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 من قبل المجلس المركزي" اتخذتتحصین الجبھة الداخلیة لمواجھة تبعات تنفیذ القرارات التي " 

  
  ما ھو المقصود بتحصین الجبھة الداخلیة في إطار تنفیذ قرارات المجلس المركزي؟  
  ما ھي الخطوات الفعلیة المطلوبة لتنفیذ ھذه القرارات؟  
  

حنان عشراوي، لیلي فیضي، عزمي الشعیبي، صالح رأفت، قیس : الحضور ( مع حفظ األلقاب)
سحر القواسمي، عبدالكریم، واصل أبو یوسف، أحمد مجدالني، قدورة فارس، زیاد ھب الریح، 

  .عبدالمنعم وھدان، صالح بدر، عزام زكارنھ
  

  روال المظفر، محمد عبد ربھطاقم "مفتاح": 
  

 مقدمة
 

، خاصة مع استمرار الھبة الشعب الفلسطیني وقضیتھ الوطنیة في ظل التحدیات الكبیرة التي تواجھ
، وتزاید أعمال القتل التي تنفذھا قوات االحتالل ضد أبناء شعبنا، وعلى ضوء مواصلة االستیطان الشعبیة

الدولي، وانسداد أفق العملیة السیاسیة، تبدو الحاجة ملحة وضروریة لتحصین غیر الشرعي وفقا للقانون 
، ومواجھة تبعات تنفیذ قرارات المجلس المركزي الفلسطیني التي اتخذھا في دورتھ السابعة الجبھة الداخلیة

، 2015 آذار من العام 5و  4والعشرین "دورة الصمود والمقاومة الشعبیة"، والتي انعقدت على مدى یومي  
تحمیل سلطة االحتالل (إسرائیل)  وما  اتخذه المجلس من قرارات على غایة من األھمیة، من أبرزھا :

  احتالل وفقا للقانون الدولي، كسلطة مسؤولیاتھا كافة اتجاه الشعب الفلسطیني في دولة فلسطین المحتلة 
ووقف التنسیق األمني بأشكالھ كافة، ورفض فكرة الدولة الیھودیة، والدولة ذات الحدود المؤقتة، واالستمرار 
في حملة مقاطعة المنتجات اإلسرائیلیة كشكل من أشكال المقاومة الشعبیة، واإلیعاز للجنة التنفیذیة لمنظمة 

من أجل مالحقة تابعة مع المحكمة الجنائیة الدولیة التحریر الفلسطینیة بمتابعة عمل اللجنة الوطنیة العلیا للم
، باإلضافة إلى ضرورة إعادة صیاغة وتقییم العالقة جرائم الحرب اإلسرائیلیة ومحاسبة المسؤولین عنھا
  .االقتصادیة والسیاسیة واألمنیة والقانونیة مع إسرائیل.

  
  النقاش: اإلطار العام

  
مسؤولیاتھا  الفلسطیني، المتعلقة بتحمیل سلطات االحتاللااللتزام بتنفیذ قرارات المجلس المركزي 

على التأكید كافة تجاه الشعب الفلسطیني في دولة فلسطینیة المحتلة كسلطة احتالل وفقا للقانون الدولي. و
أھمیة تحصین الجبھة الداخلیة، وإعطاء أولویة لترتیب الوضع الداخلي الفلسطیني، ومطالبة القیادة بتقییم 

استراتیجیة  األمنیة واالقتصادیة والسیاسیة مع إسرائیل، وإعادة صیاغة ھذه العالقة، ووضع خطة  العالقة
ودعوة منظمة التحریر الفلسطینیة إلى استعادة لتنفیذھا تدریجیا، واألخذ بعین االعتبار الواقع العربي والدولي، 

دورھا في مواجھة االحتالل والتصدي لسیاساتھ، باإلضافة إلى إعادة تأھیل السلطة، بما یشمل أیضا إعادة 
على األرض، وفي المقدمة  سیاسیةتأھیل دور األمن الفلسطیني، وربط ھذا الدور بما یتحقق من إنجازات 

   .الشعب الفلسطیني لحقوقھ منھا إنھاء االحتالل ونیل
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مع إسرائیل یستوجب إعادة النظر أوال في اتفاق "أوسلو"، وقف التنسیق األمني مع اإلشارة إلى أن 
حیث یعتبر ھذا التنسیق واحدا من البنود الھامة في االتفاق. علما بأن التنسیق ھذا كان مشترطا بالوصول إلى 

عب الفلسطیني. في حین أن األمن ینفذ سیاسة وال یصنعھا، إنجازات سیاسیة تحقق األھداف الوطنیة للش
قدم ما یسْي أو تفي المقابل ال یمكن أن  ا والمؤسسة األمنیة ھي نتاج قرار سیاسي تنفذ التعلیمات وتطبقھا، لكنھ

  ما یعرض حیاة أي مواطن فلسطیني للخطر.
  
  

  التوصیات:
  

  تحصین الجبھة الداخلیةأوال: 
  
  .واالبتعاد عن أسالیب التحریض والتخوین والتكفیر واالعالميتوحید الخطاب السیاسي  -
برنامج موحد لھ تداعیات إعالمیة وسیاسیة واضحة بحیث ال واعتماد  ،العمل على إنھاء االنقسام الداخلي -

  یكون شعبنا أسیرا ألي أجندات خارجیة. 
وتوفیر األمن واألمان للمواطن، وعدم اللجوء إلى العنف  التمسك بالثوابت ، وإعطاء خصوصیة للقدس، -

، وتوحید الخطاب الرسمي ، مع التأكید على حق االختالففي حل الخالفات الداخلیة واالختالفات في الرأي
   .وأدوات النضال المیدانیة السیاسي واإلعالمي

  
   التنسیق األمنيثانیا: 

  
، علما بأن ھناك نصوصا في ھذه في اتفاقیة أوسلو برمتھاإعادة النظر وقف التنسیق األمني یتطلب  -

  االتفاقیة وملحقاتھا تنص على تنسیق أمني بین السلطة الفلسطینیة ودولة االحتالل.
التنسیق األمني في المرحلة الحالیة مضر بمصالح الشعب الفلسطیني، ألن إسرائیل لم تقدم مقابلھ، ما یحقق  -

ني وھو الوصول إلى الدولة المستقلة وإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الھدف النھائي للشعب الفلسطی
الفلسطیني. وبالتالي یجب ربط استمرار ھذا التنسیق بالھدف النھائي الذي یسعى إلیھ شعبنا وھو التخلص من 

  االحتالل.
سة وال األمن ینفذ سیاوقف التنسیق األمني یحتاج إلى قرارات سیاسیة واضحة بخصوصھ. وفي المحصلة  -

  . أي أن ما تتخذه القیادة الفلسطینیة والمنظمة من قرارات ینفذه األمن.یصنعھا
التأكید على أن جوھر التنسیق األمني ال یمكن أن یؤدى إلى االساءة ألي مواطن، أو أن یعرض حیاتھ  -

  للخطر. 
الوضع اسي آخر وجوب األخذ بعین االعتبار لدى الحدیث عن وقف التنسیق األمني، أو أي قرار سی -

  الداخلي الفلسطیني، واألوضاع العربیة واالقلیمیة والتفھم الدولي.
  االسرائیلي لألراضي الفلسطینیة. ربط مكافحة اإلرھاب بإنھاء االحتالل -
  ، وإعادة صیاغة العقیدة األمنیة الفلسطینیة.إعادة تأھیل دور األمن الفلسطیني -
ال تقتصر فقط على وقف التنسیق األمني،  طعة شاملة لالحتاللوخطة عمل لتنفیذ مقاوضع جدول زمني  -

  وھو قرار تتخذه القیادة السیاسیة للشعب الفلسطیني. 
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  منظمة التحریر الفلسطینیة: ثالثا
  
لتنفیذ قرارات ، ووضع خطة عمل تقییم مواقفھا السیاسیة مجددادعوة قیادة منظمة التحریر الفلسطینیة إلى  -

  والمؤسسات المنبثقة عنھا.اللجنة التنفیذیة 
باعتباره األساس الذي یبنى علیھ في تعزیز دورھا،  تركیز الجھود على معالجة الوضع الداخلي الفلسطیني -

  وإعطاء المصالحة أھمیة خاصة وصوال إلى برنامج سیاسي جامع للقوى الوطنیة كافة.
لمواجھة مدروسة مع االحتالل، علما بأن ما اتخذ  إلى اعتماد برنامج كفاحي ةحاجة منظمة التحریر الحالی -

  من قرارات حتى اآلن ال یشكل رافعة حقیقیة وصحیحة. 
لمواجھة االحتالل، والبدء بمناقشة أعمق  دعوة منظمة التحریر إلى أن تستعید ھویتھا كجبھة وطنیة واحدة -

  للحالة الراھنة، بما ذلك ما تعلق منھا بقرارات المجلس المركزي.
وتقییم تلك  مع إسرائیللعالقاتھا االقتصادیة والسیاسیة واألمنیة والقانونیة إعادة صیاغة منظمة التحریر  -

بناء على ما ورد في اتفاقیة المرحلة االنتقالیة التي ال یمكن أن تمتد إلى ما النھایة، وقد تجاوزھا  العالقة، 
عتراف، والتوجھ إلى المؤسسات الدولیة وأن تأخذ قرارات ذات بعد سیاسي من قبیل سحب االالزمن، 

  والتصرف كدولة تحت االحتالل ما یعني إعادة تأھیل السلطة، بما في ذلك أجھزة األمن.
مع إسرائیل. أي التصرف على األرض  التخلي دون بروتوكوالت رسمیة عن تحقیق الدولة عبر التفاوض -

  في ھذا االتجاه بدون أي إعالنات رسمیة.
وعدم الخوف من العالم المحیط، والثقة األكبر بقدرة الشعب على  عادة تأھیل الجبھة الداخلیة،إالعمل على  -

  التحمل والصمود.
أن قرارات المجلس المركزي األخیرة بمجابھة شاملة مع إسرائیل في المجاالت األمنیة   التحذیر من -

مقاربتین: األولى: الدخول فورا بتنفیذ ھذه والسیاسیة بدأت ترتد بنتائج عكسیة، علما أن ھذه القرارات تحتمل 
  االستراتیجیة. والثانیة: تحریك الوضع السیاسي، باعتباره الخیار المركزي لتحریك المیاه الراكدة.

  التي فرضھا "أوسلو". تبني برنامج سیاسي وأمني ووطني یتجاوز حدود الجغرافیا -
  

  : استراتیجیة فلسطینیة شاملةرابعا
  
وفي كل مكان، بما في ذلك تعزیز وتفعیل  الجماعي بأوسع مشاركة في المقاومة الشعبیةتعزیز الوعي  -

  المقاطعة الدولیة لالحتالل.
سیفا مشھرا على المستویین الشعبي والدولي، وعقد محاكمات صوریة  المحاسبة الدولیةوجوب أن تكون  -

  لالحتالل.
واقف األحزاب الصدیقة ومنظمات حقوق اإلنسان من خالل تطویر م رفع الشرعیة الدولیة عن االحتالل -

  والبرلمانات الدولیة. 
وتعزیز صمود الشعب الفلسطیني، خاصة  ،من خالل مؤسسات السلطةالحوكمة الرشیدة لنظام الحكم  -

  توفیر فرص العمل للشباب.
  ھاء االحتالل وتحقیق االستقالل.نتطویر الوعي الجماعي باتجاه إ -
، بحیث توصل إلى تحقیق األھداف الوطنیة من خالل میدانیة للقرارات االستراتیجیةبمراجعة لقیام ا -

  .حاضنة شعبیة وإقلیمیة ودولیة
، والعودة إلى العمل الجبھوي، وتبني برنامج سیاسي كفاحي، وتعزیز الھبة لتصرف كقیادة وطنیة موحدةا -

   .الشعبیة
  


