
 
15/20/2220  

فلسطين()ملف  لتقدير نصف الشهريا  

(147رقم )   
 

 
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
15/20/2220  

فلسطين()ملف  لتقدير نصف الشهريا  

(147رقم )   
 

 
 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهداف المركز الرئيسية:
 ـ إعادة فلسطين إلى موقعها الحقيقي كقضية مركزية لألمة. 1
 ـ الترويج للقيم الجهادية والنضالية في إطار استراتيجية تحرير فلسطين. 2
 ـ بناء عالقة متينة مع النخب والشخصيات المعنية بالقضية الفلسطينية. 3
 ذات بعد استراتيجي وتحليلي.ـ إصدار دراسات وأبحاث وتقارير  4

 

 باحث للدراسات
 الفلسطينية واالستراتيجية

 باحث للدراسات
 الفلسطينية واالستراتيجية

فلسطينتحليل نصف شهري للتطّورات السياسية واألمنية في   
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 فصائل مقاطعة وسط الفلسطيني االنقسام عمق   "المركزي  المجلس" انعقاد

 "المنظمة" اصالح وتجاهل .... "االمني التنسيق" بنكهة عباس تعيينات
 

 ووقف االســــــــتيطا ، وقف" ذاتها المعزوفة الفلســــــــطيني المركزي  المجلس  كرر   الختامي، بيانه في 
 ."المختلفة بأشكاله األمني التنسيق

 ما وفق القرارات هذه لتنفيذ المناســـ ة اآلليات وضـــع" "التحرير لمنظمة التنفيذية اللجنة" المجلس وكلف
 ."الفلسطيني للشعب العليا الوطنية المصلحة تقتضيه

 ادارج اســــــــــــيرة وت قى للمجلس، ختامي بيا  كل في ترد نهاأ نجد الع ارات، هذه في التدقيق عند
 التنســـــيق على االصـــــرار خالل من تماما، بعكســـــها ُيعمل انه االنكى فســـــحب، هذا وليس واضـــــعيها،

  .االمني
 انعقد الوزانة، الفاعلة الفلســـطينية الفصـــا ل من العديد قبل من مقاطعة ظل وفي الخالفات، وقع فعلى

 تظاهرات وســـــــــ  الحالي، شـــــــــ ا  7و 6 في واالثنين األحد يوَمي الفلســـــــــطيني "المركزي " المجلس
دة واعتصامات  :عليها ُكتب الفتات فيها المشاركو   حمل حيث  غزة، وقطاع هللا رام في باالجتماع مند ِّ

دة تحرير لمن ظمة نعم ...انتخابات دو   من شــــر ية ال"  لمجلس نعم ...والديكتاتورية للتفر د ال ...موح 
  ."منتَخب وطني

 أ  بعد المركزي  صــفو  في الشــواغر ملء كا  المجلس، لعقد الر يســي الدافع أ  التعريف، عن غني
 المركزي  المجلس في أغلبية بقاء ضــــما  بهد  آخرو ، واســــتقال فيه، أعضــــاء كانوا ممن عدد رحل

 الحالي الخ  واســـتمرار الحالية، الفلســـطينية الســـلطة ولســـياســـات أوســـلو، لخيار مؤيدة التحرير لمنظمة
 ..  اس محمود الحالي الر يس بعد ما مرحلة المقبلة، الفلسطينية المرحلة في حتى
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 من بد ال عنه  صيييييدرت التي والقرارات الفلسيييييطيني  المركزي  اجتماع تفاصيييييي في الدخول وقبل
  .له الكبيرة المعارضة من بالرغم عقده ودوافع اسباب استعراض

 

  سباباأل مع البداية ييي 

 الثاني كانو   20 في مقررا كا  الذي) اجتماعه المجلس هذا عقد ، ســـنوات ثالث تجاوز تعطيل بعد
 شــهور، ثالثة كل   عادية دورة عقد على تنص   التي للمجلس الداخلية الال حة بخال  وذلك ،(الماضــي
 تعطيالا  يعني الذي األمر وهو ،"التنفيذية اللجنة" وبين "الوطني المجلس" بين وســيطة مؤســســة بوصــفه

 المســــــــار على ها لة دالالت من لذلك بما الفلســــــــطينية، الســــــــلطة مكانها حل ت بعدما للمنظمة فعلي اا 
 على ذلك وتأثير باالحتالل، المســـقوفة الســـلطة مشـــروع إلى التحرير، مشـــروع من باالنتقال الســـياســـي،

 الســــلطة أمام اآلفاق وانســــداد التســــوية، مشــــروع انتهاء مع ســــيما ال واســــتمرارها، الســــلطة وجود شــــر 
ل  والتنســســيق وترفض الفلســيطينة، الوطنية المصــلحة اعينها نصــب تضــع ســياســية وضــعية إلى للتحو 
 حصــوله الى تشــير بوادر توجد وال لم هذا لالســف ولكن .الصــهيوني االحتالل اال تفيد ال الذي االمني

  .قري ا

 المشــهد بترتي ات تتعلق فئوي ة، الطويل، التعطيل هذا بعد المركزي  المجلس عقد أســ ا  همأ   إ وعليه،
 حول خالفاتها فتح حســـــــــمت بعدما إال ينعقد لم فالمجلس .والســـــــــلطة فتح مســـــــــتو   على الداخلي،
 ملغاة، االنتخابات أ    وبما .الوطني والمجلس التنفيذية اللجنة قبلها من طرحها ســـيجري  التي األســـماء

 من "المجلس على للقا يمن" بد ال كا  وقيادتها، الســـلطة لترتي ات الشـــر ية لمنح الوحيدة النافذة وهي
 وبكونها للفلسطينيين، الممث لة التاريخية المؤسسة بوصفها بشرعيتها، للتظل ل "التحرير منظمة" استدعاء
 ر يس والية لتمديد 2009 األول كانو   في المركزي  المجلس باجتماع يذك ر ما وهو للســلطة، المنشــئة
 المنظمة، باتت وعليه  .عام ة انتخابات عقد أو وطني اتفاق من بدالا  التشـــــريعي، والمجلس الســـــلطة

https://arabi21.com/story/1416247
https://arabi21.com/story/1416247
https://arabi21.com/story/1416247
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 فعلي اا  تعطيلها مع ووصفها، تاريخها من الشر ية استدعاء وهي الوظيفة، هذه في مختزلة هذه، والحالة
 .الفلسطينية السلطة لصالح

 

  .جابةاإل ليكمإ .للمجلس الفصائل مقاطعة عن وماذا  

 والشخصيات الفصا ل من كبيرا عددا شملت الفتة، بمقاطعة العام، هذا "المركزي  المجلس" انعقاد زيمت
 مما تاريخها، عبر التحرير  منظمة مؤســــســــات جلســــات تشــــهدها مقاطعة أكبر بذلك لتكو   الوطنية،

  .نفسها المنظمة داخل إلى االنقسام أزمة وينقل الفلسطيني الشرخ ُيعم ق

 لالجتماع، "اإلســــــالمي الجهاد"و "حماس كحركتي" المنظمة خارج من فصــــــا ل لمقاطعة ف اإلضــــــافة
 وشــخصــيات ،"الشــعب حز "و ،"الوطنية الم ادرة"و ،"فلســطين لتحرير الشــعبية الجبهة" يضــا،أ قاطعته
 فيما .جقما  جورج والدكتور خريشــة، حســن والدكتور عشــراوي، حنا  الدكتورة بينها من وازنة، مســتقلة

ه  المجلس ر يس إلى مشـــتركةا  رســـالةا  رمضـــا  أبو ومحســـن الهادي عبد وفيحاء عزم، جميل أحمد وج 
ا عقدها على فتح حركة أصـــر ت التي المركزي، جلســـات حضـــور عن باعتذارهم الوطني  أي   عن بعيدا

ــــــــــــــ الحضور عدم الشخصيات وعزت .وطني توافق  5 بتاريخ المركزي ين، المجلسين قرارات تنفيذ عدم"لـ
 ."2018 نيسا  30 :بتاريخ الوطني، المجلس وقرارات ،2018 الثاني كانو   15و ،2015 آذار

 لمنظمة التابع الوطني، المجلس عن منبثقة دا مة هيئة المركزي، المجلس يعتبر ، بالذكر الجدير  
 .المجلس بصالحيات مخول وهو التحرير،

 قد (تشــــريعية هيئة أعلى )الفلســــطيني الوطني المجلس كا  خير،األ االجتماع هذا في حصــــل وكما 
 للمرة اجتمع حيث ، 2018عام في األخير اجتماعه خالل بصـــــــــالحياته "المركزي  المجلس "فو ض
 والتحرر إسرا يل، مع األمني التنسيق ووقف أوسلو، باتفاق االلتزام إنهاء "وقرر عاماا، 22 منذ األولى

 الفلســــطيني المركزي  المجلس أ  ومع ."باريس بروتوكول كر ســــها التي االقتصــــادية الت عية عالقة من
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 تلك لكن ، 2014عام منذ المتواصــــلة اجتماعاته خالل إســــرا يل مع العالقة بقطع تتعلق قرارات اتخذ
  .تنفيذ دو   ومن ورق  على حبراا  بقيت القرارات

 

  الجلسة وقائع ييي

 وحماية الفلسـطينية، التحرير منظمة وتفعيل تطوير" عنوا  المجلس الجتماعات 31الــــــــــــــــ الدورة حملت
 ."الشعبية والمقاومة الوطني، المشروع

ـــــ المركزي  المجلس في الُمعي نة والشخصيات الفصا ل من وقليل ،"فتح" حركة من حضر وبَمن  منظ مة"لـ
 روحي لُيضــــــحي أخيراا، "فتح" قياادة لها خط طت التي الجديدة التعيينات ُأقر ت ،"الفلســــــطينية التحرير

ــ ر يساا  فتوح  عريقات لصا ب خَلفاا ) التنفيذية للجنة عضواا  الشيخ وحسين ،"الفلسطيني الوطني المجلس"لـ
 على "الديموقراطية الجبهة" حصلت فيما ،("كورونا" بفيروس إصابته بسبب 2020 عام في توف ي الذي

 فيصـــــل علي انُتخب كذلك، .الجلســـــة في مشـــــاركتها على لها مكافأةا  ،"الوطني" ر يس نا ب منصـــــب
 أصـل من أصـوات 105 على حصـل الذي لفتوح نا َبين (بالتزكية) حديد وموسـى (أصـوات 103بــــــــــــــــ)

 .أصوات 108بـ للسر   أميناا  الزعارير فهمي "الفتحاوي " القيادي ُعي ن فيما ،124

 عشراوي  حنا  عن بدال حل   مصطفى محمد الفلسطيني، االستثمار صندوق  إدارة مجلس ر يس أ  كما
 الذي خالد تيســـير عن بدال ،(رباح رمزي ) ســـروع وفريد ،2021األول كانو   في اســـتقالتها قدمت التي
 .أيضا استقالته قدم

 للنظام ووفقا القومي، الصـــــــــندوق  إدارة لمجلس ر يســـــــــا خوري، رمزي  الدكتور انتخا  جر   كذلك،
 .الفلسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية اللجنة في عضوا أص ح السياسي

 بكاملها، التنفيذية اللجنة أعضــاء أســماء تالوة   اس، محمود الفلســطيني، الر يس أعاد الجســلة وخالل
 :كالتالي وأص حت بها ثقته المركزي  المجلس وجدد

https://www.independentarabia.com/node/293316/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82
https://www.independentarabia.com/node/293316/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82
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 حســـــين ،(فتح) األحمد عزام :من كل وعضـــــوية   اس، محمود الر يس (فتح) التنفيذية اللجنة ر يس
 فيصــل ،(الفلســطينية التحرير جبهة) يوســف أبو واصــل ،(النضــال جبهة) مجدالني أحمد (فتح) الشــيخ

 رباح رمزي  ،(فِّدا) رأفت صـــــالح (الشـــــعب حز ) الصـــــالحي بســـــام ،(العربية التحرير جبهة) عرنكي
 زهري  أبو علي ،(مســــــــتقل) التميمي بيوض أحمد ،(مســــــــتقل) عمرو أبو زياد ،(الديمقراطية الجبهة)
 رمزي  ،(مســــتقل) مصــــطفى محمد ،(مســــتقل) هولي أبو أحمد ،(مســــتقل) الحســــيني عدنا  ،(مســــتقل)

 .خوري 

 تتألف أ  على تنص ،"الفلســطينية التحرير منظمة"ل األســاســي النظام من 15 المادة  أ  لىإ شــارةإ  
 القومي الصـــــندوق  إدارة مجلس ر يس فيهم بمن عضـــــوا، 18 إلى عشـــــر خمســـــة من التنفيذية اللجنة

 .الفلسطيني

 بعد ،"المركزي " اجتماعات من األحد، مســــاء ،"الفلســــطيني الشــــعب حز " انســــحب فكا  الالفت، ماأ
 تطبيقية آليات وْضع ليشمل األعمال جدول بتغيير مطاَلبته إهمال إثر االفتتاحية، الجلسة في مشاركته
ــ السابقة الجلسات لقرارات  المجلس" لر اسة انتخابات إجراء قراَري  على اعتراضه عن فضالا  ،"المركزي "لـ
 .األخير عن التنفيذيية اللجنة واستقالل ،"الوطني

 .المجلس لعقد الفصائل معارضة دوافع ييي 

ما أ  يجب واالنتخابات المصــالحة مســاَري  أ  الفصــا ل َتعتبر  وهي .المركزي  المجلس عْقد مســار يتقد 
 السلطة، ر يس قد مه الذي السياسي الخطا  من الرغم على سياسي ُبعد أي   تحمل لم الجلسة أ  تعتقد

 التي التعيينات تمرير إلى فق  هدفت وأنها (والواهية الفارغة الشـــــــــعارات كرر الذي)   اس محمود
 ر يس شر ية لتجديد الفصا ل حضور واستغالل التنفيذية، واللجنة "الوطني المجلس" في   اس يريدها

 أكدته ما وهو .المفاوضـــــــات عودة إمكانية عن الحديث ضـــــــوء في المتحدة، الواليات أمام الســـــــلطة
 أ  إال   فلسطين، دولة كر يس   اس انتخا  إعادة طْرح حاولت الحركة أ  موضحةا  "فتحاوية" رمصاد
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 إلى "فتح" دَفع الذي األمر قاطع، بشــــــكل الطرح هذا رفضــــــا "الديموقراطية الجبهة"و "الشــــــعب حز "
 .الجلسة بفْر  يتسب ب ال حتى سْح ه،

 غيا  هو ،"للجلسة الشرعي النصا " حتى المركزي، المجلس جلسة شر ية عدم يعزز ما أكثر ولعل
 اإلســـــرا يلية الحكومة مواجهة في الوطني البرنامج من األدنى الحد على للتوافق فلســـــطيني حوار أي

 .الحالية

 

 سوًيا فلنقرأ للتعيينات؟ الفصائل رفض سبابأ هي وما  

 الر يس صـــــــحباأل) المجلس عليها قدمأ التي للتعيينات المقاطعة الفصـــــــا ل رفض  إ ، ةالحقيق في 
 ر يس هو مثالا  الشـــيخ حســـين إ  إذ بها، المعني ة الشـــخصـــيات في التشـــكيك من ين ع ،(  اس محمود

ح االحتالل، دولة مع األمني التنسيق عن والمسؤول "المدنية الشؤو   هيئة"  86)   اس لخالفة والمرش 
 والضفة األرد  بين وتهريب فساد بقضايا سابقاا  اتُّهم بعدما ووطنياا  شعبياا  رفضاا  فتوح َيلقى فيما ،(سنة

 قرارات تطبيق عدم أ  الفصـــــــا ل تر   ذلك، من اكثر .الديبلوماســـــــية حصـــــــانته باســـــــتغالل المحتل ة،
 المنظ مة إصــــالح نحو للســــير "فتح" لد  الني ة غيا  على دليل المركزي، للمجلس الســــابقة الجلســــات

  .االحتالل لمواجهة برنامج وإقرار

 بدولة األخيرة اعترا " حين إلى "بإســرا يل االعترا " بتعليق التنفيذية اللجنة تكليف ســابقاا  جر   إنه إذ
ت التي االنتقالية الفترة واعت ار ،"1967 عام حدود على فلســـطين  والقاهرة أوســـلو اتفاقيات عليها نصـــ 

ر كما ."قا مة غير" وواشــــــنطن  وْقف ،2018و 2015 عاَمي جلســــــَتيه في وبخاصــــــة ،"المركزي " قر 
 باريس اتفاق" كر ســــها التي الت عية عالقة من واالنفكاك االحتالل، مع أشــــكاله بكل   "األمني التنســــيق"

ســات التنفيذية اللجنة من وطلب الوطني، االقتصــاد اســتقالل لتحقيق ،"االقتصــادي  البدء الســلطة ومؤســ 
 .البت ة يحدث لم ما وهو القرارات، تلك تنفيذ في
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  بالمقربين المنظمة جسم يغذي عباس ييي 

 هذه لتســــــــــوي  وســــــــــيلة بمثابة وكأنه له، انتظام وعدم غيا  بعد ،"المركزي " انعقاد من الغاية تبدو
 زمام لتولي   اس بعد ما مرحلة بترتي ات ارت اطها على إجماع وســــ    اس، من لمقربين التعيينات
 والمتمثل المرتقب المركزي  الجتماع ُوضـــــــع الذي العنوا  اعت ار إلى ال عض دفع ما وهو .الســـــــلطة

 .المطلو  التعيين لتمرير عام غطاء مجرد ،"المقبلة للمرحلة وطنية استراتيجية صياغة" 

 للجنة ســــر أمين تعيينه أمل على التحرير، منظمة في الشــــيخ حضــــور تعزيز حظي ذلك، من كثرأ 
 احتفاظه على الشـــــــيخ صـــــــر  أ المتوفرة، المعطيات وفق وإســـــــرا يلي، أميركي برضـــــــا حظي التنفيذية،
 فتحاويين ألقطا  يرق  لم ما وهو التحرير، منظمة في موقعه جانب إلى المدنية الشؤو   وزير بمنصب

 .آخرين

 عباس بعد ما لمرحلة التهيئة ييييي

 ر يس بأ  ذلك، على والدليل   اس، بعد لما الشـــيخ تهيئة هو الســـياق، هذا في األهم، الموضـــوع ما 
 صـــا ب المفاوضـــين كبير وفاة منذ وعلناا، دا ماا  معه، الشـــيخ حســـين اصـــطحا  على ُيواظب الســـلطة
 ."ما رسالة ووراءه عبثاا، ليس هذا" بأ  االستنتاج إلى يدفع ما وهو .عريقات

 الى اشارت مطلعة مصادر أ  إال المركزية، اللجنة في باإلجماع مر   قد الشيخ ترشيح أ    من ف الرغم
 طغى قد خفياا  صــــراعاا  وأ  الســــيما، الشــــيخ، تســــمية خطوة عن راضــــية غير فتحاوية أقطاباا  هناك أ 

 المجلس"  اعضاء بعض ير    السياق، هذا وفي .عريقات صا ب خالفة على الماضية، األشهر طيلة
 تعيين تســـوي  هو تاجيله، بعد المركزي  المجلس اجتماع من الحقيقي الهد  بأ  "الفلســـطيني الوطني

 ،"الوتيرة بنفس المركب يســـير حتى" التحرير منظمة في متقدمة مواقع في الســـلطة ر يس من بينالمقر 
 .ال عض ُيروج كما القادمة، للمرحلة الفلسطينية االستراتيجية بحث الهد  يكو   أ  من أكثر

 
 ســــياســــي تيار "هيمنة" أســــماها ما إطار في تندرج التعينات، هذه ا  هؤالء، يقول ذلك، على عالوة 
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 صــــــالحيات على االســــــتحواذ من المركزي  المجلس تمكين عبر وذلك الفلســــــطيني، القرار على واحد
 الصـــــالحية جعل عبر الوطني، المجلس صـــــالحيات وســـــلب القفز هو يجري، فيما الوطني، المجلس

 التنفيذية اللجنة لعضـــــوية الشـــــيخ تمرير عملية يعتبرو   المعنى، وبهذا .المركزي  للمجلس التشـــــريعية
 ."القانونية غير"  الوطني، المجلس لر اسة فتوح حيورو 

 
 تيار سييييطرة لضيييما  وسييييلة أنها أم شيييخصييييًا؟  عباس لخالفة الشيييي  لتهيئة الخطوة هل ولكن 

 اليكم عباس؟ بعد ما مرحلة ترتيبات في حتمية وسيلة باعتبارها المنظمة  قرار على معين سياسي
  االجابة

 
 التحرير، منظمة في متقدمة مواقع في  وفتوح الشـــيخ تعيين وراء من الفلســـطينية الســـلطة ر يس ســـعى

 عن تغي ه حال في الســــــــــلطة، لقيادة الوراثة معركة بذلك ليفتح إليه، األقر  الدوا ر يعزز أ  الى
 .طارئ  سبب ألي ر استها

 عباس وخالفة التعيينات ييي 

راا، فرج وماجد الشــيخ حســين أجراها التي اللقاءات تعكس  بدت محاولةا، وإقليمياا، وأميركياا  إســرا يلياا  مؤخَّ
 .والســـــلطة "فتح" أروقة داخل الجاري  الخالفة صـــــراع في األطرا  تلك دعم على للحصـــــول ناجحة،

 ماز ، أبي بعد ما مرحلة إدارة إطار في وفرج، الشيخ بين واألمني، السياسي للدورين تقاُسماا  أ  ويبدو
 مع انســجاماا  األكثر اإلســرا يلي، الطر  والســي ما األطرا ، مختلف بين له الترتيب يجري  ما أبرزُ  هو
 .الرجلين توجُّهات إلى بالنظر األميركي، للجانب مريحاا  ويبدو .التوجه هذا

 ســـقف يكن لم إ  ماز ، أبو يتبن اه الذي نفســـه، المســـار وفرج الشـــيخ يتبن ى الســـياســـي، المســـتو   فعلى
 مع األمنيَّين والتعاو   التنســــــيق بســــــياســــــة المتمســــــكين أشــــــد   من الرجال  ُيَعد   أمنياا، .أدنى مســــــارهما
 األطرا  أم ا .للتســـوية والمعارِّضـــة لالحتالل المقاومة حركات مواجهة في انخراطاا  واألكثر االحتالل،
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 ماز ، أبي خالفة في شــرعيتيهما تعزيز عوامل إلى وفرج، الشــيخ حاجة في فرصــَتها فســتجد اإلقليمية،
 .الفلسطيني القرار على أكبر، بصورة وسيطرتها، نفوذها األطرا  هذه بس  أجل من وذلك

 األمر، لصــعوبة بعينه، شــخصــاا  يكو   لن   اس خليفة أ  المصــادر ترجح   اس، لخالفة بالنســ ة ماأ
 فرج، ماجد العامة المخابرات ر يس يضـــــم بحيث المشـــــترك، القيادي بالمجلس شـــــبيه الســـــيناريو وإنما

 أمنية مهام بين مجموعات ثالث إلى وينقســـمو   وآخرين، الرجو  وجبريل الشـــيخ حســـين فتح وأقطا 
 والقيادي البرغوثي، مروا  األســـير القيادي مع للمشـــكلة حالا  أيضـــاا  ســـيتطلب وهذا .وقضـــا ية ومدنية

 .الســـلطة وســـيطرة الحكم اســـتقرار لتعزيز   اس، بعد ما مرحلة في دحال  محمد "فتح" من المفصـــول
 .دحال  محمد مع الخال  لحل األخيرة اآلونة في روسيا جهداا  رفض   اس أ  المصدر وذكر

 
 بالقانو   العمل يعطل ما وهو تشـــــــريعي، مجلس وجود عدم   اس، خالفة على الصـــــــراع يعزز وما

 غيا  أي حال في السلطة، ر اسة منصب التشريعي المجلس ر يس يتولى بأ  يقضي والذي األساس،
 وهي الســـــلطة، لر يس عامة انتخابات تجري  ثم يوم، مئة مدتها انتقالية لفترة الســـــلطة، لر يس مفاجئ

 .2004 عام عرفات ياسر الراحل الر يس وفاة عند جرت التي الخطوات

 ةالصييالخيييي

 التنســــــيق وقف كقرار وطني، إجماع محل   تكو   أ  يمكن التي المركزي، المجلس قرارت من أياا     إ
 تحوير جر   أن ه يعني ما وهو تماماا، بخالفها العمل يجري  ،2015 آذار في كا  الذي األمني

 .الحقاا  السلطة نخ ة هي باتت متنف ذة نخ ة مقاس على لتضيق ،"التحرير منظمة"

 "التحرير منظمة" ُتســـتدعى أ  المرج ح ومن طريقها، في ســـتمضـــي بدورها الســـلطة قيادة الواضـــح من 
 ال هذا ومثل .سبق ما كل سوداوي ته في يفوق  واقعاا  سيكر س مما بالسلطة، متعل قة ترتي ات أي لشرعنة

 عملية بخطوات وإنما المصـــــالحة، مقترحات تدوير بإعادة وال المقاطعة، ومجر د التنديد ببيانات يواجه
 .ومخلصة وشجاعة جريئة
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 الســــــــياســــــــي الطيف ألوا  مختلف ضــــــــم عدم وإ  والوحيد، الشــــــــرعي الممثل "التحرير منظمة" تعد
 كلياا، بفقدانه ويهدد التمثيل، هذا من ينتقص لها؛ وازنة وشـــخصـــيات وقطاعات وفصـــا ل واالجتماعي

 تقوم حتى الفلسطيني، الشعب تواجد أماكن مختلف على ودوا رها المنظمة، قيادات توزيع يتطلب وهذا
 .االحتالل رحمة تحت ت قى وال كله للشعب كممثل بدورها

 يمكن ال التحرير، منظمة تجسيدها وأداة  جسيمة تحديات تواجه التي الوطنية القضية إنقاذ إ    هنا، من
 وتحديد الوطني، والميثاق الوطني، المشـــــــــروع وإحياء تعريف إعادة على االتفاق دو   من يكو   أ 

 يوحد بما االنقســـــــام، إنهاء دو   ومن الحقيقية، والشـــــــراكة المرحلة، هذه في المركزي  الوطني الهد 
 وظا فها، وتغيير السلطة، تعريف وإعادة االنتخابات، إلى الذها  ثم ومن واحدة، سلطة في المؤسسات
 .الجامع الفلسطيني الوطني والبرنامج "التحرير منظمة" أدوات من أداة  لتكو   والتزاماتها؛ وموازنتها،

 


