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مقدمة:
منذ االحتالل الربيطاين لفل�سطني ،يف �أعقاب احلرب العاملية الأوىل ،حترك ال�شعب
الفل�سطيني كغريه من ال�شعوب يف املنطقة �إىل مواجهة االحتالل الربيطاين وامل�رشوع
ال�صهيوين الذي كان هذا ال�شعب على وعي بخطورته .وبالرغم من حداثة عهد
الفل�سطينيني بالتنظيم ال�سيا�سي �أو احلزبي� ،إال �أن الق�ضية التي �شغلت الر�أي العام
وال�سلوك ال�شعبي الفل�سطيني تركزت على �إنهاء االحتالل الربيطاين ومواجهة الهجرة
اليهودية ،ومنع اليهود ال�صهاينة من اال�ستيالء على الأر�ض وبناء امل�ستعمرات وغريها.
وعلى الرغم من تبلور حالة وطنية منذ بداية االحتالل الربيطاين من خالل امل�ؤمتر
العربي الفل�سطيني الذي عقد �أوىل اجتماعاته يف � ،1919/1/27إال �أن هذه احلالة مل تكن
قادرة على تفعيل �إمكانات ال�شعب الفل�سطيني ب�شكل عام ،ال �سيّما �أنها اعتمدت املقاومة
ال�سلمية يف الفرتة  1929-1919حتى اندالع ثورة الرباق �سنة  ،1929ث ّم حتولت �إىل
املقاومة امل�سلحة املنظمة من خالل ثورة ال�شيخ ع ّز الدين الق�سام ،والثورة الكربى يف
الفرتة  ،1939-1936حيث ّ
مت يف بداياتها ( )1936/4/25ت�شكيل اللجنة العربية العليا التي
تولت قيادة ال�شعب الفل�سطيني ،والتي حتولت �سنة � 1946إىل الهيئة العربية العليا التي
خا�ضت وجناحها الع�سكري (جي�ش اجلهاد املقد�س) حرب �سنة  1948دون امتالك احل ّد
الأدنى من القدرة الع�سكرية التي من �ش�أنها مواجهة قوات املنظمات ال�صهيونية التي
حتولت الحقا ً �إىل جي�ش الكيان ال�صهيوين.
ويف �أعقاب �سنة  1948عا�ش ال�شعب الفل�سطيني مرحلة من الفراغ ال�سيا�سي،
بالرغم من وجود الهيئة العربية العليا ،وت�شكيل حكومة عموم فل�سطني يف �أيلول/
�سبتمرب  ،1948ثم �إعالن ا�ستقالل فل�سطني يف امل�ؤمتر الوطني الفل�سطيني يف غزة يف
* م�س�ؤول العالقات الدولية يف حركة املقاومة الإ�سالمية (حما�س) ،وممثل حما�س �سابقا ً يف لبنان و�إيران.
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 1948/10/1وهي اخلطوة التي عار�ضها الأردن ،الأمر الذي �أفقد ال�شعب الفل�سطيني
فر�صة �إقامة دولته على ما مل ُيحتل من �أر�ض فل�سطني ،والعمل من �أجل ا�ستعادة ما ّ
مت
احتالله ،فت ّم �ض ّم ال�ضفة �إىل الأردن ،وخ�ضعت غزة حلكم ع�سكري م�رصي مبا�رش.
مل تطل هذه املرحلة ،فقد بد�أت تتبلور يف منت�صف اخلم�سينيات حركات ثورية
ون�ضالية لغاية حمددة تتمثل يف “التحرير والعودة” .ث ّم ّ
مت �إن�شاء منظمة التحرير
الفل�سطينية (م.ت.ف) �سنة  1964يف �إطار النظام الر�سمي العربي ،والتي ُووجهت
برف�ض من ف�صائل املقاومة الفل�سطينية ال�صاعدة ،والتي ما لبثت �أن دخلت يف �إطارها يف
�أعقاب هزمية حزيران .1967

�أ ً
وال :امل�شروع الوطني الفل�سطيني:
لعل الإجابة على تعريف امل�رشوع الوطني الفل�سطيني قبل �سنة  1974كانت �سهلة،
بل كان من العار �أالّ يعرف فل�سطيني �أن امل�رشوع الوطني هو “التحرير والعودة”.
غري �أنها بعد �سنة � 1974أ�صبحت �إجابة حتتاج �إىل كثري من الفذلكة يف ظ ّل �إدخال
م�صطلحات (�إقامة الدولة على �أي جزء حمرر من الأر�ض) ،وخطاب يا�رس عرفات
يف الأمم املتحدة (فال ت�سقطوا غ�صن الزيتون من يدي) ،وبذلك �صارت الإجابة �أكرث
�صعوبة.
و�ضع اتفاق �أو�سلو املو َّقع �سنة  1993امل�رشوع الوطني الفل�سطيني يف م�أزق حقيقي،
من حيث االعرتاف بـ“�إ�رسائيل” ،واعتبار ما ّ
مت احتالله �سنة � 1948أر�ضا ً �إ�رسائيلية،
و�أن �سقف ما يطالب به الفل�سطينيون هو ما ّ
مت احتالله �سنة  ،1967مع ا�ستعداد لتبادل
يف الأرا�ضي.
وبدل �أن تظل حالة العداء قائمة باعتبار �أن التحرير مل يتم ،حتول الأمر �إىل تن�سيق
�أمني �ض ّد املقاومة من ال�سلطة الفل�سطينية يف ال�ضفة والقطاع ،لدرجة تنفيذ تعليمات
�إ�رسائيلية حمددة يف �إطار نظرية (الفل�سطيني اجلديد).
منذ �سنة  1993بدا وا�ضحا ً وجود تيارين �سيا�سيني جلهة التعاطي مع الق�ضية
واالحتالل ،تيار ر�أى �أنه ال ب ّد من ح ّل �سيا�سي ين�شئ يف نهاية املطاف دولة فل�سطينية يف
�سياق موقف دويل ووفق القرارات الدولية ،والتيار الثاين ر�أى �أن احلل يكمن باملقاومة
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بكل �أ�شكالها حتى �إنهاء االحتالل ،و�أن العدو ال يرتاجع وال ينكفئ دون �ضغط املقاومة،
و�أن القرارات ال ميكن �أن جتد طريقها للواقع ما مل تتابع ب�شكل �صحيح جامع.
و�شهدت �سنة  1996ت�صاعد بط�ش �أجهزة �أمن ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية باملقاومة،
معززة مبوقف دويل متثل يف م�ؤمتر �رشم ال�شيخ الذي عقد يف �آذار /مار�س  ،1996لدعم
م�رشوع الت�سوية ،ودعم ال�سلطة و“�إ�رسائيل” يف قمع املقاومة .وتوا�صل قمع ال�سلطة
للمقاومة حتى اندالع انتفا�ضة الأق�صى �سنة  ،2000والتي �ش َّكلت فر�صة ال�ستعادة
وحدة ال�صف الفل�سطيني ،خا�صة بعد اجتياح جي�ش االحتالل ملناطق ال�سلطة الفل�سطينية
يف ال�ضفة وحما�رصة املقاطعة (مقر الرئي�س الفل�سطيني يا�رس عرفات)� .إال �أن فريقا ً من
�ضباط الأجهزة الأمنية ومن ال�شخ�صيات املحيطة بعرفات حافظ على التزاماته الأمنية
يف مالحقة املقاومة .ومل ت�ؤثر ممار�سات الكيان ال�صهيوين من م�صادرة الأرا�ضي
وتو�سيع اال�ستيطان ،وبناء جدار الف�صل العن�رصي العازل ،وحتى عدم تنفيذ اتفاق
�أو�سلو ،كل ذلك مل ي�ؤثر يف موقف هذا الفريق جتاه املقاومة ،كما مل تنجح يف ذلك كل
حماوالت املعاجلة مبا يف ذلك اتفاق القاهرة �سنة  .2005ومع امل�ضي قدما ً يف م�سار
الت�سوية كان هذا التباين يزداد وتت�سع معه الفجوة .وزادت من عمقه نتائج انتخابات
�سنة  2006التي �أحدثت تغيريا ً فعليا ً يف النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني ،الذي كان قائما ً
على نظام احلزب الواحد؛ ف�إذا به يجد نف�سه �أمام تعدد قادر على �إجناز تداول لل�سلطة
باختيار �شعبي .وبغ�ض النظر عن التداعيات الكثرية لهذا الأمر� ،إال �أن ما يه ّمنا هو �أن هذا
احلدث �أدى �إىل انق�سام فل�سطيني حاد ،كانت له تداعياته على كال التيارين.
فم�رشوع الت�سوية الذي كان معطالً ويناور الإ�رسائيلي به قبل �سنة � 2006أ�صابه
ُ
يفاو�ض
اجلمود ث ّم حالة ان�سداد كبري ،وال يلوح �أفق يف جتاوزه ،خا�صة �أن تيار الت�سوية
كل �أ�سباب ال�ضغط والقوة منزوعة منه يف مواجهة الكيان ال�صهيوين.
�أما م�رشوع املقاومة ،الذي بدا قادرا ً على ال�ضغط اجلاد على الكيان ال�صهيوين ،فق ْد
َف َق َد جزءا ً كبريا ً من هذه القدرة يف ال�ضفة ب�سبب املالحقة الأمنية التي تتكامل مع �أجهزة
العدو الإ�رسائيلي وجي�شه ،ويف غزة العتبارات مرتبطة ب�إدارة �ش�ؤون القطاع ال �سيّما
بعد العدوان الإ�رسائيلي .2009-2008
�إن ما �سبق ميثل تو�صيفا ً للحالة؛ وبالتايل ميكن تلخي�ص �أ�سباب �أزمة امل�رشوع
الوطني الفل�سطيني بالنقاط التالية:
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 .1غياب املرجعية الوطنية املوحدة:
واملرجعية الوطنية املق�صودة هنا مرجعية االختيار ال�شعبي ،والتي ال ب ّد �أن ت�شمل
كل ال�شعب الفل�سطيني يف الداخل واخلارج ،وبذلك ت�صبح القيادة الوطنية حتت طائلة
امل�ساءلة �أمام ال�شعب الفل�سطيني.
وال �ش ّك �أن الو�صول �إىل هذا الواقع (املرجعية الوطنية) يحتاج ابتداء �إىل ت�سليم كل
القوى بال�رشاكة يف �إدارة ال�رصاع ،وقيادة امل�رشوع الوطني ،واالحتكام �إىل ال�شعب
الفل�سطيني ،على قاعدة التحرير والعودة.

 .2الأداء التكتيكي بدل اال�سرتاتيجي:
لعل �أكرب و�أهم �صفة طبعت �أداء م.ت.ف ث ّم ال�سلطة الحقا ً �أنها ركزت على الأداء
التكتيكي الذي يخ�ضع لظروف الواقع و�ضغوطه و�إمالءاته ،وبررت كل �أداء ال يبدو
من�سـجـمـا ً مع م�رشوع التحرير على �أنه تكتيك ال ب ّد �أن يتم تفهمه ،لكنها يف الوقت ذاته مل
تكن تهتدي ببو�صلة ا�سرتاتيجية عنوانها التحرير والعودة وتقرير امل�صري.
وهكذا قفزت من التحرير الكامل �إىل م�رشوع النقاط الع�رش يف �سياق (دولة
�أي جزء حمرر من الوطن) ،ومنه �إىل م�رشوع ت�سوية دون بندقية ،ثم �إىل االتفاق
الأردين  -الفل�سطيني �سنة ( 1985الأر�ض مقابل ال�سالم) ،ث ّم التفاو�ض على االنتفا�ضة
�سنة  ،1988الذي قاد املجل�س الوطني التا�سع ع�رش يف منت�صف ت�رشين الثاين /نوفمرب
� 1988إىل �إعالن ا�ستقالل فل�سطني ،والذي حمل يف طياته اعرتافا ً �ضمنيا ً بـ“�إ�رسائيل”
واعرتافا ً بقرار جمل�س الأمن رقم  ،242ونبذا ً للعنف ،ث ّم كالم عرفات ال�ضمني عن
�شطب امليثاق باعتباره “كادوك ( ”Caducمبعنى باطل �أو الغ ٍ باللغة الفرن�سية) ،ث ّم
م�ؤمتر مدريد � Madrid Conferenceسنة  ،1991فاتفاق �أو�سلو وما تاله من اتفاقات
مل ت�صل حتى للح ّد الأدنى الفل�سطيني ،على الرغم من كل التنازالت (لرنى الثورة تنتقل
من م�شهد الكفاح �ض ّد العدو �إىل م�شهد و�صل عند البع�ض �إىل ا�ستجدائه وطلب ر�ضاه).

� .3إخ�ضاع الواقع الوطني للإرادة الإ�رسائيلية:
مثّل نقل �سلطة القيادة من م.ت.ف �إىل ال�سلطة الفل�سطينية �إخ�ضاعا ً لكل �أوراق القوة
الفل�سطينية للإرادة ال�صهيونية ،ومكنها من ال�سيطرة على اجلانب الفل�سطيني من خالل
ما يلي:
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• الت�أثري على القرار القيادي:
منذ �أو�سلو ودخول القيادة �إىل غزة ،ثم انتقالها �إىل رام اهلل ،خ�ضعت قرارات القيادة
وح�ساباتها لل�ضغط الإ�رسائيلي املبا�رش ،وهو واقع ما يزال قائما ً بل ويت�صاعد (مثال
ذلك ت�رصيح �أبو مازن� :أنا حمتاج لت�رصيح من جندي �إ�رسائيلي ملغادرة رام اهلل).
• �إمكانات البقاء:
حكومة ال�سلطة تعمل حتت االحتالل وال مال دون ر�ضاه ،وال حترك ميداين دون
موافقته ،وهي بهذا االعتبار م�شلولة دون ال�سماح لها بالعمل �إ�رسائيلياً ،وهي ب�شكل
�أعمق ال ت�ستطيع العمل فيما يخالف رغبات العدو و�أوامره ،بل �إن احلكومة بذاتها ال ب ّد
�أن تكون مقبولة لدى االحتالل وداعميه و�إال فلن يتعامل معها( ،وهكذا ّ
مت تربير تعيني
�سالم فيا�ض لرئا�سة الوزراء ،ومن َقبْله �أبو مازن).
• الأمن:
ال�سيطرة املطلقة فيه للعدو ،وال �أمن فل�سطيني ،ومقيا�س جناح الأمن مرتبط مبدى
قهر املقاومة ومنعها من ممار�سة دورها ومالحقة كوادرها وجمهورها ،وال ب ّد من
ما�ض ن�ضايل يف هذه الأجهزة (من خالل التقاعد) وحتت عنوان
التخل�ص من كل �صاحب ٍ
�صناعة (الفل�سطيني اجلديد) ،ويف حالة مل تلتزم هذه الأجهزة بدورها املطلوب �إ�رسائيلياً،
ف�إنها �ستكون حتت طائلة العقاب بكل درجاته.
• االختالف يف تعريف امل�رشوع الوطني الفل�سطيني:
من الوا�ضح �أننا نقف اليوم �أمام تعريفات خمتلفة للم�رشوع الوطني ،تبد�أ من �إنهاء
االحتالل وتنتهي عند فريق الت�سوية للتعاي�ش مع حالة االحتالل ،ورمبا تذهب عند
البع�ض ملجرد العي�ش لذات العي�ش.
ودون احلديث عن كثري من التفا�صيل ،ميكن القول �إن م�رشوع � ّأي �أ ّمة �أو �شعب يقع
حتت االحتالل ال ب ّد �أن يكون “�إنهاء االحتالل والتخل�ص منه” .وما �سوى ذلك �سيكون
جهدا ً �ضائعا ً يف الوقت واملال ،والأخطر يف الأرواح واحلقوق.
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ثاني ًا� :أولويات امل�شروع الوطني الفل�سطيني:
ميكن تلخي�ص الأولويات يف عناوين حمددة:
 .1االتفاق على تعريف وحتديد امل�رشوع الوطني الفل�سطيني :هل هو م�رشوع حترير،
�أم م�صاحلة مع االحتالل و�سالم بني دولتني متجاورتني تتقا�سمان �أر�ض فل�سطني،
�أم ا�ست�سالم وعي�ش يف كنف االحتالل؟
�إن مثل هذا االتفاق �سي�ؤدي �إىل ر�سم امل�سار اال�سرتاتيجي للق�ضية ،و�سيقود �إىل
تركيز ق�ضايا ال�رصاع ب�شكل �أدق وخو�ض املعارك احلقيقية ،وجتاوز املعارك
اجلانبية ،وحتديد �أدق للم�سار وترتيب للأولويات.
 .2ترتيب البيت الفل�سطيني وتوحيد القيادة :ولعل الأولوية الأ�سا�سية يف ذلك هي
ا�ستعادة كل ال�شعب الفل�سطيني للم�شاركة يف امل�رشوع الوطني ،و�إعادة بناء م.ت.ف
واعتبار ال�سلطة جزءا ً من عملها (ميكن �أن نعيد النظر يف مبد�أ وجودها) ،وحترير
م.ت.ف من ال�سلطة ومن هيمنة االحتالل.
� .3إطالق م�رشوع مقاومة �شامل يف مواجهة االحتالل :ي�شمل �أوجه املقاومة حتت
عنوان جامع� ،شعب مقاوم لتحرير �أر�ضه ووطنه ،وميكن يف هذه املرحلة �أن تبد�أ
املقاومة على امل�ستوى ال�شعبي وال�سيا�سي والإعالمي ،و�صوالً �إىل املقاومة املبا�رشة
وامل�سلحة بكل �أدواتها �ض ّد االحتالل.
 .4تقومي جتربة التفاو�ض� :إن فعل ذلك من �ش�أنه �إعادة توجيه امل�سار العام للق�ضية
الفل�سطينية ،و�ضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء ،كما �أنه �سيعيد الثقة �إىل كل
الأطراف الفل�سطينية ببع�ضها.
 .5ا�ستعادة الدور العربي والإ�سالمي على امل�ستويني الر�سمي وال�شعبي ،دورا ً داعما ً
وم�ساندا ً لل�شعب الفل�سطيني وحقوقه ومقاومته.
 .6ا�ستعادة الدعم الدويل للق�ضية الفل�سطينية.
�إن اخلروج من م�أزق العمل من �أجل نيل ر�ضا بع�ض �أطراف املجتمع الدويل� ،أو
َ
تر�ض “�إ�رسائيل” .وهذا كله يعني حتمية
ال�شعور بالأزمة مع املجتمع الدويل ما مل
و�رضورة �إعادة ترتيب الأولويات يف امل�رشوع الوطني الفل�سطيني ،وما مل يحدث ذلك
ف�ست�ستمر الأزمة ،وي�ستمر امل�أزق الفل�سطيني؟
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ثالث ًا :بني املقاومة والت�سوية:
ت�سود جدلية لدى فريق الت�سوية تقول “�إن  62عاما ً من القتال مل ت�ؤ ِّد �إىل �شيء فيما
�أدت الت�سوية �إىل عودة ع�رشات الآالف �إىل الوطن” .وهو منطق ي�سهل الرد عليه بالقول
�إن ع�رشين عاما ً من الت�سوية �أ�سهمت يف هدم م�سار طويل من الن�ضال واملقاومة،
وفتحت الباب لتطور �رسيع يف م�شاريع اال�ستيطان ،وتهويد القد�س ،و�إن�شاء جدار
الف�صل العن�رصي ،عالوة على دخول ق�ضية الالجئني يف متاهة ،وهي �أمور حفظتها
املقاومة.
وحتى ال ن�ستغرق يف جدل من هذا النوع ،ف�إن املطلوب الإجابة على �س�ؤال مركزي
مهم:
ما هو امل�رشوع الأ�صيل ملن يقع �شعبه ووطنه حتت االحتالل؟ واجلواب بب�ساطة
متناهية ،التخل�ص من االحتالل .ولو �أ�ضفنا �س�ؤاالً ب�سيطا ً �آخر ،كيف ميكن التخل�ص من
االحتالل؟ ف�إن اجلواب حتما ً �سيكون باملقاومة بكل �أ�شكالها ،وهي ال ب ّد �أن تكون مقاومة
م�ؤملة لالحتالل ،ودافعة له حتى يرحل وينهي االحتالل.
وقد ي�س�أل املفاو�ضون :ماذا عن الت�سوية؟ خا�صة و�أن من اجلرمية �أن ال يتم ا�ستثمار
املقاومة بعمل �سيا�سي؟ (ولطاملا ردد فريق الت�سوية ذلك) .وهنا ال ب ّد من ال�رصاحة،
�إذ نرى فارقا ً بني الت�سوية وبني اال�ستثمار ال�سيا�سي؛ فالت�سوية ب�شكلها احلايل لي�ست
عمالً �سيا�سيا ً تنجز �أهدافا ً وطنية ،بل هي ا�ست�سالم وارتهان لإرادة العدو� .أما ال�سيا�سة
فهي العمل بكل الإمكانات املتاحة لتحقيق الأهداف الوطنية ،دون التفريط ب�أي حق
من احلقوق؛ وهذا يقود �إىل �رضورة �إنهاء م�رشوع الت�سوية ،واخلروج منه �إىل رحاب
املقاومة.
لقد �أخذت الت�سوية فر�صتها وف�شلت ،ومل تقدم لل�شعب الفل�سطيني �شيئاً ،والأ�سو�أ
من ذلك �أن �أحدا ً مل يتوقف للحظة من �أجل تقومي امل�سرية! �إن الأخطر يف كل م�سار
الت�سوية �أنه ربط �أ�صحابه بالكيان ال�صهيوين ،و�سخرهم �ض ّد امل�رشوع الوطني
املقاوم.
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رابع ًا :م.ت.ف تقوميها وتفعيل دورها:
لعل من نافلة القول �أن م.ت.ف قد ُف ِّرغت من م�ضمونها ل�صالح ال�سلطة ،وتكاد تقتل
رس الوحيد يف الإبقاء عليها هو احلاجة لتوقيع
على الرغم من كل اجلهود لإعادة بنائها ،وال� ّ
االتفاق النهائي با�سمها .ولي�س املقام هنا لذكر �سلبيات و�إيجابيات م.ت.ف ،بل املطلوب
اليوم تفعيل دورها وتطويره لتكون �إطارا ً جامعا ً بحق لل�شعب الفل�سطيني حيثما ُوجد.
و�أهم خطوة يف هذا ال�سياق �أن يكون املجل�س الوطني منتخبا ً ب�إرادة �شعبية فل�سطينية
حرة ،ي�شارك فيها ال�شعب الفل�سطيني حيثما وجد� ،أما اخلطوة الثانية فهي تفعيل
م�ؤ�س�سات م.ت.ف لت�صبح �أكرث ا�ستقرارا ً وقدرة على التعاطي مع نظرياتها على
امل�ستوى الدويل.

خام�س ًا :يف البدائل:
 .1تقومي ال�سلطة وحماولة جعلها رافعة وطنية:
لقد ثبت بالواقع العملي �أن ال�سلطة ال ت�ستطيع ،يف و�ضعها الراهن� ،أن تكون رافعة
للم�رشوع الوطني ،بقيود االتفاقيات التي يفر�ضها العدو وداعموه على اجلانب
الفل�سطيني ،وب�إحلاق ال�سلطة به ف�ضالً عن كم التنازالت الهائل .لقد دعا البع�ض
حلل ال�سلطة ،فكان الرد قفزا ً �إىل فكرة �ساذجة حتت عنوان (�إلغاء ال�سلطة يعني عودة
االحتالل) ،فيما يعرف اجلميع �أن االحتالل مل يرحل ليعود.
�إن �إخراج ال�سلطة من دورها الوظيفي ل�صالح االحتالل �أمر مطلوب ،وعلى هذا
الأ�سا�س ف�إن من �أهم البدائل� :إعالن ا�ستقالل ال�سلطة ،كي ت�صبح دولة فل�سطينية
م�ستقلة على كل الأر�ض التي قبلتها مرجعيات الت�سوية ،وخو�ض معركة لب�سط �سلطة
ال�شعب الفل�سطيني بكل �أدواتها .ومن الطبيعي �أن يكون ملثل هذا الأمر تداعيات كبرية،
وقد يقودنا ذلك �إىل االحتماالت (ال�سيناريوهات) املتوقعة والتي ميكن تلخي�صها يف ثالثة
احتماالت:
�أ .قيام االحتالل باجتياح ال�ضفة على �شاكلة ما ح�صل �سنة  ،2002وهو
�سيناريو م�ستبعد يف ظ ّل الظروف الراهنة ،ال �سيّما يف ظ ّل البيئة الإقليمية
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املتحركة واملليئة بالغ�ضب اجلماهريي ،وامل�ستعدة للذهاب �إىل �أق�صى ح ّد
للدفاع عما ت�ؤمن به �أو تعتقد �أنه حقها.
ب 	.انقالب الأجهزة الأمنية �أو بع�ضها بدعم �إ�رسائيلي على قيادة ال�سلطة ،وت�شكيل
�سلطة جديدة ذات طابع �أقرب �إىل حالة �سلطة “حلد” يف جنوب لبنان .وهذا يعني
مواجهة بني هذه الأجهزة وال�شعب ب�أ�رسه والقوى الفل�سطينية كافة ،وعليها �أن
تختار بني �أن تكون وطنية �أو عميلة.
ج .حترك دويل فاعل لفر�ض ح ّل ،ال ب ّد �أن يتم فيه الإقرار ب�سيادة و�سلطة ال�شعب
الفل�سطيني على �أر�ض فل�سطني.

 .2تطوير �آليات �صناعة القرار الوطني الفل�سطيني وتقليل ت�أثريات
ال�سيا�سة الدولية ال�سلبية عليها� .ضمن الآليات التالية:
�أ� .آلية تن�شئ قيادة ت�ستند �إىل �رشعية �شعبية حقيقية (�سبق احلديث عنها).
ب� .آلية تعالج املو�ضوع املايل يف �إطار م�رشوع املقاومة ،حتى ال نظ ّل خا�ضعني
لإمالءاته.
ج� .إخراج م�ؤ�س�سة القرار القيادي من دائرة الهيمنة الإ�رسائيلية ،وتتلخ�ص يف جملة
واحدة هي “�إقامة القيادة تكون خارج �سلطة االحتالل”.
د .حتويل دور الأجهزة الأمنية �إىل داعمة للمقاومة حتمي الأمن الداخلي ،وحتمي
املقاومة يف مواجهتها مع االحتالل وعمالئه.

 .3اال�ستفادة من التحوالت اجلارية يف املنطقة:
هذه التحوالت تنطوي على فر�ص وحتديات بالن�سبة للمنطقة ولل�شعب الفل�سطيني
وق�ضيته ،وما دام الأمر كذلك ،فال يجب �أن نقف موقف املتفرج فقط ،وعلينا �أن نخط َو
خطوات عملية لتحقيق ذلك ،وفيما يلي �أهم اخلطوات املمكنة:
�أ� .إعادة تقدمي امل�رشوع الوطني للأ ّمة :فال ب ّد �أن يكون امل�رشوع الوطني من�سجما ً
مع الأ ّمة ،وعلينا �أن ننتقل من �سيا�سة “يا وحدنا” �إىل �سيا�سة “يا �أمتنا” ،ومن
�سيا�سة “التوريط” �إىل �سيا�سة “التكامل” ،ومن �سيا�سة “احلد الأدنى” �إىل
�سيا�سة “رفع ال�سقف ل�صالح امل�صالح الوطنية” ،وهذا يعني باخت�صار العودة
�إىل امليثاق القومي لـ م.ت.ف ولي�س وثيقة الأ�رسى فقط.
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ب 	.ا�ستعادة دور الأمة :وهو �أمر ال ب ّد من حتقيقه ،وركيزته امل�صاحلة واالتفاق على
امل�رشوع الوطني.
ج 	.االنحياز للأ ّمة واختياراتها وعدم الوقوف �ضدها.
د .عدم التورط يف معارك جانبية.
هـ 	.العمل مع جميع من يف �أمتنا ملنع وقوع فتنة يف الأمة (�سواء كانت طائفية �أم مذهبية
�أم عرقية)؛ وتقدمي ق�ضية فل�سطني وق�ضية ال�رصاع مع العدو ال�صهيوين كق�ضية
جامعة للأ ّمة.

خامتة:
�إن امل�شهد املنظور يف الواقع الفل�سطيني ي�ضعنا �أمام خيارين:
�أ� .إعادة بناء الواقع الفل�سطيني على قاعدة م�رشوع التحرير والعودة ،وهذا الذي
�سيخرج الق�ضية من م�أزقها.
ب	.اال�ستمرار يف التجاذب الداخلي ،وهذا يعني مزيدا ً من اخل�سائر.
وهنا ال ب ّد من الت�أكيد على �أن م�أزق فريق املقاومة يختلف متاما ً عن م�أزق فريق
الت�سوية ،فم�أزق فريق الت�سوية هو م�أزق الذي يتدحرج هاوياً� ،أما م�أزق فريق املقاومة
فهو م�أزق الذي يت�سلق جبالً �صعب الت�ضاري�س لكنه بالرغم من ذلك ي�صعد ،و�شتان بني
امل�أزقني!
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