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تستند هذه النسخة من الوثيقة إىل حصيلة املالحظات واالقرتاحات التي قدمت عىل 
املسودة األوىل منذ طرحها للنقاش العام يف شباط/ فرباير 2016
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وثيقة الوحدة الوطنية

ملّخص تنفيذي

تعـّد وثيقـة الوحدة الوطنيـة بمثابة خطة حتـدد مرتكزات ووسـائل تطبيق الرؤيـة الالزمة 
إلعـادة بنـاء الوحـدة الوطنيـة. وهـي ليسـت وسـيلة للتوفيـق والوسـاطة وفـق املفهـوم 
الضيـق للمصاحلـة الداخليـة، بـل حصيلـة لعملية حواريـة واسـعة يف فلسـطني التارخيية 
والشـتات، أفضـت إىل وضـع ورقـة مرجعيـة تفصيليـة، اسـُتنِد إليهـا يف بلـورة املسـودة 
األوىل للوثيقـة وطرحهـا للنقـاش العـام، قبل بلورهتـا يف صيغتهـا احلالية. وبذلـك، فإهنا 
تتضمـن القواسـم املشـرتكة املعـربة عـن تطلعـات الشـعب الفلسـطيني ومصاحلـه، التي 
تنطلـق مـن الوحـدة الوطنية كـرشط السـتكامل مسـرية التحـرر الوطنـي والديمقراطي.

تبـدأ الوثيقـة بتحديـد جـذور االنقسـام وأسـبابه كنقطـة انطالق لفهـم تعقيـدات الواقع 
القائـم هبدف تغيـريه، وليس إعادة استنسـاخه. ومن ثـم تقدم قـراءة للمواقف ووجهات 
النظـر املتباينـة التـي حكمـت اجلهـود املبذولـة إلهنـاء االنقسـام، دون أن حتقـق اخرتاقـا 

باجتـاه اسـتعادة الوحـدة طيلـة عقد مـن الزمان.

وبالبنـاء عـى الـدروس املسـتخلصة طيلة هـذه الفرتة، حتـدد الوثيقـة املبـادئ واملنطلقات 
العامـة املوجهـة لعمليـة إعادة بناء الوحـدة الوطنية. كـام تقرتح حمددات ووسـائل التوافق 

عليها مـن خالل: 

· احلاجـة إىل فـرتة انتقاليـة ُيتفـق عليهـا يف ضـوء تعقيـدات الوضـع الناجـم عن طول 	
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فـرتة االنقسـام، بحيـث تعالـج خمتلف امللفات وفـق مبدأ الرزمة الشـاملة مـع مراعاة 
املرونـة يف أولويـات وخطـوات وآليـات التنفيـذ وفق جـداول زمنية متفـق عليها.

· إطـالق حـوار وطنـي شـامل ومسـتدام، ضمـن سـقف زمنـي قصـري، ال يتوقف إال 	
عنـد التوصـل إىل توافـق وطنـي ملزم عـى ملفـات الرزمة الشـاملة، ومن ثـم يمكن 
اسـتكامل احلـوار ضمـن اإلطـار القيـادي املؤقـت بعـد التوافـق عـى دوره ومهامـه 

عضويته. وتوسـيع 

· االنطـالق مـن اتفاقـات املصاحلـة املوقعـة، والرتكيـز عـى معاجلـة البنـود اخلالفيـة، 	
والتوافـق عـى القضايـا التـي جتاهلتهـا هـذه االتفاقات.

· مراعـاة التبايـن يف الظـروف بـني الضفـة والقطاع، وبخاصـة من حيث بنيـة ومهامت 	
املؤسسـات املدنية واألمنية للسـلطة يف القطـاع، واالحتياجات املعيشـية والتنموية يف 

القطاع.

· عـدم رهن معاجلة مشـكالت التجمعات الفلسـطينية بالرشوع يف تنفيذ مـا يتفق عليه 	
وفـق مبـدأ الرزمة الشـاملة، مـا يتطلب معاجلـة املشـكالت اليوميـة ذات األولوية يف 

هـذه التجمعات.

تشـمل الرزمة الشـاملة خالل الفـرتة االنتقالية أربعة ملفات أساسـية تتوزع عىل مسـتويني 
يأيت: كام 

الشـامل،  الوطنـي  ُتطـرح عـى أجنـدة احلـوار  املسـتوى األول: يشـمل ثالثـة ملفـات 
ضمـن سـقف زمنـي قصـري، وهـي: أوال، اإلسـرتاتيجية السياسـية والنضاليـة )الربنامج 
السـيايس(. ثانيا، السـلطة واحلكومـة. ثالثا، دور ومهـامت اإلطار القيـادي املؤقت خالل 

االنتقالية.  الفـرتة 

املسـتوى الثـاين: يشـمل ملف إعـادة بنـاء الرشعيـة الوطنية عى مسـتوى منظمـة التحرير 
والسـلطة، وُيطـرح عـى أجندة اإلطـار القيـادي املؤقت بعد توسـيعه وانتظـام اجتامعاته، 
املنظمـة  مؤسسـات  بنـاء  إعـادة  ثانيـا،  امليثـاق.  االجتامعـي/  العقـد  أوال،  ويتضمـن: 
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واملجلـس الوطنـي. ثالثـا، االنتخابات. 

تشـكل هـذه امللفـات األربعة األسـاس املوّجـه خلطة العمـل خـالل الفـرتة االنتقالية، إذ 
يتـم يف املسـتوى األول التوافق عى امللفـات الثالثة األوىل، والـرشوع يف عملية التنفيذ، يف 
حني يشـمل املسـتوى الثاين امللـف الرابع املتعلـق بإعادة بنـاء الرشعية الوطنيـة. وتوضح 
الوثيقـة وسـائل التوافـق عـرب احلـوار الوطنـي يف كل مـن املسـتويني، واألسـس واملعايري 

اخلاصـة بـكل من هـذه امللفات.

يف اخلتـام، تسـعى الوثيقـة إىل بنـاء رأي عام وطني وشـعبي، عرب حشـد الدعم ملـا تتضمنه 
هذه الوثيقة يف خمتلف األوسـاط الفلسـطينية، السياسـية والشـعبية واملجتمعية، يف الوطن 
والشـتات، بـام يف ذلـك بنـاء موقـف ضاغـط عرب شـتى الوسـائل السـلمية، باجتـاه توفري 
الظـروف لنمـو تيـار وطني وشـعبي يضـم احلريصـني عـى النهـوض بالقضيـة الوطنية، 
ومجيـع املترضريـن مـن االنقسـام واملؤمنني بـرضورة إهنائه، بحيـث يكون قادرا عى شـق 
مسـار إعـادة بنـاء الوحـدة الوطنية، واسـتعادة مكانـة القضيـة الفلسـطينية يف النضال من 

أجل التحـرر الوطنـي والديمقراطي.
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تقديم

يعتـرِب املركز الفلسـطيني ألبحاث السياسـات والدراسـات اإلسـرتاتيجية )مسـارات( أن 
الوحـدة رضورة ال غنـى عنها، ووضع مهمة دراسـة أسـباب االنقسـام وكيفيـة إهنائه عى 
رأس جـدول أعاملـه، وقـام بجهـود كبـرية منفـردا، وبالتعـاون مـع شـخصيات وجهات 
عـدة، أمههـا الربنامج املشـرتك »دعـم احلوار الفلسـطيني«، اهلـادف إىل املسـامهة يف إعادة 
بنـاء الوحـدة الوطنيـة، وينفـذ بالتعاون بـني مسـارات ومبـادرة إدارة األزمـات الفنلندية 

.)CMI(

وجـاء اقـرتاح املسـودة األوىل لوثيقة الوحـدة الوطنية وطرحهـا للنقاش العام يف شـباط/ 
فربايـر 2016، تتوجيـا حلصيلـة ما تـم التوصل إليه، عرب عملية حوارية واسـعة اسـتمرت 
عـدة سـنوات، بمشـاركة سياسـيني ومسـتقلني وفعاليات جمتمع مدين وشـباب، شـملت 
كافـة التجمعـات الفلسـطينية )الضفـة الغربيـة، قطـاع غـزة، أرايض 1948، الشـتات(، 
كان آخرهـا عقـد اجتامعـات منفصلـة يف الضفة والقطاع وبـريوت والدوحة مـع أكثر من 
مخسـني شـخصية مـن قـادة فصائل رئيسـية عدة مـن داخـل منظمـة التحريـر وخارجها، 

والشـخصيات املسـتقلة، والنشـطاء الشـباب من اجلنسني.

ويسـتند طـرح الوثيقة يف نسـختها احلاليـة املعّدلـة، إضافـة إىل الورقة املرجعيـة التفصيلية 
املتاحـة لالطـالع ملـن يرغب، إىل القواسـم املشـرتكة التي ُعـربِّ عنها يف سـياق املالحظات 
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حـول  احلواريـة  واللقـاءات  الورشـات  عـرشات  خـالل  قدمـت  التـي  واالقرتاحـات 
املسـودة األوىل خـالل األشـهر السـتة املاضيـة، التـي نظمـت يف العديـد مـن التجمعات 
الفلسـطينية: يف الضفـة الغربية، وقطاع غـزة، وأرايض 48، ولبنـان، واألردن، وبريطانيا، 
إىل جانـب عـدد كبـري من املالحظـات املكتوبة التي وردت مـن قادة فصائل وكتـل برملانية 

وشـخصيات سياسـية وفكريـة وأكاديميـة وجمتمعية. 

بالتـايل، فـإن الوثيقـة بالقـدر الـذي تعـرب فيـه أساسـا عـن اسـتخالصات القائمـني عـى 
الربنامـج، فإهنـا تعكـس أيضـا آراء وخـربة وطنيـة عامة. كـام تسـتند إىل ما توصلـت إليه 
جهـود متنوعـة وفعاليـات ضاغطـة مـن قبـل العديـد مـن القـوى السياسـية واملنظـامت 
األهليـة والنسـوية واملسـتقلني واملجموعـات الشـبابية، وهـي مطروحة للنقـاش العام يف 
خمتلـف األوسـاط الفلسـطينية، يف سـبيل توحيـد اجلهود نحـو بناء موقف وطني وشـعبي 

داعـم لتبنـي هـذه الوثيقة.

ينطلـق مركـز مسـارات يف ذلـك مـن دوره كمركز تفكري إسـرتاتيجي يسـعى، عـن طريق 
اقـرتاح السياسـات واخليـارات والبدائـل، للمسـامهة يف جتديـد الفكـر السـيايس كإحدى 
أبـرز الوسـائل املسـاعدة عـى إحـداث التغيـري املطلـوب، بعيـدا عـن لعب دور سـيايس 
والقـوى  واملجموعـات  السياسـية  األحـزاب  مسـؤولية  مـن  الـدور  هـذا  ألن  مبـارش، 

االجتامعيـة املختلفـة وليـس مراكـز البحـث والتفكري.

جذور االنقسام وأسبابه
إن حتليـل جذور االنقسـام وأسـبابه بمثابة نقطة االنطـالق يف إعادة بناء الوحـدة الوطنية، 

أمهها: ومن 

· إسـرتاتيجية املـرشوع الصهيـوين االسـتعامري االسـتيطاين العنـرصي القائمـة عـى 	
جتزئـة الشـعب الفلسـطيني، وحماولـة تبديـد هويتـه الوطنيـة، وتفتيت كيانـه التمثييل 
املوحـد، وبخاصـة سياسـة الفصـل اإلرسائيليـة لقطـاع غـزة التـي بدأت قبـل توقيع 
اتفـاق أوسـلو، واسـتمرت بعـده بشـكل مضطـرد معتمـدة عـى الفصل بـني الضفة 
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والقطـاع، وصـوال إىل تنفيـذ عمليـة »إعـادة االنتشـار« يف حميـط القطاع حتـت عنوان 
خطـة »فـك االرتباط«، التي لعبـت املقاومة دورا مهام يف حدوثها، ولكنها اسـتهدفت 
تعميـق الفصـل، وقطع الطريـق عى إقامة دولـة فلسـطينية، واألهم تنفيـذ خطوة إىل 
الـوراء يف القطـاع مـن أجل التقدم عـرش خطوات يف الضفـة، وبث الفتنة واالنقسـام 

واالقتتـال يف الصفوف الفلسـطينية. 

· االسـتقطاب احلـاد بـني »فتـح« و»محـاس« الـذي ظهـر يف وجـود قوتـني متوازنتـني 	
تسـتند كل منهـام إىل مصـادر لتعزيـز رشعيتها حتى يف ظل االنقسـام، كـام بّينت نتائج 
االنتخابـات الترشيعيـة السـابقة، وكـام يعكسـه واقـع سـيطرة »محاس« عـى القطاع، 

وسـيطرة »فتـح« عـى الضفة.

· اخلالفـات السياسـية والرباجميـة واأليديولوجية بني التيـارات والفصائل الفلسـطينية 	
التـي تفاقمـت منـذ إبرام اتفـاق أوسـلو، وحتول السـلطة بشـكلها ووظائفهـا احلالية 
إىل وسـيلة إلبقـاء الوضـع القائـم عـى حالـه، وإىل ميـدان للتنافـس الداخـيل عـى 
مواقـع القـوة والنفـوذ حتـت االحتـالل، وعـدم قـدرة اخليـارات واإلسـرتاتيجيات 
املعتمـدة مـن هـذه التيـارات والفصائـل عى شـق مسـار جديد يعيـد إحيـاء القضية 

الفلسـطينية، ويطـرح خيـارات بديلـة إلسـرتاتيجية التحـرر الوطني. 

· االرتباطـات والتأثـريات العربيـة واإلقليمية والدوليـة، واملراهنة عـى املتغريات، مع 	
اسـتخدام جهـات خارجية عالقاهتا مـع األطراف الفلسـطينية خلدمـة مصاحلها التي 

ال تتالقـى مع املصاحلة الفلسـطينية.

· اسـتمرار هنـج اإلقصـاء وقواعـد اللعبـة القائمة عـى اهليمنة والتفـرد وعـدم القناعة 	
بالرشاكـة السياسـية والتعدديـة، مما عـزز وجود طـرف أولويته اسـتعادة قطـاع غزة، 

مقابـل طرف آخـر أولويتـه االحتفـاظ بالقطاع.

· نمـو مجاعات مصالح يف ظل مسـار أوسـلو وبعد وقوع االنقسـام يف الضفة والقطاع، 	
ومقاومتها ألي جهد السـتعادة الوحدة.
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· عـدم وجـود تيـار ثالـث قـوي قـادر عـى طـرح رؤيـة شـاملة للخـروج مـن املأزق 	
الراهـن، تؤسـس لبنـاء موقـف وطني وشـعبي ضاغـط إلهناء االنقسـام وإعـادة بناء 

الوحـدة الوطنيـة عـى أسـاس هـذه الرؤية.

أطراف عدة ووجهات نظر متباينة
اسـتنادا إىل حصيلـة اللقـاءات احلواريـة مع أكثر من مخسـني شـخصية من قـادة الفصائل 
واملسـتقلني والشـباب من اجلنسـني، وجممل الوثائق الصـادرة عن »جمموعـة دعم وتطوير 
مسـار املصاحلـة«، والنقاشـات العامـة الالحقة للمسـودة األوىل للوثيقـة، يمكن تلخيص 

جممـل املواقف بشـأن إهناء االنقسـام باآليت:

· الطـرف األول: يـرى األولويـة إلعـادة قطـاع غـزة إىل »الرشعيـة«، وأن »محـاس« 	
نفـذت انقالبـا، واملطلـوب هو اسـتمرار هيمنته عى النظام السـيايس وعودة السـلطة 
الرشعيـة إىل قطـاع غـزة. ويطـرح حـال قائـام عى تشـكيل حكومـة )وفـاق وطني أو 

وحـدة وطنيـة( تفرض سـيطرهتا عـى القطـاع وحتـرض إلجـراء االنتخابات.

· الطـرف الثـاين: يـرى األولويـة للحفاظ عى سـلطة »محـاس« ومراكمـة اإلنجازات، 	
سـواء من خـالل حكومة منفصلـة، أو حكومة ظل كـام هو حاصل حاليـا، والتحكم 
بمفاصـل احلكومـة، املدنيـة واألمنيـة، وأن عى الطـرف اآلخر أن يقبـل أوال باحلركة 
كرشيـك كامـل يف السـلطة واملنظمـة بـال رشوط، ودون التخـيل عـن السـيطرة عـى 
القطـاع. ويطالـب بتطبيـق االتفاقـات كرزمـة واحـدة متكاملـة، دون أن يـرص عـى 
ذلـك، لكنه يعطـي األولوية للحصـول عى مكاسـب إضافية دون التفريط بسـيطرته 

عـى القطاع.

· أطـراف ثالثـة مكونـة مـن فصائـل فلسـطينية عـدة مـن داخـل املنظمـة وخارجهـا: 	
تطـرح وجهـات نظـر وتقـوم بـأدوار متباينـة، وتتقاطع معهـا وجهات نظـر تطرحها 
منظـامت أهليـة ونسـوية وجمموعـات مسـتقلة وشـبابية ال تـزال تواصـل جهودهـا 

إلهنـاء االنقسـام، وتتـوزع إىل:
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· وجهة نظر ترى أن وزهنا ال يتيح هلا سوى أن تقوم بدور التوفيق والوساطة. 	

· طـرف ثـاٍن يطـرح أفـكارا تتعلـق بتحسـني االتفاقـات أو كيفيـة تطبيقهـا، أو 	
حتقيـق الوحـدة الوطنيـة، ال سـيام يف جانبهـا السـيايس، مـن خالل إسـرتاتيجية 
ديمقراطـي،  أسـاس  عـى  السـيايس  النظـام  مكونـات  بنـاء  وإعـادة  وطنيـة، 
وبخاصـة منظمـة التحريـر، إذ يتـم يف سـياقها إعادة بحـث وظائف السـلطة بام 
حيررهـا مـن قيـود االتفاقيـات املوقعة، مـع تأكيـد البعض عى رضورة تشـكيل 

تيـار ثالـث دون العمـل حقـا عى تشـكيله. 

· الرؤيـة 	 يف  البحـث  وإرجـاء  أوال،  االنقسـام  إلهنـاء  األولويـة  تعطـي  آراء 
واإلسـرتاتيجية وأسـس الرشاكـة ملا بعـد االنتخابـات، وتطرح تنظيـم فعاليات 
متنوعـة عـرب تشـكيل جلنـة متابعـة، أو جمموعـات ضغـط مجاهريي سـلمي، أو 
»جمموعـة حكـامء« لـإرشاف والرقابـة والضغـط لتطبيـق االتفاقـات املوقعـة 
دون العمـل عـى إزالـة العراقيـل التـي حتـول دون ذلـك، حتى لـو كان املدخل 
تشـكيل حكومـة توافـق وطنـي، والذهـاب إىل االنتخابـات مبـارشة، وتأجيـل 

امللفـات املعقـدة، بـام فيهـا الربنامـج السـيايس، إىل مـا بعـد ذلـك. 

· أطـراف أخـرى: لدهيـا وجهـات نظـر تطرحهـا عنـارص أو قوى مـن خارج السـياق 	
السـيايس احلـايل، وترتاوح بـني التخوين، أو التكفـري، أو اختاذ مواقـف عدمية تطالب 
بتشـكيل إطـار بديـل عن منظمـة التحرير، أو تـرى انتفـاء احلاجة إىل وجـود إطار أو 

كيان واحـد لتمثيل الفلسـطينيني.

مبادئ وقواعد ومنطلقات عامة
حتـدد الوثيقـة املبـادئ واملنطلقـات العامة املوجهـة لعملية إعـادة بناء الوحـدة الوطنية كام 

يأيت:

· االتفـاق عـى عقـد اجتامعـي )ميثـاق وطنـي(، عى أسـاس إجـراء مصاحلـة تارخيية 	
بـني خمتلف التيـارات األيديولوجيـة والسياسـية التي تقبـل بمبدأ الرشاكة السياسـية 
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وأهـداف وقواعـد العمـل الوطني املشـرتك.

· التوافـق عى الربنامج السـيايس باعتباره اإلسـرتاتيجية السياسـية والنضاليـة الناظمة 	
للكفـاح الفلسـطيني خالل املرحلـة القادمة.

· إهنـاء االنقسـام يف سـياق إعـادة بنـاء احلركـة الوطنيـة والتمثيـل، واسـتعادة طبيعـة 	
ومكانـة القضيـة الفلسـطينية كقضيـة حتـرر وطنـي، وإعـادة بنـاء مؤسسـات منظمة 

التحريـر لتضـم خمتلـف ألـوان الطيـف السـيايس واالجتامعـي.

· إعـادة النظر يف شـكل السـلطة ودورهـا ووظائفهـا، وإعـادة حتديد العالقـة مع دولة 	
االحتـالل، والتحلـل مـن االلتزامـات املجحفـة بموجـب اتفـاق أوسـلو وملحقاته 
االقتصاديـة واألمنيـة، والتوافـق عـى وظيفـة االنتخابـات يف الـرشط االسـتعامري 
الـذي يعيشـه الشـعب الفلسـطيني، يف ضـوء مـا يتقـرر عى املسـتوى الوطني بشـأن 
مسـتقبل السـلطة، وطبيعـة مؤسسـات النظـام السـيايس الفلسـطيني وشـكلها ودورها.

· الربـط بـني الوطنـي والديمقراطـي، إذ ال يتـم الرتكيز عى املسـار الوطنـي العام وفق 	
الـوارد أعـاله عى حسـاب التحديـات اليوميـة واملخاطـر الوجوديـة التـي تواجهها 
التجمعـات الفلسـطينية يف الوطـن والشـتات، بـام يتطلبـه ذلـك مـن برامـج عمـل 
وسياسـات موّجهة ملعاجلة املشـكالت االقتصاديـة واالجتامعية والثقافيـة والتعليمية 

وغريهـا يف خمتلـف التجمعات.

محددات ووسائل التوافق على املبادئ واملنطلقات
تقـرتح الوثيقـة عـددا من املحـددات والوسـائل للتوافـق عى املبـادئ واملنطلقـات العامة 

املذكـورة أعـاله، يمكـن تلخيصها بـام يأيت: 

· إطـالق حـوار وطني شـامل ومسـتدام، بمشـاركة قيادات مـن خمتلف ألـوان الطيف 	
السـيايس، وممثلـني عـن خمتلـف التجمعـات يف فلسـطني التارخييـة واخلـارج واملـرأة 
والشـباب والقطاعـني األهيل واخلاص، ضمن سـقف زمني قصري وحمـدد، بحيث ال 
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يتوقـف إال عند بلـورة رؤية وطنية شـاملة تتضمن االتفاق حول املبـادئ واملنطلقات 
املوّجهـة إلعـادة بناء الوحدة، بـام يمّهد اللتئام اإلطـار القيادي املؤقت، بعد توسـيعه 
بضـم ممثلـني عن الشـتات واملرأة والشـباب واملجتمع املـدين، كصيغـة مؤقتة إىل حني 
عقـد املجلـس الوطنـي بمشـاركة مجيـع األطيـاف، ودون أن يمـس ذلـك بمكانـة 

هيئـات املنظمـة وصالحياهتا.

· القاهـرة« 	 »اتفـاق  إليهـا، وبخاصـة  التوصـل  تـم  التـي  االنطـالق مـن االتفاقـات 
و»وثيقـة الوفـاق الوطني«، مـع معاجلة البنـود اخلالفيـة، والتوافق عـى القضايا التي 

جتاهلتهـا اتفاقـات املصاحلـة.

· االنطـالق مـن معادلـة تعزز أسـس الرشاكة السياسـية يف إطـار نظام سـيايس موحد، 	
وفـق مبـادئ الديمقراطيـة والتعدديـة وحـق االختالف، وهـي معادلة تتطلـب إهناء 
سـيطرة »محـاس« االنفرادية عـى قطاع غـزة، وكذلك إهنـاء هيمنة »فتـح« االنفرادية 
عـى مؤسسـات املنظمـة والسـلطة، لصالـح قواعد جديـدة ناظمـة للحياة السياسـية 
والعالقـات الوطنيـة تراعي املتغـريات يف أوزان القوى السياسـية، كـام ال تقيص باقي 
املكونـات من نسـاء وشـباب ومسـتقلني وكفاءات ومنظـامت جمتمع مـدين يف الوطن 

والشـتات عـن املشـاركة يف عملية صنـع القرار. 

· حميطـه 	 إىل  غـزة  قطـاع  داخـل  مـن  االحتـالل  قـوات  انتشـار«  »إعـادة  أن  مراعـاة 
أحدثـت نوعـا مـن التبايـن يف الظـروف بـني الضفـة والقطـاع، وبخاصة مـن حيث 
بنيـة ومهـامت املؤسسـات املدنيـة واألمنية للسـلطة يف القطـاع، ووجود التشـكيالت 
املسـلحة للمقاومـة، واالحتياجات املعيشـية والتنموية يف القطـاع، دون أن يغرّي ذلك 
مـن املكانـة السياسـية والقانونية للضفـة والقطـاع بوصفهام أرايض حمتلـة، وخيضعان 

ملرجعيـة وطنيـة واحدة.

· اعتـامد مبـدأ الرزمة الشـاملة، وهو ما يتطلـب أن يفيض احلوار إىل اتفاق شـامل حول 	
كافـة القضايـا، مع مرونـة يف أولويـات وخطـوات التنفيذ وفـق جـداول زمنية متفق 
عليهـا، يتـم تطبيقهـا بشـكل يراعـي مـا تقرتحـه الوثيقة مـن توزيـع ملفـات الرزمة 
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الشـاملة عـى مسـتويني، بـام يسـهل عمليتـي التوافـق والتنفيـذ يف آن واحـد يف ضوء 
التعقيـدات املرتتبـة عى فـرتة االنقسـام الطويلة.

· عـدم رهـن معاجلة مشـكالت واحتياجات التجمعـات الفلسـطينية إىل حني التوصل 	
إىل توافـق وطنـي حـول مجيـع القضايـا، أو الـرشوع يف تنفيذ مـا يتفق عليـه وفق مبدأ 
الرزمـة الشـاملة. ويتطلـب ذلـك معاجلـة املشـكالت اليوميـة ذات األولويـة يف هذه 
التجمعـات، كتلـك النامجـة عـن الوضـع الكارثـي يف قطاع غـزة )الكهربـاء، املعابر، 
امليـاه، البطالـة، العـالج .. إلـخ(، وتوفـري متطلبـات تعزيز صمـود الفلسـطينيني، ال 
سـيام يف القدس واملناطـق املصنفة )ج(، وكذلك إسـناد النضال اليومي للفلسـطينيني 
يف أرايض 48، وتوفري احلامية لالجئني الفلسـطينيني يف الشـتات، ومعاجلة مشـكالهتم 

االقتصاديـة واالجتامعيـة، وبخاصة يف سـوريا ولبنان. 

الرزمة الشاملة
ثمـة حاجـة خلطـة عمـل لتحقيـق الوحـدة عـرب عمليـة تدرجييـة خـالل فـرتة انتقاليـة 
تفرضهـا تعقيـدات الواقـع الناجـم عـن االنقسـام. إن تعريف نقطتـي البدايـة والنهاية يف 
الفـرتة االنتقاليـة مـن شـأنه أن يوفر إطـارا خلطـوات العمل ضمـن العمليـة التدرجيية، إذ 
تربـط بني متطلبـات معاجلـة القضايا الوطنيـة العامة من جهـة، واالسـتجابة الحتياجات 
املواطنـني مـن جهـة أخـرى، وتكون كفيلـة بنقـل الفلسـطينيني من نقطـة االنقسـام التي 

يقفـون فيهـا اليـوم إىل نقطـة الوحدة التـي يرغبـون يف الوصـول إليها. 

تشـمل الفـرتة االنتقاليـة التوافـق عـى ملفـات أساسـية، تشـكل بمجملهـا رزمة شـاملة 
لتحقيـق الوحـدة الوطنيـة، والـرشوع يف عمليـة تنفيـذ تدرجييـة ملـا ُيتفـق عليـه بموجـب 
آليـات حمـددة وجـدول زمنـي متفـق عليـه لـكل مرحلة. ويشـكل إطـالق حـوار وطني 
شـامل حـول خطـوات وإجراءات خطـة العمـل نقطـة البداية، يف حـني تعترب إعـادة بناء 
الرشعيـة الوطنيـة نقطـة النهايـة للفـرتة االنتقاليـة. وبـني هاتـني النقطتني، ترتكـز اجلهود 
عـى تنفيـذ مسـتويات خطـة العمـل عـرب عمليـة بنائيـة مرتابطـة ذات مسـارات متكاملة 

تنتهـي بإنجـاز ملفـات الرزمة الشـاملة.
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تتـوزع خطـة العمـل خـالل الفـرتة االنتقاليـة عـى مسـتويني رئيسـيني، تكـون املظلـة 
الضامنـة هلـام التوافق عـى ملفـات الرزمة الشـاملة إلعادة بنـاء الوحـدة. أي أن املطلوب 
هـو االتفـاق أوال عى القضايا التـي يتوجب معاجلتهـا ضمن هذين املسـتويني، وإذا تعذر 
االتفـاق عـى مجيع ملفـات الرزمـة الشـاملة يمكن البـدء باالتفـاق عى ملفات املسـتوى 
األول، مـا سـيوفر أجـواء إجيابيـة تسـاعد عى إنجـاح احلوار لالتفـاق عى باقـي امللفات، 

 : تشمل و

املستوى األول:
ويتضمـن ثالثـة ملفـات ُتطـرح عـى أجنـدة احلـوار الوطنـي الشـامل، ويتم الـرشوع يف 

تنفيـذ التوافقـات بشـأهنا، وهي:

اإلسرتاتيجية السياسية والنضالية )الربنامج السيايس(. ( 1

السلطة/»الدولة« واحلكومة. ( 2

دور ومهامت اإلطار القيادي املؤقت خالل الفرتة االنتقالية. ( 3

املستوى الثاني:
ويتضمـن امللـف الرابع املتعلق بإعـادة بناء الرشعيـة الوطنية عى مسـتوى منظمة التحرير 
والسـلطة، وُيطـرح عـى أجندة اإلطـار القيـادي املؤقت بعد توسـيعه وانتظـام اجتامعاته، 

ويشـمل هذا امللـف القضايا الثـالث اآلتية: 

العقد االجتامعي )امليثاق(. ( 1

إعادة بناء التمثيل الوطني ومؤسسات املنظمة. ( 2

االنتخابات. ( 3

تشـكل هـذه امللفـات األربعـة األسـاس املوّجـه خلطـة العمـل خـالل الفـرتة االنتقاليـة، 
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التـي تتكامـل مع بعضهـا إلنجاز عمليـة إعادة بنـاء الوحدة الوطنيـة، إذ يتيـح التوافق يف 
املسـتوى األول ضمـن سـقف زمني قصـري الـرشوع يف عملية التنفيـذ يف امللفـات الثالثة 
األوىل، التـي تشـكل بحـد ذاهتا داعام للتوافق يف املسـتوى الثـاين عى امللـف الرابع املتعلق 
بإعـادة بنـاء الرشعيـة الوطنيـة، والتحضري هلـا خالل الفـرتة االنتقاليـة. وتوضـح الوثيقة 
أدنـاه وسـائل التوافـق عـرب احلـوار الوطنـي يف كل مـن املسـتويني، واألسـس واملعايـري 

اخلاصـة بكل مـن هـذه امللفات.

تدعـو الوثيقـة إىل إطـالق حـوار وطني شـامل ومسـتدام، بمشـاركة قيادات مـن خمتلف 
التارخييـة  الفلسـطينية يف فلسـطني  التجمعـات  السـيايس، وممثلـني عـن  الطيـف  ألـوان 
واخلـارج، واملـرأة، والشـباب، والقطاعـني األهـيل واخلـاص، ضمن سـقف زمني قصري 

وحمـدد، إذ ال يتوقـف إال عنـد حتقـق اآليت:

· االتفـاق عـى اإلطار العـام مللفات الرزمة الشـاملة التـي ينبغي توفر توافـق ملزم عى 	
إنجازهـا خالل الفـرتة االنتقالية، وتشـمل امللفات األربعة: اإلسـرتاتيجية السياسـية 
والنضاليـة، اإلطـار القيـادي، السـلطة/»الدولة« واحلكومـة، إعـادة بنـاء الرشعيـة 

الوطنية.

· تطـرح عـى أجنـدة احلـوار الوطني الشـامل املبـادئ واألسـس املوجهـة للتوافق عى 	
خطـة العمل ضمن املسـتوى األول، التي تشـمل امللفـات الثالثـة األوىل، بام يف ذلك 

آليـات التنفيذ.

· مـع إنجـاز التوافـق عى هـذه امللفـات، يتم الـرشوع يف عمليـة التنفيذ، وحيـال امللف 	
الرابـع السـتكامل احلوار بشـأن تفاصيلـه، وآليـات التنفيذ، واجلـدول الزمني، ضمن 
اإلطـار القيـادي املؤقت بعد توسـيعه عـرب ضم ممثلني عن الشـتات واملرأة والشـباب 
واملجتمـع املـدين، كصيغـة مؤقتـة إىل حـني عقـد املجلـس الوطنـي بمشـاركة مجيـع 

األطيـاف، ودون أن يمـس ذلـك بمكانة هيئـات املنظمـة وصالحياهتا.
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املستوى األول: اإلستراتيجية، اإلطار القيادي، احلكومة
يشـمل املسـتوى األول القضايـا الثـالث أدنـاه، ويقـرتح التوافـق عـى أسسـها وآليـات 
التنفيـذ واجلـدول الزمنـي من خـالل حـوار وطني شـامل تشـكل خمرجاته أساسـا للبناء 
عليهـا، ال سـيام من حيـث التوافق عـى الربنامج السـيايس، ووجود حكومـة وطنية تتوىل 
عملية إعادة توحيد مؤسسـات السـلطة املدنيـة واألمنية، ومعاجلة املشـكالت االقتصادية 
واالجتامعيـة، واالهتـامم بملـف املصاحلـة املجتمعيـة، بـام يسـهم يف هتيئة األجـواء اللتئام 
اإلطـار القيـادي املؤقـت، ومتابعـة معاجلـة قضايـا املسـتوى الثـاين يف خطة العمـل حتى 

هنايـة الفـرتة االنتقالية.

أوال: اإلسرتاتيجية السياسية والنضالية )الربنامج السيايس(

إن املـأزق العـام الـذي متر بـه القضيـة والقيـادة والفصائل والنخـب، وانسـداد أفق خيار 
املفاوضـات، وتعّطـل خيار املقاومـة، والتقارب امللمـوس الذي حـدث يف مواقف معظم 
الفصائـل والتيـارات الفلسـطينية حيـال الربنامـج السـيايس والنضـايل، وتوقيـع اتفاقات 
املصاحلـة، واعتـامد وثيقـة الوفـاق الوطنـي؛ جيعـل إمكانيـة التوافـق عـى هـذا الربنامـج 

ممكنـة، وبخاصـة أنه يشـكل مفتـاح التقـدم واالتفاق عـى القضايـا األخرى.

تشـكل وثيقـة الوفـاق الوطنـي )وثيقـة األرسى( أساسـا صاحلا ينطلـق منه احلـوار، عى 
أن يراعـي التوافـق الوطنـي عـى الربنامـج السيايس/اإلسـرتاتيجية السياسـية والنضالية 

للمرحلـة القادمـة مـا يأيت: 

· التمسـك بخطـاب احلقـوق الطبيعيـة والتارخييـة والقانونيـة للشـعب الفلسـطيني، 	
واالنطـالق مـن اهلـدف الوطني املتمثـل يف حق تقرير املصـري بصفته حقـا مجعيا لكل 
الفلسـطينيني أينـام وجـدوا، وعـودة الالجئـني إىل الديـار التـي هجـروا منهـا، وإهناء 
االحتـالل واالسـتيطان والعنرصيـة، بام قد يشـمل االسـتقالل الوطنـي يف دولة ذات 
سـيادة عـى حـدود 1967 وعاصمتهـا القـدس، دون جتاهـل الدفـاع عـن احلقـوق 
الفرديـة واجلامعيـة للفلسـطينيني أينـام تواجـدوا، بـام يف ذلـك حـق املسـاواة الفرديـة 
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والقوميـة للفلسـطينيني يف أرايض 48، إىل حـني التوصـل إىل حـل تارخيـي جـذري 
يتمثـل بالتحـرر الوطنـي الناجـز عـى أسـاس هزيمـة وتفكيـك النظـام الصهيـوين 
االسـتعامري االسـتيطاين العنرصي، وإهنائـه، بام يشـتمل عليه من امتيازات سياسـية 

مجاعيـة للمسـتعِمرين، وليـس التعايـش أو التصالـح معه.

· صياغـة اإلسـرتاتيجية الوطنيـة للمرحلـة القادمـة انطالقـا مـن خيـار ثالـث ال يقيم 	
بالـرضورة تناقضـا بـني خيـاري الدولة املسـتقلة عـى أرايض 67 والدولـة الواحدة، 
أي أنـه ال يتخـى عـن الروايـة واحلقـوق التارخييـة واحلـل التارخيـي، وال يتجاهـل 
الواقـع، بل يسـعى لتغيـريه. ويتطلب ذلـك مراعاة اسـتمرار اجلهود السـتنفاد فرص 
احلـل القائـم عى فكـرة إقامـة الدولة الفلسـطينية، بالرغم مـن تزايد صعوبـة حتقيقه، 
ولكـن مـع رضورة فتـح اخليـارات اإلسـرتاتيجية األخرى وبنـاء متطلبـات االنتقال 

. ليها إ

· إقامـة الدولـة ليسـت عـى مرمى حجـر، وأي حـل وطني آخر، بـام يف ذلـك التحرير 	
الكامـل أو الدولـة الواحـدة، ال يـزال بعيـدا، وبحاجـة إىل كفـاح طويـل يركـز عـى 

تغيـري موازيـن القوى، وجعـل االحتـالل مكلفـا إلرسائيل.

· املقاومـة بكافـة أشـكاهلا، بـام فيهـا املسـلحة، حـق وواجـب بام ينسـجم مـع القانون 	
الـدويل، مـع مراعـاة التوافـق الوطني عـى الشـكل األكثـر نجاعـة يف كل مرحلة من 
جهـة، وخصوصيـات وأوضـاع كل مـن التجمعـات الفلسـطينية مـن جهـة أخرى، 
إضافـة إىل إدارهتا بشـكل يأخـذ بعني االعتبـار طبيعة اللحظـة السياسـية، وما يمكن 

أن يرتتـب عليهـا من انعكاسـات عـى الشـعب الفلسـطيني وقضيته.

· إىل 	 العـودة  بعـدم  والتمسـك  أمريكيـة،  برعايـة  الثنائيـة  املفاوضـات  إطـار  رفـض 
املفاوضـات إال عـى أسـاس االلتـزام باحلقـوق الوطنيـة الفلسـطينية أوال، ويف إطار 
مؤمتـر دويل ذي صالحيـات كاملـة، ودور مسـتمر برعايـة األمـم املتحـدة، وعـى 
أسـاس القانـون الـدويل، وهبـدف تطبيـق قـرارات األمم املتحـدة وفق جـدول زمني 

حمـدد وليـس إعـادة التفـاوض بشـأهنا.
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· إعـادة النظـر يف شـكل السـلطة ودورهـا ووظائفهـا، ولـو بشـكل متـدرج، والعمل 	
عـى التحلـل مـن التزاماهتـا السياسـية واالقتصادية واألمنيـة بموجب اتفاق أوسـلو 
وملحقاتـه، والفصـل بينها وبني املنظمـة، واحلرص عى عدم وجود مجيع مؤسسـات 
املنظمـة الرئيسـية يف األرض املحتلـة، وحتويـل السـلطة إىل أداة مـن أدوات املنظمـة 
بوصفهـا سـلطة إداريـة وخدميـة، ونقـل السـلطات السياسـية إىل املنظمـة. ويتطلب 
ذلـك التوافق عى اخليارات الفلسـطينية للمرحلة القادمة، بام يف ذلك شـكل السـلطة 
وبنيـة نظامهـا السـيايس يف ضوء ما يرتتـب عى اخليار الفلسـطيني املرغـوب، ومكانة 
فلسـطني كدولـة بصفـة مراقـب يف األمم املتحـدة، إضافـة إىل مقتضيـات الرصاع مع 

االحتالل عـى األرض. 

· أي برنامـج سـيايس ال بـد أن ينطلـق مـن احلقـوق الوطنيـة الفلسـطينية، دون إمهـال 	
أمهيـة االسـتناد إىل الرشعيـة الدوليـة )القانـون الـدويل وقـرارات األمـم املتحـدة( 
بوصفهـا تلبـي احلـد األدنـى مـن احلقـوق الوطنيـة، وال بـد أن تكـون هـي املرجعية 

امللزمـة أليـة عمليـة سياسـية حمتملـة عندمـا تسـمح موازيـن القوى.

· إسـناد ودعـم مطالـب وحقـوق كل جتمـع فلسـطيني، أي دعـم نضال الفلسـطينيني 	
يف أرايض 48 ضـد التمييـز ومـن أجل االعـرتاف بحقوقهم كأفـراد وكأقليـة قومية، 
ودعـم نضـال الفلسـطينيني يف الضفـة الغربية من أجـل التحرر من االحتـالل ونظام 
األبارتايـد وإزالة املسـتوطنات وجدار الفصـل العنرصي، والتطهـري العرقي واإلثني 
اجلـاري يف القـدس، ودعـم نضـال الفلسـطينيني يف قطاع غـزة من أجل فـك احلصار 
والرتابـط مـع الضفـة، إضافـة إىل دعـم نضال املخيـامت يف الشـتات ضد االسـتفراد 
األمنـي والقوانـني التـي حترمهـم مـن احلقـوق اإلنسـانية واالجتامعيـة - االقتصادية 
واملدنيـة، ومـن أجـل توفـري اخلدمـات الرضوريـة )تعليم وصحـة وتشـغيل من قبل 
وكالـة الغـوث(، ودعم نضال الشـتات بشـكل عام من أجـل إحقاق حـق العودة إىل 

فلسـطني التارخييـة كحق فـردي ومجاعي.

· النـأي باملواقـف والسياسـات الفلسـطينية عـن أي مـن املحـاور العربيـة واإلقليميـة 	
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والدوليـة، واسـتعادة مكانـة القضيـة الفلسـطينية بصفتها قضيـة جامعـة، وعليها أن 
تبقـى كذلـك دون أن تكـون جـزءا من أي حمـور، وتعزيـز هوية ودور خمتلـف القوى 
الفلسـطينية باعتبارهـا جـزءا من حركـة التحـرر الوطني الفلسـطينية، بعيـدا عن أي 

ارتبـاط تنظيمي أو سـيايس مـع جهـات خارجية.

· اعتـامد سياسـة عـدم التدخـل يف الشـؤون الداخليـة للبلـدان العربيـة وغـري العربية، 	
وحتصـني اجلبهـة الفلسـطينية مـن التدخـالت اخلارجية.

· تفعيـل البعـد الـدويل للقضيـة الفلسـطينية انطالقـا مـن مفهـوم تدويـل الـرصاع، 	
واعتـامد خطة لتفعيل العضوية الفلسـطينية يف املؤسسـات واملحاكـم الدولية، انطالقا 
مـن اسـتخدام القانـون الدويل وقـرارات األمـم املتحدة لدعـم احلقوق الفلسـطينية، 
ومالحقـة وحماسـبة إرسائيـل عـى جرائمها املسـتمرة، وبخاصـة يف حمكمـة اجلنايات 

الدوليـة، وتوسـيع املقاطعـة، ومقاومـة التطبيـع بكافة أشـكاله. 

ثانيا: احلكومة وبرناجمها

تـرى الوثيقـة أن التوافـق عى ملفـات الرزمة الشـاملة عرب حوار وطني شـامل ومسـتدام 
وفـق جـدول زمنـي قصري حتـى التوصـل إىل اتفـاق؛ يوفر املقومـات لنجـاح احلكومة يف 
أداء مهامهـا، بـام يف ذلـك اخلطوات املطلوبة يف سـياق إعـادة حتديد العالقـة مع االحتالل 
خـالل الفـرتة االنتقاليـة وفـق متطلبـات اإلسـرتاتيجية السياسـية والنضاليـة، ومعاجلـة 
املشـكالت اليوميـة للمواطنـني، وتداعيات االنقسـام عـى خمتلف املسـتويات خالل هذه 

الفـرتة، مـع مراعاة املحـددات واملهـامت اآلتية: 

· االنطـالق يف تعريـف العالقـة والتعامـل مـع إرسائيـل باعتبارهـا عالقـة مع سـلطة 	
احتـالل وعـدو وليـس رشيـكا يف »عملية سـالم«، ما يقتـيض وضع هـدف التخلص 
مـن اتفـاق أوسـلو والتزاماتـه أساسـا خلطـة تدرجييـة، تتضمـن إعـادة النظـر يف دور 
السـلطة وشـكلها ووظائفهـا، وقطـع كل أنواع العالقـات مع إرسائيـل إال ما تفرضه 

الـرضورة لتسـيري أمـور احلياة واملعيشـة حتـت االحتالل. 



25

وثيقة الوحدة الوطنية

· إن اخلطـوات واإلجـراءات الـواردة أعاله تأخذ بعـني االعتبار الطبيعـة املؤقتة للفرتة 	
االنتقاليـة، إىل حـني التوافـق عى إعـادة بناء الرشعيـة الوطنية يف املسـتوى الثاين لدى 
التئـام اإلطـار القيـادي املؤقـت، وكذلـك االسـتعداد ملتطلبـات إحـداث التغيريات 
الالزمـة يف بنية ودور مؤسسـات النظام السـيايس عى مسـتوى السـلطة مـع االنتقال 
للمرحلـة التاليـة للفـرتة االنتقاليـة، يف ضوء مـا يتم التوافـق عليه الحقا يف املسـتوى 
الثـاين )رئاسـة للسـلطة أو للدولـة، بقـاء احلكومـة أو إحالة مهامهـا للجنـة التنفيذية 
للمنظمـة كحكومـة الدولـة، انتخـاب جملـس ترشيعـي أو برملـان دولـة، أو تشـكيل 
جملـس تأسـييس أو االكتفـاء بانتخـاب أعضـاء املجلس الوطنـي وتفويـض املنتخبني 

منهـم يف الضفـة والقطاع بمهـام ترشيعيـة.. إلخ(. 

· التمييـز بـني برنامـج املنظمـة كممثـل جلميـع الفلسـطينيني جيـب أن حيفـظ روايتهـم 	
السياسـية  املجـاالت  الشـتات يف  التارخييـة، ويرعـى شـؤون جتمعـات  وحقوقهـم 
السـلطة/»الدولة«  برنامـج  وبـني  واحلياتيـة،  والثقافيـة  واالجتامعيـة  واالقتصاديـة 
الـذي ينبغي أن يشـتق منه كناظـم ألهداف وإسـرتاتيجية العمل السـيايس والنضايل، 
وأن خيـدم عمليـة اخلروج من مسـار أوسـلو والتزاماتـه وقيوده، وأن يركـز عى توفري 

اخلدمـات للمواطنـني، ومعاجلـة مشـكالهتم اليومية.

· العمـل وفـق مبـدأ التجاور بـني السـلطة واملقاومـة وفق أسـس ومبـادئ ناظمة هلذه 	
العالقـة، حتددها القيادة الواحدة يف ضوء متطلبات وأهداف اإلسـرتاتيجية السياسـية 
والنضاليـة للمرحلـة القادمـة، وبلـورة خطـة ملواجهـة املخططـات اإلرسائيليـة، من 
خـالل إجـراءات عمليـة لدعـم صمـود ومقاومـة الفلسـطينيني، دون جتاهـل توفـري 

احتياجاهتـم اليوميـة يف الضفـة والقطاع. 

· إيـالء اهتـامم خـاص لوضع وتنفيـذ برنامـج عمل موّجـه لتعزيـز الصمود عـى كافة 	
املسـتويات يف مدينـة القـدس، وينطلـق مـن أن إنجاز وحـدة وطنيـة بالقـدس مهمة 
سياسـية وجمتمعيـة وتعليميـة واقتصاديـة ملحـة وعاجلـة، يف ظـل غيـاب مرجعيـة 
وعنـوان فلسـطيني موحـد، وتزايـد التهديـدات واألخطـار، ونضـج األوضـاع يف 
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القـدس لتشـكيل قيـادة وطنيـة ميدانية. 

· أي حكومـة وحـدة وطنيـة ينبغـي أن تعتمد برناجمـا سياسـيا اقتصاديا اجتامعيـا ثقافيا 	
يعـزز الصمـود، ويعالج املشـكالت اليوميـة، وخيفف مـن التوتـرات االجتامعية عى 
أسـاس االلتـزام بمبدأ العدالـة االجتامعيـة، ويكون مشـتقا من وخيدم اإلسـرتاتيجية 
السياسـية والنضاليـة املقـرة مـن اإلطـار القيـادي املؤقـت للمنظمـة إىل حـني انعقاد 
املجلـس الوطنـي. كام ينبغـي إعطـاء أولوية لرفـع احلصار عـن قطاع غـزة، ومعاجلة 

األوضـاع الكارثيـة فيه. 

· الرتكيـز يف برامـج احلكومـة عـى توفـري مقومـات تطويـر وتوسـيع املقاومة الشـعبية 	
واملقاطعـة ومكافحـة التطبيـع بمختلف أشـكاله.

· بلــورة وتنفيــذ خطــة عمــل لدعــم قضيــة األرسى يف ســجون االحتــالل، عى 	
أســـاس مطالبــة املجتمــع الــدويل واملؤسســـات احلقوقيـة بتحمـل مسـؤولياهتا 
يف التدخـل، وتوفـري احلاميـة آلالف األرسى القابعني يف السـجون إىل حـني حتررهم، 
يف ظـل املخاطـر املتزايـدة التي تتهددهـــم مـــع تنامـــي التطـــرف والفاشـــية يف 
إرسائيل، واتسـاع محـالت االعتقال، وبخاصة اعتقـال األطفال واالعتقـال اإلداري 
التعسـفي واإلمهـال الطبـي وسياسـة التعذيـب وغريهـا، مع تفـي ظاهـرة االنتقام 
جتـاه األرسى، ال سـيام املرضبـني منهـم، وكذلـــك التوجـــه إىل حمكمـــة العـــدل 
الدوليـــة يف الهـاي السـتصدار فتـوى باعتبـار األرسى الفلسـطينيني أرسى حرب 

تنطبـق عليهـم املواثيـق واملعاهـدات الدوليـة، وبخاصـة وثيقة جنيـف الرابعة.

· إعـادة بنـاء الرشاكـة الوطنيـة يف عمليـة صنع القـرار بمشـاركة خمتلف ألـوان الطيف 	
الفكـري السـيايس واالجتامعـي التـي تؤمـن بالرشاكة السياسـية دون إقصـاء ألحد، 
ووضع أسـس ملعاجلة األوضـاع السياسـية والقانونيـة واإلدارية والوظيفيـة واألمنية 

انطالقا مـن اآليت كأسـاس موّجه: 

·  حـق املقاومـة مقـدس، وال مسـاس بالتشـكيالت العسـكرية املقاومـة رشط 	
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تشـكيل مرجعيـة موحـدة هلا، مـن خالل جبهـة مقاومـة وطنية موحـدة متارس 
عملهـا انطالقا من اإلسـرتاتيجية الوطنيـة املوحدة، ووفقا لقرار وطني مشـرتك 

تتخـذه القيادة واملؤسسـات الوطنيـة املوحدة.

·  املنظمـة والدولـة بموجـب صفتهـا املراقبـة يف األمـم املتحـدة للفلسـطينيني 	
أينـام كانـوا، أمـا السـلطة واملؤسسـات التابعة هلـا فهـي إلدارة شـؤون املجتمع 
الفلسـطيني حتـت االحتـالل، وجيـب أن يعـاد بناء مؤسسـاهتا عى أسـس مهنية 
ووطنيـة بعيدا عـن احلزبيـة والفصائلية، ووفـق مقتضيات إعادة حتديـد العالقة 

مـع سـلطة االحتالل.

· اعتـامد معايـري مهنية يف إعـادة توحيد وهيكلة ودمج املؤسسـات املدنيـة )الوزارات(، 	
تنطلـق مـن حتديـد حجـم اجلهـاز اإلداري وفـق االحتياجـات الفعلية. األمـر الذي 
يقتـيض الـرشوع الفـوري يف تشـكيل جلنـة خمتصـة تتـوىل اإلرشاف عى عمليـة إعادة 
اهليكلـة جلميـع املؤسسـات يف الضفـة الغربية وقطاع غـزة، عى أسـس ومعايري حمددة 
تسـتجيب لالحتياجـات واألولويـات، إذ يتم إنجـاز هذه العملية خـالل فرتة قصرية 

تنتهي بتسـكني املوظفني وفـق اهليكليـات املعتمدة.

· وضـع خطـة إلعـادة توحيـد األجهـزة األمنيـة وهيكلتهـا ودجمهـا، يمكـن أن تكون 	
تدرجييـة، بـإرشاف اللجنـة األمنيـة العليـا وفق نصـوص اتفـاق املصاحلـة، وانطالقا 
مـن احلد مـن تضخمهـا والعـبء الـذي تضيفه عـى املوازنة عـى حسـاب قطاعات 
حيويـة كالتعليـم والصحـة والزراعـة والثقافـة ودعم اإلنتـاج الوطني. وتبـدأ اخلطة 
بإعـادة بنـاء جهـاز الرشطة بالضفـة والقطـاع، واعتامد قانـون عرصي ليكـون جهازا 
مدنيـا وطنيـا مهنيا. كـام ينبغي إعطـاء أولويـة ملعاجلة مشـكلة املعابـر، وبخاصة معرب 
رفـح، بـإرشاف احلكومـة )يمكـن العـودة ملركـز مسـارات لالسـتفادة مـن الوثائـق 
املعـدة ضمـن الربنامـج بخصـوص مسـودة قانـون الرشطـة، وسياسـات األجهـزة 
األمنيـة، ومعايـري تشـكيل اللجنة األمنيـة العليـا وصالحياهتا، ومعايري إعـادة توحيد 

األجهـزة األمنيـة وهيكلتهـا ودجمها(. 
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· ضـامن احلريـات وحقـوق اإلنسـان ومكافحـة الفسـاد مـن خـالل اسـتخدام كافـة 	
األدوات التـي يتيحهـا القانـون.

· االهتـامم باملصاحلـة املجتمعيـة، واعتـامد منهـج العدالـة االنتقاليـة، وتشـكيل هيئـة 	
وطنيـة وفـق قانـون خـاص، ويسـتمر عملهـا حتـى انتهـاء معاجلـة كافـة متطلبـات 

املجتمعيـة. املصاحلـة 

· دعـوة املجلـس الترشيعـي إىل االنعقـاد وفـق آليـة متفـق عليهـا، مـع الرتكيـز خالل 	
الفـرتة االنتقاليـة عـى مراجعـة وتعديل وسـن القوانـني ذات الصلـة بمتطلبات هذه 
املحليـة،  املجالـس  العامـة، وانتخابـات  باالنتخابـات  املتعلقـة  املرحلـة، وبخاصـة 
التـي  الترشيعـات  املجتمعيـة، والعمـل عـى توحيـد  القضـاء، واملصاحلـة  وجهـاز 
صـدرت خـالل فـرتة االنقسـام، إذ يراجعهـا املجلس الترشيعـي عى قاعـدة احلفاظ 

عـى املراكـز القانونيـة مـا أمكن.

· إهنـاء حالـة االنقسـام القائمة يف السـلطة القضائية، بشـقيها القضـاء والنيابـة العامة، 	
وإعـادة الوحـدة واللحمـة هلا كسـلطة ثالثة مسـتقلة.

· التحضـري لالنتخابـات العامـة، وفـق مبـدأ التمثيـل النسـبي، وما يتـم التوافـق عليه 	
ضمـن اإلطـار القيـادي املؤقـت بشـأن إعـادة النظـر يف طبيعـة مؤسسـات النظـام 
ترشيعي/برملـان..  جملـس  سـلطة/دولة،  لرئاسـة  )انتخابـات  وشـكلها  السـيايس 
إلـخ(، والتعامل مـع االنتخابـات بصفتها عمليـة رصاع مع االحتالل وحمطـة لتعزيز 
الوحـدة، وليس حلسـم رصاعـات داخلية. وينبغي ضامن مشـاركة القـوى والفصائل 
يف احلكومـة وفـق حجومهـا يف نتائـج االنتخابـات بـام يعـزز طابـع العمـل الوطنـي 

. ي جلبهو ا

· إنجـاح التحضـريات إلجـراء انتخابـات املجالـس املحليـة يف الضفة الغربيـة وقطاع 	
انتخابـات موحـدة جلميـع االحتـادات الشـعبية والنقابـات  غـزة، وكذلـك إجـراء 
املهنيـة، بـام يضمن ترسـيخ إجـراء االنتخابـات لتجديـد خاليـا املجتمـع والقيادات 
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بشـكل دوري ومنتظـم. 

· وضـع خطـة عمـل تفصيليـة لتنفيـذ مـا ُيتفـق عليه بخصـوص مـا ورد أعـاله، حتدد 	
متـى وكيـف يمكـن تنفيذ كل نقطـة ضمن جـدول زمني وآليـات حمددة، بـام ال يقبل 
التفسـريات والتأويـالت املختلفـة، وعى أسـاس التطبيق بموجب مسـارات متوازية 

ومتزامنة. 

ثالثا: اإلطار القيادي املؤقت

مـن شـأن التوافـق عـى ملفـي اإلسـرتاتيجية السياسـية والنضاليـة واحلكومـة، أن يوفـر 
أرضيـة لتفعيـل دور اإلطـار القيادي املؤقـت، وانتظـام اجتامعاته خالل الفـرتة االنتقالية. 

إن وظيفة احلوار الوطني الشامل هبذا اخلصوص ترتكز عى ثالث نقاط:

· بنـاء التـزام توافقـي مجاعـي عى ملفـات الرزمة الشـاملة وفق مبـدأ املرونـة يف عملية 	
التنفيـذ اخلاصـة بـكل منهـا، مـا يتيـح إمكانيـة التقـدم التدرجيـي يف معاجلـة خمتلـف 
امللفـات وفـق جـداول زمنيـة حمـددة، ولكـن دون إغفـال أي منهـا، حتـى وإن مل تتم 
عمليـة التنفيـذ بالتـوازي، وبخاصـة فيـام يتعلـق بتوفـري متطلبـات عملية إعـادة بناء 

التحرير. مؤسسـات منظمـة 

· التوافـق عـى توسـيع اإلطـار القيـادي املؤقـت بضـم ممثلـني عـن الشـتات واملـرأة 	
املـدين. واملجتمـع  والشـباب 

· التوافـق عـى دور ومهـامت اإلطـار القيـادي املؤقـت، وامللفـات التـي سـوف ينتقل 	
احلـوار بشـأهنا إليـه، بعـد التئامـه، بـام ال يمـس دور وصالحيـات اهليئـات القياديـة 
ملنظمـة التحريـر، وبخاصـة اللجنـة التنفيذيـة، خـالل الفـرتة االنتقاليـة التـي تنتهي 

بانعقـاد املجلـس الوطنـي وانتخـاب اهليئـات القياديـة للمنظمـة.

وبتحقيـق التوافـق عـى دور اإلطـار القيـادي، إضافـة إىل إنجـاز ملـف اإلسـرتاتيجية 
السياسـية والنضاليـة، وملف تشـيكل احلكومـة وبرناجمها، تنتهـي وظيفة احلـوار الوطني 
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الشـامل وفـق الصيغـة املقرتحـة يف الوثيقـة، وينتقـل البحـث يف قضايـا املسـتوى الثـاين 
)امللـف الرابـع( املتعلـق بإعـادة بنـاء الرشعية الوطنيـة عى مسـتوى املنظمة والسـلطة إىل 

املؤقت. القيـادي  اإلطـار 

املستوى الثاني: إعادة بناء الشرعية الوطنية
يتـوىل اإلطـار القيـادي املؤقـت متابعـة خطـة العمل إلعـادة بنـاء الوحـدة الوطنية خالل 
الفـرتة االنتقاليـة، يف وضـع يتوفـر فيـه توافـق عـى اإلسـرتاتيجية السياسـية والنضاليـة 
كمظلـة تعـزز دور احلكومة يف توفري اخلدمـات للمواطنني، ومعاجلة القضايا واملشـكالت 
التـي ترتبـت عـى االنقسـام، وهو ما يتيـح لإطـار القيادي الرتكيـز عى بنـاء التوافق عى 
القضايـا اخلاصـة بملـف إعـادة بنـاء الرشعيـة الوطنيـة عـى مسـتوى املنظمة والسـلطة، 

التي تشـمل اآليت:

أوال: العقد االجتامعي )امليثاق(

التوافـق عـى صياغـة عقـد اجتامعـي جديـد )ميثـاق وطنـي( بعـد التطـورات العاصفـة 
خـالل الفـرتة املاضيـة، واخلـربات املسـتفادة مـن جتربـة النضـال الفلسـطيني، ويف ضـوء 
اخلالفـات حـول بقـاء أو إلغـاء امليثـاق وعـدم اتضـاح الوضـع القانـوين لـه، عـى أن يتم 
ذلـك عى أسـاس إنجاز تسـوية أو مصاحلـة تارخيية بـني كل التيارات التي تقبـل بالرشاكة 
السياسـية، تكفـل التوافـق عى أهـداف املـرشوع الوطني، ومرتكـزات املصلحـة الوطنية 
العليا، وأسـس الرشاكة السياسـية، ومبـدأ الديمقراطيـة التوافقية املتناسـبة مع خصوصية 
الوضـع الفلسـطيني، بحيث يقـدم ذلك نموذجا فلسـطينيا ناجحـا يف منطقة تتفشـى فيها 

الرصاعـات الطائفيـة واملذهبيـة والعرقية. 

مـن شـأن االتفـاق عـى مثل هـذا العقـد )امليثـاق( أن جيسـد القواسـم املشـرتكة، ويوّحد 
الرؤيـة لألهـداف الوطنية اإلسـرتاتيجية للكفـاح التحـرري الفلسـطيني، وكيفية احلفاظ 
عـى الروايـة واحلقـوق الطبيعيـة والتارخييـة والقانونيـة للشـعب الفلسـطيني، وتطويـر 
اهلويـة الفلسـطينية وإغنائهـا باسـتمرار، وكيفيـة التعامل مـع اليهود املقيمني يف فلسـطني. 
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كـام يضمـن العقـد االجتامعـي تنظيـم العالقـات مـا بـني الفلسـطينيني، وحيـدد األسـس 
الناظمـة حليـاة املجتمـع، عى قاعـدة االلتـزام بالطابع املدين للمؤسسـات الوطنيـة والقيم 
اإلنسـانية األساسـية التـي حترتم الـرأي والرأي اآلخـر، وتلتـزم بمبدأ التعدد يف السياسـة 
والديـن والثقافـة والفكـر، واملسـاواة يف احلقـوق والواجبات بـني املواطنني بغـض النظر 
عـن اجلنـس والديـن والعـرق، وحتـرتم حقـوق اإلنسـان وحرياتـه األساسـية وسـيادة 
القانـون والفصـل بني السـلطات، ورفض اسـتخدام الديـن لتحقيق أهداف سياسـية، أو 

. لعكس ا

ثانيا: إعادة بناء التمثيل ومؤسسات املنظمة 

املنظمـة، وليسـت السـلطة، هـي اإلطـار اجلامـع والكيـان الوطنـي، وجيـب أن تكـون 
املدخـل الـرضوري لتجـاوز املأزق الوطني الشـامل الـذي تواجهـه القضية الفلسـطينية، 
األمـر الـذي يتطلـب إعـادة بناء مؤسسـاهتا مـن خـالل احلفاظ عـى طابعها املـدين لتضم 
خمتلـف ألـوان الطيـف السـيايس، وبصـورة جتعلهـا قـادرة عـى أن تكـون قـوال وفعـال 
املمثـل الرشعـي والوحيد للشـعب الفلسـطيني، مـا يوجب تشـكيل جملس وطنـي جديد 
باالنتخـاب وفـق مبـدأ التمثيـل النسـبي حيـث أمكـن، والتوافـق الوطنـي حيـث يتعذر 

إجـراء االنتخابـات، وفقـا ملـا ورد يف اتفـاق املصاحلـة املوقـع يف أيـار 2011.

تقـرتح الوثيقـة اعتـامد األسـس التاليـة يف عمليـات إعـادة بنـاء منظمـة التحريـر كحركة 
حتـرر وطنـي، ويمكـن العـودة إىل مزيـد مـن التفاصيل حـول ذلـك يف وثيقة »إعـادة بناء 
مؤسسـات منظمـة التحريـر الفلسـطينية« التـي أنتجتها حـوارات »جمموعة دعـم وتطوير 

مسـار املصاحلـة«، واملنشـورة عى موقـع مركز مسـارات:

· احلـرص عـى شـمولية التمثيـل الوطني من جهـة؛ أي أن متثـل املنظمـة كل مكونات 	
الشـعب الفلسـطيني داخل فلسـطني التارخييـة وخارجهـا، وديمقراطيـة التمثيل من 
جهـة أخـرى، أي أن تكـون هيئاهتـا قابلـة للمسـاءلة مـن قاعدهتـا االجتامعيـة، مـع 

إجـراء االنتخابات بشـكل دوري.
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· ضامن التعددية السياسية والفكرية واإلثنية والدينية.	

· ضـامن احلقـوق الديمقراطيـة واملدنيـة والدفـاع عنهـا؛ أي أن ينـص ميثـاق املنظمـة 	
ونظامهـا األسـايس اجلديـدان عـى التـزام مؤسسـات املنظمـة ومكوناهتـا احلزبيـة 
االنتخـاب  يف  احلـق  وضـامن  واإلنسـانية،  الديمقراطيـة  باحلقـوق  واجلامهرييـة 
والرتشـيح، وحريـة التعبـري والتنظيـم، وعـى الفصـل بـني السـلطات، والتجديـد 

حماسـبتها.  يف  واحلـق  القياديـة،  للهيئـات  الـدوري 

· االلتـزام نصـا يف امليثـاق والنظـام األسـايس للمنظمـة باحلفـاظ عـى سـمة املنظمـة 	
املدنيـة، وفـق مرجعيـات مدنيـة تقـر بحريـة الـرأي واملعتقـد واالجتهـاد والنقـاش 

احلـر، ورفـض اسـتخدام الديـن لتحقيـق أهـداف سياسـية، أو العكـس. 

· أن ال توضـع عقبـات أمـام اعتـامد أي مـن أشـكال النضـال التـي يتيحهـا القانـون 	
الـدويل واملواثيق الدولية للشـعوب اخلاضعـة لالحتالل، من حيث حقهـا يف املقاومة 
والدفـاع عـن النفـس، مـع االنتبـاه إىل خصوصيـات وأوضـاع كل مـن التجمعـات 
الفلسـطينية عنـد صياغة إسـرتاتيجيات وأشـكال املواجهة، بام ال يتعـارض مع ميثاق 
املنظمـة ونضـال الشـعب الفلسـطيني مـن أجـل حقوقـه الوطنيـة، ومـع قيـم احلرية 

واملسـاواة والعدالـة االجتامعية. 

· رضورة بنـاء املنظمـة بصـورة ختتلـف يف نـواٍح عـدة عـن بنيـة وأسـاليب عملهـا كام 	
خصوصيـات  إىل  االنتبـاه  أمهيـة  مـن  انطالقـا  السـتينيات،  فـرتة  خـالل  تكونـت 
وأوضـاع كل جتمع فلسـطيني، مـا يقتيض البحث يف اسـتبدال صيغـة الدوائر بأخرى 
تعتمـد التجمـع السـكاين )الضفـة، القطـاع، األردن، أرايض 1948، لبنان، سـوريا، 
اخلليـج، أوروبـا، أمـريكا ...( أساسـا ملتابعـة شـؤون اجلمهـور الفلسـطيني وقضاياه 
واحتياجاتـه، وإن احتفظـت بصيغـة الدوائـر ملهـام جامعـة أو مركزيـة، مـع رضورة 
إبقـاء حـق تقريـر املصـري للشـعب الفلسـطيني املوّجـه الرئيـس واجلامـع هلـذه املهام. 

· إرسـاء العالقـة بني املنظمـة و»الدولة« وفـق مكانتهـا يف األمم املتحدة والسـلطة عى 	



33

وثيقة الوحدة الوطنية

أسـس جديـدة، تأخـذ بعـني االعتبـار جتربـة ما بعـد اتفـاق أوسـلو، وانسـداد األفق 
أمـام الدولـة الفلسـطينية املسـتقلة يف املـدى املنظـور عـى األقـل، وغيـاب الـرشوط 
الرضوريـة لتوليـد إسـرتاتيجية تفـاوض ذات جـدوى. ويتطلـب ذلك نظـرة جديدة 
احتياجـات  إىل  االنتبـاه  رضورة  مـن  تنطلـق  ومهامهتـا،  ودورهـا  السـلطة  لشـكل 
املواطنـني املعيشـية يف الضفـة الغربيـة، وبخاصـة القـدس، وقطـاع غـزة مـن منطلق 
دعـم البقـاء والبنـاء عى األرض الفلسـطينية. كام يسـتدعي ذلك من منظمـة التحرير 
االضطـالع بمسـؤولياهتا الوطنية كوهنـا صاحبة الواليـة يف صياغـة ومتابعة املرشوع 
الرئيسـة  اخلدمـات  توفـري  يف  السـلطة  مهـام  حـرص  يعنـي  الـذي  األمـر  الوطنـي، 
للمواطنـني، وإعـادة تعريـف السـلطة وشـكل ووظائف مؤسسـاهتا املدنيـة واألمنية 

كـذراع تنفيذيـة خدميـة ملنظمـة التحرير.

· العمـل مـن أجـل تنمية وسـائل الرتابـط والتفاعـل )السـيايس والثقـايف واالجتامعي 	
املشـاركة  تنميـة  ذلـك  بـام يف  الفلسـطيني،  الشـعب  بـني مكونـات  واالقتصـادي( 
الثقافيـة )باملعنـى الواسـع للكلمة؛ السـينام، واملـرح، والرواية، والقصة، والشـعر، 
واألغنيـة، واحلكايـة، والفـن التشـكييل، والصناعـات احلرفيـة، والـرتاث الشـفهي 
واملعـامري والتارخيـي وغريها( داخل وبـني التجمعات الفلسـطينية، باالسـتفادة من 
قـدرة الثقافـة عى جتـاوز احلواجز احلدوديـة، وألمهية الثقافـة يف احلفاظ عـى الرواية 

الفلسـطينية وإثرائها. التارخييـة 

· االنفتـاح عـى املحيـط القومي واإلقليمـي والدويل، وتنمية وتطوير أشـكال اإلسـناد 	
والتضامـن العريب والـدويل الداعم لقيـم احلرية والعدالة واملسـاواة.

ثالثا: االنتخابات يف الرشط الفلسطيني

حتتـل االنتخابـات موقعـا مهـام يف الدعـوة إىل إعـادة بنـاء وجتديـد مؤسسـات منظمـة 
التحريـر، وكذلـك احلـال فيـام خيص مؤسسـات السـلطة، عـى أسـس ديمقراطيـة. لكن 
أمهيـة اعتـامد االنتخابـات العامة احلـرة والنزهية ال ينبغـي أن يتجاهل وظيفـة االنتخابات 
يف ظـروف النضـال التحـرري للشـعب الفلسـطيني، وال أن يتحـول يف الوقـت ذاتـه إىل 
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ذريعـة أو مـربر لتعطيـل توحيـد احلركـة الوطنيـة الفلسـطينية، أو املغـاالة يف التعامـل مع 
االنتخابـات كوصفة سـحرية حلـل معضـالت القضيـة الوطنية الفلسـطينية وإشـكاالهتا 

وتعقيداهتا. 

ويف حـال افتقـاد القـدرة الفعليـة عـى إجـراء االنتخابـات لعضويـة املجلـس الوطنـي 
لظـروف خارجـة عـن اإلرادة الفلسـطينية، سـواء بسـبب إجـراءات وقيـود وتدخـالت 
االحتـالل، وبخاصـة يف الضفة الغربيـة، أو تعذر إجراء االنتخابات يف جتمع فلسـطيني يف 
هـذا البلـد أو ذاك؛ ينبغـي البحـث عن آليـات أخرى ال تتعـارض مع أسـس الديمقراطية 
وحتـدد وفـق وضـع كل جتمـع فلسـطيني، وهـو مـا يسـتدعي العمـل بمبـدأ الديمقراطية 

التوافقيـة يف إعـادة تشـكيل املجلـس الوطنـي وليس تعطيـل هـذه العملية.

أمـا عى مسـتوى السـلطة، فـإن العامـل الرئيـيس املحـدد لوظيفـة االنتخابات هـو نتائج 
التوافـق الوطنـي بشـأن عمليـة إعـادة النظـر يف شـكلها ودورهـا ومهامهتـا، ال سـيام مـن 
حيث إجراء انتخابات لرئاسـة السـلطة واملجلـس الترشيعي، أو لرئيـس وبرملان »الدولة« 
وفـق مكانتهـا يف األمـم املتحـدة، أو تشـكيل جملس تأسـييس هلـذه »الدولـة«، أو االكتفاء 
بانتخـاب أعضـاء املجلـس الوطنـي وتفويـض املنتخبني يف الضفـة والقطـاع بصالحيات 
ومهـام الترشيـع عـى مسـتوى الضفـة والقطاع، أو غـري ذلك مما يتـم التوافـق عليه ضمن 

اإلطـار القيادي املؤقت بشـأن مسـتقبل السـلطة وشـكل مؤسسـاهتا.

وتبقـى االنتخابـات عـى مسـتوى اهليئـات املحليـة )البلديـات( واالحتـادات والنقابـات 
الفلسـطينية واللجـان الشـعبية يف املخيـامت أينـام وجـدت يف الداخـل واخلـارج، رضورة 
متليهـا احلاجـة إىل جتديد خاليا املجتمـع، وتعزيز القـدرة عى تقديم اخلدمـات للمواطنني 
عـى املسـتويات املحليـة، والدفاع عن حقـوق القطاعـات والفئات التي متثلهـا االحتادات 
والنقابـات واللجـان الشـعبية؛ مـا يفـرض التأكيد عى أمهيـة احلفاظ عى دوريـة مثل هذه 

االنتخابـات وديمقراطيتهـا ونزاهتها.
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ماذا بعد؟ ...خطوات التنفيذ
ال تتجاهـل هـذه الوثيقـة، كـام هـو حـال املالحظـات التـي قدمـت أثنـاء طرح مسـودهتا 
األوىل للنقـاش العـام، املصاعـب الكبـرية التي تعـرتض تبني وتنفيـذ هذه الرؤيـة إلعادة 
بنـاء الوحـدة الوطنية. فجذور االنقسـام وأسـبابه ال تزال قائمـة، ودور أصحاب املصالح 
املرتبطـة ببقـاء الوضـع عى حالـه مل يرتاجـع، والتبايـن يف وجهـات النظر إزاء سـبل إهناء 
االنقسـام ال يـزال واسـعا، واألهـم أن إرهاصـات نمـو تيـار قـوي يشـكل حامـال وطنيا 
وشـعبيا هلـذه الرؤية ال تـزال يف بداياهتا يف ضوء اسـتمرار ترشذم جهـود املؤمنني برضورة 

إعادة بنـاء الوحـدة الوطنية.

لكنهـا يف املقابـل تنطلـق مـن حقيقـة أن الوحـدة ليسـت خيـارا بـني عـدة خيـارات، بـل 
ممـر إجبـاري للخـالص الوطنـي، وهـي قانـون االنتصـار. كـام أن الوثيقـة يف نسـختها 
احلاليـة تلخـص حصيلـة عمليـة حوارية واسـعة النطـاق يف الوطن والشـتات، شـاركت 
فيهـا شـخصيات سياسـية وفكريـة وأكاديميـة وجمتمعيـة مـن خمتلـف التيـارات الفكريـة 
والسياسـية، مـن اجلنسـني، ومـن فئات عمريـة خمتلفـة. وهي تعكـس آراء وخـربة وطنية 
عامـة، وتسـتند إىل مـا توصلت إليـه جهود وطنية وأهلية ونسـوية وشـبابية أخـرى. وهنا 

يكمـن أحـد أهـم عنـارص قوهتا.

إن اسـتمرار حـوارات املصاحلـة، وتوصلهـا خـالل الفـرتة املاضيـة إىل اتفاقـات، أمههـا 
»اتفـاق القاهـرة« و»وثيقـة الوفـاق الوطنـي« مـن جهـة، والدعـم الـذي حظيت بـه هذه 
الوثيقـة مـن جهـة أخـرى، يؤكـدان أوال أن التوافـق الوطنـي صعـب لكنـه ممكـن، بـل 
ورضوري، وثانيـا أن هنـاك قطاعـات وفئـات متزايـدة باتـت تؤمـن بـأن مفتـاح اخلروج 
مـن املـأزق الراهـن يكمـن يف التوافـق عـى رؤيـة وطنيـة شـاملة إلعـادة إحيـاء القضيـة 
وبراجمـه  وأدواتـه  السـيايس،  وفكـره  الفلسـطيني،  الوطنـي  احلقـل  وبنـاء  الفلسـطينية، 

ومؤسسـاته الكيانيـة املوحـدة. 

هذه هي نقطة البداية، وهذا ما تسعى الوثيقة للوصول إليه. 

إن اخلطـوة األوىل هـي بنـاء رأي عـام وطنـي وشـعبي يضـم كل مـن يوافـق عـى هـذه 
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الوثيقة كقاسـم مشـرتك ليشـكل حاضنـة للرؤيـة التـي تقرتحهـا الوثيقـة. ولتحقيق هذه 
الغايـة، سـوف يتواصـل العمل عـى إرسـاء البنية التحتيـة الالزمـة لبناء املوقـف الوطني 
والشـعبي الداعـم هلذه الوثيقة، بام تتضمنه من قواسـم مشـرتكة، وباالسـتناد إىل خمرجات 
مؤمتـر »نحـو رؤية شـاملة إلعـادة بناء الوحـدة الوطنية«، الـذي نّظم يوم السـبت 6 آب/
أغسـطس 2016، بمشـاركة واسـعة من الضفة الغربيـة وقطاع غـزة وأرايض 48 ولبنان، 
عـرب نظـام »الفيديو كونفرس«، قبـل الرشوع يف املرحلـة الثانية املتمثلة يف حشـد الدعم ملا 
تتضمنـه هـذه الوثيقة يف خمتلف األوسـاط الفلسـطينية، السياسـية والشـعبية واملجتمعية، 
يف الوطـن والشـتات، بـام يف ذلك بنـاء موقف ضاغط عرب شـتى الوسـائل السـلمية باجتاه 
توفـري الظـروف لنمـو تيـار وطنـي وشـعبي قـادر عـى شـق مسـار إعـادة بنـاء الوحـدة 
الوطنيـة، واسـتعادة مكانـة القضيـة الفلسـطينية يف النضـال مـن أجـل التحـرر الوطنـي 

والديمقراطي.
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كلمة ترحيبية

سعد عبد الهادي

الرفـاق يف القيـادة الفلسـطينية، السـادة يف السـلك الديبلومـايس، املطـران األجـل عطـا 
اهلل حنـا، األخـوات واإلخـوة يف لبنـان العزيـز، ويف قطاع غـزة الغـايل، ويف يف رام اهلل ... 

اخلري.  صبـاح 

يرشفنـي أن اسـتهل أعـامل هـذا املؤمتـر بكلمـة رسيعة باسـم املركـز الفلسـطيني ألبحاث 
السياسـات والدراسـات اإلسـرتاتيجية )مسـارات(، معتـذًرا، يف البدايـة، عـن حضـور 
الدكتـور ممـدوح العكـر، رئيـس جملـس األمناء، الـذي كان من املفـرتض أن يكـون معنا، 

وهـو يبلغكـم حتياتـه ومتنياتـه للمؤمتـر بالنجـاح، والوصـول إىل ما نريـد مجيعا.

املشـاركون الكـرام، أشـكركم جزيـل الشـكر عـى تكرمكـم باحلضـور إىل مؤمترنـا الذي 
يعقـد حتـت عنـوان »نحـو رؤية وطنية شـاملة إلعـادة بنـاء الوحـدة الوطنيـة«. ليس فقط 
لتكرمكـم باحلضـور يف هـذا الوقـت املبكر عى حسـاب إجازتكـم وأعاملكم، بـل ألنكم 
وثقتـم بنـا ومل متلـوا مـن عنـوان يتضمن كلمـة الوحـدة الوطنية. هـذه الوحدة التـي طاملا 
تغنينـا هبـا منذ والدة منظمـة التحرير، وتربينا عـى دروس قواعدها من خربات الشـعوب 

ثوراهتا. نجحـت  التي 

وبالرغـم ممـا عانتـه الوحـدة من مـد وجزر إال أهنـا مل تصـل أبدا ملـا وصلت إليـه يف وقتنا 
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الراهـن مـن مترتس ألقطاهبا، وعجـز لدى كل األطـراف الفاعلة يف معادلة هـذه الوحدة، 
بـام فيهـا الشـعب املغلـوب عى أمـره، الـذي يعـاين ويالهتـا ويـرى خماطرها، لكنـه يقف 
مشـلوال أمـام إرادات ومصالـح ال يسـتطيع فعـل يشء حياهلا. فـألول مرة نجد الشـعب 
الفلسـطيني الـذي أشـغل العـامل لسـنني طويلـة بمبـادرات خالقـة يف أحلـك الظـروف 

عاجـرا عـن الفعل هلـذا احلـد، وعاجزا عـن التأثـري والتغيري.

لقـد أعـاد هذا الشـعب بنـاء هويته الوطنيـة بعد نكبتـه الكـربى يف العام 1948 وتشـتت 
أبنائـه يف أصقـاع األرض. وأثبـت أن اجلغرافيا التي يـراد هلا أن تكون عامـل ضعف قاتال 
للقضيـة والشـعب حتولت بفضـل املبـادرات اخلالقة إىل فرصـة لتكامـل األدوار. وعليه، 
يمكننـي القـول ببسـاطة: إننـي ال أصـدق أن اجلغرافيا هـي التي فعلـت فعلها بـام وصلنا 
إليـه، وال أقبـل أن نقـول أيضـا إن قـرار شـارون باالنسـحاب مـن القطاع هو مـا أوصلنا 
إىل مـا نحـن بـه، دون أن أسـتثني هذيـن العاملـني أبـدا. لكنني أسـمح لنفيس بـأن أدعي 
بأننـا وصلنـا إىل ما وصلنا إليـه نتيجة وصول إسـرتاتيجياتنا املعتمـدة يف العقدين املاضيني 

إىل أبواب مسـدودة. 

وحتـى ال أطيـل عليكم، أعتقـد أنه ال داعـي اليوم إلثبـات أن املفاوضـات بالطريقة التي 
سـادت أكثـر مـن عرشين عامـا قد وصلـت إىل طريـق مسـدود. وال داعي أيضـا إلثبات 

أن عمليـات املقاومـة بأشـكاهلا املختلفـة قد وصلـت إىل باب مسـدود أيضا.

كـام أن العمـل الديبلومـايس الـذي تعتربه القيـادة، اليـوم، بديـال عمليا لإسـرتاتيجيات 
السـابقة، مـا زال يـراوح مكانـه، ومهدد بالرتاجـع اآلن، ألنه ال يسـتند إىل رؤيـة واضحة 
تعـرتف من أين يبدأ وإىل أين سـيصل. بل لألسـف الشـديد هـو ردات فعـل عادية نتيجة 

اخلـروج الفعيل مـن إسـرتاتيجية املفاوضات.

نحـن يف مرحلـة تشـبه االنسـداد يف الرؤيـة، وإن االنتقـال مـن حـال إىل حـال يتطلـب 
وضوحـا يف الرؤيـة. فالشـعب بحاجـة إىل وجهـة يسـري إليهـا، فقـد بـادر مؤخـرا للعمل 
بطريقـة غـري مألوفة، نضـال فردي موجـه نحو االحتـالل وأدواته عـى األرض وتعبرياته 
املبـارشة. واجلديـد يف هـذا تغييب الـدور اجلامعي الذي اعتـاد عليه كل حراك سـابق، من 

انتفاضـة 1987، انتفاضـة األقـى، وغريمها.
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وعـى الرغـم مـن أمهيـة هـذا النوع مـن النضـال إال أنه لـن خيرجنا مـن حالة التيـه. وبناء 
عليـه، فإننـا يف مركز مسـارات نعمـل، باألسـاس، عى البحث عـن هذه الرؤيـة اجلامعة، 
لتكـون ركيزة للنضال الفلسـطيني بكل أشـكاله، ولنضال الشـعب بـكل مكوناته. فنحن 
نؤمـن بـأن الشـعب إذا متكن من إجيـاد طريقه فإنه سـيجد الطريـق للتغلب عـى اجلغرافيا 

وتوحيـد الكلمـة الفلسـطينية يف مجيع أماكن تواجد الشـعب.

إن طريـق الوحـدة ال يبـدأ برضـا فريقني أو رضـا كل الفرقاء فحسـب، بل يبدأ بالشـعب 
صاحـب املصلحـة الـذي ال بد أن يلتقط زمـام املبـادرة وال يبقى رهني مصالـح وقناعات 
هـذه اجلهـة أو تلـك. ولذلـك، بدأ مركز مسـارات عمليـة البحث عن اخلـروج من املأزق 
بالتواصـل مـع كل مكونـات الشـعب الفلسـطيني. فمنـذ طرحـه لوثيقـة »دعـم وتطوير 
مسـار املصاحلـة الفلسـطينية« يف ترشيـن األول 2011، وهـو يتواصـل بلقاءات مـع أبناء 
الشـعب يف الوطـن واملهاجر، حيث عقـدت لقاءات يف كل مدن الضفـة وغزة، والنارصة، 

واألردن، ولبنـان، واخلليـج، وبريطانيـا، والواليات املتحـدة األمريكية وغريها.

كـام أن الوثيقـة التي بني أيدينـا، اليوم، والدراسـات املقدمة معها، هي حصيلـة هذا اجلهد 
الكبـري الـذي نأمـل أن يضـع أساسـا للوحـدة يبنـى عليـه موقـف ومواقـف. ونأمـل بأن 
يكـون هلـذا املؤمتـر ما بعده لدى الشـعب الـذي ال بد أن يضـع الفرقاء أمام مسـؤولياهتم. 
قضيتنـا أعـدل قضيـة يف العرص احلديـث، وحيملها واحد مـن أعرق الشـعوب الذي يمتد 

ترابـه املسـتمر عى أرضه آالف السـنني.

وأختم أخريا بكلامت الشاعر حممود درويش الذي قال:

لْلَحقيَقة َوْجهان، َوالثَّلُج َأْسَوُد فوق َمدينتنَا

مَلْ َنُعْد قادرين عى اْليْأس أْكثَر مما َيئْسنا..

ور واثَقًة ِمْن ُخَطاَها  والنِّهايُة مَتِْي إىل السُّ

نعـم، ال بـد مـن أن نتخطى هذا اليـأس املدمـر، وتسـتعيد خطواتنا ثقتهـا بنا وبمسـتقبلنا 
أبنائنا. ومسـتقبل 
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ملاذا قدم مركز مسارات وثيقة شاملة للوحدة الوطنية؟

هاني املصري

األسس التي حكمت احلوارات السابقة
َعت، وهي حمكوم  مل تنجـح ومل تنفـذ مجيع اجلهود واملبـادرات واالتفاقات التي بذلـت أو ُوقِّ
عليهـا بالفشـل إذا اسـتمرت باعتـامد نفس األسـس التي حكمـت احلـوارات واالتفاقات 

السـابقة، وهذه األسـس هي:

· إعطـاء األولويـة إلهنـاء االنقسـام، ويتـم بعـد ذلك احلـوار حـول املـرشوع الوطني 	
واملضمـون السـيايس للوحـدة، واإلسـرتاتيجية السياسـية والنضالية. وهـذا يعني أن 
الوحـدة إذا حتققت سـتكرس االنقسـام وتعطي الرشعيـة التفاق أوسـلو والتزاماته، 

إضافـة إىل أهنـا سـتمّد الوضـع الراهن الـذي ترّتـب عليه بعمـر جديد.

· جتنـب وتأجيـل القضايـا األساسـية، وخصوصـا قضايا اخلـالف لفرتة الحقـة، حتى 	
التـي تـم التطـرق إليهـا يف »اتفـاق القاهرة« تـم تأجيل تطبيقهـا )الربنامج السـيايس، 
املنظمـة، اإلطـار القيـادي املؤقـت، األمـن، توحيـد املؤسسـات والـوزارات، عقـد 

الترشيعي(. املجلـس 

· الرتكيـز عـى اجلوانـب الشـكلية واإلجرائيـة، خصوصًا التـي يملك االحتـالل قدرة 	
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كبـرية عـى التحكم هبـا، والسـامح أو عدم السـامح بتطبيقهـا، مثل عقـد االنتخابات، 
وتشـكيل جلنتها، وتشـكيل احلكومـة، وجلنة احلريـات ... إلخ.

· حـرص احلـوار والتوصـل إىل االتفاقات بـني »فتح« و»محـاس«، أما الشـعب وقضاياه 	
فغائبـة إىل حـد كبـري، خصوصًا يف ظـل تغييب املؤسسـات، مثل املجلـس الترشيعي، 
أو تقادمهـا مثـل املجلس الوطني وبقية مؤسسـات املنظمة. كـام أن الفصائل األخرى 
ور«، واملطلـوب منهـا التوقيـع عـى  َم دوُرهـا ولعبـت دورًا أشـبه بــ »شـاهد الـزُّ ُقـزِّ

االتفاقـات أو مباركتهـا من دون املشـاركة يف التوصـل إليها.

· متكـني أطـراف عربيـة وإقليميـة ودوليـة وإرسائيـل مـن لعـب دور أكثـر بكثـري ممـا 	
ينبغـي، لدرجـة أن بعضهـا يملك حق الفيتـو يف احلـوار واالتفاقات وعـدم تطبيقها، 
فرأينـا دورهـا حـارضًا بقوة عى طاولـة احلوار الفلسـطيني من خالل مشـاركة بعض 

أطرافهـا أو من دون مشـاركتها.

األولوية للرؤية الشاملة واإلستراتيجية السياسية والنضالية
يسـتدعي التشـخيص السـليم للواقـع الفلسـطيني، بـام فيـه جـذور االنقسـام وأسـبابه، 
تقديـَم عـالج خمتلف، يقـوم عىل إعطـاء األولويـة للتوصل إىل رؤية شـاملة وإسـرتاتيجية 
سياسـية ونضاليـة، وإىل أسـس وقواعـد الرشاكـة قبل إهناء االنقسـام؛ حتى تقـوم الوحدة 
عـىل أسـس متينـة قابلـة لالسـتمرار، وليسـت معرضة لالهنيـار أمـام أول اختبـار جدي.

مل يقـع االنقسـام يف بلـد مسـتقل وضمـن نظـام سـيايس تقليـدي، أو بـني فرقـاء كانـوا 
يعملـون ضمـن هذا النظـام ويف ظروف واحـدة، بل حصل يف الواقع الفلسـطيني شـديد 
اخلصوصيـة، ويف غمـرة العمـل جلـذب قـوى وأطـراف أخـرى نشـأت مـن خـارج هذا 
النظـام وقدمت نفسـها بديـاًل منه، لـذا كان ال بد قبل انضـامم هذه القـوى واألطراف إليه 
يف العامـني 2005 و2006 االتفـاق عى القواسـم املشـرتكة، وأسـس وقواعد وأشـكال 
الرشاكـة، والعمـل املشـرتك عـى أسـاس موافقـة رضوريـة بالرشاكـة، فال عمَل مشـرتكًا 

مـع مـن ال يؤمـن بالرشاكة.
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واجهنـا بسـبب إمهـال أمهيـة االتفـاق عى مـا سـبق أن طرفـًا أراد انضواء الطـرف اآلخر 
حتـت قيادتـه، ألنـه توقـع أن حيصل عـى األغلبيـة كالعـادة، بينام يريـد الطـرف اآلخر أن 
يصبـح رشيـكًا يف نظام سـيايس طاملـا ناهضه مـن دون أن يدفـع ثمن الرشاكـة، وعى أمل 

أن يتبـوأ القيـادة يف ظـل مـأزق القيادة الفلسـطينية بعد فشـل مرشوعها السـيايس.

ويفـر مـا سـبق مـا حـدث مـن انقسـام كان حتميـًا، ومـا جـرى بعـد ذلـك حـني رأينا 
أن طرفـًا )الرئيـس وفتـح( يعطـي األولويـة السـتعادة سـيطرة السـلطة التـي يقودها عى 
قطـاع غـزة دون أن يدفـع أي يشء مقابـل ذلـك، بينام، يعطـي اآلخر الذي متثلـه »محاس« 
األولويـة السـتمرار سـيطرهتا عى قطـاع غـزة، ومراكمة إنجـازات إضافية، مثـل رواتب 
املوظفـني، واملشـاركة يف اإلطـار املؤقـت للمنظمـة دون أن تدفـع هـي اآلخـرى أي يشء 

ذلك. مقابـل 

وهنـا، مـن املفيـد التوقف قلياًل عنـد بعض النقـاط التي مل ُتطبـق يف االتفاقـات وأصبحت 
عقبـات يف طريـق إنجاز الوحـدة الوطنية:

· اإلطار القيادي املؤقت	

بالرغـم مـن أن »اتفـاق القاهـرة« ينـّص عـى أن »جلنـة تفعيـل املنظمـة« التي اُتفـق عليها 
يف »إعـالن القاهـرة« العـام 2005 سـتلعب دور اإلطـار القيـادي إىل حني عقـد املجلس 
الوطنـي، وأن هلـا صالحيـات قياديـة واسـعة حمـددة يف االتفـاق بـام ال يتعـارض مـع 
صالحيـات اللجنـة التنفيذية للمنظمـة؛ إال أن »فتح« عّطلت اجتـامع وتفعيل هذا اإلطار، 
ألنـه جيعـل »محاس« رشيـكًا يف املنظمة، وما سـيرتتب عى ذلـك من تداعيات، فلسـطينية 
وإرسائيليـة وعربيـة وإقليميـة ودولية، دون أن تتخى عن سـيطرهتا عن قطـاع غزة؛ لذلك 
لـن يعقـد هـذا اإلطار مـن دون اتفاق يشـمل تقديـم يشء مقابل مـن »محـاس«، أو اتفاق 

وطنـي يعطي لـكل ذي حـق حقه.

ينكـر بعـض عنـارص »فتـح« القياديـة أن هنـاك اتفاقـًا عـى اإلطـار القيـادي أصـاًل، بينام 
يقـول بعضهـم اآلخـر إن »اتفـاق القاهـرة« ُعقـد يف زمـن صعـود اإلسـالم السـيايس، 



48

واآلن، نشـهد هبوطهـم، ومـا كان ممكنـًا حـني ذاك مل يعـد ممكنـًا اآلن .

احلـل بسـيط، يفّعـل اإلطـار القيادي مقابـل أن تقبـل »محاس« بإهنـاء سـيطرهتا االنفرادية 
عـى قطـاع غـزة، وتقبل »فتـح« بإهناء سـيطرهتا عى النظام السـيايس، وخصوصـًا املنظمة 

والسلطة.

· تفعيل املجلس الترشيعي	

يوجـد بنـد يف كل االتفاقات يتحدث عن تفعيـل املجلس الترشيعي بعد تشـكيل احلكومة 
ونيلهـا الثقـة مـن الرئيـس، وبالرغـم من أن هـذا خمالـف للقانـون األسـايس، إال أن هذا 
البنـد مل يطبـق، خلشـية »فتح« من اسـتخدام »محـاس« ألغلبيتهـا يف املجلس الـذي انتهت 
مدتـه القانونيـة منـذ فـرتة طويلة للتحكـم يف احلكومة، أو سـحب الثقة منهـا، واألهم من 
ذلـك أن رئيـس املجلـس الذي سـيكون من »محـاس« أو مقربًا منها سـيحل حمـل الرئيس 
يف حـال وفاتـه أو اسـتقالته إىل حـني إجـراء االنتخابـات خـالل سـتني يومـًا، وإذا تعـذر 

إجـراء االنتخابات فسـيبقى رئيسـًا حتى إشـعار آخر.

وهـذا يربهـن أنه مـن دون اتفاق شـامل عى الرؤيـة والربنامـج الوطني وأسـس الرشاكة 
ال يمكـن إنجـاز الوحـدة، وإذا قامـت سـتكون هشـة ومعرضـة لالهنيـار وتكـون أشـبه 

لالنقسـام. بإدارة 

· توحيد املؤسسات واألجهزة األمنية 	

تـرى »فتـح« أن االنقسـام وقـع يف غـزة بعد قيـام »محاس«باالنقـالب، وعليها أن تسـمح 
بإعـادة تأهيـل وتوحيد املؤسسـات واألجهزة، من خـالل متكني »املسـتنكفني« من العودة 
إىل وظائفهـم، بينـام تنظر اللجنة اإلداريـة والقانونية يف أمر موظفي »محـاس« دون االلتزام 
املسـبق بتوظيفهـم. يف املقابـل، تـرى »محـاس« باسـتيعاب »املسـتنكفني« مـع املوظفـني 
املزاولـني لعملهـم. كام تـرى أنه مـن املفرتض النظـر يف إعادة بنـاء املؤسسـات واألجهزة 

يف الضفـة بنـاء عى أسـس وطنيـة مهنية.
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ويـربر هـذا الوضـع أنـه مـن دون توفـر رؤية وطنيـة حتدد أيـن تقـف القضية الفلسـطينية 
اآلن، وإىل أيـن تريـد ويمكـن أن تصـل، وكيـف تصـل إىل مـا تريـد؟؛ ال يمكـن حل أي 
معضلـة جديـة، فهنـاك فـرق بـني أننـا أمـام تسـوية أو أمـام جماهبـة، وكل واحـدة تقتيض 

سياسـة وأداء خمتلفـني.

أســباب عــدم انخــراط اجلماهيــر الفلســطينية بقــوة يف اجلهــود واملبــادرات 
واملظاهــرات الراميــة إلــى إنهــاء االنقســام واســتعادة الوحــدة الوطنيــة؟

أوالً: متتع الفصيلني الكبريين املسؤولني عن االنقسام بقوة ومجاهريية كبرية

ال تـزال حركتـا فتـح ومحـاس تتمعان بقـوة ومجاهريية كبـرية، وتسـيطر كل واحـدة منهام 
عـى سـلطة، والسـلطتان واقعتـان حتـت االحتـالل، بينـام الفصائـل األخـرى ومنظـامت 
املجتمـع املـدين ضعيفـة ومرشذمـة ومبعثـرة، إذ نراهـا مشـتتة بـني النضـال الوطنـي ضد 
االحتـالل، وبـني النضـال مـن أجـل املصالـح واحلقـوق املطلبيـة والديمقراطيـة. كـام ال 
يوجـد تيـار ثالـث قـوي قادر عـى حتريـك الشـعب ليفـرض إرادتـه بالوحدة عـى طريف 
االنقسـام وجيمـع ما بني الوطنـي والديمقراطـي. فلم تنشـأ حركات وجمموعـات جديدة 

قـادرة عـى تنظيـم وحتريـك الشـعب ضد االحتـالل واالنقسـام.

هنـاك فضـاء جديـد وجمموعـات وحتـركات جديـدة، لكنهـا ال تـزال ضعيفـة وبـال رؤية 
وال قيـادة وال برنامـج وال تنظيـم، إضافـة إىل فقدها لروافـع مالية واقتصاديـة واجتامعية.

ثانيًا: ختويف الشعب من الوحدة

مـن  الشـعب وختويفـه  بتضليـل  أطـراف خمتلفـة، حمليـة وإرسائيليـة وخارجيـة،  تقـوم 
الوحـدة، وتبيـان أهنا تعنـي للضفة تعميـم احلصار والدمـار والعدوان الذي يعيشـه قطاع 

عليها. غـزة 

يف املقابل، ال تشـعر مجاهري شـعبنا يف أرايض 48 ويف الشـتات بأهنا معنية مبارشة بالوحدة، 
ألن الوحـدة اجلاري العمل عليهـا تنحرص بتوحيد الضفـة الغربية وقطاع غزة. 
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وهـذا العامل يضيف سـببًا جديـدًا يزيد من أمهيتـه، وهو رضورة وضـع الكفاح من أجل 
الوحـدة يف سـياق أشـمل، أي يف سـياق إعـادة االعتبـار للقضيـة الفلسـطينية، وتعريـف 
املـرشوع الوطنـي بام يضمن وحـدة القضيـة واألرض والشـعب يف مجيع أماكـن تواجده، 
عـى أسـاس رؤية تتضمـن عدم قدرة أي جتمع فلسـطيني عـى حتقيق هدفـه املركزي دون 
تقـدم أو عـى حسـاب حتقيـق أهـداف التجمعـات األخـرى. فال يمكـن إهنـاء االحتالل 
مـن دون حتقيـق املسـاواة الفرديـة والقوميـة لشـعبنا يف أرايض 48، وال عى حسـاب حق 
العـودة أو غـريه مـن احلقـوق، وقـد ُجـّرب هـذا اخليـار عـرب الرتكيـز عـى إقامـة الدولة 
بصـورة منفصلـة، أو عـى حسـاب حق العـودة وحـق شـعبنا يف أرايض 48 إال أنه فشـل 

فشـاًل ذريعًا.

ثالثًا: غياب القضايا اجلوهرية وطغيان الثنائية

إن تغييـب أو تأجيـل القضايـا اجلوهريـة وطغيان الـرصاع الثنائـي الفصائيل عى السـلطة 
عـى أي يشء آخـر جعـل الوحـدة اجلاري البحـث عنها أقـرب إىل مصاحلة عشـائرية، أي 
حماصصـة واقتسـام السـلطة واملصالح واملكاسـب والوظائـف والوكاالت بـني فصيلني، 
ومـن حوهلـام مـن رشائـح مسـتفيدة مـن داخـل القطاعـني العـام واخلـاص؛ األمـر الذي 
جعـل الوحدة أقـرب إىل إدارة االنقسـام والتعايش معه بعيدًا عن الشـعب وعى حسـابه.

الدليـل عـى ما سـبق تأجيـل االنتخابات إىل إشـعار آخر، وتأجيـل البند األمنـي وتوحيد 
املؤسسـات إىل مـا بعـد االنتخابـات، وهـذا يعنـي إىل أجـل غري مسـمى؛ لذلـك الحظنا 
أن تشـكيل حكومـة الوحـدة الوطنية يف العـام 2007 وحكومـة الوفاق الوطنـي يف العام 

2014 مل يغـرّي من واقع االنقسـام شـيئًا. 

ويف هـذه املناسـبة، نحيـل هـذا األمـر إىل املطالبـني بترشيـع االنقسـام عـرب فدراليـة، أو 
بإبقـاء الوضـع عـى حالـه والربامج عـى حاهلا؛ لنبـني أن ما يطالبـون به ليس جديـدًا، بل 

معمـول بـه دون تنظـري أو ترسـيم ودون منحـه رشعية.

إذا كانـت هنـاك رؤيـة وإسـرتاتيجية، وأعيـد بناء مؤسسـات منظمـة التحريـر، وحددت 
عالقـة السـلطة باملنظمة والربنامـج الوطني، وأصبح قرار السـلم واحلرب قـرارًا وطنيًا ال 
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فئويـًا وال فرديـًا؛ فيمكن حينهـا األخذ بنظام احلكـم الالمركزي، ويمكـن أخذ األوضاع 
اخلاصـة يف كل مـن الضفـة وغزة يف احلسـبان. أي إذا كانـت هناك قيـادة موحدة ومرشوع 
وطنـي متفـق عليـه وبديـل، فيمكن بعـد ذلك التعامـل مع صيغ مرنـة. أما مـن دون توفر 

ذلـك، فـإن أي تعايش مـع االنقسـام وإدارته يسـاهم يف حتويله إىل انفصـال دائم.

هل الوحدة ممكنة؟
هنـاك مـن يقـول إن مـا يقـوم بـه مركـز مسـارات وغـريه مـن املؤسسـات أو األفـراد 
واملجموعـات مـن أعامل تسـتهدف الوحـدة ال طائل مـن ورائه، وأنه يف أحسـن األحوال 
متريـن ذهنـي مفيـد، ولكنـه يطرح رؤيـة مثالية، ويقـوم بأعامل محيـدة تبقي ملـف الوحدة 
مطروحـًا، لكنهـا ال تسـتطيع ولـن تسـتطيع حتقيق الوحـدة بسـبب اخلالفـات والعقائد، 
وعـدم اإليـامن باملشـاركة مـن طـرف مـن طـريف االنقسـام، أو مـن كليهـام، أو بسـبب 
التدخـالت اإلرسائيليـة أو اإلخوانيـة، أو تدخالت املحـاور العربية واإلقليميـة والدولية 
التـي ينتمـي إليهـا كال الطرفـني، وبالرغـم مـن وجاهـة كل مـا سـبق إال أن الوحـدة عى 

صعوبتهـا البالغـة ممكنـة لألسـباب اآلتية:

· إن كل األطـراف الفلسـطينية والقضيـة بشـكل عـام يف مأزق شـامل وعميـق، وثبت 	
بالتجربـة بأنـه ال يسـتطيع أي طـرف وحـده أن يقـود السـفينة الفلسـطينية إىل بـر 
األمـان، أو أن يدعـي أن طريقتـه أو برناجمـه أو أيديولوجيتـه تفتـح طريـق اخلـالص 
الوطنـي. فخيـار املفاوضـات الثنائيـة، وأوسـلو، والرهـان عـى أمـريكا واملجتمـع 
الـدويل واملسـرية السياسـية، وصـل إىل طريـق مسـدود، وإىل الكارثـة التـي نعيـش فيها.

يف املقابـل، فـإن طريق املقاومة املسـلحة بوصفه خيـارًا أحاديًا، والرهـان عى مرشوع 
إسـالمي أو عـى حمـاور عربيـة وإقليميـة أوصل قطـاع غـزة إىل الوضع الذي يعيشـه 
اآلن، وإىل حتويـل املقاومـة من إسـرتاتيجية طويلـة األمد إلنجاز األهـداف واحلقوق 
الوطنيـة إىل تكتيـك يسـتخدم خلدمـة أغـراض سياسـية لفصيـل أو فصائـل عـدة، 
للحفـاظ والدفـاع عـن سـلطة حمارصة تقـع حتـت االحتـالل. والدليـل أن اهلدنة مع 
االحتـالل أصبحـت هي األطـول، وجيـري التفاوض عى هدنـة طويلة األمـد مقابل 
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هـدوء ورفـع احلصـار وإقامـة ميناء وفتـح مطار.

· إرسائيل وما جتسـده من اسـتعامر اسـتيطاين عنرصي مل يغلق مرشوعـه وال يبحث عن 	
تسـوية وال يوافـق عـى إقامة دولة حتـى ضمـن األرايض املحتلة العـام 1967، وإنام 
يسـتهدف اسـتكامل حتقيق أهدافـه الرامية إىل إقامـة »إرسائيل الكـربى« أو »الكاملة« 
عـى أرض فلسـطني كـام يظهـر من خـالل الـرشوع يف ضـم األرايض املصنفـة )ج(، 
وفـرض رشوط حيـاة صعبـة عـى الفلسـطينيني لدفـع أكـرب عـدد ممكـن منهـم عـى 
الرحيـل، ومـن تبقى منهم مسـموح لـه أن يعيش ضمـن حكم ذايت مقسـم يف معازل 
منفصلـة عـن بعضهـا البعـض وحمـارصة، ويراد هلـا أن تكـون يف حرب داخليـة مثلام 
حيصـل بـني »فتح« و»محـاس«، حتـى تكون يف تصـارع دائم مـع بعضهـا، وحتتاج إىل 

محايـة إرسائيـل ودعمهـا، وتبقى حتت رمحتهـا إىل أبـد اآلبدين.

إن االحتـالل والعـدوان واالسـتيطان والعنرصيـة يسـتهدف مجيع الفلسـطينيني، وال 
يفـرق بـني فلسـطيني معتـدل وآخـر متطـرف، بني »فتـح« و»محـاس« ومسـتقل، بني 

ابـن الضفة أو غـزة أو 48 أو الشـتات.

فكـام نـرى، تتهـم إرسائيل قيـادة أبو مـازن التي قدمـت التنازالت الكـربى وحرمت 
املقاومـة املسـلحة وصّفـت بنيتهـا التحتيـة بالتطـرف ومعـاداة السـامية والتحريض، 
املناديـن  وكل  »محـاس«  إرسائيـل  تتوعـد  كـام  الديبلومـايس.  اإلرهـاب  وممارسـة 
باملقاومـة بالتصفيـة واملـوت والدمـار إذا مل تقـم بـدور احلـارس األمـني إلرسائيـل 

والضامـن السـتمرار االنقسـام.

· اسـتنزاف املراهنـة عـى املتغـريات التـي سـتأيت لصالـح هـذا الطـرف أو ذاك، بـام 	
تـؤدي إىل اهنيـار وهزيمـة الطـرف اآلخر. فقـد وصل الرهـان عى األطـراف العربية 
واإلقليميـة والدوليـة، وعـى جمـيء حكومـة سـالم يف إرسائيـل، أو إدارة أمريكيـة 
تضغـط عـى إرسائيـل، أو عـى انتصـار اإلسـالم السـيايس؛ إىل هنايتـه، واسـتنزف 

أغراضـه.
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واآلن، لدينـا أزمـة تتفاقـم عنـد الطرفـني جـراء دفـع »محـاس« ثمـن رهاناهتـا عـى 
املتغـريات العربيـة، خصوصـًا يف مرص وسـوريا، إضافة إىل تدهور عالقاهتـا مع إيران 
وسـوريا، وأصبحـت تـدرك أن حلفهـا مـع تركيـا وقطـر ال يسـاعدها عـى مقاومـة 
إرسائيـل، بـل أضحـى أحـد مربراتـه ترويضها لتقبـل بإرسائيـل وبالعالقـات اجليدة 

بـني قطـر وتركيـا وإرسائيل.

وهنـاك أزمـة تتفاقـم باسـتمرار يف عالقـات أبو مـازن العربيـة الذي يطالـب بجملة 
مـن اخلطـوات، منهـا القفز عن املبـادرة الفرنسـية عى سـوئها، مقابل خطـوة جمهولة 
تقـوم عـى تعديـل مبـادرة السـالم العربيـة، بحيـث تسـمح بحـل إقليمـي وتطبيـع 
عـريب مـع إرسائيـل دون قبوهلا بمبدأ االنسـحاب مـن األرايض الفلسـطينية والعربية 
املحتلـة، مـا سـيؤدي إىل جتـاوز القضية الفلسـطينية بتجميدهـا أو إغالقها إىل إشـعار 
آخـر، أو تصفيتها وسـط مسـاٍع لرتتيـب خالفة أبو مـازن بصورة جتعلـه يرفض ألهنا 

برحيله. تعجـل 

الوحدة املطلوبة
والتناقضـات  اخلالفـات  إزالـة  إمكانيـة  تتصـور  وال  مثاليـة  ليسـت  املطلوبـة  الوحـدة 
والتباينـات بـني الفصائـل والتجمعـات الفلسـطينية املختلفـة، بـل تسـتند إىل مـا جيمـع 
الفلسـطينيني، وإىل القواسـم املشـرتكة، وهـي كثـرية وأكـرب ممـا يفـرق. وحـدة تعـرتف 
قانـون  فالوحـدة  الوحـدة.  إطـار  يف  تنظيمهـا  عـى  وتعمـل  واخلصائـص،  باخلالفـات 
االنتصـار حلـركات التحـرر الوطنـي، ومـن دوهنـا ويف إطـار جبهـة وطنية عريضـة تأخذ 
التحديـات  جماهبـة  يمكـن  ال  احلسـبان،  يف  واملتغـريات  املسـتفادة  واخلـربات  احلقائـق 

املتاحـة. الفـرص  وتوظيـف  واملخاطـر 

إن الوحدة ممكنة ألهنا تسـتجيب ملصالح األغلبية السـاحقة من أفراد الشـعب الفلسطيني، 
لذلـك نالحـظ أن كل األطراف تنـادي بالوحـدة، وأن اجلهود مسـتمرة واالتفاقات توقع 

الشعبي. لالستهالك 
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الوحـدة املمكنـة هـي التـي تربـط الوطنـي بالديمقراطـي، واملصالـح القريبـة باملصالـح 
البعيـدة، واملعيشـية بالسياسـية، واملمكـن )بـل حتقيـق أقـى املمكنـات يف كل مرحلـة( 
باألهـداف الكـربى وباحللم الـذي ال يمكـن التخيل عنه مهـام كانت الصعوبـات وبلغت 

. ت لتضحيا ا
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الجلسة األولى

وثيقة الوحدة

السياقات السياسية واملبررات

املتحدثون:

إبراهيم أبراش: برنامج وطني إسرتاتيجي وليس مصاحلة »طريف االنقسام«

جابر سليامن: دور الشتات يف حتقيق الوحدة الوطنية وإشكالية التمثيل واملشاركة

صالح اخلواجا: احلالة الفلسطينية

تعقيب: أمحد يوسف، شادية الغول



56



57

وقائع مؤتمر »نحو رؤية شاملة إلعادة بناء الوحدة الوطنية«

 برنامج وطني إستراتيجي وليس مصالحة »طريف

االنقسام«

أ. د. إبراهيم أبراش

مقدمة
ـس وتنطلـق أيـة حماولة لوضـع برنامـج وطني إسـرتاتيجي أو رؤية شـاملة  جيـب أن تَؤسَّ
للمرحلـة القادمـة، مـن جتـاوز الوضـع الراهـن الـذي نبحـث عـن بديـل لـه، أو نسـعى 
لتصحيحـه. والربنامـج الوطنـي ليـس برنامـج احلكومة وليـس مصاحلة طريف االنقسـام، 

بـل برنامـج الـكل الفلسـطيني ملواجهة االحتـالل وإنجـاز االسـتقالل التام. 

يتضمـن، ُحَكـاًم، إمجاع القـوى السياسـية وكل فئات الشـعب عى احلاجة إىل إسـرتاتيجية 
وطنيـة أو برنامـج وطنـي جديـد، االعرتاف بـأن ما هو موجـود مرفوض، أو عـى األقل، 
ال يلبـي احلـد األدنى من متطلبات اسـتنهاض احلالـة الوطنية ومواجهة حتديـات املرحلة، 
وأيضـا يتضمـن اعرتافا بوجـود خلل يف تشـخيص االنقسـام، وبالتايل االتفاقـات املوقعة 
حـول املصاحلـة، وإال ما سـبب بقـاء هذه االتفاقـات حبيسـة النصوص، ومل تنفـذ بالرغم 

من مرور سـنوات عـى توقيعها؟ 

لـذا، فالربنامج الوطني اإلسـرتاتيجي املنشـود يفـرتض أن يتجاوز ما هو قائـم، إن مل يكن 
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بمعنـى القطيعـة، وهـو أمـر صعـب العتبـارات متعـددة، فتجديـد وجديد بام يسـتوعب 
بعـض القديـم مـن الربنامج/الربامـج القائمة، األمـر الذي يتطلـب االنتقال مـن مفهوم 
مصاحلـة طريف االنقسـام )»فتـح« و»محـاس«( إىل الوحـدة الوطنية. وليسـت االنتخابات 
ومواعيدهـا واملحاصصـة وتنظيـم األجهـزة األمنيـة ومصاحلـة حركتـي فتـح ومحـاس 

جوهـر املشـكل، كـام أن تشـكيل حكومـة توافقيـة ليس هـو احلل. 

إن اسـتمرت مكونـات النظـام السـيايس تتعامـل مـع األزمـة وكأهنـا أزمـة خـالف بـني 
»فتـح« و»محـاس« عى االنتخابـات واحلكومـة واألجهزة األمنيـة واملحاصصـة الوظيفية 
احلكوميـة، فسـتبقى املعاجلـات يف إطـار التسـوية واتفاقـات أوسـلو، أو إلدارة االنقسـام 

حتـى وإن رصحـت القـوى السياسـية غـري ذلك.

يتطلـب مـن الربنامـج الوطني اإلسـرتاتيجي التعامـل مع القضيـة كقضية شـعب، قوامه 
أكثـر مـن اثنـي عـرش مليـون فلسـطيني يف الداخـل والشـتات، دون جتاهـل األوضاع يف 
غـزة والضفـة، مثـل رفـع احلصـار عـن قطـاع غـزة، ومواجهـة االسـتيطان والتهويـد يف 

الضفـة والقـدس، واسـتحقاقات الدولة. 

احملور األول:  البرنامج الوطني اإلستراتيجي والبرنامج السياسي للحكومة
أدى االختـالط وااللتبـاس يف املفاهيـم إىل تداخـل امللفـات واملوضوعـات فيـام خيـص 
ملفـات املصاحلـة الوطنيـة، وهـو مـا أدى، بـدوره، إىل اسـتعصاء تطبيـق بنـود اتفاقـات 
الوطنـي  الربنامـج  بـني  اخللـط  اللبـس،  أو  االختـالط  هـذا  أوجـه  وأهـم  املصاحلـة. 
اإلسـرتاتيجي وبرنامـج احلكومـة، واخللـط بـني املصاحلـة الوطنيـة أو الوحـدة الوطنيـة 
مـن جانـب، واملصاحلـة بـني »فتـح« و»محـاس« عـى قاعدة إهنـاء االنقسـام الـذي جرى 
يف حزيران/يونيـو 2007 مـن جانـب آخـر. ويتـم اخللـط أيضـا بـني الربنامـج الوطنـي 
اإلسـرتاتيجي ووسـائل وأدوات العمـل السـيايس والوطنـي بشـكل عـام )مفاوضـات 
ومقاومـة وحـراك ديبلومـايس(، فهـذه أدوات للربنامـج الوطني اإلسـرتاتيجي وليسـت 

إسـرتاتيجيات بحـد ذاهتـا.
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الربنامـج السـيايس للحكومـة مـن اختصـاص احلكومـة القائمـة، سـواء كانـت حكومة 
تكنوقـراط توافقيـة أو حكومـة وحـدة وطنيـة، أو حكومة حـزب واحد. وخيتـص بتدبري 
أمـور الشـعب يف الضفـة وغـزة، والتعامـل مع املسـتجدات واالتفاقـات املوقعـة يف إطار 
عمليـة التسـوية، بـام يف ذلـك اتفاقيـة أوسـلو ورشوط الرباعيـة ... إلـخ، بـام ال خيـرج أو 
يتعـارض إسـرتاتيجيا مع الربنامـج الوطني الذي هو مـن اختصاص منظمـة التحرير بعد 
إعـادة بنائهـا. كـام أن الربنامـج السـيايس للحكومـة قـد يكون مقتـرصا عى مهـام حمددة، 

مثـال التهيئـة لالنتخابـات، وإعـادة إعامر قطـاع غزة. 

الربنامـج الوطنـي برنامـج حليـاة ومسـتقبل اثني عـرش مليون فلسـطيني، وليس لسـكان 
الضفـة وغـزة فقـط. وإذا كان مـن املمكـن لربنامـج احلكومة اخلضـوع لـرشوط الرباعية 
الدوليـة أو السـتحقاقات أوسـلو، فالربنامـج الوطنـي غـري ملـزم بذلـك، ألن الربنامـج 
السـيايس يأخـذ صفـة املؤقت زمنيا، واملـرشوط سياسـيا، بمعنى أن قيمته ومـدى االلتزام 
بـه مـرشوط بنجـاح عمليـة التسـوية السياسـية وقيـام إرسائيل بـام عليهـا مـن التزامات. 
ويف حالة فشـل التسـوية السياسـية، وحتديدا اتفاقية أوسـلو والسـلطة املنبثقة عنه، تسـقط 
قيمـة الربنامج السـيايس، ويصبح وكأنه مل يكن، ويسـتمر الربنامج الوطني اإلسـرتاتيجي 

الناظـم وامُلحدد للحقـوق الوطنية. 

هـذا التداخـل بني الربناجمـني كان وراء غرق حـوارات املصاحلة باإلشـكاالت الناجتة عن 
االنقسـام الـذي جـرى يف حزيران/يونيـو 2007 دون تفكـري عميـق بـأن هذا االنقسـام 
ليـس سـببا يف مـا يتعرض لـه النظام السـيايس الفلسـطيني مـن أزمـات، بل هـو نتيجة ملا 
قبلـه، فاالنقسـام أحـد نتائـج فشـل اتفاقيـة أوسـلو، والتسـوية التي انطلـق منهـا. كام أنه 

نتيجـة ملعادلـة إقليميـة إرسائيليـة ذات صلة بمخطط )فـوىض الربيـع العريب(. 

انشـغل اجلميـع باحلكومـة واملحاصصـة، بـل بالرواتـب واملعابـر ومشـكلة الكهربـاء، 
وكلهـا قضايـا ُتبقي اجلميـع يف دائرة حسـابات الربنامج السـيايس وسـلطة احلكـم الذايت 
واتفاقيـة أوسـلو، أو إدارة االنقسـام. وقليـل مـن جلسـات احلـوار كان ذا صلـة باحلـوار 
اإلسـرتاتيجي حـول الربنامج الوطنـي، ويف كثري من األحيـان كانت األطـراف املتحاورة 
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تقـدم تنازالت شـكلية، وتتوافق عى صياغـات مبهمة وغري جادة حـول عنارص الربنامج 
الوطنـي )املقاومـة والدولة والرشعيـة الدولية( لُتجني مكاسـب، ولو شـكلية، فيام يتعلق 
بالسـلطة واحلكومـة ومنافعهـام، أو لكسـب الوقـت حتى تنضـج رشوط نجـاح املرشوع 
اخلـاص لـكل منهـا، أو يف املراهنـة عـى أن تطـورات األحـداث الداخليـة واإلقليمية قد 

ُتضعـف الطـرف الثـاين أو تلغيـه من سـاحة العمـل الوطني. 

كانـت السـلطة واحلكومـة ومنافعهـام حتـوم عـى رؤوس املتحاوريـن، كـام كانـت برامج 
الوطنـي  الربنامـج  أمـا  للطرفـني،  بالنسـبة  حـارضة  اخلارجيـة  واألجنـدة  املشـاريع 
خـارج  التفكـري  وعـى  الوطنـي  القـرار  اسـتقاللية  عـى  يؤَسـس  الـذي  اإلسـرتاتيجي 
الصنـدوق – اتفـاق أوسـلو واسـتحقاقاته، والسـلطة ومنافعهـا – فقليـال مـا كان يشـغل 

املتحاوريـن.  تفكـري 

الربنامـج الوطني برنامج إسـرتاتيجي، أو يعرب عن رؤية إسـرتاتيجية للقضية الفلسـطينية. 
واإلسـرتاتيجية رؤيـة وختطيط ومنهج يف العمل حتيـط بكل املصالح الوطنيـة، وما هيددها 
مـن خماطـر. تربـط احلـارض باملـايض، وتسـترشف املسـتقبل، وتنطلـق مـن رؤيـة علميـة 
للواقـع بكل مكوناته وتشـابكاته السياسـية واالجتامعيـة واالقتصادية، حمليـا ودوليا. إهنا 
فـن التوفيـق بـني اإلمكانـات الوطنية بـكل مكوناهتـا من جانـب، واألهداف مـن جانب 

آخر.

هذه اإلسـرتاتيجية هي األسـاس الـذي تقوم عليه سياسـات الدول والكيانات السياسـية 
العقالنيـة. اإلسـرتاتيجية تؤَسـس عـى املصلحة الوطنيـة العليا، أو ثوابت األمـة التي هي 

حمل توافـق وطني، وال ختضـع ألالعيب السياسـيني ومناوراهتم. 

يرتبـط وضـع برنامـج وطنـي إسـرتاتيجي ارتباطـا وثيقـا بوجـود مؤسسـة قيـادة جامعة 
وفاعلـة، ومـا يميز القيادة كمؤسسـة عن رجـال السياسـة والزعامء العابريـن أو املتطفلني 
عـى الشـأن السـيايس، أنـه يف األوىل يتـم االشـتغال يف إطار رؤيـة إسـرتاتيجية للمصالح 
القوميـة العليـا، فيـام يشـتغل اآلخـرون ضمـن رؤيـة ضيقـة ترتبـط باملصالح الشـخصية 
واحلزبيـة الضيقـة، وهدفهم السـلطة ومنافعهـا. ويعترب األولـون أن السـلطة أداة لتحقيق 
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مصالـح األمـة، بينـام يعتـرب اآلخـرون السـلطة هدفا بحـد ذاته، وقـد يضحـون بمصالح 
األمـة مـن أجل السـلطة ومـا تـدره عليهم مـن منافع. 

تصبـح أيـة ممارسـة سياسـية مـن دون برنامج وطنـي نوعا من العبـث والتهريـج، أو جمرد 
إدارة يوميـة لشـؤون النـاس، ولألزمـات السياسـية، دون إمكانيـة لالنتقـال مـن إدارة 

حلها.  إىل  األزمـة 

إن الشـعوب اخلاضعـة لالحتـالل حركاهتـا التحرريـة أحوج مـا تكـون إىل برنامج وطني 
إسـرتاتيجي ملواجهـة االحتالل. وأهم مكونـات الربنامج الوطني اإلسـرتاتيجي حلركات 
التحـرر الوطنـي هو توافـق غالبية الشـعب والكيانات السياسـية عى األهـداف الوطنية، 
وعـى الوسـائل أو األدوات التـي تضمن حتقيقهـا. ودائام يرتبـط نجاح أو فشـل الربنامج 
الوطنـي ليـس باختـالل موازين القوى مـع العدو، بل بمدى وجود مؤسسـة قيـادة قادرة 

عى تعبئة الشـعب وحشـده حـول برناجمها الوطنـي، ويف وجود وحـدة وطنية.

مـن  الراهنـة،  الفلسـطينية  احلالـة  يف  اإلسـرتاتيجي،  الوطنـي  الربنامـج  غيـاب  يـربز 
خـالل غيـاب التوافـق عـى األهـداف العليـا أو الثوابـت، واالختـالف حول الوسـائل، 
واالختـالف يف حتديـد معسـكر األصدقـاء ومعسـكر األعـداء. وأدى هـذا الغيـاب إىل 
فشـل معمـم عى كافـة األصعـدة، وإىل حالة تيه سـيايس تتخبط فيـه كل مكونـات النظام 
السـيايس، وخصوصـا بعـد انقـالب حركـة محـاس عـى منظمـة التحريـر والسـلطة يف 
حزيـران/ يونيـو 2007، وفصـل غـزة عـن الضفة. لـذا، فإن حالة الفشـل والشـلل التي 
تصيـب القضيـة الفلسـطينية ليسـت قـدرا مـن السـامء وال تعـود إلرسائيل فقـط. فالقدر 
حمايـد يف الشـؤون السياسـية، وإرسائيـل، وإن كانـت عـدوا قويـا، إال أن حركـة التحـرر 

الفلسـطينية مـا وجـدت إال ملواجهتـه، وليـس لتربيـر عجزهـا بوجـوده.

ويعـود اخللـل إىل غيـاب إسـرتاتيجية فلسـطينية ُمصاغة يف برنامـج وطني توافقي، سـواء 
ملرحلـة التحـرر الوطني وملتـزم بمقتضياهتا، أو ملرحلـة بناء الدولة ويلتزم باسـتحقاقاهتا، 

أو اجلمع بـني املرحلتني. 
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التـي قامـت عـى أساسـها  التباعـد الزمنـي مـا بـني مرحلـة التحـرر الوطنـي  يف ظـل 
الراهـن بـام  القـرن املـايض، والواقـع  الفلسـطينية منتصـف سـتينيات  احلركـة الوطنيـة 
دمهتـه مـن متغـريات عربيـة ودوليـة وفلسـطينية، وعى رأسـها االنقسـام، ويف ظـل تعدد 
اإلسـرتاتيجيات اإلقليميـة والدوليـة املتصارعـة حـول املنطقـة العربيـة، ويف جوهرهـا 
القضيـة الفلسـطينية؛ يتطلـب األمر برناجمـا وطنيا إسـرتاتيجيا متعدد املسـارات، ال يقطع 
مـع مرحلـة التحرر الوطنـي، ولكن يف نفـس الوقت ينفتح عى مسـارات جديـدة للعمل 

 . يس لسيا ا

إن كان جيـوز القـول بـأن االختالف عى األهـداف ووسـائل حتقيقها أمر حمايـث للحركة 
الوطنيـة الفلسـطينية منـذ سـنواهتا األوىل، نظـرا خلصوصيـة القضيـة الوطنيـة مـن حيث 
إذ  العـريب - اإلرسائيـيل،  الـرصاع  التارخييـة والدينيـة، وتداخلهـا مـع قضايـا  أبعادهـا 
مل تسـتقر منظمـة التحريـر عـى برناجمهـا الوطنـي األول سـوى سـنوات قالئـل؛ إال أن 
اختالفـات تلـك احلقبـة كانـت يف بيئـة عربيـة ودولية تسـمح بشـكل مـن اإلسـرتاتيجية 
الواحـدة التـي تسـمح بالتعايـش بني القـوى املختلفة داخل منظمـة التحرير. كـام أن عدم 
وجـود سـلطة ومغانـم سـلطة آنـذاك كان حيد مـن إمكانيـة تصعيـد اخلالفـات إىل درجة 

الدموي.  االقتتـال 

بعيـدا عـن الشـعارات الكبـرية واأليديولوجيـات املخادعة والوعـود الرباقة، فـإن العمل 
السـيايس الفلسـطيني ومنـذ التعاطـي مـع عمليـة التسـوية السياسـية يشـتغل مـن دون 
برنامـج وطنـي واضـح املعـامل، األمـر الـذي أدى إىل حالـة التيـه السـيايس املعممـة، مـن 
املواطـن العـادي حتـى املسـؤول والقيـادي، مـن السـلطة وفصائـل منظمـة التحريـر إىل 
حركـة محـاس، وأصبحـت البوصلـة السياسـية بال اجتـاه عند اجلميـع، ومل يعـد باإلمكان 
إخفـاء احلقيقـة، وخصوصـا بعـد انقـالب »محـاس« عـى السـلطة ومنظمـة التحريـر يف 

حزيـران/ يونيـو 2007. 
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احملور الثاني : رؤية شمولية للبرنامج اإلستراتيجي الوطني

ألن الربنامـج الوطنـي برنامـج الـكل الفلسـطيني، فإنـه يسـتهدف كل مكونـات النظـام 
السـيايس مـن الرئاسـة حتى األحـزاب. ونظـرا ألن مكونـات النظـام السـيايس جزء من 
األزمـة، بـل سـبب رئيـس هلـا، فهـي غـري مؤهلـة وحدهـا لوضـع برنامـج وطنـي. لذا، 
فالربنامـج الـذي نقـرتح، أو مـا يقرتحه آخـرون، جيب أن ُيعتمـد من خالل مؤمتر شـعبي 

عـام إن أمكـن، وإال مـن خـالل )اإلطـار القيـادي املؤقـت( كام سـنوضح. 

أوال: جملس تأسييس لإلرشاف عىل وضع وتنفيذ الربنامج الوطني 

ونحـن نفكـر يف وضـع برنامـج وطني، نسـتحرض مـا جـرى يف مرص وتونـس حول  	
تشـكيل جملـس تأسـييس. كـام يمكـن االسـتفادة مـن جتربـة الـوالدة الثانيـة ملنظمـة 
التحريـر العـام 1968. يف مجيـع هـذه احلـاالت، كان النظـام السـيايس يمـر بمرحلة 
انتقاليـة صعبـة، وحيتـاج إىل نـوع مـن العدالـة االنتقاليـة تتجسـد بدايـة يف برنامج أو 
ميثـاق وطنـي حمـل توافق غالبيـة مكونات الشـعب الفلسـطيني. وسـيكون الربنامج 
الوطنـي بمثابـة دسـتور مؤقت للشـعب الفلسـطيني للمرحلـة االنتقاليـة، وإىل حني 

قيـام الدولة الفلسـطينية املسـتقلة. 

التأكيـد عـى أن االنتخابات مصـدر الرشعية ألي نظام أو كيان سـيايس، وبالتايل، من  	
املهـم أن جُتـدد رشعية النظام السـيايس بكل كياناته ومسـتوياته، الرئاسـية والترشيعية 

والبلديـة، مـن خالل االنتخابات  وفـق النظام االنتخـايب امُلتفق عليه. 

 يف حالـة تعـذر إجـراء االنتخابـات، يمكـن توسـيع اإلطار القيـادي املؤقـت ملنظمة  	
التحريـر الـذي اُتفـق عليـه يف القاهـرة والدوحـة، مـن خـالل إرشاك ممثلـني عـن 
مؤسسـات املجتمـع املـدين، واالحتـادات الشـعبية، وشـخصيات وطنيـة أكاديميـة 
ومهنيـة مـن الداخـل واخلـارج، ليصل العـدد ما بـني مائة ومخسـني ومائتـني. ويقوم 
اإلطـار القيـادي ملنظمة التحريـر بالتوافق عى األعضـاء اجلدد، عى أن ال تزيد نسـبة 
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ممثـيل األحـزاب والفصائـل عـن نصـف أعضـاء اإلطـار القيـادي اجلديد. 

يصبـح اإلطـار اجلديـد بمثابـة )جملـس تأسـييس( يتكفـل بعملية إعـادة بنـاء وتفعيل  	
منظمـة التحريـر كـام نصـت عـى ذلـك وثائـق الوفـاق الوطنـي، وورقـة املصاحلـة 
الوطنـي. ويمكـن  الربنامـج  أو  املنظمـة،  ميثـاق  املرصيـة. ويشـمل ذلـك صياغـة 
االسـتئناس بوثيقـة الوفاق الوطني هبذا الشـأن. ويمكن هلذا املجلـس أيضا أن يقرتح 
مسـمى بديـال ملنظمة التحريـر إن لزم األمـر، ويتم مراسـلة األمم املتحـدة واملنظامت 
اإلقليميـة والعربيـة العتامد املسـمى اجلديـد، إضافـة إىل إعادة صياغـة وحتديد عالقة 
منظمـة التحريـر بالسـلطة الوطنية، وبالدولـة التي تـم اعتامدها كمراقـب يف اجلمعية 

العامـة لألمـم املتحدة.

يقـوم اإلطـار اجلديد )املجلس التأسـييس(، يف حالة تعذر إجـراء انتخابات، بانتخاب  	
اللجنـة التنفيذيـة ملنظمـة التحريـر. وهـذه بدورهـا تنتخـب رئيـس اللجنـة التنفيذية 
للمنظمـة، أو يكـون العضـو احلاصل عـى أعى األصـوات، ويكون يف نفـس الوقت 

فلسـطني.  دولة  رئيس 

يتـم إسـناد مهمـة أمـني رس اللجنـة التنفيذيـة للمنظمـة ملـن يـيل الرئيـس مـن حيث  	
احلصـول عـى عـدد األصـوات، أو بالتوافق، فـإن كان الفائـز مثال من »فتـح« يكون 

النائـب مـن »محـاس«، أو أي مـن األحـزاب األخـرى، والعكـس صحيح. 

تنبثـق عـن املجلـس التأسـييس جلنة )امليثـاق( مكلفـة بتعديل ميثـاق منظمـة التحرير  	
ووضـع الربنامـج الوطني. 

ثانيا: مؤسسة الرئاسة وشؤون املفاوضات 

مـع أن األمـر يدخـل يف املجـال املحفـوظ للرئيـس، إال أنـه جيـب وضـع وضبـط  	
املعايـري التـي بمقتضاها يتـم تعيني مستشـاري الرئيـس، مع حتديـد اختصاصات كل 

مستشـار، وأن يتـم تشـكيل جملـس مستشـاري الرئيـس داخـل مؤسسـة الرئاسـة. 
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فصـل الرئاسـات عـن بعضهـا البعض )رئاسـة السـلطة، رئاسـة حركة فتح، رئاسـة  	
منظمـة التحرير، رئاسـة الدولـة(، حتى يكون هنـاك هامش ملنظمـة التحرير للتحرك 

خارج االسـتحقاقات وااللتزامـات املفروضة عى السـلطة. 

إعـادة تشـكيل طاقـم املفاوضـات وإسـرتاتيجية التفـاوض مـع الوضوح والشـفافية  	
بـكل مـا يتعلـق باملفاوضـات، مما يتطلـب تغيـري طاقم املفاوضـات، وأن يضـم فريق 
التحريـر  املفاوضـات شـخصيات وطنيـة مسـتقلة، وأعضـاء مـن فصائـل منظمـة 

نفسـها.  الفصائل  ختتارهـم 

ألن املفاوضات ليسـت إسـرتاتيجية بحـد ذاهتا، بل جـزء من اإلسـرتاتيجية الوطنية،  	
فيجـب رفدها بمقاومة سـلمية شـعبية ملتزمـة باحلل السـلمي، وبالرشعيـة الدولية، 
وخاضعـة لتوجيـه وإرشاف منظمـة التحرير الفلسـطينية، أو اإلطار القيـادي اجلديد.

ثالثا: املصاحلة الوطنية ومنظمة التحرير

حتتـاج املصاحلـة الوطنيـة احلقيقيـة إىل التوافـق بداية عـى برنامج وطني إسـرتاتيجي  	
متعـددة املسـارات، يتـم التوصـل إليـه، إمـا مـن خـالل مؤمتـر شـعبي عـام، أو مـن 

خـالل مؤمتـر تأسـييس ينبثـق عـن اإلطـار القيـادي املوحـد اجلديد.

حتتـاج املصاحلـة الوطنيـة احلقيقيـة إىل مصاحلـات تسـبق املصاحلـة الوطنيـة: مصاحلة  	
وبـني فصائلهـا،  الفلسـطينية  التحريـر  منظمـة  داخـل  داخليـة، مصاحلـة  فتحاويـة 

مصاحلـة بني قـوى اليسـار. 

يف حالـة تعثـر املصاحلة اإلسـرتاتيجية وتفعيـل اإلطار القيادي املؤقـت، جيب إصالح  	
منظمـة التحريـر بمكوناهتـا القائمة، مـن خالل تغيري بعـض أعضاء اللجنـة التنفيذية 
ملنظمـة التحريـر بالتوافـق بـني مكونـات منظمـة التحريـر، وكذلك أعضـاء املجلس 
الوطنـي، ذلـك أن كثـريا مـن هـؤالء مل يعـد وضعهـم الصحـي وتقدمهم بالسـن أو 
القيـادة يف هـذا  بَِتحُمـل مسـؤولية  مشـاغلهم وارتباطاهتـم اخلارجيـة يسـمح هلـم 

العصيب.  الوقـت 
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احلاليـة،  	 ومكوناهتـا  صيغتهـا  يف  املنظمـة  ودوائـر  مؤسسـات  واسـتنهاض  تفعيـل 
وخصوصـا دائـرة شـؤون الالجئـني التـي تعيـش حالة مـن املـوات، ودائـرة العلوم 
والثقافـة، ودائـرة العالقـات القوميـة، مـع إلغـاء أو إعـادة النظـر يف بعـض الدوائـر 

األخـرى.  واملؤسسـات 

رابعا: الدولة الفلسطينية 

مـع أن حـل الدولتـني فيـه انتقـاص مـن احلقـوق التارخييـة للفلسـطينيني عـى كامل  	
كامـل  بتحريـر  تسـمح  ال  واملحليـة  والعربيـة  الدوليـة  الظـروف  وأن  فلسـطني، 
القـوى  كل  أن  إىل  إضافـة  الفكـرة،  هبـذه  قبـوال  أكثـر  بـدا  العـامل  وألن  فلسـطني، 
السياسـية الفلسـطينية مل تطرح رسـميا تصـورا أو حال بديـال قابال للتنفيـذ، بل هناك 
ختوفـات مـن دولـة يف قطـاع غـزة فقـط؛ فـإن هذا احلـل يبـدو حـال يمكـن التعامل 
معـه، إذ يتضمـن فرصة قيام دولة فلسـطينية يف الضفـة وغزة، بالرغم مـن التحديات 
الكبـرية التـي تواجـه صريورتـه واقعـا، وخصوصا من طـرف إرسائيل التـي تواصل 

االسـتيطان يف أرايض الدولـة املنشـودة. 

حتـى ال يتـم توظيـف االنقسـام إلجهـاض فرصـة الدولـة الفلسـطينية املسـتقلة يف  	
الضفـة وغـزة عـى يـد الفلسـطينيني أنفسـهم، وألنـه يبـدو أن االنقسـام والفصـل 
اجلغـرايف سـيطول، يمكـن التفكـري بدولـة فلسـطينية احتاديـة )فدراليـة( ما بـني غزة 

والضفـة.

خامسا: احلكومة 

تتطلـب املصلحـة الوطنية وجـود حكومة وحدة وطنيـة، نظرا ألننا ما زلنـا يف مرحلة  	
التحـرر الوطني. وحتـى يف حالة إجراء انتخابـات جيب أن َينتج عنهـا حكومة وحدة 

وطنية بغـض النظر عن احلـزب الفائز. 

ُيكلـف اإلطـار القيـادي امُلوحـد بتشـكيل حكومـة وطنية توافقيـة تقوم بتسـيري أمور  	
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الشـعب يف قطاع غزة والضفـة، والتهيئة إلجراء انتخابات رئاسـية وترشيعية وبلدية، 
خـالل املرحلة االنتقاليـة الراهنة، إىل حـني قيام الدولة املسـتقلة. 

ُيكلـف اإلطـار القيـادي املوحـد اجلديـد بتشـكيل احلكومـة االحتاديـة مـن خـالل  	
حمليتـان  حكومتـان  بجانبهـا  وُتنتخـب  والـرتايض،  بالتوافـق  أو  داخلـه  انتخابـات 

إقليميتـان يف الضفـة والقطـاع ختضعـان لدسـتور، أو قانـون أسـايس واحـد. 

إنشـاء وزارة جديـدة ختتـص بشـؤون املغرتبـني )الفلسـطينيون يف اخلـارج( بـام ال  	
يتعـارض مـع اختصـاص واسـتمرار عمـل دائـرة شـؤون الالجئـني التابعـة للمنظمـة. 

سادسا: السلطة الوطنية

خـالل أكثـر مـن عقديـن مـن وجـود السـلطة الوطنيـة، وبالرغـم ممـا وصلـت إليـه  	
مـن ضعـف، إال أهنـا أقامت مؤسسـات جيـب توظيفهـا والبنـاء عليها يف بنـاء الدولة 

 . لفلسطينية ا

مبـارشة االنتقال من سـلطة حكـم ذايت إىل سـلطة وحكومـة الدولة الفلسـطينية، من  	
خـالل إجـراءات متدرجـة عـى األرض، كإعـادة النظـر يف آليـات التنسـيق األمني، 
إجرائهـا،  القادمـة، يف حالـة  االنتخابـات  تكـون  وأن  االقتصـادي،  والربوتوكـول 
لربملـان دولـة وليـس ملجلـس حكـم ذايت، واحلكومـة حكومـة دولة فلسـطني وليس 
حكومـة سـلطة حكـم ذايت. وهـذه األمـور تـم املوافقـة عليهـا يف االجتـامع األخـري 

للمجلـس املركـزي ملنظمـة التحرير.

تفعيـل هيئة الرقابـة العامة وهيئة مكافحة الفسـاد والنيابة العامة، ومتكينها بالوسـائل  	
واألدوات البرشيـة واملاديـة والصالحيـات ملحاربـة الفسـاد، وخصوصـا يف مواقـع 

املسـؤولية العليـا، حيـث يامرس الفسـاد وتغيب املسـاءلة دون حسـيب أو رقيب. 

سابعا: العالقات اخلارجية 

تشـكيل معهد للديبلوماسـية الفلسـطينية، ووضع إسـرتاتيجية للعمـل الديبلومايس،  	
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ومعايـري موضوعية لتعيني السـفراء وممثيل فلسـطني يف املنظامت واملؤسسـات الدولية 
واإلقليمية. 

الـدول  	 عـى  اخلارجـي  العمـل  اقتصـار  وعـدم  الشـعبية،  الديبلوماسـية  تفعيـل 
الرسـمية.  واملؤسسـات 

اسـتعادة العالقـات الشـعبية مـا بـني الشـعب الفلسـطيني ممثـال بمنظمـة التحريـر  	
والدولـة الفلسـطينية، والشـعوب العربيـة واإلسـالمية، مـن خـالل تفعيـل مجعيات 
مسـاندة الشـعب الفلسـطيني التـي تشـكلت يف السـبعينيات، ولعبـت دورا مهـام يف 

توثيـق العالقـة بـني القضيـة الفلسـطينية والشـعوب العربيـة. 

إنشـاء أو تنشـيط املراكـز الثقافيـة الفلسـطينية يف كل دول العـامل، سـواء كانـت هـذه  	
املراكـز ملحقـة بالسـفارات، أو منفصلـة عنهـا. 

ثامنا: قضية الالجئني 

قـرار عودة الالجئني الفلسـطينيني رقـم 194 الصادر بتاريـخ1948/12/11 ليس  	
قـرارا فلسـطينيا، بـل قـرار دويل، لذا ليـس مطلوبا من الفلسـطينيني إلغاء قـرار أممي، 
ر بأن القـرار األممـي 3379 الصادر العـام 1975  ومـن اخلطـأ فعل ذلـك. وهنـا ُنَذكِّ
عـن اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة الـذي يعتـرب الصهيونيـة شـكال مـن أشـكال 

العنرصيـة والتمييـز العنـرصي مل يتـم إلغـاؤه إال بقرار صـادر عن نفـس اجلمعية. 

دخـول منظمـة التحريـر ملـرشوع التسـوية السياسـية يف مدريد وأوسـلو عى أسـاس  	
القـرار 242 الصـادر عـن جملـس األمـن بعد حـرب حزيـران 1967، الـذي حتدث 
عـن حـل عـادل لقضيـة الالجئـني وليس عـن حـق العـودة، ال ُيلغـي أو ينتقص من 
قيمـة القرار 194، ما دامت التسـوية وصلت إىل طريق مسـدود، بسـبب عـدم التزام 

إرسائيـل بام عليهـا من اسـتحقاقات بمقتـى اتفاقية أوسـلو. 

قـرار 194 الصـادر العـام 1948 جـاء بعد قـرار التقسـيم العـام 1947 الذي ينص  	
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عـى قيـام دولتـني واحـدة عربيـة وأخـرى لليهـود، والفقـرة اخلاصـة بالالجئـني يف 
القـرار الصـادر عـن جملـس األمـن جـاءت بعـد الفقـرات التـي تطالـب إرسائيـل 
باالنسـحاب مـن األرايض املحتلـة وحتقيق السـالم، وهو ما تـم التأكيد عليـه يف قرار 

جملـس األمـن رقـم 338 الصـادر العـام 1973. 

تتابـع املؤسسـات الرشعيـة السـيادية للدولـة الفلسـطينية املسـتقلة تنفيذ قـرار 194  	
والقـرارات األخـرى ذات الصلـة بقضيـة الالجئـني. 

التأكيـد عـى حـق عـودة الالجئني مـع عدم اخلـوض يف حلـول لقضيـة الالجئني إال  	
بعد قيـام الدولة الفلسـطينية ذات السـيادة. 

تاسعا: املقاومة 

ليـس من حـق أية وثيقـة أو جهـة فلسـطينية أو اتفاقات توقعهـا السـلطة الوطنية، أو  	
حركـة محـاس، أو أيـة جهـة أخـرى أن تلغـي أو تترصف باحلـق بمقاومـة االحتالل، 

ألنـه حـق طبيعي وقانـوين نصـت وأكدت عليـه الرشعيـة الدولية. 

يؤكـد الربنامـج الوطنـي عى احلـق باملقاومة اعتـامدا عى قـرارات الرشعيـة الدولية،  	
وميثـاق األمـم املتحـدة الـذي منـح الشـعوب احلـق يف الدفـاع عـن النفـس، عى أن 
يـرتك للقيـادة اجلديـدة وللحكومـة الوطنيـة حتديد طرق ووسـائل ممارسـة هـذا احلق. 

جيـب أن مُتـارس املقاومـة يف إطـار اإلسـرتاتيجية الوطنيـة وليـس بشـكل فصائـيل،  	
ويمكـن أن تقـرر حكومـة الوحـدة الوطنيـة يف ظـل عمليـة سياسـية تفاوضيـة جادة 

شـكل املقاومـة السـلمية الـذي يدعـم العملية السـلمية. 

مـن حـق القيـادة الوطنية اجلديـدة وحدها الدخـول يف اتفاقـات هتدئة قصـرية املدى  	
املفاوضات.  فـرتة  خالل 

عنـد قيـام الدولـة املسـتقلة حُتـّل مجيـع اجلامعـات والكتائـب املسـلحة، وُيدمـج َمـن  	
يرغـب مـن مَحَلـة السـالح يف القـوات املسـلحة الفلسـطينية. 
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إىل حـني قيـام الدولـة الفلسـطينية املسـتقلة ذات السـيادة، خَتَْضـُع مجيـع امليليشـيات  	
والكتائـب املسـلحة لوزيـر داخليـة حكومـة الوحـدة الوطنيـة، أو ملجلـس جديـد 
التحريـر  منظمـة  فصائـل  كل  مـن  ُيشـّكل  الفلسـطيني(  املسـلح  )الكفـاح  يسـمى 

ـق مـع وزيـر الداخليـة.  اجلديـدة، وُينسِّ

عارشا: االنتخابات 

التأكيد عى مبدأ االنتخابات كأهم مصادر الرشعية السياسية.  	

الشـتات  	 خصوصيـة  االعتبـار  بعـني  يأخـذ  لالنتخابـات  مـرن  فلسـطيني  قانـون 
فلسـطينية.  غـري  لسـلطات  وخضوعـه  الفلسـطيني 

يمكن للتوافق أن حيل حمل االنتخابات يف حالة تعذر إجرائها.  	

جيب التوافق عى أسس الربنامج الوطني الشمويل قبل اللجوء إىل االنتخابات.  	

جيـب ربـط االنتخابـات املحليـة ببقيـة مسـتويات االنتخابـات الترشيعيـة وانتخاب  	
املجلـس الوطنـي اجلديـد، بحيث تلتـزم األطـراف املشـاركة يف االنتخابـات املحلية 

باملشـاركة يف االنتخابـات الترشيعيـة يف مواعيـد حمددة مسـبقا.

خامتة 
إن مل يتـم تـدارك األمـر باالتفـاق عى برنامـج وطني إسـرتاتيجي كمرجعية لعمـل النظام 
السـيايس الفلسـطيني يف ظـل املتغـريات العربية والدوليـة املفتوحة عـى كل االحتامالت؛ 
فستسـتمر القضيـة الفلسـطينية يف حالـة تيـه، وينزلـق النظـام السـيايس نحـو مزيـد مـن 

. لتفكك ا

حركـة فتـح ومنظمـة التحريـر لـن تبقيـا موحدتـني، وستسـريان نحـو مزيـد مـن التآكل 
والتخبـط. وكذا احلال بالنسـبة للسـلطة الوطنية التي سـتتحول إىل جـايب رضائب وُمقدم 
خدمـات للمواطنـني، وهـي مهـام ُيفـرتض أهنـا مـن مهـام ومسـؤولية دولـة االحتالل، 
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دون أي مضمـون وطنـي حتـرري. كـام ستشـهد حركـة محـاس مزيـدا مـن االنحسـار، 
السـلطة  يف  توغلـت  كلـام  اسـتبدادي  شـمويل  حكـم  إىل  والتحـول  الشـعبية،  وفقـدان 
واحلكـم واسـتمرت ملتزمـة بالتهدئـة. وقـد تشـهد انقسـامات داخليـة، وخصوصا بني: 
تيـار وطنـي، وتيار أممـي مرتبط بجامعة اإلخوان املسـلمني، وتيار سـينحو نحـو التطرف.

بطبيعـة احلـال، لن يكـون مصري بقيـة القوى السياسـية أفضل، وقد نشـهد ظهـور العديد 
مـن التيـارات أو األحـزاب بمسـميات املسـتقلني، أو أية مسـميات أخـرى يقودها رجال 
أعـامل ورجـال ديـن، إال أن هذه القوى لن تشـكل اسـتنهاضا للحالة الوطنية، بل سـتزيد 

مـن التيـه ومن فـرص تدخل أطـراف خارجية. 

التخوفـات األكثـر مأسـاوية، فقـدان ما تبقـى من الضفـة، وقد نشـهد قريبا دولنـة لقطاع 
غـزة تـؤدي إىل حـرب أهلية حول السـلطة واحلكم. فإرسائيـل لن مُتِكن الفلسـطينيني من 
دولـة ذات سـيادة يف الضفـة الغربيـة، ولـو عـى جزء منهـا، لذا سـتعمل عى خلـق املناخ 
املناسـب لفتنـة وحـرب أهليـة يف القطاع، كام سـبق وهيـأت املناخ لــ )االنقـالب( الذي 
أقدمـت عليـه حركـة محـاس. حـرب أهليـة حول َمـن حيكم قطـاع غـزة: حركة فتـح، أم 
حركـة محـاس؟ وقـد تشـارك مجاعات أخـرى يف هـذه احلرب، كام سـيكون للعمـالء دور 

مهـم يف هـذه الفتنة. 

سـكوت إرسائيـل عـن حكم محـاس يف قطاع غزة ليـس قبوال هنائيـا أو موقفا إسـرتاتيجيا 
وليـس عجـزا، بـل هلـدف تكتيكـي. وعندمـا تشـعر إرسائيـل بأهنـا حققـت هدفهـا مـن 
االنقسـام، وسـيطرت عـى الضفة سـيطرة كاملـة، وأهنت وجود السـلطة كسـلطة وطنية 
حقيقيـة، أو قـررت إهناءهـا؛ فسـتنقل إرسائيـل املعركـة لقطـاع غـزة، وهنـاك نخـب من 
داخـل حركـة محـاس ومـن خارجهـا تراودهـا شـهوة حكـم غـزة بمعـزل عـن املـرشوع 
الوطنـي، بـل عى حسـابه، وهـي مسـتعدة للقتال والقتـل دفاعا عـن مصاحلها وشـهوهتا 

يف السـلطة، أو خدمـة ألجنـدة خارجية. 
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 دور الشتات يف تحقيق الوحدة الوطنية وإشكالية

التمثيل واملشاركة

جابر سليمان

تقدمي
شـّكلت والدة منّظمـة التحريـر الفلسـطينية يف العـام 1964 خطـوة حاسـمة عـى طريق 
إعـادة بنـاء احلركـة الوطنيـة الفلسـطينية املعـارصة، بعـد أعـوام قليلـة نسـبيًا من تشـتت 
املجتمـع الفلسـطيني وجتزئـة حركتـه السياسـية جـّراء النكبـة. برهنـت تلـك اخلطوة عى 
حيويـة الشـعب الفلسـطيني وقدرتـه الفائقـة عـى االنبعـاث، كطائـر الفينيـق، مـن رماد 
النكبـة مـن أجـل إعـادة تنظيـم نفسـه، وإطـالق شـكل جديـد حلركتـه الوطنيـة يف ظـل 

رشوط الشـتات القاسـية، وإمالءاتـه املغايـرة متامـًا لـرشوط مرحلـة مـا قبـل النكبة.

ويف العـام 1968، وكـام هـو معلـوم، متكـن محلـة البنـادق مـن حركـة فتـح والفصائـل 
الفلسـطينية التـي توالـدت يف أعقـاب هزيمـة 1967 وتبنـت هنـج الكفـاح املسـلح مـن 
»االسـتيالء« عـى منّظمة التحرير الرسـمية، واسـتبدال ميثاقهـا القومي بامليثـاق الوطني، 
حاسـمة بذلـك ازدواجيـة املنظمة/الفصائل املسـلحة. ومنذ ذلك احلـني أصبحت منظمة 
التحريـر الشـكل اجلديد املوحـد للحركة الوطنيـة الفلسـطينية، مع ما شـهدته املنظمة من 
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حتـوالت حاسـمة يف خطاهبـا الفكـري والسـيايس، بـدءًا بتبنـي الربنامج املرحـيل يف العام 
1974، ومـرورًا بإعالن االسـتقالل يف العام 1988، وتوقيع اتفاق أوسـلو وقيام سـلطة 
احلكـم الـذايت االنتقـايل يف العامـني 1993 و1994، وصـوالً إىل التوجـه نحـو األمـم 
املتحـدة بطلـب قبـول فلسـطني دولـة غـري عضو/مراقـب يف املنظمـة الدوليـة )2011-

.)2012

أفضـت كل هـذه التحـوالت يف هنايـة املطـاف إىل حتـول منّظمـة التحرير مـن حركة حترر 
وطنـي ملجموع الشـعب الفلسطسـني تناضـل من أجل حتريـر كامل فلسـطني، إىل »حركة 
اسـتقالل وطنـي« تنتمـي إىل مرحلة ما بعـد االسـتعامر والكولنيالية، وتسـعى جاهدة عرب 
املفاوضـات للحصول عى »دولة فلسـطينية« أو »كيان فلسـطيني« بجانـب دولة إرسائيل. 
حـدث وحيـدث ذلـك كله يف ظـل انقسـام حـاّد يف النظام السـيايس الفلسـطيني، وفشـل 
جهـود املصاحلـة يف رأب الصـدع، وإعادة بناء مؤسسـات منظمة التحرير الفلسـطينية عى 

أسـس ديمقراطية جامعة.

العالقة بني الداخل واخلارج: إطار مفاهيمي
قبـل مناقشـة دور فلسـطينيي اخلـارج يف العمـل الوطنـي الفلسـطيني وإشـكالية التمثيـل 

واملشـاركة، نـوّد أن نعـرض عـددًا مـن املسـائل املفاهيميـة ذات الصلة باملسـألة:

· تبدالت مفهوم اخلارج والداخل	

بدايـة، يتحـدد مفهـوم اخلارج والداخل بوجود الشـعب الفلسـطيني املـادي باملعنيني 
اجلغـرايف والديموغـرايف. ومل يـربز هـذا املفهـوم سـوى بعد النكبـة، بعـد أن احتلت 
إرسائيـل نحـو 78% من أرايض فلسـطني التارخيية، وإثر تشـتيت املجتمع الفسـطيني 
وجتزئـة حركتـه السياسـية، ويف أعقـاب إعـادة بناء احلركـة الوطنيـة الفلسـطينية بعد 
سـنوات قليلـة نسـبيًا مـن حـدوث النكبـة. وبذلـك، أصبـح هنـاك داخـل حمتـل، 
وخـارج انطلقـت منـه احلركـة الوطنيـة الفلسـطينية لتحريـر الداخـل مـن االحتالل 
وإعـادة فلسـطني إىل اخلارطة السياسـية. ثم ما لبـث مفهوم الداخـل أن تبدل، بعد أن 
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توسـعت جغرافيته لتشـمل فلسـطني التارخييـة بعد احتـالل إرسائيل للضفـة الغربية 
وقطـاع غـزة يف العـام 1967، وحتول أرايض فلسـطني املحتلـة منذ العـام 1948 إىل 

الداخل«. »داخـل 

· َتنَّقُل مركز احلركة الوطنية الفلسطينية ما بني اخلارج والداخل	

تنّقـَل مركـز احلركـة الوطنيـة منـذ انطالقتهـا إىل ثالثـة أو أربعـة مواقـع يف اخلـارج 
)األردن، لبنـان، تونس/سـوريا( قبـل أن ينتقـل إىل الداخـل بعـد أوسـلو )1993-
1994(. وعـى امتـداد هـذه الفـرتة، كانـت هنـاك عالقـة ملتبسـة أو غـري متوازنـة 
بـني مركـز احلركـة الوطنيـة وبـني أطرافهـا، بـرصف النظر عن مـكان وجـود املركز. 
فعـى سـبيل املثـال، يف فرتة وجـود مركز احلركـة الوطنيـة يف لبنان قبل العـام 1982، 
تعاملـت قيـادة احلركـة الوطنيـة مـع الداخـل بوصفـه طرفـًا يتبـع املركـز املقيـم يف 
اخلـارج، وجتـى ذلـك بوضـوح قبيـل انعقـاد مؤمتـر مدريـد يف العـام 1991 وبعده، 
مـع خشـية قيـادة منّظمة التحريـر من بـروز قيـادة موازيـة يف الداخل، وتبلـور مركز 
للحركـة الوطنيـة فيـه يمكـن أن يشـكل بديـاًل مـن مركـز اخلـارج أو منافسـًا له عى 

تقدير.  أقـل 

ومل يعـد خافيـًا أن هذا اهلاجس كان أحـد االعتبارات وراء دخـول املنظمة املحادثات 
الريـة التي قـادت إىل توقيع اتفاقيات أوسـلو الحقًا. 

ومـن جهـة أخـرى، ومع انتقـال مركـز احلركة الوطنيـة مـن اخلـارج إىل الداخل بعد 
أوسـلو، انعكـس الوضـع، وَعِمـَل املركـز يف الداخـل عـى هتميـش دور اخلـارج، 

وتعامـل معـه كحركـة طرفيـة )لبنـان نموذجـًا(. 

وإذا كان احلـرص عـى اسـتقاللية العمـل الوطنـي الفلسـطيني بعـد اخلـروج مـن 
األردن ولبنـان وسـوريا، واهلـروب مـن الضغوطـات اخلارجيـة العربيـة والدوليـة 
املامرسـة عـى عمل مؤسسـات منّظمـة التحريـر املوجودة يف اخلـارج؛ دافعـا أو مربرًا 
أساسـيًا النتقـال املنظمـة من اخلـارج إىل الداخل عرب سـلطة احلكم الـذايت وقبل قيام 
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دولـة فلسـطينية، إال أن املنظمة والسـلطة وقعتا يف قبضة االحتـالل اإلرسائييل. وهذا 
مـا أفقد احلركـة الوطنية الفلسـطينية مركزها يف اخلـارج، مـن دون أن تتمكن من بناء 
مركـز قـوي يف الداخـل )كيـان من دون سـلطة وسـيادة(، وأضعفهـا ككل، وجردها 

مـن أسـباب القـوة، وسـاهم يف إدامة عملية االنقسـام السـيايس. 

واليـوم فقـدت احلركـة الوطنيـة الفلسـطينية مركزهـا املوحـد واجلامـع، وأصبحـت 
هنـاك مراكـز عـدة )الضفـة الغربية، غـزة، فلسـطني 1948(، باإلضافـة إىل تعبريات 

وطنيـة خمتلفة يف الشـتات.

دور الشتات )الالجئون( يف احلركة الوطنية 
تعرضـت بنيـة اخلـارج بعـد النكبـة للتغـرّي والتحـّول بحسـب توسـع جغرافيتـه وتطـور 
الكتلـة الديموغرافية التي تشـكله، وال شـك أن هذا اخلارج يشـكل اليـوم أكثر من نصف 
الشـعب الفلسـطيني، ويتكـون يف غالبيتـه من الالجئـني. إن أي مقاربة إلشـكالية التمثيل 
واملشـاركة بالنسـبة لالجئـي الشـتات ينبغـي أن تعالـج أساسـًا دور الالجئـني يف احلركـة 
الوطنيـة الفلسـطينية. وهـذا يتطلـب، بـدوره، اإلضـاءة عى مسـألتني أساسـيتني تتعلقان 

باملكانـة املركزيـة لقضيـة الالجئـني وباملقاربتـني اإلنسـانية واحلقوقية لتلـك القضية: 

أوالً: اهتزاز املكانة املركزية لقضية الالجئني يف الفكر السيايس الفلسطيني منذ أوسلو

بفعـل التحوالت التـي أرشنا إليهـا يف املقدمة، تعرضـت املكانة املركزيـة لقضية الالجئني 
يف اخلطـاب الفكـري والسـيايس ملنظمـة التحريـر إىل االهتـزاز، وخاصـة منـذ اتفاقيـات 
أوسـلو ومـا تالهـا مـن مشـاريع حلـول، وصـوالً إىل قبـول فلسـطني دولة غـري عضو يف 

األمـم املتحدة يف العـام 2012.

ويف هـذا السـياق، أكـدت املـادة األوىل مـن إعـالن املبـادئ اخلـاص باتفـاق أوسـلو أن 
»املفاوضـات حـول الوضـع الدائم سـتؤدي إىل تطبيق قراري جملس األمـن 242 و338، 
اللذيـن يعاجلـان نتائـج حـريب 1967 و1973«. وهبـذا، جتاهل اإلعالن مصـادر احلقوق 
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الوطنيـة املرشوعـة للشـعب الفلسـطيني يف القانـون الـدويل ويف قـرارات األمـم املتحـدة 
عـى حـّد سـواء، ويف مقدمتهـا حـق العـودة يف إطار ممارسـة احلـق يف تقريـر املصري.

كـام أرجـأت الفقـرة الثالثـة مـن املـادة اخلامسـة مـن إعـالن املبـادئ )3/5( حّل مسـألة 
الالجئـني إىل مفاوضـات املرحلـة النهائيـة، مـن دون أن تربـط هذه املسـألة بأيـة مرجعية 
قانونيـة. وأكثـر مـن ذلـك، جـّزأ اإلعـالن قضيـة الالجئني مـا بـني الجئي العـام 1948 
والجئـي العـام 1967 الذيـن أصبحـوا يعرفون يف لغـة املفاوضـات بالنازحـني، انحيازًا 

للتفسـري اإلرسائييل للقـرار 242.

ويف السـياق ذاته، شـهدت الفـرتة الالحقة التفاقيات أوسـلو حمـاوالت خطرية إلضعاف 
اإلطـار القانـوين حلـق العـودة وهتميـش قضيـة الالجئني، عـرب طرح عـدد من املبـادرات 
والتفامهـات التي متيل إىل تفسـري حـق العودة بموجب القـرار)194( عى أسـاس التمييز 
بـني املبـدأ وتطبيقـه، وبالتـايل التنـازل عن هذا احلـق يف هنايـة املطاف. ومـن دون اخلوض 
يف التفاصيـل، نذكـر فيـام يـيل أبـرز تلـك املحـاوالت: اتفـاق »بيلني/أبو مـازن« )ترشين 
األول/أكتوبـر 1995(، مبادرة السـالم العربية )آذار/مـارس 2002(، مبادرة »أيالون/
نسـيبة« )متوز/يوليـو2002(، خارطة الطريـق )نيسـان/إبريل 2003(، تفامهات جنيف 
)كانـون األول/ديسـمرب 2003(، مؤمتر أنابوليـس )ترشين الثاين/نوفمـرب 2007(. وما 

تـاله من حمـاوالت فاشـلة وبائسـة إلحياء عملية السـالم.

ثانيًا: مقاربتان يف النظر إىل قضية الالجئني

هناك مقاربتان متناقضتان لقضية الالجئني يف األدبيات السياسية لعملية السالم: 

· املقاربـة اإلنسـانية أو اإلنسـانوية التـي تغّلب اجلانب اإلنسـاين ملشـكلة الالجئني عى 	
جانبهـا السـيايس، إذ تنظـر إىل الالجئـني بوصفهم جمموعـة برشية حمرومـة، وبحاجة 
إىل نـوع مـن احلاميـة اإلغاثيـة كتلك التـي تقدمها األونـروا، وليـس احلاميـة القانونية 
والسياسـية التـي يكفلها القانـون الدويل لالجئني عـادة، بام يف ذلك حقهـم يف العودة 

إىل وطنهـم األصيل.
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وقـد تعـززت هـذه املقاربة اإلنسـانية يف أعقـاب »اتفاق أوسـلو«، وتدعو إىل حتسـني 
رشوط حيـاة الالجئـني، وتنطـوي عى دعـوة ضمنيـة لدجمهم يف املجتمعـات املضيفة 
بيوهتـم  إىل  الالجئـني  املقاربـة عـن حـق عـودة  وتتغـاىض هـذه  فيهـا.  وتوطينهـم 
وممتلكاهتـم األصليـة التي اقتلعـوا منها منذ العـام 1948. ويف أحسـن األحوال، تقّر 
بعودهتـم إىل »الدولـة الفلسـطينية« املوعـودة عنـد قيامهـا، وفقًا إلمـالءات ورشوط 

السـالم.  عملية 

· التـي تعتـرب أن جوهـر مشـكلة الالجئـني »سـيايس/	 السياسـية/احلقوقية  املقاريـة 
حقوقـي«، وتنظـر إليهـم بوصفهـم أصحاب حقـوق وليسـوا جمرد موضـوع لإغاثة 
اإلنسـانية. وتربـط هـذه املقاربـة ربطـًا وثيقـًا بـني حـق العـودة وحقـوق اإلنسـان 
األساسـية، ومـن ضمنهـا احلقـوق االقتصاديـة واالجتامعيـة والثقافيـة، وتـرى فيها 
وسـيلة لتخفيـف معاناة الالجئـني ومتكينهم من العيـش بكرامة يف جمتمعـات اللجوء 
إىل حـني عودهتـم. وبالتـايل، تنظر هـذه املقاربـة إىل تلك احلقـوق بوصفهـا »رصيدًا« 
أساسـيًا يمّكـن الالجئـني مـن احلفـاظ عـى الوضـع القانوين للجـوء، وعـى مقاومة 
مشـاريع الدمـج والتوطـني والتمسـك بحقهـم يف العـودة. وتتمسـك هـذه املبـادرة 
بـدور األونـروا، وحترص عـى رضورة اسـتمرارها يف تأدية هـذا الـدور بوصفه يعرّب 
عـن مسـؤولية املجتمـع الـدويل السياسـية واألخالقيـة عن خلـق مشـكلة الالجئني، 

والتزامـه بـرضورة حّلهـا وفـق مبـادئ القانـون الدويل.

ويف السـياق الوطنـي الفلسـطيني، تـربز احلاجـة إىل ربـط هـذه املقاربـة السياسـية 
احلقوقيـة وتعزيزهـا بجملـة من األسـس والثوابـت الوطنيـة التي حكمـت النظر إىل 
قضيـة الالجئـني يف الفكـر السـيايس ملنظمـة التحريـر، وذلك قبـل أن تتعـرض تلك 
األسـس والثوابـت لالهتـزاز يف جمرى التحـوالت التي شـهدهتا منّظمـة التحرير منذ 

تأسيسـها، وهـذه األسـس هي:
· وحـدة قضيـة الالجئـني، انطالقـًا مـن وحـدة األرض )فلسـطني التارخييـة(، 	

ووحـدة الشـعب داخـل فلسـطني التارخييـة وخارجهـا، ورفض جتزئـة قضية 
الالجئـني بـني »الجـئ« و»نـازح« و»مهجر«.
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· حـق الالجئـني الفلسـطينيني يف العـودة حـق فـردي ومجاعـي. وهـو أساسـًا 	
حـق إنسـاين يسـتند إىل مبـادئ القانـون الـدويل حلقـوق اإلنسـان والقانـون 
الـدويل اإلنسـاين قبـل اسـتناده إىل قـرار اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة رقم 

الصلـة. املتحـدة األخـرى ذات  )1948/194(، وقـرارات األمـم 

· ارتبـاط حـق العودة كحـق مجاعـي ارتباطـًا وثيقًا بحـق تقرير املصـري ملجموع 	
للشـعب الفلسـطيني عـى كامـل فلسـطني، إذ ال يمكن لشـعب مـن الالجئني 

أن يـامرس حقـه يف تقريـر مصريه مـن دون ممارسـة حق العـودة اجلامعي. 

إعادة بناء املنظمة: التمثيل واملشاركة 
إن إعـادة بنـاء منظمة التحريـر الفلسـطينية كمثل رشعي ووحيد للشـعب الفلسـطيني يف 
أماكـن وجوده كافة عى أسـاس الثوابـت الوطنية يضمن متثيل الفلسـطينيني يف الشـتات، 
وحيافـظ عى حـق الالجئني يف العودة وحق الشـعب الفلسـطيني يف تقريـر املصري، كام من 
شـأنه أن خيلـق مرجعيـة موحـدة للفلسـطينيني يف اخلارج متثلهـم لدى حكومـات البلدان 
املضيفـة، وتدعـم حقوقهم األساسـية يف تلك البلـدان. وتربز احلاجة إىل وجـود مثل تلك 
املرجعيـة يف لبنـان أكثـر مـن غـريه مـن البلـدان املضيفـة، نظـرًا للتهميـش واحلرمـان من 

احلقوق الـذي يعانيه الفلسـطينيون يف هـذا البلد.

فضـاًل عـام سـبق، فإن إعـادة االعتبـار ملنظمـة التحريـر كممثل رشعـي ووحيد للشـعب 
الفلسـطيني؛ مـن شـأنه أن حيارص أيـة تأثـريات أو تداعيات سـلبية عى حقـوق الالجئني 
ووضعهـم القانـوين قـد تنجـم عـن اسـتبدال عضويـة منظمـة التحريـر املراقبـة يف األمم 
املتحـدة بعضويـة فلسـطني كدولـة غـري عضو/مراقـب. فعـى الرغـم مـن اعتقـاد بعض 
القانونيـني الدوليـني بـأن وضـع فلسـطني كدولـة مراقب غـري عضـو يف املنظمـة الدولية 
لـن ينـزع اسـتحقاقات وامتيـازات منّظمـة التحريـر يف األمـم املتحـدة كممثـل للشـعب 
التمثيـل  تشـتيت  الوضـع حيمـل خطـر  هـذا  أن  آخـرون  قانونيـون  يـرى  الفلسـطيني، 

الفلسـطيني. 
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إن تعزيـز موقـع فلسـطينيي الشـتات ودورهـم يف عمليـة إعـادة بنـاء منّظمـة التحريـر 
يتطلـب: واحلفـاظ عـىل حقوقهـم 

· الوطنـي 	 املجلـس  خـاص  وبشـكل  املنظمـة،  مؤسسـات  وإصـالح  بنـاء  إعـادة 
الفلسـطيني، مـن خـالل انتخابـات ديمقراطية تشـمل متثيـل الالجئني الفلسـطينيني 

الشـتات. يف 

· تعزيـز املقاربـة احلقوقية/السياسـية لالجئـني، وخاصـة الجئـي الشـتات، والنظـر 	
إليهـم بوصفهـم أصحـاب حقوق وفاعلني سياسـيني جديريـن باملشـاركة يف العملية 
السياسـية والتمثيل يف النظام السـيايس. أي اعتبارهم قوة اجتامعية تؤثر يف السياسـة، 

متامـًا كام تؤثـر السياسـة يف حقوقهـم ومصائرهم.

· رضورة أن حتافـظ »الدولـة« عـى احلقـوق الثابتـة للشـعب الفلسـطيني غـري القابلـة 	
للتـرصف، ويف مقدمتهـا حـق العـودة، ورفـض أية ضغوطـات ملقايضـة الدولة بحق 
العـودة، وجتنـب اسـتخدام أي لغـة قانونيـة وسياسـية مـن قبـل القيـادة الفلسـطينية 
ُيفهـم منهـا أن قيام الدولـة يف حدود املناطـق املحتلة منـذ العام 1967، يعنـي تطبيقًا 

حلـق تقرير املصـري ملجموع الشـعب الفلسـطيني.

· احلفـاظ عـى املكانـة التمثيليـة ملنّظمـة التحريـر، واحلـرص عـى إبقائها يف قمـة اهلرم 	
الفلسطيني. السـيايس 

أوالً: مقاربتان إلعادة بناء منّظمة التحرير 

تعتمـد معظـم املبـادرات املطروحـة إلصالح أو إعـادة بناء منظمـة التحريـر مقاربة فوقية 
تنطلـق مـن الدعـوة إىل تشـكيل جملـس وطنـي جديـد منتخـب، يقـوم بـدوره بانتخـاب 
األطـر األخـرى للمنظمـة، ومنهـا اللجنـة التنفيذيـة. وال تلتفت تلـك املبادرات بشـكل 
كاٍف إىل أمهيـة العمـل بالتـوازي عـى األطـر التمثيليـة األدنـى، مثـل االحتادات الشـعبية 
عـى املسـتوى الوطنـي، واللجـان الشـعبية يف املخيـامت )لبنـان مثـاالً(، التـي تعـاين من 

االنقسـام ونقـص التمثيـل والرتهـل وغيـاب احليـاة الديمقراطيـة الداخلية.
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ومـن وجهـة نظرنـا، جيب إيالء أمهيـة أكرب لعمليـة بناء ديمقراطـي ملنظمـة التحرير تعتمد 
مقاربـة قاعديـة، وإدراك أمهيـة بنـاء االحتـادات الشـعبية ودورهـا يف تعزيـز مثـل هـذه 
املقاربـة القاعديـة. هـذه املقاربـة أكثـر مـن رضوريـة، ألهنـا سـتضمن يف املحصلـة متثياًل 
صحيحـًا للقـوى االجتامعية الفلسـطينية املختلفة )املرأة، والشـباب، والعـامل، واملهنيون، 
واألكاديميـون .. إلـخ(، وخاصـة يف حـال تعذر إجـراء االنتخابات املبـارشة يف هذا البلد 
أو ذاك )لبنـان عـى سـبيل املثـال(، وقيام تلـك األطر بانتخـاب ممثليها للمجلـس الوطني 
ضمـن نظـام »كوتـا« متفـق عليـه. ويف هـذه احلـال ال يمكـن ألطـر غـري ممثلـة لقواعدها 

الشـعبية أن توصـل ممثلـني حقيقيـني إىل املجلـس الوطنـي يعـربون عن تلـك القواعد.

وجيـب أن يشـمل البنـاء القاعدي أيضًا األحـزاب والفصائـل، وليس االحتادات الشـعبية 
والنقابيـة فحسـب. كام جيـب أن يأخذ بعـني االعتبار الـدور املتنامي حلركة العـودة وجلان 
الدفـاع عـن حقـوق الالجئبـن عـرب العـامل، ويعمل عـى متثيلهـا يف أطـر املنظمـة املختلفة 

ملركزيـة حق العودة ومسـألة الالجئـني يف القضية الفلسـطينية. 

ثانيًا: نموذج لبنان 

تتميـز كل منطقـة مـن مناطق الشـتات الفلسـطيني بخصوصيـة معينة فيام يتعلـق بالوضع 
القانـوين للفلسـطينيني املقيمـني فيها، وبأحواهلم املعيشـية، ورزمة احلقوق األساسـية التي 
يتمتعـون هبـا هنـاك، وبمـدى متثيلهم يف أطـر العمـل الوطني ومشـاركتهم فيـه. وبالتايل، 
تتفـاوت أولوياهتـم وحاجاهتـم عـى الصعيـد املعيـي واملطلبـي، ولكن يف إطـار النضال 
الوطنـي املوحـّد واهلويـة الوطنيـة اجلامعـة. كـام تتبايـن أدوارهـم وإسـهاماهتم يف إنجـاز 

املصاحلـة وحتقيق الوحـدة الوطنية الفلسـطينية. 

يواجـه  الفلسـطينية،  الوطنيـة  للحركـة  موحـدا  مركـزًا  يومـًا  كان  الـذي  لبنـان  ويف 
الفلسـطينيون فيـه حتديـًا مزدوجـًا يتمثـل، مـن جهـة، يف رضورة التكيـف مـع متطلبـات 
احلفـاظ عـى دورهم النشـط يف النضال الوطني الفلسـطيني وإسـهامهم يف إمتـام املصاحلة 
وحتقيـق الوحـدة الوطنيـة يف إطـار منظمة التحريـر. ومن جهـة أخرى، يتمثـل يف نضاهلم 
مـن أجـل تشـكيل مرجعيـة موحـدة هلـم يف لبنان متثلهـم تــجاه الدولـة اللبنانيـة، وتعزز 
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نضاهلـم املطلبـي امللـّح مـن أجـل نيـل حقوقهـم االقتصاديـة واالجتامعيـة والثقافية، من 
دون انتظـار اكتـامل مفاعيـل املصاحلـة والوحـدة الوطنيـة. 

وقـد متكنـت الفصائـل الفلسـطينية يف املنظمـة والتحالـف، وإىل حـّد معقـول، مـن حتييد 
سـلبيات االنقسـام ومفاعيله عى العالقـات فيام بينها، وعـى عالقة الفلسـطينيني بالدولة 
اللبنانيـة، ونجحـت إىل جانـب منظـامت املجتمـع األهـيل يف بلـورة رؤيـة موحـدة مللـف 
احلقـوق واملطالـب الفلسـطينية. ويف هـذا السـياق، سـعت الفصائـل جمتمعة إىل تشـكيل 
أطـر مرجعيـة جامعـة للعمـل الوطنـي الفلسـطيني للتعامـل مـع الدولـة اللبنانيـة، مثـل 
القيـادة السياسـية املوحـدة، واللجنـة األمنيـة املشـرتكة، ومـا يتصـل هبام من تشـكيالت. 
ومـن جهـة أخـرى، عملت بعض منظـامت املجتمع األهيل يف فلسـطني ولبنـان عى تعزيز 
فكـرة املصاحلـة والوحـدة، وبلـورة أطـر مرجعيـة جامعـة، عـرب توفـري مسـاحة مشـرتكة 

ومظلـة للحـوار البنـاء بـني الفصائل عـى أسـاس املصلحـة الوطنية. 

ويف هذا السـياق، نظم مركز مسـارات )رام اهلل( ومركز حقوق الالجئني/عائدون )لبنان( 
بالتنسـيق مـع إدارة األزمـات الفنلنديـة )CMI(ورشـة عمـل يف خميـم مـار إليـاس بتاريخ 
2015/6/1 مجعـت الفصائـل وفعاليات املجتمـع األهيل حتت عنوان »الفلسـطينيون يف 
لبنـان وعالقتهـم بالدولـة اللبنانية«. وقـد انبثق عن هـذه الندوة جمموعة مـن االقرتاحات 

الصلة: ذات 

· توحيـد اللجـان الشـعبية يف املخيـامت وإعـادة تأهيلهـا وتفعيلهـا، بحيـث يمكنها أن 	
تكـون أداة فاعلـة للعمـل الشـعبي يف املخيـامت والتجمعـات، وكذلك السـعي لدى 
الدولـة اللبنانيـة مـن أجـل االعـرتاف هبـا كمرجعيـة خدميـة وبلديـة يف املخيـامت 

والتجمعـات الفلسـطينية. 

· إعـادة بنـاء االحتـادات الشـعبية واملهنيـة الفلسـطينية وفق أسـس ديمقراطيـة ومهنية 	
جامعـة، بـام يعزز مقاربة إعـادة تفعيل منظمـة التحرير ومؤسسـاهتا التمثيلية األخرى 

عـى أسـس ديمقراطية مـن القاعـدة إىل القمة.
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· البحـث يف فكـرة عقـد مؤمتـر شـعبي فلسـطيني عى مسـتوى لبنـان، تتمثل فيـه كافة 	
أطيـاف املجتمع الفلسـطيني السياسـية وفئاتـه االجتامعية، بحيث تنبثـق عنه مرجعية 
موحـدة تؤكـد الصفة التمثيلية ملنظمة التحرير الفلسـطينية، وتعزز قدرة الفلسـطينيني 
يف لبنـان عى رفـض التوطني والدفـاع عن حقوقهم األساسـية، وخاصـة حق العودة 
بلـورة خطـة وطنيـة  والثقافيـة، وتعمـل عـى  االقتصاديـة واالجتامعيـة  واحلقـوق 

ملواجهة املحـاوالت املسـتمرة لتصفيـة دور »األونروا«.

ويف السـياق ذاته، دعت الورشـة إىل رضورة االسـتفادة مـن جتربة اللجنة السياسـية العليا 
للفلسـطينيني يف لبنـان التـي تشـكلت العـام 1969 كـذراع سياسـية للمنظمـة، ولعبـت 

حينهـا دور املرجعيـة لعالقة الفلسـطينيني مـع الدولـة اللبنانية.

بتاريـخ  إليـاس  وقـد أعقـب تنظيـم تلـك الورشـة عقـد لقـاء تشـاوري يف خميـم مـار 
2015/8/31، انبثـق عنـه تشـكيل جلنـة متابعـة مكونـة مـن عـرشة أشـخاص يمثلون 
الفصائـل ونشـطاء املجتمع األهـيل. وقد أنيـط بلجنة املتابعـة البحث يف اآلليـات الكفيلة 
بتنفيـذ املقرتحات السـابقة. وعقدت جلنـة املتابعة، هلـذا الغرض، اجتامعهـا األول بتاريخ 
2015/10/19، عـى أن تتابـع عملهـا يف هـذا االجتـاه. ولكـن جتـدد أزمـة العجـز يف 
موازنـة األونـروا أواخـر العـام 2015 ومـا اسـتتبعها مـن قـرارات بتقليـص اخلدمـات، 
وضـع معاجلـة تبعات تلك األزمـة عى رأس أولويـات الفصائل واملجتمـع األهيل. وكان 
إمجـاع الفصائـل عـى تشـكيل »خليـة« إلدارة األزمـة تعبـريًا عن أجـواء احلـوار اإلجيابية 

بقة.  السا

نحو مشروع وطني جامع
إذا كان تعثـر املصاحلة واسـتمرار االنقسـام الفلسـطيني قد أدّيا إىل هتميـش دور اخلارج يف 
احلركـة الوطنيـة الفلسـطينية، إالّ أهنـام مل يؤديـا إىل إضعـاف التعبريات عن اهلويـة الوطنية 
الفلسـطينية يف كل اخلـارج أو الشـتات الفلسـطيني. ويف هـذا السـياق، يؤكـد مجيل هالل 
أن أزمة احلركة السياسـية الفلسـطينية ال تفقد الوطنية الفسـطينية حيوهتـا، ويلفت االنتباه 
إىل أمهيـة التمييـز بـني احلقل السـيايس الوطنـي واهلوية الوطنيـة، ويقول: مـا يعانيه احلقل 
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السـيايس راهنـًا مـن وهـن وانكشـاف نتيجة غيـاب الدولـة الوطنيـة واالنقسـام احلاد يف 
احلركـة السياسـية الفلسـطينية وغيـاب املؤسسـات الوطنيـة اجلامعـة؛ ال يعنـي أن اهلويـة 
الوطنيـة ضعفـت أو تأزمـت، وهـي تعـرب عـن نفسـها يف الداخـل واخلـارج بأشـكال 
خمتلفـة.1 ولعـّل مـن أهم هـذه األشـكال التعبـريات من وجهـة نظرنـا )املقاومة الشـعبية 
ضـد االسـتيطان واجلـدار، احلراك اجلامهـريي ضـد التمييـز والتهويد يف مناطـق 1948، 
جلـان العـودة، حركـة املقاطعة، حـراك اجلاليات الفلسـطينية يف اخلارج، واحلراك الشـبايب 

يف خميـامت الشـتات .. إلخ(

ويف السـياق ذاتـه، يشـري نديـم روحانـا إىل »املغايـرة احلـادة بـني حالـة التدين واالنقسـام 
التـي وصلـت إليهـا السياسـة الفلسـطينية، وبـني احلالـة املتعافيـة بشـكل عـام للهويـة 
الوطنيـة الفلسـطينية يف مجيـع مواقـع الشـعب الفلسـطيني« )الداخل واخلـارج(.2 ويدعو 
ألن يعـود املـرشوع الوطنـي الفلسـطيني لكي يعتمد عـى اهلويـة الوطنية، ألهنـا هي التي 
ترّشـد املـرشوع الـذي يضـع يف مركـز أهدافه اإلنسـان الفلسـطيني وحقـه يف العيش احلّر 

يف وطنـه ويف تقريـر املصـري، األمـر الـذي يسـتلزم اسـتبدال فكر الدولـة بفكـر الوطن.3

ــطينيون،  ــطني والفس ــتقبل، فلس ــرتاتيجيات املس ــارض وإس ــات احل ــايض وحتدي ــطني دروس امل ــالل، فلس ــل ه 1  مجي
.25-26 ،2012 بــريوت،  الفلســطينية،  الدراســات  مؤسســة 

2  نديم روحانا، »اهلوية الوطنية الفلسطينية واحللول املطروحة«، حترير مجيل هالل، 35.
3  املصدر السابق، 53.
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الحالة الفلسطينية

صالح الخواجا

ال يمكـن تقديـم أي رؤيـة السـتعادة بنـاء الوحـدة دون أن نـرى معـًا مـا جيـري عـى 
األرض، وهـل مـا زلنـا نعتـرب أننـا يف مرحلـة حـل أو مرحلـة حتـرر وطنـي؟ ال نريـد أن 
نغـرق يف تفاصيـل ودهاليـز السياسـة واملواقـف، ومـن يقـدم لنفسـه تربيـرا ودفاعـا عن 
سـلوكه الفئوي عى حسـاب املعاجلـة للموضوع الوطنـي. فاألولوية اآلن هـي يف النضال 
مـن أجـل التحرر من االحتـالل والظلم والقهـر والتهويـد واالعتقال واالستشـهاد وكل 

اإلجرامية. ممارسـاته 

مـا عجـز االحتـالل عـن حتقيقـه بقـوة السـالح واملجـازر مـن أجـل الرتانسـفري اجلامعي 
والتهويـد وفـرض التقسـيم الزمـاين واملـكاين للمقدسـات، حقـق جـزءا كبـريا منـه مـن 
خـالل االتفاقيـات السياسـية أو املفاوضـات، ويمكـن قـراءة ورؤيـة ذلـك ممـا هـو عـى 
أرض الواقـع. فمنـذ العـام 1967 وحتـى اتفـاق كامب ديفيـد يف العام 1978 مل يسـتطع 
االحتـالل زرع األرض الفلسـطينية املحتلـة مـا بعد 67، بـام فيها القدس الرشقية، سـوى 
بــ 22 ألـف مسـتوطن )5 آالف يف غـزة، و2500 يف األغـوار، والباقي يف الضفـة بام فيها 
القـدس(، بينـام بلـغ عـدد املسـتوطنني حتى توقيـع اتفـاق أوسـلو يف العـام 1993 123 
ألًفـا، بام يشـمل غـزة. أمـا اآلن فعددهم يف الضفـة والقـدس الرشقية حـوايل 800 ألف.
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بـل هـو جـزء مـن  اسـتيطانية،  يكـن االسـتيطان عمليـة هلـواة سياسـيني ومجعيـات  مل 
إسـرتاتيجية تبنتهـا احلكومـات، وُأعلـن عنهـا يف الشـهر األول الحتـالل مـا تبقـى مـن 
فلسـطني سـنة 67، وسـميت حينها بمرشوع »أيالون«، الذي حسـب مرشوعـه كان يريد 

تقسـيم املناطـق املحتلـة إىل 12 كانتونـا.

أمـا بالنسـبة للقـدس الرشقيـة، فلـم يكن فيهـا أي مسـتعمر حتـى العـام 1967، يف حني 
كان يعيـش فيهـا 72 ألـف فلسـطيني، ويف العـام 2002 بلـغ عـدد املسـتوطنني فيهـا، بام 
يشـمل الغـالف االسـتيطاين، 257 ألـف مسـتوطن، مقابـل 352 ألف فلسـطيني. وبعد 
بنـاء جـدار الفصـل العنـرصي تـم إخـراج  البلـدة القديمـة وترابـط حمطيهـا مـن دائـرة 
القـدس، األمـر الـذي عـزل 145 ألـف فلسـطيني خـارج اجلـدار، وأقيمـت احلواجـز 
مسـتحيال،  واملسـلمني  املسـيحيني  للمصلـني  والتنقـل  التواصـل  وأصبـح  العسـكرية، 
وأصبـح وصول املقدسـيني الذيـن مل تعـرتف حكومات االحتـالل بحقهـم يف اإلقامة إىل 

املـدارس واملستشـفيات معقـدا.

عـدد  أصبـح  االسـتيطان  ومجعيـات  االحتـالل  وبلديـة  احلكومـة  دعـم  خـالل  ومـن 
املسـتوطنني أكثـر مـن 370 ألـف مسـتوطن يف القدس الرشقيـة ويف حميط القـدس. وهذا 
األمـر يقودنـا إىل أن أولويـات االحتـالل أوال هـي يف التغلـب الديمغـرايف، والتطهـري 

العرقـي املمنهـج، وإجـراء عمليـات التهويـد.

وأمـا بالنسـبة لألغـوار التي تشـكل 28% من مسـاحة الضفـة، فمنذ العـام 1948 وحتى 
العـام 1967 كان عـدد الفلسـطينيني فيهـا مـا يقارب 360 ألـف. وحتتوي هـذه األرض 
عـى مقـدرات مائيـة وزراعية ومنطقـة توليد طاقـة والبحر امليـت، وتعد من أهـم املناطق 
التـي يعتمـد عليهـا يف الثـروة احليوانيـة. ومنـذ العـام 1967 حتـى اليوم بـدأت حكومة 
االحتـالل، ومـن خـالل أدواهتـا )اإلدارة املدنية، ، وقطعان املسـتوطنني( يف فـرض أوامر 
وقوانـني وإجـراءات وعمليـات هتويـد، والسـيطرة عـى مـا يسـمى بـاألرض األمرييـة 
واألوقـاف واملشـاع التـي تشـكل ثلث املنطقـة، واالسـتيالء عى طـول املنطقـة احلدودية 
الفلسـطينية عـى البوابـة الرشقيـة مـن البحـر امليـت حتـى بيسـان واجلـوالن، إضافـة إىل 
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فـرض قيود عسـكرية متنـع الوصول إليها، وتشـكل مسـاحتها حوايل 12% مـن األغوار.

واسـتمرت اإلجـراءات االحتالليـة باالسـتيالء عى املزيد مـن األرايض ومنع االسـتفادة 
مـن املناطـق الزراعيـة والسـيطرة عـى امليـاه وجتفيفها وفـرض قيود عـى السـكان وهدم 
البيـوت، مـا أدى إىل تقليص عدد السـكان الفلسـطينيني إىل أقل من 75 ألـف يف عدد من 
البلديـات والتجمعـات، إىل جانـب فرض ظروف قاسـية، كان آخرها موضـوع التدريب 
بـكل أنـواع األسـلحة والرماية الثقيلـة والطريان، حيث تسـتمر عمليـات التدريب أحيانا 
ألسـابيع، اسـتمرارا للتطهـري العرقـي من خالل تـردد الفلسـطينيني يف العيـش والبقاء يف 

مناطـق األغوار.

ومـن األمثلـة أيًضـا عـى هتويـد االحتـالل لـألرض، وجـود 18 قريـة وبلـدة يف حمافظة 
سـلفيت مقابـل 24 مسـتعمرة، مـن ضمنهـا »أرائيـل« التـي يبلـغ عـدد سـكاهنا أكثر من 

ربـع سـكان املحافظة.

تبلـغ نسـبة األرايض املصنفـة )ج( وفـق اتفـاق أوسـلو 73%، وتسـيطر املسـتوطنات عى 
85% منهـا، سـواء كمسـتوطنات، أو كمناطـق أثريـة، أو طـرق، أو معسـكرات ... إلخ.

 ،H2 و H1 إضافـة إىل مـا سـبق، فـإن اخلليـل تعاين مـن التهويـد، فقد قسـمت املنطقـة إىل
وهنـاك اتفـاق تقسـيم للحـرم اإلبراهيمـي، إضافـة إىل وجـود ممارسـات لتقسـيم زمـاين 
ومـكاين للمسـجد األقـى. وكل ذلـك يؤثـر عـى أننـا كنـا ومازلنـا يف مرحلـة رصاع 
واشـتباك ونضـال مـن أجـر التحـرر، وليـس يف مرحلـة حـل كام حيـاول البعـض وصفها 
أو ختديرنـا لوصفهـا. فـام جيـري يف الضفـة الغربيـة ليـس أقـل خطـورة لعمليـة حصـار 
قطـاع غزة، وحبسـهم يف أكرب سـجن عى أقل مسـاحة مـن األرايض، إىل جانـب ارتكاب 

املجـازر والعـدوان وقتـل اآلالف مـا بـني فـرتة وأخرى.

إن وصـف احلالـة الفلسـطينية فيام تقـدم يضعنا أمـام أن عمليات املواجهـة ضد االحتالل 
كانـت وجيـب أن تبقـى حالـة مواجهة شـعبية تشـارك فيها كل املـدن والقـرى واملخيامت 
والبلـدات الفلسـطينية، ولكـن بعـد أوسـلو تغـري الوضـع بسـبب إجـراءات االحتـالل 
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والظـروف التـي تفـرض عـى الشـباب اخلرجيـني للبحث عـن فرص عمـل. فقبـل العام 
1989 كان ثلثـا الفلسـطينيني يعيشـون يف الريـف، بينـام، اليـوم، يعيش الثلثـان يف مناطق 
)أ(، وحميطهـا مـن املـدن اجلديـدة، واملخيـامت التـي تظهر عى شـكل أحيـاء حضارية كام 

يسـميها البعض، وخاصـة يف رام اهلل.

مـا سـبق يضعنـا أمـام سـؤال: هـل هـذا يضعنـا بمسـؤولية أمـام رؤية شـاملة السـتعادة 
وبنـاء الوحـدة الوطنيـة؟ كيـف يمكـن إنجـاز الوحـدة ومـا هـي رؤيتنـا لذلـك يف ظـل 
اإلجـراءات اإلرسائيليـة والسياسـيات القائمـة مـن جهة، والتطـورات السياسـية ومتثيلنا 

يف املنظـامت الدوليـة والواقـع اليومـي مـن جهـة أخرى؟ 

إن أكـرب حقيقـة واقعيـة وعلميـة متكننـا مـن توحيـد كل الفئـات والرشائـح االجتامعيـة 
واالختـالف يف اجلنـس والعمـر هـي تعزيـز الديمقراطيـة الداخليـة وارتباطهـا العضوي 
املؤسسـات  داخـل  الديمقراطبـة  العمليـة  وتطـورت  زادت  فكلـام  الوطنيـة،  بالقضايـا 
الرسـمية واحلزبيـة واألنظمـة الترشيعيـة ومنظـامت املجتمع املـدين، وترشـحت كمفهوم 
وممارسـة، تصبـح املشـاركة الوطنيـة أوسـع. وهنـا ال يعقل أال جُتـرى انتخابـات املجلس 
الترشيعـي والرئاسـة سـوى مرتـني خـالل أكثـر مـن 21 عامـا، وال يعقـل مـرور عقـود 
عـى إعـالن حركات سياسـية مل تعقـد مؤمتراهتـا الداخلية. كيـف يمكن أن تكـون اللجنة 
التنفيذيـة قيـادة فعالـة ومؤثـرة ومعـدل عمر األعضـاء أكثر مـن 67 عامـا، وكيف يمكن 
أن تكـون املنظـامت الشـعبية فّعالة بعدمـا حتولت إىل مبـاٍن ووظائف ونخـب وجمموعات 
صغـرية؟ واألخطـر من ذلـك، جتميـد القـرارات، وخاصة قـرارات املجلـس املركزي يف 
آذار 2015 التـي شـكلت حالـة نوعية ملعاجلة الرؤية الفلسـطينية تعـالج رؤيتنا للمرحلة، 
مـن خـالل تبنـي حركـة املقاطعـة BDS، ووقـف التنسـيق األمنـي وتفعيـل مؤسسـات 

املنظمـة، بـام فيها عقـد اجتامعاهتـا بصـورة دورية.

كل املهتمـني يف الشـأن الفلسـطيني يصـورون احلالـة، واجلميـع يـرى الواقـع، ولكـن مل 
يعملـوا مـن أجـل التغيري، فالقاعـدة العلمية تقول إذا كنـت تريد أن تغـري يف الواقع وترى 
املسـتقبل أفضـل، فال يمكنك اسـتخدام نفـس األدوات واآلليـات والطرق، فـإذا قررت 
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أن تـرى نتائـج أفضـل للمسـتقبل فعليـك أن تغـري أدوات املـايض. وهنـا مثـال 76% من 
الفلسـطينيني حتـت سـن 35، وال يوجـد من بينهـم يف هذا العمـر وزير أو نائـب أو عضو 
جملـس وطنـي أو أمـني عـام حركـة سياسـية. فـإذا كنـا نمتـاز بأننا جمتمـع فتي وشـاب يف 
نفـس الوقـت مل يشـارك فيـه ثلثـا الشـباب يف القيـادة والتخطيـط رغـم مـا يمتلكونه من 
طاقـة وحيويـة وعطـاء وعلـم وفكـر، فكيـف يمكـن أن حيـدث التغيـري، مـع أن اجلميـع 

يعـرتف بأمهيـة الشـباب يف التغيـري وحتقيـق النرص.

كل األحـداث خـالل الشـهور املاضيـة، مـع اختـالف تسـميتها انتفاضـة، أو هبـة، أو 
انتفاضـة الشـباب، كان الشـباب وقودهـا واألكثـر تضحيـة. وكذلـك يف سـرية األحزاب 
الذاتيـة، الـكل يعـرتف بـأن مـن قامـوا بتشـكيل األحـزاب وإعالهنـا هـم خـرية أبنـاء 
شـعبنا من الشـباب، فلـامذا ال نعطي فرصة لتوسـيع مشـاركة الشـباب، سـواء يف اهليئات 

السياسـية واملؤسسـات الرسـمية؟

إضافـة إىل ذلـك، ال بـد مـن التجديد الـدوري للمؤسسـات الترشيعيـة واهليئـات املحلية 
واملجلـس الوطنـي، وهـذا لن يكون مـن دون انتـزاع احلقـوق السياسـية واالجتامعية من 
خـالل االنتخابـات عـى املسـتوى الداخـيل، وتبنـي اهليئـات الترشيعيـة لربامـج ورؤيـة 
وطنيـة تسـتعيد وحدتنـا، وتعطـي للنـاس، كل الناس، حـق املسـاءلة واملحاسـبة والنقد، 

وبالتـايل يسـهم اجلميـع يف التطويـر واملشـاركة الفاعلة.

وحتـى تصبـح هـذه الرؤيـة حقيقة فإهنـا لن تكون مـن خالل اجلـوالت احلواريـة جمتمعة 
أو منفـردة، فهـذه الطريـق واالتفاقيات مل حتـدث تغيريا حقيقيا، فقد شـاركت يف حوارات 
القاهـرة، وكنت عضـوا يف جلنة املنظامت التـي كانت مهمتها صياغة األسـس واملقرتحات 
إلجـراء االنتخابـات للمجلـس الوطنـي، وبقـي التبايـن يف قضيـة أو اثنتني مقابـل إمجاع 
عـى العديـد مـن املـواد والقضايا، ولكننـا مل نتقـدم خطوة واحـدة. وإذا كانـت احلوارات 
سـتحقق نتائـح فيكـون ذلـك من خالل بـث احلوارات عـى اهلـواء ليعرف شـعبنا حقيقة 
وطبيعـة هـذه اللقـاءات، ونذهـب معـا فيـام نتفـق عليـه، ويمكـن إجـراء االنتخابـات 
للمؤسسـات لتقـرر بشـأن املختلـف عليه، ولكـن ال جيب أن تبقـى احلالة كام هـي لألبد.
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علينـا مجيعًا مسـؤولية بنـاء حراك شـعبي وطني برؤيـة التغيري واسـتعادة الوحـدة وتقوية 
املؤسسـات الفلسـطينية، من خالل التمسـك بالعملية الديمقراطية، واحلفاظ عى السـلم 
األهـيل وتوسـيع احلريـات، ومشـاركة فعليـة ومتجـددة للشـباب واملـرأة، حيـث تقـاس 
حضـارة املجتمعـات يف دول العـامل من خـالل القوانـني والترشيعات واملشـاركة احلقيقية 

للمرأة والشـباب يف كافة مؤسسـاهتا.

إن أهـم عمليـة تعيـد ترسـيخ الوحدة هـي ضامن انتظـام العمليـة الديمقراطيـة، والفصل 
مـا بـني السـلطات، والتعامل مـع كافة املؤسسـات واهليئـات واألحزاب بأهنا مؤسسـات 
وحـركات لتعزيـز صمـود النـاس، والدفـاع عن مصاحلهـم واملكتسـبات الوطنيـة، وبناء 
مؤسسـات أسـاس وجودها تقديـم اخلدمـات للناس، وترشيـع القوانني مـن أجل خدمة 

شـعبنا وليـس حتقيقـا ملصالح فئويـة وذاتية.

اليـوم، بـات مـن امللح بصورة أكـرب أن تنخـرط القوى الفاعلـة واملجموعـات واحلركات 
الشـبابية ومنظامت املجتمع املدين والفاعلون املؤثرون يف املجتمع؛ لتشـكيل حركة شـعبية 
منظمـة، هتـدف يف األسـاس إىل جتنيـد الطاقـات مـن أجـل التمسـك بالوحـدة الداخلية، 
وتعزيـز السـلم األهـيل، والدعـوة إىل انتخابـات شـاملة لكافـة اهليئـات واملؤسسـات، بام 
فيهـا الرئاسـة واملجلـس الترشيعـي واملجلـس الوطنـي، واهليئـات املحليـة، وااللتـزام 
عـى أن تعقـد بصـورة دوريـة مـن أجـل االسـتنهاض بالطاقـة الشـعبية وتوسـيع احلراك 
الشـعبي اهلـادف إىل إهنـاء االحتـالل، إىل جانـب توجيـه مقدراتنـا لتعزيز صمـود الناس 
وفـق مصالـح وأولويـات وطنيـة وليس حزبيـة، ومن أجـل تعزيـز وترسـيخ دور القيادة 

واملوحدة. اجلامعـة 
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أحمد يوسف

· يتضـح لنـا أن الوضـع يف غـزة خيتلـف عـن الضفـة وعـن بـريوت، فهنـاك حصـار 	
واحتـالل وانقسـام، وبالنهايـة كلهـا معادلـة. وتكمـن املشـكلة يف وجـود كثـري مـن 
النـاس التـي ال تقـرأ، فهـي غائبـة عـن كل ما يقـّدم مـن أفـكار يمكن أن تسـتنهض 
وتعمـل عـى اسـتنقاذ احلال الفلسـطيني. لألسـف هذا هو حـال واقعنا، أنـا اتفق مع 
الـرأي القائـل بـأن الشـارع هو الذي حيسـم معادلـة الصمـت املوجود عى املسـتوى 

السيايس.

· أنـا أتفق بنسـبة 95% ممـا جاء يف ورقـة الدكتور إبراهيـم أبراش، فهو قـدم العديد من 	
املقـاالت والكتب التي تتعلق بالشـأن الوطني.

· نحـن اليـوم نفتقـد إىل القائد أبو عـامر، 10 سـنوات واألخ أبو مازن مل يـرتك عاصمة 	
وال ملتقـى إال وتقـدم به لكن مـن دون جدوى.

· املـرشوع الوطنـي مل يتحقق. واملطلـوب عى األقل يف ظـل التوافق الوطنـي االلتفاف 	
عـى رؤيـة واحـدة واضحة هتـدف إىل مرشوع العـودة. كـام أن هناك حاجـة إىل مظلة 

جامعـة تلتقي فيهـا اخلطوط.

· »محـاس« متمسـكة بالوحـدة يف سـبيل قضيـة الوطـن، وأنـه مـن غـري الصحيـح أن 	
امللـف الوطني الفلسـطيني يسـري يف مسـارين متوازيـني ال يمكن أن يلتقيـا، بل هناك 

إمكانيـة لاللتقـاء والتوافـق عـى برنامج وطني وقواسـم مشـرتكة.

· جيب متابعة ما جاء يف الوثيقة واخلروج به عرب خطوات عملية.	
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شادية الغول

إن آليـات اخلـروج مـن الوضع احلـايل تتوافق مـع ما طرحه الدكتـور إبراهيـم أبراش، من 
خـالل االعـرتاف باخلطـأ. نتمنى مـن اجلميع ليـس فقط القيام بمسـؤولياته، بـل الوقوف 
بالذكـر  نخـص  ولـن  السياسـية،  القيـادة  خاصـة  القادمـة،  األشـياء  مسـؤوليات  أمـام 
»محـاس« أو »فتـح«، بـل عى مجيع األحـزاب السياسـية حتمل مسـؤولية ما متر بـه القضية 

الفلسـطينية يف الوقـت احلايل.

آن األوان إلعـادة النظـر يف مفاهيمنـا وأدواتنـا، وبنـاًء عليـه، جيـب االعـرتاف باخلطـأ 
األكـرب، وهـو اتفاق أوسـلو وإفرازاته. وأن نكون أمام مسـؤولياتنا، واللجـوء إىل القواعد 

الشـعبية، ومكونـات الشـعب الفلسـطيني يف الداخـل واخلـارج وأرايض 48.

أستشـهد بـام قالـه أبـراش حـول رضورة وجـود جلنـة تأسيسـية أو مؤمتـر شـعبي إلعادة 
صياغـة الربنامـج الوطنـي. كام ال بد من إعـادة النظـر يف القراريـن 242 و181، والعمل 
عى اسـتنهاض مجيع أشـكال املقاومة، وبلورة حراك شـعبي ضاغط عى طريف االنقسـام.
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الجلسة الثانية

وثيقة الوحدة الوطنية: من أين وإلى أين؟

املتحدثان:

سلطان ياسني: وثيقة الوحدة الوطنية: من أين وإىل أين؟

خليل شاهني: وثيقة الوحدة الوطنية: املبادئ واألسس

تعقيب: 

خالد احلروب، ماجدة املرصي، حسن عبدو
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وثيقة الوحدة الوطنية: من أين وإلى أين؟

سلطان ياسين

متهيد
تعـرّب هـذه الورقة التـي أقدمها اليوم خـالل مؤمتر »نحو رؤية شـاملة إلعادة بنـاء الوحدة 
الوطنيـة« عـن خالصـة اجلهـود واالسـتنتاجات التـي تـم التوصـل إليهـا خـالل أربـع 
سـنوات مـن احلـوار غـري الرسـمي، ضمـن إطـار برنامج تطويـر ودعـم مسـار املصاحلة 
الوطنيـة، الذي ينفذه املركز الفلسـطيني ألبحاث السياسـات والدراسـات اإلسـرتاتيجية 

.)CMI( بالتعـاون مـع مبـادرة إدارة األزمات الفنلنديـة ،)مسـارات(

وتعـرض هـذه الورقة املراحل الرئيسـة التـي مر هبا الربنامـج، حيث تـم يف املرحلة األوىل 
)2010-2013( »دعـم وتطويـر املسـار الرسـمي«، هبـدف دعم فرص تطبيـق اتفاقيات 
املصاحلـة املوقعة، بينام تم يف املرحلـة الثانية )2014-2016( »تطوير املضامني السياسـية 

لتحقيـق الوحـدة الوطنية«، وصـوال إىل تقديم وثيقة الوحـدة الوطنية.

وتنتهـي الورقـة بالتأكيـد عـى أن خلـق فرصـة تارخييـة داعمـة لتطبيق مـا تضمنتـه وثيقة 
الوحـدة الوطنيـة مـن رؤى وسياسـات؛ يتطلب دعم فـرص بناء رأي عام وطني وشـعبي 

يضـم كل مـن يوافق عـى هذه الوثيقة كقاسـم مشـرتك.
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برنامج تطوير ودعم مسار املصاحلة الوطنية 
املرحلـة األوىل )2010-2013(: دعـم وتطويـر املسـار الرسـمي، هبـدف دعـم فـرص 

االتفاقيات تطبيـق 

تضمنـت هـذه املرحلة عقـد العديد من جلسـات احلوار غري الرسـمي، بمشـاركة خمتلف 
األحـزاب والتيـارات واملسـتقلني واملجتمـع املـدين والشـباب، مـن خمتلـف التجمعـات 
الفلسـطينية. وعقـدت هذه اجللسـات يف كل مـن: الضفـة الغربية، وقطاع غـزة، وأرايض 
1948، والقاهـرة، وإسـطنبول، واملغـرب، ولنـدن، وبرلـني. وهدفت إىل تطويـر العديد 
مـن اآلليـات واألفـكار الكفيلـة بتذليـل العقبات التـي تقف حائـال دون تنفيـذ اتفاقيات 

املصاحلة. 

أنتجـت هـذه املرحلـة مـن العمل واحلـوار ضمـن برنامـج تطوير ودعـم مسـار املصاحلة 
الوطنيـة مـا يأيت:

· وثيقة »دعم وتطوير مسار املصاحلة الوطنية«، ترشين األول 2011.	

وتضمنـت هـذه الوثيقـة أفـكارا سـعت لتطويـر اتفـاق املصاحلـة املوقـع يف القاهـرة 
بتاريـخ 4 أيـار 2011. وعرضـت املبادئ واألسـس الداعمـة لفرص تنفيـذ املحاور 
اخلمسـة الـذي تضمنهـا اتفـاق القاهـرة: الربنامـج السـيايس التوافقـي، احلكومـة، 
األمـن، التمثيـل السـيايس الفلسـطيني، القضـاء وسـيادة القانـون ومحايـة حقـوق 

اإلنسان. 

· وثيقة »إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير«، آب 2013	

تـم التوصـل إىل هـذه الوثيقـة بعـد نقاشـات عميقـة ضمـن جمموعـة دعـم وتطويـر 
مسـار املصاحلـة الوطنية، واسـتندت إىل جمموعة مـن األوراق املرجعية التي عكسـت 
األفـكار والتصـورات املتداولـة يف عـدد مـن التجمعـات الفلسـطينية. وتضمنـت 
الوثيقـة األسـس واملتطلبـات إلعـادة بنـاء مؤسسـات منظمـة التحرير. كـام عرضت 
الوثيقـة بعـد إصدارهـا للنقـاش واحلوار يف خمتلـف التجمعـات الفلسـطينية )الضفة 
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الغربيـة، قطـاع غـزة، أرايض 1948، الشـتات(.

· وثيقـة »نحـو إصـالح وتوحيد قطـاع األمـن الفلسـطينني .. توصيـات ومقرتحات، 	
آب 2014

صـدرت هـذه الوثيقـة بعد ثالث سـنوات مـن العمل واللقـاءات واحلـوار املتواصل 
ملجموعـة دعـم وتطويـر مسـار املصاحلـة الوطنيـة - قطـاع األمـن، بـإرشاف مركـز 
مسـارات. وأصـدرت املجموعـة سـبع وثائـق تراوحـت مـا بـني طـرح السياسـات 
األمـن  قطـاع  إلصـالح  داعمـة  قوانـني  ومسـودات  واملقرتحـات  والتوصيـات 
الفلسـطيني بشـكل عام، وهيئـة الرشطة بشـكل خـاص. وُصنفت الوثائـق الصادرة 

عـن املجموعـة يف جمالـني رئيسـيني:

األول: السياسـات والتوجهـات العامـة املشـرتكة اخلاصـة وإصـالح قطـاع األمـن. 
)نحـو وضع سياسـة أمنيـة فلسـطينية: تصـور للمحـددات واملعايري، اللجنـة األمنية 

العليـا، مـرشوع قانـون جملـس األمـن القومي/الوطني(.

الثـاين: آليـات ومقرتحـات عمليـة نحـو إصـالح وتوحيـد قطـاع الرشطـة. )املعايري 
الدوليـة الفضـى لعمـل الرشطـة، جتـارب دوليـة يف عمليـة إصـالح القطـاع األمني 
»الرشطـة«، توحيـد جهـاز الرشطـة: تصـور للمعايري واآلليات، مسـودة قانـون هيئة 

الرشطة(.

· وثيقـة إعادة بنـاء وتوحيد االحتـادات الشـعبية والنقابـات املهنية الفلسـطينية، كانون 	
األول 2014

تضمنـت هـذه الوثيقـة تصـورات وآليـات حـول إعـادة بنـاء االحتـادات الشـعبية 
والنقابـات املهنيـة يف خمتلـف التجمعـات الفلسـطينية، باالسـتناد إىل ورقـة إطار عام 
نوقشـت يف ورشـة حـوار خاصـة نظمـت يف القاهـرة ملجموعة دعـم وتطوير مسـار 
املصاحلـة الفلسـطينية، وإىل جمموعـة مـن األوراق املرجعيـة التـي أعدهتـا نخبـة مـن 

اخلـرباء والنقابيـني الناشـطني يف ثامنيـة احتـادات ونقابـات فلسـطينية.
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الوحـدة  لتحقيـق  السياسـية  املضامـني  تطويـر   :)2016-2014( الثانيـة  املرحلـة 
الوطنيـة

جـاءت هـذه املرحلـة من برنامـج تطويـر ودعم مسـار املصاحلـة الوطنية بعـد إجراء 
وقناعـة  نتائـج واسـتخالصات،  مـن  األوىل، ومـا متّخـض عنهـا  للمرحلـة  تقييـم 
تولـدت عنـد جمموعـة دعـم وتطويـر املصاحلـة وإدارة الربنامـج بأن حتقيـق املصاحلة 

الوطنيـة أمـر غـري ممكـن دون مضمون سـيايس.

وسـعت هـذه املرحلـة إىل تطويـر املضامـني السياسـية ذات الصلـة وحتقيـق الوحـدة 
الوطنيـة، مـن خالل توسـيع رقعة املشـاركني مـن خمتلـف التجمعات الفلسـطينية يف 

جهـود حتقيـق املصاحلـة الوطنية الفلسـطينية.

واعتمـدت إدارة الربنامج جلسـات احلوار الوطني يف معظم التجمعات الفلسـطينية، 
وصـوال إىل إنتـاج وثيقـة الوحـدة الوطنيـة كمنهجيـة لتطويـر املضامـني السياسـية 

الداعمـة لتحقيـق الوحدة.

· جلسات احلوار الوطني )2015-2014(	

نظمـت إدارة الربنامج جلسـات احلوار الوطنـي خالل الفـرتة )2014-2015(، يف 
خمتلـف التجمعـات الفلسـطينية، بمشـاركة حـوايل 600 مشـارك/ة من السياسـيني 

واحلزبيـني واملثقفـني ونشـطاء املجتمع املدين واملسـتقلني والشـباب.

وهدفـت هـذه اجللسـات إىل حتديد وتطويـر املضامني السياسـية ذات الصلـة وحتقيق 
الوحـدة الوطنيـة، وحتديـد أولويـات هـذه املضامـني. وخرجـت بنتيجـة مفادهـا أن 
إهنـاء االنقسـام أمـر غـري ممكـن دون أرضيـة سياسـية وتوافـق عـى ملفات رئيسـية، 
أبرزهـا: املـرشوع الوطنـي، الربنامـج السـيايس، أسـس الرشاكـة الوطنيـة، أسـس 

وآليـات إعـادة بنـاء منظمـة التحرير.

يشـار إىل أن تلـك اجللسـات ومـا نتـج عنها سـاهم إىل حد بعيـد يف تطويـر املضامني 
الرئيسية. السياسـية 
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· وثيقة الوحدة الوطنية كانون األول 2015 – آب 2016	

وثيقـة الوحـدة الوطنيـة هـي بمثابـة خطـة حتـدد مرتكـزات ووسـائل تطبيـق الرؤية 
الالزمـة إلعـادة بنـاء الوحـدة الوطنيـة. وهـي ليسـت وسـيلة للتوفيـق أو الوسـاطة 
وفـق املفهـوم الضيـق للمصاحلـة الداخليـة، بـل هـي حصيلة عمليـة حواريـة طويلة 
وواسـعة متـت يف الوطـن والشـتات، حيـث شـارك يف هـذا احلـوار »غـري الرسـمي« 
خمتلف القوى السياسـية بمختلف مسـتوياهتا، واملسـتقلون، ونشـطاء املجتمع املدين، 
والشـباب، واألطـر النسـوية. وتسـتند الوثيقـة إىل مـا توصلـت إليـه جهـود وطنيـة 

وأهليـة ونسـوية وشـبابية أخرى.

وثيقة الوحدة الوطنية ... من أين؟
اعتمـدت إدارة الربنامـج عمليـة تشـاركية تراكميـة يف إصـدار وثيقـة الوحـدة الوطنيـة 
املعروضـة اليـوم 6 آب 2016 يف مؤمتـر »نحـو رؤيـة شـاملة لتحقيـق الوحـدة الوطنية«، 
العمليـة يف كانـون األول 2015 وانتهـت يف آب 2016، ومـرت  بـدأت هـذه  حيـث 

باملراحـل اآلتيـة:

· مراجعـة إدارة الربنامـج اسـتخالصات ونتائج العمل منـذ بدء برنامـج تطوير ودعم 	
مسـار املصاحلة الوطنية.

· تطوير إدارة الربنامج دلياًل مرجعيًا ضم أبرز القضايا الرئيسية اخلالفية.	

· عقـد إدارة الربنامـج لقـاءات فرديـة اسـتطلعت خالهلا مواقـف القيادات السياسـية 	
مـن القضايـا اخلالفية من خمتلـف األحزاب، خاصـة »فتح« و»محـاس«، وكذلك آراء 

املسـتقلني واملجتمـع املدين والشـباب واألطر النسـوية.

· صياغـة إدارة الربنامـج مسـودة وثيقـة الوحـدة الوطنية وفقـا لنتائج جولة اسـتطالع 	
املواقف والـرؤى وخربات سـابقة.

· ورصـد 	 الفلسـطينية،  التجمعـات  خمتلـف  يف  واحلـوار  للنقـاش  املسـودة  عـرض 
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وتسـجيل املالحظـات والتوصيـات ذات الصلـة بام ورد بمسـودة الوثيقـة من مبادئ 
وأسـس وآليـات.

· إصـدار إدارة الربنامـج النسـخة الثانيـة مـن الوثيقة يف متـوز 2016، تضمنـت إدراج 	
العديـد مـن املالحظـات والتوصيـات التـي قدمـت يف مرحلة عـرض املسـودة للحوار.

· إصـدار إدارة الربنامـج الورقة املرجعيـة التفصيليـة الداعمة ملـا ورد يف وثيقة الوحدة 	
الوطنيـة مـن مبادئ وأسـس وآليات.

· عـرض الوثيقـة اليـوم، 6 آب 2016، يف مؤمتـر »نحـو رؤيـة شـاملة إلعـادة بنـاء 	
الوطنيـة«. الوحـدة 

وثيقة الوحدة الوطنية ... إلى أين؟
ال تتجاهـل الوثيقـة املصاعـب الكبـرية التـي تعـرتض تبنـي وتنفيـذ الرؤيـة الـواردة فيها 
إلعـادة بنـاء الوحـدة الوطنيـة. لكنهـا يف املقابـل، تنطلـق مـن حقيقـة أن الوحدة ليسـت 

خيـارا مـن اخليـارات، بـل هـي ممـر إجبـاري للخـالص الوطني.

تؤكـد وثيقـة الوحـدة الوطنيـة أن التوافـق الوطنـي صعب، لكنـه ممكن، بـل ورضوري. 
كـام تؤكـد أن هنـاك قطاعـات وفئـات متزايدة باتـت تؤمن بـأن مفتاح اخلروج مـن املأزق 
الراهـن يكمـن يف التوافـق عـى رؤيـة وطنيـة شـاملة إلعـادة إحيـاء القضية الفلسـطينية، 

فهـذه هـي نقطـة البدايـة، وهـذا ما تسـعى الوثيقـة للوصـول إليه مـن خالل:

· بناء رأي عام وطني وشـعبي يشـكل حاضنـة للرؤية التي تقرتحهـا الوثيقة. ولتحقيق 	
هـذه الغايـة، سـوف يتواصل العمل عـى إرسـاء البنية التحتيـة الالزمة لبنـاء املوقف 
الوطنـي والشـعبي الداعـم هلـذه الوثيقة بـام تتضمنه من قواسـم مشـرتكة، وهذا أحد 
أهـداف املؤمتـر اليوم، الـذي يعقد بمشـاركة واسـعة من الضفـة الغربيـة وقطاع غزة 

وأرايض 48 ولبنان.

·  حشـد الدعـم ملـا تتضمنه هـذه الوثيقـة يف خمتلف األوسـاط الفلسـطينية، السياسـية 	
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والشـعبية واملجتمعيـة، يف الوطـن والشـتات، بـام يف ذلـك بنـاء موقـف ضاغـط عرب 
شـتى الوسـائل السـلمية باجتاه توفـري الظـروف لنمو تيـار وطني وشـعبي ثالث قادر 
عى شـق مسـار إعادة بنـاء الوحدة الوطنية، واسـتعادة مكانـة القضية الفلسـطينية يف 

النضـال من أجـل التحـرر الوطنـي والديمقراطي.

اخلتام
ال خيفـى عليكـم أن حتقيـق املهـام الـواردة أعـاله، ال يدخل يف إطـار مهام مراكـز البحث 
والتفكـري. ونأمـل أن خيرج مؤمتركم اليـوم بتوصيات وآليات عمل تسـاهم يف تبني ودعم 
الرؤيـة الوطنية الشـاملة الـواردة يف الوثيقة، والتوصيـة بخطوات عمليـة وإجرائية يف هذا 
االجتـاه. فالوحـدة الوطنيـة هـي مصلحة وطنيـة بالقدر التـي هي مصلحة شـخصية لكل 

وطنـي غيور.
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وثيقة الوحدة الوطنية ... األسس واملرتكزات

خليل شاهين

متثـل وثيقـة الوحـدة الوطنيـة إطـارا عاما خلطـة عمل، تنطلـق مـن احلاجـة إىل مرحلة أو 
فـرتة انتقاليـة فرضتهـا تعقيـدات الوضـع الناتـج عـن مـيض عقـد عى وقـوع االنقسـام، 

إضافـة إىل حتديـات أخـرى تتطـرق إليهـا الوثيقـة املرجعية. 

ال جيـوز جتاهـل كلفـة اخليـارات الفلسـطينية، لذلـك فـإن التـدرج خـالل فـرتة انتقاليـة 
يبـدو حاجـة ملحـة ملواجهـة كل التحديـات الداخلية وغـري الداخلية التي مـن املمكن أن 

تشـكل عائقـا أمـام إعادة بنـاء الوحـدة الوطنيـة وليـس املصاحلة.

قـال األخ عـزام األمحـد إذا كان املوضـوع متعلقـا باملصاحلـة فاملصاحلـة قـد حتققـت، وما 
نحتـاج إليـه هـو الوحـدة. إنه حمـق متامـا فيام يقـول. فكيـف نعالـج قضيـة الوحدة؟

تقـوم املرحلـة االنتقاليـة يف خطـة العمـل املقرتحـة عـى نقطتـني: نقطـة بدايـة، ونقطـة 
هنايـة. وتعريـف هاتـني النقطتني يف هـذه الوثيقة هو األسـاس الـذي من املمكـن أن يمأل 

اإلجـراءات واخلطـوات التـي ُيقـرتح أن تتخـذ خـالل املرحلـة االنتقالية. 

إن نقطـة البدايـة هـي حـوار فلسـطيني وطنـي شـامل قصـري ضمـن وقـت حمـدد متوافق 
عليـه، يضـم قـادة الفصائـل، واملسـتقلني، وممثلـني عـن املجتمع املـدين والشـباب واملرأة 
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والشـتات. وهـذا اإلطـار سـموه مثلـام شـئتم مؤمترا شـعبيا أو غـري ذلك.

وتكـون وظيفـة هذا احلـوار حتديد القضايا األساسـية التـي يفرتض تناوهلا خـالل املرحلة 
االنتقاليـة، أي مـا تسـميه الوثيقـة قضايـا الرزمـة الشـاملة، وأن حيـدث توافق فلسـطيني 
عـى احلاجـة إىل تنـاول هـذه القضايـا. وهـي قضايـا تقـرتح الوثيقـة أن ترتكـز يف أربعـة 
ملفات رئيسـية: أوال، الربنامج السـيايس، أو اإلسـرتاتيجية الوطنية السياسـية والكفاحية 
الفلسـطينية للفـرتة القادمـة. ثانيـا، السـلطة واحلكومـة. ثالثـا، اإلطـار القيـادي املؤقت: 
دوره، ومقوماتـه، وعالقاتـه بمنظمـة التحريـر وهيئاهتـا، ونطـاق عملـه خـالل املرحلـة 
االنتقاليـة، وإعـادة بنـاء مؤسسـات وهيئات منظمـة التحرير. رابعـا، إعادة بنـاء الرشعية 

الفلسـطينية عـى مسـتوى املنظمة والسـلطة الفلسـطينية. 

وتقـرتح الوثيقـة أن يتـم تنـاول امللفـات الثالثـة األوىل يف إطار احلـوار الوطني الشـامل، 
ضمـن فـرتة حمـدودة وقصـرية، بحيـث ال يتـم رهـن تطبيـق القضايـا بـرضورة االتفـاق 

الشـامل عـى إجـراءات الرزمة الشـاملة.

إن التوافـق عـى القضايا الثالث األساسـية يف املسـتوى األول يسـاعد عى بنـاء املقومات 
الداعمـة لبنـاء امللـف الرابـع الـذي تقـرتح الوثيقـة أن يتـم بحثه ضمـن اإلطـار القيادي 

املؤقـت بعد توسـيعه.

السياسـية والنضاليـة  يتعلـق باإلسـرتاتيجية  فيـام  الوثيقـة  الـذي تقرتحـه هـذه  اجلديـد 
هـو االنطـالق أوال مـن اهلـدف الوطنـي الفلسـطيني الـذي يتمثـل يف حـق تقريـر املصري 
للفلسـطينيني أينـام وجـدوا، وحق عـودة الالجئـني، وإهناء االحتـالل واالسـتيطان، ويف 

نفـس الوقـت إمكانيـة أن يشـمل كل ذلـك إقامـة الدولـة الفلسـطينية. 

وفيـام يتعلـق باإلسـرتاتيجية السياسـية مـع األخذ بعـني االعتبـار اهلدف الوطنـي، تقرتح 
اإلسـرتاتيجية أن يكـون هنـاك خيـار ثالـث، أي ال تكـون اخليـارات الفلسـطينية مغلقة، 
إمـا خيـار الدولـة أو الدولتـني. فهي تضع خيـارا ثالثـا يتمثل بعـدم إقامة تناقـض مفتعل 
أحيانـا يف املرحلـة الراهنـة بني هـذه اخليارات، طاملـا أن خيـار الدولتني ليـس يف هذه اليد 
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وخيـار الدولـة الواحـدة ليس يف اليـد األخرى.

القـوى  وتتطلـب هـذه اخليـارات نضـاال حثيثـا مـن أجـل إحـداث تعديـل يف ميـزان 
يسـمح للشـعب الفلسـطيني وقيادتـه بالوصـول إىل نقطـة حمـددة يف املفاضلـة بـني مثـل 
هـذه اخليـارات، لذلـك تدعـو اإلسـرتاتيجية إىل اسـتنفاد كافة الفـرص املبذولـة من أجل 
التعامـل مـع خيـار الدولـة الفلسـطينية املسـتقلة العتبـارات عديـدة، لكـن دون إغـالق 
األفـق أمـام اخليـارات األخرى، بـل العمل عـى بناء اخليـارات التـي يمكـن أن تنقلنا إىل 
احللـول التارخييـة، سـواء كانـت دولـة واحـدة أو دولـة ثنائية القوميـة، عى أن يـرتك هذا 

األمـر إىل مرحلـة الحقـة دون إغالقـه.

أمـا املسـتوى الثـاين فيشـمل، أواًل، إعـادة بنـاء الرشعيـة الوطنيـة، وهـو يشـمل رضورة 
التوافـق عـى العقـد االجتامعـي، أو امليثـاق الوطنـي الفلسـطيني، الـذي حيـدد األهداف 
اإلسـرتاتيجية الفلسـطينية، ويعيـد تعريـف القضيـة وعالقـة الشـعب هبـا. وثانيـا، إعادة 
بنـاء مؤسسـات املنظمـة باالنتخابـات حيثام أمكـن وبالديمقراطيـة التوافقية حينـام يتعذر 
إجـراء االنتخابـات. وثالثـا، االنتخابـات يف الـرشط الفلسـطيني، إذ تقـرتح الوثيقـة أن 
جيـري أوال ضمـن اإلطـار القيادي بحث مسـتقبل السـلطة الفلسـطينية من حيث شـكل 
املؤسسـات، إضافـة إىل االنتخابـات. وعندما يتقـرر أن نذهب إىل انتخابات عى مسـتوى 
السـلطة الفلسـطينية، جيب أن يتقرر أوال: هـل نريد انتخابات لرئيس السـلطة وللمجلس 
الترشيعـي، أم انتخابـات لرئيس الدولـة وللربملان، أم ال نريد جملسـا ترشيعيا بل انتخابات 
واحـدة فقـط ملجلـس وطنـي، عـى أن حتال مهـامت الترشيـع ألعضـاء املجلـس الوطني 

املنتخبـني يف الضفـة الغربيـة وقطـاع غزة؟

هـذه الوثيقـة ليسـت مطروحة للوسـاطة والتوفيـق بني األطـراف املختلفة، بـل مطروحة 
يف سـياق إعـادة بنـاء املوقـف الوطنـي والشـعبي الفلسـطيني الضاغـط باجتـاه واضـح 
وحمـدد، وهـو رضورة وجـود تيـار وطنـي وشـعبي يؤمن بـام تتضمنه هـذه الوثيقـة، وأن 
مـن األسـباب التي سـامهت يف تدهـور الوضع غيـاب تيار ثالـث قوي قادر عـى الضغط 
باجتـاه إعـادة إحيـاء القضية الفلسـطينية واملـرشوع الوطني عى أسـاس الوحـدة الوطنية، 
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سـواء كانـت عى مسـتوى املنظمة، أو عى مسـتوى السـلطة. تيـار يكون قـادرا أيضا عى 
جتميـع اجلهـود الفلسـطنية يف كل مـكان داخل الوطـن وخارجه.

إن وجـود مثـل هـذا التيـار ليس من مهـامت مراكـز األبحاث، لكـن، بالتأكيد، إن إرسـاء 
رؤيـة شـاملة ملضامـني إعادة بنـاء الوحـدة واحلركـة الوطنيـة والربنامج الوطني؛ يشـكل 
السـالح األهـم مـن أجل نشـوء تيار وطني وشـعبي قـادر عـى أن يكون احلامـل الوطني 

الرؤية. هـذه  ملثل 
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خالد احلروب 

هنـاك زوايـا متعـددة يمكـن النظـر مـن خالهلـا إىل وثيقـة الوحـدة الوطنيـة املطروحـة، 
وسـوف أحـدد مداخلتـي يف تقييـم هـذه الوثيقـة مـن خـالل اإلجابـة عـن سـؤال ملـح 
يف تفكـريي، وهـو إىل أي مـدى يمكـن أن تسـاهم هـذه الوثيقـة يف تفكيـك نظام أوسـلو 
اجلـربويت وكـر جـدران اخلـزان الـذي حرشنـا فيـه هـذا النظـام؟ وضمـن مـا تدعـو 
إليـه الوثيقـة وهيمنـي بشـكل خـاص هنـا، هـو إعـادة النظـر يف شـكل السـلطة ودورهـا 
ووظائفهـا، والعمـل عـى التحلل مـن وظائفها وأدوارهـا االقتصادية واألمنيـة، والفصل 

بينهـا وبـني منظمـة التحريـر. وهـذا يف تقديـري نقطـة البدايـة.
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ماجدة املصري 

ال بـد مـن تثمـني اجلهـود املبذولـة واملتواصلـة للوصـول إىل وثيقة الوحـدة الوطنيـة التي 
رعاهـا مركز مسـارات.

النبيلـة التـي وراءهـا، والتـي شـملت اآلليـات التـي اتبعـت  كل االحـرتام لألهـداف 
)احلـوار الشـامل(، واملضامـني التـي خرجـت هبـا، واآلليـات املقرتحـة للمتابعـة هبـدف 
إطـالق حـوار وطني شـامل ومسـتدام، وبنـاء رأي عـام وطني وشـعبي ضاغـط، ضمن 
سـقف زمنـي اليتوقـف إال عنـد التوصـل إىل توافق وطنـي ملزم حـول الرزمة الشـاملة، 

عـى قاعـدة اسـتكامل هـذا احلـوار يف اإلطـار القيـادي املؤقت.

بالتأكيـد، هـذا اجلهد يلتقي مع حـراكات جارية مهمة، وإن كانت متواضعة، السـتنهاض 
احلالـة الشـعبية، مثـل مؤمتـر مفتـاح، ومؤمتـر وطنيون إلهنـاء االنقسـام، وحـراك القطاع 

النسـائي يف غـزة. ومـن املفـرتض أن يرتافق مع حـراك يف اخلارج.

ومـن املهـم جـدا توحيـد هـذا احلـراك وتعميمـه، لينخرط فيـه خمتلـف مكونـات احلركة 
اجتامعيـة  وقطاعـات  وشـخصيات  ومؤسسـات  فصائـل  مـن  الفلسـطينية،  الوطنيـة 

سـكانية. وجتمعـات  وجغرافيـة 

يف هـذا املجال، قد تشـكل الوثيقة بعنارصها الرئيسـية التي تم الوصول إليها بمشـاركات 
واسـعة مرجعيـة هلـذا احلراك، مدركـني أن أحد أبـرز التحديـات التي تصطـدم هبا جهود 
إهنـاء االنقسـام حمدوديـة وموسـمية احلـراك والضغـط الشـعبي، وأن طبيعـة االنقسـام 
السـيايس، العمـودي اجلغـرايف املؤسـيس، هـو أحـد أسـباب ضعـف هـذ احلـراك. بل إن 
االنقسـام هـو أحد أسـباب مخـود االنتفاضـة الشـبابية )اهلبـة(، وأحد أسـباب الرتاجع يف 

نضالنـا الوطنـي ضد االحتـالل واالسـتيطان، دون إغفـال العوامـل األخرى.

أبرز املالحظات حول الوثيقة:

· مـن الواضـح أن اإلرادة السياسـية/التنظيمية إلهنـاء االنقسـام مل تنضـج بعد، بحكم 	
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تصـدر حسـابات الربح واخلسـارة  مشـهد احلـوارات املاراثونيـة الثنائيـة أو اجلامعية 
عى حسـاب املصلحـة الوطنيـة واالتفاقـات املوقعة.

)هـذا مشـار إليه يف الوثيقة يف تشـخيصها ملواقـف األطراف املختلفـة: معادلة احلفاظ 
عـى املكتسـبات وحتصيـل املزيـد، يف املقابـل اسـتعادة ما تم خسـارته وعدم السـامح 
بتكـراره(، ومـن املـؤرش عـى ذلـك تعطيـل عمـل اإلطـار القيـادي املؤقـت، وربط 
الدعـوة إليـه بتحقيـق إنجـازات عـى األرض، وامليـل للحـوارات الثنائيـة بديال من 

اجلامعيـة بمشـاركة خمتلـف األطراف.

هـذا باإلضافـة إىل اسـتمرار التأثـر بالتدخـالت واحلسـابات اإلقليميـة والضغـوط 
اإلرسائيليـة األمريكيـة التـي باتـت جزءا من املشـهد االنقسـامي. ناهيك عن املشـهد 
اإلقليمي/الـدويل املحيـط )اجلديد( الذي ينحى نحو تقسـيم الـدول وليس توحيدها 

)تقسـيم إثنـي طائفي سـكاين عرب تسـعري احلـروب الطائفية(.

· موضـوع الرزمـة الشـاملة املشـار إليهـا يف الوثيقـة عـى سـالمتها املبدئيـة والعملية، 	
باتـت تسـتخدم كـرشط مكبـل للتقـدم بـأي خطـوة عمليـة تنفيذيـة عـى األرض، 

وجيـري التعامـل معهـا كفيتـو للتعطيـل.

إن عنـارص الرزمـة واضحـة جـدا، ومتفـق عليهـا يف وثيقة الوفـاق الوطنـي يف اتفاق 
التـي يف جمملهـا  القاهـرة، وحتـى يف قـرارات اجتـامع املجلـس املركـزي األخـري، 
تـؤرش للرزمـة، سـواء يف اإلسـرتاتيجية السياسـية النضالية/الربنامـج السـيايس، أو 
يف موضـوع السـلطة واحلكومـة والعالقـة مـع االحتـالل، أو يف تفعيـل دور اإلطـار 

القيـادي املؤقـت للمنظمـة.

املطلـوب مرونـة يف التعامـل مـع الرزمة، وحتديـد األولويـات واخلطـوات التنفيذية، 
فلـم يعـد كافيـا ومقبـوال الوقـوف عنـد املطالبـة بتنفيـذ االتفاقيـات. فهنـاك قضايـا 
موقـع خالف باتـت معروفـة، ومطلـوب الدخول فيهـا، وتقديـم معاجلـات توافقية 
عمليـة قابلـة للتنفيـذ )صيـغ توافقية(، إضافـة إىل تكثيـف احلوار اجلمعـي حوهلا من 
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مجيـع األطـراف املعنيـة وليس فقـط احلـوار الثنائي. 

ومـن املثـال عـى ذلـك املبـادرة السـويرية حلـل موضـوع املوظفـني، فليسـتكمل 
احلـوار بشـأهنا للخروج بنتائـج جيري تنفيذهـا، وكذلك احلال بالنسـبة للمؤسسـات 

واملعـرب واالنتخابـات ... إلـخ.

يف هـذا املجـال هنـاك تطـور إجيـايب مهـم، وهـو موافقـة »محـاس« عـى املشـاركة يف 
االنتخابـات املحليـة. فهـذا مكسـب للنظـام السـيايس الفلسـطيني يف ركـن مهم من 
أركان الديمقراطيـة والتعدديـة، وهـي خطـوة عمليـة مهمـة تفتح عى األوسـع، عى 
االنتخابـات الرئاسـية والترشيعيـة، وعلينـا أن نرعاهـا وال نسـمح بالرتاجـع عنها أو 

. يضها تقو

· الفلسـطيني، 	 الوضـع  خصوصيـة  مـع  يتناسـب  بـام  التوافقيـة  الديمقراطيـة  مبـدأ 
وكاسـتحقاق لشـعب مـا زال يعيـش مرحلة حترر وطنـي. تارخييـا، كان لدينـا توافق 
يف املنظمـة لكنـه مل يكـن ديمقراطيـا، ومل يـراع أسـس الرشاكـة السياسـية والبعـد 
الديمقراطـي فيهـا. وهـذا مـا ندفـع ثمنـه اآلن يف آليـات اختـاذ القـرار الفلسـطيني. 
الديمقراطيـة التوافقيـة اسـتحقاق وطني وجمتمعـي ملواصلة النضال ضـد االحتالل، 

وللسـلم األهـيل. 

· معاجلـة املشـكالت اليومية املعيشـية يف غـزة الناجتة عـن العدوان واسـتمرار احلصار 	
واالنقسـام، فهـذه قضية وطنيـة وأخالقية. وهناك مسـؤولية كربى تقع عى السـلطة 
وعـى »محـاس«، بـام يتطلب عـدم ربـط معاجلتها بتقـدم خطـوات املصاحلـة، بل إن 

معاجلتهـا هـي مقدمة إجيابيـة للمصاحلة.
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حسن عبدو

حتـى نـدرك أمهيـة الوثيقة ال بد مـن احلديث عن حجـم املخاطر والتحديـات التي تواجه 
الشـعب الفلسـطيني يف هـذا املرحلـة، فهـو يعيش حالـة من التفـكك والتحلـل يف عملية 
مسـتمرة غـري متوقفة، وهـذه احلالة توفـر فرصـة ألعدائنا وليسـت لنا. فالنظام السـيايس 
الفلسـطيني احلـايل قديـم وهـرم وفشـل يف مواجهـة التحديـات واملخاطر التـي يواجهها 
الشـعب، ال سـيام غيـاب اإلمجـاع السـيايس، واسـتمرار االنقسـام. فـال بـد مـن إعطـاء 
األولويـة لوقـف االهنيـار يف احلالـة الفلسـطينية، والوصـول إىل نظـام فلسـطيني جديـد. 
وورقـة الدكتـور أبـراش بالغـة األمهيـة يف الوصـول إىل حـل مثـايل. كـام أن قيمـة الوثيقة 

تـأيت مـن تضمنها مرحلـة انتقاليـة تشـمل جتديد النظـام السـيايس وإهناء االنقسـام.

الصهيونيـة، اليـوم، تقـول إننا مجاعـات ال يربطنـا رابـط وال جيمعنا هـدف، وبالتايل نحن 
لسـنا شـعبا، وإنـام سـاكنة متأخرة إمـا أن تتقبـل السـيادة اإلرسائيليـة، أو تتقبـل الرحيل. 

فلنثبـت العكـس، ونؤكد عـى أننا مجاعـة وطنيـة مكتملة. 

وإرسائيـل تتقـدم عـى السـاحة الدوليـة، وتنطلـق يف القـارة األفريقيـة وهلـا اتفاقيات مع 
تركيـا، بينـام نحـن يف تراجع عـى الصعيـد الدويل.

مـا قدمـه مسـارات ورقـة شـعبية غـري رسـمية متثـل طيفـا واسـعا جـدا مـن أبناء شـعب 
فلسـطني، أيـًا كان تواجدهـم. وهـي ورقـة مرنـة تغـريت صيغتهـا أكثـر مـن مـرة. وهي 

جتمـع مـا بـني القديـم واجلديد.

لقـد أضعف االنقسـام القرار الوطنـي املحيل لصالح القـوى اإلقليميـة والدولية، ويمكن 
مواجهـة ذلك باإلرادة الفلسـطينية املتحدية.

أمتنـى أن يصـدر عـن هـذا املؤمتـر إرسـال رسـالة باسـم املؤمترين مجيعـا لـكل املؤثرين يف 
السـاحة الطالعهـم عـى هـذه الوثيقـة، وتشـكيل هيئـة مـن مركـز مسـارات وغـريه من 
القـوى والنخـب الفلسـطينية إلعطـاء هـذه الوثيقـة أمهيـة كافيـة. نتمنـى أن تكـون قـد 

أخرجـت هـذه الوثيقـة احلالـة الفلسـطينية مـن األزمـة إىل احلالـة التـي نراهـن عليهـا.
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الفضاء الثالث

الجمود يف الهرم ومآالت التحّوالت الباطنية

عبد الجّواد عمر

ملخص تنفيذي
متـر القضيـة الفلسـطينية بأزمات متالحقـة، تّوجت بتوقيع اتفاقيات أوسـلو وبـزوغ نظام 
سـيايس فلسـطيني يعـاين مـن عالقـة اتكاليـة عـى البنيـة االسـتعامرية، وحيـارب بصورة 
مسـتمرة عـى وجـوده. وعـى الرغـم مـن أزمـة النظـام السـيايّس، إاّل أن حالة االشـتباك 
واملواجهـة مـع املنظومـة االسـتعامرية مسـتمرة. وبالفعـل، مل تسـتطع احلركـة الصهيونيـة 

حسـم الـرصاع لصاحلهـا، أو تطبيـع وجودهـا بشـكل كامل.

ويعـاين الواقـع الفلسـطيني يف سـياق النخبـة التـي ترّبعـت عى عـرش املنظمة مـن حالة 
انسـداد عـى صعيـد املشـاريع السياسـية الكيانيـة والدوالنيـة. ويف املقابـل، يبقـى هنـاك 
مـوروث فلسـطيني اجتامعـي متجـذر ومتأّصـل يصـارع عـى وجـوده، ويتجـّى بجيـل 
جديـد يعيـد الفعاليـة للفعـل املـادّي املبـارش، ويتخـذ مـن غيـاب القيـادة التقليديـة بنيـة 
حتتيـة لبدايـة بزوغ بنيـة فكريـة معرفيـة حتتيـة، وحواضـن اجتامعية-سياسـية، تعمل عى 
أسـس البنـاء ذاتيـا يف إطارات هالمية- صلبة تتسـق مع شـمولية أنظمة املراقبـة والتحكم 

بأنواعهـا، االقتصاديـة والتكنولوجيـة واألمنيـة واالجتامعيـة.
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يبقـى احلديـث عـن تّيارات سياسـية يف ظل غيـاب ثقافة سياسـية عامة، وسـيطرة حمكمة، 
أو تّيـارات سياسـّية ختـرج من سـياق املجموعـات النخبويـة االحتجاجية سـابقا ألوانه، 
بـل يمكـن القـول إن هنـوض تيـار سـيايس واضـح املعـامل سيّسـهل إجهاضـه يف مراحل 

املبّكرة.  الـوالدة 

مـن هنـا، تـرى الورقـة أن أنـامط العمـل اجلديـدة ترتكـز عـى أبعـاد باطنيـة هلـا جتّليـات 
ظاهريـة، وأن قـدرة هـذا اجليـل عى تشـكيل بديل سـيايس ال يتمثـل فقط بخلـق قيادات 
جديـدة، بـل بابتـكار أنـامط مغايـرة تغني عـن التنظيـم بمعناه اهلرمـي- الصلـب، وتتجه 
نحـو اهلالميـة- الالمركزيـة والصلبة يف تشـّكلها، وخترج مـن رحم املـوروث االجتامعي 

املتجـذر، وتعيـد إنتـاج أدوات مواجهـة يف سـياقيها الزمـاين واملكاين. 

مقدمة
َكُثـر احلديـث عن األزمة التي يمـر هبا »املرشوع الوطني الفلسـطيني«، وكثـرت املقاربات 
والتأويـالت عـن أزمـة تارخييـة تعصـف بـأركان القضيـة الفلسـطينية واحلقـل السـيايس 
الفلسـطيني. وأضحت مقـوالت »كانتحار« الفكر السـيايس الفلسـطيني، وتفكك احلقل 
السـيايس الفلسـطيني، وأفـول املـرشوع الوطنـي، واهنيـار دور األحـزاب والتنظيـامت 
السياسـية التقليديـة، وغريها من التشـخصيات التي تتعّلق بالواقع السـيايّس الفلسـطينّي 
هـي الدارجـة والطاغيـة. بل عالوة عـى ذلك، وّلـدت هذه املقـوالت مقوالت سياسـّية 
أخـرى، حتّولـت إىل نوع مـن الفطرة يف أروقـة النخب الفكرّيـة الفلسـطينية، مثل »احلاجة 
إىل إسـرتاتيجية وطنيـة جامعـة«، و»إعـادة بنـاء املنظمـة«، و»احلاجـة إىل إبقاء مسـافة من 
الشـعارات الرمزيـة«، و»رضورة اسـتحداث أدوات نضـال جديـدة« تندرج حتت سـقف 

السياسـة بمعناها املطلبي/السـلطوي/التمثييل.

وبعيـدًا عـن صحـة تلـك املقـوالت، فـإن الواقـع الفلسـطيني احلـايل يعـاين مـن تـرشذم 
وضعـف تنظيمـي، وانقسـام إداري- سـلطوي، باإلضافـة إىل عـدم وجود نظام سـيايّس 
وسـلطة  الفلسـطيني،  الداخـل  يف  وطنيـة  )حركـة  اجلغـرايف  التقسـيم  بحكـم  موّحـد 
كيانيـة منقسـمة يف غـزة والضفـة، وشـتات فلسـطيني مرهتـن لواقـع املعطيات السياسـية 
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واالجتامعيـة لألنظمـة السياسـية واالجتامعية يف أماكـن تواجده، وقدس تعـاين من غياب 
وتغييـب لألطـر الوطنيـة(، وفشـل حلـول التسـوية التـي تبنتهـا منظمـة التحريـر بعيـد 
إعـالن االسـتقالل يف العـام 1988، وغريهـا مـن الوقائع التي حتيلنـا إىل حقيقـة أن أزمة 

حقيقـة تعصـف بالقضيـة الفلسـطينية واملـرشوع الكيـاين »الـدوالين« املنبثـق عنها.

هنالك مستويان مترابطان من األزمات:
أوالً: واقـع البنيـة االسـتعامرية املولـدة بحكـم طابعهـا التوسـعي واإلحـاليل ألزمـات 
متـس الوجـود الرمـزي واملـادي الفلسـطيني، ونجاحهـا يف خلـق تقسـيامت مناطقيـة، 
وقدرهتـا عـى تطويـع بنـى فلسـطينية اجتامعية وسياسـية من خـالل بناء عالقـات تقنية/
تنسـيقية تتخـذ من »املصالح املشـرتكة« ركيـزة لعملهـا، يف حماولة إلحالـة اإلدارة املبارشة 
للمجتمـع الفلسـطيني لبنـى اجتامعيـة وسياسـية تنبـع منـه، وختّفـف مـن أعبـاء اإلدارة 
والتحكـم املبارش )عشـائرية، سـلطة سياسـية، بلديـات، جمالس قرى، أحزاب(. وتشـمل 
هـذه األزمات الكل الفلسـطيني، وإن تعّددت التشـخصيات والرؤى إلعـادة بناء احلركة 

الوطنيـة وأشـكال العمل السـيايّس. 

ثانيـًا: ال يمكـن الفصل بني الـدور الذي تلعبـه النخب الفلسـطينية )سياسـية، اقتصادية، 
أمنيـة، ثقافية( يف إعـادة إنتاج الوضع القائـم، وبني قدرهتا عى الرتبع عى اهلرم السـيايس، 
واحلفـاظ عـى االمتيـازات االقتصاديـة واالجتامعية والسياسـية التي نالتهـا. وبالرغم من 
أن النخـب تعـّول عـى انبثـاق حـل سـيايس يف إطـار حتـركات ديبلوماسـية- تفاوضيـة 
تسـتكمل هبـا مرشوعهـا »الكياين« و»الـدوالين«، إال أن املـأزق يكمـن يف أن آليات حتقيق 
ذلـك، خصوصـًا يف العقـد املنـرصم، أوقعـت النظـام السـيايس يف فـخ معسـول يصعـب 

االسـتمرار فيـه، ويصعب التخـيّل عنه.

تّدعـي هـذه الورقـة أن البنيـة والـدور الوظيفـّي للنظـام السـيايّس الفلسـطينّي يف عقـده 
األخـري قـد اكتمـل، وهـو دور مرهتن لصـريورة العالقـة مع البنيـة االسـتعامرية، والدول 
املانحـة، والتعـاون مـع أقطاهبـام. وأن األزمـة ُتعـرّب عـن اسـتمرارية، وليـس عـن انقطاع 
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تـام عـن تاريـخ حركة التحـرر الوطنـي منذ نشـأهتا. وتكمـن املفارقـة يف أن أحـد أعمدة 
ديمومـة النظـام الفلسـطيني بشـكله احلايل هـو خلق وإعـادة إنتـاج األزمـات، وتوظيفها 
االجتامعـي والسـيايس والديبلومـايس يف حـرب تشـنّها عـى بقائها. حـرب مل تبـدأ اليوم 

ولـن تنتهـي قريبًا.1 

ومـع اسـتمرار احلديـث عـن »أزمـة املـرشوع الوطنـي«، والبحـث عـن خمـارج وحلول، 
بـات البحـث يف أوسـاط النخـب الثقافيـة واألكاديميـة والفكرّيـة عـن إمكانيـة تشـّكل 
تّيـارات سياسـّية جديـدة يف السـياق الفلسـطيني احلـايّل أمـرًا ملحـًا. وعـى الرغـم مـن 
أمهيـة احلديـث عـن عوامـل تشـّكل أو عوائق تشـكل هكـذا تّيـارات، يبقـى احلديث عن 
تّيـار سـيايس منّظـم خارج األطـر التقليدية أمـرًا مسـتبعدًا، خصوصًا يف ظل بنية سياسـية 
ونظـام سـيايس حـايل تم هندسـته عى أسـس أمنيـة- زبائنيـة، يف حماولة الحتواء أشـكال 
مغايـرة مـن العمـل السـيايس وإجهاضهـا يف رمحهـا. ومـع اسـتبعاد تشـّكل التّيـار، يبقى 
املجتمـع الفلسـطيني احلاضـن لتاريـخ طويل مـن العالقـة التناحرية مع االسـتعامر فضاء 
خالقـًا قـادرًا عـى ابتداع وسـائل وأدوات فعالـة يف املواجهة مـع البنية االسـتعامرية، التي 
بحكـم طابعهـا التوسـعي ال تنفـك عـن خلـق املسـاحة السياسـية واالجتامعيـة لصعـود 

أشـكال غـري تقليدّية مـن العمـل السـيايس والنضـايل املبارش.2 

إن الرحـم االجتامعـي واملـوروث السـيايس االجتامعـي الباطني يشـّكالن رافعة أساسـية 
يف البحـث عـن تّيـار ثالـث داخل فضـاء ثالث ما بـني التنظيمـني املركزيني الفلسـطينيني، 
يـامرس السياسـة من منطلقـات صاحبت الفلسـطيني منـذ بدايـة املواجهة مع االسـتعامر 

االسـتيطاين الصهيـوين، ويبـدع يف حتايلـه املسـتمر عى أنظمة السـيطرة.

وبعيـدًا عـن غياب تيار سـيايس فلسـطيني باملعنى التقليـدي، أي تيار واضـح املعامل منظم 
ومتناسـق، يملـك توجهـات اجتامعيـة وسياسـية واضحة، فإن اهلبـة الفلسـطينية األخرية 
حتيلنـا إىل أن »اجلديـد ولد«، وأنه تشـكل من تلقائية تسـتند إىل موروث شـعبي- جمتمعي، 

1  خالــد عــودة اهلل، مالحظــات منهجيــة عــى مقولــة أزمــة املــرشوع الوطنــي الفلســطيني، حمــارضة بتاريــخ 11 كانــون 
ــاين 2016.  الث

2  دائرة سليامن احللبي للدراسات االستعامرية والتحرر املعريف، »اهلبة الشعبية: حتديات وفرص«، 2015. 
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وثقافـة حتتيـة، ووعـي غرائزي فطـرّي، ختـرج إىل الظاهر يف سـياقات خمتلفـة، وأن األزمة 
مـا هـي إاّل أزمـة نخبة مـا زالت حتارب عـى بقائهـا ووجودها. 

 خلفية تاريخية ألزمة النخب الفلسطينية
إن أردنـا اخلـوض أوالً يف تعريفـات األزمـة، والبحـث عـن التعريـف األمثـل لألزمـة يف 
السـياق الفلسـطيني والسـياق اخلاص هبذه الورقة، فإن التعريف الذي طرحه الفيلسـوف 
اإليطـايل، أنطونيـو غرامي، لألزمة يف كتابه »رسـائل السـجن«: »تتمّثل األزمـة احلقيقّية 
يف أن القديـم حيتـرض، واجلديد ال يسـتطيع أن يولد، ويف هذا املدى االنتقـايّل، يظهر الكثري 
مـن األعراض املرضّية« يشـّكل تصـّورًا ممتازًا مع تعديل بسـيط خيدم هـدف الورقة. وهو 
أن القديـم باحتضـاره ُيوّلـد ذاتـه، وأن هنالـك حمـاوالت مسـتمرة لقتل اجلديـد يف رحم 
تشـكله، حيـث يعـّول القديـم عـى حالـة االحتضـار الدائمـة كرافـد أسـايس يف إمكانية 
بقائـه، واجلديـد ُيقتـل وجُيهـض. وبالرغـم مـن ذلـك، فـإن أشـكال والدة اجلديـد خترج 
بتحايـل عـى أنظمة السـيطرة والتحّكم باالسـتناد إىل املوروث االجتامعي، مشـّكلة فضاء 
جديـدا مـن العمـل يتسـم باهلالمية-الصلبـة، وغيـاب القيـادة اهلرميـة، وجتديـد روحيـة 

املـوروث الفلسـطيني املقـاوم املنبعث يف شـباب ثائر. 

بـات احلديـث عـن أزمـة »املـرشوع الوطنـي«، موضـع إمجـاع أكاديمـي، وبـات التعبـري 
عـن األزمـة، أي حالـة االغـرتاب مـا بني النـاس والنخبـة، هو أحـد األسـس يف توضيح 
معـامل األزمـة. ويعـزو البعـض هـذه الغربـة والـرشخ ما بـني النخـب وعامة النـاس، إىل 
فقـدان املنظومـة السياسـّية قدرهتـا عـى توفري احلاميـة للمجتمع الفلسـطيني مـن املنظومة 
االسـتعامرية أوالً، ومـن رأس املـال املحـيّل وجشـعه ثانيـًا.1 وهـذا التحليـل ألسـباب 

الغربـة، عـى الرغـم مـن سـعته وصحـة مـا ورد فيـه، يفتقـد عمليـًا إىل الوضوح.

إن حالـة الغربـة مـا بـني املجتمـع الفلسـطيني والقيـادة السياسـية أتـت بوصفهـا تعبـريا 
صارخـا عـن حتـول النخب السياسـية مـن البحـث عن التحـرر إىل البحـث عـن الكيانّية 

ــدد 107،  ــطينية، الع ــات الفلس ــة الدراس ــطيني«، جمل ــيايّس الفلس ــل الس ــّكك احلق ــالل »تف ــل ه ــاًل، مجي ــر مث 1  انظ
.2016
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السياسـية، وإرسـاء قواعـد تلـك الكيانيـة بالسـلطة الفلسـطينية التي اسـتمدت رشعيتها 
السياسـية مـن أكتـاف نامذج السـالح الثائـر، لتسـتمد قّوهتا اليوم مـن االرتبـاط والتامهي 

مـع البنية االسـتعامرية. 

وعـى الرغـم مـن أن اسـتناد التحليـل إىل املعرفـة املابعديـة، أي مـا بعـد انتهـاء عمليـة 
االنتقـال مـن حركـة حتـرر وطنـي إىل كيانيـة اتكاليـة، إال أنـه يمكـن تأصيلـه إىل بدايات 

احلركـة الوطنيـة، ونشـأهتا، وطبيعتهـا، وآليـات عملهـا. 

عانـت احلركـة الوطنيـة مـن إشـكاليات عـدة منـذ حلظـة الـوالدة، أمههـا: التوّجهـات 
مكانتهـا،  وتثبيـت  وجودهـا،  عـى  الدائـم  والـرصاع  املتحّجـرة،  والفصائليـة  املركزيـة 
وحماولتهـا املسـتمرة إلهنـاء أشـكال الوصايـة العربيـة عـى القضيـة الفلسـطينية، وأخريًا 
طبيعـة موازيـن القـوى السياسـية والعسـكرية والتخبـط الـذي رافـق بناء إسـرتاتيجيات 

عمـل عسكري-سـيايس يف تاريـخ الثـورة الفلسـطينية. 

إن حالـة االغـرتاب مـا بـني النخـب السياسـّية والشـارع الفلسـطيني عمومـًا، هـي نتاج 
سـريورة تارخييـة مّرت هبـا النخب السياسـّية منذ بداية نشـأة الثـورة الفلسـطينية احلديثة، 
فمنـذ اللحظـة األوىل صارعـت حركـة فتـح وغريها مـن احلركات السياسـية عـى تثبيت 
موقعهـا أمـام أنظمـة عربيـة ختّوفت مـن تشـّكل »كيانّيـة« فلسـطينية مسـتقلة، وتداعيات 
الـوالدة،  أنـه ومنـذ حلظـة  هـذه »الكيانيـة« عـى موقعهـا املحـيل واجليو-سـيايس. أي 
صارعـت احلركـة الوطنيـة عـى وجودهـا وعـى قدرهتـا عـى تشـكيل احلقـل السـيايس 
الفلسـطيني بعيـدًا عـن النظام السـيايّس العربيـة. فمثـاًل، كتب يزيـد صايغ يف ثنايـا كتابه 
»الكفـاح املسـلح والبحـث عـن الدولـة: احلركـة الوطنيـة الفلسـطينية 1949 – 1993« 
عـن حموريـة ومركزية الـدور الذي لعبه الكفاح املسـلح يف عملية تشـكل احلركـة الوطنية 
الفلسـطينية وأطرهـا السياسـية والبريوقراطية، فقـال »وّفر الكفاح املسـلح البنيـة التحتية 
مؤسسـات  وتشـكيل  الفلسـطينية،  اهلويـة  لتطويـر  التنظيميـة  والديناميكيـة  السياسـية 

بريوقراطيـة تتسـم بطابـع )دوالين(، ونخبـة بريوقراطيـة، أو نـواة للحكومـة«.1 

ــة  ــطينية 1949-1993، مؤسس ــة الفلس ــة الوطني ــة: احلرك ــن الدول ــث ع ــلح والبح ــاح املس ــغ، الكف ــد صاي 1  يزي
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وعـى الرغـم مـن أمهية الـدور الذي لعبه الكفاح املسـلح يف حشـد الفلسـطيني يف خميامت 
اللجـوء وإعـالء القضيـة يف سـياق أفـول وانحصـار املشـاريع القوميـة العربيـة وصعـود 
القطريـة السياسـية1، إال أن الكفـاح املسـلح حتـّول يف سـياق منظمـة التحريـر، ويف إطـار 
عملّيـة التحـّول الشـاملة، إىل أحـد أعمـدة الـرصاع عـى »الرشعيـة« و»التمثيـل« داخـل 

أروقـة املنظمـة، أو مـع أطـراف خارجية. 

كـام فشـلت املنظمـة يف ترسـيخ قناعـات نظريـة دارجـة يف حينـه2، رأت يف تطويـر كفـاح 
مسـلح شـعبّي أو حـرب حتريـر شـعبية عـى شـاكلة فيتنـام أو اجلزائـر أو كوبـا منطلقـا 
لتحريـر فلسـطني، بـل فّضلت احتـكار الكفـاح املسـّلح، ويعزو فـارس جقـامن ذلك إىل 
»رغبـة الفصائـل املختلفة اهليمنة عى النظام السـيايس الفلسـطيني وأطـره التمثيلية«. وال 
يعنـي ذلـك أن منظمـة التحريـر وأقطاهبـا وتياراهتـا السياسـية املختلفة مل حتـاول يف تاريخ 
عملهـا خلـق نـامذج »كفاحيـة« حقيقة، بل يشـكل تاريـخ احلركـة الوطنية أحـد األعمدة 

األساسـية يف املـوروث االجتامعـي الفلسـطيني الـذي سـنتطرق إليـه الحقًا.3 

أفـرز تشـّكل النـواة البريوقراطية والنخبة الفلسـطينية ورصاعها يف حمطـات تارخيية خمتلفة 
للبقـاء والديمومـة أمام أنظمـة عربية، والـرصاع الدائر يف أروقـة منظمة التحريـر وثناهيا؛ 
منطقـًا مـن العمـل الـذي يصاحـب النخبة اليـوم يف حرهبـا الدائم عـى البقـاء، خاصة أن 
الطبقـة البريوقراطيـة هي التي سـيطرت يف هناية املطاف عى أركان حركـة »فتح«، وتلقائيًا 
عـى منظمـة التحرير الفلسـطينية. ويرى ممـدوح نوفل أن ختّوفـات القيادة الفلسـطينّية يف 
تونـس مـن ظهـور قيـادات بديلـة يف »الداخـل«، هو مـا أّدى يف مرحلـة الحقـة إىل قبول 
النخـب السياسـّية بتوقيـع اتفـاق »أوسـلو«، والعـودة إىل أرض الوطـن بعـد الشـعور 

بانخفـاض قدرهتـا عى توجيه الشـارع الفلسـطيني.4 

 .2002 الفلســطينية،  الدراســات 
ــة،  ــة والديموقراطي ــات يف التنمي ــوم والتطبيق ــول املفه ــطيني: ح ــياق الفلس ــث يف الس ــار الثال ــن، التي ــري حميس 1  تيس

جامعــة بريزيــت، برنامــج دراســات التنميــة، 2007.
2  يزيد صايغ، الكفاح املسلح والبحث عن الدولة.

 Giacaman, Faris. (2013). Political Representation and Armed Struggle. Journal of Palestine Studies, Vol.  3
43, No. 1. pp. 24-40

4  ممدوح نوفل، قّصة اتفاق أوسلو .. الرواية احلقيقّية الكاملة، 1995.
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بـدأت النخب السياسـّية الفلسـطينّية تنهمك يف مسـرية احلفاظ عى »الوجـود«. فتمخض 
عـن اعرتاف منّظمـة التحرير بإرسائيـل، ولو بصورة غـري معلنة، حتويل الـرصاع تدرجييًا، 
مـن رصاع حركـة حتـّرر ضد مـرشوع اسـتعامري، إىل رصاع ما بـني حركتـني قوميتني متّثل 
كل منهـام قومّيـة تسـعى إلقامـة دولتهـا. وهـذا مـا نتـج عنـه مـن حلـول تفاوضّيـة حلل 

الرصاع.1 

وعـى الرغـم مـن أن منّظمـة التحرير الفلسـطينية غـرّيت من جوهـر وطبيعيـة رصاعها، 
إال أن احلركـة الصهيونيـة، عمليًا، اسـتمرت بوصفها حركة اسـتعامرية اسـتيطانّية تسـعى 
مـن  وزادت  اليمينّيـة،  توّجهاهتـا  مـن  وعّمقـت  اإلحـالل.  وإىل  املسـتمر،  التوّسـع  إىل 
وتـرية االسـتيطان والسـيطرة عـى األرايض واملـوارد الطبيعية للفلسـطينيني، واسـتغلت 
كغطـاء  والتحـّول  االعـرتاف  عملّيـة  بموجـب  متّـت  التـي  واملفاوضـات  االتفاقيـات 

لسياسـاهتا االسـتعامرية.

وباإلضافـة إىل حتـول شـكل الـرصاع، طـرأ حتـّول عى شـكل حتالفـات منّظمـة التحرير، 
وعـى املوقـع االجتامعـّي السـيايّس للنخـب السياسـّية الفلسـطينّية. فتحـّول مركـز ثقـل 
احلركـة الوطنّيـة مـن حركة حتـّرر )منطق ثـورة( إىل حركـة بريوقراطية كيانيـة ركزت عى 
مـرشوع بنـاء الدولـة. وسـتطلق الورقة عـى هذا التحـّول »حتـّوالً من طرف واحـد«، مع 
الرتكيـز عى السـبب املركـزّي له، وهـو حماولة حفـاظ النخب السياسـّية عـى »وجودها« 
كوجـود سـيايّس، مـن خـالل توقيع اتفـاق »أوسـلو«، الـذي أنتج حالـة مـن التناقض ما 
بـني مـا متوضعـت عليـه النخـب السياسـّية الفلسـطينّية، والواقع الـذي يفرضـه املرشوع 
الصهيـويّن ذو اجلوهـر االسـتعامرّي التوسـعي واإلحـاليل الـذي اسـتمر يف آليـات عمله 

لتقليدية.  ا

وأنتـج هـذا التحـّول، باإلضافة إىل احلالـة اجلديدة، موقعـا جديدا للنخب السياسـية التي 
أنتجـت يف مسـرية حفاظها عى ذاهتا واقعـًا مرتبطًا بصورة بنيوّية يف املنظومة االسـتعامرية. 

ــة يف  ــرتاتيجي« املقدم ــدف اإلس ــي واهل ــرشوع الوطن ــف امل ــادة تعري ــا »إع ــم روحان ــة د. ندي ــر ورق ــتزادة، انظ 1  لالس
ــارات، 2015.  ــز مس ــث ملرك ــنوي الثال ــر الس املؤمت
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فإرسائيـل التـي أرادت احلفـاظ عـى هـذا الغطـاء، عّمقـت من منظومـة بنـاء الدولة دون 
الوصـول إىل الدولـة. أي أهنـا أنتجـت واقعـًا مرتبطـًا بنيويـًا هبـا أوالً، ومن ثـم يف الدول 
املانحـة واحلليفـة ثانيـًا، التـي دعمت، بدورهـا، مشـاريع كبنـاء الدولة عى أسـس ذاتية، 
مـن خـالل الرتكيز عـى تطويع »مـرشوع بناء دولـة« ألجندة، عـرب بناء منظومـة اجتامعية 
اقتصادّيـة تعتمـد عـى االسـتهالك كمحـرك السـتمراره، وعـى بنـى أمنيـة واقتصاديـة 
متشـابكة. وربطـت بقـاء املنظومـة ببقـاء النخبة ذاهتـا، أي أن بقـاء املنظومة غـدا مصلحة 

إرسائيليـة- نخبوّية فلسـطينية.

بالنسـبة  والغطـاء  للفلسـطيني،  بالنسـبة  الراكـد  الواقـع  إنتـاج  إعـادة  أصبحـت  كـام 
لإرسائيـيل، مصلحة متبادلـة، وإن توافرت أيضـا عنارص تنافرية، أمههـا تطلع النخب إىل 
الوصـول إىل حل تفاويض يوسـع مـن الكيانية الفلسـطينية احلالية وصالحيتها السـيادية، 

بـام يتسـق مع املـرشوع املنبثـق مـن إعـالن االسـتقالل يف اجلزائر. 

ال يمكـن الفصـل بني التاريـخ الطويل للمحـاوالت اإلرسائيليـة املسـتمرة لتثبيت أنظمة 
سياسـية »أصالنيـة« )خرجت مـن رحم االسـترشاق الصهيـوين ومؤسسـاته األكاديمية، 
ومتخضـت عـن حمـاوالت دؤوبـة لتشـكيل وتدعيـم قـوى تقليديـة فلسـطينية(، وغريها 
مـن مشـاريع بقيـت ورقية بعيـدة عن التطبيـق، أو ُأفشـلت من قبـل املجتمع الفلسـطيني 
ومنظمـة التحريـر يف حينهـا، ومـا أفرزته عمليـة التحـول إىل كيانية فلسـطينية تعمل حتت 

االسـتعامري.1  السقف 

وهدفـت تلـك املحاوالت إىل ختفيـف االحتـكاك املبارش ما بني قـوى األمـن الصهيونّية، 
ومـن ضمنهـا اجليـش، واملجتمـع الفلسـطيني، مـع احلفـاظ عـى اهليمنـة والسـيطرة عى 
األرض. مـن هنا، فإن اتفاقيات »أوسـلو« شـكلت أساسـًا حلـل التناقض الظاهـر املتمثل 
يف اسـتكامل املرشوع االسـتيطاين يف الضفـة الغربيـة، والتخلص من العبء الذي يشـكله 
احلكـم املبـارش. وسـقطت تلـك الرهانـات يف سـياق االنتفاضـة الثانيـة، وإن أنتجـت 
االنتفاضـة حالـة انقسـام مـا بـني نجـاح حمـدود متثـل يف انسـحاب إرسائيـيل مـن مناطق 

Jamjoum, Hazem. (2012). “Israel’s Native Authority: The Village Leagues and 1981-1982 Intifada.” Sub-  1
 .mitted to the American University of Beirut
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جغرافيـة حمـددة )غـزة وجنـني(، ومـا شـكلته مـن رافعـة إلمتـام عمليـة حتـول الكيانيـة 
الفلسـطينية إىل شـكلها احلايل. 

أمـام هذا الواقع، ويف ظل االنقسـام السـيايّس ما بني اإلسـالم السـيايس متمثـاًل يف حركة 
»محـاس« مـن جهـة، ومنظمـة التحريـر التـي احتكرهتـا حركـة »فتـح« من جهـة أخرى؛ 
باتـت مسـرية حفـاظ النخـب السياسـّية عـى »وجودهـا«، تقابـل بمسـرية موازيـة مـن 
االنتهـاكات اإلرسائيلية بحق الشـعب الفلسـطيني الذي رأى يف اسـتمرار الركـود هتديدًا 
عـى »وجـوده«، وهـذا ما تكـّرس للعلن خـالل اهلبة الشـعبّية األخرية، إذ وصل الشـعب 

إىل مرحلـة االنتفـاض العفـوّي النابـع مـن رحـم احلاجـة إىل الفعل كإثبـات وجود.

ويف املقابـل، وقفـت النخـب السياسـّية إّمـا يف موقـع املشـاهد، أو الداعـم اخلجـول، أو 
املعـارض الـذي يعتقـد أنـه مـا زال يسـيطر، أو القامـع للهّبة التـي أخذت ترتفـع وتريهتا 
حـد هتديـد املنظومة كاملـة. أي إن االغرتاب وصل حـد الصدام ما بني النخبة والشـعب، 
الـذي وصـل، بـدوره، حـد الوعـّي الفطـري، إىل خالصـة مفادهـا: أن الركود السـيايّس 
واسـتمراره أخـذ يفقـده كل ما يملـك بصـورة تدرجيّية، وُيلغـي وجوده املـادّي والرمزي 

عـى أرضه.

املشروع الوطني وأزمة النخبة السياسية الفسطينية
تعـاين النخـب السياسـية من إشـكاليات عدة، يتلخـص أمهها يف قدرهتا عـى البقاء يف ظل 
آفاق سياسـية حمـدودة، وحتدٍّ عـى صعيد »الرشعيـة« السياسـية املتمّثل بحركـة »محاس«، 
واإلسـالم السـيايس عامـة.1 ويمكن القـول إن تلك النخب تعـاين من أزمـات متصاعدة 
ومتنوعـة، كالـرصاع الدائـر حول الوريث السـيايس للرئيس احلـايل، أو القـدرة عى إقناع 
املانـح برضورة اسـتمرار الدعـم »املايل« املبـارش يف إطار »مـرشوع بناء الدولـة«، والقدرة 
عـى تدعيـم القاعـدة الشـعبية هلـا، مـن خـالل رفـد مؤسسـاهتا املختلفـة بسـواعد شـابة 
تسـتطيع توفـري األسـس لعمليـة تشـّكل نخبـة فلسـطينية جديـدة، أو مـن خـالل تصدير 

Brown, Nathan. (2010). “The Hamas-Fatah Conflict: Shallow But Wide.” World Affairs Journal. Hein On-  1
 .line
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أزمـات النظـام السـيايس واالقتصـادي إىل اخلـارج، التـي جتّلـت يف حمـاوالت متعـّددة 
كإبـرام اتفاقيـات تصدير عاملـة إىل دول عربيـة وإقليمية.1

إن هـذه النخـب، وعـى امتـداد العقـد املنـرصم، اختـذت ثالوثـًا مقدسـًا مـن األدوات يف 
عملهـا السـيايّس، ويف حماولتهـا املتواضعـة خللـق آليـات ضغـط عـى األطـراف املختلفة 
واملؤّثـرة عـى جمريات األمـور يف احللبة السياسـّية الفلسـطينّية والقضية، وخمتزلة نشـاطها 
السـيايس يف »دولنـة« الرصاع/املقاومـة الشـعبية السـلمية، والتمسـك باحلـل التفـاويض 

السـلمي، وااللتـزام باالتفاقيـات الثنائيـة املوقعة.2 

وينطلـق هـذا الثالوث أساسـًا مـن إرصار تلـك النخب عى »احلـل التفاويّض السـلمّي«، 
متخـذة منـه »الرباديغـم« املهيمن يف السـياق الفلسـطيني. فالتفـاوض، قد يتخذ أشـكاالً 
وأنامطـًا وأهدافـًا ومنطلقـات عـدة. ولكـن يف سـياق تلـك النخـب، اقتـرص، أوالً، عـى 
شـكل معـني مـن احللـول السياسـية، أي حـل الدولتـني. وثانيـًا، هيمنـت أنـامط أحادية 
مـن األدوات لتحقيق اهلدف السـيايس بتأسـيس كيانية سياسـية فلسـطينية، ومـن هنا تأيت 
اإلضافـة اللغويـة، أي »السـلمي«، وهـو التعـاون البنيـوي مع املسـتعمر واملانـح، وتنفيذ 
البنـك  للامنحـني، خصوصـًا  السياسـاتية  واألجهـزة  للرباعيـة  السياسـية  االشـرتاطات 

الـدويل وصنـدوق النقـد الدويل.

عـالوة عى ذلك، شـكل العمـل الديبلومايس الدويّل، أو ما سـّمي بإسـرتاتيجية »تدويل« 
الـرصاع، أحـد أعمـدة هـذه الثالوث، عـرب االنضـامم وتفعيـل آليـات املحاسـبة القانونية 
الدوليـة،  املتوافـرة يف مؤسسـات دوليـة متعـددة، أمههـا حمكمـة اجلنايـات  والسياسـية 
واسـتصدار قـرار مـن اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة برفـع مسـتوى متثيل فلسـطني إىل 
»دولـة غـري عضـو مراقـب«، ليتيـح ذلـك االنضـامم إىل مؤسسـات حيويـة خمتلفـة عـى 

الصعيـد الـدويل والقانـوين .3

1  انظــر: وكالــة معــا اإلخباريــة، قطر تســتكمل إجــراءات فتــح بــاب اســتقدام العاملــة الفلســطينية، )2015/6/26(. 
 https://www.maannews.net/Content.aspx?id=784150 الرابــط: 

International Crisis Group. (2013) Palestine After Fayyad:The Choice Between Confrontation and Coop-  2
 .eration

Qafisheh, Mutaz. (2013). “Palestine Membership in the United Nations: Legal and Practical Implica-   3
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أّمـا بخصـوص االلتـزام باالتفاقيـات املوّقعـة، وخاصـة مـا يتعلـق بالتنسـيق األمنـي، 
واحلفـاظ عـى بنيـة العالقـات االقتصاديـة بطابعهـا العـام، فلـم تنفـك تلـك النخب من 
حماولـة نـزع تنـازالت إرسائيليـة يف جمـاالت متنوعـة، خصوصًا بـام يتعلق بتوسـيع رأس 
املـال للنخبـة االقتصاديـة الفلسـطينية، مـن خـالل اتفاقيـات يف جمملهـا تقنـي، كاتفاقيـة 
»فيـاض- سـتاينتز«، التـي نّصـت عـى افتتـاح معابـر وموانـىء بريـة1، أو تلـك املتعلقـة 
بإعطـاء رشكات االتصـال القـدرة عـى توفـري خاصّيـة اجليـل الثالـث »3G« للهواتـف 
النقالـة2، أو اتفاقيـات ختتـص بافتتـاح مناطـق صناعيـة وزراعيـة مـن جنـني وصـوال إىل 
أرحيـا وغريهـا، أو من حمـاوالت تفعيل االسـتثامر يف حقول الغـاز والنفـط، وفتح مصانع 
حتليـة للـامء، ومناطـق سـياحية عـى البحـر امليـت، أو إقامـة حمطة توليـد كهرباء يف شـامل 

الغربية.3  الضفـة 

ُولـد هـذا الثالوث مـن رحم مقولـة »التعامل بمسـؤولية«، وااللتـزام بتنفيـذ االتفاقيات، 
ومـن منطـق أن إقـدام التعـاون عـى التناحر سـيعّزز من ثقـة الالعبني بقدرة السـلطة عى 
حتمـل أعباء قيـام الدولة الكينانية. فحسـن السـلوك الفلسـطيني، خصوصـًا يف املجاالت 
»احليويـة«، مـن منظور املسـتعمر )األمـن، اإلدارة الناجعة للمجتمع، إعـادة إنتاج الوضع 
القائـم وغريها( سـيلقى استحسـان ورىض املانح، والـدول املؤثرة التي سـتقوم، بدورها، 

بفرض معادلة سياسـية إلهنـاء »الرصاع«. 

تنبـع األزمـة عند النخـب، أو ما يسـّميه البعـض »أزمة املـرشوع الوطني«، مـن أن املنطق 
املهيمـن مل يتحقـق، فوقعـت يف فـخ سـيايس معسـول، يصعـب اخلـروج منـه، ويصعـب 

أيضـا االسـتمرار فيه.

فمـن ناحيـة، تعتمد النخـب يف وجودها عـى البنى االقتصاديـة واألمنية املرتبطة بشـهادة 

 .tions.” Cambridge Publishing Scholars. UK

Yedioth Ahronot. (July.31.2017). “Israel PA agree on Taxation, Transfer of Goods.” URL: http://www.ynet-  1
 news.com/articles/0,7340,L-4262950,00.html

http://www. 3 يف فلســطني؟، 2016/5/26. الرابــطG 2  شــبكة أجيــال االذاعيــة، أيــن وصلــت جهــود تشــغيل الـــ
 arn.ps/archives/181229

ــدوق  ــطني، صن ــة لفلس ــن الطاق ــق أم ــو حتقي ــوة األوىل نح ــني اخلط ــامل يف جن ــاء الش ــة كهرب ــى، حمط ــد مصطف 3  حمم
االســتثامر الفلســطيني، نيســان 2016. 
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أو مـن  الـدويل،  النقـد  الـدويل وصنـدوق  كالبنـك  السـلوك« مـن مؤسسـات  »حسـن 
شـهادات جنـراالت يف املؤسسـة األمنيـة الصهيونيـة.1 

ومـن ناحيـة أخـرى، ال تتمكن تلـك النخب من قلـب املعادلة السياسـية، أو إعـادة برجمة 
النظـام السـيايس، مثـل تنفيـذ قـرارات املجلـس املركـزي ملنظمـة التحريـر الفلسـطيني 
الصـادرة بتاريـخ 2015/3/3، التـي أقـّرت وقـف »التنسـيق«، وإعـادة بنـاء منظمـة 
التحريـر، والتهديـد »بحـل« السـلطة، مـن خـالل الطلـب بوصايـة دوليـة، وغريهـا من 
األطروحـات، بعيـدًا عـن اإلشـكاليات التي تصاحـب اختيـار أي من تلك السياسـات. 
فـإن كان نفـوذ تلك النخبـة وقّوهتا االقتصادية والسياسـية مرتبط باألسـاس بالبنية احلالية 
للسـلطة الفلسـطينية ككيان ريعي- زبائني، ويفصل يف الظاهر بني املسـتعمر واملسـتعمر، 
فالنتـاج الطبيعـي هو: تشـّكل نظام سـيايس يقترص منطق عملـه عى إعادة إنتـاج اجلمود، 
وإبقـاء الوضـع الراهن، واحتـواء أي من مظاهـر التغيري يف البنى االجتامعيـة واالقتصادية 

الديبلوماسية. والسياسـية 

يف سـياق متصـل، فـإن تبنّـي النخـب السياسـية آلليـات العمـل هـذه قـد وضعهـا أمـام 
معضلـة ذات حديـن: فمـن جهـة، فقدت تلـك النخـب حاضنتها الشـعبية الوطنيـة التي 
كانـت أسـاس تشـّكلها يف احلقل السـيايس الفلسـطيني، ما سـهل صعـود بدائل سياسـية 
تنظيميـة َتبنّـت مشـاريع إقليميـة ذات أيديولوجية إسـالمية كحركة »محـاس«، وأضحت 
قدرهتـا عـى البقـاء مرتبطـة باالمتيـازات االقتصاديـة التـي توّفرهـا لرشائـح اجتامعيـة 

واسـعة، معمقـة، بدورهـا، مـن األزمـة التـي تواجـه القضية الفلسـطينية. 

ومـن جهـة أخـرى، فـإن أي حماولـة إقـدام أو توّجـه إلعـادة احلركـة الوطنّية إىل سـياقها 
التحـّرري، ما من شـأنه إعـادة ترميم للعالقة ما بني النخب والقاعدة الشـعبية، سـيفقدها 

دورهـا الوظيفـي بالعالقـة مـع املسـتعمر واملانح الـذي غدا رشطـًا وجوديًا بالنسـبة هلا.

وأمـام هـذه املعادلـة، توجهـت النخـب إىل االسـتثامر بالبنيـة األمنيـة الداخليـة، وتعزيـز 
الزبائنيـة السياسـية والريعية االقتصادية، والعمـل عى هتميش واحتواء البدائل السياسـية 

 Harel, Amos. (Jan. 7th, 2017). Israeli Security Officials: Abbas Cracking Down on Violence, Gestuers to  1
 the PA are Urgent. Haaretz. URL: http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.695934
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أو االجتامعيـة، وتفكيكهـا يف بواكريهـا. فعمليـة االحتضـار واألفـول أصبحت بال شـك 
جـزءًا من عمليـة خلق آليـات اسـتمرار وتثبيـت الوجود. 

تنبـع عمليـة »التأزيم« املسـتمر من البنية االسـتعامرية التي حددت نطاق سـيطرة السـلطة 
الفلسـطينية وعمل من فشـلها يف إرسـاء قواعد ثقة مـع مجهورها املبـارش، ليصبح هاجس 
احتضارهـا وأفوهلـا أهـم أسـباب بقائهـا واسـتمرارها يف احلقـل السـيايس، وديمومتهـا 

بوصفهـا مؤسسـة ريعيـة توفر دخـال مبارشا ألكثـر من ربـع املجتمع الفلسـطيني. 

ويمكـن تأطـري األزمـات املتالحقـة التي تعصـف بالسـلطة الوطنيـة وبنيتها املؤسسـية يف 
سـياق قدرهتـا عى البقـاء، فوجودهـا بالرغـم من كونـه عائقا أمـام صعود وإعـادة إحياء 
األبعـاد »التحّررية« يف السـياق الفلسـطيني، إال أنـه، يف ذات الوقت، يشـكل خطرا يمس 
القـوت اليومـي والدخـل الفلسـطيني، مـا يؤجـج حلالـة التامهـي مـع البنيـة الوظيفيـة 

السياسـية للسـلطة الفلسطينية. 

غـدا احلديـث عـن تّيـار ثالـث قـادر عـى قلـب املوازيـن الداخليـة الفلسـطينية، وإعادة 
تشـكيل البنـى السياسـية واالجتامعيـة، وحـل أزمة النخـب، وإحداث تشـابك بنيوي مع 
االحتـالل ومؤسسـاته املختلفـة؛ هو أحـد اآلمـال القليلة املتبقّيـة عند البعـض للعودة إىل 
بعـد »حتـرري« قابـل للتحقيـق يف إطـار ظـرف عـريب يعـاين مـن أزمـات داخليـة، تتجّى 
يف سـاحات االقتتـال املمتـّدة مـن اجلزائـر، مـرورًا بليبيـا وسـيناء، حّتـى اليمن وسـوريا 
والعـراق. ظـرف عـريّب جعـل مـن فلسـطني ومـن ثقلهـا ومركزيتهـا كقضّيـة، عـى أقل 

تقديـر، مؤجلـة، وعائقـا أمـام تطبيـع العالقات مـع إرسائيـل يف بعـض املواقع. 

أمام هذا الواقع، حتضر األسئلة اآلتية:
هـل تتوافـر بوادر قيـام تيار ثالث ال يتخذ من اإلسـالم السـيايس، أو األحزاب السياسـّية 

التقليديـة، أساسـا، أو منطلقًا لعمله؟ 

هـل التجليـات الشـعبية الباطنة والظاهـرة التي تتشـّكل من حـركات اجتامعيـة، وهّبات 
شـعبية، وأدوات مدنيـة كحركة املقاطعـة، واإلرضابات االجتامعية املتالحقـة املنطلقة من 
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رشائـح اجتامعيـة واسـعة، ومن احلـركات الشـبابية ونشـطاء األحـزاب السياسـية؛ توفر 
بيئـة حاضنـة لصعود تيار سـيايّس جديـد يتخذ أشـكاال تنظيمية مغايرة لألحـزاب اهلرمّية 

التقليدية؟

مـا هـي العوائق األساسـية أمام صعود تّيارات سياسـية جديـدة، وتشـّكلها يف ظل النظام 
احلايّل؟ السيايس 

هل هنالك فضاء ثالث، وما هي أهم عنارصه وفاعليه؟

هل يمكن ألي تّيار سيايّس جديد أن يتعايش مع النظام السيايس القائم؟ 

الفضاء الثالث والتغّيرات الباطنية 
جتّلـت األزمـة العاصفـة بالقضيـة الفلسـطينية بمظاهـر عـدة، كان أكثرها وضوحـًا حالة 
االنقسـام السـيايس واإلداري الـذي صاحبـت انتخابـات 2006 وصعـود حركـة محاس 
كبديـل سـيايّس واجتامعـي حلركـة التحـرر الوطنـي.1 وعـى الرغـم مـن أن التباينـات 
األيديولوجيـة واالجتامعيـة، واالختالفـات عـى صعيـد الربامـج السياسـية والتحالفات 
اإلقليميـة، والـرصاع السـلطوي بـني أقطاب االنقسـام مهـم يف معرفـة دوافع االنقسـام، 
إاّل أن االنقسـام مل يولـد من رحـم انتخابـات ديموقراطية يف العـام 2006، وإن أخرجت 

تلـك االنتخابـات عمـق األزمـة السياسـية إىل الظاهر. 

فاألزمـة بـدأت بتوقيـع اتفاقيـات »أوسـلو« التـي شـّكلت احلـدث املؤسـس السـتثناء 
رشائـح اجتامعيـة وسياسـية واسـعة، أمههـا الشـتات الفلسـطيني، والتّيارات اإلسـالمية 
الفلسـطينية، وفلسـطينيو الداخل، وبقايا اليسـار الفلسـطيني الثوري، وغريها من رشائح 
اجتامعيـة ومناطقيـة كاملقدسـيني ... إلـخ.2 وال يمكـن الفصـل مـا بـني صعـود »محاس« 
كحركـة إسـالمية تشـّكل امتـدادًا للحـركات اإلسـالمية إقليميـًا، التي صاحبت سـقوط 

1  تيسري حميسن، النظام السيايس الفلسطيني.
 International Crisis Group. (2012). The Emperor has no Clothes: The Palestinians and the End of the   2

   .Two-State Solution. Middle East Report N°122
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املشـاريع القوميـة، خصوصـًا بعـد هزيمـة اجليـوش العربيـة يف العـام 1967، وتداعيات 
توقيـع اتفاقيـات »أوسـلو« التي مّهـدت وسـّهلت عملية صعـود »محـاس« يف ثنايا احلقل 
السـيايس الفلسـطيني بوصفها حركة مقاومة عسـكرية، وشـبكة ضامن اجتامعي، مسـتندة 

إىل خلفيـة أيديولوجيـة متداخلـة مع القيـم األخالقيـة للمجتمع الفلسـطيني. 

وبعيـدًا عـن دور االنقسـام يف تـرشذم الواقع السـيايس الفلسـطيني، فـإن االنقسـام ذاته، 
أحـد العوامـل املعيقـة لتشـكل تيـارات سياسـية جديـدة، بسـبب مـا خلقـه مـن غطـاء 
سـيايّس للقمـع، ومـا خيّلفـه مـن اغـرتاب عنـد رشائـح اجتامعية واسـعة مـن السياسـية.

ومـن الـرضوري هنـا تقديـم بعـض املقدمـات التـي تتعلـق بقـدرة صعـود تيار سـيايس 
منظـم، يملـك رؤى سياسـية واجتامعيـة واضحـة خيـرج مـن إطـار العمـل السـيايس يف 
طابعـه املـدين، أو يف إطـار تشـكيل حتالـف مـن قـوى هلـا حضورهـا وتارخيهـا يف احلقـل 

السـيايس.

إن احلديـث عـن إمكانيـة صعـود تيار سـيايس يبدأ أساسـًا بخـروج تيـار يف بيئة سياسـية 
واجتامعيـة خـارج سـياق النظـام السـيايس احلـايل، ويف حالـة تناحـر معـه يعيـد القضيـة 
الفلسـطينية إىل أسسـها »التحرريـة«، ويملـك أدوات معرفيـة وفكريـة متكنه من تشـكيل 
بديـل سـيايس واقعي ألطـراف االنقسـام السـيايس واجلغـرايف الفلسـطيني. لذلـك، من 
الـرضوري احلديـث عـن خصائص تشـكل التيـارات السياسـية يف السـياق الفلسـطيني. 
فقـد خرجـت معظـم التيـارات السياسـية مـن حالـة التناحـر والـرصاع مـع االسـتعامر 
الغـريب، وتقوقعـت يف حقلـني، منهـا من اتبـع أيديولوجيـات خرجت من رحـم احلداثة، 

أو تلـك التـي نبعـت من اإلسـالم.1 

ال يمكـن إغفال حقيقة أن معظم التيارات واألحزاب السياسـية التـي انترشت والتحمت 
مـع البنى االجتامعية الفلسـطينية امتلكت عنارص وخصائـص جامعة، ومنها:

· موقف واضح من االستعامر والقدرة عى املواجهة املبارشة واملسلحة .	

1  تيسري حميسن، مصدر سابق. 
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· القـدرة عى خلق حواضن، اجتامعية اقتصادية سياسـية، وتشـكيل شـبكات اجتامعية 	
اجتامعي. وتضامن 

· القـدرة عـى تفكيك الواقـع وإعطاء أجوبـة عن أسـئلة املجتمع اآلنيـة، وخلق نامذج 	
حيـة متمثلـة بكوادرها امليدانيـة، وااللتحام بالقضايـا اليومية التي تواجه الفلسـطيني 

يف خمتلف أماكـن تواجده.1

مـن الصعوبـة أن تتحـول حـراكات نخبويـة بطابعهـا كحركـة املقاطعـة، أو احلـركات 
االحتجاجيـة التـي بزغت منذ العـام 2011، أو كتلك التي عصفت بالداخل الفلسـطيني 
رافضـة ملخطـط برافر؛ إىل تيار سـيايس ثالث يسـتطيع أن يشـكل بديال ألقطاب االنقسـام 
احلـايل مـا مل تتوافـر فيهـا رشوط التحـول، مـع أن تلـك الفضـاءات وّفـرت شـبكة مـن 
إنتـاج توجهـات فكريـة ناضجـة،  التـي يمكـن هلـا  العالقـات االجتامعيـة والسياسـية 
ختـرج يف متـرد عـن أنـامط العمل الدارجـة لدى تلـك الرشائـح املذكورة أعاله، ومتأسـس 

لتيـارات سياسـية مغايرة. 

وبعيـدًا عـن توصيـف احلالـة التـي تعصـف بالقضيـة الفلسـطينية وإمكانيـة إحيائهـا من 
الفلسـطينية  التقليديـة  تنطلـق مـن األحـزاب والبنـى  تيـارات سياسـية ال  بنـاء  خـالل 
املنقسـمة عـى ذاهتـا، وتبتعـد عـن قطبـي االنقسـام؛ تتعـدد العوامـل املانعـة لقيـام تلـك 

التيـارات، وأمههـا: 

· ازدواجية أنظمة القمع واهليمنة	

ال يمكـن جتاهـل أن الواقـع الفلسـطينّي، اليـوم، يعيـش حتـت أنظمـة قمـع متطـّورة 
الّسـياق  هـذا  رؤيـة  املهـم  ومـن  عملهـا.  وآليـات  وأهدافهـا،  طابعهـا،  يف  تتنـوع 
االجتامعـّي االسـتعامرّي البنيوّي كسـياٍق عـام يؤطُر ملختلـف أنواع آليـات التحكم، 
ويشـكل البنيـة التحتية هلا، خصوصًا تلـك التي تتعلق بحرّية احلركـة والتحرك، أو يف 
الكشـف عـن شـبكات كانت مضطلعـة يف عمل سـيايس مبارش، أو يف زرع »الشـك« 

1  املرجع نفسه.
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وتدمـري »الثقـة« مـن خـالل احلـرب النفسـية التي تشـنها عـى املجتمع الفلسـطيني، 
أو زرع »املخربيـن«، والتهديـد بالعنـف املبـارش مـن خـالل االعتقـال واالحتجـاز، 
واإلعـدام، والتنسـيق األمنـي، وسياسـات االعتقال املـزدوج التي تصاحب نشـطاء 
الفصائـل والتنظيـامت املختلفة، أو عرب اسـتغالل االنقسـام السـيايس وتوظيفه خلدمة 
وتربيـر القمـع عى جهتي االنقسـام. فجميـع هذه العمليـات حتد من إمكانية تشـّكل 
عمـل ذي طابـع مجاعّي يف السـياق الفلسـطيني، يشـتمل عـى تّيارات سياسـية خترج 

مـن أطـر النخبـة السياسـية الفكرية واملجتمـع املدين الفلسـطيني. 

· اإلحالة للنزعة الفردية	

يتوفـر كـم هائـل مـن األدبيـات املتعلقـة بانتشـار العوملـة »التي باتـت تشـكل واقعًا 
جيوسياسـيًا وبيئيـًا جديـدًا«1، وأّججـت صعـود نزعات فردانيـة ليربالية اسـتهالكية 
عصفـت بفلسـطني، خصوصـًا يف العقد املنـرصم، ووصلت ذروهتا يف سـياق برنامج 
حكومـة رئيـس الـوزراء السـابق سـالم فياض. ومـن هنا، فـإن النزعـة الفرديـة، أو 
الفردانيـة، شـّكلت وتشـّكل عائقا أمام تشـّكل كتـل اجتامعية تتوفر فيهـا رشوط قيام 

تيـارات سياسـية ذي طابـع مجاعي.

· االقتصاد السيايس االستعامري	

شـّكلت البنيـة االقتصاديـة السياسـية الفلسـطينية احلاليـة زبائنيـة ريعية مـن نوعني: 
األول، َتَشـّكل نخـب اقتصاديـة متنفـذة ترتبـط بالبنيـة االسـتعامرية وبالعالقـة مـع 
النخـب السياسـية. والثـاين، الريعيـة الوظيفيـة التـي توفرهـا السـلطة لريـع املجتمع 
الفلسـطيني، واالعتـامد شـبه الكامـل عـى املانـح يف توفـري رشوط احليـاة والقـوت 

اليومـي للمجتمـع ضمـن رشوط سياسـية حمـددة.

ومـن الواضـح أن عقـودا مـن السياسـات املتصلة بمنـع ظهـور اسـتقاللية اقتصادية 
إنتاجية يف السـياق الفلسـطيني، وعملية التدمري املمنهج للصناعـة والزراعة، وغريها 

1  جوين عايص، التيار الثالث: املفهوم عاملًيا وعربًيا وفلسطينًيا، برنامج دراسات التنمية، جامعة بريزيت. 
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مـن أشـكال اإلنتـاج؛ حّولت االقتصـاد الفلسـطيني إىل اقتصـاد ذي توجهـات نيو-
ليربالية حتت سـقف اسـتعامري.1 فالشكل احلايل لالقتصاد الفلسـطيني فشل يف توفري 
شـبكة أمـان اجتامعيـة اقتصاديـة تعمل خـارج إطـار البنية االسـتعامرية، تسـتطيع أن 
تشـكل رافـدا لصعود أشـكال مجاعية من العمل السـيايس. كـام عززت البنيـة احلالية 
مـن االعتامديـة عـى البنـى االقتصاديـة املرتبطة باملانـح، أو املتعلقة بحسـن السـلوك 

الفلسـطيني مـن منظور البنيـة االسـتعامرية وجتلياهتا عـى أرض الواقع. 

· ثقافة اهلزيمة الفلسطينية	

ال يمكـن فصـل حالة »األزمـة« التي تعصف بالقضية الفلسـطينية مـن نمطية احللول 
املطروحـة، وفقداهنـا لزخـم مـادي معنـوي يرتبـط أساسـًا بكيفيـة قـراءة النخـب 

الفكريـة لتاريـخ فلسـطني واحلـروب واهلبـات الشـعبية واالنتفاضـات املتالحقة.

حتيـل الكثري مـن التحليالت إىل اسـتحالة إمتام عمليـة التحرر، أو إىل فشـل أو هزيمة 
الفلسـطيني يف كافـة املحطـات التارخييـة. فتقـرأ مثـاًل االنتفاضـة الثانيـة عـى أهنـا 
هزيمة سياسـية وعسـكرية فلسـطينية اهنكـت املجتمع الفلسـطيني متامـًا، وبعيدا عن 
صحـة هـذه القراءات مـن عدمها، إال أنـه ختلل االنتفاضـة الثانية انسـحاب إرسائييل 
غـري مـرشوط من مناطـق جغرافيـة واسـعة، وانحصار مرشوعـه االسـتيطاين يف غزة 
ومنطقـة جنـني اللتني تشـكالن أوىل بوادر إفشـال املخططات الصهيونية يف فلسـطني 

التارخييـة، وإن كانـت عى شـاكلة حمدودة. 

لقـد أنتجـت مأسسـة ثقافـة اهلزيمـة يف الوعـي الفلسـطيني فكـرا سياسـيا »مأزوما« 
و»مهزومـا«، ال يسـتطيع أن يشـكل رافعـة لقيـام تيـارات سياسـية ناضجـة ختـرج 
بإسـرتاتيجيات مواجهة مع املسـتعمر، بام يتسـق مـع الواقع الزماين املـكاين للمجتمع 
الفلسـطيني، أو مـن قدرة هـذه التيارات عـى إعادة بناء األطر السياسـية الفلسـطينية 

الداخلية.

Farsakh, Leila. (Winter, 2016). “Palestinian Economic Development: Paradigm Shifts Since the First Inti-  1
 .fada.” Journal of Palestine Studies. Vol. XLV, No. 2



134

باإلضافـة إىل مـا تقـدم، ينتـرش خطـاب اتـكايل اعتـامدي جيلـد الـذات، ويقـوم عـى 
أسـس أن الفعاليـة يف السـياق الفلسـطيني هـي مـن رضوب خيال حاملني سـاذجني، 
وأن الطريـق الوحيـد األنسـب هـو االعتامد عـى »مجاعة دوليـة متخيلـة«1، وهي من 

تسـتطيع حتصيـل احلقوق الفلسـطينية. 

· ضعف وترشذم اليسار الفلسطيني	

يعيـش اليسـار الفلسـطيني يف أقطابـه املختلفة حالة اختالل سـيايّس وضعـف بنيوي 
يرتبـط بانحصـار توسـعه الشـعبي، واهنيـار امتـداده األيديولوجـي املتمثـل باالحتاد 
السـوفيتي، وسـقوط وأفـول نـامذج ارتبطت مـع األيديولوجيـة الدارجـة يف أقطاب 

اليسـار يف املحيـط العـريب، كان آخرهـا سـقوط سـوريا يف وحل احلـرب األهلية. 

إن الضعـف الـذي يتخلـل اليسـار، وعـدم قدرتـه عـى إعـادة إنتـاج ذاتـه، وتوحيد 
أطرافـه املتناثرة، واسـتمرارية ارتباطه السـيايس بمنظمة التحريـر، باإلضافة إىل قبوله 
موقـع التنظيـم الثـاين بعد فتح وقبـول احتكارها للمنّظمة؛ يشـكل عائقا أمام تشـّكل 

تّيـارات سياسـية ذي طابـع منظم يف السـياق الفلسـطيني احلايل. 

· االنقسام اجلغرايف	

األزرق واألمحـر والربتقـايل هـي ألـوان هويـات اعتدنا عليهـا، فتداخلـت يف الوعي 
الفلسـطيني لتصبـح تلـك التقسـيامت حـارضة وحيـة يف احليـاة اليوميـة والسياسـية 
رصاع  مـن  اليوميـة  والرصاعـات  اليومـي  احلديـث  مـع  وتتداخـل  الفلسـطينية، 
املقدسـيني أمام سـلطات وأجهـزة االحتـالل املختلفة إلثبـات أن »مركـز احلياة« هو 
القـدس، ومـن صمـود البـرش أمـام حصـار وهـول التدمـري يف قطـاع الـذي يقصف 
موسـميًا وخيضـع ألبشـع أنـواع التقنني-جـز العشـب- واحلرمـان من األساسـيات 
)الكهربـاء، اإلسـمنت، الطعـام واملـاء ... إلـح(، بينـام يقبـع أهـل الضفـة الغربية يف 
حصـار خمفـف يمنع الوصـول والتواصـل، ويضعف البنـى االقتصاديـة، وجيعل من 

ــطيني  ــز الفلس ــطينية، املرك ــة الفلس ــيل القضي ــا ع ــة وأثره ــة احلالي ــورات العربي ــات والث ــقا، االنتفاض ــر الس 1  أباه
 .2014 )مســارات(،  اإلســرتاتيجية  والدراســات  السياســات  ألبحــاث 
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قدرتنـا عـى الذهـاب إىل القـدس، مثاًل، أمـرًا موسـميًا مرتبطـا بتصاريح حيـرم منها 
الـذي يشـكل »خطـرًا« عـى االحتالل. 

وكـام حتـد هـذه السياسـات من قـدرة الفلسـطيني عـى التحـرك، فإهنـا حترمـه أيضا 
مـن الوقـوع يف حـب مـن يشـاء، وأن يلم شـمله مع مـن شـاء، ليصبح سـؤال اهلوية 

وألواهنـا أحـد املحـّددات األساسـية لقابليـة الزواج. 

بعيـدًا عـن تداعيـات التقسـيامت عى صعيـد احليـاة اليومية، أفـرز التقسـيم اجلغرايف 
الفلسـطيني أنظمـة سياسـّية فلسـطينية، ومهـش رشائـح فلسـطينية تشـكل غالبيـة 
املجتمـع الفلسـطيني، وأصبـح الفكـر السـيايس الفلسـطيني يف »الداخـل« - مـن 
ضمنهـم هـذه الورقـة - حمصـورًا أيضـًا يف جغرافيـا فلسـطني التارخييـة، وأحيانـًا 
بجغرافيـة الكيانيـة الفلسـطينية العـام 1967، مسـتقصيًا خميـامت اللجوء والشـتات 

واإلشـكاليات السياسـية واالجتامعيـة التـي تواجـه الفلسـطيني أينـام وجـد.

أمـام تشـكل  الفلسـطينية عائقـا جوهريـا  السياسـية  التعدديـة يف األنظمـة  تشـكل 
تيـارات عمـل سـيايس جامعـة: يف الداخـل الفلسـطيني املحتـل حتـددت العالقة مع 
البنيـة االسـتعامرية باألسـاس مـن خـالل مفاهيـم، كاملواطنـة، وأحـزاب تعمـل من 
خـالل منابر كالكنيسـت، أمـا يف الضفة الغربية فتشـكلت من خالل السـلطة الوطنية 
املنبثقـة عـن منظمـة التحريـر، بينـام يف غـزة ترتبـع »محـاس« عـى عـرش احلكومـة 
بازدواجيـة املقـاوم واحلاكـم. ما يعنـي عمليًا، أن قيام أي تيار سـيايّس قد يتسـم أيضًا 
بمحدوديـة جغرافيـة، أي أن تلـك التيـارات لـن تسـتطيع أن تلـم مجع الفلسـطيني، 
ولـن توفـر إمكانيـة توحيـد أنـامط العمل عـى شـتى اجلبهـات السياسـية واجلغرافية 

الفلسـطينية، ألهنـا سـتكون مرهونـة بسـياق اجليـو- سـيايس ألماكـن تواجدها.

بعيـدا عـن العوائق أمام تشـّكل تيـارات سياسـية ثالثة وأنامط عمل سـيايّس خـارج األطر 
التقليديـة، تتوافـر عوامـل مواتية لصعود هكـذا نوع من التيارات يف السـياق الفلسـطيني، 

أمهها:
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· االغرتاب بني النخب واملجتمع	

إن حالـة االغـرتاب التـي أرشنـا إليهـا يف البدايـة، والـدور الوظيفي التـي تلعبه تلك 
النخـب حتـت سـقف البنيـة االسـتعامرية ومـن رأس مـال جشـع، يشـّكالن إحـدى 
الروافـع األساسـية لتشـكل تيـارات حتـاول إمـا توظيـف حالـة االغرتاب لتشـكيل 
جسـور مـا بـني النخـب واملجتمـع، أو تسـتند يف آليـات صعودهـا إىل التناحـر مـع 
النخـب السياسـية يف حماولـة لتقليـص دورهـا الوظيفي، وتشـكيل بدائل سياسـية يف 

الفلسـطيني.1 السياق 

· الديموغرافية	

 يشـكل الشـباب الفلسـطيني أكثر من 30% من املجتمع الفلسـطيني وفق آخر مسـح 
قـام بـه جهاز اإلحصـاء املركـزي الفلسـطيني يف العام احلـايل، وتتعدى النسـبة %70 
ملـن هم دون سـن الثالثـني.2 ويغلب عى الفئـة الشـابة ابتعادها عن األطـر التنظيمية 
السياسـية التقليديـة. كـام حتظـى بنسـب عالية مـن التعليـم يف جماالت خمتلفـة يف ظل 

بطالة مسـترشية. 

إن الثقـل السـيايّس الذي حيمله جمتمـع فتي، متعلم، وغري منتٍم حزبيًا، سـيلقي بظالله 
عـى احلقـل السـيايس الفلسـطيني، ال سـيام أن القـوى السياسـية التقليديـة ال متتلك 
القـدرة عـى التأثـري الكامـل يف توجهاتـه وآرائـه وتطلعاتـه السياسـية واالجتامعيـة، 
إضافـة إىل عـدم مقدرهتـا عى توفـري وظائف تتناسـب مع حجم املنتسـبني إىل سـوق 

. لعمل ا

ويمكـن القـول إن اهلبة الشـعبية األخرية كانت إحـدى البواكـري األوىل ألنامط تفكري 
جيـل »أوسـلو«. وكانـت إحـدى جتّلياهتا أيضـًا صعود حـركات احتجاجية شـبابية، 
وإن طغـى عليهـا النخبويـة يف أنظمـة عملهـا منـذ بدايات الثـورات العربيـة يف العام 

.2011

622/www. pcpsr.org/ar/node .2015 ،1  انظر: املركز الفلسطيني للبحوت السياسية واملسحية، رام اهلل
http://www.wafa.ps/ar_page.as- .2016 ،2  اإلحصــاء يعلــن نتائــج مســح الشــباب الفلســطيني، رام اهلل، رام اهلل

px?id=hcm1V8a686529894996ahcm1V8
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وبالرغـم من تنامي عزوف الفئات الشـابة من املشـاركة السياسـية يف أطرها التقليدية 
واحلزبيـة، تبلـورت أشـكال من العمل السـيايس اجلديـد يف العقد املنـرصم1، توجت 
هببـة شـعبية يف شـتى أنحـاء فلسـطني التارخييـة اتسـمت هبالميـة تنظيميـة، وبغياب 
األطـر التنظيميـة التقليديـة عـى شـاكلة األحـزاب اهلرميـة اللينينية، وتعمـل بمنطق 

»احلـرب لو بالسـكني«.2

· االحرتاب عى اخلالفة	

تشـكل األزمـة التـي تعصـف بالنظـام السـيايس الفلسـطيني، خصوصـًا تلـك التـي 
تتعلـق بخالفـة الرئيـس احلـايل حممـود عبـاس، وظهـور تلـك اخلالفـات بأقطـاب 
اللجنـة املركزيـة داخل حركـة فتـح وانتقاهلـا إىل السـاحات امليدانية )الـرصاع الدائر 
يف املخيـامت مثـاًل( والسياسـية والديبلوماسـية )عالقـات أقطـاب من حركـة فتح يف 
دول إقليميـة بشـكل منفصـل عـن النظـام السـيايس(، أحـد العوامـل املسـاندة لقيام 
تيـارات سياسـية مسـتغلة الفـراغ السـيايس الذي قـد تشـكله تلك احلـرب، وحاجة 
أقطـاب احلـرب إىل غطـاء سـيايس شـعبي يف رصاعهـا عـى مفاصـل القـوة داخـل 

وخارجها.  احلركـة 

· انحسار الدعم املايل الدويل	

انحـر الدعـم املـايل الـدويل املبـارش للسـلطة الفلسـطينية خـالل األعـوام القليلـة 
املاضيـة ألسـباب متعـددة، أمههـا: توجـه املانحـني ألولويـات أخـرى يف املنطقـة يف 
حماولـة لتخفيـف وطـأة األزمـات اإلقليميـة، وأثرها عـى البنيـة السياسـية الداخلية 
لدهيـا )هجـرة السـوريني إىل أوروبـا(، أو ألسـباب تتعلـق بانخفاض أسـعار النفط، 
وأثرهـا عـى ميزانيـات الـدول العربيـة الداعمـة للسـلطة الفلسـطينية، أو تلـك التي 
تتعلـق بامتعـاض املانحني مـن اجلمود يف العملية السـلمية، وما أدى إليـه من اختالل 

ــاث  ــطيني ألبح ــز الفلس ــة«، املرك ــة التقليدي ــة احلزبي ــول احلال ــيايس وأف ــر الس ــار الفك ــاهني، »انتح ــل ش 1  خلي
 .2015 )مســارات(،  اإلســرتاتيجية  والدراســات  السياســات 

2  دائرة سليامن حلبي للدراسات االستعامرية والتحرر املعريف، »الفعل والفاعلية يف اهلبة الشعبية«، 2015. 



138

يف امليـزان االجتامعي الفلسـطيني، بسـبب عدم قـدرة احلكومة الفلسـطينية عى توفري 
املسـتحقات املاليـة لرشائـح اجتامعيـة واسـعة، أو مـن إضعـاف قدرهتـا عـى تلبيـة 

مطالـب رشائـح اجتامعيـة مفصليـة كاملعلمني.

كـام أدى تـدين الدعـم املـايل اخلارجـي ملحـاوالت من قبـل السـلطة الفلسـطينية من 
التشـديد  أو  القاعـدة الرضبيـة مـن خـالل قوانـني كالضـامن االجتامعـي،  توسـيع 
اجلمركـي عـى طبقـات اقتصادية متنوعـة، كالتجـار والعاملني يف قطاعـات الصناعة 

وغريها.

لقـد أدى تفاقـم األزمـة إىل حـراكات اجتامعيـة واسـعة متثلـت بخـروج اآلالف إىل 
السـاحات، احتواهـا النظـام السـيايس اعتـامًدا عـى أنظمـة القمـع.

الطبقيـة  التناقضـات  مـن  النابـع  االجتامعيـة  احلـراكات  تلـك  صعـود  يشـكل 
واالجتامعيـة وامتعـاض رشائـح اجتامعيـة واسـعة مـن السـلطة ومن ضعـف قدرهتا 
الريعية-الزبائنيـة؛ عامـال أساسـيا يف قـدرة تيارات سياسـية عى الصعـود ومحل تلك 

املطالـب، والتشـابك معهـا لبنـاء حتالفـات سياسـية واجتامعيـة واسـعة. 

· توسع وازدهار ثقافة بديلة-حتتية	

االجتامعـي  العمـل  مـن  متنوعـة  أنـامط  ازدهـار  الفلسـطينية  السـاحة  شـهدت 
والسـيايس، خصوصـًا يف أطر شـبابية تنوعـت يف طابعها، متخـذة من الثقافـة، الفن، 
املوسـيقى، املـرح، التجـوال يف اجلبـال، األدب، حـركات احتجاجيـة، حواضـن 
معرفية-اجتامعيـة، محـالت سياسـية أو قضايا اجتامعية، أساسـا يف منطلقها، مشـّكلة 
شـبكات اجتامعيـة تزدهـر وتتوسـع بالبحث عـن أجوبة ألسـئلة طارئـة يف املجتمع، 
قـد تشـكل نواة لتشـكل تيارات سياسـية متلـك رؤى ومشـاريع سياسـية، وإن كانت 

تلـك التيـارات هالميـة يف طابعها. 

إن احلديـث يـدور هنـا عـن فضـاء ثالث/تيـار ثالـث انتقل مـن حيـز املبـادارات نخبوية 
الطابـع املتمثلـة باحلـركات الشـبابية واالحتجاجيـة النخبويـة، أو احلـركات املنبثقـة عـن 
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جمتمـع مدين يعـاين من سـطوة املانح، أو من أشـكال عمل تتخـذ طابعـا حقوقيا/منارصة 
كاملقاطعـة، أو مبـادرات شـبابية اختـذت أنامطـا احتجاجيـة عـى شـاكلة محالت سياسـية 
واجتامعيـة، متبعـة أنامط عمل سياسـية تنبع من جتـارب احلركات االحتجاجيـة يف أوروبا 
الرشقيـة؛ إىل أنـامط عمل تتناسـب مع واقع النظام السـيايس وبنيتـه متمثلة باهلبة الشـعبية 

األخرية.

عـى الرغـم مـن صعوبـة تشـكل تيـارات سياسـية يف هـذه املرحلـة مـن خـارج النظـام 
السـيايس ألسـباب تتعلق بتغلغل املنظومة السياسـية يف املجتمع الفلسـطيني، وباألدوات 
االجتامعيـة واالقتصاديـة التـي توظفهـا يف إعـادة إنتـاج بقائهـا، إال أن عوامـل متعـددة 
تنبـئ بإمكانيـة صعود هكـذا تيـارات، وإن اختذت أشـكاال مغايـرة من العمـل تبتعد عن 

اهلرميـة، وتتجـه نحـو اهلالمية-الصلبة. 

مـع مالحظـة حالـة االنقطـاع السـيايس مـا بـني جيـل االنتفاضتـني وجيـل »أوسـلو«، 
خصوصـا بعد فشـل األخري يف إرسـاء مسـاحات عمـل سياسـية واضحة املعـامل، وقادرة 
عـى جـذب الشـباب الفلسـطيني؛ إال أن اهلبة احلاليـة وطابعها الالمركـزي وأنامط عملها 
قـد تغنـي عـن التيـارات السياسـية التقليديـة، وحتيلنـا إىل أنـامط جديـدة مـن العمـل، إذ 
يرافـق البعـد املـادي املبـارش للفعـل النضـايل والدة حواضـن، معرفيـة ثقافيـة اجتامعيـة 
الظاهـر يف سـياقات خمتلفـة،  باطنـة ختـرج إىل  ثقافـة حتتية/مضـادة  اقتصاديـة، تشـكل 

ومتمسـكة بروحيـة املـوروث الشـعبي الفلسـطيني وصانعـة لثالـوث جديـد:

· الالمركزية واالبتعاد عن القيادة اهلرمية/الكرزماتية والسلطوية.	

· إعـادة إنتـاج املـوروث الشـعبي الفلسـطيني املقـاوم مـن خـالل التحايل عـى أنظمة 	
التحكـم والسـيطرة وجتذيـر الرفض.

· اسـتعامرية 	 بنيـة  يواجـه  الباطنـي االجتامعـي كشـعب  بمعناهـا  »الوحـدة«  روحيـة 
إحالليـة. توسـعية 

عـى الرغـم من حمدوديـة اهلبة احلالية مـن ناحية اتسـاع رقعة املشـاركة فيهـا، أو يف منحى 
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تشـّكل تّيـارات سياسـية ظاهـرة، ومنظمـة، فـإن فضـاء العمل السـيايس قد اختـذ مرحلة 
جديـدة تتامشـى مـع طبيعيـة البنى األمنيـة والسياسـة، ومـع طبيعيـة العرص الـذي يمّيزه 

سـهولة تنقـل املعلومة.

قـد ال يتمخـض عن الفعل السـيايس للهبة الشـعبية تنظيامت سياسـية جديـدة، أو تيارات 
نخبويـة، أو تنظيـامت ذات طابـع شـعبي يف املـدى القريب، لكنه يؤسـس ملرحلـة نضالية 
مغايـرة تعـّول عـى أدوات التنظيـم الـذايت يف السـياق االجتامعـي واالقتصـادي، متخذة 
مـن نامذج سـابقة إهلاما يف عملهـا، ولكن تبقى يف طور الشـكل اهلالمي-الصلب مسـقطة 

سـطوة تنظيامت العمل السـيايس وأنـامط عملهـا التقليدية. 

ال تكمـن »فجائيـة« اهلبـة الشـعبية األخـرية فقـط يف نشـأهتا أو توقيـت اندالعهـا، بـل 
يف قدرهتـا عـى االسـتمرار يف سـياق بنيـة أمنيـة حمكمـة، وغيـاب أو تغييـب لألحـزاب 
والفصائـل ببناهـا التنظيميـة اهلرمية، وأنظمـة اقتصادية أحالتنـا للفردية؛ ليكـون الرد من 
خـالل عمليـات »فرديـة« التنظيـم، وإن خرجـت من رحـم اجتامعـي جتذر فيـه موروث 
سـيايس متعطـش للمواجهـة، ولتتخـذ طابعـًا مجعيـًا يف فرديتها املتكـررة بتلقائيـة وتناغم 

تعجـز عنـه معظـم األطـر النضاليـة التقليدية.

لقـد حتايلـت العمليـات العفويـة عـى أنظمـة السـيطرة والتحكـم، وأسـقطتها من خالل 
»العـودة إىل األساسـيات« باسـتخدام أدوات يدويـة بسـيطة، وأخرى مصنّعـة حمليًا حمررة 

الفلسـطيني مـن سـطوة األداة، ولتعيـد الفاعليـة للفعل املـادي املبارش.

وشـكل الطابـع العفـوي واالرجتـايل للهبـة الفلسـطينية األخرية حتديـا ملراكز الدراسـات 
والبنـى األمنيـة والسياسـية التقليديـة، التـي حاولـت تأطـري مـا جيـري يف سـياق احلقـل 

السـيايس التقليـدي ومناهـج العلـوم واملعـارف االجتامعيـة والسياسـية النمطيـة. 

يمكـن القـول إن اهلبـة الفلسـطينية األخـرية شـّكلت أزمة فكريـة عند البعـض، متثلت يف 
حمـاوالت دؤوبـة لتنميط وتأطـري اهلبة يف سـياق الرصاعـات التمثيلية واملطلبية السياسـية 
التـي رافقـت بنيـة منظمـة التحريـر منـذ نشـأهتا. ففي سـياق اهلبـة احلاليـة التي اتسـمت 
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بالالمركزيـة، حـاول البعض االسـترشاف والتحريض باجتـاه توليد نخبة سياسـية جديدة 
من شـباب فلسـطيني قـادر عى حتمـل أعباء اهلبـة وتداعياهتـا، وقيـادة دفتها باجتاه مسـار 

تصحيحـي داخـل أروقـة النظام السـيايس الفلسـطيني احلايل.1 

ال يمكـن إغفـال أن تشـّكل نخـب سياسـية جديدة تعنـي حتقيق مقولـة »أن اجلديـد يولد 
مـن رحـم القديـم« وأن القديـم يف احلالـة الفلسـطينية، خصوصًا يف سـياق النخـب التي 
تربعـت عـى أعـى اهلـرم الفلسـطيني، قـد اجتـه يف هنايـة املطـاف إىل صناعة نظام سـيايس 
يتناغـم مـع البنية االسـتعامرية أوصلتنا إىل »األزمة« احلالية يف سـياق القضية الفلسـطينية. 
مـن هنـا، فـإن صعود أو تشـكل تيار سـيايس يتخذ أشـكال العمـل التقليديـة ال ينتج عنه 
تلقائيـًا حـل األزمـة، بـل ربـام يشـكل إعـادة إنتـاج للمسـار التارخيـي الـذي أوصلنا إىل 

احلالية. األزمـة 

1  مروان برغوثي، نحو توليد نخبة سياسية جديدة، جملة الدراسات الفلسطينية، ربيع 2016. 
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عياد البطنيجي

بدايـة، أشـكر القائمـني عى املؤمتر. أمـا بالنسـبة ملداخلتي فهـي حماولة للتفاعـل مع ورقة 
الباحـث عبـد اجلـّواد عمر التـي حتاول تأطـري مفهـوم الفضاء الثالـث، ومـا إذا كان يمثل 
موقعـًا أو تشـكياًل كفاحيـًا جديـدًا بـدأ خيط طريقـه مؤخرًا. فقـد وضع الباحـث جمموعة 

مـن األفـكار األوليـة التي حتتـاج إىل املزيد مـن التحليل. 

مـن الواضـح أن الباحث يتسـم بوعي فلسـطيني يسـعى السـتئناف السـؤال األول الذي 
مـا زال يقـض مضجـع الفلسـطينيني، وعـي يتمسـك باألساسـيات. فمن سـامت الورقة 
أهنـا تنهض عـى مواقـف جذريٍة، فتَضـع قوالب صلبـة يف التمييـز بني العـدو والصديق، 
مـا جيعلها تشـكل قطيعة مـع مـوروث طويل من اللغـة السياسـية السـائلة واإلصالحية.

أمـا مشـاركتي كمعقـب، ومـن خـالل هـذه الورقـة، بـام هـي عمليـة اجتهاديـة، حتتمـل 
الصـواب واخلطـأ، فسـرتكز عـى أهـم النقـاط املثـارة، وتعزيز بعضهـا باحلجـج واألدلة. 

كـام أختـم برؤيـة ملفهـوم الفضـاء الثالـث مبينـًا ما لـه ومـا عليه. 

أوالً: يقسم الباحث األزمة الفلسطينية إىل مستويني:

التوسـعي  	 طابعهـا  بحكـم  االسـتعامرية  البنيـة  واقـع  يف  األول  املسـتوى  يكمـن 
واإلحـاليل، وقدرهتـا عـى تطويـع بنـى فلسـطينية اجتامعيـة وسياسـية عـى إقامـة 

لعملهـا.  ركيـزة  املشـرتكة  املصالـح  مـن  تتخـذ  تنسـيقية  عالقـات 

بينـام يتنـاول املسـتوى الثـاين النخبـة السياسـية التـي تربعـت عـى هـرم السـلطة،  	
ومسـامهتها يف إعـادة إنتـاج الوضـع القائم، متمسـكة بذهنيـة احلل يف إطـار حتركات 

ديبلوماسـية- تفاوضيـة للوصـول إىل مـرشوع كيـاين دوالين. 
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 ثانيـًا: تعتمـد الورقـة عـى مدخـل النخـب السياسـية لتفكيـك املقولـة املتداولـة حـول 
األزمـة العامـة التـي حترصهـا يف أزمـة املـرشوع الوطنـي. فرياهـا تتمثـل يف أزمـة النخبة 
السياسـية حاملـة املـرشوع. ويؤسـس فرضيتـه التـي تنهـض عـى أن الواقع الفلسـطيني 
يف سـياق النخبـة التـي تربعـت عـى عـرش املنظمـة يعـاين مـن حالة انسـداد عـى صعيد 
املشـاريع الكيانيـة والدوالنيـة. فاألزمـة هـي أزمة نخبـة بالدرجة األوىل مـا زالت حتارب 

وجودها. عـى 

مـن الواضـح أن توسـل الباحـث بمنهـج النخبـة مـن خـالل إبـراز الـدور الـذي حيتلـه 
الفاعلـون السياسـيون يف بنـاء عالقـة التبعيـة واالعتـامد عـى البنيـة االسـتعامرية، وإنتاج 
األزمـة، وتوسـطها الفعـال واحلاسـم إلقامة وتثبيـت عالقة السـيطرة االسـتعامرية، يريد 
أن حيـرر التحليـالت السياسـية مـن احلتميـات، وصـوالً إىل إعـادة النظـر يف التفسـريات 
التارخييـة املهيمنـة القائمـة عى احلتميـات السياسـية، مثل تلك التفسـريات التـي ترى أن 

أوسـلو معـرٌب إجبـاري، والكيانيـة السياسـية الدوالنيـة رضورة ال حميـد عنها. 

كأن الباحـث يريـد أن يقـول إن الرتكيـز عـى النخبـة يمنـح حريـة االختيار نصيبهـا التي 
حتجبـه املسـلامت، التي ترى أن التحـول اندراٌج اضطـراري، انطالقًا مـن الفرضية القائلة 
بـأن االسـتعامر ال يمكنـه بلـوغ أقـى قدراتـه إال إذا أقـام الفاعلـون نوعًا من االنسـجام 
والتناسـق داخـل النظـام االسـتعامري عـى جانبي احلـدود الفاصلة بـني التابـع واملتبوع، 
املسـتعِمر واملسـتعَمر، املركـز واألطـراف. وهـو مـا أشـار إليه الباحث إسـامعيل ناشـف 
إىل أن النخبـة الفلسـطينية تسـعى الحتـالل موقـع داخل املنظومـة االسـتعامرية وليس إىل 
هدمهـا والقطـع معهـا، وتـرى ذاهتـا الوطنّيـة فقـط من خـالل سـقف عدوها. ومـن هنا 

تنشـأ حالة التعـارض البنيـوي بني النخبـة السياسـية التقليدية والشـارع الفلسـطيني. 

ثالثـًا: يذهـب الباحث إىل أن هـذا التصور يعطل العديد من املفاهيم السياسـية يف السـياق 
الفلسـطيني التابـع، مثـل فكـرة التنظيـم احلديـث القائـم عـى فكـرة السـيادة والتحكـم 
وتدجـني الكينونـة، ممـا يـؤدي إىل انقسـام املجتمع إىل انقسـام ثنائـي، حاكـم وحمكوم كام 

هـو حاصـل يف الدولـة احلديثـة، يف سـياق حركة حتـرر وطني. 
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كـام يعطـل هـذا التصور فكـرة التمثيل السـيايس، بوصفـه عنفـًا رمزيًا حيتكر حـق الكالم 
ويفـرض الصمـت عـى اآلخريـن ويصـادر حقهـم يف التكلـم، ليصـل إىل نتيجـة أن أي 
تشـكيل سـيايس بديـل ال يتمثـل بخلـق قيـادات جديـدة فحسـب، بـل إن البديـل معلٌق 
عـى رشٍط يتمثَّـل يف ابتـكار أنـامط مغايـرة تتخـذ مـن غيـاب القيـادة التقليدية بنيـة حتتية 
لبدايـة بـزوغ بنية فكريـة معرفيـة حتتية، وحواضـن اجتامعية وسياسـية تعمل عى أسـاس 
القطيعـة مـع تلك القيـادة التقليدية التـي تعمل عى إنتـاج األزمة الدوريـة يف إطار احلركة 

الوطنية. 

ويـرى أن دوريـة األزمة مرهون باسـتمرارية القيـادات التقليدية، التي تقتـل كل جديد قد 
يوّلـد ذاتـه، قتلـه يف رحـم تشـكله. كأن الباحث يلمـح دون أن يـرصح إىل مفهـوم جديد 
للرشعيـة يف هـذا السـياق. رشعيـة ال تقـوم عـى اإلنجـاز، بـل عـى وأد اجلديـد، كرشط 

حيـاة النخبة. 

هنـاك شـواهد تدلـل عـى هذا املنظـور. ويكفـي هنا اإلشـارة إىل ردة فعـل القيـادة عندما 
تواجـه بمعارضـة آنية ترد قائلـة: أين البديل، أتريـدون أن أرفض ما يقـدم يل، هل عندكم 
بديـل لكـذا وكـذا؟ كأن غياب البديـل هو رأسـامهلا الوحيد لالسـتمرار والبقاء. وتنسـى 
أن البديـل ال يسـقط مـن السـامء هكـذا فجـأة مـن دون مقدمـات، بـل هـو عمليـة مادية 
باألسـاس يتم إنشـاؤه باملامرسـة والكـدح املتواصل متى توفـرت اإلرادة والنيـة اخلالصة.

رابعـًا: يقـرتح الباحـث رؤيـة جديـدة تتسـق مـع تشـخيصه لألزمـة فيـام خيـص اإلطـار 
التنظيمـي األكثـر فاعليـة يف السـياق االسـتعامري. رؤيـة تعتمد عى أسـاس البنـاء الذايت 
يف إطـار هالمـي- صلـب يف مواجهـة شـمولية ألنظمـة املراقبـة والسـيطرة والتحكـم 
املـوروث  عـى  وتتكـئ  واالجتامعيـة،  واألمنيـة  والتكنولوجيـة  االقتصاديـة  بأنواعهـا، 

املتجـذر.  االجتامعـي 

فشـمولية أنظمـة التحكـم وهيـاكل السـيطرة تقتـيض، وفـق الباحـث، عـدم مواجهتهـا 
بشـكل مماثـل، أي مـن خالل إطـار تنظيمـي بريوقراطـي هرمي حُمكـم وصلـب، وهو ما 

يسـّهل عـى العـدو مـن أمر سـيطرته عـى التنظيـم والتحكـم يف مسـاراته.
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إن مـا يقرتحـه الباحـث هـو تصويـب العالقـة تنظيميًا جلهـة إطـار تنظيمي هالمـي مرن 
المركـزي، مـا يتيـح لـه القـدرة عـى التفّلـت مـن أنظمـة الرقابـة احلديثـة بام هـي أنظمة 

 . لية شمو

ويمكـن تعزيـز هذا الطـرح من خالل ما كشـفته سياسـات االغتيال اإلرسائيليـة لقيادات 
الفصائـل. كيـف أن هـذه السياسـات ترمـي إىل إعـادة توجيـه حركـة الفصيـل سـانحة 

الفرصـة لصعـود نخبة مناسـبة إلحـداث التحـول املطلوب؟

ولكـن النقطـة التـي سـأركز عليهـا هنـا، والتـي تعـزز فكـرة الباحـث، هـي أن التنظيـم 
باملعنـى احلديـث القائـم عـى بريوقراطيـة، وعالقـات تراتبيـة صارمـة، يـؤدي يف هنايـة 
املطـاف إىل خيانـة منطـق التمثيـل، ألن أي تنظيـم يشـتغل هبـذه الطريقة يؤسـس الحقًا، 
وهـو ما أسـس بالفعـل، هلويـة ذاتية ومكتفيـة، ومصالـح خاصـة تسـتدعي مراعاهتا ولو 
عـى حسـاب املجتمـع. واألخطـر مـن ذلـك أنـه يؤسـس لعالقـة مسـتقلة عـن النـاس 

والشـارع. وسـوف اختـذ ههنـا منظمـة التحريـر كمثال. 

فقـد شـهدت منظمـة التحريـر هناية السـتينيات من القـرن الفائـت، حتوالت بنيوية تسـري 
يف أفـق العقلنـة البريوقراطيـة، مـن خـالل إعـادة هيكلـة التنظيـم الداخـيل للمنظمـة. 
وخـالل احلـرب األهليـة يف لبنـان، جـرى توسـيع الوظائـف االجتامعيـة واالقتصاديـة 
للمنظمـة توسـيعًا كبـريًا. فإضافـة إىل املجلـس الوطنـي واللجنـة التنفيذيـة، تـم تأسـيس 
املجلـس املركزي، والدائرة السياسـية، والدائرة العسـكرية، وتأسـيس الصنـدوق الوطني 
الفلسـطيني، ودائـرة التعليـم، ومجعية اهلـالل األمحر للخدمـات الصحية، ودوائـر األنباء 
والتعبئـة الشـعبية والوطـن املحتل، ومركز األبحـاث، ومركز التخطيط، ومعهد الشـؤون 

االجتامعيـة، ومؤسسـة صامد. 

 كـام انتقـل العمـل الفدائـي إىل العمل العسـكري النظامي وشـبه النظامي. وسـاهم تدفق 
املسـاعدات املاليـة، وخاصـة املـال السـعودي، يف املزيـد نحـو االندفـاع البريوقراطـي، 
وخلـق احتياجـات تنظيميـة ومهيـة اقتـى تعبئتهـا بموظفـني جدد، مما سـاهم يف توسـع 
األجهـزة واملقـرات واملكاتـب والدوائـر واألقسـام واللجـان، وسـّهل أسـلوب التفريـغ 
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والتجنيـد، ومّهـش بـدوره قيم التطـوع، حيث مّكـن من تفريغ أعـداٍد كبرية مـن العنارص 
يف األجهـزة ومؤسسـات املنظمـة وفصائلهـا، األمـر الـذي أدى إىل تضخيـم األجهـزة 
الوظيفـة  جانـب  إىل  للمنظمـة  أخـرى  وظيفـة  ظهـرت  السـبب،  وهلـذا  البريوقراطيـة. 
الكفاحيـة، وهـي الرقابة والسـيطرة عـى املجتمـع والتحكم فيـه وتوجيهه وفقـًا لرؤيتها، 

كـي ال يفلـت أي فعـل مـن حتـت قبضتها. 

والحقـًا، تشـكلت داخـل املنظمة قيـادة لدهيا اسـتعداد ذايت يميـل إىل التكيف مـع النظام 
اإلقليمـي واإلمربياليـة العامليـة بقيـادة الواليـات املتحـدة األمريكيـة التي متسـك بمقاليد 
السياسـة الدوليـة، وتتفـرد يف صناعـة القـرار الـدويل يف حقبـة مـا بعـد احلـرب البـاردة. 
فشـّكلت النخبـة البريوقراطيـة لنفسـها هويـة مسـتقلة عـن املجتمـع الفلسـطيني جعلتها 
قـادرة عـى اختـاذ قـرارات مـن دون الرجـوع إىل القاعـدة الشـعبية، كـام جتـى ذلـك مـع 
اتفاقيـة أوسـلو عندمـا وجهـت مسـار االنتفاضـة جلهـة بنـاء كيـان شـبه دوالين، وفرض 
هـذا التوجـه عـى مسـار االنتفاضـة. األمـر الـذي يطـرح سـؤال فاعليـة هـذا الشـكل 

املرحلة. لقيـادة  التنظيمـي 

إن الناظـر إىل هيكليـة املنظمـة جيدهـا أقـرب إىل هيكلية دولـة حديثة منهـا إىل حركة حترر 
وطنـي. ومـن هنا تـأيت أمهية مـا طرحه الباحـث، إطـار تنظيمي يعتمـد عـى الالمركزية، 
رؤيـة بديلـة تكون األنسـب يف مواجهـة املنظومة االسـتعامرية. انطالقًا مـن مقولة ترى أن 
عالقـات القـوة يف السـياق االسـتعامري عندما تكون متمركـزة ومبقرطة يف إطـار أو جهة 
أو أصـل سـيايس، فإهنـا ُتكّبـل احلركـة وتسـهل من أمـر السـيطرة عليهـا، عدا أهنـا ختلق 
هويـة مكتفيـة ومسـتقلة عـن املجتمـع. فالنزعـة البريوقراطيـة التـي متكنـت مـن املنظمة 

قدمـت احتياجات عـى احتياجـات الثورة. 

وهـذا مـا يفـر ظهـور اجتـاه دوالين داخـل املنظمـة يراعـي مصالـح النخبـة املهيمنـة، 
وجـد طريقـه عندمـا واجهت املنظمـة حتديـًا خارجيًا عقب سـقوط املنظومة االشـرتاكية، 
وحتـول النظـام الـدويل إىل اهليمنة األحاديـة بقيادة الواليـات املتحدة األمريكية. وسـاعتها 
ُترجـم هـذا االسـتعداد الـذايت الـدوالين الكامـن إىل مرشوع سـيايس. بمعنى مـا كان من 
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املمكـن مواجهـة الضغـوط السياسـية الدولية، مـا مل تتوفـر بنية داخليـة تضمر اسـتعدادًا 
ذاتيـًا متجهـًا صوب نزع اعـرتاف بكيان قانوين وسـيايس فلسـطيني. وهو ما وفرتـه البنية 

البريوقراطيـة املركزيـة للمنظمة. 

التحليـل  الورقـة مـن 26 صفحـة، 14 صفحـة منهـا يف إطـار  بنيـة   خامسـًا، تتكـون 
والتفسـري للمشـهد السـيايس، أمـا البقيـة فتتحـدث عـن الفضـاء الثالـث، مـن حيـث 
اإلمـكان، التجليـات، العوائق، الفـرص، العنـارص، والفاعلية. ما يؤخذ عى هذا القسـم 
أنـه بحاجـة أكثـر إىل تأصيـل. وعى ما يبـدو أن الباحـث حذٌر مـن اسـتخدامه للمفهوم. 

وعـى سـبيل املثـال، فهل الفضـاء الثالث يشـكل قطيعة مع التشـكيالت السياسـية كافة؟ 
فـإذا كان الفضـاء الثالـث يرمي إىل الكـدح املتواصل للخـروج من املنظومة االسـتعامرية، 
فهـل احلـركات الشـبابية ذات اخللفيـات الليرباليـة واليسـارية املنتمـي أفرادهـا إىل طبقـة 
وسـطى تقـع ضمـن الفضاء الثالـث؟ وهي املحكومـة ملفهوم الناشـط املحـرتف، فام يميز 
الناشـط هـو سـعيه إىل التعبري عن هوية اجتامعيـة وليس أداة لربح الرصاعـات والقضايا.1 
فضـاًل عـن ذلـك، فإن هـذه احلـركات حمكومة بقصـور يف خطاهبا جتاه كسـب ثقـة الناس 
يف املخيـامت، ويف ضعـف التنسـيق بينهـا، وكفئـات تـم عزهلـا عـن جممـل التفاعـالت 
السياسـية واملجتمعـة، بواسـطة مؤسسـات التمويـل األجنبـي.2 فهل هذه احلـركات هي 

فضـاء ثالث؟

إن العمـل الشـبايب يف السـياق الفلسـطيني تارخييـًا ارتبـط باألطر السياسـية، بـل هي التي 
أوجدتـه. فكيـف يمكن فصلهـا عن الفضـاء واملـوروث احلزبيـني والفصائليني؟! 

وعليـه، ال يشـكل الفضـاء الثالث قطيعة مـع كل التشـكيالت الفصائلية. فحسـب معيار 
مقاومـة املنظومـة االسـتعامرية كمعيـار للفضـاء الثالث، ينطرح السـؤال اآلخـر وهو: إىل 
أيِّ فضـاٍء تنتمي التشـكيالت العسـكرية كتشـكيالت مقاومة جتاهد للخـروج، ولتفكيك 

1  مجيــل هــالل، احلــراكات الشــبابية الفلســطينية، املركــز الفلســطيني ألبحــاث السياســات والدراســات اإلســرتاتيجية 
ــرية، 2013، ص92. ــارات(، الب )مس

2  املرجع السابق، 87.
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املنظومة االسـتعامرية، ومتسـقة مـع الوعي الفلسـطيني اجلديد حسـب الباحث؟ 

وهكـذا عى مـا يبدو، فـإن الفضـاء الثالث هو امتـداٌد للفضـاء الفصائيل وليـس مفصوالً 
عنـه. كـام أن ما يشـتمله الفضـاء الثالث مثل احلـركات الشـبابية كمثال سـلف ذكره، هي 
ليسـت مفصولـة عـن واقـع الثقافة السياسـية الفلسـطينية1، ويف نفـس الوقت ال تسـتقيم 

مـع معيار الفضـاء الثالـث، أي مقاومة النظام االسـتعامري. 

والـكالم السـابق ينطبـق عـى عديـد من احلـركات اجلديـدة التـي تصنف ضمـن الفضاء 
املسـاندة  وحـركات  للتطبيـع،  املناهضـة  واحلـركات  اجلـدد،  النشـطاء  مثـل  الثالـث، 
لـألرسى، وهـي كلها أجسـام غـري مكتملـة، وتنقصهـا مقومات لتكـون حـركات بديلة 
حيتوهيـا  أن  الصعوبـة  مـن  وبالتـايل  وتتجـاوزه.  السـابق  حتتـوي  طليعيـًا  دورًا  لتلعـب 
مفهـوم الفضـاء الثالـث بوصفـه فضاًء يسـعى للخـروج مـن البنيـة االسـتعامرية بقدر ما 
هـي انعـكاس لـرتدي األوضـاع العامـة، وبالتـايل ال تشـكل والدة جديـدة إال من حيث 
الشـكل، أي كوهنـا مـن خـارج اإلطـار احلـزيب الرسـمي، تنجـح يف اخلـروج بتحايل عن 
أنظمـة السـيطرة والتحكـم مـن املنظومـة االسـتعامرية، وال تشـكل قطيعـة مـع املوروث 
الثقـايف الفلسـطيني، وإنـام هي امتـداد هلا وألزماهتـا وإلعطاهبـا حاملة ما أخذتـه منها من 
ظواهـر سـلبية رافقـت الظاهـرة السياسـية الفلسـطينية، كاملحاصصة واالنقسـام والتعايل 

والنخبوية. والفئويـة 

إن الباحـث منحـاز للهبـة الفلسـطينية األخـرية بوصفهـا تنتمي إىل تشـكيٍل شـبايّب حيمل 
وعيـًا جديدًا وممارسـة خمتلفة، وينطبـق عليها فكـرة التنظيم اهلالمي الالمركـزي، وتعمل 
بـأدوات بسـيطة اسـتطاعت أن تفلـت من أنظمـة السـيطرة والتحكـم والرقابـة، وتعّتمد 

عـى أداة احلـرب، ولو بالسـكني. 

مالحظتـي هنـا، أن األداة مرتبطة بطبيعة السـياق وعالقات القوة السـائدة فيه. فالسـكني 
تبـدو األداة الفّعالـة يف سـياق ال يـزال االحتـالل حمايثـًا، مل ينفصـل عن السـكان. فعندما 
خرجت السـلطة االسـتعامرية شـكليًا من غـزة يف أواخر العـام 2005 فلم يعـد باإلمكان 

1  املرجع السابق، 79.



149

وقائع مؤتمر »نحو رؤية شاملة إلعادة بناء الوحدة الوطنية«

املقاومـة بالسـكني أو احلجـر أو باملقـالع وبـاألدوات املتوفـرة يف سـياق الضفـة والقدس 
والداخـل. ففـي غـزة حيث انسـحبت السـلطة االسـتعامرية، توفـرت بيئة مواتيـة لتطوير 
منظومـات قتاليـة حمرتفـة: األنفـاق، الصواريـخ، العمـل خلف خطـوط العـدو، كتدابري 
قتاليـة فلسـطينية غزيـة أملتها ظـروف االنسـحاب اإلرسائييل، ممـا قّيد من قـدرة املقاومة 
يف غـزة وحـدد شـكلها، حيـث باتـت حمصـورة يف شـكل أحـادي تقريبـًا. وباتـت أداة 

السـكني مسـتحيلة كتدبـري قتـايل، بينام تبـدو يف الضفـة األداة األكثـر فعالية. 

واخلالصـة: إن مفهـوم الفضـاء الثالث مـا زال يف طور التشـكل، وهو مرتبٌك ومشـوٌش، 
وليـس جامعـًا مانعـًا بـام هـو رشط حتديد املفهـوم يف العلـوم االجتامعيـة. وكام هـو بائن، 
فهـو ال يشـكل قطيعـة مكتملة مع السـابق، ما جيعـل األمر بحاجـة إىل تأطري أكثـر ملفهوم 

الفضـاء الثالـث والقـدرة عـى تربيره، وتظهـري مدى احلاجـة إليه. 

وعـى مـا يبـدو أن الفضـاء الثالـث هـو اسـتئناف أقـرب إىل العودة عـى بـدء، أي العودة 
إىل أساسـيات الـرصاع، وهنـا ال يبـدو األمـر فضاًء ثالثـًا بقدر مـا هو اسـتئناف لتصحيح 
املسـار املنحـرف، أي كفعـل يعـود إىل قيـم التحرير التـي جتسـدت يف امليثـاق الوطني، ما 
جيعـل احلديـث عن فضاء ثالث شـيئًا زائدًا، ال طائـل حتته، وبخاصة أن الباحث يسـتخدم 
االسـتعامر كمقولـة حتليليـة وبراديغـم إرشـادي يقّسـم يف ضوئه السـياق االسـتعامري يف 
فلسـطني إىل مركبـات ثالثية: مسـتعِمر، مسـتعَمر، متعـاون. وبالتـايل، واحلالة هـذه، فإن 

كل طـرف مـن تلـك األطراف هـو يف موقع ثالـث بالنسـبة إىل الطرفـني اآلخرين. 
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شـكرًا عبـد اجلـواد عمـر عـى هـذه الورقـة. لـن أتطـرق إىل اإلشـكاليات الـواردة فيها، 
لكـن سأسـجل بعـض املالحظـات األساسـية حـول مـا ورد فيهـا.

تفـرتض الورقـة أن الفضـاء الثالث سـيولد من رحـم »نخبـة«، وبناء عى هـذا االفرتاض 
جـرى اسـتعراض عوامـل الضعـف والقـوة التـي يوفرهـا أو ال يوفرهـا الوضـع احلـايل 
لـوالدة هـذا الفضـاء أو إجهاضـه. ومـن هنـا أسـجل اختـاليف عـى الفرضية ومـا تبعها:

أوالً: مـا هـو تعريـف النخبـة التي تسـتند إليهـا الورقـة؟ والسـؤال األهم: هـل لدينا، يف 
الوضـع احلـايل، نخبـة، أم نخب؟

ولـو اتفقنـا عـى وجـود نخبـة أو نخـب وضمـن الـرد الـوارد يف الورقـة، تغيـب نخبة 
مهمـة ال يمكـن جتاهلهـا، وهي النحبـة الدينية، أو نخبة الدين السـيايس كـام حيلو للبعض 
تسـميتها، ولنتذكـر، حركـة محـاس املولـودة مـن رحـم اإلخـوان املسـلمني، حتولـت من 

دعـاة مسـاجد إىل حركة سياسـية اجتامعية ليسـت هامشـية!

ثانيـًا: هـل تولـد النخبة/النخـب مـن رحـم احلـارض؟ هنـاك حمطـات تارخييـة لتشـكل 
النخبة/النخـب الفلسـطينية، سـأتوقف عنـد إحداهـا )قـد خيتلـف معـي الكثـريون يف 
الفلسـطينية.  التحريـر  منظمـة  تشـكل  الشـخيص(، وهـو  توصيفـي  ولكنـه  توصيفهـا، 
صحيـح أهنـا تشـكلت يف العـام 1964، ولكنـي أرى انطالقتهـا قد جاءت مـن رحم املد 
القومـي العـريب، ثـم من رحـم هزيمـة 1967، ومل تكـن امتـدادًا للنخبـة العائليـة الدينية 

القائمـة يف حينـه )النشاشـيبي، احلسـيني، عبـد اهلـادي ... إلـخ(

ثالثـًا: هنـاك غياب واضـح للتفاعـالت واحلـراكات، السياسـية االجتامعيـة االقتصادية، 
التـي حتـدث يف قطـاع غزة، بينـام تركـز الورقة بشـكل كبري عـى إمكانات تشـكل الفضاء 
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الثالـث يف الضفـة، وكأن غـزة خـارج املعادلـة، أو أهنا ال حتمل بـذور تشـكل فضاء/تيار 
ثالـث فيها.

مـن املهـم اإلشـارة إىل أن قطـاع غـزة فيه قـوة أمنية عسـكرية توفـر احلامية للنظـام احلاكم 
هنـاك. وتكتسـب هـذه القـوة رشعيتهـا بشـكل خمتلـف عـن األجهـزة األمنيـة يف الضفة 
الغربيـة، فهي تسـتمدها مـن املقاومة، وهـي عامل حاسـم ألي قوى جديـدة/أو مولودة 
مـن رحـم القديـم، بمعنى عليهـا أن تقـدم تصورهـا وموقفها مـن املقاومة وسـالحها يف 

القطاع.

رابعـًا: هنـاك أفـكار قيمة جـدًا قدمتهـا الورقـة، ولكنهـا متناثرة لدرجـة اإلربـاك. فمثاًل 
مل أصـل إىل اسـتنتاج واضـح حـول مـا تريـده الورقة: هـل هنـاك إمكانية لتشـكيل فضاء 

ثالـث، أم أن الوضـع احلـايل ليـس جاهـزا، وبذلك، فـال فائـدة وال أمل؟

يف املقابـل، يمكـن لألفـكار املتناثـرة أن تؤسـس لفكـرة وتوجـه ملـن يسـعون إىل تشـكيل 
تيـار ثالـث وليـس فضـاء ثالثـا. وقد تكـون هـذه اإلشـكالية األكـرب يف الورقـة، وهي ما 
كان جيـب أن أبـدأ بـه. فهي ختلـط بني مفهوم التيـار والفضـاء. فالفضاء موجـود ومتنوع، 
وتـم التعبـري عنـه يف كثـري من احلـاالت. الفضـاء االفرتايض واإلعـالم االجتامعـي فضاء 
موجـود والعـب مهـم، ال يسـتطيع أحـد تشـكيله أو إعدامه، الفضـاء املقاوم املسـتوعب 
لـكل احلـراكات، بام فيهـا »انتفاضـة السـكاكني«، مظاهرات مقاومـة اجلـدار، مظاهرات 
موجـودة  فضـاءات  هـذه  الشـبايب.  آذار  حـراك  بريمـر،  وخطـة  املفاوضـات،  رفـض 
ومفتوحـة، يتـم تعبئتهـا دون إذن أو قـرار مـن أحـد، وتتحـرك فيهـا قـوى منظمـة وغـري 
منظمـة. أّمـا التيـار الثالـث، فحالـة وطنيـة تنموية حتتـاج إىل بنـاء ودعم لكي حتتـل جزءا 

مـن الفضـاء املوجـود أصاًل.

أما وجهة نظري حول تشكل تيار ثالث فأخلصها باآليت:

يوصف تيسـري حميسـن يف دراسـة حول إمكانات تشـكل تيار ثالث يف فلسـطني، بأن عليه 
أن يتاميـز عـن حركتي فتح ومحـاس، وأن تكـون لديه القدرة عـى منافسـتهام. وبرأيي، إن 
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هـذا حتـد كبـري يف ظـل التامهي الـذي يصـل إىل حد التطابـق بـني كل املكونـات املوجودة 
حاليـًا، إذ ال متايـز بني احلركتـني املذكورتـني، واألقطاب التي تـدور يف فلكهام.

ويقـرتح »حميسـن« أن يقـوم التيار الثالـث عى فكرة املواطنة يف سـياق دولـة مدنية حديثة، 
أمـا هـذا املحـدد فأعتقد أن جتربة سـالم فيـاض يف احلكم قـد أثبتت فشـله، ال مواطنة وال 

دولـة يف ظل احتالل إحاليل اسـتعامري.

وعليه، فاملطلوب لتشكيل تيار ثالث إدراك املحددات اآلتية:

النـاس والتفافهـم حـول أي فكـرة.  البعـد الوطنـي أسـايس يف حتديـد خيـارات  أوالً. 
واحلديـث عـن املهنيني واملسـتقلني يصلح بعـد التحرير وليس قبلـه، فالتكنوقـراط يبنون 

مدينـة ولكنهـم ال حيـررون أوطانـًا.

ثانيًا. لسـنا بحاجة إىل هزيمة كنكسـة 67. فاملحبطون ال يثـورون وال يغريون والغاضبون 
يفعلـون، ويبـدو أننـا مل نغضـب بعـد. والغضـب لـن يـأيت إال إذا ملسـت أزمـة املـرشوع 
الوطنـي بيـوت النـاس، وألقت بعبئها عـى قوهتم ومسـتقبل أطفاهلم، وهـذا لن حيدث يف 
ظـل إدارة االحتـالل، وإدارة االنقسـام، وحتول الناس إىل إسـرتاتيجية اخلـالص الفردي، 
يف ظـل تكـون املصالح ووجـود نخب )طبقـة حاكمة منظمة تسـيطر عى املـوارد والقوة، 
وأقـول طبقـة ألهنـا نخب عدة تبـدو يف ظاهرهـا متصارعة أو متنافسـة، ولكـن يف احلقيقة 
لدهيـا مصالـح مشـرتكة ومتقاطعة، هـي نخـب اقتصادية سياسـية ودينيـة(. ولصعود أي 
تيـار ثالـث عليـه فكفكة هـذه املصالـح وفضحهـا خللخلة الطبقـة احلاكمـة، وخلق فضاء 

قـادر عى اسـتيعاب تيـار ثالث!

ثالثـًا. أعتقـد أن علينا العودة للمربع األول )الثورة الفلسـطينية خرجـت من رحم القومية 
العربيـة(. بالرغـم مـن التغـريات الربكانيـة التـي يعـاين منهـا املحيـط العـريب وخفـوت 
القوميـة العربيـة مقابل اهلويـات اإلثنيـة واجلهوية؛ يبـدو أن اخلالص الفلسـطيني بحاجة 
إىل العـودة للتيـارات العربيـة، وليـس األنظمـة، وحتديـدًا التيـارات التـي تنـادي بمدنيـة 

الدولـة، والعيش بحريـة وعدالـة اجتامعية.
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 التيـار الثالـث الفلسـطيني سـيكون جزءا مـن حتالف قـوى جمتمعية منظمة هلـا بعد عريب، 
فالعـامل العـريب حاضنتنـا وامتدادنـا الطبيعـي، وأي ترتيب يف املنطقة سـيؤثر عـى القضية 
الفلسـطينية مبـارشة. وعليـه، مطلـوب مـن التيـار الثالـث ليـس فقـط اسـتقراء احلالـة 
العربيـة، بـل التحالـف الوطيـد مع تياراهتـا التقدميـة، وليس بالـرضورة االنصهـار فيها.

رابعـًا. تشـكيل تيـار قـادر عـى التغلب عـى ثقافـة القبيلـة والفزعـة، يرتكز عـى حتالف 
الشـباب والنسـاء )هـي فئـات مهمشـة قـادرة عـى خلـق نخبـة جديدة مـن قيـادة أفقية، 
يعنـي عـدم وضـع الـرأس أوالً وتركيـب اجلسـم عليه(. تيـار يرتكـز عى برنامـج وطني 
جيابـه االحتـالل بـكل أشـكاله، ويقـدم برنامـج صمود حقيقـي بديـاًل عام تقدمه سـلطتا 

الضفـة والقطـاع، وهـي عملية طويلـة ولكنها ليسـت مسـتحيلة.
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مجد كّيال

حتـاول ورقـة عبد اجلـواد عمر اإلجابة عن سـؤال امُلمكنـات واملتطّلبات لنشـوء أو تطوير 
مـا ُيسـّمى بالفضـاء الثالث، وهـي تفعل ذلك من خـالل ربط مفهـوم الفضـاء الثالث بام 
ُيسـّمى »أزمـة النُخـب«، وتعتـرب هذا الفضـاء جوابـًا هلذه األزمـة. لكنّها ترصـف يف هذه 
اإلجابـة تعريفـات فضفاضـة ملصطلحـات مفتاحّيـة أساسـّية ُتفلت مـن قبضتنـا املعرفّية، 
يعيـق  ممـا  وغريهـا  »الال-مركزّيـة«،  »االغـرتاب«،  الوحـدة«،  »روح  »النخـب«،  مثـل 

إمكانّيـة اسـتنتاج مفهـوم حُمكٍم للفضـاء الثالث.

نبـدأ مـن مصطلـح »النخبة« الـذي تعتمد عليـه الورقة: عى مفهـوم النُخبـة أن يتطّرق إىل 
طبقـة واضحـة املالمـح من حيـث الوظيفة التـي تؤّدهيـا يف إعـادة )وتعزيز( إنتـاج النظام 
السـيايّس الـذي تعمل فيـه. بكلامت أخـرى، جيب اسـتخالص معنى »النخبـة« من حتليل 
أدوات اإلنتـاج لـدى النظـام السـيايّس امُلهيمـن، واألهـم أن ُتسـتنتج أزمـة النخبـة مـن 
أزمـة السـلطة التـي تعمـل من خالهلـا. وحني يتعّطـل اسـتخالص معنى النخبـة من فهم 

السـلطة، نبقـى أمـام فهم )وأحيانـًا ختّيـل( ذايّت ضعيـف املوضوعّية ملصطلـح »النخبة«. 

جيـدر التنبيـه هنـا، إىل أن اخلـوف مـن الذاتّية وضعـف املوضوعّيـة ليس حرصًا مهووسـًا 
جتـاه منهجّيـة البحـث، إنـام هـو رضورة سياسـّية إذا مـا كان هدفنـا الوصـول إىل مسـتنٍد 
مشـرتٍك جلميـع الفلسـطينيني عـى الرغـم مـن تفـاوت اطالعهـم ومعرفتهـم املبـارشة 

بميـدان البحـث وطبيعتـه االجتامعّيـة. 

إن التوّجـه الـذي يسـتنبط تصـّور »الفضـاء الثالث« من »أزمـة النخبة«، خيلـق صورة هذا 
الفضـاء عـى صـورة النخبـة ومثاهلا كـام تأيت يف الورقـة، فضفاضـة وأحادّيـة ودون حرٍص 
ملرّكباهتـا وديناميكّياهتـا، وهـي صورة حتـّول »الفضاء الثالث« إىل سـّلة فكرّيـة نرمي إليها 
كل فعـل سـيايّس أو اجتامعّي، اقتصـادّي أو ثقايّف: حتـّرك، مجعّية، عملّية فدائّيـة، تعاونّية، 
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احتجـاج نقـايب، أو رحلـة يف اجلبـال، فنتخّيلهـم يـدورون يف فلـٍك واحـٍد، ويتواصلـون 
فيـام بينهم. ونسـتخدم هلذا الغـرض اصطالح »الال-مركزّية« لتفسـري انعـدام الروابط فيام 
بينهـا، دون االلتفـات إىل أن »الال-مركزّيـة« ال تعنـي بـأي شـكٍل مـن األشـكال انعـدام 
التنظيـم، إنـام هـي شـكل مـن أشـكاله. شـكل ينبـذ اهلرمّيـة وُيعـزز األطـراف، ويـوّزع 

املعرفـة واختـاذ القـرار أفقيـًا، وهو وضـع ال ُيمكن اإلشـارة إليه يف فلسـطني.

تسـتخدم الورقـة مصطلحـات مثـل: »احتضار النخبـة« و»اغـرتاب النخبة«، وهـي ُتنتج 
هبـذا ومهـًا معينًا رغـم وعي كاتبهـا إىل أن هذه »النخبـة« )باألحرى »السـلطة«( ماضية يف 
إعـادة إنتـاج وإنجـاب ذاهتـا. فاحلال ليـس احتضارًا قـدر ما هو مـوٌت ألنظمـة وتّيارات 

فكريـة وسياسـّية، ووالدة أخرى جديـدة بقناٍع رمـزّي قديم. 

ال يمكـن وصـف نظامـي السـلطة املتناقضـني يف الضفـة الغربّية وقطـاع غّزة عـى أهنام يف 
طـور احتضـار، بـل بالعكـس، إهنام يعيشـان رشاسـٍة مزدهـرة، بـدأت أصاًل باالنقسـام، 
وبنشـوء معطيـات موضوعّيـة فتحـت هلـام إمكانّيـة وصايـة تاّمـة عـى املجتمـع وجتذيـر 

فيه. أيديولوجّيتهـم 

ُيذكـر هنـا أن االنقسـام، يف هـذا السـياق، ليـس أزمـًة بحـّد ذاهتـا، إنـام هـو متظهـر لتنافٍر 
معـريّف عميـق يف املجتمـع الفلسـطينّي منـذ أوسـلو. متظهـر صـار حتمّيـًا كلـام تعّمقـت 
هزيمـة االنتفاضـة الثانيـة، التـي اّدعـي أهّنـا انفجـار هلـذا التنافـر املعـريّف. وقـد عاظـم 
هـذا التمظهـر – أي االنقسـام - قـّوة النظامـني: األول يف الضّفـة الغربّيـة، مـن خـالل 
منظومـة مرصفّيـة وريعّيـة متواطئة مع االسـتعامر، وقامعـة للمقاومة، وسـاحقة للتضامن 
االجتامعـّي املسـّيس، ومعـززة للفردانّية املهووسـة. والثاين يف غّزة، بتجذيـر نظاٍم عقائدّي 
متدّيـن قامـع للحرّيـات، مقـاوم إلرسائيـل لكنـه حمتكـر ومقّيد لتنـاول العمل السـيايس 
والنضـايل عـى يّد اجلامهـري نازعًا عنـه طابعه الشـعبّي وتعّدديتـه، وخاضع بشـكٍل مبارش 

حلسـابات اإلسـالم السـيايس العاملّية. 

مـن هذا املنطلـق، فإن الورقة لو أرادت أن تسـمي العالقـة بني الناس والنخبـة »اغرتابًا«، 
فإهنـا تتجاهـل العالقة بني السـلطة واجلامهـري، التي هي باحلقيقـة أكثر تركيبـًا وعنفًا، هي 
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عالقـة قمـٍع وسـيطرة، وتفريـغ إرادة اجلامهري السياسـّية مـن مضموهنا والكثـري غري ذلك 
..، وهـذا أبعـد بكثـري مـن كونـه »اغرتابًا«، فهـو فعل سـيايّس متواصـل يقتحـم ويتطّفل 
عـى كل حّيـٍز ممكـٍن. لذلـك، فـإن تصويـر االغـرتاب الذي ُينتـج فراغـًا ومّتسـعًا لفضاء 

ثالـث هـو تصوير غـري دقيق.

هـذه اإلشـكالّيات تقـود الورقة، حني حتتـاج إىل تأسـيس إمكانّيـات الفضـاء الثالث، إىل 
اسـتخدام ثالثة أسـس، هي باعتقـادي إشـكالّية وغري دقيقـة االسـتخدام: الال-مركزّية، 
املـوروث املقـاوم، وروح الوحـدة. وُيمكن التوّسـع يف كّل واحـدٍة منها، وهـي من زاوية 
معّينـة يمكـن أن تشـكل بالفعـل عوامـل مهّمـة يف خلـق مسـاحات أو تّيارات سياسـّية. 

ولكـن يف الوقـت ذاتـه جيب التنويـه إىل أن:

· الال-مركزّيـة هـي رؤيـة تنظيمّية وليسـت ال-تنظيـم، وبالتايل فإن الوضـع الراهن ال 	
يتضّمنهـا، إضافـًة إىل كـون الال-مركزّيـة ليسـت خيـارًا قدر مـا هي اضطـرار نتيجة 

قمـع التنظيم السـيايّس. 

· ال يمكـن جتاهل الوقـع الفصائيل و/أو األيديولوجي العميـق يف الـ»موروث« املقاوم، 	
وهو تعبري حيتاج التسـاؤل بشـأنه أصاًل.

· انعدمـت 	 إن  مضمونـه  مـن  خيلـو  مثاليـًا  اصطالحـًا  تتحـّول  التـي  الوحـدة  روح 
منفصلـني.  باتـا  جمتمعـني  توّحـد  التـي  املادّيـة  التعبـريات 

أعتقـد أن البحـث يف معنـى »الفضـاء الثالـث« يسـتحق االتفـاق أوالً عى نوعّيـة الفضاء 
الـذي نحتاجـه ونبحـث عـن إمكاناتـه: هـل هو فضـاء ضاغـط عـى الفصائـل؟ هل هو 
تّيـار سـيايّس يدفـن القديـم ويؤسـس لعهد جديد مـن مـرشوع التحرر؟ هل هو مسـاحة 
للعمـل املقـاوم )بـكل أشـكاله( يسـتطيع االلتفـاف عـى االنقسـام؟ هـل نتطلـع إىل أن 
يمتلـك أوراق مواجهـة مع السـلطة القائمة، أم يشـكل امتـدادًا يسـعى إلصالحها؟ هذه 

كّلهـا أسـئلة أساسـّية يف بحثنـا عـن امُلمكـن واجلديد وسـط هذا اخلـراب الفلسـطينّي. 
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»كلنا فلسطينيون«

لتحقيق وثيقة الوحدة الوطنية الفلسطينية

مروان عبد العال

 

مدخل
مـا أشـد مضاضة ومـرارة مـن حدوث االنقسـام هـو اسـتمرار حالـة االنقسـام وظروفه 
وواقعـه وتداعياتـه، مما بـات يي بوضع كارثي يسـعى إىل ختليد االنقسـام، أو إىل االقتناع 
بـام يسـمى بــ »متالزمة الفشـل«، بمعنـى اسـتحالة الوصـول إىل املصاحلة، التـي تبدأ من 

االعتقـاد أنـه حتى لـو كنّا نرغـب لكننّا ال نسـتطيع.

لقـد كرسـت عمليـة املصاحلـة عوامـل القلـق واليـأس واإلحبـاط، وحتولـت إىل عمليـة 
مسـتمرة أسـرية ذهنيـة اإلقصـاء الفئويـة، ومنطـق »اإلحالـة« بتحميـل األخطـاء دائـاًم 
لآلخـر، وإىل لغـو مقـّزز لكثرة ما هـو ُمثقل بكل أسـباب التيه، من املناكفـات واالهتامات 
واالهتامـات املضـادة واخلطـاب اللفظـي البعيـد كل البعـد عـن ممارسـة النقـد واملراجعة 

املوضوعية.

 لقـد انحـرف اجتاه احلركة السياسـية عى مدار سـنوات االنقسـام األخرية إىل غـري مبتغاه، 
وتبدلـت أفـكار وقيـم، وولد جيل بات يسـمى »جيل االنقسـام«، وتشـوه وجـه القضية، 
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وأصبـح يصـّور بغـري األهداف التـي انطلق ألجلهـا، ويف مـكان خارج موضـوع النضال 
الوطني الفلسـطيني، وأصبح انسـداد اآلفاق يسـم املرحلة الرمادية التي يعيشـها املرشوع 

الوطني.

إن خـط الواجـب يدعونـا للعمـل عى منـع حالـة االهنيـار، واملسـؤولية الوطنيـة تدعونا 
لئـال يبقـى الوضـع القائـم واملرفـوض عـى حالـه. لـذا، فـإن الفعل املتـاح اآلن هـو درء 
املخاطـر املحدقـة بالشـعب الفلسـطيني يف مجيـع أماكـن تواجـده، وخاصـة مـن واقـع 

االسـتبداد بحالتيـه:

حالـة االحتـالل الـذي هـو جـذر الـرصاع، وبتامديـه جيسـد أعـى أشـكال الظلـم  	
والقهـر، ال سـيام أن وجـوده يسـاهم عى الـدوام يف صناعة االسـتبداد بأبشـع صوره 
الوحشـية والعدوانيـة والعنرصيـة واإللغائيـة للـذات الوطنية، والتفكيكية للشـعب، 

واالبتالعيـة لـألرض، والتصفويـة للقضيـة واحلقـوق املرشوعـة.

احلالة االسـتبدادية االنقسـامية التي فشـلت يف تلقف رسـالة اجليل اجلديـد، بل حتى  	
خذلتـه وحرمتـه مـن أي سـند سـيايس ومعنـوي. ويعيد هـذا اجليـل بتمـرده املبدع، 
وبصدامـه املبـارش مـع املحتـل الغاصـب، صياغـة أسـس نظريـة التناقـض الرئيـيس 
للنفـس  املميـت  للواقـع االنقسـامي  ناحيـة أخـرى رفضـه  للـرصاع. ويؤكـد مـن 
والقضيـة وللـروح، حتى لو بشـكل غري مبارش، وإنـام إظهارها كخالصـة لتحوالت 
النمـوذج السـلبي للسـلطة، التـي يف أحسـن حالتهـا مل تسـتطع الفـكاك مـن قيودها، 
ألهنـا بّينـت حجـم االختـالل اهليـكيل والوظيفـي الـذي يتحكـم بوجودهـا، ودون 
السـعي إىل حتويـل الرصاع عـن هدفه احلقيقي، حتـى ال يصب يف طاحونة االنقسـام، 

ويـودي بام تبقـى من املـرشوع الفلسـطيني.
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يف املبادئ اإلستراتيجية
آن األوان لنعانـد السـائد الـذي يمثـل الوضع الشـاذ عـن كل تقاليد وروح وجتربة شـعبنا 
احلّيـة، ورغـم الظـروف الدوليـة واإلقليميـة املجافيـة، فإهنا تشـكل حتديـًا جديـًا لفرصة 
جديـدة لكـر احللقـة املفرغة، عادًة األسـامك امليتـة وحدها تستسـلم للتيار، أما األسـامك 
احلّيـة فهي تسـري عكس التيـار. ندفع نحـو الفعل اإلجيايب القـايض بتجاوز اللغة السـائدة 
واحلديـث املكـرر عـن مصاحلة بـني الفصائـل، إىل وحـدة الشـعب الفلسـطيني الذي هو 
أكـرب مـن الفصائـل، وهـي متثل قـوى سياسـية فيـه لكـن دون أن تلغيـه. والشـعب قادر 
عـى امتالك زمـام املبـادرة بوصفه مصـدر كل رشعية وغايـة وتضحية وكل فعل سـيايس 
وإرادة مقاومـة، عـرب االسـتناد إىل قيـم عليـا ومبـادئ إسـرتاتيجية لصيانة السياسـة العليا 

الوطنيـة التـي تتضمن:

إعـادة االعتبـار للمرشوع الوطني الفلسـطيني كتجسـيد عمـيل للوطنية الفلسـطينية،  	
الـذي جيسـد وحـدة الشـعب الفلسـطيني بـكل مكوناتـه، وجيـد كل جتمع نفسـه فيه 
ومـن موقعـه وخصوصياتـه املوضوعيـة، وفـق ناظـم مشـرتك وغايـة جامعة، سـواء 
الروايـة  حيفـظ  الـذي  الوطنـي  احلـق  أو  نقصـان،  دون  الوطنـي  اإلمجـاع  بربنامـج 
الفلسـطينية للرصاع من كل أشـكال التشـويه والتزييـف والتطبيـع ورضب املحتوى 

الثقـايف. وهبـذا املعنـى هـو أشـمل وأعمق مـن مسـألة املـرشوع السـيايس اخلاص.

الراهنـة إىل كوهنـا  	 الظـروف  التـي تتحـول يف ظـل  الفلسـطينية،  الوطنيـة  الوحـدة 
»اهلـدف« أكثـر منهـا »الوسـيلة« فقط. والوحـدة اإلجيابية وليسـت السـلبية هي تلك 
املبنيـة عـى وعـي وتنظيـم االختـالف أفقيـا بـني التجمعـات، أو العالقـة البينية بني 
الفصائـل، وعموديـًا بـني التجمعات ذاهتـا والقوى السياسـية. وهدف هـذه الوحدة 
التنـوع وصياغـة التعددية، وليسـت هيمنة أو اسـتحواذ أو إقصاء، أو وحـدة التطابق 
امليكانيكـي، إنـام وحـدة تسـهم يف حفـظ وجـود وتالحـم الشـعب الفلسـطيني عى 
أرض فلسـطني التارخيية، التي تشـكل االنبعاث الروحي اجلاذب للحلم الفلسـطيني 

لتعزيـز اهلويـة واالنتـامء الوطني.
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الشـعب  	 بكفـاح  ونمـت  تبلـورت  التـي  الفلسـطينية  الوطنيـة  الشـخصية  محايـة 
الفلسـطيني، ووجـدت منظمـة التحريـر بمثابـة الوعـاء اجلامـع للشـعب يف مجيـع 
أماكـن تواجـده، أو كأنـه »الوطن املعنـوي«، وخاصة للذيـن أفقدهم الشـتات معنى 
الوطـن املـادي امللموس، فأفقـدوا دورهم يف احلركـة الوطنية، الذي بات خيشـى عى 

ضيـاع املؤسسـة اجلامعـة متهيـدًا للعبـث بحقـه يف العـودة.

حتقيـق معايـري السياسـة العليا التـي ال تكتمل مصداقيتهـا اإلسـرتاتيجية دون الفكرة  	
التحرريـة الوطنيـة وقيـادة كفـؤة حتمل رسـالة احلرية وعدم السـامح بإسـقاطها حتت 
مسـميات شـتى، ألن الرشعيـة الكفاحيـة مـا زالـت، طبقـًا لسـامت املرحلـة احلالية، 
هـي اإلجابـة الصحيحـة عن سـؤال جتديد الرشعيـة، عرب بنـاء قيادة جديـدة ملرشوع 
وطنـي أصيـل وحديث. قيـادة جتمع عنـارص القـوة وال تبددها، ألن حقيقـة الرصاع 
لبنـاء  كأسـاس  للـرصاع  ومتعـددة  جامعـة  إسـرتاتيجية  رؤيـة  إىل  حيتـاج  املركـب 
إسـرتاتيجية جديدة تتناسـب مـع خصوصيات الواقـع، وطبيعة املرحلـة، والظروف، 

والسـياقات التـي تتحكـم يف مدى ومسـاحات الـرصاع زمانيـًا ومكانيًا.

إستراتيجية العمل
مل تعـد املناشـدات العاطفية واحلـوارات الثنائية واللقاءات الشـكلية والدعوات املوسـمية 
كافيـة للخـروج من املـأزق، أو للتسـابق يف حتليل املعوقـات وتقديم مقرتحات ال تسـمح 
حالـة التنافـس السـلبي الراهنـة وأدوات العجـز والذرائعية عـن حتقيقها، بـل إن االكتفاء 
»بقـول كلمتـك وامـي« إنـام يوحـي كأنه جمـرد سـلوك الضعفاء، ويشـجع عـى التامدي 

والتعايـش مـع الواقـع الراهن. لـذا أرى أمهية القيـام باآليت:

خلـق إرادة وطنيـة ضاغطـة عى قـوى الدفع السـلبي لالنقسـام، أي تركيـز خطوات  	
احلركـة عـى قاعـدة أن موانـع إهناء االنقسـام هي قـوى نافـذة يف الطرفـني، ال بد من 
تظهريهـا بوسـائل عـدة، وأن ال نمّكـن املسـتفيد مـن االنقسـام مـن االختبـاء وراء 
العصبويـة التنظيميـة، أو خيلـق لنفسـه شـعبية ومهيـة. فاملفتـاح احلقيقـي ألي حركـة 
تسـتند إىل مبـدأ ليـس يف عـدد األعـداء الذين قـد ختلقهم، بـل يف عدد احللفـاء الذين 
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جيب أن تكسـبهم.

خلـق إرادة شـعبية تسـتند إىل قـوة الضغط الشـعبي مـن جهة، وقـوة التأثري بوسـائل  	
التواصـل االجتامعـي الفعـال القائـم عـى القـوة اجلاذبـة مسـتندة إىل نمـوذج الفعل 
املرتاكـم باإلغـواء وليـس اإلرغـام مـن جهـة أخرى. مـع احلذر الشـديد مـن حماولة 
حتويلهـا إىل قـوة شـغب، بقصـد تقليـص دورهـا مـن خـالل النفـور منهـا مـن أجل 

تدمـري الرسـالة احلقيقيـة هلا. 

تكمـن قـوة أي حركـة إرادة شـعبية يف أن تكـون عابـرة للجغرافيـا، أي يف كل أماكن 
تواجـد الشـعب الفلسـطيني، وال تنحـرص بقـوة سياسـية واحـدة، وتتوحـد بمطلب 
جامـع لـكل الشـعب ويشـكل املصلحـة العليـا. وهـذا املطلب هـو اسـتعادة منظمة 
املـرشوع  وقيـام  وحتديثهـا،  وتطويرهـا  وبناؤهـا  وإصالحهـا  الفلسـطينية  التحريـر 
الوطنـي الفلسـطيني بمضمونـه التحرري والديمقراطي الذي حيشـد وحدة الشـعب 
ويـرشك فئاتـه وجتمعاته وقـواه يف صف واحد، عرب أجندة سـنوية تنظـم حركتها عى 
أسـاس متنـوع، ومن خـالل ختصيص حتـرك »ضد االنقسـام« يف يوم واحـد حمدد من 

شهر. كل 

تأطـري قـوة إرادة معنوية تسـتند إىل شـخصيات مؤثرة هلا سـلطة معنوية وازنـة وطنيًا،  	
للجـذب  اإلقناعيـة  القـوة  باسـتخدام  تقـوم  وثقافيـة،  وسـمعة أخالقيـة ونضاليـة 
والتأثـري، من خالل منابـر إعالمية، وعرائض، وحمطات مسـموعة ومرئيـة ومكتوبة؛ 
إلحـداث اإلضافـة املطلوبـة مـن الفئـات والقطاعـات والقـوى النافـذة والضاغطة 

املتوقعة. وغـري 

تشـكيل جلنـة متابعة عليـا فلسـطينية، » كلنّا فلسـطينيون« مـن أجل الوحـدة الوطنية  	
ويف وجـه التشـتيت بـكل أقسـامه مـن مناقصـات مدمـرة ومفاوضـات عبثيـة، ويف 
وجـه االنقسـام بـكل أبعـاده الفئويـة والسـلطوية. وهـي ليسـت جبهة جديـدة، وال 
هـي جبهـة ثالثـة ورابعة، ولـن تكـون وظيفتها التصـادم مـع أي طرف، بل هـي تيار 
عـام، أو كتلة تارخيية تشـق طريقهـا لتوحيد الـكل الوطني، مسـتندة إىل كل مكونات 
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املـرشوع الوطنـي الفلسـطيني مـن الداخـل وداخـل الداخـل والقـدس والشـتات 
والبعيد. القريـب 

وتسـتند هـذه اللجنة إىل املحفـزات الوطنيـة إلطالق طاقـات جديدة، مثل إسـناد احلركة 
األسـرية، أو أيـام نضاليـة ووطنيـة، وتفعيـل األداء الوطنـي والشـعبي حياهلـا. كـام تقوم 
بمهمـة تنظيميـة، من خـالل التنسـيق وتوجيه وتقييـم احلركة وفـق الوقائع التـي صاغتها 
حـوارات جـادة وواسـعة وثرية أفضـت إىل وثيقة الوحـدة الوطنية الفلسـطينية، وحتويلها 
إىل عمـل وممارسـة وآليـات تسـتند إىل أدوات ومبـادئ وإسـرتاتيجية عمـل مـن أجـل 

. حتقيقها
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»آليات العمل وماذا بعد؟«

لتحقيق وثيقة الوحدة الوطنية الفلسطينية

خالد منصور

مضـت تسـع سـنوات عـى االنقسـام، ترسـخت فيهـا جـذوره، وتفسـخت اجلغرافيـا 
والنظـام السـيايس الفلسـطيني، وامتـد أفقيـا وعموديا. وشـّب جيـل كامـل والصورة يف 
عينيـه وذهنـه أن التناقـض تناقـض فلسطيني-فلسـطيني يسـري بخـط مـواز للتناقض مع 
املحتـل. وُعِقـدت عـرشات اجلـوالت احلواريـة الثنائيـة والشـاملة يف أكثـر مـن عاصمـة 
عربيـة، والعديـد مـن االتفاقيـات التـي وقعـت ونقضـت يف اليـوم التـايل، أو ظلت حربا 

عـى ورق .

لـن أخـوض يف أسـباب فشـل كل حمـاوالت إهنـاء االنقسـام، وال يف تشـخيص الواقـع 
الفلسـطيني يف ظـل االنقسـام ومـا جـّره هـذا االنقسـام )النكبـة اجلديـدة( عـى املصالح 
العليـا للشـعب الفلسـطيني يف عمـوم أماكـن تواجده. ولكننـي أرى أن أخطر مـا يواجهه 
شـعبنا، اليـوم، هو نشـوء واقع أصبح فيـه لكل جتمع فلسـطيني قضاياه اخلاصـة، وتراجع 
االهتـامم فيـه بالقضيـة املركزية، قضيـة التحرر واالسـتقالل والعـودة، واندفـع كل جتمع 

لالنشـغال هبمومـه اخلاصـة، وبـام يواجهـه مـن حتديات عـى وجوده.



166

وهنـا ال بـد مـن التوضيـح أن اجلامهـري الشـعبية هي صاحبـة املصلحـة احلقيقيـة واألوىل 
يف إهنـاء االنقسـام، ألن مصاحلهـا الوطنيـة العليـا قـد تـرضرت بشـكل حـاد ومبـارش. 
فاالنقسـام أضعـف احلالـة النضاليـة، وأفـاد االحتـالل، ومـس باحلريـات العامة، وشـل 
املؤسسـة الترشيعيـة، وتغولـت يف ظلـه السـلطة التنفيذيـة واملؤسسـة األمنيـة، وفقـدت 
اجلامهـري أهـم حقوقهـا الديمقراطية وجتديـد القيادات وحماكمة السياسـات عـرب صناديق 

االقرتاع.

فطرفـا االنقسـام )فتـح ومحـاس( قدمـا مصاحلهـام الذاتيـة الفئويـة عـى مصالـح الوطن 
والشـعب، ومهـا يتصارعـان اآلن عـى السـلطة والنفـوذ، ليحافظا عـى االمتيـازات التي 
تتيحهـا هلـام حالـة االنقسـام، ويف أثنـاء رصاعهام سـمحا بتحويـل القضية الفلسـطينية إىل 

ورقـة تسـتخدمها القـوى اإلقليميـة يف رصاعاهتـا عـى النفـوذ يف املنطقة.

ويف الوقـت ذاتـه، أسـهمت القـوى والنخـب واملؤسسـات غـري املنخرطـة مبـارشة يف 
االنقسـام بإطالـة عمـره، ألهنـا مل تأخذ دورهـا يف جماهبة االنقسـام واالنقسـاميني بشـكل 
حـازم وجـريء، ومل تلعب دورا مسـتقال بتحميـل الطرفني مسـؤولية الكارثة التي تسـببا 

هبـا للشـعب والقضية الفلسـطينية.

ومـرد ذلـك، أن هـذه القـوى والنخـب ظلـت تراهـن عـى إمكانية قيـام طريف االنقسـام 
بإهنائـه بنفسـيهام واسـتعادة الوحـدة الوطنيـة. فقـد كان مـن املمكـن أن تكـون عمليـة 
إهنـاء االنقسـام أسـهل لو جـرى التحرك الشـعبي والنـزول إىل الشـوارع يف العـام األول 
لالنقسـام. ولكـن املهمـة اآلن أصبحـت أصعـب بسـبب نشـوء مصالـح خاصـة كبـرية 

ألوسـاط واسـعة يف طـريف االنقسـام، وهـي تتعاظـم مـع األيـام.

إن مهمـة إهناء االنقسـام واسـتعادة الوحـدة، التي هـي يف جوهرها جزء مـن عملية إعادة 
بنـاء احلركـة الوطنيـة عى أسـس ووفـق برنامـج جديـد، تتطلب حتـركا قويـا وفاعال من 
قبـل اجلامهـري الشـعبية للضغـط عـى طـريف االنقسـام وعـى مصاحلهـام. وهـذا التحـرك 
الشـعبي الضاغـط يتطلـب وجـود قيـادة حتمـل رؤيـا واضحـة، وتكـون حمـل ثقـة، وال 
يوجـد تقاطع بـني مصاحلهـا ومصالح االنقسـاميني. قيادة حتمـل فكر التغيـري والتجديد، 
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وتعمـل مـن أجل إعـادة بنـاء احلركـة الوطنيـة ومؤسسـات منظمـة التحرير. قيـادة تبني 
جسـام ممتدا يتجـاوز النخب، ليصـل إىل أعامق اجلامهـري، ويصل إىل كل جتمعات الشـعب 
الفلسـطيني )الضفـة وغـزة والداخـل والشـتات(، بحيث يتم اجتـذاب قطاعات شـعبية 
واسـعة إليـه، قطاعـات الشـباب، واملـرأة، والنقابيـني، واملهنيـني، ومؤسسـات املجتمـع 
املـدين، وجلـان املقاطعـة، والبلديـات، واألنديـة، وجلـان املخيـامت، وأعضـاء املجلسـني 

والترشيعي.  الوطنـي 

وقبـل أن نحـدد آليـات العمـل، علينـا أن نحـدد أسـلوب العمـل، )وأقـرتح أن يتم ذلك 
وفـق أسـلوب الضغـط واملنـارصة ألن املطلـوب محلـة شـعبية(، ومـن ثم حتديـد جبهات 

العمـل. وأقـرتح مـا يأيت :

· جبهـة التوعيـة مـن خـالل عمليـة تعبئـة وحتريـض ضـد االنقسـام بكشـف خماطـره 	
وانعكاسـاته السـلبية عى خمتلـف نواحي احلياة، عرب نـرشات وكتيبات، وباسـتخدام 
وسـائل اإلعـالم ووسـائل التواصـل املجتمعـي، ومـن خالل عقـد نـدوات يف املدن 

واجلامعات. والقـرى 

· تتمثـل 	 املـدن والبلـدات،  امليـداين مـن خـالل حتـركات يف شـوارع  العمـل  جبهـة 
بمسـريات حاشـدة تتجـه نحـو مراكـز القـرار لـدى طـريف االنقسـام )مقـر الرئيـس 

حممـود عبـاس يف رام اهلل، ومقـر قيـادة حركـة محـاس يف قطـاع غـزة(.

آليات العمل
· ليـس عـى غـرار األجسـام 	 يتـم تشـكيله  تنظيمـي وقيـادة حلملـة شـعبية،  جسـم 

التنظيميـة لألحـزاب، بل يكـون عبارة عن تيار سـيايس وشـعبي فلسـطيني ضاغط، 
وقـادر عـى فـرض إرادة اجلامهـري الشـعبية عـى طريف االنقسـام، عـى أن يتسـم هذا 
اجلسـم باملرونـة، ويتسـع لكل مناهيض االنقسـام، وتكون لـه قيادته املركزيـة، وجلانه 
املناطقيـة عـى صعيـد الوطـن، وجلانـه القياديـة عـى صعيد كل سـاحة من سـاحات 

الشتات.
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· برنامـج وخطـة حتـرك وعمل يكون ضاغطـا عى صناع القـرار لطريف االنقسـام، عى 	
أن يتضمن :

· تنظيم مؤمترات يف املحافظات.	

· تنظيم مهرجانات يف اجلامعات.	

· مسريات يف خمتلف املدن تتجه إىل مقرات صناع القرار لطريف االنقسام.	

· تنظيـم اعتصامـات وإرضابـات عـن الطعام تسـتمر أليـام أمام مقـرات صناع 	
القـرار لطريف االنقسـام.

· إقامة خيم اعتصام أمام تلك املقرات.	

· توجيـه ضغـوط مبـارشة عـى رموز االنقسـام مـن خـالل تنظيم وقفـات أمام 	
منازهلم.

· تشكيل سالسل برشية حول مقرات االنقساميني وبيوهتم.	
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فادي الشيخ يوسف

وثيقـة الوحـدة الوطنيـة موضوعيـة، وحتمـل آليـات جيـدة، لكنهـا حتتـاج إىل املزيـد مـن 
اجلديـة واجلـرأة يف اختـاذ خطـوات عملية أكثر لتفـرض عى أطـراف االنقسـام، والنتزاع 

اعـرتاف شـعبي هبـا يضمـن تطبيقها.

علينـا أن نكـون أكثـر تركيـزًا عـى خطـوات التطبيـق، وليـس عـى التحليـل والدراسـة 
والتعمـق أكثـر يف املشـكلة، حيـث أثبتـت قـراءة التاريـخ للسـنوات السـابقة بـأن العمل 
املؤسـيس املحصـور يف املؤمتـرات وورش العمل ومحـالت التنظري حول أرضار االنقسـام 
قـد فشـل يف إثـارة قضيـة االنقسـام، ووضـع حلـول عمليـة تضغـط بشـكل جـدي اجتاه 

إهنائه.

كـام أن الشـعب الفلسـطيني ليس بحاجـة إىل توعية وتنظـري حول أرضار االنقسـام وآثاره 
السـلبية، ولكنـه بحاجـة إىل محلة توعيـة تعـزز القناعة لديـه بقدرته عى التغيـري، وعى أن 
يكـون عنـرص التغيـري يف إهنـاء االنقسـام. وعى صعيـد آخر، جيـب أن تتحمـل األحزاب 
الفلسـطينية مسـؤولياهتا جتـاه القضيـة الفلسـطينية وقضيـة االنقسـام، وتكـون املحـرك 

األبـرز هلـذه القضيـة، وأال تقف موقف الشـاهد أو املشـاهد.

ولكي نضمن عدم تكرار التجارب السابقة حول الوثيقة، علينا القيام بام يأيت: 

تشـكيل جلنـة شـعبية تضـم مجيـع الشـخصيات االعتباريـة والسياسـية والنشـطاء  	
املجتمعيـني والسياسـيني، والبـاب مفتـوح لـكل مـن يؤمـن بالفكـرة.

تتبنـى هـذه اللجنـة وضـع خطـة تنظري وتعبئـة وانتـزاع اعـرتاف مبارش وغـري مبارش  	
بالوثيقـة مـن قبـل أبنـاء الشـعب الفلسـطيني، يف كافة أرجـاء الوطن والشـتات.
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وضـع خطـة ذات جـدول زمنـي للعمـل امليـداين بالضغـط عـى أطـراف االنقسـام  	
لتطبيـق مـا ورد يف الوثيقـة مـن خطـوات عمليـة إلهنـاء االنقسـام.

إعطـاء مهلـة زمنية ألطـراف االنقسـام لتطبيق مـا ورد يف الوثيقة، بحيـث تنتهي املدة  	
بتحرك شـعبي واسـع، يشـمل غـزة والضفـة والشـتات، باإلضافـة إىل منارصين من 

الـدول املجاورة.

احلشـد والتنظـري خالل املـدة املذكورة للضغط الشـعبي عـى طريف االنقسـام يف هناية  	
املـدة املحددة.

هـذه رؤيـا عامـة، وكل بنـد حيمـل الكثـري مـن التفاصيـل واآلليـات التـي جيـب اتباعهـا 
لضـامن حتقيـق األهـداف املرجـوة. 

يف اخلتـام، أويص بتشـكيل جلنـة وطنيـة مصغرة من غزة والضفـة الغربية والشـتات ملتابعة 
خمرجـات املؤمتـر، وذلك كأوىل اخلطـوات العملية له.
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مرمي زقوت

أقرتح ما يأيت:

· ال بد من احلسم يف كثري من القضايا الوطنية.	

· جيـب أن يكـون احلـوار فلسـطينيا فلسـطينيا فاعـال، وعـى كل املسـتويات، عـى أن 	
تكـون هنـاك جلنة رقابيـة يف كل احلوارات، وتعلـن للجمهور من هـي األطراف التي 

املصاحلة. تعيـق 

· ضـامن حرية التضامن والتجمع السـلمي للقوى السياسـية، وتكون هـذه التظاهرات 	
أمام االنقسـاميني، دون تدخل مـن األجهزة األمنية.

· العمل عى تفعيل األطر الطالبية يف اجلامعات واملؤسسات.	

· تشغيل جمموعة ضغط إلنقاذ الوضع وتفعيل الوحدة الوطنية املتفق عليها.	

· تطبيق العدالة االنتقالية وتقيص احلقائق ووضع األسس الكفيلة إلنقاذ الضحايا.	

· يتطلـب اسـتعادة الوحـدة التحـرك مـن الـكل الفلسـطيني، القضيـة ليسـت غـزة 	
والضفـة، بـل قضيـة اجلميـع.

· ال بد من توفر جبهة توعوية وثقافية لتخطي كل احلواجز.	
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أمجد الشوا

نأمـل مـن مركـز مسـارات أن يكـون هذا املؤمتـر هو النقـاش األخـري. فنحن نريـد آليات 
عمـل للقيـام هبـا، وهناك الكثري مـن األدوار التي يمكـن أن نلعبها. فلنحدد أسـبوعا لكل 

مؤسسـاتنا وشـبابنا ونسـائنا لتحقيق قضيتنا الوطنية.

ال بـد مـن قيـام الـكل بـدوره، وخاصـة الشـباب، مـن أجـل بلـورة حتـرك جـاد لتحقيق 
الوحـدة. كـام ال بـد من تشـكيل حاضنـة عربية، عى املسـتوى، الرسـمي وغري الرسـمي، 
وكذلـك حاضنـة عى مسـتوى املجتمع الدويل، مـن أجل حتريك قضية املصاحلـة الوطنية.



173

وقائع مؤتمر »نحو رؤية شاملة إلعادة بناء الوحدة الوطنية«

علي عامر

آليات العمل، وماذا بعد؟

لعـل حمصلـة هـذا املؤمتـر، والقضية األهـم يف كل جوانـب البحث، هـو يف الوصـول إىل اإلجابة 
عـن سـؤال: ماذا بعـد؟ وما هي اآلليـات التي يمكنها متثيـل اخلطوات العملية امللموسـة لتحقيق 
مجيـع األفـكار والرؤى النظرية إلهناء االنقسـام واسـتعادة الوحـدة؟ ألن اخلطـوات العملية هي 
املحـك واالختبـار لـكل الربامـج والتصورات، فكـام قيل سـابقا خطـوة عملية واحـدة أهم من 

دزينـة من الربامـج النظرية.

إن وضـع اآلليـات العمليـة هي احللقـة املفصلية يف هذا املؤمتـر، ألن كل العناويـن األخرى جيب 
أن تـؤدي إىل بلـورة اخلطـوات العمليـة القابلـة للتحقـق واالسـتمرار. ويف هـذا املجـال، يمكن 
التأكيـد عـى أن مجيـع املحـاوالت التـي متـت منـذ العـام 2007 وحتـى اآلن مل حتقـق االخرتاق 
املطلـوب، ومل تنـه االنقسـام، بسـبب افتقـاد اآلليات املناسـبة ملعاجلـة االسـتعصاءات التي تقف 

يف طريـق إهناء االنقسـام.

 وحتـى نصـل إىل الرتكيـز عى اإلجابة عن سـؤال ما العمـل، يمكن حتديد أهم االسـتخالصات 
التـي توصـل إليها هـذا املؤمتر، ومجيع املحـاوالت التي سـبقته، والتي تتمثـل فيام يأيت:

أوال. إن االنقسـام يمثـل خطـرا دامهـا عـى املـرشوع الوطنـي وعـى املصالـح احليويـة للشـعب 
الفلسـطيني، جيـب أن ينتهـي، وهو ربح صـاف لالحتالل ومشـاريعه. وهو عامـل رئييس يف كل 
أشـكال التعـدي عى احلريـات، والتدخل يف شـؤون املواطنـني، وأطرهـم النقابيـة واجلامهريية، 
وتـردي حالة الغالبية السـاحقة من أبناء شـعبنا، يف القـدس والقطاع والضفة، سـواء االقتصادية 
أو االجتامعية. كام أن االنقسـام سـاهم يف زيادة الفقر، وهتديد السـلم األهيل، واسـترشاء الفساد، 

ومنع املشـاركة الشـعبية عرب افتقـاد املؤسسـات الديمقراطية.

إن املسـتفيد األول هـو االحتـالل، بينـام الضحيـة مرشوعنـا الوطنـي، أمـا اخلـارس األكـرب فهـو 
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املواطـن الفلسـطيني بأجيالـه الراهنـة والقادمـة. وبالتـايل، فـإن جماهبـة االنقسـام والتصـدي له 
والعمـل السـتعادة الوحـدة هـو هـم يومـي ومصلحـة حقيقيـة لـكل مواطـن مـن أبناء شـعبنا.

ثانيـا. إن املحـاوالت اجلادة والنوايا الطيبة السـتعادة الوحدة كانت وال تـزال تصطدم بمعوقات 
موضوعيـة وذاتيـة حالـت دون تنفيـذ احلركتني الكربيني، األوسـع نفوذًا يف املشـهد الفلسـطيني 
الراهـن، مـا سـبق أن أنجزتـه اجتامعـات احلـوار وجلاهنـا املختلفة. ومل تسـتطع القـوى األخرى 
املشـاركة يف احلوار واملسـؤولية أن تفرض عليهام السـري يف طريق التفامهـات واالتفاقات املوقعة. 
كـام تعـددت النشـاطات والفعاليات اجلامهريية والسياسـية، التـي كانت تتوج بنـداءات مل تنقطع 
للمتنفذيـن يف املشـهد والقرار الفلسـطينيني، والتـي تدعوهم إلهنـاء هذا الوضـع الكارثي الذي 

أنتجـه ويغذيـه االنقسـام، دون أن يسـتجيب املتنفذون لقرار الشـعب وإرادته.

ثالثـا. يؤكـد كل مـا تقـدم إىل وجـود فئـات هلـا مصلحـة يف اسـتمرار االنقسـام، وقـوى إقليمية 
ودوليـة معنيـة باسـتمراره، وإىل أن مجيـع املحـاوالت التـي متـت حتـى اآلن، سـواء مـن خـالل 
التجمعـات واحلـراكات، أو مواقـف القـوى وغريهـا مـن األشـكال التـي اعتمـدت أسـلوب 
املناشـدة األخالقيـة، مل تثمـر، إضافـة إىل أن مجيع احلـوارات واالتفاقيات مل جتد طريقهـا للتنفيذ.

رابعـا. يظهـر مـا سـبق أن املناشـدة األخالقية والوسـاطة بـني الطرفني مل تنـه االنقسـام، ما يميل 
رضورة مشـاركة الشـعب بأوسـع أشـكال احلـراك اجلامهـريي الواسـع والشـامل للضغـط عى 
مصالـح مـن يتمسـك باالنقسـام، وصـوال إىل إرغـام اجلميـع لتحقيـق اسـتعادة الوحـدة بـكل 
أشـكال النضـال السـلمي والديمقراطـي. كـام ُيظهـر أن مجيـع االتفاقيـات واملبـادرات وصلت 
إىل طريـق مسـدود بفعـل عـدم اجلديـة يف التطبيـق مـن جهـة، واعتامد أسـلوب املناشـدة وبوس 
اللحـى مـن جهـة ثانية، وربـام أيضا أن تلـك االتفاقيـات حتمل يف ثناياهـا عدم إمكانيـة تطبيقها.

يف تقديري، جيب أن تستند آليات العمل إىل املعطيات اآلتية:

· أوسع حراك ومشاركة مجاهريية للضغط من أجل إهناء االنقسام. 	

· مشاركة الشعب الفلسطيني يف مجيع أماكن تواجده يف هذا احلراك.	

· وضـع آليـات ملموسـة إلهناء االنقسـام، وفق قاعـدة أن جيـد اجلميع هلم مصلحـة يف ذلك، 	
عـى أسـاس تكريس الديمقراطيـة، واحلريات، والتعدديـة، والرشاكة السياسـية، والوحدة، 

والتداول السـلمي للسـلطة وفقا لصناديـق االقرتاع. 
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يمكـن للوثيقـة أن متثـل أساسـا للمعاجلـة، غـري أن مـا هـو ضاغـط، راهنا، وضـع آليـة خارطة 
طريـق للتنفيـذ لنـزع الذرائع مـن التهرب مـن التنفيذ، غري أن مجيـع هذه املحاوالت إذا مل تسـتند 

إىل الـزج بأوسـع قاعـدة مجاهرييـة ال يمكنهـا أن تـؤدي إىل حتقيق اخـرتاق عى هـذا الصعيد.

لقـد أكـدت الورقـة التـي قدمهـا األخ خالـد منصـور رؤية حـول اجلهـة التـي يمكنهـا أن تقود 
العمـل مـن أجل إهناء االنقسـام، وحتـى ال يعرتي االقرتاح املقـدم أي لبس، أعتقـد أن املطلوب 
يف جماهبـة االنقسـام راهنـا حـراك مجاهـريي واسـع، يضـم يف فعالياته وقيادتـه نشـطاء، حتى من 
كال احلركتـني الرئيسـيتني، إضافـة إىل دعـوة مجيـع العاملني واملنادين بإهناء االنقسـام للمشـاركة 

يف هـذا احلراك.

ويف هـذا السـياق، وضمـن هـذا الفهـم، جـاءت فكـرة »وطنيـون إلهنـاء االنقسـام واسـتعادة 
الوحـدة الوطنيـة« لتشـكل إطـارًا جيمـع كل املواطنـني الفلسـطينيني بـكل أطيافهـم، وانتامءاهتم 
والنضـال  للعمـل  تواجدهـم؛  ومواقـع  االجتامعيـة،  قطاعاهتـم  وبـكل  والسياسـية،  الفكريـة 

املشـرتك مـن أجـل إهنـاء االنقسـام.

إن »وطنيـون إلهنـاء االنقسـام واسـتعادة الوحـدة« ليسـت حزبـًا جديـدًا يضـاف إىل جمموعـة 
األحـزاب والقـوى القائمة يف السـاحة الفلسـطينية، وليسـت بدياًل ألي مؤسسـة أو جهـة متثيلية 

للشـعب، أو أي قطـاع مـن القطاعـات اجلامهريية.

إن األسـاس يف هـذا اجلهـد هـو إطـالق حـراك شـعبي شـامل ومسـتمر هبـدف إهناء االنقسـام. 
نتوحـد إلهناء االنقسـام، ونسـري إىل األمام، ونراكم القوى، ونشـدد الضغط اجلامهريي السـلمي 
والديمقراطـي بـكل أسـاليبه، بالعرائـض، واملهرجانات، واملسـريات، واالعتصامـات وغريها، 
وفقـًا للظـروف واملعطيـات امللموسـة، بام يمكـن يف النهايـة من فرض إرادة الشـعب واسـتعادة 

وحدتـه، ووحـدة مؤسسـاته التمثيليـة والقيادية، عى أسـس ديمقراطيـة تعددية.

لقـد مّثـل املؤمتـر الشـعبي إلهناء االنقسـام الـذي عقـد يف 23 متـوز املايض بدايـة وانطالقـا هلذا 
احلـراك مـن حيث املشـاركة الواسـعة يف أعامله، حيث مثـل التعدديـة يف أرقى جتلياهتـا، التعددية 
السياسـية والفكريـة والقطاعية واملناطقيـة والعمرية، وشـهد حضورا الفتا وفاعـال للمرأة. وتم 

يف ذلـك املؤمتـر إقـرار توجهـات خطة العمـل لالنتقال مـن حالة املناشـدة إىل حالـة الفعل.

وخلصـت الورقـة التي قدمهـا منصور العنارص الرئيسـية لتلك اخلطـة، وآليات تطبيقهـا. وهنا ال 
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بـد من اإلشـارة إىل عاملني رئيسـيني يف اآلليات:

إن املطلـوب أو مـا يمثلـه »وطنيـون إلهنـاء االنقسـام« هـو حـراك مجاهـريي واسـع ومظلة   	
تتوحـد مـن خالهلـا جهـود مجيـع مـن يسـعى إلهنـاء االنقسـام واسـتعادة الوحـدة. 

يتناقـض مـع كل اجلهـود األخـرى  أمـر ال  الفعاليـات  الشـارع ومبـارشة  النـزول إىل  إن   	
مـن تقديـم رؤيـة وطنيـة واقعيـة السـتعادة الوحـدة، أو وضع أسـاس متـني لضـامن تنفيذ 
االتفاقـات وفـق الرؤيـة وخارطـة الطريـق، وعـدم النكـوص عنه عـرب التوصـل إىل تطبيق 
أهـم مـا تضمنته هـذه الوثيقة بعـد إغنائها وتطويرها، سـواء باسـتخالصات ما تـم بحثه يف 

هـذا املؤمتـر، أو غريهـا مـن املالحظـات.

ولذلـك، فـإن جبهـات العمـل التـي أشـار إليهـا منصـور حتتـاج إىل إضافـة جبهتـني رئيسـيتني 
مكملتـني جلبهتـي التوعيـة والعمـل امليـداين، ومهـا جبهتـا التوسـع وتقديـم االقرتاحـات، مـع 
إبـراز أن األسـاس هو جبهـة العمل امليـداين الواسـع والضاغط، وحتـى يتحقق ال بـد من جبهة 

واإلعالمي.  التوعـوي  العمـل 

وأرى أن يتـم إظهـار جبهة التوسـع، بام يضمن مشـاركة أوسـع الفئات الشـعبية يف هـذا احلراك، 
مـن األريـاف، واملخيامت، واملـدن، والقطاعـات الشـبابية، والطالبيـة، واملهنية، والشـخصيات 
العامـة مـن القـوى، واهليئـات، واالحتادات، واألنديـة، ومؤسسـات العمل األهـيل ...إلخ، عى 

امتـداد اجلغرافيا الفلسـطينية، وحيث يتواجد الشـعب الفلسـطيني.

جيـب توسـيع حـراك »وطنيـون إلهنـاء االنقسـام« عـى قاعـدة وحـدة اهلـدف واإلطـار العـام 
للخطـط، يف ظـل ال مركزيـة لوضـع التفاصيل وخطـط تنفيذها وفقـًا خلصائـص كل حمافظة، بام 
يسـهم يف وصـول احلـراك إىل كل بيـت فلسـطيني، ودعوته للمشـاركة، وتظهري خماطر االنقسـام 

عـى خمتلف مناحـي احليـاة للمواطـن، الوطنيـة واالقتصاديـة واالجتامعية.

ويمكـن أن تشـكل اجلبهـة الرابعة )تقديم املقرتحات امللموسـة( أساسـا واقعيا إلهناء االنقسـام، 
وبذلـك يمكـن جلبهـات العمـل األربـع أن تتكامل. ومـرة أخرى، األسـاس واألهم هـو جبهة 

العمـل امليـداين والضغـط اجلامهـريي الواسـع، ألنه بغري ذلـك لن يتـم حتريك امليـاه الراكدة. 
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