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 مدخل

 ،هوتداعيات هوواقع هوظروفاالنقسام حالة ستمرار امن حدوث االنقسام هو ومرارة  ما أشد مضاضة
 ،"تالزمة الفشلم" ـا يسمى باالقتناع بمإلى  وأتخليد االنقسام إلى بوضع كارثي يسعى  ما بات يشيم

كّنا نرغب لكنّنا ال  ه حتى لوأنالتي تبدأ من االعتقاد  ،المصالحةإلى الوصول  استحالة بمعنى
 .نستطيع

 سيرة ذهنيةأ عملية مستمرةإلى تحولت ، و حباطعوامل القلق واليأس واإلعملية المصالحة كرست  لقد
لى و ، لآلخرا خطاء دائم  بتحميل األ" حالةاإل"ومنطق قصاء الفئوية اإل ثقل م  لكثرة ما هو  زمقزّ لغو ا 
كل البعد البعيد  والخطاب اللفظي تهامات واالتهامات المضادةواال المناكفاتمن  ،سباب التيهأكل ب

 .النقد والمراجعة الموضوعيةممارسة عن 

وتبدلت  ،غير مبتغاهإلى األخيرة  على مدار سنوات االنقسامالحركة السياسية  لقد انحرف اتجاه 
هداف بغير األ ريصوّ القضية وأصبح  وتشوه وجه ،"جيل االنقسام"ات يسمى وولد جيل ب ،فكار وقيمأ

فاق يسم سداد اآلانوأصبح  ،الفلسطيني النضال الوطني موضوعخارج في مكان ، و التي انطلق ألجلها
 .الرمادية التي يعيشها المشروع الوطنيالمرحلة 

يبقى الوضع لئال  تدعوناوالمسؤولية الوطنية  ،االنهيارحالة  منععلى للعمل  يدعونا خط الواجب نإ
بالشعب  ةالمحدقدرء المخاطر ن هو اآل متاحالفعل الن إف ،لذا .والمرفوض على حاله القائم

 :بحالتيه االستبداد واقع وخاصة من ،جدهايني في جميع أماكن تو الفلسط

، ال سيما أن والقهرالظلم  أعلى أشكاليجسد وبتماديه  ،عالذي هو جذر الصراحالة االحتالل  (أ 
لغائية عنصرية واإلوالعدوانية وال بأبشع صوره الوحشية في صناعة االستبدادعلى الدوام اهم وجوده يسو 

 .والحقوق المشروعة لقضيةالتصفوية لو  ،رضاالبتالعية لألو  ،التفكيكية للشعبو  ،للذات الوطنية

حرمته خذلته و  حتى لجديد، بلتلقف رسالة الجيل اشلت في التي ف االنقساميةالحالة االستبداية ( ب 
مع المحتل الغاصب  مباشرال صدامهبو  المبدع تمردهبويعيد هذا الجيل . ي سند سياسي ومعنويأمن 



 االنقسامي خرى رفضه للواقعأمن ناحية يؤكد و  ،للصراع التناقض الرئيسي سس نظريةأصياغة 
نما إ، شكل غير مباشرحتى لو ب ،يت للنفس والقضية وللروحمالم خالصة لتحوالت ظهارها كوا 

 االختالل كاك من قيودها، ألنها بينت حجمحسن حالتها لم تستطع الفوفي أ ،النموذج السلبي للسلطة
حتى  ،تحويل الصراع عن هدفه الحقيقيإلى دون السعي و  ،الذي يتحكم بوجودها الهيكلي والوظيفي

 .نيالمشروع الفلسطيويودي بما تبقى من  ،في طاحونة االنقسام ال يصب

 

 تراتيجيةسفي المبادئ اإل

 ورغم ،شعبنا الحّية وتجربة روحكل تقاليد و عن الشاذ  الذي يمثل الوضعلنعاند السائد  وانآن األ
عادة  كسر الحلقة المفرغة، ل لفرصة جديدة اجدي   افإنها تشكل تحدي   المجافية قليميةالظروف الدولية واإل

ندفع نحو الفعل  .تسير عكس التيارهي فسماك الحّية األما أ ،األسماك الميتة وحدها تستسلم للتيار
الشعب وحدة إلى الفصائل بين عن مصالحة المكرر الحديث و  يجابي القاضي بتجاوز اللغة السائدةاإل

الشعب و  ن تلغيهأوهي تمثل قوى سياسية فيه لكن دون  ،كبر من الفصائلأالذي هو الفلسطيني 
رادة ا  و  كل فعل سياسيو  وتضحية صدر كل شرعية وغايةبوصفه م قادر على امتالك زمام المبادرةال

التي الوطنية السياسة العليا  صيانةستراتيجية لإ قيم عليا ومبادئإلى اد ناالست وعبر ،مقاومة
 :تتضمن

الذي يجسد وحدة  للوطنية الفلسطينية للمشروع الوطني الفلسطيني كتجسيد عملي عادة االعتبارإ (1
ومن موقعه وخصوصياته الموضوعية  يجد كل تجمع نفسه فيهبكل مكوناته و  الشعب الفلسطيني

ببرنامج  سواء ،بالتاريخ الوعي الجمعيالذي يشكل وغايته الجامعة  هدفه المشتركلكن وفق ناظم و 
من كل  للصراع يحفظ الرواية الفلسطينية و الحق الوطني الذيأ ،جماع الوطني دون نقصاناإل
عمق من أو  أشمل هو وبهذا المعنى. والتطبيع وضرب المحتوى الثقافيشكال التشويه والتزييف أ

 .الخاص المشروع السياسي مسألة



أكثر منها  "الهدف"كونها إلى ، التي تتحول في ظل الظروف الراهنة الوحدة الوطنية الفلسطينية (2
المبنية على وعي وتنظيم االختالف أفقيا بين  ، تلكوليست السلبية فقط، والوحدة االيجابية "وسيلةال"

 وهدف هذه .بين التجمعات ذاتها والقوى السياسية اوعمودي   و العالقة البينية بين الفصائل،أالتجمعات 
 ،و وحدة التطابق الميكانيكيأ قصاء،إو استحواذ أو أليست هيمنة التنوع وصياغة التعددية و  الوحدة

التي تشكل  التاريخية رض فلسطينأعلى : الشعب الفلسطينوحدة تسهم في حفظ وجود وتالحم نما إ
 .لتعزيز الهوية واالنتماء الوطني الجاذب للحلم الفلسطيني الروحي االنبعاث

منظمة  الوطنية الفلسطينية التي تبلورت ونمت بكفاح الشعب الفلسطيني ووجدت حماية الشخصية (3
الوطن " و كأنهأ ،ماكن تواجدهأبمثابة الوعاء الجامع الشعب الفلسطيني في جميع  التحرير الفلسطينية

لحركة فأفقدوا دورهم في افقدهم الشتات معنى الوطن المادي الملموس، أللذين  وخاصة "المعنوي
 .ا للعبث بحقه في العودةبات يخشى على ضياع المؤسسة الجامعة تمهيد  الذي الوطنية الفلسطينية 

لفكرة التحررية الوطنية دون ا مصداقيته األستراتيجيةالتي ال تكتمل  معايير السياسية العليا تحقيق (4
ألن الشرعية الكفاحية  ،تحمل رسالة الحرية وعدم السماح بإسقاطها تحت مسميات شتى كفؤة وقيادة

قيادة  جابة الصحيحة عن سؤال تجديد الشرعية، بناءلسمات للمرحلة الحالية هي اإل اطبق   ال زالت
 ألن حقيقة الصراع ،قيادة تجمع عناصر القوة وال تبددها ،وطني اصيل وحديث لمشروع جديدة

جديدة تتناسب  ستراتيجيةإ كأساس لبناء للصراع متعددةو ستراتيجية جامعة إرؤية إلى  المركب يحتاج
التي تتحكم في مدى ومساحات الصراع  والظروف والسياقاتالمرحلة  مع خصوصيات الواقع وطبيعة

 .اومكاني   ازماني  

 

 ستراتيجية العملإ

للخروج من  كافية الدعوات الموسميةواللقاءات الشكلية و  الحوارات الثنائيةالمناشدات العاطفية و  لم تعد
 الراهنةالتنافس السلبي  حالةت ال تسمح للتسابق في تحليل المعوقات وتقديم مقترحاو أالمأزق، 



نما يوحي كأنه مجرد إ "بقول كلمتك وامشي"ن االكتفاء إتحقيقها، بل  دوات العجز والذرائعية عنأو 
 :يتهمية القيام باآلأرى ألذا . نسلوك الضعفاء ويشجع على التمادي والتعايش مع الواقع الراه

على قاعدة الحركة  خطوات ي تركيزأ ،لالنقسام ضاغطة على قوى الدفع السلبيرادة وطنية إخلق ( أ
 ، وأن ال نمّكنرها بوسائل عدةنقسام هي قوى نافذة في الطرفين، ال بد من تظهينهاء االإن موانع أ

المفتاح ف. شعبية وهمية و يخلق لنفسهأ ،لتنظيميةوراء العصبوية امن االختباء  من االنقسامالمستفيد 
بل إن المفتاح الحقيقي  ،عداء الذين قد تخلقهممبدأ ليس في عدد األإلى تستند  الحقيقي ألي حركة

 .ن تكسبهمأفي عدد الحلفاء الذين يجب 

التواصل  التأثير بوسائل وقوة من جهةالشعبي  الضغط قوةإلى تستند  رادة شعبيةخلق إ( ب
. رغامغواء وليس اإلالفعل المتراكم باإلنموذج إلى مستندة  القوة الجاذبةاالجتماعي الفعال القائم على 

منها من نفور ، بقصد تقليص دورها من خالل البشغ قوةإلى مع الحذر الشديد من محاولة تحويلها 
 . تدمير الرسالة الحقيقية لهاأجل 

 ،ماكن تواجد الشعب الفلسطينيأأي في كل  ،للجغرافيا عابرةقوتها بأن تكون شعبية رادة إحركة ي أ
وهو  ،لكل الشعب ويشكل المصلحة العليا وتتوحد بمطلب جامع ،وال تنحصر بقوة سياسية واحدة

 المشروع الوطنيقيام و  ،هاوتحديث هاوتطوير  ئهاوبنا اهصالحا  و منظمة التحرير الفلسطينية استعادة 
في قواه يشرك فئاته وتجمعاته و وحدة الشعب و الذي يحشد  بمضمونه التحرري والديمقراطي الفلسطيني
ضد "تحرك  من خالل تخصيصو  ،ساس متنوعأعلى جندة سنوية تنظم حركتها أعبر  ،صف واحد

 .كل شهرمحدد من يوم واحد في  "االنقسام

 يةخالقأسمعة و  اشخصيات مؤثرة لها سلطة معنوية وازنة وطني  إلى تستند  رادة معنويةإتأطير قوة  (ج
عالمية وعرائض إ من خالل منابر ،للجذب والتأثير قناعيةالقوة اإل باستخدام تقوم وثقافية ونضالية

نافذة القوى الو  قطاعاتوال مرئية ومكتوبة إلحداث اإلضافة المطلوبة من الفئاتمحطات مسموعة و و 
 .متوقعةالضاغطة وغير الو 



 في وجه التشتيتمن أجل الوحدة الوطنية و  "كلّنا فلسطينيون"  ،فلسطينية شكيل لجنة متابعة عليات( د
 احكم  و ، الفئوية والسلطوية بكل ابعادهواالنقسام  من مناقصات مدمرة ومفاوضات عبثية بكل أقسامه

بل هي  ،ي طرفأالتصادم مع ورابعة، ولن تكون وظيفتها  ثالثة جبهة جديدة وال هي جبهة تليس
مكونات المشروع الوطني كل إلى  امستند ،لتوحيد الكل الوطني طريقه يشق كتلة تاريخيةأو تيار عام 

لمحفزات الوطنية إلى اتستند و الفلسطيني من الداخل وداخل الداخل والقدس والشتات القريب والبعيد، 
داء الوطني وتفعيل األ ،يام نضالية ووطنيةأو أسيرة سناد الحركة األإمثل  ،ديدةإلطالق طاقات ج

 الذي صاغته الوقائع وفق وتقييم الحركة يق وتوجيهالتنس ومهمة تنظيمية من خالل. والشعبي حيالها
عمل وممارسة إلى تحويلها و  وثيقة الوحدة الوطنية الفلسطينيةإلى فضت أارات جادة وواسعة وثرية حو 

ليات تستند   .تحقيقهاجل أعمل من ة يستراتيجا  أدوات ومبادئ و إلى وا 

 

 


