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  "إنھاء االنقسام وتحقیق المصالحة الوطنیة"

  

  ب ) أللقاظ ا(مع حفور لحضا

وفاء القاضي، خلیل شاھین، ھاني المصري، خلیل عساف، عالء الدین یاغي، عبد الرحیم ملوح، نجاة أبو بكر، زھیرة كمال، 
الجعبة، حمزة أبو سارة، سجى حنایشة، سمر الشیخ قاسم، منى أبو شرار، أحالم سمحان، مادلین قمصیة، صالح أبو لبن، آمال 

مالك شولة، رجاء سرغلي، معالي برقاوي، ندى طویر، غادة شدید، سھاد دلبح، ھناء صالح، فائدة فھمي، میسون شریتح، 
رقیة  میرفت أبو شنب، زینة عطیة، یوال خیر، نصرى قبالني، آمال القاسم، نبیلة رزق، وفاء زكارنھ، نجلھ ابراھیم وشاح،

تكروري، عھود محمود عباس، فھمي شاھین، لبنى أبو تركي، فوز خلیفة، علي جابر، نھاد أبو غوش، عبیر أبو الرب، جبرین 
سمیة الصفدي، میسر الفقیھ، سمر ھواش، غادة عبد الھادي، عالء خویرة، جنان مصطفى، عھود قنادیلو، دالل أبو بكر، عوني 

 سفیان بركات، ماھر حرب، عماد الدین اشتیوي. أبو غوش، نضال فتاش، رتیبھ النتشھ، إمیل خلوف،

رفقة زملط، سھیلة النحال، رسمیة العرجا، وسام دبور، ھدایة أبو الھوى، یاسین أنور عودة، جمیل المجدالوي، فیصل أبو 
عز الدین، أحالم عمر مطر، آمال رزق، انتصار شھال، عزمي الخزندار، خلود سوالمة، سماھر المصري، ریداء عدنان 

العجرمي، ماجدة الحلو، ابراھیم محمد ، مریم أبو دقة، فوزیة جودة، ھویدة عطا هللا، اعتدال قنیطة، دالیة أبو حسین، سمیرة 
 حلس، میسر الحسنات، سعاد الغولة، أماني محمد، یحي الخطیب، حنان صیام، رفقة الحمالوي.

  طاقم "مفتاح"

نجوى یاغي،  لمیس الحنتولي، محمد عبد ربھ، حنین الشعیبي، نجاة ارمیلیة، فرحة أبو الھیجا، وفاء غزاونھ، میسون 
  شادیة الغول.القواسمي، ندى البدو، عبیر كیالني، 

  بیسان أبو رقطي.میسرة الجلسة: 

  

 المقدمة

ً للجھود التي قامت بھا مؤسسات المجتمع المدني  في دعمھا للمبادرات  -2016و 2015خالل عامي  -استكماال
مؤتمر "النساء یردن... شعب واحد، وطن واحد، وتنفیذا لتوصیات النسویة الرامیة إلى تعزیز الوحدة الوطنیة وإنھاء االنقسام، 

معیقات تنفیذ بنود االتفاقیات خصصت لمناقشة السیاسات العامة التي  جلسة 2016عقدت في العشرین من نیسان علم واحد" 
ّاء بین ممثلي التنظیمات  والتفاھمات الموقعة بین الفصائل الفلسطینیة اتجاه تحقیق المصالحة الوطنیة، وذلك من خالل الحوار البن

، یة تدفع باتجاه المصالحة الوطنیة إلى األمامالفلسطینیة والقیادات النسویة السیاسیة والمجتمعیة بھدف الخروج بتوصیات عمل
  جلسة السیاسات العامة عبر الفیدیو كونفرنس في كل من رام هللا وغزة، عقدت 

 إلطار العامالنقاش: ا

الحوارات الجاریة حالیا بین حركتي فتح وحماس ھي حوارات جدیة، وقد قطعت شوطا مھما، حوارات فتح وحماس: 
وعلى أساس أن یكون ھناك حوار مستمر إلنھاء الحالة السیاسیة الشاذة،  عن إنھاء االنقسام ولیس إدارتھ.علما بأن الحدیث یدور 

  وتنفیذ اتفاق القاھرة كأساس إلنھاء االنقسام والتمسك بالدور المصري في ھذا المجال.

اإلرادة السیاسیة بإنھائھ  الحوارات بأنھا غیر جدیة العتبارات سیاسیة تتعلق بطرفي االنقسام، وغیابھناك من وصف 
لدى الطرفین، عدا عن أنھا تجري بعیدا عن الكل الوطني. فیما لم تستطع باقي القوى السیاسیة من أن تشكل قوة ضاغطة على 
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طرفي االنقسام، وھذا الضعف یستوجب تحشید أبناء الشعب الفلسطیني جمیعا للضغط على طرفي االنقسام، علما بأن بعض 

ة في الحركتین ھي المستفیدة من استمراره. في حین أن مفتاح إنھاء االنقسام ھو بید الرئیس أبو مازن باعتباره األوساط النافذ
یملك سلطة الدعوة إلنھائھ وإجراء االنتخابات. كما أن حماس  وبعض القوى األخرى معیقة إلنھاء االنقسام، ویجب كسر ھذه 

 الحلقات جمیعا. 

التشریعي جزء رئیس من قضیة االنقسام، ما یتطلب منھ القیام بدوره في استقالة أعضائھ الحالیین المجلس المجلس التشریعي: 
والشعب وحده من یجدد التفویض ألعضاء التشریعي الحالیین أو ینتخب آخرین غیرھم، مع  والدعوة إلجراء انتخابات جدیدة.

 .ضرورة االلتزام بدوریة االنتخابات واحترام نتائجھا

السیاسي، وھي التي الرؤیا القائمة حالیا تتلخص في تشكیل حكومة وحدة وطنیة فصائلیة لھا برنامجھا وحدة الوطنیة: حكومة ال
  تتمتع بالمسؤولیة الكاملة عن إدارة شؤون المواطنین في الضفة الغربیة وقطاع غزة على حد سواء.

، وتسویة االختالف السیاسي داخل مختلف األطر، الحدیث االن ینصب على ماھیة البرنامج السیاسيالبرنامج السیاسي: 
  وضرورة احترام المؤسسات الدیمقراطیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة، ویمكن االتفاق على ھذا البرنامج بعد تشكیل الحكومة.

یع استھلك جزءا كبیرا من النقاشات بین حركتي فتح وحماس، وھناك لجنة إداریة تقوم بمراجعة جمموظفو قطاع غزة: 
  التعیینات التي أعقبت االنقسام، حتى یتم تسكینھم، والحفاظ على األمن والضمان الوظیفي للجمیع.

ھي لجنة فاعلة ولكنھا غیر مؤثرة، وال تحمل أي صفة تنفیذیة، علما بأنھا سلمت وثیقة من أحد عشر بندا لجنة الحریات: 
  ھذا لم یحدث حتى اآلن. للراعي المصري، ولطرفي االنقسام لتطبیقھا إال أن شیئا من

أن طالما قائم ومستمر االنقسام والنساء مغیبات في جمیع الحوارات التي جرت، والتي ال تزال تجري، تغییب دور النساء: 
 المرأة غیر ممثلة في ھذه الحوارات.

تابعة مؤقتة مفتوحة للجمیع على المستوى الشعبي إلنھاء االنقسام، وتشكلت لجنة مبذلت ھناك جھود كثیرة لجنة متابعة مؤقتة: 
كي ینضموا إلیھا بھدف مواصلة الضغط الشعبي على كل من فتح وحماس لتحقیق المصالحة الوطنیة. مع التأكید أن الحراكات 

  وقیام حكومة وحدة وطنیة تدعو إلنھاء االنقسام.الجماھیریة ھي الكفیلة بتحقیق ذلك، 

اء فلسطین ھم ضحایا ھذا االنقسام المستمر، خاصة مع تواصل الھبة الشعبیة القدس والمقدسات وأطفال ونسضحایا االنقسام: 
، ما یفرض وارتقاء المزید من الشھداء وتصاعد انتھاكات قوات االحتالل واعتداءات المستوطنین على القدس والمسجد األقصى

في حین أن عدم إنھاء االنقسام أدى إلى  على طرفي االنقسام إنھاء ھذه الحالة السیاسیة الشاذة في تاریخ الشعب الفلسطیني.
  وجود فئات متنفذة من الطرفین تدافع عن مصالحھا.

الشارع ھو القائد، وھو من یملك الصالحیة والقوة لتجدید شرعیة جمیع القوى السیاسیة ودون استثناء، شرعیة األطر السیاسیة: 
ولیس ھناك اجتماعات للقیادة لتضع علما بأن جمیع القوى السیاسیة مغیبة،  بما یعید ثقة المواطن بشخصیات وطنیة غیر منتفعة.

الجمیع في حقیقة ما یجري وراء الكوالیس من حوارات. في الوقت الذي یتم فیھ االستھتار بأعلى ھیئتین وطنیتین وھما: 
ي لجنة منتھیة الصالحیة، كما ھو الحال المجلسان المركزي والوطني. في حین أن اجتماعات اللجنة التنفیذیة الحالیة شكلیة، وھ

  بالنسبة للمجلس التشریعي.

إنھائھ، ما یھدد  ملعبت دورا سلبیا جدا في اتجاه دیمومة االنقسام والضغط على حركتي فتح وحماس بعدالتدخالت الخارجیة: 
  بغیاب واندثار المشروع الوطني.
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رة الجمیع بفعل الواقع الصعب الذي یعیشھ المواطنون ھناك الخشیة من أن تخرج األمور عن سیطاألوضاع في قطاع غزة: 
نتیجة الستمرار االنقسام، خاصة الشباب الذین یعانون من البطالة وفقدان األمل بالمستقبل، ما قد یدفعھم إلى توجھات أكثر 

  تطرفا مما ھو قائم حالیا.

  

  التوصیات

  واحترام نتائجھا.التأكید على دوریة االنتخابات وااللتزام بھا أوال: 

  إعادة االعتبار للقرار الوطني الفلسطیني المستقل ورفض التدخالت الخارجیة بھذا الشأن.ثانیا: 

  تنفیذ قرارات المجلس المركزي الفلسطیني بشأن إنھاء االنقسام، ووضع سقف زمني إلنھائھ.ثالثا: 

، ووضع سقف زمني بإنھاء االنقسام وتحقیق الوحدة الوطنیة بإجراء استفتاء شعبي، والتوقیع على مذكرة شعبیة تطال رابعا:
  .لتحقیق ذلك

   جمع الكل الوطني في إطار الحوارات الجاریة بین طرفي االنقسام بما في ذلك تمثیل فاعل للمرأة فیھا.خامسا: 

، وإنھاء قضیة عمال بقرار المجلس المركزي بھذا الشأن ووقفھ فورا مع االحتالل بكافة األشكال التنسیق األمنيوقف سادسا: 
  موظفي قطاع غزة من خالل لجنة مختصة.

   .جراء االنتخابات التشریعیة والرئاسیةعلیھ ومحدد إل موعد متفقدعوة لجنة االنتخابات لإلعالن عن سابعا: 

  دوره وتأثیره في إنھاء االنقسام وتحقیق المصالحة. دعوة اإلطار القیادي الموحد لمنظمة التحریر الفلسطینیة إلى ممارسةثامنا: 

تعزیز التنسیق والعمل المشترك بین لجنة المتابعة المؤقتة إلنھاء االنقسام المنبثقة عن مؤتمر "النساء یردن.." ولجنة تاسعا: 
وتوحید جھود الجمیع  "وطنیون إلنھاء االنقسام" لحشد مزید من الضغط على كل من فتح وحماس لتحقیق المصالحة الوطنیة.

  في ھیئة وطنیة واحدة.

مطالبة أعضاء المجلس التشریعي وقیادات التنظیمات المنتھیة صالحیاتھم بتقدیم استقاالتھم تمھیدا إلجراء انتخابات عاشرا: 
  حرة ونزیھة تشارك فیھا مختلف الفئات والشرائح.

طني شامل، علما بأن االنقسام لیس بین فتح وحماس فقط، مطالبة حركة حماس بالنظر إلى قطاع غزة من منظور وأحد عشر:  
  بل بین حماس وجمیع فصائل العمل الوطني، والبدء بحوار وطني شامل واستراتیجي على ھذا األساس.

دعوة الرئیس محمود عباس ( أبو مازن ) لزیارة قطاع غزة، واالطالع بمسؤولیاتھ حیال تحقیق المصالحة الوطنیة، إثنا عشر: 
  باعتبار أن مفتاح الحل لذلك بیده.

خالل فعالیات متزامنة في الضفة الغربیة وقطاع غزة إلنھاء االنقسام.  ضاغط منالدعوة إلى حراك شعبي میداني ثالثة عشر: 
 وعقد مؤتمر وطني حاشد للقوى الوطنیة ولمؤسسات المجتمع المدني یتوج بمسیرة الملیون یشارك فیھا أبناء الشعب الفلسطیني

  في الداخل والخارج.

  فرض إرادة الحركة األسیرة على طرفي االنقسام لتحقیق المصالحة الوطنیة. أربعة عشر: 

 


