
 ..حول ا-بادرة وا&لتزام

I شك ان ا9رحلة التي نمر بها اصبحت تتطلب منا ا9زيد من الوعي للقضية ومزيداً من التفهم للنظرية   
من وهذا ـيـستوجب ان ـيـكون اـعـضاء التنـظـيم ـعـلى ـمـستوى  التي بـنـيت علـيـها حركـتـنا  الـثـورية القوـيـمة 
يه ـعضو التنظـيم الذي عـل قدر  ً باـل بط اوIً واخـيرا ضية ترـت هذه الـق اجل  من  سؤولية الـنضال  سؤولية.. وـم اـ9
ية Iبد ان ـيكون ـبمدى اIلتزام الواعي ا9ـبني ـعلى اIـيمان ا9ـطلق يار هذه الفعاـل يـاً ومـع وريـاً حقيـق عاIً وـث ـف
نا واIستعداد الـكامل للـنضال في سبيل هذه اIهداف واـلحرص ـعلى اIـنسجام بالـقضية وـباهداف حركـت
الكامل مع نظرية الحركة والتقيد بخطها السياسي تكتيكيـاً واستراتيجيـاً، وهنا نجد ان التفرقة مهمة جداً
مع والتي تتـناقض  هذه الـظروف بـo التـطوير واIجتـهاد البـناء وبـo ا9مـارسات ا9نحـرفة  في  وخـاصة 
اIسس وا9بادئ التي تقوم عليها الحركة وهنا نجد الفرق كبير بo من يدفع الى اIمام ويعمل على اغناء
دروسنا الثورية وبo من يعتقد انه بممارساته وافكاره وانجازاته انما يعمل من اجل مصلحة القضية وفي
خط يظن انه اصح مما رسمته له الجماهير من خvل القناعات الراسخة التي وصلت لها جماهير شعبنا
الفلسطيني من خvل عنائها الطويل وتجربتها ا9ريرة التي بلــورت وصقلت مبادئ واسس حركتنا الرائدة
فتح فجعلت هذا ا9خاض الطويل الذي انجب حركتنا يعبر عن آمال شعبنا وطموحاته وآIمه فكيف Iحدنا
شك بدون  ها.. فـهي  هاد وعـلى حـساب مـصلحتها وقراراـت ان يغـير ارادة الجـماهير وان يعـمل عـلى اIجـت
حينما التفت حول هيكل الحركة انما آمنت بقدرة هذه الحركة على تحقيق آمالها وطموحاتها.. آمنت بان
اIلتزام بخط هذه الحركة انما هو الطريق الى النصر والتحرير وعرفت ان اIنحراف عن هذا الخط انما
يشكل خروجـاً عن هذا الطريق الذي يقودها الى اIمان. ولكن وكما في أي حركة ثورية Iبد من ان يكون
هناك شوائب Iبد ان نجد من وجد في هذه الحركة مvذاً لتحقيق مطامعه الشخصية وجدها فرصة تتيح
له التستر بهذا الجسم الكبير فالتصق به وعمل تحت اسمه وهو مقتنع ان مصالحه وظروفه تتوافق مرحليـاً
والى ان نجد ما يحقق له اوضاعـاً افضل ونجده وفي هذه الفترة اIنتقالية من حياته انما يحاول ومؤقتـاً 
يـاً اـنما ـيحاول وكأنه خvق وـفعال تجلس يه آـن ان يـظهر با9ظهر الvئق ـفهو I يكـتفي وI يقـتنع ـبما يصل اـل
هذا بأن  شعر  حس وـت صائحه فـت زامـاً يعطـيك آرائه وـن ناس الـت اشد اـل من  انه  حس  حديثه فـت سمع  مـعه وـت
بادرة تتـجسد به.. وـلكن ا9ـمارسة ونتائـجها هي التي تـكشف اديـاً Iن روح اـ9 ما ـخلق لـيكون قـي اIـنسان اـن
ن شديد اIخvص 9 والتزام  صالح  التزام باـ9 هو  ما  هؤIء اـن ثل  التزام ـم يـاً ان  زيف اIدعاءات ويظـهر جـل
يه.. الذي يخـف قي  لتزام الحقـي Iبه ا يط  الذي يـن ستار  هي اـل ما  بادراته اـن ويوجههم… وـم هم  يدفعهم ويحرـك

التزام لتحقيق مصالحهم او مصالح من ورائهم..
vمور.. فIنضباط يؤدي بنا الى الخلط في فهم اIلتزام واIنتماء والعطاء واIولذلك فان تفاوت درجات ا   
ضمانات اIنـتـصار الذين ـيـشكلون   oئعـيـvاولئك الط oالحقيقـيـ oاـ9ـلتزم oاـلـثوري oـنـستطيع التمـيـيز ـبـ
ها.. ولذلك فا9طلوب هو اIلتزام ية يحققوـن ادلة وـبo الذين يبـحثون عن مكـتسبات ذاـت للـحركة ولـقضيتها الـع

" .. اIلتزام الثابت والبعيد عن ا9صالح الشخصية والعمل 9صلحة الجماهير" فتح الحقيقي بحركتنا الرائدة 
الفلسطينية والعربية وI يصح ابداً ان يكون هناك لغط وجدل في هذا اIلتزام تحت شعار الحرية الفكرية
على حساب اIلتزام بفكر فتح وتحت اسم ا9بادرة، فا9طلوب هو ا9بادرة الخvقة لتطوير العمل الثوري…
أي ا9بادرة التي تنبع باIصل من اIلتزام وتقترن به لتولد الفعالية الثورية الحقيقية ولتكون صمام اIمان

لشعبنا ا9ناضل وثــورتنا وحركتنا الرائدة.
   وقد نجد روح ا9بادرة تلك لدى الكثير من ا9ناضلo وخاصة صغار السن منهم سواء اكانوا مندفعo ام
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ها لة اـن بادرات كثيرة وفي مـعظم اIتـجاهات وقد ـنجدها وIول وـه مدفوعo.. بوعي او بـجهل وـنجد هذه اـ9
رائعو ومفيدة وتصب في مصلحة القضية اIساسية.. ولكن سرعان ما نكتشف انها تجرنا الى اIنحراف
وضعته لـنا وصريح ومـضمون  واضح  هذه ا9ـبادرة وننـسى انـنا مـلتزمون بفـكر  اسرى  الفـكري فنـصبح 
هواه زهر عـلى  تح اـل شعار تـف حت  شعار الديمقراطـية ـت حت  وضوية ـت شباك الـف في  تالي  قع باـل نا وـن حركـت
سى راعي بv عـصاه. نـن ها كمـثل اـل شكل مثـل هذا اـل التي تـكون عـلى  وكيفـما اتـفق.. وننـسى ان ا9ـبادرة 
الضمانة الvزمة لنجاح هذه ا9بادرة ووضعها في الخط الصحيح الذي يصب في اتجاه التطوير والفعالية
الثورية التي تقف في وجه كل ا9خططات ا9شبوهة.. تقف بوجه كل من يقف في الصف ا9عادي للجماهير
رسومة واضحة واـ9 يق اIهداف اـل في ـطريق تحـق عثرة  بادرة ـحجر  هذه اـ9 كذا ـتصبح  ادلة وـه وـقضيتها الـع
Iـنجاح الـقضية وـنصرتها وـنصرها اIـكيد، هذا ما يـمكن ان يـنتج من ـقضية ـثورية ـنجد فـيها اـ9بادرة دون
صبح القـضية التزام ونـضال واI ـت ورية دون  كون هـناك قـضية ـث بانه I يمـكن ان ـت قول  ولذلك ـن لتزام..  Iا
لتزام يـجب ان يـكون فـقط بالقـضية ونظريتـها Iختـناق ويـجب ان نـعرف بالـتالي ان اIضائعة ومـهددة با
وبالحركة التي اوجدت هذه النظرية ـعندها ـتكون مـمارساتنا ونتائـجها مـثمرة وصحيحة على ارض الواقع
لتزمون سالى اـ9 با9لتزمo الـك اخرى تتجـلى  سلبية  قى هـناك حـالة  ضياع، يـب شتت واـل كون عـرضة للـت وI ـن
في النـهـاية اـلـفوز ـلـهم، ولم يتـحـركوا معـتـقدين ان  وناموا  التزموا  الذين تـحـكم ـبـهم اـلـصقيع فتـجـلدوا.. 

ما يطـمحون 9اذا؟..!! فوز ـب يارين فكرـيo سوف يجعـلهم ـمرشحo لـل فاـلصراع الذي يـمكن ان يـنشب ـبo ـت
Iنهم الوسط وIبد ان يستجار بهم في يوم من اIيام امvً بالخvص والراحة من حمى الصراعات الفكرية
قع فرـيسة لـجمودهم ندها ـن نا ـع والذي يـحصل اـن شعبنا الفـلسطيني  وعي  مدى  تدل ـعلى  والتي  ية..  الحاـم
بان اIلتزام الذي قول  قدم ـنشدد ـعلى اـل كل ما ـت قائدي. وـل رغة لـجمودهم الـع قة ا9ـف الـفكري وندور في الحـل
يقترن با9بادرة هو وحده الذي يقودنا الى الفعالية الثورية وما عداه انما يؤدي إلى سلبيات سامة مرضية
وبائية يجب ان تبتر وتضرب بيد من حديد من ا9خلصo الواعo ا9لتزمo في حركتنا الرائدة لكي I تكبر
هذه الظواهر وتتفشى بحيث يصعب علينا معالجتها إذا استحكم بنا الداء واستشرى بنا الوباء فv ينفع
حينها الدواء مع السم الذي استحكم في الجسم ولهذا Iبد ان نضع النقاط على الحروف ونعمل وبسرعة
بادرة والذي يؤدي الى الـجمود سلبية سواء في اIلتزام الذي ينـقصه روح اـ9 اربة كل ا�شكال اـل ـعلى مـح
وضوية ونتـمسك رية الـف رافات الفـك الى اIنـح تؤدي  والتي  التي ينـقصها اIلتزام  بادرة  في اـ9 قائدي او  الـع
ها فـقط نـكون ية الثـورية وـب والتي تعطيـنا الفعاـل لتزام ا9ـقترن با9ـبادرة  Iوهي ا صحيحة  فـقط با9عـادلة اـل

سائرون في الطريق الحقيقي والصحيح نحو النصر والتحرير ا�كيد.

وانها لثورة حتى النصر
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