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في البداية

أجنزت املصاحلة على الرغم من كل املعيقات

ملناسبة مرور عشرين عام ًا على تأسيسها

التي وضعت في الطريق ،ومت تش����كيل حكومة
الوفاق الوطني ،وانتهى رسمي ًا االنقسام ،إال أن

( )2014-1994في محاولة لفهم إلى أي مدى
جنحت السلطة في أن تقترب من الدولة التي
يصبو إليها الفلسطينيون ،وذلك لفهم أعمق

بعض القضايا اخلالفية ما زالت حتوم في سماء
الوفاق اجلديد وحتدي����د ًا قضايا األمن وتوحيد

ملستقبل هذه السلطة وممكنات "دولنتها" .يكتب
أستاذ العلوم السياسية في جامعة األزهر

أجهزت����ه .معيقات كثيرة تنتظر في الطريق ،إال
أن القطار يس����ير على السكة بهدوء .سياسي ًا

ووزير الثقافة األسبق الدكتور إبراهيم أبراش
حول ذلك متسائ ًال "السلطة الفلسطينية :فشل

باتت املفاوضات في عداد األموات في ظل تعنت
إسرائيل ومواصلتها مشروعها االستيطاني في

أم استنفاد مهمة؟" ،كما يكتب الباحث عبد
الغني سالمة دراسة بعنوان "بعد عشرين عام ًا

احلل اآلني����ة والنهائية .وعلى الرغم من محاولة

من عمر السلطة الوطنية ،ماذا أجنزت ،وأين
أخفقت؟" ،أيض ًا يكتب رئيس التحرير الدكتور

الضفة الغربية وعدم تعاملها بجدية مع قضايا
حكومة تل أبيب الربط بني موقف الفلس����طينيني

عاطف أبو سيف دراسة بعنوان "عشرون عام ًا

في املفاوضات وبني توجههم للمصاحلة الداخلية،
فإن الرئي����س محمود عباس كان أكثر وضوح ًا

على السلطة :فلسطني دولة األمر الواقع" .كما

حني أبدى استعداده للعودة للمفاوضات في حال

يحاول اللواء أحمد قرموط أن يسلط الضوء

التزمت إسرائيل بتعهداتها.
إقليمي ًا ،اختار الشعب املصري املشير عبد
الفتاح السيسي رئيس ًا ملصر في انتخابات

على املؤسسة األمنية والعسكرية للسلطة خالل
العشرين عام ًا املاضية في دراسته بعنوان "من
نهج الثورة إلى سيادة الدولة :ما الثابت واملتغير

دميقراطية شهد بنزاهتها ،وباتت مصر تنتقل

في العقيدة العسكرية".

من مرحلة إلى أخرى في ظل آمال كبيرة معقودة

وتضم زاوية املق���االت مقالني .األول للدكتور

على اجلنرال الشاب الذي جاء لقصر الرئاسة
مصحوب ًا بحب شعبي وجماهيري كبيرين .في

أسعد غامن من جامعة حيفا بعنوان "الفلسطينيون
في إسرائيل في مواجهة انتهاكات السلطة" فيما
يكت���ب عماد غياظة من جامعة بيرزيت مس���لط ًا

املقابل يشهد العراق حالة تفكك أخرى في
ظل سيطرة داعش وقوى املسلحني على أجزاء

الض���وء على مس���تقبل املصاحلة الفلس���طينية
اجلديدة مقا ًال بعنوان "املصاحلة :الواقع واملتوقع".

األميركي بوحدة احلال العراقية.
تسلط سياسات الضوء في عددها احلالي

وتركز سياسات في ندوتها لهذا العدد على
املصاحلة الفلسطينية حيث حتاور على حدة ك ًال

على مستقبل السلطة الوطنية الفلسطينية

من عزام األحمد مسؤول ملف العالقات الوطنية

كبيرة من البالد مذكرة بقسوة ما فعله االحتالل
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ف����ي حركة فتح ،والدكتور موس����ى أبو مرزوق

بنظم حليفة للواليات املتحدة مركز ًة على بعض

مسؤول ملف املصاحلة في حركة حماس ،وخالد

احلاالت في املنطقة مثل مصر وس����ورية وملف

البطش مس����ؤول العالق����ات الوطنية في حركة

عملية السالم.

اجلهاد اإلسالمي ،وكايد الغول مسؤول اإلعالم

وتفرد سياسات زاوية عرض الكتاب ملراجعة

في اجلبهة الشعبية ،وناصر أبو ناصر مسؤول

مذك����رات رئيس املجلس الوطني الفلس����طيني

العالقات الوطنية في اجلبهة الدميقراطية.

الدكتور سليم الزعنون بعنوان "السيرة واملسيرة"

ومع انتهاء عمل حكومة الدكتور رامي احلمد

حي����ث الكثير الكثير م����ن املعلومات حول حقبة

الله وتشكيل حكومة الوفاق ،فقد رأت سياسات

تاريخية مهمة في تطور الوطنية الفلس����طينية.

أن تفرد زاوية السياس����ات العامة ملراجعة أداء

وكما ف����ي كل عدد ،فإن سياس����ات تضم بني

حكومة احلمد الله الس����ابقة ،وه����ذا ما يفعله

جنباته����ا مجموع����ة جديدة م����ن اإلصدارات

الباحث أحمد أبو دية في دراس����ته املوس����ومة

الفلسطينية والعربية في زاوية املكتبة.

" أداء حكوم����ة د .رام����ي احلم����د الله :عقبات

فيما تخرج سياسات للسوق ،تبدأ إسرائيل

وإجنازات".

حملة مكثفة ضد السلطة الوطنية وعمليات توغل

أم����ا في زاوية السياس����ة الدولي����ة ،فتكتب

وتدمير بعد اختفاء ثالثة من املس����توطنني قرب

الباحثة أمان����ي القرم من جامعة القاهرة حول

اخلليل في حرب جديدة ترسمها إسرائيل بعناية

"السياسة األميركية جتاه شرق أوسط متغير"

لتدمير السلطة والتهام املزيد من األراضي ورمبا
ضمها إلسرائيل تطبيق ًا لسياسة األمر الواقع،

عهد الرئيس باراك أوباما جتاه الشرق األوسط

فيما تتلبد س����ماء املنطق����ة بغيوم قد متطر في

خاص����ة بعد املوج����ات الثورية الت����ي أطاحت

الصيف!!!!.

محاولة تلمس مالمح السياس����ة األميركية في

العدد (2014 )28
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دراسات

السلطة الفلسطينية :فشل أم استنفاد مهمة؟

أ .د .إبراهيم أبراش

مقدمة

1

ال���ـ 26بتاري���خ  2014/04/26كرد على تعنت

م���ا كان أحد يتوقع عند تأس���يس الس���لطة

إس���رائيل وعدم التزامها بعملية السالم ووصول

الفلسطينية في العام  - 1994كسلطة حكم ذاتي

اجلولة األخيرة للمفاوضات إلى طريق مسدود.

محدود ُم َس���ط ّر لها البقاء خمس سنوات تنتهي

صحي���ح أن كثيرين  -س���واء داخل احلركة

في أيار  - 1999أن تس���تمر عقدين من الزمن،

الوطني���ة مبا فيها حرك���ة فتح أو من خارجها -

وأن تتحول من محل رهان للبعض على أن تكون

انتقدوا وكتبوا متخوفني من قيام سلطة فلسطينية

محطة انتقال نحو الدولة واالس���تقالل إلى عبء

حتت االحتالل؛ ألنها وليدة اتفاق أوسلو املجحف

وطن���ي في نظر آخرين ،بل وصل األمر للحديث
جهر ًا عن جدوى استمرارها والثمن الباهظ الذي

في نظرهم ووليدة موازين قوى في غير مصلحة
الفلس���طينيني ،فإن القيادة الفلسطينية لم تكن
مخي���رة متام ًا في ولوج هذه التجربة ،وإن كانت

يتم دفعه وطني ًا من أجل اس���تمرارها ،وقد أثير
موضوع حل السلطة والبحث في جدواها ،مؤخر ًا،

متخوف���ة منها أو ترى فيها مغامرة كما ذكر أهم

من طرف الرئيس محمود عباس «أبو مازن» في

مهندس���ي اتفاق أوس���لو الرئيس محمود عباس

اجتماع املجلس املركزي ملنظمة التحرير في دورته

«أبو مازن» ،عندما قال إن اتفاق «أوسلو» إما أن

أستاذ العلوم السياسية بجامعة األزهر بغزة ووزير الثقافة األسبق.
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يؤدي لقيام دولة أو يؤدي ملصيبة وكارثة وطنية.

وزارات وإدارات تُشغل حوالى  180ألف مواطن،

قامت السلطة الوطنية في العام  ،1994إال أن

والس���لطة تعني عش���رات االتفاقات املوقعة مع

فكرة إقامة سلطة وطنية سبقت ذلك بكثير ،حيث

العالم اخلارجي ،وهي اتفاقات في جميع املجاالت

مت تبني هدف قيام سلطة وطنية في العام 1974
ضمن البرنام���ج املرحلي ،ولك���ن ُوضِ عت لهذه

االقتصادية واالجتماعية واإلدارية والعلمية تؤمن
دعم ًا ومتوي ًال وإعاش��� ًة ألكث���ر من أربعة ماليني
مواطن في الضفة والقطاع ،والس���لطة هي لفظ

السلطة شروط وأهداف مستمدة من خصوصية
تلك املرحلة ،ففكرة السلطة آنذاك لم تكن مرتبطة

جامع للسلطات الثالث :التش���ريعية والتنفيذية

بتسوية سياسية ناجزة ولم تكن تعني الدولة ،فهذه

والقضائية.

األخيرة هدف إستراتيجي لم تنضج شروط حتققه

يج���ب أال ترتبط أي محاولة ملقاربة ما آل إليه

في ذلك الوقت .س���رعان ما تراجعت فكرة قيام

حال الس���لطة الفلس���طينية  -التي تأسست في

السلطة الوطنية ليحل محلها احلديث عن الدولة

العام  1994ومدى حتقيقها لألهداف الوطنية أو

بصياغات مبهمة ،ثم توضحت الصورة في دورة

قربها من هذه األهداف فقط  -بلحظة التأسيس

املجلس الوطني الفلسطيني في اجلزائر في العام

األولى للسلطة ومدى حتقيقها لآلمال التي بنيت
عليها ،بل أيض ًا مبا جرى من أحداث وتداعيات

مس���تمدة من قرارات الشرعية الدولية ،وانشغل

س���واء داخلية أو إقليمية أو دولية جاءت خارج

الفلس���طينيون بالدولة أكثر من السلطة ،بل كان

احلسابات كلها.

التفكير في أن الس���لطة ستأتي بعد قيام الدولة.

س���نحاول ف���ي بحثنا هذا الع���ودة إلى فكرة
قيام س���لطة وطنية تاريخي ًا؛ ألن هناك من يرى

 ،1988ولكن ليست دولة احلق التاريخي بل دولة

ومرة أخرى تتغير األولوي���ات ويتم التراجع عن

أن الس���لطة احلالية ليست نتاج ًا لتسوية أوسلو

أس���بقية الدولة لصالح تأس���يس سلطة وطنية،
وهذا ما مت في اتفاقية أوس���لو  ،1993حيث مت

فقط ،بل تواصل أو تطبيق متأخر للسلطة الوطنية

االتفاق على تش���كيل سلطة فلسطينية دون ذكر
للدولة الفلسطينية ،ومت استحضار الدولة مجدد ًا

كه���دف مرحلي مت تبنيه ع���ام  ،1974بعد ذلك
س���نقوم بتقييم أداء السلطة احلالية ومستقبلها
ليس فقط وظيفي ًا – سلطة حكم ذاتي محدود -

بعد وصول املفاوضات لطريق مسدود.
تش���كلت الس���لطة وأصبحت واقع ًا ،وعندما

كم���ا هو محدد لها في اتفاق أوس���لو ،بل أيض ًا
وطني��� ًا من حيث قدرتها عل���ى أن جتتهد ضمن

نقول الس���لطة ،فنح���ن نتحدث لي���س فقط عن
اتفاقات الس���لطة مع إس���رائيل والتي يعتبرها

منطق التس���وية واتفاق أوسلو مبا يجعلها قريبة

الكثيرون اتفاقات مجحفة وهي وال ش���ك كذلك،

من اآلمال الفلسطينية على مستوى احلفاظ على

ولكننا نتحدث عن س���لطة مبا هي عليه اليوم من

الهوية الوطنية وبناء مؤسس���ات الدولة املوعودة،

العدد (2014 )28
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أيض ًا سنقارب السلطة من حيث عالقتها مبنظمة

المحور األول

التحري���ر الفلس���طينية وحرك���ة فتح ،ث���م تأثير

فكرة السلطة الوطنية في سياق تطور الفكر
السياسي والبحث عن الدولة

االنقس���ام على الس���لطة ،وفي اخلتام سنطرح
تصورنا ملستقبل السلطة بعد االعتراف بفلسطني
عضو ًا مراقب ًا في األمم املتحدة ،ومستقبل السلطة
في ظل مصاحلة فلسطينية محتملة.

واتفاقية أوس���لو وما آلت إلي���ه اليوم ،أن نحيلها

محاور البحث الرئيسة:

لفكرة الس���لطة في الفكر السياسي الفلسطيني،
وخصوص ًا في س���ياق تطور البرنامج السياسي

املحور األول  -فكرة السلطة الوطنية في سياق

ملنظمة التحرير الفلس���طينية ،وفي هذا السياق،

يستحسن قبل أن نقارب السلطة كنتاج للتسوية

فإن فكرة السلطة الوطنية لم تكن حاضرة سواء

تطور الفكر السياس���ي والبحث

في امليثاق الوطني الفلس���طيني وال في مقررات

عن الدولة.

املجالس الوطنية الفلسطينية حتى العام ،1974

املح�ور الثان�ي  -الع���ودة للس���لطة الوطنية

حيث كان من ش���روط قبول بعض الدول العربية

في س���ياقات مختلفة :مراهنتان

آنذاك تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية والقبول
بها ممث ًال شرعي ًا للشعب الفلسطيني أال متارس

متعارضتان على س���لطة احلكم
الذاتي.

املنظمة السيادة على الضفة الغربية وقطاع غزة.
كانت فكرة التحرير هي املسيطرة على واضعي
امليثاق دون التعمق في مس���تقبل فلس���طني بعد
التحرير أو طبيعة النظام السياس���ي لفلسطني
احملررة ،وفي الع���ام  1971ظهرت فكرة الدولة
الفلسطينية الدميقراطية (العلمانية) التي يتعايش
فيها املس���لمون واملس���يحيون واليهود ،كهدف
إس���تراتيجي حلركة املقاومة الفلسطينية ،وكان
على الفلس���طينيني االنتظار حتى حرب تشرين
األول  1973ليتلمس���وا إمكانية أن تكون هناك
أراض فلس���طينية ميكنهم إقامة س���لطة عليها
كإجن���از مرحلي دون التخل���ي عن هدف حترير
كامل فلسطني.

املح�ور الثال�ث  -انقالب الس���لطة على ذاتها
وانقالب حركة حماس عليها.

املح�ور الراب�ع  -مس���تقبل الس���لطة في ظل
متغي���رات وق���ف املفاوض���ات
والذهاب ل�ل�أمم املتحدة وحتريك
ملف املصاحلة.

11

س��لطة وطنية مقاتلة ال تتعارض مع الهدف
اإلستراتيجي
على الرغم من أن احلديث عن مرحلة أهداف
النضال الفلسطيني والقبول بسلطة على أي جزء
متاح من فلسطني ،فرض نفسه بصورة جدية إثر
حرب تشرين األول وما متخض عنها من تطورات
عسكرية وسياسية ونفسية كما سبقت اإلشارة،
فإن املكون الفلسطيني في نهج املرحلية النضالية
كان حاضر ًا قبل  ،1973واملتمثل باإلحس���اس
بالبون الشاس���ع بني اإلمكانيات الفلس���طينية
وبني األهداف اإلستراتيجية للثورة الفلسطينية.
وهذا اإلحساس بالفرق بني الهدف واإلمكانيات
كان وراء قول عبد الناصر لياس���ر عرفات« :كم
تظن أنه يلزمكم من الس���نني كي تدمروا الدولة
الصهيوني���ة ،وتبنوا دولة موحدة دميقراطية على
كامل فلسطني احملررة؟» .كما أخذ عبد الناصر
على املقاومة الفلس���طينية ممارسة سياسة غير
واقعية واعتبر أن دويلة في الضفة الغربية وغزة
1
هي أفضل من الشيء.
يبدو أن فكرة القبول بإقامة دولة فلس���طينية
على جزء من فلس���طني ،كان���ت متثل قناعة لدى
بعض الفلسطينيني حتى قبل حرب تشرين األول
 ،1973ول���م تكن هذه احل���رب إال الفرصة التي
اهتُبل���ت لتظهر هذه القناعة ،فاملكون العربي في
القبول باملرحلية كان احلافز للمكون الفلسطيني
2
ليعبر عن نفسه مكره ًا للحفاظ على الهوية.
انتقد أبو أياد قادة احلركة الوطنية الفلسطينية
السابقني لعدم قبولهم إقامة دولة فلسطينية كما
نص على ذلك قرار التقس���يم في العام ،1947
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معتبر ًا أن الرفض العربي السابق للحلول الوسط
نوع من السلبية واملزايدة ،وأن الرفض قد يكون
طريقة للهروب من املش���اكل والتزين بزي النقاء
العقائ���دي ،كما يعترف أن ف���اروق قدومي قدم
للجن���ة املركزي���ة حلركة فتح بع���د حرب حزيران
 1967مباش���رة تقرير ًا يقترح فيه القبول بتأييد
قيام دول���ة في الضفة الغربي���ة وقطاع غزة إذا
أعادتهما إس���رائيل للع���رب ،إال أنه لم يبت في
املوضوع آنذاك.

3

دافع أبو أياد عن املرحلية باعتبارها سياسة
واقعية تنطلق من األخ���ذ بعني االعتبار موازين
القوى ،وتطور األحداث واالبتعاد عن الرومانسية
وإن كانت رومانس���ية ثوري���ة ،ويعطي أبو إياد
أهمي���ة حملدودية العمل الفدائ���ي ومقدرته على
حتقي���ق األهداف اإلس���تراتيجية ،وي���رى« :أنه
كائن ًا ما كان���ت انطالقة وبأس حرب العصابات
ضد الدولة الصهيونية ،فإنها تظل في املستقبل
املنظور دولة ال تُقهر ،ولهذا فإن عدم توقع املرور
مبراحل مؤدية إلى الهدف اإلس���تراتيجي الذي
ه���و إقامة دولة دميقراطية على كامل فلس���طني
أمر من قبيل الوهم واخليال» ،وفي س���ياق تبرير
أبو إي���اد نفس���ه للمرحلية ودفاع���ه عنها ،فإنه
يرى أن إقامة س���لطة وطنية فلس���طينية تشكل
ضربة قاس���مة لأليديولوجية الصهيونية القائمة
على رف���ض وجود الش���عب الفلس���طيني ،ألن
اإلقرار بهذه السلطة الوطنية الفلسطينية معناه
االعتراف بوجود الش���عب الفلس���طيني ،ووجود
شعب فلس���طيني يش���كك في مصداقية مجمل
12

األيديولوجية الصهيونية ،باإلضافة إلى هذا فإن

العس���كري على مس���توى الرؤية العربية إلدارة

امتالك الفلسطينيني أي بقعة محررة سيتيح لهم
مجاالت ومتنفس ًا لتنشق نسمة احلرية واالبتعاد

الصراع ،وأصبح احلديث عن انسحاب إسرائيلي
من أراض عربية محتلة حديث الس���اعة ومحور

ع���ن أدوات القم���ع والوصاي���ة العربية ،ذلك أن

النقاش السياس���ي واالتصاالت الدبلوماس���ية،

خطورة العيش في الغربة والشتات على الشعب

إال أنه من املفيد أن نش���ير إلى أن جل احلديث

4

عن احلل الس���لمي واالنسحاب اإلسرائيلي كان

يعب���ر أبو إي���اد عن دهش���ته لرفض أطراف

مصدره الدول األوروبية أو قرارات األمم املتحدة

فلس���طينية مرحلية النضال ،ففي خطاب وجهه

أو الدول العربية ،أما إس���رائيل فكانت السلبية

لس���كان مخيم تل الزعتر في لبنان ،عندما كانت

املطلقة هي التي حتك���م مواقفها .ومع ذلك فإن

قضية السلطة املرحلية موضع بحث ،وكان سكان
املخيم يرفضونها قال« :منذ خمس وعشرين سن ًة

مس���ألة االنسحاب أصبحت مطروحة ،واملراهنة
على الضغط على الواليات املتحدة لتجبر إسرائيل

وأنتم تعيش���ون في املنفى ،إنها خمس وعشرون

على االنسحاب كانت قاعدة أي تفاؤل بالتسوية،

سنة من اإلحباطات واملذالت واحلرمان ،ولكنكم

وكان املطلوب من الثورة الفلسطينية أن تعبر عن

تواصلون رفضكم لكل حل بالتسوية حتى ولو كان
مؤقت ًا ،أليس من العجيب اخلارق أنكم تفضلون

موقفها من هذا املوضوع ،ذلك أن أي انس���حاب
إسرائيلي من األراضي احملتلة وخصوص ًا الضفة

العيش ف���ي أرض غريبة على اإلقامة في منطقة

وغزة سيضع هذه األرض أمام خيارات ثالثة:

الفلسطيني ال تقل خطورة عن فقدان األرض.

محررة من وطنكم األصلي»؟.

األول  -أن تعود األرض املس���ترجعة إلى طرف
عربي يضمها إليه وخصوص ًا أن األردن لم

5

ال غرو في أن يكون أبو إياد من رواد الواقعية

يكن يخف���ي مطامعه في ذلك بل كان يعتبر
6
الضفة الغربية جزء ًا من اململكة األردنية.

الثورية ،وهو الذي حتمل مس���ؤولية أساسية عن
العمل الفدائي والسري منه على اخلصوص ،وكان
من أكثر الزعماء الفلسطينيني تفهم ًا لواقع األنظمة

الثاني  -أن يتقدم طرف فلس���طيني من خارج
املنظمة لينصب نفسه ناطق ًا باسم الشعب

العربية ،ومع ذلك فإن واقعيته اتسمت بشيء من
التفاؤل ،حيث تكلم عن الدولة الفلسطينية والسلطة

الفلس���طيني ،أو أن تنصب���ه إس���رائيل أو
إح���دى الدول العربية ،وهذا أيض ًا مرفوض

الوطنية وكأنها جاهزة وتنتظر الفلس���طينيني أن

فلسطيني ًا.

يقبل���وا بها أو أن ه���ذه الدولة من حيث وجودها
مرتبطة بقرار من الثورة الفلسطينية!.

الثالث  -أن تتقدم الثورة الفلسطينية باعتبارها

كانت فترة ما بعد تشرين األول  1973مرحلة

املمثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني

إعطاء األولوية للعمل السياسي على حساب العمل

لتقيم سلطتها على أي أرض يتم حتريرها.
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اختارت املنظمة اخليار الثالث باعتباره يرد على

نالحظ أن فكرة السلطة الوطنية جاءت في سياق

متطلبات املرحلة ،ويقط����ع الطريق على املتربصني

البحث عن مستقبل الضفة الغربية وقطاع غزة في

بالثورة الفلس����طينية والطامعني في س����لب شرعية

حالة أدت النتائج العس����كرية أو السياس����ية حلرب

متثيلها للشعب الفلس����طيني ،فأكد أبو عمار« :أن

تش����رين األول إلى انسحاب إس����رائيل من كل أو

قيام السلطة الوطنية لشعبنا فوق أرضه أمر حتمي،

بعض هذه األراضي ،وكان السؤال هل تعود الضفة

ولن يفرض على ش����عبنا  -مهما كانت التحديات -

إلى األردن وقطاع غزة إلى مصر ؟ أم على منظمة

مش����روع اململكة املتح����دة حتت حكم أو وصاية أو

التحرير الفلسطينية التي انتزعت اعتراف العالم بها
ممث ًال شرعي ًا ووحيد ًا أن تتحمل مسؤوليتها عن هذه
األراضي؟ .على الرغم من أن هذا السؤال كان مبني ًا

يتم ج��ل�اء العدو عنه باجتاه حتري����ر بقية األرض

على تفاؤل مبالغ به بتداعيات احلرب وعدم استيعاب
كامل لألهداف اإلس����رائيلية ،فإنه كان سؤا ًال له ما

فيدرالية أو كونفدرالية مع النظام الهاشمي ...سوف
تقوم السلطة الوطنية فور ًا فوق كل شبر فلسطيني
الفلسطينية».

7

يبدو أن الثورة الفلس����طينية كانت واعية لطبيعة

يبرره وخصوص ًا أن تيار ًا فلسطيني ًا وأطراف ًا عربي ًة

احللول السياس����ية املطروح����ة ،وتعدد هذه احللول

كانت تبحث عن مبررات وذرائع لتمرير فكر التسوية

التي ال تتفق مع تصور الثورة الفلس����طينية ملرحلية

السياسية والنزول من على شجرة املطلق السياسي

النض����ال ،والث����ورة ميزت بني التحرك السياس����ي

املشروع ومستحيل أو صعب املنال في الوقت نفسه

الضروري لإلجابة عن تس����اؤالت املرحلة وللتجاوب
مع املواقف املتقدمة نسبي ًا للرأي العام العاملي جتاه

ونقصد به حترير فلسطني كلها من البحر إلى النهر.
كانت الصيغة الت����ي وردت في قرارات املجلس

املس����ألة الفلسطينية وبني احلل السياسي املطروح

الوطن����ي الفلس����طيني ف����ي دورته الثانية عش����رة

ضمن االختالل في موازين القوى ملصلحة العدو.

 1974/6/8-1والت����ي أطل����ق عليه����ا (البرنامج

يتطلب التحرك السياسي أقصى درجات املرونة

املرحلي أو النقاط العشر) صيغة توفيقية بني الهدف

والبراغماتية السياس����ية للخروج من الـ «ال» التي

اإلستراتيجي (املطلق السياسي) والهدف املرحلي

التصقت باحلركة الوطنية الفلسطينية ورمي الكرة

(السلطة الوطنية املقاتلة) وكان نص قرار املجلس
الوطني الفلس����طيني« :انطالق ًا من امليثاق الوطني

الرفض الفلس����طيني في تلك املرحلة كانت ستصب

الفلسطيني السياسي ملنظمة التحرير الفلسطينية

في مصلحة إسرائيل ،كما أن املشاريع املطروحة لم

املقر في الدورة احلادية عشرة ،املنعقدة في الفترة

يطرحها الفلسطينيون بل طرحت من خارج الثورة

ب��ي�ن  6و 12كان����ون الثان����ي  ،1973ومن اإلميان

الفلس����طينية وكان من املطل����وب أن جتيب الثورة

باستحالة إقامة سالم دائم وعادل في املنطقة دون

الفلسطينية عنها.

استعادة شعبنا العظيم كامل حقوقه الوطنية ،وفي

ف����ي ميدان اخلصم ،كم����ا أن النتائج املترتبة على
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مقدمتها حقه في العودة وتقرير مصيره على كامل

جبهة وطنية أردنية فلسطينية ،هدفها إقامة

ترابه الوطني ،وعلى ضوء دراسة الظروف السياسية

حك���م وطني دميقراطي في األردن ،يتالحم

التي اس����تجدت في الفترة ما بني الدورة الس����ابقة

مع الكيان الفلس���طيني ال���ذي يقوم نتيجة

واحلالية للمجلس ،يقرر املجلس الوطني ما يلي:

الكفاح والنضال.

 -1تأكيد موقف منظمة التحرير الس����ابق من قرار

 -6تناضل منظمة التحرير؛ إلقامة وحدة نضالية

 242ال����ذي يطمس احلقوق الوطنية والقومية

بني الشعبني وبني كافة قوى حركة التحرير

لش����عبنا ،ويتعامل مع قضية شعبنا كمشكلة

العربي املتفقة حول هذا البرنامج.

الجئني؛ ولذا يرف����ض التعامل مع هذا القرار

 -7عل���ى ضوء ه���ذا البرنام���ج تناضل منظمة

على هذا األساس في أي مستوى من مستويات

التحري���ر من أجل تعزي���ز الوحدة الوطنية؛

التعامل العربي����ة والدولية مبا في ذلك مؤمتر

واالرتقاء بها إلى املستوى الذي ميكنها من

جنيف.

القيام بواجباتها ومهماتها الوطنية والقومية.

 -2تناض���ل منظم���ة التحرير بكافة الوس���ائل

 -8تناضل الس���لطة الوطنية الفلسطينية  -بعد

وعلى رأسها الكفاح املسلح لتحرير األرض

قيامها  -من أجل احت���اد أقطار املواجهة

الفلسطينية ،وإقامة سلطة الشعب الوطنية

في س���بيل اس���تكمال حترير كامل التراب

املس���تقلة املقاتل���ة على جزء م���ن األرض

الفلس���طيني ،وكخطوة على طريق الوحدة

الفلس���طينية الت���ي يت���م حتريره���ا ،وهذا

العربية الشاملة.
 -9تناض���ل منظم���ة التحرير من أج���ل تعزيز

يستدعي إحداث املزيد من التغيير في ميزان

تضامنها م���ع البلدان االش���تراكية وقوى

القوى لصالح شعبنا ونضاله.
 -3تناضل منظمة التحرير ضد أي مشروع كيان

التح���رر والتق���دم العاملية؛ إلحب���اط كافة

فلسطيني ثمنه االعتراف والصلح واحلدود

املخططات الصهيونية الرجعية اإلمبريالية.

اآلمن���ة والتنازل عن احلق الوطني وحرمان

 -10على ضوء هذا البرنامج تضع قيادة الثورة

شعبنا من حقوقه في العودة وحقه في تقرير

التكتيك الذي يخدم وميكن من حتقيق هذه

مصيره فوق ترابه الوطني.

األهداف.

 -4إن أي خطوة حتريرية تتم ،هي ملتابعة حتقيق

 -11تعم���ل اللجن���ة التنفيذية عل���ى وضع هذا

إستراتيجية منظمة التحرير في إقامة الدولة

البرنام���ج موض���ع التنفيذ ،وإذا ما نش���أ

الفلسطينية الدميقراطية املنصوص عليها في

موقف مصيري يتعلق مبس���تقبل الش���عب

قرارات املجالس الوطنية السابقة.

الفلسطيني ،فعندئذ يدعى املجلس إلى دورة
استثنائية للبت فيه».

 -5النضال مع الق���وى الوطنية األردنية إلقامة
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المحور الثاني

ال يعن����ي أن يتم احلديث عن س����لطة وطنية عام
 1974في سياق املرحلية – بالضرورة  -أن السلطة
الوطنية احلالية تنس����جم أو تأتي تطبيق ًا وتواص ًال

الع��ودة إلى الس��لطة الوطنية في س��ياقات
مختلفة
إن كان احلدي���ث عن س���لطة وطنية ظهر ألول
مرة في س���ياق سياس���ة املرحلية كمب���دأ أقرته
قيادة منظمة التحرير الفلس���طينية ،فإن اخلالف
اس���تمر حول عالقة املرحلي باإلستراتيجي وآلية
إدارة الصراع مع إسرائيل على قاعدة (البندقية
وغص���ن الزيتون) كما ق���ال الزعيم أبو عمار في
خطاب���ه في األمم املتحدة عام  ،1974وهو األمر
الذي احتدم في الساحة الفلسطينية وما زال إلى
اليوم بعد توقيع اتفاقية أوس���لو وما تالها ،إال أن
االجتاه الذي غلب في بداية األمر هو الذي فصل
بني مفهوم (السلطة الوطنية املقاتلة) وبني التسوية
السياس���ية ،وفي الواقع فإن كثير ًا من االلتباس
والغم���وض اكتن���ف حتديد احل���د الفاصل بني
مرحلية النضال باعتبارها سياسة تكتيكية تهدف
إلى تعزيز املواقف النضالية من أجل استمرارية
النضال لتحقيق الهدف اإلستراتيجي وبني التسوية
السياس���ية التي تعني إنهاء النزاع ووضع حد له
باتفاقات ومعاهدات ت���ؤدي إلى اعتراف متبادل
بني األطراف ،وإلغاء الكفاح املسلح كأسلوب حلل
النزاع قبل حترير األرض وقيام الدولة.

األولى ق����رار مجلس األمن  ،242فيما تأسس����ت

م��ن فكر الس��لطة الوطنية المقاتل��ة إلى فكر
الدولة المستقلة
ش���كل العام  1988منعطف ًا إستراتيجي ًا في
الفكر السياس���ي ملنظمة التحري���ر ،ففي الدورة
التاسعة عشرة للمجلس الوطني في اجلزائر في

مع ما ورد ف����ي البرنامج املرحلي .صحيح أنه في
احلالتني تكمن فكرة الواقعية السياسية واالستعداد
لولوج نهج التسوية السياسية ،لكن هناك بون ًا كبير ًا
بني احلالتني س����واء بالنس����بة للمحددات والشروط
املوضوعية العربية والدولية أو احملددات والشروط
الذاتية الفلس����طينية .فبالنسبة لألولى كان الوضع
العربي في حالة تصادم وحرب مع إسرائيل والوضع
الدولي أكثر تأييد ًا للفلسطينيني وخصوص ًا مع وجود
االحتاد الس����وفيتي ،وبالنسبة للثانية كانت اجلبهة
الفلس����طينية الداخلية أكثر قوة ومتاس����ك ًا والفعل
املقاوم في أوجه.
يكمن الفرق بني فكرة الس����لطة الوطنية املقاتلة
كما وردت في البرنامج املرحلي ،والسلطة الوطنية
التي تأسس����ت بالفعل ع����ام  ،1994أنه مت وصف
األول����ى بأنه����ا مرحلي����ة ال تتعارض م����ع الهدف
اإلستراتيجي وهو حترير فلسطني التاريخية كلها،
فيما الس����لطة الثانية هدفها اإلستراتيجي دولة في
حدود  ،1967كما أن األولى س����لطة مقاتلة ،فيما
الثانية قامت على أساس تسوية سياسية تنبذ العمل
املسلح وأش����كال العنف كلها ،كما ترفض السلطة
الس����لطة الثانية نتيجة اتفاق أوس����لو الذي تأسس
على قراري مجلس األمن  242و ،338وأخير ًا فإن
الس����لطة األولى ال تعترف بإسرائيل ،فيما السلطة
الثانية قامت بعد اعتراف املنظمة بإسرائيل.
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ذلك العام مت اإلعالن عن قيام الدولة الفلسطينية

يكون (مؤمتر سالم) دون كلمة دولي ،باإلضافة

املس���تقلة على األراضي الفلسطينية احملتلة عام

إلى مشكلة متثيل املنظمة في املؤمتر.
نظر ًا لقبول األنظمة العربية بالرؤية األميركية

واعتبرت قرارات هذه الدورة مبثابة هجوم سالم

لتس���وية الصراع العربي اإلس���رائيلي والوضع

فلسطيني ،وقد سبق هذه الدورة بيان من املنظمة

الصعب ال���ذي أصبحت عليه منظم���ة التحرير

ع���ام  1985ينبذ العن���ف .نالحظ هنا أن إعالن

والقضية الفلسطينية بعد حرب اخلليج الثانية –

الدولة كان من اجلزائر وليس من فلس���طني ،كما
أنه لم تقم دول���ة واقعي ًا حتى يتم اإلعالن عنها،

 - 1990مت عقد مؤمتر مدريد للسالم نهاية العام

 1967واالعتراف بقرارات الشرعية الدولية كلها،

 1991بحضور كل الدول العربية إال من لم توجه
لهم واشنطن الدعوة .واعتماد ًا على مؤمتر مدريد

كان اإلعالن عن قيام الدولة انتقا ًال في اخلطاب

املؤطر لطبيعة الصراع وأهدافه ،من حركة حترر

جرت اتفاقات التسوية الالحقة ،مع الفلسطينيني

وطني مسلحة تلتزم احلقوق الشرعية التاريخية

من خالل اتفاقية أوسلو  1993التي نصت على

إلى حركة سياسية سلمية تلتزم الشرعية الدولية

قيام س���لطة فلس���طينية ملدة خمس سنوات يتم

ولها هدف محدد هو قيام دولة في إطار ما متنحه

بعدها البح���ث في قضايا الوضع النهائي ،ومع

الشرعية الدولية من حقوق.

األردنيني  1994من خالل اتفاقية وادي عربه التي

على الرغم من الواقعية السياسية التي اتسم

رسمت احلدود وأنهت حالة احلرب بني الدولتني،
وبدأت مع السوريني ولكنها تعثرت الحق ًا.

تسميته مراجعة للرواية السياسية الفلسطينية من

دون جتاه���ل التاري���خ النضال���ي للش���عب

حيث تعريف احلقوق الفلسطينية وأهداف النضال

الفلسطيني والذي كانت آخر حلقاته االنتفاضة

وأدواته ،إال أن واشنطن تلكأت في التجاوب مع

األولى ،وما حققته منظمة التحرير من مكتسبات

املبادرة الفلس���طينية من منطلق عدم وضوحها

سياسية ...فإن قيام السلطة الوطنية عام 1994

واعتماده���ا ق���رارات الش���رعية الدولي���ة كلها،

ل���م يكن نتيجة تط���ور طبيعي للس���لطة الثورية
الس���ابقة أو تطبيق ًا لها – سلطة وطنية مقاتلة -

في تونس وخارجها خمس سنوات متواصلة في

ولم تكن نتيجة انتصار حققه الفلس���طينيون ولم
تكن أمر ًا فرضته القيادة الفلس���طينية أو خيار ًا

بها هجوم السالم الفلسطيني ،وتضمنه ما ميكن

واس���تمرت املفاوضات الفلسطينية  /األميركية
محاولة من واشنطن ألن تقبل املنظمة بأن تكون

فلسطيني ًا حر ًا ،بل جاءت في سياق عملية تسوية

أي تس���وية سياسية على أساس قراري مجلس

أميركية مت فرضها على غالبية الدول العربية مبن

األم���ن  242و 338دون بقية القرارات الدولية،
أيض ًا رفضت واشنطن أن يحمل مؤمتر السالم

فيها الفلس���طينيون ،ولو لم يكن مؤمتر مدريد ملا

اس���م (املؤمتر الدولي للسالم) وأصرت على أن

كانت اتفاقية أوسلو التي أنتجت السلطة.
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أخ���رى معرفة ما إذا كانت مفاوضات الس�ل�ام

ف���ي الوقت الذي كان فيه الوفد الفلس���طيني

املُش���كل من الداخل بقيادة حيدر عبد الش���افي

ج���اءت بفعل قناع���ة مبدئي���ة وصادقة ألطراف

يجري مفاوضات في واش���نطن حول انسحاب

الصراع بضرورة حل النزاع على أساس احترام

إسرائيل من الضفة الغربية وقطاع غزة ويطرح

احلقوق املش���روعة للجميع ،وعلى أساس قناعة

مسألة انسحاب إسرائيل وقيام الدولة الفلسطينية

نفس���ية وعقلية بإمكانية وضرورة تطبيق قرارات

على ه���ذه األراضي ،كانت جت���ري مفاوضات

الشرعية الدولية؟ أم أن املفاوضات هي من نوع
املفاوضات التي تعقب حرب ًا يس���عى من خاللها

واإلسرائيليني مت فيه تأجيل وتغييب أي حديث عن

املنتص���ر لتوظيف نصره واختالل موازين القوى

الدولة الفلسطينية والتوافق على قيام سلطة حكم

لصاحله ليفرض شروطه على اخلصم؟.
املفاوض����ات التي انطلقت س����ر ًا في أوس����لو

س���رية في أوس���لو بني وفد من منظمة التحرير

ذاتي محدود بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية

وعلن���� ًا من بعده وأنتجت الس����لطة الفلس����طينية،

ضمن مقايضة أهم عناصرها االعتراف بإسرائيل
مقاب���ل اعت���راف إس���رائيل مبنظم���ة التحرير
8
الفلسطينية ممث ًال شرعي ًا للشعب الفلسطيني.

هي مفاوضات ب��ي�ن قوى غير متكافئة ،بني طرف
ق����وي منتصر مدعوم بتحالف����ات قوية وهو الكيان
الصهيون����ي ،وطرف في حالة انحس����ار وحصار

لذا فإن قيام الس���لطة الوطنية  9واستمرارها
حتى اليوم ومس���تقبلها يتجاوز أن يكون ش���أن ًا

وتراج����ع وه����و الط����رف الفلس����طيني 11.الطرف

فلس���طيني ًا خالص ًا على الرغم من أنها تشكلت

الصهيوني فاوض بنفسية املنتصر وعقلية الواثق

بقرار من املجلس املرك���زي ملنظمة التحرير ،بل

من قوته وقدرته على فرض ش����روطه أو على األقل

باتت مرتهنة برغبة وإرادة إس���رائيلية وأميركية

عدم تق����دمي تنازالت مهمة للخص����م ،كما فاوض

وعربية ونخبة فلس���طينية مس���تفيدة من وجود

في ظ����ل واقع إقليمي ودولي م����وات له ،والطرف

الس���لطة .هذه احلالة للس���لطة ميكن جتاوزها

الفلس����طيني تفاوض بنفسية وعقلية املنهزم الذي

واالنقالب عليها في حال قرر الشعب الفلسطيني

يكابر ويوه����م اجلماهير بأنه يفاوض وأنه يفرض

العودة للثورة واالنتفاضة الشاملة أو التمرد على

شروطه ،مع مراهنة بإمكانية تغيير التوازنات عندما

مرجعية الس���لطة والدخول مباش���رة في مرحلة

تنتقل املنظمة وقواتها من اخلارج إلى الداخل.

االنتقال إلى الدولة أو تغيير وظيفة السلطة.

كانت نتائج تسوية مدريد ثم أوسلو معروفة مسبق ًا

10

اتفاقية أوسلو والعودة للسلطة وتأجيل الدولة

ألن العرب دخلوا التس����وية دون أن يجمعهم هدف

إن أي محاولة ملقاربة الس���لطة الفلس���طينية

واحد أو إستراتيجية واحدة ،حيث متكنت الواليات

ومس���تقبلها يجب أن تكون مرجعيتها األرضية

املتحدة وإسرائيل ومن خالل اآللية التفاوضية التي
ُفرضت على العرب من فصل القضية الفلس����طينية

الت���ي انطلقت منها عملية التس���وية ،أو بصيغة
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عن محيطها العربي وس����ياقها الدولي ،كما ُفرِضت

بالنتيشن)  98/10/23ما بني الرئيس أبو عمار

املفاوضات الثنائية ومفاوضات اللجان املتعددة حتى

والرئيس اإلس���رائيلي نتنياهو بحضور الرئيس

ميكن التفرد بالفلسطينيني على طاولة املفاوضات،
وفوق كل ذلك احتكرت واشنطن رعاية عملية السالم
ولم تكن يوم ًا راعي ًا نزيه ًا ،واس����تمرت في الضغط

كلينتون ،وهي اتفاقية أمنية في غالبيتها فرضت
على اجلانب الفلس���طيني شروط ًا مجحفة ،ومع

ذلك لم ينفذها نتنياهو واس���تمر الوضع متوتر ًا

على الطرف الفلس����طيني وابتزازه في كل جولة من

واملباحثات متوقفة إلى حني وصول حزب العمل

جوالت املفاوضات.

برئاس���ة باراك إلى الس���لطة ،حي���ث مت حتريك

إن كان تأسيس السلطة الفلسطينية بقرار من

مسلسل السالم وعقدت قمة في الرابع من أيلول

املجلس املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية جاء
تطبيق ًا الشتراطات اتفاق أوسلو ،فإن استمرار

 1999في مدينة ش���رم الشيخ املصرية بني أبو
عم���ار وباراك بحضور الرئيس مبارك وامللك عبد
الله مل���ك األردن ووزيرة خارجية أميركا مادلني

الس���لطة أصبح رهينة أوضاع سياسية وأمنية
واقتصادية فرضتها اتفاقات جديدة أكثر سوء ًا

أولبراي���ت ،مت فيه���ا التوقيع على مذكرة ش���رم

تأسست على اتفاق أوسلو .فمن أوسلو إلى اتفاق

الش���يخ (واي ريف���ر) ،والتي الت���زم فيها باراك

القاهرة  94/2/10اخل���اص بالتدابير األمنية

بتنفي���ذ مذك���رة (واي) ولكنه في الوقت نفس���ه

واملعاب���ر ،ومنه إلى اتف���اق اخلليل 94/3/31

فرض على الفلس���طينيني الدخول في مفاوضات

الذي جاء بعد مج���زرة احلرم اإلبراهيمي ،وهو

الوضع النهائي قبل استكمال استحقاقات املرحلة

االتفاق الذي جرى بني اجلنرال أمنون ش���احاك

االنتقالي���ة ،وعلى الرغم من التفاؤل الذي س���اد

والدكتور نبيل شعث ،ونص على مرابطة مراقبني

بعد توقيع مذكرة ش���رم الشيخ وتصريح الرئيس

دوليني في مدينة اخلليل ،وإجراءات تنظيم دخول

الفلسطيني بأن إسرائيل قد أوفت بالتزاماتها ،إال

الشرطة الفلسطينية إلى غزة وأريحا ،ثم بروتوكول

أن املماطلة اإلسرائيلية بدت جلية في مفاوضات

باريس االقتصادي في  1994/4/29الذي ينظم

كامب ديفيد الثانية التي انطلقت في العش���رين

العالقة بني الطرفني ،وبعد ذلك جاء اتفاق القاهرة

من متوز  2000ثم في شرم الشيخ وطابا حيث

التنفيذي التفاق أوس���لو في  1994/5/4ووقع

وصلت إلى طريق مس���دود ثم تفجرت األوضاع

من طرف ياس���ر عرفات وإس���حاق رابني ووقعه

مع وصول ش���ارون للحك���م ،وبعده جاءت خطة

كشهود كل من الرئيس املصري حسني مبارك،

خارطة الطريق  ،2003ثم أنابوليس  ،2007ثم

وزير اخلارجية األميركي وارن كرس���توفر ووزير

جاء عهد أوباما ليدشن مرحلة جديدة من املراوغة

اخلارجية الروسي أندريه كوزيريف ،ومن بعدهم

وكسب الوقت انتهت بجوالت كيري التي آلت لوقف

وقعت مذكرات واتفاقات كان أهمها اتفاق (واي

املفاوضات في نيسان .2014
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ال ينص���ب أي تقييم التفاق أوس���لو  -إعالن

أفضل احلاالت نصف الضفة الغربية وقطاع غزة،

مبادئ بشأن ترتيبات احلكومة الذاتية االنتقالية

وقد تأكدت النوايا اإلسرائيلية عندما رفضت منح

والس���لطة الناجتة عنه  -فقط على كون املنظمة

الفلسطينيني اإلشراف على كل الضفة الغربية بل

اعترف���ت بإس���رائيل أو قبلت نهج التس���وية ،أو

قس���مت الضفة إلى مناطق (أ) و(ب) و(ج) مع

جت���اوزت امليثاق الوطني ،فهذه أمور حدثت منذ

تباين في صالحيات الس���لطة في هذه املناطق،

زمن س���ابق لتوقيع اتفاقية أوسلو ،وكل فصائل

باإلضاف���ة إلى عدم تفعي���ل املمر اآلمن بني غزة

منظمة التحري���ر ،مبا فيها املنظمات التي كانت

والضفة والذي نص عليه اتفاق أوس���لو ،ولم يتم

تتلفع بشعارات الرفض ،كانت تعلم وتشارك في

توحيد الهوية الفلسطينية ،حتى بالنسبة للمناطق
التي منحت للسلطة لتقيم عليها حكم ًا ذاتي ًا فإن

جناح اتفاق أوسلو والسلطة الوطنية التي أنتجها

ه���ذا احلكم افتقر للركنني الرئيس�ي�ن من أركان

في تقريبنا من هدف الدولة الفلسطينية املستقلة

الس���يادة وهما األمن العام والتمثيل اخلارجي،

الت���ي مت اإلعالن عنها في دورة املجلس الوطني

مبعنى أن احلكم الذاتي هو تسيير الفلسطينيني

في اجلزائر .1988

ألمورهم الداخلية على جتمعاتهم البشرية داخل

أحداثه���ا ،بل يجب أن ينصب التقييم حول مدى

اتفاق أوس���لو واالتفاقات الالحقة املرتبطة به

(أرض إسرائيل) من وجهة نظر إسرائيل.
تكش���فت النوايا اإلس���رائيلية الحق ًا عندما

ف���رق كبير بني التفس���ير الفلس���طيني لالتفاق

اجتاح اجليش اإلس���رائيلي الضفة الغربية في

ولوظيفة السلطة الفلس���طينية وما ستكون عليه

ربي���ع  2002وحاصر الرئيس أب���و عمار ،إلى

النهاية ،والتفسير اإلسرائيلي له.

أن مت اغتيال���ه نهاية الع���ام  ،2004وخرج من

التي أنتجت السلطة الوطنية حمال أوجه ،فهناك

كانت القيادة الفلسطينية املوقعة على االتفاق

قط���اع غزة من ط���رف واحد دون تنس���يق مع

ترى أن السلطة الفلسطينية خطوة أولى ستؤدي

الس���لطة الوطنية مع بقاء احلصار على القطاع،

إلى عودة الالجئني وانس���حاب إسرائيل من كل

وبعدها موقف واشنطن وتل أبيب املعادي لتوجه

األراضي الفلسطينية احملتلة عام  ،1967وإقامة

الفلسطينيني لألمم املتحدة نهاية تشرين الثاني

دولة فلسطينية عاصمتها القدس ،وهو األمر الذي
يجعل االتفاق منسجم ًا ،حسب هذا التفسير ،مع

 2012واحلصول على عضوية فلس���طني كدولة
مراق���ب ،ثم قرار إجن���از املصاحلة الوطنية يوم

مقررات سابقة للمجلس الوطني الفلسطيني ومع

 23نيسان  2014في غزة.

فكرة السلطة املؤقتة التي وردت عام  ،1974بينما

لم يكن وجود السلطة الفلسطينية :مؤسسات
وقيادات ومصالح وارتباطات مشروط ًا بقدرتها

كان اإلسرائيليون يرون أن االتفاق ال يتجاوز منح
الفلس���طينيني حكم ًا ذاتي ًا محدود ًا قد يشمل في
العدد (2014 )28

على إجناز هدف الدولة أو اكتس����ابها شرعية
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شعبية ،بل باس����تمرار وجود مسلسل تسوية

إلى مرحلة احلل الس����لمي م����ن خالل اتفاقية

ال ينته����ي وأصبح من الواض����ح حدوث حالة

س��ل�ام تقول إنها س����تحقق بالسالم األهداف

انفصال بني الس����لطة الفلسطينية ومتطلبات

الوطني����ة الت����ي كان الفلس����طينيون يرومون

اس����تمرارها م����ن جانب واملش����روع الوطني

حتقيقه����ا باملقاومة املس����لحة .بالتالي لم يكن

الهادف لقيام دولة مستقلة على كامل أراضي

قبول الشعب بالس����لطة والتعامل معها بدافع

 1967وع����ودة الالجئني م����ن جانب آخر ،أو

حتسني مستوى املعيشة ،فالوضع االقتصادي

بتعبير آخر أصبحنا أمام سلطة دون مشروع

واملعيشي لفلسطينيي الداخل كان أفضل مما

وطن����ي إن ل����م تكن معيق����ة له .ه����ذه احلالة

هو عليه احلال اليوم ،فلم يكن الفلس����طينيون
يعرفون ش����يئ ًا يس����مى حصار ًا اقتصادي ًا أو

كل لقاء أو اتفاقية أو مؤمتر أو جلسة مفاوضات

مشكلة راتب أو مشكلة بطالة.

االرتدادية أو االنقالبية نلمس����ها من خالل أن
في الس����نوات األخيرة  -حتت عنوان التسوية

كانت وما زالت مش����كلة الشعب هي غياب

بني الفلسطينيني واإلسرائيليني  -كان يشكل
عائق���� ًا حقيقي ًا على األرض أم����ام قيام الدولة

احلرية ،والرغبة في االس����تقالل الوطني ،ومن
هنا فإن احلكم على جدوى أو عدم جدوى وجود

ومعزز ًا حلالة االنقس����ام الفلس����طيني وحالة

س����لطة فلس����طينية يكون من خالل اخلطوات

التكالب والصراع على السلطة ،صراع ال يفتقر

الت����ي قطعتها الس����لطة نحو حتقي����ق احلرية

فقط لألخالق وقواعد املمارس����ة الدميقراطية
احلقيقي����ة ،ب����ل يفتقر أيض ًا للح����س الوطني

واالستقالل وبناء مؤسسات الدولة .على الرغم
من الصعوبات التي تواجه عمل السلطة بسبب

والشروط واملتطلبات الضرورية خلدمة املشروع

املمارسات اإلسرائيلية ،وعلى الرغم من أشكال

الوطني الذي ما جاءت السلطة إال من أجله.

اخلل����ل والتجاوزات من جانب الفلس����طينيني

لس����نوات والش����عب الفلس����طيني – على

أنفسهم – وسنشير إلى ذلك في احملور الثالث

الرغ����م من تخوفات وش����كوك بع����ض القوى

– فإن إجنازات حتققت ال ميكن إنكارها ،فألول

والش����خصيات الوطنية  -يتعامل مع السلطة

مرة تقوم مؤسسات وطنية من وزارات وإدارات

الوطني����ة في مراهن����ة على أنه����ا أداة مؤقتة

وأجهزة أمنية على رأسها فلسطينيون ،وألول

تس����اعد الفلس����طينيني على إجناز املشروع
الوطني بالطرق السلمية بدي ًال عن خيار احلل

مرة يحمل الفلسطينيون جوازات سفر وهويات
خاصة بهم ،أيض���� ًا برز للوجود نواة اقتصاد

العس����كري ،أو هي أداة املشروع الوطني في

وطني ...إال أن كل ذلك قابل للزوال واالنهيار

مرحل����ة تاريخية يتم فيه����ا االنتقال من مرحلة

ما دامت السلطة الفلسطينية سلطة حكم ذاتي
محدود دون سيادة وما دام االحتالل قائم ًا.

الكفاح املس����لح واملقاومة كخيار إستراتيجي
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المحور الثالث

املمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والتي

انقالب الس��لطة عل��ى ذاتها وانق�لاب حركة
حماس عليها
ليست السلطة الفلسطينية محل اجلدل سلطة
مبفهوم علم السياسة أي باعتبارها أحد مكونات
الدولة وش���رط وجودها 12 .فللسلطة الفلسطينية
خصوصي���ة مس���تمدة م���ن خصوصي���ة احلالة
الفلس���طينية .في الوضع الطبيع���ي توجد الدول
ثم يتم تش���كيل مؤسساتها التي مبجملها تسمى
النظام السياس���ي أو جتاوز ًا (السلطة) ،أما في
احلالة الفلس���طينية فقد وجدت الس���لطة كسلطة
حكم ذاتي محدود عبر تس���وية سياسية ،و ُأسنِد
إليها أمر تدبير الشؤون االجتماعية واالقتصادية
للفلسطينيني في الضفة وغزة وهم حتت االحتالل،
وكل مسعى للفلسطينيني والسلطة لتأسيس دولة أو
دولنة السلطة كان خارج السياق أو خارج االتفاق
ونوع ًا من التحايل على نصوص اتفاقية أوسلو.
وعليه ،فالس���لطة الوطنية بقدر ما هي تعبير
ع���ن طموح ورغبة فلس���طينية ب���أن تكون نواة
لتأس���يس دول���ة وطنية ،فإنها في الوقت نفس���ه
إفراز التفاقات تس���وية أو مش���روع تسوية من
أهدافه حتويل حركة املقاومة الفلسطينية املسلحة
لسلطة سياسية مقيدة باتفاقات والتزامات ،وكان
من األهداف غير املعلنة لتشكيل السلطة إسقاط
صفة االحتالل عن مناطق السلطة وحتميل هذه
األخيرة مسؤوليات وأعباء يفترض أن تكون من
مس���ؤولية دولة االحتالل ،كما أن السلطة قامت
بقرار من منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها

بهذه الصفة اعترفت بإس���رائيل وبخيار التسوية

العدد (2014 )28

السلمية.
وهكذا وطوال عقدين من الزمن كانت السلطة
محل جتاذب ثالث قوى:
األوىل  -إس���رائيل والواليات املتحدة األميركية
اللتان تريدان أن تكون الس���لطة مجرد
غط���اء يخفي واقع االحت�ل�ال ونوع ًا من
املله���اة للفلس���طينيني ليتصارعوا فيما
بينه���م على الس���لطة وداخل الس���لطة
على املواق���ع واالمتي���ازات ،وقد عملت
هذه القوى املعادية على جعل الس���لطة
مصيدة للفلسطينيني ومقبرة لطموحاتهم
الوطنية وكبلتها بالتزامات وشروط ح ّدت
من قدرتها على أن تكون س���لطة وطنية
مبعنى الكلمة.
الثاني�ة  -غالبي���ة الفلس���طينيني وكل من يدعم
قضيته���م أرادوها س���لطة متثل امتداد ًا
حلركته���م التحررية وليس���ت بدي ًال لها،
سلطة تؤسس لدولة مستقلة على أساس
قرارات الشرعية الدولية ألنه ال دولة دون
سلطة وطنية ،وقد عمل وناضل كثير من
اجلنود املجهولني وغير املجهولني بصدق
لتكون السلطة رمز ًا وعنوان ًا ملشروع وطني
يحفظ الهوية الوطنية ويؤسس لدولة.

ثالث�ا ً  -حركة حماس وحركة اجلهاد اإلس��ل�امي،
وخصوص���� ًا األولى الت����ي عارضت قيام
السلطة من حيث املبدأ ورفضت املشاركة
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في مؤسساتها وانتخاباتها واستمر األمر

مزيد ًا من املبررات لتُقدِ م على انشقاقها وانقالبها.

كذلك حت����ى ع����ام  2005حيث أصبحت

م���ع توقيع اتفاقي���ة أوس���لو مت االنتقال من
مش���روع وطني مس���تقل – نس���بي ًا  -ومقاوم،

حماس تسعى بدورها للسلطة ،ولكن كنقطة
انطالق ملشروع إسالموي وليس وطني ًا.

إلى مش���روع وطني خاضع لشروط تسوية غير

إن كان من املفهوم أن تقوم إس���رائيل بكل ما

متوازن���ة أو تس���وية مغامرة  ،م���ا أدى حلدوث
تصدع في اإلجماع الوطني حول هذا املشروع،

من ش���أنه إضعاف السلطة الوطنية كأداة لبناء

وبالتالي غياب إس���تراتيجية فلسطينية واضحة

مؤسس���ات الدولة وإفقاده���ا دورها الوطني من

سواء إستراتيجية سالم أو إستراتيجية مقاومة،

خالل استمرار االس���تيطان والتهويد واحلواجز

وأصبح املش���روع الوطني رهينة عملية س���لمية

وتقييد التجارة وإضعاف االقتصاد واحلصار...
فإن خل ًال داخلي ًا في السلطة ساعد اإلسرائيليني

انحرفت عن مس���ارها ،وما أنتجت من اتفاقات.
األخطر من ذلك أن النظام السياسي الذي مثلته

على تنفيذ مآربهم في إضعاف الس���لطة ،حيث

الس���لطة أصبح أسير املوافقة اإلسرائيلية حتى

مارست أطراف فلس���طينية سلوكيات أضعفت
كثير ًا الس���لطة ،س���واء كانت هذه األطراف من

يجوز القول إن إس���رائيل أصبحت أحد مكونات
(النظام السياس���ي الفلس���طيني) ال���ذي مثلته

داخل السلطة أو من معارضيها.
ً
•أوال  -الصراعات داخل السلطة الوطنية كعائق

السلطة الفلسطينية امللتزمة باتفاقية أوسلو.
كان م���ن أخطر ما نتج عن ربط املش���روع
الوطن���ي بقراري  242و 338حتديد ًا إفقاد هذا

أمام دولنة السلطة

كان من أهداف إسرائيل ومخططي التسوية

املشروع شرعيته التاريخية واستقالليته الوطنية
وهي االستقاللية التي دخلت املنظمة دفاع ًا عنها

أن يكون تأس���يس الس���لطة الفلس���طينية حالة
انقالبية عل���ى منظمة التحرير وعلى املش���روع

عدة حروب ومواجهات مع أكثر من دولة عربية.

الوطن���ي كمش���روع حت���رر وطن���ي ،وإن كانت
السنوات األولى لتأس���يس السلطة حملت آما ًال
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لم يعد من املمكن إجناز املشروع الذي يقول
بدولة مس���تقلة في الضفة وغزة إال بانس���حاب

واعد ًة عند الفلسطينيني فإن السلطة سرعان ما
بدأت تنزلق تدريجي ًا بعيد ًا عن اآلمال والطموحات

إسرائيل من هذه األراضي ،واالنسحاب مرتبط

الوطنية .اخللل الذي ش���اب ممارسات السلطة

بنجاح عملية تسوية تلتزم بقرارات الشرعية الدولية

سواء على مستوى الفساد اإلداري واملالي أو في

وجناح العملية السلمية في ظل التوازنات الدولية

مفاوضاتها مع إسرائيل أو على مستوى التنسيق

الراهنة املرتبطة باملوافقة اإلسرائيلية ،وما يجعل

األمني ،أعطى إلسرائيل الدافعية لتنفيذ مخططها

الشرط اإلسرائيلي ش���رط لزوم وضرورة لقيام

لفصل غزة عن الضفة ،كما أعطى حركة حماس

املشروع الوطني كمش���روع دولة هو اجلغرافيا
23

السياس���ية ،حيث تفصل أراضي إسرائيل بني

بداف���ع املصلحة الش���خصية واحلزبية الضيقة،

الضفة وغزة ،وبالتالي استحالة التواصل بينهما

وبالتالي تكون على حساب املشروع الوطني وهو

إال مبوافقة إسرائيل .ولنتصور أن الفلسطينيني

ما يعزز حالة االنقسام الفلسطينية.

في الضف���ة وغزة قاموا بتحرير هاتني املنطقتني

ممهدات االنقس���ام واالنقالب على املشروع

من االحتالل أو أج َبر املنتظم الدولي إس���رائيل

الوطني من داخل املنتس���بني للس���لطة الوطنية
بدأت بعد قم���ة كامب ديفيد  ،2000حيث أصر

على االنسحاب منهما ،فكيف سيحدث التواصل

الرئيس أبو عمار على رفض اخلضوع للمقترحات

بني املنطقتني دون موافقة إسرائيل أو وجود قوة
جتبرها على ذلك أو أن يتم هزميتها عسكري ًا؟.

األميركية واإلس���رائيلية للتس���وية ،وأصر على

وهكذا ،نتيجة تهرب إس���رائيل مما عليها من

التمس���ك باألس���س التي قامت عليها التسوية،

التزام���ات ونتيجة ألخطاء صاحبت ممارس���ات

ورفض أن تتحول الس���لطة لروابط قرى أو وكيل

الس���لطة وزي���ادة خضوعها لش���روط االحتالل

عن االحتالل ،حتى وإن تطلب األمر العودة حلالة

وعجزها عن فرض شروط السالم العادل أصبحت

التحرر الوطني وممارسة الشعب الفلسطيني حقه

املس���افة تتباعد بني واقع السلطة واستحقاقات

في املقاومة ،فيما كان آخرون من الفلس���طينيني
وخصوص ًا محمد دحالن وخالد س�ل�ام يريدون

معيقة إلجناز هذا املشروع .هذه احلالة االرتدادية
أو االنقالبية ملسناها خصوص ًا بعد انتهاء املرحلة

املوافقة على هذه الش���روط ،بل واتهموا الرئيس
أبو عمار بأنه فوت فرصة تاريخية بعدم املوافقة

االنتقالية في أي���ار  1999املنصوص عليها في

على الرؤية األميركية ،مع أن األميركيني لم يقدموا

اتفاقية أوس���لو ،بحيث أصبح كل لقاء أو اتفاقية

مبادرة متكاملة أو واضحة بل مقترحات ش���فوية

أو مؤمتر أو جلس���ة مفاوضات تتم في السنوات

يريدون من الرئيس املوافقة عليها دون أن يلتزموا

األخيرة حتت عنوان التسوية في الشرق األوسط،
إال وتشكل عائق ًا حقيقي ًا على األرض أمام السالم

بشيء مكتوب.

املشروع الوطني ،بل أصبحت في بعض أوجهها

أصبح االنقسام الداخلي في السلطة وداخل
حركة فتح أكثر وضوح ًا منتصف حزيران 2002

احلقيقي ألنها متنح إس���رائيل مزيد ًا من الوقت
الستكمال مشاريعها االس���تيطانية والتهويدية،

عندما حاصرت القوات اإلسرائيلية مقر الرئيس

وبالتالي تُضعف من فرص الس�ل�ام مبا يضعف
موقف دعاة السالم وموقعهم لصالح املعارضني

أبو عمار باملقاطعة يوم  7حزيران 14 ،وفي 14
حزيران ألق���ى الرئيس بوش خطاب��� ًا أعلن فيه

م���ن الطرفني .كما أن كل خطوة نحو الس���لطة

مقاطعة أبو عمار وطالب الش���عب الفلس���طيني

أو لتكريس���ها وحمايتها بات���ت مرتبطة باإلرادة

بالبح���ث ع���ن قيادة جدي���دة ،وتزام���ن ذلك مع
تصريحات واضحة وخصوص ًا من طرف رئيس

اإلس���رائيلية واألميركية وتخدم سياستهما ،أو
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إال أن لها حضور ًا شعبي ًا كبير ًا.

الوزراء اإلسرائيلي ش���ارون بضرورة التخلص

ل���م يكن هدف تل أبيب وواش���نطن من خالل

م���ن أبو عمار ،في تل���ك الفترة لم يكن أبو عمار
محاصر ًا فقط من طرف اجليش اإلسرائيلي في

زعمهما عدم وجود ش���ريك فلس���طيني للسالم

املقاطعة ،ومحاصر ًا سياسي ًا من طرف واشنطن

ودعوة الش���عب الفلس���طيني للبح���ث عن قيادة

ودول عربية رفضت الس���ماح له مبخاطبة شعبه
والعال���م هاتفي ًا أثناء عق���د قمة بيروت ،بل متت

جديدة البحث عن قيادة فلسطينية تشاركهم تنفيذ
االتفاقات املوقعة والوصول للدولة الفلسطينية ،بل

محاصرته داخلي ًا من تيار كان يتش���كل بصمت

كان الهدف االلتفاف على االتفاقات املوقعة وتهيئة

م���ن بعض قيادات جهاز األمن الوقائي وقيادات

األوضاع لتنفيذ مخط���ط فصل غزة عن الضفة

فتحاوية وغير فتحاوية ش َّهرت بأبي عمار وشوهت

موظف�ي�ن الفوضى التي آلت إليه���ا االنتفاضة،
وبالتالي كانوا بحاجة لقيادة فلس���طينية جديدة

صورته وحاولت أن تلصق به كل س���لبيات حركة
فتح ومنظمة التحرير والسلطة وأخطاءها ،وبدأت

تقب���ل ولو بالس���ر هذا املخطط أو تس���كت عنه

تشكل قيادة بديلة لقيادة أبو عمار ونهجه ،قيادة
أقل تصادم ًا مع واشنطن وإسرائيل ،وكان تغيير

لعجزها عن مواجهته.
في تلك الفترة احلرجة برز وبقوة شخص محمد

القانون األساسي الفلسطيني مبا يسمح بوجود

دحالن الذي ترأس وأسس جهاز األمن الوقائي
في غزة وتولى الحق ًا منصب وزير داخلية ومنصب

انتش���رت بش���كل كبير منذ قرار واش���نطن

مستشار الرئيس أبو مازن لألمن القومي ،وكان

وإس���رائيل التخلص من الرئيس أبو عمار حالة

الرجل يتصرف وكأنه س���يد قط���اع غزة واآلمر

من الفوضى واالنفالت األمني ،بحيث لم يكن مير

الناهي فيه ،وكان موكبه ال يقل عن موكب الرئيس،

ي���وم إال وتتم فيه عملية خطف أو قتل أو س���رقة

وحراسه أكثر من حراس الرئيس ،وله عدة مقرات

أو اعتداء على مؤسس���ات السلطة أو املمتلكات

يتنقل بينه���ا .لم يكن ظهور دحالن مجرد تعبير

العامة واخلاص���ة وخطف لألجان���ب ،وتزايدت

عن قيادات سياس���ية شابة كما حاولت جماعته

احلاالت العس���كرية الت���ي كان الناس يتناقلون

التروي���ج ،بل برز كزعيم سياس���ي مدعوم بقوة

فيها أن وراء غالبيتها السيد محمد دحالن وحركة

عس���كرية قائمة بذاتها تربطها عالقات ملتبسة

حماس ،وكانت هذه الظاهرة منتشرة في قطاع

بأجهزة الس���لطة وقوات فتح العسكرية ،وكذلك

غ���زة أكثر من الضفة .في تلك الفترة كان قطاع

باإلدارة األميركية وإسرائيل.

رئيس وزراء أبرز املالمح الدستورية لهذه املرحلة.

غزة منطقة نفوذ حملم���د دحالن ومركز قوته في

باإلضاف���ة لهيمنة محمد دح�ل�ان على جهاز

مواجهة الرئيس أبو عمار كرئيس ش���رعي ،وفي
مواجهة حركة حماس كقوة غير ش���رعية رسمي ًا

األمن الوقائي فقد ش���كل فرقة الدعم واإلسناد
والتي سماها املواطنون (فرق املوت) وميلشيات
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عس���كرية تابعة له مباش���رة أو غير مباشرة من

برنامج سياسي يعبر عن التوافق الوطني ومقبول
دولي ًا ،كما فش����لت حكومة الوح����دة الوطنية التي

احلكومات ،األهم من ذلك أن هذه القوة لدحالن
تركزت في قطاع غزة فقط حتى ُأطلق على قطاع

استمرت ثالثة أشهر فقط ،وانتهى أمرها باالنقالب
الذي أقدمت عليه حركة حماس ،وانقسمت السلطة

غزة أسم (دحالنستان) وكانت شكوك قوية تدور

الوطنية إلى س����لطتني وحكومتني ومت طي مرحلة،

ح���ول هذا التمركز لقوة دح�ل�ان في قطاع غزة
تزامن ًا مع مشروع شارون لالنسحاب من قطاع

والدخول في مرحلة جديدة أهم سماتها االنقسام
السياسي واجلغرافي واالجتماعي بل والنفسي بني

غزة ومع حال���ة الفوضى واالنفالت األمني التي

منطقتي السلطة الوطنية.

خالل التمويل والتسليح وكان له رأي في تشكيل

س���ادت القطاع مع الدور الغامض جلهاز األمن
الوقائ���ي ،هذا اجلهاز الذي مت تأسيس���ه أص ًال

•ثاني���ًا  -انقالب حركة حماس على الس���لطة
الوطنية لصالح مش���روع اإلس�ل�ام السياسي
اإلخواني

التسوية وليقمع كل من يفكر باستنهاض املشروع

انقالب بعض مكونات الس����لطة على الس����لطة

ليضمن استمرار وجود السلطة والتزامها بعملية

وعلى املشروع الوطني واخلالفات داخل حركة فتح

الوطني كحركة حترر .وما يلفت االنتباه أنه مت حل

وتوفيرها مناخ انقس����ام متعدد األبعاد في السلطة

فرقة املوت بقرار من رشيد أبو شباك مدير األمن

وعليها ،لم يكن بخطورة االنقسام الذي أحدثته حركة

الوقائي في نهاية شهر تشرين الثاني  2004أي

حماس .ال شك في أن االنقسام داخل السلطة ساعد

بعد أيام من اغتيال الرئيس أبو عمار!.
تزامن���� ًا م����ع اغتي����ال الزعيم أبو عم����ار وحالة

حرك����ة حماس في انقالبها على الس����لطة الوطنية،
إال أن الفكرة واملخطط كانا موجودين منذ تأسيس

الفوضى التي س����ادت مناطق السلطة الفلسطينية

حرك����ة حماس التي كانت تعمل كل ما فيه إس����اءة

قررت إسرائيل اخلروج من قطاع غزة دون اتفاق

وإفشال للمنظمة والسلطة واملشروع الوطني.

رسمي مع السلطة ،وهذا ما مت بالفعل في خريف

ما بني  1994حيث تأسست السلطة ،و2004

 ،2005ما زاد من تدهور أوضاع السلطة وتصاعد

حيث قرار حماس املش����اركة باالنتخابات البلدية،

حض����ور حركة حم����اس ،ولم تنج����ح االنتخابات

مارس����ت حركة حماس كل ما من ش����أنه إضعاف

التشريعية التي جرت يوم  25كانون الثاني 2006

الس����لطة الفلس����طينية وتعزي����ز حالة االنقس����ام

بطلب وضغط من واشنطن وتسهيالت من إسرائيل

الفلسطيني من خالل رفض املشاركة باالنتخابات

في إخراج السلطة الوطنية من مأزقها ،حيث رفضت

التشريعية التي جرت عام  1996بل صدرت فتاوى

حركة فتح وفصائل منظمة التحرير املش����اركة في

من ش����يوخ حماس تُكفر االنتخابات ومن يش����ارك

احلكومة التي ش����كلتها حركة حماس ،كما رفضت

فيها ،كم����ا رفضت حماس املش����اركة في أي من

حماس التجاوب مع طلبات الرئيس أبو مازن تبني
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مؤسسات السلطة ،ورفضت االعتراف بشرعيتها،

الداخلي والفوضى وخصوص ًا في قطاع غزة ،حيث

كما أثارت الشكوك واالتهامات حول كل تصرفاتها.

احلضور العسكري والسياسي للحركة أكبر بكثير

خالل وجود الس����لطة وفي ظلها ومبعرفتها شكلت

مما هو ف����ي الضفة ،ثم يليها مباش����رة انتخابات

حركة حم����اس دولة داخ����ل الدولة :مستش����فيات

تشريعية قبل التوصل ملصاحلة وطنية أو اتفاق على

ومدارس وجامعات وجمعيات ومليش����يات خاصة

الثوابت واملرجعيات الوطنية ،ليثير كل ذلك تساؤالت

به����ا ،باإلضافة إلى عالقاتها وحتالفاتها اخلارجية

عميق����ة حول عالقة اخلروج من غ����زة واالنتخابات

املستقلة عن السلطة.

باالنقالب الالحق ثم االنقسام؟ وهل أن خطة شارون

الشيء اخلطير والالفت لالنتباه في تلك املرحلة

ج����زء من مخطط متعدد األطراف كانت قيادات في

أن كل عملية عسكرية كانت تقوم بها حركة حماس

حركة حماس مش����اركة فيه بطريق مباشر أو غير

داخ����ل اخل����ط األخض����ر أو في مناطق الس����لطة

مباش����ر عن طريق وسطاء ،وهو مخطط وعد حركة

كانت ترد عليها إس����رائيل بضرب مقرات السلطة

حماس بإمارة أو حكومة في قطاع غزة مقابل وقف

الفلس����طينية املدنية والعس����كرية مب����ا فيها املطار

عملياتها العسكرية ضد إسرائيل في الضفة الغربية

ومش����روع امليناء والوزارات ،وحتميل الرئيس أبو

وداخل اخلط األخضر؟.

عمار املس����ؤولية! وكانت النتيجة إضعاف السلطة

كان ُيفت����رض أن تك����ون انتخاب����ات  25كانون
الثاني  2006ح ًال ألزمة النظام السياسي  -السلطة

الرئي����س أبو عمار في املقاطع����ة ،في مقابل تزايد

الوطني����ة  -ولكن وحيث إنها لم تنطلق من حس����ن

شعبية حركة حماس وحضورها!.

ني����ة وال من منطلق اإلمي����ان بالدميقراطية وألنه لم

الفلس����طينية ثم اجتياح الضفة الغربية ومحاصرة

اس����تمر التوتر بني الطرفني  -حركة حماس من

يسبقها االتفاق على ثوابت النظام السياسي ،فقد

جهة ،والس����لطة ومنظمة التحري����ر وحركة فتح من

أدت االنتخابات لتعميق االنقس����ام ،حيث فس����رت

جهة أخرى  -إلى درجة االحتكام للسالح وما يشبه

حركة حماس فوزها باالنتخابات التشريعية وكأنه

احلرب األهلية ،واتهم����ت حركة فتح حركة حماس

تفويض لها بقيادة الشعب الفلسطيني ،وبالتالي من

بأنها وراء اغتيال عدد من قادتها ومن املس����ؤولني

حقها تغيير أس����س السلطة ومرجعياتها ،متجاهلة

في السلطة وخطف عدد آخر ،واندلعت معارك سقط

أن مرجعية السلطة هي منظمة التحرير الفلسطينية

فيها العديد من القتلى ،ولم تنجح جهود الوفد األمني

املمثل الش����رعي والوحيد للشعب الفلسطيني ،وأن

املصري املرابط في قطاع غزة في وقف االشتباكات

االنتخاب����ات التي فازت فيها كانت ألعضاء مجلس

أو وضع حد للتوتر.

تشريعي لسلطة حكم ذاتي ناجتة عن اتفاقات تلتزم
بها السلطة.

جاءت خطة شارون للخروج من غزة واستكمال

يب����دو أن حركة حم����اس أرادت أن توظف آلية

خروج����ه في أيلول  2005في ظ����ل حالة االحتقان
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وكالهم���ا حتت االحتالل ،ول���كل منهما مرجعيته

دميقراطي����ة لتنفيذ انقالب كجزء من مخطط متعدد
األطراف ُمعد مس����بق ًا ،وعندما فشل االنقالب عن

اخلاصة ،بل أصدر الطرفان خالل االنقسام قوانني
وتشريعات ال تتفق مع القانون األساسي للسلطة.

طريق صناديق االنتخابات ومت فرض احلصار على

احلكومة التي ش����كلتها حرك����ة حماس بعد خطف

أصبح���ت غزة وكأنها حتت حكم جماعة اإلخوان

اجلندي شاليت مبشاركة من حركة حماس تراجعت

املسلمني ،واملعركة الدائرة في غزة وكأنها معركة

وقبلت بنتائج تفاهمات مكة وش����كلت حكومة توافق

اإلخوان املس���لمني حيث حشدت هذه األخيرة كل

وطني ،إال أن معس����كر االنقسام وتداخل األجندة
اخلارجي����ة وخصوص���� ًا إس����رائيل كان أقوى من

جهودها على مستوى العالم لرفع احلصار عن غزة
في جتاهل ملا يجري في الضفة والقدس.

معس����كر التوافق واملصاحلة الوطنية فكان اللجوء

استطاعت إسرائيل مع االنقسام فرض معادلة

للحسم العسكري واالنقالب ،وهو في حقيقة األمر
ليس حس����م ًا وال انقالب ًا باملفهوم الدقيق للكلمة بل

خطيرة ،وهي إسرائيل في مواجهة عسكرية دموية
مع أهل غزة وفصائل املقاومة في غزة ،وإسرائيل

اصطناع انقالب لتبرير مخطط الفصل والسيطرة

في مواجهة السلطة ودعاة التسوية السلمية في

على القطاع.
ال نش���كك ف���ي أن حرك���ة حم���اس ف���ازت

الضفة الغربي���ة ،ومبقتضى هذه املعادلة لم يعد
الصراع كما كان سابق ًا ،إسرائيل في مواجهة كل

باالنتخابات وال نش���كك بحقها بنا ًء على ذلك في

الشعب الفلسطيني وهو ما كان عليه احلال طوال
تاريخ القضية الفلس���طينية وهو ما ملسناه خالل

تشكيل احلكومة ،وال ننفي أن وضع السلطة قبل

انتفاضة  1987ثم انتفاضة األقصى .2000

االنتخابات كان من التردي مبا يستدعي ضرورة
التغيير باالنتخابات أو غيرها من الوسائل ،ولكن
النوايا املُسبقة عند بعض قيادات حركة حماس

أصبحن����ا مبقتضى معادلة ما بعد االنقس����ام
نسمع عن حرب إسرائيل ضد قطاع غزة والعدوان

والتي أش���رنا إليها والفص���ل اجلغرافي الواقع
بني الضفة وغزة ،جعل االنتخابات عام ًال معزز ًا

ساحة املواجهة املباشرة ومن مجال نظر العالم على

لالنقس���ام السياسي والبرامجي واجلغرافي ،ما

الرغم من أن ما يجري في الضفة أكثر خطورة مما

أدى لتدمير املشروع الوطني وإضعاف السلطة

يجري في قطاع غزة ،حتى ش����عارات املتظاهرين

الوطنية الفلسطينية بشكل كبير.

في العالم أصبحت تقول «لبيك غزة» و«نصرة غزة»

عل����ى قطاع غزة فيما تتم عملية إخراج الضفة من

بعد انقالب حركة حماس على السلطة الوطنية

وليست «لبيك فلسطني» و«نصرة فلسطني» ،ونسمع

وسيطرتها على قطاع غزة يوم  14حزيران 2007

في الوقت نفسه عن االستيطان والتهويد في الضفة

أصبحنا أمام مش���هد فلسطيني مختلف ،فهناك

والقدس فيما فلسطينيو غزة مجرد مراقبني عن بعد

سلطة وحكومة في غزة وسلطة وحكومة في الضفة،

ال حول لهم وال قوة في مساندة أهلهم في الضفة.
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نخل���ص فيما يتعل���ق بعالقة حرك���ة حماس

نحو بناء بعض املؤسس���ات واملشاريع في إطار

باملشروع الوطني والسلطة إلى أن غموض موقف

بهرجة إعالمية توحي وكأن االقتصاد الفلسطيني

احلركة والتباس���ه ال يخفي حقيق���ة أنها ظهرت
ً
أص�ل�ا كبديل ملنظمة التحرير بل ميكن القول إن

اس���تعاد عافيته ،وفي واق���ع األمر متكن رئيس
الوزراء السابق الدكتور سالم فياض من تنشيط
االقتصاد الفلسطيني حلني من الزمن وخصوص ًا

ما جرى من انقس���ام وس���عي من حماس للتفرد
بدولة أو إمارة دينية في قطاع غزة كان وارد ًا منذ

بعد الدعم الذي حصل عليه في مؤمتر أنابوليس

فترة طويلة عند قادة حركة حماس ليس فقط من

أواخر  ،2007وأشادت مؤسسات مالية دولية مبا

خالل استعداد الشيخ أحمد ياسني للقبول بدولة
في ح���دود  1967وهو املوقف الذي تكرر أخير ًا

حتقق ،إال أن املمارسات اإلسرائيلية على األرض
وعدم التزام اجلهات املانحة بوعودها كان يسبب
إحراج ًا للسلطة الوطنية و ُيظهرها مبظهر العاجز

على لسان السيد خالد مشعل في لقاء املصاحلة
بالقاهرة أخير ًا ،بل كان واضح ًا في كتابات قادة

وأحيان ًا املتواطئ.

ومفكرين م���ن حماس منذ بداية التس���عينيات،

بع���د توقف املفاوضات نهاي���ة العام 2009

فالدكتور أحمد يوسف حتدث في العام  1990عن

وتزايد األنشطة االستيطانية في الضفة الغربية

دولة التمكني التي حتكمها نخبة ملتزمة باإلسالم
سلوك ًا ودستور ًا ومنهج حياة .ولو لم يتم إسقاط

وتكريس حالة االنقسام بني الضفة وغزة مع فشل
محاوالت حتسني الوضع االقتصادي ،مت االنتقال

حكم الرئيس اإلخواني مرسي في مصر بعد ثورة

من احلديث عن إصالح السلطة إلى التفكير اجلاد

 30حزيران  2013لقامت دولة غزة سواء بحدودها

بحل الس���لطة ،وهو حديث لم يقتصر على بعض

احلالية أو املوسعة باجتاه سيناء.

املثقفني والكتاب بل تطرق إليه الرئيس أبو مازن
نفس���ه ولو بطريقة غير مباش���رة ،كما تصاحب

المحور الرابع

احلديث عن حل الس���لطة بتصريحات لقادة من

السلطة بين خياري الحل وتغيير الوظائف
لس���نوات طوال ومع اس���تمرار الوضع املالي
للسلطة في التأزم لدرجة عجزها في بعض املراحل
عن دفع رواتب موظفيها ومع استمرار حالة الفقر
والبطالة ،كان احلديث يدور حول إصالح السلطة
إداري��� ًا ومالي ًا ،وغالب ًا م���ا كان يتم تدارك األمر
مؤقت ًا من خالل دفع اجلهات املانحة ما عليها من
التزامات أو القيام مبشاريع إغاثة عاجلة والدفع

داخل منظمة التحرير – منهم أحمد قريع عضو
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلس���طينية -
حول نهاية املراهن���ة على حل الدولتني واملطالبة
بخيار الدولة الواحدة.
سبق أن طالبنا منذ العام  2006بالتفكير اجلاد
بحل السلطة ،ولكن بعد أن تتم تهيئة املؤسسات
واملرجعيات التي س���تمأل ف���راغ انهيار أو حل
الس���لطة حتى ال يكون بديل السلطة الفوضى أو
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الس���لطة الفلس���طينية التي قام���ت تنفيذ ًا

حكم امليليش���يات املس���لحة أو كانتونات تديرها
إس���رائيل عن ُبعد ،وقلنا إن املطلوب ليس قرار ًا

التفاقية أوسلو.

مرجت ًال بحل الس���لطة ب���ل املطلوب إعادة النظر
بوظائف السلطة ومرجعيتها وقيادتها وخصوص ًا

2 .2وصول جولة املفاوضات التي باشرها كيري
في آب  2013إلى نهايتها مع نهاية نيس���ان

بعد الق���رار األممي باالعتراف بفلس���طني دولة
مراقب��� ًا 15.ما كان لهذه األصوات أن ترتفع لوال

اجلول���ة من املفاوضات وم���ا ترتب عليه من

اإلحساس بأن استمرار السلطة على حالها يخفي

تقدمي طلبات عضوية ملنظمات دولية وحتريك

حقيقة وجود االحتالل وممارساته االستيطانية،

ملف املصاحلة الوطنية ال يعني مغادرة نهج

حيث مقابل كل دوالر َيرِد الس���لطة وكل يوم مير

التس���وية الس���لمية وحتى التخلي عن مبدأ

 2014دون حتقي���ق أي تق���دم .فش���ل هذه

املفاوض���ات ،بل يعني أنه ف���ي حالة العودة

على مفاوضات دون مرجعية أو أهداف واضحة

للمفاوضات فس���تعود على أس���س جديدة،

يكون مقابله شبر أرض تستولي عليه إسرائيل.

لم يصبح احلديث عن مستقبل السلطة حديث ًا
جاد ًا ومح���ل تداول أصحاب الق���رار إال خالل

األطراف غي���ر راغبة وغير قادرة على حتمل

العامني املاضيني وتس���ارعت وتيرت���ه في ربيع

استحقاقات فشل التسوية السياسية والدخول

 2014عندما التقت ثالثة أحداث:

في مواجهة مسلحة أو انتفاضة فلسطينية؛ ما

1 .1اعت���راف اجلمعي���ة العامة ل�ل�أمم املتحدة
بفلس���طني دولة مراقب ًا بأغلبية  138صوت ًا

يعني أن السلطة ستستمر حلني من الزمن.

ونعتقد أنه ستتم العودة للمفاوضات حيث كل

 3 .3حترك ملف املصاحلة الوطنية بعد لقاء مخيم

نهاية الع���ام  .2012هذا االعتراف األممي
يعتبر مؤش���ر ًا عل���ى حتوالت ف���ي املوقف

تشكيل حكومة تكنوقراط فمن املرجح أن تكون

الدول���ي جتاه الصراع في املنطقة ،كما أنه

حكومة سلطة وطنية ملتزمة بالسالم وبإسرائيل

عكس حالة من القناعة لدى غالبية ش���عوب

وهو ما أكده الرئيس الفلسطيني في اجتماع

العال���م بأن الصراع في املنطقة لن يتم حله

املجلس املركزي .وال نعتقد أن املصاحلة كما

إال في حالة قيام دولة فلس���طينية مستقلة.
كما أن القرار أثار جد ًال داخلي ًا غير مسبوق

وردت بنودها في اتف����اق املصاحلة تتعارض
ولو مرحلي ًا مع استمرار سلطة احلكم الذاتي،

حول قضايا إستراتيجية ،كمرجعية النظام

وف����ي ظني أن جناح املصاحلة س����يعزز نهج

السياسي الفلس���طيني وموقع السلطة فيه

املفاوضات وس����لطة احلكم الذاتي ولن يكون
بدي ًال عنهما إلى ح��ي�ن قرار إجراء انتخابات

االعتراف بفلس���طني دولة ،كذلك مس���تقبل

لرئيس ومجلس تشريعي لدولة فلسطني.

الشاطئ بغزة في  23نيسان  .2014ففي حالة

وموئل صناعة واتخ���اذ القرار الوطني بعد
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دفع���ت هذه األحداث الرئي���س أبو مازن في

 2.2مغ���ادرة كل احلال���ة الس���ابقة مب���ا فيها

خطاب���ه األخي���ر أمام املجلس املرك���زي ملنظمة

املفاوضات في إطار اتفاقية أوسلو ولواحقه

التحرير الفلس���طينية إلى احلديث الصريح عن

واس���تحقاقاته ،واالنتقال من حالة س���لطة

عدم جدوى االستمرار في الوضع احلالي للسلطة

حكم ذاتي لس���لطة دوالنية تستمد شرعيتها

وضرورة البحث في مستقبلها ،ليس بالضرورة

من القرار األممي بدولة فلس���طني وليس من

ألنها فش���لت بل ألنها اس���تنفدت أغراضها وال

أوسلو ،ويترتب على ذلك أن احلكومة القادمة

ميكن أن تس���تمر الس���لطة إلى ما ال نهاية دون

يج���ب أن تك���ون حكومة دول���ة واالنتخابات

قدرة على حتقيق إجنازات وطنية ذات أهمية سوى

ستكون لرئيس دولة فلسطني وملجلس تشريعي

دفع رواتب املوظفني والقيام بأعباء ومس���ؤوليات

للدولة الفلسطينية.

إعاش���ة الفلس���طينيني وهم حتت االحتالل وهي

اس���تمرار األمور على حالها من خالل ،بقاء
مل���ف املصاحلة في حدود تش���كيل حكومة تدير

مهمة من مهمات االحتالل.

سلطتني وكيانني واحد في غزة واآلخر في الضفة،
ما يسمح بفك احلصار نسبي ًا عن قطاع غزة وحل
إشكالية العالقة مع املصريني ،واالكتفاء مبا ُأجنز

تزامن هذه األحداث الثالثة ،وضع الس���لطة
الفلس���طينية على احملك ،كما وضع الرئيس أبو
مازن كرئيس ملنظمة التحرير الفلسطينية صاحبة

بالنسبة لعضوية املنظمات الدولية.

القرار بتأس���يس السلطة الوطنية واملسؤولة عن

ال يب���دو إلى اآلن أن القيادة حس���مت أمرها

مل���ف املفاوضات واملب���ادِرة بالذهاب إلى األمم
املتحدة أمام مفترق طرق:

بالتخلي عن املفاوضات واالتفاقات املوقعة ليس

 1.1الع���ودة للمفاوض���ات مع حتس�ي�ن وضع

لغي���اب اإلرادة في االنتقال إلى الدولة بل لغياب

املف���اوض الفلس���طيني وتقويت���ه من خالل

القدرة أو اخلوف من تداعيات قرار بحل السلطة

املصاحلة الوطنية وعضوية مؤسسات دولية

أو دولنتها دون موافقة إس���رائيلية وأميركية على

وحتدي���د مرجعية املفاوض���ات وحدود دولة

أوضاع الفلسطينيني في الضفة وغزة ،وإمكانية

فلس���طني ،وهذا معناه احلفاظ على السلطة

إقدام إسرائيل على خطوات أحادية كضم مناطق

الوطني���ة مع تغيي���ر بعض قواع���د التعامل

من الضفة إلسرائيل أو انسحاب أحادي اجلانب

السياس���ي بني الفلسطينيني واإلسرائيليني،

م���ن بعض مناطق الضفة دون متكني الس���لطة

وهذا يعني أن االنتخابات القادمة س���تكون

أو أي جهة رس���مية فلس���طينية حتل محلها من

لرئيس سلطة احلكم الذاتي وملجلس تشريعي

اإلشراف على هذه املناطق ،وعدم ضمان موقف

لس���لطة احلك���م الذاتي ،كم���ا أن احلكومة

أميرك���ي وأوروبي بل وعرب���ي داعم لهذا املوقف

ستكون حكومة سلطة حكم ذاتي.

الفلسطيني.
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المش��كلة ليس��ت في وجود السلطة بل في
وظائفها
على الرغم م���ن كل االنتقادات املوجهة ألداء
الس���لطة وقد سبقت اإلشارة إليها ،ومع التأكيد
على ض���رورة وضع حد لل���دور الوظيفي الذي
كانت تؤديه ،فعشرون عام ًا أكثر من كافية للحكم
بأن اس���تمرار السلطة الفلس���طينية على حالها
لم يعد يخدم الفلس���طينيني ،ب���ل أوصلتهم إلى
أوضاع مزرية ،على الرغم من كل ذلك فقد حقق
الفلسطينيون خالل سنوات السلطة منجزات يجب
احلفاظ عليها ،كوجود مؤسس���ات وطنية وكوادر
مدربة ومنظومات قانونية ومنهج تعليم فلسطيني
وأجهزة أمنية مدربة – مع احلاجة لتغيير عقيدتها
العسكرية  -وعالقات مع دول العالم ،وهي أمور
ستساعدهم عند االنتقال إلى مرحلة بناء الدولة.
سواء عاد الفلسطينيون إلى طاولة املفاوضات
مبرجعيتها السابقة أو مبرجعيات جديدة ،وحتى
في حالة االس���تمرار في التوجه الكتساب مزيد
من العضوية في املنظمات الدولية ...فإن السلطة
ستستمر حلني من الزمن وال نعتقد أن من احلكمة
حل السلطة قبل ضمان بديل وطني ميأل الفراغ،
وخصوص ًا أننا نعتقد أن املرحلة القريبة ليس���ت
مرحلة حل الصراع الفلس���طيني اإلسرائيلي بل
مرحل���ة إدارة أزمة ،وال نعتقد أو نتمنى أن تُقدِ م
القيادة الفلسطينية على أي تسوية نهائية في ظل
موازين القوى الراهنة والوضع العربي واإلقليمي،
لكل ذلك فمن املتوقع أن يستمر الفلسطينيون في
الضفة الغربية في العيش في ظل سلطة فلسطينية
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حل�ي�ن من الزمن ،وهذا م���ا يتطلب إدخال تغيير
على وظائف السلطة وأهدافها وعالقاتها لتقترب
وتتج���اوب أكثر مع الوض���ع اجلديد الناجت عن
املنجزات على صعيد الشرعية الدولية واملصاحلة
الوطنية وعن اتضاح حقيقة أن إسرائيل ال تريد
االنسحاب من الضفة وغزة وااللتزام باالتفاقات
املوقعة بهذا الشأن.
املطلوب التحرر بالتدريج من التزامات السلطة
الفلس���طينية املترتبة عن اتفاقية أوسلو وتوابعها
ما دامت إسرائيل نفسها لم تلتزم مبا عليها من
استحقاقات مبقتضى هذه االتفاقات.
ميكن في هذا الس���ياق فتح ملف التنس���يق
األمن���ي ،فه���ذا التنس���يق الذي يخ���دم األمن
اإلس���رائيلي بش���كل كبي���ر دون حماي���ة أمن
الفلسطينيني كشعب وأمن السلطة الفلسطينية بل
كان سبب ًا في توتير اجلبهة الفلسطينية الداخلية،
يجب إعادة النظر به ورهن أي خطوة في سياقه
بالتزام إس���رائيل مبا عليها ،دون أن يعني ذلك
وقف التنس���يق نهائي ًا ومر ًة واحد ًة إال إذا رغبت
إس���رائيل بذلك ،والكل يعلم أن إس���رائيل كانت
تبرر التنس���يق األمني بأنه يخ���دم الطرفني من
خالل مواجهت���ه للجماعات اإلرهابية أو املعادية
للسالم أو الزعم أن التنسيق األمني يخدم السلطة
ألن���ه مينع حركة حماس من التواجد في الضفة
وإمكانية سيطرتها على السلطة! .واآلن انكشفت
حقيقة أن إس���رائيل الدولة ومستوطنيها هم من
ال يريدون الس�ل�ام وهم من ميارسون اإلرهاب،
كما أن اتفاق املصاحلة الفلسطينية وقبله الهدنة
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التي وقعتها حركة حماس مع اإلسرائيليني برعاية

ال يعني هذا أن الس���لطة كانت عند طموحات

الرئيس املصري املعزول محمد مرسي وضمانته

وآمال الشعب الفلسطيني أو أنها حققت ما كان
مأم���و ًال منها حتى عند مؤسس���يها وأصحابها،

يبطل من أهمية فزاعة حركة حماس.
ميكن إع���ادة النظر ،أيض ًا ،بش���كل متدرج

وصحي���ح أنه ف���ي ظل وج���ود الس���لطة تزايد
االس���تيطان والتهويد وحدث االنقسام وتزايدت

بالعالقات االقتصادية بني الس���لطة وإس���رائيل

مع���دالت البطالة والفقر ،ولك���ن اخللل ليس في

وبني القطاع اخلاص الفلسطيني وإسرائيل ،وفي

مبدأ وجود سلطة وطنية تدير أمور الفلسطينيني

هذا السياق يجب التعامل بحزم مع رجال أعمال

ولكن في إسرائيل التي عملت كل جهودها إلفقاد

فلسطينيني يتعاملون مع نظرائهم اإلسرائيليني بل

الس���لطة وطنيتها ومنعها من أن تكون متجاوبة

ومع رجال أعمال من املستوطنات ،ولألسف فإن
رجال أعمال كبار ًا يبرزون على املشهد السياسي

مع مراهنة الفلسطينيني عليها كأداة للوصول إلى
الدولة ،أيض ًا املش���كلة في سوء إدارتها وغياب

يقفون على رأس املتعاملني املاليني والتجاريني مع

إستراتيجية وطنية حولها.

وما طرأ على حركة حماس من تغيرات ،كل ذلك

اإلس���رائيليني بل ويفتحون األسواق الفلسطينية

وبالتال���ي املطلوب اليوم توظيف ما مت إجنازه

والعربي���ة أمام املنتجات اإلس���رائيلية مبا فيها

في زمن السلطة من مؤسسات وكوادر وعالقات

منتجات املستوطنات.

خارجية واالنتقال مباش���رة نحو دولنة الس���لطة
مبمارسات على أرض الواقع مبوافقة إسرائيل أو

خاتمة
تعرضت السلطة الوطنية الفلسطينية  -طوال
عقدين من الزمن  -لكثير من االنتقادات الداخلية
لدرجة اتهامها باخليانة وخدمة أغراض إسرائيل،
وهو حكم عام انبنى على س���لوك منفرد أو نهج
ملتبس لبعض مكونات السلطة.

دون موافقتها ،وهذا يتطلب ليس فقط إعادة النظر
بالتزامات مفروضة على السلطة نتيجة التسوية
كاتفاقية أوسلو وبروتوكول باريس االقتصادي،
بل أيض ًا إبعاد البعض من نخبة الس���لطة الذين
وظفوا السلطة ملصاحلهم اخلاصة.
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هوامش
 - 1صالح خلف ،فلسطيني بال هوية ،الكاظمية للنشر ،الكويت،
ص 135 :
 - 2تذكر أدبيات حركة فتح أن فاروق القدومي (أبو اللطف) طرح
في العام  1968فكرة قيام دولة في الضفة وغزة ولكن لم يتم
تبني هذه الفكرة رسمي ًا ،وقبل ذلك في العام  1959طالبت نشرة
(فلسطيننا) التي كانت تعتبر لسان حال حركة فتح قبل أن
تعلن عن نفسها رسمي ًا بقيام كيان للفلسطينيني في األراضي
الفلسطينية اخلاضعة للحكم العربي في األردن ومصر.
 - 3املصدر نفسه ،ص218:
 - 4املصدر نفسه ،ص220 :
 - 5املصدر نفسه ،ص225 :
ً
 - 6في آذار  ،1972طرح األردن مشروعا سماه اململكة العربية
املتحدة ،يقوم على أساس وحدة ضفتي األردن في مملكة
واحدة ميثل شرق النهر القطر األردني ،وغرب النهر القطر
الفلسطيني ،وفتح املجال ألي أرض فلسطينية تتحرر ويرغب
أهلها في االنضمام إلى اململكة حتت عرش امللك حسني ،وقد
انتقدت الثورة الفلسطينية هذا املشروع ألنه يتجاوز متثيلية
منظمة التحرير للشعب الفلسطيني وينساق ضمن املخططات
اإلمبريالية الصهيونية لتصفية املسألة الفلسطينية.
 -7السيد ياسني (إشراف) ،الدولة الفلسطينية ،رؤية مستقبلية ـ
مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية باألهرام ،القاهرة،
 ،1980ص .32
 - 8لم تسمح واشنطن ألي شخص ميثل منظمة التحرير بحضور
لقاءات واشنطن ،وكان وفد املنظمة يتابع املفاوضات من مقره
في تونس ،وكانت املنظمة برئاسة أبو عمار تتخوف من أن يتم
االلتفاف عليها وجتاوزها من خالل االتفاق على أن تعود الضفة
الغربية لألردن ويعود قطاع غزة لإلشراف واإلدارة املصرية ،أو
أن يتم اعتماد وفد الداخل ممث ًال رسمي ًا لفلسطينيي الداخل
وجتاهل منظمة التحرير.
 - 9حتى على مستوى التسمية فقد رفض اإلسرائيليون أن تسمى
السلطة الناجتة عن اتفاق أوسلو (السلطة الوطنية الفلسطينية)
ويرفضون أي معاملة أو مراسلة رسمية مروسة حتمل ذاك
االسم ويؤكدون على أنها (سلطة فلسطينية) أو (سلطة حكم
ذاتي محدود) فقط دون كلمة وطنية التي تحُ يل لدالالت وطنية
وسياسية .ومن املعلوم أن جوازات السفر والهويات الشخصية
الفلسطينية حتمل اسم السلطة الفلسطينية فقط.
 - 10وهذا ما أعلن عنه الرئيس أبو مازن في اجتماع املجلس
املركزي ملنظمة التحرير املنعقد في مدينة رام الله يوم 26
نيسان  ،2014كرد على تهرب إسرائيل مما عليها من التزامات
مبقتضى اتفاقية أوسلو وقرارات الشرعية الدولية.

العدد (2014 )28

 -11كانت منظمة التحرير في أسوأ حال عندما دخلت مفاوضات
التسوية في مدريد بل قبل ذلك في حواراتها مع السفير األميركي
في تونس .فاملنظمة كانت محاصرة ومطلوب رأسها بعد خروجها
من بيروت  1982ومحاولة جتاوزها في القمة العربية في عمان،
ثم بعد اتهامها مبناصرة صدام حسني في احتالله للكويت
عام  ،1990والنظام العربي انهار إثر حرب اخلليج الثانية،
كذلك انهار االحتاد السوفيتي (احلليف اإلستراتيجي) للثورة
الفلسطينية.
 - 12حول تعريف السلطة السياسية ميكن الرجوع إلى :
إبراهيم أبراش ،النظرية السياسية بني التجريد واملمارسة ،دار
اجلندي ،رام الله.2012 ،
 - 13لم يؤسس اتفاق أوسلو على مرجعية مشروع السالم الفلسطيني
الذي مت إقراره في دورة املجلس الوطني في اجلزائر 1988
حيث كانت مرجعية هذا املشروع كل قرارات الشرعية الدولية
أما اتفاق أوسلو والسلطة التي أنتجها فقد جتاهل قرارات
الشرعية الدولية وخصوص ًا قراري  181حول التقسيم وقرار
 194اخلاص بعودة الالجئني وتعامل مع القضية الفلسطينية
وكأنها بدأت مع احتالل إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة.
 - 14قامت إسرائيل باجتياح مناطق السلطة في الضفة الغربية
ومحاصرة مقر الرئيس على أثر (عملية استشهادية) قام بها
مسلح ينتمي حلركة حماس في فندق بارك في ناتانيا داخل
إسرائيل .وهكذا كانت جتري األمور ،حركة حماس واجلهاد
اإلسالمي تقومان بعمليات مسلحة ضد إسرائيل ،وترد إسرائيل
بضرب مقرات السلطة الوطنية وتدميرها ،وهذا يعني أن هذه
العمليات الفلسطينية كانت تخدم السياسة اإلسرائيلية التي تريد
تخريب اجلهد الفلسطيني لقيام سلطة قوية وفاعلة حتى دون
تنسيق بني الطرفني.
15 - http://www.fustat.com/C_hist/abrash_9_06.shtml
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دراسات

بعد عشرين عامًا من عمر السلطة الوطنية،
ماذا أنجزت وأين أخفقت؟
عبد الغني سالمة

1

انطلقت االنتفاضة الشعبية الفلسطينية في

كان ف���ي ذهن القيادة الفلس���طينية ،آنذاك،

نهاية ثمانينيات القرن املاضي بعد نضوج جملة

الع���ودة إلى ب���ؤرة احل���دث العامل���ي ،وجتاوز

من الظروف الذاتي���ة واملوضوعية ،ومتكنت عبر

العاصفة السياسية التي كادت تنال من الكيانية

تضحياتها اجلسيمة من إحداث تغييرات عميقة

الفلسطينية ،واحلصول على األرض ،للتغلب على

ف���ي بنية اخلطاب السياس���ي على املس���تويني

دكتاتوري���ة اجلغرافيا السياس���ية ،وإدارة حياة

الفلسطيني واإلسرائيلي على حد سواء ،وخالل

الفلسطينيني بشكل مباشر ،في خطوة رأت أنها

س���نواتها العصيب���ة عصفت باملنطق���ة أحداث

ضرورية كمرحلة انتقالية نحو بناء الدولة وانتزاع

سياس���ية كبيرة ،أدت إلى تغيي���رات جذرية في

حق تقرير املصير.

اخلارطة السياس���ية لإلقليم؛ م���ن بينها دخول

س���عت إس���رائيل ،في املقابل ،بذهابها إلى

اإلس���رائيليني والفلس���طينيني ف���ي مفاوضات

املفاوضات ،للتخل���ص من إدارة الضفة الغربية
وقطاع غزة ،خصوص ًا بعد خسائرها السياسية

كإطار مرحلي لتسوية سياسية ،كان من املفترض

واملعنوية التي تكبدتها بسبب االنتفاضة؛ وإيجاد

أن تتحول إلى دائمة.

حل لعقدة اخلطر الدميوغرافي ،واخلوف على هوية

مباشرة ،أفضت إلى التوقيع على اتفاقية أوسلو،

إسرائيل «اليهودية» ،وسمعتها الدولية.
 1كاتب وباحث في الشؤون السياسية
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نش���أت الس���لطة الوطنية الفلس���طينية ،في

أدائه���ا ،على ض���وء النتائ���ج والوقائع املتحققة

احملصلة ،س���نة  1994مبوجب اتفاقية أوسلو،

عل���ى أرض الواقع .وملا كانت ه���ذه املهمة على

لكن نتائج تلك االتفاقية  -التي غيرت من ش���كل

درجة من الصعوب���ة والتعقيد ،خاصة إذا أردنا

الصراع  -أتت مختلفة في كثير من اجلوانب عن

القيام مبراجعة شاملة ووافية حلصاد عقدين من

النوايا واملخططات؛ ففي هذه االتفاقية حرصت

الزمن؛ فقد ارتأينا تفكيك الصورة من خالل تقييم

إس���رائيل عل���ى االحتفاظ بالكثي���ر من عناصر

املسارات التي سلكتها السلطة الفلسطينية طوال

الق���وة ،خاصة في اتفاقي���ات املرحلة األولى؛ ما

ه���ذه احلقبة ،لتقييم ما مت إجنازه ،وتش���خيص

أتاح لها التأثير في مستقبل السلطة الفلسطينية

األخطاء واإلخفاقات واملعيق���ات ،وفق مجموعة

وخياراتها ،وإعاقة مش���روع الدولة الفلسطينية؛

من احملددات التي حكمت مساراتها وتوجهاتها،

حيث ربطت املكونات األساس���ية للس���لطة بها؛

والتي ميكن إيجازها على النحو اآلتي:

وأبقت على سيطرتها على املوارد الطبيعية واملياه

1 .1مسار االشتباك املباشر مع إسرائيل ،وهذا

واملعابر واحلدود ،وربطت شبكة الكهرباء واملياه

يتفرع إلى مسارين مختلفني :مسار املقاومة

واالتصاالت بها ،كما قيدت االقتصاد الفلسطيني

املس���لحة والذي اتس���م بالعنف ،ومس���ار

ِبـ «اتفاق باريس» امللحق باتفاق أوس���لو ،الذي

املقاومة الشعبية السلمية.

ما زال يس���هم في إعاقة بناء اقتصاد فلسطيني

2 .2املسار السياسي ،والذي يتفرع إلى مسار

تنموي ،يهي���ئ القتصاد دولة حقيقية قادرة على

املفاوض���ات املباش���رة ،ومس���ار الكف���اح

القيام بواجباتها ،دون أموال الدول املانحة.
ش���� ّكل قبول منظمة التحرير الفلسطينية ترحي َل

الدبلوماسي على الساحة الدولية.
3 .3مسار بناء مؤسسات الدولة ،وإدارة الشأن

القضايا األساس����ية املتعلقة مبس����تقبل الالجئني،

العام للحياة اليومية للشعب الفلسطيني.

والقدس ،واملستوطنات ،واحلدود ،واملياه ،والسيادة،
إلى املرحلة النهائية ،نقطة ضعف انعكست الحق ًا

مسار االشتباك المباشر مع إسرائيل

على س����ير العملية التفاوضية ،وجعلت منها حالة
جتميلية لصورة احملتل الراغب بالسالم.

•االشتباكات المسلحة

1

تش���كلت األجهزة األمنية الفلسطينية مبوجب

مسارات السلطة الفلسطينية
تبرز احلاجة الي���وم أكثر من أي وقت مضى
 وبعد مرور عش���رين عام ًا على نشوء السلطة إلعادة ق���راءة جتربتها ق���راءة نقدية ،وتقييمالعدد (2014 )28

اتفاق سياسي دولي ،يحدد تعدادها وتسليحها
ومهماته���ا وواجباته���ا ..صحي���ح أن أفرادها
وضباطها هم من الفدائيني الذين قاتلوا اجليش
اإلس���رائيلي قبل ذلك في لبنان ،أو من األسرى
36

احملرري���ن الذي���ن كانوا منخرط�ي�ن في فصائل

مختلف املدن الفلس���طينية ،س���رعان ما حتولت

املقاوم���ة ،إال أن بنية ه���ذه األجهزة وتوجهاتها

إلى مواجهات عس���كرية بني قوات األمن الوطني

وعقيدتها العس���كرية هي ألغراض تأمني األمن

الفلس���طيني واجليش اإلس���رائيلي ،دامت ثالثة
أيام ،وأس���فرت عن استشهاد  65فلسطيني ًا من

التعهدات واالتفاقيات السياس���ية التي أبرمتها

بينهم  23من أفراد األجهزة األمنية الفلسطينية،

الس���لطة الوطنية مع اجلانب اإلسرائيلي ،حتى

باإلضافة إلى جرح املئ���ات ،فيما متكنت قوات
فلس���طينية في مدينة نابلس من أسر  40جندي ًا

الداخلي ،وحماية سلطة القانون والنظام ،وحماية

أن املهم���ات التي تؤديها في مناطق «ب» و «ج»

إسرائيلي ًا ،لكنها س���لمتهم للجانب اإلسرائيلي

تتم من خالل التنس���يق األمني مع أجهزة األمن
اإلسرائيلية .وبالتالي لم يكن من املتوقع أن تقوم
هذه األجهزة مبهمة الكفاح املسلح ،أو املواجهات

فيما بعد .هذه اله ّبة التي فاجأت إس���رائيل قبل
أن تفاجئ العالم ،كان س���ببها املباش���ر إقدام

العسكرية املباشرة مع جيش االحتالل.

س���لطات االحتالل على فتح نفق حتت املس���جد

خاضت األجهزة األمنية الفلسطينية على الرغم

األقصى ،بينما أسبابها املوضوعية كثيرة ،أبرزها

مما سبق مواجهات عسكرية وميدانية مفتوحة مع
جيش االحتالل أكثر من مرةُ ،قتل فيها من الطرفني

استمرار سياسة االحتالل االستفزازية ،خاصة
أعمال التوسع االستيطاني ،واستمرار احلصار
املفروض على األراضي الفلسطينية ،واملماطلة في

أع����داد كبيرة؛ (بلغ عدد ش����هداء األجهزة األمنية
الفلسطينية  344شهيد ًا من أصل  4237شهيد ًا

تنفيذ االتفاقات املوقعة مع السلطة الوطنية .وكان
من نتائجها أن أثبتت أن لدى الشعب الفلسطيني

حصيلة السنوات اخلمس األولى من عمر االنتفاضة
2
الثانية ،باإلضافة إلى  23شهيد ًا في هبة النفق).

خي���ارات أخرى غير خيارات التفاوض ،مع عدم

وكان أول احتكاك مباشر بينهما قد جرى في السنة

التراج���ع عن عملية الس�ل�ام ،وس���قوط الرهان

األولى من عمر السلطة ،حني اشتبك جنود األمن

اإلس���رائيلي عل���ى تعميق الفجوة بني الس���لطة

الوطني مع جنود إس����رائيليني باأليدي ،ثم تبادلوا

الوطنية وجماهير الشعب الفلسطيني ،خاصة أن

حينها رش����قات من النيران من بنادقهم الرشاشة

أداء أجهزة األمن أعاد للسلطة الفلسطينية بعض

عند حاجز «إيريز» شمال قطاع غزة.

االحترام الذي فقدته نتيجة ممارس���ات س���لبية

إال أن أول اشتباك عسكري عنيف بني األمن

عديدة جرت في الس���ابق .ومن النتائج األخرى

الوطني وقوات االحتالل حصل بعد أقل من سنتني

توقيع بروتوكول إعادة االنتشار في منطقة اخلليل

من نشوء السلطة ،وهو ما ُعرف ِبـ «ه َّبة النفق»؛

بعد اله ّبة بأشهر قليلة.

3

ففي صباح اخلامس والعش���رين من شهر أيلول

ل���م تكن تلك احلادثة األخيرة بالطبع؛ فعندما

عام  ،1996انطلقت تظاهرات شعبية عارمة في

اندلع���ت االنتفاضة الش���عبية الثانية في خريف
37

هيبتها في الش���ارع .وفي أواخر العام ،2005
ترأس اجلنرال األميرك���ي «دايتون» فريق ًا دولي ًا

الع���ام  ،2000قصفت الطائرات اإلس���رائيلية
مخفر ًا للش���رطة الفلس���طينية ف���ي رام الله في

ض���م ك ًال من بريطانيا وكن���دا وتركيا باإلضافة
لألميركينيُ ،أوكلت إليه مهمة إعادة بناء األجهزة

األس���بوع األول من عمر االنتفاضة ،وعلى مدى
الثالثة أعوام التالية تركزت الهجمات اإلسرائيلية
على مقرات األجهزة األمنية الفلسطينية ومقرات

األمني���ة للس���لطة الوطنية الت���ي دمرها اجليش

القيادة في مختلف احملافظات ،حتى أتت عليها

اإلسرائيلي ،ومراقبة تنفيذ طرفي الصراع خطة

كلها ،فلم يبقَ مقر أمني وال مخفر للشرطة وال أي
بناية تتبع أي جهاز أمني فلسطيني إال وتعرضت

خارط���ة الطريق ،بالتنس���يق مع مصر واألردن،
وأطراف الرباعية الدولية.

للقصف والتدمير.

4

ومب���وازاة ذل���ك ،وخالل س���نوات االنتفاضة

وإذا كانت االنتفاضة األولى قد اتسمت بطابع

كانت الكتائب املسلحة التابعة لفصائل املقاومة
تخوض كفاح ًا مسلح ًا ضد االحتالل ،وكان أفراد

الثاني���ة حتولت وخالل فترة قصي���رة من كفاح

ه���ذه الفصائل ينف���ذون عملياتهم ضد اجليش

شعبي س���لمي إلى مواجهات عس���كرية عنيفة،

واملستوطنني ثم يعودون إلى املناطق التي تسيطر

اش���تركت فيها فصائ���ل املقاومة وكافة األجهزة

عليها السلطة ،ضمن عالقة تعاون غير معلنة ،لكن

األمنية الفلس���طينية على حد سواء ،وخالل هذه

من الواضح أن السلطة كانت في ذلك الوقت توفر

الفترة املمتدة من تشرين األول  2000إلى نيسان

للكتائب املسلحة املالذ اآلمن والداعم العملي (هذه
العالقة اإليجابية لم تدم طوي ًال ،وكان يكتنفها من

في حالة استنفار ومواجهة مباشرة واشتباك شبه

حني آلخر سوء تفاهم ،وتبادل اتهامات).

املقاوم���ة اجلماهيرية الس���لمية؛ فإن االنتفاضة

 ،2002كان أفراد األجهزة األمنية الفلس���طينية
يومي مع جيش االحتالل ،إال أن عملية االجتياح

على الرغم من أن االنتفاضة قد متت عسكرتها،

الش���املة التي قام بها جيش االحتالل في كافة

ومنذ وقت مبكر ،فإن هذا التحول لم يكن سياسة

مدن الضفة الغربية (والتي عرفت بعملية «السور

معلنة ومعتمدة للس���لطة؛ وم���ع ذلك ،فقد لعبت
قي���ادات مهمة في الس���لطة دور ًا كبير ًا في دعم

من قواعد اللعبة ،فقد كانت املواجهة غير متكافئة،

الكتائب املس���لحة (على رأس���ها الرئيس الراحل

نتيجة اخللل الفادح في موازين القوى.

ياسر عرفات)؛ فقد عثرت القوات اإلسرائيلية أثناء

الواق���ي») وضعت نهاية لهذه املواجهات ،وغيرت

دخلت املناطق الفلس���طينية ،في الس���نوات

اقتحاماتها مقرات األجهزة األمنية ومقرات حركة

التالي���ة ،في حالة من الفوضى والفلتان األمني،

فتح على وثائق ومستندات تبني أن «عرفات» كان
يقدم أموا ًال وتس���هيالت لكتائب شهداء األقصى

الفلسطينية وفقدانها قدرتها على الردع ،وفقدانها

(الذراع املسلحة حلركة فتح) ،كما جاء في الئحة

خاصة بعد تدمي���ر البنية التحتية ألجهزة األمن
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االته���ام املوجه���ة للنائب عن حرك���ة فتح مروان

الطرفني الفلسطيني واإلسرائيلي في عملية سالم؛

البرغوثي« :تقدمي دعم جلماعات مس���لحة نفذت

فإن سياسات االستيطان والتهويد لم تتوقف ،بل

عمليات «إرهابية» ضد اجليش اإلسرائيلي وضد

زادت ،كما مارست إسرائيل من جانبها سياسة
العقوبات اجلماعية ،وف���ي املقابل لم يعد متاح ًا

نحو تصعيد الكفاح املسلح ما ُعرف بأزمة السفينة

أمام فصائل املقاومة ممارس���ة الكفاح املسلح،
بالشكل الذي كان سائد ًا في مراحل سابقة ،لذا

في عمق املي���اه الدولية للبحر األحمر في الثالث

واصل الفلسطينيون نضالهم مركزين أكثر على

من كانون الثاني عام  ،2002واكتشفت بداخلها

املقاومة املدنية( .إلى جانب الكفاح املس���لح في
فترة االنتفاضة ،كما أشرنا سابق ًا).

وهي في طريقها لألراضي الفلسطينية ،واتهمت

برزت في الس���نوات العش���ر األخيرة مناذج

ياس���ر عرفات مبسؤوليته املباش���رة عنها ،كما

جديدة ومميزة للمقاومة الش���عبية ،ش���كلت قرية
«بلعني» رمز ًا لها ،حيث كانت «بلعني» من القرى

بتمويل صفقة األسلحة في تلك السفينة 6.ومثال

الريادي���ة في املقاومة املدني���ة ،وكان لها الفضل

آخر قدمه اللواء عبد املعطي السبعاوي من قوات

في تدش�ي�ن هذه املوجة الكفاحي���ة اجلديدة من

األم���ن الوطن���ي ،الذي كان م���ن أوائل من فكر
بإطالق صواريخ على إس���رائيل ،والذي ُقتل في

موجات النضال اجلماهيري السلمي ،وتعميمها
عل���ى الكثير من القرى األخرى .وعلى الرغم من

بداية االنتفاضة بينما كان في غزة يجري جتارب

ذلك ،فإنه من اخلطأ أن نعتبر أن بلعني هي فقط

مستوطنني» 5.ومثال آخر يثبت توجهات السلطة
«كارين إيه» ،التي اعترضتها البحرية اإلسرائيلية

كميات كبيرة من األسلحة واملتفجرات والصواريخ

اتهمت املدير املالي للرئاسة اللواء فؤاد الشوبكي

على صواريخ قصيرة املدى انفجر أحدها فيه.

من أبدع���ت في املقاومة الش���عبية ،أو أنها من

7

اخترع هذا األس���لوب الكفاحي ،ولو تأملنا في

•المقاومة الشعبية السلمية

أعداد شهداء فلس���طني وظروف استشهادهم،

قدم الش���عب الفلسطيني ،في سنوات كفاحه

أو في أس���باب اعتقال آالف الش���بان لرأينا أن

أبرزها اإلضراب الشهير عام  ،1936واالنتفاضة

األغلبية الس���احقة من هذه احلاالت إمنا كانت
متارس أش���كا ًال من النضال الشعبي السلمي،

الطويلة ،من���اذج عديدة في املقاومة الش���عبية،
الشعبية األولى التي اندلعت أواخر العام ،1987

فامل���دن والقرى الفلس���طينية كلها انخرطت في

والت���ي متكنت من حتويل مش���روع املقاومة من

النضال الش���عبي بدرجات مختلفة ،ولكن غياب

مش���روع فصائلي يعتمد العمل العسكري ،إلى

النهج والرؤية اإلستراتيجية أفقد اإلعالم فرصة

عمل شعبي شامل ومنظم ،أثبت جناعته.

التركيز على ه���ذه النماذج وإبرازها على النحو

بعد تأس���يس السلطة ،وعلى الرغم من دخول

الذي حظيت به بلعني.
39

بدأت املرحل����ة التحضيرية النطالق����ة املقاومة

دوالر ،وق���د خصص ريع ه���ذه اجلوائز لصالح

املدنية بتش����كيل اللجنة الش����عبية ملقاومة اجلدار،

نض���االت القري���ة وتغطية مصاري���ف احملاكم

والتي س����يكون لها الدور األبرز في إطالق شعلة

واحملامني.

املقاومة الشعبية من بلعني ،لتمتد بعدها إلى نعلني

وع���ن موقف احلكومة من املقاومة الش���عبية،

ثم جي����وس واخلضر وبدرس وبيت لقيا واملعصرة

صرح رئيس الوزراء السابق د .سالم فياض في

وأم س����لمون وبورين وكفر قدوم وبيت أمر وغيرها

لقاء خاص أجراه معه الباحث« :زرت بلعني ونعلني

من القرى املهددة أراضيها باملصادرة ،ولم ميض

واملعصرة وقلقيلي���ة وعزون واألغوار وكل القرى

وقت طويل حتى بدأ التنسيق والتعاون بني اللجان

واملواقع التي شهدت نشاطات مناهضة للجدار

الشعبية ملقاومة اجلدار في كافة القرى ،ثم التنسيق
واللقاء مع املتضامنني الدوليني ،وخصوص ًا حركة

واالس���تيطان .أما بلعني فألنه���ا تتمتع برمزية
خاص���ة زرتها مرار ًا ،ولكن���ي ال أميز أحد ًا على

اإلس����رائيليني ،باإلضافة إلى االستعانة مبحامني
وخبراء وطنيني للتعرف إلى طبيعة الوضع القانوني،

اآلخر ،وتأييدي لهذا النمط من الفعل اجلماهيري
ليس نظري ًا ب���ل عملي ،وهو أيض ًا ُمع ّمم .فهناك

مناطق كثيرة لديها جلان شعبية ملناهضة اجلدار

وطرق نقل املعركة للساحات الدولية.

ونحن ندعمها جميعها ،وهناك تنسيق فيما بينها،

التضامن الدولية ( ،)ISMوكذلك مع املتضامنني

لم تتوان الس���لطة عن تأيي���د هذا النمط من

وباملناس���بة فاملؤمتر الش���عبي الذي دعينا إليه

الكفاح الش���عبي ودعمه ،بل تبنته بش���كل علني

مخصص لدعم هذه اللجان وسيحضره الكل».

ورس���مي ،خاصة أنه الشكل الوحيد من أشكال

في الس���ياق نفس���ه ،قال نائب رئيس مجلس

املقاوم���ة املت���اح ضمن معطي���ات املرحلة ،وهو

ق���روي بلعني وعض���و اللجنة الش���عبية ملقاومة

أمر ميكن استش���فافه بسهولة من التصريحات

اجلدار محمد أبو رحمة« :تقوم الس���لطة الوطنية

اإلعالمية لرموز الس���لطة واحلكومة ،ومن خالل
حضوره���م ش���به املنتظم في مواس���م التظاهر

ض ،س���واء من
بواجبها جتاه بلعني على نحو ُم ْر ٍ

ناحية تقدمي الدعم املادي واملعنوي ،أو التشجيع

واالعتصام األس���بوعية على مقربة من اجلدار،

الدائم والتغطية اإلعالمية ،وحتى باملشاركة الفعلية

ومن خالل أش���كال الدعم املادي واملعنوي ،حتى

بحضور املس���يرات والفعالي���ات املختلفة وكذلك

أن اللجنة الش���عبية ملقاومة اجلدار حصلت على

باملرافعات القانونية أمام احملكمة الدولية».

8

9

جائزت�ي�ن مهمتني من الس���لطة ،وهم���ا :جائزة

فيما أوضح عضو مركزية «فتح» نبيل ش���عث

فلسطني الدولية للتميز واإلبداع  2007وقيمتها

في لقاء خ���اص معه أن في برنامج «فتح» الذي
أقره املؤمتر احلركي السادس نصوص ًا واضحة

ياس���ر عرفات لإلجناز  2008وقيمتها  25ألف

تتبنى برنامج املقاومة الشعبية ،إلى جانب احلراك

 10آالف دوالر ع���ن فئة التجربة املميزة ،وجائزة
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الدولي ،والس���عي لتحقيق الوحدة الوطنية ،وبناء

المسار السياسي

املؤسس���ات ،واإلعداد للدولة والعمل الدائم لدعم

•مسار المفاوضات المباشرة
ما أن أوشك الصراع الفلسطيني  -اإلسرائيلي
أن يقترب من تسوية مؤقتة بعد اتفاق أوسلو ،حتى
تالش���ى هذا األمل ،وتراجعت احتماالت حتقيق
السالم أمام التعنت اإلسرائيلي .وعلى الرغم من
أن جوهر التسوية املجحفة ظل منحاز ًا للمصالح
اإلسرائيلية؛ فإن احلكومات اإلسرائيلية املتعاقبة
عملت على إفراغ هذه التس���وية من أي مضمون
جدي ،بعد أن حتقق إلس���رائيل ما كانت تتطلع
إليه من اعتراف فلسطيني بها.

صمود الشعب ،وهذه اإلستراتيجية املتكاملة حلت
محل الكفاح املس���لح .مضيف ًا« :قررنا استخدام
أس���لوب النض���ال اجلماهي���ري عل���ى األرض،
ومواجهة إسرائيل في احملافل الدولية».

10

وهذا ما أكده عباس زكي ،حني قال« :فتح هي
التي طرحت املقاومة الشعبية ،وهي التي بادرت
لتش���كيل اللجان من أجل وضع إس���تراتيجيات
عمل للمقاومة الش���عبية ،ولكن من املؤسف أنها
لم تمُ ارس على أرض الواقع بالش���كل املطلوب،
ولم يحدث الزخم الذي نريده».

بع���د التوقي���ع عل���ى أوس���لو في واش���نطن
 ،1993/9/13توال���ت االتفاقي���ات اإلجرائي���ة
التنفيذي���ة املنبثقة عنه ،فكان���ت اتفاقات القاهرة
ف���ي  ،1995/5/4وطابا ف���ي ،1995/9/28
واخللي���ل ف���ي  ،1997/1/15وواي ريف���ر في
 ،1998/10/23وشرم الشيخ في .1999/9/4
ثم مفاوضات كامب ديفيد في ،2000/7/25-12
والتي انتهت بالفش���ل وحتمي���ل أميركا الطرف
الفلس���طيني مس���ؤولية فش���لها ،وعلى أثر ذلك
انقطعت املفاوضات كلي ًا ،ث���م اندلعت انتفاضة
13
األقصى في .2000/9/28

11

وأك���د عضو مركزية «فت���ح» محمود العالول،
أيض��� ًا ،في حدي���ث لوكالة «وف���ا» أهمية تعزيز
التنس���يق والوحدة والعمل املش���ترك بني القوى
الوطنية والشعبية لتطوير املقاومة الشعبية الشاملة
ألنها ترفع كلفة االحتالل بالنس���بة إلس���رائيل.
حي���ث تكثف���ت في الس���نوات األخيرة أش���كال
إبداعية جدي���دة اجترحتها الفعاليات الش���عبية
ونش���طاء القوى الوطنية في التصدي ملخططات
االستيطان ،مثل إقامة القرى الرمزية في املناطق
املعرضة خلطر املص���ادرة ،كما حصل في قرية

عقدت قمة في ش���رم الش���يخ برعاية الرئيس

باب الشمس ،وعني حجلة ،وكنعان ،وإنشاء جلان

كلينتون ،في األس���ابيع األول���ى من االنتفاضة

احلراسة حلماية القرى من هجمات املستوطنني.

12

الثانية ،وفي منتصف شهر تشرين األول ،2000
حي���ث أعلن فيها أنه ق���د مت التوصل إلى اتفاق
لوقف إطالق النار بني الطرفني ،يتضمن انسحاب
اجليش اإلس���رائيلي واستئناف املفاوضات بعد
شهرين .لكن االتفاقية فشلت.
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14

أدت االنتفاضة وممارسات اجليش اإلسرائيلي،

أو استرجاع جثامني شهداء ،أو لم شمل عائالت

في الس���نوات التي تلت ذلك ،إلى إلغاء وجتاوز

فلسطينية وغيرها من القضايا اليومية ،ولم تسفر

معظم االتفاقات بني إس���رائيل والفلس���طينيني،

اللقاءات عن التوقيع على تفاهمات سياسية مكتوبة.

والت���ي مت التوص���ل إليها في اتفاقيات أوس���لو

افتت���ح مؤمتر أنابوليس في الواليات املتحدة،

مبراحلها املختلفة .وفي  21كانون األول ،2000

بتاري���خ  27تش���رين الثاني  ،2007مبش���اركة

أعلن كلينتون عن خطة للترتيبات الدائمة ،تقضي

بوش ،وحضور وزراء خارجية ودبلوماسيني عرب

بأن يحصل الفلس���طينيون عل���ى ما يتراوح بني

وأوروبيني ودول كثيرة أخرى .في نهاية املؤمتر مت

 100-90باملائة من أراضي الضفة الغربية وغزة.

نشر اإلعالن اإلسرائيلي  -الفلسطيني القاضي

مع آلية تتيح حل قضية الالجئني بش���كل عملي،

مبواصلة املفاوضات بني الطرفني ،وأن االتفاقية

من دون أن تغير طابع إس���رائيل الدميوغرافي.

الدائمة إلنهاء النزاع بني الشعبني سيتم التوصل

أما القدس ،فس���تكون املنطق���ة املأهولة بالعرب

إليها بحلول أواخر العام  2008على أساس إقامة
دولة فلسطينية .وقد فشل هذا املؤمتر ،أيض ًا ،في

تابعة لدولة إس���رائيل ،والتقسيم حسب املصالح

حتقيق أي من أهدافه املعلنة.

ف���ي البلدة القدمية .وقد فش���ل مخطط كلينتون
هذا أيض ًا.

ش���نت إس���رائيل ،في أواخر كان���ون األول
 ،2008عدوان ًا جديد ًا على غزة ،على أثره توقفت

كان���ت «خارطة الطريق» ه���ي خطة الرئيس

املفاوضات بني الطرفني .ومنذ ذلك الوقت ،بدأت

األميرك���ي جورج بوش القادم���ة .وكانت اخلطة

فترة جمود سياسي عميق .تسلم نتنياهو منصب

تهدف إلى توفير حل ملطالب الفلسطينيني ،إقامة

رئيس احلكومة مرة أخرى في بداية العام .2009
ول���م يكن موقفه واضح ًا فيما يتعلق بحل دولتني

غزة حتى أواخر العام  ،2005وقد مت التخلي عن

لش���عبني ،ولكن في شهر حزيران من العام ذاته

املبادرة األميركية بس���بب املخططات األميركية

ألق���ى «خطاب بار إيالن» ،وقال فيه« :س���نكون

لغزو العراق ،ولم تخرج القرارات واالتفاقات بني

مس���تعدين للموافقة على دولة فلسطينية منزوعة

الطرفني إلى حيز التنفيذ.

الس�ل�اح إلى جانب الدولة اليهودي���ة» ،غير أن

تابعة للدولة الفلسطينية ،واملنطقة املأهولة باليهود

دولة فلسطينية على مناطق الضفة الغربية وقطاع

خاض أوملرت بعد توليه رئاس����ة احلكومة ،خلف ًا

نتنياهو ش���دد على أن ه���ذه التنازالت لن تأتي
مجان ًا وأنه س���يطلب من الفلسطينيني االعتراف

من اللقاءات الثنائية دون أن ترتقي إلى مس����توى

بإس���رائيل كدولة يهودية ،وأن القدس س���تبقى
موحدة ،وأن قضية الالجئني س���وف تحُ ل خارج

مدار البحث تتركز حول إطالق س����راح األسرى،

حدود دولة إسرائيل.

لشارون ،و«أبو مازن» ،على مدى سنوات ،جوالت
مفاوض����ات جدية بني الطرف��ي�ن ،وكانت القضايا
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مهلة التجميد املؤقت لالس���تيطان ع ّبرت القيادة

تواصل ضغط الواليات املتحدة على الطرفني
الس���تئناف املفاوضات ،مع اس���تمرار اجلمود

الفلس���طينية عن خيبتها من النتائج املتواضعة

السياس���ي ،وف���ي أيل���ول  2009عل���ى هامش

لها ،والتي وصفتها بأنها صفر كبير.

وجه
اجتماعات اجلمعية العمومية لألمم املتحدة ّ

وبع���د انتخاب أوباما للفترة الثانية ،عينّ وزير
اخلارجي���ة كي���ري في منص���ب مبعوثه اخلاص

و«نتنياهو» على خلفية إصرارهما على التش���بث
مبواقفهما ،وعدم استغالل اللحظة األمنية املواتية

لش���ؤون املفاوضات بني إس���رائيل والس���لطة
الفلس���طينية ،الذي بدا متحمس ًا لدفع الطرفني

الهادئة الستئناف املفاوضات ،إذ قال «أوباما»:

باجت���اه طاولة املفاوضات .وبعد أن زار الرئيس

«ه���ذا هو الوق���ت لوقف التحدث عن الش���روع

أوبام���ا املنطقة في ش���هر آذار  ،2013والتقى

مبفاوض���ات ،ويجب البدء باالتصاالت بأس���رع

نتنياهو وأبو مازن ،أعلن جون كيري بتاريخ 91

وقت ممكن ح���ول الترتيبات النهائية  -هذا أمر

متوز 013 2عن استئناف املفاوضات السياسية

«أوباما» رسالة شديدة اللهجة لكل من «أبو مازن»

ملح بالنسبة للعالم بأسره».
ّ

بني الطرفني ملدة تس���عة أش���هر ،انتهت أواخر

15

نيسان .2014

وافقت السلطة الفلسطينية في مستهل العام

 2010وحت���ت الضغط األميركي على التفاوض

المس��ار الدبلوماس��ي ،والكف��اح في الس��احة
الدولية
احتاجت منظمة التحرير الفلسطينية سنوات
عديدة بعد تأسيس���ها لتب���دأ العمل اجلدي على
الساحة الدولية ،ولكن ،منذ أواسط السبعينيات
أخ���ذت الدبلوماس���ية الفلس���طينية تلعب دور ًا
كبير ًا ومؤثر ًا على الصعيدين اإلقليمي والدولي،
واس���تطاعت حتقيق إجنازات مهم���ة ،أبرزها:
تصويب ص���ورة حرك���ة املقاومة الفلس���طينية
كحركة حترر وطني ،وإصدار قرار أممي باعتبار
الصهيونية حركة عنصرية ،وانتزاع اعتراف عاملي
مبنظمة التحرير كممثل ش���رعي وحيد للش���عب
الفلس���طيني ،وحصولها العضوي���ة الكاملة في
جامع���ة الدول العربية ،وعل���ى صفة مراقب في

غير املباش���ر مع إس���رائيل ،على أمل أن يؤدي
موقفها هذا إلى دفع الواليات املتحدة إلى طرح
خطتها للس�ل�ام وبقوة بعد أن يتضح لها موقف
إسرائيل السلبي ،أو على األقل عدم استخدامها
ح���ق النق���ض عند توج���ه اجلان���ب العربي إلى
مجل���س األمن للحصول على املوافقة على إعالن
دولة فلسطينية .وما شجع السلطة على املوافقة
آنذاك ،إعالن حكوم���ة «نتنياهو» قرارها جتميد
االستيطان مؤقت ًا مل ّدة عشرة أشهر ،تبعه جتديد
التفويض العربي للس���لطة الفلسطينية أثناء قمة
طرابلس خلوض املفاوضات ،ولكن وبعد مدة من
انطالق املفاوضات ومع حلول شهر أيلول ،موعد
انتهاء املهلة املمنوحة من اجلامعة العربية لتقييم
جدوى االس���تمرار باملفاوض���ات ،وموعد انتهاء
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اجلمعية العامة ل�ل�أمم املتحدة ،وتعزيز مكانتها

بتطوير بنيتها التحتية ،أو تقدمي اخلدمات املطلوبة

الدولية ،السيما بعد تبنيها سياسات واقعية فيما

للفلسطينيني؛ فاحلكم العسكري اإلسرائيلي كان

يخص التسوية السلمية.
بعد أوسلو ،ركزت وزارة اخلارجية الفلسطينية
والدائرة السياسية في منظمة التحرير توجهاتهما
أكث���ر عل���ى صعيد العم���ل الدبلوماس���ي وبناء
العالقات اخلارجية ،س���واء في احملافل الدولية
أو على مستوى العالقات الثنائية ،السيما أنه لم
يعد أمام الفلسطينيني من خيارات سوى املقاومة
الشعبية والعمل السياسي الدبلوماسي ،فبدأت
اخلارجية الفلس���طينية فت���ح العديد من امللفات
الدولي���ة ومتابعتها ،كما عمل���ت بخطوات هادئة
ومدروس���ة على تأسيس شرعية قانونية للمسألة
وأسست دائرة
الفلسطينية في الساحة الدوليةّ ،
قانونية لتقوم بدورها في هذا املوضوع.

ينفق أقل من  %15من امليزانية املخصصة إلدارة
األراض���ي احملتلة على البنية التحتية واخلدمات
العامة .ولم تتغير هذه النس���بة مع الوقت ،على
الرغم من أن عدد س���كان الضفة الغربية وقطاع
غزة تضاعف خالل فترة االحتالل.

فكانت اخلدمات الت���ي تؤديها اإلدارة املدنية
مقتص���رة على احلد األدنى من الرعاية الصحية
والتعلي���م ،وإدارة احلياة العامة ،ولكن مع كل ما
يتضمن التضييق والتش���ديد على حياة الناس،
مثل رخ���ص البناء ،والبلديات ،وإدارة الس���ير،
واخلدمات الشرطية ،واالتصاالت ،والزراعة .أما
مشاريع البنية التحتية فكانت مهملة؛ الكثير من
القرى لم تصلها خدمات املياه والكهرباء ،وأغلب

وفي هذا الصدد ،حققت الدبلوماسية الفلسطينية

املناط���ق الس���كنية افتقرت لش���بكات املجاري،

إجن���ازات مهمة ،أبرزها اعتراف  133دولة بدولة

وعدد املدارس واملشافي أقل بكثير من املطلوب،

فلس���طني ،واحلصول على ق���رار اجلمعية العامة

والش���وارع كانت قد ُعبدت آخر مرة خالل فترة

بتاريخ  2012/11/29مبنح فلسطني وضعية دولة
مراقبة في األمم املتحدة ،بعد أن كانت كيان ًا غير

االنت���داب البريطاني .التوظيف ف���ي التعليم أو

غيرها من املؤسسات التي تخضع لإلدارة املدنية

عضو ،ثم حصول فلسطني على العضوية الكاملة
في «اليونسكو» بتاريخ  .2011/10/31وأخير ًا

كان يتم وفق معايير أمنية مش���ددة ،أما العمالة
فكانت في أغلبها داخل إسرائيل.

انضمام فلس���طني إلى  15اتفاقية ومعاهدة دولية

وعندما أقيمت الس����لطة الفلسطينية ()1994

في نيسان .2014

كانت تفتقر إلى الكادر البش����ري املدرب واملؤهل،
كما كانت تفتقر إلى اخلبرة في التخطيط واإلدارة

مس��ار بناء مؤسس��ات الدول��ة ،وإدارة الش��أن
العام للحياة اليومية للشعب الفسطيني
ط���وال فت���رة احتالله���ا املباش���ر لألراضي
الفلس���طينية ،لم تولِ إسرائيل أي اهتمام يذكر
العدد (2014 )28
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العامة؛ وقد ورثت عن اإلدارة املدنية اإلس����رائيلية
ومنظمة التحرير الفلسطينية إرث ًا مؤسساتي ًا متباين ًا

وأحيان ًا متناقض���� ًا .ومنذ البداية واجهت مجموعة
44

غير معهودة من العوائق ،ليس أقلها غياب الكثير من

وعلى الفور ،بدأت الس���لطة تنفيذ مخططاتها

املؤسسات العملياتية والنظم اإلدارية التي تتطلبها

لتطوير البنية التحتية ،وقد اضطلعت كل من وزارة

17

األش���غال ومؤسس���ة «بكدار» بالدور الرئيس في

وكان عل���ى الس���لطة أن تبدأ عملها وفق هذه

هذا املجال ،وتعتبر «بكدار» الوكالة الرئيسة لدى

املعطي���ات الصعبة ،وقد تعقدت مهامها بش���كل

السلطة التي تراقب تنفيذ املشاريع املمولة من قبل

خاص بسبب عاملني موضوعيني :األول ،افتقار

املانحني .وحسب تقارير ملنظمات دولية فقد حققت
«بكدار» سج ًال جيد ًا في مجال الشفافية واملساءلة.

الرئيسة ،وذلك بسبب س���يطرة إسرائيل املادية

وللمباش���رة بتق���دمي اخلدم���ات االجتماعية

على كل املعابر واحلدود ،وسيطرتها على مصادر

واألساسية للجمهور الفلسطيني؛ أنشأت السلطة

املي���اه ،وعلى املوارد الطبيعي���ة .والعامل الثاني

العديد من الوزارات املتخصصة مثل الش���ؤون

هو أن السلطة مضطرة للعمل في منطقتني غير

االجتماعي���ة ،الصحة ،التربي���ة والتعليم العالي،
العمل ،اإلس���كان .كما عملت ،أيض ًا ،على دمج

وهات���ان املنطقتان منفصلتان؛ األمر الذي خلق

أو تكييف مؤسس���ات منظمة التحرير التي توفر

صعوبات أمام القائمني على التخطيط.

اخلدم���ات للفلس���طينيني في الضف���ة والقطاع

حكومة حديثة ،ما استوجب بناءها من الصفر.

السلطة إلى السيطرة على الوسائل االقتصادية

متجاورتني هم���ا الضفة الغربي���ة وقطاع غزة،

أنشأت السلطة العديد من الوزارات والهيئات

والشتات ،مثل مؤسس���ة أسر الشهداء ،الهالل

إلدارة احلياة العامة للمواطنني ،وتقدمي اخلدمات

األحمر الفلسطيني ،ودائرة شؤون الالجئني.

الالزم���ة ،وحفظ األمن والنظام – كما هو احلال

وعلى الرغم من اإلخفاقات العديدة ،واجلوانب

ف���ي أي كيان سياس���ي  -فإلى جانب األجهزة

السلبية ،والكثير من املالحظات على أدائها؛ فإن

األمنية أنشأت وزارة اخلارجية ،الداخلية ،املالية،

الس���لطة حققت الكثير من املنجزات ،وعلى كافة

التخطي���ط والتعاون الدول���ي ،العدل ،االقتصاد

األصعدة ،أبرزها تشكيل مجلس تشريعي ،وسن

الوطن���ي ،الزراع���ة ،العم���ل ،األش���غال العامة

العديد من القوانني ،وتأس���يس مجلس قضائي،

واإلس���كان ،املواصالت واالتصاالت ،ش���ؤون

وإيجاد مؤسسات عامة ،ووضع اإلطار القانوني

األسرى ،املرأة ،باإلضافة إلى الهيئات املؤسسات

والتنظيمي للبلد ،وتطوير كادر بشري مدرب مؤهل،

املكمل���ة لعمل ال���وزارات ،مثل :س���لطة النقد،

وتقدمي اخلدمات األساسية للمواطنني ،باإلضافة

املركز الوطني للبحوث الزراعية ،بكدار ،س���لطة

لتطوير بنية حتتية معقولة ش���ملت إنشاء العديد

الطيران املدني ،س���لطة الطاقة ،س���لطة املياه،

من امل���دارس واملستش���فيات واملرافق احلكومية

دائ���رة اإلحصاء املركزية ،مؤسس���ة املواصفات

وتعبيد طرق وغيرها من املنشآت العامة ،ولديها

واملقاييس ،سلطة البيئة ،وغيرها.

اآلن ما ميكن وصفه باملقومات األساسية للدولة،
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نقد مسار االشتباك المباشر مع إسرائيل
تأسس���ت األجه���زة األمنية الفلس���طينية في
س���ياق اتفاق دولي لتمارس دور ًا وظيفي ًا معين ًا،
هو حماية التعهدات املبرمة مع إسرائيل ،وحماية
األمن الداخلي  -كما تقول الس���لطة  -أو حماية
األمن اإلس���رائيلي  -كما تريد إسرائيل – ومع
ذلك ،وخالل س���نوات االنتفاضة قامت إس���رائيل
بقصف مقراتها وتدمير بنيتها التحتية؛ فقد اعتبرت
إسرائيل ضلوع األجهزة األمنية في أعمال قتالية
ضدها ،وتقدميها الدعم (ولو بشكل خفي) لكتائب
املقاومة املس���لحة ،وتوفيره���ا املالذ ملن اعتبرتهم
مطلوب�ي�ن لها ،اعتبرت ذل���ك كله جتاوز ًا للخطوط
احلمراء ،وهذا ما جعلها (أي السلطة) تدفع ثمن ًا
غالي ًا ،بدء ًا من تدمير مؤسساتها ومقراتها ،وانتهاء
باغتيال قادتها وعلى رأسهم ياسر عرفات.
دخل الص���راع ،في الع���ام  ،2005منعطف ًا
جدي���د ًا ،وبس���مات مختلفة ،فأعي���د تأهيل هذه
األجهزة من جديد ،بدعم دولي ،وبقيادة اجلنرال
األميركي «دايتون»؛ وم���ن البديهي أن األجندة
التي عمل عليها «دايتون» ال تتوقف عند إصالح
األجهزة األمنية وإع���ادة بنائها ،على الرغم من
أن ه���ذا هو صلب املوضوع ،بل إن ما س���عى
إليه هو إحداث تغيير في والء منتس���بي األجهزة
األمنية ،وفي عقيدتهم العسكرية ،وهي أمور في
غاية األهمية؛ ألن العقيدة العس���كرية هي التي
حتدد العدو مباش���رة ،والعدو بطبيعة احلال في
ذهن الفلس���طيني هو االحتالل ،ولكن «دايتون»
أراد أن يس���تبدل هذا العدو ليصبح ما يسميهم

من حيث التكوين املؤسس���ي والبنية التنظيمية،
إضافة إلى أهليتها وجهوزيتها وخبرتها اإلدارية
التي اكتسبتها خالل السنوات السابقة.
انعكس هذا التقدم ،على تطوير عالقة جيدة مع
القطاع اخلاص ،دل على ذلك تس����جيل عدد كبير
من الش����ركات اجلديدة ،وتوس����عة القطاع املالي
واملصرفي ،وتطور ملحوظ في قطاع البناء وال سيما
في مجال اإلسكان ،وتقدم مهم في مجال السياحة.
وفي قطاع التربية والتعليم زاد عدد اجلامعات ،ومت
تبني منهاج وطني للصفوف األساسية والثانوية.
وعلى الصعيد العام ،جنحت السلطة الوطنية
بتنظيم انتخابات عامة رئاسية وتشريعية مرتني،
بشفافية وكفاءة شهد لها العالم ،وأرست قواعد
حياة سياس���ية دميقراطية ،فيه���ا قدر جيد من
احلري���ات العامة ،وحري���ة التعبير ،واألمن ،على
الرغم من بعض التجاوزات ،ومن االنقسام الذي
أضر كثير ًا بهذه الصورة وهذه املنجزات.

نقد المسارات المختلفة للسلطة الوطنية
ال شك في أن مراجعة عقدين من الزمان (هما
عمر السلطة) ،ونقد وتقييم أداء السلطة خالل تلك
املدة م���ن كافة النواحي أمر في غاية الصعوبة،
ويحتاج إل���ى املزيد من األبحاث والدراس���ات،
وبالتال���ي ال بد من االعتراف بأن هذا البحث ال
يدع���ي اإلحاطة بكل ما يج���ب اإلحاطة به؛ فقد
تناول جوانب محددة في مسارات السلطة ،ولذلك
س���تظل هذه القراءة قاصرة ،وبحاجة ملزيد من
التعمق والتوسع.
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«اإلرهابي�ي�ن» .لكن ه���ذا ال يعني بالضرورة أنه

وأفرادها ،وس���بق لها أن دفعت الثمن غالي ًا في

جنح بغسل أدمغتهم ،أما انضباطهم للتعليمات

بدايات االنتفاض���ة عندما خاضت مواجهة غير

الت���ي يتلقونها فهو أم���ر ال يعيبهم ،ألنهم جنو ٌد
في مؤسسة أمنية لها مهمات معينة ،هي حماية

متكافئة مع آلة العدوان اإلس���رائيلية ،أدت إلى
تدمير مقراتها والقضاء على كل مقدراتها.

املجتمع الفلسطيني وحفظ أمنه الداخلي ،وصون

وبع���د أن تراجع خيار الكفاح املس���لح بكل

النظ���ام والقانون ،كما ه���و احلال في أي جهاز

أشكاله وجتلياته ،وبعد أن ظلت املفاوضات تراوح
ً
طوي�ل�ا دون أي جناح ُيذكر ،أدرك
مكانها زمن ًا

أمني في العالم ،وقد اعترف «دايتون» بأنه د ّرب
جنود ًا ال يس���عون للقضاء على إسرائيل ،لكنهم

الفلسطينيون أن خيار املقاومة الشعبية هو احلل

من املمكن أن ينقلبوا عليها في أي حلظة.

األمثل ،وأن املقاومة ال تنحصر فقط في املواجهة

م���ن الناحي���ة العملية لدى األجه���زة األمنية
جتهيزات محدودة جد ًا ،وإمكانيات بسيطة ،وهي

املسلحة ،وال يشترط فيها أن تقدم خسائر فادحة
في األرواح ،فهي تخوض صراع ًا سياسي ًا بأدوات

تخضع لس���لطة هي نفس���ها تخضع العتبارات

وأساليب مختلفة.

سياس���ية وقانوني���ة ،ولديه���ا اتفاقي���ات دولية

إذا كان الش����عب الفلسطيني ال يستطيع فرض

أقيمت مبوجبه���ا ،وعليها أن تلتزم بها ،وكل من

احلل الذي يريد؛ فإنه يس����تطيع رفض احلل الذي

يش���ارك في السلطة عليه أن يعي هذه احلقائق،

ال يريد ،ويس����تطيع أن يعبر عن رفضه بأس����اليب

وم���ن ناحية ثانية ،فقد اتفق���ت جميع األطراف

عدي����دة ،أهمها الكفاح الش����عبي ،والذي يعني في

الفلس���طينية على أن مهمة هذه األجهزة األمنية

احلالة الفلسطينية استثمار قوة الضعف التي يتسم

يجب حصرها في إنه���اء حالة الفوضى وفرض

بها الطرف الفلس����طيني .وقد أثبت هذا األس����لوب

سيادة القانون وتوفير األمن للمواطن الفلسطيني

جناعته ،وأثبت أنه يضرب االحتالل في مقتل؛ فبعد

من االختراقات الداخلية .أما التصدي ملخططات

س����نوات قليلة من انطالقة املقاومة الشعبية صارت

االحتالل وبرامجه التوسعية فيجب أن تكون مهمة

سمعة إسرائيل السياسية في موقف حرج ،وخسرت

املقاومة الشعبية الش���املة بكافة أشكالها ،أما

الكثير م����ن رصيدها على الس����احة الدولية ،ومن

الدفاع عن النفس ضد الهجمات العدوانية التي

الق����وة األخالقية التي كانت ت ّدعيها في حربها ضد

تشنها إس���رائيل فيجب أن تكون مهمة فصائل

الفلسطينيني؛ خاصة مع سقوط ضحايا من األهالي

املقاومة وكتائبها املس���لحة ،أما األجهزة األمنية
فال تس���تطيع ذلك ،وليس مطلوب��� ًا منها خوض

العزل .وتبني زيف شعار «الدميقراطية اإلسرائيلية»
أم����ام حجارة املتظاهرين الفلس����طينيني واألجانب

معارك خاس���رة وس���فك دماء ب�ل�ا طائل ،ألنها

والفتاته����م ،كما أن تع����رض الغربيني املتضامنني

ببساطة أجهزة مكش���وفة مبواقعها وجتهيزاتها

لألذى انعكس بصورة س����لبية على صورة إسرائيل
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في الغرب .وما أثار قلقها أن هذا النمط من الكفاح

املمكن أن يحدث تغيير ًا جذري ًا في واقع الصراع،
ولكن فصائل املقاومة وخصوص ًا فصائل اإلسالم

على عنف ،وال ميكن وصمه باإلرهاب ،وبالتالي فقد

السياسي عملت على عسكرة االنتفاضة وأوغلت

ُحرمت إسرائيل من سالح خطير طاملا استخدمته

في العمليات التفجيرية ،حتى وصلت األمور إلى

الشعبي يستخدم األساليب السلمية التي ال تنطوي

ف����ي معاركها اإلعالمي����ة ،حينما دأبت على وصف

اقتران املقاوم���ة بالعمليات التفجيرية ،وبعد ذلك

النضال الفلسطيني باإلرهاب.

دخلت الفصائل املس���لحة ف���ي تنافس على هذا

جنحت املقاومة الش���عبية في حتقيق إجنازات

النمط من العمليات ،وبذلك صار س���قف النضال
واملش���اركة في االنتفاضة عالي ًا ،ولم يعد مبقدور

اإلسرائيلية بوقف اجلدار في بلعني ،وكذلك فتوى

اجلماهير االنخ���راط في فعالي���ات االنتفاضة،
وبالنتيجة ُفرغت االنتفاضة من احملتوى الشعبي،

النقب ،وتس���ليط الضوء على املس���توطنات ،إلى

ثم استدرجت الفصائل إلى امليدان الوحيد الذي

جان���ب النجاحات الت���ي حققتها حمالت مقاطعة

ال متلك فيه القدرة على حتقيق نتائج فاعلة ،وبذلك

بضائع املس���توطنات واملقاطع���ة األكادميية على

فق���د اختزلت كافة النتائج اإليجابية التي راكمها

املس���توى احمللي والدولي ،واأله���م من هذا كله

الشعب الفلسطيني ،وعاد املجتمع الدولي ألسئلة
«ش���رعية العنف» و«قتل املدنيني» بد ًال من أسئلة

بعد أن اعتراه الكثير من التش���ويش واإلس���اءة

االستقالل الوطني وإنهاء االحتالل.

مهم���ة ،مثل اس���تصدار ق���رار احملكم���ة العليا
الهاي ،وإيقاف مخططات (برافر) في تهجير عرب

اس���تعادة الصورة املش���رقة للكفاح الفلسطيني
في س���نوات الفلتان األمني واالنقسام واالقتتال

وف���ي تلك املرحلة ب���دا وكأن املقاومة الوطنية

الداخلي.

فقدت زم���ام املبادرة ،وباتت دون إس���تراتيجية

لم تك���ن الفصائل الفلس���طينية ،والس���لطة

واضحة ،وصارت مجرد ثأر قبلي تثور وتتصاعد

نفسها ،عند مستوى احلدث فيما يخص تصعيد

حدتها بعد كل عملية اغتيال ثم ال تلبث أن تخمد

املقاوم���ة الش���عبية وتعميمها ،وظل���ت إبداعات

بعد أن تس���كن ثورة الدم ،وأصبحت مجرد ردة

املقاومة الشعبية مقتصرة على املبادرات الفردية

فع���ل عل���ى كل عملية اعتداء ،ووق���وع في الفخ

واجلماعي���ة ،والتي بعد أن ينفذه���ا املتطوعون

اإلسرائيلي واللعب في الساحة التي يستدرجها

(نسبة ال بأس بها منهم مستقلون) تأتي قيادات

إليه���ا في الوقت واملكان اللذين يحددهما ،وذلك

الفصائل ورموز الس���لطة وتشارك بها ،وبشكل

لالستفادة من املناخ السياسي املواتي الذي ينجم

استعراضي في بعض األحيان.

بعد ردة الفعل الفلسطينية ،إما لتحقيق مكاسب
سياسية أو للخروج من مأزق داخلي أو للتخلص

في بدايات انتفاض���ة األقصى كان للمقاومة

من الضغوط الدولية.

الشعبية واملشاركة اجلماهيرية دور مهم ،كان من
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نقد المسار التفاوضي
املفاوض���ات عبارة عن أس���لوب قدمي حديث
مورس تاريخي ًا حل���ل الصراعات ،وهناك عالقة
مباشرة على درجة كبيرة من التأثير املتبادل بني
املفاوض���ات واملقاومة ،واعتب���ار أن املفاوضات
وحده���ا أو املقاومة وحدها إس���تراتيجية ناجعة
أم���ر خاطئ من حي���ث املب���دأ ،والفصل احلاد
بينهما أس���لوب دوغمائي وعدمي تلجأ إليه عادة
اجله���ة التي تعتمد أحد األس���لوبني دون اآلخر،
والس���احة الفلس���طينية مثال واضح على ذلك،
حيث أدار الفلسطينيون الصراع بطريقة عقيمة
أضرت بالقضية؛ فبسبب التنافس والصراع بني
الطرفني؛ (من ميارس املقاومة وحدها ،ومن يؤمن
باملفاوضات أسلوب ًا وحيد ًا حلل الصراع) ،لم يكن
هناك أي تنس���يق أو تناغم أو تكامل بني العمل
العس���كري وبني العمل السياسي ،فلم يأخذ أي
منهما فرصته في النجاح.
يرب���ط بعض املراقبني ،ف���ي هذا الصدد ،بني
اختراق���ات للمفاوضات كان���ت تنبئ بانفراجات
سياس���ية في بع���ض األحيان ،وب�ي�ن العمليات
التفجيرية التي كانت تأتي بالتزامن معها ،فتؤدي
إلى إفشال أي اختراق ،والعودة باملفاوضات إلى
نقطة الصف���ر ،ويعتبر هؤالء أن قوى «التطرف»
ف���ي اجلانب�ي�ن حاربت ب���كل ضراوة إلفش���ال
املفاوض���ات ،وتغيي���ر النتائج لصال���ح رؤيتها
السياس���ية واأليديولوجية ،والتي كانت ولألسف
تفتقر للبديل.
يجعل تالزم املفاوضات مع املقاومة وتسليحها

بهدف سياس���ي م���ن األخيرة عملية سياس���ية
بامتياز ،وفي احلالة الفلس���طينية الراهنة تعتبر
املقاومة الشعبية املدنية النمط الوحيد من املقاومة
الق���ادرة على التعايش مع مفه���وم املفاوضات،
حيث إن القيام باملفاوضات والعمل املس���لح في
الوقت نفس���ه يعد أمر ًا متعذر ًا في ظل الظروف
السياسية احلالية.
باملختصر :املفاوضات ليس���ت مرفوضة من
حيث املب���دأ؛ لكنها جرت على مدى العش���رين
عام��� ًا املاضي���ة بطريق���ة حتت���اج ملراجعة ،ولم
تس���فر عن حتقيق أي نتائج ،ب���ل ضللت الرأي
العام العاملي ،وحس���نت من صورة إسرائيل من
ناحية ،ومن ناحية ثانية وظفتها إسرائيل كغطاء
لإلمعان في سياسات االستيطان .وبالتالي على
القيادة الفلس���طينية بلورة إس���تراتيجية هجوم
جديدة ،تبدأ بوقف املفاوضات أو ًال ورفع س���قف

املطالب الفلسطينية ثاني ًا ،وفي هذا تقوية ملوقفها
مي ّكنها من اخلروج من نفق املفاوضات من أجل
املفاوضات للوصول إل���ى مفاوضات جدية تُلزم
خاللها إس���رائيل بتنفيذ االستحقاقات املطلوبة
منها ،وتصحيح املسار التفاوضي ووقف اخلسارة
الداخلية جراء اس���تخدام إسرائيل للمفاوضات
كغط���اء لعدوانه���ا على الش���عب الفلس���طيني
وإظهار الس���لطة مبظهر الشريك الصامت على
الع���دوان اإلس���رائيلي ،وفي ه���ذا اإلطار فإن
اإلستراتيجية الفلس���طينية يجب أن تُبنى بداية
على إمتام املصاحلة الداخلية ،ثم دعم وإس���ناد
املقاومة الش���عبية ،وتوسيع املشاركة العامة في
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فعالياتها ،وعربي ًا مطلوب بلورة موقف سياس���ي

للقضية الفلس���طينية ،وفي هذا الصدد ،أش���ار

واضح والتزام حقيقي بتقدمي الدعم السياس���ي

ممث���ل منظمة التحرير ف���ي جنيف ووكيل وزارة

واملادي للش���عب الفلس���طيني والسلطة الوطنية
الفلسطينية وفق ًا لقرارات القمة العربية ،وتفعيل

اخلارجية الفلسطينية السابق إبراهيم خريشة في
حديث أجراه معه الباحث إلى أن السلطة تنبهت

املقاطع���ة العربية ،أما دولي ًا فيجب املطالبة بعقد
مؤمتر دولي لتحديد أس���س عملية السالم وفق ًا

حلاجته���ا إلى ش���رعية قانونية تعتمد في عملها
على القانون الدولي ،لتعزيز املس���ار السياسي.
موضح ًا أن الس���لطة بدأت العمل بقوة على هذا

لقرارات الش���رعية الدولي���ة .ومن ثم التوجه إلى
مجلس األمن الدولي للمطالبة باالعتراف بحدود

املسار ألول مرة عام . 2003

الدولة الفلسطينية ،واملطالبة بتنفيذ قرارات األمم

18

كما ميكن القول إن الدبلوماسية الفلسطينية

املتحدة وبشكل خاص القرار .194

(والعربي����ة) أخفق����ت ف����ي أكثر م����ن مرة في

أما عدم املوافقة على اس���تئناف املفاوضات،

مواجهة الدبلوماسية اإلسرائيلية ،مثل عجزها

ورفضها بصورة مطلقة دون بلورة إس���تراتيجية

عن اس����تصدار قرارات بتجرمي إسرائيل على

جديدة وبديلة فإنه سيعمق من املأزق الفلسطيني

الرغم من ممارس����اتها الواضح����ة ،وعجزها

ويضع الفلسطينيني في موقف انحسار اخليارات

عن تقدمي قادة عس����كريني إسرائيليني حملكمة

ورمبا فقدانها.

العدل الدولية ،مم����ن تورطوا في جرائم حرب
أثن����اء الع����دوان على غ����زة ،وعجزها عن منع

نقد المسار الدبلوماسي
بداية ،ال بد من اإلش���ارة إل���ى أن العالقات
اخلارجي���ة والتأثي���ر عل���ى الس���احة الدولية ال
يقتصران على طاقم السفراء ووزارة اخلارجية،
بل يش���مل كل ما تقوم به كافة مكونات املجتمع
الفلسطيني من منظمات مجتمع مدني ،وأحزاب،
وفصائل ،وأفراد ،إلى جانب ما تقوم به السلطة
الوطنية ،ومنظمة التحرير.
وعل���ى الرغ���م من اإلجن���ازات املهم���ة التي
حققتها الدبلوماس���ية الفلسطينية ،فإنها وقعت
ف���ي عدة أخط���اء ،منها التركي���ز على اجلانب
السياس���ي والع���زوف ع���ن املس���ار القانوني
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قبول عضوية إس����رائيل في املنظمة األوروبية

( ،)OECDوعن هذا املوضوع بالذات قال نبيل
شعث مفوض العالقات الدولية حلركة فتح« :إن

منظمة ( )OECDخضعت لالبتزاز الصهيوني
واألميركي ،حيث ضغطت واشنطن عليها كي
متنح إسرائيل العضوية جائزة لها ولتحفيزها
على الع����ودة إلى املفاوض����ات» .وأضاف إن
«قصة انضمام إس����رائيل للمنظمة األوروبية
تفاعلت على املس����تويات احلكومية فقط بعيد ًا
عن أي تفاعل شعبي ،وكان هناك تقصير من
اجلانب الفلسطيني في هذا املوضوع ،موضح ًا
أن «الفلسطينيني بدؤوا الهجوم السياسي على
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ه����ذا املوضوع متأخرين ،علم���� ًا أن محاوالت

السياسي الرس����مي ،وليس التركيز على الهم

إس����رائيل االنضمام له����ذه املنظمة بدأت قبل

الداخلي.

ثالث سنوات ،وأنه لم يكن هناك جهد فلسطيني
كاف».

20

وعن أس����باب محدودية تأثير الدبلوماسية
الفلسطينية على املجتمع الدولي لدفعه لفرض

19

كم����ا ميكن ذكر أخطاء أخ����رى وقعت فيها

عقوبات على إس����رائيل ،يقول غسان اخلطيب

الدبلوماس����ية الفلس����طينية ،أبرزه����ا انعدام

مس����ؤول املركز اإلعالمي الس����ابق للحكومة

التراك����م ،وعدم البناء على ما س����بق ،وضعف

الفلس����طينية« :إن ال����دول ال تقي����م عالقاتها

املثابرة في اس����تمرار العمل على إجناز معني،

على أس����اس احلق والباطل ،إمنا على أساس

واألمثلة كثيرة منها :قرار محكمة العدل الدولية

املصال����ح ،والعال����م العرب����ي ال يوظ����ف ثقله

اخل����اص باجلدار ،وتقرير غولدس����تون ،وقرار

السياس����ي واالقتص����ادي لصال����ح قضاياه؛

البرمل����ان األوروب����ي املتعلق بالق����دس والدولة

ألنه ُمف َّرق ويفتق����د إلدارة واعية للصراع على

الفلسطينية وغيرها ،أما السمة األخرى للعمل

املستوى الدولي ،كما أن الدول الغربية ال تدفع
ثمن���� ًا عندما تتخذ مواقف مؤيدة إلس����رائيل،

على املستوى الوطني بني ما تقوم به املؤسسات

أو عندما تتغاضى عن احلقوق الفلس����طينية،

األهلية واألحزاب مع ما تقوم به السلطة ومنظمة

فالعرب لم يحس����نوا اس����تخدام لغة املصالح،

التحري����ر ،ومث����ال ذلك غياب التنس����يق بني ما

بينم����ا إس����رائيل تخدم مصال����ح الغرب لذلك
جتد تأييد ًا لها ،وألنها جزء من اإلستراتيجية

مجال مكافحة منتجات املس����توطنات وما تقوم
به الس����فارات الفلسطينية في اخلارج .وأيض ًا

الدولي����ة ولديها دور وظيفي معني تس����تخدمه
لصاحلها».

جتزئ����ة القضاي����ا الوطنية ،وغياب الش����مولية
عن����د طرحها؛ فمث ًال يرك����ز العالم على حصار

وه���ذا م���ا أك���ده د .مصطف���ى البرغوث���ي
للباحث قائ ًال« :هناك عدة أسباب تفسر إخفاق

غ����زة ،على الرغم من أهميت����ه وأولويته ،إال أن

الدبلوماس���ية العربية في ف���رض عقوبات على

االستيطان والقدس وغيرها ذات أهمية قصوى

إسرائيل ،أولها ضعف املوقف الرسمي العربي،
وعدم تبني العرب موقف ًا واضح ًا يطالب مبقاطعة

الدبلوماسي الفلس����طيني فهي غياب التكامل،

تقوم به وزارة االقتصاد واملنظمات األهلية في

21

وال يجري احلديث عنها في األوس����اط العاملية
باحلماس السابق نفس����ه .وأيض ًا في التركيز

إس���رائيل وفرض عقوبات عليه���ا ،والثاني هو

على أن االنقس����ام هو الهم الفلسطيني األول،

االنحياز األميركي الش���ديد إلس���رائيل بسبب

وهذا صحيح ،ولكن ال يتم ربط هذا االنقسام

تالقي مصاحلهما ،وبس���بب ق���وة تأثير اللوبي

باستمرار االحتالل وهو األكثر حاجة في العمل

الصهيوني».
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نقد مسار بناء المؤسسات
تعرضت السلطة الوطنية ،منذ تأسيسها ،لسيل
ع���ارم من االنتقادات واالتهامات ،خصوص ًا من
خصومها السياس���يني ،كما تعرضت النتقادات
منظمات حقوقية ،ومنظمات دولية تعنى بالشفافية
واحلكم الرش���يد ،وجنم عن ذلك كله أن التصق
الفس���اد اإلداري واملال���ي بأداء الس���لطة ،كما
اقترن بها أيض ًا قمع املعارضة وتكميم األفواه،
واحتاجت بعد ذلك ملجهودات جبارة وسنني طويلة
لتحسني صورتها بعض الشيء.
بصرف النظر عن املبالغة والتهويل في اتهام
السلطة بالفساد ،واحلديث عن توظيف سياسي
مقصود ومبرمج لإلساءة إلى سمعة السلطة ،فإن
ذلك ال ينفي وجود فس���اد حقيقي في مؤسسات
السلطة ،وقد كشفت هيئة مكافحة الفساد وديوان
الرقابة املالية واإلدارية عن وجود اختراقات كثيرة،
وعن حاالت فساد معينة ،وال أحد ينكر ذلك .كما
كشفت منظمات حقوقية عن حاالت تعذيب عديدة
في سجون الس���لطة ،وعن حاالت وفاة ملعتقلني
قضوا حتت التعذيب.
ولك���ن ،من جه���ة أخرى كان���ت عمليات بناء
املؤسسات متضي قدم ًا ،وحسب تقارير ملنظمات
دولية؛ فق���د أظه���رت وزارة التخطيط والتعاون
الدولي ،والس���لطة الفلسطينية بشكل عام ،قدرة
متزايدة عل���ى التخطيط وحتديد األولويات .ومع
ذلك ،فإن حتديد املهام وتوزيع املس���ؤوليات كان
مشوش ًا ويكتنفه ش���يء من الغموض في بعض
احلاالت ،ومتثل حالة من التشابك واالرتباك ،كما
العدد (2014 )28

هو احلال في العالقة بني وزارة الداخلية ووزارة
احلكم احمللي ،وأيض ًا العالقة بني «بكدار» وزارة
األش���غال والبلديات في معظم مش���اريع البنى
التحتي���ة العامة ،والعالقة ب�ي�ن وزارة االقتصاد
والصحة في مجال الرقابة على الس���لع وحماية
املستهلك ،والعالقة بني التخطيط والتعاون الدولي
وب�ي�ن وزارة اخلارجية ،واأله���م من ذلك العالقة
املرتبكة بني األجهزة األمنية املختلفة ،التي ظلت
سنوات عديدة تتداخل فيها األدوار والصالحيات
وحدود املسؤوليات.
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وبشكل عام ،فإن تكاثر الوزارات واملؤسسات
دل على غموض أهداف السياس���ة الفلسطينية،
وغياب أو تضارب السياس���ات التنموية ،وتنازع
الصالحيات ،وضعف التخطيط اإلس���تراتيجي،
وه���ذا أدى إلى ازدواجية كبيرة انعكس���ت على
أداء مؤسس���ات مختلفة ملهام متماثلة ،وفي خلط
التخصصات في املؤسس���ة الواحدة .كما أدى
إلى تش���ويه البنية التنظيمية ،حيث كانت بعض
ال���وزارات أو الهيئات أكبر من اللزوم ،وبعضها
أصغر من اللزوم قياس��� ًا بامله���ام املوكلة إليها
واملستفيدين واجلمهور املستهدف.

س����ارت التنمية االقتصادية ،أيض ًا ،بخطوات

متعث����رة ،ذل����ك ألن االقتصاد الفلس����طيني ،وهو
اجلانب األهم ،ظل معتمد ًا على إسرائيل في جتارته
اخلارجية برمتها .فكل البضائع املتبادلة بني السوق
الفلس����طينية وأس����واق األطراف الثالثة يجب أن
متر عبر املوانئ اإلسرائيلية ،كما أن قسم ًا كبير ًا

من القوة العاملة الفلس����طينية يعتمد ،أيض ًا ،على
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العمل في إسرائيل .وحسب خبراء اقتصاديني؛ فإن

وزارة الداخلي���ة ،وتوحيد كافة العمليات املتعلقة

«بروتوكول باريس» ،ك ّبل االقتصاد الفلس����طيني،

باملداخيل والنفقات والرواتب حتت سلطة وزارة
املالية ،وإدخال التخطيط السليم في عملية إعداد

وحرم����ه من إمكاني����ة التطور والنم����و مبعزل عن
االقتصاد اإلسرائيلي ،وأبقاه مرتهن ًا له.

املوازنة ،ومراجعة قانون اخلدمة املدنية ،وتعزيز

سعت السلطة ،أثناء مسيرتها ،إلجراء عمليات

اس���تقاللية هيئة الرقابة ،وتطبيق قانون السلطة

إصالح وتقومي ذاتي أكثر من مرة ،فبعد احلصار

القضائية.
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ً
قلي�ل�ا ،مع تردي
تعث���رت عملي���ات اإلصالح

اإلسرائيلي ملقر املقاطعة ( ،)2002ظهرت احلاجة
أكثر إلصالح النظام بأكمله؛ فقد أدى اخلوف من

األوض���اع األمني���ة ،ولكنها ل���م تتوقف ،وخالل

الفوضى في حالة غياب عرفات ،والقلق املتنامي

السنوات القليلة التالية ،بدأت األمور بالتحسن،

الن���اجت عن االختف���اء املفاجئ ألجه���زة األمن

وجرت إصالح���ات حقيقية ،وظهر تطور ملحوظ
في أداء السلطة ،وخصوص ًا في مجال مكافحة

لتغيير رأس النظام ،شجع ذلك كله جهات عديدة
لرفع صوته���ا عالي ًا واملطالبة باإلصالح ،أبرزها

الفس���اد ،وفي هذا الصدد قال سالم فياض في
مقابلة مسجلة« :أما عن اإلصالحات ،فهنا أسجل

املجلس الث���وري واللجنة املركزي���ة حلركة فتح،

حقيقة للتاريخ ،وهي أن أغلبية اإلصالحات املالية

واملجلس التش���ريعي ،وغيره���ا ،إال أن الرئيس

اجلوهري���ة قد متت في عه���د الرئيس أبو عمار،

عرفات ح���رص على إبقاء احلرك���ة اإلصالحية

وكانت كثير من اخلطوات والقرارات اإلصالحية
وأهمها نظام احلساب املوحد تُرسل لي شخصي ًا

الفلس���طينية ،ومع تصاع���د الضغوط األميركية

حتت سيطرته؛ الس���يما أن دعوات اإلصالح لم
تكن بريئة متام ًا ،خاص ًة مع تعثر عملية السالم.

كوزي���ر مالية من مكتب أبو عمار بالذات .ونظام

ق���ام الرئيس الراحل ياس���ر عرفات ،في هذا

احلس���اب املوح���د هو جوهر اإلص�ل�اح املالي،

السياق ،بالتوقيع على القانون األساسي وقانون

واخلطوات التي تلته هي خطوات مك ّملة .وبفضل

السلطة القضائية ،وهما القانونان األكثر أهمية

هذه اإلصالحات اس���تعدنا ثقة ال���دول املانحة
والعال���م بن���ا ،بل صرن���ا منوذج��� ًا يحتذى في

موعد دقيق ،أعلن عن نيته إجراء انتخابات محلية

الش���فافية وحس���ن األداء ،وخبراء البنك الدولي

وعامة في مطلع العام  .2003ومت تشكيل حكومة

عندما ينصحون في موضوع اإلدارة يقدمون ما

جديدة ،وتشكيل جلنة إصالح وزارية ،عملت على

لدينا كنموذج مثالي وكتجربة رائدة».

اللذان أصدرهما املجلس التشريعي ،ودون حتديد
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إع���ادة هيكلة الوزارات والهيئات الفلس���طينية،

طرح د .سالم فياض بعد فترة وجيزة من توليه

وتعيني جلنة االنتخاب���ات ،وتوحيد أجهزة األمن

منصب رئيس احلكومة ما عرف بوثيقة «فلسطني:

(الوقائي والشرطة والدفاع املدني) حتت سلطة

إنهاء االحتالل وإقامة الدولة» ،وقد حدد ملشروعه
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سقف ًا زمني ًا مدته سنتان ،انتهى في أيلول .2010

ذات���ه ومن حيث املبدأ ض���رورة وطنية تقتضيها

وخالل هذه املدة حققت الس���لطة إجنازات مهمة
خصوص ًا في مج���ال اإلدارة العامة واإلصالح

املرحلة ،ولكن مع التأكيد على ضرورة وضع حد
للدور الوظيفي الذي تؤديه ،فعشرون عام ًا أكثر

الهيكلي ،فض ًال عن اإلصالح املالي ،وتثبيت األمن

من كافية للحكم بأن استمرار السلطة الفلسطينية

وإنهاء مظاهر الفوضى ،وقامت بخطوات بسيطة

على الوضع نفس���ه لم يعد يخدم الفلسطينيني،

إلصالح القضاء .وعل���ى صعيد دعم االقتصاد

بل أوصلهم إلى أوض���اع مزرية على الرغم من

الوطني عملت على توفير بيئة مواتية لالستثمار،

كل ذلك فقد حقق الفلس���طينيون خالل س���نوات

وأجنزت ما يقارب األلفي مش���روع معظمها في

الس���لطة منجزات يجب احلف���اظ عليها ،كوجود

البنية التحتية ،وحتسني مستوى اخلدمات ودعم

مؤسس���ات وطني���ة وكوادر مدرب���ة ،ومنظومات

القطاع الصحي والتعليمي والبلديات.

قانونية ،ومنهج تعليم فلسطيني ،وعالقات مع دول
العالم ،وأجهزة أمنية مدربة – مع احلاجة لتغيير

خالصة واستنتاجات

عقيدتها العسكرية – وهي أمور ستساعدهم عند

حرص���ت منظمة التحرير الفلس���طينية ومنذ

االنتقال إلى مرحلة بناء الدولة.

مراحل مبكرة على اإلش���راف املباشر على حياة
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انش���غلت الس���لطة ،ف���ي الس���نوات املبكرة

الفلس���طينيني س���واء في األرض احملتلة أو في

األول���ى من عمره���ا ،بقضايا البن���اء الداخلي،

مخيمات الش���تات ،وبعد أن تش���كلت الس���لطة

وتشكيل سلطات تش���ريعية وقضائية وتنفيذية،

جعلت من أبرز أهدافها إدارة أمور الفلسطينيني

وباالنتخابات ،وبناء املؤسس���ات ،وإعداد البنية

وتنظيمه���ا في نطاق ما هو متاح لها من أرض،

التحتي���ة ،وإدارة حياة الن���اس اليومية ..وعلى

وهو مطلب وطني يهدف إلى تخليص الفلسطينيني

الرغ���م من تع���دد هذه امله���ام وتعقيداتها ،ومع

من براثن االحتالل ،لذلك يجب التمييز بني وجود

وجود العوائق اإلس���رائيلية إال أن سنتي 1999

سلطة وطنية فلسطينية تدير أمور الفلسطينيني

~  2000كانتا األفضل من ناحية املوازنة العامة

وتشرف عليهم من حيث املبدأ ،وبني احلالة الراهنة
للسلطة ،والتي وصلت حد ًا يتطلب مراجعة دورها

واألداء االقتص���ادي وتنفيذ املش���اريع  ..وبعد
ذلك مباش���رة دخلت االنتفاضة ،و ُفرضَ احلصار

وآليات عملها ومرجعياتها ،حتى أن البعض انتقل

الش���امل على األراضي الفلس���طينية ،ثم جاءت

بحلها ،أو إعادة النظر في استمرارها ووظائفها.

عملية الس���ور الواقي واجتي���اح املدن ،ولم تهدأ
األمور نسبي ًا إال بعد اغتيال ياسر عرفات.

من احلديث عن إصالح السلطة إلى التفكير اجلاد
عل���ى الرغم من كل املالحظ���ات واالنتقادات

أثبتت األحداث صعوبة اجلمع بني مهمات بناء

املوجهة ألداء الس���لطة ،فإن وجود السلطة بحد
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دولة ،وبني مهمات املقاومة ،فالسلطة حاولت أن
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وإس���رائيل ،وخاصة اتفاق باريس ،وإعاة النظر

تهيئ لالنتقال إلى واقع دولة ،وفي الوقت نفس���ه
ُفرض عليها الدخول في مواجهات مباش���رة مع

مبلف املفاوضات لتأسيس عملية تفاوضية جديدة
على أسس وطنية جديدة ،واملطلوب أيض ًا تصعيد

إسرائيل ،كانت تتسم بالعنف في أغلب األحيان.
ومعروف أن بناء مؤسس���ات الدولة يتطلب منهج

املقاومة الشعبية وتعميمها ،وقبل هذا كله املطلوب

عمل وطريقة تفكير وأسلوب إدارة وأدوات وأجواء
ومناخات سياس���ية تختلف كلي ًا عن مقتضيات

إع���ادة االعتبار ملنظم���ة التحرير الفلس���طينية
وتصويب عالقتها بالسلطة الوطنية.
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املقاومة واالشتباك مع العدو ،خاص ًة في منطقة

دون إغف���ال عناصر اإلخف���اق الذاتية ،ال بد

صراع س���اخنة تؤثر مباش���رة عل���ى املعادالت

من اإلش���ارة للدور الرئيس الذي لعبته إسرائيل

السياسية الدولية ،وعلى املصالح احليوية للقوى

في إعاقة حتول السلطة إلى دولة ،بل وفي وضع

العظمى .ومع ذلك ليس أمام الس���لطة من خيار
س���وى املضي قدم��� ًا في مش���روعها التحرري

العراقيل أمام عمل السلطة ،وإفشال مخططاتها
ومشاريعها التنموية؛ حتى في إدارة الشأن اليومي

والكف���اح م���ن أجل التحول إلى دول���ة ،وانتزاع

والقضايا البس���يطة ،فقد حرصت إسرائيل على

حق تقرير املصير ،دون أن تتخلى عن واجباتها

اإلبقاء على السلطة بشكلها الضعيف والعاجز،

اليومية جتاه الش���عب الفلس���طيني ،وعليها أن

ولكن ليس للحد الذي يتسبب بانهيارها ،فالسلطة

تراهن على عدالة القضية وحيوية الشعب.

بصيغتها الضعيفة واملش���لولة تفيد إس���رائيل،

ال يكمن اخللل في مبدأ وجود سلطة وطنية؛ بل

وتعفيها من تبع���ات االحتالل ،ونفقاته الباهظة،

في دورها الوظيفي الراهن ،ورموزها وقياداتها،

وجتعلها تسيطر على األراضي الفلسطينية دون

ومرجعيته���ا ،وطريقة إدارته���ا ،واملطلوب اليوم

احتكاك مباشر مع الفلس���طينيني ،أما السلطة

وبشكل ملح إعادة قراءة التجربة قراءة موضوعية

القوية واملسيطرة والقادرة على التحول إلى دولة،

ش���املة ،والبدء بخطوات عملية نحو التحول إلى

فهي آخر شيء تريده إسرائيل.

دولة فلس���طينية ،وهذا يتطلب التحرر بالتدريج

ش���كك البعض ف���ي والء األجه���زة األمنية،

من التزامات الس���لطة الفلسطينية املترتبة على

واعتبرها صنيعة دايتون ،لكن اجلندي الفلسطيني

اتفاقية أوس���لو وتوابعها ،وعليه���ا أال تقلق من

برهن على أنه ينحاز لشعبه في ساعة املواجهة.
وبعض املراقبني رأوا أن الس���لطة الوطنية حالي ًا

تلتزم مب���ا عليها من اس���تحقاقات ،ولم حتترم

مرتهنة في يد نخبة سياسية واقتصادية احتكارية

ه���ذه االتفاقيات .وفي هذا الس���ياق ميكن فتح

التق���ت مصاحلها م���ع املصالح اإلس���رائيلية،

مل���ف التنس���يق األمني ،وإعادة النظر بش���كل

وبصرف النظر عن م���دى صوابية هذا الطرح،

مت���درج في العالقات االقتصادية بني الس���لطة

فإن السلطة نفسها ،بل ومنظمة التحرير وفصائل

التبعات الدولية لذلك ،ألن إس���رائيل نفس���ها لم
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املصدر السابق.

دراسات

عشرون عامًا على السلطة :فلسطين دولة األمر الواقع

الدكتور عاطف أبو سيف
أوالً  -لم تنجح عملية الس�ل�ام في انتزاع الدولة

مقدمة
تش���كلت الس���لطة الوطنية الفلس���طينية في
العام  1994بعد اتفاق سالم وقع مع إسرائيل،
وعلى الرغم من كون ذلك خطوة في تطور الوعي
واملمارسة السياسية الفلسطينية ،وبالقدر الذي
أثار فيه قبول الفلسطينيني سلطة منقوصة وغير
كاملة؛ فقد نظر البعض إليها بوصفها حتقيق ًا غير
مكتمل لفكرة السلطة الوطنية التي تبنتها منظمة
التحرير ضمن البرنامج املرحلي.
يب���دو النقاش بعد مرور عش���رين عام ًا على
تش���كيل الس���لطة أكثر عمق ًا م���ع وجود حقائق
سياسية جديدة على أرض الواقع ،يتمثل أبرزها
في اآلتي:

الفلس���طينية م���ن املفاوضات ول���م تتحول

الس���لطة  -التي قرر لها أن تكون انتقالية
وخلمس سنوات  -إلى دولة كما كان متوقع ًا.
ثانيا ً  -قامت إس���رائيل بكل ما في وسعها من
أجل حتوي���ل الضفة الغربي���ة حتديد ًا إلى

جتمع جديد لالستيطان اليهودي ،وبالتالي
حولت الضفة إلى كانتونات ممزقة ومنفصلة،
وحرمت الس���لطة م���ن التواصل اجلغرافي
املطلوب لوجود أي كيان سياسي مستقل.
ثالثا ً  -حققت السلطة على الصعيد العملي بعض
اخلطوات التي أعطتها بعض صفات الدولة

وأضفت عليها من شكل الدولة الكثير.
رابعا ً – سياس���ي ًا ،ف���إن جناحات كبرى قد مت

 1كاتب وباحث في الشؤون السياسية
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حتقيقها جعلت السلطة أكثر قرب ًا من التحول

التح���رري .وعلى الرغم من تأخ���ر ظهور الدولة

إلى دولة .رمب���ا كان أهمها احلصول على

كمفهوم في أدبيات النضال الفلس���طيني بسبب

عضوي���ة اجلمعية العام���ة واالنضمام إلى

طغيان القت���ال من أجل الع���ودة إلى الفردوس

املعاهدات الدولية.
خامسا ً  -شكل االنقسام الفلسطيني عقبة كبرى

املفق���ود ،فإنه���ا ومبجرد تس���للها من���ذ نهاية
الس���بعينيات؛ وجدت مكان ًا مرموق ًا في اخلطاب
السياسي الفلسطيني واحتلت مكانة متقدمة في

أمام توحيد اجلهود الفلسطينية ،ولكنه بالقدر

أجندة املطالب السياس���ية الفلسطينية ،ودخلت

نفس���ه مع اقترابه من نهايته بعد تش���كيل
حكومة الوفاق الوطني ش���كل فرص ًة أخرى

كأح���د أهداف الكف���اح الوطني الفلس���طيني.

من أجل إعطاء عملية بناء الدولة دفع ًة جديد ًة
وقو ًة جمعي ًة لم تتوافر للسلطة قبل ذلك.

الدولة الفلسطينية في أدبيات الثورة الفلسطينية

تقدم هذه الدراسة واقع التحول الدوالني في

خاص���ة أدبي���ات حركة فتح  -العم���ود الفقري

فلس���طني خالل السنوات العشرين املاضية ،من

للوطنية الفلس���طينية  -طرأت حتوالت وتطورات

خالل النظر إلى الوعي املؤس���س لهذا التحول.

كثيرة على ح���دود هذه الدولة وماهيتها ونوعها.

ثمة ثالثة أفكار أساس���ية س���اهمت في ترجمة

وهي تطورات لم متس فقط قش���ور الفكرة بقدر
ما مس���ت جوهرها ،وتركت أثر ًا كبير ًا على جل

 - 1مركزي���ة الدول���ة كفكرة ف���ي تطوير الوعي

مواقف الثورة الفلسطينية وأدبياتها.

وخالل تلك املس���يرة الطويلة م���ن تطور مفهوم

هذا الوعي.
الوطني الفلس���طيني والنض���ال التحرري
وغاياته في احلركة الوطنية الفلسطينية.

تفسر مثل هذا «الشغف»
ثمة أسباب كثيرة قد ّ

الفلسطيني بفكرة الدولة ،والتي تقف حقيقة غياب

 - 2ثنائي���ة الوحدة واالنقس���ام كروافع وفرص

الدول���ة في صلبها .فلم يعان الفلس���طيني رمبا
من ش���يء سياسي ًا قدر معاناته من غياب الدولة

 - 3سياسة األمر الواقع الفلسطينية وما حققته
تدريجي ًا من إجنازات.

كممارسة حقيقية وفعلية .وميكن تصور سياقات

لتطوير الكيانية الفلسطينية.

مختلفة لتطور الصراع العربي اإلس���رائيلي منذ
الهجرة الصهيونية األولى إلى أرض فلس���طني،

ً
•أوال  -فك���رة الدول���ة ف���ي الوع���ي الوطن���ي
الفلسطيني

ل���و كان هناك في حلظ���ة تاريخية قب���ل النكبة
دولة فلس���طينية مس���تقلة .بالطبع فقد كان جل
جه���د الصهيوني���ة وفور انتص���ار احللفاء على

ظل���ت الدولة حلم الفلس���طينيني طوال عقود
من الكفاح الوطني ،وش��� ّكل البحث عنها إحدى

الرجل املري���ض في احلرب العاملي���ة األولى أال
تتمتع فلسطني بأي اس���تقالل كان؛ حتى يحرم

أيقون���ات الوطنية الفلس���طينية وأعمدة نضالها
العدد (2014 )28
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الفلسطينيون من دولتهم التي سيكون من العسير

األرض بعد إجناز عملية التحرير .وللمفارقة فإن

في ح���ال وجودها متزيقها واالس���تيالء عليها.

الفلس���طينيني لم يعانوا من شيء معاناتهم من

ليس ألن الصهيونية كانت حساسة بشكل كبير

غياب كيانية سياسية فلسطينية حتمي حقوقهم.

للقانون الدولي واحترامه ،ولكن حتى على الصعيد

وإذا كان من املهم طرح أسئلة حملاكمة املاضي

األخالقي كان يجب أن يظل الفلس���طينيون كما

السياس���ي للشعب الفلسطيني قبل سيطرة قوى

صورته���م دعايتهم بعض العرب الرحل العابرين

املقاومة املس���لحة على هيئ���ات منظمة التحرير

ف���ي أرض التوراة .وهي ص���ورة ميكن ملراجعة

الفلسطينية فالبد من رفع عالمة استفهام كبرى

كتابات نقدية إس���رائيلية أن تكشف عنها بشكل

ح���ول عدم مق���درة ،أو رمبا ع���دم إدراك القيمة

كبير مثل كتابي ش���لومو س���اند (اختراع أرض

في إعالن دولة فلس���طينية في اللحظات األولى

إسرائيل) و(اختراع شعب إسرائيل) الصادرين

للصراع عقب إنهاء االنتداب البريطاني وما تبع

عن مركز مدار.

ذلك من إعالن بن غوريون تأس���يس إس���رائيل

1

حاججت في دراسة سابقة في عدد سياسات

على حطام الشعب الفلسطيني .بالقدر نفسه ال

األول أن���ه ال ميك���ن فهم تطور الفك���ر الوطني

ميكن إغفال نكوص مشروع إنشاء حكومة عموم

الفلس���طيني ومكوناته دون فهم محددات أربعة

فلسطني وتراجعه على الرغم من إعالنه .بالطبع

تقع «حاجة» الفلس���طينيني إلى دولة في صلبها.

اإلجابات التي س���تكون في طليعة الرد على مثل
هذه األس���ئلة تتجاوز حدود «املمكن فلسطيني ًا»

التحرر الوطني الفلس���طيني ونقطة االرتكاز في

لتم���س دول اجلوار والعالقات اإلقليمية والظرف
التاريخي .لكن أي ًا كانت اإلجابة ،فهذا ال يعفينا

هذا املشروع .فالتحرر من ربق االحتالل ،وحق

من القول بوجوب إع���ادة رواية التاريخ الوطني

العودة وما رافق ذلك من جملة احلقوق غير القابلة

ملعرف���ة ملاذا لم تتم ترجمة الطموح الفلس���طيني
مبك���ر ًا؟ وملاذا كان يجب االنتظ���ار عقود ًا حتى

بعب���ارات كثيرة لكنها تفض���ى إلى معنى واحد:

يتمكن الشعب الفلسطيني من حمل لواء املبادرة

إقامة الدولة الفلس���طينية املس���تقلة ،ألن حترير

وتقدمي إجابات «وطنية» ألزمته السياسية.

حيث ش���كلت الدولة الفلسطينية عصب مشروع
كل املطارحات واملشاريع السياسية التي أنتجها

للتصرف كانت تقود حلتمية واحدة متت صياغتها

2

األرض تطلب التفكير في ماذا س���نفعل باألرض

ورمب���ا ومبراجعة س���ريعة ونقدية ملمارس���ة

بع���د حتريرها .وطاملا كان ثم���ة وجود احتاللي

اخلطاب السياس���ي الفلسطيني خالل السنوات

بريطان���ي على األرض قبل س���رقتها وتدميرها

األربعني املاضية ،يجب االعتراف بأن هذا التركيز

وتش���ريد أهلها عام  1948فإن السؤال متحور

العالي على مفهوم الدولة ومحاولة حتقيقها كان
له ثمن غال كثير ًا من الناحية السياس���ية ،وقاد

حول ضرورة التفكير في كيفية التعامل مع هذه
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إل���ى الكثير م���ن التغيرات في مواق���ف الثورة

آلت إليه التجاذبات السياسية بني التيار الوطني

الفلس���طينية .لقد أدى االنشغال مبفهوم الدولة

وبني احلركات التي تستخدم «اإلسالم السياسي»

وفكرة حتققها ألس���باب كثيرة إلى صرف النظر

في توصيف نفسها ،األمر الذي ترتب عليه حالة

ع���ن التغيرات التي باتت تطرأ على جل األدبيات
السياسية الفلس���طينية خاص ًة املتعلقة بقضايا

اشتباك داخلي عطلت من جهة مشروع التحرير
ووحدة احلالة الفلسطينية ،ومن جهة أخرى عملت

الصراع الكبرى مثل حترير كامل التراب الوطني

على إعادة التفكير في بنية النظام السياسي الذي

والعودة إلى داخل أرض اآلباء واألجداد والعالقة

سيتواءم مع الدولة العتيدة.

مع العدو ومستقبل الصراع وآليات حله .لم يتم

إن غي���اب الوطن الفلس���طيني وضياعه أوجد

التن���ازل عن هذه القضاي���ا ،ولكن ما حدث كان

حالة فلسطينية من البحث ميزت اخلطاب الوطني

عملي���ات تكيي���ف بطيئة بات م���ن املنطقي عند

الفلس���طيني ،ال ميكن قراءة التاريخ الفلسطيني

محاولة املزاوجة فيما بينها أن يتطلب األمر بعض
التحويرات عل���ى املواقف األصلية .فلم يتم مث ًال

املعاص���ر دون االنتب���اه له���ا واعتبارها احملرك
األس���اس في الكفاح املسلح الفلسطيني ،وهو ما

التنازل عن فكرة احلق الطبيعي في أرض اآلباء

عب���ر عنه يزيد صايغ بعنوان كتابه املهم «الكفاح

واألجداد ولكن مجرد التفكير في دولة على جزء

املس���لح والبحث عن دولة» .مرة أخرى فإن غياب

من هذه األرض ،فيه مقايضة سياسية (ال منطقية
رمب���ا ولكن ضرورية) تتطلب إقرار ًا بدولة العدو

الدولة كان الس���بب األس���اس وراء ضياع احلق
الفلسطيني ،وبالقدر نفسه من األهمية كان احملرك

(الذي سيصبح جار ًا) على بقية هذه األرض .وإن

والدافع املركزي وراء تطور مش���روعهم التحرري

القبول باجلزء كس��� َر قوة املقولة باحلق الطبيعي

والكفاحي .وبكثير من اليقني ميكن إدراك كيف أن

األبدي وجعل أي جزء قد يفي بالغرض حيث إن

غياب الدولة الفلسطينية هو الذي جعل من صراع

مبدأ جتزئة احلق واردة.

الش���عب الفلس���طيني مع مجموعات املستوطنني

ه���ذا التوق «للدولة»  -ليس مبا متثله من حق

اليه���ود في الثالثيني���ات واألربعينيات من القرن
العش���رين صراع ًا «داخلي ًا» ونوع��� ًا من «احلرب

لكونه ردة فعل على غياب الدولة أو أي شكل من

األهلية» التي تس���توجب تقسيم البالد بني هؤالء
الس���كان «عرب ًا ويهود ًا» إلى دولتني واحدة للعرب

«الغي���اب» في تعزيز حالة الضياع الفلس���طينية
فحسب ،بل بوصفه امتداد ًا طبيعي ًا ملرحلة التحرر

وواحدة لليهود ،وهو ما حدث في قرار التقس���يم
الشهير .فلو كانت فلسطني دولة معترف ًا بها ولها

وترجم���ة لفكرة «تقرير املصير» فحس���ب ،وليس
أش���كال الكيانية السياس���ية ،وما ساهم به هذا

وتتويج ًا للمقاومة ،وهو ،أيض ًا ،محور أساس���ي

شخصيتها االعتبارية في املجتمع الدولي ملا أمكن

لفهم تطور حركة التحرر الوطني الفلسطيني وما

حدوث ذلك .بالطبع علينا استدراك أن الدولة في
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تل���ك احلقبة كانت فكرة غريب���ة على املنطقة التي

شكل وصول ياس���ر عرفات في ذلك الصيف

خرج���ت من عباءة اخلالف���ة  /احلكم التركي إلى

ع���ام  1994وتش���كيل أول حكومة فلس���طينية

احلكم االنتدابي أو وقعت حتت االحتالل س���واء

وإدارتها لش���ؤون حياة الناس احلجر األساس

البريطان���ي أو الفرنس���ي أو اإليطالي .لكن تظل
احلقيق���ة  -على الرغ���م من كونه���ا افتراض ًا -

ف���ي تطوي���ر الكيانية الفلس���طينية .صحيح أن
إسرائيل كانت تفكر في أن هذه احلكومة ليست

ماثل ًة وتصحب معها تغير ًا كبير ًا ملس���ار التاريخ

أكثر من مجلس بل���دي ،لكن عرفات كان يراها

ل���و كانت حتقق���ت .ووفق املدرس���ة االفتراضية

حكوم���ة ال تقل عن أي حكوم���ة في العالم .كان

 counterfactualفي التأريخ فإنه ال ميكننا فهم

مثل مايكل إجنلو حني رس���م لوحته الشهيرة عن

قيمة «الدولة» وما تش���كله من دفع في املش���روع

اخلل���ق في صحن فناء كاتدرائي���ة بطرس .قال

التحرري الوطني الفلس���طيني دون تصور مسار

وقته���ا البابا الذي طلب منه أن يرس���م اللوحة:

التاريخ لو كان للفلسطينيني دولة في ذلك الوقت.

كن���ت أفكر ف���ي لوحة وكان يفكر ف���ي معجزة.

من هنا كان إصرار اآلباء األوائل للحركة الوطنية

كان عرفات يفكر في املعجزة الفلسطينية .كانت

على وجوب حتقيق «احللم» الفلسطيني في إنشاء

الدول���ة هي تلك املعجزة املنتظرة .على الرغم من

دولة مستقلة أو سلطة وطنية (وهو مصطلح متت،

ذلك فإن املعجزة لم تكتمل ،لكن تلك الس���لطة لم

وليس للصدفة ،نحته في الس���بعينيات من القرن

تقب���ل أن تكون مجرد مجل���س بلدي بل صارت

املاضي) تكون نواة لبناء الوطن األم.

أقرب شيء للدولة دون أن تكونه .لقد عمل ياسر
عرفات كل ش���يء ممكن م���ن أجل أن تبدو هذه
السلطة دولة .فمن املطار وامليناء واخلطوط اجلوية

•ثاني���ًا  -ثنائي���ة الوح���دة واالنقس���ام وبناء
الكيانية الفلسطينية

الفلسطينية إلى التشريفات والسالم الوطني عند

لو قدر لالتفاق اجلديد القدمي الذي وقعه عزام

استقبال الضيوف ،ومن إرسال املبعوثني إلى عقد
املؤمترات الدولية واملشاركة في مثلها ،ومن توسيع

األحمد ووفد القيادة الفلس���طينية مع إسماعيل

صالحيات الش���رطة املنصوص عليها في اتفاق

هني���ة في غزة في نيس���ان  ،2014أن يقود إلى

أوس���لو إلى تسليح األمن الوطني وقوات احلدود

مصاحلة فلس���طينية داخلية ،فيج���وز القول إن

والبحرية إلى جانب أجهزة األمن .وفيما كان يبدو
ذلك مرهق ًا ومكلف ًا ورمبا ش���كل عبئ ًا مادي ًا على

الس���لطة الوطنية الفلسطينية س���تدخل املرحلة
الثالثة من أطوار بنائها وذلك بعد عش���رين عام ًا

السلطة ،فإنه كان يعطي هذه السلطة على الرغم

من تأسيسها عام  .1994هذا يفترض أن السلطة

من ذلك حملات «الدولنة» .وعلى الرغم من أن هذه

مت ّيزت بوجود مرحلتني س���ابقتني وس���متا فترة

السلطة لم تكن متارس سيادة فعلية وقوية ومطلقة

السنوات العشرين املاضية من عمرها.
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تكن يوم ًا تساهم في جتسيد حقائق على األرض

على األرض ،حيث إن الدبابات اإلسرائيلية كما
البوارج والطائرات لم تكف يوم ًا عن انتهاك تلك

كم���ا بات عليه األمر بعد العام  .1994لقد دخل

الس���يادة ،وعلى الرغم من أن مشي عرفات على

مك���ون جديد على تلك النزع���ات الدوالنية يتمثل

بس���اط أحمر وتأديته التحي���ة للعلم مع ضيوفه

في عنصر األرض وما متثله من ش���رط جوهري

األجانب ،وعلى الرغم من أن األمن الفلس���طيني

لتحقيق الدولة.

ل���م يكن مطلق الصالحي���ة حتى في التعامل مع

كان���ت املعضلة األهم التي عان���ت منها تلك

الفلسطينيني ،فإن كل تلك اإلشارات كانت تقترح
أن ثم���ة إصرار ًا على أن هذا املتاح ميكن له أن

السلطة غياب ش���رعية متثيلها .فقد قاطعت كل
التنظيمات الفلسطينية الكبرى عدا «فتح» صاحبة

يكون دولة ولو منقوصة الس���يادة .وفيما لم تكن

املشروع هذه السلطة وناصبتها العداء .وبقليل

سفينة البحرية الفلسطينية املتواضعة التي بالكاد

م���ن مراجعة ونقد ال���ذات ميكن أن تعترف هذه

تتس���ع لعشرة أفراد تستطيع أن تبحر في عمق

التنظيم���ات بأنها أرادت أن تنتفع من مكاس���ب

البحر األبيض املتوس���ط أكثر من كيلومترات ال

السلطة دون أن تتحمل وزرها .وفي كل األحوال

تتج���اوز أصابع اليد وتقف عاجزة أمام البارجة

فقد عانت تلك السلطة من أن التنظيمات الكبرى

احلربية اإلسرائيلية التي تعترضها أمام شواطئ

قاطعت مؤسساتها التشريعية والتنفيذية السيما

غزة ،فإن رفع العلم الفلسطيني فوق سارية تلك

على صعيد الوزارات ،بجانب النقاش الضبابي

الس���فينة في قلب البحر إشارة على سيادة من

ح���ول صالحية االتف���اق السياس���ي الذي جاء
بها ليكون إطار ًا لبناء كيان سياس���ي مس���تقل

نوع ما على هذا الشاطئ.
ميكن ملثل هذا التحليل أن ميتد ليطال عشرات

وليس تابع ًا .على الرغم مما ش���كله التش���كيك

األمثل���ة األخرى التي تش���ير إلى ه���ذا النزوع

في شرعية السلطة اجلديدة فإن املزاج الشعبي

الدوالني للس���لطة ،لكن ما يقترحه هذا التحليل

الع���ام كان يتجه نحو تعزيز هذه الش���رعية على

أن األمر كان أكثر من مجرد إش���ارات وترجمة
لرغبة دفينة .حيث إن مثل هذا النزوع وجد مبكر ًا

الرغ���م من نكوص الفصائل وجتنبها املش���اركة
فيها .لقد كانت آمال الناس في حتقيق الس�ل�ام

قبل قيام السلطة الوطنية .فالكثير من ممارسات

وإجناز املشروع الوطني عالية ،ولم يحظ خطاب

منظمة التحرير في الس���ابق كانت حتمل نزعات

الفصائل املناهض للسلطة بأي آذان بينهم .وإن

دوالنية من جباي���ة ضرائب أو حتصيل األموال

تتبع تراجع الدعم للس���لطة في الشارع وصعود

من الفلس���طينيني في البلدان العربية إلى إقامة

الدعم الش���عبي للتنظيمات اإلسالمية املناهضة

املش���افي واملدارس  -وإن بأعداد متواضعة .إال

لها مع تراجع فرص حتقيق السالم ميكن له أن

أن مثل هذه النزعات واإلشارات واملمارسات لم

يثبت صوابية ما يتجه إليه التحليل الس���ابق من
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ارتباط الشرعية بفرص حتقيق السلطة للمشروع

عملية «الدولنة» ،حيث إن الكيان السياسي يصبح

الوطني.

أكثر مقدرة على البقاء بارتباط وجوده بالشرعية

الشوارع اجلديدة املرصوفة والبنايات العالية

املكتسبة من الفاعلني السياسيني احملليني وبقدر

الت���ي تنه���ض م���ن باط���ن األرض ،واملدارس

ال يقل أهمية باكتس���ابه الشرعية اخلارجية التي

واملش���افي والعيادات ،واجلامع���ات التي فتحت

مينحه إياها املجتمع الدولي .لقد هبطت شرعية
السلطة مقابل صعود خطاب املعارضة وحتديد ًا

ودوريات الشرطة التي جتوب الشوارع ومواكب
الوفود األجنبية الزائرة كل ذلك أعطى إحساس ًا

اإلسالمية .بل إن خطاب «فتح» اختلف بدرجات
متفاوتة ،ووجدت أطراف عديدة في «فتح» نفسها

بانفت���اح ه���ذا اجل���زء املتاح م���ن أرض اآلباء

تقوم مبنافس���ة املعارضة اإلس�ل�امية في تبني

واألجداد على مس���تقبل مختلف مرغوب .وعليه

خط���اب مناهض من حيث املمارس���ة ملا أنتجه

لم يجد خطاب املعارضة وتش���كيكها في شرعية
السلطة اجلديد نفع ًا.

اتفاق أوس���لو في تعبير ص���ارخ عن خيبة أمل

أبوابها وفرص العم���ل اجلديدة التي مت خلقها،

ك���وادر «فتح» الكبيرة من نتائج االتفاق العملية.

وبالقدر ال���ذي حملت فيه ه���ذه الفترة آما ًال

وعليه كان الدور البارز لكتائب شهداء األقصى

وتطلعات فإنه���ا حملت الكثير من األزمات التي

ف���ي االنتفاضة الثانية وه���و دور مركزي ومهم.

صاحب���ت مرحلة البناء ،لكنها أزمات س���تتفجر

بيد أن هذا في احملصلة بالقدر الذي ساهم في

م���ع تفجر االنتفاضة الثاني���ة عقب تعثر العملية

احلفاظ على شعبية «فتح» اجلماهيرية ،فإنه اقترح

السلمية .ومع انتهاء املدة املقررة للفترة االنتقالية

بش���كل واضح أن مشروع «فتح» في السلطة لم
يك���ن ناجح��� ًا ،وهي نتيجة كان عل���ى «فتح» أن

فلسطينية ،دخلت املنطقة في دوامة من الصراع
الذي حتملت الس���لطة الناش���ئة جزء ًا كبير ًا من

تدف���ع ثمنها في االنتخابات التش���ريعية الثانية

ع���ام  1999وعدم جناح االتف���اق في خلق دولة

ع���ام  .2006موجز ذلك أن البناء والتعمير الذي
رافق بداية الس���لطة منح السلطة شرعي ًة ودعم ًا

تبعات���ه ،حيث كانت مقراته���ا وأفرادها الهدف

جماهيري ًا ،فيما الهدم والتدمير وبالتالي تراجع

األساس لعمليات الهدم والتدمير والقتل.

فرص حتولها لدولة؛ نزع عنها الكثير من شرعيتها

عزز هذا الوضع من فقدان السلطة شرعيتها،
حيث بدت عاجز ًة عن حماية نفس���ها وغير قادرة

حديثة العهد.

على التحول لدول���ة حقيقية .ثنائية البناء والهدم

ج����اءت املرحل����ة الثانية من بناء الس����لطة على

رافقت صعود دور املعارضة وهبوطه واحليز الذي

حس����اب هذه الشرعية أو هي جتسيد لها وترجمة
ألزمته����ا .فق����د قبلت ،أخي����ر ًا ،جمي����ع الفصائل

من املهم استحضار هذه الثنائية عند حتليل

والتنظيمات باس����تثناء اجلهاد اإلسالمي التنافس

شغلته في السياق العام.
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على مقاعد الهيئة التشريعية والتمثيلية للسلطة في

ذلك إدارة االنقسام بالتراضي رغم أنف الناطقني

انتخابات الع����ام  2006خاصة ألد أعداء االتفاق

اإلعالميني وردح بعض اخلطباء والساسة .خبرات

السياسي الذي شكل شهادة ميالد السلطة .بل إن

التاريخ مليئة بتلك الشواهد التي جتعل احلروب

هؤالء األعداء تناس����وا كل نقدهم لالتفاق من أجل
قطف ثمار الش����جرة التي بات واضح ًا أنها ليست

األهلي���ة مراحل فاصلة في عمليات تطوير الدول
وحتقيق ثبوتها ،خاصة في األقاليم التي لم تشهد

مش����روع ًا طارئ ًا ونظام ًا مفروض ًا بالقوة ،وهي لم
تؤسس من أجل أن تزول ،بل صارت ثابت ًا من ثوابت

ح���االت «دوالنية» قبل ذل���ك ،لذا فال تتوافر لدى
نخبها السياس���ية خبرات وذكريات مؤسساتية

النظام السياسي الفلسطيني .ال يفيد كثير ًا البحث

قادرة على تطوير فهم مشترك لكنه احلكم.

في دوافع التنظيمات املختلفة للحاق بركب السلطة
واملنافس����ة على السيطرة عليها سلم ًا وباستخدام

األولى مبركزية احلروب في نشوء الوطنية ،وتتعلق

الس��ل�اح ،إذ إن النتيجة التي تهم في كل ذلك هي

الثاني���ة بالدور الذي تقوم به احلروب األهلية في

أن الس����لطة اكتسبت الكثير من الشرعية من وراء

تطوير الدولة وحتقيق اإلجماع والشرعية الداخلية

ذلك .صحيح أن السلطة صارت سلطتني والشرعية

للنظام السياسي.

ثمة مالحظتان مهمتان في هذا السياق ،تتعلق

ش����رعيتني ،لكن ما يفيد في هذا التحليل أن فكرة

بداي����ة ،علين����ا أن ندرك أن احل����رب هي أولى

الس����لطة صارت س����لعة رائجة .حاولت «حماس»

مواد تكوي����ن الدول .فهي ليس����ت الكبريت الذي

تسويق هذا التحول باحلديث عن «نوع» مختلف من

يش����عل احلس الوطني لدى املجموعات البش����رية

السلطة ،سلطة ال تقوم على التعاقد مع االحتالل بل

التي تتآل����ف لتخلق فكرة «الش����عب» الذي يقاتل

على مناهضته .بيد أن املمارسة الفعلية دللت على

في الذود عن مناطق س����كناه أو «األرض» ليعلن

أن اخلطاب ش����يء وحقيقة األمر شيء آخر ،حيث
إن التعاقد مع االحتالل لم ينته بل ظل قائم ًا وأخذ

س����يادته وحده دون باقي الشعوب على تلك البقعة
اجلغرافي����ة ،بل هي بجانب كل هذا تس����اهم في

أشكا ًال غير مباشرة لكن دالة وواضحة.

صن����ع الهوية الوطنية عب����ر تخليد الرموز الوطنية

وبكلمة أخرى ،وجدت السلطة نفسها «كعكة»

وتش����كيل الهوية التي تصاغ عبر مالحم وقصص

يتم حمل الس�ل�اح من أجل اقتس���امها .وحدث

النضال التحرري أو احلرب ضد العدو اخلارجي.

مباشرة بعد عام من االنتخابات التشريعية الثانية

ووفق املطارحات الشهيرة لتشالز تيلي

Charles

 Tillyوغيره الكثيرين حول مركزية فكرة احلرب في

االنقس���ام ،وصارت السلطة سلطتني واحلكومة
اثنتني والش���رطة ش���رطتني .وبطريقة عجيبة مت

3

نشوء الدولة املعاصرة فإن احلروب تصنع الدول.

احلف���اظ على هذا االنقس���ام دون طالق كامل.
وتدريجي ًا حدثت عمليات التكييف والتعايش ،وبعد

وهذا صحيح في حاالت تش����كل الدول منذ ظهور
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فكرة الدول الوطنية في أوروبا في احلقبة التي تلت
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مرحلة الدولة  -املدينة حتى تشكل الدولة في احلقبة

بني املواطنني على اختالف توجهاتهم ومشاربهم.

بعد الكولونية بعد تفكك املستعمرات األوروبية في

إن عدم إجناز فك���رة الدولة في بعض بلدان

إفريقيا وآس����يا وأميركا الالتينية س����واء بطريقة

إفريقي���ا يجعل احلروب األهلية عادة مس���تمرة

سلمية أو بعد مقاومة قادتها الشعوب املستعمرة.

إلى اليوم حتى بعد مرور عقود على إنش���اء تلك

اخلالفات الداخلية جزء أساس���ي من جتارب

البلدان .التركيبة القبلية وعشوائية احلدود التي

الشعوب ،فلحظات تكوين الهوية القومية ونشوء

رسمها االس���تعمار وفق مبدأ تقاس���م الغنائم

التش���كل الوطن���ي املتطور باجت���اه دولة قومية

ووجود العواصم على الساحل لقرب الساحل من

تشهد خالفات ونزاعات تصل حد حمل السالح
واالقتتال واحلرب األهلية؛ ألن ثمة أفكار ًا تعتمل

بلد املس���تعمر في أوروبا عبر البحر ،فيما عمق
الدولة ميت���د آالف األميال في األدغال ،كل ذلك

في كل اجتاه حتاول مقاربة الشكل األمثل للدولة

4

جعل الدولة فكرة مستوردة بكلمات برتران بادي.

الناش���ئة أو طريقة إدارتها .وجتارب الش���عوب
تكشف بسهولة عن أن هذا قد يكون صحي ًا ورمبا

بالطبع في حالتنا ،كان من املعيب أن يحدث
هذا في ظل وقوعنا حتت االحتالل ،لكنه وقع ووقع
بقسوة أكبر .وأي ًا كان احلال ،وأي ًا كانت وجهات

من فطرة البشر .فاحلرب األهلية األميركية كانت
أساسية في نضوج التجربة األميركية املعاصرة

نظرنا ،فإن ما مت من انقس���ام كان مرحلة رمبا

كما كانت احلرب الفرنسية واإلجنليزية وصراعات

مهمة وأساس���ية في الوصول إلى املرحلة الثالثة

الدوي�ل�ات اإليطالي���ة قبل ذلك واحل���رب األهلية

من مراحل بناء الس���لطة وتطوي���ر «دوالنيتها»،

اإلسبانية بعد ذلك وما إلى غير ذلك .لكن في كل
هذا كان دائم ًا غاية النهاية املنشودة هي البحث

مرحلة الوحدة واملصاحلة.
بهذا ،فإن توقيع اتفاق املصاحلة في غزة في

عن أفضل الس���بل إلدارة البالد حتى لو أريقت

حال مت تنفيذه ميكن له أن يشكل الرافعة الثالثة

دماء كثيرة في س���بيل ذلك .هذا ال ينفي بطبيعة

في تاريخ تطوير الكيانية الفلسطينية .يقول قائل:

احلال أن ثمة مصالح رمبا غير وطنية في الكثير

جرب الناس «فتح» وجرب الناس «حماس» واآلن

من احلروب األهلية املش���ار إليها ،وإن مراجعة

س���يجربون «فتح» و«حماس» سوية .على اعتبار

األدبي���ات الكثيرة التي كتبت عنها تكش���ف عن

أن «طرفي االنقسام» (كلمة اليسار املفضلة) هما

جشع وبشاعة ضيقني ومصالح غير حميدة وراء

طرفا املصاحلة .ألم تتغيب «الشعبية» و«اجلهاد»
عن التوقيع! رمبا من أجل ذلك .عموم ًا فإن مرحلة

لكن مراجعة تطور الدولة في الس���ياق العام في

التكوي���ن الوحدوي تلك رمبا هي األهم في تاريخ

تلك البلدان يش���ير بقوة إل���ى أهمية تلك احلقبة

السلطة لو قدر لها أن تتم ،حيث إن اتفاق أطراف

الس���وداء في تتويج فكرة الدولة كجسد تعاقدي

النظام السياسي على مكوناته ووظائفه ومستقبله

الكثير من املآس���ي التي شهدتها تلك احلروب.
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املرحل���ة خاصة في ظل تعقد الس���ياق اإلقليمي

يش���كل دعامة أساسية في تطويره .الواضح أن
ثمة اتفاق ًا ولو شكلي ًا على ذلك -ما لم يتم نقضه

وعناد إس���رائيل ومواصلة مص���ادرة األراضي

فج���أة .بيد أن األهم في مثل ه���ذا االتفاق إذا

وتهوي���د القدس وفي ظل عج���ز املجتمع الدولي

أفضى إلى اتفاق أش���مل ح���ول أهداف النظام

عن إلزام إس���رائيل باالنصياع لإلرادة الدولية.

السياسي وأدوات نضاله وحل املشكالت العالقة

ومن جملة أش���ياء أخرى ف���إن إقناع بقية ألوان

حول مرحلة البناء ومرحلة التحرر ومفهوم سالح

الطيف السياس���ي الفلسطيني باالندماج بشكل

املقاومة وسالح السلطة ،والفرق بني املهنية وبني

فاعل في عملي���ة املصاحلة وترتيباتها حيوي وال

الوالء احلزبي .أس���ئلة كثيرة من شأنها أن تهدد

يق���ل أهمية عن اتفاق «فتح» و «حماس» .إذ إن

استقرار عملية الوحدة واستمرارها.

مرحلة صياغة أسس النظام السياسي ومكوناته

يتطلب هذا اتفاق أطراف االتفاق على ماهية

تتطلب مشاركة اجلميع .وما بدر من عدم تفاعل
اجله���اد اإلس�ل�امي واجلبهة الش���عبية حتديد ًا

مكونات النظام السياسي .إن خبرات الشعوب في

وبرود حماس���تهما جتاه االتفاق األخير في غزة

ذلك واضحة .فبعيد كل خالف داخلي وحرب أهلية

يكشف عن ضعف مستقبلي في تنفيذ املصاحلة

يجتمع الفرقاء ال ليقتسموا الغنائم بل ليصيغوا

الفلسطينية وجتسيدها؛ ألن املطلوب هو أن يكون

وثائق وطنية تأسيس���ية حت���دد ضوابط النظام

هذا اتفاق اجلميع حتى يصبح لبنة أساسية في

السياسي ومكوناته وتقوم بتعريف مفاعيله وقواه،

بيت املس���تقبل ،حيث ال تتفق «فتح» و«حماس»

وترسم بش���كل واضح حدوده وحدود مؤسساته

اليوم ويوم غد تختلف «فتح» و«حماس» مع اجلهاد

وصالحياته���ا .بكلمة أخرى ،فإن األمر يش���به

اإلسالمي وهكذا دواليك.

العق���د االجتماعي والسياس���ي الذي س���يربط

االتفاق على صياغة دستور مشترك .وطاملا ظل

ليس في كل ذلك أحكام معيارية حول جودة ما

احلديث عندنا يدور عن اتفاق وليس عن دستور أو

س���يكون بعد املصاحلة ،بقدر ما هو تقدمي لواقع

ميثاق يتم اعتماده من املؤسسات الرسمية حتى

احلال وملا ميكن للخبرات السابقة أن تخبرنا عنه.

يأخذ ش���كله القانوني اجلمعي ،فإننا مرة أخرى

حي���ث إن املصاحلة بكل ما مت االتفاق عليها قد

جنازف بالقفز فوق ستار من احلجارة الهشة.
تأسيس��� ًا ،فإن ثم���ة طريق ًا طويل��� ًة البد من

تأتي على حساب الكثير من احلقوق ورمبا األلم.
ولك���ن حتى جتاوز هذا األلم والتنازل عن بعض

الس���ير فيها من أجل اس���تكمال ه���ذه املرحلة،

تلك احلقوق بحد ذاته جزء أس���اس من عمليات

وحتى ال يتحول التوافق الوطني إلى عثرة جديدة

البناء الوطني ،فاجلسد ال تندمل جروحه بسرعة،

من عث���رات البناء .بي���د أن املؤكد أن األطراف

وميكن لك أن تسير وأنت تنزف .في احملصلة فإن

املختلف���ة بحاجة للتأكي���د على أنها تعي صعوبة

السلطة الفلسطينية بطبعتها اجلديدة هي سلطة
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اإلجماع الفلس���طيني ال���ذي يصعب نقضه بعد

حقوق الفلس���طينيني ممكن ًا كم���ا كان من قبل.

ذلك .ومن هنا تكم���ن أهمية املصاحلة بوصفها
تعزيز ًا لوحدانية متثيل السلطة للسكان في الضفة

بدأ هذا من تقرير ش���ومان األوروبي في مطالع
الس���بعينيات من القرن املاض���ي مرور ًا بإعالن

الغربي���ة وقطاع غزة .إن من جملة ما يقوله هذا

البندقية ع���ام  1980وبعد ذلك إعالن برلني عام

التحليل أن أسباب االنقسام تعود لسنوات طويلة

 1999وخطاب ب���وش أمام اجلمعية العامة عام

قبل وقوعه تتمثل في تش���كيك من قام باالنقالب

 .2001خالل ذلك جرت مياه كثيرة حتت اجلسر.

العس���كري في غزة بش���رعية الس���لطة ومن ثم

ثمة سياسة أمر واقع فلسطينية بدأت تتبلور
وتأخذ ش���ك ًال ثابت ًا يجسد نفسه يوم ًا بعد آخر.

مع دخول حماس النظام السياسي واتفاقها

فاملواقف الفلسطينية املختلفة واإلجراءات وردات

مع صاحبة هذا النظام (فتح) على قواعد إدارة
النظ���ام ،ف���إن املؤكد أن ثمة ط���ور ًا جديد ًا من

األفعال وطبيعة العالقات الدبلوماسية الفلسطينية
ومس���ارها والكثير من الش���واهد توضح معالم

أطوار نش���وء الكيانية الفلسطينية قيد التشكل.

سياسة األمر الواقع هذه .إنها سياسة ال ترتكز

إنه بطريقة أو بأخرى يشبه فرض أمر واقع جديد

إلى الص���راع العلني بل إل���ى الصراع اخلفي

يقول إن حماس جزء من مخرجات أوس���لو دون

الناعم القادر على حتقيق جناحات أكثر .اعتمدت

أن تكون ملتزمة باشتراطات املجتمع الدولي .إن
ثمة فرض ًا لواقع جديد تكون السلطة أو الكيانية

سياسة األمر الواقع هذه على ضرورة أن تتحقق
دولة فلسطني شاءت إسرائيل أم أبت دون أن يتم

الفلس���طينية كيانية اجلميع وف���ق اتفاق داخلي

قول ذلك أو الصراخ في وجه إس���رائيل .بل على

وليس اشتراطات خارجية.

حقيقة أن إسرائيل ستصحو لتجد أن العالم كله

االنقضاض عليها سواء باالنتخاب أو االنقالب.

يتعامل مع دولة فلسطني التي حتتلها.

•ثالثًا  -سياسة األمر الواقع الفلسطينية

تركز الزحف الفلس���طيني م���ن الدولة باتفاق

أمام املمانعة اإلسرائيلية الكبيرة لتحقيق حلم

إل���ى الدولة كأم���ر واقع ،وحقق الفلس���طينيون

إس���رائيل ،فقد جنح الفلسطينيون  -على الرغم

الكثير من النجاحات في ذلك السيما في األعوام
الثالثة األخيرة .كان قبول فلس���طني عضو ًا وإن

الدولة الفلس���طينية وحتى م���ن خالل اتفاق مع
من الكثير من املالحظات  -في تثبيت فكرة الدولة

كان ناق���ص العضوية في اجلمعي���ة العامة من

الفلس���طينية في أدبيات املجتم���ع الدولي حول

أهم معارك الفلس���طينيني الدبلوماسية رمبا منذ
االعتراف مبنظمة التحرير ممث ًال ش���رعي ًا وحيد ًا

الصراع ،وصارت عبارة «الدولة الفلس���طينية»
الزم ًة ألي تصور حول مس���تقبل الصراع املزمن

للشعب الفلسطيني .لقد صار في التنظيم الدولي

في اإلقليم ،ولم يعد تقبل الدعاية الصهيونية حول

جسم معنوي اس���مه دولة فلسطني ،حتى إن لم
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توجد الدولة ككيان مستقل .تعزز هذا مع وجود

ف���ي اجلمعية العامة ،لكنها متنح جملة كبيرة من

مؤسسات وهيئات وموظفني وأفراد شرطة وشيء

احلقوق واالمتيازات وتعزز ش���خصية فلسطني

قريب من اجليش وس���فارات وممثليات .ال يدور

ككيان قانون���ي .اتفاق صغير م���ع دولة أخرى

األم���ر عن دول���ة افتراضية بكلم���ات نائب وزير

حول إجراءات معينة يعزز من مكانة فلسطني في

اخلارجية اإلس���رائيلي في تعليقه الساخر على
عضوية فلس���طني بل إن ثمة حلم ًا يكسو العظام

مجتمع الدول .توقي���ع اتفاقية دولية أو مجموعة
من االتفاقيات الدولية يستكمل إجراءات انضمام

وإسمنت ًا ميأل األعمدة.

فلسطني إلى مجموعة االتفاقيات الدولية .إصدار

بالتراكم ،فإن ثمة وضع ًا قانوني ًا ومؤسساتي ًا
وسياسي ًا يجعل الدولة الفلسطينية أمر ًا واقع ًا ال

صديقة يحتفل بفلس���طني .احملصل���ة في نهاية

ميك���ن تغييره ،ويصبح عل���ى املجتمع الدولي أن

املط���اف  -وعلى الرغم من عدم كون فلس���طني

يجيب عن أس���ئلة كبرى تتعلق مبس���تقبل عضو

دولة مس���تقلة أو دولة ذات سيادة أو دولة كاملة

أس���اس فيه هو دولة فلس���طني .يساهم في ذلك

العضوي���ة  -أنها دولة من نوع ما ،دولة موجودة

تنش���يط ح���ركات املقاطعة والتضام���ن وتفعيل

وإن لم تكن دولة كاملة «الدولنة».

املقاومة الش���عبية .إن الدولة الفلس���طينية التي

يش���كل الوضع اجلديد انتقالة في فهم العالم
للص���راع و ُكنه اخلالف التفاوضي الفلس���طيني

تش���ريع محلي أو طابع بريد ت���ذكاري في دولة

ل���م تتحقق دفع���ة واحدة تتجس���د خطوة خطوة

اإلسرائيلي .فالقصة ليست أرض ًا متنازع ًا عليها

وحب���ة حبة كما يقول املثل ،حيث إن متظهر هذه
الدولة يصبح أكثر حتقق ًا من خالل تلك اخلطوات

كما برعت الدعاية اإلسرائيلية في تصوير األمر،
وليست احتالل إسرائيلي ًا ألرض غير موجودة أو

الصغيرة واجلريئة ،وعلى إسرائيل  -التي اكتشف

لشعب مشتت بني الشعوب .فثمة خطاب جديد ال

الكثير من سكانها فقط مع االنتفاضة الفلسطينية
أنهم يحتلون ش���عب ًا آخر  -أن تدرك أنها حتتل

يبحث عن تسويغ وال يدخل في جوهر النقاش وال

دول���ة أخرى ،وأن املجتم���ع الدولي الذي اعترف
بعد جهد جهيد بأن ثمة شعب ًا آخر اسمه الشعب

يزعم أطروحات جديدة وال يتأسس على مواقف
ماضوية وال أيديولوجيات .إنه خطاب يطور واقع ًا
خاص ًا به ،يقوم على حقيقة وجوده ال على افتراض

الفلس���طيني سيدرك أن ثمة دولة أخرى موجودة
فع ًال اسمها دولة فلسطني ،وعليه أن يتصرف وفق

شيء خارجه.
وتدريجي��� ًا تصبح دولة فلس���طني غير الناجزة

هذا األساس ،إنها دولة األمر الواقع.

بشكل كامل حقيقة مادية .ويصبح تعاطي املجتمع

دول���ة األمر الواقع تت���م دون بالغة وخطاب.
إنها تتحقق تدريجي��� ًا دون خطوات معلنة ودون

الدول���ي مع هذه احلقيقة ال يقل أهمية عن تعاطيه

خط���ط متكاملة .خطوة اعتراف حتى لو منقوص

م���ع أي دولة أخرى في العالم .إن الدرس الكبير
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الذي فهمه الفلسطينيون ،على ما يبدو ،بعد عقود

تراف����ق هذا م����ع حمالت املقاطع����ة التي بدأت

من الصراع املرير وغير املتكافئ مع إسرائيل ،أن

ضعيفة لتنجح وبش����كل الفت في فتح مس����احات

العالم يتعاطى مع ما هو موجود وليس مع ما هو

واس����عة في جدار عالقات إس����رائيل الصلب مع

مرغوب .إنها ذات اخلبرة التي عملت عليها احلركة

املجتم����ع الغربي .وحمالت املقاطع����ة التي بدأت

الصهيونية خالل سرقتها أرض فلسطني ،حيث بنت

في تش����جيع مقاطعة بعض البضائع اإلسرائيلية

املؤسسات بدعم من سلطات االنتداب البريطاني،

واالستثمار في إس����رائيل امتدت لتشمل دعوات

واستصدرت الوعود والقرارات األممية حتى بات

مبقاطعة كاملة إلسرائيل وليس فقط للمستوطنات

وبكثير من التحريف ال���زور والبهتان وجود دولة
لليهود أمر ًا واقع ًا .حتى حني لم يكن اليهود أكثر

حتى يقوم الش����ارع اإلس����رائيلي بواجباته جتاه
السالم عبر الضغط على حكومته .وبالقدر نفسه من

من بضع عش���رات آالف من املستوطنني حديثي

التدريج ،فإن هذه احلمالت بدأت في بعض البلدان

العهد في البالد ،اعترف املجتمع الدولي بدولتهم

التي تنشط فيها حركة مؤيدة للحقوق الفلسطينية

على أنقاض الفلس���طينيني الذين يعيشون هناك

وامتدت اآلن لتش����مل معاقل الدعم إلسرائيل مثل

قبل أن توجد الكتابة والتاريخ.

بريطانيا وبعض بلدان أوروبا الش����مالية ،بل إنها
هناك حققت جناح ًا الفت���� ًا .فالعالم على الصعيد

رجم الرئيس محمود عباس إس���رائيل خالل

الش����عبي ب����ات أكثر تقب ًال لفلس����طني م����ن تقبله

هذا الصراع بحجارتها املفضلة« :سياسة األمر
الواق���ع» .فهو يعرف أن ما يثبت في السياس���ة

إلس����رائيل ،وهذا بدوره يعزز من جتس����يد األمر

ه���و ما يتحقق .لذا عم���ل وأمام أي تعطيل تقوم

الواقع الذي تكون فلس����طني فيه شخصية معنوية

به إس���رائيل في عملية التفاوض على فرض أمر

وقانونية وسياسية في املجتمع الدولي.

واقع جديد عليها .كانت ثمار ذلك الكبرى حتصيل

خالصة

العضوي���ة عام  .2012وما أن عطلت إس���رائيل

ثم���ة مالحظ���ة جديرة أن تك���ون خامتة هذا
النق���اش .فبعد مرور عش���رين عام��� ًا من عمر

إطالق س���راح الدفعة الرابعة من األسرى حتى
وقع على االنضمام إلى  15منظمة وهيئة دولية.

الس���لطة الوطنية وأكثر م���ن ذلك من عمر عملية

احتجت إسرائيل وهددت وتوعدت ولكنها في آخر

السالم فإن املؤكد أن اخلطوات األحادية اجلانب

املطاف عادت للمفاوضات .وعلى املنوال نفس���ه

التي تبنتها القيادة الفلس���طينية هي من جعلت

ذه���ب الرئيس أبو م���ازن للمصاحلة رغم زعيق

احللم الفلس���طيني بإقامة دولة فلسطينية أقرب

إس���رائيل وتهديدها ،ففي نهاية املطاف ستقبل

وليست اخلطوات التفاوضية التي متت بالتعاقد

إسرائيل باألمر الواقع وهو وجود حماس كجزء

مع إسرائيل .وهي مالحظة تعزز مقولة الدراسة

من النسيج السياسي الفلسطيني.
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خ�ل�ال الصفحات الس���ابقة أن سياس���ة األمر
الواقع الفلس���طيني هي الت���ي جتدي نفع ًا ،وأن
سمة السياس���ة خالل السنوات العشرين ونيف
املاضية ه���ي أن احلقائق تفرض .بيد أن هناك
مالحظ���ة ورمب���ا حقيقة أخرى تق���ول إن جناح
سياس���ة األمر الواقع تلك كانت بحاجة لواقعية
جديدة أثبتت نفس���ها .ففيما يقوم الفلسطينيون
باتخاذ خطوات أحادية اجلانب ويفرضون حقائق
سياس���ية في الس���احة الدولية دون االتفاق مع
إس���رائيل بل إعما ًال حلقه���م ،فإنهم ال يقطعون
احلبل مع إسرائيل بل يواصلون التفاوض معها
حت���ى لو كان هذا التفاوض مجحف ًا ،وبذلك فهم
يحمون أنفس���هم ويضمنون دعم املجتمع الدولي
لسياسة األمر الواقع التدريجية التي يتبعونها.
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دراسات

من نهج الثورة إلى سيادة الدولة...
الثابت والمتغير في العقيدة العسكرية الفلسطينية

اللواء أحمد قرموط

1

يدور احلديث في أجواء املصاحلة عن األجهزة

مت هذا البناء؟ كيف تطورت العقيدة العس���كرية،

األمنية والعس���كرية والشرطية ،فهل من املمكن

وهل ما زالت هذه العقيدة تلبي الطموحات التي

إعادة بنائها كأجهزة لدولة فلسطني التي نستعد

انطلقت من أجلها ضمن التطورات السياس���ية

لبلورتها على األرض الفلس���طينية .قبل الولوج

املتالحق���ة ملراحل الثورة ثم الس���لطة واآلن إلى

في تفاصي���ل هذا العنوان البد أن نس���تعرض

مؤسسات الدولة.

التاريخ العسكري العريق الذي استطاع الشعب

كيف من املمكن أن نعيد بناء هذه املؤسس���ة

الفلسطيني بناءه والتضحيات اجلمة التي خرجت

التي نريد بعد االنقسام ،مبا يتناسب والتطورات

من املعاناة والتش���رد الذي تعرض له الش���عب

السياسية عندنا وفي دول اإلقليم والعالم .هل من

الفلسطيني .هذا التاريخ العسكري الذي فرض

املمكن أن نتفاهم على ما نريده من هذه األجهزة

نفس���ه عل���ى األنظمة وبدأ مبجموع���ات فدائية،

ضمن الظروف التي أنشئت بها واحلاضر الذي

فكتائب فلس���طينية ،فجيش ،فأجنحة عس���كرية

نعيشه ،واملستقبل الذي نرسمه ،بعقيدة عسكرية

لفصائل فلسطينية مقاتلة.

تلبي الطموح ،من أجل بناء مؤسسة تتناسب مع
الدولة املنتظرة.

كي���ف مت بناء ذلك وعلى أي عقيدة عس���كرية

ستحاول هذه الدراسة مناقشة تاريخ املؤسسة
 1لواء شرطة.
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العسكرية الفلسطينية وحاضرها ومستقبلها ،آخذ ًة

وكذلك أنشئ تش���كيل جبهة حترير فلسطني في

بعني االعتبار ضرورة احملافظة على اإلجنازات التي

س���ورية في مطلع ستينيات القرن املاضي ،وفي

متت على هذا الصعيد وتقدمي بعض التصورات من

منتصف الس���تينيات بدأ تشكيل قوات العاصفة

أجل تذليل العقبات وحل التناقضات التي من املمكن

التي تتبع حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»

أن تنشأ أمام عملية البناء املرجوة..

حتت شعار املقاومة واإلعداد لتحرير فلسطني.

لدراس���ة هذه الظاهرة العسكرية الفلسطينية

الحظ النظام الرسمي العربي التحرك الفصائلي
الفلسطيني ،وخوف ًا من تطوره ،رأى ضرورة قيام

حاضرها ،من أجل استقراء مستقبل هذه الظاهرة.

نظام سياس���ي فلس���طيني لقط���ع الطريق على

املعاص���رة البد م���ن الع���ودة ملاضيه���ا وقراءة

الفصائ���ل واحتواء هذه الظاهرة ،فتم تش���كيل

البدايات

منظمة التحرير الفلسطينية مبؤسساتها املختلفة

بدأت العس���كرية الفلس���طينية بعد النكبة مع

ومنها جيش التحرير الفلسطيني ،حيث تشكلت

احت�ل�ال األرض وتش���ريد الش���عب إلى مناطق

ألوية ضد اجليش اإلس���رائيلي بداية في قطاع

اللج���وء ،وتواصل الهجمة الصهيونية بعد النكبة

غ���زة بدعم مصري ،فكان لواء عني جالوت ،وفي

بأش���كال مختلفة ،مع التغييرات التي متت على

س���ورية مت تشكيل لواء حطني ،ثم لواء أجنادين،

املنطقة العربية بنشوء أنظمة عربية رسمية تبنت

وفي العراق مت تشكيل لواء القادسية ،وبعد خروج

ش���عارات التصدي للعدوان واملقاومة واإلعداد

املقاومة من األردن مت تشكيل لواء بدر.

لتحرير فلسطني.

التحق الش���باب الفلس���طيني وبتحريض من
فصائله السياسية وبنزعات فردية أحيان ًا بالكليات

بدأت التش���كيالت العسكرية الفلسطينية في
قطاع غزة وفي س���ورية ،وذلك بتش���كيل كتائب

العسكرية في كل من مصر وسورية والعراق في

فلس���طينية تتبع لكل من جيشي مصر وسورية

خمس���ينيات وستينيات القرن املاضي وتخرجوا
ضباط ًا والتحق���وا بجيوش هذه البلدان .وكانت

في خمس���ينيات القرن املاضي ،وكذلك تشكلت
مجموعات فدائية تتبع استخبارات البلدين ضمن

نواة ألوية جيش التحرير عند تشكيلها من الكتائب
التي كانت مش���كلة سابق ًا ومن املتطوعني ،وفرز

شعارات التصدي للعدوان ومقاومة االحتالل.
لم مينع ذلك ظهور تش���كيالت عسكرية أمنية

لها الضباط الفلسطينيون وبعض العرب ،وكذلك

تتب���ع فصائل سياس���ية ذات توجه قومي بهدف

ف���رض التجنيد اإلجباري ف���ي قطاع غزة حتى

اإلعداد لتحرير فلسطني والبدء باملقاومة ،فكانت

قيام حرب  67وعلى الجئي س���ورية حتى اآلن.

«أبطال العودة» وشباب الثائر» في الضفة الغربية

وبني هذا اجليش بعقيدة عس���كرية تتبع البلدان

ولبن���ان وقطاع غزة وتتبع حركة القوميني العرب،
العدد (2014 )28

التي يوجد فيها ويتبع القيادة العسكرية في هذه
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البل���دان من حيث التدريب والتس���ليح ويخضع

املنظومة االش���تراكية ،فتطور كادرها العسكري

ألوامرها في أماكن متوضعه ومشاركته القتالية.

واألمن���ي بتلقي���ه الدورات في مختل���ف البلدان

شارك هذا اجليش في التصدي لعدوان 1967

العربي���ة واألجنبية وتطور تس���ليحها ،وبالتالي

كما شارك في أعمال املقاومة بعد االحتالل ،خاصة

تطورت تشكيالتها العسكرية وأصبحت مؤثرة في

في قطاع غزة ،حيث تشكلت قوات التحرير الشعبية

التصدي للعدوان وتؤثر على االحتالل في عمقه.
ش���ملت برام���ج الفصائ���ل أعم���ال املقاومة

التي تتبع هذا اجليش.
م���ع هزمي���ة الع���ام  1967وب���دء النهوض

داخل الوطن ،فكان لها امتداد عس���كري أمني

الفلس���طيني ملقاوم���ة االحتالل ،نش���ط العمل

مبجموع���ات مقاتلة تقوم بأعم���ال املقاومة ضد

السياسي الفلسطيني وتطور في الشتات وحتت

الع���دو ،كذل���ك اهتم���ت بعض الفصائ���ل ببناء

االحتالل ،حي���ث منت الفصائ���ل املوجودة قبل

مجموعات تالحق العدو وتعمل ضد مؤسس���اته

الع���ام  67وتطورت وتش���كلت فصائل جديدة،

وأفراده في مختلف بلدان العالم .هذا يقودنا إلى

وبدأت عملية بناء أجهزة مقاتلة في داخل الوطن

أن نقول إن بناء التش���كيالت العسكرية واألمنية

وخارجه ،حي���ث أصبح لهذه الفصائل من القوة

الفلسطينية وأعمال املقاومة التي خاضتها بنيت

والدعم اجلماهيري الفلسطيني والعربي ما يؤهلها

على عقيدة أمنية عسكرية مقاتلة حتت الشعارات

لقيادة منظم���ة التحرير الفلس���طينية ،وبالتالي

الت���ي حتدثنا عنها بالتص���دي للعدوان ومقاومة

يتبعها جيش التحرير ،ولكن هذا بش���كل جزئي،
ك���ون ألويته كما قلنا س���ابق ًا تتبع قيادة جيوش

االحتالل في داخل الوطن وخارجه وكذلك اإلعداد
لتحرير فلسطني.
لم ي���رق للعدو ه���ذا التطور لق���وى املقاومة

البلدان املضيفة.
اس���تطاعت الفصائل الفلسطينية باعتمادها

الفلس���طينية ،فكان يرد على فعالياتها بضربات

فكرة الكفاح املس���لح كأس���لوب وحي���د لتحرير

جوية واجتياحات مختلفة ملناطق انتش���ارها إلى

فلس���طني أن تبن���ي أجهزة مقاتلة وبتش���كيالت

أن ق���ام بهج���وم كبير يهدف إل���ى تدمير البنية

عس���كرية وأمنية خارج الوطن ،بداية باألردن ثم

التحتية ملنظمة التحرير وفصائلها املس���لحة في

لبن���ان بهدف التعبئة للتحرير والتصدي للعدوان

لبنان عام .1982

والدفاع عن الثورة.

ما بعد الخروج من بيروت

تط���ورت أذرع الفصائ���ل املس���لحة بالعدد

خرجت قوات الثورة بعد املس���اومة التي متت

والتس���ليح وبناء ال���كادر العس���كري واألمني،

بعد أن حاصر جيش االحتالل بيروت ،إلى تونس

مبس���اعدة بع���ض ال���دول العربية ع�ل�اوة على

واجلزائر وليبيا واليمن والعراق والسودان ،على

حتالف���ات الفصائل العاملي���ة وخاصة في بلدان
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أثر ذلك ولدت فكرة إنشاء جيش التحرير الوطني

أهم ما مييز هذه املرحلة أنها اس���تطاعت أن

الفلسطيني من التش���كيالت العسكرية واألمنية

تبني عقيدة عس���كرية أمنية على أساس الدفاع

للفصائل الفلسطينية وبعض الوحدات من ألوية

عن الثورة والش���عب ومقاومة االحتالل واإلعداد

اجلي���ش الت���ي كانت مفرزة إلى لبن���ان أو التي

لتحرير فلسطني .أما أهم ما شاب هذه التجربة

انشقت عن اجليش لظروف سياسية في البلدان

فهو التعدد في مصادر التدريب والتسليح حيث

املضيفة أللوية اجليش ،به���دف إعادة بناء هذه

إن لذلك إيجابيات وسلبيات على البنية العسكرية

القوات وتأهيلها وتدريبها وتسليحها واالستعداد

وكادرها ومنتسبيها.

ألي مهمات مستقبلية.

األجهزة األمنية بعد تشكيل السلطة
االنتفاض���ة الفلس���طينية الت���ي انطلقت في
 1987/12ضد االحتالل ،والتطورات اإلقليمية
والدولية التي قادت إلى تفكك االحتاد السوفيتي
وحربي اخلليج األولى والثانية ،كل هذه أفرزت أو ًال
مؤمتر مدريد حول الصراع العربي اإلسرائيلي،
ثم تفاج���أ اجلميع بأن هناك مفاوضات س���رية
فلسطينية إسرائيلية متخض عنها اتفاق أوسلو
والبروتوكوالت في اجلانب األمني.
حت���دث االتف���اق عن إعادة انتش���ار اجليش
اإلس���رائيلي في غزة وأريح���ا أو ًال ثم باقي مدن
الضف���ة الغربية عل���ى أن تنتش���ر مكانه قوات
فلس���طينية ،ث���م تقس���يم املناطق ف���ي الضفة
والقطاع إلى (أ ،ب ،ج) ،بحيث تخضع املناطق
«أ» للس���يطرة الفلس���طينية الكامل���ة ،واملناطق
«ب» تنتش���ر فيها قوات شرطة مدنية فلسطينية
فقط محدودة العدد والتس���ليح في ظل س���يطرة
أمنية إسرائيلية ،وتخضع املناطق «ج» لسيطرة
إسرائيلية كاملة مع إعطاء احلق لقوات االحتالل
في املطاردة الساخنة في حال الشعور باخلطر.

وحتى تلك املرحلة في أواسط الثمانينيات متيز
واقع قوات الث���ورة وعملها خالل مرحلة الكفاح
املسلح باآلتي:
•الدع���م الش���عبي الفلس���طيني والعربي
وبشكل كبير لهذه الظاهرة.
•دعم من حركات التحرر العربية والعاملية.
•دعم رسمي عربي محدود ومرتبط بالوضع
السياسي في هذه البلدان.
•دعم رسمي من دول عاملية مختلفة وخاصة
دول املنظومة االشتراكية.
أفرز هذا كله تطور ًا واضح ًا في هذه القوات
على الرغم من الضربات التي تلقتها.
شمل هذا التطور:

•بن���اء تش���كيالت عس���كرية مختلفة وفي
مختلف صنوف األسلحة.
•املقدرة على التصدي للهجمات املتالحقة
من قبل العدو وإيقاع اخلسائر به.
•القيام بعمل عسكري مقاوم داخل الوطن
وخارجه.
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وحدد البروتوكول املسمى اتفاقية واشنطن في

وانض���م لها الحق ًا جهاز الش���رطة القدمي الذي

 1995/9/28بنية األجهزة األمنية والش���رطية

عمل فترة االحتالل والعديد من الضباط املفرزين

الفلس���طينية وتركيبتها وعددها وتسليحها .ومت

من القوات .وفيما شكل جهاز املخابرات العامة

حتديد واجبات الشرطة الفلسطينية باحلفاظ على

كجهاز مستقل في استمرار لألجهزة األمنية التي

األمن الداخلي والنظام العام ومنع وقوع اجلرائم

كانت تعمل في اخلارج.
هكذا بدأ التش���كيل ومن ثم مت تنفيذ املهمات

وحماية املنشآت العامة ومحاربة اإلرهاب وأعمال

كل في اختصاصه ،وتتطور العدد بتجنيد دورات

العنف ومنع التحريض.
تشكلت ضمن هذه االتفاقات املذكورة األجهزة

متتالي���ة في جميع األجهزة والقوات وخاصة في

األمنية والعس���كرية والشرطة الفلسطينية لتكون

الشرطة واألمن الوطني ،حيث تضخم العدد من

أداة السلطة لتنفيذ املهام املطلوبة منها كاآلتي:

عدة آالف إلى عشرات اآلالف .ولكن مع ضعف
في التسليح والتدريب.

1 .1األمن الوطني.

أما على الصعيد القيادي ،فكانت هناك قيادة

2 .2االستخبارات العسكرية.

لألم���ن الوطني والش���رطة ،ولك���ن على األرض

3 .3القوات البحرية.

يوج���د نظام مركزي للقيادة بتبعية قادة األجهزة

4 .4أمن الرئاسة (قوات .)17

والقوات للقائد العام مباش���رة .هذا س���اهم في

5 .5االرتباط العسكري.

تداخل صالحيات بعض األجهزة واملنافس���ة بني

6 .6الدفاع املدني.

القادة ،ما قاد إلى احتكار السلطة وحصرها في

كانت تش���كيلة هذه القوات تقريب ًا في البداية

أشخاص محددين.

م���ن قوات منظمة التحرير الفلس���طينية العائدة

وعلى الرغم من ذلك ،متيزت هذه الفترة وحتى
نهاية التس���عينيات بدعم شعبي كبير خاص ًة مع
دخ���ول القوات للوطن كما متي���زت أيض ًا ببداية

م���ن اخلارج .أم���ا األمن الوقائي فتش���كل من
املجموعات العسكرية العاملة في الوطن أساس ًا
وم���ن احملررين من س���جون االحت�ل�ال ،وطعم

االنقسام السياسي الفلسطيني بني مؤيد ومتثله

هذا التش���كيل بعدد من ضباط القوات للتدريب

حركة فتح صاحبة املشروع ومعها بعض فصائل

والتأهيل.

منظم���ة التحرير الفلس���طينية ،ومعارض متثله

أما الشرطة املدنية فتأسست بنواة من الشرطة
وحوالى س���تني ضابط ًا تدربوا في مصر وعادوا

حركتا حماس واجلهاد اإلسالمي وباقي فصائل
منظمة التحرير.

مع بعض ضباط الش���رطة الذين كانوا يعملون

لم يشارك املعارضون في االنتخابات الرئاسية

ف���ي إدارة احلاكم العام لقطاع غزة في القاهرة،

والتش���ريعية ف���ي العام  1996وف���ي حكومات
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الس���لطة ،وحدث في كثير من األحيان أن تطور

الوطنية س���ن قوانني تخص األمن باإلصالح في

التناق���ض بني الس���لطة وأجهزته���ا األمنية من

اجلان���ب اإلداري والهيكلي ،فأصبح هناك وزير

جهة واملعارض�ي�ن من جهة أخرى إلى اعتقاالت
ومالحقات لعناص���ر املعارضة ،تنفيذ ًا جلزء من

للداخلية ،ومدير عام للداخلية مسؤول عن أجهزة
الداخلية وهي الش���رطة واألمن الوقائي والدفاع

مهمة الس���لطة في «مكافحة اإلره���اب وأعمال

املدني ،وبهذا مت فصل األمن الوطني عن الشرطة،
كما عني قائ���د ًا لألمن الوطني بتبعية مباش���رة

األجه���زة األمنية وعلى الرغم من األمراض التي

للرئاس���ة واملفترض أن تتبع األجهزة العسكرية

علقت بها ،فقد استطاعت تنفيذ مهامها باحلفاظ

األخرى لقيادته ،وبالتالي أصبحت هيكلية األجهزة

على األمن الداخلي والنظام العام إلى حد كبير.

األمنية على النحو اآلتي:

العنف ومنع التحريض» .أما على صعيد مهمات

وم���ع اقت���راب نهاية املرحل���ة االنتقالية ،عام

1 .1قوات األمن الداخلي.

 ،1999والتداخل في الصالحيات بني الس���لطة

2 .2قوات األمن الوطني.

واالحتالل خاصة في مناط���ق (ب ،ج) ،وادعاء

3 .3املخابرات العامة.

العدو أن الس���لطة ال تقوم بواجباتها فيما يتعلق

ترافق ذلك م���ع تهدئة في العام  2005كانت
نتيجته���ا حوار ًا مع املعارضة «حماس» واجلهاد

برئيسها بأنها تساعد على ذلك ،ولم يلتزم العدو

اإلسالمي» في القاهرة ،بهدف الوصول إلى «فك
االرتباط» الذي أعلنه العدو مع قطاع غزة ،وفع ًال

هنا ب���دأت االنتفاضة الثانية بفعل جماهيري
كبير أو ًال ،س���رعان ما تطور ملواجهات مس���لحة

مت ذلك ،وانسحب العدو من قطاع غزة.

مبكافح���ة اإلرهاب ،ب���ل واتهم الس���لطة ممثلة
مبا مت االتفاق عليه في نهاية املرحلة االنتقالية.

بعد االنس���حاب من غزة ،ج���رت االنتخابات

أحيان��� ًا في الكثير من املناطق ،وبفعل مقاوم من

الرئاس���ية ،وفاز فيها الرئي���س محمود عباس،

الفصائل الفلس���طينية ضد االحت�ل�ال ،ما دفع

وبعدها ج���رت االنتخابات التش���ريعية ،وقررت

منتسبي األجهزة األمنية بشكل أو بآخر للمشاركة
في الدفاع عن جماهيرها أو ًال ثم االصطدام مع

فصائل املعارضة املش���اركة فيها ،وفازت حركة
حماس بأغلبية مقاعد املجلس التشريعي ،وعليه

قوات االحتالل ،عندها اتخذ العدو قرار ًا بتدمير
البني���ة التحتية لألجهزة األمنية وهذا ما مت فع ًال

أصبح الشعب الفلسطيني حتت شرعيتني ،األولى
رئاسية حلركة فتح ،والثانية نيابية حلركة حماس،

في الضفة والقطاع ،وعلى الرغم من ذلك استمرت

وبالتال���ي على حماس تش���كيل احلكومة ،وبعد
نقاش طويل ُش���كلت بداي��� ًة حكومة توافق وطني

حتت أسوأ الظروف حتى استشهاد القائد العام.

وب���دأت عملها رغم معارضة إس���رائيل وأميركا

بعد تولي الرئيس محمود عباس رئاسة السلطة

والغرب السياس���ية .وفيما يتعل���ق بعمل وزارة

هذه األجهزة بالقيام مبهامها الداخلية واخلارجية
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إعادة بناء األجهزة بعد المصالحة
وفيما يتم احلديث عن املصاحلة الوطنية وإعادة
توحيد مؤسس���ات السلطة مبا في ذلك املؤسسة
األمنية والش���رطية والعسكرية فإن عملية إعادة
الهيكلة والبناء يجب أن تراعي اآلتي:
•يج���ب أن نقر جميع ًا أن هذه األجهزة تعمل
ضم���ن اتفاقيات محددة وأننا ال نعمل على
أرض مح���ررة بل على مناطق يخليها العدو
ضمن إعادة انتشار قواته.
•التاريخ يقول إن التناقض األساس���ي لهذه
األجه���زة هو مع االحت�ل�ال على الرغم مما
يوجد من أعمال تنفذ ملواجهة اإلرهاب ومنع
األعم���ال العدائية ،والدليل على ذلك أنه في
حلظات معينة يش���ن العدو احلروب ويدمر
بنية هذه األجهزة.
•يق����اوم العدو على الرغم م����ن االتفاقيات أي
مظاهر سيادية تؤدي بنا إلى مؤسسات الدولة،
ومبا أن األجهزة األمنية والعسكرية والشرطية
من أهم مظاهر الس����يادة على األرض ،فهي
ترفع العلم والنش����يد الوطني وتفرض سيادة
القان����ون وتعمل على حتقي����ق األمن واألمان
للمواطن وحتمي احلدود ،وبالتالي عند اخلالف
على تطبيق االتفاقيات يلجأ العدو إلى االنتقام
من هذه املؤسسات ،وبعدها يعمل على تدمير
ما أجنزته على هذه الصعد.
•اإلقرار بأن هذه األجهزة هي للكل الفلسطيني،
ويجب أن تبنى على أساس مهني مؤسساتي
دميقراطي بعيد ًا ع���ن احلزبية والتجاذبات

الداخلية ،فقد كانت حت���ت إمرة حركة حماس،
فيم���ا خضعت األجهزة األمنية حلركة فتح .وهنا
بدأ الصراع بداية بتش���كيل حماس قوة تنفيذية
تتبع وزير الداخلية مباشرة ،وانتهى إلى صراع
دموي كانت نتيجته س���يطرة حماس على قطاع
غزة ،وأمر الرئيس عباس منتسبي أجهزة األمن
في القطاع بعدم العمل ،وبدأت حماس تش���كل
أجهزة أمنية موازية واس���تطاعت بناءها شرطي ًا
وأمني��� ًا ،حيث أصبح���ت لديها قوات أمن وطني
وأمن داخلي وجهاز شرطة ،ونسبي ًا حققت قواتها
على الصعي���د الداخلي س���يطرة قوية وفرضت
القانون بشكل أو بآخر.
أما على صعيد املواجه���ة مع االحتالل ،فقد
رفع���ت احلكومة املقالة ش���عار حماي���ة املقاومة
وخاضت مواجه���ات مع االحتالل متخضت عن
حربني على غزة ،انتهتا بتفاهمات تضمنت  -فيما
يخصنا  -وقف األعمال العدائية من الطرفني.
يعكس ه���ذا الع���رض للظاهرة العس���كرية
الفلس���طينية من حيث العقيدة العسكرية والبنية
واألخط���ار والتص���دي لها كيف تط���ورت هذه
الظاهرة من مراحل الثورة إلى الس���لطة ثم اآلن
دولة حتت االحت�ل�ال ،ولكن هذا التطور لم يكن
بالشكل الذي يتطلب أن تنفي كل مرحلة املرحلة
الت���ي قبلها بش���كل كامل .ال ميك���ن القول إن
مرحلة الثورة انتهت ما دمنا دولة حتت االحتالل،
واملؤسس���ات الت���ي نبنيه���ا مقي���دة باتفاقيات
وتفاهمات من املمكن في بعض املراحل أن تهدم
ما نبنيه.
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القول إن انتش���اره كان متهيد ًا حلرب أهلية

السياسية وهيمنة أي طرف سياسي عليها.
•علينا اإلقرار قطع ًا باألخطاء التي صاحبت

داخلية وما زلنا حتى اآلن نتخوف من ذلك،

بن���اء هذه األجهزة من حي���ث الهيكلة وآلية

ولدينا من جتربتنا مؤشرات عدة تنذر بخطر

القيادة واتخاذ القرار.

انتشار هذا النوع من السالح على الصعيد

•علينا اإلقرار بتعددية مشارب املنتسبني لهذه

الداخلي.

األجه���زة والتي حتمت علينا ضرورة إيجاد

انتش���ار السالح يعيق إمكانية توفير األمن

أسلوب موحد في اإلعداد والتدريب يفضي

واألمان للمواط���ن ويجب العمل على تنظيم

إلى إرادة فلس���طينية واحدة ،تبدأ من العلم

هذا السالح بطريقة أو بأخرى.

والنشيد الوطني والتحية العسكرية والنظام

•اإلقرار ب���أن أعمال املقاومة ال تتناقض مع

العس���كري الواحد في آلية اتخ���اذ القرار

وج���ود األجه���زة األمنية ،حي���ث إن أعمال

وتنفيذ املهام.

املقاوم���ة ه���ذه رد عل���ى جرائ���م االحتالل

•أن األمراض املوجودة في املجتمع الفلسطيني

وجتاوزات���ه ويجب أن تك���ون مبوافقة الكل

والت���ي تغذيه���ا جهات معادية وميارس���ها
البع���ض بالتوارث أحيان ًا؛ يجب دراس���تها

الفلس���طيني عل���ى حتديد الزم���ان واملكان
واختيار ش���كل املقاومة املناسب مبا يخدم

ووضع احللول املناس���بة له���ا ،القصد هنا

املصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.

أمراض اجلهوية( ،مواطن ،مهاجر) (ضفة،
غزة) وأخير ًا (عائ���د ،مقيم)؛ حيث إن هذه

متوي���ل األجهزة األمني���ة ال يتم إال من خالل
قن���وات ش���رعية معروف���ة ،بعيد ًا ع���ن اجلباية
واخلاوات وأي أعمال أخرى (حصمة ،س���يارات
مس���روقة ،أنفاق ،وغيرها) ،وهذا س���يبعدنا عن
دخول الفس���اد له���ذه األجهزة ،فعل���ى قادتها
ومنتسبيها أن يكون تفكيرهم محصور ًا في عملية
البناء املهني للمؤسسة وتنفيذ مهامها.

األمراض أثرت بش���كل كبير في عملية بناء
األجهزة وأوجدت عدد ًا من التعارضات أدت
إلى التناقض أحيان ًا ولها دور س���لبي على
وحدة األجهزة ومهنية عملها.

•السالح املنتشر في مجتمعنا حزبي ًا وعشائري ًا

األذرع العسكرية للفصائل الوطنية الفلسطينية

وخاص���ة في قطاع غزة ،حيث يجب اإلقرار

مهمتها املقاومة والتدرب والتسلح ملواجهة جيش

بخطورة الس�ل�اح الفردي اآللي الذي تدفق

االحت�ل�ال ،بالتأكيد فإن س�ل�احها بصواريخه

إلى القطاع م���ا قبل خروج قوات االحتالل

وعبوات���ه وغيرها ال يعد ملواجهة األجهزة األمنية

وبعد خروجه ،حيث إنه وضمن تطور طبيعة

أو بهدف االستيالء على السلطة .مع التأكيد على

الصراع مع العدو على أرض القطاع فهو غير

أن ش���عار اجلميع هو التناقض األساس���ي مع

فاعل ضد االحتالل بشكل كبير ،ونستطيع
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االحت�ل�ال ،من املمكن أن تكون هناك تعارضات

يقدم اخلدمات للعدو وهي تنحصر بنفر من
الشعب وليست حزب ًا أو طبق ًة أو فكر ًا.

إل���ى التناقض واالحت���راب .على ضوء ما تقدم،
وارتباط ًا بالتطورات السياسية فإننا بحاجة إلى

6 .6إيجاد متويل لبناء األجهزة األمنية مبا يضمن
اس���تقالليتها وإبعادها ع���ن أي اخطاء في

برنامج واضح يش���ارك به الكل الفلسطيني لبناء

هذا املجال.

أثناء املس���يرة النضالي���ة ،ولكن يجب أال تتطور

أجهزة عسكرية أمنية شرطية مهنية ومؤسساتية.

7 .7حتدي���د هيكلية األجهزة مبا يخدم املصلحة

ه���ذا البرنامج ال يت���م إال بقناعة تقتضي أن

الوطنية وضرورات مرحلة الدولة مبا يضمن

عملية البناء هذه عملية سياس���ية معقدة حتتاج

توحيد أجهزة األمن الداخلي التابعة لوزارة

إلى كل مكونات الش���عب من أجل إجنازها ،فما

الداخلية حتت قيادة واحدة وتشمل الشرطة

هي بنود هذا البرنامج:
ً
•أوال  -تفعي���ل مجلس األم���ن القومي وإعادة

والوقائي والدفاع املدني وضرورة البحث في
أن يكون جهاز األمن الوطني مستق ًال ،هذا
املوضوع بحاجة إلى حل.

هيكلته بمش���اركة الفصائل الفلس���طينية
وتحقيق المهام اآلتية:

8 .8تبعية جه���از املخابرات واألمن الرئاس���ي
للرئاس���ة مباش���ر ًة وحتديد مهامهما بدقة،
بعي���د ًا ع���ن التداخل مع مهم���ات األجهزة

1 .1حتديد العقيدة العسكرية األمنية الفلسطينية
بالدفاع عن الدولة وحماية حدودها وحماية
منش���آتها وخيراتها ومؤسساتها واالنحياز

األخرى.

للش���عب وتطبي���ق القانون وف���رض األمن

9 .9يش���كل مجلس األم���ن القوم���ي جلنة من

واألمان.

املختصني املهني�ي�ن وذوي التجربة واخلبرة

2 .2رسم السياس���ات اإلستراتيجية والتكتيكية

لإلعداد لتطبيق البنود أعاله وتكليف جهات

لألجهزة األمنية.

االختصاص بالتنفيذ.

3 .3اتخاذ اإلج���راءات التي تضمن بناء أجهزة

•ثانيًا  -يكلف القضاء الفلسطيني إنجاز اآلتي
في هذا المجال:

مهنية مؤسساتية دميقراطية.
4 .4االتفاق على أن التناقض األساسي هو مع

1 .1سن التش���ريعات التي حتدد مهام األجهزة

االحت�ل�ال ،وعدم تدخ���ل الفصائل في عمل

ومن الذي يق���وم بالضبط القانوني وحتديد

األجهزة األمنية وأال تصل إلى التناقض معها

الفواصل لذلك بدقة.

وحل التعارضات التي من املمكن أن تنشأ.

2 .2إجناز قانون اخلدمة ملنتسبي األجهزة األمنية

5 .5حترمي التخوين السياس���ي ،ال يوجد فصيل

بشكل موحد وكامل للجميع.

خائن وال فكر خائن ،حيث العمالة ترتبط مبن

3 .3حماية املواطن م���ن خالل التدخل القانوني
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•رابعًا  -دور المنظمات األهلية وحقوق اإلنسان،
وينقسم عملها في اتجاهين:

حيث النيابة العامة تتأكد من قانونية الضبط.
4 .4املس���اهمة الفاعلة في إنفاذ القانون إلجناز
امللفات أو ًال بأول ،وعدم تأخرها مبا يضمن

- -األول  -الرقابة على األجهزة مبا يضمن

جناحه���ا في القيام مبهامه���ا في إنفاذ

احملافظ���ة على حق���وق املواطن�ي�ن ،وإنفاذ

القانون بحيث تكون الرقابة دقيقة وعملية،

القانون على املخالفني؛ بهدف تأمني احلماية

وبنا ًء على معلومات حقيقية وهدفها بنّا ًء
ولي���س هدام ًا ،وهذا يتطلب أن جتد هذه
املنظمات طرق ًا صحيحة للرقابة والتواصل

للمجتمع واحملافظة على الهدوء والس���كينة
واألم���ان وه���ذا يوصل إلى ثق���ة املواطنني
باألجهزة األمنية.

واالتصال باجله���ات املختصة في حال

•ثالث���ًا  -دور المجلس التش���ريعي في عملية
البناء يتمثل في دورين:

وج���ود التجاوزات م���ن أجل تصحيحها
واحملاسبة عليها.

- -األول  -تطوير القوانني الالزمة لبناء األجهزة

- -الثاني  -املس���اهمة في بن���اء األجهزة

األمنية وفواصل هذه املهمة لكل جهاز ،وكذلك

مبا يضمن املهنية واملس���اهمة في خلق

تعدادها وجتهيزها وحمايتها بالقانون.

روح الدميقراطية ف���ي صفوف األجهزة

- -الثاني  -تعزيز الرقابة واحملاس���بة وهذا

ومنتسبيها واالهتمام بنشر مفاهيم حقوق

يتطلب االهتمام باآلتي:

اإلنسان وتطويرها لكي يسود عملها مبا
يخدم اجلمهور ،وهذا يساهم حقيق ًة في

1 .1تنش���يط عمل اللجان املنبثق���ة عن املجلس
التش���ريعي ذات العالق���ة باألجهزة األمنية

الوص���ول إلى أجهزة أمني���ة دميقراطية

وهي جلنة الداخلية واألمن ،وجلنة الشؤون

في املجتمع وإنف���اذ القانون فيه ،ويعزز

القانونية ،وجلنة حقوق اإلنسان.
2 .2أن َي ّطـلع املجلس على املعلومات التي متكنه

دوره���ا في إيج���اد الثقة ب�ي�ن اجلمهور
وأجهزة األمن.

من الرقابة ومن ثم محاسبة األجهزة األمنية.

•خامسًا  -األحزاب والقوى السياسية:
انطالق ًا من املهمة األساسية لألجهزة األمنية

3 .3يس���تطيع املجلس إيجاد آلي���ة للتعاون بني
الفصائل واألحزاب السياس���ية حلل الكثير

في حماية املجتمع وإنفاذ القانون فيه ،فإن القوى

من القضاي���ا التي تعيق عمل هذه األجهزة

واألحزاب من حيث املنطق ال ميكن أن متانع في

وأهمها إيجاد الطرق املناس���بة حلماية هذه

ذلك ،من هن���ا يتمثل دور هذه القوى في إجناح

األجهزة إلنفاذ القانون واملساهمة في إيجاد

ه���ذه املهمة وليس العمل عل���ى تقويضها ،وهذا

الثقة بني األجهزة األمنية واجلمهور مبا يخدم

يتطلب منها:

النهوض باملجتمع.
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•املساهمة في رسم السياسات اإلستراتيجية

لكيان الدولة ،ألنها املظهر األساس���ي للس���يادة

والتكتيكي���ة لعمل األجهزة األمنية من خالل

الوطنية على األرض ،على الرغم من كل املعيقات

املشاركة في مجلس األمن القومي واملجلس

الداخلية واخلارجية التي حتدثنا عنها ،مما يتطلب

التشريعي.

أن يسهم اجلميع في تذليل هذه العقبات.

•حماية األجهزة األمني���ة ودعمها جماهيري ًا

م���ن أين نبدأ هذه املهمة الصعبة والتي يجب
أن تذلل؟

مبا يضمن الس���لم االجتماعي ألجل حماية

•أوالً  -اإلسراع في تشكيل اللجنة األمنية

القانون وإنفاذه.
•احملافظة على مهنية األجهزة وااللتزام بعدم

مبرسوم رئاس���ي ،وتتكون هذه اللجنة من

العمل احلزبي داخلها ،صحيح اآلن أن من
الصعب أن جند كادر ًا مهني ًا غير منتم حلزب

ضب���اط مهنيني وأصحاب جتربة ،ومتارس
عملها حتت إش���راف مصري وعربي وهذا

أو فصيل ،لكن يجب أن نقر أن هذا الكادر
بتعليماتها وأن يقطع صلته بحزبه أو فصيله

حسب اتفاق القاهرة.
•ثاني�ا ً  -إعادة بناء األجهزة األمنية تكون
مبس���اعدة مصرية وعربية وضرورة تأمني

حتى االنتهاء من عمله.

كاف���ة املس���تلزمات من خالل ه���ذا الدعم

• في حال مت تنش���يط أفع���ال املقاومة ضد
حلل���ول مالئمة مع األجهزة لتالفي التناقض

العربي.
•ثالث�ا ً  -بعد التئام ه���ذه اللجنة ووضعها
برنامجها وتوزي���ع مهامها ،من الضروري

في هذا املضمار.

أن تقسم إلى جلنتني:

عليه االلتزام بعقيدة هذه األجهزة وااللتزام

االحتالل عل���ى األرض ،األهم هو التوصل

(1 .األوىل) تكون مهمتها إعادة هيكلة األجهزة

خطوات إجرائية

التابعة لوزارة الداخلية ،حيث أرى أن يكون

بعد هذا الع���رض التاريخي للنضال الوطني

هن���اك وزير للداخلية فق���ط وليس للداخلية

الفلسطيني وتطور مراحله من الثورة إلى السلطة

واألم���ن الوطني العتبار أساس���ي وهو أن

واآلن الدول���ة في مجال األم���ن ،فإن هذا اإلرث

الوزير وأجهزته لهم مهام تختلف عن األمن

كفي���ل بأن يجعلنا قادري���ن على أن نبني أجهزة

الوطن���ي ،ويجب أن يتفرغ لها ،ألنها األكثر

أمنية وعسكرية وشرطية مبفاهيم متطورة تناسب

أهمية وخاص���ة أن املطلوب منها هو تنفيذ

املرحلة اجلديدة وطي مرحلة االنقسام البغيض.

األمن واألمان للمواطن وإنفاذ القانون.

من املهم أن نلزم أنفس���نا بعملية البناء هذه،

(2 .الثانية) تكون مهمتها إعادة هيكلة األمن

بشكل ملموس ومادي وعملي لتكون لبنة أساسية

الوطني ،وأرى أن يتبع كل ما هو عس���كري
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له���ذا اجلهاز حت���ت قيادة واح���دة ما عدا

العسكرية للفصائل أال يتم حلها على حساب

املخابرات وأمن الرئاسة.

األجهزة العس���كرية واألمنية بل خارج هذه
املؤسسات.
أيض ًا مع كل االحت���رام والتقدير لنضاالت

وم���ع صعوب���ة أن يت���م متثيل قط���اع األمن
والعس���كر بأكثر من وزير في الوزارة ،ولكن من

اجلمي���ع أيض��� ًا ،وفيم���ا يتعلق باألس���رى

املمك���ن أن يحل هذا املوضوع بتدخل الرئاس���ة
أو أي ترتيب إداري حلل ذلك ،حيث مهمة األمن

احملرري���ن أن ُيحل موضوعه���م خارج هذه
املؤسس���ات أيض ًا إال من ه���و مؤهل للعمل

واقتصادها ،ما يتطلب الوصول لبرنامج واضح

املهني واملؤسسي ،لذا على اللجنة املختصة

لها وملن تتبع بشكل مهني ومؤسساتي.

دراس���ة األعداد وإحالة ه���ذه املوضوعات

الوطني هي حماية الدولة ومؤسساتها وحدودها

للجهات املعنية إليجاد احللول لها.

•رابعًا :أن يتم تش���كيل لج���ان فرعية محيطة
باللجنتي���ن ويك���ون أعضاء اللج���ان من كبار
الضب���اط المؤهلين والمهنيين وذوي الخبرة
في المجال الذي يكلفون مهمته وأمثلة ذلك:

كما أن من مهام هذه اللجنة وضع البرنامج
لرفد األجهزة مبنتسبني جدد للتجديد العمري
واملهني للقوات واألجهزة.

1 .1جلنة دراس���ة األعداد املطلوب���ة لكل جهاز،

2 .2جلنة الشؤون اإلدارية تكون مهمتها دراسة

لتحديد العدد املطلوب من ضباط ومنتسبني

املوجودات السابقة لألجهزة والقوات وإعادة

مهني�ي�ن حس���ب املؤه���ل في املج���ال الذي

توزيعها حسب املهام واالحتياجات وإعداد

س���يخدمون به ومن هنا تتم دراسة األعداد
ً
كام�ل�ا وفرز املؤهل�ي�ن للعمل في
املوج���ودة

دراس���ة لالحتياجات املس���تقبلية لألجهزة
والقوات.

املجاالت احملددة لألجهزة والقوات ،بالتأكيد

3 .3جلنة التسليح وتكون مهمتها حصر األسلحة

س���يبرز أمامنا العديد من املشاكل في هذا

م���ن مالك جميع الق���وات واألجهزة والعمل

املجال وخاصة أنه يوجد في جس���م القوات

عل���ى إعادة توزيعها وحتدي���د االحتياجات

العديد من الضباط واملنتسبني غير املؤهلني

في ه���ذا املجال ،وممكن أن تش���كل جلان

والذين يتعارض وجودهم مع العمل املؤسسي
املهن���ي ،لذا يجب إيجاد حل لهذا املوضوع،

أخرى في جوانب مختلفة مثل إعادة دراسة

إما بالنقل إلى وزارة أخرى مدنية أو اإلحالة

الهيكل التنظيمي لكل جهاز ،وجلنة لدراسة
االحتياج���ات التدريبي���ة املطلوب���ة داخلي ًا

ومن أجل احملافظة على املهنية ألس���باب أخرى،

4 .4مجلس الوزراء يشكل جلنة من القضاة وذوي

للتقاعد مع ضمان احلقوق املالية املناسبة.

وخارجي ًا ،وجلنة لوسائل االتصال . ...

يجب عند التفكير في قضية منتسبي األجهزة
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القوان�ي�ن الالزمة لتنظي���م األجهزة والقوات

•يس���تطيع املجلس التشريعي أن يكون له

بحقوقها وواجباتها ،وأن ترفع هذه القوانني
للمجلس التشريعي إلقرارها ،وهذا استكما ًال

دور رائد في هذا املجال من خالل جلانه
ذات العالقة كلجنة الداخلية واألمن وجلان

مل���ا هو موجود من القوان�ي�ن وتطويرها مبا

حقوق اإلنسان ليكون لها دور جماهيري

يتناسب والبناء الهيكلي املهني واملؤسسي.

حتت ش���عار ش���عب واحد وجيش واحد

5 .5الثقة بني األجهزة األمنية واجلمهور بحاجة

وسالح واحد للوصول إلى بيئة مجتمعية

ملجموعة من اإلجراءات تساهم فيها مكونات

تتناسب والوضع اجلديد ،وحتقيق األمن

املجتم���ع الفلس���طيني ويش���ارك في هذه
اإلجراءات مث ًال:

واألمان للمواطن وإنفاذ القانون وحماية
احلدود.
وأخير ًا ،ه���ذه دعوة إلى أن تتضافر مكونات

•مجلس الوزراء والذي يعمل على تشكيل
جلن���ة إعالمي���ة توعوية م���ن مختصني

املجتمع الفلسطيني من أجل حتقيق هذه املهمة

وإعالمي�ي�ن ومن ال���وزارات ذات العالقة

األساس���ية كونه���ا اللبن���ة األول���ى والضرورية

مثل وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة

الس���تحقاق السيادة على األرض وحتقيق الدولة

األوقاف ومبشاركة التفويض السياسي

عليه���ا .مكون���ات املجتم���ع كلها م���ن قضائية

واملعنوي لألجهزة والق���وات لرفع الوعي

وتش���ريعية وتنفيذية هي التي تساعد في حتقيق

اجلماهي���ري وتقوية صلت���ه مع األجهزة

الثقة بني اجلمهور الفلسطيني وأحزابه السياسية

األمنية والعس���كرية وكذل���ك لرفع احلالة

وحل أي أزمات تعترض مسيرة البناء بهدف أن

املعنوية والسياس���ية ملنتس���بي األجهزة

نصل ملجتمع وطن���ي دميقراطي يحكمه القانون

والقوات وتشجيعهم في عملهم.

الذي يسري على اجلميع.
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مقاالت

الفلسطينيون في إسرائيل في مواجهة انتهاكات السلطة

البروفسور أسعد غانم  /جامعة حيفا
تدافعت السياس���ات الرس���مية خالل العقد

أتت في رزمة واحدة مع السياسات اإلسرائيلية
جتاه الفلسطينيني عموم ًا ،وهي جتسيد لتغييرات

حال���ة متوات���رة غير مس���بوقة ف���ي زخمها من

إسرائيلية جدية على املستويني الشعبي والرسمي،

السياس���ات املعادية للفلسطينيني في إسرائيل.
وق���د أت���ت هذه املوج���ة نتيج ًة لصع���ود اليمني

في حالة من التش���دد اليميني العنصري ،التي
تعتب���ر فلس���طني التاريخي���ة منطقة سياس���ية

اإلس���رائيلي إلى حالة من السيطرة التامة على

وجغرافية واحدة ،وأن الشعب الفلسطيني في كل

املش���هد السياس���ي ،فاالنتخابات األخيرة في

أماكن وجوده هو عدو واحد وموحد يجب السعي

إس���رائيل والتي جرت قبل عام ،تفيد بأن اليمني

إلى إخضاعه ،بصرف النظر عن املكانة القانونية

اإلسرائيلي يس���تمر في احلكم ملرتني متتاليتني

والسياسية ،أي بغير اعتبار للمواطنة كعامل من

ألول مرة منذ أوسلو ،ويأتي ذلك في ظل تصعيد

املفروض أن يحمي حامليها أمام عنف السلطة.

االحتالل هجومه االستيطاني في القدس والضفة

يتم التعبير عن السياسات املعادية للفلسطينيني

الغربية ،وسياس���ات غير مس���بوقة من االعتقال

في إس���رائيل من خالل أربعة مسارات رئيسة،

اليومي للنشطاء واملناضلني امليدانيني ،مبا يعني

رسمية وشعبية.

أن اخلطوات ضد الفلس���طينيني في إس���رائيل

األول  -حالة جلية ووقحة ،أي أنها غير خجولة،

األخير جتاه الفلس���طينيني في إسرائيل لتشكل
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في قوننة التف���وق العرقي ،من خالل جملة

اس���تطالعات الرأي وحتمل نسب ًا عالي ًة من

من القوانني واملراسيم القانونية التي يدفعها

العداء للعرب ،بحيث إنني أستطيع اجلزم بأن

ممثلو اليمني في احلكومة والكنيست ،وعلى

إس���رائيل تتصدر الدول الغربية في العداء
الشعبي لألقليات أو لآلخر عموم ًا .ويتم رفد

إن���كار النكبة ،قانون الدولة القومية لليهود،

العنصرية الش���عبية ف���ي تصريحات رجال

وعشرات التش���ريعات األخرى التي وثقتها

دين ورؤس���اء بلديات وشخصيات اعتبارية

جمعية عدالة لتصل إلى حالة من االستنفار

أخ���رى ،تدعو إلى مقاطعة العرب واالعتداء

الدس���توري ،الذي يقون���ن املكانة احملصنة

عليهم ومنعهم من السكن في حارات مشتركة

لليه���ود واليهودية ويعمق التفوق العرقي في

مع يهود ...وهي م���ن اخلطوات التي تعبر

الدولة العبرية.

عن عنصرية فائض���ة ومتصاعدة ،كان من

رأسها تغيير في مضامني قانون املواطنة،

املمك���ن أن تقيم الدني���ا وال تقعدها لو أنها

الثاني  -شرعنة اليمني العنصري بشكل مفضوح

تصريح���ات ضد يهود في أوروبا أو في أي

وعلى رؤوس األشهاد ،بحيث إن هذا اليمني
العنصري املع���ادي للفلس���طينيني عموم ًا،

مكان آخر في العالم.
رابع�ا ً  -تواتر السياس���ات املعادية للعرب على

وللمواطنني في إس���رائيل من بينهم بشكل
خاص  -والذي مت منعه قانوني ًا في أواسط

املستوى التنفيذي ،وأهمها مشروع "برافر"

العق���د الثامن من القرن املاضي من خوض

ملص���ادرة أراضي البدو ف���ي النقب لتنفيذ

االنتخابات والتمثيل السياسي من خالل منع

عملية تهويد ش���املة ،كما حدث في اجلليل

حركة كاخ العنصرية من خوض االنتخابات
 -اتخذ أشكا ًال جديد ًة من التمثيل السياسي

خالل النصف الثاني من القرن املاضي ،هذا
باإلضافة إلى استمرار السياسات التمييزية

في أحزاب دينية وميينية علمانية مثل حزب

وإفقار املواطنني الفلس���طينيني ،واالجتهاد

"يسرائيل بيتينو" بقيادة ليبرمان ،وهو اليوم

للتضييق عليهم ومنعهم من التطور الطبيعي

ميثل في الكنيست واحلكومة ويتبوأ مناصب

في مجاالت احلياة كلها .هذه السياس���ات

رفيع���ة ويعب���ر عن آرائه بش���كل جلي ،كما

ليس���ت سياسات رسمية تأتي من احلكومة

ويشارك في تنفيذ سياسات عينية ضد العرب

فقط ،بل هي كذلك سياس���ات يتم تنفيذها

وبش���كل علني ومن خالل املشاركة الرسمية

من خالل عشرات املؤسسات السلطوية وغير

في القرار احلكومي التنفيذي في إسرائيل.

املرتبطة مباشرة باحلكومة ،حتى اجلامعات

الثالث  -يتمثل في صعود غير مسبوق للعنصرية

ومؤسسات التعليم العالي األخرى لم تسلم
من ذلك.

الش���عبية ،والت���ي يت���م التعبي���ر عنها في
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باإلضافة إلى ما أوردته س���ابق ًا من تعبيرات

لتمثيل الفلسطينيني في إسرائيل وقيادتهم في

عن عداء للفلس���طينيني في إسرائيل واالستمرار

مواجهة السياسات الرسمية .هذه اللجنة مرت

في تعزيز التفوق العرقي لليهود ،ميكن اإلش���ارة

في حالة من الوه���ن والضعف املتزايد خالل
العقدين األخيرين ،حتى إنها اقتربت كثير ًا من

إلى أشكال أخرى ال جند ضرورة لتفصيلها هنا،

فقدان دورها القيادي .قد يطول الشرح كثير ًا

كله���ا تصب في خانة الدولة اليهودية ،وتش���كل
حالة هس���تيرية من السياسات واملواقف اليومية

عن خيبات اللجان التمثيلية للفلسطينيني في

واإلس���تراتيجية والتي تعبر عن املعاني العميقة

إسرائيل ،وهي اللجان التي أسست قبل أربعة

للدول���ة اليهودي���ة ،وتؤدي إلى زي���ادة اإلصرار

عقود لكي تشكل املركز السياسي لهم وحتولت

الرسمي والشعبي لدى الفلسطينيني في إسرائيل

إلى مؤسسات وطنية فاعلة استطاعت أن تقود

على رفض القبول بالطابع اليهودي للدولة.

عملهم الوطني على امتداد العقود املاضية.

مما ال ش���ك فيه أن هذه احلالة من التصعيد

من جهة أخرى ،حتولت جلنة املتابعة تدريجي ًا،

الرسمي والشعبي ضد الفلسطينيني في إسرائيل،

خ�ل�ال العقدي���ن األخيري���ن ،إلى ن���اد للجدال

أدت إل���ى حالة من احلراك احلزب���ي والنخبوي

والنقاش���ات ،وتراج���ع دورها حت���ى اقترب من
التالشي ،وحدث هذا مقرون ًا بتوقف مشروع بناء

مس���عى حثيث ملواجهة السياس���ات الرس���مية

املؤسس���ات الوطنية ،والذي يعد أحد اإلخفاقات

واملواقف الش���عبية املساندة لسياسات اإلقصاء

الكبرى لقيادات العقدين األخيرين وعلى رأسها

والتفوق العرقي.

قيادات األحزاب والتيارات التي اكتفت باملقارعات

والش���عبي لدى الفلس���طينيني في إسرائيل ،في

وحتميل املس���ؤولية لغيرها م���ن التيارات .وكما
قلنا م���رار ًا أصبحت القيادات في غالبيتها عبئ ًا

هنا ميكن اإلشارة إلى عدة مستويات من الرد
واملواجهة التي اتخذت عدة تعبيرات ،أهمها متثل

على العمل الوطني وحتولت غالبية األحزاب إلى

في ثالثة مرتكزات أساسية:

دكاكني تخدم مصالح خاصة وتس���تعمل كأداة

•األول  -النض�ال ال�ذي تق�وده اللج�ان

جلمع املال باس���م بناء املؤسسات الوطنية وتقوم

التمثيلي�ة واألح�زاب السياس�ية ،وعلى

بفتات املائدة باستكتاب بعض الكتاب والشبيحة

رأسها جلنة املتابعة العليا ،وهي الهيئة العليا

وجنح بعضها ف���ي االنتخابات من خالل تزوير

التي تتابع قضايا الفلسطينيني في إسرائيل.

إرادة الناس وش���راء الذمم ،ما ساعد في تعميق

هذه اللجن���ة قامت بأدوار مهمة خالل العقود

ظواهر الفساد واإلفساد في االنتخابات القطرية
واحمللية وغيرها .وأخير ًا مت اإلجهاز شبه النهائي

األول���ى من���ذ قيامه���ا ع���ام  ،1981وتكللت
نضاالتها في تش���كيل جسم قوي ومتماسك
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توافقي ال يستطيع أن يبادر إلى عمل وطني جدي

كل مناس���بة لتغييرها ،كم���ا أن جزء ًا كبير ًا من

ويكتفي بإدارة اللجنة ،وفي املقابل مت فصل جلنة

ه���ذه اجلمعيات أقيم مبب���ادرات أحزاب تطلعت
إل���ى أن تكون اجلمعيات ذراع��� ًا جلمع األموال

ودورها الوطني في خطوة أدت إلى تعميق مأزق

وتش���غيل فاعليه���ا في ظل تراجع االس���تعداد

العمل اجلماعي والوطني وتشتيته ،بحيث إن هذه

للعطاء املجتمعي غير املق���رون باملقابل املادي،

اللجنة ومركباته���ا احلزبية تقوم بدور ثانوي في

ومن الواضح أن بعض اجلمعيات املمولة بشكل

حالة التصدي الوطني للسياسات الرسمية جتاه

هائل تعمل كمكان تشغيل وعمل لبعض األحزاب

الفلسطينيني في إسرائيل.

ونش���يطيها "ومثقفيها" .باإلضافة إلى ذلك فإن
ج���زء ًا من هذه اجلمعيات أقيم مببادرة صناديق

الرؤساء عن جلنة املتابعة قبل تثبيت جلنة املتابعة

•الثاني  -النضال اإلعالمي واملجتمعي الذي

وفاعل�ي�ن أجانب أنتجوا ه���ذه اجلمعيات لتكون

تخوض�ه مجموعة من املثقفني والنخب،

أداة للتأثير داخل املجتمع الفلسطيني وكوسيلة

والذي يتم التعبي���ر عنه في اجلمعيات األهلية
واملؤسسات الثقافية.

"لش���راء" بعض الق���درات العربية السياس���ية

يتخذ اجلهد في هذا املضمار عدة أش���كال،

واألكادميية لتقوم بتأدية دور الوسيط مع املجتمع

أهمها تش���كيل لوبي مس���اند لعم���ل األحزاب

العربي في حاالت سياسية ممكنة.
طبع��� ًا ال ميكن هن���ا إغفال بع���ض األدوار

باملعلومات ووضع السيناريوهات املختلفة لنضال

الطالئعي���ة لهذه املؤسس���ات ف���ي توفير املعرفة

ناج���ح ،وحتى من خالل القي���ام بخطوات عينية

السياس���ية والقانونية وفي كونه���ا متثل حاملة

ضاغطة بش���كل مباشر على متخذي القرار في

لبعض حلقات النقاش الضرورية من أجل اخلروج

إسرائيل أو التوجه للمحاكم وحتى لبعض الهيئات

بسياسات مدروسة ملواجهة السلطة ،ومما ال شك

الدولية مثل هيئات تابعة لألمم املتحدة أو االحتاد

فيه أن هذه اجلمعيات وبعض املثقفني النش���طاء

األوروبي . ...

فيه���ا ،كان لهم دور مركزي في إخراج "التصور

والهيئ���ات التمثيلي���ة األخرى من خ�ل�ال رفده

أهم نقاط ضعف مؤسس���ات املجتمع املدني

املستقبلي" كتصور جماعي رسمي للجنة رؤساء

هي قيام غالبيتها بتبني أجندات ال تتعلق بتعزيز

الس���لطات احمللية وجلنة املتابعة العليا برئاسة

املجتمع وإمكاناته أو حاجاته األساس���ية ،فهذه

ش���وقي خطيب ع���ام  ،2006وه���ي بذلك قامت
بدور تاريخي غير مس���بوق بإخراجها برنامج ًا

املؤسس���ات فوقية ولم تنم من "حتت" كما يجب،

يحوي تصور ًا للمس���تقبل املنشود للفلسطينيني

بل هي باألس���اس مبادرات فوقية تدار من قبل
إدارة مغلقة ،تعمل كمجموعة مغلقة وتدعي معرفة

في إسرائيل وأشكال املواجهة املمكنة لسياسات

حاج���ات املجتمع ،وتنتج نفس���ها من جديد في

التفوق العرقي للدولة اليهودية.
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•ثالثا ً  -الحراك الش�بابي ،يجري احلديث،
مؤخ���ر ًا ،في حلقات عدي���دة عن مجموعات

لدينا واملمولة االنقضاض على إجنازات احلركات
الش���بابية وحرف برنامجه���ا والتدخل من أجل
إحداث ش���روخ داخلها ،والتي غالب��� ًا أتعبتهم

ش���بابية تتحرك في أماكن مختلفة محاولة
خلق حالة من املواجهة املباشرة مع حتديات

في محاوالت مللم���ة الصفوف بدل التفرغ للعمل

أساس���ية تواج���ه مجتمعنا ،وعلى رأس���ها

السياسي املباشر مقابل الواقع وحتدياته .أقول
هذا معتمد ًا على شهادة مباشرة من خاللها ادعت

سياس���ات الدول���ة املعادية للفلس���طينيني
عموم ًا ،وملواطني إسرائيل من بينهم ،بشكل

قي���ادات من الصف األول من قي���ادات أحزاب

خاص ،هؤالء الذين قادوا حتضيرات جبارة

وحركات رئيس���ة أمامي أن ه���ؤالء املتظاهرين
غالبيتهم من حزبه���م أو حركتهم حتديد ًا" ،هذه

خط���ة "برافر" ملصادرة أراض���ي البدو في

املق���والت غير صحيحة في غالبيتها ،وترمي إلى

النقب وتهجيره���م ،وكللوا ذلك بتظاهرة في

نسب اإلجناز الوطني العام واجلماعي إلى أحد
الفصائ���ل ،وهذا حدث ويح���دث تاريخي ًا في كل

التراجع عن خطتها.
طبع ًا ،تأث���ر هؤالء بتجربة زمالئهم في العالم

مواقع النضال ،وي���ؤدي في مرحلة متأخرة إلى

وفعالي���ات قطرية في ي���وم الغضب ملواجهة

النقب وأخرى في حيفا وأجبروا الدولة على

بداية إجهاض العمل اجلماعي.

العربي" ،الشباب ملح الربيع العربي" ،الذين رفعوا

إن املجموعات الشبابية قامت بحراكها منطلقة

العرب إلى القرن احلادي والعشرين ليتحولوا إلى

من انضباطها الوطن���ي ،ولكونها ملتزمة بهموم

أمة ناهضة وليخرجوا إلى نور القرن األخير على

ش���عبها ،وليس ألنها منتظمة ف���ي حزب معني،

الرغ���م من آالم وصع���اب التغيير وتخلف بعض

والشباب أقدموا على هذا احلراك الوطني ألنهم

النخب التي تدعو لإلبقاء على الوضع الس���ابق

يئسوا ،كما غالبية الشعوب العربية ،من األحزاب
السياس���ية املنظمة والتي تتحدث عالي ًا وال تفعل

واملريض في كل بلدان العالم العربي .وال يزالون

شيئ ًا يذكر .إنهم التيار السياسي الثالث والبديل

في غالبية أقطار العالم العربي يتعرضون حلملة
عربية وغربية تش���كك في ربيعهم وتدعي مسرعة

ال���ذي وقف بني أح���زاب الس���لطة التي تعادي

أن الوضع السابق في مصر أو سورية هو أفضل

شعوبها واألحزاب املعارضة املنخرطة في نشاط

من األوضاع احلالية ،وكأن ربيعهم هو ألجل لقمة

يومي من أجل احلصول على الش���رعية أو حتى

العيش وليس ألجل حرية ش���عوبهم مما أصابها

من أجل البقاء واحلفاظ على املواقع واإلجنازات

من استعمار داخلي.

الشخصية ،والتي تخلت عن دورها الريادي في
التغيير السياس���ي واالجتماع���ي ،كما كان من

وأول م���ا يخطر على البال هو التنبه خلطورة

املفروض أن تكون.

محاولة بعض األحزاب املنظمة والهيئات التقليدية
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ه���ذا التيار وقف ف���ي العالم العربي ،أو على

للتلخيص ،من املمكن اإلش���ارة إلى أش���كال

األقل في دول الربيع العربي والذي ال يزال ينبض

مختلفة وكثيرة ملواجهة سياس���ات السلطة جتاه
الفلس���طينيني ،إضافة لتلك الت���ي ذكرتها آنف ًا،

الداخلي���ة واخلارجية ،ليقول لألحزاب واحلركات

وه���ذا يدل على حراك سياس���ي ش���عبي جدي
مستعد ملواجهة السلطة وسياساتها ،طبع ًا هذا

لهذه الش���عوب ،أه���م من االنتماء السياس���ي

ال يلغ���ي نقاط الضعف وأهمه���ا حالة الفوضى

واحلزبي واملذهبي والديني والقبلي ،وإن الشباب

السياسية وعدم االنضباط وتراجع الثقة بقيادات

الذين يتطلعون إلى مس���تقبل أفضل ويستحقون

األح���زاب والتنظيمات السياس���ية ،وهذا يدعو

ذلك ،هم من س���وف يق���ودون عملي���ة التغيير،

برأيي إلى ضرورة الش���روع ف���ي عملية تنظيم

بجهدهم ومالهم ودمهم وحريتهم التي قد حتتجز
مرحلي��� ًا ،لكنه���م لن يرض���وا بالرضوخ األبدي

أفق���ي وعامودي ملجتمعنا ،من أجل إرجاع الثقة
باآلخر القيادي أو املشارك العادي في النضال،

لترويج األح���زاب املنظمة ألهليتها وأولويتها في

ومن أج���ل إعادة نكهة العمل الوطني كما كانت

قيادة العمل السياسي وال آللة القمع السلطوي،

في العقدين السابع والثامن من القرن املاضي،

وال لدعاي���ات األنظمة ومروج���ي أفكارها حول

وهن���ا تكمن معيقات معين���ة وفرص جدية مبنية

االستقرار املبني على القمع واإلجنازات الكاذبة.

على ارتفاع الوعي وتعاظم دور الطبقة الوسطى

وت���درك احلركات الش���بابية أن الع���داء للتحرك

وتوفر أدوات االتصال نتيجة الشبكة العنكبوتية

الش���بابي ال يأتي من جهة السلطة فقط ،لكنه قد

وشبكات االتصال االجتماعي  -ويبقى السؤال

يتمثل في محاوالت االحتواء والتصفية الداخلية،

كيف ومتى نس���تطيع استغالل كل ذلك من أجل

من قبل القوى املنظم���ة التي كان من املفروض

إح���داث تغيير ج���ذري في أمن���اط عملنا وفي

واملأم���ول أن تقود عملية االحتجاج وتخط طريق

مواجهتنا مع السياسات العنصرية التي تقودها
الدولة عمد ًا ضدنا؟.

عل���ى الرغم من العثرات ومح���اوالت اإلجهاض
والشعوب إن هناك مصالح وحاجات وإجنازات

التغيير.
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مقاالت

المصالحة :الواقع والمتوقع

عماد غياظة

*

لم يك���ن متوقع��� ًا أن يقت���رب طرفا اخلالف

فإن ضبابية املواقف في املرحلة التالية لتش���كيل
احلكومة ما زالت مسيطر ًة على املشهد الذي قد

اجلديدة من محاوالت عقد اتفاق املصاحلة ،شكل
هذا االقتراب منعرج ًا مغاير ًا ملا سبقه من جوالت

يواجه حتديات تودي به كسابقاته من احملاوالت
التي متت ،ولكن العواقب سيكون وقعها مخالف ًا

وبرعايات مختلفة لم تثمر في السابق مجهوداتها

ملا كان .وما ميكن التثبت منه دون افتراضات ،أن

كما أثمرت هذه اجلولة ،التي تتميز عن سابقاتها

احلركتني تتحمالن مسؤولية ما كان وما سيكون،

بأنها متت دون وساطة مباشرة غير فلسطينية.

دون اخل���وض في جدل نس���ب هذه املس���ؤولية

وعلى الرغم من السياقات املتداخلة التي كان

ومقاديرها ،فقياداتهما تتحمل مس���ؤولية اآلثار

له���ا دورها في جعل الطرف�ي�ن يقتربان ويقبالن

الت���ي جنمت ع���ن أخطر ما تعرض له الش���عب

الولوج في عملية سياسية كانت باكورتها االتفاق

الفلس���طيني بعد خس���ارته وطنه وتهجيره ،وما

على تش���كيل احلكومة االنتقالية ،التي ستتحمل

كان من اتفاق إال داللة على عظم تلك املسؤولية.

مسؤولية ما س���يتبعها من مراحل .وعلى الرغم

ج���اء الواقع ال���ذي متثل في إمت���ام طقوس

من هذا التوافق غير املسبوق بني طرفي اخلالف،

املصاحل���ة بني احلركتني في الثل���ث األخير من

الفلسطيني من بعضهما كما جرى في هذه اجلولة

 1محاضر في دائرة العلوم السياسية في جامعة بير زيت
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ش���هر نيس���ان  2014ليؤكد قضاي���ا عديدة مت

في س���نوات االنقسام واخلالف ،فلماذا توجهت

تداولها في الس���ابق ،لكنها كانت تفتقد للوقائع

احلركتان لتنفيذ املصاحل���ة وترجمة التفاهمات

التي تدعمها ،وما السلوك الثنائي لطرفي اخلالف

إلى واقع في ظل الواقع الس���ائد ،وهل الفرصة

في هذه اجلولة إال تكريس لسوابق سلوكهما في

الناجمة عن كمون العوامل التي عززت االنقسام
وعطلت املصاحلة ستس���تمر طوي ًال أم ستنشط

االفتراض القائل إن «استقاللية» كل منهما غير

وتعيد احلال لواقعه الذي استمر سبع سنوات.

مرحلة الصدام والنزاع و «الصراع» ،وهذا يعزز
مثبتة ،وإن احلركتني أس���يرتان لواقعهما الذاتي

ً
أوال  -واقع حركة فتح

واملوضوعي ،وتعجزان عن احلركة واتخاذ القرار

واق���ع حركة فتح الذي دفعه���ا باجتاه تنفيذ

بحرية واستقاللية تعبران من خاللهما عن طبيعة

املصاحلة يتمثل بجمل���ة من العوامل واملتغيرات

الشعب الفلسطيني وثقافته الوطنية .هذا الواقع

الت���ي واكبت رؤيتها وممارس���اتها السياس���ية

الذي حكم املش���هد السياس���ي الفلسطيني في

وبرنامجه���ا التفاوضي طويل األمد ،والذي تلقى
ضرب��� ًة موجع ًة بعد فش���ل جهود وزير اخلارجية

العقدين األخيرين قد تعجز عن حتديه أو جتاوزه
احلركت���ان ،على الرغم من االختراق األخير ،في

األميركي جون كيري ،بعد ش���هور تسعة ،وعدم

ح���ال تبدل العوامل الت���ي منحتهما القدرة على
التخل���ص جزئي ًا من القي���ود واملراكز التي تؤثر

ق���درة احلركة عل���ى تبني خي���ارات أخرى غير
املفاوض���ات ،وذل���ك إما لعدم رغبته���ا بذلك أو

عليهم���ا ،ومن اجلائز الق���ول إن جتاهل الواقع

افتقادها لرؤي���ة وبرنامج آخر .وما التوجه الذي

السائد مخالف ملنطق السياسة ،وكذلك التماثل

اتخذته بالبحث عن مسارات سياسية محدودة،

معه ومع فروضه يخالف منطق البش���ر ،خاصة

كالتوجه لألمم املتح���دة ومحاولة احلصول على

الشعوب التي تواجه اإلبادة والتغييب واالحتالل

العضوي���ة الكاملة واملراقبة إال في إطار احلفاظ

على شاكلة ما واجهه الشعب الفلسطيني.

على ماء الوجه ،وإبقاء الفرصة قائمة خليار عملية

والواق���ع أن العوامل التي عطلت «املصاحلة»
ل���م تختف كلي ًا ،ولكنها كامنة في الوقت الراهن،

التس���وية السياس���ية ،وتعطيل أو جتميد طرح
خيارات أخرى ،خاصة أنها اس���تثمرت في ذلك

ه���ذا الكمون ناجت ع���ن املتغي���رات التي وقعت

منذ مؤمتر مدريد عام  .1991وما السلطة الوطنية

في الفترة األخي���رة ،ومنها الذاتي واملوضوعي،

من وجهة نظرها سوى مشروعها املرحلي ،الذي
ميكن أن يحقق لها جزء ًا من مشروعها الوطني،

ومنها املباشر وغير املباشر ،فالطرفان ميتلكان
املوقف املتناقض الرافض لآلخر ،فكري ًا ونفسي ًا
وسياسي ًا ،ورمبا «جغرافي ًا» ،ومما سيعقد األمور
الحق ًا التناق���ض والرفض اإلداري الذي تكرس

وتسعى إلبقاء اخليارات «مفتوحة» لكن ليس في
الوق���ت احلالي ،فهي من جهة عاجزة عن حتقيق
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ما وعدت ب���ه ،وهي أيض ًا غير قادرة على تغيير

وعالقاته اإلقليمي���ة والدولية ،وقد يكون ذلك من

قواعد املواجهة أو غير راغبة بذلك.

معطالت توجه احلركة للمصاحلة قبل إنهاء هذا

واحلقيقة القائمة أن احلركة وقيادتها احلالية

امللف وحسم املعركة .ويعتقد البعض أن وزر هذه

بشكل أو بآخر تتحمل مسؤولية خسارة جزء من

اإلشكالية سيقع على عاتق رئيس اللجنة املركزية،

مش���روعها ،فسيطرة حركة حماس على القطاع

كما كان مع املسؤولية عن السماح حلركة حماس

وإخراجه من س���يطرة الس���لطة الفلس���طينية،

بخوض انتخابات ع���ام  ،2006دون التحضير
لها جيد ًا ،وكذلك املس���ؤولية عن خسارة القطاع

وانقسام إقليم «املشروع» ،وعدم توافر التواصل

على كال املتخاصمني ،ما س���يوفر حظوظ ًا أوفر

اجلغرافي بني أجزائه ،وفقدان السلطة والسيطرة

للراغبني والطامعني في رئاسة السلطة واملنظمة

علي���ه ،ال ميكنه���ا م���ن املضي ف���ي برنامجها
السياس���ي ،فلس���طيني ًا وإقليمي ًا ودولي ًا ،وحتى
مؤسس���اتي ًا ضمن املسار األخير الذي اتخذته.

وحركة فتح .ففي ظل اخلالف الداخلي الفتحاوي،

واملصاحلة تعتبر من املس���ارات التي يعتقد أنها

وضمن محاوالت االستقطاب والتحشيد؛ كان ال
بد لقيادة احلرك���ة من أن حتقق تقدم ًا في ملف

تزيل عن كاهلها املسؤولية التاريخية عن خسارة

ما ،يوازي بقدره وأهميته ما يغطي على إخفاقات

القطاع ،وه���ي تعزز حظوظها ف���ي حال تزايد

قيادة احلركة وإسقاطات املؤمتر األخير للحركة
داخلي ًا.

والسياسية ،ومنها كمتطلب االنضمام للمعاهدات

ويعتق����د صانع الق����رار الفتح����اوي والفاعلون

واملنظمات الدولية ،ومش���روعية وحدانية التمثيل

املؤث����رون ومحيطهم أن الفرص����ة مواتية إلجراء

للش���عب الفلس���طيني التي أصابها ضعف بعد

املصاحلة عل����ى قاعدة أن موازين القوى الداخلية

االنقس���ام ،لقيادة منظمة التحرير الفلس���طينية

واإلقليمية لصالح احلركة ،خالف ما كان قبل ذلك

التي تهيمن عليها منذ العام  1968حركة فتح.
وواقع احلركة احلالي داخلي ًا غير متماسك على

زمن رئيس مصر السابق محمد مرسي ،ونفوذ قطر
اإلقليمي ،وتبعات تسونامي التغييرات احلاصلة في

الرغم من الطابع الشكلي العام للجنتها املركزية،

املنطقة العربية ،والتي كانت لصالح جماعة اإلخوان

إال أن الرغبة في الوراثة والتدرج ألغلب أعضائها

املسلمني ،ما مكن حماس من حتديد سياق املشهد

متوافر ،وفي الفترة األخيرة بدأت عملية اإلقصاء

السياسي الفلسطيني بقدر جتاوز قدرة «فتح» على

والتهميش وتعديل التحالفات ،واس���تطاعت أن
تتخلص رس���مي ًا وبش���كل لم تعهده احلركة منذ

ذلك ،وأظهر حركة فتح وكأنها ال تستطيع أن حتفظ
ماء وجهها محلي ًا وإقليمي ًا ودولي ًا.

أزم���ة عام  1983من مناف���س وخصم محوري

س���يمكن تراج���ع دور اإلخوان ف���ي مصر،

كان يؤرقه���ا بقوته ونف���وذه احلركي بقطاع غزة

ومهادنة قطر للنفوذ اإلقليمي للمملكة السعودية

احلاجة أو الضغط لتجديد الش���رعيات القانونية
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واإلمارات ومصر ،وخسارة حماس لسورية بعد

مختلف فيه أكثر م���ن دوافع املصاحلة ،خاصة

موقفها من األزمة الس���ورية ،وانحس���ار التدفق

عندما حتني حلظة اس���تحقاقات هذه املصاحلة
مؤسس���اتي ًا وس���لطوي ًا ونفوذ ًا ،وهذا ما يعتقد

فتح من تعديل موازين التفاوض مع حماس ،ولعب
دور مرك���زي ومحوري ،يعيد لها حظوتها داخلي ًا

أنه ل���م يحظ بالتفحص واإلحاط���ة والتمحيص

املالي والدعم السياسي حلماس في القطاع حركة

عندما مت االنخراط بخط���وات تنفيذ املصاحلة.
وقد ثبت س���ابق ًا أن التفاهمات بني احلركتني لم

وإقليمي ًا ،ويعزز من سياقاتها الدولية ،ويظهرها

تقنع املتنفذين سلطوي ًا وإداري ًا بإمكانية احلفاظ

كمن لديه خيارات بديلة بعد فشل املفاوضات مرة
أخ���رى .على الرغم من وجود تيار داخلي يعتقد

على الس���لطة ونفوذها واملصالح الناجمة عنها،

أن قرار املباشرة بتنفيذ خطوات املصاحلة ،جاء

لذلك فشلت تلك احملاوالت ،ومن املمكن أن تكون
س���بب ًا في الفشل ،لذلك يعتقد البعض أن حركة

وأن حرك���ة فت���ح قدمت طوق جن���اة مرة أخرى

فتح تراجعت عن فكر إنهاء االنقس���ام ،واجتهت

حلم���اس ،وكان م���ن املفضل ع���دم القيام بذلك
حالي ًا ،خشية تغير العوامل التي أجبرت حماس

إلى إدارته بشكل أو بآخر.

كمخرج حلركة حماس من مأزقها الذي تعيشه،

ثانيًا  -واقع حركة حماس

على القبول بالتنفيذ ،ومن البدائل التي طرحت من
قب���ل هذا التيار ،تنفيذ خطوات املصاحلة املتفق

م���ن الواض���ح أن واقع حرك���ة حماس أثبت

عليها أينما أمكن ،ومنها جتديد شرعية النظام،

ع���دم قدرتها على املواءمة بني برنامجها ورؤيتها

وف���ق آلي���ات انتخابية تعزز م���ن أزمة حماس،

الفكرية النظرية وممارس���تها في إدارة الش���أن

وتظهرها كمعطل ورافض للمصاحلة ،خاصة أن

الع���ام في عال���م متغير ،وواقع صع���ب لم تكن
قادرة فيه ،أيض ًا ،على املواجهة واالستمرار دون

إجراءات إخراج امتداداتها التنظيمية من املشهد
السياس���ي ف���ي البلدان العربي���ة حتقق جناح ًا

تدفق متواصل ومنتظم ملتطلبات بقائها كس���لطة

ملحوظ ًا ،كون حركة فتح ستتحمل مسؤولية قطاع
غزة وتبعاته مالي ًا ومطلبي ًا.

تتحمل مسؤولية إدارة املنطقة التي أخضعتها لها
بسكانها ومتطلباتها احلياتية اليومية ،وإداراتها
املؤسس���اتية واخلدماتي���ة بعيد ًا ع���ن برامجها

مما ال ش���ك في���ه أن حلركة فت���ح اعتباراتها
الداخلي���ة واخلارجي���ة التي دفعته���ا للولوج في

ووس���ائلها احلزبية التي ال تتالءم ومنطق احلكم

تنفي���ذ خط���وات املصاحل���ة ،وعل���ى الرغم من

والسلطة التي لها مفهومها املغاير .هذه احلركة

االخت�ل�اف في حتديد أي منه���ا الدافع الرئيس

الفتية ببعدها الفلس���طيني والتي احتلت واجهة

لذل���ك ،فالفرق ب�ي�ن الرغبة باملصاحل���ة والقبول

املشهد السياس���ي الفلسطيني في فترة قياسية

بنتائجها وإسقاطاتها ومصالح احلركة وقيادتها

مقارنة مع نظيراته���ا املرتبطة بجماعة اإلخوان
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املس���لمني في البلدان العربية واإلس�ل�امية ،وما

حكومة م���ن قبلها وحلفائه���ا مفاجئ ًا ،وبخالف

نتائ���ج االنتخابات التي ج���رت في العام 2006

م���ا توقعته الق���وى األخ���رى والتي ل���م تتوقع
أيض ًا احتمالية اخلس���ارة أم���ام حركة حماس،

في فلسطني ومشاركتها فيها بعد مقاطعة سابقة

خاصة حركة فت���ح التي راهنت على الفوز أو ًال،

وحترمي االنتخابات التي جرت في العام ،1996
إال حصادها الوفير من مشاركتها األولى ،دون

وعلى تعزيز موقفه���ا الداخلي واخلارجي ملجرد

عناء السنني أو الدخول في حتالفات كما كان مع

مش���اركة حركة حماس ،ودفع حماس لالقتراب

اإلخوان املسلمني في البلدان األخرى.

من برنامجها السياس���ي من خ�ل�ال االنخراط

جت���اوز الواقع الذي أفرزت���ه انتخابات العام

مبؤسس���ات السلطة التي كانت قبل زمن قصير

 2006ما توقعته احلركة نفس���ها ،وما افترضه

مش���روع تنازل عن احلقوق الوطنية الفلسطينية
من وجهة نظر حركة حماس .لذلك لم يكن مفاجئ ًا

السياس���ي الفلس���طيني ،وبنية احلركة الوطنية

م���ا قامت به حركة حم���اس للمدرك لطبيعة هذه

الفلس���طينية ،التي انطلقت من���ذ العام ،1964

احلركة ،وانقضاضها على احلكم في قطاع غزة،

حتى قيام الس���لطة الوطنية  ،1994على الرغم

و»تطهير» املؤسس���ة الس���لطوية فيه من أعضاء

م���ن انخراطها غير املبكر ف���ي املقاومة العلنية

منظمة التحرير وحركة فتح ومناصريهما ،وخلقها
واقع ًا جديد ًا لم تشهده القضية الفلسطينية منذ

اآلخ���رون لها ،ش���كل نقطة حتول في املش���هد

واملباش���رة لالحت�ل�ال ،كباقي أطي���اف احلركة

س���نوات ما قبل النكبة ،يهدد فعلي ًا مش���روعية

الوطنية الفلس���طينية التي انخرطت غالبيتها في
اإلطار اجلبهوي العام واملتمثل في منظمة التحرير

منظمة التحرير الفلس���طينية ووحدانية متثيلها،

الفلس���طينية ،غير املعترف فيها من قبل مرجعية

ومستقبل السلطة الفلسطينية التي هي مشروع

حرك���ة حماس كممثل ش���رعي ووحيد للش���عب

حركة فتح ومرتكز أساسي لبرنامجها السياسي،

الفلسطيني .وبداياتها الفعلية واملباشرة وبخالف

في ظل غياب القائد املؤسس ،وترهل مؤسسات

أغلب مكونات احلركة الوطنية كانت داخل الوطن
ولي���س خارج���ه ،معتمدة الع���ام  1987تاريخ ًا

منظمة التحرير وتراجعها أمام السلطة الوطنية
ومؤسساتها ،وجمود عملية التسوية السياسية،

النطالقته���ا كحركة إس�ل�امية فلس���طينية متثل

والواق���ع اإلقليمي الذي ب���دأ يتجه نحو تغيرات

التنظي���م العام لإلخوان ،على الرغم من وجودها

مختلفة ف���ي ظل إدارة أميركي���ة للنظام الدولي
خول���ت دو ًال جدي���د ًة إدارة اإلقلي���م مثل قطر،

واخليرية والتعبوية منذ زمن بعيد في فلسطني.
ل���م يكن ق���رار احلرك���ة  -بع���د فوزها في

وتركي���ا التي يحكمه���ا اإلس�ل�اميون ،ودخول
املنطقة العربية مرحل���ة االهتزازات بدء ًا بتونس

االنتخابات التش���ريعية عام  - 2006تش���كيل

ومصر وليبيا والبحرين ومن ثم سورية بعد العام

الدائم وممارستها نشاطاتها التنظيمية والدعوية
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 ،2010والتزامن املتقارب مبواجهتني مباشرتني

منذ س���نوات طويلة ،وبقي ه���ذا احلال واملوقف

بني حركة حماس الت���ي حتكم قطاع غزة ودولة

حت���ى ب���دأت تظهر ف���ي األفق مواق���ف جديدة

االحتالل الصهيوني ( )2012 - 2008كل ذلك
عزز مكانة احلركة ودورها محلي ًا وإقليمي ًا ودولي ًا،

كانت أهمها خس���ارة اإلخوان احلكم في مصر،
واملواجهة املباش���رة بني حركة حماس واحلكام

في ظل جمود عملية التسوية السلمية ،وهامشيتها

اجلدد في مص���ر ،ومحاولة اململكة الس���عودية

اإلقليمي���ة والدولية ،ما مك���ن احلركة من جتاوز

اس���تعادة مكانتها ودورها في املنطقة ودخولها

العديد من املعطالت التي كانت حتد من منافسة

مبواجهة مع قطر متحالفة مع اإلمارات والكويت،
وتع ّقد امللف الس���وري ،وقدرة إيران على جتاوز

حصادها الش���رعية االنتخابي���ة بانتخابات عام

الضغوط الغربية ،وقدرة الرئيس الفلسطيني على

 ،2006وحس���مها الواقع السلطوي في القطاع

التوجه ملؤسسات األمم املتحدة وحتقيقه إجنازات
خارجية عززت من مكانته داخلي ًا ،واس���تعادت

منظمة التحرير الفلس���طينية وحركة فتح .فبعد

 ،2007وحرب���ي عام  2008و 2012التي كانت
مبثابة اجلسر الذي تالقى مع التغيرات في أنظمة

مكانته إقليمي��� ًا وخارجي ًا .وقد يكون للتحديثات

احلك���م في كل من تون���س ومصر وليبيا لصالح

الت���ي تبنتها دولة قطر في سياس���تها اخلارجية

اإلسالميني واإلخوان ،واستمرار حكم اإلسالميني

واإلقليمية ،وبنظامها السياس���ي احلاكم ،وعدم

ف���ي تركيا ،ودور قط���ر املنافس والوكيل املعتمد

قدرة إس�ل�اميي تركيا على القيام بالدور نفس���ه
سابق ًا بعد أحداث تركيا الداخلية ،وتراجع مكانة

املشهد السياسي الفلسطيني والتحكم مبساره

اإلخ���وان في تونس وليبيا وس���ورية ،واحلصار

بالدعم املباشر من احللفاء والوكالء في املنطقة،

املالي والعس���كري لقطاع غزة ،وتدمير الشريان

حت���ى أنها تخلت عن حليفيها الرئيس�ي�ن إيران

الذي يزود قطاع غزة باحلياة عبر مصر.

اجلديد في املنطقة ،كل ذلك مكنها من الهيمنة على

واجهت حركة حماس متغيرات جديدة داخلي ًا
ومحلي ًا ،فمن جهة لم تستطع أن حتقق تغييرات

وسورية في ظل التحوالت اجلديدة.
عزز هذا الواق���ع داخلها التوجهات الرافضة
للمصاحل���ة ،بل وزاد من فرصها التفاوضية مع

عل���ى األرض في األماكن التي تديرها الس���لطة

«فتح» والسلطة ،بل طالبت بتمثيل رسمي للشعب

الفلس���طينية ،فعناصرها ومؤيدوه���ا وتنظيمها

الفلسطيني في احملافل العربية واإلسالمية وحتى

يتعرض���ون ملالحق���ات ومضايقات مس���تمرة،

الدولية ومارست ذلك ،وما كان في القمة العربية

وبرنامجها املقاوم يواج���ه حتديات وجودها في

عام  2013في قطر إال منوذج لس���لوك حماس

السلطة ،وشح املوارد التي متد سلطتها باحلياة،

وحلفائها في مرحلة املتغيرات اإلقليمية ومحاولة

وزيادة التذمر الشعبي من سياساتها وقيودها.

حتقي���ق ما كانت تس���عى حركة حماس لتحقيقه

غي���ر واقع احلرك���ة في املرحلة التي س���بقت
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االتفاق على تنفيذ املصاحلة في موازين القوة بينها

بالتعددي���ة واالخت�ل�اف في الوس���ائل ،لكنها ال

وبني حركة فتح ،خاصة بعد التحكم من قبل دول

تتعاطى مع االختالف ف���ي األهداف والغايات،

املنطق���ة باحلرب الباردة التي كانت بينها ،والذي

إال باملساحة الناجتة عن األيديولوجيات واملذاهب

اتف���ق فيه بوثيقة الرياض الت���ي اعتبرت خارطة

اخلاص���ة ،والت���ي ال جترم غيره���ا أو تنفيها أو

الطريق اجلديدة حلل إش���كالية العالقات العربية

تالحقه���ا ،حت���ى ال تواجه باملوقف نفس���ه من

العربية ،وتراجع قطر عن سياس���اتها التي كانت
سبب ًا في توتير العالقات مع السعودية واإلمارات

مثيالتها.
وتق���دمي الرئيس عل���ى الثانوي في املصاحلة،

ودول اخللي���ج ،ومصر بحكامها اجلدد .فلم يتبق
حلركة حماس بعد أن دفعت ثمن ًا باهظ ًا ملواقفها

فالشعب الفلسطيني ومصلحته الوطنية من املتوقع
أن تقدم على حس���اب مصالح القوى السياسية

وسياس���اتها اإلقليمية ،والتي لم تتعظ من جتربة
احلركات الفلسطينية س���ابق ًا ،كالقوى اليسارية

وتواصله���ا أهم م���ن وزارة الداخلية وأجهزتها،

والقومي���ة ،وقد تكون اقتربت م���ن موقف «فتح»

ووزارة اخلارجية واألوقاف ،ونفوذ من يس���يطر

بهذا اخلصوص عندم���ا اختارت قيادتها العودة

عليها أو من يديرها ،ونظام سياسي مرن ،ال يجير
لصالح من يتحكم فيه حالي ًا ،بل يعبر مبرونته عن

التغيرات العربية وجتاذباتها ،فحركة حماس اليوم

حقوق املواطنني والواجبات املطلوبة منهم .وأن يتم

ال تس���تطيع أن تتح���رك س���وى بهامش محدود
إقليمي ًا ،فقد خس���رت «مح���ور املقاومة ،وضحى

الفصل بني السلطة وإدارة الشأن العام والفصائل
والقوى السياسية ،تنظيمي ًا وإداري ًا وسياسي ًا ،إال

فيها محور املس���اومة» ،وجماعتها األم تتعرض
ألخط���ر موقف لها تاريخي ًا ،مصر ودول اخلليج،

مبقدار ما متنحه الش���رعية القانونية والسياسية

املهيمنة واملتنفذة ،ووحدته السياسية واجلغرافية

للوطن وضمن شروط أوسلو ،على أن تبقى أسيرة

املمنوحة لها من قبل الشعب ،وبرامج مواجهة مع
االحت�ل�ال حتد من مخاطر املرحلة القائمة محلي ًا

وحتتل هامشها اجلماعات اإلسالمية املتشددة،

وإقليمي ًا ودولي ًا ،وتعطل برامج االحتالل وسياساته

«فال حرام مع ضرورة ،وال واجب مع العجز».

التي ل���م تبق خليار الدولت�ي�ن إمكانية للتحقيق،

***

وغيرها من متطلبات اإلدارة املقبولة ضمن الواقع

ثالثًا  -المتوقع من المصالحة
املتوقع فلسطيني ًا ،ترس���يخ الوحدة الوطنية،

املعاش للمؤسسات السياسية واخلدماتية املوحدة
حقيقة ،وليس محاصصة.

التي غابت عن احلركة الوطنية الفلس���طينية منذ

واملتوقع ،أال نتدخل في شؤون الدول األخرى،

سنوات طويلة ،هذه الوحدة مبفهومها اجلبهوي،

حتى ال منكنها من التدخل في شؤوننا الفلسطينية،

وليس مبفاهيمها احلزبية اجلامدة ،والتي تسمح
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الوطنية ،وأن نعمل على توظيف عالقاتنا اإلقليمية

واملتوقع عربي ًا ،أال نتدخل في ش���ؤونهم وأال

والدولية لصالح قضيتنا ،وليس لصالح قضايانا
الفئوية ،وأن يكون متثيلنا موحد ًا ،ال تشكيك فيه

نتخذ مواقف وسياس���ات تخ���ل مبوازين القوى
التي حتك���م عالقاتهم ببع���ض ،وأال نكون أداة

أو جتاوز له أو إضعاف ًا له ،حلني اختيار متوافق

في ي���د أحدهم وفي مواجهة اآلخر ،أو أن نعزز

علي���ه لهيكل هذا التمثيل وش���كله الذي يجب أال

مكانة طرف من خارج النظام على حس���اب من

يتجاوز منظمة التحرير الفلس���طينية حتى نحقق

هم فيه ،حتى تنتهي حالة الفوضى التي تس���ود

ما ميكننا من اختيار ما ال ميس شرعية التمثيل،

املنطقة ،وكذل���ك أن ندخل املنطقة مبواجهة غير

وذل���ك بالدولة التي تتحمل مس���ؤولية مواطنيها

مح���دودة م���ع دولة االحتالل ،فه���ي ال جتد في
أجنداته���ا مكان ًا لذلك ،وغير مس���تعدة للدخول

العم���ل احلزبي والسياس���ي الفئوي ،واملتغيرات

مبواجهة مع الواليات املتحدة بسبب ذلك .والدول

اإلقليمي���ة والدولي���ة العاصفة وغير املس���تقرة،

العربي���ة تتوقع من املصاحل���ة أن تؤدي لتحييد
امللف الفلسطيني مرحلي ًا ،حتى تتفرغ ملشاكلها

دائمة لعدم زج أبناء شعبنا في الشتات واملهجر

الداخلية واإلقليمية والدولية ،خاصة دول اخلليج
التي تهيمن حالي ًا على النظام العربي ،وتعتبر أن

وش���عبها أينما وجد ،وأال نخضع ذلك لتجاذبات

فاس���تقاللية القرار الوطني الفلسطيني ضمانة
في مآس جديدة قد تفوق مأساة التهجير األولى.
واملتوقع أن ننظر للعالم نظر ًة تختلف عما كان

مواجهة اخلطر اإليراني والدور التركي والتنافس

منذ نهاية احلرب الباردة ،وأال نستجدي املواقف

الداخلي وتثبيت استقرار أنظمتها أكثر أهمية من

من القوى التي ال ميكن أن تس���لم بحق ش���عبنا

القضية الفلسطينية ومناكفة أقطابها الداخليني.

بتقري���ر املصير ،وأن نخاطب العالم مبصاحله ال

وخاصة دولة مصر التي من وجهة نظرها عانت

بأخالقه وش���عاراته ،فاحلياة تتجاوز املفاوضات

من سيطرة حركة حماس على القطاع ،األمر الذي
تعتبره الدوائر األمنية فيها تهديد ًا لألمن القومي

وال تختزل باحلربة ،فالش���عب الفلس���طيني قوته

املصري ،وجل ما تعانيه أمني ًا مرتبط بش���كل أو

بيدي���ه وعقله ،وعدالة قضيته وحضارية أس���اليبه
ومنطقه ،وعدم استسالمه وتسليمه بالواقع القائم

بآخر بس���لطة حماس ودعمها جلماعة اإلخوان

على موازين القوة الدولية غير املواتية .فماء احلياة

واجلماعات املسلحة املصرية وغيرها ضد أمنها

للمحت���ل ،ليس ضعفن���ا فقط ،أو مع���اداة القوة

ومصاحله���ا الداخلية ،وهي تتوقع من املصاحلة

املهيمنة عل���ى النظام الدولي حلقوقنا ،بل س���وء
تقديرن���ا وإدارتنا لهذا الص���راع ،وتخبطنا وعلة

أن حت ّي���د حركة حماس حتى تتمكن من وضعها

الداخل���ي ومن ثم تتفرغ لهذا امللف الذي يؤرقها

رؤيتنا ووعينا للمتغيرات القائمة ،وفقداننا البصيرة

ويهدد حدودها الغربية.
واحملتل يتوق���ع من املصاحل���ة ،املبرر لعدم

العقلية القائمة على املعرفة والوعي والعلم.
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االس���تمرار باملس���رحية التفاوضية أو االلتزام

التخل����ص من����ه إال بعملية جراحي����ة مؤملة ،في

باستحقاقاتها الهامشية ،ويعيد مكانتها ودورها

مرحلته����ا النهائي����ة يتطلب التخل����ص من كافة

ككيان مس���تهدف م���ن قبل الفلس���طينيني غير

ممكنات احلياة لها ،فأطراف اخلالف يعتقدون

الراغبني بالسالم ،ومواجهة استحقاقات انضمام

أن ذلك متمثل في االحتالل والتدخالت اخلارجية

فلس���طني لبعض االتفاقي���ات الدولية واملنظمات

واملراهنات الساذجة للطرف اآلخر ،أما البعض

الدولية ،واحلفاظ على تركيبة حكومتها اليمينية،

فيعتقد أن احلركة الوطنية الفلس����طينية وصلت

واالستمرار في خططها وبرامجها االستيطانية

مرحلة بحاجة لتغير بنيتها وتركيبتها وبرامجها،

التهويدية وحصارها للش���عب الفلسطيني ،وهي

وه����ذا ميكن الش����عب الفلس����طيني من جتاوز

تراهن على قدرتها الواقعية وبالتوقيت املناس���ب

مع����ززات االنقس����ام ،ويهيئ لواق����ع قادر على

على إفشال هذه املصاحلة .فوجود االحتالل بحد

إعادة االعتبار للقضية الفلس����طينية ومكانتها
فلسطيني ًا وعربي ًا ودولي ًا ،وقد يكون غير متوافر

ذاته ماء احلياة لالنقسام ،وهي تتوقع أن مصالح

حالي ًا مما يبقي املصاحلة رهان ًا غير مضمون.

األطراف الفلس���طينية املختلفة من السهل نفخ
احلياة فيها ،طاملا تتحكم بكافة ش���ؤون الشعب

ويكون اخليار إدارة األزمة التي تتوافق أكثر مع
أطراف اخلالف واملس����تفيدين من بقائه محلي ًا

ودولي ًا ،فش���بكة العالقات املصلحية التي خلقت

في عني العاصفة ميكن إفش����الها بسهولة طاملا

على مدار الس���نوات العشرين املاضية ،وقدرتها

أن املصالح تتغلب على مصلحة الشعب والقضية

كدولة احتالل على اس���تخدام ذلك واس���تنزاف

الفلس����طينية ،وطاملا بقي املش����هد السياس����ي

الشريك الواهن مبوجبها يحقق لها ما تريد.
قد يعتبر البعض أن املصاحلة الفلس����طينية

والوطن����ي الفلس����طيني يدار ويوج����ه وفق هذه
املصالح ،بعيد ًا عن الرؤية الشاملة واملوضوعية

انتقل����ت من محلة اإلش����باع البنيوي والوظيفي

لطاب����ع الص����راع وإش����كالياته ومحدداته مع

إل����ى مرحلة التكريس الواقع����ي ،الذي ال ميكن

االحتالل.

الفلس���طيني ،وال تتوقع أن تعاقب على ذلك ،وقد
تتماهى بذلك ومصالح البعض فلسطيني ًا وإقليمي ًا
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وإقليمي ًا ودولي ًا ،وبذلك ستكون املصاحلة دائم ًا
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ندوة

«ماهية» المصالحة المنجزة ،وأسئلة ما بعدها

أجرى الندوة :د .عاطف أبو سيف
المشاركون:

أطلق على زيارة الوفد الرئاسي إلى قطاع غزة
«الفرصة األخيرة» التي كان يجب على «حماس»

•عزام األحمد ،عضو اللجن���ة المركزية لحركة
فتح ،ومسؤول ملف العالقات الوطنية .

التقاطه���ا حتى ينطلق قط���ار املصاحلة املتعثر
وينتهي االنقس���ام الذي أتى على قوة الش���عب

•الدكتور موس���ى أبو م���رزوق ،عضو المكتب
السياس���ي لحرك���ة حماس ،ومس���ؤول ملف
المصالحة

الفلسطيني ووحدته ونضاله.
بدا األمر غريب ًا لكنه ممكن ،غير ُمص َّدق لكنه

حص���ل؛ إذ إن األطراف اتفقت على تنفيذ اتفاق

•خالد البطش ،عضو القيادة السياسية لحركة
الجهاد اإلسالمي ،ومس���ؤول ملف العالقات
الوطنية

القاه���رة والب���دء الفوري في إجراءات تش���كيل
حكومة التوافق .وأمام عدس���ات التلفاز ووسط

•كايد الغول ،عضو المكتب السياسي للجبهة
الشعبية ،ومسؤول اإلعالم .

تصفي���ق املدعوين جرت مصافح���ات وعناقات
دافئة ،ومت تبادل كلمات املجاملة واالبتس���امات

•ناص���ر أبو ناص���ر ،عضو المكتب السياس���ي
للجبه���ة الديمقراطية ،ومس���ؤول العالقات
الوطنية

العريضة.
ما الذي مت االتفاق عليه؟ يبدو أن جل احلديث
دار حول تنفيذ م���ا مت االتفاق عليه في القاهرة
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املؤك���د أن ثم���ة انعطافة تاريخي���ة في تطور

في الس���ابق ،وأن ما مت التوقي���ع عليه في غزة
ليس إال اتفاق ًا إجرائي ًا حول س���بل تنفيذ اتفاق

النظام السياس���ي الفلس���طيني وبل���ورة طريق

القاهرة ،مبعنى وضع جديد للتواريخ واخلطوات

املش���روع الوطني ،تتمثل في حلظة الوفاق التي

التنفيذي���ة .فاحلكومة ستش���كل كما مت االتفاق

ق���د تؤدي إلى دخ���ول «حماس» و «اجلهاد» إلى

خالل مهلة خمسة أس���ابيع مبشاورة الطرفني،

الوطن املعنوي للفلسطينيني ،أي منظمة التحرير.

وقد مت ذلك ،ومت تكليف رئيس الوزراء الس���ابق

ما هو كنه هذا املستقبل؟ وما هي رؤية التنظيمات

رامي احلمد الله رئاسة الوزراء ،وأدت احلكومة

الكبرى للنظام السياس���ي الفلسطيني؟ وإلى أي

اليمني أمام الرئيس محمود عباس إما مباشرة أو

مدى ميكن للفلسطينيني أن يواصلوا نضالهم في

عبر الفيديوكونفرنس بسبب منع إسرائيل وزراء

بن���اء نظام جمعي ووحدوي؟ وهل ما مت هو أول

من غزة من الس���فر إلى الضفة الغربية ،بيد أن

الطريق أم نهاية الصراع؟ أسئلة حتاول سياسات

األزم���ات الكبرى يقال إنه���ا لم حتل ،فموضوع

أن تق���رأ فيها أفق املس���تقبل كم���ا تفهمه هذه
التنظيم���ات ،قافز ًة بذلك عن النقاش اآلني حول

األم���ن ترك كما هو بحي���ث يبقى األمن في غزة
بعيد ًا عن س���يطرة وزي���ر الداخلية اجلديد الذي
يتولي مهمته رئيس الوزراء لصعوبة االتفاق على
شخص يتولى املهمة.

الوزي���ر الفالني أو الوكيل العالني ،إذ إن جوهر
املستقبل ليس في االتفاق بل فيما يؤسس له.
لذا وخروج ًا عن مألوفها ،فإن سياسات تقدم

وظهر أول عي���وب االتفاق من خالل ما عرف

وجهة نظر التنظيمات املختلفة ك ًال على حدة حتى

بأزمة البنوك ،حيث قامت شرطة «حماس» مبنع

ال تتحول املواقف إلى جدل ونقاش ووجهات نظر
متنافرة .حتاور سياسات على حدة ك ًال من:

موظفي السلطة من استالم رواتبهم ألن حكومة
الوفاق لم تدفع ملوظفي حكومة حماس السابقني
رواتبه���م .وهنا ظهر اخلالف مرة أخرى .وكادت
األمور تنفجر ،حيث إن ما حدث يعيد الس���ؤال
احلقيق���ي إلى الواجهة :هل م���ا حدث هو فع ًال
مصاحلة أم جتميل للواقع.
إضافة إلى ذلك ،ف���إن جل الفصائل الكبرى
األخرى لم تشارك في تفاصيل االتفاق ،واحلديث
يدور عن اجلهاد اإلس�ل�امي واجلبهة الش���عبية
واجلبهة الدميقراطية .وهذه تنظيمات س���اهمت
بفعالية في جوالت املصاحلة السابقة.
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ع��زام األحم��د ،عض��و اللجنة المركزي��ة لحركة
فتح ،ومسؤول ملف العالقات الوطنية فيها
•سياسات :نريد أن نتحدث عن فلسطني ما بعد
املصاحلة ،في ظل النظام السياسي مستقب ًال
ودخول «حماس» إلى النظام السياسي وشكل
هذا النظام مس���تقب ًال ،أو ًال م���ا الذي جعل
املصاحلة ممكنة؟
 بالنس���بة إلى «حماس» ،فقد أصبحت جزء ًامن النظام السياس���ي منذ أن شاركت في
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حصلت بع���د ثورة « 30يوني���و» في مصر
وجن���اح خارطة طريق املس���تقبل املصرية
وإنه���اء حكم اإلخوان املس���لمني في مصر
ترك���ت أث���ر ًا كبي���ر ًا في تغيي���ر األوضاع
وانعكاس ذلك على الوضع في غزة في ظل
تصاعد عمليات اجليش املصري في مالحقة
اإلخوان املسلمني وحلفائهم من التنظيمات
الس���لفية وحماس سواء داخل مصر أو في
شمال سيناء ،وهدم األنفاق مع قطاع غزة
وتشديد اإلجراءات املصرية على معبر رفح،
وما نت���ج عن ذلك من أوض���اع اقتصادية

انتخابات املجلس التش���ريعي عام ،2006
وش���كلت حكومة بعد ذلك ،ثم ترأس���ت بعد
اتفاق مكة حكومة الوحدة الوطنية ،غير أنها
فهمت األمور بش���كل خاطئ ،وكأن فوزها
بأغلبية أعضاء املجلس التشريعي يبيح لها
السيطرة على النظام السياسي الفلسطيني
بكامله.
وعل���ى الرغم من االنقس���ام ال���ذي قادته
«حم���اس» والذي فصلت من خالله غزة عن
الضفة من خالل تشكيل ما عرف باحلكومة
املقالة ،فإنها فشلت في ترسيخ هذا االنقسام

وحرية التحرك بالنسبة لـ «حماس» وقيادتها،
كما أن املتغيرات التي حصلت على الصعيد
اإلقليم���ي تركت أث���ر ًا كبي���ر ًا على خارطة
التحالفات والعالقات في املنطقة ،وكل هذا
هي���أ الظروف من أجل ب���دء تنفيذ خطوات
ً
طوي�ل�ا ،وأصبحت
االنقس���ام التي تعطلت
األجواء أكثر مناسبة للبدء في تنفيذ اتفاق
املصاحلة املعروف بالورقة املصرية.

في عقول أبناء الشعب الفلسطيني والعالم،
مع أن إس���رائيل وحكومتها اليمينية بقيادة
نتنياهو استغلت ذلك واستخدمته ورقة لتبرير
تهربه���ا من عملية الس�ل�ام وتنفيذ قرارات
الشرعية الدولية حتت شعار أبو مازن ميثل
من؟ غزة أم الضفة؟ بل إن الرئيس األميركي
باراك أوباما استفسر من الرئيس أبو مازن
أثناء زيارته إلى رام الله  :ماذا ستفعل في

•سياسات :كأحد مهندسي هذه املصاحلة ،إلي
أي مدى ميكن لهذه املصاحلة أن تس���تمر؟
هن���اك أناس متش���ائمون يقول���ون إن هذه
غيمة صيف س���تنجلي ،هذا صوت املواطن،
الفصائل تقول إن املصاحلة اتفاق محاصصة
بني «فتح» و «حماس» وإعادة إنتاج االنقسام
على شكل وحدة أو إدارة لهذا االنقسام.

غزة إذا ما سارت أمور عملية املفاوضات؟
هذه التساؤالت واالستغالالت السياسية من
أهم دوافع القيادة الفلس���طينية إلى إنهاء
االنقس���ام باعتبار ذل���ك مصلحة وضرورة
وواجب ًا وطني ًا بعيد ًا عن أي عوامل تكتيكية،
ذل���ك أن إنهاء االحتالل ال ميكن أن يتحقق
دون إنهاء االنقسام.
ه���ذا من جانب ،أما م���ن جانب «حماس»،
فإنن���ي أعتق���د أن املتغي���رات الهائلة التي

 املصاحل���ة حصلت ي���وم  2011/5/4عندتوقي���ع اتف���اق القاهرة ،لك���ن عملية إنهاء
االنقس���ام استمرت حتى تش���كيل حكومة
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التوافق .االنقسام انتهى قانوني ًا ولن تكون
هناك عودة للوراء ،ال مجال لتشكيل حكومة
مقالة أو غير ذلك!!
أما معاجلة آثار االنقس���ام من خالل تنفيذ
بنود الورقة املصرية فيحتاج إلى وقت ،رمبا
لسنوات ولن يتم بضغطة زر ،أما احلديث عن
امكانية العودة للوراء والتبشير بامكانية عدم
النج���اح ،وغير ذلك فيعبر عن رغبات كامنة
ف���ي عقول مطلقيها ،لم أس���مع أي فصيل
قال بعد تش���كيل احلكومة إنها محاصصة،
اجلميع أعلن تأييده لها.

•سياس���ات :نقفز إلي املرب���ع الثاني في هذا
احلوار ،ما هو مكون وشكل النظام السياسي
ال���ذي نتوقعه بعد إمت���ام املصاحلة؟ والذي
ترغب به «حماس» صراحة.
 باختصار ،النظام السياسي لن يتبلور بهذهالطريقة ،وإمنا عبر األطر الش���رعية التابعة
ملنظمة التحرير الفلسطينية ،صاحبة الوالية
على السلطة الوطنية وعلى الدولة الفلسطينية
حتت االحتالل.
•سياس���ات :هناك حديث ايضا عن برنامج
وطني فلس���طيني جامع ما ،هي مالمح هذا
البرنامج؟ هل يكون على أساس وثيقة الوفاق
الوطني؟
 وثيق���ة الوف���اق الوطني أكدت عل���ى الدولةبح���دود الرابع من حزي���ران  1967وعلى
أن املفاوض���ات من ش���أن منظمة التحرير
الفلس���طينية ورئيسها وعلى مبادرة السالم
العدد (2014 )28

العربية.

•سياسات :لدينا مشكلة في البرنامج السياسي
الوطني اآلن ،زمان كان هناك هدف كلي جامع
شامل من بداية مشروع منظمة التحرير في
الس���تينيات ،اآلن هناك اختالف في البرامج
بش���كل واضح وعدم اتفاق عليه واملؤسس���ة
ه���ي تعبير عن هذه البرامج أو هي تس���عى
لتحقيقها ،نحن كفلسطينيني في معضلة ،ال
برنامجنا السياسي ،مبعنى التفاوضي حتى
الذه���اب إلى األمم املتحدة له حدود ،وأخذنا
«دولة مراقب» ،وحتى الذهاب إلى املؤسسات
الدولية سيواجه بعقبات ،والشيء نفسه فيما
يتعلق باملقاومة رغم االنتصارات التي حققت
هنا أو هناك الس���يما الع���دوان األخير على
غزة ،هل حالة الوحدة وجتسيدها من املمكن
أن تعكس مرحلة جدي���دة في تطوير أدوات
النضال السياسي الفلسطيني؟
 البرنامج السياس���ي ال���ذي يحركنا ونعملعل���ى حتقيقه هو برنامج العام  1988الذي
أقره املجلس الوطني بإقامة دولة فلسطينية
مس���تقلة على األراضي احملتلة على حدود
 4حزي���ران عام  1967والقدس الش���رقية
عاصمتها وحل قضية الالجئني على أساس
قرار  ..194أين الضبابية في ذلك؟ واملقاومة
كلمة واس���عة ،إذا كان املقص���ود املقاومة
املس���لحة فإن الكل الفلسطيني مجمع على
الهدن���ة والتهدئ���ة ،أما املقاومة الش���عبية
والسياسية فشيء آخر.
•سياسات :هناك من يقول إن األسئلة الصعبة
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ل���م تأت بع���د ،وإن طرف���ي املصاحلة عليهم
مواجهة أسئلة أكثر تعقيد ًا في املستقبل.
 أصعب األس���ئلة متت اإلجاب���ة عنها ،وهيتش���كيل حكوم���ة التوافق الوطن���ي ،ومهما
كانت تعقيدات األس���ئلة األخ���رى عن آثار
االنقسام س���واء حول املوظفني أو األمن أو
غيرهما فم���ن واجبنا اإلجابة عنها ،وإيجاد
احلل���ول لها وفق القوانني واألنظمة املعمول
بها في الس���لطة الوطنية ،واملصاحلة لم تتم
بني طرفني ،فالقوى الفلس���طينية كافة وقعت
عليها ،فلماذا اإلصرار على طرفي األزمة ؟!!.
•سياس���ات :الس���ؤال األخير ،هن���اك دائم ًا
اتهام لـ«فتح» و«حماس» بأنهما تتقاس���مان
كل ش���يء ،لذلك تنحت اجله���اد واجلبهتان
الش���عبية والدميقراطية جانب ًا ،وقد واجهتهم
بهذه األسئلة في لقاءات مختلفة ،هل النظام
السياس���ي القادم هو نظام محاصصة بني
«فتح» و «حماس»؟
 النظ���ام السياس���ي لن يكون ل���ـ «فتح» أو«حماس» أو «الش���عبية» أو «الدميقراطية»
أو حل���زب الش���عب ...وإمن���ا نظ���ام للكل
الفلسطيني ،هذا واضح وأكيد.
•سياسات :كيف تبدو فلسطني بعد املصاحلة؟
كل فلسطني وليس غزة والضفة.
 أعتق���د أن الكل الفلس���طيني ف���ي الداخلواخل���ارج والش���تات رحب وتغن���ى بإنهاء
االنقس���ام وبدء خطواته العملية ،ألنه يرغب
في إنهاء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية

املس���تقلة وعاصمتها القدس الشرقية وحل
قضية الالجئني وفق قرارات الشرعية وحل
قضية الالجئني وفق قرارات الشرعية الدولية
وفق القرار  194وحتم ًا فلس���طني أصبحت
أجمل في ظل طي صفحة االنقسام السوداء.
***

الدكتور موسى أبو مرزوق ،عضو
المكتب السياسي لحركة حماس،
ومسؤول ملف المصالحة
•سياسات :نريد أن نتحدث عن فلسطني ما بعد
املصاحلة ،في ظل النظام السياسي مستقب ًال
ودخول حماس هذا النظام وشكله مستقب ًال...
أو ًال ،ما الذي جعل املصاحلة ممكنة؟
 موس���ى أبو مرزوق :املصاحلة كان لها أنتك���ون ممكنة في أي مرحل���ة من املراحل،
إال أن ق���وة التأثي���ر األميركي والصهيوني
كانت أكثر مما يجب ،بس���بب أن السيادة
على الس���لطة ال تزال إلسرائيل والتكاليف
واملس���ؤوليات كلها على حكوم���ة رام الله،
ف���ي الوقت نفس���ه األعباء املالي���ة والدول
املانح���ة كلها بيد الوالي���ات املتحدة وأكبر
املانح�ي�ن هي الواليات املتحدة ،فكان تأثير
الواليات املتحدة على ه���ذا اجلانب كبير ًا،
وبالتال���ي كانت هناك دائم ًا خش���ية كبيرة
جد ًا من أن تصبح السلطة نفسها في مهب
الري���ح إذا متت مخالف���ة التوجه األميركي
واإلسرائيلي فيما يتعلق بالتعامل مع حماس
103

أي «املصاحلة» .وهذا هو الس���بب الرئيس

قضايا .باإلضاف����ة إلى أن حماس في قطاع

الذي أخر املصاحلة كل هذا التأخير وأكثر،
من ذلك أن اتفاقية مكة أص ًال سبب فشلها

غ����زة أصبحت بيئتها ضاغطة بس����بب إغالق
األنفاق واخلالفات التي نش����بت مع األش����قاء

األساسي ليست العوامل الذاتية في اتفاق

في مصر وعوامل إقليمية أخرى .العامل الثالث

املصاحل���ة بل العوام���ل اإلقليمية والدولية،

هو انصراف العرب عن القضية الفلس����طينية
وال����ذي أصبح انصراف���� ًا مقلق���� ًا ،فجزء من

مبعن���ى ألن مكة احتضنت املصاحلة ،هناك

العرب أصبح متعلق ًا بنفسه وإشكاالت داخلية

عواص���م تقليدية رفضت أن تكون مكة هي
احلاضنة وبالتالي عملت على إفش���ال هذا

جعلته يصرف النظر عن����ا ،ودول أخرى رأت

االتفاق ،باإلضافة إلى الواليات املتحدة التي

ف����ي االنقس����ام ذريعة فس����حبت اهتماماتها

هي عكس أوروب���ا التي رحبت وحاولت مع

والتزاماتها وأصبحت األجندة السياسية في

الس���عودية أن تكون حاضنة التفاق الوحدة

العالم العربي ليس����ت م����ن أولوياتها القضية

الوطنية الفلس���طينية «اتف���اق مكة» ،إال أن

الفلسطينية وأكثر من ذلك أصبحوا يحيلون كل
ما يتعلق باملوضوع الفلس����طيني بعيد ًا عنهم.

هذا الشأن ،كانت املصاحلة ممكنة لو لم يكن

العامل الرابع هو تعنت املوقف األميركي الذي

هذا التدخل اخلارجي قد دخل بقوة في هذا

بات أقل حدة جتاه املصاحلة الداخلية .بال شك
العامل األساس أميركا موقفها ليس سيئ ًا من

بعد اتفاق املصاحلة مباشرة في شهر أيار
 2011كان ممكن ًا جد ًا أن يكون املنطلق.

املصاحلة والبيئة السياسية في املنطقة دافعة

الوالي���ات املتحدة أص���رت على موقفها في

املوضوع ،لكان من زمان مت هذا األمر ،بل

للفلسطينيني للتغيير باجتاه املصاحلة والبيئة
السياس����ية في الضفة والقط����اع هي دافعة

•سياسات :اآلن األجواء أكثر مناسبة مث ًال؟
 أبو مرزوق :نعم ،والبيئة السياس����ية هنا أكثرأيض ًا ،البيئة السياسية متوافرة للمصاحلة من
نواح كثيرة .أو ًال انغالق أفق التسوية السياسية
مع الكي����ان الصهيوني وفش����ل املفاوضات،
وليس فش����ل املفاوضات أنها بقيت عند نقطة
الصف����ر ولكن هناك الكثير من التراجعات في
املس����احة التي يعمل بها الفلسطينيون بسبب
كثرة االس����تيطان والتهوي����د وما إلى ذلك من
العدد (2014 )28

باجتاه املصاحلة.

•سياس���ات :كأحد مهندسي هذه املصاحلة،
إل���ى أي مدى م���ن املمكن له���ذه املصاحلة
أن تس���تمر؟ هناك أناس متشائمون يقولون
إن هذه غيمة صيف س���تنجلي ..هذا صوت
املواطن ،الفصائ���ل تقول إن هذه املصاحلة
ه���ي اتفاق محاصصة بني «فتح» «وحماس»
وإعادة إنتاج االنقس���ام على شكل وحدة أو
إدارة لهذا االنقسام.
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أبو مرزوق :أنا في وجهة نظري العكس أن

عباس «أبو مازن» أخير ًا من اتهام املنسق

االنقسام هو سحابة صيف ،األصل كان أنه

األمني األميركي بدعم بعض األش���خاص

من املفروض أال ينقسم املجتمع الفلسطيني

باملال ،في الوقت نفسه كانت هناك ترتيبات

نتيجة هذا االنقس���ام ،املجتمع الفلسطيني

إقليمية أخرى تأتي لألش���خاص أنفس���هم
س���واء أكانت تدريب ًا أم معدات أم أس���لحة

لم يكن على مدار تاريخه ببرنامج سياسي
موحد وكان دائما منقسم ًا منذ  1920حتى

وقد اعترف مدير التس���ليح في القاهرة بأنه
س���لم مجموعة من األسلحة والقذائف ،أنت

يومن���ا هذا إما في أس���رتني أو في حزبني،
ودائم ًا كان هناك انقس���ام لكن االنقس���ام

تتكلم أن األحداث بدأت تنجلي صورتها أكثر

ال���ذي حدث في قطاع غزة انعكس على كل

وأن الس���بب األساسي في الذي حدث في

اجلسم الفلس���طيني في كل أماكن وجوده
وال���ذي أصبح عميق ًا بحيث أصبح اخلالف

قطاع غزة ليس كما كان يشاع من انقالب
«حماس» على السلطة ولكنها عوامل خارجية
دفعت فريق ًا فلس���طيني ًا إلى االقتتال لنصل

بني اجلار وجاره وفي داخل األسرة الواحدة،
أنا أعتقد أن هذا االنقس���ام هو الشاذ وهو

إلى هذه املرحلة ،بالتالي ال أستطيع إال أن

سحابة الصيف واألسود في تاريخ الشعب
الفلسطيني الذي هو باألصل لم يكن موحد ًا

أجزم مرتني أن هذا االنقسام ذهب إلى غير
رجعة وس���يكون الناس أكثر مسؤولية فيما

على برنامج واحد ،وإن شاء الله يكون هذا

يتعلق باملجموع الفلس���طيني ،وهذا يلزمنا،

االنقسام من ش���دته وعمقه املدخل ليتوحد

ألن ثقاف���ة املنطقة كلها ليس بها تعامل مع

الشارع الفلسطيني بحيث يكون هناك نظام

اآلخ���ر أو االعتراف باآلخر وال حتى عدالة

سياس���ي واحد ويكون له برنامج سياسي

في تقييم اآلخر وال نظ���رة إيجابية جتدها
ملموسة في اآلخر وهذا الشيء سلبي جد ًا

رجعة .االنقسامات في الغالب ،خاصة في

في املنطقة كلها ،اآلخ���ر لديهم إما أبيض

مرحل���ة التحرر خطرة ألنه���ا تفرغ الطاقة

وإما أسود وهذه طريقة ليست صحيحة البد

في االجت���اه الداخلي وليس ف���ي مواجهة
االحتالل ،لذلك ال أتصور أن أحد ًا في «فتح»

لنا أن نفهم اآلخر ،وإذا كانت هناك مساحة
مشتركة أتعامل معها وإذا لم يكن يجب أن

أو «حم���اس» معني بأن يعي���د هذه الكرة،

أنظم عالقاتي معه.

أن���ا في حتليلي أن االنقس���ام الذي حصل

•سياس���ات :نقفز إلى املرب���ع الثاني في هذا
احلوار ،ما هو مكون النظام السياسي الذي
نتوقع���ه بعد إمتام املصاحل���ة؟ والذي ترغب

واحد ،وبالتالي ينهي االنقسامات إلى غير

كان بس���بب عوامل خارجية دفعت في هذا
االجتاه ،خاصة ما أعلن عنه الرئيس محمود
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«حماس» به صراحة.
 أب���و مرزوق :ال ش���ك في أن هناك معضل ًةكبي���ر ًة ج���د ًا اس���مها النظام السياس���ي
الفلس���طيني ،النظ���ام السياس���ي متمثل
بالس���لطة الفلس���طينية بهيئاتها رئيس��� ًا
ومجلس ًا تش���ريعي ًا ومجلس وزراء هل هذا
هو النظام السياسي؟ أم النظام السياسي
هو املجلس الوطني واملجلس املركزي واللجنة
التنفيذية ورئاس���ة املنظمة ،هل هو النظام
السياسي الذي أقرته اجلمعية العامة لألمم
املتحدة بأن فلس���طني دولة حتت االحتالل
ودولة مراقب في األمم املتحدة ،مبعنى أنها
بحاجة إلى إنشاء هيئات دولية ومؤسسات
سياسية جديدة تعبر عن دولة حتت االحتالل
س���واء كان مجلس ًا تأسيسي ًا لإلعداد أو ما
أي من هذه هي النظام
إلى ذلك من أمورّ ،
الذي نتخذه ونعمل به؟ اتفاقيات املصاحلة
جلها تعمل على النظام القدمي وهو أن هناك
س���لطة ومنظمة ،وأن املنظم���ة هي النظام
األساسي والسلطة هي إدارة حتت االحتالل
ملجموعة من الشعب الفلسطيني ،هل ستدوم
ً
طوي�ل�ا أم س���نتوافق نحن
ه���ذه الصورة
كفلسطينيني على شيء آخر متعلق بنظامنا
السياسي؟ على كل حال نحن كفلسطينيني
الب���د أن نتفق على نظ���ام واحد جنتمع به.
وأعتق���د أنه ال يوجد أكث���ر عقالنية من أن
نتمسك مبنظمة التحرير بهيئاتها لتكون هي
النظام السياسي ،هي أشمل من السلطة في
العدد (2014 )28

متثيلها وهي التي أنشأت السلطة وهي التي
تتولى املوضوع السياسي نيابة عن السلطة،
السلطة كإدارة محلية تتبع منظمة التحرير
الفلسطينية .اآلن إلى أي مدى سنصل بهذا
النظ���ام إلى أن يكون هن���اك وجود لقيادة
واحدة لكل الشعب الفلسطيني وال يستثنى
منه���ا أحد وتعبر هذه القيادة عن الش���عب
الفلس���طيني تعبير ًا شام ًال وكام ًال وصادق ًا
بحي���ث يكون هناك مجلس وطني مس���ؤول
وجلن���ة تنفيذية منتخب���ة ومجلس مركزي له
متثيل معتبر وأن هذا املجلس الوطني ميثل
الفلس���طينيني في كل أصقاع األرض ،البد
أن نبحث ،أيض ًا ،عن برنامج سياسي جامع
لكل هذا الكم الوطن���ي اليوم .وما لم نفعل
ذلك سيبقى االنقس���ام السياسي موجود ًا.
وعلي���ه البد أن يكون هناك نظام سياس���ي
واحد وأن يكون هناك برنامج سياسي واحد
لكل الفلس���طينيني ،قد جنتهد في كثير من
التفصيالت لكننا نتفق في النهاية على أننا
يجمعنا برنامج سياسي واحد.

•سياس���ات :ما هي مالمح هذا البرنامج؟ هل
يكون على أساس وثيقة الوفاق الوطني؟
 أبو مرزوق :ممك���ن أن تكون وثيقة الوفاقالوطني ،ألنها تناولت كل الشأن السياسي
املتعلق بالفلس���طينيني ،تناول���ت العالقات
الداخلية بني الفلس���طينيني وتناولت عالقة
الفلس���طينيني ب���األمم املتح���دة وهيئاتها
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املمكن أن نصل إلى قواسم مشتركة وبرنامج
مشترك جامع لكل هذه املسائل يحافظ على
كل املقاوم���ة ويحافظ على ثوابت الش���عب
الفلس���طيني ،ألننا بالنهاي���ة حتى املواقف
السياسية نحن بحاجة إلى إعادة تقييم لكل
ما قدمناه ...ما الذي حصلنا عليه وما الذي
فقدناه وما هو املكس���ب وما هي اخليارات
املستقبلية لها املسار ،البد أن نقف وقفة وأن
نقيم هذه املسألة تقييم ًا موضوعي ًا ،إذا قمنا
بالتقييم سنخلق مساحة مشتركة وإذا وضع
كل طرف بوض���وح ما الذي يريده من هذا
البرنامج اجلامع من املمكن أن جند قواسم
مش���تركة نتحدث عنها ،لكن هذه القواسم
املش���تركة س���نجد أننا في إطارها نتحرك
ولك���ن ليس معناه أنك في النهاية جتمد كل
ما لديك من القواس���م املشتركة ،من املمكن
أن يكون لك برنامج آخر أو أهداف أخرى،
وتعتبر هذا البرنامج املرحلي وباقي أهدافك
تؤجلها ملرحلة أكثر مواءمة لبرنامجك ،ألنك
في النهاية ال تستطيع أن تنجح في برنامج
مخالف لكل واقعك الوطني وواقعك اإلقليمي،
لذلك البد أن تأخذ قاس���م ًا مشترك ًا بحيث
تك���ون هناك مرحلية في تعاملك مع قضيتك
الوطنية وأتصور أن���ه من املمكن أن نصل
إلى قواسم مشتركة والتي ال تضيع برنامج
املقاومة وال تضيع البرنامج اآلخر للتسوية
السياسية.

وقراراته���ا ،تناولت الش���ق املتعلق مبنظمة
التحرير وتناولت موضوع املقاومة ومستقبل
املرحلة وطبيعتها ،لذا أعتقد أن وثيقة الوفاق
الوطني من املمكن أن تكون القاسم املشترك
األب���رز الذي يجمع كل هذا الكم والذي من
املمكن أن يجلس الكل إلى طاولة واحدة إذا
كانت هناك أي مالحظات.

•سياسات :لدينا مشكلة في البرنامج السياسي
الوطني اآلن ،زمان كان هناك هدف كلي جامع
شامل من بداية مشروع منظمة التحرير في
الس���تينيات ،اآلن هناك اختالف في البرامج
بش���كل واضح وعدم اتفاق عليها ،واملؤسسة
ه���ي تعبير ع���ن ه���ذه البرامج أو تس���عى
لتحقيقها ،نحن كفلس���طينيني في معضلة ال
برنامجنا السياسي ،مبعنى التفاوضي حتى
الذه���اب إلى األمم املتحدة ،له حدود وأخذنا
«دولة مراقب» ،وحتى الذهاب إلى املؤسسات
الدولية سيواجه بعقبات ،والشيء نفسه فيما
يتعلق باملقاومة رغم االنتصارات التي حققت
هنا أو هناك الس���يما الع���دوان األخير على
غزة ،لك���ن واضح أننا كفلس���طينيني لدينا
ضبابية ،وواضح أن االنقس���ام كان يعكس
ه���ذه الضبابية قبل ذلك ،ه���ل حالة الوحدة
وجتسيدها ممكن أن يعكس مرحلة جديدة في
تطوير أدوات النضال السياسي الفلسطيني؟
 أب���و مرزوق :دعني أقل لك إن املس���ؤوليةالوطنية وحسن ظني باملوجودين في الساحة
الفلسطينية ..أنهم سيغلبون مصالح الشعب
الفلسطيني وفلسطني على كل ما عداها ،ومن

•سياسات :السؤال األخير ،هناك دائم ًا اتهام
لـ «فتح» و «حماس» بأنهما تتقاس���مان كل
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ش���يء ،لذلك تنحت «اجلهاد» و «الش���عبية»
جانب ًا ،وأنا واجهتهم بهذه األسئلة في لقاءات
مختلفة ،هل النظام السياسي القادم هو نظام
محاصصة بني «فتح» و«حماس»؟
 أب����و مرزوق :لو أنن����ا حتاصصنا كما يقولاإلخوة في اجلبهة الشعبية لكان نصف الوزراء
م����ن «فت����ح» والنصف اآلخر م����ن «حماس»،
لكننا توافقن����ا أال تكون «فتح» و«حماس» في
ال����وزارة القادم����ة ،إذا لم نتقاس����م الوزارات
فماذا سنتقاس����م وهذا جانب .اجلانب اآلخر
نحن دائم���� ًا نقول «فتح» و «حم����اس» ،ماذا
نفعل« ،فتح» و «حماس» عندما ش����اركتا في
االنتخابات حصدتا  %96من نسبة األصوات.
•سياسات :أي انتخابات؟
 أب����و م����رزوق :حت����ى االنتخاب����ات الطالبيةاجلدي����دة التي متت في الضف����ة الغربية ترى
أن اليس����ار يأخذ مقعد ًا فيم����ا الباقي تأخذه
«فت����ح» و «حماس» ،أليس ه����ذا هو الواقع؟
مجموع «فتح» و «حم����اس» في بيرزيت مث ًال
كان  ،%91أنت عندما تتكلم عن هذه النس����بة
أنهم انقس����موا وحصلوا على  %90هل معناه
«تقاسم» .أليس الشعب الفلسطيني هو الذي
يص����وت .النقطة الثالث����ة ،إذا كنت تعتبر أن
هذا اخلط بعيد ع����ن النقطة الوطنية اجلامعة
ملاذا يستمر الشعب الفلسطيني بإعطاء الثقة
لهم؟! دليل أنه يجب عليك أن تراجع حساباتك
فيم����ا يتعل����ق بنظرتك للمجتمع الفلس����طيني
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والقوى السياسية فيه وليس العكس باتهامهم
بالتحاصص والتخاصم أو االتفاق .ال ،ما دام
الشعب الفلسطيني يعطيهم األولوية وما دامت
االنتخابات تعكس هذه الصورة وما دمت في
النهاية ال متثل شريحة كبيرة فأنت فعال عليك
أن تطور من نفس����ك لتصبح حاضر ًا حضور ًا
فعلي ًا في الساحة الفلسطينية.

•سياسات :كيف تبدو فلسطني بعد املصاحلة؟
كل فلسطني وليس غزة والضفة؟
 أب���و مرزوق :الصورة التي أش���اهدها هيأن فلس���طني تبدو جميلة بأهله���ا وتربتها
وجميلة بأقصاها وقواها السياسية وتنوعها،
وخارطته���ا تبقى مرس���ومة بطريقة جميلة
ولي���س خلبطة ألوان ،أمي���ل إلى كل ما هو
موحد وما هو أيسر في تناولنا للقضايا حتى
نستطيع أن نقفز على هذه املرحلة الداخلية
قبل أن نواجه قضايانا املستقبلية بطريقة أو
بأخرى مع الكيان الصهيوني .أرى أنه من
املمكن جد ًا أن نسير باجتاه بناء اقتصادنا
وبناء سياستنا ووضعنا بصورة جيدة ،وأود
أن أرى ليس على أس���اس أن اخلصم ليس
لديه شيء وأنه لدي كل شيء ،ال بل أن نتوحد
أنا وهو وننتصر وليس أحدنا املنتصر ألنه
إذا انتص���ر الطرفان انتص���ر الوطن وإذا
انتصر طرف وخس���ر طرف بالنهاية الوطن
هو اخلاس���ر ،لنبحث عن القواسم املشتركة
ونبح���ث عن انتصار اجلمي���ع في معاركنا
ونبح���ث ع���ن كيفية نزع فتي���ل التخاصم،
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وإذا تدافعن���ا أن ننظم ه���ذا التدافع ،وأن

ال نعود مرة أخرى لالنقسام وتداعياته.

تكون هناك قواع���د صحيحة ،أقول لك إذا

•سياس���ات :اجلهاد لم يشارك في املصاحلة
األخي���رة ،هل يعكس ه���ذا موقف ًا من بعض
القضايا؟
 البطش :أو ًال اجلهاد شاركت في املصاحلةولكنها لم تش���ارك في اتف���اق غزة األخير،
واتف���اق غزة األخير هو اتفاق لوضع آليات
ولم يك���ن اتفاق ًا جدي���د ًا ،ويجب أن نضع
األمور في نصابها ،اتفاق القاهرة  2011هو
األساس ،اتفاق غزة األخير بني وفد املنظمة
وحم���اس هو اتفاق لوضع آليات مصاحلة،
كيف نضع ج���دول تطبيق املصاحلة ،وهذا
األم���ر لم حتضره اجله���اد ألنه اتفاق على
تشكيل حكومة ،ونحن معنيون فقط في هذه
املرحلة بإنهاء االنقسام ،وما يخصنا في هذا
االتفاق كجهاد إس�ل�امي ،أو ًال أن نرى أن
االتفاق قد طبق بالكامل وأن نرى أن املعاناة
ق���د زالت عن أبناء ش���عبنا وأن نرى وحدة
املؤسسات الفلسطينية واملهم جد ًا بالنسبة
إلين���ا هو البرنام���ج الوطني ،وهذا ال يكون
إال من خالل إعادة إصالح منظمة التحرير
الفلسطينية وألننا لن نشارك في احلكومة لم
نهتم مبن يشارك أو ال يشارك ،لذلك اعتبرنا
أن وفدي املنظمة وحماس قادران على إجناز
ملف احلكومة ،ولذلك لم نعلق ولم نش���ارك،
لكننا كما قلت لك سنش���ارك بقوة في إعادة
بناء املنظمة وبالتأكيد سندفع باملطلب اآلخر
وهو تطبيق اتف���اق املصاحلة واخلروج من

وصل���ت فلس���طني إلى هذا املس���توى من
التعام���ل والتفكير سنرس���م خارطة جديدة
ليس لفلس���طني فقط بل لكل العالم العربي
وإجنازنا ممكن أن يكون كبير ًا.

*****
خالد البطش ،عضو القيادة السياسية لحركة
الجهاد اإلسالمي ،ومسؤول ملف العالقات
الوطنية
•سياس���ات :كيف ينظر اجلهاد اإلس�ل�امي
للمصاحلة التي متت مؤخر ًا بني وفد القيادة
وحركة حماس؟
 خالد البطش :حركة اجلهاد اإلسالمي رحبتبلقاء غزة الذي جمع بني وفد منظمة التحرير
الفلس���طينية وبني حركة حماس الذي وقع
لوضع آليات لتطبيق اتفاق القاهرة الذي وقع
في الرابع من أيار  2011ومنذ ذلك االتفاق
تعطلت املصاحلة وبالتال���ي نحن نعتبر أن
هذا االتفاق الذي وقع في غزة في نيس���ان
املاضي بداي���ة لتطبيق اتف���اق املصاحلة،
على قاعدة الوصول إلى بناء برنامج وطني
فلسطيني موحد وإعادة بناء منظمة التحرير
الفلس���طينية على أسس جديدة حتفظ حق
الفلس���طينيني ومن خاللها نرتب برنامجنا
الوطني وندير الصراع مع إسرائيل ونضمن
إدارة سليمة للبيت الداخلي الفلسطيني حتى
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نفق االنقسام باعتبار أن إسرائيل ُقدمت لها

املرحلة أو في مش���روع النظام السياس���ي
للس���لطة ،وم���ع ذل���ك فإننا عازم���ون على
املشاركة في املش���روع الوطني وأن نكون
شركاء فيما يتعلق باملرجعية من أجل إدارة
الص���راع لضمان حترير كل فلس���طني من
بحرها إلى نهرها إن شاء الله.

الوطنية وبناء البرنامج واملش���روع وإعادة

•سياسات :ما هو شكل النظام السياسي الذي
ترغبون في أن تروه في فلسطني؟
 البط����ش :عندم����ا تتحرر فلس����طني ونتخطىمرحلة التح����رر الوطني التي يصنفها اجلهاد
اإلس��ل�امي ،اآلن نحن نعي����ش مرحلة حترر
وطن����ي ،وعندما تصبح لنا دولة ذات س����يادة
عضو في املجتمع الدولي كباقي الدول املستقلة
ذات السيادة وينتهي االحتالل ويعود الالجئون
إل����ى وطنهم وتنتهي مش����كلتنا بالتأكيد نحن
نرغب في بناء نظام سياسي ونرغب في شراكة
ف����ي نظام دميقراطي باعتبار أن الدميقراطية
إحدى أدوات الشورى في اإلسالم وهي إحدى
األدوات التي ميكن من خاللها اختيار احلاكم
الصال����ح أو اختي����ار القائد املناس����ب إلدارة
الشعب والدولة.

هدية من ذهب سميت «االنقسام» ،واصلت
حتته التهويد وبناء املستوطنات وواصلت معه
أيض ًا مصادرة حقوق شعبنا الوطنية ،لذلك
نحن مهتمون بإنهاء االنقسام كمعاناة يومية
للشعب الفلس���طيني ،ونهتم أكثر باملرجعية
بناء املشروع الوطني الفلسطيني.

•سياسات :أنتم تفصلون بني دخولكم املنظمة
ومش���اركتكم في الس���لطة ،حيث ترفضون
األخيرة؟
 البط���ش :بالتأكيد املنظمة مهمة بالنس���بةإلينا ف���ي هذه املرحلة باعتب���ار أنها متثل
كل الفلسطينيني ..متثل فلسطينيي الداخل
واخل���ارج وإذا م���ا أعدن���ا بن���اء املنظمة
من خ�ل�ال املش���روع والبرنام���ج الوطني
الفلس���طيني فس���نكون ش���ركاء بالبرنامج
الوطني الفلسطيني .أما فيما يتعلق بالسلطة
وحيثياتها فإننا ما زلنا نعتبر أن السلطة ما
زالت مرجعيتها كما هي لم تتغير في الوقت
الذي تتغير فيه املعطيات ،والتطورات تؤدي
في النهاية إلى اخلروج من نفق مظلة أوسلو
وأن تكون مرجعية السلطة اتفاق ًا دولي ًا مع
إس���رائيل أو مع املجتم���ع الدولي ،عندها
ستدرس اجلهاد اإلس�ل�امي كل التفاصيل
وتعطي موقف ًا الحق ًا ،لكن األسباب ما زالت
موجودة ،لذلك لم نكن راغبني في املش���اركة
في النظام السياس���ي الفلسطيني في هذه
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•سياسات :من الواضح أن السياق الفلسطيني
العام مير بأزمة كبيرة من جهة تطبيق البرامج
املختلفة سواء البرنامج السياسي أو برنامج
املقاومة خاصة مع انش���غال احمليط العربي
بنفس���ه ،الناس غير متفائلة رغم كل ما يقال
عن املصاحل���ة ،هل تعتقد أنن���ا حق ًا طوينا
صفحة االنقسام؟ وما املطلوب من أجل فعل
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-

ذلك؟

باعتباره مدخ ًال ملشروع املصاحلة كله.

البطش :أو ًال ،نحن نعتبر أن اتفاق غزة كما

بالنسبة ملوضوع املقاومة نحن غير قلقني على
املقاومة ،املقاومة لم تأخذ إذن ًا من أحد عندما

إنهاء االنقس���ام ،وهو خطوة أولى وليست

نهض���ت .عندما انطلقت حركة فتح عام 65

قلت بداية هو اتف���اق لوضع جدول وآليات

كانت فلسطني محتلة وكان املجتمع الدولي

خطوة نهائية ،نحن نعتبر أن تشكيل حكومة

ض���د املقاومة ومع ذلك انطلقت فتح وقاتلت

الوف���اق الوطني ومن ث���م يتلوها انتخابات

احملتل الصهيوني وقاتلته دون إذن من أحد،
عندما انطلقت حركة اجلهاد اإلسالمي أيض ًا

بعد فت���رة من الزمن وإع���ادة بناء وتوحيد
املؤسس���ة ودمجها ،ومن ث���م االنتقال إلى

انطلقت وجيبات و دبابات احملتل الصهيوني

اخلط���وة الثانية املتعلق���ة بانتخاب املجلس

جتوب ش���وارع قطاع غزة والضفة الغربية

الوطني والتشريعي والرئاسة ومن ثم إنهاء

والقدس وكل فلس���طني محتلة ،انطلقت ولم
تأخ���ذ إذن ًا من أحد وبدأت باالش���تباك مع

أزم���ة الناس خاصة املصاحل���ة املجتمعية
وتسوية الدماء واإلعاقات وتداعيات االنقسام

احملتل ف���ور ًا منذ انطالقته���ا ،مبعنى آخر

وضم���ان احلري���ات العام���ة ف���ي املجتمع

مش���روع املقاومة مرتب���ط بوجود االحتالل

الفلس���طيني ،كل هذه القضايا حتتاج إلى

وعندما ينتهي االحتالل ليس داع الستمرار

وق���ت واملفصل املهم ه���و املرجعية الوطنية

حالة املقاومة أو على األقل سيدرس كل شيء

العلي���ا وهي منظمة التحرير الفلس���طينية،

في حينه ،لكن طاملا هناك احتالل فاملقاومة

ه���ذه أربعة ملفات حتى اآلن لم ندخلها ،ما

أس���اس وبالتالي هي غير خاضعة للشروط

زلنا في ملف رقم واحد وهو تشكيل حكومة

وغير خاضعة ملزاج أحد ،فاملقاومة وسالحها

الوفاق فإذا ما ش���كلت احلكوم���ة وإذا ما

حالة دفاعية مشروعة طاملا بقي احملتل على

عمل���ت احلكومة وأقلعت ومن ثم انتقلنا إلى

أرضنا يقاتل أبناءنا وشعبنا.

باقي امللفات من أجه���زة أمنية وانتخابات

•سياسات :هناك من يقول إن األسئلة الصعبة
لم ت���أت بعد وإن أط���راف املصاحلة عليهم
مواجهة أسئلة أكثر تعقيد ًا في املستقبل.
 البطش :ه���ذا صحيح ،املهم في املوضوعبعد أن تنتهي خطوات تشكيل حكومة الوفاق
الوطني الفلس���طيني ،هن���اك نقطة متعلقة

ومصاحلة مجتمعية وحريات ومنظمة التحرير
الفلس���طينية وكل ه���ذه امللفات ملفات ذات
أهمية وحتى اآلن لم يطرق بابها أحد وهي
امللفات التي تعتبر مهمة جد ًا وبعضها أكثر
أهمية من تش���كيل احلكومة ،ولكن تشكيل
احلكوم���ة يبق���ى عنوان ًا إلنهاء االنقس���ام
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طاملا هناك مقاومة مؤمنة بعدالة قضيتها ومؤمنة

بإعادة بناء األجهزة األمنية وإعادة صياغتها
من جديد ،وهذا ملف مهم وسيستغرق وقت ًا،

كذلك بوجوب حترير فلسطني ،نحن اليوم أفضل

الس���ؤال الثاني املهم ه���و منظمة التحرير

مما كان عليه الوضع في الس���ابق ،فاملش���روع

الفلس���طينية ث���م إعادة انتخ���اب املجلس

الصهيوني في انحس���ار واملشروع الفلسطيني

الوطني واملجلس املركزي واللجنة التنفيذية

في تقدم ،رمبا أثر اليوم موضوع االنقس���ام على

وإعادة برنامجها واالتفاق على مش���روعها

املشروع الفلس���طيني وما يسمي ما بني قوسني

ورمب���ا على برنامجها ،هذه قضايا كلها لم
تأت بعد وهي مهمة جد ًا وثقيلة وستأخذ منا

الربيع العربي أثر على امللف الفلس���طيني ولكنه

وقت ًا طوي ًال الشك.

•سياسات :هل نحن أمام مستقبل أفضل؟
البط���ش :لوال األمل خل���اب العمل ،ونحن أمة
تؤم���ن باألمل وتؤمن بالغي���ب ونحن أناس نؤمن
بالغيب وبالتالي نعم املستقبل لنا ،ولو نظرت إلي
الواق���ع من حولك اليوم ،انظ���ر مث ًال إلى احملتل
ع���ام  48عندما احتل  %78من أرض فلس���طني
وعندما أكمل احتالله عام  67كانت كل فلسطني
مع احملتل ومبقاومة ش���عبية بسيطة انطلقت في
الضفة وغزة انطلقت االنتفاضة .االنتفاضة األولى
ثم الثانية ،هذه االنتفاضات في النهاية أدت إلى
إجبار احملتل على اخل���روج من قطاع غزة ومن
كل القطاع ،نعم غزة مازالت محتلة وفق القانون
الدولي باعتبار أن إسرائيل مازالت مسؤولة عنها
م���ن الناحية القانونية لك���ن على أرض الواقع ال
يوجد استيطان وال يوجد محتل إسرائيلي واحد
ف���ي كل غالف غزة و هناك أيض ًا انس���حاب من
أربعة مس���توطنات من ش���مال الضف���ة الغربية
واستمرار حالة املقاومة ستضرب احملتل ،وبالتالي
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لم يهزمه ومازالت القضية الفلس���طينية في تقدم
واأليام القادمة والسنوات القادمة ستشهد املزيد
من التراجع للمشروع الصهيوني مقابل تقدم كبير
للمشروع الفلسطيني.

•سياسات :هل أنت متفائل باملصاحلة؟
 البطش :أنا مؤمن بأهمية إنهاء االنقس���اموأنا ش���خصيا أتولى بعض املهام اخلاصة
مبلف املصاحلة ،والدليل واضح أنه قبل سنة
فقط كان الناس يقولون من املس���تحيل أن
تتم املصاحلة ،و اليوم الكل مس���تغرب من
سرعة تطبيق وإجناز بعض القضايا املتعلقة
بتشكيل احلكومة ومن هذا اجلو األخوي بني
فتح و حماس ،وه���ذا ما كنا نقوله للجميع
من أن فتح وحماس في خندق واحد ،خاصة
خندق املقاومة وأن م���ا يجمع الفريقني هو
أكث���ر مما يفرقهم���ا ،وبالتالي على األرض
الكل يكاد ال يصدق هذا التفاهم الس���ريع
ب�ي�ن فتح وحماس و بالتالي نعم أنا متفائل
جد ًا باملصاحلة.
************
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كايد الغول ،عضو المكتب السياسي
للجبهة الشعبية ،ومسؤول اإلعالم

ذل���ك .وبالتالي التصريح���ات التي تصدر
وخاص���ة من بعض قي���ادات حركة حماس

•سياس���ات :السؤال األساس���ي بعد إجناز
املصاحلة الفلس���طينية إن مت���ت ،يبدو أننا
ذاهبون نحو مرحلة جديدة من مراحل تطور
النظام السياس���ي الفلس���طيني .وعليه إذا
متت املصاحلة ولم يقتصر األمر على تشكيل
احلكوم���ة وحدها ومتت إع���ادة بناء منظمة
التحرير وما إلى ذلك ،ما هو ش���كل النظام
السياسي الفلسطيني اجلديد؟
-

م���ن أن معاجل���ة مل���ف األجه���زة األمنية
سيكون مرتبط ًا باحلكومة التي ستأتي بعد
االنتخابات القادمة ،هذا يعني أن هذا امللف
مؤج���ل لفترة طويلة ،ألنه ليس هناك ضمانة
أنه س���تجري انتخابات بعد س���تة أشهر؛
ألنه كما هو معلوم أن االنتخابات س���تكون
مرهونة بعدة عوامل ورمبا تكون هناك رغبات
كامنة تبحث عن عملية توافق إلعادة صوغ

كاي���د الغول :برأي���ي النظام السياس���ي
الفلسطيني س���يكون مرهون ًا بالهدف الذي

ومشاركة القوى في النظام السياسي سواء
في السلطة أو في منظمة التحرير .وهنا نعود

تري���ده مجم���وع األطراف م���ن وراء إنهاء
االنقسام وإجناز املصاحلة ارتباط ًا بحدود

إلى ما ميكن تسميته احملاصصة أو التقاسم
للنظ���ام السياس���ي الذي س���يجعله رهينة

رؤي���ة كل طرف مبركزه ،فإذا جرى التعامل

ملواقف سياسية مختلف عليها في الساحة

م���ع ملف املصاحلة على قاع���دة أنه يحقق

الفلس���طينية ومواقف تنظيمية تس���تهدف

مصال���ح آني���ة لهذا الفري���ق أو ذاك؛ فهذا

التفرد بالنظام السياسي أو مبكونات رئيسة.

يعني أن النظام السياس���ي الفلس���طيني
سيبقى شك ًال متحد ًا في إطار السلطة وفي
واقع احلال االنقس���ام سيكون قائم ًا .أقول

لذلك نحن في اجلبهة الشعبية ندعو إلى أن
نلتقط ما مت من اتفاق وسمي اتفاق الشاطئ
ونتابع تنفيذ االتفاق وتطويره باجتاه حتقيق

ذلك ألن هناك خشية من أن تكون املصالح

وحدة وطنية جادة.

قد التقت في هذه اللحظة لتش���كيل حكومة

•سياسات :كيف؟
 الغ���ول :الوحدة الوطني���ة تتطلب عاملني،عام���ل أول ه���و عامل سياس���ي ألنه دون
االتفاق السياسي في الساحة الفلسطينية
عل���ى إس���تراتيجية نحدد فيه���ا األهداف
ووس���ائل حتقيق هذه األهداف وتكون هي
الضابط ملختلف نش���اطات املقاومة اجتاه

التواف���ق الوطني لتكون لفترة ليس���ت قليلة
كمظل���ة إلدارة االنقس���ام خاص���ة في ظل
التعقيدات املوجودة جتاه إنهاء مؤسس���ات
االنقسام ،ألنه على مدار السنوات السابقة
متأس���س االنقسام ورمبا من أبرز جتلياته
األجه���زة األمنية وبنيتها وعقيدتها وما إلى
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االحتالل اإلس���رائيلي سواء كانت سياسية
أو دبلوماس���ية أو عس���كرية ،...س���تكون
الساحة الفلسطينية دائم ًا عرضة ملشكالت
جدية تضعف من فعالية النظام السياس���ي
الفلسطيني ودوره .العامل الثاني هو العامل
التنظيم���ي ألن التجربة قال���ت إن تعقيدات
الوضع الفلسطيني وطبيعة التحديات أمام
احلركة الوطنية الفلس���طينية وأمام الشعب
الفلس���طيني خاصة وأن املعركة تهدف إلى
إزاحة وجود اس���تيطاني اس���تعماري في
األراضي الفلس���طينية والص���راع معه هو
ص���راع عل���ى األرض وعلى احلق���وق ،إذا
لم تتكتل كل أطياف الش���عب الفلس���طيني
ف���ي إط���ار برنامج وفي إطار ش���راكة في
حتمل النظام الوطني وفي رسم التكتيكات
السياسية واجلماهيرية والعسكرية ،أصدقك
القول إن النظام السياسي سيكون هو حامي
املشروع الوطني بكل تعبيراته ،لذلك مستقبل
النظام السياسي الفلسطيني سيكون مرهون ًا
أو ًال بتحلل القوى املؤثرة وخاصة حركتي فتح

وحم���اس من النظر لهذا النظام وكأنه ملك
خاص لهما أو حك���ر لقيادة من أي منهما
واالنط�ل�اق من أن هذا النظام السياس���ي
يفت���رض أن يكون األداة املوحدة للش���عب
الفلسطيني وقواه في إطار معركة متواصلة
مع االحتالل حتى نحقق أهداف شعبنا في
العودة وتقرير املصير والدولة.
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•سياسات :البعض يقول إن ما مت في االتفاق
األخير هو اتفاق على إدارة مرحلة املصاحلة
ولكن ال يوجد اتفاقات عليا ،مبعنى أنه عندما
نبني منظمة التحرير ونبني السلطة هل نحن
متفقون على ما هي غايات هذه السلطة وما
ه���ي غايات منظمة التحرير وماذا س���نفعل
مبوضوع املقاومة وكيف سنقاوم؟
 كايد الغول :هذا بالضبط ما أش���رت إليه،مطلوب تطوير ما جرى باجتاه وحدة وطنية
والتي حتتاج إل���ى عاملني وهما التنظيمي
والسياس���ي ،السياس���ي يقول م���ا الذي
نريده؟ هل نري���د فقط دولة على حدود 67
مع تب���ادل األراضي؟ وكي���ف نحقق ذلك؟
أم نري���د دول���ة وتقرير املصي���ر كما قررت
الشرعية الدولية؟ ثم ما هي وسائل حتقيق
ذلك؟ واملعنى اآلخر للبعد السياسي هو هل
سنبقى أس���رى للمفاوضات الثنائية التي
هي قائمة اآلن وهذه نتائجها؟ أم نبحث عن
عملية سياسية مغايرة نعود فيها إلى األمم
املتحدة لتتولى هي إدارة عملية سياسية عبر
مؤمتر دولي هدف���ه البحث في آليات تنفيذ
قرارات الشرعية الدولية وننقل الصراع مع
إس���رائيل إلى مربع آخر ألن إسرائيل اآلن
حتصر اجلهد السياس���ي باملفاوضات في
إطار ما تريده هي عملي ًا وحتى هذه اللحظة
خطوة واحدة باجتاه املطالب الفلس���طينية
لوضع احلدود على جدول األعمال أو قضية
الالجئني أو حتى املياه وغيرها ،وبالتالي إذا
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االستقطاب في الس���احة الفلسطينية ليس

اس���تمررنا في النهج نفسه فهذا يعني أن
النظام السياسي الفلسطيني سيبقى عاجز ًا

فقط باملعنى التنظيمي بل باملعنى السياسي

وهو اآلن عاجز ف�ل�ا دور ملنظمة التحرير،

بني م���ن يقول إن املفاوض���ات خيار وحيد

والس���لطة تتعدى على املنظم���ة ،وبالتالي

وبني من يقول إن املقاومة خيار وحيد ،هذا
عملي ًا يضعف الشعب الفلسطيني ويضعف

عاجزة وعاطلة وغير قادرة على العمل وهي

ما ميلكه الش���عب الفلس���طيني من أسلحة

مقيدة كما هو حال السلطة التي ال متكنها

يجب أن يس���تخدمها ف���ي كل األحوال في

من أداء مهامها.

مواجه���ة االحتالل اإلس���رائيلي ،لكن بعد

مكونات النظام السياسي الفلسطيني اآلن

ذلك في إطار البعد التنظيمي الذي أش���رت

•سياس���ات :هل تكمن القص���ة في أن تدخل
«حماس» و «اجلهاد» إلى املنظمة وحتل قضية
الشعب الفلسطيني؟
 الغول :نحن برأينا أن املوضوع ليس كمي ًا،على أهمية مش���اركة «حماس» و»اجلهاد»
ف���ي منظمة التحرير ،لك���ن املوضوع ليس
كمي ًا ب���ل املوضوع بحاجة إلى بحث معمق
ومراجع���ة ،يجب أن جنري مراجعة للتجربة
السابقة ونستخلص دروس هذه التجربة ثم
نتفق كيف ميك���ن أن نوفر عوامل الصمود
لش���عبنا أو ًال ،ألن حج���م الهجمة اآلن غير
عادي���ة وكي���ف جنعل من مكون���ات النظام
السياسي الفلسطيني روافع لهذه العملية؟
وكيف نبدأ تطوي���ر النضال ضد االحتالل
بش���كل مدروس ووفق تكتيكات متفق عليها
وممكن أن ترس���م من قبل ال���كل الوطني،
لذل���ك نحن بحاجة إلى مث���ل هذه املراجعة
وبحاجة إلى حتدي���د أهدافنا بدقة وبحاجة
إلى االتفاق على وس���ائل حتقيقها ،ودعني
هن���ا أعطي مث���ا ًال مهم ًا ألنه إذا اس���تمر

إلي���ه ميك���ن أن يجري اتف���اق على ما هي
األولوي���ات التي ميك���ن أن نتبعها اآلن في
ضوء حالة الش���عب الفلسطيني وفي ضوء
الوضع اإلقليمي والدولي وكيف نستخدم كل
وسائل النضال في إطار هذه العملية دون
أن تكون هناك مراهقة أو قفز على احلقائق
ودون االس���تكانة لواقع يستهدف في هذه
اللحظة التركيبة الفلسطينية ودفعها للتنازل
عن حقوق رئيس���ة .إذن مش���اركة اجلهاد
اإلس�ل�امي وحماس مهم���ة ،لكن ال نريدها
مش���اركة كمية؛ ألنه إذا كان���ت كذلك وإذا
كان���ت في إطار البحث عن تقاس���م النفوذ
في إطار املنظمة أو الس���لطة برأيي سيبقى
النظام السياسي الفلسطيني محاصر ًا.

•سيــاس���ـــات :في الع���ام  68عندما دخلت
«فتح» و «الش���عبية» وفصائل العمل املسلح
إلى منظمة التحرير جاء دخولها مغاير ًا للبنية
التي كانت سائدة في ذلك الوقت ،وحول ذلك
املنظمة من مجرد وكيل جلامعة الدول العربية
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إلى ممثل شرعي للشعب الفلسطيني ،السؤال
األساسي هل نحن في خضم مرحلة جديدة
من تطوير النظ���ام؟ أنا من وجهة نظري أن
تل���ك املرحلة كانت املرحل���ة األهم في تطوير
النظام السياسي الفلسطيني ،ألنه ألول مرة
مت تعدي���ل امليثاق الوطن���ي القومي وأصبح
امليثاق الوطني الفلس���طيني وأنشئ املجلس
املركزي بعد ذلك وما إلى ذلك ،هل نحن على
أعتاب مرحلة جديدة السيما أن املالمح التي
حتدثت عنها غير موجودة؟ وهي مالمح الرؤية
املشتركة ونسمع اآلن اخلطاب الوحدوي ولكن
غد ًا بعد أن تنقشع غيمة االنقسام يبدأ خطاب
االنقسام بإعادة إنتاج نفسه.
 الغول :أنا أق���ول إن املراجعة مطلوبة وهيلم حتدث ،نحن حت���ى هذه اللحظة نتعامل
مع االنقس���ام ببعده اإلداري وليس ببحث
مضامني تنهي االنقس���ام لتعيد بناء وحدة
وطنية فلسطينية جتعلنا قادرين على توحيد
قوانا م���رة أخرى في مواجهة االحتالل في
إطار رؤية وقناعة راس���خة بأن املعركة مع
االحتالل ،والنجاح فيها ش���رطه الضروري
هو الرؤية السياسية وأعتقد أن جتارب كل
ش���عوب العالم قالت إن���ه دون وحدة وطنية
يصع���ب حتقيق هذا األم���ر ،إذن املخاطر
القائم���ة اآلن أننا نتعام���ل إداري ًا مع هذا
االنقس���ام مبعن���ى متى ميك���ن أن جتري
االنتخاب���ات؟ احلكومة وكيف تش���كل؟ لم
ندخل في رؤيتن���ا وظائف احلكومة القادمة
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وكيف نبحث في إطار الرؤية املش���تركة عن
تخليصها من القيود التي فرضها االحتالل
عبر سنوات تشكيل هذه السلطة ،لم نبحث
في كيفية الدمج والتكامل بني وظيفة السلطة
ووظيفة منظمة التحرير ،لم نبحث في كيفية
التخل���ص من االتفاقات الت���ي حتولت في
اجلوهر إلى اتفاقات أمنية.

•سياسات :وهي بذلك تعيق نشوء الدولة؟
 الغ���ول :نع���م تعي���ق ،الح���ظ اآلن أن كلاالتفاقات التي وقعت مع إس���رائيل ،حتللت
إس���رائيل من أي التزامات جتاهها وأبقت
عل���ى املوضوع األمني كموضوع رئيس في
إطار هذه االتفاقيات ،وما قدمته إس���رائيل
أحيان��� ًا من انس���حابات مح���دودة أو من
تسهيالت كان قضايا إجرائية لكنها لم تدخل
في البحث مع الفلس���طينيني جتاه احلقوق،
وإذا لم نبحث كيف نغادر هذه احلالة ومرة
أخرى دون تطلّب ودون سياس���ات مغامرة
نكون متفقني على الرؤيا.
•سياس���ات :وثيقة الوفاق الوطني أو األسرى
أو القاهرة ألم تقدم هذه الرؤية؟
 الغول :ميكن أن تشكل أساس ًا وميكن إذااحتاجت إلى تطوير ميكن تطويرها باحلوار
لتصبح هي الناظم لنا جميع ًا.
•سياس���ات :جل ه���ذه االتفاقي���ات جاء من
مواقع مأزومة كانت تبحث عن حل لالنقسام
واخلالف ولم تأت لتأمل املستقبل والبحث عنه؛
لذلك نحن في ورطة ألن مشروعنا السياسي
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الفلس���طيني اآلن بحاجة إلى إجابات أعمق
من مجرد إجابات شكلية.
 الغ���ول :لذلك أن���ا بدأت حديث���ي بأن هذااملس���تقبل مرهون برؤيا األطراف وخاصة
حماس ملا نريده من وراء هذا االتفاق وهذا
مه���م ،إذا أردنا أن نش���كل مدخ ًال إلعادة
توحيد الساحة الفلس���طينية ككل ونظامها
السياس���ي انطالق ًا من أننا شعب يخوض
نضا ًال حترري ًا وطني��� ًا دميقراطي ًا يجب أن
نصوغ رؤانا وبرامجنا ومؤسساتنا على هذا
الصعيد ،أما إذا استمرت الرؤية بأن هناك
مجا ًال ألن نصل إلى حلول مع إسرائيل ووفق
املفاوض���ات ،وبالتالي يجري في إطار ذلك
تعطيل اجلس���م األكبر من احلركة الوطنية
وهذا سيؤدي إلى مزيد من األزمات لذلك مرة
أخرى املراجعة مطلوبة انطالق ًا من أننا نريد
أن نعيد االعتبار إلى أهدافنا الوطنية وإلى
دور احلركة الوطنية الفلسطينية في حتقيق
هذه األهداف وإلى وحدة الشعب الفلسطيني
وتوحده جتاه هذه األهداف.

واالتفاق����ات الثنائية التي لم تنجح ،وأعتقد
أن التجربة أثبتت بدء ًا من اتفاق مكة مرور ًا
بكل االتفاقات التي جرت في القاهرة وقطر
حصن من الكل
أن أي اتف����اق يج����ب أن ُي ّ
الوطن����ي .ما جرى أن هناك وفد ًا ش����كلته
القيادة دون أي مشاورات مسبقة ،واعتبر
ه����ذا الوف����د وكأنه يعكس ح����ال اجلميع،
كما قلن����ا إنه إذا رأت األطراف أننا عامل
مس����اعد في تذلي����ل العقبات وف����ي الدفع
إيجابي ًا للوصول إلى نتائج فنحن مستعدون
للمشاركة ،أما إذا كانت مشاركتنا ستكون
عقبة أمام التوافق فهذه بالنسبة لنا ليست
مش����كلة ،األهم أن تتوافر الش����راكة فيما
يتعل����ق مبلفات املصاحلة كاف����ة ،وبالتالي
توقي����ع االتفاق الذي ج����رى هنا ،نحن لم
ندع له باألساس واآلخرون دعونا فقط إلى
جلسة ترحيب بالوفد القادم وانحصر البحث
ف����ي إطار الوفد القيادي الذي جاء من رام
الله زائد وف����د حركة حماس وال أعتقد أن
هناك قوى أخرى شاركت.

•سياسات :حتى اجلهاد اإلسالمي؟
 الغول :حتى اجلهاد اإلس�ل�امي لم تشاركعلى الرغم م���ن أن بعض القوى طلبت أن
نشارك نحن واجلهاد واجلبهة الدميقراطية،
لك���ن جرى التعامل مع ذلك بالقول إن هذا
الوفد هو من قبل منظمة التحرير وال داعي
إلشراك اآلخرين ،وتعاملنا معه كما أشرت،
ألنه إذا رأينا أن مشاركتنا لن تفيد وستكون

•سياسات :السؤال األصعب ،اجلبهة الشعبية
لم تكن طرف ًا س���واء في وفد الرئاس���ة الذي
قدم إلى غزة برئاسة األحمد أو بالتوقيع على
االتفاق .أين كانت اجلبهة الشعبية؟
 الغول :اجلبهة الشعبية كانت طيلة السنواتالس����ابقة تدعو إلى ضرورة أن تكون هناك
ش����راكة وطنية ف����ي متابعة تنفي����ذ اتفاق
املصاحل����ة وإخراج����ه من دائ����رة البحث
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عقب���ة ...ونحن ال نريد أن نكون عقبة ،لكن

تعبئة طاقات الشعب الفلسطيني أينما كان

في الوقت نفس���ه نحن ضد وس���نقاوم أي
محاوالت تتعامل مع ملف املصاحلة انطالق ًا

من أجل هذا الهدف وبالتالي الناس توحدت
على هدف سياسي ،اآلن هل ميكن أن نقول
إن هذا الهدف السياسي اليزال هو املوحد

من الثنائية ،نحن نقول مرة أخرى صحيح
أن االنقس���ام وقع بني طرفني أساس ًا لكن

للش���عب الفلس���طيني في ضوء االختالف

الشعب الفلسطيني دفع ثمن هذا االنقسام،

السياس���ي ،ألنه اآلن تس���مع أو تش���اهد
موزاييك متع���دد :أحيان ًا يأتي احلديث عن

وعلى أسس وطنية بعيدة عن الثنائية يجب

دولة على حدود  67وال يأتي ذكر حق العودة
وتقرير املصير وأحيان ًا تس���مع عن حترير

جمي���ع الفصائ���ل التي وقع���ت على اتفاق

فلسطني كاملة ،لذلك نحن بحاجة إلى إعادة

املصاحلة.

االعتبار إلى الهدف اجلامع للفلس���طينيني

وإذا أردنا أن نعيد االنقس���ام بأفق وطني
أن تكون هناك ش���راكة وطنية يشارك فيها

وإعادة بناء النظام السياس���ي الفلسطيني

•سياس���ات :الس���ؤال اخلتام���ي ،من وجهة
نظرك ،هل يبدو املس���تقبل السياسي أكثر
إش���راق ًا؟ نح���ن بدأنا حديثنا باملس���تقبل
وسننهي باملستقبل.
 الغول :ال شك في أن الوضع الفلسطيني اآلنفي غاية التعقيد ،احلالة الفلسطينية منقسمة
عل���ى ذاتها والهدف اجلامع للفلس���طينيني
أصبح محل ش���ك عن���د الكثيري���ن ورمبا
إذا س���ألت قطاعات متعددة في الش���عب
الفلس���طيني م���ا هو اله���دف اجلامع اآلن
للفلسطينيني سواء هنا أو في اخلارج ستجد
أن هناك اختالفات حول هذه املسألة ،سابق ًا
عندما حتدثت عن املرحلة اجلديدة عام 68
عندما تسلمت فصائل املقاومة قيادة منظمة
التحرير كانت كل الفصائل متحدة على ملف
التحرير وعلى املقاومة املسلحة كوسيلة أولى
السترجاع فلسطني وأن املنظمة تعمل على
العدد (2014 )28

لتحقيق هذا الهدف ،وهنا علينا ونحن نصوغ
هذه املسألة أن نلحظ أهمية قناعة جماهير
ش���عبنا في اخلارج بهذا اله���دف اجلامع
والكيان املوحد للشعب الفلسطيني أال وهو
منظمة التحرير الفلسطينية ،منظمة التحرير
على مدار الس���نوات السابقة كانت مجمد ًة
عملي ًا في ثالجة لم تقدم شيئ ًا جلماهيرنا في
الش���تات وفي الداخل ،السلطة حلت محلها
وأصبحت هي التي تقود الشعب في الداخل
وبالتالي نحن بحاجة إلى إعادة بحث وطني
مسؤول يعيد املس���ائل إلى نصابها وحتى
موض���وع الدولة الفلس���طينية القادم كيف
نراه في إطار النظام السياسي الفلسطيني
ال نراه بدي ًال ملنظمة التحرير وإمنا يكون أحد
مكوناته���ا التي يجب أن تكون برؤية منظمة
التحرير الفلسطينية.
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مالحظ���ات على الطريقة الت���ي دارت فيها

ناصر أبو ناصر ،عضو المكتب السياسي
للجبهة الديمقراطية ،ومسؤول
العالقات الوطنية

املشاورات لتشكيل هذه احلكومة؛ مما يكرس
الثنائي���ة ويغيب ال���كل الوطني الذي ناضل
وشارك من أجل إنهاء هذا االنقسام ،لذلك
البد من تصحيح هذا اخللل مبشاركة اجلميع
لتمض���ي هذه احلكومة قدم ًا إلى األمام ألن

•سياس���ات :كيف تنظر اجلبهة الدميقراطية
إلى املصاحلة؟
 ناصر أبو ناصر :بادرت اجلبهة الدميقراطيةمن���ذ أن وقع االنقس���ام إل���ى العمل على
إنهائه العتبارات وطني���ة وإميان ًا منها بأن
الوحدة الوطنية ه���ي طريق إجناز احلقوق
وأن االنقس���ام هو طري���ق ضياع احلقوق
وتبديدها ،وقدمت أكثر من مبادرة ،وشاركت
ف���ي كل اللقاءات التي عقدت من أجل إنهاء
االنقسام .لكن لألسف ،طال أمد االنقسام
إلى أن متأس���س وأصبحت لدينا حكومتان
حكومة في الضفة الفلسطينية وحكومة في
قطاع غزة؛ األمر الذي ترك تداعيات سلبية
على احلياة االقتصادية واالجتماعية وعلى
القضية الفلس���طينية ،وعل���ى الرغم من كل
هذه احملاوالت فما زلنا نؤمن بضرورة إنهاء
االنقس���ام اليوم قبل الغ���د ،نحن من دعاة
إنهاء االنقس���ام بسرعة ،لذلك ال يسعنا إال
أن نرحب بأي جهد ينهي االنقسام بالسرعة
املطلوبة إميان ًا منا مبا ذكرت س���ابق ًا .نحن
مع إنهاء االنقسام ومع تشكيل حكومة توافق
وطني يشارك فيها اجلميع ألن دميومة هذه
احلكومة واستمرارها كونها حكومة كفاءات
حتتاج إلى حاضنة ش���عبية ووطنية ،لدينا

أمامه���ا ملفات كثيرة وصعب���ة بحاجة إلى
تضافر كل اجلهود إلنهاء االنقس���ام وعدم
مأسسته أو عدم إدارة االنقسام ،نحن نريد
وحدة وطنية فلسطينية حقيقية بتوافق وطني،
والتوافق الوطني بحاجة إلى شراكة ،نحن ما
زلنا حتت االحتالل ونناضل من أجل إنهاء
ه���ذا االحتالل وإقامة دولة مس���تقلة وعودة
الالجئني وح���ق تقرير املصي���ر ،لذلك هذا
النضال بحاجة إلى ش���راكة اجلميع وعدم
إقصاء أي طرف لآلخر في هذه العملية.

•سياس���ات« :الدميقراطية» لم تش���ارك في
املصاحل���ة ،هل يعكس هذا موقف ًا من بعض
القضايا؟
 أبو ناصر :نحن لم نشارك ألننا ال نريد أننش���ارك ،نحن اعتبرن���ا أن الوفد الذي قدم
هو وفد منظمة التحرير الفلسطينية ورحبنا
به وأيدنا جهوده واالس���تعداد إلجناح هذه
املهم���ة ،ورحبنا بالنتائج التي توصل إليها،
وحذرنا من املدة الزمنية الطويلة لتش���كيل
احلكومة ،وأكدنا موضوع املش���اركة ،نحن
ال نبحث ع���ن دور فدورنا محفوظ ونضالنا
مش���هود له في الش���ارع الفلس���طيني من
119

أجل إنهاء هذا االنقسام واستعادة الوحدة
الوطنية ،نحن مع إنهاء هذا االنقس���ام ومع
أي جهد يبذل سواء كنا موجودين أم لم نكن،
عندما نتكلم عن الش���راكة نعتبر الش���راكة
ضرورة وطنية إلجناح عمل احلكومة وإنهاء
االنقس���ام والتصدي موحدين في نضالنا
ض���د االحتالل وم���ن أجل إجن���از حقوق
شعبنا الوطنية الفلسطينية ال بحث ًا عن دور
خاص لنا ،لذل���ك نحن نقول إن البحث عن
دور خاص هو الذي س���اعد في اس���تمرار
االنقسام ومأسسته ،لذلك علينا أن نستفيد
من هذه الدروس ونس���تعيد وحدتنا الوطنية
الفلس���طينية مبش���اركة اجلميع على وجه
صحيح.

•سياسات :ما هو شكل النظام السياسي الذي
ترغبون برؤيته في فلسطني؟
 أبو ناص���ر :نحن نري���د نظام ًا سياس���ي ًادميقراطي ًا يكفل احلقوق واحلريات بانتخابات
حرة دميقراطية تسمح مبشاركة اجلميع في
اتخاذ الق���رار وحتمل أعب���اء النضال من
أجل اس���ترجاع حقوق ش���عبنا في احلرية
واالس���تقالل وإقام���ة دولتنا الفلس���طينية
املس���تقلة وعودة الالجئني ،نحن نريد نظام ًا
دميقراطي��� ًا مبني��� ًا على أس���س س���ليمة،
واالنتخابات على أس���اس التمثيل النسبي
الكامل هي مدخل للش���راكة احلقيقية التي
تعط���ي كل ذي حق حقه بعيد ًا عن اإلقصاء
وبعيد ًا عن الثنائية وبعيد ًا عن التقاسم.
العدد (2014 )28

•سياسات :من الواضح أن السياق الفلسطيني
العام مير بأزمة كبيرة من جهة تطبيق البرامج
املختلفة سواء البرنامج السياسي أو برنامج
املقاومة خاصة مع انش���غال احمليط العربي
بنفس���ه ،الناس غي���ر متفائلة على الرغم من
كل م���ا يقال عن املصاحل���ة ،هل تعتقد أننا
حق ًا طوينا صفحة االنقس���ام؟ وما املطلوب
من أجل فعل ذلك؟
 أبو ناصر :تشكيل احلكومة أال وهي حكومةالتوافق الوطني على أساس الشراكة وعلى
أس���اس التش���اور مع اجلميع هو املدخل
إلنهاء االنقسام وهذا ال يعني أن االنقسام
وتداعيات���ه زالت ،ال ي���زال هناك جهد كبير
مطلوب إلنهاء تداعيات االنقس���ام س���واء
على الصعيد االجتماعي أو االقتصادي أو
السياس���ي ألن االنقسام خلف آثار ًا سلبي ًة
كثيرة على النس���يج االجتماعي الفلسطيني
وعل���ى القضية الفلس���طينية بش���كل عام،
وتش���كيل احلكومة هو املدخ���ل لبحث هذه
امللف���ات ،وهذا األمر يحتاج إلى مش���اركة
حقيقية وجهد حقيقي من اجلميع وعدم إبقاء
املوضوع يدور ب�ي�ن «فتح» و»حماس» على
أس���اس الثنائية وعلى أساس احملاصصة
وإبعاد اآلخري���ن ،وأؤكد من جديد أن هذا
ال���كالم ليس بحث��� ًا عن دور ب���ل لضمان
جن���اح جهود إنهاء االنقس���ام واس���تعادة
الوح���دة الوطني���ة الفلس���طينية لنتصدى
موحدين لكافة املؤام���رات التي حتاك ضد
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قضيتنا وضد ش���عبنا الفلس���طيني .نحن

ح���د اآلن إال مزيد ًا من بناء املس���توطنات
ومزيد ًا من االبتزاز اإلس���رائيلي واألميركي

منذ زمن طويل طرحنا إس���تراتيجية وطنية

للقيادة الفلس���طينية ،لذل���ك نحن ندعو إلى

بديل���ة لنهج املفاوضات املس���تمر بالرعاية

إستراتيجية بديلة تقوم على تطبيق قرارات

األميركي���ة واالس���تفراد األميركي وطرحنا

الش���رعية الدولية ورفع الوصاية األميركية

سياس���ة اقتصادية جديدة متكن ش���عبنا

والتوجه إل���ى مجلس األمن لتدويل القضية

الفلس���طيني م���ن الصم���ود ف���ي مواجهة

الفلسطينية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية

إج���راءات االحتالل وسياس���اته العنصرية

باإلضافة إلى التوجه إلى مؤسس���ات األمم

التهجيرية ،وناضلنا من أجل ضمان احلريات

املتحدة وسياس���ة اقتصادية متكن شعبنا

وإنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية،

م���ن الصم���ود على أرضه ب���دل هدر املال

عناصر هذه اإلستراتيجية الفلسطينية متثلت

وهذه السياسة النيوليبرالية التي لم تساعد

في إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية

ش���عبنا على الصم���ود وقيام مؤسس���ات

الفلس���طينية واالتفاق على مقاومة ش���عبية

فلسطينية حقيقية ،نحن نريد سياسة وطنية

ضد االحتالل وإجراءاته العنصرية وخاصة

اقتصادية متكن املواطن الفلس���طيني من

االستمرار في االستيطان والتهجير وتهويد

الصمود عل���ى أرضه ومتكن���ه من العيش
بحرية وكرامة بدء ًا من فرض الضرائب على

عضوية فلسطني في األمم املتحدة كعضو،
متكنا من أن نكون عضو ًا مراقب ًا في األمم

ذوي الدخول العالية وإعطاء قروض صغيرة
متكن الشعب الفلسطيني من العيش بكرامة،

املتح���دة يتلو ذل���ك النضال من أجل دخول

نحن قدمنا كل هذا وما زلنا نناضل من أجل

مؤسس���ات األمم املتحدة جميعها لضمان

تثبيت���ه باإلضافة إلى ضمان حرية املواطن

حقوق ش���عبنا وخاصة محكم���ة اجلنايات

الفلسطيني وكرامته وهذا بحاجة إلى إعادة

الدولي���ة وحقوق اإلنس���ان ومحكمة الهاي

بناء النظام السياس���ي الفلس���طيني على

لنتمك���ن من تق���دمي القيادة اإلس���رائيلية

أسس دميقراطية بانتخابات حرة دميقراطية

للمحاك���م الدولية لينال���وا عقابهم جراء ما

للمجلس الوطني الفلسطيني حيثما متكنا من

ارتكب���وه وما يرتكبونه من جرائم بحق أبناء

ذلك وللمجلس التشريعي على أساس قانون

ش���عبنا الفلس���طيني ،هذه العناصر وهذه
املبادرة ما زلنا متمس���كني بها بدي ًال للنهج

التمثيل النسبي الكامل.

ف���ي اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلس���طني

الق���دس ،التوجه إلى األمم املتحدة لضمان

•سياسات :مشروع املقاومة واملصاحلة؟

التفاوض���ي ال���ذي لم يثمر عن ش���يء إلى
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 أب���و ناصر :أوكلت للحكومة أهداف محددةوهي إنهاء تداعيات االنقس���ام على الصعد
االجتماعي���ة واالقتصادي���ة والتحضي���ر
لالنتخابات وإع���ادة إعمار قطاع غزة وفك
احلصار وهذه امله���ام املوكلة للحكومة في
االتف���اق ،موض���وع املقاوم���ة بحاجة إلى
توافق وطني لكي تؤتي أكلها بش���كل جيد،
لذلك نحن دعونا س���ابق ًا إلى غرفة عمليات
مشتركة تسمح مبشاركة كل القوى املسلحة
للتشاور واللقاء على إستراتيجية دفاعية في
قطاع غزة وإستراتيجية نضالية تسمح لنا
بأن نستعمل كل أشكال النضال السياسي
واجلماهيري والعسكري على قاعدة مشاركة
اجلميع لنجلس ونناقش متى وأين وكيف نرد
على اعتداءات االحتالل اإلسرائيلي وكيف
نقاوم هذا االحتالل اإلسرائيلي ،هذه وجهة
نظرنا للمقاوم���ة ألن املقاومة تريد وحدة ال
تفرد أي فصيل للعمل بهذا املشروع.

•سياسات :هناك من يتوقع أن هذه احلكومة
هي حكومة إلدارة االنقسام ال إلنهائه ،ما هي
الضمانات لعدم حدوث ذلك؟
 أب���و ناصر :نح���ن ال نريد حكوم���ة إلدارةاالنقس���ام بل نريد حكومة إلنهاء االنقسام،
لذلك ه���ذه احلكومة بحاجة إلى مش���اورة
اجلميع والشراكة مع اجلميع التخاذ القرار
واالتفاق على احلكومة واملهمات املتفق عليها
أص ًال وبحاجة إلى حاضنة ش���عبية ووطنية
لتنهض بكافة املهمات املوكلة إليها.
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•سياسات :هناك من يقول إن األسئلة الصعبة
لم تأت بع���د وإن طرف���ي املصاحلة عليهما
مواجهة أسئلة أكثر تعقيد ًا في املستقبل.
 أبو ناص���ر :احلكومة كما اتف���ق عليها أنتس���عى إلنهاء تداعيات االنقسام ما أمكن
ذلك على صعيد املصاحلة املجتمعية وضمان
احلريات وإعم���ار قطاع غزة وفك احلصار
والتحضير لالنتخابات ،إذا قامت بهذا الدور
فه���ذا جيد ألن هناك ملف���ات كثيرة صعبة
مؤجلة وهذه امللفات هي من ش���أن احلكومة
التي ستتشكل بعد االنتخابات ،لذلك علينا
أن ننظر إل���ى احلكومة من زاوية ما تقدمه
من أفعال في هذا اإلطار وعلينا أن نسعى
جاهدي���ن لتذليل كل العقبات من أجل إنهاء
فعلي لهذا االنقسام وعدم إدارته واستمراره.
امللف���ات األخرى كاملل���ف األمني فقد اتفق
على تشكيل جلنة عربية تعيد هيكلة األجهزة
األمنية وبناءها من جديد وعدم إبقائها بهذه
الص���ورة الراهنة ألننا نري���د أجهزة أمنية
وطنية للكل الوطني الفلس���طيني ال أجهزة
أمني���ة فصائلية تتبع ه���ذا الفصيل أو ذاك
ألن ه���ذا عنصر تفجير في النهاية ألن من
ميلك السالح وموجود على األرض يستطيع
أن يفرض قراره ،ونحن نستفيد من التجربة
الس���ابقة وال نريد أن نكرره���ا ،نحن نريد
إعادة هيكل���ة األجهزة األمنية وبناءها على
أسس وطنية وعقيدة أمنية متفق عليها تخدم
الوطن واملواط���ن ،وهناك اتفاق على وجود
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جلنة عربية ترعى ذلك وتعيد هيكلتها ضمن

الفلسطينية مؤسسات استشارية .نحن في

قانون اخلدمة العس���كرية وكذلك بالنس���بة

االنتخابات الت���ي نطالب بها نريد أن نعيد

للموظف�ي�ن والقضايا املدنية حس���ب قانون

ال���دور ملنظمة التحرير الفلس���طينية قائدة

اخلدم���ة املدنية .بالنس���بة ملوضوع منظمة

نضال الشعب الفلسطيني واملمثل الشرعي

التحرير الفلس���طينية نحن متفقون على أن

والوحيد للشعب الفلسطيني صاحبة الوالية

جترى انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني

على السلطة الفلس���طينية بانتخابات حرة

حيثما أمكن إلع���ادة دمقرطة هذه املنظمة

للمجلس وطني ينبث���ق عنه مجلس مركزي

ودخ���ول اجلميع إليها على قاعدة انتخابات

جدي���د تنبثق عنه جلنة تنفيذي���ة ويعاد بناء

مبنية على أس���اس قانون التمثيل النسبي

كافة دوائ���ر اللجنة التنفيذية على أس���س

الكام���ل الذي يعطي كل ذي حق حقه أينما

سليمة فيها شراكة ضمن برنامج وال ننسى

متكنا من ذل���ك ،وهذا يجب أن منضي به،

أننا ش���عب ال يزال حتت االحتالل ونناضل

نحن اتفقنا على جلنة تفعيل وتطوير منظمة

من أجل اس���ترجاع حقوق���ه الوطنية وأن
تكون منظمة التحرير الفلسطينية فعلي ًا هي

القي���ادي املؤقت حلني إج���راء االنتخابات؛

صاحبة الوالية على السلطة وليس العكس.

لذا علينا أن منأس���س هذا اإلطار بتنظيم

•سياسات :هل نحن أمام مستقبل أفضل؟
 أب���و ناصر :نحن دائم��� ًا متفائلون بإجنازوحدتنا الفلسطينية احلقيقية مستفيدين من
جتارب املاضي بالتوافق على إس���تراتيجية
وطنية متف���ق عليها باحلد األدنى يلتزم بها
اجلميع ،اإلفادة من احمليط العربي وثورات
الربيع العربي ونسج عالقة صحيحة وسليمة
معهم ،التوجه إلى األمم املتحدة واالستفادة
م���ن التأييد الدولي .نعتقد أن األمور جتري
ف���ي صالح الش���عب الفلس���طيني فيما لو
أحسنا إدارة الصراع وتوحدنا على أساس
برنامج نضالي متفق عليه نسعى إلى تنفيذه
مع ًا دون االس���تفراد ودون التخلي عما يتم
اإلجماع عليه وطني ًا.

التحرير الفلس���طينية والتي سميت اإلطار

اجتماعات دورية وجدول أعمال وسكرتارية
تتابع تنفيذ قراراته.

•سياسات :كطرف مركزي في منظمة التحرير،
يبدو أن التركيز اآلن على السلطة على حساب
املنظمة ،أال يشكل هذا حتدي ًا ملكونات النظام
السياسي الفلسطيني وخطر ًا عليه؟
 أب���و ناصر :نحن ال نريد أن نضع تعارض ًابني السلطة الفلس���طينية ومنظمة التحرير
الفلس���طينية ،منظمة التحرير الفلسطينية
هي صاحبة الوالية وهي مرجعية الس���لطة،
لألسف التجربة الس���ابقة غيبت مؤسسات
منظمة التحرير الفلسطينية لصالح مؤسسات
السلطة وأصبحت مؤسسات منظمة التحرير
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السياسات العامة

أداء حكومة د .رامي الحمد الله :عقبات وإنجازات
( 6حزيران  6 - 2013أيار )2014

مقدمة
جاء تشكيل احلكومة الفلسطينية اخلامسة عشرة

الفلس����طينية ،وعدم جناح اجلهود لتشكيل حكومة
وحدة وطنية تنفيذ ًا لبنود اتفاقيات املصاحلة املوقعة

برئاس����ة الدكتور رامي احلمد الل����ه رئيس جامعة

بني حركت����ي فتح وحماس في القاه����رة والدوحة،

النجاح الوطنية بعد نحو س����ت سنوات من إشغال

وفي ظل االنسداد والتعثر في العملية السلمية مع

الدكتور س��ل�ام فياض هذا املنصب ،شكل خاللها

إسرائيل.

د .فياض ثالث حكومات وذلك خالل الفترة املمتدة
من  2007/7/13وحتى .2013/6/6

وبعد تشكيل د .رامي احلمد الله حكومته األولى
(اخلامسة عشرة) بأسبوعني فقط ،تقدم باستقالته

وفي الوقت الذي جاء فيه تشكيل الدكتور سالم

للرئي����س محمود عباس الذي قبل اس����تقالته وكلفه

فياض احلكومة األولى في ظل إعالن حالة الطوارئ
بعد سيطرة حركة حماس عسكري ًا على مؤسسات

تس����يير أعمال احلكومة إلى حني تش����كيل حكومة
جديدة.

الس����لطة الوطنية في قطاع غ����زة وتكليف حكومته

وقد أعاد الرئيس محمود عباس تكليف د .رامي

إنف����اذ حالة الطوارئ ،فإن تكلي����ف الدكتور رامي

احلم����د الله تش����كيل احلكومة اجلدي����دة (احلكومة

احلم����د الله تش����كيل حكومته األول����ى جاء في ظل

السادس����ة عش����رة) وذلك بتاري����خ 2013/9/18

استمرار االنقسام الفلسطيني وتعثر ملف املصاحلة

الت����ي أدت اليمني الدس����تورية أم����ام الرئيس في
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اإلستراتيجية وأدائها في هذا املجال.

 2013/9/19دون تغيير يذكر على تشكيلة احلكومة
التي سبقتها برئاسته.

1

وبعد مرور ما يقارب العام على تشكيل د .رامي

3 .3املجال اإلداري والخدماتي :ويش����مل إدارة
املرافق العامة واخلدمة املدنية وخدمات الصحة

احلمد الله حكومتيه (اخلامس����ة عشرة والسادسة
عش����رة ) 2تبرز احلاجة إلى البحث في أبرز مالمح

والتعليم والشؤون االجتماعية.
4 .4الترشيعات :ويشمل إعداد مشاريع القوانني

أداء هذه احلكومة في مختلف املجاالت السياس����ية

التي تقدم للرئي����س إلصدارها كقرار بقانون،

واالقتصادي����ة واملالي����ة واالجتماعي����ة واخلدماتية

وإعداد األنظمة واللوائح التنفيذية.

والتشريعية ،مع األخذ بعني االعتبار الظروف التي

وتنطلق الورقة من منهجية تقوم على النظرة الكلية

ش����كلت في ظلها هذه احلكومة من وضع سياسي

ألداء احلكومة عب����ر املخرجات والقرارات واخلطط

مت����أزم ناجت ع����ن تعثر العملية الس����لمية بس����بب

والبرامج الناجتة عن مجلس الوزراء بش����كل كلي،

التعنت اإلس����رائيلي وسياس����ات االحتالل القمعية

وال تشمل متابعة اجلهود واملخرجات اخلاصة بكل

واالس����تيطانية التي تصاعدت خ��ل�ال هذه الفترة

وزارة بشكل منفرد.

واستمرار االنقسام الداخلي الفلسطيني وتعثر كل
جهود املصاحلة الفلسطينية ،والوضع االقتصادي

ً
أوال  -البيئة التي تعمل الحكومة في إطارها

واملعيش����ي الصعب ،واألزمات االقتصادية املتتالية

تس����لمت حكومة د .رامي احلمد الله مهامها في

وعدم وضوح الرؤية في مجال التمويل واالستثمارات

ظل استمرار العديد من األزمات التي تواجه املجتمع

االقتصادي����ة والدولي����ة بالعملية الس����لمية املتعثرة

الفلس����طيني على كاف����ة الصعد ،فعلى املس����توى
الداخلي ظل االنقس����ام قائم ًا ب��ي�ن الضفة الغربية

في األراضي الفلس����طينية نتيجة ارتباط املشاريع
والسياس����ات اإلس����رائيلية العقابية التي ميارسها
االحتالل اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وقطاع غزة ،األمر الذي ترك الكثير من االنعكاسات
السلبية على مجمل الوضع الفلسطيني ،وخلق العديد

تسعى هذه الورقة إىل إلقاء نظرة عىل أداء

من املشكالت املعقدة التي تشكل حتديات إضافية

الحكومة (الخامسة عرشة والسادسة عرشة)

للحكومة ،فنس����بة الفقر والبطالة في تفاقم مستمر

يف املجاالت الرئيسة اآلتية:

خاص����ة في قطاع غزة بس����بب احلصار املفروض

1 .1املجال السيايس :التوجهات والرؤية السياسية
للحكوم����ة ودوره����ا ف����ي السياس����ة الداخلية
واخلارجية.
2 .2املجال االقتصادي واملايل :ويشمل السياسات
االقتصادي����ة واملالي����ة للحكوم����ة وخططه����ا

على القطاع ،واس����تنزاف االحتياجات اخلدماتية
واإلمنائي����ة للقطاع نحو  %50من موازنة الس����لطة
الوطني����ة ،في الوقت الذي توقفت فيه عملية التنمية
في القطاع ومس����اهمته في الدخل القومي ،إضافة
إلى االنقسام املؤسساتي وأثره في ازدواجية القرار
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وتضارب السياس����ات ،وغياب ق����درة احلكومة في

التي أخذتها على عاتقها احلكومات السابقة وكذلك

الضف����ة على التأثير في الواقع في القطاع ،وتعطل

احلكومة احلالية بعد سلسلة من االحتجاجات التي

عمل املجلس التش����ريعي؛ األمر الذي يعيق تطوير
املنظومة التش����ريعية وفق ًا لألس����س السليمة التي

قام����ت بها االحتادات والنقاب����ات املهنية من خالل
توقيع اتفاقيات معها ترتب التزامات مالية إضافية

تقتضيها عملية صنع القرار في النظم الدميقراطية

في ظل شح املوارد املالية املتاحة.

القائمة على الفصل املتوازن بني السلطات.

وعلى املس����توى االجتماعي ،تصاعدت معدالت

3

ويعتبر حتدي االحتالل اإلسرائيلي ومستوطنيه

الفقر والبطالة ،حيث وصلت نسبة الفقر إلى %25,8

من التحدي����ات الدائمة الت����ي تواجهها احلكومات

( %17.8في الضفة الغربية و %38.8في القطاع)،4

الفلسطينية والتي تشكل احملدد الرئيس لبيئة عملها،

أما معدالت البطالة فقد بلغت  %32.5في القطاع

نتيجة ما يفرضه االحتالل من قيود تتمثل ،بالسيطرة

و %19.1في الضفة الغربية.

5

على معظم األراضي الفلسطينية ،وسياساته القائمة

أما على املس����توى اخلارجي ،فإن الدول املانحة

على االس����تيطان واحلصار ومص����ادرة األراضي

ربطت تقدمي املنح واملس����اعدات للس����لطة الوطنية

وتدمير املمتلكات وه����دم البيوت ،والقتل واالعتقال

باستمرار عملية التفاوض مع إسرائيل ،فااللتزامات

والتهجير وبناء اجلدران ،وتقطيع األوصال وإقامة

املالية للدول املانحة غير واضحة؛ األمر الذي ينعكس

احلواج����ز وتقييد حركة األفراد والبضائع والتحكم

على سياسات احلكومة وبرامجها.

باملعابر ،والس����يطرة على معظم امل����وارد الطبيعية
الفلسطينية ضمن املناطق املصنفة «ج» وسرقتها،
ومن����ع أي توج����ه فلس����طيني الس����تغالل موارده
واالس����تثمار فيها ،وإعاقة عملية التبادل التجاري
بني الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفيم����ا يتعل����ق بالوضع االقتصادي ،ش����هدت
األراضي الفلس����طينية تراجع���� ًا اقتصادي ًا ،وأزم ًة
مالي ًة متأصل ًة ،أدت إلى عجز احلكومة وعدم قدرتها
على اإليفاء بالتزاماتها ،وتراكم املتأخرات املستحقة
للقطاعات املختلفة ،وارتفاع املديونية العامة ،وزاد
األمر تعقيد ًا سياسة االبتزاز التي متارسها إسرائيل
واحتجازها عائ����دات الضرائب بني احلني واآلخر،
كم����ا واجهت احلكومة العديد من االلتزامات املالية
العدد (2014 )28

ثانيًا  -توجهات الحكومة وأولوياتها
نظر ًا لتعطل عمل املجلس التشريعي الفلسطيني،
ف����إن احلكومة لم تعرض عل����ى املجلس لنيل الثقة،
ومت االكتف����اء كباقي احلكومات الس����ابقة بإصدار
قرار بقانون من الرئيس محمود عباس بشأن منح
الثقة للحكومة وأداء احلكومة اليمني الدستورية أمام
الرئيس ،ومن ثم لم تقدم احلكومة البيان احلكومي
الذي يتضمن برنامجها للمجلس التشريعي والذي
على أساس����ه تنال ثقة املجلس وفق���� ًا لنص املادة
( )66من القانون األساس����ي ،ومع ذلك فقد التقى
رئيس مجلس ال����وزراء د .رامي احلمد الله بتاريخ
 2013/10/2م����ع ممثلي الكتل والقوائم البرملانية
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وأعضاء املجلس التشريعي باستثناء أعضاء كتلة

•االس����تمرار في بناء نظام سياسي دميقراطي

التغيير واإلصالح التابعة حلركة حماس ،وذلك في

يحترم مبادئ السالم وحقوق اإلنسان.

إطار الطريقة التي أوجدها املجلس ملمارسة بعض

•تعزي����ز البناء املؤسس����ي للس����لطة واألجهزة

نشاطاته في الرقابة ومتابعة أداء احلكومة.

األمنية.

وفي إطار االجتماع املذكور ،قدم رئيس مجلس
الوزراء خطاب ًا بينّ فيه إجنازات احلكومة حتى ذلك

•الضغط باجتاه إع����ادة فتح معابر قطاع غزة
ورفع احلصار املفروض عليه.
•اس����تمرار الس����عي لدى املانحني لتوفير دعم

التاريخ وخططها ومشاريعها لألعوام الثالثة القادمة
 ،2016 - 2014وج����اءت ف����ي اخلطاب مجموعة

أكبر ملدينة القدس وتعزيز صمود املقدس����يني

من االلتزامات واألولوي����ات التي حددتها احلكومة

وتخصي����ص مبالغ لدعم الق����دس في موازنة

لنفس����ها 6،وه����ي االلتزامات نفس����ها التي قدمتها

السلطة.

احلكومة ملؤمتر املانحني ال����ذي انعقد في نيويورك

( )AHLCفي شهر أيلول .2013

وعلى الصعيد االقتصادي ،ح�ددت الحكومة
أولوياتها بـ:

•إنشاء اقتصاد وطني مستقل وتطوير القطاع

فعىل املستوى السيايس وإصالح املؤسسات

اخلاص واستقالليته.

وسيادة القانون حددت الحكومة أولوياتها
بـ:

•العمل على حتسني األداء االقتصادي وتوسيع

•إنشاء دولة فلسطينية ذات دور مؤثر على جميع

مدى اإلمكانيات املتاحة من خالل التنويع في

املستويات العربية واإلقليمية والدولية.

االستثمار وتوفير البيئة املالئمة له.

•التأكي����د عل����ى حل الدولت��ي�ن وإقام����ة الدولة

• التأكي����د على أهمية املبادرة االقتصادية التي

الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام

قدمتها اللجنة الرباعية الدولية ،وأطلقها وزير

 1967وعاصمتها القدس ،والسعي املتواصل

اخلارجية األميركية جون كيري ،والتي تهدف

من أجل إجناح جهود الس��ل�ام حتت الرعاية

إلى تنمية مس����تدمية لالقتصاد الفلس����طيني

األميركية.

وخفض مستوى البطالة.

•العمل على بناء مؤسس����ات الدولة واالستمرار

•تقدمي خطة التنمية الوطنية لألعوام – 2014

بالقيام باإلصالحات املالية وحتسني املصداقية

 2016التي ستعكس رؤية احلكومة وخططها

والشفافية وسيادة القانون.

م����ن أجل اإلع����داد لقيام الدولة الفلس����طينية

•إعداد إستراتيجية خاصة بالعمل في املناطق

وإعادة إنعاش االقتصاد الفلسطيني.

«ج» والق����دس الش����رقية للتأكي����د على الرؤية

•التركيز على ترشيد النفقات وزيادة اإليرادات

الفلسطينية فيما يتعلق بهذه املناطق.

في إطار املوازنة العامة للعام .2014
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•العمل على زيادة حصة الزراعة والصناعة من
املوازنة دعم ًا للمزارعني والصناعيني واحلرفيني.
•زي����ادة الس����يطرة على األراض����ي واملصادر
الطبيعية الفلسطينية وتطويرها.
وعىل املستوى االجتماعي والخدماتي حددت
الحكومة أولوياتها بـــ:

ال����وزراء د .رامي احلمد الله أورد في تقريره املقدم
للمجلس التش����ريعي بتاري����خ  ،3013/10/2وفي
املجال السياسي حتديد ًا بعض التوجهات اخلاصة
بحكومته والتي سبق ذكرها ،خاصة تأكيد احلكومة
التزامها بحل الدولتني وإقامة دولة فلسطينية كاملة
السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967

•االستمرار في عملية تطوير إمكانيات املؤسسات

والقدس الش����رقية عاصمة له����ا ،وااللتزام بإجناح

الفلسطينية من أجل تقدمي خدمات عالية اجلودة

جهود السالم حتت الرعاية األميركية.
إن ه����ذه األبع����اد أو التوجه����ات ال تختلف عن

للمواطنني.
•دعم املناطق املهمشة واملهددة بجدار الفصل

التوجه����ات التي تبنتها احلكومات الس����ابقة التي

العنصري وتنفيذ املش����اريع التي تساهم في

ترأس����ها د .س��ل�ام في����اض وهي متث����ل البرنامج

تثبيت املواطنني على أراضيهم.

السياسي للرئيس محمود عباس ،ولكن من الواضح

•تخصيص دعم للمناطق املهددة باالس����تيطان

أن الدور السياس����ي حلكومة الدكتور رامي احلمد

ضمن موازنة العام .2014

الله ،خاصة على مستوى عملية السالم واملفاوضات

•محارب����ة الفق����ر والبطال����ة وتطبي����ق العدالة

والعالق����ات مع إس����رائيل هو دور مح����دود ،حيث

االجتماعية.

يتولى الرئيس ودائرة شؤون املفاوضات في منظمة

ثالثًا  -بعض المؤشرات على أداء الحكومة:
قد يكون من الصعب احلكم على أداء احلكومة في
إطار التزاماتها السابقة ،وخالل الفترة التي قضتها
(نحو عام من تاريخ تشكيل احلكومة األولى للدكتور
رامي احلم����د الله) إال أنه ميك����ن عرض مجموعة
من املؤش����رات على هذا األداء في إطار القطاعات
املختلفة على النحو اآلتي:
1 .1األداء الحكومي في المجال السياسي

على الرغم م����ن عدم تقدمي احلكوم����ة برنامج ًا
مفص��ل� ًا ح����ول توجهاتها وأولوياته����ا في مختلف
القضاي����ا ومنه����ا اجلانب السياس����ي ،فإن رئيس
العدد (2014 )28

التحري����ر هذه املهمات ،بينم����ا تكتفي احلكومة في
معظ����م األحيان بإصدار البيان����ات الداعمة ملوقف
املفاوض واملنددة بالسياسة اإلسرائيلية التي تفشل
عملية الس��ل�ام ،فليس للحكومة إسهام مباشر في
املفاوض����ات ،كم لم يعقد رئيس الوزراء أي لقاءات
مع اجلانب اإلسرائيلي في إطار هذه العملية.
أم����ا على مس����توى العالق����ات الداخلية ،فعلى
الرغم من اس����تمرار االنقس����ام بني الضفة وقطاع
غزة وعدم إمتام املصاحلة عند تشكيل احلكومة بل
إن تش����كيلها جاء بعد أن فش����لت اجلهود لتشكيل
حكومة الوحدة الوطنية تطبيق ًا التفاقيات املصاحلة
في القاه����رة والدوحة ،فإن حكومة د .رامي احلمد
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الله كانت أقل إشكالية فيما يتعلق مبلف املصاحلة،

للس����نوات  2016 – 2014تدور في مجملها حول
توس����يع القاعدة الضريبية أفقي ًا وحتس��ي�ن األداء

بشكل صريح .كما أن هذه احلكومة أقرب ما تكون

املالي ،وتنمية املوارد البش����رية وتوثيق العالقة مع

إلى حكومة التكنوقراط والشخصيات املستقلة ،من

شركاء اإلدارة الضريبية من خالل التوعية واإلعالم

فرئيس����ها مستقل وال ينتمي ألي فصيل على األقل

جهة أخرى ملف املصاحلة بيد الرئيس وحركة فتح.

7

واتخذت حكومة د .رامي احلمد الله توجه ًا يقوم
على إنهاء االنقس����ام ،حيث اعتبر رئيس احلكومة
حكومت����ه مؤقتة إلى حني تش����كيل حكومة الوحدة
الوطنية ،وس����ارع رئيس احلكومة بوضع استقالته
حتت تصرف الرئيس بعد اإلعالن عن البدء بتنفيذ
بنود املصاحلة وفي مقدمتها تشكيل حكومة الوحدة
الوطنية خالل خمسة أسابيع من تاريخ التوقيع على
االتفاق.

8

2 .2األداء االقتصادي وإدارة المال العام:

حددت احلكومة رؤيتها في املجال املالي بإدارة
املال العام بكفاءة وفعالية من خالل تنمية اإليرادات
وحتقيق االستقرار املالي والتنمية املستدامة ،ومتكني
الدولة الفلسطينية من السيطرة على مواردها الذاتية
من خالل تبن����ي منظومة ضريبية منافس����ة وكفؤة
وعادلة وشفافة.
وح����ددت أهدافها اإلس����تراتيجية بتطوير إدارة
مدني����ة فعالة للموازنة العامة وزيادة مصادر متويل
اخلزينة من خالل زيادة اإليرادات والتمويل الذاتي
وترشيد اإلنفاق واستقطاب متويل املانحني للمشاريع
التنموية ،وحتقيق السيطرة على السياسات املالية
واجلمركية .ولتنفيذ األهداف السابقة ،قامت وزارة
املالية بإعداد إستراتيجية تتعلق بإدارة املال العام

والتواصل مع املجتمع احمللي.
وحددت اإلستراتيجية اخلطوات الالزمة للتنفيذ
مبراجعة التشريعات والقوانني الضريبية من خالل
وضع قانون فلسطيني بديل لنظام املكوس واألوامر
العس����كرية اإلس����رائيلية ،وتخفيض نسبة ضريبة
الدخل على األفراد ،ومتابعة املكلفني غير امللتزمني
بدفع الضريب����ة ،واملتابعة القضائية حلل املنازعات
اجلمركي����ة والضريبية ،وضب����ط التهرب الضريبي
الناجت عن االستيراد غير املباشر.
وتتوقع اإلستراتيجية آثار ًا إيجابي ًة على منظومة
اإليرادات وذلك وفق عدة س����يناريوهات تضمنتها
اإلس����تراتيجية والس����يناريو األفض����ل منها يتوقع
نس����بة منو اقتصادي متصاع����د ()%12 ،%9 ،%6
للس����نوات ( )2016 ،2015 ،2014على التوالي،
وزيادة متوقعة في إجمالي اإليرادات بنس����بة %12
عام  ،2014و %15عام  ،2015و %18عام .2016
والس����يناريو الثاني يقوم على استمرار الوضع
االقتصادي والسياسي على ما كان عليه في العام
 ،2013وم����ن املتوقع بعد تنفي����ذ اإلصالحات في
النظام الضريبي أن تصل نسبة النمو احلقيقي في
االقتصاد إل����ى  %1.5وزيادة اإليرادات بنحو %8
وزيادة الضرائب احمللية بنحو  %15ومن ثم ارتفاع
اإليرادات بنحو  600مليون عما هي عليه في العام
 .2013ومع اس����تمرار الدع����م اخلارجي بالوتيرة
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نفس����ها في العام  2013من املتوقع تراجع العجز

التنموي الفلس����طيني ،مثل االحتالل اإلسرائيلي،

في املوازنة إلى نحو  150مليون دوالر في املتوسط.

واالنقسام السياس����ي واإلداري الداخلي ،وتراجع

أما السيناريو األسوأ أو املتدني والذي يقوم على

الوض����ع االقتصادي واألزمة املالي����ة ،كما حددت

تدهور الوضع االقتصادي والسياس����ي وما يترتب

اخلطة األولويات الفلسطينية ،بترسيخ سيادة الدولة

عليه من انخفاض ف����ي حتصيل الضرائب وزيادة

الفلس����طينية وسيطرتها على مواردها الطبيعية مع

الته����رب الضريبي واجلمرك����ي ،وجتميد أو تأخير

التركيز على املناط����ق املصنفة (ج) خاصة منطقة

حتويل إس����رائيل للعائدات الضريبية ،وتدفق املنح

األغ����وار والبح����ر املي����ت ،وعلى القدس الش����رقية

اخلارجية بوتيرة أقل ،فإن نسبة النمو في االقتصاد
ستكون أيض ًا نحو  %1.5وزيادة الضرائب احمللية

وقطاع غ����زة ،وإنع����اش االقتصاد الفلس����طيني،
وتفعيل دور القطاع اخلاص ورفع قدرته اإلنتاجية

بنحو  %0.25وستكون الزيادة في اإليرادات بنحو

والتنافس����ية ،واس����تكمال البناء املؤسس����ي للدولة

 %3فقط.

وحتقيق االس����تقرار املالي واالرتق����اء باخلدمات،

9

م����ن جهة أخرى ،قام����ت وزارة املالي����ة بإعداد

ومكافحة الفقر والبطالة وتعزيز العدالة االجتماعية،

املوازنة العامة للس����لطة الوطنية لعام  ،2014وقد

وتفعيل النظام الدميقراطي وتعزيز السلم املجتمعي.

ق����ام مجلس الوزراء بإقرارها في جلس����ته رقم 18

وكم����ا هو احلال في اخلطط التنموية الس����ابقة

بتاريخ  ،2014/2/4وقد انطلقت املوازنة من توجه

تتضم����ن اخلطة توجهات وبرامج في أربع قطاعات

يقوم على اتباع سياسة تقشف في النفقات وزيادة

رئيسة وهي :قطاع التنمية االقتصادية والتشغيل،

محدودة في فاتورة الرواتب وتخفيض حجم املديونية

قطاع احلكم الرش����يد وبناء املؤسس����ات ،وقطاع

احمللية وتخفيض حجم املتأخرات للقطاع اخلاص،

احلماي����ة والتنمي����ة االجتماعي����ة ،وقط����اع البنية

والعم����ل على زيادة الدعم اخلارج����ي للموازنة من

التحتية.

اجلهات املانحة.

11

وعلي����ه ،فقد جنحت احلكومة في اجلانب املتعلق

وبلغ إجمالي اإلي����رادات املتوقعة نحو 2.742

بوضع اخلطط والتوجهات املستقبلية كخطة التنمية

مليار دوالر وإجمالي النفقات  3.866مليار دوالر

وإستراتيجية منظومة اإليرادات للسنوات – 2014

وإجمالي العجز نحو  1.629مليار دوالر منها 350

 ،2016وإق����رار املوازنة العامة ،إضافة إلى متابعة

مليون دوالر نفقات تطويرية.

10

كما قامت احلكومة بإعداد خطة التنمية الوطنية
لألع����وام  ،2016 – 2014وأقرها مجلس الوزراء

اخلط����ة االقتصادية اخلاصة بإنع����اش االقتصاد
الفلس����طيني التي وضعتها اللجنة الرباعية برعاية
أميركية.

في جلس����ته رقم  28بتاري����خ  ،2014 /4/22وقد

كم����ا جنحت احلكوم����ة في عق����د مجموعة من

حددت اخلطة مجموعة التحديات التي تواجه العمل

االتفاقي����ات الثنائية والدولي����ة لدعم بعض املناطق

العدد (2014 )28
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الفلسطينية مثل القدس الشرقية وقطاع غزة ،ومن

العملية ،فإن هن����اك حالة من عدم الوضوح أو

أجل إقامة بعض املشاريع اخلاصة بالبنية التحتية

اليقني في تقدمي هذه املس����اعدات أو حجمها،

كمش����روع محطة مياه شرق نابلس ،ومحطة توليد

وهي إحدى اإلش����كاليات املزمن����ة التي رافقت

الطاقة الكهربائية في شمال الضفة الغربية ،ومحطة

الس����لطة منذ قيامها والتي لم تستطع احلكومة
احلالية التحرر منها ولو جزئي ًا ،شأنها في ذلك

جتهي����ز املناطق الصناعية الفلس����طينية في أريحا

شأن احلكومات السابقة.

وبيت حلم وجنني.

•إن احلديث عن سياسات التقشف وتقليل اإلنفاق

حتلي����ة املياه في قطاع غ����زة ،والتقدم على صعيد

كما اس����تطاعت احلكومة خالل الفترة السابقة

ليس له انعكاس ف����ي املوازنة ،فالعجز اجلاري

االنتظام في دفع رواتب املوظفني ،وتخفيض الديون
اخلاصة بالبنوك ،واالستجابة ولو جزئي ًا لاللتزامات

يبلغ  1.3مليار دوالر ،وهو ما يزيد على العجز
املتوقع في موازنة  ،2013كما أن هناك ارتفاع ًا
في النفق����ات اجلارية وانخفاض���� ًا في النفقات

املالي����ة التي ترتبت عل����ى االتفاقي����ات املوقعة مع

التطويرية.

النقابات املهنية (املعلمني ،األطباء ،املهن الصحية،
وعلى الرغم من اإلجنازات الس����ابقة ،فإن هناك

•عل����ى الرغم من احلديث املتكرر ومنذ س����نوات
عن التوجه نحو اعتماد موازنة البرامج بد ًال من

الكثير من املالحظات على األداء االقتصادي واملالي

موازن����ة البنود ،فإن املوازن����ات املقدمة وآخرها

للحكومة وخططها السابقة ،وذلك على النحو اآلتي:
•عل����ى الرغم من احلديث املتك����رر عن االعتماد

موازنة عام  2014ال تزال تعتمد النموذج نفسه،
ب����ل إن هناك تراجع ًا ف����ي هذا املجال ،حيث لم

على الذات في تغطية النفقات التش����غيلية ودفع

توض����ح املوازنة حتى السياس����ات االقتصادية

الروات����ب ،فإن الواقع يش����ير إل����ى عكس ذلك،

واملالية واالجتماعية املنوي حتقيقها ،فليس����ت

فالعج����ز في املوازنة العامة ال يزال باملس����توى

هن����اك أهداف واضحة ميكن االسترش����اد بها
في املوازنة؛ م����ا يجعلها أرقام ًا دون مضامني،

املهندسني ،نقابة املوظفني العمومية .) ...

12

نفسه ،وال يزال االعتماد على املنح واملساعدات
اخلارجي����ة في س����د هذا العج����ز قائم ًا ،بل إن

وحتى اإلستراتيجية املتعلقة مبنظومة اإليرادات

التوجهات املالية للحكومة والتي مت التعبير عنها

للسنوات املالية  2016 – 2014التي وضعتها

في الوثائق احلكومية السابقة الذكر تشير إلى

وزارة املالية ال يظهر لها ارتباط واضح مبوازنة

التوج����ه نحو طلب املزيد م����ن الدعم من الدول

العام .2014

املانحة ،ومب����ا أن املنح واملس����اعدات تتأرجح
صع����ود ًا وهبوط���� ًا ومرتبطة بالعملية الس����لمية

•ال يوجد انعكاس ملا ورد في أولويات احلكومة،
وكذلك في خطة التنمية مع ما جاء في املوازنة

واملفاوض����ات مع إس����رائيل وفي ظل تعثر هذه

العامة ،فإحدى األولويات األساسية للحكومة
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13

كم����ا حددها رئيس الوزراء ف����ي تقريره أمام

عل����ى أي عملية تخطيط ،خاصة في األراضي

ممثلي الكتل والقوائم البرملانية وأعضاء املجلس

الفلس����طينية ،وم����ا يرتب����ط بذلك م����ن املنح

التش����ريعي ،وكذل����ك خطة التنمي����ة املقرة من

واملساعدات املقدمة من الدول املانحة ،كما لم

احلكومة تشير إلى السعي للتركيز على املناطق

يالحظ وجود أي سيناريو أو خطة بديلة تفترض

املصنف����ة (ج) مثل األغ����وار والقدس ،إال أن

إنهاء االنقس����ام الداخلي وما يترتب على ذلك

املشاريع التطويرية لوزارة الزراعة لم تتجاوز

من تأثيرات وأبعاد مختلفة وفي مقدمتها عملية

 211مليون شيكل بنسبة  %1.5فقط من قيمة

توحيد املؤسسات واس����تيعاب آالف املوظفني

املشاريع املقترحة ،وموازنة القدس التطويرية

املنتمني إلى حكومة حركة حماس في قطاع غزة

لم تتجاوز  19.4مليون شيكل ،وهو ما يطرح
تساؤ ًال جدي ًا حول مدى االنسجام بني املوازنة

في إطار اخلدمة املدنية للسلطة ،حيث أصبح
هذا السيناريو أقرب للواقع بعد االتفاق األخير

وبني األولويات التنموية املعلن عنها من احلكومة

بني الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها «فتح»

14

و«حماس» على البدء بتنفيذ اتفاقيات القاهرة

وفي مشروع خطة التنمية .2016 – 2014

•كذلك احلال فيما يتعلق بسياسة احلكومة للحد
من البطالة والفقر ،لم تشر املوازنة إلى حلول
أو تخصيصات مقترحة للتقليل من حدتها.

والدوحة.

3 .3مجال اإلدارة والخدمات االجتماعية
•الخدمة المدنية وإدارة المرافق العامة

• وف����ي مجال الدين الع����ام ،تتناقض األرقام
املعلن����ة م����ع احلديث الرس����مي عن الس����عي
لتخفيض الدين العام ،فقد وصل الدين العام
إل����ى نحو  %38م����ن إجمالي الن����اجت احمللي
اإلجمالي 15 .وهو ما يقترب من السقف احلدي
املنصوص عليه في قانون الدين العام لس����نة
 2005الذي ينص على أن الدين العام ينبغي
أال يزيد بأي حال على  %40من الناجت احمللي
اإلجمالي.
•وأخي����ر ًا ،فإن معظ����م اخلطط والسياس����ات
16

والبرام����ج الت����ي وضعتها احلكوم����ة لم تأخذ
باالعتبار عوامل عدم االس����تقرار السياس����ي
واألمن����ي ،على اعتب����ار أنها أب����رز املؤثرات
العدد (2014 )28

17

قام����ت احلكومة ف����ي اجلان����ب اإلداري باتخاذ
مجموع����ة من القرارات الت����ي تتعلق بإدارة املرافق
العام����ة وتطوير قان����ون اخلدمة املدني����ة والوظيفة
العمومية ،حيث مت االنتهاء من إعداد وإقرار مشروع
قانون معدل لقانون اخلدمة املدنية رقم ( )14ورفع
للرئيس للمصادقة عليه.
كما قام����ت احلكومة بالتوقي����ع واملصادقة على
العديد من مذكرات التفاهم واالتفاقيات مع النقابات
املهنية (املعلمني واألطباء ،واملهندس��ي�ن ،واألطباء
البيطريني ،وأطب����اء األس����نان والصيادلة ،ونقابة
العاملني في الوظيفة العمومية) والتي تتعلق بحقوق
العاملني ومستحقاتهم.
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18

ومع ذلك ،فقد شهدت الفترة السابقة العديد من
اإلضرابات النقابية التي أثرت بشكل ملموس على
اخلدمات املقدمة للمواطنني خاصة في قطاع الصحة
والتعليم ،وهو ما جعل احلكومة تلجأ مرار ًا حملكمة
العدل العليا لوقف هذه اإلضرابات.

19

وفي مجال إدارة املرافق العامة ،قامت احلكومة
باملصادق����ة على اإلس����تراتيجية الوطني����ة لتطوير
اإلحصاءات الرسمية للفترة  2018 – 2014التي
تهدف إلى تعزيز اس����تخدام اإلحصاءات في عملية
صنع القرار وزيادة اس����تخدام السجالت اإلدارية
لألغراض اإلحصائية.

 2014/3/30جلنة وزاري����ة دائمة لتطبيق مفهوم
احلكوم����ة اإللكتروني����ة واس����تخدام اإلمكاني����ات
التكنولوجي����ة واملعلوماتية واالتص����االت في توفير
اخلدمات بس����هولة للمواطنني ،وتنشيط اإلجراءات
اإلداري����ة وحتقي����ق مب����دأ العدالة والش����فافية في
احلصول على اخلدمات من خالل شبكات االتصال
اإللكترونية ،حيث سيتم حتويل املعامالت الرسمية
إلى رزمة خدمات إلكترونية يستفيد منها املواطنون
من خالل نافذة حتتوي على جميع اخلدمات املقدمة
من احلكومة.

20

•في المجال االجتماعي

بخص�وص األرسى واملحرري�ن :تعهدت احلكومة

كما قامت احلكومة مبراجعة قرار مجلس الوزراء
لس����نة  2010بش����أن تنظيم اس����تخدام املركبات

بتوفي����ر احلياة الكرمية له����م ولعائالتهم ،وفي هذا

احلكومية في القطاع املدني من أجل وضع اآلليات

الص����دد أقر مجلس ال����وزراء العديد من القرارات

اخلاصة بضبط اس����تخدام هذه املركبات وترشيد

والتش����ريعات بشأن ضمان حقوق األسرى ومنها:

اإلنفاق في هذا املجال.

نظام تأمني الوظائف لألسرى احملررين ،نظام معدل

وعمل����ت احلكومة كذلك على مراجعة مس����ودات

لنظام إعفاء األس����رى احملررين من رسوم التعليم

الوثائق القياسية التي مت إعدادها للعطاءات العامة

املدرس����ي واجلامعي احلكوم����ي والتأمني الصحي

والعقود واللوازم واألشغال واخلدمات االستثمارية

ودورات التأهيل ،تشكيل جلنة خاصة لدراسة طلبات

ودليل إجراءات الشراء الوطني بهدف ضبط منظومة

تغطية تكاليف عملية زراعة أطفال األنابيب لزوجات

الش����راء العام ،وقد أقرت احلكومة مشروع قانون

األس����رى احملررين ،نظام لترقية األسرى احملررين
العاملني في الوظيفة العمومية مالي ًا ،إعفاء مركبات

بقانون ،كما مت إع����داد الالئحة التنفيذية اخلاصة

األس����رى احملررين من رسوم اجلمارك والضرائب،

بالقان����ون واملصادق����ة عليها به����دف تعزيز مبادئ

وضع آلية لصرف مخصصات األس����رى احملررين
املتوفني الذين يتقاضون الراتب سلف ًا ،وإضافة إلى

من له عالقة مبنظومة املشتريات سواء في القطاع

ذلك فقد مت إدراج قضايا األس����رى كبند دائم على

العام أو اخلاص.
وشكلت احلكومة في جلس����تها رقم  24بتاريخ

ج����دول أعمال مجلس الوزراء ملتابعة كافة القضايا

الش����راء العام ومت رفعه للرئي����س إلصداره كقرار

الش����فافية وتس����هيل احلصول على املعلومات لكل
21

املتعلقة بهم.
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ويف مجال الشؤون االجتماعية :استمرت البرامج
احلكومية املختلفة التي تس����عى لتقدمي املساعدات

العمل ،والتركيز على التدريب املهني وتعزيز القطاع
التعاوني.

24

لألسر الفقيرة والفئات املهمشة ،حيث تشير بيانات

ويف مجال تقدي�م الدعم للمترضرين من الكوارث

وزارة الش����ؤون االجتماعي����ة إلى أن عدد األس����ر

الطبيعية وهجمات املس����توطنني ،صادقت احلكومة

التي تتلقى املس����اعدات النقدية من وزارة الشؤون

في جلس����تها رقم  16بتاري����خ  2014/1/21على

االجتماعية وصل إلى ما يقارب  110آالف أس����رة

توصيات جلنة البني����ة التحتية الوزارية بخصوص

فقي����رة في الضفة الغربية وقطاع غزة ،وذلك ضمن

اعتم����اد قيم����ة األض����رار الناجتة ع����ن املنخفض

برنامج التحويالت النقدية الذي يقدم كل ثالثة شهور
مبعدل  750شيك ًال.

اجلوي ف����ي احملافظات الش����مالية واجلنوبية ،ومت
اإليع����از لوزارة املالية لإلس����راع في صرف املبالغ

ويف مج�ال الخدم�ات التعليمي�ة :اجته����ت

املالية املخصصة لذلك ،كما صادقت احلكومة على

احلكومة لتطوير امتحان ش����هادة الثانوية العامة،
وذلك من خالل دراسة اعتماد نظام جديد لالمتحان،

توصيات جلنة تعوي����ض املواطنني املتضررين من
اعتداءات املستوطنني.

25

وعقد مجلس الوزراء عدد ًا من جلساته في عدة

وش����كلت لذلك جلنة م����ن وزارة التربي����ة والتعليم،
وأضيف لها في جلس����ة مجلس ال����وزراء رقم ()1

محافظات خاصة تلك املهددة باالستيطان واجلدار

بتاريخ  2013/10/1ممثلون عن مؤسسات املجتمع

مثل اخلليل وطولكرم وطوباس وس����لفيت ،جرى في

املدن����ي وخبراء تربويون وأولي����اء أمور ،إال أن هذا

كل منها دراس����ة احتياجات املنطقة وتقدمي الوعود

التوج����ه خلق بلبلة في أوس����اط الطلبة وذويهم؛ ما

بإقامة املشاريع التنموية فيها.

جعل احلكومة تتريث في اعتماد التوجهات اجلديدة

وفي مجال الطاقة ،صادقت احلكومة على تسجيل

خاصة في ظل االنقس����ام الفلسطيني الداخلي بني

ش����ركة النقل الوطني����ة للكهرباء كش����ركة حكومية

الضفة الغربية وقطاع غزة وانعكاسات عدم التوافق

بهدف تنظيم العالقة بني ش����ركة الكهرباء القطرية

بني اجلانبني في هذا املجال على مس����تقبل العملية

وش����ركات التوزيع والهيئات احمللي����ة والتقليل من

التعليمي����ة في فلس����طني 23،كما ق����ررت احلكومة

الفاقد في الشبكات 26،كما قامت احلكومة بتخفيض

في جلس����تها رقم  9بتاريخ  2014/12/3دراسة

التعرفة الكهربائية للمستهلكني املنزليني بنسبة %2

موضوع إنشاء هيئة عامة للتعليم والتدريب املهني

والقطاعات اإلنتاجي����ة (صناعة ،زراعة ،مضخات

والتقني.

مياه) بنسبة  ،%5وبلغت نسبة التخـفيض في األغوار

ويف مج�ال العم�ل :أق����رت احلكوم����ة اخلط����ة

للقطـاع الـمنزلي واإلنتاجي .%10

27

اإلس����تراتيجية لقطاع العمال  2016 -2014التي

وكلفت احلكومة في جلس����تها رق����م  24بتاريخ

ته����دف إلى خفض مع����دالت البطالة وتعزيز فرص

 2014/3/30اللجنة االقتصادية الوزارية دراسة

العدد (2014 )28
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الوضع القانون����ي واإلداري واملالي لقطاعات املياه

اللوائ����ح التنظيمية التي تعد من املهام األساس����ية

والبيئ����ة واألراضي والطاقة مبا يش����مل الكهرباء

للحكومة في اجلانب التشريعي.

واحملروقات وقطاع الصحة ،ووضع اآللية التنفيذية

إن املالحظ���ة الرئيس���ة الت���ي تتعل���ق بأداء

لتحسني أداء املؤسسات والهيئات املسؤولة عن هذه

احلكومة على املس���توى التشريعي هي مالحظة

القطاعات.

قائمة منذ بداية االنقس���ام الفلسطيني الداخلي

4 .4األداء التشريعي للحكومة
ال ي����زال املجلس التش����ريعي وبع����د مرور نحو
ثماني سنوات معط ًال ،وعليه فإن العملية التشريعية

في منتصف الع���ام  2007وحتى تاريخه ،وهي
التوس���ع في إقرار التشريعات من قبل احلكومة
بحي���ث لم يعد األمر يتعلق بحالة الضرورة ،كما
تنص على ذلك املادة  43من القانون األساسي

تتوالها السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء والرئيس)

بل تتعداه إلى سن تشريعات عادية ،األمر الذي

ومناقشتها في إطار املجلس وإقرارها ومن ثم رفعها

س���اهم في خلق واقع قانوني جديد يختلف عن
الواقع القانوني الذي كان قائم ًا قبل االنقس���ام،

حيث يقوم مجلس الوزراء بإعداد مشاريع القوانني
إلى الرئيس إلصدارها قرارات بقوانني ،وقد عملت

خاصة في ظل غياب السلطة التشريعية صاحبة

على إعداد مجموعة من التشريعات ورفعها للرئيس

االختص���اص األصيل في ه���ذا املجال ،ويزداد
األمر تعقيد ًا بقيام كتلة التغيير واإلصالح التابعة

احلكومة احلالية ش����أنها شأن احلكومات السابقة
للمصادقة عليها ،فقد أقرت احلكومة خالل عش����رة
شهور  9مشاريع قوانني في مجاالت متنوعة منها:
قط����اع املياه ،والطرق ،وامل����رور ،وضريبة الدخل،
والشراء العام ،واألحداث ،واخلدمة املدنية( .انظر
امللحق رقم «)»1
من جهة أخ����رى ،قام الرئيس بإصدار مجموعة

حلركة حماس في قطاع غزة بإقرار قوانني باسم
املجلس في قطاع غزة وفق ًا لنظام التوكيالت غير
القانوني.
كم����ا أنه لم يعد هنا التزام فعلي بالتوجه لعرض
مشاريع القوانني على هيئة الكتل والقوائم البرملانية
في املجلس التش����ريعي 28،إلبداء الرأي حول حالة

من التشريعات في ظل حكومة د .رامي احلمد الله
بلغت نحو  22قرار ًا بقانون ،منها مش����اريع قوانني

م����ن الرئيس كقرارات بقوانني ،فالكثير منها لم يتم

العامة للسلطة الوطنية للعام  ،2014وأخرى قرارات

عرضه على هيئة الكتل والقوائم ،ومن ثم فقد انتقلت
العملية التشريعية متام ًا إلى السلطة التنفيذية ممثلة

أقرتها احلكومة الس����ابقة ،وق����رار بقانون املوازنة
بقوانني تتعلق باملصادقة على اتفاقيات ثنائية ودولية،
وقرارات بقوانني تتعلق مبنح الثقة للحكومة( .انظر
امللحق رقم « ،)»2كما أقر مجلس الوزراء عدد ًا من

الضرورة ملشاريع القوانني التي تقتضي إصدارها

باحلكومة والرئيس ،وهو توجه سارت عليه احلكومة
احلالية شأنها في ذلك شأن احلكومات السابقة وإن
كان بوتيرة أقل.
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الخاتمة واالستنتاجات
جاء تشكيل حكومة الدكتور رامي احلمد الله في
ظل ظروف صعبة يعيشها الشعب الفلسطيني ،وهي
الظروف نفسها التي ش����كلت في ظلها احلكومات
السابقة برئاسة الدكتور سالم فياض منذ االنقسام
الداخلي الفلس����طيني ف����ي منتصف العام ،2007
فاالنقسام ما زال قائم ًا وسياسات االحتالل تزداد
شراسة بحق الشعب الفلسطيني خاصة بعد تعثر
العملية الس����لمية وفش����لها بعد نحو  9شهور من
املفاوضات في نهاية ش����هر نيس����ان  ،2014حيث
صعدت خاللها إس����رائيل من عمليات االستيطان
ومصادرة األراضي وهدم البيوت وتهجير السكان
وعمليات االعتق����ال واالغتيال واالجتياح لألراضي
الفلس����طينية ،وترافق ذلك م����ع أوضاع اقتصادية
واجتماعي����ة صعبة متثل����ت بتصاعد معدالت الفقر
والبطالة وتدني حجم املساعدات اخلارجية وارتفاع
نسبة املديونية ،وهو ما جعل بعض املراقبني يصف
إمكاني����ة حتقيق حكومة الدكت����ور رامي احلمد الله
إجنازات في ظل هذه الظروف باملهمة املستحيلة.

والت���ي من املفت���رض أن تبدأ بتش���كيل حكومة
التوافق الوطني ،األمر الذي دفع رئيس احلكومة
إلى وضع اس���تقالته حتت تصرف الرئيس ،وهو
ما يعني ع���دم الوضوح في كل ما يتعلق بخطط
وتوجهات احلكومة التي بالضرورة تتطلب إعادة
النظ���ر فيها إذا ما حتقق���ت املصاحلة ومت إنهاء
االنقسام.
حاولت ه����ذه الورقة تتبع أداء احلكومة في عدد
من املجاالت :املجال السياسي ،واملجال االقتصادي
واملال����ي ،واملج����ال اإلداري واخلدمات����ي ،واملجال
التشريعي.
وقد مت األخذ باالعتب���ار البيئة الصعبة التي
تعمل احلكومة في إطاره���ا ،إضافة إلى الفترة
الزمنية احملدودة التي قضتها احلكومة في العمل،
فهي لم تنه عامها األول بعد ،ومن خالل تتبع أداء
احلكومة (احلكومة اخلامس���ة عش���رة واحلكومة
السادس���ة عشرة) منذ تش���كيلها وحتى تاريخه
ميكن اإلشارة إلى املالحظات اآلتية:
1 .1جنح���ت احلكومة في إعداد وإقرار مجموعة
من اخلطط والسياسات املتعلقة بالقطاعات

م���ن جهة أخرى ،لم تب���دأ احلكومة عملها بعد

املختلف���ة (إس���تراتيجية منظومة اإليرادات

تشكيلها بيسر ،فقد قدم رئيس احلكومة استقالته

للس���نوات  ،2016 – 2014خط���ة التنمية

بع���د نحو أس���بوعني عل���ى تش���كيلها (احلكومة

الوطني���ة  ،2016 – 2014قان���ون املوازنة

اخلامس���ة عشرة) لتستمر كحكومة تسيير أعمال

العامة للس���نة املالي���ة  )2014إال أن هذه

نحو ثالثة ش���هور قبل أن يع���اد تكليف الدكتور

اخلط���ط والتوجه���ات تفتقر إل���ى الترابط

رامي احلمد الله تشكيل احلكومة من جديد بتاريخ

والتنسيق فيما بينها ،فاملوازنة ال تعكس ما

.2014/9/18

جاء في خطة التنمية في كثير من األحيان،

ولم متض عدة ش���هور حت���ى مت اإلعالن عن

ووضع���ت معظمها في إط���ار رؤية متفائلة

بدء تطبيق اتفاقيات املصاحلة وإنهاء االنقس���ام،
العدد (2014 )28
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حول عملية التس���وية السلمية بني اجلانبني

مبا يضمن حقوقهم وعيشهم بصورة كرمية،

الفلس���طيني واإلس���رائيلي ،وخطة إنعاش

كذل���ك احلال فيما يتعلق بتعويض املزارعني

االقتصاد الفلس���طيني املقدمة من الرباعية

عن أض���رار الكوارث الطبيعي���ة وهجمات

الدولية ،ولم تأخذ باحلسبان إمكانية حتقيق

قطعان املستوطنني ،ودعم املناطق املهمشة

املصاحلة وإنهاء االنقسام.

واملهددة باالستيطان واجلدار وهو ما يرتب
أيض��� ًا التزام���ات مالية كبي���رة على كاهل

2 .2إن الدور السياس���ي للحكوم���ة يكاد يكون
معدوم ًا سواء على مس���توى عملية السالم

احلكومة حتتاج جهود ًا إضافي ًة لإليفاء بها.

الفلس���طينية اإلس���رائيلية أو على مستوى

5 .5زي���ادة الضغ���وط على اخلدم���ات الصحية

جهود إنهاء االنقس���ام ،فقد تولت مؤسسة

واالجتماعي���ة احلكومي���ة في ظ���ل ارتفاع

الرئاسة هذه امللفات ،واقتصر دور احلكومة

نس���ب الفقر والبطالة واس���تمرار احلصار

على تأييد جهود الرئيس ومواقفه السياسية

اإلسرائيلي على قطاع غزة ،وهو ما ينعكس

م���ن املفاوض���ات وجهود إنهاء االنقس���ام

على قدرة احلكومة على تقدمي هذه اخلدمات.

وشجب وإدانة مواقف االحتالل اإلسرائيلي

6 .6على الرغم من عدم توسع احلكومة في مجال
التشريع (إعداد مش���اريع القوانني ورفعها

وسياساته.

3 .3بذلت احلكومة جهود ًا كبير ًة في مجال اخلدمة

للرئيس إلصدارها كقرارات بقوانني) مقارنة

املدنية وإدارة اخلدمات العامة ،وتوصلت إلى

باحلكومات السابقة ،فإن العديد من مشاريع

العديد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم مع

القوان�ي�ن املثيرة للج���دل مت رفعها للرئيس

االحتادات والنقاب���ات املهنية ،وهو ما رتب

إلصدارها مثل مشروع قانون معدل للقرار

التزامات مالية إضافية على كاهل احلكومة،

بقانون بشأن ضريبة الدخل ومشروع قانون

األمر الذي يثير العديد من الش���كوك حول

املياه ،إضافة إلى مش���روع قانون املوازنة

قدرته���ا على الوفاء بهذه االلتزامات في ظل

العامة ال���ذي وردت العديد من املالحظات

الوضع املالي الصعب وفي ظل سياس���ات

حول���ه من قبل املجلس التش���ريعي دون أن

احلكومة اإلسرائيلية العقابية مبنع أو اقتطاع

يتم أخذها باالعتبار.
ويزداد األم���ر تعقيد ًا في املجال الش���ريعي

ج���زء من أموال املقاصة ،حيث تلوح العديد
من هذه النقاب���ات باإلضرابات مجدد ًا في

في ظل اس���تمرار كتلة حماس البرملانية بإقرار

حال عدم إيفاء احلكومة بالتزاماتها.

قوان�ي�ن في املجلس التش���ريعي في قطاع غزة؛

4 .4اتخ���ذت احلكوم���ة العدي���د م���ن القرارات
واإلجراءات اخلاصة باألس���رى واحملررين

ما يخلق حالة من التضارب في التشريعات بني
الضفة وغزة.
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ملحق رقم ()1
مشاريع القوانين المقرة من مجلس الوزراء والمرفوعة للرئيس للمصادقة عليها

الرقم

التاريخ

القانون

.1

مشروع قانون املياه

2013/7/30

.2

مشروع قانون معدل لقانون اخلدمة املدنية رقم ()4

2013/9/17

.3

مشروع قانون معدل مزاولة مهنة تدقيق احلسابات

2013/10/1

.4

مشروع قانون الطرق

2013/12/3

.5

مشروع قانون معدل لقانون املرور رقم ()5

2013/12/10

.6

مشروع قانون إعفاء الطوائف املسيحية املعترف بها

2014/2/11

.7

مشروع قانون معدل للقرار بقانون رقم ( )8بشأن ضريبة الدخل

2014/3/4

.8

مشروع قانون الشراء العام

2014/3/25

.9

مشروع قانون األحداث

2014/4/22

املصدر :الدائرة القانونية في مجلس الوزراء ،أيار .2014

ملحق رقم ()2
القرارات بقوانين الصادرة عن الرئيس الفلسطيني والمنشورة في الوقائع الفلسطينية خالل فترة حكومة
د .رامي الحمد الله
القرار بقانون
قرار بقانون رقم ( )2لسنة 2013م بشأن املوازنة العامة للسنة املالية 2013م
قرار بقانون رقم ( )3لس���نة 2013م بشأن املصادقة على اتفاقية جتنب االزدواج
الضريبي ومنع التهرب من الضرائب مع حكومة اململكة األردنية الهاشمية
قرار بقانون رقم ( )4لعام 2013م بش���أن املصادقة على اتفاقية جتنب االزدواج
الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل مع حكومة جمهورية صربيا
قرار بقانون رقم ( )5لس���نة 2013م بش���أن صندوق اإلقراض لطلبة مؤسس���ات
التعليم العالي في فلسطني
قرار بقانون رقم ( )6لسنة 2013م بشأن تعديل قرار بقانون مكافحة غسل األموال
رقم ( )9لسنة 2007م
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العدد

تاريخ النرش

101

2013/8/20

101

2013/8/20

101

2013/8/20

101

2013/8/20

101

2013/8/20

قرار بقانون رقم ( )7لسنة 2013م بشأن املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع

101

2013/8/20

قرار بقانون رقم ( )8لسنة 2013م بشأن منح الثقة للحكومة

101

2013/8/20

101

2013/8/20

قرار بقانون رقم ( )10لسنة 2013م بشأن جامعة االستقالل

101

2013/8/20

قرار بقانون رقم ( )11لسنة 2013م بشأن تعديل قانون البيئة رقم ( )7لسنة 1999م

101

2013/8/20

قرار بقانون رقم ( )12لسنة 2013م بشأن صندوق درء املخاطر والتأمينات الزراعية

102

2013/10/22

102

2013/10/22

102

2013/10/22

104

2014/1/5

104

2014/1/5

104

2014/1/5

104

2014/1/5

قرار بقانون رقم ( )9لس���نة 2013م بش���أن منح الثقة لوزير الثقافة في احلكومة
اخلامسة عشرة

قرار بقانون رقم ( )13لس���نة 2013م بش���أن املصادقة عل���ى تعيني رئيس هيئة
التقاعد الفلسطينية
قرار بقانون رقم ( )14لسنة 2013م بشأن منح الثقة للحكومة السادسة عشرة
ق���رار بقانون رقم ( )15لس���نة  2013بش���أن املصادقة عل���ى تعديالت االتفاقية
اليورومتوسطية اخلاصة بتراكم املنشأ
قرار بقانون رقم ( )16بس���نة 2013م بش���أن املصادقة عل���ى االتفاقية املوحدة
"الستثمار رؤوس األموال العربية في الدولة العربية" املعدلة
قرار بقانون رقم ( )17لس���نة2013م بش���أن املصادقة على اتفاقية إنشاء اللجنة
اإلسالمية للهالل الدولي
قرار بقانون رقم ( )18لسنة 2013م بشأن املصادقة على اتفاقية جتنب االزدواج
الضريبي ومنع التهرب الضريبي مع جمهورية فيتنام االشتراكية
قرار بقانون رقم ( )199لسنة 2013م بشأن إلغاء األمر العسكري رقم ()1006
لس���نة 1982م بش���أن تعيينات وصالحيات مبوجب قانون احملافظة على أراضي

104

2014/1/5

وأمالك الدولة رقم ( )14لسنة 1961م
قرار بقانون رقم ( )1لسنة  2014م بشأن تعديل قانون املرور رقم ( )5لسنة 2000م

105

2014/1/30

قرار بقانون رقم ( )2لسنة 2014م بشأن املوازنة العامة للسنة املالية 2014

105

2014/2/10

106

2014/2/27

106

2014/3/11

106

2014/3/13

قرار بقانون رقم ( )3لسنة  2014بشأن املصادقة على النظام األساسي للمجلس
الدولي للتمور.
قرار بقانون رقم ( )4لسنة  2014بشأن تعديل القرار بقانون رقم ( )8لسنة 2011
بشأن ضريبة الدخل.
قرار بقانون رقم ( )5لس���نة  2014بش���أن إعفاء مركبات األس���رى احملررين من
الرسوم اجلمركية والضرائب.
املصدر :الوقائع الفلسطينية ،رام الله ،ديوان الفتوى والتشريع ،األعداد.106 - 101 :
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الهوامش
1

مرسوم رئاسي رقم ( )15لسنة  2013بشأن اعتماد وتشكيل
مجلس الوزراء ،الوقائع الفلسطينية ،عدد .102
سيتم اعتبار حكومتي د .رامي احلمد الله اخلامسة عشرة
والسادسة عشرة حكومة واحدة لغايات تتبع أدائهما.
وزارة التخطيط ،املسودة األولى خلطة التنمية الوطنية – 2014
 ،2016رام الله .2014/1/29
معهد أبحاث السياسات االقتصادية (ماس) ،املراقب
االقتصادي ،العدد  ،35شباط .2014
اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،مستويات املعيشة،

6

من تقرير دولة رئيس الوزراء إلى املجلس التشريعي ،األمانة
العامة للمجلس التشريعي ،رام الله.2013/10/10 ،
تضاربت تصريحات ومواقف حركة حماس جتاه حكومة د.
رامي احلمد الله فعلى الرغم من وصفها بغير الشرعية فإن
مواقف احلركة من شخصية رئيس الوزراء كانت إيجابية في
معظمها باعتباره شخصية تساعد على الوحدة.
مجلس الوزراء الفلسطيني ،البيان الصحافي الجتماع مجلس
الوزراء في جلسته رقم www.palestinecab.net.gov.ps ،29
وزارة املالية ،إستراتيجية منظومة اإليرادات للسنوات – 2014
 ،2016رام الله ،كانون األول .2013
وزارة املالية ،مشروع قانون املوازنة العامة  ،2014رام الله
.2014
وزارة التخطيط ،املسودة األولى خلطة التنمية الوطنية – 2014
 ،2016رام الله .2014/1/29
مجلس الوزراء الفلسطيني ،تقرير إجنازات احلكومة اخلامسة
عشرة ( 6حزيران  2013وحتى  1أيلول ،)2013
تقرير مجموعة العمل اخلاصة بالشأن املالي واالقتصادي في
املجلس التشريعي حول مشروع قانون املوازنة العامة للسنة
املالية  ،2014رام الله 4 ،شباط .2014
املجلس التشريعي الفلسطيني ،محضر االجتماع الدوري العام
السادس واألربعون اخلاص باالستماع لوزير التخطيط حول
خطة التنمية الوطنية ،رام الله.2014/3/26 ،
تشير بيانات وزارة املالية إلى أن نسبة الدين العام وصلت إلى
 %20فقط من الناجت احمللي اإلجمالي ،علم ًا أن هذه البيانات
تستثني املتأخرات للقطاع اخلاص وما تراكم من مستحقات
على احلكومة لهيئة التأمينات واملعاشات واملتمثلة باالقتطاعات
لصالح الصندوق من املوظفني وكذلك مساهمتها في هذا املجال،
وعليه حتصر احلكومة الدين العام بالدين اخلارجي وديون
القطاع املصرفي.
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 16تقرير مجموعة العمل اخلاصة بالشأن املالي واالقتصادي في
املجلس التشريعي حول مشروع قانون املوازنة العامة للسنة
املالية  ،2014مصدر سابق.
 17املجلس التشريعي الفلسطيني ،محضر االجتماع الدوري العام
الرابع واألربعون لالستماع لوزير املالية حول املوازنة العامة
للسلطة للعام  ،2014رام الله. 2014/1/20 ،
 . 18قرار مجلس الوزراء رقم (/1/5/15م.و/س.ف) بتاريخ
 ،2013/7/16وانظر أيض ًا قرار مجلس الوزراء رقم
(/2/11/15م.و/س.ف) بتاريخ .2013/9/3
 .19انظر البيان الصحافي جللسة مجلس الوزراء رقم ( )9من
حكومة www.palestinecab.net.gov.ps 16
 .20قرار مجلس الوزراء رقم (/10/9/15م.و/س.ف) بتاريخ
.2013/8/20
 .21البيان الصحافي جللسة مجلس الوزراء رقم  28بتاريخ
.2014/4/22
 22انظر قرارات مجلس الوزراء رقم (/07/15/16م.و/
ر.ج) بتاريخ  ،2014/1/16وقرار مجلس الوزراء رقم
(/05/14/16م.و/ر.ج) بتاريخ  ،2014/1/9وقرار مجلس
الوزراء رقم (/01/13/16م.و/ر.ج) بتاريخ ،2014/12/31
وقرار مجلس الوزراء رقم (/13/9/16م.و/س.ف) بتاريخ
 ،2013/12/3وقرار مجلس الوزراء رقم (/04/6/16م.و/
س.ف) بتاريخ  ،2013/11/12وقرار مجلس الوزراء رقم
(/12/2/15م.و/س.ف) بتاريخ .2013/6/18
 23انظر قرار مجلس الوزراء رقم (/5/12/15م.و/س.ف) بتاريخ
.2013/9/17
 24البيان الصحافي جللسة مجلس الوزراء رقم  16بتاريخ
.2014/1/21
 25انظر قرار مجلس الوزراء رقم (/05/2/16م.و/س.ف) بتاريخ
 ،2013/10/8وقرار مجلس الوزراء رقم (/11/2/16م.و/
س.ف) بتاريخ  ،2013/10/8وقرار مجلس الوزراء رقم
(/16/16/2م.و/ر.ح) بتاريخ  ،2014/1/21وقرار مجلس
الوزراء رقم (/16/16/4م.و/ر.ح) بتاريخ .2014/1/21
 26انظر قرار مجلس الوزراء رقم (/10/1/16م.و/س.ف) بتاريخ
.2013/10/1
 27انظر قرار مجلس الوزراء رقم (/13/9/15م.و/س.ف) بتاريخ
.2013/8/20
 28جرى االتفاق بني ممثلي الكتل والقوائم البرملانية والرئيس على
عرض مشاريع القوانني على هيئة الكتل والقوائم في املجلس
التشريعي إلبداء الرأي حولها قبل إصدارها لقرارات بقوانني.
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السياسة الدولية

السياسة األميركية تجاه شرق أوسط متغير

أماني القرم

مقدمة:
يعتبر إقليم الش���رق األوس���ط م���ن املناطق
األكثر أهمية إس���تراتيجي ًا واقتصادي ًا للمصالح

1

اإلقليمي���ة ،والتي حرصت الواليات املتحدة على
تفوقها النوعي أمني ًا وعسكري ًا فتمثل حال ًة خاص ًة
وفريد ًة من التحالف الوثيق ال متاثلها حالة أخرى

احليوي���ة األميركي���ة ،كما أنه يش���كل جمل ًة من

في اإلقليم؛ وعليه فإن املتغيرات التي حتدث في

التحديات التي تواجه رس���م السياسة اخلارجية

أي من دول املنطقة تؤثر على س���لوك السياسة

للرؤس���اء األميركيني ،حيث تعد الواليات املتحدة
العب ًا أساسي ًا ومحوري ًا في رسمها ،يؤثر ويتأثر

اخلارجية األميركي���ة وتوجهاتها ،وتلقي بظاللها
على شكل النظام اإلقليمي في الشرق األوسط.

مبتغيراته وقضاياه اإلقليمية .ومنذ انتهاء احلرب

تسعى الدراسة في هذا اإلطار  -بشكل موجز

العاملي���ة الثانية جنحت واش���نطن ف���ي اختراق

 إلى دراسة مالمح السياسة األميركية في عهدالرئيس باراك أوباما جتاه الشرق األوسط خاص ًة

إس���تراتيجية مبجموعة من الدول التي يشملها

بعد املوجات الثوري���ة التي أطاحت بنظم حليفة

النظام الش���رق أوس���طي كمصر والس���عودية

للواليات املتحدة ،مركزة على بعض احلاالت في

وتركيا وإيران أيام الش���اه .أما إسرائيل ،القوة

املنطقة مثل مصر وسورية وملف عملية السالم،

املنطق���ة واالرتب���اط بعالقات متين���ة وحتالفات

وحتاول اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:
 1طالبة لنيل درجة الدكتوراه في جامعة القاهرة
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كيف تعاملت الواليات املتحدة مع البيئة املتغيرة

بارز تعزز بتحالف يشمل ك ًال من سورية والعراق
وحزب الله في لبن���ان ،والحق ًا مع حكومة حركة

تتحرك في إطارها السياس���ة األميركية في عهد

حماس في غزة .واستمر تصاعد النفوذ اإليراني

أوباما جتاه الش���رق األوسط؟ وكيف أثرت رؤية

والتركي وحتالفات كل منهما بفضل اإلخفاقات

الرئيس باراك أوباما على صياغة سياسته جتاه

املتك���ررة في إمت���ام عملية الس�ل�ام ،وتطورات

الش���رق األوسط؟ وهل للمنطقة أولوية في جدول

الصراع الفلس���طيني اإلس���رائيلي ،واالنقسام

أعمال���ه؟ وما هو موقفه من الثورات العربية التي

الفلسطيني – الفلس���طيني ،واحلروب على غزة

اندلعت في بدايات العام 2011؟.

عامي  2006و ،2011وفشل النظام العربي في

في الش���رق األوس���ط؟ وهل هناك إستراتيجية

وتنطل���ق الدراس���ة من فرضي���ة مفادها أن

تبني وجهة نظر واحدة جتاه تلك القضايا.

السياس���ة األميركي���ة ف���ي عهد ب���اراك أوباما
جتاه الش���رق األوسط ش���هدت تراجع ًا نسبي ًا

اجتاحت موجة من الثورات ،منذ العام ،2011
ع���دد ًا من البلدان العربية بدأت بتونس ثم مصر

ف���ي االهتمام بقضايا املنطق���ة مع غياب الرؤية

وليبيا واليمن ،وسورية والتي ال تزال فيها األزمة

اإلس���تراتيجية الواضحة واتباع سياسة خاصة

عل���ى حالها ،أطاحت بالنظم االس���تبدادية فيها

بكل حالة على حدة.

وأفرزت حكومات جديدة ذات توجهات إسالمية

الش��رق األوس��ط :تغي��ر فـ��ي البيئــ��ة
الجيوإستراتيجية:
تشهد خارطة النظام اإلقليمي الشرق أوسطي
حتوالت ح���ادة وتغييرات جذرية متس���ارعة إثر
دخول ديناميكي���ات ومعطيات جديدة ،أدت إلى
حتول في البيئة اجليوإستراتيجية وساهمت في
تغيير موازي���ن القوى في املنطقة ،حيث تصاعد
نف���وذ قوى مثل تركيا وإيران على حس���اب قوى
تقليدية أخرى مثل مصر والسعودية .وبدأت تظهر
مالم���ح هذا التغير منذ حرب العراق عام 2003
وم���ا ترتب عليها من حتوالت إقليمية على صعيد
الثقل النس���بي لدول املنطقة ،وتصدع في هيكل
التحالفات والتكتالت اإلقليمية ،فس���قوط حائط
الس���د العراقي فتح الطريق أمام صعود إيراني

غيرت املش���هد كلية في املنطق���ة ،وأبرزت حالة
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متشابكة من االس���تقطاب السياسي والتنافس
اإلستراتيجي ،بحيث شكلت إعادة لترتيب السياق
الكلي للمنطقة بشكل يؤثر بطريقة مباشرة وغير
مباشر على املصالح األميركية وحليفتها إسرائيل
كونها تقع في منتصف منطقة االضطرابات حيث
مصر وس���ورية .فض ًال عن أن ثورات ما يسمى
الربيع العربي أفرزت حالة من عدم االس���تقرار
والتخبط في املرحل���ة االنتقالية لبلدانها وبلدان
حلفائها ،فعلى سبيل املثال ال تزال مصر تعاني
من آث���ار املرحلة االنتقالي���ة وتداعياتها خاصة
بعد اإلطاحة بالرئيس محمد مرس���ي واإلخوان
املسلمني باإلضافة إلى أزمة اقتصادية ومجتمعية
جراء االضطرابات التي حدثت بها .أما ليبيا فقد
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تدهورت فيها األوضاع األمنية والسياس���ية إثر

جتاه قضية أو منطقة معينة في العالم ،والتي يلتزم

بروز ميليشيات متشددة ذات أهداف متضاربة

بها أو يتنبأ مبس����ار سياسته اخلارجية .وقد دأب

هدفها الس���عي للحصول على السلطة؛ ما يهدد
بانزالق الب�ل�اد إلى املجهول سياس���ي ًا وأمني ًا.

بعض الرؤساء األميركيني على اإلعالن عن عقائدهم
أو مبادئهم الرئاسية مثل مبدأ ترومان أثناء احلرب

وتبدو الص���ورة في تونس أقل حدة حيث ينتظر

الب����اردة للدفاع عن احلكومات أو الش����عوب التي

التونس���يون إجراء االنتخابات محاولني احتواء

حتارب الشيوعية ،ومبدأ بوش االبن في حربه على

أزماتهم والعبور ببعض من النجاح والسالم من

"اإلره����اب"" :من ليس معن����ا فهو ضدنا" .أما عن

املرحلة االنتقالية .أما السعودية الدولة اخلليجية

مبدأ أوباما ،فإنه حينما سئل حول هذا املوضوع

األكب���ر واحلريصة على اس���تقرار حلفائها في
املنطقة مثل مصر ودول اخلليج خوف ًا من توترات

أثناء املناظرة الرئاسية ،أجاب إنه "لن يتقيد مببدأ
2
رئاسي ألن العالم أكثر تعقيد ًا وال يسمح بذلك".

ميكن أن تؤثر عليها خاصة بعد أحداث البحرين،
فه���ي حتاول جاهد ًة احلفاظ على أمنها الداخلي

وأوبام���ا ذو األصول اإلفريقي���ة ،الذي قضى
جزء ًا من حياته في إندونيسيا وتدرج في التعليم

وأم���ن اخلليج بعد تبدل األحالف وتراجع النفوذ
األميركي في املنطقة ومحاولة انفتاحه على إيران.

ليصبح محامي��� ًا متخرج ًا من جامعة هارفارد ثم
أستاذ ًا في جامعة شيكاغو ثم سيناتور ًا في مجلس

ويأت���ي هذا في إطار تبلور نظام عاملي جديد

الشيوخ عام  2005عن والية إلينوي ،ومت تصنيفه

يعتمد على التعددية إثر صعود مجموعة من الدول

على أنه أكثر أعضاء الشيوخ ليبرالية ،جادل بأن

اإلقليمي���ة في مناطقها اجلغرافية كدول "البريك"

نقص خبرته في السياس���ة اخلارجية مت تعويضه

(الص�ي�ن والهند والبرازيل وروس���يا) ومجموعة

بالس���فر للخارج ،حيث قضى سنواته األولى في

العش���رين ،حتل محل النظام أح���ادي القطبية

إندونيس���يا إضافة إلى رحالته للباكستان والهند

ال���ذي ظهر منذ نهاية احلرب الباردة ،وهو األمر

وكينيا وأوروبا أثناء دراسته وبعدها ،وعزز ثقافته

الذي اعترف به الرئيس باراك أوباما في خطاب

اخلارجية بقراءات���ه لكتابات فريد زكريا وتوماس

القسم عام  1 ،2009مقابل انحسار نسبي للدور
األميركي العاملي عموم ًا والش���رق أوسطي على

فريدمان في السياس���ة اخلارجي���ة .هذا وارتبط
أوباما أثناء حياته العملية بأشخاص مثل أنتوني

وجه اخلصوص.

ليك وسوزان رايس ،وسامنتا باور أستاذة العلوم

رؤية أوباما العالمية وعقيدته الرئاسية:
العقيدة الرئاس����ية هي مب����دأ أو مجموعة من
املبادئ والسياسات التي يعلنها الرئيس األميركي

السياس���ية في جامعة هارف���ارد واحلائزة جائزة
"بوليتزر" عام  2003عن كتابها مشكلة من اجلحيم
" "A problem from Hellوال���ذي يعد توثيق ًا ملجازر
تاريخية وقعت في القرن العشرين وتقدم فيه رؤية
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ليبرالية تعتمد على التدخل األممي اإلنساني ملنع

ضلت الطريق على الرغ���م من وضوح األهداف
وعدم التش���كيك في النواي���ا ،فإن هناك غموض ًا

والية بنس���لفانيا قال أوبام���ا في معرض وصف

في الرؤية اإلستراتيجية للسياسة اخلارجية وأن

سياس���ته اخلارجية إنها "عودة للواقعية التقليدية

التحديات متت االس���تهانة بها .وفي هذا الصدد

للحزبني اجلمه���وري والدميقراطي ،فهي جزء من

يقول جوزيف س .ناي" :لقد أسهمت في صياغة

واقعية جورج بوش األب وجون كيندي وفي بعض

نظرة أوباما إلى العالم حقيقة مفادها أنه أمضى
قسم ًا من شبابه في إندونيسيا وأن والده إفريقي..

هذا وميكن وصف سياسة أوباما العاملية بكلمة

على الرغم من أن أوباما لم يتراجع عن تعبيراته

الصراعات 3.ولكن خ�ل�ال حملته االنتخابية في

األحيان رونالد ريجان".

4

واحدة هي الشراكة  ،Engagementففي خطابه

البالغية حول أهداف التغيير فيما يتصل بقضايا

الرئاسي األول عام  2008جنح في رسم سياسة

مثل تغير املناخ أو األسلحة النووية ،فإن ممارسته

جدي���دة للواليات املتحدة مغايرة لس���لفه جورج

العملية كانت أقرب إلى ممارسات زعماء رئاسيني

بوش االبن ،حيث أعاد تعريف القيادة األميركية

مثل دوايت أيزنهاور أو جورج بوش األب.
وعلى الرغم من قلة خبرته نسبي ًا في الشؤون

فاعلني حكوميني من الدول وغير الدول والتعامل

الدولي���ة ،فقد أظهر أوباما مه���ارات مماثلة في

مع احللفاء 5.ومما ال ش���ك فيه أن ما س���اعده

االستجابة ملجموعة معقدة من حتديات السياسة

ف���ي التعبير عن نهج���ه للتغيير عدة عوامل هي:

اخلارجي���ة ،وجتلى هذا في تعيينه مستش���ارين

فريق عمل منفتح ومستعد للحوار ،كوجنرس ذو

م���ن ذوي اخلبرة ،وإدارته الواعية للقضايا ،وفي

أغلبية دميقراطية في العامني األوليني حلكمه ،قوة

املقام األول ذكاؤه احلاد في التعامل مع الظروف

رئاسية بعد سنوات من حكم جورج بوش االبن،

احمليطة.

في عالم يزداد عوملة ،وبش���كل يدعو لالرتباط مع

8

6

ال شك في أن النسق العقيدي يؤثر على رؤية

7

أي رئيس أو زعيم في صياغة سياس���اته ،ولكن

احل����وار م����ع اخلص����وم واألصدق����اء ،االبتعاد

تبق���ى هناك عوامل أخرى تعادل���ه أهمية وتبرز
حتدي��� ًا كبير ًا في الفجوة بني الرؤية واملمارس���ة

ضعف في الرأي العام ،وأزمة اقتصادية طاحنة.
باإلجمال ،فإن رؤية أوباما العاملية تتمثل في:

ع����ن القطبية األحادية والع����ودة إلى نظام القطبية
التعددية ،تعزيز القوة الناعمة واالبتعاد قدر اإلمكان

كما سيتضح الحق ًا.

عن القوة العسكرية ،إعادة التوازن بني السياسات
الداخلية واخلارجية والتركيز على الداخل األميركي.
ويجادل العديد من اخلب���راء األميركيون بأنه
بعد س���نوات من حكم أوباما ،فإن سياساته قد
العدد (2014 )28

اإلستراتيجية األميركية في الشرق األوسط:
تتب���ع اإلدارات األميركية املختلفة ،منذ عقود،
مبدأ "اإلستراتيجية اآلمنة" في التعامل مع الشرق
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األوس���ط ،مبعنى حماية حلفائه���ا من األنظمة

االستخبارات األميركية في التنبؤ بتلك الثورات،

االستبدادية ،بحيث حتافظ على استقرار املنطقة

وميكن إرجاع ذلك إلى:

وبالتالي حماية مصاحلها احليوية 9.وقد استطاع

- -املبالغة في تقييم جناح السياسة األميركية

11

في الشرق األوسط.

أوبام���ا أن يعيد صياغة اخلطاب األميركي جتاه
الش���رق األوسط ،واتباع نهج مختلف عن سلفه

- -جتاه���ل املؤش���رات التراكمي���ة للوض���ع

جورج بوش االبن متيز بالتواضع واليد املمدودة
مح���او ًال إصالح ص���ورة الوالي���ات املتحدة في

االجتماعي واالقتص���ادي الداخلي املتردي
في بلدان الثورات والتي تتعارض مع محتوى

العالم عامة والشرق األوسط بصفة خاصة ،حيث

السياسات األميركية في املنطقة.
اتبعت الواليات املتحدة في ردها على الثورات

وضع على رأس أجندته االنس���حاب من العراق
وأفغانستان.

العربية املفاجئة سياس���ة متأنية مبعنى "التدرج

وف���ي خطابه بجامعة القاه���رة في الرابع من

واالنتظار" ،يوضحها جاسون براونلي بقوله" :في

حزيران  2009أعلن الرئيس أوباما تبنيه معايير

وس���ط األزمة حتث اإلدارة األطراف املعنية على
ضبط النفس مبا يعزز ضمني ًا العودة إلى الوضع

الشرق األوسط تتمثل في الشراكة ،والدبلوماسية

غير الدميقراط���ي ،وتعمل على تهدئة احملتجني،

املباش���رة مع األصدقاء واألع���داء ،والتحالفات،
10
وتعزيز القوة الناعمة بد ًال من التدخل العسكري.

وإعادة االس���تقرار إلى أنظمته���ا احلليفة ،لكن
إذا جنح نشطاء املعارضة في اإلطاحة باحلاكم،

ولكن بعد ست سنوات من حكمه خالل الوالية

يش���يد املس���ؤولون األميركيون بهذا االنتصار،

األولى ونحن في منتصف الثانية ،هل اس���تطاع

كما لو أنهم هم الذين يس���عون على طول اخلط

أوبام���ا حتوي���ل مب���ادئ خطاب���ه البالغي إلى

إلح���داث التغيير الدميقراطي" 12.ولكن احملصلة

سياسات واقعية؟ أم حتولت الفجوة بني اخلطاب

كانت إيجابية بالنس���بة للوالي���ات املتحدة ،فقد

واملمارس���ة الفعلية إلى ضبابية في السياسات

اس���تطاعت في حلظة فارقة أن تستغل التغيرات

وغي���اب لرؤية إس���تراتيجية واضحة خاصة في

في دول الث���ورات العربية بصورة مرنة وحتافظ

ظل أحداث متالحقة ومفاجئة في الشرق األوسط

عل���ى مصاحله���ا احليوي���ة ،وجت���دد حضورها

وحدود في القدرة على التأثير؟
احلدث األكثر حتدي ًا في الشرق األوسط خالل

السياسي في الشرق األوسط ،وتبدل حتالفاتها
عب���ر مواكبتها "الالحقة" م���ع التغيرات ودعمها

عه���د أوباما هو املوج���ات الثورية العربية والتي

حلرك���ة التغير النظم���ي وإن كان بدرجة تتفاوت

كانت مفاجأة إس���تراتيجية لواشنطن على غرار

في كل حالة ،بناء على قاعدة "سياس���ة كل حالة

الثورة اإلس�ل�امية في إيران  .1979وقد فشلت

على حدة".

جديدة وبداية جديدة للسياسة األميركية جتاه دول
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مصر:
تعتب���ر مصر حجر الزاوية إلدارة أوباما ،فهي
من الدول األكثر أهمية إستراتيجي ًا في السياسة
اخلارجية األميركية ،وهي إحدى األعمدة األميركية
في الشرق األوسط منذ اتفاق كامب ديفيد 1979
وانهيار نظام الشاه في إيران ،ويعتمد عليها في
مترير العديد من السياسات األميركية في الشرق
األوسط لثقلها التاريخي والسياسي واجلغرافي
ف���ي املنطق���ة ،فض ًال عن التميز ال���ذي تتمتع به
الواليات املتحدة للمرور البحري في قناة السويس،
واجلوي عبر األجواء املصرية.
منذ مجيئه للحكم ،حاول أوباما ترميم العالقات
مع مصر بعد أن تراجعت بشدة إبان حكم جورج
بوش االبن ،فتجنب الضغط على احلكومة املصرية
وانتقاده���ا فيما يتعلق باإلصالح والدميقراطية،
ومت اختيار القاهرة لتكون املكان الذي يلقي فيه
خطابه املوجه للعالم اإلسالمي  .2009وحني سئل
املتحدث باسم البيت األبيض "روبرت جيبس" ملاذا
مصر؟ أج���اب إن "مصر بطريقة أو بأخرى هي
قلب العالم العرب���ي ،...نطاق اخلطاب هو أكثر
13
أهمية من املكان الذي يلقى فيه اخلطاب".
وله���ذا فعند اندالع احتجاج���ات " 25يناير"
 ،2011حاولت الواليات املتحدة استيعاب صدمة
املوق���ف ،حيث لم تك���ن ترى أن هن���اك تهديد ًا
لس���يطرة مبارك على الس���لطة ،ودع���ت اإلدارة
األميركية األطراف لضبط النفس حس���بما جاء
على لس���ان وزيرة اخلارجية هي�ل�اري كلينتون
والتي لم تس���حب تأييدها ملبارك ،وإن أش���ارت
العدد (2014 )28

إل���ى ضرورة االس���تجابة لالهتمامات واملطالب
املش���روعة للمحتجني ،وفي  28كان���ون الثاني
قال���ت كلينت���ون إنه ال يوجد حدي���ث حول قطع
املساعدات عن مصر في الوقت احلالي ،وفي 30
كانون الثاني دع���ت كلينتون إلى إجراء "انتقال

منظ���م" " "Orderly Transitionللس���لطة في
مصر حتى ال ميأل أحد الفراغ ،ودعت إلى خطة
مدروسة لإلتيان بحكومة تشاركية دميقراطية".

14

بعد تطورات األحداث املتالحقة في مصر استمر
اإلصرار األميركي على االنتقال املنظم السلمي
والذي كان من وجهة نظر اإلدارة األميركية ميكن
أن يه���دئ احملتجني ويبقي على النظام ويطمئن
احللفاء اإلقليميني 15.ولكن بعد فش���ل اخلطوات
التي اتخذها نظام مبارك كتعيني حكومة جديدة
برئاس���ة أحمد شفيق وتعيني عمر سليمان نائب ًا
للرئي���س لتهدئة احملتجني ،ب���ل أدت إلى زيادة
عددهم واإلصرار عل���ى مطالبهم بتنحي مبارك
ونظامه ،أيقن األميركيون أنه يجب عليهم جتاوز
مبارك وأعلنت اإلدارة األميركية صراحة تأييدها
لتغيير النظام في مصر.

16

اعتمدت إس���تراتيجية الواليات املتحدة جتاه
التطورات في مصر من���ذ الثورة وتولي املجلس
العس���كري احلكم ثم اإلخوان املس���لمني بعدها
على بعدين:

17

األول  -التركيز على احملافظة على اتفاق كامب
ديفيد مع إسرائيل.
الثان���ي  -ضم���ان أمن احلدود املش���تركة بني
إسرائيل وغزة وحماس.
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حني تط���ورت األحداث في مص���ر بعد ذلك،

نفسه جتاه األزمة السورية .فقرار أوباما التدخل

وفش���لت حكوم���ة اإلخوان املس���لمني في إدارة

ف���ي ليبيا يعود إلى :وجود قرار داعم إقليمي من

احلكم ،ومتت اإلطاحة بالرئيس محمد مرس���ي

اجلامع���ة العربية للتدخل ،دع���م دولي من األمم

ونظامه ف���ي  30حزيران  ،2013كان رد الفعل
األميركي قلق ًا من سيطرة العسكر على السلطة

املتحدة ،وحس���ابات دقيقة تتعل���ق مبدى الفرق
الذي ميكن أن حتدثه تدخالت عسكرية في ليبيا

في مصر ،ودعا أوباما إلى عودة السلطة املدنية.

مع تقليل التورط قدر اإلمكان في املنطقة 21.األمر

وفيما بعد ألغيت مناورات مش���تركة مع اجليش

في سورية مختلف ،فالصني وروسيا وإيران تقف
جنب��� ًا إلى جنب مع النظام ،ول���م تفلح اجلامعة

املصري املس���ماة النجم الساطع ،وعلقت توريد
بعض الشحنات العسكرية ،ومت تعطيل املساعدة

العربية في اتخاذ قرار داعم بالتدخل ،فض ًال عن

18

ظهور شبكات من احلركات اإلسالمية املتشددة

األمر الذي واجه انتقادات واسعة من قبل حلفاء

املتصارعة فيما بينها وبني املعارضة لتتحول إلى

للواليات املتحدة في الشرق األوسط كالسعودية

نوع من الصراع الطائفي الش���يعي – الس���ني

وإسرائيل .ولكن بدا أن اإلدارة األميركية قررت

ينبئ بعدم اس���تقرار وغموض الوضع الداخلي،

أن توجه أنظارها نحو مش���اكل أخرى أوس���ع
نطاق ًا كالصراع العربي اإلسرائيلي واحلوار مع

وتهديد للحدود مع إسرائيل والغوص في مستنقع
من املشاكل الداخلية إذا حدث تدخل عسكري.

إيران واحلل السياس���ي لألزمة السورية ضمن

ضعف اإلدارة األميركية في التعامل مع امللف

إس���تراتيجية أوس���ع هدفها ع���دم الغوص في

الس���وري وعدم وضح إستراتيجيتها ،يتأتى من

املشاكل الداخلية للوطن العربي مبا فيها مصر،
19
والتوجه بعيد ًا عن املنطقة نحو احمليط الهادي،

االلتزام الذي وضعته على نفس���ها ولم تستطع
تنفيذه حني أعلن الرئيس األميركي في آب 2012

فقد أعلنت "س���وزان رايس" مستش���ارة األمن

أن استخدام النظام السوري لألسلحة الكيميائية

القومي األميركي" :ال ميكن أن يتم استهالكنا 24
ساعة يومي ًا في منطقة واحدة ،إنه الوقت املناسب

هو "خط أحمر" يستدعي التدخل العسكري 22،وقد

االقتصادية الس���نوية املق���رر حتويلها ملصر؛

خلطوة للوراء وإعادة التقييم"..

20

ه��ل يمك��ن حل األزمة في س��ورية عل��ى غرار
ليبيا؟
لم يدفع النجاح احملدود حللف األطلس���ي في
التدخل ف���ي ليبيا أوباما للتص���رف على النحو

تراج���ع الرئيس أوباما ع���ن التزامه؛ ما أضعف
موقفه العاملي من األزمة وأكسب النظام السوري
وحلفاءه الدوليني "روسيا والصني" أو اإلقليميني
"إيران وح���زب الله" زخم ًا وق���در ًة على املناورة
والقوة على األرض.
حتى فيما يتعلق بتقييم التدخل العسكري في
ليبيا ،فإن التطورات الالحقة على صعيد الصراع
147

على السلطة دفعت البلد إلى حافة الهاوية ،وبات

تغيرت واجتهت نحو سياسة تكاد تكون قريبة من

س�ل�اح قائدها السابق في يد ميليشيات ال تهدد

سابقاتها من اإلدارات األميركية في هذا امللف.

فقط ليبيا بل والدول املجاورة لها كمصر وتونس

وفي هذا الصدد ،يتحدث روبرت ساتلوف املدير

عبر مافيات تهريب السالح والهجوم على النقاط

التنفيذي ملعهد واشنطن عن أن "إدارة أوباما الثانية
اتبعت إستراتيجية مختلفة كثير ًا جتاه عملية السالم

احلدودية والعمالة الوافدة.

ملف عملية السالم هل من جديد؟
عل���ى الرغم م���ن أن أوباما يعتب���ر الرئيس
األميركي األول الذي حتدث عن دولة فلس���طينية
ف���ي إطار حدود  1967حني ق���ال" :إن احلدود
اإلس���رائيلية الفلس���طينية يج���ب أن تكون على
أساس حدود عام  1967مع مبادالت لألراضي
متف���ق عليها بني اجلانبني ،حتى تتم إقامة حدود
آمن���ة ومعترف به���ا للدولتني ،...ف���إن الواليات
املتحدة تعتقد أن املفاوضات يجب أن تؤدي إلى
دولتني ،مع حدود فلس���طينية دائمة مع إسرائيل
واألردن ومص���ر وح���دود إس���رائيلية دائمة مع
فلس���طني" 23.إال أن اإلخف���اق املتكرر لإلدارة
األميركية في هذا امللف يجعله العائق األكبر أمام
أي رئيس أميركي .ودون الدخول في تفاصيل هذا
امللف املعقدة التي ال تتسع لها هذا الدراسة ،فإنه
بعد فشل الوالية األولى ألوباما في حتقيق انفراجة
على صعيد عملية السالم بعد توقف املفاوضات
 2010إثر التعنت اإلسرائيلي بشأن االستيطان،
وعدم رغبة نتنياهو في إكمال املفاوضات بحجة
التوترات اإلقليمية وعدم مناس���بة الوقت إلمتام
عملية السالم ،فإن اإلستراتيجية األميركية للوالية
الثانية إلدارة الرئيس األميركي جتاه هذه القضية
العدد (2014 )28

عن تلك التي اتبعتها عندما تسلم الرئيس األميركي
الس����لطة في العام  ،2009فقبل خمس سنوات مت
تعريف الس��ل�ام في الشرق األوسط بأنه يأتي على
قم����ة أولوي����ات اإلدارة ،كان أوبام����ا منخرط ًا فيه
ش����خصي ًا ،كما اعتُبر وقف بناء املستوطنات عام ًال
رئيس ًا إلحراز تقدم .وقد أدى ذلك النهج إلى طريق

مس����دود .أما اليوم ،فال تعتبر عملية السالم أولوية
قصوى ،والرئيس األميركي غير منخرط شخصي ًا،
وال تشكل املستوطنات محور الدبلوماسية".

24

وعل���ى الرغ���م م���ن اجلهود املكوكي���ة لوزير
اخلارجية جون كي���ري إلقناع األطراف بالعودة
للمفاوضات في محاولة للوصول التفاق إطار بني
حكومة نتنياهو والفلسطينيني ،فإن هذه اجلهود
قد وصلت إلى طريق مس���دود .وقد أعلن أوباما
أن جهود التس���وية حتتاج إلى "وقفة" ،بس���بب
غياب اإلرادة السياس���ية لتحقيق اتفاق لدى كل
من الطرفني ،األمر الذي أدى ـــ حس���ب رأيه ــــ
إلى فش���ل جهود التسوية .واحلقيقة أنه تصريح
متكرر لكثير من الرؤس���اء األميركيني بعد فشل
جوالت مماثلة من املفاوضات عبر سنوات طويلة.
والواقع أن فش�ل هذا املل�ف يرجع إىل عدة
عوامل أهمها:
أو ًال  -تراج���ع حاد ل���دور ال���دول احملورية في
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املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية وغياب

مجلس النواب األميركي في 2011/10/5

الظهير العربي ،حيث إن الوضع اإلقليمي

تقدمي مس���اعدة بقيمة  200مليون دوالر

احلال���ي ميثل نقطة ضع���ف وعامل تراجع

للسلطة الفلسطينية ،بسبب سعي القيادة

ف���ي اإلقدام على أي خطوات من ش���أنها

الفلسطينية للحصول على عضوية فلسطني

إحراز تقدم في عملية الس�ل�ام ،فانشغال

في األمم املتحدة.

مصر بترتيب أوضاعها الداخلية ،وأولويات

من جهة أخرى ،قرر مجلس النواب األميركي

السعودية اخلارجية تتجه بقلق نحو اخلطر

منح أكثر من  200مليون دوالر مساعدة للكيان

اإليراني وحماية اخللي���ج وترتيبات األمن

اإلس���رائيلي لنش���ر نظام القب���ة احلديدية ،كما

الداخلية ،وسورية الغارقة في أزمتها جتعلها
األكثر بعد ًا في مجرد التفكير في تسويات

اس���تخدمت أميركا ح���ق النق���ض "الفيتو" في

سلمية ،ولهذا فاحلافز اإلقليمي جتاه كل من
طرفي النزاع يكاد يكون معدوم ًا.

ثاني��� ًا  -عوامل تتعلق بالراع���ي األميركي ،فعلى

 2011/2/18ض��� ّد مش���روع قرار عربي يدين
االستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية ،ويؤكد
حقّ تقرير املصير.
ثالث ًا  -يبدو أن استحقاقات السالم ال جتد آذان ًا
25

صاغي ًة لدى حكومة بنيامني نتنياهو اليمينية

الرغ���م من بداي���ات أوباما املبش���رة على
صعيد ملف التس���وية ،فإن���ه من الواضح

والتي استغلت الضعف الفلسطيني والغياب

أن النف���وذ اإلس���رائيلي ف���ي الكوجنرس

العربي لفرض شروطها بقوة على الطاولة،

واإلدارة األميركية وحس���ابات االنتخابات

ولذا يبدو أن حتقيق أي تقدم في هذا امللف

الرئاس���ية والصوت اليهودي ال تزال تلعب
دور ًا معيق��� ًا وضاغط��� ًا يحد م���ن القدرة

أمر بعيد املنال في الفترة القادمة.

األميركية على إحداث انفراجة على صعيد
هذا امللف ،مما يش���كك بقدرتها على لعب
دور حيادي ،فعلى س���بيل املثال :متكنت
واش���نطن من تعطيل الطلب الفلسطيني
للحصول على العضوية الكاملة لفلسطني
في األمم املتحدة ،وعلقت الواليات املتحدة
دفع نصيبها في موازنة منظمة اليونسكو،

الخالصة:
حاولت هذه الورقة أن تستعرض بشكل موجز
للغاية مالمح السياس���ة األميركية جتاه عدد من
امللفات الش���رق أوسطية في عهد باراك أوباما،
ومما سبق يتضح أن االعتبارات التي حتركت في
إطارها سياسة أوباما جتاه الشرق األوسط هي:
أو ًال  -أهمية املنطقة مع أن بعض التغييرات فيها
ميك���ن أن تعتبر تهديدات محتملة للمصالح

ألن اليونس���كو قررت قبول دولة فلسطني
عضو ًا فيها في  ،2011/10/31كما علَّق

األميركية احليوية.
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يقدم سليم الزعنون في سيرته الصادرة حديث ًا،

الوزير في نيس���ان من الع���ام  1988وعد فيها

عن دار األهلية ،ش���هادة على تاريخ غني وحافل

الزعنون بكتابة تاريخ حركة فتح كما عاش���ه ،إال

يس���جل فيه مراحل مختلفة م���ن تاريخ احلركة
الوطنية الفلسطينية لم يكن مؤرخ ًا وال رواي ًا لها

أن ه���ذا لم يحدث .ومن وجهة نظر الزعنون فإن
كل ما كتب عن تاريخ "فتح" كان ناقص ًا س���واء

بل مشارك ًا فاع ًال في صناعتها.

جاء بالعربية أو بلغات أجنبية ،وما كتبه اآلخرون

ينتقل الزعن���ون بالقارئ عبر مراحل مختلفة
وأماكن متباعدة ومواقف متباينة مسلط ًا الضوء

جاء من مواقع مختلفة ،لكن هناك حاجة إلى أن
يقوم م���ن يعرف احلقيقة بكتابة ما يعرف ،وهذا

عل���ى أحداث مهمة ومفصلي���ة في تطور احلركة

ما يقوم به الزعنون في هذه املذكرات.

الوطنية الفلسطينية في النصف الثاني من القرن
العش���رين وحتديد ًا بعد نش���وء منظمة التحرير

وكما نعرف من منت املذكرات ،فقد ولد الزعنون
ف���ي مدينة غزة في كانون األول من العام 1933

وفصائل الثورة الفلسطينية في خمسينيات القرن

حيث كان والده يعمل في حياكة األحذية وصار
بعد ذلك وكي ًال لكبريات شركات صناعة ماكينات

ُيروى من وجهة نظر مؤلفه وضمن النس���ق العام

اخلياطة.

العشرين .ومثل كل سيرة شخصية ،فإن كل شيء

يبدأ احتكاك سليم الزعنون بالسياسة والفكرة

لتط���ور أفكاره ومراحل تكوينه ،فنحن نعرف كل
ش���يء كما خبره وعاشه وش���ارك به .وعليه في

الوطنية حني يقوم والده بإعطائه هدية عبارة عن

أحداث عل���ى أهميتها فإنها وقع���ت مع الكاتب
وكان جزء ًا منها.

"طاقية" مشغولة من الصوف مكتوب عليها اسمه
أرس���لها له أحد أصدقاء والده من السجن الذي

يب���دأ الزعنون مذكرات���ه باحلديث عن الدافع

يعتقله فيه اإلجنليز في ثالثينيات القرن العشرين.
س���تترك هذه الطاقية أثر ًا في وعي الطفل الذي

التقدميي "القل���ق واملرض وكتابة املذكرات" فإن
ج���زء ًا كبير ًا من الدافع لكتابة هذه املذكرات هو

سينشأ بعد عقود ليصبح رأس الشرعية الوطنية
الفلسطينية بترأسه املجلس الوطني الفلسطيني.

تقدم السن واملرض .ويعترف الزعنون بأن رؤيته

أما املواجهة الثانية مع السياسة فستكون خالل

خليل الوزير ،رفيق دربه ،في املنام وطلبه منه أن

رحالت الطفل إلى مدينة يافا وتل أبيب حيث كان
يعمل والده وكي ًال لش���ركة سنجر ويذهب بشكل

وراء عمله سنوات طوال على كتابة هذه املذكرات.

مستمر لزيارة مقر الشركة في تل أبيب .هناك كان

وكما قال له الوزير فإن "أسرارنا جميعها لديك".

الطفل يرى الفرق بني شوارع تل أبيب وشوارع

وكما نعرف فإن هناك حوارات سابقة دارت في

ياف���ا ،وكانت فكرة اليه���ود الغرباء الذين يأتون

احلياة الواقعية بني الرجلني قبل استشهاد خليل

م���ن كل صوب ملصادرة األرض تكبر معه .وتبدأ

وراء كتابته���ا .وكما يقت���رح عنوان ذلك الفصل

يس���جل تاريخ حركة فتح هو الدافع األساس���ي
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املواجهة بني والد الزعنون ومقر الش���ركة في تل

الزعنون إن الكثير من رجال "فتح" األوائل كانوا
أعضاء في جمعية التوحيد يوم ًا ما.

والعاملني فيها إلى عضوية "الهس���تدروت" عام

ستكون رئاسة الزعنون الحتاد الطالب الثانويني

 ،1945فيرفض الوكالء العرب ويبدؤون تشكيل

هي أول عتبة من عتبات عمله السياس���ي ،حيث

ش���ركة ماكينات اخلياطة العربية ويس���توردون

سيكون هذا املوقع هو الدافع األساس النضمامه

ماكينات خياطة إيطالية.

لنويات تش���كيل رابطة الطالب الفلسطينيني في

أبيب ،حني تصر إدارة الشركة على ضم الشركة

وتبدأ صدمة الوعي حني تفاجئ طائرات اليهود

القاهرة ،حيث يلتقي رفاق الدرب ياس���ر عرفات

الزعنون وهو في رحلة كش���فية ليهرع بعد أيام

وصالح خلف وغيرهم ،ومن هذا العمل الطالبي

مع زمالئه في املدرس���ة ملساعدة الالجئني الذين

املشترك ستتبلور فكرة حركة فتح .اللقاء األول مع

يصلون عبر السفن إلى الشاطئ وإيصالهم إلى

ياس���ر عرفات عام  1951حني يقوم الكاتب فور

املدارس واملساجد ،ومن ثم جمع اخلبز والطعام

وصوله القاهرة بغية الدراس���ة مع صديقه ماجد

لتقدميه لهم .ويذكر الكاتب مش���اركته مع طالب

املزيني بتسليم رسالة لشاب كان يساعد الفدائيني

الثانوي���ة عام  1947في حفر خنادق في منطقة

في شراء السالح حيث كان يجول صعيد مصر

املنطار ش���رق مدينة غزة وجمعه الس�ل�اح عند

وشمالها لشراء السالح ويرسله لغزة .هناك في

دخ���ول اجليش املصري لغزة بعد النكبة وتقدميه

القاهرة تبدأ حلقات التفكير األولى حيث يتعرف
ياسر عرفات على صالح خلف أيض ًا وعلى خليل

ساهمت في لفت انتباه الزعنون منذ الصغر إلى

الوزير.

للمجاهدين .أح���داث صغيرة لكنها في مجملها

ويب���دأ اخلالف األول والش���قاق مع اإلخوان

جوهر القضية ومفاصلها.
يق���ول الزعنون إن بداية محاوالت انتس���ابه

بعد ق���رار الزعنون االنضم���ام لرابطة الطالب

حلركة سياس���ية كانت حلركة اإلخوان املسلمني،

الفلسطينيني مع صالح خلف فيتهمهما اإلخوان

حيث حاول وهو دون س���ن السادس���ة عش���رة

باخلروج عن اجلماع���ة .وبعد نقاش وتدخل من

االنتساب للحركة ،ويذكر مشاركته في نشاطات

املرشد تتقرر مشاركتهما ويتم التوصل إلى صيغة

لإلخوان في ش���باط  1949في دار اإلخوان في

تقض���ي بأن يكون منص���ب نائب رئيس الرابطة

محلة التفاح .وبعد حل جماعة اإلخوان املسلمني

من اإلخوان .وبالطبع كان ياس���ر عرفات رئيس
الرابطة .لم يكن عرفات إخواني ًا لكنه كان الطالب

التوحي���د التي انتس���ب إليها الزعن���ون .ورعت

الذي يس���تطيع أن يحظى مبوافقة اجلميع مبن

اجلمعية االحتاد العام للط�ل�اب الثانويني الذي
انتخب الزعنون رئيس��� ًا له ع���ام  .1951ويقول

فيهم اإلخوان على ترأس الرابطة .ويذكر الزعنون

س���نة  1950قام ظافر الش���وا بتشكيل جمعية

العدد (2013 )26
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رأس قائمة أغلبها من اإلخوان واملس���تقلني فيما

واأليديولوجية املوجودة ال تصلح لتحرير فلسطني،

يجب أن يوجد طالب إخواني الس���يما أن ياسر

وإن تبني فكرة وأيديولوجيا معينة يضر بالطاقات

عرفات ال يواظب على أداء الصالة بانتظام وفق

الكامنة في األفراد في معركة التحرير .لقد جاءت

ما يورد أحد قادة اإلخوان في محاولة للتحريض

الفك���رة الفتحاوية من رحم ه���ذا القلق ولم تكن
اس���تكما ًال النتماءات قادة فتح األوائل السابقة.

على ياسر عرفات .ويرد عليه أعضاء الرابطة بأننا
لسنا بحاجة لشخص يقوم الليل بل إلى شخص
يقوم النهار ويقضي مصالح الطالب( .ص)45.
بيد أن العام  1954سيشهد الشقاق األكبر بني
الكاتب وبني اإلخوان حني يبدأ باالنكشاف على
األفكار السياس���ية األخرى خاصة أفكار حركة

م���ع التذكير ب���أن كثير ًا منهم كانت مش���اربهم
يسارية أيض ًا ،بل إن بعض أدبيات "فتح" حتمل
البذور املختلفة لهذه املشارب ،لكنها في األساس
واجلوهر تشكل نفي ًا لها كلها .فياسر عرفات لم

يكن إخواني ًا رغم أنه ساعد في تدريب مجموعات

القوميني العرب ويتأثر بها .وعلى الرغم من عدم

اإلخوان العسكرية من زمالئه في اجلامعة وكان

انضمام الزعنون إلى حركة القوميني العرب ،كما

يترأس قائمة اإلخوان واملستقلني النتخابات رابطة

يعت���رف فإن إخوان غزة اتهم���وه بذلك من باب

الطلبة إلدراك اإلخوان فرص عرفات في التأثير

تصفية احلساب كما يقول.

على الطالب كلهم.

وهذا يس���لط الضوء على قضية أخذت حيز ًا
كبير ًا من النقاش حول اجلذور األولى ملؤسس���ي

نشوء املقاومة الشعبية ضد االحتالل اإلسرائيلي

حرك���ة فتح .فوجود الكثي���ر منهم وتقاطعهم مع

لقطاع غزة عام  1956إثر العدوان الثالثي .لقد

نشاطات مبكرة وهم في مطالع الشباب لها عالقة

تش���كلت تلك املقاومة من مشارب مختلفة ففيها

باإلخوان أو حتى انتس���اب بعضهم كما انتسب

البعثي أمثال وفا الصايغ ونبيل الشريف (الذي

الزعنون إلى جمعيات قريبة من اإلخوان لم يكن

س���يلتحق بـ"فتح") ومنهم اإلخواني كمعاذ عابد

إال م���ن باب البحث عن أفضل الس���بل للنضال

ومحمد عليان وعوني القيشاوي ،ومنهم القومي.

م���ن أجل القضي���ة الوطنية .فبعضه���م لم يجد
أمام���ه إال اإلخوان وحني وجد ش���يئ ًا آخر جربه

ومت تكليف الزعنون بقيادة هذه املقاومة .واستمرت
املقاومة الش���عبية من نشرين األول  1956حتى

مثلما فعل الزعن���ون إلعجابه ومتابعاته لكتابات

آذار  1957وعمل���ت وفق أدبيات جديدة لم تكن

القومي�ي�ن العرب وصداقاته م���ع بعض أركانهم

معهودة في العمل السياسي الفلسطيني اعتمدت

وهو طالب جامعي .لقد كان هؤالء املؤسس���ون

عل���ى خلع رداء احلزبية واالرتباط بتراب الوطن.

يبحثون عن األفضل .إنه البحث الذي قادهم إلى

إنها الفكرة األم حلركة فتح التي س���تجد موقعها

الفكرة الفتحاوية التي تقول إن املشارب الفكرية

في أدبيات احلركة األولى التي سيصوغها خليل

تبدأ اإلرهاصات األولى للكفاح ضد العدو مع
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الوزير ف���ي ثنايا "بيان حركتن���ا" وهيكل البناء

الكويت س���يمر الش���اب الزعنون ببيروت حيث

الث���وري .الالفت أن قي���ادة املقاومة الش���عبية

سيلتقي بخليل الوزير الذي كان يعمل على نشر

وخالل احتالل إسرائيل لغزة عام  1956طرحت

مجلة "فتح" التأسيس���ية "فلسطيننا" ،وسيحمل

فكرة قبول قرار التقسيم وطالبت املجتمع الدولي

الزعنون كمية منها معه إلى الكويت.
في ثنايا املذكرات نقابل أناس ًا كثيرين ،منهم

عمالء االحتالل وتوجيه إنذارات إلى التجار الذين

م���ن نعرفهم ومنهم م���ن ال نعرفهم ،لكنهم كانوا

يستغلون أوضاع الناس وحاجتهم ،وتوزيع نقد

مؤثري���ن في صناعة أح���داث مهمة وإن لم يقدر

إسرائيلي مزيف لزعزعة االقتصاد اإلسرائيلي.

لهم أن ينالوا من الش���هرة والسمعة ما نال رفاق

وتظل جتربة املقاومة الش���عبية في قطاع غزة

دربهم ،لكن الزعنون يعيدهم إلى واجهة أحداث

بتنفيذه (ص )61.وشملت أعمال املقاومة تصفية

خالل تلك الفترة بحاجة للمزيد من البحث والتأريخ

سياسة كبرى.

والكتابة .إن ما يقدمه الزعنون يشكل إرهاصات

يف���رد الكاتب الفص���ل الثاني م���ن مذكراته

أولى ميكن للباحثني أن يسترشدوا بها وتساعدهم

للحدي���ث عن انطالقة حركة فتح .ويعنون الفصل

في الكشف عن مرحلة مهمة من الكفاح الوطني

"االنطالقة وتطورات احلركة الوطنية الفلسطينية".

بجان���ب أهمية تلك الظاه���رة في تطوير األفكار

في هذا الفصل هناك الكثير من التفاصيل املثيرة

األولى حلركة فتح .وهي ،أي املقاومة الش���عبية

حول بدايات حركة فتح وتش���كيل نواتها األولى.

خالل العامني  ،1957-1956إلى جانب أشكال

وبالطبع ثمة دور بارز ومهم للشخصيات الثالث

أخ���رى من الكف���اح مثل مجموع���ات الفدائيني

املركزية في عملية التأسيس ياسر عرفات وخليل

ومجموع���ات مصطف���ى حافظ وق���وات التحرير
الش���عبية وغيرها مناطق لم يكت���ب فيها كثير ًا،

الوزير وص�ل�اح خلف .ويعترف الكاتب بأن أول
من لفت انتباهه إلى وجود نية إلطالق حركة حترر

وهي مبجملها تس���لط الضوء على املنابع األولى

وطني���ة كان خليل الوزي���ر الذي عرض عليه عام

للثورة الفلسطينية.

 1960أن ينضم إلى النواة املش���كلة من تسعة

ومن مقهي الس���نترال مقابل مجمع السرايا

أشخاص التي تشكل أول جلنة مركزية للحركة.

احلكومي ومن النقاشات مع صالح خلف وماجد

وكما يسرد الكاتب فقد تشكلت مبادرات مختلفة

املزيني س���تبدأ األفكار الفتحاوية بالتمظهر في

ف���ي أماكن وجود الفلس���طينيني صبت كلها في

عقول الشباب الثالثة ،قبل أن يتركوا قطاع غزة

االجتاه ذاته وتقاطعت أفكارها وتالقت بش���كل

للعمل في الكويت ،حيث سيلتقون هناك بأصدقاء

مذهل من التشابه .رمبا اجلذور املشتركة للكثير

املاضي خالل مرحلة اجلامعة ،ليكتش���فوا أنهم

منهم من خالل مش���اركتهم في املقاومة الشعبية
ورمبا دراستهم في جامعات متقاربة وحتديد ًا في

يشاركونهم القلق والهم نفسه .وفي الطريق إلى
العدد (2013 )26
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مصر ورمبا وجودهم في بلدان اخلليج وحتديد ًا

على العمل احلزبي الفلس���طيني .بل وكما يورد

في الكويت والس���عودية وقطر ه���و ما دفع إلى

الكاتب فإن التوجه العربي لتش���كيل عمل فدائي

مث���ل هذا التش���ابه (ص .)96.وكعادة احلديث

ع���ام  1955في قطاع غزة كان حملاصرة العمل

عن نش���وء حركة فتح ،فإن أحد أهم نقاط اجلدل

الفدائي الش���عبي الذي بدأه خلي���ل الوزير عام

تدور حول حلظة االنطالقة التي يس���رد الكاتب

 1954حي���ث أريد حتويل ه���ذا العمل الفدائي

تفاصي���ل التوصل إليها وكي���ف مت تكليفه جلنة

إلى عمل فدائي رسمي( .ص )109.وبرأينا هذا

تنظيمي���ة بعضوية صالح خلف وعلي احلس���ن

الرأي بحاجة ملناقش���ة ،حيث إن العمل الفدائي

ومحمود ماضي للس���فر للبلدان العربية ومقابلة

الذي رعاه الشهيد مصطفى حافظ والذي حتتفظ

السياسيني واملؤثرين للبحث في جدوى االنطالقة

إحدى ثانويات غزة باسمه في حي الرمال يشكل

في الف���احت من الفاحت في العام  .1965لم تكن

نقط���ة مضيئة ومهمة في تاري���خ العمل الفدائي

انطالق���ة فتح بعد عملية عيلبون إال إعالن ميالد

ف���ي قطاع غزة كم���ا أن الدور العظيم الذي قام
به مصطف���ى حافظ ال يزال ج���زء ًا من الذاكرة

العاصفة .ففي ح���ال جنحت فإن العاصفة هي

الكفاحية الفلس���طينية .بالطبع ال يفوت الزعنون

الذراع العس���كري للحركة ،وفي حال فشلت لم

أن يخوض في تفصي���ل تنظيري ألدبيات "فتح"

تصب احلركة بأي فش���ل .وعليه فإن "فتح" وفق

ليشرح مواقفها ومنطلقاتها .بعد ذلك يستعرض

ما يؤكد الزعنون وجدت قبل االنطالقة بس���نوات

مواقف بعض الشخصيات والتنظيمات من "فتح".

طويل���ة ،حيث إن الهيكل الثوري للحركة وجلنتها

يذكر الزعنون للشقيري دوره اإليجابي في تقبل

املركزية موجودان قبل بداية العقد السادس من

انطالق���ة "فتح" على الرغ���م من معارضة زمالئه

القرن العشرين أي قبل أكثر من خمس سنوات

أعضاء اللجن���ة التنفيذية .والغري���ب كما يذكر

من االنطالقة .فانطالقة "فتح" كانت انطالقة العمل

الزعن���ون كان موقف اإلخوان ،ففيما أيد إخوان

العسكري الرسمي باسم "فتح" ،وكانت "فتح" قبل

مصر انطالقة "فتح" عارضها إخوان فلس���طني.

ذلك تقوم بعمليات فدائية وال تعلن عنها.

(ص )125.وعبر قصص وشواهد مختلفة يكشف

ومغام���رة رأى آب���اء فتح أن تعلن باس���م قوات

ذهب تقرير الزعنون ،كما يذكر ،لالنحياز خليار

الزعنون كيف أن إخوان فلسطني لم يكن لديهم أي

االنطالق���ة .هناك أس���باب كثيرة جعلت انطالقة

نية للعمل اجلهادي في تلك الفترة على الرغم من

"فتح" حتمية ،يورد الزعنون منها عشرة أسباب،

وعودهم باملشاركة .وعلى الرغم من احتضان فتح

يقع أولها في أن الدول العربية أسقطت البندقية،

ملعس���كرات الشيوخ ،فإن الشيوخ تركوا املواقع

وثانيها أن الدول العربية فرضت الوصاية والتبعية

عند حرب  1970وخذلوا "فتح".
ويسرد الزعنون وبتفصيل مهم مؤمترات "فتح"

على الشعب الفلسطيني ،وثالثها الوصاية العربية
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الستة وطبيعة النقاش���ات التي دارت فيها وفي

خليل الوزير (ص )194.بشكل مفصل ،وبصالح
خل���ف (ص .)206.ويخص���ص الزعنون فص ًال

املركزية ومجالسها الثورية .ويركز الزعنون على

للحدي���ث عن أوض���اع اجلالية الفلس���طينية في

املؤمتر العام الس���ادس ،وال يفوته أن يشير إلى
األزمات الكبرى التي عصفت بـ"فتح" خصوص ًا

الكوي���ت التي ش���ارفت في حلظ���ة تاريخية على
 350ألف ًا متجاوزة عدد سكان الكويت األصليني

ما أسماه مأساة العام  1966أو ما عرف بتمرد

وم���ا كان لها من دور في بناء الكويت ونهضتها،

اجله���از اخلاص بدعم من أحم���د جبريل الذي
وجد له مكان ًا لفترة مؤقتة في حركة فتح قبل أن

وما كان للكويت وحكامها من دور في دعم حركة
فت���ح .وبالطبع فإن النقطة األهم في هذا النقاش

يخرج منها ليشكل اجلبهة الشعبية ومن ثم ينشق

هي دور اجلالية الفلسطينية وموقفها أثناء احتالل

عنها .أما اجلزء األكبر في ذلك فيخصصه الكاتب

العراق للكويت عام  1990وهو موقف كان الزعنون
ش���اهد ًا عليه بل صانع��� ًا له ،حيث إن ردة الفعل

بصبري البنا "أبو نضال" ،حيث يكش���ف كيف

الكويتية لم تكن بحجم وحقيقة املوقف الفلسطيني.

حتول أبو نضال لقوة ابتزاز وبلطجة داخل احلركة

فالفلسطينيون تعاملوا مع األمر بحياد ورفضوا

ووصل به األمر إلى القتل والترويع واإلفالت من

التعاون م���ع اجليش العراق���ي وحفظوا للكويت

العقاب وع���دم تنفيذ قرارات اللجنة املركزية وما

فضلها .لكن لألس���ف كم���ا يقول الزعنون بحزن

إل���ى ذلك ،ثم التحول إلى بندقية مأجورة .وينتقد

فإن ردة فعل الكويتيني بعد التحرير كانت قاسية

الزعنون تقصي���ر اللجنة املركزية من البداية في

بحق الفلسطينيني( .ص.)219.

أروقته���ا وكيف مت التواف���ق على اختيار جلانها

لشخصية أساءت لفتح وللحركة الوطنية واملتمثلة

ويخصص الزعنون الباب الثالث كام ًال للحديث

ردع مث���ل هذه الظاهرة التي باتت تتوالد داخل
احلركة( .ص )151.فقد قامت احلركة باإلفراج

ع���ن منظمة التحرير .ويعرض خالل ذلك للنقاش

ع���ن رجاالت أبو نضال الذي���ن مت إلقاء القبض

الذي ي���ورده بهجت أبو غربي���ة حول خالفه مع
الشقيري ،ويدافع الزعنون عن األخير مؤكد ًا أن

بفتحاويته والتمرد على قرارات احلركة رغم ذلك.

سبب استقالة الشقيري لم تكن تخلي عبد الناصر

تفاصي���ل كثي���رة يرويها أبو األدي���ب في تركيز

عنه ،حيث إنه على الرغم من غضب عبد الناصر

واضح عل���ى اخللل والقصور ف���ي معاجلة هذا

من موقف الش���قيري في قمة اخلرطوم ،فإنه لم

التمرد في احلركة واالستنزاف ملقدراتها في ملسة

يضغط عليه بل إن اخلالف داخل اللجنة التنفيذية

عتاب حتذر من مغبة التس���اهل في التعاطي مع

وضغطها على الش���قيري ه���و ما أوصل األمور

اخلارجني عن احلركة.

إل���ى حلظة التأزم داخل اللجنة ودفع الش���قيري

عليهم بتهم قتل بل إن أبو نضال واصل االدعاء

ويعرف الزعنون برفاق دربه الش���هداء خاصة
العدد (2013 )26

لالستقالة( .ص )245.ويتحدث الزعنون بتفصيل
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عن الش���خصيات التي قادت منظم���ة التحرير

ول���م يعقد املجلس بالش���كل احلقيقي بل إن من
شاركوا كانوا وجهاء وأعيان ًا( .انظر الصفحات

وخالد الفاهوم والشيخ عبد احلميد السائح .ويفرد

)396-384

الفصل الثاني في الباب نفسه للحديث عن دورات

ويواصل الزعنون في األبواب الالحقة مناقشة
تطور األحداث السياسية في فلسطني وصو ًال إلى

ومجلسها الوطني من الشقيري إلى يحيى حمودة

املجلس الوطني املتعاقبة من حيث انتخاب أعضاء
اللج���ان التنفيذية خالل تلك الدورات وصو ًال إلى

مرحلة التوجه إلى األمم املتحدة وتعطل املفاوضات

الدورة غي���ر العادية في العام  2009بعد وجود

ويبدي مواقف نقدية للكثير من احملطات خاصة

نقص بعدد الثلث في أعضاء اللجنة التنفيذية.

صياغة اتفاقيات أوسلو ونصوصها ،ويقول كان

أما الباب الرابع فيخصصه الزعنون للحديث

يجب االس���تعانة بالكثير من اخلبراء القانونيني

ع���ن فترة بناء الس���لطة ويب���دأه بالفصل األول
متحدث��� ًا ع���ن مؤمتر مدري���د ومعرك���ة التمثيل

حتى ال نقع في املطبات التي وقعنا فيها .ويعيب
على املفاوض الفلسطيني جهله باجلانب القانوني.

الفلسطيني ويعود مبوضوعة الصراع على التمثيل

هناك جانب مهم وحيوي في ثنايا املذكرات .إنه

الفلسطيني إلى العام  1922حني حاولت سلطات

ذلك اجلانب الذي يتعلق بس���ليم الزعنون األديب

االنتداب البريطاني فرض دس���تور على الشعب

الش���اعر ،حيث تطالعنا ف���ي صفحات املذكرات

الفلس���طيني ،فقاطع الفلسطينيون االنتخابات.

مئات أبيات الش���عر والقصائ���د التي كتبها في
مراح���ل مختلفة أو مستش���هد ًا ببعض ما كتبه

من الباب نفسه للحديث عن رحلة العودة إلى غزة

فحول الشعراء في الكثير من املناسبات.

(ص )331.وبعد ذل���ك ينتقل في الفصل الثاني
وأداء الرئيس ياس���ر عرفات اليمني الدس���تورية

تكتش���ف العائلة تراجع حتصيل طفلها سليم

أمام���ه وزياراته إلى مدن الداخل الفلس���طيني.

في املدرس���ة بس���بب انكبابه على ق���راءة عنترة

ويس���تعرض الزعن���ون أعمال املجل���س الوطني

بن ش���داد وغيرها من السير العربية على ضوء

بعد نش���وء الس���لطة ومحاولة جهات مخربة قبل

املصباح على حس���اب مراجعة دروسه ،بيد أن

انتخابات العام  2006استصدار مرسوم يحرم

مدرس���يه في اللغة العربية أمثال األستاذ رامز

أعضاء املجلس التش���ريعي من عضوية املجلس

فاخ���رة (وهو من أهم وأقدم رجاالت التعليم في

الوطني ومحاربة الزعنون لهذا التوجه الذي يحدث

غزة وهناك مدرس���ة تخلد اسمه في حي النصر

ازدواجية في التمثيل الفلس���طيني .كما يناقش

مبدينة غزة) يأخذ بيد الشاعر الشاب ويساعده.

بتفصي���ل موضوعة تعديل مواد امليثاق في دورة

والزعنون املشتغل بالسياسية من بدايات شبابه
ّ
يسخر شعره للقضية الوطنية ومفاصلها ،فنراه

أن م���ا مت لم يكن أكثر م���ن مهرجان جماهيري

بني الفينة واألخ���رى يذكر لنا قصيدة قالها في

املجلس في غزة بحضور الرئيس كلينتون ويوضح
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هذه املناسبة أو تلك الواقعة .لكن تظل القصائد
األكثر إيالم ًا هي تل���ك القصائد التي رثى فيها

هن���اك ترتيب زمني لألحداث ،وتارة هناك ترتيب

رفاق دربه الذين استشهدوا خالل الرحلة الوطنية

ف���ي املوضوعات ،وت���ارة هناك خل���ط كبير بني

الكبيرة أمثال خليل الوزير وصالح خلف وهايل

املوضوع���ات واألزمن���ة .فأنت تق���رأ عن املؤمتر

عبد احلميد وغيرهم.

السادس ثم يعود بك الكاتب للحديث عن مأساة

م���ن عدم ترتيب أفكاره وفق نس���ق واحد ،فتارة

وال يفوت الزعن���ون محاججة بعض الكتابات

العام  ،1966وتقرأ عن عملية الس�ل�ام في العام

التي لم تقدم التاريخ بش���كل س���ليم في التأريخ

 1993وبعد ذلك يعود بك الكاتب إلى حرب أيلول.

لتكوي���ن حركة فتح ،حيث ي���رى أن البعض قدم

وأغلب الظن أن الكتاب أجنز على مراحل متباعدة

روايات ش���خصية تداخلت فيها وجهة النظر مع

ولم ينجز كمذكرات متسلس���لة وهذا بدوره خلق

الواقع ،ومن ذلك إش���ارته بشكل الفت ملا أورده

فجوات كبيرة في سرد األحدث ورمبا في تعقبها.
ً
مث�ل�ا ال ميكن للق���ارئ أن يتعرف بالتحديد على

التي ل���م تواصل العمل احلرك���ي بعد ذلك وهو

ترتيب أسماء أعضاء جلان فتح املركزية املختلفة

اآلن رج���ل أعمال كبير  -في كتابه "ضياع أمة"

السيما في املراحل األولى من عمر احلركة .ففي

عن التش���كيالت األولى حلركة فتح ،حيث حاول

بعض الصفحات ترد أس���ماء البعض على أنهم

أن يقول إن ياسر عرفات وخليل الوزير لم يكونا

أعضاء جلنة مركزية وبعد ذلك جتد أسماء أخرى
ورمبا يرد أن اس���م ًا كان ف���ي اللجنة األولى ثم

بعد عامني بعد أن مت إرس���ال عبد الفتاح حمود

ف���ي موضع آخر ال جتده .ورمبا أن زحمة ورود

من السعودية إلى الكويت.

األس���ماء ونقص التعريف ببعضها هو ما يعمق

ويؤكد الزعنون أن خليل الوزير وياسر عرفات عمال
مبكر ًا على تطوير أفكار احلركة وإن اللقاء املشار إليه

مثل هذا اخللل .كما أن الكاتب يغفل اس���تكمال

س���عيد املس���حال  -وهو من كوادر فتح األولى

في اخللية املؤسسة للحركة بل إنهما انضما إليها

الكثير من املوضوعات التي يفتحها ورمبا يرجع

مت عام  1958حيث وجد عبد الفتاح حمود أن ياس���ر

ذلك إلى كتابة تلك املذكرات على فترات.
وأي ًا كان احلال ،فإن الكتاب يشكل مادة أولية

متكامل اطلع عليه وعاد والتقى بجماعة السعودية التي

دسمة للباحثني واملهتمني بشأن احلركة الوطنية

كان على رأسها إلى جانب كمال عدوان وانضموا كلهم

الفلس���طينية ونش���وئها وتطورها كم���ا بالنظام

إلى هذا التشكيل.

السياسي الفلس���طيني وتطور منظمة التحرير.

عرفات وخليل الوزير وعادل بعد الكرمي لديهم مشروع

وعل���ى الرغم من أهمية الكت���اب ،فإنه يعاني

وه���و بذلك إضاف���ة مهمة للمكتبة الفلس���طينية
والعربية.

العدد (2013 )26
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المكتبة

ُأخرى ،عارضة نقاط التقاطع واالفتراق .كما تهدف
الدراس����ة إلى إغناء الفكر السياسي الفلسطيني
وفت����ح آفاق النقاش خ����ارج األطر املكررة وخارج
حدود حركتها الراهنة بني حل الدولة وحل الدولتني.
رائف زريق :أكادميي وكاتب فلس����طيني .خريج
كلي����ة احلقوق في كل من اجلامعة العبرية ،وجامعة
كولومبي����ا ،وحائز ش����هادة الدكت����وراه من جامعة
هارفرد .يركز في أبحاثه على قضايا تتعلق بالنظرية
القانونية والسياسية .يد ّرس القانون في كلية الكرمل

األكادميية ف����ي مدينة حيفا ،وهو املدير األكادميي
الكتاب القضية الفلسطينية وحل الدولة  /الدولتين
الكاتب :رائف زريق
الناشر :مؤسسة الدراسات الفلسطينية .بيروت
تاريخ النشر2014 :
عدد الصفحات89 :

هذا الكتاب عبارة عن دراس����ة قصيرة تقع في

ملركز منيرفا للعلوم اإلنسانية في جامعة تل أبيب.
وكانت سياس����ات قد خصصت عددها األخير
ملناقش����ة آفاق حل الدولت��ي�ن في ظل تراجع فرص
تطبيقه مع رفض إسرائيل التقدم في عملية السالم
واإلجراءات التي تتخذها على األرض.

 89صفحة ،وهي مساهمة في النقاش الدائر بشأن
حل الدولة وحل الدولتني ،وخصوص ًا إزاء انسداد
أفق التس����وية واألزمة التفاوضية املتواصلة .فحل
الدولتني أجهزت عليه حكومات إسرائيل املتعاقبة،
وأصبح عصي ًا على التحقيق ،من دون أن يكون حل
الدولة الواحدة ممكن���� ًا أو قاب ًال للتحقيق .وعوض ًا

عن املش����اريع املتعثرة يقترح الكاتب االنتقال من
التفكي����ر في احللول إلى التفكير في األدوات ،وفي
عالقات القوة.
إلى جانب املس����توى التحليلي ،تقدم الدراس����ة
مراجع����ة قصيرة لتاريخ فك����رة الدولة الواحدة في
كل من السياس����ة والفكر اليهودي والصهيوني من
جهة ،وفي الفكر السياس����ي الفلسطيني من جهة

الكتاب :مفهوم الجرائم ضد اإلنسانية في القانون
الدولي
الكاتب :وليم نجيب جورج ّ
نصار
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الناشر :مركز دراسات الوحدة العربية .بيروت
تاريخ النشر2014 :
عدد الصفحات543 :
ُي ْعنَى مؤلِّف هذا الكتاب بتحديد مفهوم اجلرائم
ضد اإلنسانية في القانون الدولي وتوثيقها ،أي ما
يندرج في هذا العنوان الكلّي من أشكال اجلرائم،
الت����ي تعتبر األقدم ،واألهم ،ف����ي املعاجلة الدولية،
وهي :جرائم :اإلبادة ،والتعذيب ،والعبودية ،والفصل
���ري ،والعنف اجلنسي،
العنصري ،واالختفاء الق َْس� ّ
واإلبعاد القس����ري ،...إضافة إل����ى جرائم :القتل
ال َع ْمد ،واالضطهاد ،والسجن التعسفي.
و ُيعن����ى املؤلّف ،أيض ًا ،بتحدي����د طرق املالحقة
الدولية لهذه اجلرائم ،وما يرتبط بذلك من أش����كال
احلماي����ة املطلوبة .كل ذلك في مس����عى ،منه ،إلى
بيان اجلرمية والعقاب في خضم عنف احلروب ،وما
بعدها .ويحلّل أسباب ّ
تعطل مفعول القانون الدولي
ونتائج����ه ،وخصوص ًا أثناء احل����رب الباردة ،حيث
برزت املعايي����ر املزدوجة للدول الفاعلة في التعامل
مع ك ّل قضاي����ا العالقات الدولية واملجتمع الدولي؛
فتطبي����ق القانون الدولي ،في ظ����ل هذا االختالل،
يجري على بعض الدول ،وبش����كل حا ّد ،ويستثني
البعض اآلخر من التطبيق ،وأصدق مثال على ذلك،
عندما يتم التعامل مع أي قضية لها عالقة بإسرائيل
أو الواليات املتحدة األميركية.
نصار في الق����دس في العام 1946
ول����د وليم ّ
ويعم����ل محاضر ًا في جامع����ة بيرزيت .من أعماله
"املنشورة" :الدستور الذي نريد لفلسطني (،)2004
تغريب����ة بن����ي "فت����ح" – أربعون عام ًا ف����ي متاهة
فتحاوية ( ،)2005الدميقراطية واالنتخابات واحلالة
الفلس����طينية ( .)2006كما ساهم وليم نصار في
أكثر من دراسة في أعداد سياسات السابقة.
العدد (2013 )26

الكتاب :الس����يطرة على الغذاء .السيطرة على
الشعب  -الكفاح من أجل األمن الغذائي في غزة
الكاتب :رامي زريق وآن غوف
الناشر :مؤسسة الدراسات الفلسطينية .بيروت
تاريخ النشر2014 :
عد الصفحات110 :
تعالج هذه الدراسة العالقة بني اإلستراتيجيات
اإلسرائيلية للسيطرة على الفلسطينيني وبني تعزيز
انعدام األمن الغذائي في قطاع غزة .ولهذه الغاية،
ب����ادر املؤلفان إل����ى توثيق الوض����ع الراهن للغذاء
واإلنتاج الغذائي في غ����زة ،وبالتالي وضعا إطار ًا
نظري ًا تكاملي���� ًا لتحديد عوامل األمن الغذائي التي
يت����م التغاضي عنها عادة ف����ي التعريف التقليدي
به .وباالس����تناد إل����ى هذا اإلط����ار ،وانطالق ًا من
بيان����ات أولية وثانوية ،قاما بتحليل أمناط االحتالل
اإلس����رائيلي لألرض والثقافة الفلس����طينيتني .وقد
أك����دت املعطي����ات والنتائج التي توص��ل�ا إليها أن
انع����دام األمن الغذائي ليس أث����ر ًا جانبي ًا من آثار
االحتالل ،بل هو هدف إستراتيجي تسعى لتحقيقه
احلكومات اإلسرائيلية.
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رامي زريق ،أس����تاذ في كلي����ة الزراعة والعلوم
الغذائية ومدير برنامج املاجستير في العلوم البيئية
في اجلامع����ة األميركية في بي����روت .آخر مؤلفاته
كتابSowing Freedom and Farming ,Food :
 Spring ARAB theال����ذي صدر س����نة .2011
وآن غوف ،باحثة في اإليكولوجيا السياسية للنظم
الغذائية والزراعية .عملت مع جمعية احلياة البرية
في فلس����طني على إجراء مس����ح للنبات����ات وأنواع
الطيور احمللية الفلسطينية .وفي لبنان ،د ّرست طلبة
برنامج املاجس����تير في العلوم البيئية في اجلامعة
األميركي����ة في بيروت .وهي تقيم حالي ًا بس����ياتل،
واشنطن.
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يائسني من شواطئ بعيدة ،أو  -بالتأكيد  -حيال جريانها مسلويب الحقوق
كاتب يف هذا اإلطار عىل أن مثة عالقة وثيقة بني تعريف اليهود كـ
الواقعني تحت وطأة احتاللها املستمر منذ نحو خمسني عاماً.

» أو شعب ـ عرق أبدي وبني سياسة دولة إرسائيل ،سواء حيال
ا الذين ال يعتربون يهوداً ،أو حيال مهاجري العمل الذين قدموا إليها
من شواطئ بعيدة ،أو  -بالتأكيد  -حيال جريانها مسلويب الحقوق
تحت وطأة احتاللها املستمر منذ نحو خمسني عاماً.

• الكتاب "كيف لم أعد يهوديـًا؟"
الكاتب :شلومو ساند
الناش����ر :المركز الفلس����طيني للدراس����ات
االسرائيلية "مدار" -رام الله.
تاريخ النشر2014 :
يشكل هذا الكتاب جزء ًا أخير ًا من ثالثية يعرض
م����ن خالله����ا املؤلف إع����ادة نظر جذري����ة في ع ّدة
مسلمات صهيونية صنم ّية كاذبة بواسطة إخضاعها
إلى محاكمة تاريخية صارمة.

وكان اجل����زءان األول والثاني منها ،وهما كتاب
"اختراع الش����عب اليهودي" وكتاب "اختراع أرض
إسرائيل" ،قد صدرا أيض ًا بترجمة عربية عن املركز
الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية" -مدار".
في هذا اجلزء الثالث يسلس����ل س����اند العوامل
واألسباب التي جتعله يق ّرر أن يك ّ
ف عن كونه يهودي ًا
مش����ير ًا على وجه اخلصوص إلى أن التزوير وعدم
والتبجح صفات محفورة عميق ًا في جميع
االستقامة
ّ
أشكال تعريف اليهودية في دولة إسرائيل ،وإلى أن
تعري����ف الدولة بـأنها "يهودية" ،عوض ًا عن تعريفها
بأنها "إس����رائيلية" ،ليس تعريف����ا غير دميقراطي
فحس����ب ،وإمنا أيض ًا يش����كل خط����ر ًا على مجرد
وجودها وبقائها.
ف����ي هذا اإلطار ير ّكز الكاتب على أن ثمة عالقة
وثيقة ب��ي�ن تعريف اليهود كـ "إثنوس" أو ش����عب ـ
عرق أبدي وبني سياسة دولة إسرائيل ،سواء حيال
مواطنيها الذين ال يعتبرون يهود ًا ،أو حيال مهاجري
العمل الذين قدموا إليها يائسني من شواطئ بعيدة،
أو  -بالتأكي����د  -حيال جيرانها مس����لوبي احلقوق
الواقع��ي�ن حتت وطأة احتاللها املس����تمر منذ نحو
خمسني عام ًا.
ويلفت إلى أن من الصعب التنكر حلقيقة جارحة
ومؤمل����ة فحواها أن تنمية هوية يهودية جوهرانية ال
دينية ،تش����جع على التمس����ك مبواقف استعراقية
(متمحورة حول العرق) ،عنصرية أو شبه عنصرية،
لدى أوس����اط عديدة واس����عة ،في إس����رائيل وفي
خارجها على حد سواء .باإلضافة إلى هذا ثمة عالقة
وطي����دة بني فهم اليهودية كهوية أبدية والتاريخانية
وبني الدع����م اجلارف الذي يبديه ج����زء كبير ممن
يعتبرون أنفسهم يهود ًا لسياسة اإلقصاء البنيوية،
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التي ينط����وي عليها مجرد تعريف دولة إس����رائيل
لذاتها ،ولس����لطة االحتالل املتواصل في مناطقها
الكولونيالية.
***

اب عىل جملة من األهداف :فهو يطمح من جهة ألن
جميع مناطق العامل حسب أهميتها وفعالية عالقات
لتايل يقدم تحلي ًال موسعاً للكثري من هذه العالقات مع
ض لها البحث العريب ،ويندر حتى يف اللغات األجنبية
من جهة ثانية فإنه يستند إىل رؤية أهمية مثل هذه
عة السياسة اإلرسائيلية وطبيعة الدولة اإلرسائيلية من
ب ال يؤخذ كثرياً يف الحسبان عند دراسة نشوء الدولة
انب املتعلق بإرسائيل من الخارج .يرتكز السؤال البحثي
ىل طبيعة إرسائيل من الخارج :كيف تبدو إرسائيل يف
هي طبيعة هذا العامل؟ وما هي محدداته وضوابطه؟ وما

فهو يطمح لتغطية نقص يف املكتبة العربية ،ويساهم
ن البحث يف الدراسات اإلرسائيلية تعمل عىل فهم أعمق
ر بشكل شمويل إىل تفاعالت إرسائيل الداخلية والخارجية،
ملتداخل بني الجوانب املختلفة لهذه التفاعالت .إن من
وناً يف رسم سياسات فلسطينية وعربية تدفع املصالح
إىل األمام ،وتطور من أدوات السياسة الخارجية الوطنية

الكت���اب :عالقات إس���رائيل الدولية :الس���ياقات
واألدوات ،االختراقات واإلخفاقات.
المحرر :عاطف أبو سيف.
الناشر :المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية
"مدار" -رام الله.
تاريخ النشر2014 :
عدد الصفحات647 :
رام الل����ه :صدر حديث ًا عن املركز الفلس����طيني
للدراسات اإلسرائيلية "مدار" كتاب موسوعي حتت
عنوان" :عـــالقــات إســـرائيل الـدوليـة  -السياقات
واألدوات ،االختراقات واإلخفاقات" ،ح ّرره د .عاطف
أبو سيف ،وشارك فيها  18باحث ًا فلسطيني ًا وعربي ًا
من املختصني في العالقات الدولية ،والسياس����ات
اإلقليمية ،إلى جانب دبلوماسيني تناولوا املوضوع
من زاوية جتربتهم العملية.
يأتي هذا الكتاب املوس����وعي -املنجز  18باحث ًا
فلسطيني ًا وعربي ًا من املختصني في العالقات الدولية،
والسياسات اإلقليمية ،إلى جانب دبلوماسيني تناولوا
العدد (2013 )26

املوضوع من زاوي����ة جتربتهم العملية -ليجيب عن
س����ؤال بحثي كبير يركز على طبيعة إس����رائيل من
اخل����ارج وفي اخل����ارج ،وقراءة عالقات إس����رائيل
الدولية من حيث منطلقاتها ودوافعها والغايات من
ورائها ،كل ذلك يتم في س����ياق تطور تاريخي يلقي
الضوء عل����ى الفاعلني من قادة ومؤسس����ات ،كما
يس����توعب في بوتقته التفاعالت الدولية اخلارجية،
خاصة ما يتعلق ببنية النظام الدولي وحتوالته.
يسلط الكتاب الضوء على جانب غائب عن فعالية
البحث السياس����ي العربي ،إذ يتركز البحث  -في
الشؤون اإلسرائيلية في مراكز األبحاث العربية كما
في اجلامعات  -حول الصراع العربي اإلسرائيلي
وقضاي����اه املختلفة كما على املجتمع اإلس����رائيلي
ونظام احلكم في إس����رائيل ،فهناك محاوالت قليلة
لتسليط الضوء على بعض جوانب عالقات إسرائيل
اخلارجية خاصة تلك املتعلقة بالعالقات مع احلليف
اإلستراتيجي (الواليات املتحدة) ،وبعض الدراسات
القدمية عن املس����اعدات العس����كرية اإلس����رائيلية
ألميركا الالتينية في السبعينيات وبعض الدراسات
القليلة حول الدور اإلسرائيلي في إفريقيا.
ينقسم الكتاب إلى ستة وعشرين فص ًال موزعة
على س����تة أب����واب ،ويش����ارك فيه – وف����ق ترتيب
الفصول  -كل م����ن :د .أماني القرم ،الباحث عبد
الغني س��ل�امة ،الباحث والكات����ب داود تلحمي ،د.
"ارترو مازوني" والدكتوره "مارش����يال شيموني"،
د.عدنان أبو عامر ،الدبلوماس����ي مأمون سويدان،
د .مهند مصطفى ،د .أمين يوسف ،د .محمد فايز
فرحات ،د .فادي النحاس ،الدبلوماسي محمد أبو
دقة ،د .أحمد قنديل ،د .أماني الطويل ،السفير علي
القزق ،السفير نبيل الرمالوي ،الباحث االقتصادي
حكمت عاشور.
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