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تبقى''
'' �صفقة القرن'' اغتيال '' ما ّ

�أحمد

�سعدات*

بالوحدة واملقاومة ُي�س ِقط �شعبنا �صفقة القرن وينت�رص

لم

يحمل الإعالن الأميركي ب�ش�أن م�شروع �صفقة القرن �أي �شيء جديد �أو نوعي على
الوعود والخطوات التي �أطلقها ترامب ون ّفذها دعم ًا لدولة االحتالل ،فمو�ضوع �سلخ
القد�س وتهويدها ،و�شطب ق�ضية الالجئين وح ّقهم في العودة ،و�شرعنة �سيا�سة ال�ضم
والق�ضم لأجزاء وا�سعة من �أرا�ضي ال�ضفة ،جميعها مو�ضوعات تم ح�سمها قبل �إعالن هذه
الخطة ،ف�ض ًال عن االعتراف ب�ضم كيان االحتالل له�ضبة الجوالن ال�سورية المحتلة.
وعليه ،ف�إن هذه الخطة لن تخرج عن نطاق اال�ستجابة الأميركية لمطالب نتنياهو
ممهورة بالختم الأميركي وتوقيع الرئي�س ترامب.
بهذا المعنى ،انبثقت مالمح م�شروع ترامب لحل ال�صراع العربي/الفل�سطيني -
ال�صهيوني ،متجاوزة واقع االنحياز الأميركي الكامل تاريخي ًا �إلى ر�ؤية دولة االحتالل،
ومتجاهلة قرارات ال�شرعية الدولية ذات ال�صلة بالق�ضية الفل�سطينية ،عالوة على تجاهلها
المخولة متابعة ملف
�إطار الرباعية الدولية التي من المفرو�ض �أنها الجهة الدولية
ّ
ال�صراع في المنطقة .والأهم من ذلك كله� ،أن الخطة ت�ضع �أميركا في موقع ال�شريك
الكامل في العدوان على �شعبنا و�أمتنا .بكلمات �أُخرى ،وبعيداً عن ا إل�سهاب ،ف�إن هذه
ال�صفقة لي�ست �سوى ال�صيغة الراهنة الأميركية ال�صهيونية لت�صفية الق�ضية
الفل�سطينية ،و�إطباق الهيمنة ال�شاملة على المنطقة ،وا�ستكمال ما ُ�سمي م�شروع
ال�شرق الأو�سط الجديد الذي نلم�س تداعياته وانعكا�ساته على الو�ضع العربي .فهي،
بحكم الظروف اال�ستثنائية التي تعي�شها المنطقة العربيةُ ،تعتبر ''�صفقة العمر''
بالن�سبة �إلى ترامب و�إدارته ودولة االحتالل لفر�ض الر�ؤية الأميركية ال�صهيونية
وت�صفية الق�ضية الوطنية ،و�صوغ م�ستقبل المنطقة و�شعوبها ،وبناء حلف �إقليمي
عربي – �صهيوني � -أميركي لمواجهة محور مقاومة الم�شروع الأميركي ال�صهيوني.
ويعبر عنها التهافت العربي الر�سمي
والم�ؤ�سف �أن مقدمات تكوين هذا الحلف ت�ش ّكلتّ ،
والتطبيع للعالقات مع الكيان ال�صهيوني ،واعتبار �إيران العدو الرئي�سي لعدد من هذه
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الأنظمة ،و�إدارة الحرب بالوكالة في �سورية واليمن وليبيا ،ومواقف بع�ض هذه الأنظمة من
�صفقة ُعر�ضت عليها قبل �إعالنها ر�سمي ًا في االجتماع االحتفالي الذي جرى بين ترامب
ونتنياهو.
ب�إيجاز ،ف�إن هذه ال�صفقة تدعو �إلى تكري�س نظام االحتالل والأبارتهايد ال�صهيوني بما
ي�شمل جماهير �شعبنا في الجزء المحتل من فل�سطين في �سنة  ،1948و�إلى تخفي�ض �سقف
الحقوق الفل�سطينية �إلى �أقل من �سقف الحكم الذاتي �أو محميات تحت �سيطرة االحتالل ،وتطبيع
العالقات العربية مع دولة االحتالل ،وتو�سيع دورها ووظيفتها الإمبريالية في المنطقة ،وتقود
�إلى �إ�شعال نيران الحرب الأهلية الفل�سطينية.
وعليه ،ف�إن �أقل ما يمكن �أن تو�صف به هذه ال�صفقة هو �أنها �إعالن حرب على ال�شعب
الفل�سطيني والأمة العربية .ومع �أن فر�ص ت�سويق هذه الم�ؤامرة كم�شروع للحل منعدمة في
ظل الرف�ض الفل�سطيني القاطع وال�شامل لها على الم�ستويين الر�سمي وال�شعبي � ،اّإل �إن �أخطارها
تبقى قائمة على الو�ضعين الفل�سطيني والعربي� ،إذ �إن موا�صلة التم�سك بنهج �أو�سلو،
والمفاو�ضات العبثية ،وا�ستمرار االنق�سام الفل�سطيني� ،ستجعل من الرف�ض الفل�سطيني
مجرد موقف فارغ من �أي محتوى .لذلك ،ف�إن تحقيق الوحدة الفل�سطينية من دون �إبطاء،
وا�ستناداً �إلى خيار المقاومة و�إنهاء تعاقد �أو�سلو ال�سيا�سي� ،سيوفر الحماية الوطنية
ال�ضرورية للم�شروع الوطني الفل�سطيني ،و�سيح ّد من هرولة العديد من الأنظمة العربية
لتطبيع عالقتها مع دولة االحتالل ،و�سيعزز المطالب الفل�سطينية بتوفير الحماية الدولية
وبتحمل المجتمع الدولي لم�س�ؤولياته في �إخ�ضاع الدولة ال�صهيونية للقانون
ل�شعبنا،
ّ
الدولي ،و�إلزامها بتطبيق قرارات ال�شرعية الدولية.
وعليه ،ف�إن �صفقة القرن بما تحمله من �أخطار على م�ستقبل الق�ضية الوطنية والأمة
العربية تطرح على �شعبنا العديد من اال�ستحقاقات لإف�شالها ،و�إغالق الأبواب �أمامها ،وو�ضع
�شعبنا على طريق �أهدافه الوطنية.
وي�أتي في طليعة هذه اال�ستحقاقات �إعادة بناء الم�شروع الوطني الفل�سطيني باعتباره
م�شروع ًا للتحرر الوطني في مواجهة الم�شروع اال�ستعماري واال�ستيطاني
العن�صري ال�صهيوني ،والتحرر من جميع الأوهام والتوقعات التي ُبنيت على مفاو�ضات
م�سار مدريد – �أو�سلو؛ هذه المفاو�ضات التي وفرت على مدار �أكثر من ربع قرن الغطاء
لتمدد الم�شروع اال�ستيطاني ال�صهيوني ،و�أدخلت �شعبنا وق�ضيته الوطنية �إلى الأزمة
والم�أزق اللذين نعي�شهما اليوم ،ومهدت لتوفير مقدمات الإعالن ب�ش�أن �صفقة القرن.
فالم�شروع اال�ستيطاني ال�صهيوني ،وعلى غرار �أ�شكال اال�ستعمار اال�ستيطاني كلها التي عرفتها
الب�شريةُ ،يعتبر م�شروع ًا �إق�صائي ًا عن�صري ًا يهدف �إلى اال�ستيالء على الأر�ض ،و�إبادة ال�سكان
الأ�صالنيين مادي ًا �أو ثقافي ًا ،وتقوي�ض هويتهم الوطنية ،الأمر الذي يعك�س واقع المجتمع
ال�صهيوني اليوم الذي تهيمن عليه القوى ال�صهيونية الأكثر تطرف ًا وعن�صرية ،والذي تال�شى
فيه جميع المطالبين بالت�سوية ال�سيا�سية ،لي�س فقط ببهتان ثقلهم في الخريطة ال�سيا�سية ،بل
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بغياب هذا المطلب �أي� ًضا من برامجهم ل�ضمان ح�صولهم على ن�سبة الح�سم التي ت�ؤهلهم
لع�ضوية الكني�ست ال�صهيونية ،عالوة على مجاهرة العديد من الأحزاب ال�صهيونية برف�ض
�إقامة دولة فل�سطين ،وامتناع حكومة نتنياهو من عر�ض الخطة الأميركية لإقرارها في
الحكومة ب�سبب هذا الرف�ض.
�إن هذا الواقع بما يقدمه من ا�ستخال�صات ودرو�س يتطلب امتالك برنامج ن�ضالي وطني
ي�صوب الم�سار ال�سيا�سي ،وي�ؤ�س�س للنهو�ض الوطني من �أجل م�ضاعفة م�صادر قوتنا؛
موحد
ّ
برنامج يعيد تجميع عنا�صر البرنامج الوطني التي تم تفكيكها في محطات التفاو�ض
يعبر عن وحدة الأر�ض وال�شعب والهوية والم�صير لعموم �أبناء �شعبنا
المتعاقبة؛ برنامج ّ
في جميع �أماكن وجودهم ،ويح�شدهم في خنادق مقاومة الم�شروع ال�صهيوني ،فالم�ؤامرة
ت�ستهدف مكونات ال�شعب الفل�سطيني في �أماكن وجوده كافة.
وعليه ،ف�إن تحويل الإجماع الوطني الفل�سطيني الراف�ض ل�صفقة القرن �إلى برنامج
�سيا�سي ن�ضالي موحد يجب �أن ي�ستند �إلى:
 )1القطع مع اتفاق �أو�سلو و�إعالن ف�شله ب�شكل �صريح والتحلل من جميع التزاماته
ال�سيا�سية واالقت�صادية ،وخ�صو�ص ًا الأمنية منها ،وفي مقدمها التن�سيق الأمني ،و�سحب
ن�ص عليها هذا
االعتراف الفل�سطيني بدولة االحتالل ،و�إعالن انتهاء المرحلة االنتقالية التي ّ
بتحمل
االتفاق ،ونقل ملف الق�ضية الفل�سطينية �إلى الأمم المتحدة ،ومطالبة المجتمع الدولي
ّ
م�س�ؤولياته في توفير الحماية الدولية ل�شعبنا ،وو�ضع الدولة ال�صهيونية تحت طائلة القانون
الدولي ،و�إلزامها بتنفيذ قرارات ال�شرعية الدولية التي ت�ستجيب لحقوق �شعبنا الوطنية .ولذلك
�سي�ش ّكل
ف�إن تطبيق قرارات المجل�س الوطني والمركزي في هذا ال�صدد ،ومن دون �إبطاءُ ،
خطوة في هذا االتجاه.
 )2الت�شديد على �أن حق العودة لي�س فقط حق ًا فردي ًا وجماعي ًا ل�شعبنا في العودة �إلى القرى
والبلدات والمدن التي ُه ّجروا منها ،بل هو جوهر الق�ضية الوطنية الفل�سطينية ،والج�سر الذي
يو�صل بين حقوقنا الوطنية المبا�شرة والتاريخية �أي� ًضا� .إن تطبيق حق العودة يعني توفير
جميع المقدمات لممار�سة عودة الالجئين �إلى �أرا�ضيهم وقراهم المهجرة ،وح ّقهم في التعوي�ض
تنفيذاً للقرار  ،194وتج�سيداً لال�ستقالل الوطني.
 )3ال�شروع في حوار وطني جاد وم�س�ؤول من �أجل ا�ستكمال جهود الم�صالحة ،و�إنهاء
وطي ملفه ،و�إعادة بناء وترتيب م�ؤ�س�سات �شعبنا الوطنية على �أ�سا�س ال�شراكة
االنق�سام ّ
الوطنية الديمقراطية ،وفي مقدمها منظمة التحرير الفل�سطينية ،وتنفيذاً التفاقات الم�صالحة
الوطنية التي �أجمعت عليها قوى �شعبنا في محطات الحوار الوطني ال�شامل .وهذا الأمر يتطلب
الدعوة الفورية �إلى اجتماع ا إلطار القيادي الموقت للمنظمة من �أجل االتفاق على برنامج
ن�ضالي موحد لمواجهة �صفقة القرن ،وا�ستكمال عملية الم�صالحة من النقطة التي توقفت
عندها ،وعدم االكتفاء باللقاءات الم�شهدية التي ال تعك�س الجدية ال�ضرورية والمطلوبة
لتحقيق الوحدة الوطنية .فالدعوة �إلى عقد هذا الإطار ي�ش ّكل المعيار لجدية موقف �أي
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ف�صيل من مو�ضوع الوحدة الوطنية ،وهو ال ينتق�ص من �شرعية م�ؤ�س�سات المنظمة ،و�إنما
يعمل على تر�سيخها ،عالوة على �أن هذا ا إلطار هو جزء من اتفاق الم�صالحة.
 )4ت�شكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على ا�ستكمال مهمات حكومة الوفاق الوطني لإنهاء
االنق�سام ،و�إدارة الو�ضع الداخلي ،والتح�ضير لإجراء االنتخابات ال�شاملة للرئا�سة والمجل�س
الت�شريعي والوطني .حكومة تعمل على تخفيف �أعباء الح�صار عن �أبناء �شعبنا في القطاع
ال�صامد ،و�إيقاف �سيا�سات التمييز والعقوبات كلها على �أبناء �شعبنا هناك وعائالت
ال�شهداء والأ�سرى والمحررين .حكومة ت�ساهم في بناء �سيا�سة تنموية فل�سطينية تعزز �صمود
�شعبنا ومقاومته ،وت�أخذ بعين االعتبار عملية النهو�ض بالقطاعات الإنتاجية ال�صناعية
والزراعية ،وتعزيز عملية المقاطعة االقت�صادية لمنتوجات االحتالل ،واالرتقاء بم�ستوى
الطبقات والفئات المهم�شة ،وتعميم التكافل االجتماعي بين جميع �شرائح وفئات �شعبنا،
ومكافحة الف�ساد ،و�ضمان الحريات وحقوق الإن�سان ،وتحويل ال�سلطة وحكومتها �إلى �أداة من
�أدوات منظمة التحرير الفل�سطينية تكون مهمتها الرئي�سية تعزيز �صمود �أبناء �شعبنا الفل�سطيني
على الأر�ض ،وخ�صو� ًصا في القد�س ،من �أجل مواجهة الم�شروع اال�ستعماري ال�صهيوني ،وبما
ي�ضمن حقوقهم االقت�صادية واالجتماعية والمدنية.
� )5إطالق طاقات �شعبنا الكفاحية وتنظيمها واالرتقاء بها ،وبناء الأدوات الميدانية
الم�ؤهلة لقيادتها� ،إن على الم�ستوى المركزي الوطني العام� ،أو على م�ستوى االمتدادات
المحلية في المحافظات والقرى والأحياء .فالمقاومة هي الرافعة المجربة ،وهي حجر الزاوية
لتحقيق �أهداف �شعبنا الوطنية والتاريخية.
� )6إطالق �أو�سع حملة �شعبية لمناه�ضة التطبيع مع الكيان ال�صهيوني ،وعدم مجاملة �أي
نظام عربي ر�سمي يمار�س التطبيع ،وال�ضغط من �أجل تنفيذ القرارات التي �صدرت عن
جرمت التطبيع واعتبرته خيانة لم�صالح الأمة العربية،
بع�ض البرلمانات العربية التي ّ
ومطالبة الدول التي تقيم عالقات مع دولة االحتالل ب�سحب اعترافها وقطع العالقات
الدبلوما�سية معها و�سحب �سفرائها .وهذه الأن�شطة يجب � اّأل تكتفي بالعمل المو�سمي �أو
االحتفالي ،بل عليها �أن تتم بالتن�سيق مع جميع �أطر عمل ال�شعب العربي والأحزاب
والم�ؤ�س�سات المناه�ضة للتطبيع ول�صفقة القرن.
 )7تعزيز و�إ�سناد وتو�سيع ن�شاط حملة مقاطعة ''�إ�سرائيل'' و�سحب اال�ستثمارات منها وفر�ض
العقوبات عليها ،من �أجل محا�صرة االحتالل وم�شروعه اال�ستعماري اال�ستيطاني على طريق
نزع ال�شرعية عن كيانه البغي�ض.
 )8تفعيل ملفات انتهاكات العدو لحقوق الإن�سان الفل�سطيني ،ومالحقة جرائمه بحق �أبناء
�شعبنا في محكمة الجنايات الدولية ،عالوة على تفعيل دورنا في جميع الم�ؤ�س�سات الدولية
بناء على االعتراف بفل�سطين دولة بع�ضوية مراقب.
وعلى الرغم من �صعوبة الظرف الذي يعي�شه �شعبنا وق�ضيتنا الوطنية ،ف�إننا نمتلك كثيراً
من م�صادر القوة التي يمكن البناء عليها لإدارة ا�شتباكنا المفتوح مع الم�شروع
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ال�صهيوني ،و�إف�شال هذه ال�صفقة والم�ؤامرة ،وفي مقدمها ا�ستمرار �صمود �شعبنا ومقاومته
باطراد
في تعبير وا�ضح عن عمق الوطنية الفل�سطينية ،وات�ساع �ساحة الت�أييد الدولي التي تت�سع ّ
على الم�ستويين الر�سمي وال�شعبي ،ف�ض ًال عن دعم الجماهير العربية.
وعليه ،ينبغي لنا مغادرة حالة المراوحة والمراهنة على خيارات �أثبت الواقع ف�شلها
ونتائجها المدمرة ،وال�شروع في منح جماهير �شعبنا و�أمتنا الأمل با�ستعادة وحدتنا
الوطنية ك�أ�سا�س لتجميع م�صادر قوتنا كلها ،من �أجل �ش ّق طريق النهو�ض الوطني لحماية
م�شروعنا الوطني التحرري ،واالنطالق نحو تحقيق �أهدافنا.
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من منشورات مؤسسة الدراسات الفلسطينية

فضائل القدس :دراسة تحليلية مع تجميع لنص
حماد الرملي
كتاب ''فضائل بيت المقدس'' للوليد بن ّ
سليمان علي مراد
 174صفحة

 12دوالراً
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