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لمفتوحة تنظم المؤتمر السنوي األول "المشروع الوطني.. واقع وتطلعات"

ــة فلســطين    ــة رئيــس دول PNN- تحــت رعاي

عبـاس، نظـم مـرآز الدراســات المســتقبلية    

مع     رأي بجامعة القدس المفتوحة، بالتعاون 

بحــث العلمــي والدراســات العليــا، المؤتمــر  

"المشــــــروع الوطــــــني ي األول بعنــــــوان

ني. واقع وتطلعات"، وذلك في فندق بست    

مدينة البيرة يوم األحد 2013/01/20.

مؤتمر بآيات عطرة من القرآن الكريم للقارئ    

ســف، ثــم الســالم الوطــني الفلســطيني     

دقيقـة صـمت علــى أروح الشــهداء، وتولــى    

فل اإلعالمي محمد اللحام.

المؤتمر العديـد مـن القيـادات السياسـية وممثلـون عـن الفصـائل السياسـية فـي الـوطن، وأعضـاء مــن اللجنــة

 لمنظمة التحرير.

بدعوة السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية إليجـاد البـدائل االقتصـادية والماليـة للخـروج مـن مر  في المؤت مشارآون 

لماليـة المتكـررة بسـبب حجـب المسـاعدات الدوليـة، وتنويـع آليـات وأسـاليب مقاومـة االحتـالل وفـي مقـدمتها

لشعبية.

مر باإلسراع بتحقيـق المصـالحة الوطنيـة الفلسـطينية والحفـاظ علـى منظمـة التحـرير                   في المؤت ب المشارآون 

نية آإطار للعمل السياسي الفلسطيني، وال بديل عنه.

ية، وتحويل شارآون على ضرورة االنضمام للمؤسسات والمنظمات الدولية وعلى رأسها محكمة الجنايات الدول

مي الذي اعترف بدولتنا إلى انتصار وطني.

شارآون إلى إعادة صياغة العالقات مع الدول العربية التي تعد العمق االستراتيجي للقضية الفلسطينية.

الفتتاحية

في          لرئيس للمشارآين  ناقًال تحيات ا لرئيس محمود عباس، تحدث رئيس ديوان الرئاسة د. حسين األعرج،  ن ا

جاح باالعتراف األممي، والن خيرة  فترة األ في ال تّوج  لذي  يادة الفلسطينية ا يدرس الجهد السياسي للق لذي 

ساء     مازن  " الذي واجه رؤ بو  "أ لرئيس ية بجهود القيادة، وعلى رأسها األخ ا قضية الفلسطينية إلى الصدارة الدول

لة يالد دو شهادة م صدرت  شلوا و حدة، لكنهم ف لذهاب لألمم المت عن ا نوه  لذين عملوا بكل طاقاتهم ليث عرب ا

ــا مــن األمــيرآيين العـتراف بفلسـطين فـي األمـم المتحـدة خلـق مجموعـة مـن التحـديات الــتي نواجههــا حاليًّ

من أجل آسر الحصار المالي            ". شيًئا  "ولكن من المؤسف أن آثيًرا من الدول التي صوتت لصالحنا ال تفعل  ليين

"االلتفاف حول القيادة لتنجز وتجسد هذا االعتراف األآاديمي وننتقل إلى المرحلة المقبلة، إلى جانب حكيمنا     

 وسنصل إلى أهدافنا بصمود شعبنا"، مشيًرا إلى أن "اإلنجازات مثل األمم المتحدة والخروج الشعبي في قطاع      

 دليًال على حكمة القيادة ورؤيتها الثاقبة، والتفكير اإلبداعي الخالق في باب الشمس وباب الكرامة".

عوآم جميًعا إلى التفكير اإلبداعي، ألن تجربة باب الشمس سجلت آفكرة إبداعية في المجلس األعلى لإلبداع

لتابع للرئاسة، مشيًرا إلى أننا "بحاجة إلى مزيد من اإلبداع والتميز آباب الشمس وباب الكرامة، فاليوم، الكفاح 

لسلمي هو األنسب بعد أن آان الكفاح المسلح في مطلع الثورة هو األنسب".

عرج    لرئيس د                    . حسين األ ثل ا مر، بمم تاح المؤت في افت له  مة  في آل يس الجامعة  يونس عمرو رئ ه، رحب أ. د. 

نا الفلسـطيني للوصـول إلـى نتـائج وتوصـيات للقيـادة نه يتلمس واقع مر مهم أل آًدا أن المؤت سطينية، مؤ  الفل

نية للتخفيف من معاناة شعبنا.

شعبنا، وآان أن قامت              هم  بل حملت   جامعة القدس المفتوحة "لم تتوقف عند العمل األآاديمي منذ أنشئت، 

هذه األيام العصيبة التي نمر              يوم في  هذا الموضوع ال حث العلمي ودائرة العالقات العامة من خالل المرآز بطرح 

ًصا الحصار المفروض على شعبنا من قبل األهل".

نا يمكن أن نفهم الحصـار                           مرارة، ألن شد  هو أ عرب  نا ال من أهل شعبنا  به  مر  لذي ي مالي ا عمرو أن  "الحصار ال

واإلسرائيلي، ولكن ال نفهم الحصار العربي، فهذه جريمة يرتكبها العرب بحق شعبنا الفلسطيني، بصفته يقاتل

 المقدسات التي لسنا نحن أصحابها بل آل الدنيا".

يوم، ولعل              مرو على أن آل فلسطيني "صامد في أرضه مصر على البقاء ومواصلة الصمود، فنحن نموت في آل 

االآثر قراءة محليا

وزارة التعليم العالي تعلن عن
منح دراسية في الهند 

تصدير 5 شاحنات من غزة
السواق اوروبا 

مرضى غسيل الكلى من
المسؤول عن استشفائهم 

الطقس: أجواء مشمسة
ولطيفة 

قالت اسرائيلتقارير اذاعيةمقاومة ال عنفيةثقافة وفنونأفكـارمنوعـاتاقتصادرياضـةاســرىسياسةمحلياتجولة سريعة

 English DeutschFrançaisEspañol 21 البحث0



ي و رو و ب

حمد المصري، نبذة حول المرآز، مشيًرا إلى أنه تأسس بقرار من رئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو، مطلع العام    

لى عاتقـه تقـديم                          مرآز ع خذ ال نذ تأسيسه أ في الجامعة، وم يا  سات العل مادة البحث العلمي والدرا بع لع  ويت

لرأي ياس ا ستطالعات ق يام با قرار، إلى جانب الق  االستشرافية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية لصانع ال

لى اتجاهات شعبنا ومواقفه من مختلف القضايا.

بل يجب هذا المؤتمر التنظير السياسي، واستعراض الواقع وتشخيصه فقط،  محمد المصري، أنه ليست مهمة 

يق لى تحق صوًال إ ية، و ضيتنا الوطن لى ق غيرات ع هذه المت ثر  نا وأ في منطقت لتي تحصل  غيرات ا قع والمت ة الوا

ما بأن مشروعنا الوطني  شعبنا  ناء   تأخذ هذا الواقع بعين االعتبار، لنكون في دائرة الفعل وتقديم بارقة أمل ألب

.

لمؤتمر

 الجلسـة األولـى الـتي آانـت تحـت عنـوان       : "المشـروع الوطـني الفلسـطيني ومعوقـات تحقيقــه فــي المرحلــة     

ها                   نذ قيام شعارات لمنظمة التحرير الفلسطينية رفعت م ، وأدارها د. محمد المصري، الذي أشار إلى أن هناك 

ق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة، ولم تتحقق بعد.

نه ثورة الفلسطينية، مشيًرا إلى أ عن ال سمارة رئيس مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة  عدنان  مهندس 

عام                         حتى  بة  نذ النك لى م حل؛ األو لى مرا ثورة الفلسطينية، وقال إن المشروع الوطني يقسم إ عظم مراحل ال

جه الفلسطيني شعبنا، وتو لى  ث ضاعت فلسطين وطمست دولتها وقامت إسرائيل، وآانت مرحلة قاسية ع

حزبي العربي إيماًنا منه بأنه يستطيع دفع تلك األحزاب باتجاه تحرير فلسطين لكنهم فشلوا في ذلك.

لـة الثانيـة، وهـي مرحلـة الكفـاح المسـلح، فقـد أيقـن الشـباب حينهـا أن الوحـدة العربيـة بعيــدة المنــال، وبــدأ

لتي عن المشاآل ا لدول، خصوًصا في دول الخليج البعيدة  نيون تشكيل مجموعات وطنية أو مسلحة في آافة ا

نتزع قراًرا بتشكيل جيش التحرير             ول الطوق، وفي تلك الفترة، آلف أحمد الشقيري بتشكيل منظمة التحرير، وا

له قيادة وذراع لورق إلى جسم حقيقي  لفلسطيني في مصر والعراق، وتحولت منظمة التحرير من آيان على ا

ها                       ية ألن لدول العرب في ا بت الحرآة  تح، وحور بون لحرآة ف فق عيل في ن بدأ العمل العسكري   ،1965 ل مـن عـام

صر                          يق ن في تحق سطينيون  جح الفل حزيران ن عد نكسة  من منظمة التحرير في المرحلة األولى، وب جزًءا   تكون 

ثم تحدث ية في االنتصار على الجيش اإلسرائيلي،  عن الجيوش العرب ي في معرآة الكرامة، حيث نجحوا بعيًدا 

اضة المجيدة وتوقيع اتفاقيات أوسلو وفشلها.

شعبنا الفلسطيني يجب أال يجلد نفسه، فهو يصارع لدين الشاعر القيادي في حرآة حماس، إن  ، قال ناصر ا

عة                  فر القنا تالل يو جود االح ها، فو تداداتها وحلفاؤ ها ام عن حرآة صهيونية ل من أجل قضيته. وتابع : "نتكلم  سره 

لذا فـالقوى العظمـى تـدفع المليـارات وتحـرك األسـاطيل للـدفاع عـن شرط لمصالحهم،  هذا  عالم أن  في ال رين 

في                           نا نعيش  لدعم، فإن نا ا فر ل قة تو في منط كون  من أن ن بدًال  بار، ف ين االعت هذا بع خذ  جب أن نأ "ي نه شاعر أ

تدعم القضية الفلسطينية ية  ت ترهل، والنظم الديمقراطية العربية ستوفر لنا ما يحقق لها الفائدة، فالدول العرب

سلًبا                 ثر  هذا أ صاديًّا وال عسكريًّا، و سوا األقوى حضاريًّا وال اقت نا لي قال : "لألسف، حلفاؤ صالحها". و مع م توافق 

شروع الفلسطيني".

ضرورية، لكـن االختـالف والتصـدع قضـية خطـيرة، ونحـن لـم نفكـر بخـوض تجربـة الـوطن                 سمة  ية  "التعدد اعر أن

تراجع هائل في تحديد ما أدى إلى  مور آثيرة،  حول أ ، ولم نحقق االندماج أبًدا، فهناك اختالف فلسطيني اليوم 

سماه   "عصر الشرذمة  "، ما   الوطني، لذا يجب أن نبحث عن آلية لالتفاق على مشروع وطني"، داعًيا إلى إنهاء 

لى أن طني، مشيًرا إ تة التي ال يمكن المساس بها في المشروع الو لة للتغيير واألمور الثاب حديد األدوات القاب

لى مراجعة، طارًحـا تسـاؤًال حـول مـا إذا آـان جة إ هذه القضية بحا هو األشخاص، و طني  في العمل الو يد  وح

ن نتحدث عن جيل جديد وربيع جديد مع نفس الشخوص دون ضخ دماء جديدة؟".

مة م                        . ا على آل مر، معقًب قائمين على المؤت حزب الشعب الفلسطيني، ال عام  شكر بسام الصالحي أمين  ه، 

بدوره الشعب      عن انتفاضة الـ          87 هو إعالن االستقالل الذي وحد  حيث أآد أن النتيجة السياسية التي تمخضت 

ني وأوضح مالمح الدولة الفلسطينية من طابعها الديمقراطي الساعي للعدالة االجتماعية والمساواة والمواطنة

 الدولية.

عالن بار القضية الفلسطينية وإ ين االعت في ع خذ  لى، أ صالحي أن مؤتمر مدريد الذي عقد بعيد االنتفاضة األو

الستعداد الفلسـطيني إلقامتهـا، مؤآـًدا أن هـذا المؤتمـر بحاجـة إلـى مراجعـة، حيـث شـّدد الوفـد الفلسـطيني

من       نه دارت محاولة للخروج  في هذا المؤتمر على حل قضية االستيطان أوًال، معتبًرا إياها القضية األهم      . وبّين أ

ية         من المرحلة االنتقال عام         2000 في االنتفاضة الثانية، فكانت المحاولة للخروج  هذه المحاوالت آانت  ع، وأولى 

 اتفاق أوسلو، ثم تغيير قاعدة المفاوضات، ومحاولة تغيير مهام السلطة نفسها". ودعا إلى تغيير فهم مضمون      

والمفاوضات والبناء على موضوع الدولة الذي طرح في األمم المتحدة.

سة الثانية التي جاءت بعنوان "فلسطين دولة مراقبة غير عضو في األمم المتحدة      (اإلنجاز واألهمية والتبعات    )،

ثوري           سر المجلس ال ين  بول أم ين مق ستعرض أ      . أم قد ا في رام اهللا د         . رسالن محمد، ف فرع الجامعة  مدير  ها 

يث غير عضو في المؤسسة األممية، ح ح، المناخ العالمي قبل التصويت وأهمية قرار انضمام فلسطين آدولة 

صفوف الشعب ين  من اإلجماع ب لة  قرار خلق حا لة الفلسطينية، وأن ال يًدا للدو شرعيًّا وح ثًال  ظمة التحرير مم

ني بفصائله المختلفة.

ا ق اه باتج م دع ذي ال لداخلي ا ني الفلسط ضع الو عن للمنظمة ية ذ التنف نة اللج عضو لوح م م ح ل ا د ع
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ر الوطن، وعدم االعتماد على المفاوضات أو على العمليات العسكرية فقط.

سـة األخـيرة الـتي أدارهـا أ     . د.حسـن الســلوادي عميــد آليــة البحــث العلمــي والدراســات العليــا فــي القــدس    

ة، وعقـدت بعنـوان: "المشـروع الوطـني الفلسـطيني وآفـاق المسـتقبل     "، طالـب د .محمـد اشـتية عضـو اللجنـة    

من تغيرات غامضة في الوضع بالمحيط العربي الذي يعاني  حرآة فتح باعادة النظر بعالقة القضية الفلسطينية 

لدولي لعدم وجود افاق للدولة الفلسطينية في العقل نا باتجاه المجتمع ا حمد اشتية على ضرورة تكثيف حرآت

عادة نا، وا جه الي لدعم الممكن ان يو بار ا خالل اخت من  لة فلسطين  لدول على دو ي، وترجمة تصويت موافقة ا

ندة العالميـة بعـد تحقيـق المصـالحة الوطنيـة الحقيقيـة واالتفـاق علـى برنـامج سياسـي لى االج سطينية ا فل

وحد وتوحيد ادوات تحقيق هذا البرنامج.

ما يمكن      تم انجاز  ، اعتبر د.عمر عبد الرازق القيادي في حرآة حماس االعتراف بالدولة انجازا مهما، خصوصا اذا 

قترح تعريفا للميثاق الوطني الفلسطيني والياته ومنطلقاته.

عدم رفض مع  نه يجب تعزيز المقاومة الشعبية السلمية،   قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، إ

حرك على المسـتوى الـدولي لـدفع المجتمـع شعبية، وآذلك الت مة ال مع المقاو عارض  لتي ال تت مة ا ائل المقاو

مساءلة إسرائيل على جرائمها.


