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 يجب إدراكه، ومن المتوقع أن يسارع كل  هام وكبيرالوفاق الوطني الفلسطيني عبارة عن هدف

ها العمل فلسطيني غيور إلى البحث عن السبل األفضل التي تفضي إلى حياة فلسطينية يسود
الوفاق الوطني الفلسطيني ال يقوم على . الجماعي والتعاون المتبادل ومشاعر المحبة واالحترام

ذوبان األشخاص والفصائل واألحزاب في إطار عام، وإنما يعني وجود مبادئ وقيم عليا يحرص 
لي بآداب الجميع، أفرادا وجماعات، على تحقيقها؛ وهو ال يعني عدم االختالف، وإنما يعني التح

 .االختالف
 

 :الحقائق الموضوعية المحيطة
 

تستجمع ينطلق الوفاق الوطني من حقائق موضوعية تفرض نفسها علينا جميعا، ومن تطلعات 
 :وهي تتلخص بما يلي. القوى من أجل تحقيقها

 
 .االحتالل، ووطننا واقع تحت االحتاللو نعاني من التشريد نحن شعب :أوال
بقوة على محيطنا وعلى العالم كله، ونحن ضحايا عدوان  يفرض نفسه  نحن أصحاب حق:ثانيا

 .مستمر
 عدونا قوي ومدعوم من قوى عالمية عظمى تمده بكل أسباب القوة، في حين تحرمنا منها :ثالثا

 .وتعمل على إضعافنا
ية تدفع  على أحد، وال في نيتنا القيام بذلك؛ لكن الحقيقة التاريخية الموضوعِد نحن لم نعتً:رابعا

 .المظلوم إلى رد الظلم
 المقاومة عبارة عن ظاهرة تاريخية موضوعية، وفي حالتنا الفلسطينية هي أيضا عبارة :خامسا

 .عن سلوك واع بحقوقنا وضرورة استردادها
 . من الحكمة أن يسترد المرء حقوقه سلما إن أمكن، والمقاومة بحد ذاتها ال تشكل هدفا:سادسا
 تغرنا أي جهة تقوم بأعمالال .  جهة تقوم بدعم العدو بأي شكل من األشكال ال ثقة بأية:سابعا

 .وتمثل دور الصديق في آن واحدلنا معادية 
 

 :المترتب على الحقائق الموضوعية
 

 : األمور التاليةالحقائقيترتب على هذه 
 . التخلص من حالة التشريد واالحتالل يشكل األولوية األولى للشعب الفلسطيني:أوال
 يتطلب حل المشاكل الفلسطينية وضع الخطط الضرورية لمعالجة الهموم الحياتية للشعب، :ثانيا

 .ووضع خطط أخرى على المستوى االستراتيجي
 يتطلب التخطيط السليم وضوح رؤية، األمر الذي ال يتحقق بدون اعتماد ميثاق أو دستور أو :ثالثا

 .أهدافهبرنامج يتضمن حقوق الشعب الفلسطيني و



أي خطوات تكتيكية ال تهتدي .  تمهد الرؤية االستراتيجية الطريق أمام الخطوات التكتيكية:رابعا
 .بهدي المنظار االستراتيجي تنتهي إلى فوضى وتناقاضات

الحقوق الفلسطينية حشد القوى والطاقات على نطاق واسع يمتد ليشمل  يستدعي استرداد :خامسا
 .بب الحجم الهائل للقوى المعاديةمحيطنا العربي واإلسالمي وذلك بس

الحقوق الفلسطينية مقدسة، وأي تهاون فيها يسبب تصدعا في النسيج االجتماعي : سادسا
الحقوق ال . الفلسطيني، ويقود إلى تدهور في النسيج األخالقي مما يضعفنا بالمزيد أمام العدو

 .تخضع لفن الممكن، وتبقى مادة اإلصرار على الممكن
فلسطينية التي رار على الحقوق عبارة عن شرط مسبق الستمرار الوحدة الوطنية ال اإلص:سابعا

 .اكتساب القوةتشكل حجر الزاوية نحو 
 

 :خطوات إجرائية نحو استرداد الحقوق
 

 :نعمل على اعتماد الخطوات التاليةحتى يكون بمقدورنا استرداد حقوقنا، 
 

 :على الساحة الخارجية
اد حقوقنا في نشاطاتنا اإلعالمية والسياسية والثقافية والفكرية الداخلية التركيز على استرد :أوال

 نحن مشردون وواقعون تحت االحتالل ومحرومون من ممارسة الحياة االعتيادية. منها والخارجية
 .التي ينعم بها الناس في كل مكان، ومن الواجب نقل الصورة هذه للقريب والبعيد

لى القضايا اإلنسانية والتي تشكل العامود الفقري للفكر االجتماعي التركيز بصورة خاصة ع :ثانيا
 .تأتي القضايا اإلنسانية قبل القضايا السياسية. واإلنساني الغربي حاليا

 تشكل قضية الالجئين الفلسطينيين أقوى قضية إنسانية في الوقت المعاصر، ويجب أن نرمي :ثالثا
 .بثقلها على العالم

ب ضحية لعدوان مستمر، فإنه ليس مطلوبا منا تقديم مبادرات سياسية لحل  بما أننا شع:رابعا
وإذا كانت المبادرات السياسية ضرورية . نحن فقط نصر على استرداد حقوقنا. مشاكل إسرائيل

 . ال منطق في قيام الضحية بتقديم مبادرات ال تخلو من المساس الحقوق.فنحن نسمع من غيرنا
إلى بيوتهم بالعودة الالجئين الفلسطينيين حق  كل مبادرة سياسية ال تتضمن نصا واضحا ب:خامسا

 . ال تعتبر جادة48/رض المحتلةوممتلكاتهم في األ
، أما هموم  عودة الالجئين وزوال االحتالل وإقامة الدولة تشكل الهموم الفلسطينية األولى:سادسا

يشكل القبول بهموم غيرنا . د زوال الهموم الفلسطينيةغيرنا السياسية فال يتم النظر بها إال بع
 .طرة ومجازفة كبيرتين قد تؤديان إلى التمزق الفلسطيني وضياع القضية الفلسطينيةاالسياسية مخ

 . االنفتاح على العالم عبارة عن ضرورة قصوى لما يشكل الرأي العام العالمي من أهمية:سابعا
 على قضية الفلسطينيةالمبادرة العربية لحل الالقوة، وتقوم تقوم الشرعية الدولية على  :ثامنا

 .ال هذه تقوم على العدل وال تلك. الضعف
 

 :على الساحة الداخلية
دف هلوية في مختلف السياسات الداخلية، وال سياسة االعتماد على الذات ما أمكن تحظى باألو:أوال

 .هو اكتساب القوة وإحراز التقدم
، وفي وضع الخطط التطويرية في ر العلمي في ترتيب أوضاعنا الداخلية اعتماد التفكي:ثانيا

 . يجب أن يكون للعلماء دور بارز في صنع القرار.مختلف المجاالت



 التمييز بين األمن المدني واألمن الوطني بحيث يكون األمن المدني من مهام السلطة، ويكون :ثالثا
 .األمن الوطني من مهام الفصائل

 ومن هذه الزاوية يتم إعادة تقييم أدوار . األمن الوطني السرية التامة والكتمان الشديد يتطلب:رابعا
 . عدا الشرطة التي تتولى مسؤوليات األمن المدنياألجهزة األمنية

 يعاد ترتيب األوضاع االقتصادية بحيث يكون اإلنتاج هو أساس النشاط االقتصادي، :خامسا
 .د الموظفين الذين ال يقدمون أي خدمة للشعب الفلسطينيوالذي من المفروض أن يستوعب أعدا

 . الحرص على سيادة القانون وفق معايير صارمة:سادسا
 .ائف مهنية وليس فصائلية أو حزبية أو سياسية الوظائف المدنية هي وظ:سابعا
ان األغلبية تتولى اإلدارة دون حرم.  حرية االختيار عبارة عن قيمة عليا يجب احترامها:ثامنا

 .األقلية من حقها في استقطاب الجمهور إلى جانبها
 فلسطين أكبر من الضفة الغربية وقطاع غزة؛ وشعب فلسطين يشمل الفلسطينيين الذين :تاسعا

 .يتواجدون في فلسطين وخارجها
 الوفاق الفلسطيني يمس جميع الفلسطينيين، والمشاركة في صياغته يجب أن تكون من حق :عاشرا
 .الجميع
شكلت منظمة التحرير الفلسطينية مظلة تاريخية أظلت الشعب الفلسطيني ومثلته،  :عشرأحد 

وحتى تبقى كذلك ويتوسع ظلها يتم تخويل خبراء ومختصين فلسطينيين بصياغة ميثاق جديد لها 
 .ومن ثم يتم التفكير بالوسائل األمثل للمشاركة واتخاذ القرار. وأسس التمثيل فيها وطرقه

 
 :العربية اإلسالميةعلى الساحة 

 .  القضية الفلسطينية ليست قضية الفلسطينيين فحسب، إنما هي قضية العرب والمسلمين:أوال
 العرب والمسلمون ليسوا محايدين، ومدى التعاون معهم مرتبط بقدر انحيازهم للحقوق :ثانيا

 التي تنتهجها بعض وعليه، ال يمكن التجاوب مع سياسات التطبيع مع إسرائيل. العربية واإلسالمية
 .الدول العربية واإلسالمية

 . يتعزز الموقف الفلسطيني بقدر اقترابنا من الشعوب العربية واإلسالمية:ثالثا
تعجل في اعتراف إقليمية  الدفع باتجاه إحداث توازن عسكري إقليمي، أو تطوير قوة ردع :رابعا

 .القوى المعادية بحقوق الشعب الفلسطيني
 للشعب الفلسطيني أن يمد يده للحصول على عون اقتصادي ومالي، فالعرب  إذا كان:خامسا

 .والمسلمون هم العنوان
 

نحن ندرك صعوبة األوضاع وقسوتها وشراسة األعداء وتهاون األصدقاء واألقرباء، لكن المرحلة 
ة ، والتاريخ يبقى في حركالضعيف ال يبقى ضعيفا، وال القوي قويا. التاريخية ال بد أن تنضج

من هنا إلى . مستمرة؛ فإذا تقاعسنا أصبحنا مادة التاريخ، وإن شحذنا إرادتنا أصبحنا صناعه
ن وإذا قررنا االنحناء، فإ. لظالمونهناك، ستكون المسيرة شاقة، لكن هذا هو الثمن الذي يفرضه ا

الم ، والمظلوم ال يحصد إال المزيد من اآلالظالم يمعن بالمزيد في ظلمهالتاريخ يشهد بأن 
 .واألحزان

 


