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 مقدمة

عله  سهلطة  هي أ كونه من رغم بال ،ي جلسة عاديةأا لم يعقد المجلس الوطني عشرين عام  حوالي منذ 
 هوعله  رهرورة عقهدسهنوا،، ن دورة المجلهس اله   أويهن  النظهام ااساسهي عله   . منظمة التحريهر

هههي جلسههة غيههر عاديههة  9002أغسههطس /ها المجلههس  ههي   الجلسههة اليتيمههة التههي عقههدو   .ةكههس سههن
 .لمسء الشواغر الناجمة عن و اة الل  أعراء اللجنة التنفيذية

غييهههرا، والعواوهههخ والملهههاطر التهههي بهههالرغم مهههن كهههس التطههورا، والت ،المجلهههس الههوطنيعهههدم عقهههد  أالههار
" اتفها  القهاهرة"  هي حهين نه   شهرعيت ، و  تماليله مهد   ستساؤال، حو  ،تعرر، لها القرية الفلسطينية
ن الموههلحة الوطنيهههة تقترههي تشههكيس مجلهههس أ"علهه   9022أيههار  4للموههالحة الوطنيههة المويهه   هههي 

واإلسهه مية جميعههها، وتجمعهها، وطنههي جديههد بمهها يرههمن تماليههس القههو  والفوههاطس وااحهه ا  الوطنيههة 
، شعبنا  ي كس مكان، والقطاعا، والمؤسسا، والفعاليها، والشلوهيا، كا هة، باالنتلها  حيالمها أمكهن

وبالتوا   حي  يتعذر إجراء االنتلابا، و    ليا، ترعها اللجنهة المنبالقهة  ،و ق ا لمبدأ التماليس النسبي
ها ظمة التحرير الفلسطينية إمن، والحفاظ عل  9002مارس /عن اتفا  القاهرة  ذار طار ا جبهوي ا عرير 

طار ا جامع ا ومرجعية عليا للفلسطينيين  ي الوطن والمنا ي  ".واطت   ا وطني ا شام   وا 

الذي سيمارس عمله  إله  حهين انتلها   - اإلطار القيادي المؤي،)لجنة تفعيس المنظمة  االتفا  دعاو 
شهكيس لجنهة متلووهة ت"إله   (المجلس الوطني الجديد من دون المساس بو حيا، اللجنة التنفيذيهة

 ااسههس وايليهها، للمجلههس الههوطنيإلعههداد يههانون االنتلابهها، للمجلههس الههوطني ور عهه  إليههها، وورهه  
 ".الفلسطيني

نما 7002الذي حصل منتصف العام  امقوع االنقسإلى و ال يرجع دم عقد المجلس إن ع مستمر ، وا 
 :، ويعود إلى أسباب عدة، منهاعقدين من الزمنمنذ 
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 هههه وبههههين تفعيههههس  "وسههههلوأاتفهههها  "علهههه  أسههههاس  ةا بههههين ت سههههيس السههههلطا جوهري ههههإن هنههههاا تعارر 
 ههت   ةدالههس حركهه - عههدد مههن القيههادا،بهه  و هه  مهها ألبرنههي ، ذا يلههإبههال  أ، ويههد ال ةالمنظمهه
بتجميههد لرهه  لهه  العههر  يقرههي ا سههراطيلي  إ اكي ههأمير ا هنههاا يههرار   نإ -حمههاس  ةوحركهه ةوالمنظمهه

توييههه  االتفههها  إنههههاء الوههراخ مهههن لهه س  ، وهههيليهههرةة أالمنظمههة واالحتفهههاظ بههها للقيهههام بمهمهه
" اتفهها  أوسههلو"بعههد توييهه  ن عقههد المجلههس الههوطني ا ، النهههاطي باسههم الشههع  الفلسههطيني كلهه

ويعيهههد االعتبهههار  ،يسهههتدعي بقهههوة الحقهههو  الوطنيهههة الفلسهههطينيةالهههذي يههه  م القرهههية الفلسهههطينية 
ه، وبالتههالي يعريههس للقرههية الفلسههطينية التههي تجمهه  الشههع  الفلسههطيني  ههي جميهه  أمههاكن تواجههد

نهها تنهتق  مهن إبوورة أيس ما يمكن أن يقهاس عنهها  "تسوية"الجهود الرامية إل  التووس إل  
 .  هذه الحقو 

  ،الدولهة الفلسهطينية  ن بهلاططهة إن االتجاه المرك ي  هي القيهادة الفلسهطينية انطله  مهن تقهديرا
مرحلة عل  " اتفا  أوسلو"تهميش منظمة التحربر يفت  الطري  لجعس عل  مرم  حجر، وأن 

يامهههة الدولهههة الفلسهههطينية علههه  حهههدود   ،و هههي ههههذا السهههيا .  2221طريههه  إنههههاء االحهههت س وا 
علهه  حسهها  منظمههة التحريههر التههي أوجههدتها  "وسههلوأاتفهها  "ن المنبالقههة عههالسههلطة ترههلم دور 

 .  ةوأعطتها الشرعية الفلسطيني
  سهيكرس االنقسهام،   هي ظهس الله خ ، ان عقدهقد المجلس الوطني ي عدم عاالنقسام ساهم

 ههي لههم تههنج  كههس الحههوارا، واالتفايهها، والجهههود التههي بههذل،  لههذا، وبحاجههة إلهه  توا هه  وطنههي
تحقيقهههه ، مهههه  أن إنهههههاء االنقسههههام واسههههتعادة الوحههههدة رههههرورة وطنيههههة ولههههيس مجههههرد ليههههار مههههن 

عنوان  اابر  عقد مجلس وطني يمالس إرادة الشهع  الفلسهطيني بملتلهخ تجمعاته  الليارا،، و 
 .وأجيال  وأطيا   وتيارات 

هههه    ن االنقسههههام دأالمفاريههههة  اللجنههههة ) بعههههس مؤسسهههها، منظمههههة التحريههههر ههههي مههههن الحيههههاة  انوع 
غلبية مقاعد المجلس التشريعي  ي أعل   "حماس"ن حووس ، ا(التنفيذية والمجلس المرك ي
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 ههي يطههاخ غهه ة اسههتدع  بعههس   االنقهه   الههذي نفذتهه/والحسههم العسههكري، ليههرةاالنتلابهها، اا
 .مة إليهاغير منر" حماس"، كون منظمة التحريرباالهتمام 

 

 الدعوة إلى جلسة غير عادية

 99/8/9022  ههي البيههان الوههادر عههن اجتماعههها االيههر يههوم السههب، الموا هه ة طلبهه، اللجنههة التنفيذيهه
بحجههة  ،للمجلههس الههوطني  ههي أسههرخ ويهه، ممكههنغيههر عاديههة  ةن رطههيس المجلههس الههوطني عقههد جلسههمهه

و أ ةو تسههعأ ةذا كههانوا عشههر إتباينه، االبههار حههوس مهها مههن أعرههاء اللجنههة التنفيذيههة عههدد كبيههر اسهتقالة 
بعهد أن ر هس رطهيس المجلهس  هي البدايهة االسهتجابة لطله  الهدعوة لعقهد و   .رطيسالهمن رمنهم ، كالرأ

 عبهاس مه  الهرطيس ةل  تسهويإتووس جلسة غير عادية تقوم بانتلا  جمي  أعراء اللجنة التنفيذية؛ 
يتلوههها مباشههرة دعههوة لجلسههة غيههر عاديههة بمههن حرههر  ههي حالههة بالههدعوة إلهه  جلسههة عاديههة  ههي رام ا ، 

، علههه  أن يهههتم (النوههها  لهههن يتهههو ر بحكهههم مكهههان عقهههد المجلهههس وسهههرعة الهههدعوة)عهههدم تهههو ر النوههها  
 .انتلا  جمي  أعراء اللجنة التنفيذية  ي كلتا الحالتين

عقههد ة انيههكمإتتحههد  عههن  النظههام ااساسههي لمنظمههة التحريههرمههن  24مههن المههادة ( ج)الفقههرة ويههذكر أن 
لهس بمهن حرهر دون نوها  و ي ههذه الحالهة يعقهد المج  ".القاهرةة لقو ا"ة  ي حالاجتماخ غير عادي 

ر ولههيس غالشههوا ا بمههسءمنحوههر   ويكههون جههدوس أعمالهه  ،ةعاديههة ي جلسههأالاللالههين المطلههو  عنههد عقههد 
العادية هي واحبة الو حيا، بتغيير اللجنة التنفيذيهة، وال  ، ان الجلسةةجديدة تنفيذية انتلا  لجن

أي ن   ي النظام ااساسي يشهير إله  أن اسهتقالة أي عهدد مهن ااعرهاء، بمهن  هيهم الهرطيس،  ديوج
راج  المقهاس المههم للهدكتور  للم يد حوس هذا اامر،و ).  يجعس اللجنة بكامس أعراطها بحكم المستقيلة

 (.94/8/9002، المنشور بتاريخ "الشرعية الفلسطينية  ي لطر"أنيس موطف  ياسم 
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 دوافع الدعوة إلى عقد المجلس الوطني

لتصدددبن منسدددجمة أ  دددر مدددع  ة،للمنظمددد ةهندسدددة اللجندددة التن يذيددد ةالدددافع الرسيسدددي ورات االسدددتقال
األشخاص المعارضين للرسيس بتعداون مدع ض بعت تل لما يزعم أنه والخوف من سياسات الرسيس، 

 ."التجديد"، والتخلص من بعض أعضاسها المختل ين معه تحت راية ةأطراف خارجي

 :خرى ساهمت في اتخاذ هذا القرارأوهناك دوافع 

 اإلحباط لد  الرطيس والقيادة الفلسطينية الناجم عن  شهس كهس الجههود والمبهادرا، الراميهة  حالة
 .إل  استطناخ المفاورا،

 ييامهها بهرجراء مفاورها، غيهر مباشهرة والحدي  عهن  ،انتلا  حكومة أكالر تطر  ا  ي إسراطيس
وي يههد مههن  ،مههن شهه ن  تعميهه  االنقسههام ،اامههد ةللتووههس إلهه  اتفهها  هدنههة طويلهه" حمههاس"مهه  

 .ملاطر تحول  إل  انفواس
  عهههدم اسهههتعداد أطهههراخ دوليهههة تللهههي اإلدارة ااميركيهههة عهههن جهودهههها السهههتطناخ المفاورههها،، و

عمس حقيقي لسد الفراغ الناجم عن تراج  اهتمام ب للقيامألر ، لاوة أوروبا واامم المتحدة، 
 .ستقوم بمراراة إسراطيسة أوباما إدار  ترجي  أن، و "عملية الس م"اإلدارة ااميركية بهما يسم  

  ،مهن أطهراخ  ما يعنهي أن الرهغوط سهتمارس ،تويي  االتفا  النووي م  إيرانإجراء مفاورا
عل  الجان  الفلسطيني للقبوس بحلوس ج طية، أو التساو  م  مبادرا،  أوروبية، وربما عربية،

 .تنتق  من الحقو  الفلسطينية غير يادرة م  ذلا عل  أكالر من إدارة الوراخ
  تراجههه  أولويهههة القرهههية الفلسهههطينية عربي ههها جهههراء التطهههورا، العاوهههفة  هههي العديهههد مهههن البلهههدان

 .العربية
 ش  الطري  لرؤية جديدة ولارطهة طريه  يهادرة عله  التعامهسعدم استعداد القيادة الفلسطينية ل 

القرهههية الفلسهههطينية، وتفرهههيلها انتظهههار التطهههورا، علههه  وهههعيد  ههههامههه  التحهههديا، التهههي تواجه



 

6 
 

واستلدام المقاومة الشهعبية والمقاطعهة والتوجه  إله  المؤسسها، الدوليهة  ،"عملية الس م"إحياء 
 .  قي  هذا الهدخومحكمة الجنايا،  ي سبيس الرغط من أجس تح

 وتذبههذ   شههس كههس الجهههود والمبههادرا، الراميههة إلهه  إنهههاء االنقسههام واسههتعادة الوحههدة الوطنيههة ،
من ل س اعتراخ إسراطيلي وعربي " حماس"الرطيس وأوساط ييادية نا ذة بين اللوخ من تقدم 

يهرا ن، وعهدم ودولي بها، وبهين اامهس بانهيارهها تحه، وطه ة أ مهة ع يتهها مه  موهر وسهوريا وا 
 .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 والههرطيس حههوس
 .  كيفية عقده ونتاطج 

  مواي  القهوة  ، وتفايم الوراخ عل محمود عباس مرحلة ما بعد الرطيس  يبدء معركة الل  ة
س الرطيس إل  الع  رطيسي  ي السعي لحسم نتاطج هذا الوراخ مسبقا  .والنفوذ، وتحو 

  بسب  عدم تجديدها ال باالنتلابا، وال بالتوا  تآكس شرعية مؤسسا، المنظمة. 
 

 ددل مددا سددبإ أدى إلددى اتخدداذ خطددوة الدددعوة إلددى عقددد جلسددة المجلددس الددوطني، مددن أجددل تجديددد 
ليدة والخارجيدة، وت بيدت برندامر الدرسيس التن يذية، ومواجهدة المخداطر الداخلجنة المنظمة وت عيل ال
 .من خالل جعلها أ  ر انسجاًما وطواعية للرسيس وسياساتهوسلطته االن رادية 

 

 من اجتماع المجلس الوطني" حماس"موقف 

أن الههههدعوة إلهههه  عقههههد جلسههههة غيههههر عاديههههة للمجلههههس الههههوطني انق ب هههها علهههه  اتفهههها  " حمههههاس"اعتبههههر، 
هها لههنهج التفههرد واإليوههاء الههذي ينتهجهه  الههرطيس  وحركههة  ههت ، وذلهها مههن  "أبههو مهها ن"الموههالحة، وتكريس 
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دخ لههم تهه للمشههاركة،  ولههم تبههد اسههتعداد ا جههدي ا، دون أن تبههذس أي جهههد حقيقههي للههد اخ عههن وجهههة نظرههها
ي مكان يتمكن جمي  أعرهاء المجلهس أو  ي ة، أالمجلس  ي يطاخ غ   ةل  عقد جلسإ مال    "حماس"

بهس تمترسه، وراء لمشاركة  ي التحرير لعقد المجلس الوطني القديم، استعداد ا لأو وووس إلي ، من ال
لجنة تحريرية ، م  أن بمقدورها أن تدعو إل  تشكيس ةتطبي  ما جاء  ي اتفا  الموالحة إل  الدعو 

ان ااولويههة لههد  ؛ للمجلههس الههوطني القههديم، أو أن يقههوم اإلطههار القيههادي المؤيهه، للمنظمههة بالتحرههير
راخ بشهههرعيتها إسهههراطيلي ا وعربي ههها ودولي ههها، ، واالعتهههتكهههريس سهههلطتها االنفراديهههة  هههي يطهههاخ غههه ة" حمهههاس"

ههها بعهههد المؤشهههرا، الموايهههخ   هههيتغييهههر   بشههه ن حهههدو علههه  وجهههود تقهههدير لهههاط  لهههد  الحركهههة  لووو 
بههه ن هنهههاا تغيهههر ا كبيهههر ا " حمهههاس"إذ تتهههوهم ، "حمهههاس"إ اء التعامهههس مههه   ةوالدوليههه ةوااوروبيههه ةاإلسهههراطيلي

والتراي هها علهه  وشهها الحههدو  مههن دون أن تقههوم بههاالعتراخ وويههخ المقاومههة واالسههتعداد لتههو ير اامههن 
 .ل حت س

 يهادة حركهة إسراطيس عن طري  تلفيخ الحوار و التسهي ، التي يدمتها إن مودر ااوهام ينب  من 
برمكانيهة إيامهة مينهاء كيهد إسهراطيلي  الوسهطاء مهن دون توتلهوي   ،المعهابر انتقاس اا راد والبراط  عبهر

هها" حمههاس"عههاطم كلطههوة أولهه  يمكههن أن يتلوههها مينههاء بحههري إذا يههدم،  مههن لهه س عههدم حفههر  ،نموذج 
 اتفها  هدنههة طويلهة اامههد، وذلها  هي سههيا  اانفها  الهجوميهة وعههدم تطهوير السهه م ومهاجمهة إسههراطيس

سههراطيس" حمههاس"بههين  ، الحوههار وتسهههي ، تلفيههخأمههن إسههراطيس مقابههس  حفههظ ، علهه  أسههاس معادلههةوا 
درة علهه   ههرس يهها" حمههاس"تكههون إذ ، وتعميهه  االنقسههام  ههي غهه ة" حمههاس"تكههريس سههلطة إرهها ة إلهه  

اامن ومن  سيطرة تنظيما، تكفيرية ومتطر ة عله  القطهاخ، عله  أن تبقه  رهعيفة وغيهر يهادرة عله  
 .  مواجهة إسراطيس

كبيهرة، وههي تعطهي الفروهة لبهذس " حمهاس"إن الفجوة ما بهين مها تريهده إسهراطيس ومها يمكهن أن تقبهس به  
غه ة  هي سهيا  التماليهس الفلسهطيني الوره   هي يطهاخ جهود  لسهطينية مهن أجهس وره  التفهاوس حهوس 

عادة إحياء الو د   .الذي شكس أالناء العدوان اإلسراطيلي االير عل  يطاخ غ ة المفاوس الموحدكل  وا 
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 لعقد المجلس الوطني حتملةالسيناريوهات الم

 

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

 .تشمس الجوان  السياسية والقانونية والمالية

مدن بعاديدة عدم توفر النصاب في الجلسة العادية، والدعوة فورًا إلى جلسة غير : السيناريو ال اني
وتجهاو  النظهام ااساسهي مهن له س انتلها  جميه  أعرهاء اللجنهة التنفيذيهة المسهتقيلين وغيهر  حضدر،

 .المستقيلين

 

 لى فريإإ ةتحويل المنظم

علهه  ة، ويحولههها إله  منظمههة للمنظمه ةيويهه ةوجهه  رهربياالنفراديههة  ةعقهد المجلههس عله  هههذه الشهاكلإن 
وال تحا ظ عله  كونهها الممالهس الشهرعي الوحيهد ا واحد   ا ريق  و  ي أحسن ااحواس تمالس ، أمقاس شل 

 المجلس .  ل  انفواسإاحتماال، تحول   ةتعمي  االنقسام و ياد ي وهذا سيساهم  ،للشع  الفلسطيني
 ،لهه  انتلابهها، حيهه  أمكههنإلهه  االحتكههام إن يسههتند أالوطنيههة ال بههد  ةالههوطني الههذي يسههتجي  للموههلح

وجريطهة   ةعميقهة ن يشهد  هي جلسهات  مراجعهأوال بد  ،جراء االنتلابا،إذر ل  توا   وطني حيالما يتعا  و 
لههه  كهههس ، ععلههه  أعمالهههها السهههابقة ةاللجنهههة التنفيذيههه ةتقيهههيم ومحاسهههبة، إرههها ة إلههه  يللتجهههار  المارههه

 .واإلدارية والمالية ةالمستويا، وااوعدة السياسية والقانوني
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ههي مجلههس وطنههي برنأن يقههر أكمهها مههن ااهميههة بمكههان  اتفهها  "ا عههن برنههامج كلي هه املتلف هه اسياسههي   اامج 
، ان الجلسههة غيههر العاديههة لههيس "عمليههة السهه م"والمفاورهها، الالناطيههة والرهههان علهه  مهها يسههم   "وسههلوأ

حادي أكليار  ةالمسلح ةمتطور عن برنامج المقاومبرنامج .  من و حيتها تغيير البرنامج السياسي
وتهههو ير  ة،والمكتسهههبا، المتبقيههه ةالقرهههي ةيكهههون يهههادر ا علههه  حمايههه ة، إذواحهههد ةسهههتراتيجيرمهههرتبط ب وغيهههر

 .لطار واللساطر وتوظيخ الفر مقوما، الومود والتواجد البشري وتقليس اا

 

 التوصيات واستشراف المستقبل

 والعمهس عله  عقهد دورة تأجيل الدعوة لعقدد المجلدس الدوطني منتصدف شدهر أيلدول الجداري ،
التوا ههه  علههه  التحرهههير الجيهههد لهههها مهههن يبهههس اإلطهههار القيهههادي عاديهههة للمجلهههس الهههوطني، يهههتم 

المؤيهه،، مهه  االلتههه ام بمهها ورد  هههي النظههام ااساسههي لمنظمهههة التحريههر، باعتمهههاد القاعههدة التهههي 
تههن  علهه  أن المجلههس الههوطني ب غلبيههة اللالههي أعرههاط  هههو الجهههة الوحيههدة الملولههة برعههادة 

والعمههس  الشههواغر  هي عرههويتها، ا، أو مههسءانتلها  اللجنههة التنفيذيهة للمنظمههة بكامههس أعرهاطه
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، 

 . تجاها،التي تحوس دون مشاركة ااعراء من ملتلخ التجمعا، والفواطس واال
 ترم مماللين عن ملتلخ  تحضيرية ة لف في التحضير له لجنت  ش يل مجلس وطني جديد ت

ترههم ، إذ مههن الحكمههاء التههي يههتم التوا هه  عليهههاالقههو  ومههن الشلوههيا، االعتباريههة، أو لجنههة 
ي مناوه  أوال يريهدون تسهلم  ة،ولهيس لههم مطهام  شلوهي ،لههم ااعتباريين مشههود   اأشلاو  

بالتيههار أعرههاء المجلههس الههوطني علهه  أسههاس معههايير وتقههوم اللجنههة .  ةوالمنظمهه ة ههي السههلط
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مهههن رهههمنها تحقيههه  مبههدأ إجهههراء االنتلابههها، حيالمههها أمكهههن وبهههالتوا   ، يتفههه  عليهههها ةمورههوعي
 .الوطني عندما يتعذر إجراء االنتلابا،

ن توهب  أيمكهن  ،تويه كمها ههو م والقهو ة مهن القيهادة بمبهادر  ةذا لم يتم التوا ه  عله  مالهس ههذه اللطهو إ
يحرهر للمجلهس الهوطني الجديهد مهن أو .  فهرس بالكفهام السياسهي والشهعبي المتعهاظمت   ةنرالي ةيري

مه  إرها ة مماللهين عهن المهرأة  ،"اتفها  القهاهرة"المتفه  عليهها  هي  بتركيبته  يبس اإلطار القيادي المؤي،
عله  أن يعقهد  هي القهاهرة أو الج اطهر أو أي عاوهمة عربيهة يهتم التوا ه  عليهها، أو  والشبا  والشهتا،،

 .بوورة ترمن مشاركة جمي  أعراء المجلس الوطني

 المنظمة تمالس الشع  الفلسطيني بملتلهخ تجمعاته  ومكوناته  وتياراته  ويهواه دالهس المنظمهة ولارجهها 
طوس المدة و شلها  ي تحقيه  برنامجهها ونمهو ، ومؤسساتها تآكل، شرعيتها بسب  وليس الفواطس  قط

 .الكالير من الظواهر السلبية عل  بنيتها السياسية واإلدارية والتنظيمية

برنههامج عله  و  يجسهد القههيم والقواسهم المشههتركة، ا  وطنههيمجلههس االتفها  علهه  ميالهجهدوس أعمههاس ههذا ال
بمهههها يتناسهههه  مهههه  اللبههههرا، والمسههههتجدا،  ،  الفلسههههطيني  ههههي المجلههههسشههههعس السياسههههي وأسههههس تماليهههه

راجهه  للم يههد حههوس هههذا اامههر، ).  والتطههورا، التههي حوههل، منههذ ت سههيس منظمههة التحريههر وحتهه  اين
رهمن مشهروخ  9022واليقة إعادة بناء مؤسسا، منظمة التحرير، التي أودرها مرك  مسهارا، العهام 

 .  (دعم وتطوير مسار الموالحة الوطنية

 

 ******* 
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ليسهههه، مؤهلههههة للنهههههوس ب ورههههاخ الشههههع  بنيههههة منظمههههة التحريههههر ومؤسسههههاتها ويواههههها وأشلاوههههها ن إ
وهه م شههامس  ههي كههس مكونهها،  منظمههة ومؤسسهها، الفلسههطيني، ومهها يتطلبهه  ذلهها مههن تجديههد وتغييههر وا 

اسهتنهاس ذا ال بد لتحقيه  ههذا الههدخ العمهس عله  التحرير السياسية والقانونية واإلدارية والتنظيمية؛ ل
ية لمها ب يبقه  متلقي ها للنتهاطج السهلبحي  الركة الشع  الفلسطيني، واح  المولحة  ي التغيير، ومشا

إدراا رههرورة نظههر ا للموههال  المتولههدة وتقاليههد العمههس المتحكمههة القههو  التههي لههم تسههتط  و تقههرره القيههادة 
لهه  أن تعههيش و  ،إلهه  الطريهه  المسههدود جميعههها تغييههر الههرؤ  واإلسههتراتيجيا، المعتمههدة، انههها ووههل، ا 

 .اسهالقرية واحدة من أسوأ اللحظا، التي مر، عليها منذ ت سي

 "تحه، لفهو "يترك  من أي أن ، لارجها أساس اام من أجس تغيير المنظمة ال بد أن يكون من فإن الك
مه  واالنفتام عليهها إذا مها أبهد، أي اسهتعداد للتغييهر، من القو  القاطمة،  من دون تبني مويخ عدمي

أسههاس  ، علهه التمسهها بمراجعههة شههاملة وعميقههة للتجههار  واا كههار والسياسهها، المعتمههدة سههابق ارههرورة 
والههتلل  مههن ، نهههج نقههدي علمههي يكههون هاجسهه  الوحيههد البنههاء علهه  اإلنجهها ا، والمكاسهه  ونقههاط القههوة

 .االطاء والالغرا، والنواي  والفساد

ا ويكهون ديمويراطي ه ،يني أينمها كهانوال  تيار وطني الاله  يحمهس يرهايا الشهع  الفلسهطإالشع  بحاجة 
نسههان وحرياتهه  ويههدا   عههن حقههو  اإل ،االجتماعيههةة والعدالهه ةيههؤمن بالمسههاواة وتكهها ؤ الفههر  والمشههارك

ل و  ماللما يدا   عن القري ة،العام  .الوطنية ةوا 

ة لإلنقدداذ الددوطني تتسددع ل ددل العناصددر والقددوى والمجموعددات جبهدد تشدد يليقتضددي مددا سددبإ وقددد 
واالستالفدددات التدددي تعمدددل مدددن أجدددل اسدددتعادة ألدددإ القضدددية ال لسدددطينية، وتدددوفير مقومدددات وروافدددع 

 .انتصارها


