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   "حركة البناء الديمقراطي"بيان سياسي لـ 
  ة إىل إقامة نواة معارضة للسلطة فالهاد

  ]مقتطفات[ .الوطنية الفلسطينية
  

  
باتت تقتضي فيما تقتضي  إن دخول الشعب الفلسطيني مرحلة جديدة وحتديات بناء الكيان الوطني،  

رة، ملواجهة التحديات اخلطيرة واملصيرية التي االستفادة املنظمة من طاقات الفلسطينيين وإمكانياتهم الكثي
  .تواجه الشعب الفلسطيني يف الوقت احلاضر

إن السبيل حلشد الطاقات والكفاءات وتأمين املشاركة الشعبية هو االلتزام باملمارسة الديمقراطية   
  .والتحرك الدؤوب نحو ديمقراطية حقيقية للشعب الفلسطيني

ية قيام حركة بناء ديمقراطي للشعب الفلسطيني تضم بين صفوفها كافة وحتقيقاً لهذا الهدف نرى أهم  
أن الشعب هو "، ويحقق مبدأ القوى العاملة من أجل نظام ديمقراطي يقوم على أساس االنتخاب للسلطة التشريعية

  .ويؤمن سيادة القانون واحلفاظ على حقوق اإلنسان الطبيعية واملكتسبة" مصدر جميع السلطات
  

  داف احلركةهوية وأه
ـ تنطلق حركة البناء الديمقراطي يف توجهها السياسي من مبدأ تمسك الشعب الفلسطيني بحق العودة 1  

  .وتقرير املصير وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس
املمثل الشرعي والوحيد ـ تؤكد احلركة على وحدة الشعب الفلسطيني وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي 2  

  .للشعب الفلسطيني ورمز وحدته
  .ـ تؤكد احلركة أن الدولة الفلسطينية هي وطن جلميع الفلسطينيين أينما كانوا3  
ـ تعتبر احلركة أن استمرار االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية، غزة والضفة الغربية والقدس، 4  

ن هو عدوان سافر أدانته قرارات جملس األمن والرأي العام العاملي وأن وإقامة املستعمرات وإسكان اإلسرائيليي
  .ذلك يهدد ويقوض عملية السالم يف املنطقة

ادرة السالم التي تبناها اجمللس الوطني ملنظمة التحرير الفلسطينية يف جلسته ــ تلتزم احلركة بمب5  
حق الالجئين الفلسطينيين كما نص عليها القرار وب 1988نوفمبر ] تشرين الثاين[ 15التاسعة عشرة يف اجلزائر 

  .وتعتبر السالم هدفاً استراتيجياً لها 194
ـ ترى احلركة أن بناء السلطة الوطنية يتطلب إشراك كافة الكفاءات والطاقات الكامنة يف الشعب 6  

  .الفلسطيني لبناء جمتمع حضاري مدين متطور
ا يتطلب بناء أواصر العالقات األخوية بين العامل العربي ممّـ ترى احلركة أن الوطن الفلسطيني جزء من 7  

شعبنا الفلسطيني والشعوب العربية بهدف تعميق التقارب السياسي والثقايف واالجتماعي واالقتصادي على أسس 
  .االحترام املتبادل متكافئة تكفل

وى السالم والديمقراطية العاملية وتساند حق الشعوب يف تقرير مصيرها ـ ترى احلركة بأنها جزء من ق8  
وتعمل على الصعيد العاملي من أجل عامل بال حروب ونزع األسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل وتعزيز السلم 

  .العاملي
                                                 

  عقدت مجموعة من السياسيين والمفكرين الفلسطينيين، أبرزهم الرئيس السابق للوفد الفلسطيني المفاوض، الدآتور حيدر عبد
  الشافي، لقاءات في عدد من العواصم 

ان السياسي أعاله ليشكل قاعدة ـد هؤالء البيوقد أع. ارضة ديمقراطية للسلطة الوطنية الفلسطينيةـامة نواة لمعـللتداول بشأن إق   
  .18/3/1995منها في واشنطن بتاريخ األولى  قشات التي انتهت المرحلةللمنا
 "20/3/1995، )لندن" (الحياة. 
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لقدس الشرقية ـ ترفض احلركة ادعاء إسرائيل بأي حق لها يف األراضي الفلسطينية احملتلة بما فيها ا9  
وتؤكد عدم شرعية ما أقامته إسرائيل عليها من بناء أو وجود سكاين وأن كل ذلك يتناقض كلياً مع متطلبات 

  .السالم
ـ تعتبر احلركة أن استمرار إسرائيل بهذا االدعاء وبشعار السالم من خالل القوة إنما هو دعوة سافرة 10  

ل العنف التي تترتب على هذه املواقف احمل إسرائيل مسؤولية أعمإىل القتال وتشويه صريح ملفهوم السالم، وتت
  .سواء من اجلانب اإلسرائيلي أو الفلسطيني

  
  فلسفة احلركة

أو االلتزامات املوضحة أعاله تتسع حركة البناء الديمقراطي لكل من يؤمن  ـ على أساس املفاهيم1  
قراطية يف اجملتمع الفلسطيني، وال تقبل احلركة أي ويلتزم بها ويعمل على إشاعة الثقافة الديم بالديمقراطية

  .حماولة حلرفها عن استقالليتها
  [.......]  
ـ تثمن احلركة وتشجع العمل التطوعي والنشاطات غير احلكومية يف خمتلف اجملاالت ونهج التعاون 3  
  .والتنسيق

  . الفرص ـ تؤكد احلركة مبدأ العدالة االجتماعية وتكافؤ4  
  .ركة سيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان وحرية الصحافة ومبدأ التعددية السياسيةـ تؤكد احل5  
  .ـ تؤيد احلركة نضال املرأة لنيل حقوقها االجتماعية أسوة بالرجل6  
ـ تعمل احلركة على أن يكون يف بنائها القيادي ويف تنظيمها ويف أسلوب عملها ما يحقق نموذجاً 7  

يق الوحدة الفلسطينية املنشودة وعلى تأكيد أهمية النظام من دون اإلخالل بمبدأ ديمقراطياً يساعد على حتق
  .التعددية

تتركز اهتمامات احلركة بشكل عام على ماهية اجملتمع الفلسطيني وحرصها على أن تتوفر فيه كل   
ترسيخها خصائص اجملتمع املنظم النابض باحلياة واملدرك حلقوقه السياسية واالجتماعية والعامل على 

  .وحمايتها
  [.......]  

  



 

 
 

  

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
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