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 *منظمة التحرير الفمسطينية
2006-2011 

 
 مقدمة:

، وأعطتيا الغطاء 1994التي أنشأت السمطة الفمسطينية سنة عمى الرغم من أن منظمة التحرير ىي 
والشرعية؛ إال أن السمطة أخذت بالتضخم، بينما أخذت منظمة التحرير باالنزواء والتراجع، لتبدو مع الزمن 

وعممت قيادة  المنظمة )وىي نفسيا قيادة السمطة( فعميًا وضمنيًا عمى  وكأنيا أداة من أدوات السمطة.
ىماليا،تيميش المن ووضعتيا في "غرفة اإلنعاش" بعد أن أفرغتيا ومؤسساتيا من محتواىا، لتكون  ظمة وا 

 "ختمًا" تتّم العودة إليو عند الحاجة، لتوفير غطاء أو لتمرير قرار. 
وحتى سنة  1964دورة منذ تأسيس المنظمة سنة  عشرينوكان المجمس الوطني الفمسطيني قد عقد 

سي الذي ينّص عمى انعقاد دورة واحدة سنويًا. ولم تنعقد في السنوات ، بخالف النظام األسا1991
( سوى دورة واحدة!! أي أن المجمس َفَقد فعميًا دوره التشريعي والرقابي 2011العشرين التالية )حتى سنة 

(، وجرى عزلو وتيميشو عن صناعة القرار الوطني الفمسطيني. 1993)خصوصًا منذ اتفاقية أوسمو سنة 
 -، لم تنعقد إال تحت الضغوط األمريكية 1996تمك الدورة التي ُعقدت في نيسان/ أبريل ثم إن 

اإلسرائيمية إللغاء بنود الميثاق الوطني المعادية لـ"إسرائيل" والصييونية. وىي دورة قام ياسر عرفات 
ضور جمسة اسمًا جديدًا ليا، بحيث أصبح عدد األعضاء الذين جرى اعتمادىم لح 450بإضافة أكثر من 

عضوًا دون عمم رئيس المجمس سميم الزعنون، ودون أخذ موافقتو، أو دون  850إلغاء الميثاق أكثر من 
 .1إحالة األسماء الجديدة عمى لجان المجمس الوطني

عادة بناء مؤسساتيا مرتبط بممف اإلصالح الفمسطيني  كان من الواضح أن تفعيل منظمة التحرير وا 
عادة ترتيب ا لبيت الفمسطيني، وىو أمٌر ما كان ليتّم دون حوار بين فتح وحماس وبقية الشامل، وا 

الفصائل، ودون الوصول إلى توافق وبرنامج وطني مشترك. وقد تعثر ممف إصالح المنظمة، عمى الرغم 
، بسبب وجود مخاوف لدى أطراف 2005من أنو كان نقطة جوىرية في اتفاق القاىرة في آذار/ مارس 

ة ودولية من إمكانية ىيمنة حماس عمى المنظمة، بعد أن فازت في انتخابات المجمس فمسطينية وعربي
 .  2006التشريعي الفمسطيني في الضفة والقطاع أوائل سنة 

                                                 

 .2013فصل من كتاب ينشر بالمغة اإلنجميزية مطمع سنة النص العربي ل* ىذه الدراسة ىي 
 .3/8/2005، عّمان، الدستورجريدة  1
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كان الوضع الداخمي الفمسطيني وما زال أمام رؤيتين مختمفتين ومسارين متعارضين في التعامل مع 
ارة الصراع مع االحتالل، ومساري المقاومة والتسوية، وفي أولويات العمل الوطني وثوابتو، وطريقة إد

التكّيف مع الشرعيات العربية والدولية. ولذلك، فمن الظمم تبسيط االختالف بين فتح وحماس، وبين 
حكومتي رام اهلل وغزة، في كونو مجرد صراع عمى السمطة. فال يمكن تفسير صمود حماس في وجو 

غالق مؤسساتيا، وسجن ممثمييا في المجمس الحصار، وفي وجو العدوان اإلس رائيمي عمى القطاع، وا 
التشريعي، ومطاردة أنصارىا في الضفة... بمجرد الرغبة بوضع أفضل في حكم السمطة. كما ال يمكن 
فيم إصرار فتح عمى اعتراف حماس باالتفاقات التي وقعتيا م.ت.ف، وأن تتشكل حكومة يمتزم برنامجيا 

منظمة وشروط الرباعية؛ إال دفعًا باتجاه برنامج سياسي يتضمن االعتراف بـ"إسرائيل"، السياسي ببرنامج ال
، ووقف العمل المقاوم. ولذلك عانى الحوار 1948والتنازل عن معظم فمسطين التاريخية المحتمة سنة 

 الفمسطيني من ثالث أزمات أساسية:
 بتو وأولوياتو، وطرق إدارة الصراع، أزمة تحديد مسار العمل الوطني الفمسطيني، بما في ذلك ثوا

وبرنامجو السياسي. إذ إن ىناك حالة شّد بين مسار أيديولوجي إسالمي مقاوم، متطمع لمتغيير 
وفرض معادالت جديدة إلدارة الصراع، وبين مسار وطني براجماتي، متكّيف مع الواقعية العربية 

 واإلمكانات اآلنية. 

 نقسام السياسي والفمتان األمني، وسيطرة حماس عمى قطاع غزة، أزمة الثقة التي تعّمقت نتيجة اال
وقيام السمطة في الضفة الغربية بالتعاون مع االحتالل بمطاردة حماس ومحاولة اجتثاثيا، وبسبب 

 الحمالت اإلعالمية واألمنية المتبادلة بين الطرفين. 

 عايير األمريكية واإلسرائيمية أزمة الضغوط والشروط الخارجية، إذ استخدمت شروط الرباعية والم
ن استخدمت صياغات مختمفة ومخففة. فـ"االلتزام باالتفاقات  كسيف ُمسّمط عمى عممية الحوار، وا 
التي وقعتيا المنظمة"، و"تشكيل حكومة تفّك الحصار"... كانت صياغات تعّبر عن المعاني نفسيا 

سار التسوية، وبقطع المساعدات، بشكل أو بآخر. كما لم تتوقف التيديدات األمريكية بوقف م
والعودة لحصار الضفة... إذا شاركت حماس في حكومة ال تستجيب لشروط الرباعية. ولم يكن 
لدى الواليات المتحدة مانع من تحقيق المصالحة الفمسطينية، طالما أنيا ستكون ذات مسار واحد 

عادة سيطرتيا عمى قطاع غزة، واحتواء حماس أو تيميشيا ونزع  باتجاه فوز فتح في االنتخابات، وا 
 شرعيتيا الشعبية. أما أي مسار آخر فسيعني بقاء الحصار واألزمة وتشديدىما.

عادة بناء  ولذلك كان ما يزال أمام الفمسطينيين الكثير ليفعموه من أجل إصالح منظمة التحرير وا 
الوطني وأولوياتيم  مؤسساتيا، وخصوصًا عمى صعيد  بناء الثقة فيما بينيم، وتحديد برنامجيم

 الوطنية بعيدًا عن الضغوط الخارجية، والتوافق عمى التداول السممي لمسمطة.
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 : 2007-2005أواًل: من اتفاق القاهرة إلى الحسم العسكري 

في أجواء جديدة تميل لمتيدئة، ولترتيب البيت الفمسطيني،  2005دخل الفمسطينيون في أوائل سنة 
مباحثات مكثفة انتيت بـ"اتفاق القاىرة"، الذي أكد  17/3/2005-15ة في الفترة فعقدت الفصائل الفمسطيني

عمى الثوابت الفمسطينية، وتّم االتفاق عمى إجراء االنتخابات التشريعية الفمسطينية، واستمرار عممية 
اإلصالح في أجيزة السمطة، وعمى إعادة تنظيم م.ت.ف وفق أسس يتم التراضي عمييا، وبحيث تضم 

 ة الفصائل الفمسطينية.كاف

كان ىناك توافق فمسطيني وشبو إجماع عمى أن يكون عدد أعضاء المجمس  2005وخالل سنة 
عضو بحيث يكون نصفيم من الضفة والقطاع والنصف الثاني من الشتات  300الوطني في حدود 

سيطر عمى )الخارج(. غير أن فوز حماس بأغمبية كبيرة صدم التيار الرئيس الذي يقود م.ت.ف وي
المجمس الوطني )تيار فتح(. وصّرح الزعنون في افتتاح أعمال المجمس التشريعي الفمسطيني في 

سيتّم إضافتيم إلى أعضاء المجمس الوطني البالغ  132أن أعضاء المجمس التشريعي الـ  16/2/2006
صالح م.ت.ف عضوًا!! وىي خطوة أقل ما يقال فييا أنيا عطمت أجواء انطالقة حقيقية نحو إ 783

 ومؤسساتيا. وىو ما يعني أن األعضاء المنتخبين سيضيعون في بحر األعضاء الُمعّينين!!.
سارع الرئيس الفمسطيني بعد إعالن نتيجة االنتخابات التشريعية إلى المجوء لشرعية المنظمة من جديد، 

ية سمطة الحكم الذاتي مؤكدًا عمى أن ممف المفاوضات يعود إلى المنظمة، وأنيا في الوقت نفسو مرجع
وحكومتيا، بغض النظر عن القوة السياسية التي تقود الحكومة؛ حيث سعى الرئيس، من ناحية، إلى توكيد 
عزل حكومة حماس عن ممف المفاوضات، ومن ناحية أخرى، إلى فرض البرنامج السياسي لممنظمة عمى 

و الفمسطيني المتسع إلى إعادة بناء الحكومة. ولكنو من حيث لم يقصد، ربما، ضاعف من أىمية التوج
عادة الحيوية ألجيزتيا  . 2المنظمة وا 

قام الرئيس عباس بتحويل مسؤولية متابعة السفارات الفمسطينية في الخارج من وزارة خارجية السمطة و 
 إلى م.ت.ف، بعد أن كان قد انتزعيا بنفسو من صالحيات المنظمة قبل بضعة أشير.

عقد األمناء العاّمون لمتنظيمات الفمسطينية، وبحضور فاروق القدومي،  2006في نياية آذار/ مارس 
اجتماعًا ليم في دمشق،  ورئيس الدائرة السياسية في المنظمة، األمين العام لمجنة المركزية في حركة فتح،

لُمشكَّمة . وقد نشرت تقارير بعد ذلك تؤكد أن المجنة ا3واتفقوا عمى تشكيل لجنة عميا إلعادة بناء المنظمة
                                                 

)بيروت: مركز الزيتونة لمدراسات  2006التقرير االستراتيجي الفمسطيني لسنة انظر: محسن محمد صالح )محرر(،  2
 .42(، ص 2007واالستشارات، 

 .29/3/2006، لندن، الحياةة جريد 3
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قد توصمت بالفعل إلى مسودة اتفاق آللية إعادة بناء المنظمة. وخالل الشيور القميمة التالية، عقدت 
. غير أن التأثير السياسي 4اجتماعات أخرى في دمشق، وبحضور القدومي، ركزت عمى المسألة نفسيا
ومع تمّكن عباس من إحكام  والمعنوي لمقدومي كان قد تراجع بشكل كبير، مع تزايد خالفاتو مع عباس،

بتعيين  9/11/2006وكان من مظاىر ذلك قرار عباس في سيطرتو عمى المنظمة وعمى حركة فتح. 
 18/12/2006ياسر عبد ربو، أحد المقربين منو، أمينًا لسر المجنة التنفيذية. كما أصدر عباس قرارًا في 

اعتبر ضربة لفاروق القدومي، الذي انحصر بإغالق مقر الدائرة السياسية لممنظمة في عّمان، وىو ما 
ىذه الخالفات داخل فتح نفسيا جعمت من عممية االتفاق  .5عممو في اإلشراف عمى مقر دائرتو في تونس
 . 6حول إعادة بناء منظمة التحرير أكثر صعوبة

 ومع حالة صراع الصالحيات والتعطيل والحصار التي أخذت تشيدىا الساحة الفمسطينية، إثر فوز
حماس وتشكيميا لمحكومة العاشرة، ظيرت "وثيقة األسرى"، التي وقعتيا قيادات أسيرة في سجون االحتالل 
من مختمف الفصائل بما في ذلك فتح وحماس والجياد اإلسالمي. وتؤكد الوثيقة عمى معاني الوحدة 

ومة والمجمس التشريعي الوطنية، والتداول السممي لمسمطة، والتعاون والتكامل بين مؤسسة الرئاسة والحك
والقضاء، وعمى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وعمى المضي في إصالح السمطة وم.ت.ف. ووافقت الوثيقة 
في البند الثالث عمى تبني العمل التفاوضي والدبموماسي إلى جانب العمل المقاوم، وقالت في البند السابع 

مطة "عمى قاعدة التمسك باألىداف الوطنية إن إدارة المفاوضات ىي من صالحيات م.ت.ف، ورئيس الس
الفمسطينية، وتحقيقيا، عمى أن يتم عرض أي اتفاق مصيري عمى المجمس الوطني الفمسطيني الجديد 

 .7لمتصديق عميو أو إجراء استفتاء عام حيثما أمكن"
يحتمل وجدت الوثيقة ترحيبًا من الرئيس عباس ومن المجنة التنفيذية لممنظمة، ألن ىناك نصوصًا 

تفسيرىا إعطاء الغطاء لمعممية التفاوضية التي تقودىا المنظمة ورئاسة السمطة، كما تركز عمى إقامة 
، دون أن تنفي أو تثبت إن كان ذلك أمرًا نيائيًا، ودون 1967الدولة الفمسطينية عمى األرض المحتمة سنة 

يا ُتحيل إقرار نتائج العممية ، كما أن1948أن تنفي أو تثبت الحق في تحرير األرض المحتمة سنة 

                                                 
 .9/7/2006، والحياة؛ 18/4/2006فمسطين،  القدس،انظر مثاًل: جريدة  4
 .22/12/2006، لندن، الشرق األوسطوجريدة   ؛11/11/2006، الحياة 5
 .43 ، ص2006التقرير االستراتيجي الفمسطيني لسنة محسن محمد صالح،  6
)بيروت: مركز الزيتونة لمدراسات  2006الوثائق الفمسطينية لسنة ران(، انظر: محسن محمد صالح ووائل سعد )محر  7

، السفير، وجريدة الحياةوحول ردود فعل األطراف المختمفة عمى الوثيقة، انظر:  .364(، ص 2008واالستشارات، 
 .27/5/2006، السفيروالنص الكامل في:  ؛12/5/2006بيروت، 
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التفاوضية عمى المجمس الوطني الجديد أو االستفتاء، مع أن موقف حماس األساسي أن الثوابت ال 
 ُيستَفَتى وال ُيصوت عمييا. 

وبعد حوارات مطولة بين الفصائل والفعاليات الفمسطينية، صدرت الوثيقة بشكميا المعدل في 
بقاء نوع من الغموض المحتمل لتأويالت مختمفة، يمكن بمعظم  ظمع االحتفا، 28/6/2006 نصوصيا، وا 

أن تستند إلييا فتح وحماس وباقي الفصائل. وظمت البنود المتعمقة بالعممية التفاوضية، مع إضافة في 
البند الرابع أن التحرك السياسي الفمسطيني الشامل يجب أن يتم بما يحفظ حقوق الشعب الفمسطيني 

 وثوابتو. 
غم مما بدا تنازاًل من حماس فيما يتعمق بإدارة المنظمة والرئاسة الفمسطينية لمعممية التفاوضية، إال وبالر 

أن مشاورات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية عانت من التعثر مع استمرار الفمتان األمني، ومع تشديد 
مة إثر عممية أسر جمعاد الحصار اإلسرائيمي والدولي، ومع الحممة اإلسرائيمية عمى حماس وقوى المقاو 

لحوار بين فتح  29/1/2007 شاليط. وفي ىذه األجواء دعا ممك السعودية عبد اهلل بن عبد العزيز في
وحماس في مكة المكرمة. ولقيت الدعوة ترحيبًا من الطرفين، حيث انعقدت اجتماعات مكثفة في الفترة 

اتفاق أكد عمى حرمة الدم الفمسطيني،  ، انتيت إلى "اتفاق مكة" بين فتح وحماس، وىو6-8/2/2007
صالح م.ت.ف؛  وعمى تشكيل حكومة وحدة وطنية فمسطينية، وعمى المضي ُقدمًا في إجراءات تطوير وا 

 .8كما أكد عمى مبدأ الشراكة السياسية، وقاعدة التعددية السياسية
م حازت الحكومة ، الذي وافق عمييا. ث15/3/2007سمم ىنية تشكيمة حكومتو إلى الرئيس عباس في 

. وألقى ىنية خطابًا أمام المجمس التشريعي اعتبر بمثابة برنامج 17/3/2007ثقة المجمس التشريعي في 
 عمل لمحكومة الجديدة وجاء فيو أن إدارة المفاوضات ىي من صالحيات منظمة التحرير الفمسطينية.

ألمل بفّك الحصار المفروض عمى أشاع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية جوًا من االرتياح والتفاؤل وا
الشعب الفمسطيني، واالنتياء من مرحمة االنفالت األمني، والتوجو نحو منطق وجوىر اتفاق مكة، والذي 
يقوم عمى قاعدة الشراكة السياسية بين حركتي فتح وحماس )والفصائل والكتل األخرى(، وكان من الواضح 

يا والييئات المرتبطة بيا، واألجيزة األمنية، ومنظمة أن ذلك يشمل ثالثة مجاالت: الحكومة ووزارات
التحرير الفمسطينية. ولكن تبّين سريعًا أن ىناك فيمًا آخر مناقضًا لمعنى المشاركة، يسود في أوساط 
الرئاسة الفمسطينية واإلطار المتنفذ في حركة فتح، يعتبر أن المشاركة تقتصر فقط عمى الحكومة 

ال تشمل أجيزة األمن وال منظمة التحرير الفمسطينية، وأن ىذين البندين ىما من  ووزاراتيا، وأن المشاركة
اختصاص الرئاسة الفمسطينية، وشكل ىذا التناقض في الفيم، لمعنى ومضمون المشاركة السياسية، 
                                                 

)بيروت: مركز الزيتونة لمدراسات  2007الوثائق الفمسطينية لسنة  محسن محمد صالح ووائل سعد )محرران(، 8
 .122(، ص 2009واالستشارات، 
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مدخاًل إلضعاف الحكومة الجديدة. ولذلك لم يحدث أي اجتماع لمبحث في تفعيل يد منظمة التحرير 
 .9اومؤسساتي

ومن جية أخرى، قام الرئيس محمود عباس في أثناء مشاورات إسماعيل ىنية لتشكيل حكومة الوحدة 
بتعيين محمد دحالن "مستشارًا لدى رئيس السمطة الوطنية  2/3/2007الوطنية بإصدار مرسوم في 

وجاء في مرسوم الفمسطينية لشؤون األمن القومي"، إضافة إلى تعيينو "أمينًا لسر مجمس األمن القومي". 
تعيين دحالن )المادة الثالثة(، أنو يحّق لو أن يشارك في اجتماعات المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 

. وىذه مخالفة تنظيمية أساسية في إطار منظمة 10الفمسطينية لكي يعرض ويناقش القضايا التابعة لو
قتصر عمى أعضائيا المنتخبين فقط من التحرير الفمسطينية، إذ إن حضور اجتماعات المجنة التنفيذية ي

ِقَبل المجمس الوطني الفمسطيني. وقد أثار ىذا التعيين تساؤالت لدى حماس وغيرىا حول جدية الرئاسة 
 الفمسطينية في اإلصالح والشراكة السياسية.

لم يعش اتفاق مكة سوى ثالثة أشير، فبالرغم من تشكيل ىنية لحكومة وحدة وطنية، حازت ثقة 
س التشريعي، إال أن ىذه الفترة حفمت بالفمتان األمني، ومحاوالت اإلفشال اإلسرائيمية األمريكية، ومن المجم

تيار معروف في حركة فتح، كان دحالن أحد أكبر رموزه. وقد أدى ذلك إلى صراع مكشوف بين فتح 
اهلل وغزة.  ، وتشكيل لحكومتين في رام14/6/2007 وحماس، نتج عنو سيطرة حماس عمى قطاع غزة في

وبذلك أضيف إلى النزاع السياسي، والنزاع عمى الصالحيات، انفصاٌل جغرافي وجدار من الدم، ومزيد من 
مكانات التعامل بروح حضارية ومؤسسية.  حواجز انعدام الثقة، وىو ما عقَّد إمكانات التفاىم وا 

 
 
 

 :2008-2007ثانيًا: من الحسم العسكري إلى الحرب اإلسرائيمية عمى قطاع غزة 

                                                 
9
)بيروت: مركز الزيتونة لمدراسات  2007التقرير االستراتيجي الفمسطيني لسنة انظر: محسن محمد صالح )محرر(،   

 .35-34(، ص 2008واالستشارات، 
، في: 11/4/2007، موقع أخبارنا، خالفة محمود عباس دحالن عمى طريقانظر: شاكر الجوىري،  10

http://www.akhbaruna.com/node/3760 ؛ ووكالة 3/3/2007، أبيا )السعودية(، الوطن؛ وانظر أيضًا: جريدة
 . 18/3/2007رويترز لألنباء، 

http://www.akhbaruna.com/node/3760
http://www.akhbaruna.com/node/3760
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رأى الرئيس عباس ومؤيدوه أن حماس قامت بـ"انقالب دموي أسود"، وأنو ال سبيل لمتفاىم معيا إال إذا 
وأعمن في خطاب لو أمام وأعمنت التزاميا بـ"الشرعية" الفمسطينية والعربية والدولية. عادت عن انقالبيا، 

 .11 17/3/2005ة المعمن في انتياء اتفاق القاىر  18/7/2007المجمس المركزي لممنظمة في 

أما حماس فرأت فيما قامت بو فعاًل مشروعًا اضطرت إليو، وتّم بأمر رئيس وزراء السمطة، وىو نفسو 
وزير الداخمية، مدعومًا بأغمبية المجمس التشريعي، في مواجية عممية فمتان أمني مبرمج، تحميو القوى 

حكومتيا؛ كما رأت أن حكومة تسيير األعمال بقيادة  لتعميمات عاألمنية في السمطة، التي ترفض االنصيا
ىنية ىي الحكومة الشرعية وفق القانون األساسي الفمسطيني. وأن تشكيل الحكومة في رام اهلل كان انقالبًا 
عمى ىذا القانون. ولم تمانع حماس من الحوار، ولكن دون شروط مسبقة. ورفضت حماس القفز عن 

ية الحكومة، والتركيز فقط عمى شرعية الرئاسة؛ كما رفضت استخدام شرعية المجمس التشريعي وشرع
مؤسسات م.ت.ف في غير صالحياتيا، بغرض تجاوز المؤسسات التشريعية لمسمطة؛ ودعت إلى عالج 
عادة بناء األجيزة األمنية عمى أسس وطنية ومينية وتنظيفيا من الفاسدين  عاجل لمممف األمني، وا 

 .12والعناصر المشبوىة
توجو الرئاسة الفمسطينية إلى إخراج حركة حماس من إطار الشرعية الفمسطينية إلى ضرورة  أدى

تجاىل وتجاوز المجمس التشريعي الفمسطيني، الذي تحتل فيو حركة حماس موقع األغمبية. وكان ال بّد 
 ليا ىنا من مرجعية تضفي صفة الشرعية عمى قراراتيا، فمجأت إلى منظمة التحرير الفمسطينية
ومؤسساتيا. وفجأة أصبحت منظمة التحرير الفمسطينية موجودة يوميًا بالرغم من تغييبيا شبو الدائم طوال 
السنوات السابقة، وأصبحت مؤسساتيا تجتمع وتبحث وتقرر في شؤون السمطة الفمسطينية اليومية، بينما 

تنفيذية أو تشريعية ضمن ىي حسب ما ىو متفق عميو، مرجعية لمسمطة في الشؤون الكبرى، وليست أداة 
 .13إطار السمطة

وانسجامًا مع ىذا التوجو، عقدت المجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفمسطينية، اجتماعًا طارئًا منذ 
، وأقرت عدة توصيات وضعتيا تحت تصرف 14/6/2007اليوم األول لتغير األوضاع في غزة في 

 الرئيس عباس ليبّت بيا وىي:
 

 اعيل ىنية )وىذا من حّق الرئيس(.إقالة حكومة إسم 
 .إعالن حالة الطوارئ 

                                                 
 .53، ص 2007االستراتيجي الفمسطيني لسنة التقرير انظر: محسن محمد صالح،  11
 .22/7/2007، الحياة، قطر، والوطنانظر مثاًل: لقاء خالد مشعل مع الصحفيين في الدوحة، جريدة  12
 .50، ص 2007التقرير االستراتيجي الفمسطيني لسنة انظر: محسن محمد صالح،  13
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 .تشكيل حكومة إنفاذ حالة الطوارئ 
 14إجراء انتخابات مبكرة. 

وقد بادر الرئيس عباس فورًا إلى تبني ىذه التوصيات وأمر بتنفيذىا بموجب ثالثة مراسيم. وأصبح 
ن أجل تجاوز المؤسسات الشرعية، إصدار المراسيم الوسيمة األساسية التي يستخدميا الرئيس عباس، م

 وبحجة وجود حالة الطوارئ. وُأسندت ميمة تشكيل حكومة الطوارئ الجديدة إلى سالم فياض.
بمحاولة تغيير قيادة المجمس التشريعي لكنيا فشمت، كما لم تنجح  2007قامت فتح في تموز/ يوليو 

مة. ولذلك تّم المجوء إلى خيار منظمة لنواب حماس لتكوين أغمبية بدي "إسرائيل"في استغالل اعتقال 
، وألقى الرئيس 18/7/2007التحرير الفمسطينية، فتمت دعوة المجمس المركزي الفمسطيني لالنعقاد في 

 عباس خطابًا أمامو جاء فيو:
 .الدعوة إلى إقرار إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، وعمى أساس القائمة النسبية 
 فاق القاىرة الموقع بين الفصائل الفدائية كافة )اتفاق إعادة بناء وتطوير اإلعالن عن انتياء ات

 منظمة التحرير الفمسطينية(.
وقد بادر المجمس المركزي إلى تقديم كل ما طمبو منو الرئيس عباس، فوافق عمى مبدأ إجراء 

ة، األمر الذي االنتخابات. وبرزت ىنا خطورة إجراء االنتخابات في الضفة الغربية من دون قطاع غز 
 سيكرس االنقسام بين شطري الوطن. 

وقد رّدت حركة حماس عمى الرئيس عباس بأنو ال يممك الصالحية الدستورية النتخابات مبكرة، 
عالن القاىرة" مشعل خالل لقاء مع الصحفيين في . وقال خالد 15وشددت عمى "تمسكيا باتفاق مكة وا 

 :قطر
  عيات الفمسطينية القائمة، بالتركيز فقط عمى شرعية إن حماس ترفض تمامًا القفز عمى الشر

 الرئاسة، وتجاىل شرعية المجمس التشريعي والحكومة.
  إن حماس ترفض استخدام مؤسسات منظمة التحرير الفمسطينية مرجعية بديمة عن المجمس

 التشريعي.
 بناء األجيزة  إن الخطوة األولى في التوافق الوطني تتمثل في حّل مشكمة الممف األمني، بإعادة

 .16األمنية عمى أسس وطنية مينية، وتنظيف ىذه األجيزة من الفساد ومن األدوار المشبوىة

                                                 
 .15/6/2007، الحياة؛ و14/6/2007، 48عرب انظر: موقع  14
   .20/7/2007، حياةال 15
 

 .22/7/2007، الحياة، قطر، والوطنانظر:  16
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أسفر ىذا التجاذب عن شّل المجمس التشريعي، وأصبحت الدعوة النتخابات مبكرة فكرة غير قابمة 
جديد يقّر اعتماد إلى اعتماد قانون انتخاب  2/9/2007لمتنفيذ. ومن جية أخرى بادر الرئيس عباس في 

نظام التمثيل النسبي في االنتخابات التشريعية. وتضمن قرار عباس بندًا يفرض عمى كل مرشح لمبرلمان 
أو الرئاسة أن يمتزم مسبقًا بالموقف السياسي لمنظمة التحرير الفمسطينية. وىذا يمنع بالتالي أي معارض 

اسي واحد. وىو موقف ال يتيح فرصة لمقاء أو من حّق الترشح، ويدفع باتجاه مجمس تشريعي من لون سي
 .17التفاىم، حيث إن حماس ليست عضوًا في منظمة التحرير، وتعارض الكثير من قراراتيا وسياساتيا

 
 الفصائل الفمسطينية:

تشكيل الخريطة السياسية الفمسطينية؛ إذ أفرز  25/1/2006أعادت انتخابات المجمس التشريعي في 
 %90من األصوات، و %86ثنائي القطبية، حيث جمعت حركتا فتح وحماس نحو  نظامًا أقرب ما يكون

من المقاعد؛ بينما لم تتمكن فصائل اليسار الفمسطيني المنضوية تحت منظمة التحرير )الشعبية 
من األصوات،  %7والديموقراطية وحزب الشعب واالتحاد الديموقراطي )فدا(( من حصد أكثر من 

حركة الجياد اإلسالمي التي قاطعت االنتخابات، فكانت استطالعات الرأي  من المقاعد. أما %3.8و
 من األصوات. %5-3تعطييا نحو 

وكان السياق العام لسموك الفصائل ينحو نحو محاربة تيميش دورىا، ومراعاة وزنيا الوطني والتاريخي 
المحاصصة بين فتح والمقاوم؛ وأن يتّم بناء نظام سياسي مبني عمى التوافق الوطني، وليس عمى 

وحماس. وفي مثل ىذه األجواء كانت ىذه الفصائل تسعى لزيادة وزنيا السياسي وزيادة تأثيرىا في صناعة 
القرار الفمسطيني، مع الحفاظ عمى تميزىا وخصوصيتيا، التي تمنع ذوبانيا أو انزوائيا تحت جناح أي من 

دة النسبية كان مطمبًا مشتركًا ودائمًا لمجبيتين حركتي فتح وحماس. ولذلك فإن مطمب االنتخابات عمى قاع
الشعبية والديموقراطية وحزب الشعب وفدا، ألنيا ستتمكن في مثل ىذه الحالة من لعب دور "بيضة 
القبان"، والعنصر المرجح بين الحركتين الكبيرتين المتين يصعب عمى أي منيما الحصول عمى أكثر من 

ات الصغيرة أوضاعًا أفضل لفرض شروطيا وزيادة تأثيرىا في نصف األصوات؛ وىو ما سيعطي الحرك
 المعبة الديموقراطية.

وفي الوقت الذي كانت فيو ىذه الفصائل تنتقد بقوة "انقالب" حماس في قطاع غزة وما صحبو من 
 ممارسات؛ فإن أداءىا كان باىتًا في نقد مجموعة المراسيم واإلجراءات والحمالت األمنية، التي قامت بيا
رئاسة السمطة وحكومة فياض ضّد حماس في الضفة الغربية. كما لم تنجح حماس في ضّم فصائل ميمة 

                                                 
 .3/9/2007، لندن، القدس العربي، رام اهلل، وجريدة الحياة الجديدةانظر: جريدة  17
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في منظمة التحرير إلى صفيا، وتحديدًا الجبيتين الشعبية والديموقراطية، لمضغط باتجاه تسريع عممية 
ر المقاومة، وتطالبان إصالح المنظمة؛ عمى الرغم من أن الجبيتين تعارضان اتفاقية أوسمو، وتتبنيان خيا

بإصالح منظمة التحرير؛ وىو ما يعني أن برنامجيما السياسي والوطني أقرب إلى حماس والقوى 
المعارضة منو إلى قيادة المنظمة والتيار المييمن في فتح. وىو ما يناقض ممارستيما في المجنة التنفيذية، 

 ن تغطية لسياسات محمود عباس. ومشاركتيما في المجمس المركزي، والتي يرى فييا الناقدو 
وقد يعزو البعض سموك ىذه الفصائل إلى أن التوجيات العممانية لفتح أقرب إلى التيارات اليسارية من 
التوجيات اإلسالمية لحماس والجياد. كما قد يعزو البعض ذلك إلى أن حماس لم تبذل جيدًا كافيًا مع 

نتيا أن قيادة حماس لممشروع الوطني تستوعب اآلخرين ىذه الفصائل إليجاد قواعد عمل مشتركة، ولطمأ
وال تمغييم، وتحترم أدوارىم ورؤاىم وال تستثنييم. ثم إن حماس لم توافق بعد عمى برنامج منظمة التحرير 
الذي تمتقي فيو ىذه الفصائل مع فتح. كما أن الرئيس عباس توافق مع رؤية ىذه الفصائل في تبني 

في االنتخابات التشريعية الفمسطينية وانتخابات المجمس الوطني الفمسطيني، وىو ما التمثيل النسبي الكامل 
لم تكن حماس تميل إليو. باإلضافة إلى أن البعض يرى أن سيطرة فتح عمى الموارد المالية لممنظمة التي 

ويتحدث تتمقى ىذه الفصائل منيا ميزانيات ورواتب كوادرىا المتفرغة تمعب دورًا في صناعة قرارىا. 
البعض، من جية أخرى، عن حالة األزمة واالنقسام التي تشيدىا بعض ىذه الفصائل بين مواقف قيادتيا 

 في الداخل األقرب إلى عباس، وبين مواقف قيادتيا في الخارج األكثر تشددًا.
 حاولت الفصائل الفمسطينية، وخصوصًا المنضوية تحت منظمة التحرير الفمسطينية، أن تقدم رؤيتيا
إلنياء االنقسام الفمسطيني. وتحدث صالح زيدان، عضو المكتب السياسي لمجبية الديموقراطية، في 

بأن شخصيات تنظيمية وازنة أعدت وثيقة عمل تيدف إلى البدء في حوار وطني ينيي  21/7/2008
. وبعد ذلك بنحو شير ونصف تحدثت مصادر قيادية في منظمة التحرير بأن 18انقسام فتح وحماس

ائل المنظمة تحاول الدفع باتجاه تشكيل "حكومة تصريف أعمال" كمخرج إلنياء حالة الحكومتين في فص
الضفة والقطاع؛ وأن الجبيتين الشعبية والديموقراطية وحزب الشعب وفدا وجبية النضال الشعبي كميا 

فتح فيما يتعمق تدعم ىذا التوجو. غير أن المصادر القيادية نفسيا كانت ترى أن مساحة الحركة أمام 
بالحكومة "تبدو مشمولة"، بسبب الدعم األوروبي واألمريكي لشخص سالم فياض كرئيس لمحكومة، وربط 

 .19ممف المساعدات المالية بوجوده، وعدم انتماء فياض لفتح، وبالتالي فإنو ال يخضع لقراراتيا

 
 الحوار بين فتح وحماس:

                                                 
 .22/7/2008، القدس العربي 18

 .7/9/2008الشارقة، الخميج، جريدة  19
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ت الرئيس عباس والسمطة في رام اهلل وفتح في بعد سيطرة حماس عمى قطاع غزة، تمخصت اشتراطا
 بدء حوار مع حماس في: 

 التراجع عن االنقالب في غزة، واالعتذار لمشعب الفمسطيني. .1
االعتراف بمنظمة التحرير الفمسطينية ممثاًل شرعيًا وحيدًا، وااللتزام باالتفاقات التي وقعتيا، وقبول  .2

 الشرعيات التي قبمتيا.
 دت أن ينبني عمييا االتفاق مع حماس فكانت:أما األسس التي أرا

الوصول إلى اتفاق ال يجمب العزلة لمقيادة أو الحكومة الفمسطينية، وال يعيد الحصار عمى الشعب  .1
 الفمسطيني.

 إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة. .2
ن خالل ورفضت فتح الحوار الثنائي مع حماس، وفضمت إعطاء نفسيا شرعية أوسع وزخمًا أكبر، م

إرسال وفد باسم منظمة التحرير لمتحاور معيا، أو انعقاد جمسات الحوار بوجود جميع الفصائل. بينما رأت 
حماس أن جوىر المشكمة ىو بين فتح وحماس، وأن عمييما التحاور المباشر أواًل لحل القضايا األساسية، 

 قبل توسيع دائرة الحوار. 
شروط مسبقة، وأن توضع كل النقاط عمى الطاولة، وأن وأصرت حماس عمى أن يكون الحوار دون 

يفرج عن جميع المعتقمين السياسيين. كما رفضت حماس االعتراف المسبق بالمنظمة ممثاًل شرعيًا وحيدًا 
قبل أن يتّم إصالحيا وتفعيميا، وقبل أن تدخل حماس عضوًا فييا. ولم تكن في وارد االلتزام باالتفاقات 

ة، وخصوصًا ما يتعارض مع الثوابت الفمسطينية وخط المقاومة، وتحديدًا ما يتعمق التي وقعتيا المنظم
، أو بعقد اتفاقات تحمل طابعًا دائمًا أبديًا. 1948باالعتراف بـ"إسرائيل" وحقيا في األرض المحتمة سنة 

 ولذلك، فقد كان وجود ىذه االشتراطات يعني عدم انعقاد الحوار.

عادة ترتيب البيت الفمسطيني، معظم سنة  ؛ غير 2008غطى الحديث عن الحوار بين فتح وحماس، وا 
أن أجواء االتيام وانعدام الثقة والشروط المسبقة ظمت ىي السائدة طوال تمك السنة. فقد طرح الرئيس 

ط، وقد لقيت ، من ست نقا9/8/2007اليمني عمي عبد اهلل صالح مبادرة لحل االنقسام الفمسطيني، في 
، زار الرئيس عباس 9/2/2008ترحيبًا من حماس، ولكنيا لم تمَق استجابة من طرف الرئيس عباس. وفي 

اليمن، والتقى برئيسيا صالح، حيث تّم إضافة بند جديد لممبادرة اليمنية يتضمن أىم شروط أبو مازن 
غزة إلى ما كانت عميو قبل تاريخ  لمحوار، وأصبح ىو البند األول، الذي نّص عمى "العودة باألوضاع في

جراء انتخابات مبكرة رئاسية ومجمس 13/6/2007 ، والتقيد بما التزمت بو منطمة التحرير الفمسطينية، وا 
 تشريعي".
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وقد فضل الرئيس عباس استخدام مظمة منظمة التحرير في حواره مع حماس في اليمن، وشارك في 
ى عضو قيادة الجبية الديموقراطية؛ وىو ليم أبوعبد الكريم  قيسالوفد صالح رأفت أمين عام حزب فدا، و 

ما عدَّتو حماس مؤشرًا عمى عدم جدية عباس في التفاوض، باعتبار أن جوىر المشكمة مع فتح. وقد 
(، وكان من الواضح أن جوىر الخالف يتركز عمى البند 23/3/2008-19استمرت الحوارات أربعة أيام )

ش طويل، انتيى بحذف جممة "والتقيد بما التزمت بو منظمة التحرير" من نّص األول الذي جرى حولو نقا
المبادرة. ثمَّ جرت مباحثات حول طريقة التعامل مع المبادرة، حيث رأت حماس أنيا إطار لمحوار وليس 

منفصاًل عن المبادرة  23/3/2008لمتنفيذ. وانتيت المناقشات بالتوافق عمى إصدار "إعالن صنعاء" في 
يمنية؛ والذي وقعو كل من عزام األحمد عن فتح، وموسى أبو مرزوق عن حماس. وقد نّص اإلعالن ال

عمى موافقة فتح وحماس عمى المبادرة اليمنية "كإطار الستئناف الحوار بين الحركتين؛ لمعودة باألوضاع 
ًا وشعبًا وسمطة الفمسطينية إلى ما كانت عميو قبل أحداث غزة، تأكيدًا لوحدة الوطن الفمسطيني أرض

 واحدة". 

تعّرض إعالن صنعاء فور صدوره إلى ىجوم قاٍس من مستشاري الرئيس عباس، كما تعّرض عزام 
األحمد لالنتقاد. وحدثت مساجالت بين األحمد وبين نمر حماد وياسر عبد ربو. غير أن الرئيس عباس 

. 20ة إطارًا لمحوار، وُمصّرًا أن تكون لمتنفيذمال عمى ما يبدو لرأي مستشاريو، رافضًا اعتبار المبادرة اليمني
ويظير أنَّو بعد بضعة أيام عاد األحمد لمتعبير بالمغة المعتمدة نفسيا لدى رئاسة السمطة. وقد أظير تعّثر 
عالن صنعاء أن أجواء المصالحة الفمسطينية لم تكن قد نضجت بعد، وأن التفسيرات  المبادرة اليمنية وا 

 ضعت لمتعامل معيا قد أفرغتيا من قوتيا الدافعة.واالشتراطات التي وُ 

ويظير أن عباس كان يرغب بإطالق دعوة جديدة لمحوار، يكون لمصر الدور الفاعل في رعايتيا 
نجاحيا، خصوصًا وأنو يدرك ما لمصر من ثقل كبير وتأثير عمى الساحة الفمسطينية والعربية، فضاًل  وا 

 5/6/2008التقى الرئيس عباس مساء . وقد تبين ذلك عندما عن قربيا من الخط السياسي الذي يمثمو
بالمجنة التنفيذية لممنظمة، وبحضور مندوبين عن عدد من الفصائل، وجدد دعوتو لمحوار، وبمغة تصالحية 
خمت من االتيامات؛ وشكل لجنة لمتابعة موضوع المصالحة ضمت حكمت زيد ونمر حماد وأحمد عبد 

د الرحيم ممّوح من الجبية الشعبية، ومحمود إسماعيل من جبية التحرير الرحمن من فتح، كما ضمت عب
العربية، ومصطفى البرغوثي من المستقمين. ولم يمبث الرئيس عباس أن طمب من حسني مبارك أن تقوم 

 مصر برعاية الحوار الفمسطيني واستضافتو والسعي إلنجاحو. أما حماس فقد رحبت بالحوار.

                                                 
 .24/3/2008، الحياة 20



 13 

تحدثت األنباء عن أن القاىرة أعدت ورقة من خمسة محاور لتقديميا  2008بر ومع نياية أيمول/ سبتم
لمحوار الفمسطيني، وأن ىناك شبو توافق عمى أربعة من ىذه المحاور، وىي مرتبطة بعدم االحتكام إلى 
عادة تأىيل منظمة التحرير  عادة تأىيل األجيزة األمنية، وا  العنف، وبتشكيل حكومة توافق وطني، وا 

. غير أن أجواء التوتر 21طينية؛ أما المحور الخامس فيو تحديد موعد االنتخابات الرئاسية والتشريعيةالفمس
، حيث أخذ يتزايد الشعور لدى حماس بأن 2008عادت من جديد في أواخر شير تشرين األول/ أكتوبر 

نما ستركز عمى حاجة طرف دون طر  ف، وأنو لم تتّم الترتيبات الجارية لن تؤدي إلى مصالحة حقيقية، وا 
االستجابة لطمبات حماس، بأن يكون ىناك تكافؤ بين أطراف الخالف، وبأن يحضر الرئيس عباس جميع 
جمسات الحوار باعتباره رئيس فتح، وطرفًا أساسيًا في الخالف، وليس راعيًا لممؤتمر. ولذلك قامت حماس، 

القيادة العامة، والصاعقة،  -شعبية وثالثة من فصائل المقاومة ىي؛ الجياد اإلسالمي، والجبية ال
. وىو ما أثار 22 8/11/2008باالعتذار عن حضور لقاء القاىرة، وأبمغت ذلك لمطرف المصري في 

استياًء فتحاويًا ومصريًا، وقامت المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتحميل حماس "المسؤولية التامة" عن 
مركزي لممنظمة، عمى الرغم من التحفظات عمى صالحيتو، . وقدم المجمس ال23فشل انعقاد لقاء القاىرة

قبيل انتياء مدة واليتو  23/11/2008لمرئيس عباس الدعم الذي يريده بانتخابو رئيسًا لدولة فمسطين في 
 كرئيس لمسمطة، وليكون ذلك "رافعة" لو في مواجية ما قد تقوم بو حماس ومعارضو الرئيس عباس.

لقدومي من أكثر قيادات المنظمة وفتح انتقادًا ألداء الرئيس عباس ومن جية أخرى، كان فاروق ا
إنياء عباس لخدمات  25/2/2008ومؤيديو، فقد انتقد القدومي )رئيس الدائرة السياسية في المنظمة( في 

عدد من موظفي الدائرة السياسية أو إحالتيم عمى التقاعد، متحدثًا عن عدم قانونية وشرعية المجنة 
. ودعا القدومي إلى انضمام 25. وأكد أكثر من مرة فقدان المجنة التنفيذية لنصابيا القانوني24التنفيذية

حماس وكل القوى الفمسطينية إلى المنظمة دون اشتراطات، كما دعا إلى عقد مجمس وطني جديد، 
يو . وقدم القدومي برنامجًا دعا ف26وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة، ووضع آليات تكفل إصالح المنظمة

لمفصل بين السمطة والمنظمة، والفصل بين رئاستييما، والتمسك بخيار المقاومة، وحق العودة، واحترام 
 .27التعددية الفمسطينية

                                                 
 .30/9/2008، جدة، عكاظجريدة  21

 .9/11/2008، اةالحي 22

 .13/11/2008، بيروت، النهارجريدة  23
 http://www.alhaqaeq.net/?rqid=9&secid=3&art=84643، في: 15/3/2008، لندن، الحقائقجريدة  24
 .17/10/2008، الحياة؛ و10/8/2008الدوحة، الشرق،  25
 .17/10/2008،الحياة 26
 .23/11/2008، لندن، وكالة قدس برس إنترناشيونال لألنباء 27
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عادة بناء  وقد تابع العديد من الشخصيات والفعاليات الوطنية الضغط باتجاه تفعيل المنظمة وا 
ودة. وكانت مجموعة من ىذه الشخصيات مؤسساتيا وتشكيل مجمس وطني منتخب والتأكيد عمى حّق الع

ومن أبرز رموزىا شفيق  2008، وتابعت نشاطيا في سنة 2007قد اجتمعت في بيروت في أيار/ مايو 
 الحوت، وسميمان أبو ستة، وبالل الحسن.

 
 :2011-2009ثالثًا: من الحرب اإلسرائيمية عمى قطاع غزة إلى اتفاق المصالحة 

-27/12/2008ير باىتًا في أثناء الحرب اإلسرائيمية عمى قطاع غزة )كان أداء قيادة منظمة التحر 
عادة البناء، (18/1/2009 . ودفعت حالة اإلحباط من إغالق أبواب المنظمة في وجو عممية اإلصالح وا 

إلى اإلعالن أن حماس  28/1/2009خالد مشعل في ميرجان "وانتصرت غزة" الذي عقد في الدوحة في 
 .28ائل إلنشاء مرجعية فمسطينية تحافظ عمى حّق العودة وتتمسك بالحقوق والثوابت"تعمل "مع كافة الفص

أثارت تصريحات مشعل زوبعة كبيرة في الساحة الفمسطينية، إذ استغمتيا حركة فتح وأوساط قريبة منيا 
شعور في اليجوم عمى حماس، مستفيدة من المشاعر التقميدية لدى الفمسطينيين في الرغبة في الوحدة، وال

بأن المنظمة ىي البيت المعنوي لمشعب الفمسطيني. كما رأى فييا البعض فرصة لمنيل من حماس، التي 
كانت بمغت أوج شعبيتيا إثر صمودىا في معركة العدوان عمى غزة، والتي ترافقت مع انتقادات شعبية 

تح من قبيل التعيد قاسية لمسمطة وقيادتيا في رام اهلل. وظيرت تصريحات من قيادات في السمطة وف
، ومن قبيل أن "محاوالت مشعل ستبوء بالفشل" وأن 29بالتصدي لحركة حماس "التي تحاول وأد المنظمة"

، ومن قبيل أن حماس "رفضت منذ بدايتيا االنخراط في العمل الوطني 30فتح ستتصدى "لممؤامرة اإليرانية"
 .32نكر عمى منظمة التحرير"؛ وأن تصريح مشعل "مؤامرة وانقالب مرفوض ومست31الفمسطيني"

وىكذا فإن الجدل أخذ طابعًا عدائيًا مستفزًا، لم يحاول اإلجابة بجرأة عن أسباب الحالة البئيسة التي 
وصمت إلييا المنظمة، ومن ىو المستفيد من تعطيل مؤسساتيا التشريعية ودوائرىا التنفيذية، أو ِمن 

وْضعيا في غرفة اإلنعاش ليتّم إيقاظيا عند الحاجة تحويميا إلى مجرد أداة بيد فصيل معين، أو ِمن 
لبعض "األختام" لمتصديق عمى بعض القرارات. وقد كان القيادي الفتحاوي حسام خضر أكثر وضوحًا 

                                                 
 .29/1/2009، فمسطينجريدة  28

 .30/1/2009، القدس العربيتصريح صائب عريقات،  29

 .30/1/2009، األوسط الشرقتصريح حسين الشيخ،  30

 .29/1/2009تصريح عزام األحمد، موقع الجزيرة.نت،  31

 .1/2/2009، الجديدة الحياةمن بيان صادر عن المجمس الوطني الفمسطيني،  32
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عندما دعا إلى تدارس األمر بالجدية الالزمة، مبينًا أن عمى قيادة المنظمة وفتح والسمطة "االستعداد ليس 
نما  .33أيضًا لقيادتيا لممنظمة" فقط لشراكة حماس، وا 

وقد أوضح محمد نزال، عضو المكتب السياسي لحماس، بأن مشعل لم يقصد الدعوة إلى إلغاء 
نما قصد الدعوة إليجاد إطار لمفصائل الفمسطينية المستبعدة من دخول  المنظمة أو إيجاد بديل عنيا؛ وا 

 .34المنظمة لمتنسيق فيما بينيا
ة التحرير أصبحت بندًا أساسيًا في ممف الحوار الفمسطيني، وتعرضت وميما يكن من أمر، فإن منظم

، وتّم االتفاق 2009إلى نقاشات مستفيضة، في جمسات الحوار الفمسطيني الستة في النصف األول لسنة 
عمى تفعيل وتطوير  تنصّ عمى النقاط المرتبطة بإصالحيا... كما ظير في "الورقة المصرية" التي 

تشكيل مجمس وطني  يتمّ و  .جميع القوى والفصائل بحيث تضمّ  ،التراضي عمييا يتمّ المنظمة وفق أسس 
في الداخل والخارج. وتقوم المجنة المكمفة بتطوير المنظمة ًا واسع اً فمسطيني بما يضمن تمثيالً  ،جديد

بين  تنفيذ ىذا االتفاق. وتقوم بتحديد العالقةبوعقد أول اجتماع ليا فور البدء ، باستكمال تشكيميا
 ،المؤسسات واليياكل والميام لكل من المنظمة والسمطة، وبما يحافظ عمى مرجعية المنظمة لمسمطة

 ويضمن عدم االزدواجية.
انتخاب المجمس الوطني الجديد، تتمثل ميام المجنة في وضع األسس واآلليات لممجمس،  حتىو 

لقرارات بشأنيا بالتوافق، ومتابعة تنفيذ واتخاذ ا ،معالجة القضايا المصيرية في الشأن السياسي والوطنيو 
من حركتي فتح  عضواً  16 ل المجنة منيشك"الورقة المصرية" عمى ت تنصّ و  القرارات المنبثقة عن الحوار.
ويصدر الرئيس محمود عباس  ،أعضاء ثمانية تسمي كل من فتح وحماسو  ،وحماس والفصائل والمستقمين

عمى أعضائيا. ويكون الرئيس محمود عباس ىو مرجعية ىذه المجنة  بتشكيميا بعد التوافق رئاسياً  مرسوماً 
استحقاقات  طارًا تنسيقيًا ليست لدييا أية التزامات أوإبصفتو رئيس المنظمة والسمطة. وتكون المجنة 

وينتيي عمميا في أعقاب إجراء االنتخابات وتشكيل  ،وتبدأ عمميا فور توقيع اتفاقية الوفاق ،سياسية
 نية جديدة.حكومة فمسطي

كممة  4,100قّدمت مصر نصًا نيائيًا مقترحًا التفاق المصالحة "الورقة المصرية"، مكونًا من حوالي 
. وفي أجواء فضيحة جولدستون 15/10/2010صفحة، وطمبت من فتح وحماس توقيعيا قبل  22في 

Goldstone اس عددًا من سارعت فتح لمموافقة، أما حماس فطمبت ميمة لمراجعة النص. وقّدمت حم
التعديالت التي أصّرت عمى تضمينيا في نّص الورقة المصرية أو وضعيا في ممحق بالنّص، بحيث يأخذ 

لى حين إالمزمع تشكيميا  ،قتةؤ ن تكون القيادة المقوتو القانونية والسياسية. وكان من أبرز المالحظات أ
                                                 

 .4/2/2009، الحياة 33

 .3/2/2009، األوسط الشرق 34
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ن يتم تشكيل لجنة االنتخابات من جانب وأ، "غير قابمة لمتعطيل"عادة انتخاب مؤسسات منظمة التحرير إ
منية عميا لتنفيذ أعمى تشكيل لجنة  يضاً أمع حماس، وىو مبدأ يسري  "التوافق"الرئيس محمود عباس بـ

 منية في الضفة الغربية وقطاع غزة. جيزة األعادة بناء وىيكمة األإلى إضافة إاتفاق المصالحة، 
سطيني عمى إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية وبحسب الورقة المصرية، كان ىناك توافق فم

؛ إذ لم يكن ىذا الموعد نقطة 28/6/2010وانتخابات المجمس الوطني الفمسطيني بشكل متزامن يوم 
صرار حماس عمى مراعاة  خالف بين الفصائل الفمسطينية. غير أن أجواء أزمة تقرير جولدستون، وا 

إلصدار مرسوم رئاسي  23/10/2009صرية، قد دفع أبا مازن يوم مالحظاتيا قبل التوقيع عمى الورقة الم
 .35موعدًا لالنتخابات الرئاسية والتشريعية 24/1/2010بتحديد يوم 

. واعتبرت فتح المرسوم استحقاقًا 36أعمن المجمس المركزي الفمسطيني دعمو لمرسوم االنتخابات
الشعب لمخروج من األزمة. أما حركة حماس فقد دستوريًا ال بّد منو، وأنو يميد الطريق أمام العودة إلى 

رفضت مرسوم االنتخابات، ورفضت السماح لمجنة االنتخابات المركزية بالعمل في القطاع، وىددت 
أعمنت لجنة االنتخابات أنيا غير  12/11/2009. وفي 37بمحاسبة كل من يحاول التعامل مع االنتخابات

لذي حدده المرسوم الرئاسي، بسبب عدم قدرتيا عمى العمل في قادرة عمى إجراء االنتخابات في موعدىا ا
. وقد أدى ذلك إلى صرف الرئيس عباس وحركة فتح النظر عن السير في العممية االنتخابية في 38القطاع

24/1/2010. 
أعمن الرئيس عباس عدم رغبتو بالترشح لرئاسة السمطة، غير أنو تمقى دعمًا من قيادة فتح لمترشح 

ية، ومن المجنة التنفيذية لممنظمة، كما تمقى اتصاالت من رؤساء "إسرائيل" وأمريكا ومصر ومن لوالية ثان
ممك األردن لمحاولة ثنيو عن قراره... ومن جيات عديدة تدعم مسار التسوية، وتحسب عمى ما يسمى 

 . 39تيار "االعتدال"

تخابات في موعدىا، فقرر في حاول المجمس المركزي لمنظمة التحرير توفير غطاء لعدم انعقاد االن
تمديد والية رئيس السمطة ووالية المجمس التشريعي، حتى إجراء انتخابات عامة رئاسية  16/12/2009

. ولم تحاول قرارات المجمس المركزي توفير الغطاء لمرئيس عباس فقط، 40وتشريعية في الضفة والقطاع
                                                 

 .23/10/2009وكالة األنباء الفمسطينية )وفا(،  35
 .25/10/2010رويترز،  36

 .30/10/2010، القاىرة، األهرامجريدة  37

 .13/11/2009، الحياة 38

، القدس العربي وحول دعم المجمس الثوري لفتح، انظر: ؛6/11/2009، الحياة الجديدةحول دعم المجنة التنفيذية انظر:  39
 .6/11/2009، بيروت، المستقبلوحول دعم رؤساء "إسرائيل" وأمريكا ومصر وممك األردن، انظر: جريدة  ؛9/11/2009

 .17/12/2009، الحياة 40
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نما سعت أيضًا إلعطائو لممجمس التشريعي، ربما حتى  ال يفيم أن الدعم فقط متجو لمرئاسة، وحتى ال وا 
يزداد شرخ االنقسام؛ غير أن ذلك ممكن أن يفيم من جية أخرى باعتباره استخدامًا لصالحيات ال يممكيا، 
وفرضًا لوصاية ليست لو. وىو ما ذكرتو حركة حماس من أن المجمس المركزي ال يممك الصالحية 

 . 41و "ىيئة غير شرعية" و"منبثقة عن ىيئات منتيية الصالحية"الدستورية لمتمديد لمرئيس عباس، ألن
الممف شيد اختراقًا جديدًا بعد لقاء مشعل  ، غير أن2010استمر تعطل المصالحة الوطنية طوال سنة 

الذي قال إنو ال يمانع أن تتفق حركتا فتح وحماس في مكة مع رئيس المخابرات المصرية عمر سميمان، 
. وانعقدت جمسة حوار في دمشق في 42تحفظات حماس عمى الورقة المصريةعمى تفاىمات تراعي 

، حيث تّم خالليا االستجابة لمعظم مالحظات حماس، ما عدا الجانب األمني. والتقى وفدا 24/9/2010
 ، دون الوصول لمنتيجة المرجوة.9/11/2010الحركتين في دمشق مرة أخرى في 

، في تزايد الضغوط باتجاه 2011عربي منذ مطمع سنة أسيمت التغيرات التي يشيدىا العالم ال
المصالحة الفمسطينية. وظيرت مؤشرات إيجابية من خالل دعوة إسماعيل ىنية ألبي مازن لزيارة القطاع، 

، 3/5/2011وموافقة األخير عمى ذلك. غير أن توقيع فتح وحماس عمى اتفاق المصالحة في القاىرة في 
س وبعد فّك العقدة األمنية، شّكل منعطفًا ميمًا في مسار الوحدة الوطنية بعد االستجابة لمالحظات حما

 الفمسطينية.
 

 انتخابات تكميمية لممجمس الوطني:
اتجيت رغبة قيادة فتح الستكمال المقاعد الشاغرة في المجنة التنفيذية التي فقدت  2009في صيف 

د كان ذلك مؤشرًا سمبيًا بالنسبة لحماس، نصابيا القانوني، بسبب وفاة أو تغّيب عدد من أعضائيا. وق
والفصائل المعنية بإعادة بناء وترتيب المنظمة عمى أسس جديدة، وشعرت بأنو يدل عمى تراجع فتح عن 
عممية المصالحة، إذ ترافق ذلك مع وضع الرتوش األخيرة عمى التفاىمات المتعمقة بالمصالحة الفمسطينية، 

األولى بالنسبة ليذه الفصائل أال تستعجل فتح ملء الشواغر دون  وعمى رأسيا مسألة المنظمة. وكان
توافق، وأال تقوم بترتيبات تكرس ىيمنة فتح واستبعاد اآلخرين، وتتابع استخداميا كأداة في وجو 

. غير أن فتح كانت ال ترى مبررًا لالنتظار ألمٍد غير معموم لدخول المصالحة موضع التنفيذ، 43المعارضة

                                                 
، عّمان، السبيل؛ وتصريح موسى أبو مرزوق، جريدة 17/12/2009، فمسطينانظر مثاًل تصريح فوزي برىوم،  41

26/12/2009. 

 .6/10/2010، الحياة 42
؛ وبيان الحكومة الفمسطينية في غزة، موقع 18/8/2009، الخميجحول موقف حماس، انظر تصريح سامي أبو زىري،  43

 .22/8/2009، عكاظ؛ وبيان لحركة حماس، 18/8/2009المركز الفمسطيني لإلعالم، 
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ورة عمل ترتيبات ولو مؤقتة لتسيير الحد األدنى من ميام المنظمة، التي ميما قيل فييا، وكانت ترى ضر 
 فإنيا تظّل عربيًا ودوليًا الممثل الشرعي الوحيد لمشعب الفمسطيني.

أعمن سميم الزعنون، رئيس المجمس الوطني، أن المجمس سيعقد جمسة طارئة غير عادية يوم 
اهلل النتخاب ستة أعضاء في المجنة التنفيذية يحّمون محلَّ الستة  ، في مقر الرئاسة برام25/8/2009

ميل  أعضاء الذين ُتوفوا، وىم ياسر عرفات، وياسر عمرو، وسميمان النجاب، وفيصل الحسيني، وا 
 .44جرجوعي، وسمير غوشة

عضو، وىؤالء أعضاء مسجمون منذ  700عضوًا من أصل ما يزيد عن  325انعقد المجمس بحضور 
، وكان من المفترض أن تنتيي مدة مجمسيم بعد ثالث سنوات. وقد تّم التوافق في االجتماع 1996سنة 

عمى اختيار أربعة أعضاء بالتزكية ىم صائب عريقات عن فتح، وأحمد مجدالني ممثاًل لجبية النضال 
أحمد قريع  الشعبي، وحنا عميرة عن حزب الشعب، وصالح رأفت عن فدا. أما المقعدان الباقيان ففاز فييما

صوتًا. وبذلك أصبحت المجنة التنفيذية  182صوتًا، وحنان عشراوي )مستقمة( بـ  234من حركة فتح بـ 
عضوًا ىم: محمود عباس، وصائب عريقات، وفاروق القدومي، وأحمد قريع، وتيسير خالد، وعبد  18تضّم 

اسر عبد ربو، وأسعد عبد الرحيم مموح، وعمي إسحق، وأبو إسماعيل، وحنا عميرة، وصالح رأفت، وي
الرحمن، ورياض الخضري، وغسان الشكعة، ومحمد زىدي النشاشيبي، وزكريا اآلغا، وحنان عشراوي، 

 .45وأحمد مجدالني
ومن جية أخرى، فإن بعض الشخصيات والجيات لعبت أدوارًا أكبر من حجميا السياسي والشعبي في 

المنظمة. ومن ذلك الدور الذي لعبو حزب فدا في  الساحة الفمسطينية، مستفيدة من مواقعيا في قيادة
المجنة التنفيذية وىو ال يكاد يممك تمثياًل في المجمس التشريعي. فعضو قيادتو )السابق( ياسر عبد ربو 
يتمتع بمنصب أمين سّر المجنة التنفيذية لممنظمة، وقد انتقده الكثيرون لدوره السمبي في العالقة بين فتح 

س قام بتعيين أمين عام حزب فدا صالح رأفت رئيسًا لمدائرة العسكرية لمنظمة وحماس. ثم إن عبا
. وىو ما عكس في رأي الكثيرين عدم جدية من عباس في تفعيل مؤسسات المنظمة وتطويرىا، 46التحرير

بإعطاء منصب رئيسي ثاٍن لحزب صغير، وبتسميم دائرة ميمة وحساسة لحزب ال يشارك في المقاومة 
وال يممك أذرعًا مسمحة. مع العمم أن حزب فدا باإلضافة إلى فصيمين تحالفا معو  واالنتفاضة،

)الديموقراطية وحزب الشعب( لم يستطيعوا الحصول مجتمعين عمى أكثر من مقعدين في المجمس 
التشريعي، ولكن يصبح ليم أربعة مقاعد في المجنة التنفيذية إذا ما احتسب عبد ربو منيم. الممفت لمنظر 
                                                 

 .25/8/2009، الحياة 44

 .27/8/2009، األوسط الشرق، والحياةوانظر:  ؛26/8/2009وكالة وفا،  45

 .27/8/2008الدوحة،  ،الشرق 46



 19 

المجنة التنفيذية شكمت لجنة من أعضائيا برئاسة عبد ربو نفسو لوضع خطة تطوير عمل المنظمة أن 
 .47ودوائرىا

وفي ختام اجتماع المجمس الوطني قال محمود عباس "اآلن نستطيع أن نقول إن الشرعية الفمسطينية 
ن منظمة التحرير بخير، وخسئ الخاسئون ال ن النصاب القانوني بخير، وا  ذين ينتظرون خراب بخير، وا 

. وىو تصريح أقرب إلى التمنيات منو إلى الواقع، حتى إن القيادي في فتح نبيل عمرو 48ىذه المنظمة"
أشار في اجتماع المجمس إلى اعتراف عباس بأنو تسّمم منظمة التحرير الفمسطينية منذ خمس سنوات ولم 

 .49إلى ىذا االعترافيفعل بيا شيئًا، واستخدم عمرو عبارة "صّح النوم" في إشارة 
وقد أثار انعقاد المجمس الوطني في رام اهلل تحت االحتالل اإلسرائيمي انتقادات قوية، حول حقيقة 
الحرية التي يتمتع بيا المجمس تحت االحتالل، وحول مدى قدرتو عمى تمثيل الشعب الفمسطيني في 

و وصالحية أعضائو، وغياب أو تغييب الداخل والخارج، ىذا فضاًل عن اإلشكاالت المرتبطة بانتياء مدت
 فصائل رئيسية مثل حماس والجياد اإلسالمي.

 خاتمة:
لم تكن قيادة المنظمة )وىي نفسيا قيادة السمطة وفتح(، بعد نحو أربعين عامًا في االنفراد بالقيادة، 

في وال راغبة في تداول حقيقي لمسمطة، خصوصًا مع أطراف تخالفيا في األيديولوجيا و  معتادة
 استراتيجيات العمل وأولوياتو، كما في حالة التيار اإلسالمي.

كان سببًا في تعّطل عممية  2007-2006وبالتأكيد، فإن صراع فتح وحماس عمى الشرعية في الفترة 
اإلصالح، لكنو ال ينبغي وضع الموم كمو عمى ذلك؛ فإضعاف المنظمة وتيميشيا كان ظاىرة أساسية 

واتفاق أوسمو، ومرتبطة بطريقة القيادة الفمسطينية في القيادة الفردية والبعد عن مرتبطة بمسار التسوية 
العمل المؤسسي. ولو كانت المنظمة في وضع صّحي قادر عمى استيعاب مختمف مكونات الشعب 
الفمسطيني، وأن تكون مظمة لجميع فصائمو وقواه الحية وكفاءاتو، لربما تّم التعامل بسيولة أكبر مع 

 الفمتان األمني، و"االنقالب" عمى المؤسسات الشرعية. مواضيع
ولمجنة التنفيذية والمجمس  ممجمس الوطني الفمسطينيعمى الرغم من انتياء المدة القانونية المفترضة لو 

، فقد استمرت المجنة التنفيذية، وكذلك المجمس المركزي باالنعقاد، حيث استفادت 1999المركزي منذ سنة 
نظمة في دعم شرعية موقفيا القانوني والسياسي، خصوصًا في دعم حكومتيا في رام اهلل، منيما قيادة الم

وفي مواجية حماس وحكومتيا في غزة. وأعطى المجمس المركزي والمجنة التنفيذية الرئيس عباس الغطاء 
                                                 

 .29/8/2009، الخميج 47

 .26/8/2009وفا، وكالة  48

 .28/8/2009، عّمان، الغد جريدة 49
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اتيا، ، التي تجاوزت برأي كثيرين صالحيالذي يحتاجو، بغض النظر عن مدى صحتو القانونية والدستورية
 .واعتدت عمى صالحيات المجمس التشريعي الفمسطيني، الذي تممك فيو حماس أغمبية واسعة

أما حماس فتابعت التأكيد عمى وجوب إعادة بناء منظمة التحرير عمى أسس سميمة تكفل مشاركة  
ذلك. الجميع، والتعددية السياسية، وتكون عضوية مجمسيا الوطني بناء عمى انتخابات حرة كمما أمكن 

ورفضت حماس االعتراف بالمنظمة بوضعيا الحالي ممثاًل شرعيًا وحيدًا، خصوصًا وأن حماس ليست 
ممثمة فييا، وليا اعتراضات تراىا ميمة عمى المنظمة مؤسسيًا وأيديولوجيًا وسياسيًا. ولمجياد اإلسالمي 

 الموقف نفسو تقريبًا من المنظمة.
تح وحماس وباقي الفصائل، والتي تؤكد عمى إصالح منظمة وقد تكررت االتفاقات الفمسطينية بين ف

، واتفاق المصالحة 2007، واتفاق مكة 2006إلى وثيقة األسرى  2005التحرير: من اتفاق القاىرة 
زال الكثير من الجيد والجدية واإلخالص مطموبًا لتنفيذ ما  . غير أنو ما2011الوطنية "الورقة المصرية" 

 األرض.يتم االتفاق عميو عمى 

 


