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امتد و الجغرافيا والنظام السياسي الفلسطيني،  تفسختجذوره، و فيها سنوات على االنقسام، ترسخت  9مضت 
والصورة في عينيه وذهنه أن التناقض هو تناقض فلسطيني فلسطيني يسير  جيل كاملشّب وعموديا، و أفقيا 

 .بخط مواز للتناقض مع المحتل

والعديد من االتفاقيات التي  ،عشرات الجوالت الحوارية الثنائية والشاملة في أكثر من عاصمة عربيةوعقدت 
 . ورقو ظلت حبرا على أوقعت ونقضت في اليوم التالي 

لن أخوض في أسباب فشل كل محاوالت إنهاء االنقسام، وال في تشخيص الواقع الفلسطيني في ظل االنقسام 
، ماكن تواجدهأعلى المصالح العليا للشعب الفلسطيني في عموم  (النكبة الجديدة)وما جره هذا االنقسام 

لكل تجمع فلسطيني قضاياه الخاصة،  خطر ما يواجهه شعبنا اليوم هو نشوء واقع أصبح فيهألكنني أرى أن و 
قضية التحرر واالستقالل والعودة، واندفع كل تجمع لالنشغال بهمومه  ،وتراجع االهتمام فيه بالقضية المركزية

 .الخاصة، وبما يواجهه من تحديات على وجوده

ن إنهاء االنقسام، ألن الجماهير الشعبية هي صاحبة المصلحة الحقيقية واألولى في أبد من التوضيح  وهنا ال
ضعف الحالة النضالية، وأفاد االحتالل، أمصالحها الوطنية العليا قد تضررت بشكل حاد ومباشر، فاالنقسام 

ومس بالحريات العامة، وشل المؤسسة التشريعية، وتغولت في ظله السلطة التنفيذية والمؤسسة األمنية، 
 .لقيادات ومحاكمة السياسات عبر صناديق االقتراعتجديد او فقدت الجماهير أهم حقوقها الديمقراطية و 

قدما مصالحهما الذاتية الفئوية على مصالح الوطن والشعب، وهما يتصارعان  (فتح وحماس)االنقسام  افطرف
ن على السلطة والنفوذ، ليحافظا على االمتيازات التي تتيحها لهما حالة االنقسام، وفي أثناء صراعهما آلا

، ة الفلسطينية إلى ورقة تستخدمها القوى اإلقليمية في صراعاتها على النفوذ في المنطقةسمحا بتحويل القضي
ه، ألنها لم منخرطة مباشرة باالنقسام بإطالة عمر الوفي الوقت ذاته أسهمت القوى والنخب والمؤسسات غير 

مستقل بتحميل الطرفين دورها في مجابهة االنقسام واالنقساميين بشكل حازم وجريء، وبعدم لعب دور تأخذ 
ومرد ذلك أن هذه القوى والنخب ظلت تراهن ، ولية الكارثة التي تسببا بها للشعب والقضية الفلسطينيةؤ مس

فقد كان من الممكن أن تكون ، على إمكانية قيام طرفي االنقسام بإنهائه بأنفسهما واستعادة الوحدة الوطنية
لشوارع في العام األول لالنقسام، ولكن إلى االشعبي والنزول لو جرى التحرك  عملية إنهاء االنقسام أسهل
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نشوء مصالح خاصة كبيرة ألوساط واسعة في طرفي االنقسام وهي بسبب المهمة اآلن أصبحت أصعب 
 .تتعاظم مع األيام

ن التي هي في جوهرها جزء من عملية إعادة بناء الحركة الوطنية م إن مهمة إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة
من قبل الجماهير الشعبية للضغط على  وفاعال اقوي اتتطلب تحرك ،جديد وعلى أسس ووفق برنامج جديد

طرفي االنقسام وعلى مصالحهما، وهذا التحرك الشعبي الضاغط يتطلب وجود قيادة تحمل رؤيا واضحة، 
فكر التغيير والتجديد، قيادة تحمل . كون موثوق بها، وال يوجد تقاطع بين مصالحها ومصالح االنقساميينيو 

يتجاوز  اممتد اقيادة تبني جسم. جل إعادة بناء الحركة الوطنية ومؤسسات منظمة التحريرأوتعمل من 
الضفة وغزة والداخل )النخب، ليصل إلى أعماق الجماهير، ويصل إلى كل تجمعات الشعب الفلسطيني 

 ،والمهنيين ،لنقابيين، واوالمرأة ،الشباب ت، قطاعابحيث يتم اجتذاب قطاعات شعبية واسعة إليه ،(والشتات
وأعضاء مجالس وطنية  ،ولجان المخيمات ،واألندية ،ولجان المقاطعة، والبلديات ،ومؤسسات المجتمع المدني
  .وأعضاء مجلس تشريعي

قترح أن يتم ذلك وفق أسلوب الضغط والمناصرة  أو )، وقبل أن نحدد آليات العمل علينا أن نحدد أسلوب العمل
 : يأتقترح ما يأومن ثم تحديد جبهات العمل و  ،(ن المطلوب حملة شعبيةأل

  جبهة التوعية من خالل عملية تعبئة وتحريض ضد االنقسام بكشف مخاطره وانعكاساته السلبية على
 ،الم ووسائل التواصل المجتمعيوباستخدام وسائل اإلع ،عبر نشرات وكتيبات ،مختلف نواحي الحياة

 .ومن خالل عقد ندوات في المدن والقرى والجامعات
  جبهة العمل الميداني من خالل تحركات في شوارع المدن والبلدات تتمثل بمسيرات حاشدة تتجه نحو

مقر الرئيس أبو مازن في رام اهلل ومقر قيادة حركة حماس في )مراكز القرار لدى طرفي االنقسام 
 (.ةغز قطاع 
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 آليات العمل

 بل ( ليس على غرار األجسام التنظيمية لألحزاب) جسم تنظيمي وقيادة لحملة شعبية، يتم تشكيله
وقادر على فرض إرادة الجماهير الشعبية  ،يكون عبارة عن تيار سياسي وشعبي فلسطيني ضاغط

تكون له ، و على طرفي االنقسام، على أن يتسم هذا الجسم بالمرونة ويتسع لكل مناهضي االنقسام
ولجانه القيادية على صعيد كل ساحة من  ،قيادته المركزية ولجانه المناطقية على صعيد الوطن

 .ساحات الشتات
  ن يتضمنأطرفي االنقسام على لعلى صناع القرار برنامج وخطة تحرك وعمل يكون ضاغطا : 

 تنظيم مؤتمرات في المحافظات. 
 تنظيم مهرجانات في الجامعات. 
  طرفي االنقساملمسيرات في مختلف المدن تتجه إلى مقرات صناع القرار. 
  رفي لطضرابات عن الطعام تستمر أليام أمام مقرات صناع القرار ا  تنظيم اعتصامات و

 .االنقسام
 إقامة خيم اعتصام أمام تلك المقرات. 
  ممنازلهتوجيه ضغوط مباشرة على رموز االنقسام من خالل تنظيم وقفات أمام. 
 تشكيل سالسل بشرية حول مقرات االنقساميين وبيوتهم. 


