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تقدمي

دعــًا جللســة احلــوار الوطنــي التــي ســتعقد يف القاهــرة يومــي  21-22  ترشيــن الثاين/نوفمــر 2017، يقــدم املركــز الفلســطيني ألبحــاث 
ــي  ــدارات الت ــر واإلص ــق والتقاري ــن الوثائ ــذي يتضم ــاص ال ــدار اخل ــذا اإلص ــارات( ه ــراتيجية )مس ــات اإلس ــات والدراس السياس
نتجــت عــن جلســات احلــوار غــر الرســمي التــي عقدهــا املركــز خــالل الفــرة 2010-2017، متضمنــة خالصــة اجلهــود واالســتنتاجات 
التــي تــم التوصــل إليهــا خــالل ســبعة ســنوات مــن احلــوار غــر الرســمي، بمشــاركة خمتلــف القطاعــات املجتمعيــة والسياســية مــن 
خمتلــف التجمعــات الفلســطينية، ضمــن إطــار برنامــج دعــم وتطويــر مســار املصاحلــة الوطنيــة، الــذي ينفــذه مركــز مســارات بالتعــاون 

.CMI مــع مبــادرة إدارة األزمــات الفنلنديــة
بالبناء عىل الدروس املستخلصة طيلة هذه الفرة، هناك منطلقات عامة موجهة لعملية إعادة بناء الوحدة الوطنية، ومنها:

أواًل: الرزمة الشاملة 

ــي  ــة والشــعب هــي االتفــاق عــىل الرزمــة الشــاملة الت ــاج إليهــا القضي ــي حتت ــي يمكــن أن ُتنجــَز الوحــدَة الت ــدة الت ــة الوحي إن املقارب
يمكــن أن تشــمل ثالثــة مســارات: مســار منظمــة التحريــر، مســار الســلطة/الدولة، مســار االحتياجــات اإلنســانية واملدنيــة واحلقوقيــة، 
عــىل أن تعمــل هــذا املســارات مــع بعضهــا بالتــوازي، ويمكــن أن تطّبــق عــىل مراحــل، ولكــن ضمــن خطــة معــروف منــذ البدايــة كيــف 

تبــدأ وإىل أيــن ســتنتهي.
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مسار منظمة التحرير	. 
ــة  ــة، وديمقراطي ــر وتوحيدهــا وإصالحهــا بشــكل ديمقراطــي شــامل، عــىل أســس وطني ــاء مؤسســات منظمــة التحري جيــب إعــادة بن
ــاركة. ــن باملش ــي تؤم ــي الت ــيايس واالجتاع ــف الس ــوان الطي ــف أل ــم خمتل ــث تض ــة، بحي ــية حقيقي ــاركة سياس ــة، ومش ــة جبهوي توافقي

وحتى تقوم املنظمة باملهات املطروحة عليها ال بد من:
ــورات 	  ــرات والتط ــع اخل ــب م ــا يتناس ــه ب ــاد صياغت ــي، وتع ــي والوطن ــن القوم ــتند إىل امليثاق ــا يس ــا وطنًي ــة ميثاًق ــر املنظم أن تق

واحلقائــق املســتجدة، وبــا  حيفــظ الروايــة واحلقــوق التارخييــة للشــعب الفلســطيني، ويؤمــن حقــوق اإلنســان وحرياتــه، واملســاواة 
ــىل  ــل ع ــباب، والعم ــة للش ــاركة كامل ــان مش ــرأة، وض ــز دورة امل ــلطات، وتعزي ــن الس ــل ب ــة، والفص ــن، والتعددي ــن املواطن ب

ــالق رساح األرسى. إط
يمكــن أن يكــون اإلطــار القيــادي املؤقــت )جلنــة تفعيــل املنظمــة( املنصــوص عليــه يف اتفــاق القاهــرة، هــو اإلطــار املســؤول عــن 
ــي عقــدت أول  ــي، الت ــة لعقــد املجلــس الوطن ــة التحضري ــوكل هــذه املهمــة إىل اللجن ــاء املنظمــة، أو ت ــاء مؤسســات بن إعــادة بن
ــس  ــد املجل ــّرع عق ــا أن ُي ــأن تطبيقه ــن ش ــة م ــات مهم ــت بتوصي ــي خرج ــايض، والت ــاين امل ــون الث ــروت يف كان ــا يف ب اجتاعاهت

ــدي. ــي التوحي الوطن
أن تعتمــد املنظمــة إســراتيجية سياســية ونضاليــة )برنامــج وطنــي(. برنامــج حــق تقريــر املصــر للشــعب الفلســطيني أينــا تواجــد، 	 

الــذي يشــمل حقــه يف إقامــة دولــة فلســطينية عــىل حــدود 67، وعاصمتهــا القدس، وحــق العــودة والتعويــض لالجئــن إىل األرايض 
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والديــار التــي هجــروا منهــا، واملســاواة لفلســطينيي الداخــل. كــا يتضمــن هــذا الرنامــج كيفيــة مواجهــة وإحبــاط املخططــات 
املعاديــة، وأدوات وأشــكال النضــال لتحقيــق األهــداف واحلقــوق الوطنيــة.

مسار السلطة/الدولة	. 
بعــد النتائــج التــي انتهــى إليهــا اتفــاق أوســلو، والتــي حّولــت الســلطة الفلســطينية إىل حكــم ذايت دائــم، ويف ظــل جتــاوز احلكومــات 
ــد مــن  ــة فلســطينية، ال ب ــة اللتزامــات إرسائيــل يف هــذا االتفــاق، ومــع االعــراف األممــي باحلــق الفلســطيني يف إقامــة دول اإلرسائيلي
تركيــز العمــل والنضــال الفلســطيني عــىل تغيــر طبيعــة الســلطة وشــكلها والتزاماهتــا ووظائفهــا لكــي تصبــح أداة مــن أدوات منظمــة 
ــىل أرض  ــطيني ع ــرشي الفلس ــد الب ــود والتواج ــز الصم ــال لتعزي ــز النض ــىل تركي ــاعد ع ــا يس ــي، وب ــج الوطن ــة الرنام ــر خلدم التحري
فلســطن، ومواجهــة االســتعار االســتيطاين مــن أجــل وقفــه وإزالتــه، وجتســيد الدولــة الفلســطينية مــن خــالل إهنــاء االحتــالل وإنجــاز 

احلريــة والســيادة واالســتقالل.
ويف هــذا الســياق، ال بــد مــن بلــورة برنامــج ســيايس ينســجم مــع الظــروف الواقعيــة، ومــع االعــراف األممــي بدولــة فلســطن التــي 
هــي دولــة حتــت االحتــالل، ومــن املفــرض أن يركــز الكفــاح الفلســطيني يف هــذه املرحلــة يف األرايض الفلســطينية املحتلــة العــام 67 عىل 

مواجهــة االســتعار االســتيطاين لوقفــه وإزالتــه عــىل طريــق إنجــاز احلريــة والســيادة واالســتقالل.
كــا عــىل الســلطة/الدولة أن تقــوم بتوحيــد وإعــادة بنــاء ودمــج األجهــزة األمنيــة عــىل أســس وطنيــة ومهنيــة بعيــًدا عــن احلزبيــة، وهــذا 
يتطلــب تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة، بمشــاركة فاعلــة مــن الفصائــل، تكــون قــادرة عــىل مواجهــة التحديــات واملخاطــر، وتوظيــف 
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الفــرص املتاحــة، وتوحيــد املؤسســات األمنيــة واملدنيــة والقضائيــة، وإزالــة آثــار االنقســام مــن خــالل مصاحلــة جمتمعيــة.

ويف ســياق إعــادة النظــر يف شــكل الســلطة، يتــم إعــادة النظــر يف اهليــكل الوظيفــي واإلداري واألمنــي هلــا، بــا ينســجم مــع التحديــات 
اجلديــدة، عــىل أســس مهنيــة بعيــًدا عــن املحاصصــة الفصائليــة، وبــا حيقــق األولويــات واملصالــح واالحتياجــات الفلســطينية.

مسار االحتياجات اإلنسانية واملدنية واحلقوقية	. 

جيــب عــدم رهــن معاجلــة مشــكالت واحتياجــات التجمعــات الفلســطينية املعيشــية واملدنيــة واحلقوقيــة بتنفيــذ مــا يتــم التوافــق عليــه 
وفــق مبــدأ الرزمــة الشــاملة، أو بــا اصطلــح عليــه »متكــن احلكومــة«، األمــر الــذي يتطلــب معاجلــة املشــكالت اليوميــة ذات األولوية يف 
هــذه التجمعــات، وتوفــر ســبل العيــش الكريــم، وخاصــة يف قطــاع غــزة، جلهــة فتــح املعابــر ورفــع احلصــار وتزويــد القطــاع بمقومــات 
احليــاة مــن مــاء وكهربــاء وصحــة وتعليــم، إضافــة إىل مكافحــة الفســاد وتوفــر فــرص العمــل، واحلــد مــن البطالــة، واحــرام حقــوق 

اإلنســان وحرياتــه، واحــرام حريــة اإلعــالم، وإطــالق رساح املعتقلــن، وفتــح املؤسســات املغلقــة. 

ثانًيا: احلوار الشامل

ــىل  ــزم ع ــي مل ــاق مجاع ــل إىل اتف ــد التوص ــف إال عن ــر، ال يتوق ــي قص ــقف زمن ــن س ــتدام، ضم ــامل ومس ــي ش ــوار وطن ــالق ح إط
ملفــات الرزمــة الشــاملة، التــي يمكــن أن تكــون ضمــن ثالثــة مســارات: منظمــة التحريــر، الســلطة/الدولة، القضايــا املعيشــية واملدنيــة 

ــة. واحلقوقي
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ثالًثا: االنطالق من اتفاقات املصاحلة املوقعة

ــذه  ــا ه ــي جتاهلته ــا الت ــىل القضاي ــق ع ــة، والتواف ــود اخلالفي ــة البن ــىل معاجل ــز ع ــة، والركي ــة املوقع ــات املصاحل ــن اتفاق ــالق م االنط
االتفاقــات، عــىل أســاس أن هــذه االتفاقــات أرضيــة مناســبة وليســت نًصــا مقدًســا، وحدثــت بعدهــا تطــورات ومســتجدات، خصوًصا 

عــىل الصعيــد الســيايس، ال بــد مــن أخذهــا باحلســبان.

رابًعا: تباين الظروف بني الضفة والقطاع 

مراعــاة التبايــن يف الظــروف بــن الضفــة والقطــاع، وبخاصــة مــن حيــث بنيــة ومهــات املؤسســات املدنيــة واألمنيــة للســلطة يف القطــاع، 
واالحتياجــات املعيشــية والتنمويــة يف القطاع.
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مراحل البرنامج

تضمن برنامج دعم وتطوير مسار املصاحلة مرحلتن أساسيتن:

املرحلة األولى )2013-2010(: دعم وتطوير املسار الرسمي للمصاحلة بهدف دعم فرص تطبيق االتفاقيات

تضمنــت هــذه املرحلــة عقــد العديــد مــن جلســات احلــوار غــر الرســمي، بمشــاركة خمتلــف األحــزاب والتيــارات واملســتقلن واملجتمع 
املــدين والشــباب مــن خمتلــف التجمعــات الفلســطينية، وعقــدت هــذه اجللســات يف الضفــة الغربيــة، وقطــاع غــزة، وأرايض 1948، وعّان، 
وبــروت، والقاهــرة، وأبــو ظبــي، وإســطنبول، واملغــرب، ولنــدن، وبرلــن. وهدفــت هــذه اجللســات إىل تطويــر العديــد مــن اآلليــات 

واألفــكار الكفيلــة بتذليــل العقبــات التــي تقــف حائــاًل دون تنفيــذ اتفاقيــات املصاحلــة. 

وأنتجت هذه املرحلة الوثائق اآلتية:
وثيقة دعم وتطوير مسار املصاحلة الوطنية – ترشين األول/أكتوبر 2011.  -
وثيقة إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير – آب/أغسطس 2013. -
وثيقة نحو إصالح وتوحيد قطاع األمن الفلسطينني .. توصيات ومقرحات - آب/أغسطس 2014. -
وثيقة إعادة بناء وتوحيد االحتادات الشعبية والنقابات املهنية الفلسطينية - كانون األول/ديسمر 2014. -
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املرحلة الثانية  )2014-2017(: تطوير املضامني السياسية لتحقيق الوحدة الوطنية

جــاءت هــذه املرحلــة مــن برنامــج دعــم وتطويــر مســار املصاحلــة الوطنيــة بعــد إجــراء تقييــم للمرحلــة األوىل، ومــا متخــض عنهــا مــن 
نتائــج واســتخالصات، وقناعــة تولــدت عنــد جمموعــة دعــم وتطويــر املصاحلــة وإدارة الرنامــج بــأن حتقيــق املصاحلــة الوطنيــة أمــر غــر 

ممكــن دون مضمــون ســيايس.
ــة  ــيع رقع ــن توس ــن م ــذي مّك ــر ال ــة، األم ــدة الوطني ــق الوح ــة وحتقي ــية ذات الصل ــن السياس ــر املضام ــة لتطوي ــذه املرحل ــعت ه س

ــطينية. ــة الفلس ــة الوطني ــق املصاحل ــود حتقي ــطينية يف جه ــات الفلس ــف التجمع ــن خمتل ــاركن م املش
ــة  ــدة الوطني ــة الوح ــاج وثيق ــوالً إىل إنت ــطينية، وص ــات الفلس ــم التجمع ــي يف معظ ــوار الوطن ــات احل ــج جلس ــدت إدارة الرنام اعتم

ــدة. ــق الوح ــة لتحقي ــية الداعم ــن السياس ــر املضام ــة لتطوي كمنهجي

جلسات احلوار الوطني 2015-2014	 
نظمــت إدارة الرنامــج جلســات احلــوار الوطنــي خــالل الفــرة 2014-2015 يف خمتلــف التجمعــات الفلســطينية، وبمشــاركة 600 مــن 

السياســين واحلزبيــن واملثقفــن ونشــطاء املجتمــع املدين واملســتقلن والشــباب.
وهدفــت هــذه اجللســات إىل حتديــد وتطويــر املضامــن السياســية ذات الصلــة بتحقيــق الوحــدة الوطنيــة، وحتديــد أولويــات هــذه 
ــية،  ــات رئيس ــىل ملف ــق ع ــية وتواف ــة سياس ــن دون أرضي ــر ممك ــر غ ــام أم ــاء االنقس ــا أن إهن ــة مفاده ــت بنتيج ــن. وخرج املضام

ــاء منظمــة التحريــر. أبرزهــا: املــرشوع الوطنــي، والرنامــج الســيايس، وأســس الرشاكــة الوطنيــة، وأســس وآليــات إعــادة بن
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يشار إىل أن هذه اجللسات احلوارية وما نتج عنها ساهم إىل حد بعيد يف تطوير هذه املضامن السياسية الرئيسية.

وثيقة الوحدة الوطنية - آب/أغسطس 2016	 
وثيقــة الوحــدة الوطنيــة هــي بمثابــة خطــة حتــدد مرتكــزات ووســائل تطبيــق الرؤيــة الالزمــة إلعــادة بنــاء الوحــدة الوطنيــة، وهــي 

ليســت وثيقــة للتوفيــق أو الوســاطة وفــق املفهــوم الضيــق للمصاحلــة الداخليــة. 
وجــاءت هــذه الوثيقــة حصيلــة عمليــة حواريــة طويلــة وواســعة جــرت يف الوطــن والشــتات، حيــث شــارك يف هــذا احلــوار »غــر 
الرســمي« القــوى السياســية بمحتلــف مســتوياهتا، واملســتقلون، ونشــطاء املجتمــع املــدين، والشــباب، واألطــر النســوية. وتســتند 

الوثيقــة إىل مــا توصلــت إليــه جهــود وطنيــة وأهليــة ونســوية وشــبابية أخــرى.

كتاب تكلفة االنقسام وأثره عىل الفلسطينيني – آب/أغسطس 2017 	 

 www.masarat.ps يمكــن االطــالع عــىل حمتــوى هــذه الوثائــق واإلصــدارات بالتفصيــل مــن خــالل زيــارة موقــع مســارات اإللكــروين
أو مــن خــالل طلبهــا مــن املركــز مبــارشة.
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برنامج دعم وتطوير مسار املصاحلة الوطنية الفلسطينية

2017 - 2010

االصدارات والوثائق.. حملة عامة
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وثيقة دعم وتطوير مسار املصاحلة الفلسطينية 
مجموعة دعم وتطوير مسار املصاحلة الفلسطينية 

 تشرين األول/أكتوبر 2011 

ــادرة إدارة  ــارات ومب ــز مس ــا مرك ــي نظمه ــاءات الت ــا اللق ــت إليه ــي خلص ــكار الت ــات واألف ــة النقاش ــة إىل حصيل ــذه الوثيق ــتند ه تس
ــن  ــة م ــاركة جمموع ــوز 2011(، بمش ــون األول 2010 - مت ــرة )كان ــالل الف ــطنبول خ ــرة وإس ــنكي وأنق ــة يف هلس ــات الفنلندي األزم
الشــخصيات املســتقلة الناشــطة يف املجــاالت البحثيــة واألكاديميــة واإلعالميــة من الضفــة الغربيــة وقطاع غــزة وأرايض 1948 والشــتات.
ومــن خــالل فــرق عمــل متخصصــة تــم اخلــروج بمجموعــة مــن االقراحــات والتصــورات وآليــات حمــددة داعمــة ومطــورة ملســار 
املصاحلــة الوطنيــة يف مخســة جمــاالت أساســية: الرنامــج الســيايس، احلكومــة، األمــن، التمثيــل الســيايس الفلســطيني، القضــاء وســيادة 

القانــون ومحايــة حقــوق اإلنســان.
يف جمــال الرنامــج الســيايس، أكــدت الوثيقــة أن أي برنامــج وطنــي فلســطيني ال بــد أن يرتكــز عــىل ثالثــة أهــداف إســراتيجية، هــي: 
ــر املصــر الــذي يتضمــن إهنــاء االحتــالل اإلرسائيــي لــأرايض املحتلــة العــام  متكــن الشــعب الفلســطيني مــن ممارســة حقــه يف تقري
1967، وممارســة الســيادة واالســتقالل الوطنــي عليهــا جتســيًدا حلقــه يف إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة عاصمتهــا القــدس عــىل أرايض 

ــا يتضمــن حــق العــودة والتعويــض، وضــان حــق شــعبنا الفلســطيني يف فلســطن 1948 يف العيــش  1967، وحــل مشــكلة الالجئــن ب

بكرامــة ومســاواة، وبــا حيقــق حقوقــه الفرديــة والقوميــة. إن النضــال الفلســطيني لتحقيــق هــذه األهــداف ال يغلــق البــاب أمــام إنجــاز 
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حــل جــذري للقضيــة الفلســطينية عــىل كامــل أرض فلســطن.
ــة  ــلطة املدني ــات الس ــد مؤسس ــادة توحي ــة يف إع ــاح احلكوم ــة لنج ــات مقرح ــات ومقوم ــة متطلب ــت الوثيق ــة، فقدم ــال احلكوم ويف جم

ــا: ــن أبرزه ــة، وم واألمني
التوافق عىل برنامج سيايس للحكومة املقبلة. -
وضع برنامج مفصل ألداء احلكومة ومهامها املحددة يف االتفاق. -
إعادة بناء مؤسسات موحدة للقطاع العام يف الضفة الغربية وقطاع غزة وفق قانون اخلدمة املدنية. -
توحيد ديوان املوظفن ورئيسه، وتوحيد هيئة الرقابة العامة. -
توفر الدعم املادي واملعنوي لعمل جلنة املصاحلة املجتمعية. -

أمــا يف جمــال امللــف األمنــي، فاقرحــت الوثيقــة خطــة متدحرجــة للتوحيــد، تشــمل ثــالث مراحــل، مــدة كل مرحلــة ثالثــة أو أربعــة 
أشــهر تتيــح االنتقــال الســلس مــن مرحلــة إىل أخــرى أكثــر تقدًمــا يف عمليــة إعــادة هيكلــة وتوحيــد األجهــزة األمنيــة، وتشــمل هــذه 

املراحــل:
مرحلة دمج وتوحيد جهاز الرشطة والدفاع املدين. -
مرحلة دمج وتوحيد جهاز األمن الوطني. -
مرحلــة دمــج وتوحيــد جهــازي األمــن الوقائــي واألمــن الداخــي حتــت مســمى واحــد، وعــودة جهــاز املخابــرات للعمــل يف قطــاع  -

. ة غز
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ــي  ــس الوطن ــات املجل ــراء انتخاب ــة بإج ــادئ ذات الصل ــن املب ــة م ــة جمموع ــت الوثيق ــطيني، فقدم ــيايس الفلس ــل الس ــال التمثي ويف جم
ــا: ــن أبرزه ــة، م املقبل

ــه،  - ــع أعضائ ــي بجمي ــس الوطن ــتويات: املجل ــة مس ــىل ثالث ــطينية ع ــر الفلس ــة التحري ــار منظم ــي يف إط ــل الوطن ــوم التمث أن يق
ــة. ــة التنفيذي ــزي، واللجن ــس املرك واملجل

مدة والية املجلس الوطني أربع سنوات، وينعقد دورًيا بدعوة من رئيسه مرة كل سنة عىل األقل. -
اعتــاد التمثيــل النســبي كقاعــدة النتخــاب أعضــاء املجلــس، ويقــوم املجلــس بانتخــاب اللجنــة التنفيذيــة، عــىل أن تعكــس اللجنــة  -

التمثيــل يف املجلــس الوطنــي.
تقوم اللجنة التنفيذية باختيار رئيسها ويكون أعضاء اللجنة متفرغن متاًما هلذه املهمة -
التمييز بن عضوية املجلس الترشيعي وعضوية املجلس الوطني بحكم متايز مهام كل منها. -
يتم حتديد عضوية املجلس الوطني باألساس عر االنتخاب املبارش مع وضع صيغة خاصة لالنتخاب لكل جتمع. -
ُتكلــف جلنــة االنتخابــات املركزيــة بتشــكيلتها اجلديــدة ووفــق األســس واآلليــات التــي حيددهــا اإلطــار القيــادي املؤقــت باالرشاف  -

عــىل عمليــة انتخابــات املجلــس الوطنــي وإدارهتا.
تراقــب اجلامعــة العربيــة ومؤسســات الرقابــة املحليــة والدوليــة انتخابــات املجلــس الوطنــي لضــان حريــة االنتخابــات ونزاهتهــا  -

وســالمة النتائــج.
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حتديد نسبة احلسم بـ 2% من املقرعن. -
واقرحت الوثيقة مراجعة جتربة االنتخابات السابقة للمجلس الترشيعي ونظام االنتخابات ودوره يف توليد االنقسام.

ــس  ــة واملجل ــي والرئاس ــس الوطن ــات املجل ــل انتخاب ــق، قب ــة بالتواف ــة واملحلي ــات البلدي ــرى االنتخاب ــة أن جُت ــت الوثيق ــا اقرح ك
ــزة.  ــاع غ ــدس، وقط ــا الق ــا فيه ــة، ب ــة يف الضف ــون متزامن ــبي، وأن تك ــل النس ــىل التمثي ــة ع ــون قائم ــىل أن تك ــي، ع الترشيع

أما يف جمال القضاء وسيادة القانون وحقوق اإلنسان، فقدمت الوثيقة جمموعة من التوصيات، أبرزها:
توحيد اجلهاز القضائي با يضمن استقالليته وفًقا للقانون. -
ــة العامــة، معهــد القضــاء  - ــة يف )جملــس القضــاء األعــىل، النياب ــة الفلســطينية املتمثل ــة أجســام املنظومــة القضائي التنســيق بــن كاف

ــان(. ــوق اإلنس ــات حق ــن، مؤسس ــة املحام ــة، نقاب ــدل، وزارة الداخلي ــايل، وزارة الع الع
التقيد بعدم تقديم مدنين أمام املحاكم العسكرية أو النيابة العسكرية. -
الفصل يف املسائل املطروحة عىل السلطة القضائية دون حتيز، عىل أساس الوقائع ووفًقا للقانون. -
رضورة قيــام املجلــس الترشيعــي لــدى انعقــاده وفــق اتفــاق املصاحلــة بالنظــر يف أي ترشيعــات ُســنّت أو ُعدلــت أو صــدرت عــىل  -

شــكل مراســيم خــالل فــرة االنقســام.
ــلطة  - ــتقالل الس ــدأ اس ــز مب ــن تعزي ــا يضم ــون، وب ــا للقان ــة وفًق ــفافية وحيادي ــي( بش ــدين والرشع ــي )امل ــاز القضائ ــة اجله هيكل

ــة. القضائي
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ورقة إستراتيجية: قراءة يف اتفاقيات املصاحلة من اتفاق القاهرة إلى إعالن الدوحة 
)ورقة مقدمة إلى مجموعة دعم وتطوير مسار املصاحلة( 

 تشرين األول/أكتوبر 2012 

ــه  ــه وتغذي ــي أوجدت ــل الت ــذوره والعوام ــبابه وج ــن أس ــم م ــرايف بالرغ ــيايس واجلغ ــام الس ــن أن االنقس ــة م ــة الدراس ــت فرضي انطلق
ــه.  ــرب من ــطينين ال مه ــىل الفلس ــا ع ــدًرا حمتوًم ــس ق ــتمرار لي باس

وعرضــت الدراســة أســباب وقــوع االنقســام وجــذوره، وقدمــت قــراءة يف اتفاقــات املصاحلــة )إعــالن القاهــرة 2005، وثيقــة األرسى، 
اتفــاق مكــة، إعــالن صنعــاء، اتفــاق القاهــرة، إعــالن الدوحــة(، إذ تضمنــت القــراءة عــرض القواعــد واألســس التــي حكمــت هــذه 

االتفاقيــات املصاحلــة وأدت إىل فشــلها.
وختلــص الدراســة إىل أن مســار البحــث عــن املصاحلــة ال بــد أن يتغــر جذرًيــا، ليكــون مدخلــه حــواًرا وطنًيــا شــاماًل، يشــارك فيــه ممثلــو 
الشــعب الفلســطيني يف خمتلــف أماكــن تواجــده، ومُتثــل فيــه املــرأة والشــباب والشــتات بشــكل حقيقــي، وأن يســتهدف هــذا احلــوار: 
ــة  ــاء منظم ــادة بن ــد، وإع ــي جدي ــج وطن ــه برنام ــق من ــا«، ينطل ــة العلي ــة الوطني ــز املصلح ــد »ركائ ــي جدي ــاق وطن ــة ميث ــادة صياغ إع
التحريــر وتشــكيلها عــىل أســاس ديمقراطــي انتخــايب متثيــي حقيقــي، مــن دون إمهــال القضايــا الراهنــة واملعيشــية واخلصائــص اخلاصــة 

التــي متيــز كل جتمــع فلســطيني.
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وثيقة إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية 
 مجموعة دعم وتطوير مسار املصاحلة الفلسطينية 

 آب/أغسطس 2013 

تــم التوصــل إىل هــذه الوثيقــة بعــد نقاشــات عميقــة ضمــن جمموعــة دعــم وتطويــر مســار املصاحلــة الوطنيــة، واســتندت إىل جمموعــة 
مــن األوراق املرجعيــة التــي أعدهــا خــراء فلســطينيون مــن التجمعــات الفلســطينية املختلفــة حــول عمليــة إعــادة بنــاء التمثيــل الوطنــي 

وإعــادة االعتبــار ملكانــة القضيــة الفلســطينية.
ــهدها  ــي تش ــوالت الت ــر، والتح ــة التحري ــار منظم ــة يف إط ــة الوطني ــاء احلرك ــادة بن ــرشوع إع ــة بم ــروف املحيط ــة الظ ــت الوثيق وتناول
ــا أو  ــس إصالحه ــة ولي ــات املنظم ــاء مؤسس ــادة بن ــا يف إع ــب اعتاده ــة الواج ــات العام ــس والتوجه ــدد األس ــا، وحت ــة عموًم املنطق
ترميمهــا. ودعــت إىل إعــادة صياغــة امليثــاق الوطنــي باالســتناد إىل الوثائــق التــي لقيــت إمجاًعــا مــن القــوى السياســية. وبحثــت عــدًدا 
مــن القضايــا اللوجســتية واملاليــة حــول مواقــع ومقــار منظمــة التحريــر وموازنتهــا وبنيتهــا ووضــع مؤسســاهتا حتــت الرقابــة واملســاءلة.

 كا تضمنت الوثيقة تصورات واقراحات وتوجهات عامة لعملية إعادة البناء، أبرزها:
أمهية االنتباه إىل خصوصيات وأوضاع كل جتمع فلسطيني عند صياغة إسراتيجيات املواجهة. -
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احلاجــة إىل تشــييد عالقــة بــن املنظمــة والدولــة والســلطة عــىل أســس جديــدة تأخــذ بعــن االعتبــار جتربــة مــا بعــد اتفــاق أوســلو  -
وانســداد األفــق أمــام الدولــة الفلســطينية املســتقلة يف املــدى املنظــور عــىل األقــل.

احلــذر مــن التضخــم البروقراطــي، وأمهيــة وضــع تدابــر ملنــع ظواهــر الزبائنيــة والريعيــة ورفــض صيــغ املحاصصــة يف تشــكيل  -
اهليئــات القياديــة للمنظمــة واالحتــادات الشــعبية والنقابــات املهنيــة.

واقرحت الوثيقة األسس التالية يف عملية إعادة البناء:
احلرص عىل شمولية التمثيل الوطني داخل فلسطن التارخيية وخارجها. -
ضان التعددية السياسية والفكرية واإلثنية والدينية. -
ضان احلقوق الديمقراطية واملدنية والدفاع عنها. -
االلتزام نًصا يف القانون )النظام( األسايس، ويف امليثاق باحلفاظ عىل سمة املنظمة املدنية. -
أن ال توضــع عقبــات أمــام اعتــاد أي مــن اشــكال النضــال التــي يتيحهــا القانــون الــدويل واملواثيــق الدوليــة للشــعوب اخلاضعــة  -

لالحتــالل.
االنفتاح عىل املحيط القومي واإلقليمي والدويل. -
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نحو إصالح وتوحيد قطاع األمن الفلسطيني: توصيات ومقترحات
 مجموعة دعم وتطوير مسار املصاحلة »قطاع األمن«

 آب/أغسطس 2014 

ــن«،  ــاع األم ــة - »قط ــار املصاحل ــر مس ــم وتطوي ــة دع ــدرت جمموع ــل، أص ــوار املتواص ــاءات واحل ــل واللق ــن العم ــنوات م ــالل س خ
التــي ضمــت عــدًدا مــن القياديــن مــن الفصائــل الفلســطينية الرئيســية، واســتند عملهــا إىل طاقــم مــن اخلــراء وبــإرشاف مــن مركــز 
مســارات، ســبع وثائــق تراوحــت مــا بــن طــرح السياســات والتوصيــات واملقرحــات ومســودات القوانــن الداعمــة إلصــالح قطــاع 

األمــن بشــكل عــام، وهيئــة الرشطــة بشــكل خــاص.

يف جمال السياسات والتوجهات العامة املشرتكة اخلاصة بإصالح وتوحيد قطاع األمن، أصدرت املجموعة الوثائق اآلتية: 
  نحو وضع سياسة أمنية فلسطينية )تصور للمحددات واملعاير(:

تعــرض الورقــة يف مقدمتهــا املبــادئ األساســية »املحــددات« لوضــع السياســة األمنيــة، وختلــص إىل عــرض متطلبــات تشــكيل اللجنــة 
األمنيــة الفلســطينية العليــا تنفيــًذا التفــاق املصاحلــة الــذي وقعــت عليــه مجيــع الفصائــل الفلســطينية. 

ــداد  ــا إع ــي، كان أمهه ــي واخلارج ــن الداخ ــر األم ــىل توف ــادرة ع ــتدامة ق ــة مس ــات أمني ــر مؤسس ــات تطوي ــة متطلب ــت الورق وقدم
دراســة عــن واقــع املؤسســات األمنيــة القائمــة حالًيــا، والتوافــق عــىل ماهيــة األجهــزة األمنيــة التــي نحتاجهــا يف فلســطن، وحتديــد 



21

تطوير ودعم مسار املصاحلة الوطنية - إصدار خاص بمناسبة جلسة احلوار الوطني يف القاهرة

ــة. ــة السياســية لأجهــزة األمني ــد املرجعي ــة وصالحياهتــا بشــكل دقيــق، وحتدي اختصاصــات األجهــزة األمني
  مرشوع ورقة حول اللجنة األمنية العليا:

ركــزت الورقــة عــىل تشــكيل اللجنــة األمنيــة مــن حيــث املعايــر واالختصاصــات والصالحيــات وأولويــات عمــل مقرحــة لبــدء 
عملهــا اللجنــة. واقرحــت الورقــة معايــر لتشــكيل اللجنــة، ومنهــا: أن يكــون لأعضــاء حضــور وقبــول عــىل الصعيديــن املجتمعــي 
والوطنــي، وأن يكــون جــزء مــن هــذه الشــخصيات قــد خــدم يف املؤسســة األمنية/العســكرية، ويتــم اتبــاع الســبل القانونيــة إلعطــاء 
ــدودة،  ــا وبمــدة حم ــة يؤكــد أن عملهــا ســيكون مؤقًت ــون بتشــكيل اللجن ــية، وإصــدار قان ــة والسياس ــة القانوني ــة الرشعي هــذه اللجن
وإصــدار مرســوم مــن قبــل الرئيــس بأعضــاء اللجنــة باالســم، وحيــدد املرســوم الصالحيــات املتفــق عليهــا مــن حيــث إعــادة بنــاء 

وهيكلــة وتوحيــد األجهــزة األمنيــة.
  مرشوع قانون جملس األمن القومي/ الوطني:

حددت مسودة قانون جملس األمن القومي/ الوطني مهام املجلس باآليت:
إقرار السياسات األمنية للسلطة الوطنية الفلسطينية. -
إقرار إسراتيجية لتنمية القوى األمنية يف األرايض الفلسطينية. -
إقرار خطط لتنفيذ السياسات األمنية العامة. -
مســاعدة املســتوى الســيايس يف محايــة النظــام الســيايس الديمقراطــي الفلســطيني القائــم عــىل التعدديــة السياســية وســيادة القانــون  -
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واحــرام حقــوق اإلنســان.
املصادقة عىل اهليكليات اخلاصة باألجهزة واهليئات األمنية. -
دراسة االتفاقيات األمنية وتقديم التوصيات بشأهنا للسلطة السياسية. -

ويف جمال آليات ومقرتحات عملية نحو إصالح وتوحيد قطاع الرشطة املدنية، أصدرت املجموعة الوثائق اآلتية: 

  املعاير الدولية الفضىل يف عمل الرشطة:
قدمــت الورقــة تصــورات وتوصيــات خاصــة واملارســات الفضــىل يف عمــل الرشطــة يف ســتة جمــاالت رئيســية: فلســفة عمــل الرشطــة 
يف جمتمــع عــري، مهــام الرشطــة يف جمتمــع ديمقراطــي، ترشيعــات تنظــم عمــل الرشطــة وحتكــم مهامهــا، مدونــات قواعد الســلوك، 

معايــر حقــوق اإلنســان يف عمــل الرشطــة، ومبــادئ مســاءلة الرشطــة والرقابــة عليهــا.

  جتارب دولية يف عملية إصالح القطاع األمني »جهاز الرشطة«:
ــاز  ــالح جه ــة إص ــاندة لعملي ــة رشوط مس ــة أربع ــت الورق ــارب، اقرح ــذه التج ــن ه ــتفادة م ــر املس ــدروس والع ــن ال ــتفادة م اس

ــة: الرشط
عملية إصالح جهاز الرشطة ينبغي أن تكون ممتدة وتدرجيية عىل مستويات عدة. -
تأسيس عقيدة جديدة تقوم عىل مفهوم اخلدمة العامة. -
عملية إصالح جهاز الرشطة جزء من إسراتيجية متكاملة لتعزيز سيادة القانون ورفع املهنية واملساءلة والشفافية. -
توفر إرادة سياسية لدى األطراف املختلفة وبرنامج عمل متفق عليه لعملية اإلصالح بشكل عام. -
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  نحو إعادة بناء وهيكلة وتوحيد جهاز الرشطة الفلسطينية )تصور للمعاير واآلليات(:
ــة  ــاط الرشط ــار ضب ــر اختي ــة، ومعاي ــاز الرشط ــالزم جله ــدد ال ــة والع ــددة ذات صل ــات حم ــات وتوصي ــة اقراح ــت الورق عرض

ــة ــاز الرشط ــج جله ــات الدم ــددي، وآلي ــض الع ــع الفائ ــل م ــددة للتعام ــات حم ــا، وآلي وأفراده
  مسودة مرشوع قانون هيئة الرشطة:

ــا  ــي أعدهت ــة الت ــالد العربي ــة يف الب ــن الرشط ــة لقوان ــة املقارن ــة بالدراس ــون الرشط ــرشوع قان ــواد م ــة م ــد صياغ ــتئناس عن ــم االس ت
ــع روح  ــجم م ــا ينس ــذ م ــم أخ ــة، وت ــل الرشط ــىل لعم ــة الفض ــر العاملي ــرب، واملعاي ــة الع ــس وزراء الداخلي ــة ملجل ــة العام األمان

ــطيني. ــا الفلس ــع واقعن ــب م ــا يتناس ــن وم ــوى األم ــة يف ق ــون اخلدم ــايس وقان ــون األس ــوص القان ونص
ــص  ــه، وين ــة ووظائف ــىل للرشط ــس األع ــكيل املجل ــىل تش ــص ع ــك بالن ــة، وذل ــام الرشط ــر ع ــة ملدي ــات املطلق ــن الصالحي ــم تقن ت
ــال  ــان لرج ــان واالطمئن ــة واألم ــق احلاي ــايل لتحقي ــتثنائي والع ــادي واالس ــة الع ــس التأديبي ــكيل املجال ــىل تش ــون ع ــرشوع القان م

ــبة.  ــاءلة واملحاس ــة باملس ــد خاص ــون قواع ــرشوع القان ــرض م ــا ع ــة، ك ــن العدال ــا يضم ــة ب الرشط
ومنــح مــرشوع القانــون املجلــس األعــىل للرشطــة اختصاصــات كاملــة يف جمــال التعيــن والرقيــة واإلحالــة إىل االســتيداع أو إهنــاء 

اخلدمــة.
مــرشوع القانــون املقــرح حيقــق االســتقاللية هليئــة الرشطــة، وإقــرار هــذا القانــون ســوف يســاهم يف وضــع األســس الصحيحــة لبنــاء 

وتنظيــم وإدارة مؤسســة ســيادية مهمــة.
يشار إىل أن مرشوع قانون الرشطة املقرح ُأعّد من قبل جلنة خراء يف قطاع األمن.
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تصورات حول بناء وتوحيد االحتادات الشعبية والنقابات املهنية الفلسطينية 
 مجموعة دعم وتطوير مسار املصاحلة 

 كانون األول/ديسمبر 2014 

ــات  ــف التجمع ــة يف خمتل ــات املهني ــعبية والنقاب ــادات الش ــاء االحت ــادة بن ــات إلع ــورات وآلي ــرح تص ــىل ط ــدار ع ــذا اإلص ــز ه رك
الفلســطينية، باالســتناد إىل ورقــة إطــار عــام نوقشــت يف ورشــات حــوار خاصــة يف القاهــرة يف أيلــول وترشيــن األول 2012 ملجموعــة 
دعــم وتطويــر املصاحلــة، وجمموعــة مــن األوراق املرجعيــة أعدهتــا نخبــة مــن اخلــراء النقابيــن الناشــطن يف ثانيــة احتــادات ونقابــات.
ال تشــمل اآلليــات املقرحــة مجيــع االحتــادات والنقابــات، لكنهــا تركــز عــىل تقديــم نــاذج قابلــة للتعميــم يف حــال نجاحهــا، وهــي ال 
تنطلــق مــن نقطــة الصفــر، بــل تســتند إىل مــا ســبق أن وصلــت إليــه حــوارات وجهــود ســابقة وحاليــة إلعــادة بنــاء وتوحيــد مثــل هــذه 

االحتــادات والنقابــات.
طرحت الورقة أسسًا موجهة لعملية إعادة البناء والتوحيد، من أبرزها:

ــة مــن جهــة  - ــات املهني ــر مــن جهــة، واالحتــادات الشــعبية والنقاب إعــادة رســم احلــدود والعالقــة بــن الفصائــل ومنظمــة التحري
أخــرى.

احرام مبادئ ومعاير احلقوق واحلريات النقابية با يعنيه من إقرار فعي من خالل الترشيع واملارسة العملية. -
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احرام مبادئ العمل النقايب: االستقاللية، الديمقراطية، الفاعلية. -
البناء عىل الراث اإلجيايب للحركة الوطنية املعارصة ومنظمة التحرير ومنظاهتا الشعبية. -
ــك  - ــعبية، وتل ــات الش ــادات واملنظ ــن االحت ــكل م ــة ب ــداف اخلاص ــل واأله ــاالت العم ــة وجم ــة واهليكلي ــع البني ــن واق ــاة تباي مراع

ــة. ــات مهني ــح فئ ــة ملصال املمثل
العمل عىل إقرار مرشوع قانون التنظيم النقايب.  -
اعتاد االنتخابات عىل قاعدة قانون التمثيل النسبي بداًل من آلية التمثيل املبنية عىل الكوتا. -
تفعيــل دور منظــات املجتمــع املــدين واملؤسســات احلقوقيــة يف التوســط بــن الكتــل واألطــر التنظيميــة املختلفــة للوصــول إىل بنــاء  -

نقابــات حــرة مســتقلة وفاعلــة.
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املصاحلة الفلسطينية والعدالة االنتقالية: نحو نظرة حقوقية شاملة 
)ورقة مقدمة إلى مجموعة دعم وتطوير مسار املصاحلة( 

 أيلول/سبتمبر 2014 

ــات اخلاصــة  ــة وآلياهتــا يف مقاربتهــا للواقــع الفلســطيني، وخلصــت إىل جمموعــة مــن التوصي ــة االنتقالي عرضــت الورقــة إطــار العدال
ــة انتقاليــة شــامل للفلســطينين، ومــن أبــرز اخلطــوات التــي عرضتهــا الورقــة: بخطــوات واجــب اختاذهــا يف إطــار نظــام عدال

- إنشــاء جلنــة حقيقــة، وأن يســن هلــا ترشيــع تعمــل بموجبــه، وأن حيــدد هــذا الترشيــع الواليــة الزمانيــة واملكانيــة التــي ســتعمل هبــا 
اللجنــة، وأن تعطــي اللجنــة احلــق بالتحقيــق بكافــة انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي وقعــت يف فــرة االنقســام. وهبــذا، يتــم دمــج جلنتي 
املصاحلــة واحلريــات، فــال مــرر لفصــل األمريــن عــن بعضهــا البعــض كــا ذهــب السياســيون حتــى اآلن، ويتــم إنشــاء جلنــة حتقــق أواًل 

باالنتهــاكات. 
ــذ  - ــىل تنفي ــة( ع ــة والقضائي ــة والتنفيذي ــطينية )الترشيعي ــلطات الفلس ــل الس ــا، تعم ــا وتوصياهت ــة تقريره ــدر اللجن ــد أن تص بع

ــات.  ــة للتعويض ــوال الالزم ــد األم ــم جتن ــات أواًل، ث ــذه التوصي ــذ ه ــبة لتنفي ــن املناس ــن القوان ــدأ بس ــات. فُيب التوصي
بعــد االســتئناس بتقريــر جلنــة احلقيقــة، تقــرر الســلطة الفلســطينية سياســة خاصــة باملحاســبة اجلنائيــة، ولكــن جيــب أن تكــون هــذه  -

السياســة مســتندة إىل مبــادئ حقوقيــة. 
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ــة احلقيقــة، تقــوم الســلطة بإصالحــات كبــرة تشــمل نظــام احلكــم كلــه، تضمــن مــن خاللــه منــع  - بعــد االســتئناس بتقريــر جلن
تكــرار مجيــع انتهــاكات حقــوق اإلنســان منًعــا باًتــا، وتضمــن حســاب مــن خيالــف هــذه القواعــد. كــا تلتــزم الســلطة فــوًرا بإبعــاد 
مجيــع مــن تــورط بانتهــاكات حقــوق اإلنســان مــن منصبــه الســيايس أو اإلداري أو األمنــي أو غــر ذلــك، حتــى ال يكــرر انتهاكاتــه 

جمــدًدا. 
وعنــد القيــام بجميــع هــذه اآلليــات بشــكل متكامــل، تكــون الســلطة الفلســطينية قــد نفــذت جــزًءا مــن العدالــة االنتقاليــة، ويبقــى  -

احلفــاظ احلقيقــي والــدؤوب عــىل عــدم العــودة إىل الــوراء وهــو األمــر األصعــب. 
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قراءة يف الشق األمني التفاق املصاحلة: تعارض النصوص واختالف التفسير
)ورقة مقدمة إلى مجموعة دعم وتطوير مسار املصاحلة( 

 أيلول/سبتمبر 2014 

مــن خــالل قــراءة نقديــة التفــاق القاهــرة 2011، خاصــة الشــق األمنــي منــه، وتعثــر تطبيقــه، عرضــت الورقــة وجــود خالفــات جوهريــة 
عــىل كيفيــة التعامــل مــع طبيعــة املرحلــة وآليــات مواجهتهــا، وخالفــات يف تفســر نصــوص وبنــود االتفاقيــة، وعــدم مراعــاة االتفاقيــة 
ــة وتأثراهتــا عــىل بنيــة ومهــات املؤسســات األمنيــة يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. وأبــرزت  اخلصائــص والظــروف املتباين

الورقــة االفتقــار إىل سياســة أمنيــة موحــدة متوافــق عليهــا يف إطــار حــوار وطنــي تشــكل مرجًعــا للشــق األمنــي يف اتفــاق املصاحلــة.
وقدمــت الورقــة جمموعــة مــن التوصيــات واالقراحــات التــي يمكــن للقــادة السياســين واألمنيــن االســتفادة منهــا مــن أجــل اســتكال 

مســار املصاحلــة الوطنيــة، وبخاصــة فيــا يتعلــق بإعــادة توحيــد وهيكلــة املؤسســة األمنيــة، ومــن أبرزهــا:
التوافق عىل ركائز املصلحة الوطنية العليا. -
التوافق عىل سياسة أمنية موحدة متوافق عليها يف إطار احلوار الوطني. -
التوافق عىل سياسة واضحة للعالقة بن سالح املقاومة ومبادئ حفظ األمن وسيادة القانون. -
التوافــق عــىل تفســر موحــد للمقصــود بآليــة االســتيعاب يف األجهــزة القائمــة يف قطــاع غــزة، وكذلــك احلجــم املقــرح إلمجــايل  -
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عمليــة االســتيعاب.
ــة  - ــىل تلبي ــادرة ع ــة ق ــة خاص ــر مهني ــع معاي ــتناد إىل وض ــة باالس ــزة األمني ــراد األجه ــاط وأف ــل ضب ــة لعم ــر مهني ــد معاي حتدي

ــة. ــزة األمني ــل األجه ــة بعم ــات املتعلق االحتياج
إزالــة التعــارض يف تفســر مــا يــرد يف االتفــاق بشــأن النــص عــىل حظــر »إقامــة أي تشــكيالت عســكرية خــارج إطــار اهليــكل املقرر  -

لــكل جهــاز« مــن جهــة، والنــص عــىل املوافقــة عــىل عــدد األجهــزة األمنيــة حســب قانــون اخلدمــة يف قــوى األمــن الفلســطينية 
لســنة 2005 مــن جهــة أخــرى.
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قوات األمن الوطني .. رؤية مستقبلية
)ورقة مقدمة إلى مجموعة دعم وتطوير مسار املصاحلة( 

 تشرين الثاني/نوفمبر 2014

اســتعرضت هــذه الورقــُة بشــكٍل موجــز القضايــا األساســية املتعلقــة بقــوات األمــن الوطنــي، والعوامــَل املؤثــرَة عــىل مســتقبلها، مــن 
لــة إليهــا؛ ُبغيــة تطويــِر مفاهيــَم أساســية لــدى األطــراِف الفلســطينية، تتعلــق بمســتقبِل األمــن الفلســطينّي،  حيــُث: العــدُد واملهــاُم املوكَّ

وفلســفتِه وعقيدتِــه األمنيــة. 

وخلصــت الورقــة إىل وضــع تصــوراٍت ومقرحــاٍت وحلــوٍل ممكنــٍة تســهُل آليــات العمــل املســتقبّي، إلعــادة بنــاِء وهيكلــِة وتوحيــِد 
ــِة الفلســطينية. ــِة يف الســلطِة الوطني األجهــزة األمني
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أفكار ملعاجلة الوضع الكارثي الذي يعيشه قطاع غزة
)ورقة مقدمة إلى مجموعة دعم وتطوير مسار املصاحلة( 

 تشرين الثاني/نوفمبر 2015

ــة يف  ــانية املحل ــائل اإلنس ــة املس ــدت أن معاجل ــوأ، وأك ــو األس ــاه نح ــحه لالجت ــزة وترش ــاع غ ــر يف قط ــع اخلط ــة الوض ــت الورق عرض
ــت أن  ــل. وبين ــل التأجي ــة ال تقب ــة عاجل ــخ( قضي ــن ...إل ــة، األم ــار، الصح ــاء، اإلع ــر، الكهرب ــون، املعاب ــب، املوظف ــاع )الروات القط

ــة. ــاملة واقعي ــة ش ــة وطني ــن رؤي ــك ضم ــن ذل ــاة إذا مل يك ــة املتوخ ــي النتيج ــن أن يعط ــانية ال يمك ــائل اإلنس ــة للمس ــاء األولوي إعط
ــن  ــة م ــة إىل جمموع ــدوي، إضاف ــي وح ــار وطن ــم يف إط ــع القائ ــة الوض ــة ملواجه ــات العملي ــن االقراح ــة م ــة جمموع ــت الورق وقدم
التوصيــات، منهــا أن احلــل اجلــذري لالنقســام يتطلــب إهنــاء الســيطرة االنفراديــة حلركــة محــاس عــىل قطــاع غــزة، مقابــل رشاكتهــا يف 
املنظمــة والســلطة، واحليلولــة دون التفــرد واهليمنــة واإلقصــاء يف أطــر ومؤسســات الســلطة واملنظمــة، وبــا يضمــن االلتــزام بـــ »ركائــز 
ــة واملســاواة  ــة والسياســية واحلزبي ــة الفكري ــا يضمــن التعددي ــا«، التــي جيــب بلورهتــا عــر توافــق وطنــي، وب ــة العلي املصلحــة الوطني

ــه. وحقــوق اإلنســان وحريات
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وثيقة الوحدة الوطنية
 آب/أغسطس 2016 

وثيقــة الوحــدة الوطنيــة بمثابــة خطــة حتــدد مرتكــزات ووســائل تطبيــق الرؤيــة الالزمــة إلعــادة بنــاء الوحــدة الوطنيــة، وهــي حصيلــة 
ــورة  ــم االســتناد إليهــا يف بل ــة، ت ــة تفصيلي ــة مرجعي ــة والشــتات، أفضــت إىل وضــع ورق ــة واســعة يف فلســطن التارخيي ــة حواري لعملي
ــركة  ــم املش ــن القواس ــا تتضم ــك، فإهن ــة. وبذل ــا احلالي ــا يف صيغته ــل بلورهت ــام، قب ــاش الع ــا للنق ــة وطرحه ــودة األوىل للوثيق املس
املعــرة عــن تطلعــات ومصالــح الشــعب الفلســطيني، التــي تنطلــق مــن الوحــدة الوطنيــة كــرشط الســتكال مســرة التحــرر الوطنــي 

ــي. والديمقراط
ــادة  ــس إع ــره، ولي ــدف تغي ــم هب ــع القائ ــدات الواق ــم تعقي ــالق لفه ــة انط ــام كنقط ــباب االنقس ــذور وأس ــد ج ــة بتحدي ــدأ الوثيق تب
استنســاخه. ومــن ثــم تقــدم قــراءة للمواقــف ووجهــات النظــر املتباينــة التــي حكمــت اجلهــود املبذولــة إلهنــاء االنقســام، دون أن حتقــق 

ــا باجتــاه اســتعادة الوحــدة طيلــة عقــد مــن الزمــان. اخراًق
وبالبنــاء عــىل الــدروس املســتخلصة طيلــة هــذه الفــرة، حــددت الوثيقــة املبــادئ واملنطلقــات العامــة املوجهــة لعملية إعــادة بنــاء الوحدة 

الوطنيــة، كــا اقرحــت حمــددات ووســائل التوافــق عليهــا مــن خالل: 
احلاجــة إىل فــرة انتقاليــة يتــم االتفــاق عليهــا يف ضــوء تعقيــدات الوضــع الناجــم عــن طــول فــرة االنقســام، بحيــث تتــم معاجلــة  -

خمتلــف امللفــات وفــق مبــدأ الرزمــة الشــاملة مــع مراعــاة املرونــة يف أولويــات وخطــوات وآليــات التنفيــذ وفــق جــداول زمنيــة 
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متفــق عليهــا.
إطــالق حــوار وطنــي شــامل ومســتدام، ضمــن ســقف زمنــي قصــر، ال يتوقــف إال عنــد التوصــل إىل اتفــاق مجاعــي ملــزم عــىل  -

ــادي املؤقــت بعــد التوافــق عــىل دوره ومهامــه  ــم يمكــن اســتكال احلــوار ضمــن اإلطــار القي ملفــات الرزمــة الشــاملة، ومــن ث
وتوســيع عضويتــه.

االنطــالق مــن اتفاقــات املصاحلــة املوقعــة، والركيــز عــىل معاجلــة البنــود اخلالفيــة، والتوافــق عــىل القضايــا التــي جتاهلتهــا هــذه  -
االتفاقــات.

مراعــاة التبايــن يف الظــروف بــن الضفــة والقطــاع، وبخاصــة مــن حيــث بنيــة ومهــات املؤسســات املدنيــة واألمنيــة للســلطة يف  -
ــة يف القطــاع. القطــاع، واالحتياجــات املعيشــية والتنموي

عــدم رهــن معاجلــة مشــكالت واحتياجــات التجمعــات الفلســطينية بالــرشوع يف تنفيــذ مــا يتــم التوافــق عليــه وفــق مبــدأ الرزمــة  -
الشــاملة، األمــر الــذي يتطلــب معاجلــة املشــكالت اليوميــة ذات األولويــة يف هــذه التجمعــات. 

تشمل ملفات الرزمة الشاملة خالل الفرة االنتقالية ما يأيت: 
اإلسراتيجية السياسية والنضالية )الرنامج السيايس(. 	. 
السلطة واحلكومة. 	. 
دور ومهات اإلطار القيادي املؤقت خالل الفرة االنتقالية. 	. 



34

تطوير ودعم مسار املصاحلة الوطنية - إصدار خاص بمناسبة جلسة احلوار الوطني يف القاهرة

إعادة بناء الرشعية الوطنية عىل مستوى منظمة التحرير والسلطة )امليثاق، إعادة بناء التمثيل الوطني، االنتخابات(. 	. 

كــا ركــزت الوثيقــة عــىل بنــاء رأي عــام وطنــي وشــعبي عــر 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 يضــم مجيــع املترضريــن مــن االنقســام واحلريصــن عــىل إهنائــه، بحيــث يكــون قــادًرا عــىل شــق 

مســار إعــادة بنــاء الوحــدة الوطنيــة واســتعادة مكانــة القضيــة الفلســطينية يف النضــال مــن أجــل التحــرر الوطنــي والديمقراطــي.
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مقترحات إلزالة العراقيل التي حتول دون إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة
 )مسودة ورقة مقدمة إلى اللقاء احلواري غير الرسمي الذي عقد يف جنيف(

 كانون األول/ديسمبر 2016

أكــدت مســودة الورقــة املقدمــة جللســة احلــوار غــر الرســمي أن القضايــا التــي يقــف أمامهــا احلــوار الفلســطيني )الرنامــج الســيايس، 
منظمــة التحريــر الفلســطينية، حكومــة الوحــدة الوطنيــة، ركائــز املصلحــة الوطنيــة العليــا( جيــب أن تؤخــذ رزمــة واحــدة حتــى تــؤدي 
إىل اتفــاق شــامل يعــزز وحــدة وكفــاح الشــعب الفلســطيني أواًل، وختــرج منــه ثانًيــا خمتلــف األطــراف منتــرة عــىل أســاس معادلــة »ال 

غالــب وال مغلــوب«، عــىل أن يتــم تغليــب املصلحــة الوطنيــة عــىل املصالــح الفرديــة والفئويــة والفصائليــة.
ــرة  ــيطبق م ــه س ــي أن ــاملة ال يعن ــة الش ــىل الرزم ــاق ع ــا: أن االتف ــق، أبرزه ــوار والتواف ــة للح ــادئ موجه ــعة مب ــة تس ــت الورق وعرض
ــد  ــا، وأن توحي ــا ووظائفه ــلطة ودوره ــكل الس ــر يف ش ــادة النظ ــة، وإع ــية احلقيقي ــة السياس ــس الرشاك ــىل أس ــاق ع ــدة، واالتف واح
ــة  ــات الدوري ــيايس، وأن االنتخاب ــج الس ــىل الرنام ــاق ع ــد االتف ــة بع ــوة الثاني ــي اخلط ــة ه ــزة األمني ــوزارات واألجه ــات وال املؤسس
املنتظمــة عــىل املســتويات عامــة عــىل أســاس مبــدأ التمثيــل النســبي رضوريــة لتمكــن الشــعب مــن املشــاركة يف تقريــر مصــره وحتديــد 
ــرة  ــالل ف ــي خ ــق الوطن ــة التواف ــون مرجعي ــي، وأن تك ــي والديمقراط ــن الوطن ــط ب ــىل رضورة الرب ــة ع ــدت الوثيق ــا أك ــه. ك خيارات

انتقالية جلنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية )اإلطار القيادي املؤقت(. 
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إصدار: تكلفة االنقسام وأثره على الفلسطينيني 
 تشرين األول/أكتوبر 2017 

أوىص مؤمتــر »نحــو رؤيــة شــاملة إلعــادة بنــاء الوحــدة الوطنيــة«، الــذي عقــد يف 6 آب/أغســطس 2016، بتشــكيل جلنــة دعــم الوحــدة 
الوطنيــة بمشــاركة أعضــاء مــن خمتلــف جتمعــات الشــعب الفلســطيني داخــل الوطــن، بــا فيهــا أرايض 48، والشــتات لتســاهم يف توفــر 
ــس  ــىل أس ــدة ع ــتعادة الوح ــام واس ــاء االنقس ــدف إهن ــق ه ــن حتقي ــا يضم ــم، ب ــكل مراك ــري بش ــيايس واجلاه ــط الس ــارص الضغ عن
وطنيــة وديمقراطيــة توافقيــة ومشــاركة سياســية حقيقيــة. وأوصــت اللجنــة خــالل اجتاعهــا األول يف الرنــكا يف ترشيــن الثاين/نوفمــر 

2016 بإنتــاج إصــدار خــاص بتكلفــة االنقســام وأثــره عــىل الفلســطينين، وتبنــى مركــز مســارات إنتــاج هــذا اإلصــدار.

شــارك يف إعــداد فصــول هــذا الكتــاب عــدد كبــر مــن الباحثــن ومســاعدي البحــث، واســتغرق العمــل يف إنجــازه أشــهر عــدة شــهدت 
مراجعــة أكــر عــدد ممكــن مــن األبحــاث والتقاريــر واألوراق واملقــاالت ذات العالقــة باالنقســام وآثــاره طيلــة عــرش ســنوات. وأجريت 
عــرشات املقابــالت واالستشــارات مــع ذوي االختصــاص، كــا أدخلــت تعديــالت بنــاء عــىل مراجعــات لفصــول هــذا اإلصدار شــارك 

ــون خمتصون. ــا باحث فيه
وجــاء يف مقدمــة الكتــاب: كنـّـا نــدرك قبــل إعــداد وإصــدار هــذا الكتــاب أن االنقســام مكلــف جــًدا، لكننــا مل نكــن نتصــور إىل أي حــد، 
فكلفــة االنقســام ال تقتــر عــىل اآلثــار السياســية واالقتصاديــة والقانونيــة واالجتاعيــة والثقافيــة، إذ إن أكثــر آثــاره خطــورة تلــك التــي 
طالــت اإلنســان الفلســطيني هنــا يف الوطــن، وهنــاك يف الشــتات، حيــث وجــه االنقســام رضبــة قويــة جــًدا لثقتــه بنفســه وقدرتــه عــىل 
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ــادة هتميشــها  ــة الفلســطينية ســامهت يف زي ــة جــًدا للقضي ــة قوي ــة، كــا وجــه رضب ــق أهدافــه وحقوقــه الوطني ــة الكفــاح لتحقي مواصل
خــالل الســنوات الســوداء املاضيــة. 

يتضــح مــن خــالل النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة أن كلفــة االنقســام واحلصــار كبــرة جــًدا وبلغــت مــن الناحيــة االقتصاديــة 
بشــكل مبــارش وغــر مبــارش نحــو 15 مليــار دوالر.

ويف املجــال االجتاعــي الثقــايف، اتضــح أن قضيــة التحــرر الوطنــي الفلســطيني واملقاومــة مل تعــد ضمــن أولويــات الشــباب الفلســطيني، 
بــل إن اهلــم األول للشــباب اليــوم هــو اخلــالص الفــردي مــن اإلجــراءات املتخــذة، ســواء يف الضفــة أو قطــاع غــزة، وهــذا اهلــْم أصبــح 
ــع يف  ــر وتراج ــن تناح ــه م ــا أنتجت ــية وم ــات السياس ــاس«. وأن األزم ــح« و»مح ــن »فت ــام ب ــتمرار االنقس ــل اس ــة يف ظ ــرة اجتاعي ظاه
الــدور التنمــوي لــدى األحــزاب، أدت إىل ظهــور جمموعــة مــن الســلوكيات الشــاذة عــن املجتمــع الفلســطيني، التــي تعــززت وارتفعــت 

وترهتــا بعــد االنقســام. 
ــة أن  ــدت الدراس ــطيني، إذ أك ــيايس الفلس ــام الس ــىل النظ ــر ع ــكل كب ــر بش ــطيني أثَّ ــام الفلس ــح أن االنقس ــيايس، اتض ــال الس ويف املج

ــد. ــي املوح ــرشوع الوطن ــطيني امل ــعب الفلس ــد الش ــد، وفق ــيايس املوح ــج الس ــد الرنام ــدة، وفق ــادة املوح ــد القي ــيايس فق ــام الس النظ
ويف جمــال أثــر االنقســام عــىل النظــام الدســتوري الفلســطيني وحالــة حقــوق اإلنســان، أظهــرت الدراســة أن املجتمــع الفلســطيني بــات 

أمــام واقــع مأســاوي مــن الناحيــة القانونيــة النظاميــة، يف ظــل التغــول عــىل دور »الســلطات الثــالث«.
ومــن حيــث كلفــة االنقســام وأثــره عــىل فلســطينيي الداخــل، أكــدت الدراســة أن االنقســام أثــر بشــكل عميــق عــىل اهلويــة والقوميــة 
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ــلطة  ــع الس ــاط م ــه ارتب ــذي ل ــاين ال ــار العل ــا التي ــل، مه ــن يف الداخ ــن متنافس ــق تياري ــث خل ــل، حي ــل املحت ــطينية يف الداخ الفلس
ــاس. ــة مح ــع حرك ــاط م ــه ارتب ــذي ل ــالمية ال ــة اإلس ــار احلرك ــطينية، وتي الفلس

ويف جمــال أثــر االنقســام عــىل الفلســطينين يف الشــتات، تســبب االنقســام يف تعميــق غيــاب املؤسســة الوطنيــة الفلســطينية عــن جتمعــات 
الشــتات، وزيــادة معانــاة الفلســطينين يف أماكــن تواجدهــم. لكــن هــذا الغيــاب مل يكــن األول مــن نوعــه بقــدر مــا هــو حلقــة يف سلســلة 

غيابــات هلــا فعلهــا الراكمــي يف إحلــاق اخلســائر بالشــعب وقضيتــه وحــرف بوصلتهــا عــن اجتاهاهتــا املفرضــة.
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تقدير إستراتيجي: آفاق املصاحلة الفلسطينية عشية حوار القاهرة
)جلنة السياسات يف مركز مسارات( 

تشرين األول/أكتوبر 2017 

ــاذا  ــا: مل ــة أبرزه ــئلة رئيس ــن أس ــة ع ــدم أجوب ــف وق ــر املواق ــذا التقدي ــم ه ــر 2017 قّي ــن األول/أكتوب ــرة يف ترشي ــوار القاه ــية ح عش
حتــرك ملــف املصاحلــة اآلن؟ ومــا هــي العراقيــل التــي تقــف أمامــه، ومتطلبــات حتــول املصاحلــة إىل وحــدة وطنيــة شــاملة؟ ومــا هــي 

ــورات؟ ــذه التط ــد ه ــة بع ــيناريوهات املحتمل الس
ــة  ــة حماكم ــا يف اخلامت ــة، مقدم ــيناريوهات حمتمل ــة س ــرض ثالث ــة وع ــئلة املقدم ــول األس ــارشة ح ــافية ومب ــة ش ــر أجوب ــدم التقري ق
للســيناريوهات املقدمــة وعرًضــا للســيناريو املفضــل، وهــو ســيناريو اعتبــار املصاحلــة مقدمــة إلنجــاز الوحــدة الوطنيــة الشــاملة مــن 
خــالل توفــر وحــدة الشــعب والقضيــة واألرض واملؤسســات والرنامــج الوطنــي القــادر عــىل حتقيــق ذلــك، عارًضــا الركائز األساســية 

ــة التــي تتمثــل بــاآليت: للوحــدة احلقيقي
ــق  - ــلمن، وأن تطب ــوان املس ــة اإلخ ــداًدا حلرك ــت امت ــة وليس ــة الوطني ــن احلرك ــزًءا م ــا ج ــز كوهن ــاس« تعزي ــل »مح ــد أن تواص ال ب

ــة. ــن والسياس ــن الدي ــل ب ــة والفص ــن بالرشاك ــاًل وتؤم ــواًل وفع ــم ق ــن احلك ــي ع ــتعدادها للتخ اس
ــر مــن أدوار  - ــن ليســت أكث ــار أدوار اآلخري ــة واحلكــم الفــردي، والكــف عــن اعتب ــد أن تتخــىل »فتــح« والرئيــس عــن اهليمن ال ب
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هامشــية.
ــىل  - ــراع ع ــل وال ــن اجلب ــزول ع ــت الن ــت وق ــس الوق ــايل لي ــواب، وبالت ــىل األب ــس ع ــطينية لي ــة الفلس ــي للقضي ــل الوطن إن احل

ــم. الغنائ
مــن متطلبــات الوحــدة بعــد إهنــاء االنقســام، وإحيــاء منظمــة التحريــر مــن خــالل عقــد املجلــس الوطنــي التوحيــدي، وتغيــر  -

ــات للمجلــس  ــة وانتخاب ــات رئاســية وترشيعي ــكام إىل الشــعب عــر إجــراء انتخاب شــكل الســلطة ووظائفهــا والتزاماهتــا؛ االحت
الوطنــي عــىل أســاس التمثيــل النســبي الكامــل حيثــا يمكــن ذلــك.
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الرزمة الشاملة طريق جناح اجتماع القاهرة
 )مقال للكاتب هاني املصري( 

 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 

يؤكــد الكاتــب يف مقالــه أن املقاربــة الوحيــدة التــي يمكــن أن تنجــز الوحــدة التــي حتتاجهــا القضيــة والشــعب هــي االتفــاق عــىل رزمــة 
شــاملة نعــرف منــذ البدايــة إىل أيــن ســتنتهي، موضًحــا أن مقاربــة الرزمــة الواحــدة حتتــاج إىل رؤيــة شــاملة تتمحــور عــىل كيفيــة مواجهــة 

التحديــات واملخاطــر التــي هتــدد القضيــة الفلســطينية.
تتضمــن مقــال الكاتــب جمموعــة مــن النقــاط التــي تتضمنهــا الرزمــة الشــاملة، أبرزهــا إعــادة االعتبــار للمــرشوع الوطنــي والقضيــة 
الفلســطينية، وإعــادة بنــاء مؤسســات منظمــة التحريــر، وتغيــر شــكل الســلطة ووظائفهــا والتزاماهتــا، وتشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة 
تعتمــد برناجمـًـا سياســًيا حيفــظ احلقــوق، وأن تكــون االنتخابــات منتظمــة ودوريــة عــىل مجيــع املســتويات والقطاعــات يف إطــار الوحــدة 

وأداة مــن أدوات مقاومــة االحتــالل.
وخلص الكاتب إىل أن من دون مشاركة حقيقية ال توجد مصاحلة، وال يمكن حتقيق النر.


