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بسم اهلل الرمحن الرحيم

" إِنْ أُرِيدُإِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيإِلَّا بِاَّللهِ
عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ "
(سورة هود)88 ،

أ

اإلهداء

إىل أزواح شهداء فهسطني احلبيبة،
وإىل زوح واندي انشهيد فخسي اندحدوح  ..زمحه اهلل وأسكنه فسيح جناته،
وإىل من ناضهت ألجهي  ..من ال أستطع أن أوفيها شكسا ،أمي انغانية،
وإىل أول من شازكتهم حمبيت  ..إخىتي األعزاء،
وإىل من يززعىن فينا األمم ونغسس فيهم احملبة  ..أبناء أخي  ،فخسي وغانية
وإىل كم شخص تعسفت عهيه وتسك أثسا مجيال يف حياتي وذاكستي،
إنيكم مجيعا أهدي هرا انبحث املتىاضع.

ب

الشكر والتقدير
بداية،الحمدوالشكرهللعزوجلالذيوفقنيوأعاننيعمىإنجازىذهالدراسة .
أتقدددمبخددالصالشددكروعظدديماتمتنددانلألسددتاذالدددكتور/إب دراىي دمخميددلأبد دراشالددذيأشددرىعمددى
البحثفيبدايتوولوقوفوبجانبيودعموليفيكلمراحلالدراسة .
كمدداأتقدددمبخددالصالشددكروالألرفددانلسددتاذيالدددكتورال ا ددل/أيمددنعبدددالألزيددزشدداىين،لقبولددو
اإلشراىعمىىذهالدراسة،ولماقدموليمننصائحوارشاداتوتوجيوإلنجازىا .
والش ددكرموص ددوللألس دداتذةأع دداجلجن ددةالمناقش ددةوالحك ددم،الس ددتاذال دددكتور/كم ددالالس ددطل،
والدكتور/خالدشألبان،لقبوليممناقشةىذهالدراسة،فميممنيكلالتقديرواتحترام .
كماأتقدمبالشكرالجزيلإلىأساتذتيفيقسمالألمومالسياسيةوالىجامألتيجامألةالزىربغزة،
والىأصدقائيوزمالئي،كلمنساعدنيوقدمليالنصحواإلرشادفيإنجازىذهالدراسة .

لكم مني جميعا جزيل الشكر واالمتنان

الباحث
منصور فخري الدحدوح

ج

الممخص:
ىدفتالدراسةإلىالبحثفي مدىمساىمة الحواراتبينال صائلال مسطينيةالممتدةمنالألام
 2005فيإنجازات اقوو عآلياتتيدىلمألالجةاإلشكالياتالتيتواجييامنظمةالتحرير
ال مسطينيةوالتيتمثلمو وعاتاإلصالحوالت أليل،وذلكبألدالتألرىوالت صيلبالدراسةليذه
اإلشكاليات ،وعبر دراسة الحوارات وتحميل أىم اتت اقيات التي تمخ ت عنيا ،كما ىدفت
الدراسة لمألرفة وحصر آليات اإلصالح والت أليل التي أقرتيا حوارات ال صائل ،ودراسة مدى
توافقعقدالدورةالثالثةوالألشرونلممجمسالوطني 2018معماتماتت اقعميوفيحوارات
ال صائلوأثر ذلك عمىاإلصالح والت أليل لممنظمة ،كما قدمت الدراسةرؤيةلمستقبل منظمة
التحريرال مسطينيةفيظلتألثراإلصالحوالت أليلعبرو ععدةسيناريوىاتلمستقبلمنظمة
التحريرال مسطينية .
وتتمخص مشكمة الدراسة في التساؤل الرئيسي لمدراسة ،ما مدى استجابة حوارات ال صائل

ال مسطينيةلمألالجةإشكالياتإصالحوت أليلمنظمةالتحريرال مسطينية؟

واعتمدت الدراسة عمى التكامل المنيجي الألممي لموصول إلى أىدافيا ونتائجيا ،وىي منيج
تحميلالم مون،والمنيجالوص يالتحميمي،ومنيجتحميلالنظم.تمخضعنالدراسةمجموعة
منالنتائجأىميا :
 إن اختالى الصول والمرجأليات والولويات والتحال ات الخارجية لم صائل ال مسطينيةانألكس عمى إمكانية التوافق عمى ميثاق جديد/عقد اجتماعي لمنظمة التحرير
ال مسطينية.
 رغم ح ور مو وع منظمة التحرير ال مسطينية في مألظم حوارات ال صائل ،إت أناىتماماحقيقيابمألالجةإشكالياتوأزماتالمنظمةلميحدث.فمميتمبحثالألالقةبين
السمطةوالمنظمةوعالقةالمجمسالوطنيبالمجمسالتشريألي،ولمتتطرقلالت اقعمى
برنامج سياسي موحد أو مناقشة مو وع الميثاق لممنظمة ،ولم يجر بحث مو وع

انتخاباتالمجمسالوطنيبمايؤديتت اقحولقانونانتخابو،وتإلىكي يةمواجية
تحدياتعقداتنتخاباتبالداخلوالخارج.

 رغمإقرارالحواراتآللياتلإلصالحوالت أليلإتأنيافشمتفيتحقيقأىدافيا،وذلكلسباب تتألمق باآلليات ن سيا ولسباب أخرى أىميا ربط البحث والحوار في مو وع
د

منظمة التحرير بباقي مو وعات المصالحة وانياج اتنقسام ،حيث يدفع استمرار

اتنقسام إلى إعاقة خطوات اإلصالح والت أليل لممنظمة ،خاصة ما يخص إجراج

اتنتخاباتوعقدلجنةت أليلوتطويرالمنظمة(اإلطارالقياديالمؤقت).

 لم تؤدي الحوارات إلى إنياج الصراع عمى التمثيل .فانشغمت الحوارات واتت اقياتبالتركيزعمىحلأزمةالسمطةوالحكم،وبتناولالمسائلاإلجرائية .
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Abstract:
The study investigates the contribution of the Palestinian factions
dialogue since 2005. The study aims to know the reality about solving
the Palestine Liberation Organizations issues such as reform and
activation. The study tries to analyse the dialogues agreements. The
study also examines if the twenty – third session of the palestaine
National council which held in 2018 has coin these dialogues. The study
put a vision and scenarios of the future of the Palestine Liberation
Organization.
The main question of the study: How the palestinion factions response
to issues of the dialogue especially the reform and activation of the
Palestine Liberation Organizations ?
Our study uses some methods to reach its objectives and results such
as content analysis approach, analytical descriptive approach, and
system analysic approach. The result, of the study:
- The priorities and external alliances of the Palestinian Factions
has great effect or not reaching agreements of a new charter of
the Palestine Liberation Organization.
- There was no real attention of solving the Palestine liberation
organization problems. They didn’t find solution to some issues
such as the relation between the Palestinian Authority and the
Palestine Liberation Organization, the relation between the
National council and the legislative council, and the didn’t discuss
a united political programme. The Palestinian factions didn’t agree
و

in the Palestinian National councils election law inside and outside
the palestinion territories.
- The Palestinian factions had failed of achieving solutions of reform
and activation of the Palestine Liberation Organization despite of
the adoption of dialogue mechanisms because they connected
these issues of ending the division.
- The palestinion division obstructs the steps of reform and
activation of the Palestine Liberation Organization.
- The Palestinian dialogue didn’t end the struggle on presentation.
The dialogue focused on authority and government.
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انفصم األول
اإلطار اننظرٌ نهدراست

الفصل األول
اإلطار العام للدراسة
مقدمة:
تمر القضية الفلسطينية بمرحلة صعبة ازدادت فيها الضغوط والتحديات على جميع المستويات،
فعلى الصعيد الداخلي الفلسطيني حالة االنقسام التي تضعف قدرة الشعب على مواصلة صموده
في وجه التحديات المفروضة عليه ،وكذلك حالة الضعف العربي وانشغالهم عن القضية الفلسطينية،

حيث لم تعد القضية الفلسطينية من أولويات الدول العربية.

وبمراقبة اهتمام المجتمع الدولي بالقضية الفلسطينية نجد أنها باتت تحظى باهتمام ضئيل في أروقة

المجتمع الدولي ،حيث انشغاله بقضايا دولية أخرى ينظر إليها بأهمية أكبر من القضية الفلسطينية،
وربما يرجع السبب إلى ضعف الحالة الفلسطينية وهذا ما جعل إسرائيل تنفرد بالفلسطينيين ،حيث

أنها عملت وتعمل على طمس فكرة حل الدولتين ،والتوصل إلى إمكانية عقد اتفاق سالم مع
الفلسطينيين ،فتعمل على مواصلة بناء المستوطنات وتهويد القدس وكذلك حصارها المفروض على

قطاع غزة وتعزيزها حالة الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية.

فرضت جملة هذه التحديات وغيرها على الفلسطينيين ضرورة توحدهم وانهائهم لالنقسام ،من منطلق
إصالح وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد لجميع الفلسطينيين ،وهي التي
تمثل الكيان السياسي والنظام السياسي الفلسطيني ،وكان هذا واضحا من خالل حوارات الفصائل

التي امتدت لفترات طويلة وفي أماكن متعددة ،ولكنها كانت وال زالت تواجه بالتحديات والعقبات

دون تنفيذ ما يتم االتفاق عليه.

شملت الدراسة أربعة فصول ،حيث تناول الفصل األول اإلطار المنهجي للدراسة ،بينما الفصل
الثاني يتحدث عن نشأة منظمة التحرير ومؤسساتها وأهم التحوالت في تاريخها ،ويتناول الفصل
الثالث اإلشكاليات التي تعاني منها منظمة التحرير الفلسطينية وهي الموضوعات التي يفترض

مناقشتها على مستوى منظمة التحرير الفلسطينية في حوارات الفصائل ،بينما يناقش الفصل الرابع
أهم حوارات الفصائل الفلسطينية الممتدة في الفترة من  5002إلى  5002وتعامل الفصائل في

هذه الحوارات مع إشكاليات إصالح وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ،واآلليات التي أقرتها
الحوارات لإلصالح والتفعيل ،وكذلك البحث في أثر عقد المجلس الوطني الفلسطيني في دورته

الثالثة والعشرون على مسيرة اإلصالح والتفعيل لمنظمة التحرير الفلسطينية.
1

مشكلة الدراسة:
تعاني منظمة التحرير الفلسطينية من إشكاليات على مستويات عديدة .وقد بحثت حوارات الفصائل
موضوع إصالح وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ،وعليه تتلخص مشكلة الدراسة في التساؤل

الرئيسي التالي :ما مدى استجابة حوارات الفصائل الفلسطينية لمعالجة إشكاليات إصالح وتفعيل
منظمة التحرير الفلسطينية ؟
وينبثق عن التساؤل الرئيسي عدة تساؤالت فرعية:
 -0ما هي الظروف التي ساعدت على نشأة منظمة التحرير الفلسطينية ،وما هي أهم التحوالت
االستراتيجية التي مرت بها منظمة التحرير الفلسطينية ؟

 -5ما هي أبرز موضوعات إصالح وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ؟

 -3إلى أي مدى كانت حوارات الفصائل تركز على موضوعات إصالح وتفعيل منظمة التحرير
الفلسطينية ؟

 -4هل قدمت مخرجات الحوارات  -آليات اإلصالح والتفعيل  -فيما يخص المنظمة حلوال
كافية إلشكاليات منظمة التحرير الفلسطينية ؟
 -2هل يتوافق عقد الدورة الثالثة والعشرون للمجلس الوطني ( )5002مع مخرجات حوارات
الفصائل ؟

 -6ما هو مستقبل منظمة التحرير الفلسطينية في ظل تعثر تطبيق مخرجات حوارات الفصائل
؟

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى:
 الوقوف على ظروف نشأة منظمة التحرير الفلسطينية ،ومؤسساتها ،وأهم التحوالتاالستراتيجية التي مرت بها.

 دراسة اإلشكاليات التي تعاني منها منظمة التحرير الفلسطينية ،والتي تمثل موضوعاتاإلصالح والتفعيل.

 دراسة حوارات الفصائل الممتدة خالل الفترة ( )5002-5002وأهم االتفاقيات التيتمخضت عنها.

2

 التعرف على آليات اإلصالح والتفعيل لمنظمة التحرير الفلسطينية التي أقرتها حواراتالفصائل.

 هدفت الدراسة إلى تبيان مدى مساهمة الحوارات في بحث ومعالجة إشكاليات منظمةالتحرير الفلسطينية.

 دراسة مدى توافق عقد الدورة الثالثة والعشرون للمجلس الوطني ( )5002مع ما تم االتفاقعليه في حوارات الفصائل.

أهمية الدراسة:
تنبع أهمية الدراسة من أنها تحاول تقديم رؤية مستقبلية لمنظمة التحرير الفلسطينية وتبيان خطورة
عدم إصالحها على القضية الفلسطينية في ظل استمرار االنقسام والمخاطر المحدقة بالقضية ،كما

تسعى إلى البحث في إمكانية تطبيق نتائج الحوارات المتعلقة بالمنظمة ،وكذلك معرفة أهم التحديات
التي تعترض تطبيق ما تم االتفاق عليه.

كما أنها توثق لمرحلة مهمة وحساسة من الحوارات الفلسطينية حول منظمة التحرير والممتدة من

العام  5002إلى العام  5002وما يميز الحوارات في فترة الدراسة ،بأنها دارت بين الفصائل
الفلسطينية الممثلة في منظمة التحرير والتي خارج إطار المنظمة ،وفي ظل حالة استقطاب حادة

بالمجتمع الفلسطيني ،ومعظمها جرى في ظل االنقسام ،كما تتميز هذه الحوارات بأنها جرت ومنظمة

التحرير الفلسطينية تعاني من إشكاليات متراكمة مست دورها كقيادة مشروع تحرري ومكانتها كأصل
وأساس النظام السياسي وتمثيلها للشعب الفلسطيني.

باإلضافة إلى أن هذه الدراسة تعرضت لموضوعات لم تتعرض لها الدراسات السابقة .وحاولت أن

تشمل كافة إشكاليات المنظمة ،وكذلك دراسة وتحليل الحوارات بما يخص منظمة التحرير وصوال

لتحليل نصوص نتائج حوارات واتفاقيات الفصائل الفلسطينية .وأيضا تشكل امتدادا لدراسات سابقة
والتي لم تتناول حدود الدراسة الزمنية وبعض موضوعاتها.

حدود الدراسة:
الحد الزماني :تبدأ حدود الدراسة الزمنية من العام  5002حيث انطالق حوارات التهدئة في القاهرة

بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية ،وحتى العام  5002والذي جرى خالله عقد الدورة الثالثة

والعشرون للمجلس الوطني الفلسطيني.
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منهجية الدراسة:
تعتمد هذه الدراسة على التكامل المنهجي بحيث تستخدم عدد من مناهج البحث العلمي:
منهج تحليل المضمون :تجدر اإلشارة إلى تحليل المضمون ظهر في الربع األول من القرن

العشرين ،وعلى نحو خاص في حقل اإلعالم ،ثمة تعريفات كثيرة أعطيت لتحليل المضمون ،أهمها
وأدقها ،تعريف بولسون حيث عرفه على أنه "إسلوب أو أداة بحث لوصف المحتوى الظاهر أو

الواضح للرسالة اإلعالمية وصفا كميا وموضوعيا" (سالطنية والجيالني ،5005 ،ص .)22وهناك تحليل

المضمون الكيفي الذي يعتمد على تحليل النصوص موضوع الدراسة واآلخر تحليل المضمون

الكمي (فيصل ،0990 ،ص .)33بحيث تسعى الدراسة إلى تحليل مضمون مخرجات (وثائق وبيانات)
حوارات الفصائل الفلسطينية حول منظمة التحرير الفلسطينية.
المنهج الوصفي التحليلي وذلك لتقديم وصف تحليلي شامل للظاهرة موضع البحث ،أو مجموعة
الظواهر المترابطة مع بعضها (الجراح ،5002 ،ص ،)52واستخدامه في الدراسة لوصف وتحليل
لإلشكاليات التي تواجهها منظمة التحرير الفلسطينية ،وكذلك لموضوع الحوارات بين الفصائل

ومخرجاتها ،وانعكاسها على موضوع اإلصالح والتفعيل لمنظمة التحرير الفلسطينية.

كذلك تعتمد الدراسة على منهج تحليل النظم ،الذي قام بتطويره ديفيد إيستون ،وُيمثل النظام عنده
وحدة التحليل الرئيسية في اقتراب التحليل النظمي ،ويعرف إيستون النظام بأنه "مجموعة من

العناصر المتفاعلة والمترابطة وظيفياً مع بعضها البعض بشكل منتظم ،بما يعنيه ذلك من أن

التغير في أحد العناصر المكونة للنظام يؤثر في بقية العناصر" .فالنظام السياسي يتمتع بنوع من
االعتماد المتبادل بين مكوناته ،وله حدود تفصله عن النظم األُخرى ،وله محيط أو بيئة يتحرك

بها .كذلك فإن النظام السياسي هو جزء من النظام االجتماعي الكلي .كما اهتم إيستون بالكيفية
التي يتمكن بها النظام من البقاء واالستمرار في ظروف تتميز بالضغط والتغير (شلبي،0995 ،

ص )035وبحسب هذا االقتراب يتكون المنهج من أربعة عناصر أساسية (األسطل:)5009/0/09 ،

 المدخالت :وتتكون من مطالب قد تكون مادية تتعلق بتوزيع السلع والخدمات أو مطالبتتعلق بتنظيم السلوك االجتماعي أو مطالب سياسية تتعلق بالرغبة في المشاركة والتأييد.

 عملية التحويل :في هذه المرحلة يتم تحليل واستيعاب المطالب التي جرى تحديدها فيالمدخالت ،في أبنية النظام التشريعية والتنفيذية

 المخرجات :وتعتمد على المرحلة الثانية وتتمثل المخرجات في السياسات والق اررات التييقوم النظام بإصدارها.
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 التغذية الراجعة :وتتضمن تأثير المخرجات على بيئة النظام السياسي من حيث إشباعهالمطالب قائمة أو لمطالب جديدة.

في هذه الدراسة تتمثل المدخالت للنظام (منظمة التحرير الفلسطينية) في اإلشكاليات التي تعاني
منها المنظمة ،بينما تمثل الحوارات بين الفصائل العمليات والمعالجة للمدخالت ،أما المخرجات

فهي نتائج وأثر الحوارات على منظمة التحرير الفلسطينية ومدى استجابتها لإلصالح والتفعيل

إلشكالياتها.

مصطلحات الدراسة:
اإلصالح والتفعيل :استخدمت الفصائل الفلسطينية في حواراتها واتفاقياتها العديد من المصطلحات
في التعبير عن التغيير الذي تريده إلصالح منظمة التحرير الفلسطينية ،وهي بين إعادة البناء/

والتفعيل والتطوير /واإلصالح /واحياء مؤسسات المنظمة.

والمقصود باإلصالح والتفعيل بهذه الدراسة هو االنتقال والتطور بمنظمة التحرير الفلسطينية نحو
األفضل وبما يعزز دورها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني وبما يشمل معالجة اإلشكاليات

التي تعاني منها المنظمة.
حوارات الفصائل :يقصد بحوارات الفصائل الفلسطينية ،كل لقاء أو حوار بشكل مباشر أو غير
مباشر وعبر وسيط أو بدونه ،بين فصيلين أو أكثر من الفصائل الفلسطينية التي شاركت بحوارات
القاهرة عام  5002وما بعدها من حوارات ،لمناقشة موضوعات الوحدة الوطنية واالتفاق على
برنامج عمل موحد وللتوصل لحل إلنهاء االنقسام وبما يشمل مناقشة موضوعات منظمة التحرير

الفلسطينية .وهي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية باإلضافة لحركتي الجهاد اإلسالمي وحماس.
الدراسات السابقة:
أبو مطر ،محمد ( :)2102إصالح النظام السياسي الفلسطيني بين المطالب الداخلية
والضغوطات الخارجية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة األولى ،بيروت.
تناقش الدراسة بالتحليل لعملية اإلصالح وتاريخها للنظام السياسي الفلسطيني ،وتأثير كل من
العوامل والمطالب الداخلية لألطراف الفلسطينية على عملية اإلصالح وعلى التغيرات في النظام

السياسي وتطوره وأزماته التي أفضت إلى االنقسام السياسي ،وكذلك تأثير الضغوطات الخارجية
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التي تعرض ويتعرض لها النظام السياسي تحت عنوان إصالحه ،كما تناقش الدراسة تحديات

اإلصالح في النظام السياسي الفلسطيني سواء التحديات الداخلية أو الخارجية.

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات أهمها :أن الصراع بين الفصائل والتنظيمات داخل
المنظمة تركز في الشأن السياسي مع إهمال الجانب المؤسساتي واضعاف مضمونه االجتماعي.
كما أن اإلبقاء على نظام المحاصصة وتقاسم النفوذ جعل التعددية في النظام تبدو كحالة اضط اررية

أكثر منها حالة موضوعية تستدعيها المصلحة الوطنية .وأن غياب برنامج سياسي موحد متوافق

عليه ساهم في زيادة تعثر عملية اإلصالح في مؤسسات النظام السياسي .كما أشارت الدراسة إلى

أن ما أنجز من إصالحات في مؤسسات السلطة الفلسطينية اتسم بطابعه االداري والمهني ،مع

عدم توفر اإلرادة بتنفيذ االستحقاقات السياسية ،وأن استمرار االنقسام يعبر عن رغبة الطرفين في

إمكانية التعايش معه كواقع.

ومن أبرز توصيات الدراسة الدعوة إلى إجراء حوار وطني جدي وشامل ومغادرة نهج المحاصصة
الثنائية واإلقصاء الفصائلي ،وضرورة العمل على تبني برنامج سياسي مشترك ،وتشكيل قيادة
فلسطينية موحدة كمرجعية لكافة الفعاليات والنشاطات وتتولى إدارة النظام السياسي وتتابع عملية

اإلصالح في مؤسساته ،إلى حين إجراء االنتخابات الشاملة في مؤسسات النظام السياسي كافة.
أبو رحمة ،عماد الدين( :)2102االنقسام الفلسطيني وأثره على النظام السياسي "دراسة
تحليلية" ،رسالة دكتوراه ،جامعة قناة السويس ،اإلسماعيلية -مصر.
هدفت الدراسة إلى دراسة التغيرات التي طرأت على بنى ووظائف النظام السياسي الفلسطيني بتأثير
االنقسام ،وأثر هذه التغيرات في أزمته ومستقبله ،كما هدفت لمعرفة دور العوامل الدولية واإلقليمية

في حدوث االنقسام ،والى تحليل أبرز مظاهر أزمة النظام السياسي ،وتقديم رؤية استش ارفيه لمستقبله

في ظل االنقسام.

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها ،أن االنقسام لم يبدأ بأحداث منتصف حزيران  ،5005بل
هي عززت اتجاهات قائمة منذ زمن ،وجسدت االنقسام مؤسسيا ومناطقيا ،كما أشارت الدراسة إلى

أن أزمة النظام السياسي هي مظهر من مظاهر أزمة المشروع الوطني ،وأوضحت أن القوى الدولية
واإلقليمية لعبت دو ار بار از في تعطيل المصالحة الفلسطينية ،وأن محرك االنقسام سياسي بامتياز.

برهم ،عبد الله ( :)2112إصالح منظمة التحرير الفلسطينية إشكالية "الهيكلية والبرنامج"،
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح الفلسطينية ،نابلس -فلسطين.
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تتمحور الدراسة حول تحليل ﻭفهﻡ ﺍلعﻭﺍمل ﻭالتفاعالت ﺫﺍﺕ العالقة بتجﺭبة منﻅمة ﺍلتحﺭيﺭ

ﺍلفلسﻁينية مﻥ ناحية تقييﻡ مسيﺭتها ﻭﺍلﻭقﻭﻑ على ﺃسباﺏ تﺭﺍجعها ﻭبخاصة بعﺩ تﻭقيع ﺍتفاقية
ﺃﻭسلﻭ ،ﻭﺍستحﻭﺍﺫ ﺍلسلﻁة ﺍلﻭﻁنية ﺍلفلسﻁينية على معﻅﻡ مهامها ﻭصالحياتها .ﺍعتمﺩت ﺍلﺩﺭﺍسة
على مقاربة تقﻭﻡ على تحليل جملة مﻥ ﺍلعﻭﺍمل ﺍلﺫﺍتية ﻭﺍلمﻭضﻭعية ﺍلﺩﺍخلية ﻭﺍلخاﺭجية ﻭﺍلتي

ﺃسهمﺕ في هشاشة بنية منﻅمة ﺍلتحﺭيﺭ ﺍلفلسﻁينية كمؤسسة جامعة ﻭﻁنية جامعة ﻭتحليل جملة
ﺍلعﻭﺍمل ﺍلتي مﻥ شأنها تحﺩيﺩ مساﺭﺍﺕ ﺍإلصالﺡ في ﻅل ﺩخﻭل ﺍلتياﺭﺍﺕ ﺍإلسالمية ﻭتحﺩيﺩﺍ
حﺭكة حماﺱ على ﺍلنﻅاﻡ ﺍلسياسي ﺍلفلسﻁيني.

ﻭتحاﻭل ﺍلﺩﺭﺍسة ﺍلﻭقﻭﻑ على ﺃسباﺏ ضعﻑ ﻭعجﺯ ﺍلمنﻅمة عﻥ ﺍلتقﺩﻡ نحﻭ ﺍلهﺩﻑ ﺍلﺫﻱ أنشأت
مﻥ أجله ﻭهﻭ ﺩحﺭ االحتالل عﻥ ﺍألﺭﺽ ﺍلفلسﻁينية ،ﻭبالتالي استيضاح ﺃﺭضية ﺍلجﺩل ﺍلقائﻡ
حﻭل مفهﻭﻡ ﻭﺁلياﺕ إصالح منﻅمة ﺍلتحﺭيﺭ سواء مﻥ ناحية ﺍلبﺭنامج أو ﺍلهيﻜلية.

ﻭتنتهي ﺍلﺩﺭﺍسة بﻁﺭﺡ عﺩﺩ مﻥ االستنتاجات ،ﺃبﺭﺯها ،أﻥ منﻅمة ﺍلتحﺭيﺭ ﺍلفلسﻁينية بحاجة ﺇلى

إصالح في هيكلها وبرنامجها ﺍلسياسي على حﺩ سواء ،حيث ال يمﻜﻥ إصالح الهياكل بﺩﻭﻥ
إصالح ﺍلبﺭنامج ﻭﺍلعﻜﺱ.

أيوب ،حسن صالح ( :)2112آفاق التحول الديمقراطي في النظام السياسي الفلسطيني إشكالية

العالقة بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية ( )2111-0991كعامل
محوري ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح الفلسطينية ،نابلس -فلسطين.

سعت الدراسة لفهم وتحليل العوامل والتفاعالت ذات الصلة بتجربة العمل السياسي الفلسطيني من
زاوية التحول الديمقراطي ،إذ تتناول تقييم التجربة الديمقراطية للنظام السياسي الفلسطيني في مرحلة
ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو ،حيث هيمنت المنظمة على هذا النظام ،ومن ثم االنتقال الستشراف

آفاق التحول الديمقراطي في هذا النظام في ظل هيمنة السلطة الوطنية الفلسطينية عليه.

وتفترض الدراسة أن العالقة بين المنظمة والسلطة وما ترتب عليها من تداخالت في مستوى هياكل

ومؤسسات النظام السياسي ،هي من العوامل المعيقة للتحول الديمقراطي في هذا النظام.
كما أن التغيرات التي لحقت بهذه البنية االقتصادية واالجتماعية والطبقية تركت بصمتها على

طبيعة القوى السياسية المحركة للنظام ،وتأثرت بنفس الوقت بمنهج وأساليب عمل النظام السياسي
الفلسطيني ،مما شكل معوقات بنيوية أمام تحقيق تحوالت ديمقراطية خالل النضال الوطني

التحرري.
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الدجني ،حسام ( :)2101فوز حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" في االنتخابات التشريعية
الفلسطينية ( )2112وأثره على النظام السياسي الفلسطيني ،رسالة ماجستير غير منشورة،
جامعة األزهر بغزة ،فلسطين.
هدف الباحث من خالل الدراسة إلى معرفة مدى األثر الذي أحدثته مشاركة حركة حماس وفوزها
باالنتخابات التشريعية عام  5006على النظام السياسي الفلسطيني ،ودراسة دوافع ومبررات
المشاركة ،ﻭخﺭجﺕ ﺍلﺩﺭﺍسة بالنتائج ﺍلتالية :تعتبر مشاﺭكة حركة حماس فـي االنتخابات ﺍلتـشﺭيعية
عـاﻡ 5006م ،عنصﺭ قﻭﺓ للنﻅاﻡ ﺍلسياسي ﺍلفلسﻁيني فهي تنأى به عن أحادية البنية والرؤية،
كذلك خرجت الدراسة بأن حركة حماس لم تؤثر من حيث الشكل في النظام السياسي ،وأيضا
تطرقت الدراسة إلى معضالت النظام السياسي الفلسطيني ،وأوصت الدراسة بإعادة استكمال بنية
النظام السياسي الفلسطيني دستورياً.

أبو نحل ،أسامة وأبو سعدة ،مخيمر ( :)2119نشأة منظمة التحرير الفلسطينية بين المصالح
العربية والطموح الفلسطيني :قراءة جديدة ،مجلة جامعة األزهر بغزة ،سلسلة العلوم اإلنسانية،

عدد خاص( ،)0فلسطين.
تبحث الدراسة في ظروف نشأة منظمة التحرير الفلسطينية والدور العربي في نشأتها خاصة دور
الرئيس جمال عبد الناصر والدور الرئيسي ألحمد الشقيري في التأسيس ،وكذلك الموقف الفلسطيني
من نشأة منظمة التحرير ،كما تنبع أهمية الدراسة من أنها تتناول حقبة مهمة من تاريخ الشعب
العربي الفلسطيني؛ كان ضروريا خاللها أن يكون له كيانا خاصا به ،حتى ال يتيه في غياهب
األحزاب العربية الموزعة في البلدان العربية المجاورة مما يؤدي إلى تغييب وتصفية القضية
الفلسطينية.
ووصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها؛ أن رئيس المنظمة األول ومؤسسها لم يستقل من رئاسة منظمة
التحرير الفلسطينية بمحض إرادته؛ وانما دفع لالستقالة دفعا؛ بانقالب أبيض داخل المنظمة ،مما
أرغمه على التنحي ،بعد اتهامه بالتقصير في قيادة المنظمة وارتمائه مع مؤسسته في أحضان
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األنظمة العربية؛ تلك األنظمة التي كان لبعضها دور بارز في ذلك االنقالب ضده بعدما حاد عن
سياساتها.
نوفل ،أحمد سعيد وصالح ،محسن ( :)2102موقف حماس من منظمة التحرير الفلسطينية
وفصائلها ،مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،بيروت.
تبحث الدراسة في تطورات العالقة بين حركة حماس وبين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة
الفلسطينية وفصائلها خاصة حركة فتح والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية ،وتخلص الدراسة إلى
أن بعض الخالفات بين منظمة التحرير وحركة حماس تعود في األساس إلى تداخل الصالحيات
بين المنظمة والسلطة وفتح ،مما يؤدي إلى حدوث خلل في النظام السياسي الفلسطيني ،وهو الخلل
الذي لم يظهر إال بعد فوز حماس باالنتخابات وتشكيلها الحكومة ببرنامج مغاير لبرنامج المنظمة.
وتوصي الدراسة إلصالح العالقة بين المنظمة وحركة حماس ،بضرورة تجديد بنية النظام السياسي،
واالتفاق على برنامج مشترك بين الفصائل ،والعودة إلى الميثاق الوطني الفلسطيني والتأكيد على
الثوابت الفلسطينية ،وازالة التداخل بين منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها وبين السلطة
الفلسطينية.
التعقيب على الدراسات السابقة:
تناولت الدراسات السابقة موضوعات إصالح النظام السياسي والعالقة بين السلطة ومنظمة التحرير
الفلسطينية وتحدثت بعضها عن بعض اإلشكاليات التي تعاني منها منظمة التحرير الفلسطينية،
وعن عالقة المنظمة بالفصائل الفلسطينية وأثر االنقسام على النظام السياسي الفلسطيني ،إال أن
ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة التي تتقاطع معها في عديد من الموضوعات ،أن الفترة
الزمنية التي تتناولها الدراسة ( )5002-5002لم تتناولها الدراسات السابقة ،وتشكل هذه الدراسة
امتدادا ومواصلة لها ،كما تهتم الدراسة بحصر اإلشكاليات التي تعاني منها المنظمة ،وتتابع
بالدراسة والتحليل الحوارات التي جرت بين الفصائل الفلسطينية خاصة فيما يتناول موضوع المنظمة
ومدى مساهمة الحوارات في موضوع اإلصالح والتفعيل ،وتحلل مضمون الدراسة الوثائق
واالتفاقيات التي تمخضت عن الحوارات ،كما أنها تقدم رؤية مستقبلية لمنظمة التحرير الفلسطينية
في ظل تعثر اإلصالح والتفعيل عبر طرح عدة سيناريوهات.
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انفصم انثانٍ
ينظًت انتحرَر انفهسطُنُت
املبحث األول :ينظًت انتحرَر انفهسطُنُت اننشأة واملؤسساث
املبحث انثانٍ :أهى انتحىالث االسرتاتُجُت يف تارَخ ينظًت انتحرَر انفهسطُنُت

الفصل الثاني:

منظمة التحرير الفلسطينية
مقدمة:
عبرت المنظمة عن طموح فلسطيني لبناء دولة ،إال أن هذا الطموح بقي قاص ار بسبب تشتت
الفل سطينيين في مناطق جغرافية متباعدة ومتفرقة وبسبب افتقاد المنظمة لقاعدة جغرافية مستقلة
تعمل من خاللها .ومع ذلك فقد عملت المنظمة على بناء أجهزة ومؤسسات خاصة بالفلسطينيين

أهمها (المجلس الوطني) وعبر تكوينها االئتالفي على تمثيل الشريحة األوسع من الفلسطينيين،
وتمكنت بذلك من الحصول على اعتراف عربي ودولي بشرعية تمثيلها لهم والتحدث نيابة عنهم.
كما يعتبر تاريخ نضال الشعب الفلسطيني الحديث ومنذ العام  0964هو تاريخ منظمة التحرير،
فقد تولت صياغة الحركة السياسية الفلسطينية ،وساهمت عبر تبنيها الكفاح المسلح ،ومع سيطرة

الحركات الفدائية عليها  0969في تأكيد الهوية الوطنية الفلسطينية ومنحها تجسيدا مؤسسياً ،واعادة
تأكيد الوجود الفلسطيني وترسيخ كيانه.

وعليه ،يتناول هذا الفصل في المبحث األول منه ،العوامل التي ساعدت على نشأة منظمة التحرير،
وفق رؤية واقعية ،تعتمد على دراسة وتحليل األحداث والتطورات التي سبقت النشأة ،وكذلك ظروف
نشأة المنظمة وعقد المؤتمر األول لها ،وكذلك تناول هذا المبحث بالدراسة والتعريف للمؤسسات

التي تشكل بمجموعها الهيكلية السياسية والتنظيمية لمنظمة التحرير .أما المبحث الثاني فقد تناول

أهم التحوالت والتطورات الرئيسية في تاريخ المنظمة ،والذي يمثل تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية
الحديثة .وبذلك يحاول هذا الفصل اإلجابة على التساؤالت حول ظروف نشأة المنظمة واألهداف

التي قامت ألجلها ،وماهية المحطات الرئيسية في تاريخ المنظمة والتي أثرت في مسارها السياسي
واستراتيجيتها وأدواتها التنفيذية التي سعت من خاللها لتحقيق أهداف تغيرت وتطورت مع تغير
الظروف اإلقليمية والدولية التي تعمل المنظمة في إطارها.
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المبحث األول :منظمة التحرير الفلسطينية النشأة والمؤسسات

تشير منظمة التحرير الفلسطينية إلى ذلك الكيان الفلسطيني ،الذي نشأ في العام  0964ليكون

اإلطار الرسمي المعبر عن الهوية الوطنية الفلسطينية ،وأداة فلسطينية تجتمع خاللها طاقات

الفلسطينيين ،وتعمل على تنظيم عملهم ونضالهم بهدف تحقيق أهدافهم الوطنية في التحرير والعودة

وتقرير المصير .ومنذ تشكيلها ظلت المنظمة ،كما اعتبرها الفلسطينيون وأخذت تتعزز في وعيهم
بصورة متزايدة ،كتجسيد مؤسسي لهويتهم الوطنية ،فقد ظلت المنظمة محور العمل السياسي
الفلسطيني وأداة القيادة واتخاذ الق اررات المعترف بها ،وتنظيم العالقات الفلسطينية الداخلية

والخارجية.

لم تأت نشأت منظمة التحرير الفلسطينية من فراغ ،بل كانت محصلة لتفاعل عوامل ومتغيرات

على مستوى العالم العربي والحالة الفلسطينية التي نشطت منذ منتصف الخمسينيات من القرن

الماضي ،كما عملت منظمة التحرير في إطار محاولة تنظيمها للفلسطينيين على المستوى التنظيمي
والسياسي إلى إنشاء مجموعة من المؤسسات والدوائر وجيش التحرير الفلسطيني ،في محاولة

االقتراب من شكل الدولة وان بدون إقليم محدد تنطلق منه ،فقد كانت ترى بأن مجال عملها ونشاطها
جميع أماكن تواجد الفلسطينيين ،في سبيل تجميع قوتهم لتحقيق األهداف التي انطلقت ألجلها

وهي :التحرير وحق تقرير المصير والعودة.

المطلب األول :إرهاصات نشأة منظمة التحرير الفلسطينية
ُرسمت خريطة المنطقة العربية عقب الحرب العالمية األولى بناءا على اتفاقية سايكس بيكو إلى
دول خضعت تحت وصاية االستعمار ،ومن بينها فلسطين التي أصبحت تحت االنتداب البريطاني
حتى العام .0942
وقد أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة قرار رقم  020في نوفمبر  ،0945القرار الذي أوصى

بتقسيم فلسطين ُقبيل انتهاء االنتداب البريطاني إلى دولة عربية ودولة يهودية مع حدود منصوص
عليها ،وعلى أن تبقى القدس كيانا منفصال تديره األمم المتحدة .وفي حين قرر الجانب اليهودي

قبول قرار التقسيم ،رفض الجانب العربي القرار جملة وتفصيالً وعارضه معارضة شديدة بتأييد من

الدول العربية كافة (عبد الرحمن ،0925 ،ص.)4،59

أدى قيام حرب  0942على فلسطين عقب خروج االنتداب البريطاني إلى التهجير القسري

للفلسطينيين من ديارهم والذين قدر عددهم آنذاك نحو مليون نسمة ،كما أدت إلى إلغاء الهوية
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السياسية لفلسطين والشعب الفلسطيني ،وسيطرة القوات الصهيونية على  %52من أراضي
فلسطين ،فيما ضمت األردن الضفة الغربية إلى أراضيها ،وقطاع غزة خضع تحت سيطرة اإلدارة

العسكرية لمصر.
وهكذا ،انهارت دفعة واحدة كل مكونات الكيان الوطني الفلسطيني التي تشكلت قبل العام 0942

من إدارات وهيئات ومنظمات شعبية ومهنية وأحزاب سياسية وتنظيمية مسلحة ،وتشتت العاملون
فيها موزعين على التجمعات الفلسطينية هنا وهناك (جبهة التحرير الفلسطينية ،0922 ،ص.)6

أوال :تشكيل حكومة عموم فلسطين:
يمكن القول بأن األعوام القليلة التي أعقبت سنة  ،0942كانت أعوام ركود بالنسبة للعمل الوطني
الفلسطيني ،ولم تشهد نشاطات ملحوظة باستثناء النشاطات التي قامت بها الهيئة العربية العليا،

التي ظلت بعد هجرتها أرض الوطن تقيم بعض الصالت مع أبناء الشعب الفلسطيني ،وبعض
العالقات مع عدد من الدول العربية واإلسالمية ،بقي لها ممثل يحضر اجتماعات اللجنة السياسية
للجمعية العامة لألمم المتحدة ،بوصفه ممثال لالجئين الفلسطينيين (حوراني ،0920 ،ص.)02

وكانت قد تشكلت الهيئة العربية العليا في آخر مؤتمر وطني عام شهدته فلسطين قبل إعالن قيام

إسرائيل( 1حوراني ،0920 ،ص .)03ولقد حاولت الهيئة العربية العليا مواصلة التمسك بفكرة بعث
الكيان السياسي الفلسطيني ومحاولة تحقيقه (عبد الرحمن ،0925 ،ص ،)30حيث دعت إلى عقد

مؤتمر في غزة عقب النكبة في  30أيلول/سبتمبر  0942بإشراف الحاج أمين الحسيني رئيس

الهيئة العربية العليا ،أُقر فيه أن اإلدارة المدنية المؤقتة هي حكومة لعموم فلسطين ،التي رئسها
أحمد حلمي عبد الباقي .وتشكيل مجلس وطني يضم ممثلي الشعب الفلسطيني .وأصبح الحاج

أمين الحسيني رئيسا للمجلس الوطني .وأعلن المجلس استقالل فلسطين استقالال تاما ،واقامة دولة
حرة ديمقراطية مستقلة ذات سيادة قومية وعاصمتها القدس (خرطبيل ،بدون تاريخ ،ص ،)5وظلت

حكومة عموم فلسطين ممثلة في مجلس جامعة الدول العربية حتى عام ( 0963األزعر،0992 ،

ص.)022

وتدريجيا أهملت األنظمة العربية الحكومة الفلسطينية في كل الخطابات الرسمية وقد قام النقراشي

ضم
رئيس وزراء مصر آنذاك باستدعاء الحاج أمين الحسيني ووضعه تحت اإلقامة الجبرية .كما ُ
قطاع غزة إلى اإلدارة المصرية (خرطبيل ،بدون تاريخ ،ص ،)2ولم يكن لها أية سيادة على الضفة

1شهدت فلسطين خالل األعوام الممتدة بين  1936-1919عددا من المؤتمرات الوطنية .فقد انعقد المؤتمر العربي الفلسطيني األول في
مدينة القدس في مارس  ،1919وجاء انعقاده ردة فعل ضد نشاطات المستعمرين البريطانيين لتسهيل بناء وطن قومي لليهود في فلسطين.
وفي إبان اإلضراب الشهير في مايو .1936ومنذ ذلك الحين تولت الهيئة قيادة الحركة الوطنية وتأكدت زعامة مفتي القدس الحاج أمين
الحسيني ،الذي سمي رئيسا لها ،ثم لم يعقد بعده أي مؤتمر وطني للشعب الفلسطيني.
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الغربية ،كما امتنعت الجامعة العربية عن دعوتها لحضور اجتماعاتها الالحقة (فرسخ،5002 ،

ص ،)929ورفضت الجمعية العامة لألمم المتحدة اعتبار حكومة عموم فلسطين حكومة رسمية،
مما زاد من عزلتها وتهميشها عربيا ودولياً (أبراش ،0925 ،ص.)25

لقد جاءت نشأة حكومة عموم فلسطين مواكبة ألسوأ وضع يمكن ألي حكومة أن تجد شعبها عليه.
حيث تبرز بعض الوقائع أن اإلصرار األردني على تعارض قيام حكم فلسطيني مستقل مع هدف

األردن التوسعي لم يكن مبعثه نشوء حكومة عموم فلسطين ،بل انطلق من قناعة مبدئية .بمعنى

معارضة أي حكم أو حكومة مستقلة فلسطينية الجوهر ،يمكن أن تنازع على المناطق التي تصورها
الحكم األردني لالمتداد غربا في فلسطين (األزعر ،0992 ،ص ،69ص.)060

وفي إطار سعي األردن نزع الشرعية عن حكومة عموم فلسطين ،عملت على عقد مؤتمر عمان

في  0تشرين األول/أكتوبر  0942قاصدة منه تخريب مؤتمر غزة ونزع الشرعية من القيادة

الفلسطينية فيه ،وإليجاد شرعية فلسطينية لعملية ضم فلسطين الوسطى ،ونجح األردن في انتزاع
تفويض جزئي لتمثيل فلسطين والتحدث باسم الفلسطينيين ونزع الشرعية عن مؤتمر غزة والهيئة

العربية .ثم جاء مؤتمر أريحا استكماال لخطوات ضم فلسطين الوسطى (الضفة الغربية) إلى شرق
األردن (المصري ،5002 ،ص.)39

لقد كانت حكومة عموم فلسطين هي آخر التجارب التي اختتمت بها القيادة التقليدية للشعب

الفلسطيني حياتها السياسية ،وليس من شك أن تلك المحاولة كانت تفتقر لكل مقومات التطوير

المادية الالزمة لها ،فاألرض الفلسطينية التي لم تصلها يد الحركة الصهيونية فقدت رايتها وهويتها
التاريخية .والشعب الفلسطيني تم اقتالعه وتجزئته ،وغدا أسير واقع التجزئة والتخلف والضعف

العربي (الشعيبي ،0959 ،ص.)45

ثانيا :محاوالت إحياء الحركة الوطنية
بعد ما آلت إليه األوضاع بعد النكبة ،والفشل واإلفشال الذي لحق بحكومة عموم فلسطين ،جرت
العديد من المحاوالت إلعادة بناء حركة وطنية جديدة ،فقد جرت محاوالت إلحياء أو إدامة بعض

المنظمات الوطنية التي كانت قبل النكبة ،مثل االتحاد العام للعمال ،واالتحاد العام للمرأة .كما

نجحت بعض المحاوالت لتشكيل اتحادات جديدة مثل االتحاد العام لطلبة فلسطين.

ففي العام  0929في القاهرة عقد المؤتمر الوطني األول لروابط الطالب الفلسطينية وأعلن

المؤتمرون تأسيس االتحاد العام لطلبة فلسطين من التقاء أربع روابط طالبية فلسطينية ،نشأت
متفرقة في كل من القاهرة واإلسكندرية ودمشق وبيروت ،ثم تعددت فروعه ليشمل كل مكان يوجد
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فيه طلبة فلسطينيون (حوراني ،0920 ،ص .)05عكس النجاح بتأسيس االتحادات الطالبية أهمية
كبيرة في إثبات إمكانية تنظيم الشعب الفلسطيني سياسيا وفكريا وتحقيق االتصال الجغرافي

والديموغرافي بين الفلسطينيين.
كما شهدت التجمعات الفلسطينية المختلفة بروز أطروحات وبوادر تحركات سياسية جديدة ،تتحدث

عن أهمية وحتمية خلق التنظيم الفلسطيني ،وبعث الكيان الوطني الفلسطيني الثوري ،واعادة الروح

ابتداء من الخمسينيات حيث فترة العدوان  0926وما بعدها
إلى الشخصية الوطنية الفلسطينية .و ً
جرى التفكير في إنشاء منظمات الكفاح المسلح الفلسطيني .حيث برزت العديد من التشكيالت
العسكرية الشعبية التي تنادي بالحرب الشعبية ضد االحتالل اإلسرائيلي .برزت في تلك الفترة

حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح التي ارتكزت على إبراز برنامجها السياسي الذي يقوم على

فكرة الكيان الفلسطيني إلى جانب الوحدة الوطنية ،وذلك في اتجاه مغاير لشعار القوى القومية حيث
كان شعارها يتمثل في أن الوحدة طريق تحرير فلسطين (صايغ ،5003 ،ص .)022والتي دعت ألن

يكون الفلسطينيون أنفسهم هم طليعة العاملين لتحرير وطنهم عن طريق الكفاح المسلح وحرب

التحرير الشعبية طويلة األمد (الشعيبي ،0959 ،ص ،)25كما طالبوا بتشكيل كيان فلسطيني مستقل

عن الدول واألحزاب العربية ،وكان ذلك نتيجة لضعف الهيئة العليا وحكومة عموم فلسطين .واألمر

نفسه تقريبا ينطبق على جبهة التحرير الفلسطينية التي بدأت بالظهور إلى العلن في مطلع الستينيات

(أبو نحل وأبو سعدة ،5009 ،ص04؛ .)02وبدأ التفكير بإنشاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة

العامة ،وكان اسمها آنذاك جبهة التحرير الفلسطينية بين الفلسطينيين المقيمين بسوريا (خورشيد،

 ،0950ص.)095

وقد أولى عبد الناصر مسألة تنظيم الفلسطينيين عناية استثنائية ،فقد قامت التجربة األولى إلنشاء
تنظيم شامل على أرضية ما أنجزه النضال الوطني في القطاع إبان االحتالل اإلسرائيلي األول له

عام  ،0926حيث تأسست جبهة وطنية في القطاع ضمت كل القوى المعنية بمقاومة االحتالل
وتلقت دعما من مصر ،فقد كان إبراز الكيان الفلسطيني جزءا من التصور القومي للرئيس عبد

الناصر ،كما أُقر في آذار/مارس  0965دستورا ،إال أن تلك التحركات كانت ضمن التنافس بين
عبد الناصر وعبد الكريم قاسم الرئيس العراقي (صايغ ،5003 ،ص.)059
وفي العام  0960بادرت الجمهورية العربية المتحدة إلى إثارة مسألة إعادة إبراز الكيان الفلسطيني
وتنظيم الشعب الفلسطيني أمام مجلس الجامعة العربية الذي لم يبت بها ،فقد تركت المسألة تأخذ

مجراها في مداوالت المجلس المتتابعة بين أكثرية من المعارضين ،أو غير المتحمسين ،واألقلية
من المؤيدين ،بينما انشغلت بالصعوبات التي برزت في وجه دولة الوحدة التي انتهت بفك وحدة
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إقليميها المصري والسوري في أيلول (0960حوراني ،0920 ،ص02؛ ،)09وهو ما أدى إلى انتهاء
األمل بأن يتم تشكيل االتحاد القومي العربي الفلسطيني 2بين الفلسطينيين في قطاع غزة ومصر

وسوريا بشكل موحد .وبسبب تفاقم الخالفات داخل القوى القومية التي علق الفلسطينيون عليها

آمالهم بالتحرير والعودة ،وانشغالها بخالفاتها وصراعاتها الداخلية؛ تعززت االتجاهات والمنظمات

التي تنادي باالستقاللية الفلسطينية ،حيث بدأ الفلسطينيون باالعتماد على أنفسهم وعلى عدم
المراهنة على الدول العربية أو التنظيمات القومية.

ويمكن القول إن تأثير الفكر القومي الذي يعتبر العمل للوحدة العربية هو الطريق لتحرير فلسطين
ويستهين بالتالي بالعمل الفلسطيني المستقل أو يدينه ،ظل هو الغالب على الساحة العربية

والفلسطينية ،حتى أوائل الستينيات ،ولكن عندما نجحت الثورة الجزائرية في تحقيق االستقالل ،وبعد

انتهاء الوحدة بين مصر وسوريا في العام  0960بعد أن بنى الفلسطينيون عليها آماال واسعة،
أصبح االتجاه نحو إعادة بناء الكيان الوطني الفلسطيني هو الغالب على الساحة الفلسطينية.

وكان العنصر الذي استقطب اهتمام الفلسطينيين في الثورة الجزائرية ،هو :القدرة على االعتماد

على الذات أوال في مواجهة االستعمار مهما كان عدد قواته وتطورها؛ وبالتالي فإن طريق التحرير
ليس هو طريق الوحدة العربية فقط (الحوت ،0926،ص50؛ الحمد ،5004،ص.)355
لقد تشكلت في بداية الستينيات الظروف والحركة الالزمة إلبراز الكيان الوطني الفلسطيني .فعلى

صعيد األحزاب القومية فقد جرى بداخلها تحوالت في الفكر العربي القومي نحو القبول بالدعوة

لالستقالل الفلسطيني وبناء الدولة المستقلة ،وبالتالي جرى تبني ودعم لألفكار المتصلة بإعادة بناء
الكيان الوطني الفلسطيني.
ففي داخل حزب البعث العربي االشتراكي كانت العناصر الفلسطينية في الحزب من أنشط العناصر

وقد تأثرت بالتيارات المتنامية إلبراز الكيان الفلسطيني ،وأفلح عمل هذه العناصر في دفع القيادة

لتشكل نوى لتنظيمات فلسطينية خاصة داخل
إلى إيالء مسألة الكيان الفلسطيني اهتمامها ،مما أدى ُ
الحزب .انتهت بتوصية الحزب في مؤتمره القومي السادس عام  0963إلى ضرورة اعتماد عرب

فلسط ين كأداة أولى في تحرير فلسطين ،وأقر تنفيذ فكرة جبهة تحرير فلسطين (حوراني،0920،

ص.)09وقد انبثق الحقاً عن تنظيمات أخرى كانت موجودة من قبل عددا من التنظيمات الفلسطينية،
والتي كان أبرزها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اللتين

2بعد تشكل الوحدة العربية بين مصر وسوريا في الجمهورية العربية المتحدة ،أنشئ في غزة االتحاد القومي الفلسطيني ،وأنشئ له مثيالن
في كل من مصر وسوريا .وقد كانت تجربة االتحاد القومي الفلسطيني األولى التي يشترك فيها الفلسطينيين في غزة ومصر وسوريا.
وظل االتحاد قائما حتى انفكاك الوحدة بين مصر وسوريا حيث انتهت التجربة في سوريا نهائيا ورسميا ،بينما استمرت باهتة في قطاع
غزة ومصر.
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انبثقتا عن حركة القوميين العرب ،وطالئع حرب التحرير الشعبية-الصاعقة المنبثق عن حزب

البعث في المؤتمر التاسع بناء على توصية من الفرع الفلسطيني للحزب (صايغ،5003 ،

ص035؛.)506
بحلول عقد الستينيات كان هناك اتجاهان منفصالن من المساعي السياسية في أوساط الفلسطينيين:
أولهما اتجاه منظمة التحرير الفلسطينية وكان نخبويا ويسير وفق الخط الذي تتخذه الدول العربية

(وال سيما مصر) وتضفي الجامعة العربية الشرعية عليه ،والثاني اتجاه فتح والمجموعات األخرى
وكان سريا متخفيا وشعبيا وراديكاليا ويعبر عن آراء الناشطين فيها .وكان هذان االتجاهان

وأصحابهما يتنافسان أحدهما مع اآلخر على الحصول على الدعم من الشعب الفلسطيني (فرسون،

 ،0995ص .)362التنافس الذي انتهى بانتصار اتجاه منظمة التحرير بسبب حصوله على مصادر
دعم إقليمية ومحلية واعترافات بشرعيتها من أوساط فلسطينية وعربية.

المطلب الثاني :تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية واقرار الميثاق
كان توجه الحكومات العربية نحو إنشاء هذا الكيان هو تخوف هذه الحكومات من فقدان الرقابة
على الجماهير الفلسطينية ،التي حبذت قيام التنظيمات الصغيرة؛ كحركة فتح التي وعدت باتخاذ

إجراءات عنيفة ضد إسرائيل؛ فقيام الكيان الفلسطيني أو منظمة التحرير في إطار الرسمية العربية
وبترحيب منها ،لم يكن أكثر من استجابة عملية لحالة قائمة في الواقع الفلسطيني ذاته (الشعيبي،

 ،0959ص.)90

لقد تقدمت مصر للعب الدور الرئيسي في تشكيل المنظمة كأداة لتدعيم مكانة جمال عبد الناصر

السياسية في العالم العربي ،وقام أحمد الشقيري ،من موقع القائد األوحد للمنظمة مدعوما من
مصر ،بتوجيهها بما يتفق مع سياسة مصر الخارجية .بهذا المعنى لم تكن المنظمة مستقلة عند

تأسيسها ،ولم تمتلك قرارها الذاتي المستقل كهيئة فلسطينية ،بل كانت أداة في خدمة سياسات التوازن

العربي (أيوب ،5006 ،ص .)024كما أن مزايدات أنظمة عربية أخرى الحتواء الكيان الفلسطيني.
والرغبة في استباق كل هؤالء؛ وأن تظل القاهرة هي مركز التوجيه والتأثير ،وانسجاما مع اختيار

عبد الناصر للكيان وبرئاسة الشقيري ،على أساس نفس المنطلق الفكري والنضالي جاءت الموافقة
(أبو نحل وآخرون ،5005 ،ص.)35
وفي  59حزيران/يونيو  0963توفي أحمد حلمي باشا ،وقد أذنت وفاته بإعالن نهاية حكومة عموم
فلسطين ليس فقط في الحقيقة ،لكونها ارتبطت باسمه منذ تجميد أعمالها عام  ،0925ولكن ألن
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تلك الوفاة صعدت السجال الفلسطيني والعربي حول سبل تفعيل الكيان الفلسطيني ،ذلك السجال

الذي انتهى بتكوين بديل عن الحكومة ال إلى تفعيلها (األزعر ،0992 ،ص .)029وفي مطلع

الستينيات عقدت الدورة األربعون لمجلس الجامعة العربية في أيلول  0963واختير أحمد الشقيري
ممثال لفلسطين في مجلس الجامعة خلفا ألحمد عبد الباقي .وكلف الشقيري بإجراء اتصاالت مع

الشعب الفلسطيني إلقامة كيان فلسطيني (خرطبيل ،بدون تاريخ ،ص .)2وقد كان الشقيري يمثل موضع
ثقة القيادة التقليدية للسياسة الفلسطينية التي كانت منها أيضا قيادات حكومة عموم فلسطين فضال
عن أنه كان ينتمي من حيث الفئة االجتماعية والتدرج الوظيفي السابق إلى النخبة التي كانت

توصف بالتقليدية في ذلك الحين (األزعر ،0992 ،ص.)092
لقد جاءت دعوة جامعة الدول العربية بتكليف الشقيري بالتواصل مع الدول العربية والشعب
الفلسطيني لدراسة تنظيم الفلسطينيين ،في ظل الظروف التي نجمت عن قيام إسرائيل بتحويل

مجرى نهر األردن ،وانشغال الدول العربية بالخالفات فيما بينها حيث الخالفات بين مصر
والسعودية حول اليمن ،والخالفات بين مصر وسوريا بعد انتهاء تجربة الوحدة ووصول البعثيين

للحكم في سوريا.

في ظل هذه الظروف ،وفي ظل اإلحساس بعدم القدرة على التصدي العسكري لمشروع إسرائيل،

انعقد المؤتمر األول لجامعة الدول العربية بناء على دعوة الرئيس جمال عبد الناصر في كانون
األول/ديسمبر  ،0963وكان عليه أن يحل اإلشكال الذي يواجه الموقف العربي ،بسبب التناقض
بين التعهدات المعلنة أمام الرأي العام والتقديرات غير المعلنة .وأصبح من المفيد بالنسبة للمسئولين

العرب ،الذين يبحثون عن حل يحفظ ماء الوجه أمام الرأي العام العربي المفعم باآلمال ،أن يستجيبوا
لرغبة عارمة في إبراز الكيان الفلسطيني ،فيقدموا بذلك ترضية للرأي العام باالستجابة لطلب مشروع

من مطالبه (حوراني ،0920 ،ص .)54من خالل إنشاء مؤسسات فلسطينية تمثيلية تثبت وجود
عنصر سياسي فلسطيني ،يتمتع بتطلعات وطنية ،وبالتالي فإن هذا العامل سيرمز لوجود المشكلة

الفلسطينية وسيضفي الشرعية على استمرار النضال العربي ()shemesh, 1984, p108

وقد ظهرت مواقف مختلفة ومتباينة للدول العربية حول شكل الكيان الفلسطيني ،فالمملكة األردنية

الهاشمية رفضت فكرة إنشاء أي كيان فلسطيني مستقل عنها ،فيما تبنت المملكة العربية السعودية
فكرة إنشاء حكومة فلسطين ،وطرحت سورية فكرة أن الكيان الفلسطيني يتطلب أرضا يقام عليها،

وأنه ال فائدة من كيان ال تُسلم إليه األراضي الفلسطينية التي لم تحتلها إسرائيل (الشقيري،0950 ،

ص ،)26وكذلك اقترحت الجزائر وتونس مشروعا بإنشاء جبهة فلسطينية على غرار جبهة التحرير
الجزائرية .وعلى الرغم من تباين وجهات نظر الدول العربية تجاه الكيان الفلسطيني ،فإن الق اررين
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الذين تم التوصل إليهما بشأن تكليف الشقيري ،وانشاء لجنة خاصة لمتابعة ق اررات المؤتمر ،قد

أشعال أمام الشقيري ضوء أخضر سمح له بالتحرك تجاه تأسيس الكيان الفلسطيني مدعوما بموقف
مصري قوي انعكس بوضوح تام في تصريح الشقيري بعد انتهاء مؤتمر القمة بقوله إن الجمهورية
العربية المتحدة راغبة في إنشاء الكيان الفلسطيني اليوم قبل الغد (نفس المرجع ،0950 ،ص .)65إن

الفضل األكبر يعود للشقيري في إنشاء الكيان الجديد ،الذي انتهز صدور قرار القمة العربية ،فبادر

إلى تنفيذه وجعله أم ار واقعا ،لكيال يبقى مثل غيره من الق اررات السابقة دون تنفيذ ،لذلك كان مضط ار

لمسايرة وارضاء الحكومات العربية (أبو نحل وآخرون ،5005 ،ص.)39

وفي ذلك يقول الشقيري" :قرار الملوك لم يخولني إنشاء الكيان الفلسطيني إطالقا...وكانت مهمتي
في الواقع االتصال والدرس ثم تقديم تقرير إلى مؤتمر القمة الثاني ...ولهذا فقد عزمت أن أضع

الحكومات العربية والشعب الفلسطيني أمام األمر الواقع؛ فأدعو إلى مجلس وطني ،لينظر في

الميثاق والنظام األساسي ويعلن قيام منظمة التحرير الفلسطينية" (الشقيري ،0950 ،ص20؛.)25
ويقول أيضا في تعقيبه على القرار العربي" :لقد رضيت بهذه الصيغة الهزيلة ألني كنت أريد أن

أضع قدمي على أول الطريق ،وأن يبرز الكيان الفلسطيني كأمر واقع ثم ينمو ويكبر بصورة ذاتية"
(نفس المرجع ،0950 ،ص.)69
وكان قد دعا قرار القمة إلى أن "يستمر السيد أحمد الشقيري ممثل فلسطين لدى جامعة الدول
العربية في اتصاالته بالدول األعضاء والشعب الفلسطيني بغية الوصول إلى إقامة القواعد السليمة

لتنظيم الشعب الفلسطيني وتمكينه من القيام بدوره في تحرير وطنه وتقرير مصيره" .غير أن

الشقيري وجد أن إرادة الشعب الفلسطيني ال تحتاج إلى قرار والبد من تعدي الصالحيات المحددة
التي أعطاه إياها القرار ،والدعوة إلى مؤتمر فلسطيني عام يعقد في القدس الشريف ،وتعلن فيه

اإلرادة الشعبية الفلسطينية وتنشأ بقرار منه –ال من مؤتمر قمة-منظمة تمثل إرادة هذا الشعب
وتعمل لتحرير وطنه (الموسوعة الفلسطينية ،0990 ،ص.)02
عمل الشقيري على التحضير لعقد مؤتمر باتصاالته بالتجمعات الفلسطينية ،إال أنه أخذ عليه

اختيار أعضاء المؤتمر وفق معايير راعت الطابع العشائري والعائلي دون االلتفات لواقع األحزاب

السياسية العاملة ،فقد تم اختيارهم على أساس صفاتهم الشخصية والفردية (الكبيسي ،0922 ،ص.)50

وقد واصل الشقيري جوالته مستفيدا من الدعم المصري ومن حماسة الفلسطينيين إلنشاء كيان
خاص بهم ،وقام خالل جوالته بوضع "الميثاق القومي الفلسطيني" و"النظام األساسي لمنظمة

التحرير الفلسطينية" (برهم ،5005 ،ص.)43
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ويمكن القول أنه رغم الدور العربي في الدفع نحو تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية ،إال أنها لم

تنشأ ككيان سياسي تابع ألي من الدول بل أعلن تأسيسها بإرادتها المنفردة ،وتم االعتراف بصفتها

هذه .كما بدت على المستوى الداخلي كحكومة في طور التكوين ،فميثاقها تعامل مع أجهزتها
كأجهزة حكومية ،فالمجلس الوطني تولى الصالحيات التشريعية ،واللجنة التنفيذية مارست مهامها

كمجلس وزراء ،كما قامت المنظمة بتشكيل الجهاز القضائي وتأسيس المحاكم الثورية (عبد الرحمن،

 ،0925ص002؛ .)005كما أصبحت المنظمة ذاتها المؤسسة التي تولت ممارسة نوع من السلطة
اإلكراهية ،والقيام بدورها في تنظيم الشعب الفلسطيني وقيادته (روبنبرغ ،0922 ،ص.)50

كانت العالقة مع النظام األردني هي األكثر تعقيدا ،قبل وبعد إنشاء المنظمة ،وجوهر هذا التعقيد

التنافس حول تمثيل الفلسطينيين خاصة أولئك الذين يحملون الجنسية األردنية ،الذين يعيشون على
الضفة الشرقية والغربية لنهر األردن ( ،)Sayigh, 1997, p22وقد حرص الشقيري على أن يحضر
الملك حسين جلسة افتتاح المؤتمر في القدس حيث كان النظام األردني تقع تحت سيطرته الضفة

الغربية ،وقد وضع الملك حسين شرطين لحضور المؤتمر والسماح بعقده بالقدس :أولهما أن تصرف

المنظمة النظر عن كل ما له صلة بتنظيم أو تسليح الفلسطينيين في األردن ،وثانيهما أن ينص

خطاب الشقيري وميثاق المنظمة صراحة على أن ليس للمنظمة أهداف بالضفة الغربية .وقد قبل

الشقيري بالشرطين .كما وأضيف إلى المؤتمر الوزراء والنواب األردنيون (حوراني ،0920 ،ص.)30
وهنا لم يكن أمام الشقيري سوى الموافقة على الشروط األردنية لتحقيق هدفه بإنشاء الكيان

الفلسطيني ،وهي الموافقة التي بدونها لربما ما كان ليتم إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية ،فقد رأى

الشقيري أن نشأة المنظمة بأي شكل أولوية ،وأن أية إشكالية يمكن التعامل معها بعد قيام المنظمة.
وفي  52أيار/مايو  ،0964في مدينة القدس عقدت الجلسة االفتتاحية تحت رعاية العاهل األردني
الملك حسين ،وبحضور ممثلين عن سائر الحكومات العربية ،كما انتخب مكتبا للرئاسة مؤلفا من

ثالثة نواب للرئيس وأمين عام للمؤتمر ،واختتم المؤتمر الوطني الفلسطيني األول أعماله في الثاني

من حزيران/يونيو  0964بانتخاب الشقيري رئيسا للجنة التنفيذية ورئيسا للمجلس الوطني،
وبالمصادقة على الميثاق القومي الفلسطيني والنظام األساسي لمنظمة التحرير والنظام األساسي

للصندوق القومي ،وتشكيل كتائب فلسطينية عسكرية نظامية ،وكتائب فدائية قادرة وفاعلة .وبتخويل

الشقيري اختيار أول لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ،وباالتفاق على أن يكون جميع
أعضاء المؤتمر أعضاء ألول مجلس وطني فلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية (المصري،5002 ،

ص.)64

19

ضم المؤتمر الفلسطيني األول عددا من الكتل واالتجاهات الرئيسية التي كان الخالف هو السائد

بينهما ،وهي :أوال الكتلة األقرب لفكر ومواقف الشقيري ،ثانيا الكتلة التي تمثل الفرقاء الناصرين
الفلسطينيين ،وثالثا الكتلة التي تضم بعثيين وبعثيين سابقين ،وكانت كتلة صغيرة بالمؤتمر ،ورابعا

الكتلة التي تضم أعضاء من منظمات الكفاح المسلح وكانت أصغر الكتل ومثلها أشخاص بصفاتهم
الفردية (حوراني ،0920 ،ص44؛ .)42ويوضح هذا التوزيع سبب غياب االستقالل الفلسطيني عن
الميثاق ،حيث أن الكثير من القوى المشكلة للمؤتمر إما قومية أو تابعة وموالية لألنظمة العربية

خاصة للنظام األردني والمصري ،فقد كانت قضية فلسطين تستحوذ على اهتمام وبرامج األحزاب

القومية وتوجهاتها.
ونقل الشقيري إرادة الشعب الفلسطيني إلى مؤتمر القمة العربي الثاني بتاريخ  00-2أيلول/سبتمبر

 0964الذي لم يكن أمامه إال أن يقرر "الترحيب بقيام منظمة التحرير واعتمادها ممثلة الشعب

الفلسطيني في تحمل مسؤولية العمل لقضية فلسطين والنهوض بواجبها على الصعيدين العربي

والدولي" (الموسوعة الفلسطينية ،0990 ،ص .)02ومع تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية عام
0964م ،انتقلت فكرة الكيان الفلسطيني إلى مرحلة اإلنجاز والتكوين ،فقد شكلت نشأة منظمة
التحرير نقطة االنعطاف األهم في تشكل النظام السياسي الفلسطيني ،كتجسيد للكيانية السياسية

الفلسطينية ،وكمؤسسة تمثيلية جامعة للفلسطينيين تحظى بشرعية عربية ،وبدعم شعبي فلسطيني.

تقود كفاح الشعب الفلسطيني من أجل تحرير وطنه وتنظم عمله وتنطق باسمه (أبراش،0925 ،

ص.)022
واجه تأسيس المنظمة ردود فعل متعددة من القوى الفلسطينية ،فقد عبرت الهيئة العربية العليا عن
معارضتها إعالن الكيان الفلسطيني ،باعتبار أن الهيئة موجودة وال داعي إلنشاء المنظمة ،وطالبت
بعقد انتخابات حرة لتمثيل الفلسطينيين .أما حركة فتح عبرت عن رأيها من خالل مجلتها "فلسطيننا".

ودعت أن يكون الكيان ذا مضمون ثوري ،ومرتك اًز للثورة المسلحة ،وليس بديالً منها ،وأن يكون
التنظيم العسكري أساساً للكيان الفلسطيني .وأكدت موقفها بشكل تطبيقي عندما انتهجت الكفاح

المسلح بعد أشهر قليلة من إعالن قيام المنظمة (عبد الرحمن ،0925 ،ص53؛ .)54أما االتحاد العام
لطلبة فلسطين فقد قرر إثر انتهاء مؤتمره العام في غزة في نهاية عام  0964أنه يمثل قاعدة من

قواعد المنظمة .في حين دعت حركة القوميين العرب في بيان مشترك مع جبهة التحرير الفلسطينية،
واتحاد طالب فلسطين ،والشباب العربي الفلسطيني في لبنان ،إلى انتخابات حرة ،ينبثق منها الكيان

الفلسطيني .وهي الفكرة نفسها التي دعت إليها "الهيئة العربية العليا" (الشريف ،0992 ،ص92؛.)005
وأيا يكن فقد شكل انعقاد المؤتمر خطوة عملية وضرورية في إعادة بناء الكيان الوطني الفلسطيني

وتجسيده في منظمة التحرير الفلسطينية.
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إن أهم ما صدر عن المؤتمر الفلسطيني الوطني األول هو إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية واقرار

الميثاق القومي الفلسطيني المؤلف من  59مادة .والذي يبرز مدى االهتمام بالبعد القومي وبالتركيز

على الهوية القومية العربية للشعب الفلسطيني ،وهذا ما يفسر خلو الميثاق من اإلشارة إلى االستقالل
الفلسطيني ،فلم يشر إلى استقالل منظمة التحرير ككيان يمثل الشعب الفلسطيني بشكل مستقل عن
الدول العربية أو االستقالل بالمناطق التي لم تحتلها إسرائيل ،فقد كانت ظروف إنشاء المنظمة ال

تسمح بالدعوة إلى االستقاللية ،ووفق خطابات الشقيري في تلك المرحلة كان الشعار والقاعدة التي
تحكم عمل المنظمة هي أن الوحدة هي الطريق لتحرير فلسطين .كما كان قد عبر الميثاق عن

رفض الق اررات الدولية.
لقد أصبحت منظمة التحرير الفلسطينية منذ إنشائها تعبر عن الكيان الفلسطيني ،وعامال رئيسيا

في بناء مشاعر االنتماء وبناء الشخصية الوطنية الفلسطينية المستقلة ،إال أن اهتمامات المنظمة

في المرحلة األولى من عمرها اقتصرت على البناء التنظيمي وتشييد مؤسساتها وتشكيل جيش
التحرير الفلسطيني ،ولم يكن للمنظمة حق التمثيل للفلسطينيين بشكل يعبر عن سيادة المنظمة

عليهم ويرجع ذلك أساساً ،إلى أن المنظمة كانت تنظيماً معنوياً ُمنع من ممارسة سلطة شرعية
كافية على الفلسطينيين ،وذلك استجابة لقيود الواقع العربي في حينه .وقد نصت المادة الرابعة
والعشرون من الميثاق القومي على أن المنظمة "ال تمارس أية سيادة اقليمية على الضفة الغربية

في المملكة األردنية الهاشمية وال قطاع غزة وال منطقة الحمة .وسيكون نشاطها على المستوى
القومي الشعبي في الميادين التحريرية والتنظيمية والسياسية والمالية" (حميد ،0952،ص.)2

المطلب الثالث :مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية
لقد مرت منظمة التحرير الفلسطينية عبر تاريخها بعدة مراحل بحكم ظروف الثورة الفلسطينية ،وهو
ما حتم عليها إجراء تعديالت على نظامها األساسي واستحداث مؤسسات وهيئات جديدة.
وفيما يلي عرض للمؤسسات السياسية لمنظمة التحرير وصالحياتها واختصاصاتها ،وهي التي
تشكل سلطات تشريعية وتنفيذية:
أوالً :المجلس الوطني الفلسطيني:
يعتبر المجلس الوطني الهيئة التمثيلية التشريعية العليا للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده،
وهو وبحسب المادة السابعة من النظام األساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية يعد "السلطة العليا
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لمنظمة التحرير ،وهو الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها وبرامجها" .فهو المرجعية العليا

لهيئات ومؤسسات المنظمة التي تكون مسؤولة أمامه ،واليه يرجع انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية،
كما ويختص بالمسائل الدستورية والقانونية والسياسية العامة التي تتعلق بمصير الشعب الفلسطيني.
ويعود المجلس الوطني الفلسطيني في نشأته إلى عام 0942م ،حين قام الحاج أمين الحسيني
بالعمل على عقد مجلس وطني فلسطيني في غزة ،حيث شكل المجلس آنذاك حكومة عموم

فلسطين ،وقد أعيد تجديد المجلس عام 0964م ،عندما قام الشقيري بعقد مؤتمر وطني فلسطيني
في القدس وبحضور ممثلين عن كافة التجمعات الفلسطينية .وقد اعتبر المؤتمر الوطني الفلسطيني

الذي أعلن إنشاء منظمة التحرير نفسه مجلسا وطنياً فلسطينيأ أوالً (الريماوي ،5002 ،ص592؛.)599
نص النظام األساسي أن أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني يتم انتخابهم عن طريق االقتراع

المباشر من الشعب الفلسطيني ،وأنه إذا تعذر إجراء االنتخابات الخاصة بالمجلس الوطني استمر
المجلس قائما إلى أن تتهيأ ظروف االنتخابات ،كما حدد النظام األساسي في المادة الثامنة أن مدة

المجلس الوطني بثالث سنوات ،وأنه ينعقد دوريا مرة كل سنة أو في دورات غير عادية بدعوة من

رئيس ال مجلس الوطني ،بناء على طلب من اللجنة التنفيذية أو من ربع عدد أعضاء المجلس.

ويكون مكان انعقاده في القدس أو غزة أو أي مكان آخر ،حسب الظروف .ويكون النصاب مكتمال

ررات بأغلبية أصوات الحاضرين (مركز المعلومات الوطني
بحضور ثلثي األعضاء ،وتتخذ الق ا

الفلسطيني.)5000،
وتعتبر القدس حسب المادة (_5ب) من النظام األساسي للمنظمة ،هي مقر المجلس الوطني
الفلسطيني الدائم ولمكتب رئاسته مقر رئيسي مؤقت في عمان ،وافتتح له فرعين في كل من غزة

ونابلس ،بعد إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية.

وتتلخص المهام األساسية للمجلس الوطني باآلتي (المجلس الوطني الفلسطيني:)5000،
 -0وضع السياسات والمخططات والبرامج لمنظمة التحرير وأجهزتها.

 -5بحث التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة التنفيذية عن انجازات المنظمة.

 -3بحث االقتراحات التي تقدم إليه من اللجنة التنفيذية وتوصيات لجان المجلس.
 -4التقرير السنوي للصندوق القومي واعتماد الميزانية.

حددت المادة  00من النظام األساسي أن للمجلس الوطني أن يؤلف تيسي ار ألعماله اللجان التي
يرى ضرورة لتشكيلها ،وقد أنشأ المجلس عددا من اللجان وهي كاآلتي:

 -0اللجنة العسكرية.
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 -5لجنة التنظيم الشعبي.
 -3اللجنة المالية.

 -4لجنة دراسة تقرير اللجنة التنفيذية.
 -2اللجنة القانونية.

 -6لجنة الدعوة والفكر والشؤون اإلعالمية.
 -5لجنة الشؤون الفنية والثقافية.
 -2لجنة القدس.

كما للمجلس الحق في تكوين لجان أخرى ألغراض معينة ،وأن يستغني عن بعض هذه اللجان،
وأن يدمج عمل لجنتين أو أكثر في لجنة واحدة.
كما أُعطي للمجلس صالحية ضم أعضاء جدد إليه من حين آلخر ،حسبما يرى ذلك مالئماً،
وبحسب ما تمليه عليه متطلبات معركة التحرير ،ومقتضيات تعميق الوحدة الوطنية؛ وذلك وفق

نظام تقدمه اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني الفلسطيني .كما تم اعتبار أعضاء المجلس

التشريعي الفلسطيني أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني ،بمجرد انتخابهم ،بحسب قانون
االنتخابات رقم  9لعام 5002م ،الذي صادق عليه الرئيس محمود عباس ،بحيث تنص المادة

الثانية منه _الفقرة الخامسة" :يكون أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخبين أعضاء في
المجلس الوطني الفلسطيني فور أدائهم القسم القانوني ،وفًقا ألحكام النظام األساسي لمنظمة التحرير

الفلسطينية" (مركز المعلومات الوطني الفلسطيني.)5000،

تعد الفصائل الفلسطينية جزءا من منظمة التحرير .فبالرغم من احتفاظها باالستقاللية عن منظمة

التحرير الفلسطينية ،ولكنها تبقى في الوقت نفسه جزءا من هيكلها (روبنبرغ ،0922 ،ص .)50حيث

ضم المجلس الوطني وكذلك المجلس المركزي واللجنة التنفيذية حصة(كوتا) خاصة لتمثيل هذه
الفصائل في أجهزة منظمة التحرير .وهي (:

 حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" ،والتي أعلنت انطالقتها في.0962 -جبهة التحرير الفلسطينية ،تأسست عام .0955

 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،تأسست عام .0965 -جبهة التحرير العربية تأسست ،عام .0962

 الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ،تأسست عام .0969 الجبهة العربية الفلسطينية ،تأسست عام .0969 جبهة النضال الشعبي ،تأسست عام .096523

 منظمة طالئع حرب التحرير الشعبية "قوات الصاعقة" ،تأسست عام .0965 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين -القيادة العامة ،تأسست عام .0962 -حزب االتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" ،تأسس عام .0990

 حزب الشعب الفلسطيني وحل محل الحزب الشيوعي الفلسطيني ،وأعيد تأسيسه عام.0925

 المبادرة الوطنية الفلسطينية ،تأسست عام 5005وبذلك يعتبر المجلس الوطني حجر األساس في منظمة التحرير وهو الذي أتاح للمنظمة عبر

تاريخها أن تشكل ائتالفا يضم كافة القوى والفصائل والمؤسسات الفلسطينية ،فهو الجهة التمثيلية
التي أضفت على المنظمة وقيادتها الشرعية ،وأخذت المنظمة صفة الممثل الشرعي والوحيد للشعب

الفلسطيني بناء على تمثيلها للفلسطينيين وتحديدا في المجلس الوطني ،وهو المجلس الذي ساهم
أيضا في حفظ الهوية الفلسطينية ،وحماية استقاللية ق ارره.

ثانياً :المجلس المركزي
هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني ،وهو مسئول أمامه ويشكل من بين أعضائه،

ويتكون من أعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني وعدد من األعضاء يساوي على األقل
ضعفي عدد أعضاء اللجنة التنفيذية (الموسوعة الفلسطينية ،0924 ،ص ،)350فهو يقوم مقام المجلس
الوطني في حال عدم انعقاده ،لإلشراف على الجهات المخولة بتنفيذ ق اررات المجالس الوطنية

ومحاسبتها (أبو مطر ،5005 ،ص.)65

حين عقد المجلس الوطني دورته الحادية عشر من  6-4كانون الثاني/يناير  ،0953قرر تشكيل

مجلس مركزي من بين أعضائه يكون صلة الوصل (هيئة وسيطة) بين المجلس الوطني واللجنة
التنفيذية (الموسوعة الفلسطينية ،0924 ،ص .)350وذلك لسد الفراغ التشريعي والتوجيهي بسبب تباعد
المدى الزمني للقاءات المجلس الوطني ،وبسبب صعوبة إجراءات عقد دورة غير عادية .هكذا

ظهرت فكرة تشكيل مجلس وسيط يتولى اتخاذ الق اررات في القضايا التي تطرحها عليه اللجنة
وي ِقر خططها التنفيذية ويتابع تنفيذها لق اررات المجلس (صالح ،5003 ،ص.)364
التنفيذيةُ ،
ويجتمع المجلس المركزي مرة كل شهرين على األقل بدعوة من رئيسه ،ويترأس جلسات المجلس
ويديرها رئيس المجلس الوطني ،ويقدم تقري ار عن أعماله إلى المجلس الوطني عند انعقاده .ويعقد

المجلس المركزي جلسات طارئة بناء على طلب من أعضاء اللجنة التنفيذية ،وتتخذ ق اررات المجلس
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بأغلبية أصوات الحاضرين (برهم ،5005 ،ص ،)055وقد تشكل المجلس المركزي األول من 35
عضوا ،إال أن العدد لم يستقر فقد أخذ بالتزايد إلى أن وصل العدد إلى  052عضوا عام .5009

حددت الالئحة الداخلية للمجلس المركزي ماهية وكيفية تشكيله والمهام المنوطة به واجتماعاته

وقرراته .وقد ُكلف المجلس المركزي حسب المادة الثالثة من الالئحة الداخلية بالمهام اآلتية:
ا

(الريماوي ،5002 ،ص)305

 -0اتخاذ الق اررات في القضايا التي تطرحها عليه اللجنة التنفيذية في إطار مقررات المجلس الوطني.
 -5إقرار الخطط التنفيذية المقدمة إليه من اللجنة التنفيذية.

 -3متابعة اللجنة التنفيذية في تنفيذ ق اررات المجلس الوطني.

 -4أ .تشكيل لجان دائمة من بين أعضاء المجلس الوطني ،ويكون رؤساء اللجان الدائمة من أعضاء
المجلس المركزي .ب .تكون مهمة اللجان الدائمة إعداد الدراسات والبحوث في المسائل المحالة

من المجلس المركزي أو اللجنة التنفيذية .ج .االطالع على سير عمل دوائر المنظمة وتقديم

التوصيات الالزمة بذلك للمجلس المركزي (الموسوعة الفلسطينية ،0924،ص.)350

وفي الدورة التي عقدت للمجلس بتاريخ  04كانون األول/ديسمبر  ،5009كان توزيع األعضاء
على النحو التالي (مركز المعلومات الوطني الفلسطيني:)5000،
أوال:

سليم الزعنون أبو األديب (رئيس المجلس الوطني الفلسطيني).

 0عضو

ثانيا:

مكتب رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني

 5عضو

ثالثا:

أعضاء اللجنة التنفيذية

 02عضو

رابعا:

االتحادات الشعبية

 03عضو

خامسا:

اللجان الدائمة في المجلس الوطني

 2عضو

سادسا:

ممثلو الفصائل ،والمجلس العسكري.

 30عضو

سابعا:

المستقلون

 52عضو

ثامنا:

المجلس التشريعي :رئاسة المجلس التشريعي ( )4أعضاء .رؤساء اللجان  53عضو
في المجلس التشريعي ( )03عضوا .رؤساء الكتل البرلمانية في المجلس
التشريعي ( )6أعضاء.
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ثالثاً :اللجنة التنفيذية
تشبه اللجنة التنفيذية الحكومة أو السلطة التنفيذية في األنظمة السياسية .واللجنة التنفيذية بحسب
النظام األساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية في المادة  06بأنها "أعلى سلطة تنفيذية للمنظمة،

وتكون دائمة االنعقاد وأعضاؤها متفرغون للعمل ،وتتولى تنفيذ السياسة والبرامج والمخططات التي

يقررها المجلس الوطني ،وتكون مسئولة أمامه مسؤولية تضامنية وفردية".

وطبقا للقانون األساسي تأتي اللجنة التنفيذية في الدرجة الثانية من األهمية بعد المجلس الوطني.
وينتخب أعضاؤها من قبل المجلس الوطني وهم بدورهم ينتخبون الرئيس – رئيس اللجنة التنفيذية.

وبما أنها تعمل بشكل مستمر فقد استحوذت على قدر كبير من السلطة الحقيقية (روبنبرغ،0922 ،

ص . )05وفي البداية كان يتم انتخاب رئيس اللجنة التنفيذية من المجلس الوطني مباشرة ومن ثم
يقوم هو باختيار أعضاء اللجنة ،إال أنه ومنذ المؤتمر الرابع أصبح النظام يقتضي أن ينتخب

المجلس الوطني اللجنة التنفيذية ،ومن ثم تقوم اللجنة باختيار رئيسها من بين أعضائها .ويبلغ عدد
أعضاء اللجنة  02عضوا.

وقد جرت العادة أن تقدم اللجنة التنفيذية استقالتها للمجلس الوطني الجديد ،ويعيد المجلس الوطني
بدوره انتخاب اللجنة التنفيذية ويجوز إعادة انتخاب اللجنة المستقيلة ذاتها .ويكتمل النصاب القانوني
الجتماعات اللجنة بحضور ثلثي األعضاء ،وتتخذ الق اررات باألغلبية البسيطة .وبما أن اللجنة

التنفيذية تنتخب من وبواسطة المجلس الوطني ،فإنها تأتي ممثلة تمثيال صادقا لقوة مختلف

التنظيمات داخل المجلس (روبنبرغ ،0922 ،ص .)02وتستمر اللجنة التنفيذية في ممارسة صالحياتها
ما دامت متمتعة بثقة المجلس الوطني ،على أن تقدم استقالتها للمجلس الجديد في أول اجتماع

يعقده ،كما ويجوز إعادة انتخاب رئيس اللجنة لعدة دورات (غير محدودة) (الريماوي،5002 ،

ص.)300

باإلضافة إلى المادة  02من النظام األساسي لمنظمة التحرير ،حددت مواد أخرى في النظام

األساسي مهام اللجنة التنفيذية ،فقد جاء في المادة  06منه :تتولى اللجنة التنفيذية:
• تمثيل الشعب الفلسطيني.
• اإلشراف على تشكيالت المنظمة.

• إصدار اللوائح والتعليمات ،واتخاذ الق اررات الخاصة بتنظيم أعمال المنظمة ،على أال تتعارض
مع الميثاق أو النظام األساسي.
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• تنفيذ السياسة المالية للمنظمة واعداد ميزانيتها .وعلى وجه العموم ،تباشر اللجنة التنفيذية جميع
مسؤوليات منظمة التحرير وفق الخطط العامة والق اررات التي يصدرها المجلس الوطني.

وأوكلت إليها المادتان 02و 09مهمة إنشاء دوائر منظمة التحرير والقيام بتوثيق العالقات وتنسيق
العمل بين منظمة التحرير وجميع المنظمات والمؤسسات العربية والدولية (الموسوعة الفلسطينية،

 ،0924ص.)309

وللمنظمة عدد من الدوائر تشبه الو ازرات في األنظمة السياسية ،وتقوم اللجنة التنفيذية بإنشائها،

وقد يتم تغيير أو استحداث دائرة معينة ،وذلك حسب ما تراه اللجنة التنفيذية ضروريا.

ويترأس كل دائرة عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية ،ويكون لكل دائرة مدير عام وعدد من الموظفين
(الموسوعة الفلسطينية ،0924 ،ص .)355وتتمثل أهم دوائر منظمة التحرير القائمة حاليا على النحو

اآلتي :الدائرة السياسية ،الدائرة العسكرية واألمنية ،الصندوق القومي الفلسطيني ،دائرة العمل
والتخطيط الفلسطيني ،دائرة التربية والتعليم ،دائرة الشؤون العربية والبرلمانية ،دائرة اإلعالم والثقافة،

دائرة التنظيمات الشعبية ،دائرة الشؤون االجتماعية ،دائرة التنمية البشرية ،دائرة شؤون المفاوضات،
دائرة شؤون الالجئين .وفيما يلي تعريف ببعض هذه الدوائر نظ ار ألهمية األدوار المنوطة بها:

الدائرة السياسية :تقوم على النشاطات الدبلوماسية لمنظمة التحرير ،ويتولى رئيس الدائرة السياسية
وهو أشبه ما يكون بوزير الخارجية-تمثيل منظمة التحرير في المؤتمرات العربية وفي الدورات

الخاصة لألمم المتحدة .وتشرف الدائرة السياسية على مكاتب منظمة التحرير في الدول األجنبية

(روبنبرغ ،0922 ،ص .)53وهي المسؤولة عن نشاطات المنظمة في هيئة األمم المتحدة ووكاالتها

المتعددة (برهم ،5005 ،ص.)035
ويمكن

حصر

مهامها

بالنقاط

التالية

(مركز

المعلومات

الوطني

الفلسطيني:)5000،

.0اإلشراف على مكاتب المنظمة في البلدان العربية واألجنبية ،وهي التي تعين مديريها وموظفيها.
 .5عقد االتفاقيات التي تنظم عالقات المنظمة بمختلف دول العالم.3 .رعاية مصالح الشعب
الفلسطيني في شتى الدول .4 .اإلشراف على عالقة المنظمة بجامعة الدول العربية .2 .تنظيم
العالقات بمنظمة الوحدة اإلفريقية ،ومنظمة المؤتمر اإلسالمي ،ودول عدم االنحياز .6 .تطبيق

البرنامج السياسي لعالقات المنظمة بدول العالم ،وفق التوجهات التي تضعها اللجنة التنفيذية.

الصندوق القومي الفلسطيني :يعد من أهم األجهزة التي تتبع للمنظمة ،حيث تأسس مع قيامها

عام  .0964كما ويعد الصندوق الجهة المنوط بها مسؤولية الشؤون المالية المتعلقة بالمنظمة،
ويؤدي مهامه ونشاطاته المختلفة بناءا على تعليمات اللجنة التنفيذية للمنظمة ،والمنسجمة مع
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ق اررات المجلس الوطني(عبد الرحمن،0925،ص.)25وهو مكلف بتسلم الموارد المختلفة ،وتمويل

المنظمة واألجهزة التي تنبثق عنها ،وتنمية موارد الصندوق بجميع الوسائل واإلمكانيات ،واإلشراف
على أعمال الجباية ومراقبة النفقات التي تحتاج إليها دوائر المنظمة ومكاتبها(الموسوعة

الفلسطينية،0924،ص.)353ويجري انتخاب رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي من ِقبل المجلس
الوطني ،وهو الذي يصبح تلقائيا عضوا في اللجنة التنفيذية(روبنبرغ،0922،ص.)55
الدائرة العسكرية :وتتولى المهام والمسؤوليات التالية- :قضايا جيش التحرير الفلسطيني على صعد
التعبئة والتدريب والتسليح والتجهيز والتمويل - .وابداء المشورة لرئيس اللجنة التنفيذية والقائد العام،
في األمور العسكرية والتنظيمية المتعلقة بجيش التحرير وقوات الثورة الفلسطينية - .إعداد برامج

التدريب والتعبئة وتأمين حاجات القوات المسلحة للثورة الفلسطينية - .رعاية أسر شهداء جيش

التحرير الفلسطيني ،بالتعاون مع الصندوق القومي الفلسطيني (الموسوعة الفلسطينية،0924 ،

ص.)353

ويمثل جيش التحرير الفلسطيني المؤسسة العسكرية الرسمية للمنظمة ،وتأسس عام

 0964بموجب ق اررات المجلس الوطني األول.

دائرة التنظيم الشعبي :وهي المكلفة باإلشراف على نشاط وانتخابات االتحادات والمنظمات الشعبية
الفلسطينية ،والمشاركة في مؤتمراتها العامة ،هذه االتحادات هي (مركز المعلومات الوطني الفلسطيني،

:)5000

 -0اتحاد الشبيبة.
 -5االتحاد العام للمرأة الفلسطينية.
 -3االتحاد العام لطلبة فلسطين.

 -4االتحاد العام للصحافيين والكتاب الفلسطينيين.
 -2االتحاد العام للمعلمين.

 -6جمعية الهالل األحمر الفلسطيني.
 -5المجلس األعلى للشباب والرياضة.
 -2الحركة الكشفية الفلسطينية.
 -9االتحادات الرياضية.

وتتولى مهام تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في المؤتمرات التي تعقدها منظمة العمل الدولية،

وارسال مندوبين إلى المؤتمرات الدولية للمنظمات العربية واألجنبية المماثلة لالتحادات الشعبية

الفلسطينية ،وتقديم الدعم المادي والمعنوي للتنظيمات الشعبية ،لتمكينها من القيام بمهامها وتطوير
نشاطاتها في كل المجاالت.
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المبحث الثاني :أهم التحوالت االستراتيجية في تاريخ منظمة التحرير الفلسطينية
مرت منظمة التحرير الفلسطينية عبر تاريخها ومنذ نشأتها بتطورات ومحطات مفصلية أثرت على
هويتها وبنيتها وأهدافها ،كل ذلك كان يتم في ظل تداخل بين العوامل الذاتية والعوامل اإلقليمية

والدولية والتي كانت الدافع والصانع الرئيس نحو التحوالت التي طالت منظمة التحرير الفلسطينية.
فقد انتقلت منظمة التحرير من هدف التحرير الكامل إلى بناء الدولة الديمقراطية العلمانية على

كامل األرض الفلسطينية في أواخر الستينيات؛ إلى الموافقة سنة  0954على إقامة سلطة وطنية

على أية أراض يتم تحريرها ،إلى شعار دولتين لشعبين سنة  ،0922ثم إلى اتفاق أوسلو 0993

حيث طرح حكما ذاتيا في مناطق بالضفة والقطاع كمرحلة انتقالية لحين االتفاق على قضايا الوضع

النهائي ،فتحولت المنظمة من حركة تحرر وطني في المنفى إلى جهاز حكومي فوق أراضيها،

مما ترتب عليه تحول في طبيعة وشكل العمل السياسي الفلسطيني.

المطلب األول :سيطرة المنظمات الفدائية  0921وتعديل الميثاق
أدت هزيمة حزيران/يونيو  0965التي أكملت فيها إسرائيل سيطرتها على كل فلسطين ،إلى تغيرات

جذرية تمثلت في سقوط الرهان على الجيوش العربية أن تحرر فلسطين ،كما دفعت الهزيمة العمل

الوطني الفلسطيني إلى التحرر من قيود الوصاية الرسمية العربية ،والى بروز تنظيمات فلسطينية
جديدة تنادي بالكفاح المسلح اعتمادا على الفلسطينيين بشكل أساسي ،ومن أبرزها الجبهة الشعبية

لتحرير فلسطين ،ومنظمة طالئع حرب التحرير الشعبية (قوات الصاعقة) .فقد أدت هذه الهزيمة
التي أضعفت الدول العربية ماديا وسياسيا في الوقت نفسه ،إلى أن جعلتها أقل قدرة على التصدي
والوقوف في وجه التنظيمات الفدائية التي بدأت تتشكل ،متحررة من قيود العمل الرسمي العربي.

ففي الفترة األولى من تاريخ المنظمة قبل اندالع الحرب ،فشلت المنظمة في أن تحقق توقعات

جمهورها ،خصوصا أن عملها السياسي والعسكري كانا خاضعين لقيادة الدول العربية خصوصا
مصر واألردن التي مارست ضغوطا على المنظمة ونازعتها تمثيلها وسلطتها على الفلسطينيين،
وكذلك عجز المنظمة عن دمج األحزاب والتيارات السياسية الصاعدة آنذاك وبما تمثله من امتداد

جماهيري في السياسة الوطنية ،كما أنها لم تعلن بدء العمل المسلح بشكل منفرد ضد إسرائيل مما

كان سيشكل رافعة سياسية ومعنوية وشعبية للمنظمة ،ولكنها آثرت أن يكون عملها العسكري في
نطاق عمل وقيادة الجيوش العربية.
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والنتيجة هي أن دفعت ظروف ما بعد الحرب الشقيري مضط اًر إلى تقديم استقالته من رئاسة
المنظمة ،وذلك بفعل خالفاته مع الرؤساء العرب في قمة الخرطوم ،وبفعل تشكيك المنظمات

الفدائية بإسلوبه في القيادة وارتباط المنظمة باألنظمة العربية وعدم قدرة المنظمة على استيعاب

الفصائل المسلحة ،وأيضا من األسباب الرئيسية في استقالته كان تخلي عبد الناصر عنه ،بعد أن
دخل في تفاهمات جديدة مع فصائل المقاومة (أبو زايدة ،5006،ص .)02وقد تولى يحيى حمودة

رئاسة اللجنة التنفيذية بالوكالة خلفا للشقيري ،لتبدأ المشاورات مع الفصائل إلعادة النظر في منظمة

التحرير ودورها ،وآليات العمل على دخول المنظمات المسلحة واعادة صياغة العالقات الداخلية
الفلسطينية (عبد الرحمن ،0925،ص.)035
سعى الفلسطينيون في حينه ألن يتطور الكفاح المسلح في األراضي الفلسطينية المحتلة وتحوله

إلى حرب شعبية ،إال أن هذه اآلمال تبددت مع مطلع عام  0962وبرزت الحاجة إلى مالذات
آمنة في الدول العربية المجاورة ،فكانت وجهتهم الرئيسية نحو األردن .وكانت معركة الكرامة في

آذار/مارس  0962قد ولدت زخما سياسيا جديدا لدى التنظيمات الفلسطينية لتصبح حركة
جماهيرية ،استطاعت أن تحقق لها ممارسة المأسسة السياسية من خالل الخطاب السياسي المبني

على شعار الكفاح المسلح (صايغ ،5003 ،ص .)352فقد أدى الصمود في معركة الكرامة إلى جعل
التنظيمات الثورية في موقع القيادة السياسية ومكنها من السيطرة على المنظمة ،األمر الذي منح
القيادة الفدائية موقعا تتحرك من خالله تحت غطاء االعتراف الدبلوماسي الممنوح مسبقا للمنظمة

على مستوى دولي واقليمي.

شكلت الدورة الرابعة للمجلس الوطني تموز/يوليو  0962انعطافا هاما في مسيرة منظمة التحرير
الفلسطينية ،فقد تم تمثيل المنظمات الفدائية في المجلس الوطني الذي تقلص عدد أعضائه إلى

مائة عضو .وفي هذه الدورة تم إدخال تعديالت على الميثاق القومي ليصبح اسمه الميثاق الوطني
الفلسطيني ،وتم التأكيد فيه على أن الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين ،وعلى

ضرورة الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيزها ،كما تم فيها إقرار الفصل أن ينتخب المجلس أعضاء

اللجنة التنفيذية الذين بدورهم ينتخبون رئيسها ،وكذلك الفصل بين رئاسة اللجنة ورئاسة المجلس
الوطني (الموسوعة الفلسطينية ،0924 ،ص .)306وفي الدورة الخامسة للمجلس الوطني عام 0969
التي عقدت في القاهرة ،والذي حضرته المنظمات الفدائية باستثناء جبهة التحرير والجبهة الشعبية

التي اعتذرت عن الحضور ،أنهت المنظمات الفدائية سيطرتها على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
وانتخب فيها ياسر عرفات رئيسا للجنة التنفيذية وهو رئيس حركة فتح التي حافظت على كونها

القوة الرئيسية في المنظمة في المراحل الالحقة ،وفي الدورة السابعة للمجلس الوطني الذي عقد

عام  0950كانت المنظمات الفدائية كافة قد انضوت داخل المنظمة وفيه أقر تشكيل المجلس
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المركزي وكذلك التأكيد على رفض الحلول السلمية ومواصلة تبني الكفاح المسلح كحل وحيد للصراع
(عبد الرحمن ،0925 ،ص042؛ .)069إال أنه وعلى الرغم من انضواء المنظمات الفلسطينية كافة

تحت لواء منظمة إال أنها بقيت محافظة على استقالليتها التنظيمية (الحمد ،0995 ،ص.)342

بالمحصلة فقد ساهم العمل العسكري في تأكيد الوجود الفلسطيني وفي أن للفلسطينيين إرادتهم
المستقلة عن الدول العربية.
وعلى أثر إقرار عدد من الدول العربية بعد هزيمة  0965بوجود إسرائيل كأمر واقع من خالل

اعترافها بقرار مجلس األمن ُ ،3545فرض على منظمة التحرير البحث عن صيغة تضمن التعايش
مع التجمع السكاني اليهودي في فلسطين ،وهكذا برز شعار "الدولة الفلسطينية الديمقراطية" ،وهو

الشعار الذي تبناه المجلس الوطني في دورته الثامنة عام ( 0950الحمد ،0995 ،ص .)340وبذلك

تكون منظمة التحرير قد تخلت عن رفضها لوجود مهاجرين يهود في فلسطين من الذين جاؤوا إليها

قبل االحتالل عام  ،0942وأكدت على أن الدولة الفلسطينية الديمقراطية ستقام على كامل التراب
الفلسطيني وذلك بعد تحريرها بالسالح من الصهيونية ،وهي دولة جميع مواطنيها العرب واليهود

على أساس المساواة في الحقوق والواجبات.

وكان المجلس الوطني قد أصدر في دورته التاسعة  0950ق اررات أهمها تجديد رفض قرار 545

الذي ال يتعامل مع القضية الفلسطينية سوى كونها قضية الجئين مما يعني تجاهل جوهر النزاع
وتصفية القضية الفلسطينية ،وكذلك رفض المشاريع السياسية لحل أزمة الشرق األوسط ومبادرة

روجرز ،4واستنكرت فيه موافقة األردن ومصر عليها (عبد الرحمن ،0925 ،ص.)050

اندلعت في شهر أيلول 0950مواجهات واسعة بين الجيش األردني وقوات منظمة التحرير ،تلك
األحداث التي أطلق عليها أحداث أيلول األسود والتي انتهت في نهاية عام  0950بنجاح الحكومة

األردنية من القضاء على الوجود الفلسطيني المسلح في األردن واضعاف منظمة التحرير ،األمر
الذي فرض على المنظمات الفلسطينية المسلحة نقل مقر قيادتها إلى لبنان وتوسيع وجودها فيه

(الشعيبي ،0959 ،ص )066مما جعل سوريا التي مارست نفوذا واسعا في لبنان تمارس نفوذا وضغطا
على المنظمة .وقد ازدادت حدة الصراع بين منظمة التحرير والسلطات األردنية عندما طرح الملك
حسين في خطاب له في إطار معركته مع المنظمة على تمثيل الفلسطينيين وكاستثمار ألحداث

3القرار الدولي  :242وهو القرار الصادر عن مجلس األمن الدولي في المنعقد في 22نوفمبر ،1967وأكد على وجوب انسحاب القوات
اإلسرائيلية من األراضي المحتلة في النزاع األخير ،وإنهاء حالة العداء والحرب ،واحترام السيادة لكل دولة واستقاللها السياسي وحقها
بالعيش بسالم ضمن حدود آمنة ومعترف بها .والتأكيد على الحاجة لتحقيق تسوية عادلة لمشكلة الالجئين .وبرز خالف حول كلمة
"األراضي" فقد حذفت من مسودة القرار باللغة اإلنجليزية أل التعريف لتعني بعض األراضي وليس جميعها.
4مبادرة روجرز :مبادرة طرح ها وزير الخارجية األمريكي وليم روجرز على مصر واألردن وإسرائيل ،تقوم على تطبيق القرار 242
وإقامة مباحثات للتوصل إلى اتفاق سالم "عادل ودائم" على أساس االعتراف المتبادل باستقالل وسيادة كل طرف واستقالله السياسي.
ووافقت مصر واألردن على المبادرة فيما رفضتها إسرائيل في البداية حتى قبلت مع التحفظ تحت الضغط األمريكي.
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خروج قوات المنظمة من األردن ،في 02مارس"0955مشروع المملكة العربية المتحدة" الذي ينص
على أن تتكون هذه المملكة من قطرين فلسطين (الضفة الغربية وأي جزء يتم تحريره أو يرغب

باالنضمام) واألردن ،ويرتبط القطران بوحدة فدرالية تحت سلطة الملك (مركز المعلومات الوطني

الفلسطيني .)5000 ،وقد رأت المنظمة في هذا المشروع ما يناقض أهداف الشعب الفلسطيني في

التحرير والعودة ويتعارض مع استقالل القرار الوطني ،وهو المشروع الذي رفضه المجلس الوطني
في دورته العاشرة.
لقد أدى تبني الكفاح المسلح إلى تعزيز عملية بناء الهوية الوطنية الفلسطينية ،وهو الذي دفع في
تشكيل النخبة واضفاء الشرعية السياسية على المنظمة والتنظيمات المشكلة لها .هذا بالرغم من أن

الكفاح المسلح والذي تم اعتماده وسيلة وحيدة لم يكن بإمكانه التطور إلى المستوى المطلوب من
حيث القوة والحجم بما يمكنه من تحقيق الهدف الذي أنشأت ألجله المنظمة وهو التحرير والعودة.
وقد ساهم واقع ما بعد حرب  0965إلى إدراك المنظمة لحجم لقيود الخارجية المفروضة عليها

والتي تحجم قدرتها على العمل بحرية دون تدخل من الدول المضيفة لها ،في تغيير في
االستراتيجيات واألهداف لمنظمة التحرير مدفوعة من حركة فتح والجبهة الديمقراطية بشكل رئيسي،

فتم إقرار برنامج الدولة الفلسطينية الديمقراطية في محاولة لإلجابة عن تساؤالت تخص مصير

اليهود الذين يقطنون في األراضي المحتلة .وفي محاولة أيضا لالقتراب من هدف أكثر واقعية
وقبوال من األطراف الخارجية.

المطلب الثاني :إقرار البرنامج المرحلي :0922
استمرت الفصائل الفلسطينية متمسكة بشعار تحرير فلسطين حتى اندالع الحرب العربية اإلسرائيلية

في تشرين األول/أكتوبر  0953وهي الحرب التي تعتبر نقطة تحول رئيسية في الصراع العربي

اإلسرائيلي ،فقد سعت الدول العربية عبر الحرب إلى تحسين موقعها الدبلوماسي والتفاوضي في

تسوية سلمية مرتقبة مع إسرائيل .وعلى أثرها صدر قرار مجلس األمن  332والذي دعا لتنفيذ قرار

 545بهدف إقامة السالم في الشرق األوسط .وقد أجمعت فصائل المنظمة عقب الحرب على
ضرورة أال تعود الضفة للسيادة األردنية في حال انسحبت إسرائيل منها ،وعبرت عن رغبتها أن

تتحمل المنظمة مسؤولية األراضي التي قد تنسحب عنها إسرائيل (الشعيبي ،0959 ،ص.)092

وفي الدورة الثانية عشر للمجلس الوطني الفلسطيني التي عقدت بالقاهرة في حزيران عام ،0954

جرى تبني البرنامج السياسي المرحلي لمنظمة التحرير والذي نص على إقامة سلطة الشعب الوطنية
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المستقلة المقاتلة فوق األراضي الفلسطينية التي سيندحر عنها االحتالل (الموسوعة الفلسطينية،0990 ،

ص.)302

وقد رفض البرنامج المرحلي االعتراف بالقرار  ،545كما أكد على أن الكفاح المسلح وسيلة من
وسائل النضال وليس الوسيلة الوحيدة ،وعلى أن تناضل المنظمة من أجل تقرير الوحدة الوطنية

واالرتقاء بها ،وأكد على أن الهدف المرحلي المتمثل بإقامة دولة فلسطينية على أي جزء من

فلسطين حلقة من حلقات استراتيجية منظمة التحرير الفلسطينية المتمثلة في إقامة الدولة الديمقراطية
(أبو نحل وآخرون ،5005 ،ص .)544إال أن الموافقة على إقامة سلطة وطنية على أي جزء من أرض
فلسطين اعتبرت قبوال ضمنيا من جانب المنظمة بتسوية تفاوضية تقوم على فكرة إقامة دولة

فلسطينية بالضفة وغزة والى االعتراف بإسرائيل.
وفي ظل التحوالت التي أعقبت الحرب وجدت المنظمة نفسها مضطرة إلى تكيف إضافي تضمن

معه عدم الخروج من المعادلة ،لذلك جرى تبني البرنامج المرحلي في ظل الدعوات إلبرام تسوية،
والشروع في مفاوضات بين أطراف الصراع من أجل التوصل إلى إقامة السالم العادل والشامل

عبر اإليحاء بأن منظمة التحرير ستكون أحد األطراف المفاوضة أو التي ستحضر المؤتمر الدولي
في جنيف .ولكن الواقع بأن المنظمة لم تشارك في أية مفاوضات (حوراني ،0920 ،ص .)024فقد

رأت قيادة المنظمة ضرورة استغالل الفرصة لتحقيق هدف أكثر واقعية من التحرير الكامل الذي
أصبح حينها واضحا استحالة تحقيقه.
وترتب على إقرار البرنامج المرحلي أن حصلت منظمة التحرير الفلسطينية على جملة من المكاسب

السياسية المهمة على المستوى الدولي والعربي ،ففي شهر تشرين األول/اكتوبر  0954أصدرت

الجمعية العامة لألمم المتحدة ق اررين األول قرار رقم  3536ودعا إلى ممارسة الشعب الفلسطيني
حقوقه الثابتة في فلسطين وحقه في االستقالل والسيادة الوطنيين ،والثاني قرار رقم  3535ونص

على منح منظمة التحرير صفة مراقب باألمم المتحدة (ياغي ،5002 ،ص.)330

وعلى صعيد الدول العربية فقد أكد مؤتمر القمة العربي السابع  59تشرين أول/أكتوبر 0954على
حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى وطنه وتقرير مصيره وحقه في إقامة السلطة الوطنية المستقلة
بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ،بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني (عبد الرحمن،

 ،0925ص .)590وهو ما عزز المكانة الدولية للمنظمة بحيث أصبح لها عالقات دبلوماسية
ومكاتب تمثيلية مع معظم دول العالم وهو ما دفع الحقا المنظمة للتركيز على العمل الدبلوماسي

أكثر بعد أن كان تركيزها ينصب على العسكري وحسب ،فأصبح العمل العسكري هدفه خدمة

المشروع السياسي.
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لقد لقي البرنامج المرحلي معارضة من أطراف فلسطينية عديدة ،حيث اعتبر هذا التحول نحو
المرحلية تراجعا عن الميثاق الوطني الفلسطيني ،وكان قد وصف بأنه برنامج بعض فلسطين (الحمد،

 ،5004ص .)393فعلى مستوى الفصائل فقد أدى إقرار البرنامج إلى تصدعات وشروخ داخل منظمة

التحرير وفصائلها ،وكانت قد أعلنت فتح والجبهة الديمقراطية وقوات الصاعقة تأييدهم للحل

المرحلي ،أما المعارضون فكان أبرزهم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي عملت على تشكيل ما
عرف بجبهة الرفض وأعلن جورج حبش استقالته من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير .إال أن تلك

الخالفات لم تكن لتصل إلى الخالف شرعية المنظمة ،وظل الجميع متمسكا بها ويريد لها برنامجا
يعكس تصوره إلدارة الصراع ،ومن هنا صدرت أولى دعوات اإلصالح والحوار الوطني من أجل

منظمة تعكس اسمها وميثاقها األصلي (أبو حسنة ،5005 ،ص.)35

ويمكن القول بأن الرؤية الواقعية للحالة الدولية والعربية حيث عدم قدرة الدول العربية على المواجهة

ودخولها مرحلة البحث عن تسويات للصراع ،وألن الفلسطينيين بمفردهم وبدون جهد قومي بل وحتى
دولي داعم غير قادرين على إنجاز هدف التحرير الكامل ،كل ذلك دفع بالمنظمة إلى البحث عن

تسوية ضمن برامج األنظمة العربية.

وفي ضوء فشل الرهان على تسوية شاملة ،وتوجه مصر نحو الحل المنفرد مع إسرائيل ،وتوقيعها
اتفاقية كامب ديفيد في أيلول/سبتمبر  ،0952وكذلك دخول المنظمة في الحرب األهلية اللبنانية

 ،0952وعدوان إسرائيل على الجنوب اللبناني عام  ،0952كل ذلك أدى إلى جعل المنظمة في

موقع الدفاع عن النفس على المستوى العسكري وبدأت المنظمة بفعل دعم الدول العربية الرافضة
لكامب ديفيد وشيئا فشيئا أخذت تتحول إلى جيش شبه نظامي ،وعلى صعيد المؤسسات بدأت

المنظمة في التحول إلى جهاز حكومي بيروقراطي (صايغ ،5003 ،ص .)662وكان المأزق الذي
يواجه منظمة التحرير في بداية الثمانينيات حادا .إذ إن كفاحها المسلح المحدود غير ٍ
كاف إلرغام
إسرائيل على االنسحاب من الضفة وقطاع غزة ،ومع ذلك لم تكن المنظمة مستعدة للقبول بالعرض

المتضمن في اتفاق كامب ديفيد ،في أن ينشأ حكم ذاتي فلسطيني لفترة انتقالية تعقبها مفاوضات

دائمة مع إسرائيل (صايغ ،5003 ،ص.)924

كان ما يميز هذه المرحلة من عمر المنظمة كثرة المبادرات المطروحة إليجاد حل شامل للنزاع
العربي اإلسرائيلي بمشاركة منظمة التحرير في مفاوضات السالم ،فقد أكدت الدورة الخامسة عشر

في دمشق  0920على وحدانية المنظمة في تمثيل الشعب الفلسطيني وعلى ضرورة االرتقاء
بالوحدة الوطنية ،وكذلك الترحيب بمبادرة بريجنيف 5حول أزمة الشرق األوسط والقضية الفلسطينية

 5مبادرة بريجينيف :أو "مشروع بريجينيف" للتسوية في الشرق األوسط طرحها الرئيس السوفيتي ليونيد بريجينيف في  15سبتمبر
 ، 1982جاءت عقب خروج القوات الفلسطينية من بيروت ،وركزت على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته على
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(الحمد ،5004 ،ص .)260ومن ناحية أخرى ،كانت المعارضة الفلسطينية ،من جهتها ،تبالغ في
تصور قوتها الخاصة وفي تماسك تحالفاتها اإلقليمية والدولية .لقد كانت قوية إلى حد كاف لتؤدي

دور "المعطل" في إطار منظمة التحرير ،لكنها عاجزة بوضوح عن تقديم استراتيجيا تتباين في

األساس عن استراتيجيا حركة فتح ،وعاجزة عن تطوير الكفاح المسلح ضد إسرائيل (صايغ،0995 ،

ص.)03

المطلب الثالث :إعالن االستقالل :0911
في الرابع من حزيران/يونيو عام  0925بدأت إسرائيل عدوانها على األراضي اللبنانية ،العدوان

الذي أسفر بعد صمود استمر  22يوماً ،إلى خروج قوات منظمة التحرير من لبنان بعد وساطة
أمريكية ،وبذلك تكون المنظمة فقدت قدرتها العسكرية األساسية وقاعدتها اإلقليمية التي كانت توفر
لها حرية الحركة السياسية ،والتي كانت تستخدمها لتثبيت دورها كطرف أساسي في الصراع وكشريك

محتمل في التسوية السياسية (صايغ ،5005 ،ص .)565ومن ناحية أخرى لقد أدى أُفول العمل

العسكري لمنظمة التحرير إلى أن تحولت لبنية لإلدارة السياسية والى زيادة تركيزها واهتماماتها على
العمل السياسي والبحث عن حلول في المبادرات السياسية المطروحة ،ومحاولة ضمان مشاركتها

في المفاوضات المتعلقة بحقوق الفلسطينيين.

وبعد خروج قوات المنظمة من بيروت أطلق الرئيس األمريكي رونالد ريغان في أيلول  0925مبادرة
للسالم تقوم على اشتراك األردن والفلسطينيين في مفاوضات مع إسرائيل على أساس القرار 545

يكون جوهرها إقامة حكم ذاتي للفلسطينيين مرتبط مع األردن ،ودعا فيها الفلسطينيين للتسليم بأن
تطلعاتهم السياسية مرتبطة باالعتراف بحق إسرائيل في مستقبل آمن ،وأن إسرائيل موجودة ولها

الحق في الوجود بسالم وراء حدود آمنة (الشريف ،5004 ،ص.)9

وفي مؤتمر القمة العربي الثاني عشر  0925جرى تبني مبادرة عربية عرفت ب "مشروع فاس"

والذي دعا بشكل رئيسي إلى تنفيذ القرار  545وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وأن يتولى مجلس

األمن تنفيذ المبادرة ،وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتعويض من ال يرغب العودة

(عباس ،0994 ،ص.)39

وعلى الرغم من أن قيادة المنظمة لم تعلن رفضها القاطع للدخول في تسوية سياسية ،إال أن أبواب

التسوية بقيت مؤصدة أمامها ،بل صارت الدول العربية منشغلة بالحرب العراقية اإليرانية وتداعياتها
حدود العام  1967وعودة أو تعويض الالجئين عن ممتلكاتهم وفقا ً لقرارات األمم المتحدة لمن ال يرغب في العودة ،وعلى إنهاء حالة
الحرب ،وضمان األمن والسلم للجميع ،وإعداد وإقرار ضمانات دولية للتسوية.
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تتجاهل وجودها تجاهال تاما تقريبا (الشريف ،0992،ص .)354وقد أدى طرح هذه المبادرات إلى

إحداث انشقاقات داخل منظمة التحرير بين مؤيد ومعارض لكل منها

وفي الدورة السادسة عشر للمجلس الوطني عام  0923قبل المجلس مشروع فاس باعتباره الحد

األدنى للتحرك السياسي للدول العربية ،كما تبنى إقرار مبدأ الحوار مع ما سمي بالقوى الديمقراطية

اإلسرائيلية (مركز المعلومات الوطني الفلسطيني ،)5000 ،وقد أدى تبني الق اررات الصادرة عن المجلس

الوطني إلى حدوث االنشقاقات في صفوف منظمة التحرير وخصوصا داخل حركة فتح ،لكن قادة
االنشقاق لم يستطيعوا الصمود أمام القيادة التاريخية وتسويق مطالبهم بإلغاء الحلول المرحلية

ر رفض مقررات المجلس الوطني السادس عشر (الموسوعة
ورفض استقاللية القرار الفلسطيني ،وأخي ا

الفلسطينية ،0990 ،ص .)545أدت تلك األحداث إلى عودة التساؤالت حول المنظمة وشرعيتها،

وليس فقط شرعية قيادتها ،وقد تحدث بعض أطراف المعارضة عن ضرورة استنفاذ المنظمة واعادة
بنائها ،وتحدثت أطراف أخرى عن إصالحها ،وكان هناك من شكك بجدواها (أبو حسنة،5005 ،

ص.)32
لقد أدت كثرة الخالفات واالنشقاقات في تلك المرحلة من حياة المنظمة وفي ظل التطورات العربية
والدولية وتراجع االهتمام العربي بالقضية الفلسطينية إلى صعوبة تحقيق إجماع في ق اررات المنظمة

على النحو الذي كان متبع تقريبا منذ نشأة منظمة التحرير.

وفي فبراير  0922وقعت المنظمة اتفاق مع األردن ،والذي نص على موافقة المنظمة على حضور
أي تفاوض للتسوية ضمن وفد مشترك أردني-فلسطيني ،وفي ردود الفعل على االتفاق فقد صرحت
سوريا عن نيتها تشكيل منظمة تحرير فلسطينية بديلة ،أما الجبهة الشعبية فقد اعتبرته تصفية

للمنظمة والقضية الفلسطينية ،ويؤدي لنسف الوحدة داخل المنظمة ،وخلق توتر بين المنظمة وسوريا
(صايغ ،5003 ،ص .)556وكان االتفاق قد جاء في إطار سعي االردن باتصاالته مع االدارة

األمريكية لدفع عملية السالم ،وافقت المنظمة باالتفاق على المشاركة في المؤتمر الدولي من خالل

وفد أردني فلسطيني مشترك ،وأن تنضم الدولة الفلسطينية بعد استقاللها إلى األردن في اتحاد
كونفدرالي ،غير أن الخالف نشب بين الجانبين وألغي االتفاق (شاش ،0999 ،ص.)36

في الدورة الثامنة عشر للمجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر نيسان/إبريل ،0925أنهت المنظمة

االنقسام في صفوفها ،حيث عادت كل من الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية إلى اإلطار الموحد،

ودخل الحزب الشيوعي الفلسطيني إلى مؤسسات منظمة التحرير (برهم ،5005 ،ص ،)69فقد أظهرت
عودة التنظيمات المعارضة للمنظمة مدى قدرة الرئيس عرفات في قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية،

36

إال أن المشكلة التي كانت تواجه المنظمة هي عدم قدرتها على الضغط على إسرائيل في سبيل

فرض منظمة التحرير كطرف في المفاوضات.

وبعد أشهر تحديدا في كانون أول/ديسمبر 0925اندلعت االنتفاضة الشعبية في الضفة والقطاع،
وهي األحداث التي أعادت للمنظمة االهتمام وأحيت دورها السياسي ،كما أدت إلى نقل ثقل العمل
الوطني الفلسطيني من الخارج إلى الداخل في قطاع غزة والضفة الغربية ،وحصرت المنظمة

نشاطاتها النضالية في حدود األراضي المحتلة عام ( 0965شاش ،0999 ،ص ،)36ومن أهم النتائج
لالنتفاضة أن أعادت للقضية الفلسطينية أولويتها في االهتمامات العربية والدولية بعد أن كان قد
تم تهميشها خالل السنوات السابقة ،كذلك حركت المساعي الدولية للعمل على إيجاد تسوية سياسية

للصراع.
من جانب آخر قرر األردن في تموز  0922فك االرتباط القانوني واإلداري مع الضفة الغربية،
لينتهي بذلك الجدل الطويل بين األردن ومنظمة التحرير التي حاولت على الدوام إبراز الهوية

الفلسطينية المستقلة والحفاظ على الوحدة الجغرافية الفلسطينية (أبو نحل وآخرون ،5005 ،ص.)455

وفي نوفمبر  0922عقد المجلس الوطني الفلسطيني دورته التاسعة عشر في الجزائر ،بعد أن

شعرت القيادة الفلسطينية بضرورة إطالق مبادرة سياسية ،وأصدر المجلس إعالن االستقالل ،حيث

أُعلن قيام دولة فلسطين فوق األرض الفلسطينية ،كما تضمن اإلعالن عن موافقة منظمة التحرير
على قرار التقسيم واعتبرت القرار ما يزال يوفر شروطا للشرعية الدولية تضمن حق الشعب العربي

في السيادة واالستقالل الوطني (إعالن االستقالل ،)0922 ،وأحدث هذا اإلعالن معارضة من بعض
فصائل المنظمة ،إال أن البيان السياسي الصادر عن تلك الدورة أعلن عن موافقة منظمة التحرير

على قراري مجلس األمن 545و ،332كأساس النعقاد المؤتمر الدولي للسالم بمشاركة منظمة
التحرير (صايغ ،5005 ،ص .)255وهي الق اررات التي تعتبر تراجعا عن الميثاق الوطني الفلسطيني،
وعن الق اررات السابقة لدورات المجلس الوطني ،فقد كانت تأخذ موافقا متشددة تجاه الق اررات الدولية

وتعتبرها انتقاصا من حقوق الشعب الفلسطيني.

ويمكن تلخيص العوامل التي دفعت القيادة الفلسطينية إلى إقرار وثيقة االستقالل بأنها؛ خروج قوات
المنظمة من لبنان  0925وما ترتب عليه من تداعيات ،وخروج مصر من معادلة الصراع المسلح

بعد كامب ديفيد ،وعدم قدرة سوريا على مواجهة عسكرية مع إسرائيل ،وادراك القيادة لتراجع االهتمام
بالقضية الفلسطينية لصالح أزمات أخرى اقليمية ودولية ،واالعتقاد بأن االنتفاضة ليس بوسعها
تحقيق هدف التحرير االستراتيجي أو المرحلي ،وكذلك نمو تيار القبول بالتسوية في المنظمة وفتور
العالقة بين القيادة الموحدة لالنتفاضة والقيادة الفلسطينية في تونس ،فخشيت القيادة بالخارج من
37

بروز قيادات داخل األراضي المحتلة تحل محلها ،قد تعمد إسرائيل واإلدارة األمريكية للتعامل معها

(أبو نحل وآخرون ،5005 ،ص444؛.)442

ونتيجة لقبول المنظمة بقراري مجلس األمن 545و ،332قررت إدارة الرئيس األمريكي دونالد ريغان
في 02ديسمبر 0922الدخول في حوار موضوعي مع ممثلي منظمة التحرير الفلسطينية (شاش،

 ،0999ص .)32وهو الحوار الذي تعثر بسبب الرفض اإلسرائيلي واعالن االدارة األمريكية تعليق

الحوار األمريكي الفلسطيني ،وبذلك تكون قد وصلت المبادرة الفلسطينية إلى طريق مسدود (األخرس،

 ،5009ص.)002
وفي تلك الفترة كانت االنتفاضة الفلسطينية قد وصلت إلى طريق مسدود وأنهكت بفعل االنقسام
بين المشاركين فيها ،خاصة بعد بروز الحركات اإلسالمية ومشاركتها باالنتفاضة مع اختالفها مع
منظمة التحرير ورفضهم االعتراف ببرنامجها السياسي ووحدانية تمثيلها للفلسطينيين ،وكذلك رفضها
العمل تحت إطار القيادة الموحدة لالنتفاضة التي كانت تأخذ توجيهاتها وتعليماتها من قيادة منظمة

التحرير الفلسطينية (الشريف ،5004 ،ص.)00

المطلب الرابع :رسائل االعتراف المتبادل وتوقيع اتفاقات أوسلو:0991
يعد توقيع اتفاقية أوسلو من أبرز التحوالت في تاريخ منظمة التحرير ،فهي شكلت تحول مفصلي
وتاريخي في حياة الشعب الفلسطيني حيث تغيرت معها أدوات الصراع ومفاهيمه وانتقل ثقل العمل

السياسي إلى الداخل ،وتشكل على أساسها سلطة فلسطينية تقود العمل السياسي ،وتحظى بدعم
إقليمي ودولي وتهيمن على الحقل السياسي الفلسطيني على حساب المنشئ لها وهو منظمة

التحرير.

لقد جاءت اتفاقية أوسلو والقبول الفلسطيني بالمرحلية نتيجة لتغيرات على مستويات عديدة ،فقد
أدى انهيار المنظومة االشتراكية في االتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية ،التي كانت تعتمد عليها

المنظمة سياسيا وعسكريا في تعزيز موقعها ،إلى استفراد الواليات المتحدة بقيادة العالم ،وبالتالي

تحقيق تفوق نوعي إلسرائيل بالشرق األوسط ،تزامن ذلك مع عجز االنتفاضة عن تحقيق مكاسب

سياسية جديدة للقضية الفلسطينية ،بعد أن أخذت تتحول من الطابع الشعبي إلى العمل العسكري
المنظم (أبو سيف ،5002 ،ص.)05
ومع بدء االجتياح العراقي للكويت آب/أغسطس ،0990كانت منظمة التحرير الفلسطينية تواجه

مأزقا سياسيا ،حيث قطعت الواليات المتحدة الحوار مع المنظمة ،وكانت موجات الهجرة اليهودية
38

تتدفق إلى إسرائيل من دول االتحاد السوفيتي ،والدول العربية منقسمة حيال الغزو العراقي للكويت

وعاجزة عن ممارسة أي ضغوط على اإلدارة األمريكية ،ومع تعنت إسرائيلي أمام أي مبادرة للسالم
تنصف الفلسطينيين (الشريف ،0992 ،ص.)394-393
تبنت المنظمة وفصائلها موقفا منحاز للعراق معتقدة بقدرة العراق على إحداث تغيير في موازين

القوى بالمنطقة ،وقد تبنت مبادرة الرئيس العراقي التي ربطت بين النزاعات بالشرق األوسط .وقد
أدى هذا الموقف بعد فشل العراق في الصمود أمام التحالف الدولي وانسحابه من الكويت ،إلى

إحداث نتائج سلبية على منظمة التحرير حيث فرض عليها حصار مالي وسياسي على المستوى

العربي والدولي ،مما دفعها إلى الموافقة على المشاركة في مؤتمر السالم الذي دعا إليه الرئيس
األمريكي جورج بوش األب والذي عرف بمؤتمر مدريد وبالشروط األمريكية .حيث وافق المجلس

الوطني في دورته العشرين  0990إلى إيفاد ممثلين للشعب الفلسطيني ضمن وفد أردني فلسطيني

مشترك (صايغ ،5003 ،ص.)296

وكان الوفد الفلسطيني األردني المشترك يشتمل على الطرف األردني وممثلين عن الداخل الفلسطيني

وأعلن ممثلو الداخل والئهم لمنظمة التحرير ،وقد حاولت الواليات المتحدة الضغط على قيادة منظمة
التحرير الفلسطينية بإمكانية تجاوزهم والتفاهم بشكل منفرد مع ممثلي الداخل ،إال أنه في الواقع

أرادت الواليات المتحدة واسرائيل أن يوقع االتفاق النهائي منظمة التحرير بصفتها الممثل الشرعي
والوحيد للشعب الفلسطيني ،وكان موقف قيادة المنظمة حول الدخول بمسار التسوية أنه يأتي ضمن

تعاملها مع أوضاع مفروضة عليها ومع مستجدات وضغوط عربية ودولية تعجز عن مواجهتها،

وأن صفتها التمثيلية تحتم عليها دخول المعترك السياسي لمحاولة التأثير في مجرياته (أبراش،

 ،5005ص.)042
كان واضحا أن مفاوضات الوفد المشترك تواجه صعوبات وتحديات كبيرة نتيجة للشروط اإلسرائيلية
المجحفة والمتمثلة في تأجيل القضايا النهائية مثل الحدود واالستيطان والالجئين والسيادة ،وكذلك

الفصل بين المسارات العربية للوصول إلى تسويات ثنائية ،وهو ما أدى إلى انقسامات بين مؤسسات
منظمة التحرير وبين فصائل المقاومة ،حيث انسحبت من الجولة الثالثة كل من الجبهة الشعبية
والجبهة الديمقراطية وحزب الشعب ورئيس الوفد الفلسطيني المفاوض الدكتور حيدر عبد الشافي

(صايغ ،5003 ،ص .)906وكان مما يثير قلق الرئيس عرفات احتمال توصل الدول العربية األخرى
التفاقيات نهائية مع إسرائيل ،وكانت الشكوك بين الوفود العربية متبادلة والتنسيق ضعيفا

(شاش ،0999،ص .)23فقد شعرت بعض تلك الدول أن التهديد بالنسبة لها ليس منبعه إسرائيل وانما
قد يكون دولة عربية أخرى أو بعض الجماعات داخل الدولة ،وبالتالي رأت بأنه من الممكن لها أن
39

تعزز أمنها من خالل إقامة عالقات سالم وتطبيع مع إسرائيل والدخول في تفاهمات في مواجهة

عدو مشترك .كل ذلك في ظل تراجع القضية الفلسطينية في سلم أولويات الدول العربية.

وكانت قد تشكلت في دمشق ائتالفا جديد لمعارضة المفاوضات الجارية في مدريد ،يضم عشرة
فصائل ،ضم االئتالف األحزاب المعارضة من داخل منظمة التحرير الفلسطينية باإلضافة إلى
حركتي حماس والجهاد اإلسالمي ،تلك المعارضة التي بقيت عاجزة عن التأثير على مسار

ومجريات األحداث ،حيث كانت الخالفات والتباينات داخل قوى المعارضة في تزايد فقد وقعت بين
الجبهتان الشعبية والديمقراطية وبين حركة حماس ،على إثر مطالبتها بحصة تبلغ  %40من مقاعد

المجلس الوطني الفلسطيني ،ومن األصوات داخل ائتالف المعارضة (صايغ ،5003 ،ص.)906

ولما كان طريق مدريد يبدو مستحيال نتيجة رفض الوفد الفلسطيني للشروط االسرائيلية بتجزئة الحل
إلى مراحل ،عملت القيادة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية على الدخول في مفاوضات سرية

مع الحكومة اإلسرائيلية في العاصمة النرويجية أوسلو (عباس ،0994 ،ص ،)053وهي المفاوضات

التي أسفرت في  03أيلول/سبتمبر  0993عن اتفاق إعالن المبادئ الفلسطيني اإلسرائيلي وتبادل
وثائق االعتراف المتبادل بين منظمة التحرير والحكومة اإلسرائيلية ،ثم اتفاقية القاهرة -اتفاقية غزة

/أريحا عام  ،0994وتالها اتفاقية القاهرة (أوسلو )5عام .)0992
لم يكن دخول منظمة التحرير في عملية تسوية يعبر عن قناعة بإمكانية التوصل إلى سالم بقدر

ما كانت تعبي ار عن واقع أجبرها على ذلك ،فقد كانت قيادة منظمة التحرير ترى أن الدخول في
التسوية ضروريا في مرحلة كانت فيها التحوالت الدولية واإلقليمية والمحلية التي أبرمت االتفاقيات

في ظلها تهدد بدفع القضية الفلسطينية إلى ما وراء القضايا المحلية واالقليمية والدولية.
لقد جاءت اتفاقية اوسلو لتعبر عن تراجع كبير في المشروع الوطني الفلسطيني ،المتمثل في الميثاق

الوطني الفلسطيني ،ذلك الميثاق الذي كان يدعو إلى تحرير كل فلسطين ويرفض االعتراف بشرعية

االحتالل اإلسرائيلي على أي شبر من فلسطين ،ويتبنى الكفاح المسلح طريقا للتحرير ،وهو الميثاق

الذي بني على أساس الدعم والتكامل القومي العربي ،وفي سياق المشروع التحرري العالمي.

ويلخص الدكتور إبراهيم أبراش ظروف توقيع اتفاقية أوسلو أنها جاءت نتيجة لعوامل مختلفة من
أهمها (أبراش ،5006 ،ص:)50
 -0تراجع المشروع القومي العربي مع توقيع اتفاقية كامب ديفيد ،ثم حرب الخليج الثانية ،بحيث لم تعد
قضية فلسطين قضية العرب األولى.

 -5انهيار المعسكر االشتراكي الذي كان بمثابة الحليف االستراتيجي للثورة الفلسطينية.
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 -3دخول الثورة الفلسطينية في عدة حروب ومواجهات مع دول عربية ،مثل أحداث األردن ،0950
الحرب األهلية في لبنان  ،0925-0952وحرب الخليج الثانية.

 -4محاصرة منظمة التحرير ماليا وسياسيا بعد حرب الخليج الثانية بسبب تأييدها للنظام العراقي.

 -2ظهور حركة حماس من خارج منظمة التحرير الفلسطينية وبداية تعامل دول وحركات عربية
واسالمية معها دون الرجوع لمنظمة التحرير.

 -6تغلغل فكر التسوية عند غالبية الدول العربية ورغبتها بإيجاد تسوية للصراع مع اسرائيل.
يضاف لذلك أن منظمة التحرير بعد خروجها من لبنان لم يعد لها أي تأثير عسكري حقيقي على

إسرائيل حيث لم يكن مسموحا لها بإنشاء مالذات آمنة في دول الطوق ،وهو ما دفع بها نحو تركيز
العمل الدبلوماسي في زمن كانت فيه أدوات القوة تتضاعف بيد الواليات المتحدة واسرائيل (صايغ،

 ،5003ص .)940وربما لم يكن بإمكان الكفاح المسلح كما يعتقد يزيد صايغ ،أن يحقق في أي
وقت أكثر مما قدمه اتفاق كامب ديفيد من حكم ذاتي انتقالي سنة

(0952صايغ ،0995 ،ص،)05

وعليه لم يكن اتفاق أوسلو سوى حصيلة لموازين قوى دولية واقليمية ومحلية لم تكن في المحصلة
لمصلحة الفلسطينيين والقضية الفلسطينية ،كذلك لم يكن تعبي ار عن قناعات الفلسطينيين.

على مستوى الفلسطينيين لقد أدى توقيع اتفاق أوسلو إلى انقسام على مستوى منظمة التحرير
بمكوناتها ،حتى أن أعضاء باللجنة التنفيذية لم يكونوا على معرفة بالمفاوضات السرية ،كما أدى

إلى حدوث انقسامات حول االتفاقية بين فصائل المنظمة وداخلها ،فقد عارضت بعض فصائل

منظمة التحرير مثل الجبهة الشعبية والديمقراطية وحركتي حماس والجهاد اإلسالمي االتفاقية
وشككت في شرعيتها وشرعية قيادة المنظمة ،واعتبروها خروجا عن الثوابت الوطنية وأنها تتعارض

مع نصوص الميثاق الوطني ،وهو ما دفعهم لتشكيل جبهة وطنية للتصدي لالتفاقية (برهم،5005 ،

ص.)53

ويمكن إجمال أهم االنتقادات الموجهة التفاقية أوسلو والعملية التفاوضية بما يلي:
 -0أن االتفاقية ورسائل االعتراف المتبادل نصت على االعتراف بحق إسرائيل في العيش بسالم وأمن
بمقابل االعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ،فقد رفض البعض االعتراف بإسرائيل من حيث

المبدأ ،والبعض اآلخر رفض عدم إقران االعتراف بإسرائيل باالعتراف بالدولة الفلسطينية ،كما أنها

لم تنص على االعتراف المحدد بحق تقرير المصير ،مما يفتح المجال أمام أشكال أخرى للتسوية

النهائية.

 -5عدم تحديد ق اررات الشرعية الدولية كأساس لعملية التسوية ،فقد تم تجاهل قرار التقسيم 020وقرار

حق العودة  ،094واالكتفاء بقراري 545و 332مع عدم اعطاء تفسير وتعريف واضح للق اررين،
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فقد اتفق الطرفان على تأجيل البت في القضايا الجوهرية إلى مفاوضات الوضع النهائي دون
االتفاق على تصور مشترك أو خطوط عامة لتسويتها (أبراش ،5006 ،ص.)4

 -3لم تكن المحادثات تحت إشراف دولي ،فاالتفاقية تمت بناء على محادثات سرية بين الفلسطينيين
واإلسرائيليين.

 -4عملت اتفاقية أوسلو على أساس المرحلية بحيث تقوم المرحلة األولى على حكم ذاتي للفلسطينيين
في بعض المناطق وبصالحيات محددة ،ثم تدريجيا توسع صالحياتها ،وخالل فترة الحقة يتم

مناقشة قضايا الحل النهائي .وعليه تم اعتبار ذلك التفافا على قضايا جوهرية في الصراع مثل
القدس والالجئين والمستوطنات (شاش ،0999 ،ص.)29

 -2لم يشترط االتفاق على أن توقف إسرائيل عملية البناء االستيطانية ،مما سمح إلسرائيل بالعمل على
زيادة وتيرة بناء االستيطان خالل فترة المفاوضات.

 -6أعطت اتفاقية اوسلو إلسرائيل مدخال للتطبيع مع الدول العربية وشكلت إنهاء لحالة المقاطعة
والحصار عن إسرائيل دوليا وعربياً (أبو نحل وآخرون ،5005 ،ص.)326

 -5أنها عملت على تكبيل الفلسطينيين في إدارة الصراع من خالل نبذ العنف والدخول في مفاوضات
محورها األساسي بالنسبة إلسرائيل األمن.

لقد رأت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية أن اتفاق أوسلو في ظل الظروف التي نشأ بها سيحمي
المشروع الوطني من االنهيار على قاعدة أن الحصول على شيء أفضل من ال شيء ،وأنه يمثل
ضرورة لمواصلة النضال الفلسطيني من الداخل بعد أن فقدت الثورة قواعدها بالخارج ،وأن قيام

سلطة وطنية على األرض الفلسطينية سيشكل وجودا قوميا للشعب الفلسطيني فوق أرضه ،وأن
هذه السلطة ستتطور وستراكم عوامل السيادة إلى حين الوصول إلى الدولة الفلسطينية (الشريف،

 ،5004ص.)05

أقر المجلس المركزي في تشرين أول/اكتوبر  0993قيام السلطة الفلسطينية ،والتي اعتبرت امتدادا

لمنظمة التحرير بالداخل وتم التأكيد على أن المنظمة هي المرجعية التنظيمية والسياسية للسلطة،
وهي السلطة التي بدأ الدعم والمساندة الدولية والعربية تتوجه إليها على حساب المنظمة ،مما

أضعف قدرة الفصائل واالتجاهات الرافضة ألوسلو على التصدي له ومحاولة خلق بديل وطني

رافض.

واستجابة لمتطلبات المرحلة االنتقالية ولمتطلبات اتفاقية اوسلو وبعد قيام السلطة الفلسطينية

 ، 0994عملت المنظمة على تقديم تنازالت ،ففي الدورة الحادية والعشرين للمجلس الوطني الذي
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عقد في مدينة غزة  0996تم إدخال تعديالت على الميثاق الوطني تمثلت في إلغاء المواد التي
تتعارض مع الرسائل المتبادلة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل.

وفي  04كانون أول/ديسمبر  0992اجتمع أعضاء المجلس الوطني للمصادقة على إلغاء بعض

البنود من الميثاق الوطني بحضور الرئيس األمريكي كلينتون ،تلك المواد التي تؤدي إلى القضاء
على دولة إس ارئيل والمواد الملغاة هي  6،5،2،9،00،02،09،50،50،55،53،30أما المواد

التي تم تعديلها فهي( 0،5،3،4،2،00،05،03،04،06،05،02،52،56،55،59 :صالح،

 ،5004ص .)365وبهذه التعديالت يكون الميثاق الوطني أُفرغ من محتواه وان أخطر ما حملته
تلك التعديالت أنها تعني إنهاء الص ارع الفلسطيني اإلسرائيلي قبل أن يتمكن الفلسطينيين من نيل

حقوقهم ،بحيث تم رهنها بمسار المفاوضات والعملية السلمية وبنوايا وتصرفات أطراف الصراع،
ومع فقد إسرائيل للضغوطات األمنية والسياسية واالقتصادية التي كانت تتحملها نتيجة احتاللها

لألراضي الفلسطينية أخذت تتملص من االتفاقيات وتفرض سياسة األمر الواقع على الفلسطينيين.
وبتشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية سعت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وكنتيجة أيضا للدعم

الدولي والعربي ،إلى تعزيز دور ومكانة السلطة الوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة على حساب

دور منظمة التحرير (نوفل ،0999 ،ص ،)40األمر الذي أدى إلى إضعاف دور المنظمة ككيان

سياسي يجمع الفلسطينيين في إطاره ،والى تهميش دور الفلسطينيين في الشتات ذلك بسبب تركيز

معظم الفصائل والسلطة على العمل في الضفة والقطاع.
ومع نهاية الفترة المحددة لمفاوضات الوضع النهائي ،لم تفلح عملية التسوية التي انطلقت من مدريد
ثم أوسلو وتبادل رسائل االعتراف والغاء بنود الميثاق المتعارضة معهم ،إلى قيام للدولة الفلسطينية

على أراضي العام  0965وال إلى اتفاق على قضايا الوضع النهائي.

وفي ظل رفض إسرائيل تنفيذ التزاماتها واستمرار مصادرتها لألراضي وبناء وتوسيع المستوطنات،

وبعد فشل مفاوضات كامب ديفيد  5000في التوصل إلى حلول حول قضايا الوضع النهائي،

اندلعت انتفاضة األقصى لتعلن تمرد الشعب الفلسطيني على األوضاع التي قادة إليها المفاوضات
وفشلها في تحقيق الدولة الفلسطينية ،إال أن وقوع أحداث الحادي عشر من سبتمبر ،وبعد أن كانت

االنتفاضة اتجهت نحو العسكرة وايقاف التنسيق األمني مع االحتالل ،دفعت إسرائيل إلى اجتياح
مدن الضفة الغربية الخاضعة للسلطة الفلسطينية في مارس  ،5005ومحاصرة مقر الرئيس ياسر

عرفات.
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لقد شكل اندالع االنتفاضة الفلسطينية وما تبعها من أحداث مرو ار باالجتياح االسرائيلي عام 5005

انتهاء لمرحلة اوسلو عمليا ،لتبدأ من حينه الدعوات إلصالح النظام السياسي الفلسطيني ،على
ً
مستوى السلطة الوطنية وعلى مستوى منظمة التحرير الفلسطينية .وقد ترافقت تلك الدعوات مع
تزايد الضغوط المحلية والدولية على السلطة الوطنية وعلى قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ،مما

عقد من مهمات إصالح النظام السياسي الفلسطيني والوصول إلى أسس متفق عليها لإلصالح في

ظل التباين بين رؤى وموافق الفصائل من المشروع الوطني الفلسطيني.
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خالصة:
جاءت نشأة منظمة التحرير الفلسطينية تعبي ار من الفلسطينيين عن رفضهم ألوضاعهم بعد النكبة
وسعيا منهم لتنظيم أنفسهم وتمثيل هويتهم الوطنية وأن يكونوا طليعة العمل العربي في تحرير

وطنهم والعودة إليه .سعت المنظمة لتتحول إلى كيان دوالني تمتلك سلطة على شعبها واقليمها،
وهو ما لم تتمكن منه بسبب االحتالل والتشتت .وقد شكل دخول المنظمات الثورية إلى المنظمة،

دفعة قوية في تعزيز قدرة المنظمة على ادعاء تمثيل الفلسطينيين من خالل التكوين االئتالفي في

المجلس الوطني ،وقد حصلت المنظمة نتيجة لذلك على االعتراف بها من قبل األمم المتحدة
والدول العربية كممثل شرعي للفلسطينيين.

لم تكن األهداف التي وضعتها منظمة التحرير الفلسطينية قابلة للتحقق .فقد كانت القيود الخارجية
دائما تتحكم فيما يمكن للفلسطينيين أن يتحصلوا عليه من مصادر قوة .ونتيجة لذلك فقد عملت

المنظمة على إدخال تعديالت على ميثاقها وبرامجها وخططها وأدواتها أكثر من مرة وبشكل متكرر،

في محاولة البقاء واستمرار النضال مع اختالف سقف األهداف استجابة للضغوط والواقع الذي لم
يكن بأغلبه في مصلحة الفلسطينيين.
تبنت المنظمة برنامج الدولة الفلسطينية الديمقراطية استجابة لواقع ما بعد حرب  ،0965ثم أعلنت
عن تبني البرنامج المرحلي  ،0954في محاولة للتجاوب مع الواقع الذي فرضته حرب  ،0953ثم
تبع ذلك إعالن االستقالل  0922والقبول بالق اررات الدولية وبدولة فلسطينية على حدود العام

 ،0965مما يعني ضمنيا االعتراف بإسرائيل ،والدخول في مفاوضات إليجاد حل للصراع وهو ما
تم في اتفاق أوسلو  0993الذي غير مفهوم النضال وأدواته وأهدافه وشكل محطة مفصلية في
تاريخ المنظمة وتاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية ليتم تشكيل سلطة فلسطينية والبدء بمفاوضات

مع االحتالل اإلسرائيلي حول ما عرف بقضايا الوضع النهائي .اتفاقية أوسلو التي كانت في لحظة

ومرحلة زمنية التغيرات بها لم تكن في مصلحة القضية الفلسطينية.

وقد كان للبيئة المحيطة بعمل المنظمة وطبيعة العالقات الفلسطينية الداخلية وافتقاد المنظمة لإلقليم

المستقل ولشعب يخضع لسلطات غير سلطتها ،أث اًر سلبيا عليها كمؤسسة وككيان تمثيلي.

وقد ظلت دعوات اإلصالح للمنظمة ومؤسساتها تترد منذ نشأتها ،حيث تعاني منظمة التحرير
الفلسطينية من إشكاليات عديدة سيتم تبيانها ومناقشتها في الفصل الالحق.
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انفصم انثانث
يىضىعاث إصالح وتفعُم ينظًت
انتحرَر انفهسطُنُت
املبحث األول :إشكانُت اهلُكهُت وانتًثُم وآنُاث اختاذ انقرار
املبحث انثانٍ :إشكانُت اننظاو انسُاسٍ انفهسطُنٍ
املبحث انثانث :ضرورة املُثاق وحتدَاث االتفاق عهً انربنايج انسُاسٍ

الفصل الثالث
موضوعات إصالح وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية
مقدمة:
تمثل منظمة التحرير الفلسطينية الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده ،كما تعتبر منظمة

التحرير الفلسطينية مرجعية السلطة الوطنية سياسيا واداريا ،كما أن المنظمة هي المسئولة عبر
مؤسساتها وهيئاتها عن صياغة ميثاقها وبرنامجها السياسي الذي تعمل وفقه في سبيل تحقيق

أهداف المشروع الوطني الفلسطيني.

إ ال أن منظمة التحرير واجهت وعبر تاريخها العديد من اإلشكاليات التي انعكست سلبا على أداء

مؤسساتها وعلى مكانتها التمثيلية ،وازدادت هذه اإلشكاليات بعد قيام السلطة الفلسطينية وتوقيع

اتفاق أوسلو من جهة ،وبعد االنقسام السياسي الفلسطيني من جهة أخرى.

وعليه يبحث هذا الفصل من الدراسة في أهم الموضوعات التي تؤثر على أداء وفاعلية ودور
ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية ،فالمبحث األول يناقش ما تواجهه المنظمة من إشكاليات على

مستوى التمثيل وعلى مستوى الهيكلية والمؤسسات والهيئات التابعة للمنظمة وعلى مستوى آليات

اتخاذ القرار في مؤسسات المنظمة.

أما المبحث الثاني فيناقش إشكاليات النظام السياسي الفلسطيني باعتبار أن المنظمة هي الوعاء
والجسم األساسي للنظام السياسي الفلسطيني ،من خالل دراسة أثر تشكيل السطلة بعد توقيع اتفاق

أوسلو على منظمة التحرير ،واشكالية العالقة بين السلطة والمنظمة وخاصة بعد مشاركة حركة
حماس بانتخابات المجلس التشريعي ودخول السلطة قبل أن تعترف بالمنظمة والتزاماتها وبمرجعية

السلطة لها.
ويناقش المبحث الثالث في موضوع الميثاق والبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية
والتحديات التي تعترض االتفاق حول تعريف محدد للمشروع الوطني وأهدافه وأدواته وكيفية التعامل

مع التزامات منظمة التحرير ورؤيتها السياسية نحو تسوية الصراع.
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المبحث األول :إشكالية الهيكلية والتمثيل وآليات اتخاذ القرار
بما أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ،وهي صاحبة
القرار في القضايا المتعلقة بمصير الشعب الفلسطيني ومستقبله ،والمجلس الوطني يعد أعلى هيئة
تمثيلية للشعب بكافة أطيافه وتياراته ،فكان البد من ذكر إلى التحديات واالشكاليات التي تواجه

المنظمة على مستوى التمثيل والمؤسسات وآليات اتخاذ القرار.
المطلب األول :إشكالية التمثيل

تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ،وتسعى لتحقيق حقوقه
المشروعة ،وهي تستمد شرعيتها تلك من عدة مصادر ومستويات ،أهمها :الشرعية المستمدة من

الشعب الفلسطيني عبر تمثيلها له من خالل المجلس الوطني واعتبارها كل فلسطيني عضوا فيها

وهو األمر الذي ساهم في حصول المنظمة على االعتراف العربي والدولي بها ،والشرعية العربية،
حيث االعتراف الرسمي العربي بالمنظمة ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني عام  0954في

قمة الرباط وصار من المسلمات السياسية والقانونية العربية ،ومن الشرعية الدولية في قرار الجمعية

العامة رقم ( 3536د )59،في  ،0954/00/55وكذلك قرار  3535الذي دعا منظمة التحرير

للتمتع بمركز المراقب في األمم المتحدة وفي اجتماعات الجمعية العامة واألجهزة األخرى واالعتراف
بالمنظمة ممثال شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني ،ومن االعتراف الدبلوماسي الواسع بالمنظمة

واقامة العالقات معها والتصرفات القانونية للمنظمة التي تضفي عليها خصائص الشخصية القانونية
الدولية (الرابي ،5005،ص.)549-542

وعلى مستوى تمثيل المنظمة للشعب الفلسطيني كافة ،نص النظام األساسي لمنظمة التحرير
الفلسطينية في المادة الرابعة من الباب األول على أن " الفلسطينيون جميعاً أعضاء طبيعيون في
منظمة التحرير الفلسطينية ،يؤدون واجبهم في تحرير وطنهم قدر طاقاتهم وكفاءاتهم ،والشعب
الفلسطيني هو القاعدة الكبرى لهذه المنظمة" ،وقد مثل المجلس الوطني البرلمان للشعب الفلسطيني
والذي يعمل على استيعاب فصائله وقواه المتعددة وتمثيله وهو كما جاء بالنظام األساسي الهيئة
التمثيلية التشريعية العليا للشعب الفلسطيني والذي يختص بكافة قضاياه المصيرية.
وعبر تاريخ المنظمة ومنذ نشأتها كانت بمثابة البيت الجامع لكل الفلسطينيين ،والقادرة على جمع
قواه السياسية المتعددة ،وصمدت أمام محاوالت المحو والتنديد وظلت إطا ار مرجعيا وتمثيليا لكل
الشعب الفلسطيني تحت االحتالل وفي الشتات ،بفضل رصيدها الكفاحي والمقاوم من جهة،
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وحصولها على االعتراف العربي والدولي بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني من
جهة أخرى ،وعلى الرغم من تكتل فصائل المعارضة في جبهات وتحالفات ضد قيادة المنظمة وفي
مراحل متعددة ،فإنها لم تكن تسعى للنيل من مرجعية وشرعية منظمة التحرير ،فالصراع لم يكن
يوما ضد منظمة التحرير ،بل كان صراعا على منظمة التحرير (بلقزيز وآخرون ،5004،ص.)03

والى حين اندالع االنتفاضة األولى وظهور الحركات اإلسالمية على الساحة الفلسطينية ومشاركتها
باالنتفاضة ،كان من الممكن فيما قبل ذلك إدراج الخالفات واالنقسامات الفلسطينية في إطار

المشروع الوطني الفلسطيني ،ولكن مع تراجع القوى اليسارية وتصاعد شعبية القوى اإلسالمية ممثلة
بحركتي حماس والجهاد اإلسالمي أصبحت الخالفات مع منظمة التحرير حول المشروع والقرار

الوطني وقيادته وأدواته ،وعلى تمثيل الشعب الفلسطيني.
كما أدى توقيع اتفاق أوسلو من قبل قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ،وتصديق المجلس المركزي
والمجلس الوطني على رسائل االعتراف المتبادل واقامة السلطة الفلسطينية بناءاً على اتفاق أوسلو

والغاء وتعديل بنود من الميثاق الوطني التي ال تعترف بشرعية قيام إسرائيل على أرض فلسطين،
أدى إلى تعميق األزمة بين الفصائل سواء المنضوية داخل المنظمة أو خارجها ،األمر الذي انعكس

على المنظمة كممثل للشعب الفلسطيني بكل مكوناته.
موقف حركة حماس من منظمة التحرير الفلسطينية:

أعلنت حركة حماس عن انطالقتها كحركة مقاومة إسالمية في العام  ،0925كامتداد لجماعة
اإلخوان المسلمين ،التي كانت على خالف مع منظمة التحرير وفصائلها والذي كان يتحول أحيانا
لصدام بين العناصر .ومع ظهور حركة حماس كقوة شعبية وتبنيها برنامج نضالي ضد االحتالل

اإلسرائيلي في االنتفاضة األولى أصبحت تنافس منظمة التحرير في ساحة الصراع مع المحتل
خصوصا في ظل تردي أوضاع المنظمة وانحسار دورها في الكفاح المسلح بعد االجتياح اإلسرائيلي

لبيروت عام ( 0925الحمد وآخرون ،0992،ص.)45

أعلنت حركة حماس عن موقفها من منظمة التحرير الفلسطينية والعالقة التي تربطها بها عندما

نشرت ميثاقها في العام  ،0922وهو الذي أظهر ضبابية هذه العالقة حيث لم يشر إلى المنظمة
كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني ،بل أكثر من ذلك حيث ركز على الخالف األيديولوجي مع

المنظمة كمنظمة علمانية ال تتبنى اإلسالم نهجا لها.
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ففي المادة الثامنة والعشرون من ميثاق الحركة أشارت بنبرة مطمئنة للمنظمة بأنها ال تسعى

لمعاداتها أو ألن تكون بديال عنها " منظمة التحرير الفلسطينية من أقرب المقربين إلى حركة
المقاومة االسالمية ففيها االب أو االخ أو القريب أو الصديق وهل يجفو المسلم أباه أو أخاه أو

قريبه أو صديقه؟ فوطننا واحد ومصابنا واحد ومصيرنا واحد وعدونا مشترك" ،إال ان الحركة رفضت

الطابع العلماني للمنظمة وهاجمته بالقول " ال يمكننا أن نستبدل اسالمية فلسطين الحالية والمستقبلية

لنتبنى الفكرة العلمانية … ويوم تتبنى المنظمة االسالم كمنهج حياة ،فنحن جنودها ،ووقود نارها

التي تحرق األعداء" ،وعليه تكون حركة حماس قد ربطت قبولها بالمنظمة بداية بتخلي المنظمة
عن مبادئها العلمانية.
وقد مثل موقف حركة حماس من القيادة الموحدة لالنتفاضة التي تقود فعاليات االنتفاضة بتوجيهات

من المنظمة ،تعبي ار عن رفضها للمنظمة واالختالف معها ،حيث شكلت اإلطار الخاص بها،

ورفضت عرض المنظمة بالمشاركة في القيادة الموحدة ،وأصدرت بياناتها بشكل مستقل عن

المنظمة ،وربطت بين دخولها القيادة الموحدة لالنتفاضة وبين استقاللية هذه القيادة عن منظمة

التحرير (الجرباوي ،0993،ص .)54وأخذت تدعو إلى إضرابات شاملة في مواعيد مغايرة لمواعيد
القيادة الموحدة لالنتفاضة ،كذلك رفضت حركة حماس أن تستثمر المنظمة االنتفاضة سياسيا ،إلى
جانب رفضها مشاريع التسوية السلمية ،والبرنامج السياسي الذي تتبناه المنظمة الذي يشتمل على

اعتراف بق اررات مجلس األمن ( )545و(.)332

وبعد عام تقريبا على صدور ميثاق حماس ،وفي إطار ردودها حول اعتراف حماس بالمنظمة

كممثلة للشعب الفلسطيني ،أصبحت الحركة تميز ما بين المنظمة كإطار وطني والمنظمة كتوجه
سياسي وبنية قائمة ،فالمنظمة كإطار وطني كما ورد في الميثاق من حيث االهداف والتشكل مقبولة

من حماس ،أما المنظمة كتوجه سياسي حالي يعترف بإسرائيل وبق اررات الشرعية الدولية فهي
مرفوضة (أبراش ،5006،ص.)59

ومع ظهور بعض اإلشارات اإليجابية والتصالحية من بعض القيادات في حماس حول العالقة مع
المنظمة ،وبالرغم من التوجس لدى قيادة المنظمة من طرح الحركة األيديولوجي المختلف عن طرح

المنظمة ،فقد عرضت المنظمة على حماس الدخول في عضوية المجلس الوطني ،وقدمت الحركة
مذكرة إلى رئيس المجلس الوطني في  0990تضمنت عدة شروط لدخولها في إطار المنظمة

ومنها :إعادة تشكيل المجلس الوطني ،واذا تعذر االنتخاب تأخذ الحركة ما نسبته  %40إلى %20

من مجموع األعضاء ،كذلك تخلي المنظمة عن العملية السلمية والغاء البرنامج السياسي المتمثل
بإعالن االستقالل والتأكيد على الكفاح المسلح واعتبار فلسطين وحدة واحدة من البحر
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للنهر(الزبيدي ،5000،ص .)55وهو ما رفضته فتح وردت بأن المنظمة ليست حزبا من أحزاب الدولة
وانما هي الدولة.

وكنتيجة لمشاركة منظمة التحرير في مؤتمر مدريد للسالم  ،0990تعمقت الخالفات بين المنظمة
وحركة حماس ،حيث اعتبرت الحركة أن المجلس الوطني وبتشكيلته التي على أساسها عقد دورته

بالجزائر والتي أقرت المشاركة بمؤتمر مدريد ،غير مؤهل التخاذ ق اررات مصيرية ،وهو ما يعني

التحفظ على شرعية تمثيل المنظمة (أبراش ،5004،ص .)32حيث اعتبرتها حركة حماس إطا ار من

أطر العمل الوطني وليست الكيان الذي يمثل كل الشعب الفلسطيني ،كما اشتركت الحركة مع

فصائل أخرى في تشكيل ائتالف معارضة لسياسة منظمة التحرير (عودة ،5009،ص .)006وبالتالي
أصبحت حركة حماس الحقا تتراجع عن انتقاد علمانية المنظمة ،وأخذت تركز بشكل واضح على

الخالفات السياسية مع المنظمة ،وخاصة برنامجها السياسي وتمثيل الحركة داخل أطر المنظمة.

وقد تجددت الحوارات بين حركة فتح وحركة حماس حول دخول األخيرة منظمة التحرير في

اجتماعات الخرطوم  ،0993حيث عرض الرئيس أبو عمار على حماس أن تكون التنظيم الثاني
في منظمة التحرير ،إال أن رفض حماس االعتراف بالمنظمة كممثل شرعي ووحيد للشعب

الفلسطيني ،ووضعها شروطا لدخولها المنظمة ،بإلغاء اعالن االستقالل وق اررات المجلس الوطني

 ،0990فقد اعتبرت اعترافها بالمنظمة موافقة من حيث المبدأ على مفاوضات السالم ،ولذلك

اقترحت صيغة بديلة تنص على اعتبار المنظمة إطار يجمع الفصائل الفلسطينية المنضوية تحت

رايتها ،وهو ما لم تقبل به حركة فتح (حيدري ،0993،ص.)055

ازدادت عالقة حركة حماس بمنظمة التحرير تعقيدا وتأزما مع توقيع المنظمة التفاق أوسلو وانشاء

السلطة الوطنية الفلسطينية ،االتفاق الذي رفضته حركة حماس وشكلت مع فصائل أخرى معارضة
له ،ووصلت حركة حماس في انتقادها إلى التشكيك في شرعية تمثيل المنظمة (الحمد وآخرون،0992،
ص.)505

ومع اندالع انتفاضة األقصى وبعد ان تصدرت السلطة الوطنية المشهد في المرحلة السابقة
لالنتفاضة ،تم إعادة موضوع منظمة التحرير الفلسطينية إلى الواجهة والبحث عن آليات لتفعيلها

وتطويرها وضم حركتي حماس والجهاد اإلسالمي لها ،وهو ما تضمنه اتفاق القاهرة  5002والذي

سبقه عدة حوارات بين الفصائل الفلسطينية.

أما حركة حماس فهي تربط اعترافها بالمنظمة بإصالح المنظمة وتفعيلها ،وذلك مرتبط بقضيتين:
األولى تتعلق بهيكلية المنظمة وحجم تمثيل حماس داخلها ،والثانية تتعلق ببرنامج المنظمة
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وسياساتها .وهو اإلصالح الذي لم يجد طريقه بعد بفعل االنقسام السياسي واالختالف حول هوية

واتجاهات المنظمة بين حركتي فتح وحماس.

وفي ظل تعثر دخول حماس لمنظمة التحرير وفق شروطها ووفق عملية اإلصالح والتفعيل التي
أقرتها اتفاقات المصالحة المتتالية ،تغيرت مواقف حركة حماس من منظمة التحرير وشرعية تمثيلها
وفقا للمعطيات السياسية المحلية واإلقليمية ،فقد شككت حماس في تمثيل المنظمة للشعب الفلسطيني

خاصة بعد انطالق مؤتمر أنابوليس  ،5005داعية لمؤتمر موازي للمعارضة الفلسطينية في دمشق
هدفت فيه حركة حماس إلى إرسال رسالة واضحة بقدرتها على التشكيك في مدى تمثيل المنظمة

للشعب (جرابعة ،5000،ص .)65كذلك بعض تصريحات قيادات حماس التي تدعو لتشكيل مرجعية
جديدة للفصائل الفلسطينية ،وبناء جسم جديد لتمثيل الشعب الفلسطيني.
وعليه فإن التحدي األبرز الذي واجهته منظمة التحرير على الصعيد الداخلي هو تحديها من قبل
حركة حماس على جبهة تمثيلها السياسي للشعب الفلسطيني ،كممثل شرعي ووحيد من خالل

التشكيك المستمر بها ،وبتمثيلها للشعب الفلسطيني (حجازي ،5004،ص )25حيث ترى منظمة
التحرير في حماس امتدادا لمشروع اإلخوان المسلمين والذي يهدف إلقامة الدولة اإلسالمية ،وهو

ما يتعارض مع هدف منظمة التحرير بقيام دولة فلسطينية مستقلة.
إال أن حركة حماس رغم وجود تيار مؤيد داخل الحركة وآخر رافض لدخولها منظمة التحرير ،إال
أنها أبدت رغبتها في دخول المنظمة (فيصل ،5005،ص ،)022ففي وثيقتها السياسية التي نشرتها

في مايو  5005كانت بمثابة تطو ار في موقف حركة حماس من تمثيل المنظمة فقد اعتبرتها إطا ار
وطنيا للشعب الفلسطيني ،فقد جاء في المادة  59من الوثيقة" :منظمة التحرير الفلسطينية إطار

وطني للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج يجب المحافظة عليه ،مع ضرورة العمل على تطويرها

واعادة بنائها على أسس ديمقراطية ،تضمن مشاركة جميع مكونات وقوى الشعب الفلسطيني ،وبما

يحافظ على الحقوق الفلسطينية" .إال انه لم ينص على أن المنظمة ممثل شرعي ووحيد للشعب
الفلسطيني ،مع أنه كان من الممكن اعتبارها ممثال شرعيا وحيدا مع ربط ذلك بضرورة إصالحها

وتفعيلها.
وفي المادة  30من الوثيقة أكدت حركة حماس على ضرورة بناء المؤسسات والمرجعيات الوطنية
الفلسطينية على أسس ديمقراطية سليمة وراسخة ،في مقدمتها االنتخابات الحرة والنزيهة ،وعلى

تتمسك بالحقوق وبالمقاومة،
قاعدة الشراكة الوطنية ،ووفق برنامج واستراتيجية واضحة المعالمّ ،
وتلبي تطّلعات الشعب الفلسطيني (حركة المقاومة اإلسالمية حماس ،)5005،وربما يمكن فهم غموض
ّ
حركة حماس في التعامل مع منظمة التحرير -حيث لم تنص في وثيقتها على أنها الممثل الشرعي
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الوحيد-على أن الحركة تريد اإلبقاء على مجال للمناورة مع منظمة التحرير بقيادتها الحالية ،أو

بعد انتخابات جديدة للمنظمة قد تفرز قيادة وبرنامج جديد باألغلبية قد ال يتوافق مع ما تطمح له

حماس ومع مبادئها.
موقف حركة الجهاد اإلسالمي من منظمة التحرير الفلسطينية:
نشأت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين كحركة منشقة عن االخوان المسلمين نتيجة اختالفها

مع اإلخوان حول الجهاد والمقاومة التي كانت حركة االخوان ترى أنه لم يحن موعده ،فقد نظرت
حركة الجهاد اإلسالمي إلى القضية الفلسطينية على اعتبارها قضيتها المركزية ،رافضة فكرة االخوان
الداعية إلى أسلمة المجتمع على حساب تأجيل الجهاد ضد العدو اإلسرائيلي (الشريف،0992 ،

ص .)365فقد أدى انفصال الحركة وتمايزها عن االخوان المسلمين وعبر ارتباطها بالجهاد والمقاومة
ضد المشروع الصهيوني في فلسطين ،وتقديم القضية الفلسطينية على موضوع الخالفة /إقامة

الدولة اإلسالمية ،بأن جمعت بين ما هو وطني وما هو إسالمي (أبو العمرين ،5000 ،ص.)550

وجاء إعالن الحركة عن انطالقتها في  6تشرين أول/أكتوبر  ،0925والحركة في فكرها تتميز عن

باقي حركات اإلسالم السياسي بأنها تؤجل فكرة إقامة الدولة اإلسالمية إلى أن يتم تحرير فلسطين،

وفي سبيل ذلك الهدف تحدد عالقاتها مع األطراف الفلسطينية واإلقليمية .وتصر الحركة على مبدأ
المقاومة والجهاد كطريق أساسي وحيد للتحرير واقامة الخالفة.

أما العالقة بين الحركة ومنظمة التحرير الفلسطينية ،فهي عالقة تباين واختالف ،فقد انتقدت الحركة

منظمة التحرير الختيارها الجهاد دون إيمان ،كما ترفض دخول المنظمة في العملية السلمية ،كذلك
ترفض االشتراك أو العضوية في المنظمة في ظل برنامج المنظمة السياسي الحالي ،كما أنها لم

تشترك في عضوية القيادة الموحدة لالنتفاضة الفلسطينية األولى ،ودخلت الحركة في تحالف القوى
الفلسطينية المعارض التجاه المنظمة نحو التسوية واتفاق أوسلو (فيصل ،5005 ،ص.)042

فحركة الجهاد اإلسالمي تؤمن بأن الرصيد الكفاحي لمنظمة التحرير هو الذي صنع مرجعيتها وهو
مصدر شرعيتها ،ولكن عندما نبذت المنظمة الكفاح المسلح في اتفاق أوسلو ،ووصمته باإلرهاب،

فهي بذلك تتخلى طوعاً عن شرعية التمثيل الفلسطيني (بلقزيز ،5004،ص .)050فهي ترى بأن
الشرعية الثورية هي األساس الذي بدونه تفقد المنظمة شرعيتها التمثيلية على الشعب الفلسطيني.

ورفضت الحركة كل الدعوات التي وجهت إليها لالنضمام للمنظمة ،مكررة ذات الشروط حول
برنامج المنظمة وخطها السياسي ،ورفضت المناورة والدخول في تفاصيل حول عدد المقاعد التي

يجب أن تحصل عليها ،خالفاً لموقف حركة حماس التي طالبت بأربعين بالمائة من مقاعد المجلس

الوطني (قاعود ،5006،ص .)32فما تشترطه الجهاد اإلسالمي لدخولها المنظمة هو هوية المنظمة
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وبرنامجها السياسي ودورها الكفاحي وال تهتم الحركة بنسب التمثيل ،وذلك ربما العتقاد الحركة

بمحدودية شعبيتها القادرة على تحصيل نسبة تنافس فيها باقي األحزاب بما يساهم في تغيير مسار
المنظمة السياسي وااليديولوجي.

وعلى الرغم من االختالفات بين المنظمة وحركة الجهاد إال أن العالقات لم تصل إلى درجة من

السوء ،فلم تتخذ الحركة موقفا ينفي عن المنظمة صفة الممثل للشعب الفلسطيني ولم تؤكده،
واستمرت بدعوتها للحوار والوحدة على أساس المقاومة (سالمة ،5003 ،ص ،)39فال يوجد سعي من
أي من الطرفين ألن يقصي أحدهم اآلخر ،وذلك يرجع لعدة أسباب ،أهمها عدم شعور المنظمة

بتهديد جدي من الحركة حيث ضعف قدرة تمثيلها في الشارع الفلسطيني إذا ما قورن بفصائل

منظمة التحرير (قاعود ،5006،ص ،)39كما أن الحركة ال تركز على أسلمة المجتمع بالفترة الحالية
وال تحاول فرض سلطة عليه ،على عكس حركة حماس التي تطمح لذلك .ومن هذا المنطلق جاء

عدم اهتمام الجهاد اإلسالمي بالمؤسسات واالنتخابات.

تغير موقف حركة الجهاد اإلسالمي من منظمة التحرير الفلسطينية نحو ضرورة المشاركة فيها،

فقد وافقت عام  5002على أن تكون جزء من اإلطار القيادي الموحد والمشاركة في عملية تفعيل
وتطوير المنظمة ،وترغب الحركة بالمشاركة في انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني ،على أساس

أن الحركة ترى باالنتخابات فرصة لتصحيح المسار السياسي لمنظمة التحرير .إال أن الحركة
الزالت ال تعترف بالمنظمة كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني.

وعليه يمكن القول بأن هناك خالف بين حركتي حماس والجهاد اإلسالمي وبين منظمة التحرير

حول موضوعات أساسية ،منها ما يتعلق بهوية المنظمة ففي حين تتبنى المنظمة الهوية العلمانية
للدولة والمجتمع ،تهدف الحركتان إلى إقامة الدولة اإلسالمية بمعنى إسالمية فلسطين وأن تحكم

الدولة الشريعة اإلسالمية .ومن الموضوعات الخالفية األخرى فكرة التسوية السياسية للقضية التي
تبنتها المنظمة وترفضها الحركتان ،وعلى أساس هذه الخالفات ترفض الحركتان الدخول بالمنظمة

بوضعها الحالي وترفض االعتراف بها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني ،فيما تراهن الحركتان
على أن إصالح وتفعيل المنظمة وفق رؤية جديدة تتجاوب مع أفكارهم ومبادئهم وتوجهاتهم السياسية

أمر سيمهد الطريق أمام اعترافهم بشرعية تمثيل المنظمة للشعب الفلسطيني.
المطلب الثاني :إشكالية الهيكلية والعمل المؤسسي
تعاني منظمة التحرير الفلسطينية من إشكاليات وأزمات تطال بنيتها على صعيد المؤسسات

السياسية والتنظيمات والدوائر واالتحادات والنقابات المشكلة لها ،وقد الزم المنظمة منذ نشأتها خلل
في بنيتها وطريقة تشكيل مؤسساتها ،وذلك بفعل عوامل متعددة منها االحتالل الذي يقبع تحته
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أجزاء من الشعب الفلسطيني ،كذلك بفعل عدم ترابط الفلسطينيين في إقليم واحد وتشتتهم في مناطق
متفرقة ،واختالف أوضاعهم االجتماعية واالقتصادية من تجمع آلخر ،إال أن أبرز العوامل التي

أثرت على أداء وبنية المنظمة كانت تشكل السلطة الفلسطينية مع الدخول في مرحلة التسوية

السياسية ،وهي التي أخذت تهيمن على الحقل السياسي الفلسطيني على حساب دور وحضور

منظمة التحرير ،بالرغم من أن السلطة تتبع المنظمة وليس العكس كما جرى عمليا ،وعليه ،فإن
منظمة التحرير الفلسطينية تعرضت ومؤسساتها لعملية تهميش وتجاهل أدخلها في حالة ركود

وغياب عن المشهد الفلسطيني ،وتبرز أهم مظاهر اإلشكاليات والتحديات التي تواجه مؤسسات
المنظمة في التالي:
 -0المؤسسات السياسية التشريعية (المجلس الوطني والمركزي):
نص النظام األساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية على أن المجلس الوطني هو أعلى سلطة في

المنظمة وهو الذي يختار اللجنة التنفيذية ويضع سياسات وخطط المنظمة ،كما نص في المادة

الخامسة منه على أن "ينتخب أعضاء المجلس الوطني عن طريق االقتراع المباشر من قبل الشعب
الفلسطيني"(المجلس الوطني الفلسطيني ،)5005،إال أنه لم يسبق أن تم انتخاب أي مجلس وطني منذ

تأسيسه من المؤتمر العام عام  ،0964وذلك بسبب تعذر إجراء انتخابات عامة للشعب الفلسطيني،
وتم االستعاضة عن شرعية االنتخابات ب "الشرعية الثورية" وبسياسة االجماع والتوافق.
ومنذ أن سيطرت الفصائل الفدائية على المنظمة جرى تحويلها إلى هيئة مركزية لصنع القرار
الوطني المستقل المعترف به ،وذلك باالستناد إلى المجلس الوطني الذي أُعيد تشكيله من ائتالف

الفصائل الفدائية واالتحادات الشعبية والنقابات .وعلى قاعدة التوافق جرى استخدام المجلس أحيانا
كأداة إلعطاء الغطاء والشرعية لق اررات قيادة المنظمة ،والتي أصبحت تتحكم في تشكيل المجلس

أكثر مما يتحكم هو في تشكيلها (صالح ،5005،ص.)24

ووفقا لنص المادة السادسة من النظام األساسي الفلسطيني "أنه إذا تعذر إجراء االنتخابات الخاصة

بالمجلس الوطني ،استمر المجلس الوطني قائما إلى أن تتهيأ ظروف االنتخابات" ،ونظ ار للصعوبات

التي تعترض إجراء االنتخابات للمجلس الوطني ،فقد جرى اعتماد طريقة توافقت عليها فصائل
المنظمة تستند إلى قيام لجنة تنبثق عن المجلس المنتهي واليته بتسمية أعضاء المجلس الجديد

وفقا لنظام الكوتا وذلك كما يلي (حوراني ،5005،ص:)05-06

 كوتا الفصائل بحيث تم تخصيص عدد محدد من مقاعد المجلس لكل فصيل. كوتا المنظمات واالتحادات الشعبية والمهنية ،وترك لها تسمية ممثليها من بين أعضاءاألمانات العامة المنتخبة فيها.
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 كوتا العسكريين من جيش التحرير الفلسطيني ،وترك لرئيس اللجنة التنفيذية تسميتهم بوصفهالقائد العام للثورة.

 عدد محدد من الشخصيات الوطنية المستقلة والكفاءات ويتم اختيارهم بالتوافق بين أعضاءاللجنة التنفيذية واألمناء العامين للفصائل.
 عدد محدد من ممثلي الجاليات الفلسطينية في الخارج.إن التحدي الرئيسي الذي تواجهه قيادة منظمة التحرير هو الحفاظ على الوحدة الوطنية بين الفئات
المتباينة والجاليات المشتتة في وجه تدخل دائم لهذه الدولة العربية أو تلك ،األمر الذي أدى إلى
سياسة اإلجماع واعتماد القاسم المشترك ال حكم األكثرية ،إذ يمكن أن تبحث المجموعة المغلوبة

عن دعم خارجي ،وأن تهدد زعم منظمة التحرير أنها الممثل الشرعي الوحيد لجميع الفلسطينيين
(صايغ ،0995،ص.)00

إال أن نظام الكوتا والذي تم االستناد إليه في تحديد المقاعد التمثيلية للقوى الوطنية في المجلس،
يفتقد إلى المعايير الموضوعية لهذا النظام ،ومن أهم نتائج وآثار اعتماد نظام الكوتا في تشكيل

المجلس الوطني ومؤسسات المنظمة ما يلي:
 منح نظام الكوتا وسياسة اإلجماع التنظيمات الصغيرة نفوذا غير متكافئ في اتخاذ القرار،وبالمقابل قلص تمثيل بعض التنظيمات .كما أعطى نفوذا لدول عربية من خالل امتالك

حصة داخل المنظمة عبر تنظيمات موالية لها (صايغ ،0995،ص.)00

 تنامي الخالفات في المجلس الوطني على المقاعد التمثيلية للتنظيمات السياسية ،الذي كانيتخذ أحيانا شكل الصراع أو المقاطعة أو االنسحاب من مؤسسات المنظمة.

 أتاح نظام الكوتا للفصيل األكبر (حركة فتح) دو ار رئيسيا في تحديد حجم المقاعد التمثيليةللتنظيمات والمنظمات النقابية والمستقلين (أبو مطر ،5005،ص .)50بما يعزز سيطرته

كطرف متنفذ ،مقابل ما تأخذه الفصائل الصغيرة من امتيازات ومقاعد تمثيلية ،كما أن هذا

النظام يمنح زيادة عدد أعضاء المجلس الوطني تحت اسم المستقلين األمر الذي يثير

التساؤل عن معايير اختيارهم ومن الذي يحددها.
وعليه فإن نظام الكوتا أدى لتراجع دور المجلس الوطني الفلسطيني فقد تحول شيئا فشيئا إلى إطار

فضفاض غير مؤثر ،وأدى لتغليب المصلحة التنظيمية الفئوية على المصلحة الوطنية األشمل،

وأصبح مندوبو الفصائل مسؤولين أمام تنظيمهم أوال وأخي ار (عبد الحميد ،5003،ص ،)40وبالتالي هم

غير مسؤولين أمام الشعب بشكل مباشر كما كان يجب حسب النظام األساسي.
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في موضوع تمثيل المجلس الوطني للشعب الفلسطيني ونسبة تمثيل كل تجمع في المجلس الوطني،

فيالحظ أن توزيع أعضاء المجلس الوطني الحاليين له حتى آب  5005على الشكل اآلتي :الضفة
الغربية  354عضو بنسبة  ،%24وغزة  030عضو بنسبة  ،%09واألردن  60عضو بنسبة
 ،%9وباقي الدول العربية  23عضوا بنسبة  ،%05وباقي دول العالم 44عضوا بنسبة .%6

وهذا يطرح تساؤالت عن مدى عدالة تمثيل المجلس الوطني لتجمعات الشعب الفلسطيني ،ومع أنه
ال توجد إحصائيات دقيقة ألعداد الفلسطينيين في الخارج إال أن هناك دراسات تقريبية ،يمكن األخذ

بها فيما لو تم النظر بموضوع التمثيل وعدالته.

6

وعلى مستوى دورية انعقاد المجلس الوطني ،فقد نص النظام األساسي على أن "ينعقد دوريا بدعوة
من رئيسه مرة كل سنة ،أو في دورات غير عادية بدعوة من رئيسه" .إال أنه يالحظ أن دورات

انعقاد المجلس أخذت تتباعد زمنيا ،ولم يتم االلتزام بالنظام األساسي ،ففي السنوات العشر األولى

من عمر المجلس( )0953-0964انعقد  00دورة ،وفي السنوات العشر الثانية ()0923-0954
انعقد تخمس دورات ،وفي السنوات العشر الثالثة ( )0993-0924انعقدت  4دورات ثم لم تعقد

بعد ذلك سوى عام  0996بهدف تعديل الميثاق الوطني وذلك تحت ضغوط أمريكية واسرائيلية
وتماشيا مع متطلبات اتفاقية أوسلو والعملية السلمية.
وكذلك عقد المجلس جلسة "غير رسمية" في  04كانون أول/ديسمبر  0992بحضور الرئيس
األمريكي حيث صادقوا على إلغاء بنود من الميثاق وتعديل بعضها التزاما باتفاق واي بالنتيشن،

ومما يلفت االنتباه أن الموقع الرسمي للمجلس الوطني لم يأتي على ذكر هذه الجلسة وهي التي لم
تكن قانونية ومستوفية إجراءات عقد المجلس الرسمية ،وعليه فإن ذلك يتطلب توضيحا من قبل

رئاسة المجلس الوطني حول هذه الجلسة الغير رسمية ومخرجاتها.

كما اجتمع المجلس بدورة استثنائية في العام  5009وذلك النتخاب المقاعد الشاغرة في اللجنة

التنفيذية .وبالتالي فقد أدى إهمال عقد المجلس الوطني إلى عزله وابعاده عن صناعة القرار
الفلسطيني وفقدانه لدوره في رسم سياسات منظمة التحرير الفلسطينية.
أما في موضوع العضوية داخل المجلس الوطني ،فإن المتتبع لدورات عقد المجلس يلحظ تباين
وعدم ضبط لعدد أعضائه ،ففي حين عقد المجلس الوطني األول في القدس  0964كان عدد

األعضاء  455عضوا ،واستمر بالتزايد حتى تمكنت التنظيمات الفدائية من السيطرة على المجلس
6للمزيد حول عدالة التمثيل الشعبي واالحصائيات ألعداد ونسب التوزيع للفلسطينيين حول العالم وإمكانية استثناء تجمعات مثل فلسطينيو
الداخل أو فلسطينيو األردن وتأثيره على توزيع المقاعد .انظر :مجلة المجلس ،المجلد الثالث عشر ،السنة الثالثة والعشرون ،العدد ،54
شباط –فبراير  ،2117المجلس الوطني الفلسطيني –منظمة التحرير الفلسطينية ،عمان –األردن ،ص .66أيضا :صالح ،محسن[محرر]
( :)2117منظمة التحرير الفلسطينية تقييم التجربة وإعادة البناء ،مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،بيروت-لبنان.

56

 0962وتم تقليص عدد أعضائه ليصبح  000عضو فقط ،بدافع أن يكون أكثر حيوية وفاعلية.
إال أنه أخذ بالتزايد شيئا فشيئا إلى أن أصبح عدد أعضائه حسب الدورة الحادية والعشرون 0996

إلى  530عضوا (المجلس الوطني الفلسطيني .)5005،إن هذا التضخم في عدد أعضاء المجلس يعكس
خلال في طبيعة تكوينه وتركيبته وبشكل يؤدي إلى إعاقة عمله وانعقاده بشكل منتظم ،كما يجعله

أشبه بالمهرجان واالحتفالية منه لبرلمان ومؤسسة تشريعية ،ويسهل تمرير ق اررات تريدها قيادة

المنظمة.

وحول عالقة المجلس التشريعي للسلطة الفلسطينية بالمجلس الوطني ،فقد أصدر الرئيس ياسر

عرفات عام  0992قانون يعتبر المجلس التشريعي جزءا من الوطني ،ورغم أن المجلس التشريعي
عندما وضع قانون االنتخابات الجديد عام  5002أسقط المواد التي تتحدث عن اعتبار المجلس

التشريعي جزءا من الوطني ،إالا أن الرئيس محمود عباس أصدر مرسوما باعتبار أعضاء المجلس
التشريعي المنتخب أعضاء في المجلس الوطني (صالح ،5005،ص .)63ومع ذلك فإنه لم يتم تحديد
طبيعة العالقة بين المجلسين وتحديد اختصاصات كل منهما وضمان عدم تداخل أعمالهما ،ومدى

مسؤولية المجلس التشريعي أمام الوطني ،حيث إن التشريعي يتم اختياره مباشرة من الشعب في
غزة والضفة فقط ،أما المجلس الوطني فيتم تشكيله عبر نظام الكوتا وهو يمثل الفلسطينيين في

جميع أماكن تواجدهم.

إن ما يعانيه المجلس الوطني من إشكاليات يعانيها المجلس المركزي ،حيث أن تشكيله يتم عبر
المجلس الوطني وبنفس المقاربة استنادا لنظام الكوتا ،كما لم يجر تجديده بسبب ارتباط ذلك بتجديد

المجلس الوطني (حوراني ،5005،ص ،)00فقد افتقد المجلس المركزي إلى غياب آلية محددة ومأسسة
التخاذ القرار ،ولم يكن اللجوء إلى اإلجماع كفيال بإعطائه دو ار فاعال ومؤث ار في مجال الرقابة على

أداء مؤسسات المنظمة (أبو مطر ،5005،ص.)50

ورغم أن الالئحة الداخلية للمجلس المركزي تنص على أن ينعقد كل  3شهور أو بطلب عقد جلسة

استثنائية ،إال أنه لم يعد يعقد حتى كل عام مرة ،كما أنه لم يرتق بدوره ليعوض عن غياب المجلس
الوطني وصعوبة انعقاده ،رغم أنه في محطات معينة اتخذ ق اررات هامة مثل قرار إنشاء السلطة،

وقرار اختيار ياسر عرفات رئيسا لدولة فلسطين ،ولكن المالحظ لطبيعة ق ارراته في السنوات األخيرة
يجدها أقرب للتوصيات والنصائح للجنة التنفيذية منها كتوجيه ورقابة لها.
 -2أزمة الفصائل المنضوية تحت مظلة منظمة التحرير:
عانت منظمة التحرير الفلسطينية من أزمات في بنيتها قبل نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية وال
يستطيع أحد تحميل مسئولية "أمراض" المنظمة إلى السلطة الوطنية؛ ألن أزمة المنظمة قديمة
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وعميقة شاركت فيها جميع الفصائل المكونة لمنظمة التحرير الفلسطينية والمهيمنة على قيادتها،

التي ساهمت في عملية بنائها على أسس غير ديمقراطية ،وهي أيضا المسؤولة عن ترهل مؤسساتها

انتهاء بأصغر مؤسسة أو لجنة
بدءا من المجلس الوطني والمجلس المركزي واللجنة التنفيذية و ً

(نوفل ،0999،ص.)49

فتنظيمات اليسار التي احتلت طوال عقدي السبعينات والثمانينات موقع المعارضة داخل النظام

السياسي الفلسطيني ،لم تتمكن تلك الفصائل من تغيير المعادلة إلى مستوى تبادل النفوذ وصوال

إلى سلطة القرار ،وال اإلخالل بميزان القوى الداخلي ،كما لم تترك أي تأثير على البنية التنظيمية

والمؤسسية للمنظمة وال على أسلوب النضال العسكري ،وال في السياسة المالية الريعية (عبد

الحميد ،5003،ص .)45األمر الذي جعل اليسار الفلسطيني خارج التأثير الحقيقي كمعارضة ،وضمن
نسبة محدودة في إطار المنظمة ومؤسساتها.

أما حركة فتح وهي التنظيم المسيطر والمهيمن على المنظمة ويشكل األغلبية في هيئاتها ومؤسساتها

وأجهزتها ،تعاني من خلل تنظيمي مستفحل ،فال أسس سليمة للعمل التنظيمي فهي تكاد تكون شبه
غائبة بشكل كامل ،فهناك غياب للعالقات التنظيمية التي تنشئ السمات المشتركة ،باإلضافة

النتشار الوالءات واالستزالم لذوي النفوذ ،حيث نمت فيه اتجاهات ذات مصالح خاصة ،األمر

الذي أدى لترهل جسم الحركة وامتداده دون قواعد أو ضوابط ،إضافة لغياب إمكانية تداول المواقع
والنفوذ ،وغياب رؤى االصالح والمحاسبة (أبو كريم ،5005،ص.)050

كما أن الكثير من الفصائل المنضوية تحت نظام الكوتا في المجلس الوطني ومؤسسات منظمة

التحرير فقدت حضورها الشعبي وتعيش حالة من الجمود الفكري ،ولم يعد لها تأثير يذكر في العمل

السياسي سوى على مستوى تولي بعض قياداتها مناصب رسمية بالمنظمة ومؤسساتها ،األمر الذي

يدفعها للتمسك بنظام الكوتا ،وبالتالي وجب إعادة النظر بحجم تمثيل هذه الفصائل في المجلس
الوطني واللجنة التنفيذية وفق نظام الكوتا المتبع حاليا ،وبالنظر في نظام الكوتا ذاته كنظام

استرضاء لألطراف وال يخلق معارضة حقيقية أو دور مؤثر ،هذا في ظل بقاء تنظيمات أخرى غير
ممثلة في المجلس الوطني واللجنة التنفيذية ولها حضور سياسي أو جماهيري أو حتى عسكري

واضح.
 -1المنظمات واالتحادات المهنية والشعبية ودوائر منظمة التحرير:
تعززت هيمنة السلطة على حساب المنظمة ،وقيادة المنظمة هي نفسها التي ألغت دوائر المنظمة
العديدة وأذابتها في دوائر السلطة وو ازراتها ،وعطلت دور المنظمات الشعبية حتى ترهلت أو شاخت
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أو انتهت فعاليتها ،وعومت بنية ودور المؤسسات السياسية والتشريعية والتنفيذية للمنظمة.
(حوراني ،5005،ص.)00

إن نظام الكوتا المتبع في تشكيل المجلس الوطني انسحب على المنظمات واالتحادات الشعبية

والنقابات التي اعتبرت قاعدة من قواعد المنظمة ،فنظام الكوتا يعطي حركة فتح بصفتها القوة

السياسية األكبر أكثر من نصف المقاعد ،وتوزع باقي المقاعد على الفصائل األخرى دون النظر
إلى حجمها النقابي (عبد الحميد ،5003 ،ص .)43األمر الذي أدى لجعل النقابات يطغى عليها الطابع
السياسي ،وارتباط معظم قيادات التنظيمات الشعبية بالقيادات السياسية للفصائل ،وضعف البنية

التنظيمية لالتحادات الشعبية.
واذا ما انسحب ذلك على حصة النقابات في المجلس الوطني فإنها تتحول إلى حصص إضافية
للفصائل الفلسطينية وبشكل يعزز السيطرة والبعد عن الدور األساسي للمنظمات واالتحادات الشعبية

والمهنية في تمثيل الشرائح التي تضمها لصالح أن صوتها يصبح ملحقا بفصيل معين داخل

المجلس الوطني.

كما أن إلحاق العديد من القيادات واألمناء العامين لالتحادات والمنظمات النقابية التابعة للمنظمة
في مؤسسات السلطة ،أدى إلى تراجع دورها كأطر وقواعد جماهيرية ضمن البنية المؤسساتية

لمنظمة التحرير(ابراش.)5006،

وعلى مستوى مؤسسات المنظمة ودوائرها يالحظ تضخم هذه األجهزة وتنامي مظاهر البيروقراطية

داخلها ،وذلك بفعل عوامل عديدة منها ،انتهاج سياسة التفريغ والحاق الكثير من منتسبي التنظيمات

في مؤسسات ودوائر المنظمة دون مراعاة للكفاءة والخبرة ،كذلك اتجاه العديد من التنظيمات نحو
إنشاء العديد من المؤسسات الخاصة بها (هالل ،0992،ص ،)60وتفشي مظاهر المحسوبية في

المؤسسات األمر الذي دفع نحو تزايد حاالت الفساد اإلداري والمالي (ماهر الشريف ،0992،ص.)355

إضافة للتداخل والتضارب في اختصاصات مؤسسات المنظمة حيث تمارس النشاط والمهام نفسهما

أكثر من جهة ومن دون تحديد واضح لصالحياتها (روبنبرغ ،0922،ص ،)59وقد ازداد هذه المشكلة

وتفاقمت بعد تشكل السلطة الوطنية الفلسطينية فأصبحت مؤسسات السلطة إما بديلة أو مرادفة

لمؤسسات المنظمة دون قانون ينظم ويوضح العالقة بين هذه المؤسسات والصالحيات المنوطة

بكل منها سواء في المنظمة أو السلطة ،في إشارة إلى االفتقار لهيكلية واضحة لمؤسسات المنظمة.

فالدائرة السياسية للمنظمة تراجع دورها في إدارة العالقات الخارجية العربية والدولية لصالح السلطة

الوطنية ،كذلك فيما يتعلق بالصندوق القومي الفلسطيني والمؤسسات المعنية بالشؤون اإلدارية
واالجتماعية بالمنظمة فقد انحسر دورها لصالح السلطة (أبو مطر ،5005،ص ،)050حيث أصبح
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الصندوق القومي دائرة ملحقة في و ازرة المالية وديوان الموظفين العام .وذلك كنتيجة لتوجيه الدعم
المالي والمساعدات الدولية إلى مؤسسات السلطة الفلسطينية على حساب الدعم الموجه للمنظمة،
هذا في ظل عدم البحث عن مصادر تمويل جديدة للمنظمة.
وعليه يمكن القول بأن حالة الضعف والجمود في نشاط مؤسسات ودوائر المنظمة ازدادت بعد قيام

السلطة الفلسطينية وتوليها لمهام دوائر المنظمة بشكل عام ،هذا إضافة لعدم التوجه نحو تصحيح
العالقة بين مؤسسات السلطة ومؤسسات المنظمة بما يدفع نحو تكامل المهام ،في ظل غياب

قانون محدد ومنظم للعالقة ،وكذلك بفعل غياب المجلس الوطني المعني بتجديد وتفعيل المنظمة
ومؤسساتها وانتخاب هيئات ولجان جديدة ومجلس صندوق قومي جديد.

أما فيما يخص جيش التحرير التابع للمنظمة فتم تحويله إلى جهاز عسكري داخل مناطق السلطة
الفلسطينية ،ليضطلع بمهام جديدة وفق رؤية جديدة ارتبطت بالعملية السلمية .كما لم يتم توضيح

مدى ارتباط األجنحة المسلحة للفصائل بالمنظمة وبالقيادة العسكرية في منظمة التحرير ،والتزامها

بتوجيهات وتعليمات قيادة المنظمة.

المطلب الثالث :إشكالية اتخاذ القرار
أوال :سياسة اإلجماع واألغلبية في اتخاذ القرار
ان اتباع سياسة االجماع في اتخاذ الق اررات رغم أهميته لحركات التحرر الوطني وربما بسبب طبيعة
تشكيل المنظمة كائتالف فصائل واتحادات ونقابات المعبر عنه بنظام الكوتا وليس عبر االنتخابات،

فقد عطل العمل بالنظام األساسي الذي ال يستوجب اإلجماع ويكتفي باألغلبية واحترام إرادتها كأحد

المبادئ التي تقوم عليها منظمة التحرير الفلسطينية .فقد ورد في النظام األساسي في المادة الثالثة
منه "تقوم العالقة داخل المنظمة على أساس االلتزام بالنضال والعمل الوطني ... ،وعلى أساس

احترام األقلية إلرادة األغلبية وكسب ثقة الشعب عن طريق اإلقناع" ،والمادة الثانية عشر" يتكون
النصاب القانوني للمجلس بحضور ثلثي أعضائه ،وتتخذ الق اررات بأغلبية أصوات الحاضرين".
االجماع الذي تم اللجوء إليه في العديد من ق اررات المجلس الوطني كضرورة فلسطينية ،للحفاظ
على وحدة التنظيمات في منظمة التحرير ،فإن الممارسة الفلسطينية لهذه اآللية أدت إلى وجود

بعض اإلشكاليات في دور المجلس الوطني ،أهمها عدم تمكن المجلس من اتخاذ الق اررات

واالستجابة السريعة التي تفتضيها طبيعة المتغيرات والتحوالت الداخلية والخارجية ،وأن الق اررات

التي تم اتخاذها باإلجماع لم تكن تعكس وتعبر عن وحدة حقيقية وواقع موضوعي لهذه الوحدة .لذا

اتسمت سياسات وممارسات قادة المنظمة وتنظيماتها السياسية بعدم انسجامها مع تلك الق اررات،
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كما أن تمسك التنظيمات السياسية باإلجماع عند اتخاذ الق اررات ،أدى إلى صدور ق اررات فضفاضة،
تحتمل العديد من التفسيرات والتأويالت ،مما ساعد على تجاوز اللجنة التنفيذية وقادة التنظيمات

ررات (أبو مطر ،5005،ص.)50
السياسية لهذه الق ا

وأدت سياسة اإلجماع هذه إلى منح نفوذ غير متكافئ في صنع القرار إلى أصغر مجموعة ما دام

لها مقعداً في هيئات منظمة التحرير ،وبالتالي ،أعطى نفوذا كبي ار للدول العربية الداعمة للمجموعات
المؤيدة لها .لذلك كان الحافز على تعميق الوحدة الوطنية ضئيال ،وخصوصا أنه كان لكل تنظيم

منضو حق في نصيب من أموال المنظمة ومناصبها وفقا ل "كوتا" متفق عليها (صايغ،0995،
ص.)00

وفي الدورة الثامنة عشر للمجلس الوطني بدأ ترسيخ الديمقراطية العددية ،وأصبح المطلوب هو
ررات ملزمة في الهيئات الرئيسية لمنظمة التحرير الفلسطينية (البديري
أغلبية عددية للتوصل إلى ق ا

وآخرون ،0992،ص .)62وكانت القيادة غالبا ما تنفرد بالق اررات والمواقف واقامة التحالفات وبناء
العالقات واالتصاالت ،ثم تضع المجلس الوطني بعد ذلك أمام األمر الواقع ،وتحت شعار الحفاظ

على الوحدة الوطنية يتم تكريس الوقائع الجديدة مع بعض التعديالت أو اإلضافات الهامشية من

قبل المعارضة ،إلعطائها مبرر االستمرار في مؤسسات المنظمة (برهم ،5005،ص.)26

كانت وال تزال عملية صنع القرار تسير بشكل عكسي بحيث أن القرار يتم اتخاذه من المؤسسات

القيادية أوال وبشكل متفرد ،ثم يتم المصادقة عليه بعد اتخاذه من المؤسسات والهيئات ذات الصلة.
"أما جلسات المجلس الوطني الفلسطيني أعلى سلطة سياسية فكانت تأخذ طابعا شكليا ،ومنب ار
للمطالب ،وآراء للجماعات االجتماعية المختلفة ،أما الق اررات السياسية فتبقى بأيدي الفئات

السياسية ،مما يعني أن صنع القرار بقي خارج نطاق المؤسسات التشريعية والتنفيذية لمنظمة

التحرير الفلسطينية ،وأوجد هذا األمر فراغا في قمة السلطة مأله رجل واحد ،وبهذا حل الزعيم محل
المؤسسة بالرغم من دعوات الفئات اليسارية داخل المنظمة بقيادة ذات طابع ديمقراطي ،إال أن هذه
المطالب ظلت في إطار الحصول على نصيب أكبر من الكعكة وزيادة في التمثيل لهذا الفصيل

أو ذاك ضمن المناورة أو التهديد باالنسحاب" (المرجع السابق ،5005،ص.)52

ثانياً :دور رئيس المنظمة في عملية صنع القرار
ساعد الجمع بين رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئاسة السلطة ورئاسة حركة فتح سواء

في عهد الرئيس ياسر عرفات الذي كان يتمتع بكاريزما قوية أو الرئيس محمود عباس ،على تقليص
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دور المعارضة الفلسطينية ،ومنح الرئيس صالحيات واسعة جدا وقدرة على تغطية ق ارراته وتحكمه
بالمسار السياسي بشكل كبير.

ان البنية التنظيمية لمنظمة التحرير منذ سيطرة التنظيمات الفدائية عليها ،اتسمت بالمركزية الشديدة
التي حصرت سلطة اتخاذ الق اررات في مجموعة قيادية صغيرة كان لرئيس اللجنة التنفيذية ياسر
عرفات بصمات قوية تعززت بمرور الزمن وتحول دوره إلى عنصر حاسم في القرار .ويستند القرار

التوافقي لتلك القيادة إلى تأييد المؤسسة (المجلس الوطني) أو المجلس المركزي واللجنة التنفيذية
(عبد الحميد ،5003،ص.)39

إ ن طبيعة منظمة التحرير الفلسطينية ككيان في المنفى يحاول توحيد شتات متباين ،أسفرت،
بالضرورة عن قيادة متسلطة وحذرة حيال الهيئات اإلدارية والمدنية واالجتماعية ،الضرورية إلنشاء

دولة .كما أن السيطرة الشخصية للرئيس عرفات قد مكنته من حث منظمة التحرير المترددة في

أحيان كثيرة ،على القبول باستراتيجية دبلوماسية ساهم هو نفسه في تطويرها ،تحققت له جزئيا من
خالل سياسته القائمة على إنشاء هيئات ودوائر متوازية كثيرة داخل فتح أوال ،ثم داخل منظمة

التحرير الحقا؛ وعلى تشجيع نشوء قطاعات عسكرية ،كوسيلة لتفتيت قواعد السلطة المنافسة
(صايغ ،0995،ص.)00

إن ميل الرئيس عرفات البارز دائما إلى عدم الثقة بأية بنية تنظيمية ،ثم تفتيتها فعال إذا كان في
إمكانها أن تتحدى ق ارراته ،أو أن تعرقل توجيهاته السياسية ،زاد حدة عقب االنسحاب من بيروت.

فقد عمل على إضعاف بقية الزمالء والمنافسين المحتملين .فركز في يده السلطة الرسمية في عدد
متزايد من الدوائر ،وأوجد هيئات مرادفة شبيهة بتلك التي لم تكن تخضع لسيطرته .ثم زاد في تفتيت

البنى والقنوات التنظيمية ،معتمدا بدال من ذلك على سياسة المحاباة في التوزيع المتزايد للمنافع من

أجل تأكيد سيطرته الشخصية (صايغ ،0995،ص.)02

ومع قيام السلطة الوطنية الفلسطينية ،ترأس الرئيس ياسر عرفات قيادة كل من المنظمة والسلطة،

مما خلق حالة من الخلط في األدوار ،والى بروز دور السلطة كهيئة صنع قرار على حساب دور
منظمة التحرير التي تعد مرجعية السلطة واطارها األوسع ،وذلك ألسباب متعددة حيث أن السلطة

استمدت شرعيتها من االنتخابات وتحظى بدعم وغطاء دولي وتسعى عبر بناء مؤسساتها للتحول

للدولة الفلسطينية المنشودة ،كذلك المتالكها مواردها المالية وسيطرتها الفعلية على األرض

والشعب ،وهو ما كانت تفتقده منظمة التحرير

ثالثاً :أثر تشكيل السلطة على آليات اتخاذ القرار
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قام النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو على أساس تحالف النخب السياسية واألمنية واالجتماعية،

في ظل سيطرة الحزب الواحد على السلطة وتهميش السلطتين التشريعية والقضائية مع االعتماد
المتزايد على المساعدات والمعونات الخارجية التي أثرت سلبا في الشرعية الفلسطينية واستقاللية

قرارها .فالقدرة الحقيقية على اتخاذ الق اررات أو معارضتها وتحديها لم يكن بين المؤسسات والهيئات

الرسمية مثل المجلس الوطني أو المجلس المركزي أو حتى المجلس التشريعي ومجلس الوزراء،
وانما هي بيد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبعض المستشارين (هالل ،0992،ص .)502فقد

نتج عن عدم تنظيم العالقة بين المنظمة والسلطة إلى ازدواجية القرار الفلسطيني الذي تأثر بعدم

وجود مرجعية محددة ،مما خلق حالة من النزاع السياسي على الساحة الفلسطينية داخليا وخارجيا،

األمر الذي أدى إلى بقاء المنظمة كإطار شكلي

حيث أصبح القرار الفلسطيني ال يستند للمؤسسة إلى حد كبير ،وفي ظل االعتماد على التمويل
الخارجي في ظل تبعية مفروضة لالقتصاد اإلسرائيلي جعل فرص الضغط على صانعي القرار

عالية ،وأصبحت السلطة تخشى مقاطعتها وحصارها ،مما حجم حدود ما يمكن اتخاذه من ق اررات.
كما أنه بعد قيام السلطة الفلسطينية لم تعد اللجنة التنفيذية منفردة هي صاحبة القرار ،فقد أصبحت
السلطة تهيمن على عملية صنع القرار من خالل هيمنتها على المنظمة الجسم األم لها وبسبب

رغبة العالم وتوجيهه الدعم للسلطة ،وفي محاولة لمواجهة تحديات المرحلة االنتقالية فقد عمدت

القيادة الفلسطينية إلى توسيع دائرة صنع القرار لتشمل أعضاء اللجنة التنفيذية ووزراء الحكومة

ومركزية فتح.

إلى أن تم توقيع اتفاق القاهرة  ،5002اتفق على أن يتم تشكيل اإلطار القيادي الموحد ،الذي كان
من المفترض أن يشارك في عملية صنع القرار ،إلى أن حدث االنقسام عقب االنتخابات وعادت

اللجنة التنفيذية باستعادة دورها كجهة صاحبة قرار ،وذلك في إطار مواجهة حركة حماس التي
رفضت بعد فوزها باالنتخابات االعتراف بمرجعية منظمة التحرير كممثل شرعي وحيد وببرنامج

المنظمة السياسي.

إال أن اللجنة التنفيذية والتي تعتبر أعلى هيئة تنفيذية لمنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد

للشعب الفلسطيني ،تعاني من العديد من اإلشكاليات ،حيث ال تضم ممثلين عن العديد من القوى
السياسية ،فنجد بها ممثلين عن تنظيمات فقدت دورها وتأثيرها وال نجد فيها ممثلين لتنظيمات أكثر
فاعلية مما يدفعهم لمنافسة وتحدي اللجنة التنفيذية وق ارراتها ،كذلك تعيين بعض الشخصيات بناء

على كوتا المستقلين بحيث يتم ضمان والئهم وأال يشكلوا توجه معارض لقيادة المنظمة.
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المبحث الثاني :إشكاليات النظام السياسي الفلسطيني
واجه النظام السياسي الفلسطيني والذي بدأ بالتشكل مع قيام منظمة التحرير الفلسطينية تحديات
وتحوالت عديدة ،كان أبرزها قيام السلطة الوطنية الفلسطينية كسلطة حكم ذاتي مؤقت حسب اتفاق

أوسلو ،وفي ظل اعتقاد القيادة الفلسطينية بأن السلطة ستشكل نواة للدولة الفلسطينية عبر قنوات

التفاوض والعملية السياسية ،األمر الذي أدى لزيادة االهتمام والتركيز على السلطة الفلسطينية على

حساب تهميش منظمة التحرير ،أما التحدي اآلخر الذي واجه النظام السياسي فهو انتقال حركة
حماس من المعارضة إلى التنظيم الحائز على أغلبية التشريعي وقيامها باالنقالب على السلطة

الفلسطينية ومرجعياتها عبر سيطرتها على قطاع غزة عسكريا بدوافع انهاء مظاهر الفلتان األمني،

األمر الذي أحدث انقساما على مستوى السلطة الفلسطينية ،بما يحمله من تهديد وانقسام لوحدة
التمثيل الفلسطيني المتمثل بمنظمة التحرير الفلسطينية ووحدة النظام االجتماعي والثقافي

واالقتصادي والقانوني بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
المطلب األول :نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية:
 -0اتفاق أوسلو وانشاء السلطة الفلسطينية:

في  03أيلول/سبتمبر  0993جرى توقيع اتفاق أوسلو (إعالن المبادئ) بين قيادة منظمة التحرير
الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية ،والذي نص على إنشاء سلطة حكم ذاتي في قطاع غزة وأريحا

في المرحلة األولى ،أما في المرحلة الثانية فتمتد السلطة إلى بقية المراكز السكانية الفلسطينية في

الضفة الغربية ،وسيتم إجراء انتخابات عامة لتشكيل مجلس حكم ذو صالحيات متفق عليها ،وخالل
هذه المرحلة االنتقالية يتم بحث قضايا الحل النهائي مثل القدس والحدود والالجئين والمستوطنات

(مركز المعلومات الوطني الفلسطيني .)5000،كما أكدت االتفاقيات المبرمة بين الطرفين على المركز
القانوني للسلطة وعالقتها بمنظمة التحرير ومؤسساتها ،باعتبار أن منظمة التحرير هي قمة الهرم

في النظام السياسي ،وعنها تنبثق السلطة الوطنية (الخالدي ،0995،ص.)49

لقد أدخل اتفاق أوسلو على الحقل السياسي الفلسطيني وقائع ومناخات جديدة ،أبرزها :قيام سلطة
وطنية فلسطينية على اقليمها الخاص في الضفة الغربية وقطاع غزة ،قبل رسم حدوده ،من جهة

وقبل تشكل الدولة من جهة ثانية ،في وضع اتسم بمواصلة اسرائيل وضع الشروط والقيود على

السلطة الوطنية الفلسطينية ،وباستمرارها في احتالل واستيطان أجزاء مهمة من الضفة والقطاع،

وبمواصلة رفضها اإلقرار باالستقالل الفلسطيني ومترتباته ،ومن جهة ثالثة بقيت مهمة انجاز

االستقالل (بناء الدولة) قائمة (هالل ،0992،ص .)50،55اما على مستوى النظام الحزبي الفلسطيني،

أدخل اتفاق أوسلو العديد من التغيرات ،أبرزها؛ إعادة إنتاج هيمنة حركة فتح باستخدام آليات متعددة
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كبناء قوة أمنية ،واالستناد إلى قاعدة تنظيمية ،وادارة المواجهة مع االحتالل؛ باإلضافة إلى صعود
تنظيمات اإلسالم السياسي ،وتراجع ملحوظ في قوى اليسار الفلسطيني (زيد ،5002،ص .)66وكذلك

أحدث انقسام في النظام الحزبي بين قوى مؤيدة ومشاركة بالسلطة وقوى معارضة للسلطة والتفاقية

أوسلو.

إن تشكيل مجلس السلطة البالغ عدده  25عضوا ورئيس السلطة التنفيذية كما نصت االتفاقية
المرحلية ،وبحيث يتولى المجلس الصالحيات التشريعية إلى جانب الصالحيات التنفيذية التي

تتوالها نيابة عنه لجنة تنفيذية تسمى بالسلطة التنفيذية يعني أن تنظيمها جاء شبيها بشكل منظمة
التحرير ذاتها ،من حيث عدم الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية ،فمجلس السلطة يشبه
المجلس الوطني .والسلطة التنفيذية تشبه اللجنة التنفيذية للمنظمة ،وهو ما دفع البعض لالعتقاد
بوجود نية دفينة لخلق جسم جديد منتخب ،يشبه المنظمة ليحل تدريجيا مكانها (،Khalil,2008

.)p12

وبذلك تكون قد تشكلت السلطة الفلسطينية كأحد مخرجات اتفاق أوسلو الموقع بين المنظمة
واسرائيل ،وقد حددت هذه االتفاقية وما تبعها من اتفاقيات الحقة بين الجانبين شكل السلطة
وصالحياتها وطبيعة عالقاتها ،وقد ربطت االتفاقيات اقتصاد السلطة باالقتصاد اإلس ارئيلي ،والتي
نصت بأن تعمل إسرائيل على مسؤولية الضرائب الخارجية عن السلطة وتحويلها الحقا للسلطة
بمقابل لذلك .وهو ما جعل السلطة موضع ابتزاز مالي من قبل إسرائيل ،ناهيك عن اشتراطات

الداعمين الدوليين للسلطة والزامها باتباع مسار سياسي محدد مقابل دعمها المادي والسياسي لها.

وكون السلطة ارتبطت بفترة انتقالية تسير خاللها المفاوضات حول قضايا الحل النهائي ،إال أن
المفاوضات لم تتجاوز ترتيبات المرحلة األولى ،ولم تتمكن السلطة من الحصول على اعتراف

إسرائيلي بأن تكون لها السيادة على مناطقها والمناطق التي ستنسحب منها الحقا ،لتشكل بمجموعها
الدولة الفلسطينية المستقلة ،ومع فشل المفاوضات بين السلطة واسرائيل في التوصل التفاق حول
قضايا الوضع النهائي ،أصبح بعدها مبرر وجود السلطة أنها مكسب وطني وخطوة متقدمة نحو

االستقالل ،وانها تسعى للتحول إلى دولة مستقلة عبر المفاوضات والعملية السياسية السلمية ،دون
االرتباط بموعد زمني لعملية التحول.
 -2قرار المجلس المركزي بتشكيل السلطة
وتمهيدا لإلعالن عن تشكيل السلطة ،عقدت القيادة الفلسطينية سلسلة اجتماعات في تونس قاطعتها

حركة حماس وجميع القوى المعارضة لالتفاق .وفي يوم  00تشرين أول/اكتوبر  0993بدأ المجلس
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المركزي أعماله ،بحضور  23عضوا من أصل  000أعضاء ،صوت أعضاء المجلس على "اتفاق
إعالن المبادئ" ،ووافق المجلس بأغلبية  62صوتاً على إقامة السلطة وأصدر القرار التالي:

"أوالً :تكلف اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية بتشكيل مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية

في المرحلة االنتقالية من عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية وعدد من الداخل والخارج .ثانياً :يكون
السيد ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيساً لمجلس السلطة الوطنية

الفلسطينية" (المجلس الوطني الفلسطيني.)5005،

وعليه تكون قد استمدت السلطة الفلسطينية شرعيتها من شرعية منظمة التحرير ،وشرعية االتفاقيات
الموقعة مع الجانب اإلسرائيلي ،والتي على أساسها تم إجراء انتخابات حرة ومباشرة النتخاب

المجلس الفلسطيني ورئيس السلطة الفلسطينية.
كما يبدو أن التوجه الفلسطيني منذ البداية كان مبنيا على تشكيل سلطة فلسطينية تقارب في شكلها

مؤسسات الدولة ،فأوسلو لم تخلق دولة فلسطينية ،بل سلطة يراها الفلسطينيون تشبه الدولة
(.) p213،Husain,2003

وحددت وظيفة السلطة الفلسطينية "سلطة الحكم الذاتي المؤقت" حسب اتفاقيات السالم المرحلية
في المادة الثالثة من إعالن المبادئ" ،بأنها سلطة منتخبة من أجل أن يتمكن الشعب الفلسطيني

في الضفة الغربية وقطاع غزة من حكم نفسه وفق لمبادئ ديمقراطية"(الوجيه ،5003،ص .)34وبالتالي
فقد اقتصرت صالحياتها على النواحي االدارية والقانونية ،واقتصرت على تمثيلها للشعب الفلسطيني

في الضفة وغزة فقط.

كما أن السلطة هي حالة حكم ذاتي منفردة ،فهي حكم في ظل وجود االحتالل ،وهو أيضا حكم

مرتبط بفترة انتقالية حددت بخمس سنوات إال أنها استمرت إلى ما بعد ذلك .وبالتالي فالسلطة
الفلسطينية ال تزال حكما ذاتيا محدود الصالحيات ،وهي مؤسسة منبثقة عن المنظمة ألداء مهمة

التحول والتطور إلى دولة كما ترى قيادة منظمة التحرير.
 -1أسلوب وأدوات عمل السلطة

بات يحكم سلوك السلطة الفلسطينية اعتباران أساسيان :األول ،فرض سلطتها الوحيدة على إقليمها
في مناطق الضفة والقطاع؛ والثاني ،توسيع رقعة هذا اإلقليم وتوسيع مجاالت صالحياتها كي تأخذ

شكل دولة حديثة عبر قنوات التفاوض الثنائي ،بإشراف أمريكي ،وتنظم عالقاتها بمحيطها اإلقليمي
والدولي على هذا األساس .كما اعتمدت السلطة الفلسطينية في فرض سلطتها على إقليمها على

أساليب ووسائط وبنى متعددة ،أهمها :بناء قوة أمنية مسلحة كبيرة تحتكر شرعية استخدامها للعنف،
66

واالعتماد على حركة فتح كقاعدة تنظيمية ،واستخدام الصراع المستمر مع االحتالل لتوطيد

شرعيتها ،والسعي الحتواء وتحييد المعارضة (جميل هالل ،0992،ص .)32كما عملت السلطة
الفلسطينية ضمن التزامات دولية وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية وأهمها اتفاق اوسلو عام

.0993

وقد جاءت نشأة السلطة ككيان منقوص ،بحيث ال تسيطر كليا على المناطق التي تحكمها ومع

القيود المفروضة عليها بحكم االتفاقيات الموقعة مع الجانب االسرائيلي ،مما جعلها تعاني من

إشكاليات عديدة ،أهمها إشكالية عالقتها مع منظمة التحرير الفلسطينية حيث التداخل في مستوى
هياكل ومؤسسات النظام السياسي ،األمر الذي ينعكس سلباً على عمل النظام الساسي الفلسطيني

ككل (أبو كريم وماضي ،5006،ص.)02

 -2االنتخابات والقانون األساسي
جرت االنتخابات الرئاسية والتشريعية األولى عام  ،0996كخطوة تمهيدية لبناء البنية السياسية
للسلطة الوطنية الفلسطينية وتطويرها ،على اعتبار أن االنتخابات تشكل جزءا من العملية السياسية

التفاق إعالن المبادئ للمرحلة االنتقالية.

وقد مثل إجراء االنتخابات التشريعية  0996تحوال في مصدر الشرعية السياسية للقيادة من المصدر

الثوري إلى المصدر النيابي ( ،)schulz,2002 ,p28إال أن الشرعية التي اكتسبتها السلطة الفلسطينية

من االنتخابات كسلطة تهدف للتحول إلى دولة وبناء مؤسساتها الديمقراطية ،لم تمكنها من التخلي
عن شرعيتها كسلطة أنشأت وانبثقت عن منظمة التحرير ،وذلك بحكم وجود االحتالل حيث استمرار

مرحلة التحرر الوطني الذي تمثله منظمة التحرير.

وفي الثاني من تشرين أول/اكتوبر  ،0995أقر المجلس التشريعي الفلسطيني القانون األساسي،

وهو بمثابة الدستور المؤقت للمرحلة االنتقالية ،في قراءته الثالثة (قانون رقم( )96/0الحمد،5004 ،

ص .)424وتمت إجازة تعديل القانون األساسي الفلسطيني في  59أيار  ،5003نتيجة ضغوط
داخلية وخارجية مورست على القيادة الفلسطينية إلجراء هذه التعديالت والتي كان أبرزها استحداث

منصب رئيس الوزراء في محاولة لتقليص صالحيات رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات ،وقد

نصت المادة  63منه على "أن الحكومة "مجلس الوزراء" وهي األداة التنفيذية واالدارية العليا
تضطلع بمسئولية وضع البرنامج الذي تقره السلطة التشريعية موضع التنفيذ .وفيما عدا ذلك تبقى

لرئيس السلطة الفلسطينية من اختصاصات تنفيذية بواقع القانون األساسي ،وتكون الصالحيات
التنفيذية واالدارية من اختصاص مجلس الوزراء (أبو كريم ،5006،ص.)53
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وبعد تعثر العملية السياسية السلمية ،وتحت ضغط دولي تم ربط إصالح بنية السلطة بخطة خارطة

الطريق .وقد شكل تعديل القانون األساسي الفلسطيني عام  5003تحوال مهماً في بنية النظام
السياسي باتجاه استحداث منصب رئيس الوزراء ،كموقع دستوري يحمل في جوهره محاولة جدية

لتطوير أداء السلطة ،حيث تم نقل معظم الصالحيات التنفيذية إلى يد رئيس الوزراء مما أدى إلى
ظهور إشكاليات جديدة ومتعددة ،وبخاصة بين مؤسسة الرئاسة ومؤسسة رئاسة الوزراء ،تجسدت

في تداخل الصالحيات واالختصاصات فيما بينهما (عودة ،5009،ص .)030فقد أصبح النظام

السياسي للسلطة الفلسطينية بعد تعديل القانون األساسي يوصف استنادا لمفهوم الفصل بين
السلطات والعالقة بينهما ،بأنه نظام سياسي مختلط (نصف رئاسي – نصف برلماني) يجمع بين

خصائص النظامين.

وبذلك يمكننا القول بأن اتفاقية أوسلو وعلى رغم أنها منحت الفلسطينيين حكما ذاتيا عبر سلطة

فلسطينية وسماحها بإجراء انتخابات سياسية ،ورغم منحها الفلسطينيين وجودا قوميا وسياسيا فوق
أراض فلسطينية ،إال أنها لم تكن تعني بالضرورة إمكانية أن تتحول لسلطة دولة مستقلة وذلك بفعل
غياب عنصر السيادة وعدم التوصل التفاقات حول الحدود وعدم اقتران االعتراف بإسرائيل

باالعتراف بالدولة الفلسطينية ،مما دفع بمواصلة االحتالل اإلسرائيلي سياساته االحتاللية عبر ضم

مناطق واقامة مستوطنات وتهويد للقدس وغيرها من االنتهاكات.
المطلب الثاني :إشكالية العالقة بين السلطة ومنظمة التحرير

تبرز أهمية الحديث عن العالقة بين السلطة والمنظمة بسبب التغييرات التي طرأت على شكل

النظام السياسي الفلسطيني منذ توقيع اتفاقية أوسلو ،ولتحديد المرجعية الفلسطينية القادرة على
تحقيق طموحات الشعب الفلسطيني وآماله.

تمثل السلطة الفلسطينية الذراع المحلية لمنظمة التحرير الفلسطينية في الداخل ،فالمنظمة هي كيان

سياسي يعتبر الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني .أما السلطة الفلسطينية فهي كيان إداري
وسياسي لتنفيذ االتفاقات التي وقعتها المنظمة وهي اتفاقات حكم ذاتي محدود في بعض مناطق

الضفة الغربية وقطاع غزة ،ورعاية مصالح الفلسطينيين في الحدود الجغرافية لهذه السلطة ،لحين

أن تستكمل المنظمة مفاوضاتها حول قضايا حل الصراع مع االحتالل االسرائيلي.

فقد حددت العالقة بين منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية من خالل قرار المجلس المركزي الذي
بموجبه أنشئت السلطة الفلسطينية الصادر في تاريخ  00اكتوبر  ،0993بتكليف اللجنة التنفيذية

بتشكيل مجلس السلطة الوطنية خالل المرحلة االنتقالية (الوجيه ،5003،ص" .)30فمن وجهة منظمة
68

التحرير على األقل ،لم يقصد بإقامة السلطة الفلسطينية أن تحل محل المنظمة ما لم يتم تحقيق

جميع الحقوق المشروعة ألبناء الشعب الفلسطيني"(الخالدي ،0995،ص ،)92إال أن االزدواجية التي
نشأت بين مؤسسات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير والدت نزاعات حول الوالية السياسية
والوظيفية لكل منهما ،مما أعاق ممارسة الصالحية الدستورية وسيادة القانون والمساءلة؛ ألن
المعايير المتوارثة من منظمة التحرير في إنجاز الق اررات تتيح االستئثار والتفرد في صنع القرار

(برهم ،5005،ص .)99كذلك ممارسة السلطة وتوجهاتها جعلت العالقة بين المنظمة والسلطة عكسية
فقد هيمنت السلطة على المنظمة وأصبحت السلطة هي المسؤولة والمتحكمة بالمنظمة وتتعامل

معها في أحسن األحوال كهيئة احتياطية ومصدر لشرعية السلطة.
أثر نشأة السلطة على منظمة التحرير:
ثمة ما يميز مرحلة ما بعد أوسلو ،حيث بروز شكلين من أشكال ازدواجية السلطة؛ أما الشكل

األول فهو ازدواج الهيئات الفلسطينية ،أي منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية ،وهذا مرتبط بالعالقة

بين الداخل والخارج ،وباتفاق أوسلو ذاته ،أما الشكل الثاني ،فهو وجود السلطة الفلسطينية جنبا

إلى جنب مع السلطة اإلسرائيلية (قسيس ونخلة ،5009،ص.)000

فقد شكل اتفاق أوسلو بداية لمرحلة جديدة لعبت فيها السلطة الفلسطينية دو ار محوريا في ساحة
العمل السياسي والدبلوماسي الفلسطيني ،األمر الذي أوجد أزمة عالقة بين األصل والفرع ،كان
أحد مظاهرها انتقال عملية صناعة الهيمنة في الحقل السياسي الجديد من أطر منظمة التحرير
الفلسطينية إلى أطر سلطة فلسطينية تسعى للتحول إلى دولة على إقليم فلسطيني .لقد انتقلت

السلطة من حقل يخيم عليه خطاب التحرير والمقاومة ،ويقيم ائتالف فصائل مسلحة ،ويدير تحالفات

عربية ودولية على أساس الموقف من حقوق الشعب الفلسطيني ،إلى حقل تسيطر عليه سلطة
مركزية في إطار اتفاقيات مرحلية (هالل .)5000،وكذلك أدى اتفاق أوسلو عمليا إلى تهميش كامل
لمؤسسات منظمة التحرير .كما كرس دمج مؤسسات المنظمة في أجهزة للسلطة الفلسطينية تهميشها
ككيان (مؤسسة) ،وكدور (ممثل للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده) ،وكبرنامج وطني يمثل

المصالح الوطنية الجامعة للشعب الفلسطيني في تجمعاته المختلفة (هالل ،0992،ص.)55

فالعالقة ما بين منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها ،وبين السلطة الوطنية الفلسطينية
ومؤسساتها ،تسودها حالة من التداخل وعدم الوضوح ونوع من الهيمنة لصالح السلطة الوطنية،

وذلك نتيجة للتعددية والتشابك فيما بينها .فمن أبرز مظاهر إشكالية العالقة بين منظمة التحرير
والسلطة الفلسطينية بعد توقيع اتفاق أوسلو ما يلي:
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 -نشوء تناقض حقيقي بين قانونية التزام منظمة التحرير والسلطة الوطنية باالتفاقيات التي توصلت

إليها مع الحكومة اإلسرائيلية وبين شرعية استمرار المنظمة كمؤسسة واطار وطني ،خاصة وأن
االتفاقيات الموقعة تلزم السلطة والمنظمة بوقف التعبئة والحمالت العدائية ضد إسرائيل ،وبوقف
العنف بكل أنواعه ضد قوات االحتالل ،في الوقت الذي لم تقدم االتفاقات حلوال مرضية للشعب

الفلسطيني ولم تعالج قضاياه األساسية (نوفل ،0992،ص.)25

 أدى انتخاب مجلس تشريعي لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة عام  ،0996إلى تهميش دورالمجلس الوطني الفلسطيني ،باعتباره السلطة التشريعية الرئيسية في الكيان الفلسطيني األمر الذي

أدى إلى تراجع دور المجلس الوطني لحساب المجلس التشريعي (أبو كريم ،5006،ص .)55فقد تم

التعامل مع المجلس الوطني والمركزي كهيئة احتياطية ،حيث دعي المجلس الوطني لالجتماع عام
 0996لتولي تعديل الميثاق الوطني الفلسطيني ،تنفيذا ألحد بنود اتفاق أوسلو.

 -ترسيخ تقليد اتخاذ الق اررات خارج إطار مؤسسات المنظمة ،لصالح ما كان يعرف باجتماعات القيادة

الفلسطينية فترة الرئيس ياسر عرفات ،والتي كانت تضم ،وزراء الحكومة مع أعضاء اللجنة التنفيذية

-

وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح ،باإلضافة لعدد من القيادات الفلسطينية األخرى.

بروز حاالت من التشابك والتداخل اإلداري والوظيفي ما بين المؤسسات المحدثة ،لتلبية متطلبات
الحكم الذاتي ،وبين المؤسسات العائدة ،حيث تولى العديد من أعضاء اللجنة التنفيذية حقائب

و ازرية ،وشغل أعضاء آخرون في المجلسين المركزي والوطني مناصب ومهام بارزة في دوائر

السلطة ،األمر الذي أسهم في تعميق حدة التشابكات وتعددها (شبيب ،0999،ص.)26

 -ظهور تعارض في الصالحيات والق اررات بين مؤسسات منظمة التحرير ومؤسسات السلطة

الفلسطينية ،لصالح السلطة الفلسطينية على حساب دوائر المنظمة ،خاصة في الجوانب المالية

والسياسية ،حتى أصبحت المنظمة مجرد بند مالي في موازنة السلطة الفلسطينية وتحولت إلى ما
يشبه دائرة من دوائر السلطة مما تسبب في صعوبة إدراك الحد الفاصل بين السلطة والمنظمة

(سعد ،5002 ،ص .)305وقد برر عضو المجلس التشريعي السابق السيد محمد الحوراني هذه

المسألة بأنه "ليس لمنظمة التحرير مصادر دخل ،والدعم يتوجه اآلن إلى السلطة ،والسلطة بالطبع
رئيسها هو رئيس منظمة التحرير ،فمن الطبيعي أن تحول السلطة جزءا من األموال؛ سواء من
الدعم أو من الضرائب التي تجبيها والتي وصلت إلى مليار دوالر عشية بدء االنتفاضة ،ويحول

جزء من هذه الميزانية لتستمر في عملها" (خليل وتوام ،5004 ،ص .)26والواقع أن لمنظمة التحرير
الفلسطينية أصول وعقارات ومشاريع ،وكانت تجبي عبر اتفاقيات خاصة مع الدول والحكومات
أمواال من الفلسطينيين بالخارج ،إال أن األمور المالية وتقاريرها ال تخضع لرقابة المجلس الوطني

لعدم فاعليته ،األمر الذي يجعلها خارج دائرة الشفافية والمساءلة.
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 إغالق مؤسسات هامة في الخارج ،دون أن ينشأ لها بديل في الداخل ،ومن أبرزها مركز األبحاثالتابع لمنظمة التحرير ،7وصحيفة فلسطين الثورة .كذلك ضعف نشاط المؤسسات الفلسطينية
الرسمية في الخارج بشكل عام ،أبرزها :مؤسسات أبناء الشهداء ،جمعية الهالل األحمر الفلسطيني،

الدائرة السياسية ،الصندوق القومي الفلسطيني (شبيب ،0999 ،ص .)26كذلك دمجت العديد من

أجهزة المنظمة في السلطة (مثل جيش التحرير-قوات األمن الوطني ،وجهاز القضاء الثوري-هيئة

القضاء العسكري) .كما عانت المنظمات واالتحادات الشعبية من التهميش والتفكيك نتيجة لتركيز
الدعم على مؤسسات السلطة الفلسطينية وهيئاتها.

وعليه فقد تحولت السلطة إلى جهاز يعمل على إدارة شؤون المنظمة في أغلب المجاالت ،كما
أصبح هنالك صعوبة في التوفيق بين متطلبات نهوض السلطة الوطنية بمهمة بناء مؤسساتها

المدنية والعسكرية وبمهماتها األمنية واالقتصادية ،وبين متطلبات الحفاظ على مؤسسات منظمة

التحرير وعلى دورها كإطار وطني قيادي لكل الشعب الفلسطيني بما يضم من قوى متعددة متعارضة
ومتنافسة في مواقفها من القضايا الجوهرية التي تخص مستقبل القضية الفلسطينية.
اإلشكاليات القانونية في العالقة بين المنظمة والسلطة الفلسطينية:

"تأخر إصدار القانون األساسي للسلطة بوصفه الوثيقة التشريعية (الدستورية) األسمى إلى العام
5005؛ نتيجة الخالف بين المجلس التشريعي (في السلطة) والمجلس الوطني (في المنظمة) حول

صاحب الصالحية في إصداره ،وعلى الرغم من أن السيد ياسر عرفات (رئيس السلطتين التنفيذيتين
في السلطة والمنظمة) كان في صف المجلس الوطني ،فإنه في النهاية أصدر النسخة التي سنها

المجلس التشريعي .وبذلك سجلت خبرة أو سابقة تاريخية للفصل في التشريع الدستوري بين السلطة
والمنظمة .ولكن مع ذلك ،فقد أصدر القانون األساسي بصفته رئيسا للجنة التنفيذية للمنظمة(أوال)،
ورئيسا للسلطة الفلسطينية(ثانيا) .وهو حال جميع التشريعات الصادرة عن رئاسة السلطة عهد

الرئيسين عرفات وعباس"(خليل وتوام ،5004،ص.)34

وجاءت اإلشارة إلى منظمة التحرير في القانون األساسي للسلطة الفلسطينية في نسخته المعدلة

لسنة  5003في مقدمة القانون ،فقد أشار القانون األساسي إلى المنظمة في المادة  2التي تحدد

مالمح العلم الفلسطيني ومواصفاته .وأيضا أشارت المادة  32منه إلى أداء رئيس السلطة اليمين

الدستورية أمام المجلس التشريعي للسلطة بحضور رئيس المجلس الوطني (القانون األساسي

المعدل02،مارس .)5003وهي اإلشارات التي لم تتعد سوى التأكيد على تبعية السلطة للمنظمة،

7أعيد افتتاحه عام  ،2111بقرار من الرئيس محمود عباس .واستؤنف إصدار مجلة "شؤون فلسطينية" كمجلة فصلية في رام الله.
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والتأكيد على شرعية المنظمة وتمثيلها للشعب الفلسطيني ،وهو سبب حرص السيد أحمد قريع رئيس

المجلس التشريعي في حينه على اإلشارة للمنظمة في ديباجة القانون.

عمل الرئيس عرفات ومن بعده الرئيس عباس على إصدار الق اررات والقوانين بما فيها التوقيع على

القانون األساسي للسلطة بصفته رئيسا للجنة التنفيذية للمنظمة ورئيسا للسلطة ،وذلك للتأكيد على
تبعية السلطة للمنظمة وللتأكيد على شرعية السلطة كونها مستمدة من شرعية المنظمة ،حيث أن

إصدار القوانين للسلطة ال يلزم به توقيع رئيس اللجنة التنفيذية.

وعلى مستوى العالقة بين المنظمة والسلطة من ناحية الشؤون الخارجية والتمثيل الدبلوماسي يتبين

أن هناك تعارض واضح ما بين تشريعات السلطة ممثلة بالقانون األساسي المعدل لسنة 5003
وقانون السلك الدبلوماسي ،وبين صالحيات اللجنة التنفيذية ودوائرها المختلفة خاصة الدائرة

السياسية كما نص النظام األساسي للمنظمة .حيث أن األصل وفقاً لالتفاقيات الموقعة مع الجانب

اإلسرائيلي أن الشؤون الخارجية ،وباألخص الدبلوماسية منها ،من اختصاص المنظمة؛ وحيث أن
السلطة بموجب االتفاقيات المرحلية ليس لها مكانة دولية وال تستطيع التصرف كطرف دولي ،وهكذا

فإن المنظمة بمثابة وكيل للسلطة في العالقات الدولية .وهي التي تحظى بالشخصية القانونية وفق

القانون الدولي (خليل وتوام ،5004 ،ص .)35إال أن القانون األساسي للسلطة نص في المادة 40
منه على أن رئيس السلطة يعين ممثلي السلطة الوطنية لدى الدول والمنظمات الدولية والهيئات
األجنبية وينهي مهامهم ،وكذلك اعتماد ممثلي هذه الجهات لدى السلطة ،كما تم التأكيد على

صالحية رئيس السلطة بتعيين السفراء في قانون السلك الدبلوماسي لسنة (5002سعد،5002،
ص.)302

إن هذا الخلل في الصالحيات والقانون حول تحديد االختصاصات ،وان عكس محاولة وسعي
رئاسة السلطة لتقديم السلطة على أنها كيان سياسي شبيه بالدولة كاملة السيادة ،إال أن هذا التعارض

يعد انتهاكا واضحا لحق منظمة التحرير وتعديا على اختصاص المنظمة ،تسبب في إضعاف دور
المنظمة كممثل للفلسطينيين أمام األطراف الدولية لحساب السلطة الفلسطينية ،وكذلك ما حدث

بعد فوز حركة حماس وتشكيلها الحكومة أن كان هناك وفدان لتمثيل الفلسطينيين واحد يتبع

للحكومة ،واآلخر للدائرة السياسية لمنظمة التحرير ورئيسها ،وهو ما يضعف دور المنظمة على

المستوى الدولي كممثل للشعب الفلسطيني.

على صعيد الممارسة ،فيما يتعلق بإشكالية العالقة بين السلطة والمنظمة في موضوع العالقات

الدولية والتمثيل الدبلوماسي ،تنازع االختصاص بين السلطة والمنظمة بخصوص مناقشة اتفاق

الخليل إلعادة االنتشار للقوات االسرائيلية في المنطقة  0995والمصادقة عليه ،الذي حسمته
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المنظمة لصالحها (الشقاقي ،0995،ص .)60إال أنه بالمقابل استطاع المجلس التشريعي أن يشرع
في أغلب المجاالت ،متجاهال وجود التزامات تلزم السلطة الفلسطينية بمحددات تشريعية أو سواها

(قسيس ونخلة ،5005،ص.)045

وقد تحدث البعض عن وجود ميل متزايد لدى المجتمع الدولي للتعامل مع السلطة بدل المنظمة،

بما يشكل تهديدا على المنظمة ومكانتها ،ومن األمثلة على ذلك قيام اللجنة الرباعية الدولية في
العام  ،5003بتقديم خارطة الطريق (التي هي من اختصاص المنظمة) إلى رئيس وزراء السلطة

األول آنذاك محمود عباس ،وكذلك اتفاقية الشراكة األوروبية الفلسطينية الموقعة مع السلطة (المرجع

السابق ،5009 ،ص.)045

وبالتالي فإن تسليم خطة خارطة الطريق التي صاغتها اللجنة الرباعية إلى رئيس وزراء السلطة

الوطنية الفلسطينية ،وكذلك استحداث منصب وزير شؤون المفاوضات ،أدى إلى تراجع دور منظمة

التحرير كمسؤولة عن ملف المفاوضات .كما أن استحداث منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية
بدال من منصب وزير التخطيط والتعاون الدولي أدى إلى تهميش الدائرة السياسية للمنظمة المسؤولة

عن العالقات الخارجية.

وعليه فقد كان العتقاد القيادة الفلسطينية في المرحلة االنتقالية بأن االتفاقيات الموقعة ستلتزم بها
إسرائيل وأن الدولة الفلسطينية أصبحت ممكنة إلى االهتمام بالسلطة الفلسطينية وتعزيز نفوذها

محليا ودوليا ،وتقوية مؤسساتها على حساب منظمة التحرير الفلسطينية ،إال أن التهرب االسرائيلي

من استحقاقات عملية السالم وعدم التوصل إلى اتفاق حول قضايا الوضع النهائي في نهاية المدة

المحددة للفترة االنتقالية ،واستمرار اسرائيل بممارسات تجعل من السالم وتحقيق تسوية عادلة ،أمر
بعيد المنال ،ومع التغيرات التي طرأت على الساحة الفلسطينية حيث تشكل معارضة للسلطة

ولالتفاقات الموقعة مع إسرائيل ،دفع إلى محاولة تركيز االهتمام من جديد على منظمة التحرير
الفلسطينية وكيفية تطويرها وتفعيلها ودمج الفصائل التي تعمل خارج إطارها ،في محاولة لتدارك

الواقع الذي وصلت إليه اتفاقية أوسلو والعملية السلمية.

المطلب الثالث :مشاركة حماس بانتخابات المجلس التشريعي واالنقسام السياسي
بعد انتهاء المرحلة االنتقالية وفشل كامب ديفيد  ،5طرأت تحوالت محلية واقليمية ودولية انعكست
على النظام السياسي الفلسطيني ،حيث تزايدت الضغوط والمطالبات الدولية من السلطة الفلسطينية
إلجراء إصالحات في بنيتها مع التركيز على الجانب األمني في اإلصالحات واعتبار ذلك شرطا

لضمان مستقبل التسوية ،وفي هذا اإلطار جرى تبني خطة خارطة الطريق التي تهدف لمواصلة
مساعي التسوية بين الجانبين للوصول إلى حل للصراع ،كما تم الضغط على السلطة في إطار
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اإلصالحات باستحداث منصب رئيس الوزراء ،وقد جرى على صعيد السلطة الوطنية الفلسطينية
تغيير سياسي انعكس بإجراء االنتخابات الرئاسية الثانية في العام  ،5002وكذلك تبدل مواقف

األحزاب والقوى السياسية الداخلية من المشاركة في االنتخابات ،حيث شاركت في االنتخابات

التشريعية عام  5006معظم الفصائل والقوى السياسية باستثناء حركة الجهاد اإلسالمي التي
واصلت معارضتها لالنتخابات والسلطة الفلسطينية كونها انبثقت عن اتفاقية اوسلو.
جرت االنتخابات الرئاسية الثانية تحت تأثير عوامل سياسية مختلفة ومتباينة ،وفي ظل ظرف

فلسطيني استثنائي ،فبعد وفاة الرئيس ياسر عرفات ،ولسد الفراغ الدستوري بشغور منصب الرئيس
جرت االنتخابات الرئاسية الثانية في ظل توقف العملية السلمية ،والسعي االسرائيلي لفرض حلول

أحادية الجانب ،وضغوط دولية واقليمية شاملة ،وتحت ظروف أمنية وسياسية وجغرافية هي
األصعب بالنسبة للفلسطينيين (عودة ،5009،ص.)035

ففي حين لم تشارك قوى المعارضة الفلسطينية في االنتخابات العامة التي جرت عام  ،0996فقد

شاركت أبرز هذه القوى (حماس والجبهتان الشعبية والديمقراطية) في االنتخابات التشريعية الثانية

التي جرت عام  ،5006دون أن يط أر تغيير حقيقي على طبيعة السلطة وما يحيط بها من
(المحددات والقيود) ،األمر الذي أوقع حركة حماس ،التي فازت باألغلبية في انتخابات 5006
وشكلت الحكومة العاشرة ،في الشرك الناجم عن التناقض الكبير بين أيديولوجيا الحركة ونهجها

السياسي الذي أوصلها إلى السلطة ،وبين التواجد في سلطة مقيدة موضوعيا في ظل االحتالل
(بشارة .)5006،إال أن حركة حماس كانت على وعي بالمحددات والقيود على عمل السلطة

والتزاماتها ،خاصة إذا نظرنا إلى موقف حركة الجهاد اإلسالمي التي رفضت المشاركة باالنتخابات
كونها تأتي تحت سقف اتفاق أوسلو ،وبالتالي أرادت حماس الوصول للحكم في قطاع غزة وفي

الضفة إن أمكن ،لتشكل حكمها وفق رؤيتها األيديولوجية والسياسية الخاصة والمختلفة مع المشروع

الوطني ومع التزامات منظمة التحرير.

وقد جاءت مشاركة القوى السياسية لالنتخابات ،بعد التوصل التفاق فيما بينها ،عرف باتفاق "إعالن

القاهرة" ،والذي تضمن أسس وقواعد العالقة بين القوى السياسية الفلسطينية داخل النظام السياسي،
وأدخل تعديال على النظام االنتخابي بحيث اعتماد المناصفة في النظام االنتخابي %20-قوائم،

%20نسبي.-

جاء انخراط حركة حماس والفصائل األخرى في مؤسسات السلطة عبر المشاركة في االنتخابات
التشريعية كمدخل إلى شرعنة تواجدها في النظام السياسي .وكنتيجة لفوز حركة حماس باألغلبية

فقد تمكنت من تشكيل حكومتها وتولي شؤون سلطة تهيمن على رئاستها ومؤسساتها حركة فتح،
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التي نظرت إلى فوز حماس ليس كتعبي ار عن تأييد برنامجها السياسي من قبل الشارع الفلسطيني،

وانما ردة فعل شعبية عن تدهور الوضع الداخلي واإلشكاليات واألزمات التي عانت منها السلطة
الفلسطينية والسلبيات التي ميزت أدائها وتراجع عملية التسوية (أبو مطر ،5005،ص.)524

إن إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية الثانية ،وفي ظل موافقة الفلسطينيين على إجرائها ،يعكس
قبول الفلسطينيين من ناحية واقعية رغبتهم في المحافظة على السلطة رغم انتهاء المرحلة االنتقالية

دون التوصل التفاقية حول قضايا الحل النهائي ،بما يعني بأن المرحلة االنتقالية أصبحت غير
مرتبطة بفترة زمنية محددة (كميل ،5005،ص .)35وهو ما يصب في مصلحة إسرائيل التي تحتكر
القوة وتمد سيطرتها وتهويدها للضفة والقدس ،وهذا كله في ظل التزام فلسطيني بشروط التسوية

بمقابل تنصل إسرائيل من التزاماتها تجاه التسوية وتركيزها على الجانب األمني فقط.
عدم االتفاق حول البرنامج السياسي واالتفاقات السابقة والمرجعية للمنظمة:
أدى ضعف بنية النظام السياسي الفلسطيني -حيث عدم وضوح الصالحيات واالختصاصات بين
مكوناته ،وبعد فوز حركة حماس باالنتخابات التشريعية -5006إلى انقسام التمثيل الفلسطيني بين
قيادتان ،فمن جانب ،منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية وعلى رأس قيادتهما حركة فتح ،والتي

يرأسهما الرئيس محمود عباس ،وبالجانب اآلخر حركة حماس التي فازت بأغلبية مقاعد المجلس

التشريعي وتشكيلها للحكومة ورئاستها.
لقد أدى دخول حركة حماس النظام السياسي وخوضها االنتخابات التشريعية من دون أي تغيير
في مواقفها من التسوية وخالفاتها مع التنظيمات السياسية ،سواء تعلق األمر بمنظمة التحرير
واالعتراف بوحدانية تمثيلها كمرجعية عليا للشعب الفلسطيني ،أو برنامجها السياسي وأهدافه،

والموقف من ق اررات الشرعية الدولية واالتفاقيات مع إسرائيل إلى إدخال النظام السياسي في أزمة
وصراع بين مكوناته انتهى بانقسام النظام السياسي وتعطيل عمل مكوناته.

فقد تعرضت حركة حماس البتزاز دولي كثيف ،رهن رفع الحصار والعقوبات الجماعية باعتراف

الحركة باالتفاقيات الموقعة مع إسرائيل بما يعني نقض لميثاق حماس (سعد الدين ،5002،ص.)025

فقد فرضت األمم المتحدة واالتحاد األوروبي وروسيا والواليات المتحدة شروطا على حركة حماس،

ُعرفت بشروط الرباعية الدولية ،وهي" :نبذ العنف ،واالعتراف بإسرائيل ،وااللتزام باالتفاقيات
الموقعة" ،وهي الشروط التي رفضت حركة حماس االعتراف بها مما أدى لفرض حصار اقتصادي
وسياسي وعزلة إقليمية ودولية.
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وترى حركة حماس أن دخولها النظام السياسي والمشاركة في انتخابات المجلس التشريعي جاء بعد
أن أصبح النظام السياسي أمر واقع واعتقادها أن اتفاقية اوسلو قد انتهت ولم تعد تحتكم العملية

السياسية إليها ،ورغبتها في المشاركة في إدارة شؤون قطاع غزة واألمور الحياتية للمواطنين خاصة
بعد االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة ،وكذلك اعتقادها بأن االنتخابات التشريعية الثانية ستجري
وفق مرجعية اتفاق القاهرة الذي أقرته الفصائل الفلسطينية ،ال وفق اتفاق أوسلو (أبو مطر،5005،

ص .)594وهو ما يتنافى مع الواقع ،فقد كانت تعلم حركة حماس بالتزامات السلطة ومتطلباتها،
لكنها أرادت بفوزها باالنتخابات االنقالب على هذه االلتزامات واالتفاقيات الموقعة وبالتالي على

رئاسة السلطة ومنظمة التحرير الموقعة عليها والملتزمة بها.
وعليه فبعد فوز حركة حماس بانتخابات المجلس التشريعي ،أصبح للسلطة حزبين وبرنامجين

مختلفين ،أحدهما في رئاسة السلطة ،واآلخر في رئاسة الحكومة ورئاسة السلطة التشريعية.
أحداث حزيران  2112وانقسام النظام السياسي:

نتج عن مشاركة حماس في بنية السلطة الفلسطينية إلى تحويل النظام السياسي إلى ساحة للصراع

بين القوى االجتماعية والسياسية الوطنية ،وبين حركة حماس التي عملت على إضفاء صفات
القدسية الدينية على الحكومة الربانية حسب وصفها ،فقد عملت الحركة على تسييس معظم قضايا

وملفات الحكم (حجازي ،5002،ص ،)55في محاولة للسيطرة على المجتمع وعلى مفاصل الحياة
السياسية واالجتماعية ،وتحقيقا لفكرة أسلمة المجتمع وأدلجته بأيديولوجيا دينية.

وقد اتسمت ادارة الصراع بين قيادتي السلطة باستخدام العنف أحيانا واالتفاق أحيانا أخرى ،أو
باالستناد إلى إشكاليات الفصل بين السلطات الثالث ،وهو فصل يتسم بالمرونة النسبية وليس

المطلقة ،األمر الذي زاد من أسباب الصراع والتنافس بين السلطتين (حرب ،وأبو دية ،5006 ،ص.)4

كما أدى عجز النظام السياسي الفلسطيني في استيعاب االختالف في الرؤى والبرامج السياسية
واأليديولوجية ،وكذلك العالقة الملتبسة بين مكونات النظام السياسي الفلسطيني ،إلى دفع الخالفات
نحو التصعيد األمر الذي انتهى إلى االنقسام الفلسطيني وسيطرة حركة حماس على قطاع غزة

بالقوة المسلحة ،األمر الذي أدى لتعطيل عمل النظام السياسي الفلسطيني بشكله الصحي والطبيعي.
فقد تسبب عدم اعتراف حماس بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد ،وعدم التزام حماس
باالتفاقيات السابقة التي وقعتها منظمة التحرير ،في إدخال العمل السياسي الفلسطيني في أزمات
وحالة فوضى وعدم القدرة على القيام بالمسؤوليات تجاه احتياجات المواطن .حتى وصلت إلى

استعمال القوة المسلحة لفرض سيطرتها على قطاع غزة ،الذي حدث يوم  04حزيزان .5005
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إن االنقسام السياسي لم يكن تتويجا للخالفات العميقة وتراكما إلشكاليات النظام السياسي والمشروع
الوطني والتي ازدادت تعقدا مع ظهور حركة حماس والجهاد اإلسالمي من خارج المنظمة ومع

قيام السلطة وحسب ،بل كان أيضا بفعل توظيف إسرائيل لكل ذلك ضمن مخطط استراتيجي لفصل

غزة عن الضفة من خالل االنسحاب من القطاع دون إنهاء االحتالل مما يؤدي لتدمير مشروع

الدولة ،استغلت في تنفيذه الخالفات الفلسطينية الداخلية من جانب وظهور المشروع األمريكي
للشرق األوسط الكبير من جانب آخر (أبراش ،5004 ،ص.)5

حاولت حركة حماس االدعاء بأن األمر كان مجرد حسم عسكري (أمني) ،لوقف حالة الفوضى
والفلتان األمني الذي تديره بعض المجموعات ،إال أنها سيطرت على جميع المقرات والمؤسسات
األمنية ومنها التابعة لرئاسة السلطة الوطنية ،وغيرها من المقررات الحكومية المدنية ،األمر الذي

اعتبرته الرئاسة الفلسطينية ومنظمة التحرير وفصائلها انقالبا دموي من حركة حماس على السلطة
والمنظمة ومؤسساتهم .وهو في الواقع كان انقالبا على مرجعية الحكومة أي منظمة التحرير ورئاسة
السلطة الوطنية واالتفاقيات المؤسسة لهما ،في سبيل تنفيذ برنامج وايديولوجيا حركة حماس سواء

ما تعلق بالمجتمع وادارة الحكم ،أو فيما يتعلق بمواجهة االحتالل وأدوات المواجهة.
استخدام المنظمة كأداة للتنافس بين الرئاسة والحكومة:

قبل دخول حماس النظام السياسي الفلسطيني ،كانت الخالفات التي تحدث على الصالحيات بين

الرئيس ورئيس الوزراء يتم حلها داخل أطر حركة فتح كون األطراف من نفس الحركة ،إال أن
األمر اختلف بعد فوز حركة حماس واحتدم واشتد الخالف حول الصالحيات .بل وحتى استمرت

بعد انتهاء حكومة الوحدة الوطنية  ،5005فقد قدمت حكومة سالم فياض في يونيو ،5003
استقالتها على أثر الخالفات بين رئيس الحكومة ورئيس السلطة فيما يتعلق باستقالة وزير المالية

التي قبلها رئيس الحكومة ورفضها الرئيس.
"وفي موضوع توظيف مؤسسات المنظمة على الصعيد الداخلي ،كان ما شهدته حقبة النزاع بين
حركتي فتح وحماس داخل النظام السياسي للسلطة قبيل االنقسام (مؤسسة الرئاسة أمام الحكومة

وأغلبية التشريعي) ،وبما تعبر عنه هذه الظاهرة من محاولة حركة فتح لمراوغة حماس التي فازت

بأغلبية التشريعي ،من خالل االستنجاد بمؤسسات المنظمة التي ما زالت تسيطر عليها حركة فتح
(بحكم أغلبيتها بمجمل هياكلها) ،وهو ما عبر عنه البعض باضطرار حركة فتح إلعادة اكتشاف

المنظمة واحيائها من جديد لاللتفات على نتائج االنتخابات" (خليل وتوام،5004 ،ص ،)35ووصفته
حركة حماس بلجوء الرئيس عباس" الستخدام ورقة المجلس الوطني واللجنة التنفيذية وقيادة المنظمة
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لمواجهة انتصار حماس" ،وتراجع قيادة المنظمة عن الوفاء باتفاق القاهرة القاضي بإعادة إصالح

المنظمة (دراغمة ،5002 ،ص.)60

كما "جرى استحداث قرار بقانون االنتخابات العامة رقم ( )0لسنة (5005المعدل لقانون االنتخابات
السابقة) ،بتضمين الشروط الواجب توفرها في المرشحين لمنصب رئاسة السلطة وعضوية المجلس
التشريعي االلتزام "بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب

الفلسطيني"(المادة  ،2/36والمادة  ،)4/42كما اشترط في مرفقات طلب الترشح للقوائم بإقرار كل

مرشح فيها بالعبارات المذكورة (مادة ( ")4/20خليل وتوام ،5004،ص .)35وان كان يأتي ذلك القانون
ضمن ردة فعل مؤسسة الرئاسة تجاه رفض حماس اإلشارة إلى منظمة التحرير في برنامجها
السياسي .فإن فيه تأكيد على تبعية السلطة للمنظمة ،ومحاولة تصحيح للعالقة بين المنظمة

والسلطة.

وكنتيجة االنقسام السياسي الفلسطيني تعطل عمل المجلس التشريعي ،األمر الذي أدى إلى غياب
العديد من األدوات الرقابية المهمة ،مثل االستجوابات وحجب الثقة وعدم قيام المجلس بدوره الرقابي

زرات والمؤسسات العامة بتنفيذ القوانين (أبو
في بعض الحاالت ،مثل الرقابة على مدى التزام الو ا

كريم وماضي ،5006،ص.)02

وعقب قيام حركة حماس باالنقالب في قطاع غزة أقال الرئيس حكومة الوحدة الوطنية التي شكلتها

وترأستها حماس ،وتم تشكيل حكومة طوارئ برئاسة سالم فياض ،فيما اتجهت حماس لحكم قطاع
غزة تحت عنوان الحكومة المقالة ،ومن حينها خفت صوت تفعيل المنظمة من قبل مؤسسة الرئاسة،
ولم يدر الحديث عن إصالح المنظمة وتفعيلها إال ضمن أجندات مشاريع المصالحة الوطنية أو

التحضير للعمل الدبلوماسي على مستوى األمم المتحدة .وبالتالي ،يتم التعامل مع إصالح المنظمة
كأحد الملفات الملحقة بأي من المشروعين (خليل وتوام ،5004،ص.)65-60

إن مشاركة حماس في مؤسسات السلطة دفعت بموضوع ضرورة تصويب العالقة بين السلطة

والمنظمة إلى االهتمام ،فلم يعد باإلمكان كما في السابق االحتكام إلى حركة فتح إلنهاء التنازع
في الصالحيات كما كان يحدث قبل مشاركة حماس التي بدأت تحاول كسب أكبر قدر من

صالحيات المنظمة لصالح الحكومة حيث األغلبية التشريعية لحماس ،في إطار المواجهة مع

رئيس السلطة ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وعليه يمكن القول بأن نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية وعلى الرغم من أنها كيان تابع لمنظمة

التحرير الفلسطينية وأداة من أدواتها وارتباطها بفترة زمنية معينة قد أدى إلى تهميش دور منظمة

التحرير ومنافسة السلطة لها بحيث أصبحت السلطة تدريجيا تنتقل من موقع التابع إلى المسيطر
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على ملفات المفاوضات وهي التي أصبحت تتعامل مع العالم الخارجي وتوقع االتفاقيات الدولية

وتشرف على السلك الدبلوماسي ،إال أن انتهاء المرحلة االنتقالية دون اتفاق نهائي حول ملفات
المفاوضات ،أدى إلى خلل في بنية النظام بحيث استمرت السلطة بالعمل وأصبحت اجتماعات

القيادة الفلسطينية عبارة عن مزيج من قيادة المنظمة والسلطة وحركة فتح ،وبدون تحديد قانوني
واضح لتنظيم العالقة بين السلطة والمنظمة ،وفي تنافس وتنازع صالحيات ،في ظل دعوات لتفعيل

وتطوير المنظمة واعادتها للمشهد السياسي من جديد.

إال أن مشاركة حماس باالنتخابات التشريعية وفوزها بأغلبية مقاعد التشريعي في ظل االختالف
حول البرنامج واأليديولوجيا ،جعل المنظمة ومؤسسة الرئاسة في مواجهة مع الحكومة والتشريعي
األمر الذي أدى لمزيد من التأزم في العالقة بين المنظمة والسلطة .ومع اشتداد الخالفات بين

حركة فتح وحماس وقيام حركة حماس باالنقالب على السلطة الفلسطينية ورفضها االعتراف بمنظمة

التحرير كمرجعية للسلطة بوضعها الحالي واتفاقاتها السابقة ،مثل انقساما حول التمثيل الفلسطيني
وانقساما للنظام السياسي الفلسطيني .األمر الذي يعني عرقلة وتدمير للقضية والمشروع الوطني،

واضعافا للصفة التمثيلية للمنظمة كممثل شرعي ووحيد ،وانقساما جغرافي وسياسي بين الضفة وغزة

بعد أن اعتبرتا وفق ق اررات دولية وحدة واحدة ،كما مكن االنقسام إسرائيل من االستمرار بالسياسة

االستيطانية وتهويد القدس ،والتذرع بعدم وجود شريك فلسطيني وتهربها من عملية السالم.

ومنذ تلك اللحظة وموضوع المنظمة تم إدراجه ضمن مشاريع المصالحة الفلسطينية وتعطيل
محاوالت إصالح وتفعيل المنظمة عبر ربطها بباقي ملفات وقضايا المصالحة الفلسطينية ،واشتراط

دخول حماس والجهاد كخطوة أولى على طريق اإلصالح والتفعيل.
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المبحث الثالث :ضرورة الميثاق وتحديات االتفاق على البرنامج:

يعترض إصالح وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وبشكل كبير صعوبة االتفاق حول ميثاق وطني

(عقد اجتماعي) موضع قبول من األطراف المختلفة الفلسطينية ،فاختالف األصول والمرجعيات

واألولويات والتحالفات الخارجية لهذه الفصائل انعكس على إمكانية التوافق على ميثاق جديد لمنظمة
التحرير الفلسطينية في ظل ما شاب الميثاق القديم من تعديل ألغى مضمونه .وفي ظل التحديات

التي تواجه القضية الفلسطينية واختالل موازين القوى اإلقليمية والدولية ازدادت صعوبات التوافق
على برنامج سياسي موحد بين األطراف الفلسطينية يحظى بقبول العالم والداخل ويراعي حقوق

الشعب الفلسطيني وأهدافه وأن يحظى بقدر من الواقعية.

المطلب األول :حول تعريف المشروع الوطني الفلسطيني
يمكن تعريف المشروع الوطني الفلسطيني ،بأنه برنامج متفق عليه من غالبية مكونات
الشعب الفلسطيني ،وهو يعبر عن القواسم المشتركة ،التي تكفل اجماعاً وطنياً على جملة من
األهداف الوطنية ،التي توحد الشعب وتستنفر قواه لتحقيقها .وفي كل مرحلة من مراحل النضال

الوطني الفلسطيني كان هناك إطا اًر جامعاً يمثل القوى السياسية والكل الوطني بشكل عام ،وكان

برنامجه -بما يتضمنه من مطالب وأهداف -هو المعبر عن المشروع الوطني (أبو مور،5002،

ص.)99

تشهد الساحة الفلسطينية حالة من التباين واالختالف حول تعريف المشروع الوطني ،اختالف على

محدداته وثوابته وأدواته ،فال الفلسطينيون اليوم مجمعون على ميثاق (عقد اجتماعي) يوحدهم ،وال
على برنامج وطني موحد يسيرون وفقه نحو أهدافهم ،وذلك نظ ار الختالف البرامج الحزبية وبفعل
التدخالت اإلقليمية والدولية والهامش المحدود لحركة الفلسطينيين السياسية في ظل ما يطرح من

مشاريع سياسية لحل القضية الفلسطينية.

ومع ذلك فهنالك شبه اجماع على أسس المشروع الوطني والتي تتمثل في حق العودة وتقرير

المصير واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس (هالل ،5006،ص .)59دون ان يعني ذلك
االتفاق على ماهية أي من هذه األسس ،وكيفية الوصول إلى تحقيقها.

إن الحالة الفلسطينية تمر اليوم بحالة من االنقسام الحاد بسبب ظهور برنامجين مختلفين متعارضين

في األدوات والعوامل والعالقات والتحالفات مع القوى اإلقليمية والدولية المؤثرة في السياق
الفلسطيني ،مما يجعل من برنامج السلطة وبرنامج حركة حماس أكثر انجذابا للمصالح الحزبية
وأكثر تماهيا مع المشاريع والتحوالت اإلقليمية والدولية على حساب المشروع والبرنامج الوطني

الموحد للشعب الفلسطيني (عكة وآخرون ،5002،ص.)55
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لقد مر المشروع الوطني الفلسطيني بعدة مراحل وعرف عدة صياغات تتراوح ما بين مشروع يؤسس

على الحقوق التاريخية ،لمشروع سياسي يؤسس على الق اررات الدولية ،ثم مشروع مرتبط ومرتهن
بالعملية التفاوضية وباالتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل ،وبالتالي محكوم

بموازين القوى.

محددات المشروع الوطني الفلسطيني كما عبرت عنها مواثيق وبرامج منظمة التحرير الفلسطينية:

مر المشروع الوطني الفلسطيني بمراحل وتحوالت متعددة فقد أخذت ارهاصاته تتشكل من فكرة

وربط ذلك بالبعد القومي
االستقالل والتحرر من االحتالل البريطاني ومواجهة المشروع الصهيونيُ ،
العربي والسعي نحو الوحدة العربية ،وظل التجاذب ما بين المشروع الوطني والمشروع القومي إلى

أن ظهرت فكرة الشخصية الوطنية واالستقاللية الفلسطينية معبرة عنها بإنشاء منظمة التحرير

الفلسطينية ،وان كانت في بدايات نشأتها تعبر عن بعد قومي فقد شكلت كيان فلسطيني معاصر
يسعى لتحقيق أهداف وتطلعات الشعب الفلسطيني (الشعيبي ،0959،ص .)033كما شكلت هزيمة

 0965دفعة للفلسطينيين نحو إعادة تعريف مشروعهم الوطني الفلسطيني بصيغة أكثر استقاللية
بعيدا عن التبعية والوصاية واالحتواء العربي.

 -0الميثاق الوطني الفلسطيني (:)0921/0922

عبر الميثاق الوطني الفلسطيني 8لمنظمة التحرير الفلسطينية ،عن أسس ومنطلقات

المشروع الوطني للشعب الفلسطيني وأدواته في تحقيق أهدافه ،المتمثلة في تحرير كامل أرض
فلسطين ،وعودة الالجئين إليها ،وتقرير المصير فيها ،فلم يشر الميثاق إلى الدولة الفلسطينية

بمفهومها المتداول حاليا وكان الهدف التحرير وليس إقامة الدولة هو المسيطر على الفكر السياسي

الفلسطيني.

فجاء في المادة الثانية من الميثاق الوطني الفلسطيني بأن "فلسطين بحدودها التي كانت

قائمة في عهد االنتداب البريطاني وحدة إقليمية ال تتجزأ" وفي المادة التاسعة عشر من الميثاق

نصت على أن "تقسيم فلسطين الذي جرى عام  0945وقيام إسرائيل باطل من أساسه مهما طال

عليه الزمن" ،وعليه فلم يكن مقبوال عند الفلسطينيين سوى تحرير فلسطين كلها ورفض إقامة الدولة

إال على كل فلسطين.

وتحدد األسلوب لتحقيق ذلك المشروع بالكفاح المسلح كأسلوب وحيد ،فقد أكد الميثاق

بالمادة التاسعة منه على أن "الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين ،وهو بذلك

استراتيجية وليس تكتيكا  ."...كما نصت المادة الواحد والعشرون على رفض الفلسطينيين كل
الحلول البديلة عن تحرير كامل فلسطين تحري ار كامال ،ورفض كل المشاريع الرامية لتصفية القضية

8سمي الميثاق القومي الفلسطيني الذي اعتمد في المؤتمر التأسيسي لمنظمة التحرير  1964بالميثاق الوطني الفلسطيني عقب دخول
المنظمات الفدائية منظمة التحرير ،دون أن يمس جوهر الميثاق ومبادئه ،مع التأكيد على الخصوصية الفلسطينية واستقالليتها.
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الفلسطينية أو تدويلها (حميد ،0952،ص .)45كذلك أكد الميثاق على حق الفلسطينيين في تقرير

مصيرهم وربط ذلك الحق بأن يتم بعد تحرير وطنهم من االستعمار.

بشكل عام عبر الميثاق الفلسطيني في حينه عن آمال وطموحات الشعب الفلسطيني ،كما

شكل حالة من االجماع على أهدافه وأدواته ،بغض النظر عن مدى واقعية تلك األهداف وامكانية
تحقيقها ،ولم يكن يسمح سوى بعودة كافة الحقوق بال تجزئة وبأداة وحيدة وهي الكفاح المسلح ،ولم
يكن عند الفلسطينيين أي قبول للشرعية الدولية وللمبادرات السياسية المطروحة ،لقد أسس الميثاق
على الشرعية التاريخية والثورية للشعب الفلسطيني في وطنه ،ومعاداة الحركة الصهيونية

االستعمارية ،ورفض أي حلول جزئية للقضية ولو بشكل مرحلي.
 -2برنامج الدولة الديمقراطية العلمانية (:)0920

شكل برنامج الدولة الديمقراطية العلمانية أول تطور سياسي وبرنامج لمنظمة التحرير يحاول

االستجابة ألسئلة تخرج عن سياق الشرعية التاريخية ،حيث تم القبول بأن يتعايش المسلمون
والمسيحيون واليهود في فلسطين بعد تحريرها ،في محاولة لكسب التأييد والتعاطف الدولي مع الثورة

الفلسطينية .وهو ما رفضته بعض القوى الفلسطينية باعتباره يتعارض مع الميثاق ورفض قبول
المهاجرين اليهود المستوطنين في فلسطين (الحمد ،5004،ص.)340

ففي العام  0950أقر المجلس الوطني هدف إقامة الدولة الديمقراطية على كامل األرض الفلسطينية

وعودة الشعب الفلسطيني ألرضه ،ورفض المجلس أي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني أو إقامة

دويلة فلسطينية فوق جزء من التراب الفلسطيني ،على اعتبار أن ذلك يقع في نطاق تصفية القضية
الفلسطينية ،كذلك رفض االعتراف باحتالل فلسطين او أي جزء منها أو أي تسوية تؤدي إلى

االعتراف بما في ذلك قرار ( 545حميد ،0952،ص.)052

لقد أدركت منظمة التحرير الفلسطينية ضرورة تقديم خطاب يستدعي جلب تأييد ودعم الرأي العام

العالمي ،من خالل تخليها عن رفضها التام لوجود المهاجرين اليهود في فلسطين .ويمكن اعتبار

ذلك أول إشارة لتبني الرؤى الواقعية في تعاطي المنظمة مع المشروع الوطني وآليات تحقيقه.
 -1البرنامج المرحلي /برنامج النقاط العشر (:)0922

بعد إدراك المنظمة لعدم قدرتها على تصفية الوجود الصهيوني في فلسطين ،وبعد خروج المقاومة

من األردن وقبول الدول العربية بالقرار  ،545وبعد حرب العام  ،0953وتعدد المبادرات المطروحة

لتسوية الصراع العربي اإلسرائيلي ،بدأت استجابة المنظمة لفكرة التسوية عبر قبولها للحل المرحلي.
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فقد تبنت منظمة التحرير الفلسطينية في عام 0954م ،برنامجاً سياسياً مرحلياً (برنامج النقاط

العشر) وأهم نقاطه (مركز المعلومات الوطني الفلسطيني:)5000،

 -0تأكيد موقف منظمة التحرير السابق من قرار545الذي يطمس الحقوق الوطنية والقومية
لشعبنا ،ويتعامل مع قضية شعبنا كمشكلة الجئين؛ ولذا يرفض التعامل مع هذا القرار...

 -5تناضل منظمة التحرير بكافة الوسائل وعلى رأسها الكفاح المسلح لتحرير األرض

الفلسطينية ،واقامة سلطة الشعب الوطنية المستقلة المقاتلة على جزء من األرض الفلسطينية

التي يتم تحريرها...

 -3تناضل منظمة التحرير ضد أي مشروع كيان فلسطيني ثمنه االعتراف والصلح والحدود
اآلمنة والتنازل عن الحق الوطني وحرمان شعبنا من حقوقه في العودة وحقه في تقرير

مصيره فوق ترابه الوطني.

 -4إن أية خطوة تحريرية تتم ،هي لمتابعة تحقيق استراتيجية منظمة التحرير في إقامة الدولة
الفلسطينية الديمقراطية المنصوص عليها في ق اررات المجالس الوطنية السابقة.

ومما يالحظ في هذا البرنامج أنه أضاف هدفا محددا وهو إقامة الدولة/السلطة على أي جزء يتم

تحريره إلى جانب أهداف المنظمة األخرى من التحرير والعودة ،وهو ما يعتبر تحوال أساسيا في
الفكر السياسي الفلسطيني وفي استراتيجية منظمة التحرير (خليل وتوام ،5004 ،ص ،)35من خالل
تبني هدف السلطة الوطنية على جزء من أرض فلسطين ،والتراجع مرحليا عن هدف التحرير

الكامل واقامة الدولة على كامل أرض فلسطين التاريخية (أبو مور ،5006،ص.)54

أما على مستوى أدوات تحقيق أهداف المنظمة فقد بات الكفاح المسلح أحد أشكال النضال وليس
الوحيد كما نص عليه الميثاق ،في إشارة لرغبة المنظمة بالحصول على االعتراف الدولي وتطوير
أدواتها الدبلوماسية والستعداد المنظمة للتعاطي مع المبادرات السياسية المطروحة آنذاك وفق شروط
الحفاظ على الوحدة واالجماع الوطني ،ولذلك تم التأكيد على رفض قرار  ،545وأية تسوية تمس

الحقوق الفلسطينية.

لقد مثل البرنامج المرحلي تطو ار في األهداف والوسائل ،فقد قبلت المنظمة بالمرحلية النضالية بعد
أن كانت تسعى لتحقيق كل أهدافها ،شرط عدم التنازل عن الهدف األساسي بإقامة الدولة الفلسطينية

الديمقراطية ،وعن حقوق الشعب الفلسطيني أو االعتراف والصلح مع الكيان.
 -2وثيقة إعالن االستقالل (:)0911

أعلن المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التاسعة عشر في الجزائر عن وثيقة اعالن االستقالل

الفلسطيني ،وما عرف بمبادرة السالم الفلسطينية ،والتي تنص على قيام الدولة الفلسطينية استنادا
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إلى الحق التاريخي والشرعية الدولية كأساس لقيام الدولة الفلسطينية .فجاء في الوثيقة "ومع الظلم

التاريخي الذي لحق بالشعب العربي الفلسطيني بتشريده وبحرمانه من حق تقرير المصير ،أثر ق ارر
الجمعية العامة رقم  020عام 0945م ،الذي قسم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية ،فإن هذا

القرار ما زال يوفر شروطاً للشرعية الدولية تضمن حق الشعب العربي الفلسطيني في السيادة
واالستقالل الوطني" (وثيقة إعالن االستقالل الفلسطيني ،)0922 ،وعليه تكون المنظمة قد اعترفت ضمنيا
بقرار التقسيم الذي لطالما رفضته في ميثاقها وق ارراتها.

كما نصت على االعتراف الصريح بقراري مجلس األمن  545و 332كأساس مشاركة المنظمة
في المؤتمر الدولي ،وهو ما يخالف البرنامج المرحلي ،بهدف الوصول إلى تسوية سياسية شاملة

للصراع العربي اإلسرائيلي في إطار ميثاق األمم المتحدة ومبادئ وأحكام الشرعية الدولية وقواعد

القانون الدولي وق اررات األمم المتحدة وق اررات القمم العربية .وذلك بالطرق السلمية ،فقد أعلنت
المنظمة رفضها اإلرهاب بكافة أنواعه وأنها ترفض التهديد بالقوة أو العنف أو اإلرهاب .ليتم التراجع
عن الكفاح المسلح الذي كان قد اعتبره الميثاق األسلوب الوحيد للتحرير ،ليتم التركيز على الوسائل

السلمية وتركيز الطابع الجماهيري لالنتفاضة باعتبار ذلك أداة تحقيق األهداف الوطنية (عكة

وآخرون ،5002،ص.)54

كما عكس إعالن االستقالل اعترافا ضمنيا بإسرائيل عبر الموافقة على الشرعية الدولية وق ارراتها

كمرجعية لمشروع وطني يعتمد التسوية السلمية ونبذ العنف أساسا للسالم واعتماد حل الدولتين،
وهو ما يتعارض مع الشرعية التاريخية ،ويعني التخلي عن هدف إقامة الدولة الديمقراطية على

كامل األراضي الفلسطينية ،والحسم مع الحل المرحلي لصالح دولة في حدود العام .0965

مع تبني وثيقة اعالن االستقالل واالعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية أصبح لدى المنظمة وثيقتان
مرجعيتان ،الميثاق ووثيقة إعالن االستقالل ،الميثاق يستند إلى الحق التاريخي والشرعية الثورية

فقط ،أما الوثيقة فهي ال تقطع مع ذلك بل أعادت صياغة تلك الحقوق بما يضمن أوسع تأييد من
خالل المزاوجة بين الحق التاريخي والشرعية الدولية والعربية ،األمر الذي يحتم تعديل نصوص

الميثاق التي تتعارض بشكل أو بآخر مع وثيقة االستقالل (درويش ،5005،ص.)503

إال أن المرحلة التي تلت إعالن االستقالل حملت تحديات عديدة حيث برزت الحركات اإلسالمية
التي تعمل خارج منظمة التحرير وال تتفق مع المنظمة سواء بهويتها أو ببرنامجها السياسي ومشروع

التسوية التي بدأت بها ،كذلك توقيع اتفاق أوسلو الذي اعترف بحق إسرائيل على  %52من أراض

فلسطين التاريخية ،وانشاء السلطة الوطنية الفلسطينية كتجسيد عملي لمشروع التسوية ،ليصبح
على الواقع برنامجين فلسطينيين برنامج السلطة وتدعمه حركة فتح وبرنامج حركة حماس.
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 -2تعديل الميثاق الوطني الفلسطيني (:)0992
لقد استجابت أغلب المبادرات السياسية الفلسطينية دائما إلى ضغوط الواقع وتقلبات السياسة

والمتغيرات اإلقليمية والدولية ،االمر الذي أدى إلى عدم وضوح الخطوط الفاصلة بين التكتيك

واالستراتيجية ،والذي ترتب عليه بنهاية األمر القبول بحذف وتعديل بنود أساسية من الميثاق

الوطني الفلسطيني ،وبطريقة غير قانونية على مستوى الشكل واالجراء ،استجابة لمقتضيات تسوية
سياسية أثبت الواقع استحالتها (الخطيب ،5005،ص.)20-49

أصدر المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الحادية والعشرين من ابريل  ،0996وعقب ديباجة

مطولة تحدثت عن التزامات عملية السالم وحل الدولتين ،ق ار ار ينص على "تعديل الميثاق الوطني
بإلغاء المواد التي تتعارض مع رسائل االعتراف المتبادلة يومي  00-9سبتمبر  ،0993وتكليف

المجلس الوطني للجنة القانونية بإعادة صياغة الميثاق الوطني وعرضه على المجلس المركزي في
اول اجتماع له" (فرج ،0992،ص )550ولم يشر القرار إلى تلك المواد الملغاة ،ولم ترد إشارة إلى

قيام اللجنة القانونية بإعادة صياغة الميثاق ،وبت المجلس المركزي فيها ،ذلك أن األصل وفقا
لسابقة تاريخية كما حصل عام  0962عند تعديل الميثاق وتبديل اسمه ،أن تصدر نسخة معدلة

من الميثاق (خليل وتوام ،5004،ص .)33إال أن ما حدث عام  0992يؤكد أن الميثاق قد عدل وان
أخذ االجتماع حينها طابع االحتفالية وهو اجتماع غير عادي.

ثم إن تلك الدورة التي ُعقدت في نيسان /ابريل  ،0996لم تنعقد إال تحت الضغوط األمريكية –
اإلسرائيلية إللغاء بنود الميثاق الوطني المعادية إلسرائيل والصهيونية .ومن الناحية العملية ،فإن
انعقاد هذا المجلس كان في حقيقته إلغاء لألسباب واألهداف التي قام على أساسها المجلس الوطني

ومنظمة التحرير سنة  ،0964وهي باختصار تحرير األرض “غرب الضفة الغربية”( .صالح،5005،

ص )26ويمكن القول بأنه إذا كانت دورة المجلس الوطني األولى بالقدس عام  0964أهم دوراته

على اإلطالق فيما يتعلق بالميثاق ،فإن الدورة الحادية والعشرون هي الثانية في األهمية حيث فيها

أُلغي أهم ما جاء بالميثاق واتخذ قرار تعديله بما يفرغه من مضمونه ،بغض النظر عن ظروف
كل من الدورتين (حوراني ،0996،ص.)65

ففي المؤتمر الشعبي الفلسطيني المنعقد في غزة إللغاء مواد في الميثاق الوطني في

 ،0992/05/04وفي وجود الرئيس األمريكي كلينتون ،قال الرئيس عرفات "لقد قمت باسم منظمة

التحرير الفلسطينية بإرسال رسالة لفخامة الرئيس كلينتون بتاريخ /55يناير ،0992أوضحت فيها
بنود الميثاق التي تم إلغاؤها نتيجة لقرار المجلس الوطني في  0996وأكدت التزامنا بالعيش بسالم
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جنبا إلى جنب مع إسرائيل (وثائق فلسطينية ،0999،ص .)022وهي الرسالة التي صادق عليها المجلس

المركزي باألغلبية في اجتماعه في  0992/05/00بمدينة غزة.

وبالتالي مطلوب من المجلس الوطني في حال انعقاده وتجديده الحسم في مسألة ميثاق منظمة
التحرير ،ما إذا كان الميثاق بعد التعديل هو ميثاق منظمة التحرير أم البد من االتفاق على ميثاق

جديد يلبي طموحات الشعب الفلسطيني ويتعاطى مع واقعه الحالي والتحديات التي تواجهه ،خاصة

في ظل حالة االلتباس واالنقسام حول المشروع الوطني ،تعريفه ومنطلقاته وآليات تحقيقه .حيث

أن االنقسام السياسي الفلسطيني أبرز أسبابه هو عدم وجود ميثاق (عقد اجتماعي) متفقون عليه
وعلى أساسه يحددون برامجهم وآليات عملهم.

المطلب الثاني :آليات تحقيق المشروع الوطني الفلسطيني بين المقاومة والتسوية:
أدى توقيع اتفاق أوسلو إلى تغيير أدوات وبرنامج تحقيق المشروع الوطني الفلسطيني واألسس التي
تتم عليها عملية التسوية ،حيث تم االنتقال من مشروع وطني مستقل – نسبيا – ومقاوم ،إلى

مشروع وطني خاضع لشروط تسوية غير متوازنة ،األمر الذي أدى إلى حدوث تصدع في اإلجماع

الوطني حول هذا المشروع ،وبالتالي غياب استراتيجية فلسطينية واضحة سواء أكانت استراتيجية
سالم ،أم استراتيجية مقاومة ،وأصبح المشروع الوطني مرتهن بالعملية السلمية واتفاقاتها .وانجازه

يتطلب انهاء االحتالل في الضفة وغزة؛ لكن انهائه مرتبط بنجاح عملية التسوية ،ونجاح العملية

السلمية في ظل التوازنات الدولية الراهنة مرتبط بالموافقة اإلسرائيلية .مما يجعل الموافقة اإلسرائيلية
شرط لزوم وضرورة لقيام المشروع الوطني (ابراش ،5009،ص.)9

كما لم يوفر النهج التفاوضي المستند على أساس اتفاق أوسلو محل إجماع داخل منظمة التحرير

وخارجها ،مما أدى لحدوث انقسام الساحة الفلسطينية بين مؤيد ومعارض لعملية التسوية .هذا
االنقسام هو الذي يهدد ركيزتي المشروع الوطني :المقاومة والتسوية السلمية .إنه االنقسام الذي

يضرب في الصميم قدرة الشعب على الوصول إلى هدفه الوطني من خالل السالم العادل ،ومن

خالل المقاومة كحالة وطنية شمولية ،إذ ال تعارض بين السالم والمقاومة (ابراش ،5004،ص.)52

لقد انقسمت الحالة الفلسطينية بين برنامجين ،األول تمثله السلطة الفلسطينية ويستند إلى المفاوضات

مع الجانب اإلسرائيلي على أساس الشروط األمريكية اإلسرائيلية ،وبعيدا عن الشرعية والق اررات

الدولية والتاريخية كأساس تنطلق منه المفاوضات ،ورفض المقاومة المسلحة ونبذ العنف واإلرهاب،
والثاني تمثله بشكل رئيسي حركة حماس ويرفض التسوية للصراع ويتبنى المقاومة المسلحة كأساس
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لتحقيق أهداف الحركة ،وفي ظل هذا االنقسام في البرامج ال يمكن الحديث عن مشروع وطني

يحقق أهداف الفلسطينيين.

ينحصر برنامج السلطة الفلسطينية الذي تمثله وتتبناه حركة فتح بااللتزام باالتفاقيات الموقعة مع
إسرائيل ،ويركز على المفاوضات الثنائية ،ويستند إلى مرجعيات عملية السالم التي قامت على

أساس الق ارران  545و 332كأساس للتسوية الدائمة وعلى أساس وقف ومنع أية أعمال عنف،
وعلى اعتبار الرعاية األمريكية للعملية السياسية انفرادية وحصرية .علما بأن تسوية قضايا الوضع

النهائي ما زالت تصطدم بالسياسات والممارسات اإلسرائيلية القمعية تجاه الشعب الفلسطيني وتهويد

القدس واستمرار االستيطان واالعتقاالت واالعتداءات واالغتياالت ،إضافة للتحلل من منطلقات

عملية التسوية (عكة وآخرون ،5002،ص .)56وهو ما يعني عجز برنامج السلطة عن تحقيق أهداف

المشروع الوطني أو الهدف من إنشائها وهو التحول لدولة فلسطينية عبر المفاوضات ،بل أصبحت
السلطة تقوم على هدف الحفاظ على ذاتها ،مقابل استمرار التزامها ببنود اتفاق أوسلو من طرف
واحد ،كل ذلك تم في ظل استمرار تهميش دور ومكانة منظمة التحرير كمؤسسة مسؤولة عن

السلطة الفلسطينية ،األمر الذي يتطلب إعادة النظر في وظيفة وهدف السلطة.

على الجانب اآلخر رفضت الحركات اإلسالمية فكرة التسوية السياسية السلمية للصراع التي تبنتها

منظمة التحرير الفلسطينية ،فهي ترى أن أرض فلسطين أرض وقف إسالمي ،وبالتالي أصبحت
معارضة لفكر المنظمة والسلطة وحركة فتح ،فقد رفضت حركة حماس الحلول السلمية والمبادرات
والمؤتمرات الدولية لحل القضية ،فقد عارضت وثيقة االستقالل واتفاق أوسلو ورفضت المشاركة

في السلطة ،وطرحت حركة حماس مشاريع تعبر عن رؤيتها للحل ممثلة بمشروع الهدنة مع إسرائيل

بحيث ال تكون هدنة إلنهاء الصراع ،وقبولها بدولة على حدود الرابع من حزيران كحل مرحلي

شريطة عدم االعتراف بشرعية إسرائيل (عودة ،5009،ص.)005

تنطلق حركة حماس من أسس تعارض التسوية وعملية السالم ،فهي ترفض ق اررات الشرعية الدولية،

وترى بأن األهداف الوطنية ال تتحقق عبر المفاوضات وباألدوات السلمية ،وتتمسك بالمقاومة
المسلحة كوسيلة أساسية لتحقيق األهداف ،وهي بذلك تساهم في إضعاف مشروع السلطة والمنظمة
في سعيهم إلى تسوية الصراع عبر عملية سلمية تستند إلى المفاوضات والشرعية الدولية وتنبذ

العنف والعمل المسلح.
إن استمرار االفتراق بين مشروع المقاومة بمفهومها الشمولي الواسع وبين مشروع السالم المستند

إلى الحقوق الفلسطينية والشرعية الدولية ،أدى إلى انقسام الحالة الفلسطينية بين رؤيتين ،األولى
تتبناها حركة حماس بشكل رئيسي وتستند إلى رفض الشرعية الدولية ورفض أي فكرة لتسوية
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الصراع سلميا ،وتتمسك بالمقاومة المسلحة بشكل رئيسي بغض النظر عن جدواها من عدمه أو
مناسبتها للمرحلة الراهنة أو لخصوصية مناطق استخدامها أو لمدى مساهمتها في جلب الدعم

والتأييد للقضية الفلسطينية .والرؤية الثانية التي تتبناها المنظمة وبشكل رئيسي السلطة وحركة فتح،
فقد استندت إلى مشروع التسوية ولكن تحت إدارة أمريكية وتسعى للتوصل لها عبر المفاوضات

الثنائية التي تحكمها موازين القوى التي هي بمصلحة االحتالل اإلسرائيلي ،ال على أساس ق اررات

الشرعية الدولية التي توفر للفلسطينيين ما يمكن تسميته الحد األدنى من حقوقهم.
المطلب الثالث :الموقف من السلطة الوطنية والتزاماتها:

أدى إنشاء وتشكل السلطة الفلسطينية كنتيجة التفاقات أوسلو والمفاوضات الثنائية بين المنظمة

واسرائيل إلى رفض المشاركة بالسلطة من قبل المعارضة الفلسطينية المشكلة من فصائل من داخل
المنظمة ومن خارجها ،إال أن وجود السلطة الفلسطينية والقوة والدعم التي حظيت بها جعلتها تفرض

نفسها في المعادلة السياسية الفلسطينية.

ترفض معظم الفصائل الفلسطينية اتفاق أوسلو وتعارضه من منطلقات عديدة ،كما هناك رفض

لطبيعة المفاوضات وشكلها ،ومن المعروف أن موافقة االحتالل على إنشاء السلطة الفلسطينية
جاء نتيجة التفاق أوسلو ولالعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل ،كما تلتزم
السلطة وفق االتفاقيات بنبذ العنف والعمل على منع كافة أشكاله ،األمر الذي خلق حالة من

الرفض للسلطة والمشاركة بها في شكلها الذي أنتجته االتفاقيات.
فقد ساد بعد توقيع اتفاقية أوسلو حالة من اإلرباك وعدم الوضوح في كيفية التصرف والتعامل مع
الواقع الجديد في ظل وجود سلطة فلسطينية وما عليها من استحقاقات بمقتضى االتفاقات الموقعة.

كانت أهم مظاهر هذا اإلرباك انقسام الساحة الفلسطينية انقساما حادا ما بين من يؤيد عملية

التسوية ويراهن عليها كفرصة ومنعطف مصيري يمكن المراهنة عليها للوصول للدولة الفلسطينية

المستقلة ،في المقابل رفض آخرون – حركة حماس والجهاد اإلسالمي وقوى أخرى وشخصيات
من داخل منظمة التحرير – هذه المراهنة واعتبروا االتفاقات الموقعة مع إسرائيل وقيام السلطة
الفلسطينية خروجا عن الثوابت الوطنية ونهجا استسالميا ،وتشكلت جبهة وطنية معارضة لـ (نهج

أوسلو) (أبراش ،5006،ص.)03

فقد استمرت معارضة السلطة وافشال مشروعها من المعارضة وخاصة حركة حماس ،من خالل
تنفيذ عمليات استشهادية داخل إسرائيل ،األمر الذي يحرج السلطة في مفاوضاتها مع االحتالل
ويضعف موقفها ،إلى أن فشلت مفاوضات كامب ديفيد وحدثت االنتفاضة وما تبعها من أحداث
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مثل اجتياح الضفة عام  5005وحصار وتصفية الرئيس ياسر عرفات وما تبعه انسحاب إسرائيلي

من قطاع غزة تمهيدا النفصال القطاع عن باقي األراضي الفلسطينية ،وبعد إعالن هدنة تم التوصل
إليها بين الفصائل واالحتالل اإلسرائيلي في القاهرة عام  ،5002قررت حركة حماس المشاركة في
االنتخابات البلدية والتشريعية ،بعد أن رأت فرصتها بدخول النظام السياسي والسيطرة عليه ممكنة

وبتكلفة زهيدة (أبو عامر ،5004،ص ،)65مع تجاهل واضح من حركة حماس اللتزامات السلطة
واالتفاقيات الموقعة بخصوصها مع الجانب اإلسرائيلي ،مع أن الغالب أن حركة حماس كانت واعية
بهذه االلتزامات والقيود الدولية واإلسرائيلية على عمل السلطة ،خصوصا مع رفض حركة الجهاد

اإلسالمي المشاركة باالنتخابات للسلطة كونها جزء من عملية التسوية والمفاوضات.
تحول موقف الفصائل المعارضة للسلطة والتفاق أوسلو من السلطة الفلسطينية وخصوصا حركة

حماس التي سعت من خالل مشاركتها باالنتخابات التشريعية  5006الكتساب شرعية داخل النظام

السياسي تمكنها من تحقيق رؤيتها وفكرها الخاص ،حيث بدأ التعامل مع السلطة كأمر واقع بعيدا
عن التزاماتها السياسية واالتفاقيات الموقعة ،وهو ما أنتج حالة تناقض وانقسام بين مكونات السلطة

الفلسطينية ،ومهد رفض حماس االعتراف بمرجعية الحكومة واالتفاقيات التي على أساسها تشكلت
السلطة ،إلى انقسام سياسي ومؤسساتي فلسطيني ،بين مكونات النظام السياسي الفلسطيني (أبو
كريم ،5006،ص.)55

أما قوى اليسار الفلسطيني فقد انقسمت حول المشاركة بالسلطة في انتخابات  ،0996فقد شارك

حزب الشعب وفدا في السلطة بينما عارضت كل من الجبهتان الشعبية والديمقراطية المشاركة

بالسلطة نتيجة معارضتها اتفاق أوسلو ،لكن بعد ذلك أخذت قوى اليسار بالتعامل مع إف ارزات أوسلو
والسلطة بحكم األمر الواقع ،وبدأ سقف اليسار الفلسطيني في تعامله مع السلطة دون اتفاق أوسلو

المرفوض عندهم ابتداء (سعد ،5002،ص .)335فموقف اليسار يستند على قاعدة اإلصالح والتأثير

من داخل النظام ،عبر عدم تجاهل الواقع المفروض نتيجة االتفاقات الملزمة للسلطة.

فيما ترفض حركة الجهاد اإلسالمي المشاركة في انتخابات السلطة سواء انتخابات  0996أو

انتخابات  ،5006على أساس أن المجلس التشريعي أنشئ بموجب اتفاق أوسلو وجزء من عملية
التسوية السياسية التي ترفضها الحركة (سعد ،5002،ص .)330إال أن حركة الجهاد رغم عدم

مشاركتها ،فقد أعلنت بأنها لن تكون عقبة أمام االنتخابات ،ويمكن القول بأن عدم مشاركتها
باالنتخابات نابع من قناعة لدى الحركة بعدم إمكانية الجمع بين المقاومة المسلحة وعدم االعتراف

باالحتالل ،وبين المشاركة بسلطة محدودة الصالحيات وتحت االحتالل وفي إطار اتفاق أوسلو

وعملية السالم القائمة.
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وخالصة يمكن القول بأن هناك تحديدات تعترض االتفاق على ميثاق ومشروع وطني واضح المعالم
والتفاصيل واألهداف ،وهناك إشكاليات تخص االتفاق على برنامج وطني موحد ومتفق عليه بين

الفصائل الفلسطينية داخل منظمة التحرير وخارجها.
حول إشكالية الميثاق وأسس ومنطلقات المشروع الوطني الفلسطيني ،فإنه على الرغم من عدم
وضوح تعريف متفق عليه للمشروع الوطني الفلسطيني بين األحزاب والفصائل الفلسطينية ،إال أنهم

إجماال يتفقون على أنها تشمل حق العودة وحق تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها

القدس ،وهذا ال يعني عدم اختالفهم على مضمون وتفاصيل كل نقطة.

فحق العودة يعني للبعض تسوية عبر التوافق مع االحتالل حوله وتحت اسم حل عادل لقضية
الالجئين حسب نص مبادرة السالم العربية والق اررات الدولية ،وهناك من يطالب بحق الالجئين
بالعودة إلى مدنهم وقراهم التي هجروا إليها مع التعويض بغض النظر عن إمكانية تحققه بالمدى

المنظور.
وفيما يخص حق تقرير المصير فهو مرتبط بإقامة الدولة ووفق الرؤى المطروحة فهو ال يتعامل
مع الفلسطينيين كوحدة واحدة انما كجماعات متعددة ،فالفلسطينيون بالداخل (األراضي المحتلة عام

 )0942نضالهم له أهدافه الخاصة في السعي لحصولهم على حقوق المواطنة الكاملة حيث
يقيمون ،والفلسطينيون باألراضي المحتلة عام  0965لهم أهدافهم الخاصة بالتحرر من االحتالل
واقامة الدولة المستقلة ،والالجئين لهم أهدافهم بالعودة التي ال يعرفون إلى أين ستكون سواء للدولة

الفلسطينية أو إلى حيث ُهجروا،

أما فيما يخص الدولة الفلسطينية على حدود ال  0965فالبعض ينظر لها على أن تلك الحدود

دائمة ،والبعض ينظر لها على أنها مؤقتة ومرحلية ،فيما ترفض حركات أخرى دولة فلسطينية
بحدود العام  0965منطلقين من أن حل الدولتين فشل واألولى تحويل المواجهة لتكون شاملة مع
االحتالل وليس اختصارها بحدود معينة .إن استمرار االختالف على أهداف المشروع الوطني

يهدد الهوية والقضية الفلسطينية ويصعب فرص التوصل إلى برنامج وطني موحد للنضال

الفلسطيني ،وعليه البد من االتفاق على أهداف المشروع الوطني الفلسطيني واعادة صياغة ميثاق

وطني (عقد اجتماعي) يكون عامل توحيد وتنظيم للشعب الفلسطيني.

وعلى مستوى البرنامج السياسي :هناك تحديات تعترض االتفاق على استراتيجيا وبرنامج موحد
لمنظمة التحرير الفلسطينية وللشعب الفلسطيني فيما يخص المقاومة والتسوية وفيما يخص السلطة

الفلسطينية والتزامات منظمة التحرير الفلسطينية ،وهي على النحو التالي:
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اما فيما يخص المقاومة والتسوية ،تتمثل في:
االختالف حول شكل وأدوات المقاومة :فبينما تتبنى أطراف فلسطينية المقاومة المسلحة بشكل دائم

ومستمر ،تتبنى أطراف أخرى المقاومة الشعبية السلمية كخيار وحيد في ظل اختالل موازين القوى

لصالح االحتالل ،بينما تدعو أطراف أخرى إلى تبني التراكم النضالي وتدعو إلى كل أشكال

النضال المسلحة حين تكون ممكنة والشعبية السلمية بشكل دائم،

واالختالف حول أسس التسوية وحل الصراع :فهناك من يتبنى الشرعية الدولية كأساس للحل ويدعو

إلى أن تكون الق اررات الدولية أساسه وتدعو لعقد مؤتمر دولي ،وأطراف تنادي بالشرعية التاريخية
ومقاومة االحتالل وعدم االعتراف بشرعيته وأن الصراع معه صراع وجود ،بينما طرف ثالث يتبنى

المفاوضات والتسوية تحت رعاية أمريكية/دولية ،وتحت موازين القوى اإلقليمية والدولية رافضا

أشكال المقاومة العنيفة.

وبالنسبة للسلطة الفلسطينية والتزاماتها واالتفاقات الموقعة ،فإن االختالف حولها يتمثل في أن

المنظمة تتمسك باالتفاقيات وباالعتراف المتبادل ،على اعتبارهم أسسوا لمرحلة جديدة ترتب عليها
إنشاء سلطة فلسطينية وأن تغير الواقع يتم عبر الوصول إلى الدولة المستقلة عبر التسوية السياسية
ووفق ق اررات الشرعية الدولية ،وتطرح إلغاء االعتراف المتبادل أو عدم االلتزام باتفاق أوسلو كأداة

وورقة ضغط على األطراف المعنية بحل الصراع بالطرق السلمية .كما ترى المنظمة بأن السلطة
الفلسطينية إنجاز وطني فلسطيني البد من الحفاظ عليه وخطوة نحو الدولة الفلسطينية المستقلة.

أما الفصائل المعارضة التفاق أوسلو فترى وجوب إلغاء االتفاق وسحب االعتراف بإسرائيل كجزء

من أي برنامج سياسي قادم تتبناه منظمة التحرير الفلسطينية ،بعضهم ينطلق من منطلق ديني
بحرمة االعتراف بشرعية االحتالل ،والبعض اآلخر ينطلق من منطلق سياسي بأن االعتراف لم

يكن مقابل اعتراف االحتالل بدولة فلسطينية ،وكان ال بد من أن يتم بعد تسوية كافة قضايا الصراع،

وفيما يخص وجود السلطة الفلسطينية هناك دعوات من الفصائل تارة بحل السلطة وتارة بضرورة
إعادة النظر بشكل وأهداف السلطة ووظيفتها.
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خالصة:
تعاني منظمة التحرير الفلسطينية من إشكاليات أدت إلى حالة من الضعف البنيوي والتراجع في

دورها كإطار وطني جامع وكمرجعية وطنية عليا للشعب الفلسطيني .فعلى مستوى تمثيلها للشعب
الفلسطيني ،تعاني المنظمة من خالفات بينها وبين الحركات اإلسالمية خصوصا حماس والجهاد

اإلسالمي ،وعلى أساسها ترفض الحركتان الدخول بالمنظمة بوضعها الحالي وتقرن االعتراف بها
كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني قبل إصالح وتفعيل المنظمة وفق رؤية وأهداف ال تتعارض

مع مبادئ وأفكار الحركات اإلسالمية.

وتواجه المنظمة إشكاليات وأزمات على صعيد مؤسساتها السياسية والتنظيمية والدوائر واالتحادات

المشكلة لها ،ألسباب أبرزها غياب االنتخابات واعتماد نظام المحاصصة بين الفصائل "نظام
الكوتا" ،مما أدى إلى تراجع دور المجلس الوطني وباقي مؤسسات المنظمة لصالح التنظيمات

المحتكرة للنفوذ والقرار فيما بينها .فالمجلس الوطني لم تجر له أي انتخابات مباشرة منذ تشكله،
ولم يعقد دورة عادية له منذ عام  ،0996وال يوجد معيار لضبط سقف عدد أعضائه ،وال أساس

التوزيع النسبي لألعضاء على نسبة السكان الفلسطينيين في كل تجمع .والمجلس المركزي الذي
من المفترض عقده كل  3شهور ال يعقد إال لمناقشة موضوعات معينة وفي فترات متباعدة ،كما

لم تعد اللجنة التنفيذية وحدها صاحبة القرار وذلك لصالح هيئات أخرى لصنع القرار مثل السلطة

وقيادات الفصائل وهو ما تعبر عنه اجتماعات القيادة الموحدة.

أدى إنشاء السلطة الفلسطينية إلى هيمنة السلطة ومؤسساتها على المنظمة ومؤسساتها ،وبرزت
حاالت من التشابك والتداخل الوظيفي بينهما ،وظهور تعارض في الصالحيات والق اررات التي

كانت تحسم لصالح السلطة الفلسطينية .وعليه فقد تحولت السلطة إلى جهاز يعمل على إدارة

شؤون المنظمة وليس العكس ،مما أدى لصعوبة التوفيق بين متطلبات بناء السلطة/الدولة ،وبين
متطلبات الحفاظ على المنظمة كإطار وطني.
إن برنامج منظمة التحرير الفلسطينية والمسار السياسي الذي تسلكه يلقى معارضة من عدد من
الفصائل الفلسطينية داخل المنظمة وخارجها.
وعليه ،فمن المفترض أن أي حوارات بين الفصائل الفلسطينية فيما يخص منظمة التحرير ،أن

تتطرق تلك الحوارات إلى الموضوعات السابقة ،وتحاول اإلجابة على اإلشكاليات والتحديات التي
تواجه إصالح وتفعيل المنظمة على مستوياتها كافة.
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انفصم انرابع
ينظًت انتحرَر انفهسطُنُت يف حىاراث
انفصائم
املبحث األول :حىاراث انفصائم انفهسطُنُت وآنُاتها إلصالح وتفعُم املنظًت
املبحث انثانٍ :يدي استجابت حىاراث انفصائم ملعاجلت إشكانُاث ينظًت انتحرَر
انفهسطُنُت
املبحث انثانث :أثر عقد اندورة انثانثت وانعشروٌ نهًجهس انىطنٍ ( )8102عهً
إصالح وتفعُم ينظًت انتحرَر انفهسطُنُت

الفصل الرابع
منظمة التحرير الفلسطينية في حوارات الفصائل ()2101-2112
مقدمة:
عبر تاريخهم ،عمد الفلسطينيون إلى إنهاء خالفاتهم عبر الحوار وااللتقاء على ما هو مشترك
بينهم ،وهو األسلوب الذي اتبعته فصائل منظمة التحرير فيما بينها لالتفاق على برنامج النضال
وعلى قيادة المشروع الوطني الفلسطيني الذي مثلته منظمة التحرير الفلسطينية.

يحتوي هذا الفصل من الدراسة على ثالثة مباحث ،يتناول األول منه الحوارات التي جرت بين

الفصائل الفلسطينية الممتدة من عام  5002والى عام  5002وتحليل الظروف التي رافقتها وتحليل

مضمون هذه الحوارات ويبحث في مدى نجاح الحوارات في تقريب وجهات النظر بين الفصائل في
موضوعات الحوار المتعددة وخصوصا موضوع منظمة التحرير الفلسطينية ،والتعرف على اآلليات

التي أقرتها هذه الحوارات إلصالح وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية.
بينما يناقش المبحث الثاني مدى استجابة الحوارات لمعالجة إشكاليات منظمة التحرير في
موضوعات إصالحها في موضوع الهيكلية وتشكيل مجلس وطني جديد والبرنامج واتخاذ القرار

والعالقة مع السلطة والتمثيل ،ولماذا لم يحدث التطبيق لمخرجات الحوارات ،وهل يكمن الخلل
باآلليات أم بالحوارات نفسها وما كانت تهتم ببحثه؟
أما المبحث الثالث ،فيناقش أثر انعقاد الدورة الثالثة والعشرون للمجلس الوطني على موضوعات
إصالح وتفعيل منظمة التحرير ،والمبر ارت التي دفعت لعقد المجلس بصيغته القديمة بعيدا عن

مخرجات حوارات الفصائل ومخرجات اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني ببيروت ،وكيف
ساهمت نتائج وق اررات المجلس في اإلصالح والتفعيل لمنظمة التحرير الفلسطينية ،كما يحاول هذا

المبحث استشراف مستقبل منظمة التحرير في ظل نتائج حوارات المصالحة وتعثر آلياتها لإلصالح
والتفعيل.
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المبحث األول :حوارات الفصائل الفلسطينية وآلياتها إلصالح وتفعيل المنظمة

يتناول هذا المبحث بالدراسة والتحليل للحوارات بين الفصائل الفلسطينية الممتدة من العام 5002

وحتى نهاية العام  5002ومع التركيز على ما يخص منظمة التحرير الفلسطينية فيها ،وجرى
تقسيم فترات الحوار إلى ثالث فترات بناء على طبيعة كل مرحلة في ثالث مطالب ،بينما يختص

المطلب الرابع بالحصر والتعريف باآلليات التي أقرتها حوارات الفصائل إلصالح وتفعيل ومعالجة

إشكاليات منظمة التحرير الفلسطينية.

المطلب األول :حوارات الوحدة الوطنية 2112-2112
ساهمت االنتفاضة الفلسطينية الثانية ( )5000وتطوراتها ،وتحولها النتفاضة مسلحة ،مع مشاركة
الفصائل الفلسطينية فيها بفعالية ،في إبراز الحاجة إلى الحوار والتوافق الوطني حول أهداف مشتركة

وتنسيق الجهد الوطني ،فقد دعا البيان الختامي لحوار حركتي فتح وحماس في القاهرة في نوفمبر

 5005إلى العمل من أجل تعزيز وتكريس الوحدة الوطنية بكافة الوسائل الممكنة ،كما بحث حوار

القاهرة في كانون أول/ديسمبر  5003كذلك قضية ترتيب البيت الداخلي وتشكيل قيادة موحدة
لالنتفاضة وتحقيق الوحدة الوطنية( .شعبان وأحمد ،5006،ص )03إال أنه لم يتمخض عن هذه
الحوارات حلوال تعزز من الوحدة الوطنية وتمس ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.

وبعد انتخاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس ،عبر في خطابه في حفل أدائه اليمين الدستورية
عن أبرز مالمح خطته بالعمل السياسي ،بأنه سيواصل المسيرة من أجل تعزيز الوحدة الوطنية

وتعميق الحوار مع جميع القوى الوطنية والفاعلة .كما تحدث حول موضوع منظمة التحرير ومالمح
رؤيته نحوها قائال" :نسعى بكل جهدنا من أجل إحياء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل

دورها الوطني باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا ،ولزيادة االهتمام بمصالح شعبنا خارج
الوطن ،وحتى تتبوأ المنظمة دورها القيادي الذي يعزز دور السلطة الوطنية ،ويؤكد على وحدة

القرار الوطني الفلسطيني ،ويحمي البرنامج الوطني الذي صدر عام  0922واعالن االستقالل

الفلسطيني".

(كلمة الرئيس الفلسطيني المنتخب محمود عباس أبو مازن في حفل أدائه اليمين الدستورية،2115/1/15 ،

ص)056-052

 -0حوار القاهرة :2112
وقد طالبت الفصائل الفلسطينية في حواراتها بالقاهرة ،إعادة االعتبار لجوهر منظمة التحرير
الفلسطينية وخاصة الميثاق والفقرات المناهضة للصهيونية ،وتطوير الميثاق ،والعمل على تطوير

النظام السياسي وكذلك إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير على أسس ديمقراطية ،وفصلها عن
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مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية (شعبان وأحمد ،5006،ص .)04هذا في ظل اختالف رؤى
ووجهات النظر بين الفصائل على المطلوب عمله في موضوع تطوير وتفعيل المنظمة.

وفي كانون ثاني/يناير  ،5002وخالل اجتماع الرئيس أبو مازن مع ممثلي الفصائل الفلسطينية

دعا إلى تشكيل لجنة برئاسة سليم الزعنون من أجل إعادة هيكلة وتشكيل المجلس الوطني والمجلس

المركزي التابعين لمنظمة التحرير (الطناني ،5002 ،ص.)29

ورأت حركة فتح في خطوات حركة حماس ودعواتها إلعادة بناء منظمة التحرير ككل ،محاولة

للسيطرة على مؤسسات المنظمة فرفضت مناقشة إعادة البناء حسب نموذج حركة حماس .فقد

احتوت الحوارات صراعا خفيا بين فكرة إعادة البناء التي تطالب بها حركة حماس والجهاد اإلسالمي
والجبهة الشعبية القيادة العامة وفكرة التفعيل والتطوير الذي تطالب به حركة فتح وتسعى من خالله

إلى التوفيق بين جميع القوى الفلسطينية وهو ما ترفضه حركة حماس (شعبان وأحمد ،5006 ،ص-02

 .)06فيقول الدكتور عادل الحكيم –عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية-القيادة العامة :-لقد

شاركت في حوار القاهرة  5002كل المشكلة تمثلت في أمر واحد أدى إلى تأخر اإلعالن لمدة
ثالثة أيام (تفعيل وتطوير أم إعادة بناء) في النهاية تم االتفاق على تفعيل وتطوير منظمة التحرير

الفلسطينية (شعبان ،5005 ،ص)505

فكان هناك اتجاهان في التعامل مع موضوع إصالح المنظمة ،اتجاه يقول ب "تفعيل منظمة
التحرير الفلسطينية" فقط ،ويتصور أن ذلك يتم بالعودة إلى تطبيق أسس العمل المتوافق عليها منذ

سنة  ،0962وتشكيل مجلس وطني جديد وفق نظام الكوتا والتعيين وبما يضمن مشاركة حركتا

حماس والجهاد اإلسالمي ،وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة .واتجاه آخر يرفض التفعيل ويطالب ب

"إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية" بما يعنيه من إعادة بناء للمشروع الوطني ،واعداد ميثاق
وطني جديد ،وتشكيل المجلس بحسب قاعدة االنتخابات ،وهو ما يعني انتهاء صيغة االئتالف

ونظام الكوتا بين الفصائل (الحسن ،صيف  ،5006ص )39بين الحديث عن تفعيل أو إعادة بناء،

تحدث الرئيس أبو مازن في حفل أدائه اليمين الدستورية بعد انتخابه ،عن إحياء مؤسسات منظمة
التحرير وتفعيل دورها .وعليه فإن أيا كان المصطلح وما يعنيه فإن المنظمة كان متفقا بين الجميع

على أنها بحاجة إلصالح بنيوي وسياسي يعيد للمنظمة حضورها ومكانتها كممثل وحيد للشعب
الفلسطيني ومرجعية فصائله ومؤسساته.

انعقد مؤتمر الحوار الفلسطيني في القاهرة بتاريخ  05-02آذار/مارس  ،5002بمشاركة الرئيس
الفلسطيني وحضور اثني عشر تنظيما وفصيال ،وقد صدر البيان الختامي للمؤتمر ،وتم التأكيد

فيه على "التمسك بالثوابت الفلسطينية دون أي تفريط ،وحق الشعب الفلسطيني في المقاومة من
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أجل إنهاء االحتالل واقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس ،وضمان حق عودة

الالجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم" .كما "وافق المجتمعون على تفعيل وتطوير منظمة التحرير
الفلسطينية وفق أسس يتم التراضي عليها بحيث تضم جميع القوى والفصائل الفلسطينية بصفة
المنظمة الممثل الشرعي الوحيد ،ومن أجل ذلك تم التوافق على تشكيل لجنة تتولى تحديد هذه
األسس وتتشكل اللجنة من رئيس المجلس الوطني وأعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة واألمناء العامين

لجميع الفصائل وشخصيات وطنية مستقلة ،ويدعو رئيس اللجنة التنفيذية لهذه االجتماعات" .ودعا
البيان إلى استكمال إصالحات النظام السياسي وعقد االنتخابات ،وااللتزام بالتهدئة ،وضرورة اعتماد

الحوار كوسيلة للتعامل بين القوى الفلسطينية( .مجلة الدراسات الفلسطينية ،5002 ،ص)020

وعليه فإنه كان من الممكن أن يشكل إعالن القاهرة خطوة مهمة على طريق إصالح منظمة التحرير

وبدء خطوات نحو ذلك .وحول عدد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني ،كان هناك توافق وشبه

إجماع على أن يكون في حدود 300عضو نصفهم من الضفة والقطاع والنصف اآلخر من الخارج،
حيث يتم اختيارهم عبر االنتخابات وبالتوافق حيث يتعذر االنتخاب.
فقد أصبحت حماس والجهاد أعضاء في أحد أطر المنظمة "لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير
الفلسطينية" ،والتي ستشرف على مهام إعادة تفعيل وتطوير هياكل المنظمة ،حتى إجراء انتخابات
جديدة للمجلس الوطني .واعتبرت مشاركة حماس والجهاد بلجنة تفعيل وتطوير المنظمة بمثابة

إعالن موافقتهما على دخول المنظمة ،بينما نفت حركة حماس أن تكون نتيجة إعالن القاهرة قد

انضمت للمنظمة ،وانما وافقت على المشاركة في اللجنة التي اتفق عليها لتفعيل وتطوير المنظمة

(نوفل وصالح ،5004،ص.)06

 -2االنتخابات التشريعية وأثرها على إصالح وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية:
تشكل االنتخابات التشريعية للسلطة الفلسطينية معادلة جديدة ومهمة تُفرض على عملية إعادة بناء
هيئات منظمه التحرير الفلسطينية (جقمان ،5002 ،ص .)24وتعتبر انتخابات المجلس التشريعي
الفلسطيني  5006تحوالً رئيسياً في المعادلة السياسية الداخلية والتي انعكست على مجمل أوضاع
السلطة وموضوع إصالح وتفعيل منظمة التحرير ،وهي االنتخابات التي فازت فيها حركة حماس

في أغلبية مقاعد المجلس في ظل قانون انتخاب مختلط.

ومع تسلم حماس كتاب التكليف بتشكيل الحكومة ،حددت إسرائيل شروط القبول بالحكومة والتي
تضمنتها الرباعية الدولية كشرط للتعامل مع الحكومة الفلسطينية ،وهي االعتراف بإسرائيل ،ونبذ

العنف ،وااللتزام باالتفاقيات الدولية الموقعة مع إسرائيل (أبو مطر ،5005 ،ص302؛ سعد،5002 ،

ص.)356
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رفضت حركة حماس عبر برنامج حكومتها اعتماد البرنامج السياسي لمنظمة التحرير للحكومة،

ونتيجة لذلك طالبت اللجنة التنفيذية من الحكومة تعديل برنامجها بعد أن الحظت أنه يخلو من

اإلقرار بمرجعية المنظمة كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني ،وال يتبنى برنامج المنظمة والسلطة

والت ازماتها (نوفل وصالح ،5004 ،ص )02وعليه ،فقد رفضت اللجنة التنفيذية برنامج الحكومة ،حيث

ال يعقل أن تعترف مرجعية أعلى بمرجعية أدنى ال تعترف بها وال بالقانون األساسي الذي عليه

جرت االنتخابات (أبراش ،5006 ،ص.)20

واعتبرت حماس أن التشريعي هو مرجعية الحكومة وليس اللجنة التنفيذية ،متجاهلة أن السلطة كلها

تشكلت بقرار من المنظمة وبناء على التزامات واتفاقيات دولية تحكم عملها ،وأن السلطة معنية

بالفلسطينيين بالضفة والقطاع فقط ،وهي أداة من أدوات المنظمة لتحقيق المشروع الوطني.
فيما رفضت الجبهتان الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب الدخول في حكومة حماس بسبب عدم
تضمين برنامج الحكومة اعترافا واضحا بالمنظمة ممثال شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني ،معتبرة

أن رفض االلتزام بق اررات الشرعية الدولية يعني استمرار الحصار اإلسرائيلي على الفلسطينيين ،كما

كانت هناك خشية من أجندة حماس اإلسالمية وارتباطها بجماعة اإلخوان الدولية (أبو رحمة،5002 ،

ص.)23
وفي شهر مارس  ،5006قامت اتصاالت بين حركة حماس وفاروق القدومي –مسؤول الدائرة

السياسية بالمنظمة ،-للبحث في إعادة بناء منظمة التحرير وتطبيق تفاهمات اتفاق القاهرة

سنة ،5002وفي هذا اإلطار قال أسامة حمدان -مسؤول العالقات الدولية في حركة حماس-إن
الحركة ترغب في تطبيق قرار مؤتمر الحوار الوطني الفلسطيني الذي عقد في القاهرة في آذار

مارس  5002بإعادة تفعيل منظمة التحرير ،كما أكد على أولوية ذلك بالنسبة لحركة حماس
(سعد ،5002،ص .)309ويمكن فهم موقف حماس بسعيها نحو تطبيق تفاهمات القاهرة حينها،
كمحاولة استكمال من الحركة السيطرة على باقي مؤسسات النظام السياسي متحصنة بنتيجة
االنتخابات (مع العلم أن حركة حماس حصلت عبر القائمة النسبية باالنتخابات على  59مقعد

مقابل  52مقعد لحركة فتح) ،والعتقادها بأنها ستتمكن عبر المنظمة مخاطبة العالم بأفضل من
المخاطبة عبر الحكومة ،وأن العالم سيضطر حينها للقبول بها ورفع الحصار المالي عن الحكومة

التي شكلتها.
إن البدء بإجراءات إصالح في المنظمة في ظل أغلبية لحماس بالمجلس التشريعي وفي ظل فشلها
في اعتماد برنامج يلقى قبول األطراف المؤثرة بالصراع الفلسطيني االسرائيلي ،وال يقبل بالشرعية

الدولية وال يعترف بالمنظمة والتزاماتها يعني تعرض المنظمة للحصار وتعريضها والمشروع الوطني
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الفلسطيني للخطر ،وهو ما يفسر موقف رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون في اجتماعه بأعضاء

من المجلس بأنه سيدافع عن المجلس بتركيبته الحالية ،وأن أعضاء التشريعي سيتم إضافتهم
للمجلس الحالي.
كما دعا الرئيس أبو مازن إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة كمخرج لألزمة السياسية التي
تهدد النظام السياسي والمشروع الوطني ووحدة الفلسطينيين ،وهي الدعوة التي رفضتها حركة حماس

وتمسكت بنتائج االنتخابات كما هي (سعد ،5002 ،ص )300وذلك رغم فشلها في فرض تقدم سياسي
يخدم رفع الحصار وتحقيق متطلبات الفلسطينيين .وعليه ،كان لفوز حماس وأزمة حكومتها ورفضها

االعتراف بتمثيل المنظمة وبرنامجها والتزاماتها ،سببا رئيسيا في تعثر إصالح وتفعيل المنظمة.
 -1وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة األسرى):

وفي محاولة للحد من حالة االحتقان الداخلي في الشارع الفلسطيني ،وتحقيق توافق سياسي تستند

عليه الحكومة يساهم في رفع الحصار ،جاء االعالن عن وثيقة موقعة من الحركة األسيرة بالسجون

االسرائيلية في التاسع من مايو مارس  ،5006والتي تشكل برنامج سياسي وخطة عمل متكاملة
نحو الوحدة ،وأهم ما جاء فيها ،أن خطة التحرك الفلسطيني تستند على أساس برنامج االجماع

الوطني والشرعية العربية وق اررات الشرعية الدولية المنصفة لشعبنا تمثلها منظمة التحرير والسلطة

حكومة ورئاسة والفصائل ،كما دعت لتشكيل حكومة وحدة ،واإلسراع في إنجاز ما تم االتفاق عليه
في القاهرة في مارس/آذار  5002فيما يتعلق بتطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ،وانضمام

حركتي "حماس" والجهاد اإلسالمي إليها بوصفها الممثل الشرعي والوحيد ،وغيرها من الق اررات

(وثيقة األسرى الفلسطينيين للوفاق الوطني.)5006 ،

وقد القت الوثيقة ترحيبا من الرئيس ومن حركة فتح وباقي فصائل منظمة التحرير ،كأساس للتوافق
الوطني ،أما حركة الجهاد فقد رفضت الوثيقة ،وتحفظت حركة حماس على الوثيقة ورأت أن هناك

بعض البنود ال تتوافق مع برنامجها ورؤيتها السياسية وهي بحاجة إلى إعادة صياغة وتعديل( .دنيا

الوطن )5006/6/04 ،ومع إصرار حماس على إخضاع الوثيقة للحوار والدراسة والتعديل ،أصر

الرئيس على عدم مناقشتها وقام بتحديد موعد لالستفتاء عليها في حال لم يتفق الطرفان على الوثيقة

في حواراتهما (خطاب السيد الرئيس حول االستفتاء على وثيقة األسرى.)5006/6/00 ،

وبعد حوارات مطولة بين الفصائل والفعاليات الفلسطينية ،صدرت الوثيقة بشكلها المعدل في
 ،5006/6/52مع االحتفاظ بمعظم نصوصها ،وابقاء نوع من الغموض المحتمل لتأويالت مختلفة

يمكن أن تستند إليها كل من فتح وحماس وباقي الفصائل .وأهم ما شملته الوثيقة بشكلها المعدل،

رفض االعتراف بإسرائيل والحديث عن الشرعية الدولية بعيدا عن ق ارراتها الخاصة بالشعب
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الفلسطيني ،وفيما يخص موضوع منظمة التحرير نصت المادة الثانية من الوثيقة على "اإلسراع في
إنجاز ما تم االتفاق عليه في القاهرة آذار  5002فيما يتعلق بتطوير وتفعيل منظمة التحرير

الفلسطينية وانضمام كل القوى والفصائل إليها  ،وفق أسس ديمقراطية ترسخ مكانة منظمة التحرير
الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في أماكن تواجده كافة  ، ...،وأن المصلحة الوطنية

تقتضي تشكيل مجلس وطني جديد قبل نهاية العام  ،... 5006باالنتخابات حيثما أمكن وفقاً لمبدأ
التمثيل النسبي وبالتوافق حيث يتعذر إجراء االنتخابات وفق آليات تضعها اللجنة العليا المنبثقة

عن الحوار( "...نص وثيقة الحوار الوطني (وثيقة األسرى المعدلة))5006 ،

ومع شروط حماس التي وضعتها أمام تشكيل حكومة وحدة ومنها إطالق سراح األسرى والمعتقلين
من نواب حركة حماس لدى االحتالل ،وضرورة أن يترافق تشكيل الحكومة مع ضمانات بفك
الحصار عنها ،وأن تتزامن المشاورات حول الحكومة الجديدة مع تفعيل ق اررات إعالن القاهرة بشأن

تفعيل وتطوير منظمة التحرير ومؤسساتها (سليمان ،5000 ،ص )042وهي الشروط التي تعكس عدم
رغبة بتشكيل حكومة وحدة خاصة عند الحديث عن النواب المعتقلين أو جلب ضمان برفع الحصار

قبل تشكيل الحكومة.

أما الرئيس أبو مازن فأبلغ حركة حماس بأن وثيقة األسرى بعد تعديلها لم تعد تصلح للتسويق
الدولي ،بحيث لم تعد تتوافق مع شروط اللجنة الرباعية (التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة ،5006

 ،5005ص ،)35وبذلك تكون قد فشلت وثيقة األسرى في تحقيق أهدافها عبر تشكيل حكومة وحدة،
إال أنها ستبقى وثيقة تستند إليها الفصائل في حواراتها الالحقة حيث أنها في كثير من بنودها

مبهمة وتحتمل التأويالت المتعددة.

 -2الصراع على الصالحيات واتفاق مكة :2112
مع فشل تشكيل حكومة وحدة وفق وثيقة األسرى المعدلة ،ومع حالة الفلتان األمني التي كانت
سائدة ،جاءت دعوة ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز للحوار بين فتح وحماس في مكة وهو

الحوار الذي تمخض عنه "اتفاق مكة" بتاريخ  2فبراير  ،5005وهو اتفاق نظر إليه الكثيرين ،على
أنه مجرد هدنة يحتاجها الطرفان مع عدم إغالق األفق أمام إمكان تطويرها إلى شراكة في السلطة

وتقاسمها على األقل لمرحلة قد ال تطول (عوكل ،5005 ،ص.)042

وأهم ما جاء باتفاق مكة ،التأكيد على حرمة الدم الفلسطيني ،واالتفاق على تشكيل حكومة وحدة،
وتأكيد مبدأ الشراكة ،وفي موضوع منظمة التحرير نص على "المضي قدما في إجراءات تطوير

واصالح منظمة التحرير الفلسطينية ،وتسريع عمل اللجنة التحضيرية استنادا لتفاهمات القاهرة

ودمشق ،وقد جرى االتفاق على خطوات تفصيلية بين الطرفين بهذا الخصوص"( .اتفاق مكة للوفاق
99

الوطني )5005/5/2 ،فتكمن أهمية اتفاق مكة أنه يشكل بداية جديدة إلعادة بناء النظام السياسي
بكامله وبما يعيد االعتبار لمنظمة التحرير وتفعيل دورها ومؤسساتها كمرجعية وكممثل شرعي وحيد

للشعب الفلسطيني وفق لجنتان كلفتا بمعالجة موضوع المنظمة والشراكة السياسية ،وقد اتفقتا على

المبادئ العامة لذلك (عوكل ،5005 ،ص.)045

وقد جاء بخطاب تكليف الرئيس أبو مازن إلسماعيل هنية ،بتشكيل الحكومة بناء على اتفاق مكة:

أنه "ندعوكم كرئيس للحكومة المقبلة االلتزام بالمصالح العليا للشعب  ...والعمل على تحقيق أهدافه

كما أقرتها المجالس الوطنية ومواد القانون األساسي ووثيقة الوفاق الوطني وق اررات القمم العربية،
وعلى أساس ذلك أدعوكم إلى احترام ق اررات الشرعية الدولية واالتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير

الفلسطينية" (خطاب تكليف إسماعيل هنية تشكيل الحكومة.)5005/5/02 ،
وحددت حركة حماس ،في تصريح ألسامة حمدان –مسئول العالقات الخارجية في حماس-بتاريخ
عدتها جوهرية إلصالح المنظمة ،وهي :ضرورة أن ترتكز عملية
 ،5005/2/5ثالث نقاط ّ
اإلصالح على أساس سياسي ومؤسسي وديمقراطي ،وضرورة أن يشارك الجميع في إعادة بناء

المنظمة بال استثناء ألي طرف ،وأن تكون عملية اختيار ممثلي الشعب بالمنظمة عبر االنتخابات
المباشرة .كذلك ضرورة االتفاق على ميثاق وطني جديد كشرط لدخول حماس للمنظمة ،كما طالب

أن يكون البرنامج السياسي نابعا من الميثاق ويحظى بالموافقة ومراقبة تنفيذه من المجلس الوطني
المنتخب (نوفل وصالح ،5004،ص.)50

وحول ردود الفعل على اتفاق مكة ،داخليا ،رأت الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية في االتفاق،
تكريسا للثنائية واالستقطاب والمحاصصة ،كما رفضت النص على "احترام اتفاقات منظمة التحرير

مع إسرائيل" ،ورأت في ذلك هبوطا في البرنامج الوطني الذي حملته وثيقة الوفاق الوطني

(5006نوفل وصالح ،5004،ص .)40أما خارجيا ،فقد رفضت الواليات المتحدة واسرائيل االعتراف

بحكومة فلسطينية ال تعترف بإسرائيل وال تتبنى االتفاقيات التي وقعها الفلسطينيون معها ،وال تتنصل
من االرهاب ،وال تطبق شروط الرباعية كاملة (شلحت ،5005 ،ص.)049

ومع استمرار الحصار واستمرار الخالفات بين مؤسستي الرئاسة ومجلس الوزراء على الصالحيات

لم يدم اتفاق مكة سوى عدة شهور نتيجة الصراع الدموي بين عناصر األجهزة األمنية ،وبين
عناصر القوة التنفيذية وكتائب القسام التابعة لحماس ،مما انتهى بسيطرة حركة حماس على قطاع

غزة بالقوة المسلحة ،األمر الذي وصفه الرئيس عباس انقالبا على الشرعية (سعد الدين،5002،

ص.)022
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المطلب الثاني :حوارات المصالحة وانهاء االنقسام ()2102-2112
 -0سيطرة حركة حماس على قطاع غزة وأثرها على الحوارات:

دخلت العالقات الفلسطينية الداخلية مع سيطرة حركة حماس بالقوة المسلحة على قطاع غزة مرحلة
جديدة من االنقسام السياسي والجغرافي والتي أثرت سلبا على مساعي إصالح وتفعيل منظمة

التحرير الفلسطينية وارتباطها بملفات أخرى وبالمصالحة الفلسطينية بشكل عام.

فقد أعقب أحداث االنقالب العسكري بغزة أصدر الرئيس محمود عباس ثالثة مراسيم في 04

حزيران/يونيو  ،5005أقال بموجبها رئيس الوزراء إسماعيل هنية ،واعالن حالة الطوارئ ،وتشكيل

حكومة إنقاذ حالة الطوارئ (المراسيم الصادرة عن الرئاسة الفلسطينية والقاضية بإقالة رئيس الحكومة إسماعيل
هنية واعالن حالة الطوارئ في جميع أراضي السلطة الوطنية ،صيف ،5005ص.)026

وفي  02تموز/يوليو  ،5005عقد المجلس المركزي الفلسطيني للمنظمة اجتماعا ألقى الرئيس فيه
خطابا ،ركز فيه على الدعوة إلى ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة على أساس

النسبية ،واإلعالن عن انتهاء اتفاق القاهرة بين الفصائل  ،5002والذي اتفق فيه على إعادة بناء

منظمة التحرير الفلسطينية (سعد ،5002 ،ص .)305وهو ما رفضته حركة حماس ،حيث ردت بأن

الرئيس ال يملك صالحيات الدعوة النتخابات مبكرة وأنها تتمسك باتفاقيات مكة واعالن القاهرة،
مؤكدة رفضها استخدام مؤسسات المنظمة مرجعية بديلة عن المجلس التشريعي.

كما اشترط الرئيس عباس والسلطة الفلسطينية على حركة حماس لبدء حوار معها ،أن تتراجع

الحركة عن االنقالب في غزة وتعتذر للشعب الفلسطيني ،كما عليها االعتراف بمنظمة التحرير

ممثال شرعيا وحيدا ،وااللتزام باالتفاقيات التي وقعتها وقبول الشرعيات التي قبلتها ،والذهاب إلجراء

انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة ،والوصول إلى اتفاق ال يجلب العزلة للقيادة أو الحكومة

الفلسطينية ،وال يعيد الحصار على الشعب الفلسطيني .وهو ما ترفضه حركة حماس ،فقد رفضت
االعتراف المسبق بالمنظمة قبل أن يتم إصالحها وتفعيلها ،وقبل أن تصبح الحركة عضوا فيها

(صالح ،5005 ،ص.)6

بادر الرئيس عباس في  5أيلول/سبتمبر  ،5005إلى ادخال تعديالت على قانون االنتخابات حيث

تنص المادة  42فقرة ( )6على ان من سيترشح البرلمان الفلسطيني عليه االعتراف بان منظمة
التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني واالعتراف بوثيقة اعالن االستقالل واحكام

القانون االساسي الفلسطيني (العقاد .)5009 ،والتساؤل هنا :لماذا لم يتم إقرار هذا القانون قبل
االنتخابات ،مع العلم بأن مواقف حماس من المنظمة والسلطة وااللتزامات واالتفاقيات الموقعة
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معلنة من قبل االنتخابات ،كما أنه كي يصبح هذا القرار ال يهدف إلى منع المعارضة من المشاركة

وأال يكون المجلس التشريعي من لون سياسي واحد ،فال بد أن يسبقه عملية إصالح وتفعيل لمنظمة
التحرير بما يشمل انتخاب أعضاء جدد واتفاق على برنامج سياسي واحد.
 -2المبادرة اليمنية:
حاولت جمهورية اليمن التدخل عبر مبادرة طرحتها لحل االنقسام الفلسطيني في  2آب ،5005

وعقب زيارة الرئيس أبو مازن لليمن في  9شباط/فبراير  ،5002صدرت المبادرة بصيغتها النهاية،

وذلك بإضافة بندها األول الذي دعا إلى "العودة باألوضاع لما كانت عليه قبل تاريخ 03

حزيران/يونيو ،5005والتقيد بما التزمت به منظمة التحرير واجراء انتخابات مبكرة رئاسية
وتشريعية" ،كما دعت الستئناف الحوار وأن الشعب الفلسطيني كل ال يتجزأ ،وأن تتشكل حكومة

وحدة وطنية ائتالفية (المبادرة اليمنية الستئناف الحوار وانهاء االنقسام الفلسطيني5005/2/2 ،م) .وهي
المبادرة التي القت ترحيبا من حركة فتح ومؤسسة الرئاسة ،بينما تحفظت عليها حركة حماس،

واعتبرت أن المبادرة للبحث والمناقشة واطا ار للحوار وليس للتنفيذ ،كما رفضت أن يكون وفدا باسم
المنظمة الطرف اآلخر في الحوار ،وانتهت الحوارات التي تمت بين األطراف في 53-09

مارس ،5002بالتوافق على إصدار "إعالن صنعاء" والذي نص على الموافقة على المبادرة اليمنية
كإطار الستئناف الحوار بين الحركتين؛ للعودة باألوضاع لما كانت عليه قبل أحداث غزة.

وهي المبادرة التي رفض الرئيس عباس أن تكون للحوار كما صدر في إعالن صنعاء وانما للتنفيذ
مباشرة ،وهو ما أكدته حركة فتح بأن االتفاق والحوار لتنفيذ االتفاق والذي يبدأ فور إعالن إنهاء

االنقالب على السلطة الشرعية في غزة (التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة  ،5009 ،5002ص.)32
ويشير رد حركة حماس على أنها تريد استخدام استمرار سيطرتها على قطاع غزة في ظل استمرار
الحوار لفرض شروطها وابتزاز السلطة بذلك ،وجعل الحوار مفتوحا لفترات مجهولة بما يضمن

استمرار سيطرتها على غزة وتنفيذ أجنداتها المتعددة ،وهذا ما يفسر إصرارها على أن تكون المبادرة
للحوار وليس للتنفيذ.
 -1الحوارات الفلسطينية في القاهرة:
في نهاية عام  ،5002دعت مصر الفصائل الفلسطينية لمؤتمر للحوار للوصول إلى اتفاق

للمصالحة ،كان مقر ار عقده في  00تشرين ثان/نوفمبر  ،5002اعتذرت حركة حماس عن
الحضور بحجة عدم قدوم وفدها من الضفة ،وعدم مشاركة الرئيس عباس في جلسات الحوار،

ووجود معتقلين لها بالضفة .وهو ما أثار غضب مصر ،كما حملت اللجنة التنفيذية حركة حماس
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المسؤولية التامة عن فشل انعقاد لقاء القاهرة (نوفل وصالح ،5004،ص )52والواقع أن حركة حماس

كانت تراهن على اقتراب انتهاء مدة والية الرئيس أبو مازن واستغالل الفراغ الدستوري ،على الرغم

أن القانون أكد على إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن.

بعد انتهاء العدوان االسرائيلي على قطاع غزة أطلقت مصر عملية الحوار بين حركتي فتح وحماس

يومي  52-54شباط/فبراير  ،5009والتحق بالحوارات باقي الفصائل األخرى في  56شباط/فبراير
 ،5009تناولت الحوارات خمس قضايا وهي :االنتخابات ،واألمن ،والحكومة االنتقالية ،ومنظمة
التحرير الفلسطينية ،والمصالحة الوطنية .وعقدت  6جوالت للحوار في القاهرة ،إال أن الحوارات

توقفت بسبب ربط حماس لموضوع المصالحة بملف المعتقلين لدى السلطة الفلسطينية (جبريل،

 ،5000ص )055وبينما كان متوقعا أن تلتقي الوفود الفلسطينية في  09تشرين أول/اكتوبر5009
ثم يتم التوقيع على االتفاق ،إال أن حركة حماس طالبت بتأجيل التوقيع على االتفاق ،فيما رأت

القاهرة بالتأجيل خسارة كبيرة للشعب الفلسطيني ،واهدار للجهد المصري (التقرير االستراتيجي الفلسطيني
لسنة  ،5000 ،5009ص.)36

عادت الوساطات العربية في محاولة إلنهاء االنقسام الفلسطيني بعد فشل مفاوضات التسوية في

أنابوليس خالل تلك الفترة (سعد ،5002،ص )305وبناءا على نتائج جوالت الحوار بين الفصائل
الفلسطينية ،طرحت مصر مبادرتها للمصالحة الفلسطينية وانهاء االنقسام في تشرين األول/أكتوبر
 ،5009بعنوان "اتفاق الوفاق الوطني الفلسطيني" والتي عرفت بالورقة المصرية ،وقد شملت حلوال

للمشاكل الناجمة عن االنقسام ،وأسسا لوحدة وطنية وتوحيدا للنظام السياسي الفلسطيني ،وفي

موضوع منظمة التحرير أكدت على ضرورة تفعيل وتطوير المنظمة وفقا التفاق القاهرة ،5002

ووثيقة األسرى ،وعلى أسس ديمقراطية ،كما اقترحت أن تبدأ اللجنة المكلفة بتطوير المنظمة بدأ
اجتماعاتها فور البدء بتنفيذ هذا االتفاق ،ودعت إلجراء االنتخابات للمجلس الوطني بشكل متزامن

مع االنتخابات الرئاسية والمجلس التشريعي في  52حزيران/يونيو( 5000النص الحرفي التفاق الوفاق
الوطني الفلسطيني المقترح مصرياً)5009 ،

قبلت حركة فتح قبول المبادرة المصرية من دون أي تحفظ أو تعديالت ،واعتبرتها فصائل المنظمة

في بعض بنودها خطوة نحو إنهاء االنقسام واصالح النظام السياسي الفلسطيني ،أما حركة حماس

فقد تحفظت على الورقة المصرية مطالبة إدخال تعديالت عليها ،فقد طالبت الحركة أن تكون

القيادة المؤقتة ،المزمع تشكيلها إلى حين إعادة انتخاب مؤسسات منظمة التحرير ،غير قابلة
للتعطيل ،وأن يتم تشكيل لجنة االنتخابات من جانب الرئيس عباس بالتوافق مع حركة حماس،

ورفضت إدراج قضية التهدئة بموضوع المصالحة ،وتحججت أيضا باستثناء بعض الفصائل من
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الحوار ،واستمرار االعتقاالت السياسية في الضفة الغربية ،وغيرها من المالحظات التي رفضتها
مصر والتي أكدت أن الورقة للتوقيع وليس للنقاش (أبو مطر ،5005 ،ص.)334

وفي ظل رفض حركة حماس توقيع الورقة المصرية ،سارع الرئيس عباس في  53تشرين

أول/اكتوبر  5009إلصدار مرسوم رئاسي بتحديد موعد  54كانون ثان/يناير  ،5000لالنتخابات

التشريعية والرئاسية ،إال أن حركة حماس رفضت المرسوم ،وهاجمت الرئيس واصفة إياه بفاقد

الشرعية وأنه ضرب بعرض الحائط جهود المصالحة الوطنية وانهاء االنقسام (نوفل وصالح،5004،

ص )59وهي الخطوة التي حاول فيها الرئيس فرض حلول عملية تساهم بإنهاء االنقسام وتجدد
شرعية النظام السياسي ،في ظل مماطلة حركة حماس في موضوع الحوارات واختالق أسباب تأجيل

االتفاق.
ومع إقرار المجلس المركزي تمديد والية الرئيس عباس والمجلس التشريعي حتى إجراء انتخابات

عامة في الضفة والقطاع ،وهو ما أدى لهجوم من حركة حماس على المجلس المركزي ومنظمة

التحرير ،وبأن المجلس المركزي ال يملك الصالحية الدستورية لذلك ،وأنه هيئة غير شرعية ومنبثقة
عن هيئات منتهية الصالحية (التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة  ،5000 ،5009ص.)45

وفي العام  5000طرأت العديد من العوامل التي أثرت على مسار المصالحة الفلسطينية ودفعت
بالحوارات نحو تحقيق تقدم بين األطراف ،ومنها ،انسداد أفق المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية،

وقرار القيادة الفلسطينية بالتوجه إلى األمم المتحدة للحصول على العضوية لدولة فلسطين ،كذلك

اندالع الثورات العربية التي أثرت على المنطقة وخصوصا مصر وتحرك الشارع الفلسطيني في
حراك مشابه مما دفع األطراف الفلسطينية لالستجابة للحراك نحو دعوات الحوار والمصالحة (خوري،

صيف ،5000ص.)2

أما حركة حماس فقد كانت تراهن على سقوط فتح تحت تأثير فشل المفاوضات والصراعات الداخلية

بالحركة ،وهي الرهانات التي سقطت فقد أطاحت الثورات العربية بمحوري االعتدال والممانعة،
واختالل العالقة مع النظام السوري ،كما لم تستطع حركة حماس الجمع بين احتفاظها بالسلطة في
غزة واالستجابة الستحقاقات الحكم واالستمرار في ممارسة المقاومة المسلحة ،فاختارت السلطة

والتهدئة مع إسرائيل ،األمر الذي أضعف شرعيتها (المصري ،5000 ،ص .)9والواقع أن حركة حماس
من االنقالب دخلت في مرحلة هدنة مع االحتالل أوقفت فيها العمل المقاوم باستثناء فترات

االعتداءات على قطاع غزة ،وكان الهدف من ذلك الحفاظ على حكم الحركة واستم اررية سيطرتها
على قطاع غزة.
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 -2اتفاق الوفاق الوطني الفلسطيني :2100
سعت مصر ما بعد الثورة إلى إنهاء ملف المصالحة الفلسطينية وانجازه ،فأشرفت على إدارة الحوار
بين حركتي فتح وحماس عبر لقاءات متتابعة ،ومع أخذ مالحظات الحركتين على الورقة المصرية،

وفي  55نيسان/ابريل  ،5000وقعت الحركتان على اتفاق المصالحة باألحرف األولى بين
الحركتين ،وتم االحتفال الرسمي بحضور الفصائل في  4مايو .5000
وأهم ما جاء في محضر اجتماع التفاهمات الذي تم توقيعه بين الحركتين والذي تم فيه التوصل

لصيغ توفيقية للنقاط المختلف عليها باتفاقية الوفاق  ،5009أن تجري االنتخابات التشريعية
والرئاسية والمجلس الوطني متزامنة بعد عام من تاريخ توقيع اتفاقية الوفاق الوطني من جانب

الفصائل والقوى الفلسطينية .وأن تكون مهام وق اررات اإلطار القيادي المؤقت غير قابلة للتعطيل

وبما ال يتعارض مع صالحيات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ،وتم االتفاق على تشكيل حكومة

من كفاءات وطنية وبالتوافق تكون مهامها التحضير لالنتخابات ومعالجة قضايا المصالحة الداخلية
ومتابعة إعمار غزة وانهاء الحصار وتوحيد المؤسسات بين غزة والضفة ،كما شملت التفاهمات

اتفاق على تفعيل المجلس التشريعي طبقا للقانون األساسي( .محضر اجتماع بيان التفاهمات حول
المصالحة الوطنية الفلسطينية،

)5000/4/55

كما شمل اتفاق القاهرة على تفاهمات شفوية شملت عدد من المسائل ،مثل االتفاق على تأجيل

توحيد األجهزة األمنية إلى ما بعد االنتخابات المقبلة ،واالتفاق على تطبيق االتفاق بالتتابع ال
بالتوازي ،وهي التفاهمات التي تتعارض مع التفاهمات المكتوبة (المصري ،5000 ،ص.)5
ورغم توقيع االتفاق واالحتفال بتوقيع المصالحة إال أن االتفاق لم يدخل حيز التنفيذ ،فقد وفر مجرد
توقيع االتفاق أهدافا لكل من الطرفين ،فإلى حين تشكيل الحكومة والى حين إجراء االنتخابات
واستنادا للتنفيذ المتتابع للتفاهمات ،يستطيع كل من الطرفين الحاكمين بغزة والضفة ،االستمرار

بالتفرد بالحكم بأريحية وكذلك المضي لكل منهما بمشروعه السياسي وأدواته دون اعتراض من

اآلخر أو شع ور بعدم الشرعية لحكمه ،وبالتالي لم تتولد دوافع ليدخل االتفاق حيز التنفيذ .كما
ساهم الموقف األمريكي واإلسرائيلي الرافض للمصالحة في عرقلة تنفيذ االتفاق.

ومع تأكيد الرئيس بأن البرنامج السياسي للحكومة االنتقالية ستكون ملتزمة بسياسة منظمة التحرير،
رفضت حماس ذلك مهاجمة البرنامج السياسي للرئيس ،مؤكدة أن الحكومة ال تحمل برنامجا
سياسيا ،واستمرت الخالفات على شخص رئيس الوزراء حيث رفضت حماس اسم سالم فياض

مرشحا لرئاسة الحكومة التوافقية ،واستمر تعطيل تشكيل الحكومة في ظل انتظار نتائج خطوة
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الذهاب للحصول على العضوية في مجلس األمن (التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة ،5000 ،5000
ص)32

في  53تشرين ثان/نوفمبر  ،5000جرى لقاء بين الرئيس عباس وخالد مشعل رئيس المكتب
السياسي لحماس في القاهرة ،حيث تمخض عنه إعالن الطرفين عن بدء شراكة حقيقية ،وانطالقة

فعلية في مسار المصالحة الفلسطينية الداخلية ،وخالل اللقاء تم االتفاق على عقد لجنة منظمة
التحرير الفلسطينية الخاصة بإعادة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية "اإلطار القيادي

المؤقت" .وهو اللقاء الذي لم ينتج عنه أية خطوات عملية (وكالة فلسطين برس لألنباء.)5000/00/53 ،

وفي 50كانون أول/ديسمبر  5000التقت الفصائل الفلسطينية في القاهرة ،ووقعت على محضر
تفاهمات جديد اتفقت فيه على آليات لتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني ،ففي موضوع منظمة

التحرير "توافقت الفصائل على أن يتم مناقشة موضوع منظمة التحرير الفلسطينية خالل اجتماع

لجنة منظمة التحرير المنصوص عليها في إعالن القاهرة  5002واتفاقية الوفاق الوطني 5000

المقرر يوم  5000 -05 -55والذي دعا إليه الرئيس محمود عباس" ،كذلك جرى االتفاق على
"أن يتم تشكيل الحكومة بحلول  5005-0-30وذلك بعد التشاور مع جميع الفصائل وحسب

اإلجراءات المتفق عليها"

(النص الرسمي لما تم االتفاق عليه بين الفصائل الفلسطينية)5000-05-50 ،

 -2إعالن الدوحة  2شباط/فبراير :2102
وفي إطار تجاوز أزمة تشكيل الحكومة واالتفاق على شخص رئيس الوزراء والبرنامج السياسي

للحكومة ومهامها ،وعقب لقاء الرئيس محمود عباس بخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس

في الدوحة ،صدر "إعالن الدوحة" في  6شباط/فبراير  ،5005وتم االتفاق فيه على التأكيد على

االستمرار بخطوات تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وعقد اجتماع للجنة تفعيل وتطوير

المنظمة ،كذلك تشكيل حكومة التوافق من كفاءات مهنية مستقلة برئاسة الرئيس وتكون مهمتها
تسهيل االنتخابات الرئاسية والتشريعية والبدء بإعمار غزة ،كما أكد اإلعالن على استمرار عمل

لجان المصالحة ولجنة االنتخابات المركزية(.إعالن الدوحة)5005/5/6 ،

وفور توقيع إعالن الدوحة ،برزت خالفات داخلية في قيادة حركة حماس ،فقد رفضت قيادات حركة
حماس في قطاع غزة إعالن الدوحة وعارضوا إسناد رئاسة حكومة التوافق الوطني إلى الرئيس

عباس ،كما عارضت كتلة حماس البرلمانية االتفاق ورأت أن إعالن الدوحة مخالف للقانون ويمثل

تجاوز للمجلس التشريعي (صالح ،5005 ،ص.)42،46
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ثم تتابعت الحوارات بين حركتي فتح وحماس ليتم التوصل التفاق جديد في  ،5005/2/50تم

االتفاق خالله على بدء اللجنة المركزية عملها في قطاع غزة ،كذلك البدء بمشاورات تشكيل

الحكومة ،كما نص االتفاق على أن تستأنف لجنة االنتخابات المكلفة بإعداد قانون انتخابات

المجلس الوطني عملها ،حتى تتمكن من انجاز عملها وبما يهيئ إلجراء االنتخابات الرئاسية

والتشريعية والمجلس الوطني بالتزامن (نص االتفاق الرسمي بين حركة فتح وحركة حماس.)5005/2/50 ،

إن انعدام الثقة بين الطرفين تسبب في تعثر كل محاولة للمصالحة ( )swart, 2019, p1فرغم كثرة
وتتابع الحوارات واالتفاقيات واعتماد لجان للمصالحة وتحديد جداول زمنية لتطبيق االتفاقيات ،إال
أن رغبة حقيقية ومصلحة بالمصالحة واستعدادا لتحمل ثمن قرار المصالحة لم يتوفر لدى الطرفين
على األقل بشكل متزامن ،وأن استعداد أحدهم للتقدم نحو المصالحة بلحظة ما هو إال نتيجة لشعوره

بأزمة ما ويرى بالمصالحة وسيلة للتخفيف منها.

 -2اتفاق الشاطئ  21نيسان/ابريل :2102
جرى توقيع اتفاق الشاطئ في  53نيسان  /أبريل  ،5004في ختام المباحثات التي أجراها وفد من
م .ت .ف .برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد مع عدد من مسؤولين في حركة

حماس أبرزهم موسى أبو مرزوق مسؤول ملف المصالحة في حركة حماس وقد تضمن هذا االتفاق
سبعة بنود (شاهين ،5004 ،ص ،)022أولها " التأكيد على االلتزام بكل ما تم االتفاق عليه في اتفاق
القاهرة والتفاهمات الملحقة واعالن الدوحة؛ واعتبارها المرجعية عند التنفيذ " .ثانيهما :تشكيل

الحكومة التوافق الوطني بالتوافق من تاريخ االتفاق واالعالن عنها خالل الفترة القانونية المحددة

بخمسة أسابيع ،وقيامها بكافة التزاماتها .ثالثهما :تزامن االنتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس

الوطني .رابعهما :منظمة التحرير ،حيث "تم االتفاق على عقد لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير

الفلسطينية ،لممارسة مهامها المنصوص عليها في االتفاقات ،في غصون خمسة أسابيع من
تاريخه ،والتأكيد على دورية وتواصل اجتماعاتها بعد ذلك" .خامسهما :لجنة المصالحة المجتمعية.

سادسهما :لجنة الحريات .سابعهما :المجلس التشريعي (بيان صادر عن لقاء وفد منظمة التحرير

الفلسطينية مع حركة حماس إلنهاء االنقسام وتنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية.)5004 /4/53 ،
وفي خطوة متقدمة باتجاه انهاء االنقسام ،ونتيجة لمباحثات اتفاق الشاطئ حول تشكيل الحكومة،
وفي ظل الجمود في باقي ملفات الحوارات والمصالحة ،اتفقت حركتا فتح وحماس على تشكيل

حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله ،ومعظم أعضائها من المستقلين،

وبرنامجها السياسي يتبع للرئيس أبو مازن ،وأدى وزراء حكومة الوفاق الوطني اليمين القانونية أمام

الرئيس عباس بتاريخ  5يونيو/حزيران ( .5004وكالة معا االخبارية،
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)5004/6/5

غير أن اتفاق الشاطئ لم يحقق مصالحة حقيقية بين الطرفين ،فلم تفعل ملفات منظمة التحرير أو

المجلس التشريعي ،ولم تنجز لجنة الحريات شيئاً حقيقيا ،فحركة حماس تعتبر حكومة الوفاق
حكومة إجماع وطني ،وأن اإلطار القيادي المؤقت هو المخول بالموافقة على برنامجها واق ارره،
وليس الرئيس .كما طالبت بضرورة نيل الثقة من طرف المجلس التشريعي (الحسيني،5006 ،

ص.)049

ويفترض انه وبتشكيل حكومة الوفاق يكون قد انتهى انقسام النظام السياسي الفلسطيني ،وأنه قد
أصبحت هنالك حكومة واحدة تمارس مهامها في الضفة الغربية وقطاع غزة ،وأن تهيئ الحكومة

األجواء إلجراء االنتخابات وانهاء مظاهر وآثار االنقسام وتعمل على توحيد المؤسسات الحكومية
بالضفة وغزة.

المطلب الثالث :حوارات المصالحة في ظل حكومة الوفاق()2101-2102
 -0تمكين حكومة الوفاق من مهامها في قطاع غزة

إن حكومة الوفاق الوطني والتي تشكلت بالتوافق ونتيجة للحوارات بين الفصائل ،تفترض وبشكل
وزرات
أساسي كي تنجح في مهمتها بإنهاء مظاهر االنقسام واستعادة وحدة الجهاز الحكومي – ا

وقضاء وسلطات – بين الضفة وغزة ،وجود تهدئة بين االحتالل اإلسرائيلي وفصائل المقاومة

المسلحة.

حاولت الحكومة العمل في قطاع غزة عبر و ازراتها ،إال أنها اصطدمت بسيطرة ورفض التعاون من
وكالء الو ازرات في غزة والذين عينتهم حركة حماس ،كذلك في الجهاز القضائي وسلطات الحكم

األخرى ،وفي  05يونيو/حزيران  5004وقعت عملية اختطاف لثالث مستوطنين بالخليل ،أعلنت

حركة حماس الحقا مسئوليتها عن العملية ،استغلت إسرائيل الحادثة لتبرير اعتداءاتها على قطاع

غزة ،وقد أثار مقتلهم سلسلة من أعمال العنف أدت إلى شن حرب (عدوان) إسرائيلي على قطاع

غزة بتاريخ  2يوليو/تموز ( 5004الحياة )5004/2/50 ،وعلى الرغم من أن المقاومة حق مشروع
إال أن حركة حماس تجاوزت التوافق الفلسطيني على أن موضوع التهدئة والمقاومة قرار جماعي

تحدده األطراف الفلسطينية وفق المصلحة الوطنية ومتطلبات المرحلة والتي كان يجب التركيز على

الوحدة وانهاء االنقسام وبما يحتاجه من استمرار للتهدئة.

حاولت حكومة الوفاق خالل العدوان ،القيام بمسؤوليتها تجاه قطاع غزة فترة الحرب ،إال أنها قوبلت
بمنع من العمل من قبل حركة حماس ،فقد تعرض وزير الصحة عند دخوله للقطاع العتداء من
عناصر الحركة ،واعتبرت كتلة فتح البرلمانية االعتداء على وزير الصحة في حكومة التوافق

الوطني جواد عواد ،اعتداء على المصالحة من أصحاب التيار التوتيري في حركة حماس والذي
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لم يرق له ما تحقق من نجاح على صعيد إنهاء االنقسام واستعادة وحدة الوطن وتشكيل حكومة

التوافق الوطني( .وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية –وفا ،)5004/5/02 ،وهو ما فهم منه رغبة حركة
حماس باالستفراد بحكم القطاع والسيطرة على موارده جميعها واستغاللها لصالح تنفيذ أجندات

الحركة.

فقد صرح إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة قبيل تشكيل حكومة الوفاق الوطني " تركنا الحكومة
ولم نترك الحكم " (شاهين ،صيف ،5004ص .)029وهو ما يعكس رؤية حركة حماس نحو هذه
الحكومة حيث أرادت أن تخلي مسؤوليتها عن أوضاع القطاع المتردية لتتحملها حكومة الوفاق

بينما تستمر حركة حماس في السيطرة والحكم الفعلي لقطاع غزة .وهذا يدل على عدم مصداقية
وعدم جدية حركة حماس في تطبيق اتفاقات المصالحة وتوحيد النظام السياسي ،ويدلل على أن

االستئثار بالحكم وميزاته يطغى على تفكيرها وليس المصلحة الوطنية ومستقبل المشروع الوطني.

باعتبار أن حكومة الوفاق الوطني هي حكومة جاء نتاج توافق فصائلي وعليه فإن أية تعديل وزاري
يقتضي توافق بين مختلف األطراف المتوافقة غير أن جرى تعديل وزاري على الحكومة دون توافق
ومعارضة معلنه من حركة حماس والعديد من فصائل منظمة التحرير فقد ارتأت حركة حماس أن

التعديل الحكومي هو" اجراء غير دستوري وخارج عن التوافق ويمثل انقالبا على اتفاق المصالحة
والحكومة أصبحت انفصالية " (الجرباوي ،5002 ،ص.)40-39
 -2محاوالت عقد المجلس الوطني الفلسطيني:
جرت محاولة لعقد المجلس الوطني الفلسطيني في  02 – 04أيلول/سبتمبر  5002فقد أعلن

الرئيس أبو مازن وتسعة من أعضاء اللجنة التنفيذية تقديم استقاالتهم لرئاسة المجلس الوطني
الفلسطيني من أجل إيجاد السبب القانوني النتخاب لجنة تنفيذية جديدة (موقع عرب ،42

 .)5002/2/53وقد رفضت حركة حماس المشاركة في هذه الجلسة حيث قال عضو المكتب

السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق " استقالة أعضاء اللجنة التنفيذية تهدف إلتاحة الفرصة
أمام الرئيس عباس لتشكيلها من جديد للتفرد في القرار السياسي بال منازع " .واعتبر أن "من
يتصرف هذا التصرف بالتأكيد ال يمكن أن يدعو اإلطار القيادي المؤقت إلعادة تشكيل المنظمة

على أسس ديمقراطية لتشمل الجهاد اإلسالمي وحماس"(نفس المرجع.)5002/2/53 ،

في حين طالبت حركة الجهاد اإلسالمي تأجيل عقدة الجلسة والتحضير لمجلس وطني وحدوي أما

الجبهة الشعبية فقد أعلنت مقاطعتها للجلسة وطالبت بالتأجيل لمصلحة التحضر لدورة عادية وفق
اتفاق المصالحة أما الجبهة الديمقراطية واالتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا أعلنا استعدادهما
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للمشاركة في جلسة عادية مع رفض تحويلها إلى جلسة استثنائية تتجاوز صالحيتها في ملء

الشواغل الناجمة عن االستقاالت إلى انتخاب اللجنة التنفيذية بالكامل (شاهين ،5002 ،ص.)500

في هذا السياق أطلق رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشغل مبادرة للخروج من األزمة
الفلسطينية تضمنت تأجيل جلسة المجلس ودعوة اإلطار القيادي المؤقت للمنظمة إلى االنعقاد في

أية عاصمة عربية للتشاور في هذا الموضوع وغيرها من الملفات الفلسطينية الداخلية وردت حركة
فتح على مبادرة مشعل بأنه ال حاجة لحوارات جديدة أو اتفاقات جديدة وانما االلتزام بما تم التوقيع
عليه وأن حماس هي الوحيدة التي لم تلتزم من كل فصائل العمل الوطني (شاهين ،5002 ،ص.)505
غير أن األحوال لم تكن مواتية لعقد المجلس ،ما دفع برئيس المجلس سليم الزعنون في
9أيلول/سبتمبر إلى تأجيل عقد المجلس وذلك استجابة لطلب معظم أعضاء اللجنة التنفيذية وعدة

فصائل وشخصيات وطنية .فقد وقع  06عضوا في اللجنة التنفيذية رسالة وجهت إلى رئيس المجلس

الوطني تطالب بتأجيل الجلسة والتحضر لدورة جديدة وفقا األعراف المتبعة والعمل على تشكيل
لجنة تحضيرية لها برئاسة رئيس المجلس وعضوية أعضاء اللجنة التنفيذية ومكتب رئاسة المجلس

واألمناء العامين لجميع فصائل العمل الوطني الفلسطيني بما يشمل حركتي حماس والجهاد

اإلسالمي وفقا التفاقات المصالحة (نفس المرجع ،5002 ،ص .)509،500وهنا يبرز التساؤل عن

مدى الحاجة لتشكيل اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في ظل وجود إطار قيادي مؤقت تقع
على عاتقه مهمة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية!
 -1اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني  00-01كانون الثاني/يناير:2102
وفي إطار مساعي عقد المجلس الوطني ،عقدت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني أربعة

اجتماعات خالل العام  5006في مدينة رام الله ،بدون مشاركة حركتي حماس والجهاد اإلسالمي،
وبعد سلسلة مشاورات بين الفصائل بما فيها حركتي حماس والجهاد ،واستنادا إلى قرار للجنة

التنفيذية ،تم توجيه الدعوة ألعضاء اللجنة التحضيرية لالجتماع يومي 00و 00كانون

الثاني/يناير 5005في لبنان ،وأكد سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني خالل االجتماع على
ضرورة انعقاد المجلس الوطني لتجديد البنى التنظيمية لمنظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل دورها،

وانتخاب لجنتها التنفيذية ومجلسها المركزي ،واقرار البرنامج السياسي للمرحلة المقبلة لمواجهة
التحديات التي تواجهنا ،وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية (المجلس الوطني الفلسطيني.)5005/0/00 ،

وأكد المجتمعون في البيان الختامي لالجتماع على ضرورة عقد المجلس الوطني الفلسطيني بحيث

يضم القوى الفلسطينية كاّفة وفقاً إلعالن القاهرة ( )5002واتفاق المصالحة الموقع في 4آيار/مايو

 5000من خالل االنتخاب ،حيث أمكن ،والتوافق حيث يتعذر إجراء االنتخابات ،وعلى ضرورة
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تنفيذ اتفاقات المصالحة ،والعمل على إجراء االنتخابات ،كما دعا البيان الرئيس أبو مازن إلجراء

مشاورات من أجل التوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية ،كما اتفق المجتمعون على ان تواصل

اللجنة التحضيرية عملها وان تعقد اجتماعاتها بشكل دوري بمشاركة القوى الفلسطينية كاّفة لحين
انعقاد المجلس الوطني ،وطلبت اللجنة من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني استكمال اإلجراءات
الضرورية إلنجاز نظام انتخابات المجلس الوطني (المجلس الوطني الفلسطيني.)5005/0/05 ،
ويمكن القول إن اجتماع اللجنة التحضيرية في بيروت لم يستطع تقديم اختراق حقيقي في اتجاه
عقد مجلس وطني توافقي يساهم في إنهاء االنقسام وتعزيز الوحدة ،وذلك عبر تأكيده على ما تم

االتفاق عليه وتأجيل عقد المجلس لما بعد إجراء االنتخابات والتي تتطلب إنهاء االنقسام ،فيستمر

الوضع القائم بأن االنقسام يؤثر على إصالح وتفعيل المنظمة ،بدال من أن تتحول المعادلة لتكون
أن إصالح وتفعيل المنظمة يساهم بإنهاء االنقسام.

 -2اتفاق المصالحة  02تشرين األول/اكتوبر :2102
جاء اتفاق 05تشرين األول/اكتوبر 5005كمخرج وكحل مفترض ألزمة كل من حركة حماس
والسلطة الفلسطينية ،فحركة حماس قبلت بالمصالحة ضمن شروط رفضتها سابقا ،بسبب فشلها

الداخلي في الحكم وادراجها على المستوى الخارجي ضمن التنظيمات اإلرهابية ،واألزمة االقتصادية
بسبب تدمير أنفاقها الحدودية مع مصر ،عالوة على تقليص السلطة نفقاتها تجاه قطاع غزة،

وتراجع الدعم القطري وتصنيف جماعة اإلخوان في مصر جماعة إرهابية ،وقد أرادت التخلص من

أعباء الحكم المتزايدة والتي ربما تؤدي إلى انفجار شعبي داخلي بوجهها (عبد الحميد ،5002 ،ص)93

أما على صعيد حركة فتح والسلطة الفلسطينية ،والتي اتخذت مجموعة من اإلجراءات العقابية تجاه

قطاع غزة مبررة ذلك بهدف إجبار حماس على السير باتجاه المصالحة ،ومن أجل استعادة السيطرة

على قطاع غزة ،كذلك فقد دفعت عوامل أخرى للمصالحة ،منها جمود عملية السالم وفشل مسار
أوسلو ،كذلك أهمية توحيد وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني في ظل الحديث عن خطة أمريكية

جديدة للسالم قد ال تلبي الحد األدنى من الحقوق الفلسطينية (أبو كريم ،5005 ،ص.)4

وفي إطار الجهود المصرية في ملف المصالحة ،طالبت مصر من حركة حماس حل لجنتها
اإلدارية لقطاع غزة ،وهو المطلب الذي وضعته حركة فتح كشرط للحوار مع حركة حماس ،وهو

ما استجابت له حركة حماس حيث أعلنت في تاريخ  05أيلول/سبتمبر  5005حل اللجنة اإلدارية
التي كانت قد شكلتها في مارس/آذار الماضي ،ودعت حكومة الوفاق للقدوم إلى قطاع غزة لممارسة
مهامها والقيام بواجباتها ،كذلك أعربت عن موافقتها إلجراء االنتخابات العامة ،واستعدادها لتلبية
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الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة  5000وملحقاتها ،وتشكيل

حكومة وحدة وطنية (األناضول.)5005/9/05 ،

وتم التوصل نتيجة للحوار بين حركتي فتح وحماس إلى اتفاق  05أكتوبر/تشرين األول ،5005
والذي ينص على تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها بشكل كامل في قطاع غزة،

وحل مشكلة موظفي قطاع غزة مع توفير الحكومة لرواتب لهم فور تمكن الحكومة من التحصيل

والجباية (السبيل .)5005/00/04 ،أي أن االتفاق بحث إعادة األوضاع لما كانت عليه قبل االنقالب،

عبر تسلم السلطة إلدارة قطاع غزة مع استيعاب موظفي حركة حماس وايجاد حلول للملف األمني،
على قاعدة وحدة النظام السياسي والتداول السلمي للسلطة عبر صندوق االنتخابات.

وعقدت الفصائل يومي  55-50تشرين الثاني/نوفمبر  5005اجتماعا ،بدعوة من جمهورية مصر

العربية ،رحب المجتمعون في بيانهم الختامي باالتفاق بين حماس وفتح ،وأكد على مكانة المنظمة
كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني ،فجاء فيه "انطالقا من أن منظمة التحرير الفلسطينية هي

الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني داخل الوطن وخارجه ،أكد المجتمعون ضرورة اإلسراع
بخطوات تطوير وتفعيل منظمة التحرير وفقا إلعالن القاهرة عام  ،5002ودعوة لجنة تفعيل
وتطوير المنظمة لالجتماع لتحقيق ذلك" .كما نص على "دعوة لجنة االنتخابات المركزية والجهات

المعنية إلنجاز كافة أعمالها التحضيرية إلجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني
المتزامنة في موعد أقصاه نهاية ( "5002البيان الصادر عن اجتماع فصائل العمل الوطني الفلسطيني في

القاهرة.)5005/00/55 ،

كان من المفترض أن يتم تنفيذ اتفاق 05تشرين أول/اكتوبر  5005كما هو مفصل بنصه ،إال أن

الخالفات برزت من جديد حول تمكين الحكومة حيث ادعاء السلطة أن الحكومة لم تُمكن من
عملها ،ولم تستلم الجباية ،وعلى صعيد حركة حماس رأت بأن عدم صرف رواتب موظفي غزة

الذين عينتهم تجاو از لالتفاق .كما أن السلطة الفلسطينية عندما تبقي العقوبات المفروضة على

قطاع غزة بما يشمل تقليصات رواتب موظفي السلطة بالقطاع على الرغم من حل اللجنة اإلدارية،
وترفع شعار التمكين بدال من شعار المشاركة ،وال تتصرف كسلطة للجميع ،فإنه يضع الشكوك

حول رغبتها بالسير في المصالحة ،أو يعكس رؤية مغايرة للواقع السياسي أن في إمكانها فرض
استسالم غير مشروط على حركة حماس (الطاهر ،5002 ،ص.)50
وعقب تصريحات من بعض قيادات حركة حماس ،هاجمت خاللها الحكومة الفلسطينية ،حدثت

بعد ذلك محاولة اغتيال لرئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات العامة أثناء زيارتهم لقطاع غزة،

واتهم الرئيس محمود عباس حركة حماس بالوقوف وراء عملية االغتيال ،وأعلن أنه سيتخذ إجراءات
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وطنية وقانونية ومالية من أجل المحافظة على المشروع الوطني ،الفتا إلى أن نسبة تمكين الحكومة

ر ،وهي االتهامات التي نفتها حركة حماس (سنا اإلخبارية.)5002/3/09 ،
بغزة تساوي صف اً

وعقب محاولة االغتيال لرئيس الوزراء واالتهامات المتبادلة حولها ،انقطعت الحوارات بين حركتي

فتح وحماس ،هذا في ظل سعي حركة حماس عبر الوسيط المصري للوصول لتفاهمات أمنية مع
االحتالل اإلسرائيلي تتحول لهدنة طويلة بما يشمل تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة

عبر إدخال أموال ومساعدات وفتح للمعابر ،وهو األمر الذي تعارضه قيادة السلطة والمنظمة والتي

ترى بأنها المخولة لتمثيل الشعب الفلسطيني والتفاوض باسمه ،كما ترى بالتفاهمات األمنية جزءا
من رؤية سياسية أوسع تعزز فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية في إطار ما يعرف ب "صفقة

القرن" ،وهو ما ترفضه حركة حماس حيث تعتبر التفاهمات بدون ثمن سياسي.

المطلب الرابع :آليات اإلصالح والتفعيل لمنظمة التحرير وفق حوارات المصالحة
أقرت الحوارات بين الفصائل ،وفي االتفاقيات الموقعة ،عددا من اآلليات والق اررات فيما يخص

إصالح وتفعيل منظمة التحرير ،السيما على مستوى اتخاذ القرار ،حيث تقرر تشكيل ما يعرف ب

"الهيئة القيادية العليا" ،وعلى مستوى البرنامج ،حيث اعتماد وثيقة  ،5006كأساس لبرنامج سياسي

متفق عليه ،وكذلك على مستوى تجديد عضوية المجالس الوطني والمركزي وتجديد شرعية األعضاء
عبر االنتخابات .وهي المخرجات التي من المفترض أن تؤسس لعملية إصالح وتفعيل شاملة

للمنظمة

 -0تشكيل لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية "اإلطار القيادي المؤقت"
جاءت فكرة تشكيل لجنة لتفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية في إعالن القاهرة

05مارس/آذار  ،5002الصادر عن الفصائل الفلسطينية ،بحيث تضم هذه اللجنة رئيس المجلس

الوطني وأعضاء اللجنة التنفيذية واألمناء العامين لجميع الفصائل الفلسطينية وشخصيات وطنية

مستقلة ،باعتبار المنظمة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ،على أن تضع اللجنة أسس
تفعيل وتطوير المنظمة وفق أسس يتم التراضي عليها ،وعلى أن يتولى رئيس اللجنة التنفيذية

الدعوة الجتماعات اللجنة( .البيان الختامي لمؤتمر الحوار الفلسطيني في القاهرة ،5002 ،ص)020

كما نص اتفاق الوفاق الوطني الفلسطيني  5009المقترح مصريا على أن تتولى اللجنة المنبثقة

عن اتفاق القاهرة  ،5002وضع آليات لتشكيل مجلس وطني جديد بما يضمن تمثيل القوى
والفصائل واألحزاب الوطنية واإلسالمية جميعها وتجمعات شعبنا في كل مكان والقطاعات

والمؤسسات والفعاليات والشخصيات كافة ،باالنتخابات حيثما أمكن ،ووفقاً لمبدأ التمثيل النسبي
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وبالتوافق ،حيث يتعذر إجراء االنتخابات .وعلى أن تشكل اللجنة المكلفة بتطوير المنظمة ،لجنة

متخصصة إلعداد قانون االنتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني ورفعه إليها العتماده (النص الحرفي

التفاق الوفاق الوطني الفلسطيني المقترح مصرياً.)5009 ،
وأكد االتفاق على ضرورة أن "تقوم اللجنة تقوم اللجنة بتحديد العالقة بين المؤسسات والهياكل

والمهام لكل من منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية ،خاصة العالقة بين المجلس

الوطني والمجلس التشريعي ،وبما يحافظ على مرجعية منظمة التحرير الفلسطينية للسلطة
الفلسطينية ،ويضمن عدم االزدواجية بينها في الصالحيات والمسؤوليات" (المرجع السابق.)5009 ،

كذلك نص االتفاق على أن اللجنة وعقب استكمال تشكيلها –ومع التأكيد على صالحيات اللجنة

التنفيذية-تعقد أول اجتماع لها كإطار قيادي مؤقت ،وتكون مهامها :وضع األسس واآلليات للمجلس
الوطني الفلسطيني ،ومعالجة القضايا المصيرية في الشأن السياسي والوطني واتخاذ الق اررات بشأنها
بالتوافق ،كذلك متابعة تنفيذ الق اررات المنبثقة عن الحوار وتعقد اجتماعها األول في القاهرة لبحث

آليات عملها (المرجع السابق)5009 ،

وعلى أثر الخالف بين حركتي فتح وحماس على صالحيات اإلطار القيادي للمنظمة حيث رأت

حركة حماس بأنه أعلى من اللجنة التنفيذية وق ارراته ملزمة لمؤسسات المنظمة وهو ما رفضته حركة

فتح وقيادة المنظمة التي رفضت التعدي على صالحيات اللجنة التنفيذية ،جاء في اتفاق المصالحة

الموقع بتاريخ  55نيسان/ابريل ،5000أن حركتا فتح وحماس اتفقتا على أن تكون مهام وق اررات
اإلطار القيادي المؤقت غير قابلة للتعطيل وبما ال يتعارض مع صالحيات اللجنة التنفيذية لمنظمة

التحرير الفلسطينية ("محضر اجتماع" بيان التفاهمات حول المصالحة الوطنية الفلسطينية)5000/4/55 ،

جرى عقد أول اجتماع للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية "اإلطار القيادي المؤقت"
بتاريخ 55كانون األول/ديسمبر 5000في القاهرة عقب دعوة الرئيس محمود عباس أعضاء اللجنة

لالجتماع ،وذلك في إطار اتفاق مصالحة وقع قبل االجتماع بيومين (سما االخبارية.)5000/05/55 ،
ورغم ان االجتماع لم يتمخض عنه نتائج ملموسة ،يعتبر مجرد عقد خطوة جيدة نحو إصالح

وتفعيل بنيوي وسياسي للمنظمة ،وذلك في حال تواصلت االجتماعات وتم طرح وجهات النظر
المختلفة والتقارب فيما بينها.
ويالحظ من نصوص االتفاقات حجم الدور المنوط بلجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية
"اإلطار القيادي المؤقت" لمنظمة التحرير ،والذي تعدى مناقشة موضوعات اإلصالح والتفعيل
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ليصبح هيئة قيادية عليا توازي دور اللجنة التنفيذية للمنظمة ،ليصبح من اختصاصاته "معالجة
ررات بشأنها بالتوافق".
القضايا المصيرية في الشأن السياسي والوطني واتخاذ الق ا

 -2االنتخابات كآلية لتشكيل المجلس الوطني:
أكدت حوارات واتفاقات الفصائل الفلسطينية على ضرورة إتباع اآلليات الديمقراطية وباالنتخابات،
كأساس لعملية إصالح وتفعيل منظمة التحرير وانتخاب مؤسساتها ،حيث أكدت وثيقة الوفاق

الوطني (وثيقة األسرى المعدلة) على أهمية تفعيل وتطوير المنظمة وانضمام كل القوى والفصائل
إليها "وفق أسس ديمقراطية ترسخ مكانة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا
في أماكن تواجده كافة ،...،وأن المصلحة الوطنية تقتضي تشكيل مجلس وطني جديد قبل نهاية

العام  5006بما يضمن تمثيل القوى والفصائل واألحزاب الوطنية واإلسالمية جميعها وتجمعات
شعبنا في كل مكان والقطاعات والمؤسسات والفعاليات والشخصيات كافة  ،باالنتخابات حيثما

أمكن وفقاً لمبدأ التمثيل النسبي وبالتوافق حيث يتعذر إجراء االنتخابات وفق آليات تضعها اللجنة

العليا المنبثقة عن حوار القاهرة" (عرب )5006/6/52 ،42

كما أكد اتفاق الوفاق الوطني الفلسطيني المقترح مصريا على أن تتزامن انتخابات المجلس الوطني

مع انتخابات المجلس التشريعي" ،وتجري انتخابات المجلس الوطني وفق مبدأ التمثيل النسبي

الكامل وبقانون يتفق عليه ،وبالتوافق في المواقع التي يتعذر فيها إجراء انتخابات .تشكل اللجنة
المكلفة تطوير منظمة التحرير الفلسطينية "حسب إعالن القاهرة مارس  "5002لجنة متخصصة

إلعداد قانون االنتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني ورفعه إليها العتماده ".وأن تجرى انتخابات
المجلس الوطني الفلسطيني في الوطن والخارج حيثما أمكن (النص الحرفي التفاق الوفاق الوطني
الفلسطيني المقترح مصرياً)5009 ،

كما أكد البيان الختامي الصادر عن اجتماع فصائل العمل الوطني الفلسطيني في القاهرة في 55
تشرين الثاني/نوفمبر  5005على "دعوة لجنة االنتخابات المركزية والجهات المعنية إلنجاز كافة

أعمالها التحضيرية إلجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني المتزامنة ( "...رام الله

االخباري.)5005/00/53 ،

وعليه اعتمدت الفصائل في حواراتها االنتخابات كآلية إلعادة تشكيل مؤسسات منظمة التحرير

الفلسطينية وبشكل رئيسي إعادة تشكيل المجلس الوطني على أساس االنتخابات وفق مبدأ التمثيل

النسبي ،وليس كما كان سابقا وفق نظام الكوتا والمحاصصة بين الفصائل على قاعدة التوافق ،كما
أن اآللية االنتخابية بتشكيل المجلس تعطي لكل من الفصائل حجمه الحقيقي بالشارع الفلسطيني
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وحجم ما يمثله من برنامج سياسي بما يسهل التوافق على برنامج سياسي مشترك والتزام بما يصدر

عن المجلس من ق اررات وآليات للعمل.

 -1اعتماد وثيقة الوفاق الوطني ( 2112وثيقة األسرى المعدلة) كأساس لبرنامج عمل
وطني مجمع عليه:

صدرت وثيقة األسرى بنسختها المعدلة عام  5006في ظل ظروف خاصة سبق اإلشارة إليها
سابقا ،فقد جاءت كمحاولة لحسم الخالف حول البرنامج السياسي بين كل من منظمة التحرير

الفلسطينية ورئيس السلطة الفلسطينية وبين حركة حماس الحاصلة على أغلبية بالمجلس التشريعي
والحكومة الفلسطينية ،وذلك بعد تحفظ حركة حماس على الوثيقة بنسختها األصلية ،والشروع في
حوار حولها .بالمحصلة شكلت الوثيقة مع الغموض المتعمد في نصوصها وبعد اعتمادها نتيجة

الحوارات بين الفصائل برنامج عمل وطني مجمع عليه.
وأبرز ما شملته الوثيقة بصيغتها المعدلة (عرب :)5006/6/52 ،42
 عدم االعتراف بشرعية االحتالل ،وأن الشعب الفلسطيني في الوطن والمنافي يسعى ويناضل منأجل تحرير أرضه ،وانجاز حقه في الحرية والعودة واالستقالل وفي سبيل حقه في تقرير مصيره
بما في ذلك إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على جميع األراضي المحتلة عام 0965

وعاصمتها مدينة القدس الشريف وضمان حق عودة الالجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا

منها وتعويضهم وتحرير جميع األسرى والمعتقلين بدون استثناء أو تمييز مستندين في كل ذلك

إلى حق شعبنا التاريخي في أرض اآلباء واألجداد والى ميثاق األمم المتحدة والقانون الدولي وما
كفلته الشرعية الدولية بما ال ينتقص من حقوق شعبنا.

 كما أكدت الوثيقة على حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والتمسك بخيار مقاومة االحتاللبمختلف الوسائل وتركيز المقاومة في األراضي المحتلة عام  0965إلى جانب العمل السياسي

والتفاوضي والدبلوماسي واالستمرار في المقاومة الشعبية الجماهيرية .كما أكدت على ضرورة
وضع خطة فلسطينية للتحرك السياسي الشامل وتوحيد الخطاب السياسي الفلسطيني على أساس

األهداف الوطنية الفلسطينية كما وردت في هذه الوثيقة والشرعية العربية وق اررات الشرعية الدولية

المنصفة لشعبنا بما يحفظ حقوقه وثوابته.

 حماية وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها نواة الدولة القادمة ،واحترام " القانون األساسي" للسلطة والقوانين المعمول بها ،وضرورة إجراء إصالح شامل في مؤسسات السلطة الوطنية

وخاصة الجهاز القضائي.
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 -العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس يضمن مشاركة الكتل البرلمانية والقوى

السياسية الراغبة على قاعدة هذه الوثيقة وبرنامج مشترك للنهوض بالوضع الفلسطيني محلياً وعربياً
واقليمياً ودولياً ومواجهة التحديات بحكومة وحدة وطنية قوية.

 أن إدارة المفاوضات هي من صالحية المنظمة ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية على قاعدةالتمسك باألهداف الوطنية الفلسطينية.

 تشكيل جبهة مقاومة موحدة باسم جبهة المقاومة الفلسطينية ،لقيادة وخوض المقاومة ضد االحتاللوتوحيد وتنسيق العمل والفعل المقاوم والعمل على تحديد مرجعية سياسية موحدة لها .

وهي الوثيقة التي لم تنجح في تحقيق أهدافها بالوصول لحكومة وحدة تستند إلى الوثيقة كبرنامج
سياسي للحكومة تمكنها من رفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني ،فكما سبق ذكره ،أبلغ

الرئيس الفلسطيني حركة حماس بعد صدور الوثيقة ،بأن وثيقة األسرى بعد تعديلها لم تعد تصلح
للتسويق الدولي ،وأنها ال تتوافق مع شروط اللجنة الرباعية ،وبالتالي لن تتمكن من رفع الحصار

المالي المفروض على السلطة.

رغم ما حملته الوثيقة من غموض في النصوص وفشلها في أن تشكل حكومة وحدة وطنية على

أساسها ،إال أنها تبقى هي الوثيقة األولى في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية التي تنجح في رسم
أهداف الشعب الفلسطيني ونضاالته ،وآليات وسبل تحقيق هذه األهداف ،كما ترسم منهجاً إلصالح

أوضاع المؤسسة الفلسطينية ،وبإجماع القوى الفلسطينية كافة وممثلي المؤسسة الرسمية ،وفعاليات

المجتمع المدني والقطاع الخاص (حمدونة.)5006 ،
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المبحث الثاني :مدى استجابة حوارات الفصائل لمعالجة إشكاليات منظمة التحرير
الفلسطينية

من المفترض أن الحوارات الفلسطينية أسهمت في خلق حالة من التوافق على إنهاء اإلشكاليات

التي تواجه إصالح وتفعيل منظمة التحرير في جميع موضوعات اإلصالح للمنظمة ،وذلك عبر

اآلليات التي أقرتها الحوارات بين الفصائل ،لذا يناقش هذا المبحث مدى استجابة الحوارات لمعالجة
إشكاليات منظمة التحرير ،ولماذا لم يحدث التطبيق لمخرجاتها ،وأين يكمن الخلل؟

المطلب األول :مساهمة الحوارات في موضوع اتخاذ القرار
تعاني منظمة التحرير الفلسطينية كما سبق ذكره بالفصل الثالث من الدراسة ،من إشكاليات على

مستوى اتخاذ الق اررات ،حيث هيمنة رئيس اللجنة التنفيذية على المسار السياسي والتنظيمي
للمنظمة ،وكذلك افتقرت اللجنة التنفيذية من خالل طبيعة تشكلها بناءا على كوتا تضمن أغلبية
مساندة لرئيس اللجنة التنفيذية وافتقادها إلى وجود ممثلين عن فصائل مؤثرة بالعمل السياسي

الفلسطيني ،كذلك تأثير السلطة الفلسطينية على ق اررات المنظمة وسياساتها.
في ظل عدم مشاركة العديد من الفصائل الفلسطينية في مؤسسات منظمة التحرير ،ورفضها دخول
المنظمة بوضعها القائم ،واشتراطها لدخول المنظمة إجراء انتخابات للمجلس الوطني ،والى حين
انتهاء عمل لجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير من أداء مهامها ،تم االتفاق بين الفصائل واستنادا

إلى اتفاق الوفاق الوطني المقترح مصريا عام  ،5009على أن تكون للجنة تفعيل وتطوير المنظمة

صالحيات أخرى بحيث تصبح إطا ار قياديا مؤقتا لمنظمة التحرير ،يهتم بمعالجة القضايا المصيرية
في الشأن السياسي والوطني واتخاذ الق اررات بشأنها بالتوافق ،كذلك متابعة تنفيذ الق اررات المنبثقة

عن الحوار.
ومن المقرر أن يستمر اإلطار القيادي باالنعقاد في اجتماعات متواصلة ،إلى حين تشكيل المجلس
الوطني باالنتخاب ،والذي سيضم ممثلين عن الضفة والقطاع والقدس والشتات ،وانتخاب لجنة

تنفيذية جديدة ،وحينها ينتهي دور اإلطار القيادي المؤقت (سما اإلخبارية.)5000/05/55 ،

الخالف حول مهام وصالحيات اإلطار القيادي المؤقت:
طالبت حركة حماس إدخال مالحظاتها على الورقة المصرية ،فطالبت إضافة جملة "تعتبر هذه
المهام أعاله غير قابلة للتعطيل باعتبارها إجماعا وطنياً تم التوافق عليه" إلى الفقرة الخاصة بمنظمة
التحرير ،وذلك بعد الحديث عن مهام اإلطار القيادي المؤقت (صالح ،5005 ،ص .)30وهو ما
118

رفضته حركة فتح وقيادة المنظمة التي رفضت التعدي على صالحيات اللجنة التنفيذية ،وفي إطار

إيجاد صيغة توافقية ،تم االتفاق على أن تكون مهام وق اررات اإلطار القيادي المؤقت غير قابلة
للتعطيل وبما ال يتعارض مع صالحيات اللجنة التنفيذية .وهو النص الذي يتناقض مع نفسه،

حيث لم يوضح آليات العمل فيما لو تعارضت ق اررات اإلطار القيادي مع ق اررات للجنة التنفيذية،

وكيف ستكون ق اررات اإلطار القيادي ملزمة للمنظمة ومؤسساتها.

فقد اعتبرت حركة حماس أن اإلطار القيادي المؤقت يشكل الهيئة المرجعية العليا التخاذ الق اررات
بشكل توافقي ،أي أنه أعلى من اللجنة التنفيذية ،أما حركة فتح فقد أكدت بالمقابل ،أن اللجنة

التنفيذية تبقى المرجعية العليا ،أي أن اإلطار المؤقت هو هيئة دون مستوى التنفيذية (شاهين،5000،

ص.)035
كما لم يتم توضيح إن كان اإلطار القيادي المؤقت جزءا من مؤسسات المنظمة ،أم إطا ار أعلى
منها أو موازيا لها ،حيث لم يتم توضيح العالقة بين اإلطار القيادي المؤقت ومؤسسات منظمة

التحرير الفلسطينية ،ومن هو المطلوب منه الحقا اتخاذ ق اررات تخص القضية الفلسطينية بشكل
عام .وهنا االعتقاد بأن اإلطار القيادي المؤقت بصيغته وصالحياته المطروحة يمثل تعديا على

حق اللجنة التنفيذية باتخاذ الق اررات ،واألولى كان من المفترض أن تكون صالحيات اإلطار القيادي
هي إصدار توصيات للجنة التنفيذية ،تقرها اللجنة التنفيذية من مبدأ أنها توصيات توافقية بين

الفصائل ولمصلحة القضية الفلسطينية ،وليس أن يكون اإلطار القيادي هيئة التخاذ القرار.
اجتماعات اإلطار القيادي المؤقت ومخرجاتها:

واجتمع اإلطار القيادي المؤقت ،اجتماعه األول بتاريخ 55كانون األول ديسمبر ،5000وكان

مفترضا أن يكون حسب ما اتفق عليه باالجتماع ،اجتماعا آخر للجنة بشهر فبراير لبحث ما تم
تحقيقه على األرض فيما يخص تنفيذ المصالحة الفلسطينية ومناقشة المستجدات ،وقد جاء بإعالن

الدوحة 6شباط/فبراير " 5005كما تم االتفاق على عقد االجتماع الثاني للجنة تفعيل وتطوير
منظمة التحرير الفلسطينية بتاريخ  5005/5/02في القاهرة" (إعالن الدوحة )5005/5/6 ،وهو االتفاق
الذي فشل نتيجة رفض قيادات حركة حماس بقطاع غزة له .وعليه فإن االجتماع جرى تأجيله،

حيث أرسل رئيس المجلس الوطني رسالة إلى كافة الفصائل المشاركة في اإلطار القيادي ،أعلمهم

فيها أنه "تم تأجيل االجتماع إلى فترة قريبة ،تحدد الحقا" (فلسطين اليوم .)5005/0/56 ،ويمكن

االعتقاد أن الرئيس أبو مازن فضل تأجيل االجتماع خصوصا في ظل معوقات إنهاء االنقسام،
واالنتظار حتى يتم تحقيق تقدما ملموسا بالملفات األخرى للمصالحة ،وأنه لم يكن مستعدا إلعطاء
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حركة حماس مشاركة بالقرار السياسي قبل إنهاء سيطرتها على قطاع غزة ،وقبل أن تقبل بالبرنامج

السياسي للمنظمة.

أما االجتماع الثاني لإلطار القيادي المؤقت ،جرى بتاريخ  2شباط/فبراير  ،5003بالعاصمة
المصرية القاهرة ،وتناول ملفات هامة متعلقة بتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وانتخابات المنظمة

ومكان عقد االنتخابات باإلضافة إلى مناقشة قانون انتخاب أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني،

وملفات إنهاء االنقسام ،إضافة إلى الحفريات اإلسرائيلية في مدينة القدس (فلسطين اليوم.)5003/5/2 ،

ناقش االجتماع تحديد موعد لالنتخابات وتم االتفاق على بدء مشاورات تشكيل حكومة وفاق وطني

حسب إعالن الدوحة .وفي ظل الخالف على قانون انتخابات المجلس الوطني ،جرى تشكيل لجنة

برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون ،تضم عدداً من مسئولي الفصائل
الفلسطينية لتقديم مسودة قانون انتخابات في الخارج النتخابات المجلس الوطني .أما نايف حواتمة
األمين العام للجبهة الديمقراطية عقب على نتائج االجتماع بأنها لم تسفر عن نتائج ملموسة وفورية

لتشكيل الحكومة وانهاء االنقسام (شبكة فلسطين للحوار.)5003/5/9 ،

واستمر تعطيل وربط اجتماعات اإلطار القيادي بتطورات ملف المصالحة ،وجرت عدة محاوالت
لعقده ،فقد نص اتفاق الشاطئ  5004على عقد لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية

لممارسة مهامها المنصوص عليها في االتفاقيات في غضون خمسة أسابيع من تاريخه ،والتأكيد
على دورية وتواصل اجتماعاتها بعد ذلك .ورغم أن بيان القيادة الفلسطينية الصادر بعد اجتماعها

الطارئ الذي عقد في 53تموز/يوليو ،في ذروة العدوان اإلسرائيلي الغاشم ضد قطاع غزة ،قد
تضمن التزاما بعقد اجتماع لهذا اإلطار بشكل فوري ،إال أنه لم يعقد (المصري ،5004 ،ص)5

محاوالت ودعوات عقد اإلطار القيادي المؤقت:
وكان الرئيس أبو مازن سعى لعقد اإلطار القيادي بعد اتفاق إعالن الشاطئ ،وطلب من الرئيس

المصري عقد االجتماع في القاهرة ،ألهمية مصر وكونها راعية المصالحة واتفاقات الهدنة ،إال أنه
لم يحصل على رد من مصر ،ويأتي الرد المصري حينها على خلفية موقفها من حركة حماس إثر
تدخلها بالشأن المصري حسب ادعاءات القاهرة ولذلك رفضت مصر استقبال مشعل (نفس
المرجع ،5004،ص)3

استمرت محاوالت عقد االطار القيادي ومحاولة االتفاق على مكان عقده ،سعت القيادة الفلسطينية
وعبر زيارة لصائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمصر ناقش خاللها عقد اجتماع اإلطار

القيادي للمنظمة (وكالة وطن لألنباء )5002/2/59 ،ومع إعالن حركة فتح عن ان تحضيرات تجري

لعقد اإلطار القيادي وأن اتصاالت تجري مع الفصائل لترتيب االجتماع ،وضعت حركة حماس
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شرطين أساسيين لحضور االجتماع ،ويتمثالن بـتحديد مكان االجتماع ،وأن يكون متاحاً لحماس

المشاركة فيه ،والشرط الثاني في تحديد جدول أعمال وملفات واضحة للمناقشة خالل االجتماع.

واستمرت الصعوبات تواجه تحديد مكان عقده في ظل عدم القدرة على عقده في أي من البلدان

العربية (سهم االخبارية.)5002/5/02 ،

قدمت حركة فتح مقترحا لعقد اإلطار القيادي ينص على أن يناقش اجتماع اإلطار كافة الملفات
ومن ضمنها الموظفين في غزة والمعابر وغيرها من القضايا العالقة واعتبار اجتماع هذه اللجنة
لحل كافة اإلشكاليات المتوقفة ألجلها المصالحة ،على أن يتم عقده في مكتب الرئاسة برام الله،
وعبر الفيديو كونفرنس لمن لم يتمكن من حضور االجتماع برام الله ،وهو االقتراح الذي رفضته

حركة حماس (دنيا الوطن ،)5002/2/59 ،ويعبر رفض حماس لهذه الصيغة لالجتماع ،تعبي ار عن
رغبتهم باستمرار السيطرة على قطاع غزة ،وانتظار تحوالت بالمنطقة لصالح الحركة ،قبل الشروع

من جديد بالعودة لملف المصالحة ،خاصة وأن االقتراح نص على مناقشة كافة اإلشكاليات التي
تعترض المصالحة بما فيها موضوع الموظفين.
كذلك نص البيان الصادر عن اجتماع الفصائل بالقاهرة  ،5005أكد المجتمعون على ضرورة
دعوة لجنة تفعيل وتطوير المنظمة لالجتماع لإلسراع بخطوات تطوير وتفعيل المنظمة
عن اجتماع فصائل العمل الوطني الفلسطيني

(البيان الصادر

في القاهرة .)5005/00/55 ،إال أن اإلشكاليات التي اعترضت

تمكين الحكومة وانهيار االتفاق بعد محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد الله ،ألغت محاولة

عقده .واستمرت مطالبات الفصائل المتكررة في كل حدث ومناسبة على الدعوة لعقد اإلطار القيادي
المؤقت العتقادهم المستمر على قدرته على حسم القضايا الخالفية واالتفاق على خطوات عمل

تحظى باإلجماع وتعزز الوحدة.
وعليه يمكن القول بأن هنالك جملة من التحديات تقلص من دور اإلطار القيادي المؤقت في

اإلصالح والتفعيل لمنظمة التحرير ومن فرص عقده ،أهمها ،ربط عقد واجتماع اإلطار بتطورات

ملف المصالحة ،وفي ظل االنقسام واستمرار سيطرة حماس على قطاع غزة ،وعدم االتفاق على
رؤية سياسية شاملة إلنهاء االنقسام والمصالحة ،وعدم اإليمان الحقيقي بالشراكة السياسية ولذلك

تحرص فتح على استمرار قيادتها للمنظمة في ظل الخشية إذا ما دخلت حماس للمنظمة أن تحدث
انقساما بداخلها أو سيطرة عليها مع استمرارها بالسيطرة على قطاع غزة .كما أن تشكيل اللجنة
التحضيرية لعقد المجلس الوطني ،تمثل بديال لإلطار القيادي المؤقت حاولت أن تخلقه قيادة منظمة

التحرير في فترة لم ترغب أن تناقش الموضوع عبر اإلطار القيادي المؤقت الذي له مهام أخرى
تتعدى موضوع تفعيل وتطوير المنظمة.
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خالصة ،أدى عدم التوافق بين الفصائل على صالحيات ومهام والدور في اتخاذ الق اررات لكل من

اللجنة التنفيذية واإلطار القيادي المؤقت وتوضيح موقع اإلطار القيادي من منظمة التحرير ،إلى

تجدد الخالفات التي تدفع باستمرار إلى التردد في عقده.
كما أن نصوص االتفاق حول اإلطار القيادي المؤقت ساهمت في تعزيز هيمنة وزيادة صالحيات

الرئيس ،من خالل تحكمه وتفرده بصالحية وقرار دعوة اإلطار القيادي من عدمه ،بما يعني أن

تشك يل اإلطار القيادي المؤقت بالرغم من اآلمال التي تنظر إلى أن يحققها عبر زيادة المشاركة

بالقرار للفصائل ،إلى حين انتهاء دوره ،فإنه لم يقدم شيئا جوهريا يساهم في حل إشكالية اتخاذ

القرار.

المطلب الثاني :مساهمة الحوارات في موضوع الهيكلية والتمثيل

جرى في الفصل السابق من الدراسة التطرق والبحث في اإلشكاليات التي تعاني منها منظمة
التحرير على صعيد مؤسساتها السياسية ودوائرها ،ألسباب أبرزها غياب االنتخابات واعتماد نظام

المحاصصة بين الفصائل "نظام الكوتا" ،ما أدى لتراجع دور المجلس الوطني وباقي مؤسسات

المنظمة لصالح التنظيمات المحتكرة للنفوذ والقرار فيما بينها ،وكذلك عدم وجود معيار لضبط سقف
عدد األعضاء للمجلس الوطني ،وال أساس التوزيع النسبي لألعضاء على نسبة السكان الفلسطينيين

في كل تجمع ،وال االنعقاد المنتظم لمؤسساتها وفق النظام الداخلي.
 الهيكلية واعادة تشكيل المجلس الوطني في الحوارات:كان واضحا مع انطالق الحوارات الفلسطينية حضور موضوع إصالح منظمة التحرير ،على أجندة

الفصائل جميعها وحتى على أجندة الرئيس الفلسطيني –رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير،-

وهو ما أكد عليه مؤتمر الحوار الفلسطيني في القاهرة  ،5002إال أنه لم ينص على شروط لعملية

اإلصالح ،وانما اشترط على جعل اإلصالح وفق أسس يتم التراضي عليها ،وتشكيل لجنة تتولى
تحديد هذه األسس .عكس وثيقة الوفاق الوطني  5006واالتفاقيات الالحقة ،التي اشترطت أن يتم
اإلصالح وفق أسس ديمقراطية وعلى االنتخابات كأساس لتشكيل المجلس الوطني وباقي مؤسسات

المنظمة .وهنا يمكن مالحظة أن وثيقة األسرى بنسختها األصلية قبل التعديل لم تنص على
االنتخابات كأساس لتشكيل مجلس جديد عكس المعدلة ،وهو ما يعني إصرار حماس على التعديل

لتكون االنتخابات أساس التشكيل وذلك على ضوء نتائج االنتخابات التشريعية

(5006وثيقة األسرى

الفلسطينيين للوفاق الوطني.)5006 ،

إال أن وثيقة الوفاق واتفاقية الوفاق الوطني ،نصت على أن "تشكيل مجلس وطني جديد  ...بما

يضمن تمثيل القوى والفصائل واألحزاب الوطنية واإلسالمية جميعها ،وتجمعات شعبنا في كل مكان
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والقطاعات والمؤسسات والفعاليات والشخصيات كافة ،باالنتخاب حيثما أمكن وبالتوافق حيث يتعذر
االنتخاب وفق آليات تضعها اللجنة العليا المنبثقة عن حوار القاهرة" .يعني في نصه العمومي

االستناد إلى نظام الكوتا التي تختلف معاييره عن نظام االنتخاب النسبي ،إال إذا اشتُرط على القوائم
المشاركة باالنتخابات أن تشمل الفئات والمؤسسات المذكورة ضمن قوائمها ،كما اشترط لتشكيل

المجلس ضمان مشاركة جميع الفصائل به ،وهو ما يعني أن ال انتخابات دون مشاركة الجميع.
وأدخلت حوارات واتفاقيات الفصائل ،عدة إضافات تتعلق بانتخابات المجلس الوطني ومنها

(النص

الحرفي التفاق الوفاق الوطني الفلسطيني المقترح مصرياً:)5009 ،

-

أن والية المجلس الوطني الفلسطيني تصبح  4سنوات بدال من  3كما في النظام الداخلي،

بحيث تتزامن مع انتخابات المجلس التشريعي ،على أن تجري انتخابات المجلس الوطني
وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل وبقانون يتفق عليه وبالتوافق في المواقع التي يتعذر فيها

إجراء انتخابات.

 تشكل لجنة تطوير منظمة التحرير الفلسطينية ،لجنة متخصصة إلعداد قانون االنتخاباتللمجلس الوطني الفلسطيني ورفعه إليها العتماده.

 تقوم اللجنة المكلفة بتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وضع األسس واآلليات للمجلسالوطني الفلسطيني.
ويمكننا المالحظة من بنود االتفاقية أنها ميزت بين انتخابات المجلس الوطني والمجلس التشريعي،
بمعنى أن األراضي الفلسطينية ستشهد انتخابات متزامنة لمجلسين كل منهما له قانونه الخاص،

الوطني وفق النظام النسبي ،والتشريعي وفق النظام المختلط ،وفي ظل عدم الفصل بين عضوية

المجلسين ،ما يعني مخالفة القانون األساسي الفلسطيني للسلطة الفلسطينية الذي يعتبر أعضاء
المجلس التشريعي أعضاء طبيعيين في المجلس الوطني ،إال إذا كانت تعني أن يتم إضافتهم إلى
جانب أعضاء المجلس الوطني المنتخبين عن مناطق السلطة ،وهو ما يعني اختالل في عدالة

التوزيع ألعضاء الوطني ،هذا إضافة إلى جدوى وجود مجلسين في ظل عدم تحديد اختصاص كل
منهما .كذلك ربطت االتفاقية بين وضع األسس واآلليات للمجلس الوطني وتشكيل لجنة إلعداد

قانون انتخاباته واعتماد القانون ،وبين لجنة تطوير وتفعيل المنظمة ،وبالتالي فإن عدم اجتماع
اللجنة أو عدم التوافق داخلها كان سيعني عدم إنجاز قانون االنتخابات وعدم االتفاق على أسس

وآليات للمجلس الوطني وهو ما حدث فعال نتيجة عدم انعقاد المجلس سوى مرتين وبالتالي لم يتم

التوصل للنتائج المرجوة .وربما يعكس ذلك عدم فهم المتحاورين بالقانون األساسي وعدم وضوح

رؤيتهم حول دور وصالحيات كل من المجلسين.
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أما إعالن الدوحة فهو الوحيد الذي لم ينص على اجراء انتخابات للمجلس الوطني ،واكتفى بالتأكيد

على إعادة تشكيل المجلس الوطني بشكل متزامن مع االنتخابات الرئاسية والتشريعية

(إعالن الدوحة،

 )5005/5/6وهو االتفاق الذي وقعه عن حركة فتح الرئيس أبو مازن ،وربما إلدراكه بالقانون األساسي

وأن أعضاء التشريعي يصبحوا بمجرد انتخابهم أعضاء وطني ،يرى أن ال حاجة الزدواجية
االنتخابات ،وأن ما تحتاجه المنظمة فقط توافق على باقي األعضاء الذين يمثلوا الخارج في حال

عدم التمكن من إجراء انتخابات لهم .أو ربما يحمل هذا النص أن تركيز الطرفين ينصب فقط على

االنتخابات الرئاسية والتشريعية.

وتعارض حركة الجهاد اإلسالمي القانون األساسي المتعلق باعتبار أعضاء التشريعي أعضاء
بالمجلس الوطني ،وذلك أن الحركة ترفض المشاركة بالسلطة الفلسطينية ،ومن ضمنها المجلس

التشريعي ،بينما تطالب بعقد انتخابات للمجلس الوطني ،على اعتبار أنه منفصل ومستقل بأعضائه
عن المجلس التشريعي (الرسالة نت ،)5009/0/54 ،وهو ما أكدته كل االتفاقيات من  5009إلى

 5005على تزامن انتخابات للمجلس الوطني مع االنتخابات الرئاسية والتشريعية ،ووقعت عليها

حركة الجهاد وفق رؤيتها وهو أيضا ما نصت عليه اتفاقية الوفاق الوطني ولم تذكر االتفاقيات
الالحقة ما يخالف نصه.
 انتخابات المجلس الوطني في االجتماع الثاني للجنة تفعيل وتطوير المنظمة:وفي اجتماع لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية الثاني بتاريخ 2شباط/فبراير ،5003

جرى خالله االتفاق على تشكيل حكومة كفاءات فلسطينية إال أنه لم يجري االتفاق على قانون
انتخابات المجلس الوطني ،وجرى خالل االجتماع مناقشة المسودة الخاصة بقانون المجلس
الوطني ،والقضايا التي تم رفعها لالجتماع من خالل لجنة المجلس الوطني التي عقدت في عمان

على مدى أكثر من اجتماع .وفي تعقيبه على االجتماع أوضح واصل أبو يوسف -عضو اللجنة

التنفيذية لمنظمة التحرير -أن "أبرز المالحظات تتلخص في من سيشرف على انتخابات المجلس

الوطني في الخارج حيث سيكون هناك لجنة موحدة لالنتخابات المركزية ويتم تشكيل فرق في
الخارج تابعة للجنة االنتخابات المركزية تكون مهمتها متابعة موضوع االنتخابات ،وضرورة إمكانية
الوصول إلى نظام انتخابي موحد على قاعدة تنفيذ النسبة إلى الكل ،فضال عن مناقشة مالحظة

خاصة بالدوائر االنتخابية حيث اقترح معظم الناطقين في هذا الشأن ان يكون هناك دائرتين األولى
للوطن ودائرة في الخارج" (شبكة فلسطين للحوار.)5003/5/9 ،

أما حركة حماس فقد رفضت رأي األغلبية في أن تكون انتخابات المجلس الوطني عبر دائرتين
دائرة للداخل ودائرة للخارج ،ورأت أن تعدد الدوائر ممكن أن يفيد ،كما رفضت أن يتم إقران تشكيل
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الحكومة بتحديد موعد إلجراء االنتخابات بعد ثالثة شهور ،وتمسكها بالنظام المختلط النتخابات

المجلس التشريعي مخالفة رغبة معظم أعضاء اللجنة (نفس المرجع ،)5003/5/9 ،في إشارة إلى رغبة
حماس تأخير االنتخابات قدر الممكن وذلك على إثر انخفاض شعبيتها تلك الفترة بشكل كبير وهو

ما دللت عليه رغبة الناس في قطاع غزة بالتغيير عبر مشاركتهم الواسعة بمهرجان ذكرى انطالقة
الثورة .5003
وفي نهاية اجتماع لجنة تفعيل وتطوير المنظمة ،وللوصول إلى اتفاق حول قانون انتخاب المجلس

الوطني جرى تشكيل لجنة برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون ،تضم عدداً من

مسئولي الفصائل الفلسطينية لتقديم مسودة قانون انتخابات في الخارج النتخابات المجلس الوطني،
سيعرض على اللجنة التنفيذية في اجتماعها القادم (نفس المرجع .)5003/5/9 ،وهو االجتماع الذي

لم يعقد إلى اآلن .كما لم يتم مناقشة صعوبات إجراء االنتخابات للمجلس الوطني تحديدا ،خاصة

أن إجراءها صعب جدا ويحتاج إلى موافقة إسرائيل والواليات المتحدة والمجتمع الدولي والدول التي

يقيم فيها الفلسطينيون في الشتات ،إضافة أن االستعدادات كانت تنحصر عمليا بتشكيل حكومة

الوفاق واالنتخابات الرئاسية والتشريعية (المصري ،5004 ،ص )4ومما يدلل على عدم جدية األطراف

لعقد انتخابات الوطني ،أنه وفي العام  ،5009عقب زيارة لرئيس لجنة االنتخابات المركزية حنا

ناصر ،لقيادات حركة حماس بغزة بإيعاز من الرئيس أبو مازن من أجل التباحث معها حول إجراء
االنتخابات التشريعية التي قرر الرئيس والمحكمة الدستورية إجراءها في الضفة والقطاع ،ردت

حركة حماس بأنها مستعدة وجاهزة للمشاركة باالنتخابات التشريعية والرئاسية ،وأنها تتفهم صعوبة

إجراء االنتخابات للمجلس الوطني ،على أن تجري انتخاباته بالتوافق في وقت الحق (ألت ار فلسطين،
.)5009/3/5

وجاء في بيان ختام نتائج أعمال اللجنة التحضيرية النعقاد المجلس الوطني " ،5005وطلبت اللجنة
من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني استكمال اإلجراءات الضرورية إلنجاز نظام انتخابات

المجلس الوطني" (المجلس الوطني الفلسطيني .)5005/0/05 ،مما يعني أن القانون لم ينتهي إعداده
بعد ولم يتم حسم نقاط الخالف حوله في حوارات واجتماعات الفصائل ،إضافة ألنه يحتاج وفق

االتفاقيات إلى إق ارره من لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وفق اتفاق المصالحة.

كما لم يجر مناقشة وضع مؤسسات المنظمة ودور كل منها مثل المجلس المركزي وان سيستمر
بعد انتخابات الوطني ،أو إن كان سيتم ترك هذه المسائل ليقرر بها المجلس الوطني المنتخب،
وهو األمر الذي ربما يمكن حسمه بسهولة مقارنة بالعالقة بين السلطة والمنظمة ومؤسساتهما.
 مدى مساهمة الحوارات في معالجة إشكالية التمثيل:125

أما على صعيد إشكالية التمثيل ،جاءت اتفاقيات المصالحة بإقرار حركتي حماس والجهاد اإلسالمي
بشرعية تمثيل المنظمة للشعب الفلسطيني ،إال أنها اشترطت لذلك إصالح المنظمة ودخولها لها

عبر االنتخابات .كذلك رفضت حركة حماس ورغم مشاركتها باإلطار القيادي المؤقت لمنظمة

التحرير أو من خالل مشاركتها بانتخابات المجلس التشريعي والذي أعضائه بنص القانون جزء من
الوطني ،أن تعتبر نفسها أصبحت جزء من المنظمة وداخلها ،إال عقب إجراء انتخابات للمجلس

الوطني ،تضمن نتائجه أن يتوافق سياسيا مع رؤيتها وبرنامجها السياسي ،وضمن أكبر قدر من

السيطرة على مؤسسات المنظمة والتأثير على ق ارراتها.

فقد عقبت حركة حماس على مشاركتها باجتماع اإلطار القيادي المؤقت ،بأنها تسعى من خالل
ذلك إلى إعادة بناء منظمة التحرير واعادة النظر في برنامجها السياسي ،واجراء مراجعة سياسية

شاملة ،وأن حماس ال تقبل ببرنامج منظمة التحرير ،ونفت أن يكون انضمامها لإلطار بداية لدمجها
في العملية السياسية (نوفل وصالح ،5004 ،ص.)35

وفي تطور على مستوى االعتراف بتمثيل المنظمة وافقت الفصائل بما فيها حركتي حماس والجهاد
اإلسالمي على البيان الصادر عن اجتماع فصائل العمل الوطني بتاريخ  55تشرين

الثاني/نوفمبر 5005والذي ينص على "انطالقا من أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل

الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني داخل الوطن وخارجه ،أكد المجتمعون ضرورة اإلسراع بخطوات
تطوير وتفعيل منظمة التحرير وفقاً إلعالن القاهرة  ،5002ودعوة لجنة تفعيل وتطوير المنظمة

لالجتماع لتحقيق ذلك"( البيان الصادر عن اجتماع فصائل العمل الوطني الفلسطيني في القاهرة،

 ،)5005/00/55فهي أقرت بشرعية التمثيل مع التأكيد على أهمية المنظمة ومكانتها ،دون أن يتم
ربط ذلك بالتطوير والتفعيل كشرط مسبق ويعلق االعتراف .ومع ذلك ال تزال حركة حماس والجهاد
اإلسالمي تهاجم وتشكك بشرعية مؤسسات المنظمة وقيادتها ،وال تعترف باتفاقاتها وق ارراتها وتصر

على إعادة تشكيل المنظمة على مستوى البنية والبرنامج.

المطلب الثالث :مساهمة الحوارات في موضوع عالقة المنظمة بمكونات النظام السياسي
كذلك عانت المنظمة بعد إنشاء السلطة من خلل في العالقة معها ،فهيمنت السلطة على المنظمة

ومؤسساتها ،وتحولت السلطة إلى جهاز يعمل على إدارة شؤون المنظمة وليس العكس ،وكذلك
عدم وضوح العالقة بين عضوية المجلسين الوطني والتشريعي كما سبق ذكره في المطلب السابق

من الفصل.
وعن مدى مساهمة الحوارات فيما يتعلق بموضوع العالقة بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين
السلطة الفلسطينية وتحديدها ،جاء في اتفاق الوفاق الوطني أن تقوم لجنة تفعيل وتطوير منظمة
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التحرير" ،بتحديد العالقة بين المؤسسات والهياكل والمهام لكل من منظمة التحرير الفلسطينية

والسلطة الفلسطينية ،خاصة العالقة بين المجلس الوطني والمجلس التشريعي ،وبما يحافظ على
مرجعية منظمة التحرير الفلسطينية للسلطة الفلسطينية ،ويضمن عدم االزدواجية بينها في

الصالحيات والمسؤوليات"(النص الحرفي التفاق الوفاق الوطني الفلسطيني المقترح مصرياً .)5009 ،وهو األمر

الذي لم يتم التطرق إليه في اجتماعات اللجنة ،التي لم تنعقد سوى مرتين ولم يتم التطرق إلى
الموضوع في اجتماعات وحوارات الفصائل واتفاقياتها ،وأن جل التركيز كان حول أمور الحكم

دركهم
والسيطرة والسلطة ،وهو ما يعبر عن عبثية الحوارات وسطحيتها وعدم اكتراث المتحاورين وا ا
لحجم األزمة التي عانى ويعاني منها النظام السياسي الفلسطيني.
لتبقى إشكالية العالقة بين السلطة والمنظمة قائمة وتفتقد إلى نظم قانوني وسياسي أوضح لها ،كان

المفترض أن يتم التوافق عليه في إطار الحوارات وفي لجنة تفعيل وتطوير المنظمة "اإلطار القيادي

المؤقت" .حيث لم يتم مناقشة تفاصيل هذه العالقة بالمستويات كافة سوى بالتأكيد على تبعية
السلطة للمنظمة ،وهي عالقة بالواقع وعمليا معكوسة على األقل في جوانب متعددة ،أهمها الجانب

المالي حيث أن موازنة المنظمة ودوائرها جزء وعلى بند موازنة السلطة والصندوق القومي تحول
لدائرة تابعة لو ازرة مالية السلطة ،والجانب التنظيمي حيث تتبع وتلحق مؤسسات وهيئات منظمة

التحرير بو ازرات السلطة وق ارراتها وان كانت شكليا تتبع للمنظمة ،فما يجري على موظفي السلطة
يجري على موظفي دوائر منظمة التحرير ومؤسساتها ،أمور كثيرة لم يتم التطرق إليها خالل

اجتماعات لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية التي لم تجتمع سوى مرتين ولم يتم
التطرق إليها في حوارات الفصائل الفلسطينية.

المطلب الرابع :مساهمة الحوارات في موضوع البرنامج والميثاق
إن التحدي األساسي أمام إصالح وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية سواء قبل تجديد المجلس
الوطني أو بعد تجديده هو االتفاق على الميثاق وأسس المشروع الوطني وبرنامج سياسي موحد
ومتفق عليه بين الفصائل داخل المنظمة وخارجها ،ويؤسس لتحقيق شراكة سياسية بين الفصائل،

وسبق بالفصل السابق التطرق إلى إشكالية الميثاق والبرنامج ،وما تمثله هذه اإلشكالية من تحدي

أمام إصالح وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ،وهو ما كان ُيوجب بالضرورة مناقشتها في حوارات

الفصائل عند مناقشة ملف منظمة التحرير.

إال أن معظم اتفاقات وحوارات المصالحة لم تتطرق إلى موضوع االتفاق على البرنامج السياسي
واألهداف الوطنية -باستثناء وثيقة الوفاق الوطني ،-إال في حدود ما هو موضع توافق ،فجاء في
البيان الختامي الجتماع فصائل العمل الوطني  55تشرين الثاني/نوفمبر ،5005التأكيد على أهمية
127

الوحدة الوطنية بما يعزز نضال شعبنا في الوطن والمنافي من أجل تحرير أرضه وانجاز حقه في
إقامة دولته المستقلة كاملة السياسة على كامل األراضي الفلسطينية المحتلة عام  65وعاصمتها

القدس ،وضمان حق العودة لالجئين ألراضيهم وديارهم التي هجروا منها (رام الله اإلخباري،
.)5005/00/53

إن وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة األسرى المعدلة) ،ورغم أنها نتاج توافق بين مكونات الشعب
الفلسطيني ،وتحظى بتأييد فصائلي ،والتي تم التأكيد عليها واالستناد إليها كاتفاق سياسي مشترك

بين الجميع عند مناقشة الوضع السياسي واالستراتيجية السياسية القادمة أثناء اجتماع اإلطار

القيادي المؤقت الثاني عام ( 5003شبكة فلسطين للحوار ،)5003/5/9 ،إال أنها وبالغموض المتعمد

في نصوصها وما يؤسسه ذلك من إمكانية استناد األطراف إليها كبرنامج مجمع عليه ،فهي ال
تحمل إجابات واضحة وصريحة حول الكثير من المواقف والسياسات التي ال تزال موضع خالف

بين الفصائل الفلسطينية داخل المنظمة وخارجها على حد سواء.
فهنالك اختالفات بينها وبين وثيقة االستقالل التي يؤكد الرئيس أبو مازن دوما على أنها برنامج
المنظمة السياسي والذي على أساس الموافقة عليه يمكن قبول دخول الفصائل من خارج المنظمة
إليها ،وال يتوقف األمر عند ذلك بل بالمطالبة أيضا القبول بالتزامات واتفاقيات منظمة التحرير

ومبادرة السالم العربية وق اررات الشرعية الدولية ،وهو ما ترفض حركتي حماس والجهاد دخول

المنظمة على أساسه .وهي الموضوعات التي لم تجر مناقشتها في حوارات الفصائل وكذلك لم يتم

التطرق للبحث في موضوع الميثاق الوطني الفلسطيني وتعديالته ،وال إلى البحث عن صيغة تجمع

بين مقاومة فاعلة ومجدية لالحتالل ومبادرة سياسية تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني وتعمل ألجلها،
وال إلى تحديد طبيعة المرحلة التي يعيشها الشعب الفلسطيني إن كانت مرحلة تحرر وطني أم بناء

دولة ومؤسساتها ،وهذا يترافق مع تمسك كل طرف ببرنامجه ليضمن تمايزه عن اآلخر ،مع إدراكهم

فشل البرامج السياسية بشكلها وأدواتها الحالية عن تقديم نموذج الستراتيجية عمل وطني ِ
منجزة
ومجمع عليها ،وهو ما يعكس من جديد أن المصالح الحزبية واالستئثار بالحكم والمحاصصة ،

كانت هي المسيطرة على سياق الحوارات وموضوعاتها.
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المبحث الثالث :أثر عقد الدورة الثالثة والعشرون للمجلس الوطني( )2101على إصالح وتفعيل
منظمة التحرير الفلسطينية

يتمحور هذا المبحث حول دوافع عقد المجلس الوطني بصيغته القديمة رغم ما نصت عليه حوارات

الفصائل واتفاقاتها ومخرجات اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني ببيروت ،من ضرورة

تجديد المجلس وعقد دورة توحيدية له ،وموقف الفصائل من عقده ،وكذلك بحث مدى مساهمة عقد

المجلس ونتائجه وق ارراته على إصالح وتفعيل المنظمة ،فيما يأتي المطلب األخير منه كمحاولة
الستشراف مستقبل منظمة التحرير في ظل نتائج حوارات المصالحة وتعثر آلياتها لإلصالح

والتفعيل ،وفي ظل استمرار اإلشكاليات والتحديات التي تواجهها المنظمة على مستوى الهيكلية

والتمثيل والعالقة مع السلطة واتخاذ القرار والبرنامج السياسي.

المطلب األول :دوافع عقد المجلس وموقف الفصائل من عقده وق ارراته
ثمة دوافع كانت تقف وراء عقد المجلس الوطني الفلسطيني فعلى صعيد التسوية السلمية مع

االحتالل فقد كان ثمة إحباط لدي القيادة الفلسطينية ناتج عن فشل المبادرات الرامية إلى استئناف
المفاوضات ،وما تبعه من سياسات إسرائيلية تهدف إلى فرض وقائع جديدة تقود إلى تصفية القضية

الفلسطينية ،أما الصعيد الداخلي الفلسطيني فقد كان هناك أيضاً فشل فيما يتعلق بالمصالحة
الفلسطينية واستعادة الوحدة الفلسطينية (المصري ،5002 ،ص .)2ووصول الجهود المصرية الراعية
للمصالحة إلى طريق مسدود ،كذلك كانت ق اررات الرئيس األمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بالقدس

والالجئين والمنظمة والتهديد بقطع المساعدات كانت أحد العوامل الدافعة (أبو رحمة ،5002 ،ص)03

كان قد سبق عقد المجلس الوطني عقد عدة مؤتمرات دولية في بروكسل وواشنطن تحت عنوان"
توفير الدعم اإلنساني لقطاع غزة " مما عزز تخوف الرئيس الفلسطيني من هذه المؤتمرات والتي

ترافقت مع تقارير تضمنت تهديدات أمريكية بإيجاد بديل عن أبو مازن وصدور تصريحات عن

حماس تبدي استعدادا للتعامل مع االدارة األمريكية (المرجع السابق ،5002 ،ص.)02

فيما يتصل بالمؤتمرات الدولية فقد جرى عقد مؤتمر في اسطنبول بتركيا في  56 – 52فبراير
 5005والذي جاء تحت عنوان " المشروع الوطني طريق عودتنا" (الفطافطة .)5005/5/54 ،ما

اعتبرته حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله بأنه " يندرج في خانة توسيع دائرة االنقسام،

وتعميمها عبر محاولة المساس بمنظمة التحرير الفلسطينية ،رأس الشرعية الفلسطينية" (صحيفة األيام

االلكترونية.)5005/3/5 ،
أن عقد األخير
وقبل تناول مواقف الفصائل الفلسطينية من عقد المجلس الوطني تجدر اإلشارة إلى ّ
بناء على قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في دورته الثامنة والعشرين والذي
جاء ً
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عقد في مدينة رام الله في  02 – 04يناير  5002حيث أوصى في بيانه الختامي " عقد المجلس

الوطني الفلسطيني بما ال يتجاوز نهاية عام "5002

(الدورة الثامنة والعشرين " دورة القدس العاصمة األبدية

لدولة فلسطين " .)5002 ،وبالفعل عقد المجلس الوطني دورته الثالثة والعشرون في مدينة رام الله في

 30أبريل حتى  3مايو (5002الدورة الثالثة والعشرون.)5002 ،

وباالنتقال إلى مواقف الفصائل الفلسطينية فقد قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة

حماس " نرفض مخرجات هذا المجلس وأن األطر القيادية التي ستصدر عنه ال تمثل الشعب
الفلسطيني ولن يقر أحد لها بذلك "(حركة المقاومة اإلسالمية حماس.)5002/4/30 ،
في حين شددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في تصريح صحفي صادر عن دائرة اإلعالم

المركزي على أهمية الحفاظ على المنظمة باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني،

والتصدي للمحاوالت الرامية إلى تفكيكها ،أو خلق أطر موزاية أو بدائل لها غير أن الجبهة قررت

ر إلى عدم التوصل التفاق مع حركة فتح لتأجيل انعقادها" (الجبهة
عدم المشاركة في هذه الدورة نظ اً

الشعبية لتحرير فلسطين.)5002/4/09 ،

في تصريح اخر للشعبية قبل انعقاد المجلس بيومين أكدت مرة أخرى على موقفها الثابت من
منظمة التحرير ولكن اعتبرت عقد المجلس وفق الصيغة المزمع بها عقد المجلس فيه تجاوز

لالتفاقيات الوطنية التي تتعلق بالمنظمة وضرورة االعتبار ولبرنامجها واصالحها بما يعزز مفاهيم
الشراكة السياسية وفي مقدمة هذه االتفاقيات :اتفاق القاهرة  5002ووثيقة األسرى  ،5006واتفاق

المصالحة في القاهرة  5000ومقررات اللجنة التحضيرية في بيروت عام ( 5005الجبهة الشعبية

لتحرير فلسطين ،)5002/4/52 ،كما رفضت حركة الجهاد اإلسالمي ،المشاركة في المجلس الوطني

الفلسطيني ،باعتبار أن الدعوة التي وجهت بعيدة عن توصيات اللجنة التحضيرية في بيروت (دنيا

الوطن ،)5002/3/02 ،أما الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين شاركت في اجتماع المجلس الوطني
غير أن الديمقراطية بعد خطاب الرئيس قالت " إن رؤية الرئيس التي أعاد التأكيد عليها في خطابه

أمس لدى افتتاح أعمال المجلس الوطني ،هي انقالب على ق اررات المجلس المركزي الفلسطيني
لمنظمة التحرير وانتهاك لها ،وعودة إلى اتفاق أوسلو والتزاماته" (عرب  .)5002/2/0 ،42وعليه فإن
اجتماع المجلس الوطني لم يحظى بإجماع وتوافق وحضور فصائلي مثلما نصت على ضرورة

ذلك وثائق وحوارات الفصائل في اجتماعاتها.
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المطلب الثاني :مدى مساهمة نتائج وق اررات المجلس الوطني في اإلصالح والتفعيل لمنظمة
التحرير الفلسطينية:

هدفت القيادة الفلسطينية لمنظمة التحرير من خالل عقد المجلس الوطني إلى تجديد شرعية قيادة

المنظمة عبر انتخاب لجنة تنفيذية ومجلس مركزي جديدين ،والى مواجهة التحديات المفروضة
على القضية في ظل مواقف وق اررات اإلدارة األمريكية واإلجراءات اإلسرائيلية ،وفي ظل فشل جهود
إنهاء االنقسام والخوف من تهديد تمثيل المنظمة في ظل الحديث عن خلق بدائل ودويلة غزة ،وهو

ما يعنيه عنوان المجلس "دورة القدس وحماية الشرعية الفلسطينية".
 ق اررات المجلس الوطني على صعيد البرنامج السياسي:جاءت مخرجات المجلس الوطني على صعيد البرنامج السياسي لتؤكد رفض المجلس وادانته للقرار

األمريكي باعتبار القدس عاصمة إلسرائيل ،ورفض طرح أي مشروع لحل الصراع خارج إطار

ررات (ق اررات
الشرعية الدولية ،وعلى صعيد العالقة مع سلطة االحتالل ،أهم ما جاءه المجلس من ق ا

المجلس الوطني الفلسطيني الدورة الثالثة والعشرون:)5009 ،
 أكد المجلس على أن عالقة الفلسطينيين مع إسرائيل ،هي "عالقة تقوم على الصراع بينشعبنا ودولته الواقعة تحت االحتالل ،وبين قوة االحتالل ،ويدعو إلى إعادة النظر في كافة

االلتزامات المتعارضة مع ذلك".

 -أعلن المجلس أن الفترة االنتقالية بما انطوت عليه من التزامات ،لم تعد قائمة.

 يكلف اللجنة التنفيذية بتعليق االعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين علىحدود الرابع من حزيران  65والغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف االستيطان.

 يؤكد على وجوب تنفيذ قرار المجلس المركزي في دورتيه األخيرتين بوقف التنسيق األمنيبكافة أشكاله والتحرر من عالقة التبعية االقتصادية التي كرسها بروتوكول باريس ،بما في

ذلك المقاطعة االقتصادية لمنتجات االحتالل ،بما يدعم استقالل االقتصاد الوطني ونموه،
ويؤكد المجلس ضرورة التزام اللجنة التنفيذية ومؤسسات دولة فلسطين بالمباشرة في تنفيذ

ذلك.

 تبني حركة مقاطعة إسرائيل.كذلك أكد المجلس على التمسك بالحق في مقاومة االحتالل بكل الوسائل وفقا للقانون الدولي،
كذلك كلف المجلس الوطني اللجنة التنفيذية بتفعيل آليات عمل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية

ودوائرها ،وتشكيل ما يلزم من اللجان لضمان مشاركة أعضاء المجلس الوطني كافة في نشاطاتها.
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وتشكيل لجنة من هيئة رئاسة المجلس الوطني وأعضاء اللجنة التنفيذية لمتابعة ما يقره المجلس

الوطني وضمن جداول زمنية محددة (ق اررات المجلس الوطني الفلسطيني الدورة الثالثة والعشرون)5009 ،

تعتبر ق اررات المجلس الوطني وما سبقها من ق اررات للمجلس المركزي ،مهمة على مستوى تحديد
العالقة مع االحتالل ،وتشكل أساسا لخطة عمل وطنية .وعلى الرغم من التباس موقف الرئيس من
موضوعي التسوية السياسية والمصالحة الوطنية ،وخصوصا االختالف بين خطاب افتتاح الدورة

وخطاب نهاية الدورة ،فإنها تفتح المجال أمام إمكانية عمل مراجعة استراتيجية (أبراش،)5002/2/4،
وتقرب المسافات بين المنظمة والفصائل خارجها ،خصوصا مع الحديث عن وقف التنسيق األمني

وتعليق االعتراف بإسرائيل ،ومع ذلك تأتي هذه الق اررات في إطار المناورة حول أوسلو وليس لتمس
اتفاقات أوسلو بدليل عدم التنفيذ لهذه الق اررات رغم مرور أكثر من عام على صدورها ،وأن الرئيس
وفي افتتاحه لدورة المجلس دعا لتبني خطته التي أطلقها بمجلس األمن والتي تنص على االتفاقات

الموقعة والتي ضمنها اتفاق أوسلو ،وعلى المفاوضات كأساس للوصول لتسوية بعد عقد مؤتمر
دولي للسالم (خطة السالم التي عرضها الرئيس محمود عباس أمام مجلس األمن.)5002/5/50 ،

كما أن ق اررات المجلس لم تدخل حيز التنفيذ ،ناهيك عن طبيعة الق اررات التي جاءت كتوصيات،

وكتكليف للجنة التنفيذية بتنفيذه مثل تعليق االعتراف بإسرائيل ،دون ربط تنفيذ الق اررات بجداول

زمنية وخطة عمل واضحة .ويعكس تشكيل لجان للبحث في آليات تنفيذ الق اررات ،ودون وضع
سقف لتنفيذها ،تعبي ار عن عدم مقدرة على تنفيذها أو عدم الجدية والرغبة في تنفيذها وأنها تأتي

ضمن مناورة سياسية من القيادة.

 مخرجات المجلس على مستوى الهيكلية:بينما نص قرار المجلس المركزي على إجراء االنتخابات وعقد المجلس الوطني خالل العام ،5002

لم تجري االنتخابات وجرى عقد اجتماع المجلس وفق "نظام الكوتا" بصيغته القديمة وبعيدا عن
مخرجات اللجنة التحضيرية التي انعقدت ببيروت .ونتج عنه انتخاب لجنة تنفيذية جديدة ومجلس

مركزي جديد.

أقر المجلس الوطني انضمام  003أعضاء مع بداية انعقاده بدل األعضاء المتوفين وفق معايير

"نظام الكوتا" (العربي الجديد ،)5002/2/5 ،ولم يجر االحتكام للنظام الداخلي للمجلس الوطني ،سواء
في انتخاب أعضاء المجلس الوطني الجدد ،أو أعضاء المجلس المركزي ،أو اللجنة التنفيذية ،أو
رئيس اللجنة التنفيذية .كان التصفيق ،والتوافق (المحاصصة) هو األسلوب التنظيمي الذي اتّبع
خالل جلسات المؤتمر ،ما يتعارض مع الالئحة الداخلية للمجلس ،وال ينسجم مع آليات العمل
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وزعت على األعضاء مسبقاً ،وأهمها
الديمقراطي .ولم يتم االلتزام ببنود اجتماع المجلس التي ّ
مراجعة التجربة .كان المفترض أن تصل األعضاء مع الدعوة للمجلس تقارير تفصيلية إلنجازات
يقدم كل مسؤول دائرة من دوائر المنظمة
اللجنة التنفيذية لمنظمة لتحرير ،ما بين اجتماعين ،وأن ّ
ز للتقرير ،يعرض بعدها للنقاش ،وهو ما لم يحدث (عبد الهادي)5002/2/03 ،
موج اً
كما أن المجلس وباعتماده الصيغ القديمة بتشكيله ،لم يعمد إلى تحقيق عدالة في توزيع عدد المقاعد

على أساس التشتت الجغرافي للفلسطينيين ،فجاء توزيع األعضاء مختال حيث أكثرية المجلس من
الضفة الغربية على حساب قطاع غزة والشتات ،وهو ما يرتبط بمدى تمثيل المنظمة بشكل عادل

للفلسطينيين .وأنه ورغم ضعف تأثير وشعبية العديد من فصائل منظمة التحرير لم يعمل المجلس

الوطني حتى على تغيير في توزيع الحصص على الفصائل والمنظمات سواء على مستوى عضويته

أو على مستوى اللجنة التنفيذية بما يتناسب وحجمها.

جرى خالل دورة المجلس الوطني االتفاق على أن تكون هذه الدورة هي الدورة األخيرة للمجلس

الوطني بوضعه وصيغته التي انعقد عليها ،على أن يكون االجتماع المقبل للمجلس بعدد أعضاء

320عضوا فقط020 ،عضوا منهم من غزة والضفة بما فيها القدس ،و500عضو من المخيمات
والشتات (دنيا الوطن.)5002/2/6 ،

وعلى مستوى العالقة بين المجلس الوطني والمجلس المركزي ،جرى تفويض المجلس المركزي

بصالحيات المجلس الوطني ليتخذ الق اررات في حالة الضرورة (المرجع السابق )5002/2/6 ،األمر

الذي قد يؤول لتصفية منظمة التحرير ببطء وصمت وتحويل المجلس المركزي لكيان بديل

عن منظمة التحرير الفلسطينية أو مجلس تشريعي للسلطة في الضفة (أبراش)5002/00/0 ،

ففي ظل عدم توضيح لحاالت الضرورة ومع منح المجلس المركزي صالحيات الوطني تصبح ال
حاجة لعقد المجلس الوطني وبحجة ان اتخاذ القرار جاء وفق حالة الضرورة.

 أثر عقد المجلس على مستوى تحديد العالقة بين السلطة والمنظمة:وفي العالقة مع السلطة بدا وكأن المنظمة تسود وال تحكم ،فرغم أن ق اررات المنظمة للتنفيذ وأن
السلطة الفلسطينية تابعة ومسئولة أمام المنظمة ،إال أن السلطة لم تلتزم بالق اررات ولم تلتزم بتنفيذها.
فمؤسسات السلطة الفلسطينية أصبحت تسير وفق سياسة ترسمها لنفسها ،دون االلتزام بالتوجيهات
والق اررات السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية ،مما يعني أننا أمام اتجاهين :اتجاه المنظمة والتي

تتحدث عن فك االرتباط بإسرائيل وباالتفاقيات الموقعة ،وتعليق االعتراف ووقف التنسيق األمني.
واتجاه السلطة التي ما زالت تتقيد باالتفاقات الموقعة وتعمل بها ،ففي اجتماعها بتاريخ

2أيار/مايو 5002صدر بيانها الذي لم يوحي أن الحكومة مقبلة على سياسة جديدة ،أو أنها لم
133

تعد تتقيد باالتفاقيات التي أعلن المجلس الوطني أنها لم تعد قائمة (حمادة )5002/2/00 ،األمر
الذي يعكس خطورة العالقة بين المنظمة والسلطة والتي تهدد مستقبل وقدرة المنظمة على االدعاء
بأنها الممثل الوحيد وأنها رأس النظام السياسي وأن السلطة جهاز يتبع لها ،ال يسيطر عليها.

ساهمت دورة المجلس الوطني األخيرة بتعزيز وزيادة هيمنة السلطة على منظمة التحرير .فعندما

المشكل في غالبيته من موظفي السلطة ومع
ُيحيل المجلس الوطني صالحياته للمجلس المركزي ُ
عدم تنفيذ المركزي لق ارراته فهذا معناه مزيد من إخضاع المنظمة للسلطة وحساباتها والتزاماتها،

األمر الذي يشكل انقالبا على األسس والمرتكزات واألهداف التي قامت على أساسها المنظمة كما

أنه ال يدعم القول بأن عقد المجلس يندرج في سياق تهيئة المنظمة لتقود الشعب الفلسطيني في

حالة انهيار السلطة ألي سبب من األسباب .وكأن عملية تطويع قسري تجري لمنظمة التحرير،

بوعي أو بدون وعي ،لمتطلبات تسوية سياسية تلوح في األفق وعملية إعادة ترتيب للعالقة بين

المنظمة والسلطة (أبراش)5002/00/0 ،

إن ما يدل على عدم وجود النية لتطبيق هذه الق اررات أن الصياغات التي تضمنتها قابلة لتفسيرات

عد ة أو إحالة تطبيقها إلى اللجنة التنفيذية لتحدد الوقت المناسب لتنفيذها ،ويدعم ذلك ما حصل

ر على ورق (المصري،
مع ق اررات المجلس المركزي في دورته السابقة في العام  5002والتي بقيت حب ا

.)5002/0/55
والواقع أن تطبيق ق اررات المجلس الوطني بما تحويه من تحديد للعالقة مع االحتالل وأن االتفاقات
لم تعد قائمة ووقف التنسيق األمني ،تعني انتهاء السلطة الفلسطينية بالشكل الذي قامت عليه
كنتيجة التفاقات أوسلو التي تحكم عملها كسلطة حكم ذاتي مرتبطة بمرحلة انتقالية ،ووجودها بعد

ذلك رهن التطورات خاصة مع االحتالل اإلسرائيلي الذي يستطيع إنهاء وجودها بحكم سيطرته على
األرض ،وحينها تصبح إسرائيل بمواجهة مباشرة مع الشعب المحتل ،وتتحمل مسؤولية احتاللها

بشكل كامل.

 مدى مساهمة عقد المجلس على تجاوز إشكالية التمثيل:لم يحظى عقد المجلس الوطني بإجماع وتوافق وطني .فقد تميزت الحالة الفلسطينية مع عقد

المجلس باحتدام االستقطاب الداخلي بين حركتي فتح وحماس ،من الصراع على شرعية الهيمنة
على مجمل الحقل السياسي ،إلى الصراع على مأسسة التفكك في الحقل الوطني السياسي ،أي

شرعنة هيمنة كل طرف على الفضاء/الحيز الذي يسيطر عليه ،سواء في الضفة الغربية أو قطاع
غزة ،وامتدادات ذلك في تجمعات الشعب الفلسطيني في الشتات (شاهين ،صيف  ،5002ص .)53إن
انتفاء مبرر التشكيك في شرعية التمثيل لهيئات المنظمة ورئيسها لن يزول بعقد المجلس الوطني،
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ذلك ألن المبرر األساسي للتشكيك هو االنقسام وسيطرة حركة حماس على قطاع غزة (أبو رحمة،
 ،5002ص)50

ولم يشكل عقد المجلس نهاية لمرحلة التشكيك في شرعية تمثيله بل على العكس دفعت العديد من

األطراف لمهاجمته ومحاولة خلق بديل أو كيان موازي للمنظمة ،فجرى في قطاع غزة عقد "المؤتمر

الشعبي الوطني" في رسالة من حركة حماس تعبي ار عن رفض لطريقة عقد المجلس ومكانه وتوقيته
وعدم تمثيله للجميع (عرب  )5002/4/30 ،42هذا مع ادعائها أنها ال تبحث عن خلق بديل تنظيمي

لمنظمة التحرير الفلسطينية (العربي الجديد )5002/4/30 ،كما جرت محاوالت لعقد مجلس موازي

للمجلس الوطني كما سبق ذكره ،ومع مهاجمة الفصائل التي رفضت المشاركة بالمجلس له ولشرعية

تمثيله .كما جرى عقد المجلس في ظل مقاطعة حركة حماس وحركة الجهاد اإلسالمي والجبهة

الشعبية وعدد من أعضائه منهم أعضاء بالمجلس التشريعي .فلم يمثل المجلس ائتالف فصائل كما

عمدت لذلك المنظمة عبر تاريخها .بمعنى أن المجلس زاد من إشكالية التمثيل ولم يقوها.

صممت
وعلى مستوى اتخاذ القرار ،بدا من طريقة انعقاد المجلس أنه يسير وفق ما صمم له .فقد ُ
عضوية المجلس الوطني لتوفير "نصاب عددي" داعم للمخرجات السياسية والتنظيمية التي سعى

لها الرئيس (عبد الحميد ،صيف ،5002ص )53كما أن تشكيل اللجنة التنفيذية جاء وفق نظام

المحاصصة المتبع ،وجرى انتخاب وتعيين  02عضوا للجنة التنفيذية –ثالث مقاعد لحركة فتح
وستة مقاعد للمستقلين وستة مقاعد لفصائل منظمة التحرير-وبقيت ثالث مقاعد شاغرة من أصل

02مقعدا تركت لمنح الفرصة لألحزاب إن ما فكرت بالمشاركة (المجلس الوطني الفلسطيني.)5009 ،

 مدى مساهمة عقد المجلس ومخرجاته في حل إشكاليات اتخاذ القرار:إن تركيبة اللجنة التنفيذية وأعضائها ال تختلف عن اللجنة التنفيذية السابقة واستمر الرئيس أبو

مازن رئيسها وبالتالي لم تتغير موازين القوى داخل اللجنة وبقي الرئيس الفلسطيني هو المسيطر
والمتحكم بق ارراتها ومخرجاتها.
إن عدم تنفيذ ق اررات المجلس الوطني تلخص أزمة منظمة التحرير بشكل عام وتطرح التساؤل عما
إذا كانت اللجنة التنفيذية تمتلك القدرة على إنفاذ ق اررات اللجنة التنفيذية ،أم أن المنظمة عاجزة عن

تنفيذها ،وعن مدى جدوى الق اررات إن لم تنفذ ولو بشكل تدريجي أو وفق خطة ملزمة.

ووفق خطاب الرئيس الفلسطيني في اجتماع المجلس المركزي بعد عدة أشهر من عقد الوطني،

جاء فيه "نجتمع اليوم في هذا المجلس المركزي الجديد؛ وذلك بهدف تقويم األوضاع  ،...ووضع

ررات المجلس الوطني" (الدورة التاسعة والعشرين دورة "الشهيدة رزان النجار واالنتقال من السلطة
آليات تنفيذ ق ا

إلى الدولة" )5002 ،مع العلم أن بعض ق اررات المجلس الوطني ال تحتاج آليات وانما تنفيذها يحتاج
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فقط لقرار ،مثل حديث الرئيس في ختام دورة المجلس الوطني عن رفع "اإلجراءات" عن قطاع غزة
وهو القرار الذي لم ينفذ إلى حينه.

فقد جاء في التقرير المقدم ألعضاء المجلس المركزي في اجتماعه حول تنفيذ ق اررات المجلس
الوطني" :أكدت لجنة غزة باإلجماع على ضرورة الطلب من األخ الرئيس التدخل شخصيا إلنهاء

اإلجراءات المتعلقة بصرف رواتب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة"(عبد الهادي،

 ،)5002/00/4وهو ما يعكس أن المجلس الوطني ق ارراته التي مفترض أن تكون ملزمة وللتنفيذ
مباشرة ،تحتاج لتدخل وموافقة ليس حتى من اللجنة التنفيذية بل من رئيسها شخصيا ،وهو ما

يعكس إشكالية اتخاذ القرار في مؤسسات منظمة التحرير بكل وضوح ،هذا بعيدا عن أن قرار
الرئيس حينما اتخذه بكل وضوح في ختام جلسة المجلس الوطني لم ينفذ.

وفي الدورة الثالثون للمجلس المركزي ،نص البيان الختامي للمجلس بأن يتولى السيد الرئيس محمود
عباس وأعضاء اللجنة التنفيذية االستمرار في تنفيذ ق اررات المجلس الوطني والمجلس المركزي
كافة ،واتخاذ الخطوات العملية وفق األولويات المناسبة وبما يعزز صمود شعبنا ويحافظ على

مصالحه الوطنية العليا .وأن يتولى السيد الرئيس أبو مازن تشكيل لجنة وطنية عليا لهذا الغرض
(الدورة الثالثون "دورة الخان األحمر والدفاع عن الثوابت الوطني" .)5002 ،فإن كانت اللجنة التنفيذية هي

المكلفة بتنفيذ ق اررات المجلس الوطني والمجلس المركزي ،فإن الدعوة لتشكيل لجنة وطنية عليا
يعني أن اللجنة التنفيذية عاجزة عن تنفيذ الق اررات وأن هناك جهات أخرى أقوى قدرة على التنفيذ

مدعوة إلنفاذ هذه الق اررات عبر لجنة عليا يتم تشكيلها أيضا برئاسة الرئيس أبو مازن.

ويمكننا القول بأن سياسة الرئيس الفلسطيني أبو مازن ما زالت التمسك باالتفاقات الموقعة كما أكد
في خطابه أمام مجلس وزراء الخارجية العرب

(كلمة الرئيس محمود عباس أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب

بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة )5009/4/50 ،وأن رؤيته التي عرضها أمام مجلس األمن هي التي
ما تزال تحكم المسار السياسي للمنظمة والسلطة ،وهي السياسة التي تحظى بدعم عربي ودولي،

وتعمل على تأجيل أو منع تطبيق ق اررات المجلس الوطني ،بينما تلقى هذه السياسة معارضة اتجاه
آخر يدعو لتنفيذ مخرجات المجلس الوطني والتحلل من اتفاقات أوسلو عبر خطة وبرنامج عمل

وطني ،وفي إطار وحدة فلسطينية على األهداف.

والواقع أن ق اررات المجلس الوطني الفلسطيني على األغلب ستبقى بعيدة عن التنفيذ بما يخص

العالقة مع إسرائيل والوضع الداخلي واصالح منظمة التحرير ،ما لم يتم إنجاز الوحدة الوطنية
الشاملة ،وما دام االنقسام قائما وما دامت حركة حماس تسيطر وتهيمن على قطاع غزة وما لم
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يتفق على أسس للشراكة السياسية واالتفاق على استراتيجية وطنية شاملة .فمقررات المجلس الوطني

تشكل مسا ار جديدا تحتاج لجهود الجميع ولقيادة قوية مجمع عليها لتستطيع إنفاذ الق اررات.

إن عقد المجلس الوطني بالشكل الذي تم ،يمس شرعية تمثيل المنظمة للشعب الفلسطيني ،ويجعلها
تبدو كأداة بيد طرف يسعى الستمرار هيمنته على النظام السياسي ككل ،في ظل إقصاء كل من

يعارضه من أحزاب وقيادات أخرى.

إن مجرد عقد المجلس الوطني بتركيبته الحالية وبغض النظر عن ظروف عقده ،يعني فشل حوارات
الفصائل في تحقيق إصالح وتفعيل يمس بنية ومؤسسات منظمة التحرير ،ويدعو إلعادة النظر

في آليات اإلصالح والتفعيل التي أقرتها الحوارات ،وكذلك في طريقة وأطراف الحوار الفلسطيني
التي أثبتت عدم قدرتها على تحقيق اتفاق شامل وواضح وممكن لمعالجة موضوعات الحوار كافة

وخاصة ما يتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية.

المطلب الثالث :مستقبل منظمة التحرير الفلسطينية في ظل تعثر مساعي اإلصالح والتفعيل:
يحاول هذا المطلب استشراف مستقبل منظمة التحرير الفلسطينية عبر طرح مجموعة من
السيناريوهات المحتملة ،والتي تنطلق من حقيقة تعثر حوارات الفصائل في تحقيق إنجاز على

صعيد إصالح وتفعيل المنظمة ،وهو ما دفع القيادة الفلسطينية لمنظمة التحرير لعقد مجلس وطني
بالصيغة القديمة وعلى أساس بلوغ النصاب العددي ألعضاء المجلس بغض النظر عن التوافق

الفصائلي كما جرى عبر تاريخ منظمة التحرير الفلسطينية ،وذلك بادعاء مواجهة القرار األمريكي
بإعالن القدس عاصمة إلسرائيل ونقل سفارتها إليها ،ولتدعيم وتعزيز شرعية القيادة الفلسطينية في

مواجهة الضغوطات والتحديات المحلية واإلقليمية والدولية التي تهدد مستقبل المشروع الوطني

الفلسطيني .ولكن الواقع أن عقد الدورة الثالثة والعشرون للمجلس الوطني في رام الله ،لم تنجز
شيء على صعيد التحديات بل فاقمت بعضها مثل أزمة التمثيل ،التي هي مرتبطة أساسا باالنقسام

وسيطرة حركة حماس على قطاع غزة ،وعلى قدرة المنظمة على جمع القوى والفصائل في إطارها.
وتأتي أهمية استشراف مستقبل منظمة التحرير من أهمية وضرورة عودة المنظمة لدورها ومكانتها

الطبيعية كقيادة للمشروع الوطني وممثلة له ،وكأصل وأساس للنظام السياسي الفلسطيني .وعليه
يستعرض هذا المطلب سيناريوهات محتملة لمستقبل منظمة التحرير الفلسطينية ،وهي:
السيناريو األول :استمرار الوضع القائم

137

يعني استمرار الوضع القائم لمنظمة التحرير الفلسطينية ،استمرار عدم تحقيق اإلصالح والتفعيل

لمؤسسات المنظمة ،وعدم تطبيق االتفاقات الخاصة بذلك ،وهو ما يعني بأن ال شرعية انتخابية
من الشعب مباشرة لمنظمة التحرير ،ويعني استمرار اإلشكاليات التي تعانيها منظمة التحرير،

ويعني استمرار التشكيك بوحدانية تمثيل منظمة التحرير للشعب الفلسطيني في الداخل والشتات،

واستمرار االنقسام الفلسطيني واستمرار محاوالت خلق كيان موازي أو بديل للمنظمة.

ال تستطيع منظمة التحرير الفلسطينية في ظل استمرار الوضع الراهن أن تدعي بأنها ائتالف
فصائل وأنها تمثل كل التيارات السياسية الفلسطينية ،خاصة في ظل رفض حركة حماس وحركة

الجهاد اإلسالمي الدخول للمنظمة ،ورفض الجبهة الشعبية المشاركة في جلسات المجلس الوطني

والمجلس المركزي وكذلك اعتراض الجبهة الديمقراطية على إدارة وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية،
وفي ظل امتناع الكثير من الشخصيات الوطنية التاريخية عن المشاركة في جلسة المجلس الوطني

األخيرة ،وتغييب وغياب التأثير للفلسطينيين في الخارج ،وهو ما يدفعهم باتجاه تشكيل أطر خارج
المنظمة ،لعدم قدرة المنظمة بوضعها الحالي على استيعابهم.
هناك مجموعة من العوامل تدفع باتجاه استمرار الوضع الراهن بما يخص منظمة التحرير الفلسطينية
أهمها:
 -استمرار االنقسام واستمرار سيطرة حركة حماس على قطاع غزة ،مما يعني ابتعاد الوصول

إلى توافق بين الفصائل الفلسطينية ،األمر الذي قد يؤدي إلى حدوث اختراق يقود لتغيير

الوضع القائم،

 -كذلك بسبب التنافر بين برنامج كل من المنظمة بقيادة حركة فتح وبين برامج الفصائل

الفلسطينية داخل وخارج منظمة التحرير ،حيث تمسك قيادة منظمة التحرير الحالية بمشروع

التسوية السلمية للصراع والمفاوضات كوسيلة للوصول إليها ،ورفض حركة حماس للتسوية
السياسية وتمسكها بالعمل المسلح كوسيلة دفاعية أمام االعتداءات اإلسرائيلية ورغبتها

بالسيطرة المستمرة على قطاع غزة.

 الوضع اإلقليمي والدولي يدفع باتجاه استمرار الوضع القائم ،عدم الرغبة بإحياء دورالمنظمة كحركة تحرر وطني.

 يدفع باتجاه هذا السيناريو أيضا ،استمرار أزمات فصائل منظمة التحرير خاصة حركة فتحالتي تماهت مع السلطة الفلسطينية ومتطلباتها وأصبحت تحكم توجهاتها وتوجهات كوادر
الحركة ،بما يعزز من رغبة الحركة في استمرار هيمنتها على مؤسسات السلطة والمنظمة

دفاعا عن مصالح النخبة السياسية فيها .كذلك أزمة فصائل اليسار الفلسطيني المشتتة
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والتي فقد كثير منها الحضور الشعبي والتأثير السياسي ،وأي دفع باتجاه تغيير الوضع

الراهن قد يعني خروجها من إطار المنظمة كفصائل سياسية.

 استمرار المراهنة على حل الدولتين والوصول لتسوية سياسية وفقه ،حيث أن القيادةالفلسطينية تنظر للدولة المنشودة على أنها هي من ستمثل الفلسطينيين في الداخل والخارج
وسوف يعتبر كل فلسطيني مواطنا فيها ،وبالتالي انتفاء الحاجة للمنظمة كأساس للنظام

وتصبح حينها بمثابة أداة لفلسطيني الخارج تماما مثل الوكالة اليهودية.

 استمرار عدم الثقة بوطنية حركة حماس من قبل خصومها ،حيث ال يزال ينظر لها علىأنها جزء من حركة اإلخوان المسلمين العالمية وبالتالي فإن أجندتها ليس وطنية بما يكفي

كي تكون جزء قد يقود منظمة التحرير الفلسطينية.

 -عدم تشجع الرئيس الفلسطيني لعقد اإلطار القيادي المؤقت /لجنة تفعيل وتطوير المنظمة،

خشية على تفرده بالقرار ،وخشية من أن تشاركه الفصائل األخرى به ،بما يحد من قدرته
على ضبط المسار السياسي الذي يقوده.

تحقق هذا السيناريو يعني استمرار هيمنة السلطة على المنظمة ،وبعد منح المجلس المركزي
صالحيات المجلس الوطني ،فإن ذلك يعزز ضعف وانحسار منظمة التحرير الفلسطينية لمصلحة
هيئات ومؤسسات فرعية كالسلطة الفلسطينية والمجلس المركزي .ويعني أيضا استمرار اإلشكاليات

الخاصة بالمنظمة ،وتعزيز االنقسام واستمرار تهديد مستقبل المشروع الوطني في ظل قسوة
اإلجراءات والممارسات اإلسرائيلية والدعم األمريكي لها ،واستمرار الدفع نحو إنشاء قيادة بديلة

للفلسطينيين ،واضعاف الحالية بما يضمن قبول األفكار والمقترحات األمريكية للتسوية السياسية.

وهو السيناريو المرجح رغم تعارضه مع المصلحة الوطنية للقضية الفلسطينية بشكل عام وتعارضه
مع دعوات واتفاقيات إصالح وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية.

السيناريو الثاني :اإلصالح والتفعيل عبر عقد مجلس وطني توافقي (وفق نظام الكوتا)
يفترض هذا السيناريو أن الفصائل الفلسطينية وايمانا منها بحجم التحديات والتهديدات التي تتعرض
لها القضية الفلسطينية ،وفي إطار مواجهة االحتالل اإلسرائيلي والخطط األمريكية الرامية لتصفية
القضية الفلسطينية ،ورغبة منها بإنهاء االنقسام وفي إطار استعداد وتخلي حماس عن السيطرة

على قطاع غزة ،وفي ظل الوصول إلى توافق على استراتيجيا وبرنامج سياسي متوافق عليه بين

الفصائل وتوافق على آليات النضال وأدواته ،وايمانا بالشراكة السياسية بين كافة الفصائل ،بما
يشمل استعداد فتح التخلي عن هيمنتها على مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وهيئاتها ،وتخلي
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حركة حماس عن ارتباطاتها بجماعة اإلخوان المسلمين عمليا وفكريا وتوجهها نحو الوطنية

الفلسطينية وانهاءها لفكرة السيطرة واإلقصاء التي سعت وتسعى لها.

وتقدي ار من الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية لصعوبة إجراء االنتخابات في الخارج حيث من
المتوقع رفض العديد من الدول إجراء االنتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني ،وصعوبات

االنتخابات في أراضي السلطة الفلسطينية ،حيث المعوقات اإلسرائيلية ،لعقد االنتخابات وتوقع

منعها في القدس.

فإن الفصائل الفلسطينية في ضوء كل ذلك ستذهب نحو التوافق على عقد مجلس وطني مجدد
وفق نظام الكوتا (المحاصصة) بما يضمن مشاركة كل الفصائل والتيارات السياسية في المجلس

الوطني ،الذي سيعقد في مكان متفق عليه وعبر تقنية الفيديو كونفرنس لمن ال يستطيع الحضور،

وينتج عن عقد هذا المجلس انتخاب لجنة تنفيذية ومجلس مركزي جديدين ومنتخبين ،تضم عضوية

أعضائهم ممثلين عن جميع الفصائل.
وظل هذا السيناريو فإن الدورة األخيرة للمجلس الوطني ال تقطع مع عقد مجلس توحيدي ،كما
سيساهم تحقق هذا السيناريو في حل عدد من إشكاليات منظمة التحرير الفلسطينية ،خاصة إشكالية

التمثيل والبرنامج ،واقتراب من تجاوز إشكاليات أخرى.

يعتبر هذا السيناريو أفضل من السيناريو السابق إال أنه يظل متعذ ار تحقيقه على األقل في الوقت

الراهن ،فظروف عقده لم تنضج بعد ،ال على الصعيد الداخلي وال الخارجي فمخرجاته قد تشكل
خطورة على مكانة منظمة التحرير الفلسطينية الدولية.
السيناريو الثالث :اإلصالح والتفعيل عبر عقد انتخابات للمجلس الوطني
يعتبر هذا السيناريو هو األفضل لمعالجة كافة إشكاليات منظمة التحرير الفلسطينية ،ويقوم السيناريو
على عدة افتراضات:

 -أن تواصل لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية اجتماعاتها ،وأن يتم التوافق

على قانون انتخابي للمجلس الوطني ،وعلى دورية االنتخابات كأساس لتحقيق الشراكة

السياسية.

 التوافق على طبيعة العالقة بين السلطة والمنظمة وتنظيمها وتحديد اختصاصات كل منها،وكذلك العالقة بين المجلسين التشريعي والوطني.

 أن من يفوز بأغلبية األعضاء يشكل اللجنة التنفيذية مع ضرورة مراعاة متطلبات الوحدةالوطنية.
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 اتفاق مسبق على ميثاق وطني/عقد اجتماعي بين الفصائل والقوى والتيارات الفلسطينية،يستند إليه برنامج المنظمة ألي كان الفائز باالنتخابات.

 المعارضة تنحصر فقط داخل مؤسسات المنظمة واالنتهاء من صيغ االنسحاب منالمنظمة والمعارضة من الخارج.

 يفترض أيضا كما السيناريو السابق إنهاء االنقسام وتوحيد مؤسسات السلطة.يشكل تحقق هذا السيناريو إنهاءا لكافة إشكاليات منظمة التحرير الفلسطينية وتحقيق إصالح وتفعيل
جدي وشامل ،ويمثل تحقيقه نقلة نوعية.
يعتبر هذا السيناريو هو األفضل من بين السيناريوهات المفترضة لمستقبل المنظمة ،ورغم صعوبة
وتعذر تحقيقه حاليا ،إال أن السعي لتحقيقه يجب أن يبقى هدف كل من يسعى لالرتقاء بمنظمة

التحرير الفلسطينية على كافة المستويات وحفظا لها من التالشي والذوبان ،ولكي تكون المنظمة
أساسا للوحدة والنضال ،وكممثل للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني على أكمل وجه.
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خالصة:
لم ترتقي حوارات الفصائل الفلسطينية واتفاقاتها إلى مستوى القضية الفلسطينية وأزمتها ،بل كانت
الحوارات في معظمها اضط اررية لكل من حركتي فتح وحماس نتيجة أزمات كل منهما في الحكم

وانسداد أفق برامجهم السياسية .كما غلب على الحوارات واالتفاقيات طابع الثنائية والمحاصصة

فيما بين الحركتين ،فهي لم تمس أزمة المشروع الوطني ولم ترتكز لضرورة االتفاق على استراتيجية
وطنية موحدة وايمانا بأهمية الوحدة الوطنية في خدمة النضال الوطني ،فانشغلت الحوارات
واالتفاقيات بالتركيز على حل أزمة السلطة والحكم ،وبتناول المسائل اإلجرائية.

رغم حض ور موضوع إصالح وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية في معظم حوارات الفصائل ،إال
أن اهتماما حقيقيا بمعالجة إشكاليات وأزمات المنظمة لم يحدث ،ورغم إقرار الحوارات آلليات

لإلصالح والتفعيل إال أنها فشلت في تحقيق أهدافها ،وذلك ألسباب تتعلق باآلليات نفسها وألسباب

أخرى أهمها ربط البحث والحوار في موضوع اإلصالح والتفعيل لمنظمة التحرير بباقي موضوعات

المصالحة وانهاء االنقسام ،حيث يدفع استمرار االنقسام إلى إعاقة خطوات اإلصالح والتفعيل
للمنظمة ،خاصة ما يخص إجراء االنتخابات وعقد لجنة تفعيل وتطوير المنظمة (اإلطار القيادي

المؤقت).

تجاهلت الحوارات موضوعات اإلصالح والتفعيل ،فلم يتم بحث العالقة بين السلطة والمنظمة

وعالقة المجلس الوطني بالمجلس التشريعي ،ولم تتطرق لالتفاق على برنامج سياسي موحد أو
مناقشة موضوع الميثاق للمنظمة ،ولم يجر بحث موضوع انتخابات المجلس الوطني بما يؤدي

التفاق حول قانون انتخابه ،وال إلى كيفية مواجهة تحديات عقد االنتخابات بالداخل والخارج ،كما
لم يساهم تشكيل اإلطار القيادي المؤقت بشكله ومهامه المتفق عليها في حل إشكالية اتخاذ القرار.
وفي موضوع التمثيل ،لم تؤدي الحوارات إلى إنهاء الصراع على التمثيل ،فال زالت حركتا حماس

والجهاد اإلسالمي ترفضان االعتراف بشرعية تمثيل المنظمة األوحد للشعب الفلسطيني وتضع لذلك

عدة اشتراطات.

جاء عقد الدورة الثالثة والعشرون للمجلس الوطني ،كتجاوز لما تم التأكيد عليه في حوارات الفصائل
ومخرجات اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني  ،5005وكتعبير عن فشل الحوارات على

امتدادها لفترات طويلة في تحقيق توافق على منظمة التحرير الفلسطينية .كما لم يحقق عقد المجلس
حالً ألي من إشكاليات منظمة التحرير الفلسطينية.
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نتائج وتىصُاث
اندراست

النتائج والتوصيات

خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،وجاءت كاآلتي:

 -0بعد توقيع اتفاقية أوسلو  ،0993تحولت المنظمة عبر تشكيلها السلطة الفلسطينية؛ من
حركة تحرر وطني في المنفى إلى جهاز حكومي فوق أراضيها ،تغيرت معها أدوات الصراع
ومفاهيمه .األمر الذي أدى إلى هيمنة السلطة الفلسطينية على منظمة التحرير بحيث
أصبحت العالقة بينهم عكسية ،فأصبحت السلطة هي المسئولة والمتحكمة بالمنظمة،

وتتعامل معها بأحسن األحوال كهيئة احتياطية ومصدر لشرعية السلطة.

 -5عملت المنظمة على إدخال تعديالت على ميثاقها وبرامجها وخططها وأدواتها أكثر من مرة

وبشكل متكرر ،في محاولة للبقاء واستمرار النضال مع اختالف سقف األهداف استجابة

للضغوط والواقع.

 -3أدى اعتماد نظام الكوتا إلى هيمنة وسيطرة حركة فتح على تحديد حجم المقاعد التمثيلية
للتنظيمات والمنظمات النقابية والمستقلين ،حيث أصبحت اللجنة التنفيذية تتحكم بتشكيل

المجلس الوطني أكثر مما يتحكم هو في تشكيلها .كما ساهم نظام الكوتا في تراجع دور

المجلس الوطني الفلسطيني .وأدى إتباع سياسة اإلجماع في اتخاذ الق اررات ،إلى تعطيل
العمل بالنظام األساسي الذي يكتفي باألغلبية واحترام إرادتها.

 -4اعتمدت الفصائل في حواراتها االنتخابات كآلية إلعادة تشكيل مؤسسات منظمة التحرير

الفلسطينية وفق مبدأ التمثيل النسبي ،وليس كما كان سابقا وفق نظام الكوتا والمحاصصة.

 -2تجاهلت الحوارات موضوعات اإلصالح والتفعيل التي كان مفترض بالحوارات مناقشتها،
فلم يتم بحث العالقة بين السلطة والمنظمة وعالقة المجلس الوطني بالمجلس التشريعي،

ولم تتطرق لالتفاق على برنامج سياسي موحد أو مناقشة موضوع الميثاق للمنظمة ،ولم

يجر بحث موضوع انتخابات المجلس الوطني بما يؤدي التفاق حول قانون انتخابه ،وال

إلى كيفية مواجهة تحديات عقد االنتخابات بالداخل والخارج.

 -6لم يساهم تشكيل اإلطار القيادي المؤقت بشكله ومهامه المتفق عليها في حل إشكالية اتخاذ
القرار أو التمثيل.

 -5لم ترتقي حوارات الفصائل الفلسطينية واتفاقاتها إلى مستوى القضية الفلسطينية وأزمتها ،بل
كانت الحوارات في معظمها اضط اررية لكل من حركتي فتح وحماس نتيجة أزمات كل

منهما في الحكم وانسداد أفق برامجهم السياسية.

 -2رغم حضور موضوع منظمة التحرير الفلسطينية في معظم حوارات الفصائل ،إال أن اهتماما
حقيقيا بمعالجة إشكاليات وأزمات المنظمة لم يحدث ،ورغم إقرار الحوارات آلليات لإلصالح
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والتفعيل إال أنها فشلت في تحقيق أهدافها ،وذلك ألسباب تتعلق باآلليات نفسها وألسباب

أخرى أهمها ربط البحث والحوار في موضوع منظمة التحرير بباقي موضوعات المصالحة
وانهاء االنقسام ،حيث يدفع استمرار االنقسام إلى إعاقة خطوات اإلصالح والتفعيل للمنظمة،
خاصة ما يخص إجراء االنتخابات وعقد لجنة تفعيل وتطوير المنظمة (اإلطار القيادي

المؤقت).

 -9لم تؤدي الحوارات إلى إنهاء الصراع على التمثيل .فانشغلت الحوارات واالتفاقيات بالتركيز
على حل أزمة السلطة والحكم ،وبتناول المسائل اإلجرائية.

-00

إن اختالف األصول والمرجعيات واألولويات والتحالفات الخارجية للفصائل

الفلسطينية انعكس على إمكانية التوافق على ميثاق جديد/عقد اجتماعي لمنظمة التحرير

الفلسطينية .وهو ما اتضح بعد خوض حركة حماس االنتخابات التشريعية دون أي تغيير
بمواقفها السياسية من التسوية ،مما أدى إلى إدخال النظام السياسي في أزمة وصراع بين

مكوناته انتهى بانقالب حركة حماس على النظام وبداية مرحلة االنقسام الفلسطيني والى
صراعاً على التمثيل.

-00

تراهن كالً من حركتا حماس والجهاد اإلسالمي على أن إصالح وتفعيل المنظمة

وفق رؤية جديدة تتجاوب مع أفكارهم ومبادئهم وتوجهاتهم السياسية أمر سيمهد الطريق أمام

اعترافهم بشرعية تمثيل المنظمة للشعب الفلسطيني ،والسيطرة عليها.

-05

لم توضح االتفاقيات العالقة بين اإلطار القيادي المؤقت ومؤسسات منظمة

التحرير الفلسطينية ،إن كان اإلطار القيادي المؤقت جزءا من مؤسسات المنظمة ،أم إطا ار
أعلى منها أو موازيا لها.

-03

تمسك كل طرف من أطراف الحوار ببرنامجه ليضمن تمايزه عن اآلخر ،مع

إدراكهم فشل البرامج السياسية بشكلها وأدواتها الحالية عن تقديم نموذج الستراتيجية عمل

وطني ِ
منجزة ومجمع عليها.

تجاوز لما تم التأكيد عليه
مثال عقد المجلس الوطني في دورته الثالثة والعشرون،
-04
اً
في حوارات الفصائل ومخرجات اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني  ،5005ودليالً
على إخفاق حوارات الفصائل في تحقيق توافق على إصالح وتفعيل يمس بنية ومؤسسات

منظمة التحرير.

-02

إن منح المجلس المركزي صالحيات المجلس الوطني ،يعزز من ضعف وانحسار

منظمة التحرير الفلسطينية لمصلحة هيئات ومؤسسات فرعية كالسلطة الفلسطينية والمجلس

المركزي.
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وتأتي توصيات الدراسة في سياق رؤية الباحث نحو اإلصالح والتفعيل ،ولما يأمل الباحث أن

تكون عليه منظمة التحرير الفلسطينية ،وبما يراعي خصوصية الحالة الفلسطينية وخصوصية
النظام السياسي الفلسطيني في ظل استمرار االحتالل ،والظروف اإلقليمية والدولية المحيطة

بالقضية الفلسطينية ،وكذلك الحاجة إلى إنجاز مشروع التحرر وبناء مؤسسات الدولة بشكل متوازي:
 -صياغة ميثاق وطني جديد ،يحظى بإجماع كافة مكونات الشعب الفلسطيني ،استنادا إلى

الحقوق التاريخية والسياسية للشعب الفلسطيني ،واستنادا لق اررات الشرعية الدولية والمبادرة
العربية للسالم ،التي توفر الحد األدنى من الحقوق الفلسطينية ،الذي بدوره يمكن الشعب
الفلسطيني من التحرك بشكل فاعل في المجتمع الدولي بما يخدم القضية الوطنية.

 المحافظة على الرواية الوطنية التي تنطلق من أحداث النكبة والهجرة عام  0942وعدماختزال القضية باالحتالل عام  0965لألراضي الفلسطينية وبالتالي تجزئة الشعب
وتاريخه ،بما يضمن حقوق الالجئين الفلسطينيين المهجرين عام  ،0942ومناهضة

المشروع الصهيوني.

 ضرورة تأكيد الميثاق على مشروعية كل أشكال النضال والمقاومة ضد االحتالل ،وتركتقدير وتحديد أياً من أشكاله للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها.

 -ضرورة إقرار كل الفصائل الفلسطينية وتحديداً حركتي حماس والجهاد اإلسالمي بمنظمة

التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني ،وعدم ربط شرعية المنظمة
بموضوع اإلصالح والتفعيل ،على قاعدة أن أي تغيير أو تطوير يجب أن يتم من داخل

مؤسسات المنظمة.

 إلغاء نظام الكوتا واجراء انتخابات المجلس الوطني وفق قانون التمثيل النسبي لكافةتجمعات الشعب الفلسطيني حيثما أمكن ،واالتفاق على آليات موضوعية مشترطة مسبقا

بناء على نتائج االنتخابات المنجزة.
لتمثيل التجمعات التي يتعذر فيها عقد االنتخاباتً ،
حيث تعتبر االنتخابات ودوريتها السبيل الوحيد لبناء نظام سياسي ديمقراطي قائم على

الشراكة السياسية في ظل تعذر التوافق بين الفصائل.

 ضرورة أن يكون البرنامج السياسي ألي قيادة سياسية جديدة منبثقة عن نتائج االنتخابات،مستنداً إلى األسس الرئيسية للميثاق الوطني ،وبما يضمن صمود الشعب الفلسطيني وبما
يضمن متطلبات المرحلة السياسية من حيث تحديد أشكال النضال والمقاومة األنسب ،وبما

يراعي خصوصية كل تجمع فلسطيني ألساليب النضال التي تناسب إمكاناته وطاقاته.

 أن تكون ق اررات اإلطار القيادي المؤقت/لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية،على شكل توصيات للجنة التنفيذية ،تقرها اللجنة التنفيذية كونها ق اررات إجماع وطني
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ولمصلحة القضية والنظام الفلسطيني .وبما يضمن عدم التعارض بالصالحيات

واالختصاصات بين مؤسسات المنظمة واإلطار القيادي المؤقت ،لحين إجراء االنتخابات

والتي بدورها تنهي وجود اإلطار القيادي المؤقت.

 إلغاء نظام الكوتا في تشكيل اللجنة التنفيذية ،على أن تتكونبناء على نتائج انتخابات
ً
المجلس الوطني من األغلبية أو تشكيل ائتالف في حالة توافق ،على قاعدة المسئولية أمام
المجلس الوطني ،الذي بدوره مسئول أمام الشعب الفلسطيني مباشرة .وبما يضمن حصر
المعارضة السياسية داخل مؤسسات المنظمة الرسمية واالنتهاء من صيغ االنشقاقات

والمعارضة من الخارج.

 عدم الفصل بين منصبي رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس الدولة ،وذلكلخصوصية النظام السياسي الفلسطيني ،وللحد من التعارض في المهام والصالحيات.

 -توضيح وتنظيم العالقة بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية ،بما يضمن

تبعية السلطة للمنظمة ،كأداة لبناء الدولة ومؤسساتها ،وحصر مهام السلطة بالشئون
اإلدارية والخدماتية في األراضي الفلسطينية ،بما يدعم ويعزز الصمود في وجه االحتالل

االستيطاني.

 ضرورة العمل بشكل متو ٍاز بين متطلبات بناء الدولة ومتطلبات التحرر الوطني ومناهضةاالحتالل ،وفي حال صعوبة التوفيق بين المشروعين ،فاألولوية لمشروع التحرر الوطني،

حيث أن مشروع بناء مؤسسات دولة/سلطة تحت االحتالل يعني التحول لنمط من االدارة
تحت االحتالل وتحمل أعبائه.

 ضرورة االتفاق على مرجعية األجنحة العسكرية للفصائل وموقعها من النظام السياسي،وايجاد حل لها عبر ربطها بالدائرة العسكرية لمنظمة التحرير أو دمجها في مؤسسة رسمية
واحدة بما يحد من تفرد أي من الفصائل بقرار المقاومة المسلحة.

 التأكيد على أن أعضاء المجلس التشريعي هم أعضاء في المجلس الوطني ممثلين عنالداخل ،مع التمييز بين مهام كل من المجلسين عند عقد أي منهما ،وكل حسب

اختصاصه.

 التأكد على أن المحكمة الدستورية هي السلطة القضائية للنظام السياسي بكافة مكوناته.إن كل ما سبق من توصيات لهذه الدراسة يفترض أن تتحلى كافة الفصائل الفلسطينية بالمسئولية
الوطنية الجامعة ،والتخلي عن المصالح الحزبية لمصلحة المشروع الوطني الجامع ،وهو ما يتطلب

إنهاء سيطرة حركة حماس على قطاع غزة وانهاء االنقسام السياسي كشرط موضوعي لتطبيق
توصيات الدراسة.
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قائمة المراجع:
أوالً :الوثائق:

 -0وثائق فلسطينية (ربيع  :)0999كلمة للرئيس ياسر عرفات أمام المؤتمر الشعبي الفلسطيني
الذي عقد في غزة إللغاء مواد في الميثاق الوطني الفلسطيني غزة  ،0992/05/04مجلة

الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،32مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،بيروت.

 -5وثيقة

إعالن

الفلسطيني

االستقالل

مركز

(:)0922

المعلومات

الفلسطينيhttp://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=3741

الوطني

 -3وثيقة األسرى الفلسطينيين للوفاق الوطني ( :)5006مركز المعلومات الوطني الفلسطيني-
وفاhttp://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4937

 -4كلمة الرئيس الفلسطيني المنتخب محمود عباس أبو مازن في حفل أدائه اليمين الدستورية،
رام الله ( :)5002/0/02وثائق فلسطينية ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،65ربيع
 ،5002مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،بيروت.

 -2وثيقة األسرى الفلسطينيين للوفاق الوطني ( :)5006مركز المعلومات الوطني الفلسطيني
–وفا،

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4937
 -2النص الحرفي التفاق الوفاق الوطني الفلسطيني المقترح مصرياً (:)5009
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4922

 -5النص الرسمي لما تم االتفاق عليه بين الفصائل الفلسطينية بعد اجتماعهم في القاهرة
(http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=7650 :)5000-05-50
المجلس

 -2ق اررات

الوطني

الفلسطيني الدورة

الثالثة

والعشرون

(،)5009

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=rzWgnya27479012616arzWg

ny

 -9الدورة الثالثون "دورة الخان األحمر والدفاع عن الثوابت الوطني" ( :)5002ق اررات المجلس
المركزي

الفلسطيني،

مركز

المعلومات

الوطني

الفلسطيني

–وفا.

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=NC6GTsa27447604767aNC

6GTs

-00

الدورة التاسعة والعشرين دورة "الشهيدة رزان النجار واالنتقال من السلطة إلى

الدولة" ( :)5002ق اررات المجلس المركزي الفلسطيني ،مركز المعلومات الوطني
–وفا.

الفلسطيني
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http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=ZGp3bFa27442846002aZGp

3bF
-00

بيان صادر عن لقاء وفد منظمة التحرير الفلسطينية مع حركة حماس إلنهاء

االنقسام وتنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية ( :)5004/4/53مركز المعلومات الوطني
–

الفلسطيني

وفا،

على

االلكتروني

الرابط

. http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=9281

-05

التالي:

الدورة الثامنة والعشرين " دورة القدس العاصمة األبدية لدولة فلسطين " ،مركز

المعلومات

الوطني

الفلسطيني

–

وفا،

على

الرابط

االلكتروني

التالي:

. http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=20174

-03

الدورة الثالثة والعشرون ( .)5002دورات المجلس الوطني الفلسطيني ،مركز

المعلومات

الوطني

الفلسطيني

–

وفا،

على

. http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3763

-04

الرابط

االلكتروني

التالي:

"محضر اجتماع" بيان التفاهمات حول المصالحة الوطنية الفلسطينية

( :)5000/4/55وثائق المصالحة الفلسطينية ،مركز المعلومات الوطني الفلسطيني –
وفاhttp://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=5143 ،

-02

البيان الصادر عن اجتماع فصائل العمل الوطني الفلسطيني في القاهرة

(:)5005/00/55

وكالة

األنباء

والمعلومات

الفلسطينية

–وفا،

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4Px7sOa804904174371a4

Px7sO

-06

كلمة الرئيس الفلسطيني المنتخب محمود عباس أبو مازن في حفل أدائه اليمين

الدستورية ( :)5002/0/02وثائق فلسطينية ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،عدد  ،60شتاء
 .5002بيروت.

-05

المراسيم الصادرة عن الرئاسة الفلسطينية والقاضية بإقالة رئيس الحكومة إسماعيل

هنية واعالن حالة الطوارئ في جميع أراضي السلطة الوطنية (صيف :)5005وثائق

فلسطينية ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،عدد  ،50بيروت.
-02

خطة السالم التي عرضها الرئيس محمود عباس أمام مجلس األمن

-09

المبادرة اليمنية الستئناف الحوار وانهاء االنقسام الفلسطيني (:)5005/2/2

(http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=20198:)5002/5/50
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4920
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-50

القانون األساسي المعدل 02 ،مارس  ،5003ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية

-50

البيان الختامي لمؤتمر الحوار الفلسطيني في القاهرة ( :)5002/3/05-02وثائق

-55

خطاب السيد الرئيس حول االستفتاء على وثيقة األسرى ( )5006/6/00في:

لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ،رام الله -فلسطين.

فلسطينية ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،عدد ،65ربيع  ،5002بيروت.

خطابات الرئيس محمود عباس "أبو مازن"  ،5006مركز المعلومات الوطني الفلسطيني

–وفا http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=5839
-53

،42

نص وثيقة الحوار الوطني (وثيقة األسرى المعدلة) ( :)5006/6/52موقع عرب

https://www.arab48.com/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%

D9%8A%D9%86%D9

-54

اتفاق مكة للوفاق الوطني ( :)5005/5/2مركز المعلومات الوطني

الفلسطيني

-52

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4883

خطاب تكليف اسماعيل هنية تشكيل الحكومة ( :)5005/5/02وثائق فلسطينية،

مجلة الدراسات الفلسطينية ،شتاء ،5005عدد  ،69ص ،093بيروت.

-56

إعالن

الدوحة

-55

إعالن

الدوحة

-52

نص االتفاق الرسمي بين حركة فتح وحركة حماس (:)5005/2/50

-59

حركة المقاومة اإلسالمية حماس (0آيار/مايو  :)5005وثيقة المبادئ والسياسات

-30

محضر اجتماع بيان التفاهمات حول المصالحة الوطنية الفلسطينية

http://info.wafa.ps/userfiles/server/pdf/douha2012.pd

http://info.wafa.ps/userfiles/server/pdf/douha2012.pdf

(:)5005/5/6
(:)5005/5/6

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=8715

العامة/http://hamas.ps/ar/post/7293 ،

(:)5000/4/55

وكالة

األنباء

والمعلومات

الفلسطينية

–وفا،

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=5143
ثانياً :الموسوعات:

 -0الموسوعة الفلسطينية ( :)0990دراسات القضية الفلسطينية ،القسم الثاني ،الدراسات
الخاصة ،المجلد الخامس ،الطبعة األولى ،بيروت.
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 -5الموسوعة الفلسطينية ( :)0924المجلد الرابع ،الطبعة األولى ،هيئة الموسوعة الفلسطينية،
دمشق.

ثالثاً :الكتب:

 -0أبراش ،إبراهيم ( :)0925البعد القومي للقضية الفلسطينية -فلسطين بين القومية العربية
والوطنية الفلسطينية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة األولى ،بيروت.

 -5أبراش ،إبراهيم ( :)5005فلسطين في عالم متغير ،سلسلة القضية الفلسطينية ،نسخة
إلكترونية (.)PDF

 -3أبراش ،إبراهيم ( :)5004صناعة االنقسام الفلسطيني (النكبة الثانية) ،الطبعة اإللكترونية
األولى ،نسخة (.)PDF

 -4أبو العمرين ،خالد( :)5000حركة المقاومة اإلسالمية حماس جذورها – نشأتها-فكرها
السياسي ،مركز الحضارة العربية ،القاهرة-مصر.

 -2أبو حسنة ،نافذ ( :)5005تطور الوعي الفلسطيني بمنظمة التحرير الفلسطينية في :منظمة
التحرير الفلسطينية تقييم التجربة واعادة البناء ،مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات،

الطبعة األولى ،بيروت – لبنان.

 -6أبو زايدة ،حاتم ( :)5006الكفاح الفلسطيني حصاد في ظل الحصار فصائل منظمة
التحرير  5000-0962رؤية نقدية ،مركز أبحاث المستقبل ،غزة –فلسطين.

 -5أبو كريم ،منصور ( :)5005األزمة البنيوية في حركة فتح وآليات معالجتها "دراسة
تحليلية" ،مركز رؤية للدراسات السياسية واالستراتيجية ،غزة –فلسطين.

 -2أبو مطر ،محمد ( :)5005إصالح النظام السياسي الفلسطيني بين المطالب الداخلية
والضغوطات الخارجية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة األولى ،بيروت.

 -9أبو نحل ،أسامة وآخرون ( :)5005مسيرة المتغيرات السياسية وأثرها على سياسات منظمة
التحرير الفلسطينية من النشأة إلى أوسلو – قراءة تحليلية ،دار الجندي للنشر والتوزيع،

الطبعة األولى ،القدس.

-00

األزعر ،محمد خالد ( :)0992حكومة عموم فلسطين في ذكراها الخمسين ،دار

-00

البديري ،موسى وآخرون ( :)0992الديمقراطية الفلسطينية ،أوراق نقدية ،المؤسسة

الشروق ،القاهرة.

الفلسطينية لدراسة الديمقراطية -مواطن ،الطبعة األولى ،رام الله –فلسطين.
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-05

بلقزيز ،عبد اإلله وآخرون ( :)5004منظمة التحرير الفلسطينية واالنتفاضة –

-03

جرابعة ،محمود ( :)5000حركة حماس :مسيرة مترددة نحو السالم ،دائرة السياسة

الحصيلة والمستقبل ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط ،0بيروت.

والحكم ،المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية ،رام الله –فلسطين.

-04

الجراح ،محمود ( :)5002أصول البحث العلمي ،دار الراية للنشر والتوزيع،

الطبعة األولى ،عمان.
-02

حرب ،جهاد وأبو دية ،أحمد ( :)5006إشكاليات الفصل بين السلطات في النظام

السياسي الفلسطيني (السلطة التنفيذية مؤسستا الرئاسة ومجلس الوزراء) ،االئتالف من

أجل النزاهة والمساءلة – أمان ،والمؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية – مواطن ،ارم
الله.

-06

الحمد ،جواد ( :)5004المدخل إلى القضية الفلسطينية ،مركز دراسات الشرق

األوسط ،الطبعة السابعة ،عمان –األردن.

-05

الحمد ،جواد وآخرون ( :)0992دراسة في الفكر السياسي لحركة المقاومة

-02

حميد ،راشد ( :)0952مقررات المجلس الوطني الفلسطيني ،0954- 0964

-09

حميد ،راشد ( :)0952مقررات المجلس الوطني الفلسطيني ،0954-0964

-50

الحوت ،شفيق ( :)0926عشرون عاما في م ت ف :أحاديث الذكريات -0964

-50

حوراني ،عبد الله ( :)5005منظمة التحرير الفلسطينية أين صارت ،وكيف تعود،

اإلسالمية حماس ( ،)0996-0925الطبعة الثانية ،مركز دراسات الشرق األوسط ،عمان.

سلسلة كتب فلسطينية ،العدد  ،46مركز األبحاث ،منظمة التحرير الفلسطينية ،بيروت.

مركز األبحاث منظمة التحرير الفلسطينية ،بيروت.
 ،0924دار االستقالل للدراسات والنشر ،بيروت.

في :تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية :نحو برنامج وطني مشترك ،منتدى غزة

للدراسات السياسية واالستراتيجية ،مركز التخطيط الفلسطيني ،الطبعة الثانية ،فلسطين.
-55

حوراني ،فيصل ( :)0920الفكر السياسي الفلسطيني  0954-0964دراسة في

-53

حوراني ،فيصل ( :)5000نشأة الحركة الوطنية الفلسطينية وتطورها حتى نهاية

المواثيق الرئيسية لمنظمة التحرير الفلسطينية ،مركز األبحاث ،الطبعة األولى ،بيروت.

القرن العشرين ،في :خبرات الحركة السياسية الفلسطينية في القرن العشرين ،المركز القومي

للدراسات والتوثيق ،غزة.
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-54

خرطبيل ،جميل (بدون تاريخ) :وأد منظمة التحرير الفلسطينية (الفردية والهيمنة،

-52

الخطيب ،محمد ( :)5005قراءة نقدية في الميثاق الوطني نحو ميثاق وطني

عدم االلتزام بالمبادئ ،عدم المصداقية في الممارسة) ،نسخة إلكترونية (.)PDF

جامع ،في :محسن صالح (محرر) ،منظمة التحرير الفلسطينية تقييم التجربة واعادة البناء،
مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،بيروت-لبنان.

-56

خليل ،عاصم وتوام ،رشاد ( :)5004فلسطين بين دستور الدولة والحاجة إلى

ميثاق وطني مقاربات استراتيجية في النظام السياسي الفلسطيني ،سلسلة الدراسات

االستراتيجية ( ،)5المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجية (مسارات)،
البيرة –فلسطين.

-55

خورشيد ،غازي ( :)0950دليل حركة المقاومة الفلسطينية ،مركز األبحاث،

-52

درويش ،بسام ( :)5005ورقة عمل جبهة التحرير الفلسطينية حول تطوير وتفعيل

منظمة التحرير الفلسطينية ،بيروت.

منظمة التحرير الفلسطينية ،في :تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية نحو برنامج

وطني مشترك ،مركز التخطيط ،منظمة التحرير الفلسطينية ،غزة –فلسطين.
-59

الرابي ،إبراهيم ( :)5005منظمة التحرير الفلسطينية الشرعية والتمثيل ،في :تفعيل

وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية نحو برنامج وطني مشترك ،مركز التخطيط ،منظمة

التحرير الفلسطينية ،غزة –فلسطين.
-30

روبنبرغ ،تشريل ( :)0922منظمة التحرير الفلسطينية :المؤسسات المدنية ،دار

-30

الريماوي ،أحمد ( :)5002المسار التاريخي للنضال الوطني الفلسطيني خالل

الكرمل للدراسات والنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،عمان.

القرن العشرين ،االتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين ،الطبعة األولى ،المملكة

العربية السعودية.
-35

الزبيدي ،باسم ( :)5000حماس والحكم :دخول النظام أم التمرد عليه؟ ،المركز

الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية ،رام الله –فلسطين.

-33

سعد الدين ،نادية ( :)5002أداء مؤسسة رئاسة السلطة الفلسطينية -0994

 ،5003في :السلطة الوطنية الفلسطينية :دراسات في التجربة واألداء ،5003-0994
تحرير :محسن صالح ،الطبعة األولى ،مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،بيروت-

لبنان.
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-34

سعد ،وائل أحمد ( :)5002األداء السياسي الداخلي للسلطة الفلسطينية ،في:

السلطة الوطنية الفلسطينية :دراسات في التجربة واألداء  ،5003-0994تحرير :محسن

صالح ،الطبعة األولى ،مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،بيروت-لبنان.

-32

سالطنية ،بلقاسم والجيالني ،حسان ( :)5005أسس المناهج االجتماعية ،الطبعة

األولى ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،القاهرة.

-36

سليمان ،فهد وآخرون (" :)5000وثيقة الوفاق الوطني ،5006/6/55-المركز

-35

شاش ،طاهر ( :)0999مفاوضات التسوية النهائية والدولة الفلسطينية :اآلمال

-32

شبيب ،سميح ( :)0999التعددية والتشابك في المؤسسات الوطنية الفلسطينية،

الفلسطيني للتوثيق والمعلومات ،بيروت.

والتحديات ،دار الشروق ،الطبعة األولى ،بيروت.

في :ما بعد األزمة التغيرات البنيوية في الحياة السياسية الفلسطينية ،وآفاق العمل ،مواطن

المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية ،الطبعة األولى ،رام الله.

-39

الشريف ،ماهر ( :)0992البحث عن كيان ،دراسة في الفكر السياسي الفلسطيني

 ،0993-0902مركز األبحاث والدراسات االشتراكية في العالم العربي ،نيقوسياـ قبرص.

-40

شعبان ،خالد ( :)5005تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية "نحو برنامج

وطني مشترك" ورشات عمل ،غزة  ،5005منظمة التحرير الفلسطينية -مركز التخطيط

الفلسطيني ،غزة –فلسطين.

-40

الشعيبي ،عيسى ( :)0959الكيانية الفلسطينية :الوعي الذاتي والتطور المؤسساتي

 ،0955-0945منظمة التحرير الفلسطينية ،مركز األبحاث ،بيروت.

-45

الشقيري ،أحمد ( :)0950من القمة إلى الهزيمة مع الملوك والرؤساء ،دار العودة،

-43

شلبي ،محمد ( :)0995المنهجية في التحليل السياسي ،المفاهيم -المناهج –

-44

صالح ،محسن ( :)5003دراسات منهجية في القضية الفلسطينية ،سلسلة د ارسات

-42

صالح ،محسن ( :)5003فلسطين :دراسات منهجية في القضية الفلسطينية،

ط ،0بيروت.

االقترابات –واألدوات ،الجزائر.

فلسطينية ( ،)0فجر ،الطبعة األولى ،كوااللمبور.

سلسلة الدراسات الفلسطينية ( ،)0مركز اإلعالم العربي ،الطبعة األولى ،مصر.
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-46

صالح ،محسن ( :)5005المجلس الوطني الفلسطيني إعادة التشكيل وعدالة

التمثيل ،في :محسن صالح (محرر) ،منظمة التحرير الفلسطينية تقييم التجربة واعادة
البناء ،مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،بيروت-لبنان.

-45

صالح ،محسن ( :)5004منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني

تعريف – وثائق -ق اررات ،مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،الطبعة الثانية ،بيروت

– لبنان.

-42

صايغ ،يزيد ( :)5003الكفاح المسلح والبحث عن الدولة ،الحركة الوطنية

الفلسطينية  ،0993-0949مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،بيروت.

-49

عباس ،محمود ( :)0994طريق أوسلو ،شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ،الطبعة

األولى ،بيروت.

-20

عبد الرحمن ،أسعد ( :)0925منظمة التحرير الفلسطينية جذورها ،تأسيسها،

-20

عكة ،أشرف وآخرون ( :)5002البرنامج الوطني الفلسطيني الموحد سياقات

مساراتها ،مركز األبحاث منظمة التحرير الفلسطينية ،نيقوسيا -قبرص.

ومآالت .فرص وتحديات ،في :إعداد السياسات العامة والتفكير االستراتيجي ،المركز
الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجية –مسارات ،فلسطين.

-25

فرج ،عصام الدين ( :)0992منظمة التحرير الفلسطينية  ،0993- 0964مركز

-23

فرسون ،سميح ( :)0995فلسطين والفلسطينيون ،مركز دراسات الوحدة العربية،

-24

فيصل ،غازي ( :)0990منهجيات وطرق البحث في علم السياسة ،جامعة بغداد،

-22

قسيس ،مضر ونخلة ،خليل ( :)5009اإلصالح القانوني في فلسطين :تفكيك

-26

الكبيسي ،باسل ( :)0922حركة القوميين العرب ،مؤسسة األبحاث العربية،

المحروسة للبحوث والتدريب والنشر ،الطبعة األولى ،مصر

ترجمة :عطا عبد الوهاب ،بيروت.
كلية العلوم السياسية ،بغداد.

االستعمار وبناء الدولة ،معهد الحقوق –جامعة بيرزيت ،بيرزيت –فلسطين.
بيروت.

-25

المصري ،زهير ( :)5002اتجاهات الفكر السياسي الفلسطيني بين الكفاح المسلح

والتسوية ،مكتبة اليازجي ،الطبعة األولى ،غزة.

-22

مواطن ( :)0999ما بعد األزمة :التغيرات البنيوية في الحياة السياسية الفلسطينية

وآفاق العمل ،مواطن ،الطبعة األولى ،رام الله.
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-29

نوفل ،ممدوح ( :)0999النظام السياسي الفلسطيني بين الداخل والخارج ،في :ما

بعد األزمة التغيرات البنيوية في الحياة السياسية الفلسطينية وآفاق العمل ،مواطن ،رام الله،

ط ،0رام الله –فلسطين.

-60

هالل ،جميل ( :)0992النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو دراسة تحليلية

نقدية ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،الطبعة األولى ،بيروت-لبنان.

-60

هالل ،جميل ( :)5005تكوين النخبة الفلسطينية مواطن ،رام الله ،مركز األردن

-65

ياغي ،إسماعيل ( :)5002فلسطين والقضية الفلسطينية جذور القضية

الجديد للدراسات ،ط ،0عمان.

الفلسطينية ،مكتبة الرشد ناشرون ،الرياض.

رابعاً :رسائل الدكتوراه والماجستير:

 -0أبو رحمة ،عماد الدين( :)5002االنقسام الفلسطيني وأثره على النظام السياسي "دراسة
تحليلية" ،رسالة دكتوراه ،جامعة قناة السويس ،اإلسماعيلية -مصر.

 -5األخرس ،سامي محمد ( :)5009تأثير المحددات واألبعاد اإلقليمية والدولية على سياسات
منظمة التحرير الفلسطينية من عام  ،0996-0925رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة

األزهر-غزة ،غزة -فلسطين.

 -3أيوب ،حسن صالح ( :)5006آفاق التحول الديمقراطي في النظام السياسي الفلسطيني

إشكالية العالقة بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية (-0993

 )5003كعامل محوري ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح الفلسطينية ،نابلس
-فلسطين.

 -4برهم ،عبد الله ( :)5005إصالح منظمة التحرير الفلسطينية إشكالية "الهيكلية والبرنامج"،
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح الفلسطينية ،نابلس -فلسطين.

 -2زيد ،معتز ( :)5002مفهوم المصلحة الوطنية الفلسطينية وتأثيره على الوحدة الوطنية
الفلسطينية منذ اتفاق أوسلو ،0993رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح الوطنية،
نابلس –فلسطين.

 -6عودة ،كفاح ( :)5009أحداث حزيران  5005في قطاع غزة وتأثيرها على المشروع
الوطني الفلسطيني "استراتيجيا وتكتيكيا" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح

الوطنية ،نابلس –فلسطين.
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خامساً :التقارير:

 -0التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة  :)5009( 5002تحرير :محسن صالح ،الطبعة
األولى ،مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،بيروت.

 -5التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة  :)5005( 5006تحرير :محسن صالح ،الطبعة
األولى ،مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،بيروت.

 -3التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة  :)5000( 5009تحرير :محسن صالح ،الطبعة
األولى ،مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،بيروت.

 -4التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة  :)5000( 5000تحرير :محسن صالح ،الطبعة
األولى ،مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،بيروت.
سادساً :الدراسات والدوريات والمؤتمرات:
 -0أبراش ،إبراهيم ( :)5006البديل الوطني التفاقية أوسلو وتوابعها ،مجلة شؤون فلسطينية،
العدد ( ،)563-565مركز األبحاث منظمة التحرير الفلسطينية ،رام الله.

 -5أبراش ،إبراهيم ( :)5006المجتمع المدني الفلسطيني من الثورة إلى تأسيس الدولة ،ملتقى
الثقافة

والهوية

الوطنية

الفلسطينيةhttp://palnation.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA،

%D9%85%D8%B9-

 -3أبراش ،إبراهيم (خريف  :)5006التباس مفهوم وواقع التعددية في النظام السياسي
الفلسطيني :العالقة الملتبسة بين المنظمة والسلطة وحركة حماس ،المجلة العربية للعلوم

السياسية ،العدد ( ،)05مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت.

 -4أبراش ،إبراهيم (ربيع  :)5006االنتخابات والمسألة الديمقراطية في الحقل السياسي
الفلسطيني ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،بيروت.

 -2أبراش ،إبراهيم (ربيع  :)5009جذور االنقسام الفلسطيني ومخاطره على المشروع الوطني،

مجلة الدراسات الفلسطينية ،المجلد  ،50العدد  ،52مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،بيروت.

 -6أبراش ،إبراهيم (نوفمبر  :)5006البديل الوطني التفاقية أوسلو وتوابعها ،مجلة شؤون
فلسطينية ،العدد  ،563-565مركز األبحاث منظمة التحرير الفلسطينية ،رام الله –
فلسطين.

 -2أبو رحمة ،عماد ( :)5002المجلس الوطني الفلسطيني واشكالية الشرعية ،ورقة تحليل
وضع ،المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجية – مسارات ،فلسطين.
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 -2أبو سيف ،عاطف ( :)5002التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني سياسيا واقتصاديا
واجتماعيا :الرؤية السياسية واالقتصادية واالجتماعية للدولة الفلسطينية القادمة ،منتدى

غزة للدراسات السياسية واالستراتيجية ،بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت األلمانية ،غزة

–فلسطين.

 -9أبو عامر ،عدنان ( :)5004الحركات اإلسالمية والمشاركة السياسية والديمقراطية ،في:
مؤتمر"الحركات اإلسالمية وأسس الشراكة السياسية في النظام السياسي الفلسطيني"54 ،

أكتوبر  ،5004المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجية –مسارات،

فلسطين.

أبو كريم ،منصور ( :)5006أثر اتفاق أوسلو على التحوالت في بنية النظام

-00

السياسي الفلسطيني  ،5002-0993في :التحوالت الموضوعية في القضية الفلسطينية
بعد أوسلو ،المؤتمر العلمي الثامن ،كلية اآلداب ،الجامعة اإلسالمية – غزة 2-4 ،أكتوبر

.5006
-00

أبو كريم ،منصور ( :)5005المصالحة الفلسطينية بين الدوافع والتحديات ،مركز

-05

أبو كريم ،منصور وماضي ،سليم ( :)5006التحديات الداخلية لألمن القومي

رؤية للدراسات السياسية واالستراتيجية ،فلسطين.

الفلسطيني ،في :األمن القومي الفلسطيني مرتكزات وتحديات ،مركز التخطيط الفلسطيني

منظمة التحرير الفلسطينية ،غزة–فلسطين.

أبو مور ،أنور ( :)5006أثر اتفاق أوسلو على المشروع الوطني الفلسطيني ،في:

-03

التحوالت الموضوعية في القضية الفلسطينية بعد أوسلو ،المؤتمر العلمي الثامن ،كلية

اآلداب ،الجامعة اإلسالمية – غزة 2-4 ،أكتوبر .5006

أبو نحل ،أسامة وأبو سعدة ،مخيمر ( :)5009نشأة منظمة التحرير الفلسطينية

-04

بين المصالح العربية والطموح الفلسطيني :قراءة جديدة ،مجلة جامعة األزهر بغزة ،سلسلة
العلوم اإلنسانية ،عدد خاص( ،)0فلسطين.

-02

دراسات

األسطل ،كمال ( :)5009/0/09منهج ونظرية تحليل النظم في العلوم السياسية،
سياسية،

الموسوعة

الجزائرية

للدراسات

السياسية

واالستراتيجية،

https://www.politics-dz.com/%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC

-06

جبريل ،أمجد (ربيع  :)5000مساعي المصالحة الفلسطينية بعد الحرب على

-05

جبهة التحرير الفلسطينية ( :)0922منظمة التحرير الفلسطينية النشوء والتطور،

غزة ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،25بيروت.

منشورات اإلعالم المركزي ،جبهة التحرير الفلسطينية.
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-02

الجرباوي ،علي ( :)0993حماس :مدخل اإلخوان المسلمين إلى الشرعية

السياسية ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد ( ،)03شتاء  ،0993مؤسسة الدراسات

الفلسطينية ،بيروت.

-09

الجرباوي ،على (خريف :)5002الحكومة الفلسطينية :من أزمة إلى أزمة ،مجلة

الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،004بيروت.

-50

جقمان ،جورج (ربيع  :)5002مستقبل النظام السياسي الفلسطيني بعد عرفات،

-50

حجازي ،محمد ( :)5002الديمقراطية واإلسالم السياسي :فلسطين نموذجا ،مجلة

مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،65مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،بيروت.
سياسات ،عدد  ،6رام الله.

-55

حجازي ،محمد ( :)5004السلطة والدولة لدى اإلسالميين تجارب واتجاهات،

شؤون فلسطينية ،العدد  ،522شتاء  ،5004مركز األبحاث –منظمة التحرير الفلسطينية،

رام الله –فلسطين.

-53

الحسن ،بالل (صيف  :)5006لماذا يحاصر العالم حكومة حماس؟ إعادة بناء

المشروع الوطني الفلسطيني أو الموت والتالشي ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد ،65

بيروت –لبنان.
-54

الحسيني ،سنية (شتاء :)5006االنقسام وحدود التباين الفكري بين "فتح"

-52

حوراني ،فيصل (صيف  :)0996المجلس الوطني الفلسطيني :دورة تعديل

و"حماس" ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،002بيروت.

الميثاق ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،55مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،بيروت.
-56

حيدري ،نبيل ( :)0993منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس الصراع في

شأن النفوذ ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد ( ،)03شتاء  ،0993مؤسسة الدراسات

الفلسطينية ،بيروت.

-55

الخالدي ،أحمد مبارك ( :)0995عالقة منظمة التحرير بالسلطة الوطنية :إشكالية

تدرج السلطات أم تداول واحالل ،مجلة السياسة الفلسطينية ،عدد 02و ،06صيف وخريف
 ،0995مركز البحوث والدراسات الفلسطينية ،نابلس -فلسطين.

-52

خوري ،إلياس (صيف  :)5000النكبة والمصالحة والحرية ،مجلة الدراسات

الفلسطينية ،عدد ،25بيروت.
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-59

دراغمة ،أيمن ( :)5002حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية وآفاق المستقبل،

-30

سالمة ،عبد الغني (ربيع :)5003اإلسالم السياسي في فلسطين النشأة –المسا ارت

مجلة تسامح ،عدد ،55مركز رام الله لدراسات حقوق اإلنسان ،فلسطين.

–المستقبل ،شؤون فلسطينية ،العدد ( ،)525مركز األبحاث ،منظمة التحرير الفلسطينية،

رام الله –فلسطين.

-30

شاهين ،خليل ( :)5000المصالحة الفلسطينية بين نعي عملية السالم وتجاهل

-35

شاهين ،خليل (خريف :)5002المجلس الوطني من عنوان لألزمة إلى مفتاح

-33

شاهين ،خليل (صيف  :)5002المجلس الوطني الفلسطيني ومأسسة التفكك،

-34

شاهين ،خليل (صيف :)5004حكومة تكنوقراط رهينة التوافق الفصائلي خارجها،

دروس "الربيع العربي" ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،25صيف  ،5000بيروت.
للحل ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،004بيروت.

مجلة الدراسات الفلسطينية ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،002بيروت.
مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،99بيروت.

-32

مؤسسة

الشريف ،ماهر ( :)5004خمسون عاما على قيام منظمة التحرير الفلسطينية،
الدراسات

بيروت.

الفلسطينية،

http://www.palestine-

نسخة

إلكترونية

(:)PDF

studies.org/sites/default/files/uploads/files/Sharif%20final.pdf

-36

شعبان ،خالد وأحمد ،نجود ( :)5006الحوار الفلسطيني الفلسطيني–قضاياه

-35

الشقاقي ،خليل ( :)0995مستقبل الديمقراطية في فلسطين بالنظر إلى إشكالية

وأهدافه .5006-0995

العالقة بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية ،مجلة السياسة الفلسطينية،

عدد ،06/02مركز البحوث والدراسات الفلسطينية ،نابلس –فلسطين.

-11

شلحت ،أنطوان (شتاء  :)5005اسرائيل واتفاق مكة :انتظار الفشل ،مجلة

الدراسات الفلسطينية ،عدد ،69بيروت.

-39

صالح ،محسن [محرر] ( :)5005تطورات ملف الحوار والمصالحة واعادة ترتيب

البيت الفلسطيني  ،5005-5002مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،بيروت.

-40

صايغ ،يزيد (خريف  :)0995الكفاح المسلح وتكوين الدولة الفلسطينية ،مجلة

الدراسات الفلسطينية ،المجلد ( ،)2العدد ( ،)35خريف ( ،)0995مؤسسة الدراسات

الفلسطينية ،بيروت.
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-40

الطاهر ،معين (شتاء :)5002مصالحة متعثرة وانقسام طويل ،مجلة الدراسات

-45

الطناني ،معين ( :)5002الحوار الوطني الفلسطيني يناير –مارس  ،5002مجلة

-43

عبد الحميد ،مهند ( :)5003نظام الكوتا ودوره في كبح تطور المنظمة ،شؤون

الفلسطينية ،العدد  ،003بيروت.

مركز التخطيط الفلسطيني ،العدد  ،05فلسطين.

فلسطينية ،العددان  524-523صيف-خريف  ،5003رام الله –فلسطين.

-44

عبد الحميد ،مهند (شتاء :)5002مصالحة فتح وحماس :الظروف واآلفاق مجلة

-42

عوكل ،طالل (شتاء  :)5005اتفاق مكة :قراءة في المقدمات والنتائج ،عدد ،69

-46

قاعود ،يحيى ( :)5006أثر اتفاقية أوسلو على اتجاهات الفكر السياسي لألحزاب

الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،003بيروت.

مجلة الدراسات الفلسطينية ،بيروت.

الفلسطينية  ،2102 – 5000في :التحوالت الموضوعية في القضية الفلسطينية بعد

أوسلو ،المؤتمر العلمي الثامن  2-4أكتوبر  ،5006كلية اآلداب/الجامعة اإلسالمية –
غزة ،فلسطين.

-45

كميل ،منصور (صيف :)5005مصير المشروع الوطني الفلسطيني في ظل

االنقسام الثنائي المستفحل ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،ندوة رقم ( ،)5عدد ( ،)50مؤسسة

الدراسات الفلسطينية ،بيروت –لبنان.

-21

المصري ،هاني ( :)5004ورقة تقدير موقف اإلطار القيادي المؤقت ،المركز

الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجية –مسارات ،فلسطين،

https://www.masarat.ps/files/content_files/ltr_lqydy_lmwqt.pdf
-29

المصري ،هاني ( :)5002سيناريوهات عقد المجلس الوطني الفلسطيني ،ورقة

تقدير موقف ،المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجية – مسارات،

فلسطين.

-21

المصري ،هاني (صيف  :)5000آفاق عملية المصالحة ،مجلة الدراسات

-20

نوفل ،أحمد سعيد وصالح ،محسن ( :)5004موقف حماس من منظمة التحرير

الفلسطينية ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،22بيروت.

الفلسطينية وفصائلها ،مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،بيروت.
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-25

نوفل ،ممدوح (ربيع  :)0992إشكالية العالقة بين السلطة الفلسطينية ومنظمة

التحرير وسبل حلها ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،المجلد ،6

العدد .55
-23

هالل ،جميل (شباط  :)5006ندوة حول مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني،

-24

الوجيه ،مجد ( :)5003السلطة الفلسطينية دولة فلسطين منظمة التحرير

مجلة رؤية ،الهيئة العامة لالستعالمات ،السنة الثالثة ،العدد ،30-59

الفلسطينية – العالقات السياسية والقانونية بعد إعالن الدولة ،قراءات استراتيجية ،العدد
الحادي عشر ،مركز التخطيط الفلسطيني منظمة التحرير الفلسطينية ،غزة -فلسطين.

سابعاً :المواقع االلكترونية:

 -0أبراش ،إبراهيم ( :)5002/00/0المجلس المركزي بديل عن منظمة التحرير الفلسطينية،
موقع حزب الشعب الفلسطيني
http://www.ppp.ps/ar_page.php?id=16bc76by23840619Y16bc76b
 -5أبراش ،إبراهيم ( :)5002/2/4بعد انتهاء دورة المجلس الوطني :تفاؤل حذر وتخوفات
مشروعة ،أخبار فلسطين اليوم،

https://www.palestinenews.today/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-

 -1ألت ار فلسطين ( :)5009/3/5حماس :جاهزون لالنتخابات ..ناصر :لقاء إيجابي
https://ultrapal.ultrasawt.com/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%

B3-

حل اللجنة اإلدارية بغزة
 -4األناضول (" :)5005/9/05حماس" تعلن ّ
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%
 -2بشارة ،عزمي ( :)5006حول فوز حماس وفعل التحدي ،نسخة إلكترونية:
https://www.arab48.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84

 -6البيان الصادر عن اجتماع فصائل العمل الوطني الفلسطيني في القاهرة
( :)5005/00/55وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4Px7sOa804904174371a4

Px7sO
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 -5الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ( :)5002/4/09الجبهة الشعبية تقرر عدم المشاركة في

دورة المجلس الوطني المقررة في  30ابريل ،على الرابط االلكتروني التالي:
http://pflp.ps/ar/post/16994/

 -2الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ( :)5002/4/52بيان صادر عن الجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين حول أسباب عدم مشاركتها في دورة المجلس الوطني ،على الرابط االلكتروني

التاليhttp://pflp.ps/ar/post/17053/ :

 -9جميل هالل ( :)5000تحوالت في الحقل السياسي الفلسطيني بعد اوسلو ،موقع فلسطين،
http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=1677
-00

حركة المقاومة اإلسالمية حماس ( :)5002/4/30نص كلمة رئيس المكتب

السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية حول عقد المجلس الوطني بدون توافق ،على الرابط
االلكتروني التالي. https://hamas.ps/ar/post/9077/ :

-00

حمادة ،معتصم ( :)5002/2/00ق اررات المجلس الوطني الفلسطيني – تحت

المجهر ،شبكة الشهيد عمر القاسم،

http://www.qassem.net/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D

8%AD%D8%A9-05

حمدونة ،رأفت ( :)5006/0/53وثيقة األسرى ال زالت مفتاح المصالحة

الفلسطينية وانهاء االنقسام ،مركز األسرى للدراسات ،على الرابط االلكتروني:
http://alasra.ps/ar/index.php?act=post&id=27577

-03

الحياة ( :)5004/2/50قيادي في «حماس» يعلن مسؤولية الحركة عن خطف

المستوطنين الثالثة ،على الرابط اإللكتروني التالي:

http://www.alhayat.com/article/588792/%D9%82%D9%8A%D8%

) A7%D8%AF%D9%8A-

دنيا الوطن ( :)5006/6/04حماس :ابو مازن أفشل الحوار الوطني قبل بدئه
-02
ّ
واالستفتاء جاء لتغطية تناز ٍ
الت لالحتالل،
https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/47832.html

-02

دنيا الوطن ( :)5002/3/02الجهاد اإلسالمي تحسم موقفها من المشاركة

باجتماعات المجلس الوطني ،على الرابط االلكتروني التالي:

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/03/15/1129462.

. html
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دنيا الوطن ( :)5002/2/59نبيل شعث يكشف لدنيا الوطن :حماس رفضت عقد

-06

اإلطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير في رام الله

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/08/29/767231.html
-05

المقبل

دنيا الوطن ( :)5002/2/6التوافق على عدد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/05/06/1142541.

html

-02

رام الله االخباري ( :)5005/00/53البيان الختامي الجتماع الفصائل

الفلسطينية في القاهرة https://ramallah.news/post/94919/
-09

الرسالة نت ( :)5009/0/54الجهاد :االنتخابات يجب أن تكون توافقية وشاملة

لكل المؤسسات

https://alresalah.ps/post/194426/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D

9%87%D8
-50

السبيل ( :)5005/00/04النص الكامل التفاق المصالحة الفلسطينية (وثيقة

-50

سما االخبارية ( :)5000/05/55االطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير

https://www.assabeel.net/news/2017/10/14/%D8%A7%D9%84%

الفلسطينية يعقد اول اجتماع له في القاهرة،

http://samanews.ps/ar/post/114142/

-55

سنا اإلخبارية ( :)5002/3/09الرئيس عباس  :حماس وراء تفجير موكب الحمد

الله ولن يمر الحدث مرور الكرام

https://kora24.live/p/67510/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6

-53

سهم االخبارية ( :)5002/5/02شروط حماس لحضور اإلطار المؤقت لمنظمة

-54

شبكة فلسطين للحوار ( :)5003/5/9عزام االحمد :مرسومان رئاسيان بموعد

التحرير الفلسطينيةhttps://www.elnnews.com/9659/ ،
االنتخابات واعالن الحكومة نهاية الشهر المقبل

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=1081449

-52

صحيفة األيام االلكترونية ( :)5005/3/5مؤتمر إسطنبول جاء إليجاد بدائل

لمنظمة التحرير ،على الرابط االلكتروني التالي:

http://www.al-

ayyam.ps/ar_page.php?id=11e5bcc4y300268740Y11e5bcc4
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عبد الهادي ،فيحاء ( :)5002/2/03المجلس الوطني الفلسطيني :مخاوف

-56

صحيفة

وتحديات،

األيام،

http://www.alayyam.ps/ar_page.php?id=12aa28e4y313141476Y1

2aa28e4

عبد الهادي ،فيحاء ( :)5002/00/4ق اررات المجلس الوطني والمجلس المركزي

-55

وآليات التنفيذ :حتى نكون ،المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجية

–مساراتhttps://www.masarat.ps/article/4986/ ،

عرب  :)5002/2/0( 42الجبهة الديمقراطية تعارض رؤية عباس لحل القضية

-52

الفلسطينية ،على الموقع االلكتروني التالي:

https://www.arab48.com/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DA%D

عرب  :)5006/6/52( 42نص وثيقة الحوار الوطني (وثيقة األسرى المعدلة)،

-59

https://www.arab48.com/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%

D9%8

-30

عرب " :)5002/4/30( 42الوطني" الفلسطيني يبدأ أعماله على وقع خالفات

https://www.arab48.com/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%
-30

D9%8A%D9%86%D9%8A%D
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