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يف الذكرى الواحدة والخمسني النطالقة الثورة الفلسطينية
يتوافق صدور هذا العدد من (أوراق فلسطينية) مع احياء الشعب الفلسطيني يف الوطن والشتات
للذكرى الواحدة والخمسني النطالقة الثورة الفلسطينية.
واحد وخمسون عاما والثورة مستم ّرة ،نصف قرن ون ّيف من الزمان وكل جيل يسلّم الراية لجيل
جديد ،كفاح وتضحيات يعد بالساعات واأليام ،يف كل ساعة فداء ،ويف كل ساعة رصخة حريّة ،ويف
كل يوم انجاز ،والكفاح يزرع والسياسة تحصد ،من خيمة الالجئ اىل خيمة الفدايئ ومن الشعار
اىل املامرسة ،ومن الحلم اىل امليدان ،ومن البسيط اىل الصعب ،ومن مخيم يف الشتات اىل مخيم يف
الوطن ،ومن قاعدة يف األغوار اىل مرتاس يف سفوح جبل الشيخ ،ومن احتضان الثورة يف مخيامت
الشتات اىل انتفاضة داخل الوطن املحتل ،ومن حضور يف اإلقليم اىل الوصول لعمق الرأي العام
العاملي ،مسرية ال تتوقف يواصل الشعب الفلسطيني خاللها ّ
دق جدران الخزان مقدما التضحيات
وهو منتصب القامة ،ال يتعب من طول الطريق وبعدها وال يكل ،فمنذ أن تلفّح بكوفية الفدايئ،
ووشاح املقاوم وارتدى بطولة القيم وهو يعلم أن الكفاح طويل املدى هو الطريق لتحرير فلسطني.
واحد وخمسون عاما كان لنا فيها أيام ،ما ال حرص له من األيام املشهود لها ،يوم انطالقة الثورة األوىل
ويوم االنطالقة الثانية ،ويوم الكرامة ،ويوم الحزام األخرض ،ويوم الصمود يف بريوت ،ويوم دالل
املغريب ،وأيام االنتفاضة املجيدة ،وأيام الهبات الشعبية وأيام أخرى عشناها بالدقائق والساعات،
ورب يوم أطول من قرن.
عشنا زمن الكبوة والنهوض ،عشنا زمن التحوالت ومدارات الوضع الدويل ،وعربنا برزخ املتغريات،
ومضائق الحصارات واملؤامرات ،ومن رياح وأنواء وه ّزات املتغريات والحروب البعيدة والصغرية
عربنا تعاريج مكر التاريخ ،وظلت قضيتنا تتصدر املشهد يف السياسة الدولية ،وتشغل الجوهر يف
الضمري االنساين.
مل تنطفئ الشعلة ،ومل تتحول حروب واجتياحات ارسائيل العسكرية اىل هزائم سياسية ،مل نرفع العلم
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األبيض يف معركة بريوت ،ومل نرفعه يف حصار املقاطعة يف زمن شارون ،مل ينزل سقف ثوابتنا ،ومل نرتاجع
قيد أمنلة عن حقوقنا ،وعندما ه ّبت رياح ما سمي بالربيع العريب مل نفقد البوصلة ،نأينا بأنفسناعن
الدخول يف شؤون الدول ودعمنا مطالب الشعوب بالحرية والكرامة ،لكننا مل نكن طرفا يف رصاع عريب
داخيل ،كام أننا مل نفقد األمل يف ق ّوة الحياة يف روح أمتنا العربية ،واعتمدنا عىل الذات وحققنا مكاسب
دولية ،وحصلنا عىل االعرتاف بدولتنا الفلسطينية يف األمم املتحدة ،ورفع علم فلسطني جنبا اىل جنب
مع أعالم دول العامل ،وحققنا اعرتافا من الغالبية العظمى من دول األمم املتحدة ،ويف أوروبا ودول
أخرى صوتت الربملانات عىل اإلعرتاف بالدولة وقدمت توصياتها اىل دولها ،وانضممنا اىل املنظامت
الدولية التابعة لألمم املتحدة وعىل رأسها اتفاقيات جنيف واملحكمة الدولية يف الهاي ،ونشطت حركة
املقاطعة الدولية إلرسائيل ومستوطناتها ،وتحققت مقاطعة اقتصادية لبضائع املستوطنات ،وتحققت
مقاطعة أكادميية للجامعات التي تتواطىء مع سياسات االحتالل ،ومقاطعة للرشكات االرسائيلية
واألجنبية والبنوك املتورطة يف خرق القانون الدويل واملشاركة يف جرائم االستيطان ،مقاطعة تتسع
وتفرض عقوبات عىل ارسائيل ،وتض ّيق الخناق عىل سياساتها العنرصية  ،وتعبرّ حركة املقاطعة الدولية
الرسائيل عن يقظة األخالقيات الثقافية واالنسانية يف العامل أجمع.
واحد وخمسون عاما ونحن صامدون وثابتون عىل حقوقنا ،وثابتون يف نضالنا من أجل الحرية
واالستقالل ،ال ننحني أمام املامرسات التعسفية والعنرصية ،وال نتنازل عن حقوقنا ،وميارس شعبنا
كل أنواع املقاومة السلمية.
وعىل خطى القائد الرمز يارس عرفات يواصل شعبنا املسرية متسلّحا باألمل ،فيارس عرفات زرع
ورب شعبه عىل االنحياز لألمل يف مواجهة اليأس ،واالنحياز للتفاؤل يف مواجهة االحباط ،وهو
األمل ،ىّ
الذي كان يشري الينا يف كل منحنى لرنى الضوء يف نهاية النفق.
ويف مواجهة اليأس واالحباط ،ومع االنحياز اىل األمل يشهد وطننا املحتل يف ذكرى االنطالقة ه ّبة
األمل ،الهبة الشعبية الجامهريية التي تعلن للمحتل وتعلن للمأل أن جمرة الحرية ال تنطفئ ،وأن
شعبنا عيص عىل الرتويض والتدجني واالستكانة ،وأ ّن الوطن عمره طويل ومديد ،بينام أعامر الطغاة
املحتلني قصار.
بينام ينشغل محيطنا العريب برصاعات داخلية معظمها ثانوية ،وينشغل اإلقليم برصاعات املصالح،
وينشغل العامل بأرسه يف مواجهة موجة اإلرهاب ،نواجه نحن كحركة تحرر وطني معركة ورصاع
البقاء ،ال نفقد البوصلة ،وال ننشغل برصاعات جانبية ،بل إ ّن رصاعنا ينصب عىل التناقض األساس،
التناقض مع عدو سلب أرضنا ،وأنكر حقوقنا ،ويسعى اىل اقتالعنا ونفينا وإدامة احتالله عىل ترابنا

8

أرسة التحرير

الوطني ،لذا فنضالنا السلمي ومقاومتنا الشعبية تجعله احتالال مكلفا وباهظ الثمن عىل عدونا.
بل إ ّن نضالنا الذي يتسع ويتنامى هو باألساس نضال ضد ارهاب الدولة االرسائيلية الذي هو الوجه
اآلخر إلرهاب القوى املتطرفة والتكفريية وميليشياتها االجرامية ،ففي الوقت الذي تتسبب فيه
داعش ومن عىل شاكلتها بتهديد األمن والسلم الدوليني ،تواصل فيه ارسائيل سياساتها العنرصية
وتذهب بعيدا وبخطى متسارعة يف اعتبار نفسها فوق القانون الدويل مام سيجر املنطقة اىل حافة
االنفجار ،ومام يؤذن بقادم األيام اىل تهديد األمن واالستقرار يف منطقة الرشق األوسط ،وصوال اىل
تهديد األمن والسلم يف العامل أجمع.
ويف هذا السياق ،فإ ّن علينا أن نتأ ّمل سامت الوضع الدويل التي تبدو متحركة وليست ثابته ،وتقدم
سياسات املصالح عىل سياسات املبادئ والرصاعات عىل الهيمنة وحامية املصالح الحيوية للقوى
الكربى ،وانعكاس ما يجري يف اإلقليم والعامل من تطورات واعادة رسم للخرائط.
علينا أن نقف ونتأمل ونستخلص الدروس والعرب ،وذلك بتمتني وتعزيز جبهتنا الداخلية ،ووحدتنا
الوطنية ،وتجديد خطابنا وبنيتا السياسية ،وتحديث برامجنا.
واذا ما نظرنا اىل البدايات ،واإلرهاصات والسريورة التاريخية املت ّوجة باالنطالقة ،فإننا سنجد
أ ّن هذه املسرية قد بنيت عىل قاعدة صلبة ،قاعدة الوحدة الوطنية ،فقد تشكلّت حركة فتح
من قيادات تنتمي اىل تيارات حزبية وفكرية متنوعة ،واجتمعت عىل برنامج الحد األدىن من
أجل اعادة االعتبار للهوية الوطنية الفلسطينية ،واختيار الكفاح املسلح طريقا لتحرير فلسطني،
لك ّن ذلك مل مينعها من طرح شعارات الستقطاب القوى الحزبية والفصائلية التي تشكّلت بعد
االنطالقة وانضمت اىل فكرة الكفاح املسلح وذلك حني طرحت شعار(الوحدة الوطنية واللقاء عىل
أرض املعركة ) وشعار( كل البنادق موجهة نحو العدو) .ومنذ أن انتخب املجلس الوطني يارس
عرفات رئيسا للجنة التنقيذية دخلت القوى والفصائل منظمة التحرير ،فكانت الوحدة الوطنية
هي الجامع لكل الشعب الفلسطيني وقواه الحيّة ،وكانت فتح هي العمود الفقري للثورة ،وكانت
الثورة وعاء الوحدة ،وكانت منظمة التحرير الخيمة التي يستظل الجميع بظلها الظليل ،بل كانت
الوطن املعنوي لشعبنا.
لقد حققت الوحدة الوطنية تحت راية منظمة التحرير مكاسب وانتصارات واعرتف بها العامل
كممثل رشعي وحيد للشعب الفلسطيني ،وما زالت املنظمة تحقق مكاسب يف الساحة الدولية،
ومازالت اإلطار الجامع لقوانا الوطنية ،وما زالت قادرة عىل استيعاب القوى االسالمية التي هي
مك ّون من مكونات شعبنا ،والتي وقعت عىل اتفاق القاهرة للمصالحة الذي ينص عىل تجديد
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وتحديث واصالح املنظمة ومؤسساتها ،وانتخاب مجلس وطني جديد ،وكذلك إجراء االنتخابات
الرئاسية والترشيعية .إ ّن من شأن تحقق املصالحة وتفعيل واصالح منظمة التحرير ،واجراء
االنتخابات ،من شأن ذلك أن يعمق ويرسخ وحدتنا الوطنية ،ويق ّوي جبهتنا الداخلية عىل أساس
برامج متفق عليها ،تكون منارة للطريق ،وأسلوب عمل للحارض واملستقبل.
إ ّن الجبهة الداخلية املوحدة عنرص هام من عنارص االنتصار ،وعىل الرغم من الظروف التي تحيط
بنا يف اإلقليم والعامل ،فإن الجبهة الداخلية يف وطننا ،أي امليدان يبقى هو الق ّوة الدافعة لحركة
الحياة ،والق ّوة التي تحدد املصري.
وأمام الوضع الراهن الذي ينشغل فيه العامل بقضايا اإلرهاب ورصاع املصالح ،وتنفرد به ق ّوة
االحتالل العسكرية االرسائيلية واملستوطنون بارتكاب الجرائم اليومية بدم بارد ،وتنغلق فيه كل
اآلفاق ،فإن علينا أن نسد الثغرات يف نظامنا السيايس ،ونعيد ترتيب البيت الفلسطيني ،ونرت ّب
أوضاعنا الداخلية ،ونحافظ عىل ما انجزناه ،ونحاول تقليل الخسائر ،واجرتاح املكاسب لشعبنا،
الذي هو رأساملنا البرشي ،وحل مشاكله وتحسني أوضاعه االقتصادية ،وتحسني الخدمات له،
والسعي لتوفري فرص للعمل للشباب ،والعناية بأرس الشهداء وشؤون االرسى والجرحى ،وتحسني
خدمات الوزارات وخصوصا يف مجايل الصحة والتعليم.
إن املحافظة عىل الذات ،ومنع انهيار السلطة ،وتفعيل واصالح منظمة التحرير ،ونرش وتعميم
املقاومة السلمية مامرسة وثقافة ،كل ذلك يندرج يف اطار صمودنا وحامية قضيتنا.
ويف احتفالنا بالذكرى الواحدة والخمسني النطالقة الثورة نتذكر ا ّن االنطالقة مستمرة ،تتواصل
وتتوالد بأشكال نضالية وكفاحية جديدة حسب الظروف واإلمكانيات املتاحة .ونعرف أن مسرية
األلف ميل تبدأ بخطوة واحدة ،وأن أجياال مشت يف املسرية وما زالت ،مسرية طويلة ،مسرية
اآلالف من األميال ،وما زال أمامنا الكثري مام يتعني أن نفعله لتتويج مسرية أطول ثورة يف التاريخ
بتحقيق أهدافها.
ونحن نأخذ من جمرة االنطالقة قبسا يف ذكراها ،نتذكر كل أولئك الذين أوقدوا الشعلة وقدموا
التضحيات من القادة والكوادر القيادية وبنوا مداميك الحركة الوطنية املعارصة ،أولئك الذين
ميثّلون جيل العاملقة ،والذين عىل طريق الفداء صنعوا تاريخا جديدا لقضيتنا وشعبنا ،ونتذكر
شهداءنا وأرسانا ،أرسى الحرية يف سجون االحتالل ،وال ننىس أن نحيي الشباب من األجيال الجديدة
الذين تسلّموا الراية ويواصلون صنع التاريخ.
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