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ملخص تنفيذي
وثيقــة الوحــدة الوطنيــة بمثابــة خطــة حتــدد مرتكــزات ووســائل

تطبيــق الرؤيــة الالزمــة إلعــادة بنــاء الوحــدة الوطنيــة .وهــي
ليســت وســيلة للتوفيــق والوســاطة وفــق املفهــوم الضيــق للمصاحلــة
الداخليــة ،بــل حصيلــة لعمليــة حواريــة واســعة يف فلســطني التارخييــة

والشــتات ،أفضــت إىل وضــع ورقــة مرجعيــة تفصيليــة ،اســتند إليهــا يف

بلــورة املســودة األوىل للوثيقــة وطرحهــا للنقــاش العــام ،قبــل بلورهتــا

يف صيغتهــا احلاليــة .وبذلــك ،فإهنــا تتضمــن القواســم املشــركة
املعــرة عــن تطلعــات الشــعب الفلســطيني ومصاحلــه ،التــي تنطلــق

مــن الوحــدة الوطنيــة كــرط الســتكامل مســرة التحــرر الوطنــي
والديمقراطــي.

تبــدأ الوثيقــة بتحديــد جــذور االنقســام وأســبابه كنقطــة انطــاق لفهــم

تعقيــدات الواقــع القائــم هبــدف تغيــره ،وليــس إعــادة استنســاخه.
ومــن ثــم تقــدم قــراءة للمواقــف ووجهــات النظــر املتباينــة التــي

حكمــت اجلهــود املبذولــة إلهنــاء االنقســام ،دون أن حتقــق اخرتاقــا

باجتــاه اســتعادة الوحــدة طيلــة عقــد مــن الزمــان.

وبالبنــاء عــى الــدروس املســتخلصة طيلــة هــذه الفــرة ،حتــدد الوثيقــة
املبــادئ واملنطلقــات العامــة املوجهــة لعمليــة إعــادة بنــاء الوحــدة
الوطنيــة ،كــا تقــرح حمــددات ووســائل التوافــق عليهــا مــن خــال:
•احلاجــة إىل فــرة انتقاليــة يتــم االتفــاق عليهــا يف ضــوء تعقيــدات
الوضــع الناجــم عــن طــول فــرة االنقســام ،بحيــث تعالــج
خمتلــف امللفــات وفــق مبــدأ الرزمــة الشــاملة مــع مراعــاة املرونــة
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يف أولويــات وخطــوات وآليــات التنفيــذ وفــق جــداول زمنيــة
متفــق عليهــا.

•إطــاق حــوار وطنــي شــامل ومســتدام ،ضمــن ســقف زمنــي
قصــر ،ال يتوقــف إال عنــد التوصــل إىل توافــق وطنــي ملــزم

عــى ملفــات الرزمــة الشــاملة ،ومــن ثــم يمكــن اســتكامل احلــوار
ضمــن اإلطــار القيــادي املؤقــت بعــد التوافــق عــى دوره ومهامــه

وتوســيع عضويتــه.

•االنطــاق مــن اتفاقــات املصاحلــة املوقعــة ،والرتكيــز عــى معاجلــة
البنــود اخلالفيــة ،والتوافــق عــى القضايــا التــي جتاهلتهــا هــذه

االتفاقــات.

•مراعــاة التبايــن يف الظــروف بــن الضفــة والقطــاع ،وبخاصــة
مــن حيــث بنيــة ومهــات املؤسســات املدنيــة واألمنيــة للســلطة يف

القطــاع ،واالحتياجــات املعيشــية والتنمويــة يف القطــاع.

•عــدم رهــن معاجلــة مشــكالت التجمعــات الفلســطينية بالــروع
يف تنفيــذ مــا يتفــق عليــه وفــق مبــدأ الرزمــة الشــاملة ،مــا يتطلــب
معاجلــة املشــكالت اليوميــة ذات األولويــة يف هــذه التجمعــات.

تشــمل الرزمــة الشــاملة خــال الفــرة االنتقاليــة أربعــة ملفات أساســية

تتــوزع عــى مســتويني كــا يــأيت:

املســتوى األول :يشــمل ثالثــة ملفــات تطــرح عــى أجنــدة احلــوار

الوطنــي الشــامل ضمــن ســقف زمنــي قصــر ،وهــي:

- -أوال ،اإلسرتاتيجية السياسية والنضالية (الربنامج السيايس).

- -ثانيا ،السلطة واحلكومة.

 -ثالثــا ،دور ومهــات اإلطــار القيــادي املؤقــت خــال الفــرةاالنتقاليــة.
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املســتوى الثــاين :يشــمل ملــف إعــادة بنــاء الرشعيــة الوطنيــة عــى
مســتوى منظمــة التحريــر والســلطة ،ويطــرح عــى أجنــدة اإلطــار

القيــادي املؤقــت بعــد توســيعه وانتظــام اجتامعاتــه ،ويتضمــن:
- -أوال ،العقد االجتامعي /امليثاق.

 -ثانيا ،إعادة بناء مؤسسات املنظمة واملجلس الوطني.- -ثالثا ،االنتخابات.

املوجــه خلطــة العمــل خــال
تشــكل هــذه امللفــات األربعــة األســاس ّ
الفــرة االنتقاليــة ،إذ يتــم يف املســتوى األول التوافــق عــى امللفــات
الثالثــة األوىل والــروع يف عمليــة التنفيــذ ،يف حــن يشــمل املســتوى
الثــاين امللــف الرابــع املتعلــق بإعــادة بنــاء الرشعيــة الوطنيــة .وتوضــح

الوثيقــة وســائل التوافــق عــر احلــوار الوطنــي يف كل مــن املســتويني،
واألســس واملعايــر اخلاصــة بــكل مــن هــذه امللفــات.

يف اخلتــام ،تســعى الوثيقــة إىل بنــاء رأي عــام وطنــي وشــعبي عرب حشــد
الدعــم ملــا تتضمنــه هــذه الوثيقــة يف خمتلــف األوســاط الفلســطينية،

السياســية والشــعبية واملجتمعيــة ،يف الوطــن والشــتات ،بام يف ذلــك بناء

موقــف ضاغــط عــر شــتى الوســائل الســلمية باجتــاه توفــر الظــروف
لنمــو تيــار وطنــي وشــعبي يضــم احلريصــن عــى النهــوض بالقضيــة
الوطنيــة ،ومجيــع املترضريــن مــن االنقســام واملؤمنــن بــرورة إهنائــه،
بحيــث يكــون قــادرا عــى شــق مســار إعــادة بنــاء الوحــدة الوطنيــة
واســتعادة مكانــة القضيــة الفلســطينية يف النضــال مــن أجــل التحــرر

الوطنــي والديمقراطــي.
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تقديم
يعتــر املركــز الفلســطيني ألبحــاث السياســات والدراســات

اإلســراتيجية (مســارات) أن الوحــدة رضورة ال غنــى عنهــا ،ووضــع
مهمــة دراســة أســباب االنقســام وكيفيــة إهنائــه عــى رأس جــدول

أعاملــه ،وقــام بجهــود كبــرة منفــردا ،وبالتعــاون مــع شــخصيات
وجهــات عــدة ،أمههــا الربنامــج املشــرك «دعــم احلــوار الفلســطيني»،

اهلــادف إىل املســامهة يف إعــادة بنــاء الوحــدة الوطنيــة ،وينفــذ بالتعــاون

بــن مســارات ومبــادرة إدارة األزمــات الفنلنديــة (.)CMI

وجــاء اقــراح املســودة األوىل لوثيقــة الوحــدة الوطنيــة وطرحهــا

للنقــاش العــام يف شــباط /فربايــر  ،٢٠١٦تتوجيــا حلصيلــة مــا تــم

التوصــل إليــه ،عــر عمليــة حواريــة واســعة ،اســتمرت عــدة ســنوات،
بمشــاركة سياســيني ومســتقلني وفعاليــات جمتمــع مــدين وشــباب

شــملت كافــة التجمعــات الفلســطينية (الضفــة الغربيــة ،قطــاع غــزة،
أرايض  ،١٩٤٨الشــتات) ،كان آخرهــا عقــد اجتامعــات منفصلــة يف

الضفــة والقطــاع وبــروت والدوحــة مــع أكثــر مــن مخســن شــخصية

مــن قــادة عــدة فصائــل رئيســية مــن داخــل وخــارج منظمــة التحريــر،
والشــخصيات املســتقلة والنشــطاء الشــباب مــن اجلنســن.

ويســتند طــرح الوثيقــة يف نســختها احلاليــة املعدّ لــة ،إضافــة إىل الورقــة

املرجعيــة التفصيليــة املتاحــة لالطــاع ملــن يرغــب ،إىل القواســم
املشــركة التــي تــم التعبــر عنهــا يف ســياق املالحظــات واالقرتاحــات

التــي قدمــت خــال عــرات الورشــات واللقــاءات احلواريــة حــول
املســودة األوىل خــال األشــهر الســتة املاضيــة ،التــي نظمــت يف العديــد

مــن التجمعــات الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وأرايض
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 ٤٨ولبنــان واألردن وبريطانيــا ،إىل جانــب عــدد كبــر مــن املالحظــات
املكتوبــة التــي وردت مــن قــادة فصائــل وكتــل برملانيــة وشــخصيات

سياســية وفكريــة وأكاديميــة وجمتمعيــة.

بالتــايل ،فإهنــا بالقــدر الــذي تعــر فيــه أساســا عــن اســتخالصات

القائمــن عــى الربنامــج ،فإهنــا أيضــا تعكــس آراء وخــرة وطنيــة عامة،

كــا تســتند إىل مــا توصلــت إليــه جهــود متنوعــة وفعاليــات ضاغطــة
مــن قبــل العديــد مــن القــوى السياســية واملنظــات األهليــة والنســوية
واملســتقلني واملجموعــات الشــبابية ،وهــي مطروحــة للنقــاش العــام يف

خمتلــف األوســاط الفلســطينية ،يف ســبيل توحيــد اجلهــود نحــو بنــاء

موقــف وطنــي وشــعبي داعــم لتبنــي هــذه الوثيقــة.

ينطلــق مركــز مســارات يف ذلــك مــن دوره كمركــز تفكــر إســراتيجي

يســعى ،عــن طريــق اقــراح السياســات واخليــارات والبدائــل،

للمســامهة يف جتديــد الفكــر الســيايس كإحــدى أبــرز الوســائل املســاعدة

عــى إحــداث التغيــر املطلــوب ،بعيــدا عــن لعــب دور ســيايس مبــارش،
ألن هــذا الــدور مــن مســؤولية األحــزاب السياســية واملجموعــات
والقــوى االجتامعيــة املختلفــة وليــس مراكــز البحــث والتفكــر.

جذور االنقسام وأسبابه
إن حتليــل جــذور االنقســام وأســبابه بمثابــة نقطــة االنطــاق يف إعــادة

بنــاء الوحــدة الوطنيــة ،وأمههــا:

•إســراتيجية املــروع الصهيــوين االســتعامري االســتيطاين
العنــري القائمــة عــى جتزئــة الشــعب الفلســطيني ،وحماولــة
تبديــد هويتــه الوطنيــة ،وتفتيــت كيانــه التمثيــي املوحــد ،وبخاصــة

سياســة الفصــل اإلرسائيليــة لقطــاع غــزة التــي بــدأت قبــل توقيــع
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اتفــاق أوســلو ،واســتمرت بعــده بشــكل مضطــرد معتمــدة عــى
الفصــل بــن الضفــة والقطــاع ،وصــوال إىل تنفيــذ عمليــة إعــادة
االنتشــار يف حميــط القطــاع حتــت عنــوان خطــة فــك االرتبــاط،

التــي لعبــت املقاومــة دورا مهــا يف حدوثهــا ،ولكنهــا اســتهدفت

تعميــق الفصــل ،وقطــع الطريــق عــى إقامــة دولــة فلســطينية،
واألهــم تنفيــذ خطــوة إىل الــوراء يف القطــاع مــن أجــل التقــدم

عــر خطــوات يف الضفــة ،وبــث الفتنــة واالنقســام واالقتتــال يف
الصفــوف الفلســطينية.

•االســتقطاب احلــاد بــن «فتــح» و»محــاس» الــذي ظهــر يف وجــود
قوتــن متوازنتــن تســتند كل منهــا إىل مصــادر لتعزيــز رشعيتهــا
حتــى يف ظــل االنقســام ،كــا ب ّينــت نتائــج االنتخابــات الترشيعيــة

الســابقة ،وكــا يعكســه واقــع ســيطرة «محــاس» عــى القطــاع،

وســيطرة «فتــح» عــى الضفــة.

•اخلالفــات السياســية والرباجميــة واأليديولوجيــة بــن التيــارات
والفصائــل الفلســطينية التــي تفاقمــت منــذ إبــرام اتفــاق أوســلو،

وحتــول الســلطة بشــكلها ووظائفهــا احلاليــة إىل وســيلة إلبقــاء

الوضــع القائــم عــى حالــه ،وإىل ميــدان للتنافــس الداخــي عــى
مواقــع القــوة والنفــوذ حتــت االحتــال ،وعــدم قــدرة اخليــارات

واإلســراتيجيات املعتمــدة مــن هــذه التيــارات والفصائــل عــى

شــق مســار جديــد يعيــد إحيــاء القضيــة الفلســطينية ويطــرح
خيــارات بديلــة إلســراتيجية التحــرر الوطنــي.

•االرتباطــات والتأثــرات العربيــة واإلقليميــة والدوليــة ،واملراهنــة
عــى املتغــرات ،مــع اســتخدام جهــات خارجيــة عالقاهتــا مــع
األطــراف الفلســطينية خلدمــة مصاحلهــا التــي ال تتالقــى مــع
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املصاحلــة الفلســطينية.

•اســتمرار هنــج اإلقصــاء وقواعــد اللعبــة القائمــة عــى اهليمنــة
والتفــرد وعــدم القناعــة بالرشاكــة السياســية والتعدديــة ،ممــا عــزز

وجــود طــرف أولويتــه اســتعادة قطــاع غــزة ،مقابــل طــرف آخــر

أولويتــه االحتفــاظ بالقطــاع.

•نمــو مجاعــات مصالــح يف ظــل مســار أوســلو وبعــد وقــوع
االنقســام يف الضفــة والقطــاع ،ومقاومتهــا ألي جهــد الســتعادة

الوحــدة.

•عــدم وجــود تيــار ثالــث قــوي قــادر عــى طــرح رؤيــة شــاملة
للخــروج مــن املــأزق الراهــن ،تؤســس لبنــاء موقــف وطنــي
وشــعبي ضاغــط إلهنــاء االنقســام وإعــادة بنــاء الوحــدة الوطنيــة

عــى أســاس هــذه الرؤيــة.

أطراف عدة ووجهات نظر متباينة
اســتنادا إىل حصيلــة اللقــاءات احلواريــة مــع أكثــر من مخســن شــخصية

مــن قــادة الفصائــل واملســتقلني والشــباب مــن اجلنســن ،وجممــل

الوثائــق الصــادرة عــن «جمموعــة دعــم وتطويــر مســار املصاحلــة»،
والنقاشــات العامــة الالحقــة للمســودة األوىل للوثيقــة ،يمكــن

تلخيــص جممــل املواقــف بشــأن إهنــاء االنقســام بــاآليت:

•الطــرف األول يــرى األولويــة إلعــادة قطــاع غــزة إىل «الرشعيــة»،
وأن «محــاس» نفــذت انقالبــا ،واملطلــوب هــو اســتمرار هيمنتــه

عــى النظــام الســيايس وعــودة الســلطة الرشعيــة إىل قطــاع غــزة.
ويطــرح حــا قائــا عــى تشــكيل حكومــة (وفــاق وطنــي أو

وحــدة وطنيــة) تفــرض ســيطرهتا عــى القطــاع وحتــر إلجــراء
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االنتخابــات.

•الطــرف الثــاين يــرى األولويــة للحفــاظ عــى ســلطة «محــاس»
ومراكمــة اإلنجــازات ،ســواء مــن خــال حكومــة منفصلــة،

أو حكومــة ظــل كــا هــو حاصــل حاليــا ،والتحكــم بمفاصــل
احلكومــة ،املدنيــة واألمنيــة ،وأن عــى الطــرف اآلخــر أن يقبــل

أوال باحلركــة كرشيــك كامــل يف الســلطة واملنظمــة بــا رشوط،
ودون التخــي عــن الســيطرة عــى القطــاع .ويطالــب بتطبيــق

االتفاقــات كرزمــة واحــدة متكاملــة ،دون أن يــر عــى ذلــك،
لكنــه يعطــي األولويــة للحصــول عــى مكاســب إضافيــة دون
التفريــط بســيطرته عــى القطــاع.

•أطــراف ثالثــة مكونــة مــن عــدة فصائــل فلســطينية مــن داخــل
املنظمــة وخارجهــا ،تطــرح وجهــات نظــر وتقــوم بــأدوار متباينــة،

كــا تتقاطــع معهــا وجهــات نظــر تطرحهــا منظــات أهليــة
ونســوية وجمموعــات مســتقلة وشــبابية ال تــزال تواصــل جهودهــا

إلهنــاء االنقســام ،وتتــوزع إىل:

 -وجهــة نظــر تــرى أن وزهنــا ال يتيــح هلــا ســوى أن تقــومبــدور التوفيــق والوســاطة.
 -طــرف ٍثــان يطــرح أفــكارا تتعلــق بتحســن االتفاقــات أو
كيفيــة تطبيقهــا ،أو حتقيــق الوحــدة الوطنيــة ،ال ســيام يف
جانبهــا الســيايس ،مــن خــال إســراتيجية وطنيــة ،وإعــادة

بنــاء مكونــات النظــام الســيايس عــى أســاس ديمقراطــي،
وبخاصــة منظمــة التحريــر ،إذ يتــم يف ســياقها إعــادة بحــث
وظائــف الســلطة بــا حيررهــا مــن قيــود االتفاقيــات املوقعــة،

مــع تأكيــد البعــض عــى رضورة تشــكيل تيــار ثالــث دون
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العمــل حقــا عــى تشــكيله.

 -آراء تعطــي األولويــة إلهنــاء االنقســام أوال وإرجــاء البحث يفالرؤيــة واإلســراتيجية وأســس الرشاكــة ملــا بعــد االنتخابات،

وتطــرح تنظيــم فعاليــات متنوعــة عــر تشــكيل جلنــة متابعــة،
أو جمموعــات ضغــط مجاهــري ســلمي ،أو «جمموعــة حكــاء»

لــإرشاف والرقابــة والضغــط لتطبيــق االتفاقــات املوقعة دون
العمــل عــى إزالــة العراقيــل التــي حتــول دون ذلــك ،حتــى

لــو كان املدخــل تشــكيل حكومــة توافــق وطنــي والذهــاب
إىل االنتخابــات مبــارشة ،وتأجيــل امللفــات املعقــدة ،بــا فيهــا

الربنامــج الســيايس ،إىل مــا بعــد ذلــك.

•أطــراف أخــرى لدهيــا وجهــات نظــر تطرحهــا عنــارص أو قــوى
مــن خــارج الســياق الســيايس احلــايل ،وتــراوح بــن التخويــن أو
التكفــر أو اختــاذ مواقــف عدميــة تطالــب بتشــكيل إطــار بديــل

عــن منظمــة التحريــر ،أو تــرى انتفــاء احلاجــة إىل وجــود إطــار أو
كيــان واحــد لتمثيــل الفلســطينيني.

مبادئ وقواعد ومنطلقات عامة
حتــدد الوثيقــة املبــادئ واملنطلقــات العامــة املوجهــة لعمليــة إعــادة بنــاء

الوحــدة الوطنيــة ،كــا يــأيت:

•االتفــاق عــى عقــد اجتامعــي (ميثــاق وطنــي) عــى أســاس إجــراء
مصاحلــة تارخييــة بــن خمتلــف التيــارات األيديولوجيــة والسياســية

التــي تقبــل بمبــدأ الرشاكــة السياســية وأهــداف وقواعــد العمــل

الوطنــي املشــرك.

•التوافــق عــى الربنامــج الســيايس باعتبــاره اإلســراتيجية السياســية
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وثيقة الوحدة الوطنية

والنضاليــة الناظمــة للكفــاح الفلســطيني خــال املرحلــة القادمــة.

•إهنــاء االنقســام يف ســياق إعــادة بنــاء احلركــة الوطنيــة والتمثيــل،
واســتعادة طبيعــة ومكانــة القضيــة الفلســطينية كقضيــة حتــرر

وطنــي ،وإعــادة بنــاء مؤسســات منظمــة التحريــر لتضــم خمتلــف

ألــوان الطيــف الســيايس واالجتامعــي.

•إعــادة النظــر يف شــكل الســلطة ودورهــا ووظائفهــا ،وإعــادة
حتديــد العالقــة مــع دولــة االحتــال ،والتحلــل مــن االلتزامــات

املجحفــة بموجــب اتفــاق أوســلو وملحقاتــه االقتصاديــة واألمنية،
والتوافــق عــى وظيفــة االنتخابــات يف الــرط االســتعامري الــذي

يعيشــه الشــعب الفلســطيني ،يف ضــوء مــا يتقــرر عــى املســتوى
الوطنــي بشــأن مســتقبل الســلطة وطبيعــة مؤسســات النظــام

الســيايس الفلســطيني وشــكلها ودورهــا.

•الربــط بــن الوطنــي والديمقراطــي ،إذ ال يتــم الرتكيــز عــى املســار
الوطنــي العــام وفــق الــوارد أعاله عــى حســاب التحديــات اليومية
واملخاطــر الوجوديــة التــي تواجههــا التجمعــات الفلســطينية يف

الوطــن والشــتات ،بــا يتطلبــه ذلــك مــن برامــج عمــل وسياســات
موجهــة ملعاجلــة املشــكالت االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة
ّ
والتعليميــة وغريهــا يف خمتلــف التجمعــات.

محددات ووسائل التوافق على المبادئ والمنطلقات
تقــرح الوثيقــة عــددا مــن املحــددات والوســائل للتوافــق عــى املبــادئ
واملنطلقــات العامــة املذكــورة أعــاه ،يمكــن تلخيصهــا بــا يــأيت:

•إطــاق حــوار وطنــي شــامل ومســتدام ،بمشــاركة قيــادات مــن
خمتلــف ألــوان الطيــف الســيايس ،وممثلــن عــن خمتلــف التجمعات
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يف فلســطني التارخييــة واخلــارج واملــرأة والشــباب والقطاعــن

األهــي واخلــاص ،ضمــن ســقف زمنــي قصــر وحمــدد ،بحيــث
ال يتوقــف إال عنــد بلــورة رؤيــة وطنيــة شــاملة تتضمــن االتفــاق
املوجهــة إلعــادة بنــاء الوحــدة ،بــا
حــول املبــادئ واملنطلقــات ّ

يمهــد اللتئــام اإلطــار القيــادي املؤقــت بعــد توســيعه بضــم ممثلــن
ّ

عــن الشــتات واملــرأة والشــباب واملجتمــع املــدين ،كصيغــة مؤقتــة
إىل حــن عقــد املجلــس الوطنــي بمشــاركة مجيــع األطيــاف ،ودون

أن يمــس ذلــك بمكانــة وصالحيــات هيئــات املنظمــة.

•االنطــاق مــن االتفاقــات التــي تــم التوصــل إليهــا ،وبخاصــة
«اتفــاق القاهــرة» و»وثيقــة الوفــاق الوطنــي» ،مــع معاجلــة
البنــود اخلالفيــة ،والتوافــق عــى القضايــا التــي جتاهلتهــا اتفاقــات
املصاحلــة.

•االنطــاق مــن معادلــة تعــزز أســس الرشاكــة السياســية يف إطــار
نظــام ســيايس موحــد وفــق مبــادئ الديمقراطيــة والتعدديــة
وحــق االختــاف ،وهــي معادلــة تتطلــب إهنــاء ســيطرة «محــاس»
االنفراديــة عــى قطــاع غــزة ،وكذلــك إهنــاء هيمنــة «فتــح»
االنفراديــة عــى مؤسســات املنظمــة والســلطة ،لصالــح قواعــد

جديــدة ناظمــة للحيــاة السياســية والعالقــات الوطنيــة تراعــي
املتغــرات يف أوزان القــوى السياســية ،كــا ال تقــي باقــي

املكونــات مــن نســاء وشــباب ومســتقلني وكفــاءات ومنظــات

جمتمــع مــدين يف الوطــن والشــتات عــن املشــاركة يف عمليــة صنــع
القــرار.

•مراعــاة أن إعــادة انتشــار قــوات االحتــال مــن داخــل قطــاع غــزة
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إىل حميطــه أحدثــت نوعــا مــن التبايــن يف الظــروف بــن الضفــة

والقطــاع ،وبخاصــة مــن حيــث بنيــة ومهــات املؤسســات املدنيــة
واألمنيــة للســلطة يف القطــاع ،ووجــود التشــكيالت املســلحة

للمقاومــة ،واالحتياجــات املعيشــية والتنمويــة يف القطــاع ،دون

أن يغـ ّـر ذلــك مــن املكانــة السياســية والقانونيــة للضفــة والقطــاع

بوصفهــا أرايض حمتلــة ،وخيضعــان ملرجعيــة وطنيــة واحــدة.

•اعتــاد مبــدأ الرزمــة الشــاملة ،وهــو مــا يتطلــب أن يفــي احلــوار
إىل اتفــاق شــامل حــول كافــة القضايــا ،مــع مرونــة يف أولويــات
وخطــوات التنفيــذ وفــق جــداول زمنيــة متفــق عليهــا ،يتــم تطبيقها

بشــكل يراعــي مــا تقرتحــه الوثيقــة مــن توزيــع ملفــات الرزمــة
الشــاملة عىل مســتويني ،بــا يســهل عمليتــي التوافق والتنفيــذ يف آن

واحــد يف ضــوء التعقيــدات املرتتبــة عــى فــرة االنقســام الطويلــة.

•عــدم رهــن معاجلــة مشــكالت واحتياجــات التجمعــات
الفلســطينية إىل حــن التوصــل إىل توافــق وطنــي حــول مجيــع

القضايــا ،أو الــروع يف تنفيــذ مــا يتفــق عليــه وفــق مبــدأ
الرزمــة الشــاملة .ويتطلــب ذلــك معاجلــة املشــكالت اليوميــة
ذات األولويــة يف هــذه التجمعــات ،كتلــك النامجــة عــن الوضــع

الكارثــي يف قطــاع غــزة (الكهربــاء ،املعابــر ،امليــاه ،البطالــة،

العــاج ،)..وتوفــر متطلبــات تعزيــز صمــود الفلســطينيني ،ال

ســيام يف القــدس واملناطــق املصنفــة (ج) ،وكذلــك إســناد النضــال
اليومــي للفلســطينيني يف أرايض  ،48وتوفــر احلاميــة لالجئــن
الفلســطينيني يف الشــتات ومعاجلــة مشــكالهتم االقتصاديــة

واالجتامعيــة ،وبخاصــة يف ســوريا ولبنــان.
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الرزمة الشاملة
ثمــة حاجــة خلطــة عمــل لتحقيــق الوحــدة عــر عمليــة تدرجييــة خــال
فــرة انتقاليــة تفرضهــا تعقيــدات الواقــع الناجــم عــن االنقســام .إن

تعريــف نقطتــي البدايــة والنهايــة يف الفــرة االنتقاليــة مــن شــأنه أن
يوفــر إطــارا خلطــوات العمــل ضمــن العمليــة التدرجييــة ،إذ تربــط بــن
متطلبــات معاجلــة القضايــا الوطنيــة العامــة مــن جهــة ،واالســتجابة

الحتياجــات املواطنــن مــن جهــة أخــرى ،وتكــون كفيلــة بنقــل

الفلســطينيني مــن نقطــة االنقســام التــي يقفــون فيهــا اليــوم إىل نقطــة

الوحــدة التــي يرغبــون يف الوصــول إليهــا.

تشــمل الفــرة االنتقاليــة التوافــق عــى ملفــات أساســية ،تشــكل
بمجملهــا رزمــة شــاملة لتحقيــق الوحــدة الوطنيــة ،والــروع يف عملية

تنفيــذ تدرجييــة ملــا ُيتفــق عليــه بموجــب آليــات حمــددة وجــدول زمنــي
متفــق عليــه لــكل مرحلــة .ويشــكل إطــاق حــوار وطنــي شــامل

حــول خطــوات وإجــراءات خطــة العمــل نقطــة البدايــة ،يف حــن

تعتــر إعــادة بنــاء الرشعيــة الوطنيــة نقطــة النهايــة للفــرة االنتقاليــة.
وبــن هاتــن النقطتــن ،ترتكــز اجلهــود عــى تنفيــذ مســتويات خطــة

العمــل عــر عمليــة بنائيــة مرتابطــة ذات مســارات متكاملــة تنتهــي
بإنجــاز ملفــات الرزمــة الشــاملة.

تتــوزع خطــة العمــل خــال الفــرة االنتقاليــة عــى مســتويني رئيســيني

تكــون املظلــة الضامنــة هلــا التوافــق عــى ملفــات الرزمــة الشــاملة
إلعــادة بنــاء الوحــدة .أي أن املطلــوب هــو االتفــاق أوال عــى
القضايــا التــي يتوجــب معاجلتهــا ضمــن هذيــن املســتويني ،وإذا تعــذر

االتفــاق عــى مجيــع ملفــات الرزمــة الشــاملة يمكــن البــدء باالتفــاق

عــى ملفــات املســتوى األول ،مــا ســيوفر أجــواء إجيابيــة تســاعد عــى
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إنجــاح احلــوار لالتفــاق عــى باقــي امللفــات ،وتشــمل:
املستوى األول:

ويتضمــن ثالثــة ملفــات تطــرح عــى أجنــدة احلــوار الوطنــي الشــامل،
ويتــم الــروع بتنفيــذ التوافقــات بشــأهنا ،وهــي:

1.اإلسرتاتيجية السياسية والنضالية (الربنامج السيايس).
2.السلطة« /الدولة» واحلكومة.

3.دور ومهامت اإلطار القيادي املؤقت خالل الفرتة االنتقالية.

املستوى الثاين:

ويتضمــن امللــف الرابــع املتعلــق بإعــادة بنــاء الرشعيــة الوطنيــة عــى

مســتوى منظمــة التحريــر والســلطة ،ويطــرح عــى أجنــدة اإلطــار

القيــادي املؤقــت بعــد توســيعه وانتظــام اجتامعاتــه ،ويشــمل هــذا
امللــف القضايــا الثــاث اآلتيــة:
1.العقد االجتامعي (امليثاق).

2.إعادة بناء التمثيل الوطني ومؤسسات املنظمة.
3.االنتخابات.

املوجــه خلطــة العمــل خــال
تشــكل هــذه امللفــات األربعــة األســاس ّ
الفــرة االنتقاليــة ،التــي تتكامــل مــع بعضهــا إلنجــاز عمليــة إعــادة

بنــاء الوحــدة الوطنيــة ،إذ يتيــح التوافــق يف املســتوى األول ضمــن

ســقف زمنــي قصــر الــروع يف عمليــة التنفيــذ يف امللفــات الثالثــة
األوىل ،التــي تشــكل بحــد ذاهتــا داعــا للتوافــق يف املســتوى الثــاين عــى
امللــف الرابــع املتعلــق بإعــادة بنــاء الرشعيــة الوطنيــة والتحضــر هلــا

خــال الفــرة االنتقاليــة .وتوضــح الوثيقــة أدنــاه وســائل التوافــق عــر
احلــوار الوطنــي يف كل مــن املســتويني ،واألســس واملعايــر اخلاصــة
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بــكل مــن هــذه امللفــات.

تدعــو الوثيقــة إىل إطــاق حــوار وطنــي شــامل ومســتدام ،بمشــاركة

قيــادات مــن خمتلــف ألــوان الطيــف الســيايس وممثلــن عــن التجمعــات
الفلســطينية يف فلســطني التارخييــة واخلــارج ،واملــرأة والشــباب

والقطاعــن األهــي واخلــاص ،ضمــن ســقف زمنــي قصــر وحمــدد ،إذ

ال يتوقــف إال عنــد حتقــق اآليت:

•االتفــاق عــى اإلطــار العــام مللفــات الرزمــة الشــاملة التــي ينبغــي
توفــر توافــق ملــزم عــى إنجازهــا خــال الفــرة االنتقاليــة،
وتشــمل امللفــات األربعــة :اإلســراتيجية السياســية والنضاليــة،

اإلطــار القيــادي ،الســلطة« /الدولــة» واحلكومــة ،إعــادة بنــاء

الرشعيــة الوطنيــة.

•تطــرح عــى أجنــدة احلــوار الوطنــي الشــامل املبــادئ واألســس
املوجهــة للتوافــق عــى خطــة العمــل ضمــن املســتوى األول ،التــي

تشــمل امللفــات الثالثــة األوىل ،بــا يف ذلــك آليــات التنفيــذ.

•مــع إنجــاز التوافــق عــى هــذه امللفــات ،يتــم الــروع يف عمليــة
التنفيــذ ،وحيــال امللــف الرابــع الســتكامل احلــوار بشــأن تفاصيلــه

وآليــات التنفيــذ واجلــدول الزمنــي ضمــن اإلطــار القيــادي

املؤقــت بعــد توســيعه بضــم ممثلــن عن الشــتات واملــرأة والشــباب
واملجتمــع املــدين ،كصيغــة مؤقتــة إىل حــن عقــد املجلــس الوطنــي

بمشــاركة مجيــع األطيــاف ،ودون أن يمــس ذلــك بمكانــة
وصالحيــات هيئــات املنظمــة.
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المستوى األول
اإلستراتيجية ،اإلطار القيادي ،الحكومة
يشــمل املســتوى األول القضايــا الثــاث أدنــاه ،ويقــرح التوافــق عــى

أسســها وآليــات التنفيــذ واجلــدول الزمنــي مــن خــال حــوار وطنــي

شــامل تشــكل خمرجاتــه أساســا للبنــاء عليهــا ،ال ســيام مــن حيــث
التوافــق عــى الربنامــج الســيايس ووجــود حكومــة وطنيــة تتــوىل

عمليــة إعــادة توحيــد مؤسســات الســلطة املدنيــة واألمنيــة ،ومعاجلــة
املشــكالت االقتصاديــة واالجتامعيــة ،واالهتــام بملــف املصاحلــة
املجتمعيــة ،بــا يســهم يف هتيئــة األجــواء اللتئــام اإلطــار القيــادي

املؤقــت ومتابعــة معاجلــة قضايــا املســتوى الثــاين يف خطــة العمــل حتــى
هنايــة الفــرة االنتقاليــة.

أوال :اإلسرتاتيجية السياسية والنضالية (الربنامج السيايس)

إن املــأزق العــام الــذي متــر بــه القضيــة والقيــادة والفصائــل والنخــب،
وانســداد أفــق خيــار املفاوضــات ،وتع ّطــل خيــار املقاومــة ،والتقــارب
امللمــوس الــذي حــدث يف مواقــف معظــم الفصائــل والتيــارات
الفلســطينية حيــال الربنامــج الســيايس والنضــايل ،وتوقيــع اتفاقــات
املصاحلــة واعتــاد وثيقــة الوفــاق الوطنــي ،جيعــل إمكانيــة التوافــق عــى

هــذا الربنامــج ممكنــة ،وبخاصــة أنــه يشــكل مفتــاح التقــدم واالتفــاق

عــى القضايــا األخــرى.

تشــكل وثيقــة الوفــاق الوطنــي (وثيقــة األرسى) أساســا صاحلــا ينطلــق
منــه احلــوار ،عــى أن يراعــي التوافــق الوطنــي عــى الربنامج الســيايس/
اإلســراتيجية السياســية والنضاليــة للمرحلــة القادمــة مــا يأيت:

•التمســك بخطــاب احلقــوق الطبيعيــة والتارخييــة والقانونيــة
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للشــعب الفلســطيني ،واالنطــاق مــن اهلــدف الوطنــي املتمثــل يف
حــق تقريــر املصــر بصفتــه حقــا مجعيــا لــكل الفلســطينيني أينــا
وجــدوا ،وعــودة الالجئــن إىل الديــار التــي هجــروا منهــا ،وإهنــاء
االحتــال واالســتيطان والعنرصيــة ،بــا قــد يشــمل االســتقالل

الوطنــي يف دولــة ذات ســيادة عــى حــدود  1967وعاصمتهــا
القــدس ،دون جتاهــل الدفــاع عــن احلقــوق الفرديــة واجلامعيــة

للفلســطينيني أينــا تواجــدوا ،بــا يف ذلــك حــق املســاواة الفرديــة

والقوميــة للفلســطينيني يف أرايض  ،84إىل حــن التوصــل إىل حــل

تارخيــي جــذري يتمثــل بالتحــرر الوطنــي الناجــز عــى أســاس
هزيمــة وتفكيــك النظــام الصهيــوين االســتعامري االســتيطاين
العنــري ،وإهنائــه بــا يشــتمل عليــه مــن امتيــازات سياســية
ِ
للمســتعمرين ،وليــس التعايــش أو التصالــح معــه.
مجاعيــة

•صياغــة اإلســراتيجية الوطنيــة للمرحلــة القادمــة انطالقــا مــن
خيــار ثالــث ال يقيــم بالــرورة تناقضــا بــن خيــاري الدولــة
املســتقلة عــى أرايض  67والدولــة الواحــدة ،أي أنــه ال يتخــى

عــن الروايــة واحلقــوق التارخييــة واحلــل التارخيــي ،وال يتجاهــل
الواقــع بــل يســعى لتغيــره .ويتطلــب ذلــك مراعــاة اســتمرار

اجلهــود الســتنفاد فــرص احلــل القائــم عــى فكــرة إقامــة الدولــة
الفلســطينية ،بالرغــم مــن تزايــد صعوبــة حتقيقــه ،ولكــن مــع
رضورة فتــح اخليــارات اإلســراتيجية األخــرى وبنــاء متطلبــات

االنتقــال إليهــا.

•إقامــة الدولــة ليســت عــى مرمــى حجــر ،وأي حــل وطنــي آخــر،
بــا يف ذلــك التحريــر الكامــل أو الدولــة الواحــدة ،ال يــزال بعيــدا،
وبحاجــة إىل كفــاح طويــل يركــز عــى تغيــر موازيــن القــوى،
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وجعــل االحتــال مكلفــا إلرسائيــل.

•املقاومــة بكافــة أشــكاهلا ،بــا فيهــا املســلحة ،حــق وواجــب ،بــا
ينســجم مــع القانــون الــدويل ،مــع مراعــاة التوافــق الوطنــي عــى
الشــكل األكثــر نجاعــة يف كل مرحلــة مــن جهــة ،وخصوصيــات

وأوضــاع كل مــن التجمعــات الفلســطينية مــن جهــة أخــرى،

إضافــة إىل إدارهتــا بشــكل يأخــذ بعــن االعتبــار طبيعــة اللحظــة

السياســية ،ومــا يمكــن أن يرتتــب عليهــا مــن انعكاســات عــى
الشــعب الفلســطيني وقضيتــه.

•رفــض إطــار املفاوضــات الثنائيــة برعايــة أمريكيــة ،والتمســك
بعــدم العــودة إىل املفاوضــات إال عــى أســاس االلتــزام باحلقــوق
الوطنيــة الفلســطينية أوال ،ويف إطــار مؤمتــر دويل ذي صالحيــات
كاملــة ،ودور مســتمر برعايــة األمــم املتحــدة ،وعــى أســاس
القانــون الــدويل ،وهبــدف تطبيــق قــرارات األمــم املتحــدة وفــق

جــدول زمنــي حمــدد وليــس إعــادة التفــاوض بشــأهنا.

•إعــادة النظــر يف شــكل الســلطة ودورهــا ووظائفهــا ،ولــو
بشــكل متــدرج ،والعمــل عــى التحلــل مــن التزاماهتــا السياســية
واالقتصاديــة واألمنيــة بموجــب اتفــاق أوســلو وملحقاتــه،

والفصــل بينهــا وبــن املنظمــة ،واحلــرص عــى عــدم وجــود مجيــع

مؤسســات املنظمــة الرئيســية يف األرض املحتلــة ،وحتويــل الســلطة
إىل أداة مــن أدوات املنظمــة ،بوصفهــا ســلطة إداريــة وخدماتيــة

ونقــل الســلطات السياســية إىل املنظمــة .ويتطلــب ذلــك التوافــق

عــى اخليــارات الفلســطينية للمرحلــة القادمــة ،بــا يف ذلــك شــكل
الســلطة وبنيــة نظامهــا الســيايس يف ضــوء مــا يرتتــب عــى اخليــار
الفلســطيني املرغــوب ،ومكانــة فلســطني كدولــة بصفــة مراقــب يف
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األمــماملتحــدة،ومقتضيــاتالــراعمــعاالحتــالعــىاألرض.

•أي برنامــج ســيايس ال بــد أن يســتند إىل احلقــوق الوطنيــة
الفلســطينية والرشعيــة الدوليــة (القانــون الــدويل وقــرارات األمــم

املتحــدة) بوصفهــا تلبــي احلــد األدنــى مــن احلقــوق الوطنيــة ،وال

بــد أن تكــون هــي املرجعيــة امللزمــة أليــة عمليــة سياســية حمتملــة
عندمــا تســمح موازيــن القــوى.

•إســناد ودعــم مطالــب وحقــوق كل جتمــع فلســطيني ،أي
دعــم نضــال الفلســطينيني يف أرايض  48ضــد التمييــز ومــن
أجــل االعــراف بحقوقهــم كأفــراد وكأقليــة قوميــة ،ودعــم
نضــال الفلســطينيني يف الضفــة الغربيــة مــن أجــل التحــرر مــن
االحتــال ونظــام األبارتايــد وإزالــة املســتوطنات وجــدار الفصــل

العنــري ،والتطهــر العرقــي واإلثنــي اجلــاري يف القــدس،
ودعــم نضــال الفلســطينيني يف قطــاع غــزة مــن أجــل فــك احلصــار
والرتابــط مــع الضفــة ،ودعــم نضــال املخيــات يف الشــتات

ضــد االســتفراد األمنــي والقوانــن التــي حترمهــم مــن احلقــوق
اإلنســانية واالجتامعيــة  -االقتصاديــة واملدنيــة ،ومــن أجــل توفــر
اخلدمــات الرضوريــة (تعليــم وصحــة وتشــغيل مــن قبــل وكالــة

الغــوث) ،ودعــم نضــال الشــتات بشــكل عــام مــن أجــل إحقــاق
حــق العــودة إىل فلســطني التارخييــة كحــق فــردي ومجاعــي.

•النــأي باملواقــف والسياســات الفلســطينية عــن أي مــن املحــاور
العربيــة واإلقليميــة والدوليــة ،واســتعادة مكانــة القضيــة

الفلســطينية بصفتهــا قضيــة جامعــة ،وعليهــا أن تبقــى كذلــك

دون أن تكــون جــزءا مــن أي حمــور ،وتعزيــز هويــة ودور خمتلــف
القــوى الفلســطينية باعتبارهــا جــزءا مــن حركــة التحــرر الوطنــي
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الفلســطينية ،بعيــدا عــن أي ارتبــاط تنظيمــي أو أيديولوجــي أو

ســيايس مــع جهــات خارجيــة.

•اعتــاد سياســة عــدم التدخــل يف الشــؤون الداخليــة للبلــدان
العربيــة وغــر العربيــة ،وحتصــن اجلبهــة الفلســطينية مــن
التدخــات اخلارجيــة.

•تفعيــل البعــد الــدويل للقضيــة الفلســطينية انطالقــا مــن مفهــوم
تدويــل الــراع ،واعتــاد خطــة لتفعيــل العضويــة الفلســطينية

يف املؤسســات واملحاكــم الدوليــة انطالقــا مــن اســتخدام القانــون
الــدويل وقــرارات األمــم املتحــدة لدعــم احلقــوق الفلســطينية،
ومالحقــة وحماســبة إرسائيــل عــى جرائمهــا املســتمرة ،وبخاصــة

يف حمكمــة اجلنايــات الدوليــة ،وتوســيع املقاطعــة ومقاومــة التطبيــع
بكافــة أشــكاله.

ثانيا :احلكومة وبرناجمها

تــرى الوثيقــة أن التوافــق عــى ملفــات الرزمــة الشــاملة عــر حــوار
وطنــي شــامل ومســتدام وفــق جــدول زمنــي قصــر حتــى التوصــل إىل

اتفــاق؛ يوفــر املقومــات لنجــاح احلكومــة يف أداء مهامهــا ،بــا يف ذلــك
اخلطــوات املطلوبــة يف ســياق إعــادة حتديــد العالقــة مــع االحتــال

خــال الفــرة االنتقاليــة وفــق متطلبــات اإلســراتيجية السياســية
والنضاليــة ،ومعاجلــة املشــكالت اليوميــة للمواطنــن وتداعيــات
االنقســام عــى خمتلــف املســتويات خــال هــذه الفــرة ،مــع مراعــاة

املحــددات واملهــات اآلتيــة:

•االنطــاق يف تعريــف العالقــة والتعامــل مــع إرسائيــل باعتبارهــا
عالقــة مــع ســلطة احتــال وعــدو وليــس رشيــكا يف «عمليــة
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ســام» ،مــا يقتــي وضــع هــدف التخلــص مــن اتفــاق أوســلو
والتزاماتــه أساســا خلطــة تدرجييــة ،تتضمــن إعــادة النظــر يف دور

الســلطة وشــكلها ووظائفهــا ،وقطــع كل أنــواع العالقــات مــع
إرسائيــل إال مــا تفرضــه الــرورة لتســيري أمــور احليــاة واملعيشــة

حتــت االحتــال.

•إن اخلطــوات واإلجــراءات الــواردة أعــاه تأخــذ بعــن االعتبــار
الطبيعــة املؤقتــة للفــرة االنتقاليــة إىل حــن التوافــق عــى إعــادة بناء

الرشعيــة الوطنيــة يف املســتوى الثــاين لــدى التئــام اإلطــار القيــادي

املؤقــت ،وكذلــك االســتعداد ملتطلبــات إحــداث التغيــرات
الالزمــة يف بنيــة ودور مؤسســات النظــام الســيايس عــى مســتوى

الســلطة مــع االنتقــال للمرحلــة التاليــة للفــرة االنتقاليــة ،يف ضوء
مــا يتــم التوافــق عليــه الحقــا يف املســتوى الثــاين (رئاســة للســلطة

أو للدولــة ،بقــاء احلكومــة أو إحالــة مهامهــا للجنــة التنفيذيــة

للمنظمــة كحكومــة الدولــة ،انتخــاب جملــس ترشيعــي أو برملــان
دولــة أو تشــكيل جملــس تأســييس أو االكتفــاء بانتخــاب أعضــاء
املجلــس الوطنــي وتفويــض املنتخبــن منهــم يف الضفــة والقطــاع

بمهــام ترشيعيــة.)..

•التمييــز بــن برنامــج املنظمــة كممثــل جلميــع الفلســطينيني جيــب
أن حيفــظ روايتهــم وحقوقهــم التارخييــة ،ويرعــى شــؤون جتمعــات
الشــتات يف املجــاالت السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة
والثقافيــة واحلياتيــة ،وبــن برنامــج الســلطة« /الدولــة» الــذي

ينبغــي أن يشــتق منــه كناظــم ألهــداف وإســراتيجية العمــل

الســيايس والنضــايل ،وأن خيــدم عمليــة اخلــروج مــن مســار أوســلو
والتزاماتــه وقيــوده ،وأن يركــز عــى توفــر اخلدمــات للمواطنــن،
23

وثيقة الوحدة الوطنية

ومعاجلــة مشــكالهتم اليوميــة.

•العمــل وفــق مبــدأ التجــاور بــن الســلطة واملقاومــة وفــق أســس
ومبــادئ ناظمــة هلــذه العالقــة حتددهــا القيــادة الواحــدة يف ضــوء

متطلبــات وأهــداف اإلســراتيجية السياســية والنضاليــة للمرحلــة

القادمــة ،وبلــورة خطــة ملواجهــة املخططــات اإلرسائيليــة ،مــن
خــال إجــراءات عمليــة لدعــم صمــود ومقاومــة الفلســطينيني،

دون جتاهــل توفــر احتياجاهتــم اليوميــة يف الضفــة والقطــاع.

موجــه لتعزيــز
•إيــاء اهتــام خــاص لوضــع وتنفيــذ برنامــج عمــل ّ
الصمــود عــى كافــة املســتويات يف مدينــة القــدس ،وينطلــق مــن

أن إنجــاز وحــدة وطنيــة بالقــدس مهمــة سياســية وجمتمعيــة
وتعليميــة واقتصاديــة ملحــة وعاجلــة يف ظــل غيــاب مرجعيــة

وعنــوان فلســطيني موحــد ،وتزايــد التهديــدات واألخطــار،
ونضــج األوضــاع يف القــدس لتشــكيل قيــادة وطنيــة ميدانيــة.

•أي حكومــة وحــدة وطنيــة ينبغــي أن تعتمــد برناجمــا سياســيا
اقتصاديــا اجتامعيــا ثقافيــا يعــزز الصمــود ،ويعالــج املشــكالت
اليوميــة ،وخيفــف مــن التوتــرات االجتامعيــة عــى أســاس

االلتــزام بمبــدأ العدالــة االجتامعيــة ،ويكــون مشــتقا مــن وخيــدم
اإلســراتيجية السياســية والنضاليــة املقــرة مــن اإلطــار القيــادي
املؤقــت للمنظمــة إىل حــن انعقــاد املجلــس الوطنــي .كــا ينبغــي

إعطــاء أولويــة لرفــع احلصــار عــن قطــاع غــزة ،ومعاجلــة األوضاع
الكارثيــة فيــه.

•الرتكيــز يف برامــج احلكومــة عــى توفــر مقومــات تطويــر وتوســيع
املقاومــة الشــعبية واملقاطعــة ومكافحــة التطبيــع بمختلــف

أشــكاله.
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•بلــورة وتنفيــذ خطــة عمــل لدعــم قضيــة األرسى يف ســجون
االحتــال ،عــى أســاس مطالبــة املجتمــع الــدويل واملؤسســات

احلقوقيــة بتحمــل مســؤولياهتا يف التدخــل وتوفــر احلاميــة آلالف

األرسى القابعــن يف الســجون إىل حــن حتررهــم ،يف ظــل املخاطــر
املتزايــدة التــي تتهددهــم مــع تنامــي التطــرف والفاشــية يف
إرسائيــل ،واتســاع محــات االعتقــال ،وبخاصــة اعتقــال األطفــال
واالعتقــال اإلداري التعســفي واالمهــال الطبــي وسياســة التعذيب
وغريهــا ،مــع تفــي ظواهــر االنتقــام جتــاه األرسى ،الســيام

املرضبــن منهــم ،وكذلــك التوجــه إىل حمكمــة العــدل الدوليــة يف

الهــاي الســتصدار فتــوى باعتبــار األرسى الفلســطينيني أرسى
حــرب تنطبــق عليهــم املواثيــق واملعاهــدات الدوليــة ،وبخاصــة
وثيقــة جنيــف الرابعــة.

•إعــادة بنــاء الرشاكــة الوطنيــة يف عمليــة صنــع القــرار بمشــاركة
خمتلــف ألــوان الطيــف الفكــري الســيايس واالجتامعــي التــي

تؤمــن بالرشاكــة السياســية دون إقصــاء ألحــد ،ووضــع أســس
ملعاجلــة األوضــاع السياســية والقانونيــة واإلداريــة والوظيفيــة
موجــه:
واألمنيــة انطالقــا مــن اآليت كأســاس ّ

 -حــق املقاومــة مقــدس وال مســاس بالتشــكيالت العســكريةاملقاومــة رشط تشــكيل مرجعيــة موحــدة هلــا ،مــن خــال

جبهــة مقاومــة وطنيــة موحــدة متــارس عملهــا انطالقــا

مــن اإلســراتيجية الوطنيــة املوحــدة ،ووفقــا لقــرار وطنــي
مشــرك تتخــذه القيــادة واملؤسســات الوطنيــة املوحــدة.

 -املنظمــة والدولــة بموجــب صفتهــا املراقبــة يف األمــماملتحــدة للفلســطينيني أينــا كانــوا ،أمــا الســلطة واملؤسســات
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التابعــة هلــا فهــي إلدارة شــؤون املجتمــع الفلســطيني حتــت
االحتــال ،وجيــب أن يعــاد بنــاء مؤسســاهتا ،عــى أســس

مهنيــة ووطنيــة بعيــدا عــن احلزبيــة والفصائليــة ،ووفــق

مقتضيــات إعــادة حتديــد العالقــة مــع ســلطة االحتــال.

•اعتــاد معايــر مهنيــة يف إعــادة توحيــد وهيكلــة ودمــج املؤسســات
املدنيــة (الــوزارات) تنطلــق يف حتديــد حجــم اجلهــاز اإلداري وفــق

االحتياجــات الفعليــة .األمــر الــذي يقتــي الــروع الفــوري

يف تشــكيل جلنــة خمتصــة تتــوىل اإلرشاف عــى عمليــة إعــادة
اهليكلــة جلميــع املؤسســات يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة عــى

أســس ومعايــر حمــددة تســتجيب لالحتياجــات واألولويــات ،إذ
يتــم إنجــاز هــذه العمليــة خــال فــرة قصــرة تنتهــي بتســكني

املوظفــن وفــق اهليكليــات املعتمــدة.

•وضــع خطــة إلعــادة توحيــد األجهــزة األمنيــة وهيكلتهــا ودجمهــا،
يمكــن أن تكــون تدرجييــة ،بــإرشاف اللجنــة األمنيــة العليــا وفــق

نصــوص اتفــاق املصاحلــة ،وانطالقــا مــن احلــد مــن تضخمهــا

والعــبء الــذي تضيفــه عــى املوازنــة عــى حســاب قطاعــات
حيويــة كالتعليــم والصحــة والزراعــة والثقافــة ودعــم اإلنتــاج

الوطنــي .وتبــدأ اخلطــة بإعــادة بنــاء جهــاز الرشطــة بالضفــة
والقطــاع ،واعتــاد قانــون عــري بحيــث يكــون جهــازا مدنيــا
وطنيــا مهنيــا .كــا ينبغــي إعطــاء أولويــة ملعاجلــة مشــكلة املعابــر،
وبخاصــة معــر رفــح ،بــإرشاف احلكومــة (يمكــن العــودة ملركــز
مســارات لالســتفادة مــن الوثائــق املعــدة ضمــن الربنامــج

بخصــوص مســودة قانــون الرشطــة ،والسياســات األجهــزة
األمنيــة ،ومعايــر تشــكيل وصالحيــات اللجنــة األمنيــة العليــا،
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ومعايــر إعــادة توحيــد وهيكلــة ودمــج األجهــزة األمنيــة).

•ضــان احلريــات وحقــوق اإلنســان ومكافحــة الفســاد مــن خــال
اســتخدام كافــة األدوات التــي يتيحهــا القانــون.

•االهتــام باملصاحلــة املجتمعيــة ،واعتــاد منهــج العدالــة االنتقاليــة،
وتشــكيل هيئــة وطنيــة ،وفــق قانــون خــاص ،ويســتمر عملهــا
حتــى انتهــاء معاجلــة كافــة متطلبــات املصاحلــة املجتمعيــة.

•دعــوة املجلــس الترشيعــي لالنعقــاد وفــق آليــة متفــق عليهــا ،مــع
الرتكيــز خــال الفــرة االنتقاليــة عــى مراجعــة وتعديــل وســن

القوانــن ذات الصلــة بمتطلبــات هــذه املرحلــة ،وبخاصــة املتعلقــة
باالنتخابــات العامــة ،وانتخابــات املجالــس املحليــة ،وجهــاز
القضــاء ،واملصاحلــة املجتمعيــة ،والعمــل عــى توحيــد الترشيعــات

التــي صــدرت خــال فــرة االنقســام ،إذ يراجعهــا املجلــس

الترشيعــي عــى قاعــدة احلفــاظ عــى املراكــز القانونيــة مــا أمكــن.

•إهنــاء حالــة االنقســام القائمــة يف الســلطة القضائيــة ،بشــقيها
القضــاء والنيابــة العامــة ،وإعــادة الوحــدة واللحمــة هلــا كســلطة

ثالثــة مســتقلة.

•التحضــر لالنتخابــات العامــة ،وفــق مبــدأ التمثيــل النســبي ،ومــا
يتــم التوافــق عليــه ضمــن اإلطــار القيــادي املؤقــت بشــأن إعــادة

النظــر يف طبيعــة وشــكل مؤسســات النظــام الســيايس (انتخابــات

لرئاســة ســلطة /دولــة ،جملــس ترشيعــي /برملــان ،)..والتعامــل
مــع االنتخابــات بصفتهــا عمليــة رصاع مــع االحتــال وحمطــة

لتعزيــز الوحــدة وليــس حلســم رصاعــات داخليــة .وينبغــي ضــان
مشــاركة القــوى والفصائــل يف احلكومــة وفــق حجومهــا يف نتائــج

االنتخابــات ،بــا يعــزز طابــع العمــل الوطنــي اجلبهــوي.
27

وثيقة الوحدة الوطنية

•إنجــاح التحضــرات إلجــراء انتخابــات املجالــس املحليــة يف
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،وكذلــك إجــراء انتخابــات موحــدة
جلميــع االحتــادات الشــعبية والنقابــات املهنيــة ،وبــا يضمــن

ترســيخ إجــراء االنتخابــات لتجديــد خاليــا املجتمــع والقيــادات
بشــكل دوري ومنتظــم.

•وضــع خطــة عمــل تفصيليــة لتنفيــذ مــا يتفــق عليــه بخصــوص
مــا ورد أعــاه ،حتــدد متــى وكيــف يمكــن تنفيــذ كل نقطــة

ضمــن جــدول زمنــي وآليــات حمــددة بــا ال يقبــل التفســرات
والتأويــات املختلفــة ،وعــى أســاس التطبيــق بموجــب مســارات
متوازيــة ومتزامنــة.

ثالثا :اإلطار القيادي املؤقت

مــن شــأن التوافــق عــى ملفــي اإلســراتيجية السياســية والنضاليــة،
واحلكومــة ،أن يوفــر أرضيــة لتفعيــل دور اإلطــار القيــادي املؤقــت
وانتظــام اجتامعاتــه خــال الفــرة االنتقاليــة.

إن وظيفــة احلــوار الوطنــي الشــامل هبــذا اخلصــوص ترتكــز عــى ثــاث

نقا ط :

•بنــاء التــزام توافقــي مجاعــي عــى ملفــات الرزمــة الشــاملة وفــق
مبــدأ املرونــة يف عمليــة التنفيــذ اخلاصــة بــكل منهــا ،مــا يتيــح

إمكانيــة التقــدم التدرجيــي يف معاجلــة خمتلــف امللفــات وفــق
جــداول زمنيــة حمــددة ،ولكــن دون إغفــال أي منهــا ،حتــى وإن

مل تتــم عمليــة التنفيــذ بالتــوازي ،وبخاصــة فيــا يتعلــق بتوفــر
متطلبــات عمليــة إعــادة بنــاء مؤسســات منظمــة التحريــر.

•التوافــق عــى توســيع اإلطــار القيــادي املؤقــت بضــم ممثلــن عــن
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الشــتات واملــرأة والشــباب واملجتمــع املــدين.

•التوافــق عــى دور ومهــات اإلطــار القيــادي املؤقــت ،وامللفــات
التــي ســوف ينتقــل احلــوار بشــأهنا إليــه ،بعــد التئامــه ،بــا ال يمس
دور وصالحيــات اهليئــات القياديــة ملنظمــة التحريــر ،وبخاصــة

اللجنــة التنفيذيــة ،خــال الفــرة االنتقاليــة ،التــي تنتهــي بانعقــاد
املجلــس الوطنــي وانتخــاب اهليئــات القياديــة للمنظمــة.

•وبتحقيــق التوافــق عــى دور اإلطــار القيــادي ،إضافــة إىل إنجــاز
ملــف اإلســراتيجية السياســية والنضاليــة ،وملــف تشــيكل
احلكومــة وبرناجمهــا ،تنتهــي وظيفــة احلــوار الوطنــي الشــامل وفــق
الصيغــة املقرتحــة يف الوثيقــة ،وينتقــل البحــث يف قضايــا املســتوى

الثــاين (امللــف الرابــع) املتعلــق بإعــادة بنــاء الرشعيــة الوطنيــة عــى

مســتوى املنظمــة والســلطة إىل اإلطــار القيــادي املؤقــت.

المستوى الثاني
إعادة بناء الشرعية الوطنية
يتــوىل اإلطــار القيــادي املؤقــت متابعــة خطــة العمــل إلعــادة بنــاء

الوحــدة الوطنيــة خــال الفــرة االنتقاليــة ،يف وضــع يتوفــر فيــه توافــق

عــى اإلســراتيجية السياســية والنضاليــة كمظلــة تعــزز دور احلكومــة

يف توفــر اخلدمــات للمواطنــن ،ومعاجلــة القضايــا واملشــكالت التــي

ترتبــت عــى االنقســام ،وهــو مــا يتيــح لإلطــار القيــادي الرتكيــز عــى
بنــاء التوافــق عــى القضايــا اخلاصــة بملــف إعــادة بنــاء الرشعيــة
الوطنيــة عــى مســتوى املنظمــة والســلطة ،والتــي تشــمل اآليت:
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أوال :العقد االجتامعي (امليثاق)

التوافــق عــى صياغــة عقــد اجتامعــي جديــد (ميثــاق وطنــي) بعــد
التطــورات العاصفــة خــال الفــرة املاضيــة ،واخلــرات املســتفادة
مــن جتربــة النضــال الفلســطيني ،ويف ضــوء اخلالفــات حــول بقــاء أو
إلغــاء امليثــاق وعــد اتضــاح الوضــع القانــوين لــه ،عــى يتــم ذلــك عــى
أســاس إنجــاز تســوية أو مصاحلــة تارخييــة بــن كل التيــارات التــي
تقبــل بالرشاكــة السياســية ،تكفــل التوافــق عــى أهــداف املــروع
الوطنــي ،ومرتكــزات املصلحــة الوطنيــة العليــا ،وأســس الرشاكــة
السياســية ،ومبــدأ الديمقراطيــة التوافقيــة املتناســبة مــع خصوصيــة
الوضــع الفلســطيني ،بحيــث يقــدم ذلــك نموذجــا فلســطينيا ناجحــا،
يف منطقــة تتفشــى فيهــا الرصاعــات الطائفيــة واملذهبيــة والعرقيــة.
مــن شــأن االتفــاق عــى مثــل هــذا العقــد (امليثــاق) أن جيســد القواســم
املشــركة ويوحــد الرؤيــة لألهــداف الوطنيــة اإلســراتيجية للكفــاح
التحــرري الفلســطيني ،وكيفيــة احلفــاظ عــى الروايــة واحلقــوق
الطبيعيــة والتارخييــة والقانونيــة للشــعب الفلســطيني ،وتطويــر اهلويــة
الفلســطينية وإغنائهــا باســتمرار ،وكيفيــة التعامــل مــع اليهــود املقيمــن
يف فلســطني.

كــا يضمــن العقــد االجتامعــي تنظيــم العالقــات مــا بــن الفلســطينيني،
وحيــدد األســس الناظمــة حليــاة املجتمــع ،عــى قاعــدة االلتــزام بالطابــع
املــدين للمؤسســات الوطنيــة والقيــم اإلنســانية األساســية التــي حتــرم
الــرأي والــرأي اآلخــر ،وتلتــزم بمبــدأ التعــدد يف السياســة والديــن
والثقافــة والفكــر ،واملســاواة يف احلقــوق والواجبــات بــن املواطنــن
بغــض النظــر عــن اجلنــس والديــن والعــرق ،وحتــرم حقــوق اإلنســان
وحرياتــه األساســية وســيادة القانــون والفصــل بــن الســلطات،
ورفــض اســتخدام الديــن لتحقيــق أهــداف سياســية ،أو العكــس.
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ثانيا :إعادة بناء التمثيل ومؤسسات املنظمة

املنظمــة ،وليســت الســلطة ،هــي اإلطــار اجلامــع والكيــان الوطنــي،

وجيــب أن تكــون املدخــل الــروري لتجــاوز املــأزق الوطنــي الشــامل

الــذي تواجهــه القضيــة الفلســطينية ،األمــر الــذي يتطلــب إعــادة بنــاء

مؤسســات املنظمــة باحلفــاظ عــى طابعهــا املــدين لتضــم خمتلــف ألــوان
الطيــف الســيايس ،وبصــورة جتعلهــا قــادرة عــى أن تكــون قــوال وفعــا
املمثــل الرشعــي والوحيــد للشــعب الفلســطيني ،مــا يوجــب تشــكيل
جملــس وطنــي جديــد باالنتخــاب وفــق مبــدأ التمثيــل النســبي حيــث

أمكــن ،والتوافــق الوطنــي حيــث يتعــذر إجــراء االنتخابــات ،وفقــا ملــا
ورد يف اتفــاق املصاحلــة املوقــع يف أيــار .2011

تقــرح الوثيقــة اعتــاد األســس التاليــة يف عمليــات إعــادة بنــاء
منظمــة التحريــر كحركــة حتــرر وطنــي ،ويمكــن العــودة إىل مزيــد

مــن التفاصيــل حــول ذلــك يف وثيقــة «إعــادة بنــاء مؤسســات منظمــة
التحريــر الفلســطينية» التــي أنتجتهــا حــوارات «جمموعــة دعــم وتطويــر
مســار املصاحلــة» ،واملنشــورة عــى موقــع مركــز مســارات:

•احلــرص عــى شــمولية التمثيــل الوطنــي مــن جهــة؛ أي أن متثــل
املنظمــة كل مكونــات الشــعب الفلســطيني داخــل فلســطني

التارخييــة وخارجهــا ،وديمقراطيــة التمثيــل مــن جهــة أخــرى ،أي

أن تكــون هيئاهتــا قابلــة للمســاءلة مــن قاعدهتــا االجتامعيــة ،مــع
إجــراء االنتخابــات بشــكل دوري.

•ضامن التعددية السياسية والفكرية واإلثنية والدينية.

•ضــان احلقــوق الديمقراطيــة واملدنيــة والدفــاع عنهــا؛ أي أن
ينــص ميثــاق املنظمــة ونظامهــا األســايس اجلديــدان عــى التــزام

مؤسســات املنظمــة ومكوناهتــا احلزبيــة واجلامهرييــة باحلقــوق
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الديمقراطيــة واإلنســانية ،وضــان احلــق يف االنتخــاب والرتشــيح،
وحريــة التعبــر والتنظيــم ،وعــى الفصــل بــن الســلطات
والتجديــد الــدوري للهيئــات القياديــة واحلــق يف حماســبتها.

•االلتــزام نصــا يف امليثــاق والنظــام األســايس للمنظمــة باحلفــاظ
عــى ســمة املنظمــة املدنيــة ،وفــق مرجعيــات مدنيــة تقــر بحريــة
الــرأي واملعتقــد واالجتهــاد والنقــاش احلــر ،ورفــض اســتخدام
الديــن لتحقيــق أهــداف سياســية ،أو العكــس.
•أن ال توضــع عقبــات أمــام اعتــاد أي مــن أشــكال النضــال التــي
يتيحهــا القانــون الــدويل واملواثيــق الدوليــة للشــعوب اخلاضعــة
لالحتــال ،مــن حيــث حقهــا يف املقاومــة والدفــاع عــن النفــس،
مــع االنتبــاه إىل خصوصيــات وأوضــاع كل مــن التجمعــات
الفلســطينية عنــد صياغــة إســراتيجيات وأشــكال املواجهــة ،بــا
ال يتعــارض مــع ميثــاق املنظمــة ونضــال الشــعب الفلســطيني مــن
أجــل حقوقــه الوطنيــة ،ومــع قيــم احلريــة واملســاواة والعدالــة
االجتامعيــة.
ٍ
نــواح عــدة عــن بنيــة
•رضورة بنــاء املنظمــة بصــورة ختتلــف يف
وأســاليب عملهــا كــا تكونــت خــال فــرة الســتينيات ،انطالقــا
مــن أمهيــة االنتبــاه إىل خصوصيــات وأوضــاع كل جتمع فلســطيني،
مــا يقتــي البحــث يف اســتبدال صيغــة الدوائــر بأخــرى تعتمــد
التجمــع الســكاين (الضفــة ،القطــاع ،األردن ،أرايض ،1948
لبنــان ،ســوريا ،اخلليــج ،أوروبــا ،أمــركا  )...أساســا ملتابعــة
شــؤون اجلمهــور الفلســطيني وقضايــاه واحتياجاتــه ،وإن احتفظت
بصيغــة الدوائــر ملهــام جامعــة أو مركزيــة ،مــع رضورة إبقــاء حــق
املوجــه الرئيــس واجلامــع هلــذه
تقريــر املصــر للشــعب الفلســطيني ّ
املهــام.
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•إرســاء العالقــة بــن املنظمــة و»الدولــة» وفــق مكانتهــا يف األمــم
املتحــدة والســلطة عــى أســس جديــدة ،تأخــذ بعــن االعتبــار
جتربــة مــا بعــد اتفــاق أوســلو وانســداد األفــق أمــام الدولــة
الفلســطينية املســتقلة يف املــدى املنظــور عــى األقــل ،وغيــاب
الــروط الرضوريــة لتوليــد إســراتيجية تفــاوض ذات جــدوى.
ويتطلــب ذلــك نظــرة جديــدة لشــكل الســلطة ودورهــا ومهامهتــا
تنطلــق مــن رضورة االنتبــاه إىل احتياجــات املواطنــن املعيشــية يف
الضفــة الغربيــة ،وبخاصــة القــدس ،وقطــاع غــزة من منطلــق دعم
البقــاء والبنــاء عــى األرض الفلســطينية .كــا يســتدعي ذلــك مــن
منظمــة التحريــر االضطــاع بمســؤولياهتا الوطنيــة كوهنــا صاحبــة
الواليــة يف صياغــة ومتابعــة املــروع الوطنــي ،األمــر الــذي يعنــي
حــر مهــام الســلطة يف توفــر اخلدمــات الرئيســة للمواطنــن،
وإعــادة تعريــف الســلطة وشــكل ووظائــف مؤسســاهتا املدنيــة
واألمنيــة كــذراع تنفيذيــة خدميــة ملنظمــة التحريــر.
•العمــل مــن أجــل تنميــة وســائل الرتابــط والتفاعــل (الســيايس
والثقــايف واالجتامعــي واالقتصــادي) بــن مكونــات الشــعب
الفلســطيني ،بــا يف ذلــك تنميــة املشــاركة الثقافيــة (باملعنى الواســع
للكلمــة؛ الســينام ،واملــرح ،والروايــة ،والقصــة ،والشــعر،
واألغنيــة ،واحلكايــة ،والفــن التشــكييل ،والصناعــات احلرفيــة،
والــراث الشــفهي واملعــاري والتارخيــي وغريهــا) داخــل وبــن
التجمعــات الفلســطينية ،باالســتفادة مــن قــدرة الثقافــة عــى
جتــاوز احلواجــز احلدوديــة ،وألمهيــة الثقافــة يف احلفــاظ عــى
الروايــة التارخييــة الفلســطينية وإثرائهــا.

•االنفتــاح عــى املحيــط القومــي واإلقليمــي والــدويل ،وتنميــة
وتطويــر أشــكال اإلســناد والتضامــن العــريب والــدويل الداعــم
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لقيــم احلريــة والعدالــة واملســاواة.

ثالثا :االنتخابات يف الرشط الفلسطيني

حتتــل االنتخابــات موقعــا مهــا يف الدعــوة إىل إعــادة بنــاء وجتديــد
مؤسســات منظمــة التحريــر ،وكذلــك احلــال فيــا خيــص مؤسســات
الســلطة ،عــى أســس ديمقراطيــة .لكــن أمهيــة اعتــاد االنتخابــات
العامــة احلــرة والنزهيــة ال ينبغــي أن يتجاهــل وظيفــة االنتخابــات يف
ظــروف النضــال التحــرري للشــعب الفلســطيني ،وال أن يتحــول يف
الوقــت ذاتــه إىل ذريعــة أو مــرر لتعطيــل توحيــد احلركــة الوطنيــة
الفلســطينية ،أو املغــاالة يف التعامــل مــع االنتخابــات كوصفــة ســحرية
حلــل معضــات وإشــكاالت وتعقيــدات القضيــة الوطنيــة الفلســطينية.
يعنــي ذلــك أنــه يف حــال افتقــاد القــدرة الفعلية عــى إجــراء االنتخابات
لعضويــة املجلــس الوطنــي لظــروف خارجــة عــن اإلرادة الفلســطينية،
ســواء بســبب إجــراءات وقيــود وتدخــات االحتــال ،وبخاصــة يف
الضفــة الغربيــة ،أو تعــذر إجــراء االنتخابــات يف جتمــع فلســطيني يف
هــذا البلــد أو ذاك ،ينبغــي البحــث عــن آليــات أخــرى ال تتعــارض مــع
أســس الديمقراطيــة وحتــدد وفــق وضــع كل جتمــع فلســطيني ،وهــو
مــا يســتدعي العمــل بمبــدأ الديمقراطيــة التوافقيــة يف إعــادة تشــكيل
املجلــس الوطنــي وليــس تعطيــل هــذه العمليــة.
أمــا عــى مســتوى الســلطة ،فــإن العامــل الرئيــي املحــدد لوظيفــة
االنتخابــات هــو نتائــج التوافــق الوطنــي بشــأن عمليــة إعــادة النظــر
يف شــكلها ودورهــا ومهامهتــا ،ال ســيام مــن حيــث إجــراء انتخابــات
لرئاســة الســلطة واملجلــس الترشيعــي ،أو لرئيــس وبرملــان «الدولــة»
وفــق مكانتهــا يف األمــم املتحــدة ،أو تشــكيل جملــس تأســييس هلــذه
«الدولــة» ،أو االكتفــاء بانتخــاب أعضــاء املجلــس الوطنــي وتفويــض
املنتخبــن يف الضفــة والقطــاع بصالحيــات ومهــام الترشيــع عــى
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مســتوى الضفــة والقطــاع ،أو غــر ذلــك ممــا يتــم التوافــق عليــه ضمــن
اإلطــار القيــادي املؤقــت بشــأن مســتقبل الســلطة وشــكل مؤسســاهتا.

وتبقــى االنتخابــات عــى مســتوى اهليئــات املحليــة (البلديــات)
واالحتــادات والنقابــات الفلســطينية واللجــان الشــعبية يف املخيــات
أينــا وجــدت يف الداخــل واخلــارج ،رضورة متليهــا احلاجــة إىل جتديــد
خاليــا املجتمــع وتعزيــز القــدرة عــى تقديــم اخلدمــات للمواطنــن عىل
املســتويات املحليــة ،والدفــاع عــن حقــوق القطاعــات والفئــات التــي
متثلهــا االحتــادات والنقابــات واللجــان الشــعبية ،مــا يفــرض التأكيــد
عــى أمهيــة احلفــاظ عــى دوريــة وديمقراطيــة ونزاهــة مثــل هــذه
االنتخابــات.

***

ماذا بعد
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خطوات التنفيذ
ال تتجاهــل هــذه الوثيقــة ،كــا هــو حــال املالحظــات التــي قدمــت

أثنــاء طــرح مســودهتا األوىل للنقــاش العــام ،املصاعــب الكبــرة التــي

تعــرض تبنــي وتنفيــذ هــذه الرؤيــة إلعــادة بنــاء الوحــدة الوطنيــة.
فجــذور االنقســام وأســبابه ال تــزال قائمــة ،ودور أصحــاب املصالــح

املرتبطــة ببقــاء الوضــع عــى حالــه مل يرتاجــع ،والتبايــن يف وجهــات

النظــر إزاء ســبل إهنــاء االنقســام ال يــزال واســعا ،واألهــم أن
إرهاصــات نمــو تيــار قــوي يشــكل حامــا وطنيــا وشــعبيا هلــذه الرؤيــة

ال تــزال يف بداياهتــا يف ضــوء اســتمرار تــرذم جهــود املؤمنــن بــرورة

إعــادة بنــاء الوحــدة الوطنيــة.

لكنهــا يف املقابــل تنطلــق مــن حقيقــة أن الوحــدة ليســت خيــارا بــن
عــدة خيــارات ،بــل ممــر إجبــاري للخــاص الوطنــي ،وهــي قانــون
االنتصــار .كــا أن الوثيقــة يف نســختها احلاليــة تلخــص حصيلــة عمليــة

حواريــة واســعة النطاق يف الوطن والشــتات ،شــاركت فيها شــخصيات

سياســية وفكريــة وأكاديميــة وجمتمعيــة مــن خمتلــف التيــارات الفكريــة
والسياســية ،مــن اجلنســن ،ومــن فئــات عمريــة خمتلفــة .وهــي تعكــس
آراء وخــرة وطنيــة عامــة ،وتســتند إىل مــا توصلــت إليــه جهــود وطنيــة
وأهليــة ونســوية وشــبابية أخــرى .وهنــا يكمــن أحــد أهــم عنــارص

قوهتــا.

إن اســتمرار حــوارات املصاحلــة ،وتوصلهــا خــال الفــرة املاضيــة

إىل اتفاقــات ،أمههــا «اتفــاق القاهــرة» و»وثيقــة الوفــاق الوطنــي» مــن
جهــة ،والدعــم الــذي حظيــت بــه هــذه الوثيقــة مــن جهــة أخــرى،

يؤكــدان أوال أن التوافــق الوطنــي صعــب لكنــه ممكــن ،بــل ورضوري،
وثانيــا أن هنــاك قطاعــات وفئــات متزايــدة باتــت تؤمــن بــأن مفتــاح
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اخلــروج مــن املــأزق الراهــن يكمــن يف التوافــق عــى رؤيــة وطنيــة

شــاملة إلعــادة إحيــاء القضيــة الفلســطينية وبنــاء احلقــل الوطنــي
الفلســطيني وفكــره الســيايس وأدواتــه وبراجمــه ومؤسســاته الكيانيــة

املوحــدة.

هذه هي نقطة البداية ،وهذا ما تسعى الوثيقة للوصول إليه.

إن اخلطــوة األوىل هــي بنــاء رأي عــام وطنــي وشــعبي يضــم كل مــن

يوافــق عــى هــذه الوثيقــة كقاســم مشــرك ،بحيــث يشــكل حاضنــة
للرؤيــة التــي تقرتحهــا الوثيقــة .ولتحقيــق هــذه الغايــة ،ســوف يتواصل

العمــل عــى إرســاء البنيــة التحتيــة الالزمــة لبنــاء املوقــف الوطنــي
والشــعبي الداعــم هلــذه الوثيقــة بــا تتضمنــه مــن قواســم مشــركة،

خــال املؤمتــر املزمــع تنظيمــه يــوم الســبت املوافــق  6آب /أغســطس

 ،٢٠١٦بمشــاركة واســعة مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وأرايض
 ٤٨ولبنــان ،عــر نظــام «الفيديــو كونفــرس» ،قبــل الــروع يف املرحلــة
الثانيــة املتمثلــة يف حشــد الدعــم ملــا تتضمنــه هــذه الوثيقــة يف خمتلــف

األوســاط الفلســطينية ،السياســية والشــعبية واملجتمعيــة ،يف الوطــن
والشــتات ،بــا يف ذلــك بنــاء موقــف ضاغــط عــر شــتى الوســائل

الســلمية باجتــاه توفــر الظــروف لنمــو تيــار وطنــي وشــعبي قــادر عــى

شــق مســار إعــادة بنــاء الوحــدة الوطنيــة واســتعادة مكانــة القضيــة
الفلســطينية يف النضــال مــن أجــل التحــرر الوطنــي والديمقراطــي.
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