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هذا الكتاب

■ ي�سكل �سدور كتاب يحمل توقيع نايف حوامتة، حدثًا �سيا�سيًا وفكريًا مميزًا. هذا 
ما اأكدته الوقائع والتجارب، مع اإ�سداراته ال�سابقة، وهذا ما يعيد تاأكيده الكتاب املاثل 

الآن بني اأيدينا.
يحتفل  الوطني،  العمل  ف�سائل  مميز من  لف�سيل  اأمينًا عامًا،  فعدا عن كون حوامتة، 
هذه الأيام بالعيد اخلم�سني لنطالقته املجيدة ]اليوبيل الذهبي[، فهو يف الوقت نف�سه اأحد 
الثانية،  ولدتها  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  اأيديهم  على  ولدت  الذين  التاريخيني  الكبار 
ووحيدًا  �رصعيًا  ممثاًل  موقعها،  احتلت  اأن  اإىل  و�ساق  �سعب  طريق  على  طريقها،  لت�سق 

ل�سعب فل�سطني. 
ف�ساًل عن هذا، واأهميته التاريخية، ي�سجل حلوامتة اأنه اأخرج العمل الوطني الفل�سطيني 
من حالته الرومان�سية والعفوية، اإىل حالته الواقعية الثورية، حني اأطلق، مع رفاقه، يف 
امل�سري  وتقرير  العودة  برنامج  املرحلي،  الربنامج  فل�سطني،  لتحرير  الدميقراطية  اجلبهة 
والدولة امل�ستقلة على كامل الرتاب الوطني الفل�سطيني املحتل بعدوان 5 حزيران )يونيو( 
يف  طرق،  مفرتق  على  و�سعها  الفل�سطينية،  احلالة  يف  زلزال  من  هذا  ومااأحدثه   ،67
واحلقوق  الق�سية  ت�سفية  م�ساريع  وطاأة  حتت  متماوج،  م�سطرب،  اإقليمي  و�سع  ظل 
و�سطب  ماقبل عدوان 67،  اإىل  ال�ساعة  عقارب  واإعادة  وال�سم  الإحلاق  الوطنية، يف 
�سعب فل�سطني من على اخلارطة الإقليمية، وذبح احلركة الوطنية الفل�سطينية على مذبح 
الرومان�سية ال�سيا�سية، والعدمية الربناجمية.وقد جاءت نتائج حرب اأكتوبر)73( لتوؤكد 
واحلقوق  الق�سية  اإنقاذ  يف  ودوره  التاريخية،  و�رصورته  املرحلي،  الربنامج  واقعية 
الوطنية الفل�سطينية، وبناء النطالقة الثانية حلركة املقاومة الوطنية املعا�رصة، بعد مار�سم 

1965/1/1 تاريخ انطالقتها الأوىل.
ومل يكتِف حوامتة بجراأة و�سجاعة تاريخية، وروؤية ثاقبة، باإطالق الربنامج املرحلي، 
والذي  وال�سامل،  اجلامع  الوطني  الربنامج  اأ�سبح  الذي  وهو  تطويره،  على  عمل  بل 
حتت رايته احتلت م.ت.ف، موقعها ممثاًل �رصعيًا وحيدًا ل�سعب فل�سطني، ودخلت اإىل 
ح�سلت،  كما  الزيتون،  غ�سن  الأخرى،  وباليد  البندقية،  بيد،  رافعة  املتحدة،  الأمم 
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موؤخرًا، على مقعدها املراقب يف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة. مرورًا باإعالن ال�ستقالل 
الوطنية تعي�ض  التي مازالت احلالة  ال�سيا�سية الكربى،  يف 1988/11/15، وتداعياته 

خما�سها ال�سيا�سي.

■ ■ ■
لكنها  الكثريين،  ت�سطدم  التي  الثورية،  بواقعيته  ال�سيا�سي  واأدبه  حوامتة  فكر  يتميز 

�سدمة نحو احلقيقة واملواجهة امليدانية بالروح العملية.
اأحد  ي�سكل  يقي  الذي  املبداأ  الفل�سطينية،  الوطنية  احلالة  يف  اأطلق،  من  اأول  فهو 
امللمو�ض«،  للواقع  امللمو�ض  »التحليل  والفكرية  ال�سيا�سية  لروؤياه  الكربى  املرتكزات 
يتحمل  وطني  كزعيم  فهو،  عملية.  بخطوات  التحليل  من  الدوام،  على  واخلروج، 
م�سوؤولية مميزة عن الق�سية واحلقوق الوطنية، ل ميلك الوقت للتلهي برتف التفكري املجرد، 
بل يهدف تفكريه، على الدوام، اإىل خدمة العملية الن�سالية وامل�سرية الكفاحية، ل�سعب 

فل�سطني، ولباقي ال�سعوب العربية.
على يل  يعملون  من  ب�سدة  ينتقد  الإيديولوجيات،  نقا�ض  غمار  يدخل  عندما  وحتى 
عنق احلقيقة، لإخ�ساع الواقع لالإيديولوجيات، بدًل من تطويع الإيديولوجيات ل�سالح 

الواقع، واخلروج منه مبا يقود اإىل تغيريه يف اإطاره الثوري الواقعي.
من هنا، يتميز حوامتة يف حر�سه على دقة التعبري، ول يرى يف الأمر م�ساألة لغوية، 

بل دقة يف بناء املوقف.
فعلى �سبيل املثال، ل يتحدث حوامتة عن الق�سية الوطنية الفل�سطينية، دون اأن يربط 
بينها وبني »احلقوق الوطنية«. فهو يوؤكد على »الق�سية واحلقوق الوطنية« معًا، فبالن�سبة له، 
تاأخذ الق�سية الوطنيةجوهرها وم�سمونها من الإلتزام باحلقوق الوطنية ل�سعب فل�سطني. اإذ 
لي�ست هناك ق�سية وطنية معزولة عن حقوق اأ�سحابها. وهو بذلك ينتقد )بلغة غري مبا�رصة( 
كل الذين يتغنون بالق�سية الوطنية يف �رصاعاتهم اجلانبية، وهم يف الوقت ذاته يلحقون 

اأفدح ال�رصر باحلقوق وامل�سالح الوطنية الكربى لأبناء �سعبهم.
واإك�سابها  ال�سيا�سية  املفاهيم  �سياغة  عن  ال�سياق،  هذا  يف  حوامتة،  يتوقف  ول 
ال�رصورية  احل�سانة  يوفر  ل  الذي  املجرد،  الفكر  عن  بعيدًا  والعملي،  الفعلي  م�سمونها 
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ل�سون هذه املفاهيم ومعانيها.
فالوحدة الوطنية، وهي ق�سية من اأوىل الق�سايا التي يظل مهمومًا بها، ل ينظر اإليها 
القوى،  موازين  بالإعتبار  باأخذ  �سيا�سي،  م�سمون  بال  عددي،  جتميع  كمجرد  حوامتة 
اإحلاق،  حالة  اإىل  الوطنية«،  »الوحدة  تتحول  ل  حتى  ي�ستحقون،  ما  املنا�سلني  ويعطي 
وتبعية، تفتح الباب لكل اأ�سكال التفرد والإ�ستفراد، وتهمي�ض الآخرين واإق�سائهم. فمنذ 
بناء واإ�سالح موؤ�س�سات  اأديرت احلوارات الوطنية الداخلية لإعادة  العام 1972، حني 
م.ت.ف، كان اأول من طرح مبداأ »التمثيل الن�سبي« يف املوؤ�س�سات؛ يف وقت كان فيه 
م�سوهة،  اإنتخابية  قوانني  واإعتماد  لالأقلية،  الأغلبية  اإق�ساء  مبادئ  يعتمد  العربي  املحيط 
ت�سكل بيد احلاكم و�سيلة لر�سم امل�سهد احلزبي وال�سيا�سي وفق اأهدافه. وحتى ل تت�رصب 
هذه الأمرا�ض اإىل احلالة الفل�سطينية )وقد ت�رصب بع�سها بال �سك ومازلنا نعاين تداعياته 
حتى الآن( طرح حوامتة نظام »التمثيل الن�سبي« وفقًا ملعايري ن�سالية، تلبي الواقع اخلا�ض 
اأن  اإىل  الهيمنة،  �سيا�سات  مواجهة  طريقه يف  ي�سق  املبداأ  هذا  وبقي  الفل�سطينية.  للحالة 
اإنت�رص اأخريًا، و�سكل قاعدة را�سخة يف الوعي ال�سيا�سي التنظيمي الفل�سطيني، حتى اإن 
يبني وحدة  اأن  �ساأنه  من  الذي  النظام  اأنه  تقنعهم  الوقائع  بداأت  له،  تعطياًل  النا�ض  اأكرث 
على اأ�س�ض دميقراطية، ل ت�سنعها �سفقات عليا، ول اإتفاقات كوتا، بل ي�سنعها املواطن 
الفل�سطيني، يف �سندوق الإقرتاع، يف اإنتخابات حرة ونزيهة، ومتحررة من املال ال�سيا�سي 

والنتخابي، الزبائنية وامل�سالح الفئوية و�سيا�سة �رصاء  الذمم باخلدمات الفردية.
لل�سعب  اإئتالفيًا  اإطارًا  باإعتبارها  م.ت.ف،  اإىل  حوامتة  ينظر  نف�سه،  ال�سياق  يف 
التنظيمي  الأ�سا�ض  واإىل جانب  والنقابية وغريها.  واملجتمعة  ال�سيا�سية  وقواه  الفل�سطيني 
الأ�سا�ض  وهو  الربنامج،  جانب  هناك  الن�سبي،  التمثيل  نظام  وهو  الإئتاليف،  لالإطار 
الرئي�ض، والذي بدونه، ي�سعف الإئتالف ويتعر�ض ملخاطر عديدة، وتن�سب النزاعات بني 
اأطرافه. لذلك ي�رص حوامتة، على الدوام، على التاأكيد على »منظمة التحرير الإئتالفية« 
وفقًا لربناجمها الوطني، كما اأقرته املجال�ض الوطنية وتوافقات احلوارات الوطنية، ومنها 
وثيقة الوفاق الوطني يف غزة )2006/6/26( وحوار القاهرة يف اآذار )مار�ض( 2005.

■ ■ ■

به  خا�سة  �سيا�سية  مدر�سة  ثوريًا،  واقعيًا  تيارًا  اأ�س�ض  حوامتة  اأن  على  املراقبون  يتفق 
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)وباجلبهة الدميقراطية( يف احلالة الوطنية الفل�سطينية. مدر�سة لها خطابها ال�سيا�سي امل�ستمد 
من برناجمها الوطني. مدر�سة يف البناء التنظيمي الداخلي. ومدر�سة يف ن�سج العالقات 
ووحدة  ق�سيته  ووحدة  ال�سعب  وحدة  هي  مبا  الوطنية،  الوحدة  على  واحلر�ض  الوطنية 
حقوقه. لذلك مل يرتدد يف اأن ي�رصح يوم 1993/9/13 موؤكدًا اأن اأو�سلو ي�سكل اإنقالبًا 
�سيا�سيًا على الربنامج الوطني، وعلى املوؤ�س�سة الوطنية الإئتالفية. وقد اأ�سهب يف �رصح 
يرتدد  الفل�سطينيني، مل  امل�سوؤولني  كبار  اأحد  اأن  حتى  املرتقبة،  وتداعياته  اأو�سلو  خماطر 
يف اأن يعرتف يل، حني اإلتقينا يف اإحدى العوا�سم العربية، اأنه مل يتعرف على املخاطر 
احلقيقية لإتفاق وم�رصوع اأو�سلو اإل من خالل ما كتبه نايف حوامتة )واجلبهة الدميقراطية(.
الباحثني من  العديد من  وكثريًا ما �سكلت موؤلفات حوامتة مرجعًا رئي�سًا من مراجع 
اأ�سحاب �سهادات املاج�ستري والدكتوراه، وكثريًا ما ا�ستقبل مكتبه مئات الأ�سئلة من طلبة 
جامعيني ي�ستعينون باأفكار واآراء ومواقف و�سيا�سات حوامتة، يف اإجناز ر�سالتهم اجلامعية.
ول يقف تاأثري مدر�سة حوامتة ال�سيا�سية والفكرية على احلالة الفل�سطينية. فهي ذات 
اإمتداد عربي ودويل، ميكن تلم�سه يف العديد من مواقف القوى ال�سيا�سية العربية، يف 
اليومية، ووثائق موؤمتراتها الدورية، ويف طبيعة عالقاتها مع حوامتة ومع اجلبهة  بياناتها 
الدميقراطية. تتلم�ض ذلك يف العراق واليمن، واملغرب، وتون�ض، وم�رص، والكويت، 
الأردن، واجلزائر، وامتدادًا حتى البحرين. كما تتلم�ض ذلك من العديد العوا�سم الغربية، 
الالتينية، يف  اأمريكيا  اأنحاء خمتلفة من  واأثينا، وغريها، ويف  باري�ض، ومو�سكو،  منها 
جاليات  تتواجد  وحيث  وغريها،  والربازيل  ونيكاراغوا،  وبوليفيا،  وفنزويال،  كوبا، 

فل�سطينية وتيارات �سيا�سية عربية ي�سارية وتقدمية ودميقراطية.

■ ■ ■

اأن يزيد املكتبة الفل�سطينية  اإ�سافة جديدة، ملوؤلفات حوامتة، من �ساأنه  هذا الكتاب، 
والعربية والعاملية، الي�سارية والدميقراطية، غنى. واأن ي�سكل مرجعًا لكل من يتابع وقائع 

احلالة الفل�سطينية والإقليمية وتطوراتها ■

معت�صم حمادة
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يف اأزمة امل�شروع الوطني الفل�شطيني
)مراجعة نقدية(

-I-

يف  �سعبنا  على  تتوقف  مل  الإ�رشائيلية.  العدوانية  واحلروب  الأعمال  تتوقف  مل   ■
هي  وال�ستات.  اللجوء  واأقطار  غزة  قطاع  الفل�سطينية،  ال�سفة  القد�س،   ،48 اأر�س 
م�ستمرة منذ �سنوات و�سنوات، يف اإطار ال�رشاع الدائر بني �سعبنا وحركته الوطنية، وبني 
والقومية، ومترير  الوطنية  ي�ستهدف حقوقنا  الذي  الإ�ستيطاين،  الإ�ستعماري  الإحتالل 
القتل،  خمتلفة،  باأ�ساليب  املحتلة،  فل�سطني  اأر�س  كامل  بابتالع  ال�سهيوين  امل�رشوع 
اليومية،  حياتهم  وعرقلة  وعزلهم،  ال�سكان  وتهمي�س  الأرا�سي،  م�سادرة  الإعتقال، 
بني  الإنق�سام  وا�ستثمار  غزة،  قطاع  على  الظامل  احل�سار  وفر�س  اقت�سادهم،  وتدمري 
فريقي الإنق�سام يف �سالح م�رشوع »اإ�رشائيل الكربى« التو�سعي، وتفكيك وحدة الأر�س 
وامل�سري بني قطاع غزة وال�سفة الفل�سطينية، وبالتايل، فاإن معركة قطاع غزة هي جزء ل 
يتجزاأ من املعركة الوطنية، بتقرير امل�سري والدولة امل�ستقلة على حدود 4 حزيران)يونيو( 
تواجده كافة،  مناطق  �سعبنا يف  التي يخو�سها  ال�رشقية،  القد�س  1967، وعا�سمتها 

ووفقًا خل�سو�سية كل منطقة.
احلديث عن التهدئة يف القطاع لي�س جديداً، فلقد مت التو�سل اإىل تهدئة مع �سلطات 
العام 2014،  القطاع، �سيف  الوح�سية على  العدوانية  اأعقاب احلرب  الإحتالل، يف 
عرب مفاو�سات غري مبا�رشة، رعتها م�رش ال�سقيقة، واأدارها وفد فل�سطيني موحد، �سم 
ال�سعبية،  اجلبهة  فتح،  الدميقراطية، حركة  اجلبهة  الكربى:  اخلم�س  القوى  ممثلني عن 

حما�س، واجلهاد.
وما ندعو له الآن، اأن تكون هذه التهدئة يف �سياق ا�ستعادة تهدئة العام 2014، التي 
انتهكتها اإ�رشائيل ع�رشات املرات، واأن ت�سكل مدخاًل �رشوريًا لرفع احل�سار الظامل عن 

يف اأزمة امل�رشوع الوطني الفل�سطيني
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قطاع غزة، وتوفري الظروف املنا�سبة لإعادة احلياة �سبه الطبيعية لأهلنا و�سعبنا يف القطاع، 
بعد معاناة مـاأ�ساوية لأكرث من ع�رش �سنوات، دمر احل�سار فيها كل عنا�رش احلياة الب�رشية. 
اإىل جانب الإنق�سام املدّمر الذي دخل عامه احلادي ع�رش، منذ انقالب حما�س ال�سيا�سي 

والع�سكري يف 14 حزيران )يونيو( 2007 حتى يومنا.
ومع  امل�رشية،  القيادة  يف  الأخوة  مع  الأمر  هذا  بحثت  الدميقراطية  اجلبهة  وفود 
جميع الف�سائل الفل�سطينية، ونقلت راأينا بو�سوح. وقد لقي هذا املوقف ترحيب القوى 
الفل�سطينية دون ا�ستثناء، اأي: ل تهدئة جمانًا، بل تهدئة ت�سكل مك�سبًا وطنيًا ل�سعبنا، 
ال�سحي،  وال�رشف  والكهرباء،  املاء،  و�سمان  املعابر،  وفتح  احل�سار  عنه  وترفع 

والإعمار، والدواء، والغذاء، واحلماية الدولية من اجلوع وبحر الدماء.
تقارير الأمم تعلن غزة كما هي الآن اإقليمًا غري قابل للحياة الب�رشية عام 2020.

تنفرد دولة الإحتالل بقطاع غزة وحتاول تكري�س عملية انف�ساله عن اجل�سد الفل�سطيني، 
باتفاق منفرد مع حما�س كما حتاول حكومة اليمني واليمني املتطرف الإ�رشائيلي اأن تثري 

لدينا القلق ال�سديد يف اليومي، اإ�سرتاتيجيًا وعمليًا.
القلق م�رشوع، خا�سة واأن م�ساريع دولة الإحتالل لالإنفراد بقطاع غزة وا�ستغالل 
حالة الإنق�سام لف�سله عن ال�سفة الفل�سطينية وعن القد�س، لي�ست �رصية اأو خافية على 
اأحد، وهي تعلن ب�سكل دائم يف و�سائل الإعالم الإ�رشائيلية وتعلن عنها مراكز البحث 
الإ�رشائيلية، ونحن نتابع هذا كله متابعة دقيقة ويقظة، دون اأن ندخل يف التوج�سات. 
لكننا، يف الوقت نف�سه، منار�س الدور املطلوب منا بكل اأ�سكال املقاومة، على �سعيد 
امليدان،  يف  اجلماهريية  احلركة  اإطار  ويف  الوطنية،  والقوى  الف�سائل  كل  مع  العالقة 
ل�سد الطريق اأمام هذه امل�ساريع، عرب التاأكيد على التم�سك بالربنامج الوطني املرحلي، 
ويف  الوطنية،  وال�رشاكة  الوطنية  القوا�سم  �سقف  حتت  الفل�سطيني،  الوطني  وامل�رشوع 
املوؤ�س�سات،  ويف  امليدان،  يف  املقاومة  عرب  الربنامج،  لهذا  البديلة  احللول  كل  رف�س 
واإىل اأن تتحقق ال�رشوط املنا�سبة لتحقيق هدفنا الإ�سرتاتيجي يف هذه املرحلة: حق تقرير 
امل�سري، والفوز بالدولة امل�ستقلة على حدود 4 حزيران )يونيو( 1967 وعا�سمتها القد�س 
و�سون  و�سمان  الجتماعية  والعدالة  الئتالفية  الوطنية  والوحدة  واحلريات،  ال�رشقية، 

حق العودة ■
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-II-
وحدة ال�شف وال�شراكة الوطنية طريق اخلال�ص، الإنق�شام طريق الف�شل وال�شياع

�رشوط  كاأحد  القطاع،  عن  احل�سار  فك  بني  للربط  دومًا  ونعمل  ننا�سل   ■
التهدئة، وبني ا�ستعادة الوحدة الداخلية واإنهاء الإنق�سام، بني فتح وحما�س. ونرى 
العام  يف  القاهرة،  يف  ال�سامل،  الوطني  احلوار  يف  عليه  التفاق  مت  ما  اأن  جانبنا  من 
م.ت.ف،  يف  التنفيذية  اللجنة  عليه   �سادقت  وما   ،2013 العام  ويف   ،2011
ثم تفاهمات فتح وحما�س يف 2017/10/12 و�سادقت عليها الف�سائل )14 ف�سياًل( 
لإنهاء  املطلوب  الأ�سا�س  ي�سكل  م�رشية،  برعاية  الدوام  وعلى   ،2017/11/22 يف 

الإنق�سام وا�ستعادة الوحدة الداخلية. 
 ،)2018/8/19+18( امل�رشية  القيادة  مع  الأخري  اللقاء  القاهرة، يف  اإىل  وفدنا 
حمل وجهة نظر اجلبهة الدميقراطية، وبجانبنا القوى الوطنية الدميقراطية والليربالية، عماًل 
بقرارات املجل�سني املركزيني ملنظمة التحرير )اآذار/مار�س 2015، وكانون الثاين/يناير 
2018(، واملجل�س الوطني )30 ني�سان/ابريل 2018(، وقرارات الجماع الوطني، 
التوافق  لالإلتزام مبا مت  الطرفني معًا، فتح وحما�س،  ال�سغط على  �رصورة  و�سدد على 
عليه، وعدم طرح �رشوط وا�سرتاطات فئوية خا�سة جديدة، واأكد على �رشورة تغليب 
امل�سالح الوطنية العليا على امل�سالح الفئوية ال�سيقة، والأخذ بالإعتبار الو�سع املعقد الذي 

تعي�سه ق�سيتنا الوطنية.
املحاور  وتدخالت  وحما�س،  فتح  بني  ال�سلطوية،  الفئوية  امل�سالح  �رصاع  اإن 
العوامل  هي  الإ�رصائيلية،   - الأمريكية  والتدخالت  الأو�سط،  ال�رشق  يف  الإقليمية 

الثالثة التي عطلت قرارات واتفاقات الإجماع الوطني.
اإن ت�سكيل حكومة وحدة وطنية �ساملة، لإنهاء الإنق�سامات، وبالتوازي الذهاب 
الكامل،  الن�سبي  بالتمثيل  وال�ستات،  الوطن  يف  موحد  وطني  جمل�ض  انتخاب  اإىل 
عماًل بقانون الإجماع العام 2013، هو اأق�رص الطرق لإنهاء الإنق�سامات والعودة اإىل 
رحاب الوحدة الوطنية والربنامج الوطني املوحد، للخال�س من الإحتالل، وا�ستعمار 
على  املّرة،  وتداعياتها  اأو�سلو  اتفاقات  منذ  اليومي،  يف  املتوا�سل  التو�سعي  الإ�ستيطان 

يف اأزمة امل�رشوع الوطني الفل�سطيني
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مدى اأكرث من 25 عامًا بني 1993- 2019.
الوطنية  احلالة  يف  الأول  القيادي  لالإطار  اجتماع  لعقد  وندعو،  دعونا،  هنا  من 
ورئي�س  ف�سياًل،  ع�رش  لأربعة  العامني  والأمناء  التنفيذية،  اللجنة  ي�سم  الفل�سطينية، 
ت�سكيل حكومة وحدة  على  للتوافق  م�ستقلة،  الفل�سطيني و�سخ�سيات  الوطني  املجل�س 
وطنية وانتخاب جمل�ض وطني جديد، بقوام 350 ع�سوًا )150 يف الداخل + 200 
يف اخلارج( بنظام التمثيل الن�سبي الكامل، يعقد اجتماعه يف مكان يتم التوافق عليه، مبا 
يوؤ�س�س لبناء نظام �سيا�سي جديد، دميقراطي، يطلق الطاقات الكامنة يف �سفوف �سعبنا، 

ملواجهة حتديات املرحلة وا�ستحقاقاتها.
املجل�س الوطني يف دورته الثالثة والع�رشين، يف 30 ني�سان)اأبريل( 2018، والذي 
اتخذ جمموعة  وال�ستات،  الوطن  الربملانية يف  الدميقراطية وكتلتها  اجلبهة  فيه  �ساركت 
مهمة من القرارات، التي ت�سكل اأ�سا�سًا لإ�ستعادة وحدة ال�سف الداخلي، مبا يف ذلك 
الإقت�ساد  يربط  )الذي  الإقت�سادي  باري�ض  وبروتوكول  اأو�سلو  باتفاق  الإرتباط  فك 
اإ�رصائيل، ووقف  الإ�رشائيلي(، و�سحب الإعرتاف بدولة  الإقت�ساد  بعجلة  الفل�سطيني 
اليد  و�سحب  الإ�رصائيلي،  الإقت�ساد  عن  والإنفكاك  الإحتالل،  مع  الأمني  التن�سيق 
العاملة الفل�سطينية من امل�ستوطنات، ووقف التعامل بال�سيكل الإ�رصائيلي، وا�سرتداد 
الإنتفا�سة  وا�ستنها�ض  لالإحتالل،  املدنية  الإدارة  من  والأرا�سي  ال�سكان  �سجل 
الإحادية،  الأمريكية  بالرعاية  الثنائية  املفاو�سات  �سفحة  وطي  ال�سعبية،  واملقاومة 
وبرعاية  امللزمة،  قراراتها  ومبوجب  املتحدة،  الأمم  �سقف  حتت  دويل  موؤمتر  ل�سالح 
لرحيل  ال�رشوط  يوفر  مبا  الدويل،  الأمن  جمل�ض  يف  الع�سوية  دائمة  اخلم�ض  الدول 
ال�رشقية  القد�س  وعا�سمتها  امل�ستقلة،  الفل�سطينية  الدولة  وقيام  والإ�ستيطان،  الإحتالل 
على حدود 4 حزيران 67، و�سمان حق العودة لالجئني، وبالتايل ل تكمن امل�سكلة 

يف املخرجات ال�سيا�سية للمجل�ض الوطني الفل�سطيني.
الوطني،  املجل�س  الربملانية يف  فاإن كتلتنا  الفل�سطيني،  ال�سف  بتوحيد  يتعلق  مبا  اأما 
هي الوحيدة التي طرحت م�رصوع قرار وافق عليه املجل�ض الوطني يف الدورة نف�سها، 
وفق  جديدًا،  جمل�سًا  القادم  املجل�ض  يكون  واأن  الأخرية،  هي  الدورة  هذه  باعتبار 
املوا�سفات وال�رشوط التي �رشحناها اأعاله، وهي املوا�سفات وال�رشوط التي اأكد عليها 



21

الأخ �سليم الزعنون، )اأبو الأديب(، يف م�ستهل اأعمال املجل�ض املركزي الفل�سطيني 
اخلتامي  البيان  عليه  اأكد  كما  موجود،  القرار  اإذن  يوم 2018/8/15.  الله  رام  يف 
للمجل�ض الوطني. املطلوب الآن اأن نبذل اجلهود ال�رشورية لتحويل هذا القرار اإىل فعل 
يف امليدان، ويف الإطار الوطني املوؤقت ملنظمة التحرير. والكرة يف ملعب اللجنة التنفيذية 

يف م.ت.ف. ويف ملعب رئي�سها.
املحزن واخلطري اأن قرارات املجل�سني املركزيني واملجل�س الوطني، ل زالت معطلة 
حتى الآن، بينما حكومة اليمني واليمني املتطرف الإ�رشائيلي، برئا�سة نتنياهو، توا�سل 
تطبيق برناجمها الإ�ستعماري الإ�ستيطاين التو�سعي نحو »ا�رشائيل الكربى«، من »املتو�سط 
حتى النهر«، ل ت�سّيع الزمن يف اليومي. الآن هناك 600 األف م�ستوطن يف ال�سفة و 
250 األفًا يف القد�س ال�رشقية، اأي 850 األف م�ستعمر يف خالل اأكرث من 25 عامًا من 
اإتفاق اأو�سلو 1993-2019. خا�سة واأن حكومة نتنياهو تخطط اأن يتجاوز العدد مليونًا 

من امل�ستوطنني، مع نهاية 2019■
-III-

تعطيل قرارات الإجماع يف مرحلة التحرر الوطني

■ كنا اأول من طرح نظام التمثيل الن�سبي يف ت�سكيل املوؤ�س�سات الوطنية، لأنه اأرقى 
نظام اإنتخابي متثيلي، ي�سمن العدالة والدميقراطية، ويفتح الباب على م�رشاعيه لل�رشاكة 
الوطنية يف هذه املرحلة، مرحلة التحرر الوطني، الآن وحتى تقرير امل�سري والإ�ستقالل 
موؤ�س�سات  والإ�سرتاك يف  الدميقراطية،  العملية  الإنخراط يف  للجميع  ويتيح  والعودة، 
املجتمع  وموؤ�س�سات  م�ستقلة  و�سخ�سيات  �سيا�سية  وقوى  ف�سائل  م.ت.ف،  ائتالف 

املدين، من كل مكونات وتيارات ال�سعب الفل�سطيني يف الوطن وال�ستات.
هذا النظام الإنتخابي هو الذي ينهى حالة الهيمنة والت�سلط والإ�ستبداد والإنق�سام، 
والتفرد والإ�ستفراد والإ�ستئثار. كما تنهي �سلطة احتكار امل�سالح البريوقراطية والطبقية 
ال�سلطوية يف ال�سفة وغزة وال�ستات، واإق�ساء الآخرين، وتهمي�س املوؤ�س�سة ل�سالح الفرد 

اأو ل�سالح طرف دون غريه.
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الإنتخابي  للنظام  الكارثية  النتائج  نعاين  الآن،  حتى  مازلنا  اأننا  ذلك،  على  الدليل 
الإنق�سامي عام 2006، حيث اأدى اإىل وقوع الإنق�سام وال�رشذمة والت�ستت، وال�رشاع 

ال�سلطوي، على الإمتيازات وامل�سالح بني فريقي الإنق�سام، واإ�سعاف احلالة الوطنية.
واملال،  ال�سلطوية  الأجهزة  تدخل  �رصط عدم  الن�سبي،  التمثيل  بنظام  الإنتخابات 
ر�سم  وتعيد  اجلماهريية،  احلالة  �سفوف  يف  احلقيقي  الن�سبي  حجمه  طرف  كل  تعطي 
العالقات  والإختالل يف  القائم  اخللل  وت�سلح  الفل�سطينية،  احلالة  ال�سيا�سية يف  اخلارطة 
للتهرب  لالإ�ستفراد. ولعل هذا ما يدفع احلركتني)فتح وحما�س(  الوطنية، وت�سع حداً 
ت�سكيل جبهة  ا�ستحقاقات  من  وللتهرب  واملحلية،  ال�ساملة  الإنتخابات  اإ�ستحقاقات  من 
وطنية تقوم على التوافقية الدميقراطية، وعلى مبادئ الإئتالف الوطني، املعمول بها يف 
كل حركات التحرر الوطني والتقدم اإىل اأمام، وتوؤ�س�ض لت�ساركية ن�سالية، وفق �سعار 

:»�رصكاء يف الدم.. �رصكاء يف القرار«.
�سيا�سة تعطيل قرارات املجل�سني املركزيني واملجل�س الوطني، تن�سجم اإىل حد كبري 

مع �سيا�سات واأ�سلوب عمل »املطبخ ال�سيا�سي« )مطبخ التفرد والإق�ساء(. 
التوافق  قرارات  اإىل  ت�ستد  ثورية،  ودميقراطية  وطنية  واقعية  الإيجابية  معار�ستنا 
الوطني، وتطالب بتطبيقها، منذ حوار القاهرة يف 2005، و�سوًل اإىل قرارات املجل�س 
بتوافقات وبرامج 2006، و2009، و2011،  الوطني يف 2018/4/30، مروراً 
و2013، و2015، و2017. هذه كلها توافقات وبرامج وقرارات اإتخذتها دورات 
احلوار يف القاهرة ويف غزة ويف رام الله، وعمان، وبريوت، ولأكرث من مرة.  هذه 
القرارات هي التي تخرجنا من اأو�سلو نحو الإ�سرتاتيجية الوطنية البديلة واجلديدة. هذا هو 
حمور اخلالف بيننا وبني القوى ال�سلطوية: برنامج اأو�سلو، الإنق�سام، والرهان على حل 
ما حتمله »�سفقة ترامب«، »اأو اأي عنوان اآخر«، اأما من جانبنا فننا�سل من اأجل العمل 
الوطني، واملجل�سني  التحرر  الوطنية يف مرحلة مهمات  احلوارات  قرارات  تطبيق  على 
قيوده،  من  والتحرر  اأو�سلو«،  من  اخلروج  »ا�سرتاتيجية  ور�سم  والوطني،  املركزي 
ل�سالح برنامج الإنتفا�سة واملقاومة يف امليدان وعلى الأر�س يف الوطن وال�ستات، ونقل 

الق�سية واحلقوق الوطنية اإىل املحافل الدولية.
التحرر  مرحلة  يف  الوطنية  وال�رشاكة  الوحدة  مع  تتناق�س  والإق�ساء  الهيمنة  �سيا�سة 
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الوطني، متت وتتم بالأم�ض والآن واأخذت اأ�سكاًل خمتلفة، منها، على �سبيل املثال، 
ال�سلطة،  خارجية  وزارة  يف  وتذويبها  التحرير  منظمة  يف  ال�سيا�سية  الدائرة  اإلغاء 
الثقافة  دوائر  اإلغاء  رئا�سية،  ومبرا�سيم  ال�سلطة،  رئي�ض  من  فردي  وبقرار  وكذلك، 
العربية، وتغيري  املغرتبني، و�سوؤون الأ�رصى وال�سهداء، والدائرة  والإعالم، ودائرة 
ال�سلطة  العمليات الإحلاقية بوزارات  كل هذه  اإدارة هيئة �سوؤون الأ�رصى وال�سهداء. 
تتم خارج ودون علم  ال�سلطة،  الإداري(، ومبرا�سيم من رئا�سة  الذاتي  )�سلطة احلكم 
 ،1967 احتالل  منذ  قامت  التي  الإئتالفية،  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  وموافقة 
والقرارات  والربنامج  القوا�سم  اأ�سا�س  وعلى  والتوافقية،  والدميقراطية  الإئتالف  على 
التحرر  مرحلة  ق�سايا  حلل  الإختالف  وحق  الإئتالف  حق  قاعدة  وعلى  امل�سرتكة، 
الوطني ومهماتها، هكذا فعلت كل الثورات وحركات التحرر الوطني، التي انت�رشت، 

اأما التفرد والإنق�سام فيوؤدي اإىل الف�سل والدمار الذاتي وال�سياع.
الوطني، هو يف  التحرر  الفل�سطينية يف مرحلة  الوطنية  اخللل الأ�سا�سي يف احلركة 
الربنامج  على   1993/9/13 يف  الر�سمية  القيادة  به  قامت  الذي  ال�سيا�سي  الإنقالب 
ذلك  ومنذ  اأو�سلو.  برنامج  اإىل  منفردة  ذهبت  و  الوطني،  الإئتالف  برنامج  الوطني، 
الوقت والأو�ساع تتفاقم يف احلالة الفل�سطينية، والكوارث تلحق ب�سعبنا وق�سيته وحقوقه 
واآلياته،  والتزاماته  مرتتباته  وكل  اأو�سلو  م�سار  عن  العودة  يف  يكون  واحلل  الوطنية. 

وموؤ�س�ساته، ل�سالح الربنامج الوطني والتزاماته البديلة يف هذه املرحلة. 
النظام  اأو�ساع  تدهور  يف  ت�سارعًا  ن�سهد  تداعياته،  ظل  ويف  اأو�سلو،  وطاأة  حتت 
ال�سيا�سي الفل�سطيني، يف �سوء حتول ال�سلطة الفل�سطينية، بعد 2007/6/14، والإنق�سام 
وتداعياته املدّمرة، من نظام رئا�سي برملاين )برنامج منظمة التحرير الفل�سطينية، القانون 
�سقف  �سلطوي حم�س، يحكم حتت  رئا�سي  نظام  اإىل  الفل�سطينية(،  لل�سلطة  الأ�سا�س 
الإحتالل. قطع النظام ال�سيا�سي �سوطًا ملحوظًا على طريق ا�ستكمال حتويل م.ت.ف 
)كهيئات وموؤ�س�سات( من نظام برملاين، اإىل نظام رئا�سي، اأكرث ت�سلطًا من ت�سلط رئا�سة 
ال�سيا�سي«،  »املطبخ  مزاج  على  املف�سلة  باملرا�سيم  اأي�سًا  هو  يدار  الفل�سطينية،  ال�سلطة 

وم�سلحة َمْن وما ميثل طبقيًا واجتماعيًا و�سيا�سيًا.
اإئتالف  الفل�سطينية )م.ت.ف  التحرير  اأو�ساع منظمة  التحول يف  اإن خطورة هذا 
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ف�سائل وقوى و�سخ�سيات م�ستقلة ولي�ست ف�سياًل اأو حزبًا واحداً(، اأن ال�سيا�سة الر�سمية 
املتبعة حيالها، تقود، بعد ال�سوط الذي قطعته عمليًا، والوقائع امللمو�سة الواردة، اإىل 
اإنهاء م.ت.ف باعتبارها املعقل الأخري، الذي بات من الواجب التح�سن فيه وتطويره، 
اأغرا�سها،  املحدود  الذاتي  الإداري  احلكم  �سلطة  ا�ستنفذت  اأن  بعد  الإنق�سام،  واإنهاء 
املجل�س  قرارات  لتطبيق  الإقرتاحات  لتقدمي  العليا  »اللجنة  و�سفتها  كما  وحتولت، 
»موظفني  اإىل  ال�سلطة  يف  العاملون  حتول  كما  خدمية«،  »�سلطة  جمرد  اإىل  الوطني«، 
لدى الإحتالل«، واإىل »�سلطة بال �سلطة« و »احتالل بال كلفة«، على حد قول الأخ اأبو 
مازن اأمام جمل�س الأمن الدويل يف 2018/2/20. ودورتي اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 

.2018 ،2017
اإن م.ت.ف الإئتالفية، والإنتخابات الربملانية )املجل�س الوطني والرئا�سية، ملنظمة 
التوافقية حلركات  والدميقراطية  الكامل،  الن�سبي  بالتمثيل  الفل�سطينية(  وال�سلطة  التحرير 
اأن  التي يجب  الفل�سطينية،  الوطنية  الوطني، هي املالذ الأخري حلركتنا  الثورة والتحرر 
ي�ستوجب، كاأولوية وطنية،  ما  ال�سامل،  الدميقراطي  الوطني  الئتالف  تكون حا�سنة 
عليه مركز  اأقدم  ما  اإن  اإذ  التمثيلي،  بناءها وتطويرها وتو�سيع طابعها  اإعادة  فتح ور�سة 
القرار الر�سمي مل يعد يقت�رص على تذويب املنظمة يف ال�سلطة، كما كان فيما م�سى، 
بل بات يرمي، بالواقع امللمو�س، اإىل فك واإعادة تركيب ما تبقى من املنظمة، على 
الوطني  الت�سدي  ينبغي  الذي  املو�سوع  خطورة  هنا  ومن  اإنفرادي،  �سلطوي  مقا�س 
الدميقراطي له، باحلزم الوطني وامل�سرتك الالزم يف هذه املرحلة، مرحلة التحرر الوطني 

لتقرير امل�سري والإ�ستقالل والعودة ■

-IV-
�شفقة ترامب يقابلها غياب تنفيذ قرارات موؤ�ش�شات م.ت.ف يف امليدان، وعلى 

الأر�ص، وتدويل الق�شية واحلقوق الوطنية

ترامب(،  )�سفقة  الع�رش  ل�سفقة  الت�سدي  معركة  يف  الوطني،  ال�سعيد  على   ■
الهيئات  قرارات  تعطيل  يف  ال�سيا�سي«  »املطبخ  اإ�ستمر  نتنياهو،  حكومة  و�سيا�سات 
واملوؤ�س�سات الوطنية، مبا فيها قرارات املجل�ض املركزي يف دورتيه )2018+2015( 
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واملجل�ض الوطني )2018/4/30(، والرهان على اإمكانية الو�سول اإىل »حل ما«، اأيًا 
واملوؤمتر  الدولية،  ال�رشعية  قرارات  مرجعية  ]وخارج  الثنائية  باملفاو�سات  عنوانه،  كان 
الدويل، برعاية الدول اخلم�س دائمة الع�سوية يف جمل�س الأمن الدويل واإ�رشاف الأمم 
املتحدة[، ومبوجب خطاب رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية، الأخ اأبو مازن، وما بات ي�سمى 
»حل  اإىل  الو�سول  اإمكانية  وعلى   ،»2018/2/20 الأمن  جمل�س  يف  الرئي�س  »روؤية 
اإقليمي« يتقرر على طاولة املفاو�سات الثنائية، برعاية عدد من الدول، دون موؤمتر دويل 
بقرار من الأمم املتحدة، ومرجعية قرارات ال�رشعية الدولية ال�سيا�سية والقانونية، برعاية 

الدول اخلم�س الكربى يف جمل�س الأمن الدويل وا�رشاف الأمم املتحدة.
يف  فل�سطني،  لتحرير  الدميقراطية  للجبهة  ال�سيا�سي  للمكتب  بيان  يف  دعونا 
ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  رئي�ض  بح�سور  �سامل،  وطني  حوار  اإىل   ،2018/8/11
التحرير الفل�سطينية، للتوافق على خمرجات دورة املجل�ض املركزي 2018/8/15، 
الدوران يف  ل�سيا�سة  حد  وو�سع  ال�سحيحة،  ال�سكة  على  الإنقاذ  عربة  و�سع  ت�سمن 
الدائرة املفرغة، و�سيا�سة الأبواب الدوارة، و�سيا�سة تعطيل قرارات الإجماع الوطني، 
عرب الإحالت املتكررة اإىل جلان للدرا�سة وغريها. مبا يف ذلك، وب�سكل خا�ض، القرار 
بالإجماع،  عليه  و�سوت  الوطني،  املجل�ض  اإىل  الدميقراطية  اجلبهة  به  تقدمت  الذي 
برفع الإجراءات الظاملة بحق قطاع غزة خالل 24 �ساعة كحد اأق�سى. غري اأن هذه 
الدعوة مل جتد جتاوبًا من قبل القيادة الر�سمية، والقرار مازال معطاًل حتى الآن، والو�سع 
الوطني،  الإجماع  قرارات  تعطيل  يف  الإمعان  �سيا�سة  ظل  يف  عليه،  هو  ما  على  باٍق 
وتداعيات فتح الأبواب ملزيد من التدهور، خا�سة يف ظل اأو�ساع �سيا�سية هي من الأكرث 

خطورة يف تاريخ ق�سيتنا وحركتنا الوطنية املعا�رشة.
مبوجب  م.ت.ف،  لـ  التمثيلي  املوقع  تعزيز  على  العمل  على  حري�سني  �سنبقى 
و�سوًل   ،)2005( القاهرة  يف  الوطني  احلوار  موؤمتر  منذ  الوطني  الجماع  قرارات 
اإىل تفاهمات القاهرة )2017/11/22(، مروراً بجولت احلوار الوطني يف العا�سمة 
امل�رشية )2009+2011+2013(، وخمرجات اإجتماع اللجنة التح�سريية يف بريوت 

)كانون الثاين/يناير/2017(. 
قرارات  تعطيل  على  واإ�رشارها  الفل�سطينية،  الر�سمية  القيادة  موقف  واأمام  لذلك، 
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يف  اأكرث  والتوغل  وتهمي�سها،  الوطنية،  واملوؤ�س�سات  والهيئات  الوطني،  الجماع 
اإ�سعافها، وحر�سًا منا على �سون النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني، اإتخذنا قراراً مبقاطعة دورة 

املجل�س املركزي الـ 29 يف رام الله يف 2018/8/15، وعدم امل�ساركة يف اأعمالها.
اإن الن�سال لإ�سالح املوؤ�س�سة الوطنية من داخلها، ويف امليدان، واإخراج م.ت.ف 
بنداً  �سيبقى  اأو�سلو،  اإتفاق  فيه  ح�رشهما  الذي  ال�سيا�سي،  املاأزق  من  الوطنية  والق�سية 
اإىل  والليربالية،  الدميقراطية  الوطنية  القوى  وبجانبنا  اجلبهة،  اأعمال  جدول  مقدمة  يف 
اأو�سلو  م�سار  من  اخلروج  »اإ�سرتاتيجية  ل�سالح  الفا�سلة،  الرهانات  �سفحة  تنطوي  اأن 
املقاومة  ا�سرتاتيجية  ل�سالح  الكارثية،  وتداعياته  املدّمر  الإنق�سام  واإنهاء  وتداعياته«، 
والإنتفا�سة يف امليدان، ويف املحافل واملنظمات الدولية وعزل دولة اإ�رشائيل واإنهاء رعاية 
الوليات املتحدة وا�سقاط م�رشوعها الأحادي امل�سمى »�سفقة القرن«،  واخلال�س من 

الإحتالل والإ�ستيطان الإ�ستعماري.
املوؤ�س�سة  »غياب  يف  يتمثل  الراهنة  الفل�سطينية  احلالة  يف  اخللل  واحدة:  وبكلمة 
الوطنية اجلماعية واجلامعة«، اأي »غياب الدميقراطية التوافقية الئتالفية، وتعطيل بناء 
املوؤ�س�سات الوطنية بالإنتخابات بقانون التمثيل الن�سبي الكامل التوحيدي، يف مرحلة 
التحرر الوطني«. بنينا زعامات كبرية، ف�سائل وقيادات حتت �سقف برامج القوا�سم 
امل�سرتكة والإئتالف، جاء اأو�سلو وتداعياته واأنتج اإنق�سامًا �سيا�سيًا يف ال�سف الفل�سطيني 
ومنظمة التحرير، ثم جاءت اإنتخابات املجل�س الت�رشيعي الثاين لل�سلطة الفل�سطينية بقانون 
قوائم ال�سوت الأكرثي الإنق�سامي، والدائرة الفردية على م�ستوى املحافظات يف ال�سفة 
والقد�س وقطاع غزة ما اأدى اإىل الإنقالب امل�سلح وال�سيا�سي حلما�س )2007(، واأنتج 

انق�سامًا مدمراً، يعرتف الأن ا�سحابه واجلميع اأنه »مدمر«.
نتائج �شفقة ترامب، وتعطيل تنفيذ قرارات موؤ�ش�شات م.ت.ف، والإنق�شام املدمر

على  تتم  ت�سوية  عملية  اأمام  نقف  و�سعوبًا،  دوًل  والعرب،  الفل�سطينيني  نحن 
الأر�ض خطوة خطوة، يف اإطار تطبيق »�سفقة ترامب«. من القد�ض، اإىل الإ�ستيطان، 
عليها  املايل  احل�سار  وفر�ض  الغوث،  وكالة  �سطب  حماولت  اإىل  العودة  حق  اإىل 
وعلى ال�سلطة الفل�سطينية )دون اأن تتوقف الوليات املتحدة ووكالة املخابرات املركزية 
دولر  مليون  دفع 100  توا�سل  اأنها  وا�سنطن  اأعلنت  فقد  الأمنية،  الأجهزة  دعم  عن 
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�سنويًا لالأجهزة الأمنية يف ال�سلطة الفل�سطينية(. هذه كلها خطوات تندرج يف اإطار تطبيق 
الت�سوية الإ�رصائيلية - الأمريكية لت�سفية الق�سية واحلقوق الوطنية الفل�سطينية.

باملقابل، مازالت قيادة ال�سلطة تعطل قرارات املوؤ�س�سات الوطنية، وتكتفي باملعار�سة 
امليدانية،  الإجراءات  على  للرد  الأر�ض  على  واحدة  خطوة  تتقدم  ول  ال�سيا�سية، 
)املجل�سني  الوطنية  املوؤ�س�سة  قرارات  ر�سمتها  كما  م�سادة  وخطوات  باإجراءات 
باأو�سلو  الإرتباط  فيها فك  مبا  الوطني(  قرارات الجماع  الوطني،  املجل�س  املركزيني، 
وبروتوكول باري�س الإقت�سادي، و�سحب الإعرتاف بدولة اإ�رشائيل اإىل اأن تعرتف بدولة 
ووقف  ال�رشقية،  القد�س  وعا�سمتها   1967 حزيران)يونيو(   4 حدود  على  فل�سطني 

التن�سيق الأمني مع دولة الإحتالل.
ل ميكن الت�سدي ل�سفقة اإدارة ترامب وعمليات التو�سع الإ�ستعماري الإ�رشائيلي، 

والتم�سك يف الوقت نف�سه باإتفاق اأو�سلو وتداعياته املرة.
وعدم جتاوز الإنق�سام املدّمر، يكبد �سعبنا وحقوقه الوطنية خ�سائر كربى. اإنه دمار 
الإ�ستعماري  والإ�ستيطان  الإحتالل  فهو  الأكرب  الرابح  اأما  الوطنية،  وال�رشاكة  للوحدة 

الإ�رشائيلي.
اأن »�سفقة ترامب« ل تطال الق�سية الفل�سطينية فقط، بل وكذلك تعمل  ف�ساًل عن 
على اإعادة ر�سم الو�سع اجليو�سيا�سي للمنطقة كلها، والعبث باأو�ساع دولها، وم�سالح 
�سعوبها وثرواتها وم�ستقبلها، ما يجعل م�سوؤولية الت�سدي لل�سفقة واجبًا رئي�سيًا على عاتق 
احلركة الوطنية الفل�سطينية وجماهري �سعبنا، وكذلك بامل�ستوى نف�سه، واجبًا على الدول 
وال�سعوب العربية ،عماًل بقرارات ال�رشعية الدولية، وقرارات القمم العربية وامل�سلمة، 
وقرارات وقف اأي �سكل من اأ�سكال التطبيع ال�رشي والعلني مع دولة الإحتالل الإ�رشائيلي 

التو�سعي يف فل�سطني واجلولن ال�سوري ومزارع �سبعا اللبنانية. 
وعلى عاتق الأحزاب العربية، الوطنية والتقدمية والدميقراطية والي�سارية والليربالية، 
وبهذا  ترامب.  ل�سفقة  الت�سدي  واجب  يقع  العربية،  ال�سعبية  احلركة  مكونات  وكل 
نقطع الطريق على هذه »ال�سفقة«، ونعزل دولة اإ�رشائيل، وننزع ال�رشعية عن الإحتالل، 

ون�سون ثروات �سعوبنا، واإ�ستقاللها وكرامتها الوطنية والقومية والإن�سانية.

يف اأزمة امل�رشوع الوطني الفل�سطيني



28

اأزمة امل�رشوع الوطني الفل�سطيني

لي�ست هي املرة الأوىل التي جتابهنا م�ساريع اأمريكية - اإ�رشائيلية. على القوى الوطنية 
تنظم  اأن  والعربية،  الفل�سطينية  احلالتني  يف  وغريها،  والليربالية  والي�سارية  والدميقراطية 
التو�سعي  والإ�ستعماري  وخماطره،  الأمريكي  امل�رشوع  حقيقة  تدرك  واأن  �سفوفها، 
يف  القوة  عنا�رش  لإ�ستنها�س  ال�رشورية،  الظروف  توفر  واأن  وخماطره،  الإ�رشائيلي 
لتتخذ  العربية،  الأنظمة  ال�سغط على  الفل�سطينية والعربية، مبا يف ذلك  ال�سعبية  املقاومة 
الظهران  قمة  اآخرها  العربية،  القمم  بقرارات  عماًل  العربية،  احلقوق  ي�سون  موقفًا، 
)2018( يف العربية ال�سعودية، التي اأطلقت على نف�سها »قمة القد�س«. اإن �سون احلقوق 

العربية والفل�سطينية ي�ستدعي و�سع »الآليات العملية« لتطبيق قرارات القمة العربية.
ت�ستطيع املقاومة ال�سعبية العربية اأن تفعل الكثري، لذا ندعو لتح�سيد قوى ال�سعب، يف 
بناء جبهات وطنية عري�سة، وفق خ�سو�سيات وم�سارات التطور يف بلدانها، وجبهة 

وطنية قومية وا�سعة، على القوا�سم امل�سرتكة بني كل القوى ال�سعبية العربية ■
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■ اإ�سرتاطات اإدارة ترامب تتنا�سل وترتاكم، اأخطرها واأكربها »العرتاف بالقد�ض 
دافو�س  منتدى  يف  ترامب،  اإعالن  ثم   ،2017 دي�سمرب   6 يف  لإ�رصائيل«  عا�سمة 
الت�سوية مت  اإطار  »القد�ض خارج  اأن  نتنياهو،  وبح�سور  العاملي، يف 2018/1/25، 
�سطبها عن طاولة املفاو�سات« واأ�ساف يف اإطار الرتغيب والرتهيب معًا »املفاو�سات على 

الطاولة، املال على طاولة املفاو�سات، واذا مل ياأِت الفل�سطينيون فال مال«.
للحقوق والكرامة  اإهانة  اإنها  تتوقف،  العربية ل  �سعبنا والدول  ترامب على  �رشوط 
الإ�ستعمار  وتو�سع  القد�س  و�سم  تهويد  اإجراءات  بينما  والدولية،  والعربية  الفل�سطينية 
الإ�ستيطاين وتدفق ال�سالح واملال لدولة الإحتالل التو�سعي الإ�رشائيلي، كلها على قدم 

و�ساق دون توقف.
الإ�سرتاطات الأمريكية، مثل �سطب حق الالجئني بالعودة وفق قرار الأمم املتحدة 
194 من طاولة املفاو�سات، واإلغاء الإلتزامات املالية الأمريكية اإزاء ال�سلطة الفل�سطينية، 
واإغالق مكتب م.ت.ف يف وا�سنطن، كلها �سغوط على دول اخلليج والدول العربية 

جميعًا للتطبيع مع دولة اإ�رصائيل. وحبل ترامب على اجلرار.
الإ�ستيطان  من  املزيد  لرتكاب  لالإحتالل  اأخ�رص  �سوء  هي  الأمريكية  ال�رشوط 
الإ�ستعماري، وجرائم احلرب، واجلرائم �سد الإن�سانية واتباع ال�سيا�سات العن�رشية بحق 
�سعبنا يف ال�سفة الفل�سطينية والقد�س وقطاع غزة، واجتاه املجتمع العربي الفل�سطيني داخل 

اإ�رشائيل.
 اإن ال�رشوط الأمريكية تطالب بوقف اأي حتركات ر�سمية فل�سطينية، بوقف التحرك 
جرائم  �سد  �سكاوى  تقدمي  عدم  وخا�سًة  الدولية،  املحافل  والدبلوما�سي يف  ال�سيا�سي 
املتحدة  العودة لالأمم  اإىل الإمتناع عن  اإ�سافة  الدولية«،  ـِ »حمكمة اجلنايات  ل اإ�رشائيل 
مب�ساريع القرارات الثالثة: قرار الت�سويت على الع�سوية العاملة لدولة فل�سطني، بالبناء 

يف اأزمة امل�رشوع الوطني الفل�سطيني



30

اأزمة امل�رشوع الوطني الفل�سطيني

على قرار الأمم املتحدة 67/19 عام 2012 بالع�سوية املراقبة، والقرار الثاين الت�سويت 
على م�رشوع قرار عقد موؤمتر دويل لل�سالم، مبرجعية قرارات ال�رشعية الدولية، ورعاية 
الدول اخلم�س دائمة الع�سوية يف جمل�س الأمن الدويل، والثالث الت�سويت على م�رشوع 
قرار دعوة الأمم املتحدة حلماية اأر�س و�سعب فل�سطني بقوات دولية، والتوافق على عدم 

الإن�سمام ملوؤ�س�سات الأمم املتحدة. 
ال�رشوط الأمريكية تعني اإمعان احلكومة اليمينية املت�سددة والعن�رشية برئا�سة نتنياهو، 
يف اإ�ستكمال خمططات الدولة الإحتاللية الفا�سية يف منهجيتها املتعددة الألوان، منهجية 
الدولة العن�رصية، للتفرغ لربناجمها يف اإبتالع الأر�ض الفل�سطينية، طاملا اأن الإ�ستيطان، 
يف راأي الإدارة الأمريكية الراهنة، ل مينع من موا�سلة املفاو�سات العقيمة والعبثية على 
اجلانب الفل�سطيني، وتعزز دورها الإقتالعي والإق�سائي العن�رشي، يف جوهر طبيعتها 
واإبقاء  لفل�سطينيني،  خا�سة  ملكية  اأرا�سي  على  الإ�ستيالء  »ت�رشعن«  وهي  ون�ساأتها، 
الإ�ستيطان ركيزة »الت�رصيع« الإحتاليل، ويف جوهر طبيعته واأهدافه، واإ�رصائيل ذاتها، 
الربيطانية  الكولونيالية  مع  م�سوهة  اإ�ستيطانية  اإ�ستعمارية  نتيجة ولدة  ون�ساأت  اإنبثقت 
بتق�سيم واقت�سام  العاملية الأوىل،  يف فل�سطني، ووعد بلفور 1917، ونتائج احلرب 
العامل الثالث، بني الإمربطوريات الكولونيالية الربيطانية والفرن�سية يف امل�رشق واملغرب 
العربي، اإىل جانب الإمربيالية الأمريكية ال�ساعدة يف منطقتنا )فل�سطني والبالد العربية( 
و�سعوب ودول العامل الثالث. قامت دولة اإ�رشائيل باملجازر واحلديد والدم والنار، لذلك 
ندعو ال�سلطة الفل�سطينية لعدم الرهان على امل�رشوع الأمريكي، وتنفيذ قرارات املجل�ض 
املركزي ملنظمة التحرير يف )15 كانون الثاين )يناير( 2018( )ي�سم ف�سائل املقاومة 
الق�سية  وتدويل  ال�سعبية،  املقاومة  وا�ستنها�س  الوطنية(،  وال�سخ�سيات  والنقابات 
واحلقوق الوطنية الفل�سطينية، ونقل ملف الإ�ستيطان من جديد ملجل�س الأمن الدويل، 
بوقف  املجل�ض  باجماع  )دي�سيمرب( 2016،  الأول  كانون  القرار 2334 يف  وفق 
ال�ستيطان بالكامل، وتنفيذه وفق البند ال�سابع ليثاق الأمم املتحدة، وتقدمي ال�سكاوى 
اإىل »حمكمة اجلنايات الدولية«. �سد جرائم القتل والإغتيالت يف القد�س وال�سفة، 

واحلرب العدوانية الإ�رشائيلية على قطاع غزة عام 2014 وفر�س احل�سار عليه.
الإ�ستيطان  ف�سول  م�ساهدة  ميكن   ،1948 اأيار)مايو(  يف  اإ�رشائيل  تاأ�سي�س  منذ 
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املتعاقبة  حكوماتها  األوان  اإمتداد  وعلى  العن�رشية،  الدولة  منهجية  يف  املتكاملة  املتعددة 
ا�ستنزاف الأر�ض،  اأ�سكاًل واأ�ساليب متعددة من  اتخذ  ومنذ احتالل عام 1967، 
اأن  بالرغم من  الواقع«،  يقع »الأمر  حتى  الزمن،  املماطلة لك�سب  ثم  الت�سويف  وعرب 
الدولية، من  والأعراف  الدويل  القانون  ملبادىء  وفقًا  يعترب جرمية حرب،  الإ�ستيطان 
يونيو(  الرابع من حزيران)  على حدود  للحياة  قابلة  فل�سطينية  قيام دولة  تعطيل  اأهدافه 
التي مت ك�سفها يف  الإ�رشائيلية  ال�رشوط  القد�س، وهذه واحدة من  1967 وعا�سمتها 
ا�سرتاطات اإ�رشائيل على الوليات املتحدة، لإ�ستئناف املفاو�سات، باأن كامل فل�سطني 
التاريخية من النهر اإىل البحر، ل مكان فيها لدولة فل�سطينية م�ستقلة قابلة للحياة، وعموم 
بالقد�ض  ترامب  اإعرتاف  الكربى«، وخا�سة  »اإ�رشائيل  اإىل  تعود  الأر�س  هذه  مرجعية 
املحتلة موّحدة عا�سمة ل�رصائيل )وت�سم القد�س العربية ال�رشقية املحتلة عام 67( ونقل 

ال�سفارة المريكية من تل اأبيب اإليها.
وقرارات  الفل�سطينية،  وال�سفة  ال�رشقية  القد�س  اأر�س  على  اجلارية  العملية  الوقائع 
�سلطات  تغول  اإىل  اليومي،  يف  ت�سري،  التو�سعية،  اإ�رشائيل  بجانب  الأمريكية  الإدارة 
 - الإقتالع   - الق�رشي  العرقي  بالتطهري  الفا�سية،  الدولة  منهج  العن�رشي،  الإحتالل 
و�سل  وقد  الفل�سطينيني،  ملنازل  الوا�سعة  الهدم  اأعمال  عن  ف�ساًل  الفل�سطيني،  للوجود 
اإىل مراحل خطرية، مايوجب ال�سلطة الفل�سطينية وقف اأي رهان واأوهام على امل�رشوع 
الوطني  الجماع  قرارات  تنفيذ  جانب  اإىل  الإنتظارية،  ال�سيا�سة  ومغادرة  الأمريكي، 
التحرير )2015/3/5، 2018/1/15( واملجل�س  ملنظمة  املركزي  املجل�س  وقرارات 
واحلقوق  الق�سية  وتدويل  ال�سعبية،  املقاومة  وا�ستنها�س   ،)2018/4/30( الوطني 
الوطنية الفل�سطينية، ونقل ملف الإ�ستيطان اإىل »حمكمة اجلنايات الدولية«، واإىل جمل�س 

الأمن ■
-II-

الذي  ترامب،  اإدارة  مع  بداأت  اجلديدة،  الأو�سط  ال�رشق  اأحداث  تداعيات   ■
انتخابه:  عند  اأعلن  حني  بداأ  اإ�رشائيل  تفعله  عما  عينيه  ويغم�س  الآخرين،  مبهاجمة  بداأ 
على  املتحدة  الوليات  عقدته  اإتفاق  اأ�سواأ  هو  اإيران )1+5(،  مع  النووي  »الإتفاق  اإن 
يوؤخر  باأنه  موقعوه  واأفاد   ،2015 عام  عقد  الذي  الإتفاق  بذلك  ويق�سد  الإطالق«، 
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الربنامج النووي الإيراين 15 عامًا. وقعته كل من بريطانيا وفرن�سا واأملانيا، ف�ساًل عن 
رو�سيا وال�سني واإيران، واأ�رشفت عليه الأمم املتحدة، ووكالة »الطاقة الذرية الدولية، 
ملنع اإنت�سار ال�سالح النووي«، التي قدمت تقاريرها لحقًا توؤكد اإلتزام اإيران بالإتفاق، 
حتى ما بعد مهاجمة ترامب له. ف�ساًل عن ت�رشيحات ترامب وتهديده »بتدمري« كوريا 
توازي  نووية  تر�سانة  يانغ ل متلك  بيونغ  ال�ساروخية.  توقف جتاربها  اإذا مل  ال�سمالية، 
تر�سانة الدولة النووية الأمرييكية العظمى، واآخر جتاربها متت على قنبلة هيدروجينية، من 
النوع الذي القته الوليات املتحدة على اليابان يف ناغازاكي، يف عام 1945 ، فاأعلنت 

اليابان ا�ست�سالمها وتوقفت احلرب.
ال�سالح  يف  املتخ�س�سة  والإعالمية،  الدولية  البحث  ومراكز  املعطيات،  ت�سري 
منه،  راأ�س  اآلف  �سبعة  واأنها متلك  النووي موجود يف رو�سيا،  ال�سالح  اأن  النووي، 
اأنظمة عربية  وال�سني )260(، وبريطانيا )215( وباك�ستان )140( وقنبلتها و�سفتها 
الذرية  القنبلة  اأنها  على  مالياً،  م�رصوعها  ودعمت  الإ�سالمية«،  الذرية  »القنبلة  اأنها 
الإ�سالمية، التي تقابل النووي اليهودي. �رصحنا حينها اأن القنبلة الذرية، �سالح الدمار 
ال�سامل امل�ساد للحياة، ل دين له ول مذهب. فلو وقعت باأيدي �رشيرة جمرمة، لكان 
وحت�سني  حلماية  الدفاع  يف  البع�س  ي�ستعملها  اإرهابية.  لأغرا�س  ا�ستخدامه  املمكن  من 
جمتمعه ونظامه من الأخطار املحدقة به، اأي خوفًا من رياح التغيري. فالقنبلة هي القنبلة 
اأو  بوذية  ول  كاثوليكية،  اأو  اأردثوذك�سية  ول  بروت�ستانية،  لي�ست  هي  املو�سوفة. 
وفق  ال�سامل،  للتدمري  هي  بل  لها،  مذهب  ول  اإ�سالمية  ول  كونفو�سية  اأو  هندو�سية 

امل�سالح والهيمنة الأمرباطورية اأو الإقليمية املحلية.
م�سلم،  الكالم«، وهو عامل  »اأبو  عليها  اأ�رصف  نووية،  تر�سانة  اأي�سًا  الهند متلك 
اأكرث  لديها  حرج  ول  حدث  النووية  اإ�رصائيل  وعن  الدميقراطية.  للهند  رئي�سًا  اأ�سبح 
من 200 راأ�ض نووي. بداأ برناجمها النووي عام 1956، وفق م�سالح كولونيالية 
فرن�سية، وا�ستعمارية تو�سعية اإ�ستيطانية اإ�رصائيلية، وحتى هذا اليوم فاإن قنابلها النووية 
املتعاقبة  اإداراتها  برعاية  عليها  حازت  اأمريكية،  تكنولوجيا  من  م�رشوقة  و�سواريخها، 
بينما  الأو�سط،  ال�رشق  منطقة  عموم  اإرهابها يف  متار�س  عنها، وهي  عيونها  وتغمي�س 
تعلن اإيران للمالأ، ومعها »وكالة الطاقة الذرية« اأن برناجمها �سلمي. ويف الوقت نف�سه 
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اأر�ض فل�سطني، بل  اإ�رصائيل، قامت على  تغم�ض الوليات املتحدة عينيها عن كون 
من 2018(،  بدءاً  �سنوات  لع�رش  �سنويًا  دولر  مليار   3.8( وال�سالح  باملال  وتدعمها 
كما تغم�س عينيها عن ائتالف حكومي فا�سي ]الليكود والبيت اليهودي واإ�رشائيل بيتنا 
الذي ان�سحب لحقًا على خلفية العدوان الفا�سل على قطاع غزة يف منت�سف �سهر ت�رشين 
امل�ستوطنني  اليهودي[ ووراء هوؤلء، جماعات  التوراة  الثاين)نوفمرب( 2018، واإحتاد 
لي�ست  وهي  عن�رشية،  مافياوية  ع�سابات  مواجهة  يف  يقف  برمته  العامل  امل�ستعمرين. 

اأحزابًا تقبل التعاي�س الإن�ساين امل�سرتك.
بها  يزور  مرة  كل  يف  نتنياهو،  بنيامني  هو  حرب،  جمرم  ترامب؛  دونالد  يقابل 
واأن  للتفتي�س،  اإ�ستعدادها  الدوام  فتعلن على  اإيران  اأما   املتحدة.  الوليات  الأخري  هذا 
برناجمها النووي �سلمي، يهدف اإىل كهربة البالد خدمًة لت�سنيعها. نحن ن�سجع القاهرة 
يف تعاقدها مع مو�سكو لبناء مفاعالت نووية لالأغرا�ض ال�سلمية، وكذلك كان من 
الأجدى للمملكة العربية ال�سعودية ودول اخلليج العربي اأن تبداأ العمل على اإن�ساء برنامج 
نووي �سلمي، من اأجل النه�سة يف الطاقة والت�سنيع التكنولوجي. نت�ساءل ما هي فائدة 
اإختبار تربة املريخ يف الزراعة، مبا يكلف مليارات الدولرات)؟!(، ونحن مل نزرَع تربتنا 

على اأر�س فل�سطني والبلدان العربية من اخلليج العربي حتى املغرب.
فقامت  بورتوريكو«،  م�ساعدة  ي�ستطيع  »ل  اأنه:  ترامب  الرئي�س  �رشح  واأن  �سبق 
�سي�ساعدها  »اأنه  و�رشح  عاد  ثم  قربه،  وبورتوريكو  تقعد،  ومل  عليه  الإحتجاجات 
الرئي�س  البحار.  وبينه حميطان من  وبيننا  منطقتنا،  يتوقع من هم يف  فماذا  ب�رشوط«، 
ترامب يريد اإلغاء »برنامج الرعاية ال�سحية« الذي �سّمي با�سم وا�سعه »برنامج باراك اوباما« 
لأنه ي�ساعد ع�رشات املاليني الأمريكيني، ممن ي�سكون الفقر وت�سملهم بالرعاية ال�سحية. 
الرئي�س ترامب امللياردير، يف برناجمه اخلا�س، يخدم الأثرياء الذين يدفع لهم كل يوم 
لإغاثة  املتحدة  الأمم  يقطع عن وكالة  بينما  املتحدة،  للوليات  رئي�سًا  له  اإنتخابهم  ثمن 

وتعليم الالجئني الفل�سطينيني )الأونروا( 260 مليون دولر �سنويًا.
هذه القرارات املت�سارعة ت�سغط يف اليومي على الق�سية واحلقوق الوطنية الفل�سطينية. 
دفعت بها اإىل اخللف يف جدول الولويات العربية وال�رشق اأو�سطية والدولية، وتقدم 
لإدارة ترامب ودولة الإحتالل الإ�رشائيلي التو�سعي الإ�ستيطاين اأ�سلحة واليات ملحا�رصة 
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الوقت  يف  الالجئني.  وعودة  والدولة  امل�سري  بتقرير  الوطنية،  �سعبنا  حقوق  وم�سادرة 
ودولة  ترامب  اإدارة  اأعمال  على جدول  مطروحًا  لي�ض  اأنه  بو�سوح  ونلم�س  نرى  نف�سه 
الدولية،  والرعاية  ال�رصعية  قرارات  ومرجعية  �سقف  حتت  �سيا�سية  حلول  الإحتالل 
لي�ض مطروحًا »دولتان« على حدود 4 حزيران 67، ول دولة واحدة »لكل مواطنيها 

على قدم امل�ساواة«.
اإ�رشائيل تطرح »دولة ا�رصائيل الكربى من بحر املتو�سط اإىل نهر الأردن« والإدارة 
المريكية تطرح »موؤمترًا اقليميًا بني اإ�رشائيل ودول عربية وال�سلطة الفل�سطينية، يبداأ بتطبيع 
العالقات العربية – الإ�رشائيلية، بالإنفراد الأمريكي«، اأن يكون للفل�سطينيني حكم ذاتي 
لل�سكان بدون �سيادة على الأر�ض، واأن تكون ال�سيادة على الأر�س يف القد�س وال�سفة 

لإ�رشائيل الكربى، يف اإطار فيدرايل مع الأردن، اأما غزة فتلقى على اأكتاف م�رش ■
-III-

■ الإنق�سام الفل�سطيني والعربي والإقليمي عامل �سلبي ومدّمر على الق�سية الفل�سطينية، 
يوؤدي اإىل تراجعها، وحتويلها اىل خرب حدثي اأمني اأي كحوادث ال�سري، والفي�سانات، 
باتت  الر�سمية،  العربية. وبع�س الأنظمة  امليديا وبع�س الأنظمة  تتعامل معها بع�س  كما 
تتخلى يومًا بعد يوم عن فل�سطني، اأر�سًا و�سعبًا وق�سية مقد�سة. نحن ن�سهد �سيا�سات 
عربية ت�سب يف خدمة »�سفقة ترامب«.. واحلكومة الإ�رشائيلية مت�سي يف تنفيذ خمطط 
التي  ترامب«،  �سيناريو »�سفقة  اإيقاع  املحتلة عام 1967، على  ال�رشقية  القد�س  تهويد 
تعدها الإدارة الأمريكية الراهنة حاًل مفرو�سًا على املنطقة، اأطلق عليها املجل�س املركزي 

ملنظمة التحرير )2018/1/15( عبارة »�سفعة القرن« حلل وت�سفية الق�سية الفل�سطينية.
مبدينة  املحيطة  البدوية  العربية  التجمعات  �سكان  بطرد  نتنياهو  بنيامني  حكومة  تقوم 
القد�س، بني م�ستوطنة »معالية اأدوميم« و»متبيه بريحو« باإجتاه البحر امليت، يف اإطار تعزيز 
الإ�ستيطان، و�سطر ال�سفة الفل�سطينية اإىل ق�سمني �سمايل وجنوبي وعزل القد�ض، اأي 
تنفيذ خمطط »E1«، الذي يف�سل ب�سكل كامل جنوب ال�سفة الفل�سطينية عن �سمالها، 
اأرا�سي ال�سلطة الفل�سطينية و�سكانها، كما يجه�س ب�سكل  ومينع التوا�سل اجلغرايف بني 
مطلق اأي احتمال لإقامة دولة فل�سطينية، اأو ما �سمته الإدارات الأمريكية مبا فيها اإدارة 
ترامب »حل الدولتني اأو دولة واحدة«. يف الوقائع، على الأر�س يف القد�س وال�سفة، 
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ويف وقائع �سيا�سة ادارة ترامب، يجري العمل ميدانيًا على اإقامة »دولة اإ�رشائيل الكربى 
الإحتالل  لدولة  الفل�سطينية  القد�س وال�سفة  الأردن، و�سم  نهر  اإىل  املتو�سط  البحر  من 
برئا�سة  الإ�رشائيلي  املتطرف  واليمني  اليمني  برنامج  هو  هذا  الإ�ستعمارية«.  التو�سعية 
ال�سيادة على  �سيادة على الأر�ض،  الفل�سطينيني دون  لل�سكان  الذاتي  احلكم  نتنياهو. 
الأر�س. والأمن بيد اإ�رشائيل اأو ما يطلق عليه نتنياهو »اأقل من دولة واأكرث من حكم ذاتي 

+ اأما الدولة امل�ستقلة فرتهات«. 
منذ منت�سف �سهر ت�رشين الثاين )نوفمرب( 2017، قامت �سلطات الإحتالل بت�سليم 
عرب اجلهالني، يف جبل البابا قرب العيزرية �رشقي القد�س، القريب من م�ستوطنة »معاليه 
اأدوميم«، اأوامر باإخالء بيوتهم ومغادرة املنطقة، وهدم )خميم اخلان الأحمر(، حيث 
يعي�سون منذ تهجريهم من النقب يف ال�سنوات الأوىل للنكبة الكربى عام 1948. لكن 
ا�رشار الأهايل والدعم الفعال لهم يف �سمودهم، ومرابطة القوى الوطنية وجموع غفرية 
اإىل جانبهم يف الت�سدي للم�رشوع الإ�رشائيلي، جنح يف تكوين راأي عام دويل، �ساند 
ن�سالهم واأرغم �سلطات الإحتالل على الرتاجع عن قرارها، ولو ب�سكل موؤقت. النكبة 
جارية يف منهجية الدولة العن�رشية ونظام الأبارتهيد على قدم و�ساق، يف انتهاك �سارخ 
الإ�ستيطان،  جتّرم  التي  الفل�سطينية،  بالق�سية  املتعلقة  الدولية  والقرارات  القوانني  لكافة 
القد�س،  ملدينة  االتاريخية  والدميوغرافية  اجلغرافية  املعامل  تغيري  حماولت  كل  وتدين 
باعتبارها اأر�سًا حمتلة. لكن الإحتالل املتغول بالدعم الأمريكي واعرتاف ترامب بالقد�س 
عا�سمة لإ�رشائيل ونقل �سفارته من تل اأبيب اإليها، ل يعري اهتماما لل�رشعية الدولية، لأن 
الأمر  وفر�ض  القوة  قانون  هو  ال�سائد،  الإ�رصائيلي   - الأمريكي  الكولونيايل  املنطق 

الواقع.
مل ن�سمع من اإدارة ترامب، اأي رد فعل على الإجراءات الغا�سمة الإ�رشائيلية، رغم 
علمها اأن ما تقوم به اإ�رشائيل هو انتهاك معلن للقوانني الدولية، وجرمية بحق الإن�سانية، 
لأنها تتق�سد طرد �سعب من اأر�سه، واإ�ستبداله مب�ستوطنني يقوم م�رصوعهم على مفاهيم 

اإ�ستعمارية اإ�ستيطانية اإقتالعية واإحاللية باملقابل.
تهويدها، كي تكون  لعملية  ا�ستكمال  القد�س، هو  الفل�سطينيني من حميط  اإقتالع 
»عا�سمة اأبدية للدولة اليهودية« وهو ما بداأته اإ�رشائيل منذ الأيام الأوىل لحتاللها يف العام 
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�سد  العرقي  والتطهري  هويتها،  وتزوير  معاملها،  تغيري  الراهنة يف  املبا�رشة  اإن   .1967
القد�س«، وتزوير  البلدات والقرى املجاورة وامل�سماة »غالف  الفل�سطينيني يف  ال�سكان 
تاريخها وجغرافيتها ودميغرافيتها، وا�ستبدال اأ�سماء ال�سوارع  وال�ساحات العربية باأخرى 
امللكيات  واآلف  املنازل  مئات  وم�سادرة  التاريخية،  العربية  الأحياء  وهدمها  عربية، 
اأو منعهم من  العرب م�سلمني وم�سيحيني،  اأهلها  بالفل�سطينيني، و�سحب هوية  اخلا�سة 
الإقامة فيها، هو من اأجل تغيري دميغرافية املدينة، �سمن »م�رشوع املليون م�ستوطن« ب�سقف 
الفل�سطينية،  ال�سفة  القد�س فح�سب، بل وكذلك يف  نتنياهو 2019، لي�س يف  ولية 
ف�ساًل عن �سعيها احلثيث لال�ستيالء على املقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية متهيداً لتهويدها.
العامل العربي والدويل يقف يوميًا اأمام جرمية تتكرر ف�سولها على الأر�س الفل�سطينية 
املحتلة، هي مبثابة اإعالن حرب �سمولية عن�رشية على ال�سعب العربي الفل�سطيني، حتى 
يف ا�ستهداف الأطفال والن�ساء )الأمهات(، لكن على امل�ستوى ال�سعبي واجلماهريي فاإن 
الق�سية الفل�سطينية معافاة متامًا لدى هذه ال�سعوب، التي حتركت يف بغداد وعمان والقاهرة 
البطولية  التجربة  البطولية،  اأو�سافهما  والرباط واجلزائر وتون�س. واأمامنا جتربتان بكامل 
املوؤمتر  يف  الكويتي  الربملان  لرئي�س  القومي  الوطني  املوقف  وخا�سًة  العرب،  للربملانيني 
الدويل للربملانني يف اإدانة الوجود الإ�رشائيلي، ما ا�سطر املوؤمتر لإبعاد الوفد الإ�رشائيلي 
الإ�رشائيلي لإفريقيا، عندما  الغزو  الف�سل يف  اأعماله. وكذلك  امل�ساركة يف  ومنعه من 
حتركت الدبلوما�سية العربية لعدد من العوا�سم العربية، لإف�سال امل�ساركة الإ�رشائيلية يف 
موؤمتر الإحتاد الإفريقي. �سعوب العامل ودوله ترف�ض قرار ترامب الإعرتاف بالقد�ض 
عا�سمة لدولة اإ�رصائيل )مظاهرات واحتجاجات يف عوا�سم العامل، ويف جمل�س الأمن 
�سوتت 14 دولة من 15 �سد القرار ما اأ�ساب ال�سيا�سة الأمريكية بالعزلة، كذلك �سوتت 
129 دولة يف الأمم املتحدة برف�س قرار ترامب،  وحدها الوليات املتحدة واإ�رشائيل 

�سوت �سد القرار واإىل جانبها �سبع جزر يف املحيط الهادي(.
»اإ�رشائيلي«،  ودماغه  الفقري  عموده  عربي«،  »ناتو  واإقامة  ترامب«،  »�سفقة  اإن 
اإمتداد لهذه ال�سيا�سات باملوا�سفات وال�رصوط  وامل�سي بالتهويد وم�سادرة الأر�س هي 
الأمريكية- الإ�رصائيلية، ل دولة فل�سطينية .. ول قد�ض عا�سمة لدولة فل�سطني، هي 
فر�سة اأمام اإ�رشائيل، تخدمها امليديا الهائلة والإعالم بطرق خمتلفة، مبا فيها خرباء يف 
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يقهر«، وقدرات  الذي ل  »اجلي�س  هيبة  لإ�ستعادة  الأقنعة،  النف�سية، يف حفلة  احلرب 
»مو�ساد« الذكية، وعن »دونية العرب« »وكي الوعي« العربي. لكن الواقع يف�سح هذا 
ما  بقدر  عربي،  بلد  لأي  اأي خمططات  تخدم  لن  و»اإ�رشائيل«   ، وىلَّ الذي  ال�سجيج 
تبحث عن تفتيت حميطها العربي، مع جتاهل املبادرة العربية ــ ال�سعودية التي انطلقت 
بيليد واأيف غباي  بينت ونتنياهو ويائيري  نفتايل  يتوحد  يف قمة بريوت عام 2002. هنا 
حروب  يف  العربي،  النظام  وينق�سم  والعمل(،  والو�سط،  اليهودي  والبيت  )الليكود 

داخلية واأهلية وطائفية ومذهبية واإقليمية. 
بعد،  ينتِه  مل  وحما�س(  )فتح  فريقّيه  بني  املدمر،  الفل�سطيني  الإنق�سام  اأن  كما 
وا�ستباك امل�سالح الفئوية يدور على معادلة الإنتقال من الإنق�سام اإىل التقا�سم، التي 
وقع جتريبها قبل 2006 يف اإنتخابات الت�رشيعي الثاين وبعده اأحلقت بنا كوارث وطنية، 
وعادت احلرب العالمية بني فريقي الإنق�سام املدّمر على امتداد 11 �سنة عجاف رغم 
الوطني  والإتفاق  امل�رشية،  بالرعاية  وحما�س  فتح  بني   2017/10/12 تفاهمات 
والرعاية  بالدعوة  ف�سياًل   14( القاهرة  وبيان 2017/11/22 يف  اتفاق  ال�سامل يف 

امل�رشية(. 
اإن قرارات الإجماع الوطني، واملجل�س املركزي ملنظمة التحرير )2018/1/15( 
�ساملة  ائتالفية  وطنية  وحدة  حكومة  بت�سكيل   :)2018/4/30( الوطني  واملجل�س 
�ساملة  اإنتخابات  اإجراء  الوطني،  التحرر  مرحلة  يف  الن�سال  ل�رصوط  ت�ستجيب 
بالتمثيل الن�سبي الكامل، هي طريق اخلال�ض ل�ستعادة وحدة كل الف�سائل والنقابات 
كان  هو  لأنه  الفوقي،  الفئوي  الكوتا  ونظام  الإنق�سام  واإنهاء  الوطنية،  وال�سخ�سيات 

طريق ال�سياع والف�سل.
مع  اإذاعي  لقاء  يف  حوتوبيلي،  ت�سيبي  الإ�رصائيلي  اخلارجية  وزير  نائبة  ك�سفت 
)القناة 7(، اأن تل اأبيب و�سعت �رصوطًا للت�سوية ال�سيا�سية يف ال�رصق الأو�سط، واأنها 
على  �سيادة  اأي  رف�ض  ال�رصوط هي:  هذه  واأن  الأمريكية،  املتحدة  للوليات  اأبلغتها 
املنطقة املمتدة ما بني البحر املتو�سط ونهر الأردن، �سوى ال�سيادة الإ�رصائيلية، رف�ض 
اإخالء اأي م�ستوطنة، والإبقاء على القد�ض موحدة وعا�سمة لإ�رصائيل وحدها، رف�ض 

عودة الالجئني الفل�سطينيني، حتى اإىل املناطق الفل�سطينية املحتلة عام 1967. 
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هذا هو الربنامج املقدم من دولة اإ�رشائيل هو تتمة وترجمة قوة الأمر الواقع »�سفقة 
بقيادة  الليكود  املت�سدد يف  اجلناح  اإىل  حوتوبيلي  تنتمي  فيها،  م�سمر  هو  وما  القرن«، 
نتنياهو، الذي يرف�س اإقامة دولة فل�سطينية بحدودها الدنيا )4 يونيو 1967( وعا�سمتها 
القد�س ال�رشقية املحتلة، ويطالب بكامل فل�سطني التاريخية، من النهر اإىل البحر، اأي 
يف  من�سبها  تولت  اأن  بعد  املراأة،  لهذه  �سبق  الكربى«.  »اإ�رشائيل  عليه  ي�سطلحون  ما 
اخلارجية  لل�سيا�سة  توجيهية  دينية كمبادئ  ن�سو�سًا  اإ�ستخدمت  اأن  مايو)اأيار( 2018، 
التي حترج  لُثنيها عن ت�رشيحاتها  اأن �سحيفة »معاريف« الإ�رشائيلية،  الإ�رشائيلية. حتى 
بنزين، وقامت  »اإن حوتوبيلي و�سلت مع قاذقة لهب، وعلبة  وا�سنطن وترامب قالت 

باإ�رشام النريان«. 
عربية  اأنظمة  من  املطبعني  وبر�سم  الأمريكية،  الإدارة  بر�سم  ت�رصيحاتها  اإن 
احلرمني«،  و»ثالث  القبلتني«  »اأوىل  عن  ت�رشيحها  يف  قالت  التي  وهي  اإ�رصائيل.  مع 
الذي تناولته و�سائل الإعالم: »اإنه حلمي اأن اأرى العلم الإ�رشائيلي يرفرف على الهيكل 
)امل�سجد الأق�سى(، علينا رفع العلم، هذه عا�سمة اإ�رشائيل وهذا اأقد�س مكان لل�سعب 
اليهودي«،وعندما �سئلت اإن كان هناك زعيم فل�سطيني ميكنه اأن يقبل بهذه ال�رشوط؟« 
اأجابت: »اإن املجتمع الفل�سطيني ل يتمتع باإرادة ال�سالم، وهكذا هم قادته، لذلك لن 

جند قائداً فل�سطينيًا م�ستعداً لقبول �رشوطنا«.
اإ�رشائيل،  �رشوط  الأمريكيون  »يتفهم«  اأن  يف  اأملها  عن  حوتوبيلي  اأعربت  كما 
ولي�س  اإيران  م�سدره  املنطقة  على  اخلطر  اأن  يدعي  الذي  الإ�رشائيلي  املوقف  يتبنوا  واأن 
الإحتالل الإ�رشائيلي وامل�رشوع ال�سهيوين التو�سعي، وقالت: »اإنهم يتفهمون موقفنا باأن 
على  اإيران  ق�سية  ي�سع  رئي�س حكومة  لدينا  ال�سالم،  عملية  اأمام  عقبة  لي�س  الإ�ستيطان 
راأ�س جدول الإهتمام، ويرف�س اأن يحتل مكانها ال�رشاع الفل�سطيني ـــــ الإ�رشائيلي، 
وخالفًا لالإدارات الأمريكية ال�سابقة، فالرئي�س دونالد ترامب، يرف�س اإمالء ت�سوية على 

الأطراف، وعلينا اأن نعتاد على العي�س من دون ت�سوية مع الفل�سطينيني«.
-IV-

■ فل�سطينيًا مل يعد يكفي الإ�ستنكار والإدانة والإ�ستهجان من قبل ال�سلطة الفل�سطينية، 
العدوان  بلجم  كفيلة  عملية،  اإجراءات  اإتخاذ  على  �رصيعًا  العمل  املطلوب  بات  بل 
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الإ�رشائيلي املتوا�سل. واإن اأق�رش الطرق لإنهاء الإحتالل، تتمثل يف تعميق اآليات اإنهاء 
الإنق�سام )امل�ساحلة باللغة القبلية والع�سائرية(، واإعادة بناء الوحدة الوطنية، والإلتفاف 
حول الربنامج الوطني املّوحد، الذي ر�سمت عناوينه املوؤ�س�سة الوطنية الفل�سطينية، يف 
غزة،  قطاع  عن  واحل�سار  العقوبات  ورفع   ،)2018( والوطني  املركزي  املجل�سني 
العمل  وموا�سلة  غزة،  قطاع  يف  م�سوؤولياتها  لتويل  ال�سلطة  حكومة  متكني  وموا�سلة 
املحا�س�سة  حوار  الثنائي  احلوار  ملفات  وطي  الوطنية،  واحلقوق  الق�سية  تدويل  على 
حق  برنامج  املرحلي،  الوطني  للربنامج  البديلة  وامل�ساريع  والنفوذ،  واملال  ال�سلطة  يف 
تقرير امل�سري والدولة على حدود 67، والعودة وفق القرار الأممي 194 وكذلك وقف 
الرتا�سق الإعالمي بني فتح وحما�س، والعمل على تطبيق بيان 2017/11/22 )القاهرة( 
بدءاً برفع العقوبات اجلماعية من ال�سلطة يف رام الله على قطاع غزة. اإن الطريق لإعادة 

العتبار للربنامج الوطني تتمثل يف اخلطوات التالية:
ورف�ض  والعبثية،  الإ�رصائيلي  اجلانب  مع  العقيمة  الثنائية  املفاو�سات  وقف   -1
ال�سغوط والإ�سرتاطات الأمريكية والإ�رصائيلية الهادفة اإىل الإلتفاف على حقوق �سعبنا 
عا�سمتها   ،67 يونيو   4 حدود  على  امل�ستقلة  والدولة  امل�سري  بتقرير  د  املوحَّ وبرناجمه 
القد�س ال�رشقية العربية وحق الالجئني بالعودة وفقًا للحق التاريخي والقرار الأممي 194.
الوطني  للربنامج  البديلة  امل�ساريع  من  وغريه  اأو�سلو  م�رصوع  �سفحة  طْي   -2
الفل�سطيني، والعمل بدًل من ذلك مبوجب نتائج وقرارات احلوارات واملوؤ�س�سات الوطنية 
اتفاقات   .)2006( الوطني  الوفاق  وثيقة   .2005 اإتفاق  ومنها:  الوطني،  بالإجماع 
الإئتالفية يف  التحرير  ملنظمة  املركزي  املجل�س  قرارات   .)2013 +  2011( القاهرة 
)2015/3/5(. قرارات اللجنة التنفيذية يف م.ت.ف يف 7/21 + 2017/8/12. 
بريوت )11-10  الفل�سطيني يف  الوطني  للمجل�س  التح�سريية  اللجنة  اأعمال  خمرجات 
القاهرة يف 2017/11/22.  الوطني يف  بيان احلوار  يناير 2017(.  كانون ثاين/ 
قرارات املجل�ض املركزي ملنظمة التحرير )2018/1/15(. قرارات املجل�س الوطني 
�سلطات  مع  الأمني  التن�سيق  وقف  على  فورًا  العمل  يتطلب  مبا   )2018/4/30(

الإحتالل، ومقاطعة الإقت�ساد الإ�رشائيلي، و�سحب الإعرتاف بدولة اإ�رشائيل..
ال�رشعية  قرارات  ومبوجب  املتحدة،  الأمم  اإ�رشاف  ملوؤمتر دويل حتت  الدعوة   -3
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عن  بدياًل  الدويل،  الأمن  جمل�ض  يف  الع�سوية  دائمي  الأع�ساء  وبرعاية  الدولية، 
الإنفراد الأمريكي مبرجعية طاولة املفاو�سات الثنائية، لو�سع الآليات والإجراءات العملية 
الإحتالل  من  اخلال�س  يف  حقوقه  ل�سعبنا  اأقرت  التي  الدولية،  ال�رشعية  قرارات  لتنفيذ 
ال�رشقية،  القد�س  ال�سيادة، عا�سمتها  امل�ستقلة كاملة  الوطنية  والإ�ستيطان، وقيام دولته 
على حدود 4 )يونيو( حزيران 67، وحل ق�سية الالجئني مبوجب القرار الأممي 194، 

الذي كفل لهم حق العودة اإىل الديار واملمتلكات التي هجروا منها.
4- التقدم بطلب الع�سوية العاملة لدولة فل�سطني، يف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، 
مراقبة،  دولة  بفل�سطني  اعرتف  الذي   ،2012 للعام   67/19 القرار  اإىل  بالإ�ستناد 
وعا�سمتها القد�س ال�رشقية وعلى حدود 4 حزيران )يونيو( 67 وعودة الالجئني مبوجب 

القرار194 .
املتخ�س�سة  الدولية  والوكالت  املوؤ�س�سات  اإىل  فل�سطني  دولة  تن�سيب  موا�سلة   -5

كافة، كع�سو فاعل يف املجتمع الدويل وحتت �سقف ال�رشعية الدولية.
6- املطالبة بتاأمني احلماية الدولية ل�سعبنا �سد الإحتالل ولأر�سنا �سد الإ�ستيطان.

امل�سوؤولني  �سد  الدولية،  اجلنايات  حمكمة  يف  املعطلة  ال�سكاوي  تفعيل   -7
التي ترتكب  الإ�رشائيليني، عن م�سوؤولياتهم عن جرائم احلرب واجلرائم �سد الإن�سانية 

يوميًا بحق �سعبنا.
عادلة،  وطني  حترر  ق�سية  العاملي،  العام  الراأي  اإىل  �سعبنا  ق�سية  تقدمي  اإعادة  اإن 
�سمن  من  ت�ستدعي،  العن�رشي،  والتمييز  والتهجري  واحل�سار  الإحتالل  حتت  ل�سعب 
اتفاق  وتطبيق  الكوتا،  اأو  التقا�سم  اأو  الإنق�سام  اإنهاء  خطوات  ت�رصيع  ت�ستدعيه،  ما 
ا�ستعادة الوحدة الداخلية، ومغادرة �رصاع »اإّما انق�سام اأو تقا�سم« )لالأجهزة والوظائف 
الوطنية  ال�رشاكة  �سقف  حتت  الفل�سطيني،  البيت  ترتيب  واعادة  والنفوذ(،  واملال 
الكامل،  الن�سبي  بالتمثيل  �ساملة  واإنتخابات  ائتالفية،  وطنية  وحدة  حكومة  ال�ساملة: 
بناء  واإعادة  املوّحد،  الوطني  الربنامج  اطار  يف  الوطنية،  والوحدة  الإئتالف  �سمانة 
وقرارات   ،2017/11/22 يف  القاهرة  ببيان  والعمل  الفل�سطيني،  ال�سيا�سي  النظام 
الوطني )2018/4/30(  التحرير )2018/1/15( واملجل�س  ملنظمة  املركزي  املجل�س 

يف رام الله، ملواجهة الإ�ستحقاقات ال�سيا�سية القادمة علينا. وهذا يقت�سي:
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�سعبنا  عن  احل�سار  ورفع  اجلماعية،  والعقوبات  الجراءات  برفع  ال�رصاع   -1
للم�سافرين  العودة وك�رش احل�سار«، وفتح معرب رفح  يف قطاع غزة، ودعم»م�سريات 
والتجارة، يف خطوات توؤكد حقيقة الإنتقال اإىل ا�ستعادة الوحدة الداخلية، واخلروج 

من مربع الإنق�سام، وعدم اإبقاء قطاع غزة رهينة الإ�سرتاطات والإ�سرتاطات امل�سادة.
اأداء  ال�سلطة من  اجتاهات موازية، مبا يكفل موا�سلة متكني حكومة  2- العمل يف 
دورها وت�سلم مهماتها وم�سوؤولياتها يف قطاع غزة، ومعاجلة ق�ساياه الجتماعية واحلياتية 
كافة، والعمل، يف الوقت نف�سه، على تعميق اآليات الوحدة الداخلية، باإعادة بناء النظام 
ال�سيا�سي الفل�سطيني، على اأ�س�ض دميقراطية بالإنتخابات ال�ساملة للموؤ�س�سات بالتمثيل 
الن�سبي الكامل. فنحن حركة حترر وطني، حتتاج اإىل كل مكونات وتيارات وقوى 
الإ�ستيطان،  وا�ستعمار  والإحتالل  والكوتا،  والتقا�سم  الإنق�سام  من  للخال�س  �سعبنا، 
وال�سلطة  التحرير  ملنظمة  والرئا�سية  الربملانية  واملوؤ�س�سات  الهلي  املجتمع  لدمقرطة 
الإنق�سام،  �سيا�سات  على  الطريق  ولقطع  ال�سيا�سي،  نظامنا  يح�سن  مبا  الفل�سطينية، 
ال�سيا�سات  ول�سالح  لالإنق�سام،  بدياًل  الفوقية،  الفئوية  والكوتا  التقا�سم  و�سيا�سات 

الت�ساركية وال�رصاكة الوطنية وتعزيز اأوا�رص الوحدة الوطنية.
وليتها،  انتهت  التي  الوطنية  املوؤ�س�سات  بناء  لإعادة  �ساملة  اإنتخابات  اإجراء   -3
الرئا�سية، والت�رشيعية )جمل�س ت�رشيعي + جمل�س وطني( بنظام التمثيل الن�سبي الكامل، 
د ل�سعبنا  والدعوة لجتماع املجل�ض الوطني املنتخب يف دورة توحيدية )الربملان املوحَّ

يف الوطن واأقطار اللجوء وال�ستات( يف مكان يتم التوافق عليه بني اجلميع.
والرتا�سق  واملحا�س�سة  التقا�سم  �رصاع  لوقف  وحما�ض  فتح  حركتي  دعوة   -4
دعوة  كما   ،2017/11/22 يف  القاهرة  يف  اإليه  التو�سل  مّت  ما  وتنفيذ  الإعالمي، 
حلوار  اخلتامي  البيان  يف  جاء  ما  تفعيل  على  العمل  اإىل  كافة،  الفل�سطينية  الأطراف 
القاهرة الأخري )2017/11/22(، بدًل من اإطالق النار عليه ب�سورة اإنتقائية، مبا يف 
ذلك ال�سغط بقوة احلركة اجلماهريية لرفع الإجراءات والعقوبات واحل�سار عن قطاع 
غزة، و�سق الطريق اأمام م�سرية امل�ساحلة الوطنية، على اأ�سا�س من ال�رشاكة الوطنية، كما 
اأفقها نتائج احلوار الأخري وقرارات دورتي املجل�س املركزي واملجل�س الوطني  ر�سمت 

ملنظمة التحرير.
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واملثقفني،  وال�سباب  املراأة  واجلامعات،  والنقابات  والقوى  الف�سائل  على   -5
الإنق�سام، ومقاومة  اليومي لإنهاء  ال�ساغطة يف  تتقدم �سفوف احلركة اجلماهريية  اأن 
واإن  الذاتي،  والنقد  النقد  م�سار  ويف  الإ�رشائيلي،  الإ�ستيطان  وا�ستعمار  الإحتالل، 
احلالة  خ�سم  يف  املنخرطة  والليربالية،  الدميقراطية  والقوى  الدميقراطية  اجلبهة  على 
وبناء  الإنق�سام،  لإنهاء  اجلماهريي  الفعل  حل�سد  اليومي  يف  تبادر  اأن  ل�سعبنا  الن�سالية 
الوحدة الوطنية حتت �سقف »�رصكاء يف الدم .. �رصكاء يف القرار«. اإن على اجلبهة 
ويف  الأر�ض  على  الإنتخابية  العمليات  وفق  الثاين  املوقع  حتتل  التي  الدميقراطية، 
امليدان ويف الوطن وال�ستات بعد فتح يف منظمة التحرير الفل�سطينية، )كما يدور حول 
الإنتخابية  العمليات  ووقائع  التحرير  منظمة  ائتالف  داخل  القوى  موازين  تطورات 
اأن  والليربالية،  الدميقراطية  الوطنية  القوى  وبجانبها  وال�ستات(،  املحتلة  الأر�ض  يف 
تتحمل م�سوؤولية املبادرة الوطنية يف �سفوف احلركة اجلماهريية، والإنتقال من الربامج 
الوطنية،  الوحدة  ل�سالح  الإنق�سام  لإنهاء  والأفعال،  املمار�سة  تزخيم  اإىل  والأقوال 
ولي�ض الإنتقال من الإنق�سام اإىل تقا�سم ال�سلطة واملال والنفوذ، يف ال�رصاعات الفئوية 
)الطبقية والجتماعية والفردية(، والعالقات مع املحاور القليمية يف ال�رصق الأو�سط، 

التي عمقت ومّولت الإنق�سام يف ال�سف الفل�سطيني.
6- عربيًا وقف التطبيع مع دولة اإ�رشائيل، والذي انتقل يف بع�س العوا�سم العربية، 
من حالته ال�رشية اإىل حالته العلنية اإن يف ا�ستقبال رئي�س حكومة اإ�رشائيل، بنيامني نتنياهو، 
يف العا�سمة العمانية، م�سقط، اأو ا�ستقبال الفرق الريا�سية، والوفود الثقافية الإ�رشائيلية، 
ووزراء حكومة اليمني واليمني املتطرف، يف الدوحة، واأبو ظبي، واملنامة، مبا يف ذلك 
عزف ما ي�سمى الن�سيد الإ�رشائيلي )هاتكفاه(، وتوقيع عقود تعاون و�رشاكة اقت�سادية يف 
على  احللول  ميكن  والتي  احلديدية،  ال�سكك  ومد خطوط  والت�سالت  التوا�سل  عامل 
بدائل عربية واأوروبية ورو�سية و�سينية لها. لكن هذا كله يندرج يف اإطار تهيئة الأجواء 
ل�ستكمال تطبيق »�سفقة ترامب« الداعية اإىل ت�سفية امل�ساألة الفل�سطينية من جهة، وتطبيع 
اإ�رشائيل يف املنطقة، واإقامة  اأخرى، ودمج  – الإ�رشائيلية، من جهة  العربية  العالقات 

حلف اإقليمي، حتت ذريعة »حماربة اإيران وامتداداتها يف املنطقة.« ■
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ا�شتيطان وتهويد، انحياز ترامبي، انق�شام مدمر

-I-

احل�سار«،  وك�رش  العودة  »م�سريات  غزة،  قطاع  خا�سة يف  فل�سطني،  ت�سهد   ■  
اإرتكبت فيها قوات الإحتالل جمازر وح�سية. 

الزمن  الأيام يف  قادم  ويف  يومنا،  حتى  بعده  وما  يوم 2018/3/30،  ما جرى 
جماهري  �سفوف  يف  الن�سايل،   املخزون  اأن  يوؤكد  وال�ستات،  الوطن  يف  واملكان، 
�سعبنا، خمزون يتجدد على الدوام، ومتعدد الإبداع يف اآليات وو�سائل الن�سال، وهو 
على قدر عال من امل�سوؤولية الوطنية، يف الن�سال �سد الإحتالل والإ�ستيطان واحل�سار، 
من اأجل حقوقنا الوطنية يف العودة وتقرير امل�سري. يوؤكد كذلك �سالبة الوحدة الن�سالية 
ل�سعبنا وقواه ال�سيا�سية يف امليدان، الواجب تر�سيخها، عرب اإنهاء كل اأ�سكال الإنق�سام، 
واإعادة بناء الإجماع الوطني حول برنامج املقاومة والإنتفا�سة،  وتدويل الق�سية واحلقوق 
وعلى  اإئتالفية،  اأ�س�س  وعلى  الدولية،  اجلنايات  وحمكمة  املتحدة،  الأمم  يف  الوطنية 
املجل�س  قرارات  تطبيق  فورًا نحو  الذهاب  يتطلب  الذي  الأمر  الت�ساركية،  قاعدة من 
املركزي، يف دورتيه الأخريتني )اآذار)مار�س( 2015، كانون الثاين)يناير( 2018(، 
واملجل�س الوطني )30 ني�سان/اأبريل 2018(، بفك الإرتباط باأو�سلو وبروتوكول باري�س 
الإقت�سادي، و�سحب الإعرتاف باإ�رشائيل، ووقف التن�سيق الأمني مع الإحتالل، وفك 
الإرتباط بالإقت�ساد الإ�رشائيلي، و�سحب اليد العاملة الفل�سطينية من العمل يف امل�ستوطنات 
ووقف التعامل بال�سيكل الإ�رشائيلي، واإ�سرتداد �سجل الأرا�سي وال�سكان من يد »الإدارة 

املدنية)الع�سكرية( الإ�رشائيلية«.
ال�سيا�سة الأمريكية تزداد اإنحيازًا ل�سيا�سة الإحتالل الإ�رصائيلي الدموية. وموقف 
مندوب وا�سنطن يف جمل�س الأمن يوؤكد اإ�رشار امل�رشوع الأمريكي على �سطب الق�سية 
واحلقوق الوطنية ل�سعبنا، وتوفري الغطاء ال�سيا�سي لل�سيا�سة الإ�رشائيلية الدموية املوغلة يف 

التطرف ونهب الأر�س والزج بالآلف من اأبناء �سعبنا يف ال�سجون وتهويد القد�س.

يف اأزمة امل�رشوع الوطني الفل�سطيني
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احلماية  يطلب  فل�سطني  ممثل  اإىل  بالطلب  تكتفي  ل  اأن  الر�سمية   القيادة  على  كان 
واإغتنام هذه  العربية والدولية،  واإمكانياتها وعالقاتها  اأن جتند كل طاقاتها  بل  الدولية، 
عرب  الدويل،  املجتمع  على  برمتها  الفل�سطينية  الق�سية  طرح  لأجل  التاريخية،  الفر�سة 
�سل�سلة من اخلطوات، اأهمها طلب الع�سوية العاملة لدولة فل�سطني يف اجلمعية العامة، 
ومبوجب  املتحدة،  الأمم  �سقف  حتت  الفل�سطينية  للق�سية  دويل  موؤمتر  انعقاد  وطلب 
يكفل  ومبا  الع�سوية،  دائمة  اخلم�ض  الدول  رعاية  وحتت  الدولية،  ال�رشعية  قرارات 
�سامل  واإن�سحاب  الإ�ستيطان،  لزحف  الكامل  الوقف  املقدمة  ويف  كافة،  حقوقنا 

لالإحتالل والإ�ستيطان.
اإن القرار اجلديد يف الأمم املتحدة باملوؤمتر الدويل مبرجعية قرارات ال�رشعية الدولية، 
ال�سيا�سية والقانونية، ورعاية الدول اخلم�س الكربى، من �ساأنه اأن ي�سع نهاية لالإنفراد 
للمفاو�سات  الأمريكية  الرعاية  وت�سبح  املفاو�سات،  على  وحده  بالإ�رشاف  الأمريكي 
طرفًا من خم�سة اأطراف، بعد جتربة اأكرث من 25 عامًا من مفاو�سات الطريق امل�سدود، 
القد�س  يف  الإ�ستعماري  الإ�ستيطاين  التو�سع  على  واملفتوح  الفل�سطيني،  اجلانب  على 
وال�سفة الفل�سطينية، حتت حماية الإنحياز الأمريكي لدولة الإحتالل الإ�رشائيلي، وتنفيذ 

اإدارة ترامب »�سفقة القرن« خطوة خطوة كما جرى ويجري حتى الآن.
يف هذا ال�سياق، ندعو لالإرتقاء اإىل م�ستوى امل�سوؤولية، التي يفر�سها علينا احلدث 
وتطوير  تفعيل  للجنة  فوري  اإجتماع  لعقد  بالدعوة  والقد�س،  وال�سفة  غزة  يف  الكبري 
م.ت.ف، لإجراء املراجعة ال�ساملة، واإعادة بناء وحدتنا الوطنية اجلامعة والإئتالفية، 
املركزيني  املجل�سني  وبرامج  قرارات  تنفيذ  ا�سرتاتيجية  وفق  ت�ساركية،  اأ�س�س  على 
وتدويل  واملقاومة،  الإنتفا�سة  الوطني،  والإجماع  التحرير  ملنظمة  الوطني  واملجل�س 
ورفع  الداخلية  الوحدة  اإ�ستعادة  اتفاق  واإجناز  الإنق�سام،  واإنهاء  واحلقوق،  الق�سية 

الإجراءات العقابية واحل�سار عن قطاع غزة ال�سامد.
بني  الزجاجة  بعنق  فعاًل  �سعبة وقا�سية. منر  الوطنية  ق�سيتنا  بها  متر  التي  املرحلة  اإن 
الإ�رشائيلية(  احلكومة  )رئي�س  �سندان  وبني  القرن«،  »�سفقة  وم�رشوعه  ترامب  مطرقة 
بنيامني نتانياهو وحكومته الكولونيالية التو�سعية يف القد�س وال�سفة الفل�سطينية، وح�ساره 
قطاع غزة. هذه احلال مل تاأِت دفعة واحدة، بل هي نتيجة مفاو�سات اأكرث من 25 
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يوميًا  تنفذ  نتانياهو  حكومة  بينما  الفل�سطيني،  اجلانب  على  فا�سلة  اأو�سلو،  منذ  عامًا 
الب�رش، و�سوًل  املنازل وتهجري  الأر�س وهدم  بنهب  واملرحلية،  الإ�سرتاتيجية  خططها 
الكربى«، من  »اإ�رشائيل  اإقامة  الإ�رشائيلي  املتطرف  اليمني واليمني  ما ي�سطلح عليه  اإىل 
املتو�سط حتى نهر الأردن. هذا كله ب�سبب �سيا�سة التقدير والتكتيك اخلاطئ عند الذين 
والفردية  الإنفرادية  القرارات  اإتخاذ  ذاتها:  ال�سيا�سة  وا�سلوا  والذين  اأو�سلو،  اإىل  ذهبوا 
ممثلة بال�سلطة الفل�سطينية »الفتحاوية«، واأي�سًا بفعل الإنق�سام بال�سلطة احلم�ساوية يف قطاع 
غزة، ويف ال�سف الفل�سطيني، ما اأدى اإىل تفكيك وحدة ال�سعب والأر�ض، وكذلك 
تعميق الرتاجعات يف ال�سف الفل�سطيني، وتفكك الوحدة الوطنية ب�سبب الإنق�سام الذي 
تتحمل »حما�س« م�سوؤولية رئي�سة فيه، بفعل العملية الع�سكرية الإنقالبية التي قامت بها يف 

حزيران)يونيو( 2007. 
ال�سلطوي  اأجل جتاوز هذين امل�رشوعني: امل�رشوع  الفل�سطيني متحور من  الن�سال  اإن 
الفتحاوي، وامل�رشوع ال�سلطوي احلم�ساوي، على امتداد هذه ال�سنوات. ومتكنّا فعليًا يف 
اجلبهة الدميوقراطية وكل القوى الوطنية والليربالية الفل�سطينية، من حتقيق اإجناز بعقد حوار 
وطني �سامل، �سم 14 ف�سياًل )ف�سائل منظمة التحرير، وحما�س واجلهاد الإ�سالمي(. 
ت�سكيل حكومة  عرب  الوطنية،  الوحدة  بناء  واإعادة  الإنق�سام  لإنهاء  برامج  اأربعة  اأجنزنا 
وحدة وطنية ائتالفية �ساملة، وبالتوازي الإتفاق لالإعداد لإنتخابات برملانية ورئا�سية 
اللجوء وال�ستات،  وملجل�ض وطني فل�سطيني منتخب، داخل الأرا�سي املحتلة وبلدان 
فريقي  تعطيلها من جانب  الربامج مت  الكامل. لكن كل هذه  الن�سبي  التمثيل  نظام  وفق 
اآذار)مار�س(   5 دورته يف  الفل�سطيني يف  املركزي  املجل�س  قرارات  واأجنزنا  الإنق�سام. 
ني�سان)اإبريل(   30 يف  الوطني  واملجل�س   ،2018 ثاين)يناير(  وكانون   ،2015
2018، والتي دعت اإىل: 1- �سحب الإعرتاف باإ�رشائيل طاملا اأن حكوماتها ل تعرتف 
بدولة فل�سطني. 2- وقف املفاو�سات حتى الوقف الكامل لالإ�ستيطان. 3- فك ارتباط 
الإقت�ساد الفل�سطيني بعجلة الإقت�ساد الإ�رشائيلي. 4- �سحب الأيدي العاملة الفل�سطينية 
وطنية  وحدة  وبناء  الإنق�سام،  لإنهاء  �سمانة  تعد  ال�سابقة  القرارات  امل�ستوطنات.  من 
على قاعدة ال�رشاكة، وفقًا للتمثيل الن�سبي ال�سامل. لو ُنّفذت قرارات احلوار وقرارات 
القد�ض،  ب�ساأن  ترامب  قرار  اإىل  ملا و�سلنا  التي ذكرنا،  والوطني،  املركزي  املجل�س 
لأن تنفيذها يعني اأننا ثّبتنا وقائع على الأر�ض، ل ت�سمح بقرارات كهذه من اأي اإدارة 

يف اأزمة امل�رشوع الوطني الفل�سطيني



46

اأزمة امل�رشوع الوطني الفل�سطيني

املجل�س  ذاتها يف  القرارات  وتبنينا  من جديد  وعدنا  تعطل،  �سيء  لكن كل  اأمريكية. 
املركزي، هذه القرارات اأي�سًا يتم جتميدها، لأنه ما زالت هناك رهانات من اأو�ساط يف 
اأمريكية واإ�رشائيلية،  اإنهاء الإنق�سام حتت �سغوط  ال�سلطة الفل�سطينية، وتوجهات بعدم 
وكذلك �سغوط حماور عربية و�رشق اأو�سطية ذات م�ساريع مت�سارعة يف ما بينها، ولذا 
بالقد�س عا�سمة  بالعرتاف  ترامب  اإليه  ما ذهب  لنا  مفاجئًا  اأنه مل يكن  نوؤكد جمدداً، 
واخلطوات  )اأونروا(،  الالجئني  وغوث  ت�سغيل  لوكالة  امل�ساعدة  واإلغاء  لإ�رشائيل، 

الأخرى اجلارية ■
-II-

■ بلغة مبا�رشة وا�سحة، نوؤكد اأنه لي�س مطروحًا على ال�سعب الفل�سطيني جمموعة 
خيارات حتى يختار من بينها ما ي�ساء. »حل الدولتني« يتم دفنه بعد تعطيله على امتداد 
اأ�سهر كاملة برعاية  اأمريكية، منها ت�سعة  اأكرث من 25 عامًا من مفاو�سات ثنائية برعاية 
وزير اخلارجية الأ�سبق جون كريي يف اإدارة باراك اأوباما، من متوز)يوليو( 2013 اإىل 
ني�سان )اأبريل( 2014. اأثناء هذه الفرتة عمل كريي يوميًا، ومعه اإطارات اأمنية و�سيا�سية 
وقانونية �سمن فريق يتجاوز مئتي خبري اأقاموا يف القد�س، وو�سل مبفاو�ساته اإىل طريق 
م�سدود، اأي�سًا حتت �سغط الأطماع التو�سعية الإ�رشائيلية. »حل الدولتني« لي�س مطروحًا 
دولة  الوطني،  احلل  على  اأجمعت  الفل�سطينية  املوؤ�س�سات  نختاره.  ل  اأو  نختاره  حتى 
فل�سطينية، وعا�سمتها القد�س ال�رشقية املحتلة على حدود 4 حزيران 67، وحق العودة 
لالجئني مبوجب القرار 194. لكن املفاو�سات مع اجلانب الإ�رشائيلي مل تكن �سمن هذا 
الإطار، بل كانت مرجعيتها ما يدور على طاولة املفاو�سات، ولي�ض قرارات ال�رصعية 
الدولية، ولهذا عار�سنا هذه املفاو�سات )اأو�سلو وتداعياتها(، ودعونا اإىل مفاو�سات 
الع�سوية،  دائمة  اخلم�ض  الدول  وبرعاية  الدولية،  ال�رصعية  قرارات  اأ�سا�ض  على 
والإدارات  هذا،  عطلت  الإ�رشائيلية  احلكومات  لكن  فل�سطينية.  دولة  اإجناز  اأجل  من 

الأمريكية انحازت بن�سب متفاوتة للرغبات التو�سعية الإ�رشائيلية.
منذ البداية، تبنينا قرارات فل�سطينية بالإجماع الوطني ع�سية انطالق موؤمتر مدريد يف 
اتفقنا  وبالإجماع،  اأو�سلو.  مفاو�سات  قبل  الأول)اأكتوبر( 1991، وكذلك  ت�رشين 
على حمددات املفاو�سات واأهدافها بقيادة وفد من منظمة التحرير الفل�سطينية. ولكن، 
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مل يتم التزام كل هذا، وذهب الذين ذهبوا اإىل اأو�سلو. والآن يعرتفون بف�سلهم. ولحقًا 
التي  اإ�رشائيل  باأنه عمٌل مدمر، وي�سب يف م�سلحة  يعرتف  الإنق�سام وكال طرفيه  وقع 

ا�ستغلت هذه الفرتة الزمنية والإنحياز الأمريكي لها بفر�س وقائع على الأر�س.
غريه،  اأو  دولتني«  »حل  الفل�سطينية  الوطنية  واحلركة  �سعبنا  على  مطروحًا  لي�س 
الراأي  لأن  املواطنة«،  يف  امل�ساواة  قاعدة  على  واحدة  دولة  »حل  مطروحًا  ولي�ض 
املجل�س  اأن  علمًا  الدولة،  هذه  مثل  قيام  يرف�ض  كا�سحة،  بغالبية  الإ�رصائيلي  العام 
الفل�سطيني، عام 1969، ناق�س م�رشوعني من اأجل دولة فل�سطينية واحدة من املتو�سط 
حتى النهر، وكان طرُحنا يف اجلبهة الدميوقراطية يدعو اإىل دولة دميوقراطية موحدة لكل 
املواَطنة.  يف  امل�ساواة  اأ�سا�س  على  اليهود،  والإ�رشائيليني  العرب  الفل�سطينيني  ال�سكان 
وقدم الإخوة يف فتح م�رشوع دولة فل�سطينية واحدة )مع اإ�رشائيل(، ولكن على اأ�سا�س 
زلنا  ول  رف�سناه  طائفي،  اأ�سا�س  على  تق�سيم  وهو  وامل�سيحيني،  واليهود  للم�سلمني 

نرف�سه.
امل�ساواة  مبداأ  الكربى«، مع رف�ض  »اإ�رصائيل  اإ�رشائيل هو  اليوم من  املطروح علينا 
يف املواطنة. على اأن اإ�رشائيل ل تلتزم هذا املبداأ مع نحو 1.5 مليون فل�سطيني عربي، 
داخل اأرا�سي عام 1948، يحملون اجلن�سية الإ�رصائيلية، وتعمل كل يوم على اإقرار 
قوانني عن�رشية، اأبرزها واأخطرها »قانون القومية«، بح�رص حق تقرير امل�سري »لل�سعب 
اليهودي فقط«. دون اأي حق لل�سعب الفل�سطيني بتقرير امل�سري، اأو امل�ساواة يف املواطنة، 
اإىل جانب ت�رشيعات عن�رشية اأخرى. فكيف احلال مع 4.5 مليون فل�سطيني يف ال�سفة 

الفل�سطينية وقطاع غزة؟
البديل من »اإ�رشائيل الكربى« ُيحتفظ به يف درج نتانياهو، كما كان اأي�سًا يف درج 
اآيالند،  القومي غيورا  ال�سابق لالأمن  )اآرييل( �سارون، وهو م�رشوع قدمه له م�ست�ساره 
)هو الآن جرنال متقاعد(. امل�رشوع مبني على اأ�سا�س العودة اإىل ما قبل 1967، بل اأ�سواأ 
مما كانت عليه احلال حينها، وبحيث تعود غزة حتت الإ�رشاف والرعاية امل�رشية، وما يتم 
التوافق عليه يف جزر )غيتوات( ال�سفة الفل�سطينية نتيجة املفاو�سات ُي�سم اإىل الأردن، 
وكذلك  والعامل،  العربية  وال�سعوب  الفل�سطيني،  ال�سعب  ن�سال  عطله  م�رصوع  وهو 
القرارات العربية والدولية املوؤكدة على وجود ال�سعب الفل�سطيني وحقوقه يف تقرير امل�سري 
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واإقامة دولة م�ستقلة كاملة ال�سيادة بعا�سمتها القد�س ال�رشقية املحتلة، وحق الالجئني يف 
العودة، مبوجب القرار الرقم 194.

اإن على اأية مفاو�سات، قد ت�ستاأنف يومًا ما، اأن  تقوم على اأ�سا�س قرارات واإ�رشاف 
ال�رشعية والرعاية الدولية، لأن العودة اإىل مفاو�سات ثنائية برعاية اأمريكية، هي اإعادة 
اإنتاج الكوارث التي حلت بنا منذ 1993، يف مقابل املرابح الكربى للجانب الإ�رشائيلي، 
الطليق اليدين ملوا�سلة اأعمال الإ�ستيطان، وهدم املنازل، واغت�ساب الأر�س و�سلبها، 
كانتونات. يف  اإىل جمموعة  الفل�سطينية  ال�سفة  وتفتيت  غزة،  قطاع  ح�سار  وموا�سلة 
اإحدى ت�رشيحات نتانياهو بعد عودته من زيارة اإىل الوليات املتحدة، قال اإن اإ�رشائيل 
مع النف�سال عن الفل�سطينيني، واأعرب عن ثقته باأن غالبية من الإ�رشائيليني تريد ذلك، 
واأن الفل�سطينيني يريدون النف�سال عن اإ�رشائيل، وهو لذلك مع هذا النف�سال واإعطاء 
�سيادة  على  املحافظة  يريد  اأنه  اأي  دولة،  ذكر  على  ياأت  مل  ذاتيًا.  الفل�سطينيني حكمًا 
اإ�رشائيل الكاملة على الأر�س، واحلدود، واملمرات براً وبحراً وجواً، مع حكم ذاتي 
مدين. علمًا اأن �ِسِجل الأر�س وال�سكان ما زال بيد اإ�رشائيل منذ الإحتالل عام 1967. 
وت�رشيحات نتانياهو هذه تعني اأنه تراجع عّما ما قاله يف جامعة بار اإيالن )15 حزيران/
يونيو 2009(، بعد خطاب اأوباما )4 حزيران/يونيو 2009( يف جامعة القاهرة، عن 
اإن  لال�ستيطان«.  الكامل  »الوقف  اإىل  خطابه  يف  ودعا  الدولتني«،  »حل  على  موافقته 
»اإ�رشائيل  م�رشوع  مكانه  وحل  اليمني،  حكومة  اإىل  بالن�سبة  انتهى  »الدولتني«  م�رشوع 

الكربى«. هذا هو املطروح الآن على ب�ساط البحث الإ�رشائيلي. 
من  ينطلق  وقانونيًا،  �سيا�سيًا  وواقعيًا  وطنيًا،  واقعيًا  بدياًل  نقدم  اأن  علينا  ويجب 
قرارات الإجماع الوطني على الربنامج الوطني املرحلي املّوحد، وقرارات القمم العربية، 

واملنظمات القارية والأمم املتحدة.
علينا اأن نعود اإىل الأمم املتحدة ل�ست�سدار قرار جديد، لعقد موؤمتر دويل لل�سالم، 
جمل�س  يف  الع�سوية  دائمة  اخلم�س  الدول  ورعاية  الدولية،  ال�رشعية  قرارات  مبرجعية 
الأمن. ويجب العمل على ا�ست�سدار قرار اأممي اآخر، مينح فل�سطني الع�سوية العاملة حتت 
اإنهاء  الفل�سطيني على  ال�سعب  املتحدة م�سوؤولية م�ساعدة  الأمم  تتحمل  الإحتالل، حتى 
الإحتالل، وتفكيك الإ�ستيطان مبوجب القرارات الدولية، �سمان حق الالجئني  بالعودة 
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وفق القرار الرقم 194.
»ل  الإ�ستيطان  اأن  يعترب  فرتامب  الأمريكية.  الإدارة  منطلقات  نفهم  اأن  يجب 
واأعلن  لإ�رشائيل.  عا�سمة  القد�س  اأعلن  كما  ال�سالم«.  حتقيق  طريق  يف  عقبة  ي�سكل 
وقف امل�ساعدات التي كانت الوليات املتحدة الأمريكية تقدمها اإىل وكالة الأونروا منذ 
تاأ�سي�سها عام 1949 اإ�سافة اإىل ال�سغط على الدول املانحة وح�سها على وقف م�ساهماتها 
الالجئني  بق�سية  الدويل  اللتزام  واإنهاء  متويلها،  م�سادر  لتجفيف  »الوكالة«  دعم  يف 
اأممية. موازنة الأونروا ت�سل اإىل 1.5 بليون دولر �سنويًا. خف�ض  املبني على قرارات 
امل�ساعدات يهدف اإىل حل ق�سية الالجئني يف اإطار التوطني يف البلدان العربية امل�سيفة، 
اأو التهجري من جديد اإىل بلدان اأخرى. يجب اأن نقدم البديل الواقعي املقّر دوليًا، بدياًل 
الأكرث  الإنفرادية  الأمريكية  وامل�ساريع  ال�سهيونية،  التو�سعية  الإ�رشائيلية  امل�ساريع  عن 

انحيازاً ملطامع اإ�رشائيل ■

-III-
يف احلرب الباردة اجلديدة والق�شية الفل�شطينية

واليابان  الهند  وكذلك  الأوروبي،  والحتاد  وال�سني  رو�سيا  تتمكن  باأن  ناأمل   ■  
والربازيل، فعليًا يف ت�رشيع بناء عامل جديد متعدد الأقطاب، يقوم على اأن تلتزم الدول 
الإعتداء  وعدم  و�سيادتها،  الدول  ا�ستقالل  احرتام  ت�سمن  التي  الدولية،  بالقوانني 
عليها، ول يقوم على ال�ستئثار والغطر�سة والهيمنة، كما تفعل اإدارة ترامب الذي اأعلن 
�سعاره »اأمريكا اأوًل«. هو يف احلقيقة يريد اأو�سع من ذلك بكثري. مل يلتفت ترامب اإىل 
الداخل الأمريكي )امل�ساواة يف املواطنة، العدالة الجتماعية(، بل على العك�س، األغى 
مكت�سبات لل�سعب، مثل قانون »اأوباما كري«، وعزز النزعات العن�رشية بانحيازه للبي�س. 
هو يريد عمليًا اأن تكون اأمريكا »فوق اجلميع« »دولة اإ�ستثنائية« يف �سيا�ساته العاملية، هو 
ما بذكرنا ب�سعارات �سادت يف ثالثينات القرن الع�رشين ومطلع اأربعيناته، وانتهت اإىل 

حرب عاملية ثانية مدمرة. 
واأمريكا  افريقيا،  جنوب  اليابان،  الهند،  ال�سني،  رو�سيا،  �سعود  من  لال�ستفادة 
اجلنوبية. علينا كفل�سطينيني، اأوًل اأن نخلق وقائع على الأر�ض، منها �سحب الإعرتاف 
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وفك  املنفرد،  الأمريكية  والرعاية  اأو�سلو  �سقف  حتت  املفاو�سات  ووقف  باإ�رشائيل، 
القومية  »قانون  ومقاومة  الإ�رشائيلي،  الإقت�ساد  بعجلة  الفل�سطيني  الإقت�ساد  ارتباط 
اأرا�سي  الفل�سطينية، وداخل  الأر�س  العن�رصي على  التمييز  اأ�سكال  اليهودي«، وكل 
وت�سكيل  املختلفة،  مبوؤ�س�ساتها  الفل�سطينية  احلياة  دمقرطة  اإىل  والإلتفات   ،1948
حكومة وحدة وطنية، واإنتخابات رئا�سية وبرملانية وفق التمثيل الن�سبي الكامل. ودوليًا، 
علينا العودة اإىل الأمم املتحدة بثالثة م�ساريع قرارات كما ورد يف ال�سياق؛ الأول موؤمتر 
دويل لل�سالم كما قلت، مبرجعية القرارات الدولية امل�سكلة لالإطار ال�سيا�سي والقانوين 
للمفاو�سات، برعاية دولية )الدول اخلم�س دائمة الع�سوية يف جمل�س الأمن(. ومن ثم 
الإنتقال يف اجلمعية العامة بالع�سوية من مراقبة اإىل عاملة لدولة فل�سطني حتت الإحتالل. 
على الأمم املتحدة اأخذ دورها حلماية اأر�س و�سعب دولة فل�سطني الواقعة حتت الإحتالل.
الفل�سطينية امللمو�سة، خللق الوقائع على الأر�س، ويف  اإذا نا�سلنا لجناز اخلطوات 
اأمام رو�سيا، ال�سني  امليدان الفل�سطيني. وعلى ال�سعيد الدويل ثانيًا، تفتح كل الطرق 
ال�رشاع  اأزمة  حل  يف  للم�ساركة  العامل،  يف  املختلفة  الأقطاب  باقي  واأمام  وغريها، 
الإقليمية  وال�رشاعات  ل�سعبنا،  امل�رشوعة  الوطنية  واحلقوق  الإ�رشائيلي  الفل�سطيني- 
والتدخالت  الإ�ستفزازات  املختلفة،  العامل  ومناطق  الأو�سط  ال�رشق  يف  الأخرى 
تعترب رو�سيا وال�سني  الأمريكية  فالقوانني  الأمريكية ل تقف فقط عند حدود منطقتنا، 
غرميًا. ول نعتقد بجدوى اأي م�ساريع اأخرى حلل اأزمة ال�رشق الأو�سط، مثل 4 زائد 
5، اأو 4 زائد 3، كاإطار جديد لعمل اللجنة الرباعية الدولية، التي عطلت الإدارات 
الأمريكية املتتالية عملها، واأفرغتها من القدرة على التقدم باأي خطوة اإىل الأمام. هي يف 

حالة موت �رشيري منذ ت�سكيلها يف ني�سان)اإبريل( 2003.
يف 20 �سباط)فرباير( 2018، دعا الأخ حممود عبا�س اإىل موؤمتر دويل، ل تكون 
الوليات املتحدة مهيمنة عليه، ولكن يف املقابل ترك كل �سيء للمجهول. اإن ال�سيغة 
الأ�سلم والأف�سل والأ�سح، التي ميكن اأن حتقق نتائج، هي العودة اإىل الأمم املتحدة لعقد 
موؤمتر دويل لل�سالم. جّربنا الثنائي بالرعاية الأمريكية، وُجربت �سيغة الرباعية الدولية، 
ُجرب موؤمتر اأنابولي�س، وجربت اأي�سًا رعاية اأمريكية يومية لت�سعة اأ�سهر وعمل متوا�سل 
جلون كريي وزير اخلارجية الأمريكية الأ�سبق، بجولت اإىل تل اأبيب ورام الله وعوا�سم 
مراقبًا  ع�سواً  فل�سطني  وقبِلت  عام 2012،  املتحدة  الأمم  اإىل  عدنا  الأو�سط.  ال�رشق 
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فيها، وحينها حلينا �سيا�سيًا وقانونيًا دوليًا ثالث ق�سايا كربى مل حُتل منذ العام 1991 
ملوا�سيع  وال�سيا�سي  القانوين  الإطار  تثبيت  وهي:  وا�سنطن(،  ثنائيات  مدريد،  )موؤمتر 
احلدود )4 حزيران( والعا�سمة القد�س ال�رشقية املحتلة، والالجئني بالعودة مبوجب القرار 

194، ومل ُي�ستكمل القرار بالع�سوية العاملة.
دور  لعب  من  رو�سيا  ميّكن  الذي  الفعلي  الطريق  هي  املتحدة  الأمم  اإىل  العودة 
التقيناها  التي  الرو�سية  القيادة  على  عر�سناه  ما  )وهذا  الفل�سطينية،  امل�ساألة  فعال يف حل 
امليدان يف  الأر�ض ويف  على  وقائع  تخلق  التي  العملية  البدائل  لتقدم  مو�سكو(،  يف 
فل�سطني وال�رشق الأو�سط والعامل. هي الطريق التي متكن رو�سيا وال�سني وفرن�سا لرتجمة 
مواقفها املوؤيدة لنا، وتختزل الطريق للمبا�رشة مبفاو�سات من نوع اآخر، تقوم �سمن اإطار 
قانوين و�سيا�سي، مبوجب قرارات الأمم املتحدة وبرعاية البلدان اخلم�س دائمة الع�سوية 
مبلفات عن  الدولية  اجلنائية  املحكمة  اإىل  �سكاوى  تقدمي  ف�ساًل عن  الأمن.  يف جمل�س 
جرائم الإ�ستيطان، ونهب املياه، وهدم املنازل، والأ�رشى، وحروب التطويق والتدمري 
على ال�سفة وقطاع غزة، اأعددناها منذ العام 2015 )قرارات املجل�س املركزي ملنظمة 
التحرير(، واتفقنا على تقدميها، لكن املطبخ ال�سيا�سي عطل ذلك، ولو نفذ ما توافقنا 

عليه لكنا الأن اأمام و�سع جديد.
رو�سيا واإ�رصائيل والدول ال�ساعدة

ل ت�ستطيع رو�سيا ال�سغط على اإ�رشائيل، اإل بعد تنفيذ الفل�سطينيني اخلطوات ال�سابقة. 
الق�سية  جتاه  م�سرتك  عربي  عمل  اأجل  من  املجال  يفتح  اأن  �ساأنه،  من  ذلك،  اأن  كما 
الدميقراطية  والقوى  والدول  الثالث،  العامل  يف  وامل�سلمة،  العربية  لل�سعوب  املركزية 
الدويل.  املتحدة واملجتمع  الأمم  بقرارات وموؤ�س�سات  املتوازن، عماًل  لل�سالم  واملحبة 
اليمني  حكومات  على  ت�سغط  اأن  باإمكانها  التي  هي  امللمو�سة،  الفل�سطينية  اخلطوات 
)الإ�رشائيلي( التي تفعل على الأر�س ما تريد من دون رّد فل�سطيني عملي ملمو�س. كما 
اأن بناء حلقات عربية ودولية لل�سغط على اإ�رشائيل، من �ساأنه اأن ينع�س ويزيد من اأعداد 
الإ�رشائيليني الباحثني عن حل، �سمن قرارات ال�رشعية الدولية، كما من �ساأنه اأن يفر�س 
الرتاجع على اليمني املتطرف. ل ميكن تغيري املعادلت ما دام اليمني يقدم لالإ�رشائيليني 
ما يريدونه ب�سهولة. وعلى �سبيل املثال، يف العام 1973 كان هناك 37 األف م�ستوطن 
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فقط يف الأرا�سي التي احتلت عام 1967، ارتفعوا اإىل 97 األفًا عند توقيع اأو�سلو يف 
1993، وهم الآن 850 األفًا، وهناك خمططات عند نتانياهو لرفع العدد اإىل اأكرث من 
مليون، يف ال�سفة الفل�سطينية والقد�س حتى الإنتخابات الإ�رشائيلية املقبلة، خريف العام 
2019. اإن غياب موؤمتر دويل مبرجعية اأممية، معناه الدوران يف املكان، وتعطيل قرارات 
الإجماع الوطني يف دورات املركزي الفل�سطيني )2015 و2018(، واملجل�س الوطني 

■ )2018(

-IV-
انق�شام مدمر: �شراع وم�شالح ال�شلطة واملال والنفوذ

املركزي  واملجل�س  احلوارات  الوطني، يف  الإجماع  مت�سي حلول  اأن  ناأمل  كنا   ■
ومل  مكانه.  يراوح  مازال  �سيء  كل  لكن  الإنق�سام.  لإنهاء  قدمًا  الوطني،  واملجل�س 
 ،2017 )اأكتوبر(  الأول  ت�رشين   12 يف  و»حما�س«  »فتح«  بني  الإتفاقات  اآخر  ينفذ 
وقرار الإجماع لـ 14 ف�سياًل يف 22 ت�رشين الثاين )نوفمرب( 2017، وعلى الرغم من 
جهود الرعاية امل�رشية للت�رشيع باخلروج من احلالة، مل ننجح. ومازالت خطوات اإنهاء 
ال�سلطة و »فتح«، برف�س ت�سكيل حكومة وحدة  الإنق�سام ت�سطدم ب�رشوط من جانب 
التحرير، قبل متكني  اإىل منظمة  اإنتخابات، ورف�س ان�سمام »حما�س«  وطنية، وتنظيم 
حكومة ال�سلطة متكينًا كاماًل من ت�سلم الو�سع يف غزة بكل ملفاته. ووفق تعبري اأبو مازن: 
»�سلطة واحدة، اأمن واحد، �سالح واحد، مال واحد« ونت�سلم قطاع غزة، »من الباب 

اإىل املحراب«.
الله، قبل  لت�سليم اجلباية حلكومة رام  اأنها غري م�ستعدة  تعلن »حما�س«  املقابل،  يف 
ا�ستيعاب 47 األف موظف، ي�سكلون قوة موؤطرة للحركة. والتعطيل من قبل الطرفني، 
يعود اإىل حر�س الطرفني على احلفاظ على م�سالح فئوية طبقية واجتماعية ومالية وزعاماتية 
وفردية وعائلية تعود لهما معًا، وهي م�سالح منت منذ ت�سّلم الإخوة يف »فتح« ال�سلطة 
الأمر  بفر�س  ال�سلطة  »حما�س«  ت�سّلمت  حني  ال�سفة،  يف  م�ستمرة   ،1994 العام  يف 
النوع  من  كبرية  م�سالح  لها  باتت  )يونيو( 2007،  حزيران  غزة يف  قطاع  الواقع يف 
ذاته، واإل كيف نف�رش مت�سك ال�سلطة يف رام الله بكل ما بيدها والرغبة يف مد نفوذها اإىل 
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غزة؟ وكذلك »حما�س« غري الراغبة يف ترك ال�سلطة قبل ا�ستيعاب 47 األف حم�ساوي 
تطوراً  نحقق  ول  املحتلة،  اأرا�سينا  التنمية يف  م�ساريع  تغيب  بينما  املوظفني،  اإطار  يف 
بناء  اأي�سًا  التي متنع  التع�سفية،  باري�س، واإجراءات الإحتالل  بروتوكول  بفعل  اقت�ساديًا 
اقت�ساد فل�سطيني م�ستقل، ول تقدم اإجتماعيًا لأن 80 يف املئة من املوازنة يذهب رواتب 

للموظفني وم�ساريف الإدارة؟
ال�سلطة حتمل م�رشوعًا �سيا�سيًا. كذلك  اأن بريوقراطية فتح يف  ال�سيا�سي،  اخلالف 
الطريق  اإىل  و�سل  امل�رشوعني  وكال  اآخر.  و�سيا�سيًا  اإيديولوجيًا  م�رشوعًا  حما�س  حتمل 

امل�سدود.
ال�رصق الأو�سط.  العربية ويف  الإقليمية  الكبري واخلطري هو املحاور  الثالث  العامل 
هذه حماور مت�سارعة يف ما بينها، ومتلك م�ساريع خمتلفة، وكٌل يحاول اأن يجر احلالة 

الفل�سطينية اإىل م�رشوعه، م�ستخدمًا اأدوات واآليات فل�سطينية.
قّدمنا حلوًل للعوامل املعطلة لإنهاء الإنق�سام يف اإطار ائتالف منظمة التحرير، ويف 
الوطني  للمجل�س  التح�سريية  اللجنة  اجتماع  على  وعر�سناها  الوطني،  الإجماع  اإطار 
كانون   10 يف  الزعنون  �سليم  الأخ  املجل�س  رئي�س  برئا�سة  بريوت،  يف  الفل�سطيني 
بالتوازي: الأول: ت�سكيل  ينفذا  اأن  بالإجماع قرارين على  الثاين)يناير( 2017. وتبنينا 
حكومة وحدة وطنية �ساملة مهمتها اإنهاء الإنق�سام، عرب و�سع الآليات لذلك لإنهائه. 
الإنتخابات  اإىل  للذهاب  العملية،  الآليات  التح�سريية  اللجنة  ت�ستكمل  اأن  والثاين: 
اإنتخابات توحيدي ع�رشي، توافقنا عليه �سابقًا منذ 2013 يف  ال�ساملة. ولدينا قانون 
اجتماع يف القاهرة، وح�رشه 14 ف�سياًل فل�سطينيًا وم�ستقلون، يقوم على نظام التمثيل 

الن�سبي الكامل. 
اإىل  ونذهب  الإنق�سام،  عوامل  تنتهي  بالتوازي،  تنّفذ  التي  العملية،  هذه  وفق 
الوطن  يف  جديد  فل�سطيني  وطني  جمل�س  وانتخاب  والربملانية،  الرئا�سية  الإنتخابات 
اأع�سائه عن 70 عامًا،  اأعمار  وال�ستات، بدياًل عن املجل�س القدمي الذي يزيد متو�سط 
من  اأجيال  ثالثة  وحرمت   ،1979 العام  يف  ت�سكل   ،1996 منذ  بالكامل  ومعطل 

امل�ساركة فيه.

يف اأزمة امل�رشوع الوطني الفل�سطيني
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ب�سبب  حما�س  ويف  »فتح«  يف  والإخوة  الله  رام  يف  ال�سلطة  عطلتها  احللول  هذه   
الأمريكية  ال�سغوط  اإىل  اإ�سافة  وحما�س،  لفتح  ذكرنا  التي  وامل�سالح  الإ�سرتاطات 
الوحدة  ترميم  يعطل  ما  اإرهابية،  منظمة  »حما�س«  اعتبارهما  ب�سبب  والإ�رشائيلية، 
منظمة  اإطار  و»اجلهاد«، يف  »حما�س«  فيها  مبن  القوى،  بني كل  الإئتالفية  الفل�سطينية 
التحرير الفل�سطينية الإئتالفية. اأمريكا واإ�رشائيل ل تقبالن بحكومة على طاولة املفاو�سات 
الإ�سرتاطات  ابتعدنا عن  الإنق�سام يف حال  اإرهابية. ميكن جتاوز  ت�سنفانها  منظمة  ت�سم 
جديد  وطني  جمل�س  يف  للدخول  و»حما�س«  »فتح«  مع  اجلهود  ووا�سلنا  امل�سبقة، 

منتخب، ويف دورة توحيدية ■
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العرب والفل�شطينيون يف مرحلة التحول الثالث للنظام العاملي

تقدمي: يعد احلوار مع نايف حوامتة، الأمني العام للجبهة الدميقراطية 
ل�سيا�سي  املرتاكمة  التاريخية  اخلربة  مع  حوارًا  فل�سطني،  لتحرير 
الفل�سطينية  الثورة  الكربى يف  الأركان  اأحد  �سكل  ثوري دميقراطي، 
ومنظمة التحرير الفل�سطينية، خربة �سفحات مديدة من التاريخ، ترتبط 
بالغد.. بامل�ستقبل، كما تندمج بالعديد منها، مع البلدان العربية يف 
امل�رشق واملغرب العربي. يتميز الرجل مبواقفه ال�سيا�سية: خا�سة 
يف املنعطفات احلادة التي متر بها ق�سيته الفل�سطينية. يتميز حواره 
فيل�سوف  لقب  اإىل  و�سوًل  واجتهاد،  وجراأة  وديناميكية،  بحيوية 
الثورة، كمفكر جديل ونقدي كبري. كمثقف ع�سوي ومهموم وم�سكون 
بهاج�س التغيري، خمتلف عما هو �سائد. يربز يف اإطار من النزاهة 
الأخالقية والتمرد على الظلم والزهد احلقيقي، نتاجًا لطالع �سيا�سي 
عميق، على الرتاث العربي والإن�ساين التقدمي. ت�ستح�رشه الذاكرة 
بلمحات خاطفة، مما مينحه جراأة الإجتهاد والريادية وحرية التفكري 

والتعبري..
عبد النبي م�سلوحي/ �سحيفة »املنعطف«

الرباط / املغرب

 ... وقفه  اإىل  ويدعو  الإ�رصائيلي،  الإ�ستيطان  يدين  الدويل  الأمن  جمل�ض   ■
ولأول مرة الوليات املتحدة ل ت�ستخدم حق الفيتو ... ماهي قراءتكم؟

الثالث والع�رشين من �سهر كانون  الأمن رقم 2334، يف  قرار جمل�س  جاء   ■■
الأول)دي�سمرب( 2016، يحمل ن�سًا وا�سحًا، يدين ال�سيا�سة الإ�رشائيلية، يف ثنائيتها: 
الإحتالل والإ�ستيطان الإ�ستعماري. جاء بالإجماع ليقول اإن العامل كله يقف بقوة مع 
احلقوق الوطنية الثابتة لفل�سطني غري القابلة للت�رشف. لي�س هذا هو القرار الأول الذي يدين 

العرب والفل�سطينيون يف مرحلة التحول الثالث للنظام العاملي
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ال�سيا�سة الإ�رشائيلية وجرائمها املختلفة، بدءاً من الإحتالل والإ�ستيطان الإ�ستعماري، 
اأنه  الفل�سطيني. واملفارقة  ال�سعيد  تاريخية مف�سلية على  القرار يف مرحلة  لكن جاء هذا 
جاء بامتناع الوليات املتحدة )اإدارة اأوباما(، وقبل اأن يت�سلم دونالد ترامب »ال�سعبوي 
والعن�رصي« الإدارة، مبخاطر �سيا�سته بالإنحياز »الأعمى« لإ�رشائيل التو�سعية والإعرتاف 

بالقد�س عا�سمة لإ�رشائيل، كما ورد يف برناجمه الإنتخابي واإدارته الولية اجلديدة.
اإنها املرة الأوىل التي متتنع فيها الوليات املتحدة عن الت�سويت، ومترر القرار بعد 
اأن جلاأت 33 مرة اإىل الفيتو يف �سالح »ا�رصائيل«، من جمموع 75 فيتو �سد م�سالح 
ال�سعوب وحركات التحرر الوطني يف العامل الثالث، منذ ت�سكيل منظمة الأمم املتحدة 

بعد احلرب العاملية الثانية حتى يومنا. 
اأما املفارقة فهي ما اأثاره التوقيت من حتليالت عربية واإ�رشائيلية داخلية، على م�ستوى 
اأي�سًا  واآخرون  املتحدة،  الوليات  �سيا�سة  »حتوًل« يف  اعتربه  بع�سها  احلاكمة.  النخب 
واأوباما،  نتنياهو  بني  متاأخرة  حل�سابات  واإنتقامًا  �سخ�سية،  ح�سابات  ت�سفية  باعتباره 
وهذا اأي�سًا: م�سحك. فهو ل يعترب »حتوًل«، كما ل يح�سب انتقامًا لقد �سبق وكتب 
تاميز«،  »نيويورك  يف  ذاته،  الأول)دي�سمرب(  كانون  �سهر  مطلع  منذ  كارتر،  جيمي 
ديفيد«  اأول »كمب  مهند�ض  وباعتباره  رواجًا،  الأمريكية  ال�سحف  اإحدى كربيات  
بني م�رص واإ�رصائيل، كتب مطالبًا الفل�سطينيني بالتوجه اإىل جمل�ض الأمن »لأن الفر�سة 
�سانحة« بال »فيتو«، اأي اأن قطاعًا وا�سعًا من النخب واملوؤ�س�سات الأمريكية، مبن فيها 
»خزانات التفكري« يف الوليات املتحدة، تعرب عن قلقها من �سلف و�سطوة ائتالف نتنياهو 
نف�سها«،  نف�سها من  اإ�رشائيل  العن�رشي، و�سعارها يف ذلك »حماية  التو�سعي  العدواين 
ثالثة وثالثني مرة،  »الفيتو«  منذ عام 1967 حق  املتحدة  الوليات  ا�ستخدمت  لقد 
بل  الأول،  هو  لي�س  الأممي  القرار  اأن  كما  للفل�سطينيني،  الوطنية  احلقوق  من  �سدًا 
هناك رزمة من القرارات الأممية قد �سبقته، ومل تلتزم بها اإ�رشائيل بل وا�سلت انتهاكها 
يحتاج  الأمر  الفل�سطيني.  لل�سعب  الوطنية  باحلقوق  الإعرتاف  الدولية ورف�سها  لل�رشعية 
اإنتقا�س،  اأو  اأي تقليل،  اأكرث من قرار على م�ستوى جمل�س الأمن الدويل، دون  اإىل 
الأمر معقود  هنا  الدولية.  واملعنوية  واملادية  ال�سيا�سية  اأهميته  القرار 2334،  اأهمية  من 
القيادة الفل�سطينية الر�سمية، باعتباره بداية الكلمة، اأي  على النهج الذي �ست�سري عليه 
موقف  بناء  �رصورة  وثانيًا:  اأوًل.  هذا  املطاف،  خامتة  ولي�ض  الفل�سطيني،  )املنهج( 
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ين�س  فالقرار  عملية.  واآليات  بخطوات  القرار  تنفيذ  ملتابعة  موّحد،  عربي   - فل�سطيني 
اإىل  اأ�سهر  ثالثة  التنفيذ كل  تقرير عن  »تقدمي  اإىل  املتحدة  لالأمم  العام  الأمني  على دعوة 
جمل�س الأمن«. وثالثًا: موقف عربي - فل�سطيني، يدعو الأع�ساء الدائمني يف جمل�س 
الأمن، خ�سو�سًا ادارة ترامب، اإىل احرتام وتنفيذ قرار اإجماع جمل�س الأمن، ورابعًا: 
اأن تلتزم منظمة التحرير وال�سلطة الفل�سطينية بقرارات الإجماع الوطني، وقرارات املجل�س 
املركزي واملجل�س الوطني »بوقف التن�سيق الأمني مع دولة الإحتالل، ومقاطعة الإقت�ساد 
 4( الفل�سطينية،  لالأر�س  احتالله  من  �سنويًا  دولر  مليار   6 يح�سد  الذي  الإ�رشائيلي، 

مليار من القد�س وال�سفة الفل�سطينية و 2 مليار من قطاع غزة(«.
به  يروا  مل  النخب،  وقادة  املحللني،  كبار  فاإن  الإ�رشائيلي،  ال�سعيد  على  اأما 
جديدًا، باعتباره اإ�سارة وت�رشيحًا، ل باإعتباره موقفًا عمليًا. ب�سفته يندرج حتت الف�سل 
ال�ساد�ض ولي�ض الف�سل ال�سابع، )كما جاء على ل�سان »بن كا�سبيت« يف »معاريف« يف 
باأن  اأو عقوبات، هذا ما ق�سدناه  اإجراءات  اأية  اأي لن ترتتب عليه   .)2016/12/25
يكون مفتاحًا للكلمة الفل�سطينية التي مل تنتِه بعد، ومقدمًة لإدراجه حتت باب »الف�سل 
واإئتالفه،  نتنياهو  حكومة  فعل  ردود  باأن  الإ�رشائيليني،  للمحللني  اإجماع  ثمة  ال�سابع« 
بامل�سادقة  �ستمعن  امل�ستوى،  هذا  على  رافقته  التي  العن�رشية  اله�سترييا  من  الرغم  وعلى 
املحتلة،  ال�رشقية  القد�س  والتهويد يف  الإ�ستيطاين،  الإ�ستعمار  جانبني:  على  احلكومية 
باأثر رجعي، واأباحت،  اأن �سنت الت�رشيعات يف الكني�ست لــ »�رشعنة« الإ�ستيطان  بعد 
علنًا، الإ�ستيالء على الأر�س وعلى منازل الفل�سطينيني، هنا يكون املوقف العاملي مرتهنًا 
بنا، فل�سطينيني وعربًا، �سعوبًا ودوًل، اأحزابًا ونقابات، وحينها لن ي�سمت عامل اليوم.
على ال�سعيد الفل�سطيني الر�سمي، اأ�سار الأخ حممود عبا�س، يف كلمته بعيد امليالد 
الباب  فتح  لكنه  الق�سية،  يحل  »مل  الأممي:  القرار  اأن   ،)2016( بيت حلم  مدينة  يف 
لـ»اجللو�س  الإ�رشائيلي  اجلانب  اإىل  الدعوة  بذلك  موجهًا   .)!!( املفاو�سات«  اأجل  من 
اإىل طاولة املفاو�سات، لبحث الق�سايا املعلقة«، واعداً بالقول: »اإذا وافقتم على ذلك، 
فاإن 57 دولة، عربية واإ�سالمية، جاهزة فوراً لالإعرتاف باإ�رشائيل« )!!( قافزًا عن اأكرث 
احلرب  وزير  املقابل  يف  الكارثية.  بنتائجها  عبثية  مفاو�سات  يف  ق�ساهما  عقدين  من 
اأعلن عن عزم حكومته »قطع كل الإت�سالت مع  اأفيغدور ليربمان )اآنذاك(  الإ�رشائيلي 

ال�سلطة الفل�سطينية، باإ�ستثناء التن�سيق الأمني« )!(.

العرب والفل�سطينيون يف مرحلة التحول الثالث للنظام العاملي
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دون اأدنى �سك اإن القرار هام، وي�سكل �رشبة كبرية لل�سيا�سات الإ�رشائيلية، وهو 
يعرب عن حالة اإجماع دولية يف العامل. مبا هو اإدانة دولية لالإحتالل والإ�ستيطان، لكنه لن 
يوقف وحده هذا العدوان الإ�ستيطاين الإ�ستعماري والتهويدي، ما مل يحّمل على اأجندة 
فل�سطينية ر�سمية وا�سحة، باعتباره موقفًا ُيبنى عليه، �سمن مواقف جديدة فل�سطينية، 
واأخرى عربية ودولية جديدة، جترب احلكومة الإ�رشائيلية على النزول اإىل اأر�س الواقع، 
متامًا  بالتخلي  ويبدًا  ثابت،  الفل�سطيني  فاحلق  وتنفيذها.  الدولية  القرارات  واإحرتام 
الدولية  ال�رشعية  قرارات  مرجعية  بدون  والبائ�س،  العقيم  اجلزئية  املفاو�سات  نهج  عن 
جمل�س  يف  الكربى  اخلم�س  الدول  رعاية  وبدون  الدويل،  الأمن  جمل�س  وقرارات 
الأمن. يبداأ بتجنيد كل الطاقات الوطنية الفل�سطينية جلعل الإحتالل وباًل على اأ�سحابه، 
وعلى الكولونيالية العن�رشية، عرب كافة اأ�سكال املقاومة، وعرب العودة للربنامج الوطني 

الفل�سطيني اجلامع، برنامج تنفيذ قرارات املجل�سني املركزي ملنظمة التحرير.
وهكذا، فاإن الإ�ستفادة من القرار التاريخي، باملقايي�س ال�سيا�سية واحلقوقية، ت�ستدعي 
حتركًا فوريًا فل�سطينيًا وعربيًا ودوليًا لإ�ستثماره يف كافة املحافل الدولية، واأمام حمكمة 
اإ�رشائيل،  ملقاطعة  وا�سعة  حملة  واإطالق  الدولية،  العدل  وحمكمة  الدولية  اجلنايات 
الأممية  القرارات  ولرف�سها وحتديها  العن�رشي،  التمييز  متار�س  اأبارتهيد،  دولة  باإعتبارها 
القرار 2334  عند  الوقوف  يجب  ل  اأي  الإ�رشائيلي.  ــــ  الفل�سطيني  بال�رشاع  املت�سلة 
و»كفى الله املوؤمنني �رّش القتال«، اأو اإعتباره »م�سكنات«، بل ينبغي الإنطالق منه لتعزيزه 
مبواقف واأفعال لعزل وحما�رشتها اإ�رشائيل من دون تردد اأو مراهنات خا�رشة، وباعتبار 

القرار فر�سًة تاريخية ُيبنى عليها. 

■ ما هي تداعيات الراهن العربي على الق�سية الفل�سطينية؟

■ ■ بالتاأكيد هي �سلبية متامًا، على الرغم من املتغريات يف الإقليم، التي ي�سعب 
القفز عنها. املطلوب مراجعة وا�سعة ملجمل املتغريات يف الإقليم ، ومراجعة لالإنق�سام 
اخلارجي  التدخل  عوامل  باأن  هنا  نوؤكد  البينية.  العربية  وللعالقات  العربي ،  ـــ  العربي 
�ستبقى مهياأة، ب�سبٍب من الف�سل يف بناء الدولة املدنية، وغياب الدميقراطية التعددية، 
والعدالة الإجتماعية. وهو ف�سل ناجم عن الإن�سياع لقرارات البنك الدويل وموؤ�س�ساته 
الإمربيالية،  للمركزية  للتبعية،  ذلك  احلاكمة جراء  الر�سمية  ال�سلطات  اإرتهان  التابعة، 



61

وما اأفرزه هذا من ويالت على التنمية امل�ستقلة املديدة وامل�ستدامة، واأثرها على ال�سعوب 
العربية، و�سوًل اإىل تذرر وزن العامل العربي، وتفتته ووهن اإرادته.

اإن املنطقة العربية تزخر بالتنوع الثقايف، مبختلف اأ�سكاله وم�سامينه، �سواء كان تنوعًا 
ثقافيًا دينيًا ومذهبيًا، اأو �سالليًا اإثنيًا ولغويًا. كان هذا التنوع يف الدولة املدنية م�سدر قوة 
وثراء واإبداع ل حدود لهما، حتول اإىل م�سدر رعب وخوف وتهديد �سمويل، وم�سدر 
حروب و�سعبوية وتطرف وتكفري. التنوع ل يعني الإختالف والتمايز واملغايرة، بقدر 
ما يرتبط مببادئ امل�ساواة واملواطنة واحلقوق الإن�سانية املت�ساوية. فامل�ساركة، تعني حق 
اإىل  والتحول  والواجبات،  واحلقوق  بالإن�سانية  ي�سرتك  اإن�سان  الآخر  لطاملا  الإختالف 
البناء ل اإىل التدمري الذاتي. لأن العنف ل يدمر »الآخر« فقط، بل اأي�سًا يدمر الذات، 
ويقو�س مقومات وم�ستلزمات التنمية، وي�سهم يف زعزعة ال�سالم والإ�ستقرار والأمن. 
والأهم انه ي�سكل بيئة خ�سبة للف�ساد وال�ستبداد باأنواعه، يف كل ما يتعلق ب�رشب القانون 
يف عر�س احلائط، وبتعطيل احلياة املدنية وال�سلمية الطبيعية. اأمامنا جتارب اأمريكا الالتينية 
اأن يدرك  الر�سمي  العربي  يف هذه املرحلة، على  اأفريقيا. وب�سكٍل مكثف،  وجنوب 
اأن املتغريات يف الإقليم ناجمة اأوًل عن التخلف العربي التاريخي، وثانيًا عن متغريات 

وحتولت تاريخية يف النظام العاملي.
اآن الأوان  اأن يدرك احلكام العرب، اأن العامل يدخل مرحلة التحول الثالث للنظام 
فيه دول، كانت �سغرية  نعي�سه ، والذي برزت  الذي  الع�رص احلديث،  العاملي، يف 
يف العقود ال�سابقة، وحققت تقدمًا غري م�سبوق يف النمو الإقت�سادي، مل يتوقف داخل 
حدودها، بل بات عامليًا، وهذا ميتد من �رشق اآ�سيا، اإىل اأمريكيا الالتينية وبينهما اأفريقيا. 
التعددية  الأمريكية.  الأحادية  يف  األفناه  عما  متامًا  يختلف  اليوم،  ن�ساهده  ما  اإن 
يف  الع�رش  هذا  يت�سكل حموره  ولالأ�سف  الأمريكي،  الع�رش  اأفول  بعد  ما  تاأتي  القطبية 
املنطقة العربية، ويفجر ال�رشاع يف قلبها. يف غياب العامل العربي الر�سمي )غياب الدولة 
الدميقراطية،  دولة  والرجل،  املراأة  وبني  املواطنة  يف  وامل�ساواة  املواطنة  دولة  املدنية، 
العدالة الإجتماعية( ويف قلب هذا اخلراب الكبري، ثمة من ي�ساهم يف الإنقالب الر�سمي 
اأن  ال�رصاع، منكراً  باإعتبارها جوهر  الفل�سطينية،  الق�سية  بالنكو�ض عن  العرب  لبع�س 
اإ�رصائيل التو�سعية العن�رصية والإ�ستعمارية الإ�ستيطانية هي اخلطر الوجودي والتاريخي 

العرب والفل�سطينيون يف مرحلة التحول الثالث للنظام العاملي
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على العرب. وي�ست�سلم بع�سهم للتطبيع معها، اأو ي�ستبدلها بـ »عدو« اآخر، اأو الدخول 
يف حمور �رشاع �سد اأ�سقائه واأ�سدقائه، نكون حالة لن يكتب لها النجاح، فال بد من 
الفل�سطينية را�سخ  بالق�سية  العربية  ال�سبات العربي املديد، لأن وعي ال�سعوب  نهاية لهذا 

وثابت، ويف رف�سه لأي اإ�سطناع لعدو اآخر.
اأماكن متعددة، وباإرادة �سعوب متنوعة. هذا هو  يت�سكل يف  العامل اجلديد،  اإن 
جوهر التحول القادم يف النظام الدويل، ويف ف�سل اأحادية ما عرف بـ»القرن الأمريكي«، 

وخططه القائمة على الهيمنة على العامل.
على العرب، اأن يتعظوا بالنتائج خا�سًة اأولئك الذين طفقوا من غري خجل، اإعتبار 
اجلماعات التكفريية الدموية والفكرية وال�سيا�سية القائمة على »اإبادة الآخر«، »ثورة«، من 

اأجل الدولة الثيوقراطية، يف مواجهة الدولة املدنية احلديثة الدميقراطية والوطنية.

■ ماهي التحديات اأمام الأحزاب ال�سيا�سية يف الوطن العربي، ملواكبة التحولت 
واملتغريات اجلارية يف العامل؟

■ ■ نحن مدعوون، جميعًا، اإىل زيارة جديدة للتاريخ، طاملا اأننا نرف�ض تنميط 
وتعليب العقل العربي على م�ساحة قرون وقرون، اأو اإغراقه يف الأوهام وبعدم جدوى 
الواقع جيدًا، القائم على  التغيري والإبتكار كل بح�سب واقعه، نحن مدعوون لقراءة 
العقل النقدي، على النقد والدرا�سة النقدية، وي�سمل ذلك مناهج احلياة مبجملها، بدءًا 

واأوًل من مناهج الرتبية والتعليم يف العامل العربي.
اآن الأَوان اأن نغادر معلقة عنرتة بن �سداد: »هل غادر ال�سعراء من مرتدم..« وكل 
بكالم  والهذيان  املتهدم  اأي  املرتدم،  نغادر  اأن  قلب.  ظهر  عن  ومعاد  مكرور  هو  ما 
يبتعد عن الإبداع واإعادة البناء، نقداً وبحثًا، وتطوير طرائق التفكري والبحث والربامج 

والتطوير، ل التلقني يف �سياغات لغوية مزخرفة.
اإنفراط وتذرر، ما بعد �سايك�ض  يعي�ض العامل العربي، يف م�رصقه ومغربه، حالة 
التي  التق�سيمات  اإىل  بالعودة  املبا�رشة. لكن  الكولونيالية  اأي بعد  - بيكو ووعد بلفور، 
ُر�سمت يف املنطقة العربية، يف حقبة �سميت اأعلى مراحل العوملة، فاإننا نالحظ اأن مركز 
الأو�سط  ال�رشق  واإقليم  ال�رشقية،  اأوروبا  التي ر�سمها يف  منهجيته  يرتد عن  ذاته  العوملة 



63

من  �ساءت  ما  اجلديدة  الليربالية  لتغرف  واحلدود،  الأبواب  فاحتة  فالعوملة  مبجموعه. 
احلدود املفتوحة منذ ثالثني عامًا. تلك �سنوات �سعودها اأوجدت من الراأ�سماليني ورجال 
واأ�سحاب  والإعالميني  واملفكرين  الكربى،  ال�رشكات  وموظفي  والتجار،  الأعمال 
الإخت�سا�سات. وعلماء الجتماع وال�سيا�سة، اإنهمكوا يف اإعادة �سياغة علم الجتماع 
اإىل  ال�سغرية، و�سوًل  الأ�سواق  بناء  من  بدءاً  الأطراف،  بتداعياته اجلانبية يف  والتب�سري 

اإعادة ترتيب الهويات والإنتماءات يف جزئيات جديدة. 
جتربة  منها  اإقت�سادية،  تكتالت  بناء  امليرتوبويل، يف  مركزها  ومن  العوملة،  بداأت 
بدقة  م�ساغة   وعالقات  وكندا،  املتحدة  الوليات  بني  ال�سمالية  اأمريكا  يف  الإندماج 
اأي�سًا  ومنها  املا�سي،  القرن  �ستينيات  اأواخر  فرتة  يف  واملك�سيك  املتحدة  الوليات  بني 
جتربة اإحتاد احلديد وال�سلب، الذي �سم حينها يف ع�سويته �ست دول: هولندا وبلجيكا 
ولوك�سمبورغ وفرن�سا واأملانيا واإيطاليا وهي جتربة اأخرى، فتحت �سهية روؤو�س الأموال 
وال�رشكات الدولية يف الأ�سواق املالية نحو ال�سني. وقد اأح�سنت ال�سني اإ�ستغالل فرتة 
الدول  ي�سم  اإقليمي  تكتل  اإقامة  العرب يف  وف�سل  بعدها.  وما  حينها  الباردة  احلرب 
لأخطار  الآن  معر�سون  هم  وها  بيني،  اإقت�ساد  واإقامة  الإ�ستقالل،  بعد  ما  العربية 

وجودية كثرية.
مع  ورفعته  وال�سعبوية،  العوملة  �سنعته  الذي  ترامب،  املتحدة  الوليات  رئي�ض 
حملته  يف  اأَكد  الإندماج،  منوذج  يف  الأمريكي«  »احللم  وعا�س  تكتالتها،  موجات 
كندا  مع  التجارة  حترير  من  ملزيٍد  اجلارية  املفاو�سات  »�سيوقف  اأنه  الإنتخابية  وبراجمه 
وغريها من الدول« وذلك حمايًة لروؤو�ض الأموال الأمريكية، من الهجرة اأو احلركة 
احلرة اإىل اخلارج لتبني م�سانعها فيه، بدًل من اأن توظف عمالتها الوطنية. ثم تتحول 
اإىل ت�سدير ب�سائعها اإىل الوليات املتحدة باأ�سعار متدنية، ما يوؤدي اإىل ن�رش البطالة يف 
اأو�ساط عمال اأمريكا »البي�ض«، راف�سًا اإنتقال حر للعمالة، وهجرة روؤو�ض الأموال، 
مبا يوؤ�س�س، �رشاحًة، لوقف هذه العوملة، والتي ب�سببها كان اإختفاء مئات الألوف من 
وظائف واإدارات وعمالة خمتلفة.. فقدها الرجل الأبي�س، هذا ف�ساًل عن موقفه من 

الأمريكي من اأ�سول اإفريقية، ورف�سه للملونني، والالتنيني ونظرته للمراأة.
باإخت�سار، ترامب هو نتاج انتخاب الرجل الأبي�ض، وهذا م�سدر فوزه على مر�سحة 

العرب والفل�سطينيون يف مرحلة التحول الثالث للنظام العاملي
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ال�رشكات وقوى املال املختلفة. هذه هي القوة احلقيقية التي اإنتخبته، ومن اأجل هذا ذاته 
�سوتت غالبية الربيطانيني للخروج من الإحتاد الأوروبي )بريك�ست(، وتخلي�ض بالدهم 
ال�سعب  اأي  الأبي�س،  اجلن�س  اأن  بزعم  �سعبوية وعن�رشية،  بربامج  الهجرة،  تدفق  من 
اأوروبا، يف  قلب  ن�سهده يف  م�سابه  �سيء  الأ�سا�س.  املتحدة، هو  اململكة  الأ�سلي يف 
اأملانيا وفرن�سا، ويف �رشق اأوروبا مثل بولندا واملجر، مبن فيهم روؤو�ساء اأحزاب، كما يف 
النم�سا وهولندا والدامنارك. هي مواقف تعرب عن عدم الإ�ستمرار يف الإحتاد الأوروبي، 
مبا يعطل اإندماج م�سرية الإحتاد والإندماج يف اأوروبا ذاتها، كذلك الإن�سحاب من احللف 

الأطل�سي اأي�سًا.
من  هناك  قائمة.  مازالت  العربية  الدول  يف  اإحتدامات  ن�سوب  يف  الإحتمالت 
ي�سعى لها، اإرتباطًا بظروف ال�سيا�سة الدولية، وماآلت م�سالح القوى الكربى يف الهيمنة 
والإ�ستتباع، وب�سبٍب من عاملني على درجة من الأهمية لهذه امل�سالح وهما: حماية اأمن 
امداداته  ومنابعه وخطوط  النفط  على  ال�سيطرة  وتاأمني  املنطقة،  على  وت�سيّدها  اإ�رشائيل 
وم�سباته. وتتغطى هذه الأهداف ب�سعار »الإرهاب«. املتمثل باخلطر الإ�سالمي ال�سيا�سي 
الكربى  الدول  من  اأموال  وروؤو�س  م�سالح  وت�سنعه  حتالفه  الذي  »العدو«  الدموي«، 
ودينية،  عرقية  ل�رصاعات  العربية  البلدان  يف  ميهد  دوليًا،  اإرهابًا  باإعتباره  وتوابعها، 
مذهبية وطائفية، �سبق لزبغنيو بريجن�سكي اأن دعا لها يف كتابه »بني ع�رشيني ـــ اأمريكا 
العامل  ت�سكيل  باإعادة  فيه  يطالب   ،1970 العام  يف  ال�سادر  التكنوتروين«،  والع�رش 
العربي على �سكٍل من الت�سظي اجلديد، كانتونات عرقية ودينية وطائفية، الأمر الذي 
�سي�سمح لإ�رشائيل اأن تت�ّسيد على املنطقة من خالل نفوذها، وهذا ما وا�سله و�سار عليه 

برنارد لوي�س، املوؤرخ العن�رشي املعروف، من اأجل م�سح كلمة العروبة يف املنطقة.
الدميقراطية،  املدنية احلديثة  الدولة  بناء  ال�سابقة، ب�رشورة  اإىل اخلال�سات  نعود هنا 

واإقامة عالقات عربية بينية جديدة، تقوم على امل�سالح امل�سرتكة لل�سعوب العربية.
هذا ما على الأحزاب ال�سيا�سية يف البلدان العربية اأن تدركه، على قاعدة »التحليل 
اأي  عملها،  واأ�ساليب  وخطابها  براجمها  وتر�سم  لتحددـ  امللمو�س«.  للواقع  امللمو�س 
مل  التي  العربية  والثورات  الإنتفا�سات  طرحته  ملا  وممار�سًة،  برناجمًا  ت�ستجيب،  اأن 
جذري،  ديني  اإ�سالح  مدنية،  دولة  مواطنة،  حرية،  »خبز،  ثورات  تكتمل... 
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دميقراطية �سيا�سية، تنمية، عدالة اإجتماعية« ]راجع كتاب حوامتة »الثورات العربية مل 
تكتمل..«[. وكتاب ]»الأزمات العربية يف عني العا�سفة«[.

التي  العربية،  ال�سعوب  العربي«، ومل جتِن  ■ مرت خم�ض �سنوات على »الربيع 
ثارت على الظلم والإ�ستبداد �سوى املزيٍد من الفقر، وكثريًا من الفو�سى والإقتتال 

واخلراب... فمن امل�ستفيد اإذن من هذا »الربيع العربي«؟

اأن  العربية  الوطنية  الأحزاب  على  فاإن  ال�سابقة،  الأ�سئلة  ورد يف  عما  ف�ساًل   ■ ■
الوطنية، وحتريرها  ال�سيادة  لتعزيز  اأوًل عن م�سالح �سعوبها واأوطانها، وتنا�سل  تعرب، 
من التبعية والهيمنة، واأن ت�سيف اإىل براجمها ق�سايا، العمل على التقدم الجتماعي، 
والدميقراطية، والتنمية والعدالة الجتماعية، والدولة املدنية الدميقراطية، وامل�ساواة يف 
الأرا�سي  وحترير  العربية،  التكاملية  والوحدة  والرجل،  املراأة  بني  وامل�ساواة  املواطنة، 
لتحقيق حرية  علماين،  دميقراطي  اإن�ساين  بناء جمتمع  على  تعمل  واأن  املحتلة،  العربية 
الإن�سان ورفاهيته يف دولة مدنية، ت�سون كرامته، م�سرت�سدين بكل ما هو علمي وتقدمي 
يف الفكر العربي والإن�ساين، ومبنجزات العلم، ف�ساًل عن الن�سال �سد الإرهاب الديني 

والفكر التفكريي.
يريد...« )كما ورد يف  »ال�سعب  بربنامج  العربية  الثورات والإنتفا�سات  اندلعت 
الأجوبة(، للخال�ض من التخلف التاريخي، الذي تراكم على م�ساحة اأكرث من األف 
موّحدة،  قيادات  قيام  الثورات  غاب عن  والف�ساد.  الإ�ستبداد  اأنظمة  واإ�سقاط  عام، 
القمع والإ�ستبداد  اأنظمة  باملاليني.  امليادين  اإىل  التي نزلت  التاريخية  الكتلة  من كل 
بط�ست بالثورات يف بحور من الدماء والدموع واجلوع. مل تنزل عند اإرادة »ال�سعب 
»الثورات  حوامتة:  كتاب  ]راجع  الثورات  واإجها�س  واحتواء  تطويق  مت  يريد...«. 
العربية مل تكتمل«... طبعات ال�سفة الفل�سطينية )رام الله(، غزة، الأردن، لبنان، 

�سوريا والطبعة اخلام�سة، عن دار الثقافة اجلديدة – القاهرة- م�رش[.
الأحزاب والنقابات مل ت�ستوعب ما يجري. تخلفت عن ثورات ال�سعوب، وقع 
الفراغ، فنزلت قوى الإ�سالم ال�سيا�سي الدموي اإىل ال�سارع وامليدان مللء الفراغ. دار 
ال�رصاع بني اأنظمة القمع والإ�ستبداد من جهة وبني قوى الإ�سالم ال�سيا�سي الدموي 
اأهلية طائفية، بني  اأخرى. دارت حروب  الديني الطائفي من جهة  ال�سعبوي  بخطابه 

العرب والفل�سطينيون يف مرحلة التحول الثالث للنظام العاملي
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م�سالح القوى القدمية، التي عرفتها تاريخيًا البلدان العربية وامل�سلمة، يف ظل دمار ودماء 
اأي بني ا�ستبداد وقمع طبقي �سلطوي دكتاتوري، وبني قمع دكتاتوري ديني طائفي، 

بربنامج ينتمي اإىل الع�سور القدمية.
الفكري،  التاريخي  التخلف  اإنتاج  اإعادة  م�ساريع  كان  يجري  ملا  الأكرب  امل�ستثمر 
وال�رشاع على ال�سلطة وال�سلطان، ويف �سالح قوى اليمني والظالم وال�ستعمار والتو�سعية 

الإ�ستيطانية الإ�رشائيلية ال�سهيونية.
ثورات »ارادة ال�سعوب تريد« - مل تكتمل.. وال�رشاع مازال مفتوحًا.

■ ماهي يف راأيكم اآفاق التحديات التي يرفعها اأنطونيو غوتريي�ض، لإ�سالح الأمم 
التي  ال�سعوب  واإن�ساف  العامل،  ال�سالم يف  اأدوارها يف حفظ  يخ�ض  فيما  املتحدة، 

تتعر�ض للظلم مثل ال�سعب الفل�سطيني؟

■ ■ يحمل الرجل خربة مديدة يف ال�سيا�سة ويف العمل يف موؤ�س�سات الأمم املتحدة 
العام 1995، حتى  الوزراء يف بالده من  برتغايل، كان رئي�س  املختلفة. هو �سيا�سي 
)الدميقراطية الجتماعية(، و�سغل  الإ�سرتاكية  الأممية  رئا�سة  لفرتة  توىل  العام 2002. 
من�سب املفو�س ال�سامي لالأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني، من حزيران)يونيو( 2005 حتى 

كانون الأول)دي�سمرب( 2015.
يف اخلام�س من ت�رشين الأول)اأكتوبر( 2016، اإختاره جمل�س الأمن ملن�سب الأمني 
يتم  مر�سحني  ع�رشة  بني  من  اإختياره  ومت  مون.  كي  لبان  خلفًا  املتحدة،  لالأمم  العام 
الت�سويت عليهم من قبل اأع�ساء جمل�س اخلم�سة ع�رش، بالت�سويت ال�رشي، بـ »اأ�سجع« 
اأو »ل اأ�سجع«، اأو »ل راأي«، ح�سل غوتريي�س على 13�سوتًا »اأ�سجع«، و�سوتني »ل 

راأي«.
ال�ساأن  يف  متقدمة  خربة  �ساحب  وب�سفته  وترحيب،  اإجماع  حمط  اأَنه  يعني  هذا 
الدويل. من طرفنا، ناأمل اأن يكون �سندًا لق�سيتنا الفل�سطينية، وق�سايا ال�سعوب العربية، 
والعامل الثالث – عامل اجلنوب، وقد واكب اأو�ساعها من خالل عمله الطويل مفو�سًا 
�ساميًا يف ق�سايا الالجئني. كما ناأمل اأن يعمل من اأجل حفظ ال�سالم العاملي، واإن�ساف 
كولونيايل  نظام  اآخر  ملظامل  يتعر�س  الذي  �سعبنا  ومنها  للظلم،  تتعر�س  التي  ال�سعوب 
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اإ�ستيطاين عن�رشي واآبارتهيد يف هذا العامل، وظلم اإمتد ل�سبعة عقود، منها زهاء ن�سف 
قرن حتت الإحتالل العن�رشي، ونهب وم�سادرة الأر�س يف القد�س وال�سفة الفل�سطينية 

وقطاع غزة.
التناق�س وال�رشاع يدور بني قوى الإرادة، لدى الأمني العام لالأمم املتحدة، وبني 

اإرادة القوى وامل�سالح القليمية والدولية، يف مرحلة التحول الثالث للنظام العاملي. 
ندعوه اأن يكون م�سانداً لقرارات ال�رشعية الدولية، والعمل على تطبيقها، وتطبيق 
هذا  وعملها يف  لدورها  الهيبة  واإعادة  ملوؤ�س�ساتها،  الناظمة  الدولية  املعاهدات  واإحرتام 
اجلانب، وتطوير واإ�سالح اآليات العمل القانوين وفقًا ملثياقها واأنظمتها، مع اإدراكنا اأن 
هذه املهمة �ساقة، ل يقوم بها اإل رجال اأَكفاء، نذروا اأنف�سهم لتطبيق العدالة الدولية، 
باأنه  اأمٌل  وكلنا  كذلك.  اأنه  اعتقاد  لدينا  والأًوطان.  الإن�سان  وحرية  حقوق  واحرتام 
اأهٌل لها. »اإن الدنيا موازين قوى و�رشاع م�سالح«. اإن موازين القوى يف العامل ويف 
الواحد  القرن  مطلع  منذ  بالزلزل  تهتز  الأو�سط،  ال�رشق  القليمية ويف  البوؤر  مناطق 
والع�رصين، وخا�سة مع ترامب وادارته، للعودة بالتاريخ اإىل اخللف حتت �سعارات 

ميينية عن�رشية■

2018/2/3

العرب والفل�سطينيون يف مرحلة التحول الثالث للنظام العاملي
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مئوية وعد بلفور.. نكبة واحتالل ومقاومة
»املفاجاآت« و»الأوهام« ... الفل�شطينيون وحتديات النكبة ال�شبعينية

■ مئوية وعد بلفور: تداعيات على �سفتي ال�رشاع الفل�سطيني والعربي – الإ�رشائيلي، 
د. د واملوحِّ نحو خارطة طريق للربنامج الوطني الفل�سطيني املوحَّ

نكبة  واإحلاق.  �ستات  نكبة  الكربى،  القومية  الوطنية  النكبة  على  عامًا  �سبعون 
اإ�ستعمار  الإحتالل،  الأر�س،  اإغت�ساب  املاأ�ساة،  العودة.  وحق  نكبة  ومقاومة. 
الإ�ستيطان كلها خلقت ق�سية الالجئني؛ فل�سطينيو ال�ستات واملخيمات، وبعد اأن اأم�ست 
غزة حتت  وقطاع  الأردنية،  للدولة  القانوين  الإطار  عامًا يف  ع�رشين  الفل�سطينية  ال�سفة 
يونيو  )حزيران/  ال�سهيوين  الإحتالل  حتت  ال�سنوات  هذه  و�سعف  امل�رشية،  الإدارة 
1967(. خم�سون عامًا حتت الأ�رش وعمليات التهويد الن�سطة املنهجية الدوؤوبة. اإبتداأت 
مع اليوم الأول لالإحتالل ملا تبقى من جغرافيا فل�سطني. الواقع املرير ذاته مع قطاع غزة، 
بوؤرة الإكتظاظ والكثافة ال�سكانية ملليوين فل�سطيني، يف بقعة هي كناية عن ل�سان �سيق، 

م�ساحته 365 كم2 من اأر�س فل�سطني التاريخية.
يف اخلارطة الواقعية الراهنة للت�سظي الفل�سطيني، تربز الآن ق�سية القد�س وفل�سطيني 
ال�سفة ببطاقات  القد�س ال�رشقية حتت الإحتالل منذ خم�سني عامًا، يجري متييزهم عن 
زرقاء، ف�ساًل عن العرب الفل�سطينيني يف مناطق 1948، الذين يت�سبثون باأر�سهم واأر�س 

اآبائهم واأجدادهم، وبهويتهم الوطنية، وبحكم النكبة يحملون »جن�سية اإ�رشائيلية«.
خم�سون عامًا يف الثورة والنتفا�سة، يف التطور والن�سج املتفاوت بني التيارات 
الفل�سطينية، حتت �سقف الربنامج الوطني الفل�سطيني املوحد، الربنامج الوطني املرحلي، 

على طريق تقرير امل�سري والدولة والعودة.
الزمن  يدور  الفل�سطيني،  للت�سظي  الواقعية  لوحتها  يف  احلقائق،  هذه  مرارة  اأمام 
دورته يف ال�رصاع الفئوي ال�سيا�سي والطبقي على ال�سلطة، بني فتح وحما�س، فريقي 
بدورات  والثنائية،  الأحادية  الإحتكارية  املحا�س�سة  اتفاقات  عن  بحثًا  الإنق�سام، 

العرب والفل�سطينيون يف مرحلة التحول الثالث للنظام العاملي
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تاريخ  الثاين)يناير(،  كانون  منذ  يتوقف  مل  ثنائي  واإعالمي،  �سيا�سي  اأمني،  احرتاب 
باتفاق  »تتويجه«  مت  اأن  اإىل   ،)2006( الإنق�سامي  الثاين  الت�رشيعي  املجل�س  ت�سكيل 
املحا�س�سة الثنائي يف 8 �سباط)فرباير( 2007، واأنتج جحيم احلرب الأهلية، وحروب 
الإنقالبات الع�سكرية، التي غادرتها الدول العربية منذ �ستني عامًا. اأما عندنا فال زالت 
تداعياتها تتواىل ف�سوًل دامية، لتدحرج كرتها الإنقالبية اإىل ف�سل قطاع غزة عن ال�سفة، 
بانقالب 14 حزيران)يونيو( 2007، ال�سيا�سي والع�سكري والإيديولوجي. الآن بعد 
اأكرث من ع�رش �سنوات عجاف، نعي�س انق�سامًا مدّمراً، مبا يحمله من تداعيات، وي�سي 
بت�سهيل تنفيذ خمططات �سهيونية، مر�سومة منذ الإحتالل عام 1967، للتخل�س من 
الفل�سطينية  التحرير  منظمة  من  بدءًا  الفل�سطينية،  الوطنية  واحلقوق  الق�سية  »كابو�س« 
اأو�سلو اجلزئية واملجزوءة  اتفاقات  غاب عنها الإئتالف احلقيقي منذ  الئتالفية، وقد 
حتى يومنا هذا. مع ذلك ل زالت م.ت.ف، الكيان الفل�سطيني ال�سيا�سي والقانوين، 
ة  املمثل ال�رشعي الوحيد لل�سعب، يف جتمعاته املختلفة. بيد اأن هذه احلقائق الواقعية املرَّ
اآثار  ت�سفية  »برنامج  عن  عربيًا  الرتاجعات  حالة  طغيان  رغم  قدرًا،  لي�ست  املاأ�ساوية 
عدوان 67«، واإجنازات حرب ت�رشين الأول)اأكتوبر( 73، وتفكك وانهيار الت�سامن 
العربي، وتعليق العمل بقرارات القمم العربية حتت وطاأة حروب اخلليج العربي الثالث، 
وتداعيات اتفاق اأو�سلو، ومفاو�سات اأكرث من ربع قرن  يف نفق م�سدود، من ف�سل 
اإىل ف�سل على اجلانب الفل�سطيني، ف�ساًل عن خماطر وتداعيات احلروب الداخلية الأهلية 

الطائفية واملذهبية، يف حميط ال�رشق العربي.
كل هذه الكوارث، ا�ستثمرها الإحتالل وا�ستعمار الإ�ستيطان التو�سعي الإ�رصائيلي 

ال�سهيوين.
املطلوب فل�سطينيًا، وقف متوالية الأزمات الفل�سطينية الداخلية على طريّف ال�رشاع 
وطريقها املدمر وامل�سدود، يف معادلة قوامها »املنت�رص خا�رص« فالق�سية ذاتها �ستكون هي 
اخلا�رشة. متوالية الأزمات تبتلع الآن ما تبقى من اإجنازات ال�سعب الوطنية، بتدمري الذات. 
املطلوب اخلروج من عنق الزجاجة، ومواجهة املعادلة ال�سهيونية نحو »ا�رشائيل الكربى« 
بامل�رصوع  العن�رشية(،  القد�س،  تهويد  الإ�ستيطاين،  التو�سع  اإ�ستعمار  )الإحتالل، 
نكت�سف جديداً  اأن  والعودة(. دون  الدولة،  امل�سري،  )تقرير  د  د واملوحِّ املوحَّ الوطني 
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جوهر  اإن  ال�سهيونية  املعادلة  تقول  الزمن،  قرابة قرن من  يف هذا ال�ستخال�س، فمنذ 
�رصاع  وحما�ض،  فتح  بني  ال�رصاع  بوؤ�ض  راهنًا  فل�سطينيًا  يقابله  الأر�ض.  هو  ال�رصاع 
القاهرة )2005(،  اإعالن  وفق  الوطنية،  الوحدة  بدياًل عن  والنفوذ«  واملال  »ال�سلطة 
التحرير  ملنظمة  املركزي  املجل�س  وقرارات   ،)2006/6/26( الوطني  الوفاق  ووثيقة 
وقرارات  الوطني)2018/4/30(،  واملجل�س  و)2018/1/15(،   )2015/3/5(
بريوت،  )10-2017/1/11( يف  بالإجماع يف  الوطني  للمجل�س  التح�سريية  اللجنة 
ملنظمة  التنفيذية  واللجنة   ،)2017/7/21( يف  القد�س  اإنتفا�سة  انت�سار  وقرارات 
فتح  الإتفاقاتبني  ع�رشات  ف�سل  بالإجماع.  »التنفيذية«  وبيان  التحرير)2017/8/12( 
وانهيار  القاهرة،  يف   2017/10/12 اتفاق  واآخرها  الإنق�سام،  فريقي  وحما�س، 
ا�ستحقاقات، ت�سع  بينهما يف 2018/1/29، وحتى يومنا، مبا ميلي من  املفاو�سات 
الأمريكية، وبرنامج  ترامب  اإدارة  ا�سرتاتيجية  اأمام  خطر حقيقي،  برمتها يف  الق�سية 

التو�سع الإ�ستعماري الإ�رصائيلي، با�ستغالل التناحرات والتناق�سات. 
حلقائق  املو�سوعية  القراءة  ا�ستخال�س  عن  ف�ساًل  املن�سود؛  الوطني  الإ�ستخال�ض 
الق�سية الفل�سطينية وم�سريتها التاريخية، هو اأوًل توظيف قدرات �سعبنا الفل�سطيني يف كل 
اأماكن تواجده، يف عملية اإدارة ال�رشاع، ووقف التنازلت والتم�سك العنيد بالربنامج 
الوطني املوحد، اأهم م�سادر القوة الفل�سطينية يف مواجهة اخللل يف ميزان القوى. اأما 
اخلطوة الثانية فتتطلب العودة �رشيعًا اإىل الدميقراطية الفل�سطينية، وقوانني التمثيل الن�سبي 
الكامل، فهي العامل اجلوهري والرئي�سي يف �سيانة الق�سية واحلقوق الفل�سطينية، بل 
اإنها الأ�سا�س لبناء الهوية الوطنية الفّعالة، التي تقوم على، »الوحدة والإئتالف، التعدد 
والإختالف«، حتت راية »برنامج القوا�سم امل�سرتكة«. هذا ما تعطينا اإياه الدرو�ض البليغة 
لن�سالت ال�سعوب يف مرحلة التحرر الوطني، �سد الإ�ستعمار الكولونيايل والأبارتيد 

العن�رشي، فهي الإرادة الفّعالة يف التاريخ الإن�ساين.
تفر�س الت�ساوؤلت الكربى نف�سها فل�سطينيًا، يف مواجهة، تفاجاأ بت�سويقات اإ�رشائيل 
لق�سايا ومبادئ وم�ساريع مثل »الدولة اليهودية« و»تبادل الأرا�سي« و»م�ساريع الإلغاء« 
امل�سري  بتقرير  لليهود  احل�رشي  باحلق  الإ�رشائيلي  القومية  و»قانون  الالجئني«  و»وتوطني 
على اأر�س فل�سطني 48، 67« وعموم القوانني والت�رشيعات والإجراءات، وال�سيا�سات 

اليومية ال�سهيونية، لدفن م�رشوع تقرير امل�سري والدولة امل�ستقلة والعودة. 

العرب والفل�سطينيون يف مرحلة التحول الثالث للنظام العاملي



72

اأزمة امل�رشوع الوطني الفل�سطيني

الإ�رشائيلي،  العربي والفل�سطيني -  بال�رشاع  املهمومة  الإئتالفية  الوحدوية  القراءة 
التي تقراأ ما بني ال�سطور، كان عليها منذ وقت غري ق�سري اأن تطلق مبادرات مبكرة، ل 
مكان فيها للمفاجاأة، وخلق الوقائع على الأر�س ويف امليدان الفل�سطيني واملحيط العربي 

والدويل، يف جهود حت�سيدها للقوى الوطنية، القومية، والدولية الإن�سانية.
و»اجلدار  الأحادي«  »الف�سل  واأفكار  بخطط  حافل  القريب،  ال�سهيوين  التاريخ 
الإدارات  مع  وتفاهماته  العمل  حزب  اإنتاج  من  هذه  املناطق«.  و»تبادل  العن�رشي« 
امل�ساريع،  هذه  مرجعية  ال�سواء«.  على  واجلمهورية  »الدميقراطية  املتعاقبة  الأمريكية 
املاباي )العمل راهنًا( عام 1967،  اآلون، نائب رئي�س وزراء حكومة  اإيغال  م�رصوع 
اأو�سلو1«،  »اتفاق  العمل  حزب  وزراء  رئي�س  رابني  ا�سحق  بنى  امل�رصوع  هذا  وعلى 
والر�سائل املتبادلة مع يا�رش عرفات )1993/9/9(، واتفاق تق�سيم ال�سفة الفل�سطينية اإىل 
مربعات )اأ، ب، ج( واإحتفاظ الإحتالل بـ 60% يف املربع )ج( )احتالل كامل(. هذه 
هي امل�ساحة التي حددها م�رشوع اآلون لل�سم »حلدود اإ�رشائيل الكربى اجلديدة« بقوة الأمر 

الواقع الإحتاليل، مبا�رشًة اإثر هزمية حزيران) يونيو( 1967. 
ديفيد2  كامب  مفاو�سات  يف  العمل  حزب  واأفكار  خطط  برزت  ال�سياق؛  بذات 
)متوز/يوليو 2000(، وطابا )كانون الثاين/يناير 2001( بـ: »الن�سحاب من كل قطاع 
غزة(،  قطاع  من  على %37  م�ستوطنة   21( امل�ستوطنات  منه  وترحيل  وتفكيك  غزة، 
والإن�سحاب من 88.5% من اأرا�سي ال�سفة، بدون القد�ض الكربى )120 كم2 من 
اأر�س ال�سفة، بعد اأن كانت م�ساحتها 6 كم2 فقط حتت الإدارة الأردنية(، وتق�سيم 
القد�س القدمية »راجع حما�رش كامب ديفيد2 وطابا، وتقرير ال�سيناتور الأمريكي ميت�سيل 
لدولة  الكربى  الإ�ستيطانية  الكتل  ب�سم  املناطق،  وتبادل   ،)2001 مايو/اأيار   21(
اإ�رشائيل )8% من اأرا�سي ال�سفة( مقابل منطقة رمال حالوت�سا يف جنوب �رشق النقب، 

»1% من م�ساحة النقب«.
اآذار)مار�س( 2003، وكان زعيمًا  الإنتخابي يف  برنامج عمريام مت�سناع  كذلك 
حلزب العمل. اأعلن بو�سوح اأنه يف حال فوز حزبه بالإنتخابات فاإن »حكومته �ستن�سحب 
من كل قطاع غزة )قوات وم�ستوطنني(، وتطبيق الف�سل الأحادي اجلانب يف ال�سفة، 
النهائية،  للمفاو�سات  الإحتالل  �سلطات  بها  حتتفظ  خطوط  اإىل  وا�سع  بان�سحاب 



73

)ال�سابقة  الليكود  حكومة  بداأت  الذي  الفا�سل،  )العن�رشي(  اجلدار  بناء  وا�ستكمال 
واحلالية( العمل به، وتق�سيم القد�س )الأحياء العربية للعرب، الأحياء اليهودية لليهود(، 
اإىل  فل�سطني  ال�ستع�ساء...  »النتفا�سة...  حوامتة:  )كتاب  لالجئني«.  عودة  ول 
اأين؟!«، الف�سل اخلام�س: غياب امل�رصوع الوطني الفل�سطيني املوحد... مطر امل�ساريع 
الطبعة   - طبعات  اأربع  الأرا�سي.  وتبادل  والأ�سماء  بالأرقام  امل�رشوع  الإ�رصائيلية، 

الأوىل 2005 - دار الهايل، دم�سق(.
يف 14 ني�سان )اإبريل( 2004، عر�س رئي�س احلكومة الإ�رشائيلية ) �سارون اآنذاك( 
وا�سنطن.  يف  بينهما  القمة  يف  البن،  بو�ض  الأمريكي  الرئي�س  على  باأكملها  اخلطة 
ا�ستوحى �سارون خطته من برنامج مت�سناع، حتت عنوان »الن�سحاب الكامل والأحادي 
اجلانب من قطاع غزة + خطة النطواء والتجميع يف ال�سفة«، ثم اأعاد اأوملرت طرحها 
الغيبوبة، وحظيت خطة �سارون بدعم  يف برناجمه الإنتخابي، بعد دخول �سارون يف 
كامل من بو�س الإبن الكامل )احلزب اجلمهوري(، لكنها جوبهت مبعار�سة من قبل 
الأمم املتحدة والإحتاد الأوروبي. فالأمم املتحدة ترى فيها »اإ�سارات خطرة على قرارات 
ال�رشعية الدولية« )جمل�س الأمن، اجلمعية العامة(، منها ما هو خا�س بقرار الأمم املتحدة 
194، وحق الالجئني بالعودة اإىل ديارهم. اإذ ن�ست ر�سالة بو�ض الإبن اإىل �سارون 
يف 2004/4/14 على ما يتناق�س مع القرار 194. تقول الر�سالة حرفيًا »اإن الوليات 
املتحدة ملتزمة التزامًا قويًا باأمن اإ�رشائيل، ومبا يحقق م�سالح »الدولة اليهودية«. وكما 
يبدو جليًا، فاإن اإطار »العمل الواقعي واملتفق عليه والعادل والنزيه« كما ورد يف ر�سالة 
بو�س؛ هو حل ملو�سوع الالجئني الفل�سطينيني، كجزء من اتفاق املرحلة النهائية، يحتاج 
اإىل اإر�سائه من خالل اإقامة دولة فل�سطينية، وتوطني الالجئني الفل�سطينيني فيها، بدًل من 
عودتهم اإىل ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948 ]كتاب حوامتة .. 
امل�سدر ال�سابق[. اأما الإحتاد الأوروبي فكان له القراءة ذاتها كما تبنتها الأمم املتحدة لـ 
»خطة فك الرتباط ور�سائل ال�سمانات«، معلنًا اأنه »لن يعرتف باأية حدود خارج حدود 
باأية حلول لق�سية  4 حزيران )يونيو( 1967، عماًل بالقرارات الدولية، ولن يعرتف 

الالجئني خارجة عن القرارات الدولية اخلا�سة بالالجئني«.
يف  الكربى،  والرئي�سية  اجلوهرية  امللفات  اأحد  الفل�سطينيني،  الالجئني  ق�سية  متثل 

العرب والفل�سطينيون يف مرحلة التحول الثالث للنظام العاملي
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الق�سية الفل�سطينية، فـ  لأ مدوية للتوطني والتهجري، بل العودة وفق القرار الأممي 194، 
ومت�سك   ،1967 حزيران)يونيو(   4 بحدود  الفل�سطينية  الدولة  واإقامة  امل�سري  وتقرير 
فوق  كمواطنني  حقوقهم  وبكامل  القومي،  بانتمائهم   48 الـ  يف  العرب  الفل�سطينيني 
اأر�ض اآبائهم واأجدادهم، فهم »القنبلة الدميغرافية« يف مواجهة »يهودية الدولة وقانون 
حقوقهم  تطم�س  التي  ا�رشائيل«  اأر�س  على  باليهود  امل�سري  تقرير  حق  بح�رش  القومية 
الوطنية، وت�سادر حقوق امل�ساواة يف املواطنة، ب�سيا�سة عن�رصية، �ستتال�سى يومًا ما، 
مثل باقي الدول الثيوقراطية، ومثلما تال�ست مقولة »�سعب الله املختار«. فا�رشائيل دولة 
اأنه ل  اأفريقيا، ف�ساًل عن حقيقة  ال�سابق يف جنوب  عن�رشية، مثلها مثل نظام الأبارتيد 
العامل.  اأقطار  يف  اإثنية  مئة  من  اأكرث  اإىل  تنتمي  متنوعة  هي  بل  واحدة،  يهودية  توجد 
وبذريعة التخوف من مقولة »القنبلة الدميغرافية«، جاءت خطط »تبادل املناطق، و�سلخ 
كتل �سكانية عربية كبرية مع الأر�س التي تعي�س عليها داخل اخلط الأخ�رش، مقابل �سم 
ال�رشقية  القد�س  وغالف  القد�س،  ويف  ال�سفة  يف  الكربى  )الإ�ستعمارية(  امل�ستوطنات 
)الليكود،  وم�ساريعه  خططه  اليمني  ومع�سكر  �سارون  بنى  هكذا  اإ�رشائيل«.  لدولة 
كادميا...( بـ »تبادل املناطق«. وهي بداأت بامل�ساومات على طاولة املفاو�سات الثنائية 
برعاية  فتح(،  ووفد  عرفات  يا�رش  والأخ  العمل،  حزب  )باراك،  ديفيد2  كامب  يف 

الرئي�س الأمريكي كلينتون )احلزب الدميقراطي(.
النقمة  ظل  ويف  الوح�سي،  احل�سار  �سد  غزة  قطاع  يف  ال�سعبي  النفجار  حمل 
م�سرية  يف  ت�سعيدي  حتول  نحو  �سارخة،  اإ�سارة  الدواء،  وفقدان  والغذاء  والغالء 
حاجز  ك�رشت  ال�سامتة.  الأغلبية  لدى  الغ�سب  اإحتقان  عن  وتعبرياً  ال�سعبي،  الكفاح 
اخلوف على ما و�سلت اإليه الأو�ساع الفل�سطينية، بينما املركز القيادي املوحد والإئتاليف 
واملوارد.  احلدود  اأو  ال�سيا�سة  على  ي�سيطر  ل  نف�سه،  على  ومنق�سم  معطل  الفل�سطيني 
عملي  وديناميكي  موحد،  وطني  فل�سطيني  مركز  قدرات  اإىل  احلاجة  الوقائع  اأكدت 
اآذار)مار�س(  يف  القاهرة«  »اإعالن  بـ  ممثاًل  دميقراطيًا،  توفريه  بالإمكان  بات  ملمو�س، 
2005، و »وثيقة الوفاق الوطني« التوحيدية )2006(، واملبادرات التي قدمتها اجلبهة 
والتعاون   ،)2007/10/26( وال�سعبية  والدميقراطية   ،)2007/7/4( الدميقراطية 
اخلروج  اأجل  اإ�سالمي( يف )2007/12/6(، من  �سعبية، جهاد  )دميقراطية،  الثالثي 
من احلالة اخلطرة وال�ساذة على ق�سيتنا، التي ميكن اأن تقود اإىل ف�سل ال�سفة عن القطاع، 
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والقطاع عن العامل، ويف ظل حماولة تطويع القطاع ال�سامد حتت عناوين اإ�رشائيلية، 
على  وتعمل  قبل حزيران)يونيو( 1967،  اأ�سواأ من  ما هو  اإىل  الزمن  تعيد عقارب 
برئا�سة  املتطرف  واليمني  باراك  اأوملرت-  حكومة  م�ساريع  وجتميع  وتوليف  توحيد 
نتنياهو )2017( نحو »ا�رشائيل الكربى« بتهويد واأ�رشلة القد�س، و�سم واإحلاق ال�سفة 
الفل�سطينية بدولة اإ�رشائيل. اأي العودة باحلالة الفل�سطينية اإىل م�ساريع �سبق واأن طرحت 
د لئتالف م.ت.ف عام 1974، وك�رش كل  قبل الربنامج الوطني املرحلي املوحَّ

قرارات ال�رشعية الدولية ومرجعيتها. 
اأكرث من 25 عامًا منذ اتفاقات اأو�سلو 1993، واأكرث من ربع قرن من ف�سل اإىل 
ف�سل على اجلانب الفل�سطيني، ما متخ�س عنه، من ا�ستعمار تو�سعي اإ�رشائيلي، ت�ساعف 

ثماين مرات منذ اأو�سلو 1993 حتى الآن. 
بات املطلوب القيام بخطوة بديلة وجديدة، لن هذا كله مل يعد يتواءم ويتوافق مع 
قرار املجل�س املركزي والوطني اإن هذا كله ي�ستدعي �سيا�سة فل�سطينية جديدة موّحدة، 

تبنى على التوجهات والإجراءات التالية:
اأوًل: وقف املفاو�سات حتت �سقف اأو�سلو، وت�سكيل مرجعية وطنية عليا لالإ�رشاف 
على كل العمليات ال�سيا�سية والتفاو�سية، بدياًل عن احتكار فريق اأو�سلو للقرار ال�سيا�سي 
وا�سح  برنامج  يف  الدخول  ترف�س  فاإ�رشائيل  املدمرة.  والعبثية  العقيمة  واملفاو�سات 
املرجعيات وال�سفات لت�سوية ال�رشاع. ف�ساًل عن �رشط الإلتزام ب�سقف زمني للو�سول 
اإىل ت�سوية �ساملة. ما يتطلب على ال�سعيد الوطني التمهيد لذلك باإعادة بناء الوحدة الوطنية 
الفل�سطينية وفق اإعالن القاهرة، ووثيقة الوفاق الوطني باآلياتها العملية اخلم�س، واتفاق 
4 اأيار)مايو( 2011 بالإجماع الوطني يف القاهرة، وتطبيق قانون الإنتخابات بالتمثيل 
الن�سبي الكامل، الذي مت اإقراره بالإجماع الوطني يف القاهرة وعمان يف اأيار)مايو( 2013 
و�سادقت عليه اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير يف رام الله  يف اأيار)مايو( 2013، وتنفيذ  
قرارات املجل�س املركزي ملنظمة التحرير )2015/3/5، 2018(، واملجل�س الوطني 
»و�سحب  الإحتالل،  دولة  مع  الأمني«  التن�سيق  »بوقف   )2018 ني�سان/ابريل   30(

العرتاف بدولة اإ�رشائيل« وتفكيك وتبعية القت�ساد الفل�سطيني باقت�ساد دولة اإ�رشائيل. 
مفاو�سات اأنابولي�س، ومفاو�سات كامب ديفيد )متوز 2000( وطابا )2001(، 

العرب والفل�سطينيون يف مرحلة التحول الثالث للنظام العاملي
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ومفاو�سات الأ�سهر الت�سعة مع حكومة نتنياهو باإدارة جون كريي وزير خارجية اأوباما 
)متوز 2013 – ني�سان 2014(، و�سلت اإىل الف�سل. حاليًا جرت يف زمن ترامب 
اأكرث من 21 جولة بني الإدارة الأمريكية وال�سلطة الفل�سطينية دارت كلها يف الفراغ، 
اليومي،  يف  توا�سل،  اإ�رشائيل  بينما  الفل�سطينية.  ال�سلطة  رئي�س  بذلك  �رشح  كما 
بال  مفاو�سات  من  عامًا   25 من  اأكرث  الإ�ستيطاين.  الإ�ستعماري  التو�سعي  م�رشوعها 
مرجعية ملزمة ت�ستند اإىل ال�رشعية الدولية، وبال �سمانات دولية واآلية ملزمة، وبال جداول 
با�ستثناء  دويل  تدخل  اأي  عن  بعيداً  ثنائي،  اإطار  يف  حما�رشة  وملزمة،  حمددة  زمنية 
اإ�رشائيل، ويف ظل الإنق�سام الفل�سطيني املدمر، وا�ستمرار حروب  وا�سنطن املنحازة لـ 
العدوان ال�سهيوين الدموي )حرب »ال�سور الواقي« على ال�سفة 2002، احلروب الثالث 
على غزة 2008، 2012، 2014(، والتو�سع ال�ستعماري ال�ستيطاين، وا�ستكمال 
اأدخل ال�سلطة الفل�سطينية  بناء اجلدار العن�رشي، وموا�سلة ح�سار قطاع غزة. كل هذا 
واملت�سارعني على ال�سلطة والنفوذ واملال، ويف ظل اتفاقات املحا�س�سة الثنائية ال�سلطوية 
الإحتكارية البائ�سة، يف ماأزق ومتاهة جديدين. مرتافقًا بهزال وتفكك النظام ال�سلطوي 

العربي، و�رشاع حماوره وحروبه الأهلية والداخلية، الإقليمية وال�رشق اأو�سطية.
ثانيًا: دعوة الأنظمة العربية للتم�سك باملبادرة العربية لل�سالم، ن�سًا وروحًا، مبوقف 
يف  املتوازن  ال�سالم  لإقرار  فاعل،  لدور  والإنتقال  عربية،  ومرجعية  موحد،  عربي 
املنطقة. ال�سالم اجلامع بني حق �سعب فل�سطني بتقرير امل�سري والدولة امل�ستقلة على حدود 
بالعودة،  الالجئني  املحتلة وحق  ال�رشقية  القد�س  عا�سمتها  4 حزيران)يونيو( 1967، 
وعودة اجلولن ال�سوري للوطن الأم، ومزارع �سبعا اللبنانية، الأمر الذي يتطلب قراراً 
دوليًا لإطالق موؤمتر دويل لل�سالم حتت رعاية الأمم املتحدة، اإ�ستناداً اإىل قرارات ال�رشعية 
الدولية، والرعاية الدولية )ال�سيا�سية والقانونية( للدول اخلم�ض دائمة الع�سوية يف جمل�ض 

الأمن الدويل.
ثالثًا: اإن الو�سول اإىل هذا احلل، ي�ستدعي تفكيك امل�ستوطنات الإ�ستعمارية الإ�رشائيلية 
يف ال�سفة الفل�سطينية، وهدم اجلدار العن�رشي غري القانوين واملخالف للقرارات الدولية 
)حمكمة العدل الدولية(، واإطالق �رشاح الأ�رشى الفل�سطينيني والعرب، ووقف خرق 
حقوق الإن�سان املنهجي اليومي يف فل�سطني، ممثاًل بالعقاب اجلماعي، ورفع احل�سار عن 
قطاع غزة، واإزالة حواجز تقطيع الأو�سال والتفتي�س يف ال�سفة، ووقف جمازر القتل 
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اليومية التي ل تنتهي اأمام ب�رش العامل كله.
رابعًا: على ذات ال�سياق، نحّذر عربيًا من الأوهام التي يروج لها عدد من الأنظمة 
ال�سغوط  املتحدة الإنفرادي، بدون ممار�سة  الوليات  التعويل على موقف  العربية، يف 
البالد  م�ساحة  على  وال�سيا�سية،  والتجارية  الإقت�سادية  الأمريكية  امل�سالح  على  املطلوبة 
العربية، ول�سالح املوقف ال�سيا�سي القومي امل�سرتك، وفق امل�سالح العربية العليا، ووقف 

اأي �سكل من اأ�سكال التطبيع مع دولة الإحتالل الإ�رشائيلي، ال�رشي والعلني.
ال�سغوط  الدويل، ملمار�سة  العام  الإن�سانية والراأي  القيم  اإىل حملة  التوجه  خام�سًا: 
على اإ�رشائيل، وف�سح اإجراءاتها العن�رشية، واإىل الإحتاد الأوروبي، للقيام بدور م�ستقل 
وفعال يف حل ال�رشاع يف ال�رشق الأو�سط، يبداأ بتحرير �سيا�سته يف هذه املنطقة من هيمنة 
املحتلة،  املناطق  يف  القائمة  لالأو�ساع  املحدود  نقده  من  واخلروج  املتحدة،  الوليات 
العادل،  الفل�سطيني ون�ساله  ال�سعب  للت�سامن مع  العملي، يف �سياغته  العلني  النقد  اإىل 
والإنتقال لدور فاعل لإقرار ال�سالم املتوازن يف املنطقة، نحو املوؤمتر الدويل، الذي �سبق 
لرو�سيا وال�سني وفرن�سا اأن طالبت به. فالأولوية هي للت�سامن مع ال�سعب الفل�سطيني، 
الع�سكري،  والإحتالل  الإ�ستيطان  وا�ستعمار  الإ�رشائيلية  الكولونيالية  ال�سيطرة  �سحية 
املعايري  وازدواجية  الإنفراد،  من  واخلروج  الدويل،  العام  للراأي  املوؤ�س�ساتية  بالتعبئة 

الأمريكية و�سيا�سة الكيل مبكيالني.
ولل�سري والنجاح يف حتقيق هذا كله، نرى اأن على احلالة الفل�سطينية العمل بالجتاه 

التايل:
اأ�سا�س  على  ورئا�سية جديدة  برملانية  باإنتخابات  الوطنية،  الوحدة  بناء  اإعادة  اأوًل:   
لل�سعب  املوحد  اجلامع  التحرير،  ومنظمة  ال�سلطة  ملوؤ�س�سات  الكامل،  الن�سبي  التمثيل 
الوطن  يف  الفل�سطيني  املجتمع  ودمقرطة  وال�ستات.  املحتلة  فل�سطني  يف  الفل�سطيني 
)جامعات،  الكامل  الن�سبي  التمثيل  بقوانني  الوطنية  ال�رشاكة  باإنتخابات  وال�ستات، 
نقابات، اإنتخابات حملية واأهلية يف الوطن وال�ستات..الخ(، واإطالق احلريات العامة 

يف ال�سفة وقطاع غزة ووقف الإعتقالت.
 ثانيًا: ت�سكيل مرجعية وطنية عليا موحدة للمفاو�سات من كل القوى التي تدعو 
حلل �سيا�سي �سامل متوازن، عماًل بقرارات ال�رشعية الدولية، ومبادرة ال�سالم العربية. 

العرب والفل�سطينيون يف مرحلة التحول الثالث للنظام العاملي



78

اأزمة امل�رشوع الوطني الفل�سطيني

اأوىل هذه اخلطوات الرئي�سية هي جتاوز الإنق�سام، وا�ستعادة الغائب الأكرب اأي »امل�رشوع 
الوطنية،  بالوحدة  امل�سري والدولة والعودة«  تقرير  املوحد - م�رشوع  الفل�سطيني  الوطني 
اليمني واليمني  املوحد، نحا�رش ونحبط م�رشوع حكومة  الوطني  امل�رشوع  حتت �سقف 
والطريق  الفراغ  يف  تدور  املفاو�سات  لعبة  اإدارة  نتنياهو،  برئا�سة  الإ�رشائيلي  املتطرف 
 –  1993( اأو�سلو  اتفاق  من  عامًا  من 25  اأكرث  امتداد  على  جاري  هو  كما  امل�سدود 

 .)2019
ثالثًا: نحذر من الإجنرار نحو املوؤمتر الإقليمي، الذي تعمل له اإدارة ترامب وحكومة 
نتنياهو »احللول الإ�رشائيلية - الإقليمية العربية - باإعادة قطاع غزة اإىل الإدارة امل�رشية، 
وما يتبقى من ال�سفة يعاد اإىل الأردن«، والقفز عن حقوق �سعبنا بالدولة والعودة وتقرير 
عام  الرباط  ويف   ،)1973( اجلزائر  يف  العربية  القمم  قبل  ما  اإىل  والإرتداد  امل�سري، 
)1974(، والإعرتافات الدولية ال�ساملة بحقوق ال�سعب الفل�سطيني الوطنية، وع�سوية 
دولة فل�سطني املراقبة الأمم املتحدة )2012(، وقرار جمل�س الأمن الدويل »الرقم 2334 

يف كانون الأول/دي�سمرب/ 2016 بالوقف الكامل لالإ�ستيطان«. 
عن  بالكامل  غزة  بف�سل  الأ�سود،  الإ�رشائيلية«  امل�ساريع  »مطر  من  نحذر  رابعًا: 
ال�سفة، م�ساريع  اليمني واليمني املتطرف برئا�سة نتنياهو، اأي م�رشوع احلل الإقليمي مع 
عدد من الأقطار العربية، »لتطبيع العالقات مع دولة ا�رشائيل«، قبل حل ق�سايا ال�رشاع 

الفل�سطيني - الإ�رشائيلي وفق مرجعية قرارات ال�رشعية الدولية. 
خام�سًا: اإعادة بناء الوحدة الوطنية، على قاعدة القوا�سم امل�سرتكة التي اأجنزناها معًا، 
بحوار وبرامج ع�رش �سنوات كاملة من عمر الإنتفا�سة واملقاومة )اإعالن القاهرة، وثيقة 
الوطني  للمجل�س  التح�سريية  اللجنة  قرارات  اآخراً  ولي�س  واأخرياً   ... الوطني  الوفاق 
ثاين/ كانون  ال�سامل، يف 11-10  الوطني  باحلوار  املجل�س  رئي�س  برئا�سة  الفل�سطيني 
ف�سياًل  �ساملة )14  ت�سكيل حكومة وحدة وطنية  وبالتوازي  يناير 2017 يف بريوت، 
اللجنة  وموا�سلة  الإنق�سام،  واأذرع  هيكليات  وتفكيك  لإنهاء  م�ستقلة(  و�سخ�سيات 
التح�سريية للمجل�س الوطني اأعمالها لتجهيز اآليات الإنتخابات الرئا�سية والربملانية )املجل�س 
الوطني، جلان املجل�س، انتخاب اإدارة م�ستقلة لل�سندوق القومي الفل�سطيني( وفق مبداأ 

التمثيل الن�سبي الكامل.
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�ساد�سًا: اإ�ستكمال عمليات تدويل الق�سية واحلقوق الوطنية الفل�سطينية، بالعودة اإىل 
الثالث  القرارات  م�ساريع  التحرير،  منظمة  باإ�سم  وتقدمي،  دورتها،  املتحدة يف  الأمم 
م�رصوع قرار  التحرير:  التنفيذية ملنظمة  املركزي واللجنة  املجل�س  قرارات  اجلديدة وفق 
قرار  والثاين  املتحدة،  الأمم  يف  عاماًل  ع�سوًا  فل�سطني  دولة  ع�سوية  على  بالت�سويت 
جديد بعقد موؤمتر دويل لل�سالم مبرجعية قرارات ال�رشعية الدولية ورعاية الدول اخلم�س 
لتوفري احلماية  الثالث دعوة الأمم املتحدة  الع�سوية مبجل�س الأمن الدويل؛ والقرار  دائمة 

الدولية لأر�س و�سعب دولة فل�سطني، للخال�س من الإحتالل وا�ستعمار الإ�ستيطان.
هذا هو طريق اخلال�س، وطريق وحدة ال�سعب والت�سعيد الكفاحي جلماهري الوطن 
الوطني  ال�سعيد  على  نوعيًا  حتوًل  هذا  من  جنعل  اأن  م�سوؤوليتنا  وال�ستات.  واملخيمات 
والدويل، معززاً كفاحيًا، واإخراجه من العفوي اإىل املنظم، وحتويله اإىل مد كفاحي ل 

اإىل حدث عابر.
اإن م�سريات العودة وك�رش احل�سار، منذ 30 اآذار)مار�س( 2018 يف قطاع غزة، 
)متوز/يوليو  القد�س  وانتفا�سة  الفل�سطينية،  بال�سفة   2015 يف  ال�سبابية  والنتفا�سة 
2018(، والإعت�سامات واملظاهرات يف دوار املنارة يف رام الله والبرية، يف الدفاع عن 
احلريات، واحلراكات الإجتماعية الكربى يف ال�سفة، كلها خطى ملمو�سة وابداعات 
يف م�سرية ال�سعب والوحدة الوطنية، يف امليدان لرتحيل الإحتالل وا�ستعمار الإ�ستيطان 
�سعبنا واأر�سنا يف مرحلة حترر وطني، لي�ض يف مرحلة تقا�سم »ال�سلطة واملال والنفوذ«.
هذه هي خريطة اخلال�س من الإحتالل وا�ستعمار الإ�ستيطان. حتتاج اإىل كل القوى 
بقوانني حركات  الدميقراطية،  الفل�سطينية الإئتالفية  التحرير  اإطار منظمة  والتيارات يف 
التحرر الوطني، وعلى قاعدة »�رصكاء يف الن�سال واملقاومة وال�سيا�سة والربنامج الوطني 
الثنائية، و�سيا�سة الإنق�سامات، التي ل تقود �سوى  د«. و�سد �سيا�سة املحا�س�سة  املوحَّ

اإىل الف�سل وال�سياع.

هذه هي الدرو�س الأ�سا�سية من جتارب مئوية بلفور: نكبة واحتالل ومقاومة ■

2018/11/2

العرب والفل�سطينيون يف مرحلة التحول الثالث للنظام العاملي



80

اأزمة امل�رشوع الوطني الفل�سطيني



81

 الف�صل الثالث

التحليل امللمو�س للواقع امللمو�س
يف النقد والنقد الذاتي



82

اأزمة امل�رشوع الوطني الفل�سطيني



83

التحليل امللمو�س للواقع امللمو�س
يف النقد والنقد الذاتي

ف�سائية »امليادين« - برنامج »حوار ال�ساعة«
حاوره الإعالمي: كمال خلف

2018/2/6 
 تقدمي: �سالم الله عليكم م�ساهدينا. من هنا، من العا�سمة ال�سورية 
يف  الت�سفية  خمططات  لأخطر  تتعر�ض  فل�سطني  ق�سية  دم�سق. 
ال�سعبة.  اخليارات  اأمام  الفل�سطينيون  التاريخ،  من  اجلزء  هذا 
الإدارة  قرارات  مواجهة  يف  لل�سلطة  الدبلوما�سية  التحركات  بني 
الأمريكية، باإعتبار القد�ض عا�سمًة لإ�رسائيل، وبني النداءات العاجلة 
ف�سائل  دعوات  وبني  الإنق�سام،  واإنهاء  الفل�سطيني،  البيت  لرتتيب 
لبناء ا�سرتاتيجية مواجهة فل�سطينية، واإغالق  الفل�سطينية  املقاومة 
هذه  حول  املقاومة.  خيار  وتبني  اإ�رسائيل،  مع  التفاو�ض  م�سرية 
اخليارات ال�سعبة للفل�سطينيني، ن�ست�سيف اليوم يف برناجمنا »حوار 
الدميقراطية  للجبهة  العام  الأمني  حوامتة،  نايف  ال�سيد  ال�ساعة«، 
اأوًل  مبا�رسًة:  وندخل  نايف،  اأ�ستاذ  الله  حياك  فل�سطني.  لتحرير 

اإطاللتك الإعالمية �رسورة اأ�سا�سية.

هذا  يف  اأ�صدقائنا  وكل  العربية،  وال�صعوب  �صعبنا  على  الإعالمية  اإطاللتي   ■  ■
العامل، كثرية وكثرية جداً، لكنها حمكومة اأي�صًا باجلغرافيا، واجلغرافيا ال�صيا�صية. بع�ض 
البلدان ل ت�صاعد اجلغرافيا على القيام بات�صالت وا�صعة. فالبلد م�صغول بحالة من احلرب 
الداخلية، كما هي احلال يف �صوريا. البلد م�صغول يف حرب داخلية وتدخالت اإقليمية 
ودولية باأ�صكال متعددة، من عام 2011 حتى يومنا. الإطاللت الإعالمية بال�رضورة 
حم�صورة. لكنها يف بلدان اأخرى تكون وا�صعة ووا�صعة جداً، لأننا حري�صون اأن نكون 
على �صلة، اأق�صى ما اأمكن، مع جماهري �صعبنا و�صعوبنا العربية، واأ�صدقائنا يف العامل.

التحليل امللمو�ض للواقع امللمو�ض يف النقد والنقد الذاتي
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■ الو�صع الفل�صطيني معقد. قبل قليل حتدثت اأن الفل�صطينيني اأمام خيارات �صعبة، 
اأمام مفرتق طرق الآن، واأن  الفل�صطيني كله،  الواقع  اأن  اأم  ما هي هذه اخليارات. 

الفل�صطينيني، قيادًة و�صعبًا، اأمام �صوؤال امل�صري؟

باأكرث  مررنا  ال�صعبة.  الإ�صرتتيجية  الطبيعة  الأوىل ذات  املرة  لي�صت هي  ■ ■ هذه 
من مرحلة، كنا فيها يف عنق الزجاجة، لكننا، ال�صعب الفل�صطيني، واحلركة الوطنية 
الفل�صطينية، وموؤ�ص�صات الثورة واملقاومة الفل�صطينية، متكنا من جتاوز عنق الزجاجة، يف 
اأكرث من مرحلة، ويف املقدمة منها عاما )90-91(، عندما كانت تدور على الأر�ض 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  بني  اإتفاقات  هناك  وكانت  الثانية،  اخلليج  حرب  العربية 
اإنتهاء حرب اخلليج  عقد موؤمتر برعاية ثنائية، بعد  ال�صوفييتي حني ذاك، على  والإحتاد 
الثانية. كنا حينها يف حالة �صعبة، و�صعبة جداً، لأن املطروح كان موؤمتراً برعاية الإحتاد 
اللذين   ،338+242 القرارين  اطار  يف  الأمريكية،  املتحدة  والوليات  ال�صوفييتي 
اإجتمعنا يف املجل�ض  جتاهال وا�صتبعدا ال�صعب الفل�صطيني، ول مكان له يف اطارهما. 
اأن  اإ�صتعداد  اإ�صرتاتيجية وا�صحة. »نحن على  الوطني، يف اجلزائر، واإتخذنا قرارات 
نكون �رشكاء من اأجل الو�صول اإىل حلول يف ق�صايا ال�رضاع العربي ـــ الفل�صطيني ـــ 
بالن�صبة لنا،  اإطار القرارين 242+338  لي�س كافيًا  اإن  ولذلك قلنا،  الإ�رضائيلي«، 
/يونيو  اأرا�صيها يف حزيران  احتلت  التي  العربية،  الدول  بني  ال�رضاع  ق�صايا  يتناول  لأنه 
67، وبني العدو الإ�رضائيلي، اأي نتائج حرب حزيران، ويتجاهل امل�صاألة الفل�صطينية، 
وحق �صعبنا يف تقرير م�صريه. كذلك بعد حرب اكتوبر)ت�رشين اأول( 1973 انعقد 
موؤمتر جنيف برعاية ثنائية على اأ�صا�ض القرارين 242، 338، وكان ال�صعب الفل�صطيني 
الغزو  بعد  ال�صيا�صية.  الت�صوية  طاولة  من  كليًا  م�صطوبني  الإئتالفية  التحرير  ومنظمة 
فيه  ريغان«، حيث ل مكان  »م�رشوع  علينا  للبنان كان مطروح  الإ�رضائيلي  ال�صهيوين 

حلقوقنا الوطنية اأو ملنظمة التحرير، وهذا كله اأكرث من عنق زجاجة

■ لكن الزمن، زمن موؤمتر مدريد، وما طرح فيه، ل يقارن مبا يعر�س اليوم. اليوم 
�صطبوا القد�س، ويجب اأن يعرتف بالأمر الواقع، لي�س الفل�صطينيني فقط ، واإمنا العرب 
يجب اأي�صًا اأن يعرتفوا بهذا الواقع. الآن هناك نوع من فر�س اإمالءات ومب�صاعدة دول 

عربية اأي�صًا، ولذلك ما كان يعر�س حينها اأف�صل مبئة مرة مما يعر�س اليوم؟ 
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الأو�صاع  اإن  نقول  عندما  وبالتايل  وم�صاره،  التاريخ،  ناأخذ  اأن  علينا   ■  ■
الفل�صطينيني.  نحن  لنا  بالن�صبة  وخا�صًة  �صحيح،  فهذا  ق�صاوًة،  واأكرث  اأ�صواأ  اأ�صبحت 
دخلت امل�صكلة يف عنق زجاجة جديد عند توقيع اإتفاقات اأو�صلو يف اأيلول )�صبتمرب( 
1993، وباإدارة الوليات املتحدة الأمريكية، )اإدارة كلينتون حينها(، وبالتايل دخل 
ال�رضاع يف ممر �صيق جداً. اأي اإن اإتفاقات اأو�صلو اأدت اإىل �صل�صلة من النتائج اخلطرية 
الفل�صطينية  الأرا�صي  حّول كل  لأنه  الكربى،  بامل�صائب  اأو�صلو جاء  اإتفاق  واملدمرة. 
املحتلة عام 1967، اإىل اأرا�ٍس »متنازع عليها«. وجتاهل القد�س، والالجئني، ووقف 
الإ�صتيطان  عمليات  ملوا�صلة  الإ�رضائيلي  العدو  �صارع  الوقت،  ذلك  منذ  الإ�صتيطان. 
الإ�صتعمارية، يف القد�ض العربية املحتلة عام 1967، ويف جمموع ال�صفة الفل�صطينية، 
ويف غزة حينها حتى 2005. �صاأعطيك ول�صعبنا والعرب والعامل ثالثة اأرقام كي نرى 
الأول: يف  الرقم  عليها«.  متنازع  »اأرا�ٍض  اإىل  الأر�ض  اأو�صلو، عندما حول  فعل  ماذا 
اأثناء حرب ت�رضين املجيدة )حرب اأكتوبر 1973(، كان جمموع امل�صتوطنني يف ال�صفة 
اأي عندما مت  العام )1993(  م�صتوطن. يف  األف  والقد�ض وقطاع غزة 37  الفل�صطينية 
توقيع اإتفاقية اأو�صلو، التي عار�صناها، واإتخذنا موقفًا منها، و�صل جمموع امل�صتوطنني 
اإىل 97 األف م�صتوطن. الآن جمموع امل�صتوطنني هو 850 األفًا. اأي ت�صاعف الإ�صتيطان 
ثماين مرات. يف القد�ض العربية املحتلة ما يفي�ض على 240 األف م�صتوطن. ويف ال�صفة 
الفل�صطينية ما يفي�ض على 600 األف م�صتوطن، هذا كله، لأن الذين ذهبوا اإىل اإتفاق 
القد�ض، وقفزوا عن الالجئني،  اأو�صلو، قفزوا يف املرحلة الإنتقالية يف الإتفاق عن 
�صنوات   3 الإنتقالية خالل  املرحلة  تنتهي  اأن  من  وبدًل  الإ�صتيطان،  وقف  عن  وقفزوا 
امتدت حتى يومنا )25 عامًا( ومل تنتِه..، وكما قال رابني، رئي�ض حكومة اإ�رضائيل، 
حلظة توقيع اتفاق اأو�صلو »ل مواعيد مقد�صة«، وهكذا تعمل حكومات اإ�رضائيل بخلق 
الفل�صطينية،  ال�صفة  يف  الإ�صتيطاين  الإ�صتعماري  والتو�صع  القد�ض،  يف  التهويد  وقائع 
الإ�صرتاتيجية  الأخطاء  اإرتكبوا هذه  اأو�صلو  اأهل  الكربى«.  اإ�رشائيل  »بناء  على طريق 
لإ�رضائيل،  عا�صمة  القد�ض  اأن  ترامب،  اأعلنه  ما  هذا يف  نتائج  نقطف  الآن  الكربى. 
ونقل �صفارة بالده اإليها،  و�صطبها عن طاولة املفاو�صات. وتنفيذ »�صفقة القرن« خطوة 

خطوة.

تبحث  الفل�صطينية،  الف�صائل  الفل�صطينية،  القيادة  واقع.  اأمر  اأمام  اليوم  نحن   ■
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عن خمرج وعن خيارات اأخرى ملواجهة القرار الأمريكي، ولي�س فقط نقل ال�صفارة. 
الفل�صطينية. من �صمن  الت�صميم الأمريكي ومن معهم لت�صفية الق�صية  هناك حالة من 
القرار الأخري كان قرار اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�صطينية، لت�صكيل جلنة لفك 
الإرتباط مع اإ�رشائيل، وتعليق الإعرتاف بها. هل هذه اخلطوة، هي خطوة بالإجتاه 

ال�صحيح، كما تراها؟

اجلبهة  يف  نحن  ال�صحيح،  وبالإجتاه  الأمام  اإىل  خطوة  هي  بالتاأكيد،   ■  ■  
الدميقراطية، وكل القوى الوطنية الفل�صطينية، نا�صلت و�صارعت لأجل هذه اخلطوة، 
 5 يف  التحرير  ملنظمة  املركزي  املجل�ض  منذ  اأو�صلو.  لتفاق  الأوىل  اللحظات  منذ 
يف  تراجع  والذي  اإ�رضائيل«  بدولة  العرتاف  »�صحب  قرار  كان   2015 اأذار)مار�ض( 
الإعرتاف..«،  »تعليق  اإىل  الثاين/يناير 2018(  املركزي )15 كانون  املجل�ض  دورة 
كان علينا تنفيذ هذه اخلطوة. ولكن ال�صلطة الفل�صطينية احلاكمة، والتي متتلك ال�صالح 
واملال والعالقات الإقليمية والدولية، عطلت قرار املجل�س. وباقي القرارات، ما اأدى 
اآخر.  بو�صع  لكنا  القرارات يف 2015،  نفذت هذه  ولو  التداعيات.  املزيد من  اإىل 
باإلقت�صاد  الإرتباط  وفك  اإ�رشائيل،  مع  الأمني  التن�صيق  وقف  قررنا   2015 يف 
الإ�رشائيلي، ووقف العمل الفل�صطيني يف بناء امل�صتوطنات يف ال�صفة الفل�صطينية املحتلة، 
)الع�صكرية(  املدنية  الإدارة  يد  من  الأرا�صي  و�صجل  ال�صكان  �صجل  ا�صرتداد  وقررنا 
وتدويل  الدولية،  اجلنايات  ملحكمة  والذهاب  الفل�صطينية،  ال�صلطة  يد  اإىل  الإ�رضائيلية 

الق�صية واحلقوق الوطنية الفل�صطينية.
الآن؛ عدنا اإىل ذات القرارات يف دورة املجل�ض املركزي يف 15 كانون الثاين)يناير( 
عن  معطلة  قرارات  كلها  وهي  الأبدية«.  فل�صطني  عا�صمة  »القد�ض  دورة   ،2018
التنفيذ، كما جرى تعطيل �صيا�صة فل�صطينية وظيفتها الرد على الوقائع الإ�رشائيلية بخلق 

وقائع جديدة على الأر�س، يف مواجهة الوقائع الإ�رضائيلية.

داخل  يف  يقال  التطبيق؟  اإمكانية  متتلك  القرارات  هذه  هل  نايف،  اأ�صتاذ   ■
فل�صطني، على �صبيل املثال، حول فك الإرتباط اإقت�صاديًا مع اإ�رشائيل، باأن اإ�رشائيل 
ال�صلطة  موازنة  ن�صف  ي�صكل  مبا  لل�صلطة،  املعابر وحتولها  ال�رشائب على  تقوم بجمع 

الفل�صطينية، واإذا توقفت هذه توقفت ال�صلطة متامًا؟
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■ ■ هذا جزء من اإتفاق اأو�صلو، ونحن ندفع ثمن الأخطاء الإ�صرتاتيجية الكربى 
فاإننا  الأمني،  التن�صيق  بوقف  قررنا  عندما  حتى  اأقول،  وعليه  قليل  قبل  ذكرتها  التي 
ندرك جيداً ما هي التداعيات التي ميكن اأن تكون. وعندما قررنا فك ارتباط الإقت�صاد 
الإقت�صاد  على  املبا�رش  ذلك  تاأثري  مدى  ندرك  كنا  وال�صعيف.  اله�ض  الفل�صطيني 
الفل�صطيني  الإقت�صاد  احلاق  اإىل  اأدى  الإقت�صادي  باري�ض  بروتوكول  الفل�صطيني. 
اأدى  ما  اإقت�صادية م�صتقلني،  اقت�صاد وتنمية  بناء  اأمكانية  الإ�رضائيلي، وعطل  بالإقت�صاد 
اإىل بناء اقت�صاد فل�صطيني ه�ض، من نتائجه اأن موازنة ال�صلطة تعتمد على ما يتم حتويله 
من �رضائب، و�صلت اإىل ع�رشات مليارات الدولرات. ومع ذلك لي�س عندنا تنمية 
اإقت�صادية، لأن 80% من هذا الدخل يذهب رواتب للموظفني يف ال�صلطة الفل�صطينية. 
هناك 195 األف موظف. ويوجد الآن طلبات من حما�ض باإ�صافة 47 األف موظف، 
وظفتهم حما�ض منذ العام 2007. وبالتايل �صنكون اأمام ربع مليون موظف، ي�صتهلكون 
80% من الدخل من جمموع املوازنة التي ت�صل �صنويًا اإىل حوايل 6 مليارات دولر، 
من الدول املانحة، ومن ال�رضائب على ال�صعب الفل�صطيني، ومن املقا�صة، التي تاأتي 
دائمًا من املعابر التي بيد اإ�رضائيل. لذلك نقول فك الإرتباط، واإعادة بناء العالقات مع 
الإنتقال  على  تقوم  ا�صرتاتيجية جديدة،  على  اأي  قواعد جديدة،  على  اإ�رضائيل  دولة 
وطنية  وحدة  حكومة  وباإدارة  اجلديدة،  الوطنية  الوحدة  اإىل  الداخلي  الإنق�صام  من 
الإنتخابات  اإىل  والذهاب  غزة،  وقطاع  والقد�ض  ال�صفة  يف  للجميع،  �صاملة  موحدة 
الت�رشيعية والرئا�صية، واإنتخابات املجل�س الوطني الفل�صطيني، وفقًا ملبداأ التمثيل الن�صبي 
م�صتقلة،  ب�صلطة  لها احلق  نحن حركة حترر وطني،  الوطنية.  بال�رضاكة  اأي  الكامل، 
ودولة م�صتقلة. وبالتايل نحتاج اإىل كل القوى والتيارات والف�صائل والإجتاهات، التي 

توؤمن بالإنتخابات وال�رضاكة الوطنية.

■ مطلوب هذا كله، اإن الغالبية العظمى من الفل�صطينيني يوؤيدون كالمك، لكن 
الق�صية  اأن  نايف،  اأ�صتاذ  تعرف،  واأنت  اأم غري ممكن،  ال�صوؤال هنا، هل هذا ممكن 
الفل�صطينية هي يف اأدنى معدلت الدعم الر�صمي العربي. وو�صائل الإعالم العربية، 
من  الأدنى  احلد  هناك  لي�س  يعني  موجود،  غري  ال�صيء  هذا  الآن  معكم،  كانت 
الدعم الر�صمي العربي، ولذلك �صتواجهون اإ�رشائيل لوحدكم، من مينع اإ�رشائيل اأو 

الوليات املتحدة؟
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■ ■ لالإ�صتعادة، والدليل الذي اأعطيه هو، اأنه عندما اأعلن ترامب القد�ض عا�صمة 
لإ�رضائيل، واأعلن اأنه يف اأقرب فر�صة �صينقل ال�صفارة الأمريكية من تل اأبيب اإليها، واأعلن 
اأي�صًا قبل قليل، يف 2018/1/25 يف دافو�ض، وبح�صور نتنياهو، اأن القد�ض �صطبت 
املال عن  املفاو�صات، وبداأ بخطوات �صطب ق�صية الالجئني، بحجب  من على طاولة 
الأونروا، العامل كله، يف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، وجمل�س الأمن الدويل نه�س 

ووقف اإىل جانبنا.
قراره،  للرتاجع عن  ترامب  لدعوة  الدويل  الأمن  اإىل جمل�ض  �صكوى  قدمنا  عندما 
وقفت دول جمل�ض الأمن )14 دولة( اإىل جانبنا، ووقفت وا�صنطن يف عزلة، وعلقت 

مندوبة اأمريكا قائلة »هذا در�ض كبري، لن تن�صاه اأمريكا اأبداً«.

■ هذا تعاطف دويل، ولكن على اأر�س الواقع، الأمور تختلف، فاإذا كان لديك 
نظام ر�صمي عربي �صقيق، يقول لك: تف�صل وقع على »�صفقة القرن«، اأو نعني فالنًا 
مكانك، تقول لأبو مازن هذا الكالم، يعني الأمور يف الواقع العملي تختلف، مثاًل 
عندما حتجب الوليات املتحدة املال عن الأونروا، هل هناك دول تتقدم لأخذ دور 

الوليات املتحدة؟

اأن املفو�ض العام لوكالة غوث  ■ ■ بالتاأكيد �صتتقدم دول، والدليل على ذلك، 
الالجئني قال: لن ننحني لقرار اإدارة ترامب، واإننا �صنجمع املال الذي يلبي كامل مهامنا. 
اأي�صًا، يف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، ح�رضت 174 دولة الدورة اخلا�صة بالقد�ض، ومل 
يقف بجانب الوليات املتحدة �صوى اإ�رضائيل وجمموعة جزر �صغرية يف املحيط الهادئ. 
ل ي�صمع بها اأحد. اأي�صًا ثارت الإنتفا�صة اجلماهريية، اإنتفا�صة يف القد�ض، ويف ال�صفة 
الفل�صطينية، وقطاع غزة، ويف اأر�ض 48، ويف اأقطار اللجوء وال�صتات، وبدعم وا�صع 
من الكثري من العوا�صم العربية. الأنظمة العربية من�صغلة يف معاركها الداخلية والإقليمية 
املعروفة، وهي تدفع ثمن �صيا�صاتها على امتداد عقود، من الإ�صتبداد والف�صاد. ال�صعوب 
العربية اإنتف�صت. وطالبت »بالعي�ض )اخلبز( واحلرية والكرامة والعدالة الإجتماعية والدولة 
املدنية الدميقراطية«. بدًل من اأن تنفتح هذه الأنظمة على �صعوبها، قامت ب�رشب هذه 
ال�صعوب، لكن ال�صعوب بقيت �صامدة، هذه الأنظمة هي اأنظمة ا�صتبداد وف�صاد. بط�صت 
ب�صعوبها على امتداد عقود طويلة، وخا�صًة منذ عام 1970، عندما بداأ ال�صادات �صيا�صاته 
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املعروفة، وما ترتب عليها، وما وما جرى للعديد من العوا�صم العربية. ثالث حروب 
خليجية ل معنى لها. الأو�صاع العربية الداخلية �صعبة وقا�صية، لكن ل ميكن لها اإل اأن 

ت�صتجيب ولو بن�صب معينة، لالإ�صرتاتيجية الفل�صطينية اجلديدة.

■ هذه نقطة هامة اأ�صتاذ نايف. يف الوقت الذي يطالب به العامل بالوقوف مع 
فل�صطني، هناك هجمة اأمريكية - اإ�رشائيلية ومن معهم، على ال�صعب الفل�صطيني، من 
اأجل ت�صفية الق�صية. جند اأن مو�صوع الإنق�صام الفل�صطيني مازال حتى اللحظة، ما هي 
الوطني  للمجل�س  روؤيتكم لإنهاء الإنق�صام، وملاذا ل يكون عاجاًل والآن. وبالن�صبة 

الفل�صطيني اإن كنتم �صت�صاركون به، وعلى اأية قاعدة، وماذا �صتطلبون؟

■ ■ بالن�صبة للعنوان الأول، اأي مو�صوع الإنق�صام، نحن يف اجلبهة الدميقراطيةـ 
بعد اأ�صبوع واحد من احلرب الأهلية، التي ن�صبت يف قطاع غزة، بني فريقي الإنق�صام 
امل�صلح وال�صيا�صي والأيديولوجي عام 2007،  انقالب حما�ض  بعد  اأي  فتح وحما�ض 
وقفنا �صد الإنق�صام، وقدمنا مبادرة �صيا�صية وطالبنا فيها بردمه فوراً، بحوار فل�صطيني 
بقي  عجافًا.  �صنة  ع�رض  اأحد  الإنق�صام  بقي  ملاذا  الإنق�صام.  اإنهاء  اإىل  يوؤدي  �صامل، 
لثالثة اأ�صباب رئي�صية، الأول: اأن الإنق�صام بنى م�صالح طبقية وفئوية وزعامتية زبائنية، 
منذ  وحما�ض.  فتح  اإىل  اأ�صري  النق�صام.  لطريف  والنفوذ،  واملال  ال�صالح  على  قائمة 
حزيران )يونيو( 2007 حتى يومنا، ال�صلطة بكل مكوناتها املدنية وال�صيا�صية والإدارية 
واملالية. بيد حما�ض وفتح حتى يومنا، اأعني بناء امل�صالح الطبقية بكل مكوناتها الفتحاوية 
بتعميق  تقوم  الأو�صط  ال�رضق  يف  الإقليمية  املحاور  اإن  الثاين،  اجلانب  واحلم�صاوية. 
متعددة.  باأ�صكال  والإعالم،  وال�صيا�صة  واملال  بال�صالح  الإنق�صام  ومتويل  الإنق�صام، 
وتعميق  لتكري�ض  الأمريكية-الإ�رضائيلية  وال�رضوط  ال�صغوط  هو  الثالث  واجلانب 
ويف  لإ�رضائيل  املنحازة  الأمريكية  وال�صيا�صة  اإ�رضائيل  �صالح  يف  هذا  وكل  الإنق�صام، 
البوابات  �صد  ن�صبت  التي  القد�ض  انتفا�صة  اإن  املثال:  �صبيل  على  الأو�صط.  ال�رضق 
العديد  اأن  نالحظ  بينما  وف�صائله،  مكوناته  وبكل  القد�ض  �صعب  بها  قام  الإلكرتونية، 
من الف�صائيات العربية، مل تَر يف اإنتفا�صة القد�ض اإل فتح وال�صلطة يف ال�صفة. وكذلك 
عا�صمة  القد�ض  ترامب  اإعالن  بعد  الآن  اجلارية  الإنتفا�صة  يف  املثال  �صبيل  على  احلال 
لإ�رضائيل، و�صحبها من على الطاولة،  وبعد قرار وقف متويل وكالة الغوث )الأنروا(. 
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هذه الإنتفا�صة، اجلارية الآن، ل ت�صمع يف العديد من الف�صائيات حني تنقل اأخبارها 
اإل عن فتح وحما�ض خا�صة من الف�صائيات العربية التي ُتطبِّع مع اإ�رشائيل، وت�صت�صيف 

اإ�رضائيليني ميينيني متطرفني. لذلك الإنق�صام باٍق.
اأن تغطى  الف�صائيات  الفل�صطينية، وكان على  الوطنية  اأربعة برامج للوحدة  اأجنزنا   
والقوى  وحما�س  فتح  فيه  مبا  ف�صياًل   14( بالإجماع  اأجنزنا  نحن  كماهي،  الوقائع 
الدميقراطية والليربالية(، برنامج 2005 بالقاهرة، وبرنامج الوفاق الوطني يف غزة 
2006، وبرنامج 2009 بالقاهرة وبرنامج 2011 بالقاهرة، وبرنامج قانون جديد 

لالإنتخابات يقوم على التمثيل الن�صبي الكامل يف 2013.
عملية  خطوات  اإىل  ننتقل  اأن  علينا  النق�صام:  ولفريقي  لل�صلطة  نقول  جديد  من 
ملمو�صة كما ذكرنا، اإ�رشائيل ل تتوقف عن اخلطوات العملية على الأر�س وبامليدان، 
بينما لدينا كل �صيء معلق. اأخذنا قرارات يجب اأن تطبق. اأخذنا قرارات مازالت كلها 

معلقة.

■ اأرجو اأن حتيلني على مو�صوع عقد املجل�س الوطني املقبل، وحتدثت عن تقييمكم 
لقرارات املجل�س املركزي، ولكن بالن�صبة للمجل�س الوطني، هناك خالفات على مكان 
عقده، ما هو راأيكم؟ وهناك خالفات على التمثيل فيه.. ما هو راأيكم؟ و�صقف ما 

ميكن اأن ينجزه، يف حال اإنعقاده، على احلالة ال�صعبة الراهنة؟

■ ■ علينا اأن منيز بني جمل�ض وطني، وجمل�ض وطني. املجل�ض الوطني القدمي معطل 
منذ 20 عامًا حتى الآن، اأي منذ عام 1996. متو�صط العمر بني اأع�صائه هو �صبعون 
�صنة. وكل الأجيال من العام 1996 وحتى الآن ل حظوظ ول مكان لها يف املجل�ض 

الوطني القدمي.
اأن  علينا  بل  لعقده،  ول  القدمي،  الفل�صطيني  الوطني  للمجل�ض  ل  نقول،  ولذلك 
قررناه  وما  الإنق�صام،  الوطنية، ولإنهاء  للوحدة  برامج  اأربعة  قررناه يف  ما  اإىل  نذهب 
باملركزي من اإ�رضاتيجية وطنية فل�صطينية موحدة وجامعة، وعقد جمل�ض وطني منتخب، 
يقوم على قانون موحد بالتمثيل الن�صبي الكامل، بحيث تكون القد�ض وال�صفة وغزة دائرة 
اإنتخابية واحدة. ويكون ال�صتات دائرة واحدة. وجمموع الأع�صاء350 ع�صواً، 150 
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يتمكن  حتى  تكون %1،  احل�صم  وعتبة  لل�صتات،  اأي  للخارج  و200  الداخل  ميثلون 
بالإنتخابات.  الوطني  املجل�ض  دخول  من  واملراأة  وال�صابة،  الفتية  الأجيال  من  الكثري 
واأن يكون الإ�صم الثالث بالقوائم الإنتخابية اإمراأه ليكون لها 30% حد اأدنى يف ع�صوية 
املجل�ض الوطني، واأن ينعقد هذا املجل�ض يف مكان يجري التوافق عليه، مبا ميكن من 
م�صاركة اجلميع. هناك قوى ل ت�صتطيع اأن ت�صل اإىل الأر�ض املحتلة. حوامتة، والكثري 
ي�صتطيعون  املحتلة. حما�ض واجلهاد ل  الأر�ض  اإىل  الو�صول  ي�صتطيعون  من رفاقه، ل 
الو�صول اإىل رام الله. لذلك ندعو ملجل�س وطني منتخب. بقانون لالإنتخابات وافقت 
عليه جميع الف�صائل والقوى بالإجماع، ووافق عليه املجل�س املركزي ملنظمة التحرير. 
اأقر يف القاهرة، وا�صتكمل يف عمان، ووافقت عليه اللجنة التنفيذية للمنظمة التي يراأ�صها 
الأخ اأبو مازن، لذلك علينا اأن ننتقل اإىل الإ�صرتاتيجية الوطنية اجلديدة، الإ�رضاتيجية 
النقابية،  والحتادات  الف�صائل،  جميع  بني  دة،  واملوِحّ دة  املوَحّ ال�صاملة،  اجلامعة 
وال�صخ�صيات، وال�صباب واملراأة، وكل التيارات، حتت �صقف برنامج ال�رضاكة الوطنية 

د. والقوا�صم امل�صرتكة، اأي الربنامج الوطني املوحَّ
هناك من يقول، اإن هذه القرارات والإ�صرتاتيجية اجلديدة، قد تعر�صنا اإىل م�صاعب 
اإ�رضائيل تنتهك كل قرارات  اإ�رضائيل ومع الأمريكان وغريهما. نعم. لأن  جديدة مع 
اإتفاقات  اأن  يقرر   2018/2/6 يف  التنفيذية  اللجنة  بيان  اأن  كما  الأمن.  جمل�ض 
اأو�صلو ووا�صنطن والقاهرة، فات زمانها كلها. اإذن املطلوب بناء وقائع على الأر�س 
الإقت�صادية،  بالإتفاقات  الإرتباط  وفك  الأمني،  التن�صيق  وقف  اأي  الفل�صطينية. 
و�صحب اليد العاملة الفل�صطينية من امل�صتوطنات. ووقف التعامل بال�صيكل الإ�رضائيلي، 
وا�صرتداد �صجل ال�صكان والأر�ض من الإدارة املدنية الإ�رضائيلية، والرد على كل جرمية 
ترتكبها قوات الإحتالل، بالذهاب اإىل »حمكمة اجلنايات الدولية«. والعودة اإىل الأمم 

املتحدة مب�صاريع قرارات لتدويل الق�صية واحلقوق الوطنية الفل�صطينية.
اإ�رضاء التي رفعت ا�صابع يديها املقطوعتني يف جرمية   اأحيي عهد التميمي، واأحيي 
ارتكبها العدو ال�صهيوين. اأحيي قطاع غزة الواقع منذ العام 2007 حتت احل�صار. ثالث 
حروب �صنت عليه )2009، 2012، 2014(، اأحيي القد�ض وال�صفة يف ال�صمود، 
الإنتفا�صة  اإىل  �صارون )2002- 2004(  يد  على  الواقي«  ال�صور  مواجهة »حرب  يف 

التحليل امللمو�ض للواقع امللمو�ض يف النقد والنقد الذاتي
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كل  الأ�رضى.  انتفا�صة  اإىل  والإعتقالت،  والقتل  الإغتيالت  حروب  اإىل  ال�صبابية، 
هذه اجلرائم يجب اأن حتال ملحكمة اجلنايات الدولية، والعودة اإىل الأمم املتحدة بثالثة 
الفل�صطينية،  الوطنية  واحلقوق  الق�صية  تدويل  اإ�صتكمال عملية  الأول  قرارات جديدة. 
باإنتقال دولة فل�صطني من ع�صو مراقب يف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة اإىل الع�صوية 
العاملة، كي ت�صبح دولة حتت الإحتالل. وعلى الأمم املتحدة اإجالء الإحتالل عنها، 
ووقف الإ�صتيطان بالكامل، وثانيًا، الدعوة ملوؤمتر دويل حلل ق�صايا ال�رضاع الفل�صطيني- 
الإ�رضائيلي برعاية الأمم املتحدة والدول اخلم�ض دائمة الع�صوية ومبوجب قرارات ال�رضعية 
الدولية، ومبا يكفل لنا قيام الدولة امل�صتقلة وعا�صمتها القد�ض ال�رضقية املحتلة و�صمان حق 

العودة لالجئني.
ولل�صعب  الفل�صطينية  لالأرا�صي  الدولية  احلماية  لتوفري  املتحدة  الأمم  دعوة  الثالث: 
تقرر  الذي   ،2334 القرار  مبوجب  اأي�صًا  الأمن،  جمل�ض  اإىل  والعودة  الفل�صطيني. 
اأن تلجاأ،  بالإجماع يف كانون الأول/دي�صمرب 2016 بالوقف الكامل لالإ�صتيطان دون 
الوليات املتحدة )ادارة اأوباما( اإىل اإ�صتكمال حق الفيتو. الطلب بنقله اإىل الباب ال�صابع 

لتنفيذه والزام اإ�رضائيل به.

■ الكفاح امل�صلح اأين يف هذا املو�صوع؟

■ ■ يف هذه امل�صاألة ل اأحد يقول مطلوب اأو لي�ض مطلوبًا يف القد�ض وال�صفة منذ 
للقوى  هي  امل�صاألة  هذه  يومنا  حتى  ال�صمود  ومعارك  الواقي«  ال�صور  »حرب  مواجهة 
تقاتل،  اأن  وظيفتها  بغزة.  امل�صلحة  القوى  وخا�صًة  الفل�صطينية،  الأر�ض  يف  امل�صلحة 
القوى هي حما�ض،  التي فر�صها على غزة. هذه  ال�صاملة  الثالث  وقاتلت يف احلروب 
اجلبهة الدميقراطية، اجلبهة ال�صعبية، اجلهاد. اأما فتح، اأي �صهداء الأق�صى، فقد مت حلها 
على يد اأبو مازن يف بداية �صباط )فرباير( 2005، اإثر موؤمتر �رضم ال�صيخ يف ال�صهر نف�صه 
مع �صارون، برئا�صة بو�ض الإبن وبح�صور اأبو مازن و�صارون وح�صني مبارك وعبد الله 
الثاين. بعدها عقدنا موؤمتراً لكل الف�صائل )ف�صائل م.ت.ف( وبح�صور حما�ض واجلهاد 
الإ�صالمي، واأخذنا القرارات بهذا ال�صاأن، لذلك املطروح علينا هو متكني هوؤلء الذين 
يحملون ال�صالح يف غزة، لهم �صبكات �رضية وا�صعة الإطار. املطلوب متكينهم للقيام 
بدورهم الوطني. الآن تهدد اإ�رضائيل بالعدوان على قطاع غزة. الإحتمال قائم. لكن 
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امل�صلحة بغزة،  لت�صبط اجلماعات  اإ�رضائيل ت�صع �رضوطًا على حما�ض  بال�رضورة.  لي�ض 
اإذا ما ح�صل متكني حكومة ال�صلطة بغزة، �صيطلب من هذه احلكومة، ما يطلب  وغداً 

من حما�ض.

اأبو مازن، هل جرى  توا�صلت مع  التعقيد، هل  اأمام كل هذا  نايف،  اأ�صتاذ   ■
توا�صل بينكم وبني اأبو مازن؟

■ ■ يوجد هذا التوا�صل، لكن منذ اأ�صهر لي�صت قليلة مل يقع هذا التوا�صل املبا�رض. 

■ ح�رشتك طرحت كل هذه اخلطوات. على �صبيل املثال، ح�رشتك تطرقت اإىل 
مو�صوع اأن يكون هناك مرجعية دولية لأي مفاو�صات فل�صطينية، ال�صلطة الفل�صطينية 
تطرح هذا الأمر. الرئي�س اأبو مازن يقول �صنبحث عن و�صيط نزيه، الوليات املتحدة 
مل تعد نزيهة يف عملية ال�صالم، ومل تعد و�صيطًا، ويطرقون اأبواب اأوروبا. هل ميكن 
اأن تكون اأوروبا، اأو اأي دولة اأخرى، بدياًل للوليات املتحدة، امل�صيطرة على امللف 

الفل�صطيني منذ اأيام مدريد؟ 

■ ■ يوم ال�صبت 2018/2/3، كان هناك اإجتماع للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير. 
هو الإجماع الأول منذ اإعالن ترامب، يف 2017/11/6، اعرتافه بـ»القد�ض عا�صمة 
لإ�رضائيل« نقل ال�صفارة الأمريكية اإليها قبل العام 2019، اأي اأن اللجنة التنفيذية اجتمعت 
بعد مرور ثالثة اأ�صهر على قرار ترامب. ما ح�صل �صابقًا اأن اأبو مازن مل يعقد اإجتماع اللجنة 
التنفيذية فوراً بعد قرار ترامب بل عقد اإجتماعًا قياديًا �صم 60 �صخ�صًا )اللجنة التنفيذية 
ملنظمة التحرير + اللجنة املركزية حلركة فتح + رئي�ض املجل�ض الوطني + ما يفي�ض عن 20 
�صخ�صية من القد�ض املحتلة + قادة الأجهزة الأمنية + رئي�ض احلكومة ووزرائه( وبالتايل 
مل يعد هناك يف مثل هذا الإجتماع املو�صع اأي اإمكانية للبحث اجلدي يف اأي مو�صوع. 
لأول مرة بعد �صتني يومًا من قرار ترامب، اإنعقدت التنفيذية يف اجتماع ر�صمي، وطلب 
من تي�صري خالد، ع�صو اللجنة التنفيذية، وع�صو املكتب ال�صيا�صي يف اجلبهة الدميقراطية، 
اأن يقدم �صيغة البيان. وكتب فعاًل �صيغة البيان. لكن مل ي�صمح »للتنفيذية« مناق�صته. 
اأخذوه اإىل اأبو مازن ومطبخه ال�صيا�صي، فاأدخل عليه تعديالت، اأفرغته من م�صمونه، 

منها تعليق تنفيذ قرارات املجل�ض املركزي.

التحليل امللمو�ض للواقع امللمو�ض يف النقد والنقد الذاتي
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ال�رشعية  املوؤ�ص�صات  هذه  كانت  اإذا  م�صكلة،  اأمام  الفل�صطيني  ال�صعب  هنا   ■
التنفيذية، املجل�س  لل�صعب الفل�صطيني، موؤ�ص�صات منظمة التحرير الفل�صطينية، اللجنة 
املركزي، والرئي�س اأبو مازن يت�رشف بالقرارات، ما فائدة هذه املوؤ�ص�صات اإذا مل تكن 

قادرة على فر�س قراراتها وروؤيتها، ماهي فائدة هذه املوؤ�ص�صات؟

ورد  بكتابته،  »التنفيذية«  من  املكلف  خالد،  تي�صري  بيان  يف  �صحيح،  نعم   ■  ■
»قرار بالذهاب ملوؤمتر دويل برعاية الأمم املتحدة، مرجعيته ال�صيا�صية والقانونية، قرارات 
ال�رضعية الدولية، وبرعاية الدول اخلم�س دائمة الع�صوية«، لكن ما �صدر فعاًل هو العمل 

لعقد موؤمتر دويل جمهول الهوية واملرجعية، وجمهول الرعاية الدولية.
فاإن  الدويل،  للموؤمتر  الع�صوية  دائمة  الدول  اإطار رعاية  اأنه يف  ندرك جيدا،  نحن 
واحداً  �صتكون  لكنها  اخلم�صة،  اإطار  يف  �رضيكًا  �صتكون  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
من خم�صة، ولي�صت خم�صة من خم�صة. عندما تطرح م�رضوعها اخلا�ض حتت رعايتها 
مطروح  غري  اأمريكي  م�رضوع  واأنه  اأتركه«،  اأو  »خذه  عنوان  حتت  تطرحه  املنفردة، 
املوؤ�ص�صات، ول  التنفيذية ل حترتم  اللجنة  رئي�ض  �صلوكيات  املفاو�صات.  اأو  للنقا�ض، 
حترتم العمل يف املوؤ�ص�صات. الإطار القيادي لتطوير وتفعيل م.ت.ف املقر من 2005 
ال�صاعقة،  العامة،  القيادة  الإ�صالمي،  اجلهاد  الدميقراطية،  اجلبهة  حما�ض،  )فتح، 
اجلبهة ال�صعبية، حزب ال�صعب، )14 ف�صياًل(، مازال معطاًل حتى الآن، ويرف�ض اأبو 

مازن دعوته لالإجتماع. وبالتايل ما هو العمل؟
العمل مفتاحه الرئي�س اإ�صقاط الإنق�صام، والعودة للوحدة، واأن تكون م.ت.ف 
الإئتالفية جامعة للجميع، والذهاب لالإنتخابات، و�صد الأ�صكال الإنق�صامية املتعددة. 
نحن نقول لالإخوة يف حما�ض، ولالإخوة يف فتح، ل اإنتقال من الإنق�صام اإىل التقا�صم 
باإمكاننا  »تقا�صم«،  هو  الطرفني  بني  حوار  من  الآن  يجري  ما  والكوتا،  واملحا�ص�صة 
الآن اأن جنري انتخابات. جرت انتخابات للمجل�ض الت�رضيعي. واإنتخابات للبلديات، 
ونقابات العمال، واملعلمني، وال�صحفيني، واجلامعات واإنتخابات قطاعية، )ال�صباب، 
املراأة( ...الخ. نقول من جديد، هذا هو املفتاح. من الع�صري اأن نراأب ال�صدع بوجود 
م�صالح طبقية و�صيا�صية فئوية وزعاماتية فتحاوية وحم�صاوية، ويف ظل الأو�صاع العربية 

التي متول الإنق�صام بال�صالح واملال والف�صائيات.
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■ معي دقائق قليلة للخروج من الفل�صطيني اإىل ال�صاأن العربي والإقليمي اإ�صمح يل 
اأن اأبداأ باجلبهة الدميقراطية، هل تعتربون اأنف�صكم باجلبهة الدميقراطية جزءًا من حمور 
املقاومة. اأو حمور املمانعة  املمتد من طهران اإىل �صوريا اإىل لبنان اإىل فل�صطني؟ هل 

اأنتم جزء من هذا املحور؟ هل اأنتم يف ج.د تنتمون اإىل هذا املحور؟

املقاومة  وبناة  املقاومة،  نحن  فل�صطني،  لتحرير  الدميقراطية  اجلبهة  نحن يف   ■ ■
املقاومات يف  اأم  نحن  عام 1965.  الفل�صطينية يف  الثورة  اأطلقوا  الذين  ومعنا كل 
هزمية  بعد  الفل�صطينية  الثورة  وتعملقت   ،1965 العام  يف  نه�صنا  نحن  ال�صاحة. 
املجاورة  العربية  البلدان  واأنظمة  حمطمة،  العربية  اجليو�ض  كانت   .1967 حزيران 
الدميقراطية،  اجلبهة  يف  نحن  احلالة  هذه  على  رداً  ليقدم  نه�ض  من  حمطمة.  كانت 
التي  املقاومات  كل  مع  مقاومة  نحن  وال�صاعقة،  العامة  والقيادة  وفتح،  وال�صعبية، 
تن�صب يف فل�صطني، ومع املقاومات العربية من اأجل اخلال�ض من الإ�صتبداد والدكتاتورية 
والعدالة  التعددية،  والدميقراطية  احلريات  على  الفتح  اأجل  ومن  والف�صاد،  ال�صلطوية، 
العامل،  القوى يف  التغيري مع كل  نن�صد هذا  الدميقراطية.  املدنية  الإجتماعية، والدولة 
الأمني  الله  ن�رض  ح�صن  ال�صيد  »امليادين«، كالم  بـ  لديكم  �صمعتم  ورمبا  تقاوم.  والتي 
العام حلزب الله اللبناين عن احلوارات التي جرت مع ف�صائل املقاومة، وقال: »اأنا اأ�صمي 
بالرتتيب الزمني للقاءات، ومن �صمن اللقاءات التي متت، لقاءات مع اجلبهة الدميقراطية 
لتحرير فل�صطني«، وتوافقنا جميعًا على اأن نعمل جميعًا، ومبا يتم التقاطع عليه، وتوافقنا 
ننا�صل  نحن  املقاومة.  لقوى  اخلا�صة  املو�صوعية  الظروف  قاعدة  امل�صرتك، وعلى  على 
ونقاوم يف مرحلة حترر وطني نحتاج فيها للجميع، لبنان دولة م�صتقلة وال�صعب اللبناين 
على اأر�ض وطنه مهدد بالعدوان واحلروب ال�صهيونية، وهذه ظروف مو�صوعية اأخرى 

حتتاج قواعد واآليات اأخرى، وهكذا«

■ هل اللقاء مع حزب الله مت معك؟

الله  حزب  من  م�صرتك  وفد  جاء  الدميقراطية.  اجلبهة  وفد  راأ�ض  على  كنت   ■  ■
وقالوا  الدميقراطية،  اجلبهة  يف  رفاقنا  من  بفريق  والتقوا  الإيراين،  الثوري  واحلر�ض 
ندعوكم للقاء مع ال�صيد ح�صن ن�رض الله واآخرين، نحن نتكلف بكل الأمور اللوج�صتية 
�صاعات  �صت  دام  اللقاء  اللقاء،  عليه   يقوم  الذي  الكامل  الوقت  ولكم  واإيابًا.  ذهابًا 
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كاملة متوا�صلة، و�صلنا اإىل الكثري من »التقاطع وامل�صرتك« واتفقنا على مبداأ »ل لالإنتقال 
من الإنق�صام اإىل التقا�صم والكوتا«، وعلى حد تعبري ال�صيد ح�صن ن�رض الله، »ن�صري معًا 
ونلتقي على امل�صرتك، من ي�صري معنا مياًل، ن�صري معه مياًل، على امل�صرتك بيننا«. اإتفقنا 
حول احتمال العدوان الإ�رشائيلي على قطاع غزة وعلى فل�صطني ولبنان، واأن تنخرط 

كل القوى يف الدفاع.

■ يعني اإذا وقع عدوان على لبنان، هل اجلبهة الدميقراطية معنية بالدفاع عنه؟

العدوان  حروب  حتت  لبنان،  يف  وحميطه  �صعبنا  خميمات  لنا  نعم.  نعم.   ■  ■
الإ�رضائيلي، اإتفقنا على هذا، واإذا ح�صل اإعتداء على قطاع غزة يكون اإتفاق بني اجلميع، 
قرار جماعي، وغرفة عمليات م�صرتكة بني قوى املقاومة. نحن الآن يف »غرفة عمليات 
م�صرتكة«، بني اجلميع يف قطاع غزة، وننا�صل لتطوير ذلك اإىل »جبهة مقاومة متحدة«■
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■ مع دخول اجلبهة الدميقراطية لتحرير فل�صطني عامها اجلديد، يف ظل انقالب 
اأنتم اليوم، وكيف ترون واقع ودور اجلبهة  اأين  موازين ال�صورة على كل ال�صعد، 

وا�صرتاتيجيتها امل�صتقبلية؟

■ ■ يف العيد الـ 49 لتاأ�صي�صها، منذ انطالقتها يف )1969/2/22(، تدخل اجلبهة 
الدميقراطية لتحرير فل�صطني عامًا جديداً  مكلاًل بالن�صالت والت�صحيات، جنبًا اإىل جنب 
مع القوى الوطنية الفل�صطينية الأخرى واأبناء �صعبنا، يف املناطق املحتلة عام 67، ويف 
بربناجمها  التم�صك  ت�صميمًا على  تزداد  ال�صتات واملهاجر، وهي  الـ 48، ويف  مناطق 
الوطني املرحلي، برنامج الوحدة الوطنية »العودة وتقرير امل�صري والدولة امل�صتقلة كاملة 
ال�صيادة، وعا�صمتها القد�ض ال�رضقية على حدود 4 حزيران 67«، بعد اأن اأثبتت الوقائع 
ف�صل البدائل التي قدمها اتفاق اأو�صلو الكارثي وتداعياته على امتداد 25 عامًا، وبعد 
القاهرة  الوطني، منذ حوار  الإجماع  الوطنية، ووقائع  اأثبتت احلوارات والتجارب  اأن 
يف   2006 يونيو  )حزيران/  الأ�رضى  وثيقة  الوطني-  الوفاق  بوثيقة  مروراً   ،2005
غزة(، ووثيقة احلوار الوطني ال�صامل يف القاهرة )2011/5/4( وبعدها حوارات بريوت 
يف اللجنة التح�صريية للمجل�ض الوطني الفل�صطيني، وحوارات مو�صكو، بدعوة من معهد 
اجلبهة  وطورته  طرحته  كما  املرحلي،  الوطني  الربنامج  اأن  رو�صيا،  يف  الإ�صت�رضاق 
املجل�ض  من  بقرار  وطني  اإجماع  حمل  وبات   ،)1973 اغ�صط�ض  )اآب/  الدميقراطية 
الوطني الفل�صطيني يف حزيران)يونيو( 1974 بالجماع وحتى يومنا، هو البديل الوطني 

الوحيد القابل للحياة، والذي ي�صتجيب للحقوق القومية والوطنية ل�صعبنا الفل�صطيني.

التحليل امللمو�ض للواقع امللمو�ض يف النقد والنقد الذاتي



98

اأزمة امل�رشوع الوطني الفل�سطيني

القائمة  ال�صهيونية  القوانني  منظومة  �صد  الـ 48،  اأهلنا يف  لن�صالت  ي�صتجيب   )1
على التمييز العن�رضي، والتطهري العرقي والتهمي�ض الإقت�صادي والإجتماعي، وم�صادرة 
الأر�ض، وهدم املنازل. ي�صتجيب حلقهم يف العي�ض بكرامة وطنية، فوق اأر�ض وطنهم، 
يتمتعون ب�صخ�صيتهم وهويتهم الوطنية الفل�صطينية والقومية العربية، وبحقهم يف املواطنة 

والعدالة الإجتماعية، يف مواجهة الأ�رضلة والتذويب. 
2( ي�صتجيب حلقوق �صعبنا يف املناطق املحتلة يف ال�صفة الفل�صطينية، والقد�ض وقطاع 
غزة، يف رحيل الإحتالل، وتفكيك الإ�صتيطان، وقيام الدولة الفل�صطينية امل�صتقلة كاملة 

ال�صيادة وعا�صمتها القد�ض ال�رضقية، على حدود 4 حزيران)يونيو( 67،
3( ي�صتجيب حلقوق اأهلنا الالجئني، يف العودة اإىل ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا 
واإىل حني ذلك، حقهم يف  املتحدة 194،  الأمم  قرار  العام 1948، وفق  منذ  منها 
العي�ض الكرمي يف الدول امل�صيفة، متمتعني بحقهم يف ال�صكن الالئق والتعليم، والعمل، 
التي  والإن�صانية  الإجتماعية  احلقوق  من  وغريها  املنا�صبة،  وال�صحية  البيئية  وال�رضوط 

كفلتها للب�رض �رضعة حقوق الإن�صان. 
يف هذا ال�صياق نرى اأن اأحد املعوقات الرئي�صية لإ�صتنها�ض احلالة الوطنية الفل�صطينية، 
ر  ومبا ي�صتجيب للتحديات التي تواجه ق�صيتا الوطنية وحقوقنا امل�رضوعة، هو الإنق�صام املدمِّ
البغي�س، لذلك ننا�صل مع جميع الف�صائل داخل منظمة التحرير الإئتالفية وخارجها، من 
اأجل و�صع حد  لهذا الإنق�صام، وا�صتعادة الوحدة الداخلية ل�صعبنا، وا�صتعادة الربنامج 
د بدياًل مل�رضوع اأو�صلو وم�صاريع »اللجنة الرباعية« و»خطة الطريق«  د واملوحِّ الوطني املوحَّ
الوطني  للمجل�ض  التح�صريية  اللجنة  اإىل  الدميقراطية  اجلبهة  وفد  مار�ض  لذلك  وغريها. 
الفل�صطيني يف بريوت، )10+2017/1/11(، دوراً ملمو�صًا ومهمًا وبارزاً، يف بلورة 
د. اأ�صقط الدعوة اإىل املجل�ض الوطني الفل�صطيني القدمي مبن ح�رش،  موقف وطني موَحّ
والذي مل ينعقد منذ ع�رشين عامًا، كونه خطوة خطرية نحو تعميق الإنق�صام، ول�صالح 
على  يقوم  الوطن وال�صتات، يح�رضه اجلميع،  الإجماع على جمل�ض وطني جديد يف 
ووفقًا  الكامل،  الن�صبي  التمثيل  مبوجب  واحلر،  النزيه  الدميقراطي  الإنتخاب  قاعدة 
ع�صو(   200( اخلارج  ويف  ع�صواً(   150( الداخل  يف  ورد،  وكما  املغلقة،  لالئحة 
عام 2013 يف  ال�صامل  الوطني  احلوار  بالإجماع يف  اأقر  الذي  الإنتخابات  قانون  وفق 
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اآذار)مار�ض( 2015، 15  التحرير ]5  املركزيني ملنظمة  القاهرة، وقرارات املجل�صني 
الوحدة  واإ�صتعادة  الإنق�صام،  اإنهاء  ي�صكل مدخاًل نحو  الثاين)يناير( 2018[،  كانون 
الداخلية على اأ�ص�س دميقراطية، خارج اإطار ال�صفقات الفوقية و�صفقات الكوتا، التي 
وتعطل  ال�صيا�صية،  والزبائنية  لالإنتهازية  ال�صيقة،  والطبقية  الفئوية  للم�صالح  الباب  تفتح 

خطوات الإ�صالح الوطني املطلوبة للموؤ�ص�صة.
عرب الإنتخابات الدميقراطية، احلرة والنزيهة وال�صفافة، يقرر �صعبنا اإنحيازاته ال�صيا�صية 
والتنظيمية، �رضط عدم تدخل الأجهزة ال�صلطوية والأمنية واملال، وينال كل طرف ما 
لكافة  الوطنية  لل�رضاكة  الباب  ونفتح  الإقرتاع،  �صندوق  عرب  �صعبي  دعم  من  ي�صتحقه 
الثنائي  والإ�صتقطاب  الإق�صاء،  �صيا�صة  ون�صقط  الفل�صطينية،  الوطنية  احلالة  مكونات 
التي  والإعالمي،  والإنتخابي  وال�صيا�صي  الإنق�صامي  املال  وف�صاد  التوظيفية،  والزبائنية 
يف  وزرعت  والإجتماعية،  ال�صيا�صية  الأمرا�ض  يف  واأغرقتها  الوطنية  م�صريتنا  اأرهقت 
على  والفردية  والفئوية  الذاتية  امل�صالح  غلبت  اأفكاراً،  �صعبنا  اأبناء  من  �رضيحة  �صفوف 

امل�صالح الوطنية العليا وق�صيتنا الوطنية. 

■ من مكة وم�رش وقطر ملو�صكو .. تكررت اللقاءات ومازال الإنق�صام م�صتمرًا، 
ب�رشاحة من يتحمل امل�صوؤولية، وكيف ترون احلل احلقيقي لإنهاء الإنق�صام؟

خالل  من  تبلور،  اأن  هدفها  دائمة،  وطنية  حاجة  ال�صامل  الوطني  احلوار   ■  ■
ال�رضاكة الوطنية، القرار الفل�صطيني والإ�صرتاتيجية الفل�صطينية يف كل مرحلة. احلوار هو 
ال�صبيل اإىل معاجلة اخلالفات، والو�صول اإىل قوا�صم م�صرتكة، وتوافقات وطنية ت�صون 
وحدة ق�صيتنا، ووحدة �صعبنا وحقوقه الوطنية امل�رضوعة. البديل للحوار هو الإنق�صام، 
املجل�ض  اإنتخابات  نتائج  �صوء  على  غزة،  قطاع  �صهدنا يف  كما  الالمبدئي،  وال�رضاع 
الت�رضيعي الثاين )2006(، والتي تطورت اإىل �رضاع دموي بني فتح وحما�ض، حتول 
اإىل اإنفجار �صاعق اإنقالبي �صيا�صي وع�صكري، اأحلق الكارثة بق�صيتنا يف 2007/6/14 
وحتى يومنا. ونحن مل نخِف احلقائق عن �صعبنا، وحتملنا امل�صوؤولية الوطنية، وقلنا اإن 
الطرفني، فتح وحما�س، يتحمالن امل�صوؤولية الوطنية عن الإنق�صام. يتحمالن امل�صوؤولية 
الوطنية عن تعطيل الإتفاقاتالعديدة لأجل اإنهاء الإنق�صام. عندما جرت اإنتخابات املجل�ض 
يقوم  الكامل،  الن�صبي  بالتمثيل  انتخابات  قانون  اإىل  دعونا  الثاين )2006(،  الت�رضيعي 
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على مبداأ ال�رضاكة الوطنية، ويقطع الطريق اأمام القوانني الإق�صائية )قانون قوائم ال�صوت 
الأكرثي الإنق�صامي( ذات النتائج الإ�صتبدادية والإنق�صام والف�صاد الفئوي والفردي. لكن 
طريف الإنق�صام توافقا معًا، اآنذاك، على رف�ض التمثيل الن�صبي. ولول �صمودنا يف حوار 
القاهرة )2005(، ملا تو�صلنا اإىل حل و�صط، لقانون يجمع بني الدائرة الفردية والتمثيل 
املحافظات  م�صتوى  على  الدائرة  قانون  اأن  الإنتخابات،  جتربة  اأثبتت  وقد  الن�صبي. 
بال�صوت الأكرثي للقائمة، يح�صد كل الأ�صوات ولو باأغلبية �صوت واحد، هو الذي 
اأنتج حالة الإ�صتقطاب الثنائي بني فتح وحما�س، بينما قانون التمثيل الن�صبي هو الذي 
فتح الباب ملعظم القوى لدخول املجل�ض الت�رضيعي. ومنذ ذلك الوقت، والعالقات الثنائية 
بني الطرفني ت�صهد �رشاعات انق�صامية غري مبدئية، على »ال�صلطة واملال والنفوذ«، على 
الوظائف وامل�صالح واملغامن يف ال�صلطة، واخلالفات ال�صيا�صية تدور يوميًا يف ا�صتباكات 
اإعالمية تعمق الإنق�صام، يف تبادل الإتهامات. وكما توؤكد احلوارات الثنائية بينهما، فاإن 
الق�صية ال�صيا�صية مل تكن ت�صكل يومًا ما ق�صية خالفية جادة ملمو�صة، رغم »ال�صعارات 
ال�صيا�صية« و�صعارات »ت�صيي�ض الدين وتديني ال�صيا�صة«، والذي اأنتج حروبًا دموية، ف�صاًل 
عن الإعالمية اليومية التي مل تتوقف. فالطرفان على ا�صتعداد للم�صاومة �صيا�صيًا، مقابل 
الفئوية، كالوزارات والوظائف  املوؤ�ص�صة وامل�صالح  اقت�صام  الت�صدد والت�صلب يف عملية 

والإدارات العامة والنفوذ يف الأجهزة الأمنية و�صواها.
اإنهائه، والعودة  اإىل  لقد دعونا منذ الأيام الأوىل لالإنق�صام، يف 2007/6/14، 
اإىل  تهدف  كلها  عديدة،  ال�صياق  هذا  يف  ومبادراتنا  الداخلية.  الوطنية  الوحدة  اإىل 
الإعتقالت  الدموي و�صيا�صة  لل�رضاع  ال�صيا�صي، وو�صع حد  اإطاره  اإىل  اإعادة اخلالف 

واملطاردات املتبادلة.
ندعو اإىل ت�صكيل حكومة وحدة وطنية �صاملة كل الف�صائل، اإىل جانب �صخ�صيات 
الفل�صطيني(  الوطني  للمجل�ض  التح�صريية  اللجنة  بيان  يف  جاء  مبا  )عماًل  م�صتقلة  وطنية 
ت�رضف على اإجراء اإنتخابات �صاملة، رئا�صية، لتجديد �رضعية رئي�ض ال�صلطة، وت�رضيعية 
واملجال�ض  وللبلديات  الفل�صطيني(  الوطني  و)املجل�ض  الت�رضيعي  املجل�ض  �رضعية  لتجديد 
املحلية، تكون كلها وفق نظام التمثيل الن�صبي الكامل، بالالئحة الن�صبية املغلقة )برامج 
�صيا�صية واجتماعية ون�صالية(، وتتوىل املوؤ�ص�صات اجلديدة، املنتخبة دميقراطيًا، وب�صكٍل 
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حر ونزيه، اإعادة توحيد احلالة الوطنية الفل�صطينية، مع العلم اأن التوظيف الزبائني واملال 
ال�صيا�صي الإنتخابي والإعالمي، كلها عنا�رض مت�ض �صلبيًا حرية ونزاهة الإنتخابات.

قاعدة  على  ائتالفية،  جديدة  حكومة  ينتج  اجلديد،  املنتخب  الت�رضيعي  املجل�ض 
الوطنية،  للوحدة  عنوانًا  وت�صكل  الربملانية،  القوى  خارطة  تعك�ض  الوطنية،  ال�رضاكة 
بال�صيا�صات  النظر  وتعيد  والقطاع،  ال�صفة  بني  املوؤ�ص�صات  توحيد  باإعادة  معنية  تكون 
يف  ال�صمود  عوامل  ل�صعبنا  توفر  وبديلة،  جديدة  وطنية  ا�صرتاتيجية  ل�صالح  املعتمدة، 
مواجهة الإحتالل والإ�صتيطان، اأي حلوًل اإقت�صادية واجتماعية جديدة للتنمية وحماربة 

البطالة والفقر واملر�ض.
رئي�صها،  بدورها  تنتخب  جديدة،  تنفيذية  جلنة  ينتخب  اجلديد،  الوطني  املجل�ض 
بتطبيق  معنية  تكون  القومي،  لل�صندوق  م�صتقلة  واإدارة  مركزيًا  جمل�صًا  ينتخب  كما 
قرارات املجل�ض، خارج �صيا�صات التفرد والزبائنية املالية وال�صيا�صات الكيدية ال�صلطوية 

الإنفرادية.
املجل�ض الوطني يكون معنيًا باإعادة �صياغة الإ�صرتاجتية الوطنية الفل�صطينية، وطّي ملف 

د. د واملوحِّ اأو�صلو واتفاقاته املذلة، ل�صالح اإ�صتعادة الربنامج الوطني الفل�صطيني املوحَّ

■ هل ما زال هناك دور للمجل�س الوطني .. وكيف تقروؤون الدعوات لعقده؟

لل�صعب  وال�صتات  الوطن  يف  العليا  الت�رضيعية  الهيئة  هو  الوطني  املجل�ض   ■  ■
ولقد  ل�صعبنا.  والوحيد  ال�رضعي  املمثل  الإئتالفية،  م.ت.ف  اإطار  يف  الفل�صطيني، 
من  الكربى،  اخلطوات  من  وا�صعة  �صل�صلة  الإئتاليف،  الوطني  املجل�ض  عرب  �صنعنا، 
لطرحه  وبادرت  الدميقراطية،  اجلبهة  اقرتحته  الذي  املرحلي،  الوطني  الربنامج  بينها 
ف�صائل  مع  الإ�صتقالل  اإعالن  وكذلك  والعاملي،  والعربي  الفل�صطيني  العام  الراأي  على 
ومكونات �صعبنا يف منظمة التحرير، الذي ر�صم لالإنتفا�صة الكربى م�صارها واأهدافها، 

ور�صم ل�صعبنا هدفه الوطني ال�صامي.
تعطيل املجل�س الوطني وقع حني اأخّل اأ�صحاب اأو�صلو بالإئتالف الوطني، وانقلبوا 
على الربنامج الوطني الفل�صطيني الوحدوي، وذهبوا، من وراء ظهر ال�صعب وموؤ�ص�صاته 
الوطنية اجلامعة، نحو حلول هابطة ورهانات ومغامرات و�صيا�صات عقيمة، اأثبتت، بعد 
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26 عامًا، اأنها مل حتقق ل�صعبنا �صوى الكوارث الوطنية.
يريد  من  دعوة  عن  نفرتق  فنحن  الوطني،  املجل�س  لنعقاد  ندعو  حني  لذلك، 
الف�صيل  هذا  مقا�ض  على  جديدة  تنفيذية  جلنة  �صياغة  اإعادة  ويريد  ح�رش،  مبن  جمل�صًا 
ما  الفئوية،  �صيا�صاته  مقا�ض  التنفيذية على  اللجنة   لتكون  اأو ذاك،  الفرد  اأو ذاك، هذا 
القرار، و�صيا�صة  يعار�صون هذا  واإق�صاء من  للقرار،  الإحتكارية  الفئوية  ال�صيا�صة  يعمق 
الفل�صطينية  الوطنية  احلقوق  اإىل  الو�صول  بامكان  الأوهام  وزراعة  والإ�صتفراد،  التفرد 
عرب اأو�صلو، واللجوء اإىل الإنق�صام وخارج الربنامج الوطني؛ بدياًل عن �صيا�صة ال�رضاكة 
الوطنية الإئتالفية. فالوطن وال�صعب يف مرحلة التحرر الوطني من الإحتالل وا�صتعمار 

الإ�صتيطان حتتاج اإئتالف كل القوى والتيارات ال�صيا�صية والإجتماعية والن�صالية.
 يف حت�صريية املجل�ض الوطني يف بريوت )10+2017/11( اأ�صقطنا الدعوة املنفردة 
قبل  كر�صناها  التي  الوطنية  ال�رشاكة  تقاليد  اإحياء  واأعدنا  ح�رض،  مبن  وطني  ملجل�ض 
اأو�صلو، اأي اأن جتتمع الف�صائل على امل�صتوى القيادي الأول، للتح�صري ملجل�ض وطني 
اآخذين بالإعتبار هذه املرة، حالة الإنق�صام و�رضورة دخول حركتّي  يح�رضه اجلميع، 
اإنهاء الإنق�صام، واإ�صتعادة الوحدة الداخلية،  حما�ض واجلهاد اىل املجل�ض، عن طريق 

باإنتخابات وطنية �صاملة يف الوطن وال�صتات، بنظام التمثيل الن�صبي الكامل.
يف بريوت، اأ�صقطنا دعوة املجل�ض مبن ح�رض، وباتت الآن خلف الظهر، وطوينا 
على  للجميع،  جديد،  منتخب  وطني  جمل�ض  ت�صكيل  ور�صة  اأمام  الآن  نحن  ملفها. 
والإجتماعية  الوطنية  للقوى  الإجتماعية  ال�صيا�صية  اخلارطة  يعك�ض  دميقراطية،  اأ�ص�ض 
يف �صفوف �صعبنا. لذلك توافقنا على مبداأ الت�صكيل بالإنتخاب، الأمر الذي ي�صتدعي 
ت�صكيل حكومة وحدة وطنية، تكون واحدة من مهماتها الإ�رضاف على اإنتخاب  جمل�س 
وطني جديد، والتوافق على �صيغة معينة، حيث ي�صعب اأو ي�صتحيل الإنتخاب. وتكون 
الربنامج  اإ�صتعادة  ل�صالح  �صيا�صية،  مراجعة  باإجراء  معنية  للمجل�س  التح�صريية  اللجنة 
)موؤ�ص�صات  اجلامعة  املوؤ�ص�صة  اأو�صاع  لإ�صالح  خطة  وو�صع  د،  واملوحِّ د  املوحَّ الوطني 
بدورها  تنتخب  جديدة،  تنفيذية  جلنة  اجلديد،  املجل�ض  ينتخب  التحرير(.  منظمة 
لل�صندوق  م�صتقلة  واإدارة  اإخت�صا�ض،  وجلان  مركزيًا،  جمل�صًا  وينتخب  رئي�صها، 
�صفافة،  مالية  �صيا�صة  تطبيق  ول�صمان  ال�صلطة  مالية  عن  املنظمة  مالية  لف�صل  القومي، 
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مبوجب قرارات املجل�ض، بعيداً عن �صيا�صة التفرد والإ�صتفراد، وبهذا تتوقف »عمليات 
اتفاقات  منذ  جاِر  هو  كما  الفل�صطينية«  ال�صلطة  التحرير يف  منظمة  موؤ�ص�صات  تذويب 

اأو�صلو والإنق�صام حتى الأن. 
لوحدة  اجلديد  العنوان  ي�صكل  عنه،  املتفرعة  بت�صكيالته  اجلديد،  الوطني  املجل�ض 
وطني  برنامج  خالل  من  الوطنية،  حقوقه  ووحدة  ال�صيا�صية،  قواه  ووحدة  �صعبنا، 
د، ي�صتجيب مل�صالح �صعبنا وحقوقه الوطنية يف مناطق الـ 48، واملحتلة عام 67  موحَّ

وال�صتات واملهاجر.
اإبقاء الإنق�صام،  اإمنا تهدف اىل  اأية �صيا�صة تقود اىل جتميد املجل�ض وتهمي�صه،  واأن 
ال�رضاكة  ومبادئ  الداخلية  الوحدة  ح�صاب  على  والإ�صتفراد،  التفرد  �صيا�صة  وتعميق 
الوطنية، والعالقات الداخلية القائمة على احلوار والدميقراطية، بدياًل لل�رضاعات الدموية 
و�صيا�صات الإق�صاء والتهمي�ض والإ�صتفراد، وعماًل مببداأ »�رضكاء يف الدم.. �رضكاء يف 

القرار«.

■ كيف تقيمون قرار احلكومة الفل�صطينية اإجراء اإنتخابات حملية جديدة يف اأيار 
القادم؟

ا�صتحقاق  فهذا  حملية.  لإنتخابات  بالدعوة  املا�صية  املرة  منذ  رحبنا  لقد   ■  ■
البلدية واملحلية يف تنظيم ال�صفوف، وتعزيز دور  اأهمية املجال�ض  دميقراطي، لإدراكنا 
وخدمة  والتطوع  الجتماعي  والت�صامن  الدميقراطية  مفاهيم  وتكري�ض  املدين،  املجتمع 

ال�صالح العام، ومبا يوفره هذا من تعزيز ل�صمود اأهلنا يف وجه الإحتالل والإ�صتيطان.
وعندما األغيت دورة الإنتخابات ال�صابقة، اأعلنا معار�صتنا، ودعونا اإىل �رضورة حتديد 
موعد جديد لهذه الإنتخابات، ورف�صنا، يف ال�صياق، م�رضوع تعديل القانون الإنتخابي، 
ل�صالح القائمة املفتوحة )قائمة ال�صوت الواحد للناخب الواحد بدون برنامج(، )وقائمة 
ل متثل الربنامج(، ل�صالح القائمة الن�صبية املغلقة )اأي انتخاب قائمة وبرامج ن�صال حتت 

الرقابة ال�صعبية(.
مع حتديد موعد جديد لالإنتخابات، اأعلنا ترحيبنا وموافقتنا ودعونا، وندعو، كل 
الأطراف للم�صاركة يف هذه العملية الدميقراطية، دون اأية عراقيل اأو تعطيل اأو مقاطعة، 

التحليل امللمو�ض للواقع امللمو�ض يف النقد والنقد الذاتي



104

اأزمة امل�رشوع الوطني الفل�سطيني

كما ندعو لإجرائها يف ال�صفة والقد�ض والقطاع، بحيث ت�صمل كافة الأرا�صي الفل�صطينية 
املحتلة، وت�صكل خطوة نحو اإنهاء الإنق�صام واإ�صتعادة الوحدة الداخلية.

ومازال موقفنا �صد تعيني جمال�س بلدية بقرارات فوقية، لأنها ت�صقط حق املواطن 
الزبائنية والف�صاد، والفئوية،  البريوقراطية والإتكالية  اإختيار من ميثله، وتعزز روح  يف 
الإنكفاء  التطوعي، وتعزز روح  العمل  املدين، وت�صعف روح  املجتمع  وت�صعف دور 
لدى اأبناء �صعبنا، وفقدان اليقني بدور القيادات الر�صمية، اإن يف ال�صفة الفل�صطينية اأو 

يف قطاع غزة.

■ اأين الي�صار الفل�صطيني اليوم وهل مازلتم تتبنون فكرة توحيد الي�صار؟

التطور  يف  متفاوت  عري�ض،  جماهريي  دميقراطي  تيار  الفل�صطيني  الي�صار   ■  ■
والن�صج الإ�صرتاتيجي، ويف اليومي. نه�ض بدور وطني كبري يف الثورة، واملقاومة، 
الوطنية.  وال�رضاكة  والوحدة  الن�صال  مراحل  يف  الربناجمية،  والتطويرات  والثقافة، 
ال�صيا�صية،  العملية  اإدارة  املوؤ�ص�صة، ويف  �صعبنا، ويف  دائم يف �صفوف  ب�صكل  موجود 

ويف امليدان �صد الإحتالل الإ�صتعماري الإ�صتيطاين.
منذ اأن اإنطلقت اجلبهة الدميقراطية لتحرير فل�صطني، كعنوان للي�صار الفل�صطيني اجلديد 
الفل�صطينية،  اإطار احلركة الوطنية  امل�صلح، وهي حتتل دورها يف ال�صف الأمامي، يف 
امللمو�صة  املمار�صة  قدمنا روؤيتنا ويف  العاملية.  الثورية  العربية، واحلركة  التحرر  وحركة 
منذ حلظة  الأمد، وجمعنا،  ال�صعبية طويلة  التحرير  الالزم، مل�رضوع حرب  الوقت  يف 
اأحادية  عن  بدياًل  ال�صالح«،  و�صيا�صة  ال�صيا�صة  »�صالح  بني  الدميقراطية  اجلبهة  انطالق 
كامل  على  املوحدة  الدميقراطية  الدولة  لحل  روؤيتنا  قدمنا  ثم  ال�صالح،  اأو  ال�صيا�صة 
فل�صطني التاريخية، وعلى اأ�صا�س امل�صاواة يف املواطنة بدون متييز يف الثنية )العرق( اأو 
الدين اأو اجلن�س، وبني الرجل واملراأة. ومع التطورات املتالحقة بادرنا اإىل طرح النقاط 
بني  حوار  يف  له  و�صلنا  الذي  املرحلي،  الوطني  الربنامج  اإىل  طورناها  التي  الع�رش، 
اجلبهة الدميقراطية وفتح، وتبنته م.ت.ف، و�صار الربنامج الوطني لعموم قوانا الوطنية 

و�رضائح �صعبنا، ويف امل�صار العربي القومي، وامل�صار الدويل.
كما قدمنا روؤيتنا التوحيدية، يف منت�صف الثمانينات، وعلى اأ�صا�صها اإ�صتعدنا وحدة 



105

ت�صكيل  اإىل  بادرنا  الكربى  الإنتفا�صة  ومع   .1987 ني�صان)اإبريل(  يف  م.ت.ف 
م�صاريع  تقدمي  واإىل  ال�صيوعي،  وال�صعبية واحلزب  فتح  املوحدة، مع  الوطنية  القيادة 
هو  مبا  الإ�صتقالل،  اإعالن  ذلك  يف  مبا  ع�رض،  التا�صع  الوطني  املجل�ض  اإىل  القرارات 
برنامج لالإنتفا�صة. ومع اإنقالب اأو�صلو، قدمنا م�صاريع حلول لتجاوز الإتفاق، واإعالن 
دولة فل�صطني وب�صط ال�صيادة الوطنية على كامل املناطق الفل�صطينية، مع اإنتهاء الروزنامة 
�صارعنا  القاهرة  حوارات  )اأيار/مايو 99(. ويف  الإتفاق  عليها  ن�ض  كما  التفاو�صية، 
مببادرة من اجلبهة الدميقراطية، من اأجل تطوير املوؤ�ص�صة ل�صالح قوانني انتخابية جديدة، 
تقوم على مبداأ التمثيل الن�صبي )يف اأذار/مار�س 2005(. كما �صارعنا لأجل قانون 
تقوم  املجتمع،  وقطاعات  املحلية  واملجال�ض  الت�رضيعي  للمجل�ض  دميقراطي  اإنتخابي 
قدمت  حيث   2006 حوار  يف  م�صاهمتنا  وكانت  الكامل.  الن�صبي  التمثيل  مبداأ  على 
وثيقة الأ�رضى من القوى الأ�صرية اخلم�ض )فتح، دميقراطية، �صعبية، حما�ض، جهاد 
ا�صالمي( الذي اإنتهى اإىل وثيقة الوفاق الوطني، وعالمات وثيقة الأ�رضى فيها بارزة يف 
ال�صياق ويف النتائج، حيث ا�صتعدنا يف الوثيقة، عنا�رض الربنامج الوطني بدياًل لإتفاقات 
اأو�صلو. كذلك كنا املبادرين للتحرك لإنهاء الإنق�صام، حني اأطلقنا مبادرتنا بعد اأيام قليلة 
على الإنفجار الدموي الإنق�صامي املدمر يف غزة، والتي حتولت اإىل الأ�صا�ض الثابت لكل 

مبادرات اإنهاء الإنق�صام واإ�صتعادة الوحدة الداخلية.
الإجتاهات  اجلميع،  مع  نر�صم،  اأن  اإ�صتطعنا   )2011( القاهرة  حوارات  ويف 
)اأذار  املركزي  املجل�ض  ويف  اأزمتها.  من  الفل�صطينية  احلالة  لإخراج  املطلوبة  التوحيدية 
دة  قرارات م�صرتكة وموحَّ الثاين/يناير 2018(، جنحنا يف �صياغة  2015( و)كانون 
تقود عمليًا اإىل جتاوز اإتفاق اأو�صلو، وطّي ملف املفاو�صات الثنائية العقيمة حتت الرعاية 

الأمريكية الإنفرادية.
واأخرياً ولي�ض اآخراً، جنحنا مع القوى الأخرى يف �صق الطريق اأمام دعوتنا ملجل�ض 

وطني يح�رضه اجلميع ، واأ�صقطنا الدعوة ملجل�ض وطني مبن ح�رض.
»كتائب  الدميقراطية،  للجبهة  الع�صكري  الذراع  فدور  امليداين،  ال�صعيد  على  اأما 
التي  والت�صحيات  الأطراف.  باقي  دور  عن  اأبداً  يقل  الفل�صطينية«، ل  الوطنية  املقاومة 
اأطراف  اأقل من ت�صحيات  العدوانية على غزة عام 2014 مل تكن  قدمناها يف احلرب 
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الإقليمية  املحاور  لها  توفره  منلك،  مال  القتالية  والقدرات  ال�صالح  من  متلك  اأخرى، 
العربية ويف ال�رضق الأو�صط.

املعلمني  م�صالح  عن  ودفاعنا  الإجتماعي،  املجال  يف  دورنا  عن  نقوله  ذاته  الأمر 
والعمال، واملراأة، وانتفا�صة ال�صباب 2015، واحلراكات الإجتماعية، اأو يف الت�صدي 
م�صالح  واملاء،  الكهرباء  »النتفا�صة«،  اأزمة  الإجتماعي،  ال�صمان  قانون  لتعديالت 

الفقراء والطبقة الو�صطى يف غزة.
فتح  الإنق�صام،  طريّف  واإمكانية  اإمكانياتنا  بني  املقارنة  اخلطاأ  من  اأنه  نوؤكد  هذا  مع 
وحما�ض، اللذين يهيمنان على ال�صلطة واملال والإنقالبات ال�صيا�صية والع�صكرية يف ال�صفة 
ويف غزة، وعلى موازنات �صخمة عربية واقليمية ودولية، مقابل اأثمان �صيا�صية خطرية 
بينها،  فيما  املت�صارعة  اأو�صطية  العربية وال�رشق  وموؤذية، يف �صالح املحاور القليمية 
وكما يقول املثل ال�صعبي »ل وجبات �صاخنة بدون ثمن«، تتيح لكل منهما ممار�صة وفر�ض 

نفوذه بن�صب متفاوتة يف املجتمع، وحما�رضة احلريات والتحولت الدميقراطية.
والإ�صناد  والدعم  والتمويل  الإمكانيات  حيث  من  وبينهم  بيننا  الكبري  الفارق  رغم 
فاإننا، كي�صار، نبني نفوذنا يف املجتمع بال�صتناد اإىل الدور اليومي ملنا�صلينا ومقاتلينا، 

واإنغما�ض قياداتنا يف معارك الن�صال، بكل ما يتطلبه هذا الأمر من ت�صحيات ومعاناة.
كنا، و�صنبقى، الداعني اإىل وحدة القوى الوطنية الي�صارية والدميقراطية الليربالية يف 
�صاحة العمل الوطني. ولنا يف هذا املجال جتارب يف الثمانينيات �صد الإن�صقاق الكبري يف 
فتح وحماولت تفكيك وتدمري منظمة التحرير الإئتالفية؛ مع الرفاق يف اجلبهة ال�صعبية 
وحزب  ال�صعبية  مع  الدميقراطي  التحالف  جتربة  الآن  واآخرها  ال�صيوعي،  واحلزب 
ال�صعب، وفدا، واملبادرة، يف الإنتخابات البلدية واملحلية. ورغم الثغرات التي �صابت 
عمل هذا التحالف، خا�صًة يف خروج البع�س عن املبادئ التي توافقنا عليها، واإن�صحابه 
من العملية الإنتخابية بعد اأن بداأت، وبدون تف�صري لل�صعب وقوى التحالف، فاإننا نا�صلنا 
�صيا�صيًا، لأنه �رضورة وطنية ملحة، لإحداث  التحالف، حتالفًا  تكري�ض هذا  اأجل  من 
الثنائي الإحتكاري والق�صائي، بني  التوازن يف �صاحة العمل الوطني �صد الإ�صتقطاب 

فتح وحما�ض. 
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الآن ي�صري امل�رشوع ال�صيا�صي لل�صلطتني، فتح يف ال�صفة وحما�ض يف قطاع غزة، 
اإل بالوحدة وال�رشاكة الوطنية، حتت �صقف  اأمامهما  يف طريق م�صدود. ول خمرج 
د، واإنهاء الإنق�صام والعودة اإىل رحاب الوحدة الوطنية، باإنتخابات  الربنامج الوطني املوحَّ
رئا�صية وبرملانية، ولأن الي�صار تيار توحيدي دميقراطي، كما تثبت التجربة، فهو من 

ميلك احللول احلقيقية لق�صايا �صعبنا. 
الن�رش  حتى  الكفاح  ول�صعبنا،  �صعبنا،  من  حتتاج  وطني،  حترر  مرحلة  يف  نحن 
دميقراطية  ي�صارية  وجبهة  �صامل،  وطني  اإئتالف  قيام  وعودة«،  ودولة  »ا�صتقالل 

ووطنية وتقدمية وليربالية متحدة.

■ تداعيات الو�صع العربي على الق�صية الفل�صطينية من العراق واليمن حتى ليبيا 
و�صوريا .. هل ما زال هناك اأمل باخليار العربي والرهان القومي؟

■ ■ تناولت يف اأكرث من كتاب الأو�صاع العربية يف ظل التطورات التي ت�صهدها 
حوامتة  نايف  ]كتاب:  اأخرى  عربية  وبلدان  وم�رض  تون�ض  يف   ،2011 بعد  املنطقة 
دم�صق،  اجلديدة -  الوطنية  الدار   - الأوىل  الطبعة  العا�صفة  العربية يف عني  »الأزمات 
دار الفرات - بريوت 2013، ثم �صدرت طبعات يف �صبعة عوا�صم عربية، مبا فيها دار 
امل�صار- رام الله ودار »احلرية لالإعالم« يف غزة )فل�صطني(، م�رض، الأردن، العراق، 
تون�ض، اجلزائر، املغرب/ وكتاب: نايف حوامتة »الثورات العربية مل تكتمل.. م�صارات 
واإ�صتع�صاءاآت«، اأعيدت طباعته يف فل�صطني ويف العديد من العوا�صم العربية املذكورة[.
اأمام  اأننا  الأخرى،  هي  لتوؤكده  الأحداث  جاءت  ما  وهو  كتاباتي،  يف  اأكدت 
يف  ي�صري  لكنه  ويخبو،  ينه�س  الكربى،  حمطاته  له  تكون  متوا�صل،  �صيا�صي  م�صار 
الإجتاه العام، نحو اإجراء التغيري ال�صامل يف املنطقة، ومبا �صيلبي م�صالح �صعوبنا الفقرية، 
اأنظمة �صلطوية ا�صتبدادية، اىل حالة من  وينقلها من حالة القمع التي تعي�صها، يف ظل 
الدميقراطية والعدالة الإجتماعية. هذا ما ن�صاهده يف تون�ض، ونتابعه يف م�رض، ونعي�ض 
اإرها�صاته يف دول اأخرى كليبيا واليمن والعراق و�صوريا وغريها. واأكدت يف قراءتي 
الق�صية  املتو�صط، يف خدمة  على املدى  بال�رضورة،  التطورات �صوف ت�صب  اأن هذه 
الوطنية  الق�صية  اإحتلت  كيف  �صاطعًا،  مثاًل  ت�صكل  تون�ض  جتربة  ولعل  الفل�صطينية. 
الفل�صطينية موقعها املتقدم يف اإهتمامات القوى ال�صيا�صية، على اإختالف اإجتاهاتها. مل�صنا 
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هذا يف زياراتنا املتكررة لهذا البلد ال�صقيق، ولقاءاتنا امل�صتمرة مع قيادة الدولة وقيادات 
الأحزاب، وفعاليات املجتمع املدين.

الأمر نف�صه نراه يف املغرب، حيث حتتل الق�صية الفل�صطينية مكانًا مركزيًا يف برامج 
القوى ال�صيا�صية، ويف وجدان ال�صعب املغربي. وهذا ما مل�صناه مل�ض اليد يف املهرجانات 
التي دعينا للتحدث فيها عدة مرات، يف اأجواء �صديدة احلما�صة ل�صالح فل�صطني. وق�صية 
وال�صعب، رغم  الدولة  اإهتمامات  من  تخرج  فل�صطني يف م�رض، كما تالحظون، مل 
حراجة العالقة التي قامت لفرتة غري ق�صرية بني الدولة يف م�رض، وبني حركة حما�ض، 
واإنعك�صت �صلبًا على اأو�صاع اأهلنا يف القطاع. اخليار يكون اأوًل فل�صطينيًا، وعلى قاعدة 
اخليار الفل�صطيني الوطني وامل�صرتك، يقوم اخليار العربي، وكما نقدم الق�صية اإىل �صعوبنا 
خيارنا يف  لذلك  الأنظمة.  تراها  ال�صعوب، كما  هذه  تراها  العربية،  والأنظمة  العربية 
د، �صيفر�ض نف�صه بال�رضورة على اخليار العربي،  د واملوحِّ اإ�صتعادة الربنامج الوطني املوحَّ
خارج م�صاريع اأو�صلو و»الرباعية الدولية« و»خطة الطريق« وم�صاريع خطة ترامب )�صفقة 

القرن( وتنفيذها خطوة خطوة، وغريها من امل�صاريع الهابطة.

■ َحِدثنا عن حقيقة و�صع الفل�صطينيني يف �صوريا؟

■ ■ يعي�ض اأهلنا يف �صوريا يف ظروف �صديدة التعقيد واملاأ�صاة، حتت وطاأة الأزمة 
اأهلنا يف عديد املخيمات، ويف املقدمة  التي تعي�صها البالد، خا�صًة بعدما جرى ت�رضيد 
خميم الريموك، عا�صمة املخيمات يف �صوريا وال�صتات، �صارت م�رضحًا لالإ�صتباكات 
خميم  منها  والدموع،  واجلوع  الدماء  من  بحر  وهجرة،  نزوح  اإىل  اأدت  والدمار، 
ويف  املثال.  �صبيل  على  جزئي  دمار  و%20  �صاماًل،  تدمرياً   %80 منه  املدمر  الريموك 
ظل غياب الرعاية ال�رضورية للنازحني واملهجرين، ا�صطر عدد غري قليل منهم للهجرة، 
خا�صًة الفئات الو�صطى، التي ت�صكل عماد املجتمع املدين وعنا�رضه احليوية والنا�صطة مما 

اأثر على الرتكيبة الإجتماعية ل�صعبنا يف �صوريا.
بناء  واإعادة  اإىل خميماتهم،  الرجوع  فر�صة  يتنظرون  الذين  الباقني،  �صمود  لتعزيز 
وترميم ما دمرته احلرب، ندعو موؤ�ص�صات م.ت.ف، وخا�صًة اللجنة التنفيذية ورئي�صها، 
ودائرة �صوؤون الالجئني، اإىل حتمل م�صوؤولياتها يف دعم واإ�صناد العائالت امل�رضدة، والتي 
خ�رضت كل ما عندها من م�صكن وم�صدر رزق. كما ندعو وكالة الغوث اإىل تطوير 
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خدماتها لالجئني يف �صوريا، ويف لبنان، مبا يتنا�صب وحجم املاأ�صاة. ونحن على ثقة 
اأن احلياة �صوف تعود يومًا ما اإىل املخيمات املنكوبة. هذه الثقة ن�صتمدها من �صمود اأهلنا 
يف �صورية ومت�صكهم مبخيماتهم، باعتبارها احلا�صنة الإجتماعية التي ت�صون �صخ�صيتهم 
وهويتهم الوطنية الفل�صطينية، وفيها ي�صوغون ن�صاطهم من اأجل احلياة الكرمية، اإىل اأن 

حتني �صاعة العودة اإىل الديار واملمتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

امليداين  ال�صعبي  الفعل  القد�س .. وهبوط  انتفا�صة  الإنق�صام .. وتراجع  ■ بني 
للق�صية  املخرج  هو  ما   .. ا�رشائيل  يف  اليمني  نفوذ  وتنامي  و�صعود  الفل�صطيني، 

الفل�صطينية؟

■ ■ بني هذا وذاك، يبقى العامل الذاتي الفل�صطيني هو العن�رش الرئي�صي، يف اإدارة 
التوازن  يقع  ما  بقدر  العامل،  يتعاظم دور هذا  ما  وبقدر  والكفاحية.  ال�صيا�صية  العملية 
العوامل  الكثري من  اأن جنري  لنا  الداخلي والعوامل اخلارجية، وبقدر ما ميكن  العامل  بني 

اخلارجية يف خدمة الق�صية الوطنية ل�صعبنا. 
ل�صنا يف املربع ال�صفر، بل نحن يف خ�صم معركة نخو�صها منذ ع�رضات ال�صنني )نكبة 
واحتالل/ ثورة ومقاومة(، ولنا روؤيتنا واإ�صرتاتيجيتنا ال�صيا�صية. اأعلنا عنها يف جل�صات 
احلوار الوطني ال�صامل، ويف اإجتماعات اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير، ويف جمل�صها 
ل�صان �صف  ال�صيا�صي، وعلى  املركزي، ويف بالغات وبيانات جلنتنا املركزية ومكتبنا 

قيادي وا�صع من اجلبهة، يف منا�صبات عدة.
نحن ندعو اإىل طّي ملف اإتفاق اأو�صلو، والتحرر من التزاماته املذلة ل�صعبنا، والعمل 
مبوجب ا�صرتاتيجية �صيا�صية وطنية، بلورنا مع جميع الف�صائل والقوى والتيارات املتعددة، 
ويف �صفوف �صعبنا يف الوطن وال�صتات، عناوينها وم�صمونها يف العديد من املحطات 

ويف مقدمها:
املتبادل يف  الإعرتاف  باإتفاق  اأخلت  ما  بعد  اإ�رشائيل  بدولة  الإعرتاف  �صحب   )1
1993/9/9، يف ظل اإتفاق اأو�صلو والأخطاء الإ�صرتاتيجية الكربى التي وقع فيها فريق 

اأو�صلو الفل�صطيني.
وكانون   2015 اآذار)مار�ض(  دورتي  يف  املركزي  املجل�س  قرارات  تنفيذ   )2
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الثاين)يناير( 2017، مبا يف ذلك وقف التن�صيق الأمني، ومقاطعة الإقت�صاد الإ�رضائيلي، 
وا�صتنها�ض وحماية الإنتفا�صة واملقاومة ال�صعبية نحو ع�صيان وطني �صد الإحتالل.

3( تدويل احلقوق والق�صية الوطنية الفل�صطينية، بالذهاب اإىل جمل�ض الأمن ملطالبته 
بتنفيذ قراره رقم 2334 ب�صاأن وقف الإ�صتيطان، والتقدم بطلب ع�صوية كاملة لدولة 
فل�صطني مبوجب القرار 67/19، وتقدمي م�رضوع قرار جديد من الأمم املتحدة يقرر»عقد 
موؤمتر دويل حلل ق�صايا ال�رضاع الفل�صطيني الإ�رضائيلي مبرجعية قرارات ال�رشعية الدولية 
)الإطار ال�صيا�صي والقانوين( ورعاية الدول اخلم�س دائمة الع�صوية يف جمل�س الأمن«، 
والذهاب  الإ�صتيطان.  �صد  ولأر�صنا  الإحتالل  �صد  ل�صعبنا  دولية  بحماية  واملطالبة 
اإرتكبوه  ما  على  الإ�رضائيليني  احلرب  جمرمي  ملحاكمة  الدولية  اجلنايات  حمكمة  اإىل 
والإغتيالت  الإ�صتيطان،  �صعبنا، يف  بحق  الإن�صانية  �صد  من جرائم حرب، وجرائم 
والإعدامات بدم بارد والإعتقالت اجلماعية لأبناء �صعبنا، وفر�ض احل�صار على �صعبنا يف 

القد�ض وال�صفة والقطاع.
4( ت�صعيد وتطوير فعاليات وبرامج حركة مقاطعة اإ�رضائيل )BDS( ونزع ال�رضعية 
قرارات  وتتحدى  تنتهك  مارقة،  دولة  باعتباره  ال�صهيوين  الكيان  وعزل  الإحتالل  عن 

ال�رضعية الدولية.

5( تعبئة موؤ�ص�صات م.ت.ف وال�صلطة الفل�صطينية، يف اإطار الإ�صرتاتيجية اجلديدة، 
ور�صم �صيا�صات اإجتماعية ومالية واقت�صادية جديدة، تخدم معركة التحرير واخلال�س 

من الإحتالل وتفكيك الإ�صتيطان.

الداخلية،  الوطنية  الوحدة  وا�صتعادة  الإنق�صام،  اإنهاء  كله  هذا  مقدمة  ويف   )6
ووحدة  �صعبنا  لوحدة  الإعتبار  واإعادة  ال�صيا�صية،  وقواه  الفل�صطيني  ال�صارع  وا�صتنها�ض 

حقوقه الوطنية والقومية، يف مناطق الـ48، والـ67 وال�صتات.

اآليات  وترى  تقراأه  كيف   .. لإ�رشائيل  ودعمه  وت�رشيحاته  ووعوده  ترامب   ■
الوقوف اأمام �صيا�صاته الكرث ا�صتهدافا وتاأثريًا على الق�صية؟ ..

■ ■ مما ل �صك فيه اأن قواعد »اللعبة ال�صيا�صية« )اإذا جاز التعبري( قد تغريت مع اإدارة 
ترامب اجلديدة. فمقارنة مع احللول الأمريكية، كما تبنتها الإدارات ال�صابقة واملتعاقبة 
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على البيت الأبي�ض، فاإن القد�س ال�رشقية مل تعد »عا�صمة دولة فل�صطني« بعد اعرتاف 
اإ�رضائيل )6 دي�صمرب 2017(، و�صطبها )على حد تعبري  بالقد�ض عا�صمة لدولة  ترامب 
قرار ترامب( من على طاولة املفاو�صات، وهو يحاول الأن اأن يكر�ض موقفه وقراره بنقل 
�صفارة بالده اإىل القد�ض، باعتبارها هي عا�صمة الدولة. والإ�صتيطان، مبوجب �صيا�صة 
ترامب مل يعد عقبة اأمام ال�صالم. وحق اإ�رضائيل يف �صم الأرا�صي الفل�صطينية تربره بدعته 
حول ما ي�صمى حق اإ�رضائيل يف احلدود الآمنة. والقمع الدموي الإ�رضائيلي يندرج يف ما 
اأي�صًا »حق اإ�رضائيل الدفاع عن نف�صها« �صد »الإرهاب« الفل�صطيني. وبالتايل  ي�صميه هو 
وكما  اأو�صلو(،  )اتفاقات  والدائم  الإنتقايل  احلل  مللفات  جديد  م�صمون  اأمام  اأ�صبحنا 
تطرحها »الرباعية الدولية« وكما تطرحها »خطة خارطة الطريق«، وخريطة الأمم املتحدة 
»العرتاف بدولة فل�صطني ع�صواً مراقبًا يف الأمم املتحدة على حدود 4 حزيران)يونيو( 
القرار الأممي  بالعودة وفق  الالجئني  ال�رضقية و�صمان حقوق  القد�ض  1967 وعا�صمتها 
194« .يف )29 نوفمرب 2012(. اإذن نحن اأمام اإنقالب جديد على احلقوق الوطنية 

الفل�صطينية، ي�صاف اإىل الإنقالب الذي اأحدثه اإتفاق اأو�صلو وملحقاته.
يف ظل هذا التغيري، يف التف�صريات واملواقف وال�صيا�صات، بات على القيادة الر�صمية 
وا�صرتاتيجيتها،  �صيا�صاتها  يف  الأخرى،  هي  امللمو�صة،  واملراجعة  النظر،  تعيد  اأن 
وال�صتدارة نحو تنفيذ قرارات املجل�صني املركزيني ملنظمة التحرير على الأر�س ويف 
باأن  نقتنع  لأن  الأوان  واآن  املذكورة،  الفل�صطينية  الوطنية  احلقوق  تدويل  ويف  امليدان 
الرهان على الدور الأمريكي، ما هو اإل �صيا�صة عقيمة عبثية، لن تعود على �صعبنا وق�صيته 

الوطنية اإل بالكوارث.
اإىل  نعود  واأن  الثنائية،  املفاو�صات  على  الرهان  ب�صيا�صة  النظر  نعيد  اأن  جميعًا  علينا 

د بتفا�صيله، كما اأ�رضت اإليه يف ردي على �صوؤالكم ال�صابق. الربنامج الوطني املوحَّ

■ ر�صالة اأخرية لل�صعب الفل�صطيني اليوم؟

الدميقراطية، جامعًة »بني �صالح  اجلبهة  الـ49 لإنطالقة  بالعيد  ■ ■ و�صعبنا يحتفل 
ال�صيا�صة و�صيا�صة ال�صالح«، ويخو�ض يف الوقت نف�صه ن�صالته �صد امل�رضوع ال�صهيوين، 
يف الـ 48، �صد منظومة القوانني العن�رضية، ويف الـ 67 �صد الإحتالل والإ�صتيطان، 
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ويف ال�صتات ل�صالح العودة و�صد البدائل الأخرى، يهمني اأن اأتقدم بالتحية اىل الأ�رضى 
الذين  الأبرار،  �صهدائنا  �صعبنا،  �صهداء  الإحتالل، واىل عائالت  �صجون  البوا�صل يف 
واأن  الالجئني،  وعودة  واإ�صتقالله  وحريته  �صعبهم  ق�صية  لأجل  عندهم  ما  اأغلى  قدموا 
ت�صعل  زالت  ما  التي  وال�صفة،  القد�ض  الإنتفا�صة يف  �صباب  نف�صه،  الوقت  اأحيي، يف 
امليدان يف مواجهة  التي تقف يف  الفل�صطينية  املراأة  القمع واحل�صار، واأحيي  نارها رغم 
الإحتالل، وانحنى اإجالًل للمنا�صلني جياًل وراء جيل، كذلك اأحيي اأهلنا ال�صامدين يف 
القطاع، ويف خميمات ال�صتات، واأقول لهم اإن الطريق اىل احلرية والإ�صتقالل والعودة 
لديه،  ما  �صعبنا كل  قدم  الت�صحيات.  من  الكثري  ويتطلب  امل�صاعب،  من  بالعديد  مير 
وما زالت اإرادته �صلبة، بل تزداد �صالبة. اإن الن�رض ي�صتدعي الوحدة الوطنية، وحدة 
الربنامج الوطني املوّحد، وال�رضاكة الوطنية، و�صون احلريات والتحولت الدميقراطية 

والعدالة الإجتماعية.
الوطني  احلوار  بيت  اىل  والعودة  الإحرتاب،  وقف  اإىل  الإنق�صام  طريّف  اأدعو 
ال�صامل، وبيت الوحدة الوطنية، واأدعو اىل طّي ملف اأو�صلو، كي نعود معًا اىل البيت 

الفل�صطيني، م.ت.ف الإئتالفية، وفق الربنامج الوطني الواحد واملوحد ■
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�صحيفة »املنعطف«
حاوره: عبد النبي م�صلوحي

الرباط - املغرب

والدولية  الإقليمية  التطورات  الفل�صطينية يف ظل  الق�صية  واقع  تقروؤون  ■ كيف 
الأخرية؟

■ ■ متر الق�صية الوطنية الفل�صطينية يف مرحلة �صعبة وقا�صية. هي الآن بني مطرقة 
م�رضوع ترامب )�صفقة القرن(، وبني �صندان رئي�ض احلكومة الإ�رضائيلية بنيامني نتنياهو، 
الكولونيالية التو�صعية يف القد�ض وال�صفة الفل�صطينية وح�صاره قطاع غزة. هذه احلال مل 
تاأت دفعة واحدة، بل هي نتيجة مفاو�صات اأكرث من 25 عامًا منذ اأو�صلو، مفاو�صات 
فا�صلة على اجلانب الفل�صطيني، بينما حكومة نتانياهو تنفذ يوميًا خططها الإ�صرتاتيجية 
واملرحلية بنهب الأر�ض وهدم املنازل وتهجري الب�رض، و�صوًل اإىل ما ي�صطلح عليه اليمني 
الأردن. هذا  نهر  املتو�صط حتى  الكربى«، من  »اإ�رضائيل  الإ�رضائيلي  املتطرف  واليمني 
كله ب�صبب �صيا�صة الأخطاء عند الذين ذهبوا اإىل اأو�صلو، والذين وا�صلوا ال�صيا�صة ذاتها: 
بفعل  واأي�صًا  »الفتحاوية«،  الفل�صطينية  بال�صلطة  ممثلة  والفردية  الإنفرادية  القرارات  اإتخاذ 
اأدى  والذي  الإنفرادي،  حما�ض  م�رضوع  و�صيا�صة  الفل�صطيني،  ال�صف  يف  الإنق�صام 
اإىل تفكيك وحدة ال�صعب والأر�ض، وكذلك تعميق الرتاجعات يف ال�صف الفل�صطيني 
وتفكك الوحدة الوطنية الذي تتحمل »حما�ض« م�صوؤولية رئي�صة فيه بفعل العملية الع�صكرية 

وال�صيا�صية النقالبية التي قامت بها يف حزيران)يونيو( 2007. 
امل�رضوع  جتاوز هذين امل�رشوعني:  اأجل  التوحيدي، متحور من  الفل�صطيني  الن�صال 
ال�صنوات،  هذه  امتداد  على  احلم�صاوي،  ال�صلطوي  وامل�رضوع  الفتحاوي،  ال�صلطوي 
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ومتكّنا فعليًا، يف اجلبهة الدميوقراطية وكل القوى الوطنية والي�صارية الدميقراطية والليربالية 
الفل�صطينية، من حتقيق اإجناز، بعقد حوار وطني �صامل �صم 14 ف�صياًل )ف�صائل منظمة 
واإعادة  الإنق�صام  لإنهاء  برامج  اأربعة  اأجنزنا  الإ�صالمي(.  واجلهاد  التحرير، وحما�ض 
وبالتوازي  �صاملة،  اإئتالفية  وطنية  وحدة  حكومة  ت�صكيل  عرب  الوطنية  الوحدة  بناء 
الإتفاق لالإعداد لإنتخابات برملانية ورئا�صية، وملجل�س وطني فل�صطيني منتخب داخل 
الأرا�صي املحتلة وبلدان اللجوء وال�صتات وفق نظام التمثيل الن�صبي الكامل. لكن كل 

هذه الربامج مت تعطيلها من جانب فريقي الإنق�صام. 
الفل�صطيني  املركزي  املجل�س  قرارات  الئتالفية(  التحرير  منظمة  )ف�صائل  واأجنزنا 
ملنظمة التحرير، بالجماع يف دورته يف 5 اآذار)مار�ض( 2015 والتي دعت اإىل: 1- 
وقف   -2 فل�صطني.  بدولة  تعرتف  ل  حكوماتها  اأن  طاملا  باإ�رضائيل  العرتاف  �صحب 
�صلطات  مع  الأمني  التن�صيق  وقف   -3 لالإ�صتيطان.  الكامل  الوقف  حتى  املفاو�صات 
الإحتالل. 4- فك ارتباط القت�صاد الفل�صطيني بعجلة الإقت�صاد الإ�رضائيلي. 5-�صحب 
�صمانة  تعد  �صبقها،  وما  القرارات،  هذه  امل�صتوطنات.  من  الفل�صطينية  العاملة  الأيدي 
لإنهاء الإنق�صام، وبناء وحدة وطنية على قاعدة ال�رضاكة وفقًا للتمثيل الن�صبي ال�صامل. 
التي  املركزي  املجل�س  وقرارات  الوطني،  والإجماع  احلوار  قرارات  ُنّفذت  ولو 
ذكرتها، ملا و�صلنا اإىل قرار ترامب ب�صاأن القد�س، لأن تنفيذ قراراتنا الوطنية، يعني 
اأننا ثّبتنا وقائع على الأر�س، ل ت�صمح بقرارات كهذه من اأي اإدارة اأمريكية. لكن كل 

�صيء تعطل.
القرارات ذاتها يف املجل�س املركزي، يف 15 كانون  وعدنا من جديد، وتبنينا 
الثاين)يناير( 2018. هذه القرارات اأي�صًا يتم جتميدها، لأنه ما زالت هناك رهانات 
اإ�صتجابة مل�صالح  الإنق�صام،  اإنهاء  بعدم  الفل�صطينية، وتوجهات  ال�صلطة  اأو�صاط يف  من 
و�صغوط  الإنق�صام،  فريقي  عند  �صلطوية  وزبائنية  وظائفية  وامتيازات  وفردية،  فئوية 
اأمريكية واإ�رضائيلية، و�صغوط حماور عربية و�رضق اأو�صطية ذات م�صاريع مت�صارعة يف ما 
بينها، ولذا نقول جمدداً، مل يكن مفاجئًا لنا ما ذهب اإليه ترامب، بالعرتاف بالقد�س 

عا�صمة لإ�رشائيل، وجتميد واإلغاء متويل وكالة ت�صغيل وغوث الالجئني )اأونروا(.

■ ماهي قراءتكم للبيئة احلا�صنة الفل�صطينية اليوم؟
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■ ■ احلركة اجلماهريية الفل�صطينية مل تبخل يومًا بالت�صحية، من اأجل حقوقنا الوطنية 
اإ�رضاب  اإىل   ،2015 خريف  منذ  ال�صباب،  انتفا�صة  فمن  الإحتالل.  من  واخلال�ض 
الأ�رضى، اإىل حراك واإ�رضاب املوظفني العموميني، دفاعًا عن حقوقهم الجتماعية يف 
املعلمني والعمال  اآلف  اإىل حتركات ع�رضات  ال�صلطة وقوانينها اجلائرة،  وجه حكومة 
حقوقهم  ولأجل  اجلائر،  الإجتماعي  ال�صمان  قانون  �صد  الو�صطى،  الطبقة  وفئات 
ل�صبابنا،  الفردية  العمليات  اإىل  الأق�صى،  وبوابات  القد�ض  انتفا�صة  اإىل  الجتماعية، 
الفل�صطينية  وال�صفة  والقد�ض  غزة،  قطاع  يف  العودة  م�صريات  انطالق  اإىل  و�صوًل 
وخميمات ال�صتات وبالد املهجر، منذ 2018/3/30. كل هذا يوؤكد، اأن املخزون 
الن�صايل يف �صفوف جماهري �صعبنا، خمزون يتجدد على الدوام، وهو على قدر عال من 
امل�صوؤولية الوطنية، يف الن�صال �صد الإحتالل والإ�صتيطان واحل�صار، من اأجل حقوقنا 
املحتلة،  ال�رضقية  القد�ض  وعا�صمتها  امل�صتقلة  والدولة  امل�صري  وتقرير  العودة  الوطنية يف 
وهو يوؤكد كذلك الوحدة الن�صالية ل�صعبنا وقواه ال�صيا�صية يف امليدان، وهي الوحدة 
الواجب تر�صيخها، عرب اإنهاء كل اأ�صكال الإنق�صام، والعودة اإىل اإعادة بناء الإجماع 
يف  الوطنية  واحلقوق  الق�صية  وتدويل  والإنتفا�صة،  املقاومة  برنامج  حول  الوطني، 
من  قاعدة  وعلى  اإئتالفية،  اأ�ص�ض  وعلى  الدولية،  اجلنايات  وحمكمة  املتحدة،  الأمم 
الت�صاركية، الأمر الذي يتطلب الذهاب فورًا نحو تطبيق قرارات املجل�ض املركزي، 

يف دورتيه الأخريتني، 2015/3/5 و2018/1/15 والتي ذكرتها اأنفًا.

الإ�رشائيلي  املحتل  بني  كو�صيط  اأمريكا  �صالحية  عدم  الفل�صطينيون  قرر   ■
يف  املفاو�صات،  راعي  �صيكون  كيف  راأيكم  يف  الأر�س.  اأ�صحاب  والفل�صطينيني 

امل�صتقبل؟

■ ■ نحن ندين ال�صيا�صة الأمريكية التي تزداد اإنحيازاً ل�صيا�صة الإحتالل الكولونيايل 
تعطيل  الأمن، يف  وا�صنطن يف جمل�ض  مندوب  موقف  الدموية.  الإ�رضائيلي  التو�صعي 
العودة  م�صريات  يف  الإحتالل  جرائم  يف  للتحقيق  م�صتقلة،  حتقيق  جلنة  بت�صكيل  قرار 
امل�رضوع  اإ�رضار  يوؤكد  والقد�ض،  الفل�صطينية  وال�صفة  غزة،  قطاع  يف  احل�صار  وك�رض 
الأمريكي على �صطب الق�صية واحلقوق الوطنية ل�صعبنا، وتوفري الغطاء ال�صيا�صي لل�صيا�صة 
اأبناء �صعبنا  الإ�رضائيلية الدموية، املوغلة يف التطرف ونهب الأر�ض والزج بالألف من 

التحليل امللمو�ض للواقع امللمو�ض يف النقد والنقد الذاتي



116

اأزمة امل�رشوع الوطني الفل�سطيني

يف ال�صجون وتهويد القد�ض.
وانفرادية، هي  اأمريكية  برعاية  ثنائية  مفاو�صات  اإىل  العودة  اإن  نقول،  هنا  ومن 
اليدين  طليق  الإ�رضائيلي  الإحتالل  منذ 1993.  بنا  التي حلت  الكوارث  اإنتاج  اإعادة 
ملوا�صلة اأعمال ال�صتيطان، وهدم املنازل، واغت�صاب الأر�ض و�صلبها وموا�صلة ح�صار 
ويف  وبانت�صتونات.  كانتونات  جمموعة  اإىل  الفل�صطينية  ال�صفة  وتفتيت  غزة،  قطاع 
هو يف  احلل  اإن  قال  املتحدة،  الوليات  من  عودته  بعد  اأيام  منذ  نتانياهو،  ت�رضيحات 
انف�صال اإ�رضائيل عن الفل�صطينيني، واأعرب عن ثقته باأن غالبية الإ�رضائيليني تريد ذلك، 
واأن الفل�صطينيني يريدون »النف�صال عن اإ�رضائيل«، وهو لذلك مع هذا النف�صال. لكن 
على  ياأت  مل  الأر�س.  على  �صيادة  بدون  لل�صكان  ذاتيًا  حكمًا  الفل�صطينيني  اإعطاء  مع 
اإ�رشائيل الكاملة على الأر�س واحلدود،  اأنه يريد احلفاظ على �صيادة  اأي  ذكر دولة، 
ما  وال�صكان  الأر�ض  �ِصِجل  املنا�صبة  )ويف  مدين،  ذاتي  حكم  مع  وجوًا،  وبحرًا  برًا 
تراجع  اأنه  تعني  نتنياهو هذه،  احتالل عام 1967(. ت�رضيحات  منذ  اإ�رضائيل  بيد  زال 
عما قاله يف جامعة بار اإيالن يف 15 حزيران)يونيو(، بعد خطاب اأوباما يف 4 حزيران 
يف جامعة القاهرة عام 2009 عن موافقته على حل الدولتني. هو يطرح الآن  م�رضوع 
وواقعيًا  وطنيًا،  واقعيًا  بدياًل  نقدم  اأن  كفل�صطينيني  علينا  ويجب  الكربى«.  »اإ�رضائيل 
�صيا�صيًا وقانونيًا، ينطلق من قرارات املجل�صني املركزيني ملنظمة التحرير والقمم العربية، 

واملنظمات القارية والأمم املتحدة.
يف 20 �صباط)فرباير( من العام احلايل، دعا الأخ حممود عبا�ض اإىل موؤمتر دويل، ل 
تكون الوليات املتحدة مهيمنة عليه، ولكن يف املقابل ترك كل �صيء للمجهول. ال�صيغة 
الأ�صلم والأف�صل والأ�صح، التي ميكن اأن حتقق نتائج، هي العودة اإىل الأمم املتحدة 
الرباعية  �صيغة  وُجربت  الأمريكية،  بالرعاية  الثنائي  جّربنا  لل�صالم:  دويل  موؤمتر  لعقد 
الدولية، ُجرب موؤمتر اأنابولي�ض، وجربت اأي�صًا رعاية اأمريكية لت�صعة اأ�صهر وعمل متوا�صل 
لكريي وزير اخلارجية الأمريكي الأ�صبق بجولت اإىل تل اأبيب ورام الله وعوا�صم ال�رضق 
فيها،  مراقبًا  ع�صواً  فل�صطني  وقبلت   ،2012 عام  املتحدة  الأمم  اإىل  عدنا  الأو�صط. 
وحينها كر�صنا حاًل دوليًا وباغلبية 139 دولة، بينها رو�صيا، فرن�صا، ال�صني، وامتناع 
بريطانيا واأملانيا(. ثالث ق�صايا كربى مل حُتل منذ 1991، وهي تثبيت الإطار القانوين 
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وال�صيا�صي ملوا�صيع احلدود والعا�صمة والالجئني.
دائمة  الدول  اأمام  الباب  يفتح  الذي  الفعلي  الطريق  هي  املتحدة  الأمم  اإىل  العودة 
الطريق  ويختزل  لنا،  موؤيدة  مواقف  تعلن  التي  الدويل،  الأمن  جمل�ض  يف  الع�صوية 
قرارات  وفق  و�صيا�صي  قانوين  اإطار  �صمن  تقوم  نوع جديد،  من  مبفاو�صات  للمبا�رشة 
الأمن ولي�ض النفراد  الع�صوية يف جمل�ض  الدول اخلم�ض دائمة  املتحدة، وبرعاية  الأمم 
نرفع �صكاوى فوراً  اأن  الإ�صتيطان. يجب  الإحتالل وا�صتعمار  لدولة  املنحاز  المريكي 
الإ�صتيطان  جرائم  عن  ملفات  عام 2015  منذ  واأعددنا  الدولية،  اجلنائية  املحكمة  اإىل 
ونهب املياه وهدم املنازل والأ�رضى، واتفقنا على تقدميها، ولو نفذ ما توافقنا عليه لكنا 

اأمام و�صع جديد.

■ ما املطلوب من الدول العربية يف الوقت الراهن من اأجل الق�صية الفل�صطينية؟

■ ■ املطلوب من الدول العربية والقمة العربية القادمة، يف 15 ني�صان)ابريل( 2018 
بالريا�ض يف العربية ال�صعودية، الكثري الكثري لدعم الق�صية الفل�صطينية ون�صالت �صعبنا من 

اأجل حقوقه الوطنية امل�رضوعة.
اأوًل: دعم املوؤ�ص�صة الوطنية الفل�صطينية ماليًا، لإنقاذها من الإبتزاز املايل من  	•
الوليات املتحدة واجلهات املانحة، وجرها اىل مواقف تتالقى مع م�رضوع 

ترامب الت�صفوي.
ثانيًا: ر�صم موقف �صيا�صي وا�صح من الإدارة الأمريكية، يف رف�ض م�رضوع  	•
»�صفقة القرن«، لأنه م�رضوع يف خدمة امل�صالح الإ�رضائيلية، و�صد امل�صالح 

الوطنية والقومية العربية.
ثالثًا: وقف التطبيع ال�رّضي والعلني مع الكيان الإ�رضائيلي، بكل الأ�صكال،  	•

الإقت�صادية وال�صيا�صية وغريها، والعمل على عزل اإ�رضائيل دوليًا.
بالقد�ض  املحتلة وتعرتف  القد�ض  تنقل �صفارتها اىل  اأية دولة  رابعًا: مقاطعة  	•

عا�صمة لإ�رضائيل.
خام�صًا: دعم اأهلنا يف مدينة القد�ض عرب موؤ�ص�صاتنا الوطنية والأهلية يف وجه  	•

احل�صار والإحتالل الإ�رضائيلي.

التحليل امللمو�ض للواقع امللمو�ض يف النقد والنقد الذاتي



118

اأزمة امل�رشوع الوطني الفل�سطيني

�صاد�صًا: دعم وكالة الغوث )الأونروا( واملوؤ�ص�صات الأهلية يف املخيمات،  	•
لدعم حق العودة لالجئني.

�صابعًا: رف�ض اإعادة �صياغة مبادرة ال�صالم العربية، بحيث ل ي�صبق التطبيع  	•
الو�صول اىل ت�صوية مع اإ�رضائيل.

ثامنًا: عزل الكيان الإ�رضائيلي يف املحافل الدولية اآلية تطبيق، وطرد مندوب  	•
اإ�رضائيل منها. كما ح�صل يف املوؤمتر الدويل للربملانيني.

تا�صعًا: تطبيق قرارات القمم العربية يف دعم الق�صية الفل�صطينية يف امليادين  	•
كافة.

■ ما هي اخليارات املطروحة اليوم اأمام الفل�صطينيني؟

الفل�صطيني جمموعة خيارات حتى يختار. »حل  ال�صعب  لي�ض مطروحًا على   ■ ■
ثنائية  مفاو�صات  من  �صنة،  من 25  اأكرث  امتداد  على  تعطيله  بعد  دفنه  يتم  الدولتني« 
برعاية اأمريكية، ومنها ت�صعة اأ�صهر كاملة برعاية وزير اخلارجية الأ�صبق جون كريي يف 
اإدارة باراك اأوباما، )من متوز/يوليو 2013 اإىل ني�صان/اأبريل 2014(. اأثناء هذه الفرتة 
عمل كريي يوميًا ومعه اإطارات اأمنية و�صيا�صية وقانونية �صمن فريق يتجاوز مئتي خبري، 
الأطماع  �صغط  اأي�صًا حتت  م�صدود،  طريق  اإىل  مبفاو�صاته  وو�صل  القد�ض،  اأقاموا يف 

التو�صعية الإ�رضائيلية. 
اأجمعنا فل�صطينيًا على احلل الوطني، دولة فل�صطينية وعا�صمتها القد�ض ال�رضقية املحتلة 
على حدود 4 حزيران)يونيو( 67. وحل م�صكلة الالجئني مبوجب القرار 194 الذي 
يكفل لهم حق العودة اىل الديار واملمتلكات. ولكن املفاو�صات مع اجلانب الإ�رشائيلي 
مل تكن �صمن هذا الإطار، بل كانت مرجعيتها ما يدور على طاولة املفاو�صات، ولي�س 
مفاو�صات  اإىل  ودعونا  املفاو�صات،  هذه  عار�صنا  ولهذا  الدولية،  ال�رشعية  قرارات 
اأجل  من  الع�صوية،  دائمة  اخلم�س  الدول  وبرعاية  الدولية  ال�رشعية  قرارات  مبرجعية 
الفوز بدولة فل�صطينية اإىل جانب دولة اإ�رضائيل. لكن احلكومات الإ�رضائيلية عطلت هذا، 

والإدارات الأمريكية انحازت بن�صب متفاوتة للرغبات الكولنيالية التو�صعية الإ�رضائيلية.
منذ البداية، هناك قرارات فل�صطينية تبنيناها باجماع املجل�ض الوطني )الربملان( ملنظمة 



119

وكذلك  الأول)اأكتوبر( 1991،  ت�رضين  مدريد، يف  موؤمتر  انطالق  ع�صية  التحرير، 
بقيادة  املفاو�صات واأهدافها،  اتفقنا على حمددات  اأو�صلو، وبالإجماع  قبل مفاو�صات 
وفد من منظمة التحرير الفل�صطينية الإئتالفية، ولكن، مل يتم التزام كل هذا، وذهب 
الذين ذهبوا اإىل اأو�صلو، والآن يعرتفون بف�صلهم. ولحقًا وقع الإنق�صام، وكال طرفيه 
يعرتف باأنه عمٌل مدمر وي�صب يف م�صلحة اإ�رشائيل التي ا�صتغلت هذه الفرتة الزمنية، 

والإنحياز الأمريكي لها، بفر�ض وقائع على الأر�ض.
خيارنا الوطني اأعلناه بالإجماع )14 ف�صياًل( يف موؤمتر احلوار الوطني يف القاهرة عام 
2005، واأعدنا التاأكيد عليه يف وثيقة الوفاق الوطني يف 2006/6/26 يف غزة، ويف 
حوارات القاهرة )2011+2013 و2017/11/22(، ويف قرارات املجل�ض املركزي 

يف دورتيه يف 2015/3/5، و2018/1/15. وتن�ض على النقاط التالية:
1( طي �صفحة املفاو�صات الثنائية الفا�صلة.

ذلك  يف  مبا  القت�صادي،  باري�ض  وبروتوكول  اأو�صلو،  باتفاق  الإرتباط  فك   )2
�صحب الإعرتاف باإ�رضائيل، وقف التن�صيق الأمني مع �صلطات الإحتالل، فك الإرتباط 
بالإقت�صاد الإ�رضائيلي، �صحب اليد العاملة الفل�صطينية من العمل يف م�صاريع امل�صتوطنات، 
وقف التعامل بال�صيكل الإ�رضائيلي، ا�صرتداد �صحب �صجل ال�صكان والأرا�صي من الإدارة 

املدنية لالإحتالل.
بناء  املتحدة،  لالأمم  العامة  اجلمعية  يف  فل�صطني،  لدولة  العاملة  الع�صوية  طلب   )3
على القرار 67/19 يف 29 ت�رضين ثاين)نوفمرب( 2012 الذي منحها الع�صوية املراقبة 
مبوجب  الالجئني  ق�صية  وحل  حزيران)يونيو( 67،   4 على حدود  القد�ض  وعا�صمتها 

القرار 194 الذي كفل لهم حق العودة اإىل الديار واملمتلكات التي هجروا منها.
4( طلب احلماية الدولية ل�صعبنا واأر�صنا �صد الإحتالل والإ�صتيطان. 

املتحدة، ومبوجب  الفل�صطينية حتت �صقف الأمم  للم�صاألة  الدعوة ملوؤمتر دويل   )5
قراراتها ذات ال�صلة، وبرعاية الدول اخلم�س دائمة الع�صوية، مبا ي�صمن قرارات ملزمة 
القد�ض، على حدود 4 حزيران  ال�صيادة وعا�صمتها  امل�صتقلة كاملة  لقيام دولة فل�صطني 

67، ورحيل الإحتالل وال�صتيطان، و�صمان حق العودة لالجئني.
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لنزع  نافذة،  ب�صكاوى  الدولية،  اجلنايات  اإىل حمكمة  الإحتالل  نقل جرائم   )6
القتل،  الأ�رضى،  )ال�صتيطان،  الإ�رضائيلي  الكيان  وعزل  الإحتالل،  عن  ال�رضعية 

ح�صار غزة، اإلخ..(.
7( اإعادة �صياغة موؤ�ص�صات ال�صلطة وبراجمها، لتتحول من م�رشوع وهمي لبناء 
الدولة امل�صتقلة حتت الإحتالل، اإىل �صلطة وطنية حلركة التحرر الوطني ل�صعبنا، لو�صع 

حد لواقع اأنها »�صلطة بال �صلطة ت�صكل وكياًل لإحتالل بال كلفة«.
اإىل  التحول  ونحو  ال�صاملة،  الإنتفا�صة  طريق  على  ال�صعبية،  املقاومة  اإطالق   )8
اإقت�صاديًا  بقائه،  ثمن  ورفع  كلفة،  بال  الإحتالل  لواقع  لو�صع حد  الوطني،  الع�صيان 

)عرب املقاطعة( و�صيا�صيًا)يف املحافل الدولية( وماديًا )يف امليدان(.
هذه هي الإ�صرتاتيجية الوطنية املوحدة بقرارات الإجماع الوطني واملجل�ض املركزي 
ملنظمة التحرير الإئتالفية، التي بادرنا اإىل تبنيها اإىل جانب اأخوة اآخرين يف اإطار احلوار 
لي�صق  ننا�صل  ما  وهذا  التنفيذية.  واللجنة  املركزي  املجل�ض  اجتماعات  ويف  الوطني، 
طريقه باعتباره البديل الوطني ال�صامل ل�صيا�صات اأو�صلو الفا�صلة والبائ�صة، على امتداد اأكرث 

من 25 عامًا منذ 1993، من ف�صل اإىل ف�صل ■

2018/4/9
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�سفقة ترامب.. الواقع واملجهول

ف�صائية »امليادين«
حاورته : وفاء �رشايا …برنامج »حوار ال�صاعة«

■ مقدمة احلوار:
هي لي�ست فرتة عابرة متر بها الق�سية الفل�سطينية، هي اأخطر خمططات 
ق�سيتهم،  تاريخ  من  مهم  مف�سل  يف  الفل�سطينيون  يدخل  الت�سفية. 
القرن«  »�سفقة  لتمرير  ال�رسيع  الأمريكي  التحرك  من  الرغم  وعلى 
ولزيارة كو�سرن للمنطقة. وبينما جتري �سفقة ترامب ومن يدعمها 
ومن يتاآمر على ال�سعب الفل�سطيني. �سفقة اأو�سلو اأحبطت. وم�رسوع 
اأر�سًا ومل يعد مطروحًا، ولكن يف الوقت احلايل  املفاو�سات �سقط 
ماذا ميلك الفل�سطينيون، قيادة و�سعبًا، من اأ�سلحة لرف�ض ال�سفقة، 
ومواجهة ال�سغوط التي تعدت من كونها اأمريكية وا�رسائيلية، لتكون 
األ  ترامب؟  فما هي حدود مترير �سفقة  اأنظمة عربية؟  �سغوطًا من 
حتتاج مواجهة هذا امل�رسوع اجلديد لت�سفية الق�سية اإىل خطة وطنية 
اأرهقهم  فالفل�سطينيون  الداخلي؟  الإنق�سام  تتخطى  ووا�سحة  جامعة 
الوحيد لأ�سحاب  الإميان  الوعود، وبات  اأعمارهم  احل�سار، واأكلت 
العودة  حق  هو  لالجئني  الوحيد  والأمل  باملقاومة،  هو  الأر�ض 
التطورات  الأيام، حول  قادم  الآن ويف  تداولها  يتم  كثرية  ..اأ�سئلة 
الإقليمية والدولية التي ت�ستهدف ت�سفية الق�سية الفل�سطينية، وب�ساأن 
�سيفنا  على  الأ�سئلة  هذه  ونطرح  للفل�سطينيني،  ال�سعبة  اخليارات 
اليوم يف »حوار ال�ساعة« الأ�ستاذ نايف حوامتة الأمني العام للجبهة 

الدميقراطية لتحرير فل�سطني.

■ �صباح اخلري واأهاًل و�صهاًل بك اأ�صتاذ نايف حوامتة. »�صفقة القرن« هي العبارة 
الأكرث تداوًل التي ن�صمع بها هذه الأيام. هي موؤامرات كربى. ومنذ العام 1948، 
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اأ�صقطت هذه املوؤامرات. ولكن هذا اليوم هل ميكن اأن نقول اإنه ل فر�صة اأمام »�صفقة 
القرن« اأم اإن حدودها متدنية وميكن اإحباطها؟

■ ■ حدود »�صفقة القرن« احتمالت متعددة، بني عالية الوترية ومتدنية. علينا اأن 
»�صفقة  لتنفيذ  توا�صل حماولتها  ترامب،  برئا�صة  الأمريكية  الإدارة  اأن  نعلم جمدداً 
العدو  مع  علنية،  غري  باأ�صكال  اأو  علنية،  باأ�صكال  �صواء  خطوة،  خطوة  القرن«، 
الإ�رضائيلي، مع نتنياهو وفريقه، وكذلك احلال مع جمموعة من الدول العربية، كلها 

ت�صب باإجتاه حتريك »�صفقة القرن« اأكرث فاأكرث.
على  والدولية،  والعربية،  الفل�صطينية،  املحاور  جميع  على  وقا�صية  �صعبة  املرحلة 
حدود  على  امل�صتقلة  والدولة  امل�صري،  بتقرير  الوطنية،  وحقوقنا  ق�صيتنا  وعلى  �صعبنا، 
العودة  املحتلة 1967، وحق  ال�رضقية  القد�ض  وعا�صمتها  4 حزيران)يونيو( 1967، 

لالجئني الفل�صطينيني اإىل ديارهم، وفقًا للحق التاريخي ولقرارات ال�رضعية الدولية. 
ال�صفارة  وبنقل  اإ�رضائيل،  لدولة  عا�صمة  بالقد�ض  ]»العرتاف  ترامب  خطوة  مع 
الإ�صتيطانية«  الإ�صتعمارية  ولالأعمال  لالحتالل  مفتوحة  وتركها  القد�ض  اإىل  الأمريكية 
�صطب  وال�صفة«  القد�ض  يف  ال�صتيطان  وتكثيف  الأر�ض  نهب  على  الكامل  »ال�صمت 
ق�صية الالجئني، حما�رضة وتفكيك »الأونروا« وقطع امل�صاعدات الأمريكية عنها، وعن 
اأدق، �صبه كاملة بني اجلانب  بتعبري  اأو  القطيعة كاملة،  باتت  الفل�صطينية..[.  ال�صلطة 

الفل�صطيني واجلانب الأمريكي.

باأن  ندخل  اأن  وقبل  الفل�صطيني،  املوقف  اإىل  اأ�رشت  اأنك  مبا  نايف،  اأ�صتاذ   ■
املدعومة  الفل�صطينية  اجلهود  اإف�صالها من خالل  قدرًا وميكن  لي�صت  ال�صفقة هي  هذه 
عربيًا اأي�صًا، رغم ذلك �صنتحدث عن تخاذل عربي. لأن �صفقة القرن ت�صمنت اأنظمة 
اإىل  الأمريكيني، كو�صرن وغرينبالت،  املبعوثني  زيارة  تفاوؤل من  عربية..هناك عدم 
املنطقة. كيف قراأمت املوقف الفل�صطيني، موقف الرئي�س اأبو مازن، وهل توا�صلتم معه؟

منق�صمة  جميعها،  الأر�ض  �صعوب  وتعلم  تعلمون،  كما  الفل�صطينية  احلالة   ■  ■
على نف�صها منذ حزيران 2007 حتى الآن. وهي كذلك منق�صمة على نف�صها برناجميًا 
و�صيا�صيًا منذ اتفاق اأو�صلو 1993. هناك تيارات متعددة يف احلركة الوطنية الفل�صطينية. 
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واملكونات،  والإجتاهات  التيارات  كل  جتمع  وطني،  حترر  حركة  مبرحلة  منر  نحن 
�صمنها  ومن  واجلماهريية،  النقابية  والإحتادات  وال�صخ�صيات  والقوى  الف�صائل  جميع 
ال�رضاع يف �صفوفها  التيارات جميعها، يدور  املراأة والطالب وال�صباب، هذه  احتادات 
الفل�صطيني، يف  لل�صعب  د، وموحِدّ  برنامج وطني �صيا�صي موحَّ اإىل  الو�صول  اأجل  من 
كافة اأماكن تواجده، يف مناطق الـ 48، ويف الأرا�صي املحتلة العام 67، ويف اأقطار 
ال�صتات واللجوء. ولكننا نقول، وبلغة وا�صحة، اإن هذه الإنق�صامات ال�صيا�صية بداأت 
مع اتفاقية اأو�صلو البائ�صة يف عام 1993 التي ارتدت عن قرارات املجل�س الوطني 
ولزالت  تون�س،  ويف  اجلزائر،  يف  بالإجماع  التحرير  ملنظمة  املركزي  واملجل�س 
تتوا�صل وتتعمق اأكرث فاأكرث، بفعل الإنق�صام العبثي املدمر، الذي وقع يف قطاع غزة، 
ال�صيا�صي وامل�صلح، يف 14 حزيران)يونيو( 2007. هناك تيار يف احلالة الفل�صطينية يبني 

على اتفاقات اأو�صلو البائ�صة يتمثل بال�صلطة الفل�صطينية.
بني اأو�صلو واإرادة توحيد احلالة الفل�صطينية

■ ومن تق�صد اأ�صتاذ نايف حوامتة، باجلانب الفل�صطيني اإذا حددنا اأكرث؟ هل تق�صد 
باجلانب الفل�صطيني اأن هناك تعوياًل اأو رهانًا على ا�صتكمال اتفاقيات اأو�صلو، اأم اأنها 

مرفو�صة من قبل كل الأطراف؟

، يف اإطار احلوار  ■ ■ نحن اأكرث من مرة متكنا من توحيد �صفوفنا بربنامج موحدَّ
من  بدءاً  م.ت.ف،  لـ  القيادي  الوطني  الإطار  يف  ال�صامل،  الفل�صطيني  الوطني 
ع�رض  اأربعة  مب�صاركة   ،2006 حزيران)يونيو(  يف  غزة  يف  ثم   ،2005 اآذار)مار�ض( 
الآخر علق ع�صويته، وف�صيالن من  )بع�صها ع�صو يف م.ت.ف، وبع�صها  ف�صياًل، 
يف  اأي�صًا  القاهرة  ويف   ،2009 الثاين)نوفمرب(  ت�رضين  يف  القاهرة  يف  ثم  خارجها(. 
الله..  رام  يف  ثم  عمان  يف  ثم  القاهرة  يف  اخلام�ض  واحلوار   ،2011 اأيار)مايو(   4
الن�صبي  بالتمثيل  �صاملة  اإنتخابات  قانون  برنامج  واإىل  برنامج وطني موحد،  اإىل  تو�صلنا 
القاهرة بني  التيارات واملكونات، ف�صاًل عن ع�رضات الإتفاقاتالثنائية يف  الكامل، لكل 
 14( والقوى  الف�صائل  اإجماع  وقرار   ،2017/10/12 يف  واآخرها  وحما�ض،  فتح 

ف�صياًل( يف 2018/11/22، يف القاهرة.

■ لكن ما الذي مينع هذه الف�صائل من اإمتام هذه امل�صاحلة؟ من يتحمل الأ�صباب 
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الأ�صا�صية يف عدم اإمتام امل�صاحلة، واإنق�صام البيت الداخلي الفل�صطيني، الذي هو باأوج 
احلاجة يف هذه الفرتة لتوحيد ال�صفوف، ملواجهة ما يخطط من موؤامرات جتري لت�صفية 

الق�صية الفل�صطينية؟

■ ■ الوقائع تقول بكل  و�صوح ل�صعبنا ولل�صعوب العربية ولأ�صدقائنا يف العامل، نحن 
جميعًا يف اإطار ف�صائل م.ت.ف، وحدنا املوقف يف املجل�س املركزي لـ م.ت.ف 
يف اآذار)مار�ض( 2015 ويف كانون الثاين)يناير( 2018، ثم يف دورة املجل�س الوطني 
الفل�صطيني الأخرية بني 30 ني�صان)اأبريل( - 4 اأيار)مايو( 2018. لكن التعطيل مازال 
قائمًا. ومن يتحمل امل�صوؤولية الرئي�صية والأ�صا�صية هو الإنق�صام املدمر بني فتح وحما�س، 
اأي فريقا الإنق�صام. كل الإتفاقاتالتي متت ثنائيًا بني الفريقني تعطلت ومل تنفذ. وكذلك 
احلال كل الإتفاقات التي متت بني ف�صائل م.ت.ف وحما�ض وحركة اجلهاد مل تنفذ. 
الوطني يف  املركزي يف دورتيه الأخريتني، واملجل�ض  املجل�ض  وكذلك احلال قرارات 
دورته الأخرية مل تنفذ. حتى الآن، اإل خطوة واحدة منها وهي الذهاب اإىل حمكمة 
اجلنايات الدولية، لو�صع العدو الإ�رضائيلي اأمام امل�صاءلة الدولية عن اجلرائم التي يرتكبها 
حروبه  وعن  واغتيالت،  اعتقالت  من  الفل�صطينية  ال�صفة  على  حروبه  وعن  يوميًا، 

الثالث على قطاع غزة ال�صجاع.

هذه  خالل  الإتفاقات  هذه  تنفيذ  من  وحما�س  فتح  من  كاًل  مينع  الذي  ما   ■
الأعوام، من 2006 وحتى الآن؟

■ ■ اأنتم تعلمون، وكل اأجهزة الإعالم العلنية تعلم، اأن هناك حروبًا اإعالمية ثقيلة، 
وعبثي  مدمر  الإنق�صام  اأن  الآن  يعرتفان  هما  وحما�ض.  فتح  بني  يوم  كل  تكون  تكاد 
ويجب اأن ينتهي اليوم قبل الغد. هذا الكالم يتكرر منذ �صنوات حتى الآن، لكن دعيني 
اأعلن اأن هناك م�صالح فئوية وفردية، طبقية، واجتماعية، و�صيا�صية وزعاماتية، لكل 
من فتح وحما�س، وم�صالح خا�صة لكل من الفريقني. هي التي تعطل مايتم الإتفاق 

عليه. هذا اأوًل. 
املت�صارعة  اأو�صطية  وال�رضق  العربية  الإقليمية  والتدخالت  املحاور  اأي�صًا  هناك  ثانيًا: 
فتح،  قيادة  على  اجلارية  والإ�رضائيلية  الأمريكية  ال�صغوطات  هناك  وثالثًا:  بينها،  فيما 
واجلارية على فريق ال�صلطة الفل�صطينية. عندما ينتهي هذا الإنق�صام، ن�صبح يداً موّحدة 
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باإدراة ترامب،  ة وال�صيا�صة الأمريكية  يف وجه العوامل الإقليمية والعوامل ال�صارة ال�صامَّ
والإ�رضائيلية، برئا�صة نتنياهو، بخططه التو�صعية والتهويدية، لأر�صنا املحتلة.

�رشوط و�صغوط اأمريكية

■ اأ�صتاذ نايف حوامتة اأين اأخطاأت القيادة الفل�صطينية واأين اأ�صابت؟. كيف قراأمت 
مع  خ�صو�صًا  الأمريكية،  الإدارة  مبعوثي  لقاء  رف�س  اإزاء  مازن  اأبو  الرئي�س  موقف 

طرحهما اأي�صًا ل�صفقة القرن؟

على  ت�صغط  ترامب  اإدارة  ويوميًا،  ومتوا�صلة.  جارية  الأمريكية  املحاولت   ■ ■
التي قدمها لأبو مازن  الت�صعة  �رشوط جي�صون غرينبالت  من  الفل�صطيني، بدءاً  اجلانب 
يف �صباط)فرباير( 2017، حتى يومنا، وهي تت�صمن: الإبقاء على التن�صيق الأمني مع 
املتفوق  الإ�رضائيلي  الإقت�صاد  بعجلة  مرتبطًا  الفل�صطيني  الإقت�صاد  على  الإبقاء  اإ�رضائيل. 
والأ�رضى  ال�صهداء  عائالت  عن  امل�صاعدة  قطع  والع�صكرية.  وال�صيا�صية  املادية  بطاقاته 
الفل�صطينيني. وقف ماي�صمونه التحري�ض. اإعادة النظر بربنامج التعليم والرتبية مبا يوؤدي 
اإىل �صطب اأي »حتري�ض« جتاه اإ�رضائيل. واللتزام كذلك مبجموع الق�صايا الأمنية املتعددة 
عا�صمة  بالقد�ض  الإعرتاف  ترامب  اأعلن  توقف.  بال  ال�صغوط  وتتوا�صل  الأخرى. 
باتت  القد�ض  ق�صية  واأن  اأبيب.  تل  من  اإليها،  الأمريكية  ال�صفارة  ونقل  لإ�رضائيل، 
املفاو�صات. والآن يعلن �رضورة �صطب ق�صية الالجئني  اإىل طاولة  م�صطوبة ولن تعود 
عن طاولة املفاو�صات، وي�صغط يوميًا من اأجل تفكيك وكالة غوث وت�صغيل الالجئني 

الفل�صطينيني )الأونروا(، وجتفيف مواردها املالية، ووقف ما يقدم لها من م�صاعدات.
اإىل  املفاو�صات  بتق�صيم   ،1993 اأو�صلو  باإتفاق  بداأ  الكبري  ال�صرتاتيجي  اخلطاأ 
اإيجابية  اأي خطوة  دون  �صنة  اإىل 25  امتدت  والآن  �صنوات،   3( اإنتقالية  مرحلتني، 
وقف  جتاهلت  التي  الالحقة  النهائية  واملرحلة  والإحتالل(،  ال�صتيطان  من  للخال�ض 
الإ�صتيطان، وم�صري القد�س، والالجئني. ن�صهد الآن جميعًا الكوارث الإ�صتيطانية يف 
واخلطاأ ال�صرتاتيجي  القد�ض والالجئني،  الكبري على م�صري  وال�صفة، واخلطر  القد�ض 
برعاية  الأمريكي  والإنفراد  الأمريكية  ال�صيا�صة  على  الأوهام  بناء  هو  الآخر  الكبري 
الثالث هو غياب قرارات ال�رشعية الدولية  الثنائية. واخلطاأ الإ�صرتاتيجي  املفاو�صات 
ورعاية الدول اخلم�س دائمة الع�صوية يف جمل�ض الأمن عن طاولة املفاو�صات، والرابع 
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عدم حتديد �صقف زمني للمفاو�صات الإنتقالية )3 �صنوات( التي تنا�صلت لأكرث من 25 
عامًا، والآن مفتوحة على »�صفقة ترامب« والزمن املجهول. 

■ هل هذه املرة �صنفاجاأ بت�رشيح اأمريكي جديد ب�صاأن »�صفقة القرن«. حتديدًا ما 
قاله كو�صرن يف مقابلة مع �صحيفة »القد�س« مطلع الأ�صبوع الثالث. قال: »اإذا مل يعد 
الفل�صطينيون اإىل طاولة املفاو�صات ف�صتعمد الوليات املتحدة اإىل جعل اخلطة علنية« 
هكذا  اأعباء  حتمل  على  قادرة  هي  وهل  الفل�صطيني،  املوقف  تتجاوز  �صوف  وكاأنها 

قرار؟

اأربعة  اإحتد.  الفل�صطيني  الفل�صطيني، ولكن املوقف  تتجاوز الآن املوقف  ■ ■ هي 
على  تقوم  التي  ترامب،  �صيا�صة  مقاطعة  على  اأجمعت  الف�صائل  كل  ف�صياًل..  ع�رض 
عا�صمة  بالقد�ض  الأمريكي  العرتاف  من  اجلاري خطوة خطوة،  القرن«  »�صفقة  تنفيذ 
لإ�رضائيل ونقل ال�صفارة من تل اأبيب اإىل القد�ض، والإعالن عن �صطب القد�ض من على 
للمفاو�صات  الرعاية  ح�رش  عن  والإعالن  الأمريكية.  بالرعاية  املفاو�صات  طاولة  فوق 
بالإدارة الرتامبية، وكذلك حال اخلطوات جتاه وكالة الأونروا، واآخر مثال على ذلك 
يف 1 متوز)يوليو( 2018 وخالل اجتماع دويل خا�ض يف نيويورك، اأعلنت الوكالة عن 
عجز بـ 250 مليون دولر، وما جمع لها هو فقط 50 مليون دولر. وكل هذا يعني 
علنًا  خطوة،  خطوة  القرن«  »�صفقة  تنفيذ  على  تعمل  ترامب  اإدارة  اأن  وا�صحة،  بلغة 
و�رشًا، وباأ�صكال متعددة، واأن ال�صغوط متعددة على دول العامل وبع�س الدول العربية 
وال�رشق اأو�صطية. لكن امل�صكلة اأن ال�صلطة الفل�صطينية، وحتى الآن، ل تنفذ القرارات 
التي اتخذها الإطار املوؤقت الفل�صطيني، ول تنفذ قرارات املجل�س املركزي واملجل�س 
الدولية.  اجلنايات  حمكمة  اإىل  الذهاب  قرار  باإ�صتثناء  الأخرية.  دورته  يف  الوطني 
تنفيذ قرارات املركزي، الوطني، والجماع الوطني على الأر�س ويف امليدان، يقطع 

الطريق على »�صفقة ترامب« وعلى الإنفراد الأمريكي- الإ�رشائيلي.
لقاء عبا�س – فيا�س

بع�س  على  ال�صغوطات  فيها  مبا  اإليها،  اأ�رشت  التي  ال�صغوطات  هذه  ظل  يف   ■
تتخوف من  الأنظمة  بع�س  ال�صفقة؟ هناك  ي�صمن جناح  اأن  العربية، هل ميكن  الدول 
اإعالن التطبيع ال�رشي هذا، اأو اإعالن تاأييدها ل�صفقة القرن، والتي قالته يف الكوالي�س 
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اإ�صمح يل مبا يتعلق يف ترتيب  اإليه و�صائل اإعالم غربية واإ�رشائيلية. ولكن  واأ�صارت 
البيت الفل�صطيني الداخلي، وما اأعلن عنه وعن اللقاء ــ املفاجاأة بني الرئي�س حممود 

عبا�س ورئي�س الوزراء الفل�صطيني ال�صابق )�صالم فيا�س(.
جعلت  التي  الدوافع  وفيا�س.  عبا�س  بني  القطيعة  بعد  تطرح  الأ�صئلة  من  الكثري 
املرحلة  احلل يف  هو  فيا�س  ال�صيد  يكون  وهل  فيا�س،  بال�صيد  يلتقي  عبا�س  الرئي�س 
املقبلة، حيث يراه البع�س رجل املرحلة املقبلة وتكليفه ت�صكيل حكومة جديدة بدًل من 

رامي احلمدالله؟

■ ■ ل اأعتقد اإطالقًا اأن حكومة جديدة �صت�صكل برئا�صة �صالم فيا�ض. �صالم فيا�ض، 
ا�صتلم حكومة ال�صلطة الفل�صطينية �صبع �صنوات كاملة ومل يفعل �صيئًا، بل م�صى وفقًا خلطة 
خارطة الطريق الأمريكان واللتزام ب�رضوط التفاق الأمني والإقت�صادي، وكل اأ�صكال 
من  واأيًا  الدولية،  ال�رضعية  قرارات  من  اأيًا  تنفيذ  ترف�ض  اإ�رضائيل  اإ�رضائيل.  مع  التعامل 
قرارات جمل�ض الأمن الدويل. وبالتايل هذا اللقاء بعد ثالث �صنوات، يندرج يف اإطار 
حماولت ال�صغوط الأمريكية والإقليمية والعربية من اأجل جمع من يتفقون على العمل 

مع الإدارة الأمريكية وبالتعاطي معها. 
من  لأي  ينحني  ل  اأن  مازن،  اأبو  الأخ  ونن�صح  فيا�ض،  �صالم  لالأخ  نقول  نحن 
ال�صغوط  هذه  والإقليمية.  العربية  ال�صغوط  من  لأي  ينحني  ول  الأمريكية،  ال�صغوط 
جرجرت الأو�صاع الفل�صطينية خم�صة وع�رشين عامًا، حتت الإدارة الأمريكية، ولزال 
اأو�صلو، من ف�صل اإىل ف�صل  اإتفاقات  يف املرحلة النتقالية الأوىل من  كل �صيء يدور 
على اجلانب الفل�صطيني. ن�ض التفاق اأن تكون املرحلة الإنتقالية الأوىل ثالث �صنوات 
اأفرغتها  التي  الدولية  الرباعية  اللجنة  اأكرث من 25 عامًا. وكذلك خطة  والآن مًر عليها 
الإدارات الأمريكية من اأي م�صمون. مًر عليها حتى الآن 15 عامًا، ولذلك نوؤكد اأن 
الطريق  هو  الإنق�صام،  واإنهاء  الوطني،  واملجل�ض  املركزيني  املجل�صني  قرارات  تطبيق 
الأق�رش الفاعل لوقف �صيا�صة ترامب اجلارية التنفيذ خطوة خطوة، ووقف تغول التو�صع 
ترامب عن  اإدارة  ترتاجع  اأن  اإىل  الفل�صطينية.  وال�صفة  القد�ض  الإ�رضائيلي يف  والتهويد 
الإعرتاف بالقد�ض عا�صمة لإ�رضائيل، واأن ترتاجع عن نقل ال�صفارة الأمريكية اإليها من تل 
اأبيب. هذه القرارات والإجراءات الأمريكية تتناق�س مع قرارات ال�رشعية الدولية، يف 
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اجلمعية العامة لالأمم املتحدة وجمل�ض الأمن الدويل وكل املوؤ�ص�صات الدولية. وبالتايل على 
اإىل  اأن نذهب  الدولية، علينا  الدولية والقرارات  املوؤ�ص�صات  اأن حترتم  الإدارة الأمريكية 
الأمم املتحدة مب�صاريع القرارات اجلديدة الثالث التي قررها املجل�صان املركزيان ودورة 
املجل�ض الوطني، ملنظمة التحرير. قرار: الع�صوية العاملة لدولة فل�صطني يف الأمم املتحدة 
واملجتمع الدويل، قرار عقد املوؤمتر الدويل حلل ق�صايا ال�رضاع الفل�صطيني-الإ�رضائيلي، 
وفق قرارات ال�رضعية الدولية وبرعاية الدول اخلم�ض دائمة الع�صوية يف جمل�ض الأمن، 

وقرار توفري احلماية الدولية لأر�ض دولة فل�صطني و�صعبها.
ال�صيا�صة  ت�صحيح  طريق  هي  والدولية،  امليدانية  واخلطوات  القرارات،  هذه 
الوطنية، ومن ثمار املراجعة النقدية على مدى 25 عامًا لتجاوز الأخطاء الإ�صرتاتيجية 

واملرحلية، التي وهنت بها احلالة الفل�صطينية.

■ ولكن هل ميكن التعويل على القرارات الدولية اأم الإعتماد فقط على اإ�صرتاتيجية 
وطنية فل�صطينية جامعة. اأريد منك معلومات. هل تتوا�صلون مع القيادة الفل�صطينية اأو 

مع ال�صيد �صالم فيا�س، وتن�صيق هذه املواقف الفل�صطينية؟

الفل�صطينية دون  الف�صائل  توا�صل مع جميع  على  الدميقراطية  اجلبهة  نحن يف   ■ ■
اإ�صتثناء. مع فتح، مع حما�ض، طبعًا مع اجلبهة ال�صعبة، حزب ال�صعب، اجلهاد، مع 
ع�رض  اإثنا  �صمنها  من  ف�صياًل  ع�رض  اأربعة  اإ�صتثناء  بال  الف�صائل  جميع  ومع  العامة  القيادة 
بقرارات املجل�س املركزي  نعلن بو�صوح توحدنا  اإطار م.ت.ف. ونحن  ف�صياًل يف 
تنفيذ  توحدنا من جديد على �رشورة  الأخرية.  الوطني يف دورته  املجل�س  وقرارات 

هذه القرارات.
اأوراق القوة الفل�صطينية

اأوراق القوة  ■ يف ظل عدم تنفيذ هذه القرارات التي مت الإتفاق عليها، ما هي 
البع�س  القرن«؟  »�صفقة  ملواجهة  الفل�صطينية  والقيادة  الفل�صطيني  ال�صعب  ميتلكها  التي 
الدولية  املقاطعة  اإىل حركات  اإ�صافة  العودة،  مب�صريات  التحركات  با�صتمرارية  يقول 

التي اأ�رشت اإليها قبل قليل اأي�صًا؟

■ ■ يف مقدمة اأوراق القوة بيدنا، على الأر�س ويف امليدان، وبيد �صعبنا الفل�صطيني، 



129

اأن نعزز اأكرث فاأكرث م�صريات العودة وك�رض احل�صار على قطاع غزة ال�صجاع، واأي�صًا اأن 
نطور اجلهود اجلارية الآن يف م�صريات رام الله ونابل�ض وطولكرم وجنني التي قمعت 
على اأيدي اأجهزة الأمن التابعة لل�صلطة الفل�صطينية، امل�صريات تطالب برفع العقوبات عن 

قطاع غزة، وفك احل�صار عنه. 

رفعت  وقد  حما�ض،  يد  على  القطاع  يف  وامل�صريات  املظاهرات  قمعت  كذلك 
واإنهاء  القطاع  عن  احل�صار  فك  غزة.  قطاع  عن  العقوبات  »ارفعوا  ال�صعارات.  نف�ض 
امليدان. يف  وحدة يف  لدينا  الآن  امليدان.  الوحدة يف  هي  القوة  اأوراق  الإنق�صام«. 
اأرا�صي الـ 48 تدعو اإىل رفع العقوبات واإنهاء الإنق�صام. ولدينا وحدة يف امليدان يف 
القد�ض وال�صفة وقطاع غزة، ويف اأقطار اللجوء وال�صتات تدعو اأي�صًا اإىل رفع العقوبات 
وتتوا�صل  تتعزز  اأن  يجب  امليدان  الوحدة يف  هذه  الإنق�صام..  واإنهاء  احل�صار  وك�رض 
مهما كانت ال�صغوط، وعلينا اأن ن�صتمر يف مقاطعة الإدارة الأمريكية اإىل اأن ترتاجع عن 
اإليها، وترتاجع عن قرارات  ال�صفارة  بالقد�ض عا�صمة لإ�رضائيل، وعن نقل  الإعرتاف 
ترامب ب�صطب القد�ض عن طاولة املفاو�صات، وحماولة �صطب وكالة الأونروا وجتفيف 
مواردها. هذه نقاط القوة الآن. والنقطة الثالثة الكربى: تنفيذ قرارات املجل�ض الوطني 
وقرارات الإجماع الوطني واإنهاء الإنق�صام. قدمنا م�رضوعًا يف بريوت يف املفاو�صات 
املجل�ض  رئي�ض  وبرئا�صة  ف�صياًل   14(  2017/2/11-10 يف  جرت  التي  واملباحثات 
بت�صكيل حكومة  الإنق�صام يكون  اإنهاء  باأن  الزعنون(،  �صليم  الأخ  الفل�صطيني  الوطني 
وبنف�ض  م�صتقلة،  وطنية  و�صخ�صيات  الـ14،  الف�صائل  كل  من  �صاملة  وطنية  وحدة 
قاعدة  على  وبرملانية  رئا�صية  فل�صطينية،  اإنتخابات  لإجراء  الآليات  ا�صتكمال  الوقت 

التمثيل الن�صبي الكامل، يف الداخل وال�صتات.

■ هذه املطالب ن�صمع بها نظريًا ولكن على اأر�س الواقع ل زال الإنق�صام �صيد 
املوقف، ل زال قطاع غزة حما�رشًا، وكما قلت ح�رشتك وذكرت، بالأم�س كانت 
عن  العقوبات  برفع  تطالب  الغربية  وال�صفة  نابل�س  يف  وم�صريات  حتركات  هناك 
القطاع، والأمر الواقع ما يزال على ما هو عليه بالداخل الفل�صطيني. لكن �صنتحدث 
عن عودة الدور الرو�صي وتكثيف اجلهود الفل�صطينية وزيارة وفد من حما�س ملو�صكو.

التحليل امللمو�ض للواقع امللمو�ض يف النقد والنقد الذاتي
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الناطق الر�صمي با�صم فتح يقول اإن اإيران مل تقدم فل�صًا واحدًا لل�صعب الفل�صطيني، 
واأي�صًا هتافات اليرانيني الذين احتجوا على الأو�صاع القت�صادية كذلك باأنها هتافات 

رخي�صة. كيف تقروؤون هذا املوقف؟

اإىل  ت�صتند  واقعية،  و�صيا�صات  مو�صوعية  �صيا�صات  التزام  اإىل  اجلميع  ندعو   ■ ■
من  النمط  هذا  لوقف  وندعو  الت�رشيحات.  لأجل  الت�رشيحات  اإىل  ولي�س  الوقائع 
احلرب الإعالمية الثقيلة، بني فتح وحما�ض. حما�ض تعلن بو�صوح اأن كل ما بيدها من 
الإ�صالمي  واجلهاد  الإيرانية،  امل�صاعدات  من  معظمها  و�صلت  مادية،  وطاقات  �صالح 
تعلن ذلك بو�صوح، وهناك م�صاعدات مادية ولوج�صتية متعددة الأ�صكال من قطر وتركيا 

والإخوان امل�صلمني، يف عديد من البلدان ال�رضق اأو�صطية. 

كل من يقدم امل�صاندة لل�صعب الفل�صطيني، على �صعبنا اأن ي�صتقبل هذه امل�صاندة. لكن 
الوطنية، ويدعم  ال�صحيح، مبا يخدم  حقوق �صعبنا  بالإجتاه  اأن تذهب  امل�صاندة يجب 

قدرته على ال�صمود والثبات وموا�صلة الن�صال، ولي�ض على قاعدة فئوية.

على  الإنق�صام  هذا  نتيجة  املحاور  �رشاع  ثمن  يدفع  الفل�صطيني  ال�صعب  هل   ■
اأر�صه، من خالل الإنق�صام الوا�صح بني حركتي فتح وحما�س؟

الإنق�صام  ا�صتمرار  جتاوز  الإنق�صاميني.  اعالنات  ملَّ  الفل�صطيني  ال�صعب    ■  ■
باحلوارات والإ�صتمرار باحلوار والإلتزام بالتفاهمات والإتفاقات بالنتقال اإىل الوحدة يف 
امليدان. توحد بامليدان، يف قطاع غزة من اأق�صاه اىل اأق�صاه حتت »عنوان م�صريات العودة 
وك�رض احل�صار واإنهاء الإنق�صام«. وتوحد يف امليدان يف ال�صفة الفل�صطينية ويف القد�ض 
ال�رضقية وتوحد يف امليدان يف اأرا�صي الـ 48 ويف بلدان اللجوء وال�صتات. كلنا توحدنا 
الإقليمية،  املحورية  اخلا�صة وال�رضاعات  امل�صالح  لكن  الق�صايا،  امليدان حول هذه  يف 

تعطل هذا.
الوحدة يف امليدان

ال�صعب  لو  اأنه  توافق  هل  ال�صغوطات،  هذه  حول  نايف  اأ�صتاذ  يل  ا�صمح   ■
الأمريكيون  جتراأ  ملا  اأ�صكالها،  اختالف  على  القوة  مبواطن  حماطًا  الفل�صطيني  كان 
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والإ�رشائيليون بتوجيه �صهامهم لطرح هكذا �صفقة. اأي�صًا هناك اأنظمة عربية متخاذلة 
ب�صكل �رشيح وهي من عر�صت، مبكان ما، حتى �صفقة القرن ب�صكلها الأويل قبل 
على  عر�صها  من  وهو  ال�صعودي،  العهد  ويل  �صلمان  بن  حممد  وحتديدًا  �صياغتها، 

الرئي�س اأبو مازن؟

ثمارها و�صتفر�ض على  �صتعطي  امليدان  اإن وحدتنا يف  اأخرى،  مرة  بو�صوح   ■ ■
الإنق�صاميني وقف الإنق�صام واملجيء اىل قرارات بريوت يف �صباط 2017. واملوقف 
العربي منق�صم على نف�صه ب�صل�صلة من املحاور. وبو�صوح هناك دول عربية ومعلوم للجميع 
اأن اإدارة ترامب توا�صل احلوار معها ب�صاأن �صفقة القرن. اأن�صح الأقطار العربية، الدول 

العربية األ تنخرط يف هذه العملية.

■ من تق�صد بهذه الدول وال�صعودية وَمْن؟

■ ■ كما هو معلن. ترامب يجري مباحثات حول �صفقة القرن مع دول عربية وغري 
عربية تعلن عن نف�صها. ويف اإطار هذا ت�صدر ت�رضيحات واأحيانًا ل ت�صدر ت�رضيحات. 
خرجت بع�ض الت�رضيحات تقول اأن حممد بن �صلمان، على �صبيل املثال، ا�صتدعى اأبو 
مازن عندما كان بندوة لل�صباب يراأ�صها ال�صي�صي يف �رضم ال�صيخ، اأبلغه اأنه قد و�صلته هذه 
الر�صالة من اإدارة ترامب، ومنها اأن القد�ض ميكن اأن تكون من ال�صواحي املحيطة ومن 
امللك  الت�رضيحات �صدرت عن  بعد هذه  اأبودي�ض.  لها ومقرها  اأحياء عربية، جماورة 
�صلمان بن عبد العزيز ت�رضيحات تقول اأن الأر�ض الفل�صطينية املحتلة وحق الفل�صطينيني 

بالعودة خطوط تتم�صك بها العربية ال�صعودية.
من جديد، ويف قمة الدمام، اأطلق امللك �صلمان بن عبد العزيز ا�صم »القد�ض« على 
 4 حدود  على  لفل�صطني  عا�صمة  بالقد�ض  متم�صكة  ال�صعودية  العربية  اأن  واأكد  القمة، 

حزيران 67.

ال�صعوب تعلم ما يجري حتت الطاولة وفوق الطاولة، وتعلم اأن اللقاءات ل تتوقف 
بني اإدارة ترامب )كو�صرن وغرينبالت( وحكومة اإ�رضائيل، وكما تعلم عن امل�صاورات 
واأ�صكال »التطبيع« ال�رشي والعلني بني دول واأقطار عربية، يف امل�رضق العربي، وبني 
»التمهيد  اإطار  التو�صعي، كثريها حتت �صغط ترامب ويف  دولة الإحتالل الإ�صتعماري 
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لعقد موؤمتر اإقليمي« لدول ال�رضق الأو�صط، حلل اقليمي �صامل »حلف ناتو اإقليمي جديد 
اأنه  ويعلن  فيه  �رضيكًا  �صتكون  ا�رضائيل  اأن  يعلن  ونتنياهو  الأو�صط«.  ال�رضق  دول  بني 
واآ�صيوية حميطة  افريقية  �صيزورون دوًل عربية ودوًل  اآخرين  ا�رضائيليني  »�صخ�صيًا وقادة 

باإ�رضائيل«.

■ ما الذي يجري حتت الطاولة اأو يف الكوالي�س من ترتيبات؟

■ ■ يجري حتت الطاولة موا�صلة جهود اإدارة ترامب بتطبيق »�صفقة القرن«، كما 
يجري �صيء من هذا مع عدد من الدول الأوروبية. يجري حتت الطاولة مع بريطانيا بحث 
حماولت التن�صيق بني اجلهود الأمريكية والربيطانية، للتعديالت على »�صفقة القرن« اإن 

الإدارة الأمريكية حتى الآن متم�صكة مبا تريد، وتعلن خطواتها العملية كما اأ�رضت.

»�صفقة القرن« واحلالة العربية

اأي�صًا  ■ هذا على امل�صتوى الغربي، لكن على امل�صتوى العربي، ما الذي يجري 
لتمرير �صفقة القرن، واإذا كان لدى هذه الدول من خ�صية لإعالن موقفها الر�صمي من 

»�صفقة القرن« اأو �صفقة ترامب؟ وماذا ب�صاأن اللجنة الرباعية؟

■ ■ اأعلنت يف عديد من العوا�صم، ومنها مو�صكو، ويف اأكرث من موؤمتر �صحايف 
يف 2017 وخالل 2018، »اأن اللجنة الرباعية يف حالة موت �رشيري منذ ولدتها 
يف ني�صان)ابريل( 2003، والآن مر اأكرث من 15 �صنة دون جدوى، لأن ال�صيا�صات 
يف  وفعاليتها«.  وم�صمونها  جوهرها  من  الدولية  الرباعية  واأفرغت  احتوت  الأمريكية 
مو�صكو ويف لقاء يل مع م�صوؤويل اخلارجية الرو�صية، وموؤ�ص�صات رو�صية اأخرى، اأعلنت 
الدول  رعاية  حتت  الدويل  )املوؤمتر  جديدة  بقرارات  املتحدة  الأمم  اىل  العودة  ب�رضورة 
اخلم�ض دائمة الع�صوية يف جمل�ض الأمن الدويل، وقطع الطريق على الإنفراد الأمريكي، 
واإقرار الع�صوية العاملة لدولة فل�صطني وعا�صمتها القد�ض، وحق العودة لالجئني، وطلب 
قوات من الأمم املتحدة حلماية اأر�ض ودولة فل�صطني(، و�رضورة م�صاندتنا من قبل رو�صيا 

وال�صني وفرن�صا ودول �صديقة عديدة يف العامل.

■ هل ميكن الرهان على الدور الرو�صي املتعاظم باملنطقة، حتى فيما يتعلق بال�صاأن 



133

الفل�صطيني. وفد حما�س زار مو�صكو، هل هناك رغبة وقدرة لدى مو�صكو لأن تلعب 
الدور الذي كانت تلعبه يف املفاو�صات، نتيجة العالقات اجليدة مع خمتلف الأطراف، 

فيما يتعلق بال�صاأن الفل�صطيني، اإن كان اإ�رشائيل، م�رش، فل�صطني، الأردن؟

■ ■ يف مو�صكو، ويف مباحثات وفد اجلبهة الدميقراطية، وكنت يف عداد اأع�صائه، 
دعوت، وقد وافقت رو�صيا على ذلك، اىل �رضورة العودة اىل الأمم املتحدة، وعر�ض 
قرار جديد على اجلمعية العامة لالأمم املتحدة بق�صد عقد موؤمتر دويل لل�صالم، وحل ق�صايا 
ال�رضاع الفل�صطيني والعربي - الإ�رضائيلي وفقًا لقرارات ال�رضعية الدولية، وبرعاية الدول 
اخلم�س دائمة الع�صوية يف جمل�ض الأمن الدويل، فت�صبح الإدارة الأمريكية واحدًا من 
خم�صة، ولي�صت خم�صة على خم�صة، كما هو الواقع حتى الآن.. ولذلك نعلن من 
جديد اأن الإدارة الأمريكية ترف�س حتى الآن هذا كله، اإ�رشائيل ترف�س هذا كله، علينا 
اأن نعود اإىل الأمم املتحدة، والوقائع ت�صري اإىل اأن الأغلبية ال�صاحقة يف اجلمعية العامة لالأمم 
املتحدة، ويف جمل�ض الأمن )14 دولة(، اأدانت ال�صتيطان الإ�رضائيلي، فقط الوليات 
املتحدة وقفت �صد الإجماع يف مناق�صة الإ�صتيطان يف جمل�ض الأمن الدويل لذا اأقول اإن 
ال�رشاع مفتوح. ل ميكن جتاوز ال�صعب الفل�صطيني لنتوحد يف امليدان، والن�صال خللق 
وقائع على الأر�س، بتنفيذ قرارات الإجماع الوطني، ونوا�صل ن�صالنا ون�صتعيد وحدة 
حركتنا الوطنية على اأ�صا�ض الإ�صرتاتيجية الوطنية اجلامعة للحقوق الفل�صطينية، ونحميها 
الن�صبي الكامل، للرئا�صة، واملجل�ض الوطني  التمثيل  بالإنتخابات ال�صاملة، على قاعدة 
واملجل�ض الت�رضيعي، ونعيد بناء املوؤ�ص�صة الوطنية الفل�صطينية على اأ�ص�ض توافقية، ومبداأ 
ال�رضاكة الوطنية، باعتبارنا حركة حترر ل�صعب حتت الإحتالل والإ�صتعمار الإ�صتيطاين ■

2018/7/5
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احللول الدميقراطية الوطنية طريق اخلال�س

»ف�صائية الكوفية« الفل�صطينية
القاهرة

حوامتة  نايف  مع  الهواء  على  مبا�رس  حوار  الكوفية« يف  »ف�سائية 
الأمني العام للجبهة الدميقراطية لتحرير فل�سطني.

 

اجلبهة  يف  نظرتكم،  حول  منكم  اأ�صتو�صح  اأن  اأريد  �صيدي.  بكم  اأهاًل   ■
الدميقراطية، فيما يدور احلديث حوله الآن من تهدئة بني ف�صائل املقاومة يف قطاع غزة 

واإ�رشائيل، ما هو موقفكم حول ما يدور الآن؟

■ ■ يدور الآن البحث يف ثالث ق�صايا بالتوازي: الأوىل هي التهدئة، وبالتوازي 
رحاب  اإىل  والعودة  الإنق�صام  اإنهاء  والثانية  غزة،  قطاع  عن  احل�صار  رفع  ق�صية  معها 
الوحدة الوطنية، والثالثة اإنتخابات �صاملة ملجل�ض وطني جديد توحيدي بالتمثيل الن�صبي 

الكامل وانتخابات رئا�صية.
بالرعاية  ثنائية فتح وحما�ض  البحث الآن، بني  الثالث، هي مو�صوع  الق�صايا  هذه 
الدميقراطية،  فتح،  القاهرة:  يف  امل�رضية  بالرعاية  الفل�صطينية  الوفود  وبني  امل�رضية، 

ال�صعبية، حما�ض، اجلهاد.
التهدئة ميكن اأن تاأخذ جمراها الفعلي وفقًا لإتفاق 2014، الذي وقع بعد احلرب 
العدوانية الإ�رضائيلية على قطاع غزة. و�رشط هذا، لي�س فقط »التهدئة مقابل التهدئة«، 
ول »الق�صف مقابل الق�صف«، بل اإن التهدئة ت�صتدعي، بال�رضورة، فك احل�صار عن 
قطاع غزة، براً وبحراً وجواً. وفق اتفاق 2014. اأي فتح املعابر، واأن يفتح اأي�صًا معرب 
رفح ب�صكل دائم، واإيجاد احللول للق�صايا الكربى: الكهرباء، املاء، ال�رضف ال�صحي 
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وق�صايا الغذاء والدواء والبطالة بني �صفوف ال�صباب.
اأما التهدئة مقابل التهدئة فهذا ل يعني �صيئًا، لأنه ميكن اأن يتدهور الو�صع يف اأية 
حلظة. ت�صحيات »م�صريات العودة وك�رض احل�صار«، التي انطلقت يف 30 مار�ض)اآذار( 

2018 حتى يومنا، ت�صتدعي اإنهاء احل�صار الربي والبحري واجلوي.
ــــ  الفل�صطيني  الإنق�صام  اإنهاء  هي  بال�رضورة،  تبحث  التي  الثانية،  الق�صية 
التي وقعناها جميعًا  الإتفاقات  تطبيق  اإىل  الفل�صطيني، بني »فتح« و»حما�ض«، والعودة 
 ،2013 �صباط)فرباير(  واإتفاق   ،2011 اأيار)مايو(   4 اإتفاق  واآخرها  القاهرة،  يف 
واتفاق 2017/10/12، بني فتح وحما�ض، واتفاق احلوار الوطني ال�صامل يف القاهرة 

.)2017/11/22(
مرتبطة  لي�صت  بذاتها،  قائمة  ق�صية  وهي  الأ�رشى،  ق�صية  هي  الكربى  الق�صية 
و»اإنتخابات  املدمر«،  الإنق�صام  »اإنهاء  احل�صار«،  »ك�رض  »التهدئة«،  الثالث:  بالق�صايا 

برملانية ورئا�صية«.

■ ا�صمح يل اأن اأ�صاأل يف هذه النقطة. اأنت ذكرت باأن التوجه اأن تكون العودة 
اإىل اإتفاق التهدئة للعام 2014. اإذن مَل ال�رشورة لأن يجري العمل على اتفاق جديد 

الآن، وهنالك اإختالف يف نف�س الوقت؟

■ ■ هذا لي�س خارج اأطر م.ت.ف، بل هو على قاعدة وم�صتق من م.ت.ف. 
وكانت  امل�رشية،  وبالرعاية  فل�صطينية  وفود  اإطار خم�صة  مت يف  العام 2014  اإتفاق 
املفاو�صات غري مبا�رضة، من خالل غرفتني. فل�صطينية ت�صم القوى الفل�صطينية: فتح، 

واجلبهة الدميقراطية، و»حما�ض« و»اجلهاد« واجلبهة ال�صعبية. وغرفة اإ�رضائيلية باملقابل.
الإعتبار.  بعني  ناأخذها  اأن  بد  ل  امليدان  ويف  الأر�ض  على  تطورات  وقعت  الآن 
املق�صود اأن اتفاق 2014 مل يكن »تهدئة مقابل تهدئة«، و»الق�صف مقابل الق�صف«. 
نحن الآن اأمام اأكرث من 8 اأ�صهر من »م�صريات العودة وك�رض احل�صار« وعذابات �صعبنا 
يف قطاع غزة. اأكرث من 225 �صهيداً واأكرث من 19500 معطوب وجريح. ولذلك، 
اجلانبني.  على  املعابر  وفتح  احل�صار،  ك�رش  ب�رشورة  مرتبطًا  الهدوء  يكون  اأن  يجب 
وكذلك معرب رفح. ويرتتب على هذا حل الق�صايا املجتمعية والإقت�صادية. املباحثات 
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جتري ثنائيًا يف القاهرة، بني كل وفد فل�صطيني وبني القيادة امل�رضية على حدة. اأما اللقاء 
امل�صرتك اجلماعي، اأي الوطني العام للتوقيع على اتفاق، قد يتم التو�صل اإليه، وقد ل 
يتم، �صيكون بني هذه القوى اخلم�ض بالرعاية وال�صمانة امل�رضية، عندئذ يتم لقاء جماعي 
لكل الف�صائل الفل�صطينية مع القيادة امل�رضية، للبت والتوقيع على ما ميكن التو�صل اإليه، 
التزام الإحتالل، كما ح�صل  بال�صمانة امل�رضية والرعاية الدولية، حتى ل يتكرر عدم 

مع اتفاق 2014.

خ�صم  ويف  الفل�صطيني،  للجمهور  مكا�صفة  عدم  وكاأنها  تبدو  قد  حالة  هناك   ■
نقا�صه  يتم  اأمر  اأي  اأن  املفرت�س  من  ال�رشعيات،  وجتديد  ال�رشعيات  عن  احلديث 
ويرتبط بحياة املواطن الفل�صطيني، اأن ي�صتفتى على هذا الأمر، األ ترى اأن هناك تعتيمًا 
على ما يدور يف القاهرة، وهذا ل يف�رش ب�صكل جيد من جانب املواطن مبا يدور يف 

ال�صق ال�صيا�صي؟

�صعبنا  على  الإ�رضائيلي  العدو  �صنها  ثالث حروب،  عن  الآن  احلديث  يدور   ■ ■
يف قطاع غزة، وكلها يف زمن الأخ اأبو مازن وزمن ف�صائل م.ت.ف، واأي�صًا بزمن 
الأخوة يف »حما�ض« و»اجلهاد الإ�صالمي« و»الإنق�صام املدّمر« منذ 2007/6/14 حتى 
الآن، وبالتايل هذه احلروب الثالث )حرب 2008ــــ2009 وحرب 2012 وحرب 
2014(، توؤكد بالتجربة اأن »الهدوء مقابل الهدوء« غري م�صمون، ول تقبل به م�صريات 
العودة وك�رض احل�صار اإطالقًا. وثانيًا يجب اأن يفك احل�صار عن قطاع غزة بكل اأ�صكاله: 
فتح املعابر، وحل الق�صايا الإقت�صادية والإجتماعية على الأر�ض ويف امليدان. وثالثًا، 

يجب اأن يكون وا�صحًا ب�رضورة الربط بني التهدئة وبني فك احل�صار، وفتح املعابر.
ال�رشعي  املمثل  �صقف  حتت  ب�صاأنها  التفاو�ض  يتم  اأن  يجب  ال�صيا�صية  الق�صايا 
يتطلب  هذا  الفل�صطينية.  والقوى  الف�صائل  ائتالف  اأي  الفل�صطيني،  لل�صعب  والوحيد 
�رضورة البحث اجلاد يف اإنهاء الإنق�صام ونعود اإىل اإنتخابات �صاملة برملانية، اأي جمل�ض 
وطني فل�صطيني، ومبوجب نظام التمثيل الن�صبي الكامل، وكذلك جتديد بناء موؤ�ص�صات 
م.ت.ف املعنية بالق�صايا ال�صيا�صية. وبالتايل ل ربط بني ما يدور الآن من مباحثات يف 
القاهرة، وبني ال�صق ال�صيا�صي التهدئة و�رشوطها �صيء. وال�صق ال�صيا�صي �صيء اآخر. 
الربي والبحري واجلوي والإقت�صادي  التهدئة مقابل فك احل�صار  يتناول  ما يدور الآن 
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التي ذكرناها  بالإتفاقات  عماًل  الإنق�صام  لإنهاء  الف�صائل  بني  ومباحثات  والإجتماعي، 
)يف م�صار هذا الكتاب(، كما لتهدئة الأو�صاع يف امليدان وفق اتفاق 2014، والأخذ 

بالعتبار النتائج التي اأفرزتها تطورات م�صريات العودة وفك احل�صار يف قطاع غزة.

 ■ ما ال�صامن اأمام القوى الفل�صطينية حتى ل تعاود اإ�رشائيل الّكرة مرة اأخرى، 
املفاو�س  يعيد  الوجهة: هل  بنف�س ذات  ول تفي بهذه الإلتزامات؟. و�صوؤايل الآخر 

الفل�صطيني الآن التفاو�س على ما كان م�صتحقًا قبل ع�رشات ال�صنوات؟

■ ■ من جديد. بالن�صبة للنقطة الأوىل: ل توجد �صمانات مطلقًا على يد حكومة 
نتنياهو واليمني املتطرف التو�صعي ال�صتعماري الإ�رشائيلي. يجب اأن تتوفر ال�صمانات 
اأوًل على يد الراعي امل�رضي. وثانيًا اأن يلقى الإتفاق اإحت�صانًا دوليًا يف اإطار املوؤ�ص�صات 
الدولية، اأي يت�صكل و�صع م�رضي ودويل، ي�صمن الإلتزام والعمل مبوجب الإتفاق. ل 
بد اإىل جانب ال�صمانات امل�رضية، من �صمانات دولية يف اإطار جمل�ض الأمن الدويل. هذا 
جانب. يف اجلانب الآخر، تطور الو�صع القائم على امتداد ال�صنوات املا�صية باحلروب 
الثالث، ومل يعد كافيًا »الهدوء مقابل الهدوء« ول »الق�صف مقابل الق�صف«، بل يجب 

ك�رض احل�صار واإنهاوؤه وفتح املعابر كما اأو�صحت �صابقًا.

■ ما هي العقبة التي تقف اليوم اأمام الإعالن النهائي، هل هناك اأي عقبات؟

■ ■ نعم. ل زالت هناك ق�صايا عالقة ب�صعوبة، لأن العدو الإ�رضائيلي ي�صع �رشوطًا 
للو�صول اىل حل، وكل هذه احللول بال�رشورة موؤقتة. احلل احلقيقي هو مبفاو�صات 
�صيا�صية، مبوجب قرار ي�صدر عن اجلمعية العامة لالأمم املتحدة حلل ق�صايا ال�رضاع الفل�صطيني 
والإ�رضائيلي، مبرجعية قرارات ال�رضعية الدولية )الأمم املتحدة(، ورعاية الدول اخلم�ض 
دائمة الع�صوية يف جمل�ض الأمن الدويل، بدياًل عن الإنفراد الأمريكي. مرة اأخرى احلل 
ال�صيا�صي غري مرئي، ورمبا ياأخذ وقتًا طوياًل، لأن العدو الإ�رشائيلي ل يريد حاًل �صيا�صيًا 
مبوجب قرارات ال�رضعية الدولية. ول حاًل �صيا�صيًا باإطار موؤمتر دويل برعاية الأمم املتحدة 
مبرجعية قرارات ال�رضعية الدولية، ول يريد رعاية الدول اخلم�س دائمة الع�صوية. يريد 
الإنفراد الأمريكي. ويعول على �صيا�صة ترامب - نتنياهو بتنفيذ »�صفقة القرن« خطوة 
خطوة، كما هو جاري الآن، ترامب و)اإدارته( منحاز للعدو الإ�رضائيلي والدليل على 
ذلك ال�صمت الكامل عن تغول الإ�صتيطان وزحفه والتو�صع الذي ل يتوقف منذ حلظة 
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التمويل عن  بالقد�ض عا�صمة لإ�رضائيل، وقطع  الآن. والعرتاف  ترامب حتى  جميء 
وكالة »الأونروا«. من جديد اإن احلل ال�صيا�صي لي�ض قريبًا، علينا جميعًا )ف�صائل وقوى 
ملنظمة  الوطني  واملجل�س  املركزيني  املجل�صني  قرارات  بتنفيذ  الوقائع  خلق  وتيارات( 

التحرير يف امليدان، وقرارات الإجماع الوطني.
وبنف�ض الوقت اإن اإنهاء الإنق�صام مرتبط اأي�صًا، باإعادة الو�صع الطبيعي للعالقة بني 
قطاع غزة و ال�صفة الفل�صطينية، بالإ�صافة لتوحيد اجلهد الن�صايل مع �صعبنا الفل�صطيني 
اإنهاء  يف القد�س املحتلة عام 1967. هذا طريقه احلقيقي والعملي، كما قلت، هو 

الإنق�صام، بحكومة وحدة وطنية �صاملة، قررناها باحلوار الوطني ال�صامل.

اتفاق على  اليوم من  ما يحدث  اأن  ال�صلطة، يف  تقوله  ما  ما هو ردكم على   ■  
مو�صوع التهدئة يف غزة، هو تنفيذ، ب�صكل اأو باآخر، ل�صفقة القرن يف املنطقة؟

■ ■ ل عالقة لهذا »ب�صفقة الع�رش«. ما يحدث يف غزة مطروح منذ مدة طويلة على 
يد ف�صائل م.ت.ف، ومبكوناتها و�صيغتها الإئتالفية. مطروح على فريقي الإنق�صام، 
ومطروح اأي�صًا يف اليومي على الأر�ض ويف امليدان على يد �صعبنا، وعلى يد كل القوى 
يد  على  خطوة  خطوة  الآن  تنفيذها  يجري  الع�رش«  »�صفقة  وبالتايل  غزة،  قطاع  يف 
ترامب ويد حكومة اليمني واليمني املتطرف الإ�رضائيلي. والدليل على ذلك الإ�صتيطان 
ترامب  البائ�ض والذي عار�صناه ول زلنا نعار�صه.  اأو�صلو  اتفاق  املتوا�صل الآن يف ظل 
تنفيذ  اإليها. هذا  بالده  �صفارة  ونقل  عا�صمة لإ�رضائيل،  بالقد�ض  الإعرتاف  اأقدم على 
ل�صفقة الع�رض. بالتايل من يقولون اإن »�صفقة الع�رش« قد ماتت خمطئون، لأن عليهم 
اأن يروا ماذا يجري فعليًا على الأر�ض، ويف امليدان، وما يجري دوليًا. كذلك احلال 
ما يجري من �صغوط اأمريكية والتي ل تتوقف، على كل الأو�صاع بال�رضق الأو�صط، 
واأده  من  نتمكن  وحتى  بالكامل،  نرف�صه  ما  هذا  الع�رض«.  »�صفقة  ا�صتثمار  اأجل  من 
ما  الع�رض«.  »�صفقة  ندين  اأن  فقط  ولي�ض  عملية،  خطوات  نخطو  اأن  علينا  بالكامل، 
يجري من خطوات عملية على يد حكومة نتنياهو وترامب، علينا مواجهتها باأن نخطو 

اخلطوات التي قررناها باملجل�س املركزي لـ م.ت.ف، ويف املجل�س الوطني.
حماربة  يريد  من  العامل:  يف  وال�صدقاء  العربية  وال�صعوب  ولكم،  ل�صعبنا،  اأقول 
»�صفقة الع�رش«، عليه اأن يربط القول بالعمل، اأي اأن يقول ل »ل�صفقة الع�رش«، وبنف�س 
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املجل�س  دورتي  قرارات  بتنفيذ  امليدان،  ويف  الأر�س  على  عليه  مبا  يقوم  اأن  الوقت 
التحرير، ونذهب اىل الأمم املتحدة، نطالب  املركزي ودورة املجل�س الوطني ملنظمة 
بقوات دولية حلماية �صعبنا يف الأر�ض املحتلة، وكذلك، ندعو لقرار جديد يف اجلمعية 
العامة لالأمم املتحدة، لعقد موؤمتر دويل حلل ال�رضاع الفل�صطيني - الإ�رضائيلي، مبوجب 
الع�صوية مبجل�ض الأمن  الدول اخلم�ض الكربى دائمة  الدولية، ورعاية  ال�رضعية  قرارات 
الدويل، ونتقدم مب�رضوع قرار جديد يف الأمم املتحدة، »الإعرتاف بفل�صطني دولة ع�صواً 

عاماًل كامل الع�صوية يف الأمم املتحدة واملجتمع الدويل« ■

2018/11/19
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»اآخر العظماء الفل�سطينيني«

مو�صكو – داريا ميتنا
راديو »�صدى مو�صكو« و»املوؤمتر ال�صحفي«

ال�صفحة اللكرتونية
�سدى  »راديو  ن�رس  الفل�سطينيني«،  العظماء  »اآخر  عنوان،  ■ حتت 
تقريرًا   ،2017/3/24 يف  الإلكرتونية،  �سفحتها  على  مو�سكو«، 
نايف  ميتنا«، حول موؤمتر �سحفي عقده  الرو�سية »داريا  لل�سحيفة 
يف  فل�سطني،  لتحرير  الدميقراطية  للجبهة  العام  الأمني  حوامتة، 
ختام زيارة له اإىل العا�سمة الرو�سية، مو�سكو، التقى خاللها كبار 
امل�سوؤولني يف اخلارجية الرو�سية، ويف الدوما، والأحزاب ومراكز 
البحث والدرا�سات. وعقد لقاء مو�سعًا مع اأبناء اجلاليات الفل�سطينية 

والعربية، مب�ساركة �سفارة فل�سطني.

كتبت ميتنا تقول:
»على مدار فرتة متوا�صلة، وعلى مدى اأكرث من �صاعتني ون�صف ال�صاعة، وبح�صور 
نايف  اأمامنا، يف موؤمتر �صحفي،  �صفري فل�صطني يف مو�صكو عبد احلفيظ نوفل، ظهر 
حوامتة الأمني العام للجبهة الدميقراطية لتحرير فل�صطني. قدم لنا فيه حتلياًل �صاماًل للق�صية 
�صحفيني  من  احل�صور  اأ�صئلة  عن  واأجاب  الأو�صط،  ال�رشق  ولأو�صاع  الفل�صطينية 

ومراقبني.
حوامتة، زعيم لأحد الف�صائل الرئي�صية للمقاومة الفل�صطينية. قدم اإىل مو�صكو بدعوة 
بوتني  للرئي�س  اخلا�س  املمثل  مع  مباحثات  اأجرى خاللها  بالدنا،  خارجية  وزارة  من 
التقى  كما  بوغدانوف،  ميخائيل  اخلارجية،  وزير  ونائب  الأو�صط،  ال�رشق  ملنطقة 
املجل�س  واأع�صاء  الدوما،  ونواب  الربملانية،  الأحزاب  قادة  مع  مباحثات  واأجرى 

الفيدرايل.

فل�سطني بعيون رو�سية
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�صماء  يف  ملع  الفل�صطينيني،  العظماء  اآخر  الفل�صطينية،  املقاومة  اأ�صطورة  حوامتة، 
الفل�صطيني، يبدو على الدوام مبظهر رائع، وحالة متوقدة. يف لهجته  الن�صال الوطني 
الإحتالل  وجه  يف  احلايل،  الواقع  على  انتفا�صة  لإطالق  ملحة  دعوة  كالمه  ونربة 
موهبة  وميتلك  الزمن،  من  قرن  ن�صف  من  لأكرث  ن�صالية  جتارب  يختزن  الإ�رضائيلي. 

اأ�رضت احلا�رضين وامل�صتمعني، على غرار موهبة القادة الكبار.
حتدث اإلينا ملدة �صاعتني ون�صف ال�صاعة، وكان ميكن اأن ميتد احلديث واحلوار لفرتة 

اأطول، لول اأن الوقت املحدد للموؤمتر ال�صحفي قد انتهى.
اأ�صهب حوامتة يف ال�رشح والتحليل، ولك اأن تتخيل ما عاناه املرتجم، من العربية 
اإىل الرو�صية، وهو يحاول اللحاق بالأفكار املتدفقة يف حديث حوامتة، بكل ما حملته 
من معلومات، واأ�صماء، واألقاب ل�صخ�صيات �صيا�صية، اأتى حوامتة على ذكرها، واأرقام 
وقرارات الأمم املتحدة، وتفا�صيل كثرية، وردت يف حديثه، جنح املرتجم الفوري اأن 

يلم بها ويعيد �رضدها اأمامنا، ب�صعوبة جمة.
على  م�صى  قد  يكون  العام)2017(،  هذا  اأنه يف  اإىل  اأ�صار حوامتة، يف حديثه، 
ن�صال  مقابل  قرن،  ن�صف  غزة  وقطاع  الغربية  وال�صفة  للقد�ض  الإ�رضائيلي  الإحتالل 
بالإ�صتقالل  والفوز  فل�صطني،  ل�صعب  امل�رضوعة  الوطنية  احلقوق  اأجل  من  يتوقف،  مل 
ال�صعيد  على  الفرتة،  هذه  خالل  الوطني  الن�صال  حققه  عما  حتدث  كما  والعودة. 
ال�صيا�صي، والدبلوما�صي، مبا يف ذلك قبول دولة فل�صطني ع�صواً مراقبًا يف اجلمعية العامة 
لالأمم املتحدة، يف نهاية العام 2012، حني اإعرتفت 138  دولة بالدولة الفل�صطينية، 
وعا�صمتها القد�ض ال�رضقية على حدود 4 حزيران 67، وبحل ق�صية الالجئني الفل�صطينيني 
مبوجب القرار الأممي رقم 194، بالعودة اإىل الديار واملمتلكات التي هجروا منها منذ 

العام 1948.
وحمل حوامتة الوليات املتحدة، وعداءها ال�صافر ل�صعب فل�صطني، م�صوؤولية اإف�صال 
اأن  واأو�صح  العاملة،  الع�صوية  فل�صطني  دولة  منح  على  للموافقة  الدويل  الأمن  جمل�ض 

رو�صيا وال�صني �صوتتا اإىل جانب القرار.
واأو�صح لنا حوامتة، اأي�صًا، اأن من املكا�صب ال�صيا�صية والدبلوما�صية، التي حتققت 
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العام 2016  نهاية  �صوت يف  الدويل،  الأمن  اأن جمل�ض  الفل�صطينية،  الق�صية  ل�صالح 
والدعوة  الإ�رضائيلي،  الإ�صتيطان  اإدانة  يف  اأع�صائه،  باإجماع   ،2334 القرار  ل�صالح 
بها  وت�رضب  الدولية،  ال�رضعية  قرارات  تنتهك  مازالت  اإ�رضائيل  لكن  فوراً.  لوقفه 
عر�ض احلائط، حتى اإنها، وع�صية دخول ترامب البيت الأبي�ض، اأقرت بناء �صتة اآلف 
وحدة اإ�صتيطانية يف ال�صفة الغربية، دون اأن تلقى لومًا اأو معار�صة من اإدارة اأوباما، اأو 
اإدارة ترامب. كما حتدث حوامتة عن منو م�صطرد لنفوذ اللوبي ال�صهيوين يف الوليات 
املتحدة، مع جميء اإدارة ترامب، ما يعني اأن  الإ�صتيطان �صوف ي�صتمر دون تباطوؤ، 

بينما  يعاين 70 % من ال�صعب الفل�صطيني، حتت الإحتالل، من عذابات الفقر.
ما قاله حوامتة، عما حققته الق�صية الفل�صطينية من مكا�صب �صيا�صية ودبلوما�صية يف 
الأمم املتحدة، خطوات متقدمة، واإن ت�صويت الدول الكربى يف جمل�ض الأمن الدويل 
ت�صويت  اأن  الفل�صطينية. كما  للق�صية  املتحدة( �صيء مهم  للوليات  �صلبي  )مع موقف 
138 دولة، من اأ�صل 180 يف اجلمعية العامة، ل�صالح ع�صوية فل�صطني املراقبة، اأمر 
مهم. ومع ذلك بدا حوامتة غا�صبًا ب�صدة على الوليات املتحدة وعلى كندا وت�صيكيا، 
ال�صعب  م�صالح  �صد  ت�صويتها  يف  املتحدة،  الوليات  ل�صغوط  خل�صوعها  وغريها، 
الأمم  قرارات  تنفيذ  تعطل  التي  هي  املتحدة  الوليات  مواقف  اأن  موؤكداً  الفل�صطيني، 

املتحدة، وتعمل على الدوام، حتى ل ت�صاب اإ�رضائيل بالعزلة الدولية.
الإحتالل،  الفل�صطيني حتت  ال�صعب  فيه  يعي�ض  الذي  الوقت  اأنه يف  واأ�صار حوامتة 
وت�صن فيه اإ�رضائيل حروبها على قطاع غزة )ثالثة حروب �صاملة(، فاإن الو�صع الفل�صطيني 
يعاين اإنق�صامًا داخليًا، بفعل الإنق�صام املدمر بني فتح وحما�ض، ما ي�صغل احلالة الفل�صطينية 
يف دورة من احلوارات الداخلية املتنقلة، من عا�صمة عربية اإىل اأخرى، دون الو�صول 

اإىل حل، يعيد توحيد اجلبهة الفل�صطينية الداخلية.
وعندما طلبت من زعيم اجلبهة الدميقراطية لتحرير فل�صطني، اأن ي�صخ�ض لنا، وب�صكل 
القوى  بني  النظر  وجهات  وتباين  الفل�صطينية،  الف�صائل  بني  اخلالفات  جوهر  كامل، 
اأنه يف 10- اأجاب  الفل�صطينية،  الدولة  قيام  ال�صيا�صي و�رضوط  ال�صيا�صية، حول احلل 
2017/1/11 انعقدت يف بريوت اللجنة التح�صريية للمجل�ض الوطني الفل�صطيني )14 
ف�صياًل( مبا يف ذلك حما�ض واجلهاد، ملناق�صة حالة الإنق�صام، وتو�صلت اإىل اتفاق على 
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ت�صكيل حكومة وحدة وطنية �صاملة، ي�صارك فيها اجلميع، حت�رض لإنتخابات دميقراطية 
ونزيهة، للخروج من الإنق�صام، واأعاد التاأكيد على ذلك احلوار الفل�صطيني- الفل�صطيني 
الذي احت�صنته مو�صكو. لكن هناك �صغوطًا عربية واإ�رضائيلية واأمريكية واإقليمية، عطلت 
جي�صون  اأن  حوامتة،  وذكر  املدمر.  الإنق�صام  على  واأبقت  احلكومة،  هذه  ت�صكيل 
غرينبالت، ممثل الوليات املتحدة اخلا�ض ب�صوؤون ال�رضاع الفل�صطيني الإ�رضائيلي، التقى 
التعاون  للتخلي عن  فيها  قا�صية، دعاه  اأبو مازن، ومار�ض عليه �صغوطًا  الرئي�ض  موؤخراً 
الرعاية  ثنائية حتت  مفاو�صات  اإجراء  على  م�رضاً  الفل�صطينية،  الق�صية  رو�صيا، حلل  مع 
املنفردة للوليات املتحدة، يف موؤمتر اإقليمي، بال �صالحيات، ت�صارك فيه، اإىل جانب 
اإ�رضائيل، بع�ض الدول العربية. لكن حوامتة، اأكد اأن هذا الإطار �صيف�صل كما ف�صلت 
املتحدة،  الأمم  ترعاه  دويل  موؤمتر  يف  هو  احلل  واأن  الزمن،  من  قرن  ربع  مفاو�صات 
مبوجب  حل،  اإىل  للو�صول  رو�صيا،  فيها  مبا  الكربى،  اخلم�ض  الدول  عليه  وت�رضف 

قرارات ال�رضعية الدولية.
اأن �صيا�صة الإعتماد على قرارات ال�رضعية الدولية، وحدها، دون  وراأى حوامتة، 
اأهدافه.  فل�صطني  ل�صعب  يحقق  لن  والإ�صتيطان،  الإحتالل  �صد  امليدان،  يف  الن�صال 
ق�صيا  اللذان  و338   242 القرار  ومنها  الدولية،  ال�رضعية  قرارات  تنتهك  فاإ�رضائيل 
بان�صحاب اإ�رضائيل من الأرا�صي العربية املحتلة حتى حدود 4 حزيران 67، ومنها القرار 
الذي  اإ�رضائيل، والقرار 194  اإىل جانب دولة  فل�صطينية  بقيام دولة  الذي ق�صى   181
ق�صى بعودة الالجئني الفل�صطينيني اإىل ديارهم يف الـ48. كما لحظ حوامتة اأن احلالة 
الفل�صطينية.  بالق�صية  الإهتمام  تراجع  اإىل  اأدى  ما  الداخلية،  باأو�صاعها  من�صغلة  العربية 
واأ�صاف: »تف�صلنا عن القمة العربية القادمة اأ�صابيع قليلة، دون اأن يعني هذا اأنها �صتغفل 
الق�صية الفل�صطينية متامًا«. وخل�ض حوامتة من هذا اإىل »�رضورة توحيد احلالة الفل�صطينية، 

د«. واإنهاء الإنق�صام وا�صتعادة الوحدة الداخلية والتوافق على برنامج وطني موحَّ
واأثناء الجابة على �صوؤايل، حول الإنق�صام الفل�صطيني، اأ�صار حوامتة اإىل اأن الإنق�صام 

قد ح�صل لأ�صباب وم�صالح فئوية اإجتماعية، �صيا�صية حزبية و�صخ�صية.
وعرب حوامتة عن ذلك، عندما قال اإن حما�ض فر�صت، يف العام 2007، بالقوة 
وعن طريق الإنقالب، �صلطتها يف قطاع غزة. ومن وجهة نظر حوامتة، فاإن حلما�ض 
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�صيا�صة ل تقبل بالإنتخابات والنظم والقيم الدميقراطية، ومنها رف�ض م�صاركة املراأة يف 
الإنتخابات والنقابات.. الخ وهي تتطلع اإىل اإعادة تركيب املجتمع، وفق نظم الإ�صالم 
ال�صيا�صي ويف عام 2007 حاولت حما�ض، اأن تفر�ض على قطاع غزة ما ا�صمته اأ�صلمة 
املجتمع. علمًا اأن الأغلبية من املجتمع الفل�صطيني هم مع الدولة الدميقراطية التعددية، 

ومع احلريات والعدالة الإجتماعية.
واملثال احلي على ذلك اأن حما�ض قبل اأ�صبوعني فقط، منعت الإحتفال يف غزة بيوم 

8 مار�ض، يوم املراأة العاملي، وعلى اإثر ذلك خرجت مظاهرات الإحتجاج الن�صائية.
تقدمية وليربالية، تقف دائما  الدميقراطية وف�صائل وقوى  اإن اجلبهة  وقال حوامتة، 
�صد الإنق�صام يف منظمة التحرير الفل�صطينية الإئتالفية، وهي مع حل اخلالفات ال�صيا�صية 
والإجتماعية بالعودة اإىل الإنتخابات الدميقراطية واحلرة. وقال »نحن �صعب يف مرحلة 
حترر وطني، نحتاج اىل وحدة اجلميع للخال�س من الإحتالل وا�صتعمار الإ�صتيطان، 
وبربنامج وطني دميقراطي موحد، يقوم على حق تقرير امل�صري ل�صعب فل�صطني، وبناء 
دولته امل�صتقلة على حدود 4 حزيران 1967، وعا�صمتها القد�ض ال�رضقية املحتلة، وحق 

الالجئني بالعودة وفق القرار الممي 194«.
وبقدر ما جرى احلديث عن حما�ض، فاإنني بالطبع انتظرت من حوامتة، بطريقة اأو 
باأخرى، اأن يتطرق اىل مو�صوع الإنزلق ب�صاأن م�صاركة حما�ض وفل�صطينيني اآخرين يف 
النزاع ال�صوري، فكان من الوا�صح اأنه ل يرغب يف الولوج اإىل هذا املو�صوع. ولكن اأنا 
ود. بودل�س فا�صيلفت�س، ع�صو اأكادميية العلوم الرو�صية ومن معهد الإ�صت�رضاق، رغم 

كل ذلك، اأ�رضينا اأن يو�صح اأو ينري لنا هذه امل�صاألة.
منظمة   97 وبن�صاط،  �صوريا،  يف  تعمل  الدويل،  املجتمع  اإح�صائيات  ح�صب 
�صيا�صية اإ�صالمية م�صلحة. وكانت حما�ض تتواجد منذ 12 عامًا على الأرا�صي ال�صورية 

حتى بداية 2011.
ال�صينمائي  املركز  اىل  وو�صلت  اأعمايل،  ملمار�صة  ذهبت  حوامتة،  مع  اللقاء  بعد 
الذي  بارفينيوف،  ليونيد  بال�صيد  اإ�صطدمت  للمركز  دخويل  وعند  الوثائقية.  لالأفالم 
حلقات  من  الثاين  فيلمه  عر�ض  التلفزيوين  النجم  هذا  النا�ض.  من  ح�صد  حوله  جتمع 

فل�سطني بعيون رو�سية



148

اأزمة امل�رشوع الوطني الفل�سطيني

»اليهود الرو�ض« )الفيلم الول عر�ض يف العام املا�صي(. وبفعل وفرة اليهود امل�صهورين 
واملوهوبني يف رو�صيا، فان امل�صل�صل ميكن اأن ي�صتمر يف حلقات عديدة. ويف قاعة املركز 
ال�صنيمائي لالأفالم الوثائقية، تواجدت كافة �رضائح املجتمع الرباين اليهودي)احلاخامات( 

ومن �صمنهم بورخ غورين ماخرون، من ال�صخ�صيات امل�صهورة.
بالتحية.  اأيدهم  رافعني  دا�صل«،  »مرحبا  بتحيتي،  قاموا  احلاخامات  راآين  عندما 

»كيف اأحوالك - كيف احلياة«؟
التقيت فيه  اأجبت  »عادي كل �صيء على ما يرام، وللتو جئت من موؤمتر �صحفي 

نايف حوامتة« ■

م�صهد �صامت – اأ�صدل ال�صتار

ترجمة د. مبارك مو�سى ـــ مو�سكو
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موؤلفات نايف حوامتة بالعربية 
واملرتجم منها اإىل الإنكليزية والإ�سبانية

1- اأزمة الثورة يف اجلنوب اليمني. دار الطليعة - بريوت، 1968.
2- حول اأزمة حركة املقاومة الفل�صطينية )حتليل وتوقعات( - دار الطليعة - بريوت - 

ت�رضين الثاين 1969.
3- املقاومة الفل�صطينية والأو�صاع العربية - دار الطليعة - بريوت 1969.

حوامتة  يحاور  اخلويل  )لطفي  امل�رضية  والطليعة  الدميقراطية  اجلبهة  بني  حوار   -4
.)1969/11/11

5- حملة اأيلول واملقاومة الفل�صطينية - درو�ض ونتائج - يف النقد الذاتي - دار الطليعة 
بريوت- ت�رضين الثاين 1970.

6- الو�صع الراهن ومهام حركة التحرر والتقدم العربية - العالم املركزي - بريوت 
- متوز 1979.

العالم   - العربية  التحرر  وحركة  الفل�صطينية  الثورة  ومهام  الراهنة،  الأو�صاع   -7
املركزي - بريوت - متوز  1980.

8- ما العمل بعد حرب ت�رضين لدحر احلل ال�صت�صالمي وانتزاع حق تقرير امل�صري - 
العالم املركزي- بريوت 1973.

الت�صفوي  الإ�صت�صالمي  احلل  اأجل دحر  من  الفل�صطينية -  للثورة  الراهنة  املهمات   -9
وانتزاع حق تقرير امل�صري- العالم املركزي - بريوت - كانون الثاين 1974.

10- لتتحد جميع القوى الثورية والوطنية - العالم املركزي- بريوت 1974.
11- احلكومة الثورية املوؤقتة - العالم املركزي- بريوت 1975.

العالم   - اليمينية  والتنازلت  الوطني  القرار  بني  الفل�صطينية  التحرير  منظمة   -12
املركزي - بريوت 1977.

بريوت  املركزي-  العالم  ديفيد -  بعد كامب  والعربية  الفل�صطينية  التطورات   -13
.1977
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 - ومهمات(  )وقائع  ديفيد  كامب  اتفاقات   - والفل�صطينية  العربية  التطورات   -14
العالم املركزي  1978.

15- نحو جمابهة حازمة لتفاقيات كامب ديفيد - نحو موقف موحد لـ م.ت.ف 
- العالم املركزي- بريوت  1979.

16- ما العمل بعد قمة عرب عمان؟ - العالم املركزي- بريوت 1981.
17- مهمات الثورة الفل�صطينية بعد غزو لبنان ومعركة بريوت - العالم املركزي - 

كانون الأول 1982.
18- ق�صايا الثورة الفل�صطينية واملرحلة اجلديدة - العالم املركزي  1983.

العالم   - حوامتة  نايف  مع  والعربية  الفل�صطينية  ال�صاخنة  الق�صايا  حول  حوار   -19
املركزي- �صباط )فرباير( 1985.

20- اأزمة منظمة التحرير الفل�صطينية - حتليل ونقد اجلذور واحللول- الإعالم املركزي  
1986 )عدة طبعات(.

الإعالم  التحرير-  منظمة  اأزمة  من  واخلروج  الفل�صطينية  الوطنية  الوحدة  يف   -21
املركزي  1986.

الإعالم   - النتفا�صة  لنت�صار  الن�صال  ومهمات  والتحالفات  الوحدة  �صيانة   -22
املركزي - اآذار 1988.

 - املناهل  ودار  دم�صق   - الكاتب  دار  الأوىل  الطبعة   - يتحدث  حوامتة  نايف   -23
بريوت 1977. الطبعة الثانية - دار اجلليل، عمان 1977. والطبعة الثالثة رام الله 

)فل�صطني( 1998.
ودار  دم�صق-  الأهايل-  دار  الأوىل-  الطبعة  املتوازن  الآخر  وال�صالم  اأو�صلو    -24
 .1999- – عمان  اجلليل  دار  عن  الثانية-  الطبعة   .1999- بريوت  بي�صان- 
الرابعة- الطبعة   .1999 – )فل�صطني(  الله-  رام  امل�صار-  – دار  الثالثة  الطبعة 
يف  طباعته  واأعيدت  الإنكليزية  اإىل  نقل   .2004 )م�رض(-  القاهرة  املحرو�صة- 

دم�صق، من�صورات الدار الوطنية اجلديدة.
25- اأبعد من اأو�صلو - فل�صطني اإىل اأين؟ الطبعة الأوىل- دار الأهايل- دم�صق وبي�صان 
- بريوت 2000. الطبعة الثانية - دار اجلليل  عمان  2000. الطبعة الثالثة - دار 
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املحرو�صة القاهرة - )م�رض( 2004.
26- النتفا�صة - ال�رضاع العربي الإ�رضائيلي اإىل اأين؟ حاوره عبد العال الباقوري- عبد 

القادر يا�صني، الدار الوطنية اجلديدة - دم�صق ودار فرات - بريوت 2001.
للطباعة  الأهايل  الأوىل-  الطبعة  اأين؟،  اإىل  – فل�صطني  ال�صتع�صاء  النتفا�صة   -27
والن�رض والتوزيع – دم�صق. ودار بي�صان للن�رض والتوزيع – بريوت 2005. الطبعة 
الثانية- دار اجلليل عمان)الأردن( 2005. والطبعة الثالثة - دار الرفاعي – القاهرة 
)م�رض( 2006. نقل اإىل الإنكليزية واأعيدت طباعته يف دم�صق. من�صورات الدار 

الوطنية اجلديدة.
الأوىل،  الطبعة  وتوقعات(،  )نقد  الكبري  النهو�ض  روؤيا   - العربي  الي�صار   -28
– بريوت  والتوزيع  للن�رض  وبي�صان  – دم�صق،  والتوزيع  والن�رض  للطباعة  الأهايل 
اجلليل  دار  الثالثة-  الطبعة  – غزة.  التجارية  الر�صالة  دار  الثانية-  الطبعة   .2009
 – لله  رام  امل�صار-  دار  الرابعة-  الطبعة  – عمان.  والدرا�صات  والأبحاث  للن�رض 
)فل�صطني(. الطبعة اخلام�صة- اجلزائر- دار "األف ورقة"، وال�صاد�صة على التوايل 
حزيران )يونيو(، ومتوز )يوليو( 2010 . الطبعة ال�صابعة – "بيان اليوم"- "الدار 
البي�صاء" 2010.  الطبعة الثامنة- "دار نقو�ض عربية" - تون�ض -  2010. الطبعة 
التا�صعة- "مركز عبادي للدرا�صات والن�رض" - �صنعاء- 2010. الطبعة العا�رضة- 
"دار امل�صار للن�رض" رام الله)فل�صطني( 2010. الطبعة احلادية ع�رض: "دار مدارك 
للن�رض" اخلرطوم- )ال�صودان( 2010. الطبعة الثانية ع�رض- "دار اجلريدة لل�صحافة 
وتوزيعه  طباعته  وتولت  الإ�صبانية  اإىل  نقل   .2010 والن�رض" – بغداد)العراق( 
كراكا�ض-  الفنزويلية-  العا�صمة  ملحافظة  التابعة  والتوزيع  للن�رض  الوطنية  املوؤ�ص�صة 

يف ت�رضين الثاين)نوفمرب(2012.
اجلديدة-  الوطنية  الدار  الأوىل-  – الطبعة  العا�صفة  عني  يف  العربية  الأزمات   -29
لل�صحافة  الهايل   - الثانية  الطبعة   .2013  – الفرات-بريوت  ودار  دم�صق، 
– غزة  التجارية  الر�صالة  دار  الثالثة-  الطبعة  )الأردن( 2013.  – عمان  والن�رض 
)فل�صطني(2013. الطبعة الرابعة - دار نقو�ض عربية – تون�ض- 2013. الطبعة 
الثقافة اجلديدة – القاهرة )م�رض(2013. الطبعة ال�صاد�صة - دار  اخلام�صة - دار 
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امل�صار رام الله – )فل�صطني(2013. الطبعة ال�صابعة- دار ال�صباح اجلديد – بغداد 
)العراق( 2013.

30- "رحلة يف الذاكرة" - الطبعة الأوىل- عن الدار الوطنية اجلديدة- دم�صق و»دار 
الفرات للن�رض والتوزيع – بريوت، و�رضكة دار التقدم العربي لل�صحافة والطباعة 
لالإعالم.  احلرية  مركز  الثانية-  الطبعة   .2014  - )لبنان(  بريوت   – والن�رض 
غزة)فل�صطني(- ت�رضين الثاين)نوفمرب(- 2014. الطبعة الثالثة- دار امل�صار للن�رض 
الرابعة- دار جريدة  الطبعة  الثاين)يناير( 2015.  الله )فل�صطني(- كانون  – رام 
الأهايل – عمان )الأردن(- كانون الثاين )يناير( 2015. الطبعة اخلام�صة- دار 
الإ�صبانية  اإىل  نقل  ني�صان)اأبريل( 2015.  – )م�رض(-  – القاهرة  الثقافة اجلديدة 

واأعيدت طباعته يف العا�صمة الفنزويلية – كاراكا�ض.
الدار  الأوىل-  الطبعة  وا�صتع�صاءات".  " م�صارات  تكتمل  العربية مل  الثورات   -31
دار  و�رضكة  – بريوت،  والتوزيع  للن�رض  الفرات  ودار  دم�صق  اجلديدة-  الوطنية 
الطبعة   .2015 اأيار)مايو(  بريوت   – والن�رض  والطباعة  لل�صحافة  العربي  التقدم 
الطبعة  حزيران)يونيو(- 2015.  غزة)فل�صطني(  لالإعالم،  احلرية  مركز  الثانية- 
 .2015- )يونيو(  حزيران  )فل�صطني(،  الله  رام   – للن�رض  امل�صار  دار  الثالثة- 
الطبعة الرابعة- دار جريدة الأهايل – عمان )الأردن( اأيار)مايو( -2015. الطبعة 

اخلام�صة- دار الثقافة اجلديدة- القاهرة- 2015.
32- النتفا�صة الثالثة "�صيا�صة ال�صالح و�صالح ال�صيا�صة" دار الثقافة اجلديدة- القاهرة  

.2015
 – للتوثيق واملعلومات  الفل�صطيني  33- »ق�صايا وحوارات فكرية و�صيا�صية« - املركز 

كانون ثاين)يناير(- 2018. 
وله العديد من مقدمات الكتب حول الثورة الفل�صطينية والواقع الفل�صطيني يف منعطفاته 

الكربى عرب مراحل ال�رضاع.
كما له العديد من احلوارات واللقاءات املبا�رضة املرتجمة اإىل لغات عاملية عدة ■


