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ملخص تنفيذي 

ــائل  ــزات ووس ــدد مرتك ــة حت ــة خط ــة بمثاب ــدة الوطني ــة الوح وثيق
الوطنيــة. وهــي  الوحــدة  بنــاء  الالزمــة إلعــادة  الرؤيــة  تطبيــق 
ــق للمصاحلــة  ــق والوســاطة وفــق املفهــوم الضي ليســت وســيلة للتوفي
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 املشــرتكة 
ــق  ــي تنطل ــه، الت ــطيني ومصاحل ــعب الفلس ــات الش ــن تطلع ــربة ع املع
ــي  ــرر الوطن ــرة التح ــتكامل مس ــرشط الس ــة ك ــدة الوطني ــن الوح م

والديمقراطــي.

تبــدأ الوثيقــة بتحديــد جــذور االنقســام وأســبابه كنقطــة انطــالق لفهــم 
ــاخه.  ــادة استنس ــس إع ــره، ولي ــدف تغي ــم هب ــع القائ ــدات الواق تعقي
ــي  ــة الت ــر املتباين ــات النظ ــف ووجه ــراءة للمواق ــدم ق ــم تق ــن ث وم
ــا  ــق اخرتاق ــام، دون أن حتق ــاء االنقس ــة إلهن ــود املبذول ــت اجله حكم

ــان. ــن الزم ــد م ــة عق ــدة طيل ــتعادة الوح ــاه اس باجت

وبالبنــاء عــىل الــدروس املســتخلصة طيلــة هــذه الفــرتة، حتــدد الوثيقــة 
ــدة  ــاء الوح ــادة بن ــة إع ــة لعملي ــة املوجه ــات العام ــادئ واملنطلق املب
ــة، كــام تقــرتح حمــددات ووســائل التوافــق عليهــا مــن خــالل:  الوطني

• احلاجــة إىل فــرتة انتقاليــة يتــم االتفــاق عليهــا يف ضــوء تعقيــدات 	
الوضــع الناجــم عــن طــول فــرتة االنقســام، بحيــث تعالــج 
خمتلــف امللفــات وفــق مبــدأ الرزمــة الشــاملة مــع مراعــاة املرونــة 
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ــة  ــداول زمني ــق ج ــذ وف ــات التنفي ــوات وآلي ــات وخط يف أولوي
ــا. ــق عليه متف

• ــي 	 ــقف زمن ــن س ــتدام، ضم ــامل ومس ــي ش ــوار وطن ــالق ح إط
ــزم  ــي مل ــق وطن ــل إىل تواف ــد التوص ــف إال عن ــر، ال يتوق قص
عــىل ملفــات الرزمــة الشــاملة، ومــن ثــم يمكــن اســتكامل احلــوار 
ضمــن اإلطــار القيــادي املؤقــت بعــد التوافــق عــىل دوره ومهامــه 

ــه. ــيع عضويت وتوس
• االنطــالق مــن اتفاقــات املصاحلــة املوقعــة، والرتكيــز عــىل معاجلــة 	

ــذه  ــا ه ــي جتاهلته ــا الت ــىل القضاي ــق ع ــة، والتواف ــود اخلالفي البن
ــات. االتفاق

• ــة 	 ــاع، وبخاص ــة والقط ــني الضف ــروف ب ــن يف الظ ــاة التباي مراع
مــن حيــث بنيــة ومهــامت املؤسســات املدنيــة واألمنيــة للســلطة يف 

ــاع. ــة يف القط ــية والتنموي ــات املعيش ــاع، واالحتياج القط
• عــدم رهــن معاجلــة مشــكالت التجمعــات الفلســطينية بالــرشوع 	

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:

ــوار  ــدة احل ــىل أجن ــرح ع ــات تط ــة ملف ــمل ثالث ــتوى األول: يش املس
ــي:  ــر، وه ــي قص ــقف زمن ــن س ــامل ضم ــي الش الوطن

أوال، اإلسرتاتيجية السياسية والنضالية )الربنامج السيايس(.  -
ثانيا، السلطة واحلكومة.  -
ثالثــا، دور ومهــامت اإلطــار القيــادي املؤقــت خــالل الفــرتة  -

االنتقاليــة. 
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ــىل  ــة ع ــة الوطني ــاء الرشعي ــادة بن ــف إع ــمل مل ــاين: يش ــتوى الث املس
ــار  ــدة اإلط ــىل أجن ــرح ع ــلطة، ويط ــر والس ــة التحري ــتوى منظم مس

ــن:  ــه، ويتضم ــام اجتامعات ــيعه وانتظ ــد توس ــت بع ــادي املؤق القي

أوال، العقد االجتامعي/ امليثاق.  -
ثانيا، إعادة بناء مؤسسات املنظمة واملجلس الوطني.  -
ثالثا، االنتخابات.  -

تشــكل هــذه امللفــات األربعــة األســاس املوّجــه خلطــة العمــل خــالل 
ــات  ــىل امللف ــق ع ــتوى األول التواف ــم يف املس ــة، إذ يت ــرتة االنتقالي الف
ــذ، يف حــني يشــمل املســتوى  ــة التنفي ــة األوىل والــرشوع يف عملي الثالث
الثــاين امللــف الرابــع املتعلــق بإعــادة بنــاء الرشعيــة الوطنيــة. وتوضــح 
الوثيقــة وســائل التوافــق عــرب 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 
ــطينية،  ــاط الفلس ــف األوس ــة يف خمتل ــذه الوثيق ــه ه ــا تتضمن ــم مل الدع
السياســية والشــعبية واملجتمعيــة، يف الوطــن والشــتات، بام يف ذلــك بناء 
موقــف ضاغــط عــرب شــتى الوســائل الســلمية باجتــاه توفــر الظــروف 
لنمــو تيــار وطنــي وشــعبي يضــم احلريصــني عــىل النهــوض بالقضيــة 
الوطنيــة، ومجيــع املترريــن مــن االنقســام واملؤمنــني بــرورة إهنائــه، 
ــة  ــدة الوطني ــاء الوح ــادة بن ــار إع ــق مس ــىل ش ــادرا ع ــون ق ــث يك بحي
ــرر  ــل التح ــن أج ــال م ــطينية يف النض ــة الفلس ــة القضي ــتعادة مكان واس

الوطنــي والديمقراطــي.
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تقديم

والدراســات  السياســات  ألبحــاث  الفلســطيني  املركــز  يعتــرب 
اإلســرتاتيجية )مســارات( أن الوحــدة رضورة ال غنــى عنهــا، ووضــع 
ــدول  ــىل رأس ج ــه ع ــة إهنائ ــام وكيفي ــباب االنقس ــة أس ــة دراس مهم
ــخصيات  ــع ش ــاون م ــردا، وبالتع ــرة منف ــود كب ــام بجه ــه، وق أعامل
وجهــات عــدة، أمههــا الربنامــج املشــرتك »دعــم احلــوار الفلســطيني«، 
اهلــادف إىل املســامهة يف إعــادة بنــاء الوحــدة الوطنيــة، وينفــذ بالتعــاون 

.)CMI( ــة ــات الفنلندي ــادرة إدارة األزم ــارات ومب ــني مس ب

وجــاء اقــرتاح املســودة األوىل لوثيقــة الوحــدة الوطنيــة وطرحهــا 
ــم  ــا ت ــة م ــا حلصيل ــر ٢٠١٦، تتوجي ــباط/ فرباي ــام يف ش ــاش الع للنق
التوصــل إليــه، عــرب عمليــة حواريــة واســعة، اســتمرت عــدة ســنوات، 
بمشــاركة سياســيني ومســتقلني وفعاليــات جمتمــع مــدين وشــباب 
ــة، قطــاع غــزة،  شــملت كافــة التجمعــات الفلســطينية )الضفــة الغربي
ــة يف  ــات منفصل ــد اجتامع ــا عق ــتات(، كان آخره أرايض ١٩٤٨، الش
الضفــة والقطــاع وبــروت والدوحــة مــع أكثــر مــن مخســني شــخصية 
مــن قــادة عــدة فصائــل رئيســية مــن داخــل وخــارج منظمــة التحريــر، 

ــني. ــن اجلنس ــباب م ــطاء الش ــتقلة والنش ــخصيات املس والش

ويســتند طــرح الوثيقــة يف نســختها احلاليــة املعّدلــة، إضافــة إىل الورقــة 
املرجعيــة التفصيليــة املتاحــة لالطــالع ملــن يرغــب، إىل القواســم 
املشــرتكة التــي تــم التعبــر عنهــا يف ســياق املالحظــات واالقرتاحــات 
التــي قدمــت خــالل عــرشات الورشــات واللقــاءات احلواريــة حــول 
املســودة األوىل خــالل األشــهر الســتة املاضيــة، التــي نظمــت يف العديــد 
ــزة وأرايض  ــة وقطــاع غ ــة الغربي ــطينية يف الضف مــن التجمعــات الفلس
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٤٨ ولبنــان واألردن وبريطانيــا، إىل جانــب عــدد كبــر مــن املالحظــات 
ــخصيات  ــة وش ــل برملاني ــل وكت ــادة فصائ ــن ق ــي وردت م ــة الت املكتوب

ــة.  ــة وجمتمعي ــة وأكاديمي ــية وفكري سياس

ــتخالصات  ــن اس ــا ع ــه أساس ــرب في ــذي تع ــدر ال ــا بالق ــايل، فإهن بالت
القائمــني عــىل الربنامــج، فإهنــا أيضــا تعكــس آراء وخــربة وطنيــة عامة، 
ــه جهــود متنوعــة وفعاليــات ضاغطــة  كــام تســتند إىل مــا توصلــت إلي
مــن قبــل العديــد مــن القــوى السياســية واملنظــامت األهليــة والنســوية 
واملســتقلني واملجموعــات الشــبابية، وهــي مطروحــة للنقــاش العــام يف 
ــاء  ــو بن ــود نح ــد اجله ــبيل توحي ــطينية، يف س ــاط الفلس ــف األوس خمتل

موقــف وطنــي وشــعبي داعــم لتبنــي هــذه الوثيقــة.

ينطلــق مركــز مســارات يف ذلــك مــن دوره كمركــز تفكــر إســرتاتيجي 
والبدائــل،  السياســات واخليــارات  اقــرتاح  يســعى، عــن طريــق 
للمســامهة يف جتديــد الفكــر الســيايس كإحــدى أبــرز الوســائل املســاعدة 
عــىل إحــداث التغيــر املطلــوب، بعيــدا عــن لعــب دور ســيايس مبــارش، 
ــات  ــية واملجموع ــزاب السياس ــؤولية األح ــن مس ــدور م ــذا ال ألن ه

ــر. ــث والتفك ــز البح ــس مراك ــة ولي ــة املختلف ــوى االجتامعي والق

جذور االنقسام وأسبابه

إن حتليــل جــذور االنقســام وأســبابه بمثابــة نقطــة االنطــالق يف إعــادة 
بنــاء الوحــدة الوطنيــة، وأمههــا:

• االســتيطاين 	 االســتعامري  الصهيــوين  املــرشوع  إســرتاتيجية 
ــة  ــطيني، وحماول ــعب الفلس ــة الش ــىل جتزئ ــة ع ــري القائم العن
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 عــىل 
ــادة  ــة إع ــذ عملي ــوال إىل تنفي ــاع، وص ــة والقط ــني الضف ــل ب الفص
ــاط،  ــك االرتب ــة ف ــوان خط ــت عن ــاع حت ــط القط ــار يف حمي االنتش
التــي لعبــت املقاومــة دورا مهــام يف حدوثهــا، ولكنهــا اســتهدفت 
ــطينية،  ــة فلس ــة دول ــىل إقام ــق ع ــع الطري ــل، وقط ــق الفص تعمي
ــدم  ــل التق ــن أج ــاع م ــوراء يف القط ــوة إىل ال ــذ خط ــم تنفي واأله
عــرش خطــوات يف الضفــة، وبــث الفتنــة واالنقســام واالقتتــال يف 

ــطينية.  ــوف الفلس الصف

• االســتقطاب احلــاد بــني »فتــح« و«محــاس« الــذي ظهــر يف وجــود 	
ــا  ــز رشعيته ــادر لتعزي ــام إىل مص ــتند كل منه ــني تس ــني متوازنت قوت
حتــى يف ظــل االنقســام، كــام بّينــت نتائــج االنتخابــات الترشيعيــة 
ــاع،  ــىل القط ــاس« ع ــيطرة »مح ــع س ــه واق ــام يعكس ــابقة، وك الس

وســيطرة »فتــح« عــىل الضفــة.

• ــارات 	 ــني التي ــة ب ــة واأليديولوجي ــية والرباجمي ــات السياس اخلالف
والفصائــل الفلســطينية التــي تفاقمــت منــذ إبــرام اتفــاق أوســلو، 
ــاء  ــيلة إلبق ــة إىل وس ــا احلالي ــكلها ووظائفه ــلطة بش ــول الس وحت
ــىل  ــي ع ــس الداخ ــدان للتناف ــه، وإىل مي ــىل حال ــم ع ــع القائ الوض
مواقــع القــوة والنفــوذ حتــت االحتــالل، وعــدم قــدرة اخليــارات 
ــىل  ــل ع ــارات والفصائ ــذه التي ــن ه ــدة م ــرتاتيجيات املعتم واإلس
ــرح  ــطينية ويط ــة الفلس ــاء القضي ــد إحي ــد يعي ــار جدي ــق مس ش

ــي.  ــرر الوطن ــرتاتيجية التح ــة إلس ــارات بديل خي

• االرتباطــات والتأثــرات العربيــة واإلقليميــة والدوليــة، واملراهنــة 	
ــع  ــا م ــة عالقاهت ــات خارجي ــتخدام جه ــع اس ــرات، م ــىل املتغ ع
ــع  ــى م ــي ال تتالق ــا الت ــة مصاحله ــطينية خلدم ــراف الفلس األط
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ــطينية. ــة الفلس املصاحل

• ــة 	 ــىل اهليمن ــة ع ــة القائم ــد اللعب ــاء وقواع ــج اإلقص ــتمرار هن اس
والتفــرد وعــدم القناعــة بالرشاكــة السياســية والتعدديــة، ممــا عــزز 
وجــود طــرف أولويتــه اســتعادة قطــاع غــزة، مقابــل طــرف آخــر 

ــاع. ــاظ بالقط ــه االحتف أولويت

• نمــو مجاعــات مصالــح يف ظــل مســار أوســلو وبعــد وقــوع 	
ــتعادة  ــد الس ــا ألي جه ــاع، ومقاومته ــة والقط ــام يف الضف االنقس

ــدة. الوح

• ــاملة 	 ــة ش ــرح رؤي ــىل ط ــادر ع ــوي ق ــث ق ــار ثال ــود تي ــدم وج ع
ــي  ــف وطن ــاء موق ــس لبن ــن، تؤس ــأزق الراه ــن امل ــروج م للخ
وشــعبي ضاغــط إلهنــاء االنقســام وإعــادة بنــاء الوحــدة الوطنيــة 

ــة. ــذه الرؤي ــاس ه ــىل أس ع

أطراف عدة ووجهات نظر متباينة

اســتنادا إىل حصيلــة اللقــاءات احلواريــة مــع أكثــر من مخســني شــخصية 
ــل  ــني، وجمم ــن اجلنس ــباب م ــتقلني والش ــل واملس ــادة الفصائ ــن ق م
ــة«،  ــار املصاحل ــر مس ــم وتطوي ــة دع ــن »جمموع ــادرة ع ــق الص الوثائ
يمكــن  للوثيقــة،  األوىل  للمســودة  الالحقــة  العامــة  والنقاشــات 

ــاآليت: ــام ب ــاء االنقس ــأن إهن ــف بش ــل املواق ــص جمم تلخي

• الطــرف األول يــرى األولويــة إلعــادة قطــاع غــزة إىل »الرشعيــة«، 	
ــه  ــتمرار هيمنت ــو اس ــوب ه ــا، واملطل ــذت انقالب ــاس« نف وأن »مح
عــىل النظــام الســيايس وعــودة الســلطة الرشعيــة إىل قطــاع غــزة. 
ــي أو  ــاق وطن ــة )وف ــكيل حكوم ــىل تش ــام ع ــال قائ ــرح ح ويط
ــراء  ــر إلج ــيطرهتا عــىل القطــاع وحت ــة( تفــرض س ــدة وطني وح
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ــات. االنتخاب

• ــاس« 	 ــلطة »مح ــىل س ــاظ ع ــة للحف ــرى األولوي ــاين ي ــرف الث الط
ــة،  ــة منفصل ــالل حكوم ــن خ ــواء م ــازات، س ــة اإلنج ومراكم
ــل  ــم بمفاص ــا، والتحك ــل حالي ــو حاص ــام ه ــل ك ــة ظ أو حكوم
ــل  ــر أن يقب ــرف اآلخ ــىل الط ــة، وأن ع ــة واألمني ــة، املدني احلكوم
ــال رشوط،  ــة ب ــلطة واملنظم ــل يف الس ــك كام ــة كرشي أوال باحلرك
ــاع. ويطالــب بتطبيــق  ــي عــن الســيطرة عــىل القط ودون التخ
ــك،  ــىل ذل ــر ع ــة، دون أن ي ــدة متكامل ــة واح ــات كرزم االتفاق
ــة دون  ــب إضافي ــىل مكاس ــول ع ــة للحص ــي األولوي ــه يعط لكن

ــاع. ــىل القط ــيطرته ع ــط بس التفري

• ــل 	 ــن داخ ــطينية م ــل فلس ــدة فصائ ــن ع ــة م ــة مكون ــراف ثالث أط
املنظمــة وخارجهــا، تطــرح وجهــات نظــر وتقــوم بــأدوار متباينــة، 
كــام تتقاطــع معهــا وجهــات نظــر تطرحهــا منظــامت أهليــة 
ونســوية وجمموعــات مســتقلة وشــبابية ال تــزال تواصــل جهودهــا 

ــوزع إىل: ــام، وتت ــاء االنقس إلهن

ــوم  - ــوى أن تق ــا س ــح هل ــا ال يتي ــرى أن وزهن ــر ت ــة نظ وجه
ــاطة.  ــق والوس ــدور التوفي ب

ــات أو  - ــني االتفاق ــق بتحس ــكارا تتعل ــرح أف ــاٍن يط ــرف ث ط
كيفيــة تطبيقهــا، أو حتقيــق الوحــدة الوطنيــة، ال ســيام يف 
ــة، وإعــادة  ــرتاتيجية وطني جانبهــا الســيايس، مــن خــالل إس
ــي،  ــاس ديمقراط ــىل أس ــيايس ع ــام الس ــات النظ ــاء مكون بن
ــر، إذ يتــم يف ســياقها إعــادة بحــث  وبخاصــة منظمــة التحري
وظائــف الســلطة بــام حيررهــا مــن قيــود االتفاقيــات املوقعــة، 
ــث دون  ــار ثال ــكيل تي ــىل رضورة تش ــض ع ــد البع ــع تأكي م
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ــكيله.  ــىل تش ــا ع ــل حق العم

آراء تعطــي األولويــة إلهنــاء االنقســام أوال وإرجــاء البحث يف  -
الرؤيــة واإلســرتاتيجية وأســس الرشاكــة ملــا بعــد االنتخابات، 
وتطــرح تنظيــم فعاليــات متنوعــة عــرب تشــكيل جلنــة متابعــة، 
أو جمموعــات ضغــط مجاهــري ســلمي، أو »جمموعــة حكــامء« 
لــإرشاف والرقابــة والضغــط لتطبيــق االتفاقــات املوقعة دون 
ــى  ــي حتــول دون ذلــك، حت ــل الت ــة العراقي العمــل عــىل إزال
ــي والذهــاب  ــو كان املدخــل تشــكيل حكومــة توافــق وطن ل
إىل االنتخابــات مبــارشة، وتأجيــل امللفــات املعقــدة، بــام فيهــا 

الربنامــج الســيايس، إىل مــا بعــد ذلــك. 

• ــوى 	 ــارص أو ق ــا عن ــر تطرحه ــات نظ ــا وجه ــرى لدهي ــراف أخ أط
مــن خــارج الســياق الســيايس احلــايل، وتــرتاوح بــني التخويــن أو 
ــل  ــار بدي ــكيل إط ــب بتش ــة تطال ــف عدمي ــاذ مواق ــر أو اخت التكف
عــن منظمــة التحريــر، أو تــرى انتفــاء احلاجــة إىل وجــود إطــار أو 

ــطينيني. ــل الفلس ــد لتمثي ــان واح كي

مبادئ وقواعد ومنطلقات عامة

حتــدد الوثيقــة املبــادئ واملنطلقــات العامــة املوجهــة لعمليــة إعــادة بنــاء 
الوحــدة الوطنيــة، كــام يــأيت:

• االتفــاق عــىل عقــد اجتامعــي )ميثــاق وطنــي( عــىل أســاس إجــراء 	
مصاحلــة تارخييــة بــني خمتلــف التيــارات األيديولوجيــة والسياســية 
التــي تقبــل بمبــدأ الرشاكــة السياســية وأهــداف وقواعــد العمــل 

الوطنــي املشــرتك.

• التوافــق عــىل الربنامــج الســيايس باعتبــاره اإلســرتاتيجية السياســية 	
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والنضاليــة الناظمــة للكفــاح الفلســطيني خــالل املرحلــة القادمــة.

• إهنــاء االنقســام يف ســياق إعــادة بنــاء احلركــة الوطنيــة والتمثيــل، 	
ــرر  ــة حت ــطينية كقضي ــة الفلس ــة القضي ــة ومكان ــتعادة طبيع واس
وطنــي، وإعــادة بنــاء مؤسســات منظمــة التحريــر لتضــم خمتلــف 

ــي. ــيايس واالجتامع ــف الس ــوان الطي أل

• ــادة 	 ــا، وإع ــا ووظائفه ــلطة ودوره ــكل الس ــر يف ش ــادة النظ إع
حتديــد العالقــة مــع دولــة االحتــالل، والتحلــل مــن االلتزامــات 
املجحفــة بموجــب اتفــاق أوســلو وملحقاتــه االقتصاديــة واألمنية، 
والتوافــق عــىل وظيفــة االنتخابــات يف الــرشط االســتعامري الــذي 
ــتوى  ــىل املس ــرر ع ــا يتق ــوء م ــطيني، يف ض ــعب الفلس ــه الش يعيش
ــام  ــات النظ ــة مؤسس ــلطة وطبيع ــتقبل الس ــأن مس ــي بش الوطن

ــا. ــكلها ودوره ــطيني وش ــيايس الفلس الس

• الربــط بــني الوطنــي والديمقراطــي، إذ ال يتــم الرتكيــز عــىل املســار 	
الوطنــي العــام وفــق الــوارد أعاله عــىل حســاب التحديــات اليومية 
ــطينية يف  ــات الفلس ــا التجمع ــي تواجهه ــة الت ــر الوجودي واملخاط
الوطــن والشــتات، بــام يتطلبــه ذلــك مــن برامــج عمــل وسياســات 
ــة  ــة والثقافي ــة واالجتامعي ــكالت االقتصادي ــة املش ــة ملعاجل موّجه

والتعليميــة وغرهــا يف خمتلــف التجمعــات.

محددات ووسائل التوافق على المبادئ والمنطلقات

تقــرتح الوثيقــة عــددا مــن املحــددات والوســائل للتوافــق عــىل املبــادئ 
واملنطلقــات العامــة املذكــورة أعــاله، يمكــن تلخيصهــا بــام يــأيت: 

• ــادات مــن 	 إطــالق حــوار وطنــي شــامل ومســتدام، بمشــاركة قي
خمتلــف ألــوان الطيــف الســيايس، وممثلــني عــن خمتلــف التجمعات 
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ــني  ــارج واملــرأة والشــباب والقطاع ــطني التارخييــة واخل يف فلس
ــث  ــدد، بحي ــر وحم ــي قص ــقف زمن ــن س ــاص، ضم ــي واخل األه
ال يتوقــف إال عنــد بلــورة رؤيــة وطنيــة شــاملة تتضمــن االتفــاق 
ــام  ــدة، ب ــاء الوح ــادة بن ــة إلع ــات املوّجه ــادئ واملنطلق ــول املب ح
يمّهــد اللتئــام اإلطــار القيــادي املؤقــت بعــد توســيعه بضــم ممثلــني 
عــن الشــتات واملــرأة والشــباب واملجتمــع املــدين، كصيغــة مؤقتــة 
إىل حــني عقــد املجلــس الوطنــي بمشــاركة مجيــع األطيــاف، ودون 

ــات املنظمــة. ــات هيئ ــة وصالحي أن يمــس ذلــك بمكان

• ــة 	 ــا، وبخاص ــل إليه ــم التوص ــي ت ــات الت ــن االتفاق ــالق م االنط
»اتفــاق القاهــرة« و«وثيقــة الوفــاق الوطنــي«، مــع معاجلــة 
البنــود اخلالفيــة، والتوافــق عــىل القضايــا التــي جتاهلتهــا اتفاقــات 

ــة. املصاحل

• االنطــالق مــن معادلــة تعــزز أســس الرشاكــة السياســية يف إطــار 	
نظــام ســيايس موحــد وفــق مبــادئ الديمقراطيــة والتعدديــة 
وحــق االختــالف، وهــي معادلــة تتطلــب إهنــاء ســيطرة »محــاس« 
االنفراديــة عــىل قطــاع غــزة، وكذلــك إهنــاء هيمنــة »فتــح« 
ــد  ــح قواع ــلطة، لصال ــة والس ــات املنظم ــىل مؤسس ــة ع االنفرادي
ــي  ــة تراع ــات الوطني ــية والعالق ــاة السياس ــة للحي ــدة ناظم جدي
باقــي  تقــي  كــام ال  السياســية،  القــوى  أوزان  املتغــرات يف 
ــامت  ــاءات ومنظ ــتقلني وكف ــباب ومس ــاء وش ــن نس ــات م املكون
جمتمــع مــدين يف الوطــن والشــتات عــن املشــاركة يف عمليــة صنــع 

ــرار.   الق

• مراعــاة أن إعــادة انتشــار قــوات االحتــالل مــن داخــل قطــاع غــزة 	
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ــة  ــني الضف ــروف ب ــن يف الظ ــن التباي ــا م ــت نوع ــه أحدث إىل حميط
والقطــاع، وبخاصــة مــن حيــث بنيــة ومهــامت املؤسســات املدنيــة 
واألمنيــة للســلطة يف القطــاع، ووجــود التشــكيالت املســلحة 
ــاع، دون  ــة يف القط ــية والتنموي ــات املعيش ــة، واالحتياج للمقاوم
أن يغــّر ذلــك مــن املكانــة السياســية والقانونيــة للضفــة والقطــاع 

ــدة. ــة واح ــة وطني ــان ملرجعي ــة، وخيضع ــام أرايض حمتل بوصفه

• اعتــامد مبــدأ الرزمــة الشــاملة، وهــو مــا يتطلــب أن يفــي احلــوار 	
ــات  ــة يف أولوي ــع مرون ــا، م ــة القضاي ــامل حــول كاف إىل اتفــاق ش
وخطــوات التنفيــذ وفــق جــداول زمنيــة متفــق عليهــا، يتــم تطبيقها 
ــة  ــات الرزم ــع ملف ــن توزي ــة م ــه الوثيق ــا تقرتح ــي م ــكل يراع بش
الشــاملة عىل مســتويني، بــام يســهل عمليتــي التوافق والتنفيــذ يف آن 
واحــد يف ضــوء التعقيــدات املرتتبــة عــىل فــرتة االنقســام الطويلــة.

• التجمعــات 	 واحتياجــات  مشــكالت  معاجلــة  رهــن  عــدم 
ــع  ــول مجي ــي ح ــق وطن ــل إىل تواف ــني التوص ــطينية إىل ح الفلس
القضايــا، أو الــرشوع يف تنفيــذ مــا يتفــق عليــه وفــق مبــدأ 
ــة  ــكالت اليومي ــة املش ــك معاجل ــب ذل ــاملة. ويتطل ــة الش الرزم
ــع  ــك النامجــة عــن الوض ــات، كتل ــة يف هــذه التجمع ذات األولوي
الكارثــي يف قطــاع غــزة )الكهربــاء، املعابــر، امليــاه، البطالــة، 
ــطينيني، ال  ــود الفلس ــز صم ــات تعزي ــر متطلب ــالج..(، وتوف الع
ســيام يف القــدس واملناطــق املصنفــة )ج(، وكذلــك إســناد النضــال 
اليومــي للفلســطينيني يف أرايض ٤٨، وتوفــر احلاميــة لالجئــني 
االقتصاديــة  مشــكالهتم  ومعاجلــة  الشــتات  يف  الفلســطينيني 

واالجتامعيــة، وبخاصــة يف ســوريا ولبنــان.   
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الرزمة الشاملة

ثمــة حاجــة خلطــة عمــل لتحقيــق الوحــدة عــرب عمليــة تدرجييــة خــالل 
ــام. إن  ــن االنقس ــم ع ــع الناج ــدات الواق ــا تعقي ــة تفرضه ــرتة انتقالي ف
ــأنه أن  ــن ش ــة م ــرتة االنتقالي ــة يف الف ــة والنهاي ــي البداي ــف نقطت تعري
يوفــر إطــارا خلطــوات العمــل ضمــن العمليــة التدرجييــة، إذ تربــط بــني 
ــتجابة  ــة، واالس ــن جه ــة م ــة العام ــا الوطني ــة القضاي ــات معاجل متطلب
الحتياجــات املواطنــني مــن جهــة أخــرى، وتكــون كفيلــة بنقــل 
ــوم إىل نقطــة  ــي يقفــون فيهــا الي الفلســطينيني مــن نقطــة االنقســام الت

ــا.  ــول إليه ــون يف الوص ــي يرغب ــدة الت الوح

تشــمل الفــرتة االنتقاليــة التوافــق عــىل ملفــات أساســية، تشــكل 
بمجملهــا رزمــة شــاملة لتحقيــق الوحــدة الوطنيــة، والــرشوع يف عملية 
تنفيــذ تدرجييــة ملــا ُيتفــق عليــه بموجــب آليــات حمــددة وجــدول زمنــي 
ــامل  ــي ش ــوار وطن ــالق ح ــكل إط ــة. ويش ــكل مرحل ــه ل ــق علي متف
ــني  ــة، يف ح ــة البداي ــل نقط ــة العم ــراءات خط ــوات وإج ــول خط ح
ــة.  ــة للفــرتة االنتقالي ــة نقطــة النهاي ــة الوطني ــاء الرشعي ــرب إعــادة بن تعت
ــة  ــتويات خط ــذ مس ــىل تنفي ــود ع ــز اجله ــني، ترتك ــني النقطت ــني هات وب
ــي  ــة تنته ــارات متكامل ــة ذات مس ــة مرتابط ــة بنائي ــرب عملي ــل ع العم

ــاملة. ــة الش ــات الرزم ــاز ملف بإنج

تتــوزع خطــة العمــل خــالل الفــرتة االنتقاليــة عــىل مســتويني رئيســيني 
ــاملة  ــة الش ــات الرزم ــىل ملف ــق ع ــام التواف ــة هل ــة الضامن ــون املظل تك
املطلــوب هــو االتفــاق أوال عــىل  أن  الوحــدة. أي  بنــاء  إلعــادة 
القضايــا التــي يتوجــب معاجلتهــا ضمــن هذيــن املســتويني، وإذا تعــذر 
ــدء باالتفــاق  ــاملة يمكــن الب ــة الش ــع ملفــات الرزم ــىل مجي االتفــاق ع
عــىل ملفــات املســتوى األول، مــا ســيوفر أجــواء إجيابيــة تســاعد عــىل 
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ــمل:  ــات، وتش ــي امللف ــىل باق ــاق ع ــوار لالتف ــاح احل إنج

املستوى األول:

ويتضمــن ثالثــة ملفــات تطــرح عــىل أجنــدة احلــوار الوطنــي الشــامل، 
ويتــم الــرشوع بتنفيــذ التوافقــات بشــأهنا، وهــي:

اإلسرتاتيجية السياسية والنضالية )الربنامج السيايس(. 	. 
السلطة/ »الدولة« واحلكومة. 	. 
دور ومهامت اإلطار القيادي املؤقت خالل الفرتة االنتقالية. 	. 

املستوى الثاين:

ــىل  ــة ع ــة الوطني ــاء الرشعي ــادة بن ــق بإع ــع املتعل ــف الراب ــن املل ويتضم
ــار  ــدة اإلط ــىل أجن ــرح ع ــلطة، ويط ــر والس ــة التحري ــتوى منظم مس
ــذا  ــمل ه ــه، ويش ــام اجتامعات ــيعه وانتظ ــد توس ــت بع ــادي املؤق القي

ــة:  ــالث اآلتي ــا الث ــف القضاي املل

العقد االجتامعي )امليثاق(. 	. 

إعادة بناء التمثيل الوطني ومؤسسات املنظمة. 	. 

االنتخابات. 	. 

تشــكل هــذه امللفــات األربعــة األســاس املوّجــه خلطــة العمــل خــالل 
ــادة  ــة إع ــاز عملي ــا إلنج ــع بعضه ــل م ــي تتكام ــة، الت ــرتة االنتقالي الف
ــن  ــتوى األول ضم ــق يف املس ــح التواف ــة، إذ يتي ــدة الوطني ــاء الوح بن
ــة  ــات الثالث ــذ يف امللف ــة التنفي ــرشوع يف عملي ــر ال ــي قص ــقف زمن س
األوىل، التــي تشــكل بحــد ذاهتــا داعــام للتوافــق يف املســتوى الثــاين عــىل 
ــا  ــر هل ــة والتحض ــة الوطني ــاء الرشعي ــادة بن ــق بإع ــع املتعل ــف الراب املل
خــالل الفــرتة االنتقاليــة. وتوضــح الوثيقــة أدنــاه وســائل التوافــق عــرب 
ــة  ــر اخلاص ــس واملعاي ــتويني، واألس ــن املس ــي يف كل م ــوار الوطن احل
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بــكل مــن هــذه امللفــات.

تدعــو الوثيقــة إىل إطــالق حــوار وطنــي شــامل ومســتدام، بمشــاركة 
قيــادات مــن خمتلــف ألــوان الطيــف الســيايس وممثلــني عــن التجمعــات 
والشــباب  واملــرأة  واخلــارج،  التارخييــة  فلســطني  يف  الفلســطينية 
والقطاعــني األهــي واخلــاص، ضمــن ســقف زمنــي قصــر وحمــدد، إذ 

ــق اآليت: ــد حتق ــف إال عن ال يتوق

• االتفــاق عــىل اإلطــار العــام مللفــات الرزمــة الشــاملة التــي ينبغــي 	
توفــر توافــق ملــزم عــىل إنجازهــا خــالل الفــرتة االنتقاليــة، 
ــة،  ــية والنضالي ــرتاتيجية السياس ــة: اإلس ــات األربع ــمل امللف وتش
ــاء  ــادة بن ــة، إع ــة« واحلكوم ــلطة/ »الدول ــادي، الس ــار القي اإلط

ــة. ــة الوطني الرشعي

• ــس 	 ــادئ واألس ــامل املب ــي الش ــوار الوطن ــدة احل ــىل أجن ــرح ع تط
املوجهــة للتوافــق عــىل خطــة العمــل ضمــن املســتوى األول، التــي 

تشــمل امللفــات الثالثــة األوىل، بــام يف ذلــك آليــات التنفيــذ.

• ــة 	 ــم الــرشوع يف عملي مــع إنجــاز التوافــق عــىل هــذه امللفــات، يت
التنفيــذ، وحيــال امللــف الرابــع الســتكامل احلــوار بشــأن تفاصيلــه 
وآليــات التنفيــذ واجلــدول الزمنــي ضمــن اإلطــار القيــادي 
املؤقــت بعــد توســيعه بضــم ممثلــني عن الشــتات واملــرأة والشــباب 
واملجتمــع املــدين، كصيغــة مؤقتــة إىل حــني عقــد املجلــس الوطنــي 
بمكانــة  ذلــك  يمــس  أن  ودون  األطيــاف،  مجيــع  بمشــاركة 

ــة. ــات املنظم ــات هيئ وصالحي
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المستوى األول
اإلستراتيجية، اإلطار القيادي، الحكومة

يشــمل املســتوى األول القضايــا الثــالث أدنــاه، ويقــرتح التوافــق عــىل 
أسســها وآليــات التنفيــذ واجلــدول الزمنــي مــن خــالل حــوار وطنــي 
ــث  ــن حي ــيام م ــا، ال س ــاء عليه ــا للبن ــه أساس ــكل خمرجات ــامل تش ش
ــوىل  ــة تت ــة وطني ــود حكوم ــيايس ووج ــج الس ــىل الربنام ــق ع التواف
ــة واألمنيــة، ومعاجلــة  ــة إعــادة توحيــد مؤسســات الســلطة املدني عملي
املشــكالت االقتصاديــة واالجتامعيــة، واالهتــامم بملــف املصاحلــة 
ــادي  ــار القي ــام اإلط ــواء اللتئ ــة األج ــهم يف هتيئ ــام يس ــة، ب املجتمعي
املؤقــت ومتابعــة معاجلــة قضايــا املســتوى الثــاين يف خطــة العمــل حتــى 

ــة. ــرتة االنتقالي ــة الف هناي

أوال: اإلسراتيجية السياسية والنضالية )الربنامج السيايس(

إن املــأزق العــام الــذي متــر بــه القضيــة والقيــادة والفصائــل والنخــب، 
وانســداد أفــق خيــار املفاوضــات، وتعّطــل خيــار املقاومــة، والتقــارب 
امللمــوس الــذي حــدث يف مواقــف معظــم الفصائــل والتيــارات 
ــات  ــع اتفاق ــايل، وتوقي ــيايس والنض ــج الس ــال الربنام ــطينية حي الفلس
املصاحلــة واعتــامد وثيقــة الوفــاق الوطنــي، جيعــل إمكانيــة التوافــق عــىل 
هــذا الربنامــج ممكنــة، وبخاصــة أنــه يشــكل مفتــاح التقــدم واالتفــاق 

ــا األخــرى. عــىل القضاي

تشــكل وثيقــة الوفــاق الوطنــي )وثيقــة األرسى( أساســا صاحلــا ينطلــق 
منــه احلــوار، عــىل أن يراعــي التوافــق الوطنــي عــىل الربنامج الســيايس/ 

اإلســرتاتيجية السياســية والنضاليــة للمرحلــة القادمــة مــا يأيت: 

• الطبيعيــة والتارخييــة والقانونيــة 	 التمســك بخطــاب احلقــوق 
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للشــعب الفلســطيني، واالنطــالق مــن اهلــدف الوطنــي املتمثــل يف 
ــام  ــطينيني أين ــكل الفلس ــا ل ــا مجعي ــه حق ــر بصفت ــر املص ــق تقري ح
وجــدوا، وعــودة الالجئــني إىل الديــار التــي هجــروا منهــا، وإهنــاء 
ــتقالل  ــمل االس ــد يش ــام ق ــة، ب ــتيطان والعنري ــالل واالس االحت
ــا  ــدود ١٩٦7 وعاصمته ــىل ح ــيادة ع ــة ذات س ــي يف دول الوطن
ــة  ــة واجلامعي ــوق الفردي ــن احلق ــاع ع ــل الدف ــدس، دون جتاه الق
للفلســطينيني أينــام تواجــدوا، بــام يف ذلــك حــق املســاواة الفرديــة 
والقوميــة للفلســطينيني يف أرايض ٨٤، إىل حــني التوصــل إىل حــل 
ــاس  ــىل أس ــز ع ــي الناج ــرر الوطن ــل بالتح ــذري يتمث ــي ج تارخي
هزيمــة وتفكيــك النظــام الصهيــوين االســتعامري االســتيطاين 
ــية  ــازات سياس ــن امتي ــه م ــتمل علي ــام يش ــه ب ــري، وإهنائ العن

ــه. ــح مع ــش أو التصال ــس التعاي ــتعِمرين، ولي ــة للمس مجاعي

• ــن 	 ــا م ــة انطالق ــة القادم ــة للمرحل ــرتاتيجية الوطني ــة اإلس صياغ
ــة  ــاري الدول ــني خي ــا ب ــرورة تناقض ــم بال ــث ال يقي ــار ثال خي
ــىل  ــه ال يتخ ــدة، أي أن ــة الواح ــىل أرايض ٦7 والدول ــتقلة ع املس
ــة واحلــل التارخيــي، وال يتجاهــل  ــة واحلقــوق التارخيي عــن الرواي
ــتمرار  ــاة اس ــك مراع ــب ذل ــره. ويتطل ــعى لتغي ــل يس ــع ب الواق
اجلهــود الســتنفاد فــرص احلــل القائــم عــىل فكــرة إقامــة الدولــة 
ــع  ــن م ــه، ولك ــة حتقيق ــد صعوب ــن تزاي ــم م ــطينية، بالرغ الفلس
ــات  ــاء متطلب ــرى وبن ــرتاتيجية األخ ــارات اإلس ــح اخلي رضورة فت

ــا. ــال إليه االنتق

• إقامــة الدولــة ليســت عــىل مرمــى حجــر، وأي حــل وطنــي آخــر، 	
بــام يف ذلــك التحريــر الكامــل أو الدولــة الواحــدة، ال يــزال بعيــدا، 
ــوى،  ــن الق ــر موازي ــىل تغي ــز ع ــل يرك ــاح طوي ــة إىل كف وبحاج
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وجعــل االحتــالل مكلفــا إلرسائيــل.

• املقاومــة بكافــة أشــكاهلا، بــام فيهــا املســلحة، حــق وواجــب، بــام 	
ينســجم مــع القانــون الــدويل، مــع مراعــاة التوافــق الوطنــي عــىل 
الشــكل األكثــر نجاعــة يف كل مرحلــة مــن جهــة، وخصوصيــات 
ــرى،  ــة أخ ــن جه ــطينية م ــات الفلس ــن التجمع ــاع كل م وأوض
ــار طبيعــة اللحظــة  ــة إىل إدارهتــا بشــكل يأخــذ بعــني االعتب إضاف
ــىل  ــات ع ــن انعكاس ــا م ــب عليه ــن أن يرتت ــا يمك ــية، وم السياس

ــه. ــطيني وقضيت ــعب الفلس الش

• ــك 	 ــة، والتمس ــة أمركي ــة برعاي ــات الثنائي ــار املفاوض ــض إط رف
بعــدم العــودة إىل املفاوضــات إال عــىل أســاس االلتــزام باحلقــوق 
ــات  ــر دويل ذي صالحي ــار مؤمت ــطينية أوال، ويف إط ــة الفلس الوطني
ــىل أســاس  كاملــة، ودور مســتمر برعايــة األمــم املتحــدة، وع
ــق  ــدة وف ــم املتح ــرارات األم ــق ق ــدف تطبي ــدويل، وهب ــون ال القان

ــأهنا. ــاوض بش ــادة التف ــس إع ــدد ولي ــي حم ــدول زمن ج

• الســلطة ودورهــا ووظائفهــا، ولــو 	 النظــر يف شــكل  إعــادة 
بشــكل متــدرج، والعمــل عــىل التحلــل مــن التزاماهتــا السياســية 
واالقتصاديــة واألمنيــة بموجــب اتفــاق أوســلو وملحقاتــه، 
والفصــل بينهــا وبــني املنظمــة، واحلــرص عــىل عــدم وجــود مجيــع 
مؤسســات املنظمــة الرئيســية يف األرض املحتلــة، وحتويــل الســلطة 
ــة  ــة وخدماتي ــلطة إداري ــا س ــة، بوصفه ــن أدوات املنظم إىل أداة م
ونقــل الســلطات السياســية إىل املنظمــة. ويتطلــب ذلــك التوافــق 
عــىل اخليــارات الفلســطينية للمرحلــة القادمــة، بــام يف ذلــك شــكل 
الســلطة وبنيــة نظامهــا الســيايس يف ضــوء مــا يرتتــب عــىل اخليــار 
الفلســطيني املرغــوب، ومكانــة فلســطني كدولــة بصفــة مراقــب يف 
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ــىل األرض.  ــالل ع ــع االحت ــراع م ــات ال ــدة، ومقتضي ــم املتح األم

• الوطنيــة 	 احلقــوق  إىل  يســتند  أن  بــد  ال  ســيايس  برنامــج  أي 
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 

ــوى. ــن الق ــمح موازي ــا تس عندم

• أي 	 فلســطيني،  جتمــع  كل  وحقــوق  مطالــب  ودعــم  إســناد 
دعــم نضــال الفلســطينيني يف أرايض ٤٨ ضــد التمييــز ومــن 
أجــل االعــرتاف بحقوقهــم كأفــراد وكأقليــة قوميــة، ودعــم 
ــن  ــرر م ــل التح ــن أج ــة م ــة الغربي ــطينيني يف الضف ــال الفلس نض
االحتــالل 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 املخيــامت يف الشــتات 
ــوق  ــن احلق ــم م ــي حترمه ــني الت ــي والقوان ــتفراد األمن ــد االس ض
اإلنســانية واالجتامعيــة - االقتصاديــة واملدنيــة، ومــن أجــل توفــر 
اخلدمــات الروريــة )تعليــم وصحــة وتشــغيل مــن قبــل وكالــة 
الغــوث(، ودعــم نضــال الشــتات بشــكل عــام مــن أجــل إحقــاق 

ــي. ــردي ومجاع ــق ف ــة كح ــطني التارخيي ــودة إىل فلس ــق الع ح

• ــاور 	 ــن املح ــن أي م ــطينية ع ــات الفلس ــف والسياس ــأي باملواق الن
القضيــة  مكانــة  واســتعادة  والدوليــة،  واإلقليميــة  العربيــة 
ــك  ــى كذل ــا أن تبق ــة، وعليه ــة جامع ــا قضي ــطينية بصفته الفلس
دون أن تكــون جــزءا مــن أي حمــور، وتعزيــز هويــة ودور خمتلــف 
القــوى الفلســطينية باعتبارهــا جــزءا مــن حركــة التحــرر الوطنــي 
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ــي أو  ــي أو أيديولوج ــاط تنظيم ــن أي ارتب ــدا ع ــطينية، بعي الفلس
ــة. ــات خارجي ــع جه ــيايس م س

• اعتــامد سياســة عــدم التدخــل يف الشــؤون الداخليــة للبلــدان 	
مــن  الفلســطينية  اجلبهــة  وحتصــني  العربيــة،  وغــر  العربيــة 

اخلارجيــة. التدخــالت 

• ــوم 	 ــن مفه ــا م ــطينية انطالق ــة الفلس ــدويل للقضي ــد ال ــل البع تفعي
ــطينية  ــة الفلس ــل العضوي ــة لتفعي ــامد خط ــراع، واعت ــل ال تدوي
يف املؤسســات واملحاكــم الدوليــة انطالقــا مــن اســتخدام القانــون 
ــطينية،  ــوق الفلس ــم احلق ــدة لدع ــم املتح ــرارات األم ــدويل وق ال
ومالحقــة وحماســبة إرسائيــل عــىل جرائمهــا املســتمرة، وبخاصــة 
يف حمكمــة اجلنايــات الدوليــة، وتوســيع املقاطعــة ومقاومــة التطبيــع 

بكافــة أشــكاله. 

ثانيا: احلكومة وبرناجمها

ــوار  ــرب ح ــاملة ع ــة الش ــات الرزم ــىل ملف ــق ع ــة أن التواف ــرى الوثيق ت
وطنــي شــامل ومســتدام وفــق جــدول زمنــي قصــر حتــى التوصــل إىل 
اتفــاق؛ يوفــر املقومــات لنجــاح احلكومــة يف أداء مهامهــا، بــام يف ذلــك 
ــالل  ــع االحت ــة م ــد العالق ــادة حتدي ــياق إع ــة يف س ــوات املطلوب اخلط
خــالل الفــرتة االنتقاليــة وفــق متطلبــات اإلســرتاتيجية السياســية 
والنضاليــة، ومعاجلــة املشــكالت اليوميــة للمواطنــني وتداعيــات 
ــاة  ــع مراع ــرتة، م ــذه الف ــالل ه ــتويات خ ــف املس ــىل خمتل ــام ع االنقس

ــة:    ــامت اآلتي ــددات وامله املح

• االنطــالق يف تعريــف العالقــة والتعامــل مــع إرسائيــل باعتبارهــا 	
ــة  ــكا يف »عملي ــس رشي ــدو ولي ــالل وع ــلطة احت ــع س ــة م عالق
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ســالم«، مــا يقتــي وضــع هــدف التخلــص مــن اتفــاق أوســلو 
ــة، تتضمــن إعــادة النظــر يف دور  ــه أساســا خلطــة تدرجيي والتزامات
ــع  ــات م ــواع العالق ــع كل أن ــا، وقط ــكلها ووظائفه ــلطة وش الس
إرسائيــل إال مــا تفرضــه الــرورة لتســير أمــور احليــاة واملعيشــة 

ــالل.  ــت االحت حت

• ــار 	 إن اخلطــوات واإلجــراءات الــواردة أعــاله تأخــذ بعــني االعتب
الطبيعــة املؤقتــة للفــرتة االنتقاليــة إىل حــني التوافــق عــىل إعــادة بناء 
الرشعيــة الوطنيــة يف املســتوى الثــاين لــدى التئــام اإلطــار القيــادي 
املؤقــت، وكذلــك االســتعداد ملتطلبــات إحــداث التغيــرات 
الالزمــة يف بنيــة ودور مؤسســات النظــام الســيايس عــىل مســتوى 
الســلطة مــع االنتقــال للمرحلــة التاليــة للفــرتة االنتقاليــة، يف ضوء 
مــا يتــم التوافــق عليــه الحقــا يف املســتوى الثــاين )رئاســة للســلطة 
ــة  ــة التنفيذي ــا للجن ــة مهامه ــة أو إحال ــاء احلكوم ــة، بق أو للدول
ــة، انتخــاب جملــس ترشيعــي أو برملــان  للمنظمــة كحكومــة الدول
ــاء  ــاب أعض ــاء بانتخ ــييس أو االكتف ــس تأس ــكيل جمل ــة أو تش دول
املجلــس الوطنــي وتفويــض املنتخبــني منهــم يف الضفــة والقطــاع 

ــة..(.   بمهــام ترشيعي

• التمييــز بــني برنامــج املنظمــة كممثــل جلميــع الفلســطينيني جيــب 	
أن حيفــظ روايتهــم وحقوقهــم التارخييــة، ويرعــى شــؤون جتمعــات 
واالجتامعيــة  واالقتصاديــة  السياســية  املجــاالت  يف  الشــتات 
ــذي  ــة« ال ــلطة/ »الدول ــج الس ــني برنام ــة، وب ــة واحلياتي والثقافي
ينبغــي أن يشــتق منــه كناظــم ألهــداف وإســرتاتيجية العمــل 
الســيايس والنضــايل، وأن خيــدم عمليــة اخلــروج مــن مســار أوســلو 
والتزاماتــه وقيــوده، وأن يركــز عــىل توفــر اخلدمــات للمواطنــني، 
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ــة. ــكالهتم اليومي ــة مش ومعاجل

• العمــل وفــق مبــدأ التجــاور بــني الســلطة واملقاومــة وفــق أســس 	
ومبــادئ ناظمــة هلــذه العالقــة حتددهــا القيــادة الواحــدة يف ضــوء 
متطلبــات وأهــداف اإلســرتاتيجية السياســية والنضاليــة للمرحلــة 
ــن  ــة، م ــات اإلرسائيلي ــة املخطط ــة ملواجه ــورة خط ــة، وبل القادم
ــة لدعــم صمــود ومقاومــة الفلســطينيني،  خــالل إجــراءات عملي

ــة يف الضفــة والقطــاع.  دون جتاهــل توفــر احتياجاهتــم اليومي

• إيــالء اهتــامم خــاص لوضــع وتنفيــذ برنامــج عمــل موّجــه لتعزيــز 	
ــة القــدس، وينطلــق مــن  الصمــود عــىل كافــة املســتويات يف مدين
أن إنجــاز وحــدة وطنيــة بالقــدس مهمــة سياســية وجمتمعيــة 
ــة  ــاب مرجعي ــل غي ــة يف ظ ــة وعاجل ــة ملح ــة واقتصادي وتعليمي
وعنــوان فلســطيني موحــد، وتزايــد التهديــدات واألخطــار، 
ــة.  ــة ميداني ــادة وطني ــكيل قي ــدس لتش ــاع يف الق ــج األوض ونض

• ــيا 	 ــا سياس ــد برناجم ــي أن تعتم ــة ينبغ ــدة وطني ــة وح أي حكوم
ــكالت  ــج املش ــود، ويعال ــزز الصم ــا يع ــا ثقافي ــا اجتامعي اقتصادي
أســاس  عــىل  االجتامعيــة  التوتــرات  مــن  اليوميــة، وخيفــف 
االلتــزام بمبــدأ العدالــة االجتامعيــة، ويكــون مشــتقا مــن وخيــدم 
ــادي  ــار القي ــن اإلط ــرة م ــة املق ــية والنضالي ــرتاتيجية السياس اإلس
املؤقــت للمنظمــة إىل حــني انعقــاد املجلــس الوطنــي. كــام ينبغــي 
إعطــاء أولويــة لرفــع احلصــار عــن قطــاع غــزة، ومعاجلــة األوضاع 

ــه.  ــة في الكارثي

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

ــكاله. أش
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• ــجون 	 ــة األرسى يف س ــم قضي ــل لدع ــة عم ــذ خط ــورة وتنفي بل
ــات  ــدويل واملؤسس ــع ال ــة املجتم ــاس مطالب ــىل أس ــالل، ع االحت
ــة بتحمــل مســؤولياهتا يف التدخــل وتوفــر احلاميــة آلالف  احلقوقي
األرسى القابعــني يف الســجون إىل حــني حتررهــم، يف ظــل املخاطــر 
املتزايــدة التــي تتهددهــم مــع تنامــي التطــرف والفاشــية يف 
إرسائيــل، واتســاع محــالت االعتقــال، وبخاصــة اعتقــال األطفــال 
واالعتقــال اإلداري التعســفي واالمهــال الطبــي وسياســة التعذيب 
وغرهــا، مــع تفــي ظواهــر االنتقــام جتــاه األرسى، الســيام 
ــة يف  ــني منهــم، وكذلــك التوجــه إىل حمكمــة العــدل الدولي املرب
ــطينيني أرسى  ــار األرسى الفلس ــوى باعتب ــتصدار فت ــاي الس اله
ــة  ــة، وبخاص ــدات الدولي ــق واملعاه ــم املواثي ــق عليه ــرب تنطب ح

ــة. ــف الرابع ــة جني وثيق

• ــاركة 	 ــرار بمش ــع الق ــة صن ــة يف عملي ــة الوطني ــاء الرشاك ــادة بن إع
ــي  ــي الت ــيايس واالجتامع ــري الس ــف الفك ــوان الطي ــف أل خمتل
ــس  ــع أس ــد، ووض ــاء ألح ــية دون إقص ــة السياس ــن بالرشاك تؤم
ــاع السياســية والقانونيــة واإلداريــة والوظيفيــة  ملعاجلــة األوض

ــه:  ــاس موّج ــن اآليت كأس ــا م ــة انطالق واألمني

حــق املقاومــة مقــدس وال مســاس بالتشــكيالت العســكرية  -
ــالل  ــن خ ــا، م ــدة هل ــة موح ــكيل مرجعي ــة رشط تش املقاوم
جبهــة مقاومــة وطنيــة موحــدة متــارس عملهــا انطالقــا 
ــي  ــرار وطن ــا لق ــدة، ووفق ــة املوح ــرتاتيجية الوطني ــن اإلس م

ــدة. ــة املوح ــات الوطني ــادة واملؤسس ــذه القي ــرتك تتخ مش

األمــم  - يف  املراقبــة  صفتهــا  بموجــب  والدولــة  املنظمــة 
املتحــدة للفلســطينيني أينــام كانــوا، أمــا الســلطة واملؤسســات 
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ــت  ــطيني حت ــع الفلس ــؤون املجتم ــي إلدارة ش ــا فه ــة هل التابع
ــس  ــىل أس ــاهتا، ع ــاء مؤسس ــاد بن ــب أن يع ــالل، وجي االحت
مهنيــة ووطنيــة بعيــدا عــن احلزبيــة والفصائليــة، ووفــق 
ــالل. ــلطة االحت ــع س ــة م ــد العالق ــادة حتدي ــات إع مقتضي

• اعتــامد معايــر مهنيــة يف إعــادة توحيــد وهيكلــة ودمــج املؤسســات 	
املدنيــة )الــوزارات( تنطلــق يف حتديــد حجــم اجلهــاز اإلداري وفــق 
ــوري  ــرشوع الف ــي ال ــذي يقت ــر ال ــة. األم ــات الفعلي االحتياج
يف تشــكيل جلنــة خمتصــة تتــوىل اإلرشاف عــىل عمليــة إعــادة 
ــة وقطــاع غــزة عــىل  اهليكلــة جلميــع املؤسســات يف الضفــة الغربي
ــات، إذ  أســس ومعايــر حمــددة تســتجيب لالحتياجــات واألولوي
ــكني  ــي بتس ــرة تنته ــرتة قص ــالل ف ــة خ ــذه العملي ــاز ه ــم إنج يت

ــدة. ــات املعتم ــق اهليكلي ــني وف املوظف

• وضــع خطــة إلعــادة توحيــد األجهــزة األمنيــة وهيكلتهــا ودجمهــا، 	
يمكــن أن تكــون تدرجييــة، بــإرشاف اللجنــة األمنيــة العليــا وفــق 
ــا  ــن تضخمه ــد م ــن احل ــا م ــة، وانطالق ــاق املصاحل ــوص اتف نص
ــات  ــاب قطاع ــىل حس ــة ع ــىل املوازن ــه ع ــذي تضيف ــبء ال والع
ــاج  ــم اإلنت ــة ودع ــة والثقاف ــة والزراع ــم والصح ــة كالتعلي حيوي
ــة  ــة بالضف ــاز الرشط ــاء جه ــادة بن ــة بإع ــدأ اخلط ــي. وتب الوطن
ــا  ــازا مدني ــون جه ــث يك ــري بحي ــون ع ــامد قان ــاع، واعت والقط
وطنيــا مهنيــا. كــام ينبغــي إعطــاء أولويــة ملعاجلــة مشــكلة املعابــر، 
وبخاصــة معــرب رفــح، بــإرشاف احلكومــة )يمكــن العــودة ملركــز 
الوثائــق املعــدة ضمــن الربنامــج  مســارات لالســتفادة مــن 
بخصــوص مســودة قانــون الرشطــة، والسياســات األجهــزة 
ــا،  ــة العلي ــة األمني ــات اللجن ــكيل وصالحي ــر تش ــة، ومعاي األمني
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ــة(.  ــزة األمني ــج األجه ــة ودم ــد وهيكل ــادة توحي ــر إع ومعاي

• ضــامن احلريــات وحقــوق اإلنســان ومكافحــة الفســاد مــن خــالل 	
اســتخدام كافــة األدوات التــي يتيحهــا القانــون.

• االهتــامم باملصاحلــة املجتمعيــة، واعتــامد منهــج العدالــة االنتقاليــة، 	
ــا  ــتمر عمله ــاص، ويس ــون خ ــق قان ــة، وف ــة وطني ــكيل هيئ وتش

ــة. ــات املصاحلــة املجتمعي ــة متطلب ــى انتهــاء معاجلــة كاف حت

• دعــوة املجلــس الترشيعــي لالنعقــاد وفــق آليــة متفــق عليهــا، مــع 	
ــن  ــل وس ــة وتعدي ــىل مراجع ــة ع ــرتة االنتقالي ــالل الف ــز خ الرتكي
القوانــني ذات الصلــة بمتطلبــات هــذه املرحلــة، وبخاصــة املتعلقــة 
باالنتخابــات العامــة، وانتخابــات املجالــس املحليــة، وجهــاز 
القضــاء، واملصاحلــة املجتمعيــة، والعمــل عــىل توحيــد الترشيعــات 
التــي صــدرت خــالل فــرتة االنقســام، إذ يراجعهــا املجلــس 
ــا أمكــن. ــة م ــدة احلفــاظ عــىل املراكــز القانوني الترشيعــي عــىل قاع

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

ــتقلة. ــة مس ثالث

• 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 
ــل  ــان..(، والتعام ــي/ برمل ــس ترشيع ــة، جمل ــلطة/ دول ــة س لرئاس
ــة  ــالل وحمط ــع االحت ــة رصاع م ــا عملي ــات بصفته ــع االنتخاب م
لتعزيــز الوحــدة وليــس حلســم رصاعــات داخليــة. وينبغــي ضــامن 
مشــاركة القــوى والفصائــل يف احلكومــة وفــق حجومهــا يف نتائــج 

االنتخابــات، بــام يعــزز طابــع العمــل الوطنــي اجلبهــوي.
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• إنجــاح التحضــرات إلجــراء انتخابــات املجالــس املحليــة يف 	
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وكذلــك إجــراء انتخابــات موحــدة 
جلميــع االحتــادات الشــعبية والنقابــات املهنيــة، وبــام يضمــن 
ترســيخ إجــراء االنتخابــات لتجديــد خاليــا املجتمــع والقيــادات 

ــم.  ــكل دوري ومنتظ بش

• ــوص 	 ــه بخص ــق علي ــا يتف ــذ م ــة لتنفي ــل تفصيلي ــة عم ــع خط وض
مــا ورد أعــاله، حتــدد متــى وكيــف يمكــن تنفيــذ كل نقطــة 
ــرات  ــل التفس ــام ال يقب ــددة ب ــات حم ــي وآلي ــدول زمن ــن ج ضم
والتأويــالت املختلفــة، وعــىل أســاس التطبيــق بموجــب مســارات 

ــة.  ــة ومتزامن متوازي

ثالثا: اإلطار القيادي املؤقت

ــة،  ــية والنضالي ــرتاتيجية السياس ــي اإلس ــىل ملف ــق ع ــأن التواف ــن ش م
ــت  ــادي املؤق ــار القي ــل دور اإلط ــة لتفعي ــر أرضي ــة، أن يوف واحلكوم

ــة.  ــرتة االنتقالي ــالل الف ــه خ ــام اجتامعات وانتظ

إن وظيفــة احلــوار الوطنــي الشــامل هبــذا اخلصــوص ترتكــز عــىل ثــالث 
: ط نقا

• ــزام توافقــي مجاعــي عــىل ملفــات الرزمــة الشــاملة وفــق 	 ــاء الت بن
ــح  ــا يتي ــا، م ــكل منه ــة ب ــذ اخلاص ــة التنفي ــة يف عملي ــدأ املرون مب
إمكانيــة التقــدم التدرجيــي يف معاجلــة خمتلــف امللفــات وفــق 
ــى وإن  ــا، حت ــال أي منه ــن دون إغف ــددة، ولك ــة حم ــداول زمني ج
ــر  ــق بتوف ــام يتعل ــة في ــوازي، وبخاص ــذ بالت ــة التنفي ــم عملي مل تت

ــر. ــة التحري ــات منظم ــاء مؤسس ــادة بن ــة إع ــات عملي متطلب

• التوافــق عــىل توســيع اإلطــار القيــادي املؤقــت بضــم ممثلــني عــن 	
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الشــتات واملــرأة والشــباب واملجتمــع املــدين.

• ــات 	 ــت، وامللف ــادي املؤق ــار القي ــامت اإلط ــىل دور ومه ــق ع التواف
التــي ســوف ينتقــل احلــوار بشــأهنا إليــه، بعــد التئامــه، بــام ال يمس 
ــة  ــر، وبخاص ــة التحري ــة ملنظم ــات القيادي ــات اهليئ دور وصالحي
اللجنــة التنفيذيــة، خــالل الفــرتة االنتقاليــة، التــي تنتهــي بانعقــاد 

املجلــس الوطنــي وانتخــاب اهليئــات القياديــة للمنظمــة.

• ــة إىل إنجــاز 	 ــادي، إضاف ــق التوافــق عــىل دور اإلطــار القي وبتحقي
ملــف اإلســرتاتيجية 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 عــىل 

ــادي املؤقــت. مســتوى املنظمــة والســلطة إىل اإلطــار القي

المستوى الثاني
إعادة بناء الشرعية الوطنية

ــاء  ــادة بن ــل إلع ــة العم ــة خط ــت متابع ــادي املؤق ــار القي ــوىل اإلط يت
الوحــدة الوطنيــة خــالل الفــرتة االنتقاليــة، يف وضــع يتوفــر فيــه توافــق 
ــة تعــزز دور احلكومــة  ــة كمظل عــىل اإلســرتاتيجية السياســية والنضالي
ــا واملشــكالت التــي  يف توفــر اخلدمــات للمواطنــني، ومعاجلــة القضاي
ترتبــت عــىل االنقســام، وهــو مــا يتيــح لإطــار القيــادي الرتكيــز عــىل 
ــة  ــاء الرشعي ــادة بن ــف إع ــة بمل ــا اخلاص ــىل القضاي ــق ع ــاء التواف بن

ــمل اآليت: ــي تش ــلطة، والت ــة والس ــتوى املنظم ــىل مس ــة ع الوطني
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أوال: العقد االجتاعي )امليثاق(

ــد  ــي( بع ــاق وطن ــد )ميث ــي جدي ــد اجتامع ــة عق ــىل صياغ ــق ع التواف
ــتفادة  ــربات املس ــة، واخل ــرتة املاضي ــالل الف ــة خ ــورات العاصف التط
ــة النضــال الفلســطيني، ويف ضــوء اخلالفــات حــول بقــاء أو  مــن جترب
إلغــاء امليثــاق وعــد اتضــاح الوضــع القانــوين لــه، عــىل يتــم ذلــك عــىل 
ــي  ــارات الت ــني كل التي ــة ب ــة تارخيي ــوية أو مصاحل ــاز تس ــاس إنج أس
ــرشوع  ــداف امل ــىل أه ــق ع ــل التواف ــية، تكف ــة السياس ــل بالرشاك تقب
ــة  ــس الرشاك ــا، وأس ــة العلي ــة الوطني ــزات املصلح ــي، ومرتك الوطن
ــة  ــع خصوصي ــبة م ــة املتناس ــة التوافقي ــدأ الديمقراطي ــية، ومب السياس
الوضــع الفلســطيني، بحيــث يقــدم ذلــك نموذجــا فلســطينيا ناجحــا، 

ــة.  ــة والعرقي ــة واملذهبي ــات الطائفي ــا الراع ــى فيه ــة تتفش يف منطق
مــن شــأن االتفــاق عــىل مثــل هــذا العقــد )امليثــاق( أن جيســد القواســم 
ــاح  ــرتاتيجية للكف ــة اإلس ــداف الوطني ــة لأله ــد الرؤي ــرتكة ويوح املش
التحــرري الفلســطيني، وكيفيــة احلفــاظ عــىل الروايــة واحلقــوق 
ــة  ــر اهلوي ــة للشــعب الفلســطيني، وتطوي ــة والقانوني ــة والتارخيي الطبيعي
الفلســطينية وإغنائهــا باســتمرار، وكيفيــة التعامــل مــع اليهــود املقيمــني 

ــطني.  يف فلس
كــام يضمــن العقــد االجتامعــي تنظيــم العالقــات مــا بــني الفلســطينيني، 
وحيــدد األســس الناظمــة حليــاة املجتمــع، عــىل قاعــدة االلتــزام بالطابــع 
املــدين للمؤسســات الوطنيــة والقيــم اإلنســانية األساســية التــي حتــرتم 
ــن  ــة والدي ــدد يف السياس ــدأ التع ــزم بمب ــر، وتلت ــرأي اآلخ ــرأي وال ال
ــني  ــني املواطن ــات ب ــوق والواجب ــاواة يف احلق ــر، واملس ــة والفك والثقاف
بغــض النظــر عــن اجلنــس والديــن والعــرق، وحتــرتم حقــوق اإلنســان 
وحرياتــه األساســية وســيادة القانــون والفصــل بــني الســلطات، 

ــس. ــية، أو العك ــداف سياس ــق أه ــن لتحقي ــتخدام الدي ــض اس ورف
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ثانيا: إعادة بناء التمثيل ومؤسسات املنظمة 

ــي،  ــان الوطن ــع والكي ــار اجلام ــي اإلط ــلطة، ه ــت الس ــة، وليس املنظم
وجيــب أن تكــون املدخــل الــروري لتجــاوز املــأزق الوطنــي الشــامل 
الــذي تواجهــه القضيــة الفلســطينية، األمــر الــذي يتطلــب إعــادة بنــاء 
مؤسســات املنظمــة باحلفــاظ عــىل طابعهــا املــدين لتضــم خمتلــف ألــوان 
الطيــف الســيايس، وبصــورة جتعلهــا قــادرة عــىل أن تكــون قــوال وفعــال 
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 ٢٠١١.

تقــرتح الوثيقــة اعتــامد األســس التاليــة يف عمليــات إعــادة بنــاء 
ــد  ــودة إىل مزي ــن الع ــي، ويمك ــرر وطن ــة حت ــر كحرك ــة التحري منظم
مــن التفاصيــل حــول ذلــك يف وثيقــة »إعــادة بنــاء مؤسســات منظمــة 
التحريــر الفلســطينية« التــي أنتجتهــا حــوارات »جمموعــة دعــم وتطويــر 

ــارات: ــز مس ــع مرك ــىل موق ــورة ع ــة«، واملنش ــار املصاحل مس

• ــل 	 ــي مــن جهــة؛ أي أن متث ــل الوطن احلــرص عــىل شــمولية التمثي
املنظمــة كل مكونــات الشــعب الفلســطيني داخــل فلســطني 
التارخييــة وخارجهــا، وديمقراطيــة التمثيــل مــن جهــة أخــرى، أي 
أن تكــون هيئاهتــا قابلــة للمســاءلة مــن قاعدهتــا االجتامعيــة، مــع 

ــكل دوري. ــات بش ــراء االنتخاب إج

• ضامن التعددية السياسية والفكرية واإلثنية والدينية.	

• ضــامن احلقــوق الديمقراطيــة واملدنيــة والدفــاع عنهــا؛ أي أن 	
ــزام  ــىل الت ــدان ع ــايس اجلدي ــا األس ــة ونظامه ــاق املنظم ــص ميث ين
مؤسســات املنظمــة ومكوناهتــا احلزبيــة واجلامهريــة باحلقــوق 
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الديمقراطيــة واإلنســانية، وضــامن احلــق يف االنتخــاب والرتشــيح، 
الســلطات  بــني  الفصــل  وعــىل  والتنظيــم،  التعبــر  وحريــة 

ــبتها.   ــق يف حماس ــة واحل ــات القيادي ــدوري للهيئ ــد ال والتجدي
• ــاظ 	 ــة باحلف ــايس للمنظم ــام األس ــاق والنظ ــا يف امليث ــزام نص االلت

ــة  ــة تقــر بحري ــات مدني ــة، وفــق مرجعي عــىل ســمة املنظمــة املدني
ــتخدام  ــض اس ــر، ورف ــاش احل ــاد والنق ــد واالجته ــرأي واملعتق ال

ــس.   ــية، أو العك ــداف سياس ــق أه ــن لتحقي الدي
• أن ال توضــع عقبــات أمــام اعتــامد أي مــن أشــكال النضــال التــي 	

ــة  ــعوب اخلاضع ــة للش ــق الدولي ــدويل واملواثي ــون ال ــا القان يتيحه
لالحتــالل، مــن حيــث حقهــا يف املقاومــة والدفــاع عــن النفــس، 
مــع االنتبــاه إىل خصوصيــات وأوضــاع كل مــن التجمعــات 
ــام  ــة، ب ــكال املواجه ــرتاتيجيات وأش ــة إس ــد صياغ ــطينية عن الفلس
ال يتعــارض مــع ميثــاق املنظمــة ونضــال الشــعب الفلســطيني مــن 
ــة  ــاواة والعدال ــة واملس ــم احلري ــع قي ــة، وم ــه الوطني ــل حقوق أج

ــة.  االجتامعي
• ــة 	 ــن بني ــدة ع ــواٍح ع ــف يف ن ــورة ختتل ــة بص ــاء املنظم رضورة بن

وأســاليب عملهــا كــام تكونــت خــالل فــرتة الســتينيات، انطالقــا 
مــن أمهيــة االنتبــاه إىل خصوصيــات وأوضــاع كل جتمع فلســطيني، 
ــد  ــرى تعتم ــر بأخ ــة الدوائ ــتبدال صيغ ــث يف اس ــي البح ــا يقت م
القطــاع، األردن، أرايض ١٩٤٨،  الســكاين )الضفــة،  التجمــع 
ــة  ــا ملتابع ــركا ...( أساس ــا، أم ــج، أوروب ــوريا، اخللي ــان، س لبن
شــؤون اجلمهــور الفلســطيني وقضايــاه واحتياجاتــه، وإن احتفظت 
بصيغــة الدوائــر ملهــام جامعــة أو مركزيــة، مــع رضورة إبقــاء حــق 
تقريــر املصــر للشــعب الفلســطيني املوّجــه الرئيــس واجلامــع هلــذه 

املهــام. 
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• إرســاء العالقــة بــني املنظمــة و«الدولــة« وفــق مكانتهــا يف األمــم 	
ــار  ــني االعتب ــذ بع ــدة، تأخ ــس جدي ــىل أس ــلطة ع ــدة والس املتح
ــة  ــام الدول ــق أم ــداد األف ــلو وانس ــاق أوس ــد اتف ــا بع ــة م جترب
ــاب  ــل، وغي ــىل األق ــور ع ــدى املنظ ــتقلة يف امل ــطينية املس الفلس
ــاوض ذات جــدوى.  ــد إســرتاتيجية تف ــة لتولي الــرشوط الروري
ويتطلــب ذلــك نظــرة جديــدة لشــكل الســلطة ودورهــا ومهامهتــا 
تنطلــق مــن رضورة االنتبــاه إىل احتياجــات املواطنــني املعيشــية يف 
الضفــة الغربيــة، وبخاصــة القــدس، وقطــاع غــزة من منطلــق دعم 
البقــاء والبنــاء عــىل األرض الفلســطينية. كــام يســتدعي ذلــك مــن 
منظمــة التحريــر االضطــالع بمســؤولياهتا الوطنيــة كوهنــا صاحبــة 
الواليــة يف صياغــة ومتابعــة املــرشوع الوطنــي، األمــر الــذي يعنــي 
ــني،  ــة للمواطن ــات الرئيس ــر اخلدم ــلطة يف توف ــام الس ــر مه ح
ــة  ــاهتا املدني ــف مؤسس ــكل ووظائ ــلطة وش ــف الس ــادة تعري وإع

ــر. ــة التحري ــة ملنظم ــة خدمي ــذراع تنفيذي ــة ك واألمني
• ــيايس 	 ــل )الس ــط والتفاع ــائل الرتاب ــة وس ــل تنمي ــن أج ــل م العم

والثقــايف واالجتامعــي واالقتصــادي( بــني مكونــات الشــعب 
الفلســطيني، بــام يف ذلــك تنميــة املشــاركة الثقافيــة )باملعنى الواســع 
الســينام، واملــرح، والروايــة، والقصــة، والشــعر،  للكلمــة؛ 
ــة،  ــات احلرفي ــكيي، والصناع ــن التش ــة، والف ــة، واحلكاي واألغني
ــني  ــل وب ــا( داخ ــي وغره ــامري والتارخي ــفهي واملع ــرتاث الش وال
التجمعــات الفلســطينية، باالســتفادة مــن قــدرة الثقافــة عــىل 
ــاظ عــىل  جتــاوز احلواجــز احلدوديــة، وألمهيــة الثقافــة يف احلف

ــا. ــطينية وإثرائه ــة الفلس ــة التارخيي الرواي
• ــة 	 ــدويل، وتنمي ــي وال ــي واإلقليم ــط القوم ــىل املحي ــاح ع االنفت

ــم  ــدويل الداع ــريب وال ــن الع ــناد والتضام ــكال اإلس ــر أش وتطوي
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ــاواة. ــة واملس ــة والعدال ــم احلري لقي

ثالثا: االنتخابات يف الرشط الفلسطيني

ــد  ــاء وجتدي ــادة بن ــوة إىل إع ــام يف الدع ــا مه ــات موقع ــل االنتخاب حتت
ــات  ــص مؤسس ــام خي ــال في ــك احل ــر، وكذل ــة التحري ــات منظم مؤسس
ــات  ــامد االنتخاب ــة اعت ــن أمهي ــة. لك ــس ديمقراطي ــىل أس ــلطة، ع الس
ــات يف  ــة االنتخاب ــل وظيف ــي أن يتجاه ــة ال ينبغ ــرة والنزهي ــة احل العام
ــول يف  ــطيني، وال أن يتح ــعب الفلس ــرري للش ــال التح ــروف النض ظ
ــة  ــة الوطني ــد احلرك ــل توحي ــربر لتعطي ــة أو م ــه إىل ذريع ــت ذات الوق
الفلســطينية، أو املغــاالة يف التعامــل مــع االنتخابــات كوصفــة ســحرية 
حلــل معضــالت وإشــكاالت وتعقيــدات القضيــة الوطنيــة الفلســطينية.  
يعنــي ذلــك أنــه يف حــال افتقــاد القــدرة الفعلية عــىل إجــراء االنتخابات 
لعضويــة املجلــس الوطنــي لظــروف خارجــة عــن اإلرادة الفلســطينية، 
ــة يف  ــالل، وبخاص ــالت االحت ــود وتدخ ــراءات وقي ــبب إج ــواء بس س
ــطيني يف  ــع فلس ــات يف جتم ــراء االنتخاب ــذر إج ــة، أو تع ــة الغربي الضف
هــذا البلــد أو ذاك، ينبغــي البحــث عــن آليــات أخــرى ال تتعــارض مــع 
ــو  ــطيني، وه ــع فلس ــع كل جتم ــق وض ــدد وف ــة وحت ــس الديمقراطي أس
ــة يف إعــادة تشــكيل  ــة التوافقي ــدأ الديمقراطي مــا يســتدعي العمــل بمب

املجلــس الوطنــي وليــس تعطيــل هــذه العمليــة.
ــة  ــدد لوظيف ــيس املح ــل الرئي ــإن العام ــلطة، ف ــتوى الس ــىل مس ــا ع أم
ــة إعــادة النظــر  ــي بشــأن عملي ــق الوطن ــج التواف ــات هــو نتائ االنتخاب
ــات  ــراء انتخاب ــث إج ــن حي ــيام م ــا، ال س ــا ومهامهت ــكلها ودوره يف ش
ــة«  ــان »الدول ــس وبرمل ــي، أو لرئي ــس الترشيع ــلطة واملجل ــة الس لرئاس
ــذه  ــييس هل ــس تأس ــكيل جمل ــدة، أو تش ــم املتح ــا يف األم ــق مكانته وف
»الدولــة«، أو االكتفــاء بانتخــاب أعضــاء املجلــس الوطنــي وتفويــض 
املنتخبــني يف الضفــة والقطــاع بصالحيــات ومهــام الترشيــع عــىل 
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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 عــىل مســتوى اهليئــات املحليــة )البلديــات( 
ــامت  ــعبية يف املخي ــان الش ــطينية واللج ــات الفلس ــادات والنقاب واالحت
أينــام وجــدت يف الداخــل واخلــارج، رضورة متليهــا احلاجــة إىل جتديــد 
خاليــا املجتمــع وتعزيــز القــدرة عــىل تقديــم اخلدمــات للمواطنــني عىل 
املســتويات املحليــة، والدفــاع عــن حقــوق القطاعــات والفئــات التــي 
ــد  ــا يفــرض التأكي ــات واللجــان الشــعبية، م متثلهــا االحتــادات والنقاب
ــذه  ــل ه ــة مث ــة ونزاه ــة وديمقراطي ــىل دوري ــاظ ع ــة احلف ــىل أمهي ع

ــات. االنتخاب

***

ماذا بعد 
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خطوات التنفيذ

ــت  ــي قدم ــات الت ــال املالحظ ــو ح ــام ه ــة، ك ــذه الوثيق ــل ه ال تتجاه
أثنــاء طــرح مســودهتا األوىل للنقــاش العــام، املصاعــب الكبــرة التــي 
ــة.  ــدة الوطني ــاء الوح ــادة بن ــة إلع ــذه الرؤي ــذ ه ــي وتنفي ــرتض تبن تع
ــزال قائمــة، ودور أصحــاب املصالــح  فجــذور االنقســام وأســبابه ال ت
ــات  ــن يف وجه ــع، والتباي ــه مل يرتاج ــىل حال ــع ع ــاء الوض ــة ببق املرتبط
أن  واألهــم  واســعا،  يــزال  ال  االنقســام  إهنــاء  ســبل  إزاء  النظــر 
إرهاصــات نمــو تيــار قــوي يشــكل حامــال وطنيــا وشــعبيا هلــذه الرؤيــة 
ال تــزال يف بداياهتــا يف ضــوء اســتمرار تــرشذم جهــود املؤمنــني بــرورة 

ــة. ــدة الوطني ــاء الوح ــادة بن إع

ــني  ــارا ب ــت خي ــدة ليس ــة أن الوح ــن حقيق ــق م ــل تنطل ــا يف املقاب لكنه
ــون  ــي قان ــي، وه ــالص الوطن ــاري للخ ــر إجب ــل مم ــارات، ب ــدة خي ع
االنتصــار. كــام 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 اجلنســني، ومــن فئــات عمريــة خمتلفــة. وهــي تعكــس 
آراء وخــربة وطنيــة عامــة، وتســتند إىل مــا توصلــت إليــه جهــود وطنيــة 
ــارص  ــم عن ــد أه ــن أح ــا يكم ــرى. وهن ــبابية أخ ــوية وش ــة ونس وأهلي

قوهتــا.

ــة  ــرتة املاضي ــالل الف ــا خ ــة، وتوصله ــوارات املصاحل ــتمرار ح إن اس
إىل اتفاقــات، أمههــا »اتفــاق القاهــرة« و«وثيقــة الوفــاق الوطنــي« مــن 
ــرى،  ــة أخ ــن جه ــة م ــذه الوثيق ــه ه ــت ب ــذي حظي ــم ال ــة، والدع جه
يؤكــدان أوال أن التوافــق الوطنــي صعــب لكنــه ممكــن، بــل ورضوري، 
ــاح  ــأن مفت ــن ب ــت تؤم ــدة بات ــات متزاي ــات وفئ ــاك قطاع ــا أن هن وثاني
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ــة  ــة وطني ــىل رؤي ــق ع ــن يف التواف ــن يكم ــأزق الراه ــن امل ــروج م اخل
ــي  ــل الوطن ــاء احلق ــطينية وبن ــة الفلس ــاء القضي ــادة إحي ــاملة إلع ش
ــة  ــاته الكياني ــه ومؤسس ــه وبراجم ــيايس وأدوات ــره الس ــطيني وفك الفلس

ــدة.  املوح

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

ــن  ــم كل م ــعبي يض ــي وش ــام وطن ــاء رأي ع ــي بن ــوة األوىل ه إن اخلط
ــة  ــكل حاضن ــث يش ــرتك، بحي ــم مش ــة كقاس ــذه الوثيق ــىل ه ــق ع يواف
للرؤيــة التــي تقرتحهــا الوثيقــة. ولتحقيــق هــذه الغايــة، ســوف يتواصل 
ــي  ــف الوطن ــاء املوق ــة لبن ــة الالزم ــة التحتي ــاء البني ــىل إرس ــل ع العم
ــرتكة،  ــم مش ــن قواس ــه م ــام تتضمن ــة ب ــذه الوثيق ــم هل ــعبي الداع والش
خــالل املؤمتــر املزمــع تنظيمــه يــوم الســبت املوافــق ٦ آب/ أغســطس 
ــزة وأرايض  ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــن الضف ــعة م ــاركة واس ٢٠١٦، بمش
٤٨ ولبنــان، عــرب نظــام »الفيديــو كونفــرس«، قبــل الــرشوع يف املرحلــة 
ــه هــذه الوثيقــة يف خمتلــف  ــة املتمثلــة يف حشــد الدعــم ملــا تتضمن الثاني
ــن  ــة، يف الوط ــعبية واملجتمعي ــية والش ــطينية، السياس ــاط الفلس األوس
ــائل  ــتى الوس ــرب ش ــط ع ــف ضاغ ــاء موق ــك بن ــام يف ذل ــتات، ب والش
الســلمية باجتــاه توفــر الظــروف لنمــو تيــار وطنــي وشــعبي قــادر عــىل 
ــة  ــة القضي ــتعادة مكان ــة واس ــدة الوطني ــاء الوح ــادة بن ــار إع ــق مس ش

ــي. ــي والديمقراط ــرر الوطن ــل التح ــن أج ــال م ــطينية يف النض الفلس




