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  وثائق فلسطينية
  

  "حماس"نص مبادرة حركة املقاومة اإلسالمية 
  إلنشاء جبهة االستقالل الوطني الفلسطيني

13/10/1996.  
  

  
  :مقدمة

م صدى كبير يف الساحة الفلسطينية، 29/9/1992يف ) الفصائل العشرة(كان لإلعالن عن صيغة 
ـ بغض النظر عن سلبيات التجربة ـ إجنازاً نوعياً يف ومثلت هذه اخلطوة . استحوذ على اهتمام املراقبين السياسيين

الساحة الفلسطينية، حيث تشكلت وألول مرة يف تاريخ هذه الساحة صيغة جتمع كافة ألوان الطيف الفكري، كما 
  .مثلت رافعة سياسية هامة يف مواجهة النهج السياسي الذي قاده ياسر عرفات بعد مؤتمر مدريد

السياسية الذي بدأ يف مدريد، وتوقف يف أوسلو،  ةعشرة يف وقف قطار العمليولئن مل تنجح الفصائل ال
منتجاً تلك االتفاقية الهزيلة، فإن هذه الفصائل حاولت عدة مرات تطوير الصيغة التنظيمية يف إطار مقاومة اآلثار 

، الذي )قوى الفلسطينيةحتالف ال(م عن 16/1/1994وبعد حوارات عديدة، تم اإلعالن يف .. السلبية لهذه االتفاقية
مثّل يف حقيقة األمر تغيراً يف الشكل وليس يف املضمون، حيث تغير االسم، وبقيت الصيغة كما هي من دون إضافة 

  .تذكر
واليوم، وقد انقضت أربعة أعوام تقريباً على هذه التجربة بصيغتها األوىل والثانية، نرى أن هناك حاجة 

ن استمرار العملية السياسية وما تمخض عنها من اتفاقات إالتجربة، حيث  ماسة إىل خطوة نوعية لتطوير هذه
ظاملة بين قيادة عرفات وحكومة الكيان الصهيوين، أثبت صوابية املوقف الذي اتخذته الفصائل العشرة منذ البداية 

ة احلكم الذاتي التي بالنسبة إىل العملية السياسية، التي انطلقت وفق أسس جمحفة وظاملة وغير عادلة، كما أن سلط
قدمت نموذجاً سيئاً للغاية، بالنسبة  أنيطت بها مهمات إدارة شؤون الفلسطينيين يف الضفة الغربية وقطاع غزة،

ة، حفلت إىل تعاملها مع الشعب الفلسطيني، حيث حتولت تلك السلطة إىل جهاز قمعي، له ثمانية أجهزة أمنية معلن
  .تهاك حرية وكرامة اإلنسان الفلسطينيمن صور انسجالتها بعدد غير حمصور 

  :والواقع الفلسطيني الراهن يمكن تلخيصه بما يلي
  .ـ انكشاف حقيقة اتفاق أوسلو على أرض الواقع ومن خالل التجربة العملية1
ـ قدوم حكومة صهيونية تتشكل من ائتالف يمثل أقصى درجات التطرف يف اجملتمع الصهيوين، 2

  .ي يمثل استفزازاً للرأي العام الفلسطيني والعربي واإلسالمي والدويلوبرناجمها النظري والعمل
ـ عودة أجواء االنتفاضة وروح املواجهة لدى الشعب الفلسطيني، والتي تبدت من خالل انتفاضة الدفاع 3

  .م1996] سبتمبر[عن األقصى يف أيلول 
القدس، املستوطنات، : ن دون حلـ استمرار القضايا األساسية التي تمثل جوهر القضية الفلسطينية م4

إن هذا الواقع يحتم علينا، نحن يف حتالف القوى الفلسطينية، أن نخطو خطوة . الالجئون، االستقالل والسيادة
سطينية، وهذا يتطلب نوعية بتفعيل وتطوير وتوسيع القاعدة السياسية الرافضة لنهج التسوية يف الساحة الفل

صيغة تنظيمية جتمع املستقلين إىل جانب الفصائل، وتضع خطوات إجرائية وعملية فاعلة لتحقيق األهداف 
  .السياسية لهذا املشروع

                                                 
 "2/11/1996، )بيروت" (السفير . 



  191، ص )1997 ءاتش( 29، العدد 8المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية وثائق فلسطينية

 

2 
 

  
  :صيغة مقترحة

  :ويف ما يلي الصيغة التنظيمية املقترحة
  .جبهة االستقالل الوطني الفلسطيني :االسم

  : الهيئات
    ).مستقلون% 25فصائل، % 75(من مئة عضو  ويتشكل: ماملؤتمر الوطني العا

اختيار  هويعتبر السلطة العليا للجبهة يف حال انعقاده، ويتم من خالل.. وينعقد مرة واحدة كل عامين
  .أعضاء الهيئة املركزية، وإقرار التوجهات العامة

وتنعقد مرة واحدة كل ستة  )..مستقلون% 25فصائل، % 75(عضواً  32 ـ 30وتتكون من  :الهيئة املركزية
ومهمتها حتديد السياسات العامة، ومراقبة أداء الهيئة التنفيذية، ومدتها عامان، وهي .. أشهر بصورة اعتيادية

  .التي تختار الهيئة التنفيذية
، وتنعقد مرة واحدة كل )مستقلون% 25فصائل، % 75(عضواً  13ـ  12وتتشكل من : الهيئة التنفيذية

ومهمتها تنفيذ السياسات العامة وترجمتها يف برامج عمل، وهي .. عتيادية، ومدتها عامانشهرين بصورة ا
  .مسؤولة أمام الهيئة املركزية

  :وتتشكل من املناصب التالية
  .ـ رئيس الهيئة التنفيذية1
  .ـ نائب رئيس الهيئة التنفيذية2
  .ـ أمين السر3
  .ـ أمين الصندوق4
  .ـ الناطق اإلعالمي5

  .السياسية، اإلعالمية، العمل اجلماهيري والشعبي:  رؤساء اللجانباإلضافة إىل
  

  :مالحظات عامة
الوطني العام، وتعتبر هي  ـ يتم تشكيل جلنة حتضيرية من الفصائل واملستقلين لإلعداد لعقد املؤتمر1

  .نفسها أمانة املؤتمر
  .ـ يقوم املؤتمر الوطني العام باختيار أعضاء الهيئة املركزية2
م التوافق على توزيع املقاعد بين الفصائل يف املؤتمر الوطني العام والهيئة املركزية والهيئة ـ يت3

  .التنفيذية، وتعطى للفصائل حرية اختيار ممثليها
ـ يتم تعيين األعضاء املستقلين يف الهيئة املركزية والهيئة التنفيذية من املؤتمر الوطني والهيئة 4

ذلك بالتوافق بين الفصائل، ويتم أيضاً اختيارهم إىل املؤتمر الوطني بالتوافق بين املركزية على التوايل، ويتم 
  .الفصائل

  .ـ يتم التوافق على منصب رئيس الهيئة التنفيذية وباقي املناصب الرئيسية بين الفصائل5
  .ـ اتخاذ القرارات يف كل الهيئات يكون بثلثي احلضور6
دوالراً شهرياً، ) 50(ري، بحيث يدفع العضو املستقل خمسين ـ يلتزم أعضاء اجلبهة بدفع اشتراك شه7

  .دوالر شهرياً) 500(والفصيل خمسمئة 
ويمكن فتح باب التبرعات للبرامج التي  .. ـ عند وضع اخلطط والبرامج تراعى امليزانية السنوية للجبهة8

  .حتتاج إىل تكاليف ال تغطيها امليزانية

  



 

 
 

  

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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