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أجب عن سؤال واحد مما يلى :
السؤال األول:
تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية عام  4691جاء في سياق المحاوالت والمساعي الفلسطينية ،التي لم تكن بمنأى عن اهتمام
ومراقبة الدول العربية للحراك السياسي والوطني في الساحة الفلسطينية،و لكن قيام المنظمة وعلى أهميته ،لم يكن يلبي طموح
الحركة السياسية الفلسطينية في تشكيل مؤسسة كيانية ،لذلك تشكلت في العقد الثاني من الستينات ،خاصة بعد هزيمة يونيو

 4691العديد من التنظيمات السياسية الفلسطينية و التى انخرطت فى المنظمة و حاولت إعادة بناء هياكلها و مؤسساتها .

لو طلبت من إدارة الكلية كتابة مقال قانونى حول المعطيات السابقة ليتم نشره فى المجلة القانونية التى تصدر عن الكلية
فكيف ستكتب هذا المقال
السؤال الثانى

ما حققته منظمة التحرير الفلسطينية من انجازات ،أتى في ظل تفاقم العديد من االشكاليات في بنيتها المؤسساتية وآليات عملها
وتفا علها مع محيطها العربي والدولي ،لذلك طرحت أطر المنظم ة التمثيلية ،إضافة إلى عدد من التنظيمات السياسية الفلسطينية
بعض برامج ومشاريع اإلصالح في م.ت .ف ،التي لم يتم إنجازها ،نظ ار لوجود مجموعةة مةن العوامةل الداخليةة والخارجيةة ،التةي
شكلت عائقا رئيسا أمام عملية االصالح في بنى وهياكل م.ت.ف ،وحالت موضوعيا دون تحقيقه.
لو طلبت من إدارة الكلية كتابة مقال قانونى حول المعطيات السابقة ليتم نشره فى المجلة القانونية التى تصدر عن الكلية

فكيف ستكتب هذا المقال

السؤال الثالث:

جاء قيام السلطة الوطنية الفلسطينية في سياق بعض التح والت على الصعيد الفلسطيني ،واكبها مجموعة من المتغيرات
على المستوى الدولي ،ساهمت في نقل الصراع العربي -اإلسرائيلي إلى دائرة االهتمام الدولي والبحث عن حلول
لتسويته ،فتم التوقيع على اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية و اسرائيل ،األمر الذ ى ت رتب على ذلك شروع
السلطة بتشكيل العديد من المؤسسات فى أول تجربة كيانية سياسية .

لو طلبت من إدارة الكلية كتابة مقال قانونى حول المعطيات السابقة ليتم نشره فى المجلة القانونية التى تصدر عن
الكلية فكيف ستكتب هذا المقال
انتهت األسئلة
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