
الندوة الثالثة ضمن سلسلة الندوات اخلاصة باالنتخابات 
التشريعية 

االنتخابات التشريعية حتديات 
سياسية 

 مركز األبحاث

2021

2021



2

 االنتخابات التشريعية حتديات سياسية

 أبــو يوســف: قامئــة موحــدة بفصائــل العمــل الوطنــي

.ســتنهض مبنظمــة التحريــر الفلســطينية

 عقد مركز األبحاث ثالث ندواته حول االنتخابات التشريعية العامة، والتي تناولت موضوع االنتخابات
 والتحديــات السياســية، قــدم فيهــا كل مــن نائــب رئيــس الــوزراء األســبق د. ناصــر الديــن الشــاعر، وعضــو
 اللجنــة التنفيذيــة يف منظمــة التحريــر الفلســطينية د. واصــل أبــو يوســف، والناطــق اإلعالمــي باســم حركــة
 فتــح أ. إيــاد نصــر مداخــالت تركــزت حــول التحديــات السياســية التــي تواجههــا االنتخابــات املقبلــة، وأدار

.النــدوة مديــر مؤسســة بــال ثينــك أ. عمــر شــعبان
 ويف افتتــاح النــدوة، أشــار عضــو مجلــس إدارة مركــز األبحــاث د. أميــن يوســف إلــى أن موضــوع االنتخابــات
ــي ــة الفلســطينية يف الوقــت احلال ــى أن القضي ــد عل ــي الفلســطيني، وأك ــات املشــروع الوطن  جــزء مــن ترتيب
ــي ال نســتطيع عــزل أنفســنا عــن كل هــذا، لذلــك ــة وبالتال ــة والدولي ــرات اإلقليمي ــد مــن املتغي  تواجــه العدي
 التوجــه إلــى االنتخابــات أمــر مهــم جــدا علــى صعيــد املشــروع الوطنــي الفلســطيني ويجــب علينــا أال نســمح

.ألي عائــق أن يقــف أمــام العمليــة االنتخابيــة

 يشــير أبــو يوســف إلــى أن الفلســطينيني اليــوم بحاجــة إلــى االنتخابــات للحفاظ على املشــروع الوطني الفلســطيني
 ودرء كل مخاطــر مــا هــو قائــم وخاصــة الســنوات األخيــرة، ســواء فيمــا يتعلــق بخطــة الرئيــس األســبق ترامــب
ــدءا مــن حــق عــودة ــا ب ــة الفلســطينية برمته ــة القضي ــي كانــت حتــاول تصفي ــي ســميت بصفقــة العصــر والت  الت
 الالجئــني، والقــدس عاصمــة االحتــالل، و شــرعنة املســتوطنات االســتعمارية وعــدم إقامــة دولــة فلســطينية، وكل

.مــا لــه عالقــة بحقــوق الشــعب الفلســطيني
 يؤكــد أبــو يوســف علــى أن ثوابــت منظمــة التحريــر الفلســطينية هــي حــق عــودة الالجئــني، حــق تقريــر املصيــر،
 حــق إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة كاملــة الســيادة وعاصمتهــا القــدس الشــريف، وهــذا مــا مت النضــال مــن أجلــه
 منــذ انطــالق الثــورة الفلســطينية املعاصــرة ومنظمــة التحريــر الفلســطينية حتــى اليــوم، وبالتالــي هــذا هــو الــذي
 يجمعنــا يف إطــار الــكل الفلســطيني، لذلــك عندمــا كان هنــاك إمكانيــة للحديــث عــن الذهــاب إلــى انتخابــات يف
.ســنوات ســابقة كنــا دائمــا نــدرك مخاطــر مــا هــو قائــم، ســواء كان تدخــالت داخليــة أو إقليميــة حتــول دون ذلــك

 يشــير أبــو يوســف إلــى أنــه كان هنــاك خطــة أمريكيــة حتــاول تصفيــة القضيــة الفلســطينية، وكان هنــاك أيضــا  
 موقــف رســمي عربــي أعطــى أوراق مجانيــة لالحتــالل بإضعــاف املوقــف الفلســطيني، ومحاولــة فــرض مــا ميكــن
 أن يشــكل استســالما يف هــذه املنطقــة، وبالتأكيــد الشــعب الفلســطيني ال يقبــل املســاس بحقوقــه وثوابتــه فبالتالــي
 بقــي متمســكا بهــذه احلقــوق والثوابــت، ويبحــث عــن كيفيــة إيجــاد آليــات حتمــي حقوقــه وثوابتــه وتوصــل شــعبنا

.الفلســطيني لبــر األمــان

 يوضــح أبــو يوســف أنــه مت االتفــاق علــى أســاس االنتخابــات يف الفتــرة األخيــرة، حيــث أصــدر الرئيــس محمــود
 عبــاس بعــد االتفــاق الــذي جــرى يف القنصليــة الفلســطينية يف اســطنبول بــني جبريــل الرجــوب وصالــح العــاروري
 ومــا تلــى ذلــك مــن إرســال رســائل مــن أجــل التمســك يف الذهــاب إلــى انتخابــات علــى قاعــدة أوال التتابــع، أيضــا
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ــع فصائــل ــي أرســلت مــن جمي ــي هــذا مــا جــرى مــن خــالل الرســائل الت ــل النســبي، وبالتال ــى قاعــدة التمثي  عل
 العمــل الوطنــي إلــى الرئيــس محمــود عبــاس، والتــي كانــت بــادرة تشــكل خطــوة متقدمــة يف صعيــد إجنــاح ذلــك،
 ومنــذ اخلامــس عشــر مــن شــهر ينايــر املاضــي حيــث أصــدر الرئيــس محمــود عبــاس املرســوم الرئاســي حــول
 إجــراء االنتخابــات بــدءا باالنتخابــات التشــريعية يف 22 آيــار القــادم، ومــرورا باالنتخابــات الرئاســية يف 31 متــوز
 و انتهــاءا باســتكمال املجلــس الوطنــي الفلســطيني يف 31 آب كنــا نــدرك مــدى أهميــة ذلــك، لذلــك كانــت جتــري
 لقــاءات دؤوبــة مــن أجــل حتقيــق مــا ميكــن أن يشــكل وحــدة موقــف بحدهــا األدنــى بــني فصائــل العمــل الوطنــي،
 ويف مقدمتهــا جتــاوز أي عقبــات مــن شــأنها أن حتــول دون إجــراء االنتخابــات واملضــي بالتمســك يف إجنــاح هــذه

.االنتخابــات
ــة هــو مدخــل إلنهــاء االنقســام الفلســطيني، يف الثامــن والتاســع مــن ــو يوســف أن ترســيم الدميقراطي  يقــول أب
 شــهر شــباط املاضــي كنــا يف القاهــرة بدعــوة مــن اإلخــوة املصريــني حيــث كان هنــاك 14 فصيــل فلســطيني مــن
ــر الفلســطينية باإلضافــة حلركــة اجلهــاد اإلســالمي وحركــة حمــاس، واملســتقلني، كان ــل منظمــة التحري  فصائ
 ينصــب اجلهــد حــول كيفيــة إجنــاح هــذه االنتخابــات والتمســك بهــا يف مراحلهــا الثــالث، واتفقنــا علــى أســاس
 أن تبــذل كل اجلهــود يف إزالــة العقبــات التــي تواجــه إجــراء االنتخابــات، وبــرزت هنــاك عقبتــان أولهــا محكمــة
 االنتخابــات ومت االتفــاق علــى أن يكــون هنــاك إصــدار مرســوم رئاســي مــن قبــل الرئيــس محمــود عبــاس بتشــكيل
 محكمــة انتخابــات مــن 9 أعضــاء، 4 مــن الضفــة الغربيــة، و4 مــن قطــاع غــزة و1 مــن القــدس وهــذا مــا جــرى يف
 1 مــارس مــن خــالل مرســوم رئاســي بتشــكيل محكمــة انتخابــات وبالتالــي مت إزالــة عقبــة تشــكل أزمــة يف إجــراء
ــات العامــة وإفســاح املجــال مــن أجــل إطــالق ــاك مرســوم الرئيــس حــول احلري ــك كان هن ــل ذل ــات، قب  االنتخاب
 ســراح أي معتقــل علــى خلفيــة سياســية أو فصائليــة، وأتــى هــذا األمــر متوافــق مــع القانــون األساســي الــذي يكفــل

.احلريــات العامــة ويرفــض أي اعتقــاالت واســتدعاءات علــى خلفيــة سياســية
 يســتدرك أبــو يوســف بــأن إدراك التحديــات واملخاطــر التــي تعيــق الوضــع الفلســطيني يتطلب االرتقــاء يف مواجهة
 هــذه التحديــات وإجهــاض أي عقبــات مــن أجــل وحــدة وطنيــة فلســطينية ، كمــا أن كلمــات الفصائــل يف القاهــرة
 والتــي كانــت مثــار اهتمــام اإلخــوة املصريــني انصبــت جميعهــا يف أن هــذه االنتخابــات مــن املمكــن أن تكــون ســبب
 أساســي يف إنهــاء االنقســام واســتعادة الوحــدة وترتيــب الوضــع الداخلــي الفلســطيني، خاصــة أننــا مقبلــني علــى
 مــا هــو حــراك سياســي مــن خــالل مــا مت طرحــه بعقــد مؤمتــر دولــي لتطبيــق قــرار الشــرعية الدوليــة أوعلــى
 صعيــد التحــركات التــي جتــري مــع مجلــس األمــن الدولــي أو العضويــة العامــة لــأمم املتحــدة، واحملكمــة اجلنائيــة
 الدوليــة مــن أجــل محاكمــة االحتــالل علــى جرائمــه بحــق الشــعب الفلســطيني، وكل ذلــك يتطلــب موقــف موحــد
.مــن الشــعب الفلســطيني وفصائلــه املناضلــة مــن أجــل املضــي قدمــا يف مواجهــة كل هــذه التحديــات و إفشــالها

 يوضــح أبــو يوســف أننــا اليــوم متوافقــون نحــو الذهــاب إلــى هــذه االنتخابــات، وال نريــد العــودة للخلــف مــن
 خــالل عــدم إجراءهــا، اجلميــع يــدرك مــدى أهميتهــا ومــدى أهميــة جناحهــا وأهميــة إزالــة أي عقبــات تواجــه
 العمليــة االنتخابيــة، أيضــا التفاهمــات التــي جــرت بــني حركتــي فتــح وحمــاس ســاعدت يف ذلــك، ونحــن كفصائــل

.فلســطينية رحبنــا بــأي تفاهمــات جتــري حــول ذلــك
 يســتدرك أبــو يوســف أننــا يف انتظــار بــدء التقــدمي لالنتخابــات خــالل فتــرة 20 و 31 مــن شــهر مــارس ومــا
 يتلــو ذلــك مــن حكومــة وحــدة وطنيــة فلســطينية وهــو مــا يشــكل أهميــة كبيــرة يف وجــود حكومــة فلســطينية
 واحــدة يف كل األراضــي الفلســطينية وعاصمتهــا القــدس، واالجتــاه يف كل مــا يزيــل االنقســام الداخلــي البغيــض،
 اليــوم نحــن نتحــدث عــن كيفيــة إجــراء هــذه االنتخابــات، نتحــدث عــن قوائــم لتخــوض يف هــذه االنتخابــات
 مــن خــالل حتالفــات واتفاقــات ومــا إلــى ذلــك، يف جبهــة التحريــر الفلســطينية حتدثنــا مــع االخــوة يف فصائــل
 العمــل الوطنــي وأيضــا يف وســائل اإلعــالم أننــا نرغــب أن يكــون هنــاك تفاهمــات علــى صعيــد هــذه االنتخابــات،
ــي اجلامــع ــى قاعــدة البرنامــج الوطن ــر الفلســطيني عل ــل منظمــة التحري ــاك قائمــة لفصائ  نرغــب أن يكــون هن
 ملنظمــة التحريــر، وحــق عــودة الالجئــني وحــق تقريــر املصيــر وإقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة كاملــة الســيادة
 وعاصمتهــا القــدس، اليــوم مــن املهــم النهــوض يف منظمــة التحريــر الفلســطينية مــن خــالل انخــراط اجلميــع يف
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 إطارهــا، واســتكمال عقــد املجلــس الوطنــي الفلســطيني، ويجــب أن يضــم املجلــس الوطنــي الفلســطيني اجلميــع
 كمحطــة جامعــة للــكل الفلســطيني يف الوطــن والشــتات واللجــوء، املجلــس التشــريعي املنتخــب ســيكون جــزء مــن
 املجلــس الوطنــي الفلســطيني، إضافــة إلــى مكونــات املجلــس الوطنــي الفلســطيني التــي هــي أعضــاء الفصائــل
 الفلســطينية، أعضــاء النقابــات املنظمــات الشــعبية، املســتقلني، جيــش التحريــر والعســكر، اجلاليــات يف اخلــارج
 وهــذه كلهــا مكونــات البــد مــن احلفــاظ عليهــا يف ســياق متثيــل منظمــة التحريــر الفلســطينية واألهــم مــن كل ذلــك
 هــو انطــواء حركتــي حمــاس واجلهــاد اإلســالمي يف هــذا اإلطــار الفلســطيني الــذي هــو احملطــة اجلامعــة لــكل
 أبنــاء الشــعب الفلســطيني وهــي أداتــه الكفاحيــة والنضاليــة يف حتقيــق حقوقــه وعــودة الالجئــني وإقامــة دولــة

 .فلســطينية مســتقلة وعاصمتهــا القــدس

 يوضــح أبــو يوســف بــأن هنــاك محاولــة لتصفيــة كل القضيــة الفلســطينية مــن قبــل أعــداء الشــعب الفلســطيني،
ــالل ــالل وإعطــاء الضــوء األخضــر لالحت ــة مــع االحت ــث أن الشــراكة األمريكي ــاز األمريكــي، حي  الســيما االنحي
 بفــرض البقــاء علــى األرض مــن خــالل االســتيطان االســتعماري وغيرهــا مــن املمارســات التــي حتــول دون إقامــة
 دولــة فلســطينية، إضافــة إلــى تراجــع واضــح ومخــزي مــن خــالل التطبيــع العربــي الرســمي، ومــا حتــدث عنــه
 نتنياهــو واضــح متامــا أن ال أحــد مــن هــذه الــدول العربيــة التــي طبعــت مــع االحتــالل حتــدث عــن القضيــة
 الفلســطينية، وهــذا يعنــي أن هنــاك انزيــاح للقضيــة الفلســطينية عــن جــدول أعمــال الــدول العربيــة، القضيــة
 الفلســطينية ســتبقى لــب القضايــا، فــال ســالم وال أمــان يف املنطقــة دون وصــول الشــعب الفلســطيني حلقوقــه

.كاملــة
 يشــير أبــو يوســف أننــا اليــوم نســعى جميعــا إلــى ترتيــب البيــت الفلســطيني، كمــا أننــا يف مرحلــة حتــرر وطنــي
 وهــذه املرحلــة حتتــاج الــكل الفلســطيني مــن فصائــل ومؤسســات مجتمــع مدنــي ومســتقلني وقطــاع خــاص،
ــر مــن نصــف ــن هــم أكث ــا تواجــد ســواء يف داخــل فلســطني أو يف الشــتات واللجــوء، والذي  وكل فلســطيني أينم
 الشــعب الفلســطيني ويشــكلون رافعــة للقضيــة الفلســطينية واســتمرار النضــال الفلســطيني، وبالتالــي االنتخابــات
 محطــة نضاليــة، وهــذا األمــر يتطلــب برنامــج واضــح علــى قاعدتــه ننطلــق مــن أجــل ممارســة االتفــاق السياســي
 الفلســطيني، البرنامجــي، الوطنــي، وبالتالــي ترتيــب البيــت الفلســطيني الداخلــي هــو اللبنــة األساســية يف دعــم
 البيــت اجلامــع للــكل الفلســطيني وهــو منظمــة التحريــر الفلســطيني، إجنــاح االنتخابــات محطــة هامــة أولــى يف
 ظــل محطــات أخــرى منهــا االنتخابــات الرئاســية واســتكمال املجلــس الوطنــي الفلســطيني وهــذه محطــات ترتــب

.الوضــع الداخلــي الفلســطيني
 يختــم أبــو يوســف بــأن االنقســام يجــب أن ينتهــي، حصــار قطــاع غــزة مــن قبــل االحتــالل يجــب أن ينتهــي، القضيــة
 الفلســطينية قضيــة جامعــة ويجــب أن ال تبقــى مقســمة جغرافيــا، بالتالــي يجــب أن يكــون هنــاك اتفــاق سياســي
ــا، بخصــوص القائمــة الواحــدة رمبــا التفاهمــات التــي جــرت يف حــوار القاهــرة  جامــع مــن أجــل ترتيــب وضعن
 خــالل 8 و9 شــباط املاضــي أعطــت إمكانيــة لنجــاح ذلــك، هنــاك تفاهــم أولــي حــول مــا ميكــن أن تســفر عنــه
 إجــراء هــذه االنتخابــات مــن خــالل خارطــة لهــا عالقــة بتمثيــل اجلميــع يف ظــل برنامــج يحكــم علــى صعيــد الوحدة
 وترتيــب الصــراع مــع االحتــالل ســواء السياســي أو الكفاحــي علــى األرض، مبــا فيــه املقاومــة والــذي كان فيهــا
ــة وجــادة أمــام كل  اتفــاق مــن قبــل الــكل بضــرورة اســتمرارها مبشــاركة اجلميــع يف إطــار مقاومــة شــعبية فاعل

.محــاوالت فــرض الوقائــع مــن قبــل االحتــالل االســرائيلي
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ــكل الفلســطيني  الشــاعر: قامئــة باســم الوطــن تضــم ال

ــة ــاء الخصوم .هــي الســبيل إلنه

 يؤكــد الشــاعر علــى أن اليــوم مــن يريــد العمــل مــن أجــل القضيــة الفلســطينية عليــه أن يلبــس ثــوب أوســع مــن
 ثــوب الفصائــل، ثــوب يتســع للوطــن، وباملناســبة هــذا ليــس تقليــال مــن الفصائــل بــل علــى العكــس، الفصائــل هــي
 الرافعــة التــي مــن شــأنها أن ترفــع القضيــة الفلســطينية، وهــي العبــارة التــي تعبــر بالقضيــة الفلســطينية إلــى بــر
 األمــان، وبالتالــي ليــس عيبــا أن نكــون فصائليــني، ولكــن إذا كنــا مــع فصائليتنــا وطنــني فهــذا يكــون أفضــل، اليــوم
ــال للفشــل ســيضر ــه أي احتم ــة للشــعب الفلســطيني ويجــب أن ال تفشــل، ألن ــة مهم ــة جترب ــة االنتخابي  التجرب
ــة وإقليميــة ميكــن أن تفشــل ــات، هنالــك محــاور دولي ــا جميعــا، ميكــن إلســرائيل أن تســعى إلفشــال االنتخاب  بن
 االنتخابــات، وبالتالــي املطلــوب أن نحقــق االنتخابــات، مجــرد جناحنــا يف العمليــة االنتخابيــة هــو انتصــار، حيــث

.أنــه يجــب علينــا أن نعيــد احليــاة الدميقراطيــة إلــى مجراهــا

 يشــير الشــاعر إلــى أن حياتنــا الدميقراطيــة كفلســطينيني ليســت رفاهيــة بــل هــي دميقراطيــة، قضيــة االنتخابــات
 أكبــر منــا جميعــا، لدينــا احتــالل يقــول لــكل العالــم أن الفلســطينيني غيــر مؤهلــني إلقامــة دولــة وغيــر مؤهلــني
 حلكــم أنفســهم وال يســتحقوا أكثــر مــن حكــم ذاتــي ونحــن انســحبنا مــن غــزة ومــا هــي النتيجــة وهــا هــم يحكمــون
 يف الضفــة ولــم يفعلــوا شــيء، وبالتالــي معزوفــة االحتــالل هــذه يجــب أن نوقفهــا عنــد حدهــا ونثبــت للعالــم أننــا

.ميكــن أن نحكــم أنفســنا بــكل التناقضــات التــي نعايشــها
 يؤكــد الشــاعرعلى ضــرورة أن تكــون جميــع مؤسســات املجتمــع املدنــي وجميــع األطر والفصائل وشــبابها وكوادرها
 منخرطــة يف العمليــة االنتخابيــة، وعلــى جلنــة االنتخابــات أن تفتــح البــاب لــكل مؤسســات املجتمــع املدنــي حتــى
ــى ــل أن تشــارك بترشــيح أشــخاص ضمــن قوائمهــا تشــجع الناخــب عل ــع الفصائ ــى جمي  تراقــب وتشــارك، وعل
 الذهــاب إلــى صنــدوق االنتخابــات، حيــث أنهــا إذا كانــت ســتعيد نفــس الوجــوه دون أن يكــون هنــاك تواجــد
 للشــباب أو النســاء أو وجــوه إبداعيــة جديــدة فلــن تشــجع الناخــب علــى الذهــاب إلــى صنــدوق االنتخابــات،
 وبالتالــي يجــب أن نعطــي املواطــن أمــل وأن نظهــر أن هنــاك مســتقبل وهــذا لــن يحــدث إال إذا قدمــت القوائــم يف

.فتــح وحمــاس واليســار وكل الفصائــل وحتــى املســتقلني شــخصيات تريــد أن تبنــي وأن تكــون مؤثــرة
 يوضــح الشــاعر أن علــى اجلميــع تذكــر أن هــذه الدميقراطيــة حتــت احتــالل وتأتــي بعــد خصومــة عمرهــا عقــد
 ونصــف، وبالتالــي إن كانــت القيــادات جتلــس مــع بعضهــا البعــض فهنــاك أنــاس لهــم حســاباتهم وتعبــوا ودفعــوا
 الثمــن  ولهــم موقــف آخــر، إذن هــذه االنتخابــات إن لــم يكــن فيهــا توافقــات معينــة مــن املمكــن أن تعيدنــا إلــى
 مربــع ســيء جــدا مــن اخلصومــة الداخليــة بــني الكــوادر والشــباب، بالتالــي أتامــل مــن فصائــل اليســار واملســتقلني
 وغيــره أن ال تخــاف مــن أي توافــق بــني حركتــي فتــح وحمــاس، حيــث أن هــذا التوافــق يصــب يف مصلحــة الوطــن
 وليــس محاصصــات كمــا يريــد البعــض أن يفهمهــا، وبالتالــي علــى حركتــي فتــح وحمــاس أن يثبتــوا لباقــي الفصائل

.والشــباب أن توافقهــم ليــس ضــد اآلخريــن بــل هــي توافقــات لصالــح الوطــن
 يتســاءل الشــاعر مــا الــذي مينعنــا مــن تكويــن قائمــة اســمها قائمــة الوطــن وهــذه القائمــة تنهــي حالــة اخلصومــة
 وتؤكــد أننــا كلنــا فلســطينيني، أيضــا تخفــف مــن مشــاكل االنتخابــات وتدفــع باجتــاه انتخابــات حقيقيــة، ويجــب
ــا مــا ــا أن تقــدم برنامجه ــات عليه ــد أن تخــوض االنتخاب ــح تري ــى أن فت ــى برامــج مبعن ــات عل  أن تكــون االنتخاب
 الــذي تريــد أن تقدمــه؟ وأن ال يكــون برنامــج فضفــاض مثــل حــل الدولتــني وغيرهــا، واألمــر ينطبــق علــى باقــي
ــه يوجــد برنامــج ــح أن ــد أن تنجــزه للشــارع الفلســطيني؟ صحي ــذي تري ــل عليهــا أن تقــدم برنامــج مــا ال  الفصائ
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 سياســي متفــق عليــه وهــو وثيقــة األســرى، وثيقــة املصاحلــة ووثيقــة الوفــاق الوطنــي ثــم االتفاقــات التــي أبرمــت
 عبــر عشــر ســنوات وآخرهــا القاهــرة واســطنبول ثــم اجتمــاع األمنــاء العامــني، كل هــذه القضايــا يجــب أن تكــون
 أرضيــة نحتكــم لهــا كحــد أدنــى ونعمــل عليهــا وال يوجــد قــرار للســلم أو احلــرب إال بشــكل جماعــي بــني جميــع
 األطــراف، وبالتالــي نضمــن أن يكــون هنــاك أرضيــة وقواســم مشــتركة نلتقــي عليهــا والتنافــس يكــون علــى برامــج

.بــدل أن يكــون برنامــج كل فصيــل هــو مهاجمــة اآلخــر
 يؤكــد الشــاعرعلى أن أي طــرف يريــد أن ينتهــك احليــاة الدميقراطيــة أو االنتخابــات واحلريــات وحــق املواطــن يف
 التعبيــر عــن رأيــه علــى اجلميــع أن يقــف لــه ســواء كان يف الضفــة الغربيــة أو قطــاع غــزة أو القــدس، فاملطلــوب
 مــن اجلميــع إثبــات حقهــم يف املشــاركة ووجــود العقبــات ليــس إال لتذليلهــا، بالتالــي يجــب أن نذهــب  لالنتخابــات
 بنيــة أن حتصــل، اليــوم إن لــم تكــن هنــاك قائمــة بــني فتــح وحمــاس يف احلــد األدنــى يجــب أن ال تكــون أي قائمــة
 كاملــة، مبعنــى أن تكــون كل قائمــة منقوصــة ويتــم عمــل إتفــاق أو وثيقــة شــرف ويتــم تســليم القوائــم بنفــس اليــوم
 حتــى ال يخــدع أحدهــم اآلخــر، بالتالــي مــن يفــوز بأكثــر األصــوات لــن يأخــذ إال النســبة املتفــق عليهــا، ويكــون
 التشــريعي ممثــل باجلميــع، وتكــون احلكومــة بنفــس نســبة التشــريعي، وعلــى فتــح وحمــاس إقنــاع باقــي الفصائــل

.أن اتفاقهــم هــو مــن أجــل تخفيــف االحتقــان وخلــق حيــاة وطنيــة مشــتركة
ــوم ــم الي ــد ونصــف ســجلنا نكســة يف صفحــة النضــال الفلســطيني والعال ــه يف آخــر عق ــى أن  يشــير الشــاعر إل
 يســتغل هــذه الظــروف، فمــن يهــرول مــن أجــل عالقــات التطبيــع وغيرهــا ســتجده يســألك مــاذا فعلــت أنــت مــن
 أجــل قضيتــك؟ وبالتالــي أنــا أرى أن هنــاك مشــجعات كثيــرة دوليــة، إقليميــة، أوروبيــة، علــى خــوض االنتخابــات،
 وأيضــا عربيــة وفلســطينية، علينــا اســتغالل الظــروف احلاصلــة مــن أجــل إجنــاح العمليــة االنتخابيــة والضغــط من
 أجــل تكريــس البعــد اإليجابــي للعمليــة االنتخابيــة، واألهــم ليــس فقــط إجــراء العمليــة االنتخابيــة بــل االســتثمار
 يف بنــاء املجتمــع واملشــروع الوطنــي مــن جديــد، نأمــل أن تنجــح العمليــة االنتخابيــة بــكل التوافقــات التــي نعمــل
 عليهــا مــن أجــل أن نتفــرغ للمشــروع الوطنــي الفلســطيني وهــذا ال ميكــن أن يقــوم بــه أي فصيــل بشــكل منفــرد،

.إمــا أن يكــون الــكل الوطنــي وإمــا سنخســر كل مشــروعنا الوطنــي

 يختتــم الشــاعر بــأن  الصــورة احلاليــة تتدحــرج يف اجتــاه أن كل فصيــل قــد ينــزل بقائمتــه وحــده، بــكل األحــوال
 هــذا لــن يضــر العمليــة االنتخابيــة، ولكــن علــى األقــل يجــب أن يكــون هنــاك تفاهمــات وطنيــة أن هــذه املرحلــة
 يجــب أن تنجــح، ويجــب علينــا أن نتجــاوز كل اخلصومــات مــن أجــل إجنــاح العمليــة االنتخابيــة، يجــب أن ال نركــز
 علــى ضحايــا املرحلــة الســابقة وال حتــى ضحايــا العمليــة االنتخابيــة، يجــب أن ال جنعــل أنفســنا حتــت ســيطرة
ــة االنقســام، منــذ ســنوات نحــاول أن نذهــب يف اجتــاه مصاحلــة تقــود إلــى انتخابــات ــة منتفعــة مــن حال  أي فئ
 ولكــن مــن الواضــح أنــه مؤخــرا مت التوصــل إلــى ضــرورة اســتخدام االنتخابــات وصــوال للمصاحلــة، نحــن بحاجــة
 للــكل الفلســطيني فنتيجــة العمليــة االنتخابيــة يجــب أن ال تكــون اجتــزاز ألي فصيــل، وبالتالــي أي عمليــة طــرد
 أو قهــر ألي فريــق مــن املعادلــة السياســية ســتكون علــى حســاب الشــعب الفلســطيني، ليــس مــن مصلحــة حركــة
 فتــح أن تكــون حمــاس ضعيفــة والعكــس صحيــح، وليــس مــن مصلحــة حركتــي فتــح وحمــاس أن تكــون باقــي األطــر

.والفصائــل ضعيفــة، قــوة أحــد الفصائــل هــي قــوة للباقــني
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نرص: يجب أال تعلو ثقافة الحزب عىل ثقافة الوطن

ــات ــة حتديــث ســجل بيان ــات مــن خــالل عملي ــة االنتخاب ــى أن قــراءة األرقــام الصــادرة عــن جلن  يشــير نصــر إل
 الناخبــني تــدل علــى رغبــة عارمــة عنــد الناخــب يف التغييــر وممارســة احليــاة الدميقراطيــة يف فلســطني، وهــذه
ــني ــا احلركت ــة، وأن كلت ــا الطويل ــه حواراتن ــم تنهي ــذي ل ــة االنقســام ال ــاء حال ــر هــي اجتــاه إلنه ــة يف التغيي  الرغب
 فتــح وحمــاس كمــا يقــول احملللــني السياســيني باتــا ينظــران للخــالف السياســي ال القضايــا الوطنيــة، هــذه قــراءة

.للشــارع دفعــت الكثيــر مــن أبنائنــا لالغتــراب والهجــرة
 يســتدرك نصــر بــأن  اجلميــع يتفــق أننــا ذاهبــون إلــى العمليــة الدميقراطيــة وال يجــب أن نعــود حلظــة عــن هــذا
 البرنامــج ويجــب أن نســتمر فيــه، يف لقــاء املجلــس الثــوري األخيــر حتــدث الرئيــس محمــود عبــاس بشــكل واضــح
ــا باجتــاه هــذا املشــروع لكــي ــا وقلوبن ــون بعقولن ــرات قــال نحــن ذاهب ــت جلســة مغلقــة ليســت أمــام الكامي  وكان

.ينجــح
 يشــير نصــر إلــى أن احلديــث عــن املعوقــات والســلبيات يف ظــل حالــة التفــاؤل التــي باتــت تســكن املواطــن
 الفلســطيني وواقــع أنــه مــا لــم حتققــه احلــوارات واجللســات الطويلــة علــى مــدى 14 ســنة علــى مجريــات احليــاة
 العمليــة قــد يؤثــر ســلبا علــى احلالــة العامــة،  فكــون حالــة احلــوار األخيــرة جــاءت علــى أرضيــة الذهــاب إلــى
ــة مــن الســلبية تشــكل انتكاســة لذلــك يف حــال  انتخابــات هــذا األمــر الــذي جعــل املواطنــني متفائلــني وأي حال
 أقــدم أي طــرف مــن األطــراف علــى كســر حالــة االيجابيــة واختراقهــا بســلوك ســلبي أو إعاقــة مســيرة التوافــق
 املوجــودة باجتــاه العمليــة االنتخابيــة يجــب أن يجــرم، ألنــه بذلــك يضــع احلالــة الفلســطينية أمــام منعطــف رمبــا
ــرأي ــى أصحــاب ال ــي، وفقــدان الثقــة يف قــادة هــذا املشــروع، ويجــب عل ــكل الوطن ــى فقــدان الثقــة بال ــؤدي إل  ي
 الرســمي أن يوقفــوا هــذا الســلوك حتــى وإن كان فرديــا، وبالتالــي مــا شــكل حالــة الريبــة مبوضــوع التوافــق خاصــة
 بعــد مرســوم الرئيــس بإطــالق قطــار احلريــات هــو أننــا جابهنــا حالــة التنكــر ملوضــوع املعتقلــني السياســيني، وهــذه

.احلالــة وضعــت املواطــن الفلســطيني يف حالــة شــك مــن أن هــذه العمليــة االنتخابيــة ستســتكمل مراحلهــا
 يوضــح نصــر أن املتحاوريــن يف القاهــرة عندمــا وضعــوا بنــدا يطلــب مــن الســيد الرئيــس إطــالق احلريــات هــو
 إدراك لكــون احلريــات منتهكــة، وبالتالــي مســاحة تنفيــذ العمليــة الدميقراطيــة يف األيــام القادمــة مقرونــة بإطــالق
ــى القاهــرة، ــت إل ــي ذهب ــني احلــركات السياســية الت ــني املواطــن وب ــا أزمــة ثقــة ب ــا جابهن ــات، وهن  قطــار احلري
 وخاصــة نحــن يف قطــاع غــزة نتحــدث عــن حجــم كبيــر مــن املعتقلــني السياســيني الذيــن تطالــب عائالتهــم بإطــالق
ــا أن نســتذكر اإليجابيــات ــا علين  ســراحهم وهــو األمــر الــذي أقــره الــكل الوطنــي، فبالتالــي ملــاذا اإلعاقــة؟ وهن
 فحالــة الشــراكة الوطنيــة وحالــة الدعــوة إلــى قائمــة مشــتركة تضعنــا أمــام تســاؤالت، فاملواطــن الفلســطيني يقــول
 طاملــا أنكــم قــادرون للوصــول إلــى قائمــة مشــتركة ملــاذا االختــالف طيلــة 14 عامــا؟ ونحــن ال يجــب أن ننفصــل عــن

.واقعيــة الطــرح التــي يطرحهــا املواطــن الفلســطيني
 يوضــح نصــر أن حالــة القائمــة املشــتركة هــي التفــاف علــى الدميقراطيــة يف ظــل حالــة االســتقطاب احلــاد التــي
ــود ــس محم ــه الســيد الرئي ــا قال ــى م ــح واســتنادا إل ــة فت ــول يف حرك ــا نق ــع الفلســطيني، لكنن ــت يف املجتم  حدث
 عبــاس يف خطابــه أمــام األطــر التنظيميــة ســواء اللجنــة املركزيــة  أو املجلــس الثــوري أننــا ذاهبــون إلــى القاهــرة
 ومرحــب يف الــكل الوطنــي، أعتقــد أن األمــور ال تقــاس باإلطــار النظــري بقــدر مــا يجــب أن يكــون طرحنــا واقعيــا
 ينســجم مــع التحديــات احلقيقيــة املوجــودة علــى أرض الواقــع، نــدرك أن هنــاك متغيــرات دوليــة تشــكل حتديــات،
 ونــدرك متامــا أن االحتــالل هــو أول هــذه التحديــات التــي جتابــه مســيرتنا باجتــاه العمليــة االنتخابيــة خاصــة يف
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 موضــوع القــدس ولكننــا نؤكــد أن هــذا ثابــت مــن ثوابتنــا، إضافــة إلــى حالــة التأثيــر اإلقليمــي وأثــره علــى توجهــات

الفصائــل الفلســطينية، هــل سنشــهد مثــال تراجــع حمــاس عــن االنتخابــات الرتهــان قرارهــا بدولــة مــا؟
ــذ ــا لتنفي ــة وصولن ــل يف كيفي ــرة تتمث ــرات كثي ــة الفلســطينية تشــهد متغي ــى أن الســاحة الداخلي  يشــير نصــر إل
 مراحــل العمليــة االنتخابيــة، وأنــا أقــول إذا مــا كان هنــاك ســطوة لأحــزاب علــى أفرادهــا وقناعتهــا مبمارســة
ــي، فنحــن نســير يف االجتــاه ــكل الوطن ــة ال ــى ثقاف ــة األحــزاب عل ــى ثقاف ــة فيجــب أال تطغ ــاة الدميقراطي  احلي
 اإليجابــي، وعلينــا جميعــا أن نلتــزم مبيثــاق شــرف ألن ممارســة احليــاة الدميقراطيــة يجــب أن تضبطهــا أحــكام
 وطنيــة فلســطينية ال يجــب اخلــروج عنهــا، كل احلديــث الداخلــي حلركــة فتــح يؤكــد علــى إصرارنــا للذهــاب
 للعمليــة االنتخابيــة إلجناحهــا،  لكــن أحــد املخــاوف هــو مــن أصحــاب االســتفادة الذيــن منــوا واســتفادوا مــن هــذا
ــا محــددات ــه ووجــدوا أن نفوذهــم يفــوق نفــوذ الوطــن، وبالتالــي يجــب أن يكــون لن  االنقســام وترعرعــوا يف ظل

.واضحــة يف ضمــان ســير العمليــة االنتخابيــة
 يؤكــد نصــر علــى أن اجلميــع يخشــى فشــل مراحــل العمليــة االنتخابيــة والثمــن الــذي يترتــب علينــا دفعــه، كثيريــن
 مــن أبنــاء حركــة فتــح ميارســون عملهــم بتحفظــات خشــية أن تفشــل حالــة الوفــاق ويدفــع الباقــني الثمــن، لذلــك
 حالــة اخلشــية ملــا كنــا نســمعه عــن ممارســات األنظمــة العربيــة بتنــا نعيشــه، ألجــل ذلــك حالــة الدميقراطيــة يجــب
 أن تكــون قناعــة احلــزب قبــل أن تكــون قناعــة املواطــن، فاملواطــن يؤمــن مبمارســة الدميقراطيــة،  وبالتالــي أعتقــد
 أن األحــزاب التــي متثــل النخــب السياســية فيهــا حتــى اللحظــة الزالــت تؤمــن باملشــاركة السياســية  وحريــة الــرأي
 وحريــة التعبيــر، وهــذا يتطلــب منــا جميعــا أن نعطــي مؤشــرات للمواطــن خــالل األيــام القادمــة تؤكــد لــه متســكنا
 بإمتــام مراحــل العمليــة االنتخابيــة، مــا أود التأكيــد عليــه هــو أن حركــة فتــح تتجــه للعمليــة االنتخابيــة ولديهــا

.رغبــة كاملــة يف إمتامهــا وخاصــة أننــا نحــن يف قطــاع غــزة ندفــع ثمنــا منــذ 14 عامــا ونريــد هــذا اخلــالص
 يســتدرك نصــر بــأن أي ممارســة حزبيــة مــن الطبيعــي أن يشــوبها بعــض األخطــاء والتعثــر يف مســيرتها، لكــن
 يجــب أال تعلــو ثقافــة احلــزب علــى ثقافــة الوطــن، نــدرك متامــا أن هــذه املعانــاة التــي طالــت أكثــر مــن 14 عامــا
 تســتدعي أن تنتهــي لكــي ال يتأكــد مــا يشــاع بــأن الذهــاب الــى العمليــة االنتخابيــة ليــس بــإرادة فلســطينية،  يجــب
 أن تنجــح العمليــة االنتخابيــة وأن تثبــت فيهــا اإلرادة الفلســطينية علــى أنهــا اإلرادة العليــا وأن هــذه الرغبــة يف
 إنهــاء حالــة االنقســام ووضــع فلســطني كدولــة حضاريــة ال يجــوز أن ميــر علــى نظامهــا السياســي أكثــر مــن 14
 عامــا لــم يجــر فيهــا أي تــداول للســلطة ولــم حتــدث فيهــا العمليــة الدميقراطيــة، وبالتالــي إذا لــم نتمكــن بــأن
.يصــل احلــوار الفلســطيني إلــى حالــة الوحــدة الفلســطينية والوصــول إلــى العمليــة االنتخابيــة فهــذه أزمــة كبيــرة
 يختتــم نصــر بــأن الشــعب يريــد الذهــاب إلــى االنتخابــات لكــي يختــار ممثليــه، ولكــي ننهــي حالــة االنقســام
 التــي كانــت مدعــاة لتنمــر الكثيريــن علينــا، وأود القــول أننــا يف فتــح تعلمنــا كثيــرا مــن التجــارب الســابقة ونحــن
 مصــرون علــى محــاكاة كافــة أطرهــا وكافــة قطاعــات شــعبنا للخــروج بقائمــة تلبــي االحتياجــات الوطنيــة وتلبــي
 البرنامــج الوطنــي، ســنمر ببعــض العثــرات لكــن أثــق بــأن احلركــة قــادرة علــى جتاوزهــا ولــن تكــون يف يــوم مــن
 األيــام بعيــدة عــن شــعبها ولكــن حالــة التماهــي بــني حركــة فتــح والســلطة جعــل حركــة فتــح مطالبــة بــأن جتيــب
 نيابــة عــن احلكومــة، لكــن يف موضــوع حقــوق املوظفــني ســتبقى حركــة فتــح تطالــب أيــا كان علــى رأس احلكومــة

.بحقــوق موظفيهــا وحقــوق أبنائهــا


