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من نحن
إعالن سياسي إلى الرأي العام الفلسطيني…

)٢٠١٨/4/٢4(
 

 َنْحُن مجموعة من أبناء الشعب الفلسطيني، املقيمني في أرض فلسطني التاريخية، وفي بلدان الُلّجوء
عِب ى تشكيل ِمْنَبٍر، أو ملتقى، يحاول الَتّعبيَر عن ُحُقوِق الَشّ َتاِت، نشتغل على مبادرة أو فكرة تتوَخّ  والَشّ
، وتطلعات أغلبيته، دون أن يعني ذلك إنشاِء حزٍب، أو جبهة، أو أِيّ إطاِر تنظيمِيّ أخر، فهذه  الفلسطينِيّ
ِد منظوراتهم الفكرَيّة والسياسية، من الذين عهم وَتعَدّ ُل األفراد املنضوين في إطارها، على تنُوّ ا ُتَِثّ  املبادرة إَنّ

 يجتمعون على قواسم مشتركة، انطالقًا من شعورهم باملسؤولية، ومن إدراكهم للمخاطر اجلسيمة اَلّتي
عد، مبا يستوجُب إطالق حوار وطني واسع  حتيُط بقضيتهم الوطنية واإلنسانَيّة، على جميع املستويات والُصّ
د استمرارها حاضر ومستقبل شعبنا وقضيته، لذا اهنة، اَلّتي ُيَهِدّ  ومسؤول، حول سبل مواجهة الَتّحديات الَرّ

:فقد توافقنا، بعد تبادل الرأي، على األفكار الواردة في النص اآلتي
بعد مرور أكثر من قرن على كفاح شعبنا، في كافة أماكن وجوده، ضد املشروع الصهيوني، وسبعة عقود 

على الَنّكبة، وإقامة إسرائيل كدولٍة استعماريٍة استيطانية عنصرية فوق جزء كبير من أرض فلسطني،؛ وبعد 
أكثر من نصف قرن على انطالق حركتنا الوطنية املعاصرة، بكل ما انطوت عليه من تضحيات وبطوالت، 

راٍت وحتوالت، بات هذا الشعب في أمِسّ احلاجة إلى إجراء مراجعة نقدية  وصعوبات وتراجعات، وتطُوّ
نتها مسيرته الِنّضالية عبر جميع مراحلها، مع االستفادة من إرث هذه املسيرة  مسؤولة للتجارب التي تضَمّ
التي وصلت، اآلن، إلى طريق مسدود، بتفادي تعثراتها وسلبياتها والبناء على إيجابياتها ومنجزاتها، كما 

بات بأمس احلاجة إلى صوغ رؤى وخيارات وطنية، وإعادة بناء كياناته ومؤسساته السياسية، وانتهاج خيارات 
كفاحية، جديدة ومغايرة، تتأسس على الواقعية والعقالنية، والتمسك بقيم احلرية واحلقيقة والعدالة، التي 

توازن بني الواقع والطموح، واإلمكانيات والرغبات، والعاملني الداخلي واخلارجي، دون أن يجحف أحدهما 
باألخر. وهذا يتطلب:

أواًل، جتديد كيانات حركتنا الوطنية، باستعادة طابعها كحركة حترر وطني، وجتديد حيويتها، بعد أن 
وصلت، منذ أمد غير قصير، إلى حالة من الشيخوخة، والتكّلس، وتآكل الشرعية، ويشمل ذلك املنظمة 

والسلطة والفصائل واألحزاب السياسية واالحتادات الشعبية، إذ ال ميكن حتميل رؤى أو خيارات جديدة على 
حوامل قدمية، أو مستهلكة، وذلك من خالل:

رعي الوحيد  ياسي القيادي اجلامع، واملمثل الَشّ ة باعتبارها الكيان الِسّ ١ـ  إعادة بناء منظمة الَتّحرير الفلسطينَيّ
ِسَيّة، ووفق معايير دميقراطية  لشعبنا في جميع أماكن وجوده، وذلك على ُأُسٍس وطنية تثيلية وُمَؤَسّ

وكفاحية، تأخُذ بأسلوب االنتخابات حيثما أمكن، وتعتمد إقرار العضوية في املجلس الوطني الفلسطيني، 
والهيئات القيادَيّة األخرى، وفق نتائج االنتخابات؛ أي بعيداً عن ترتيبات احملاصصة الَفصائلية، والتوافقات 

ة املصلحَيّة، ومنطق »الكوتا«ـ احلزبَيّ
ًا وإداريًا بني املنظمة والسلطة، أي فيما يتعلق بالقيادة، واملؤسسات، واملوظفني، ومكانة  ٢ ـ  الفصُل، وظيفَيّ

لُه إلى مجرد  الرئاسة في كال الكيانني؛ إذ أضر الدمج بكليهما، على نحو أضعف الِنّظام السياسي القائم، وَحَوّ
غوط التي دأبت إسرائيل على ممارستها عليها عبر فرض إمالءاتها التي تنسجم مع طبيعتها  ُسْلطٍة عَرّضتُه للُضّ

ومع رؤيتها لذاتها كدولْة استعمارية استيطانية عنصرية، إجالئية وإحاللَيّة.
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االجتماعية ومؤسساته  كياناته  وتعزيز  املجتمع،  إدارة  على  تقتصُر  بحيث  لطة،  الُسّ وظائف  تغيير  ـ    ٣ 
واستثمار نفسه،  على  االعتماد  على  قدرته  وتعزيز  َيّة،  واملاِدّ البشرية  موارده  وتنمية  والَثّقافية،   واالقتصادية 
ي قدرته على مقاومة سياسات إسرائيل االستعمارية ُن متطلبات صموده، وُينِمّ  إمكانياته وموارده بشكل ُيؤِمّ

االستيطانية العنصريةـ
أٍب صادق، من أجل فة وغزة، وذلك ببذل أقصى اجلهد، وبَدّ  ٤ ـ  استعادة وحدة الكيان الفلسطيني بني الِضّ
ة العليا، وتكريس العالقات الدميقراطية في إطار العمل  إجناز املصاحلة، عبر االلتزام مبقتضيات املصالح الوطنَيّ

الوطني، باعتبار ذلك ضرورة وطنية، وفقًا لألسس املذكورة أعاله.
 ٥ ـ  بذل كل جهد مكن العتماد أنسب األشكال والوسائل لتعزيز التفاعل اخلالق والعمل املشترك بني جتمعات
السياسية األطر  لصوغ  والشتات،  اللجوء  ومناطق  وغزة  والضفة   ٨٤ في  تواجده،  أماكن  في جميع   شعبنا، 

املشتركة، األفضل واألجدى، للتعبير عن وحدته ووحدة قضية، وإدارة كفاحه.

عبي ضَدّ االحتالل، وذلك على اعتبار أَنّ الِنّضال الوطني الفلسطيني  ثانيًا: اعتماد جميع أشكال الِنَّضال الَشّ
ي احلازم لسياساتها ُك على محورين أساسني: أولهما، مواجهة إسرائيل عبر الَتّصِدّ  نضاٌل شامٌل ومتكامٌل يتحَرّ
موارده وتنمية  وعيه  إنهاض  عبر  الفلسطيني  املجتمع  بناء  وثانيهما،  والعنصرية؛  واالستيطانية   االستعمارية 
ديد على مات صموده فوق أرض وطنه، وترسيخ كياناته املجتمعّية والوطنَيّة، وذلك مع احلرص الَشّ  وتعزيز مقِوّ
ُز على احملور الثاني  أال ُيِخَلّ العمُل على احملور األول بالعمل على احملور الثاني، أو يضَرّ به، وأال ُيفضي العمل املُرَكّ

ُس نوعًا من االحتالل املريح، واملربح، إلسرائيل. وهذا الَتّوجه يتطَلّب: إلى خلِق واقٍع ُيكِرّ
َخُلّص من عالقات التنسيق األمني مع إسرائيل، ومن التبعية  ١ـ  وقف عملية املفاوضات العبثية واملجحفة، والَتّ
اتية الَذّ القيام بكل ما من شأنه تنمية مقدرات شعبنا   االقتصادية لها، وذلك على نحٍو مدروس وحازم، مع 

 وتعزيز اعتماده على نفسه عبر توظيف موارده البشرية واملادَيّة، وتطوير كياناته املجتمعية وتتني ركائزها.
عيد الدولي، وتعزيزها، من أجل فضح طابع دولة إسرائيل العنصري االستعماري  ٢ ـ  تكثيف اجلهود على الَصّ
ًا بامتياز؛ وتعزيز العمل في  االستيطاني؛ وتفكيك مفهوم الدولة الدميقراطية - اليهودية بوصفه مفهومًا عنصرَيّ
افضة للصهيونية، وإلسرائيل االستعمارية االستيطانية  أوساط املجتمع اليهودي في إسرائيل لتنمية االجتاهات الَرّ
عب الَشّ بحقوق  ين  واملُقِرّ هيونية،  للُصّ املَُعادين  اليهود  مع  مشتركة  قواسم  إيجاد  عبر  وذلك   العنصرية، 
والدميقراطية واحلرية  والعدالة  احلقيقة  على  يتأسس  مشترك  َحٍلّ  إلى  احلاجة  ملدى  واملدركني   الفلسطيني، 
املتكافئة؛ أي من دون أدنى تييز من أي نوع كان ملجموعة بشرَيّة على مجموعة أخرى في أرض  واملواطنة 

فلسطني التاريخية.
االنتفاضة اعتمدته  الذي  النمط  )على  عة  واملُتنِوّ دة  املُتعِدّ ة  الكفاحَيّ بأساليبه  عبي  الَشّ الِنّضال  أَنّ  اعتبار  ـ   ٣ 
ة األولى، مثاًل، أو على نحو ما يجرى اعتماده راهنًا في الُقدس وغزة( ُهَو الوسيلة األجنع واألنسب  الفلسطينَيّ
اتية لشعبنا، ويستند إلى خبرات جتربته الكفاحَيّة،  واألكثر تأثيراً، وذلك ألنه ينهُض على توظيف القدرات الَذّ
إمكانية إسرائيل  على  تفويته  عبر  وجدواه،  وإبداعيته  ثراءُه  عالية،  بجدارة  أثبت،  الشكل  هذا  أَنّ  سيما   ال 
 اقتناض أي فرصة الستدراج شعبنا إلى خوض مواجهات تستخدم فيها قوتها العسكرية الغاشمة، الستنزافه،
ة والسياسية واالجتماعية،  وتقويض قدراته، أو لتزييف احلقائق أمام الرأي العام العاملي إلضعاف حصانته اإلنسانَيّ
اقّرتها االعراف التي  النضال األخرى  بالطبع ال يستثني وسائل   وعلى نحو ما جرى في جتارب سابقة. وهذا 

والقوانني الدولية، مع األخذ باحلسبان خصوصيات األجزاء املكونة لشعبنا الواحد.
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 ثالثًا، انتهاج خيارات، أو رؤى سياسية ال تنحصر في خيار وحيد، وال تضع خياراً وطنيًا ما في مواجهة خيار
 أخر، ألن خيار الدولة املستقلة الكالسيكي، في األراضي احملتلة )١٩٦٧( لم يتحقق، إال في صيغة »حكم
 ذاتي« للسكان، رغم مضي ربع قرن على اتفاق أوسلو املجحف والناقص واجلزئي، بسبب الرفض اإلسرائيلي
 واملوقف األمريكي املساند، والذي أكدته مواقف إدارة ترامب مؤّخراَ، وألن ذلك اخليار، أيضًا، ال يلّبي تامًا
 حقوق شعبنا في مختلف أماكن تواجده، فهو ال يجيب على التساؤل املتعّلق بحّل قضية الالجئني، وحقهم
 املشروع في العودة إلى أراضيهم )في ٤٨(، والذين يشّكلون نصف شعبنا، وميّثلون جوهر قضيته، وال على
 التساؤل املتعلق باعتبار فلسطينيي )١٩٤٨( جزءاً من شعب فلسطني، وال على الواقع املتأتي من كون إسرائيل
 دولة استعمارية واستيطانية وعنصرية وتعّرف نفسها كدولة يهودية. ومعلوم أن إسرائيل حتاول اختزال أرض
 فلسطني باألرض احملتلة )١٩٦٧(، واختزال شعبها بفلسطينيي الضفة وغزة، واختزال حقوقنا الوطنية بإقامة
 كيان محدود السيادة واملعنى. لذا املطلوب خياراً وطنيًا، أو رؤية، تتأّسس على املطابقة بني قضية فلسطني
 وجغرافية فلسطني وشعب فلسطني، أو تفضي إلى ذلك. رؤية تضفي معان وقيم إنسانية على فكرة التحرير،
إذ يفترض أن يشمل هذا األمر، أيضًا،  بحيث ال تختزل بتحرير جزء من األرض، فقط، على أهمية ذلك، 
 حترير اإلنسان والصراع على احلقوق، أي احلقوق الفردية والوطنية، والتي تتطلب تقويض املشروع الصهيوني،
 املبني على وجود دولة استعمارية واستيطانية وعنصرية، مع التأكيد بأن احلل النهائي لن يتأتى إال بهزمية هذا
 املشروع، من خالل مشروع نهضوي حترري إنساني دميقراطي، يكون اليهود اإلسرائيليني املعادين للصهيونية
 شركاء فيه، بدعم من القوى العربية والدولية، املؤيدة للحرية والعدالة والسالم. وهذه الرؤية تستند، أيضًا،

إلى املقومات اآلتية:
 ١- إن أي حل نهائي للصراع يجب ان يقوم على احلقوق املتساوية للفلسطينيني، باعتبارهم شعبا واحدا في

كافة أماكن تواجدهم، من جهة، واالسرائيليني اليهود، من جهة أخرى.
 ٢ - إن أي حلول مؤقتة او انتقالية أو مفروضة أحاديا عفا عليها الزمن، وقد دلت جتربة ربع القرن املاضي سقم

وعقم طريق احللول املرحلية او اجلزئية.
      ٣ ـ  للفلسطينيني جميعا بدون استثناء القول الفصل في قبول أي حل لقضيتهم أو رفضه، وال ميكن ألية جهة
 كانت أن تفرض عليهم حاًل دون الرجوع إليهم، على اختالف أماكن إقاماتهم، إذ ال بد من احترام إرادتهم
 املعّبر عنها بأشكال املمارسة الدميقراطية، سيما أن آليات العصر وتطور التكنولوجيا تسهل وتّكن من تنفيذ

ذلك.
َعُل فيه ُحُقوُق  ٤ـ   ليس جلزٍء من أبناء الشعب الفلسطيني أْن يتنازل عن حقوق جزء آخر، وال ميكن قبول حٍلّ جُتْ
عب ثمنًا حلصول جزء آخر منه على بعض حقوقه، فليس من العدل، أو احلكمة، أو الَشّ  جزء من أبناء هذا 
ة السياسية، أْن يوضع هدٌف أساسي في مواجهة هدف أساسي آخر، أو ُيْترَك حٌق راسٌخ وأصيل ال مُيكن  الواقعَيّ

بيعة نفسها. تركه أو التنازل في مقابل احلصول على حٍقّ آخر له الَطّ

 وفي سياق هذه الرؤية الوطنية واإلنسانية، فإننا لنؤكد أَنّ القضية الفلسطينية عي قضية أساسية للعالم العربي
أ هيوني، هو جزء ال يتجَزّ ق عبر النضال املُفضي إلى تقويض املشروع الَصّ  بأسره، وأَنّ الَتّحرُر الفلسطيني املُتحِقّ
اخلي والهيمنة اإلمبريالية،  من مسارات الَنّضال التحرري في البلدان العربية الَنّاهضة شعوبها ضَدّ االستبداد الَدّ
ميقراطية والَعدالة، وهو األمر الذي يفترض صوغ أفضل العالقات، وأمتنها، بني  وفي سبيل احلرية واملواطنة والِدّ

قوى الَتّحرر الفلسطينية والعربية.



10

 وعلى الصعيد العاملي فإننا نعتبر كفاح شعبنا جزءاً من كفاح شعوب العالم وقواها التحررية والدميقراطية، التي
تعمل من أجل عالقات قائمة على التكافؤ واالعتماد املتبادل والسالم، وضد الكراهية والعنصرية واالستالب.
 هذه مبادرة، أو فكرة، لألفراد املشتركني فيها، وملن يتفق معها من الفلسطينيني، وهي تصدر عن أشخاص ال
 يعتبرون أنفسهم فصياًل جديداً، وال جسمًا بدياًل، عن أي فصيل أو أي أحد، وال يدعون وصاية على أحد،

وهم جزء من جملة حراكات شعبية في أوساط شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

القدس ـ حيفا ـ غزة ـ بلدان اللجوء والشتات )٢4/4/٢٠١٨(
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 أوراق العمل
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ورقة ملتقى فلسطني: نحو رؤية وطنية فلسطينية جديدة

 )هذه الورقة نتاج مناقشات جرت بني املشاركني في »ملتقى فلسطني« في لقاءات مباشرة وفي حوارات في
ورشتي عمل وفي صفحة واتس اب..هذه ورقة مفتوحة للنقاش، لنقدها وتطويرها وإغنائها(

مقدمة:
ما يزيد قبل  املعاصرة  الوطنية  انطالق حركته  الطويلة، وخصوصا منذ  النضالية  بعد مسيرته   يحتاج شعبنا، 
 عن نصف قرن، الى رؤية وطنية جديدة، تقترن بها خيارات كفاحية جديدة؛ رؤية وطنية جديدة توازن بني
 معطيات الواقع الراهن والطموح، كما بني املمكن واملرغوب؛ رؤية وطنية جديدة تأخذ باالعتبار بصورة جدية

.التحديات اجلديدة، على املستويني الداخلي واخلارجي، والردود الالزمة أو الواجبة
تقوم الرؤية الوطنية اجلديدة على األسس واملبادئ التالية:

 ١- الهدف النهائي: ما نطمح إليه ونناضل من أجله، نحن الفلسطينيون داخل حدود فلسطني وخارجها، هو
 حل دائم للقضية الفلسطينية من جميع جوانبها، حل يقوم على قيم ومبادئ العدالة واحلرية وحقوق اإلنسان
 وتقرير املصير واملواطنة الدميقراطية؛ حل يقوم على التطابق بني الشعب واألرض والقضية الوطنية؛ وحل فيه

تصحيح للظلم الذي وقع منذ نكبة ٤٨- كما فيه احترام للهوية والرواية الوطنيتني.
الفردية املتساوية،  احلقوق  مبدا  على  يتأسس  أن  والدائم يجب  الشامل  احلل  هذا  مثل  أن  تصورنا  وفي   -٢ 
 والوطنية بني جميع الفلسطينيني واإلسرائيليني اليهود. علما بان حل الدولتني »الكالسيكي« )والذي وجد
العنصري الفصل  لعام ٢٠٠٢( قد تآكل، أساسا بسبب االستيطان وجدار  العربية  املبادرة  له في   خير تعبير 

واملمارسات واإلجراءات اإلسرائيلية األخرى، خاصة في مدينة القدس.
 ٣- وبناء عليه، نرفض أي حل دائم الي جزء/جتمع من الشعب الفلسطيني إذا كان على حساب جزء/جتمع
 أخر. كما نرفض أي حل جزئي أو مرحلي/انتقالي ال يرتبط بتصور ملزم ومتفق عليه مسبقا حلل عادل ودائم

حسب املواصفات املذكورة.
٤- علما بان حتقيق الهدف النهائي املنشود يتطلب نضاال طويال وشاقا ومكلفا للتخلص من الطابع االقتالعي/
 االحاللي، واالحتاللي/ االستيطاني/، واالقصائي/ العنصري إلسرائيل: نضاال يجب أن يبرز من خالله التفوق
 األخالقي/ احلقوقي للفلسطينيني، سكان البالد األصليني، ونضاال بالوسائل املشروعة حسب القانون الدولي،
 وعلى راسها املقاومة الشعبية السلمية. هذا مع التأكيد على أن هناك وجها أخر لهذا النضال يتمثل بالعمل
كما وحدتهم.  وصون  صمودهم  تعزيز  املختلفة،  املواقع  في  الفلسطينيني  وتكني  لتنمية  والدؤوب   اجلدي 
 يتمثل بإعادة بناء األطر القيادية الفلسطينية اجلامعة، وفي مقدمتها م.ت.ف.، على أسس قومية، دميقراطية

وتشاركية وكفاحية، لتتمكن من قيادة النضال مجددا من اجل العودة وتقرير املصير والتحرر الوطني.
 ٥- وفي هذا الصدد، فان النضال اجلدي والفعال لتحقيق األهداف املذكورة أعاله يتطلب الفصل الوظيفي،
 اإلداري والقانوني، بني السلطة و م.ت.ف. في الضفة، والسلطة وحماس في غزة، بحيث تتفرغ األولى )أي
 السلطة(، وبعد إعادة شرعنتها باالنتخابات التشريعية والرئاسية، لتقدمي اخلدمات لشعبنا في كل من الضفة
  وغزة، وتنمية مؤسساته العامة وتعزيز صموده، بينما تستأنف الثانية )أي م.ت.ف.( ، وبعد إعادة بنائها،
 دورها في قيادة النضال مجددا من اجل العودة واحلرية واالستقالل، وذلك الى جانب رعاية شؤون الفلسطينيني

والعمل على تعزيز وحدتهم وفي مختلف جتمعاتهم، خاصة في بلدان اللجوء والشتات.
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 ٦- وفي جميع األحوال، يجب أن تؤخذ خصوصيات كل جتمع فلسطيني بعني االعتبار، وبصورة جدية،
بحيث يختار كل جتمع وسائل النضال التي تتالءم مع وضعه السياسي/القانوني.

 ٧- هذا مع التأكيد على أن نضال شعبنا من اجل حقوقه املشروعة هو جزء من نضال امتنا العربية، ونضال
شعوب العالم، من اجل احلرية واالستقالل والعدالة والدميقراطية والتنمية املستدامة في مختلف املجاالت.

 وفي هذا الصدد، نطالب املجتمع الدولي باخلروج عن موقفه الصامت أو الالمبالي إزاء تنكر إسرائيل للحقوق
 املشروعة لشعبنا، ال سيما تلك التي وردت في قرارات األمم املتحدة، وعمل ما يلزم لتمكني شعبنا من ممارسة

حقوقه الوطنية املذكورة.
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ورقة ملتقى فلسطني بشأن إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية

 )هذه الورقة نتاج مناقشات جرت بني املشاركني في »ملتقى فلسطني«، في لقاءات مباشرة وفي حوارات في
ورشتي عمل وفي صفحة واتس اب..هذه ورقة مفتوحة للنقاش، لنقدها وتطويرها وإغنائها(

أواًل، املنطلقات:
تتأّسس هذه الرؤية املتعلقة بإعادة بناء منظمة التحرير على فرضيات أساسية مفادها:

 ١ ـ شعب فلسطني، في كافة أماكن وجوده، هو شعب واحد، مع األخذ في االعتبار اخلصوصيات القانونية
والسياسية لكل جتمع من جتمعاته.

 ٢ ـ منظمة التحرير الفلسطينية، هي املمثل لشعب فلسطني، وكيانه السياسي اجلمعي، ما يفترض منها أن
من جتمع  أي  ممثلي  استبعاد  دون  أي  األولى،  الفرضية  لتحقيق  املناسبة  السياسية  واإلطارات  املعادالت   جتد 

التجمعات، بحيث تكون ممثلة حقا لكل الفلسطينيني، مع األخذ في االعتبار خصوصيات كل جتمع.
أسس على  البناء،  إلعادة  بحاجة  مكانتها  وتهميش  تركيبتها  بتقادم  تتعلق  ألسباب  التحرير،  منظمة  ـ   ٣ 

دميقراطية ووطنية جامعة.

ثانيًا، املرتكزات:
الوحيد الشرعي  القيادي اجلامع، واملمثل  السياسي  الكيان  الفلسطينية، كونها  التحرير  بناء منظمة  إعادة   إن 

لشعبنا في كافة أماكن وجوده، يتطلب ما يلي:
 ١ـ  صوغ رؤية سياسية، تكون مبثابة عقد اجتماعي، يتأّسس على وحدة شعب فلسطني، في فلسطني التاريخية
املطابقة بني أرض فلسطني وشعب املشترك، وعلى  والشتات، وعلى وحدة قضيته، ومصيره  اللجوء   وبلدان 
واحلقوق والكرامة  والعدالة  واحلرية  احلقيقة  وبقيم  التاريخية،  بالرواية  والتمسك  فلسطني،  وقضية   فلسطني 

الفردية والوطنية.
 ٢ ـ النضال: أ( ضد إسرائيل مبختلف جتلياتها االستعمارية واالستيطانية والعنصرية، وفق األشكال املشروعة
إلى املطاف  نهاية  في  يؤدي  ومبا  الدولي،  القانون  مبادئ  مع  يتوافق  ومبا  مرحلة،  في كل  واملمكنة،   واملتاحة 
الفلسطيني الشعب  أجل تكني  من  والوطنية. ب(  الفردية  املشروعة،  الفلسطيني حلقوقه  الشعب   استعادة 
 من تطوير مجتمعاته وكياناته في فلسطني وبلدان اللجوء والشتات، وبشكل خاص، تعزيز صموده في أرض
 فلسطني التاريخية. ت( إليجاد مجاالت للكفاح املشترك مع اليهود اإلسرائيليني وغير اإلسرائيليني املعادين
 لالستعمار واالستيطان والعنصرية. ث( يترك لكل جتمع من جتمعات الشعب الفلسطيني، وممثليه، اختيار

وسائل النضال تتناسب مع ظروفه، وتتالءم مع أوضاعه القانونية.
بأسلوب تأخُذ  وكفاحية،  دميقراطية  معايير  ووفق  وتشاركية،  وطنية  قواعد  على  البناء  إعادة  تقوم  ـ   ٣ 
حيث املصلحَيّة،  ة  احلزبَيّ التوافقات  وعن  )»الكوتا«(،  الَفصائلية  احملاصصة  منطق  عن  بعيداً   االنتخابات، 
 أمكن، أو تكنولوجيا املعلوماتية واالتصال حيث تعذر ذلك، سيما أن هكذا خيار بات متاحًا. علما أن النظام
 الداخلي للمنظمة )املادة ٥( ينص أساسا على انتخابات أعضاء املجلس، وان التعيني هو مجرد استثناء، كما

أنه ال ينّص على وجود محاصصة فصائلية.
 ٤ـ   الفصل الوظيفي واإلداري بني السلطة واملنظمة، فيما يتعلق بالقيادة واملؤسسات واملوظفني، ومكانة الرئاسة

في الكيانني، إذ لكل منهما وظائفه والتزاماته وأولوياته.
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ـ احلرص على حماية الشعب الفلسطيني وممثليه، في مختلف أماكن وجوده، من ردود فعل الدول التي  ٥ 
املالحقة خطر  من  احلماية  بخاصة  لسيطرتها،  يخضعون  التي  أو  كمقيمني،  أو  كمواطنني،  فيها   يقطنون 

القانونية.
 ٦ ـ اتساقا مع ما سبق )النقاط ٤ و٥( فإن مهمة منظمة التحرير فلسطينية املتجددة تتركز في تنمية كيانات
 الشعب الفلسطيني، في مختلف أماكن تواجده، وتعزيز صموده في أرضه، وتعزيز وحدته، وتنمية هويته
 الوطنية وارتباطه بقضيته، وذلك إلى جانب تثيل الكل الفلسطيني وصوغ الرؤية السياسية اجلامعة التي يتم

تبنيها والعمل على حتقيقها.

ثالثا، في إعادة البناء وتشكيل املجلس الوطني الفلسطيني:
وفقا لكل ما تقدم، فإن املجلس الوطني، يفترض أن يتأسس على:

التاريخية )٤٨ والقدس والضفة وغزة( وفي  ١ـ  تثيل الفلسطينيني في كافة أماكن وجودهم، في فلسطني 
 بلدان اللجوء )األردن وسوريا ولبنان ومصر والعراق( والشتات في باقي البلدان العربية واألجنبية، واحلديث
 هنا عن تثيل لكل جتمع، على أساس جغرافي. ويفترض أن يكون هذا التمثيل على أساس نسبي، بحيث يتم
 التمثيل على أسس متساوية، طبعا عبر االنتخابات حيث أمكن، وعبر وسائط تكنولوجية حيث يتعذر ذلك،

وأال يزيد عدد أعضائه عن ٤٠٠ عضو.
 ٢ ـ  احتساب عضو أو عضوين من الهيئات املنتخبة في املنظمات الشعبية الفلسطينية كأعضاء طبيعيني في
 املجلس الوطني مداورة، بحيث ال يتم احتكار تلك العضوية من قبل فصيل أو شخص، على نحو ما حصل

في التجربة املاضية.
 ٣ ـ أعضاء املجلس التشريعي املنتخبون هم أعضاء طبيعيون في املجلس الوطني، وهم الذين يشكلون حصة
 الضفة والقطاع في املجلس الوطني، كما يفترض اعتبار الهيئات املنتخبة في فلسطني ٤٨ في عضوية املجلس

الوطني، وفقا لذات املعيار.
 ٤ ـ إعادة النظر في النظام الداخلي للمنظمة، بحيث يجري تأكيد طابعها املؤسسي والتمثيلي والدميقراطي
 والتشاركي، وترسيخ القيادة اجلماعية والشفافية واحملاسبة في نط عملها وعالقتها وإدارتها، على ضوء التجربة
الفلسطينيني »مجتمعات«  بني  العالقة  لتنظيم  فرعية،  إقليمية  إطارات  من  نوع  إنشاء  ميكن  كما   املاضية، 
 ومنظمة التحرير، وأيضا لتعزيز الدميقراطية واملشاركة السياسية، كإطار تثيلي لفلسطينيي سوريا ولبنان مثال،

ولفلسطينيي أوروبا وفلسطينيي أمريكا وهكذا.
 ٥ ـ  إعادة بناء املجلس الوطني، وتاليا بناء منظمة التحرير، تتطلب إعادة بناء الهيئات األخرى، وضمنها اللجنة
 التنفيذية التي يفترض أن تنبثق من املجلس الوطني، واملجلس املركزي، الذي يجب أن يتأسس بطريقة تعكس
 جميع التمثيالت اجلغرافية والسياسية في املجلس الوطني. كما ينطبق ذلك على إعادة بناء املنظمات الشعبية،

على أن تكون فعال ممثال للقواعد التي تعبر عنها، من النواحي السياسية واملطلبية واالجتماعية.
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مقترح آليات تنفيذية بشأن إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية

 تستند هذه املقترحات إلى املنطلقات التي مت تضمينها في الورقة التي كان أعدها »ملتقى فلسطني«، فيما
يخص إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، بخاصة في البنود اآلتية:

 ١ ـ شعب فلسطني، في كافة أماكن وجوده، هو شعب واحد، مع األخذ في االعتبار اخلصوصيات القانونية
والسياسية لكل جتمع من جتمعاته.

 ٢ ـ منظمة التحرير، هي املمثل الشرعي الوحيد لشعب فلسطني، وكيانه السياسي اجلمعي، ما يفترض منها أن
جتد الرؤى واإلطارات املناسبة لتحقيق ذلك.

أسس على  البناء،  إلعادة  بحاجة  مكانتها  وتهميش  تركيبتها  بتقادم  تتعلق  ألسباب  التحرير،  منظمة  ـ   ٣ 
دميقراطية ووطنية جامعة.

 ٤ ـ إن إعادة بناء املنظمة تتطلب، أيضا، صوغ رؤية سياسية، تكون مبثابة عقد اجتماعي، يتأّسس على وحدة
 شعب فلسطني، في فلسطني التاريخية وبلدان اللجوء والشتات، وعلى وحدة قضيته، ومصيره املشترك، وعلى
احلقيقة وبقيم  التاريخية،  بالرواية  والتمسك  فلسطني،  وقضية  فلسطني  وشعب  فلسطني  أرض  بني   املطابقة 

واحلرية والعدالة والكرامة واحلقوق الفردية والوطنية.
 ٥ـ  تقوم إعادة البناء على قواعد وطنية وتشاركية، ووفق معايير دميقراطية وكفاحية، تأخُذ بأسلوب االنتخابات،
ة املصلحيَّة، علما أن النظام الداخلي  بعيداً عن منطق احملاصصة الَفصائلية )»الكوتا«(، وعن التوافقات احلزبيَّ
 للمنظمة )املادة ٥( ينص على انتخاب أعضاء املجلس، وان التعيني هو استثناء، كما أنه ال ينّص على وجود

محاصصة فصائلية.
 ٦ ـ الفصل الوظيفي واإلداري بني السلطة واملنظمة، فيما يتعلق بالقيادة واملؤسسات واملوظفني، ومكانة الرئاسة

في الكيانني، إذ لكل منهما وظائفه والتزاماته وأولوياته.

االستدراكات أو املالحظات
ثمة ثالث ثغرات أساسية في وضع منظمة التحرير، في جتربتها وحتوالتها ومآالتها:

 األولى، عدم شموليتها كل جتمعات شعبنا، حيث مت استبعاد فلسطينيي ٤٨، ثم بات ثمة استبعاد لالجئني
)من الناحية العملية(، وثمة مشكلة تهميش تثيل فلسطينيي األردن.

 الثانية، اعتماد نظام احملاصصة الفصائلية »الكوتا« في تشكيل منظمة التحرير وهيئاتها التشريعية والتنفيذية،
 علما أن ذلك لم يعد يتالءم مع التحوالت في الوضع الفلسطيني، جلهة أفول مكانة وأدوار معظم الفصائل،

وجلهة التحوالت السياسية احلاصلة.

 الثالثة، تناقض نظام »الكوتا« مع النظام الداخلي للمنظمة، الذي ينص على أن االنتخابات هي األساس في
 تشكيل املجلس الوطني وهيئات املنظمة، مع مالحظة أن الوضع اجلديد في الضفة والقطاع يفترض انه يسمح
الفلسطيني يتمثل بوجود مجلس تشريعي منتخب، النظام السياسي  انتخابات، ووجود تناقض في   بتنظيم 

ومجلس وطني وفق »الكوتا«
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االقتراحات
تنطلق من أن  يفترض  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  الفلسطيني، والسيما  البيت  بناء  محاولة إلعادة  أية   إن 

معاجلة الثغرات السابقة، وفقا لآلتي:
والضفة والقدس  التاريخية )٤٨  فلسطني  في  وجودهم،  أماكن  كافة  في  الفلسطينيني جميعا،  مشاركة   ١ـ 
 وغزة( وفي بلدان اللجوء )األردن وسوريا ولبنان ومصر والعراق( والشتات في باقي البلدان العربية واألجنبية،

في االنتخابات للمجلس الوطني، وتثيلهم فيه.
 ٢ ـ التمثيل في املجلس الوطني يكون على أساس االنتخابات، وليس على أساس »الكوتا«، ال للفصائل وال
 ألي جهة أخرى، وترك األمر للشعب لتقرير نسبة الفصائل، أو أية جهة أخرى، في صناديق االقتراع )وهذا

أفضل وأنسب(.
 ٣ ـ جتري كل العمليات االنتخابية وفقا للدائرة الواحدة في كل إقليم )الضفة، غزة، ٤٨، سوريا، لبنان، مصر،
 باقي بلدان اللجوء، أوروبا، األمريكيتني وكندا(، وعلى أساس نظام التمثيل النسبي، ألن ذلك هو األنسب
 لتقدمي مرشحني، مؤهلني، من مختلف النواحي، األمر الذي يساهم بتعزيز الكيانية الفلسطينية والروح الوطنية
األغلبية والعشائرية، وفي مشكلة احتكار  املناطقية  العصبيات  الوقوع في مشكلة   اجلمعية، ويجّنب شعبنا 
بالنظام االنتخابي الكامنة  التشريعي( أكدت املشاكل  بانتخابات املجلس  التجربة )اخلاصة   للقرار، سيما أن 

وفقا للتقسيمات املناطقية )الدوائر(، ووفقا لنظام األغلبية.
املجلس عضوية  وبني  الفلسطينية،  السلطة  بكيان  اخلاصة  التشريعي،  املجلس  عضوية  بني  الفصل  يتم  ـ   ٤ 

الوطني، باعتبار أن لكل مجلس خصائص ومهمات تختلف عن األخر.
 ٥ ـ ينطبق البند الرابع على املنتخبني للكيان السياسي للفلسطينيني في ٤٨ )كلجنة املتابعة العربية مثال في

حال تطويرها وتفعيلها وانتخاب األعضاء فيها(.
 ٦ ـ املجلس الوطني ينتخب اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير، شرط توفر أغلبية الثلثني، في املرحلة األولى، وإذا
 تعذر ميكن األخذ بالنتائج وفق نظام األغلبية النصف + ١ وتقوم اللجنة التنفيذية بدورها بانتخاب رئيسها،
 في كل دورة انتخابية، على أن يحظى مبوافقة أغلبية الثلثني، وفي حال عدم توفر ذلك، يتم األخذ بالفائز وفق

األغلبية.
 ٧ـ  اعتماد وسائل االتصال واملعلوماتية لتسجيل الفلسطينيني من أصحاب حق االنتخاب )١٧ سنة فما فوق(،
 وتنظيم سجالت لهم، توضح مكان وتاريخ امليالد واإلقامة والعمل، مع كود خاص لكل شخص، وطرح ذلك

للعموم في موقع الكتروني يتم استحداثه لهذا الغرض.
من أصحاب حق لدينا خمسة ماليني  كان  فإذا  فيه،  الفلسطينيني  لعدد  وفقا  ـ حصة كل جتمع حتتسب   ٨ 
ألف، ويتم وضع الئحة مئة  أو ثالثة ممثلني لكل  مليون،  يعني ٣٠ ممثال لكل  الفلسطينيني، فهذا   االقتراح 

تفصيلية وفقا إلحصائيات الناخبني في كل جتمع فلسطيني.
اللجنة وفي  الوطني،  املجلس  في  التمثيل  من  املرأة  لتمكني  مثال(  باملئة  ـ ٣٠  معينة )٢٥  نسبة  ـ ضمان   ٩ 
املرأة، وضمان صيغة وتوسيع مشاركة  الدميقراطية،  لتعزيز  التحرير،  منظمة   التنفيذية، ومختلف مؤسسات 

معينة لتمثيل عادل للنساء في القوائم االنتخابية.
 ٠١ ـ العمل على تفعيل االحتادات الشعبية الفلسطينية، باعتبارها من اإلطارات الشعبية في منظمة التحرير
نظام وفق  لها،  دورية  انتخابات  وإجراء  تطورها، وسالمة مسيرتها، وجتديد حيويتها،   الفلسطينية، وضمان 

القائمة النسبية.
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االنتخابات:
 ١ ـ تشكيل هيئة عليا لالنتخابات من الكفاءات واخلبرات اإلدارية والقانونية املستقلة، وتقوم اللجنة العليا،
بتكنولوجيا فنيني  والثانية تضم مختصني  قانونيني مختصني،  واحدة تضم مستشارين  بلجنتني،   باالستعانة 
تتعذر حيث  الناخبني  لسجل  خاص  نظام  وبرمجة  االنتخابية،  الكشوف  لتنظيم  واملعلوماتية،   االتصاالت 

االنتخابات، وضمن ذلك تنظيم كود خاص لكل فلسطيني، وغير ذلك من الشؤون الفنية.
 ٢ ـ يحق لكل الفلسطينيني، الراغبني، املشاركة في االنتخابات، فوفقا للميثاق الوطني الفلسطيني )املادة ٥(
 فإن الفلسطينيني »هم املواطنون العرب الذين كانوا يقيمون إقامة عادية في فلسطني حتى عام ١٩٤٧، سواء
 من أخرج منها أو بقي فيها، وكل من ولد ألب عربي فلسطيني بعد هذا التاريخ داخل فلسطني أو خارجها هو

فلسطيني.« طبعا مع تفهم أن التعبير عن الهوية واالنتماء هو خيار فردي، في كل األحوال. الثانية،
 ٣ ـ حق االنتخاب يشمل الفلسطينيني الذين تتراوح أعمارهم بني ١٧ عاما فما فوق، لتوسيع مشاركة الشباب

في العملية السياسية.
 ٤ ـ عدد أعضاء املجلس الوطني ال يزيد عن ١٥٠ عضوا )اليوم بات حوالي ٧٥٠ عضوا ما ال يتيح نقاشا جديا
 ألية مسألة وما يحوله إلى مجرد مهرجان واألعضاء إلى كومبارس(. وفي التفاصيل فإن معظم اإلحصائيات
 تشير إلى أن عدد الفلسطينيني في العالم بلغ حوالي ١٣ مليونا، وأن عدد أصحاب حق االقتراع منهم حوالي

٦ ماليني، باعتبار أن القاعدة األوسع هي لألعمار حتت ١٧ سنة.
 ٥ ـ تبعا لعدد الفلسطينيني، أصحاب حق االقتراع، فإن احلصول على عضوية املجلس الوطني يستلزم تصويت
 ٥٠ ألفا، بحيث يكون للستة ماليني ١٢٠ عضوا، وهؤالء ينتخبوا على صعيد األقاليم )٤٨، الضفة، غزة،
 األردن، سوريا، لبنان، مصر، بلدان أوروبا، أمريكا وكندا(، وفق نظام الدائرة الواحدة لكل إقليم، وبحسب
النحو الفلسطينيني، على  لعدد  أن حتتسب نسبة تثيل كل جتمع وفقا  للقوائم، على  النسبي  التمثيل   نظام 

التالي:
١ ـ الضفة )مع القدس( ٣٠ عضو )مليون ونصف ناخب(

٢ ـ غزة ٢٠ أعضاء )مليون ناخب(
٣ ـ فلسطني ٤٨: ١٦ عضوا )٨٠٠ ألف ناخب(

٤ ـ األردن ٣٢ عضوا )مليون ومئة وخمسون ألف ناخب(
٥ ـ لبنان، ٥ أعضاء )٢٥٠ ألف ناخب(
٦ ـ سوريا ٦ أعضاء )٣٠٠ ألف ناخب(

٧ ـ مصر وباقي الدول العربية.
٨ ـ الدول األوروبية

٩ ـ األمريكيتني
٠١ ـ بلدان أخرى

وجودهم، أماكن  مختلف  في  )كاقتراح(  الفلسطينيني  مجموع  من  األخرين،  عضوا   ٣٠ الـ  انتخاب  يتم   ـ 
باعتبارهم دائرة واحدة في مختلف البلدان.
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 مالحظة: األرقام املذكورة يجب ضبطها بحسب اإلحصاءات الرسمية وسجل الناخبني، وهو من مهمة اللجنة
 املختصة بإشراف الهيئة العليا لالنتخابات بحيث يكون لكل ٥٠ ألف مقعدا في املجلس، علما أن ثمة تداخل
 في اإلحصاء األردني مع اإلحصاء الفلسطيني في الضفة، أيضا، ثمة تداخل أخر بني الفلسطينيني في بلدان
 اللجوء والفلسطينيني في بلدان الشتات، أخيرا، يجب مالحظة أن عدد الفلسطينيني في لبنان بات اقل من
 ذلك بسبب الهجرات الواسعة منه، إذ بحسب مصدر إحصائي رسمي لبناني، فإن عدد الالجئني الفلسطينيني
 في لبنان بات ١٤٤ ألفا، وهذا ينطبق على تناقص أعداد الالجئني الفلسطينيني في سوريا، بسبب األحوال في

هذا البلد، أما في العراق فبالكاد بات بضعة ألوف فقط.

 ـ  يحق ألعضاء املجلس الوطني انتخاب ٥ باملئة من العدد الكلي للمجلس، أي ١٥ عضو، إلضافتهم لعضويته،
 بأغلبية الثلثني في التصويت األول، وإذا تعذر فباألغلبية بالتصويت الثاني )هذا يجعل عدد أعضاء املجلس
 ١٦٥ عضوا والغاية منه إتاحة املجال للمجلس اختيار كفاءات أو شخصيات أكادميية ليس لديها قدرة خوض

عملية انتخابية إلى املجلس(.
ـ  مدة والية املجلس الوطني خمسة أعوام، وال يحق للعضو جتديد واليته ألكثر من مرة ثانية.

)الورقة نوقشت وأقرت في ورشة العمل التي عقدت أواخر العام ٢٠١٩ ـ اسطنبول(
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الورشات
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اعالن سياسي من »ملتقى فلسطني« إلى شعب فلسطني…
)الورشة األولى، إسطنبول، سبتمبر ٢٠١٨(

»ملتقى في  املشاركني  من  والشتات،  اللجوء  وبلدان  التاريخية  فلسطني  من  الفلسطينيني،  من  عدد   عقد 
 فلسطني«، ورشة عمل )اسطنبول ٢١- ٢٢/ ٩(، ملناقشة مختلف جوانب الوضع الفلسطيني، مت التوصل في
 ختامها، وبنتيجة حوارات سابقة )في حيفا والقدس ورام اهلل(، إلى عدد من التوجهات والتوافقات السياسية،

بناء على األسس اآلتية:
 أواًل، »ملتقى فلسطني« هو منبر للحوار، وتبادل وجهات النظر، ومبثابة ورشة تفكير دائمة، يعّبر عن مواقف
 األفراد املشتركني فيه، في اجلوانب املتعلقة بشعب فلسطني وقضيته وحركته الوطنية، دون أن يعني ذك تشكيل
 كيان سياسي، أو ادعاء البديل أو التمثيل أو الوصاية على أي أحد أو جهة، وهو مبادرة حتاول التعامل مبسؤولية
 وطنية وعقالنية مع التحديات التي يواجهها شعبنا وقضيته وحركته السياسية في كل أماكن تواجده الرئيسية،

 كعشرات املبادرات الناشئة في مختلف التجمعات الفلسطينية.
 ثانيًا، ما ميّيز امللتقى املذكور، الذي مت اإلعالن عنه عشية الدورة السابقة للمجلس الوطني )أبريل املاضي(،
 أنه يضم شخصيات من كل »املجتمعات« الفلسطينية )في فلسطني التاريخية وبلدان اللجوء والشتات(، من
 غير املنضوين في الفصائل، وأنه يسعى الستعادة فئات كانت أقصيت أو ابتعدت عن العمل السياسي املباشر
 )أكادمييني ومثقفني وكتاب وفنانني وإعالميني ونشطاء سياسيني(، في جتاوز لنقص، أو تقصير، في حركتنا
 الوطنية، التي لم تستوعب فلسطينيي ٤٨ في إطاراتها، تأكيداً منه على وحدة شعبنا، وفي سعي منه الستعادة
 فئات فاعلة من شعبنا لدائرة الفعل الوطني، للتعبير عن رأيها كجماعة، بعد أن ابتعدت أو أبعدت، لقصور في

 البنى الفصائلية، وافتقادها للمأسسة واحلياة الدميقراطية.
 ثالثًا، يسعى »ملتقى فلسطني« إلى مراجعة جتربتنا الوطنية بطريقة نقدية ومسؤولة، مع تفّحص التساؤالت
احمليطة، واملعطيات  الوطنية،  واحلركة  والقضية  الشعب  صعيد  على  اجلديدة،  التساؤالت  وطرح   القدمية 
 واملساهمة مع آخرين في صوغ رؤى جتاوب على مختلف األسئلة، وتعيد االعتبار للتطابق بني أرض فلسطني

وشعبها وقضيته الوطنية.
أما املنطلقات او التوافقات السياسية التي حتكم املشاركني في امللتقى فهي كاآلتي:

أواًل، وحدة شعب فلسطني
 ـ التأكيد على وحدة شعبنا، في فلسطني التاريخية وبلدان اللجوء والشتات، ووحدة قضيته ومصيره، والتمسك
 بحقوقه الوطنية املشروعة، الفردية واجلمعية، وتأسيس مجمل الرؤى واالجماعات والكيانات السياسية على

 هذا املبدأ، مع مراعاة خصائص كل جتّمع.
 ـ التمّسك بالرواية التاريخية الفلسطينية، لتعزيز وحدتنا كشعب، وكضرورة لتعزيز هويتنا الوطنية، سيما إزاء
 ما تواجهه األجيال اجلديدة من محاوالت تفكيك وتصديع لهويتنا ووحدتنا، واملساهمة في بلورة مشروع

وطني جامع.
 ـ السعي لتشكيل شبكات تواصل بني شعبنا في كل أماكن تواجده، وتعزيز العمل املشترك، وصوال لصوغ األطر
  األفضل واألجدى، للتعبير عن وحدته، وإدارة كفاحه، للتصدي للوقائع التي باتت تهدّد شعبنا بالتفكك،
 بحكم غياب الرؤى اجلامعة والكيان اجلامع، وأفول البنى السياسية، وتهميش منظمة التحرير، واختزال والية
جتمع كل  بني  تتباين  وحاجات  أولويات  ونشوء  االنقسام،  وحال  والقطاع،  الضفة  فلسطينيي  على   السلطة 

وأخر.
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أسس على  بنائها  إعادة  يتطلب  ما  كفاحه،  وقائد  لشعبنا،  املعنوي  السياسي  الكيان  هي  التحرير   منظمة 
 وطنية، تثيلية ودميقراطية ومؤسسية ونضالية، بعيداً عن احملاصصة )»الكوتا«( الفصائلية، واعتماد وسيلة
 االنتخابات، حيث أمكن، أو تكنولوجيا املعلوماتية واالتصال حيث يتعذر ذلك، سيما أن تلك التكنولوجيا

باتت تهيئ اإلمكانية لهكذا خيار.
ثانيًا، على صعيد الكيانات السياسية

 ـ إعادة تعريف الكيانات السياسية الفلسطينية، بخاصة بعد أن تآكل أو تقادم معظمها، ولم يعد له دور في
 الصراع ضد إسرائيل، وال مكانة في »مجتمعات« الفلسطينيني في الداخل واخلارج، وإعادة االعتبار حلركتنا
 الوطنية باعتبارها حركة حترر وطني، بعد أن حتولت إلى سلطة حتت االحتالل، إذ الميكن حتميل رؤى جديدة
 على حوامل قدمية، أو مستهلكة، وإعادة البناء باالرتكاز على قواعد تثيلية ودميقراطية وانتخابية، بعيدا عن

نظام »الكوتا«.
 ـ الفصل القانوني واإلداري بني السلطة واملنظمة، فيما يتعلق بالقيادة واملؤسسات واملوظفني، ومكانة الرئاسة في

كال الكيانني، إذ لكل كيان معطياته واعتباراته ووظائفه.
لطة، بحيث تترّكز في إدارة املجتمع، وتعزيز كياناته ومؤسساته االجتماعية واالقتصادية  ـ تغيير وظائف الُسّ
َيّة، وتنمية اعتماديته على نفسه، وتعزيز صموده ومقاومته إلسرائيل  والَثّقافية، وتنمية موارده البشرية واملاِدّ

وسياساتها االستعمارية االستيطانية العنصريةـ
 ـ إطالق حوار وطني ال يقتصر على فتح وحماس أو الفصائل بل يطال كل الفعاليات الفلسطينية، في الداخل
 واخلارج، لتجاوز حال االختالف واالنقسام، واستعادة وحدة الكيان الفلسطيني، مع تأكيدنا أن ازمة العمل
 الوطني هي أزمة شاملة تطال مختلف البني واخليارت واشكال العمل، مع تأكيد أن خيار االنتخابات هو احلل
 األمثل لتكريس العالقات الدميقراطية، ولتحديد التوازنات في الساحة الفلسطينية، وإلشراك شعبنا في حتديد

 خياراته.
ثالثًا: في أشكال املقاومة

والعنصرية؛ واالستيطانية  االستعمارية  إسرائيل  ضد  الصراع  أولهما،  محورين:  على  شعبنا  كفاح  يرتكز   ـ 
مات صموده في أرضه وترسيخ كياناته  وثانيهما، بناء املجتمع الفلسطيني بتنمية وعيه وموارده وتعزيز مقِوّ
ة في الداخل واخلارج، على أال ُيِخَلّ العمُل في احملور األول بالعمل على احملور الثاني، وأال  املجتمعّية والوطنَيّ

ُس حااًل من االحتالل املريح، واملربح، إلسرائيل. ُيفضي العمل في احملور الثاني إلى خلِق واقٍع ُيكِرّ
 - تأكيد حق شعبنا في املقاومة بكل األشكال، مبا يتوافق واملواثيق الدولية، مع مراعاة خصوصيات كل جزء
 من شعبنا، وانتهاج املقاومة الشعبية، لتناسبها مع إمكانيات شعبنا وقدرته على التحمل، وألنها جتّنبه األثمان
استثمار قد تّكن من  التي  والعربية  الدولية  الظروف  بانتظار  وتعزيز صموده،  ذاته  بناء   الباهظة، وتّكنه من 

تضحيات ونضاالت شعبنا، على نحو ماجرى في جتربتي الهند وجنوب افريقيا مثال.
 ـ التمييز في مقاومتنا للسياسات االستعمارية واالستيطانية والعنصرية، بني إسرائيل كدولة واليهود اإلسرائيليني،
 الذين يفترض العمل في صفوفهم وتوسيع مشتركات الكفاح معهم، وفق األشكال املناسبة، الستعادة حقوقنا
والدميقراطية واحلرية  والعدالة  احلقيقة  على  يتأسس  مشترك  َحٍلّ  إلى  الوصول  أجل  ومن  والفردية،   الوطنية 

واملواطنة املتكافئة؛ من دون تييز من أي نوع ملجموعة بشرَيّة على مجموعة أخرى في فلسطني التاريخية.
التنسيق األمني مع إسرائيل، ومن َخُلّص من عالقات  العبثية واملجحفة نهائيا، والَتّ املفاوضات   ـ وقف عملية 

اتية.  التبعية االقتصادية لها، والقيام مبا من شأنه تنمية مقدرات شعبنا الَذّ
عيد الدولي من أجل فضح طابع دولة إسرائيل االحتاللي االستيطاني العنصري، على  ـ تكثيف اجلهود على الَصّ
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رابعًا، نحو خيارات أو رؤى سياسية جديدة
 ـ احلفاظ على احللم الفلسطيني اجلامع، الذي يطابق بني األرض والشعب والقضية، مع التركيز على استعادة
أنه ال حل ال يتأسس على احلقيقة والعدالة وعلى التاريخية، خاصة  الفردية واجلمعية، في فلسطني   احلقوق 
 احلرية واملساواة واملواطنة والدميقراطية، خاصة أن إسرائيل تصّر على طابعها كدولة احتالل واستيطان وتييز
عنصري، مع التأكيد بأن احلل النهائي لن يأتي إال بتغّير املعادالت العربية والدولية التي أدت إلى قيام إسرائيل.
 ـ عدم االنحصار في خيار وحيد، وجتّنب وضع خيار ما في مواجهة خيار أخر، كحل الدولة في الضفة والقطاع
 في مواجهة حل الدولة الواحدة أو بالعكس، وعدم وضع حق جزء من شعبنا مقابل حق جزء أخر كوضع حق

 العودة مقابل احلق في الدولة وبالعكس.
 ـ إن التكّيف االضطراري مع أية وقائع مفروضة مبوازين القوى واملعطيات العربية والدولية، ال يفترض الغاء احللم

 الفلسطيني، الذي يبقى حقًا لشعبنا مهما كانت التحوالت.
أ من مسارات التحرر في البلدان  ـ القضية الفلسطينية أساسية للعالم العربي، والَتّحرُر الفلسطيني جزء ال يتجَزّ
ميقراطية اخلي والهيمنة اإلمبريالية، وفي سبيل احلرية واملواطنة والِدّ  العربية الَنّاهضة شعوبها ضَدّ االستبداد الَدّ
 والَعدالة، وهو األمر الذي يفترض صوغ أفضل العالقات، وأمتنها، بني قوى الَتّحرر والعدالة والتقدم الفلسطينية

والعربية.
قيم التي تعمل من أجل سيادة  والدميقراطية،  التحررية  وقواها  العالم   ـ كفاح شعبنا جزء من كفاح شعوب 
الكراهية والعنصرية املتبادل والسالم، وضد  قائمة على احلرية والكرامة والعدالة والتكافؤ واالعتماد   إنسانية 

واالستالب.
 تلك املعطيات ناجمة عن جتربة وطنية معاصرة عمرها نصف قرن، مبا فيها من تضحيات وبطوالت واخفاقات
 واجنازات وحتوالت، وعن ادراكنا لواقع موازين القوى، وللمعطيات العربية واإلقليمية والدولية املواتية إلسرائيل،
ـ اإلسرائيلي، العربي  العربي، واختفاء مفهوم الصراع  البني املجتمعية والدولتية في املشرق   سيما مع تصدع 
 ما يفيد بأن تسكنا بروايتنا التاريخية ال يحول دون رؤيتنا لواقعنا احلالي، وأن تسكنا بطموحاتنا املشروعة
 مستقبال، ال يحول دون سعينا الستعادة ما أمكن من حقوقنا الفردية واجلمعية املمكنة راهنا، والعكس صحيح
 في احلالتني، فمصلحة شعبنا، ووحدته وصموده في أرضه وبنائه لكياناته هي األساس، بانتظار تغير املعادالت

الدولية واإلقليمية والعربية.
 أخيراً، هذه مبادرة، أو فكرة، لألفراد املشتركني فيها، وملن يتفق معها من الفلسطينيني، وهي، كما ذكرنا،
 تصدر عن أشخاص ال يعتبرون أنفسهم فصياًل جديداً، وال جسمًا بدياًل، عن أي فصيل أو أي أحد، وال
 يدعون وصاية على أحد، أو مركزا ألحد، وهم جزء من جملة حراكات شعبية في أوساط شعبنا الفلسطيني

في كافة أماكن تواجده.

القدس ـ حيفا ـ غزة ـ بلدان اللجوء والشتات )٢٢/9/٢٠١٨(
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الورشة النقاشية الثالثة لـ »ملتقى فلسطني«

الفلسطينية، الوطنية  التجربة  ملراجعة  ترمي  التي  واملبادرات  اللقاءات  من  الفلسطينية عديدا  الساحة   تشهد 
 بعد كل اإلخفاقات احلاصلة، وعلى ضوء األزمة املستفحلة التي تعيشها، كأزمة الشرعية واالنقسام وتهميش
 منظمة التحرير. ويتميز بني هذه املبادرات »ملتقى فلسطني«، أوال، باعتباره يضم شخصيات فلسطينية من
 مختلف جتمعات الشعب الفلسطيني، في تأكيد منه على وحدة الشعب والقضية واألرض. وثانيا، ألنه يركز
 على استقطاب قطاعات استبعدت أو ابتعدت عن املشاركة في صياغة القرار الفلسطيني من كتاب ومثقفني
التجربة مراجعة  أهمية  لتأكيده على  وثالثا،  الفصائل.  وفنانني ونشطاء سياسيني، بسبب هيمنة   وأكادمييني 

الوطنية الفلسطينية، بطريقة نقدية ومسؤولة مبالها وما عليها.

د. حضرها:  إسطنبول(،  )في  املاضيني  اليومني  في  نقاشية،  ورشة  فلسطني«  »ملتقى  عقد  اإلطار  هذا   في 

 إبراهيم فريحات، أحمد أبو رتيمة، أحمد الشنطي، د. أسعد غامن، د. جمال نسيبة، حنان العاروري، د.
 خالد احلروب، د. سري نسيبة، سعاد قطناني، د. عبد احلميد صيام، عبد القادر فايز، د. عبير كايد، عوني
 املشني، ماجد كيالي، محسن أبو رمضان، محمد إبراهيم، د. كامل احلواش، علما إنها الثالثة من نوعها منذ

تشكيل امللتقى في نيسان/أبريل )٢٠١٨(.

بـ، املتمثلة  اإلشكاليات  مالحظة  مع  التحرير،  منظمة  بناء  إعادة  كيفية  حول  الورشة  نقاشات  تركزت   وقد 
اخلروج ثانيا،  السياسي.  العمل  احتكار  كسر  وضرورة  الفلسطينية،  الساحة  في  السياسة  خصخصة   أوال، 
امللتقى فكرة  من  االنطالق  تأكيد  ثالثا،  النسبي،  والتمثيل  الواحدة  الدائرة  فكرة  وترسيخ  الكوتا،  إسار   من 
كل تثل  أن  يفترض  التحرير  منظمة  وخاصة  الفلسطيني،  للشعب  جامع  كيان  أي  أن  بخصوص   األساسية 
 الشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده، ألن القول إن الشعب الفلسطيني واحد، أينما كان، يفترض أن

ينعكس في الكيان السياسي الوطني اجلامع، وفي الرؤية السياسة اجلامعة،
 طبعا طرحت عديد من املسائل املتعلقة، أوال، بواقع الشعب الفلسطيني واإلشكاليات الناجمة عن غياب إقليم
 موحد، واخلضوع لدول أو ألنظمة قانونية مختلفة. وثانيا، وجود واقع من أولويات مختلفة، وهو ما يفتح على
 مخاطر تفكيك مفهوم وحدة الشعب الفلسطيني. وثالثا، حالة التحول من حركة حترر إلى سلطة حتت سلطة
 االحتالل، بحيث بات شعبنا حتت سلطتني، شهدنا خاللها، أن شعبنا في الضفة وغزة، قبل قيام السلطة، كان
 أكثر قوة ووحدة وحتررا في مواجهة إسرائيل منه بعد قيام تلك السلطة. مع مالحظة أن وجود السلطة تصعب
 العمل الستنهاض الوضع الفلسطيني، مع وجود كتلة شعبية مرتبة بها، ومع ارتهاناتها لعملية التسوية. في
املداوالت جرى الشعب، وطرح رؤى جديدة الستنهاضه، وفي كل  التأثير على  مناقشة كيفية   اإلطار تت 
 التأكيد على اعتبار شعبنا في فلسطني التاريخية )٤٨( كجزء من أية عملية سياسية، وكممل في أي كيان

سياسي جمعي للشعب الفلسطيني.
الساحة استنهاض  جلهة  وطني  منبر  أو  ملتقى  من  نوع  لعقد  الدعوة  اقتراح  املشاركون  ناقش  السياق   في 
بناء إعادة  املتعلق بكيفية  السؤال  أو على  أو وماذا بعد؟  أين من هنا؟  إلى   الفلسطينية، لإلجابة على سؤال 
 منظمة التحرير الفلسطينية؟ أيضا ناقش املشاركون سبل تفعيل وتطوير دور امللتقى والتشبيك مع املبادرات

األخرى.
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ألم واحد وأمل واحد وشعب واحد…
في غزة وحيفا ورام اهلل والقدس واليرموك

بيان ألعضاء في ملتقى فلسطني

إلى شعبنا الفلسطيني: تواجهنا جميعا، في هذه املرحلة، حتديات، يكمن أهمها في:
والفصائل(، والسلطة  )املنظمة  السياسية  كياناتنا  وضعف  وتقادم  بتآكل  املتمّثل  السياسي،  الفراغ   أواًل، 
 لصالح سلطة حتت االحتالل، وهي سلطة مقّيدة في مواجهتها للسياسات اإلسرائيلية، العدوانية واالستيطانية
وصياغة البشرية،  مواردها  وتنمية  وتعزيز صمودها  مجتمعاتنا  تطوير  تستطيع  وال  والعنصرية،   واالحتاللية 

 اجماعاتها الوطنية.
نتيجة ومتباينة،  مختلفة  بأولويات  عّدة،  شعوب  إلى  الواحد  شعبنا  حتّول  مبخاطر  تهدّد  وقائع  نشوء   ثانيًا، 
 تآكل البنى السياسية الفلسطينية، وانخراطها أغلبها في مشاريع ال تدخل في جوهر البعد الوطني للقضية
املتنوعة، وهو ما  الفلسطينية، مما أضر بوحدة شعبنا ووحدة قضيته ومصيره، في مواجهة سياسات إسرائيل 
 جتّلى، مثاًل، في ضعف عالقات التعاضد، وضعف التضامن، مع األهوال التي عانى فلسطينيو سوريا منها،
 وضمنها التشريد وتدمير بعض مخيماتهم، سيما اليرموك، عاصمة الالجئني الفلسطينيني وعنوان حق العودة،
 وهو ما تعرض له قبلهم فلسطينيو العراق. وها نحن نشهد ذات الوضع في ضعف االسناد لشعبنا في غزة،
 الذي يعاني منذ ١٢ عاما احلصار، من قبل إسرائيل، أو مصر، أو من قبل السلطة بإجراءاتها »العقابية«، والذي
 يخوض وحيدا، منذ أسابيع، احلراكات الشعبية والسلمية للتعبير عن حقه في العودة، والتي ذهب ضحيتها
القدس. وهنا التي قادها شعبنا في   أكثر من مئة شهيد وألوف اجلرحى؛ وهو ما حصل سابقًا في احلراكات 
 البد لنا من توجيه حتية تقدير لشعبنا الفلسطيني الصامد في أرض فلسطني التاريخية، وفي الضفة مؤخراً،
 الذي عّبر عن ارادته في مظاهرات حيفا ورام اهلل، بتأكيده أننا شعب واحد، في حيفا ويافا وعكا والناصرة
العربية وفي كل البلدان  في  الالجئني  في مخيمات  ونابلس وجنني، كما  واخلليل  اهلل  ورام  والقدس   واجلليل 

بلدان الشتات.
واالنقسام االختالف  الدرك من  إلى هذا  أوصلنا  ما  إلى سلطة،  الوطنية من حركة حترر   ثالثًا، حتول حركتنا 
 والتفّكك وانعدام املصداقية، األمر الذي يسّهل على إسرائيل سياساتها العدوانية واالستيطانية والعنصرية ضد
 شعبنا في كافة أماكن تواجده. وهذا يعني أن كل الكيانات السياسّية تتحّمل مسؤولية ما وصلنا إليه، السيما
 احلركتان الكبيرتان، او املهيمنتان، فتح وحماس. فكما اخذتنا »فتح«، وعبر هيمنتها على املنظمة، إلى اتفاق
 أوسلو اجلزئي واملجحف والناقص بتداعياته الكارثية، وأوصلتنا إلى ما نحن فيه، بقيادتها األحادية، وتهميشها
 املنظمة، أخذتنا »حماس« إلى خيارات غير محسوبة وال مدروسة، أدت إلى االنقسام، والتسهيل على إسرائيل
 فصل شعبنا في القطاع عن شعبنا في الضفة، وفرض هيمنة أحادية واقصائية في القطاع، وضمن ذلك انتهاج
 أشكال مقاومة حملت شعبنا في أكثر مما يحتمل، االمر الذي جعل اسرائيل تكرر اعتداءاتها عليه وحتوله الى

سجن كبير ملليوني فلسطيني.
إننا في مواجهة هذه التحديات نؤكد على:

 أواًل، ضرورة إعادة بناء الكيانات السياسية السيما املنظمة والسلطة، على أسس وطنية وتثيلية ودميقراطية
 ومؤسسية، ألن ذلك هو املقدمة الضرورية لتعزيز ادراكات شعبنا لكونه شعبا واحدا، وأساسا ال بد منه حلمل
 أي خيار وطني فلسطيني، واعتماد االنتخابات والوسائل الدميقراطية لتعيني التوازنات واحلسم في اخلالفات

الداخلية.
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 ثانيا، اإلقالع عن التصورات والتصرفات القائمة على اعتبار اننا إزاء سلطة ناجزة، او كسلطة سيطرة وقمع
 واعتقال، كما يحدث في الضفة وفي غزة، في حني مازال شعبنا يعاني االحتالل واالستيطان والتمييز العنصري
 والتشريد، ويأتي ضمن ذلك، إعادة االعتبار للمنظمة ككيان سياسي لشعبنا كله، والتعامل مبسؤولية وطنية
 لرفع احلصار عن شعبنا في غزة، وانهاء أية إجراءات إدارية أو مالية تفاقم معاناته. ان رفع »العقوبات« املالية
 والسعي لرفع احلصار بكل اشكاله واجب وطني ملح وصارم، ويجب اال يكون مشروطا بالقضايا االخرى على
 أهميتها، ألن افقار واذالل اهلنا في غزة ال يخدم اية قضية وطنية ذات شان، ناهيك عما يسببه من معاناة
 انسانية. من جهة ثانية فإننا ندعو حركة حماس الى انهاء سيطرتها على قطاع غزة وانهاء االنقسام كما ندعو

 فتح الى توفير املعطيات املناسبة لذلك على صعيدي السلطة واملنظمة.
 ثالثا، بذل مزيد من اجلهود مع الدول املعنية لتخفيف معاناة الالجئني الفلسطينيني في سوريا ولبنان، وضمن
 ذلك قيام منظمة التحرير الفلسطينية ملنح جوازات سفر لالجئني الفلسطينيني، باعتبارهم جزءا من الشعب
 الفلسطيني، وباعتبار أن هذا اجلواز قد يسهل عليهم، السيما في ضوء مأساة فلسطينيي سوريا، وبحث الطرق

التي ميكن ان تساهم في تكني من يريد من الالجئني العودة إلى أرضه ووطنه.
من  وتّكنه  تواجده،  أماكن  كافة  في  شعبنا  صمود  من  تعزز  أن  ميكن  التي  النضال  أشكال  انتهاج  رابعا، 
بناء وتطوير كياناته السياسية واالجتماعية، وتنمية موارده البشرية، والتي تنمي التعاطف مع قضيته العادلة 
واملشروعة، وتاليا عدم االجنرار إلى مربع الصراع العسكري الذي تريده إسرائيل، وضمن ذلك احلرب بالصواريخ، 
والذي يبّرر لها البطش بشعبنا واستنزافه، وهو أصاًل املربع الذي تتفّوق فيه. هذا مع علمنا أن الصواريخ، وهي 
إعالميًا ضدنا،  فقط تستخدمها  القوى، وهي  معادالت  تغّير من  إسرائيل، وال  تؤّثر على  التأثير، ال  متدّنية 
بالتجربة، ومع تأكيدنا بأن املقاومة ليست عماًل مزاجيا وال جتريبيا وال  وبإظهار نفسها كضحية، كما ثبت 

هواية، وال للتوظيف في أجندات ال عالقة لشعبنا بها. 
خامسا، إننا نعتقد بأن املقاومة الشعبية هي األنسب واألجدى، على املدى الطويل. إننا ونحن نتحدث عن 
ذلك ندرك تاما بأن املقاومة الشعبية والسلمية ال حترر أرضًا، لكن املقاومة املسلحة لم تفعل ذلك طوال أكثر 
من خمسة عقود، وجتربة االنتفاضة الثانية، وثالثة حروب على غزة، أكبر دليل، بيد أن املقاومة الشعبية تربك 
إسرائيل وتعزلها، وتستثمر في التناقضات فيها، ورمبا ميكن أن تثمر على املدى الطويل، إن في عزل إسرائيل، 
أو في عدم تدفيع الفلسطينيني أثمانا باهظة، كما انها تكنهم من بناء مجتمعاتهم وتطوير مواردهم، بانتظار 
الظروف الدولية والعربية التي تكن من استثمار هذه املقاومة، على نحو ما جرى في جتربتي الهند، او جنوب 

افريقيا مثال.
 بعد أكثر من نصف قرن على الكفاح الفلسطيني املعاصر أن لنا ان نراجع جتربتنا بطريقة نقدية، وأن لنا أن 
نستفيد من هذه التجربة في جتنيب شعبنا مزيدا من املخاطر في غير محلها، وأن لنا أن نتصرف كشعب واحد 

له عدو واحد وقضية واحدة…
القدس، غزة، حيفا، رام اهلل، بلدان اللجوء ١٦ يونيو ٢٠١٨
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بَياٌن »ُمْلَتَقى ِفَلْسِطنْي«
نحو إنهاض احلركة الوطنية الفلسطينية عبر إعادة بناء منظمة التحرير، وتفعيلها.

 مع قرب موعد انعقاد دورة املجلس املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية، املزمع افتتاحها في الثامن والعشرين من
 تشرين األول )أكتوبر( اجلاري، ومن غير إغفال املالبسات التي رافقت تشكيل هذا املجلس في تركيبته احلالية
الفلسطينية، الوطنية  القضية  تواجهها  التي  املصيرية  والَتّحديات  عبة  الَصّ روف  الُظّ ظل  وفي  عنه،   أو جنمت 
ة إلى تركيز اجلهود والطاقات إلنهاض عوة امللَحّ ه »ُمْلَتَقى ِفَلْسِطنْي«، إلى جميع أبناء شعب فلسطني، بالَدّ  يتوَجّ
 احلراك الشعبي اجلمعي الهادف إلى مواجهة حتديات املرحلة الراهنة، وإعادة بناء الكيانات الوطنية الفلسطينية

اجلمعية، وفي مقدمتها جميعًا منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك وفقا لألسس والتوصيات التالية:
عة إلى حِلّ  أواًل: يدعو »ُمْلَتَقى ِفَلْسِطنْي« األخوات واألخوة »أعضاء املجلس املركزي« إلى إغفال الدعوة املتسِرّ
 »املجلس التشريعي« )وذلك بالرغم من إدراكنا حقيقة أَنّ هذا املجلس قد جتاوز فترة مشروعيته(، ويتمنى
 عليهم أال ُيْقِدُموا على اتخاذ قرارات من شأنها تكريس االنقسام الداخلي الفلسطيني، أو حتويله إلى انفصال
 سيجري تعزيزه، وترسيخ وجوده، عبر إجراءات وقرارات وتصرفات ُيَتوَقّع أْن ُيْقِدم عليها أٌيّ من طرفِيّ االنقسام

الوطنِيّ املُْهِلك.
فعلية إلجراء إمكانية  بتوفر  التشريعي«  »املجلس  بحّل  قرار  أي  يقترن  بأن  ِفَلْسِطنْي«  »ُمْلَتَقى  ُيوصي   ثانيًا: 
لوالية اخلاضعة  الفلسطينية  األراضي  جميع  في  وشفافة،  ونزيهة  دميقراطية  ورئاسية،  تشريعية،   انتخابات 
لطة الفلسطينية، أي في قطاع غزة والضفة الغربية وضمنها القدس الشرقية، فمن دون ذلك سيكون حل  الُسّ
، أو خطوة غير صائبة، ولعله لن ُيْفِضي إلى شيء سوى إغالق  املجلس التشريعي مبثابة إجراٍء متعجل وغير سوٍيّ

إمكانية استعادة الُلّحمة الوطنية الفلسطينية.
روري وذو األولوية م مع العمل الفوري، احلتمي والواجب والَضّ  ثالثًا: ُيوصي »ُمْلَتَقى ِفَلْسِطنْي« بأن يترافق ما تقَدّ
 الوطنية القصوى، على إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وهيكلتها، وتفعيلها، وجتديد حيويتها، وتعزيز
الوطني نضاله  وقائدة  وجوده،  أماكن  شَتّى  في  فلسطني  لشعب  اجلامع  السياسي  الكيان  بوصفها   حضورها 
 اجلمعي، وممثله الشرعي الوحيد، وذلك بالتوقف عن إعمال نظام الكوتا، وبإعادة تعريف الفصائل، وبإدراج
 جميع احلركات والقوى الفلسطينية احلية في إطار هذه املنظمة عبر إجراء انتخابات جديدة للمجلس الوطني
وتشمل وشفافة،  نزيهة  شعبية،  دميقراطية  وتكون  تثيلية،  وطنية  انتخابية  أسس  على  تنهض   الفلسطيني، 
تات  جميع أبناء الشعب الفلسطيني، سواء داخل الوطن احملتل، أو في مخيمات الُلّجوء القسري ومنافي الَشّ
دات التي وضعها »ُمْلَتَقى ِفَلْسِطنْي« واقترحها إلعادة بناء م ت  في أربع جهات األرض. )ملعرفة األسس واحمُلَِدّ
ادرين عنه في ٢٤ نيسان )أبريل( ٢٠١٨، وفي ٢٢ أيلول )سبتمبر(  ف، ُيرجى الرجوع إلى اإلعالنني الَصّ

.)٢٠١٨
ة لفك املُلَحّ الوطنية  رورة  الَضّ على  ليؤكد مجدداً  ِفَلْسِطنْي«  »ُمْلَتَقى  فإن  ما تقدم،  تأسيسا على كل   رابعًا: 
 االرتباط الوظيفي واإلداري بني منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية ألن لكٍلّ من هذين الكيانني
 متطلباته املتباينة، ووظائفه احملددة، وهو األمر الذي يستوجب قصر وظائف السلطة الفلسطينية على ما ُأْنشئت
 أصاًل من أجله، أي إدارة شؤون املجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة على نحو
خ صموده، ويقوى مقاومته لالحتالل اإلسرائيلي، فال  ُيعزز ثبات الشعب الفلسطيني في أرض وطنه، وُيَرِسّ
 تكون هذه السلطة معنية بأداء وظائف سياسية، أو تأدية مهمات تفاوضية، أو االنخراط في ترتيبات أمنية مع
ا تقرر قيادة م ت ف أْن تكلفها بأدائه من مهمات متعينة، أو  سلطة االحتالل، أو مع أي طرف آخر، مبعزل عَمّ
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ة بدقة. وظائف محدَدّ
ة إلى عدم إتاحة الفرصة ألي طرف من األطراف،  خامسًا: ُيؤكد »ُمْلَتَقى ِفَلْسِطني« احلاجة الوطنية الرئيسة وامللَحّ
 باالنفراد في التحكم بالنظام السياسي الفلسطيني، وفي صلبه وعلى قمته، منظمة التحرير الفلسطينية، أو
لطة الفلسطينية التي ينبغي أن تكون تابعًة لهذه املنظمة، ال العكس. وإلى ذلك، يدعو »ُمْلَتَقى ِفَلْسِطني«  بالُسّ
األذى، من  ملزيد  وتعريضه  للشعب  األوهام  وبيع  الطاقات،  وهدر  الوقت،  تضييع  عن  الفورِيّ  التوقف   إلى 
وعلى ذلك  عن  عوضًا  الذهاب،  وإلى  وعقمها،  املزمن  عبثها  تبث  وهمية  فصائلية  مصاحلات  مالحقة   في 
روع  الفور، إلى تركيز اجلهد والوقت كله على إعادة بناء املنّظمة والّسلطة وفق األسس الواردة أعاله، وعبر الُشّ
 الفوري في تنظيم انتخابات عامة لشعب فلسطني بأسره، وفي جميع أماكن وجوده، وال سيما أَنّ تكنولوجيا
ر إجراؤها عبر األساليب والوسائل  االتصال واملعلوماتية احلديثة تتيح إمكانية إجراء هذه االنتخابات حيثما تعَذّ
 التقليدية، فاالنتخابات، ورمبا االنتخابات وحدها فحسب، هي الوسيلة الدميقراطية األجنُع، واألفضُل، لتحديد
عب الفلسطيني الذي مارس  املوازين الواقعية للقوى السياسية، وبيان االجتاهات السياسية التي تعكس إرادة الَشّ

ة. حّقه األصيل في حتديد من ميثله، وفي اختيار الَتّوجه السياسي الذي ُيطابق إرادته احلَرّ
أي  إبرام  على  اإلقدام  عدم  أو ذي صلة،  معنٍيَ  فلسطيني  طرٍف  أي  من  ِفَلْسِطني«  »ُمْلَتَقى  يطلب  سادسًا: 
نت  اتفاقات، أو االنخراط في أي تفاهمات مكتوبة أو غير مكتوبة، مع حكومة إسرائيل، وال سيما إْن تضَمّ
، بأّي نحو أو حال، في مجرى حتويل االنقسام  هذه االتفاقات والتفاهمات، ما قد يكون من شأنه أْن يصَبّ
القائم اآلن بني قطاع غزة من جهة، والضفة الغربية وضمنها مدينة القدس الشرقية من جهة ثانية، إلى انفصال 
جغرافي وسياسي، سيسهم، كما لم يسهم أمٌر غيره من قبل، في تزيق وحدة فلسطني وحلمتها: أرضًا، وشعبًا، 
وقضَيّة، ومآالت، وال سّيما أَنّ إلبرام مثل هذه االتفاقات أو التفاهمات أال يندرج في أمر سوى تكني إسرائيل 
من جني ثمار انتهاكاتها اجلسيمة حلقوق اإلنسان، وسياسة العقوبات اجلماعية التي تنتهجتها ضد قطاع غزة 

عبر احلصار الكلي طويل األمد، أو عبر شن احلروب العدوانية املدمرة. 
ى  ُيَسَمّ ما  إطار  اتفاق »أوسلو« جديد، سيندرج، بال ريب، في  الوقوع في شراك  وإلى ذلك، وبغية تفادي 
»صفقة القرن«، وسوف لن يفضي إلى شيء سوى جتزئة شعبنا، وإضعاف قدرته على النهوض بواجباته إزاء 
قضيته الوطنية، وإلى تقويض إمكانيات شروعه في استنهاض حركته الوطنية التحررية اجلامعة، فإَنّ »ُمْلَتَقى 
ِفَلْسِطني« ليرفض ذلك رفضًا قاطعًا، ويدعو الشعب الفلسطيني بأسره إلى رفضة، ومواجهته، واحليلولة دون 

وقوعه.
ونهائٍيّ  قاطع  قراٍر  بإصدار  الفلسطيني«  املركزي  »املجلس  ل  يتكَفّ بأن  ِفَلْسِطنْي«  »ُمْلَتَقى  ُيوصي  سابعًا: 
وحاسٍم، وذي آليات تنفيذية عاجلة، بشأن التحرك الفلسطيني الهادف إلى رفع احلصار اإلسرائيلي عن قطاع 
غزة، وعمل كل ما من شأنه إنهاء هيمنة سلطة حركة حماس األحادية واإلقصائية عليه )ولكال هذين الوصفني 
فة الغربية(، وذلك في تواكٍب وثيق مع إلغاء جميع القرارات  ا على حال سلطة حركة فتح في الَضّ أْن يصَحّ
واإلجراءات اإلدارية واملالية، وغيرها من »الُعُقوبات«، واملسلكيات، غير املُبررة إنسانيًا ووطنيًا، التي اتخذتها، 
ه، والتي لم يكن من شأنها إال أْن تزيد حياة األعم األغلب من  لطة الفلسطينية بحِقّ أو مارستها، حكومة الُسّ

أهله فقراً على فقر، وُبؤسًا على ُبؤس.
َنُه هذا البيان من خالصاٍت وُمْدركاٍت وطنيٍة، سياسيٍة ومجتمعيٍة،  إَنّ »ُمْلَتَقى ِفَلْسِطني«، ِإْذ يتقاسُم ما تضَمّ
ومن توصيات ذات صلة مباشرة بها، إنا ُيْدرك أَنّ حجم الّتحديات املصيرية التي حتيط بقضيتنا، والتي تتهدد 
مصير وطننا، وتستهدف ُهِويتنا الوطنية بالَتّعليق أو باإلذابة، ال ُتِكُن مواجهتها، وليس من سبيل الستئصال 
جذورها العميقة، إال سبيل إعادة إنهاض احلركة الوطنية الفلسطينية من جديد، ومن دون أدنى انتظاٍر، أو تراٍخ 
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أو تباطٍؤ، أو مماطلٍة، أو تأجيل.

ل )أكتوبر( ٢٠١٨ القدس، غزة، حيفا، رام اهلل، بلدان اللجوء ٢٥ تشرين األَوّ
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نداء صادر عن »ملتقى فلسطني«
إلى شعبنا الفلسطيني في أرض فلسطني التاريخية وفي بلدان اللجوء والشتات

صفقة القرن: محاولة لتصفية قضية فلسطني وحقوق شعب فلسطني

 تسعى اإلدارة األمريكية، مع إسرائيل، وعبر ما يسمى »صفقة القرن«، مستغلة الظروف الدولية واإلقليمية
 والعربية والفلسطينية الصعبة واملعقدة، إلى إنهاء قضية شعبنا، وتصفية حقوقه، ووأد تطلعاته الوطنية، واليوم،
 كما عبر تاريخ البشرية، تقف قوة احلق في مواجهة حق القوة، وقوة العدل في مواجهة قوة الظلم، وقوة التحرر

في مواجهة قوة االستبداد.

 وكما شهدنا، ليست تلك احملاولة األولى من نوعها، وال هي قدرا يفترض االستسالم له، فشعبنا الذي واجه،
 عبر تاريخه، املشاريع الظاملة، التي تصدر عن عقلية استعمارية عنصرية، معادية لقيم احلرية والكرامة والعدالة
 وحق تقرير املصير وحقوق اإلنسان والقرارات الدولية، سيواجه هذا املشروع، أيضا، بالتمسك بقضيته العادلة،
 بحقوقه الوطنية والتاريخية، بتعزيز صموده في أرضه، واستعادة وحدته الوطنية على أرضية النضال واملقاومة
الوجود الوحيد، في الصراع على  الطريق   الشعبية املشروعة، مهما كانت الصعوبات والتضحيات، فهذا هو 

واحلقوق، وعلى األرض واملعنى، وهو ما تثل في اإلجماع الوطني على رفض تلك الصفقة التصفوية.
لتلك الرافض  الفصائل(  وبقية  حماس  )وقيادة  التحرير  منظمة  قيادة  ملوقف  التقدير  ومع  اإلطار،  هذا   في 
 الصفقة، إال أننا نؤكد بأن ذلك ليس كافيًا وال يعفيها من مسؤوليتها في تبديد أو إضعاف أوراق القوة التي
 ميتلكها شعبنا، وعدم إعدادها له ولكياناته الوطنية اجلمعية ملواجهة تلك اللحظة اخلطيرة، وأيضا فيما انتهجته
 من خيارات سياسية، وطرق عمل وإدارة، أسهمت كلها في الوصول إلى هذه احلالة من الضعف والتفكك
في قد حتققت، أصال،  التي كانت  الوطنية  اإلجنازات  تآكل  أو  تبديد  إلى  وأدت  األمل،   واإلحباط وخيبات 

سبعينيات القرن املاضي.
سيما السبعينيات،  أواسط  منذ  والقطاع،  الضفة  في  الدولة  فكرة  على  السياسي  اخلطاب  تركيز  فإن   مثال، 
 مع إقامة السلطة وفقا التفاق أوسلو )١٩٩٣( الناقص واملجحف واجلزئي والغامض، أظهر وكأن الصراع مع
 إسرائيل بدأ مع احتالل ١٩٦٧. هكذا اعترفت القيادة بإسرائيل من دون أن تعترف بشعبنا وبحقه في تقرير
 مصيره، ووّقعت اتفاق تسوية معها دون توضيح ماهية التسوية ومآالتها، وحتولت من الصراع على ملف النكبة
 )١٩٤٨( إلى الصراع على ملف االحتالل )١٩٦٧( من دون تعريف إسرائيل كدولة محتلة )على األقل في
 الضفة وغزة(، وأخرجت الالجئني من معادالت الصراع، بتحولها من حركة حترر وطني للشعب الفلسطيني
اجلامع املعنوي  الكيان  التحرير  منظمة  همشت  إنها  ثم  األرض،  من  جزء  على  الشعب  من  جلزء  سلطة   إلى 
 للشعب الفلسطيني، من دون أن حتظى بسلطة على األرض واملوارد، ببقائها عند حدود سلطة حكم ذاتي

على الفلسطينيني في األراضي احملتلة.
 في احملصلة، وبغض النظر عن النوايا، فإن ذلك اخليار، واخلطاب، أدى إلى أول انشقاق في الوعي السياسي
 واجلسم الفلسطيني، وإضعاف مكانة منظمة التحرير، بحيث لم تربح منه ال القضية وال القيادة شيئا، علما
 أن إسرائيل ظلت متمسكة بروايتها، وبطابعها، كدولة استعمارية استيطانية عنصرية، إزاء  الفلسطينيني في
مبا متمسكة  ظلت  هي  بل  الالجئني،  الفلسطينيني  وإزاء  وغزة  الضفة  فلسطينيي  وإزاء  التاريخية،   فلسطني 
 تدعيه حقها في الضفة سيما في القدس، على ما شهدنا، علما أن حل الدولتني، أو الدولة في الضفة والقطاع،
 انتهى بتوقيع اتفاق أوسلو، مبا نص عليه، وهو ما أكدته إسرائيل في كامب ديفيد ٢ )٢٠٠٠(، وما أدركه
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الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، األمر الذي أدى إلى االنتفاضة الثانية، وها هو ترامب مع نتنياهو يعلنان 
دفن هذا اخليار، نهائيا، في تلك الصفقة.

أيضا، فإن القيادة الفلسطينية لم تفعل شيئا، بعد انتهاء االنتفاضة الثانية )أي منذ ١٥ عاما(، ووضوح انسداد 
خياراتها، برسم خيارات بديلة أو إنشاء بني قادرة على حمل خيارات أخرى، أو موازية، علما أن كثيرا من 
ذلك طرح كبديل عن خيار أوسلو في حينه، لكن التفرد بالقرار، وضعف املشاركة السياسية وتغييب األطر 
الوطنية أوصلنا إلى ما نحن فيه، وفي ذات املقدار فإن قيادة سلطة حماس في غزة ذهبت نحو خيار االنقسام، 
اليوم، من قبل السلطة في الضفة وغزة، للرفض واالنتفاض،  الدعوات  الوطنية. لذا تبدو  ما فاقم من أزمتنا 
على أهميتهما، ناقصة، ومتأخرة، وال تغطي على الفجوة بني السلطة والشعب، وعلى على استئثار السلطتني 

بالقرار، وعلى كبحهما أية حراكات شعبية سياسية أو مطلبية.
ضد  الفلسطينيني،  كفاح  كبحت  التسوية  خيار  انتهجت  التي  الفلسطينية  القيادة  فإن  احلاالت  كل  وفي 
مواجهة  في  ووحدة  وحتررا  قوة  أكثر  السلطة  إقامة  قبل  وغزة  الضفة  فلسطينيي  كفاح  بدا  بحيث  إسرائيل، 
بقرارات  حتى  أطاحت  إنها  علما  بعدها،  بات  مما  والعنصرية  واالستعمارية  االستيطانية  إسرائيل  سياسات 

املجلسني الوطني واملركزي بشأن وقف التنسيق األمني ومراجعة العالقات مع إسرائيل، من الناحية العملية.
هكذا، نحن اآلن إزاء حلظة للحقيقة، تقتضي الصراحة، السياسية واألخالقية، ولو تضمنت بعضا من قسوة 
والصمود  الرفض  إلى  الدعوات  فإن  ذلك  على  عنه،  يكتب  مما  بكثير  وأعقد  وأمر  أقسى  الواقع  إذ  ومرارة، 
واملقاومة، يفترض أن تتعزز برؤى سياسية، وبخطوات عملية، حتى تأخذ معناها. وبهذا الصدد فإننا نقترح 

اآلتي:
أوال، استعادة اخلطاب الفلسطيني املؤّسس، القائم على جوهر الصراع املتمثل في النكبة )١٩٤٨(، وتوصيف 
قضية  بني  للتطابق  االعتبار  تعيد  سياسية  رؤية  وصياغة  وعنصرية،  واستيطانية  استعمارية  كدولة  إسرائيل 
املواطنة  وحقوق  والعدالة  احلقيقة  بني  يطابق  ما  وحده  ذلك  فلسطني، ألن  وشعب  فلسطني  وأرض  فلسطني 
وحقوق اإلنسان، والقرارات الدولية ذات الصلة، والتي تكفل املساندة العاملية حلقوقنا. والتأكيد على أن أي 
حل جلزء من حقوق شعبنا ال يأتي على حساب حقوق جزء آخر، وأن أي حل يجب أن يتمثل مصالح شعبنا 
في كافة أماكن وجوده في فلسطني التاريخية وفي بلدان اللجوء والشتات، وأن الصراع على فلسطني يشمل 
الصراع على احلقوق الفردية والوطنية، وعليه فإن أي حل يفترض أن يتأسس، أيضا، على احلقوق املتساوية بني 

جميع الفلسطينيني واإلسرائيليني اليهود، ومبا ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية، وشرعة حقوق اإلنسان.
ثانيا، إعادة بناء الكيان السياسي اجلمعي القائم )منظمة التحرير( باعتباره كيانا لكل الشعب الفلسطيني في 
مختلف أماكن وجوده، بحيث ال يستثني أي جتمع في الداخل وفي اخلارج، على قواعد نضالية، مؤسسية 
وتثيلية وانتخابية ودميقراطية، والفصل بني السلطة واملنظمة إداريا ووظيفيا، مع إيجاد النظم التي تكفل إنهاء 
إدارة أحوال  السلطة في  املنبثقة عنها، مع تأكيد دور  املنظمة واألجهزة  الفساد والزبائنية واحملسوبية في بني 

املجتمع الفلسطيني في الداخل، بعد إصالحها على األسس املذكورة.
الكلفة  بني  توازن  بحيث  النضالية،  وجتاربه  وإمكانياته  الشعب،  على  تعتمد  كفاحية  أشكال  ابتداع  ثالثا، 
واملردود، وبني التضحيات واإلجنازات، والتي ميكن استثمارها سياسيا، والتي تستنزف العدو، وتنمي تناقضاته 
أكثر مما تستنزف شعبنا الفلسطيني، وجتعل االحتالل باهظ التكاليف يضطر معها أن يعيد حساباته في جدوى 
االستمرار في سياسة االستعمار االستيطاني، سيما أننا في صراع طويل، ال ميكن حسمه من طرفنا إال بتوفر 

الظروف العربية والدولية املناسبة.
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أنشطة، مبجموعة  للقيام  والشتات  اللجوء  وبلدان  الوطن  في  شعبنا،  وبنات  أبناء  لكافة  دعوة  نوجه   رابعا، 
 حسب الظروف املتاحة، للتعبير عن رفضهم لصفقة القرن واإلعالن عن استعدادهم لالستمرار في النضال إلى
 أن يحقق الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره فوق تراب وطنه، والتأكيد بأننا لن نتنازل عن حقوقنا.
التي تقتضي الصفقة  العربي ملواجهة تلك  العالم  التحرر والتقدم والدميقراطية في   وهذه مناسبة لدعوة قوى 
مشاريع من  الضد  على  يقف  وعنصري،  واستيطاني  استعماري  املنطقة، ككيان  في  إسرائيل  وجود   شرعنة 
مع للتضامن  للسالم  احملبة  والقوى  العالم  أحرار  نناشد  كما  العربي.  العالم  في  والتقدم  والدميقراطية   التحرر 

شعبنا باعتبار أن تلك الصفقة تستهدف تقويض الشرعية الدولية وقيم العدالة واملساواة وحق تقرير املصير.
العمل وطرق  اخليارات  عمر  من  صفحة  طي  يتم  رمبا  وخارجها،  فلسطني،  في  الصامد،  األبي  شعبنا   يا 
 الفلسطينية، التي مت انتهاجها في املرحلة املاضية، لكن ذلك ال يعني وال بأية حال أن قضيتنا ستنتهي، ألن
 قضايا احلرية والعدالة ال توت، فهي تبقى، ما بقي الشعب على إميانه بقضيته وحقوقه، وما بقي على صموده

وتضحياته وبطوالته، وهذا ما أثبته شعبنا طوال املئة عام املاضية.
القدس، حيفا، رام اهلل، غزة، بلدان اللجوء والشتات )٢٠٢٠/١/٢٨(
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تصريح لـ »ملتقى فلسطني« 
بخصوص مشاركة فلسطينيي ١94٨

 في االنتخابات اإلسرائيلية

إن احتدام النقاش بشأن االنتخابات اإلسرائيلية، بني الفلسطينيني جميعا، في كافة أماكن وجودهم، هو ظاهرة 
صحية، وضرورية، تؤكد وحدتنا كشعب، كما تؤكد ترابط كفاحنا من أجل حقوقنا الفردية واجلمعية، أو 
املدنية والوطنية.إن »ملتقى فلسطني«، الذي يعّبر عن مجموعة من املثقفني واألكادمييني والكتاب والفنانني 
في فلسطني التاريخية وبلدان اللجوء والشتات، يرى ضرورة احلذر من أية أوهام تنبني على حتصيل حقوق 
شعبنا عبر الكنيست، أو عبر حصر كفاح قوانا السياسية من اجل حتصيل مقاعد في الكنيست، ليس بسبب ما 
بينته االنتخابات من انحياز أغلبية اإلسرائيليني اليهود نحو اليمني القومي والديني، فقط، وإنا ألن الكنيست 
االحتالل  لليهود، وتشريعه  قومية  إسرائيل دولة  باعتباره  لتشريع مصادرة حقوقنا كشعب،  منّصة  مبثابة  هو 
األرض  أصحاب  والفلسطينيني  اليهود  مواطنيه  بني  احلقوق  في  والتمييز  األراضي،  ومصادرة  واالستيطان 
األصليني.اآلن، وعلى ضوء ما حصل، بخاصة جلهة تفكيك القائمة املشتركة، وجلهة ارتفاع نسبة التصويت 
العربي لألحزاب الصهيونية، فإننا نؤكد على ضرورة إطالق حوار يهدف الى مراجعة ونقد مفاهيم وطرق عمل 
وحتالفات قوانا السياسية إن في االنتخابات، أو خالل مسيرتها السياسية، مبا في ذلك عملها في الكنيست، 
أنسب  أنه  نعتقد  والذي  فلسطني«،  »ملتقى  إليه  يدعو  الذي  البديل  إن  الفلسطيني.  املجتمع  في  وجتربتها 
متماسك  تثيلي  إطار  ببلورة  مقاطعتها،  أو  االنتخابات  في  املشاركة  فكرتي  بني  باملزاوجة  يتمثل  وأجدى، 
لهذا اجلزء من شعبنا، بشكل مستقل وموازي لوجود ممثلني في الكنيست. لذا فاننا ندعو الى انتخاب »جلنة 
املتابعة العربية« ألجل االرتقاء بدورها وبناها وطبيعة تثيلها، على قواعد دميقراطية وانتخابية، لتكون مبثابة 
كيان سياسي جمعي )برملان( لفلسطينيي ٨٤، ورديفا لألعضاء العرب في الكنيست، وإسنادا لهم، وبنفس 
الوقت يكون متحررا من اعتبارات العضوية في الكنيست، وكجسر للربط مع منظمة التحرير الفلسطينية، 
أجل حقوقنا  من  يعزز من كفاحنا  الذي  هو  اإلطار  أن هذا  هنا  يفوتنا  وال  بنائها.  إعادة  بعد  أي  مستقبال، 
الوطنية، والتعبير عن أنفسنا كجزء من شعب، أما املشاركة في الكنيست، من دون مبالغات، هي فقط اداة قد 
تسهم براي البعض، وعلى رأسهم األحزاب الفاعلة في ٨٤، في الدفاع عن حق هذا اجلزء من شعبنا في املساواة 
واملواطنة في أرضنا، كما في فضح الطابع االستعماري االستيطاني العنصري إلسرائيل.هذا هو البديل الذي 
ندعو إليه بدل العزوف عن املشاركة في االنتخابات او اعتبار الكنيست هدفا بحد ذاته، حزبيا أو شخصيًا، 
ومبا يخدم تطوير قوانا احلزبية، وتعزيز صمود شعبنا، والدفاع عن هويته وحقوقه الوطنية، وتأكيد اعتبارنا جزء 
من الشعب الفلسطيني، ونضالنا جزء من نضاله من أجل استعادة حقوقنا الوطنية املشروعة. ملتقى فلسطني. 

٢٠ نيسان/ ابريل ٢٠١9
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نداء للتوقيع من أجل انتخاب مجلس وطني فبسطيني
)٢٠٢٠/٦/١٦(

 حن مجموعة من أبناء الشعب الفلسطيني، في فلسطني التاريخية وبلدان اللجوء والشتات، نطالب بانتخاب
 مجلس وطني فلسطيني، باعتبار ذلك اخلطوة األولى إلعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، الستعادة دورها
 ككيان سياسي يعبر عن الشعب الفلسطيني، في كافة أماكن وجوده، وكقائد لكفاحه، على قواعد وطنية

وكفاحية ومؤسسية وتثيلية وانتخابية.
  وتتضاعف احلاجة إلى هذه اخلطوة في ضوء تغّول املشروع الصهيوني-األمريكي عبر خطة »صفقة القرن«،

 التي تسعى إلى تصفية قضية فلسطني وشعبها، وتشريع االستيطان وتهويد القدس، وهي تنسجم مع إعالن
املتحدة. والواليات  إسرائيل  والتفاهمات مع  االتفاقيات  التحرير من جميع  الفلسطينية حتلل منظمة   القيادة 
التحرير كممثل مبنظمة  التمسك  عليه حول  ال خالف  الذي  اجلمعي  التأكيد  من  أيضا  تنطلق  دعوة   وهي 
شرعي وحيد لشعبنا الفلسطيني. إن قناعتنا بهذه اخلطوة تستمد مشروعيتها، وضرورتها من اجلوانب اآلتية:
 ١ ـ نصوص النظام األساسي للمنظمة في مادتيه )٤ ـ ٥( وجاء فيهما: »الفلسطينيون جميعًا أعضاء طبيعيون
قبل من  املباشر  االقتراع  طريق  عن  الوطني  املجلس  أعضاء  »ينتخب  الفلسطينية«...و  التحرير  منظمة   في 
 الشعب الفلسطيني«...وذلك يفيد بأن قاعدة االنتخابات هي األساس وأن التعيني ونظام احملاصصة الفصائلية
تكن باتت  واملعلوماتية  االتصال  وسائل  تطور  بأن  علمنا  مع  العكس،  وليس  استثناء،  مبثابة   )»الكوتا«( 

الفلسطينيني في كافة أماكن وجودهم من املشاركة في االنتخابات، وفق آليات مناسبة.
 ٢ ـ إننا إذ نحترم ونؤيد كل دعوات ومبادرات احلوار وطني، على كافة املستويات، وفي كل األوقات، ال يغيب
 عنا إخفاق ذلك اخليار، بحكم تسك »فتح« بسلطتها في الضفة وتسك »حماس« بسلطتها في غزة، ما يعني
 أن إعادة القضية للشعب، والعودة إلى النظام األساسي ملنظمة التحرير، عبر الية االنتخاب، هو املدخل املطلوب

 للخروج من هذا املأزق، ولتنظيم التوازنات الداخلية في املعادالت السياسية الفلسطينية بطريقة دميقراطية.
 ٣ ـ   إن الدعوة إلى هذا اخليار تستمد مشروعيتها، أيضا، من ضرورة إعادة بناء منظمة التحرير، على قاعدة
 رؤية وطنية جامعة تستعيد التطابق بني قضية فلسطني وأرض فلسطني وشعب فلسطني، باالنطالق من وحدة
 شعب فلسطني في كافة أماكن وجوده، وبالتحول من استراتيجية الصراع من أجل جزء من األرض، فقط، إلى

الكفاح من اجل األرض كلها والصراع على احلقوق الوطنية، واحلقوق الفردية واجلمعية للفلسطينيني.
 ٤ ـ إن الدعوة النتخاب مجلس وطني فلسطيني، تنطوي على العمل من أجل الفصل اإلداري والوظيفي بني
 املنظمة والسلطة، واستعادة حركتنا الوطنية لطابعها كحركة حترر وطني، واستعادة التطابق بني الشعب واألرض

والقضية.
 ٥ ـ إن النظام الداخلي للمنظمة )املادة ٧( ينّص على أن »املجلس الوطني هو السلطة العليا ملنظمة التحرير،
 وهو الذي يضع سياسة املنظمة ومخططاتها وبرامجها«، لذا فمن شأن انتخاب مجلس وطني، أن يفعل طاقات
الشعب الفلسطيني كلها، ويرسخ روح املؤسسة والقيادة اجلماعية والدميقراطية في العمل الوطني الفلسطيني.
 لنتحّد في صوت واحد من أجل انتخابات شاملة، يشارك فيها الفلسطينيون في كل مكان، تهد إلعادة بناء

الكيان الفلسطيني اجلامع للكل الفلسطيني، املتمثل في منظمة التحرير الفلسطينية.



39



40





 َنْحُن مجموعة من أبناء الشعب الفلسطيني، املقيمني في
َتاِت،  أرض فلسطني التاريخية، وفي بلدان الُلّجوء والَشّ
ى تشكيل ِمْنَبٍر، أو  نشتغل على مبادرة أو فكرة تتوَخّ

، عِب الفلسطينِيّ  ملتقى، يحاول الَتّعبيَر عن ُحُقوِق الَشّ
 وتطلعات أغلبيته، دون أن يعني ذلك إنشاِء حزٍب،
ا  أو جبهة، أو أِيّ إطاِر تنظيمِيّ أخر، فهذه املبادرة إَنّ
ِد عهم وَتعَدّ ُل األفراد املنضوين في إطارها، على تنُوّ  ُتَِثّ

 منظوراتهم الفكرَيّة والسياسية، من الذين يجتمعون على
 قواسم مشتركة، انطالقًا من شعورهم باملسؤولية، ومن

 إدراكهم للمخاطر اجلسيمة اَلّتي حتيُط بقضيتهم الوطنية
واإلنسانَيّة.


