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  )2مساهمة (

  الرحيم ملوح: عبد
  ،أنا قلق جداً من طريقة إعالن الهدنة
  ويجب االتفاق على استراتيجيا عمل

  وقيادة وطنية موحدة
 يجري احلديث عن دولة فلسطينية حمدودة السيادة، ما رأيكم يف مثل هذه الدولة؟  
إن الدولة املستقلة كاملة السيادة مسألة حياة ومصير، وضرورة وطنية واقتصادية  

وســـــــياســـــــية واجتماعية للشـــــــعب الفلســـــــطيني، وإطار ناظم لتطوره احلضـــــــاري والثقايف 
وتقرير املصــير يف كيان ســياســي مســتقل. وكونها مســألة مصــير فهي ليســت خياراً من 

ادته السـياسـية الصـرفة وتضـحياته، على خيارات أُخرى. وقد فرض شـعبنا، بكفاحه وإر
اجملتمع الدويل، ويف مقدمه أميركا وإســـــــــــرائيل، االعتراف بحقه يف الدولة املســـــــــــتقلة، 
وأوصـــــــــــلــــه إىل إدراك أن ال أمن وال اســـــــــــتقرار وال ســـــــــــالم يف املنطقــــة من دون القبول 

ت واالعتراف بهذا احلق للشـــــــــــعب الفلســـــــــــطيني. وما ورد يف خريطة الطريق عن دولة ذا
حدود موقتة وســـــــــــيادة حمدودة ال يعدو كونه حماولة مكشـــــــــــوفة لاللتفاف على هدف 
إقامة دولة فلســـطين املســـتقلة كاملة الســـيادة، وعاصـــمتها القدس، على كامل األراضـــي 

. بكلمات أُخرى: مل يســــبق يف التاريخ الســــياســــي إقامة دولة بحدود 1967احملتلة ســــنة 
اضـــــل بمختلف الوســـــائل لتجســـــيد اســـــتقالله فوق موقتة، أو بحدود جزئية. إن شـــــعبنا ين

أرضــــــــه، وال يحتاج إىل اســــــــتمرار جتارب عقيمة جديدة. وما ورد يف خريطة الطريق عن 
الدولة احملدودة السيادة ما هو إالّ مسمى جديد للحكم اإلداري حتت السيطرة االحتاللية 

 خالل الســنواتاإلســرائيلية، ووصــفة لتجديد الصــراع بأشــكال وأســاليب أعنف مما جرى 
  الثالث املاضية.

                                           

)(  التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية ونائب األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير  عضو اللجنة
 فلسطين، وهو معتقل حالياً يف سجن جمدّو العسكري.
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لقد أقر اجملتمع الدويل حقنا الشـــرعي يف تقرير املصـــير، ويف إنهاء االحتالل، ويف 
إقامة دولة فلســــــــطينية مســــــــتقلة. ومن أجل الوصــــــــول إىل هذا الهدف يجب االنطالق من 
نقطة البداية الصـــحيحة، وهي إنهاء االحتالل بكل أشـــكال وجوده اســـتناداً إىل الشـــرعية 

وعاصــمتها  1967الدولية وقراراتها، وإقامة دولة فلســطين املســتقلة ضــمن حدود ســنة 
القدس، وعدم الدخول جمدداً يف مســـــــتنقع احللول اجلزئية أو االنتقالية أو التدريجية، أو 
نظريــة اخلطوة خطوة، وغير ذلــك من األســــــــــــاليــب والوســــــــــــائــل التي تمــت جتربتهــا وثبــت 

  ل استند إليها خللق أمر واقع احتاليل جديد.[فشلها ووقوعها]. بل إن االحتال
إن اخلطوة املهمة ذات األولوية التي على الهيئات الوطنية الفلســــــطينية مناقشــــــتها 
واتخاذ القرار بشـــــأنها هي إعالن جتســـــيد دولة فلســـــطين املســـــتقلة وعاصـــــمتها القدس، 

اجملتمع ، ودعوة 1967وبســــط ســــيادتها على كامل األراضــــي الفلســــطينية احملتلة ســــنة 
  الدويل إىل االعتراف بها، ودعم النضال الشعبي الفلسطيني إلنهاء االحتالل عنها.

  هــل جــاءت الهــدنــة، يف اعتقــادكم، نتيجــة ضـــــــــــغوط أميركيــة على حممود عبــاس، أم
نتيجــة قنــاعــة القوى بــأن اخليــار العســــــــــكري مل يعــد جمــديــاً يف ظــل التغيرات اإلقليميــة 

  ل العراق؟والدولية، وخصوصاً بعد احتال
أســــاليب النضــــال ليســــت مقدســــة، ويجب أالّ ينظر إليها كذلك. فتغيير أســــاليب النضــــال  

وتنويعها وإحالل شــكل حمل آخر يجب أن تخضــع ملقتضــيات البرنامج الســياســي، ويف 
هذا اإلطار تأتي قضــــــــــية الهدنة إذا جاز تســــــــــميتها كذلك. فهي جزئية صــــــــــغيرة يف هذه 

ملتصـــــــــــارعة عبر التاريخ كله. ويف احلالة العينية العملية، وتم اللجوء إليها بين القوى ا
الفلســـــــــــطينية، أقول بداية إنني قلق جداً من الطريقة التي تم بها إعالن الهدنة، أي بناء 
على قرار كــل فصـــــــــــيــل فلســـــــــــطيني على حــدة. إن احلــاجــة إىل ترتيــب الوضـــــــــــع الــداخلي 

دارة نية موحدة إلالفلسطيني، واالتفاق على رؤية واستراتيجيا عمل، وتشكيل قيادة وط
الصـــــــــــراع بكل أشـــــــــــكاله وأدواته مع االحتالل، ملحة أكثر من أي وقت مضـــــــــــى. ومل يعد 
مقبوالً اســـــــــــتمرار احلال على ما هو عليه يف الوقت الذي ضـــــــــــحى الشـــــــــــعب الفلســـــــــــطيني 
بالكثير من دمه ومســـتقبله وأرضـــه. إن الطريقة التي تم بها إعالن الهدنة تضـــعف قدرة 

توظيف هذا املوقف بما يرتقي إىل مســتوى الهدنة بين إســرائيل  الطرف الفلســطيني على
بعد أن وافق عليها اجلميع يف نهاية املطاف كل بلغته ولهجته  1996وحزب الله ســـــنة 
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  وتفسيراته.
أّما املوافقة على الهدنة فقد جاءت، من ناحية، نتيجة إدراك خمتلف القوى، ومن 

غيرات التي طرأت على الوضع الفلسطيني بعد مواقعها السياسية املتعددة، خلطورة املت
، ومن ثم 2001)، واندالع االنتفاضــــــــــة، وأحداث أيلول/ســــــــــبتمبر 2فشــــــــــل كامب ديفيد (

السماح لشارون باجتياح مناطق السلطة الفلسطينية وضربها وحماصرة عرفات، إلخ، 
ى ومن ناحية أُخرى، نتيجة الضــــغوط املباشــــرة والســــياســــية على حكومة أبو مازن وعل

  القوى الفلسطينية بمختلف اجتاهاتها.
وفيما يتعلق بأســـــلوب املقاومة املســـــلحة فهذا حق مشـــــروع للشـــــعوب الواقعة حتت 
االحتالل كفلتــه الشـــــــــــرعيــة الــدوليــة. والهــدنــة مل توقف العمــل العســـــــــــكري وإنمــا عطلــت 
اســـــتعماله موقتاً ويمكن العودة إليه يف أي وقت إذا اســـــتمر وجود االحتالل وســـــياســـــاته 
وممارســـاته، وهو وســـيلة من وســـائل كثيرة، وقيادة العمل الوطني الفلســـطيني هي التي 
حتدد متى عليها العودة إليه، وما هو الوقت والظرف الســـــــــــياســـــــــــي الذي يســـــــــــتدعي ذلك. 
وعليها، يف الوقت ذاته، أن تطور أســـاليب املقاومة الســـياســـية واجلماهيرية األُخرى يف 

  أثناء الهدنة وبعدها.
  املرجعية الفلسطينية املطلوبة يف ظل املرجعيات القائمة، مرجعيات منظمة ما هي

التحرير الفلســـطينية، اللجنة التنفيذية واجمللس املركزي واجمللس الوطني، ومرجعيات 
  ؟"فتح" السلطة، احلكومة واجمللس التشريعي ورئيس السلطة واللجنة املركزية لـ

مناطق وجوده، املعترف بها وطنياً ودوليًا،  املرجعية الوحيدة للشعب الفلسطيني بكل
وحــــاملــــة رايتــــه وأهــــدافــــه يف تقرير املصـــــــــــير والــــدولــــة والعودة، هي منظمــــة التحرير 
الفلســـطينية، وســـتبقى كذلك حتى قيام دولة فلســـطين املســـتقلة وعاصـــمتها القدس. وال 

كل إمكانه أن يش أعتقد أن هناك اجتاهاً سياسياً أو فكرياً، أو تنظيماً سياسياً بعينه، يف
مرجعية بديلة قبل قيام الدولة املســـــــــــتقلة. وقد جرت عدة حماوالت إليجاد بدائل من 
املنظمة، أو إلضـــعافها عن طريق اســـتبدالها، ووقفت خلف هذه احملاوالت جهات كثيرة 
عربية ودولية، واســـــتندت إىل أطراف فلســـــطينية، لكنها مل تنجح يف اســـــتبدالها، مع أنها 

فها، وخصـــــوصـــــاً يف العقد األخير. وال أعتقد أن هناك مصـــــلحة وطنية جنحت يف إضـــــعا
فلســـــطينية يف إضـــــعاف منظمة التحرير الفلســـــطينية أو إيجاد بدائل منها، ألن هذا يقود 
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إىل تمزيق وحدة الكيان الســــياســــي للشــــعب الفلســــطيني وتفتيته، مع ما يترتب على ذلك 
فــه، ووحــدة قضـــــــــــيتــه يف الوطن من نتــائج كــارثيــة على وحــدة الشـــــــــــعــب، أو وحــدة أهــدا

  والشتات.
املنظمة تمثل الكيان الســــــــــياســــــــــي للشــــــــــعب، واإلطار الناظم لقواه. والضــــــــــعف الذي 
تعانيه مؤســــــســــــات منظمة التحرير الفلســــــطينية، وتراجع دورها كمرجعية يف الســــــنوات 
األخيرة، يعودان لعاملين: األول، خارجي يقوم على حماولة إضعافها من أجل إرغامها 

القبول بالشـــــــروط املفروضـــــــة عليها لتســـــــوية القضـــــــية الفلســـــــطينية؛ الثاين، داخلي على 
ناجم عن اعتقاد البعض يف قيادة الســلطة الفلســطينية أن قيام الســلطة ســيقود مباشــرة 
إىل إقامة الدولة، وبالتايل مل يعد هناك حاجة إىل املنظمة، ويرى يف إضــــــــــعافها تقوية 

ر اإلســــــالمي يرى أن إضــــــعافها يفتح الطريق أمامه للســــــلطة على حســــــابها، كما أن التيا
إىل ذاتها باعتبارها املســـؤولة  "فتح"كبديل ســـياســـي منها. ويف الوقت ذاته تنظر قيادة 

عن املشــــــروع الوطني الفلســــــطيني، وتصــــــر على الســــــيطرة على مؤســــــســــــات اتخاذ القرار 
ان بمختلف الطرق، وهــــذا مــــا أضـــــــــــعف مرجعيــــة املنظمــــة ودورهــــا. وليس هنــــاك إمكــــ

ملرجعيـــة بـــديلـــة من منظمـــة التحرير يف مرحلـــة التحرر الوطني الفلســـــــــــطيني، والقيـــام 
بــدورهــا كمرجعيــة فعليــة يتطلــب إعــادة بنــاء مؤســـــــــــســــــــــــاتهــا (اجمللس الوطني واجمللس 
املركزي واللجنــــة التنفيــــذيــــة) على أســـــــــــس ديمقراطيــــة حقيقيــــة الســـــــــــتيعــــاب التطورات 

 أن تتوفر األوضـــاع املالئمة إلعادة بناء الســـياســـية والبنيوية للشـــعب الفلســـطيني. وإىل
مؤســــــســــــات املنظمة على أســــــس انتخابية ديمقراطية يتحتم االتفاق على تشــــــكيل قيادة 
وطنية موقتة يشـارك فيها ممثلون عن القوى السـياسـية والفعاليات االجتماعية للشـعب 

، حيث لالفلســـطيني يف الوطن والشـــتات. تمتلك الســـاحة الفلســـطينية خبرة يف هذا اجملا
جلأت يف أوقات معينة إىل ما ســــــــــمي القيادة الفلســــــــــطينية التي يشــــــــــارك فيها أعضــــــــــاء 
اللجنة التنفيذية للمنظمة ورئاســــة اجمللس الوطني واألمناء العامون للفصــــائل وبعض 
الشــــــخصــــــيات الفاعلة، وتأخذ قراراتها بالتوافق وبما ال يضــــــر وظائف اللجنة التنفيذية 

  كل مرشداً لها يف اتخاذ قراراتها التنفيذية.للمنظمة ودورها، وإنما يش
  2003أول تموز/يوليو 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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