
حول اع'ن الدولة

صخر حبش

 تصل اتفاقية اوسلو وما تمخض عنها من اتفاقيات وبروتوكو2ت ومذكرات الى1999    في الرابع من ايار
جانب التزم اـل لو  انه  فترض  Lمن اـ وكان  عام.  فاق ـبشكل  اية ا2ـت ية. ونـه لة ا2نتقاـل اية اLرـح اية. نـه خط النـه
ا2سرائيلي بتنفيذ تعهداته والتزاماته ان تكون قضايا اLرحلة ا2نتقالية قد تم تنفيذها وكذلك قضايا الحل

 وـمبدأ ا2رض مـقابل اـلس_م. وبذلك338  واـلقرار242 الـنهائي. والذي من اـLفترض ان يتـحقق بتنـفيذ اـلقرار
 بما فيها القدس الشرقية مدخ_1967ً يكون تجسيد الدولة الفلسطينية اLستقلة على ا2راضي اLحتلة عام

الى تخـريب سعت  التي  عن التزاماتـها. وممـارساتها  كن نـكوص حكـومة نتنـياهو  في اLنطـقة. وـل س_م  لـل
ا2تفاق ادى الى تعطيل اLسيرة بشكل عام وتجمدت قضايا اLرحلة ا2نتقالية وما سبقها من قضايا مرحلة

غزة اريحا، حيث كان اLفروض ان تبدأ عودة النازحm ويتم انشاء اLمر اnمن بm الضفة والقطاع.
كل قـضايا اـلـحل النـهائي اكدت عـلى ان  مذكرة  الى  الواي  في اتفاـقـيات ـنـهر   ً مؤخرا وتم الـتـوصل     

ايار/4 وا2نـتـقالي 2بد ان تنـتـهى ـقـبل اوسلو ان اLرـحـلة1999   في وثـيـقة  من اـلـنص ا2ـسـاسي  قـاً   انط_
ا2نتقالية 2 تتجاوز الخمس سنوات.

اريخ ياهو وـهروبه الى ا2نتـخابات اLـبكرة وتـحديده ـت  كان الى جانب اسباب1999 ايار/17    ان مماـطلة نتـن
اخرى يهدف الى تعطيل اLسيرة ووضع العراقيل امام منظمة التحرير فيما يتعلق باع_نها تجسيد الدولة.
وقد جعل احد شروط التزامه لتنفيذ ا2تفاقيات اع_ن القيادة الفلسطينية عن تراجعها عن اع_ن الدولة في
مع الحـقوق اLـشروعة غـير القابـلة هو يتـعارض  بل  عن ا2تفاقـيات  خارج  شرط  وهو  ايار.  من  الـرابع 

للتصرف للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق تقرير اLصير واقامة الدولة الفلسطينية وحق العودة.
   ان حق تقرير اLصير هو حق فلسطيني خالص 2 يشاركه فيه احد. وهو ليس عم_ً احادي الجانب بعد
استباق شأنه  من  ما  اجراء  عدم  نا ـب التي تلزـم يوده  هاء ـق اوسلو وانـت فاق  اية اـت ية ونـه هاء اLرحـلة ا2نتقاـل اـن

قضايا الحل النهائي.
قدام 2ع_ن تجـسيد الـدولة تـحت عن ا2    ويـراهن نتنـياهو عـلى انـصياع الـجانب الفلـسطيني ونكـوصه 

مبــررات ان ذلك قد يؤدي الى اغضاب امريكا او الى اعادة انتخاب نتنياهو.
وعدم دولة  لى اع_ن تجـسيد اـل سطينية ـع يادة الفـل اقدام الـق من  ياهو يخـشى  ؤكد ان نتـن قة ـت كن الحقـي    وـل
ا2نصياع Lحاو2ته تخفيض التوقعات للشعب الفلسطيني. فعدم ا2ع_ن عن تجسيد الدولة في الرابع من
بأنه  mناخب ناع اـل ياهو ـحيث سـيستخدمها 2ـق جاح نتـن وية 2ـن ورقة ـق سيكون  ابات  ابواب ا2نتـخ لى  ايار وـع

يفرض ارادته ما يعتقده Lصلحة اسرائيل وان الفلسطينيm. يستجيبون لذلك.
ومن اصبح ـقضية اسـاسية.  دولة  اسرائيل وـبm اع_ن تجـسيد اـل في  كرة  ربط ـبm ا2نتخـابات اLـب    ان اـل
ياهو عـلى وهذا يعـني مكـافأة نتـن ية  ضمنـاً تحـديد اLرحـلة ا2نتقاـل دولة يعـطي  عدم تجـسيد اـل واضح ان  اـل

مماطلته ومراوغته باعطائه اLزيد من الوقت للت_عب باLصير الوطني للشعب الفلسطيني.
   ومن هنا فاننا في حركة فتح نؤكد ان موعد اع_ن تجسيد الدولة هو موعد استراتيجي 2نه يهدف الى
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اLحافظة على الحق الخالص للشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وهو اLوضوع غير القابل للتفاوض عليه.
دولة لة الى اـلحق ـفقط. فان ا2عداد اـلسليم لتحـقيق التـجسيد اLادي لـل ركون في هذه اLرـح    و2 ـيجوز اـل
على ا2رض بكل ما يعنيه من تثبيت عناصرها غير اLكتملة في اLرحلة ا2نتقالية وحتى بعد اع_ن الدولة.
فا2رض 2تزال محتلة في معظمها، والشعب 2 يزال بm مشتت في اLنفى ومقيم على ارض الوطن ضمن

( أ وسيطره جزئية ادارية تحت اليد( واقع تقسيمها الى مقاطعة سيطرة كاملة للسلطة الوطنية. في مناطق 
( ) ( ). ج ب واخيراً سيطرة اسرائيلية كاملة في مناطق  العليا ل_من ا2سرائيلي في اLناطق 

ــورقة ا2قوى لتوـحيد ـكامل ـفصائل يه اـلشعب الفـلسطيني هو ال    ان تـجسيد اـلدولة، الـحلم الذي يـجمع عـل
عن الخ_ص عـاً ـمشتركـاً ـخاصة وانه يأتي ـتعبيراً  يات. وهو ا2مر الذي ـيشكل جاـم ثــورة واـلقوى والفعاـل اـل

من قيود ا2تفاقيات التي تعارضها بعض القوى الفلسطينية.
الوطني الـشامل وتجـسيد الـوحدة ثوابت اسـاسية اولـها. الـحوار  من مجمـوعة     ولتحقـيق التجـسيد 2بد 
الوطنية وثانيها تعزيز اLؤسسات القائمة وتطويرها وتقييم ا2داء اLؤسساتي للسلطة الوطنية خ_ل اLرحلة
من جزأ  ً 2 يـت جزءا شتات  في اـل شعبنا  حتى ـيصبح  يل م.ت.ف ومؤسـساتها  من تفـع ها 2بد  سابقة. وثالـث اـل

عملية الحوار واLشاركة الفاعلة لتحقيق تجسيد الدولة.
   ان الـعمل لتوـحيد اـلصف الوطني ـعلى ارض الوطن يـمكن ـتجذيره باـLزيد من الـعمل الديمقراطي الذي
يتحقق من خ_ل اجراء انتخابات حرة سواء من اجل انتخاب اللجان البلدية والقروية. او من خ_ل انتخاب

اعضاء اLجلس الوطني.
كل شعب  سلطة اـل سلطة الوطنـية باعتبـارها     ان تعـزيز الديمقراطـية. والتعـددية السيـاسية. وممـارسة اـل
هي ـشودة  ـسطm اLـن دولة فـل ـؤكد ان  الذي ـي الوطني  ـموذج  ـطاء الـن ـضرورية 2ـع ـدمة اـل هو اLـق ـشعب  اـل
يع ية اقدام اـلسلطة ـعلى ا2فراج عن جـم وحدة الوطـن ما كانوا. وان من ضرورات تـعزيز اـل للفـلسطينيm ايـن
اLعتقلm السياسيm الذي لم يقوموا بأي عمل يتعارض مع سيادة القانون. فالدولة ذات السيادة هي التي
تنطلق من قانون العدل.. واLحاسبة على قدر ا2خطاء وليس على اLواقف السياسية. هكذا هي الدولة التي

نطمح ان نجسدها لتشكل لنا دربـاً نحو النصر ا2كيد.
وانها لثورة حتى النصر.
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