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مقدمة
مساع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية لتجديد رشعية مؤسساتها ورئيسها ،من خالل
تواجه
ي
عقد جلسة عادية للمجلس الوط ين نهاية نيسان  ،2018مشكالت قانونية وسياسية.
الوطن كل
يقض بتجديد المجلس
القانون للمنظمة
تتمثل المشكالت القانونية يف أن النظام
ي
ي
ي
ر
ر
الفلسطين" ،1يف حي لم يعقد المجلس أي
المباش من قبل الشعب
"باالقتاع
ثالث سنوات،
ي
دورة عادية منذ العام  .1996كما أن المدة الدستورية لوالية رئيس السلطة الفلسطينية انتهت
ر
يع بتاري خ  ،2010/1/18ولم يتم إجراء انتخابات عامة
بتاري خ  ،2009/1/8والمجلس التش ي
األساس" الذي يحدد مدة والية السلطتي بأرب ع
لتجديد رشعيتهما ،وفقا ألحكام "القانون
ي
طرف السلطة يف التوصل إىل اتفاق بإجراء االنتخابات ،األمر
سنوات ،2نتيجة لالنقسام وفشل
ي
الذي يجعل رشعية مؤسسات المنظمة والسلطة ،جميعها ،موضع تساؤل وشك كبت.
ر
اعتتت
الن ر
وتتمثل التحديات السياسية يف مواقف قوى المعارضة ،وبخاصة حركة "حماس" ،ي
وطن "بمثابة تكريس لالنقسام وإرصار
قرار اللجنة التنفيذية للمنظمة بعقد المجلس دون توافق
ي
الفلسطين" ،3وما
الوطن" ،وأن قراراته "لن تكون ملزمة وال تمثل الشعب
عىل التفرد بالقرار
ي
ي
يمكن أن ريتتب عىل عقد المجلس يف هذه األجواء من تصاعد لحدة االستقطاب يف الساحة
الفلسطين
السياس
الفلسطينية ،وتعطيل للجهود المبذولة إلنهاء االنقسام وتجاوز أزمة النظام
ي
ي
ر
الن تواجهها القضية الفلسطينية.
عىل أسس تعددية وديمقراطية ،والتصدي للتحديات ر
الكتى ي
تعن هذه الورقة بتفكيك إشكالية ر
التاريخ ،وإبراز
الفلسطين وسياقها
السياس
الشعية يف النظام
ي
ي
ي
ارتباطها الوثيق باالنقسام ،وبحث ظروف الدعوة لعقد المجلس ربتكيبته القديمة ودوافعها،
والتداعيات المحتملة لعقده عىل إشكالية ر
الفلسطين.
السياس
الشعية يف النظام
ي
ي
ر
وتتبن الورقة مفهوما قانونيا يطابق بي مفهوم ر
المشوعية
الشعية ( )Legitimacyومفهوم
( ،)Legalityإذ تقوم السلطة ر
يضف
الشعية عىل قواني تعتمد عىل الدستور وترتبط به ،وهذا ما
ي
2

ر
المشوعية .ر
عليها طابع ر
المعتف بها بمثابة سلطة من قبل
وشعية السلطة ليست سوى القدرة
أعضاء الجماعة

4.

وف ظل استمرار حالة
الوطن من دون توافق
وتنطلق من فرضية :إن عقد المجلس
وطن ،ي
ي
ي
االنقسام ،لن يعالج أزمة ر
الفلسطين ،بل من المرجح أن يؤدي إىل
السياس
الشعية يف النظام
ي
ي
تفاقمها.

الفلسطين
السياس
مصادر رشعية النظام
ي
ي
تستند ر
القانون،
الشعية يف النظم السياسية الحديثة إىل فكرة قيام السلطة عىل مقتض النظام
ي
الفلسطين ليس استثناء لهذه القاعدة ،ألن "النظام
السياس
عت االنتخابات 5.والنظام
وتداولها ر
ي
ي
القانون (المادة
ينبع أن تتم بمقتض نظامها
األساس" للمنظمة ينص عىل أن ممارسة السلطة
ي
ي
ي
ر
ر
المباش من قبل الشعب
االقتاع
الوطن عن طريق
ويقض بأن "ينتخب أعضاء المجلس
،)2
ي
ي
الوطن قائما إىل أن تتهيأ
الفلسطين" (المادة  ،)5وإذا تعذر إجراء االنتخابات "استمر المجلس
ي
ي
ظروف االنتخابات" (المادة  .)6كما حدد مدة والية المجلس بثالث سنوات ،ونص عىل أن ينعقد
دوريا مرة كل سنة (المادة )8

6.

الوطن ،كون المنظمة حركة
ولكن ،عىل مستوى الممارسة العملية ،لم تجر انتخابات للمجلس
ي
وطن لشعب جزء منه يرزح تحت االحتالل ،والجزء اآلخر يخضع لسلطات حقول دوالنية
تحرر
ي
الشعية تستمد أساسا من ر
متعددة ف مناف اللجوء والشتات ،وبالتاىل فإن ر
االلتام بالحقوق
ي
ي
ي
الوطن .لذلك اعتمد النظام
واألهداف الوطنية ،والمقاومة الهادفة إىل تحقيقها ،والتوافق
ي
السياس الذي أقامته المنظمة عىل مصادر متعددة ر
للشعية :التاريخية المرتبطة بالنضال ضد
ي
التاريخ للحركة الوطنية ،خصوصا بزعامة
االحتالل ،والكاريزمية المستمدة من الدور القيادي
ي
ر
جزن يف أطر المنظمة.
الن مورست بشكل
ي
ياش عرفات ،واالنتخابية ي
3

ر
الن تقوم عىل
واستندت عملية تجديد المجلس
الوطن إىل صيغة من "الديمقراطية التوافقية" ،ي
ي
ضمان تمثيل جميع الفصائل ف المؤسسات ر
التشيعية والتنفيذية (الكوتا) ،باإلضافة إىل تمثيل
ي
االتحادات الشعبية واألطر الملحقة بالمنظمة ،والمستقلي ،ولكن بصيغة تضمن هيمنة التنظيم
7.

األكت (فتح) عىل عملية صنع القرار
ر

ما سبق يعن أن مسألة الديمقراطية ،ر
والشعية االنتخابية المستمدة منها ،لم تطرح كإشكالية عىل
ي
وبالتاىل لم تواجه المنظمة أزمة رشعية يف
الوطن الذي أقامته المنظمة،
السياس
أجندة الحقل
ي
ي
ي
تلك المرحلة.
والقانون لنشأتها وممارستها لصالحياتها
السياس
أما بالنسبة للسلطة الفلسطينية ،فإن اإلطار
ي
ي
ر
الن حددت نصوصها بنية
يتمثل ،أوال ،يف اتفاق "إعالن المبادئ" العام  1993وملحقاته ،ي
السلطة والصالحيات المنقولة إليها ،وقيدت ممارستها لهذه الصالحيات ر
بشط التقيد باالتفاقات
الموقعة 8.وقد مثلت هذه االتفاقات مصدرا ر
للشعية العربية والدولية يف التعامل مع السلطة
الشعية االنتخابية ،إن لم تكن ر
الن ال تقل أهميتها لدى قيادة السلطة عن أهمية ر
ر
أكت
الناشئة ،ي
أهمية يف نظرها.
ر
ر
ر
الن وقعت
ومن جهة ثانية ،ي
فه تستمد شعيتها من الشعية التاريخية للمنظمة وقيادتها ،ي
ر
الفلسطين" للعام  2002وتعديالته يف
األساس
الن نشأت بموجبها ،ومن "القانون
ي
ي
االتفاقات ي
العامي  2003و ،2005الذي يعد المرجعية الدستورية ر
لشعية ممارسة السلطة لصالحياتها،
نيان يعتمد التعددية السياسية
اط ر ي
وحدد نظام الحكم يف السلطة بكونه "نظام ديمقر ي
9
ر
يع بأرب ع سنوات ،وأكد أن
والحزبية"  ،وحدد مدة الوالية الدستورية للرئيس والمجلس التش ي
10.
األساس
ممارسة السلطتي لصالحيتهما يجب أال تتعارض مع أحكام القانون
ي
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السياق التاريخ ألزمة ر
الفلسطين
السياس
الشعية يف النظام
ي
ي
ي
جاء التحدي األول ر
الماض ،ممثال يف
لشعية المنظمة التمثيلية من خارجها ،يف ثمانينيات القرن
ي
ر
االعتاف بوحدانية تمثيل
اإلسالم ،اللتي رفضتا
السياس" ،حماس" والجهاد
تنظيمات اإلسالم
ي
ي
الوطن" كمرجعية وطنية ،وفضلتا العمل من خارج مؤسساتها.
المنظمة ،ولم توافقا عىل "الميثاق
ي
الرئيس فيما يتعلق
فبعد انخراطهما يف فعاليات االنتفاضة األوىل ومقاومة االحتالل ،زال الفارق
ي
بالحصول عىل ر
الشعية بينهما وبي فصائل المنظمة ،وزال الحاجز الذي حد من اتساع
11.

جماهتيتهما عىل نطاق واسع

ولكن "حماس" حرصت عىل تميت نفسها بعدم انضمامها إىل القيادة الوطنية الموحدة لالنتفاضة
ر
الن شكلتها فصائل المنظمة ،أو االنخراط يف منظمة التحرير ،وقدمت نفسها كصاحبة رؤية لهوية
ي
ومشوع إسالم -سياس بديل ر
ر
الوطن للمنظمة.
للمشوع
ي
ي
ي
عت توجيه دعوة رسمية لقيادة "حماس"
وقد سعت قيادة المنظمة لمواجهة هذا التحدي ،ر
ر
واشتطت تعديل
الوطن واالنخراط يف المنظمة ،ولكن "حماس" اعتذرت،
للمشاركة يف المجلس
ي
السياس ،وأكدت عىل االنتخابات ال التعيي
وتخىل المنظمة عن برنامجها
الوطن،
الميثاق
ي
ي
ي
12.
كوسيلة الختيار أعضاء المجلس ،أو تمثيلها بما يوازي وزنها ()50%-40%
أما التحدي الثان لنمط ر
الشعية السائد يف المنظمة ،فتمثل يف توقيع اتفاق أوسلو يف العام ،1993
ي
وقيام السلطة الفلسطينية ف العام  ،1994ر
وأن من ثالثة مصادر:
ي
السياس
األول :تراجع دور المنظمة وفصائلها نتيجة لهيمنة مؤسسات السلطة عىل النظام
ي
السلن الذي مثلته
الفلسطين ،وتآكل رشعيتها بعد فشل أوسلو وبرنامج المفاوضات والنموذج
ري
ي
13.
السلطة
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الثان :استمدت السلطة الناشئة رشعيتها من مصدرين:
الداخىل،
وخارج .عىل المستوى
داخىل،
ي
ر ي
ي
ي
أصبحت االنتخابات العامة ه المصدر الرئيس ر
لشعية الوصول إىل مواقع صنع القرار يف
ي
ي
السلطة ،وليس نظام "الكوتا الفصائىل" السائد ف مؤسسات المنظمة ،والمستند إىل ا ر
لشعية
ي
ي
الخارج فمستمد من اتفاق أوسلو ر
واعتاف ر
الشعية العربية والدولية به،
الثورية .أما المصدر
ر ي
الذي سبق رشعية االنتخابات وكان ،وال يزال ،مصدرا مهما ،إن لم يكن األهم بالنسبة إىل قيادة
السلطة.
السياس بناء عىل الموقف من اتفاقات أوسلو ،وبروز "حماس" كقوة أساسية،
الثالث :االنقسام
ي
إذ بنت برنامجها عىل معارضة االتفاقات والسلطة ،وتنفيذ عمليات مسلحة ضد االحتالل
الرسم والمفاوضات ،وذلك كوسيلة الكتساب الجماهتية
ائيىل بهدف تعطيل الخيار
ي
اإلش ي
وف الرصاع مع إشائيل.
الواسعة ،وإثبات حضورها كالعب
رئيس يف المعادلة الداخلية ي
ي
وأصبحت "حماس" قادرة ،بعد االنتفاضة الثانية العام  ،2000عىل منافسة "فتح" ،وعىل تنفيذ
ر
الفلسطين،
السياس
إستاتيجيتها الخاصة بالمقاومة ،وترتب عىل ذلك بدايات تحول يف الحقل
ي
ي
إىل حقل يتنافس عليه تنظيمان كبتان للهيمنة ("فتح" و"حماس") .وترافق هذا التحول مع تآكل
شعبية "فتح" والسلطة وقيادة المنظمة ،نتيجة فشل عملية التسوية ،وانتشار مظاهر الفساد
والماىل يف السلطة
اإلداري
ي

14.

ر
ر
يع
تمثل التحدي األبرز للشعية التمثيلية للمنظمة بفوز "حماس" بأغلبية مقاعد المجلس التش ي
السياس للسلطة ،وأصبحت القوة السياسية األوىل،
يف العام  .2006وبذلك دخلت النظام
ي
بالرغم من عدم انخراطها ف المنظمة ،وانتقل الرصاع عىل ر
الشعية التمثيلية إىل مستوى جديد،
ي
وأصبح هناك رصورة لالتفاق عىل أسس جديدة ر
للشاكة السياسية ،سواء عىل مستوى السلطة،
أو فيما يتعلق ربتتيب العالقة بي السلطة والمنظمة .ولكن هذا لم يحدث ،وبرز رصاع عىل
الصالحيات بي الحكومة ومؤسسة الرئاسة ،أدى إىل شلل وتعطيل كافة السلطات ،وتحول

6

ر
الن
والقانون بي الطرفي إىل رصاع
الجدل الدستوري
ي
سياس أدى إىل انتهاك منظومة القواني ي
ي
15.
تنظم عمل السلطة
ر
ر
ر
س ٍء آخر ،أن
الجدير بالذكر ،أن ما أجج الرصاع عىل الشعية التمثيلية ،وربما أكت من أي ي
"حماس" قررت ،بعد فشل محاوالتها يف تشكيل منظمة تحرير بديلة أو موازية ،االنخراط يف
منظمة التحرير والسع للسيطرة عليها من الداخل ،وليس انطالقا من قناعتها ر
بالشاكة الوطنية.
ي
وظهر ذلك جليا يف مرحلة ما بعد اغتيال الرئيس ياش عرفات وبداية عهد محمود عباس ،ولكنها
ودوىل يرفض ذلك ،وأدركت أهمية االنخراط يف المنظمة للحصول عىل
عرن
اصطدمت بقرار ر ي
ي
ر
االعتاف بدورها ،وترجمت هذا التغت من خالل موافقتها عىل "إعالن القاهرة" يف آذار ،2005
الذي تضمن اتفاقا عىل انخراط "حماس" يف السلطة والمنظمة ،وقد ط ِّبق الجزء الخاص
عت مشاركتها يف "لجنة تفعيل
بالسلطة ،يف حي لم يتم تنفيذ ما يتعلق بدخولها إىل المنظمة ر
الوطن.
وتطوير المنظمة" ،والتحضت لعقد انتخابات عامة للمجلس
ي
تفاقمت أزمة ر
الشعية بعد سيطرة "حماس" عىل قطاع غزة ،وانقسام السلطة إىل كياني سياسيي
وجغرافيي منفصلي ،حيث أعلن الرئيس محمود عباس حالة الطوارئ ،وأقال حكومة إسماعيل
16.
وف مقابل ذلك ،رفضت الحكومة المقالة
هنية ،وقام بتشكيل حكومة برئاسة سالم فياض
ي

ر
ر
يع .كما قامت
تنفيذ قرار الرئيس بإقالتها،
ر
واعتتت نفسها "شعية" ألنها نالت ثقة المجلس التش ي
ر
يع ،بعد أن حصلت عىل توكيالت من نوابها
حكومة "حماس" بعقد جلسات للمجلس التش ي
المعتقلي الستكمال النصاب القانون ،دون أي سند قانون لذلك .ر
ونشت الحكومة العديد من
ي
ي
ر
ر
يع يف غزة ،مستندة يف ذلك إىل أحكام المادة ( )1/41من
القواني ،ي
الن "أقرها" المجلس التش ي
ر
تعتت القانون مصدرا بانقضاء ثالثي يوما من تاري خ اإلحالة إىل الرئيس ،بما
القانون
الن ر
األساس ،ي
ي
األساس
يمثل تجاوزا للقانون
ي

17.
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ر
ر
يع ،وتوىل صالحية إصدار
واستغل رئيس السلطة حالة الشلل ي
الن أصابت المجلس التش ي
ر
ر
الن بلغ عددها  192نهاية العام  ،2017مستندا يف ذلك إىل
التشيعات ر
عت القرارات بقانون ،ي
األساس ،علما بأن الكثت من هذه القواني ال ينطبق عليها رشط
أحكام المادة ( )43من القانون
ي
ر
ر
الن يكفلها القانون
يع ي
الرصورة ،ما يجعل إصدارها تعديا عىل صالحيات المجلس التش ي
18.
األساس
ي
ر
يع معطل ،وحكومتي ال تتمتع أي منهما
وبذلك ،أصبحت السلطة تعمل يف ظل مجلس تش ي
ً
ر
ر
يع يعد انتهاكا للمادة
بالشعية الدستورية ،ألن تشكيل حكومة فياض من دون عرضها عىل التش ي
يعتت امتناع حكومة غزة عن تنفيذ قرار اإلقالة تعديا عىل
( )5من القانون
األساس ،تماما مثلما ر
ي
صالحيات الرئيس بموجب المادة (.)45
ولكن الطرفي واجها مأزقا قانونيا وسياسيا ،يتلخص يف انقضاء المدة القانونية للسلطتي
ر
والتشيعية دون القدرة عىل إجراء االنتخابات ،نتيجة االنقسام وفشلهما يف التوصل إىل
التنفيذية
اتفاق بإجرائها ،يف حي أن ما لدى السلطة من نظم وقواني ال يتيح لها الحق يف استصدار قرارات
ر
األساس ينص بوضوح عىل أن مدة الوالية القانونية
الن تواجهها ،ألن القانون
ي
تعالج المشكالت ي
للسلطتي أرب ع سنوات ،19يف حي لم يرد نص يشت إىل التمديد ،فبذلك تصبح مؤسسات السلطة
 بحكم قوانينها ذاتها  -غت رشعية.وأثار ذلك جدال قانونيا وسياسيا ،استندت فيه "حماس" لتعزيز رشعيتها إىل المادة ( )36من
ر
ه أرب ع سنوات."...
القانون
الن تنص عىل أن "مدة رئاسة السلطة الوطنية ي
األساس المعدل ،ي
ي
أما "فتح" فقد استندت إىل قانون االنتخابات رقم ( )9لسنة  2005الذي ينص يف المادة ( )2عىل
ر
ومباشة بطريق
أنه "يتم انتخاب الرئيس وأعضاء المجلس يف آن واحد يف انتخابات عامة وحرة
ر
20.
االقتاع الشي"
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إزاء ذلك ،لجأ رئيس السلطة إىل المجلس المركزي للمنظمة ،بهدف التغطية عىل عجز ر
الشعية
لدى كافة مؤسسات السلطة ،واستصدر قرارا يف اجتماع المجلس بتاري خ  2009/12/16بتجديد
ر
يع إىل حي إجراء االنتخابات يف العام المقبل
والية الرئيس ،وكذلك والية المجلس التش ي

21.

وقد أثار هذا القرار سجاال بي الطرفي ،وامتد الجدل ليطال صالحيات المجلس المركزي
ر
الوطن
الن حددها المجلس
ي
للمنظمة يف التقرير يف األمور المستجدة ،انطالقا من أن صالحياته ،ي
ف دورته السابعة ر
عشة بدقة يف المادة ( ،)6ال تعطيه هذا الحق ،ألنها نصت عىل أن "تكون
ي
الوطن" .وهذه الصالحيات ليس فيها ما يشت إىل حقه يف
جميع قراراته يف إطار قرارات المجلس
ي
22.

الوطن قرارا
بحث قضايا تخص السلطة الفلسطينية ما لم يتخذ فيها المجلس
ي

كما طرح القرار أسئلة أخرى حول عالقة المنظمة بالسلطة ،وحول صالحية هيئات المنظمة،
رغم كونها مرجعية للسلطة ،يف أن تتدخل يف قضايا من نوع مدة والية رئيس السلطة ،أو يف تنظيم
ر
األساس
وه موضوعات إجرائية محددة بمقتض القانون
ي
إجراء االنتخابات الرئاسية والتشيعية ،ي
للسلطة الفلسطينية.
وسط هذا الجدل ،بدأت حوارات المصالحة الوطنية يف العام  2009يف القاهرة برعاية مرصية،
وتوجت الحوارات بتوقيع "اتفاق القاهرة" يف العام  ،2011الذي تضمن أسسا متفقا عليها لتجاوز
أزمة ر
عت إنهاء االنقسام ،وإعادة بناء مؤسسات المنظمة
السياس
الشعية يف النظام
الفلسطين ،ر
ي
ي
والشاكة الوطنية 23.ولكن ر
والسلطة وفقا ألسس التعددية والديمقراطية ر
الشاكة لم تتحقق،
نتيجة فشل الطرفي يف التوصل إىل صيغة اتفاق لتطبيق ما اتفق عليه يف القاهرة ،عالوة عىل
وف تعطيل االنتخابات،
الدور
ائيىل يف منع محاوالت إنهاء االنقسام ،ي
الرئيس لالحتالل اإلش ي
ي
وتداخل عوامل إقليمية ودولية لعبت دورا رئيسيا يف استمرار االنقسام ،ومعه تواصل منخ تفاقم
أزمة ر
الشعية يف مؤسسات المنظمة والسلطة.
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تجددت جهود المصالحة بعد أن توصلت حركتا "فتح" و"حماس" إىل "اتفاق الشاط" بتاري خ
ام الحمد هللا،
 ،242014/4/23الذي بموجبه جرى تشكيل "حكومة التوافق
الوطن" برئاسة ر ي
ي
ومهمتها المحددة التحضت النتخابات رئاسية ر
وتشيعية خالل ستة أشهر ،وتم االتفاق عىل تفعيل
اإلطار القيادي للمنظمة بحيث يتم إجراء انتخابات للمجلس الوطن ر
بالتامن .ووافقت "حماس"
ي
عىل عدم تعيي ممثلي لها يف الحكومة ،وغضت النظر عن تكيلف الرئيس للحكومة بناء عىل
برنامجه ،وذلك بسبب مخاوف من توقف المانحي عن تقديم المساعدات ،وحاجتها إىل الخروج
مرس ،واتهامها بالتدخل يف الشأن
من عزلتها الناتجة عن سقوط الرئيس المرصي محمد
ي
معت رفح.
المرصي ،وإغالق ر
إال أن التطورات الميدانية الالحقة تسببت بتقويض االتفاق ،نتيجة للحرب العدوانية اإلشائيلية
عىل قطاع غزة يف العام  ،2014إذ تصاعدت حدة الخالفات بي الطرفي عىل خلفية صدور
ترصيحات تتهم "حماس" بالمسؤولية عن الحرب ،وتزايد االنتقادات لحكومة الحمد هللا
25.

بالتقصت

بتخىل
يف آذار  ،2017أعلنت "حماس" عن تشكيل لجنة إدارية لقطاع غزة ،وبررت تشكيلها
ي
حكومة الوفاق عن مسؤولياتها يف القطاع غزة .ورغم تشديدها عىل أن اللجنة ليست بديال عن
حكومة الوفاق ،وأنها "حالة اضطرارية مؤقتة" للتنسيق بي الوزارات ،26إال أن قيادة السلطة
اعتتت الخطوة بمثابة "انقالب عىل اتفاق الشاط" ،وأقر الرئيس عباس جملة من اإلجراءات
ر
العقابية عىل قطاع غزة ،بهدف الضغط عىل "حماس" لحل اللجنة اإلدارية وإجبارها عىل تسليم
ر
"الشعية" ،مما أدى إىل تصاعد حدة االستقطاب بي الطرفي ،وتدهور
القطاع للحكومة
األوضاع اإلنسانية يف قطاع غزة ،ووصوله إىل حافة االنفجار.
يف هذه األثناء ،جددت مرص مساعيها للمصالحة ،وأعلنت "حماس" يف  ،2017/9/17إثر
حوارات أجراها وفد الحركة مع المخابرات المرصية خالل زيارته إىل القاهرة ،حل اللجنة اإلدارية،
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ودعت حكومة الوفاق للقدوم إىل غزة والقيام بمسؤولياتها فورا 27.ومهد هذا اإلعالن لتوصل
الطرفي إىل "اتفاق القاهرة" بتاري خ  2017/10/12برعاية مرصية

28.

ولكن نص االتفاق نفسه حمل عوامل فشله ،كونه اتفاقا جزئيا تمحور حول "تمكي حكومة
الوفاق" ،بمعن مد سلطتها إىل قطاع غزة مقابل وعود ،لم يتضمنها االتفاق ،برفع اإلجراءات
ر
موظف حكومة "حماس" ،وليس اتفاق
الن اتخذها الرئيس ،وإيجاد صيغة لدفع رواتب
العقابية ي
ي
التنامج السياس ،وأسس ر
الشاكة ،وتشكيل حكومة وحدة وطنية ،وتفعيل
رزمة شاملة ،يتضمن ر
ي
ر
يع ورئاسة السلطة.
اإلطار القيادي للمنظمة ،وإجراء انتخابات عامة للمجلسي الو ي
طن والتش ي
وبعد حادث تفجت موكب الحمد هللا ،اتهم الرئيس يف خطابه بمستهل اجتماع القيادة
الفلسطينية بتاري خ " ،2018/3/19حماس" رصاحة بالوقوف وراء التفجت ،وحملها مسؤولية
فشل المصالحة بإرصارها عىل التمسك باألمن والسيطرة ،وأعلن عن نيته فرض مزيد من
29.

اإلجراءات ضد "حماس"

لم تفلح جهود الوساطة المرصية  -ر
حن اآلن  -يف وقف مسار التصعيد المتبادل بي الطرفي ،أو
يف تحديد موعد لدعوة وفدين من الحركتي إىل القاهرة ،وأقض ما حصلوا عليه مهلة من الرئيس
إلقناع "حماس" بتمكي الحكومة من تحمل المسؤولية الكاملة ،أو أن تتحمل "حماس"
المسؤولية كاملة.

الوطن
ودواع عقد المجلس
ظروف
ي
ي
وف مقدمتها
تمت الدعوة لعقد المجلس يف ظل تحديات ر
كتى تواجهها القضية الفلسطينية ،ي
الجزن
قرارات الرئيس األمت يك دونالد ترامب بشأن القدس ،والالجئي ،والمنظمة ،والوقف
ي
ر
الن تنذر بها "صفقة القرن" عىل
للمساعدات األمتكية للسلطة والتهديد بقطعها ،والمخاطر ي
11

هيىل وجيسون
نيك
القضية الفلسطينية ،واستهداف الرئيس
ي
الفلسطين شخصيا من قبل ي
ي
غرينبالت ،وما ر
نش من تقارير عن تهديدات ضمنية من قبل اإلدارة األمتكية بإيجاد قيادة
فلسطينية بديلة ،30علما بأن اإلدارة األمتكية لم تقرر ر
حن اآلن استبدال الرئيس محمود عباس،
التامه ر
إذ ال يزال الرهان عليه بحكم ر
بالتامات أوسلو ،ولعدم وضوح من خليفته أو خلفاؤه ،والرهان
عىل أنه يمكن أن يقبل "صفقة القرن" ،ربما بعد تعديلها.
ر
الن تستهدف فرض وقائع مادية
يضاف إىل ذلك القواني والسياسات واإلجراءات اإلشائيلية ،ي
ام إىل تصفية القضية والحقوق الفلسطينية ،واتجاه العديد
ائيىل الر ي
تؤدي إىل تمرير الحل اإلش ي
ان ،وممارسة ضغوط
من األنظمة العربية إىل التقارب مع إشائيل ،بدعوى مواجهة الخطر اإلير ي
للتماه مع "الخطة األمتكية" بعد إجراء بعض التعديالت عليها.
عىل القيادة الفلسطينية لدفعها
ي
ر
سيأن عقد جلسة المجلس ،أيضا ،عقب انتهاء مؤتمر القمة العربية ،ال ر ين عقد يف الظهران
ي
ر
والن دعمت موقف الرئيس عباس بتبنيها موقفه الرافض لقرار ترامب بشأن القدس،
بالسعودية ،ي
ر
ر
يأن بعد
وعززت ما يحظ به من شعية عربية بعد لقائه مع الملك السعودي  -خاصة أن اللقاء ي
وعرن
ماىل سعودي
ري
وىل العهد السعودي مع خصمه محمد دحالن  -وحصوله عىل دعم ي
لقاء ي
ر
يعن أنه توصل إىل تفاهمات مع الرياض عىل بعض الملفات .لذلك من
بعد فتة انقطاع ،ما ي
يمض قدما يف عقد المجلس يف نهاية نيسان ،للحصول عىل تفويض من المجلس
المرجح أن
ي
السياس.
يضف رشعية عىل سلطته وتوجهه
ي
ي
الوطن اجتماع المجلس المركزي أواسط
الداخىل ،سبق الدعوة لعقد المجلس
عىل المستوى
ي
ي
الثان  ،2018وتأكيده عىل رفض قرار ترامب و"العمل عىل إسقاطه" ،وعدم أهلية اإلدارة
كانون ي
األمتكية لرعاية المفاوضات ،واتخاذه قرارات أخرى تتعلق بتعليق المفاوضات ،ووقف التنسيق
األمن ،واالنفكاك من التبعية االقتصادية مع إشائيل
ي
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31.

وتال ذلك خطاب الرئيس أمام مجلس األمن بتاري خ  ،2018/2/20وتراجعه عن العديد من
عت تأكيده التمسك بعملية التسوية والمفاوضات الثنائية،
مضامي قرارات المجلس المركزي ،ر
عىل أساس قرارات ر
الشعية الدولية ،بمرجعية أوسلو ،وفق آلية دولية متعددة األطراف
32.

لرعايتها

وترافق الجدل حول الدعوة لعقد المجلس مع وصول جهود المصالحة بالرعاية المرصية إىل
طريق مسدود ،وخصوصا بعد تفجت موكب الحمد هللا ،وما أعقبه من تداعيات ،لعل أبرزها
خطاب الرئيس يف  19آذار ،الذي اتهم فيه "حماس" رصاحة بالوقوف وراء الحادث ،وحملها
33
ر
الن انطلقت
مسئولية فشل المصالحة .وتزامن الخطاب مع التحضتات "لمستات العودة" ،ي
بزخم يف قطاع غزة ،بما أشاعته من مناخات وحدوية داخلية ،وما ارتبط بها من تفاعالت دولية
ر
الن يعيشها
وإقليمية ،سلطت الضوء مجددا عىل القضية الفلسطينية ،وعىل األوضاع الكارثية ي
قطاع غزة ،واحتماالت تفجرها يف وجه االحتالل.

يف ضوء ذلك ،يمكن القول بأن الغاية الرئيسية من عقد المجلس ،ربتكيبته القديمة ،تتمثل يف
تجديد رشعية هيئات المنظمة ورئيسها ،وإضفاء ر
السياس للرئيس عباس،
الشعية عىل التوجه
ي
الن تواجهها ر
ر
الشعية
كما أعلنه يف خطابه أمام مجلس األمن ،وذلك يف مواجهة التحديات ر
الكتى ي
التمثيلية للمنظمة ورئيسها.
مجدالن ،عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة ،بأن "لدى القيادة
ويؤكد ذلك ترصي ح أحمد
ي
الوطن نهاية نيسان
وه عقد المجلس
ي
الفلسطينية أولوية وطنية ال تقل أهمية عن المصالحة ،أال ي
الشعيات وتعزيزها لمواجهة ر
بهدف تجديد ر
المشوع األمت يك" ،34عالوة عىل أن دورة المجلس
نفسه تعقد تحت شعار "القدس ،وحماية ر
الشعية الفلسطينية".
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الن تواجهها ر
ر
الشعية التمثيلية للمنظمة هو تقادم هيئات المنظمة ،وتآكل
أول التحديات ي
األساس للمنظمة
رشعيتها ،ألن المجلس لم يعقد دورة عادية منذ العام  ،1996رغم أن النظام
ي
يقض بتجديد رشعية المجلس كل ثالث سنوات.
ي
الثان فيتمثل يف حاجة "فتح" إىل وضع آلية رشعية ومتفق عليها النتقال السلطة،
أما التحدي
ي
يف ظل المنافسة الشديدة عىل الخالفة بي قيادات "فتح" ،وغياب شخصية قيادية تحظ
وشعن.
وطن
داخىل وتتمتع بقبول
بإجماع
ري
ي
ي
ر
الن يتوجس الرئيس من انفتاحها عىل مرص وتفاهماتها
التحدي الثالث تمثله حركة "حماس" ،ي
ر
الن يفرضها ،وينوي فرض المزيد
مع دحالن ،باعتبارها وسيلة لتقويض اإلجراءات والعقوبات ي
منها إلجبارها عىل االستجابة ر
لشوطه وتسليم قطاع غزة "من ألفه إىل يائه" للحكومة.
وقد ذهب الرئيس يف خطاب  19آذار إىل حد اتهام "حماس" بالمسؤولية عن حادث تفجت
موكب الحمد هللا ،يف إطار تنفيذ "مخطط تآمري بإقامة دولة غزة" ،وأنها قامت بعملية
"االنقالب" ،وحصلت عىل "تأكيدات ضمنية وعلنية كثتة بأن أمتكا تريد فصل القطاع عن
الضفة ر
حن ال تكون هناك دولة فلسطينية موحدة" ،وأن مشاركتها يف جهود المصالحة األختة
أتت يف إطار ما "يخططون له وترامب وغته"

35.

واألرجح أن هذه المخاوف قد تعاظمت لدى الرئيس بعد الزخم الذي مت "مستات العودة" يف
غزة ،وتفاعالتها الدولية الواسعة ،لما تتيحه لحركة حماس من إمكانات للمناورة بحثا عن حلول
ر
سع
للكارثة اإلنسانية ي
الن يعيشها القطاع ومنع تفجرها ،بعيدا عن الرئيس والسلطة ،عالوة عىل ي
ر
االعتاف
الحركة الستثمارها يف سبيل تعزيز توجهها لالنفتاح عىل القوى اإلقليمية والدولية ،ونيل
ر
ر
الن أبدتها يف وثيقتها الجديدة،
بشعيتها كالعب
سياس ،مستفيدة من ر
التاغماتية السياسية ي
ي
السياس للمنظمة ،ومهدت النفتاحها عىل مرص.
التنامج
وقربتها من ر
ي
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ر
ر
الن عقدت
وهناك مؤشات عدة من شأنها أن تعزز هذا التخوف لدى الرئيس ،منها المؤتمرات ي
ف بروكسل وواشنطن تحت عنوان "توفت الدعم اإلنسان لقطاع غزة" ،وما ر
نش من تقارير عن
ي
ي
ر
الن صدرت عن شخصية
تهديدات أمتكية ضمنية إليجاد بديل للرئيس أبو مازن ،والترصيحات ي
قيادية يف "حماس" وتشت رصاحة إىل استعداد الحركة للتعامل مع اإلدارة األمريكية ،36وضيق
دول عربية مؤثرة من الرئيس وموقفه من قرارات ترامب و"الخطة األمتكية" ،ورعايتها لخصمه
دحالن ،والتخوف من احتماالت دعمها ر
لشاكة بينه وبي "حماس" إلدارة قطاع غزة.

مشكالت قانونية وسياسية تواجه معالجة أزمة ر
عب عقد المجلس
الشعية ر
ر
تعتض مساع قيادة المنظمة إلضفاء ر
الفلسطين ،من
السياس
الشعية عىل مؤسسات النظام
ي
ي
ي
الوطن ربتكيبته القديمة ،العديد من المشكالت القانونية
خالل عقد جلسة عادية للمجلس
ي
والتحديات السياسية.
وتتمثل المشكالت القانونية يف أن ما لدى المنظمة من قواني وأنظمة ال يتيح لها عقد جلسة
اعتت االنتخابات العامة
الوطن ،كيفما اتفق ،ألن "النظام
للمجلس
األساس" للمنظمة (المادة  )6ر
ي
ي
ر
وف حال تعذر ذلك يستمر المجلس إىل أن تتهيأ ظروف
بمثابة قاعدة لتجديد شعية المجلس ،ي
إجرائها .وقد أكد "اتفاق القاهرة" العام  2011عىل إجراء انتخابات عامة للمجلس "حيثما أمكن
ذلك" ،وبمشاركة كافة الفصائل والحركات الوطنية واإلسالمية الفلسطينية ،ولذلك فإن األولوية
يجب أن تعظ لتنفيذ ما اتفق عليه يف القاهرة ،بدعوة اإلطار القيادي المؤقت لالنعقاد ،بهدف
تحديد موعد إجراء االنتخابات ،واالتفاق عىل آليات وأسس إجرائها ،أو استكمال ما بدأته اللجنة
التحضتية يف بتوت  ،2017بعقد مجلس توحيدي ،يمهد إلجراء انتخابات عامة للمجلس.
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األساس" عىل أن "الفلسطينيون جميعا أعضاء طبيعيون يف منظمة
وتنص المادة ( )4من "النظام
ي
الفلسطين يف المشاركة يف اختيار من يمثلهم يف
يعظ الحق لكافة أبناء الشعب
التحرير" ،وهذا
ي
ي
الوطن.
المجلس
ي
ر
االعتاف ر
ر
بشعيتها
كن حماس والجهاد ،فإن موقفهما من المنظمة ،ورفضهما
أما بالنسبة إىل حر ي
التمثيلية ،بناء عىل اعتبارات عقائدية وسياسية ،وتقديم "حماس" نفسها كصاحب ر
مشوع بديل
للمنظمة ،هو ما منع انضمامهما إىل المنظمة يف السابق ،باإلضافة إىل موقف "فتح" وقيادة
المنظمة والخشية عىل رشعية المنظمة دوليا يف حال انضمامهما إليها.
ولكن هذا الموقف تغت بعد توقيعهما "إعالن القاهرة"  ،2005ومشاركة "حماس" يف االنتخابات
ر
ر
المشوطة بتطبيق اتفاق القاهرة  -2011عىل االنضمام إىل
التشيعية الثانية ،وموافقتهما -
وطن توحيدي يف بتوت
المنظمة ،ومشاركة الحركتي يف أعمال اللجنة التحضتية لعقد مجلس
ي
الن قربتها ر
ر
أكت من
العام  ،2017وإصدار "حماس" لوثيقتها السياسية الجديدة يف أيار  ،2017ي
التنامج السياس للمنظمة ،وجعلتها ر
أكت انفتاحا يف عالقاتها مع القوى السياسية والمجتمع
ر
ي
المدن ،ووفرت بالتاىل فرصا أفضل ر
سياس
للشاكة الوطنية والتوصل إىل اتفاق عىل برنامج
ي
ي
ي
ر
مشتك.
كما أن الخشية من تأثت انضمام الحركتي عىل ر
الشعية الدولية للمنظمة ،لم يعد لها مسوغات
يف ظل فشل عملية التسوية ،ومخاطر سياسات إدارة ترامب وقراراته بخصوص القدس والالجئي
ر
الن تتضافر مع القواني والسياسات واإلجراءات اإلشائيلية يف العمل عىل فرض
والمنظمة ،ي
يستدع التصدي لهذه
ائيىل للحل ،وتصفية الحقوق والقضية الفلسطينية ،وإنما
ي
التصور اإلش ي
الكتى تشي ع الجهود المبذولة إلنهاء االنقسام ،واستعادة وحدة الحركة
المخاطر والتحديات ر
السياس ،عىل أساس برنامج وط ين يقوم عىل التمسك بالحقوق
الوطنية ومؤسسات النظام
ي
والثوابت الوطنية ،ومقاومة المشاري ع التصفوية ر
بشن السبل.
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ولكن "حماس" مطالبة ،ف المقابل ،بحسم موقفها فيما يتعلق بوحدانية ر
وشعية تمثيل المنظمة
ي
التمثيىل الشامل ،وليس "إطارا" كما ورد يف وثيقتها
الوطن
لكل الفلسطينيي ،باعتبارها اإلطار
ي
ي
السياسية ،والترصف وفقا لما تقتضيه رشاكتها مع "فتح" يف تحمل المسؤولية عن االنقسام،
الوطن،
الفعىل عن سيطرتها عىل قطاع غزة وتسليم مسؤوليتها الكاملة لحكومة الوفاق
بالتخىل
ي
ي
ي
ر
والدوىل بها كالعب
اإلقليم
االعتاف
والكف عن مناوراتها السياسية بهدف الحصول عىل
ي
ي
س ،أو البحث عن حلول للحصار المفروض عىل قطاع غزة من شأنها تكريس انفصاله عن
سيا ي
الضفة ،أو دعم تشكيل أطر موازية للمجلس الوطن عىل غرار "مؤتمر إسطنبول" ،واالنفتاح ر
أكت
ي
عىل فكرة العمل ر
والشاكة الوطنية ،بديال لتعة الهيمنة والسيطرة وإقصاء اآلخر ،باعتبار أن تجربة
حكمها للقطاع لم تقدم نموذجا مفارقا للواقع الذي صعدت إىل السلطة بناء عىل رفضه ،حيث
تفردت بالسلطة ،وحاولت فرض أجندتها السياسية واالجتماعية ،وانطوى حكمها عىل تعديات
خطتة عىل حقوق المواطني ،الفردية والجماعية.
ومن جهة أخرى ،فإن المجلس الوطن ،ربتكيبته الحالية ،يستمد ر
مشوعيته ،بغياب االنتخابات،
ي
من ر
الوطن .وهذه
الشعية التاريخية (الثورية) لفصائل المنظمة ،المستمدة من تجربة النضال
ي
الشعية تآكلت بعد ر
ر
اعتاف قيادة المنظمة بحق إشائيل يف الوجود ،وتخليها عن الكفاح المسلح،
وفشل ر
عت المفاوضات الثنائية بمرجعية أوسلو ،وأصبحت
مشوعها يف تحويل السلطة إىل دولة ر
ر
كن حماس والجهاد يف المقاومة ،وتصاعد
موضع تساؤل وشك كبت ،خاصة بعد انخراط حر ي
الشعية االنتخابية بعد فوزها ف االنتخابات ر
جماهتية "حماس" وحصولها عىل ر
التشيعية الثانية،
ي
ر
الن اتخذت بحق
مقابل تراجع شعبية "فتح" والمنظمة والسلطة ورئيسها ،خاصة بعد اإلجراءات ي
الفلسطين للبحوث السياسية المسحية يف
قطاع غزة ،إذ بي آخر استطالع للرأي ،أجراه المركز
ي
آذار  2018بأن "فتح" تتفوق عىل "حماس" بفارق ضئيل من النقاط ،وأن نسبة عدم الرضا عن
ر
37.
ر
ثلن الجمهور يف الضفة والقطاع يطالب باستقالته
أداء الرئيس أبو مازن بلغت  ،%63وأكت من ي
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كما أن إعالن قوى أساسية يف المنظمة مقاطعتها للمجلس (الجبهة الشعبية وفصائل المنظمة
يف دمشق) إىل جانب شخصيات مستقلة من أعضاء المجلس وجهت رسالة مفتوحة إىل رئيس
ومتراته ،38من
المجلس
الوطن ،تتضمن قرارهم بعدم تلبية الدعوة لحضور جلسة المجلس ر
ي
مترات إضافية للطعن يف رشعية عقده
شأنه أن يرصب "النصاب
السياس" للمجلس ،ويوفر ر
ي
وقراراته ،والتشكيك ف وحدانية ر
وشعية تمثيله لكل الفلسطينيي.
ي
سع قيادة "فتح" لعقد اللقاء القيادي األخت مع قيادة الجبهة الشعبية
ولعل هذا ما يفش ي
التاريخ لقيادة المنظمة عىل حضور
بالقاهرة ،بهدف إقناعها بالمشاركة ،39وذلك امتدادا للحرص
ي
كافة الفصائل لجلسات المجلس ،عالوة عىل سعيها النخراط "حماس" يف أطر المنظمة ،بعد
الماض.
بروز دورها ووزنها الجماهتي يف تسعينيات القرن
ي
كما أن عقد المجلس يف رام هللا سيدفع لتأمي النصاب الالزم (الثلثان) من أعضاء يمكنهم
الوصول إىل رام هللا ،يف حالة استبعاد استخدام الفيديو كونفرنس للربط مع قاعة أخرى يف
الخارج ،وهو ما سيؤثر عىل مستوى شمولية تمثيل الشتات ،ويفتح المجال للتشكيك يف اختيار
األعضاء ،وبخاصة الذين سيحلون مكان المتوفي من المستقلي.
الوطن ،يف حال انعقاده نهاية نيسان ،عىل حل
خالصة القول ،ثمة شك يف قدرة المجلس
ي
اإلشكال الداخىل لحركة فتح ،فيما يتعلق بالخالفة وبإيجاد آلية ر
"شعية" لنقل السلطة؛ ذلك أن
ي
األساس ،كما أن اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية الجدد ،إىل
ما يحكم نقل السلطة هو القانون
ي
جانب الرئيس ،قد ال يؤدي إىل حل مسألة الخالفة ،بسبب التنافس والخالف القائم بي قيادات
"فتح" عىل شغل المواقع.
ومن جهة ثانية ،من المرجح عدم تمكن المجلس من معالجة التحديات األخرى ،السياسية
والقانونية ،المرتبطة بأزمة ر
السياس ،بل من المرجح أن يؤدي إىل تفاقمها ،ألن
الشعية يف النظام
ي
عدم دعوة "حماس" و"الجهاد" للمشاركة من شأنه أن يعزز االستقطاب يف الساحة الفلسطينية،
18

والحد من فرص نجاح الجهود المبذولة من أجل تطبيق اتفاق المصالحة الذي توصل إليه
وبالتاىل تكريس انفصال غزة عن الضفة ،وإدامة أزمة رشعية
الطرفان يف القاهرة العام ،2017
ي
مؤسسات السلطة الفلسطينية.
ومن شأنه أيضا أن يحول الرصاع عىل السلطة إىل رصاع عىل التمثيل ر
والشعية ،ويظهر المنظمة
التمثيىل الجامع لكل الفلسطينيي ،بما يمكن أن ريتتب عىل هذا
فريقا من الفرقاء ،وليست اإلطار
ي
األمر من تداعيات عىل ر
والخارج.
الداخىل
الشعية التمثيلية للمنظمة عىل المستويي
ر ي
ي
عىل المستوى الداخىل ،من المرجح أن يؤدي ذلك إىل رفع وتتة تحدي "حماس" ر
للشعية
ي
التمثيلية لقيادة المنظمة ،من خالل تشكيل "جبهة معارضة" عىل غرار "تحالف القوى ر
العش"،
الذي تشكل إثر قرار المجلس المركزي بالمشاركة يف "مؤتمر مدريد للسالم" العام  ،1991وضم
 ألول مرة  -فصائل معارضة من المنظمة إىل جانب "حماس" والجهاد .واألرجح أال تطرح"حماس" هذا اإلطار كبديل للمنظمة ،ر
حن ال تقطع الطريق عىل انضمام فصائل منها.
عت
وقد تلجأ "حماس" إىل مواجهة هذا التحدي بما حازت عليه من رشعية تمثيلية انتخابية ،ر
ر
يع ،بعد توفت أغلبية الثلثي بالتعاون مع نواب دحالن ومستقلي،
عقد جلسة للمجلس التش ي
بهدف اتخاذ قرارات من نوع المصادقة عىل تشكيل "لجنة إدارية" ،أو حكومة جديدة ر
بالشاكة
وف هذه الحالة قد يلجأ الرئيس إىل حل المجلس
مع دحالن ،ومن يوافق من القوى األخرى .ي
التشيع بقرار من المحكمة الدستورية ،أو إعالن قطاع غزة إقليما متمردا ،ما ر
ر
سيتتب عىل ذلك
ي
من تكريس النفصال القطاع عن الضفة ،وفشل جهود المصالحة المرصية.
من غت المستبعد أن تسع "حماس" لرفع وتتة تحديها ر
للشعية التمثيلية للمنظمة ،بعقد مؤتمر
سياس يستهدف "اتخاذ
وطن مواز ،عىل غرار مؤتمر إسطنبول .وقد رشعت فعليا يف حراك
ي
ي
خطوات عملية لرفع ر
الحاىل" ،وفقا لترصي ح حسام بدران ،عضو
الوطن
الشعية عن المجلس
ي
ي
وطن عام يف بتوت وغزة ،بمشاركة
السياس ،الذي أكد أن الحراك يهدف إىل عقد مؤتمر
مكتبها
ي
ي
19

الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية ،إىل جانب شخصيات وطنية عامة وأعضاء يف المجلس
الوطن ممن رفضوا المشاركة يف الدورة المقبلة
ي

40.

الخارج ،فإذا كانت إحدى غايات عقد المجلس تأكيد ر
الشعية التمثيلية لهيئات
أما عىل المستوى
ر ي
ر
الن تشكك بتمثيل الرئيس لكل الفلسطينيي،
المنظمة ورئيسها أمام القوى اإلقليمية والدولية ي
األساس للطعن
المتر
فإن مواقف المشككي لن تتغت ،بشكل
تلقان ،بعد عقد المجلس ،ألن ر
ي
ي
(االنقسام ،وسيطرة "حماس" عىل غزة) لن يزول بعقده ،بل من المرجح تعاظم هذه الشكوك
ر
الفلسطين عىل التدخالت
أكت كلما طال أمد االنقسام ،عالوة عىل ازدياد انكشاف الوضع
ي
الخارجية ،بما يتيح لقوى دولية وإقليمية اللعب عىل وتتة التناقضات ،بهدف تأجيج الرصاع،
ترم إىل تصفية القضية الفلسطينية.
وتهيئة المناخات لتمرير حلول ي

خاتمة
يلن بدرجة رئيسية
يعن أن إرصار قيادة المنظمة عىل عقد المجلس
الوطن نهاية نيسان ،ر ي
ي
ما سبق ي
اعتبارات داخلية ترتبط بحركة فتح وحاجتها إىل إيجاد آلية ر
"شعية" لنقل السلطة ،وأخرى ترتبط
ر
ر
الن تواجه تحديات داخلية وخارجية
برئيس المنظمة ،وحاجته إىل إضفاء شعية عىل سلطته ي
متعددة.
الوطن العام ،فاألرجح أن يؤدي عقد المجلس بصيغته الحالية ،يف ظل
أما عىل المستوى
ي
ر
كن حماس والجهاد ،وإعالن فصائل أساسية يف المنظمة وشخصيات
المعارضة الشديدة لحر ي
وطنية مستقلة مقاطعتها للمجلس ،إىل تعميق أزمة ر
الفلسطين؛ ذلك
السياس
الشعية يف النظام
ي
ي
ر
وبالتاىل فإن تجاوزها لم يعد
ه أبرز تداعياته،
ي
أن أزمة الشعية وثيقة االرتباط باالنقسام ،بل ي
ممكنا من دون إنهاء االنقسام واستعادة وحدة مؤسسات المنظمة والسلطة عىل أسس ر
الشاكة
الوطنية والتعددية الديمقراطية
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الوطن ،وإعطاء األولوية إلجراء حوار
إن الخيار المفضل يتمثل يف تأجيل عقد دورة المجلس
ي
وطن شامل يضم كافة أطراف الحركة الوطنية الفلسطينية ،بهدف االتفاق عىل رزمة شاملة،
ي
التنامج السياس ،وأسس ر
الشاكة الوطنية ،وتشكيل حكومة وحدة وطنية مهمتها
تتضمن ر
ي
التحضت إلجراء انتخابات رئاسية ر
وتشيعية ،وتفعيل اإلطار القيادي للمنظمة ،واستكمال أعمال
وطن توحيدي ،يمهد إلجراء انتخابات عامة للمجلس ،عىل أن
اللجنة التحضتية بعقد مجلس
ي
يتم ذلك ف إطار عملية استنهاض ر
الفلسطين ،وإعادة االعتبار لمنظمة التحرير
الوطن
المشوع
ي
ي
ي
ومؤسساتها التمثيلية باعتبارها عنوان ر
الفلسطين.
السياس
الشعية يف النظام
ي
ي
الوطن عىل عقد المجلس
بتبن خيار "أقل الرصر" ،أي التوافق
وف حال تعذر ذلك،
ي
ي
توض الورقة ي
ي
عت تشكيل لجنة تحضتية تضم مختلف القوى السياسية ومستقلي لالتفاق عىل
نهاية نيسان ر
الوطن ،بما يف ذلك جميع أعضاء المجلس
جدول األعمال ،وتوجيه الدعوة لكل أعضاء المجلس
ي
ر
عت تقنية الفيديو كونفرنس ،ودعوة
يع ،وتمكي من ال يستطيع الحضور من المشاركة ر
التش ي
"حماس" و"الجهاد" لحضور الجلسة بصفة مراقب ،واعتبار الجلسة آخر جلسة يعقدها
المجلس ربتكيبته القديمة ،وإقرار توصيات االجتماع السابق للجنة التحضتية يف بتوت حول
الوطن من أجل تنفيذ االتفاقات
وطن جديد ،واستكمال الحوار
أسس ومعايت تشكيل مجلس
ي
ي
وطن توحيدي جديد .أو عقد جلسة استثنائية ،وليس عادية
الموقعة ،بما يف ذلك عقد مجلس
ي
للمجلس ،واستكمال ما بدأته اللجنة التحضتية يف بتوت بعقد مجلس توحيدي ،يمهد إلجراء
انتخابات عامة للمجلس

41.

من شأن هذا الخيار أن يقلل من أرصار عقد مجلس انفرادي من دون توافق وطن ،ر
ويبف الباب
ي
ي
الوطن بهدف التوافق عىل أسس ومعايت
مفتوحا لمواصلة جهود المصالحة ،واستكمال الحوار
ي
عقد مجلس توحيدي ،وتجاوز أزمة ر
الفلسطين.
السياس
الشعية يف كافة مؤسسات النظام
ي
ي
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 .7للمزيد ،انظر :مهند عبد الحميد ،نظام الكوتا ودوره في كبح تطور المنظمة ،مجلة شؤون فلسطينية ،العدد -253
.2013 ،254

 .8انظر :االتفاقية اإلسرائيلية  -الفلسطينية حول الضفة الغربية وقطاع غزة ،دائرة شؤون المفاوضات.1995/9/28 ،
 .9القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة  ،2005المادة (.)5

 .10القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة  ،2005المادتان ( )36و(.)47

 .11على الجرباوي ،حماس :مدخل اإلخوان المسلمين إلى الشرعية السياسية ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،بيروت،
العدد .73 ،1993 ،13
 .12مذكرة حركة المقاومة اإلسالمية (حماس) إلى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ،وثائق حركة المقاومة اإلسالمية،
سلسلة بيانات الحركة ،المكتب اإلعالمي ،السنة الثالثة لالنتفاضة.129-126 ،

 .13للمزيد ،انظر :جميل هالل ،النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو :دراسة تحليلية نقدية ،ط ،2مواطن  -المؤسسة
الفلسطينية لدراسة الديمقراطية ،رام هللا.226-225 ،2006 ،
 .14راجع نتائج استطالعات الرأي التي أجراها برنامج دراسات التنمية  -جامعة بير زيت خالل الفترة (-1999
https://goo.gl/g3D9FX .)2004

 .15راجع بهذا الصدد مريم عيتاني ،صراع الصالحيات بين فتح وحماس في إدارة السلطة الفلسطينية ،2007-2006
ط ،1مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،بيروت.2008 ،
 .16انظر :المراسيم الصادرة عن رئيس السلطة ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،بيروت ،العدد .157-156 ،2007 ،71
 .17جهاد حرب ،الفرص والعقبات أمام استعادة الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة :تغيرات على النظام السياسي
واإلدارة العامة منذ االنفصال ،المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية ،كانون الثاني .6 ،2011

 .18صالح عبد العاطي ،وكارم نشوان ،أثر االنقسام على النظام الدستوري وحالة حقوق اإلنسان (،)2017 -2007
في :مجموعة باحثين ،كلفة االنقسام وأثره على الفلسطينيين ،ط ،1المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات
اإلستراتيجية (مسارات) ،رام هللا.141 ،2017 ،
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 .19القانون األساسي المعدل لسنة  ،2005المادتان ( )36و(.)47
 .20للمزيد ،انظر :محمد الموسى ،الجوانب القانونية المتعلقة في تمديد والية رئيس السلطة الفلسطينية ،في (التداعيات
القانونية والسياسية النتهاء والية الرئيس الفلسطيني ،ندوات  ،55مركز دراسات الشرق األوسط ،عمان ،ط،1

ص.27-25

 .21البيان الختامي ألعمال دورة المجلس المركزي الثالثة والعشرين "دورة الشرعية الدستورية" (،)2009/12/16-15
مركز المعلومات الوطني الفلسطيني (وفا)https://goo.gl/2gCm6K .

 .22بالل الحسن ،المجلس المركزي الفلسطيني  ..هل هو مرجعية حقا؟ ،وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية،
https://goo.gl/T2qRTe .2009/12/20

 .23نص اتفاقية الوفاق الوطني  ،2011المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://goo.gl/dxAmvG .
 .24بيان صادر عن لقاء وفد منظمة التحرير وحركة حماس إلنهاء االنقسام وتنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية ،مركز
المعلومات الوطني الفلسطينيhttps://goo.gl/qdDmnF .

 .25خالفات داخلية عميقة تعصف بحكومة الوفاق الوطني ،صحيفة فلسطين أون الين.2014/12/3 ،
https://goo.gl/9wt6g1

 .26لجنة إدارة غزة التابعة لحماس تباشر عملها رسميا ،وكالة معا اإلخبارية.2017/3/23 ،
https://goo.gl/mkgrQy
 .27حماس تعلن حل اللجنة اإلدارية في قطاع غزة ،الرسالة نتhttps://goo.gl/41kb8R .2017/9/17 ،
 .28نص بيان المصالحة في القاهرة  12تشرين األول  ،2017مركز المعلومات الوطني الفلسطيني (وفا).
https://goo.gl/FDTHVa

 .29الرئيس :قررت اتخاذ اإلجراءات الوطنية والقانونية والمالية كافة ،وكالة معا اإلخبارية.2018/3/19 ،
https://goo.gl/LUDrST

 .30الفلسطينيون يتصدون لمحاوالت خلق "قيادة بديلة" ،صحيفة الشرق األوسط.2017/12/22 ،
https://goo.gl/6NjP4m

 .31البيان الختامي للدورة الثامنة والعشرين للمجلس المركزي " -دورة القدس العاصمة األبدية لدولة فلسطين" (-14
 ،)2018/1/15وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)https://goo.gl/98Z4Pa .
 .32نص خطاب الرئيس أمام مجلس األمن ،صحيفة األيامhttps://goo.gl/54PNXZ .2018/2/21 ،
 .33الرئيس :قررت اتخاذ اإلجراءات الوطنية والقانونية والمالية كافة ،مصدر سابق.

 .34مجدالني :أمام حماس فرصة تاريخية إلنهاء االنقسام ،الوكالة الوطنية لإلعالم.2018/3/20 ،
https://goo.gl/uZkdXb
 .35الرئيس :قررت اتخاذ اإلجراءات ،مصدر سابق.
 .36استعداد "حماس" لحوار اإلدارة األمريكية يغضب السلطة الفلسطينية ،المونيتور.2018/3/29 ،
https://goo.gl/EVJLsU
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 .37نتائج استطالع الرأي العام رقم ( )62بين  17 -14آذار  ،2018المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية،
رام هللاhttps://goo.gl/RnWg7g .2018/3/27 ،

 4 .38أعضاء بالوطني يرفضون تلبية دعوة الزعنون  ..ماذا قالوا؟ ،المركز الفلسطيني لإلعالم.2018/4/9 ،
https://goo.gl/rmfDvt

 .39أكدت الجبهة الشعبية ،في تصريح صحفي صدر عنها عقب انتهاء جلسات الحوار مع حركة "فتح" يوم األربعاء
 ،2018/4/18قرارها بمقاطعة جلسة المجلس الوطني ،بالتوازي مع تأكيدها على التمسك بالمنظمة ورفض أي

أطر بديلة أو موازية لها .انظر :الشعبية تقرر عدم المشاركة في دورة المجلس الوطني المقررة نهاية نيسان ،بوابة
الهدف اإلخباريةhttps://goo.gl/WyzGTX .2018/4/19 ،

 .40إطالق مؤتمر فصائلي للرد على اجتماع المجلس الوطني ،عربي .2018/4/22 ،21
https://goo.gl/ohJQUQ

 .41للمزيد حول هذه الخيارات ،انظر :هاني المصري ،المجلس الوطني :االختيار بين السيئ واألسوأ ،المركز الفلسطيني
ألبحاث السياسات والدراسات اإلست ارتيجية (مسارات) ،رام هللاhttps://goo.gl/eCr6b9 .2018/4/15 ،
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