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 أفكار إلستراتيجية فلسطينية جديدة

 

 صابر عارف

 

والوحدة الفلسطينية على اهميتهاا ياي الدقاد ارخيار ماهتماام ، حظي ولألسف االنقسام الفلسطيني على خطورته
والقااو  الحياااة الجدياادة ممااا ييهاااا الااامامية وال قايياااة  توجهااال هليااه جاياااة جهااود القااو  والف اااا  ، يلسااطيني مااال 

يجاااد لهايااال . والدراسااالومراجااا ارمحااا   وهاا ا هااو مخطااط ومااراد ارعاادام الاا يم يدملااوم دا مااا علااى خلاا  وا 
و ل اريه مديادا عام التدما  ياي جا ور ، للادب الفلسطيني اللها ه وااغاله مال انوي عما هو جاوهري ور يساي

مداد نم ، حدة الوطنياةيجانل لهاية الدقد ارخير تتم   مارنقسام والدم  على استدادة الو ، ارامة ووسا   حلها
 م المتم لتاام ماوهم الحلاو  و التساويال8491استنف  ومدرجة عالية دور لهايتي الدقود التي اعقمل النجمة عام 

 . حتى نوسلو ووهم ح  الدولتيم الما س والمخاي ،،يارين  راح .. نجا يارينع ،،مم ايام

الجيب موضوح ومال ، !!اهم مم الوحدة الوطنية ؟ وه  هناك ما هو، سيستغرب الج يروم متسامليم مستنجريم
، ياالنقسام الفلسطيني وعدياد الهااا م والخيماال الفلساطينية ارخار ، هناك ما هو نهم مج ير، تلد م او تردد ندم

التااي ، االعماا  وارخطاار لألامااة الفجريااة المرنامجيااة المنيويااة .. مااا هااي هال مظاااهر وتجليااال لألامااة ارعماا 
؟؟ ال مااد لااه ماام المحاا   وماام يريااد نم يجيااب علااى الساا ا  الجمياار مااا الدماا ، الساااحة الفلسااطينية تداااني منهااا

وعادم التلهاي ممظاهرهاا وتجلياتهاا مدتقادا م ناه ، الار يس وامدام الدق  والفجر يي جوهر اراماة والغوص عميقا
تجاه  وعادم الدما  علاى مدالجاة وه ا ال يدني . ومانه المنق  ارعظم جما يتوهم ويدتقد، ياي  الاير مم المير

جماا هاو حا ا  ، دوم حارف المو الة ونسايام جاوهر اراماة والمااا ، تجليال ارامة جقضيايا هجرا ية عملياه
 . اآلم مع الج يريم ولألسف الاديد
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 همية املراجعة والتقييم املوضوعيأ

للخااروم ماام الماا ا  الجااار ي ال مااد للماحاا  الموضااوعي ولماام يريااد ام ي اا  الااى الحلااو  السااليمة والناجدااة  
جماا ، ال ماد لاه نوال مام تااخيص الوا اع، القات  الا ي تديااه القضاية الوطنياة ويديااه الاادب الفلساطيني ججا 

وماا ه ا جاام يتطلاب ، ليحدد طميدة ونوعية المرض نم جاام طار اا نم مامناا، الحالة المرضية ياخص الطميب
على  م نمح  وننا ش الحالة وارامة الفلسطينية المستد يةوه ا ما يجب نم يح   مدنا ونح، عمال جراحيا

 ،،للدمااا  علاااى مناااام وت سااايس حرجاااة وطنياااة جديااادة، ارمااار الااا ي  اااد يفااارض عليناااا  لاااب الطاولاااة، جااا  حااا 
 ،ال يقسمها وال يفر ها جح  الدولتيم ال ي ير نا ودمرنا، ماستراتيجية وهدف وطني جديد يجمع ويحاد الطا ال

. وال لمام هام ياي الااتال 91ممااارة لفلساطينيي ا   هدف ح  الدولتيم اي م لحة حقيقية حي  ال يوجد يي
و لب الطاولاة مام عدماه يجاب ام ال يجاوم هال مداد مراجداة اااملة د يقاة وعميقاة وموضاوعية للتجرماة الساامقة 

علاى مي اة نقياة  للحفااظ، للمنام على ما هو ايجامي ولديم ما هو سلمي وميال، مما ييها مم ايجاميال وسلميال
 . نظيفة خالية مم اروم ة

ال ماد مام التاجياد علااى ام جا  ماا  ياا  وسايقا  ياي مراجداة وتقياايم التجرماة اليدناي نماادا ، مداياة و ما  جا  ااايم
، نجرام او تجاها  ماا حققتاه ال اورة الفلساطينية المدا ارة التاي ضامل نااجع وارجا  ماا ياي الاادب الفلساطيني

واعادة  رامة رمع مليوم الجيم ، وامراها الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية ،انجااال على محدوديتها مم
وال يدنااي اماادا اننااا يجااب ام ال ننحنااي ون االى يوميااا اجااالال واجمااارا لجاا  اااهيد ماام اااهدا ها ، ونااااح للااوطم

غير ما ينطل  ، نايما ننطل  منه ه، وخا ة الاهدام القادة ال يم سيمقوم خالديم يي عقولنا و لومنا نمد الدهر
 ونقاادنا ال يدطاايهم سااالحا لتمرياار خيااانتهم او جماانهم، يااالفر  ااسااع، منااه اعاادام ال ااورة او المتخااا ليم الجمنااام

 . وتخا لهم

ويااي التقياايم النهااا ي يااام االمانااة والموضااوعية تفاارض علينااا القااو  مااام الم ااير الاا ي و االنا اليااه ال يختلااف 
مااا ياياد عاام ن ااف  ارم ماام النضااا  يااام  ورتناا لاام تحاارر ااامرا  ورغاام، ياارغم التضاحيال الجسااام، علياه ا نااام

ال ينظار لهاا الدادو ، !!ياي رام ا   ،،مرجاا اممرطورياة محماود عمااس ،،يااامار المقاطداة، واحدا مم يلساطيم
 .  م  ال دي  اال جسجم الدميد عند مستدمديهم
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ولسااال محاجاااة لااا جر وسااارد ، نجاااد نفساااي مضاااطرا وال، لقاااد سااام  و يااا  وجتاااب الج يااار الج يااار ياااي تقيااايم ال اااورة 
نو اال ت اادية  نو ياي الميااديم النضاالية، مظاهر وتجليال ارامة يي ميادينها السياسية وال قايية الفجرية جاية

 ،،،،واللاااي ماااا اااااف ماااا رح يااااوف ،،ولسااانا محاجاااة للتجااارار وعلاااى مختلاااف ال ااادد والمساااتويال، االجتماعياااة
والفااا  والسااقوط و اا  الااى ، والحقيقااة ساااطدة جسااطوس الااامس يااي وضاا  النهااار ،،ماااروالتجاارار مااا مدلاام الح

يااي اايم ، ومدال مم نم نتحارر ن امحنا عميادا وحراساا لمحتليناا ومغت امينا، نهاياته وال يوجد ما يمجم انقا ه
ا  عام مساقط ومم ييجم  رن نو سمع يي التاريخ الماري عم اعيم  وم مااس او تناا!!!! نماع واانع مم ه ا ؟؟

مياال حااب نمااه ونميااه الاا يم خلفااوه ييااه لداادوه مالطريقااة الم لااة والمهينااة التااي يدلهااا امااو ماااام يليتفضاا  ، رنسااه
 . لقد مل  اإلنحطاط  روته. . ويخيرنا مها

 

 الوضع مأساوي وكارثي

ياادة ارمار وها ا ماا تحااو  دا ماا سالطة و ، ج   لاك ي جاد ام ال مادي  امامناا ساو  المادم واالنطاال  مام جدياد
مالهااام وااااغا  الفلسااطينييم عامااة ، الوا ااع تالييااه ومحارمتااه للتغطيااة علااى الفااا  والدجااا المسااتحجميم ييهمااا

و وال الى ما يسمونه مانهام االنقسام ال ي  ندوه ، محجايا و ضايا وهمية جوهم ح  الدولتيم ع  خايه وعاره
وتتارك الماار ليفجاروا مم ايرهم ومساتقملهم . لفالها المريع يمدال مم ام تستقي  ه ه القيادة او تنتحر. ،مايديهم

يانهااا تمداام يااي غيهااا وضاااللها وتوا اا   ماام خااال  اي خيااار  ااد يختاااره الااادب عماار حااوار وحااراك جديااديم
مساااتخدمة وساااا   واسااااليب متداااددة  ،نماااام اي مراجداااة جدياااة واااااملة سياساااتها المنهجياااة ياااي اغاااال  االماااواب

ومساااتدينة متحالفاتهاااا ، متسااالحة ماموالناااا التاااي تجميهاااا ومااااموا  داعميهاااا، ااااروعهمااااروعة وغيااار م، ومتنوعاااة
مدايااة ماام ااارعية ، ومتساالحة مااارعية اا فااة وجا مااة انتهاال جميدهااا مناا  ساانوال، المداديااة اساسااا لقضااية ااادمنا

 . محمود عماس المهترمة الى آخر ما هنالك مم ديجور م سسال وهمية

اجاد اغامر واجام ال و  مانه لم يدد مقتنداا مجادارة وممقاام ها ه القياادة ، ة المريرةمدد ه ا الدمر الطوي  والتجرم
 وانماا حولوناا ،انهام لام يحرروناا. ويراهم على تحرير متر واحد مم يلسطيم علاى يادها اال القليا ، والتنظيمال
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التي تاجلل علاى اااجلته ولمجتمع تما ه  يم االحتال  والسلطة ، ولاحاديم دولييم، لحماة وعميد عند محتلينا
 . !! وخا ة يي الدقد ارخير

 

 حتمية وضرورة بناء حركة وطنية جديدة

ا ا جااام هاا ا التقياايم والتاااخيص للمساايرة والتجرمااة السااامقة د يقااا وموضااوعيا وعلميااا جمااا اعتقااد يااام الااادب  
مم جديد وليس العادة منام ليمني ، الفلسطيني م مس الحاجة اليوم  م  الغد الم يقلب الطاولة رنسا على عقب

مج  ما يي ، ومحاجة ماسة للدم  الجاد لمنام حرجة وطنية جديدة، رجم  ام  للتجديد واال الح لم يدد ييه اي
التاي رايقال  محاجة ل ورة عارمة على ج  المفااهيم والقايم االجتماعياة  ما  السياساية .. الجلمة مم مدنى وعم 

 .8411ة المحر والار  االوسط عام المسيرة التي تلل ح ار ميرول ل ل  

جحاجتنااا اليااوم للمنااام ماام جديااد يغالمااا مااايفجر الماارم او المجتمااع اوال ، عناادما تفاارض الحاجااة والضاارورة نفسااها
ا ا جام ها ا ، ماعادة منام وا الح المنام القا م وتوسيده ام جام التوسيع يلمي ويحق  الهدف والحاجة المرجوة

ياااال ماااد لاااه خا اااة ا ا ماااا تاااوايرل ، وام لااام يجااام جماااا ياااي حالتناااا الفلساااطينية، لتجديااادالمناااام  اااامال لالعماااار وا
 :فللتغيير والتجديد نهجان ومدرستان، االمجانيال والطا ال مم الاروس ممنام جديد يال م احتياجاته جاية

قماو  عنادما وها ا جاا ا وم، واعاادة تنظايم مماا ياي  لاك مام ياك وترجياب التجديدد ااالالد و والتدرمي  : االولى
وهناا تتماايم وتتدادد اآلرام واالجتهاادال ياي مساتو  . و ما  ام يملا  الادمار  روتاه، يجوم المنام  امال لإل الح

يمانهم المحاايظ الا ي يطالاب مضارورة اجارام ا االحال ، وطميدة التغيير المناود عند الم منيم مه ه المدرساة
، ويرياع اادار االنتخاماال واساتدادة الوحادة. القاديم ماع الحفااظ علاى ماا هاو ر يساي ياي، وتدديالل هناا وهنااك

 خيار مام يم اا  وجهاة النظار هاا ه، وغالميااة  ياادة حرجاة يات  و طاعااال اخار ، وتحساينال ياي االدام السياساي
وماانهم ماام يدتماار نفسااه اج اار حدا ااة وتجدياادا وياادعو الجاارام ا ااالحال وتدااديالل اعماا  ماام . ويساات مر ييهااا

ام يجتمااع وياخاا  االطااار ، يحلاام مااه اضاااية السااتدادة الوحاادة واجاارام االنتخامااالون  ااى مااا يتمناااه و ، االولااى
وام ينقاا  ملااف القضااية الااى دهاااليا االماام المتحاادة ، القيااادي الم  اال لمنظمااة التحرياار الفلسااطينية دوره الفاعاا 

نظار دينياة وهنااك وجهاة ، وخير ما يم   ه ا االتجاه مم يحموم تسامية انفساهم ماليساار. مدال مم المفاوضال
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 ،تااادعو للتغييااار النتاااااس مرجاااا القياااادة لااايس اال،  ال طاااامع ماااادوم ماااا مااايم االياااديولوجي واالنتهاااااي، اااامولية
ومااام وجهاااة نظاااري ام جااا  محااااوالل اال اااالح . ولالن ااااف يانهاااا وحتاااى اللحظاااة  ال طاااامع نضاااالي مقااااوم

وملهااة جديادة ، ا تغميس خارم ال احميقطدة القماش ا محل ر ة ومالية وه ، والتر يع ه ه ال تقدم م  ت خر
 . ال طا   منها

، وغيار  اما  لال االح ياال ماد مام المناام مام جدياد، لم يداد  االحا امادا الم المجام، التجديد االجديد :الثانية
ولام يداد خياار ، ومال مم عالم المستحيالل، حي  ال مجا  للتجديد ييما عفا عليه الامم .. وه ا ما ندعو له

مدااد ام اخاا  ير ااته جاملااة طيلااة عااارال الساانوال ، ماام خااال  الفااك والترجيااب ممجنااا، واعااادة المناااماال ااالح 
يااال مااد ماام ، وتدفاام المجااام وتلو اال المي ااة ممااا ييااه الجفايااة، يحجاام الاادمار والخااراب ملاا   روة الاا روة، الماضااية

وديام االوهاام ، يااجرام الميال ديناه، الل يم ماتاا واامدا موتاا وديم السياسة والنظام، التجريف والتدقيم والتطهير
يماااا آلااال الياااه اوضااااس منظمتناااا ، ومااام  ااام نتفااارو للمناااام واالعماااار مااام جدياااد ياااي مي اااة نقياااة ونظيفاااة ،،مدهماااا

، واج ار نقاام وخلاوا مام اي تلاو ، ماعتمارها ا   جلفة، وتنظيماتنا تجدلني مم ان ار المدرسة والنظرية ال انية
 . مل ندرف جميدا اي مستو  ودرجة 

 

 أهذا زمن االبناء من جديد؟

اي عا ا  يمجام ام يفجار مها ه الطريقاة !ني جنوم ه ا ال ي تقو ؟ نها ا امام ال اورة والتغييار ؟ :  د يقو   ا  
ياي حايم ام ، وحيا  ال حلياف و ال ن اير، حي  الادب منهك حتاى النهاياة، يي ه ا الو ل والظرف مال ال
مم االيض  واالاارف لاك ولناا ام تجاف عام ، مما ييه الدرمي يقف مده والدالم، الددو يي اوم  وته وغطرسته

ام ه ا الامم  اد ال يجاوم ، ليس مم ماب المجامرة او الماايدة على احد، وانا ا و  موضوح وحسم، ه ا اله يام
ولجناااه مجااا  تاجياااد امااام االعاااداد ، امااام المناااام مااام جدياااد لدااادم نضاااا وتاااوير الدامااا  الااا اتي للمااا منيم مالجدياااد

اماام االعااداد والتحضااير لتحديااد اهااداف و اايم واسااتراتيجية ، التحضااير الجاادي لل ااورة الجدياادة القادمااة ال محالااهو 
وااااااجا  ووسااااا   نضااااالة المتنوعااااة يااااي الظااااروف ، وعنا اااار ومقومااااال النظااااام السياسااااي الفلسااااطيني الجديااااد

اناه يجاوم . ؟؟!!االادهار والرخام  واخيرا مم  ا ال ي  ا  مام التغيير والتجديد ال يجوم اال يي امم. المناسمة
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و ااحي  ام االمجانيااال ، التااي نحاام مامسااها االم االم ولاايس غاادا، حياا  وعناادما تفرضااه الحاجااة والضاارورة
وااادمنا والحمااد   ياخاار مهاا ه االمجانيااال والطا ااال وام جاناال ، والطا ااال هااي التااي تااتحجم يااي نوعيتااه ور يااه

  .ممد رة ومحارمة يي ج  مجام

وانماا تتطلاب ، ال ياتم مضامط سااعة تو يال يتخيلهاا حاالم او واهام، للتحضاير لمناام حرجاة وطنياة جديادةالدعوة 
ونو  هاا ه الاااروط القناعااة مااام ال جاادو  وال اماا  يرتجااى ، االعااداد واالسااتدداد لتوييراااروطها ولتهي ااة ظرويهااا
، لحااوار الجاادي والمفتااوح مهمااا طااا والقناعااة مضاارورة ماادم ا، ماام االدوال وال قايااال والقيااادال الحاليااة السااا دة

مداد تقيايم وتحليا  عميقايم لمسايرة النضاا  ، لإلتفا  والتفاهم على الهادف االساتراتيجي للحرجاة الوطناة الجديادة
 . الوطني من  مداية الغاوة ال هيونية لوطننا وحتى اللحظة

  

 ما هو الهدف إلاستراتيجي؟

ياااادب ال . لفلساااطينية يجمااام ياااي القياااادة واساااتراتيجيتها مدااااال امااال الم جاااد عنااادي ام جاااوهر المااا ا  واراماااة ا
وهاا ا هااو حالنااا مناا  ، وال يداارف جيااف واياام ومتااى ال يمجاام ام ي اا  الااى اي نتيجااة، يداارف مااا يريااد مالضاامط

وماا ، ماا مايم تحريار يلساطيم جاملاة، دخلنا يي تيه وضياس تحديد الهدف االستراتيجي لمرحلة التحرر الاوطني
ماا مايم دولااة يلساطينية عرمياة  وميااة ومايم دولاة ديمقراطيااة للدارب واليهاود الدماارانييم  .. هااامايم تحريار جاام من

الاى ام  .. اناه الفار  مايم الماواطم والغاااي. . يالفر  مينهما ميم وااسع، الدامريم مم النهر وليس مم المحر
والم جا  ، !!يم تقم  القسامة وج م يلسط، جام اختراس ح  الدولتيم لادميم نسون وايا  الحلو  على االطال 

ولايس . يال مد مم تحديد جديد وواض  للهادف االساتراتيجي للاادب الفلساطيني، ه ا يا  وسقط سقوطا مدويا
  :ومم م الفم ا و . تضييده وتجهيله جما دعا نحد ضيويجم هنا يي جلسة سامقة

 ويهود يي ظ  نظام ديمقراطي ع اري مم عرب، ام هدف ا امة الدولة الديمقراطية الواحدة لجاية المواطنيم 
. وحدي  ترعاه وتارف على ا امتاه االمام المتحادة هاو الهادف االساتراتيجي ارسامى لنضاالنا الاوطني التحارري

جما يقو  مم يريض ح  الدولة الديمقراطياة متا رعا ، وتحديد الهدف االستراتيجي ال يتطلب موايقة الددو عليه
يوجد للوا دية والمرحلية مجام يي تحديد االستراتيجيال الوطنية التاي تحاددها  جما انه ال، مام اسرا ي  تريضها
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والحلاام الاا ي يجسااد ويدماار عاام مرحلااة التطااور التااي يماار مهاااا ، واياارااال وحقااا   التاااريخ  انيااا، الجغراييااا اوال
وها ا ماا ، ية الواضاحةا م المراما السياساية المنم قاة مد اة واماناة عام االساتراتيج يالوا دية والمرحلية، المجتمع

 .سناتي عليه مدد  لي 

  

 الدولة الديمقراطية الواحدة هي الحل

ياام ال اورة الفلساطينية لام تحقا  اي ، حتى االم ورغم مرور ما يايد عم ن اف  ارم مام النضاا  والتضاحيال
وط المريع وجام السق، الى طري  مسدود، وو   النظام الفلسطيني مج  مرتجااته ومجوناته، هدف مم اهدايها
مرناااما حاا  الاادولتيم الاا ي لاام يحقاا  اي انجاااا او اي تقاادم مااالرغم ماام احتضااانه الاادولي ، للمرناااما السياسااي

ام ماام خااال  ، عماار عااارال الساانوال، اجااام امنيااا، ومااالرغم ماام انااه اخاا  ير ااته االج اار ماام جاملااة. والدرمااي
ال ماد ام ، مداد ها ا الفاا  .. دادد الساجامالتضحيال التي  دمل دما ودموعا لم يقدمها اي ادب آخر  ياساا م

وام نلقاي ملدماة التلهاي ها ه ، وام نساتيقظ مام اييونناا، نتحلى مالاجاعة الجايية ونقلع عم عمادة  نم  ندناه
ياااال يمجااام ام تقاااف الااادنيا عناااد ، ولنمحااا  عااام جدياااد، و اااتال للطا اااال واالمجانياااال، جفاااى هااادرا للو ااال، مديااادا

 . ال يمجم ام يحققها مدد  لك،  ي لم يحق  اهدايه خال  ارمديم عامايالمرناما ال. ال نمية ه ه

مضارورة اال االس عام التدلاا   جنال ومنا  سانوال مديادة  اد دعاول وجتمال ياي ال احايتيم الفلساطينية واللمنانياة
م ماوهام المرناما ال ي سمي يي حينه مالمرحلي وتحو  مع اوسلو لي م  مرنامجا استراتيجيا ماسم ح  الدولتي

ا ا جااا القاو  )، ودعول لتمني ح  الدولة الديمقراطية الواحدة الموحدة للادميم الفلسطيني واليهاودي، لادميم
هااو الحاا  االم اا  لل ااراس علااى . ومجااددا يااانني ار  ام هاا ا الحاا ، (مااام اليهااود ااادب مااع ام اليهوديااة دياام 

والنااه ال يسااتطيع ام يجاااهر ، اتي عليهاااولالسااماب التااي ساان، النااه اال اا  جلفااة وخسااارة للااادميم، يلسااطيم ويااي
ممم يايهم  ومخرايال دينية، مددا ه سو  الحرجة ال هيونية التي تجيش يهود الدالم مادارال عن رية اويينية

وعندما طرحته ي اا   . الم ح  الدولة الديمقراطية لم يدرض مجدية على اليهود، اليهود الفلسطينيوم والدرب
ماع انناا لام نقا  ، االمر ال ي ديع اليهود جج  لالرتمام يي الحضم ال اهيوني. اليسار جام على اساس  ومي

ون جاااد المااارة تلاااو االخااار  علاااى ام الحرجاااة ، وعليناااا ام ندياااد االماااور الاااى ن اااامها ال اااحي . يوماااا ممدااااداتهم
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احدة يتم   واخطر ما يواجه يجرة وماروس الدولة الديمقراطية الو ، وليس اليهود، ال هيونية الدالمية هي عدونا
واي وجااود ، يهاام يرياادوم يلسااطيم دولااة  ااايية نقيااة لليهااود، يااي الااريض ال ااهيوني لفجاارة الدولااة الديمقراطيااة

، يمجم ام تقمله حقا   التااريخ والجغراييااال وه ا ما . ماري  انوي آخر يجب ام يجوم تحل سيادتهم المطلقة
 . وال ايم يمجم ام يدوم ويستمر مدونهما

 

 الدولة الواحدةأسس ومرتكزات 

 : تقو  فكرة وارنامج الدولة الديمقراطية الواحدة على االسس والمنطلقات والمضامين الجديدة التالية 

  تقام على ارض يلسطيم التي تاج  جنوب مالد الاام محدودها التاريخية الطميدية المحددة دوليا دولة
 . ديمقراطية واحدة لجميع سجانها

 م هاا ه الدولااة وياا  الموا ياا  واالتفا يااال الدوليااة وتساااهم يااي  ااياغة اسسااها ترعااى االماام المتحاادة  يااا
و وانينهاااا ويقاااا للقاااوانيم الدولياااة ونفياااا الياااة  اااوانيم عن ااارية مهماااا جانااال،  ومياااة او احتاللياااة،  اااوانيم 
تنسجم وروح ع ر الحرياة والتساام ، وتاويرالفرص للدايش المااترك ولالماداس االنسااني حتاى نداوض 

 . مجانيال مالدنا لة وضدف ا
 يح  لج  يلسطيني ولج  يهودي ام يجوم مواطنا يي الدولة ارط االلتاام مقوانينها وانظمتها . 
 جاية المواطنيم متساووم يي الحقو  والواجمال ويخضدوم لقانوم ونظام الدولة ماج  متساو . 
 ميااة والمتواياا  عليهااا يااي  ااانوم الدولااة ونظامهااا الااديمقراطي ينطلاا  ماام مفهااوم و اايم الديمقراطيااة الدال

منظمااة االماام المتحاادة، وماام ممااادس حقااو  االنسااام التااي تحاارم وتجاارم التمييااا علااى اساااس الداار  او 
 .الخ. .الديم او الجنس واال   

  نظام الدولة الديمقراطي سيوير نظاما انتخاميا ديمقراطيا يسام  مالتدددياة ومتاداو  السالطة سالميا، مايم
مختلفة، سوام  امل وتاجلل على اسااس وطناي مايم يساار او يمايم او وساط، االتجاهال والتيارال ال

وماالنتخامااال تتاااج  جاا  م سسااال وهي ااال الدولااة . او  اماال وتاااجلل علااى اساااس  ااومي او جهااوي
 . الواحدة
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  لم تدجا المارية عم التو   السم مناسب ومال م للدولة، مع انهاا سامل نفساها منفساها وعريال ياي
يديارنا مهاد جا  (. دولة الديار المقدسة الديمقراطية ) المقدسة، وعليه يمجم تسميتها ب الدالم مالديار 

 . االديام السماوية وملتقى لج  الحضارال المارية عمرالتاريخ

 

 ماذا سيحقق هذا الحل ؟؟

 : ان دولة اهذا الشكل واهذه المواالفات ستحقق ما يلي

 دمام، ولااام تحلاااه اجا ياااب واوهاااام الحلاااو  والتساااويال انهاااام  اااراس دام واساااتدام، لااام تحلاااه الحاااروب والااا
يقارب سااعة ال الدولية، وال يجوا ام يترك لال دار، حي  ال يوجد ماالي  اي حا ، وماا يح ا  الياوم 

الخاالص رحااد، وال ياارس اال المايااد ماام االحقااد والجراهيااة، واي حا  مرحلااي جحاا  الادولتيم لاام ينهااي 
ص مااااالخر وينتظااار اللحظاااة المواتياااة والمتغيااارال الدولياااة مخااااوف الطااارييم، وسااايمقى جااا  طااارف يتااارم

 . ومتغيرال مواايم القو  لالنقضاض على االخر
  ساايحفظ هاا ا الحاا ، لجاا  طاارف مااا هااو ايجااامي ماام خلفياتااه ومدتقداتااه التاريخيااة وال قاييااة، مااام ارض

 . مدي  عنهال يلسطيم هي وطنه ال ي 
  جال الطرييم، يالمواطنة والدودة ح  لج  مم يريدهاستحق  حال عادال ونها يا لقضية الالج يم مم 
  ساااتحق  حاااال عاااادال ونها ياااا لجااا  ماااا يسااامى مقضاااايا الحااا  النهاااا ي، وماااا يسااامى ماااالحقو  وال وامااال

 الخ. . التاريخية لج  طرف، ومم ضمنها  ضايا القدس والمستوطنال والمياه والحدود والسيادة
  م مم الطميدي لدولة ديمقراطية مسالمة وغير عدوانية ستحق  حال الامة الار  االوسط مرمته وسيجو

 . ام تن هر يي محيطها اال ليمي، و د ت م  را دة له، وليس  ا دة، يللقيادة مقومال اخر 
  سيساهم  يام ه ه الدولة يي انهام م ر التوتر وال راس يي الدالم جله، مما يي  لاك ماا يسامى ماالحرب

ب الددوانية ال هيونية، وم لك يرتاح وياتخلص الدارب مام اعماام على االرهاب، ال ي لم يجم اال مسم
يلسااطيم، مااع انهاام اراحااوا انفسااهم مناا  عااارال الساانوال ماام هاا ه االعمااام ماالستسااالم المدلاام وغياار 
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وترتاح اوروما مم تا ير ال راس وجا لك الوالياال المتحادة االمريجياة التاي تساتناف . المدلم لل هيونية
 . لايم، اال يي سيا  الدياس عم اسرا ي ال لار يم االدنى واالوسط، اليوم يي حرومها يي ا

 

 واقعية الرؤية الجديدة

اعاارف جياادا ام الحرجااة ال ااهيونية التااي تااتحجم يااي السياسااة الدوليااة ماام خااال  الحلااف االمريجااي االورومااي  
مام ا ا  يلساطيني ياي خوياا مام تااياد عادد الساجام ، تنا ب الددام الاديد له ا الحا ، يرد لها طلماال ال ي 
اناه مسامب رياض ال اهيونية ( ايهم امادا ال ولجني ) واعلم ، وتا ير  لك على نتا ا الدملية الديمقراطية، الدولة

 . تريض القيادة الفلسطينية تمني ه ه الر ية الجديدة محجة عدم وا ديتها لمجرد ريض الحرجة ال هيونمة لها

، لتنفيا  ياي ظا  ال قاياة الساا دة والاادارال المتطرياة ياي جا  اتجااه د يمدو ام الطارح غيار وا داي وغيار  اما  ل
ولجاام يااا  ماراما اااطب والغااام ، و اد يماادو مساتحيال االم يااي ظاا  االحقااد والجراهيااة الماروعااة ياي جاا  مجاام

جماا ام ، وانهام ج  طرف لآلخر مام الوجاود ومام الخارطاة الجغرايياة والسياساية وو اولها الاى طريا  مسادود
الحلاو  والتساويال الساامقة سايفت  المااب اماام الحلاو  والخياارال االخار  وياي مقادمتها خياار الدولاة يا  جاية 

 . للمح  عم ه ا المدي  االستراتيجي، الواحدة وسيديع ان ار السالم يي جال الطرييم

ب يلاام نحاارر نحاام الفلسااطينييم والداار ، ام عجااا الطاارييم عاام تحقياا  هااديهما ساايفت  اآليااا  لحاا  ديمقراطااي
جما ام اسرا ي  لم تتمجم مم اطمنا والغا نا مم ، يلوح ماالي  ما ياير ل لكال و، يلسطيم مم اسرا ي  واليهود

 . يلوح ماالي  امجانية لنجاحها يي  لكال و، الوجود جما حاولل واستماتل مالحروب والمجاار

حاال مرحلياا واساتراتيجيا لايس مااج  عاامر ومرحلاي ما  يا مم ، سيسااهم وي ساس النهاام ال اراس ام ه ا الحا 
التااي تقااو  ام يلسااطيم  ،النااه يقاار محقااا   التاااريخ والوا ااع. وينهااي المخاااوف االمنيااة ومخاااوف تجاادد الحااروب

ويحاااايظ هااا ا الحااا  علاااى حقاااو  الجمياااع وايجاااارهم ، مااام مسااالميم ومسااايحييم ويهاااود، وطااام اآلماااام واالجاااداد
لدولة الديمقراطية الواحدة لجا  امنا هاا ومواطنيهاا تحال ح  سلمي ديمقراطي يقوم على خيار ا امة ا، وخلفياتهم
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سقف  انوم ديمو راطي ع ري خاا  مام اياة  اوانيم عن ارية مام اي جهاة جانال دينياة او  ومياة او م همياة 
 .الخ .. او طا فية

الخارجياة  م ال الحلو  واال تراحال والممادرال الدرمية والدولية التي امتألل مها خاا م االمام المتحادة وواارال
وسقط عارال االالف مم الاهدام والقتلى وم آل االالف مم الجرحى والمدتقلايم ياي حاروب ، يي دو  الدالم
ولام ياتمجم احادنا مام ا اماة دولتاه ، يلم ينف احد االخار، وها نحم امام حقا   الد ر، جدو  محلية دوم اي

دولتاايم تدياااام جنمااا الااى جنااب مااامم ولاام نااتمجم ماام تقساايم يلسااطيم الااى ، علااى حساااب االخاار مااامم وسااالم
ويسالم وجما تفيد مدطيال وحقا   الد ر يلم يتمجم اي منا مام االساتفراد مااالخر او ما اماة دولتاه الخا اة 

ومن  سنوال لم يدد  راعنا على جدو  اعما  احد يي الدالم وال يلوح ماالي  المدياد جادا ، مه يي ج  يلسطيم
 . ام يتغير ه ا الحا 

ومهمااا جاناال الدقمااال والتحااديال ومهمااا ، وام هناااك  اادومال امااام اي حاا ، الوضااع مدقااد للغايااة ااحي  ام 
ولهاا ا الحاا  مسااتقم   ،يانهااا سااتجوم ا اا  مج ياار ماام تجاااليف وا مااام الحلااو  االخاار ، جاناال اال مااام لهاا ا الحاا 

عقمتايم ر يسايتيم ياي عقيادة وسايجوم  اادرا علاى التغلاب علاى اهام وامارا ، ونمام ونساتقرار منظاماه الاديمقراطي
 . ( احقية ج  منهما يي المالد وحقه يي الغام الطرف اآلخر)  ومفهوم طريي ال راس

 

 البرنامج السياس ي

وتحدياد االهاداف ، الظاروف المحيطاة وخ اا ص الوا اع المدااش تراعي الماراما السياساية يجب ومالضرورة ام
ومق ااود ماام الاامدض احيانااا  وهناااك خلااط. السااتراتيجيللهاادف ا. و ااوال ولاايس تضااييدا، المرحليااة المتدرجااة

 . عندما يستخدموم م طل  االستراتيجية السياسية وهم يق دوم المرناما او الخطة السياسية

مم االستراتيجية نات  ون ي  المرناما السياسي ال ي يحدد ااجا  واساليب وطر  الو و  لتحقي  االهداف 
فدانني ار  ان الارندامج  ،وعلاى ضاوم التجرماة الحساية الملموساة، ضاا والغايال يي ج  مرحلة مام مراحا  الن

 : السياسي المنتظر يجب ان يركز ويتضمن فيما يتضمن المحاور الرئيسية االساسية التالية
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  اعاادة مناام وترمياة المااواطم الفلساطيني مام جدياد، لتدايااا روح المقاوماة والتحادي وال ماال يااي االرض
هيم والدااادال ومنظومااة االخااال  التااي جاناال ومااا االاال سااا دة  ماا  الغاااوة وللااتخلص ماام القاايم والمفااا

ال اااهيونية التاااي لااام تواجاااه مماااا جاااام يجاااب ام تواجاااه ماااه، ولاااو جاااام الحاااس واالنتماااام الاااوطني عناااد 
الفلساااطينييم وخا اااة عناااد  ياااادتهم عميقاااا مماااا يياااه الجفاياااة، لماااا ح ااا  جااا  ماح ااا ، يفاااي تاريخناااا 

يماا ماالجم ماا مداد !!!. هاا وتا جرها، وياي يماي ماام، وال ارياد ام ااياد  فحال يخج  اإلنسام مام  جر 
الغاوة واستجما  االحاتال  لمالدناا وماا عاا  ماه مام يسااد وايسااد، تاوم مسالطة اجهاال علاى ماا تمقاى 

يلام نحارر االوطاام  ما  ام نحارر الماواطم . مم  يم ما جام يستطيع ام ي   اليهاا االحاتال  منفساه
 . والمجا  ال يتسع االم للتوسع يي ه ه المهمة ارهم واالمرا على االطال  .مم  قاية الهايمة

  يجاااب ام تااااج  مساااالة عال اااال المواطناااة الفلساااطينية اليهودياااة رجناااا اساسااايا وجوهرياااا ياااي المرنااااما
السياسي، االمر الا ي يوجاب االنفتااح والحاوار الواساديم علاى المساتو  الاادمي ومايم جاياة المجوناال 

للمساهمة الجادة والفاعلاة للمادم . المجتمدية، مديدا عم م سسال الدولة الدن رية الحالية والتاجيالل
 . يي خل  اجوام التدايش والديش الماترك يي ظ  الدولة الديمقراطية المناودة

  ونفس الايم لجماهيرنا يي الااتال  ٨٤على المرناما ام يديد االعتمار لدور ونضا  االه  داخ  ا
يداااااا واليهاااااود غيااااار المت اااااهينيم ياااااي نضاااااا  واحاااااد ومرنااااااما واحاااااد لتحقيااااا  الهااااادف وام نجتماااااع جم

 . االستراتيجي ال ي يوحدنا ويجمدنا
  ولتحقيااا  هااادف الدولااااة الديمقراطياااة يحاااا  لناااا عرماااا ويهااااودا وطنيااايم وتقاااادمييم، وماالضااااية لنضااااالنا

جا  النضا  الماروعة الديمقراطي السلمي يح  لنا، م  يجب علينا استخدام جاية وسا   واساليب واا
التااي ن اال عليهااا الااارعية الدوليااة ممااا ييهااا المقاومااة حي مااا وو تمااا نمجاام للدماا  علااى االسااراس يااي 
تفجيااااك م سسااااال ومرتجاااااال جيااااام ال ااااهيونية الدن اااارية الرجديااااة، وخا ااااة الم سسااااال الدسااااجرية 

 . وارمنية وج  ما يخدمهما ويتفرس عنهما
  ر الااى ن ااامها وام ن جااد علااى حقيقااة ام يلسااطيم هااي جنااوب مااالد ام يديااد المرناااما السياسااي ارمااو

الاام والهال  الخ يب، وام مس ولية تحريرها مم ال هيونية والغااة وليس مم اليهود تقع اوال واخيرا 
على عاات  اهاالي ها ا اال لايم جميداا ولايس علاى عاات  الفلساطينييم وحادهم، وماا حاد  ياي السانوال 

سااوريا الجمار  خيار دليا  علاى  ااحة ماا نقاو  مام ام الخطار ال ااهيوني ال االخياره ياي مقياة منااط  
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يستهدف يلسطيم وحدها، يتدويم القضية ماعتمارها  ضية عرمية مدوم ه ا التو يف والتحدياد الاد ي  
وعمقهاا . ومم ها ا المنطلا  يجاب ام تجاوم ماالد الااام جلهاا  اعادة االرتجااا الدرمياة. عومها وضيدها

 . اجلل يلسطيم عمر التاريخ ممرا لغااتها وخطرا داهما على نمنها القومي م ر الدرومة التي
   اااام ماام اااام ونمااى ماام نمااى، يااام اراضااي الدولااة الدتياادة ومحجاام مو دهااا الجغرايااي، الاا ي يتغياار جاا

جام ومجوم ر يسي مم الداالم الدرماي المحايط مهاا مام جا   اوب واتجااه، وال يساتطيع  ،ايم اال هو
واياا ملجاوا تغييرهاا او نقلهاا او ا تطاعهاا مام ها ا المحايط االمادي الخالاد، يها ه حقاا    المار ايا جاانوا

وهاا ا عن اار ومجااوم اساسااي ماام مجونااال ومرتجاااال المرناااما . الجغراييااة والطميدااة واياارااال التاااريخ
السياساااي الااا ي يجاااب ام يتنااااو  الدال اااال الدولياااة وجاياااة الجواناااب التاااي ال تتساااع لهاااا االساااتراتيجية 

 . السياسية

 

 طبيعة النظام السياس ي الحالي والذي نريد

ساانتحد  اآلم عاام النظااام السياسااي الاا ي نطماا  ونتطلااع اليااه وعاام مجماا  االنظمااة والقااوانيم واللااوا   التااي  
اماال ام ال يح ا  ، لتاج  رايدة لتطوره وتقدمه الاى االماام لل اورة يجب ام تنظم وتتحجم يي عال اته الداخلية

 . عند المدض وعدم التفري  ميم النظام السياسي جج  والنظام ارساسي المدمو  مه خلط والتماس

يمدد ام تناولنا ييما سم  ارسماب والضرورال التي تفرض مماارة يت  حوار جدي غير مسمو  ميم الم منيم 
ف االسااتراتيجي ول ااياغة المرناااما السياسااي ممااا يخاادم تحقياا  الهااد ،لملااورة هسااتراتيجية وطنيااة جدياادة مالجديااد

الااار يس الااا ي  اااد يتغيااار ويتجااادد مااام و ااال آلخااار متغيااار الظاااروف ولجااام دوم االنحاااراف ملااام واحاااد عماااا هاااو 
 . وليس للتخلي عنه والمساومة عليه يي االسوا  جما تفد   يادة االمر الوا ع, هستراتيجي 

، ي اراااخاص القياديااة يحساابوليساال ياا،  لنااا ييمااا مضااى ام ارامااة يااي القيااادة واإلسااتراتيجية والسياسااة مدااا 
الااا ي انجااامهم او  ماااام هااا ه المجوناااال الااا ال  ماااا هاااي هال ارمناااام الاااارعييم للنظاااام ارساساااي، ونقاااو  مجاااددا

وال ، يج ر االايام يجمم يي طميدة النظام ال ي يحجم الدال ال التنظيمية مايم االطاراف  ال الدال اة، انتجهم
جاام وماا اا  ياي النظاام االساساي الا ي ياام  مجما  االنظماة واللاوا    امال  امدا عندما ا و  مام مقت   ورتنا
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و اوال للقاانوم االساساي وسالطاته ال ال اة التااريدية والقضاا ية ، التنظيمية التي حجمل مسيرة منظمة التحرير
الاب ولسال محاجاة الم ااارح ونمايم مالتف اي  م . ومجم  القوانيم والتااريدال التاي سانتها السالطة، والتنفي ية

يهنااااك اااامه اجمااااس وطناااي علاااى ام منظماااة التحريااار  ،ياااي المنظماااة والسااالطة، وجاااوار  النظاااام المدماااو  ماااه
مماا يايهم ، ونادرا جدا ما تجد يلساطينيا يقاو  عجاس  لاك، من  اوسلو وما  مله الفلسطينية  د دخلل يي غيمومة

ماااام نامااااة منيويااااة تطااااا  الساااالطة يالنظااااام االساسااااي يداااااني . رنس هرمهااااا عناااادما يريااااد تجاواهااااا والقفااااا عنهااااا
ولجم ، وعند ج  مف   تاريخي ممظاهر وعناويم مختلفة، مع انه يديد هنتام نفسه يي ج  مرحلة، والمدارضة

والاااط  التاي اضاايل ، ومجاة والدوحاة، جما ح   يي السنوال االخيرة يي اتفا يال القاهرة، مم سيم رسون
 . جمقية الهي ال والم سسال التنظيمية ارخر المالو  ، ما سمي ماالطار القيادي الم  ل

ومحااا  ظاااروف ومالمساااال ناااااة النظاااام االساساااي ومراحااا  تطاااوره وتقيماااه ماخفا اتاااه  لسااانا هناااا م ااادد دراساااة
علااى ام هناااام ، ولجاام ال مااد ماام االاااارة والتاجيااد مدايااة، يالااامس ساااطدة ويااي عااا الظهياارة  اايفا، وانجاااتااه

وماااادم الدماااا  مال حااااة تنظيميااااة والحفاااااظ علااااى الهويااااة الوطنيااااة  م 8499 منظمااااة التحرياااار الفلسااااطينية عااااام
جااااخترا  وانجااااا  ويساااج  هااا ا لألوا ااا  وللنظاااام السياساااي ،الفلساااطينية يداااد حاااد ا نوعياااا مداااد ضاااياس يلساااطيني

، ماا  وماااوهة الااى امدااد الحاادود، مااالرغم ماام التماااس الااوالدة التااي لاام تجاام  ي اارية يحسااب. تاااريخي ماام الداادم
ساال وتاااجلل منظمااة التحرياار مقاارار عرمااي وظلاال رهينااة النظمااة ال تماال للديمقراطيااة ماااي نااوس ماام حياا  تاس

 م  ام ت م  رهينة اسرا يلية امريجية مدد ام تم اعاادة و اياغة انظمتهاا ولوا حهاا الداخلياة مماا ، انواس القرامة
 تااي يرضااتها اسااتحقا ال اوساالوومجماا  القااوانيم االساسااية وغياار االساسااية ال، يااي  لااك تداادي  مي ا هااا الااوطني

، وعنادما نقاو   لاك ،وج   لك تام مااوامر ورعاياة امريجياة اسارا يلية ممااارة ومدلناة وياو  الطاولاة ولايس تحتهاا
يه ه حقيقة مو قة ومقر مها رسميا يي اوسلو وخارطة الطري  ارمريجية التي تمجم ، ينحم ال نتجنى على احد

 . االنقالب والسيطرة على النظام السياسي مما ييه النظام ارساسيمم خاللها ااروم وموش مم استجما  

ال ماد  ،وحتى نتجنب الو وس يي الفخ، مرة اخر  وحتى ال نديد انتام يالنا،  م  الحدي  عم النظام ال ي نريد
التااي اتساام مهااا نظامنااا ارساسااي ، ماام الماارور السااريع علااى نماارا ونهاام الساامال والخ ااا ص الساالمية ال اتيااة

  :والتي يمكن اجمالها في أنه، القات 

 



15 
 

 ارماار  ،لف ااا   لاام تاانج  هال يااي الحفاااظ علااى مقا هااا الاااجلي، نظااام المحا  ااة والجوتااا الف ااا لية
وماادوم  ،الاا ي اااج  حمايااة تاريجيااة للقااادة الدجاااة الفااااليم الاا يم ال يملجااوم ماام مقومااال القيااادة اااي ا

جاا  منهااا المفااروض علااى اللجنااة التنفي يااة ويااي الااواارة ويااي  ،،و ا ااد ،،تساامية ي ااا   ال اادية مدينهااا
ارجااوجم التاماا  والتدماا  ممااا  دمااه الف ااي   !! ،،خلقااو وجساار القالااب وجاا نو ا . ،الحمااام وجاا  مو ااع

انهاا لدناة وساخريال ، حتى ي م  مم له  ا دا االيا لادب عظيم جاادمنا!! الفالني والف ي  الدالني 
ويدملوم مجددا على تاميد وتخليد نظام المحا  ة ه ا مفرض . ل مالادب الفلسطينيالقدر التي حل

لقت  وتفويل الفر ة على الجديد واالجيا  ، نظام التم ي  النسمي الجام  ال ي سيجرس الف ا    اتها
 . و مل مالوجه القطدي ام ه ه السمة هي نخطر سمة مدمرة على االطال . الجديدة

 ونااده يتجاا الفسااد السياساي مداد الفسااد ، ف الاديد حاضنة خ مه لج  انواس الفسادنظام اج  ولألس
ما  يااجع ويغاري مام ، ياناه ال يحاساب جا لك، يجما ام نظامناا ال يحاساب الساار يم، المالي واالداري

وال يفرض وال يلام ر ايس هي اة مجايحاة الفسااد مقاو  . يدرض الوطم للميع يي سو  النخاسة السياسية
رغاام ماارور عااارال الساانيم ، واحاادة محاا  سااار  واحااد ماام ماايم م ااال ا ااحاب الملفااال السااودام جلمااة

انااااه نظااااام ال ي اااال  اال لتجااااار السياسااااة ولد ااااامال الماييااااا المتنوعااااة !!  علااااى ادعااااام محاجماااااتهم
 . ارغراض وارهداف

 س ال احي ولايس الدجا، نظام متضخم ماجهاته ودوا ره التي تتاج  على مقاساال ااخوص مااعينهم ،
سيااايب رنس ماام يطلااع علااى الهيجليااال التنظيميااة واالداريااة للمنظمااة ، وجمااا ااااب راسااي ماام الااامم

يجاب ام يرنساها عضاو لجناة ، ! !دا ارة للمنظماة ؟؟ 53يمم يت ور ام هناك ما يايد عم ، وللسلطة
ماا مادنا نرضاي  جا  ،،.وام هناك عارال الواارال والهي اال الحجومياة مدرجاة ومساتو  وااري، تنفي ية
واارال ودوا ار لالرضاام . . ، ،عفوا مياانيته على  اده، مندملوا وااره او دا رة او هي ة ومياانيتها، واحد

 . والتنفيع
 جما يجمع علاى و افه ، ميم عاا ر الف ا   وعاا ر القما   والدا الل، عاا ري، يردي، نظام نموي

 ،،واليوم يدرف منظام ،،وي رف له .. يديم ،،.ظاموعرف من، جاية الخمرام المتخ  يم مه ا الا م
 . ال ي تسيطر عليه الدفوية والمااجية، ،الديله
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 وتااوير لااراس المااا  الف ااا لي ، نظااام يفتقااد لدوريااة االنتخامااال التااي تتساام مالموساامية الاااجلية التايهااة
، ومالترغيب والترهيب، قمة الديشالسلطوي الفر ة لارام ال مم واال وال مالتهديد والوعيد مارمم ومل

ويي عهد السلطة تولل ه ه المهمة الق رة اجهاة السالطة وم سسااتها المختلفاة التاي تداد مالوظيفاة مام 
لام تاتم عنادنا ، والحما  علاى الجارار، يخاال  رماع  ارم تقريماا. حهة وتهددمفت  الملفاال مام جهاة نخار 
المجلس الاوطني الفلساطيني اال  نفس الفترة لم يدقد وخال ، انتخامال ر اسية وتاريدية اال مرتيم يقط

وا  اعلاام  ،،ماحيااام ،،واخاار  غياار عاديااة السااتمدا  المااوتى ماام اعضااام اللجنااة التنفي يااة، دورة واحاادة
 . ونفس الايم ينطم  على ما يسمى المجلس التاريدي، !!

 ر ااة للجماع ماايم  يااادة ال ااورة يقااد وياار الف، نظاام عجيااب وغريااب مقدرتاه علااى الجمااع ماايم المتنا ضاال
وهاااا ا ،  يااااادة ال ااااراس والتسااااوية. . وجمااااع ماااايم  يااااادة المقاومااااة و يااااادة المساااااومة، !!و يااااادة الساااالطة 

وعلاااى ماااا يمااادو ام ادارة موساااوعة غينااايس لااام تضاااع ياااي . مساااتحي  وال يح ااا  اال ياااي يلساااطيم يقاااط
والاادوا ر والهي اااال والم سسااال جماااا مج اارة اعااداد الاااواارال  حساااماتها م اا  هااا ه المسااا   واال لااادخلناها

 . دخلناها م حم الحمص

 

 النظام الذي نريد

النظددا  الددذط نتطلدد  اليدده يجددب ان يضددمن ويحقددق المادداد  والقددي  االساسددية التاليددة التددي يجددب ان تكددون  
 : نقيضا لكل ما ساق لتحقق

 مية الحقيقيااة الفاعلااه يااي النضااا  الااوطني ويضاامم الماااارجة الاااد ام يحقاا  ويدماا  االنتمااام الااوطني
محيا  ال يقت ار علااى نخماة او مجموعاة مام المنتماايم لف اا   ومنظماال يقادل ال قااة  ،والدما  الداام

وام ال يفدااا  مااارة لجمااااهير ، ويجاااوم للاااادب جلاااه ياااي الاااداخ  والخاااارم مداااا ،والم ااادا ية الجماهيرياااة
ويااوير ير ااة الماااارجة لجميااع المااواطنييم ممااا . الخااارم واخاار  لجماااهير الااداخ  جمااا هااو الحااا  اآلم

 ييهم اليهود
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 ام يضاامم مآليااال متطااوة وااافاية ماااارجة يلسااطينيي الخااارم يااي انتخاااب  يااادتهم المحليااة المهاااجرة ،
، مدد ام تقسم موا ع الاتال الى دوا ر محددة، الخ. . وسفرا هم، ومم ليهم يي الهي ال الوطنية الدامة

علاااى ام يحااا  لجااا  ، جامداااة الدرمياااة ومااام ارمااام المتحااادة متااااريع وتساااهي   لاااكوينتااااس  ااارار مااام ال
وماام لاام ياااارك جالمتاااردم او المتااامرك او ، يلسااطيني يااي الاادا رة المدينااة ام ياااارك يااي االنتخامااال

ساتمقى حقاو هم التاريخياة الاخ اية مفلساطيم ماالحفظ وال اوم ، المتخلا السماب وظروف خا ة ماه
 . مقية حقو  الماارك ولجم ليس له، دا ما

  ام يحقااا  ويضااامم النظاااام اساااتقطاب الجفاااامال الفلساااطينية واليهودياااة ياااي جاياااة المجااااالل النضاااالية
لتحا  ، ولايس منفارا وطااردا لهاا، والسياسية والدلمية ويي جاية المياديم ومم مختلف الموا ع والمنااط 

 . لتمدية الاخ ية للاعيم او للف ي مح  نظام الوالمال ال ي يقوم على االستاالم والداا رية وا
  ام يحق  ويضمم الديمقراطية الحقيقية مالحفاظ على دورية االنتخامال ونااهتها الفدلية ممحارماة اارام

نظاام يضامم الاافايية ياي الر اماة والمحاسامة ال اارمة للفاساديم ، ال مم واال وال مالترهيب والترغيب
ويضامم القياام ممراجداال . امال والممدعيم مم جهاة اخار وياجع الجف، ومدا مة المق ريم مم جهة

 . هي ال ونيرادا، وارهم ردام ودور القيادال، وتقييمال دورية للمراما والسياسال
  ام يفت  الطري  واسدا اماام الجدياد والتجدياد الادا م واماام الطا اال الاامامية الجديادة وها ا ماا ال يحققاه

ولاام يجتفااوا ، ه علينااا لضاامام يااوا ي ااا لهم ويااوا المتحجماايم ييهااانظااام التم ياا  النساامي الاا ي يرضااو 
. علااى محارمااة الجديااد ،،واسااتلحامهم ،،،مالتم ياا  النساامي المخااتلط ماام ااادة رعاامهم وماام ج اارة جااادهم

ام جاياااة الف اااا    اااد تحالفااال لحماياااة وجودهاااا مفااارض نظاااام التم يااا  ، ون اااو  مجااا  وضاااوح و اااراحة
وال راحة ن و  ام النظاام االنتخاامي المناساب للاادب الفساطيني ياي  ومنفس الوضوح، النسمي الجام 
ويي دوا ر متدددة ، وعلى ضوم يا  وعجا ي ا لنا واحاامنا هو نظام االنتخاب الفردي، ه ه المرحلة

يلمااا ا تقت اار . ويااي نسااون االحااوا  ام يدتمااد نظااام التم ياا  النساامي المخااتلط، ولاايس يااي دا اارة واحاادة
ماااي . ولمااا ا ال ينتخااب مرااحيهم جااايراد ماام الااادب وجمقيااة المااار، لتنظيمااال يقااطاالنتخاماال علااى ا

ام جار تنااا نمدااد ونعماا  ماام وجااود . !!انااه الظلاام والجفاار والدهاار والدااار ،  ااانوم واي ااارس يفاارض هاا ا
 . انها تجمم هنا ..  ا د تايه وجاه  وسار 
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 آليات وشروط الانطالق والتحضير

الناه لام يداد هنااك اي مجاا  او اي ير اة لال االح  ،دعونا للتحضير ولإلستدداد لمنام حرجة وطنية جديادة 
م  يجب المحا  عام جدياد يو اف ، والتجديد يي الوضع الفلسطيني ونظامه السياسي ممجوناته وم سساته جاية
الحجاااا والماااراهيم علاااى و ااادمل ، حالاااة التااادهور واالنهياااار ويضاااع ارساااس والمرتجااااال لالنطاااال  مااام جدياااد

مااام اساااس  وتحاااد نا عااام المااادي  المااا مو  وماااا يجاااب ام يقاااوم علياااه ،اساااتحالة ا اااالح م سسااااته التاااي دمااارل
 وماا سايم له مام يجار و ايم جديادة ساتتجلى ياي و ا قاه وادمياتاه التاي ستتضامم الهادف االسااتراتيجي، ومرتجااال

رساسي الاداخلي مماا يتضامنه مام  اوانيم وتااريدال والنظام ا، والمرناما السياسي لتحقي  الهدف االستراتيجي
 . ولوا   لتنظيم عم  الم سسال

والتأكيد و م  ج  ايم ال مد مم اإلاارة ، سنتناو  آليال واروط اإلنطال  والتحضير، يي الجام ارخير ه ا
 : على ان اخطر ما سيواجهه الجديد في هذه المرحلة التاسيسية خطران

وها ا  اراس ، و قايتاه المتجا رة ياي عقاو  و ايم المجتماع، ل ثقلده ومكوناتده ومسسسداتهالقدي  اك خطر: االول
ومام ، تاريخي االي ميم القديم والجديد ال ي يتدرض دا ما لحماالل وحارب ضاروس مام ان اار واتمااس القاديم

مرتا تااه وسيسااخر جاا  طا اتااه وامجانياتااه و ، الطميداي ام يسااتميل القااديم يااي الاادياس عاام نفسااه ومحارماة الجديااد
جو اف ، و اموسهم مليم ممفاردال وم اطلحال جااهاة، وجتمته والمرتجفيم للتاجيك م حة و وامية الجديد

 . الخ .. وال اهميم منا الى المجهو ، الجديد مالمغامريم والددمييم والالوا دييم

ال يجاب ام يجاوم امادا  وهاو ماا، وه ا ما هاو  اا م اآلم ،الخوف والتردد من قال انالار واتااع الجديد: الثاني
ولم يتحق  ه ا اإليمام اال مدد ، وآمم مه ان اره مدم ، ا ا ما  ام الجديد على نسس ومرتجاال  لمة ومتينة
وها ا ماا ال يختلاف علياه ا ناام مام الاادب الفلساطيني ، التاجد مم يا  وعجاا القاديم وو اوله لطريا  مسادود

، الدمارة يام الظرف الموضوعي يي الخاص الفلسطيني متحق اي وم ري  . ماست نام الجو ة والمنتفديم منها
ولجم علينا ام نقر وندترف مام الظرف ال اتي الفلسطيني للمجدديم انفسهم هو غير الناضا وال ي لم يتملاور 

سايلدمام الادور الحاسام ومجلفاة ا ا  مج يار مماا ، الفلساطيني( الا اتي والموضاوعي  )ويي حا  انضاجهما ، مدد
 . نا االم يي تويير الدوام  والروايع الدرمية واال ليمية والدولية االخر يديده ادم
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ال اددد مددن تددوفير الظددروف ، وحتااى ال نديااد ونجاارر انتااام التجرمااة نفسااها، ولتاا ميم النجاااح يااي ياارض الجديااد
  :والشروط واآلليات األساسية التالية

  جاة الجديادة ممرتجااتهاا ال ال اة ساالفة الا جر اإلعداد الجيد والمسم  للو و  مادمياال ويجار و قاياة الحر
ولم يت تى  لك اال مالحوار الحر والمفتاوح علاى م اراعيه وعلاى جا  ، الى النضا والتماسك المطلوب

لايس ساريا ولجناه مدياد عام ، يامه امدا ما سمقه مم حوارال يلسطينيةال حوار ، االحتماالل والخيارال
حااوار ال ياااارك ييااه اال الم منااوم مالجديااد . يس لالسااتدراضاالضااوام واإلعااالم النااه للدماا  الجاااد ولاا

جاامدهم الوحيااد المحاا  عاام جدياد يخرجنااا ممااا نحاام ، واينمااا جااانوا، اياا جااانوا ..، ومالتجدياد  ااوال ويدااال
، و اادراتهم الدلميااة والدمليااة، ومااوا دهم الجغراييااة ،وام تدااددل وتنوعاال مناااهلهم الفجريااة وال قاييااة، ييااه

يال ضرر وال ضرار مم ام ندطي الحوار حقه مهما طاا   ،ير محدد مااهر او سنوالحوار مفتوح غ
جماا ا جار ممااا اضادنا مام ساانوال ، م 8493حتااى عاام  8491ون جار مسانوال التيااه مام عاام . الاامم

دماا ودموعاا ، وعقود مم عمر  ضيتنا ولم نحق  خاللها اي هدف رغام اال ماام الماهظاة التاي ديدناهاا
يالسياساة جالطميداة تجاره الفاراو ، ياي النهاياة الاى النتيجاة المرجاوة ل والم جاد انناا سن ا يال ام، غايرة

 . وحتما سنمل ه
 جي  ،تويير االجوام الحرة والمناخال الديمقراطية لج  م مم مالجديد ليدمر عم رنيه مج  حرية وافايية

ولاايس مالضاارورة ام ، ي ممجااميجااوم التقياايم والجديااد موضااوعيا واااامال ومقندااا روسااع  طاااس جماااهير 
وعادم تحقيقاه ياي ، ياالجماس ممدناه الحريي مستحي  يي م   ه ه القضاايا والحااالل، يجوم ماالجماس

الم للقااديم يدااال وتااا يرا يجااب عاادم االسااتهانة او التقلياا  ماام ، الماادايال يجااب ام ال يخيااف المجاادديم
 . ولجنه الى اوا  حتمي، اانه

 وحتاااى يتحقااا  ،  ياااتم احتاااوا ه مااام اي جهاااة جانااال غيااار المجااادديم انفساااهموحتاااى ال، النجااااح الحاااوار
نفقااال  يااي تغطيااة ايااة مااد ماام االعتماااد علااى الماااارجيمال ، ويتدماا  االنتمااام للفجاارة ومالتااالي لنتا جهااا

. تقاااافية الااى امداااد الحااادود التاااي يجاااب ام تجااوم ،،جااا  واحااد م ااارف مااام جيمتااه علاااى نفسااه ،،ماليااة
، الاى ام تانج  الفجارة، مما يي  لك الجهال الفلساطينية، ية مم اي جهة جانلوريض اي مساهمة مال
 . ويوضع نظام مالي جديد
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 الناظم والموجه الر يسي للتجرمة المسقملية  ال   واعد ومرتجاال اساسية : 
 ام تجوم دروس وعمر التجرمة الماضية ما لة دا ما وامدا امام ناظري الجميع، االولى. 
 و ي ج  ايم، تم   مسياسة االعتماد على ال ال اساسات، ال انية. 
 ونقطااة الضاادف يااي خا اارة ، االنطااال  ماام ام يلسااطيم هااي جنااوب مااالد الاااام، ال ال ااة

وعليااه يااام تحريرهااا ماام ال ااهيونية الدالميااة ، ارماام القااومي الم ااري علااى مااد  التاااريخ
اي . ل الدرميااة ارخاار ومداادها تاااتي االضااايا، مساا ولية نمنااام مااالد الاااام وم اار جميدااا

 .يجب االنتهام مم سياسة خلط ارورا  والمفاهيم مق د ومدوم   د
 يهدف الحوار الى : 

 التواي  على تاجي  امانة سر الدارة الحوار واالعداد لجلساته . 
 سياسي ونظام اساسي اعداد و ياغة ما تم االتفا  عليه مم هدف استراتيجي ومرناما . 
 هي ة وطنية مم جمار وحجمام يلسطيم للحوار مع  يادة ارمر الوا ع مهدف ديدهم تاجي  

والدااودة لميااوتهم مدااااايم مجاارميم مدااد ام يودعاااوا ، لتقااديم اسااتقاالتهم للااادب الفلساااطيني
امااااوا  وممتلجااااال الااااادب الفلسااااطيني لااااد  جامدااااة الاااادو  الدرميااااة لحاااايم انتخاااااب  يااااادة 

يجااب االعااداد واالسااتدداد ، موا مهاا ه المساااطة والساا اجةوالنهاام لاام يساال، يلسااطينية جدياادة
وممارساااة جااا  اااااجا  الضاااغط ، لممارساااة جااا  اااااجا  الحاااوار مدهااام لتحقيااا  هااا ه الغاياااة

يجب ام ، مم خال  مجموعال ضغط متدددة ومتنوعة، الجماهيري والديمقراطي المختلفة
 . تت درها المجموعال الجماهيرية واالمداعية وخا ة الفجرية

 وانتخااااب ، لاادعوة لدقاااد مااا تمر ت سيساااي لمنا ااااة وا اارار الو اااا   واالدمياااال المااااار اليهااااا
 .  يادة يلسطينية جديدة

 
 

****************** 
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ال تم ا  اال راي جاتمهاا الا ي ال يق اد وال يتمناى اال ، ه ه المقدمة واريجار لالساتراتيجية الفلساطينية المنااودة
جاا  المدااد عاام نمطيااة وحااوارال جاا  مااا ساامقه ماام  مدياادا، ام تجااوم ماادخال جااديا وحقيقيااا لحااوار نااوعي جديااد

وهااي مجاارد آرام وا تراحااال  ااد ال ، وايقدتااه  ااوامه وعقلااه وتواانااه، حااوارال ونقااااال ادماال الااادب الفلسااطيني
يجب ام يجوم ميدانها ومسارحها الوحياد الحاوار المفتاوح مايم دعااة وان اار . ترتقي لوجهة نظر ور يا متجاملة

ولجااا   ااااحب رني حااار ، وللنخماااه الوطنياااة الاااامامية وال قايياااة، ي الداااام الفلساااطينيوهاااي مقدماااة للااارن، الجدياااد
ماا  ، ولماام ا اااب جرامتااه ووطنيتااه مااس، ولماام يااادر ماااال ال  والمهانااة ممااا نحاام ييااه ،ومسااتق  يدااال ال  ااوال

م سساة يانهاا ليسال مقدماة ري  ياادي او ري ، وحتماا ومالضارورة. وجرح لم يندم  ا ا ما اساتمر ها ا الحاا 
وماام لاام يااتدلم  ،يا ااغرهم انتهاال  ااالحيته مناا  ساانوال وساانوال ، ياديااة يااي منظمااة التحرياار او ماام يجاورهااا

 . طيلة رمع او ن ف  رم لم يتدلم امدا

مهاا ه ، والاا ي سيح اا  عاااجال ام آجااال، مااد منااهالانااه الحاا  الاا ي ، مااا ادعااو لااه لاايس وهمااا وال حلمااا وال ااادرا 
اناااه يحتاااام ، ولساال واهماااا وال حالماااا ماااام هاا ا سااايتحق  مهااا ه السااهولة والمسااااطة، الطريقااة واالسااالوب او متلاااك

حتماا  ..  اد يجوناوم مام خاارم ها ا الاماام ولجانهم  اادموم، ويتطلب رجاال اادام م منيم مفجرهم ومما يفدلاوم
 انهم  ادموم و ادروم. ..  ادموم

 . مع ج  رميع تتجدد وتتفت ، نحم ادب محاجة الم يمأل حقلنا ورود وسنام 

 . امجلا ىله ...  امجلا ىلإي ،جم  الورود والسنام ن ام .. هآ.. هآ
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