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مقدمة
منذ حوالي عشرين عاما لم يعقد المجلس الوطني أي جلسة عادية ،بالرغم من كونه أعله سهلطة هي
منظمة التحريهر .ويهن

النظهام ااساسهي عله أن دورة المجلهس اله

كههس سههنة .والجلسههة اليتيمههة التههي عقههدها المجلههس ههي
لمسء الشواغر الناجمة عن و اة الل

سهنوا ،،وعله رهرورة عقهده

/أغسههطس  9002هههي جلسههة غيههر عاديههة

أعراء اللجنة التنفيذية.

أالههار عههدم عقههد المجلههس الههوطني ،بههالرغم مههن كههس التطههورا ،والتغيي هرا ،والعواوههخ والملههاطر التههي
تعرر ،لها القرية الفلسطينية ،تساؤال ،حوس مهد تماليله وشهرعيت  ،هي حهين نه
للموههالحة الوطنيههة الموي ه

"اتفها القهاهرة"

ههي  4أيههار  9022عل ه "أن الموههلحة الوطنيههة تقترههي تشههكيس مجلههس

وطنههي جديههد بمهها يرههمن تماليههس القههو والفوههاطس وااح ه ا

الوطنيههة واإلس ه مية جميعههها ،وتجمعهها،

شعبنا ي كس مكان ،والقطاعا ،والمؤسسا ،والفعاليها ،والشلوهيا ،كا هة ،باالنتلها
و قا لمبدأ التماليس النسبي ،وبالتوا

حي

يتعذر إجراء االنتلابا ،و

حيالمها أمكهن،

ليا ،ترعها اللجنهة المنبالقهة

طار جبهويا عريرها
عن اتفا القاهرة ذار/مارس  ،9002والحفاظ عل منظمة التحرير الفلسطينية إ ا
طار جامعا ومرجعية عليا للفلسطينيين ي الوطن والمنا ي".
واطت ا وطنيا شام وا ا
ودعا االتفا لجنة تفعيس المنظمة (اإلطار القيادي المؤي - ،الذي سيمارس عمله إله حهين انتلها
المجلس الوطني الجديد من دون المساس بو حيا ،اللجنة التنفيذيهة) إله "تشهكيس لجنهة متلووهة
إلعههداد يههانون االنتلابهها ،للمجلههس الههوطني ور ع ه إليههها ،وور ه ااسههس وايليهها ،للمجلههس الههوطني
الفلسطيني".
إن عدم عقد المجلس ال يرجع إلى وقوع االنقسام الذي حصل منتصف العام  ،7002وانما مستمر
منذ عقدين من الزمن ،ويعود إلى أسباب عدة ،منها:
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 إن هن ههاا تعارره ها جوهريه ها ب ههين ت س ههيس الس ههلطة عله ه أس ههاس "اتف هها أوس ههلو" وب ههين تفعي ههس
المنظم هة ،ويههد ال أبههال إذا يل ه ،و ه مهها ألبرنههي ب ه عههدد مههن القيههادا - ،دالههس حرك هة ههت
ار أميركيها إسهراطيليا لره له العههر يقرههي بتجميههد
والمنظمهة وحركهة حمههاس  -إن هنههاا يهر ا
المنظمههة واالحتفههاظ بههها للقيههام بمهم هة ألي هرة ،وهههي إنهههاء الو هراخ مههن ل ه س تويي ه االتفهها
النهههاطي باسههم الشههع

الفلسههطيني كل ه  ،ان عقههد المجلههس الههوطني بعههد تويي ه "اتفهها أوسههلو"

ال ههذي يه ه م القر ههية الفلس ههطينية يس ههتدعي بق ههوة الحق ههو الوطني ههة الفلس ههطينية ،ويعي ههد االعتب ههار
للقرههية الفلسههطينية التههي تجمه الشههع

الفلسههطيني ههي جميه أمههاكن تواجههده ،وبالتههالي يعريههس

الجهود الرامية إل التووس إل "تسوية" بوورة أيس ما يمكن أن يقهاس عنهها إنهها تنهتق

مهن

هذه الحقو .
 إن االتجاه المرك ي هي القيهادة الفلسهطينية انطله مهن تقهديرا ،لاططهة به ن الدولهة الفلسهطينية
عل مرم حجر ،وأن تهميش منظمة التحربر يفت الطري لجعس "اتفا أوسلو" مرحلة عل
طريه ه إنه ههاء االح ههت س وايام ههة الدول ههة الفلس ههطينية عله ه ح ههدود  .2221و ههي ه ههذا الس ههيا ،
ترههلم دور السههلطة المنبالقههة ع هن "اتفهها أوسههلو" عله حسهها

منظمههة التحريههر التههي أوجههدتها

وأعطتها الشرعية الفلسطينية.
 ساهم االنقسام ي عدم عقد المجلس الوطني ،ان عقده هي ظهس الله خ سهيكرس االنقسهام،
وبحاجههة إل ه توا ه وطنههي ،لههذا لههم تههنج كههس الح هوارا ،واالتفايهها ،والجهههود التههي بههذل ،ههي
تحقيقه ه  ،مه ه أن إنه ههاء االنقس ههام واس ههتعادة الوحهههدة ر ههرورة وطني ههة ول ههيس مج ههرد لي ههار مهههن
الليارا ،،وعنوان اابر عقد مجلس وطني يمالس إرادة الشهع

الفلسهطيني بملتلهخ تجمعاته

وأطيا وتيارات وأجيال .
المفاري ههة أن االنقس ههام د

نوعه ها م ههن الحي ههاة ههي بع ههس مؤسس هها ،منظم ههة التحري ههر (اللجن ههة

التنفيذية والمجلس المرك ي) ،ان حووس "حماس" عل أغلبية مقاعد المجلس التشريعي ي
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االنتلابهها ،االي هرة ،والحسههم العسههكري/االنق ه

الههذي نفذت ه ههي يطههاخ غ ه ة اسههتدع بعههس

االهتمام بمنظمة التحرير ،كون "حماس" غير منرمة إليها.

الدعوة إلى جلسة غير عادية
طلبهه ،اللجنههة التنفيذيهة ههي البيههان الوههادر عههن اجتماعههها االيههر يههوم السههب ،الموا ه 9022/8/99
مهن رطههيس المجلههس الههوطني عقههد جلس هة غيههر عاديههة للمجلههس الههوطني ههي أسههرخ ويهه ،ممكههن ،بحجههة
اسهتقالة عههدد كبيههر مههن أعرههاء اللجنههة التنفيذيههة تباينه ،االبههار حههوس مهها إذا كههانوا عشههرة أو تسههعة أو
أكالر ،من رمنهم الهرطيس .وبعهد أن ر هس رطهيس المجلهس هي البدايهة االسهتجابة لطله
جلسة غير عادية تقوم بانتلا

الهدعوة لعقهد

جمي أعراء اللجنة التنفيذية؛ تووس إل تسهوية مه الهرطيس عبهاس

بالههدعوة إله جلسههة عاديههة ههي رام ا  ،يتلوههها مباشهرة دعههوة لجلسههة غيههر عاديههة بمههن حرههر ههي حالههة
عههدم تههو ر النوهها
انتلا

(النوهها

لههن يتههو ر بحكههم مكههان عقههد المجلههس وسههرعة الههدعوة) ،عل ه أن يههتم

جمي أعراء اللجنة التنفيذية ي كلتا الحالتين.

ويههذكر أن الفقهرة (ج) مههن المههادة  24مههن النظههام ااساسههي لمنظمههة التحريههر تتحههد

عههن إمكانيهة عقههد

اجتماخ غير عادي ي حالة "القوة القاهرة" .و ي ههذه الحالهة يعقهد المجلهس بمهن حرهر دون نوها
هر بمههسء الش هواغر ولههيس
الاللالههين المطلههو عنههد عقههد أي جلس هة عادي هة ،ويكههون جههدوس أعمال ه منحوه ا
انتلا

لجنة تنفيذية جديدة ،ان الجلسة العادية هي واحبة الو حيا ،بتغيير اللجنة التنفيذيهة ،وال

يوجد أي ن

ي النظام ااساسي يشهير إله أن اسهتقالة أي عهدد مهن ااعرهاء ،بمهن هيهم الهرطيس،

يجعس اللجنة بكامس أعراطها بحكم المستقيلة( .وللم يد حوس هذا اامر ،راج المقهاس المههم للهدكتور
أنيس موطف ياسم "الشرعية الفلسطينية ي لطر" ،المنشور بتاريخ .)9002/8/94
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دوافع الدعوة إلى عقد المجلس الوطني
الدددافع الرسيسدددي ورات االسدددتقالة هندسدددة اللجندددة التن يذيدددة للمنظمدددة ،لتصدددبن منسدددجمة أ دددر مدددع
سياسات الرسيس ،والخوف من ما يزعم أنه ت تل لبعض األشخاص المعارضين للرسيس بتعداون مدع
أطراف خارجية ،والتخلص من بعض أعضاسها المختل ين معه تحت راية "التجديد".
وهناك دوافع أخرى ساهمت في اتخاذ هذا القرار:
 حالة اإلحباط لد الرطيس والقيادة الفلسطينية الناجم عن شهس كهس الجههود والمبهادرا ،الراميهة
إل استطناخ المفاورا.،
 انتلا

حكومة أكالر تطر ا ي إسراطيس ،والحدي

عهن ييامهها بهرجراء مفاورها ،غيهر مباشهرة

م ه "حمههاس" للتووههس إل ه اتفهها هدنههة طويل هة اامههد ،مههن ش ه ن تعمي ه االنقسههام ،وي يههد مههن
ملاطر تحول إل انفواس.
 تللههي اإلدارة ااميركي ههة عههن جهوده هها السههتطناخ المفاور هها ،،وعههدم اس ههتعداد أط هراخ دولي ههة
ألر  ،لاوة أوروبا واامم المتحدة ،للقيام بعمس حقيقي لسد الفراغ الناجم عن تراج اهتمام
اإلدارة ااميركية بهما يسم "عملية الس م" ،وترجي أن إدارة أوباما ستقوم بمراراة إسراطيس.
 إجراء مفاورا ،تويي االتفا النووي م إيران ،ما يعنهي أن الرهغوط سهتمارس مهن أطهراخ
أوروبية ،وربما عربية ،عل الجان
تنتق

الفلسطيني للقبوس بحلوس ج طية ،أو التساو م مبادرا،

من الحقو الفلسطينية غير يادرة م ذلا عل أكالر من إدارة الوراخ.

 ت ارجه ه أولوي ههة القر ههية الفلس ههطينية عربي هها جه هراء التط ههورا ،العاو ههفة ههي العدي ههد م ههن البل ههدان
العربية.
 عدم استعداد القيادة الفلسطينية لش الطري لرؤية جديدة ولارطهة طريه يهادرة عله التعامهس
م ه التحههديا ،التههي تواجهههها القرههية الفلسههطينية ،وتفرههيلها انتظههار التطههورا ،عل ه وههعيد
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إحياء "عملية الس م" ،واستلدام المقاومة الشهعبية والمقاطعهة والتوجه إله المؤسسها ،الدوليهة
ومحكمة الجنايا ،ي سبيس الرغط من أجس تحقي هذا الهدخ.


شههس كههس الجهههود والمبههادرا ،الراميههة إل ه إنهههاء االنقسههام واسههتعادة الوحههدة الوطنيههة ،وتذبههذ
الرطيس وأوساط ييادية نا ذة بين اللوخ من تقدم "حماس" من ل س اعتراخ إسراطيلي وعربي
ودولي بها ،وبهين اامهس بانهيارهها تحه ،وطه ة أ مهة ع يتهها مه موهر وسهوريا وايه ارن ،وعهدم
نجاحها ي توحي ع يتها م السعودية حت اين ،واحتماال ،تغير الحكم ي تركيا.

 يههر المههؤتمر السههاب لحركههة ههت  ،وتوههاعد الل هها ،بههين ااجنحههة الملتلفههة والهرطيس حههوس
كيفية عقده ونتاطج .
 بدء معركة الل ة ي مرحلة ما بعد الرطيس محمود عباس ،وتفايم الوراخ عل مواي القهوة
والنفوذ ،وتحوس الرطيس إل الع

رطيسي ي السعي لحسم نتاطج هذا الوراخ مسبقا.

 تآكس شرعية مؤسسا ،المنظمة بسب

عدم تجديدها ال باالنتلابا ،وال بالتوا .

ددل مددا سددبإ أدى إلددى اتخدداذ خطددوة الدددعوة إلددى عقددد جلسددة المجلددس الددوطني ،مددن أجددل تجديددد
المنظمة وت عيل اللجنة التن يذية ،ومواجهدة المخداطر الداخليدة والخارجيدة ،وت بيدت برندامر الدرسيس
انسجاما وطواعية للرسيس وسياساته.
وسلطته االن رادية من خالل جعلها أ ر
ً

موقف "حماس" من اجتماع المجلس الوطني
اعتبه ههر" ،حمه ههاس" أن اله ههدعوة إل ه ه عقه ههد جلسه ههة غيه ههر عاديه ههة للمجله ههس اله ههوطني انق به هها عل ه ه اتفه هها
الموههالحة ،وتكريسهها لههنهج التفههرد واإليوههاء الههذي ينتهجه الهرطيس "أبههو مهها ن" وحركههة ههت  ،وذلهها مههن
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دون أن تبههذس أي جهههد حقيقههي للههد اخ عههن وجهههة نظرههها ،ولههم تبههد اسههتعدادا جههديا للمشههاركة ،لههم ت هدخ
"حماس" مال إل عقد جلسة المجلس ي يطاخ غ ة ،أو ي أي مكان يتمكن جمي أعرهاء المجلهس
من الوووس إلي  ،أو استعدادا للمشاركة ي التحرير لعقد المجلس الوطني القديم ،بهس تمترسه ،وراء
الدعوة إل تطبي ما جاء ي اتفا الموالحة ،م أن بمقدورها أن تدعو إل تشكيس لجنة تحريرية
للمجلههس الههوطني القههديم ،أو أن يقههوم اإلطههار القيههادي المؤيهه ،للمنظمههة بالتحرههير؛ ان ااولويههة لههد
"حم ههاس" تكه هريس س ههلطتها االنفرادي ههة ههي يط ههاخ غه ه ة ،واالعته هراخ بش ههرعيتها إسه هراطيليا وعربي هها ودولي هها،
لوووهها بعههد المؤش هرا ،عل ه وجههود تقههدير لههاط لههد الحركههة بش ه ن حههدو تغييههر ههي الموايههخ
هر
هر كبيه ا
اإلس هراطيلية وااوروبي هة والدولي هة إ اء التعامههس م ه "حمههاس" ،إذ تتههوهم "حمههاس" ب ه ن هنههاا تغيه ا
والترايهها عل ه وشهها الحههدو مههن دون أن تقههوم بههاالعتراخ وويههخ المقاومههة واالسههتعداد لتههو ير اامههن
ل حت س.
إن مودر ااوهام ينب من التسهي  ،التي يدمتها إسراطيس عن طري تلفيخ الحوار و يهادة حركهة
انتقاس اا راد والبراط عبهر المعهابر ،وتلهوي الوسهطاء مهن دون ت كيهد إسهراطيلي برمكانيهة إيامهة مينهاء
عههاطم كلطههوة أول ه يمكههن أن يتلوههها مينههاء بحههري إذا يههدم" ،حمههاس" نموذجهها ،مههن ل ه س عههدم حفههر
اانفها الهجوميهة وعههدم تطهوير السه م ومهاجمهة إسهراطيس ،وذلها هي سههيا اتفها هدنههة طويلهة اامههد
بههين "حمههاس" واس هراطيس ،عل ه أسههاس معادلههة حفههظ أمههن إس هراطيس مقابههس تلفيههخ الحوههار وتسهههي ،،
إرهها ة إل ه تك هريس سههلطة "حمههاس" ههي غ ه ة وتعمي ه االنقسههام ،إذ تكههون "حمههاس" يههادرة عل ه

ههرس

اامن ومن سيطرة تنظيما ،تكفيرية ومتطر ة عله القطهاخ ،عله أن تبقه رهعيفة وغيهر يهادرة عله
مواجهة إسراطيس.
إن الفجوة ما بهين مها تريهده إسهراطيس ومها يمكهن أن تقبهس به "حمهاس" كبيهرة ،وههي تعطهي الفروهة لبهذس
جهود لسهطينية مهن أجهس وره التفهاوس حهوس الوره

هي يطهاخ غه ة هي سهيا التماليهس الفلسهطيني

كل واعادة إحياء الو د المفاوس الموحد الذي شكس أالناء العدوان اإلسراطيلي االير عل يطاخ غ ة.
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السيناريوهات المحتملة لعقد المجلس الوطني

السيناريو األول :عقدد جلسدة عاديدة بنصداب ال ل دين مدن دون أي تحضدير حقيقدي تحتاجه الجلسهة
العادية ،بما ي ذلا تقهديم تقهارير شهاملة مهن اللجنهة التنفيذيهة عهن عملهها له س الفتهرة بهين الجلسهتين،
تشمس الجوان

السياسية والقانونية والمالية.

فور إلى جلسة غير عاديدة بمدن
السيناريو ال اني :عدم توفر النصاب في الجلسة العادية ،والدعوة ًا
جميه أعرهاء اللجنهة التنفيذيهة المسهتقيلين وغيهر

حضدر ،وتجهاو النظهام ااساسهي مهن له س انتلها
المستقيلين.

تحويل المنظمة إلى فريإ
إن عقهد المجلههس عله هههذه الشهاكلة االنفراديههة يوجه رهربة يويهة للمنظمهة ،ويحولههها إله منظمههة عله
مقاس شل
للشع

 ،أو ي أحسن ااحواس تمالس ريقا واحدا وال تحا ظ عله كونهها الممالهس الشهرعي الوحيهد

الفلسطيني ،وهذا سيساهم ي تعمي االنقسام و يادة احتماال ،تحول إل انفواس .المجلس

الههوطني الههذي يسههتجي
وال توا

للموههلحة الوطنيههة ال بههد أن يسههتند إل ه االحتكههام إل ه انتلابهها ،حي ه

أمكههن،

وطني حيالما يتعذر إجراء االنتلابا ،،وال بد أن يشهد هي جلسهات مراجعهة عميقهة وجريطهة

للتج ههار الماره هية ،إر هها ة إله ه تقي ههيم ومحاس ههبة اللجن ههة التنفيذيه هة عله ه أعماله هها الس ههابقة ،عله ه ك ههس
المستويا ،وااوعدة السياسية والقانونية واإلدارية والمالية.
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كمهها مههن ااهميههة بمكههان أن يقههر أي مجلههس وطنههي برنامج ها سياسههيا ملتلف ها كلي ها عههن برنههامج "اتفهها
أوسههلو" والمفاورهها ،الالناطيههة والرهههان عله مهها يسههم "عمليههة السه م" ،ان الجلسههة غيههر العاديههة لههيس
من و حيتها تغيير البرنامج السياسي .برنامج متطور عن برنامج المقاومة المسلحة كليار أحادي
هادر عل ه حماي هة القرههية والمكتسههبا ،المتبقي هة ،وتههو ير
وغيههر م هرتبط برسههتراتيجية واحههدة ،إذ يكههون يه ا
مقوما ،الومود والتواجد البشري وتقليس االطار واللساطر وتوظيخ الفر .

التوصيات واستشراف المستقبل
 تأجيل الدعوة لعقدد المجلدس الدوطني منتصدف شدهر أيلدول الجداري ،والعمهس عله عقهد دورة
عادي ههة للمجل ههس ال ههوطني ،ي ههتم التوا ه ه عله ه التحر ههير الجي ههد له هها م ههن يب ههس اإلط ههار القي ههادي
المؤيهه ،،م ه االلت ه ام بمهها ورد ههي النظههام ااساسههي لمنظمههة التحريههر ،باعتمههاد القاعههدة التههي
تههن
انتلها

عل ه أن المجلههس الههوطني ب غلبيههة اللالههي أعرههاط هههو الجهههة الوحيههدة الملولههة برعههادة
اللجنههة التنفيذيهة للمنظمههة بكامههس أعرهاطها ،أو مههسء الشهواغر هي عرههويتها ،والعمههس

عل تو ير ر

المشاركة المتساوية لجميه أعرهاء المجلهس عهن طريه إجهراء االتوهاال،

ال مهة لعقههد دورة عاديههة ههي أحههد البلههدان العربيههة ،وبههذس كههس الجهههود مههن أجههس تههذليس العقبهها،
التي تحوس دون مشاركة ااعراء من ملتلخ التجمعا ،والفواطس واالتجاها.،
 تش يل مجلس وطني جديد ت لف في التحضير له لجنة تحضيرية ترم مماللين عن ملتلخ
القههو ومههن الشلوههيا ،االعتباريههة ،أو لجنههة مههن الحكمههاء التههي يههتم التوا ه عليههها ،إذ ترههم
أشلاوا اعتباريين مشههودا لههم ،ولهيس لههم مطهام شلوهية ،وال يريهدون تسهلم أي مناوه
ههي السههلطة والمنظمهة .وتقههوم اللجنههة بالتيههار أعرههاء المجلههس الههوطني عله أسههاس معههايير
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مورههوعية يتف ه عليههها ،مههن رههمنها تحقي ه مبههدأ إج هراء االنتلابهها ،حيالمهها أمكههن وبههالتوا
الوطني عندما يتعذر إجراء االنتلابا.،
إذا لم يتم التوا ه عله مالهس ههذه اللطهوة بمبهادرة مهن القيهادة والقهو كمها ههو متويه  ،يمكهن أن توهب
يرية نرالية تفهرس بالكفهام السياسهي والشهعبي المتعهاظم .أو يحرهر للمجلهس الهوطني الجديهد مهن
يبس اإلطار القيادي المؤي ،بتركيبته المتفه عليهها هي "اتفها القهاهرة" ،مه إرها ة مماللهين عهن المهرأة
والشبا

والشهتا ،،عله أن يعقهد هي القهاهرة أو الج اطهر أو أي عاوهمة عربيهة يهتم التوا ه عليهها ،أو

بوورة ترمن مشاركة جمي أعراء المجلس الوطني.
المنظمة تمالس الشع

الفلسطيني بملتلهخ تجمعاته ومكوناته وتيا ارته ويهواه دالهس المنظمهة ولارجهها

وليس الفواطس قط ،ومؤسساتها تآكل ،شرعيتها بسب

طوس المدة و شلها ي تحقيه برنامجهها ونمهو

الكالير من الظواهر السلبية عل بنيتها السياسية واإلدارية والتنظيمية.
جهدوس أعمههاس ههذا المجلههس االتفها عله ميالها وطنههي يجسهد القههيم والقواسهم المشههتركة ،وعله برنههامج
سياسه ههي وأسه ههس تمالي ه هس الشه ههع

الفلسه ههطيني ه ههي المجله ههس ،بمه هها يتناس ه ه

م ه ه اللب ه هرا ،والمسه ههتجدا،

والتطههورا ،التههي حوههل ،منههذ ت سههيس منظمههة التحريههر وحت ه اين( .للم يههد حههوس هههذا اامههر ،ارج ه
واليقة إعادة بناء مؤسسا ،منظمة التحرير ،التي أودرها مرك مسهارا ،العهام  9022رهمن مشهروخ
دعم وتطوير مسار الموالحة الوطنية).

*******
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إن بني ههة منظم ههة التحري ههر ومؤسس ههاتها ويواه هها وأشلاو ههها ليس هه ،مؤهل ههة للنه ههوس ب ور ههاخ الش ههع
الفلسههطيني ،ومهها يتطلبه ذلهها مههن تجديههد وتغييههر واوه م شههامس ههي كههس مكونهها ،ومؤسسهها ،منظمههة
التحرير السياسية والقانونية واإلدارية والتنظيمية؛ لذا ال بد لتحقيه ههذا الههدخ العمهس عله اسهتنهاس
ومشاركة الشع

الفلسطيني ،واح

المولحة ي التغيير ،بحي

ال يبقه متلقيها للنتهاطج السهلبية لمها

هر للموههال المتولههدة وتقاليههد العمههس المتحكمههة إدراا رههرورة
تقههرره القيههادة والقههو التههي لههم تسههتط نظه ا
تغييههر الههرؤ واإلسههتراتيجيا ،المعتمههدة ،انههها ووههل ،جميعههها إله الطريه المسههدود ،واله أن تعههيش
القرية واحدة من أسوأ اللحظا ،التي مر ،عليها منذ ت سيسها.
إن الكفام من أجس تغيير المنظمة ال بد أن يكون من لارجها أساسا ،أي أن يترك من "تحه ،لفهو "
من دون تبني مويخ عدمي من القو القاطمة ،واالنفتام عليهها إذا مها أبهد ،أي اسهتعداد للتغييهر ،مه
رههرورة التمسهها بمراجعههة شههاملة وعميقههة للتجههار واا كههار والسياسهها ،المعتمههدة سههابقا ،عل ه أسههاس
نهههج نقههدي علمههي يكههون هاجسه الوحيههد البنههاء عله اإلنجهها ا ،والمكاسه
االطاء والالغرا ،والنواي
الشع

والفساد.

بحاجة إل تيار وطني الاله

يههؤمن بالمسههاواة وتكهها ؤ الفههر
العامة ،وال و ماللما يدا

ونقههاط القههوة ،والههتلل

مههن

يحمهس يرهايا الشهع

الفلسهطيني أينمها كهانوا ،ويكهون ديمويراطيها

والمشههاركة والعدالهة االجتماعيههة ،ويههدا

عههن حقههو اإلنسههان وحرياته

عن القرية الوطنية.

وقددد يقتضددي مددا سددبإ تش د يل جبه دة لإلنقدداذ الددوطني تتسددع ل ددل العناصددر والقددوى والمجموعددات
واالستالفدددات التدددي تعمدددل مدددن أجدددل اسدددتعادة ألدددإ القضدددية ال لسدددطينية ،وتدددوفير مقومدددات وروافدددع
انتصارها.
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