املرشوع الوطني ..اعادة صياغة أم رؤية جديدة؟
د.غازي حمد *
املرشوع الوطني سرية مليئة بكثري من صور املايض املجيد والواقع املؤمل ....
وألنه ميثل طموح وأحالم الشعب الفلسطيني ،فإن تعلقنا به كبري إلخراجنا من األنفاق املعتمة وحاالت
الحرية وساعات الشدة  .املرشوع الوطني هو حبل النجاة من حالة التناقض والتعارض واالنقسام األفقي
والعمودي  ..هو بلسم ألمراض التعصب الحزيب وضيق األفق وقصور الرؤية والفكر االحادي والنظرة
السطحية  ..هو نقطة تجمع للشتات السيايس وجمع للطاقات الوطنية بدال من اهدارها يف سجاالت عقيمة.
نحن بحاجة بالفعل إىل مرشوع وطني حقيقي يرسم الطريق ويزيل الغموض ويجيب عىل االسئلة
املحرية ويخرجنا من حالة التيه واألوهام املبالغ فيها أو األماين املشبعة بالشعارات  ..إنه يضعنا عىل
"السكة" ويكشف لنا عن " إشارات املرور" وينبهنا من املخاطر واملزالق .

هل لدينا مرشوع وطني؟

هذا السؤال يبدو مرشوعا رغم غرابته !! ألن الحالة الفلسطينية بكل تعقيداتها وتناقضاتها وحالة التنازع
القامئة بني الربامج السياسية واالنقسام يف النظام السيايس والرتاجع يف مستوى دعم وتأييد القضية
الفلسطينية يفرض هذا السؤال ليس من باب اإلنكار عموما ولكن من باب البحث العميق عام اذا
كان هذا املرشوع قامئا بالفعل أم أنه متوار وراء برامج حزبية أم أنه تراجع بفعل الكثري من التغريات

* اعالمي فلسطيني
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السياسية ومل يعد واضحا أو متصدرا بوصلة التحرك السيايس الفلسطيني ؟.
إن أزمة املرشوع الوطني ليست أزمة طارئة أو جديدة بل لها امتداد عىل طوال التاريخ الفلسطيني،
حيث خضع هذا املرشوع إىل رصاعات ونزاعات عائلية وحزبية ومحاور اقليمية ودولية ما أخرج مرشوعا
غري واضح املعامل واملراحل واألهداف  .بل إن الفلسطينيني آثروا أن يجتهدوا يف خلق طرق ووسائل
لتطوير املرشوع الوطني من خالل رؤ ًى وأهداف حزبية وليس من منطلق الرؤية الوطنية الشمولية
.الحالة الفلسطينية تفرض إعادة "إنتاج " وتطوير وتحسني املرشوع الوطني بناء عىل " األصول " التي قام
عليها واستحضا ًرا للتغريات التي فرضت نفسها عىل املنطقة وتقييام للتجربة الفلسطينية بكل أبعادها .
من الكارثة أن نبقي املرشوع الوطني مغيبا تحت مسميات أخرى  ,ألنه ثبت بالتجربة إنه ال ميكن
استبدال املرشوع الوطني مبرشوع حزيب أو فصائيل وال ميكن بحال تجاوزه أو االنتقاء منه أو فصله عن
الحالة الفلسطينية القامئة .

أزمة املرشوع الوطني

إن عملية تشخيص مشكلة وأزمة املرشوع الوطني معقدة بسبب الرتاكامت الكثرية التي علقت
باملرشوع  .يجب أن نسأل أنفسنا أين تكمن أزمة املرشوع الوطني  ..هل هو يف غياب اإلجامع الوطني
..هل هي أزمة قيادة  ..هل هو يف عدم القدرة عىل صياغة رؤية وطنية واقعية  ..هل هو يف غياب
الدعم العريب والدويل ...الخ .
رمبا كانت مشكلتنا دوما كفلسطينيني أننا نجنح دوما إىل العمل الحزيب األحادي وكانت نزعتنا نحو
العمل الجمعي والوفاق الوطني ضعيفة وقارصة  ,وهو ما سمح لرؤيتنا االسرتاتيجية أن تتقزم  ,وسمح
"لألغراب" أن يدخلوا يف ثنايا جلودنا حتى توزعنا ما بني احالف وتيارات .
بالرغم من أننا نعيش يف أصعب منطقة ونواجه ارشس احتالل ونخوض أعقد رصاع عىل املستوى
اإلقليمي والدويل إالّ أننا مل نرتق إىل مستوى هذه التحديات يف تعزيز الصف وتوحيد الرؤية  ,وفضلنا
أن نعمل "كفصائل " وأن نتاميز كتنظيامت ,وأن نتفاخر بانجازات "حزبية " ,وأن نعيل قيمة الحزب عىل
قيمة الوطن مام أدخلنا يف متاهة قاسية وصحراء شاسعة وخالفات ال حدود لها .
أصبحت الساحة محكومة بالربنامج الحزيب واللون الحزيب والشعار الحزيب  ,واستبعد الربنامج الوطني
متاما وصار يف عداد الغائبني ,إىل أن يلتفت اليه يف املناسبات والخطابات والشعارات .
قضيتنا مىض عليها اكرث من ستة عقود وال نزال نراوح مكاننا  ,إال القليل من اإلنجازات التي ال تتامهي
مع حجم التضحيات الكبرية التي قدمناها  ,ومرت علينا حروب وثورات وانتفاضات ومسريات سالم
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واتفاقات واستيطان واغتياالت ونهب لألرض وللسكان  ...ثم اعتقدنا أننا نستطيع أن نواجه ذلك كله
بربنامج حزيب أحادي !! .
ثم إن املرشوع الوطني الفلسطيني قد تم االنقالب عليه من حيث الجوهر واملضمون من قبل بعض
القوى السياسية  ،وانقلبت أدوار التنظيامت فأصبحت بدالً من أن تعرب عن مصالح الشعب ،توظف
الشعب لخدمتها ،بل أمسكت به من خالل مرشوع سلطوي ،هو الوحيد الذي مكنها من ضبط املجتمع
قرسياً ،بعدما كان منضبطاً طوعياً لها من خالل التزامه املرشوع الوطني الذي تحمله ،وهذا ما ص َّعب
والدة البديل ،بعد أن كان الشعب الفلسطيني محتفظاً بحيويته وقدرته عىل التجدد واإلبداع.
وقد تجاوزت أزمة املرشوع الوطني الفلسطيني إىل أن تصبح أزمة اجتامعية أوصلت املجتمع إىل حالة
من العجز والرتهل والكسل عن وقف الرتاجع أو إنتاج أدواته البديلة.
واضح أن هناك أزمة فكرية متمثلة بعجز العقل الفلسطيني عن إدراك وجود أزمة املرشوع الوطني
الفلسطيني مبكرا ً ،األمر الذي فاقم األزمة ورمبا قادها إىل نقطة الالعودة .كام أن أزمة املرشوع الوطني
الفلسطيني مل تتمثل يف تحقيق أهدافه فقط بل يف عدم اعرتاف الجهات املعنية مبسؤوليتها عن الفشل
أيضاً ،ناهيك عن أنها غطته بفظاظة من خالل وسائل شتى أخطرها إعادة تأسيس كافة األمور ،بدءا ً
من إعادة تعريف األهداف وصوالً إىل استبدال الوالء عىل أساس املبادئ إىل الوالء عىل أساس املصالح.
ما جرى عرضه من مشاريع عىل الساحة الفلسطينية من حني آلخر أكد أن املسألة تتمحور حول
"إعادة إنتاج األزمة" من جديد وتعميق حالة التصادم واملواجهة وعدم تقبل اآلخر بدال من االستناد إىل
حالة من التعاون والتكامل والعمل املشرتك "؛ فكل طرف يحمل اآلخر مسؤولية فشل املرشوع الوطني
ويعترب أن لديه الحقيقة املطلقة يف صحة املرشوع الوطني  .هذه الحالة مزقت املرشوع الوطني بني
اتجاهات وتيارات متعارضة وابقته تائها ضعيفا فاقدا للهوية واملسار الصحيح  .إن العقلية الجمعية
غيبت تحت طغيان العقلية الحزبية والتي " حوصلت " املرشوع الوطني داخل بوتقتها .

قراءة سياسية مغلوطة

أحد مظاهر االزمة يف املرشوع الوطني هو عدم امتالك القدرة عىل قراءة االحداث واملتغريات السياسية
بطريقة مهنية وموضوعية تخدم الرؤية االسرتاتيجية وتحقق املصالحة للقضية الفلسطينية  ,مام يغرق
القضية يف أزمات ومسارات تائهة  .فبعض القوى تقرأ املتغريات واألحداث السياسية من باب أيديولوجي
محض يفتقد للرؤية السياسية الواعية  ,وبعضها يقرأها من باب العجز وعدم القدرة عىل إحداث التغيري
باعتبار ان القوى الكربى هي التي تتحكم مبسار القضية برمتها  ,وبعضها يقرأها من زاوية ضيقة تفتقد
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للبعد الشمويل الذي ميكن من استثامر األحداث واملتغريات بشكل جيد .
القراءة الخاطئة قادت اىل كوارث عىل مر التاريخ الفلسطيني وأدت إىل فقدانه الكثري من املواقع امليزة
والفرص الثمينة بل ودفعته إىل الوراء عرشات السنني وحملته أعباء مل يكن من املفرتض تحملها .
إن الساحة الفلسطينية تواجه مشكالت عضوية وتكوينية ،فهي حركة تعتمد كثريا عىل الخارج
واملعادالت اإلقليمية والدولية ،أكرث مام تعتمد عىل شعبها؛ بل إن شعبها يعتمد عليها ،يف الغالب ،لتأمني
موارده املالية ،وحاجاته الحيوية.
عىل سبيل املثال ال الحرص  ,فإن قراءة الثورات العربية من خالل "مناظري " حزبية ومن خالل مفاهيم
أحادية أدت إىل تشتت القدرة عىل استثامر هذه الثورات لصالح الشعب الفلسطيني وبات كل طرف
يضع حساباته الخاصة ما بني متخوف ومتوجس وما بني متأمل وطامح .
ثم إن قراءتنا للكثري من األحداث املفصلية يف املنطقة مثل الحرب عىل العراق واالنسحاب من لبنان
وقطاع غزة وبروز قوى سياسية جديدة مل ترتق اىل مستوى استثامرها.
قراءة املصالحة الفلسطينية تنطبق عليها نفس القاعدة  ,فهناك من يخشاها باعتبار انها ستقلص من
صالحياته وامتيازاته وهناك من رأى انها ستفقده القدرة عىل التحكم يف الدفة  ,ولذا ظلت املصالحة
تدور حول نفسها سنوات وسنوات دون ان تتقدم .
باختصار شديد ميكن تلخيص إشكاالت املرشوع الوطني مبا ييل:
 -1غياب تعريف املرشوع الوطني من حيث الهوية وااليدلوجيا  ,فاملرشوع الوطني خضع لتعريفات
كثرية ومتشعبة ادخلت املرشوع يف متاهة بني مختلف األيدولوجيات والتيارات السياسية.
 -2انحسار فلسفة اإلجامع الوطني من حيث توفر العقلية الجمعية والعمل املشرتك.
 -3قراءة معمقة وواعية لالحداث واملتغريات السياسية مبا يخدم رؤية املرشوع الوطني.
 -4بروز معوقات مثل قيام السلطة الفلسطينية التي استحوذت عىل مقاليد األمور يف الساحة الفلسطينية
وغيبت منظمة التحرير وعدم القدرة عىل متييز دورها عن املنظمة مام أدى إىل اختالط واختالل األمور.
 -5فشل املسرية السياسية ووقوع الحالة السياسية الفلسطينية تحت ضغوط الحلول اآلنية والجزئية.
 -6االنقسام الفلسطيني شكل رضبة قاصمة للقدرة عىل إنجاز مرشوع وطني موحد.

ليس قفزا عىل الربامج الحزبية

حتى ال يفهم خطأ ،فإن املرشوع الوطني ليس قفزا عىل الربامج الحزبية بل هو تجميع وتصحيح وتنقيح
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 ,وبناء عىل ما كان .هو " طبعة منقحة " للمسرية الوطنية بغناها الثوري والسيايس .الربامج الحزبية
ال ميكن  ,بتفرقها وترشذمها  ,أن ترسم الخارطة الصحيحة للتحرير بل ال بد من عمل مشرتك ورؤية
اسرتاتيجية وتكتيكية واضحة املعامل ,ألن بعضها منقوص الرؤية وبعضها مجزوء غري مكتمل  .بعض
الربامج الحزبية تتبنى خيارات أحادية أو وسائل قدمية متهالكة وبعضها اآلخر ال يزال يعيش يف عوامل
الستينات والسبعينات .إن املرشوع الوطني ميكن أن "يجرب" العرثات يف الربامج الحزبية ويعمل عىل
معالجة القصور فيها  ,وميكن أن يخلق منها مزيجا متناسقا متكامال .
املرشوع الوطني  ,ببساطة  ,شديدة  ,ميثل البيت الذي يجمع القوى السياسية تحت مظلته الدافئة
ويوفر ساحة خصبة للعمل الصحيح واملوجه  .هو ميثل نقطة التقاء للقواسم املشرتكة للجميع  ,ينقح
الخالفات ويهذبها  ,يعزز نقاط اإلتفاق ويقويها  ,يرسم الطريق بوضوح من حيث األهداف والوسائل
واملراحل  ,يخترص الوقت والجهد ويعطي ضامنة ملدة قرن أو يزيد .

من خالل بوابة الحوار

كيف ميكن ان نخرج املرشوع الوطني إىل النور ؟ ليست هناك سوى وسيلة وحيدة  :الحوار .
الحوارات الفلسطينية كانت دوما تنصب عىل معالجة قضايا جزئية أو تجاوز األزمات  ,ومل تكن القضايا
االسرتاتيجية ( فكرا وتنفيذا ) حارضة  ,لذا ظل العمل الوطني متأرجحا بني كتل األزمات التي عصفت
بالحقل السيايس الفلسطيني وظل عرضة للتجاذب والشد.مل يعرف الفلسطينيون كيف مييزون بني ما هو
اسرتاتيجي ومرحيل  ,بني ما هو حق وحقيقة  ,بني ما هو طموح وبني ما هو ممكن  ,لذا فقد اختلطت
األمور بني السيايس والتاريخي  ,وبني األيديولوجي والواقعي .
إن الحوار الفلسطيني غرق يف سنواته األخرية يف معالجة األزمات السلطوية ويف تفاقم األزمة بني
السلطة واملعارضة وغابت اسرتاتيجية التحرير متاما حتى غدا الحديث عنها رضبا من التمنيات .
لقد قاد غياب القضايا االسرتاتيجية إىل استدراج السلطة إىل حلول جزئية وامتيازات بسيطة ووعود
مستقبلية ليس لها رصيد كبري عىل أرض الواقع  ,يف نفس الوقت جر القوى السياسية إىل حلبة الخالفات
الداخلية التي استنزفت طاقة كبرية ووقتا مثينا.
وبالرغم من أنه تم االلتفات اىل هذه القضايا االسرتاتيجية يف وقت اشتداد األزمات ووصول الحالة
الفلسطينية إىل طريق مسدود  ,إال أن ما تم انجازه كان يف إطار تجاوز األزمات  ,وظل يف سياق
العموميات التي تتيح تفسري األمور بطريقة مفتوحة .والغريب أن كل ما تم اإلتفاق عليه مل يجر مجرى
التنفيذ والتطبيق  ,ما يضع عالمة استفهام كبرية حول صحة وواقعية ما تم التوصل إليه  ,فضال عن
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الفشل يف خلق حالة فلسطينية تستند إىل اإلجامع الوطني.
إن الحوارات الفلسطينية مل تنجح بسبب الكثري من العراقيل والعقبات التي وقفت أمامها  ,ومن أهمها ,
غياب العالقة املستندة إىل التعايش واإلنفتاح وتقبل وتفهم اآلخر  ,والتمرتس وراء الربامج الحزبية والخوف
عىل املكتسبات السلطوية  ,فضال عن قصور الفهم السيايس الذي يصعب الخروج من العقلية الحزبية إىل
أفق العمل الوطني  .لذا فإن جوالت الحوار التي بدأت منذ العام  1993وإىل يومنا هذا مل تنجح يف صياغة
مرشوع وطني يوفق بني مختلف الربامج السياسية أو يراعي التغريات الكبرية التي برزت يف املنطقة .
إن الحوار الفلسطيني يحتاج إىل عدد من املقومات التي تضمن نجاحه وسريه يف املسار الصحيح  ,ومن
هذه املقومات النية الصادقة  /واإلرادة /الوعي الوطني  /القابلية ملفهوم الرشاكة. /
النية الصادقة تعكس القابلية والجدية يف التفاعل مع القوى السياسية يف استخراج املرشوع الوطني من بطن
التجربة السياسية الطويلة دون شوائب املكتسبات الحزبية واملصالح الفئوية  .أما اإلرادة فهي التي تعكس
القدرة عىل االستمرار واملثابرة حتى الوصول إىل األهداف املرجوة  ,أما الوعي الوطني فهو من املقومات
الرئيسة التي تتيح نرش ثقافة الوعي الوطني الواسعة وليس الثقافة الحزبية الضيقة  ,والتي تفتح الباب أمام
عالقة وطنية راسخة قامئة عىل الفهم الواسع وهضم التجربة والقدرة عىل استرشاف املستقبل  .أما القابلية
للرشاكة فإنها الجرس املتني الذي يربط بيم مختلف القوى السياسية ضمن إطار القواسم املشرتكة .

تحديات كبرية

إن صياغة املرشوع الوطني ليس باألمر السهل أو الهني  ,هو سيواجه الكثري من العقبات والتحديات،
والتي من أبرزها:
 -1وجود الربامج الحزبية التي تتناقض يف بعض النقاط واملواقف.
 -2الحالة الفلسطينية القامئة مبا فيها من تعقيدات من حيث وجود السلطة الفلسطينية وقوى معارضة.
 -3اإلنقسام الفلسطيني ميثل عقبة كبرية أمام صياغة املرشوع الوطني.
 -4تغري األوضاع يف الساحة العربية والدولية مبا يتطلب وضعها يف االعتبار.

الخروج من األزمة

ال زالت هناك إمكانية إلعادة صياغة املرشوع الوطني عىل األركان واألعمدة القوية الراسخة التي ال
خالف عليها بني جميع أطياف العمل السيايس  .وهذه األعمدة تتمثل يف :
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 -1تعريف املرشوع الوطني.
 -2مبادىء وأسس املرشوع الوطني.
 -3املحددات العامة والضوابط التي تحكم املرشوع الوطني.
 -4األهمية واألهداف واملرحلية.
 -5أدوات ووسائل املرشوع الوطني.
 -6املرجعية والتمثيل.
وحتى يكون املرشوع الوطني مقبوال من قبل القوى السياسية وقادرا عىل ترجمة التطلعات الفلسطينية
إىل واقع وحقائق فإنه ينبغي أن يتسم بالوضوح والتفصيل واستحضار الواقع بكل تعقيداته واملستقبل
بتوقعاته .
هناك حاجة ماسة أن يشارك يف صياغته سياسيون وقانونيون وخرباء يف تخصصات اخرى ,باعتبار أن
القضية الفلسطينية هي محط اهتامم من قبل سياسيني ومفكرين  ,حتى يخرج قويا ممكنا قادرا عىل
تقديم إجابات شافية.
قد تكون املشكلة الرئيسة يف تحديد الوسائل واملراحل  .هي عقدة صعبة لكن ميكن حلها  .إذا اتفقنا
عىل األهداف الرئيسة وتشخيص طبيعة الواقع القائم بكل توازناته وتعقيداته ميكن وضع قامئة الوسائل
بكل سهولة .يف حال اختلفنا ميكن أن نخلق حالة من التكامل يف وسائلنا  .املبدأ الرئيس هو أال نستثني
أي وسيلة تساعدنا عىل تحقيق أهدافنا  .املهم كيف ومتى نستخدمها بطريقة صحيحة .
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