
يواجه الشعُب الفلسطيني وممثلُه الوطني، منظمة التحرير الفلسطينية، تحدياٍت خطريًة ليسوا مهيئني لها. فقد اضمحلت تلك الحركة الوطنية القوية التي أسستها منظمة 

التحرير يف ستينات القرن املايض، والتي جمعت الالجئني واملنفيني املشتتني عىل مواجهة املرشوع االستعامري اإلرسائييل واستعادة وطنهم. ويُعزى السبُب األكرب يف ذلك إىل 

اتساع دور السلطة الوطنية الفلسطينية التي تأسست مبوجب اتفاقات أوسلو كنواٍة لدولِة فلسطني املستقبلية، والتي غدت هي نفسها اآلن جوفاء بسبب دأب إرسائيل عىل 

بناء املستوطنات وانتهاك الحقوق الفلسطينية األخرى، وأَمَست الدولُة املستقلة ذات السيادة بعيدَة املنال أكرث من أي وقت مىض.

إن الهيئات الفلسطينية الواهنة واملثخنة ليست مهيئًة ملواجهة تهديدات التي يفرضها االستعامر اإلرسائييل والضم املتواصل بدعٍم مفتوح واعرتاف موعود من إدارة ترامب 

املنتهية واليتها، وال التهديدات النابعة من القانون األسايس للدولة اليهودية الذي يضع الفلسطينيني يف إرسائيل واألرض الفلسطينية املحتلة يف وضع قانوين متداٍع. ويف الوقت 

نفسه، تتسارُع نجاحات الحكومة اإلرسائيلية يف تحييد الدول العربية واألوروبية واآلسيوية واألفريقية واألمريكية الالتينية املهمة، ما أدى إىل تقويض التوافق الدويل عىل قراٍر 

عادل يضمن الحقوق الفلسطينية غري القابلة للترصف. وتلقَّت القضيُة رضبًة كربى يف أواخر صيف 2020 حني قررت اإلمارات العربية املتحدة والبحرين تطبيَع العالقات مع 

إرسائيل.

إن فشل منظمة التحرير الفلسطينية يف تصوِّر إمكانية انقالب السياسة األمريكية، ويف إدراك مدى هشاشة النهج الدبلومايس يدلُّ عىل فشلها يف رؤية التحرير الوطني 

كنضاٍل شعبي. وتتزامن هذه النكسات الجسيمة مع تفيش جائحة كوفيد 19- وتهديداتها املادية للفلسطينيني املستضعفني أصاًل يف غزة والقدس الرشقية ولبنان وسوريا. وقد 

انبثقت العديد من املبادرات ملواجهة هذه التحديات، وكان آخرها تعهُّد حركتي فتح وحامس والفصائل الفلسطينية األخرى وتجديد التزامها يف أيلول/سبتمرب 2020 بإنهاء 

ه 12 زمياًل من زمالئنا يف الشبكة بعنوان  االنقسامات بينهم. وهناك أيًضا العديُد من الدراسات التي تهدف إىل تحديد طريق امليض قدًما )مبا فيها تقريٌر صدَر مؤخرًا أعدَّ

استعادة منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة إرشاك الشباب(.

تُعدُّ هذه الدراسُة األوىل من نوعها حول السلك الدبلومايس التابع ملنظمة التحرير الفلسطينية ومدى مشاركته وانخراطه مع الشتات الفلسطيني. وتفرتض أن العمل التشاريك 

األكرث نشاطًا وانتظاًما بني الشتات والبعثات الدبلوماسية ملنظمة التحرير من شأنه أن يقّوي املنظمة ويعزز صفتها التمثيلية ويساعد يف إحياء يشء من قوة الشتات وإمكاناته 

التي تجلت يف عقدي السبعينات والثامنينات. وقد انبثقت فكرُة هذه الدراسة من حديث إحدى عضوات الفريق إىل دبلومايس شاب رشَح لها كيف متكنوا يف السلك من 

إنجاز عمٍل مهم لحامية الحقوق الفلسطينية رغم الصعوبات الداخلية وعدم وضوح أهداف املرشوع الوطني واسرتاتيجياته. وقد أثار هذا اهتاممنا بنشاط السلك الدبلومايس، 

وال سيام عالقته بالشتات الفلسطيني، الذي كان ذات يوم يعمُل عىل نحو وثيق مع ممثيل منظمة التحرير وأصبَح اليوَم يزداُد نفوًرا منه واغرتابًا عنه. وبحسب دبلومايس 

سابق: “مل يعد يُنظر إىل الشتات عىل أنه أولوية بالنسبة ملنظمة التحرير الفلسطينية؛ وكنتيجة لذلك فقدنا ما كان يُعدُّ قوًة كربى.”

اغرتاب الشتات
تستعرض الدراسُة نشأَة منظمِة التحرير الفلسطينية يف الشتات يف أوساط املنفيني والالجئني يف عقد الستينات، وكيف أقامت عالقاٍت مع الشعب الفلسطيني، ورّسخت الهوية 

الوطنية الفلسطينية عىل الساحة العاملية، وحققت تقدًما عىل صعيد االعرتاف الدويل بحقوق الفلسطينيني. فقد أولت املنظمُة األولويَة إلنشاء مكاتب متثيلية يف العواصم 

األجنبية كوسيلٍة لتشييد البنية التحتية الالزمة لحشد املنارصة العاملية لدعم تقرير املصري والسيادة الفلسطينية. وكان فلسطينيو الشتات، وال يزال بعضهم، مكونًا حيويًا يف 

تلك البنية التحتية داخل البلدان التي احتضنتهم.

ت عمليُة أوسلو للسالم التي انطلقت سنة 1993 صيغَة العمل املشرتك بني منظمة التحرير الفلسطينية وفلسطينيي الشتات، حيث سحبت العديُد من القواعد الشعبية  غريَّ

يف الشتات دعَمها النشط ملنظمة التحرير بسبب معارضتها توقيَع االتفاق املؤقت الذي رشعن الوجود اإلرسائييل عىل األرض الفلسطينية املحتلة وقوَّض حقوق الالجئني 

ومطالباتهم. وكان ذلك سبٌب يف أن األجياَل التي تلت أوسلو مل تعِ تاريَخ منظمة التحرير والدوَر الحيوي الذي لعبته يف النضال الفلسطيني من أجل تقرير املصري. وغالبيتهم ال 

متيز بني منظمة التحرير والسلطة الوطنية، التي ال متثل سوى فلسطينيي األرض املحتلة.

يجهل شباٌب كثريون يف الوطن واملنفى الدوَر الذي لعبته منظمة التحرير يف الحفاظ عىل الهوية الوطنية الفلسطينية، ومدى فاعليتها يف تغيري نظرة العامل إىل القضية 

الفلسطينية من قضية إنسانية بحتة إىل نضاٍل مرشوٍع من أجل التحرر الوطني. 

ل/ي الورقة كاملًة اقرأ /ي أو حمِّ
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إحياء قوة فلسطينية: الشتات والسلك الدبلومايس
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ومثة قصوٌر يف الوعي مبا بذله ممثلو منظمة التحرير يف سبيل استدامة اإلجامع الدويل حول حقوق الفلسطينيني، إذ ضحى الكثريون من هؤالء بحياتهم ألجل ذلك يف عقدي 

ل املسؤولية عن وقوع الضحايا الفلسطينيني،  السبعينات والثامنينات، وبأن هذه املعايري تشكل األساَس للجهود القانونية املبذولة إلنهاء اإلفالت اإلرسائييل من العقاب، وتحمُّ

ووقف الترشيد والتجريد املستمرين فيام تبقى من الوطن الفلسطيني، وال سيام أن جامعات الضغط واملنظامت املوالية إلرسائيل تُنفُق ماليني الدوالرات سعيًا لنزع الرشعية 

عن مثل هذه املبادرات الدبلوماسية والقانونية الفلسطينية، ما يؤكد أهميَة عمل منظمة التحرير يف هذه املجاالت. ولوال منظمة التحرير، ملا كانت هناك جهٌة وطنية معرتٌف 

بها متثل الفلسطينيني يف املحافل الدولية املهمة.

تأثرت الصفُة التمثيلية ملنظمة التحرير الفلسطينية سلبًا بسبب التشتِت املكاين والسيايس يف الجسم السيايس الفلسطيني، والخصومِة بني القطبني السياسيني فتح وحامس، 

والتي تنعكس أيًضا يف العالقِة بني السلك الدبلومايس التابع ملنظمة التحرير والشتات، حيث إّن جزًءا كبريًا منهم ينتمي إىل الحركة اإلسالمية أو يتعاطف معها يف حني أنها 

ليست جزًءا يف املنظمة. فضاًل عىل أن تركيز املؤسسات الوطنية الفلسطينية األوحد عىل ترسيخ مظاهر الدولة قبل تأمني الحقوق الفلسطينية يرضُّ بالدور السابق للسلك 

الدبلومايس يف متثيل حركة التحرير يف الخارج، ويرصُف انتباهه عن حشد التضامن والدعم الدوليني للحقوق الفلسطينية. فقد نُقلت مسؤوليات الدائرة السياسية التابعة 

ملنظمة التحرير الفلسطينية كلها تقريبًا - املكوِّن األسايس املسؤول عن تنفيذ الربنامج السيايس للمنظمة واسرتاتيجيتها التحررية - إىل وزارة الشؤون الخارجية يف السلطة 

الوطنية الفلسطينية مع أن تفويض السلطة مل يتضمن تويل الشؤون الخارجية. وكانت تلك رسالًة قوية إىل الالجئني واملنفيني بأن صوتهم وما حلَّ بهم من تهجري وترشيد 

وحرمان مل يعد األولوية املركزية للمنظمة.

سوف يناقش منت التقرير كيف باتت مسؤولية منظمة التحرير عن السلك الدبلومايس معلقًة بخيط رفيع قد ينقطع عىل نحو يتعذر وصله إذا ما عاَد رئيس اللجنة 

التنفيذية التابعة للمنظمة يتوىل أيًضا منصَب رئاسة السلطة الوطنية. فبالرغم من أن جميع السفارات والبعثات الفلسطينية تُعدُّ مكاتَب تابعًة ملنظمة التحرير، إال أن 

معظم مسؤوليات البعثات تخضع إلدارة وزارة الخارجية. ومع ذلك، ال تزال منظمة التحرير تتوىل بحكم شخصيتها القانونية الدولية املسؤوليَة الجوهرية املتمثلة يف توقيع 

املعاهدات واالتفاقات الثنائية، مبا فيها أي اتفاق سالم شامل مع إرسائيل. ويف حال توقَف التداخل بني منصبي رئيس منظمة التحرير ورئيس السلطة الوطنية، وأخفقت 

منظمة التحرير يف تأكيد سلطتها عىل العالقات الدولية والسلك الدبلومايس، فإن القضية الوطنية الفلسطينية قد تُختَزل يف رصاٍع عىل ما تبقى من أرض الوطن الفلسطيني 

داخل األرض الفلسطينية املحتلة، بينام ينفصل الشتات - ومصالحه ومطالباته - انفصااًل تاًما عن حركة التحرر الوطني.

االستامع إىل السلك الدبلومايس
َعلمنا من املقابالت التي أجريناها مع الدبلوماسيني أن التداخل والتشابك يف املسؤوليات والصالحياتها بني منظمة التحرير والسلطة الوطنية يؤثر يف قدرة السلك الدبلومايس 

من نواٍح عدة، منها قدرته عىل االنخراط مع الشتات. ومن الشواغل الرئيسية األخرى التي ملسناها مراًرا وتكراًرا غياُب االتجاه السيايس وغياب االسرتاتيجية التي يحتاجها 

الدبلوماسيون لتأطري عملهم. وأشار املقابَلون كذلك إىل مشكالت أخرى تُعزى بعض أسبابها إىل غياب الشفافية يف اختيار موظفي البعثات، وعدم الكفاءة والنزاعات الداخلية 

لت يف السابق درجًة عالية من الفاعلية. إن حركَة التحرر الوطني ال تقوى عىل تحّمل هذه التحديات غري الجديدة  يف بعض البعثات املهمة للقضية الفلسطينية بعدما َسجَّ

عىل منظمة التحرير، والتي تواجهها أيًضا املكاتب الدبلوماسية للدول ذات السيادة. ومن ناحيٍة أخرى، كشفت الدراسة أن بعثات منظمة التحرير التي يقودها دبلوماسيون 

متمرسون ويديرها موظفون فاعلون كانت قادرًة عىل النهوض باملصالح الفلسطينية داخل الدولة التي يعملون فيها أو الهيئة الدولية املكلَّفني فيها.

مثة تحٍد آخر تواجهه بعض البعثات فيام يتعلق بدور السلك الدبلومايس ومسؤولياته وكذلك التسلسل القيادي، حيث مل تكن تلك محددٌة بوضوح أو مل تكن مفهومة لدى 

ون أنفسهم تابعني للسلطة الوطنية، بينام أكد آخرون عىل انتامئهم إىل منظمة التحرير. وقد تسبَّب هذا االختالف اإلدرايك بنوٍع  املوظفني. فكان بعُض الدبلوماسيني، مثاًل، يعدُّ

من االنقسام بني َمن رأى نفسه ثائرًا وناشطًا وبني َمن رأى أنه موظف خدمة مدنية ال أكرث.

تتأثُر قدرُة السلك الدبلومايس عىل العمل بفاعلية بسبب االنقسام بني حركتي فتح وحامس، وبسبب سجل السلطة الوطنية يف انتهاك حقوق اإلنسان وتنسيقها األمني مع 

ُب  إرسائيل وافتقارها إىل تفويض دميقراطي، حيث تُسِهُم تلك العوامل مجتمعًة يف نفور الفلسطينيني ومجتمع التضامن من تلك البعثات. إن خسارة البعثات لهذا الدعم يُصعِّ

عىل السلك الدبلومايس طرَح رسالٍة قوية وموحدة بالتوافق مع الشتات، ويكلِّف حركة التحرر الوطني مثًنا باهظًا. فال ريب أن البعثة الدبلوماسية الفلسطينية حني تعمل 

بفاعلية وتحظى باملوارد املناسبة وترتبط بعالقة وثيقة مع مجتمع الشتات وحركة التضامن، تكون أقدر، مثاًل، عىل الرد عىل حملة إرسائيل الهادفة إىل الخلط بني االنتقادات 

املوجهة الحتاللها وحصارها وانتهاكاتها األخرى وبني معاداة السامية. وال شك أن العجز عن حشد قوِة مجتمعات الشتات ونفوذها يف البلدان التي تستأثر داخلها بوزٍن سيايس 

ُن الشتات ومجتمع التضامن عمَل بعثات منظمة  سيدفع حكومات تلك البلدان إىل عدم االكرتاث للدبلوماسيني الفلسطينيني حرًصا عىل إظهار مواالتها إلرسائيل. فعندما ال يُثمِّ

التحرير، يَسُهُل عىل الحكومة املضيفة أن تنأى عن االنخراط مع الدبلوماسيني الفلسطينيني.

االستامع إىل الشتات
ركَّزت الدراسُة عىل ثالثة أحداٍث محددة الكتساب فهم أفضل النخراط الشتات مع السلك الدبلومايس يف إطار القضايا ذات االهتامم الوطني. ومن األحداِث الثالثة املنتقاة، 

أبرَز حدثان رؤيتني متناقضتني: كان مسعى إقامة الدولة الفلسطينية مثااًل لالنخراط اإليجايب بني الشتات والسلك الدبلومايس، بينام شكَّلت انتخابات املجلس الوطني 

الفلسطيني مثااًل لالنخراط السلبي. أّما الحدث الثالث، قراُر إدارة ترامب بنقل السفارة األمريكية إىل القدس، فيُظهر ضعف منظمة التحرير بالنظر إىل املحدودية الظاهرة يف 

االنخراط مع الشتات.
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كانت النظرة عموًما إىل جهود منظمة التحرير/السلطة الوطنية يف رفع مكانة فلسطني يف األمم املتحدة من دولة مراقب إىل دولة غري عضو عىل أنها جهوٌد منظمٌة واضحُة 

األهداف والتوجه والرسائل القيادية. فلم ينحرص عمل السلك الدبلومايس كنظاٍم فعاٍل وكفؤ يف بلد االبتعاث وإمنا اتسم بذلك يف جميع البلدان واألقاليم، وزادت التغطية 

اإلعالمية. وعالوة عىل ذلك، قال أعضاُء يف السلك إنهم نظروا إىل كل جهٍد مبذول إلضفاء الطابع الرسمي عىل االعرتاف بفلسطني كمصدر قوة للشعب الفلسطيني يف إطار 

بحثه عن وسائل للرد عىل الحكومة اليمينية املتطرفة يف إرسائيل وحركتها االستيطانية واألنظمة التي كانت تُعرِض عن القانون الدويل.

أما بالنسبة إىل الشتات، فإن بعض الناشطني الذين نأوا بأنفسهم سابًقا عن منظمة التحرير/السلطة الوطنية انخرطوا عن طيب خاطر يف العمل مع ممثيل السلك لدفع 

مسعى إقامة الدولة قدًما، وال سيام ألنه أعاد تأكيد القدرة الفلسطينية عىل الفعل وتحدي الهيمنة األمريكية عىل جدول األعامل. وذاك دليٌل عىل إمكانية التعبئة والعمل 

املشرتك بني بعثات منظمة التحرير والشتات. لكن يف حاالت أخرى، مل تنخرط البعثات مع الشتات بشأن هذه القضية مع أن الشتات كانوا حريصني عىل ذلك.

كان للجهود املبذولة الختيار ممثلني لعقد املجلس الوطني الفلسطيني يف العام 2018 أثٌر سلبٌي عىل الشتات. فمع أنه كان يُفرتض باملنظامت املجتمعية الفلسطينية نفسها 

ح أعضاء باختيارها، تبنيَّ من املقابالت أن البعثات كانت مشاركًة عن كثب يف عملية االختيار. ويف إحدى الدول حيث أوىل مجتمُع الشتات أهميًة قصوى النتخابات  أن ترشِّ

املجلس الوطني الفلسطيني، قيل إن البعثة اتخذت خطواٍت أحاديَة الجانب، وجاء ترشيح املمثلني يف نهاية املطاف بإمالء من “رام الله”. ويف بلد آخر، قيل إن العملية كانت 

“مرتَجلًة متاًما” ومفتقرًة إىل الشفافية. ويف بلد ثالث، قيل إن العملية متخضت عن مجلس وطني فلسطيني “ال ميثل الشعب الفلسطيني عىل اإلطالق.” وهكذا يبدو، بصفة 

عامة، أن تجربة الشتات يف انتخابات املجلس الوطني الفلسطيني 2018 قد عززت نفوره من منظمة التحرير واغرتابه عنها. 

وفيام يختص بقرار ترامب بنقل السفارة األمريكية إىل القدس، يبدو أن منظمة التحرير والسلطة الوطنية قد فوتتا فرصًة سانحة لالنخراط مع الشتات وحركة التضامن إلعالء 

أصوات الفلسطينيني وزيادة الضغط من أجل الحقوق الفلسطينية.

وإىل جانب مجاالت الرتكيز الثالثة املحددة هذه، تَعرَّف فريق البحث إىل مجاالٍت أخرى مهمٍة تتصل بانخراط الشتات مع منظمة التحرير. 

يعارض فلسطينيون كثريون يف الشتات - ويف الوطن - سياسات منظمة التحرير/السلطة الوطنية مثل التنسيق األمني مع إرسائيل معارضًة شديدة. فهي تؤدي إىل 	 

مشاكل عديدة كإرسال رسائل متناقضة إىل الدولة املضيفة وناشطي التضامن بشأن حقوق الفلسطينيني. 

بعض البعثات أقل فاعليًة يف النهوض بالقضية الفلسطينية بسبب الثقافة البريوقراطية التي تُسفر عن ضعف االنخراط مع البلد املضيف، بل وأقل مع الشتات، إضافًة 	 

إىل قلة التواصل مع وسائل اإلعالم أو املؤثرين يف الدولة. ونتيجًة لذلك، تُرك املجال مفتوًحا أمام اللويب اإلرسائييل ليسيطر عىل الخطاب والسياسات بشأن الحقوق 

الفلسطينية.

كانت هناك نزعٌة، يف حاالت أخرى، إىل تركيز الجهود عىل الحكومات بدالً من الشتات وحركة التضامن التي كانت قادرًة، وأحيانًا أقدر، عىل تغيري الخطاب وكانت 	 

املصدر الحقيقي للسلطة داخل الدولة.

يف بعض البلدان التي توجد فيها جاليٌة نشطة من الفلسطينيني الشتات، مل يتضح مدى دراية املجتمع الفلسطيني األوسع بعمل البعثة ومسؤولياتها أو كيفية محاسبتها 	 

بصفتها ممثلتهم.

يكمن أحد أوجه القصور الرئيسية يف عالقة السلك الدبلومايس بالشتات يف محدودية االنخراط أو التواصل - أو انعدامه يف معظم الحاالت - مع املجموعات واألفراد املرتبطني 

ًرا. ويُعزى السبب األكرب يف ذلك إىل االنقسام بني فتح وحامس، حيث تويل منظمة التحرير التي تسيطر عليها  بحركة حامس واملنظامت اإلسالمية األخرى ارتباطًا فعليًا أو متصوَّ

فتح األولويَة لعملها وعالقاتها عىل مستوى البعثة، ولكن قد يُعزى ذلك أيًضا إىل القيود القانونية املتعلقة بحامس داخل البلد املضيف.

عىل الرغم من هذه االنتقادات، مل يشكك أحد تقريبًا أثناء املقابالت يف رشعية منظمة التحرير كمنظمة وطنية ممثلة للشعب الفلسطيني. وعىل الرغم من رفض التنسيق 

األمني والسلطوية والسياسات اإلشكالية األخرى للسلطة الوطنية، أظهرت مجتمعات الشتات تقباًل للعمل مع البعثات الدبلوماسية حينام كانت األهداُف محددًة بوضوح 

وكان بني السلك والشتات تواصٌل جيد. وميكن البناء عىل هذا إلصالح منظمة التحرير ومتكينها من االضطالع بدورها كهيئة متثيلية. 

توصيات لفلسطيني الشتات
ينبغي أن ينخرط فلسطينو الشتات يف عالقة منتظمة مع بعثات منظمة التحرير الفلسطينية، وينقلوا إليها آراءهم وتوقعاتهم، ورفضهم السياسات التي تقوِّض الحقوق . 1

الفلسطينية. وإىل حني اتخاذ إجراءات إلصالح هياكل منظمة التحرير والسلطة الوطنية، يظل االنخراط املبارش مع البعثات الوسيلَة الوحيدة ملمثل الحركة الوطنية 

ليستمَع إىل الشتات ويقف محاسبًا أمامهم.

ميكن لفلسطيني الشتات من خالل زيادة االنخراط املبارش أن يساعدوا ممثيل منظمة التحرير يف مواجهة التحديات املختلفة. فيمكنهم، مثاًل، أن يضطلعوا بدوٍر بناٍء . 2

يف عقد املنتديات ملناقشة املرشوع الوطني الفلسطيني، واملساعدة يف رأب الصدع بني فتح وحامس، واملطالبة بإنهاء التنسيق األمني مع إرسائيل واالستبداد يف فلسطني، 

واملساعدة يف التصدي لحملة إرسائيل الهادفة إىل الخلط بني االنتقادات املوجهة ألفعالها وبني معاداة السامية.

ينبغي ملمثيل الشتات أن يطالبوا اللجنة التنفيذية يف منظمة التحرير بتعيني أمني مظامل - ومنحه الصالحيات الالزمة - ملعالجة شكاوى الشتات وشواغلهم إزاء عمل . 3

البعثات حيثام يتعذر معالجة تلك الشكاوى عىل مستوى البعثة.

ينبغي للشتات أن يعطوا األولوية للتثقيف، وال سيام تثقيف الشباب والقادة الناشئني، بتاريخ منظمة التحرير وإنجازاتها والتضحيات التي قدمها العديد من أعضائها، . 	

مبن فيهم أعضاء السلك الدبلومايس، وكذلك التحديات الخارجية التي تواجهها املنظمة.
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توصيات ملنظمة التحرير الفلسطينية
يجب عىل منظمة التحرير أن تقود مبادرًة إلعادة النظر يف املرشوع الوطني. فهناك حاجٌة إىل رؤية متجددة، مدعومة بالتخطيط واالنخراط الجادين، لتأمني الحقوق . 1

الفلسطينية واإلسهام يف مواجهة التحديات التي تعرتض الفلسطينيني وحركتهم، مثل حملة التطبيع اإلرسائيلية والتداعيات الصحية واالقتصادية الناجمة عن كوفيد19-.

يجب عىل املجلس املركزي أن يراجع غايات السلطة الوطنية الفلسطينية ووظائفها، مبا يف ذلك عالقتها بالدائرة السياسية ملنظمة التحرير التي ينبغي أن تؤكَد سلطتها . 2

عىل السلك الدبلومايس. وينبغي للمجلس أيًضا أن يعيد النظر يف تقسيم املسؤوليات بني دوائر منظمة التحرير املختلفة للحد من تداخلها، وأن يراعي يف مراجعته تلك 

تقييم تأثريات تقديِم إقامة الدولة عىل النضال الفلسطيني من أجل التحرير وعمل بعثات منظمة التحرير حول العامل.

ينبغي ملنظمة التحرير أن تُعيد بناء قدرات دائرة التنظيم الشعبي التابعة لها والتي كانت ذات يوم تُسهم يف ربط الشتات بأعامل املنظمة. وينبغي للدائرة أن . 3

دة. تستحدَث اسرتاتيجيات لالنخراط والعمل مع الشتات عىل نحو أفضل مبا يتامىش واألهداف واالسرتاتيجيات الوطنية املجدَّ

ينبغي للجنة التنفيذية التابعة ملنظمة التحرير أن تستحدث منصَب أمني املظامل ومتنحه الصالحيات الالزمة لتمكني الشتات من اإلبالغ عن املسائل املتعلقة بعمل . 	

البعثات.

إىل أن يُعاد تفعيل الدائرة السياسية حتى تتوىل دورها يف إدارة السلك الدبلومايس إدارًة مبارشة، يجب أن تكون وزارة الخارجية حريصًة عىل تعيني أكرث األشخاص كفاءًة . 	

وتأهياًل يف املستويات كافة مبوجب عملية شفافة.

ينبغي ملنظمة التحرير أن تضاعَف جهودها يف دعم الحوار الوطني الذي يسمح لجميع الفصائل السياسية والقواعد الشعبية، ومن ضمنها الشتات، بتطوير عملية . 	

د. الختيار مجلس وطني ُممثل عىل أساس معايري شفافة ومتفق عليها، وتعزيز بناء التوافق عىل مرشوع وطني ُمجدَّ
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