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* اأ�ستاذ في دائرة الفل�سفة والدرا�سات الثقافية وبرنامج الماج�ستير في الديمقراطية وحقوق الإن�سان في جامعة بير زيت. وقد �سدر له 
موؤخراً كتاب بعنوان: ''قبل وبعد عرفات: التحول ال�سيا�سي خالل النتفا�سة الثانية'' )2011(.

اأ�ستخدم هنا عبارة ''القيادة الفل�سطينية'' ولي�س ''ال�سلطة الفل�سطينية'' اأو ''منظمة التحرير الفل�سطينية''، لأن اآليات اتخاذ القرار في   **
ظل ال�سلطة الفل�سطينية مختلطة وغير وا�سحة. ''القيادة الفل�سطينية'' تعني بع�س الأطراف في ال�سلطة الفل�سطينية، وبع�س الأطراف في 

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفل�سطينية، ف�ساًل عن ''م�ست�سارين'' اآخرين، من ''فتح'' اأو اآخرين ''مقربين'' من مركز القرار. وهذه 

ن يقدم الطلب ر�سميًا اإلى الأمم  المجموعة هي التي تقرر، ثم القيادة الفل�سطينية وعلى راأ�سها الرئي�س محمود عبا�س. وهذا بمعزل عمَّ

المتحدة لالعتراف بالدولة الفل�سطينية، اأي منظمة التحرير الفل�سطينية، لكن هذا ل يعك�س اآليات اتخاذ القرار فعاًل.

قبل 
ب�سعة اأ�سهر من قيام الرئي�س محمود 

عبا�س ''اأبو مازن''، بتقديم الطلب اإلى 

مجل�س الأمن في 23 اأيلول/�سبتمبر 2011 من 

اأجل العتراف بالدولة الفل�سطينية، اأعلن ''اأبو 

مازن'' اأن ثمة توجهًا نحو ذلك. فالأمر لم يكن قد 

ح�سم اآنذاك، وفي واقع الأمر، لم يعلن اتخاذ القرار 

النهائي بتقديم الطلب اإّل قبل اأ�سبوع واحد من 

التاريخ الذي ُقدم فيه.

وطوال تلك الفترة ال�سابقة، كان هناك تردد 

وا�سح لدى القيادة الفل�سطينية،**  وذلك لأ�سباب 

جورج جقمان

 الت�سعيد الدبلوما�سي والقانوني

خيار ال�سلطة الوحيد

يح���اول كاتب المقالة الإجابة ع���ن �سوؤال لماذا توجهت القيادة الفل�سطيني���ة اإلى الأمم المتحدة في 

اأيلول/�سبتمب���ر الما�س���ي وماذا بع���د ذلك، ويو�سح اأن خي���ار توجه القي���ادة الفل�سطينية اإلى الأمم 

المتح���دة اتُّخذ ب�سكل نهائي قبل اأ�سب���وع واحد من خطاب رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية محمود عبا�س، 

فالقي���ادة الفل�سطينية كانت ل تزال تراهن على مبادرة جديدة للمفاو�سات الفل�سطينية �� الإ�سرائيلية 

ب�سروطه���ا، غير اأن هذه المب���ادرة لم تاأت. ولأن القيادة الفل�سطينية لي�ست مع خيار انتفا�سة جديدة، 

فاإنها لجاأت اإلى الت�سعيد على م�ستوى الأمم المتحدة نتيجة توقف م�سار المفاو�سات وتاآكل �سرعية 

ال�سلط���ة الفل�سطينية و�سقوط الرئي�س الم�سري ح�سني مبارك. وتجادل المقالة اأن القيادة الفل�سطينية 

ل تمل���ك ا�ستراتيجيا وا�سحة حتى الآن. ومن خالل متابع���ة توجهات ر�سمية فل�سطينية، فاإن الكاتب 

ي�س���يء على م�سادر قوة القيادة الفل�سطينية المحتملة على كل من الم�ستويين الفل�سطيني والدولي، 

اأي التلويح بحل ال�سلطة الفل�سطينية، اأو ال�ستمرار في م�سار الت�سعيد الدبلوما�سي والقانوني.
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تجنيدهم لدعم راأي اأو اآخر مخالف له. وظهرت 

رت عن مخاوف من اأن العتراف 
ّ
ت�ساوؤلت عدة عب

فقد الالجئين الفل�سطينيين 
ُ
بالدولة الفل�سطينية ربما ي

حق العودة اإلى ديارهم اإذا ما حّلت الدولة مكان 

منظمة التحرير كممثلة لهم في الأمم المتحدة، ذلك 

باأن الدولة ل تمثل اإّل مواطنيها، والفل�سطينيون، في 

اأغلبيتهم، لي�سوا من مواطني الدولة، اأو اأن منحهم 

حق المواطنة ربما يعني تخلي الدولة عن حقهم في 

العودة اإلى موطنهم في فل�سطين.

ا في الجانب ال�سيا�سي، فكان من الوا�سح اأنه، 
ّ
اأم

حتى بعد العتراف، فاإن فل�سطين �ستبقى دولة تحت 

الحتالل، ومن غير الوا�سح ما هو المك�سب 

قدت ندوات وور�س عمل عدة وموؤتمر 
ُ
ال�سيا�سي. وقد ع

واحد على الأقل في الأرا�سي المحتلة من اأجل فهم 

اأبعاد هذا الم�سعى وتبعاته، وبقيت الحيرة في 

مكانها اإلى اأن قام ''اأبو مازن'' باإلقاء خطابه في 

الأمم المتحدة في 23 اأيلول/�سبتمبر اأمام الت�سفيق 

الحار والمتكرر من جانب ممثلي اأغلبية دول العالم. 

وكانت هذه لحظة فارقة حقًا، اأظهرت تحديًا غير 

معهود للقيادة الفل�سطينية، ودعمًا عالميًا وانعزاًل 

لإ�سرائيل والوليات المتحدة. واأظهرت ا�ستطالعات 

الراأي في الأر�س المحتلة على الأقل تاأييداً وا�سعًا 

للقيادة الفل�سطينية، حتى لو بقيت اأ�سئلة عدة ب�ساأن 

الم�ستقبل، وما بعد اأيلول/�سبتمبر، معّلقة.

ما قبل اأيلول/�سبتمبر

لمعرفة كيف و�سلت القيادة الفل�سطينية اإلى ما 

اه البع�س ''ا�ستحقاق اأيلول''، فاإنه يجب الإ�سارة 
ّ
�سم

اإلى موقف ''اأبو مازن'' �سخ�سيًا تجاه النتفا�سة 

ح في اأكثر من منا�سبة، ومنذ 
ّ
الثانية. فقد �سر

اها. 
ّ
بدايتها، اأنه �سد ''ع�سكرة النتفا�سة'' كما �سم

وعلى الرغم من الجراأة التي ات�سم بها هذا الموقف 

العلني، وخ�سو�سًا في المراحل الأولى لالنتفا�سة 

الثانية، فاإن ''اأبو مازن'' لم يق�سد اأن الرئي�س الراحل 

يا�سر عرفات كان �سد المفاو�سات، واإنما اأن ''اأبو 

مازن'' كان مع المفاو�سات فقط، و�سد الم�سعى 

عدة، منها درا�سة ردات فعل الوليات المتحدة 

واإ�سرائيل على هذا الم�سعى، وما اإذا كانت هذه 

مجابهة مدرو�سة ومح�سوبة العواقب، وخ�سو�سًا 

بوجود تهديدات من الكونغر�س الأميركي و�سغوطات 

م�ستمرة من الإدارة الأميركية، وتهديدات من 

ر�سميين اإ�سرائيليين، كما جاء على ل�سان اأكثر من 

وزير، وبينهم وزير الخارجية اأفيغدور ليبرمان.

ويمكن قراءة موقف القيادة الفل�سطينية المتردد 

بالم�سي قدمًا وتقديم طلب العتراف اإلى الأمم 

المتحدة، على اأنه كان في البداية تفاو�سيًا، اأي 

اعتقادها اأن التلويح باأنها قد تقوم بهذا الم�سعى 

ربما يوؤدي اإلى العودة اإلى المفاو�سات، واإن كان 

ب�سروطها، اأي على اأ�سا�س حدود �سنة 1967 مع 

ح ''اأبو مازن'' في اأوا�سط اآب/
ّ
وقف لال�ستيطان. و�سر

اأغ�سط�س اأنه في انتظار ما �ستعر�سه الرباعية في 

اجتماعها المقرر في اأوائل اأيلول/�سبتمبر، مع 

الإيحاء باأن الباب ل يزال مفتوحًا اأمام عدم الذهاب 

اإلى الأمم المتحدة في اأيلول/�سبتمبر، واإن كان 

م�سروطًا بموقف الرباعية، وقبول الجانبين 

الفل�سطيني والإ�سرائيلي بهذا الموقف.

وفي تلك الأثناء كان هناك ا�ستعداد جدي 

وم�ستمر من القيادة الفل�سطينية �سواء على ال�سعيد 

القانوني اأو ال�سيا�سي لتقديم طلب العتراف، من اأجل 

اإعطاء هذا العزم �سدقية حتى لو تم التراجع عنه اإذا 

ما توفرت ال�سروط المالئمة. ومن المرجح اأن القرار 

خذ بعد ف�سل  النهائي بالذهاب اإلى الأمم المتحدة اتُّ

الرباعية في اإ�سدار موقف في اجتماعها في اأوائل 

اأيلول/�سبتمبر في وا�سنطن العا�سمة.

في ذلك الوقت، وطوال الأ�سهر الأربعة ال�سابقة، 

ظهر جدل محتدم بين الفل�سطينيين في الداخل 

والخارج، ف�ساًل عن اآخرين، ب�ساأن معنى طلب 

العتراف بالدولة الفل�سطينية واأبعاده وتبعاته 

وجدواه. وقد �ساحب هذا الجدل ال�ساخب بلبلة 

كبيرة نظراً اإلى العتبارات القانونية الفنية 

المتخ�س�سة والتبعات ال�سيا�سية غير الوا�سحة، ول 

�سيما في وجود اأكثر من وجهة نظر بين قانونيين 

خبراء، وخ�سو�سًا غير العرب منهم، الذين جرى 
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ال�سلطة الفل�سطينية ينح�سر في اأن تعمل ب�سكل دائم 

كبلدية كبرى لإدارة �سوؤون ال�سكان المدنيين 

الفل�سطينيين في ال�سفة وفي غزة، ومن دون اأن 

تتحول اإلى دولة ذات �سيادة في حدود �سنة 1967 

بما في ذلك القد�س، فاإن الت�ساوؤل الذي برز في �سنة  

2003 بداأ مرة اأُخرى، وفي فترات اأُخرى، عن �سرعية 

ا�ستمرار وجود ال�سلطة الفل�سطينية من دون وجود 

تقدم ملمو�س وواقعي نحو اإن�ساء الدولة الفل�سطينية 

الموحدة. وقد اأدركت القيادة الفل�سطينية اأن �سرعية 

وجود ال�سلطة اأ�سبحت على المحك بان�سداد الأفق 

ال�سيا�سي كما �سرح بذلك اأكثر من ناطق.

وهنا كان الماأزق ال�سيا�سي الذي ل بد من 

الخروج منه، والم�سعى لتعبئة الفراغ ال�سيا�سي حتى 

لو كان موقتًا، ولذا، جاء القرار النهائي بالذهاب اإلى 

الأمم المتحدة قبل اأ�سبوع فقط من الموعد، بعد اأن 

كانت القيادة الفل�سطينية على ا�ستعداد للتخلي عن 

هذا الم�سعى في حال اأعلنت الرباعية �سروط العودة 

اإلى المفاو�سات بما يتوافق مع الموقف الفل�سطيني، 

حتى لو كان من المتوقع رف�س هذه ال�سروط من 

جانب الحكومة الإ�سرائيلية. فعلى الأقل يك�سب 

الجانب الفل�سطيني جولة �سيا�سية تمنحه بع�س 

الوقت حتى لو بقي الفراغ ال�سيا�سي كما هو، لكن 

الرباعية، بهيمنة الوليات المتحدة عليها، لم تتمكن 

من تقديم ما هو مطلوب فل�سطينيًا.

الذهاب اإلى الأمم المتحدة

ثمة اأ�سباب عدة اأُخرى اإ�سافية �ساهمت في 

الذهاب اإلى الأمم المتحدة، منها النتفا�سات 

العربية الكبرى، وخ�سو�سًا اإق�ساء مبارك عن الحكم 

في م�سر، ذلك باأن ال�سيا�سة الم�سرية في عهد 

مبارك كانت �سيا�سة �ساغطة على الجانب 

الفل�سطيني في معظم ما يتعلق بالعالقة باإ�سرائيل. 

وعلى الرغم من الموقف الحذر الذي اتخذته القيادة 

الفل�سطينية ع�سية اإق�ساء مبارك، فاإنه كان من 

الوا�سح بعد اأ�سهر عدة اأن عبئًا ثقياًل تم اإزاحته عن 

�سدرها: حجر الرحى الذي يبقيها غارقة في م�ستنقع 

ل�ستخدام العمل الميداني �سبه الع�سكري لتعديل 

موازين القوى بعد ف�سل مفاو�سات ''كامب ديفيد'' 

في اأيلول/�سبتمبر 2000. وبعد وفاة الرئي�س 

عرفات، انُتخب ''اأبو مازن'' على اأ�سا�س برنامجه هذا، 

وهو العودة اإلى المفاو�سات، اأي اأن الناخب اأراد اأن 

يمنحه فر�سة بعد اأن عجزت النتفا�سة الثانية عن 

تحقيق اأي اأهداف �سيا�سية ب�سبب انتهائها مع وفاة 

الرئي�س عرفات.

وبعد انتخاب محمود عبا�س في كانون الثاني/

يناير 2005، اأهملته اإ�سرائيل عامًا كاماًل، على 

الرغم من برنامجه المعلن، ولم تجِر اأي مفاو�سات 

في تلك الفترة. وا�ستمر هذا الو�سع بعد انتخابات 

المجل�س الت�سريعي في كانون الثاني/يناير 2006 

اإلى اأوا�سط حزيران 2007 و''الح�سم الع�سكري''، 

وافتراق غزة وال�سفة �سيا�سيًا. وفي بداية �سنة 

2008، تم اإحياء الم�سار التفاو�سي في ''م�سار 

اأنابولي�س''، الذي انتهى اأي�سًا بالف�سل مع نهاية تلك 

ال�سنة. وبعد تو�سم الأمل برئا�سة اأوباما ب�سبب 

ت�سريحاته المعروفة ب�ساأن الحاجة اإلى وقف 

ال�ستيطان، والجولت المكوكية لمبعوثة الخا�س 

''ميت�سل''، وبعد مرور عامين على اأوباما في من�سبه، 

تمكن ''نتنياهو'' من ''هزيمة'' اأوباما في عقر داره، 

واكت�سف اأوباما اأن قوى ال�سغط الداخلي الموالية 

لإ�سرائيل، بما فيها الكونغر�س، اأقوى من من�سب 

الرئا�سة �سيا�سيًا فيما يتعلق باإ�سرائيل.

وهنا واجهت القيادة الفل�سطينية ماأزقًا كبيراً، 

وخ�سو�سًا برنامج ''اأبو مازن'' في العودة اإلى 

المفاو�سات، بعد اأن اأ�سر هو، بعد اإ�سرار اأوباما، 

على اإيقاف ال�ستيطان، وما عاد في اإمكانه اأن 

يتراجع، اأو لم يرد التراجع. فبعد ع�سرين عامًا من 

المفاو�سات، منذ موؤتمر مدريد في نهاية �سنة 

1991، لم ت�سل المفاو�سات اإلى نتيجة، وكان من 

الوا�سح اأنه ل يوجد لدى القيادة الفل�سطينية ع�سرون 

عامًا اأُخرى من المفاو�سات. لقد و�سلت المفاو�سات 

اإلى نهاية الطريق، وكل حكومة اإ�سرائيلية جديدة 

تريد العودة اإلى نقطة البداية.

وبما اأن الفل�سطينيين لم يت�سوروا اأن وجود 
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وفي هذا ما يف�سر مناه�سة اإ�سرائيل للخطوة 

الفل�سطينية، فهذه الخطوة حتى لو لي�س لديها مفعول 

�سيا�سي مبا�سر، وحتى لو اأنها ل تتعدى كونها مجرد 

اإمكان، اإّل اإنها ربما ت�سبح �سابقة تفتح الطريق 

لحقًا اأمام اأطراف اأُخرى كي توؤدي دوراً ما في حل 

النزاع في الم�ستقبل.

وقد �سمد الجانب الفل�سطيني اأمام هذه التهديدات 

والعرو�س، وهو �سمود مرده اأمران: الياأ�س من 

المفاو�سات بال�سروط الإ�سرائيلية، وتاآكل �سرعية 

ا�ستمرار وجود ال�سلطة الفل�سطينية من دون تقدم 

حقيقي و�سريع للو�سول اإلى الدولة المن�سودة؛ 

''الكت�ساف'' اأن في اإمكان القيادة الفل�سطينية 

المباَدرة، وخ�سو�سًا في وجود فراغ �سيا�سي يتلم�سه 

الجميع، بما في ذلك الدول الأوروبية والعربية، واأن 

ي 
ّ
المبادرة في �سياق التغير العربي الجاري تقو

القيادة الفل�سطينية، وتجمع حولها تاأييد ودعم الراأي 

العام الفل�سطيني الذي داأب على نقدها قبل ذلك، لكن 

الدعم �سروري ما دامت هي في حالة تحّد �سد 

الوليات المتحدة واإ�سرائيل، حتى لو كان هناك 

ا بعد اأيلول/�سبتمبر، وما اإذا كانت 
ّ
ت�ساوؤلت عم

القيادة الفل�سطينية قادرة على ال�ستمرار في هذا 

التحدي.

وكان من الوا�سح اأن القيادة الفل�سطينية اأدركت 

اأن خطوتها هذه اأعادت ''الق�سية'' اإلى �سدارة 

الهتمام العالمي، واأن ان�سغال و�سائل الإعالم 

الإ�سرائيلية والأميركية والأوروبية والعربية 

بالمو�سوع، ما هو اإّل موؤ�سر اإلى اأن في يدها اأوراقًا 

يمكن اأن ت�ستخدمها، وخ�سو�سًا في �سياق التغيير 

العربي الجاري، حتى لو اأنه غير مكتمل بعد. لقد 

اأدركت القيادة الفل�سطينية اأن لها م�سادر قوة غير 

لة، ويمكنها المبادرة من خاللها حتى اإذا ما 
ّ
مفع

كانت ا�ستكانت قبل ذلك اإلى العمل �سمن موازين 

القوى التي فر�ستها اإ�سرائيل. لقد اكت�سفت تلك 

القيادة فاعلية ''المقاومة الدبلوما�سية'' من دون 

الحاجة اإلى مقاومة ميدانية م�سلحة، الأمر الذي 

قِدم 
ُ
يتوافق مع برنامج ''اأبو مازن'' حتى لو اأنه لم ي

على هذه الخطوات قبل ذلك. فهي جراأة و�سجاعة 

المفاو�سات الالمتناهية. وقد قراأت القيادة 

الفل�سطينية ال�سورة ب�سرعة بعد مرور عدة اأ�سهر على 

خلع مبارك، واأدركت اأنها الآن يمكن اأن تتطلع اإلى 

دعم ال�سعوب بدًل من دعم الحكام، واأن الو�سع 

العربي الر�سمي كله بداأ يتغير، واأن الأنظمة العربية 

لن تجروؤ على عدم دعم تحركها المقبل في هذا 

الو�سع بالذات، وهذا ما حدث.

وقد اأ�سار ''اأبو مازن'' في اأكثر من منا�سبة اإلى 

ال�سغوطات الكبيرة التي تعر�س لها لالإحجام عن 

تقديم طلب العتراف بالدولة الفل�سطينية. ولم يكن 

موقف الرباعية اأقل �سغطًا، اإذ اإنها �سعت ما اأمكنها 

من خالل ممثلها توني بلير وال�سيدة كاثرين اآ�ستون 

وزيرة خارجية التحاد الأوروبي واآخرين، لإيجاد 

�سيغ متعددة واقتراحات محددة لعلها تثني الجانب 

الفل�سطيني عن هذا الم�سعى، لكنها كانت جميعها 

�سمن نطاق الموقف الإ�سرائيلي والموقف الأميركي 

المرتهن للموقف الإ�سرائيلي. وفي �ساعة الأزمة، 

و�ساعة ح�سم الموقف، باَن بو�سوح موقف توني 

بلير، ممثل الرباعية في المفاو�سات، وظهر نقد 

علني في مختلف المواقع الفل�سطينية يطالب بعدم 

التعامل معه نظراً اإلى اأنه عمل اأي�سًا كعن�سر �ساغط 

على الجانب الفل�سطيني.

وُنقل عن م�سوؤولين فل�سطينيين اأن الزيارة 

الأخيرة التي قام بها ''دني�س رو�س'' في اأوا�سط 

اأيلول/�سبتمبر، ت�سمنت تهديدات وا�سحة و�سروطًا 

غير مقبولة للجانب الفل�سطيني من اأجل العودة اإلى 

المفاو�سات، ومنها اأن اأي مفاو�سات ممكنة �ستكون 

ثنائية فقط. والإ�سرار على الثنائية هنا هو تمامًا 

الموقف الإ�سرائيلي منذ عقدين من الزمن على الأقل، 

اأي �سمن موازين القوى ال�سيا�سية والميدانية 

للجانبين الفل�سطيني والإ�سرائيلي. وكان الذهاب اإلى 

الأمم المتحدة، ولو اأنه عمل رمزي نوعًا ما، لأن 

الأمم المتحدة لن تقوم باإزالة الحتالل الإ�سرائيلي 

بغتة ودفعة واحدة، اإّل اإن فكرة وجود طرف ثالث 

غير الطرف الأميركي في المفاو�سات فكرة داأبت 

اإ�سرائيل على رف�سها كليًا في الما�سي، نظراً اإلى 

معرفتها اأن هذا �سيكون في م�سلحة الفل�سطينيين. 
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عليه، وفي غياب م�سار �سيا�سي جدي ومقنع 

للجمهور الفل�سطيني يوؤدي اإلى الدولة المن�سودة؟ 

فحتى لو ك�سبت القيادة الفل�سطينية بع�س الوقت 

اء الذهاب اإلى الأمم المتحدة، اإّل اإن مفعوله 
ّ
جر

�سينتهي خالل عام اأو عامين على الأكثر، وبعدها، اأو 

حتى قبل ذلك، �سيعود ال�سوؤال اإلى ال�سدارة: ماذا 

بعد؟ اإن م�ساعي الرباعية المتكررة للعودة اإلى 

المفاو�سات في ظل ال�سروط الإ�سرائيلية هدفها ك�سب 

الوقت فقط، وتعبئة الفراغ ال�سيا�سي، واإخماد الأزمة 

ال�سيا�سية الناجمة عن الم�سعى الفل�سطيني للذهاب 

اإلى الأمم المتحدة، اإذ ل يوجد اأي اأفق �سيا�سي جدي 

في م�ساعي الرباعية، بل اإن هدف هذه الم�ساعي هو 

فقط تفادي الأزمات، وا�ستقطاع الوقت، وتاأجيل 

الح�سم اإلى وقت اآخر يتبعه تاأجيل اآخر... وهكذا. ل 

حل عند الرباعية، اإّل تاأجيل الأزمات، وهذا هو 

التحدي ال�سيا�سي الذي و�سعته القيادة الفل�سطينية 

اأمامها، فهل يمكن للقيادة الفل�سطينية ال�ستمرار في 

هذا الم�سار؟ وما هي خياراتها؟

لالإجابة عن هذا الت�ساوؤل، يجب اأن ن�ساأل ما هي 

نقاط القوة لدى القيادة الفل�سطينية؟ اإن نقطة القوة 

الرئي�سية هي وجود �سلطة فل�سطينية في الأر�س 

المحتلة، واإ�سرائيل تريد ا�ستمرار وجودها لأنها ل 

تريد ت�سلم الأعباء الإدارية والمالية المترتبة عن 

اإدارتها المبا�سرة لالحتالل. هذه هي العبرة 

الأ�سا�سية التي ا�ستخل�ستها اإ�سرائيل من النتفا�سة 

الأولى، اأي اأن القمع الم�ستمر ل�سعب على اأر�سه، 

وخ�سو�سًا اإذا كان لمدنيين منتف�سين، له ثمن 

�سيا�سي مرتفع، واإ�سرائيل ل ترغب في دفعه. وف�ساًل 

عن ذلك، فاإن الوليات المتحدة والدول الأوروبية 

والدول العربية تريد ا�ستمرار وجود ال�سلطة 

الفل�سطينية وعدم عودة الحتالل الإ�سرائيلي 

المبا�سر، لأن ذلك �سيخلق توتراً م�ستمراً و''عدم 

ا�ستقرار'' في المنطقة، لكن اإ�سرائيل، ومن ورائها 

الوليات المتحدة، غير م�ستعدتين لدفع الثمن 

ال�سيا�سي لبقاء ال�سلطة الفل�سطينية، اأي لتحولها اإلى 

دولة ذات �سيادة.

وهنا تكمن بوادر الأزمة، اأي الم�سعى للذهاب اإلى 

نابعة من الو�سول اإلى نهاية الطريق، ومن التحول 

العربي اأي�سًا.

ما بعد اأيلول/�سبتمبر

على الرغم من التاأييد ال�سعبي للمواجهة 

الدبلوما�سية مع الوليات المتحدة واإ�سرائيل، وللنف�س 

المقاوم الذي اأظهرته القيادة الفل�سطينية، فاإن هذا 

لم يمنع كثيرين من الت�ساوؤل: ماذا بعد؟ �سحيح اأن 

القيادة الفل�سطينية �ستك�سب بع�س الوقت من هذه 

المواجهة، واأنها ربما تنتهي بع�سوية لدولة مراقبة، 

اإذا لم تجِر الموافقة على طلبها من مجل�س الأمن كما 

هو متوقع، اأو حتى غير ذلك اإن تمت العودة اإلى 

المفاو�سات ب�سروط يمكن تبريرها اأمام الجمهور 

الفل�سطيني، لكن هذه الإمكانات جميعها لن توؤدي 

اإلى اإن�ساء الدولة الفل�سطينية في المدى المنظور من 

دون تغيير جوهري في موازين القوى ال�سيا�سية مع 

اإ�سرائيل، وبالتالي، هل يمكن للقيادة الفل�سطينية 

ال�ستمرار في المقاومة الدبلوما�سية والقانونية؟ 

وهل توجد اإرادة �سيا�سية لذلك؟ وما هي خياراتها؟ 

هذه هي الأ�سئلة الأ�سا�سية الماثلة اأمامها، ومن 

منظور الجمهور الفل�سطيني اأي�سًا. فال يكفي ك�سب 

الوقت فح�سب، بل �سياأتي وقت لي�س ببعيد �ستعود 

فيه القيادة الفل�سطينية اإلى �سابق اأزمتها اإن لم 

ت�ستمر في اتخاذ زمام المبادرة في غياب اأي م�سار 

�سيا�سي مقنع للجمهور الفل�سطيني.

ومن غير الوا�سح ما اإذا كان للقيادة الفل�سطينية 

''خطة طريق'' تجيب عن هذه الأ�سئلة، فبموجب 

الت�سريحات العلنية المتنوعة ال�سادرة عن م�سوؤولين 

فل�سطينيين ب�ساأن خطط الم�ستقبل، فاإنه ل يوجد 

موؤ�سر وا�سح اإلى ما تنوي القيام به بعد مرحلة 

الأمم المتحدة. وي�سعر المراقب باأن ثمة قدراً من 

الرتجال في تحركات القيادة الفل�سطينية، واأنه ل 

نة 
ّ
توجد خطة وا�سحة لديها، ول اإرادة �سيا�سية بي

للذهاب اإلى ''نهاية الطريق''.

وهنا ين�ساأ ال�سوؤال: ما هي خيارات القيادة 

الفل�سطينية اإذا ما ا�ستمر الو�سع ال�سيا�سي على ما هو 
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لإ�سرائيل اإلى الحاجة اإلى ا�ستمرار الدعم المالي 

للتن�سيق الأمني، لأن ذلك فيه م�سلحة لإ�سرائيل.

ومن غير الوا�سح ما اإذا كان لدى القيادة 

الفل�سطينية تفكير جدي في الذهاب اإلى �سيناريو 

''الع�س على الأ�سابع''، اأي الت�سعيد المتدرج في 

ل 
ّ
''المقاومة الدبلوما�سية والقانونية''، وانتظار وتحم

ردات فعل اإ�سرائيل. فنهاية هذا الم�سار، اإن بداأ 

وا�ستمر، هو انهيار التن�سيق الأمني الذي �سيوؤذن 

ببداية انهيار ال�سلطة الفل�سطينية، لكن من الوا�سح 

اأي�سًا اأنه جرى التفكير في مثل هذا الم�سار قبل 

ح في 
ّ
الذهاب اإلى الأمم المتحدة، اإذ اإن ''اأبو مازن'' لم

اأكثر من منا�سبة اإلى عدم جدوى بقاء ال�سلطة 

الفل�سطينية كما هي الآن كغطاء لالحتالل.

 و�سوحًا في ر�سم هذا 
َ
وكان ناطقون اآخرون اأكثر

ال�سيناريو، اإذ �سرح �سائب عريقات في اأكثر من 

منا�سبة اأمام و�سائل الإعالم اأن الأمر ربما ينتهي 

باأن ''تت�سلم اإ�سرائيل م�سوؤولياتها'' كدولة محتلة، بدًل 

من اأن تقوم ال�سلطة الفل�سطينية بذلك.

ا خيارات القيادة الفل�سطينية في المرحلة 
ّ
اأم

المقبلة فمحدودة ومحفوفة بالمخاطر بالن�سبة اإليها، 

والخيار الوحيد اأمامها بعد الأمم المتحدة، اإذا ا�ستمر 

الجمود ال�سيا�سي وا�ستمر ال�ستيطان، هو �سيا�سة 

''حافة الهاوية''، وو�سع حياة ال�سلطة الفل�سطينية 

على المحك. وكما اأ�سرُت، فاإنه ل دليل على اأنه يوجد 

تفكير اأو تخطيط جدي في الذهاب في هذا التجاه.

اإن القيادة الفل�سطينية تمر الآن بمرحلة خطرة 

ودقيقة، فحتى لو تم العتراف بالدولة الفل�سطينية، 

اأو ح�سلت على و�سع ''دولة مراقبة''، وا�ستمر الجمود 

ال�سيا�سي، اإّل اإن الجمهور الفل�سطيني �سيظل يت�ساءل: 

ماذا بعد؟ وما هي المكا�سب التي تحققت ما دام 

الحتالل موجوداً و�سرقة الأرا�سي الفل�سطينية 

م�ستمرة؟ وهكذا، فاإن القيادة الفل�سطينية �ستعود اإلى 

الو�سع الذي كانت فيه قبل الذهاب اإلى الأمم 

المتحدة، و�ستواجه الماأزق نف�سه الذي واجهته في 

حينه.

مرة اأُخرى، اإن خيار القيادة الفل�سطينية الوحيد 

هو ال�ستمرار في م�سار الت�سعيد الدبلوما�سي 

الأمم المتحدة، وهي خطوة واحدة فقط على طريق 

اإحداث ''اأزمات'' اأُخرى اإذا ما ا�ستمرت القيادة 

الفل�سطينية على هذا الطريق.

لكن ما هي الأزمات الأُخرى الممكنة؟ اإن نقطة 

القوة الرئي�سية لدى القيادة الفل�سطينية هي اأن ت�سع 

على المحك وجود ال�سلطة الفل�سطينية نف�سها، والذي 

يرغب مختلف الأطراف فيه. فالقيادة الفل�سطينية في 

اإمكانها متابعة ''المقاومة الدبلوما�سية والقانونية'' 

بعد الذهاب اإلى الأمم المتحدة، اأيًا تكن نتائجه، مثاًل 

متابعة تقرير غولد�ستون اإذا كان ذلك في الإمكان، 

اأو اأي متابعات تمّكنها ''الع�سوية المراقبة'' في الأمم 

المتحدة من فعلها، كتقديم �سكاوى بحق م�سوؤولين 

اإ�سرائيليين اأمام المحاكم الدولية لرتكابهم جرائم 

حرب اأو ما �سابه. وربما ثمة اإمكانات اأُخرى غير 

هذه يتم اعتمادها بعد التفح�س.

غير اأن هذا الم�سار محفوف بالمخاطر اأي�سًا من 

منظور القيادة الفل�سطينية، لأنه م�سار ت�سعيدي فيه 

مواجهة م�ستمرة مع اإ�سرائيل والوليات المتحدة. 

و�ستقوم اإ�سرائيل بالرد باأ�سكال متعددة، بدءاً بعدم 

تحويل عائدات ال�سرائب الم�ستحقة لل�سلطة 

الفل�سطينية التي تجبيها اإ�سرائيل، كما حدث مرات 

عدة �سابقًا، مروراً بخطوات اأُخرى من النوع الذي 

قامت به خالل النتفا�سة الثانية مثل زيادة عدد 

الحواجز المعوقة للحركة في ال�سفة، اأو حتى منع 

م�سوؤولين فل�سطينيين من ال�سفر، عالوة على اإجراءات 

اأُخرى.

لكن الو�سع الآن في حقبة ''اأبو مازن'' يختلف عن 

الو�سع خالل النتفا�سة الثانية، اإذ اإن اإ�سرائيل لديها 

ما تخ�سره اأي�سًا اإذا ما ا�ستمرت في ت�سديد العقوبات 

على ال�سلطة والقيادة الفل�سطينية، واأق�سد هنا 

''التن�سيق الأمني'' الذي تعتبره اإ�سرائيل اإنجازاً كبيراً 

تم خالل ال�سنوات الثالث الما�سية، وذلك ب�سهادة 

عدد من قادة الجي�س وال�ستخبارات الإ�سرائيلية. 

وبان هذا الأمر بو�سوح في جل�سات ا�ستماع اإحدى 

لجان الكونغر�س في اأواخر ت�سرين الأول/اأكتوبر، 

وفي غمرة التداول ب�ساأن قطع الم�ساعدات المالية عن 

ه اأكثر من متحدث م�ساند 
َّ
ال�سلطة الفل�سطينية، وقد نب
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2013، كي تت�سح ال�سورة عربيًا واأميركيًا. اإّل اإن 

هذا اأي�سًا رهان مفتوح على م�ستقبل غير معروف 

 بعد، لكنه الخيار الوحيد اأمامها، في حال تمكنت

من ا�ستجماع الإرادة ال�سيا�سية ال�سرورية للذهاب 

n .في هذا الم�سار اإلى ما بعد الأمم المتحدة

والقانوني، لعل هذا يوؤدي اإلى تدخل جدي �ساغط 

على اإ�سرائيل والدول الأوروبية والدول العربية اأي�سًا، 

بما في ذلك م�سر بعد انتفا�ستها، حتى اإن كانت 

انتفا�سة غير مكتملة بعد. لكن من غير المرجح اأن 

تقوم القيادة بهذا الآن، واإنما �سيتم النتظار اإلى ما 

بعد النتخابات الأميركية، اأي اإلى اأوا�سط �سنة 
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