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ف�صليات

)*(  �سحافي فل�سطيني.

ا�صتقبل 
الفل�س��طينيون الع��ام الجديد باإع��ان تاأجيل ما انتظروه من ''خيارات'' بديلة من ان�س��داد اأفق العملية 

ال�سيا�سية، على الأقل حتى اأيلول/�سبتمبر المقبل، و�سط ت�سعيد اإ�سرائيلي ع�سكري وا�ستيطاني، وميل 

اأميركي �� اأوروبي اإلى اإدارة ال�سراع بدًل من حله، في مقابل تخبط �سيا�سي فل�سطيني في م�ستنقع النق�سام الداخلي.

وق��د ح�س��م الرئي���س محمود عبا�س الجدل في �س��اأن ''الخي��ارات'' فاأعلن من البرازيل، قبل اأن تطوى �س��فحة �س��نة 

 
ُّ
2010، اأن في جعبته اأربعة ''م�س��ارات'' ت�س��كل اإطاراً للتحرك ال�سيا�سي الفل�سطيني حتى اأيلول/�سبتمبر المقبل، وتجب

م��ا �س��بقها م��ن حدي��ث ف��ي الربع الأخير م��ن العام الما�س��ي عن ''خي��ارات'' �س��بعة، تبداأ بالع��ودة اإلى المفاو�س��ات 

المبا�س��رة، وال�س��عي لعت��راف اأميركي بالدول��ة الفل�س��طينية وحدودها على خ��ط الرابع م��ن حزيران/يونيو 1967، 

والتوج��ه اإل��ى مجل���س الأم��ن للغاية ذاته��ا، ثم اإل��ى الجمعية العامة، والمطالبة بو�س��ع الأرا�س��ي الفل�س��طينية تحت 

الو�ساية الدولية، والتوقف عن تطبيق التفاقات النتقالية )اأو�سلو( مع اإ�سرائيل بحجة فقدانها �سبب وجودها ما دام 

اأي تقدم في الت�س��وية النهائية لم يحدث، و�س��وًل اإلى ''حل ال�س��لطة'' وتحميل اإ�سرائيل م�سوؤولياتها كاملة كقوة محتلة 

في حال اإخفاق ما �سبق كله.

��ا ''الم�س��ارات'' الأربعة البديلة ل� ''الخيارات'' ال�س��بعة، حتى اأيلول/�س��بتمبر المقبل، فحدده��ا الرئي�س عبا�س في 
ّ
اأم

مقابل��ة ن�س��رتها �س��حيفة ''الأي��ام'' الفل�س��طينية ف��ي 4 كان��ون الثاني/يناي��ر 2011، على النح��و التال��ي: اأوًل، بناء 

موؤ�س�س��ات الدولة كي تكون جاهزة في اأيلول/�س��بتمبر المقبل؛ ثانيًا، حث الدول على العتراف بالدولة الفل�س��طينية؛ 

ثالثًا، محاولة اإعادة اإحياء عملية ال�سام؛ رابعًا، الم�سالحة.

هل من فارق بين ''الم�صارات'' و''الخيارات''؟

عك�س��ت رزمة ''الخيارات'' تخبطًا على م�س��توى القيادة الفل�س��طينية، تحت وقع ال�س��عور بالإحباط من الرهان على 

تغير في ال�سيا�س��ة الأميركية ي�س��مح بتحقيق اختراق في العملية ال�سيا�س��ية، طوال ما يزيد على عامين من ال�سيا�س��ة 

راك اأوباما رئي�س��ًا 
َ
الفل�س��طينية ���� العربي��ة ذات الطاب��ع النتظ��اري للخطوة الأميركي��ة المقبلة، منذ اإع��ان انتخاب ب

للولي��ات المتحدة في 5 ت�س��رين الثاني/نوفمبر 2008، حتى اإعان ف��وز الجمهوريين باأغلبية مقاعد مجل�س النواب 

في انتخابات التجديد الن�س��في للكونغر�س في 2 ت�س��رين الثاني/نوفمبر 2010، و�س��وًل اإلى تبليغ وا�س��نطن القيادَة 

الفل�س��طينية ر�س��ميًا ف��ي 8 كانون الأول/دي�س��مبر 2010 تخّليها عن م�س��اعيها ل� ''اإقناع'' حكوم��ة بنيامين نتنياهو 

خليل �صاهين

فل�صطين في عين العا�صفة...

والخيارات البديلة بر�صم التاأجيل
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بتجميد ال�ستيطان، وطرحها فكرة المفاو�سات غير المبا�سرة ''المتوازية''.

وكان ال�سعور بالإحباط يرقى اإلى م�ستوى ''ال�سدمة'' ب�سكل عك�س نف�سه حتى تخبطًا في قدرة عدد من الم�سوؤولين 

الفل�س��طينيين عل��ى تحدي��د ''الخي��ارات ال�س��بعة''، م��ن دون اأخط��اء اأو خل��ط اأو ن�س��يان ق�س��م منها، مث��ل تاأكيد بع�س 

الم�س��وؤولين في مقابل نفي بع�س��هم الآخر، ما تردد عن خيارات مثل ''حل ال�س��لطة''، اأو اإعان الدولة من طرف واحد، 

بينما اجتهدت و�سائل الإعام والمحللون ال�سيا�سيون في محاولة ترتيب هذه ''الخيارات'' المتتابعة وعر�سها.

لكن الأهم اأن ''الخيارات ال�س��بعة'' لم تكن كلها خيارات اأو بدائل من ال�سيا�س��ة الر�سمية المعتمدة على المبداأ ال�سهير 

''م��ا ل ياأت��ي بالتفاو���س ياأت��ي بمزيد من التفاو���س!'' واإنما انطوت على خل��ط بين مبادرات وتحركات دبلوما�س��ية 

وقرارات جذرية ربما تعك�س تحوًل نحو ا�ستراتيجيا بديلة على غرار تعليق تطبيق التفاقات المبرمة مع اإ�سرائيل، اأو 

حت��ى ''ح��ل ال�س��لطة''.. بع�س��ها يراوح في مربع الره��ان على اإمكان اإعادة بناء خيار التفاو�س وفق �س��روط مح�س��نة 

للمفاو�س الفل�سطيني، وبع�سها ل يمكن تطبيقه اإّل على اأنقا�س هذا الخيار.

والأم��ر ال��ذي اأث��ار ال�س��تهجان هو اأن بع���س التحركات الدبلوما�س��ية عل��ى الم�س��توى الدولي، والتي ت��م تبّنيها، 

كتو�س��يع العتراف بالدولة الفل�س��طينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، اأو ال�س��عي ل�ست�س��دار قرار من 

مجل���س الأم��ن الدول��ي بعدم �س��رعية ال�س��تيطان، ُط��رح بطريقة توح��ي بتعار���س هذه التح��ركات ''الخي��ارات'' مع 

المفاو�س��ات، اأو كبديل منها، بينما كانت ُتطرح ت�س��اوؤلت ب�س��يطة من نوع: األم يكن ممكنًا الإقدام اأ�س��ًا على مثل 

هذه الخطوات الدبلوما�س��ية حتى في ظل المفاو�س��ات؟ لماذا لم تت�س��من ''ا�س��تراتيجيا التفاو�س'' الفل�س��طينية طوال 

الأعوام ال�سابقة خطوات لتعزيز موقف المفاو�س الفل�سطيني، ولختبار نيات ''الراعي الأميركي'' والتحاد الأوروبي، 

مثل التوجه اإلى الأمم المتحدة بم�س��اريع قرارات ب�س��اأن عدم �س��رعية ال�س��تيطان، وعدم قانونية اإجراءات ال�ستيطان 

والتهوي��د وه��دم المنازل في القد�س ال�س��رقية، ب��ل حتى تحديد قرارات الأم��م المتحدة ذات ال�س��لة كمرجعية للعملية 

ال�سيا�سية؟!

ثم��ة اأ�س��باب حال��ت دون ذلك خ��ال اأعوام التفاو�س العجاف، وه��ي ل تختلف في جوهرها عن اأ�س��باب ''ترحيل'' 

بع�س الخطوات/الخيارات اإلى اأيلول/�س��بتمبر المقبل. فالرهان على عملية تفاو�س��ية ت�س��ع البي�س كله في ال�س��لة 

الأميركي��ة ل ي�س��تقيم م��ع الإقدام على خطوات �سيا�س��ية تنطوي على مجابهة دبلوما�س��ية م��ع الوليات المتحدة في 

المحافل الدولية. واليوم، فاإن غياب الرغبة والجهوزية الم�س��تندة اإلى ا�س��تراتيجيا وطنية بديلة، من اأجل خو�س مثل 

هذه المجابهة الدبلوما�سية، بما يترتب عليها من �سغوط على ال�سلطة الفل�سطينية، ف�سًا عن ردات الفعل الإ�سرائيلية 

المحتمل��ة، اإنم��ا يف�س��ي اإلى تبّني تحرك �سيا�س��ي فل�س��طيني باأقل الخ�س��ائر الممكنة، وينطوي على ر�س��الة وا�س��حة 

قوامه��ا ا�س��تمرار الره��ان على اإعادة بناء خيار التفاو�س ب�س��روط مح�س��نة، وتحت الرعاية الأميركية ذاتها؛ ر�س��الة 

موجهة اأ�سا�س��ًا اإلى اإدارة اأوباما رداً على ر�س��الة ُنقلت اإلى القيادة الفل�سطينية وت�سمنت ''لءات'' اأميركية حا�سمة �سد 

تبّني اأي �سيا�س��ة ربما ترقى اإلى م�س��توى التفكير في خيارات اأو خطوات، مثل: اإعان الدولة من طرف واحد، اأو ''حل 

ال�سلطة''، اأو حتى تحقيق الم�سالحة الوطنية من دون الخ�سوع ل�سروط اللجنة الرباعية الدولية.

وجاء طرح ''الم�سارات'' الأربعة ك�سبيل للنزول عن قمة ال�سجرة التي �سعد اإليها الرئي�س عبا�س بطرحه ''الخيارات'' 

ال�س��بعة، وليعك�س انعطافة لتفادي الدخول في مجابهة دبلوما�س��ية محفوفة بمخاطر ال�س��غوط الأميركية، والبتزاز 

الإ�سرائيلي، والتبعة الأوروبية لل�سيا�سة الأميركية في ملف ال�سراع الفل�سطيني �� الإ�سرائيلي، والتلكوؤ العربي في دعم 

الموقف الفل�س��طيني. لكن ''الم�س��ارات'' تعني اأي�سًا ''ت�سذيب'' ال�سيا�سة الر�س��مية بف�سل المبادرات والتحركات الر�سمية 

ع��ن ''الخيارات''، اأو الخ�س��وع لل�س��غوط بالكتف��اء بالتحركات ال�سيا�س��ية، و''ترحيل'' الخي��ارات والبدائل اإلى ما بعد 

اأيلول/�سبتمبر المقبل.

مهلة جديدة تعطي وقتًا م�س��تقطعًا لإدارة اأوباما من اأجل موا�س��لة حراكها ال�سيا�سي لإدارة ال�سراع من دون حله، 
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وقبل ذلك تعطي حكومة نتنياهو اأكثر مما تحتاج اإليه من وقت ل�س��تكمال �س��حب مزيد من الجغرافيا من تحت اأقدام 

الفل�س��طينيين بقوة ال�س��تيطان والتهويد والأ�سرلة، وال�ستمرار في بناء خيارات ع�سكرية عدوانية ربما تطال اأكثر من 

جهة في ال�س��رق الأو�س��ط، بال�س��تفادة من الغطاء ال�سيا�سي الذي يوفره ا�ستمرار الحراك ال�سيا�سي في ظل الرهان على 

ا�ستئناف المفاو�سات ''يومًا ما''، بعيداً عن ممار�سة المجتمع الدولي ال�سغط العملي المطلوب على دولة الحتال.

لك��ن كي��ف تبرر القيادة الفل�س��طينية التب��رع بمنح مهلة زمني��ة جديدة لل�سيا�س��ة الأميركية حتى اأيلول/�س��بتمبر 

المقبل تحديداً؟ ثمة اعتقاد اأن التحرك ال�سيا�سي على م�ستوى الأمم المتحدة، بالترافق مع ال�سعي لتو�سيع العترافات 

الدولية بالدولة الفل�س��طينية وحدودها، �سي�س��كان رافعة لانتقال اإلى خيارات بديلة في ظل �س��روط اأف�س��ل للجانب 

الفل�س��طيني فيم��ا يتعلق باإم��كان التوجه اإلى مجل�س الأم��ن اأو الجمعية العامة لطلب الموافقة عل��ى اإعان الدولة في 

اأيلول/�س��بتمبر 2011، والذي ي�س��ادف ثاثة مواعيد: نهاية مهلة العام المحددة للمفاو�سات المبا�سرة؛ نهاية خطة 

ين التي اأعلنها رئي�س الحكومة �س��ام فيا�س لبناء اأ�س���س الدولة؛ حلول موعد الجل�س��ة المقبلة للجمعية العامة 
َ
العام

لاأمم المتحدة.

اإن ذل��ك، م��ن حي��ث الجوه��ر، يعن��ي ا�س��تمرار الرهان على تغي��ر ف��ي �سيا�س��ة الإدارة الأميركية، ولو تحت �س��غط 

''اإحراجه��ا'' اأم��ام المحاف��ل الدولي��ة، وهو تغير يتيح ا�س��تئناف المفاو�س��ات المبا�س��رة م��ن نقطة اأف�س��ل للمفاو�س 

الفل�س��طيني. وف��ي تعبي��ر عن التم�س��ك ب�سيا�س��ة انتظار مث��ل هذا التغيي��ر، كان الرئي���س عبا�س اأعلن في 11 ت�س��رين 

الثاني/نوفمبر الما�س��ي اأنه يعتبر حديث الرئي�س اأوباما اأمام الجمعية العامة لاأمم المتحدة عن ا�س��تقبال فل�س��طين 

''ع�س��واً جديداً في الأمم المتحدة'' في حال اإبرام اتفاق �س��ام، بمثابة ''تعهد''! لكنه ''تعهد'' يفتر�س اأن يكون تح�س��يل 

حا�س��ل لتفاق �س��ام ل يبدو في متناول اليد حتى اأيلول/�س��بتمبر المقبل في ظل تم�سك حكومة نتنياهو ب�سيا�ستها، 

واقت��راب الموق��ف الأميرك��ي من الروؤية الإ�س��رائيلية للت�س��وية الممكنة، كم��ا اأن مثل هذا التفاق يب��دو اأكثر بعداً عند 

حلول اأيلول/�سبتمبر المقبل، في وقت يعلو الحديث عن تغيرات محتملة في تركيبة الئتاف الحاكم في اإ�سرائيل، اأو 

احتم��ال التوج��ه اإل��ى انتخابات مبكرة مطلع �س��نة 2012، وفي وقت تك��ون اإدارة اأوباما دخل��ت عامها الثالث، حين 

�سي�س��بح الن�س��غال بالتح�س��ير لنتخابات رئا�س��ية اأميركية يطمح اأوبام��ا اإلى الفوز بولية ثاني��ة فيها هو العنوان 

المركزي الذي �سيحكم �سيا�سة الإدارة الحالية وتفكيرها.

وعود االعتراف بالدولة

حمد في التحرك ال�سيا�س��ي الراهن، ول 
ُ
ت��رك جّله''، اإذ اإن هناك ما ي

ُ
عل��ى الرغ��م م��ن ذلك، فاإن ''ما ل يوؤخذ كله ل ي

�س��يما عل��ى �س��عيد توال��ي العترافات الدولي��ة بدءاً من اأمي��ركا الاتينية بالدولة الفل�س��طينية على ح��دود الرابع من 

حزيران/يوني��و 1967، ف�س��ًا ع��ن رفع م�س��توى التمثيل الدبلوما�س��ي الفل�س��طيني في عدد اآخر من الدول. فبح�س��ب 

ريا���س المالك��ي، وزير ال�س��وؤون الخارجية في حكوم��ة فيا�س، فاإن ''الجانب الفل�س��طيني تلقى وع��وداً من عدة دول 

اأوروبي��ة بالعت��راف بالدول��ة الفل�س��طينية عل��ى ح��دود الرابع م��ن حزيران/يوني��و 1967، وبرفع م�س��توى التمثيل 

الدبلوما�سي الفل�سطيني اإلى �سفارة.''

وق��ال المالكي في ت�س��ريحات ل�س��حيفة ''الحياة'' اللندنية )5 كان��ون الثاني/يناي��ر 2011(، اإن ''عدداً من الدول 

الأوروبي��ة وعدتن��ا بالعتراف بالدولة وبممار�س��ة تاأثير عل��ى دول اأُخرى لاعتراف، مثل اإ�س��بانيا، فيما وعدت دول 

اأُخ��رى برف��ع م�س��توى التمثي��ل الدبلوما�س��ي اإلى �س��فارة مثل بريطانيا هولن��دا''، م�س��يراً اإلى اأن ''ث��اث دول اأميركية 

لتيني��ة كان��ت تعت��رف بدولة فل�س��طين في ال�س��ابق ه��ي كوبا ونيكاراغ��وا وفنزوي��ا، واأن اأربع دول اأُخ��رى اعترفت 

بفل�س��طين في الأ�س��ابيع الأخيرة هي البرازيل والأرجنتين وبوليفيا والإكوادور )ثم ت�س��يلي(، فيما تعهدت باقي الدول 
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بالعتراف في الفترة المقبلة.'' وفي �س��نة 1988، اعترف، وبالتدريج، اأكثر من مئة دولة باإعان ا�س��تقال فل�س��طين، 

لكن الدول المتبقية، واأغلبيتها من غرب اأوروبا ذات الثقل ال�سيا�سي، لم تعترف بها بعد.

واأو�س��ح المالكي اأن ''العديد من دول التحاد الأوروبي اعترف بفل�س��طين قبل ان�س��مامها اإلى التحاد، مثل بولندا 

وهنغاري��ا وبلغاري��ا وت�س��يكيا و�س��لوفاكيا وغيرها''، م�س��يراً اإل��ى اأن دوًل اأوروبي��ة لم تعترف بالدولة، لكن م�س��توى 

التمثيل الفل�سطيني فيها عال، وهو بم�ستوى �سفارة، مثل النرويج وفرن�سا والبرتغال واإ�سبانيا.

واإلى جانب ذلك، فاإن التوجه اإلى مجل�س الأمن ل�ست�س��دار قرار يدين ال�س��تيطان ويعتبره غير �س��رعي هو خطوة 

اإيجابي��ة، بغ���س النظ��ر عن نتيجتها، لكنه غي��ر كاف، لأن مجمل هذه المبادرات والتحركات ال�سيا�س��ية ل يندرج في 

�س��ياق ا�س��تراتيجيا فل�سطينية �ساملة تنطلق اأوًل، من حقيقة عدم وجود �س��ريك اإ�سرائيلي يمكن اإدارة عملية تفاو�سية 

معه تف�سي اإلى تحقيق الحد الأدنى من الحقوق الفل�سطينية، و�سمنها قيام دولة م�ستقلة وعا�سمتها القد�س، وثانيًا، 

م��ن حقيق��ة ع��دم رغب��ة اإدارة اأوبام��ا وقدرتها على ممار�س��ة ال�س��غط ال��ازم على حكوم��ة نتنياهو للقب��ول بالمبداأ 

الأ�سا�س��ي للت�س��وية وهو الن�س��حاب من الأرا�س��ي الفل�س��طينية المحتلة، بعد الإخفاق حتى في الح�سول على موافقة 

اإ�سرائيلية على تجميد ال�ستيطان ثاثة اأ�سهر فقط.

اإن التح��رك ال�سيا�س��ي وفق مبداأ ''الم�س��ارات'' يعن��ي عمليًا حكمًا بالإع��دام على اأي اأفق لتبّني ا�س��تراتيجيا وطنية 

تعتمد خيارات جدية بديلة من ا�ستمرار الرهان على اإعادة بناء خيار المفاو�سات. وفي غياب مثل هذه ال�ستراتيجيا 

الت��ي يج��ب اأن ت�س��كل الدبلوما�س��ية الراهن��ة اأح��د مكوناتها، اإل��ى جانب تعزي��ز وتعميم نم��وذج المقاومة ال�س��عبية، 

وا�ستعادة الوحدة الوطنية، ونقل ملفات اأُخرى اإلى هيئات الأمم المتحدة، مثل المرجعية الملزمة لأي عملية �سيا�سية 

م�س��تقبلية، والراأي ال�ست�س��اري ال�س��ادر عن محكمة لهاي ب�س��اأن الجدار، وتقرير غولد�س��تون، وغيرها من خطوات 

ت�س��تهدف نزع ال�س��رعية عن دولة الحت��ال واإجراءاتها، فاإن احتفالي��ة اليوم بالعترافات المتتالي��ة بالدولة، ورفع 

م�س��توى التمثيل الدبلوما�س��ي، �س��ينطبق عليها، مع حلول اأيلول/�س��بتمبر المقبل، القول ال�س��هير: ''ن�س��مع جعجعة ول 

نرى طحنًا''!

العامل االإ�صرائيلي.. ت�صعيد على عدة جبهات

في المقابل، فاإن الجانب الفل�س��طيني لي�س الاعب الوحيد على �س��احَتي الفعل ال�سيا�سي والميداني، فهناك لعبون 

كثر، ربما يكون الفل�س��طينيون المنق�س��مون على اأنف�س��هم اأكثرهم �س��عفًا. ويبقى العامل الإ�س��رائيلي هو الأكثر فعالية 

بالتاأثير في مجريات الأحداث في ظل غلبة الطابع النتظاري على ال�سيا�س��ة الفل�س��طينية �� العربية، وبال�ستفادة من 

مهل��ة الأ�س��هر الثماني��ة الجديدة الممنوح��ة للجهود الأميركية، �س��واء من حيث ت�س��عيد الهجوم ال�س��تيطاني لفر�س 

وقائع غير قابلة للتغيير قبل اأن ي�س��ع اأي مفاو�س فل�س��طيني قدمه في غرفة المفاو�س��ات، اأو من حيث موا�سلة بناء 

روؤية اإ�س��رائيلية �� اأميركية م�س��تركة للحلول المم�كنة لق�س��ايا الحل النهائي، على قاعدة الدولة �س��من حدود موقتة 

بغطاء يوفره ''اتفاق اإطار''، اأو من حيث ال�س��تمرار في بناء خيار العدوان الع�س��كري الوا�س��ع النطاق �س��د قطاع غزة، 

وتفعيل دور العامل الإ�سرائيلي في تعميق النق�سام الفل�سطيني الداخلي.

ففي �س��ياق تر�س��يم الحل المتاح اإ�س��رائيليًا خارج غرف التفاو�س عبر تو�س��يع ال�س��تيطان والتهويد، اأكدت حركة 

''ال�س��ام الآن'' الإ�س��رائيلية في تقرير لها ن�س��ر في نهاية ال�سنة الما�س��ية )23 كانون الأول/دي�سمبر 2010(، اأنه بعد 

ثاثة اأ�س��هر من انتهاء فترة التجميد ال�س��تيطاني الجزئي تتو�س��ع الم�س��توطنات المقامة على اأرا�سي ال�سفة الغربية 

بوتي��رة ل��م ي�س��بق لها مثيل. وبح�س��ب معطيات الحركة، ف��اإن اأعمال البناء فيم��ا ل يقل عن 1712 وحدة �س��كنية قد 

ب��داأت، كم��ا يج��ري تنفيذ م�س��اريع بناء كبي��رة في اأكثر م��ن 50% من الم�س��توطنات، وخ�سو�س��ًا في الم�س��توطنات 
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المنعزلة وال�س��غيرة حيث يتوا�س��ل في 65 م�س��توطنة تنفيذ م�س��اريع بناء وا�سعة النطاق. ففي م�س��توطنة ''كدوميم'' 

��دئ ببن��اء نح��و 76 وحدة �س��كنية منذ نهاية فترة التجميد ال�س��تيطاني، وفي م�س��توطنة ''برب��ارة'' يجري بناء 60 
ُ
ب

وحدة �س��كنية، و58 وحدة في م�س��توطنة ''اإلعازار''، و42 وحدة في ''كرمي ت�س��ور''، و30 وحدة في م�س��توطنة ''ِنريا''. 

��ا ف��ي م�س��توطنات اأُخرى، فاإن البلدوزرات تعمل �س��اعات اإ�س��افية لإع��داد البنى التحتية للبن��اء، اإذ يجري الإعداد 
ّ
اأم

لبناء 25 وحدة �س��كنية في ''�س��اكيد''، و24 وحدة في كل من ''بدوئيل'' و''ريحان''، و18 وحدة �س��كنية في ''عطيرت''، 

و15 وحدة في ''�سو�سيا''، و11 وحدة في ''معاليه مخما�س''.

ونقل تقرير الحركة عن درور اأتك�س، الذي يعمل على توثيق اأعمال البناء في ال�س��فة الغربية منذ 10 اأعوام، قوله: 

''اإن الزي��ادة الحالي��ة في اأعمال البناء ال�س��تيطاني لم يكن لها مثيل في العقد الأخي��ر''، بينما اأكدت حاغيت عوفران، 

النا�س��طة في حركة ''ال�س��ام الآن''، اأن هذه الفترة هي الأكثر ن�س��اطًا منذ اأعوام في البناء ال�س��تيطاني، وقالت ''عدا 

الوحدات ال�سكنية التي بداأت اأعمال البناء فيها، فقد تمت الم�سادقة على 13.000 وحدة �سكنية اأُخرى، علمًا باأنه تم 

بناء 3000 وحدة �سكنية �سنويًا في الأعوام الثاثة ال�سابقة.''

ف�صل عن�صري

وفي �س��ياق هذا التو�س��ع ال�س��تيطاني المحموم، فاإن حكومة نتنياهو ل تق�س��ي على فر�س قيام دولة فل�س��طينية 

م�س��تقلة فح�س��ب، بل تمعن اأي�سًا في تاأ�سي�س نظام ف�سل عن�سري يح�سر الفل�سطينيين في كانتونات مقطعة الأو�سال 

اأكث��ر ب�س��اعة مما �س��هده جن��وب اإفريقيا في عهد العن�س��رية. وق��د قالت منظمة ''هيوم��ان رايت�س ووت���س'' في تقرير 

اأ�س��درته في 19 كانون الأول/دي�س��مبر الما�س��ي، اإن ال�سيا�س��ات الإ�س��رائيلية في ال�س��فة الغربية تميز بق�س��وة �س��د 

ال�س��كان الفل�س��طينيين، وتحرمهم الحاجات الأ�سا�س��ية، بينما ُتنع��م بمختلف الخدمات على الم�س��توطنات. وجاء في 

التقري��ر ال��ذي حم��ل عن��وان ''انف�س��ال وانع��دام للم�س��اواة: معامل��ة اإ�س��رائيل التمييزية للفل�س��طينيين في الأرا�س��ي 

الفل�س��طينية المحتلة''، اأن اإ�س��رائيل ت�س��تعين بنظام مزدوج في التعامل مع فئتين من ال�س��كان في ال�سفة الغربية، في 

مناطق �سا�سعة تمار�س �سيطرتها الح�سرية عليها.

وقال��ت كارول بوغ��ارت، نائب��ة المدي��ر التنفيذي للعاق��ات الخارجية في المنظم��ة: يواجه الفل�س��طينيون تمييزاً 

ممنهج��ًا بحك��م اأ�س��لهم العرقي اأو الإثني اأو الوطني، مع حرمانهم من الكهرب��اء والمياه والمدار�س والطرق، في حين 

اأن الم�س��توطنين اليه��ود ال�س��اكنين عل��ى مقربة منه��م يتمتعون بجميع م��ا تقدمه الدولة من خدم��ات. وبينما تزدهر 

الم�س��توطنات الإ�س��رائيلية، فاإن الفل�سطينيين الخا�سعين لل�سيطرة الإ�سرائيلية يعي�سون في م�سقة، لأن الأمر ل يقت�سر 

جون من بيوتهم عن طريق جعل 
َ
خر

ُ
بعدون اأحيانًا اأي�س��ًا عن اأرا�س��يهم، وي

ُ
على الف�س��ل وانعدام الم�س��اواة، بل اإنهم ي

المجتمعات ال�سكنية الفل�سطينية غير قابلة للحياة.

وطبقًا لدرا�س��ة م�س��حية اأجرتها المنظمة في حزيران/يونيو 2009 على الم�س��اكن في المنطقة )ج(، وهي المنطقة 

التي تغطي 60% من اأرا�س��ي ال�س��فة الغربية وتخ�سع لل�سيطرة الإ�س��رائيلية الح�سرية، والقد�س ال�سرقية التي �سمتها 

اإ�س��رائيل ب�س��كل اأحادي، فاإن نحو 31% من ال�س��كان الفل�س��طينيين في تلك المنطقة تعر�س��وا للطرد والنزوح منذ �سنة 

2000. وتناولت الدرا�س��ة واقع المنطقة )ج( والقد�س المحتلة، وانتهت اإلى اأن ''النظام الثنائي المطبق في المنطقتين 

يوف��ر م�س��اعدات مالية �س��خية ودعمًا للبني��ة التحتية من اأجل التروي��ج للحياة في الم�س��توطنات اليهودية، مع تعمد 

حج��ب الخدم��ات الأ�سا�س��ية وقم��ع النم��و ال�س��كاني وفر�س الأو�س��اع الحياتية ال�س��اقة عل��ى المجتمعات ال�س��كنية 

الفل�س��طينية. وهذا التمييز في المعاملة على اأ�س��ا�س العرق اأو الإثنية اأو الأ�س��ل الوطني، غير المفرو�س ب�س��كل محدد 

للوفاء باأهداف م�سروعة، يخرق الحظر الأ�سا�سي على التمييز الوارد في القانون الدولي لحقوق الإن�سان.''

وقالت بوغارت: بينما يكافح �س��ّناع ال�سيا�س��ة الإ�سرائيلية من اأجل ''النمو الطبيعي'' لم�ستوطناتهم غير القانونية، 
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فاإنهم يخنقون المجتمعات الفل�سطينية التاريخية، ويمنعون العائات من النمو على اأرا�سيها وفي بيوتها، ويجعلون 

الحياة �س��به م�س��تحيلة. واأ�س��افت: لقد حان الوقت كي ت�س��ع اإ�س��رائيل حداً ل�سيا�س��اتها التمييزية، وتكّف عن معاملة 

الفل�سطينيين الخا�سعين ل�سيطرتها معاملة اأ�سواأ كثيراً من اليهود المقيمين في المناطق نف�سها.

وتابع��ت: التميي��ز من النوع الممار�س ب�س��كل يومي في ال�س��فة الغربية، ل يمكن اأن يقبل��ه اأحد... وعلى الحكومات 

الأجنبية وال�س��ركات التي هي عر�س��ة لخطر التواطوؤ مع الممار�س��ات الإ�س��رائيلية غير الم�س��روعة اأن تتعرف اإلى تلك 

ال�سيا�سات والإجراءات التي تدعمها، واأن تن�سحب من مجالها.

ت�صعيد في ال�صفة وتهديد بحرب على القطاع

بالتزامن مع ثنائية التو�س��ع ال�س��تيطاني والف�س��ل العن�س��ري، تندفع حكومة نتنياهو في �سيا�سة ت�سعيد ميداني 

ع�س��كري في ال�س��فة الغربية وقطاع غزة. فقد �س��هد الأ�سبوع الأول من ال�س��نة الجديدة �سقوط اأربعة �سهداء في ال�سفة، 

اإذ اأقدم��ت ق��وات الحت��ال ف��ي 7 كان��ون الثاني/يناير، وخ��ال عملية ا�س��تهدفت اعتقال خم�س��ة �س��بان من حركة 

''حما�س'' بعد �س��اعات من الإفراج عنهم من �س��جون ال�س��لطة، على اإعدام الم�س��ن عمر �س��ليم �س��ليمان القوا�س��مي )66 

عامًا( من �س��كان مدينة الخليل بال�س��فة الغربية وهو نائم في فرا�سه، وكانت قتلت قبل ذلك المواطنة جواهر اإبراهيم 

اء ا�ستن�س��اق الغاز ال�س��ام في اأثناء قمع الحتال م�س��يرة بلعين ال�سلمية، كما 
ّ
اأبو رحمة )34 عامًا( من قرية بلعين جر

قامت بقتل ال�س��هيد اأحمد محمود م�س��لماني )23 عامًا(، من مدينة طوبا�س، على حاجز ''الحمرا'' الع�س��كري في منطقة 

الأغ��وار الو�س��طى، حي��ث اأطل��ق جنود الحت��ال النار علي��ه وهو في الطري��ق اإلى عمله ف��ي اإحدى المن�س��اآت بمنطقة 

الأغ��وار، ث��م اأعدم��ت على الحاجز نف�س��ه، وبطريق��ة مماثلة، ال�س��اب خلدون ال�س��مودي )25 عامًا( م��ن قرية اليامون 

بمحافظة جنين في 8 كانون الثاني/يناير.

وتوا�س��لت حم��ات العتق��ال اليومي��ة في مختل��ف اأنحاء ال�س��فة الغربية، في وقت اأعلنت وزارة �س��وؤون الأ�س��رى 

والمحررين، اأن �س��نة 2010 �س��هدت اعتقال 1000 طفل فل�س��طيني، تتراوح اأعمارهم ما بين 15 و17 �س��نة، وكانت 

الن�س��بة الأكبر من العتقالت في منطقة القد�س، اإذ بلغت حالت العتقال 500 حالة، تليها منطقة الخليل؛ وقد اتهم 

معظم الأطفال بر�سق الحجارة على الم�ستوطنين.

��ا ف��ي قط��اع غزة، فاإن قوات الحتال تلجاأ اإلى ما ي�س��به حرب ال�س��تنزاف �س��د المجتمع الغزي عبر ا�س��تمرار 
ّ
اأم

فر�س الح�س��ار عليه، و�س��د ف�سائل المقاومة عبر التوغات والغارات الجوية �سبه اليومية ومحاولت فر�س ''الحزام 

الأمن��ي'' با�س��تهداف كل م��ن يقترب من م�س��افة بعمق يتجاوز ن�س��ف كيلومتر من اأرا�س��ي القطاع. وقد �س��قط خال 

الأ�س��بوع الأول من ال�س��نة الجديدة ثاثة �سهداء بر�سا�س وقذائف الحتال )�سهيد �سمال قطاع غزة، و�سهيدان �سرقي 

جباليا(، اإ�سافة اإلى عدد من الجرحى، ول �سيما من جامعي الح�سمة لأغرا�س البناء في منطقة ال�سريط الحدودي.

ومع مقتل جندي واإ�س��ابة اأربعة اآخرين خال ا�س��تباك مع مجموعة من المقاومين �س��رقي مخيم المغازي و�س��ط 

اء �س��قوط قذائف هاون اأُطلقت من قطاع غزة في 
ّ
القطاع م�س��اء 7 كانون الثاني/يناير، واإ�س��ابة 3 عمال اأجانب جر

ر هنيغف'' في النقب الغربي، ت�س��اعدت لهجة التهديد والوعيد 
َ
اتجاه المجل�س الإقليمي الإ�س��رائيلي المعروف ب� ''�س��اع

من جنرالت الجي�س الإ�سرائيلي ب�سن عدوان وا�سع النطاق �سد قطاع غزة، بينما ذهب محللون ع�سكريون اإ�سرائيليون 

اإلى حد القول اإن القرار ب�س��ن حرب جديدة قد اتخذ، واإن تنفيذها رهن بالتوقيت المائم اإ�س��رائيليًا، اأو ربما ب�س��قوط 

اء ق�سف اأو عملية تنفذ من قطاع غزة.
ّ
خ�سائر ب�سرية اإ�سرائيلية ''موؤلمة'' جر

وفي هذا ال�س��دد، كتب المعلق في �س��حيفة ''هاآرت�س''، األوف بن، مقالة )29 كانون الأول/دي�سمبر 2010( بعنوان 

''على اأوباما منع وقوع عملية الر�س��ا�س الم�س��بوك 2''، قال فيها: من الآن ف�س��اعداً �سيتغير جدول الأعمال. فبدًل من 

 في ا�ستخدام 
ٌ
تطوير اأمل عابث بت�س��وية �سيا�س��ية، فاإن على الجهود الدولية اأن تركز على منع الحرب. اإن نتنياهو حذر
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القوة الع�س��كرية، لكن اأعوام النتخابات في اإ�س��رائيل مر�س��حة منذ الأزل للت�س��عيد الأمني، ولهذا، يتعين على اأوباما 

م�س��اعفة �س��اعات الرقابة على رئي�س الحكومة، كي يمنع وقوع عملية ''الر�س��ا�س الم�س��بوك 2''، اأو عملية اإ�سرائيلية 

في اإيران.

اأزمة ائتالفية.. موؤجلة

بينم��ا ين�س��غل الجن��رالت بال�س��تعدادات الحربي��ة لت�س��عيد العدوان، ول �س��يما على قط��اع غزة، يركز الم�س��توى 

ال�سيا�س��ي على اإحباط التحرك الفل�س��طيني لتو�س��يع العترافات الدولية بالدولة، وبنقل ملف ال�س��تيطان اإلى مجل�س 

الأم��ن، خ�س��ية تط��ور الموق��ف الفل�س��طيني اإلى ا�س��تراتيجيا تركز على نزع ال�س��رعية ع��ن دولة الحت��ال. وقد اأعدت 

اإ�س��رائيل لهذه الغاية خطة تبداأ ب� ''حملة �س��املة'' اأوعزت بموجبها لممثليها في الخارج ب� ''الت�س��دي ب�س��ورة عاجلة'' 

ف في �س��ياق التناف�س  للمب��ادرات والجه��ود الدبلوما�س��ية الفل�س��طينية. لك��ن الافت اأن مثل هذا المو�س��وع بات يوظَّ

ال�سيا�س��ي، لي���س فق��ط بين المعار�س��ة بقيادة ت�س��يبي ليفن��ي زعيمة حزب ''كاديم��ا''، وحزب الليك��ود بزعامة رئي�س 

الحكومة بنيامين نتنياهو، بل داخل اأحزاب الئتاف الحكومي نف�سه اأي�سًا.

راك، في 8 
َ
فف��ي ت�س��عيد جدي��د لاأزم��ة في الئت��اف الحكومي، اتهم وزي��ر الدفاع ورئي�س ح��زب العمل، اإيه��ود ب

 الحكومة نتنياهو ب� ''القلق والتردد في اتخاذ قرارات �سائبة للخروج من الأزمة الدولية 
َ

كانون الثاني/يناير، رئي�س

راك ا�ستجابة لاأغلبية في حزبه التي تدعو اإلى الن�سحاب من الحكومة، قائًا: 
َ
التي ت�س��هدها دولة اإ�س��رائيل.'' واأبدى ب

''ل مفر من ان�س��حاب حزب العمل من الئتاف الحكومي اإذا لم يحدث اأي تقدم �سيا�س��ي في المفاو�س��ات.'' كما اعتبر 

اأن ''�سيا�س��ة نتنياه��و ُتلح��ق �س��رراً كبي��راً بدولة اإ�س��رائيل، اإذ اإن رئي�س ال�س��لطة الفل�س��طينية محم��ود عبا�س ورئي�س 

حكومته �س��ام فيا�س تمكّنا من �س��حب ال�س��رعية عن اإ�سرائيل وعزلها دوليًا''، م�س��يراً اإلى اأن ''ني�سان ]اأبريل[ �سيكون 

حا�سمًا بالن�سبة اإلى هذا الأمر، اأي بعد عيد الف�سح اليهودي، وربما في ال�سهر الذي يليه.''

راك باأزم��ة ائتافية موؤجلة، ف��اإن هام�س المناورة يبق��ى متاحًا اأمام نتنياه��و الذي اأعلن 
َ
وعل��ى الرغ��م م��ن وعود ب

ب��دوره اأن��ه ما دامت المفاو�س��ات، التي تتطلب من اإ�س��رائيل اتخ��اذ قرارات لي�س في قدرة الحكوم��ة الئتافية اليمينية 

الحالي��ة اتخاذه��ا، غي��ر موج��ودة، فاإنه ل يجد �س��ببًا لإدخال تغيي��ر على تركيب��ة حكومته. وفي نهاي��ة المطاف، فاإن 

نتنياه��و، حت��ى في حالة ان�س��حاب حزب العمل، ي�س��تطيع الحفاظ على حكومته بدعم من 61 ع�س��و كني�س��ت، وبتوفير 

مظل��ة حماي��ة م��ن اأحزاب يمينية �س��غيرة، هذا اإذا اختار التم�س��ك بمواقفه اليمينية المتطرفة ك�س��بيل للبق��اء على راأ�س 

اليمي��ن المتط��رف ف��ي النتخابات المقبل��ة، اأكانت مبكرة اأم في موعده��ا، بدًل من اإخاء موقع قي��ادة هذا اليمين لمن 

يقف��ون عل��ى اأهب��ة ال�س��تعداد، وفي مقدمه��م اأفيغدور ليبرم��ان، زعيم حزب ''اإ�س��رائيل بيتنا'' الفا�س��ي، والذي و�س��فته 

�سحيفة ''نيوزويك'' الأميركية ال�سادرة في 2010/12/5، باعتباره ''ال�سخ�سية ال�سيا�سية الأكثر �سعبية في اإ�سرائيل.''

انق�صام يحول دون بناء موقف موحد

في مقابل الهجوم الإ�س��رائيلي متعدد الجبهات، تطغى خ�س��ية القيادة الفل�س��طينية من خو�س مجابهة دبلوما�سية 

دولي��ة م��ع اإ�س��رائيل والوليات المتحدة الت��ي توفر لها مظلة حماية ف��ي المحافل الدولية، على مح��اولت الدفع في 

اتجاه تطوير التحرك ال�سيا�س��ي الراهن كي ي�س��بح اأحد مكونات ال�س��تراتيجيا الوطنية المطلوبة في المرحلة المقبلة، 

وهي ا�ستراتيجيا تتطلب التوافق على موقف �سيا�سي فل�سطيني موحد ي�سكل الحجر الأ�سا�س لبناء موقف عربي موحد 

داع��م للموق��ف الفل�س��طيني، وعلى الخي��ارات التي يمكن تبّنيها، الأمر الذي ل يبدو ممكنًا في ظل ا�س��تمرار النق�س��ام 

الداخلي، وانك�س��اف الظهر الفل�س��طيني ل�س��تى التدخات الإقليمية والدولية التي توظف النق�س��ام بح�س��ب منظور كل 

طرف لم�سالحه.
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وم��ع ذل��ك، ُتبذل جهود لتطويق حال��ة الحتقان والتحري�س الداخلي المتفاقمة على خلفية العتقالت ال�سيا�س��ية 

والقم��ع الممار���س م��ن الأجهزة الأمني��ة التابعة لكل م��ن الحكومتين في ال�س��فة الغربية وقطاع غزة، ول �س��يما في 

اأعق��اب تدخ��ل العامل الإ�س��رائيلي عبر عملية الخليل التي ا�س��تهدفت اعتقال مجموعة اأع�س��اء ''حما�س'' المفرج عنهم 

م��ن �س��جون ال�س��لطة في ال�س��فة، بم��ا رافقها من اإعدام م�س��ن في فرا�س��ه في الخلي��ل، فج��ر 2011/1/7، وذلك في 

محاول��ة لتبدي��د الأج��واء الإيجابي��ة الت��ي كانت تدفع في اتجاه ترتيب عقد جل�س��ة ح��وار جديدة بي��ن حركَتي ''فتح'' 

و''حما���س''، عل��ى الرغ��م من تحول اللق��اءات الثنائية اإلى ''عملية حوار'' �س��بيهة بالعملية ال�سيا�س��ية تطحن الهواء با 

نتائج حقيقية تقود في المدى المنظور اإلى تحقيق الم�سالحة الوطنية.

واإلى حين نجاح الحوار في تحقيق الم�س��الحة، فاإن النق�س��ام �سيبقى �س��ببًا رئي�سيًا في ا�ستمرار انتهاك الحريات 

العامة في كل من ال�س��فة والقطاع، �س��واء عبر العتقالت ال�سيا�س��ية المتوا�س��لة في ال�س��فة، واإدارة الظهر لقرارات 

المحاك��م، ول �س��يما محكم��ة الع��دل العليا، بالإفراج ع��ن عدد من المعتقلي��ن، وكذلك العتقالت ومن��ع حرية التنقل 

لك��وادر ''فت��ح'' م��ن جانب حركة ''حما�س'' واأجهزة الحكومة المقالة في قطاع غزة، اأو الت�س��ييق على عمل موؤ�س�س��ات 

حقوق الإن�س��ان وبع�س المراكز ال�س��بابية والثقافية، واآخرها اإعان وزارة الداخلية في الحكومة المقالة في 8 كانون 

الثاني/يناير، اأن ''الهيئة الفل�س��طينية الم�س��تقلة لحقوق الإن�س��ان �� ديوان المظالم'' باتت ''فاقدة لاأهلية القانونية''، 

مع اأن الهيئة تاأ�س�س��ت بموجب مر�س��وم �س��ادر عن الرئي�س الراحل يا�سر عرفات في ت�سرين الأول/اأكتوبر 1993 وفق 

الم��ادة 31 م��ن القان��ون الأ�سا�س��ي. وهي خط��وة اعتبرها المفو�س الع��ام لل�هيئة مم��دوح العكر ''انف�س��الية'' وتمهد 

لت�سكيل هيئة جديدة تابعة للحكومة المقالة، وقال في ت�سريحات نقلتها وكالة ''معًا'' الإخبارية: �سن�ستمر في العمل 

ف��ي قط��اع غ��زة، واإذا اأغلق��ت ''حما�س'' مكتبنا في غزة وخان يون�س، فاإننا �سنوا�س��ل العمل ميداني��ًا وندير العمل من 

المكتب الرئي�سي في رام الل�ه.

وكان��ت نتائ��ج ا�س��تطاع للراأي ن�س��رت في 2010/12/20 اأ�س��ارت اإلى اأن هن��اك اعتقاداً متزاي��داً لدى المواطن 

الفل�س��طيني اأن��ه ل��م يعد ق��ادراً على انتقاد ال�س��لطة من دون خ��وف في ال�س��فة الغربية وقطاع غ��زة. واأظهرت نتائج 

ال�س��تطاع الذي اأجراه المركز الفل�س��طيني للبحوث ال�سيا�س��ية والم�س��حية حدوث ''تدهور بارز وم�ستمر في اعتقادات 

الجمهور الفل�س��طيني في ال�س��فة والقطاع ب�س��اأن م�س��توى الحريات منذ النف�سال بين ال�س��فة والقطاع في منت�سف 

العام 2007''.

واأ�س��ار بي��ان اأ�س��دره المرك��ز اإلى ''التراج��ع التدريجي لن�س��بة العتقاد باأن المواطن الفل�س��طيني ي�س��تطيع انتقاد 

ال�س��لطة بدون خوف في ال�س��فة الغربية من 56% في اأيلول ]�س��بتمبر[ 2007 اإلى 27% فقط في هذا ال�ستطاع.'' كما 

''ح�س��ل تراج��ع تدريج��ي مواز للقدرة على انتقاد ال�س��لطة بدون خوف في قطاع غزة م��ن 52% اإلى 19% خال نف�س 

الفترة.''

تغييران في حكومتين... ودحالن اأمام التحقيق!

بينما يغلف الت�ساوؤم اآفاق الم�سالحة الداخلية، هداأ الحديث عن تغيير حكومي مرتقب في ال�سفة، كي يعلو الكام 

على تغيير و�س��يك في ت�س��كيلة الحكومة المقالة، وهما خطوتان ل تن�س��جمان مع حديث كل من ''فتح'' و''حما�س'' عن 

ح الرئي�س 
ّ
الحر�س على طي �س��فحة النق�س��ام واإعادة بناء النظام ال�سيا�س��ي الفل�س��طيني ب�س��كل موحد. وفي حين لم

عبا�س اإلى اأن تغيير ت�س��كيلة حكومة فيا�س نزوًل عند تو�س��يات المجل�س الثوري لحركة ''فتح'' ل يبدو و�س��يكًا، قائًا 

اإن ''هن��اك ني��ة ورغب��ة لإجراء تغيير وزاري، والذي يعرقله هو الظروف التي نعي�س��ها، واإّل فاإننا مقبلون على ذلك في 

الوقت المتاح'' )�س��حيفة ''الأيام'' الفل�س��طينية، 2011/1/4(، ن�س��طت حكومة هنية، في المقابل، في اإجراء ات�سالت 
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''رفع عتب'' مع مختلف الف�سائل ال�سيا�سية لإقناعها بالم�ساركة في الحكومة المنوي اإعادة ت�سكيلها، وكانت النتيجة 

اعتذار الجميع عن الم�س��اركة، والتم�س��ك ب�س��رورة اإعطاء الأولوية لإطاق حوار وطني �س��امل يف�س��ي اأوًل اإلى اتفاق 

على ا�ستعادة الوحدة الوطنية.

وفي حين توا�س��ل حركة ''حما�س'' ان�س��غالها بالتغيير الحكومي في غزة، وببحث �س��بل الت�سدي لعدوان اإ�سرائيلي 

ربم��ا ي�س��تهدفها قب��ل غيرها، بعد رف�س اإ�س��رائيل عر���س التهدئة الأخير، ف��اإن حركة ''فتح'' تبدو من�س��غلة بتداعيات 

اأو�س��اعها الداخلية، ول �س��يما ق�س��ية التحقيق مع ع�س��و لجنتها المركزية محمد دحان، و�س��ط تباين في وجهات 

النظ��ر ب�س��اأن طبيعة لجنة التحقيق و�س��احياتها، والق�س��ايا التي يج��ب اأن يطالها التحقيق، بينما ترددت اأ�س��وات 

تن��ادي ب��اأّل يقت�س��ر التحقي��ق مع دح��ان على ما ت�س��رب ب�س��اأن التحري�س عل��ى الرئي���س و''التجاوزات ال�سيا�س��ية 

والتنظيمية''، بل اأن يمتد اأي�س��ًا لي�س��مل من جديد اإعادة فتح ملف الأحداث والأو�س��اع والعوامل التي اأدت اإلى �سيطرة 

حركة ''حما�س'' على قطاع غزة وما تاها، كي ل يتحول المو�سوع اإلى مجرد �سراع ب�ساأن مواقع القوة والنفوذ بين 

ع��دد م��ن اأع�س��اء اللجن��ة المركزي��ة، وكذلك اأن يت��م التعامل مع ق�س��ية دحان في �س��ياق تر�س��يخ منهج الم�س��اءلة 

والمحا�سبة ليطال م�سوؤولين اآخرين ي�ستبه في ارتكابهم تجاوزات على م�ستويات متعددة.

وف��ي كل الأح��وال، ك�س��ب الرئي�س عبا�س الجولة الأولى بالنقاط حتى قبل اأن يب��داأ التحقيق، من حيث تعزيز دوره 

ن ح�س��روا اجتماع اللجنة المركزية في 28 كانون الأول/
َ
القيادي في حركة ''فتح''، ول �س��يما با�س��طفاف جميع م

دي�س��مبر الما�س��ي خلف موقفه، واتخاذهم قراراً با�س��تمرار تعليق ح�س��ور دحان اجتماعات اللجنة اإلى حين انتهاء 

لجنة التحقيق من اأعمالها، واإيقاف اإ�سرافه على مفو�سية الثقافة والإعام لحركة ''فتح''.

ا الجولة الثانية التي ك�س��بها الرئي�س عبا�س، فتمثلت في النجاح في عقد اجتماع المجل�س ال�ست�س��اري للحركة 
ّ
اأم

في 8 كانون الثاني/يناير، وهي الفكرة التي جهد في �سبيل تحقيقها كخطوة لتعزيز الو�سع الداخلي ووحدة الحركة 

من��ذ عق��د موؤتمرها ال�س��اد�س، وما ترتب عليه من خ�س��ارة �سخ�س��يات قيادية في انتخابات كل م��ن اللجنة المركزية 

��نفوا ف��ي خانة 
ُ

والمجل���س الث��وري. وبذل��ك، يك��ون الرئي���س ق��د تمك��ن م��ن تقدي��م ''جائ��زة تر�س��ية'' للعديد ممن �س

''الحردانين'' اأو ''الم�س��تنكفين''، وح�س��د كثير منهم لدعم مواقفه، ول �س��يما اأن بع�سهم كان اتخذ منحى انتقاديًا علنيًا 

ل�سيا�سته واأ�سلوبه في قيادة حركة ''فتح'' وال�سلطة ومنظمة التحرير الفل�سطينية خال الفترة الما�سية.

ب�صائر خير

وفي خطوة لفتة تعزز �س��دقية الق�س��اء الفل�س��طيني على الرغم من الأو�س��اع ال�س��لبية الآنفة الذكر، فقد اأ�س��درت 

محكم��ة الع��دل العليا، ف��ي 2010/12/13، ق��راراً قطعيًا ونهائي��ًا باإلغاء ق��رار مجل�س الوزراء تاأجي��ل النتخابات 

المحلي��ة الت��ي كانت مقررة في 17 تموز/يوليو الما�س��ي، بينم��ا اأكدت الحكومة التزامها ق��رار المحكمة، الذي لقى 

ترحيبًا وا�سعًا من الف�سائل والقوى ال�سيا�سية والقوائم النتخابية والمنظمات الحقوقية.

وق��ال المحام��ي نا�س��ر الري���س م��ن موؤ�س�س��ة ''الح��ق''، وهو اأح��د المحامي��ن الثاث��ة الموكلين رف��ع الدعوى، في 

ت�س��ريحات �س��حافية )�سحيفة ''الأيام'' الفل�س��طينية، 2010/12/14(، اإن قرار محكمة العدل العليا اأكد الماحظات 

الت��ي وردت ف��ي �س��حيفة الدعوى، واأ�س��اف: ''ا�س��تندنا اإلى عدة مب��ررات، فق��رار الحكومة مخالفة �س��ريحة لقانون 

انتخ��اب الهيئ��ات المحلي��ة، وحتى للقانون الأ�سا�س��ي، كم��ا اأن التاأجيل يج��ب اأن يكون بطلب من لجن��ة النتخابات 

المركزية ولمدة اأق�ساها اأربعة اأ�سابيع فقط، وبالتالي فاإن قرار الحكومة تاأجيل النتخابات من تلقاء نف�سها، ولمدة 

مفتوح��ة، تج��اوٌز ل�س��احياتها''، م�س��يراً اإل��ى اأن ق��رار المحكم��ة العلي��ا ''جاء كم��ا توقعنا. نح��ن نعتقد اأن الق�س��اء 

الفل�سطيني م�ستقل، والمحكمة العليا حكمت بموجب القانون ولي�س لدواع �سيا�سية.''
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وتمثل القوائم الأربع الم�س��تدعية كًا من: الجبهة الديمقراطية؛ الجبهة ال�س��عبية؛ المبادرة الوطنية؛ تحالف حزب 

ال�س��عب م��ع قوى اأُخرى؛ وعق��ب قرار المحكمة طالبت هذه القوائ��م ب� ''تحديد موعد جديد وقري��ب لإجراء النتخابات 

البلدية والمحلية باعتبارها ق�س��ية مجتمعية ووطنية وتج�س��د حق المواطن في الم�س��اركة الديمقراطية في انتخاب 

ممثلي��ه، وتق��ع ف��ي �س��لب الم�س��لحة الوطنية العليا و�س��مود ال�س��عب الفل�س��طيني في مواجه��ة �سيا�س��ات واإجراءات 

ا الموعد الجدي��د، فيبقى رهن��ًا بعملية تقويم 
ّ
الحت��ال الإ�س��رائيلي، والمخاط��ر المحدق��ة بالق�س��ية الفل�س��طينية.'' اأم

داخلية ل تزال تجريها حركة ''فتح'' لاأ�س��باب التي اأف�س��ت اإلى عدم جهوزيتها لانتخابات المحلية في ال�س��فة، على 

الرغم من عدم م�ساركة ''حما�س'' فيها.

''�صمير الثورة'' في ذمة اللـه

لم يكن م�س��ى على ال�س��نة الجديدة اإّل اأربعة اأيام عندما اختار اأحمد اليماني )اأبو ماهر(، الذي اأطلق عليه الرئي�س 

الراحل ''اأبو عمار'' لقب ''�سمير الثورة الفل�سطينية''، اأن يترجل في بيروت من قطار العودة اإلى �سحماتا في فل�سطين.. 

 تعبي��راً عن هموم واآم��ال الفقراء 
َ
رحل��ة ن�س��الية �س��اقة وم�س��رفة امت��دت عقوداً من الزم��ن، ظل فيها اليمان��ي الأكثر

ع الراحل الكبير في بيروت، فاإن  دِّ ُ
والاجئين الفل�س��طينيين، ول �س��يما بالعودة اإلى الديار التي ُهجروا منها. ومثلما و

كثيرين تدفقوا على بيت العزاء في مدينة البيرة في فل�س��طين، اإجاًل واإكباراً لم�س��يرة اأبو ماهر اليماني، بما ات�س��مت 

ب��ه م��ن تم�س��ك بخطاب وطن��ي بعيد عن الفئوية، ول�س��ان حال كثيرين منهم ي��ردد: كم يبدو جيلنا �س��غيراً اأمام جيل 

n .ن اأعادوا تثبيت ا�سم فل�سطين على الخريطة الدولية في اأ�سعب لحظات التاريخ
ّ
القادة الكبار، مم

.............................................
من من�سورات موؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية

�سمن البرنامج الن�سري الخا�س بذكرى 60 عامًا على النكبة

نكبة 1948

اأ�سبابها و�سبل عاجها

تاأليف

ق�صطنطين زريق           مو�صى العلمي

    قدري حافظ طوقان       جورج حنا

تقديم

وليد الخالدي

.............................................211 �سفحة           12 دولراً


