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 فلسطين وحكومة الوحدة
 

 عبد الستار قاسم. د
 2004/أيار/16

ضاق أفق الحلول السياسية كما رأته قيادة منظمة التحرير الفلسطينية عبر السنين السالفة، وبـات               
واضحا أن ما يمكن قبوله إسرائيليا وأمريكيا هو إقامة كيان فلسطيني يمكن تسميته دولـة يقـوم                 

أي أن المطلوب هو قيام     . سرائيليا مع تسيير الحياة اليومية للفلسطينيين     باألعباء األمنية المطلوبة إ   
الفلسطينيين بعمل االحتالل بالوكالة مقابل أن يكونوا آمنين وقادرين على العمل في إسرائيل وتلقي              

أمـا الطموحـات    . مساعدات مالية من هنا وهناك تعينهم على االستمرار في الحيـاة االعتياديـة            
كبيرة واألحالم فال مانع من أن تبقى ضمن دائرة المنـام السـعيد الـذي ال تتخللـه                  الفلسطينية ال 

وواضح أن هذه الرؤية ليست إسرائيلية فقط، وإنما تخيم على التفكير العـالمي             . الكوابيس إال قليال  
الذي ال يقوى على خوض جدل ولو حتى تفاهمي مع الواليـات المتحـدة بخصـوص القضـية                  

 .  الفلسطينية
ا من المهم أن تفكر السلطة الفلسطينية بمسألة الوحدة الوطنية بصورة أكثر جدية في ضـوء                ولهذ

من الناحية الفكرية،  ساد رأي فكري وأكاديمي في صفوف الشـعب بـأن              . تجربة السنين السابقة  
الوحدة الوطنية يجب أن تبقى دائما الهدف األسمى للشعب بكـل فصـائله وتنظيماتـه وأحزابـه                 

أنه إذا اصطدمت الوحدة الوطنية بأي قضية أخرى مهما بلغت أهميتهـا فـإن الوحـدة                وأفراده، و 
أما إذا كان الخيار قضية ال تأخذ باعتبارها الوحـدة الوطنيـة أو             . الوطنية يجب أن تكون الخيار    

وقد ثبت تاريخيا في مرحلتي ما قبل عام        . تتجاوزها أو تتغذى عليها فإنه يصعب جدا تحقيق إنجاز        
 أن الشعب الفلسطيني قد دفع ثمنا باهظا لسياسات ال تحرص على وحـدة              1967ا بعد    وم 1948
 صفوف الشعب وانتهى بالتالي إلى التشريد، وتجاوز قادة         1948مزقت العائالت قبل عام     . الشعب

منظمة التحرير وعدد من الفصائل مسألة الوحدة حتى اضمحل هدف التحرير إلى هـدف إقامـة                
ه إلى حكم ذاتي أجاز القيام بمحرمات ستبقى غير مشرفة في تاريخ الشـعب              دولة وتقزم هذا بدور   

 .الفلسطيني
لكن الوحدة الوطنية الفلسطينية كانت دائما تجد تعبيرا لها في الميدان أو على أرضية المواجهة مع                

ترك ثوار عام   . صنع المواجهون والمجاهدون والمناضلون دائما وحدة هدف ووحدة مصير        . العدو
 القيادات السياسية والعشائرية خلفهم وعملوا على تصعيد العمل العسكري ضد البريطانيين            1936

وتجاوز المناضلون في السبعينيات كل الخالفات الفصائلية والحزبية واسـتطاعوا أن           . والصهاينة
وخالل االنتفاضة القائمة حاليا اسـتطاع      . يخوضوا مواجهات نضالية وسياسية فعالة ضد االحتالل      

لمقاومون من مختلف الفصائل بخاصة من فتح وحماس والجهاد اإلسالمي والجبهـة الشـعبية أن           ا
يصنعوا وحدة وطنية ميدانية مقاومة متجاوزين في ذلك كل االدعـاءات السياسـية والتشـعبات               

لكن هذه الوحدة تبقى أحادية الجانب وذات مدى زمني محدود، هـذا إال إذا بقيـت                . الديبلوماسية
أي أنه ال مفر من أن      .  الساخنة مع العدو عبارة عن حالة يومية وتحولت إلى استراتيجية          المواجهة

تنعكس الوحدة الميدانية على النواحي السياسية واالجتماعية واالقتصـادية والثقافيـة والتنظيميـة             
أي يجب أن يأخذ المستوى السياسي دوره في صياغة أسس ووقـائع الوحـدة الوطنيـة                . وغيرها
 .عتبر في النهاية القلب الذي يحتضن استراتيجية التحرير أو إقامة دولة حقيقيةوالتي ت

يتم طرح فكرة الوحدة الوطنية بمعناها الشامل هذه األيام على الساحة الفلسطينية، ويقـوم رئـيس                
الوزراء المكلف باللقاءات الضرورية مع قادة فصائل وأحزاب لكسـب أكبـر مشـاركة ممكنـة                
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ح العمل، يبقى من المهم عدم العودة إلى أساليب إقامة وحدة وطنية            لتمنيات بنجا مع كل ا  . بحكومته
سبق أن هبت على الفلسـطينيين ريـاح الوحـدة          . استاتيكية ال تجد لها ترجمة فاعلة على الساحة       

. الوطنية وتم الحديث عنها بحماس وحمية وأمل ولم تكن النتائج في النهاية كما كانـت التوقعـات                
ية عدة مرات في السبعينيات ولم يتحقق منها سوى عدة مقاعد يأخـذها             ثارت قضية الوحدة الوطن   

هذا الفصيل أو ذاك في مجالس وهيئات منظمة التحرير الفلسطينية، ولم ترتق األمور إلى مستوى               
القيادة الجماعية وال إلى مستوى صرف األموال وال إلى مستوى سياسة أمنية فلسـطينية تحمـي                

وثارت محاوالت تحقيق وحدة وطنية خـالل انتفاضـة عـام           . يسالصفوف من العمالء والجواس   
بالتأكيـد ال   .  ولم تنجح، وتكرر التأكيد على صيغة حوار وطني في التسعينيات ولم يـنجح             1987

يريد الفلسطينيون تكرار تجارب لم يكن الهدف منها سوى إضاعة الوقت ولم تؤد إال إلى مـرارة                 
 .عامة

ح أرى، من خالل تجاربي ومعرفتي، أنه من المفروض التركيز          فحتى تكون هناك جدية نحو النجا     
 :على ما يلي

هذه . يجب تشكيل لجنة متنوعة العضوية مسؤولة عن تلقي األموال وصرفها          -1
يجـب أال تكـون     . أهم قضية على صعيد ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني       

هـا  األموال حكرا على شخص أو تنظيم أو األمريكيين، ومن المفروض انتقال          
إلى أيدي الشعب الفلسطيني لتسهل مراقبة الدخول والنفقـات بخاصـة فيمـا             

هناك خوف كبير اآلن بـأن      . يتعلق بتوزيع الميزانية على القطاعات المختلفة     
األمريكيين هم الذين يقررون كيفية توزيع الميزانية فيركزون على القطاعات          

 .التي تخدم مصالحهم وليس على األولويات الفلسطينية
  ال بد من تشكيل قيادة جماعية لصناعة القرار الفلسطيني، ومن المفـروض             -2

أن تتحرر حركة فتح من ممارساتها التاريخية وتدرك أن العمـل الجمـاعي             
من المهم تشكيل مجلس قيادة من      . لمصلحة الجميع بما في ذلك مصلحتها هي      

ة أعضاء ال يدينون ألحد بمال أو منصب أو وظيفة أو أي مصـلحة شخصـي    
تعب الفلسطينيون من الذين يضـعون أنفسـهم عبيـدا لمصـالحهم            . أخرى

. الشخصية فيصمتون على ما يرون من تجاوزات ويدلون بأصواتهم تأييدا لها          
ومن المهم أن يأخذ كل مجلس دوره بحرية، وأن تلتزم كل مستويات القيـادة              

 .بالقرارات الفلسطينية
ن متابعة القيادتين التنفيذيـة     من المطلوب تشكيل محكمة دستورية مسؤولة ع       -3

والتشريعية والتزامهما بما يتم إقراره، وعن االطمئنان للجهاز القضائي، وأن          
 .تكون لديها صالحية تحميل المسؤولية والعزل

 يجب تحرير الوظائف العامة من الفساد بخاصة الوسـاطات والمحسـوبيات            -4
 . العامةوالفئوية واعتماد الكفاءة المهنية في إدارة المؤسسات

إعداد برنامج وطني لمالحقة العمالء والجواسيس الذين ينخرون جسد الشعب           -5
ويفتون من عضده، ومالحقة الفاسدين الذين ينهبون أموال الناس ويـدمرون           

 .عمل المؤسسات العامة
أن يصار إلى إصالحات جذرية فـي المجـاالت االقتصـادية والتنظيميـة              -6

 .واالجتماعية والثقافية
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بدا أن يعرض على هذا الفصيل أو ذاك مناصب أو وظائف وأن تتحول الوحدة الوطنيـة                ال يكفي أ  
المحاوالت الجارية اآلن من قبل رئيس      . إلى مجرد خالف على المقاعد والغنائم بين قوى سياسية        

الوزراء ال تأخذ هذه المعايير بعين االعتبار، وتطرح المسألة الوحدوية فقط ضمن اتفاقية أوسـلو               
ال تسترشد المحاولة بالتجربة وال تقدم جديـدا سياسـيا أو           . خض عنها من اتفاقيات فرعية    وما تم 

اجتماعيا أو اقتصاديا يثير حماس البعض نحو المشاركة، ولهذا ستبقى الوزارة الجديـدة ضـمن               
اإلطار القديم الذي يحرص على وجهات نظر خارجية أكثر مما يحرص علـى وجهـات نظـر                 

 . داخلية


