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مبادرة الجبهة الدميوقراطية لتحرير فلسطني حول إنهاء االنقسام
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 16آذار /مارس 2011
مبادرة العتامد اسرتاتيجية وطنية بديلة وإنهاء االنقسام
مقدمة من الجبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني
إىل الرأي العام الفلسطيني واملجلس املركزي املنعقد يف 2011/3/17–16
ينعقد املجلس املركزي الفلسطيني يف ظروف تشكل منعطفاً هاماً مييل اتخاذ قرارات جريئة
وحاسمة .فانسداد أفق العملية السياسية ،الذي بات يشكل استعصاء تاماً يف ضوء الفيتو األمرييك
والتعنت اإلرسائييل ،يتطلب مراجعة سياسية شاملة ملسريتنا وخياراتنا للخروج من املأزق االسرتاتيجي
زج فيه املرشوع الوطني الفلسطيني نتاجاً ملسرية أوسلو .والتحوالت التاريخية العاصفة
الذي ّ
التي تجتاح منطقتنا بفعل الزخم الجارف النتفاضات الجامهري الشعبية العربية الطامحة للتغيري
الدميقراطي والحرية والعدالة االجتامعية ،تطرح بقوة وإلحاح استحقاقات التجديد الدميقراطي
للنظام السيايس الفلسطيني ،سواء عىل صعيد منظمة التحرير أو السلطة الفلسطينية ،بحيث يستعيد
تالحمه مع قاعدته الشعبية ويصون رشعيته .ويدرك شعبنا أن تلبية هذه االستحقاقات أضحت
تفرض ،بصورة ال تقبل التأجيل ،أولوية إنهاء حالة االنقسام واالنفصال بني الضفة والقطاع التي
باتت ُتضعف ،عىل نحو خطري ،قدرة شعبنا عىل مواجهة االحتالل ،إىل جانب كونها تقود إىل التآكل
املتسارع للركائز الدميقراطية للنظام السيايس الفلسطيني والتدهور يف حال الحريات العامة وحقوق
املواطنني .إن رياح التغيري العاتية التي تعصف باملنطقة سوف يرتتب عليها حكامً تحوالت جوهرية
يف موازين القوى واالصطفافات والسياقات اإلقليمية التي تحيط بقضيتنا الوطنية وتؤثر فيها ،وهو ما
مييل الحاجة امللحة لرتتيب البيت الداخيل وصون وحدانية التمثيل الفلسطيني واستقالليته ،حامية
ملكتسبات شعبنا وإنجازات ثورته .يف ضوء هذا االعتبارات ،فإن الجبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني
تدعو الحركة الوطنية الفلسطينية مبكوناتها كافة ،السياسية واالجتامعية ،كام تدعو املجلس املركزي
لبلورة خطة واضحة ملواجهة التحديات املاثلة عىل الصعد التالية:
( )1من أجل اسرتاتيجية وطنية بديلة للعمل الوطني:
إن أية مراجعة نقدية ملسرية العمل الوطني منذ أوسلو يجب أن تفيض إىل صوغ اسرتاتيجية
وطنية بديلة تكفل التناغم بني اتجاه العمل السيايس ،مبا يف ذلك تصويب النهج التفاويض ،وبني
العمل املقاوم الهادف إىل رفع كلفة استمرار االحتالل ووضع املجتمع الدويل أمام مسؤولياته للتدخل
من أجل إنهائه .وذلك يعني:
 .1التمسك مبوقف اإلجامع الوطني عىل رفض استئناف املفاوضات ما مل تلتزم إرسائيل بالوقف التام
للنشاطات االستيطانية كافة ،مبا يف ذلك يف القدس الرشقية ،وباحرتام قرارات الرشعية الدولية
كمرجعية ملزمة لعملية السالم ،مبا يعني العودة إىل حدود الرابع من حزيران  1967وضامن حق
الالجئني يف العودة إىل ديارهم وفق القرار  ،194ورفض مناورات حكومة نتنياهو ومرشوع الدولة
ذات الحدود املؤقتة وسائر الحلول الجزئية واالنتقالية.
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 .2تصعيد التحرك السيايس الفلسطيني عىل املستوى الدويل ،وص ّد كافة الضغوط الخارجية الهادفة
إىل متييعه أو إبطاء وتريته ،وذلك باالتجاهات التالية:
أ) التوجه للجمعية العامة لألمم املتحدة ،وتكراراً إىل مجلس األمن ،من أجل حمل املجتمع
الدويل عىل اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بوقف االستيطان باعتباره يشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات
الرشعية الدولية وجرمية حرب مبوجب القانون الدويل واتفاقيات جنيف.
ب) مواصلة حشد التأييد الدويل لالعرتاف بدولة فلسطني عىل حدود الرابع من حزيران ،67
بعاصمتها القدس ،وصوالً إىل اعرتاف األمم املتحدة بالدولة العتيدة وبحقها يف مامرسة سيادتها
عىل أراضيها وترسيم حدودها عىل خطوط الرابع من حزيران .1967
ج) السعي بجدية أكرب إىل حمل املجتمع الدويل عىل االضطالع مبسؤولياته ملحاسبة إرسائيل عىل
جرائم الحرب التي ترتكبها بحق شعبنا عرب تفعيل فتوى الهاي ،وتقرير غولدستون ،ومؤمتر
األطراف السامية املتعاقدة عىل اتفاقيات جنيف ،ومجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة
وغري ذلك من الوسائل التي يتيحها القانون الدويل ،والدعوة لتوفري حامية دولية للشعب
الفلسطيني والتحقيق يف املامرسات اإلرهابية لقوات االحتالل وقطعان املستوطنني.
د) تشجيع الحملة الدولية ملقاطعة إرسائيل وسحب االستثامرات منها وفرض العقوبات عليها
بسبب الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني ،وتوسيع املقاطعة لتشمل أيضاً املقاطعة
األكادميية ،وتجنيد طاقات كافة القوى واملؤسسات والجاليات والسفارات الفلسطينية لتوسيع
دائرة الحملة وشمولها.
ه) تكثيف العمل عىل الصعيدين العريب والدويل من أجل إنهاء الحصار الجائر املفروض عىل
قطاع غزة ،وفتح املعابر كافة ،وضامن حرية حركة األشخاص والبضائع من وإىل غزة ،مبا مي ّكن
من تعجيل عملية إعادة اإلعامر.
 .3التأكيد املعلن عىل حق منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية يف إعادة النظر يف التزاماتها وفقاً
لالتفاقيات املربمة طاملا تواصل إرسائيل ومتعن يف التنكر وإدارة الظهر اللتزاماتها ،والبدء بخطوات
عملية مدروسة عىل هذا الصعيد يف املجالني األمني واالقتصادي مبا يحفظ املصلحة الوطنية
ويحبط محاولة إرسائيل توظيف احرتام السلطة اللتزاماتها من أجل خفض كلفة االحتالل ومتديد
أجله وفرض التعايش معه كأمر واقع.
 .4تصعيد املقاومة الشعبية ضد الجدار واالستيطان واالحتالل وتوسيع دائرتها حتى تتحول إىل انتفاضة
شعبية شاملة ،بعيداً عن افتعال التناقض بينها وبني املقاومة املسلحة ،وانطالقاً من أن املقاومة
بكل أشكالها حق مرشوع وفق ما يكفله لنا ،كشعب واقع تحت االحتالل ،القانون الدويل ورشعة
األمم املتحدة ،عىل أن تتحدد وسائلها وتكتيكاتها عىل أساس اإلجامع الوطني ووفق املصلحة
الوطنية العليا .إننا ندرك أن تصعيد املقاومة الشعبية ليس مجرد شعار بل هو يتطلب توفري
مقومات رضورية يف مقدمتها إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية ،وتأمني متطلبات الصمود
للمجتمع واحرتام حقوق املواطنني وحرياتهم ،وهو ما سوف نعالجه الحقاً.
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( )2من أجل إنهاء االنقسام:
إن الجبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني تحيي بحرارة الحركة الشبابية الوطنية التي التقطت،
فوراً وبدقة ،مغزى التحوالت الدميقراطية العاصفة التي تجتاح منطقتنا ،فانطلقت إىل الشوارع تعلن
إرادة الشعب يف إنهاء االنقسام والتجديد الدميقراطي سبيالً إلنهاء االنقسام من خالل مشاركة جميع
ألوان الطيف السيايس الفلسطيني يف إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية عىل
أسس دميقراطية عرب انتخابات حرة نزيهة للرئاسة واملجلس الترشيعي واملجلس الوطني وفق نظام
التمثيل النسبي الكامل ،وذلك استناداً إىل العنارص التالية:
 .1تجديد التمسك بوثيقة الوفاق الوطني (وثيقة األرسى) التي انعقد عليها اإلجامع الفلسطيني،
وإعالن القاهرة (آذار  )2005وما اتفقت عليه الفصائل والشخصيات املستقلة يف حوار القاهرة
(آذار  )2009باعتبارها القاعدة السياسية والتنظيمية املشرتكة للوحدة الوطنية.
 .2إيجاد سبيل جديد الستئناف الحوار الوطني الفلسطيني الشامل عرب الدعوة إىل اجتامع
فوري للجنة العليا املتفق عليها يف إعالن القاهرة (آذار  ،)2005واملش َّكلة من رئيس وأعضاء
اللجنة التنفيذية ورئيس املجلس الوطني واألمناء العامني لفصائل العمل الوطني واإلسالمي
املشاركة يف حوار القاهرة (آذار  ،)2009وشخصيات وطنية مستقلة تتفق عليها اللجنة بتكوينها
أعاله فور التئامها ،وذلك للبحث يف سبل مواجهة التحديات الخطرية التي يجابهها املرشوع الوطني
الفلسطيني عرب صوغ اسرتاتيجية موحدة للعمل الوطني استناداً إىل وثيقة الوفاق الوطني ،وكذلك
سبل إنهاء االنقسام والتجديد الدميقراطي للنظام السيايس الفلسطيني عىل مختلف املستويات.
 .3كرس الحلقة املفرغة التي دار فيها الحوار الوطني حتى اآلن عرب اعتامد مقاربة جديدة تنطلق
من املبارشة فوراً يف تنفيذ ما اتفق عليه يف جوالت الحوار السابقة وصوالً إىل االنتخابات وإحالة ما
يتبقى من خالفات للبت فيها من قبل املؤسسات املنتخبة .وذلك يعني:
أ) استمرار اللجنة العليا املشار إليها أعاله يف أداء املهامت املنوطة بها كام تم االتفاق عليها يف
حوار القاهرة.
ب) التوافق عىل رشوط إجراء انتخابات حرة ونزيهة للرئاسة واملجلس الترشيعي واملجلس الوطني
يف الضفة الغربية ،مبا فيها القدس ،وقطاع غزة (وكذلك انتخاب املجلس الوطني حيثام أمكن
يف مواقع الشتات) واالتفاق عىل ضامنات لحرية ونزاهة االنتخابات مبا يف ذلك إعادة تشكيل
لجنة االنتخابات املركزية ومحكمة االنتخابات وفقاً ملا تم االتفاق عليه ،وإطالق رساح جميع
املعتقلني ألسباب سياسية أو أمنية سواء يف غزة أو يف الضفة الغربية (باستثناء املتهمني بالتخابر
مع العدو) وإصدار عفو عام عن املحكومني لنفس األسباب ،واالتفاق عىل ترتيبات أمنية
وعملية إجرائية ،يف كال املنطقتني ،تضمن حرية العمل السيايس والحمالت االنتخابية لفرتة
زمنية كافية يتفق عليها لحني إجراء االنتخابات ،وكذلك االتفاق عىل صيغة للرقابة العربية
والدولية.
ج) العمل عىل إزالة العقبات التي تعوق تشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم باملهامت التي
اتفق عليها يف الحوار الوطني وترشف عىل تأمني الرشوط السياسية واألمنية لضامن حرية
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ونزاهة االنتخابات .وإذا تعذر ذلك يصار إىل تشكيل لجنة مشرتكة تكلف باإلرشاف عىل تنفيذ
الرتتيبات السياسية واألمنية املتفق عليها لضامن نزاهة االنتخابات.
( )3من أجل ضامن الحريات العامة وتعزيز صمود املجتمع:
بينام ينبغي أن توىل مساعي إنهاء االنقسام كل الجهد والجدية واألولوية التي تستحق ،ال يجوز
أن يبقى االنقسام ذريعة للتهرب أو التنصل من معالجة عدد من القضايا التي متس الحياة اليومية
للمواطنني باتجاه تخفيف معاناتهم وصون كرامتهم وحرياتهم تعزيزاً لصمود املجتمع يف مجابهة
تحديات معركة االستقالل الوطني ،وكذلك القضايا املتعلقة بتفعيل مؤسسات م.ت.ف .وسد الفراغ
الناجم عن غياب الرقابة عىل أجهزة ومؤسسات السلطة الوطنية بسبب شلل املجلس الترشيعي .إن
هذا يتطلب:
 .1وقف التدهور يف حال الحريات العامة ،سواء يف غزة أو يف الضفة الفلسطينية ،ووضع حد للتجاوزات
واالنتهاكات التي يجري تربيرها زوراً بذريعة ومنطق االنقسام ،مبا يعني تحريم االعتقال السيايس
وإطالق رساح املعتقلني والتنفيذ الفوري ألحكام القضاء بهذا الشأن ،وتحريم إحالة املدنيني إىل
القضاء العسكري ،وتجريم مامرسات التعذيب ومحاسبة املسؤولني عنها ،وإلغاء القيود عىل
حرية الرأي والتعبري والنرش والصحافة واالجتامع والتظاهر ،ووقف تدخالت األجهزة األمنية يف
الشأن السيايس الوطني ويف الحياة اليومية للمواطنني ،وكذلك وقف التدخل يف شؤون النقابات
والجمعيات ومؤسسات العمل األهيل أو إغالقها أو االستيالء عىل مقارها وممتلكاتها ،وإلغاء نظام
املسح األمني الذي يتناقض مع القانون األسايس وما يكفله من تكافؤ للفرص لجميع املواطنني يف
الوصول إىل الوظيفة العامة أو الخدمة الحكومية.
 .2التأكيد عىل رضورة إجراء انتخابات هيئات الحكم املحيل يف موعدها املقرر يف  ،2011/7/9ودعوة
حركة حامس إىل متكني لجنة االنتخابات املركزية من القيام بدورها يف تنظيم هذه االنتخابات يف
قطاع غزة ،واملبارشة فوراً يف تنظيم انتخابات لكافة النقابات واالتحادات العاملية واملهنية ومجالس
الطلبة والهيئات النسائية والغرف التجارية وسائر مؤسسات املجتمع املدين وعىل أساس التمثيل
النسبي الكامل.
 .3اتخاذ إجراءات ملموسة ملعالجة معضالت الفقر والبطالة وتخفيف وطأة الغالء من خالل إعادة
النظر بالنظام الرضيبي لتخفيف العبء الواقع عىل ذوي الدخل املحدود وخفض الرضائب عىل
السلع والخدمات األساسية ،وفرض الرقابة الحكومية عىل أسعارها ،وتفعيل املواد 89–88–87–86
من قانون العمل بشأن تحديد الحد األدىن لألجور مبا يتناسب مع غالء املعيشة ،وإعادة العمل
بقانون التأمينات االجتامعية عىل طريق إنشاء نظام شامل للضامن االجتامعي والصحي ،وإصدار
قانون الصندوق الوطني للتعليم العايل مبا ميكن من خفض كلفة التعليم الجامعي.
 .4تصويب السياسات االقتصادية باتجاه دعم االنتاج الوطني وحاميته من املنافسة اإلرسائيلية
واألجنبية ،وإعادة النظر باملوازنة العامة لصالح رفع نسبة اإلنفاق عىل خدمات التعليم والصحة
والرعاية االجتامعية والخدمات البلدية ،وتخصيص حصة أكرب من املوارد املتاحة لرفد املوازنة
التطويرية من أجل دعم املشاريع اإلنتاجية ،وبخاصة الصغرية واملتوسطة والتعاونية ،وتنمية
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الريف ،وبخاصة املناطق املنكوبة بالجدار واالستيطان بهدف تعزيز صمود مواطنيها ،والنهوض
مبشاريع البنية التحتية واملرافق العامة ،وإعادة إعامر قطاع غزة.
 .5تعزيز صمود القدس ومواطنيها للتصدي لسياسات التهويد والتطهري العرقي وهدم املنازل وسحب
الهويات والعزل والتوسع االستيطاين وتدنيس املقدسات ،ووضع حد فوري لتعدد املرجعيات لصالح
تشكيل مرجعية وطنية رسمية وشعبية موحدة للمدينة وتأمني اإلمكانيات الالزمة الضطالعها
بدورها.
 .6تعزيز املقاطعة الوطنية ملنتجات املستوطنات وتشكيل هيئة وطنية للرقابة بهدف منع ترسبها إىل
األسواق الوطنية ،وتوفري فرص العمل البديلة للعاملني فيها.
 .7تفعيل مؤسسات م.ت.ف .وتصويب آلية عملها مبا ميكن من تعزيز املشاركة الجامعية يف صنع
القرار وسد الفراغ الناجم عن غياب الرقابة عىل األجهزة التنفيذية للمنظمة والسلطة الوطنية
وذلك من خالل:
أ) انتظام اجتامعات اللجنة التنفيذية عىل أساس أسبوعي مبا ميكنها من الرقابة الجامعية عىل
مسار العمل السيايس وعىل نشاط الدوائر واألجهزة التابعة لها.
ب) إحياء مجلس إدارة الصندوق القومي وإعادة تشكيله عىل أسس مهنية وضامن استقالله عن
موازنة السلطة الوطنية.
ج) انتظام اجتامعات املجلس املركزي ليؤدي دوره يف الرقابة عىل عمل اللجنة التنفيذية ودوائرها
وكذلك الرقابة عىل أجهزة ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ،عىل أن يقوم املجلس
بتشكيل اللجان املتخصصة التي متكنه من أداء وظائفه هذه.
د) بصورة مؤقتة ،ولحني إجراء االنتخابات الرئاسية والترشيعية ،إيجاد صيغة ملزمة للرقابة عىل
العمل الحكومي والترشيعي للسلطة الوطنية.
( )4من أجل حق الالجئني يف العودة ودعم صمودهم وتعزيز دور الجاليات يف العملية الوطنية:
يشكل دور الالجئني ،والشتات الفلسطيني ،عامالً شديد األهمية يف دفع العملية الوطنية إىل
األمام ،ويف الدفاع عن م.ت.ف .ممث ًال رشعياً ووحيداً لشعبنا ،وعن حقوقه الوطنية املرشوعة يف
العودة وتقرير املصري والدولة املستقلة .إننا يف هذا السياق ندعو إىل دعم صمود الالجئني وتعزيز
دور الجاليات الفلسطينية يف بلدان االغرتاب واملهاجر يف العملية الوطنية .وعىل هذا يرتتب
ما ييل:
 –1يف لبنان :مواصلة العمل من أجل حل قضية املرجعية السياسية املوحدة ألبناء شعبنا يف لبنان
والسعي لضامن حقوقهم اإلنسانية تعزيزاً لصمودهم ومتسكهم بحق العودة يف مواجهة مشاريع
التوطني والتهجري:
أ) مواصلة التحرك مع الدولة اللبنانية الستكامل تعديل قانون العمل بحيث تلغى إجازة العمل
لالجىء الفلسطيني ويضمن حقه يف مزاولة املهن والحرف املختلفة مبا فيها املهن الحرة
وضامن حقوقه النقابية من تأمني صحي وتعويض نهاية الخدمة وغريها ،وكذلك منح الالجىء
حق التملك لشقة سكنية.
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ب) إزالة العقبات أمام اإلرساع يف إعادة إعامر مخيم نهر البارد ودعوة الدول املانحة للوفاء
بااللتزامات املقطوعة يف مؤمتر فيينا ،وضامن رجوع سكان املخيم إليه وحقهم يف إدارة شؤونهم
عرب مؤسساتهم الوطنية ،وإلغاء التضييقات األمنية من حول املخيم وسائر املخيامت يف إطار
احرتام سيادة الدولة اللبنانية وقوانينها.
ج) ترسيم صندوق الطالب الفلسطيني كصندوق وطني ملنظمة التحرير الفلسطينية ووضع آلية
تضمن التوزيع العادل للمساعدات الطالبية.
 –2البلدان العربية :تكثيف الجهود من أجل ضامن سالمة الجاليات الفلسطينية يف البلدان العربية
الشقيقة وصون حقوقهم املدنية واإلنسانية ،وبخاصة يف ضوء التطورات العاصفة التي انعكست
بشكل مبارش عىل أوضاعهم ،واالهتامم بشكل خاص بأوضاع أبناء التجمع الفلسطيني يف العراق
وتقديم العون لهم من قبل السفارات واملمثليات الدبلوماسية ودائرة شؤون الالجئني.
 –3بلدان االغرتاب واملهجر :تفعيل دور جالياتنا الفلسطينية يف هذه البلدان لتطوير فعلها يف
مجتمعاتها املحلية ويف العالقة مع األحزاب ووسائل اإلعالم ومؤسسات املجتمع املدين والربملانات
والحكومات لتعزيز التضامن مع القضية الفلسطينية وتوسيع دائرة االعرتاف بدولة فلسطني ونزع
الرشعية عن إرسائيل وفرض العقوبات عليها.
 –4وكالة الغوث :الضغط عىل الوكالة لوضع حد لرتاجع خدماتها يف مجاالت التعليم والصحة والخدمات
العامة واإلغاثة ،ومطالبة الدول املانحة بالوفاء بالتزاماتها املالية إزاء الوكالة وفضح املغزى السيايس
لإلخالل بهذا االلتزام باعتباره مساساً بحق العودة ،وتفعيل دور اللجنة التنفيذية وبخاصة دائرة
شؤون الالجئني ،جنباً إىل جنب مع اللجان الشعبية ولجان الخدمات ولجان العاملني ،للنهوض
مبسؤولياتها يف الدفاع عن مصالح الالجئني إزاء وكالة الغوث ومعالجة التقصري الواضح عىل هذا
الصعيد.
 –5املؤسسات الوطنية واالتحادات الشعبية :دعوة مؤسسة أرس الشهداء إىل إعادة النظر بالئحة
املخصصات املالية لعائالت الشهداء واملفقودين واألرسى والجرحى مبا يوفر لها حياة كرمية ،وتطوير
خدمات جمعية الهالل األحمر الفلسطيني مبا يغطي مخيامتنا وتجمعات الجئينا كافة ،وإحياء
االتحادات الشعبية وفروعها يف الخارج عرب انتخابات دميقراطية وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.

وثيقة رقم :66

كلمة محمود عباس أمام املجلس املركزي حول إنهاء االنقسام ،وإدانة
عملية مستعمرة إيتامر[ 66مقتطفات]
 16آذار /مارس 2011

أريد أن أشري إىل نقطتني هامتني ،القضية األوىل هي العائلة التي قتلت يف مستعمرة “إيتامر”
وقلنا إنها جرمية غري إنسانية وغري أخالقية ،وأعلنا ذلك مبوقف أو مبواقف واضحة رصيحة من قبل
السلطة الفلسطينية ،إال أن هناك إرصاراً عىل اتهام الشعب الفلسطيني قبل أن يظهر التحقيق قبل
149

