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مؤسسة تعاون حلل الصراع 

فلسطني / الضفة الغربية / رام الله / عمارة MBC الطابق األول. ص. ب 2462
هاتف: 00970-2-2967930
فاكس: 00970-2-2967931

Taawon@taawon4youth.org :بريد الكتروني
www.taawon4youth.org :صفحة الكترونية

 ملزيد من املعلومات حول برنامج الوساطة زوروا موقعنا 
www.youthmediator.org/www.mediation.ps :املوقع اإللكتروني

info@youthmediation.org :بريد الكتروني

حقوق الطبع والنشر محفوظة ملؤسسة تعاون حلل الصراع 

مالحظة: األوراق التي تناولها املؤمتر ال تعبر بالضرورة عن رأي املؤسسة بل تعبر عن آراء أصحابها.
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مؤسسة تعاون حلل الصراع 

تأسست في فلسطني في شهر آذار / 2002 كمؤسسة شبابية غير حكومية تسعى إلى املساهمة 
في بناء الدولة الفلسطينية احلرة... الدميقراطية واحلديثة … وكذلك تعميم ثقافة السالم واحلوار 

واملصاحلة.

تهدف املؤسسة إلى بناء قدرات الفئات املستهدفة )وحتديدا الشباب في املدارس واجلامعات 
واملؤسسات واألندية الشبابية والنسوية( في مجاالت التعامل البناء والسلمي مع النزاعات.

كما تهدف إلى إدماج مفاهيم السالم واحلوار واملصاحلة واالعنف في برامج وخطط وسياسات 
الشباب  بني  وخاصة  الداخلي  احلوار  وتعميق  تشجيع  إلى  إضافة  الفلسطينية،  املؤسسات 
الفلسطيني كما وتهدف املؤسسة إلى بناء مصدر معلومات فلسطيني متخصص في حقل النزاع 

والسالم. إضافة إلى تعميق ثقافة التطوع كمدخل للتنمية املستدامة.

قيمنا 
تطوع... سالم ... دميقراطية 

شعارنا 
متطوعون من أجل السالم والدميقراطية 
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شركــــــــاء املشــــــــروع
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تقدمي
يعرض هذا الكتيب وجهات نظر سياسية، أكادميية، إعالمية ووجهات نظر اجملتمع املدني في موضوع 
حتقيق  في  والدولية  واإلقليمية  احمللية  اجلهود  وصلت  أين  وإلى  الفلسطينية  الفصائل  بني  املصاحلة 
مؤمتر  في  الرئيسيني  املتحدثني  قبل  من  قدمت  التي  العمل  أوراق  ليعرض  الكتيب  هذا  يأتي  املصاحلة. 
»احلوار الوطني طريق نحو الدولة الفلسطينية املستقلة« والذي عقد بتاريخ 2010/10/31  و تخلله ثالث 

جلسات إضافة إلى اجللسة االفتتاحية.
تناولت اجللسة األولى  دور األحزاب السياسية في تعميق احلوار الوطني.  اعتمد املتحدثون على مقاربة 
إعادة صياغة الهوية في التعامل مع النزاعات واالختالفات عبر تأكيدهم على الهوية الوطنية اجلامعة » 
اللجوء  للهويات احلزبية والتنظيمية والدينية والعشائرية. كما بني املتحدثون أن  » بديال  الوطني  االنتماء 

للهويات الفرعية يأتي عندما تضعف السلطة املركزية ويغيب فيها األمن واألمان والثقة باألداء العام.  
ولبناء مقاربة متكاملة حول أهمية احلوار في حتقيق املصاحلة الوطنية مت تخصيص اجللسة الثانية التي 
جاءت حتت عنوان: أثر التنشئة االجتماعية والدينية و وسائل اإلعالم  في حتقيق املصاحلة. لقد أضافت 
هذه اجللسة بعدا عميقا في فهم أسباب النزاع واالنقسام و دور الدين واخلطاب الديني كسبب في نشوء 
النزاع أو كطريق للحوار واملصاحلة وأن ذلك يعتمد على نظرتنا وتفسيرنا لدور الدين وكيفية تعاملنا مع 
النصوص الدينية.كما تناولت اجللسة طبيعة اجملتمع  الفلسطيني كمجتمع أبوي محافظ له أثر كبيرعلى 
رؤيتنا لآلخر وكيفية التعامل معه إضافة إلى أثر ذلك على املقاربات التي يتم اختيارها في مواقف النزاع 
والتي متيل في الغالب إلى التركيز على املواقف املتشددة وإلى استخدام القوة والنظر إلى وسائل احلوار 
أو في حتقيق  النزاعات  إثارة  دور اإلعالم في  التركيز في هذه اجللسة على  أنها عالمة ضعف. مت  على 
املصاحلة، حيث تلجأ األطراف في مواقف النزاع العميق إلى استخدام وسائل اإلعالم وحتديدا الناطقة 
باسمها إلى تعميم خطابها الذي يؤكد على صحة مواقفها وخطأ مواقف الطرف اآلخر، وإلى إظهاراآلخر 
بأنه من يتحمل مسؤولية فشل احلوار وعدم الوصول إلى مصاحلة إضافة إلى جترمي اآلخر ونزع الصفة 

االنسانية والوطنية عنه. 
وتطلعات  آفاق  عنوان:  حتت  الثالثة  اجللسة  جاءت  العملي  الواقع  إلى  النظري  التشخيص  من  ولالنتقال 
نحو استدامة املصاحلة الوطنية، حيث مت تقدمي نظرة شمولية حول أسباب االنقسام  ومقترحات التدخل. 
إن من املهم التأكيد أن احلوارالوطني الشامل الذي تشارك فيه كافة فصائل العمل الوطني واألهلي - ال 
يقتصر على طرفي االنقسام » فتح وحماس »-  يعتبر من هم متطلبات استدامة أي اتفاقية للمصاحلة. كما 
مت عرض جتربة عملية في الوساطة من أجل حتقيق املصاحلة ما يواجه هذه العملية من حتديات داخلية 
واقليمية ودولية. كما عرض كل من حركتي فتح و حماس وجهة نظر كل منهم ألسباب االنقسام وسبل احلل. 
إن من الدروس املهمة التي قدمتها هذه اجللسة أنه بدون أن يكتشف كل طرف حقيقة مصالح واحتياجات 
الطرف اآلخر، وبدون أن يكون كل طرف قادرا على وضع نفسه مكان الطرف اآلخر والنظر إلى موقف النزاع 

من وجهة نظر الطرف اآلخر فإن حتقيق املصاحلة واستدامتها يعتبران أمرا بعيدا. 
تبقى اإلشارة  إلى أن هذا الكتيب ما كان باإلمكان أن يرى النور دون الدعم املتواصل الذي يقدمه )مركز 
أولف باملا الدولي( لتحقيق املصاحلة الوطنية وهو ما يستحق منا كل الشكر والتقدير، وكذلك الشكر جلهود 
طاقم أسرة وفريق مؤسسة تعاون حلل الصراع الذي لم يتعامل يوما مع احلوار واملصاحلة الوطنية كمشروع 
وإمنا كالتزام وطني وتعبير عن مشاركة اجملتمع املدني في بناء نظام سياسي دميقراطي وتعددي قادرعلى 

إجناز مهمات التحرر من االحتالل االسرائيلي والتنمية املستدامة.



طريق إلى الدولة املستقلة

9

برنامج املؤمتر
اإدارة اجلل�سةاملتحدث/ةامل��س�عالفرتة الزمنية

الت�سجيل8:30 - 9:00

9:30 - 9:00

الفتتاح

كلمة مركز اأولف باملا الدويل 	 
- مديرة الربنامج

كلمة تعاون حلل ال�سراع - 	 
م�ست�سار جمل�س الإدارة.

كلمة ال�سركاء.	 

Lisel�  لل�سيدة / ليزل�ت اأول�س�ن 
otte Olsson ال�سيد/ج�دة 

اجلمل.

ال�سيد/ حمرم الربغ�ثي - مدير عام 
احتاد ال�سباب الفل�سطيني.

ال�سيدة/ ر�سا 
فتيان

اجلل�ســــــــة الولـــى

الأحزاب ال�سيا�سية ودورها يف تعميق ودعم احل�ار ال�طني

10:45 - 9:30

احلزب ال�سيا�سي - تن�سئة . 1
وثقافة وبرنامج �سيا�سي 
وعالقته بتعميق احل�ار 

ال�طني.

اأين احل�ار ال�طني . 2
يف الأحزاب ال�سيا�سية 

وبراجمها؟

ا�س�س امل�ساحلة ال�طنية يف . 3
فل�سطني.. هل من جتارب 

اخرى؟

ال�سيد ب�سام ال�ساحلي - اأمني 
عام حزب ال�سعب

ال�سيد عماد غيا�سة - رئي�س 
دائرة العل�م �سيا�سية يف جامعة 

بري زيت.

ال�سيد/ نا�سيف املعلم - مدير 
عام املركزالفل�سطيني لق�سايا 

ال�سالم والدميقراطية.

ال�سيد/ جهاد 
حرب

ا�ستـــراحة 10:45- 11:00
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اجلل�سة الثانية

احل�ار ال�طني يف حياتنا الجتماعية

 12:30 :11:00

يف . 1 ودوره  الديني  اخلطاب 
تعزيز احل�ار ال�طني.

احل�ار والتن�سئة الجتماعية . 2
يف املجتمع الفل�سطيني.

هي . 3 هل   - الإعالم  و�سائل 
حمفز لل�حدة اأم لالنق�سام؟

ال�سيد/ حمزة ذيب - ع�س�يف جمل�س 
الفت�ى الأعلى يف فل�سطني.

الدكت�ر برنارد �سابيال - ع�س�جمل�س 
ت�سريعي وحما�سر يف اجلامعات 

الفل�سطينية.

ال�سيد/معمر عرابي - مدير عام 
تلفزي�ن وطن

ال�سيدة /هانيا 
البيطار

ا�سرتاحة ق�سرية12:30 - 12:35

1:00 -12:35
اأداء فني بعن�ان "َمْنَهل الُ�ّراد"

مت ت�سميم الأداء الفني ب�سكل خا�س مل�سروع “ احل�ار املجتمعي”

اأداء: فرقة دلل 
للفن�ن ال�سعبية

اجللــــــــــ�سة الثالثة

اآفاق وتطلعات نح�ا�ستدامة امل�ساحلة ال�طنية

2:30 : 1:00

اآفاق وتطلعات نح�ا�ستدامة . 1
امل�ساحلة ال�طنية من 

وجهة نظر فتح«.

اآفاق وتطلعات نح�ا�ستدامة . 2
امل�ساحلة ال�طنية من 

وجهة نظر “ كتل الإ�سالح 
والتغيري”.

م�ستقبل امل�ساحلة ال�طنية . 3
من وجهة نظر “ اجلبهة 

ال�سعبية”.

امل�ساحلة ال�طنية.. اىل . 4
اأين و�سلت؟

ال�سيد/ عزام الأحمد - رئي�س كتلة 
فتح الربملانية

ال�سيد/ حمم�د الرحمي - اأمني �سر 
املجل�س الت�سريعي.

ال�سيد/ عبد الرحيم مل�ح- نائب 
الأمني العام للجبهة ال�سعبية.

ال�سيد/ هاين امل�سري - مدير مركز 
بدائل لالإعالم والأبحاث والدرا�سات.

 ال�سيد/ خالد 
�سليم 

ت��ســيات واآليات عمل مقتــرحة2:30 - 3:00

غذاء3:00 - 4:00
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افتتاح املؤمتر

كلمة السيدة رشا فتيان - مديرة املشروع

السيدات والسادة احلضور، األخوة واألخوات قادة 
العمل السياسي والوطني،

ممثلي اجملتمع املدني الفلسطيني الكرام..

يعقد  الذي  هذا  مؤمتركم  في  بكم  وسهاًل  أهال 
الدولة  إلى  طريقنا  الوطني   احلوار  عنوان:  حتت 
من  واسع  طيف  ومبشاركة  املستقلة،  الفلسطينية 
وقادة من اجملتمع  واألكادمييني  السياسيني  القادة 

املدني.

يأتي هذا املؤمتر في سياق جهدنا وعملنا الذي 
بدأناه قي الضفة الغربية وقطاع غزة منذ العام 2006 

منادين باحلوار الوطني الشامل إلنهاء االنقسام وحتقيق املصاحلة . هذا املؤمتر الذي  سيمتد على 
الثالثة ظهرا، وفي إطار ثالث جلسات عمل،  التاسعة صباحا وحتى  اليوم من الساعة  مدار هذا 
إضافة إلى كلمة للمؤسسة الداعمة وللمؤسسات الشريكة إضافة إلى »رقصة شعبية« تدعو للحوار 

واملصاحلة والوحدة الوطنية.

لقد قمنا بقراءة الكلمات املقدمة من ممثلي قوى العمل الوطني الفلسطيني، وكم كانت سعادتنا 
أن اجلميع يتفق على أن احلوار هو الطريق الوحيد .. إن في ذلك رسالة واضحة وصريحة: أن 
والتخوين  االتهام  او  العنف  تدير خالفاتها من خالل  ال  والوطنية  الدميقراطية  السياسية  النظم 

وإمنا من خالل احلوار ما بني الرأي والرأي اآلخر وفي إطار مؤسسات فاعلة وعادلة وشفافة. 

وهنا، اسمحو لي أن أشير إلى أن املهم ليس ما نقول وإمنا كيف نحقق ومنارس ما نقول في أرض 
الواقع  إن شعبنا الفلسطيني الذي يقبع حتت نير االحتالل اإلسرائيلي يتطلع إلى مؤمترنا هذا بعني 
األمل أن ننتقل من األقوال إلى األفعال .. وأن ال نكتفي بتشخيص نقاط اخلالف رغم أهمية ذلك 
.. لقد ساهم االنقسام السياسي مثال في جنوب إفريقيا إلى تدعيم النظام العنصري  في حني أن 
جتربة املصاحلة في هذا البلد متثل منوذجا يحتذى عندما توحدت كافة القوى السياسية والشعبية 

التي أجمعت على أن »املواطنة« هي األساس لبناء الدولة احلديثة في جنوب افريقيا.
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وعليه إن توصيتنا وأملنا أن تتجه الكلمات واملداخالت واألسئلة أكثر إلى حتديد:

االحتالل -  التخلص من  أقلها  ليس  كثيرة،  وتوحدنا وهي  التي جتمعنا  املشتركة  النقاط  أوالً: 
مرحلة  في  زلنا  ما  وأننا  مستدامة،  تنمية  وحتقيق  تعددي  دميقراطي  سياسي  نظام  وبناء 

التحرر الوطني. 

من -  التي  والنظرية  التجريدية  التوصيات  وليست  »العملية«  اآلليات  و  الطرق  حتديد  ثانياً: 
نقاط خالف وعدم  تبقى من  ما  وتعالج   .. بيننا.  ما هو مشترك  نحقق  أن  خاللها نستطيع 

اتفاق. 

عندما كنت أكتب هذه الكلمة ال أعرف السبب الذي كان يدفعني الى أن أتذكر مقولة تعلمتها 
منذ زمن ومنذ اللحظة األولى التي عملت فيها في مؤسسة تعاون حلل الصراع كمديرة للبرامج: أن 

تضيء شمعة خير من أن تلعن الظالم ألف مرة .. 

.. قد يذهب  الظالم  نلعن  أن  .. ال  الشموع  نعمل على إضاءة  أن  املؤمتر  منا في هذا  املطلوب 
البعض إلى احلديث املتشائم عن جدوى هذا النشاط في ظل »عدم جناح« اللقاءات واملبادرات التي 
عقدت وأطلقت، وهو أمر مشروع  .. و لكن األهم أن جنترح ونبحث عما يوحدنا وبشكل عملي، 
وفي جتربة وشعار القيادة الوطنية املوحدة لإلنتفاضة األولى خير هاد لنا: أن نثّبت ما نتفق عليه 

ونؤجل ما نختلف حوله. 

على كل واحد منا أن يسأل نفسه بعد انتهاء هذا املؤمتر: هل اكتفيت اليوم بالتشخيص .. بوصف 
بعض  أسجل  أن  فقط  حاولت  هل   .. بالتمني  اكتفيت  هل   .. اآلخر  على  اللوم  بإلقاء    .. الواقع 
النقاط لصاحلي ولصالح رؤيتي السياسية اخلاصة فيما الوطن .. القدس في خطر .. واالحتالل 
واحلصار ما زال مستمراً ومتصاعداً .. املطلوب أن »نقرع جدران اخلزان« وبقوة .. وبشكل جماعي 

.. حتى نستطيع العيش رجاال ونساء حتت الشمس .. شمس احلرية واالستقالل الوطني. 

إننا على ثقة أن هذا املؤمتر سيخرج، بجهدكم جميعا بخطوات عملية .. إنه حتد كبير، ولكنه 
النجاح .. ال لشيء إال ألننا شعب يستحق احلرية  إننا قادرون ومصرون على   .. ليس باملستحيل 
ووفاء   .. واألسرى  واجلرحى  الشهداء  من  يتقدمون مسيرتنا  ملن  منا  وفاء   .. احلياة  ويستحق   ..

ملستقبلنا جميعا. 

واآلن اسمحو لي أن اقدم السيدة »ليزلوت أولسون« من مركز أولف باملا الدولي الذي نوجه له 
الشكر على دعمه املتواصل لنا في هذا اجلهد الذي لم ولن نتعامل معه كمشروع .. إمنا نعبر من 

خالله عن التزامنا كمجتمع مدني باملشاركة في عملية التحرر الوطني والدميقراطي. 

شكرا لكم على حسن استماعكم وانتباهكم 

السيدة أولسون فلتتفضل  ..
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كلمة السيدة ليزلوت أولسون - مديرة البرنامج

احلركة  هومنظمة  الدولي،  باملا  أولف  مركز 
وتطوير  الدولية  للقضايا  السويدية  العمالية 
التعاون. وهم يعملون مع النساء، واحتادات التجارة 
في  التقدمية  واحلركات  املدني  اجملتمع  وناشطوا 

العالم. 

باملا  أولف  بروح  الدولي  باملا  أولف  مركز  يعمل 
للدميقراطية وحقوق اإلنسان والسالم. ولقد كان 
الوزراء،  ورئيس  السابق  احلركة  قائد  باملا  أولف 
جتاه  السويدية  العمال  حركة  إللتزامات  رمزاً 

الفقراء واملضطهدين. ولقد قتل أولف باملا سنة 1986 في ستوكهولم، ولم يتم حل قضيته حتى اآلن.

حركة العمال السويدية لها باع وتاريخ طويل في املشاركة في اجلهود حلل الصراع في الشرق 
األوسط، ولقد كان أولف باملا أول قائد سياسي من الغرب عقد لقاءا رسمياً مع الرئيس السابق 

ياسر عرفات. 

ألن  الفلسطيني  اجملتمع  في  وهوضروري  الصراع،  مع  للتعامل  بناءة  طريقة  احلوار  يعتبر 
الفلسطينيون عاشوا وما زالوا يعيشون في صراع متجذر لوقت طويل من الزمن. 

تركز على  التي  العامة،  واللقاءات  العمل  التدريبات احمللية وورشات  ولذلك مت عقد مئات من 
الصراع وطرق حل النزاع في الضفة الغربية وغزة. ولقد شارك جميع املشاركون من نساء وطالب 
ومعلمني وناشطوا اجملتمع املدني في إيجاد حلول للصراع احلالي في فلسطني عن طريق اقتراح 
أفكار عن احلوار واملصاحلة، والذي نتج عنه مئات من املقترحات حول ما يجب أن يكون األولويات 

للقيادة الفلسطينية وتشكيل وثيقة االستقالل الفلسطينية.

إنه من املهم مبكان أن يكون هنالك إمكانية لتأثير املواطنني العاديني على األجندة السياسية، وأن 
يتم إنشاء قنوات بني املواطنني وصناع القرار. 

أود أن أختم حديثي مقتبسة قول أولف باملا خالل اجتماع احلزب الدميقراطي اإلجتماعي في 
1969 عندما قال: »على قاعدة التضامن والتعاون نحن بني البشر نستطيع صنع مستقبلنا. ولذلك 
دميقراطيتنا  نصنع  وهكذا  اليومية  احلياة  قضايا  أحد  السياسة  جنعل  أن  في  نتردد  أن  اليجب 

العميقة املتجذرة«.
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كلمة السيد جودة اجلمل - مستشار مجلس اإلدارة

السيدات والسادة ، األخوات واإلخوة...
احلضور الكرمي مع حفظ األلقاب،

ثمرة  يأتي  الذي  مؤمتركم  في  بكم  وسهاًل  أهاًل 
أساليب  وتطوير  احلوار  بتعميق  اخلاص  للمشروع 
حل النزاعات داخل اجملتمع الفلسطيني )على طريق 
الوطنية..  املصاحلة  وحتقيق  األهلي  السلم  بناء 

مدخلنا األساس إلنهاء اإلحتالل السرائيلي(.
على   Olof Palme مؤسسة  شكر  من  بد  ال  بداية 
خاص  شكر  كذلك  املشروع،  لهذا  ومتويلها  دعمها 

للمؤسسات احمللية الفلسطينية:
جلان  احتاد  احلكومية،  غير  املؤسسات  لتطوير  االستشارية  الهيئة  الفلسطيني،  الشباب  احتاد 
للثقافة والفنون، مركز يطا اجلماهيري، مؤسسة املرتقى  املرأة للعمل االجتماعي، مؤسسة دالل 

للسيدات.
واللقاءات  املستديرة  الطاولة  واجتماعات  العمل  ورشات  املميز إلجناح  الدور  لهم  كان  واللذين 
العامة اجلماهيرية،كما تعلمون فإن مؤسسة تعاون حلل الصراع تعتبر هذا املشروع هو من أهم 

األهداف التي يسعى لتحقيقها حيث يركز على:
ايجاد السياسات الداعمة لتبني احلوار والوساطة حلل النزاعات.

كذلك تعزيز ثقافة التعاون حلل النزاعات السياسية واجملتمعية بالطرق السلمية البناءة وذلك 
ترسيخا واستكماال لتاريخنا كشعب فلسطني جتاوز خالفاته السياسية واإلجتماعية خالل تاريخه 
وخاصة الفترات الصعبة التي مرت علينا خالل اإلنتداب البريطاني واالحتالل االسرائيلي وذلك 

من خالل اللجوء إلى حل النزاعات بالطرق السلمية.
حيث  شعبنا  عاشها  التي  احلية  األمثلة  أحد  من   1988 للعام  األولى  االنتفاضة  جتربة  وما 
وكافة شرائحه  كافة اخلالفات وحماية اجملتمع  الشعبية وجلان احلارات حل  اللجان  استطاعت 

واحملافظة على نسيجه االجتماعي.
إن مسؤولية تعميق احلوار وإنهاء االنقسام هي مسؤوليتنا جميعا وعليه فان هذا املشروع والذي 
بتوحيد شطري  الشعب  ملطلب  االستجابة  أجل  من  املستويات  كافة  إلى  نوصل صوتنا  أن  نحاول 

الوطن وبناء الدولة احلرة.
إن رسالتنا واضحة وهي »نعم للحوار وأننا جميعا شركاء في مشروعنا الوطني«.

إننا نتمنى لكم التوفيق ونشكر كافة املتحدثني في املؤمتر على مساهمتهم البناءة مع متنياتنا أن 
يتم إنهاء اخلالف القائم بني شطري الوطن ، وجتاوز هذه الفترة املظلمة من تاريخ نضال شعبنا 

وأخيراً ال يسعني إال أن أشكر مجلس اإلدارة وكافة الزمالء واملوظفني واألصدقاء واملتطوعني 
على ما بذلوه من جهود لتنفيذ هذا املشروع وإجناح هذا املؤمتر.
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كلمة السيد محرم البرغوثي - مدير عام احتاد الشباب الفلسطيني 

اإلخوات واإلخوة...
الزمالء والزميالت مندوبي املؤسسات الشريكة،،،

املشروع  على  القائمني  نشكر  جميعا  بإسمكم 
وافقنا  الشريكة  املؤسسات  ونحن  وتنفيذا،  دعما 

على املشاركة لسببني أساسيني: 

والعمل  الشراكة  روح  لنعمق  األول:  السبب 
وتبادل  بعضها  من  املؤسسات  وتقريب  املشترك، 

اخلبرات أثناء العمل.

النقيض لذلك هوالعنف  العميق والهدف السامي للحوار والتسامح، ألن  الثاني: املعنى  السبب 
والضغينة واحلقد والكراهية. 

فإذا كان النقيض هذا هو، فنحن ال نريده جملتمعنا، وأن هذا النقيض يخلق ويغذيه عدو مجتمعنا 
وعدو عاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا، واإلستعمار تاريخيا يرفع شعار »فرق تسد« ومن يبدع في تنفيذ 

هذا الشعار هو اإلحتالل اإلسرائيلي.

والنسيج  والتعاون  والتكاتف  التماسك  لتخريب  عمالءه  وينشر  اإلشاعات،  ينشر  واالحتالل 
االجتماعي في مجتمعنا عبر بث اإلشاعات واللجوء للعنف وثقافة العنف. 

وألننا ضد هذا االحتالل، ومع مجتمعنا، فيجب أن نعمل سويا في تعزيز ثقافة احلوار الداخلي 
والتفاهم  والتضامن االجتماعي  التمساك  زيادة في  والتسامح، بني فئات مجتمعنا، ألن في ذلك 

والتسامح، وبالتالي تقوية جملتمعنا للصمود ومقاومة هذا االحتالل. 

ولهذا شاركنا في ضرورة أن يتعمق احلوار والدميقراطية في مجتمعنا مبؤسساته وأسره وأحزابه 
وفصائله وحكومته، ألن في ذلك سالمة أهليه لهذا الشعب الذي تعرض من أعدائه ألبشع صور 

العنف والتمييز والقهر، حتى ألطفاله وشيوخه. 

إنه نهج حياة وثقافة يجب أن نعززها في مجتمعنا، حوار بني  أن احلوار ليس مشروعا فقط، 
كل إثنني ذكرا أوأنثى، في األسرة واملدرسة واجلامعة ، في اجلامع والكنيسة، في الشارع واملتجر 

والسجن.
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أن احلوار والتسامح هي قيمة نتاج ثقافة حضارية مكتسبة من تاريخ صنع إنسانا يحب اإلنسانية.
ونحن شعب نتوق للحرية، لتعيش كما يليق بنا كبشر نطمح للسلم وللحرية والعلم واإلبداع، ولكل 
ما هو نقيض للقهر واالحتالل والعنف... ولتستمر املؤسسات في تفاعلها مع مجتمعنا نحو ثقافة 

تعزز من متاسك هذا اجملتمع العظيم، رغم كل ما يحاك ضده. 
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الجلسة األولى 
األحزاب السياسية ودورها في 
تعميق ودعم الحوار الوطني 



طريق إلى الدولة املستقلة

19



مؤمتر احلوار الوطني

20

الحزب السياسي - تنشئة وثقافة وبرنامج سياسي وعالقته بتعميق 
الحوار الوطني

السيد بسام الصالحي
أمين عام حزب الشعب 

وبطبيعة احلال فإن هناك عدة أنواع من األحزاب، منها أحزاب أيديولوجية، أو أحزاب مصالح، 
وهناك أحزاب نخب محدودة أو أحزاب جماهير واسعة، بحيث يؤثر طابع احلزب هذا على مجمل 

ممارسته مبا فيها عالقاته الداخلية وبرامجه جلمهوره وألعضائه.

أن األحزاب أو الفصائل الفلسطينية تتوزع في غالبيتها على ثالث تيارات أساسية، فهناك ما 
متثله حركة فتح من كونها فصيال غير أيديولوجي، ودأب على طرح برامج عامة في إطار سعيه 
لتمثيل القطاع الواسع من اجلمهور دون اإلعالن عن حتيز طبقي أو اجتماعي معني، وهناك تيار 
اإلسالم الديني، وميزج بني ممارسة السياسة بكل ما فيها من تلونات وبني الديني بكل ما فيه من 
إميان وقضايا مقدسة ومطلقة وهذا ما مينح هذه التيارات قوة إضافية من جهة ومصدراً لتناقض 
الفلسطيني  اليسار  تيار  فهو  الثالث  التيار  وأما  أخرى،  جهة  من  السياسية  واملمارسات  املواقف 
وهو  األيديولوجية،  رؤيته  تراجع  رغم  ماركسي  يسار  العموم  على  وهو  املتنوع،  التنظيمي  بتركيبه 
يطرح في برامجه قضايا ذات انحياز اجتماعي للطبقات الشعبية وللدميوقراطية باإلضافة إلى 

أولوية القضية الوطنية.

وهناك تيارات أخرى لها جذور قومية، أو تيارات ليبرالية حديثة، أو تيارات تستند إلى متثيل 
محدود لقطاعات معينة مثل القطاع اخلاص أو ملنظمات أهلية تعتمد عليها في التنقل بني العمل 

السياسي أو األهلي، وتستخدم آليات العمل األهلي في عالقاتها اخلارجية والداخلية.

وعموما فإن عدد األحزاب والفصائل الفلسطينية يزيد عن خمسة عشر حزبا أو فصيال، تتوزع 
اجتاهني  بني  تتوزع  كما  التحالفات،  من  متنوعة  أشكاال  بينها  فيما  وتقيم  املذكورة  التيارات  بني 
منظمة  في  يتمثل  ما  وهو  الدميوقراطي  الوطني  بالتيار  يعرف  فيما  حتديدهما  ميكن  أساسني 
التحرير الفلسطينية والتيار الذي متثله حركة حماس والقوى املتحالفة معها والذي ميثل استقطابا 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  بناء  بإعادة  يطالب  وهو  الدميقراطي،  الوطني  للتيار  وبديال  موازيا 
دون  الفلسطيني  للشعب  والوحيد  الشرعي  املمثل  هي  التحرير  منظمة  بكون  اإلقرار  ويرفض 

مشاركته فيها.

األحزاب والثقافة الداخلية
يرتبط تطور ثقافة القوى واألحزاب مبستوى تطور النظام الدميقراطي واملمارسة الدميقراطية 
وتكوين  التنظيم  حرية  أولها  املؤشرات،  من  مجموعة  خالل  من  ذلك  على  التدليل  وميكن  ذاتها، 
التعددية، ثم تداول السلطة وهذا يعني حصر آليات الصراع الدميقراطي  األحزاب وهذا مفتاح 
عبر الوسائل الدميقراطية مبا يعني أنه يتوفر لكل حزب حسب اآللية الدميقراطية فرصة الوصول 
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إلى السلطة وبالتالي استبعاد الوسائل غير الدميقراطية أو العنيفة في حسم الصراعات الداخلية، 
وإمنا التمسك بالوسائل الدميقراطية وتطويرها من أجل أن تفعل فعلها في القدرة على حتقيق 
برامج األحزاب، وبطبيعة احلال فإن تداول السلطة يضع قيداً أيضا على احلزب أو األحزاب التي 
تدير السلطة وبحد من قدرتها على استمرارها في السلطة دون جتديد دوري لشرعيتها وبالتالي 
حتسني أدائها للحفاظ على موقعها في السلطة، كما أن ذلك يضع قيوداً على قدرتها على تغيير 
قاعدة تداول السلطة في النظام الدميوقراطي وبالتالي يحد من قدرتها على مخالفة القانون الذي 
يضمن احلريات ويبقي أحزاب السلطة على الدوام حتت القانون وليس فوقه، وال ميكن أخذ أي 
أحد  االنتخابات  دورية  وتعتبر  السلطة،  تداول  دون حق وضمان  الدميوقراطية  حديث جدي عن 
مقاييس االلتزام بذلك حيث تعطي معنى ملموسا للقدرة على اختبار البرامج والشعارات وللحكم 
بانتظام،  الشعبي الدوري على أداء األحزاب، وكذلك على ضمان حتقيق تداول السلطة السلمي 
وبطبيعة احلال فإن هذا يدفع إلى األمام. أيضاً الدميوقراطية الداخلية داخل األحزاب التي عليها 

كذلك تقدمي ممثليها لالنتخابات بصورة دورية أيضاً.

إن في مواجهة تطوير هذه الضرورة حلماية الدميقراطية، يبرز في جتربة القوى الفلسطينية 
تداول  بوسائل حماية  التشكيك  وكذلك  منتظمة  بالقدرة على ضمان عملية دميقراطية  التشكك 
السلطة ودورية االنتخابات، خاصة في ظل اخللط الكبير بني دور احلزب املسيطر وبيت استخدامه 
للسلطة كأحد أدوات السيطرة واملنافع واالمتيازات، ومبا  قد يعنيه التداول في ظل تشويه املمارسة 
الصراع  حدة  يزيد  مما  بها  االستئثار  أو  العامة  الوظائف  تداول  من  اخلوف  من  الدميوقراطية 
املباشر عن  الدفاع  التنظيم في  أو  إلى انخراط شبه شامل ألعضاء احلزب  على السلطة ويؤدي 
مصاحلهم أكثر مما هو عن أفكارهم وبرامجهم وأحيانا امتيازاتهم أمام اخلشية من املس املباشر 
بهم في ظل عدم الثقة بقدرة النظام على حماية حقوقهم الطبيعية املستحقة، وخشية سيادة النزعة 

االنتقامية من األطراف التي تعارضهم في حال بلوغها السلطة.

ويزيد من تعقيد هذا الوضع النظرة التي قد تعتري املعارضة في ظل غياب برنامج بديل جذري 
لتعزيز النظام الدميوقراطي حيث يظهر ذلك على شاكلة عملية إحالل منتظرة من احلزب اجلديد 
الصراع ويدفعها باجتاه  الذي يؤجج من حالة  السابق،األمر  السلطة مكان احلزب  الذي سيتولى 
آليات عنيفة على املستوى املباشر وإلى أكثر عدائية في التربية الفكرية والثقافية وفي إدارة احلوار 

واخلالف على صعيد الفكر والثقافة السياسية للقوى واألحزاب السياسية.

حالة  حتققه  أن  ميكن  الذي  بالتكامل  التثقيف  ضعف  في  يتمثل  ذلك   تعبيرات  أبرز  أحد  إن 
التعددية في النظام السياسي واحلاجة إلى البحث عن القواسم املشتركة باعتبار ذلك جزءاً من 
أولويات العمل السياسي الدميقراطي في ظل التعددية،وبدل ذلك سيادة نزعة األقصاء أو اإلتهام 
ضد  تآمرية  أو  زائدة  حاجة  مجرد  لذلك  وفقاً  التعددية  تكون  وبالتالي  التكفير،  أو  التخوين  أو 
احلزب األكبر، أو ضد احلزبني الكبيرين اللذين يعتبران األحزاب األخرى مجرد حالة مكملة حلالة 
اإلستقطاب بينهما أو أنها إضافة زائدة في النظام السياسي ميكن أن ترهقهما إذا ما حتولت إلى 

بيضة قبان في النظام السياسي.
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ويغلب  اآلخر،  على  والتحريض  الذات  متجيد  باجتاه  ذلك  إطار  في  تنحو  احلزبية  الثقافة  إن 
منطق التحريض وإظهار سلبيات اخلصم على منطق إبراز أفضليات وقوة التنظيم ذاته أو متيزه، 
ويصبح التقليل من شأن أية إجنازات للطرف اآلخر يتقدم على عرض إجنازات التنظيم نفسه، كما 
والبحث عن عناصر  والتسامح  التعدد  التعصبي على منطق  الفئوي  املنطق  تغليب  إلى  يقود ذلك 
اللقاء، ويأخذ التعصب الفئوي مداه عندما ميتد إلى التكفير مثال لألشخاص أو القوى املنافسة، 
أو التخوين والتآمر، وعلى أساس ذلك يصبح الهدف التخلص من اخلصم ومحاربة مؤيديه مبا في 
ذلك استخدام وسائل التشهير والضغط ضدهم بدل استخدام وسائل اجلدل والصراع السياسي 
بحجة  وإقناعه  اجلمهور  استقطاب  إلى  احلاجة  تتراجع  السياق  هذا  في  واجلماهيري،  الفكري 
العملية لكل قوة  املمارسة  يتراجع منطق احملاسبة على  والبرنامجي كما  الفكري  املنطق واجلدل 

سياسية في الوفاء لبرنامجها وشعاراتها التي تطرحها أمام اجلمهور.

ومن الطبيعي في هذا املناخ أن تتغلب أساليب التشويه والصدام وخلق مبررات الصدام مبا في 
ذلك العنف على وسائل الصراع الدميقراطي كما يجري اللجوء الستخدام الوسائل البيروقراطية 

واالعتماد على أجهزة السلطة أكثر من االعتماد على الفكر وعلى اإلرادة اجلماهيرية.

إليه غرامشي من أن وسائل السيطرة تتكون من األجهزة الرسمية  وإذا كان صحيحا ما ذهب 
واإلكراه، وكذلك من الهيمنة الثقافية لقوى السلطة بواسطة سيطرتها الفكرية من خالل مثقفيها 
ووسائل التعليم واإلعالم وغيره، فإن من الصحيح كذلك أن تراجع الهيمنة الثقافية يعني االعتماد 
أكثر على أجهزة اإلكراه وبالتالي تراجع دور الفكر والثقافة في هذه العملية وحلول الدمياغوجيا 

والتضليل محل اجلدل والصراع الفكري.

إن برامج التنظيمات الفلسطينية ونظرتها للمسائل األساسية ليست موحدة، كما أنه ال يجاهر 
في االختالف حولها، ويغلب طابع إبراز االختالف السياسي على االختالفات األخرى احلقيقية 

والتي ال تقل عن االختالف السياسي.

 إن من أهم القضايا النظرة جتاه نوع النظام السياسي الدميقراطي املنشود، فوثيقة االستقالل 
تعرض النظام السياسي كأقرب ما يكون إلى النظام العلماني حيث تستند إلى إعالء قيمة املواطنة 
أو  أو الفكري  الديني  النظر عن املعتقد  بشكل واضح ومرتكزها هو املساواة بني املواطنني بغض 
جتاه  الدولية  واملواثيق  القوانني  مع  الفلسطينية  القوانني  انسجام  على  وتركز  اجلنس،  اختالف 
القانون  أن  كما  الشأن،  بهذا  املتخصص  الدولية  واالتفاقات  العامة  واحلريات  احلقوق  مسائل 
األساسي للسلطة الفلسطينية نص على اعتبار الشريعة اإلسالمية مصدراً للتشريع وليس املصدر 
للتشريع وهذا يعني بوضوح حسم طابع الدولة والنظام السياسي كدولة مدنية تستند إلى قوانني 
وضعية وليست دولة دينية )فلسطني املسلمة أوالدولة اإلسالمية( وهذا يعني بحيث غلبة مفهوم 
املواطنة بإعالء شأن الهوية الوطنية الفلسطينية على الهوية الدينية وعلى السعي من أجل أسلمت 
اجملتمع، وال ميكن التقليل من شأن هذا التباين واملفهوم للنظام السياسي رغم اختفاء ذلك لغايات 
عملية وتكتيكية خلف الصراع السياسي، ولكن هذا ال يعني أنه ال يشكل مصدرا أساسيا للتناقض 
الساحة  في  السياسي  اإلسالم  تيار  وبني  اليموقراطي  الوطني  التيار  برنامج  بني  واالختالف 
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الفلسطينية، وقد أظهرت العديد من املمارسات في قطاع غزة في ظل حكم حماس توجهها لفرض 
إلى  القانون.  أساس  على  وليس  ملفاهيمها  وفقا  اجملتمع  على  والشخصي  االجتماعي  السلوك 
جانب ذلك تتوارى إلى اخللف حتت وطأة الصراع السياسي حقيقة التباين في النظرة إلى النظام 
الدميقراطي من حيث التسليم حتى النهاية مبقومات هذا النظام وأسسه وبعدم التعاطي بانتقائية 
مع هذا النظام والسعي لتغييره باجتاه أشكال ال متت إليه بصلة، وقي هذا اإلطار ميكن التوقف 
املصالح  الذي حتركه  الدنيوي  الشعب  الشعب فعال، هذا  السلطات،وهل هو  عند مسألة مصدر 
واحلاجات والرغبات والوعي، والذي يجنح نحو املزيد من احلرية في مجاالت العلوم والفن والفكر 
واالجتماع والثقافة والرياضة واحلرية الشخصية، أم أن ذلك يتعارض مع املقدس واملطلق الذي 
ينبري املؤمن من أجل جتسيد األمناط والسلوكيات التي يفترضوها بوصفهم دعاة احلق والفضيلة 
في مواجهة أهواء الناس ورغباتهم الوضعية اجلامحة، وبالتالي خلق التعارض بني كون الشعب هو 
مصدر السلطات وبني اإلدارة الربانية التي تتجلى في حكم حزب ديني بعينه مبا يتطلب النقد أو 

املعارضة أو التغيير على أساس إرادة الشعب الذي سبق وأن أوصله إلى السلطة.

وميكن التوسع كثيرا في سرد حقيقة احلاجة لفهم مضمون التباينات وما تخفيه وراء الصراع 
املرأة  العامة مبا في ذلك اجتاه قضايا أساسية مثل قضية  الشعارات  وما تستره في  السياسي، 
وقضايا التعليم ومناهجه، وغير ذلك وصوال إلى تبرير استخدام العنف وإجازة القتل أحيانا استنادا 

إلى هذه املفاهيم.

إن التربية والتثقيف احلزبي الداخلي يتعاطى مع مسألة دميقراطية النظام السياسي بوصفها 
قضية غير محسومة أو أصيلة، وبالتالي يغلب على التعاطي معها التعاطي السياسي والتاكتيكي 
املباشرة،  السياسية  للمصالح  وفقا  القضية  إلى موقف جتاه هذه  االنتقال من موقف  حيث جند 
وبرغم أن ذلك أمر طبيعي حتى في بعض البلدان الدميوقراطية إال أن اجلانب التاكتيكي في ذلك 
ينبغي حسمه  الذي  األمر  السياسي، وهو  النظام  بها من كل أطراف  العملية  ال ميس أسس هذه 
واملضامني  الداخلي على أساسه وخاصة جتاه األسس  السياسي  التثقيف  وتعزيز  بصورة أوضح 

الرئيسة لهذا النظام.

دور القوى في االنقسام )فض النزاع(.
هناك جملة من االستخالصات بهذا الشأن:

الشعب منذ  تبناه حزب  املوقف  االنقسام واستمراره، وهذا  الشرعية عن مبررات  نزع   .1
الذرائع  مع  التعاطي  بعدم  أوال  العام  الرأي  تعبئة  على  يعتمد  توجه  وهو  االنقسام  بداية 
أو  املقاومة  منطلقات  من  تبريرها  مثال  من  االنقسام،  هذا  استمرار  تبرر  التي  واحلجج 
الفكر واملمارسة   الكبير على صعيد  التباين  أية قضايا أخرى،فبرغم  أو  منطلقات الشعية 
فإن ذلك يوجب وحدة النظام السياسي وتعدديته ال تبرير انقسامه وفئويته من أجل تبرير 
ممارسة السلطة، وبطبيعة احلال فإن كل هذه التبريرات التي يتبارى بها مسؤولون وقياديون 
من األطراف اخملتلفة، ال تلبث أن تعود وتتراجع أمام الدعوات للحوار أو حتقيق اتفاقات 
معينة إلنهاء االنقسام لتظهر مكانها لغة جديدة تظهر زيف التبريرات السابقة وحتى دون 

اعتبار ململ التعبئة والتحريض الذي رافق حدة الصراع.
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إن نزع الشرعية عن مبررات االنقسام الذي تطرحه ال ميثل موقفا حزبيا ضيقا بل هو موقف 
تيار واسع وهو موقف ميكن أن ينضم إليه جمهور واسع من نشطاء ومؤيدي كافة القوى، وهو 
في احلقيقة موقف الغالبية الساحقة من اجلماهير الفلسطينية، وعلى أساس هذا املدخل 

ميكن تطوير وسائل الضغط وتغيير التربية الداخلية والتعبئة باجتاه إنهاء االنقسام. 
 لقد مت لوم اليسار مثال أنه لم يستفيد من حالة االنقسام من أجل تقوية صفوفة كبديل، 
ورمبا يوجد صحة في ذلك ولكن الدور األبرز لليسار في هذه العملية يتمثل في النجاح في 
حتويل مضمون موقفه هذا إلى موقف عام دون إنتظار الكسب السريع واملباشر من ذلك 

بالضرورة.
تباينت وخاصة  أن  بعد  املفاهيم  وتوحيد  إعادة صياغة  املعاجلة  أبرز متطلبات  أن من   .2
طبيعة النظام وآليات اإللزام الذاتي واملوضوعي بهذه األسس، ومن منطلق احترام وتطوير 

القانون األساسي وعدم االرتداد عنه. 
إن هذا يعني من البداية إزالة الشكوك وااللتباسات التي رافقت حالة الصراع جتاه النظرة 
واملشاركة  التعددية  ضمان  يعني  وهذا  الدميقراطي،  النظام  وأسس  ملفاهيم  واملمارسة 
القانون  سلطة  احلريات،واحترام  واحترام  العنف،  استخدام  ونبذ  احلقيقية،  السياسية 
واحملافظة على سلطة مسلحة واحدة مهنية وغير سياسية ومحكومة بالقانون والدستور.                                                                          
طبيعة  وثانيها  األمنية  العقيدة  أولها  حساسة  قضايا  على  دقيقة  إجابات  يعني  هذا  إن 
التنسيق  يسمى  ما  فيها  مبا  اخلارجية  االلتزامات  طابع  وثالثها  القائم،  األمني  التشكيل 
املرجعية  إلى  طبعا  باإلضافة  املقاومة،  وتشكيالت  بسالح  عالقة  له  ما  ورابعها  األمني، 
القانونية والسياسية الواضحة لألجهزة األمنية وتشكيلها القيادي وتطبيق القانون اخلاص 

بعمل أجهزة األمن.
املباشر وعلى  السياسي  الهدف  التفاف على  إلى  وإلى جانب ذلك بطبيعة احلال احلاجة 
آليات حتقيقه، إن كل هذا يعني توسيع النقاش في إطار التنظيمات على التفكير باملعضالت 
التي ترافق هذه القضايا وحلولها بوصفها قضايا الميكن أن يكون رأس احلكمة فيها تنظيم 
بعينه بل هي جزء من حوار ومساهمة جماعية إبداعية باجتاه املصاحلة الوطنية األوسع 

مدى من مصاحلة التنظيمات.
3. ضرورة التعامل مع املصاحلة الوطنية كقضية مجتمعية عامة، وأن أدوار أفراد التنظيمات 
واألعضاء العاديني وجمهور التنظيمات نفسه مطلوب منهم أدوار ال تقل أهمية عن أدوار 
قيادات التنظيمات نفسها، فاالنقسام قاد إلى تفتت في نسيج العالقات االجتماعية ورافقه 
حجم هائل من املعانيات التي أصابت األفراد والعائالت واحمليط االجتماعي القريب، كما 
رافقه إذالل وإهانات إنغرزت عميقا، فضال عن ضحايا القتل العمد واإلعدامات امليدانية 

وفقدان األطراف وضحايا االعتقاالت والتعذيب الذي أدى إلى وفاة بعض املعتقلني.
إن هذه املصاحلة اجملتمعية كضرورة ال ميكن أن تتحقق دون جهد تعبوي داخلي هائل ودون 
مسعى نشط إلظهار ضرورة تغيير املفاهيم والتعبئة السابقة مبا في ذلك االقتناع باستحالة 
حسم الصراع من قبل طرف لوحده وأن الدرس األبرز هو احترام التعددية والشراكة وليس 

التحضير جلولة قادمة من الصراع.
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أين الحوار الوطني في األحزاب السياسية وبرامجها ؟
السيد عماد غياظة

رئيس دائرة العلوم السياسية في جامعة بيرزيت 

احلوار الوطني: مصلحة وطنية أم مصالح حزبية
مما ال شك فيه أن احلياة السياسية الفلسطينية واملشهد السياسي الفلسطيني يواجه حتديات 
يقترب في  الذي  الفلسطيني  السياسي  والتفاعل  الداخلي واحلراك  الوضع  وفي مقدمتها  جمة، 
حالته اليوم ما نتج عن نهاية الثورة الكبرى )1936-1939( حتى وقوع النكبة عام 1948. وعليه ال 
ميكن للمراقب واملتابع للمشهد السياسي الفلسطيني الداخلي أن يكون متفائال، على ضوء ما ينتج 
عن احلوار الداخلي احلالي، خاصة أن منطلقات هذا احلوار وأسسه وبنيته وتركيبته، ال تساعد 
تعزز  ثقافة سياسية وطنية  بناء  لتعزيز مكانة احلوار ودوره في  تراكمية  نتائج حيوية  في حتقيق 
مفهوم التعددية من جهة، ومن جهة أخرى تسهم في تكريس مفهوم القبول باآلخرين ضمن املشهد 
السياسي الفلسطيني، الذي أمسى رغبة هامشية ال تعززها تفاعالت الواقع املفروض، وسياسة 

التعامل باملثل.

 جميعا نطلق شعار الوحدة الوطنية، وشعار شركاء في النضال شركاء في القرار، واللقاء في 
أرض املعركة طريقنا للتحرر واخلالص، وجميعنا منارس سياسات واقعية ال متت ملا سبق بصلة، 
حتى أمسى احلوار جزء من املصلحة احلزبية والفصائلية ال قاعدة من قواعد املصلحة الوطنية، 
فاخلالف على املفهوم العام يسقطنا في اخلالف على اخلاص، وعليه ننطلق باخلاص على حساب 
أين جاءت هذه  الوطني، فمن  الفلسطيني، حيال احلوار  السياسي  العمل  العام، وهكذا هي حال 
الرؤية، وما هي مكانة احلوار في برامج القوى السياسية الفلسطينية، وهل مت تنظيم هذه املسألة 
في القوانني والتشريعات الفلسطينية، وما هو واقع احلال السائد واملنفذ في حال تبني هذه القوى 

نظريا للحوار الوطني كأداة تفاعل مع نظيراتها األخرى، وما هواخملرج.

احلوار والوحدة الوطنية والتعددية في النصوص الوطنية واألحزاب والقوى الفلسطينية:
للحركة  الناظمة  األساسية  واملواد  الفلسطينية،  واحلركات  األحزاب  وأدبيات  نصوص  تتناول 
والدميقراطية  للقانون  والسيادة  التعددية  قضية  الفلسطينية  والسلطة  الفلسطينية  الوطنية 
بشكل عام ودون توضيحات مناسبة وكاملة لذلك. وال تخلوالنصوص األولوية من إشارات ألسس 
ومنطلقات احلوار دون التركيز على احلوار بشكل متعمق، وبنيوي في األدبيات باستثناءات محددة 
جاءت بعد تشكيل السلطة الفلسطينية، وتأخذ شكل براكج ورؤى، وليس منطلقات وتوجهات ناظمة 

داخليا وخارجيا.

تشكيل  وسياق  ليتالئم  جاء  الذكر  سالفة  العامة  للمفاهيم  األدبيات  تضمن  أن  الواضح  ومن 
بالوطن،  الشتات  وتداخل  الفلسطينية،  الوطنية  احلركة  وطبيعة  الفلسطينية،  القوى  وتأسيس 
ومتطلبات  التحرر  العاملية حلركات  احلركة  وواقع  وتأثيراته،  واإلقليمي  وبيئته،  الذاتي  والتفاعل 
التفاعل الفلسطيني مع ذلك كله. فنجد ذلك في امليثاق القومي الفلسطيني املتأثر بالنظام العربي، 
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ووريثه امليثاق الوطني الفلسطيني وتأثير تعددية القوى املنضوية للمنظمة بعد عام 1968، وتفاعل 
هذه القوى مع احلركة العاملية التحررية، وارتباطها بقوى إقليمية حتررية ورسمية. ولطابع الشعب 
الفلسطيني وتوزعه، وخصوصية قضيته لم يستطع طرف فلسطيني من نفي طرف آخر، أوجتاوزه، 
أواحتوائه، ومما زاد التعددية القصرية تكريسا، طابع تكون احلركة الوطنية الفلسطينية، بقواها 
إال  تاريخيا  تواجد حركات اصيلة وممتدة  وما  نكسة 1967،  وبعد  وبعدها  النكبة،  قبل  املتواجدة 

معززا حلالة التعددية الواقعية، وقد ال تكون املرغوب فيها من قبل هذه احلركات السياسية.

فما حال التطور التاريخي للحركة الوطنية ومكوناتها إال جتاوبا لسياق التطور التاريخي اخلاص 
عربي  وسياق  عليه،  ذلك  يؤثر  وما  املكاني  بالتوزيع  تتأثر  الوطن،  خارج  غالبها  في  حترر  بحركة 
متناقض بني توجهيني فكريني، ونظام عاملي ثنائي القطبية، وتيار ثالث غير منحاز. يضاف لذلك 
املراحل،  الوطنية في مرحلة من  املواجهة  الوطنية حسم  املهيمن على احلركة  السياق  عدم قدرة 
فالتيار املهيمن قبل النكبة حتمل تبعات نكبة 1948، والتيار الوارث له تراجعت مكانته بعد نكسة 
1967، والتيار الوطني لم يستطع حتقيق رؤيته على أثر خسارته معاركه في 1971-1970، 1982، 

واليسار لم تتوفر له الفرصة التاريخية والزمنية النهيار النظام الدولي وامتداده األيديولوجي.

أما التيار اإلسالمي الذي لم يخالف ظهوره سمات تطور التوجهات الفكرية اإلقليمية واحمللية، 
التيار الديني إقليميا، وارتباط ذلك باحلرب الباردة، وتراجع دور ومكانة القوى  فجاء بعد ظهور 
الوطنية واليسارية، وخروجها من بيروت، وعدم قدرتها على حسم معاركها وفق برامجها وأهدافها. 
كفكر  لآلخر،  نافي  بشكل عقائدي  متميز  لكنه  العام،  بطابعه  تاريخيا غير مخالف  فورث سياقا 
متمكن بنيويا، متسلح بالوسطية السياسية املؤقتة، حلني حسم املواجهة، متخذا من جتربة إيران 

وأفغانستان منوذجا ناظما له.

نصوصها  في  اآلن  حتى  بعيدة  الفلسطينية  الوطنية  احلركة  أن  القول  الرغم مما ميكن  وعلى 
ونظمها عن قواعد ومفاهيم ناظمة ومؤسسة للحوار الوطني بشكل عقالني وبنيوي، إال أن ذلك 
الفكرية،  وتعدديته  الفلسطيني،  الشعب  لسمة  مخالفا  التاريخي  التطور  حتليل  وضمن  سيبقى 
وبنيته الثقافية واالجتماعية، مما يتطلب قيام هذه القوى مبراجعة نظمها وفكرها وصياغتها حتى 
دائرية عاجزة عن حتقيق األهداف  تراجع ونبقى في حركة  ال يصيبها ما أصاب من سبقها من 

الوطنية.

2- احلوار بني الواقع واملتوقع:
من الواضح أن أدبيات احلركات الوطنية الفلسطينية والقوى السياسية الفلسطينية حتث على 
الوحدة الوطنية ووحدة القوى العاملة في الساحة الفلسطينية، وكذلك على ضرورة تبني أسلوب 
واعتماد  الفلسطيني،  التوافق  من  األدنى  احلد  على  واالتفاق  اخلالفات  حلل  والنقاش  احلوار 
للشعب  الوالية  تأكيد  خالل  من  االقتراع  لصندوق  واالحتكام  للشعب«،  »والسيادة  التعددية  مبدأ 
واملواطنني في الوصول للسلطة، وتداولها وتقاسمها. وعلى الرغم من تبني التيار الوطني للمادة 
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)8( من امليثاق الوطني:

املادة )8(: املرحلة التي يعيشها الشعب الفلسطيني هي مرحلة الكفاح الوطني لتحرير فلسطني 
ولذلك فإن التناقضات بني القوى الوطنية الفلسطينية هي من نوع التناقضات الثانوية التي يجب 
أن تتوقف لصالح التناقض األساسي فيما بني الصهيونية واالستعمار من جهة وبني الشعب العربي 
الفلسطيني من جهة ثانية، وعلى هذا األساس فإن اجلماهير الفلسطينية سواء من كان منها في 
أرض الوطن أو في املهاجر تشكل منظمات وأفراد جبهة وطنية واحدة تعمل السترداد فلسطني 

وحتريرها بالكفاح املسلح.

وحركة حماس ورؤيتها لآلخر )م ت ف( في ميثاقها: 
املادة السادسة والعشرون:

حركة املقاومة اإلسالمية وهي تنظر إلى احلركات الوطنية الفلسطينية -التي ال تعطي والءها 
للشرق أوللغرب - هذه النظرة اإليجابية، فإن ذلك ال مينعها من مناقشة املستجدات على الساحة 
أو  انسجامها  مدى  عن  تكشف  موضوعية  مناقشة  الفلسطينية،  القضية  حول  والدولية،  احمللية 

اختالفها مع املصلحة الوطنية على ضوء الرؤية اإلسالمية.

جـ( منظمة التحرير الفلسطينية:
املادة السابعة والعشرون:

منظمة التحرير الفلسطينية من أقرب املقربني إلى حركة املقاومة اإلسالمية، ففيها األب أواألخ 
أو قريبه أو صديقه. فوطننا واحد ومصابنا  أو أخاه  أباه  أوالصديق، وهل يجفواملسلم  أوالقريب 

واحد ومصيرنا واحد وعدونا مشترك.
وتأثًرا بالظروف التي أحاطت بتكوين املنظمة، وما يسود العالم العربي من بلبلة فكرية، نتيجة 
االستشراق  وعززه  الصليبيني،  اندحار  منذ  العربي  العالم  تأثيره  حتت  وقع  الذي  للغزوالفكري 
والفكرة  نحسبها.  وهكذا  العلمانية  الدولة  فكرة  املنظمة  تبنت  يزال،  وال  واالستعمار،  والتبشير 
العلمانية مناقضة للفكرة الدينية مناقضة تامة، وعلى األفكار تُبنى املواقف والتصرفات، وتتخذ 

القرارات.

ومن هنا، مع تقديرنا ملنظمة التحرير الفلسطينية -وما ميكن أن تتطور إليه- وعدم التقليل من 
دورها في الصراع العربي اإلسرائيلي، ال ميكننا أن نستبدل إسالمية فلسطني احلالية واملستقبلية 

لنتبنى الفكرة العلمانية، فإسالمية فلسطني جزء من ديننا، ومن فّرط في دينه فقد خسر.

ويوم تتبنى منظمة التحرير الفلسطينية اإلسالم كمنهج حياة، فنحن جنودها ووقود نارها التي 
حترق األعداء. فإلى أن يتم ذلك - ونسأل الله أن يكون قريًبا- فموقف حركة املقاومة اإلسالمية 
من منظمة التحرير الفلسطينية هو موقف اإلبن من أبيه واألخ من أخيه والقريب من قريبه، يتألم 

ألمله إن أصابته شوكة، ويشد أزره في مواجهة األعداء، ويتمنى له الهداية والرشاد.

السياسية  احلركة  في  التيارين  برنامجي  بني  هواحلال  كما  الطرفني،  بني  شاسعة  الهوة  إن 



طريق إلى الدولة املستقلة

29

لذلك  أوالفكري،  العقائدي  واملنطلق  املرحلي،  الشعار  بني  هنا  التفريق  وعليه ميكن  الفلسطينية، 
ميكن القول أن واقع احلوار الفلسطيني كمرتكز رئيس للوحدة الوطنية ) املصلحة الوطنية(، أومبدأ 
تأسيسي لعالقات فلسطينية- فلسطينية، ال يغدوكونه شعارا يحقق مصالح فئوية، وال يعمل على 

حتقيق مصلحة عامة وميكن تفصيل ذلك على النحوالتالي:

الفكري والسياسي، واألدبيات ال  به واإلقرار بحقه  القبول  بالضرورة  1- وجود اآلخر ال يعني 
تعزز رؤية التعددية الفكرية، ونسبية احلقيقة، واملساحة اخلاصة لكل طرف، وما زالت األدبيات 

الفصائلية تسموا على األدبيات العامة كامليثاق الوطني والقانون األساسي وإعالن االستقالل.

ملبدأ  وهذا مخالف  الفلسطيني،  السياسي  للسياق  احلاكمة  البنية  ) احملاصصة(  زالت  ما   -2
املعتمدة،  وأسسها  للدميقراطية  ومخالفة  والقانونية،  الدستورية  النظم  في  والسلطة،  السيادة 

واخلالف هنا ليس فقط على األدوات والوسائل بل على املبدأ.

3- غياب مبدأ تداول السلطة، وإن حضر هذا املبدأ فال حرج في تداولها بوسائل غير سلمية 
حلسم اخلالف الداخلي.

4- ما زالت فكرة الثبات في التاريخ راسخة لدى القوى واحلركات السياسية الفلسطينية، وال 
يوجد تسليم منهجي بأن التغيير واجب الوقوع.

األمن،  السلطة،  على  حوار  فلسطينيا،  األصول  على  وليس  اخملرجات  على  القائم  احلوار   -5
حوار،  منه  أكثر  جدال  احلوار  من  جتعل  التي  األصول  في  حوار  ال  ولكن  وغيرها،  االنتخابات، 
التعددية، احلق في االختالف، احلقيقة النسبية، ثقافة فصل السلطات، والتداول السلمي للسلطة، 

وحرية االعتقاد والتفكير والتعبير.

6- غياب مفاهيم احترام اآلخر، وسالمة القصد، ونفي التعصب، واحلق في االختالف.

7- فسمات حوارنا الفلسطيني تتركز في التالي:

أ- حوار شعاراتي.
ب- حوار إقصائي.
ج- حوار سطحي.
د- حوار موسمي.
هـ- حوار قمعي.

و- حوار األمر الواقع واملمارسات املتبادلة.
8- للخروج من احلالة السائدة فلسطينيا قد يلزم ما يلي:

االستقالل  وثيقة  رؤية  يخالف  ال  مبا  الفلسطينية  السياسية  للقوى  الفكرية  البنية  جتديد  أ- 
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املعتمدة  األساسية  املبادئ  على  تؤكد  وطنية  وثيقة  على  والعمل  الفلسطيني،  األساسي  والقانون 
في  واحلق  احلرة،  واملساحة  التسامح  ثقافة  سوى  يعتمد  ال  ومجتمع  تعددي،  سياسي  لنظام 

االختالف، وتداول السلطة، والسيادة للشعب.

ب- اعتماد مبدأ احلوار اإليجابي كمكون أساسي للثقافة الوطنية، ويكون املنطلق وليس امللحق 
في حسم اخلالفات الداخلية.

ج- اعتماد النسبية واالحترام املتبادل، وسالمة القصد، في إطار حتديد املصلحة الوطنية.

د- تعزيز البنية اجملتمعية مبمارسات قاعدية، طالبيا نقابيا شبابيا، وحتى مدرسيا، وخاصة في 
املناهج التعليمية، والتثقيفية، والتوعية العامة.

واالجتماعي،  السياسي  اخلطاب  في  األنا،  وإعالء  الذاتي،  التفضيل  مكونات  كافة  نفي  هـ- 
القوى  ومبادئ  برامج  في  الوطني  والتضامن  املسؤولية،  وتقاسم  العامة،  الشراكة  مبدأ  وتعزيز 

السياسية الفلسطينية.

و- رفض العنف املباشر وغير املباشر، وكل ما يعزز هذه الثقافة كأداة حلسم اخلالف والفصل 
فيه، وتخويل السلطات اخملتصة باستخدامه ضمن إطار قانوني ال متايز فيه، أوخروج عنه.

مما ال شك فيه أننا كفلسطينيني مللنا مسلسل احلوار القائم، وفقدنا الثقة فيه، وحتى بعضنا ال 
يتابع حلقاته، وال ينظر أطرافه إلى ذلك نظرة بجدية أوبحساسية، فهوحوار ثنائي، مصلحي فئوي، 
فاملنطلق هامشي وليس أصيل، والهدف تكتيكي وليس بديل حقيقي، وال يخرج عن هيمنة وإمالءات 

خارجية، ونزوات ومصالح ضيقة وفئوية.

واحلركات  بالقوى  واخلاصة  العامة  والنصوص  الناظمة  املبادئ  من  مختارة  مناذج  يلي  وفيما 
السياسية الفلسطينية للداللة والتحليل. وعليها مت االستناد في حتليل املوقف والرأي.

أواًل: من مواد امليثاق الوطني:
لتحرير فلسطني  الوطني  الكفاح  الفلسطيني هي مرحلة  الشعب  يعيشها  التي  املرحلة   :)8( املادة 
ولذلك فإن التناقضات بني القوى الوطنية الفلسطينية هي من نوع التناقضات الثانوية التي يجب 
أن تتوقف لصالح التناقض األساسي فيما بني الصهيونية واالستعمار من جهة وبني الشعب العربي 
الفلسطيني من جهة ثانية، وعلى هذا األساس فإن اجلماهير الفلسطينية سواء من كان منها في 
فلسطني  تعمل إلسترداد  واحدة  وطنية  وأفراد جبهة  منظمات  تشكل  املهاجر  أوفي  الوطن  أرض 

وحتريرها بالكفاح املسلح.
املادة )11(: يكون للفلسطينيني ثالثة شعارات: الوحدة الوطنية، والتعبئة القومية، والتحرير.

املادة )25(: منظمة التحرير الفلسطينية املمثلة لقوى الثورة الفلسطينية مسؤولة عن حركة الشعب 
العربي الفلسطيني في نضاله من أجل استرداد وطنه وحتريره والعودة إليه وممارسة حق تقرير 
مصيره فيه، في جميع امليادين العسكرية والسياسية واملالية وسائر ما تتطلبه قضية فلسطني على 

الصعيدين العربي والدولي.



طريق إلى الدولة املستقلة

31

املادة )29(: املقاتلون وحملة السالح في معركة التحرير هم نواة اجليش الشعبي الذي سيكون الدرع 
الواقي ملكتسبات الشعب العربي الفلسطيني.

ثانيًا: وثيقة االستقالل:
إن دولة فلسطني هي للفلسطينيني أينما كانوا فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية، ويتمتعون 
باملساواة الكاملة في احلقوق، تصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم اإلنسانية، في 
ظل نظام دميقراطي برملاني يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين األحزاب ورعاية األغلبية 
حقوق األقلية واحترام األقلية قرارات األغلبية، وعلى العدل االجتماعي واملساواة وعدم التمييز 
في احلقوق العامة على أساس العرق أوالدين أواللون أوبني املرأة والرجل، في ظل دستور يؤمن 
بسيادة القانون والقضاء املستقل وعلى أساس الوفاء الكامل لتراث فلسطني الروحي واحلضاري 

في التسامح والتعايش السمح بني األديان عبر القرون.

ثالثًا: القانون األساسي:
مادة )2(

الشعب مصدر السلطات، وميارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على 
أساس مبدأ الفصل بني السلطات على الوجه املبني في هذا القانون األساسي.

مادة )5(
واحلزبية  السياسية  التعددية  على  يعتمد  نيابي،  دميقراطي،  نظام  فلسطني  في  احلكم  نظام 
وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية، انتخاباً مباشراً من قبل الشعب وتكون احلكومة مسؤولة أمام 

الرئيس واجمللس التشريعي الفلسطيني.

مادة )6(
واألجهزة  السلطات  جميع  للقانون  وتخضع  فلسطني،  في  احلكم  أساس  القانون  سيادة  مبدأ 

والهيئات واملؤسسات واألشخاص.

مادة )26(
أفراداً وجماعات ولهم على وجه اخلصوص  السياسية،  للفلسطينيني حق املشاركة في احلياة 

احلقوق اآلتية:

1. تشكيل األحزاب السياسية واالنضمام إليها وفقاً للقانون.

2. تشكيل النقابات واجلمعيات واالحتادات، والروابط واألندية واملؤسسات الشعبية وفقاً للقانون.

3. التصويت والترشيح، في االنتخابات الختيار ممثلني منهم يتم انتخابهم باالقتراع العام وفقاً 
للقانون.
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4. تقلد املناصب، والوظائف العامة، على قاعدة تكافؤ الفرص.

5. عقد االجتماعات اخلاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد االجتماعات العامة واملواكب 
والتجمعات في حدود القانون.

 مادة )28(
املغادرة  من  منعه  أو  إليه،  العودة  من  أوحرمانه  الوطن،  أرض  عن  فلسطيني  أي  إبعاد  يجوز  ال 

أوجتريده من اجلنسية أوتسليمه ألي جهة أجنبية. 

رابعًا: النظم الداخلية والبرامج السياسية لألحزاب والقوى السياسية الفلسطينية:
إطاللة.

1- حركة فتح:
»البرنامج السياسي 2009 الصادر عن املؤمتر السادس«



طريق إلى الدولة املستقلة

33

النظام الداخلي حلركة فتح:
املادة )13(:  إقامة دولة فلسطينية، دميقراطية، مستقلة، ذات سيادة على كامل التراب الفلسطيني 
وحتفظ للمواطنني حقوقهم الشرعية، على أساس العدل واملساواة دون متييز في العنصر، أو الدين 

والعقيدة وتكون القدس عاصمة لها.
املادة )14(: بناء مجتمع تقدمي يضمن حقوق اإلنسان ويكفل احلريات العامة لكافة املواطنني. 

املسلح  العمل  خالل  من  املعركة،  أرض  على  العاملة  الوطنية  القوى  كل  للقاء  السعي   :)20( املادة 
لتحقيق الوحدة الوطنية. 
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2- حركة حماس:
الوطن والوطنية من وجهة نظر حركة املقاومة اإلسالمية بفلسطني: 

املادة الثانية عشرة:
الوطنية من وجهة نظر حركة املقاومة اإلسالمية جزء من العقيدة الدينية، وليس أبلغ في الوطنية 
وال أعمق من أنه، إذا وطئ العدو أرض املسلمني فقد صار جهاده والتصدي له فرض عني على كل 

مسلم ومسلمة، تخرج املرأة لقتاله بغير إذن زوجها، والعبد بغير إذن سيده.

وال يوجد مثل ذلك في أي نظام من النظم األخرى، وتلك حقيقة ال مراء فيها. وإذا كانت الوطنيات 
اخملتلفة ترتبط بأسباب مادية وبشرية وإقليمية، فوطنية حركة املقاومة اإلسالمية لها كل ذلك، 
الروح وواهب  وحياة، حيث تتصل مبصدر  ولها فوق ذلك وهواألهم: أسباب ربانية تعطيها روحاً 
احلياة، رافعة في سماء الوطن الراية اإللهية لتربط األرض بالسماء برباط وثيق. إذا جاء موسى 

وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر.

الباب الرابع - مواقفنا من:
أ( احلركات اإلسالمية:

املادة الثالثة والعشرون:
تنظر حركة املقاومة اإلسالمية إلى احلركات اإلسالمية األخرى نظرة احترام وتقدير، فهي إن 
اختلفت معها في جانب أو تصور، اتفقت معها في جوانب وتصورات، وتنظر إلى تلك احلركات إْن 
توافرت النوايا السليمة واإلخالص لله بأنها تندرج في باب االجتهاد، ما دامت تصرفاتها في حدود 

الدائرة اإلسالمية، ولكل مجتهد نصيب.

وحركة املقاومة اإلسالمية تعتبر تلك احلركات رصيًدا لها، وتسأل الهداية والرشاد للجميع، وال 
نة. يفوتها أن تبقى رافعة لراية الوحدة، وتسعى جاهدة إلى حتقيقها على الكتاب والسُّ

املادة الرابعة والعشرون: 
ال جتيز حركة املقاومة اإلسالمية الطعن أوالتشهير باألفراد أواجلماعات، فاملؤمن ليس بطّعاٍن 
وال لّعان، مع ضرورة التفريق بني ذلك وبني املواقف والتصرفات. فلحركة املقاومة اإلسالمية احلق 
املطروحة مبوضوعية  القضية  في  وتبّنيه  احلق  بيان  على  والعمل  منه،  والتنفير  اخلطأ  بيان  في 

فاحلكمة ضالة املؤمن يأخذها أّنى وجدها. 

 )ب( احلركات الوطنية على الساحة الفلسطينية: 
املادة اخلامسة والعشرون:

تبادلها االحترام، وتقدر ظروفها، والعوامل احمليطة بها، واملؤثرة فيها، وتشد على يدها ما دامت 
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متعاطف  أو  بها  هومندمج  من  لكل  وتؤكد  الصليبي،  أوالغرب  الشيوعي  للشرق  والءها  تعطي  ال 
للحياة، وحتركها  واعية في تصورها  املقاومة اإلسالمية حركة جهادية أخالقية  بأن حركة  معها 
مع اآلخرين، متقت االنتهازية وال تتمنى إال اخلير للناس أفراًدا وجماعات، ال تسعى إلى مكاسب 
ٍة« )األنفال: 60( ألداء الواجب،  وا لَُهم ما اْستََطْعتُم ِمْن ُقوَّ مادية، أوشهرة ذاتية وما يتوافر لها »﴿َوأَِعدُّ

والفوز برضوان الله، ال مطمع لها غير ذلك.

فلسطني،  حترير  أجل  من  الفلسطينية،  الساحة  على  العاملة  الوطنية  االجتاهات  كل  وتُطمئن 
بأنها لها سند وعون، ولن تكون إال كذلك، قوالً وعماًل حاضًرا ومستقباًل، جتمع وال تفرق، تصون 
وال تبدد، توحد وال جتزئ، تثمن كل كلمة طيبة، وجهد مخلص، ومساٍع حميدة، تغلق الباب في وجه 

اخلالفات اجلانبية، وال تصغي للشائعات واألقوال املغرضة، مع إدراكها حلق الدفاع عن النفس.

وكل ما يتعارض أويتناقض مع هذه التوجهات فهومكذوب من األعداء أوالسائرين في ركابهم، 
بهدف البلبلة وشق الصفوف والتلهي بأمور جانبية.

املادة السادسة والعشرون: 
حركة املقاومة اإلسالمية وهي تنظر إلى احلركات الوطنية الفلسطينية -التي ال تعطي والءها 
للشرق أوللغرب - هذه النظرة اإليجابية، فإن ذلك ال مينعها من مناقشة املستجدات على الساحة 
انسجامها  مدى  عن  تكشف  موضوعية  مناقشة  الفلسطينية،  القضية  حول  والدولية،  احمللية 

أواختالفها مع املصلحة الوطنية على ضوء الرؤية اإلسالمية.

جـ( منظمة التحرير الفلسطينية: 
املادة السابعة والعشرون: 

منظمة التحرير الفلسطينية من أقرب املقربني إلى حركة املقاومة اإلسالمية، ففيها األب أواألخ 
أوالقريب أوالصديق، وهل يجفواملسلم أباه أوأخاه أوقريبه أوصديقه. فوطننا واحد ومصابنا واحد 

ومصيرنا واحد وعدونا مشترك.

وتأثًرا بالظروف التي أحاطت بتكوين املنظمة، وما يسود العالم العربي من بلبلة فكرية، نتيجة 
االستشراق  وعززه  الصليبيني،  اندحار  منذ  العربي  العالم  تأثيره  حتت  وقع  الذي  للغزوالفكري 
والفكرة  نحسبها.  وهكذا  العلمانية  الدولة  فكرة  املنظمة  تبنت  يزال،  وال  واالستعمار،  والتبشير 
العلمانية مناقضة للفكرة الدينية مناقضة تامة، وعلى األفكار تُبنى املواقف والتصرفات، وتتخذ 

القرارات.

ومن هنا، مع تقديرنا ملنظمة التحرير الفلسطينية -وما ميكن أن تتطور إليه- وعدم التقليل من 
دورها في الصراع العربي اإلسرائيلي، ال ميكننا أن نستبدل إسالمية فلسطني احلالية واملستقبلية 

لنتبنى الفكرة العلمانية، فإسالمية فلسطني جزء من ديننا، ومن فّرط في دينه فقد خسر.

ويوم تتبنى منظمة التحرير الفلسطينية اإلسالم كمنهج حياة، فنحن جنودها ووقود نارها التي 
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حترق األعداء. فإلى أن يتم ذلك - ونسأل الله أن يكون قريًبا- فموقف حركة املقاومة اإلسالمية 
من منظمة التحرير الفلسطينية هوموقف االبن من أبيه واألخ من أخيه والقريب من قريبه، يتألم 

ألمله إن أصابته شوكة، ويشد أزره في مواجهة األعداء، ويتمنى له الهداية والرشاد.

3: اجلبهة الشعبية:
اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني حزب سياسي كفاحي؛ يعمل لتوعية وتنظيم وقيادة اجلماهير 
وتقرير  العودة  حق  مقدمتها  وفي  الفلسطينية  الوطنية  احلقوق  استعادة  أجل  من  الفلسطينية 
إقامة  كهدف مرحلي على طريق  القدس  املستقلة وعاصمتها  الفلسطينية  الدولة  وإقامة  املصير 
دولة فلسطني الدميقراطية على كامل التراب الفلسطيني؛ والتي يعيش جميع مواطنيها مبساواة 
كاملة بدون متييز في احلقوق والواجبات؛ وهو يناضل من أجل إقامة مجتمع اشتراكي خالي من 
االستغالل ، قائم على املبادئ الدميقراطية واإلنسانية على طريق حتقيق مجتمع عربي اشتراكي 

موحد.
املادة الثالثة: تسعى اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني لتحقيق أهداف وحقوق الشعب الفلسطيني 
املناضلة  العناصر  صفوف  في  تضم  وهي  الفقراء،  والفالحني  العمال  مقدمتهم  وفي  وكادحيه 
الوطني  االستقالل  أجل  من  تعمل  التي  االجتماعية  والفئات  الطبقات  كافة  في  والدميقراطية 
والتقدم االجتماعي، وتناضل من أجل وحدة كل القوى والفعاليات والشخصيات الدميقراطية في 

إطار سياسي - دميقراطي موحد.

املادة الرابعة: في ضوء إدراك اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني لطبيعة املرحلة وبوصفها مرحلة 
حترر وطني ودميقراطي ،فإنها تؤمن بضرورة العمل اجلبهوي الوحدوي الدميقراطي ، الذي يشمل 
كافة القوى الطبقية والسياسية واالجتماعية صاحبة املصلحة في إجناز مهام هذه املرحلة ، وهي 

تسعى لتمكني الطبقة العاملة وعموم الكادحني وممثليهم للقيام بدورهم القيادي في هذا اإلطار.

4: اجلبهة الدميقراطية:
بطاقة تعريف باجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني         

الوحدة الوطنية
حرصت اجلبهة الدميقراطية مع انطالقتها أن تكون من بني الركائز الرئيسية في أول ائتالف 
واللجنة  الوطني  اجمللس  عضوية  وفي  املسلح«،  »الكفاح  بقيادة  الفدائي  العمل  لتوحيد  وطني 
الدورة  هذه  الى  وتقدمت   ،)69 سبتمبر   / أيلول  في  السادسة  الدورة   ( عنه  املنبثقة  التنفيذية 
موحدة«.  وطني  حترير  جبهة  في  الفلسطينية  الوطنية  والفئات  القوى  وحدة  لتحقيق  »مبشروع 
وحفزت الظروف الصعبة التي جنمت عن أحداث أيلول 70، على ادراك ضرورة االرتقاء بصيغة 
جميع  تضم  التي  تلك  الواقع  في  هي  املطلوبة  املتحدة«  »اجلبهة  أن  وأبرزت  الوطنية  الوحدة 
وعلى  ومتانة  تنظيماً  أكثر  أسس  على  بناؤها  واملطلوب  الفلسطينية  الوطنية  احلركة  مكونات 
الدورة  الى  اجلبهة  به  تقدمت  الذي  املشروع  في  الصيغة  هذه  وتبلورت  النسبي.  التمثيل  قاعدة 
التاسعة للمجلس الوطني ) متوز / يوليو1971( لبناء »جبهة حترير وطنية فلسطينية متحدة«، وفي 
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املشروع السياسي والتنظيمي املتكامل الجناز الوحدة الوطنية في اطار جبهة متحدة على أسس 
 دميقراطية الذي تقدمت به الحقاً الى الدورة العاشرة للمجلس الوطني ) نيسان / أبريل 1972(.

اتخذت اجلبهة الدميقراطية موقفاً حاسماً ضد االنقسام الفلسطيني على امتداد السنوات87-83، 
فتح  املركزية حلركة  اللجنة  قيادات  مع  وقع  الذي  الدميقراطي  التحالف  في  مبادراً  دوراً  ولعبت 
في  ينجح  لم  وإن  الذي  االتفاق  ، هذا  و84/7/9(   6/28 ( اجلزائر   - ) عدن(  اليمن  إتفاق  على 
عشرة  السابعة  للدورة  بالدعوة  م.ت.ف.  في  املتنفذ  الرسمي  اجلناح  إنفراد  ومنع  الوحدة  إعادة 
، إمنا وضع أساساً الستعادة الوحدة الحقاً في إطار  للمجلس الوطني في عمان ) 84/11/17( 
اجلبهة  عارضت  لقد   .)87 ابريل   / نيسان  في   18 الـ  الدورة   ( اجلزائر  في  التوحيدي  اجمللس 
، لكنها في الوقت نفسه تصدت  انبثق عنه من صيغ تنظيمية  نتائج مجلس عمان السياسية وما 
م.ت.ف.  داخل  عنها  رجعة  ال  انقسام  خملاطر  ودرءاً  من  خوفاً  بشرعيته  الطعن  حملاوالت  بحزم 
العربية وصراعات محاورها، وتزيل بفعل ذلك  التجاذبات  تزجها على نحوغير مسبوق في حقل 
العقبة األهم أمام تقدم احللول املنقوصة للحقوق الوطنية برعاية الواليات املتحدة. من هنا، شكل 
اجمللس التوحيدي محطة فائقة األهمية وطنياً حققت انتصاراً للسياسة الوحدوية، وتوفرت معها 
 احدى العوامل الرئيسية النعقاد شروط إنطالقة االنتفاضة الشعبية الكبرى في نهاية العام 87.

باإلطار  أطاح  أوسلوعندما  اتفاق  يد  على  أتى  الوطنية  الوحدة  له  تعرضت  الذي  الثاني  االختبار 
من  عدداً  واطلقت  بثبات  التوحيدية  سياستها  اجلبهة  فواصلت  م.ت.ف.،  الئتالف  السياسي 
أجل  من  الشامل  الوطني  احلوار  حول  مبجملها  دارت  امللموس  السياسي  سياقها  في  املبادرات 
استعادة اإلجماع الوطني حول القضايا الراهنة ومفاوضات الوضع الدائم ) 97/2، 97/5، 98/5، 
الفلسطينية  للحركة  األساس  السمة  أن  حقيقة  من  انطلقت  املبادرات  هذه   .)2000/2  ،99/4
باعتبارها مازالت تقف أمام مهام التحرر الوطني، رغم تداخلها بعد تطبيقات إتفاق اوسلومع مهام 
النضال الدميقراطي السياسي واالجتماعي، متلي - موضوعياً - صون االئتالف الوطني والنضال 
من اجل استعادة الوحدة الوطنية في اطار م.ت.ف. ، واالنقسام القائم بني »السلطة الفلسطينية« 

واملعارضة ال يلغي من حيث اجلوهر هذه احلقيقة وإن طبعها بخصائص معينة.
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5: حزب الشعب :
النظام الداخلي

 )البرنامج املعدل في املؤمتر الرابع(
الفصـل األول: احلـزب وأهـدافه

- يناضل احلزب من أجل إجناز مهام مرحلة التحرر الوطني في ظل دولة فلسطينية دميقراطية 
والتعددية  للسلطة،  السلمي  والتداول  السلطات  فصل  على  السيادة،  ترتكز  وكاملة  مستقلة 
السياسية واحلزبية، وضمان احلريات الفردية والعامة، واملشاركة الشعبية، ومساواة اجلميع أمام 

القانون، دون متييز بني الرجل واملرأة ودون متييز على أساس ديني أو مذهبي أو عرقي. 

- يحترم حزب الشعب الفلسطيني حرية االعتقاد، باعتباره شأناً فردياً خاصاً، ويناضل من أجل 
املواطنني  بشؤون  تعنى  التي  والدولة  الدين  بني  الواضح  الفصل  تقوم على  دولة علمانية عصرية 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية، حسب اللوائح والقوانني والتشريعات التي تقرها مؤسساتها 

التشريعية املنتخبة.

- تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، ونهج احلوار الوطني، وحترمي اللجوء إلى العنف في حل 
الشعبي  العمل  وأشكال  أطر  كافة  بني  للتعامل  دميقراطية  أسس  السياسية،  وترسيخ  اخلالفات 
الوطني، مبا يضمن حتقيق أوسع حشد لطاقات الشعب الفلسطيني في النضال من أجل إجناز 

أهدافه الوطنية.

ثانيًا: وحدة الشعب الفلسطيني وم.ت.ف
1- صون وحدة الشعب الفلسطيني والنسيج االجتماعي لكل مكوناته داخل الوطن وفي الشتات، 

وذلك حفاظاً على هويته وانبعاثه الوطني أمام كل محاوالت تدمير وإجهاض هذه الوحدة.

2- تعزيز مكانة م.ت.ف، كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني والتأكيد على دورها احلاسم 
في جتسيد وحدة الشعب الفلسطيني وجتسيد كيانيته السياسية والكفاحية، والتعبير عن طموحاته 
الفلسطينية  التحرر واالستقالل والعودة، وقد استحقت بنضالها والتفاف اجلماهير  وأمانيه في 

حولها مكانتها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.

3- إن هدف إقامة الدولة الفلسطينية املستقلة، واحلل العادل لقضية الالجئني الفلسطينيني 
أبواب  على  ويضعانه  الفلسطيني،  الشعب  وحدة  لتعزيز  متيناً  أساساً  ميثالن   ،194 للقرار  وفقاً 
الفلسطينية  للدولة  والدميقراطية  واالقتصادية  االجتماعية  املقومات  بناء  مرحلة جديدة هدفها 
بإجتاه  مكان  كل  في  الفلسطينيون  بها  يتميز  التي  والكفاءة  واإلبداع  التنوع  وإلستثمار  املستقلة، 

حتقيق مشروعهم الوطني.

4- إن جتديد بناء مؤسسات منظمة التحرير وتفعيل دورها إستنادا إلى وثيقة إعالن االستقالل، 
لتعزيز  املدخل  يشكل  الدولية،  الشرعية  وقرارات  والعودة،  الوطني  واالستقالل  التحرر  وبرنامج 
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وحدة الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، ومقاومة محاوالت جتزئته ومحاصرته داخل الوطن، 
والنازحني  والالجئني  والقدس  والسيادة  األرض  واملشتركة،  األساسية  الوطنية  قضاياه  وحتويل 

واالستيطان، إلى موضوعات تفاوضية متناثرة ومؤجلة.

5- إن الطريق لتجديد بناء مؤسسات م.ت.ف ، هوالطريق الدميقراطي الذي يضمن حق اجلميع 
على  الدورية  االنتخابات  مقدمتها  وفي  لذلك،  املمكنة  الدميقراطية  اآلليات  ووفق  املشاركة  في 

أساس التمثيل النسبي الكامل  للمجلس الوطني الفلسطيني، وكافة مؤسسات م.ت.ف.

البيان السياسي
التقرير السياسي الصادر عن املؤمتر الرابع آذار 2008

رابعًا: االنقسام السياسي وسبل معاجلة األزمة 
أيتها الرفيقات، أيها الرفاق

يعقد مؤمترنا هذا، في ظل أخطر حالة انقسام سياسي على الساحة الفلسطينية، فقد تعدى 
الوحدة  انقسام  نطاق  الى  والتنظيمي،   ، والسياسي  األيديولوجي،  االنقسام  نطاق  االنقسام  هذا 

اجلغرافية، وإنقسام النظام السياسي نفسه، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
ومنذ نشوء حركة حماس، وباإلختالف عن حركة اجلهاد اإلسالمي، فقد طرحت نفسها بدياًل 
أوذاك،  احلد  هذا  إلى  مختلفة  وتكتيكات  ومواقف  وتبنت شعارات  الفلسطينية،  التحرير  ملنظمة 
كمعارضة  أكملت مشوارها هذا  ثم  املوحدة،  للقيادة  موازية  بقيادة  األولى  اإلنتفاضة  وعملت في 
وبرنامجها  الفلسطينية  التحرير  ملنظمة  وكذلك  أوسلو،  الوطنية وإلتفاق  للسلطة  سياسية نشطة 

السياسي، واجملتمعي.
وقد كانت القاهرة، مسرحاً لهذه احلوارات، برعاية مصرية مثابرة، الى أن انتجت عام 2005، 
العمليات  وقف  أو  التهدئة  وتضمن   ، وحوارات  مواقف  من  سبقه  عما  هاماً  تقدماً  مثل  إتفاقاً، 
إلى  باإلضافة  اإلنتخابات،  في  املشاركة  خالل  من  السلطة  في  املشاركة  حق  وكذلك  التفجيرية، 

العمل على تفعيل م.ت.ف ومشاركة حماس واجلهاد فيها.
بعد كل هذا الوضع جاء إتفاق مكة، الذي سبقته جملة من املبادرات الشعبية والسياسية اخملتلفة، 
والتي لعب حزبنا إلى جانب القوى األخرى، دوراً واضحاً فيها،  سواء عبر  احلوار الوطني، الذي 
أسفر عن وثيقة الوفاق الوطني، أوفي مبادرة »نداء فلسطني« أوغير ذلك من الفعاليات واألنشطة.

صدامات  شكل  على  تبدأ  الذي  التدهور  استمرار  ملنع  حزبنا،  أيده  الذي  مكة،  اتفاق  أن  غير 
وحتشدات مسلحة في قطاع غزة، ودعا إلى تعزيزه مبعاجلة جوهر القضايا املسببة للصدامات 
السياسية والتنظيمية والقانونية، لم يكتب له النجاح، كما لم تنجح في ذلك حكومة الوحدة الوطنية 
التي تشكلت على أساسه، ووفقاً لبرنامج يسمح بالتعاطي مع استحقاقات اجملتمع الدولي من جهة، 

ومبعاجلة القضايا الداخلية من اجلهة األخرى.
املوقف  استمر  جهة  فمن  عوامل  جملموعة  كمحصلة  جاء  الوطنية،  الوحدة  حكومة  انهيار  إن 
اإلسرائيلي - األميركي ، في رفض التعامل مع احلكومة أوفك احلصار عنها، واستمرت الضغوط 
على األطراف اخملتلفة من أجل عدم دعم حكومة الوحدة الوطنية، مبا في ذلك األطراف العربية، 
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اخلطوات  بعض  رغم  الوطنية،  الوحدة  حكومة  على  احلصار  أوذاك  الشكل  بهذا  استمر  بحيث 
احملدودة التي متت من قبل االحتاد األوروبي وبعض الدول األخرى، للتعامل مع جزء من احلكومة 

وفي بعض املوضوعات احملددة.
إن حزبنا، وهويدرك أن هذا الصراع، له وجهه اجملتمعي والفكري إلى جانب وجهه السياسي، 
يرى أن املصلحة الوطنية والدميقراطية تتطلب إنهاء حالة االنقسام فوراً، وفقاً لالعتبارات التالية:
1- إن حزبنا يرى أن استمرار حالة االنقسام الداخلي، تضرب املشروع الوطني والدميقراطي 

للشعب الفلسطيني وللمجتمع الفلسطيني وآفاق تطوره الدميقراطي والتقدمي.
ولذلك فإن حزبنا يرى أن إنهاء حالة االنقسام لن يتأتى فقط من خالل انتظار حتقيق مصاحلة 
بني حركتي حماس وفتح، أوالتجاوب مع املبادرات التي تطلق من هنا، أوهناك، وإمنا هوفي األساس 
من  الفلسطيني  العام  الرأي  وحشد  وواسع،  حقيقي  فلسطيني  شعبي  ضغط  ممارسة  خالل  من 
أجل  حتقيق االتفاق على آلية مالئمة ملعاجلة حالة االنقسام. إن حزبنا يرى أن هذه اآللية تقوم 
على االتفاق على موعد لإلنتخابات الرئاسية والتشريعية، وتشكيل حكومة متوافق عليها، للتحضير 

لهذه االنتخابات.
2- إن الذهاب إلى انتخابات جديدة ، وملنع تكرار ما ترتب عليها، يتطلب في ذات الوقت إجناز 
إطار  في  السياسي  االنقسام  إنهاء  يتطلب  كما  ومجتمعي،  وقواعد سلوك، سياسي  تفاهم  وثيقة 
االنسجام مع الشرعية العربية والدولية لقطع الطريق على استمرار ممارسة العزل واحلصار ضد 

شعبنا، وتكرار جتربة ما بعد االنتخابات السابقة.
3- تتولى  الرئاسة الفلسطينية في هذه األثناء استعادة مقرات السلطة الفلسطينية وبحيث تتم 
إدارتها من خالل احلكومة اجلديدة، كما يجري معاجلة وضع األجهزة األمنية على أساس عدم 

احلزبية واحليادية.
في  الفلسطيني،  الوطني  للمجلس  إنتخابات  الوقت  نفس  في  هي  اجلديدة  اإلنتخابات  إن   -4
الوطني  اجمللس  في  أعضاء  هم  فيها،  التشريعي  اجمللس  أعضاء  يصبح  الفلسطينية،  األراضي 
لنتائج  القاعدة  نفس  على  الوطني،  اجمللس  من  اخلارج  متثيل  استكمال  يتم  أن  على  اجلديد، 
الطابع  يضمن  الفصائل مبا  كافة  عليها متثل  متفق  الى صيغة  باإلضافة  التشريعية،  اإلنتخابات 

االئتالفي ملنظمة التحرير الفلسطينية.
ال  والضفة،  القطاع  في  والقوانني  احلريات  انتهاك  أشكال  مختلف  احلزب ضد  نضال  إن   -5
ينطلق من مساواة الوضع القانوني لسلطة األمر الواقع في قطاع غزة غير الشرعية، وبني حكومة 
تسيير  كحكومة  تبقى  ولكنها  القانونية،  الطوارئ  حالة  إلعالن  وفقا  تشكلت  التي  األعمال  تسير 

أعمال وال متتلك مقومات وصالحيات احلكومة العادية.
6- يسعى حزبنا للعمل في هذا االجتاه مع كافة القوى واملنظمات واملؤسسات، مبا فيها احلقوقية 

والقانونية، وكذلك بالتعاون مع األطراف العربية ذات العالقة.
7- يدرك حزبنا أن شروط حل األزمة ليست هي شروط احلوار من أجل حتقيقها، وهويدعم 
حوار مباشر أوغير مباشر، من أجل حتقيق شروط حل األزمة بعد توفير صيغة مالئمة لذلك بوقف 

التحريض واالنتهاكات، ومعاجلة وضع املعابر والتهدئة، وإعادة تسليم مقرات السلطة.
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أسس المصالحة الوطنية في فلسطين.. هل من تجارب أخرى؟
السيد ناصيف معلم

مدير عام المركز الفلسطيني لقضايا السالم والديمقراطية 

مقدمة
الصهيوني  اإلحتالل  استمرار  جراء  التحديات  من  كبيرة  مجموعة  الفلسطيني  شعبنا  يواجه 
باألساس، وجراء سوء إدارتنا نحن للصراع. فهناك اجلدار الكولونيالي واستمرار دولة االحتالل 
العملية  وجتميد  السياسي  واالنفصال  النهائي  الوضع  مفاوضات  وتعثر  القدس،  مدينة  بتهويد 
البطالة  واستفحال  اإلسرائيلية،  املعتقالت  في  واملعتقلني  األسرى  عدد  وازدياد  الدميقراطية، 

وهجرة الشباب وتهميش املراة... والقائمة تطول.

إذا نظرنا للتحديات سابقة الذكر نستطيع أن نستنتج بأنها بحاجة إلى جهود وطنية ونضالية 
الفلسطينية  الدولة  جتاه  األولى  العتبة  على  أقدامنا  تضع  إجنازات  وحتقيق  لتجاوزها،  جبارة 
االعتبار  بعني  تأخذ  نضالية  عملية  وخوض  الصفوف  توحيد  عن  بديل  ال  حيث  احللم،  املستقلة 
الدول  واألخرى  اإلقليمية  الدول  ومصالح  أوضاع  ومعرفة  املوضوعية  واألخرى  الذاتية  الظروف 
في  يعيش  الدولي  النظام  وأن  األوسط خاصة  الشرق  منطقة  في  املصالح  تربطها  التي  العظمى 
آخر مراحله بإجتاه تعددية أقطابه، إال أنه وبنفس الوقت هناك حتديان أوجدناهما نحن بأيادينا، 
وإنهائهما أوجتاوزهما بيدنا نحن إذا امتلكنا أرادة وطنية وهي قضيتي جتميد العملية االنتخابية 

واالنفصال السياسي بني الضفة الغربية وقطاع غزة جراء أحداث 2007-6-14.

تتعرض هذه الورقة إلى حتدي االنفصال السياسي الذي أدى إلى تدعيم دولة االحتالل، وأضعف 
اجلانب الفلسطيني على الساحات األربع احمللية واإلسرائيلية واإلقليمية والدولية، حيث ستقترح 
التي  الساخنة  النقاشات  في  بشكل هادئ  تساهم  قد  التي  واحللول  األسس  من  الورقة مجموعة 
العادي  املواطن  لدى  برودها  بني  بالرغم  وحماس  فتح  حركتي  ممثلي  بني  آلخر  حني  من  جتري 
كذلك عن جتربة  الورقة  تتحدث  املصاحلة  هذه  يسمع حول  يثق مبا  ال  أصبح  الذي  الفلسطيني 
السياسية  القوى  كافة  توحدت  حيث  به،  يحتذى  أوكنموذج  كمثال  إفريقيا  جنوب  في  املصاحلة 
واجلماهيرية والشعبية واألهلية وأجمعت على أن »املواطنة« هي األساس احملفز والدفاع والضمير 
املتمثلة  فاملواطنة  الدميقراطية،  افريقيا  جنوب  جمهورية  لبناء  اجلميع  خالله  من  يعمل  الذي 
باحلقوق والواجبات للجميع بغض النظر عن اللون اوالدين أوالعرق أواجلنس، فإجماع كافة القوى 
أن تقدم منوذجا لشعب  التي استطاعت  القوى  بنية حتتية صلبة لدى كافة  على ذلك كان مبثابة 
مناضل عمل وضحى وانتصر على النظام العنصري الذي كان ال يقل قسوة عن االحتالل العنصري 

الصهيوني.

جتربة جنوب إفريقيا
لقد أدت نضاالت شعب جنوب إفريقيا عبر عدة عقود من الزمان إلى محاصرة النظام العنصري 
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محليا ودوليا وإقتالعه من جذوره واستبداله بنظام دميقراطي حضاري يضمن املشاركة الكاملة 
واحلقوق واملساواة لكافة املواطنني. لقد أدت الضربات املوجعة للنظام العنصري الى اإلستسالم 
وموافقته اجللوس مع احلركة الوطنية اجلنوب إفريقية، كان ذلك سنة 1989 حني أجتمع املناضل 
نلسون مانديال زعيم املؤمتر الوطني االفريقي مع بك دبليوبوتا رئيس وزراء احلكومة العنصرية، 
حيث أفضت جلسات املفاوضات بني ممثلي الطرفني على اإلتفاق على الدستور املؤقت وإجراء أول 
انتخابات غير عنصرية عام 1994. هذا وبالرغم من األحداث الدموية التي رافقت املفاوضات خالل 
املرحلة اإلنتقالية والتي استمرت 5 سنوات إال أن الطرفان اتفقوا على التفاوض بشأن املفاوضات 
الدستورية وحول الشكل الذي من املفترض أن تأخذه كافة مراحل عملية وضع الدستور، »اضافة 

الى االتفاق حول اإلجراءات امللزمة لكافة األطراف بالنسبة لعملية وضع الدستور النهائي«1.

الناخبني،  من   %85 من  أكثر  فيها  شارك  »التي  األولى  البرملانية  اإلنتخابات  إجراء  وبعد  هذا 
حيث متت العملية بشكل دميقراطي وحر ونزيه إلنتخاب أول برملان بشكل دميقراطي، والذي عمل 
بصفته جمعية تأسيسية«2. وعلى الفور قام البرملان بصفته جمعية تأسيسية بأكبر عملية توعية 
وتثقيف عبر التاريخ من أجل الوصول للمواطنني ليس فقط إلسماعهم، بل لإلستماع اليهم وحمل 
السكان،  من   %73 بتغطية  التأسيسية  اجلمعية  استطاعت  »حيث  وأحالمهم،  ومطالبهم  همومهم 
حيث مت جمع مليوني مقترح ومطلب من قبل األفراد واملؤسسات واألحزاب ومجموعات املناصرة 
ومن أصحاب املصالح«3. قامت اللجان املسؤولة اخملتلفة من اجلمعية التأسيسية باإلطالع واألخذ 
بكافة مطالب ومقترحات السكان قبل صياغة الدستور املسودة األولى من الدستور اجلديد الذي 
التي كانت قد تؤدي  الكبيرة  العام 1995. وبالرغم من اخلالفات  الثاني من  مت نشره في تشرين 
الى إدخال الدولة في صراعات دموية«. إال أن وطنية القادة ومهنيتهم العبقرية وضعوا جانبا 68 
اليومية  املفاوضات  من  عام  استمرار اخلالف حولها، وخالل  بسبب  بحثها الحقا  ليتم  موضوعا 
املاراثونية مت وضع احللول الوسطية الناجعة التي ترضي كافة األطراف قبل وضع النسخة النهائية 
من الدستور اجلديد من العام 1996«4. وحتى ال تتكر جتربة احلكومة السابقة التي كان مرجعيتها 
قامت  الثالث  السلطات  بني  الفصل  وتعزيز  القانون  وسيادة  الصالح  احلكم  اجل  ومن  البرملان، 
احملكمة الدستورية مبراجعة النسخة النهائية من الدستور، ووضعت مالحظاتها عليه قبل إرجاعه 
للجمعية التأسيسية إلدخال بعض التعديالت التي متت من قبل اجلمعية التأسيسية ثم أعيد مرة 
أخرى للمحكمة الدستورية التي اعطت املصادقة القانونية النهائية على الدستور قبل توقيعه من 

قبل الرئيسي نلسون مانديال.

إن مهمة إجناز الدستور لم تكن بالعملية السهلة، وتنازل البيض وأصحاب املصالح ممن أوجدوا 
أن  ذلك  إلى  يضاف  البسيطة.  بالقضية  تكن  لم  عروشهم  عن  بالتنازل  والقبول  االبرتهايد  نظام 
األغلبية من املظلومني لم يكونوا متجانسني، فهناك لغات مختلفة وقوميات متعددة وأديان كثيرة، 
مت  هؤالء  فكل  وغيرهم.  والوثننيني  واآلسيويني  امللونني  وجود  عن  ناهيك  جذورها،  لها  وأعراف 

1  جتربة جنوب افريقيا في تدوين الدستور، فيفيان هارت، مجلة دراسات الكترونية. ص 2 
2  نفس املصدر السابق، ص 2
3  نفس املصدر السابق، ص 2

4  لقاء االمني العام للحزب الشيوعي االفريقي الرفيق Blade مع قادة االحزاب السياسية الفلسطينية في رام الله - فندق روكي  
 .2003  
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توحيدهم في بوتقة واحدة وهي أنهم جميعا مواطني دولة جنوب إفريقيا وليس غيرها. 

السؤال املطروح اآلن: هل من أسس للمصاحلة بني حركتي فتح وحماس كالتي كانت أوتشبه ما 
كان موجودا في جنوب إفريقيا في أوآخر أيام حكم البيض العنصري؟ أعتقد أن ما هوموجودا لدينا 
كشعب فلسطيني بشكل عام، وما بني فتح وحماس بشكل خاص الكثير الكثير الذي ميكن اإلستناد 
عليه من أجل انهاء اإلنقسام واإلنفصال السياسي. فنقاط اإللتقاء في حالتنا الفلسطينيني أكثر 

بكثير من نقاط اإللتقاء في جنوب إفريقيا وأهمها ما يلي:

الهوية الوطنية
أوفتحاويون.  حمساويون  ومسيحيون،  مسلمون  نكون  أن  قبل  فلسطينيون  وأخيراً  أوالً  نحن 
يتحدث التاريخ عنا وعن وجودنا في فلسطني منذ أكثر من ستة االف عام، أي أن وجودنا القومي 
شعبنا  أن  يدرك  منا  واجلميع  فلسطني  إلى  األنبياء  مجيء  أيضا  وسبق  الديانات  سبق  والوطني 
الوجود  بأن  نتانياهو  رأسهم  وعلى  اإلسرائيليون  يتحدث  إبراهيم.  سيدنا  استقبل  الفلسطيني 
فلسطني جاء  في  أن وجودهم  إال  عام. هذا صحيح،  االف  منذ ثالث  كان  فلسطني  في  اليهودي 
بشكل احتالل، حيث حرقوا أريحا وترمسعيا وغيرها، وكنا مبواجهة دائمة معهم حتى خالل وجود 
االحتالل«  دولة  »يهودية  شعار  مواجهة  إن  عام.   71 ملدة  استمرت  التي  والسامرة  يهودا  مملكتي 
اآلن ال ميكن أن ينجح أو يواجه بخطاب ديني مبني على األسبقية الدينية في فلسطني، بل يجب 
مواجهتهم باخلطاب الوطني العلماني الدميقراطي، ألن مطالب دولة اإلحتالل تعتبر وضع العصي 
في دواليب احلضارة والتقدم، بل يريدون إرجاعنا إلى دولة الكنيسة في العصور الوسطى. علينا أن 
نتحدث بلغة احلضارة والتقدم واملستقبل، لغة الدميقراطية وحقوق اإلنسان، لغة الهوية واملواطنة 
التي جتمعنا كشعب وجتمع كل حضاريي تقدميي دميقراطيي العالم من أجل عزل دولة االحتالل 

كونها دولة صهيونية، رجعية، سلفية ال تعترف بشرعيات العالم املتحضر وقوانينه.

 اإلجماع على البرامج الثالث )السياسي والكفاحي واالجتماعي - االقتصادي(

أوال: البرنامج السياسي
الفلسطيني  الشعب  بأن  والدولي  واإلقليمي  احمللي  املستوى  على  وللجميع  متاما  واضح  بدى 
وقياداته تتطلع إلقامة الدولة الفلسطينية املستقلة على كافة األراضي احملتلة عام 1967 وتنفيذ 
كافة قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها 194 و242 و338. وهذا البرنامج ليس فقط برنامج 
الفلسطيني والذي مت اإلعالن عنه عام 1988 بصدور وثيقة إعالن االستقالل،  التحرير  منظمة 
بل هوأيضا قد يشكل برنامجا سياسيا حلركة حماس، حيث وافقت حركة حماس عام 2006 على 
وثيقة األسرى واملعتقلني الداعية إلى توحيد الصفوف وحترير األرض وإقامة الدولة الفلسطينية 
املستقلة والتي، أي وثيقة األسرى واملعتقلني ال تختلف عما جاء في مشروع السالم الفلسطيني ل 
م.ت.ف من العام 1988. والتي جاء فيها ما يلي: »واستناداً إلى احلق الطبيعي والتاريخي والقانوني 
للشعب العربي الفلسطيني في وطنه فلسطني وتضحيات أجياله املتعاقبة دفاعا عن حرية وطنهم 
واستقالله وإنطالقا من قرارات القمم العربية، ومن قوة الشرعية الدولية التي جتسدها قرارات 
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املصير  تقرير  في  الفلسطيني حلقه  العربي  الشعب  من  1947، ممارسة  عام  منذ  املتحدة  األمم 
واالستقالل السياسي والسيادة فوق أرضه.

فإن اجمللس الوطني يعلن، بإسم الله وبإسم الشعب العربي الفلسطيني قيام دولة فلسطني فوق 
أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.5

ثانيًا: البرنامج الكفاحي
ال يختلف إثنان من شعبنا الفلسطيني على أن املهمة الرئيسية واملركزية للشعب الفلسطيني تتمثل 
بالنضال ملواجهة اإلحتالل وكنسه. وألننا شعب ومجتمع كبقية شعوب العالم فلدينا اجتهادات في 
استخدام األدوات واآلليات النضالية، واجلميع يجمع بأن هذه اآلليات بالضرورة أن ال تتناقض مع 
مرجعيات عملنا السياسي املتمثلة بإقامة الدولة الفلسطينية بحدود الشرعية الدولية واملنسجمة 
الدولي  بالقانون  املشرعة  الكفاحية  اآلليات  كافة  يؤيد  فينا  اجلميع  بالتالي  الدولي،  القانون  مع 
ملواجهة ومقاومة اإلحتالل. قد يكون اخلالف حول الزمان واملكان واتخاذ القرار الذي بالضرورة 
امليداني، وذلك ألن اي عمل أوفعل على األرض يجب  أن يكون من قبل السياسي وليس من قبل 
أن يخدم األهداف السياسية التكتيكية واالستراتيجية ولشعبنا الفلسطيني ولقوانا السياسية لها 
جتربة وإضاءة ناصعة في تاريخ نضالنا الوطني، حيث كانت اجلبهة الوطنية عام 1974 متثل القوى 
السياسية الوطنية الفلسطينية بقياداتها املوحدة آنذاك، حيث كان يتم العمل والنضال بشكل وطني 

ومهني بنفس الوقت.

مراجعة بسيطة للبرامج السياسية لكافة القوى والفصائل الفلسطينية جند أن كافة هذه القوى 
تؤمن بكافة أشكال الكفاح التي شرعها القانون الدولي من أجل التحرر واإلستقالل، بالتالي ال أجد 
أي تناقض بني الفصيلني األكبر حركة فتح وحركة حماس إال تلك اخلالفات املتعلقة باملفاوضات 
واملقاومه بالرغم من أن الطرفني مارسوا املفاوضات سواء كان بشكل مباشر أوبشكل غير مباشر، 
وكال الفصيلني مارسووما زالوميارسون أشكال متعددة من املقاومة. أما احلديث عن املفاوضات، 
كان  إذا  املفاوضات  للنقاش، حيث ال ميكن رفض  أن يخضع  بالضرورة  فهذا  أورفضها،  تأييدها 
من  وتدعم  تدعمها  بل  األخرى،  اآلليات  تلغي  ال  التي  الكفاحية  اآلليات  كاحد  معها  التعامل  يتم 
يريد  كما  املفاوضات  أجل  من  املفاوضات  مع  التعامل  أما  الشعبية.  املقاومة  رأسها  وعلى  قبلها 

اإلسرائيليون واألمريكان فهذا مرفوض من قبل كافة الفصائل الوطنية.

ثالثًا: البرنامج االجتماعي - االقتصادي
بإعتقادي أن هناك الكثير من اإلتفاق أوالتوافق بني حركتي فتح وحماس، وقد يكون اخلالف 
العملية  فموضوع  أخرى.  جهة  من  التقدمية  اليسارية  والقوى  جهة  من  وحماس  فتح  بني  ما  هنا 
الدميقراطية وممارسة الدميقراطية السياسية كان عليه إجماع من كافة القوى السياسية بإستثناء 
حركة اجلهاد اإلسالمي وحزب التحرير عام 2006/2005 إبان االنتخابات الرئاسية والتشريعية 
الثانية. قد يكون اخلالف هنا على جزء من البرنامج االقتصادي االجتماعي، فحركة فتح حركة 

5  وثيقة اعالن االستقالل عام 1988. الناشر: PCPD ص 3
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وطنية علمانية تتطلع الى إقامة الدولة الفلسطينية الدميقراطية كما جاء في الفقرة 12 من وثيقة 
إعالن االستقالل، دولة املساواة بني الرجل واملرأة، دولة سيادة القانون األراضي، دولة حرية الرأي 
والعقيدة، دولة حرية عمل األحزاب السياسية. أما حركة حماس فبرنامجها االجتماعي يختلف 
كونها لديها االستعداد خلوض عملية دميقراطية انتخابية )سياسية - ليبرالية( إال أنها تريد الدولة 
اإلسالمية غير العلمانية. هذا وبالرغم من االختالف في البرنامج االجتماعي إال أن هناك اشتراك 
في الرؤيا االقتصادية احلالية، فكال احلركتني تؤيد اإلقتصاد احلر، اقتصاد السوق كون احلركتني 
قبل احلركتني عما  من  انحراف  وبالتالي هناك  الفلسطينية  الوطنية  البرجوازية  متثالن مصالح 
جاء في مرجعية العمل السياسي )م. ت. ف( املتمثلة بوثيقة إعالن االستقالل التي تتحدث عن 

االقتصاد الوطني وليس اقتصاد السوق احلر.

ترى مصاحلها  التي  والتقدمية  اليسارية  القوى  ينشأ مستقبال سيكون مع  الذي قد  فاخلالف 
وترجمة هويتها الفكرية يتمثل باإلقتصاد اإلشتراكي الذي يعزز العدالة االجتماعية.

السؤال املطروح: هل علينا نحن كفلسطينيني أن نختلف اآلن على شكل دولتنا املستقبلية ونظامها 
االقتصادي؟ 

واخلالفات  احلوارات  هذه  مثل  استمرار  ألن  جدوى  ذات  ليس  هذه  خالفاتنا  استمرار  حيث 
هوالذي يطيل عمر االحتالل ال سيما ولدينا دولتان في الهواء بسيادة منقوصة على السكان وغياب 

أي سيادة على األجواء واألرض.

ما  والتي  فتح،  حركة  عليها  وقعت  التي  املصرية  املصاحلة  ورقة  تفاصيل  في  الدخول  أريد  ال 
زالت حركة حماس في مفاوضات مع كافة األطراف ذوي العالقة ولم توقع عليها بعد. بإعتقادي 
أن قضية إنهاء االنقسام بني رئتي الوطن ال حتل مبجرد توقيع حماس على الورقة املصرية، فهناك 
تطول.  والقائمة  اإلتفاقية..  على  وإتفاقيات  متخصصة  وجلان  متعددة  وقضايا  كثيرة  تفاصيل 
فالورقة املصرية حتتوي على عدد من اإلجراءات واآلليات املفترض القيام بها من قبل حركتي فتح 
وحماس إال أن املشكلة تكمن بغياب البرنامج السياسي واآلخر الكفاحي في املبادرة املصرية، وهذا 
ما يجعلها هشة قابلة لإلنفجار وجتذير اخلالف حتى بعد التوقيع عليها، إال أن التوقيع عليها يعتبر 
مبثابة ضرورة وطنية ألن ذلك يساهم ويساعد على إنهاء اإلنقسام في حالة التعامل معها كأحد 

آالليات األخرى لتوحيد الصف الوطني.

3- ثوابت الوحدة 
في النهاية ومن أجل توحيد الصفوف وتدعيم اجلبهة الداخلية وخدمة ثوابتنا الوطنية وتعزيز 
العالم بلسان  »nation« واحدة موحدة، نتحدث مع  العالم كأُمة  حتالفاتنا، ال بد من احلديث مع 
التفاوض مع  واحد، بلسان الشرعية الدولية، وليس رفض هذه القرارات، اوالتفاوض حولها، بل 
كافة ذوي العالقة من أجل تنفيذ هذه القرارات، طبيعي هذا يلزمه وحدة الصف الفلسطيني ووحدة 
املرجعية الواحدة الفلسطينية، ووحدة وجود رؤيا للتحرر واإلستقالل، وإقامة الدولة الفلسطينية. 
ومن أجل وضع األساس للتفاوض بقوة احلق ملواجهة شعارات دولة االحتالل التي تؤمن بحق القوة 
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الغربية وقطاع غزة وذلك وفقا  ال بد من توحيد الصفوف وإنهاء االنقسام السياسي بني الضفة 
لألسس التالية:

االستقالل.  إعالن  بوثيقة  املتمثلة  عام 1988  الصادرة  الفلسطينية  السالم  اإللتزام مببادرة   -
ومبا أن هذه الوثيقة صادرة عن اجمللس الوطني الفلسطيني، ومبا أن كافة فصائل م. ت. ف ملتزمة 
بها، ومبا ان حركة حماس وافقت على وثيقة األسرى واملعتقلني التي جاءت من رحم وثيقة إعالن 
وما  الوثيقة  هذه  لرفض  الفلسطينية  والفصائل  القوى  من  ألي  مبرر  أي  يوجد  فال   ، االستقالل 

تضمنته من برنامج سياسي إلقامة الدولة املستقلة وحتقيق السالم العادل.

 - إعادة االعتبار للبرنامج الكفاحي للجبهة الوطنية من العام 1975/1974، أن مشاركة كافة 
القوى آنذاك في تلك اجلبهة )لم تكن حماس موجودة آنذاك(، وال يوجد أي مبرر ألي من القوى 
احلالية  للظروف  إخضاعه  بعد  البرنامج  ذلك  تبني  لرفض  فتح وحماس  احلالية خاصة حركتي 
التي نعيش، حيث خضع امليداني للسياسي، ومت األخذ بعني االعتبار الظروف الذاتية واملوضوعية 
واجلغرافيا والتوقيت واملهنية والوعي األمني وكافة شروط جناح أي برنامج كفاحي، فبرنامج اجلبهة 
أوببرنامج  به  واإللتزام  اآلن  البرنامج  ذلك  مراجعة  وبالضرورة  فلسطيني،  وطني  كل  برنامج  هو 

مشابه له اهدافه الواضحة واحملددة وله آلياته الكفاحية التي تخدم األهداف السياسية. 

أما حول البرنامج االجتماعي - االقتصادي فهوأيضا متضمن في وثيقة إعالن االستقالل، حيث 
أينما كانوا، فيها  للفلسطينيني  ».. ﴿ن دولة فلسطني هي  يلي:  الوثيقة ما  الفقرة 12 من  جاء في 
يطورون هويتهم الوطنية والثقافية، ويتمتعون باملساواة الكاملة في احلقوق، وتصان فيها معتقداتهم 
الدينية والسياسية وكرامتهم اإلنسانية، في ظل نظام دميقراطي برملاني يقوم على أساس حرية 
الرأي، وحرية تكوين األحزاب، ورعاية األغلبية حقوق األقلية واحترام األقليات قرارات األغلبية، 
أوالدين  العرق  أساس  العامة على  التمييز في احلقوق  واملساواة، وعدم  االجتماعي  العدل  وعلى 
أواللون أو بني املرأة والرجل، في ظل دستور يؤمن سيادة القانون والقضاء املستقل، وعلى أساس 
الوفاء الكامل لتراث فلسطني الروحي واحلضاري في التسامح والتعايش السمح بني األديان وعبر 

القرون...6

وهذا يعني أننا نناضل من أجل حترير األرض واإلنسان، وإقامة الدولة الفلسطينية الدميقراطية 
والواجبات،  املواطنة، دولة احلقوق  والعدالة االجتماعية، دولة  الوطني  العلمانية، دولة اإلقتصاد 
دولة املساواة بغض النظر عن اللون واجلنس والدين واإلنتماء السياسي. وعلينا أن نناضل في املسار 
االجتماعي واالقتصادي مبوازاة املسار الوطني السياسي، وهذا يتطلب من اجلميع بناء االقتصاد 
الوطني والسيادة عليه ومقاطعة املنتجات اإلسرائيلية وإيجاد البدائل الوطنية وباملواصفات الدولية 
وبأسعار مدعومة من احلكومة، فاالحتالل في النهاية مشروع مدر للربح لدولة االحتالل، فليصبح 

االحتالل عبئا على دولة االحتالل. 

6  نفس املصدر السابق
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4- الدين لله والوطن للجميع 
قائمة  رأس  في  واملواطنة  الهوية  موضوع  وضعت  التي  األخرى  الدول  بتجارب  نأخذ  أن  علينا 
أولوياتها الوطنية والتحررية، فنجاح جتربة جنوب إفريقيا الغاية في التعقيد »حيث تعدد املذاهب 
الى  النهاية  في  خضعت  التي  اخلالفات  من  ذلك  وغير  واأللوان  واألصول  واللغات  والديانات 
املشروع املسمى« مبشروع األمة اجلديدة »الذي هندسه نلسون منديال الذي استطاع من خالله 
جتميع السود والبيض على حد سواء رغم التنوع االجتماعي القائم، وحتديات العنف السياسي، 
والالمساواة والفقر والعنصرية التي كانت سائدة.«7 حيث يالحظ املطلع على دستور جنوب إفريقيا 
اإلنتخاب  وحق  فاملواطنة  املرأة.  أي متييز ضد  وكذلك غياب  أي متييز عنصري،  يالحظ غياب 
جلماعات  السابق  في  كان  كما  وليست  لألفراد  حقوقا  متثل  كلها  أصبحت  واحلرية  واملساواة 
الدينية والثقافية واللغوية واجلنسية لألفراد  وأقليات أو عرقيات، وعلى هذا األساس فاحلقوق 

مكفولة ومحمية ضد التميز من قبل الدولة مبوجب قانون احلقوق.

جاء في املادة التاسعة بند1 »اجلميع سواسية أمام القانون ولكل شخص احلق في التمتع بحماية 
متساوية وفي االستفادة من القانون. أما البند الثالث من نفس املادة فقد دخل في التفاصيل حيث 
جاء فيها: ال يجوز للدولة أن متارس متيزا مجحفا بشكل مباشر أو غير مباشر، ضد أي شخص 
بسبب العنصر أو النوع االجتماعي أو اجلنس أو احلمل أو احلالة االجتماعية أو االصل العرقي أو 

االجتماعي أو اللون أوووو«8.

أما الفصل األول من الدستور الذي يحمل عنوان أحكام التأسيس والذي يتحدث عن حقوق املرأة 
املتساوية مع الرجل، حيث جاء فيه »جمهورية جنوب إفريقيا دولة دميوقراطية ذات سيادة تقوم 

على القيم التالية: بند ب« عدم التفرقة بني املواطنني على أساس النوع أو اجلنس«9.

ومت األخذ كذلك بحقوق األقليات التي ترى من حقها ممارسة شعاراتها الدينية، جاء في املادة 
الواحدة والثالثني بند1بعنوان )اجلماعات الثقافية والدينية واللغوية( حيث جاء فيها ما يلي: ال يجوز 
حرمان األشخاص الذين ينتمون إلى جماعة ثقافية، أو دينية أو لغوية معينة، من احلق مع األعضاء 

اآلخرين في تلك اجلماعة في التمتع بثقافتهم وإقامة شعائرهم الدينية واستخدام لغتهم«10

بارزاً ومهما في إنهاء الصراع وخلق مجتمع   لقد كان للمجتمع املدني في جنوب إفريقيا دوراً 
دميقراطي جديد، »حيث كان اجملتمع املدني يشكل قوة موازنة لالنقسامات السياسية والعنصرية 
املؤقت،  الدستور  االطالع على مسودة  املواطنني في  الراسخة«11. حتدثنا عن مشاركة  واحلزبية 
والحظنا الكم الهائل من مطالب املواطنني واقتراحاتهم التي وصلت إلى مليوني مطلب ومقترح. 
نعم، قامت األحزاب السياسية بإنتاج ذلك الدستور، لكن منظمات اجملتمع املدني عملت ليال ونهاراً 
يكن  لم  إفريقي  اجلنوب  املدني  فاجملتمع  الشعب،  إلى  السياسية  القيادات  رؤيا  إيصال  أجل  من 
للتغيير، فقد  القائم، بل كانت أدوات فاعلة  النظام السياسي واالجتماعي  قالع وحصون حلماية 

7  التعددية الثقافية في جتارب الدول املعاصرة - منوذج جنوب افريقيا - محمد بن جماعة. ص 1
8  دستور جنوب افريقيا

9  نفس املرجع السابق
10  نفس املرجع السابق

11  جتربة جنوب افريقيا في تدوين الدستور. مرجع سبق ذكره ص3
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عملت املؤسسات األهلية على األرض، وفي أوساط الفقراء واملهمشني واملظلومني وضحايا النظام 
العنصري، واستطاعت أن حتفز املواطنني لرفع أصواتهم وإيصاله إلى صانعي القرار، لم تتحدث 
الشباب  بإسم  تتحدث  لم  واملهمشة،  الفقيرة  التجمعات  بإسم  اإلفريقي  املدني  اجملتمع  منظمات 
والنساء وأصحاب املصالح، بل قامت بحمالت التوعية وعميات التدريب التي أثرت في املواطنني 
حاله  عكس  وهذا  قبل،  من  إفريقية  دولة  أي  تشهدها  لم  بثقة  حالهم  بلسان  يتحدثون  وجعلتهم 
في نسبة املشاركة الكبيرة في انتخابات عام 1944، »فمشاركة الشعب كانت قوية ألنه أدرك أن 
هناك جدية في القضايا املطروحة«12، وإدرك الشعب بأنه ديناموالتغيير، فاجملتمع املدني وصل 
الى اجلميع رغم تعدد األعراق والثقافات واألديان واأللوان، يجمعه قضية واحدة تتمثل في حقوق 
املواطن اجلنوب افريقي بغض النظر عن االختالف، »فهناك 79.6 % من السود و9.1% من البيض 
ال  فهم  متجانسة،  السود  من  األغلبية  تكن  لم  وباملناسبة  الهنود،  من  و%2.5  امللونني  من  و%8.9 
يشكلون وحده ثقافية واحدة وال لغة متجانسة، فمن بني 11 لغة معترف بها رسميا في البالد يتكلم 
السود 9 لغات مختلفة، ولغة الزولواألكثر استعماال ال تشكل سوى 23.8% فقط. أما على املستوى 
الديني فيشكل املسيحيون ثلثي عدد السكان ومن طوائف مختلفة، والثلث اآلخر هومن املسلمني 

واليهود والهندوس ومن الوثنيني.«13

أما حول وحدة أغلبية الشعب اإلفريقي ملواجهة النظام العنصري، حيث لم تكن هذه الوحدة في 
الستينات والسبعينات من القرن املاضي، بل تطورت في ثمانينات وبداية تسعينات القرن املاضي، 
فقد متيزت التشكيالت االجتماعية اجلنوب إفريقية بعدد كبير من الصراعات، فالصورة النمطية 
تاريخ  أن  األمر  حقيقة  أن  إال  والبيض،  السود  بني  الصراع  عن  تتحدث  التي  إفريقيا  جنوب  عن 
الدولة يشير لوجود عدة صراعات ذات أبعاد مختلفة، ثقافية واثنية ودينية ولغوية بني قبائل السود 
انفسهم، إال أن حدة الصراع األخير الذي نشأ بني البيض والسود والذي قام على التمييز العنصري 

هوالذي حكم بتغييب معظم أشكال التفرقة والصراعات الداخلية بني السود. 

قيادات  من  هناك  املناضلني  جهود  لوال  تفشل  قد  كانت  إفريقيا  جنوب  في  الوحدة  جتربة  إن 
التعليم  في  واالهتمام  الشعب  قدرات  تدعيم  همهم  كان  الذي  الدين  ورجال  املعتقالت  ومحرري 
ملكية  تعتبر  كانت  املثال  املتزوجة على سبيل  فاملرأة   « والظلم،  التهميش  دائرة  املرأة من  وإخراج 
واجتماعية  سياسية  كاملة  حقوق  لها  مواطنة  فهي  اآلن  أما  زوجها،  موت  بعد  ألخيها  خاصة 

واقتصادية ومدنية«14.

بإختصار شديد جداً، استطاعت قيادة ومثقفي جنوب إفريقيا إلى إيجاد نقلة نوعية تاريخية في 
وطنهم، »واألساس في ذلك تعبئة الشعب بالقيم الدميقراطية احلضارية والقيم اإلنسانية، »حيث 

كانت العنصرية في املاضي تستند على اللون، أما اآلن فتستند على القيم«15 

التي حققها شعب وقيادة جنوب إفريقيا إال أنه وما زال  هذا وبالرغم من اإلجنازات العظيمة 
هناك كم من املعضالت التي بحاجة إلى حلول بالرغم من وجود دستور غاية في العصرية، »فهناك 

12  نفس املصدر السابق
13  التعددية الثقافية في جتارب االدول املعاصرة. مصدر سبق ذكره 

14  مقابلة اجريت مع السيد M.V Nieterk، مستشار في ممثلية جنوب افريقيا 2010/10/27 رام الله
15  نفس املصدر السابق2010/10/27 رام الله
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مشكلة في تطبيق القانون وتنفيذه، وهذا راجع لعدة أسباب أهمها اإلنتقال من الثورة إلى الدولة 
واحلكم«16.

وأهم هذه املعضالت تتمثل اآلن في ارتفاع نسبة البطالة في صفوف البيض التي تصل إلى %14، 
إضافة إلى الهجرة ليس للبيض فقط، بل وللسود أيضاً خاصة بعد فتح احلدود. والسؤال املطروح 
أمام احلكومة هناك: كيف ميكن إرجاع املهاجرين؟ »طبعا اإلجابة تتمثل في توفير الوظائف واألمن 

معاً«17. فهناك الكثير من القضايا التي بحاجة الى حلول. 

 ونحن في فلسطني ال يوجد لدينا كافة هذه التعقيدات التي حلت في جنواب إفريقيا، بل علينا 
البدء واملباشرة في وضع امليثاق االجتماعي »الدستور« الذي ميثل كافة الفلسطينيني بغض النظر 
عن إنتمائاتهم السياسية أواأليديولوجية. وإذا كان من خالفات فلنأجل خالفاتنا لتحل بعد حني، 
إفريقيا  جنوب  في  السياسية  فالقوى   ،%90 من  أكثر  يشكل  والذي  عليه  هومتفق  مبا  ولنتحرك 
واجهت صعاب جمة اال أنهم جتاوزوا ذلك من خالل الدستور املؤقت الذي أجريت على أساسه أول 
انتخابات غير عنصرية عام 1994، إال أن النزول للشارع وللشعب ومشاركة الشعب في إتخاذ القرار 
من خالل نشر مسودة الدستور التي وصلت الى 73% من الشعب والذي رد مبليوني مقترح، حيث 
استطاعت القيادة السياسية وخالل سنتان أن تضع الدستور بشكله النهائي في نهاية عام 1996. 
فاخلالفات في جنوب إفريقيا مت حلها خالل املرحلة االنتقالية حيث استمر احلوار ملدة 5 سنوات. 

5- ما العمل
احملتلة  فلسطني  في  السياسي  االنقسام  الستمرار  جوهرية  خالفات  أي  يوجد  ال  أنه  أعتقد 
بإستثناء مصالح بعض املتنفذين البعيدة عن املصالح الوطنية العليا، فعندما نتحدث كفلسطينني 
نتفق، أما إذا أدخلنا الدول اإلقليمية ذات املصالح اإلستراتيجية في إستمرار خالفاتنا فنحن اذا ال 

نتحدث كفلسطينيني بل نتحدث كوكالء لهذه الدول. 

البيت  وترتيب  الداخلي  الصف  توحيد  من  بد  ال  واحد  سياسي  وبرنامج  لسان  في  وللحديث 
الفلسطيني والعمل على تعزيز صمود شعبنا في ساحته احمللية، وجتنيد الدعم السياسي لبرنامجا 
الوطني من الساحة اإلقليمية، ودعم أصدقائنا وتعزيز حتالفنا على املستوى الدولي، إضافة إلى 
إسرائيل.  داخل  اإلسرائيلي  السالم  معسكر  وتدعيم   -1948  - الداخل  في  اآلخر  نصفنا  تفعيل 
واألهم من هذا وذاك النضال على كافة املسارات التي توصلنا للنحرر واالستقالل، وعدم التمترس 
في مسار واحد، فاخليار الوحيد يجلب الدمار، أما اخليارات اخملتلفة فتجلب الضغوطات على دولة 
االحتالل، وأهم هذه املسارات يتعلق بحمل فتوى الهاي من العام 2004 ودحرجتها إلى اجلمعية 
الواليات املتحدة  العامة بعد معارضة  إلى اجلمعية  ثانية  الدولي، والرجوع  العامة ومجلس األمن 
يالفيتو ووضع فتوى الهاي على سكة قرار »االحتاد من أجل السالم« رقم 377 واستصدار قرار 
لتحويل ما جاء في الفتوى إلى قرار أومجموعة قرارات ملزمة لدولة اإلحتالل، فالواليات املتحدة 
ليس لديها سوى صوت واحد في اجلمعية العامة وال مجال وال وجود لنظام الفيتوهناك. كل هذا ال 

16  نفس املصدر السابق2010/10/27 رام الله
17  نفس املصدر السابق2010/10/27 رام الله
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ميكن أن يتم ونحن منقسمون، كل هذا ال يعني شيء ونحن لسنا موحدون، وحتى نتوحد وفي وقت 
قصير ال بد من أخذ التوصيات التالية بعيني االعتبار كونها تساهم في تهدئة النقاش الساخن بني 

حركتي فتح وحماس.

6- التوصيات
أوال: توحيد مرجعيات املصاحلة 

توقيع اتفاق بني كافة فصائل م. ت. ف. وحركة حماس على االلتزام ببرنامج السالم الفلسطيني 
املستند على وثيقة إعالن االستقالل من العام 1988، علينا أن نتوحد في البرنامج السياسي إلقامة 
الدولة الفلسطينية في كافة األراضي احملتلة عام 1967 وتنفيذ كافة قرارات الشرعية الدولية ذات 
العالقة وعلى رأسها 194 مع احتفاظ كل فصيل من الفصائل ببرنامجه االجتماعي واالقتصادي 
والتربوي وغير ذلك من البرامج والتوجهات والرؤى. فاملطلوب توحيد الرؤى السياسية وااللتزام 

برؤيا وثيقة إعالن االستقالل.

توحيد الصفوف في برنامج كفاحي موحد يعزز املقاومة الشعبية ويستند على جتربة الفصائل 
الوطنية في اجلبهة الوطنية من العام 1974 من خالل تشكيل قيادة وطنية موحدة نضم كافة الفصائل 
الوطنية للكفاح من أجل حتقيق األهداف الوطنية التي تضمنها برنامج السالم الفلسطيني. يضاف 
إلى ذلك االستمرار والسير قدما باجتاه االستقالل االقتصادي والسيادة االقتصادية والتخلص من 
تبعية اقتصادنا لالقتصاد اإلسرائيلي ليس فقط من خالل حملة املقاطعة للمنتجات اإلسرائيلية، 
ثروتنا  أن  االعتبار  بعني  اخذين  الوطنية  االستثمارات  وزيادة  الدعم  جتنيد  خالل  من  وأيضا  بل 

احلقيقة تكمن في قطاع الزراعة والسياحة والشباب.

إيقاف جتميد العملية الدميقراطية، وإجراء االنتخابات الرئاسية والبرملانية واحمللية، حيث ال 
داعي إلنتظار املصاحلة، فلنأخذ منوذج جنوب إفريقيا في انتخابات عام 1994 والتي متت خالل 
املرحلة االنتقالية والتي استندت إلى دستور مؤقت، فبامكاننا االن ان نتفق على العديد من القضايا 

ولنأجل خلفاتنا بعد االنتخابات لإلتفاق على دستور نهائي بعد إجناز عملية املصاحلة النهائية.

ثانيا: االستفادة من جتربة املصاحلة في جنوب إفريقيا 
بالرغم من إحترامي ملا قدمه العرب بشكل عام ومن قبل اإلخوة املصريني بشكل خاص إلنهاء 
االنقسام، وبالرغم من تأييدي للورقة املصرية وضرورة توقيعها من قبل حركة حماس كما فعلت 
حركة فتح، إال أن لدي قناعة بأن توقيع حركة حماس على الورقة املصرية ال يوحد شطري الوطن 
بالسرعة التي يتخيلها البعض. من هنا علينا أن ندرك مصاحلنا الوطنية، وعلينا أن نعزز حتالفاتنا 
االقليمية والدولية، وعلينا أيضا أن نستفيد من التجارب الدولية األخرى وعلى رأسها جتربة اإلخوة 

والرفاق في جمهورية جنوب إفريقيا وذلك من خالل ما يلي:

اللغات  وبكافة  مكان  كل  في  املتوفرة  والوثائق  املراجع  من خالل  إفريقيا  جنوب  دراسة جتربة 
واإلتفاق داخلياً بني كافة الفصائل الفلسطينية بإعطاء دور مميز للشعب اجلنوب إفريقي وحلكومته 

وممثليها دوراً مهماً في عملية االستفادة من جتربتهم الناجحة في مجال املصاحلة.
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دراسة املقترحات اإلفريقية التي تقدموا بها للمساهمة في عملية املصاحلة ومساعدتهم بفتح 
أبواب فصائلنا السياسية وتزويدهم باملعلومات وإطالعهم على كافة مراحل عملية املصاحلة التي 
دور  للعب  اآلخر  الضوء  وإعطائهم  واليمن،  ومكة  القاهرة  في  سنوات  ثالث  من  أكثر  منذ  بدأت 
الوسيط في عملية املصاحلة. لقد أثبتت األحداث بأن الوسيط األمريكي ووكالئه في املنطقة بأن 
الواليات املتحدة وحلفائها ال ميكن أن يكونوا طرفا نزيها ال في مجال املصاحلة الوطنية، وال في 
مجال الصراع مع إسرائيل. أما اصدقائنا في جنوب إفريقيا وبالرغم من عالقاتهم مع إسرائيل إال 
أنهم مؤهلني للعب دور الوسيط النزيه في عملية املصاحلة الداخلية. فهم يعرفون معنى العنصرية 
واالضطهاد والظلم واملعاناة، وهم تاريخيا مناصرين لقضيتنا الوطنية حتى خالل مرحلة حتررهم 
الوطنية وخالل حكمهم الدميقراطي. يضاف إلى هذا وذاك أنهم يعرفون معنى ومشاكل ومعضالت 
بعض  من  يعانون  زالوا  ما  وأنهم  خاصة  احلكم  مرحلة  إلى  الوطني  النضالي  العمل  من  االنتقال 
األمراض التي تعافى منها نحن بانتقالنا أوانتقال جزء منا من مرحلة النضال إلى كرسي احلكم. 
وهذا الدور بإعتقادي أنه مرحب به من قبل كافة الفصائل السياسية الفلسطينية، وبنفس الوقت ال 

يتعارض مع جهود املصاحلة اجلارية حاليا. 

ثالثا: تطوير املسودة الثالثة املنقحة للدستور الفلسطيني
الوقت  باعتقادي حان  أكثر من سبع سنوات،  الثالثة  الدستور  لقد مضى على جتميد مسودة   
مواطن  كل  حق  فمن  املسودة،  هذه  حول  وممثليه  الشعب  مطالب  وجمع  إصغاء  بحملة  للقيام 
فلسطيني أن يشارك مشاركة فاعلة وكاملة في بناء مستقبله ومستقبل أبناءه، ومبا أن هذه املسودة 
لنتوحد  النواقص واإلجحافات، فهناك ضرورة  الفجوات، وكم آخر من  حتتوي على كم هائل من 
حتت سيادة القانون في ظل دستور دميقراطي حضاري يصل لتوقعات شعبنا ويليق بنضاالته، وهذا 
بحاجة الى عقد االنتخابات التشريعية الثالثة واعتبار اجمللس التشريعي جمعية تأسيسية للقيام 
مبهمة اإلصغاء وجمع املطالب وإصدار املسودة الرابعة التي بالضرورة أيضا أن تعرض على محكمة 
بدورهم سيضعون  الذين  املستقلني  واألكادميني  واملهنيني  القضاة  قبل  من  تشكيلها  يتم  دستورية 
مالحظاتهم عليها قبل مصادقتها من قبل اجمللس التشريعي )اجلمعية التأسيسية( ونشرها بعد 

التوقيع عليها من قبل الرئيس الفلسطيني املنتخب.  
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الخطاب الديني ودوره في تعزيز الحوار الوطني
السيد حمزة ذيب

عضوفي مجلس الفتوى األعلى في فلسطين 

توطئة
في  ذلك  أكان  أكثر سواء  فيه  الكثير وحتدثت  الشيء  املوضوع  كتبت في هذا  أن  لي  لقد سبق 
محطات التلفزة الفضائية، أوعبر املقاالت الصحفية األسبوعية، أواجملالت الدورية، أواحملاضرات 

العامة واجلامعية، أوغير ذلك من وسائل التعبير املتعددة.

ومما كتبته في هذا املضمار في جانب احلوار والوفاق واالتفاق الوطني ما كان ذلك حتى قبل 
االنقسام والفسخ اجلغرافي في الوطن الواحد، وذلك منذ أن كادت الفتنة أن تطل برأسها، ومن 
فتح  العالقة بني  تكون  أن  »لهذا يجب  كان حتت عنوان:  ما  كتبته في هذا اجملال  ما  وأهم  أوسع 

وحماس عالقة حوار وتعاون وتفهم«. )1(

أي  ولغاية 2006/6/16م   - بتاريخ 2006/2/2م  بنشرها  بدأت  مقالة  إحدى عشرة  في  كانت 
خمسة أشهر.

 /15 عدد  أمجاد  مجلة  في  ذلك  نشرت  شرعي  واجب  الوطنية  املصاحلة  أن  كتبت  كما 
نيسان/2010م، وكانت املقالة افتتاحية هذا العدد.

وها أنا أحتدث اليوم عن دور اخلطاب الديني في تعزيز احلوار وتعزيز سبل الوفاق واإلتفاق، 
والرضا، وحتسس سبل  املودة  الوطنية، وحتسس سبل  اللحمة  الديني في جتذير  ودور اخلطاب 
العدالة بأنواعها السياسية، اإلجتماعية، اإلقتصادية، والتربوية، ودور اخلطاب الديني في تقبل 

اآلخر وسعته.

وقبل أن أتناول موضوعي هذا باحلديث أنا أدرك متاماً أن املشكلة في احلوار هي مشكلة طرفني 
ال طرف واحد، فاملشكلة في هذا اجلانب ليست عندنا كفلسطينيني وحسب، بل وفي كل مجتمع فيه 
خالف أوانقسام. مبعنى ال بد حني طرحنا للحوار وتبنينا له ورغبتنا في هذا األمر الهام أن يكون 
لدى كل طرف من احملاورين أواملتحاورين استعداد لتفهم وتقبل اآلخر. وضرورة أن يكون لدى كل 
طرف سياسة االحتواء لآلخر في حالة قوته وضعف اآلخر، ال سياسة اإلقصاء والتهميش، ال بل 
وقد تصل األمور إلى حد املالحقة والسجن وإغالق املؤسسات. مبعنى تنتقل أطراف احلوار إلى 
حالة من العداء واإلستعداء وحالة من الفتنة والصراع واإلقتتال الداخلي. وهذه طامة كبرى، وهي 
احلالقة. وهنا تكون قد حلت املصائب والويالت وهدد الوطن برمته، وغدى الشعب بكل أطيافه في 

مهب الريح، وهنا يذهب الصالح والطالح، واملفسد واملصلح، والبر والفاجر، والعسكري واملدني.

فلم يقبل الشعب احلضاري وتقبل الفئات والفصائل واألحزاب الواعية أن تصل بنفسها وقضيتها 
وشعبها إلى هذه الدرجة من استئصال للذات وتدمير للنفس بالنفس، واالنتحار من قبل الذات؟
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هل ما يجري على سبيل املثال في الصومال حكمة وعقل وسداد ورشد، أم هو دمار واستئصال 
وحمق وجنون؟ هل الفنت املذهبة للقوة هنا وهناك داللة على عمق في التفكير، ورجاجة في العقل، 

وتدبر لألمور وتبصر للعواقب؟

التطبيق العملي هو األهم
نحن جميعاً من الناحية النظرية متفقون. ولكن ما مدى هذا االتفاق حني التطبيق العملي وعلى 

أرض الواقع؟

ومثاليات نحن  وآراء قيمة  ينظر بعضنا على بعض عبر نصوص  مبعنى نحن لسنا بحاجة ألن 
كأطراف متنازعة في منأى عن مضامينها وليست عندنا فلسفة التقبل لهذه اآلراء أوالنصوص من 
الناحية العملية. كما ال يصح أن نلزم طرفاً دون آخر، أونحمل طرفاً املسئولية كلها ونبرأ طرفاً آخر 
من كل املسؤوليات. إذا أردنا احلوار احلقيقي يجب أن يصغي بعضنا إلى بعض، ولدينا االستعداد 

للتجاوز والتنازل، وتفهم وتقبل اآلخر، واالعتراف باحلقوق واملسئوليات املتبادلة. 

وأن  واحلقيقة،  احلق  كل  بامتالك  قناعة  وعنده  احلوار  مائدة  على  طرف  يجلس  أن  يجوز  ال 
الطرف اآلخر هواخملطىء واملفرط واملقصر.

قال تعالى: »وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على األخرى 
فقاتلوا التي تبغي حتى تفىء إلى أمر الله. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله 

يحب املقسطني«. )3(

قال العالمة الشوكاني في تفسير هاتني اآليتني:
واملعنى: أنه إذا تقاتل فريقان من املسلمني فعلى املسلمني أن يسعوا بالصلح بينهم ويدعوهم إلى 
حكم الله، فإن حصل بعد ذلك التعدي من إحدى الطائفتني على األخرى ولم تقبل الصلح وال دخلت 
فيه، كان على املسلمني أن يقاتلوا هذه الطائفة الباغية حتى ترجع إلى أمر الله وحكمه، فإن رجعت 
يعدلوا  أن  املسلمني  الله وحكمه، فعلى  كتاب  إلى  الدعوة  بغيها وأجابت  الباغية عن  الطائفة  تلك 
بني الطائفتني في احلكم ويتحروا الصواب املطابق حلكم الله، ويأخذوا على يد الطائفة الظاملة 
حتى تخرج من الظلم وتؤدي ما يجب عليها لألخرى. ثم أمر الله سبحانه املسلمني أن يعدلوا في 
كل أمورهم بعد أمرهم بهذا العدل اخلاص بالطائفتني املقتتلتني، فقال: »وأقسطوا إن الله يحب 
املقسطني« أي اعدلوا إن الله يحب العادلني، ومحبته لهم تستلزم مجازاتهم بأحسن اجلزاء أ.هـ. )4(

وقال جل شأنه في معرض احلض على الوحدة ورص الصفوف واللحمة اجملتمعية بني املسلمني: 
»واعتصموا بحب الله جميعاً وال تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بني قلوبكم 

فأصبحتم بنعمته إخوانا«.)5(

وحتمل هذه اآلية أمراً وهو »واعتصموا« وتوكيد معنوي وهولفظة »جميعاً« ثم نهي عن الفرقة 
واإلختالف اللذين يولدان اخلصومة والعداوة وهوقوله سبحانه »وال تفرقوا«.
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والتئام  واحتادها،  واألمة،  الشعب  كلمة  جتميع  ضرورة  في  الداللة  هذه  من  أقوى  داللة  فأية 
شملها، وعدم السماح بتفسخها وانقسامها وفرقتها، واختالف كلمتها؟.

قال العالمة القرطبي في تفسيره عند هذه اآلية:

فإن الله تعالى يأمر باأللفة وينهي عن الفرقة فإن الفرقة هلكة واجلماعة جناة.

وقال أيضاً:
الله إخوانا، فيكون ذلك  للهوى واألغراض اخملتلفة، وكونوا في دين  معناه: وال تفرقوا متابعني 
منعاً لهم عن التقاطع والتدابر. ودل عليه ما بعده وهوقوله تعالى: »واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم 
أعداء فألف بني قلوبكم فأصبحتم بنعته إخوانا«. وليس فيه دليل على حترمي اإلختالف في الفروع، 

فإن ذلك ليس اختالفاً، إذ اإلختالف ما يتعذر معه اإلئتالف واجلمع أ.هـ. )6(

واآلراء واجلهود،  الكلمات  والفرقة واإلنقسام وتشتت  املنازعة  وتعالى عن  تبارك  الله  نهى  كما 
تفرق الصف، وعدم اإلحتاد، فقال سبحانه: »وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم«. )7(

قال العالمة ابن كثير في تفسير هذه اآلية:
أي  ريحكم(  )وتذهب  وفشلهم  لتخاذلهم  سبباً  فيكون  فيختلفوا  أيضاً  بينهم  فيما  يتنازعوا  وال 

قوتكم وحدتكم وما كنتم فيه من اإلقبال* أ.هـ )8(

وهناك  واخلالف.  النفور  فجوات  وتقليص  احلوار  تعزيز  على  تؤكد  كلها  نصوص  بعض  هذه 
نصوص أخر من السنة النبوية تدعوإلى الصفح والعفووالتسامح. وتدعوإلى اخلير والتواصل مع 
اآلخر، وهذا كله يصب في مصب احلوار الوطني، ويقصي ثقافة العنف واستخدام القوة وسطوة 

البطش واإلرهاب.

ومن هذه النصوص على كثرتها:
ــــــــــــــــــــــــــ

* أي من اإلقبال على العدو. مبعنى أن التنازع يفضي إلى الفشل وضعف املواجهة مع األعداء.
»صل من قطعك وأعط من حرمك، واعف عمن ظلمك«. )9(

يقابل  أن  املرء  على  بل  بالسيئة  السيئة  إتباع  وعدم  اآلخرين،  مع  للوصل  صريحة  دعوة  وهذه 
السيئة باحلسنة، فيصل من قام بقطيعته، وإعطاء الذي حرمه، وأن يعفوويصفح عمن ظلمه. فإذا 

كانت دعوة الدين احلنيف في وصل الذي يقطع 

التوجيه  وتوجيهه  احلنيف  الدين  بدعوة  حينئذ  فكيف  ظلم،  والعفوعمن  حرم،  الذي  وإعطاء 
الكرمي للناس في تعاملهم مع من وصلهم وإعطائهم من لم يحرمهم، والعفوومحبة من لم يظلمهم؟ 

أليست آكد ومن باب أولى أن تكون هكذا أخالقيات تعامل الناس بعضهم مع بعض؟
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بقوله:  والتربوية  العظيمة  توجيهاته  عليه  الله  الكرمي صلوات  الرسول  يوجه  السياق  وفي هذا 
»وأتبع السيئة احلسنة متحها وخالق الناس بخلق حسن« )10(

وهذا أيضاً توجيه صريح بأال يقابل املرء اإلساءة مبثلها واخلطأ بخطأ مثله، بل عليه أن يكون 
صاحب خلق رفيع وذا همة عالية وسلوك قومي فيرد بالصواب على اخلطأ، وعلى الشر باخلير، 
وعلى التقصير بالتمام، وعلى احلرمان بالعطاء. وهذه األخالقيات والتوجيهات مستمدة أيضاً من 
الكتاب الكرمي، ومن أخالق الرحمن سبحانه، فكله وحي سواء أكان الكتاب الكرمي أم السنة النبوية 
الشريفة »وما ينطق عن الهوى إن هوإال وحي يوحى«. إذ يقول الله تبارك وتعالى في التذكير بهذا 
اخللق والدعوة إلى التحلي بهذه اخلالل واألدبيات العظيمة: »وال تستوي احلسنة وال السيئة إدفع 
باللتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقها إال الذين صبروا وما يلقاها 

إال ذوحظ عظيم«. )11(

قال اإلمام الشوكاني في تفسيره لهذا النص:

الله ويعاقب  التي يكرهها  بها ويثيب عليها، وال السيئة  الله  التي يرضى  أي ال تستوي احلسنة 
أنواع  من  بنوع  السيئة  وتخصيص  الطاعات،  أنواع  من  بنوع  احلسنة  لتخصيص  وجه  وال  عليها، 

املعاصي فإن اللفظ أوسع من ذلك أ.هـ.

باللتي هي أحسن( أي ادفع السيئة إذا جاءتك من املسىء بأحسن ما ميكن  )إدفع  وقال أيضاً 
دفعها به من احلسنات، ومنه مقابلة اإلساءة باإلحسان والذنب بالعفو، والغضب بالصبر، واإلغضاء 
عن الهفوات، واإلحتمال للمكروهات. وقال مجاهد وعطاء: باللتي هي أحسن: يعني بالسالم إذا 
ولي حميم(  كأنه  عداوة  وبينه  بينك  الذي  )فإذا  التالقي  عند  باملصافحة  وقيل:  يعاديه،  من  لقي 
هذه هي الفائدة واحلاصلة من الدفع باللتي هي أحسن. واملعنى أنك إذا فعلت ذلك الدفع صار 

العدوكالصديق، والبعيد عنك كالقريب منك أ.هـ. )12(

ونحن إذا ما ذهبنا إلى الوراء شيئاً قلياًل ورأينا كيف كانت حالة العرب قبل اإلسالم من التنازع 
تغير على  والكبيرة  الضعيفة،  تغزوا  القوية  القبيلة  الداخلي، فكانت  والشحناء واالقتتال  والفرقة 
الصغيرة، والغني ال يلوي على الفقير. كانت اجملتمعات العربية تفتقر إلى األمن واألمان والطمأنينة 
واالستقرار وهذا كان سبباً من األسباب وحكمة من حكم كثيرة يعلمها رب العزة أن جعل الله هناك 
أشهراً حرماً حرم فيها القتال، وكانت فريضة احلج قد شرعت في هذه األوقات التي كان الرجل 
من العرب يلقى قاتل أبيه فال يجرؤ على األخذ بالتأثر منه فيقتله، ألن االقتتال والقتل محرم في 
هذه األيام، فكان احلجيج يأمنون على أنفسهم حني أداء الفريضة في الذهاب واإلياب. كما جعل 

العرب سوق عكاظ في هذه األوقات حتديداً. )13(

وقد أشار القرآن الكرمي إلى هذه احلالة من االقتتال والتنازع والفرقة التي كانت سائدة آنئذ 
في اجملتمعات العربية، فقال سبحانه: »واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بني قلوبكم 

فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها«. )14(
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قال العالمة ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه اآلية:
وهذا السياق في شأن األوس واخلزرج فإنه قد كان بينهم حروب كثيرة في اجلاهلية، وعداوة 
الله باإلسالم فدخل فيه  شديدة، وضغائن ودخول طال بسببها قتالهم والوقائع بينهم. فلما جاء 
البر  على  متعاونني  الله،  ذات  في  متواصلني  الله،  بجالل  متحابني  إخواناً  منهم صاروا  دخل  من 
في  ما  لوأنفقت  قلوبكم،  بني  وألف  وباملؤمنني  بنصره  أيدك  )هوالذي  تعالى:  الله  قال  والتقوى. 
األرض جميعاً ما ألفت بني قلوبهم ولكن الله ألف بينهم( إلى آخر اآلي. وكانوا على شفا حفرة من 
النار بسبب كفرهم فأنقذهم الله منها أن هداهم لإلميان، وقد امنت عليهم بذلك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يوم قسم غنائم حنني فعتب من عتب منهم مبا فضل عليهم في القسمة مبا أراه الله، 
فخطبهم، فقال: »يا معشر األنصار ألم أجدكم ضالال فهداكم الله بي، وكنتم متفرقني فألفكم الله 
بي، وعالة فأغناكم الله بي؟ فكلما قال شيئاً قالوا: الله ورسوله أمن. وقد ذكر محمد بن اسحق 
بن يسار وغيره: أن هذه اآلية نزلت في شأن األوس واخلزرج. وذلك أن رجاًل من اليهود مر مبإل 
من األوس واخلزرج فساءه ما هم عليه من االتفاق واأللفة، فبعث رجاًل معه وأمره أن يجلس بينهم 
ويذكر لهم ما كان من حروبهم يوم بعاث وتلك احلروب ففعل، فلم يزل ذلك دأبه حتى حميت نفوس 
القوم وغضب بعضهم على بعض وتثاوروا ونادوا بشعارهم وطلبوا أسلحتهم وتواعدوا إلى احلرة، 
فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاهم فجعل يسكنهم ويقول: »أبدعوى اجلاهلية وأنا بني 
أظهركم؟ وتال عليهم هذه اآلية، فندموا على ما كان منهم واصطلحوا وتعانقوا وألقوا السالح رضي 

الله عنهم أ.هـ. )15(

فهذا حال العرب قبل اإلسالم من عداوة وخصومة وتنازع إلى أخوة ومحبة وتراضي وتسامح 
وعفووصفح وتنازل.

ومن هذه الفلسفة فلسفة التنازل والصفح والعفوالذي غرسها اإلسالم في النفوس حيث أمر 
بها وحض عليها ورتب عليها األجور العظيمة نزع اإلمام احلسن بن علي رضي الله عنهما سبط 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في تنازله عن اخلالفة إلى الصحابي اجلليل معاوية بن أبي سفيان، 
فاجتمعت كلمة املسلمني وتآلفت قلوبهم وانتهت احلروب ما بني الفريقني وتنفس املسلمون الصعداء 
ولقب ذاك العام بـ »عام اجلماعة« حيث اجتمع املسلمون على كلمة سواء، وتناسى الفريقان األحقاد 
وانتهى  املسلمني  دماء  وحقنت  والوئام،  الود  وحل  احملبة  ذلك  محل  وحلت  والثارات،  والضغائن 

اخلالف املفضي إلى التنازع واالقتتال.

وفي السياق ذاته نقول بأن اإلسالم قد نهى عن الفتنة وحذر منها ولعن من كان سبباً فيها. فقال 
صلوات الله عليه: »الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها« )16( وذلك ملا للفتنة من أضرار فادحة على 
اجملتمع حيث فيها القتل للظالم واملظلوم، وللمتهم والبريء، والكبير والصغير، والرجل واملرأة، كما 
تدخل اخللخلة الكبرى في اجملتمع وتوقع اخلسائر الفادحة في األموال واألمالك واقتصاد البلد 
بوجه عام. كما ينعدم األمن واألمان في ظالل الفنت في اجملتمعات، وتنحسر كل وسائل التنمية 
فيتخلف اجملتمع وتصيبه حالة من العوز والفقر. من هنا كان النص القرآني صريحاً حينما شدد 

على أمر الفتنة واعتبرها أكثر ضرراً من القتل حيث قال سبحانه: والفتنة أكبر من القتل«. )17(
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ومن هذه الزاوية ومن جانب عدم السماح باقتراب أسباب الفنت لم يجز اإلسالم اخلروج على 
احلاكم في حكمه وإن كان لديه ظلم أوتعسف في استعمال احلق لئال يتسبب عن هذا اخلروج فتنة 
أعظم وأكبر. يقول صلوات الله عليه: إنكم سترون بعدي أثرة وأموراً تنكرونها. قالوا: فما تأمرونا 

يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم، وسلوا الله حقكم«. )18(

وفي احلديث الذي رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: فيما أخذ علينا )رسول الله صلى 
الله عليه وسلم( أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، 

وأن ال ننازع األمر أهله، إال أن تروا كفراً بواحا عندكم من الله فيه برهان«. )19(

قال العالمة احلافظ ابن حجر العسقالني عند هذه النصوص:
وخوطب اجلميع بالنسبة ملن يلي األمر، فقد ورد ما يدل على التعميم، ففي احلديث الذي رواه 
يزيد بن سلمة اجلعفي عند الطبراني أنه قال: يا رسول الله. إن كان علينا أمراء يأخذون باحلق 

الذي علينا ومينعونا احلق الذي لنا أنقاتلهم؟ قال: »ال، عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم«.

وأخرج مسلم من حديث أم سلمة مرفوعاً سيكون أمراء فيعرفون وينكرون، فمن كره برىء ومن 
أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفال نقاتلهم؟ قال: »ال ما وصلوا«. ومن حديث عوف بن 
مالك رفعه في حديث في هذا املعنى: قلنا: يا رسول الله: أفال ننابذهم عند ذلك؟ قال: ال ما أقاموا 
وال  فاكرهوا عمله  تكرهونه  والتكم شيئاً  من  رأيتم  وإذا  وزاد،  »بالسيف،  له  رواية  وفي  الصالة«. 

تنزعوا يداً من طاعة«. )20(

وقال عند شرحه للنص )وأن ال ننازع األمر أهله(: أي امللك اإلمارة، زاد أحمد من طريق عمير بن 
هانىء عند جنادة« وإن رأيت أن لك - أي وإن اعتقدت أن لك- في األمر حقاً فال تعمل بذلك الظن، 
بل اسمع وأطع إلى أن يصل إليك بغير خروج عن الطاعة. زاد في رواية حبان أبي النضر عن جنادة 

عند ابن حبان وأحمد »وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك« أ.هـ. )21(

ونقل العالم اجلليل ابن التني عن العالمة الداوودي قوله:

الذي عليه العلماء في أمراء اجلوار أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة وال ظلم وجب، وإال فالواجب 
الصبر أ.هـ.)22(

ومدمر  البريئة،  للنفوس  مهلك  ذلك  حيث  واالقتتال  والتنازع  للفنت  درء  النصوص  هذه  كل 
للمجتمعات اإلنسانية وموقف لعجلة اإلقتصاد وبرامج التنمية، ومخلخل للوحدة الوطنية، ومفقد 
بناء  وطرائق  السياسية  والنظم  التربوية،  واملناهج  املبادىء  عالم  في  يوجد  ولن  أمنهم.  الناس 
قدر  اجملتمعي  النسيج  على  احملافظة  وسبل  واالقتتال،  واخلصومة  الشرور  وجتنيبها  اجملتمعات 

مبادىء الدين احلنيف.

فمما ال شك وال ريب أن هذه مبادىء وقيم بل وقوانني تفرض على الناس عدم االقتتال واالنقسام، 
وتفرض النأي باألنفس عن طرائق الفنت وحبائل الشيطان، وتقطع على النفس دابر التفكير السلبي 
ودابر التفكير في املكر واخلديعة، أو االيقاع بني الناس، أوالنزوع إلى العنف ومطاوعة النفس األمارة 
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بالسوء. كما تفرض على اإلنسان التدبر والتفكير الناجح والتبصر في عواقب األمور والنظر في 
نتيجة كل عمل أوفعل قبل اإلقدام عليه. فالسعيد من اتعظ بغيره، والشقي من لم يتعظ بنفسه.

غير أنه ال بد من القول هنا بأن األطراف كلها ملزمة بهذه التعاليم ويتوجب على كل الفئات أن 
تصدر عنها، وأن يكون ذلك املرجعية حني اخلالف، »وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. )23(

وقال تعالى: »وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول«. )24(

الناس  بني  العدل  إقامة  نحاول  وأن  أن يصدر عنها.  يتوجب على اجلميع  املبادىء  مبعنى هذه 
قدر اإلمكان، فال يظلم أحد على حساب أحد، وال يكون حال ألحد على حساب اآلخر. فاإلنصاف 
مطلوب والتسوية بني األطراف املتنازعة قدر اإلمكان واجبة. ومما ال شك أن ذلك يتطلب التنازل 
فالتنازل  واخملتلفة.  واملنقسمة  املتنازعة  األطراف  كل  من  والعفووذلك  والصفح  الطرف  وغض 
العامة على اخلاصة هوالتصرف  املصلحة  وتغليب  ومطلوب،  العام ضروري  الصالح  والعفوألجل 
الذي به تنتظم األمور وتصوب األخطاء وتتعدل املسارات املعوجة، وبه نصل إلى النتائج املرضية 
واملرجوة. أما تغليب مصلحة الفرد أوالفصيل أوالتنظيم أوالعشيرة على املصلحة العامة ومصلحة 
الوطن- وهوالهم الكبير املشترك - فهذا هواملهلك واملدمر، وهذا هواملسار املعوج واخلطير، ومما 
يؤسف له أن هذا النهج هوالقائم اليوم. فاعتبار املصلحة الوطنية العليا أواملصلحة العامة وتقدمي 
األهم فاألهم واألكفأ فاألكفأ فهذا نهج مغيب أوشبه مغيب. ولذلك حال مجتمعاتنا اليوم مما ال 
نحسد عليه، فجيوب التخلف والعوز واخللل واألمية مما ال تخفى. وهذا كله بسبب اإلدارة وسوء 
السليمة،  اإلستراتيجيات  وغياب  الشعوب، وضعف اخلطط  الدكتاتورية على  االختيار وممارسة 
بالتالي  وقلت  العلل  األدواء فكثرت  الكثير من  لقد غاب عن مجتمعاتنا  العامة.  املصلحة  وتغليب 

فرص الشفاء وفرص النجاح، وفرص التقدم والتطور.

ال بد من أن نكون جريئني في الصدع في احلق وفي قول كلمة احلق، ال بد من الدقة في تشخيص 
غير  اجملاملة  عن  ونبتعد  أنفسنا  نصارح  وأن  وجوهرها،  األمور  حقائق  على  والوقوف  األمراض 
أعظم  من  »إن  للمسؤول.  واخللل  الباطل  وتزيني  والتزييف  النفاق  عن  بأنفسنا  وننأى  اجملدية، 

اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر«. )25(
وقال أيضاً صلوات الله عليه: »سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فنهاه فقتله«. )26(
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امللحق
الوحدة الوطنية واجب شرعي وضرورة وطنية

سبق لي أن حتدثت في هذا املوضوع أكثر من مرة وكتبت فيه مراراً نظراً لضرورته وخطورته حيث 
ال يشك عاقل أوحصيف أوشريف أوأريب في ضرورة الوحدة الوطنية على ساحتنا الفلسطينية في 

ظل الظروف العصيبة والقاسية التي يعيشها شعبنا الصابر املرابط.

غير أنني ال أستطيع عبر صفحة واحدة قد قيدت علي وسجلت ال أستطيع الزيادة فيها ولكن 
إنقاصها ممكن وميسور ومسموح به، وكان هذا شرط أخي السيد غسان أبومحمد احملرر لهذه 

اجمللة الغراء »أمجاد«.

تناسب وحجم  وذلك كي  واإلطالة،  التفصيل  فيه من  بد  ماذا سأكتب في موضوع ال  أدري  وال 
املوضوع الذي أنا بصدده. وأنا أقول هنا: بأن اإلكبار في هذا املوضوع ال يسبب امللل لدى النفس 
أوالسامع أوالقارىء أواملشاهد، إذ ما دام هناك إنقسام سيما لهذا اإلنقسام احلاد ال بد من احلديث 

فيه تلواحلديث وال بد من التركيز عليه حتى ينزوي ويندحر هذا املرض الفتاك والقاتل:

اخملتص  والطبيب  الطبيب  إلى  الذهاب  أو  العالج  بعد  العالج  أخذه  من  ييأس  ال  فاملريض 
تلوالذهاب.

فنعيد هنا ما قلناه سابقاً ونؤكد على املؤكد، رغم أن العرب قالت »املعروف ال يعرف«. فالوحدة 
الوطنية وحلمة الصف الفلسطيني من أوجب الواجبات الشرعية والنصوص في ذلك من الكتاب 
والسنة كثيرة ومتعددة غير أن اجملال ال يسعفنا في جوفها هنا لكتبنا نأخذ نصاً واحداً وهو قوله 

تعالى: »وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم«.

سيما وأننا معشر الشعب الفلسطيني بكل فصائلنا وأطيافنا متفقون على الثوابت الوطنية التي 
مختلف  أحداً  أن  أرى  ال  وتربوياً.  وأكادميياً  وإعالميني  وسياسيني  وجنداً  قادة  عليها  نؤكد  طاملا 
التي ألقها سيادة الرئيس األخ  الثوابت الوطنية الفلسطينية. وكان آخرها اخلطاب والكلمة  على 
محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في احلفل املوقر الذي مت في املقاطعة مبناسبة 
األخ  ومشاركة  رعاية  حتت  الدينية  والشئون  األوقاف  وزارة  أقامته  الذي  الشريف  النبوي  املولد 
الرئيس، حيث أكد في كلمته على الثوابت الفلسطينية التي ال يختلف عليها إثنان. من هنا فإننا 
أدى  الذي  اإلنقسام  وإنهاء هذا  أمر املصاحلة  التعجيل في  نهيب بحركتي فتح وحماس بضرورة 
تشرذم الوطن وإضعاف القضية وإدخالها إلى مسارات مظلمة ومحرجة لكل محب وصديق لشعبنا 

الفلسطيني العظيم.
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الحوار والتنشئة اإلجتماعية في المجتمع الفلسطيني
الدكتور برنارد سابيال

عضومجلس تشريعي ومحاضر في الجامعات الفلسطينية 

التنشئة السياسة للشباب الفلسطينيني
في مسح مت إجراءه على مدى ثالثة سنوات شمل عينة من 804 طالب من الصف العاشر في 
الضفة الغربية بدأ في 1998، إتضح أن هنالك عدة عوامل تعتبر مهمة في عملية التنشئة السياسية 
للشباب الفلسطينيني مثل: الترابط العائلي، احلوار السياسي مع األهل واألصدقاء، ومكان السكن، 

والدين. ولكن العامل السياسي الغالب هوالصراع الفلسطيني- اإلسرائيلي. 

اإلهتمام السياسي للشباب
هنالك العديد من العوامل املتعلقة إيجابيا باإلهتمام السياسي للشباب مثل، احلديث السياسي 

مع األصدقاء املقربني واحلديث في السياسة مع األب واجلدل السياسي مع األصدقاء املقربني.

لقد تبني أن الشباب يتأثرون بالعائلة )احلديث السياسي مع األب والعائلة عندما يجلسون مع 
بعضهم البعض(. وباألصدقاء )احلديث السياسي مع األصدقاء(. 

على مايبدو فإن اإلهتمامات السياسية مرتبطة باحلزب السياسي الذي يؤيده الشاب. وينطبق 
هذا على أنصار فتح وحماس. ولكن هل يؤثر احلزب السياسي على مدى تأييد فكرة الدميقراطية 

عند الشباب؟

تشير البيانات إلى أن مؤيدي فتح وحماس أقل دعماً لفكرة الدميقراطية من أنصار احلركات 
األخرى. وتشير اإلحصائيات إلى أن أنصار حماس يؤيدون الدميقراطية بنسبة 3.79 وأن أنصار 

فتح بنسبة 3.64 وهي من أقل النسب، وكانت أعلى النسب ألنصار األحزاب اليسارية.

العائلة واألصدقاء وتشكيل اآلراء حول الدميقراطية

أظهرت  الدميقراطية.  والتوجهات حول  اآلراء  تشكيل  في  مهماً  دورا  والعائلة  األصدقاء  يلعب 
الدراسة أن الطالب الذين ينتمون إلى عائالت ال جتتمع مع بعضها وال تتناقش فيما بينها أقل دعما 
لفكرة الدميقراطية، ولكن أولئك الذين ينتمون إلى عائالت جتتمع عائليا وتتناقش في بعض األمور 

هم أكثر دعما لفكرة الدميقراطية. 

دعم فكرة الدميقراطية ومستوى الرضى بالدميقراطية املوجودة حاليًا

هومستوى  ما  ولكن  الدميقراطية،  لفكرة  داعم  هومجتمع  عام  بشكل  الفلسطيني  اجملتمع  إن 
الرضى بالدميقراطية املوجودة. في إحصائيات 1998 و1999 أظهر اآلباء نسبة أقل حول رضاهم 
بالدميقراطية املتواجدة. حيث كانت النسب 2.44 و2.45 في السنتني املذكورتني على التوالي. أما 
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نسبة األبناء فكانت 2.61 و2.51 لنفس السنتني. ولكن كانت نتائج دعم اآلباء لفكرة الدميقراطية 
3.42 و3.57 و3.84 من ) 5( في السنوات 1998، 1999، 2000. ولكن كان األبناء أقل دعما لفكرة 

الدميقراطية فقد سجلوا النتائج التالية: 3.20، و3.38 ، و3.75 للثالث سنوات آنفة الذكر. 

النوع اإلجتماعي، مكان السكن والدين واآلراء حول فكرة الدميقراطية وممارستها

في استطالع الرأي سنة 2000 أظهر الذكور نسبة أعلى من اإلناث في دعم فكرة الدميقراطية 
ب 3.84 للذكور و3.74 لإلناث. 

بالنسبة ملكان السكن فقد سجل الطالب الذين ولدوا في الدول العربية أوالقدس نسبة أعلى 
حول الدميقراطية ب 3.81 بينما سجل الطالب الذين ولدوا في الضفة الغربية 3.72. 

لم تكن األعلى في دعم فكرة  إذا  الدين فقد سجل املسيحيون نسبة عالية  لعامل  بالنسبة  أما 
الدميقراطية ب 4.30 ولكن رضاهم عن الدميقراطية املتواجدة حاليا كانت قليلة 2.33.

واملظاهرات  السير  إيقاف  أولها  لها:  الفلسطينني  استجابة  كيفية  ملعرفة  بنود  ثالثة  إختيار  مت 
إيقاف السير قليلة. وأن  الذين يحبذون  الشرعية واملظاهرات غير الشرعية. كانت نسبة األبناء 
اآلباء األقل طموحا يشجعون فكرة إيقاف السير أكثر من أولئك الطموحني. وأن الطالب الذين 
اليفضلون التمتع باحلياة هم أكثر رغبة في املشاركة في املظاهرات السياسية الشرعية ولكن اآلباء 

الفلسطينيني أقل رغبة في تلك املظاهرات.

وقد أبدى الطالب الذين يدرسون في املدارس اخلاصة رغبة أكبر للمشاركة في النشاطات مثل 
إيقاف السير واملظاهرات الشرعية وغير الشرعية أكثر من الطالب الذين يدرسون في مدارس 

حكومية. 

اإلستنتاج: إن عملية التنشئة السياسية تتماشى مع كون مجتمعنا مجتمع محافظ وأن التأثير 
األكبر في هذه التنشئة يكون للعائلة واألصدقاء. 
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وسائل اإلعالم الفلسطينية... هل هي محفز للوحدة، أم لإلنقسام
السيد معمر عرابي

مدير عام تلفزيون وطن 

اإلعالم املرئي منوذجًا 
ملخص

مما ال شك فيه أن وسائل اإلعالم الفلسطينية لعبت دوراً سلبيا في حتفيز اإلنقسام الداخلي، 
وتأجيج حدته وشراسته، خدمة لألهداف احلزبية والسياسية الضيقة، بسبب اإلستبداد السياسي 

الذي فرضه رجال السياسة، وصناع القرار على وسائل االعالم.

والقبلية،  احلزبية  بالعصبية  إتسم  الفلسطينية  اإلعالم  وسائل  أداء  أن  على  متفقون  أننا  ومبا 
فإن ذلك مرده كما قال عبد الرحمن الكواكبي في كتابه طبائع اإلستبداد، إلى اإلستبداد السياسي 
وللتربية احلزبية القائمة على إنكار األخر، وتقديس الشخوص والتعصب األعمى لبرنامج احلزب 
وخطابه السياسي واأليدلوجي، وقاعدة من ليس معي فهوعدوي، فيتربى أبناء احلزب على ذلك 
ويتبرمجون عليه ويصبحون أسرى ألفكار احلزب وقول قادته املنزهني عن اخلطأ واألدرى بخفايا 

األمور.

على  تبث  الفلسطينية  اإلعالم  وسائل  كانت  حيث  السياسي،  اإلنقسام  حالة  في  حدث  وهوما 
املواطنني  على  أثر  ما  لآلخر،  كاره  ميليشاوي  فكر  عن  تعبر  التي  واملشاهد  األخبار  الوقت  مدار 
وأبناء احلزب السياسي الذين كانوا ينفذون ما يشاهدون على أرض الواقع من خالل ممارسات 

وإعتداءات وصلت إلى حد القتل والتعذيب بشكل مباشر ومعلن.

لقد دفعت وسائل اإلعالم عبر ما كانت تبثه من مشاهد قاسية للقتل والتعذيب واإلختطاف أفراد 
األحزاب إلى اإلشتباك واالقتتال، مغذيه روح الكره واإلنتقام لديهم، حيث عمت تلك الثقافة جميع 
مدن وقرى ومخيمات فلسطني، بل إنتقل األمر كذلك إلى مخيمات الشتات واللجوء... حيث لم يكن 
على الفرد املتعصب سوى اجللوس أمام وسائل االعالم دقائق معدودة حتى يفيض كرها وحقدا 
على الطرف اآلخر، خاصة إذا ما رأى وسمع وجهة النظر األخرى، وذلك مرده كما قال الكواكبي 
إلى »إن املتعصب ال يرى وال يسمع وال يقرأ وال يحس إال ما يؤكد تصوراته املطلقة وال يتقبل إال ما 
يرسخ قناعاته املتحجرة لذلك ال يطبق رؤية اخملالفني ويصاب بالرعب واإلنفعال إذا سمع أو قرأ 

ما يخالف شيئاً مما لديه«.

لرمبا اآلن وبعد جتربة اإلنقسام األليم الذي ما زال يفتك بنا، واحلرب االعالمية الطاحنة التي 
ما زالت تدور بعض معاركها في الفضاء والصحف... يجب إعادة النظر في كل تلك االمور، حيث 
بات من الضروري العمل على تأسيس بنية حتتية قوية إلنشاء إعالم مهني محايد وطني، بعيدا 
عن العصبية احلزبية واملصالح الشخصية ،إعالم يخدم التطلعات الوطنية ويعبر عن هموم الشعب 
ويكون قادر على تعميم ثقافة التسامح، وتقبل االخر وسماع رأيه، إضافة إلى ضرورة حتمل قادة 
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اإلنحياز  عن  اإلبتعاد  خالل  من  شعبهم،  جتاه  ملسؤولياتهم  واملثقفني  السياسة  ورجال  األحزاب 
وتشريعات  قرارات  مع  بالتزامن  نفيه،  وعدم  وإحترامه  اآلخر  تقبل  ثقافة  ودعم  العمياء  والتعبئه 
نافذة وصارمة تقتضي إحترام العمل االعالمي وتتيح مزيدا ومتسعا من احلريات واآلفاق للعمل 

االعالمي، مع ضمان عدم التعرض لإلعالميني والتضييق عليهم.

مقدمة:
باخلبر  الناس  وتزويد  املعرفة  لتوصيل  وسيلة  مجرد  يعد  لم  اإلعالم  أن  على  إثنان  يختلف  ال 
واحلدث، أو وسيلة للترويج والترفيه والتسلية، بل تعدى ذلك ليصبح أداة فاعلة في صناعة الرأي 
العام الذي بدأ يتفاعل ويتأثر عقلياً وفكرياً وسلوكياً مع ما تقدمه وسائل اإلعالم من برامج وأفكار 
اجملتمع،  في  مقصود  تغير  إحداث  إلى  الهادفة  ومبادئها  وأفكارها  تصوراتها  من  نابعة  ومواقف 
لذلك جند أن اإلعالم أصبح يلعب دوراً مهماً وأساسياً في حياة اجملتمع واألفراد على حد سواء 
وقد يتدخل هذا اإلعالم إيجابياً في تربية اإلنسان وتوجيهه وفق ما يخدم املصلحة الوطنية العامة، 
لبعض  والتعصب األعمى  وإثارة اخلالفات،  الفنت  سلبيا في خلق  دوراً  أحياناً  يلعب اإلعالم  وقد 

األفكار والتوجهات مما يؤثر على كافة أشكال احلياة في اجملتمع.

اإلعالم  واقع  عن  حال  كل  في  بعيدة  ليست  وأهميته،  اإلعالم  لدور  اخملتصرة  الصورة  هذه 
الفلسطيني، الذي ما برح يتأثر ويتفاعل مع كل التطورات واألحداث املستجده على الساحة الداخلية 
واخلارجية والتي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في مجرى حياة املواطن الفلسطيني، سواًء على 

الصعيد الداخلي، أو نضاله املستمر منذ ما يزيد عن ستة عقود ضد اإلحتالل اإلسرائيلي.

في هذه الورقة سيتم التطرق إلى دور وسائل اإلعالم املرئية وما حتملة من تأثير للصورة في كيفية 
تغطية اإلنقسام الداخلي، وحالة اإلقتتال الذي عصف بالساحة الفلسطينية، بالتحليل والنقاش، 
حالة  وزيادة  واإلقتتال،  اإلنقسام  حالة  تأجيج  في  اإلعالم  وسائل  مساهمة  مدى  على  للوقوف 
الفرقة والعنف بني أطياف اجملتمع الفلسطيني، من خالل تعبئة املواطنني باستخدام املصطلحات 
التي متيزت باإلنحياز، وضيق األفق، والتعبئة السوداء، ومهاجمة الطرف اآلخر وكيل  اإلعالمية 
الزيت على  بدى كصب  ما  إيجابياتها وإجنازاتها،  وأبراز  األنا  تعظيم  له، مع  واإلتهامات  الشتائم 
النار، التي سرعان ما التهمت األخضر واليابس، ودفع ثمنها املواطن الفلسطيني وقضيته الوطنية 

التي تراجعت بشكل ملحوظ.

اإلعالم الفلسطيني... بدايات احلرب اإلعالمية
ولدت الشرارة األولى للحرب اإلعالمية بني حركتي فتح وحماس أثناء استعداد احلركتني خلوض 
غمار اإلنتخابات التشريعية في العام 2006، بشكل خفي أن جاز لنا التعبير، ومع بروز نتائجها، 
التي أظهرت فوز حركة حماس بها في مشاركتها األولى بنتيجة غير متوقعه للجميع. وهنا إرتفع 
براميتر اإلعالم التحريضي وبدء ينفلت من عقاله كفلتان إعالمي متساوقا وماججا للفلتان األمني 

في تلك املرحلة.
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في هذه الفترة ركز اخلطاب اإلعالمي حلركة حماس على إجناز احلركة وفوزها بثقة الشعب 
وفق برنامجها املعلن«التغيير واالصالح« ، والذي رأت من خالله جناح ما تطرحه من أفكار مقابل 
فشل برنامج حركة فتح املنافس األول لها، مما جعلها تتغنى بقدرتها على إصالح األمور الداخلية، 
فتح في  الفساد في حني غرق إعالم حركة  والقضاء على  الفلسطيني،  الشعب  بتمثيل  واحقيتها 
حتليل اخلسارة املدوية التي أملت باحلركة، باالضافة إلى التقليل من قدرة حماس على إدارة األمور 
حكومة  أي  في  املشاركة  رفضها  عن  سريع  بشكل  واإلعالن  لها،  العالم  رفض  ظل  في  الداخلية 

ستشكلها حركة حماس.

مع فشل تشكيل حكومة ائتالف وطني، من خالل رفض الفصائل واألحزاب املنطوية حتت مظلة 
منظمة التحرير الفلسطينية املشاركة بها، وقيام حركة حماس بتشكيل احلكومة العاشرة بصورة 
اإلستقطاب  في  احلركتني  كال  من  املوجه  اإلعالم  وبدأ  اإلعالمي،  اخلطاب  حدة  زادت  منفرده، 
مبصطلحاته  الداخلي  الوضع  تطورات  قفزت  حيث  العام،  الرأي  وحشد  واجلماهيري،  الشعبي 
اجلديدة إلى صدارة إهتمام وسائل االعالم على حساب أخبار الصراع الفلسطيني االسرائيلي، 
الفلسطيني، حيث بدون مبالغة غابت ممارسات  الشعب  املستمرة ضد  واإلعتداءات اإلسرائيلية 
اإلحتالل عن االجندة االخبارية اليومية حيث بدأ اخلالف السياسي يبدو أكثر وضوحا ويؤثر على 

لغة وسائل اإلعالم.

أبرز معالم اخلطاب اإلعالمي
لعل أبرز ما ميز اخلطاب اإلعالمي الفلسطيني بعد تشكيل حماس للحكومة العاشرة، هومحاولة 
مما  وتبجيلها،  وتقديسها  األنا  تعظيم  مقابل  وتقزميه،  وحتقيره  وتشويهه  اآلخر  نفي  حركة  كل 
إستدعى من احلركتني جتنيد الطواقم اإلعالمية خلوض غمار احلرب الكالمية، واستحداث وخلق 
مصطلحات جديدة شاذه عن قيم الشعب الفلسطيني واإلعالم الفلسطيني، حيث ظهرت حركة فتح 
وكوادرها في اإلعالم احلمساوي بزي العمالء والكفار والفاسدين املرتبطني باألجندة الصهيونية 
واألمريكية وتنفذ مشاريعهما على األرض، حيث برزت مصطلحات التخوين »بيانات حركة حماس 
التحريضي«  إلى اخلطاب  واتهامها باخليانة ومحاولة إسقاط احلكومة »إضافة  املوظفني  بنقابة 
ضد بعض قادة فتح »وخطاب تكفيري جتلى في خطب األئمة في املساجد، ووصف من ال يكون 
مع حماس بالكافر، إضافة إلى بث املواد التلفزيونية التي حتمل معها سخرية كبيرة باآلخر، وصور 
باملشعوذين  وأعضاؤها  حماس  حركة  بوصف  فتح  حركة  إعالم  قام  بينما  املدهون،  سميح  مقتل 
الوسائل  تلك  ركزت  الشيعية، حيث  اإليرانية  باألجندة  املرتبطني  واإلنقالبيني  والدمويني  والقتلة 
على مهاجمة حماس، والتشكيك في مبادئها ومصداقيتها، وفشلها في حتقيق برنامجها، باإلضافة 
غلى مهاجمة القوة التنفيذية التي شكلها وزير الداخلية في احلكومة العاشرة سعيد صيام ووصفها 
بأفظع األوصاف، وتوظيف اجلوع وعدم دفع رواتب املوظفني من أجل الكسب السياسي، حيث بدأ 
اخلطاب اإلعالمي الطائفي يهيمن بصورة كبيرة في وسائل اإلعالم الفتحاوية وتلفزيون فلسطني 
مبناسبة  خطاب  القاء  الرئيس  استعداد  أثناء  واضحة  بصورة  حدث  وهوما  التحديد،  وجه  غلى 
الذكرى 42 النطالقة فتح ، حيث لم يكن يسمع في األجواء سوى« حماس شيعه شيعه«... باإلضافة 
إلى القضية األخطر وهي جتنيد اإلعالم الفلسطيني الرسمي لصالح حركة فتح، حيث جند وكالة 
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وفا، وتلفزيون واذاعة فلسطني قد مت جتنيدهما بالكامل لصالح حركة فتح والسلطة ، واخطر ما 
قام به تلفزيون فلسطني بث ما سمي »باعترافات مؤيد بني عودة«.

مصطلحات مفعمه باحلقد والكره والتحريض والتخوين
لقد أفرزت حالة اإلستقطاب السياسي األعمى وتهميش اآلخر مجموعه جديدة من املصطلحات 
املفعمه باحلقد والكره والتحريض والتخوين على لسان قيادات حركتي فتح وحماس سرعان ما 
اعتبر  ما  اإلعالمية  املهنية  عن  بعيدا  ومنحاز  مفضوح  بشكل  اإلعالم  وسائل  من  الكثير  تبنتها 
حالة جديدة شاذه في اإلعالم الفلسطيني لم يشهدها في أي وقت سابق، حيث تبنتها في لغتها 
التحريرية دون التفكير بعواقبها وأضرارها على البنية والنسيج اإلجتماعي، الذي مت اإلضرار به 
واإلساءة اليه، ونقل ذلك اإلحتقان إلى داخل العائلة الواحدة، حيث بات األشقاء ينعتون بعضهم بها.

 ومن أبرز تلك املصطلحات:
مصطلحات استخدمتها حركة حماس

سلطة دايتون	 
اإلمالءات صهيوأمريكية	 
سلطة عباس	 
اإلنحطاط الوطني	 
اإلستعانة بجيش اإلحتالل محاكم التفتيش	 
سقوط إمبراطورية التيار اخلياني 	 
اإلقطاعيات األمنية	 
سلطة رام الله	 
حكومة فياض وحرب التجويع والتركيع	 
أجهزة ابومازن األمنية	 
مجزرة قانونية »وصف مراسيم الرئيس«	 
منظومة االرهاب »األجهزة األمنية«	 
املتاجرة باملعلومات األمنية	 
أجهزة اإلنفالت	 
التيار اخلياني	 

مصطلحات حركة فتح
الشيعة	 
الصفويني	 
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اإلحتالل احلمساوي	 
القوة التخريبية	 
اإلنقالبيني	 
احملتلني اجلدد	 
قطعان كتائب القسام	 
املدعو »ارتبط هذا الوصف بالعمالء«	 
التتار اجلدد	 
القطعان	 
الظالميون	 

احلالة  على  وإسقاطها  النبوية  واألحاديث  القرانية  اآليات  اجلانبني  توظيف  إلى  إضافة 
الفلسطينية، حيث حملت معظم البيانات احلركية عدد من تلك اآليات، وإقحام اخلطاب الديني 

من قبل احلركتني.

الدور الذي لعبته وسائل اإلعالم االخرى »تلفزيون وطن مثال على ذلك« 

في ظل الصورة القامتة التي استعرضناها سابقاً، وحالة اإلستقطاب السياسي واإلعالمي الذي 
ساد في الضفة الغربية وقطاع غزة مع نشوء اإلنقسام الداخلي، وإعالن حالة الطوارئ ال بد من 
اجلديدة  احلالة  مع  عملها  أشكال  بكافة  املدني  اجملتمع  إعالم  مؤسسات  وعمل  دور  إلى  النظر 
الناشئة في األراضي الفلسطينية، حيث حاولت وسائل اإلعالم املستقلة اإلبتعاد قدر اإلمكان عن 

حالة اإلصطفاف السياسي واإلعالمي القائم على األرض.

تلفزيون وطن 
الفكر  وهوميثل  فلسطني،  في  املرئية  اإلعالمية  املؤسسات  اقدم  أحد  وطن  تلفزيون  يعتبر 
العمل  بحرية  العميق  إميانه  من  إنطالقاً  شعبة،  وهموم  الوطنية  لقضاياه  املنحاز  الدميوقراطي 
اإلعالمي الذي يخدم املصلحة الوطنية ويحافظ على النسيج اجملتمعي، إدراكاً منه ألهمية دوره 
في تشكيل الرأي العام وصياغته وتوجييهه...إنطالقا من ذلك قدم تلفزيون وطن أثناء األحداث 
املؤسفة قي قطاع غزة والضفة الغربية رسالة إعالمية بعيدة عن كل ما كان يطرح في ذلك الوقت..
حيث حافظ على مهنيته والتزامة باخلط الوطني، رافضا اإلصطفاف السياسي واإلعالمي القائم.

التغطية اإلعالمية والرسالة التي قدمها تلفزيون وطن في ذلك الوقت، تركزت بالدرجة األولى 
على اإلعتداءات اإلسرائيلية، حيث لم يغفل للحظة عن حقيقة أن صراعنا وتناقضنا األول واألخير 
وتتصدر  اجملهر،  حتت  اإلسرائيلية  واملمارسات  اإلعتداءات  بقيت  لذلك  فقط،  اإلحتالل  مع  هو 

النشرات اإلخبارية ومواضيع البرامج اخملتلفة، واحللقات النقاشية.

أما فيما يتعلق باإلنقسام واألحداث املأساوية التي تلته، فقد عمل التلفزيون على تغطية ذلك 



طريق إلى الدولة املستقلة

73

الواقع القائم بحيادية ومهنية دون إعالن الوالء ألحد، ودون تبني وجهة نظر معينة، حرصا منه على 
عدم تأجيج وزيادة مأساوية احلالة الفلسطينية الناشئه، لذا كان ينقل مجريات األحداث بحيادية 
السطح  التي بدأت تظهر على  لكل املصطلحات  باستخدام مصطلحاته اخلاصه، رافضا  ومهنية 

وتبنتها الكثير من وسائل اإلعالم احمللية.

وألن موضوع اإلنقسام كان شديد اخلطورة على القضية الوطنية ومهددا للنسيج اإلجتماعي، 
مدى  إظهار  هدفها  كان  والنقاشية  احلوارية  برامجه  عبر  أخرى  نظر  وجهة  وطن  تلفزيون  قدم 
خطورة اإلنقسام على القضية الفلسطينية، وضرورة إعادة اللحمة الداخلية وحتقيق املصاحلة، كي 
ال تستفيد اسرائيل منه كثيرا، مع التركيز على اإلعتداءات اإلسرائيلية التي كانت حتدث في حني 

كان اجلميع منشغل في كيل االتهامات لآلخر.

وإنطالقا من كونه وسيلة إعالم مستقلة منحازة للقضايا الوطنية، عمل تلفزيون وطن على عدم 
بث املشاهد املسيئة للمشاعر ، ورفض املصطلحات اإلعالمية الدارجة التي كانت حتمل في طياتها 

معاني التخوين والكراهية واحلقد.

وسائل اإلعالم محفزة لإلنقسام باألرقام
الفلسطينية ساهمت بشكل مباشر ورئيس في حتفيز  إثنان على أن وسائل االعالم  ال يختلف 
اإلنقسام وتأجيجه من خالل التعبئة العمياء للجماهير، تعبئة استندت على نفي اآلخر وضرورة 

القضاء عليه، مع وصفه بأفظع األوصاف وأكثرها دموية وانحطاط.

الشارع الفلسطيني كان يتابع كل ذلك بعني الرفض والتذمر، وهويرى وسائل اإلعالم تتحول إلى 
منابر للنعيق، أبواق للقتل والتحريض والكراهية.

وحول هذا املوضوع أجرت وحدة الدراسات املسحية في مركز رام الله لدراسات حقوق اإلنسان، 
مسحا حول رأي الشارع الفلسطيني باإلعالم الفلسطيني والعربي خالل الفترة بني 19-21 شباط 
2009، وقد شملت عينة اإلستطالع 1500 شخص موزعة بني الضفة الغربية وقطاع غزة، والقدس 

الشرقية حيث أظهرت نتائج اإلستطالع ما يلي.

اجلمهور الفلسطيني يفضل احلصول على اخلبر السياسي احمللي من وسائل اإلعالم العربية 
اإلعالم  لوسائل  اإلعالمية  للتغطية  املواطن  رفض  إلى  يشير  مما   )%37  ( مقابل   )%52( بواقع 

الفلسطينية.

وفي موضوع اإلنقسام، ودور وسائل اإلعالم الفلسطينية في تعزيز ذلك اإلنقسام أظهرت نتائج 
اإلستطالع صورة واضحة ال تقبل الشك أوالتأويل... حيث رأى 75% من املستطلعة آراءهم ان وسائل 

اإلعالم الفلسطينية ساهمت في تعميق اإلنقسام الداخلي )74% في الضفة، و77% في غزة(.

حول تدخل السلطة الفلسطينية، واحلكومة املقالة في العمل الصحفي في نقل اخلبر السياسي...
رأى 47% من املستطلعه آراءهم أن السلطة تتدخل في العمل الصحفي في الضفة... بينما رأى %61 

من املستطلعه آراءهم أن احلكومة املقالة تتدخل في العمل الصحفي في غزة.
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إنتقادات حادة لتلفزيون فلسطني وفضائية األقصى
، فضائية  بها  وقعت  التي  األخطاء  أبرز  إلى  التطرق  من  بد  ال  األرقام،  تلك  على  التعرف  بعد 
املقالة  للحكومة  التابعة  األقصى  وفضائية  فتح،  وحركة  السلطة  نظر  وجهة  متثل  التي  فلسطني 

وحركة حماس.

أصدرت وحدة الرصد االعالمي في املبادرة الفلسطينية لتعميق احلوار العاملي والدميوقراطية 
)مفتاح(، تقريرا في 105 صفحات يرصد أداء القناتني على مدى االحداث التي حصلت في الضفة 

الغربية وقطاع غزة، حيث دعت القناتني إلى تبني خطاب إعالمي توفيقي بعيدا عن التخوين.

توصيات لتلفزيون فلسطني:
دعا التقرير إلى وضع سياسة واضحة تترجم شعار التلفزيون وتعريفه لهويته الوطنية التي 	 

وضعها لنفسه مع إنطالقته بإعتباره وسيلة إعالمية وطنية عامة تعبر عن اجملموع الوطني 
العام.

يلتزم 	  ولم  واإلنحياز،  باإلنفعالية  متيز  اإلنقسام  حصول  بعد  فلسطني  تلفزيون  خطاب 
باملوضوعية، وظهر بزي اإلعالم التعبوي القريب لإلعالم احلزبي الذي يدافع عن سياسة 

احلزب.
اإلنحياز إلى حركة فتح كان ظاهرا وواضحا بشكل مباشر.	 
تلفزيون فلسطني تبنى رسالة إعالمية واضحة إزاء حركة حماس وحكومتها، حيث هاجمها 	 

ونزع الشرعية عنها، واقتصرت متابعته على رصد ردات الفعل واملواقف اإلنفعالية.
وظف تلفزيون فلسطني برامجه احلوارية واالخبارية في حملة التعبئة االعالمية ضد حماس 	 

واحلكومة املقالة في غزة، حيث غاب عنه التنوع السياسي ما ابقاه اسير االنتماء الفصائلي.
فيه 	  مورس  الذي  املفتوحه  املوجه  كبرنامج  وتوتيريا،  حتريضيا  دورا  لعبت  البرامج  بعض 

التحريض والتشهير وتقدمي معلومات تستند إلى شهود عيان مشكوك في صحة معلوماتهم
التوظيف 	  ذلك  كان  أن  بعد   ، مرة  ألول  حماس  حركة  مع  الصراع  في  األغنية  توظيف  مت 

مقتصرا على الصراع مع اإلحتالل، كما مت توظيف عدد من املشاهد بصورة غير موضوعية 
بحيث ركبت كثير من املشاهد على إحداث مت اإلكثار من بثها وساهمت في إشاعة التوتر.

تراجع اإلهتمام بالصراع الفلسطيني اإلسرائيلي والتركيز على الصراع الداخلي.	 

فضائية األقصى:
أوصى تقرير مفتاح بضرورة تبني خطاب محايد بعيدا عن التخوين، والتوقف عن توظيف 	 

الدين واآليات القرأنية في الصراع الداخلي، ملا له من إنعكاسات خطيره على السلم األهلي.
التقرير األقصى إلى اإللتزام املهني واملوضوعي واعتماد سياسة حتريرية حتترم 	  كما دعا 
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املوضوعي  واإلستخدام  وإلغائه،  نفيه  وعدم  اآلخر،  للرأي  واإلستماع  التعبير  في  احلق 
للمصطلحات.

فضائية األقصى شكلت رأس احلربة حلركة حماس وكانت لسان حال احلركة، بيد أنها لم 	 
تتحل باملهنية في التغطية والتوازن في عرض الروايات والعدالة في املصطلحات.

خطاب األقصى إمتاز بعدم موضوعيته ، وكان يعكس منظومة فكرية ودينية مستندا في أدائه 	 
على التحريض والتشهير ، والتعرض للشخصيات السياسية والقيادية مثل التعرض لشخص 

للرئيس محمود عباس ، وبعض قادة حركة فتح ووزراء حكومة سالم فياض.
الصراع الداخلي حظي باألولوية في البرامج ونشرات األخبار املقدمة على فضائية األقصى 	 

وباحلجم األكبر في األخبار الرئيسية واملوجزة والعاجلة، 
توظيف االغنية الوطنية والدينية احلماسية واحلمساوية في الصراع الداخلي، 	 
كثفت األقصى من بث الومضات التلفزيونية ، التي لعبت دورا مماثال لدور األغنية في تأجيج 	 

الصراع مع فتح.
الداخلي 	  الصراع  تعالج  التي  واحلوارية  التحليلية  البرامج  من  كبيرا  كما  األقصى  قدمت 

وتداعياته بإستضافة رموز وقيادات من لون واحد أي من قادة حماس ونوابها، أو من غير 
البرامج اإلنحياز  آداء مقدمي  بالفكر مع سياسة حماس، وغلب على  تتماثل  لكنها  حماس 

وعدم املوضوعية.
الى  اإلشارة  من  بد  ال  وفلسطني،  األقصى  قناتي  قدمته  ملا  والتحليل  الصورة  هذه  ضوء  في 
اإلعالم  وسائل  ضد  وغزة،  الضفة  في  األمنية  األجهزة  نفذتها  التي  واإلعتداءت  التضييقات 
بعض  وإغالق  وتعذيبهم  اعتقالهم  أخرى  أحيانا  وفي  لألحداث،  تغطيتهم  وعرقلة  والصحفيني، 
وأضر  الفلسطيني،  اإلعالم  على صورة  عام  بشكل  أثر  العمل... مما  من  ومنعها  اإلعالم  وسائل 

مبستوى احلريات اإلعالمية.

في هذا الصدد ال بد من اإلشارة إلى التصنيف العاملي السنوي حلرية الصحافة الذي أصدرته 
منظمة مراسلون بال حدود خالل الفترة املمتدة ما بني مطلع أيلول 2006، ونهاية اب 2007 حيث 
احتلت فلسطني املرتبة 158 بني 169، اي في املرتبة 11 في ذيل القائمة، وهذا يعني حدوث تراجع 

مقداره 24 درجة في سلم احلريات اإلعالمية في العام 2006-2005

تعميق  في  ودوره  االفلسطيني  اإلعالم  في  واإلعالميني  والكتاب  األحزاب،  قادة  آراء  بعض 
اإلنقسام...

لقد شكل اخلطاب اإلعالمي لوسائل اإلعالم الفلسطينية صدمة كبيرة لدى الشارع الفلسطيني، 
املواطنني،  إستياء  أثار  ما  األفق،  ضيق  امليليشاوي  احلزبي  للفكر  خادمة  مرضية  بحالة  وظهر 
واإلعالميني والكتاب وحتى قادة األحزاب السياسية الذين بشكل أو بآخر ساهموا في بلورة ذلك 
لبعض  واملواقف  التصريحات  بعض  عند  نقف  وهنا  لهم...  التابعة  اإلعالم  وسائل  عبر  اخلطاب 
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الشخصيات السياسية واإلعالمية من اخلطاب اإلعالمي لوسائل اإلعالم الفلسطينية.

الهاتف عبر فضائية األقصى 	  وأثناء استضافته على  السياسي  املكتب  رئيس  خالد مشعل 
في إحدى نشرات األخبار، وجه له املذيع سؤاال استهله بإتهام تيار في حركة فتح، بإرتكاب 

اجلرائم«فرد عليه خالد مشعل: »يا بُنيَّ أرجوالتركيز على ما يوّحد، ال ما يفّرق«.
الثورة 	  إلنطالقة   42 الذكرى  في  خطاب  إللقاء  استعداده  وأثناء  عباس  محمود  الرئيس 

الفلسطينية في رام الله، عبر عن رفضه لهتاف احملتشدين »حماس شيعه شيعه« وطالبهم 
بالكف عن ذلك دون اإلستجابة له.

عبد الناصر النجار: نقيب الصحافيني أكد أن اإلعالم تسبب في حدة االنقسام وأدى في 	 
املعلومات  الوضع حيث ظهر كأنه إعالم حزبي غير قائم على  تــأزم  إلى  كثير من االحيان 
وإمنا على اإلنتماء السياسي حيث أصبح االعالم هدف رئيسي لالطراف املتنازعة خلدمة 

مصالح كل طرف.
نقابة 	  في  وعضوة  حلم  بيت  جامعة  في  املرأة  واعالم  تنمية  مديرة  فراج  سهير  السيدة 

الصحفيني قالت أن اإلعالم يعمل على استمالة مشاعر اجلمهور خلدمة مصالح شخصية 
وحزبية بانحياز تام.

االعالم 	  وسائل  ناشد  البرغوثي  مصطفى  د.  الوطنية  الوحدة  حكومة  في  اإلعالم  وزير 
الفلسطينية بوقف حمالت التحريض فوراً ووقف تبادل التهم والتركيز على ما يحمي الوحدة 
الوطنية ووقف كل ما يهدد باخلطر مستقبل الشعب الفلسطيني واإلنتباه إلى مدى الدمار 

الذي سيصيب سمعة قضيتنا.
د. غازي حمد القيادي في حماس والناطق الرسمي بإسم إسماعيل هنية قال أن اإلعالم 	 

احلزبي أصبح جزءاً من األزمة الداخلية مما ساهم في اتساع فجوة اإلنقسام، وأصبح جزءا 
من املشكلة الداخلية بدال من احلل.

سمير غوشة األمني العام جلبهة النضال طالب اإلعالميني الفلسطينيني بتحمل مسؤولياتهم 	 
خاصة في ظل األزمة التي تعيشها الساحة الداخلية مما زاد من حدة األزمة والدور السلبي 
الذي لعبة اإلعالم احلزبي واخلطاب التحريضي الذي وصل في بعض األحيان إلى احلد 

التخوين والتكفير.
نشأت األقطش أستاذ اإلعالم في جامعة بيرزيت قال إن اإلعالم الفلسطيني ال يستحق أن 	 

تطلق عليه إعالما فلسطينيا وأن ليس له دور فعال بل عبارة عن أبواق لالحزاب السياسية 
مشيرا إلى أن عقلية املسؤول عن اإلعالم الفتحاوي ال تختلف عن عقلية املسؤول عن اإلعالم 

احلمساوي.
اإلعالمي حسن الكاشف قال أن اإلعالم احلزبي ال شيء ينظمه والقانون لم ينص بشكل 	 

واضح على تنظيمه ما جعله يتمادى في خطاباته مطالبا بضرورة تشكيل جتمع من املثقفني 
واألدباء واإلعالميني للمساهمة في احلوار الوطني الشامل.
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مصطفى الصواف رئيس حترير صحيفة فلسطني في غزة قال »اإلعالم الفلسطيني بات 	 
إعالماً حزبياً وال يوجد أي إعالم فلسطيني محايداً أو مستقاًل في هذه املرحلة.

اإلعالمي واحمللل السياسي طالل عوكل: أكد أن دور اإلعالم الفلسطيني في هذه األزمة 	 
كان سلبياً وملحقاً بالقرار السياسي، وجتاوز آداب املهنة واملهنية، وحتّول القلم إلى واحد من 

أنواع السالح التي تؤجج الصراع
والتراشق 	  السجال  جتربة  في  سقط  الفلسطيني  اإلعالم  أن  قال  رباح  يحيي  اإلعالمي 

واالنقسام سقوطاً مدوياً.

التوصيات:
أواًل: هناك ضرورة ملحة إليجاد وتأسيس إعالم فلسطيني حر مستقل، منحاز لقضاياه الوطنية 
بعيدا عن التبعية السياسية، وهذا ال يعني بالضرورة إلغاء اإلعالم احلزبي، بل تضمينه في خانة 
وبآدابه  اإلختالف  بحق  اجملتمع  توعية  على  تعمل  الوطنية،  القضايا  عن  واملدافع  البناء  اإلعالم 
وإنهاء إدعاءات امتالك احلقيقة املطلقة وتوضيح سذاجة أوهام الكمال والوصاية على الغير من 

خالل فتح مجاالت التفكير. والعمل على معاجلة التعصب وترشيده بتغيير مساره.

ثانيًا: يجب على القائمني على وسائل االعالم االفلسطينية وخاصة الرسمسة اعتماد خطاب 
وحدوي مسامح يحترم االخر وال ينفيه، يستند إلى مصطلحات إعالمية مهنية بعيداً عن الغوغائية 

والتعصب.

في 	  القرار  وصناع  الرأي  وقادة  الفلسطينيني  والسياسيني  املثقفني  لدور  غياب  هناك  كان 
جلم شذوذ وجنوح وسائل االعالم عن رسالتها وإعادتها إلى جادة الصواب، وإلى رسالتها 

الدميوقراطية.
وسائل االعالم الفلسطينية وقعت في مأزق خطير جداً أثناء تغطيتها، حيث كرست اهتمامها 	 

األرض  ضد  وسياساته  االسرائيلي،  االحتالل  إعتداءات  وأغفلت  الداخلي،  الوضع  إلى 
واالنسان واملقدسات.

وتقبل 	  الرأي  حرية  مبدأ  ترسيخ  واحلكومة  السلطة  مؤسسات  في  الهرم  رأس  على  يجب 
األفكار احلزبية اخملتلفة بني الناس، وتعزيز ثقافة تقبل اآلخر والنقاش الهادف البناء وتعزيز 
مفاهيم اإلخاء والتسامح، وإتاحة احلريات للعمل الصحفي، وإلغاء القيود والتشديدات على 

العمل اإلعالمي.
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الجلسة الثالثة 
آفاق وتطلعات نحو استدامة 
المصالحـــــة الــــــوطنيـــــــــة
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من وجهة نظر حركة »فتح«
أحمد عساف

المتحدث بإسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني »فتح«

في البداية نشكر مؤسسة تعاون حلل الصراع على تنظيم هذا املؤمتر وكافة الداعمني له ونتمنى 
حتقيق الهدف املنشود منه في الوحدة الوطنية وإنهاء اإلنقسام.

 في البداية نؤكد على املوقف الثابت حلركة فتح من الوحدة الوطنية فمنذ انطالقتها أدركت فتح 
أن إسرائيل تريد إستهداف الكل الفلسطيني لذلك كان الرد باشراك كل الفلسطينني في معركة 
الدفاع والتحرر الوطني سواء كانوأحزاب وطنية أم شخصيات مستقلة وهذا النهج جسدته فتح في 

كل املراحل.

أما إذا اردنا احلديث عن موضوع املصاحلة فال بد أن نسأل ملاذا نتحدث عن املصاحلة واإلجابه 
بتاريخ  حماس  حركة  به  قامت  الذي  الدموي  اإلنقالب  نتيجة  جاء  الذي  اإلنقسام  وجود  بسبب 
2007/6/14 في قطاع غزة على الشرعية الفلسطينية وراح ضحيته أكثر من 700 شهيد فلسطيني 
ومئات اجلرحى أصبح عدد كبير منهم بال أرجل غالبيتهم العظمى من أبناء حركة فتح وجميعهم 

مناضلني من خيرة أبناء الوطن.

بررت حركة حماس هذا اإلنقالب بسببني:
 األول: إن السلطة الوطنية الفلسطينينة وحركة فتح تنازلت عن الثوابت الفلسطينية وأنها تخلت 

عن 78% من أرض فلسطني التاريخية.

الثاني: إن السلطة الوطنية الفلسطينية وحركة فتح متنع املقاومة ومنها إطالق الصواريخ من 
أجل حترير فلسطني.

بتاريخ 10/21 /2010 أجرت مجلة نيوزويك االمريكية مقابلة مع رئيس املكتب السياسي حلركة 
حماس خالد مشعل الذي حتدث بنقطتني األولى أن موقف حماس من حل الصراع الفلسطيني 

اإلسرائيلي هو دولة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس... إلخ.

 وهذا املوقف أصبح يردده قادة حماس صباح مساء سواء في وسائل اإلعالم وخصوصا األجنبية 
أو في لقاءات حماس مع أي مسؤل أجنبي مهما كان مستواه أوجنسيته.

 والنقطة الثانية أن حماس تريد أن جتري املفاوضات معها بشكل مباشر ألن املفاوضات اجلارية 
اآلن »غير املباشرة« غير كافية حسب وجهة نظر خالد مشعل ، إذا ملاذا تعيب التفاوض على غيرك 
بالرغم من متسكة بكل الثوابت وتطالب به لنفسك أم »حالل لنا حرام عليكم« وهذا يفسر حقيقة 

موقف حماس وهدفها أن تكون هي املفاوض وهي وحدها.

 وخطورة طرح حماس نفسها كبديل في هذا التوقيت الذي يصمد فيه الرئيس محمود عباس 
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بوجه كل الضغوط املطالبه بعودته للمفاوضات بدون وقف تام لالستيطان وبعد أن أعلنت القيادة 
بإستحقاقات عملية  تلتزم  لن  وأنها  املبذولة  الفلسطينية أن حكومة اإلحتالل أفشلت كل اجلهود 
؟  ملاذا  مباشرة  مفاوضات  وتريد  حماس  قيادة  علينا  تخرج  متوقفة  فاملفاوضات  وعليه  السالم 
وهل ستعطيكم إسرائيل ما لم تعطيه لغيركم؟ أم أنكم على إستعداد للقبول مبا لم يقبله املفاوض 
الفلسطيني؟ أم ألن طريقتكم السابقة في تخريب املفاوضات عند كل استحقاق على اسرائيل لم 
تعد متارس من قبلكم وهذا أسلوب جديد للتخريب، من حقنا أن نتساءل خصوصا بعد سماعنا 
وسماعنا  وغيرها(  سويسرا  )مفاوضات  املباشرة  وغير  املباشرة  السرية  حماس  مفاوضات  عن 
مواقف من قيادات في حماس حول الطرح اإلسرائيلي اخلاص بالدولة ذات احلدود املؤقته بتاريخ 
2010/10/25 أجرت مجلة احلياة اللندنيه لقاء مع القيادي في حماس محمود الزهار الذي وصف 
فيها الصواريخ التي تطلق اآلن من قطاع غزة بأنها »متمردة« وفي تصريحات سابقة للزهار وغيره 

من قيادات حماس وبعد االنقالب وصفوها بأنها صواريخ ال وطنية وخيانية.

والواقع املعاش األن في قطاع غزة يقول أن حماس ال متارس املقاومة ومتتنع عن إطالق الصواريخ 
ومتنع غيرها بقوة السالح وتعتقل املقاومني وأطلقت النار على بعضهم في مرات عديدة. 

إذا حققت مقاومة حماس  إال  نفسة،  يتحدث عن  املعاش في غزة  فالواقع  أما مقاومة حماس 
أهدافها وهي سيطرتها على غزة وإنشاء إمارتها وليس حترير القدس وحيفا ويافا وعكا وعودة 
من  غيرها  ومتنع  املقاومة  عن  حماس  توقفت  ولذلك  الشعارات  من  الكثير  وغيرها  الالجئني 

ممارستها.

ونالحظ هنا خطاب حماس املزدوج األول عندما يكون موجها الى الغرب يكون ناعما فيه الكثير 
والثاني خطاب خشن   ، الدول  تلك  املواقف ليشكل شهادات إعتماد حلماس عند  املرونه في  من 
فتح  موجها ضد حركة  يكون  عندما  الباطلة  واإلتهامات  املزايدات  من  الكثير  فيه  مرتفع  بصوت 
أولشعبنا الفلسطيني والعربي ولكل خطاب أهدافة وهذا يدل أن حماس ليست صريحة مع شعبها 
وأمتها وأنها تظهر عكس ما تبطن وأنها ال تتمتع باجلرأة لتتحدث بصراحة عن مواقفها إلدراكها 

بأنها ترتكب » الغلط ».

وفيما يتعلق مبوضوع املصاحلة وكيفية حتقيقها وإذا ما حتققت كيف نضمن استدامتها نرى أن 
من الضروري أن تتم املصاحلة على أسس سياسية إستراتيجية وطنية واضحة ولنبدأ بالثوابت فما 
هي ثوابت حماس وماذا تختلف عن ثوابت فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية ولنتفق على كيفية 

احلفاظ على هذه الثوابت وكيفية حتقيقها وبعد ذلك ميكن أن تتحقق املصاحلة وتستمر.

اآلن وفي ظل استمرار خطاب حماس وسلوكها وممارساتها بالرغم من كل ما حصل فإنني أقول 
أن العائق الوحيد أمام حتقيق املصاحلة هي عقلية حماس غير املستعدة للشراكة وال تؤمن بها، 
هذه العقلية التي بنيت على فكر اإلخوان املسلمني القائم على أساس تصفية اخلصوم السياسني 
جسديا وسياسيا هي نفسها عند حماس في الضفة كما هي في غزة ومخطئ من يعتقد بوجود أي 

فرق بينهما، وألجل ذلك حماس لن تستطيع أن تعمل إال منفرده. 
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األكبر  االسرائيلي هواملستفيد  اإلحتالل  أن  أؤكد  فانني  اإلنقالب،  تداعيات  إلى  ما عدنا  وإذا 
هواخلاسر  الفلسطيني  والشعب  اقليميا،  أو  محليا  املستفيدة  األطراف  بعض  وجود  من  بالرغم 

األكبر وعلى صعد عدة منها: 

 سياسيًا: 
أ- أدى هذا اإلنقالب إلى اخراج قطاع غزة من دائرة الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي من خالل 
إخراج مليون ونصف املليون فلسطيني يعيشون في القطاع من دائرة الفعل ، أين قطاع غزة اليوم 
من معركة القدس؟ واملستوطنات والالجئني والثوابت لقد عادت غزة إلى ما قبل العام 1965 أي 

إلى أيام النكبة وأصبحت مشكلتها طحني وغاز وكاز وكهرباء وخيم. 

مسؤليتها  مصر  ولتتحمل  حتررت  غزة  أن  قال  الذي  ليبرمان  خطة  مع  حماس  تعاطت   - ب 
وحماس تقول أن غزة حتررت وهذا يعني قتل حلم إقامة الدولة املستقلة في غزة والضفة والقدس 

ألنها لن تكون إال كذلك.

رفضناها  التي  اجلدار«  »دولة  أي  املؤقته  احلدود  ذات  الدولة  خطة  مع  حماس  تعاطت   - ج 
بشده وهذا يعني تصفية املشروع الوطني الفلسطيني من خالل تهويد القدس ومصادرة األغوار 
واستكمال بناء جدار الضم والتوسع ليشمل بقية مدن الضفة الفلسطينية وحتويلها الى كنتونات 
ومعازل باقل من % 40 من مساحة الضفة الفلسطينية »بعد اخلالص من غزة الدور على الضفة«. 

اجتماعيًا: 
فيها  حتسم  حالة  إلى  ووصلنا  الفلسطيني  اجملتمعي  النسيج  بتمزيق  اإلنقالب  هذا  تسبب   
اخلالفات الداخلية بالسالح والقتل واالقصاء والتصفية كما حدث في 2007/6/14 عندما قتل 
إنطالق  منذ  األولى  املرة  وهذه  فلسطينية  وبأيدي  الوطن  بني شطري  الفصل  وتكرس  أخاه  األخ 

الثورة الفلسطينية.

اقتصاديًا: 
 يعيش قطاع غزة اليوم في مأساة حقيقية حيث وصلت نسبة الفقر إلى أكثر من 85% ونسبة 
البطالة كذلك وأكثر من 100 الف مشرد بال مأوى واستشرت األمراض املزمنة وسقط املئات من 
ضحايا اإلنفاق وانتشرت اخملدرات بأنواعها اخملتلفة ووصل عدد احملاولني والراغبني في الهجرة 
إلى أكثر من 60% من أهل القطاع فهل هذا منوذج احلكم الذي يحلم به شعبنا ؟ وهل هذا هوالشعب 
الفلسطيني األبي الذي ساهم في بناء دول عديدة من العالم ؟ وهل بهذه الوضع يستطيع الشعب أن 

يصمد على أرضة ويقاوم ويحرر بلده ويبنيها ؟ إلى أين اوصلتنا وإلى أين ستقودنا حماس ؟

وإذا ما عدنا إلى موضوع املصاحلة فلن أرجع إلى جوالت احلوار التي كانت محصلتها ما عرف 
بالوثيقة املصرية التي وقعت عليها حركة فتح في املهلة احملددة وهي 2009/10/15 ولغاية اآلن 
لم توقع عليها حماس بسبب وجود مالحظات عليها وبعد إستالم هذه املالحظات تبني انها جميعا 
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تطالب باحملاصصة من حيث أنها تريد أن تسيطر على قيادة األجهزة االمنية وأن تأخذ حصة اكبر 
في الوظائف املدنية وفي جلنة االنتخابات املركزية وغيرها وهنا نسأل الهذه املناصب إنقلبتي يا 

حماس ؟

 وكل هذا يؤكد ما قلناه سابقا عن حقيقة أهداف حماس من اإلنقالب والدليل إننا لم نستلم 
مالحظة واحدة من حماس حتتج فيها على بند ما لم يرد في وثيقة املصاحلة الفلسطينية وتطالب 
الشعارات  من  أوغيرها  ويافا  أو حترير حيفا  الوثيقة  في  ذكرت  التي  املقاومة  بند  مثل  بإضافتة 

الرنانة التي تذرعت بها حماس لعدم التوقيع.

املراحل  كل  وفي  األوقات  كل  في  ملحة  الفلسطينية حاجة  املصاحلة  أن  نقول  ما سبق  كل  من 
ولتحقيق هذه املصاحلة وإستمرارها على حماس أن تغير عقليتها اإلنفرادية وكيفية تعاطيها مع 
القوى والفصائل وبقية أبناء شعبنا الفلسطيني ال أن يكون حديث املصاحلة عند حماس لتكريس 
»صلح  الفلسطينية  الضفة  على  للسيطرة  مخططها  وإستكمال  املدمر  القطاع  على  سيطرتها 
وقامت  غزة  في  اإلنقالب  بررت  التي  بالضفة  حماس  قيادة  موقف  نفهم  كيف  »وإال  احلديبية 

بالتسويق لكل ما ارتكب من جرائم هناك.

وأخيراً نقول أن اإلعتذار يعني االعتراف باخلطأ الذي وقع، والتعهد بعد تكراره هكذا يتصرف 
بني آدم، ولغاية اآلن لم نسمع شيئا من قيادة حماس »الربانية«.
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نظر  وجهة  من  الوطنية  المصالحة  نحواستدامة  وتطلعات  آفاق 
»كتلة اإلصالح والتغيير«
السيد محمود الرمحي

أمين سر المجلس التشريعي

يكثر احلديث في وسائل اإلعالم وأروقة الساسة واحملللني عن املصاحلة الفلسطينية وإنهاء حالة 
االنقسام بني الضفة والقطاع ورمبا يحمل البعض على الفصائل الفلسطينية ال سيما حركتي فتح 
وحماس بسبب تأخر إجناز هذا امللف العالق منذ قرابة األربع سنوات العجاف األخيرة، ولعلنا من 
خالل هذه اجللسة نحاول توضيح بعض األمور التي أسهمت في جتميد احلالة الفلسطينية على ما 
هي عليه منذ اإلنقسام باإلضافة إلى املقومات التي تسهم في عدم العودة إلى هذه احلالة في حال 

أجُنزت املصاحلة الفلسطينية التي نأمل أن تبصر النور قريباً.

أواًل: املصاحلة الفلسطينية ضرورة ملحة للشعب الفلسطيني واملنطقة.
 ليس من الطبيعي ما يسود في فلسطني من إنقسام وتشتت، فالشعب الفلسطيني شعب محتل 
األرض والسماء ومسلوب احلرية والكرامة ومدنس املقدسات، شعب في أمس احلاجة إلى رص 
صفوفه في خندق واحد هدفه الوحيد دحر اإلحتالل عن أرضه، ال أن تستنزف قواه في مشاحنات 
داخليه كان قد خطط لها الغرب واحملتل واتقن حياكتها عبر رفض نتائج االنتخابات عام 2006، 
فُحرفت البوصلة وتشوهت التضحيات، وتكبدت األطراف الفلسطينية اخلسائر في نَُخبها الذين 
التي  وكفاءاتها  عطلت  التي  ومؤسساتها  السجون،  في  التعذيب  حتت  أو  اإلنقسام  بنيران  قضوا 
الفلسطيني  الشعب  تاريخ  السوداوية من  إنهاء هذه احلالة  امللح  الواجب  بات من  لذلك  طمست، 

وتفويت الفرصة على كل املستفيدين من اإلنقسام.

ثانيا: املطلوب مصاحلة فلسطينية أبدية ال ظرفية.
 منذ قدوم السلطة الفلسطينية أضيف إلى قاموس الشعب الفلسطيني مصطلح احلوار الداخلي، 
ففي زمن الرئيس الراحل أبوعمار رحمة الله وحتديداً عام 1995 أجريت حوارات ما بني حركة 
فتح ممثلة بالسلطة الفلسطينية وحركة حماس حيث أولى الصدامات واالعتقاالت السياسية ولكن 
لم تكن األمور بحدة هذه األيام، وفي بداية عهد الرئيس أبو مازن حيث كان رئيسا للوزراء أجريت 
حوارات من أبرزها إجناز التهدئة التي طلبها أبومازن حينها وإتفاق القاهرة 2005 بعد أن تولى 
أبومازن رئاسة السلطة الذي ينص على تفعيل املنظمة ومن بعده وثيقة الوفاق الفلسطينية واتفاق 
مكة، ولكن العامل املشترك بني كل هذه احلوارات واإلتفاقات هو إنتقاء منها ما ينسجم مع مصالح 
أدراج  املنظمة  تفعيل  إتفاق  وذهب  مازن  التهدئة ألبو  العامة حيث أجنزت  املصالح  وترك  خاصة 
الرياح، كما جرى إفشال إتفاق مكة ألنه لم ينسجم مع بعض املصالح بل بدأ العمل على إفشاله أثناء 

مراسم التوقيع في مكة.

نحن اآلن نخوض حواراً منذ سنتني، نأمل أن يتمخض عنه إتفاق ال يندرج مع القاسم املشترك 
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لإلتفاقات السابقة وهوالفشل أواإلفشال، لذلك نحن نصر منذ إعداد الورقة املصرية على توضيح 
النقاط املبهمة وتفصيلها لكي ال تكون مدخال إلفشال هذا اإلتفاق املنتظر، أوجتييره خلدمة طرف 
كبير  وبشكل  تقلصت  قد  بأن حتفظات حركة حماس  العلم  مع  استمراره،  يهدد  على طرف مما 
مساهمة في دفع عجلة املصاحلة ، كما أن حتفظات احلركة ليست من باب الترف أو املثالية ولكنها 

مالحظات ممكن أن تكون سببا في تفجير اإلتفاق إذا ما بقيت كما هي دون توضيح أوتعديل.

ثالثا: املصاحلة قاب قوسني أوأدنى إذا صلحت النوايا.
إلى طريق مسدود في شهر  كاد يصل  عام 2009  بدأ  الذي  الفلسطيني  احلوار  أن  املعلوم  من 
سبتمبر إال إن زيارة األخ خالد مشعل للقاهرة أدت لتذليل عقبات املصاحلة مما نتج عنه بعد ذلك 
الورقة املصرية للمصاحلة الفلسطينية التي ولألسف ضمت بعض البنود التي لم يكن متفق عليها 
طوال جلسات احلوار، كما أن األجواء االيجابية التي سادت بعد اجتماع 2010/9/24 حيث كان 
اجلمود يلف ملف املصاحلة كانت بعد لقاء األخ خالد مشعل بالوزير عمر سليمان في السعودية، 
ونحن اآلن في أجواء تفاؤلية حذرة حيث ننتظر حتديد إجتماع بديل للقاء الذي اعتذر عنه األخوة 
في حركة فتح الذي كان مقررا في العشرين من الشهر اجلاري بغض النظر عن االسباب التي هي 
وراء هذا االعتذار. نأمل أن يكون ذلك قريبا إلجناز مصاحلة فلسطينية يحتفل ويبتهج بها الشعب 

الفسطيني من جديد. 

رابعا: مقومات االستدامة للمصاحلة الفلسطينية املنتظرة.
هذه  إلى  الفلسطيني  بالشارع  دفعت  ألسباب  تبعا  جاء  الفلسطيني  االنقسام  أن  املعلوم  من 
احلالة، إضافًة إلى أن االنقسام قد جرَّ آثاماً على الشعب الفلسطيني بشكل خاص وعلى القضية 
الفلسطينية بشكل عام، فمن أجل ضمان اإلستمرارية للمصاحلة الفلسطينية التي نأمل اجنازها 
قريباً، ال بد أوال من محاربة األسباب التي أدت إلى اإلنقسام باإلضافة إلى عالج آثار اإلنقسام على 

القضية بشكل عام واملواطنني بشكل خاص وذلك من خالل:

على الصعيد السياسي: 
ستة  منذ  املعطل  القاهرة  إتفاق  عن  املداخلة  بداية  في  حتدثت  الفلسطينية:  التحرير  منظمة 
سنوات تقريبا، ورمبا هذه القضية تأخذ نصيبا ال بأس به من مسببات االنقسام وذلك لألسباب 

التالية:

فاعلني  برنامجني  وجود  في  السبب  هو  بها  االستئثار  أو  الفلسطينية  التحرير  منظمة  تعطيل 
مختلفني على الساحة الفلسطينية، فبإصالح املنظمة يتم اإلتفاق على برنامج مشترك ميثل الشعب 
الفلسطيني مما يشكل مرجعية حتظى بدعم شعبي واسع يُلجأ إليها في حال اخلالف، مما يسهم 

في حالة من اإلستقرار الداخلي للشعب الفلسطيني.

يجب  الذي  البيت  وهي  الفلسطينية  لألطراف  الفاعلة  السياسية  الشراكة  عنوان  املنظمة هي 
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أن يجتمع اجلميع حتت سقفه، ورمبا لدينا بعض الشكوك إجتاه االخوة في حركة فتح بتقبل هذه 
الشراكة أو أنهم غير مستعدين لها ولعل عدم تطبيق اتفاق القاهرة 2005 يدعم هذا التوجه.

إذا بات من الواجب العمل الفوري بعد إمتام املصاحلة العمل على تنفيذ اتفاق القاهرة 2005 
عبر  املنظمة  إلى  جميها  الفصائل  ودخول  الفلسطينية  التحرير  منظمة  تفعيل  بإعادة  القاضي 

انتخابات نزيهة للمجلس الوطني.

املقاومة: ال يوجد أدنى إختالف على أن املقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني بصفته شعب 
حتت إحتالل، فال يوجد أحد سواء أكان فلسطينياً أوغير ذلك يستطيع سلب هذا احلق، اذاً املطلوب 
هواالتفاق على استراتيحية واضحة للمقاومة بكافة أشكالها وفق خطوات مدروسة مبا يتوافق مع 

املصلحة الفلسطينية التي تقررها منظمة التحرير املفعلة واملنتخيبة في حينه.

صعيد  على  يذكر  سياسي  اجناز  أي  حتقق  لم  التي  املفاوضات  من  عاماً   18 بعد  املفاوضات: 
القضية الفلسطينية ال بد من وضع محددات لهذه املفاوضات وإسقاط ثقافة احلياة مفاوضات، 
ولكن مع تذرع البعض بأهمية املفاوضات هل يعقل أن يطلق لها العنان دون مرجعية أوسقف زمني 
أوكابح ملسلسل التنازل املستمر مع كل جولة من املفاوضات، وإذا كان ال بد من املفاوضات فيجب أن 

ال تتعارض مع املقاومة بل يجب أن تضرب بسوط املقاومة وحتميها ال أن تتعارض معها.

التنسيق األمني: أكبر كارثة حلت بالشعب الفلسطيني تفوق احتالل االرض، لقد وصل بنا احلال 
إلى ما يخجل االنسان عن ذكره بخصوص التعاون األمني بني أجهزة السلطة الفلسطينية وأجهزة 
أمن احملتل، والعجيب في األمر أن االحتالل بات يهدد بقطع التنسيق األمني إذا ما اجتهت السلطة 

إلى توقيع اتفاق املصاحلة الفلسطينية وكان التنسيق أصبح حاجة فلسطينية.

كان  ألنه  املصاحلة،  قبل  حتى  فوراً  بوقفه  واإللتزام  األمني وحترميه  التسيق  من جترمي  بد  ال 
بخنجر  ومقاومته  الفلسطيني  الشعب  صمود  وضرب  املقاومني  من  الكثير  اعتقال  في  السبب 

مسموم كما أنه عصاً في دوالب املصاحلة.

وأخيرًا االنتخابات: ال بد من البحث عن ضمانات تضمن القبول بنتائج االنتخابات فال يعقل أن 
يرهن خيار الشعب مبدى انسجامه مع السياسات اخلارجية للمحتل الصهيوني أوالغرب املتآمر.

على صعيد الشعب الفلسطيني وحقوقه:
لقد كان الشعب الفلسطيني بكافة مشاربه ومؤسساته هوضحية االنقسام لذلك يجب إصالح ما 
أفسده االنقسام على هذا الصعيد من حيث حقوق االنسان وحرياته حسب ما تنص عليه الورقة 

املصرية التي من أبرز ما حتدثت عنه في هذا اجلانب:

يعاقب  أن  يعقل  فال  األبد  إلى  السياسي وحترميه  اإلعتقال  يجب جترمي  السياسي:  االعتقال 
انسان على انتماء لفصيل أوحركة مقاومة حتى لوثبت على املعتقل أنه ما زال ضمن عمل تنظيمي 
تبييض  معني، فالبعض أعتقل بسبب نقل مخصصات مالية لذوي أسير أوشهيد مبا سمي زورا 
األموال، والبعض أعتقل على خلفية عمل مقاوم ضد االحتالل ورمبا بعض املقاومني مضى على 



طريق إلى الدولة املستقلة

87

مطاردتهم من قبل احملتل سنوات طويلة مت إعتقالهم من السلطة، مع العلم أن اإلعتقال السياسي 
لم يكن موجهاً ضد حركة حماس بل طال اجلهاد االسالمي واليسار الفلسطيني وحتى حركة فتح. 

فيجب وقف وجترمي وحترمي هذه اآلفة.

السياسي  التعبير  في  سواء  الشخصية  احلريات  إطالق  يجب  الشخصية:  احلريات  إطالق 
أواالنتماء، باإلضافة إلى حرية الصحافة واإلعالم والعمل االجتماعي واملؤسساتي، فلدينا الكثير 
على  العمل  فيجب  اإلدارية،  هيئاتها  أوفصلت  قرارها  صودر  والتي  أغلقت  التي  املؤسسات  من 

تصويب كل هذه التجاوزات.

حسب  الفلسطينية  املصاحلات  للجنة  الفوري  التفعيل  ضرورة  الفلسطينية:  املصاحلات  جلنة 
وتعويض  اإلنقسام  التي جنمت عن  االنتهاكات  أهدافها حل جميع  التي من  املصرية  الورقة  نص 
املتضررين بعد فتح باب الشكاوى واإلستماع إلى كل املتضررين ووضع آليات تضمن عدم تكرارها 

مرة أخرى.

االلتزام: أخيراً ضرورة متابعة اإللتزام بتنفيذ بنود الورقة املصرية دون مماطلة أو تأجيل.

وختاما نسال الله العلي القدير أن يعجل بلم شمل الشعب الفلسطيني وتوحيد كلمته حتى دحر 
االحتالل.
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مستقبل المصالحة الوطنية من وجهة نظر »الجبهة الشعبية«
السيد عبد الرحيم ملوح

نائب األمين العام للجبهة الشعبية

من املهم والضروري تأكيد طبيعة املرحلة التي نحن فيها، وهي مرحلة حترر وطني ودميقراطي. 
لهذا  وليست حاجة سياسية  وطنية،  ألنها ضرورة  الوطنية،  الوحدة  تفرض  املرحلة هذه  وطبيعة 
القضية  بثقل اإلنقسام احلاصل على  أو ذاك، فكل مواطن فلسطيني يشعر  الفلسطيني  الطرف 

الوطنية الفلسطينية، وعلى عملية التحرر الوطني والبناء الدميقراطي.

أوفئة  فصيل  فكل  اإلنقسام.  ظل  في  بالغاً  ضرراً  بها  يلحق  الفلسطينية  الوطنية  فالقضية 
اجتماعية أو حتى فرد فلسطيني حريص على مصالح وثوابت الشعب الفلسطيني والتي أصبحت 
برنامجاً وطنياً للمنظمة والشعب كله في هذه املرحلة من نضالنا أي برنامج العودة وتقرير املصير 

والدولة املستقلة وعاصمتها القدس.

سوى  يخدم  ال  فيه  املنخرطة  األطراف  ومبررات  ذرائع  عن  مبعزل  اآلن  احلاصل  فاإلنقسام 
إستمرار  ظل  في  الوطنية  منجزاته  على  ونحافظ  شعبنا  أهداف  حتقق  أن  ميكن  فال  االحتالل. 
حالة اإلنقسام القائمة. وال ميكن للمفاوضات غير املباشرة اواملباشرة، وال احلديث عن املقاومة 
املسلحة أو غير املسلحة ميكنها التقدم أو استعادة حقوق الشعب الفلسطيني وحتقيق أهدافه في 
ظل االنقسام. من هنا نتوجه لكل القوى والفئات اإلجتماعية والشخصيات الوطنية إلعالء شأن 
املصاحلة والوحدة الوطنية والتمسك بالبرنامج الوطني على احلسابات الفئوية اوالشخصية ألي 

كان، ومهما كان.

أقدمت عليه قيادة حركة  الذي  اإلنقسام  بعده  الداخلي ومن  االقتتال  أدّنا  األولى  اللحظة  منذ 
حماس. وحذرنا من أن إستمرار اإلنقسام سيلحق افدح الضرر بالشعب والوطن والقضية ودعونا 
الناشىء قبل أن تبنى مصالح فئوية وشخصية، ستعيق كلما استطالت  لإلسراع مبعاجلة الوضع 

قضية املصاحلة والوحدة، التي تشكل مرتكزاً وقانوناً إلنتزاع حقوق شعبنا، وإلنتصار ثورته.

وقبل ذلك جرت محاولة للحيلولة دون الوصول لهذا الوضع عبر وثيقة األسرى التي حتولت إلى 
وثيقة الوفاق الوطني وصادق ووقع عليها مختلف األطراف في نهاية حزيران عام 2006. وال زلنا 
نرى أنها عاجلت سياسياً وتنظيمياً الوضع الناشيء بعد االنتخابات التشريعية واليوم نرى ضرورة 
العودة لها وإلعالن القاهرة لعام 2005 ألنهما يشكلن مرتكزاً هاما مبوافقة اجلميع، ومناقشة ما 

اعقب التوقيع عليهما من تطورات ومستجدات، وتتطلب إضافتها لها.

إننا ال نعتقد أن احلقيقة وهي دائماً نسبية ملك لطرف أو لتيار بعينة، فاحلقيقة النسبية هي ما 
يتوافق عليه اجلميع في مرحلة تاريخية معينة. فنحن شعب حتت اإلحتالل، وتصادر أرضه يومياً، 
حتى غزة التي أعاد اإلحتالل انتشار قواته بها، ال زالت محاصرة منه، ويفرض عليها شروط حياتها 
وحريتها بالقوة. والقدس تسلب منا يومياً، وما سلسلة القوانني اإلسرائيلية )األخيرة اإلستيطان، 
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يهودية الدولة، القدس والبناء فيها، هدم البيوت ومصادرة األرض...( إال أمثلة على املستقبل الذي 
ينتظر شعبنا وقواه، والذي عليه مواجهته اليوم وغداً وبعد غد. 

القدس  وعاصمتها  املستقلة  والدولة  املصير  وتقرير  العودة  الفلسطيني  الوطني  البرنامج  إن 
وإعالن االستقالل لعام 1988. وإعالن القاهرة ووثيقة األسرى وما اتفق عليه في احلوار الشامل 
في القاهرة في آذار 2009. وثائق بأيدينا وتشكل مرتكزات للحوار الشامل والوحدة الشاملة، وليس 

احلوار الثنائي واحملاصصة الثنائية، هي من يوصلنا ملا ننشد وطنياً.

الوطنية  للوحدة  وصوالً  املصاحلة  علينا  تفرضان  تواجهنا  التي  والتحديات  املرحلة  طبيعة  إن 
في إطار م.ت.ف، ممثلنا الشرعي والوحيد. فبدون الوحدة الوطنية في إطار كيان سياسي واحد 

والعمل معاً لتحقيق برنامجنا الوطني، يصعب احلديث عن حتقيق أهدافنا واستعادة حقوقنا.

يتضح مما سبق أننا مع املصاحلة الفلسطينية، ومع الوحدة الوطنية الفلسطينية التي نرى فيها 
وبثبات ضد مساعي  باستمرار  املتاحة. ووقفنا  الوسائل  بكل  الزاوية في مجابهة اإلحتالل  حجر 

اإلنقسام اوالتعنت، وضد املساس بوحدانية الكيان السياسي ومع إعالء شأنها دائماً.

وكنا دائماً مع احلفاظ بل ومع تعزيز البعد العربي والدميقراطي التقدمي العاملي في دعم الشعب 
الفلسطيني والستعادة حقوقه الوطنية. فقد كنا نرى فيه وال زلنا، ومن موقعنا الفكري والسياسي 
عاماًل اساسياً، في تعديل ميزان القوى بني شعبنا وبني االحتالل اإلسرائيلي املدعوم أمريكياً، ومن 
بعض الدول األخرى. وكنا وال زلنا مع تنفيذ قرارات الشرعية الدولية منذ عام 1947، ووضعها 
موضع التنفيذ وعدم املساومة عليها. ونرى أن مسؤولية اجملتمع الدولي الذي أقر هذه القرارات ما 

زالت تكمن في تنفيذها، فهي قراراته وليست قرارات الشعب الفلسطيني أوقواه.

إلى وحدة وطنية حقيقية، وأن ال تكون هشة،  وواقعياً  أن املصاحلة الوطنية، كي تتحول عملياً 
تعالج املصالح الفئوية والشخصية، لهذا الطرف أو ذاك يتطلب إرساءها على ما يلي:

التي  املرحلة  لطبيعة  حقيقي  لفهم  تستند  للمرحلة،  سياسية  رؤية  أساس  على  تقوم  أن  أواًل: 
نعبرها، فبدون اإلتفاق على طبيعة املرحلة كونها مرحلة حترر وطني ودميقراطي والعمل معاً من 
أجل حتقيق أهداف برنامجها السياسي ستبقى املصاحلة هشة. فالقاعدة السياسية األساس هي 

حتقيق البرنامج الوطني في العودة وتقرير املصير والدولة املستقلة وعاصمتها القدس.

السياسي  والتضامن  الشراكة  قاعدة  على  للشعب  الوطنية  والوحدة  املصاحلة  تقوم  أن  ثانيًا: 
املشترك بني القوى والفئات االجتماعية والشخصيات، فإن متايز قوة الفصائل وتباين مصاحلها ال 
يبرر هيمنتها اوسيطرة أي منها على مقدرات الشعب كله أو على حتقيق أهدافه أو إسقاط أهدافها 

على أهداف الشعب.

ثالثًا: أن تستند املصاحلة والوحدة على مبدأ الدميقراطية احلقيقية وعلى االلتزام بنواظمها، 
ووفق نظام التمثيل النسبي الشامل، كنظام إنتخابي يضمن مشاركة اجلميع في النظام السياسي 
وفي النضال من أجل حتقيق أهداف الشعب في هذه املرحلة التاريخية من نضاله. فالشعب هو 

صاحب املصلحة وليس هذا الفصيل أو ذاك.
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أشكال  على  واالتفاق  الوطني،  والبرنامج  السياسية  الرؤية  حتقيق  آليات  على  اإلتفاق  رابعًا: 
النضال ووسائطه اخملتلفة، واملنسجمة مع البرنامج الوطني، ومبا يتوافق مع البرنامج السياسي 

اواملوقف السياسي في كل محطة، ويخدم تقدم هذا املوقف عملياً.

خامسًا: اإلبتعاد كلياً عن عقلية التخوين والتكفير واإلمالء الفئوي. ألنها الوسيلة األجنع لتسميم 
العالقات الداخلية والبناء السياسي الهش ولتآكل األهداف. خاصة أننا في مرحلة حترر وطني، 
وشعبنا وقوانا وقضيتنا كلها مكشوفة أمام التدخالت االقليمية والدولية. وعدونا يتغذى ويتقدم 
والتشرذم  اإلنقسام  إدامة  العليا  مصلحته  ومن  الفلسطيني،  الداخلي  باإلنقسام  احتالله  ويتعزز 

الداخلي الفلسطيني.

الراهن  والوضع  املستقبل  مبنظار  الوطنية  للمصاحلة  نظرنا  إذا  راهناً  الوطنية  املصاحلة  آفاق 
هناك  فإن  فقط  اآلني  باملنظار  لها  نظرنا  إذا  ولكن  حتقيقها،  عن  الفلسطيني  للشعب  بديل  فال 
واحلاجة  الوطنية  والضرورة  املصلحة  متس  ال  وكلها  أمامنا،  تبرز  أن  ميكن  وجدية  كثيرة  أسئلة 
السياسية للمصاحلة. ويأتي في مقدمتها؛ هل هناك إرادة سياسية لدى قيادتي القوتني األكبر في 
الساحة الفلسطينية لتحقيقها؟! ما هي حدود التنازالت التي على كل طرف اإلقدام عليها، ولوكانت 
على حساب املصالح الفئوية والشخصية للتنظيم اواجلماعة؟! أين األولوية، هل هي لتعزيز دور 
للمصاحلة  األولوية  هل  للشعب؟!  العليا  الوطنية  واملصلحة  املصاحلة  أم  الخ  اوالتيار...  التنظيم 
أو  اإلقليمي  أو  العربي  الطرف  هذا  مع  الفئوية  العالقات  لتعزيز  أم  الوطنية  والوحدة  الوطنية 
الدولي؟! هل يتم بناء املصاحلة على أساس املصلحة الوطنية والشراكة والدميقراطية احلقيقية 
أدق حلسابات حكومة حماس في  ذاك. وبصورة  أو  الطرف  لهذا  الفئوية  أم من أجل احلسابات 
لتعزيز  أين األولوية، هل  اوفتح وحماس وكالهما حتت االحتالل؟!  غزة وحكومة فتح في الضفة 
آفاق املصاحلة الداخلية والوحدة الوطنية، واإلنطالق موحدين من أجل حتقيق الرؤية والبرنامج 
احلسابات  ودعم  لتعزيز  عليه  والرهان  ذاك  أو  اإلقليمي  الطرف  هذا  مع  التنسيق  أم  السياسي، 
الفئوية اوالشخصية؟! هذه األسئلة وغيرها ميكن ومن املشروع طرحها من أجل أن ترسى املصاحلة 
نتيجة  بالغ  ضرر  من  وقضيتنا  وبشعبنا  بنا  حلق  ما  معاجلة  اجل  ومن  قوية  أسس  على  الوطنية 
اإلنقسام الذي أكل سمعتنا الوطنية وما حققنا من إجنازات دفع شعبنا الغالي والنفيس من أجل 

حتقيقها.
يدور هذه األيام تسابق بني حكومة الضفة وحكومة غزة، وليس السلطة، فالسلطة يجب أن تبقى 
واحدة وموحدة، وبشكل أدق بني حركتي فتح وحماس على إستحضار اإلعتراف بأي منهما ممثاًل 
سياسياً للشعب الفلسطيني، الذي تنافسان بعضهما بعضاً على قمعه وبخاصة أبنائه من املنتمني 

للفصيلني األكبر في منطقة هيمنتهما التي يظللها االحتالل وسياساته وممارساته.

الذي شاركت  الشامل  الوطني  للحوار  واجلو  املكان  وآمنت  العربية،  تدخلت حكومة مصر  لقد 
فيه مختلف القوى والفعاليات والشخصيات، وتوقف احلوار الشامل بعد عشرة أيام من انطالقته، 
بدون أن تتوج أعماله بالنجاح الكامل رغم التقدم الكبير الذي حققه. ليبدأ بعد ذلك احلوار الثنائي 
بني فتح وحماس وتتقدم القيادة املصرية برؤيتها لقضايا اخلالف واإلتفاق معاً، ومرت شهور ليبدأ 
مؤخراً  احلوار  وتوقف  مكة.  في  سليمان   - لقاء مشعل  بدمشق عقب  الثنائي  احلوار  أخرى  مرة 
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بعد اإلتفاق على ثالثة أرباع القضايا التي سجلت حماس حتفظها عليها، ويجري العمل لتجديده. 
بأن احلوار  رأينا  اعتبرناها خطوة لألمام، ورغم  أننا  إال  الورقة املصرية  وبرغم املالحظات على 
أيدنا  أننا  إال  احلقيقية،  الوطنية  الشراكة  حساب  على  الثنائية  احملاصصة  الى  يقود  لن  الثنائي 
ونؤيد اإلتفاق بني الفريقني كخطوة على طريق االتفاق الوطني. ألننا نؤمن بأن التناقض األساس 
هومع االحتالل وليس بني قوى الشعب احملتل. وأن على قوى هذا الشعب وفعالياته التوحد من أجل 
دحر االحتالل وحتقيق احلقوق الوطنية، وعلى اجلميع العمل إلستحضار الدعم العربي واإلسالمي 
والدولي لشعبنا وقضيتنا العادلة فاحلوار والوحدة مصلحة وطنية عليا يجب أن تتقدم على غيرها 
من القضايا األخرى. واملصلحة الوطنية العليا، وطبيعة املرحلة التي نعبرها، والتداخالت املتعددة 
األطراف بقضيتنا ومنطقتنا تتطلب منا التوحد أوالً. ومتلي علينا دعم كل امكانية للحوار والوحدة 
واعتبرناها  أيدنا هذه احلوارات،  وقد  أو مكانها.  قواها  أو  كانت مالحظاتنا على طبيعتها  مهما 
خطوة لألمام، برغم أننا نرى أن احلوار الشامل هوالذي يوفر األساس للشراكة في صنع القرار 
ضرورة  إنهما  متعددة،  خيارات  من  خياراً  ليستا  والوحدة  احلوار  تنفيذه  عن  واملسؤولية  الوطني 
وطنية، وضرورة تفرض نفسها باألمس واليوم وغداً. لهذا نعمل وعملنا وسنعمل من اجلها من أجل 

إرسائها على أسس ثابتة ومتينة.

هل ستتحقق أم ال؟ هل ستحقق وفق األسس التي نرى أنها ضرورية إلدامتها من وجهة نظرنا؟ 
هذا ما نعمل من أجله، فمصلحتنا ومصلحة شعبنا تفرضان حتققها اليوم قبل الغد. وعلينا التقدم 

بالشكر واإلمتنان لكل من يساهم في تقصير أمد هذا اإلنقسام الضار عربياً أم دولياً.
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المصالحة الوطنية ... إلى أين وصلت؟
 السيد هاني المصري

مدير مركز بدائل لإلعالم واألبحاث والدراسات

فوصول  نظرية.  ناحية  من  وذلك  الوطنية،  املصاحلة  حاليا ظروف مالئمة جدا إلجناز  تتوفر 
اخملططات  تطبيق  وتكثيف  اإلسرائيلي،  التعنت  إستمرار  جراء  مسدود  طريق  إلى  املفاوضات 
القدس، وفرض احلصار على قطاع  والعدوانية خصوصا في  العنصرية  واإلستيطانية  التوسعية 

غزة، فذلك محفز لتمهيد الطريق أمام املصاحلة الوطنية.

كما أن ظروف احلصار التي تعيشها »حماس« في قطاع غزة، والتي وصلت إلى حد أنها أصبحت 
في سجن كبير بدون القدرة على الدخول واخلروج منه، مفترض أن تساعد على حتقيق املصاحلة 
الوطنية. وكذلك الصراع الدائر بني »فتح« وحكومة سالم فياض حول دور فتح باحلكومة مفترض 

أن يصب في ذات االجتاه.

للشروط  ووفقا  ومرجعيات،  ضمانات  بدون  املفاوضات  استئناف  أن  في  تكمن  املفارقة  إن 
األمريكية واإلسرائيلية لم ينجم عنه إضافة تعقيدات جديده أمام جهود املصاحلة، كما هومتوقع، 
بل حدث تطور بعده كسر اجلمود في جهود املصاحلة، كما جتسد ذلك بعقد لقاء بني وفدي »فتح« 
و »حماس« في الرابع والعشرين من أيلول املاضي أدى إلى حدوث تقدم ملموس على صعيد االتفاق 
على العديد من النقاط التي كانت محل خالف، كخطوة على طريق اإلتفاق على بلورة صيغة تفاهم 
التطبيق،  عند  ملزمة  وتكون  املصرية،  الورقة  على  التوقيع  تسبق  فلسطيني،   - فلسطيني  داخلي 

وتعالج مالحظات »حماس« على الورقة املصرية.

كان من املفترض أن يعقد لقاء ثاٍن بني فتح وحماس في دمشق؛ إلستكمال احلوار خصوصا حول 
امللف األمني، وكان متوقع منه أن يقود إلى شق الطريق أمام توقيع الورقة املصرية واستئناف احلوار 
الوطني الشامل من أجل الشروع بتطبيقها، إال أن اخلالف على مكان عقد االجتماع أجل عقده 

بدون أن يتم االتفاق على موعد بديل حتى كتابة هذه السطور.

على الرغم من أن األسابيع التي فصلت ما بني عقد االجتماع األول لوفدي فتح واملوعد احملدد 
لعقد اللقاء الثاني في العشرين من شهر تشرين أول، شهدت توقف املفاوضات على صخرة رفض 
لم  هذا  أن  إال  شهرين،  ولولفترة  االستيطان  جتميد  مسرحية  متديد  مجرد  نتنياهوحتى  حكومة 

يسرع بإمتام اللقاء وإجناح جهود املصاحلة.

إن أي حديث فلسطيني عن بلورة بدائل فلسطينية جديدة عن طريق املفاوضات الثنائية املباشرة، 
طريق  لفتح  بسرعة  يصل  لم  أوإذا  يبدأ  لم  إذا  اجلد،  محمل  على  أحد  يأخذه  ولن  له،  معنى  ال 

املصاحلة الوطنية.
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فإنهاء اإلنقسام الفلسطيني السياسي واجلغرافي واستعادة الوحدة الوطنية هي حجر الزاوية 
الفلسطينية،  لها القضية  التي تتعرض  التحديات  لبناء وبلورة بديل فلسطيني قادر على مواجهة 
والعودة  احلرية  وجتسيد  االحتالل  بإنهاء  أساسا  املتمثلة  الوطنية  األهداف  حتقيق  على  وقادر 

واالستقالل.

إن املعاجلة اجلدية لالنقسام تتطلب وضع اليد على حقيقه اجلذور واألسباب والعوامل التي أدت 
إلى االنقسام، ومعاجلتها ستساعد على إنهائه على أساس صلب يضمن صمود وإستمرار الوحدة 

وليس انهيارها عند أول خالف جدي، أوعند حدوث تطورات أو مستجدات نوعية جديدة.

إن االنقسام يعود إلى خالفات إيديولوجية وسياسية وبرنامجية بني اجتاهني وقطبيني، كما يعود 
إلى سعي كل قطب منهما لالستئثار بالسلطة والقيادة والقرار.

موافقة  منذ  املاضية، وحتديدا  السنوات  في  الذي شهدناه  السياسية  البرامج  في  التقارب  إن 
»حماس« على الهدنة األولى عام 2003 ملساعدة حكومة أبي مازن على العمل، والذي تعمق باملوافقة 
التشريعية  اإلنتخابات  بإجراء  الكفيلة  اخلطوات  حدد  والذي   ،2005 عام  القاهرة  إعالن  على 
واحمللية وتفعيل وإصالح منظمة التحرير، وباملوافقة على وثيقة األسرى )وثيقة الوفاق الوطني( 
عام 2006، وإتفاق مكة وبرنامج حكومة الوحدة الوطنية، الذين تضمنوا اإلقرار بوحدانية متثيل 
تضم  بحيث  تشكلها؛  وإعادة  وتفعيلها  إصالحها  أجل  من  والعمل  الفلسطينية  التحرير  منظمة 

مختلف مكونات الطيف السياسي الفلسطيني. 

كما وافقت حماس بصورة صريحة لم نشهدها من قبل على برنامج الدولة الفلسطينية وأبدت 
عدم اعتراضها على مبادرة السالم العربية، وموافقتها على أي اتفاق يحظى بقبول أغلبية الشعب 
الشراكة  إتفاق على أسس  إلى  يؤد  لم  الفلسطيني كما صرح خالد مشعل مؤخرا جمللة امريكية؛ 
السياسية احلقيقية التي أصبح النظام السياسي الفلسطيني بحاجة ماسة لها بعد صعود حركة 
حماس وحصولها على األغلبية في االنتخابات التشريعيه، فقد أصبح هناك قوتان كبيرتان، بحيث 
لم يعد ممكنا احلفاظ على وحدة الفلسطينيني ووحدة النظام السياسي الفلسطيني في ظل تفرد 
كال قوة منهما في قيادة السلطة ومنظمة التحرير. لقد أصبحت الشراكة على أسس دميقراطية 

موضوعية مفتاح ال ميكن بدونه فتح أقفال الوحدة الوطنية.

إن كل املياه التي جرت منذ االنقسام الفلسطيني الواقع في حزيران من عام 2007 وحتى اآلن؛ 
برهنت أنه ليس مبقدور طرف واحد أن ينتصر وأن يقود لوحده السفينة الفلسطينة ويوصلها إلى 
بر األمان. بل إن اإلصرار على اإلستئثار بالقيادة والسلطة من طرف واحد تعد من أهم األسباب 

التي أدت وال تزال تفعل فعلها في استمرا وتعميق االنقسام.

بها،  والدولي  العربي  االعتراف  وعدم  والعدوان  احلصار  جراء  حماس  إنهيار  على  الرهان  إن 
وعدم االعتراف بشرعية حقوقها هورهان لم ينجح، بل إن احلصار والعدوان رغم تأثيره الكبير 
على حماس وقطاع غزة إال أنهما كانا من أهم االسباب التي ساعدت حماس على البقاء في احلكم 
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في غزة، ألن أوساط كبيرة من الفلسطينيني والعرب وفي مختلف أنحاء العالم تنظر بالتعاطف مع 
حماس، ألنها أوال جنحت في االنتخابات ولم متنح فرصة حقيقية للحكم جراء املقاطعة واحلصار، 

وثانيا ألن احلصار استمر على قطاع غزة بصورة مخالفة جلميع احلقوق واملواثيق الدولية.

وال  تؤد  لم  السالم  عملية  أن  واتضاح  املفاوضات،  فشل  جراء  فتح  إنهيار  على  الرهان  أن  كما 
االهداف  إلى حتقيق  إليها،  وانتهت  عليها  قامت  التي  األسس  استمرت على  إذا  تؤدي،  أن  ميكن 
الفلسطينية أوبعضها قبل إقامة دولة فلسطينية حرة ذات سيادة على حدود 1967 مبا في ذلك 
الكثير، فتستمد فتح  القوه واإلستمرار  القدس، هورهان وأهم وخاسر، ففتح متتلك من عناصر 
قوتها من تاريخها الكفاحي ومن الشرعية التي حصلت عليها، ومن الدعم العربي والدولي، ومن 

االتفاقيات التي عقدتها مع إسرائيل، ومن كونها تضم فئات وشرائح واجتهات متنوعة. 

إذا أضفنا إلى ما سبق، بأن االنقسام الفلسطيني أدى إلى زيادة حدة وتأثير األطراف اخلارجية 
على األطراف الفلسطينية؛ ألنها أصبحت في ظل االنقسام بحاجة إلى دعم سياسي ومادي أكبر 
من حلفائها حتى تصمد وتفوز في الصراع الداخلي القائم واملستعر بني سلطتني تدعي كل منهما 
أنها صاحبة احلق والشرعية، وحتاول أن تضعف وتهزم السلطة األخرى وتدفعها إلى حافة االنهيار. 

في  املصلحة  وصاحبة  احملتلة  الدولة  بوصفها  إسرائيل  دور  اخلارجية  العوامل  مقدمة  وفي 
حدوث وتغذية واستمرار وتعميق االنقسام، ألنه يعطيها مزايا إستراتيجية ال تقتصر على إعطائها 
ذريعة لعدم التقدم في املفاوضات وعدم التوقيع على إتفاق سالم؛ لعدم وجود شريك فلسطيني، 
الفلسطينيني، وإمنا بعضهم فقط، بل ألن االنقسام ميكن إسرائيل من  أبومازن ال ميثل كل  وألن 
االدعاء بأنها تريد السالم وأن الطرف الفلسطيني غير مستعد له، كما ميكنها من تطبيق مشاريعها 

التوسعية والعنصرية واالستيطانية بسرعة أكبر وتكاليف أقل.

إن إسرائيل ليست مجرد العب، وإمنا هي العب رئيسي يستطيع أن يساعد كثيرا أويعيق كثيرا 
في حتقيق املصاحلة، ومن املتوقع طبعا أن تسعى إسرائيل دائما ملنع املصاحلة.

للتقدم احلاصل بني فتح وحماس  السياق، الحظنا كيف أعربت إسرائيل عن رفضها  في هذا 
في لقائهما األخير في دمشق، وحذرت من أنها ستعيد نشر قواتها واحتالل مناطق السلطة وإلغاء 
التنسيق األمني وكافة التسهيالت األمنية واالقتصادية وإزالة بعض احلواجز، التي قدمتها خالل 
السنوات القليله املاضية، وذلك في حال إدخال حماس في النظام السياسي واألمني الفلسطيني 

بدون أن تلتزم بشروط اللجنة الرباعية الدولية )أي إذا لم تخضع حماس لشروط إسرائيل(.

إن هذا املوقف عبرت عنه أيضا اإلدارة األمريكية التي تضع الفيتو على املصاحلة الفلسطينية، 
ألنها تتصور أن حتقيقها شأنه شأن حتقيق صفقة تبادل األسرى ورفع احلصار عن غزة وإعادة 
إعمارها؛ ميكن أن يقوي طرفا فلسطينيا أو كل األطراف الفلسطينية، األمر الذي يجعل الفلسطيني 
املوحد قادرا على التفاوض من موقع أقوى بعيدا عن الشروط اجلائرة التي تضعها إسرائيل بدعم 
جوهري من الواليات املتحدة األمريكيه، أويجعله قادرا على املقاومة من موقع أقوى خصوصا إذا 

انهارت عملية املفاوضات كليا.
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إذا نظرنا إلى دور محور املمانعة ومع مراعاه الفرق املوضوعي بينه وبني أمريكا وإسرائيل، جند 
مصالح  خلدمة  أساسا  وإمنا  إنسانية،  ألسباب  يرجع  ال  أيضا،  الفلسطيني  امللف  في  تدخله  أن 
وأهداف أطرافه التي تتقاطع في نقاط مع املصلحه الفلسطينية وتعترف معها في نقاط اخرى، 
فليس من مصلحة إيران مثال حدوث مصاحلة فلسطينية ال تكون إيران جزءا منها بحيث تكون قادرة 
على توظيفها في معاركها مع الواليات املتحدة واجملتمع الدولي وإسرائيل، سواء إذا سارت األمور 

باجتاه الصفقه اإليرانية - األمريكية الشاملة، أو باجتاه إستمرار املقاطعة ووصوال إلى احلرب.

فبدون مصاحلة عربيه، وإيرانية - أمريكية، من الصعب حتقق املصاحلة الوطنية، وبدون إتفاق 
سالم يحقق الشروط اإلسرائيلية األمريكية ال ميكن إعطاء الضوء األخضر األمريكي - اإلسرائيلي 

للمصاحلة. فاملصاحلة في هذه احلالة مطلوبة للتغطية على إتفاق جائر باحلقوق الفلسطينية.

إن املصاحلة الوطنية ميكن أن تتحقق رغم اإلرادة والتدخالت اإلسرائيلية واخلارجية اإلقليمية 
والعربية والدولية إذا توفرت إرادة فلسطينية قوية ومصممة على االنحياز للمصلحة الوطنية العليا 
تيار  لبلورة  بحاجة  يتحقق  حتى  األمر  وهذا  واخلارجية،  واحلزبية  الفئوية  املصالح  حساب  على 
من  املتنازعة  الفلسطينية  األطراف  متكني  لدرجة  ومتعاظم  ضاغط  فلسطيني  وشعبي  سياسي 

التحررمن الضغوط اإلسرائيلية والعربية واإلقليمية والدولية املمارسه عليها.

وعلى أهمية االتفاق الفلسطيني - الفلسطيني على ورقة تفاهمات داخلية تذلل العقبات التي 
حتول دون توقيع وتطبيق الورقة املصرية، والتي تتجسد في أنها )أي توقيع الورقة املصرية( باتت 
حتقيق  ميكن  ال  بدونه  الذي  الشامل،  الوطني  احلوار  الستئناف  وحيدا  يكن  لم  إن  مهما  مدخال 

املصاحلة الوطنية، إال أنه ال يكفي لوحدة.

فمتى ينجح احلوار الوطني، يجب سد الثغرات التي ال تزال مائلة في الورقة املصرية، التي تعتبر 
في جوهرها دعوة حلل االنقسام من خالل اللجوء لالنتخابات ومع استمرار واقع اإلنقسام ووجود 

حكومتني حلني إجراء االنتخابات.

إن مثل هذه الصيغة بدون وفاق وطني يسبق اجراء اإلنتخابات، على األرجح أنها لن تقود إلى إجراء 
االنتخابات بل إلى إدارة االنقسام إلى أجل غير مسمى، أو إلى انتخابات ال يعترف بنتائجها، إال إذا 

جاءت في الضفة وفي غزة لصالح احلكومة، التي حتضر وتشرف عمليا على إجراء اإلنتخابات.

 من املؤسف أن احلوار الفتحاوي - احلمساوي يتمحور على دور كل منهما في جلنة االنتخابات 
املركزية ومحكمة االنتخابات واللجنة األمنية العاليا ودور اإلطار القيادي املؤقت ملنظمة التحرير 
اي على حصة كل منهما، بينما املضمون السياسي للمصاحلة واملوقف من املفاوضات واملقاومة 

والتنسيق األمني واإلتفاقات املوقعة والتي جتاوزتها إسرائيل، ال تأخذ أي اهتمام يذكر. 

واالتفاق على أسس  الوطني،  للبرنامج  اإلعتبار  إعادة  إلى  بحاجة  الوطنية  املصاحلة  إن جناح 
ومرجعيات وأهداف وأشكال املفاوضات واملقاومة، ومكانة السلطة في النظام السياسي الفلسطيني 



مؤمتر احلوار الوطني

96

واملوقف من التنسيق األمني وااللتزامات التي عقدتها السلطة واملنظمة مع إسرائيل، ومبا يشمل 
االتفاق على برنامج سياسي حلكومة الوفاق الوطني مهما كان شكلها، ويتضمن اإلتفاق على تشكيل 
واحلقوق  واألهداف  الوطنية  املصاحلة  يحفظ  مبا  املصاحلة،  إتفاق  على  التوقيع  بعيد  احلكومة 

الوطنية، ومبا يجعل هذه احلكومة مقبولة دوليا حتى ال تتعرض للحصار مرة أخرى.

إن احلكومة املقبولة دوليا، ليس ضروريا وال مطلوبا أن تلتزم بشروط اللجنة الرباعية الدولية 
الظاملة، وإمنا ميكن أن تكتفي باإلقرار بااللتزام بالقانون الدولي وقرارات األمم املتحدة، وتربط بني 
اإللتزام باإلتفاقيات السابقة بالتزام إسرائيل بها، في وقت جتاوزت إسرائيل كليا هذه اإلتفاقيات 

التي يتفاخر نتنياهوبإجهازه عليها.

إن املصاحلة ضرورة وليست خيارا من اخليارات، ولكنها حتى حتقق بحاجة إلى إرادة سياسية 
تغلب املصلحة الوطنية على املصالح احلزبية، وقادرة على جتاوز الضغوط واملصالح والتدخالت 

اخلارجية!

صـــــــــــور
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Ta’awon Palestinian Conflict Resolution Institute

Ta’awon Palestinian Conflict Resolution Institute was established in 2002. Ta’awon’s 
main activities aim to raise the awareness of young people on effective and 
peaceful ways to deal with conflicts and to develop understanding, respect, and 
the ability to cooperate with others in a multi-cultural world. Ta’awon targets youth 
in Palestine, covering the West Bank and Gaza Strip. Ta’awon imparts ethical, moral, 
and philosophical insights into the process of creating peaceful social change. 
The institute also focuses its work on integrating concepts of mediation, conflict 
resolution and peace education in all aspects of youth life.

Through its work, Ta’awon has achieved a remarkable relationship with the 
universities as well as different youth and civil society organizations in Palestine.

Ta’awon Palestinian Conflict Resolution Institute

Palestine – Ramallah – MBC Building -1st floor

Tel : 0097222697930 – Fax : 0097222967931

Website : www.Ta’awon4youth.org

P.O.Box : Ramallah 2462
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Introduction

This booklet presents political, academic, media and civil society perspectives on 
the subject of reconciliation between Palestinian factions. Where did the efforts 
of local, regional and international reconciliation reach? This booklet offers 
an introduction to the working papers presented by keynote speakers at the 
conference “National Dialogue: a Step Towards the Independent State”, which 
was held on 31.10.2010. The conference included three sessions in addition to the 
opening session.

The first session was about the role of political parties in deepening the national 
dialogue. The working papers were presented each by Mr. Bassam Al-Salhi - 
Secretary General of Palestinian People’s Party, and Mr. Emad Ghiada - Chairman 
of the Department of Political Sciences at Birzeit University, and Nassif Ma’allem 
– General Director of the Palestinian Center for Peace and Democracy. Speakers 
adapted the approach of reformulating identity in dealing with disputes and 
differences through their emphasis on national identity; the university’s “national 
belonging”-alternative to the partisan, organizational, religious and tribal identities. 
The speakers pointed out that sub-identities become dominant when the central 
authority is weakened, thus people lose faith in the central authority’s ability to 
provide them with security and fulfill their needs and expectations.

Building an integrated approach to the importance of dialogue to achieve national 
reconciliation was promoted in the second session, which wore the title “The Impact 
of Socialization, Religion and Media in Achieving Reconciliation”. These dimensions 
provide deep understanding of the causes behind conflict and division. Mr. Hamza 
Deeb, member of the Higher Fatwa Council in Palestine, spoke of religion and 
religious discourse as a reason for the emergence of conflict, or as a way for dialogue 
and reconciliation. Mr. Hamza Deeb stresses that this deepens on our perspective 
and our interpretation of the role of religion and how we deal with religious texts. 
Dr. Bernard Sabella, a Palestinian Legislative Council Member highlighted the role 
of socialization. The governing nature of Palestinian society has a deep impact on 
our vision of how to deal with others and which approaches we choose in conflict 
situations. The nature of the society tends to focus on the entrenched positions 
and use of force, while means of dialogue are seen as a weakness.

The media plays a central role both in stirring up conflict and in achieving 
reconciliation. Political parties in conflict situations try to use the media in order 
to dominate the mainstream discourse with their programs; they seek to confirm 
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the validity of their own positions and the wrong positions of others. This bears 
the responsibility for the failure of dialogue and reconciliation, as well as the 
criminalization and dehumanization of our National selves. Mr. Moammar Orabi – 
General Manager of Watan TV showed us that reconciliation is a position favored 
by the media to maintain its neutrality and objectivity in order to focus at what 
unites us against the occupation and our goal towards national independence. 
Mr. Orabi called upon Palestine TV, as well as Al-Aqsa TV to join in the process of 
national reconciliation.

The third session under the title “Prospects and Expectations about the 
Sustainability of National Reconciliation” took us from theory to diagnostic practice. 
The session was introduced by Mr. Abdul Rahim Mallouh - Deputy Secretary 
General of the Popular Front, who provided us a holistic perspective the causes 
behind the division and he offered proposals for intervention. The comprehensive 
participation of all factions in Palestine are required - not only on both sides of 
the split “Hamas and Fatah” – in order to reach a successful reconciliation. Mr. Hani 
al-Masri - Director of the Center for Media Research and Studies - told us about 
his experience of mediation in order to achieve the reconciliation in this process 
of internal, regional and international challenges. Presentations were also given 
by Dr. Mahmoud Ramahi - Secretary of the Legislative Council, Hamas, as well as 
Mr. Ahmed Assaf - spokesman of the Fatah movement. They all provided their 
perspective on the reasons behind the division and their suggestions for a solution. 
One of the important lessons learned after this session, was that political parties 
needs to show greater understanding for the interests and needs of other parties; 
they need to be able to put themselves in the position of other parties and try to 
understand conflicts from their perspective if they are ever going to be able to find 
a way towards sustainable reconciliation.

It remains to note that this booklet would not have been possible without the 
continuous support from the Olof Palme International Center to achieve national 
reconciliation, which deserves both our great gratitude and appreciation. We 
would also like to express our gratitude to the efforts of the Ta’awon family and the 
donor foundation team. They did not hesitate one day in joining the work towards 
dialogue and national reconciliation. They viewed it as a national obligation and 
an expression of civil society participation in order to build a democratic and 
pluralistic political system. This is vital to accomplish the tasks of liberation from 
Israeli occupation and sustainable development in future Palestine.
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Conference Program
Session 
Director SpeakerSubjectTime 

8:30-9:00                                       Registration

Mrs. Rasha 
Fityan 

Mrs. Liselotte 
Olsson 
Mr. Juda Al-jamal 
Mr. Moharram 
Barghothi

Opening:
 - The speech of Olof Palme 
International Center - Program 
Manager 

 - The speech of Ta’awon for 
Conflict Resolution – Board 
Members Consultant

 - The speech of the partners - 
Palestinian Youth Union.

9:00- 9:30

First session 

Political Parties and their Role in Supporting and Deepening the National Dialogue

Mr. Jihad Harb

Mr. Bassam Al-
Salhi - Secretary 
General of 
People’s Party

Mr. Imad 
Ghayada - Head 
of Political 
Sciences 
Department 
at Birzeit 
University.

Mr. Nasif M’alem 
- The General 
Director of the 
Palestinian 
Center for Peace 
and Democracy. 

 - Political Parties - Establishment, 
Culture, Political Program, and 
its Relations to Deepening the 
National Dialogue.

 - Where is the National Dialogue 
in the Political Parties and their 
Programs?

 - The basis of National 
Reconciliation in Palestine - 
Any other Experiences?

9:30- 10:45 

                          Break10:45- 11:00
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Second Session 

National Dialogue in Our Social Life

Ms. Hania 
Albetar

Mr. Hamza 
Deeb - Member 
of Higher Fatwa 
(issued religious 
opinion) Council in 
Palestine.

Dr. Bernard 
Sabella - legislative 
council member 
and lecturer in 
the Palestinian 
universities. 

Mr.M’amar Orabi - 
General Manager 
of Wattan TV .

 - Religious Discourse and 
its Role in Promoting the 
National Talk 

 - Dialogue and the Social 
Upbringing in the Palestinian 
society.

 - Mass media - do they 
Stimulate, Unify or Split? 

11:00- 12:30

Short break12:30-12:35

By: DALAL 
Dancing 
troupe.

Artistic traditional show « Water Spring for 
Arrivals»
This artistic work has been designed especially for 
the “Community Dialogue” project.

12:35- 1:00

Third Session 

Horizons and Aspirations towards Sustaining the National Reconciliation 

Mr. Khaled 
Salim

Mr. Ahmad Assaf – 
Spokesperson for 
Fatah Party

Mr. Mahmoud 
Ramahi - Secretary 
of the Palestinian 
Legislative Council. 

Mr. Abd El- Raheem 
Mallouh - Deputy 
of the General 
Secretary of Popular 
Front. 

Mr. Hani Al- Masri - 
Manager of Bada’el 
Center for Media, 
Researches and 
Studies. 

 - Horizons and Aspirations 
towards Sustaining the 
National Reconciliation from 
Fatah Party point of view

 - Horizons and Aspirations 
towards Sustaining the 
National Reconciliation from 
“Reform and change” Party 
point of view.  

 - The Future of the national 
Reconciliation from “Popular 
Front” point of view.

 - National Reconciliation 
 -  Where has it Reached? 

1:00- 2:30

 - Recommendations and proposed work mechanisms 2:30- 3:00

 - Lunch 3:00- 4:00
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Mrs. Rasha Fityan Saleem opening Speech - 
Community dialogue project 
manager

Dear Guests, Political leaders &NGOs representatives, 

You are welcome in our conference titled:”National 
dialogue is a step forward the independent Palestinian 
state” with wide participation of the political and 
academic leaders from the Palestinian society.

This Conference is the fruit of huge efforts was started 
in West bank and Gaza strip since 2006, where we 
called for the comprehensive national dialogue to 
end the division and get into reconciliation. The 
conference will be held for the whole day from 9:00 am until 15:00 pm in the frame 
of three working sessions in addition to the speech of the supported organization 
and the partners’ organizations and will include “traditional performance” which 
calls for dialogue, reconciliation and national unity.

It was a pleasure for us while reading the papers of the representatives of the 
Palestinian national political factions to see them agree that (Dialogue is the only 
way)...this is a clear & explicit: that the democratic and national political systems 
do not manage their differences through violence or accusation and mistrust, but 
through dialogue between public opinion and the opinion of the other institutions 
in the framework of an effective, fair and transparent.

Here, let me point out that the important thing is not what we say but how we 
practice what we say on the ground. The Palestinian people, who languish under the 
yoke of Israeli occupation is looking forward to this conference with hope to move 
from words to deeds, and not just a diagnosis of the points of difference, despite 
the importance of that. The political divide had contributed -for example- in South 
Africa to strengthen the apartheid regime, while the experience of reconciliation 
in this country was a model when all the political and popular Factions had united, 
which was unanimously that the «citizenship» is the basis for building a modern 
state in South Africa.

Therefore, we recommend and hope that all comments and questions will be more 
focusing on:
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First: The common points that bring us together and unite us – they are many, not 
least to get rid of the occupation and building a democratic, pluralistic political 
system and achieve sustainable development, and we are still at the stage of 
national liberation.

Second: Identify ways and mechanisms “practical” rather than abstract and 
theoretical recommendations by which we can achieve what is common between 
us. .. And address the remaining points of contention and disagreement.

While I was writing my speech, I don’t know why that makes me remember a saying 
I learned a long time - since the first moment I have worked in Ta’awon for conflict 
resolution institute as the programs director - “to light a candle is better than to 
curse the darkness, a thousand times.”

What we need during this conference is to light the candles...Not to curse the 
darkness... Some might go to talk pessimistic about the feasibility of this activity 
under the “non successful” meetings and initiatives held, and that is normal... But 
more important, is to look for what unites us practically, in the experience and the 
slogan of the unified national leadership of the first intifada the best guide for us: 
to prove what we agree on and postpone what we disagree about.

Each of us shall ask him/her self at the end of the conference: did you limit the 
diagnosis today as a fact... Putting the blame on the other... Did you limit it with 
wishing…? Have you tried just to record some of the points for your sake and 
for your own political vision…In the time that the country and Jerusalem are in 
danger... in the time that occupation and the siege continues and growing... It 
is required to “knock the walls of the tank,” strongly and collectively, So that we 
can live in -both men and women- under the sun ... Sun of freedom and national 
independence.

We trust that this conference will come out with fruitful practical results with your 
efforts...It’s a big challenge but not impossible…we are able and insist to succeed... 
Because we are nation deserve to live. 

At the end, Many thanks for Olof Palme international centre for the continues 
support and efforts as a partner not only funder for the project.
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The speech of Olof Palme International Center
Program Manager, 
Mrs. Liselotte Olsson
Dear all,

First of all, I would like to express my gratitude for 
being invited to this important event. It is truly an 
honor and I am very pleased. 

The Olof Palme International Center is the 
Swedish Labour Movement´s organization 
for international issues, and development 
cooperation. We work with women, youth, 
trade unions, civil society activists and progressive parties throughout the world. 
Through our projects, we seek to empower people to change their societies and 
thereby their own lives. 

The Olof Palme International Center works in the spirit of Olof Palme for democracy, 
human rights and peace. Former party leader and Prime Minister Olof Palme is an 
important symbol for the Swedish Labour movement›s international commitment 
for the world´s poor and oppressed. During his whole political career he was 
devoted to peace, democracy and human rights. He criticized dictators all over 
the world and worked for all peoples’ equal rights. Olof Palme was murdered in 
Stockholm 1986. The murder is still unsolved. 

The Swedish Labour Movement has a long history of involvement in the efforts 
made to solve the Middle East conflict. Olof Palme himself was the first political 
leader from the West to have an official meeting with Yasser Arafat and former 
foreign minister Sten Andersson played an important role in facilitating meetings 
between the conflicting parties. In addition, the Olof Palme International Center 
has had numerous democracy projects, in Palestine over the years and a wide 
network of organizations has been established. 

This network has formed the basis of the Dialogue project. The aim of the project 
– which covers both West Bank and Gaza - is to contribute to the strengthening 
of the internal dialogue across the borders of the different political groupings in 
Palestine. 

Dialogue is a constructive way of dealing with conflict, and is needed in the 
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Palestinian society. The Palestinians have been living in a deep rooted conflict for 
a long time. Living under occupation has created a culture of violence. What could 
help a positive development in today´s Palestine is an open dialogue on the actual 
challenges that the citizens face and the possible ways to overcome these. Such a 
dialogue needs to include representatives of all sectors of society, disregarding the 
political affiliation and background of those involved. 

So far, several hundred local trainings, workshops and public meetings with a 
focus on dialogue and conflict resolution have been carried out in the West Bank 
and Gaza. The participants – women, students, and teachers, civil society activists, 
young and old – have all contributed to finding a solution to the current situation 
in Palestine by suggesting ideas on dialogue and reconciliation, which have 
resulted in more than hundred concrete proposals on what should be the common 
priorities of the Palestinian leadership, constituting a Palestinian Freedom Charter.

However, it is also extremely important that ordinary citizens have the possibility 
to influence the political agenda and that there are established channels between 
citizens and decision makers. It strengthens the legitimacy and the citizens’ trust in 
politics and politicians. That is why the Dialogue project also has organized a series 
of round table meetings with politicians, decisions makers and other influential 
persons to discuss the proposals. And that is also why we have this conference 
today; to involve even more people – politicians, journalists, academics, NGO-
activists and decision makers - in the important discussion about dialogue and 
reconciliation and the future of Palestine. 

I would like to stop here be quoting Olof Palme. In a speech he held at the Social 
Democratic Party Congress in 1969, he said:

“Together, on the basis of solidarity and co-operation, we, mankind can shape 
our future. Therefore we shall never hesitate to bring out the great political issued 
into everyday life, making politics into a meeting between people, a continuous 
dialogue. This is how we intend to create a thorough democracy.”
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The speech of Ta’awon for conflict Resolution – 
Board members consultant, Mr. 
Jodeh Al-jamal 
Dear all,

Dear Guests,

Welcome to our conference, the fruitful result of 
the Community Dialogue project, which aimed to 
deepen the dialogue and develop conflict resolution 
tools in the Palestinian society (through building the civic peace and ensure the 
national reconciliation, the main gate toward ending the Israeli Occupation).

First, allow me to thank Olof Palme Centre on their support to and funding for 
this project, in addition to my great thanks to our Palestinian partners in this 
project:

1. Palestinian Youth Union.

2. The Palestinian consultative staff for developing NGOs in Jenin 
Governate.

3. Association of Women Committees for Social Work in Palestine.

4. Dalal institute for culture and arts.

5. Yatta Mass Centre.

6. Almortaqa Women’s Organization.

They all played a major role in the success of the workshops, public meetings and 
roundtable meetings throughout the project.

Ta’awon Conflict Resolution Institute considered the Community Dialogue project 
as one of the main goals to achieve, which aims to:

1. Find the supporting policies that adapt dialogue and deal with conflict.

2. To enhance the culture for cooperation in dealing with political and social 
conflicts, which have been characteristic for our society during difficult times, such 
as the British mandate period and the Israeli occupation. Worthy of mentioning is 
the First Intifada in 1988, as a clear symbol for the means used by the Palestinians 
in dealing with conflicts to protect the society and save the social fabric.
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3. It’s our responsibility to deepen the internal dialogue and end the division. 
Therefore, we try to make our voices heard through this project at all levels in our 
society, in order to achieve the recommendations and requests of the Palestinian 
citizens in uniting the two parts of our independent Palestinian state.

4. Our mission is clear: “Yes to dialogue, we are partners in our common national 
project”.

Finally, I wish all the best for the speakers during the conference and many thanks 
for your constructive contribution, with our wishes in overcoming the internal 
division soon.

Many thanks at the end to Ta’awon board members, colleagues, staff, friends and 
volunteers, on the big efforts done in order to make this conference a success. 
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The speech of the partners - Palestinian Youth Union, 
Mr. Moharram Barghothi 

Dear colleagues from partner organizations,

Dear guests, 

In the name of all the Community Dialogue 
project’s partners, I would like to thank the 
OPC for supporting the project and those who 
implemented it. We as partner organization 
agreed on taking part in the implementation for two reasons:

First: To deepen the partnership spirit and the joint work, and bring the 
organizations different experiences all together to this project.

Second: The value of the project main goal; dialogue and tolerance, since the 
opposite is violence and hatred.

We wouldn’t want this opposite, which is being created and fed by our community’s 
enemy within our society. This opposite is the enemy of our values and traditions. 
Throughout history, colonialism called for the slogan “divide and conquer”. Israel as 
an occupier is following that slogan very well.

The Israeli occupation is spreading the rumors, spreading their traitors to destruct 
the cohesion and solidarity within the Palestinian community, they seek to spread 
violence and division instead.

Since we are against the occupation and working for the safety of the Palestinian 
community, we have to work hard to enhance the cohesion and social solidarity, 
understanding and tolerance, and thereby to strengthen our society to survive and 
resist this occupation.

That is why we participated in the necessity of deepening the dialogue and 
democracy within our society, its institutions, its parties, factions and its 
government, because this will bring civil peace to the people who suffered under 
the occupation, the worst forms of violence, discrimination and oppression,

The community dialogue is a life approach, and culture should be strengthened in 
our society; a dialogue between the family, in school and university, in the mosque, 
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the church, on the street, the shop and everywhere.

Dialogue and tolerance are civilized values founded in the spirit of humanity.

We are a nation looking for freedom, for living in peace, looking for education and 
creativity, looking forward to everything, except violence and occupation. Let us as 
institutions and organizations keep partnering and working towards one, united 
Palestinian state.
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The First session
 Political Parties and their Role
 in Supporting and Deepening

 the National Dialogue
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Political Parties - Establishment, Culture, Political 
Program, and Relations to Deepening the National 
Dialogue

Mr. Bassam Al-Salhi

Secretary General of The People’s Party

The People’s Party

Developments of parties’ culture are correlated with the quality of the democratic 
system and the democratic practices. We can refer to this through a group of 
indicators. First, the freedom of forming parties, which is the key of pluralism. 
Then alternation of power and authority through the democratic means, so that 
each party has the opportunity to reach power. We cannot talk seriously about 
democracy without guaranteeing the alternation of power. In addition, regularity 
in holding elections is one of the criteria of the commitment to democracy.

One of the problems here is the lacking awareness of the importance of integration 
that achieves pluralism in the political system, and the need to search for 
commonalities instead of the culture of elimination and accusing others. 

In general, the culture of the political parties seeks to dignify the self and degrade the 
others, showing the negative aspects of others, and degrading any achievements 
of the other parties. This leads to enhance the interest of the party and the faction 
instead of enhancing the tolerance and pluralism.

Parties’ role in ending the split

1. De- legitimizing the reasons of the division. This was the position of 
the Peoples’ Party since the beginning of the split, which depends on 
convincing public opinion first, and not to deal with the justifications 
of the split. That should be the opinion and the trend of other political 
parties, figures and people.

2. Redrafting and unifying the national concepts, especially after they 
are being altered due to the nature of the political system and the 
mechanism of commitments. This means removing all ambiguities, 
which is accompanied by conflict, towards the views and practices of 
the democratic system, in order to guarantee pluralism and real political 
participation.
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3. Dealing with the national reconciliation as a public and social issue. 
Leaders, members, and the advocates of the parties should take their roles 
and responsibilities to end the split, which resulted in suffering, intentional 
killing, and executions of members, advocates and even leaders of some 
political parties.
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Where is the National Dialogue in the Political Parties 
and their Programs?

Mr. Imad Ghayada

Head of The Political Science Department at Birzeit University

Dialogue, national unity and pluralism in the national documents and in the 
Palestinian factions:
The scripts and the literature of the Palestinian factions in addition to the regulating 
articles for the Palestinian national movement tackle the pluralism, rule of law 
and democracy in general without detailed clarifications. There are also many 
references to the basis of dialogue without focusing on that concept deeply and 
constructively. 

References to dialogue and unity in the regulating principles of the different 
Palestinian political parties and in other Palestinian documents: 

From the National Covenant:
The disagreements between the national forces are secondary disagreements that 
should stop for the interest of the basic, and the primary conflict between Zionism 
and Palestinian people.

Independence Charter:
Palestine is for Palestinians, in which they develop their national identity and 
they enjoy equality in their rights without any bias. The base should be loyalty to 
Palestinian cultural and spiritual heritage and forgiveness between religions.

Basic law: 
People are the source of the authorities. The regime in Palestine is a democratic 
parliamentary one. Palestinians have the right to participate in the political life, and 
to form political factions and to vote and to run for elections. 

The internal regulations and the political programs for Palestinians political 
parties:

1. Fatah Party:
The political program resulted from the sixth conference:

The most important item regarding the national dialogue is the third item in the 
program, which tackled the issue of achieving the unity and facing the siege: “we 
have to go forward to achieve success for the national dialogue with Hamas”.
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2. Hamas Party:
“Hamas respects all other parties even if they disagree in viewpoints but on the 
condition that those parties neither give allegiance to the socialists (East) nor to 
the crusaders (West).” 

Hamas stance from Palestinian liberation organization:

Palestinian Liberation Organization is the closest party to Hamas; it includes the 
brother, the father, the friend and the relative. We all have the same homeland and 
the same fate. But Hamas contradicts adopting the secular thoughts.

3. Popular Front:
Popular Front seeks to raise the awareness, and to organize the leadership of 
the Palestinian crowds, for establishing the independent Palestinian state with 
Jerusalem as its capital in which people live in equality.

4. Democratic Front:
It has taken a definite stance from split and played a great role in democratic 
alliance with leaders of the Fatah central committee. Although the democratic 
front has contradicted the results of the Amman Council, it resisted the attempts of 
negating its legitimacy in order not to give any chance for split.

5. People’s Party:
This party struggles for the sake of national liberation under the independent and 
democratic Palestinian state, focusing on separation of powers and authorities in 
jurisdiction. It also focuses on the unity of the Palestinian people.

In sum, for terminating the current Palestinian conflict and split, we have to do the 
following:

Renew the mental structure for the Palestinian political factions in a way 
that doesn’t contradict the independence vision and the Palestinian 
political entity.

Prevail the concept of mutual respect for others and their opinions.

Reject the direct and indirect violence.

Negate all elements of self-preference and elevating the ego in the social 
and political discourse.



طريق إلى الدولة املستقلة

123 23

is a step toward the independent state

The basis of National Reconciliation in Palestine - Any 
other Experiences?

Mr. Nasif M’alem

General Director of the Palestinian Center for Peace and 
Democracy

This paper presents the experience of conciliation in South Africa as an example, 
where all political and public parties agreed that citizenship is the incentive for 
which all parties work to build the Republic of South Africa. 

The experience of South Africa:
The struggle of the people of South Africa has resulted in restricting the racial 
regime nationally and internationally, and replacing it with a democratic regime. 
In 1989 Nelson Mandela has met with P. W. Bota, the prime minister of the racial 
government, and they agreed on the temporary constitution and conducting 
the first non-racial election in 1994. After conducting the parliamentary election, 
several solutions, which satisfied all parties, were suggested before issuing the final 
draft of the new constitution in 1996. Then, the constitutional court reviewed the 
final draft of the constitution and gave their notes on it before President Nelson 
Mandela approved the final draft of the constitution. 

The question now is: “Is there any basis for conciliation between Fatah and Hamas 
as those which were found in South Africa?”

Connection points of the Palestinians are much greater than those in South Africa, 
such as:

National identity:
We are Palestinians before being Muslims or Christians. We have to face the Zionistic 
religious discourse with a secular, democratic and modern discourse, which the 
secular democratic states can understand. We should avoid the religious discourse 
because it weakens our right in the land of Palestine; instead we should use our 
national identity as Palestinians in our discourse.

Political programs:
The political program which aims at establishing the Palestinian state on the land 
of 1967 and enforcing UN Security Council resolutions 194, 242, 338 is not only the 
program of the Palestinian Liberation Organization, but it is also the program of 
Hamas and other factions. 
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Program of struggle:
The priority in the program is the struggle against occupation with our own 
mechanisms. Any action should serve the political and strategic objectives for the 
Palestinian people and factions. 

Social and economic program:
Fatah and Hamas agree on most issues. Disagreement could be over parts of the 
social and economic programs. Fatah is a secular national party that aims towards 
establishing the Palestinian Independent State as stipulated in Article 12 of the 
Independent Declaration Document, but Hamas is against a secular state. Instead, 
it prefers an Islamic state. Regarding the economic vision, both parties adopt the 
free economy, the economy of the market.

Unity invariables
We should unify our efforts within the internal front and speak to the world as a 
unified nation with one reference and one opinion. We should terminate the split 
between Gaza and West bank according to the following points:

Committing to the Palestinian peace initiative declared in 1988 represented 
by “Independent Declaration”. 

Giving the consideration back to the struggle programs from 1974-1975.

Religion is for God and Homeland Identity for everyone
The experience of South Africa has succeeded in spite of the several religions, 
languages, races and colors which all came under the “New Nation project” in 
which Mandela unified blacks and whites together in one country. 

The civil society has played a great role in ending the conflict and creating a new 
democratic society, because it was balancing power for the political, racist and 
factional splits.

The civil society was not a castle for fortifying social and political regimes, instead 
it was a tool for change, and it was able to provoke people to raise their voices 
and conveying them to decision makers. In contrast, we in Palestine do not have 
those complications found in South Africa. For instance, in South Africa 79% out 
the people are black, 9.1% are white, 8.9% colored and 2.5% are Indians. There are 
11 official languages from which blacks use 9 languages. Regarding religion, there 
are Christians, Muslims, Jews, and Hindus. In making use of the absence of all these 
complications, we as Palestinians should begin developing the constitution that 
unifies all Palestinians regardless to their political and ideological affiliations. 
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Recommendations:
First:

1. Signing an agreement between Palestinian Liberation Organization and 
Hamas for committing to the Palestinian peace program based on the 
Independence Charter of 1988. We have to be unified in the political program 
for establishing the independent Palestinian state.

2. Unifying the efforts in one “struggle program” which enhances the popular 
resistance, and forming a national leadership which integrates all the 
national factions in order to achieve the national objectives mentioned in the 
Palestinian peace program.

3. Conducting the presidential and parliamentary elections regardless of the 
reconciliation. Let’s take South Africa as an example when they conducted the 
elections of 1994 during the transitional period.

Secondly:
Benefiting from the conciliation experience in South Africa through:

A) Studying references available about this topic, focusing on the distinguished role 
of the South African government and people in benefiting from their successful 
experience. 

B) Studying the African suggestions, which have been presented for participating 
in conciliation and providing Palestinian factions with information about stages of 
conciliation process. 

C) Developing the third revised draft of the Palestinian constitution. It is necessary 
to have a democratic modern constitution that meets the expectations of our 
people and their struggle. It is necessary to hold the third legislative election and 
to consider the legislative council as the responsible body for issuing the 4th draft, 
which will be presented to a constitutional court, formed by some figures before 
being approved by the legislative council.
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 Second Session
National Dialogue in Our

Social Life
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Religious Discourse and its Role in Promoting the 
National Talk 

Mr. Hamza Deeb 

Member of Higher Fatwa (issued religious opinion) Council in 
Palestine

The role of the religious discourse is to root and deepen the dialogue in order 
to promote agreement and national reconciliation between all factions whether 
political or social. There are a lot of verses in the Quran, which urge and encourage 
people to cooperate, and to be a unified corps and not to be divided. For example, 
God says “Hold fast, all together by the rope which God stretches out for you and 
not be divided among yourselves, and remember with gratitude God’s favor on 
you. For you were enemies and he joined your hearts in love”. In this verse, hold fast 
is a call for all people to be one hand and not to fall into split and disagreement. 

God has also asked people not to be in conflict and split, because that leads into 
distraction of power and efforts. God says: “Do not fall into dispute, lest you lose 
hearts and your power departs.” 

Sunna has also called for unity, and avoiding dispute and conflict. Mohammad, 
peace be upon him, said: “join whoever has boycotted you, give whoever has 
deprived you, and forgive whoever has abused you.” This is a clear call for people 
not to conflict between each other’s even if one party has abused and boycotted 
another, instead the other should not respond to him with the same treatment. 

In sum, people all together should be committed to those instructions of God 
and his messenger Mohammad and God’s orders should be taken as reference in 
whatever people disagreed on. God says: “whatever you have disagreed on, the 
decision thereof is with God”. 
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Political Socialization of Palestinian Youngsters: 
Parents and Adolescents on Politics and Society

Dr. Bernard Sabella

Legislative Council member and lecturer in the Palestinian 
universities

Introduction

Results from a three-year survey on a sample of 804 tenth graders in the West Bank, 
first conducted spring 1998, point to similarities as well as differences in the views 
on politics and society by Palestinian adolescents and their parents. The results 
also point to a difference among youngsters on attitudes towards democracy and 
participatory involvement in the society and its issues and concerns. This paper’s 
aim is to examine some of the results and provide explanations for the divergence 
among adolescents and their parents, if found, and for the difference exhibited 
among youngsters themselves. A set of factors could be considered as important 
in the process of political socialization of Palestinian youngsters. These factors 
include extent of family cohesiveness, political discourse with parents and friends, 
self-appraisal, place of residence and religion, among others. While the overarching 
political factor is that of the Palestinian-Israeli conflict, this paper shows that there 
are intricacies in the process of political socialization of Palestinian youngsters 
that are not limited to the conflict as such but are related to specific social and 
economic factors. This paper will also attempt to explore whether Palestinian 
youngsters are socialized into the dominant values and traditions or whether they 
are being introduced to rebellious and novel attitudes and behavior. In either case, 
the implications for Palestinian society will be assessed given the prevalent social, 
political and economic context.

1.  Special Aims and Problems of the Palestinian Study
A three-wave survey of Palestinian youngsters in tenth grade and their parents, 
first started in 1998, explores how these youngsters acquire their value orientation 
particularly concerning democracy and political socialization. A variety of factors 
could be responsible for the development of specific values and political and civil 
orientations. The family, friends, school, political environment, religion and locality 
of residence may all contribute to shaping the values of the youngsters and their 
willingness to be politically engaged. The task is to understand what, among these 
factors, may play a more prominent role and why. 
Given that Palestinian society is undergoing an intense process of political 
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Political Socialization of Palestinian Youngsters: 
Parents and Adolescents on Politics and Society

Dr. Bernard Sabella

Legislative Council member and lecturer in the Palestinian 
universities
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transformation both internally  and in its relationship with Israel, the study 
poses a number of important questions. What are the specific attitudes towards 
democracy and participatory involvement of parents and students? What factors 
explain the similarity and divergence of attitudes among parents and youngsters, 
and between these two groups? Is the Palestinian family the primary socialization 
agency or are friends, the school, the political parties and social and economic 
factors responsible? And in spite of the small size of the Palestinian Territories, is 
distance from the center, Jerusalem, and urban localities accountable for differences 
in attitudes of youngsters and parents? Finally, there is the question of whether 
Palestinian youngsters are being socialized into the dominant values or are they on 
the road to challenging the traditional structures of society? Note should be taken 
that the third wave survey was conducted in Spring 2000, almost six months before 
the start of the present Intifada. A fourth wave survey was contemplated in 2001 in 
order to assess if and how the current Intifada changed responses of students and 
parents. 

2. Samples of Students and Parents
Geographic Distribution, Type of School, Gender, Age and Religion of Students
The student sample of 804 students in 1998; 527 students in 1999 and 573 students 
in 2000 is distributed along seven geographic localities representing the Center of 
the West Bank (Jerusalem), the North (Ramallah, Nablus and the North) and the 
South (Bethlehem, Hebron and the South). 69% of students were born in the West 
Bank; 21% in Jerusalem and 7% in one of the Arab countries indicating that they 
are newcomers who have arrived with their parents after the 1993 Oslo agreement. 
The students are mostly enrolled in 20 or so academic schools with 1 industrial and 
1 agricultural school. Almost 40% of students interviewed were females in each 
wave while the age of the majority of students was 16 years in the first wave (66%); 
17 years in the second wave (62%) and 18 years in the third wave (53%). Attendance 
at public and private school indicates that close to three-quarters of the students 
attend public school while the remaining one-fourth attends the private schools. 
The sample over represents the private sector but remains representative of the 
public schools. The religious background of students shows that Christian students 
are well represented with 9.5%; 9.3% and 11.3% respectively for the three waves. 
These percentages are in effect overrepresentation of Christian students since the 
overall number of Palestinian Christians is not more than 1.8% of the population. 
This overrepresentation, however, is in part the function of the overrepresentation 
of the private schools, where a majority of Christian students are found and can 
serve the purpose of making comparisons on the religious background. 
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Sample of Parents - Employment, income and educational background
Mothers in the parents’ sample are more likely to be fully employed than the 14 
percent national percentage for women employment with 17.2% and 21.2% in 
1999 and 2000, respectively. As to income, three-fifths give income information 
that would place them in middle-income status while close to one-fifth fall in the 
above middle income. Slightly more than one-tenth is below middle income. This 
income distribution subscribes, more or less, to the general income distribution of 
the population at large. As to educational background, one-third of parents have 
an education of less than 9 years while two-fifths have an education of between 
9 to 12 years and a significant percentage of over one-fifth have an education 
of 13 years of schooling and more. This latest figure may indicate that the more 
professional and highly educated are overrepresented in our sample. Overall, 
however, the sample does capture the characteristics of the population in general, 
in spite of its over representation of the above middle group and of private schools.

3. Political Interest of Youngsters
A number of factors were found to be positively related to political interest of 
youngsters: these factors are political talks with best friend, political talks with 
father, family sticks together when things get tough, political arguments with best 
friend and political talks with friends. Clearly one can argue that those who engage 
in political discourse and arguments with others are more likely to be interested 
in politics than those who do not. The important finding here, however, is that 
youngsters are influenced by both family factors (political talks with father and 
family sticks together) and by friends (political talks with best friend and friends 
and political arguments with best friend). Thus, the significant others in molding 
Palestinian youngsters’ political interest are clearly father, family and friends. Given 
the prevailing political conditions in Palestine, one can tentatively argue that 
politics is as much an intimate “family and friends” business as it is one of political 
parties and affiliations. 

Political interest seems to be positively related to the political party to which the 
youngsters give their support. This was found to be true of both supporters of Fatah 
(Mr. Arafat’s party) and Hamas (the Islamist opposition party). Thus the political 
group with which the youngsters identify is apparently related to extent of political 
interest shown by these youngsters. But does the political party influence extent of 
support to the Idea of Democracy that the youngsters exhibit? The data suggests 
that the supporters of Fatah and Hamas may be less likely to support democracy 
than those who support other political groups:
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Political Party   Support to Idea Of Democracy 

   (Mean out of possible score of 5.0)

Fatah  3.64 

Popular Front  4.15

Hamas  3.79

People’s Party  3.64

Democratic Front  4.00
Islamic Jihad  3.79

Fida  3.85

Independents  3.82

Clearly an overwhelming majority of Palestinian youngsters are supporters of the 
idea of democracy. But differences point to the fact that supporters of the left and 
secular parties are more likely to be stronger supporters of the idea of democracy 
than those who support Fatah or Hamas. This is not surprising given that Fatah can 
be considered the governing party and hence some of its supporters may not be 
sold on democracy as being a good idea at this stage of the society’s development. 
The supporters of the leftist secular parties, together with the Islamist parties, 
are more pro-democracy in part possibly because the exercise of democracy can 
secure a place for them in the decision making process of the society. 

4. Family and Friends and Shaping the Attitudes towards Democracy

Support for the idea of democracy, however, is not solely dependent on the political 
party or group to which the youngsters give support. The family and friends appear 
to play a significant role in shaping attitudes towards democracy. Responses of 
students in the first wave (1998) seem to indicate that the more the family relies 
on each other the more the likelihood that the students would support the idea 
of democracy. In the responses of the student wave of 1999 the family continues 
to play a dominant role in affecting the view towards democracy. But in addition 
the responses show the influence of friends, as those students who are less likely 
to hold political talks with best friend are more likely not to support the idea of 
democracy. But those who argue politically with friends are more likely to support 
the idea of democracy. The influence of the family, however, appears to be more 
deterministic in the responses of the students in the third wave (2000). Students 
who come from families who do not hold together are less likely to support the 
idea of democracy while those who come from families that rely on each other are 
more likely to lend their support to the idea of democracy. 
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Hence for the view of the students on the idea of democracy, the family is found to 
have a profound effect. In fact, and judging from the results of the model, friends 
may have an influence but the stronger influence remains that of the family when 
it comes to the idea of democracy as such. For parents, the family and its dynamics 
are the primary predictors on their attitude towards the idea of democracy. Thus 
for the parents of the first wave those whose families do not have joy together 
and who decide alone on family affairs are less likely to support the idea of 
democracy. For the parents of 1999, those who do not know what their children 
are doing after school are more likely to support the idea of democracy than those 
who do know. Parents 1999 who believe that their children can rely on them are 
more likely to lend their support for the idea of democracy. But parents of the third 
wave seem to include those parents who believe in the exercise of democracy 
in family dynamics as those who tend to explain to their children why they want 
something are more likely to be supporters of the idea of democracy. Parents who 
tend to give all freedom to their children are also supporters of democracy but this 
could also reflect a laissez faire pedagogy that may not pay enough attention to 
the responsibility that comes with freedom. But one cannot discount that giving 
the child all freedom is also intended to give her/him the choice of becoming 
responsible in the exercise of this freedom. 

5. Support for the Idea of Democracy and Satisfaction with Actually Existing 
Democracy
Apparently, Palestinians across their generations are supporters of the idea of 
democracy but are they satisfied with the actual state of democracy in their 
society? Data suggest a significant gap between support for the idea of democracy 
and satisfaction with the practice of democracy in the Palestinian Territories. 
Satisfaction with actually existing democracy appears to be slowly growing 
but certainly does not receive the same enthusiastic support that the idea of 
democracy, as a principle, seems to be getting from both parents and students. 
Parents appear less satisfied with the existing democracy as the means scored on 
this item were 2.44 and 2.45 in 1998 and 1999 respectively in contrast to 2.61 and 
2.51 for their children. In 2000, both parents and students had the same mean of 
2.64 for parents and 2.63 for students. This fact points to a converging assessment 
or evaluation of the existing democracy in both generations. Again, the fact that 
the youngsters in 2000 were two years older than in 1998, when the survey started 
could explain this tendency to converge, as the intricacies of the Palestinian 
political scene become more understandable for youngsters. But this relatively low 
score for the existing democracy may implicitly point to a general problem with the 
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practice of democracy especially if compared to the high scores on support to the 
idea of democracy as a principle. Parents gave the idea of democracy supporting 
means of 3.42, 3.57 and 3.84 out of a possible 5.0 for the years 1998, 1999 and 
2000 respectively. Students were a little less enthusiastic but they still exhibited a 
majority welcome to the idea of democracy with means of 3.20, 3.38 and 3.75 for 
the respective three-year waves. The inevitable conclusion is that the practice of 
democracy in the Palestinian Territories falls well behind the support for the idea 
of democracy exhibited by both generations of parents and students, in more or 
less, similar trends. 

6. Gender, Place of Birth, Religion and Attitudes towards the Idea of Democracy 
and its Practice
In the 2000 student survey, it was found that male adolescents are slightly more 
supportive of the idea of democracy than females with respective means of 3.84 
and 3.74. But young Palestinian females were more disappointed with the actual 
practice of democracy with a mean of satisfaction with the actually existing 
democracy of 2.41 for females as opposed to a mean of 2.93 for males. This is 
understandable if we consider not only the political environment but also the 
social and economic environment with its apparent disadvantages for Palestinian 
women. 

Differences in responses were also found according to place of birth. Those 
youngsters who were born in Arab Countries and in Jerusalem scored higher 
on support to the idea of democracy with means of 3.81 and 3.77 in contrast to 
those born in the West Bank who scored a mean of support of 3.72. The greatest 
disappointment, however, in the practice of democracy was exhibited by those 
born in Arab Countries with a mean of satisfaction with actually existing democracy 
of 2.26 compared to 2.46 for Jerusalem and 2.70 for the West bank. Youngsters 
born in Arab Countries have returned with their parents after the Oslo accords 
with probably higher expectations for democratic practices within Palestine. 
That this did not happen is reflected in their higher disappointment. Jerusalemite 
youngsters, however, who tend to be more disappointed than their peers in the 
West Bank may be influenced in the formation of their attitudes on democracy by 
a more complex reality of geo-social, administrative and economic captivity by the 
Israeli system. 

Religion does appear to have an influence on the attitudes and expectations on 
democracy and its practice. Christian Palestinian youngsters’ support of the idea of 
democracy is one of the highest, if not the highest, with 4.30 while their satisfaction 
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with the actually existing democracy is a low of 2.33. Only students from Arab 
countries scored lower on satisfaction. While one may be tempted to hurriedly 
conclude that religion, per se, is the influencing factor on the adoption of attitudes 
towards democracy and its practice, this clearly cannot be a sufficient explanation. 

Religion as an influencing factor may in fact be reflective of many more factors that 
are related to support to the idea of democracy and the assessment of its practice. 
Those factors can be subsumed under style of life. The question then becomes is it 
life-style of Christians that determines adoption of support to idea of democracy? 
If so, what in the life-style makes more in support of idea of democracy: the 
cultivation of right to one’s own opinion that may come with a nuclear family, 
more common among Christians? Is it, similarly, the life style that prices individual 
choices over collective and family choices? If these are so, then what applies to 
Christian Palestinian families in the development of their choices and preferences 
apply as well to Moslem families. Hence religion could be a variable that subsumes 
other important variables. Attaching too much importance on religion as such 
could simplify the conclusion into a black and white categorization that will not 
do justice to the complexity of the social, cultural and political context in which 
Palestinian youngsters find themselves. 

This conclusion on religion and its effects is corroborated by the fact that 
Palestinian youngsters who were born in Arab countries exhibit similar attitudes 
to those of Christian youngsters on the question of democracy and its practice. 
Some could argue that both of these groups are in a “minority” position and hence 
this may have influenced their different orientations than those of the majority of 
Palestinian youngsters. While this may be a plausible explanation; it is, nevertheless, 
like religion in that it subsumes other factors and considerations that may be more 
indicative of why these youngsters adopt these attitudes than the general label of 
“religion” and “minority.”

7. Like Parents Like Children
A comparison of the orientations of youngsters towards democracy and its 
practice with those of their parents in the 2000 survey shows similar trends. Fathers 
and mothers had a mean of support for democracy of 3.82 and 3.86, respectively. 
Apparently, mothers are slightly more enthusiastic about democracy than their 
daughters but fathers and sons are almost identical. On place of birth, parents 
from the West Bank and Arab countries are slightly more supportive of the idea 
of democracy than their children with respective means of 3.82 and 3.83 while 
for Jerusalem it is the other way round with the parents having a mean of 3.72. 
As to religion, Christian parents and children are almost identical with 4.29 and 
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4.30 while Moslem parents are slightly more supportive of democracy than their 
children with means of 3.77 and 3.72 respectively. As to satisfaction with actually 
existing democracy both fathers and mothers have a mean of 2.64 that indicates 
that fathers are slightly less satisfied with the practice of democracy than their 
children while mothers are slightly more satisfied than their daughters. 

One conclusion from this comparison is that both generations of parents and 
children are in effect influenced, more or less, similarly by the factors that shape their 
lives. One cannot detect a vast difference between the two generations on their 
responses and attitudes to democracy and its practice in their society. The inputs 
of the political socialization of youngsters, given the findings here, are apparently 
similarly operative on both parents and children. If this conclusion holds, then the 
family as an institution gets added weight in shaping the worldview of its members: 
old and young. Other findings of the survey suggest that the satisfaction of 
parents with actual democracy is related to the extent of security that it offers their 
children when they are not around them. This is understood given the potential for 
confrontation with Israeli soldiers under the not so easy arrangement of National 
Authority on the one hand, and continued Israeli occupation on the other. Another 
suggestive finding relates higher satisfaction of parents with existing democracy to 
the extent of their adoption of authoritarian tendencies. If, again, this conclusion is 
correct then the question that needs to be asked becomes why would authoritarian 
parents find existing democracy in the Palestinian Territories satisfying? Clearly, the 
practice of democracy itself needs to be examined.

8. Attitudes Towards Gender Issues and Equality: Conservative Influence of 
Friends and Family

Attitudes of youngsters towards gender issues and equality appear to be 
conservatively influenced by the extent that the family holds together in addition 
to political arguments with father and best friend. Given these findings, one 
may actually conclude that the environment in which Palestinian youngsters are 
growing up is a conservative one and hence both family and friends may in effect 
be playing the same conservative input in the formation of attitudes on social and 
political issues. This, however, raises a broader theoretical question of what makes 
a culture or a society conservative or liberal in its orientations? Specifically, why 
is Palestinian society relatively conservative given its political heritage and the 
history of political involvement of the population? Is it correct to conclude that, 
contrary to first expectations, Palestinian youngsters are being socialized into the 
same cultural and social patterns as their parents with some maneuverability that 
come with age and inexperience? 
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As to parents, on issues of gender equality, the findings indicate that they do show 
an oscillation between authoritarian tendency as “ I want my child always around” 
and “important decisions I make without asking child” and laissez faire orientations 
such as “Child has to make own experiences” and “Leave my child all freedom”. The 
practical relationships with the children seems to be the most predicting factor 
on the adoption by parents of attitudes towards issues touching on gender and 
women’s role in society. 

Thus those parents who want their children always around adopt rather 
conservative attitudes towards questions of gender equality. The proximity of 
children to their parents was also found to be related to the extent of satisfaction 
that parents show towards actually existing democracy. Thus, when it comes to 
practical issues of the society, parents’ actual behavior towards their children and 
their wanting them to be close is an important measure on how they view the 
social, political and cultural issues. This, in effect, could point to a contradiction of 
a conservative society and culture: on the one hand, in such a culture everyone 
supposedly knows everyone else but on the other hand there is no trust in what is 
going on and the people one knows. Thus, contrary to expectations, a conservative 
culture, such as found in Palestinian society, may not in effect add up for a safe 
environment and hence the close supervision of youngsters become necessary to 
counteract the uncertainty and danger of an unsafe environment. Understandably, 
this is related to the adoption of various attitudes on different aspects of society 
and politics. 

Findings of the survey also suggest that “authoritarian” tendencies among parents 
get reflected in “conservative” views towards women’s issues and equality by 
subscribing to the traditional division of labor of instrumental preoccupations for 
the male and emotional ones for the female. Preliminary indications from the data 
at hand suggest that these conservative views are not limited to parents but are 
also prevalent among youngsters. 

9. Stop Traffic
Given the conservative nature of Palestinian society and culture, what could 
one make of the continuous political turmoil and the involvement of parents 
and youngsters in political action especially that which is directed against 
Israeli occupation? Three items in the survey were selected in order to examine 
how Palestinians respond to them: Stop Traffic, Participation in Legal and Illegal 
Demonstrations. When these items were related to items on Self-Assessment and 
Achievement, it was found that those students who are not ambitious; do not 
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enjoy life, do not pay regards to safety and those who do not give self realization 
importance are all more likely to stop traffic. One conclusion is the importance 
of having a strong hedonistic and achievement oriented predisposition among 
Palestinian youngsters in order to keep the traffic moving. We should keep in mind, 
however, that the percentage of students who are willing to stop traffic is quite low. 
Likewise, parents who do not respond positively to self-realization and who are less 
ambitious are more likely to stop traffic than those who do. This is similar to the 
finding with the student wave of 2000. 

10. Legal and Illegal Demonstrations: Enjoying Life and Safety Considerations

Students in the 1998 wave seem to be affected similarly to a certain extent with 
Pay Regards to Safety and to Achieve Something in willingness to participate in 
both legal and illegal demonstrations. This finding could be telling of a profile of 
a student who is willing to participate in political demonstration irrespective of 
whether it is legal or illegal. But for illegal political demonstration, the students 
who are not preoccupied with developing their own abilities are more likely to 
engage in illegal political demonstration. 

Those students in 2000 not likely to enjoy life are more likely to participate in 
legal political demonstration. But those students who pay regards to safety are 
also likely to participate in a legal demonstration. One tentative conclusion is 
that both “frustrated” and “careful” students are both into participating into legal 
demonstration. 

As to student participation in an illegal political demonstration, those students who 
are not preoccupied with self-realization are more likely to participate in an illegal 
demonstration. Also those who do not enjoy life are more likely to participate in 
such a demonstration.

11. Palestinian Parents Less Likely to Demonstrate
As to parents in 1998, they are not affected at all by the items of hedonism and 
achievement in pursuing illegal political demonstration. In fact, the no significance 
could itself be an indication of the non-participation of parents in illegal political 
demonstration, in contrast to their children who are more willing to do so. 
The significant item for parents’ willingness in the 1999 wave to participate in a 
legal political demonstration is that of “develop your own abilities. Thus parents 
preoccupied with developing their own abilities are more likely to participate in 
a legal political demonstration. This is consistent with findings with youngsters as 
well. 
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Again, parents 1999 like parents 1998 seem not prone to participate in illegal 
political demonstration as no significance was found among the items of Hedonism 
and Achievement and Illegal Political Demonstration. This gives the impression 
that Palestinian parents are law-abiding citizens who are not enthusiastic about 
illegal or violent political participation. This conclusion, however, does not mean 
that Palestinian youngsters are more prone or enthusiastic to illegal and violent 
participation since the data suggests that it is only a small percentage of these 
youngsters who are willing to participate in illegal and violent political acts. 
Altogether, Palestinians are non-violent and prefer the legal means to achieve 
their desired objectives. Only a very small percentage of the population, across 
generations, is needed to create an environment in any society that could be 
characterized by violence and illegal protest. 

Parents 2000 do not appear prone to participate in legal political demonstration 
as no significant predictor was found. As to illegal demonstration, parents 2000 
seem to be influenced by “pay regards to safety” in the likelihood that they will take 
part in illegal political demonstration. Thus, there are parents, like students, who 
would take part in illegal political demonstration but always be conscious of the 
importance of safety in such an undertaking. Those willing to participate in illegal 
political demonstration are not doing it for fun but rather out of a principle and 
therefore they are sensitive to the possibility of harm that could affect them while 
participating in such an activity.

12. Type of School and Democracy, Stop Traffic and Legal and Illegal 
Demonstrations
The educational system of the West Bank is characterized by the presence of 
private schools that cater to over 10 percent of the student population. The rest 
of the student population is in public schools while another 10 to 12 percent are 
enrolled in UNRWA schools that are primarily found in refugee camps or in localities 
with a majority of refugee residents. Our survey did not cover the UNRWA schools 
because they do not have grades above elementary 6th grade and hence did not 
qualify for the purposes of our survey. The comparison between the youngsters in 
private and public schools is intended to show how the youngsters, coming from 
different social, economic and religious strata fare on attitudes towards democracy 
and political behavior. 

As anticipated, youngsters in private schools tend to be more supportive of the 
idea of democracy than their peers in public schools with respective means of 4.23 
and 3.63. But what is surprising and calls for further examination and study is the 
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fact that on Stop Traffic, Legal and Illegal Demonstrations, youngsters in private 
schools have exhibited a higher willingness to engage in these activities than those 
in public schools. 

Type of School           Stop Traffic       Legal Demonstration    llegal Demonstration

Private School   2.21  2.79   2.18

Public School  1.65  2.45   1.88

Average Mean  1.79  2.54   1.96

The surprise is related to the popular belief that it is the youngsters from public 
schools, usually of poorer economic strata and of rural and refugee populations, 
who are more actively involved in political protest. These findings, however, do beg 
the question of whether attitudes proclaimed would be translated into behavior? 
While no research has been undertaken to determine the social background of 
young protesters in Palestine, the first Intifada (1988-1992) had witnessed more 
losses, human and material, suffered by the poorer segments of the population, 
in villages and refugee camps in comparison to the richer and urban localities. 
It would be interesting to include items in the fourth wave survey, when it is 
undertaken, that would measure the actual political participation of Palestinian 
youngsters in the current Intifada. This would be done in order to shed light on the 
ongoing debate of whether it is the poorer families and communities that always 
bear the brunt of political action or is the burden of confronting occupation and 
attempting to end it a more equalitarian proposition?

13. Conclusion
The initial findings of the survey of Palestinian youngsters and their parents clearly 
point to a process of political socialization that is in keeping with a conservative 
society and culture. That Palestinian youngsters are a conservative group could 
be attributed to the strong influence of the family and its overarching role in the 
formation of their attitudes. But clearly, the abnormal political situation with its 
various consequences may tend to emphasize the role of the family thus further 
confirming the conservative nature of the society. At the same time, the task at 
hand for Palestinians is how to end Israeli occupation and win freedom and 
independence. The attitudes on political behavior show differences across social 
and economic strata. Apparently, some population strata whether Palestinian 
Christians and Palestinians who returned since the signing of the Oslo accords show 
significant divergence on some of the issues covered by this survey. This divergence, 
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however, remains within the bounds of Palestinian concern and preoccupation not 
simply with the end of Israeli occupation but also with the nature of society we all 
will eventually inherit. It remains to be seen whether with the establishment of 
the Palestinian state, Palestinian youngsters who at present exhibit conservative 
attitudes to social issues will be able to implement their support to the idea of 
democracy in such a way that the gap between democracy and its practice, now 
clearly apparent in Palestinian society, could be overcome.
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Mass Media - do they Stimulate, Unify or Split?
Mr. M’amar Orabi

General Manager of Watan TV 

Visual media as an example

Media is not a mere mean for conveying knowledge and news, but it is an effective 
tool in shaping the public opinion through the media material. 

The first spark of media war between Fatah and Hamas has started during 
preparations for running the legislative elections in 2006. After the formation of 
the 10th government, each party tried to discard the other and to dignify itself. 
A lot of descriptions and adjectives that are charged with hatred were launched 
by both parties’ leaders and adopted by Palestinian media. For example, Hamas 
has described Fatah as “Dayton Authority, Abbas authority”, national declination, 
terrorism regime referring to the “security services”. On the other side, Fatah has 
described Hamas as “Shi’ite, Hamas occupation, Qassam brigade’s cattle”.

The Role of Mass media (Watan TV as an example):
Watan TV has adopted the democratic and neutral stance, and it has presented its 
material professionally during the split. Instead, its media coverage focused on the 
Israeli assaults and their actions against Palestinians. 

Media deepens the split in numbers:
A questionnaire distributed to 1500 people in West Bank, Gaza and East Jerusalem 
has showed that 75% of people surveyed think that media has deepened the split 
(74% in the West Bank, 77% in Gaza). 47% of people surveyed said that Palestinian 
National Authority interferes in the media in the West Bank Territories, while 61% 
said that Hamas government interferes in media in Gaza. 

About Palestine TV and Al-Aqsa TV:
Both of these TV networks have been tendentious to a party during the split. 
Palestine TV has attacked Hamas verbally and showed it as illegitimate. Al-Aqsa has 
adopted the opinion of Hamas and its leaders. The network’s discourse was very 
subjective. In addition it tried to defame and vilify President Abbas. 

Recommendations:
• It is necessary to establish a free and independent Palestinian media.
• Media Specialists have to adopt a discourse of unification, which respects 

the others and does not negate them.
• Promoting the concept of freedom of opinion, in addition to enhancing 

the culture of accepting the other. 



طريق إلى الدولة املستقلة

145
44

The National Dialogue Conference

Mass Media - do they Stimulate, Unify or Split?
Mr. M’amar Orabi

General Manager of Watan TV 

Visual media as an example

Media is not a mere mean for conveying knowledge and news, but it is an effective 
tool in shaping the public opinion through the media material. 

The first spark of media war between Fatah and Hamas has started during 
preparations for running the legislative elections in 2006. After the formation of 
the 10th government, each party tried to discard the other and to dignify itself. 
A lot of descriptions and adjectives that are charged with hatred were launched 
by both parties’ leaders and adopted by Palestinian media. For example, Hamas 
has described Fatah as “Dayton Authority, Abbas authority”, national declination, 
terrorism regime referring to the “security services”. On the other side, Fatah has 
described Hamas as “Shi’ite, Hamas occupation, Qassam brigade’s cattle”.

The Role of Mass media (Watan TV as an example):
Watan TV has adopted the democratic and neutral stance, and it has presented its 
material professionally during the split. Instead, its media coverage focused on the 
Israeli assaults and their actions against Palestinians. 

Media deepens the split in numbers:
A questionnaire distributed to 1500 people in West Bank, Gaza and East Jerusalem 
has showed that 75% of people surveyed think that media has deepened the split 
(74% in the West Bank, 77% in Gaza). 47% of people surveyed said that Palestinian 
National Authority interferes in the media in the West Bank Territories, while 61% 
said that Hamas government interferes in media in Gaza. 

About Palestine TV and Al-Aqsa TV:
Both of these TV networks have been tendentious to a party during the split. 
Palestine TV has attacked Hamas verbally and showed it as illegitimate. Al-Aqsa has 
adopted the opinion of Hamas and its leaders. The network’s discourse was very 
subjective. In addition it tried to defame and vilify President Abbas. 

Recommendations:
• It is necessary to establish a free and independent Palestinian media.
• Media Specialists have to adopt a discourse of unification, which respects 

the others and does not negate them.
• Promoting the concept of freedom of opinion, in addition to enhancing 

the culture of accepting the other. 
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Horizons and Aspirations towards Sustaining the 
National Reconciliation from “Reform and Change 
Party” point of view 

Mr. Ahmad Assaf

Spokesperson for Fatah Party

First, we in Fatah party stress our definite position from the national unity. Fatah has 
realized that Israel wants to target the Palestinians as a whole, so their response was 
to integrate all the Palestinians in the battle of defense and the national liberation.

If we want to talk about the reconciliation, we have to think about the reason for 
reconciliation. The reason is the split, which has resulted from the bloody coup, 
which Hamas has started in June 2007.

Hamas has justified the coup for two reasons:
1. PNA and Fatah have relinquished the Palestinian invariables and they have 

relinquished 78% of the Palestinian lands. 

2. PNA and Fatah ban the resistance from launching missiles towards Israel. 
However, the head of Hamas political bureau Khalid Mash’al, has announced 
in an interview with the American Newsweek magazine, that Hamas’ stance 
from the Palestinian-Israeli conflict is a state on the borders of the 4th of June 
1967 with Jerusalem as its Capital. 

The only obstacle in front of achieving the reconciliation is Hamas’ mentality, 
which is not ready for partnership.

If we want to talk about the consequences of the coup, the Palestinian people 
are the major losers from the coup on different levels:

• Politically: the split has put the Gaza Strip away from the circle of the 
Palestinian conflict. Gaza Strip has come back to the era of 1965, and the 
main problem there now is to provide the necessary wheat flour, gas and 
electricity for living. In addition, Hamas dealt with Lieberman, who has 
said that Gaza has been liberated and let Egypt take its responsibility. That 
kills the dream of the Palestinian state in the West Bank and Gaza Strip. 
Also Hamas has dealt with the “state of the wall” which we have totally 
rejected.

• Socially: the split has resulted in damaging the Palestinian social fabric 
and conflicts are being resolved by arms.
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• Economically: poverty and unemployment reached over 85% in Gaza. 
More than 100,000 homeless, and 60% of strip people think about 
emigrating. 

In conclusion, we say that Palestinian reconciliation is necessary in all stages and to 
achieve the reconciliation Hamas has to change its mentality, and change their way 
of dealing with other political factions. The conciliation should not be exploited 
to promote Hamas control over the Strip, or to continue its plans to take over the 
West Bank.
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Horizons and Anticipations for a Permanent National 
Unity

Dr. Mahmoud Ramahi

Secretary of the Palestinian Legislative Council 

There is much talk in media and among politicians and analysts about the 
Palestinian reconciliation and the end of division between the West Bank and Gaza 
Strip. Some may blame the Palestinian factions, particularly Fatah and Hamas. The 
delay in solving this problem has wasted four years. Through this session we will 
try to clarify some of the matters that contributed to freezing the situation after the 
split. Also, we will look at the elements that may prevent the reconciliation that we 
hope to see soon.

First: the reconciliation is an urgent necessity for the Palestinians and the 
region
The rift and scattering that are taking place in Palestine are unusual. The Palestinian 
people are under occupation in their lands, as well as from the air. Their freedom 
and dignity is being violated; their holy places are profaned. The Palestinians need 
to unify themselves in order to vanquish the occupation, rather than to consume 
their strength in internal hassle that was well planned and maintained by the West 
and the occupier, by refusing the results of 2006 elections. The thing that shifted 
the compass was when sacrifices appeared deformed, and the Palestinians suffered 
the losses of their elites who passed away due to armed struggle or torture in 
prisons. Their institutions were broken down and their qualifications were effaced 
as well. Thus it is an urgent necessity to end this melancholic situation, eliminate it 
from the Palestinian history and destroy all opportunities for all those benefitting 
from the division. 

Second: permanent rather than instantaneous reconciliation is needed
Since the coming of the PA, a new term has entered the political dictionary of the 
Palestinians; that term is internal dialogue. In the time of the late President Yaser 
Arafat - may he rest in peace - particularly in 1995, talks were held between Fatah, 
represented by the PA, and Hamas where the first encounters and arrestment took 
place, but they were not as rage as today. In the beginning of the current President 
Abu Mazen’s period, when he was prime minister of the Palestinian Authority, talks 
were held, but the most prominent were the accomplishment the pacification that 
Abu Mazen called for at the time, and the Cairo deal in 2005, which states that the 
PLO should be reactivated. After Abu Mazen became a president, accomplishments 
also included the Palestinian reconciliation document and the Mecca Deal. What is 
common among these dialogues and agreements, is selecting what is in harmony 
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with special interests while public interests were left. The pacification was achieved 
for Abu Mazen, whereas the deal of reactivating the PLO has gone with the wind. 
The same happened to the Mecca Deal, where it was foiled during the signing 
ceremonies because it did not harmonize with some interests.

We have been in dialogue for two years. We hope it will result in an agreement 
that does not share the common line of the previous agreements, which is failure 
or foiling. Thus we have been insisting, since the Egyptian paper was prepared, on 
clarifying and elaborating all the vague points, for they will not be an excuse to foil 
this anticipated agreement, or to use it in favor of one part over another, the thing 
that threatens its continuity bearing in mind that Hamas has largely decreased its 
reservations in order to push the wheel of reconciliation ahead. These reservations 
are not funny or ideal, they are rather notes that may cause the agreement to 
explode if not clarified and elaborated.

Third: reconciliation is easily reachable if there are pure intentions
It is known that the Palestinian dialogue which started in 2009 was about to reach 
a dead end in December, but the visit of brother Khalid Mashaal to Cairo overcame 
the obstacles of reconciliation, which later resulted in the Egyptian paper for the 
Palestinian reconciliation. Unfortunately this paper has contained some terms that 
have not been agreed upon in the previous dialogue sessions. Likewise, after the 
meeting that was held on 24/9/2010, when the reconciliation was frozen, positive 
tones prevailed immediately after Mashaal met with the minister Omer Suleiman 
in Saudi Arabia. We are now in a cautious optimistic atmosphere where we are 
awaiting to arrange for an alternative meeting to the one that was supposed to 
be held on the 20th of this month, and our brothers in Fatah apologized for not 
attending, regardless of their reasons behind it. We hope that we soon will achieve 
Palestinian reconciliation, so the Palestinian people again can be happy and 
celebrating.

Fourth: integrating elements for the anticipated reconciliation to persist 
The split was a disaster for the Palestinian people in particular and for the Palestinian 
cause in general. In order to guarantee the reconciliation, which we hope to reach 
soon, we must face the reasons led to the division and remedy its aftermaths on 
the Palestinian cause in general and on the citizens in particular.

On the political level    

1- The PLO: In the beginning I spoke of this interposition, about the Cairo 
Deal, which has been suspended for almost six years. Perhaps this issue 
would take a fair share among the causes of division for the following 
reasons:
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• Disabling or monopolizing the PLO is the reason behind having two 
active programs on the Palestinian ground. By reforming the PLO, an 
agreement on a shared program representing the Palestinian people will 
be achieved. Consequently, a reference will be formed and will gain wide 
popular support, in addition to being a resort in case of disagreement. 
This will contribute to regaining internal stability for the Palestinian 
people.

• The PLO is the epitome of political partnership for all active Palestinian 
groups. Also, it is the house in which all should gather. We may doubt 
that our brothers in Fatah will accept this partnership, or they are not 
yet ready for it. Perhaps the Cairo Deal did not achieve support this 
viewpoint.

• Thus it is necessary, after the reconciliation is reached, to immediately 
work on implementing the Cairo Deal that was signed in 2005, by 
reforming the PLO and including all the factions through fair elections 
for the National Council. 

2- Resistance: there is no doubt that resistance is a legitimate right for the 
Palestinians as a people under occupation. No one, whether Palestinian 
or not, can deprive them this right. So, what is needed is to agree upon 
a clear strategy for resistance, in all its forms, according to well-planned 
steps consistent with the Palestinian reconciliation that the reformed and 
elected PLO confirms at the time.

3- Negotiations: after 18 years of negotiations, no political achievement is 
gained regarding the Palestinian cause, so there must be restrictions on 
these negotiations. We must eliminate the culture of “Life is negotiation” 
as well. Although some may claim that negotiations are important, it is still 
irrational to negotiate without a reference, a timeframe, or even a restraint 
to the continuous concessions given with each round of negotiations. If 
there has to be negotiations, they must comply with and protect resistance 
rather than oppose it.

4- Security coordination: this was the greatest disaster that happened to 
the Palestinians, which surpassed the occupation. We reached a situation 
where one feels ashamed to mention the security coordination between 
the PA and Israel. It is strange that Israel is threatening the PA to stop the 
coordination if the latter signs the reconciliation agreement, as if the 
coordination has become a necessity for the Palestinians.

Security coordination must be incriminated; there also must be 
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commitment in stopping it immediately before the reconciliation, as it 
was the reason behind many arrestments. Also, it is used to undermine the 
Palestinian resistance and steadfastness, and used as a stick in the wheel 
of reconciliation as well.

5- Elections: we have to look for guarantees that ensure acceptance of the 
elections results. It is unbelievable that the people’s choice is subjected to 
their compatibility with the Zionist occupier’s foreign policies or with the 
co-conspiring West. 

On the level of the Palestinian people and their rights

The Palestinian people, with all their trends and institutions, have been the 
division’s victim. Thus we must restore what the division corrupted on this level, 
where human rights and freedom should be taken into consideration according 
to the Egyptian paper. The following are the most prominent the paper stipulates:

1- Political arrestments: political arrestments must permanently be abolished 
and prohibited. It is unbelievable to punish somebody due to his/her 
political affiliation, even if it is proved that the detainee is still working for 
a particular faction. Some have been arrested for transferring money to 
prisoners’ or martyrs’ families, which was considered money laundering. 
Others were arrested for resisting the occupation. Some resistance men 
who have been chased by the occupier for years, were now arrested by 
the PA, knowing that detention was not only directed against Hamas, but 
it was also directed against Islamic Jihad, the Palestinian left, and even 
Fatah. This plague must be incriminated and stopped.

2- Guarantee of personal freedom: personal freedom must be guaranteed, 
whether in political speech or affiliation, in addition to media, journalistic, 
social, and institutional freedom. Many institutions were closed and 
confiscated, and their administrative bodies were discharged. All of these 
transgressions must be corrected.

3- The Palestinian reconciliation committee: it is necessary to activate the 
committee according to the Egyptian paper whose aims are to end all 
the violations resulted from the division, to compensate the affected after 
receiving complains and listening to the affected, and to put strategies 
that ensure the division will not happen again.

4- Commitment: lastly, it is necessary to commit ourselves to upholding the 
terms of the Egyptian paper without any delay or procrastination.

In conclusion, we ask Allah the Supreme and the Almighty to reunify the Palestinian 
people until they vanquish the occupier. 
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The Future of the National Reconciliation from the 
“Popular Front” point of view

Mr. Abd El-Raheem Mallouh

Deputy of the General Secretary of Popular Front

Popular Front

For the national reconciliation to be transformed into a real unification, and not 
to deal with personal and factional interests, it should be based on the following:

1. A political vision, which rely on a real understanding for the stage that we 
are living currently. The goal of the political base is achieving the national 
program of “returning the determination of fate and establishing the 
independent state with Jerusalem as its capital”. 

2. The conciliation and national unification should be based on the 
partnership and political solidarity between all social sectors. None of 
the political parties should control the people, or try to make its goals the 
goals of the Palestinian people.

3. Reconciliation should be based on democracy, and commitment to its 
regulations, depending on the proportional representation as electoral 
system, which guarantees participation of all factions in the political 
system and in the struggle for achieving the Palestinian goals.

4. Agreeing on mechanisms for achieving the political vision and the national 
program and agreeing on all forms of struggle and its different means that 
harmonize with the national program.

5. Avoiding accusing others of being traitors or unbelievers. This is the most 
effective means for poisoning the internal relations and the soft political 
structure. Especially it is the interest of the Israeli occupation to enhance 
the internal split. 

Horizons of National Reconciliation at the Present
National reconciliation for the Palestinians is inevitable. Currently, there are a few 
attempts aiming at unification.

First, there was an attempt by Egypt when it provided the suitable environment 
and place for the national reconciliation in which most of factions and figures 
have participated, but the dialogue stopped after ten days. The second round of 
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dialogue started again when Egypt suggested its vision for the reconciliation. 

After a few months, there was a dialogue in Damascus after Mashaal and Sulaiman 
met in Mecca. After that, the dialogue stopped even though there was an 
agreement on most of the issues that Hamas has reservations about, but until now 
there is still nothing new about that topic.

Conclusion
Dialogue and national unity is a highly prioritized national interest, which should 
be given precedence over other issues. The nature of the period and the multi-
lateral interventions requires us to unify. We have to welcome anyone who seek to 
contribute in shortening this period of schism which is damaging to the Palestinians 
on all levels.
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National Reconciliation... Where has it Reached? 
Mr.Hani Al-Masri

Manager of Bada’el center for Media Researches and Studies

There are many  incentives that pave the way for national reconciliation. First, the 
Israeli rigidity and inflexibility intensifying and expansion of settlements especially 
in Jerusalem, the conditions and siege that Hamas is undergoing in Gaza are 
factors that all should help in achieving the reconciliation. After the first meeting 
between Fatah and Hamas, they were supposed to have another meeting in order 
to continue the dialogue regarding the security file, but they have disagreed on the 
place of holding the meeting which still undecided until now. 

Political programs for both parties are very close to each other, especially since 
Hamas has agreed on the first truce of 2003, Cairo Declaration of 2005, Prisoners’ 
Document (National Reconciliation Document 2006) and the program of the 
national unity government. Those factors together have offered a good chance 
for achieving the reconciliation. However, there are external factors that affect 
the national reconciliation. For example Israel, which tries to deepen and keep 
the conflict because that gives them the justification they need for stopping 
negotiations. We have witnessed how Israel rejected the progress between Fatah 
and Hamas at their meeting in Damascus. Israel has threatened to redeploy its 
forces in territories under the jurisdiction of the National Authority in addition to 
cancelling the security coordination and reestablishing the checkpoints they have 
removed if Hamas is involved in the political and security regime. This was also 
the stance of the American Administration, who used the UN Security Council veto 
against the Palestinian reconciliation. 

However, the national reconciliation could be achieved in spite of the Israeli, 
regional and international interferences, but collective Palestinian interests must 
take precedence over the factional interests. In addition, it is necessary to bring 
focus back to the national program and to agree upon references, objectives and a 
unified stance from commitments, which the national authority signed with Israel. 


