
هذا التعقيب مقتطف من تقرير بعنوان”استعادة منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة 

إرشاك الشباب”، تم نرشه يف آب/أغسطس 2020. ُيرجى مراجعة مقدمة التقرير 

للمزيد من املعلومات حول محتوى التقرير واملساهمني فيه.

لقد أراد أحمد الشقريي للمنظمة أن تكون كياناً ميثّل الكل الفلسطيني حني قام 

بتأسيسها، لكّن إرادته تلك مل تتحّقق حيث اتخذت حركة فتح موقفاً حاّداً من 

املنظمة، تجىّل بتاريخ 9 كانون األول/ديسمرب 1967 حني وزّعت بياناً عىل وزراء 

الخارجية العرب يف مؤمترهم الذي ُعقد يف القاهرة، حيث حمل البيان انتقاداً لسياسة 

الشقريي، مؤكدة عدم ثقتها به. سبق بيانها هذا تأكيدها عىل رفض الوصاية العربية 

ورضورة تبّني الكفاح املسلح لتحرير فلسطني. إىل حدٍّ ما؛ يشبه موقف فتح نهاية 

الستينات موقف حامس والجهاد اإلسالمي الحايل من املنظمة، فيام يتعلق بالربنامج 

السيايس؛ أهدافاً ووسائل. 

بيد أّن الحركتني اإلسالميتني، أي حامس والجهاد، موقفهام من املنظمة مل يستند 

فقط إىل الربنامج السيايس، أو البناء املؤسسايت للمنظمة، إّنا استند أيضاً إىل األرضية 

العقائدية، ولذلك نرى مثالً أن دخول حركة فتح إىل املنظمة مل يتطلب سوى عام بعد 

البيان املذكور أعاله، فيام حركتي حامس والجهاد اإلسالمي ما زال دخولهام إىل املنظمة 

متعّذراً، والسبب األسايس يعود إىل أّن الفصل بني ما هو سيايس وما هو أيديولوجي 

يف مسألة مرتبطة بجوهر القضية الفلسطينية أمٌر قد يُفيض إىل انهيار الحركتني أمام 

أدبياتهام السياسية ومرجعيتهام الدينية واألرضية الجامهريية لكّل منهام. لذلك تطلّب 

حديثهام عن الدخول إىل منظمة التحرير رشوطاً مسبقة مل يتحّقق أي منها إىل اآلن. 

مع ذلك؛ فإّن ثالثة عقود وأكرث من العمل يف الساحات الفلسطينية جميعها لحركتي 

حامس والجهاد اإلسالمي، تخلّلتها الكثري من األحداث التي دفعت الحركتني إلبداء 

يشٍء من التغيري تجاه املنظمة، وبشكٍل أكرث وضوحاً جاء التغيري من حركة حامس، وإن 

مل يُقد حتى الساعة إىل متهيد حقيقي لطريق دخولها إىل املنظمة، فهو قد يساعد يف 

بناء تصّورات جديدة النضامم كل الفصائل الفلسطينية إىل منظمة التحرير مبا فيها 

حامس وباحتاملية أقل للجهاد اإلسالمي، عىل أن تستند هذه التصّورات عىل عّدة 

حقائق: أبرزها تطّور الخطاب السيايس لحركة حامس، واملتغريات اإلقليمية، وتآكل 

السلطة ككيان وطني، وإدارة إرسائيل ظهرها لحل الدولتني.

حامس واملنظمة: من امليثاق إىل الوثيقة

أصدرت حركة حامس ميثاقها سنة 1988 وقد ضّمنته مادة خاصة مبنظمة التحرير 

الفلسطينية، هي املادة سبعة وعرشين، وجاء فيها: 

منظمة التحرير الفلسطينية من أقرب املقربني إىل حركة املقاومة اإلسالمية، 

ففيها األب أو األخ أو القريب أو الصديق، وهل يجفو املسلم أباه أو أخاه أو 

قريبه أو صديقه. فوطننا واحد ومصابنا واحد ومصرينا واحد وعدونا مشرتك. 

وتأثرًا بالظروف التي أحاطت بتكوين املنظمة، وما يسود العامل العريب من بلبلة 

فكرية، نتيجة للغزو الفكري الذي وقع تحت تأثريه العامل العريب منذ اندحار 

الصليبيني، وعززه االسترشاق والتبشري واالستعامر، وال يزال، تبنت املنظمة فكرة 

الدولة العلامنية وهكذا نحسبها. والفكرة العلامنية مناقضة للفكرة الدينية 

مناقضة تامة، وعىل األفكار تُبنى املواقف والترصفات، وتتخذ القرارات. ومن هنا، 

مع تقديرنا ملنظمة التحرير الفلسطينية -وما ميكن أن تتطور إليه- وعدم التقليل 

من دورها يف الرصاع العريب اإلرسائييل، ال ميكننا أن نستبدل إسالمية فلسطني 

الحالية واملستقبلية لنتبنى الفكرة العلامنية، فإسالمية فلسطني جزء من ديننا، 

ومن فرّط يف دينه فقد خرس. ويوم تتبنى منظمة التحرير الفلسطينية اإلسالم 

كمنهج حياة، فنحن جنودها ووقود نارها التي تحرق األعداء.

الحديث مبفردات إيجابية تجاه منظمة التحرير الفلسطينية، والتأكيد عىل متانة 

الروابط معها كام جاء يف نص املادة أعاله، مل يخِف التناقض الصارخ واملشار إليه 

بوضوح، “العلامنية مقابل الدينية”. ما ميكن قراءته يف هذه املاّدة، أّن سؤال الحكم 

كان حارضاً عند حامس منذ اللحظة األوىل، وأنّها رغم تقدميها لنفسها حينها كحركة 

مقاومة ضّد االحتالل، غايتها التحرير، مل تتجاهل مستقبل فلسطني كبلٍد إسالمّي 

حسب معتقدها، يسود فيه اإلسالم كمنهج حياة، مبا يعنيه ذلك من طبيعة نظام 

الحكم املُتخيّل ملرحلة ما زال الحديث عنه مبّكراً. كام يُقرأ يف املاّدة أيضاً أّن عدم 

تبّني املنظمة لإلسالم كمنهج حياة سيحول دون اصطفاف حامس إىل جانب فتح يف 

نفس الخندق ضد االحتالل، أو بشكٍل أدّق، فإّن حامس لن تقبل حتى قتال االحتالل 

تحت مظلّة منظمة التحرير الفلسطينية. هذه القراءة ترجمتها حامس عملياً خالل 

االنتفاضة الفلسطينية األوىل حني َدعت مراراً إىل فعاليات نضالية مختلفة عاّم دعت 

إليه فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وقد قابلتها األخرية بخطاب مشّكك بوطنيتها 

متهمة حامس بشّق وحدة الصّف الوطنّي. 

عىل أيّة حال، مل يُجب امليثاق بوضوح عىل سؤال مهم حول نظرة حامس إىل املنظمة 

كممثل رشعي للشعب الفلسطيني، وتُرك األمر ملا صدر عن الحركة الحقاً، بوضوح 

أكرث، وبخطاب مل يلتفت إىل مسألة اعتبار اإلسالم منهج حياة، بقدر ما التفت إىل 

آليات تشكيل املجلس الوطني وبرنامج املنظمة السيايس، وهو مؤرش عىل أّن حامس مل 

تحتكم إىل ميثاقها يف كثري من سياستها. 

سبتمرب 2022

انضامم حامس والجهاد إىل منظمة التحرير، هل هو ممكن، وكيف؟
بالل الشوبيك
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“دخلت حركة حامس يف مرحلة جديدة ال تحتكم 
فيها بشكٍل أسايس إىل أدبياتها القدمية التي تركّز 
عىل املرجعية اإلسالمية، بقدر تركيزها عىل البناء 

الدميقراطي والحقوق السياسية.”

https://al-shabaka.org/focuses/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a5%d8%b9/
https://al-shabaka.org/focuses/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a5%d8%b9/
http://www.dci.plo.ps/article/247/%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/2005/07/16/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
https://www.aljazeera.net/opinions/2017/12/20/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://al-shabaka.org/ar/author/belalshobaki/


يف نيسان\أبريل 1990 مثالً، رّدت حركة حامس عىل دعوة تلتقها للمشاركة يف التحضري 

لجلسة املجلس الوطني، بأنّها تدعو إىل أن يكون االنتخاب أدة تشكيل املجلس، فإن 

تعّذر ذلك فيجب أن يكون التعيني املنصف الذي يعكس وزن الحركات الفلسطينية 

هو املطبق، وأن يُعّدل الربنامج مبا ينسجم مع عقيدة الشعب الفلسطيني املسلم. هذه 

الرسالة التي بعثت بها حامس إىل عبد الحميد السائح، رئيس املجلس الوطني يف حينها، 

تشري إىل أّن حامس أصبحت أكرث تحديداً يف توصيف خالفها مع املنظمة، وأّن األمر 

مرتبٌط مبسألتني جوهريتني هام: 

أوالً: أّن متثيل املنظمة للفلسطينيني مرشوط ببنائها مؤسساتياً عىل أساس 	 

االنتخاب، أو التعيني مبا بعكس وزن الحركات يف الشارع. 

ثانياً: أّن برنامج املنظمة السيايس يجب أاّل يتناقض مع عقيدة الشعب الفلسطيني 	 

املسلم. هذه النقطة ال ميكن تفسريها إال بالعودة إىل ميثاق حامس، حيث التنازل 

عن أي جزء من األرض هو مخالف للعقيدة اإلسالمية. 

ودون إغراٍق يف تفاصيل العالقة بني حامس ومنظمة التحرير الفلسطينية تاريخياً، التي 

كانت يف واقع األمر عالقة حامس بحركة فتح التي فرضت هيمنتها عىل املنظمة، فإّن 

سنوات قليلة بعد نشوء حامس، وخفوت صوت االنتفاضة، وبدء مرحلة أوسلو، كانت 

كفيلة بأن تدخل منظمة التحرير الفلسطينية حالة املوت الرسيري، فيام ميثاق حامس 

أصبح لسنوات طويلة عبارة عن أوراق منسيّة ال يعود لها سوى باحٌث أراد التوثيق، أو 

سيايّس إرسائييل يف الغالب أراد إدانة حامس عىل منرٍب دبلومايّس أو إعالمي. 

سنوات قصرية انربت فيها حركة فتح إلدارة سلطة تحت االحتالل وتجاهلت فيها منظمة 

التحرير، فيام انربت حركة حامس للعمل املسلّح خالل التسعينات، أصبحت بسببه حركة 

محاربة ال من إرسائيل فحسب، بل من أجهزة السلطة الفلسطينية األمنية. بيد أّن فشل 

مباحثات كامب ديفيد عام 2000 يف تحويل سلطة ما بعد أوسلو إىل دولة فلسطينية، 

وما تبع هذا الفشل من اندالع االنتفاضة الفلسطينية الثانية، قاد إىل مرحلة جديدة، 

عادت خاللها فصائل منظمة التحرير الفلسطينية إىل ساحة املواجهة مع االحتالل جنباً 

إىل جنب مع حركة حامس والجهاد اإلسالمي، دون أن يكون نضالهام يف هذه االنتفاضة 

أيضاً تحت نفس املظلّة السياسية. يف سنوات االنتفاضة الثانية مل تعد الخالفات 

الفلسطينية الداخلية بنفس الحّدة، ومل يكن ممكناً عىل املستوى الشعبي االلتفات إىل 

تلك الخالفات ورئيس الوزراء اإلرسائييل أرئيل شارون يف حينها قد بدأ اجتياحاً كامالً 

للمناطق الفلسطينية. 

حتى نهايات االنتفاضة الفلسطينية الثانية، مل تكن منظمة التحرير قد استيقظت من 

غيبوبتها، إاّل أّن جملة متغريات نوعية حدثت يف تلك املرحلة، قادت إىل محاوالت 

متسارعة لبعث منظمة التحرير من جديد، وعىل يِد من غيّبها لسنوات. تراجع العمل 

املسلّح يف نهايات االنتفاضة، ورحيل يارس عرفات يف باريس بعد أن قىض نحبه محارصاً 

يف رام الله، وانتخاب محمود عباس الرافض للعمل العسكري، وتطبيق خطة االنسحاب 

أحادي الجانب اإلرسائيلية من غزة، واملحادثات الفلسطينية الداخلية لرتتيب البيت يف 

1. رفعت سيد أحمد، “رحلة الدم الذي هزم السيف، األعامل الكاملة للدكتور فتحي الشقاقي” )القاهرة: مركز يافا للدراسات واألبحاث، 1997(، 68 .

مرحلة ما بعد االنتفاضة، كلّها عوامل قادت حركة حامس إىل أن تُعلن نيّتها املشاركة يف 

االنتخابات الترشيعية الثانية، جاء ذلك عىل لسان أحد قيادييها يف نابلس، هو محمد 

غزال.

حامس التي اعتربت التوقيع عىل أوسلو خيانة، ورفضت املشاركة يف انتخابات 1996، 

ومنعت أعضائها من ذلك، مل تجد حرجاً يف املشاركة يف انتخابات 2006، عىل اعتبار أّن 

مرجعية تلك االنتخابات هو إعالن القاهرة 2005، وأّن اتفاقية أوسلو انتهت حني سّوت 

دبّابات شارون مقرّات السلطة باألرض، وأّن انسحاب إرسائيل من غزة هو نتاج الفعل 

املقاوم الذي ترى حامس أنّها أبرز رّواده. عىل هذه األسس بادرت حامس باملشاركة، 

وعىل غريها من األسس وافقت األطراف املعنية عىل مشاركة حامس أو غّضت طرفها عن 

ذلك. إجامالً كانت تلك األطراف ترى أنّه سيكون من السهل احتواء حامس وترويضها 

كمعارضة يف قفص السلطة، كونداليزا رايس، مستشارة األمن القومي األمرييك حينها 

أوضحت هذه الفكرة بشكٍل ال يستدعي التأويل.

الجهاد عىل ُخطى حامس

إعالن القاهرة 2005 كان مؤرشاً عىل توافق فلسطيني كامل بشأن رضورة إحياء منظمة 

التحرير الفلسطينية، خصوصاً بعد ما تلّقته السلطة من محاوالت تقويض إرسائيلية، 

جعلت من اإلبقاء عىل ُسبات املنظمة انتحاراً سياسياً فلسطينياً. جاء يف نص اإلعالن أّن 

املجتمعني قد وافقوا

عىل تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينيّة وفق أسٍس يتّم الرتايض عليها 

بحيث تضّم جميع القوى والفصائل الفلسطينيّة بصفة املنظّمة املمثّل الرشعّي 

والوحيد للشعب الفلسطينّي. ومن أجل ذلك تّم التوافق عىل تشكيل لجنة تتوىّل 

تحديد هذه األسس، وتتشّكل اللجنة من رئيس املجلس الوطنّي وأعضاء اللجنة 

التنفيذيّة لـ )م. ت. ف.( واألمناء العاّمني لجميع الفصائل الفلسطينيّة وشخصيّات 

وطنيّة مستقلّة، ويدعو رئيُس اللجنة التنفيذيّة لهذه االجتامعات.

مثّل هذا اإلعالن قفزة عاّم صدر عن حركتي حامس والجهاد اإلسالمي أيضاً يف بداية 

التكوين، فالجهاد اإلسالمي رغم قلّة احتكاكها وتصادمها مع املنظمة وفتح بحكم أنّها ال 

تشّكل منافساً يف استقطاب القاعدة الجامهريية، إاّل أّن موقفها مل يختلف كثرياً عاّم ورد 

يف ميثاق حامس، فأمينها العام املؤسس فتحي الشقاقي قال: 

وجود نقاط ضعف يف املرشوع الوطني الفلسطيني ترتكز حول األيديولوجية 

السياسية الوطنية نفسها التي استبعدت اإلسالم من محتواها الفكري، يف 

الوقت نفسه إشكالية الحركة اإلسالمية التقليدية التي كانت غائبة عن املسألة 

الفلسطينية... فمن يحملون اإلسالم ال يتوجهون إىل فلسطني، ومن يتوجهون إىل 

فلسطني )التيار الوطني( يستبعدون اإلسالم من محتواهم الفكري والنضايل، أما 

نحن فقد اكتشفنا أن فلسطني تقع يف قلب القرآن، وأن فلسطني آية من الكتاب، 

وأدركنا بهذا الفهم مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للحركة اإلسالمية واألمة 
العربية واإلسالمي.1

فإعالن القاهرة الذي وقّعت عليه حامس والجهاد اإلسالمي نادى برضورة تفعيل وتطوير 

منظمة التحرير الفلسطينية وفق أسس يتم الرتايض عليها، أّي أّن مسألة أيديولوجية 

املنظمة وتبّنيها لإلسالم قد تم تجاوزها. بذلك، ميكن القول أّن هذا اإلعالن ميكن أن يبنى 

عليه تصّور آلية دخول الحركتني للمنظمة، حيث أّن الرشوط املسبقة لالنضامم إجرائية 

وقابلة للتطبيق. 
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“ترفض حركة الجهاد اإلسالمي اعتبار املنظمة 
ممثالً رشعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني دون 
أن يشار إىل رضورة إصالحها وإجراء انتخابات 

ملجلسها الوطني.”

https://www.alzaytouna.net/wp-content/plugins/extrawatch-pro/components/com_extrawatch/extrawatch.php?origin=frontend&task=ajax&action=download&env=ExtraWatchWordpressEnv&file=arabic/data/attachments/ReportsZ/Refereed-Academic-Studies/Hamas_Stance_PLO_AhmadNufal_MohsenSaleh.pdf
https://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=MokPZia24940687365aMokPZi
https://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=MokPZia24940687365aMokPZi
https://2001-2009.state.gov/secretary/rm/2005/43341.htm
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4894
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4894


إاّل أّن ما تبع اإلعالن من تطّورات سياسية داخلية حالت دون البناء عليه بشكٍل عميّل، 

ففوز حركة حامس يف االنتخابات الترشيعية 2006، وعدم احرتام هذا الفوز من قبل 

قوى داخلية أبرزها حركة فتح، وقوى إقليمية ودولية، وسياساتهم اإلقصائية تجاه حامس 

والتقويضية لحكمها، وما تبعه من استخدام حركة حامس للسالح لتأمني حكمها يف غزة 

دفع بالفلسطينيني إىل اقتتال داخيل ومن ثم إىل انقساٍم سيايس فمؤسسايت. 

وخالل ما يتجاوز العقد من الزمان، استهلك الفلسطينيون جّل طاقتهم السياسية يف 

إدارة االنقسام ال يف البناء عىل إعالن القاهرة إلعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية. 

كام أّن منظمة التحرير الفلسطينية وخالل أعوام االنقسام الذي ما زال واقعاً، أصبح 

تفعيلها ملّحاً بالنسبة لفتح، ال بسبب ما ذكر سابقاً، إّنا لتحجيم حامس، وإيجاد فضاء 

مختلف عن فضاء السلطة الذي أصبحت حامس من مكّوناته األساسية. تفعيلها من 

وجهة نظر حركة فتح مل يسبقه أي إصالحات أو انتخابات، وهو ما جعلها نقطة أساسية 

من نقاط الخالف الفلسطيني الداخيل، بل أصبح مطلوباً من حركتي حامس والجهاد 

اإلسالمي االعرتاف بها كممثل رشعي ووحيد دون رشوط مسبقة وهو ما رفضته الحركتني 

مراراً. بيد أّن الضغوط التي مورست عىل الحركتني، واملتغريات اإلقليمية يف مرحلة 

الثورات العربية وتحديداً ضعف اإلسناد السوري واإليراين لحامس والجهاد، وخسارة 

اإلخوان املسلمني للحكم يف مرص، دفعت الحركتني وبشكل أكرب حركة حامس لتغيري 

خطابها السيايس باملجمل، مبا يف ذلك املتعلق مبنظمة التحرير. 

فام ورد يف ميثاق حامس حول املنظمة جبّته وثيقة حامس السياسية التي أعلنتها عام 

2017، حيث ورد فيها أّن “منظمة التحرير الفلسطينية إطار وطني للشعب الفلسطيني 

يف الداخل والخارج يجب املحافظة عليه، مع رضورة العمل عىل تطويرها وإعادة بنائها 

عىل أسس دميقراطية، تضمن مشاركة جميع مكونات وقوى الشعب الفلسطيني، ومبا 

يحافظ عىل الحقوق الفلسطينية”. هذا النص يعلن بشكل واضح أّن الحركة دخلت يف 

مرحلة جديدة ال تحتكم فيها بشكٍل أسايس إىل أدبياتها القدمية التي تركّز عىل املرجعية 

اإلسالمية، بقدر تركيزها عىل البناء الدميقراطي والحقوق السياسية، وهو تطّور نوعي 

ميكن استثامره يف تصّور شكل انضامم حامس إىل املنظمة. 

أّما حركة الجهاد اإلسالمي فكانت أكرث وضوحاً يف وثيقتها السياسية الجديدة التي 

نرشتها عام 2018، حيث أكدت عىل أّن املنظمة ال متثّل الكل الفلسطيني، وأنّه ال بّد 

من تصحيح مسارها السيايس مبا يتناقض مع نهج التسوية، إاّل أّن التطّور جاء يف عدم 

استحضار املفردات التي استخدمها الشقاقي يف الحديث عن املرجعية اإلسالمية للعمل 

الوطني، حيث نادت الوثيقة برضورة إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية بشكٍل 

دميقراطي، وعليه؛ فإّن الجهاد اإلسالمي ال تختلف عن حركة حامس يف نظرتها لرشط 

منح املنظمة صفة التمثيل، وقد جاء موقف الجهاد اإلسالمي الرافض للتوقيع عىل البيان 

الختامي لحوارات موسكو عام 2019 منسجامً مع وثيقتها السياسية، إذ رفضت البند 

الذي ينص عىل اعتبار املنظمة ممثالً رشعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني دون أن يشار 

يف النص إىل رضورة إصالحها وإجراء انتخابات ملجلسها الوطني. 

تصّور مستقبيل النضامم الحركتني إىل املنظمة

تأسيساً عىل ما سبق، وبإيجاز، فإّن مسألة تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية 

يجب أن تُبنى عىل الحقائق التالية:

ال يوجد أي إطار سيايس حايل ميكنه االدعاء أنّه ميتلك صفة املمثل الرشعي 	 

والوحيد للشعب الفلسطيني. 

ال يوجد أي أطروحات بديلة لتشكيل كيان جديد ميثّل الكل الفلسطيني. 	 

فشل مسار التسوية السياسية مع االحتالل اإلرسائييل وتآكل مؤسسات السلطة 	 

كبنية وطنية وتعاظم دورها الوظيفي. 

تعرّث حركات املقاومة بفعل الحصار واملتغريات االقليمية وإغراقها يف إدارة الشأن 	 

العام يف غزة، وتقويضها يف الضفة الغربية.

اعرتاف جميع الفصائل مبا فيها حامس والجهاد بأهمية منظمة التحرير 	 

الفلسطينية ورضورة تفعيلها.

تجاوز حركتي حامس والجهاد اإلسالمي لرشط تبّني منظمة التحرير لإلسالم كمنهج 	 

حياة. 

فيام انضامم حركتي حامس والجهاد اإلسالمي ملنظمة التحرير يجب أن يُبنى عىل إعالن 

القاهرة 2005، ووثيقة حامس السياسية 2017، ووثيقة الجهاد اإلسالمي السياسية 2018، 

وذلك عىل النحو التايل: 

االنتقال من مرحلة االتفاق عىل رضورة إصالح وتفعيل املنظمة، إىل االتفاق عىل 	 

إجراء انتخابات ملجلسها الوطني، وأن يتزامن ذلك مع تفاهم حول آلية إجراء 

االنتخابات أينام كان ذلك متاحاً، وأن يتم التفاهم عىل آلية لتمثيل الفلسطينيني 

يف الوطني الجديد مّمن يتعّذر إجراء االنتخابات لديهم. 

االتفاق عىل أّن مراجعة الربنامج السيايس ملنظمة التحرير والخروج بربنامج جديد 	 

أو معّدل هي مسألة ترُتك للمجلس املُفرتض انتخابه. 

أن يرشع املجلس الوطني حال انتخابه يف تشكيل لجان إلعادة بناء وهيكلة 	 

مؤسسات املنظمة ومبا ينسجم مع برنامجها السيايس، وأن تنعكس نتائج انتخابات 

الوطني عىل كافة مؤسسات املنظمة من حيث متثيلها للكل الفلسطيني. 

أن يتم البحث عن آليات تضمن حامية نتائج االنتخابات واحرتامها ومن ثم احرتام 	 

ما سيخرج عن املجلس الوطني الجديد. 
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https://al-shabaka.org/reports/%d8%a5%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a1-%d9%82%d9%88%d8%a9-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a8/
https://hamas.ps/en/post/678/a-document-of-general-principles-and-policies
https://almajd.net/2018/04/15/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%B6-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B1/
https://arabi21.com/story/1159348/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88
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»شبكة السياسات الفلسطينية« شبكة مستقلة غري حزبية وغري ربحية، 

مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق االنسانية 

للفلسطينيني وحقهم يف تقرير املصري، وذلك ضمن إطار القانون الدويل 

وحقوق اإلنسان. يلتزم األعضاء واملحللون السياسيون يف الشبكة املناقشة 

الجدية للقضايا املطروحة.ميكن اعادة نرش وتوزيع هذه امللخصات 

السياسية رشط ان يتم االشارة بوضوح اىل »الشبكة«، »شبكة السياسات 

الفلسطينية«، كمصدر اسايس لتلك املواد.

www. :ملزيد من املعلومات عن »الشبكة«، زوروا املوقع االلكرتوين التايل

contact@ :او اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايل al-shabaka.org

al-shabaka.org األراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي 

املنظمة ككل.

بالل الشوبيك هو رئيس دائرة العلوم السياسية يف جامعة الخليل يف 

فلسطني. وهو عضو يف الجمعية األمريكية للعلوم السياسية. وله مقاالت 

ومنشورات حول اإلسالم السيايس والهوية. عمَل بالل يف السابق رئيًسا 

لتحرير صحيفة الواحة املاليزية، ومحارًضا يف قسم العلوم السياسية بجامعة 

النجاح الوطنية، ورئيًسا لوحدة الدراسات يف املركز الفلسطيني للدميقراطية 

والدراسات.

https://al-shabaka.org/ar/author/belalshobaki/

