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 ةمقدم

السر بةة الترن تشكل هذه الورقة خلفية للحوار، وتتضمن أبرر  الخصار ا الترن اتتإرا اليإر  الحرواراا 
تظمإرر  برترر مم وترري وتسرروير مسرر ر المارر لحة الوستيررة، وريرهرر  مررن الحررواراا التررن شررإوتإ  ت م رر ا 

، ولرريم مسلوب رر  مررن المشرر ركين ةررن الورشررة تبتيإرر ، متررذ وقررون ااتةسرر ي وحترر  ا ن الشرر ا الفلسررسيتن
تم  تةويي أي مصحظ ا أو اقتراح ا   .  وتسويره ئإرت إلوا 

اليه الحوار الوستن الفلسسيتن من أةك ر ومب وراا متذ وقون  ترض م  توالال  تإوف هذه الورقة 
وحت  كت بة هذه السسور، بم  ةيإر  افةكر ر والتواري ا والمبر وراا الترن  7002ااتةس ي ةن ح يران 

بررين  تفررذ ب لشررراكة مرر الررذي ي   "وترري وتسرروير مسرر ر المارر لحة الفلسررسيتية"برترر مم رحررا ةررن سرري   اقت  
وار  اف مرررر ا اومبرررر ور  ( مسرررر راا)المركرررر  الفلسررررسيتن فبحرررر ا السي سرررر ا والوراسرررر ا اإلسررررتراتي ية 

 .  نحت  ا و  7022ال  ي متذ  (CMI) الفتلتوية

 ،وررر   ،الةرروم :تةرروا ةرن الترن مرن ورشرر ا ال مرل واا تم ترر ا تروو كبيرررهرذا البرترر مم  تخلررلوقرو 
رر ،والةرر هر  ،وحيفرر  ،والت اررر  ،وبيررا لحرري، و تررين ،والخليررل ، بلموترر ،وراي اهلل وأبررو  ،وبيررروا ، نوتم 
خرر  ب ل ويرو مرن و .  والواي ا المتحو  افميركية ،وبرلين ،ولتون ،وبروكسل ،وأتةر  ،سستبولا  و ظبن، 

ةررن مررة التررن اررورا المإمررن الوئرر ئ   اوأتررتم ترروو  .  المصحظرر ا وااقتراحرر ا والتوارري ا والمبرر وراا
وئيةرة اتر و  بتر   " كت ا، و "الوستيةمس ر الما لحة  وتي وتسوير"وئيةة : ، من أبر ه راس ا وكتاك

تاوراا حول ات و  بتر   وتوحيرو ااتحر واا الشر بية "، وكرام "ةمؤسس ا متظمة التحرير الفلسسيتي
، "توارري ا واقتراحرر ا.  . تنتحررو ااررصو وتوحيررو قسرر ن افمررن الفلسررسي" ا وكترر، "والتة برر ا المإتيررة

 .، ومسوو  ق تون هيئة الشرسة الفلسسيتية"قرا   ةن الش  افمتن اتف   الما لحة"ة ورقو 
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 مراحل برنامج دعم وتطوير مسار المصالحة الفلسطينية

 ولىالمرحلة ال 

كر تون  ةرنلسرتكن يوا ةن ال  امة الفتلتويرة هة  ورشة ال مل التمإيوية التن ت  بوأا هذه المرحلة ب و 
توو من الشخاي ا المسرتةلة  إ ش رك ةية، و ل التوقيع تل  اتف   الما لحقب 7020ويسمبر /افول

 هسررررب بأو  رهوكرررر ن الإرررروف متإرررر  تشررررخيج واقررررع ااتةسرررر ي و ررررذو  ،الفلسررررسيتية مررررن مختلررررف الت م رررر ا
   ااتةسر ي ، والبحا ةن كيفية المس همة ةن اتإروال راقيل وال ةب ا التن تحول وون ات    الما لحة

 .واست  و  الوحو  الوستية

وهررذا ااتفرر   تلرر  أهميترره .  7022أيرر ر  4بترر ري   هررذه المرحلررة توقيررع اتفرر   المارر لحة خررصلترري و 
ي ر تن ومغ اه اذ يؤشر الر  مواةةرة مرن مختلرف الفار ئل تلر  أسرم ومبر وا اتإر   ااتةسر ي، اا أتره 

 ،برل اسرتح لة ،مسر ئل يرورك ال ميرع ار وبة ومرن سررو ،ومن تت قض ا ةن التج   ،إمةممن ئغراا 
 .   را  اتتخ ب ا للم لم الوستن، خاوا   ةن اْارون وسوري ائل م ،تسبيةإ 

ممئلررين تررن مختلررف ألرروان السيررف ة حرروار وستررن بمشرر ركةررن   ضرررور  الشرررون الرروخلاررا الورشررة 
ن الفار ئل أالةت ترة ال ميةرة بر  مرن اتسصق ر ،والت م ر ا الفلسرسيتية( ةار ئل ومسرتةلينمرن )السي سن 

، ومرع أتإر  تتحمرل المسرؤولية، وائإر  تلر  مختلرف المسرتوي ا والار وأالترا رع الكبيرر ةرن  من رريب ل
ررر   بارررفتيإم  الفارررريلين افكبررررين، ترررن الواقررررع الرررذي ب تررررا ت يشررره الةضررررية " وحمرررر م" ةرررت "خاوا 

رما ال تل را وور  ا تر  الفلسسيتية، وتن ااتةسر ي السي سرن وال غراةرنال اا أتإر   أو  ه  ا يمكرن ت ر و  إم 
مرر  ترررابس الوحررو  و بسرربا ال ،قضررية وستيررة واحررو  هررن ن الةضررية الفلسررسيتيةوأكرروا تلرر  أ.  هاسررتبوال

الةضرررية  هن المرررأ   ال ررر ي الرررذي ت ررر تن مترررأو  ه،رض والشررر ا ةرررن  ميرررع أمررر كن توا ررروبيتإررر  وبرررين اف
ي أالو وو من وون أن ت تررف برةن ح  اسرائيل   بشكل خسير تتوم  تي ااتتراف بالفلسسيتية ت م  

وأاربحا كأتإر   قبرل أن تحةر  أهرواةإ فرا وق  وأ   المة ومرة، وتتروم  أ ويترا ح  مرن الحةرو  الفلسرسيتية
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و إة تظر تخوي ةرية   ومار لحه وليسرا اسرتراتي ية وستيرة للتحريررال مر  يروة ر قواسري مشرتركة ت  مرة 
 .تن المخ سر المحوقة ب ل ميع

قضررية تخرررج كأتإرر  أارربحا ، اذ  يي الةضررية وافرض والشررر المررأ   الررروستن تبررر تةرركمرر  ت مرر  ا
ق مررة وولررة ةررن هررذه ولرريم الشرر ا الفلسررسيتن كلرره، وتتحةرر  مررن خررصل ا الشرر ا ةررن الضررفة والةسرر ن

، اذ أاب  حر  تةريرر المارير وحر  ال روو  م ررو أوواا إلت ر   الوولرة وليسرا مرن الحةرو  المتسةة
والةرررروم  ( )و (ا)و( أ)مترررر س  لرررر  ا تةسرررريي الضررررفة والةسرررر نة بلررررة للتفرررر وض، اضرررر ةة الرررر  الريررررر 

ن ااحتصل من كسا الوقا ةرن ت مير  ااحرتصل ، م  مك  مراحل اتتة لية وتإ ئية، والحل ال  والةس ن
وتوسرريع ااسررتيس ن وال ررووان، واسررتكم ل خلرر  أمررر واقررع احتصلررن ي  ررل الحررل اإلسرررائيلن هررو الحررل 

 .يو الممكن تملي  الوح

 

 العراقيل التي حالت دون تحقيق اتفاق المصالحة

وأوا ال  توي ت ر و ال إروو  ،بر  التت قض ا وال راقيل والتواقج التن ي  تن متإ  اتف   الما لحةأ
 : الرامية ال  اتإ   ااتةس ي واست  و  الوحو  الوستية، يمكن ترضإ  كم  يأتن

  ارار كل سرف متإم  تل  شروسه إلت     ،رفي االنقسامرادة السياسية لطعدم توفر ال وا 
" حمرر م"ي سيرر ن افولويررة اسررت  و  السررلسة ةررن ررر  ، بيتمرر  ت سررن " ةررت "الوحررو ، ةرر لرئيم و

كمر  ت ررو .  افولويرة لصحتفر ظ بسرلستإ  ااتفراويررة ةرن رر   وااسرت واو للمشرر ركة ةرن المتظمرة
قليميرة وووليرة تسر توه حم س   من سرف إلت    الوحرو  تتروم  تكرون  هتر ك متغيرراا تربيرة وا 

.  تل  ةرض شروسه، ةن المة برل ت رو تترو السررف ا خرر ترروو ا واتتك س ر ، وال كرم بر ل كم



 

5 
 

وسررةوس  "الربيرع ال ربرن"وأكبرر مئر ل تلر  ذلرك بررأن اتفر   المار لحة لري يوقرع اا ب ررو اتروان 
 ".ن المسلمين م تة اإلخوا"تظ ي مب رك وا وو اإلسصي السي سن بةي و  

 كمر  ، وتعميقا  رهواساتمرا ا في وقوع االنقسااما كبير  دور   - وال يزال - العامل السرائيلي لعب
مررع قسرر ن ررر   باررور  ترروةر أرضررية خارربة " ةررك اارتبرر س"تاررميي خسررة احظترر  مررن خررصل 

واتتةرر ل  ،وحكومررة الوحررو  الوستيررة "حمرر م"مة س ررة اسرررائيل حكومررة لوقررون ااتةسرر ي، وتبررر 
ي أوروبيرة وال  لميرة تلر  مة س رة وتحرريض واشرتسن وال وااري اف ،راا الترواا والرو را تش

تلتر ي  الترن ا)تلت ي بتسبير  ااتف قير ا  ره ا واحكومة ا ت ترف بإسرائيل وتتبذ ال تف واإل
 .  (ةبإ  اسرائيل متذ ةتر  سويل

  الخشية من توي التمكن  بسبا وملحقات  العديدة المضمون السياسي "اتفاق القاهرة"تجاهل
 "حمر م"وبرتر مم  ،والررئيم ومتظمرة التحريرر مرن  إرة "ةت "الخصف بين برت مم من ت  و  
لرر  قواسرري اأن الخررصف ا ي تررن اسررتح لة التواررل  ، رررريخررر أسررصمن مررن  إررة وال إرر و اإل

يملك أته قا   وااوت   التفرو واإلتإم ابت و ال ميع تن توةرا اإلراو  الص مة و  ذااركة تمش
ن ا خررررين، أو  ه،ئبترررا ارررحت هن برت م ررر، وأإمررر ييحتكرررر الوستيرررة أو الررروين أو كلأو الحةيةررة 

ر  مررن يريرروو  مررع أن الوقرر ئع ال تيررو  تبتررن برت م إرر ، لمتظمررة تلريإي ن ااتضررم ي الرر  اخاوا 
تلر  حرووو تمئلا ب اتفر   حرول هروف اق مرة وولرة ةلسرسيتية  توةر تة س  ا كبير  ل اتشير 
، وااسرررت واو للمشررر ركة ةرررن السرررلسة والمتظمرررة، والمواةةرررة تلررر  حررر  المة ومرررة ومبررروأ 2692

كمر  ت سرو ةرن وئيةرة  ،المف وض ا ووض إم  ةن اس ر استراتي ية واحرو ، وريرهر  مرن التةر س
 .7009ال  ي ( الوة   الوستن)افسر  

كررررررل البرررررررامم ة واررررررول ان ممرررررر  يةلررررررل مررررررن أهميررررررة وتررررررأئير كررررررل الخصةرررررر ا الكبيررررررر  المتبةيرررررر
، وترروي قررور  سرررف لرر  سريرر  مسررووواالتظررر تررن افسررب ا والتترر ئم ارررف سررتراتي ي ا بواإل

يةتضرن مرن ال ميرع اابت ر و ترن البررامم الخ ارة وحوه تل  قي و  المؤسسة الفلسرسيتيةال مر  
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لرر  وااتفرر   ت ،لرر  مسررتو  الماررلحة الوستيررة ال ليرر اواارتةرر   ، والمارر ل  الفرويررة والفئويررة
الةواسررررري تمررررر  ي سرررررو ا  و  ،سرررررتراتي ية وبرتررررر مم واحرررررو ا يلغرررررن الفررررروار  والخصةررررر ا والت وويرررررةا

 .ةالمشترك
  الةررول ان متإرر ،أشررك ل تررو بلبرترر مم السي سررن أهميررة ااتفرر   تلرر  ااالتفرر ف تلرر   لةررو ترري
ةإرررن  ،برتررر مم سي سرررن لررريم لإررر  وا ي رررا أن يكرررون لإررر  الوحرررو  الوستيرررة أو الوةررر   حكومرررة

 ،أن تحويررو البرترر مم السي سررن مررن اختارر ج المتظمررة، اضرر ةة الرر  حكومررة خوميررة واتتة ليررة
ل تة "، خاوا   الت موا بتتفيذ بتووه" اتف   الة هر "لو أن الموق ين تل   وهذا قو يكون مةبوا  

 الر تف يلإر  ان  حيرا ،"اإلسر ر الةير وي المؤقرا"الترن سرتةوي بمإر ي  "متظمرةالتف يرل وتسروير 
حررين اتتخرر ا الم لررم الرروستن والم لررم المركرر ي والل تررة التتفيذيررة بمشرر ركة مختلررف ألرروان 

 ،ةررن اسرر ر المتظمررة تلرر  البرترر مم السي سررن كرر ن يمكررن أن يترري  ااتفرر   الالسيررف السي سررن
 .نكم  لي يحوا حت  ا  ، ولكن هذا لي يحوا س بة  

تم  مسلا وولن كم  أن البرت مم السي سن للحكومة ليم مسلب   ةلسسيتي     ةن افس م ةةس، وا 
سرررائيلن ا يمكررن االتفرر ف تليرره ولرريم المسلرروا سب  رر  المواةةررة تلرر  البرترر مم السي سررن .  وا 

الذي يستتو ال  شروس الل تة الرب تية الم حفرة، ولكرن ا يمكرن ت  هرل أهميرة ااتفر   تلر  
  الررذرائع اإلسرررائيلية مررن برترر مم سي سررن يكررون قرر ور ا تلرر  الف ررل وولي رر ، ويةسررع السريرر  تلرر

 .خصل تبتن برت مم يحفظ الحةو  الوستية، ويستتو ال  الة تون الوولن وقراراا افمي المتحو 
 ه،هررن البرترر مم السي سررن المتفرر  تليرر( وئيةررة افسررر ) ن وئيةررة الوةرر   الرروستنكررذلك اقيررل و 

رير لكتإ  ، لبلور  البرت مم السي سن  أس س   تشكليمكن أن  ن هذه الوئيةة الوستيةفوهذا مإي 
تةسة ةن متتإر  افهميرة وهرن كيفيرة الت  مرل مرع  بم  ةيإ  ،لي ت  لم مس ئل تو ك ةية كوتإ  

روشررروس الل ترة الرب تيرة الظ لمررة الترن و   ،"وسرلوأاتفر   "  ا كشرررس مرن اسررائيل والوايرر ا ض 
إ  و را  ةيذا ش رك اخاوا    ي حكومة ةلسسيتية،أالمتحو  وأوروب  لصتتراف والت  مل مع 
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وكلت  يذكر التت قض الم ئل ةن برت مم حكومة الوحو  الوستية التن شكلا ائر .  "حم م"من 
الةراراا الوولية وااتف ق ا الموق ة، وال ب ر  " احتراي"ةن ال ب ر  التن تتحوا تن " اتف   مكة"

 .بإ " االت اي"التن تتحوا تن 
تإ  وقفرا ورا  اسرتب  و تشركيل ا سيم  أ، (البرت مم السي سن) ةسةتا يمكن الةف  تن هذه ال

والةرر ور   المسلوبرةوستيررة حكومرة الالتإرر  مرن أرري ، بر لحكومرة وحرو  وستيررة بمشر ركة الفارر ئل
حكومررة مسررتةلين مررن وون تلرر  موا إررة التحرروي ا ال سرريمة، وب لترر لن ترري برروا  متإرر  تشرركيل 

 ،وشررروس الل تررة الرب تيررة ه،والت ام ترر "وسررلوأاتفرر   "مررع برترر مم سي سررن يحرروو كيفيررة الت  مررل 
وريرهرر  مررن ة، ب لسي سرر والرروين ،ويحرروو تصقررة السررلسة ب لمتظمررة ،ومررع المة ومررة والمف وضرر ا

 .وة ص   أن تكون ة تلة قوا   ووتإ  نم يمكن في حكومةالتن ا  تة سال
  تي توب و ذلك  ،وا  ئت ئي   أ نتفة اذ ي، "حماس"و "فتح"اقتصار الحوار واالتفاقات الوطنية على

رر  يررتي و  ،خررر  والمسررتةلينمشرر ركة الفارر ئل اف ااتحرر واا والتة برر ا تغييررا الشرر ا، خاوا 
الفار ئلن المح اارة  اتتم و متس  تظ يل  ام  أو   ،الشب ا والمرأ والمؤسس ا افهلية و 

 .ةية والةواسي المشتركما ل  السرةين المتت  تين تل  المالحة الوستذي يغلا الالئت ئن 
 رر ، حيررا ترريمرر تقااديم مسااالة الساالطة علااى المن مااة التركيرر   ع أن المفترررض هررو ال كررم تم م 

  مرن المسر ئل ممئل تشكيل الحكومة وااتتخ ب ا وريره ،تسبي  البتوو المت لةة ب لسلسة تل 
ر  اسررائيل، و التن تت ررض لترأئير ال وامرل الخ ر يرة الترن تملرك كرل  ،الوولرة المحتلرة ،خاوا 

، ةررن حررين أ همررل المتظمررة لرر قررل تأبيتمرر  تملررك وسرر ئل تررأئير  ،وسرر ئل التررأئير تلرر  السررلسة
تمئل ، ب لرري من أتإ  مئل تف يل اإلس ر الةي وي المؤقا  لمتظمة،البتوو التن تت ل  بتسبي  

 .همشرو خ ر  وست هأكئر من تاف  أن ، تلم  الش ا الفلسسيتن أيتم  توا و
 اتفر   " يو توقيع الرئيم ب   هوة  اقتراو قوم لى ما بعد االنتخاباتإق ملف المن تاجيل تطبي

هي أوهو من  ،من الكل الوستن هخ لو مش ل تل  الفور من وون وراست هوواة  تلي ،"الة هر 
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  لت  توور ةن ووامة ، م  ال وائ  التن تحول وون تسبي  اتف   الما لحة وا  را  ااتتخ ب ا
يخضع للروسن ولريم للفار ئل  و إ   ش َرسن واحو ةمن وون أمن موحو.  ةس يوار  ااتامن 

أي .  ة تحررا واقررع ااتةسرر ي رررا  اتتخ برر ا حررر  وت يإرراا يمكررن الحررويا تررن وحررو  وا تررن 
سي و تت قض ا كبير ، أبر ه  الوة ن تن ح  المة ومة " اتف   الة هر "ق را للش  افمتن ةن 

واتة التتسي  افمتن واا  !لت اي ةن تفم الوقا ب اتف ق ا الموق ة مع ال  تا اإلسرائيلنوا 
  الررذي ت ايررو بشرركل كبيررر  ررو ا ب ررو ااتةسرر ي  ررر ا   لعربيااة والقليميااة والدوليااةاتااارير الطااراف

 ،واارتإرر ن للمسر تواا المةومرة لرره ،محرورالر    لصتحيرر السررةين المتتر  تين ح  رة كرل مررن 
من ا وو  هوم  راةة ،"الربيع ال ربن"والره ن تل  المتغيراا، خاوا   ب و اتوان م  سمن 

  ةلسرسيتي   اامترواو   "حمر م"حيرا تشركل  ،ان تحويرو  يخوان المسلمسصي السي سن و م تة اإلاإل
حترر  ا ة ا ةررن تسبير  اتفرر   المارر لحا وحررذر  كئررر ترروو  أو  لإرر   "ةررت "قلر  أمررر الررذي اف ،لإر 

ن مرن الحكري و خروان المسرلمحال تتوم  سرةس اإليال كم ، و "حم م"ا ل  مت ةستإ  ليسب  
 .رةن ما

 ي  ررل الحرروار حررول المارر لحة مرر   ،اخاال الساالطتين وخارج ماااتااارير جماعااات االنقسااام د
حيررر   وت ويرررو إمررر  يسرررتوتن ربرررس الماررر لحة ب حةررر  التتررر ئم المتوخررر  ،واإلقتررر ن بأهميتإررر  ا ي

ت و  ستية ومؤسس ا متظمة التحرير و الحركة الو  ضغس ، ومم رسة ت ريف المشرون الوستنا 
ه كبررر مررن الضررغس الررذي تم رسررأأو   سي سررن وشرر بن يكبررر ويت رر ظي ب سررتمرار لياررب  موا ي رر

سرائيل واف  .والووليةقليمية ل ربية واإلاسراف  م ت ا ما ل  ااتةس ي وا 
ا وئرررررو  وسررررلسة ةررررن مرحلررررة واوا تفرررروذ  ا ي ررررا التةليررررل مررررن و ن هررررذه ال م ترررر ا التررررن ا  

رر  أن  تفةرروه  الوحررو وهررن تخشرر  مررن أن  ،ااتةسرر ي الكئيررر مررن المك سررا والمراكرر ، خاوا 
 ،والةضررر   المسرررتةل الف ترررل ،مئرررل الم لرررم التشرررري ن ،سررر و ب لمؤسسررر ا الرق بيرررةأااتةسررر ي 

مئررل  ،الةم يررةةررا أشررك ل الحكرري الفررروي والمم رسرر ا ت م  ، ةررن حررين واإلتررصي الحررر المسررتةل
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رص  المؤسس ا ،وااتتة اا ،ومتع السفر ،ااستوت  اا لر  اةن ظرل ح  رة كرل ةرير   ،وا 
 .حوله ومؤيويه هالتف ف أتا ر 

 

 تحقيق المصالحة يحتاج إلى وضع ج ود إن اء االنقسام في إطار إعادة بناء الحركة الوطنية 

سرراف المتت  ترة ب ل مرل تلر  تسبير  اتفر   ك ن التركي  ةن هذه المرحلة من البرتر مم تلر  اقتر ن اف
إمررة وتةررويي متترر   وئرر ئ  مررن ارري برر لو .  هالمارر لحة وا  الررة ال راقيررل وال ةبرر ا التررن ت ترررض تسبيةرر

ا ولررري يغيرررر الواقرررع يرررؤئر كئيرررر   أن الحررروار لرررياا  ،مترررناقتراحررر ا ملموسرررة ةرررن الم ررر لين السي سرررن واف
ضررمون البرترر مم بمرر  يتسرر ي مررع متسلبرر ا تحةيرر   رررا  تغييررر تلرر  مسررم  ومامرر  ةرررض  ،السي سررن
 .أهواةه

ولرررر  أن الحرررروار وتةررررويي المصحظرررر ا وااقتراحرررر ا وحرررروه  ن الخصاررررة افس سررررية مررررن المرحلررررة افا
تمر   ، وا  م روي   رو يواقتا ره  تل  السر ن لققتر ن والوسر سة ةرن مح ولرة لتسبير  اتفر   المار لحة لري 

بترر   مؤسسرر ا اترر و   يشررمل ،كبررر بكئيرررأةررن سرري     الوحرروالمسلرروا وضررع الحرروار وال إرروو إلت رر   
ولويررة للمتظمررة والتركيرر  تلرر  اتسرر   اف ،متظمررة التحريررر والحركررة الوستيررة والتمئيررل وأسررم الشررراكة

 ".من تحا لفو "مع ال مل  "ةو  لتحامن "بين ال مل  وتل  ال مع م  ،تل  السلسة

يةتاررر البرترر مم تلرر  ةريرر  مررن ي ررو  ، اذ لرريكبرررأمشرر ركين وقس ترر ا م ومررمرر  سررب  يسرر تو تلرر  
 وتلرررر  تشرررراا المشرررر ركين ةرررن الورشرررر ا مرررن الممئلررررين للمسررررتوي ا ،الخبررررا  والسي سرررريين والتشرررس  

وتةرو  ،ترو  مشر ركين مرن مسرتوي ا أوتر ه الر  وتمر  التو ر، وا  ال لير  المختلفة ةن الفا ئل، خاوا  
ال ويررو مررن ةررتظ ي البرترر مم .  هسن وخ ر ررورشرر ا ةررن مختلررف ت م رر ا الشرر ا الفلسررسيتن واخررل الررو 

، اضر ةة الر   تصمي راتغسيرة هرذه الورشر ا  اتمر ، و /لرف مشر ركأي يرو ترن  إ  مر ةيش رك  ،الورش ا
 .  تحميل ب ضإ  تل  مواقع التواال اا تم تن واليوتيوا
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ن المشرر ركة الشرر بية ف ،شررب بيةالمؤسسر ا اللشرب ا ةررن ال  م رر ا و ه ةررن هرذه المرحلررة الرر  اتري التو رر
يتسلرا أن  ن تحةيةإر ف ،كبر إلت    الما لحةأالواس ة ةن تة ش الإموي الوستية ست  ل المش ركة 

 المؤسسرررة الوستيرررة ال  م رررةو رررو بمررر  ي ،الشررر ا الفلسرررسيتنترررور  ةرررن سررري   تمليرررة تتضرررمن تإررروض 
الشرراكة تلر  أسر م أن وبلور  البرت مم السي سرن وأسرم  ،ت ريف المشرون الوستنمن ات و    اتسصق  
ويرة ومت ةسرة ون هتر ك ت ف ،ل  بر افم نالن يستسيع ايا ل السفيتة التن تضي ال ميع  هوحو  سرة  

 ررل موا إررة التحرروي ا والمخرر سر أمرر  يفرررض الوحررو  مررن و تإمرر  متةرر را، متإرر  تيرر ران  ،لتيرر راا تررو 
 .وت ظيي الةور  تل  توظيف الفرج

 

 المرحلة الرانية

أتوه  باريغتإ  التإ ئيرة  إمةموهن وئيةة  ،"وئيةة ات و  بت   مؤسس ا متظمة التحرير"تت   اتي ةيإ  
الب حا  ميل هصل استت و ا ال  ئم تن أورا  مر  ية تت ولا أوض ن الت م ر ا الفلسرسيتية المختلفرة 

ل  خصا ا توو من الورش ا، و  هري أللت ررف تلر   يإر اليمكرن الر رون وتاوراتإ  حول المتظمة، وا 
 .تتضمتإ افةك ر وااقتراح ا التن 

 ،ةرن تمليرة ا تكتفرن بإت ر   المار لحة هشرراكه وا  ن استتإ ض الش ا وااتتمر و تلر  مار ور قوترا
 ةررنكئررر أيتخرررس  هيمكررن أن ت  لرر الالةريبررة والب يررو  هوت رر لم همومرر ه،ومارر لح هبررل تررواةع تررن حةوقرر
تلرر  أهميتإرر  ا تسررتح  كررل هررذا  والفارر ئل" حمرر م"و "ةررت "مرر  مارر لحة بررين أ.  ات رر   المارر لحة

 .ال ت  

تلررر  أسرررم وستيرررة  بترر   مؤسسررر تإ اتررر و  لمرحلررة تلررر  المتظمرررة وضررررور  و ررر  التركيررر  ةرررن هرررذه ا
بت   وت ويو وتغيير وحت  ااصو ات و  ا يمكن الحويا تن و .  وشراكة سي سية حةيةيةة وويموقراسي



 

11 
 

وكيررف سررتحة  مرر    لرر  أيررن تريررو الواررولن  وا  ا  مررن وون أن تحرروو أيررن تةررف الةضررية الفلسررسيتية
يحررروو افهرررواف والحةرررو  ( ميئررر   وسترررن)بلرررور  تةرررو ا تمررر تن  ويرررو  هيسررررو تفسرررن  وأول شررر  تريرررو

 .السبي ية والت ريخية والةيي افس سية وقواتو ال مل والكف و

رون اررإيوتن لرر  مشرره ابحكرري ت رضرر هكئررر بكئيررر ممرر  يفرقررأن مرر  ي مررع الشرر ا الفلسررسيتن ا يرر ال ا
 ه،كئرر مرن م ئرة تر ي تلر  اسصقرأمررور ، بر لرري مرن لري يغلر  است م ري استيس تن تتاري احصلرن

ة لمشررررون ااسرررت م ري ااسرررتيس تن .  تررروان الم ررر  رأوررررري شرررن ال ويرررو مرررن الحرررروا وارتكررر ا كرررل 
 "شرررر بية"و "حمرررر م"و "ةررررت "بررررين  ،بررررين م تررررول ومتسرررررف ،ال تاررررري ا يميرررر  بررررين ةلسررررسيتن و خررررر

ر ،ومستةل مر  ي  رل امك تيرة الوحرو  ، كئرر الفلسرسيتيين اتترواا  أحتر   ه  يمكرن أن يةبلروا يسرو ترض 
ترصن كرل الفار ئل وأرلبيرة ممئلرن  ،بوليل ااتف ق ا الترن وق را ،الشويو  هرري ا وبت  واق ي    هوة   وا 

ومؤسسررة  وضرررور  أن يكررون هترر ك اسرر ر وستررن واحررو ،الوحررو أ ررل  الشرر ا تررن تمسرركإ  ب ل مررل مررن
 .وستية   م ة تمئلإ  متظمة التحرير

وهرررذا ي  رررل مسرررألة السررر ن إل ررررا  ماررر لحة ة، الارررران يررروور تلررر  أسرررم وشرررروس الوحرررو  المسلوبررر
مسرألة لإر  أولويرة  وبرت مم سي سرن وأسرم الشرراكة( ميئ   وستن)ت ريخية تل  أس م تةو ا تم تن 

ذا لررري تتحةرر  هرررذه ا  و .  ةسررصمياإلو  ةاليسررر ريو  ةالوستيرر اات مع التيرر ر ، ا سررريم  أتإرر  سررروستيررة ح سررمة
ن تل  الةضية الفلسرسيتية السرصي مرن اا تب لغ ةن الةول ، ةإتت  التسوية الت ريخية بأسرن وقا ممكن

 .ن وحت  اش  ر  خرا 

فا ئل المع ح  ، همية ة ئةة ةن التسوية الت ريخيةأكتسا ااتف   تل  ةال الويتن تن السي سن يو 
ن ف ، أو يوظرف لخرومتإ ،ولكرن مرن وون أن يسغر  الروين تلر  السي سرة ،لإر  خلفيرة ويتيرةكرون تن أب

 ،ضررور  الفارل برين الروين والسي سرة بشرأنوئيةرة المتظمرة ترج لر  اوهت  تشير .  ن إم  مختلفيم  ل
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أتضر   مرن ترواا الم لرم التشرري ن  تيرةبمرن ةريإي ئم  ،وهن وئيةة واةر  تليإر  تشرراا الفلسرسيتيين
 .ركة حم م ةن الم لم التشري نلممئلة لحكتلة التغيير واإلاصو اال  ين المتتم

هرري مكوترر ا الويمةراسيررة التررن يمكررن مررن أحررو أتإرر  ف ،هميررة خ اررةأكمرر  تكتسررا مسررألة ااتتخ برر ا 
اتتخ بر ا بم ر ل الر  ا الفلسرسيتيةالتظر ةن الح لرة  ولكن ا ي ا ،راو  الش ااخصلإ  الت بير تن 

وسلسة  "تملية السصي"ااتتخ ب ا الة ومة مت  الشرتية لم  يسم  ة هل ستكون وظيفو .  تن وظيفتإ 
ي سرتكون وظيفتإر  ، أ"وسرلوأاتفر   "الحكي الذاتن المحرووو المةيرو  ب الت امر ا الم حفرة المترتبرة تلر  

  وال وو  وااستةصل راو  الش ا ب لتحرر الوستن وتةرير المايراالت بير تن 

ذا ةيرشركل مرن المسر وا  ومم رسرة الحر  -كمر  هرو م رروف  -ة اتتخ بر ا  ك ترا المسر وا  والحريررة ، وا 
وحتررر  تكرررون كرررذلك ا برررو مرررن أن تكرررون   ةكيرررف يمكرررن أن تكرررون ااتتخ بررر ا حرررر  وت يإرررة ،نيمفةرررووت

 بحيرا تكرون الحكومرة الترن، وتلر  كيفيرة الت  مرل مرع تتي تإر ، مشروسة ب تف   وستن تلر  وظيفتإر 
ااتفر   ، اض ةة الر  التظر تن تت ئم ااتتخ ب اارف شكل ب وه  حكومة وحو  وستية ائتصةية بست  

 من أشرك ل ن تكون شكص  إ ، وأخر  تمتع أو تحو من قور  ااحتصل تل  ما ور  تت ئ أتل  توابير 
ر  بشركلان ا.  الكف و للتخلج من ااحتصل ن ي سرن أأته مرن شر ،متكررر  ررا  ااتتخ بر ا، خاوا 

تس   الافة الويمةراسية لصحتصلتوت    .  من الشرتية وا 

لر  ابرل ستسرتتو  ، ايي ات و  بت   للمتظمة لن ت يو تكرار م  تي تتو تأسيسرإ  ةرن أواسرس السرتيتان أ
تررو ، ة ب لحسررب ن الظررروف والخارر ئج التررن ي رريش ةيإرر  كررل ت مررعأخذ وسررت.  نبمرر  يوحررو الفلسررسيتي

ا تش   المتظمة قررار  ، ةك ن ا الظروف الفلسسيتية وال ربية والوولية مختلفة تم م  تأسيم المتظمة ك تا 
وحت  تتروم   لتظ ي الرسمن ال ربن،لض ة  خو ا لمتظمة ك تا      ، أي أن االفلسسيتيون ه  سبةتربي  

 ،ن ا من الةرن الم ضيا حركة ةت  المتظمة ةن أواخر الستيتوتحويو   ،ق وا ةا ئل الئور  الفلسسيتية
 . ك تا الظروف الة ئمة  تذاك مختلفة تم م  
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الت ربرة السويلرة ، ومرن المفتررض أن كئير  وتولوا حةر ئ  وخبرراا  ويرو ه  را مي ومتذ تلك الفتر ، 
ي أالتن يمكن الخرو  بإ  من  ،ال ريضة بكل م  راةةإ  من ات   اا واتتك س ا رتية ب لوروم وال بر

 .تحتمل الم يو من التأخير ا لألخو بإ ، ةلي ت وب تا ملحة  و   والتن ،تملية مرا  ة تلمية وستية

بم ترررر  أن تةرررروي  ،بترررر   مؤسسرررر ا المتظمررررة ي ررررا أن يكررررون مررررن تحررررا لفررررو اترررر و  ن اي ورم وأهرررر
 ،لرر  ممئلررن الفارر ئل وافحرر اان االررذين سيضرر ةو  ،الت م رر ا الفلسررسيتية المختلفررة ب ختيرر ر ممئليإرر 

 .والشخاي ا ااتتب رية ،وال سكريين ،والكف  اا ،مإتيةوااتح واا الش بية والتة ب ا ال

 

 المرحلة الرالرة 

وترروي تررأئير كررل المس لبرر ا  ه،اتةسرر ي وت ميةررا حبرر س الترر  ي تررن اسررتمرارمررن اإلهررذه المرحلررة اتبئةررا 
برررررامم المررررن  هوالمت شررررواا والتوارررري ا وااقتراحرررر ا والمبرررر وراا الارررر ور  تررررن هررررذا البرترررر مم وريررررر 

شرر ر المشرر ركين ةررن ال افمررر الررذي أتوا ررو الفلسررسيتيينخ رسررة تلرر  امتررواو  التررن تظمرراتشرر س ا الو 
الرررر  اإلحبرررر س  مرررر اوكرررر ن هررررذا سرررريةووهي .  ورا  ب لص رررروو لوئرررر ئ  وافا ا والورشرررر ا وكت رررر ااالحرررروار 

 ليرر ا  ويرو  تسرر تو تلرر  أن يكررون أةكرر ر و أو التفكيرر ب تررن ال مررل مرن أ ررل ات رر   الوحررو ، التوقرفو 
 .مس همة ةن اتإ   ااتةس ي أو التةوي تل  سري  اتإ ئهواي ا وااقتراح ا المسروحة لكل الت

بوأ البحا ةن كيفيرة بلرور  افةكر ر وااقتراحر ا والتواري ا والمبر وراا وكيرف يمكرن  ،ةن هذا السي  
يكبرر أكئرر تحرو  ههرذا الاروو ت رو أن اات ر وةرن .    لإ  تؤئر تلر  تمليرة ارتع الةررار الفلسرسيتن

وتتظريي تررائض وبي تر ا  ،أو م موترة حكمر   ،تبتن تشكيل م موتر ا ضرغس ول ر ن محليرة ووستيرة
والتفكير ب ةرو مرؤتمر أو مرؤتمراا شر بية تترو  بمرؤتمر  ،ة وتةو ا تم ت ا موس ،ومؤتمراا اح ةية
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، الر  "حمر م"و "ةرت "خ ارة  ،الروتواا للةير و  وللفار ئل هتواارل ةيرتةن تفم الوقرا الرذي  ،وستن
 .للمس لب ا المتواالة لسن افحة ااتةس ي السووا ااست  بة 

 

 إلنقاذ القضية الوطنية أهم األفكار المطروحة

 التوقرف أمر يا برو مرن  ،صةر ا ةيمر  بيتإر تخلي ا ال مل المةترحة واا قبل ترض المب وراا ال ملية و 
 .إلتة و الةضية الوستية هي افةك ر والتاوراا المسروحةأ

كمااا تاام االتفاااق  "بيااان الطاااط "لااى إ "عاا ن الدوحااةإ"ماان   وملحقاتاا "اتفاااق القاااهرة"تطبيااق .  وال  أ
 .  ةحوارات جديدإلى حاجة الا للنص من دون ي وفق  أ  ا كرزمة واحدة،علي

مرن وون  "الةر هر اتفر   "تلر  توقيرع  كئر مرن خمرم سرتواامرور أ الم ضلة التن ت ترض هذه الفكر 
ا باررور  اتتة ئيررة ا هريرروان تسبيةررتا  ،"حمرر م"و "ةررت "ا قاررو تحويررو  أو  ه،ن المرروق ين تليرره، فتسبيةرر

، است  و  السلسة الشررتية ةرن قسر ن رر   تحرا قي وتإمر " ةت "م  يإي الرئيم وة.  تت سا ما لحإم 
إر    اف ،الرو اراا)كري ةرن رر   تن ما ور الح "حم م"تخلن لويإم  هو  مر الح سيةإن افوب لت لن 

ل ربيرررة واإلقليميرررة اال صقررر ا  ،التإوئرررة، ملفررر ا اتإررر   الحاررر ر واإلتمررر ر، الحرررووو، الم ررر بر، متيرررةاف
ووقررف المة ومررة  ق مررة سررلسة واحررو  وسررصو واحررو وقرررار واحرروالررذلك ي ررري التركيرر  تلرر  ال (والووليررة

قي ي الحكومة  اض ةة ال  المسلحة الت ام   ب اتف ق ا الموق ة، ولتوةير قبول وولن للمواقف الفلسسيتية،
 .ا إل را  ااتتخ ب ا ةن الوقا المت سابمسؤولي تإ  تمإيو  

ة لإ  حكومر اسوا  بشكل واض  تتوم  ك ت ،ةترك  تل  بة   سيسرتإ  تل  قس ن ر   ،"حم م"م  أ
الحارول تلر    هرو كل م  يإمإظل، اذ بوا أن  من خصل حكومة، أو لتة تحا سيسرتإ  المب شر م 



 

15 
 

ولتبريررر .  لحكومررةللي ا و وتحميررل  ميررع المسررؤ  ،خرررمررن المك سررا مررن السرررف ا ممكررن كبررر قررور أ
را من هرذا الموقرف كمر  حارل ذا ري  ، وا  ر مة واحو  هبكل ملف ت "اتف   الة هر "تس لا بتسبي   ،ذلك

إر ، ب  توتمرة السي سرية والم ليرة   ا  افذلرك  رر  تف رل ةإتإر   المواةةتإ  تل  تشكيل حكومة وة   وستنب
خوان ، خاوا   ب و سةوس حكي اإليران وسوري  وح ا اهللإئ ره  ب قية ب و توهور تصقتإ  ب وا ت ال 

كل  "حم م"لذلك احظت  كيف أتسا .  ب لةي و  المارية ال ويو  "حم م"المسلمين وتوهور تصقة 
، وتتفر وض ليم الموضون الوحيرو وا افهري هولكت ،مع أن هذا ح  ،ااهتم ي لارف رواتا موظفيإ 

مع اسرائيل بشكل رير مب شر من أ ل التوال ال  هوتة سويلة افمو مة بل رةرع الحار ر " حم م"
 .والحف ظ تل  سلستإ 

حر اا اا أتإ  أبوا مروترة ةرن  ،اتتخ ب ا الم لم الوستن را  اتل  بشكل ت ي  "حم م" ار ا  وأ
 ها يسرتسيع أن يتخرذ ررا  اتتخ بر ا للم لرم الروستن لريم قررار  ان مع ال لي أ.  تويو  حول هذا افمر

ة تلر  ا رائإر  ةرن أمر كن توا رو قليمية وووليا  اسرائيلية وتربية و  مواةةةالفلسسيتيون بمفروهي من وون 
 .ختلفة ةن الوسن والشت االش ا الفلسسيتن الم

مرررن وون ايمررر ن ب لشرررراكة والكرررف ترررن السررر ن  ةمرررن اتفررر   الماررر لح همررر  يمكرررن تسبيةررر تتفيرررذياررر ا 
ل ربيرة واإلسررائيلية واإلقليميرة االمراهترة تلر  المتغيرراا ةرن ظرل و  ،قا   ا خرينا  لصستئئ ر والتفرو و 

ررتشررو  تيرر ر ئ لررا قرروي ي  مررن وون و  ،والووليررة ن ابررل .  مررن الترروا ن بررين الةسبررين المتترر  تين  حرروا توت 
ل  ابت  و اق و وسيةوو ، افمر الذي سيظل ةن أحسن افحوال بشكل اتتة ئن وكرواا ة لذلك  تسبي 

 .بشكل كبير هوف الوحو  تن التحة 

سرو تواقاره و  "اتفر   الةر هر "تسروير ضرور  من تون ا أةك ر  أيض   الفكر  يمكن أن تضع  ذهةن اس ر ه
 .ه الة ال راقيل التن ت ترض تسبيةتوحيو تفسيراا لب ض بتووه وا  و 
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ةرويي مةترحر ا حرول ااتفر   تلر  بتول  اف همرحلتوقو ق ي برت مم وتي وتسوير مس ر الما لحة ةن 
الترن  ،"اتف   الةر هر "تليإ  ةن  المتاوج ال لي  متيةتشكيل الل تة افاإلسران ةن و  ،برت مم سي سن

ةرن تسبيرر  الفرقر   الم تيررين مر  ي كررم تروي  ويررة  ، ررا  ااتتخ برر االرر  مر  ب ررو افر  تلرر  تأ يلإر  ات  
 .لسة واحو هت ك سن وون أمن موحو ا يمكن أن تكون ، فته مااتف  

تر و  بتر    للش اقتراح ا كئير  حول التسبي  التوري ن كم  قوي البرت مم  افمتن ةيم  يخج توحيرو وا 
م  يير  ووتحوي ،بلور  مشرون ق تون الشرسة اوتم ،  الشرسة البو  ب إ ، اذ وت  ال ةمتياف إ   اف

ي رر و  إرر   شرررسة واحررو ةررن ال ،ومراحررل ومررم الشرررسة  خررر ألرر  اقتراحرر ا اضرر ةة ، افة والةسرر نضرروا 
.  .. افمررن الرروستن وتشرركيل م لررم افمررن الةررومنالسي سرر ا افمتيررة والل تررة افمتيررة ال ليرر  و  تت ولررا

 .ل ا

وتار  أن الحال الاواقعي يتمرال فاي  ،فكاار تنطلاق مان ضارورة االعتاراف مان واقاع االنقساامأ.  اراني  
 .أو غيره البحث في طكل من االتحاد الفيدرالي لمن خ  كما هو، أو   دارة االنقسام والتعايش معإ

ر  والةسر نفة ضريواةع أتا ر هذه الوتو  تن ةكرتإي ب لحويا تن اختصف الظروف بين ال ، خاوا 
 والةسرر ن،فة ضرروتررن واقررع ترروي و رروو توااررل  غراةررن وبشررري بررين ال ،"ةررك اارتبرر س"ب ررو تتفيررذ خسررة 

وتررن المراحررل المختلفررة التررن ت شررإ  كررل متإمرر  حتررر  مرر  قبررل ااحررتصل اإلسرررائيلن لإمرر  ةررن حررررا 
و ي  ةرررن افيرررويول والةسررر نفة ضرررين ةرررن الترررالسرررلستين المتحكمالررر  اخرررتصف ضررر ةة ، ا2692 ح يرررران

 .ل ربية والووليةاوالبرامم السي سية واا تم تية والتح لف ا 

ترسررري  الواقرررع ااتةسررر من  وتررريالت ررر يش و  ا سرررو ا تةررروي  ويرررو  ةرررن كوتإررر  ضررر ف هرررذه الفكرررر   يكمرررن
لررو تراةةررا مئررل هررذه افةكرر ر مررع .  ه وال مررل ةررن أحسررن افحرروال مررن أ ررل تحسرريتهوتبريررر سررته ومأس

ضررري مختلرررف ألررروان السيرررف ةرررن متظمرررة التحريرررر وت  حإررر  مؤسسررر ا ولويرررة إلتررر و  بتررر   اتسررر   اف
اتةسر ي مرن وون .  أخذ الظروف الخ ارة بكرل ت مرع ةرن الحسرب ن ،وي ابل  ،لك ن يمكن الالسي سن
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، أمرر  الت رر يش مررع ااتةسرر ي وتبريررره وتةويسرره ا مررن اتةسرر ي بكررل ذلرركقررل سررو   أتبريررر وتتظيررر ومأسسررة 
وأن مة ومة ا يمكن أن تال ال  م  والا اليه لو ك تا " ب إلمك ن أبون مم  ك نليم "بذري ة أن 

 .هتك سلسة واحو ال ةإته يس هي ةن تكريم ااتةس ي وتحويله ال  اتفا ل

من خصل المس لبة ب وي و وو  ،ب و من ذلك بكئيرأتشس   اهت ك أةك ر  ال  أن  ش ر ا بو من اإل ،هت 
واتتراةإر  بحر   وسرلوأ اتفر    لرتتوقي إر  ب رو المتظمرة بف رل اتتحر ر  ،اسر ر وسترن موحروال  ح  ة 

مرر  ي  ررل الممكرررن  ال ن الظررروف التررن أو رروا المتظمررة اتتإررا وتغيرررا كلي رراسرررائيل ةررن الو رروو، وف
وت  هرررل أهميرررة الحةرررو  والإويرررة الوستيرررة والةضرررية  تشررركيل ائتصةررر ا وروابرررس تلررر  أسررر م الماررر ل 

 .والمؤسسة الوستية ال  م ة

باعتقاااد أصااحاب هاا ه  –لناا  هاادف الوحاادة  العماال ماان أجاال إنجاااز لااى عاادمإفكااار تاادعو أ.  ارالر اا
، متااوازيينمتعاكسااين اتجاااهين يسااتحيل تحقيقاا  كااون الفريقااان المتنازعااان يساايران فااي  –الفكااار 

 ".ما نحن أو همإ"فوفق ا ل ؤالء 

 "حمررر م"و "ةرررت "ةرررذ  ةرررن ؤيررروه  تت ارررر ت تو  ،ة ب رررض افشرررخ جحوي برررر ترررن هرررذه افةكررر ر باررررا
ن أيسرتخوي كرل سررف تفرم الح رم برو  ،هت  وهتر كوالم تمع متية والسلسة ةن اف إ   افخ ر إم  و و 

 .هاتتظ ر سةوسأو  هن ا مفر من ه يمتأو الشراكة  خر ا يةبلالسرف ا 

بكئيرر ممر   كئررأتار ره  أا أن مؤيرويإ  و ا ،بةرو   أن هذه افةك ر ا ت بر تن تفسرإ  تلت رمن رري وب ل
خ ئترة وتميلرة وة سرو  وكر ةر   "برو مر  نأ"سلسة  ت تبر" حم م"أوس س ةن  ةإت ك.  يبوو تل  السس 

فرررة وتكفيريرررة متخل  " ةرررت "أوسررر س ةرررن مرررن قبرررل " حمررر م"، بيتمررر  ت  َتبرررر الةضرررية الفلسرررسيتيةأضررر تا و 
  امتررواو لقخرروان تإرروليسررا وستيررة ف ،وتسررتخوي الرروين لتحةيرر  أرراضررإ  الخ اررة والسي سررية، وة سررو 

ل ةرو هوترة ، اضر ةة الر  اسرت واوه  ولذلك تسر   إلق مرة كير ن تحرا سريسرتإ  ،المسلمين ةن ةلسسين
 .مو مع اسرائيل مة بل تحةي  هذا الإوفسويلة اف
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اررح ا هررذه افةكرر ر أويتت سرر   ،تحةيرر  الوحررو  مإمررة ارر بة المترر لت  ررل ن مئررل هررذه ااتتةرر واا ا
 .تل  موا إتإ  وااتتا ر تليإ  هالتن تإوو ال ميع وتوي قور  ةايل وحو وو والمخ سر المشتركة ال

 

 الميثاق الوطني

 :طروحة في الساحة الفلسطينية حول مسالة الميراق الوطني، من اهناك عدة آراء م

،  لرري تسررتكمل ق توتي رر هتغييررر /تلرر  أسرر م أن ا رررا اا ت ويلرره ههررو تليرر بةرر   الميئرر   تلرر  مرر ا -
بشكل ك مل، مم  يتفن الح  ة ال  تغيير " اتف   أوسلو"اتةصا اسرائيل تل  وخاوا   ب و 

 .  الميئ  
 .  هن الميئ   الوستن ال ويو 2611الا ور  ال  ي " تصن ااستةصلا"ئيةة اتتب ر و  -
يتسلرا اقررار وسرتور للوولرة،  7027ان ااتتراف افممن ب لوولة الفلسسيتية ةن تإ ية ال  ي  -

 .ئ ئ  الس بةة ويسوره ، وخ اة الة تون افس سن للسلسة الفلسسيتيةيستتو ال  الو 
 مر ن اإل ه مر ن أو شربووئر ئ  اإل ،ل  الميئ   الةويياضرور  بلور  ميئ   وستن  ويو يستتو  -

تفرر   ا"، و"تررصن ل تررة المة س ررةا"، و"تررصن ااسررتةصلائيةررة و "و ،"ئيةررة افسررر و "و ،الرروستن
لح  ة ا لخبراا والحة ئ  ال ويو  والمست واا و بال ويو  بحيا تأخذ الوئيةة ، 7022" الة هر 

الررررروستن والةرررررومن واليسررررر ري )الفلسرررررسيتية المختلفرررررة لررررر  ماررررر لحة ت ريخيرررررة برررررين التيررررر راا ا
، وتكررون أس س ر  إلترر و  تأسريم متظمررة التحريرر باررفتإ  الكير ن الرروستن والممئررل (واإلسرصمن

 .الشرتن والوحيو للش ا الفلسسيتن

م ي ر الحكي تل  كل ةكر  من هذه افةك ر ال  سبي ة المرحلة التن تمر بإ  الةضية ي ا أن يستتو 
والش ا الفلسسيتن ب تتب ره  مرحلة تحررر وسترن بح  رة الر   بإرة وستيرة تريضرة، ةرن ظرل قت ترة 
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تترسر  يومي ر  بت ررذر التوارل الر  تسرروية مرع المشررون ااسررت م ري الارإيوتن ااسرتيس تن ال تاررري 
كم  .  الةريا تل  افقل، بم  يسم  بت سيو الوولة الفلسسيتية الم ترف بإ  تل  افرضتل  المو  

، ةكيرف يمكرن ااسرت  بة للحةرو  مرن وون أن تكرون هتر ك سري و  (حةو  ووا ب ا)أن الوستور ي تن 
للسررلسة التررن تسبرر  الوسررتور، ة فولويررة لصتفرر   تلرر  ميئرر   وستررن ي سررو الحةررو  والروايررة الت ريخيررة 

 .الةيي والةواسي المشتركة، ويفت  سري  المستةبلو 

 

 المجلس الوطني

 :هناك عدة اقتراحات للتعامل مع المحلس الوطني

 .، سوا  بوور  ت وية أو استئت ئيةالةويمة هوتو  الم لم الوستن لصت ة و بتشكيلت -
يةروي اإلسر ر الةير وي المؤقرا  اذ ،لر  اتفر   المار لحةاتشكيل م لم وستن  ويرو ب اسرتت و  -

 .ذا ت ذر ااتتخ ااأو ب لتواة  الوستن  حيئم  أمكن ذلك ب اتتخ ا هب لتحضير ل ةو
، اذ يضري الم لسرين المركر ي والتشرري ن تشكيل م لم تأسيسن وة  م  اقترو حر ا الشر ا -

 .اتتخ ب اوأتض   اإلس ر الةي وي المؤقاال ليةوي بمإ ي السلسة التشري ية ال  حين ا را  ا
الم لررم تضررو ا هررو ( 250-200)الرر  لياررل  ها ب ررو توسرري قرراتتبرر ر اإلسرر ر الةيرر وي المؤ  -

 ررا  ااتتخ بر ا احرين الر  قرار الوئ ئ  الميئ   والبرت مم السي سن إةوي ب، بحيا يالتأسيسن
 .أو التواة  تل  تشكيل م لم وستن  ويو

بحيا ، اإلس ر التمئيلن لش بت  هت ك هن 2641واخل ن تكون ل تة المت ب ة أهت ك اقتراو ب -
 .تةوي قي و  المتظمة ب لتتسي  م إ 



 

20 
 

الر  ا للوتو  ةن  ميع افم كن ةن س ل لصتتخ ب ا تمإيو   ينتس يل الفلسسيتيلهت ك مب ور   -
الميئرر   الرروستن  حية اقررراراررص هواختيرر ر الم لررم الرروستن الررذي لرره وحررو ،ا رررا  ااتتخ برر ا
 .ل ا.  .. والبرت مم السي سن

 .ا ك ن مف وا  أمر   ل  أن يةضن اهللا(  ائو أو ت قج)مر الواقع كم  هو استمرار اف -

ان ااسررتتت   افبررر  مررن ورشرر ا الحرروار ومررن خبررر  اسررتمرار ااتةسرر ي، وممرر   ررر  ةررن البلرروان 
ه من وون ااتف   تلر  مر  يمكرن أن تسلر  تليرال أته "الربيع ال ربن"ال ربية ب و اتوان م  يسم  

ا يمكررن تحةيرر  ت رر و حةيةررن  (تةررو ا تمرر تن، ميئرر   وستررن" )كرر ئ  الماررلحة الوستيررة ال ليرر ر "
ارررو وبترر   الوحررو   هتإرر  تشرركل ح ررر ال اويررة الررذي يمكررن أن يبترر  تليررف ،في ةكررر  أو مبرر ور 

، ةص يمكن الذه ا ال  اتتخ ب ا من وون ااتف   تل  افهرواف والحةرو  والةريي وأشرك ل الوستية
ن تكون متضرمتة ةرن الميئر   الروستن، فتره أمرر  مر تن أوالتض ل افس سية، التن ي ا ال مل 

 .ا يت ل  ب فرلبية أو افقلية وا يةرره ةري  وحوه مإم  ك تا مك تته

 

 

 المطروحة األفكار والمبادراتآليات تطبيق  

 

مااا يفرق ااا، وكاال من ااا  دجااو يمااا يجمع ااا و  دجااو يكمااا الح نااا، فااكن هناااك آراء ومبااادرات واقتراحااات 
 .تختلف طريقة وآليات تطبيق ا
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برون أأن لريم ب إلمكر ن "تلر  أسر م   بقاء الوضع على ماا هاو علياإمبادرات مرجعيت ا  ف ناك** 
وتلر  أسر م هرذه  ،تحسين أو ترقيع أو ااصو الوضرع الةر ئي هن أقا  م  يمكن تحةيةأو  ،"مم  ك ن

وال مررل مررع  ،الةت تررة تكررون افسرر ليا وأوواا ال مررل المت سرربة هررن الحرروار واإلقترر ن والضررغس الخفيررف
 .الةي و  ومن ةو  إلظإ ر أن من مالحتإ  افخذ ب اقتراح ا المسروحة

تةرو مرؤتمر وسترن مرهوترة ال  المب وراا تاب  ةكر  الوتو  ااقتراح ا و  هذه مئل وةن سي   تسبي 
ال مرل مرن  ريرر قر ور  تلر  أخرر  ي ل تةأأو  "ل تة الحكم  " وتاب  ،بتبتيإ  من الةي و  الفلسسيتية

 ."حم م"و "ةت "ة الةي و  والةو  افس سية، خاوا   ةةوون موا

، ومررن الررذي سرريخت ره ، ومررن الررذي يمتررع تشرركيلإ ، ومرر  هررو وورهرر   "ل تررة حكمرر  "كيررف يمكررن اختيرر ر 
هرري مررن تةررع تلرر  " اتفرر   الةرر هر "بررأن الةيرر و  والةررو  والمرروق ين تلرر  ةإترر ك  را  أو اقتراحرر ا تررر  

ت تةإي مسؤولية المب ور  لتشكيل مئرل هرذه الل ترة، وأن يةتارر تملإر  تلر  الروتو  الر  تسبير  اتفر   
ررر  بتشررركيل م لرررم .  الماررر لحة والتو ررره تحرررو ا ررررا  ااتتخ بررر ا وهتررر ك مرررن يرررر  مرررت  الل ترررة تفويض 

تأسرريم متظمررة التحريررر تلرر  أسررم  ويررو ، بحيررا يررتي اقرررار الميئرر   الرروستن تأسيسررن  ويررو إلترر و  
 .واإلستراتي ية الفلسسيتية

تس ئإر  هرذا التفرويض لمر  ك ترا هتر ك م ضرلة، وربمر  لمر   لو توةرا اإلراو  لتشركيل ل ترة الحكمر   وا 
سرا لرويإي الةت ترة كت  بح  ة ال  ل تة حكم  ، ةتكمن الم ضلة ةن أن الةي و  والفرقر   المتتر  تين لي

تإ   ااتةس ي، لذلك هت ك مرن يسررو أن يبر ور الم تمرع  المروتن والغيرورون   واوالرربة واإلر  للتغيير وا 
ا مرررن الممئلرررين ا ارررغير  تضررري تررروو   "ل ترررة حكمررر  "والحريارررون تلررر  المارررلحة الوستيرررة الررر  تشررركيل 

 .  لمختلف الت م  ا الفلسسيتية

الل ترررة، ومرررن سررري سيإ  التفرررويض، ومرررن سررريمكتإ  مرررن  كيرررف سرررت مل هرررذه: والسرررؤال ةرررن هرررذه الح لرررة
ي ر و " تحرا لفرو "ال مل  اا اذا اخت را أن تكرون  ر   ا مرن تمليرة تراكميرة تسرتإوف الضرغس مرن  وا 
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تيرر ر سي سررن وشرر بن ةلسررسيتن ضرر رس وقرر ور تلرر  ةرررض اراو  الشرر ا الفلسررسيتن تلرر  افسررراف 
 .المتت  تة

صا  قرار مان تر أكلاى إاجاة هنااك مباادرات مرجعيت اا الحكما أن **  تغييرر ، ةإرن تروتو الر  ياع واص
ت و  بت   وت ويو مئرل هرذه المبر وراا بح  رة .  الحركة الوستية والتمئيل ومؤسس ا متظمة التحرير وا 
بحيررا  ،تسرر   للضررغس  ال مررل مررن تحررا لفررو  وال مررل إلي رر و تيرر ر أو تيرر راا وائتصةرر ا مت ررووالرر  

وحترررر   ،وااتتارررر م ا والمظرررر هراا ضالشرررر بن والبي ترررر ا وال رررررائالمررررؤتمر ل تررررة الحكمرررر   و  كررررونت
يتسرع لكرل افةرراو والةرو   ،هرن وسر ئل للضرغس حتر  يكرون هتر ك سررف ئ لرا ،اإلضراا تن الس ر ي

وحتر   ،ويإووه  ب لم يو من التإمريش هخرا  الةضية الفلسسيتية من المأ   الذي ت يش ةياالتن تريو 
 .ةتإ  أو كوتإ  رير متتميالتظر تن اتتم  ا فر ا لتافية بب

برين ال مرل   مرع مر تةتضرن الخبرر  مرن الحرواراا وااتف قر ا والمبر وراا السر بةة أن يكرون هتر ك وهتر  
 ، ةررن المسررتةبل الةريررا أو الب يررو هن وةررت  السريرر  تلرر  مرر  ي ررا تحةيةررا  هلتحةيرر  مرر  يمكررن تحةيةرر

وااتف   تل   ،ةضل من و وو حكومتينأ "سربوش"وو وو حكومة وة    ،ةضل من الةسي ةأة لحوار 
وتلرر   ،وترروي اسررتئت ف المف وضرر ا وةرر  الارريغة السرر بةة ،وتلرر  المة ومررة الشرر بية ،اترر و  الحارر ر

، يررة الحةررو  والحريرر ام تلرر  محكمررة ال ت يرر ا أو تلرر  حة، و الكإربرر   وريرهرر  مررن الةضرر ي  الحي تيرر
 رررة ذيرررول ااتةسررر ي وتحةيررر  ماررر لح ا وتلررر  م  ل ،تتةررر ل السي سرررن وكرررل أشرررك ل الةمرررعاوتحرررريي ا

 .ضل بكئير من توي ااتف  أة التل  التو يإن والحمتواة  ا تم تية أو 

 


