
 اجتماع االمناء ال يؤتمن
 

الفصائل   امناء تمخض الجبل فأنجب فأرا. هذا القول ينطبق بشكل دقيق على اجتماع  وانتظار مديد بعد جهد جهيد 
في الثالث من   فيديوكونفرنسالفلسطينية الذي عقد في مدينة رام هللا ومدينة  بيروت اللبنانية باستخدام وسائل ال

 الشهر الجاري. 
 

، حيث انه لم يقتصر على  الة ومعارضةا من مو مثل هذا االجتماع النخبة القيادية السياسية للشعب الفلسطيني
حرير الفلسطينية )م ت ف(، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، بل  منظمة الت  فيالفصائل المنضوية  

فحوى االجتماع وما صدر    لىولمحة ع .في غزة   مثل حماس والجهاد السياسي اإلسالم اشتمل أيضا على فصائل 
ومدى مستواها وقدرتها ومحتوها السياسي    ،يعطينا فكرة كبيرة عن فحوى القيادة الفلسطينية الحالية ،عنه

شكل االجتماع  حيث . النوعية تقدمه للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة  ان  ما تستطيعو  ،والفكري والنضالي
ثقة الشعب  القيادة لتحوز على أخذه هذه متحان اخر ت مجال ال لم يعد هناكوفي االمتحان القيادي الفلسطيني النهائي، ورسوبا فاضحا سقوطا مدويا  

لتحرر والعودة.  القادمة ل حقبة القيادة نضالة في ل وتفويضه الفلسطيني  
 

هذا   مثل فقد  . لهو حدث مأساويبهذا الوضوح والعلن  ،ضمن طرفي النقي  ،ولكن ان تسقط القيادة الفلسطينية  بعيد، سقطت منذ زمن وقيادتها  السلطة
  السياسية  قبل ان تلفظ أنفاسهاامتيازاتها هو المحافظة على بغيه ت ما اكثر اصبح والنضال،  باتت عاجزة عن اكمال  ات هزيمة كاملة لقياد االجتماع

  علىاكثر من ربع قرن  في هذا االجتماع، وبعد  فشلت هذه القيادة . مكرر بشكل مؤلم لهامآوخيبت وضع بها ثقته   الذي ،األخيرة على ايدي الشعب
ينتشل  . برنامج والمنهك ،ستبعد والمهملم وطني للخروج من هذا الوضع الفلسطيني المنهار والمهمش وال ادنى رنامج حد ان تأتي بب  كوارث أوسلو،

  ويعيده الى المسار، ومرغت كرامته الوطنية،  وانتست تضحياته ودماء شهدائه، حت حقوقه، وطال لجوئهي الذي استب  المعطاء، الشعب الفلسطيني
اذا   ، هذافلسطين وعودة الالجئين الى األماكن التي هجروا منها  كل ما لديه في سبيل تحرير مي قدت  وال زال مستعدا على ، من خالله ناضل ذيال

       توفرت له القيادة المخلصة واالمينة على الحقوق الفلسطينية.   
 

، ان الهدف االستراتيجي لهوالء قد اصبح تأسيس دولة عن  كان واضحا من خطاب رئيس السلطة، محمود عباس، والتهليل له من جميع الحاضرين
دف نهائي  هوانما  ،سابقا نيدعو واكما كان نضالي التمام التحرير يمرحلهدف الدولة لم تعد  . أي انبشكل نهائي طريق المفاوضات والتسوية 

، رفعا للعتب، عن تحرير كامل فلسطين. تحدث عضان الب  ولوللجميع،   
 

مسألة إيجابية عند   لهي وازنة تقوم بوضع خطة النهاء االنقسام وترتيب البيت الفلسطيني  تشكيل لجنة من قيادات وطنية منن ان ما تضمنه البيا
في السياق النظري. فهذه الخطوة تفقد أي قيمة لها اذا لم تستند الى برنامج كفاحي، واستراتيجة مقاومة تستنهض   هنا الشعب الفلسطيني، ولكنها تبقى

القضية الفلسطينية نحو  ب التحديات الضخمة التي تدفع في فلسطين والشتات من اجل مواجهة  ،ن تواجدهكوتعبئ الشعب الفلسطيني في جميع اما
هاء والتصفية. ت واالن  دمارال  
 

لم يأت على ذكر  ، ، بمرجعية عباسوصالح العارورييل الرجوب  مثله كل من جبر يفتح وحماس الذ  المسبق بين تفاق االهذا البيان الذي عكس 
واتباع سياسة "اللعم"   حافة عن جوع، بدل االبتعاد عن سياسة الوقوف على ال وال تغني محور المقاومة اال ببعض الكلمات الفضفاضة التي ال تسمن

جزء أساسي بل وقيادي في هذا  تصبح المقاومة الفلسطينية  وشموخ لكيالى محور المقاومة بكل استقاللية  مصمملمشهورة، واالنتقال بشكل واضح ا
  وطني  اخر واهم حركة تحررتاريخيا ك القضية الفلسطينية ضع الن الفلسطيني هو راس حربة التحرير وهزيمة المشروع الصهيوني الذي ي  ،المحور

كثير مما تستدعيه الظروف والتحديات التي تواجه الفلسطيني. ب اقل  حمل بجعبتهقد فبدون ذلك يكون واضحا ان هذا االجتماع .  راالستعما من  
 

لن تتم اال باالتفاق على برنامج وطني   ،التي ينتظرها الفلسطيني بفارغ الصبر ،ان محاولة راب الصدع الفلسطيني، وتحقيق الوحدة الوطنية المرجوة
رفع الكلفة األمنية   احد اسسه الجوهرية، بحيث يعمل على ، والفعل االنتفاضي الجماهيريالقوانين الدوليةقرة من الم تكون المقاومة بكل اشكالها 

ع العصي في دواليب التطبيع الرسمي العربي  يضوعكس اتجاه الهجرة اليهودية لفلسطين، ويساهم ب  ،واالقتصادية والسياسية للمشروع الصهيوني
والسعودي.  ي وخصوصا الخليج  

 
أي مراجعات نقدية عن تجربة أوسلو وما   ، وستة في بيروت،رام هللا، ثمانية في الفلسطينية أمناء الفصائلمن بعة عشر ركما غاب عن اجتماع اال

في القاهرة ولم نشهد من نتائجه أي شيء حتى االن.    2011صائل قد تم عام جرته من ويالت على الشعب الفلسطيني. وكان اخر اجتماع المناء الف 

بذلك.  ةكان هذا اللقاء مناسبة اللقاء الخطب فقط ولم يأت بجديد مما تم طرحه بمناسبات شبيه  
 

الوحدة الوطنية واهميتها للنضال الفلسطيني، ولكننا نشدد ونعمل على ان تكون هذه الوحدة   في  ابدا  الديمقراطية ال نشكك الحرة  اننا في تيار فلسطين
لجميع الالجئين الى قراهم   الوطينة مستندة الى برنامج مقاوم مكافح يعتبر ان الهدف األول واالهم هو تحرير فلسطين كاملة، وتحقيق العودة

بكل الوسائل المتاحة السياسية والجماهيرية واالقتصادية   وحق تقرير المصير، ،معاناتهمعن  ، والتعويضوبيوتهم ومدنهموبياراتهم وارضهم  
.  المكفولة من القوانين والمواثيق الدولية والعسكرية والثقافية   

  ونعملالى متى ست الى متى ستجتمعون وتجترون نفس الشعارات الخاوية الهزيلة؟  ،األمناء العاميين للفصائل الفلسطينيةان السؤال المطروح على 
االستمرار   نويالذي ي  جيل الشباب خصوصا  و  ،عبئا على الشعب الفلسطيني  هذه تكمامارسم لقد اصبحت  األمنية؟ أجهزة االحتالل اعين امام علنيا

  ،او تنحوا جانباوتعودو الى برنامج التحرير  . فاما ان تتنصلوا من أوسلو وتنفصلوا عن زمرتهاطريقه في    حجر عثرةتقفون وانتم   النضال في
. للعزائم   ثبط دكم المافضل من قربكم ووجو بهذه الطريقة  فابتعادكم  

 



 كممؤتمرات في التقييم والتجديد  ن ؟ اهو البداية نيجزء من المعركة الشاملة مع الكيان الصهيو  كله ذلك وجعل  واالحتكام للشعب  ان االنتخابات النزيهة
،  هالعتراف ب وإلغاء ا مع العدو الصهيوني كل االتفاقات  عن لتخلي ندعوكم باسم الشعب ل   ؟  بشكل ديمقراطي هو البداية كمت اقياد ات وانتخاب  يةفصائلال

  البحث عنفي   البديهية والعودة الى أسس الصراع ،ةضمن موازين القوة الحالي بائسة من خالل المفاوضات   وتسويات عن البحث عن حلول  والتوقف
   برنامج تحرير كامل فلسطين.النخراط الكامل في ل أماكن تواجدهاستنهاض الشعب الفلسطيني في كل  من خاللالنصر باباس

 
 معا حتى التحرير 
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