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*  �سحافي فل�سطيني.

الم�صتقبل 
الفل�سطين��ي.. اإل��ى اأي��ن؟ �سوؤال ح��دده الرئي�س محم��ود عبا�س عنوان��ًا رئي�سيًا للق��اء الذي جمعه 

برئي���س المكت��ب ال�سيا�س��ي لحرك��ة ''حما���س'' خالد م�سعل ف��ي القاهرة في 24 ت�سري��ن الثاني/

نوفمبر.. لكن اللقاء انتهى، وبقي ال�سوؤال من دون اإجابة.

وم��ع ذل��ك، ف��اإن نتائج اللقاء اأثارت اأج��واء من التفاوؤل الحذر في اأو�س��اط الراأي العام الفل�سطين��ي حيال م�ستقبل 

الم�سالح��ة الوطني��ة، وال �سيم��ا اأن��ه حذر تحفزه �سك��وك وت�ساوؤالت ربم��ا ال تح�سمها �س��وى عوامل ''غي��ر فل�سطينية'' 

ن يرهن بها تنفي��ذ بع�س اأهم ملفات الم�سالحة، على االأقل حت��ى 26 كانون الثاني/يناير 
َ
مرتبط��ة بتط��وراٍت ثمة م

المقب��ل، موع��د انته��اء المهل��ة الت��ي حددته��ا اللجنة الرباعي��ة الدولي��ة لتقدي��م الجانبي��ن الفل�سطين��ي واالإ�سرائيلي 

ت�سوراتهما لحل ق�سيَتي الحدود االأمن.

وفي االنتظار، فاإن ملفات حا�سمة تبقى في قيد التاأجيل، لي�س اأقلها م�سير حكومَتي ال�سفة الغربية وقطاع غزة، 

وفر���س تاألي��ف حكومة التوافق الوطني، واإج��راء االنتخابات نف�سها، وقبل ذلك كله، االإجابة عن �سوؤال ''اإلى اأين''؟ في 

ح الم�سوؤول��ون ال�سيا�سي��ون والع�سكريون 
ّ
وق��ت يوا�س��ل الم�س��روع ال�سهيوني اال�ستيطان��ي تقّدمه على االأر���س، ويلو

االإ�سرائيليون بفزاعة ''الخطر الوجودي'' على اإ�سرائيل القادم من �ستى االتجاهات، بدءاً بطلب ع�سوية ''دولة فل�سطين'' 

الكامل��ة ف��ي مجل���س االأم��ن، والم�سالح��ة الفل�سطينية، م��روراً بتعاظم ت�سل��ح الف�سائ��ل الفل�سطينية ف��ي قطاع غزة، 

والنتائ��ج التي ح�سدتها التيارات االإ�سالمية ف��ي انتخابات تون�س والمغرب وم�سر، والتطورات في �سورية، وتاأثيرها 

ف��ي الحالة اللبنانية، ومخاط��ر ''عدم احتواء'' الربيع العربي، و�سواًل اإلى البرنامج النووي االإيراني، مطلقين تهديدات 

عدواني��ة ف��ي �ست��ى االتجاه��ات: جنوبًا و�سمااًل و�سرق��ًا، و�سلت اإلى ح��د التحذير من مواجه��ة م�ستقبلية محتملة مع 

م�سر نف�سها.

''اأيلول'' يطوي �صفحة اال�صتحقاق

كان��ت الحال��ة الفل�سطيني��ة �سهدت ثالثة تطورات رئي�سية خالل الثلث االأخير م��ن �سنة 2011، بداأت اأواًل بتداعيات 

م��ا اأُطل��ق عليه ''ا�ستحقاق اأيلول''، وثانيًا �سفقة تبادل االأ�س��رى، وثالثًا تاأثيرهما في تفعيل ملف الم�سالحة الوطنية. 

وه��ذه تط��ورات ج��اءت كلها في �سياق م�سهد اأ�سمل لم تكتمل ف�سوله بع��د على م�ستوى منطقة ال�سرق االأو�سط برمتها، 

خليل �صاهين

 �صيا�صة فل�صطينية تقف على

''اأبواب'' اال�صتحقاقات من دون اأن تدخلها!
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بينما ياأمل الفل�سطينيون باأن يكونوا جزءاً منه ال خارجه.

فمع نهاية ال�سنة الحالية، و�سل الطلب الفل�سطيني للع�سوية الكاملة في االأمم المتحدة اإلى طريق م�سدود باإخفاق 

التح��رك الدبلوما�س��ي الفل�سطيني، من اأوروبا ال�سرقية اإلى اأميركا الالتيني��ة، في توفير االأ�سوات الت�سعة المطلوبة في 

مجل�س االأمن ل�سمان ا�سطدام الطلب بجدار ''الفيتو'' االأميركي. وهذه النتيجة لم تكن مفاجئة لكثيرين من ال�سيا�سيين 

ن حذروا من اإهدار جهد الدبلوما�سية الفل�سطينية ووقتها على لهاث لتاأمين ال�سوت التا�سع في معركة 
ّ
والمراقبين مم

مح�سوم��ة النتائ��ج م�سبقًا ف��ي مجل�س االأمن، مطالبين باالنتقال اإل��ى الجمعية العامة طلب��ًا للع�سوية كدولة مراقبة، 

ل االتحاد 
ّ
وف��ي منظم��ات واأجهزة االأمم المتحدة، في �سوء معار�سة الوالي��ات المتحدة ووعيدها للفل�سطينيين، وتحو

االأوروب��ي اإل��ى �سم�س��ار لتقديم عرو���س تتوخى اإيجاد مخ��ارج للموقَفين االأميرك��ي واالإ�سرائيلي عل��ى ح�ساب الحق 

الفل�سطيني في الع�سوية الكاملة.

وف��ي تف�سي��ر اأ�سباب االإ�سرار الفل�سطيني على التوجه اإلى مجل�س االأمن، فاإن المواقف الر�سمية المعلنة ال تزيد على 

تاأكي��د الح��ق الفل�سطين��ي في الع�سوية الكاملة، ولو بعد حين، بينما تذه��ب التحليالت اإلى اأبعد من ذلك، وهي تتراوح 

م��ا بي��ن ع��زو االأ�سباب اإلى �سوء تقدي��ر لميزان القوى داخل مجل���س االأمن، وقراءة مغلوط فيه��ا لمواقف بع�س الدول 

االأع�س��اء في��ه، اأو اإل��ى توظيف تقديم طلب الع�سوية في �سياق التكتيك ال�سيا�س��ي الهادف اإلى توليد دينامية �ساغطة 

ف��ي اتج��اه تح�سي��ن �سروط العودة اإلى المفاو�س��ات، اأو اإلى عدم توفر الرغبة واالإرادة لالنتق��ال اأ�ساًل اإلى ما هو اأبعد 

ل تبعات تو�سيع المجابهة الدبلوما�سية خارج اأروقة مجل�س االأمن، اأو اإلى رغبة �سخ�سية لدى 
ّ
م��ن تقدي��م الطلب وتحم

الرئي���س عبا���س في اختتام حياته ال�سيا�سية بموقف ال يهبط ب�سقف الحقوق الفل�سطينية الم�سروعة، واإنما يودعها في 

جهة من�ساأ القرارات الدولية ال�سامنة لها في االأمم المتحدة.

غي��ر اأن ه��ذه التف�سيرات المتباينة ال تكفي لقراءة الم�سهد ما بعد مجل�س االأمن، �سواء ُقّدم طلب الع�سوية للت�سويت 

اأم ال. فال�س��وؤال يبق��ى: اإل��ى اأي��ن انتهى ''ا�ستحق��اق اأيلول'' م��ا دام خيار ''بروفة'' قب��ول ع�سوية فل�سطي��ن الكاملة في 

منظم��ة ''اليون�سك��و'' قاب��اًل للتعميم على مزيد من المنظم��ات الدولية؟ وقد جاءت االإجابة القاطع��ة من وزير ال�سوؤون 

 بها قيادة منظم��ة التحرير الفل�سطينية، والذي اأ�سار 
ّ
الخارجي��ة ف��ي ال�سلطة الفل�سطينية، ريا�س المالكي، قبل اأن تبت

اإل��ى اأن طل��ب الع�سوية في ''اليون�سكو'' كان ُقّدم منذ زم��ن وال يرتبط بتوجه جديد نحو المنظمات الدولية. ونقلت عنه 

�سحيف��ة ''ال�س��رق االأو�سط'' اللندنية )2011/11/2( قوله: ''ع�سويتنا في 'اليون�سكو' ا�ستجابة لطلب قديم ُقّدم قبل 22 

��دد با�ستم��رار. كذلك فاإن تقديم الطلب االأخير جاء قبل نحو عام، ولذا، فال عالقة زمنية له بما يجري حاليًا 
ُ

عام��ًا وج

ف��ي مجل���س االأم��ن. وحتى نعزز هذا ال�سعور، نح��ن نقول اأننا في هذه المرحلة لن نتوج��ه بطلب الع�سوية الأي منظمة 

دولية متفرعة على االإطالق.''

غي��ر اأن ال�سفي��ر ريا�س من�س��ور، رئي�س البعثة الدبلوما�سي��ة الفل�سطينية لدى االأمم المتحدة، ل��م ي�ستبعد اأي خيار 

ب�ساأن وجهة التحرك الفل�سطيني في االأمم المتحدة، وقال في مقابلة معه )وكالة ''معا'' االإخبارية''، 2011/11/23( 

اإن القيادة الفل�سطينية تدر�س خيارات عديدة، وهي اأربعة:

اأواًل: خي��ار الطل��ب مبا�س��رة م��ن مجل�س االأم��ن الت�سويت عل��ى الطلب الفل�سطين��ي، وذلك يتوقف عل��ى امتالكنا 9 

اأ�سوات و''فيتو'' ت�ستخدمه اأي من الدول االأع�ساء. لكن خطورة ذلك هو عدم تخطي الطلب حاجز االأ�سوات الت�سعة.

ثاني���ًا: خي��ار التوجه اإلى الجمعية العام��ة لنرفع و�سعنا اإلى دول��ة مراقبة، ون�ستخدم ق��وة الجمعية لل�سغط على 

مجل�س االأمن، وال �سيما اأننا ن�سمن تاأييد 160 دولة.

ثالث���ًا: اأن ننتظ��ر ال�سنة الجديدة وندر�س و�س��ع ع�سوية الدول الجديدة التي �ستدخ��ل.. اإن ال�سنة الجديدة لن تكون 

اأف�س��ل ح��ااًل من ال�سنة الما�سية، الأن هناك دولتين �ستدخالن وهما توغ��و وغواتيماال، وموقف االأولى �سدنا، اإذ اإنها 

امتنعت من الت�سويت لنا في ''اليون�سكو''.. كذلك غواتيماال، فعلى الرغم من ت�سويتها لم�سلحتنا في ''اليون�سكو''، فاإن 
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االنتخابات التي جرت فيها موؤخراً ربما تغير موقفها.

رابعًا: التوج��ه اإلى وكاالت اأُخرى متخ�س�سة، وهي 16 وكالة اأممية، اأبرزه��ا المحكمة الجنائية الدولية، ووكالة 

الطاقة الذرية، ومنظمة ال�سحة العالمية.

ولف��ت من�س��ور اإل��ى اأن القيادة الفل�سطينية ال تزال تدر���س جميع الخيارات مع الدول العربي��ة، ''لكنها لم تقرر بعد 

ف��ي اأي اتج��اه تذهب''، مع اأن حديث��ه ي�سير اإلى اأن الباب مغلق عمليًا اأمام الخياري��ن االأول والثالث المرتبطين بطلب 

��ا بالع�سوية المراقبة عبر 
ّ
الع�سوي��ة الكامل��ة في مجل�س االأمن، ومفت��وح اأمام الخيارين الثاني والرابع المرتبطين اإم

ا بكليهما معًا.
ّ
ا بالع�سوية الكاملة في وكاالت االأمم المتحدة، واإم

ّ
الجمعية العامة، واإم

وف��ي المقاب��ل، قال �سائب عريقات، ع�سو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ع�سو اللجنة المركزية لحركة ''فتح''، 

''اإن القي��ادة الفل�سطيني��ة تدر���س مع القادة العرب اإمكاني��ة طرح طلب الدولة الفل�سطيني��ة للت�سويت في مجل�س االأمن 

ف��ي القري��ب العاج��ل''، موؤكداً اأن ''القيادة لن تياأ���س، وحتى لو لم ينجح هذا الطلب �سنقدمه م��رة ومرتين وثالثًا حتى 

نح�س��ل عل��ى حقن��ا باإقامة دولتن��ا الفل�سطينية على ح��دود الرابع من حزي��ران ]يونيو[ للع��ام 1967''، من دون اأن 

يو�سح الخطوات التي يمكن اللجوء اإليها عقب ذلك!

وعيد اإ�صرائيلي

رّدت الحكوم��ة االإ�سرائيلي��ة عل��ى هذا االأمر بتكرار تحذيرها للجانب الفل�سطين��ي، في 6 كانون االأول/دي�سمبر، من 

''مغب��ة'' التوج��ه مجدداً اإلى االأمم المتحدة بطلب الح�سول على ع�سوية كاملة فيها. ونقلت االإذاعة االإ�سرائيلية العامة 

ع��ن م�س��ادر �سيا�سي��ة اإ�سرائيلي��ة قوله��ا: ''اإن خط��وة كهذه �ست��وؤدي اإلى اإع��ادة تفكي��ر اإ�سرائيل في تحوي��ل العائدات 

ال�سريبية اإلى ال�سلطة'' )وكالة ''معا'' االإخبارية، 2011/12/2(.

وكان المجل���س ال��وزاري االإ�سرائيلي الم�سغر، الذي ي�سم اأهم ثماني��ة وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو، قرر في 

30 ت�سري��ن الثاني/نوفمب��ر، االإف��راج عن اأموال ال�سرائب التابع��ة لل�سلطة الفل�سطينية، والت��ي تحتجزها اإ�سرائيل عن 

�سهري��ن )نح��و 200 ملي��ون دوالر(. ونقل��ت �سحيفة ''هاآرت���س'' العبرية عن نتنياه��و قوله: ''اإن قرار اإع��ادة النظر في 

احتج��از 100 ملي��ون دوالر )�سهري��ًا( من عائ��دات ال�سرائب الفل�سطينية ج��اء بعد اإحجام ال�سلطة ع��ن اتخاذ قرارات 

اإ�سافي��ة اأحادي��ة الجان��ب م��ن خ��الل تقدي��م طلب��ات ان�سمام لمنظم��ات االأم��م المتح��دة'' )موق��ع ''فل�سطي��ن االآن''، 

2011/11/28(. وكان��ت ال�سحيف��ة ذاته��ا ن�س��رت م�سبق��ًا تقريراً زعم��ت فيه اأن ال�سلط��ة الفل�سطيني��ة عر�ست على 

الوالي��ات المتح��دة �سفق��ة يتم فيه��ا تجميد الم�سع��ى الفل�سطيني ف��ي االأمم المتحدة ب�س��اأن الح�سول عل��ى الع�سوية 

الكامل��ة ف��ي المنظم��ات التابعة لالأم��م المتحدة حتى نهاية كان��ون الثاني/يناي��ر 2012 )موقع ''اأخب��ار فل�سطين''، 

2011/11/17(، االأم��ر ال��ذي نفته ع�س��و اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان ع�س��راوي، موؤكدة اأن ''هذه االأنباء 

عاري��ة ع��ن ال�سح��ة تمامًا''، وهي ''محاولة لخل��ق بلبلة اإعالمية ومناورة جديدة لثني ال�سع��ب الفل�سطيني عن م�سعاه 

التوج��ه اإل��ى االأمم المتحدة.'' و�سددت على ''ع��زم القيادة الفل�سطينية موا�سلة جهوده��ا الدبلوما�سية وال�سيا�سية لنيل 

االعتراف بالع�سوية الكاملة لدولة فل�سطين في االأمم المتحدة'' )�سحيفة ''القد�س'' الفل�سطينية، 2011/11/17(.

وقوف على االأبواب

واإذا كان م�سي��ر طل��ب الع�سوي��ة الكاملة في مجل�س االأمن، اأو االنتقال اإلى �سل�سلة من الخطوات الدبلوما�سية لطلب 

الع�سوي��ة الكامل��ة ف��ي وكاالت االأمم المتحدة، موؤجاًل ف��ي انتظار ما �ستوؤول اإليه جهود اللجن��ة الرباعية الدولية في 

خت��ام مهل��ة االأ�سه��ر الثالثة لتقديم الت�س��ورات الفل�سطينية واالإ�سرائيلية ب�ساأن الحدود واالأم��ن في 26 كانون الثاني 
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2012، ف��اإن م�سي��ر بع���س الملفات الحيوي��ة ال�ستكمال م�س��ار الم�سالحة ال يب��دو مختلفًا، وخ�سو�س��ًا فيما يتعلق 

بتاألي��ف حكوم��ة تواف��ق وطني ت��وكل اإليها مهم��ة التح�سير لالنتخاب��ات الرئا�سي��ة والت�سريعية وللمجل���س الوطني، 

واإطالق عملية اإعادة توحيد االأجهزة االأمنية وهيكلتها في كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة.

وم��ع ذل��ك، ف��اإن لقاء عبا�س �� م�سعل فتح الباب اأم��ام اإعادة االعتبار اإلى المربع االأهم ال��ذي جرى القفز عنه لدى 

توقي��ع اتف��اق الم�سالحة في القاهرة في 4 اأيار/مايو 2011، وهو مربع التوافق على البرنامج ال�سيا�سي القادر على 

�سيان��ة وتعزي��ز م�س��ار الم�سالح��ة الداخلية من جهة، وتوحيد الجه��د الوطني في مواجهة االحت��الل من جهة اأُخرى. 

وق��ال ع��زام االأحم��د، ع�س��و اللجن��ة المركزي��ة لحرك��ة ''فت��ح''، ف��ي حدي��ث اإل��ى االإذاع��ة الفل�سطيني��ة الر�سمي��ة في 

2011/11/26، اإن ''الب��ارز'' ف��ي التفاهم��ات الت��ي ت��م التو�س��ل اإليها في اجتماع��ات القاهرة بي��ن الرئي�س عبا�س 

وم�سع��ل ''ه��و ال�سق ال�سيا�س��ي.'' واأ�ساف: ''تم التاأكيد في اللق��اء على وثيقة الوفاق الوطني واتف��اق القاهرة والوثيقة 

الم�سرية حول دولة فل�سطينية على حدود 1967 عا�سمتها القد�س ال�سرقية، والمفاو�سات وفق االأ�س�س التي اأعلنتها 

القي��ادة الفل�سطيني��ة، وهي اأن ال مفاو�س��ات بدون وقف اال�ستيطان وبدون قبول حدود 1967 اأ�سا�سًا لحل الدولتين''، 

كما ''تم التاأكيد على التهدئة في ال�سفة الغربية وقطاع غزة، وااللتفاف حول المقاومة ال�سعبية''، معتبراً اأن ذلك كله 

عّد اإ�سافات �سيا�سية مهمة توؤ�س�س للمرحلة القادمة'' )وكالة ''�سما'' االإخبارية، 2011/11/26(.
ُ
''ي

ولع��ل االأم��ر الجدي��د االآخر في لقاء عبا�س �� م�سعل، هو التوافق على تفعي��ل لجنة منظمة التحرير واالإطار القيادي 

الموق��ت وف��ق تفاهمات القاهرة ل�سن��ة 2005، اإذ قال االأحمد في هذا ال�ساأن: ''وفق اتف��اق القاهرة، كان االتفاق على 

عق��د اجتم��اع االإط��ار القيادي الموؤقت بع��د ت�سكيل الحكومة، ولكن ت��م التفاهم على عقده يوم الثان��ي والع�سرين من 

ال�سه��ر المقب��ل )كان��ون االأول ]دي�سمبر[(، وهو برئا�سة الرئي���س عبا�س وع�سوية رئي�س المجل���س الوطني الفل�سطيني 

واأع�ساء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واالأمناء العامين للف�سائل و�سخ�سيات م�ستقلة'' )الم�سدر نف�سه(.

وعل��ى الرغ��م من الحركة الن�سيطة في لقاءات الف�سائل الفل�سطيني��ة في القاهرة خالل كانون االأول/دي�سمبر، فاإن 

تاألي��ف حكوم��ة التواف��ق الوطن��ي يبقى موؤجاًل في انتظ��ار الرهان على اللجن��ة الرباعية، وكذلك الح��ال بالن�سبة اإلى 

االإجاب��ة ع��ن �س��وؤال ''اإلى اأي��ن؟'' وهو اأمر اأك��ده االأحمد بقول��ه: ''اإن ال�سوؤال ال��ذي طرحه الرئي�س في اجتم��اع المجل�س 

الث��وري )لحرك��ة 'فتح'( 'اإل��ى اأين؟' �ستتم االإجابة عنه بعد ال�ساد�س والع�سرين من ال�سهر القادم، وهي نهاية المدة التي 

حددته��ا اللجن��ة الرباعي��ة لت�سلي��م ال��رد الفل�سطين��ي واالإ�سرائيل��ي على الدع��وة للع��ودة للمفاو�سات'' )وكال��ة ''معا'' 

االإخبارية، 2011/12/1(.

والالف��ت اأن الرئي���س عبا���س يعتمد من��ذ اأيلول/�سبتمبر الما�سي �سيا�س��ة فيها �سيء مما ي�ستهي��ه جميع االأطياف 

ال�سيا�سي��ة الفل�سطيني��ة تقريبا، اإاّل اإنه��ا �سيا�سة تقف على اأبواب المنعطفات واال�ستحقاق��ات من دون اأن تم�سي فيها 

اإل��ى النهاي��ة: وق��وف على باب مجل�س االأمن ب�ساأن طل��ب الع�سوية من دون نقل ملف الق�سي��ة الفل�سطينية برمته اإلى 

االأم��م المتح��دة؛ وقوف على ب��اب الم�سالحة من دون الدخول اإلى �سلب الملفات االأه��م الإنهاء االنق�سام؛ وقوف على 

ب��اب المقاوم��ة ال�سعبي��ة من دون تبن��ي ا�ستراتيجيا فاعلة لتعمي��م نموذج المقاومة ال�سلمية في ق��رى بلعين ونعلين 

والنب��ي �سال��ح والمع�سرة وغيرها لي�سمل جمي��ع االأرا�سي الفل�سطينية المحتلة، وفي قلبه��ا القد�س؛ وقوف على باب 

المفاو�س��ات برف���س الع��ودة اإلى مفاو�س��ات ال ت�ستند اإلى مرجعي��ات وا�سحة تعتمد خط الرابع م��ن حزيران/يونيو 

1967 اأ�سا�س��ًا لبح��ث ق�سي��ة الحدود، ووق��ف اال�ستيطان، من دون القطع م��ع اأ�سلوب المفاو�سات غي��ر المبا�سرة، اأو 

''محادث��ات التقري��ب'' عب��ر اللجن��ة الرباعية. اإنه��ا �سيا�سة انتظارية ربما ته��دف اإلى تمرير الوقت حت��ى نهاية العام 

المقب��ل، واإن ا�ستدع��ت اللع��ب اأحيانا على حافة الهاوي��ة، اإلى حين ات�ساح نتائج االنتخاب��ات الرئا�سية في الواليات 

المتح��دة، وم��ن قبله��ا طبيع��ة التح��والت والتغيي��رات الت��ي ت�سهده��ا المنطق��ة عل��ى اإيق��اع ث��ورات الربي��ع العربي 

وانتفا�ساته، وع�سر االنتخابات التي رفعت اإلى م�ستوى الحكم تيارات اإ�سالمية في اأكثر من بلد عربي.
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وه��ذا التط��ور االأخي��ر المتعلق باالنتخابات، م��ع ما ينطوي عليه من دخ��ول قوي للتي��ارات االإ�سالمية، وال �سيما 

االإخ��وان الم�سلمي��ن، اإل��ى قبة البرلمان وطرق اأب��واب الحكم و�سنع القرار في تون�س والمغ��رب وم�سر، وربما في دول 

ع��ّد منعطفًا حا�سم التاأثير ال يجعل حركة ''حما�س'' في عجلة م��ن اأمرها لتغيير معادلة وقوف 
ُ
عربي��ة اأُخ��رى الحقًا، ي

الرئي���س عبا���س وحرك��ة ''فتح'' على االأبواب، بما في ذلك ما يتعلق بالم�سالح��ة الداخلية، االأمر الذي يف�سر جانبًا من 

��ي االنتخاب��ات الفل�سطيني��ة المجهولة الم�سي��ر حت��ى االآن، والبرنام��ج ال�سيا�سي،  مرون��ة تبديه��ا ''حما���س'' في ملفَّ

ف في �سياق  وخ�سو�سًا بالتوافق على التركيز على خيار المقاومة ال�سعبية ال�سلمية، ما دامت هذه المرونة ربما ُتوظَّ

الره��ان عل��ى العب��ور بمعية التي��ارات االإ�سالمية ال�ساعدة في عدة ب��الد عربية اإلى عالقة جدي��دة بالغرب، وال �سيما 

الواليات المتحدة.

نت من ر�سيد �سعبيتها بعد �سفقة تبادل االأ�سرى، ت�سعر باأن �سيق 
ّ
واإلى جانب ذلك، فاإن حركة ''حما�س'' التي ح�س

الهام���س المت��اح لها للوج��ود والعمل في �سورية، وا�ستحال��ة ا�ستمرار وقوفها على م�سافة قريبة م��ن نظام الحكم، اأو 

حت��ى عل��ى م�سافة واحدة من النظام والمعار�سة، في ظل ت�ساعد القم��ع الدموي النتفا�سة ال�سعب ال�سوري، يتطلبان 

تح��ركًا �سريع��ًا لفت��ح اأبواب جديدة تحفظ له��ا هام�سًا من التحرك في الخارج في ظل الخريط��ة الجديدة التي هي في 

قي��د الت�س��كل ف��ي المنطقة. ويحتل ما ت�سمي��ه الحركة ''ت�سحيح العالقة'' ب��االأردن حيزاً مهمًا �سم��ن اأولويات �سيا�سة 

''حما���س'' الحالي��ة، بينما ُتظهر الموؤ�سرات اأن �سفحة جدي��دة ربما ُتفتح في هذه العالقة، حتى اإن حر�س االأردن على 

توظيفها تحت �سقف العالقة االأردنية �� الفل�سطينية الر�سمية.

وف��ي ه��ذا ال�سياق، اأعلن رئي���س الحكومة االأردنية ع��ون الخ�ساونة، اأن حكومته تخطط الإج��راء ات�ساالت و�سفها 

باأنه��ا ''بّن��اءة'' م��ع قادة حركة ''حما�س''، م�سيراً اإل��ى اأن االأردن ''يقف على م�سافة واحدة م��ن جميع اأطراف المعادلة 

الفل�سطيني��ة''، واأن��ه ال يزال يرى في منظمة التحرير الممثل ال�سرعي والوحيد لل�سعب الفل�سطيني، ''لكن م�سالح االأردن 

الحيوي��ة تتطل��ب التوا�س��ل مع جميع االأطراف.'' كما تعه��د الخ�ساونة باإ�سالح ما �سماه ''الخط��اأ الد�ستوري'' المتمثل 

ف��ي اإبع��اد ''ق��ادة حما���س االأردنيين'' ف��ي �سنة 1999، وهي �سيغ��ة ربما تعني اإع��ادة الجن�سية االأردني��ة اإلى رئي�س 

المكت��ب ال�سيا�س��ي لحرك��ة ''حما�س''، واإلى ثالثة من قي��ادة الحركة، واإنهاء حالة اإبعادهم )وكال��ة ''�سفا'' االإخبارية، 

.)2011/12/2

وف��ي المقاب��ل، ق��ال ع�سو المكت��ب ال�سيا�سي لحرك��ة ''حما�س'' عزت الر�س��ق، اإن اأجندة زيارة وف��د الحركة لالأردن 

��ددت، ''وهي تتناول اأواًل ا�ست��رداد العالقة الطبيعية مع االأردن وتطويره��ا لبناء عالقات اإيجابية، 
ُ

برئا�س��ة م�سع��ل، ح

وكذل��ك ال�س��اأن ال�سيا�س��ي وتطوراته''، واأ�سار اإل��ى اأن ''اإعادة فتح مكات��ب للحركة في االأردن نقط��ة مدرجة في اأجندة 

اللقاء''، م�سيفًا: ''لم نطلب اإعادة فتح مكاتب لنا في االأردن، وهذا االأمر مرهون ب�سكل العالقة وتطورها في ما بيننا'' 

)�سحيفة ''الحياة'' اللندنية، 2011/12/2(.

وعل��ى اأي ح��ال، ف��اإن انفتاح اأب��واب بع�س العوا�س��م العربية اأمام حرك��ة ''حما�س'' ال يعني تذك��رة مجانية لفتح 

اأب��واب العوا�س��م الغربي��ة اأمامه��ا، اإذ ال يزال من المبك��ر الحديث عن اإ�سقاط �س��روط اللجنة الرباعي��ة كتوطئة لقبول 

الغ��رب بالحرك��ة �سري��كًا في نظ��ام �سيا�س��ي فل�سطيني تع��ززه الوحدة ف��ي مواجهة اإ�سرائي��ل، وذلك خالف��ًا لمعادلة 

ل االإ�سراع في  ف�سَّ
ُ
االنفت��اح االأميرك��ي واالأوروبي على التيارات االإ�سالمية في بالد عربية تت�سكل فيها نظم �سيا�سية ي

احتوائه��ا، قب��ل اأن ي�سل �سع��ار ''ال�سعب يريد اإ�سقاط النظام'' اإلى نقطة النهاية غي��ر المحبذة في م�سيرة ثورات الربيع 

العربي.

وربم��ا ل��ن يكون هن��اك تلخي�س للموقف من ''حما�س'' اأبل��غ مما نقلته �سحيفة ''يديع��وت اأحرونوت'' العبرية، عن 

جيف��ري فيلتم��ان، م�ساع��د وزيرة الخارجية االأميركية ل�س��وؤون العالم العربي، والذي قال اأن��ه ال يعتقد اأن الم�سالحة 

الت��ي ت��م توقيعها ف��ي القاهرة في اأيار/مايو الما�سي، بي��ن حركَتي ''فتح'' و''حما�س'' �ستتحق��ق، ''وذلك ب�سبب وجود 
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فج��وات كبي��رة بين الحركتين، ت�سكل عقبات اأمام اإمكان اإنجاز م�سالحة حقيقية''، م�سيفًا اأنه اأو�سح للرئي�س محمود 

عبا���س اأن��ه ل��ن يح�سل على دول��ة فل�سطينية م�ستقلة، اإذا ما �س��ّكل حكومَة وحدٍة مع منظم��ة ''اإرهابية''، اأي مع حركة 

''حما�س'' )�سحيفة ''القد�س العربي''، 2011/12/7(.

��ا اإ�سرائي��ل، فوا�سل��ت اإط��الق تهديداتها ب��دءاً بالتلويح بمن��ع تحويل عائ��دات ال�سرائب الت��ي تجبيها لم�سلحة 
ّ
اأم

ال�سلط��ة الفل�سطيني��ة، مروراً بت�سريبات من م�سوؤولين اإ�سرائيليين ب�س��اأن منع اإجراء االنتخابات الفل�سطينية في القد�س 

اإذا م��ا �سارك��ت ''حما�س'' فيها )�سحيفة ''هاآرت�س'' العبرية، 2011/12/8(، و�سواًل اإلى تهديدات تذّكر الرئي�س عبا�س 

بم�سي��ر الرئي���س ال�سهي��د يا�س��ر عرفات، اإذ نقل��ت اإذاعة جي�س االحتالل ع��ن ''م�سادر'' في الجامع��ة العربية قولها اإن 

عبا���س تلق��ى تهديدات من عنا�سر تابعة للمو�ساد االإ�سرائيلي، تحذره من الم�سالحة مع حركة ''حما�س''، واإن م�سيره 

�سيك��ون مث��ل م�سي��ر عرف��ات اإذا م��ا ا�ستم��ر ف��ي تح��دي �سيا�س��ات اإ�سرائي��ل )موق��ع ''فل�سطي��ن الي��وم'' االإخب��اري، 

.)2011/11/26

واعتب��ر نائ��ب وزير الخارجية االإ�سرائيلية داني اأيالون لقاء عبا�س ���� م�سعل ''م�سا�سًا خطيراً قد ي�ستحيل التعوي�س 

عن��ه بفر���س تحقيق ت�سوي��ة �سلمية مع الفل�سطينيي��ن''، واتهم في حديث ن�سرت��ه و�سائل االإع��الم االإ�سرائيلية، ال�سلطَة 

الفل�سطيني��ة بالتح��ول اإل��ى ''هيئ��ة اإرهابي��ة'' في ح��ال اأتم��ت الم�سالحة مع حرك��ة ''حما���س''، م�سيراً اإل��ى اأن وزارة 

الخارجي��ة االإ�سرائيلي��ة ''تدر���س حاليًا احتمال قطع البنى التحتي��ة في قطاع غزة عن اإ�سرائيل تمام��ا'' )وكالة ''معا'' 

االإخبارية، 2011/11/26(. 

رهان خائب

وف��ي الوق��وف على باب المفاو�سات، فاإن القيادة الفل�سطينية اأ�سيبت بخيبة اأمل عندما راهنت على تكتيك قوامه 

ح�سر اللجنة الرباعية في زاوية ا�ستحقاق الرد على التعنت االإ�سرائيلي الراف�س لالإف�ساح عن موقف حكومة نتنياهو 

حي��ال ق�سيَت��ي الحدود واالأم��ن انطالقًا من رف�س االلتزام اأ�س��اًل بمبداأ االن�سحاب من االأرا�س��ي الفل�سطينية المحتلة 

عل��ى اأ�سا���س خ��ط الرابع من حزيران/يوني��و 1967. فقد �سارع المفاو���س الفل�سطيني اإلى تقدي��م ت�سوراته لق�سيَتي 

ل تبعات تحميله 
ّ
الحدود واالأمن اإلى اللجنة الرباعية، اأماًل باإجبار نظيره االإ�سرائيلي على القيام بالمثل، اأو على تحم

م�سوؤولي��ة ع��دم اال�ستجابة لمطلب اللجنة تقديم ت�سورات محددة حت��ى 26 كانون الثاني/يناير المقبل. ومرة اأُخرى، 

فاإن �سوء التقدير والح�سابات الخطاأ كانا من ن�سيب تكتيك المفاو�س الفل�سطيني، فاإ�سرائيل رف�ست جهاراً تقديم اأي 

ت�س��ورات للجن��ة، واأ�سرت على جلو�س الفل�سطينيين اإلى طاولة المفاو�س��ات المبا�سرة ك�سرط لتقديم هذه الت�سورات، 

بينم��ا وجه��ت اإدارة اأوباما �سفعة للمفاو���س الفل�سطيني بتبنيها ال�سافر للموق��ف االإ�سرائيلي مجدداً. وقال المتحدث 

با�سم الخارجية االأميركية اإن ''المقترح الفل�سطيني الذي ُطرح على ممثلي اللجنة الرباعية لم ي�سّلم اأبداً اإلى اإ�سرائيل''، 

ق��ّدم مبا�سرًة اإلى الطرف 
ُ
م�سي��راً اإل��ى اأن ممثل��ي ''الرباعية'' اأكدوا للطرف الفل�سطين��ي اأنه ''يجب على هذا المقترح اأن ي

 عل��ى اإجراء لقاء 
ّ
االإ�سرائيل��ي.'' واأ�س��اف: ''ولك��ن حت��ى ه��ذه اللحظة، لم يقب��ل الفل�سطيني��ون هذا المقترح ال��ذي ي�سر

تح�سي��ري ثنائ��ي به��دف تحريك المفاو�سات. وح�سب ه��ذا المقترح كان ينبغي عقد هذا اللق��اء خالل �سهر منذ موعد 

طرحه اأمام الطرفين في يوم 2011/9/23'' )وكالة ''معا'' االإخبارية، 2011/12/3(.

وج��دد الجان��ب الفل�سطين��ي تم�سك��ه بع��دم العودة اإل��ى مفاو�س��ات اعتبرها محلل��ون فل�سطينيون بمثاب��ة انتحار 

�سيا�س��ي للرئي���س عبا�س ال��ذي ازدادت �سعبيته في ال�سارع الفل�سطيني بعد خطابه الق��وي اأمام االأمم المتحدة في 23 

اأيلول/�سبتمب��ر الما�س��ي. واأك��د نمر حم��اد، م�ست�سار الرئي�س عبا���س، اأن لقاء الرئي���س برئي�س الحكوم��ة االإ�سرائيلية 

مرهون اأواًل بالوقف التام لال�ستيطان. واأ�ساف اأن دعوة نتنياهو اإلى لقاء مبا�سر وفوري مع الرئي�س عبا�س ''مرهونة 
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لِّم اإلى اللجنة 
ُ

بالوق��ف الت��ام لال�ستيط��ان بكافة اأ�سكال��ه''، م�سيراً اإلى اأن الت�س��ور الفل�سطيني ب�ساأن االأمن والح��دود �س

الرباعية واإ�سرائيل، ''لكن اإ�سرائيل لم تقدم اأي ت�سور بهذا الخ�سو�س'' )الم�سدر نف�سه(.

وك�سف��ت �سحيف��ة ''هاآرت���س'' ف��ي 2011/12/1، اأن الت�س��ور الفل�سطيني يت�سم��ن حدود الدول��ة الفل�سطينية على 

اأ�سا���س ح��دود �سن��ة 1967 مع تبادل اأرا���سٍ م�ساحتها 1.9%، وترتيبات اأمنية مع اإ�سرائي��ل ت�سمل الموافقة على ن�سر 

ق��وات دولي��ة عل��ى الحدود م��ع اإ�سرائيل، وكذلك غ��ور االأردن، ف�ساًل ع��ن الموافقة عل��ى اأن تكون الدول��ة الفل�سطينية 

المقبلة مجردة من ال�سالح. كما اأكد عريقات في ت�سريحات لالإذاعة الر�سمية ''�سوت فل�سطين'' اأن الت�سور الفل�سطيني 

''اأك��د عل��ى مب��داأ تحقي��ق حل الدولتين على ح��دود عام 67 مع تبادل طفي��ف في االأرا�سي متفق علي��ه، وقبول وجود 

طرف ثالث على الحدود مع اإ�سرائيل مقابل ان�سحاب اإ�سرائيلي كامل'' )وكالة ''معا'' االإخبارية، 2011/12/1(.

وح��اول التكتي��ك الفل�سطين��ي من اأجل ال�سغ��ط على اإ�سرائي��ل و''الرباعي��ة'' اأن يلعب على حافة الهاوي��ة بالتلويح 

مج��دداً بخي��ار اللج��وء اإلى حل ال�سلطة، اأو رف�س اإبقاء الو�سع الراهن عل��ى حاله، بما يت�سمنه من تحويل ال�سلطة اإلى 

مج��رد بلدي��ة كب��رى تقدم الخدمات ف��ي ظل ا�ستم��رار االحتالل، والتحذي��ر من انهي��ار ال�سلطة تحت وط��اأة ال�سغوط 

ال�سيا�سي��ة واالقت�سادي��ة. و�س��ارك الرئي�س عبا�س بنف�س��ه في اإثارة مو�سوع م�سير ال�سلطة كفزاع��ة لل�سغط، ''واأو�سح 

في اللقاءات الخا�سة اأن انتهاء حل الدولتين ي�ستدعي انتهاء ال�سلطة التي ت�سكلت بعد اتفاق اأو�سلو ك�سلطة حكم ذاتي 

موؤق��ت لم��دة خم�س �سنوات تتحول خالله��ا موؤ�س�ساتها اإلى دولة موؤ�س�سات وتعمل على نقل الفل�سطينيين من االحتالل 

اإل��ى اال�ستق��الل، لكن انتهى به��ا المطاف اإلى تقديم الخدمات بداًل من �سلطات االحت��الل'' )�سحيفة ''الحياة اللندنية''، 

.)2011/11/5

كم��ا اأث��ار الرئي�س عبا�س م�ساألة م�ستقبل ال�سلطة في لقاءاته مع ع��دد من قادة العالم، وبينهم الرئي�س اأوباما على 

هام���س اجتماع��ات الجمعية العام��ة لالأمم المتحدة في اأيلول/�سبتمبر الما�سي. ونق��ل ع�سو اللجنة المركزية لحركة 

''فت��ح'' نبي��ل �سع��ث عن عبا�س قوله في اللقاء: ''هذه ال�سلطة اأُ�س�ست عقب اتف��اق اأو�سلو لتكون �سلطة موؤقتة لمدة خم�س 

�سن��وات تتح��ول بعده��ا اإلى دولة، واالآن انتهت اإلى �سلط��ة تقدم الخدمات االأمنية وغيرها بدي��اًل عن �سلطة االحتالل، 

وهي ال يمكنها اأن توا�سل القيام بذلك اإلى االأبد'' )الم�سدر نف�سه(.

غير اأن اإ�سرائيل لم تاأخذ هذه التحذيرات الفل�سطينية ب�ساأن خيار حل ال�سلطة، اأو حتى انهيارها، على محمل الجد، 

م��ا دام��ت اأقرب اإل��ى ''بالونات االختبار'' للمجتمع الدولي م��ن كونها مكونًا في ا�ستراتيجي��ا فل�سطينية جديدة. وقال 

نائ��ب وزي��ر الخارجية االإ�سرائيلية داني اأيالون في برنامج بث��ه التلفزيون االإ�سرائيلي في 26 ت�سرين الثاني/نوفمبر 

الما�س��ي: ''يج��ب اأن يع��رف الفل�سطينيون اأنه��م ال يهددوننا بتفكيك ال�سلطة وت�سليم مفاتيحه��ا، الأنه اإذا رغبت منظمة 

التحري��ر ف��ي التخلي ع��ن ال�سلطة، فاإن اإ�سرائيل �ستبحث عن قوى دولية اأو محلي��ة ال�ستالمها، وفي حال لم تعثر على 

الجه��ة المنا�سب��ة و�سقط��ت ال�سلط��ة ف��اإن هذا لن يعن��ي نهاية العال��م بالن�سب��ة الإ�سرائي��ل'' )وكالة ''مع��ا'' االإخبارية، 

.)2011/11/26

وفي �سوء الموقفين االإ�سرائيلي واالأميركي، و�سمت باقي اأطراف ''الرباعية''، يكون ''حكم االإعدام'' قد �سدر م�سبقًا 

عل��ى الره��ان الفل�سطين��ي ب�ساأن رب��ط م�سير التح��رك الدبلوما�سي في مجل�س االأم��ن واالأمم المتح��دة، وكذلك تاأليف 

حكومة التوافق الوطني، واالإجابة عن �سوؤال ''اإلى اأين؟'' بانتهاء مهلة ''الرباعية'' في 26 كانون الثاني/يناير المقبل. 

فق��د ت��م تحمي��ل الجان��ب الفل�سطين��ي �سمن��ًا الم�سوؤولي��ة ع��ن اإخف��اق ''الرباعي��ة'' ف��ي ا�ستدراج��ه مج��دداً اإلى غرف 

المفاو�س��ات العبثي��ة، حت��ى اإن اأظهر اجته��اداً مبكراً في تقدي��م ت�سوراته ب�س��اأن الحدود واالأمن، ف��ي مقابل اإحجام 

اإ�سرائيل��ي ع��ن القيام بالمثل. وبذل��ك، ي�سقط الرهان على ا�ستمرار الوقوف على ب��اب المفاو�سات، ويفتر�س اأن يفتح 

الب��اب اأم��ام التق��دم في م�سار الم�سالح��ة، واالإجابة عن �سوؤال ''اإل��ى اأين؟'' بما يكفل التوافق عل��ى ا�ستراتيجيا وطنية 

�ساملة قادرة على تغيير الم�سار الذي تحاول ''الرباعية'' تاأبيده داخل غرف مفاو�سات ت�سكل من حيث الجوهر غطاء 
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�سيا�سي��ًا ال�ستم��رار �سيا�س��ة اإ�سرائي��ل ف��ي فر�س الوقائ��ع على االأر�س بق��وة اال�ستيط��ان والتهويد وال�س��الح، وغطاء 

ل�سيا�س��ة الغ��رب الرامي��ة اإل��ى اإجها�س اأه��داف الربيع العربي ف��ي الحرية وال�سي��ادة والعدالة والكرام��ة وتحويله اإلى 

''�سايك�س بيكو'' جدبد.

خطة لبناء 60.000 وحدة ا�صتيطانية بالقد�س

وف��ي ت�سعي��د غي��ر م�سب��وق ل�سيا�سة فر���س الوقائع على االأر���س، تتابعت االإعالن��ات االإ�سرائيلي��ة عن مخططات 

ا�ستيطانية من �ساأنها اأن تق�سي نهائيًا على فر�س قيام دولة فل�سطينية م�ستقلة، وال �سيما في مدينة القد�س ومنطقة 

االأغ��وار، بالتزام��ن مع مخطط هدم ج�س��ر باب المغاربة الموؤدي اإلى الم�سجد االأق�سى. فق��د ك�سفت �سحيفة ''معاريف'' 

العبري��ة، ف��ي 6 ت�سرين الثاني/نوفمبر الما�سي، عن وثيقة اأعدتها بلدية االحتالل بالقد�س، وُتظهر اأن البلدية �ستبني 

خ��الل االأع��وام الع�سرين المقبلة 60.718 وح��دة ا�ستيطانية بمدينة القد�س، �ستق��ام 53.000 وحدة منها في القد�س 

ال�سرقي��ة. وبح�س��ب المعطيات التي وردت في الوثيقة، فاإن االأرا�سي التي �سيتم البناء عليها تقع في االأحياء ال�سمالية 

ال�سرقي��ة للقد���س، مثل م�ستعم��رة ''ب�سغات زئيف''، و''نفيه يعق��وب''، عالوة على بيت حنينا و�سعف��اط و�سلوان والبلدة 

القديمة وجبل المكبر وغيرها )وكالة ''معا'' االإخبارية، 2011/11/6(.

وق��ال الخبي��ر باال�ستيط��ان والخرائ��ط ف��ي جمعي��ة الدرا�س��ات العربية ف��ي القد�س، خلي��ل التفكج��ي، اإن المخطط 

االإ�سرائيل��ي لبن��اء 60.000 وح��دة ا�ستيطاني��ة جدي��دة في القد�س، يه��دف اإلى تغيي��ر الواقع الديموغراف��ي للمدينة، 

واأ�س��اف: ''ف��ي العام 2030، و�سمن المخطط، �سيكون الوجود الفل�سطيني في المدينة المحتلة 12%، واليهودي %88، 

ما يعني ]اأن[ تق�سيم القد�س 'عا�سمة لدولتين' م�ستحيل'' )وكالة ''�سفا'' االإخبارية، 2011/11/8(.

م على اأم��الك الغائبين''، الجمعي��ات اال�ستيطانية حق 
ّ
م��ن جه��ة اأُخرى، منح��ت حكومة نتنياهو، وم��ا ي�سمى ''القي

ال�سيط��رة عل��ى عقارات مقد�سية ت�سمل اأرا�سي ومنازل في القد�س، وال �سيما في البلدة القديمة و�سلوان وال�سيخ جراح، 

وخ�س�س��ت له��ا الميزاني��ات الالزم��ة. كم��ا طرحت حكوم��ة االحتالل مخطط��ًا الإقامة ''حديق��ة توراتي��ة'' على الجهة 

ال�سرقي��ة م��ن جبل الم�سارف والطور والعي�سوية، يت��م بموجبها تغيير ت�سنيف هذه االأرا�سي من مناطق بناء ومناطق 

مب��ان عام��ة اإل��ى ''حدائ��ق وطني��ة توراتي��ة''، ويح��دد فيه��ا البن��اء ب�س��روط وقي��ود به��دف اإقام��ة ات�س��ال جغرافي 

بالم�ستعم��رات اال�ستراتيجي��ة حول مدينة القد�س، وذلك بح�سب تقرير �سادر ع��ن ''المكتب الوطني للدفاع عن االأر�س 

ومقاومة اال�ستيطان'' )وكالة ''معا'' االإخبارية، 2011/11/26(.

��ا القي��ادة الفل�سطيني��ة، فاأعلن��ت في خت��ام اجتماع لها ف��ي 7 كانون االأول/دي�سمب��ر، اأنها ق��ررت التوجه اإلى 
ّ
اأم

مجل���س االأم��ن الدول��ي لمواجهة اال�ستيط��ان االإ�سرائيلي المتنام��ي في القد�س وال�سف��ة الغربية عام��ة. وقال �سائب 

عريق��ات، ف��ي ت�سريح �سحافي في خت��ام اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ''ق��ررت القيادة الفل�سطينية في 

�سوء القرارات اال�ستيطانية االإ�سرائيلية والمخططات اال�ستيطانية وا�سعة النطاق، خا�سة في القد�س ال�سرقية، وعموم 

ال�سف��ة الغربي��ة، التوجه العاجل اإلى مجل�س االأم��ن الدولي لوقف هذا المخطط اال�ستيطاني الذي يهدف اإلى منع تنفيذ 

ح��ل الدولتي��ن.'' واأ�س��اف: ''اتخذنا قرار الب��دء بالتح�سير ال�ست�سدار قرار م��ن مجل�س االأمن يوقف ه��ذه الممار�سات'' 

)�سحيفة ''القد�س العربي''، 2011/12/7(.

حكومة فيا�س.. ا�صتقاالت واتهامات بالف�صاد

وف��ي ظ��ل ان�سداد اأفق العملي��ة التفاو�سية، وتاأجيل ا�ستحقاق تاأليف حكومة التواف��ق الوطني، فاإن الرئي�س عبا�س 

يواج��ه ا�ستحقاق��ًا داخليًا �ساغطًا يتعل��ق ب�سعوبة ا�ستمرار حكومة �سالم فيا�س على حالها، على الرغم من ال�سغوط 



201 ف�صليات �سيا�سة فل�سطينية تقف على ''اأبواب'' اال�ستحقاقات من دون اأن تدخلها!

الخارجي��ة لالإبق��اء عل��ى فيا�س في من�سبه، بعد توجيه اتهامات تتعلق بالف�ساد و�س��وء االئتمان وا�ستغالل المن�سب 

اإل��ى وزيري��ن هم��ا وزي��ر الزراع��ة اإ�سماعيل ادعي��ق، ووزير االقت�س��اد الوطن��ي ح�سن اأبو لب��دة، وتعلي��ق عملهما في 

الحكوم��ة، بينم��ا ق��دم وزي��ر العمل اأحمد مجدالن��ي ا�ستقالته على خلفية األف��اظ بذيئة تفوه بها �س��د موظفي القطاع 

الع��ام عل��ى اله��واء مبا�سرة خالل برنامج اإذاع��ي، كما �سبق اأن ا�ستقال من الحكومة وزي��ران هما وزير �سوؤون القد�س 

حات��م عب��د الق��ادر، ووزي��ر االأ�سغال العام��ة محمد ا�ستي��ة. وفي �سوء ذل��ك، اأكدت كتلة ''فت��ح'' البرلماني��ة، في بيان 

اأ�سدرت��ه عق��ب اجتماع عقدته في رام الل�ه في 7 كانون االأول/دي�سمبر، ''�سرورة االإ�سراع بت�سحيح الو�سع القانوني 

للحكوم��ة الم�ستقيل��ة بت�سكي��ل حكوم��ة التوافق الوطني وذل��ك تنفيذاً التف��اق الم�سالح��ة'' )وكالة ''مع��ا'' االإخبارية، 

2011/12/7(، وذل��ك ف��ي اإ�س��ارة كما يبدو اإل��ى موقف �سمني يطالب بالتغلب على ما �سم��ي عقدة التم�سك بفيا�س 

n .كرئي�س لحكومة التوافق
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الطريق اإلى خريطة الطريق 
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 اأحمد قريع )اأبو عالء(

522 �سفحة           15 دوالراً )تجليداً عاديًا(

20 دوالراً )تجليداً فنيًا(                            
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