
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  211، ص )2000 ربيع( 42، العدد 11المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

1 
 

  
  
  
  

  
  مذكرة اجلبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

  بشأن  إىل اجمللس املركزي الفلسطيني
  مشروع عمل فلسطيني توحيدي

1/2/2000. ]مقتطفات[  
  

 
 .]...[...  
  :نقترح على اجمللس أن يعالج بعمق احملاور والعناوين التالية وأن يتخذ التوجهات املناسبة بشأنها[....]  

  
  ستقالل والسيادة الوطنيةجتسيد إعالن اال: أوالً 

املضي قدماً يف استكمال عناصر الدولة ومؤسساتها "يف جلسته السابقة أكد اجمللس املركزي على  
وامتنع اجمللس عن اتخاذ قرار رسمي بتمديد املرحلة االنتقالية وأقر تأجيل البت بهذا ." وتكريس سيادتها

ا نرى أن إبرام اتفاق شرم الشيخ، وبخاصة البند الذي يقضي إنن. املوضوع إىل ما بعد االنتخابات اإلسرائيلية
، هو خمالفة صريحة لقرار اجمللس وهو يرتب التزاماً كان 2000] سبتمبر[بتمديد املرحلة االنتقالية حتى أيلول 

ه، أن يعيد النظر يف هذا االلتزام جلهة جتاوزونحن نقترح على اجمللس . األجدر أن يدعى اجمللس نفسه للبت فيه
خاصة وأن إسرائيل ـ يف عهد براك كما يف عهد نتنياهو ـ تواصل نقض التزاماتها بتنصلها من التعهدات املترتبة 

عليها بموجب واي ريفر ومماطلتها حتى يف تنفيذ االستحقاقات التي يمليها اتفاق شرم الشيخ األخير وفق جداولها 
  .الزمنية املقررة

الفورية التخاذ قرار يؤكد أن إعالن االستقالل الصادر عن اجمللس الوطني إننا ندعو اجمللس إىل املبادرة  
بات ساري املفعول على أراضي الضفة الفلسطينية، بما فيها القدس العربية،  15/11/1988الفلسطيني يف 

، وأن دولة فلسطين لها وحدها حق السيادة على هذه 1967] يونيو[وقطاع غزة حتى حدود الرابع من حزيران 
، وأن أي وجود عسكري أو مدين لالحتالل عليها هو غير شرعي وينبغي إزالته فوراً، وأن كافة االلتزامات األراضي

  .والترتيبات التي تتناقض مع حق السيادة تعتبر باطلة والغية
 [.......]  

  
  مفاوضات الوضع الدائم: ثانياً 

حول الوضع الدائم تتطلب تالحم جميع  إن خطورة التحديات املصيرية التي تبرزها مرحلة املفاوضات 
القوى الوطنية واإلسالمية الفاعلة ملواجهة استحقاقاتها بصف موحد، بصرف النظر عن اخلالفات إزاء اتفاقيات 

إن القضايا التي تتناولها مفاوضات الوضع الدائم تشكل جوهر القضية الوطنية الفلسطينية ويف . أوسلو ونتائجها
شعبنا لفترة زمنية طويلة قادمة وهي لذلك تتطلب درجة عالية من التوافق الوطني  ضوئها سيتقرر مستقبل

ولقد كنا نتمنى أن يسبق انعقاد اجمللس املركزي استكمال احلوار الوطني الشامل بمشاركة . واملشاركة اجلماعية
رة وثيقة إجماع وطني جميع قوى شعبنا السياسية واالجتماعية وفعالياته الشعبية يف الوطن والشتات بهدف بلو

أمّا وقد . إزاءها. ف.ت.حتدد ثوابت املوقف الفلسطيني يف هذه املفاوضات وتشكّل أساساً لصوغ استراتيجية م

                                                 
 2000فبراير / شباط 3و 2وقد ُقدمت هذه المذآرة إلى المجلس في دورة اجتماعاته العادية المنعقدة في غزة يومي . مصدر خاص.  
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الدورة  ونحن نأمل أن تنجز. التأمت جلسة اجمللس املركزي، فإن هذه املهمة باتت مطروحة عليه بهيئته الكاملة
  :ماع الوطني هذه والتي نقترح أن تتضمن العناصر التاليةاحلالية للمجلس صوغ وإقرار وثيقة اإلج

 242االستناد إىل قرارات الشرعية الدولية بما يضمن تطبيق تلك القرارات بما فيها قرارا جملس األمن ) 1  
  .وسائر قرارات األمم املتحدة ذات الصلة 338و

  :الوضع الدائم دون ضمانها وهيالتمسك احلازم باحلدود الدنيا التي ال يمكن إبرام اتفاق حول ) 2  
  .338و 242تنفيذاً للقرارين  1967] يونيو[أ ـ االنسحاب اإلسرائيلي الكامل إىل حدود الرابع من حزيران   
وحتقيق االنسحاب  478و 252ب ـ إبطال الضم اإلسرائيلي للقدس العربية عمالً بقرارات جملس األمن   

  .عاصمة لدولة فلسطين ةادة الفلسطينياإلسرائيلي التام منها وعودتها إىل السي
ج ـ إنهاء البنية االستيطانية باعتبار االستيطان عمالً غير شرعي ومناقضاً لقرارات الشرعية الدولية   

  .1980لعام  465وبخاصة قرار جملس األمن 
م حق الذي يكفل له 194د ـ التمسك بحقوق الالجئين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وبخاصة القرار   

  .العودة
هـ ـ ممارسة الشعب الفلسطيني حقه يف تقرير مصيره بحرية بما يجسد دولته املستقلة واستعادة سيادتها   

الكاملة غير املنقوصة على أرضه يف الضفة الفلسطينية، بما فيها القدس، وقطاع غزة حتى حدود الرابع من 
  .1967] يونيو[حزيران 

مة التحرير الفلسطينية اإلشراف على مفاوضات الوضع الدائم، باعتبار تتوىل اللجنة التنفيذية ملنظ) 3  
التنفيذية تقارير دورية إىل اجمللس املركزي ] اللجنة[وتقدم . املنظمة املمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني

عة العملية ويدعو اجمللس اللجنة التنفيذية لتشكيل مرجعية وطنية ائتالفية ملتاب. حول جمرى هذه املفاوضات
  .التفاوضية وإدارتها بما يكفل مشاركة جميع القوى الفاعلة الراغبة يف ذلك

إقرار مبدأ استفتاء الشعب الفلسطيني على أي اتفاق حول الوضع الدائم ودعوة اللجنة التنفيذية  )4  
  .ورئاسة اجمللس الوطني لدراسة إمكانيات تطبيق هذا املبدأ وبحث اآلليات املناسبة لذلك

  
  حتصين اجلبهة الداخلية وتعزيز حلمتها: ثالثاً 

معركة التفاوض حول الوضع الدائم يف ظل معادلة قوى خمتلة اختالالً حاداً لصالح  نحن نخوض  
ولقد كان األجدى، وما يزال مطلوباً، التمسك باملوقف املعلن بشأن تعليق املفاوضات حتى وقف . إسرائيل

يف  ةتصحيح موازين القوى من خالل استجماع عناصر القوة الفلسطينياالستيطان، واملباشرة بعمل حثيث ل
وهذا يتطلب، . وأبرز هذه العناصر تصحيح الوضع الداخلي الفلسطيني وتصليب اجلبهة الداخلية. خمتلف امليادين

ب عبر بالدرجة األوىل، تعزيز حلمة اجملتمع الفلسطيني داخل الوطن ومعاجلة الفجوة املتسعة بين السلطة والشع
تكريس الديمقراطية واحترام احلريات العامة وحقوق اإلنسان، ووقف التجاوزات على حقوق وكرامة املواطنين، 

وإطالق سراح جميع املعتقلين السياسيين يف السجون الفلسطينية وحتريم االعتقال السياسي، وضمان حرية الرأي 
وع، وصون التعددية السياسية واحترام استقالل القضاء موالتعبير والنشر والصحافة ووسائل اإلعالم املرئي واملس

كما يتطلب مكافحة . وسيادة القانون، وإجراء انتخابات سياسية عامة وانتخابات فورية للمجالس البلدية والقروية
واستئصال الفساد والرشوة واحملسوبية وسوء التصرف باملال العام، وإعادة النظر يف السياسات االقتصادية 

ويوقف التبذير ويوجه املوارد املتاحة نحو تأمين مقومات االستقالل املايل واالقتصادي  ية بما يكبح الهدرواملال
  .وحتسين مستوى معيشة املواطنين

  
  تعبئة طاقات أبناء شعبنا يف الشتات وحماية حقوقهم: رابعاً 

وخوض هذه . ائممن حماور معركة املفاوضات حول الوضع الد يإن قضية الالجئين هي حمور رئيس  
املعركة بنجاح يتطلب استنهاض طاقات شعبنا يف الشتات وتعبئتها للتحرك دفاعاً عن حق العودة وتأكيداً 

ويف سبيل ذلك فإن العمل على ضمان احلقوق املدنية واالجتماعية . لرفضها خمططات التوطين والتهجير
جاتها املعيشية املباشرة، سواء عبر مؤسسات واإلنسانية جلماهير شعبنا يف الشتات ورعاية مصاحلها واحتيا

أو بالضغط على وكالة الغوث للوفاء بالتزاماتها وحتسين خدماتها ومنع تقليص دورها، إن هذا يوفر . ف.ت.م
قاعدة مادية هامة وال غنى عنها من أجل تمكين جماهير الشتات من استنهاض طاقاتها النضالية صوناً حلقها 
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بحق العودة الذي هو ملك جلميع الالجئين، يف الضفة والقطاع كما يف بلدان اللجوء  الوطني األساس املتمثل
ومع التأكيد على خطورة األصوات . إننا نؤكد، يف هذا السياق، على دقة وحساسية وضع شعبنا يف لبنان. والشتات

التوطين بدالً من التمسك بحقه التي باتت ترتفع علناً لتدعو إىل تبديد وإعادة تهجير شعبنا يف لبنان بحجة مقاومة 
يف العودة إىل دياره ودعم نضاله لصون هذا احلق، ودون تبرير السياسات واإلجراءات التي تنتقص من حقوق 

هك حريات أبنائه وهي السياسات واإلجراءات التي ال يمكن تشعبنا املدنية واالجتماعية وتخنق خميماته وتن
سياسة حكيمة  تها واملطالبة بالتراجع عنها، فإن من الضروري انتهاجتبريرها والتي نتحد جميعاً يف معارض

معاجلة العالقات مع الدولة اللبنانية ومع سائر مكونات اخلارطة السياسية اللبنانية، سياسة تبتعد عن  ومرنة يف
وار الودي اخلطوات االستعراضية غير املدروسة واختبارات القوة الفاشلة وتسعى إىل حل التعارضات بوسائل احل

الهادف إىل صون وتعزيز العالقات األخوية ومعاجلة اخلالفات بروح التضامن والتمسك املشترك بالرفض احلازم 
  .للتوطين واإلصرار على حل العودة حالً وحيداً لقضية الالجئين

  
  وإعادة بنائها على أسس ديمقراطية . ف. ت. تفعيل مؤسسات م: خامساً 

  :نحن نقترح اخلطوات واإلجراءات التالية يف هذا االجتاه[....]   
أ ـ انتظام اجتماعات اجمللس املركزي مرة كل ثالثة شهور، وفقاً لنظامه الداخلي، وإلزام مكتب رئاسة   

اجمللس بالدعوة إىل جلساته يف املوعد احملدد دون تأخير وبصرف النظر عن أية اعتبارات أُخرى، والتناوب يف 
  .ين الوطن واخلارج بما يمكّن جميع أعضائه من املشاركة يف أعمالهمكان عقد جلسات اجمللس ب

ب ـ إلزام اللجنة التنفيذية بعقد اجتماع أسبوعي منتظم، والفصل بينها وبين اجمللس الوزاري للسلطة   
 الفلسطينية بما يمكن كال الهيئتين من حسن االضطالع بواجباتها ومسؤولياتها، على أن تقدم تقارير وافية إىل

اللجنة التنفيذية من جميع الدوائر والوفود التفاوضية وسائر أجهزة املنظمة لتمكينها من االضطالع بصالحياتها 
  .يف اتخاذ القرار بصفتها السلطة التنفيذية العليا يف منظمة التحرير

ن يف ج ـ الدعوة إىل انتخابات ديمقراطية حرة للمجلس الوطني الفلسطيني جتري يف الوطن وحيثما أمك  
مواقع الشتات، وتشكيل جلنة لوضع قانون انتخابي ديمقراطي يعتمد مبدأ التمثيل النسبي ويحدد كيفية تمثيل 

  .جتمعات شعبنا يف املواقع التي يتعذر فيها إجراء االنتخابات
ك د ـ توفير املناخات املالئمة وأجواء الثقة واالحترام املتبادل التي تسمح ببدء حوار وطني شامل تشار  

وأول . فيه جميع القوى الوطنية واإلسالمية الفاعلة والفعاليات الشعبية واالجتماعية الوازنة يف الوطن والشتات
شروط بناء الثقة املتبادلة إطالق سراح جميع املعتقلين السياسيين يف السجون الفلسطينية بما يسمح بمشاركة 

عبر إعادة  دة الوطنية يف إطار منظمة التحرير الفلسطينيةاجلميع يف احلوار الذي يهدف إىل استعادة وتعزيز الوح
  .س ديمقراطية وائتالفية تتسع للجميعبناء مؤسساتها على أس

  
  على الصعيدين العربي والدويل: سادساً 

إن تصحيح اخللل يف معادلة القوى التي حتكم مفاوضات الوضع الدائم يتطلب السعي إىل دعم املوقف   
إن من مصلحة منظمة التحرير أن تبذل كل جهد مستطاع . إسناد عربي ودويل نشط وفاعلالتفاوضي الفلسطيني ب

من أجل إعادة بناء التضامن العربي واستعادة الترابط والتنسيق مع سائر املسارات العربية املعنية باحلل، إن 
لى اعتماد موقف العقبات التي تعترض طريق كال هذين الهدفين معروفة، ولكن جتاوزها يتطلب املثابرة ع

فلسطيني يدعو بإصرار إىل استعادة الترابط بين املسارات العربية والتنسيق الفعّال بين األطراف العربية املعنية 
، كما يسعى إىل تمهيد الطريق )األردن، سورية، مصرفلسطين، لبنان، (سوية مع إسرائيل مباشرة بالصراع وبالت

اع العربي على دعم قضيتنا وحقوقنا الوطنية وربط أي انفتاح عربي على لعقد قمة عربية شاملة تعيد بناء اإلجم
  .إسرائيل بمدى انصياعها لقرارات الشرعية الدولية ومتطلبات السالم

أمّا على الصعيد الدويل فال بد من استئناف احلملة الدبلوماسية الهادفة إىل توسيع نطاق االعتراف   
، واعتماد 67] يونيو[يادتها على أرضها التي احتلت بعدوان حزيران الدويل بحق دولة فلسطين يف استعادة س

موقف فلسطيني يصر على صيغة دولية جماعية لرعاية عملية السالم تكفل دوراً فاعالً لألمم املتحدة وسائر القوى 
  .الدولية الوازنة كاالحتاد األوروبي وروسيا والصين واليابان، إىل جانب الواليات املتحدة

  ....][...  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


