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  فلسطينيةشخصية  118وثيقة االحتجاج التي وجهتها 
  .بمعاجلة اخللل يف األداء القيادي فيهاإىل الرئيس ياسر عرفات، تطالب 

  
  

  رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير.. السيد رئيس دول فلسطين  
  السادة أعضاء اللجنة التنفيذية  
  ..حتية فلسطين وبعد  
بادىء واالعتراف املتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية واحلكومة منذ توقيع اتفاق إعالن امل  

  .اإلسرائيلية واجه الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية واقعاً جديداً يفرض حتديات جديدة
ذلك أن إعالن املبادىء كان بمثابة احلدث الفاصل بين مرحلة كفاحية تكرست إلثبات الوجود   

ر وأكثر تقدماً أال بية للمنطقة والعامل ومرحلة كفاحية أُخرى تنطلق نحو إجناز أكالفلسطيني على اخلارطة السياس
  .وهو بناء الدولة الفلسطينية املستقلة على أرضها وبسواعد شعبها

أن شعبنا الفلسطيني بقواه الوطنية قد درس االتفاق بمقدماته ونصوصه " سيادة الرئيس"ونفترض   
وطنية اخملتلفة لهذا الشعب على نحو أفرز إقراراً دستورياً له عبر اللجنة وآفاقه كما فعلت ذلك املؤسسات ال

  .وباملقابل أفرز معارضة متفاوتة املنطلقات واألهداف. التنفيذية واجمللس املركزي
وهذا أمر بديهي يف ساحة كانت السباقة نحو تكريس احلوار الديمقراطي والعالقات الديمقراطية بين   

  .كم احلياة الوطنية يف شتى اجملاالتقواها كنهج وحيد يح
إننا موقّعي هذه املذكرة، رأينا يف االتفاق الفلسطيني ـ اإلسرائيلي حدثاً سياسياً مفصلياً ينبغي التعامل   

  :وبهذا األفق نعلن. معه بإيجابية ومسؤولية من أجل تطوير اإليجابي فيه وحماصرة السلبي املستخلص منه
  . مع طاقات شعبنا يف بناء كياننا اجلديد على األرضأوالً، اندماجنا املطلق   

بمنظمة التحرير الفلسطينية وإطاراتها الشرعية كممثل وحيد للشعب الفلسطيني  كما نعلن، ثانياً، التزامنا
ووعاء وطني ال بديل عنه وال موازي له لتنظيم الطاقات الوطنية وقيادتها نحو حتقيق كامل األهداف الوطنية 

  .لشعب الفلسطينياملشروعة ل
وانطالقاً من ذلك واستفادة من حقنا الديمقراطي يف املبادرة باقتراح األفكار واإلجراءات التي جنتهد   

  :بأهميتها وحيويتها يف هذه املرحلة النوعية من مراحل كفاحنا الوطني نؤكد على ما يلي
رحلة، ال على صعيد إدارة عمليات أننا غير راضين عن طريقة عمل القيادة السياسية يف هذه املأوالً،   

التفاوض الصعب والدقيق مع اجلانب اإلسرائيلي، وال على صعيد اإلعداد لبدء مرحلة البناء الوطني يف الفترة 
إن ما يبدو جلياً للجميع أن القيادة السياسية تمارس دورها بطريقة قريبة من االرجتال وبعيدة عن . االنتقالية

غي اتخاذه من خطوات عملية نحو جتسيد املصالح الوطنية عبر تنفيذ مدروس اللتزامنا يف اإلعداد املسبق ملا ينب
  .ما تم التوقيع عليه

إن القيادة السياسية مل تبذل جهداً كافياً لتنشيط احلوار الوطني املطلوب سواء على صعيد القوى  ثانياً،  
ماً نحو أهدافنا الوطنية أو على صعيد املعارضة الوطنية املتبنية لالتفاق كفرصة توفر إمكانات جدية للمضي قد

  .املبدئية لالتفاق
إن تقاليدنا الوطنية حتتم اإلسراع يف بدء هذا احلوار والعمل اجلدي والدؤوب إلجناحه من أجل خلق حد   

معقول من الوئام الوطني الذي يكرس األمن الداخلي الفلسطيني ويخلق مناخاً صحياً ملزيد من االحتشاد حول 
  .املهمات اجلديدة املطروحة على الشعب الفلسطيني

إن القيادة السياسية مل حتسن تقديم االتفاق بصورة موضوعية للشعب الفلسطيني كي يعرف هذا ثالثاً،   
إن ذلك أدى إىل توسيع نطاق البلبلة والغموض والتوجس . الشعب آفاق وإمكانيات حركته الراهنة واملستقبلية
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ب الفلسطيني تفسيرات خمتلفة ومتناقضة له ليس فقط على صعيد منظمة التحرير خاصة حين يتلقى الشع
  .وإسرائيل وإنما على صعيد املنظمة ذاتها

إن غالبية من صوَّتوا يف اجتماع اجمللس املركزي األخير ملصلحة املصادقة على اتفاق إعالن  رابعاً،  
اتهم ومداخالتهم، مشروطاً بتطوير األداء القيادي املبادىء كان تصويتهم يف حقيقة األمر، وبالعودة إىل كلم

وحشد الطاقات الفلسطينية واالستفادة األمثل من الكفاءات واخلبرات الفلسطينية أينما وجدت والتعامل مع عملية 
باعتبارها عملية كفاحية وليس إدارية أو بيروقراطية، حيث إن نتيجة اتفاق إعالن املبادىء وبكلمات  السالم

ير من أعضاء اجمللس ستكون خيراً أو وباالً على الشعب الفلسطيني، ستفتح األبواب باجتاه االستقالل الوطني الكث
  .والدولة املستقلة أم ستكرس االحتالل، سيحددها يف األساس مدى توفر االشتراطات املذكورة آنفاً

سياسية حتمل مسؤولياتها يف إننا نتقدم بهذه اإلشارات العامة على نحو أويل طالبين من القيادة ال  
  .معاجلة الظواهر السلبية على نحو يكفل أداء متوازناً وناجعاً ومسؤوالً ملهمات املرحلة املقبلة

  :وانطالقاً من ذلك، نتقدم باملطالب العاجلة التالية  
على تقوم القيادة السياسية بتأسيس اجملالس املتخصصة يف جميع جماالت العمل الوطني، سواء  أوالً،  

  .صعيد البناء الذاتي للكيان أو على ترشيد احلركة يف احمليط العربي والدويل
التخصصية يف شتى اجملاالت لالنتظام يف هذه  تأن توجه القيادة السياسية نداء إىل اخلبرا ثانياً،  

ذه العملية ومن أجل تنظيم ه. اجملالس وما يتفرع عنها من جمموعات عمل، سواء على صعيد التخطيط أو التنفيذ
  .الكبرى ينبغي استحداث دائرة خاصة يف املنظمة تتوىل متابعة هذا األمر ووضعه يف اإلطارات املالئمة للعمل

  .اعتماد مبدأ الكفاءة املهنية وجتاوز الذهنية الفئوية والترضية على حساب الكفاءة ثالثاً،  
ادىء تضمن تكامل وتناغم عمل اللجان وضع خطة تفاوضية متكاملة مشتقة من اتفاق إعالن املب رابعاً،  

  .والفرق التفاوضية اخملتلفة
تشكيل هيئة قيادية مصغرة من أجل قيادة جممل العملية التفاوضية واإلشراف عليها خامساً،   

  .ومتابعتها والتنسيق بين جلانها وفرقها اخملتلفة
ه حسن األداء والتخطيط تشكيل جملس تنمية وإعمار فلسطين وفق مواصفات حمددة تضمن لسادساً،   

واملتابعة واملراقبة واملصداقية لدى شعبنا ولدى الدول املانحة للمعونات لتطوير البنية التحتية القتصادنا 
  .الوطني

إن كل تأخير يف تشكيل هذا اجمللس من شأنه إضاعة املزيد من الوقت، وإضعاف مصداقية الطرف   
  .ساعدة شعبناالفلسطيني لدى األطراف الدولية املعنية بم

إجناز عمل اللجنة القانونية املكلفة صياغة القانون األساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية سابعاً،   
بما يؤكد طبيعتها الديمقراطية والتزامنا بجميع املبادىء التي وردت يف وثيقة إعالن ) الوثيقة الدستورية(

  .االستقالل الفلسطيني
ية، وبأسرع وقت، للمناقشة على أوسع نطاق يف صفوف الشعب ومن ثم طرح هذه الوثيقة الدستور  

  .الفلسطيني
أن تقوم القيادة السياسية وعلى نحو فوري بتشكيل هيئة قيادية عليا لالنصراف نحو احلوار ثامناً،   

يف هذا الوطني والبدء فيه والعمل على إدامته وإجناحه، ولتعمل القيادة السياسية على اإلفادة من أخطائها السابقة 
  .جلنة لهذا الغرض ال تفعل شيئاً ملتابعة جهودها بقدر كاف من اجلدية اجملال حين كانت تشكل

تأسيس هيئة تخطيطية واستشارية وتوجيهية عليا من اخلبراء تعمل جنباً إىل جنب مع اللجنة  تاسعاً،  
  .التنفيذية ملساعدتها يف أداء مهماتها الكبرى يف هذه املرحلة

كهذا ال ننتقص من دور وصالحيات الهيئة التنفيذية األوىل يف حياتنا الوطنية،  اًترح أمرإننا حين نق  
وإنما ألننا ندرك كم تأثرت هذه الهيئة سلباً من خالل االنسحابات التي أقدم عليها البعض من أعضائها ومن 

  .خالل احتمال انسحابات جديدة أو جتميد جديد
املصيرية لوضع سلبي كهذا ويف الوقت ذاته ال نقترح ما يحل الوضع إننا ال نقبل أن ترتهن القرارات   

  .الدستوري والعملي لهذه املؤسسة
إننا نتقدم بهذه املذكرة املتضمنة إشارات عامة ملا نراه خلالً جوهرياً يف أدائنا القيادي على مستويات   

  .عدة، واملتخصصة اجتهادات أولية ملا نراه معاجلة موضوعية لهذا اخللل
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ونعلن أننا، املوقّعين على هذه املذكرة، شكلنا من بيننا هيئة متابعة ملا ورد فيها وقد كلفت هذه الهيئة   
  .بالعمل احلثيث والصبور لتنفيذها

  



 

 
 

  

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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