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 مرحلي عمل برنامج على فلسطيني توافق نحو

 سالم فٌاض :بقلم

  فً  مسارات – االستراتٌجٌة والدراسات السٌاسات ألبحاث الفلسطٌنً المركزمقدمة فً لقاء عمل ورقة 
  رام هللا وغزة

  70.11..117بتارٌخ 

  

الضعف والقصور الذاتً فً ما أعتبره أهم مكامن  ساهم فً معالجةتن أتعرض هذه الورقة رإٌة ٌمكن 

واستعصاء  تجذرفً ، أال وهو المتمثل حالٌا  القضٌة الفلسطٌنٌة  هوجه التهدٌد الوجودي الحقٌقً الذي تواجه

. ...0عام منذ  ، وخاصةلفلسطٌنًاعترت، وال تزال، النظام السٌاسً احالة التشرذم والتشظً التً 

الورقة من أفكار ومقترحات كمدخل لإلجابة على السإال ولذلك، قد ٌكون من المناسب تناول ما تتضمنه 

المطروح من قبل مركز مسارات بشؤن جوهر وأولوٌات الجهد الوطنً المطلوب للتعامل مع تحدٌات 

 المرحلة الراهنة.

الكثٌر، وقٌل الكثٌر، فً هذا المجال، وبما شمل ما بات موضع توافق عام على ضرورة  لقد سبق وُكتب

رة مشروع وطنً جدٌد ٌحظى بدرجة كافٌة من اإلسناد الشعبً، وهو األمر الذي لم ٌعد من العمل على بلو

زاء ما آل الٌه برنامج منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة أو إالممكن، ومنذ زمن، االستمرار فً االدعاء بتوفره 

اق متعاظم، لصالح الرإى والبرامج المعارضة له لٌس فقط خارج اطار المنظمة وإنما اٌضا ، وعلى نط

الرسمً، وفً  داخل هذا اإلطار، وبما انعكس بالتلوٌح مرارا  بالتخلً عنه حتى على المستوى السٌاسً

جراء حوار وطنً إمناسبات ومحافل عدة. ولكن، مع التسلٌم المطلق بؤهمٌة بذل كل جهد ممكن، وبما ٌشمل 

وحدة حال الفلسطٌنٌٌن فً سعٌهم د سشامل وجاد، بغٌة التوصل إلى توافق على برنامج وطنً جدٌد ٌج

لتقرٌر مصٌرهم ونٌل حقوقهم الوطنٌة المشروعة كافة، ٌنبغً اإلقرار بؤن الصعوبات والتعقٌدات التً حالت 
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دون نجاح هذا الجهد منذ ما ٌزٌد عن عقدٌن من الزمن ما زالت قابمة، إن لم تكن بالفعل قد ازدادت صعوبة 

هذه الصعوبات  وتجاوز انبها. ومن هذا المنطلق، رٌثما ٌتسنى تذلٌلعلى االقل فً بعض من جو ،وتعقٌدا  

مرحلً ٌضمن الشراكة الكاملة  إمكانٌة التوافق على برنامج عمل والعقبات، قد ٌكون من المجدي النظر فً

من قبل كافة مكونات  هن ٌتطلب اعتمادأوالفعلٌة فً صنع القرار وفً إدارة شإون الشعب الفلسطٌنً، دون 

امج ورإى. مما هو قابم من بر ، ال شكال  وال مضمونا ، عن أي  منها ام السٌاسً الفلسطٌنً تخلً أي  النظ

من الشروع فورا  من معالجة ومواجهة العدٌد من  القٌادة الفلسطٌنٌةعل من شؤن مثل هذا التوجه تمكٌن ول

ال كبدٌل للجهد المطلوب االستمرار  القضاٌا والتحدٌات األساسٌة التً تواجه شعبنا فً هذه المرحلة الحرجة،

 فً هوإنما كردٌف له ورافعة أساسٌة لتعزٌز فرص ،فً بذله لتحقٌق التوافق على مشروع وطنً جدٌد

 النجاح.

، والتً ٌبدأ ما تبقى منها هذه الورقة التً تتمحور حولهاالرسالة المركزٌة هذا هو بالضبط جوهر ومضمون 

وتجذرت منذبذ، بما  ...0بلمحة سرٌعة عن جذور حالة االنقسام السٌاسً التً تكرست فً اواسط عام 

برنامج العمل لٌمهد لالنتقال إلى عرض لكٌفٌة توظٌف محاولة انهابها فً بلورة المكونات االساسٌة 

  كونات.المرحلً المقترح قبل االختتام بملخص تنفٌذي لهذه الم

 معالجة االنقسام كمدخل للتوافق على برنامج عمل مرحلً

القرن الماضً، تسعٌنات تها إلى مطلع افً بداٌتعود حالة االنقسام السٌاسً وما تبعها من تشرذم واستعصاء 

بشان جوهر ومكونات ما اصطلح على تسمٌته منذ ذلك الحٌن بعملٌة  واالجتهاداتتعددت الرإى  حٌن

طالق إو االستقاللإعالن ب بدأتمن التوافق على الساحة السٌاسٌة الفلسطٌنٌة وقد أتى ذلك بعد فترة السالم. 

لحظة إعالن  مثلت. ال بل وربما 1811االولى فً عام  االنتفاضةمشروع السالم الفلسطٌنً إبان ذروة 

لٌس فقط ألنها كانت حصٌلة جهد  ،محطة توافق فرٌدة من نوعها فً تارٌخ الشعب الفلسطٌنً االستقالل

المست  ألنها ،فً إطار مدعوم بقوة الشرعٌة الدولٌة، وإنما، وما هو أهم الوطنًاستثنابً فً بلورة الموقف 
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بما مثل عصارة  وعبرت عن الوعً الجمعً لهم ،ماكن تواجدهمأفً الصمٌم وجدان الفلسطٌنٌٌن فً كافة 

    لٌة الطوٌلة ممزوجة بوعد قرب الخالص.معاناتهم وتضحٌاتهم عبر مسٌرتهم النضا

عالن اإلستقالل، والذي دام لفترة غٌر وجٌزة، كان له، وبقوة إٌمكن القول إن التوافق الذي حظً به بٌان 

أوسلو فً ر أكثر لوال جاء التوقٌع على أن ٌعم   ،دفع روح اإلستنهاض الشعبً والوحدوي لإلنتفاضة األولى

ال ٌزال قابما  لٌومنا هذا،  افق الفلسطٌنً على رإٌة سٌاسٌة موحدة، األمر الذيلٌفرط عقد التو 1881عام 

ات القرن الماضً. لٌس هذا فحسب، ٌن الجوهري فً المواقف منذ عشرٌنوفٌما أفرز أطول حقبة من التبا

د تبدُ مع ٌتعمق بمرور الزمن ما هو أكثر خطورة، أن الشرخ الذي وقع فً ذلك العام تعمق وال ٌزال ووإنما، 

الفلسطٌنٌة التً احتلتها إسرابٌل فً حزٌران  دولة فلسطٌنٌة مستقلة على األرضإمكانٌة قٌام  االمل فً

181.. 

على مدار العقد الفابت نتٌجة لحالة اإلنقسام والتشرذم  ا الواقع، والذي ازداد تعقٌدا  بشكل مضطردأمام هذ

وأٌضا  لتطورات إقلٌمٌة ودولٌة  ،داء مختلف مكوناتهأت أضعفت بالنظام السٌاسً الفلسطٌنً ولم  أالتً 

بلورة اآلن  الممكنت القضٌة الفلسطٌنٌة عن دابرة اإلهتمام المباشر على هذٌن الصعٌدٌن، ال ٌبدو من أقص

، ال لجهة أسس ومنطلقات هذه الرإٌة وال لجهة اآللٌات بتوافق وطنً تامكافة مكوناتها  رإٌة سٌاسٌة تحظى

ستمرار فً توخً السعً ة لتنفٌذها. وعلٌه، وعوضا  عن حصر الجهد الوطنً فً االزمواألدوات الال

لتحقٌق األمثل، األمر الذي، ولألسف، لم ٌنعكس لتارٌخه سوى بالحدٌث عنه والتبشٌر بمزاٌاه، وبما أفضى 

 ةروالضر، قد ٌكون من الفلسطٌنً إلى تدهور خطٌر فً مكانة ومصداقٌة مختلف مكونات النظام السٌاسً

ر عنه لٌس بلغة حمالة أوجه، كما حصل سابقا  وتكرارا ، وإنما عب  سٌاسً ٌُ  برنامج لبلورةالمبادرة بمكان 

ال ٌتطلب الشروع فً  مرحلً ج عملدٌد فً إطار جامع ومتفق علٌه لبرنامحبدرجة عالٌة من الوضوح والت
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، وبما ٌمكن أن ٌشكل تنفٌذه رافعة هامة هلتهااللتزام بعدم التخلً عن أي من مكوناته بعد انقضاء م تنفٌذه

 على درب الوصول إلى توافق على مشروع وطنً جدٌد.

 العمل المرحلً ومكوناته األساسٌةمرتكزات برنامج 

 فٌما ٌلً عرض لمرتكزات برنامج العمل المرحلً المقترح ومالمحه الربٌسٌة. 

 الداخلٌة بشؤن ما آل إلٌه موقف منظمة التحرٌرأوال : من منطلق الحرص على تبدٌد أي شك على الساحة 

مرجعٌات "عملٌة السالم" من تآكل خطٌر بعد ما ٌزٌد عن عقدٌن من  اعترى فعال  فً ضوء ما الفلسطٌنٌة

ما شاع  إزاء التوجسما انعكس فً تشكٌل حالة من بمتكررة من المفاوضات مع إسرابٌل، و جوالتفشل 

التفاوض القابم إطار ٌٌن المزٌد من التنازالت فً إطار أٌة تسوٌة دابمة وفق بحتمٌة تقدٌم الفلسطٌن توقع   من

، ٌتم التؤكٌد من قبل المنظمة على التمسك التام بالحقوق الوطنٌة الثابتة للشعب الفلسطٌنً كما 1881منذ عام 

ٌر المصٌر وفً والحق فً تقر ،دٌارهم إلىعرفتها الشرعٌة الدولٌة، وفً مقدمتها الحق فً عودة الالجبٌن 

وعاصمتها القدس الشرقٌة. وٌوفر  .181ض الفلسطٌنٌة المحتلة فً عام على كامل األردولة كاملة السٌادة 

موقف األطراف الفلسطٌنٌة المعارضة حالٌا  لمفهوم حل بٌا ( تالمثل هذا التؤكٌد، ودون احجاف )كما هو مبٌن 

إرسال رسالة واضحة مفادها أن ال استمرار  فًول منه لتحقٌق هدف مزدوج، ٌتمثل الشق األ ةالدولتٌن، أدا

، على أساس اإلعتراف فً التعامل الندٌة ٌقتضٌه مبدأ وبماالقابم، وإنما،  النهجفً التفاوض على أساس 

بحقوقنا الوطنٌة كمدخل ال ٌمكن القفز عنه. فالمبدأ المذكور ال ٌجٌز تغلٌب الرواٌة التارٌخٌة لجانب على 

 ،تفاقٌات أوسلواساس فً فً تصمٌم حجر األالتارٌخٌة للجانب اآلخر، كما حصل، لألسف، حساب الرواٌة 

لكونه نص صراحة على اعتراف منظمة التحرٌر  "ادلبباإلعتراف المت"ا  افجز إلٌهٌشار  مافٌ تمثلموال

ر عتراف إسرابٌلً فقط بتمثٌل منظمة التحرٌافً الوجود بؤمن وسالم" مقابل  "بحق دولة إسرابٌل

ألن فٌه تغلٌبا  واضحا  للرواٌة عترافٌن خلل جوهري اإلللفلسطٌنٌٌن. وفً التباٌن الواضح فً طبٌعة هذٌن 

حقوقنا الوطنٌة التً كفلتها ، وبالتالً انتقاصا  من رواٌتنا التارٌخٌةالتارٌخٌة اإلسرابٌلٌة على حساب 



5 
 

الشرعٌة الدولٌة. هذا هو األساس. ولكن، من جهة أخرى، فقد وضعت صٌغة اإلعتراف هذه الفلسطٌنٌٌن 

الذي ٌجب أن ٌكون ممتنا   ، فً موقف المتلقًلشروع فً التفاوض على معاٌٌر الحلمنذ البداٌة، وحتى قبل ا

ساس قادة مه العالم، وفً األألي فتات تلقٌه إسرابٌل تجاهه. ما هكذا ٌصنع السالم، وهذا ما ٌجب أن ٌفه

ن محمود دروٌش فً "رسالة الشعب الفلسطٌنً" فً الذكرى الثالثة والخمسٌن للنكبة: "ال إذ كما دو   إسرابٌل.

ضافٌة إة مبٌن سادة وعبٌد". وفً هذا التوقٌت بالذات، فإن لمثل هذه الرسالة قٌ مع االحتالل وال سالم سالم

لالستكانة أو  وإنما عن رفضهم المطلق ،الفلسطٌنٌٌن عن مطلب السالمتخلً عدم تكمن فً التؤكٌد على 

 جبروت اإلحتالل وطغٌانه. منطق القوة المتمثل فً فً وجهاالستسالم 

كمن فً أنه ٌمثل مدخال  هاما  ما الشق الثانً للهدف من التؤكٌد على التمسك بحقوقنا الوطنٌة كافة، فٌأ

ى خلفٌة الفشل عل ،سام والتشظً فً النظام السٌاسً الفلسطٌنً، والتًشروع الفوري فً إنهاء حالة اإلنقلل

نٌل لضعفت القدرة الفلسطٌنٌة على السعً الفاعل أ اإلدعاء المتكرر بضرورة ذلك، رغم المتصل فً إنهابها

 صفحةلعجز وإنما بعدم توفر النٌة لطً المتعاظم للشعور لٌس فقط باالتفشً  ، فً ظلتوأفض ،الحقوق

 السٌاسً القابم برمته.لى تدهور غٌر مسبوق فً مكانة النظام إ، اإلنقسام

، ال بل من القدسنتفاضة إن عنشغال اآلنً فً مقتضٌات التعامل مع الوضع الناشىا ثانٌا : بالرغم من اإل

لهذه القدرة التوحٌدٌة  السرٌع علىالحرص على البناء أجل أن تكون منطلقات هذا اإلنشغال إٌجابٌة لجهة 

ً فً ظتشالوضع حد نهابً لحالة اإلنقسام وبت عاجلة كفٌلة ءاإجرا، ٌجب الشروع فً اتخاذ نتفاضةاإل

النظام السٌاسً الفلسطٌنً. وٌتطلب هذا بالضرورة البدء من العنوان األكثر أهمٌة فً الوقت الحاضر، أال 

  جمعٌة للوطنٌة الفلسطٌنٌة.والتً كانت دوما  رافعة المشروع الوطنً وحامٌة الهوٌة ال ،غزة وهو



6 
 

هذا هو الخٌار الصحٌح لسببٌن، وهما الحاجة الملّحة للتعامل مع األوضاع اإلنسانٌة الكارثٌة فً القطاع، 

النظام السٌاسً الفلسطٌنً  فً غزة قطاع وكذلك من منظور استراتٌجً، نظرا  للحاجة إلى إعادة إدماج

 .الوطنٌةالسعً لنٌل حقوقنا كشرط أساسً على درب 

تتطلّب إعادة اإلدماج هذه اتخاذ خطوات جادة نحو الشروع فً إدارة التعددٌة الفلسطٌنٌة بطرٌقة ناجعة، فٌما 

ٌتعلق بمتطلبات إدارة الشؤن الداخلً الفلسطٌنً والعالقات الدولٌة، على حد سواء. وهذا بدوره ٌتطلّب 

لجنة تفعٌل وتطوٌر منظمة "والذي ٌطلق علٌه مسمى  ،المإقت يالقٌاد طاراإلالدعوة النعقاد وتفعٌل 

، وضمان َتمكُّن حكومة ممثلة لكافة مكونات الطٌف السٌاسً من على وجه السرعة ،"التحرٌر الفلسطٌنٌة

 .ممارسة صالحٌاتها كاملة، وكذلك إعادة انعقاد المجلس التشرٌعً

باتخاذ قراراته بشؤن المسابل المتصلة بالمصالح الوطنٌة العلٌا للشعب  المإقتعبر تكلٌف اإلطار القٌادي 

الفلسطٌنً بصورة جماعٌة لتشكل أساسا  للتعبٌر عنها من قبل منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة، تضمن الفصابل 

، شراكة حقٌقٌة فً سعً الفلسطٌنٌٌن ودون القبول بالبرنامج السٌاسً للمنظمةمن خارج منظمة التحرٌر، 

تتمكن المنظمة من الحفاظ على برنامجها وتمثٌلها لكل  ،وفً ذات الوقت .لتحقٌق طموحاتهم الوطنٌة

وبطبٌعته، فإن هذا التدبٌر ٌمثل وضعا  انتقالٌا  لحٌن إجراء انتخابات للمجلس الوطنً الفلسطٌنً  .الفلسطٌنٌٌن

عضوٌة فً منظمة التحرٌر وتعدٌل التوصل إلى صٌغة توافقٌة بشؤن توسٌع اللحٌن أو، إلى أن ٌتم ذلك، 

 .برنامجها

ف الحكومة، المخولة بممارسة كامل الصالحٌات الممنوحة لها بموجب القانون األساسً ل  كٌجب أن تُ 

إعمار إنجاز لجهة  ة، بشكل أساسً بالمهمة المزدوجة،والمدعومة بمشاركة جمٌع األطٌاف والقوى السٌاسٌ

غزة وإعادة توحٌد المإسسات الفلسطٌنٌة واألطر القانونٌة فً الضفة الغربٌة وغزة. وٌجب أن ٌتم ذلك فً 



7 
 

، والذي من شانه أٌضا  أن ٌسهم بشكل ظل المساءلة الكاملة التً تتؤتى باالنعقاد الفوري للمجلس التشرٌعً

 دارة السلٌمة.إلامباشر كرافعة أساسٌة لمنظومة متكاملة من الحكم الرشٌد و

فً المراحل األولى النعقاده  المإقت القٌاديطار اإل، فؤرى أن تقتصر مداوالت بشؤن أولوٌات العملوأما 

تكثٌف الجهد لتوفٌر مقومات صمود شعبنا، ب الحاجة إلنجاز االجندة الوطنٌة الداخلٌة، خاصة فٌما ٌتعلقعلى 

 تسعبعد إعادة إعمار قطاع غزة وتوحٌد المإسسات واألطر القانونٌة والتنظٌمٌة إنجاز و وخاصة فً القدس،

زمة إلنجاز هاتٌن المهمتٌن ٌكون هنالك تزامن بٌن المهلة الال، من المنطقً أن ولكنسنوات من اإلنفصال. 

 الذي تم التداول مع إسرابٌل هدنةال موضوع بشؤن ٌهلع فلسطٌنٌا   التوافق مهلة ما ٌمكن الربٌسٌتٌن وبٌن

الستصدار قرار من مجلس  مهدقطاع غزة، وبما ٌاألخٌر على  بشؤنه من حٌن آلخر منذ العدوان اإلسرابٌلً

 .الهدنة إلنهاء االحتالل اإلسرابٌلً بنهاٌة مدة ا  مإكد ا  زمنٌ ا  سقفاألمن الدولً ٌحدد 

ظٌم انتخابات حرة ونزٌهة وتضم الجمٌع بتن قطعًإذا أخذنا هذه اإلجراءات ككل متكامل، إضافة إلى التزام 

فً أجل ال ٌتجاوز ستة أشهر قبل نهاٌة المدة المذكورة أعاله، فإن من شؤن ذلك أن ٌمّثل خطوة حاسمة فً 

 البدء فً  تحقٌق التمكٌن الذاتً الفلسطٌنً. وهذه الخطوة ٌمكن أن تكتسب قدرة تحّولٌة كافٌة فً اتجاه

النهج الذي تم اعتماده فً التعامل مع إسرابٌل فً إطار المتؤصلة فً مكامن الضعف األساسٌة بعض  معالجة

، وخاصة فٌما ٌتعلق بمسؤلة التمثٌل الفلسطٌنً فً ضوء تعاظم مكانة فصابل سٌاسٌة غٌر اتفاقٌات أوسلو

بات عامة، وفً هذه اانتخممثلة بعد فً منظمة التحرٌر. وباإلضافة لذلك، فإن من شؤن اإللتزام الجاد بإجراء 

المرحلة بالذات، ارسال رسالة هامة لشباب فلسطٌن بشؤن الحرص على إشراكهم الفاعل فً صنع القرار، 

وخاصة بعد انقضاء عقد من الزمن منذ إجراء انتخابات عامة وما نتج عن ذلك من تهمٌش لدور قطاع 

 هذا المكون الهام من مكونات مجتمعنا.الشباب وربما أٌضا  لتفشً شعور واسع باإلغتراب فً أوساط 
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 فً اإلصرار المجتمع الدولًالستمرار بعض مكونات عدم اإللتفات  لكن حتى تتحقق تلك اإلمكانٌة، ٌجب

ٌة ما ورد فً بٌان حرفعدم التوقف إزاء وبما ٌشمل  ،اللجنة الرباعٌةبمبادىء  ٌسمى لما التام تطبٌقالعلى 

 فً توقع التزام أٌة حكومة فلسطٌنٌة باتفاقٌات أوسلو، علما   والمتمثلة أساسا   ،حول هذه المبادئ اللجنة االخٌر

ؤن المقابل المفهومً لهذه المبادئ فً الجانب اإلسرابٌلً، أي قبول حق الفلسطٌنٌٌن فً قٌام دولة مستقلة، ب

أخرى، مرة  .قبة منذ أوسلولم ٌتّم أبدا  توّقعه رسمٌا  من قبل المجتمع الدولً من الحكومات اإلسرابٌلٌة المتعا

كافة مكونات النظام إذ ال ٌجوز القبول بواقع ٌقضً بالتزام  .فً التعامل ٌجب اإلحتكام لمبدأ الندٌة هنا اٌضا  

من قادة  السٌاسً الفلسطٌنً بؤمر ال ٌوافق علٌه حتى مجرد عضو واحد فً الحكومة اإلسرابٌلٌة. ومن

فً ضوء نه موافق على مفهوم حل الدولتٌن، علٌه أن ٌوضح، خاصة أ، أو ٌزعم إسرابٌل ٌدعً بخالف ذلك

 مسخ أو فتات.  دولة هو معلوم جٌدا  عن جوهر الرإٌة اإلسرابٌلٌة، أن ما ٌقصده بالفعل لٌس ما

المستقبلً لمنظمة وال ٌمكن تجاهل الحاجة للنقاش بعمق فً موضوع البرنامج الحالً  بطبٌعة الحال،

، أال وهً تلك التً تتمحور الحالً نالك نقطة خالف جوهرٌة تقع فً صلب البرنامجه ، علما  بؤنالتحرٌر

ساسه، والتً اكتسبت أهمٌة بارزة بعد التوقٌع على اتفاقٌات أوسلو، وعلى أحول مفهوم حل الدولتٌن من 

الفترة  نحو متعاظم بسبب فشل الرهان على إمكانٌة اطار أوسلو انجاز دولة فلسطٌنٌة مستقلة بحلول نهاٌة

تهاكات اإلحتالل ناوالمضطرد منذبذ، تحت وطؤة المشروع اإلستعماري اإلستٌطانً  والتضاإلنتقالٌة، اإل

مع هذه المسؤلة الجوهرٌة، لٌس من المستحسن  خرى، فً اإلعتقاد بإمكانٌة قٌام هذه الدولة. وللتعاملألا

إطالقا  اللجوء إلى صٌاغات مبهمة أو حمالة أوجه. بل ٌجب اإلقرار بجوهرٌة ومشروعٌة الخالف، ولكن 

ٌضا  بصعوبة حسمه بالسرعة المطلوبة. وعلٌه، قد ٌكون من المناسب اعتماد نهج ٌقضً بإرجاء البت فً أ

المتزامنة ولٌها أعاله، قوف بنهاٌة مهلة الهدنة المشار إمس جلأ إلى دٌدا  هذه المسؤلة إلى أجل مسمى، وتح

ه ما سبق ذكر ،لتوافق على هذا النهجبإمكانٌة از القناعة ٌعز ومماأٌضا  مع الموعد األقصى إلنهاء اإلحتالل. 

ة السٌادة على ، بما فٌها الحق فً دولة كاملعلى اإلقرار بالحقوق الوطنٌة للشعب الفلسطٌنً بشؤن التؤكٌد
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، كمدخل ألٌة عملٌة سٌاسٌة وعاصمتها القدس الشرقٌة 7667كامل األرض الفلسطٌنٌة المحتلة منذ عام 

على أمر لن ٌكون خالفٌا  إن لم تلتزم  ،بما ٌعٌق المسٌرة الوطنٌةو ،. فلم الخالف الٌوممع إسرابٌل مستقبلٌة

  والتزمت؟، أو ٌمكن البت فٌه إن حصل بهذا المتطلبإسرابٌل 

نخراط التام، وعلى كل المستوٌات ٌنبغً التوقف، ولو للحظة، عن اإل ، الآنفا  ثالثا : بالتوازي مع كل ما ذكر 

رض بالرغم من بسط واقع الدولة الفلسطٌنٌة على األو لدحر اإلحتال، فً والشعبٌة الرسمٌة واألهلٌة

جهود على تعزٌز القدرة على البقاء المقاِوم نً هذا بالضرورة تركٌز العاإلحتالل وعلى درب إنهابه. وٌ

"ج"، بما فٌها األغوار.  المسماةفً وجه اإلحتالل وممارساته، وخاصة فً القدس والمناطق ٌن الذاتً كوالتم

لكونه لٌس إال ترجمة عملٌة لشعار  إلى الكثٌر من البٌان بهذا الشؤنضافة للمنطق الذي ال ٌحتاج وباإل

الصمود الذي ٌتبناه الفلسطٌنٌون كافة، فإن فٌه أٌضا  تنفٌذا  لمطلب اإلنعتاق من أوسلو التً قضت باستثناء 

بالمبة من  60القدس من النشاط الرسمً للسلطة الوطنٌة وبقٌود مكبلة جدا  تصل إلى منع نشاطها فً حوالً 

 .ٌشمل منطقة األغوارمساحة الضفة الغربٌة، بما 

، وكمكون أساسً لرإٌة على االرض ٌمثل فً جوهرهوتجسٌدها ع الدولة وكذلك، فإن اإلنخراط فً بسط واق

وتسخٌرها لدعم  فً استنهاض القدرات الذاتٌة ذكاء روح المشاركة الشعبٌةإل جهدا  حقٌقٌا  ، ة متكاملةٌسٌاس

وصوال  إلى دولة المإسسات وسٌادة القانون، دولة احترام الفكر رض فلسطٌن أالبقاء الفلسطٌنً المقاوم على 

تحرص على كرامة  الفرص، دولة تكافإوبتعددٌتها وٌسودها العدل  هوقراطٌة تزوالمعتقد، دولة دٌمو

ٌصون دستورها الحرٌات و الحقوق الفردٌة والجماعٌة وتتكٌف أنظمتها وقوانٌنها وفق و مواطنٌها

ٌُّ حداثة، دولة عصرٌة تطلق العنان إلعمال العقل واإلالمستجدات ومتطلبات ال ، وتوفر الرعاٌة زبداع و التم

 المجتمع األقل حظا . لفباتوالحماٌة 
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من الحرص على المثابرة،  ،رضعلى األ وتجسٌدها على درب بسط واقع الدولة ،وأخٌرا  ولٌس آخرا ، البد

ٌها، وبما ٌشمل اإلستفادة من رفع مكانة عضوٌة اء علنوبكل عزٌمة وإصرار، على مراكمة اإلنجازات والب

همٌة ذلك، وإنما أٌضا  على أرض فلسطٌن ألٌس فقط على الصعٌد الخارجً، على فلسطٌن فً األمم المتحدة 

، والتً ٌتوقع أن ٌساهم التؤكٌد علٌها، من وحً القٌم السامٌة المشار إلٌها نفسها بالتصرف بمنطق الدولة،

وفً هذا الظرف بالذات، فً إعادة قضٌة فلسطٌن إلى دابرة االهتمام الدولً من منطلق اعتبار حلها العادل 

 طالما التً والٌؤس والتهمٌش الحرمان حالة عن الناجمة" الرفضوٌة النزعة" علىالفاعل جزءا  من الرد 

السعً الحثٌث لفرض وجود  . كما أن بسط واقع الدولة ٌملًالمنطقة ًف للتطرف مغذٌا   ورٌدا   شكلت

قبل  حتى فة التً ولّى زمنهاالمجح للتصنٌفات الوطن ودونما اي اعتبارمإسسات الدولة فً كافة ارجاء 

ملحا  فً مجال  باتٌضا  واجب فً كل الظروف، ولكنه أ. فهذا حق. وهو حقبة اوسلو اإلنتقالٌةانقضاء 

بما ٌشمل و ،لٌٌن وإرهابهمٌالمستوطنٌن اإلسراب همجٌة نٌنا فً وجهلتوفٌر الحماٌة الالزمة لمواطمن األ

التجمعات السكانٌة الفلسطٌنٌة بمعزل عن تصنٌفات فً كافة  بشكل ربٌسً نشر قوات األمن الفلسطٌنٌة

كٌك بمصٌر كٌاننا فً هذا التوقٌت بالذات وعلى خلفٌة الشك والتش، . ولعل فً مثل هذا اإلجراءاوسلو

  "إنا هنا باقون". أٌضا  رسالة أخرى فً منتهى األهمٌة مفادها الوطنً ووحدة حالنا،

  ملخص تنفٌذي

ساسٌة لمكونات برنامج إجماع وطنً مرحلً ٌحقق الشراكة العناصر األ ألخص تالٌا  سبق،  على ما تؤسٌسا  

وذلك من خالل السعً على صعٌدي التمثٌل الفلسطٌنً وإدارة الشؤن الداخلً، فً تحمل المسإولٌة الكاملة 

من خالل المحافظة على ما نجحت منظمة التحرٌر  تحدٌدا  و ،لتغٌٌبهاال التعددٌة السٌاسٌة لتوظٌف 

عدم قبول من  واالستفادة ، من جهة،جهة حشد الدعم الدولً للقضٌة الفلسطٌنٌةلتحقٌقه فً الفلسطٌنٌة 

فً  هابرنامجبكافة عناصر مكوناتها،  بعض ، وحتى من قبللواء المنظمةوٌة تحت ابل غٌر المنضالفص

  ، من جهة أخرى.اتجاه معالجة ما اعترى مرجعٌات "عملٌة السالم" من تآكل
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إلى أن ٌصبح توسٌع عضوٌة منظمة التحرٌر ممكنا ، سواء من خالل االنتخابات أو أٌة آلٌة موضوعٌة  .7

كممثل شرعً دون تغٌٌر وتحتفظ المنظمة بمكانتها  برنامج منظمة التحرٌر ٌبقىأخرى ٌتم التوافق علٌها، 

 وحٌد للشعب الفلسطٌنً.

كافة  ، الذي ٌضم فً عضوٌتهبصورة عاجلة وتفعٌل هذا اإلطار لالنعقاد اإلطار القٌادي الموحد دعوة. 2

 على نحو ٌجعل من ،ل غٌر المنضوٌة تحت لواء المنظمةفصابل منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة والفصاب

قراراته الجماعٌة فً كافة القضاٌا المتعلقة بالمصلحة الوطنٌة العلٌا جوهر ومضمون القرار الفلسطٌنً 

 منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة مسإولٌة التعبٌر عنه فً كافة المحافل واالتصاالت الدولٌة. تتولىالموحد الذي 

. ال تتطلب عضوٌة الفصابل الفلسطٌنٌة من خارج منظمة التحرٌر فً اإلطار القٌادي الموحد قبولها 3

من  ببرنامج المنظمة. ولكن ٌجدر التنوٌه فً هذا المجال أنه، ومن منظور فلسطٌنً محض، قد ٌكون

 المناسب النظر فً اعتماد اإلطار القٌادي الموحد باإلجماع التزام كافة الفصابل بالالعنف لمدة زمنٌة محددة

بعد تسع سنوات  ،تؤخذ باالعتبار الوقت الالزم إلنجاز إعادة توحٌد المإسسات الرسمٌة والقوانٌن )أي بهدنة(

  .غزة قطاع وإلعادة اعمار ،من االنقسام

وبٌن تارٌخ  على عرضها التزامن بٌن السقف الزمنً للهدنة التً ٌمكن للفلسطٌنٌٌن ان ٌتوافقوا تحقٌق. 4

محدد إلنهاء االحتالل اإلسرابٌلً، مع العمل على ترسٌم مثل هذا التفاهم فً قرار ٌصدر عن مجلس األمن 

ٌة أة اشكاله وتمتنع عن اتخاذ على ان تلتزم إسرابٌل طوال فترة الهدنة بالوقف التام لالستٌطان بكافالدولً، 

على األرض، وبما ٌشمل رفع الحصار عن  دولتهم لبسط واقع ٌنالفلسطٌنٌ سعًجراءات من شؤنها عرقلة إ

 قطاع غزة وكافة أوجه اإلعاقة القابمة فً الضفة الغربٌة، بما فٌها القدس الشرقٌة.
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فة الفصابل وتخوٌلها ألقصى درجة . تشكٌل حكومة وحدة وطنٌة مكونة من قٌادات الصف األول فً كا5

ٌتٌحها القانون األساسً بإعادة بناء وتوحٌد المإسسات واالضطالع بكافة المسإولٌات المنوطة بها على 

 النحو المنصوص علٌه فً القانون.

. االلتزام بإجراء انتخابات حرة ونزٌهة وشاملة خالل فترة زمنٌة تسبق بستة أشهر على االقل نهاٌة 6

االنتقالٌة المشار الٌها أعاله، وضمان أقصى درجة من المساءلة من خالل إعادة انعقاد المجلس  المرحلة

 . وبما ٌشمل التصوٌت على الثقة بالحكومة التشرٌعً الحالً للقٌام بدوره كامال ،

بالحقوق الوطنٌة للشعب  إقرارها المسبقٌة عملٌة سٌاسٌة مع اسرابٌل دون أفً  االنخراط. ال ٌتم 7

، وقبولها بمرجعٌات "عملٌة السالم" المعتمدة دولٌا ، وفً كما عرفتها الشرعٌة الدولٌة، لفلسطٌنً كافةا

 مقدمتها مبادرة السالم العربٌة.

بالوضع الفلسطٌنً الداخلً  نتقاللالفً مجمله إطارا  معقوال  وواقعٌا   أعالهما طرحته  آمل أن ٌمثل جوهر

الى دابرة األمل فً إنهابه على درب تحقٌق المصالحة الوطنٌة الشاملة، وذلك كشرط  االنقساممن واقع 

من   ٌعززنٌل حقوقه وتحقٌق تطلعاته الوطنٌة، وعلى نحو   من اساسً لتمكٌن الشعب العربً الفلسطٌنً

ٌكون  ٌضا  على انأ، األمر الذي ٌعتمد بدوره فرص نجاح مسعى اشقابنا العرب لمساعدتنا فً تحقٌق ذلك

  منطلق كافة مكونات العمل السٌاسً فً فلسطٌن، وإن تعددت الرإى، فلسطٌنٌا  خالصا .


