


 1                      مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات 

 نيفلسطينيو الخارج في منظومة إصالح البيت الفلسطي
 1التطورات والمسارات المحتملة

 2أ. هشام أبو محفوظ
 مقدمة عن فلسطينيي الخارج: 

في العالم، نصفهم أو أكثر خارج الوطن المحتل،  مليونا   41يبلغ تعداد الشعب الفلسطيني قرابة 
منتشرون في قارات العالم ودوله، وهم جزء ال يتجزأ من الشعب الفلسطيني، وحجر أساس في حراكه 

 م وحق  عودته الوطني خارج فلسطين. ولهم كل الحق في التعبير عن حقوقهم، وفي مقدمتها حق  
 في المؤسسات الفلسطينية. الشراكة في صنع القرار الفلسطيني والتمثيل 

ر التواصل جسو  على مد   ؛فلسطينيو الخارج بمساحات عملهم المتحررة من تأثيرات االحتالليقدر 
فيما بينهم، وحشد طاقاتهم من خالل التجمعات، والمؤسسات واالتحادات المتنوعة الثقافية والسياسية، 

 .افع عن حقوق الشعب الفلسطينيوتدالتي تحافظ على الهوية، وكلها تصب في خدمة القضية، 

 

 عملية التسوية وبدايات تهميش الخارج:أواًل: 

وانتقال قيادة منظمة التحرير ومؤسساتها الرئيسية إلى  Oslo Accords منذ توقيع اتفاق أوسلو
تهميش فلسطينيي الخارج ومؤسسات تمثيلهم واستبعادهم من صنع القرار  األراضي المحتلة تم  

 من حالة التردي واالختالل في منظومة البيت الفلسطيني، حيث تم   كبيرا   الفلسطيني، وهذا شك ل جزءا  
لغاء دورهم في المشروع الوطني.  تجاوز أكثر من نصف الشعب الفلسطيني وا 

مبادرات الفصائلية والشعبية للعمل على استعادة دور فلسطينيي ومنذ ذلك الحين ظهرت العديد من ال
اسية وتحقيق تمثيل حقيقي لهم بما يحفظ التوازن في المنظومة السي ،الخارج في صناعة القرار الفلسطيني

والذي وضع تفعيل  ،7142 سنةالفلسطينية، ومن هنا جاء تأسيس المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج في 
الخارج في إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية وصنع القرار كهدف استراتيجي له، وعمل  دور فلسطينيي

 على وضع البرامج واآلليات الالزمة لتحقيق هذا الهدف.

وظهرت عدة أجسام على مستويات  ،زادت تفاعالت فلسطينيي الخارج ،خالل السنوات األخيرة
قليمية، وتشكلت نماذج تمثيلية يمكن البناء عليها وتطويرها أمريكا  مسواء في أوروبا أ ،محلية وا 

                                                           
"، 7174 استراتيجي تقدير – 7171 استراتيجي تقييم: فلسطين "قضية: بعنوان نقاش حلقة من الثالثة في الجلسة الورقةمت هذه د   ق   1

 .7/7/7174 الثالثاء في يوم واالستشاراتوالتي أقامها مركز الزيتونة للدراسات 
 .نائب األمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج 2
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 في منظومة إصالح البيت الفلسطيني من مهما   الجنوبية وكذلك في الواليات المتحدة، وتعد حراكا  
 التطورات:  هذهومن  ،قبل فلسطينيي الخارج

  المستوى الشعبي:على  .1

 دورا   لوضع آليات فاعلة تضمن ،منذ تأسيسهسعى المؤتمر  المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج: .أ
 ،لفلسطينيي الخارج في صناعة القرار الفلسطيني، وكذلك إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية المختلفة

ة لمفكرين وممثلين عن الجاليات الفلسطيني متنوع   بحضور   وندوات   عقد عدة ورش   تم  وألجل ذلك 
ومؤتمر أولويات القضية الفلسطينية ودور  ،7171فبراير شباط/ لم )ورشة التمثيل في حول العا

من المنسقيات التي  (، كما أسس المؤتمر عددا  7171أكتوبر تشرين األول/ فلسطينيي الخارج في 
 ر عن حاالت تمثيلية للجاليات الفلسطينية في الدول. تعب  

ر النعقاده الثاني بحضور ألف شخصية من فلسطينيي الخارج قوم بانتخاب ت ،والمؤتمر اآلن يحض 
 كحالة تمثيلية حقيقية لفلسطينيي الخارج. ،أجسام المؤتمر بشكل مباشر

 42ل فلسطينيو أوروبا حالة رمزية مهمة من خالل مؤتمراتهم الدورية عبر شك   :فلسطينيو أوروبا .ب
نواة لحالة تمثيلية ألبناء الجاليات الفلسطينية هناك، وقد تعزز هذا األمر بتشكيل مبادرة و عاما ، 

من الشخصيات الوطنية في  واسعا   لتشمل طيفا   ،7171 سنةفلسطينيي أوروبا للعمل الوطني في 
 وبية.القارة األور 

انبثق االتحاد عن "مؤتمر فلسطينيو أمريكا  :الالتينية )أوبال(االتحاد الفلسطيني في أمريكا  .ج
جاليات فلسطينية في  41لين عن أكثر من " الذي عقد في دولة السلفادور بحضور ممث  الالتينية

باط وشكل حالة تمثيلية تقوم على التمسك بالثوابت الفلسطينية، والتي تؤكد على ارت ،القارة الالتينية
المشروع  وبناءهذه الجاليات بشعبها وأرضها، وتؤكد على دورها في المشاركة في صنع القرار 

  الوطني الفلسطيني.
  على مستوى المصالحة الفلسطينية: .2

على تحصين فلسطينيي الخارج من عدوى االنقسام، ومنع  ،عبر تحركاته وأنشطته، سعى المؤتمر
 على تحقيق وحدة وطنية لفلسطينيي الخارج، وحرص، لخارجإلى امن الداخل  االنقسام تبعاتانتقال 

ي الفترة هذه السياسة نجحت ف .وتعاون مع كافة الفلسطينيين من مختلف المنابت واأللوان السياسية
حيثما  ،ينيا  فلسط ،لنشوب الخالفات مانعة   وبيئة   حالة   أوجدتو  ،قسامالماضية بالتخفيف من حدة االن

 وعمل المؤتمر على تجديد دعوته .في بعض الساحات لوحدة فلسطينية ووفرت ظروفا   ،أمكن ذلك
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للم  الشمل الفلسطيني ومحاولة تقريب وجهات النظر من خالل مشاركاته في المؤتمرات الداعية للوحدة 
 والمصالحة الفلسطينية. 

 على مستوى االنتخابات والتمثيل لفلسطينيي الخارج:  .3

إن المنظومة القديمة لمنظمة التحرير الفلسطينية وصناعة القرار الفلسطيني، تحتاج إلى مراجعة، 
عب عن كل مقومات ومقدرات الش المنظومة الفلسطينية بشكل كامل عب رتأن هي  الصحيحةوالمنظومة 

 والداخل، لنكون قوة واحدة نواجه فيها المشروع الصهيوني.  الفلسطيني في الخارج

فلسطينيو الخارج في الفترات الماضية، التهميش الكامل لحقهم في المشاركة في صنع القرار عانى 
ة ، واستبعادهم من كافة اللقاءات الخاصالذي ما زال مستمرا  الفلسطيني، وكان آخره التهميش الجاري 

فبراير شباط/  8 فيفي القاهرة  ع قد باإلعداد لالنتخابات الفلسطينية، وآخرها اجتماع الفصائل الذي
  لبحث ترتيبات االنتخابات. 2021

لذلك كان السعي من قبل المؤتمر الشعبي، في المرحلة الماضية لتثبيت هذا الحق بمشاركة حقيقية 
نهاء التهميش واإلقصاء، الحاصل بعد اتفاق أوسلو،  لفلسطينيي الخارج والسير في خطوات عملية، وا 

 بما يحقق المشاركة في صناعة القرار. 

حالة  إال أن المستوى الرسمي الفلسطيني استمر في؛ بالرغم من الحراك الشعبي لفلسطينيي الخارج
، 7148 سنةمحتلة الاإلقصاء والتهميش، وتمث ل ذلك بعقد المجلس الوطني الفلسطيني في مدينة رام هللا 

لسطين لم يتجاوز األعضاء من خارج فدون أي توافق فلسطيني، وبتمثيل محدود لفلسطينيي الخارج، 
 قراطيةو والديم، هذا عدا عن غياب اآلليات الحقيقية المشاركة من مجموع األعضاء %72ما نسبته 

 في اختيار هؤالء الممثلين عن فلسطينيي الخارج.

ين للفصائل الفلسطينية بين رام هللا وبيروت دون أي انعقد اجتماع األمناء العام   ،7171 سنةوفي 
تمثيل فعلي لفلسطينيي الخارج والجاليات الفلسطينية، واقتصر األمر على الشخصيات الفصائلية، 

 وكذلك جاءت مخرجاته دون تطلعات وطموح فلسطينيي الخارج.

 في كانون إال أن التطور األهم في هذا الخصوص هو ما جاء في المراسيم الرئاسية الصادرة 
والتي حددت تواريخ استحقاقات تشكيل األجسام الفلسطينية بناء على التوافق  ،2021الثاني/ يناير 

الفصائلي بين حركتي حماس وفتح، لكن هذا المرسوم الرئاسي يبقى دون الطموح؛ حيث إنه دعا 
النتخاب كل من المجلس التشريعي الفلسطيني ورئاسة السلطة بتواريخ محددة، وأبقى مسألة تشكيل 

من خالل ما اصطلح عليه استكمال تشكيل المجلس الوطني،  ،بهمة وغير واضحةالمجلس الوطني م
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خاضعة للمحاصصة الفصائلية ومزاج المتحكمين في القرار  ،وهذا يبقي األمور رهن احتماالت عديدة
 الفلسطيني.

 

 المسارات المستقبلية المحتملة في إصالح البيت الداخلي الفلسطيني ودور الخارج فيها: ثانيًا: 

إن التقاء جناحي الوطن في الداخل والخارج على برنامج فلسطيني موحد، رافض لنهج أوسلو، يستند 
على ثوابت شعبنا الفلسطيني في مقاومة االحتالل؛ هو ما يعمل عليه فلسطينيو الخارج، ويجب أن يعمل 

 .عليه الكل الفلسطيني للخروج من األزمة الفلسطينية ومواجهة التحديات والمؤامرات

والمرحلة الحالية تؤكد أن أمام الشعب الفلسطيني وقيادته بكافة مكوناته في الداخل والخارج؛ فرصة 
تاريخية، بتحقيق الوحدة الفلسطينية، وضمان التمثيل للكل الفلسطيني، عبر إعادة بناء منظمة التحرير 

جراء انتخابات للمجلس الوطني تفرز قيادة فلسطينية واسعة  برنامج ومشروع  التمثيل، وفقالفلسطينية، وا 
وطني جامع ومتوافق عليه، يركز على دحر االحتالل ومواجهة المشروع الصهيوني في الخارج، والحفاظ 

  على الثوابت الفلسطينية، واستعادة كافة الحقوق المسلوبة.

 تالفصائلي الحالي الذي يقوم على عقد انتخاباوبالرغم من تحفظ المؤتمر الشعبي على المسار 
واستكمال الحق لتشكيل المجلس الوطني، وتوجس المؤتمر  ،للسلطة الفلسطينية )تشريعي/ رئاسة(

ر أعلن إال أن المؤتم ؛وتغييرات في الجهاز القضائي من هذا المسار وما رافقه من تعديالت قانونية
ضمن  ،لخارجالفلسطينيي  حقيقيا   أمام أي توافق فلسطيني شامل يضمن تمثيال   أنه لن يكون عائقا  

من  ،مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وضمن اإلطار الزمني المعلن دون تسويف أو مماطلة
 خالل عقد االنتخابات حيث أمكن ذلك وبالوسائل المتاحة كافة. 

ستحقاق ارج سواء بتأجيل هذا االااللتفاف على إرادة شعبنا في الخ أما في حال تعثر هذا المسار، وتم  
إلى محاصصة فصائلية ضيقة بين الفصيلين الكبيرين أو الفصائل التي شاركت في اجتماع  الذهاب مأ

يي لفلسطين قراطيو وديمر عن تمثيل حقيقي أي طريقة أخرى ال تعب   مأ ،2020سنة ين األمناء العام  
الخارج في أماكن تواجدهم كافة؛ فإننا مستمرون في نضالنا الشعبي من أجل تحقيق أهدافنا بالوسائل 

 وبالشراكة مع المخلصين من أبناء شعبنا في كل مكان. ،المتاحة

ي ف من تواصله مع الفصائل والشخصيات الفلسطينية المستقلة التوالمؤتمر في هذا الخصوص، يكث  
أوسلو، بهدف بلورة رؤية موحدة ومشروع وطني لمواجهة التحديات التي تواجهها القضية ترفض نهج 

 ،الفلسطينية، وحالة التهميش لفلسطينيي الخارج. وسيستمر المؤتمر في حشد جهود فلسطينيي الخارج
طينيي واالستعداد لسيناريوهات إقصاء فلس ،وعدم االرتهان لمسار التهميش ،والسعي لتوحيد صفوفهم
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" اجل  ع ه بالدعوة إلى عقد "ملتقى حوار  وطني  الخارج عن المشهد، والمؤتمر ماض  بكل ثبات نحو التوج  
، تشارك فيه شخصيات حول العالم من فلسطينيي الخارج بهدف وضع 2021 / فبرايرشباط 41في 

 اآلليات الكفيلة بانتخاب ممثلي الخارج. 

 

 الختام: وفي 

الخارج لتكريسها في منظومة اإلصالح الوطني المقبلة، ويؤكد عليها هناك أسس يسعى فلسطينيو 
 في كل منبر، أبرزها:

  .وحدة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج 

   ن تكون أ التأكيد والمحافظة على الثوابت الفلسطينية، وأن عملية إصالح منظمة التحرير ال بد
 على أساس الميثاق الوطني الفلسطيني. 

 صالح يجب أال تلتزم باستحقاقات أوسلو وال تكون العملية اإلصالحية على أساسها، أي عملية إ
ونحن كفلسطينيي الخارج نرفض الدخول في العملية اإلصالحية تحت سقف أوسلو، وأن نكون 

 لعودة. في اأوسلو، مما يفقدنا حقنا  ةأداة من أدوات شرعن

   طينية الداخل في نظام منظمة التحرير الفلسالعضوية لكل فلسطيني من فلسطينيي الخارج و  إن حق
 .فصائليا   لكل الفلسطينيين، ونظامها ليس نظاما   حق  

وضوع ر عنها في مكما لدى المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، بعض المخاوف يريد أن يعب  
 اإلصالح، ولديه بعض اآلليات المقترحة:

  للتعبير عن  المتعلقة بترتيب البيت الفلسطيني حواراتالتشكيل وفد تمثيلي يطالب بالمشاركة في
 فلسطينيي الخارج، ويتكون من المؤتمر الشعبي ورموز شعبية في العالم. بمطال

  أن يكون لفلسطينيي الخارج والمؤتمر، دور في اإلشراف على تسجيالت العضوية والجاليات بسبب
ممكن ال يترك المجال لمنافذ من ال، والمشاركة واإلشراف الميداني عليها، بحيث وفاعليتهخبرته 

  في تزوير إرادة الشعب الفلسطيني. أن تكون سببا  
   ن تواجدهم، وباقي أماكتفعيل أنظمة التسجيل لفلسطينيي الخارج، في البلدان العربية من  ال بد

طالق مش وتفعيل دورهم من اآلن، حتى يتم منح الفرص لكل فلسطيني في المشاركة. روع مركز وا 
 مات. المعلو 

  التواصل مع الدول العربية والجهات المعنية، بحيث تسهل مشاركة الفلسطينيين في المنظومة
 يل.نتخابات، وتوفير آليات التسجالسياسية الفلسطينية، والعمل على ضمان عدم تعطيلها لال




