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يُعنى هذا التقرير بأزمة الحركة الوطنية
الـفـلـسـطـيـنـيــة ال ـنــاج ـمــة ع ــن ف ـشــل م ـحــادثــات
ال ـس ــام ال ـهــادفــة إل ــى ق ـيــام دولـ ــة فلسطينية
م ـس ـت ـق ـلــة ووصـ ـ ـ ــول اتـ ـف ــافـ ـي ــات أوس ـ ـلـ ــو إل ــى
ط ــري ــق مـ ـ ـس ـ ــدود ،ال ب ـ ــل ت ـح ــول ـه ــا إل ـ ــى ع ــبء
عـلــى السلطة الفلسطينية فــي ظــل اسـتـمــرار
توسع االستيطان اإلسرائيلي وإل ــزام السلطة
الفلسطينية بالتعاون والتنسيق الكامل مع
سلطات االحتالل في شتى المجاالت ،وال سيما
األمنية منها واالقتصادية في ظل دعم أمريكي
غـيــر مـسـبــوق لـتـشــريــع االح ـت ــال اإلســرائـيـلــي
وانقسام فلسطيني يمعن في إضعاف الموقف
الفلسطيني وتأزيمه.

مــن هنا يدعو التقرير الفلسطينيين إلى
إعـ ـ ــادة تــرت ـيــب أم ــوره ــم الــداخ ـل ـيــة م ــن خــالل
أجندة وطنية جديدة والتخلص من االلتباس
الذي يسود المؤسسات والتمثيل الفلسطيني
والعالقات الفلسطينية مع سلطات االحتالل
نتيجة اتفاقيات أوسلو ،وذلك من أجل تفعيل
أنشطة الحركة الوطنية الفلسطينية ووضــع
رؤية واضحة جامعة لمستقبل أفضل .وعليه
يوصي التقرير بما يلي:

 - 1فصل السلطة الوطنية الفلسطينية
عــن منظمة التحرير الفلسطينية بما يــؤدي
إل ـ ــى م ـن ــع ال ـم ـس ــؤول ـي ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ـيــن مــن
تـبــوؤ مناصب قـيــاديــة فــي كلتا المؤسستين،
وتــوضـيــح وضــع ودور كــل منهما واسـتـعــادة
منظمة التحرير األسبقية في مجال السياسة
ال ــوط ـن ـي ــة وصـ ـن ــع الـ ـ ـق ـ ــرار .وال ب ـ ـ ــد فـ ــي ه ــذا
الـسـيــاق ،مــن أن يتم تصحيح خطأ االنــدمــاج
بـيــن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير
من خــالل إقامة مقر لمنظمة التحرير خارج
األراض ـ ــي الفلسطينية ،وذل ــك كــي ال تخضع
منظمة التحرير لهيمنة سلطات االحتالل التي
تقوض يومياً شرعية السلطة الفلسطينية لدى
الفلسطينيين.
 - 2إنـشــاء قـيــادة فلسطينية موثوقة من
خــالل المصالحة بين الفصائل الفلسطينية،
وال سيّما بين حركتي فتح وحـمــاس ،وإجــراء
انتخابات في أقرب وقت ممكن ،وإعادة هيكلة
مـنـظـمــة ال ـت ـحــريــر الـفـلـسـطـيـنـيــة ل ـت ـكــون أكـثــر
تمثيـالً.

 - 3إجراء إعادة تقييم للعالقة الفلسطينية
مع سلطات االحتالل اإلسرائيلي خــارج إطار
عمل أوسلو باالرتكاز على عدم التعاون ،ذلك
أن ــه ال يـمـكــن االس ـت ـمــرار فــي ق ـبــول ازدواج ـي ــة
مـقــاربــة أوس ـلــو الـتــي تـقــدم إســرائـيــل كشريك
للفلسطينيين ومحتلة لهم في الوقت عينه.

