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إشــكالیة البحــث لمــدخل لحــل هــو ا"ح منظمــة التحریــر وٕاعــادة هیكلتهــاالبــدء الفــوري بعملیــة إصــال"
التـي األزمـةذه العبارة هي المفتاح لحـل ربما تكون ه.للشعب الفلسطینيجدیدة أیة مرجعیاتعن

التصــریحات التــي أطلقهــا خالــد مشــعل، رئــیس المكتــب السیاســي لحركــة حمــاس، بــدأت تظهــر بعــد 
أثـارت ردود فعـل ، والتيمرجعیة جدیدة للشعب الفلسطیني في الداخل والخارجبناءفي قطر حول 

مشــعل لــم یوضــح تفاصــیل . تــه، كــل مــن منطلقــه وحســب رؤیقویــة لــدى أنصــار الفكــرة ومناهضــیها
ــــر  ــــى الحــــدیث عــــن تشــــكیل بــــدیل لمنظمــــة التحری ــــین إل هــــذه الفكــــرة، ممــــا دفــــع عــــددا مــــن المحلل

ویــرى ". معســكر المقاومــة"الفلســطینیة، بینمــا رأى آخــرون أن الحــدیث ال یتعــدى تشــكیل مرجعیــة لـــ
راع فـي الـدخول فریق ثالث أن مشعل أراد أن یزید الضغط على السلطة الفلسطینیة مـن أجـل اإلسـ

.شامل یتضمن الدخول المباشر في تفعیل المنظمةإلى حوار فلسطیني 
وهنـــاك فــــي الواقــــع تســــاؤالت كبیــــرة ومهمــــة فـــي هــــذا الموضــــوع، مــــن الضــــروري التوقــــف عنــــدها، 

هـل : أول هـذه التسـاؤالت. لكـل طـرفومعالجتها بشكل موضوعي، وبعیـدا عـن المواقـف السیاسـیة
هذه الخطوة؟ أم أن األمر ال یخرج عن إطـار التلـویح بضـرورة التحـرك بالفعل ستقوم حماس بمثل 

دفـع فمن الممكن أن ال یعدو األمر مجرد مناورة سیاسیة من حمـاس مـن أجـل إلصالح المنظمة؟
كمـا قـد یكـون الـدافع هـو . الـوطني الشـامللإلسـراع فـي الحـوار الفصائل المختلفة، وبخاصـة فـتح، 

الحــوار الـــوطني الفلســطیني، إذا مـــا تــم، مـــن خــالل التلـــویح تعزیــز موقــف حمـــاس التفاوضــي فـــي
.ل في شراكة حقیقیةبامتالكها ألوراق ال تترك مجاال لفتح والسلطة غیر الدخو 

ما هـي المخـاطر المترتبـة علـى مثـل هـذه الخطـوة؟ ألـن تكـون سـببا لمزیـد مـن :المسألة الثانیة هي
حماس علـى وجـه الخصـوص مـن جهـة أخـرى؟االنقسام والتباعد بین فصائل المنظمة من جهة، و 

، أطــراف عدیــدة، وعلــى رأســها الســلطةمــن الواضــح حالیــا أن تصــریحات مشــعل أشــعلت ثــورة لــدى 
وقـــد رأى عـــدد مـــن المـــراقبین أن هـــذه . عـــدد مـــن رمـــوز المنظمـــة والفصـــائلوغضـــبا عارمـــا لـــدى

دة بـــین القـــوى تعمیـــق شـــقة الخـــالف، والمباعـــفـــيالخطـــوة، إن تمـــت، فســـوف تكـــون ســـببا إضـــافیا 
مــة وهــذا التحلیــل یكــون صــحیحا إذا افترضــنا أن الجهــود إلعــادة بنــاء منظ.الوطنیــة وبــین الحــوار

.التحریر لن تنطلق في وقت قریب، وأن قادة المنظمة ال یقبلون بتغییر الواقع القائم
لتجاوب ، ودرجة اإطار جدیدإمكانیة نجاح حماس في تشكیل ذا یقودنا إلى السؤال الثالث حولوه

فـــإذا رفضـــت فصـــائل المنظمـــة هـــذه الخطـــوة، وٕاذا . ة مـــع هـــذه الخطـــوةمـــن قبـــل الفصـــائل المختلفـــ
ائل فاعلــة علــى الســاحة؟ دون فصــي علیهــا، فكیــف یمكــن تشـكیل منظمــة تحفظـت الجهــاد اإلســالم



الشـــعب الفلســـطیني وفـــق نتـــائج انتخابـــات فـــيوهـــذا یصـــح حتـــى لـــو كانـــت حمـــاس تمثـــل أغلبیـــة
2006.

ومــا لــم تضــمن حمــاس توافقــا وطنیــا مــن قبــل الفصــائل الفاعلــة علــى الســاحة بالحــد األدنــى لهــذه 
.الفكرة، فإنها لن تعدو مناورة سیاسیة ناجحة لدفع الجهود باتجاه إعادة تشكیل المنظمة وتفعیلها

ميرســفیر احتضــان عربــي وٕاسـالمي ودولــي إمكانیــة تـو ثـم الســؤال الـذي ال یقــل أهمیــة، والمتمثـل ب
فمن الواضح أن المعادلة القائمة حالیا في الساحة العربیـة لـن تتـیح المجـال لـوالدة .لإلطار الجدید

إطـار جدیـد مـن جهـة، فضـال عـن ، حیث االنقسام العربي الـذي ال یـدع مجـاال لظهـورإطار جدید
.وفتح مجاالت العمل والتحرك أمامهدعم

شعل في ضرورة وجـود مرجعیـة شـاملة فاعلـة ال أعتقد أن في الشعب الفلسطیني من یختلف مع م
تفعیـل ضـرورةالخیـار بـین واالختالف ربما یكون فقط فـي. للشعب الفلسطیني في الداخل والخارج

ویبــدو واضــحا مــن مواقــف الفصــائل، . إطــار جدیــدتأســیس وبــینمنظمــة التحریــر القائمــة حالیــا، 
ناء منظمة التحریر الفلسـطینیة القائمـة بشكل عام، میلها، إن لم یكن خیارها المطلق، نحو إعادة ب

ــم یكــن هنــاك رؤیــة واضــحة ومفصــلة حــول إمكانیــة تأســیس . بالفعــل ، وضــمان إطــار جدیــدومــا ل
.من الناحیة الموضوعیةأكثر ، فإن التحلیل األول یكون منطقیا نجاحه

ارإطــوهــذا ال ینفــي بــالطبع احتمــال أن تكــون حمــاس فــي صــدد القیــام بــإجراءات عملیــة لتشــكیل 
التـــي تـــرى أن المقاومـــة هـــي الخیـــار والشخصـــیات الفصـــائل ومعهـــا ســـائرحمـــاس، وده، تقـــجدیـــد

وهــذا مــا یفــرض علینــا القــول أنــه ال منــاص مــن اإلســراع فــي اتخــاذ . االســتراتیجي لتحریــر فلســطین
خطوات عملیة إلعادة بناء منظمة التحریر، وتفعیلها، كمظلـة وطنیـة للشـعب الفلسـطیني فـي كافـة 

لبـــدء فـــي وقیـــادة فـــتح، لبیـــد الـــرئیس أبـــو مـــازندون أدنـــى شـــك،، هـــور هنـــاوالقـــرا. تواجـــدهأمـــاكن 
.إجراءات عملیة، وتشكیل اللجان الالزمة لهذا الغرض

من الواضح أن الشعب الفلسطیني یمر علـى الصـعید الـداخلي بنفـق مظلـم بعـد الحـرب علـى غـزة، 
رأیي أن على القوى الوطنیة الفلسطینیة، وفي . فضال عن الملفات الشائكة على الصعید الخارجي

وعلــى الــدول العربیــة التــي تقــول أنهــا تحــرص علــى المصــلحة الفلســطینیة، أن تســارع إلنهــاء حالــة 
االحتقان بین فتح وحماس، وٕانهاء كافة أشكال التراشق اإلعالمي، والبدء بخطوات جادة للبدء في 

یــتم علـى أســس إال أن یكافــأ بتوافـق وطنـيإن صــمود أهلنـا فـي غــزة ال یجـوز. الحـوار الفلسـطیني
ســلیمة، بعیــدا عــن الحزبیــة، ویضــع المصــلحة الوطنیــة العلیــا قاســما مشــتركا بــین كافــة الفصــائل، 
وصـوال إلــى إعـادة بنــاء منظمـة التحریــر الفلسـطینیة علــى أسـس ســلیمة، تضـمن تمثیــل كافـة القــوى 

.الفلسطینیة، ووفق برنامج سیاسي وطني توافقي


