
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  41)، ص 2002(صيف  51، العدد 13المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

1 
 

 وشروط إجناز املشروع الوطني االنتفاضة

 زقوت جمال

 
شــــــــكلت االنتفاضــــــــة الرد الشــــــــعبي على اســــــــتراتيجيا الرؤية اإلســــــــرائيلية للتســــــــوية 

تفاقات اال النهائية، ورفض إســـــرائيل تنفيذ اســـــتحقاقات التســـــوية عبر عدم التزام تنفيذ
املوقعة مع منظمة التحرير الفلســــــــطينية، وحماولة اســــــــتبدال ما تبقى من اســــــــتحقاقات 
املرحلــة االنتقــاليــة بقضـــــــــــــايــا احلــل الــدائم، وفرض ســـــــــــيــاســـــــــــــة األمر الواقع من خالل 
االســـــتيطان وتهويد القدس وإقصـــــاء قضـــــية الالجئين عن التســـــوية، واســـــتبدال مشـــــروع 

بســـلطة  1967ألراضـــي التي احتلتها يف حزيران/يونيو إقامة الدولة الفلســـطينية على ا
 حكم ذاتي تكون حممية إسرائيلية يف إطار جمموعة من الكانتونات املعزولة.

كما حملت االنتفاضة يف طياتها احتجاجاً شعبياً على أداء السلطة وتساؤالً بشأن 
البناء قدرتها، ضـــــــــــمن أســــــــــــاليب عملها القائمة، على حتقيق املشـــــــــــروع الوطني، وعلى 

 الديمقراطي القائم على بناء واحترام املؤسسة وسيادة القانون والعدالة االجتماعية.

وعلى الرغم مما أبداه اجلمهور من اســـــتعداد قوي للمشـــــاركة والتضـــــحية، فإن قواه 
احملركة عجزت عن التكيف الســتيعاب هذه اجلاهزية، وعن تســليح االنتفاضــة ببرنامج 

يضــــــمن تعزيز املشــــــاركة الشــــــعبية وتعميق مضــــــمونها عمل ســــــياســــــي وكفاحي واقعي، 
الديمقراطي، ويحدد أشــــــكال ووســــــائل نضــــــال تتالءم مع إمكانات الناس وقدرتهم على 

 حتمل نتائجها.

وقد ســـاهم إحجام القوى الســـياســـية ومؤســـســـات اجملتمع املدين عن إجراء مراجعة 
ية، إىل حد كبير، حقيقية لبراجمها وطرق عملها ومدى انســـجامها مع الطموحات الشـــعب

يف إبقاء الهوة بين أطراف احلركة الوطنية احملركة لالنتفاضة وبين اجلمهور من جهة، 
وبينها وبين قدرتها على الضـــــــــغط على صـــــــــانع القرار يف الســـــــــلطة حلمل الســـــــــلطة على 

 التكيف إزاء متطلبات االنتفاضة من جهة أُخرى.

قوم على قاعدة الصــــراع اخلفي وظل الطابع الســــائد للعالقة بين قوى االنتفاضــــة ي
بشــــأن هوية االنتفاضــــة وبرناجمها؛ وهذا ما يفســــر، ضــــمن عوامل أُخرى، طغيان حالة 
الفئوية القاصـــــــــــرة عن فهم طبيعة االنتفاضــــــــــــة وإمكاناتها، وعزوف فئات اجتماعية 

، االنقالب على طابعها 1987عريضة عن املشاركة، إذ تم فعالً، كما حدث يف انتفاضة 
 مضمونها الديمقراطي.الشعبي و

                                                            
  .عضو يف اجمللس الوطني ملنظمة التحرير الفلسطينية، غزة  
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يف الربط الوثيق بين املصــــــــــــــالح املبــــاشـــــــــــرة خملتلف  1987جنحــــت انتفــــاضــــــــــــــة 
القطاعات االجتماعية، وبين املصـــــــلحة الوطنية التحررية للشـــــــعب يف اخلالص من نير 
االحتالل؛ أي أنهــــــا جنحــــــت، حتــــــديــــــداً يف أعوامهــــــا األوىل، يف الربط بين االجتمــــــاعي 

ول ملصـــــــــــلحـــة الثـــاين بـــاعتبـــاره احملفز الرئيســـــــــــي على والوطني، يف اجتـــاه توظيف األ
املشاركة يف النضال من أجل احلرية واالستقالل. وتمكنت وفق ذلك من توسيع وتنظيم 
مشــــــاركة خمتلف القطاعات االجتماعية يف إطار شــــــبكة واســــــعة ومتعددة األشــــــكال من 

 نظيم قــدرتهماللجــان الشـــــــــــعبيــة تمكنــت، إىل حــد كبير، من تلبيــة حــاجــات املواطنين، وت
 على الصمود، وعمقت بذلك مضمونها الديمقراطي فجعلتها صعبة على الكسر.

كما تمكنت االنتفاضـــــــــــة األوىل من طرح عدد من األســـــــــــئلة فيما يتعلق بمضـــــــــــمون 
وآليات اإلصـــــــــالح الديمقراطي لبنية ومؤســـــــــســـــــــات منظمة التحرير، بما فيها مضـــــــــمون 

 توليد الوعي بأن الداخل هو مركز وشـــــــــــكل العالقة بين الداخل واخلارج. وســـــــــــاهمت يف
الثقــل يف العمليــة الوطنيــة، وأن ذلــك يجــب أن ينعكس بــدوره يف صـــــــــــنع القرار الوطني. 
وتمكنــت من تطوير مفهوم الوحــدة الوطنيــة، بــاعتبــاره ال جمرد ائتالف بين فصـــــــــــــائــل 
وقوى منظمة التحرير فحســــــــب، بل باعتباره أيضــــــــاً مفهوماً شــــــــعبياً أوســــــــع، وبديالً من 

ظام الكوتا الذي كان ســــــــــائداً يف بنية املنظمة املقترنة بفصــــــــــائل قامت هياكلها على ن
أســس عســكرية وشــبه عســكرية بعيداً عن املســاءلة والرقابة الشــعبية، واملرتبطة بطبيعة 
املصالح واالمتيازات التي تكونت ملصلحة الكثير من قيادات الفصائل، وليس مصالح 

قامت بتطوير الفكر الســـــــــــياســـــــــــي ملنظمة التحرير يف الفئات الشـــــــــــعبية العريضـــــــــــة. كما 
االجتاه الذي تم التعبير عنه يف مبادرة السالم الفلسطينية ووثيقة إعالن االستقالل يف 

. ولوال 1988دورة اجمللس الوطني الفلســــــــطيني التي عُقدت يف تشــــــــرين الثاين/نوفمبر 
ن سوية لتمكنت، ربما، مالكثير من مظاهر العسكرة والفئوية التي صاحبت استعجال الت

 إحداث اإلصالح والتغيير يف مؤسسات منظمة التحرير.

مل تتمكن االنتفاضـــــة الراهنة من حل التعارض بين دور مؤســـــســـــات الســـــلطة وبين 
تنظيم املشــــــــاركة الشــــــــعبية يف مواجهة االحتالل، كما ظلت رهينة الصــــــــراع اخلفي بين 

د عملية لتحســــــــين بعض شــــــــروط اجتاهين متناقضــــــــين: األول رأى يف االنتفاضــــــــة جمر
التفـــاوض، والثـــاين رأى فيهـــا انقالبـــاً كـــامالً على عمليـــة التســـــــــــويـــة ومنطلقـــاً ملقـــاومـــة 
مفتوحة األفق، لكن من دون برنامج واضــــــــح، ومن دون أفق ســــــــياســــــــي حمدد يمكّن من 

 املشاركة الشعبية امللموسة.

ط بشأن شرووعلى الرغم من املوقف السياسي السليم يف مفاوضات كامب ديفيد 
احلل الوطني والشــــــــــرعية الدولية، فإن الســــــــــلطة الوطنية، ممثلة باالجتاه املركزي فيها، 
أحجمـــت عن توفير املقومـــات الـــداخليـــة حلمـــايـــة موقفهـــا، واكتفـــت بتظهير وإبراز البعـــد 
الوطني من دون االكتراث للبعد الديمقراطي ومتطلباته. وتماهت اجتاهات رئيســــــية يف 
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ع االجتاه الثاين املشار إليه أعاله، وخصوصاً جلهة تغليب االنتفاضة التيار املركزي م
املســلحة على حســاب االنتفاضــة الشــعبية، وســادت فوضــى املقاومة من دون االســتناد 

 إىل حاضنة شعبية.

من إحـــداث تغيُّر ملموس يف ميزان القوى، من  1987وبينمـــا تمكنـــت انتفـــاضــــــــــــــة 
طف والتأييد الدوليين باعتبارها حركة شــــــعب خالل قدرتها التراكمية على كســــــب التعا

بــــــأكملــــــه يرفض االحتالل أو التعــــــايش معــــــه، ومن خالل تــــــأثيرهــــــا يف الرأي العــــــام 
اإلســــرائيلي وتمكّنها من حتييد اآللة العســــكرية اإلســــرائيلية، فإن االنتفاضــــة الراهنة تم 

العســــــكرية  جرها بســــــرعة إىل العســــــكرة، األمر الذي ســــــهّل على إســــــرائيل اســــــتخدام آلتها
لإلجهاز عليها وإظهارها أنها حرب بين جيشـــين، فضـــالً عن العمليات الفلســـطينية التي 
اســــــتهدفت املدنيين، وبذلك مكّنت شــــــارون من النجاح يف جر اجملتمع اإلســــــرائيلي نحو 
املزيد من التطرف اليميني وإضـــــعاف حركات الســـــالم يف إســـــرائيل وكســـــب الرأي العام 

من مناخات دولية خلطت،  2001أيلول/ســـــبتمبر  11دته أحداث الدويل، مســـــتغالً ما ولّ
بصـــــــــــورة متعمــدة، بين اإلرهــاب كظــاهرة يتعين على اجملتمع الــدويل حمــاربتهــا وبين 

 املقاومة املشروعة ضد االحتالل األجنبي واالستعمار الكولونيايل.

هل يمكن احلديث عن اإلصـــــــــــالح من دون مراجعة جدية للموضـــــــــــوعات الســـــــــــابقة 
ا؟ وهل يمكن إحداث اإلصـــالح بمعزل عن املشـــروع الوطني ومؤســـســـاته الوطنية جميعه

ومكونــاتــه احلزبيــة واجملتمعيــة؟ وهــل يف حــالتنــا الفلســـــــــــطينيــة، حيــث يرتبط الشـــــــــــرط 
الديمقراطي باملشــروع الوطني، يمكن إجناز اإلصــالح خارج املؤســســة وســيادة القانون 

العدالة االجتماعية بين املواطنين؟ وهل واحملاســبة واملســاءلة، وتوفير احلد األدنى من 
حماوالت التدخل اخلارجية لفرض اإلصالح واستهدافاتها تشكل مبرراً للتردد والتهيب 
بشــــــــــأن إدراج اإلصــــــــــالح يف جدول األعمال الفلســــــــــطيني؟ وهل يمكن أن يتم اإلصــــــــــالح 
بمعزل عن مواجهة العدوان واحلصــــــــــــار والفصــــــــــــل العنصـــــــــــري الذي تقوم به إســـــــــــرائيل 

 تثمار نتائج عدوانها؟ وهل اإلصالح يتعارض مع االنتفاضة واملقاومة الشعبية؟الس

يحمل املوقف من اإلصالح يف طياته مضموناً فكرياً واجتماعياً وسياسياً يختلف 
باختالف االجتاهات احلزبية والســــــــياســــــــية يف اجملتمع الفلســــــــطيني. وقد ســــــــاهم واقع 

الجئين، وحيث تعيش نســــــــبة عالية من قطاع غزة، حيث تتشــــــــكل أغلبية الســــــــكان من ال
الســــــــكان حتت خط الفقر، يف تعزيز حالة االســــــــتقطاب االجتماعي. كما شــــــــكلت الســــــــلطة 
الوطنية، املصـــــــــــدرُ الرئيســـــــــــي للعمالة يف قطاع غزة (نحو ثلث القوة العاملة يعمل لدى 
الســـــــلطة، وهو ضـــــــعف النســـــــبة يف الضـــــــفة الغربية)، عامالً آخر من عوامل االســـــــتقطاب 

 جتماعي وتعمُّق الفوارق االجتماعية.اال

يرى االجتاه الرئيســــــي داخل الســــــلطة يف اإلصــــــالح جمرد عملية شــــــكلية ال تتجاوز 
إعادة ترتيب األوراق يف املؤســـســـة الرســـمية، وخصـــوصـــاً يف املؤســـســـة األمنية التي ما 
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زال يزالت، على الرغم من تدمير مقارها الرئيســية، حتافظ على بنيتها الرئيســية، كما ال 
الكثيرون من القيمين عليها يمارســـــــــــون ســـــــــــطوتهم على اجملتمع من خالل اجلباية غير 
املشــــروعة واخلوات واســــتخدام نفوذهم األمني يف عمليات اقتصــــادية واســــعة. ولذا فإن 
أي إصالح ال ينهي هذه التجاوزات، وال يكون على قاعدة احملاسبة الصارمة لرموزها، 

 ن.لن يحدث أثراً لدى املواطني

أمّا املعارضــة اإلســالمية فهي خاضــعة ملؤثرين أســاســيين: األول البحث عن غطاء 
يحمي شـــــــــــرعيتها يف إطار اتســـــــــــاع احلملة الدولية على اإلرهاب، والثاين اخلوف من أن 
يقود انخراطها يف مؤســســات الســلطة إىل فقدان تمايزها، كونها تطرح نفســها بديالً من 

ب فئات مهمشـــة من اجملتمع حتت شـــعارات فســـاد الســـلطة. وقد تمكنت فعالً من اســـتقطا
ما هو قائم، وتبني املقاومة املطلقة، وإبقاء شـــــــــــعار التحرير غامضــــــــــــاً بين دولة على 

وبين التحرير الشـــامل لكل فلســـطين. ويعتمد خطابها الســـياســـي على  6719حدود ســـنة 
ل تقـــديس مـــا تطلق عليـــه "برنـــامج املقـــاومـــة"، مع إبـــداء اســـــــــــتعـــداد غير واضـــــــــــح لـــدخو

مؤسسات منظمة التحرير حتت شعار إعادة بناء املنظمة كمؤسسة ديمقراطية، من دون 
تقديم تصـــور تفصـــيلي لإلصـــالح يف مؤســـســـات الســـلطة. ويتقاطع هذا االجتاه مع تيار 
قوى املعارضــــــــة يف الســــــــاحة الفلســــــــطينية، التي تتبنى شــــــــعار احلوار الوطني الشــــــــامل 

 وإعادة بناء منظمة التحرير.

الشخصيات املستقلة، فهي تطرح نفسها خشبة خالص من دون أن تربط بين وأمّا 
إصــالح النظام الســياســي الفلســطيني والســلطة الوطنية وبين انخراط القوى املنظمة يف 
هــذه العمليــة، التي ال غنى عنهــا من أجــل إحــداث توازن بين القوى املســـــــــــتقطبــة. ولعــل 

املنظمات الشــعبية يف قطاع غزة، ضــعف بنية مؤســســات اجملتمع املدين واملؤســســات و
بما يف ذلك املؤسسات األكاديمية اجلامعية ومراكز البحث واالتصال، قياساً بمثيالتها 
يف الضــفة الغربية، قد ســاهم يف تعزيز حالة االســتقطاب بين الســلطة التي ارتكزت على 

اومة دور املؤســـــــــــســـــــــــة األمنية، وبين االجتاهات اإلســـــــــــالمية التي اعتمدت برنامج املق
 املفتوحة.

من الواضــــح أن الدعوات األميركية واإلســــرائيلية إىل اإلصــــالح تهدف إىل إضــــعاف 
القيادة الشـــرعية للشـــعب الفلســـطيني كمدخل إىل إعادة صـــوغ بنية الســـلطة الفلســـطينية 
بما يســـــــــــتجيب للشـــــــــــروط اإلســـــــــــرائيلية األمنية والســـــــــــياســـــــــــية وتوفير األمن لالحتالل 

فإن دعوات اإلصــــالح الداخلية تســــتند إىل مضــــمون وطني  واملســــتوطنين. ويف املقابل،
وديمقراطي يهدف إىل تمكين الشعب وقيادته ومؤسساته من مواصلة النضال لتحقيق 
املشروع الوطني القائم على أساس ضمان االنسحاب اإلسرائيلي الشامل من األراضي 

ن يف ق الالجئيالفلســــــطينية احملتلة كافة، وتفكيك املســــــتعمرات، وضــــــمان االعتراف بح
العودة. ويف هــذا الســـــــــــيــاق، وعلى قــاعــدة املراجعــة النقــديــة الســـــــــــــابقــة وإحــداث التغيير 
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املطلوب يف منهج التفـــاوض وعقليتـــه، ال بـــد من رفض أي صـــــــــــيغـــة للعودة إىل حلول 
جزئية أو انتقالية قصـــيرة أو طويلة املدى، والتمســـك بأن ال عودة إىل التفاوض إالّ على 

النهائي وما يكفل تطبيق قرارات األمم املتحدة، وخصـــــــــــوصــــــــــــًا أســـــــــــاس قضـــــــــــايا احلل 
. بتعبير آخر: نحن بحـــــاجـــــة إىل اســـــــــــتراتيجيـــــا 1397و، 194، و338، و242القرارات 

تفاوضــــــــــية، ومرجعية ســــــــــياســــــــــية واضــــــــــحة، وإلغاء تعدد القنوات التفاوضــــــــــية، وتغيير 
فاوضـــــــات جوهري يف منهج التفاوض وأدواته. وهذا يســـــــتدعي إنهاء التعارض بين امل

واالنتفاضــة. لقد أكدت التجربة الســابقة أن مفاوضــات ال تســتند إىل حركة شــعبية يقظة 
وفعالة لن تؤدي إىل شــــــيء، مثلما أن االنتفاضــــــة واملقاومة من دون برنامج ســــــياســــــي 

 واضح ال يمكن أن حتققا النتائج املطلوبة.

اً يمكّن أي إن اصــــــطناع تعارض بين املقاومة والعملية الســــــياســــــية التفاوضــــــية لن
منهما من حتقيق األهداف. لذا فإن برنامج اإلصـــــــــــالح الســـــــــــياســـــــــــي يجب أن يكون من 
أولوياته تنمية الطابع الشــــــــعبي لالنتفاضــــــــة، وحتديد أشــــــــكال ووســــــــائل النضــــــــال وفقًا 
للبرنامج السياسي الوطني، ويف خدمته، وليس يف تعارض معه. كما أن مهمة جمابهة 

أســـــاســـــاً من االتفاق الوطني على أشـــــكالها ونطاقها،  خطر ضـــــرب شـــــرعية املقاومة تبدأ
األمر الذي يعزز ويطور الرأي العام الدويل املساند للحقوق الفلسطينية، ويفكك اإلجماع 
الذي حققه شارون يف الشارع اإلسرائيلي. فمقاومة جيش االحتالل ومستوطنيه تطرح 

تي االحتالل واالســـــتيطان، على الرأي العام العاملي واإلســـــرائيلي، على حد ســـــواء، قضـــــي
سياسة شارون وعدوانه واحتالله، وتبرز حق شعبنا يف  علىوتساهم يف كسر اإلجماع 

الدفاع عن نفســــه، وتســــاهم يف خلق مناخ وتفهم أوســــع لتوفير احلماية الدولية لشــــعبنا 
 من جرائم احملتلين.

لطة لســــيطالب الشــــارع الفلســــطيني ومعظم القوى الســــياســــية احلية بإصــــالح واقع ا
الوطنية ومؤســـســـاتها املدنية واألمنية، التي عانت جرّاء مظاهر الترهل والفســـاد وســـوء 
اإلدارة والتعــدي على حريــات املواطنين، والتي أدت ممــارســـــــــــــاتهــا إىل توســـــــــــيع قــاعــدة 
الفئات املهمشـــــة واملتضـــــررة يف إطار ســـــطوة النخب األمنية واالقتصـــــادية املســـــتفيدة، 

حلة االنتقالية. وبالتايل فإن جدية أية عملية إصـــــــــــالح التي تشـــــــــــكلت على هامش املر
تقـاس بمقـدار تلمس املواطنين لنتـائجهـا على حيـاتهم ومعيشـــــــــــتهم اليوميـة. وســـــــــــتظـل 
احملاوالت اجلارية لترســـــــــيم اإلصـــــــــالح من خالل املصـــــــــادقة على القوانين، وال ســـــــــيما 

وهيكلة األجهزة قانون اســـتقالل القضـــاء والقانون األســـاســـي، أو إعادة تأليف احلكومة 
األمنية، قاصـــــــــــرة وشـــــــــــكلية ما مل يتم تطبيق هذه القوانين فعالً، وما مل تســـــــــــتند عملية 
اإلصــــــالح إىل حركة شــــــعبية ضــــــاغطة ولها مصــــــلحة حقيقية يف اإلصــــــالح على قاعدة 

.  التمسك باملقاومة ما دام االحتالل قائماً

الح توحيد جهودها ولذا يقع على عاتق القوى التي لها مصــلحة يف التغيير واإلصــ
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يف إطار حركة شــــعبية ديمقراطية الســــتنهاض طاقات اجلمهور، وعلى قاعدة مصــــاحله 
احلياتية والوطنية. وهذا يطرح مهمة إصــالح الســلطة الوطنية كقاعدة ومنطلق إلصــالح 
منظمة التحرير وتفعيل مؤســـــــــســـــــــاتها ودمقرطتها. وهذا يتطلب فصـــــــــل اجتماعاتها عن 

من القيــام بواجبــاتــه يف إطــار  -  ربمــا -  ويمكّن كــل منهمــا اجتمــاعــات جملس الوزراء،
 التكامل بين مؤسسات املنظمة والسلطة يف استنهاض احلركة الوطنية الفلسطينية.

كذلك يهدف إصـــــــالح النظام الســـــــياســـــــي الفلســـــــطيني إىل دمقرطة القوى واألحزاب 
حلياة الســـــــــــياســـــــــــية وكل مؤســـــــــــســــــــــــات اجملتمع املدين، وتكريس مبدأ االنتخابات يف ا

الســـــــياســـــــية واجملتمعية على قاعدة التزام دوريتها. وينبه هذا إىل أهمية إجراء مراجعة 
وطنية لقانون االنتخابات الســــــــــــابق، الذي أدى إىل تكريس الكثير من مظاهر اجلهوية 
والعشــــــائرية، واعتماد قانون انتخابات عصــــــري وديمقراطي يقوم على أســــــاس التمثيل 

بين برنامج الكتل واألحزاب السياسية، ويدفع املتشابهة  النسبي الذي يضمن التنافس
منهـــا إىل االئتالف أو التوحـــد، وعلى أســــــــــــــاس الـــدائرة الواحـــدة، لتكريس وحـــدة الوطن، 
ويضمن كذلك تمثيل القوى وفقاً لنسبة حجومها، إضافة إىل ضمان نزاهة االنتخابات 

 من خالل تأليف جلنة انتخابات مستقلة وحمايدة.

جتربة عمل اجمللس التشـــريعي أن بنيته نفســـها كانت أحد أســـباب ســـطوة لقد أكدت 
وهيمنة الســــلطة التنفيذية إىل درجة أنه ســــاهم، بصــــورة أو بأُخرى، يف تكريس الفســــاد 
وتغييب املســــــــــــاءلة عندما منح الثقة للحكومة الثالثة، على الرغم من اتهامه لعدد من 

وهو مل يستطع التوقف اجلدي أمام ظاهرة الوزراء بالفساد وسوء استخدام املال العام. 
مشــــــاركة رئيس اجمللس نفســــــه يف مهمات تنفيذية وتفاوضــــــية، بما يف ذلك مشــــــاركته 
الدائمة يف اجتماعات الســلطة التنفيذية، األمر الذي عطل وبصــورة كبيرة دوره الرقابي 

 واحملاسب ألداء السلطة التنفيذية السياسي والداخلي.

لك إىل غياب دور الكتل البرملانية املتنافســــة على أســــاس ويعود جزء من أســــباب ذ
برنــــاجمي، وغيــــاب التوازن يف القوى بينهــــا، بــــل هيمنــــة لون واحــــد تقريبــــاً على عمــــل 
اجمللس التشـــــــــريعي، وعدم جدية املعارضـــــــــة، ســـــــــواء داخل اجمللس أو خارجه، يف طرح 

قوى املعارضـــــــة  رؤية تشـــــــكل حالة اســـــــتقطاب وتوازن يف اجملتمع، إذ اكتفى الكثير من
بمواصـــــــــــلة ثقافة رفضــــــــــــاوية، ومل يعارض على أســــــــــــاس برنامج متكامل ســـــــــــياســـــــــــي 
واجتماعي، وهو ما ســــــــــــاهم يف دفع قطاعات واســـــــــــعة من اجملتمع إىل التنحي جانبًا 

 وفقدان األمل بإمكانات التغيير احلقيقي.

كمـــا يجـــب أن يشـــــــــــمـــل اإلصـــــــــــالح منظمـــة التحرير الفلســـــــــــطينيـــة يف اجتـــاه تفعيـــل 
ها ودمقرطتها، والقوى واألحزاب السـياسـية وجميع مؤسـسـات اجملتمع املدين، مؤسـسـات

وتكريس مبدأ االنتخابات يف احلياة الســـــــياســـــــية واجملتمعية والتزام دوريتها، واعتماد 
 قانون انتخابات عصري وديمقراطي يقوم على أساس التمثيل النسبي.
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ى، التي لها مصــلحة ومن الواضــح أن جســامة هذه املهمات تفرض على عاتق القو
 .يف التغيير واإلصالح، توحيد جهودها يف إطار حركة شعبية ديمقراطية فعالة



 

 
 

  

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/mdf  
 


