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مداخل

�أحمد

�سعدات*

امل�صاحلة يف �إطار برنامج وطني �شامل
يعبر الأمين العام للجبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطين �أحمد �سعدات ــ الأ�سير في �سجون
ّ
خ�ص بها ''مجلة الدرا�سات الفل�سطينية'' ،عن
التي
المقالة
هذه
في
ــ
�سرائيلي
ل
ا
االحتالل
إ
ّ
ر�أيه في م�س�ألة الم�صالحة الفل�سطينية ــ الفل�سطينية ،ربط ًا بالو�ضع الدولي وا إلقليمي
الراهن ،وبم�سارات الت�سوية ،ويخل�ص �إلى اقتراحات يرى �أنها �ضرورية لتثبيت الم�صالحة
ومواجهة المخاطر المحيقة بالق�ضية الفل�سطينية.

الم�صالحة

هي الم�صطلح الأكثر
تعبيراً عن طابع
وم�ضمون الأزمة التي تع�صف بالو�ضع
الفل�سطيني ،فعلى م�سرحها ُتعر�ض �أ�سو�أ �أنواع
المناورات؛ مناورات تبد�أ بالم�صالح ال�ضيقة التي
عرقلت وتعرقل الم�ضي بملف �إنهاء االنق�سام،
وت�شير �إلى مدى اال�ستعداد الفل�سطيني الر�سمي
للر�ضوخ للإمالءات العربية والدولية .فالواقع
يبق فيه �شيء
الفل�سطيني بملفاته وجزئياته لم َ
لي�س خا�ضع ًا للأجندات الخارجية ،بدء ًا
بالأجندات ال�صهيونية ،مروراً ب�أجندة الأدوات
الأميركية ــ العربية المهيمنة على القرار العربي
الر�سمي ،و�صو ًال �إلى الإمالءات الأميركية
الطاغية على م�سار الحركة ال�سيا�سية والمقررة
لتف�صيالتها كافة.
لقد �أ�صبح الملف الفل�سطيني هام�شي ًا في
دوائر االهتمام العربي والدولي ،ومجمل التركيز
الراهن هو عبارة عن ''اهتمام'' �أميركي ــ

�صهيوني ــ عربي بت�سوية �سيا�سية للم�س�ألة
ال�سورية تتوافق مع ثوابتهم و�أهدافهم ،وعلى
ر�أ�سها �إ�ضعاف �إيران ومحا�صرة تمدد نفوذها
وت�أثيرها عربي ًا واقليمي ًا ،ولجم حزب اللـه حتى
لو كلف ذلك حرب ًا على لبنان.
وتحت عباءة �صفقة القرن المنتظرة التي
تمثل �إرادة ''العم �سام'' الجديد ،ي�أتي �إدراج الملف
الفل�سطيني وتجديد �إدارة �أزمة ال�صراع العربي/
الفل�سطيني ــ ال�صهيوني و�إعادة الحياة �إلى
المفاو�ضات العبثية بين الكيان ال�صهيوني
والجانب الفل�سطيني التابع را�ضي ًا �أو مجبراً ،فما
هي �أبرز مالمح �صفقة القرن؟
�إن ال�صفقة ،وفق ثقافة ترامب ،هي مفهوم
�أقرب �إلى االقت�صاد منه �إلى ال�سيا�سة ،فقد قب�ضت
�أميركا عربونها مقدم ًا عبر االتفاقات التي
* األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين،
األسير في سجون االحتالل اإلسرائيلي.
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�أُبرمت مع ال�سعودية وقطر بمئات المليارات من
الدوالرات محققة بذلك �أهدافها الق�صيرة الأمد،
ك�أول نجاح ل�شعار الرئي�س الجديد ''�أميركا �أو ًال''.
وهذا النجاح مطلوب ا�ستكماله عبر الحراك
ال�سيا�سي لتحقيق �أهداف �أميركا اال�ستراتيجية
لبناء م�شروعها ''مجابهة الخطر الإيراني''،
ومحا�صرة و�إ�ضعاف القوى التي تحاول الت�صدي
للم�شروع الأميركي في المنطقة ،والتي ت�ش ّكل
تهديداً للكيان ال�صهيوني ،حتى لو تط ّلب ذلك
حماية ''داع�ش'' وت�صفية الق�ضية الفل�سطينية وفق
محددات م�شروع ''يغ�آل �آلون'' الناظم لحركة
الحكومات ال�صهيونية المتعاقبة و�سيا�ساتها.

خطوط ''ترامب'' لإدارة �أزمة

عما ُ�سرب عبر و�سائل الإعالم عن
بمعزل ّ
تف�صيالت الخطة التي يعتزم ترامب طرحها على
طر َفي ال�صراع ،يجب �أو ًال قراءة وتحديد الظروف
التي �ستتفاعل فيها خطته؛ �أي مواقف الالعبين
الم�ؤثرين في الحراك ال�سيا�سي المنتظر ونتائجه.
ولنبد�أ بالرباعية العربية التي تهيمن على
القرار ال�سيا�سي العربي الراهن ،وبرهان ترامب
على احتواء القيادة الفل�سطينية وفر�ض ما تريده
�أميركا عليها ،علم ًا ب�أن موقف هذه الأداة
ال�سيا�سية [الرباعية العربية] ال يعلو عن �سقف
ما ُ�سمي المبادرة العربية التي انحدر م�ستواها
الهابط �أ�سا�س ًا عن ن�صو�صها المعلنة في �سنة
2002؛ فاالن�سحاب من المناطق الفل�سطينية �إلى
حدود الرابع من حزيران/يونيو �أ�ضيف �إليه ــ
بعد التعديل ــ مفهوم ''تبادل الأرا�ضي'' التي يتفق
عليها الطرفان ،كما �أن التطبيع العلني مع
الكيان ال�صهيوني لم يعد م�شروط ًا بان�سحاب
قوات االحتالل من الأرا�ضي العربية والفل�سطينية
المحتلة في حزيران/يونيو  ،1967واالنفتاح
على الكيان ال�صهيوني لم يعد خلف الكوالي�س� ،إذ
لي�س من الجائز �أو المنطق �أن يبقى �سري ًا ما
دامت �إيران هي العدو الأول ،و''�إ�سرائيل'' هي
الحليف القوي الم�ؤهل لإدارة الحرب مع �إيران.

وعلى �صعيد الكيان ال�صهيوني ،ف�إن �أق�صى
ما يمكن �أن تقدمه حكوماته هو ا�ستمرار
االحتالل والمفاو�ضات على �أ�سا�س ''م�شروع
�شارون'' للحل االنتقالي الطويل الأمد الذي �أطلقه
رئي�س الحكومة ال�سابق �أريئيل �شارون في �سنة
 ،2002والذي �أ�صبح القاعدة التي �أ�س�ست
لخريطة الطريق ور�ؤية الرئي�س بو�ش االبن،
وتقديم الدعم والحوافز االقت�صادية ال�ضرورية ــ
بح�سب معاييرهم ــ لتعزيز دور �سلطة الحكم
الذاتي ،و�إعادة ال�صالحيات الأمنية لها ب�شروط،
وربما نقل م�ساحات �صغيرة من �أرا�ضي المنطقة
''ج'' التي ت�سيطر عليها �إ�سرائيل بالكامل �إلى
المنطقتين ''�أ'' �أو ''ب''� ،أي الحفاظ على الكيان
ال�سيا�سي الفل�سطيني القائم على �أقل م�ساحة
ممكنة من الأر�ض كمحمية تحت �سيطرة
االحتالل.
هذا هو �إطار الحل ال�سيا�سي وثوابته التي
تتفق عليها جميع الأحزاب ال�صهيونية با�ستثناء
''ميرت�س'' ،و�إن اختلفت �أو تنوعت خطاباتها
ال�سيا�سية في �إطار ال�سباق على كر�سي رئا�سة
الحكومة� ،أو تح�سين و�ضع هذا الحزب في
الحكومة �أو المعار�ضة.
و�أو�ضح مثال لذلك هو مبادرة هيرت�سوغ،
زعيم حزب العمل ال�سابق وائتالف ما ُي�سمى
المع�سكر ال�صهيوني ،غداة ف�شل محاوالته
االن�ضمام �إلى حكومة نتنياهو تحت الفتة ''�إحياء
عملية ال�سالم مع الفل�سطينيين'' ،وعلى قاعدة ما
عده جون كيري في لقاء العقبة العام
كان ُي ّ
المن�صرم ،لإحراز �إنجاز لإدارة �أوباما يتمثل في
ا�ستئناف مفاو�ضات ال�سالم.
وفي هذا ال�سياق ،ولتبرير موقفه الذي القى
انتقادات من حزبه وائتالفه� ،أعلن هيرت�سوغ
خطته كالآتي:
 1ــ العودة �إلى المفاو�ضات الثنائية لدفع
عملية ال�سالم المتوقفة مع ال�سلطة الفل�سطينية،
وت�سوية الخالفات ب�ش�أن ق�ضايا الحل النهائي
في غ�ضون ع�شرة �أعوام.
 2ــ يجب �أن يت�ضمن الحل اعتراف

املصاحلة يف إطار برنامج وطني شامل

الفل�سطينيين ب�إ�سرائيل كدولة قومية لل�شعب
اليهودي ،في مقابل اعتراف �إ�سرائيل بالدولة
الفل�سطينية الم�ستقلة بعد االتفاق على حدودها.
 3ــ �إعادة ال�صالحيات الأمنية �إلى ال�سلطة
الفل�سطينية بعد تو�سيعها ،و�إ�ضافة مناطق من
المنطقتين ''�أ'' �أو ''ب'' �إليها ،ف�ض ًال عن ت�سهيالت
اقت�صادية و�أمنية من �ش�أنها تعزيز و�ضع ال�سلطة
الفل�سطينية ،بما في ذلك �إعطا�ؤها هام� ًشا لإمكان
�إقامة ال�سلطة الفل�سطينية م�شاريع في المنطقة ''ج''.
 4ــ في حال توحد موقف الفل�سطينيين في
ال�ضفة والقطاع ب�إقامة �سلطة موحدة ،ي�ستطيع
الفل�سطينيون� ،إذا ما رغبوا في ذلك ،ت�شكيل دولة
بحدود موقتة يمكن لإ�سرائيل �أن تعترف بها
ر�سمي ًا.
 5ــ ال�سماح لالجئين الفل�سطينيين بالعودة
فقط �إلى مناطق ال�سلطة والدولة الفل�سطينية
الحق ًا.
 6ــ تبقى القد�س موحدة وعا�صمة للدولة
الإ�سرائيلية ،مع �إمكان نقل بع�ض �أحيائها
وو�ضعها تحت �سيطرة ال�سلطة الفل�سطينية.
� ّأما �آلية تطبيق �صفقة القرن الحتواء الملف
الفل�سطيني والعربي فهي مظلة الم�ؤتمر الإقليمي
تقو�ض الدعوة الفل�سطينية �إلى عقد م�ؤتمر
الذي ّ
دولي لل�سالم ،تمام ًا كما اختزل م�ؤتمر مدريد
الدعوة العربية والفل�سطينية �إلى عقد م�ؤتمر دولي
لل�سالم كامل ال�صالحيات في �إطار الأمم
المتحدة ،يح�ضره ب�صورة مت�ساوية جميع �أطراف
ال�صراع ،بما في ذلك منظمة التحرير الفل�سطينية
(م .ت .ف ،).لتنفيذ قرارات ال�شرعية الدولية
الخا�صة بالق�ضية الفل�سطينية.
وعليه ،ما هي خطوط البرنامج الفل�سطيني
الموحد لمواجهة هذه الم�ؤامرة و�إغالق الأبواب
الفل�سطينية �أمامها� ،أو على الأقل لتح�صين
الو�ضع الفل�سطيني لدرء �أخطارها ،وتوفير �إمكان
تجميع عنا�صر قوتنا فل�سطيني ًا وعربي ًا ودولي ًا،
لإحداث تعديل جوهري على موازين القوى التي
تحكم ال�صراع ،من �أجل حماية حقوقنا الوطنية؟
الكالم هنا ال يجري فقط على البرنامج
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الوطني اال�ستراتيجي الذي ي�ش ّكل �إعادة �صوغ
جوهرية لم�شروعنا الوطني ،بعد انق�شاع ال�ضباب
والوهم عن حل الدولتين ،بل �إن الحديث هو عن
البرنامج الفل�سطيني الوطني الموحد على �أو�سع
م�ساحة ممكنة للقوا�سم الم�شتركة؛ م�شروع ي�ضع
�شعبنا على طريق الخروج من عنق زجاجة
الأزمة والمراوحة في المكان ،وي�ستنه�ض �شعبنا
لمواجهة الم�شروع الت�صفوي القادم ،والرد عليه،
و�صو ًال �إلى برنامجنا الوطني اال�ستراتيجي.
لخ�ص الأخ الرئي�س �أبو مازن خال�صة
لقد ّ
الم�سار التفاو�ضي ال�سابق بالقول'' :ر�ضينا
بالبين والبين ما ر�ضي فينا''؛ فكيف يمكننا
رف�ض ''البين'' وفر�ض �شروطنا لإجبار العدو على
الت�سليم بحقوق �شعبنا الوطنية؟

الربنامج الن�ضايل الوطني املوحد
 1ــ مغادرة دائرة البناء على �أوهام
المفاو�ضات العبثية والم�شاريع الأميركية
لت�سويقها ،ونقل ملف الق�ضية الوطنية �إلى الأمم
المتحدة لتحميل المجتمع الدولي م�س�ؤولياته في
و�ضع �إ�سرائيل تحت طائلة القانون الدولي،
و�إلزامها بتطبيق قرارات ال�شرعية الدولية التي
ت�ستجيب لحقوق �شعبنا الوطنية في العودة
وتقرير الم�صير و�إنهاء االحتالل وتحقيق
اال�ستقالل الوطني في دولة ذات �سيادة
وعا�صمتها القد�س.
 2ــ اال�شتباك ال�سيا�سي الدبلوما�سي في
المحافل الدولية من خالل ا�ستثمار الحقوق
القانونية المكت�سبة من االعتراف الدولي
بفل�سطين دولة بع�ضوية مراقب في الأمم
المتحدة ،من �أجل محا�صرة �سيا�سة االحتالل
وتو�سيع حملة مقاطعته ال�شاملة على طريق نزع
ال�شرعية عن كيانه البغي�ض.
 3ــ تعزيز ثقلنا وتوحيد طاقاتنا الف�صائلية
وال�شعبية في جبهة التناق�ض الرئي�سي مع
االحتالل ،وفي ميادين مقاومة االحتالل ،عبر
اال�شتباك التاريخي المفتوح مع كيانه البغي�ض
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في فل�سطين وخارجها؛ فالمقاومة على الأر�ض
يجب �أن ت�ش ّكل الرافعة الرئي�سية لتعديل موازين
القوى القائمة على �أر�ض ال�صراع وانعكا�ساتها
الو�ضعين العربي والدولي.
على
َ
 4ــ �إعادة بناء وترتيب البيت الفل�سطيني
الداخلي على �أ�س�س وطنية وديمقراطية ،و�إعادة
االعتبار �إلى م�ؤ�س�ساته القيادية الموحدة ك�أدوات
ومرجعيات تقود كفاح �شعبنا وعلى ر�أ�سها
م .ت .ف ،.وتحقق وحدتها ووحدة �أهدافها
الوطنية ،وفي مقدم ذلك حق �شعبنا في العودة،
وتعزز دورها كممثل �شرعي ووحيد ل�شعبنا في
جميع �أماكن وجوده في الوطن وال�شتات.
 5ــ �صوغ برنامج تنموي ي�ستجيب للمطالب
الملحة لفقراء �شعبنا وتعزيز �صمودهم ،ويكر�س
ّ
االعتماد على الذات والخال�ص من وزر ا�ستخدام
المال من طرف القيادة الفل�سطينية �سيا�سي ًا،
والتحرر من قيود اتفاق باري�س و�شروطه
والتزاماته.
 6ــ �إعادة االعتبار �إلى البعد القومي للن�ضال
الوطني الفل�سطيني بتو�سيع دائرة عالقات
م .ت .ف .مع القوى ال�شعبية العربية ،وتفعيلها
لإحداث التوازن المطلوب عربي ًا مع م�ؤ�س�سات
القرار العربي الر�سمية.
 7ــ تعزيز وتو�سيع دور البعد الأممي الم�ساند
لن�ضالنا الوطني ،ودور جميع القوى والتجمعات
والدول والحركات ال�شعبية الم�ؤيدة والداعمة
لحقوق �شعبنا الوطنية ون�ضاله العادل من �أجل
تحقيقها.
هذه هي عنا�صر برنامج الن�ضال الوطني
المطلوب فل�سطيني ًا ،وعليه ،ف�إن الم�صالحة
الجارية المتعثرة حتى الآن ،يجب �أن تكون
موجهة لتحقيق هذا البرنامج بالحد الأدنى الذي
يمكن التوافق عليه بين قوى �شعبنا وجميع
م�ؤ�س�ساته الوطنية ،والذي ي�س ّلحنا باال�ستراتيجيا
ال�سيا�سية الوطنية لقيادة �شعبنا وتوحيده في
مواجهة عدوان االحتالل والم�شاريع ال�سيا�سية
المقبلة الهادفة �إلى تكري�س الأمر الواقع ،وبناء
�أدوات الن�ضال الم�ؤهلة ،وفي مقدمها م .ت .ف،.

وتحويلها �إلى جبهة وطنية ديمقراطية عري�ضة
الئتالف قوى �شعبنا وم�ؤ�س�ساته وفاعلياته
االجتماعية كلها ،و�أداة لتحقيق ال�شراكة
ال�سيا�سية الديمقراطية وتحديد مجل�سها الوطني
عبر االنتخابات المبا�شرة على �أ�سا�س نظام
التمثيل الن�سبي ،والف�صل الوظيفي ال�ضروري بين
ال�سلطة والمنظمة باعتبار �أن الأولى وظيفتها
�إدارة �ش�ؤون �شعبنا وتعزيز �صموده ،والثانية هي
الكيان ال�سيا�سي ل�شعبنا وقائدة ن�ضاله الوطني
ومرجعيته العليا.
ول�سنا بحاجة الآن �إلى و�ضع �شروط تعجيزية
الن�ضمام جميع القوى التي ال تزال خارج �إطار
المنظمة ،وخ�صو� ًصا حرك َتي ''حما�س'' والجهاد
الإ�سالمي ،فوثيقة الوفاق الوطني التي تم البناء
عليها وطني ًا في �سنة  2006يمكن �أن ت�ش ّكل
الأ�سا�س ال�سيا�سي الن�ضمام الكل الوطني تحت
لواء المنظمة ،و�أي �شروط �أُخرى ال يمكن �أن ُيفهم
منها �سوى و�ضع الع�صي في دواليب عجلة
الم�صالحة ،والإ�صرار على احتكار المنظمة من
طرف ف�صيل معين ،وا�ستمرار عملية التفرد في
اتخاذ القرار الوطني العام؛ فالم�صالحة ال تحتاج
�إ ّال �إلى امتالك الإرادة ال�سيا�سية لتنفيذ االتفاقات
التي جرى توقيعها في محطات الحوار الوطني
ال�شامل بدءاً من اتفاق �سنة  2005ب�ش�أن
المنظمة ،مروراً بوثيقة الوفاق الوطني ،و�صو ًال
�إلى اتفاق ال�شاطىء.
و�إذا �شاء الكل الوطني اتخاذ خطوة جدية
لتحقيق الم�صالحة ،ف�إن ملف م .ت .ف .يجب �أن
يكون على ر�أ�س �أجندة طاولة الحوار الوطني
ال�شامل� ،أو على الأقل في موازاة الملفات
الأُخرى ،لأن �إنجاز هذه المهمة ي�ش ّكل الحلقة
المركزية التي تجعل بقية ملفات الم�صالحة
مجرد تف�صيالت �صغيرة يمكن حلها بي�سر؛
فالمطلوب من دون �إبطاء ،هو تفعيل الإطار
القيادي الموقت لمنظمة التحرير� ،أو كما يف�ضل
البع�ض �أن ي�سميه لجنة تفعيل م .ت .ف .التي تم
�إقرار ت�شكيلها في اتفاق القاهرة ال�ستكمال �إنجاز
جميع الملفات التي ما زالت عالقة ،و�إجراء
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االنتخابات لمجل�سها الوطني الجديد الذي هو
المنبر الم�ؤهل د�ستوري ًا لإقرار البرامج �أو تعديلها
بطريقة ديمقراطية ،واتخاذ القرارات
اال�ستراتيجية في ال�ش�أن الوطني العام.
�إن �إنجاز الم�صالحة الوطنية كمدخل لإعادة
ترتيب وبناء البيت الفل�سطيني الداخلي على �أ�س�س
وطنية وديمقراطية لي�ست مهمة ''فتح'' �أو
''حما�س'' ،بل �ش�أن ال�شعب الفل�سطيني بجميع
طبقاته و�أطيافه الوطنية �أينما توجد؛ فال�شعب
هو م�صدر �شرعية �أي ف�صيل ،وعلى �شعبنا �أن
ي�ستعيد دوره الم�صادر لفر�ض و�إعالء �ش�أن
الأجندات الوطنية والم�صلحة الوطنية العليا على
ح�ساب الأجندات ال�ضيقة والحزبية �أو ال�شخ�صية
لهذا الف�صيل �أو ذاك ،ولجم مراكز القوى كلها
الم�ستفيدة من حالة االنق�سام ،وحماية القرار
الوطني الفل�سطيني الم�ستقل ،و�إف�شال ال�ضغوط
والإمالءات ال�صهيونية والإقليمية والدولية
جميع ًا ،والرفع الفوري لجميع الإجراءات
العقابية بحق �أبناء القطاع البا�سل ،والإفراج عن
جميع المعتقلين ال�سيا�سيين على خلفية االنتماء
�أو الر�أي �أو مقاومة االحتالل ،وتطبيق قرارات
المجل�س المركزي الذي ُعقد في �آذار/مار�س
 ،2015وخ�صو� ًصا ما يتعلق منها بتحديد
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العالقة مع االحتالل ووقف التن�سيق الأمني معه،
وانتظام عمل لجنة تفعيل م .ت .ف .من �أجل
�إعادة بنائها ،وتطبيق اتفاق �سنة  2005ب�ش�أن
المنظمة.
وال حاجة �إلى تذكير �أحد ب�أن جميع
م�ؤ�س�سات �شعبنا القيادية من ال�سلطة والمنظمة
والمنظمات والنقابات واالتحادات ال�شعبية
المختلفة ت�آكلت �شرعيتها الد�ستورية وال�شعبية،
ولم تعد م�صدر ثقة ال�شعب ،و�إعاقة تطويرها من
�أي طرف هي محاولة بائ�سة لمنع تجديد �شرعية
م�ؤ�س�ساتنا الوطنية وتجديد �شبابها عبر
االنتخابات ال�شاملة الرئا�سية والت�شريعية
والمجل�س الوطني على �أ�سا�س التمثيل الن�سبي
الكامل .ويجب �إخراج الدعوة �إلى �إجراء هذا
اال�ستحقاق الوطني الد�ستوري من دائرة
المناورات وال�شعارات االعترا�ضية التي ُت�ستخدم
كغطاء لعملية المناكفة والهرب من ا�ستحقاقات
وحدتنا الوطنية ،فاالنتخابات في ظروفنا
الراهنة ،كما في �أي نظام �سيا�سي ديمقراطي،
وظيفتها تعيين الحد الأق�صى الممكن لل�شراكة
ال�سيا�سية الديمقراطية ،ولي�س الإق�صاء لأي طرف
�أو ف�صيل.
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