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  ،تمثيلية وطنية قراطيةو نحو بناء حركة وطنية جامعة على أسس ديم
 مكونات الشعب الفلسطيني كلالتحرري ل توحيد مسارات النضالو 

 
 1هالل جميل. د  

 
 تمثيليللة لمؤسسللات وطنيللة افتقللاده تخلل الفلسللطيني الللراهن حللال ال حللولالمالحظللة األبللرز  لعللل
 ،اختفللللت، عمليللللا  فقللللد  الفلسللللطيني فللللي فلسللللطين التاريخيللللة وفللللي الشللللتات.مكونللللات الشللللعب لجامعللللة 

ألحقلللللت بمؤسسلللللات السللللللطة الفلسلللللطينية و  همشللللت مؤسسللللات منظملللللة التحريلللللر الفلسلللللطينية بعلللللد أن
والصللالحيات علللى أجللزاأل مللن األراضللي التللي احتلللت عللام  )مؤسسللات حكللم ذاتللي محللدود السلللطات

الضلفة الرربيلة،  )واحلد  عللى منلاطق "أ" و"ب" فلي التي ما لبثت أن انشلطرت إللى سللطتين، (7691
 مأسللاويةمعيشلية  يعلي  أوضللاعا   تماملا   محاصللر و"غيتلز  بعلد أن تحللول إللى "غلوأخلر  عللى قطللا  

 .(التجمعات الفلسطينية األخر بقية و الضفة الرربية والقدس  عن ومصيريا   سياسيا   عزلهاومخاطر 
سلتراتيجية اة وطنيلة، و يلكمؤسسلات، ومرجع) لفلسلطينيةإعاد  بناأل الحركة الوطنية ا ضرور  تستمد

 إلى االعتبارات التالية: ،المستويات واألبعاد(نضالية متعدد  
 "إسلرائيل"سلّرعت إذ ، املا  موصول المفاوضات الثنائية بإشراف الواليات المتحد  إلى طريق مسدود ت، أوال  

 .أحلادي الشلكلبمفهومهلا المقاوملة  سلتراتيجيةا ودحد ، كما اتضحةسياستها االستعمارية االستيطانيفي تنفيذ 
نحللو التفكيللر بضللرور  أن  يللدفع إن وصللول الحركللة السياسللية الفلسللطينية المجللزأ  إلللى مأزقهللا الللراهن هللو مللا

 يعيللد الشللعب الفلسللطيني بنللاأل حركتلله الوطنيللة بمؤسسللاتها الجامعللة مللن جانللب والمسللتند  إلللى خصوصلليات
 .آخر، مما يستدعي البناأل على أسس جديد  سآتي إليها وتطلعات وحقوق كل تجمع من جانب

تطبيلق بنلود المصلالحة  اتفق فيها علىالتي  2أكثر من عام على توقيع اتفاقية الشاطئ ، مرّ ثانيا  
بلين حركتلي فلتح وحملاس. وللم ينجلز ملن هلذا االتفلاق سلو   ملرات علد  ، قبلل ذلل ،اتفق عليهاالتي 

                                                           
 في كمحاضر عمل. السياسي االجتما  علم في متخص  جامعي ومحاضر مستقل، فلسطيني وكاتب اجتماعي باحث 1

 المتعلقة والدراسات الكتب من العديد له صدر. بريطانيا في أكسفورد جامعة في زائر وكباحث لندن، وجامعة مدرها جامعة
 .الفلسطيني بالشأن

تعللديالت  ( دخللل عليلله الحقللا  1177اتفللاق القللاهر  )نيسللان  مللن أبرزهللاعديللد ، حمللاس بللين فللتح و  اتفاقللات المصللالحة 2
إلجراأل االنتخابات من عام إللى سلتة  ة، شملت تريير الجداول الزمني"طئوفي "بيان الشا "إعالن الدوحة"عديد  في 

النظللر االتفلاق األخيلر  ، وغللّ  "بيلان الشلاطئ"أشلهر كحلد أقصللى، إللى فتلر  ال تقللل علن سلتة أشللهر كملا جلاأل فللي 
ملن عللى تجميلد مللف األ، على ملا يبلدو، ا  شفوي واتفق، "إعالن الدوحة"الحكومة كما نّ   عن ترأس رئيس السلطة

توقللف الحللديث عللن إجللراأل انتخابللات المجلللس الللوطني، وتبّنللت حكومللة الوفللاق  إلللى مللا بعللد االنتخابللات العامللة، وتللمّ 
 .رغم من أّن االتفاق لم يتضمن ذل الرئيس الرئاسي بال برنامج
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إنجلاز المهملة التلي وال تملل  مقوملات  مهيلأ بلين أنهلا غيلر تشكيل حكومة وفاق وطني، سرعان ملا ت
سلتراتيجية وطنيلة او  املعليه تفقم وطنية تنظيميةرؤية و  رؤية سياسية غياب بسبب ،قامت من أجلها

يؤشلر إللى بقلاأل "المصلالحة" عصلية عللى التحقيلق  .تخاطب احتياجات وتطلعلات وحقلوق كلل تجملع
 دولية.القليمية و اإلضروط الو  التدخالتافيا السياسية و تستجيب لضروط الجرر  مصالح فئوية تأثير

 سياسلية موحلد االفتقلاد إللى رؤيلة مؤسسلات وطنيلة جامعلة وبالتلالي  ترييلب، كلان ملن نتلائج ثالثا  
 الكفلاحي التعاضلدو السياسلي واالجتملاعي والثقلافي لتفاعلل لمسلير  اتراجع ، ستراتيجيةاوقياد  موحد  و 

أن  ، بعلدة. بتعبير آخلر تحّوللت التجمعلات الفلسلطينيجمعات الفلسطينيةبين التوالتعاون االقتصادي 
سياسلللية تكلللاد تخللللو ملللن اللللروابط الغابلللت المؤسسلللات الجامعلللة لهلللا والرابطلللة بينهلللا، إللللى تجمعلللات 

تاريخيللة  سللرديةكمكونللات لشللعب واحللد ذات  تجمللع ممثليهللا ومللن مؤسسللات واالقتصللاديةتنظيميللة الو 
 ومشرو  تحرري متكامل. تاريخية وحقوق وطنية جامعة
تتعلر  لهلا المخلاطر التلي  اشلتداد وتيلر  الجامعلةكان ملن نتلائج غيلاب المؤسسلات الوطنيلة كما 
المختلفللة، بعلد أن تهلاوت الحركلة الوطنيللة الفلسلطينية وتضلعف تماسلل   الشلعب الفلسلطيني تجمعلات

عرضللت للله تجمعللات مللا ت األمثلللة علللى اشللتداد هللذه المخللاطرمللن  .التجمعللات الفلسللطينية وتكاتفهللا
ملن  1111وحملاس علام  فلتحاالنقسلام بلين حركتلي ما تعر  له قطا  غز  بعلد و الشعب الفلسطيني 

مقومللات الحيللا  االقتصللادية والبيئيللة  يهللدد بتللدميرحللروب إسللرائيلية عدوانيللة ومللن حصللار تجللويعي 
عنصللري فللي الضللفة لللوتير  اسللتعمارها االسللتيطاني ال "إسللرائيل" ومنهللا تشللديدوالسللكنية والصللحية فيلله. 

 لمنللع علللى السلللطة الفلسللطينيةواألمنيللة واالقتصللادية والسياسللية الرربيللة وممارسللتها الضللروط الماليللة 
ومنهللا مللا . والسياسللية االقتصللادية واألمنيللة "إسللرائيل"فلسللطيني قابللل للحيللا  خللار  سلليطر   كيللانقيللام 

وم بلله فللي الضللفة الرربيللة مللن ومللا تقللفللي القللدس لسياسللة تهويللد وتطهيللر عرقللي،  "إسللرائيل" تقللوم بلله
وملن بنلاأل لجلدار الفصلل العنصلري، وملن تشلييد لطلرق  اعتقال تعسفي وهلدم منلازل ومصلادر  أرا   

ملللا تتعلللر  لللله األقليلللة الفلسلللطينية داخلللل الخلللط  ومنهلللا أيضلللا  اإلسلللرائيليين فقلللط(. تخللل  ) التفافيلللة
 يسلللع ومنهلللاوالقانونيلللة.  األخضلللر ملللن تنكلللر لحقوقهلللا القوميلللة وملللن تمييلللز فلللي الحقلللوق االجتماعيلللة

بكلل ملا يعنيله ذلل  ملن تخللي الفلسلطينيين )والعلرب(  "دولة يهوديلةل"لفر  االعتراف بها كل "إسرائيل"
، ومنها كذل  ما تعرضت له التجمعات الفلسطينية عن روايتهم التاريخية وقبولهم بالرواية الصهيونية

 .وأماكن أخر  من تنكيل وتعسف ةفي لبنان وسوري
 المؤسسلاتي - الجررافلي – بعلد نحلو ثملاني سلنوات ملن االنقسلام السياسلي— لم يعد خافيا   ،رابعا  

فلي قيلاد   أنله لليس بمقلدور أي منهلا االنفلراد —"المصالحات" بينهملا وفشل حماسو  فتحبين حركتي 
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إعللاد  بنللاأل مؤسسللات القللدر  االنفراديللة علللى الضللفة والقطللا ، وال  فلليمؤسسللات السلللطة الفلسللطينية 
لتلي يعيشلها الحلال ا األزملة الخانقلةفلإن الخلرو  ملن  ،ة التحرير كمؤسسات وطنية جامعلة. للذامنظم

الثالثلة الفاعللة فلي  الفلسلطينية تسوية تاريخية" بين التيلارات السياسلية"التوصل إلى  يملي الفلسطيني
اليسللللاري  الحقللللل السياسللللي الفلسللللطيني )التيللللار الللللوطني الليبرالللللي، تيللللار اإلسللللالم السياسللللي، والتيللللار

المشلللاركة السياسلللية  مبلللاد اللللديمقراطي(، إلعلللاد  بنلللاأل الحركلللة الوطنيلللة الفلسلللطينية باالسلللتناد إللللى 
مللنح اسللتقاللية لكللل تجمللع فلسللطينية فللي صللياغة و  ،واحتللرام التعدديللة السياسللية والفكريللة والتنظيميللة

ب الفلسطيني ككل في حق الشع الكفاحية األكثر استجابة لمصالحة وحقوقه على قاعد  ستراتيجيةاال
التباينات في الرؤ  السياسية والفكرية واالجتماعيلة والثقافيلة  توظيفوطني. هذا يعني  همصير  تقرير
احتلرام أن  ويبلدو للي. 3المختلفلة أبعلادهمكونات الشلعب الفلسلطيني، فلي إثلراأل النضلال اللوطني ببين 

الحقل السياسي عن الحقل الديني  فصل االتفاق على تستدعيالتعددية السياسية والفكرية والتنظيمية 
بحيث تكون مؤسسات الحركة الوطنية الجديد  مؤسسات لكل أبناأل الشلعب الفلسلطيني برل  النظلر 

ثنية واللرأي السياسلي واالنتملاأل المنلاطقي. كملا المعتقد، والنو  اجتماعي والطبقة االجتماعية واإل نع
نية التي اعتمدت الدين لتبرير ممارسلة التطهيلر عن الحركة الصهيو يكرس التمايز  أن فصل الحقلين

سللطينية وتشللريع الروايللة التاريخيللة الفل لطمللس "الدولللةالعرقللي للفلسللطينيين، وتللدعو اآلن إلللى "يهوديللة 
 روايتها العنصرية.

اعتماد أسس ، و ، مشرو  إعاد  بناأل مؤسسات وأطر ومرجعيات الحركة الوطنية الفلسطينيةخامسا  
 :تقوم على ما يلي ةقراطية تمثيليو ديم
 قراطيو ديمل فلق ملنهجمكونات الشلعب الفلسلطيني داخلل فلسلطين التاريخيلة وفلي الشلتات و  تشمل .7

 تجمع؛ يتناسب مع واقع كل )توافقي(
 الحضور في التجمعات الفلسطينية؛ كل القو  والتنظيمات السياسية ذات . تشمل1

                                                           
تجمللع وقائمللة )هللي القائمللة اإلسللالمية والقائمللة العربيللة للترييللر وقائمللة ال فلسللطينيةأحللزاب  بللين أربعللة تفللاقشللكل اال 3

 الجبهة( على التوحد في قائمة انتخابية موحد  تحت اسم القائمة العربيلة المشلتركة فلي االنتخابلات العاملة للكنيسلت
فلي  7691هي المر  األولى التي يلتم فيهلا ذلل  منلذ مشلاركة فلسلطينيي ف. ستراتيجية وربما تاريخيةاأهمية ذات داللة 

 توحيلد صلوته االنتخلابي ضلدّ  نحو مجتمع الفلسطيني داخل الخط األخضرخطو  مهمة لل وهي انتخابات الكنيست.
القائملة الموحلد  سلتفتح أفلاق إلعلاد  بنلاأل لجنلة المتابعلة العليلا "أن  وتلر  برل  القلو  المؤتلفلة .التمييز والعنصلرية

هلو سللائد فللي  مللاتتحلول إلللى مجللس أعلللى قلومي للعللرب نحلو اتجللاه حكللم ذاتلي إلدار  شللؤون التعلليم والثقافللة أسلو  ب
 ."ثنية والقومية في العالمأوساط األقليات اإل
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ادات والنقابلللللات العماليلللللة، والنسلللللائية، تمثيلللللل الحركلللللات االجتماعيلللللة والقطاعيلللللة )االتحللللل . تضلللللمن3
 ية، وسكان المخيمات، والجاليات(.والشباب

فلي التلداول والتقريلر فلي الشلأن  المشلاركة الهدف هو تمكلين كلل مكونلات الشلعب الفلسلطيني ملن
 واالستراتيجيات الوطنية الجامعة.الوطني وفي صياغة القرارات 

الفلسلطينية  منظملة التحريلر الجديلد  عللى مسلمى الحركلة الوطنيلة من الحكملة أن تحلافظ، سادسا  
لما ولدته هذه ملن رأسلمال نضلالي ورملزي وطنلي واعتلراف عربلي ودوللي واسلع راكمتله خلالل العقلود 

التعدديللة السياسللية والتنظيميللة وعلللى  كرسللت خللالل هللذه العقللودالثالثللة األولللى مللن تاريخهللا، وألنهللا 
علللى كسللب السياسللية واالجتماعيللة والسللكانية، و  صلليرة ائللتالف وطنللي لمكونللات الشللعب الفلسللطيني
 .له اعتراف الشعب الفلسطيني بها كممثل شرعي وحيد

لكلللن تجربلللة منظملللة التحريلللر احتلللوت عللللى سلللمات ومظلللاهر ينبرلللي مقاومتهلللا فلللي عمليلللة البنلللاأل 
المركزية و  ،(في إدار  الشأن العامالمكتبية اعتماد الميل إلى التبقرط ) أبرزها :للحركة الوطنية الجديد 

علن السلابق  بنية تنظيمية جديد  تماما   اعتماد الزبائنية والريعية. وقد يستدعي هذاالعالقات الشديد  و 
يكون محورها التجمعلات الفلسلطينية وتمثيلهلا وتمكينهلا ملن صلياغة اسلتراتيجياتها الخاصلة بمطالبهلا 

الجامعلة لتأخلذ دورهلا فلي  وحقوقها وأشكال تنظيمهلا، والحلر  عللى تمثيلهلا فلي المؤسسلات الوطنيلة
العتملللاد عللللى الملللوارد والطاقلللات السلللعي الجلللاد لالوطنيلللة الجامعلللة، و  لتوجهلللاتواالسياسلللات صلللياغة 

 .والمبادر  الحركة القدر  على سرعة ا عالأل شأنو  الوطنية، وعلى العمل التطوعي
ي كلللل إشلللرا  ممثللل بللدون قراطيللة جديلللد و ال مجللال إلعللاد  بنلللاأل منظمللة التحريلللر علللى أسلللس ديم

)المسللللتند إلللللى "التسللللوية الجديللللد  الللللوطني الميثللللاق وبللللدون أن يللللن مكونللللات الشللللعب الفلسللللطيني، 
تجملللع ملللن حقلللوق التجمعلللات  فلللي أي ي تسلللوية أو مشلللرو  تسلللويةنلللتق  أتعللللى أن ال التاريخيلللة"( 
ملن قبلل النخبلة السياسلية )برل  النظلر  ال يجلوز اعتملاد سياسلة أو حللّ  على سبيل المثالاألخر : 

أو  حقلللوق وتطلعلللات سلللكان قطلللا  غلللز ، ينلللتق  ملللن الضلللفة الرربيلللة نتمائهلللا السياسلللي( فللليا علللن
ينلتق  ملن حقلوق  الضلفة )بملا فلي ذلل  القلدس( والقطلا فلي  لوضعل وال يجوز اعتماد حلّ  العكس،

الفلسلللطينيين فلللي حقلللوق  بملللا يخللل  وهلللذا، والعكلللس وتطلعلللات الفلسلللطينيين داخلللل الخلللط األخضلللر
 العود . حقّ توجه أو تسوية تنتق  من  أو حلّ  ، وبخاصة أيمناطق أخر 

خصوصليات كلل مكلون ملن مكونلات  لجامعة االنتباه إللىوطنية االمؤسسات من مسؤولية ال، بعا  سا
أهللداف حراكاتهللا المرحليللة والبعيللد  المللد . فهللذه الخصوصلليات تملللي صللياغة  لللد الشللعب الفلسللطيني 

لمعيشلللية االجتماعيلللة وا المطاللللب طلللر  لمقاوملللة وملللنالنضلللال وا ملللن متحركلللة أحيانلللا  و  متباينلللة أشلللكاال  
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، القلدس، بقيلة الضلفة الرربيلة، قطلا  7691واإلنسانية للتجمعات الفلسلطينية داخلل فلسلطين التاريخيلة )
فللي  القمللع الجمللاعيو  . فصلليم مجابهللة االحللتالل واالسللتيطان وجلدار الفصللل العنصللريغلز (، وخارجهللا
 الفلسلطينيين ضلدّ  غلز  والتمييلز العنصلري لعلدوان المتكلرر عللىواوالحصلار التجلويعي  ،الضفة الرربيلة

بللداعاتتبقللى منفتحللة علللى هللي و  .تتعللدد وتتنللو  ،داخللل الخللط األخضللر فللي المجللاالت  جديللد  أشللكال وا 
بإمكان  ليس ،فعلى سبيل المثال السياسية واالجتماعية والثقافية والمطلبية وفي أشكال المقاومة الذكية.

 ،اإلسللرائيلي الترللّول العلدواني للرد  أر  –اقتنللاأل واسلتخدام صللواري  أر   التجمعللات الفلسلطينية كللّ 
هللو خيللار شللديد الضللرر للللذات وعلللى درجللة  قبللل الفلسللطينيين داخللل الخللط األخطللر فاسلتخدام هللذه مللن
 ي األردن.يفلسطين وهو خيار غير قابل لالستخدام من قبل، عالية من الرباأل

القملللع داخلللل  مواجهلللةة الوطنيلللة األسلللير  فعاليلللة اإلضلللراب علللن الطعلللام فلللي الحركللل أوضلللحت لقلللد
الشللتات بللين تجمعللات  فعاليللات جديللد  بللرز فللي السللنوات األخيللر المعللتقالت والسللجون اإلسللرائيلية. و 

حق العلود . كملا أظهلرت حركلة ب على التمس  وتأكيدا  إعاد  بناأل منظمة التحرير الفلسطينية  مطالبة
فللي فللي توليلد اللدعم الللدولي الشلعبي للحقللوق الفلسلطينية و  متناميلة( فعاليللة BDS) "إسلرائيل"مقاطعلة 
. وهنلا  أدوات ثقافيلة متنوعلة )ملن خلالل الصلور  والفليلم والروايلة واللوحلة "إسلرائيل"على  عزلةتوليد 

فلي  ا  ( يمكلن أن تجلد لهلا مكانلوالكتلاب، وغيرهلاواألغنية والمقال والندو ، والقصة والرواية والقصليد ، 
شلللبكات التضللامن ملللع إحقللاق العداللللة للشلللعب  كمللا تتلللوفراسللتراتيجيات مناهضلللة الدولللة المسلللتعم ر ، 

التي يمكن أن تضاعف من نشاطها فلي حلال أعيلد  وبلدان أخر  با واألمريكيتينو الفلسطيني في أور 
 ا  واجتماعيل ا  سياسلي خطابلا   اعتملدتو  قراطيلةو على أسس تمثيليلة وديم بناأل الحركة الوطنية الفلسطينية

 ما يحمله من قيم تحررية إنسانية.في واضحا   ا  وثقافي
الدوللللة االسلللتعمارية االسلللتيطانية العنصلللرية  سياسلللات تعلللدد اسلللتراتيجيات مواجهلللة تتطللللب ،ثامنلللا  
ملن وذلل  على مكانة الدولة غير العضو في األمم المتحد ،  حصول منظمة التحرير نجا استثمار 

من شأن و العضوية فيها.  المنظمات والهيئات الدولية التي يحق لها حقّ  مختلففي  خالل االنخراط
فللر  وتوسلليع  "إسللرائيل"تللوفير بنيللة مؤسسللاتية دوليللة تمكللن مللن تضللييق العزلللة علللى  االنخللراط هللذا

ومللن  .الفصللل العنصللري فريقيللا خللالل فتللر  نظللامإفللر  العقوبللات عليهللا أسللو  بمللا حللدث فللي جنللوب 
لمتحلللللد  ملللللنح مكانلللللة الدوللللللة غيلللللر العضلللللو لفلسلللللطين ال يملللللس بالمزايلللللا قلللللرار األملللللم االمعلللللروف أن 

أي للليس هنللا  مللن تعللار  بللين إعللاد  بنللاأل  والمكتسللبات التللي تعللود لمنظمللة التحريللر الفلسللطينية.
ات والتزاملللللات الدوللللللة المنظملللللة بوظائفهلللللا ومسلللللؤولياتها الوطنيلللللة الجامعلللللة، وبلللللين حلللللدود ومسلللللؤولي

 الفلسطينية.
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)بملللا هللي ملللا زاللللت سلللطة حكلللم ذاتلللي محلللدود السلللطة الفلسلللطينية اللللراهن  حلللال، يسلللتدعي تاسللعا  
غللللالق أفلللق تحولهللللا لدولللللة ذات سلللياد  فللللي المللللد  و  الصلللالحيات( انشللللطارها السياسلللي والجررافللللي وا 

حركلللة الشلللعب الفلسلللطيني  عللللى قيلللدا   بعلللد أن باتلللت هلللذهرؤيلللة جديلللد  لوظيفتهلللا  ، اعتملللادالمنظلللور
إعللاد  بنائهللا  وتعطللل طريللق ،ات منظمللة التحريللر الفلسللطينيةتهمللي  مؤسسلل فللي أسللهمتو  التحريريللة

 السللللطة إعلللاد  تحديلللد مهملللات للللذا بلللات ضلللروريا   قراطيلللة تمثيليلللة وطنيلللة جامعلللة.و عللللى أسلللس ديم
ذرا  تنفيلذي خلدمي لمنظملة التحريلر الفلسلطينية فلي الضلفة الرربيلة توصيفها ك الفلسطينية في نطاق

وهلي للم فهلي مصلدر وظلائف وخلدمات  ،كان الضلفة والقطلا وهذا ما تعنيه السلطة لسلوقطا  غز . 
 لتحرر واالستقالل والمقاومة.ل كأدا  تطر  نفسها

يعني، من جمللة ملا يعنلي، تحلّول كلل  إدرا  أن إبقاأل الوضع على ما هو عليه حاليا   ومن المفيد
تسليطر عللى  القائمين )في الضلفة وغلز ( إللى "سللطة عميقلة"، من السلطتين أو النظامين السياسيين
مسلتفيد  ملن ملن المنطقتلين(  فلي كللّ  ملن الجمهلور عاألوسل الجلزألكل منهما نخبة محدود  )ال تمثلل 

ريعية )تعتمد على  على عالقات شرافهاإمن بنية بيروقراطية أمنية واستخباراتية، و  رأس موقعها على
العديلد ملن كما هو  ،نيةزبائاستنادها على شبكة عالقات التحويالت والمنح والمساعدات الخارجية( و 

 األنظمة العربية االستبدادية.
فلللي مواجهلللة  ،كحركلللة تحلللرر وطنلللي ،4يسلللتدعي إعلللاد  بنلللاأل مؤسسلللات منظملللة التحريلللرا ، عاشلللر 

التمثيلللل الللوطني لكلللل مكونلللات الشلللعب الفلسلللطيني داخلللل  االسللتعمار االسلللتيطاني لللليس فقلللط اعتملللاد

                                                           
لقلد وجهلت  لم تشار  فيه حركتا حماس والجهاد مشاركة فعلية. 1172اجتما  المجلس المركزي الذي عقد في آذار  4

أن االجتمللا  عقللد وكللل السلللطات  فللي التحضللير لالجتمللا ، كمللا ، أي بللدون اشللتراكهما فعللال  شللكليةإللليهم دعللوات 
هنا  مشكلة في االجتماعات التي تعقدها "القيلاد  الفلسلطينية"، والتلي و  .صالحيات بيد رئيس السلطة الفلسطينيةوال

به شلل)تحويلهللا إللى مللا ي هللذه االجتماعلات يلدعى لهللا أشلخا  ال تعللرف الصلفة التللي يلدعون بهللا، مملا يعنللي تعلويم
القيلللاد  "لملللا يسلللمى اجتملللا   ا  تين شخصللللقلللرار. إن حضلللور أكثلللر ملللن سلللالمهرجلللان( وتكلللريس التفلللرد فلللي اتخلللاذ ا

ومملللا للله دالئلللل واضلللحة أن جميلللع الفصلللائل، بمللا فلللي ذلللل  حملللاس التلللي  .يسلللتهدف ترييلللب المؤسسلللة "الفلسللطينية
قاطعلللت اجتملللا  المجللللس المركلللزي رّحبلللت بالعديلللد ملللن قراراتللله )مثلللل وقلللف التنسللليق األمنلللي، وتحميلللل االحلللتالل 

عللاد  النظللر  فللي العالقللة معلله، ووقللف اتفاقيللة بللاريس االقتصللادية، وعقللد اإلطللار القيللادي المسللؤولية عللن احتالللله، وا 
، لكلن هلذا الترحيلب للم يلملس المؤقت لمنظمة التحرير، وتفعيل المجلس التشريعي، والتوجه نحو إجراأل االنتخابات(

المختلفللة عللن  مبللاال  الشللعبية يعللود إلللى تريللب الشللعب فللي تجمعاتلله الللال هللذه السللبب وراألومللن المللرجح أن . ا  شللعبي
لن تجد طريقها للتنفيذ وأن هدفها هو المناور   المشاركة في تقرير مصيره منذ فتر  طويلة، والقناعة أن هذه القرارات

األحلزاب اإلسلرائيلية اليهوديلة تتمسل  مالحظلة أن الرالبيلة العظملى ملن  وتجلدر للعود  إلى مفاوضلات ال أفلق لهلا.
يهلودي، وتتمسل  بلالألات اإلجملا  اإلسلرائيلي، وفلي مقلدمتها رفل  االنسلحاب دوللة للشلعب ال "إسلرائيل"بمقولة أن 
 .، ورف  تقسيم القدس، ورف  عود  الالجئين7691إلى حدود 
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التجاهلات السياسلية ذات الحضلور، بلل واعتملاد فلسطين التاريخية وخارجها، ولمختلف التنظيملات وا
( التلللي فحسلللبولللليس للمفهلللوم اإلجرائلللي  ةقراطيلللو للديم )بلللالمفهوم القيملللي قراطيلللةو الديم السلللبل أيضلللا  
للمسللاأللة وفللق  دائمللا  معرضللة هيئللات  جعللل الهيئللات القياديللة للمنظمللة التمثيللل األمثللل وأيضللا   تضللمن

 .يا  تاريخية" التي يتفق عليها وطن"التسوية ال
يوجللب إعلاد  بنللاأل منظملة تحريللر جديلد  وضللع ميثلاق وطنللي ونظلام أساسللي جديلدين يلزمللان كملا 

قراطيلللة واإلنسلللانية لجميلللع و مؤسسللات المنظملللة ومكوناتهلللا الحزبيلللة والجماهيريلللة احتلللرام الحقلللوق الديم
 .والمعتقلدفي حرية التعبير والتنظيم )السياسي والنقابي واالجتماعي(  همأبناأل الشعب الفلسطيني وحق

مؤسسلللات وهيئلللات المنظملللة، ومكوناتهلللا السياسلللية  مختللللف قراطيلللةو ويشلللمل االلتلللزام بلللالحقوق الديم
ومنظمات المجتمع المدني األخلر  بملا فلي ذلل   )الفصائل واألحزاب( والمدنية )االتحادات والنقابات

عللى  تأكيلدال د مؤسسات الحركة الوطنية الجدي قراطيةو ديم ويستدعي ضمان الحركات االجتماعية(.
بللدونها، قراطيللة و الديم ال تسللتقيموهللي سللمة  .سللمتها المدنيللة )الفصللل بللين الحقلللين الللديني والسياسللي(

 التفوق األخالقي للحركة الوطنية الفلسطينية على الحركة الصهيونية. وتكفل
ى للثقافلة )بلالمعن ملنح دور متقلدم تطلر مجمل الشروط المحيطلة بالوضلع الفلسلطيني  ،حادي عشر

ة يالواسلع للكلمللة( فللي عمليللة إعللاد  بنللاأل الحركللة الوطنيللة الفلسللطينية، بمللا هللي إحللد  المحركللات الرئيسلل
للهويلللة الوطنيلللة والمنشلللط للوطنيلللة الفلسلللطينية، كونهلللا ال تخضلللع لملللوازين القلللو  العسلللكرية والسياسلللية 

ثراأل الرواية التاريخية ال فلسطينية، ومواجهة تشلويهات وللحدود الجررافية، واألقدر بالتالي على صيانة وا 
فلسلطين التاريخيللة إللى الضلفة الرربيلة وقطلا  غلز ، والشلعب الفلسللطيني  ملن حيلث اختلزالهلذه الروايلة 

ي إلللى مجللرد احللتالل عسللكر  إلجالئلليا االسللتعمار االسللتيطاني اختللزالإلللى فلسللطينيي الضللفة وغللز ، و 
إللللى حملللاس وفلللتح، والسياسلللة إللللى  الحركلللة السياسلللية الفلسلللطينيةاختلللزال ، و الضلللفة والقطلللا  ألراضلللي

والمجتمللع المللدني إلللى منظمللات  ،ها العسللكري فقللطبلوماسللي، والمقاومللة إلللى شللكليمفاوضللات وحللرا  د
خطللاب المؤسسللات نجللدها فللي  التشللويهات الهللذه قراطيللة إلللى انتخابللات دوريللة. و غيللر حكوميللة، والديم

 كما في الخطاب الرسمي الفلسطيني. ، بل وفي الخطاب العربي الرسمي، الدولية والصحافة العالمية
أن تؤكلد عللى الحلق فلي اعتملاد كلل أشلكال النضلال  مؤسسات الحركة الوطنيلة الجديلد  علىكما 

وفللللللق مللللللا يسللللللتجيب لحاجللللللات وتطلعللللللات كللللللل  ،والمواثيللللللق الدوليللللللة التللللللي يتيحهللللللا القللللللانون الللللللدولي
أجلل حقله فلي تقريلر  تجمع/جالية/مجتمع فلسطيني بما يسهم في دعم نضال الشلعب الفلسلطيني ملن

رسلللاأل قللليم الحريلللة والمسلللاوا  والعداللللة االجتماعيلللة. ووفلللق هلللذه المنطلقلللات تلتلللزم المنظملللة  المصلللير وا 
 فتا  على محيطها القومي والدولي.الجديد  باالن




