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  »أبو مازن«
  بين الترحيب والتشكيك

  ممدوح نوفل
إىل القارئ، يفترض أن  "جملة الدراســــــــات الفلســــــــطينية"قبل وصــــــــول هذا العدد من 

قـــــد انتهى من تـــــأليف حكومتـــــه ونـــــال ثقـــــة اجمللس  "أبو مـــــازن"يكون حممود عبـــــاس 
، هو ثاين رئيس حكومة "فتح"وحممود عباس، عضــو اللجنة املركزية حلركة  التشــريعي.

ي ، الت"حكومة عموم فلســـــــــطين"يف التاريخ الفلســـــــــطيني بعد أحمد حلمي باشـــــــــا، رئيس 
كجزء ومل تنجح يف تكريس ذاتهـــا  1948أيلول/ســـــــــــبتمبر  23يف  "النكبـــة"أُلفـــت بعـــد 

وهي مل تعمر طويالً    )1(رئيســـــــي من مكونات النظام الســـــــياســـــــي الفلســـــــطيني وقائدة له.
، 1952العتبارات عربية ودولية وفلســـــــطينية، وجمدت أعمالها بصـــــــورة رســـــــمية ســـــــنة 

وحتولت إىل جزء من التاريخ الفلســـطيني، ال يكاد يتذكرها كبار الســـن من الفلســـطينيين 
أبو ". فهل ســـــــــــتعمر حكومة "اجلدد"واإلســـــــــــرائيليين القدامى وواملؤرخين الفلســـــــــــطينيين 

طويالً، أم أن عمرها قصــــــــير؟ وهل اســــــــتحداث هذا املنصــــــــب يف هيكلية الســــــــلطة  "مازن
الفلسطينية يلبي حاجة فلسطينية وله ضروراته الوطنية، أم أن ال ضرورة له، وفرضته 

د دوراً فاعالً يف النظام عوامل خارجية قاهرة؟ وهل ســــــيؤدي هذا اإلطار القيادي اجلدي
الســـــياســـــي الفلســـــطيني ويكرس نفســـــه قائداً له، أم أنه قام على أرضـــــية فلســـــطينية غير 
ناضجة الستيعابه، وسيعمق االنقسام القائم يف احلركة الوطنية الفلسطينية منذ اتفاق 

  ، ويحوله إىل صراعات داخلية دموية؟1993أوسلو سنة 
ثارها استحداث منصب رئيس حكومة فلسطينية أسئلة كثيرة واجتهادات متنوعة أ

يف صـــــفوف الفلســـــطينيين داخل األراضـــــي الفلســـــطينية وخارجها، مظاهر التباين فيها 
أكبر من االتفاق. بعضـــــــــــها تضـــــــــــمن نوعاً من الترحيب باخلطوة، وبعضـــــــــــها اآلخر على 
النقيض من ذلــك. وأظن أن املقــارنــة التي يجريهــا بعض املشـــــــــــككين مع حكومــة عموم 

طين برئاســــــة حلمي باشــــــا غير موضــــــوعية، وتتجاهل أن أوضــــــاع احلركة الوطنية فلســــــ
الفلســـــــــطينية واألوضـــــــــاع الدولية واإلقليمية احمليطة بالقضـــــــــية الفلســـــــــطينية يف مطلع 
القرن احلادي والعشــرين، تختلف عن تلك التي أحاطت بها يف منتصــف القرن املاضــي. 

يف قيد احلياة، وإنما  "أبو مازن"ة والســــــــؤال املطروح ليس كم من الزمن ســــــــتبقى حكوم
  ماذا يمكن أن حتقق للفلسطينيين يف املدى املنظور؟

                                                            
)(   فلسطيني، عضو اجمللس الوطني الفلسطيني.كاتب 
  ).1998(القاهرة: دار الشروق،  "حكومة عموم فلسطين"راجع: حممد خالد األزعر،   )1(
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  الفكرة قديمة
  وللتباين حولها ما يبرره

، "فتح"أن حركة  "أبو مازن"إىل ذلك، بينت املشــــــــــاورات واالتصــــــــــاالت التي أجراها 
لس وحزب الشـــــــــــعب، وحزب فدا، وجبهة النضــــــــــــال الشـــــــــــعبي، وأغلبية واســـــــــــعة يف اجمل

التشـــــــــريعي، وقطاعاً واســـــــــعاً من املســـــــــتقلين، كلها تســـــــــاند التوجه، وتدعو إىل االلتفاف 
حوله باعتباره ضـــــــــــرورة وطنية قبل أي شـــــــــــيء آخر، ويفتح اآلفاق أمام حتقيق بعض 
قضــــــايا اإلصــــــالح والتجديد املنشــــــودة، وأظهرت رغبة قوية يف املشــــــاركة يف احلكومة. 

جلميع املســــــــتوزرين من الفصــــــــائل، واألحزاب،  تتســــــــع "أبو مازن"وأشــــــــك يف أن حكومة 
واجلهاد  "حماس"واملنظمات الشـــــــــعبية، واجمللس التشـــــــــريعي، واملســـــــــتقلين. أمّا حركتا 

اإلســـــــالمي واجلبهتان الشـــــــعبية والديمقراطية، فإنها إىل جانب معارضـــــــتها التوجهات 
ثيرة الســـــــــياســـــــــية لرئيس احلكومة، اعتبرت اخلطوة جزءاً يســـــــــيراً من مطالب وشـــــــــروط ك

تطالب بها إســــــــــرائيل واإلدارة األميركية واالحتاد األوروبي، وشــــــــــككت يف جدواها على 
الصـــــــعيد الوطني، ورفضـــــــت يف بيانات علنية املشـــــــاركة يف احلكومة، وهي تخشـــــــى أن 

، وأن ترضخ للضغوط "االنتفاضة"إلجهاض  "حصان طروادة"تتحول هذه احلكومة إىل 
اإلســـــــــــرائيليـــــة، وتقـــــدم تنـــــازالت تمس احلقوق الوطنيـــــة. وبين املرحبين  -  األميركيـــــة

بانتظار ما ســــــــــتحققه  "الصــــــــــامتة"باخلطوة واملشــــــــــككين فيها تقف األغلبية الشــــــــــعبية 
  احلكومة اجلديدة.

ال شـــك يف أن التباين احلاد بين أطراف النظام الســـياســـي الفلســـطيني يف شـــأن هذه 
الوطنية الكبرى أمر طبيعي، وله ما يبرره. فقرار املســـألة الوطنية وســـواها من القضـــايا 

اســــــــتحداث املنصــــــــب مل يأت يف ســــــــياق عملية داخلية صــــــــرفة هدفها دمقرطة أوضــــــــاع 
الســـــــــــلطـة وإصـــــــــــالحهـا، وإنمـا ظهر للحيـاة بعـد تعرض القيـادة الفلســـــــــــطينيـة لضـــــــــــغوط 
خارجية، وتعرض عرفات شــــخصــــياً لضــــغوط أميركية وإســــرائيلية مكثّفة، تبعها ضــــغط 

، املؤلفة من ممثلين عن الواليات "اجملموعة الرباعية الدولية"ريح مارســـــــــــته قوي صـــــــــــ
  )2(املتحدة األميركية واالحتاد األوروبي وروسيا واألمم املتحدة.

ومل يتوقف ضـــــــغط اجملموعة الرباعية على القيادة الفلســـــــطينية عند حدود احلديث 
ة التي عقــدت مع عرفــات املبــاشـــــــــــر واإلحلــاح الشــــــــــــديــد يف اللقــاءات الثنــائيــة واجلمــاعيــ

اإلســــرائيلي نقطة رئيســــية يف نص  - ة، بل أدرجت هذا املطلب األميركيوأركان الســــلط
والشروع يف تنفيذها باستحداث املنصب  "اخلريطة"وربطت إعالن    )3(،"خريطة الطريق"

ونشـــــــر القرار يف الصـــــــحف ووكاالت األنباء وتكليف شـــــــخصـــــــية حمددة القيام باملهمة. 
                                                            

تألفت اجملموعة الرباعية الدولية إلجناز مهمة اإلشــــــــراف على إصــــــــالح أوضــــــــاع الســــــــلطة الفلســــــــطينية املالية   )2(
  اإلسرائيلي. -	استئناف املفاوضات وحل الصراع الفلسطينيواألمنية واإلدارية، كخطوة أوىل على طريق 

  .19/3/2003(بيروت)،  "النهار"راجع:   )3(
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مطالبها رحب أطراف اجملموعة باخلطوة، وجاء الترحيب اإلســـــــــــرائيلي أكثر  وبعد تلبية
من متحفظ، حمـل يف طيـاتـه شـــــــــــروطـاً ومالحظـات تنم عن نيـات ســـــــــــيئـة. وتلقى رئيس 
احلكومة املكلف التهاين من اجلميع، لكن احلصـــــار اإلســـــرائيلي مل يُرفع عن عرفات، ومل 

وقف اإلسرائيلي على األرض، وواصلت يلمس الناس يف الضفة وقطاع غزة تغيراً يف امل
حكومة شارون كل صنوف أعمالها العدوانية ضدهم، وشدد اجليش اإلسرائيلي احلصار 

  املضروب حول املدن والقرى واخمليمات، وزادت االعتقاالت وتدمير األمالك.
وبصـــــــــــرف النظر عن دوافع وأهــــداف اإلدارة األميركيــــة واحلكومــــة اإلســـــــــــرائيليــــة 

اعية من وراء اســـــــــتحداث منصـــــــــب رئيس حكومة، فإن أشـــــــــد معارضـــــــــي واجملموعة الرب
اخلطوة ال يســــــتطيعون إنكار أنها كانت، وال تزال، حاجة فلســــــطينية ملحة قبل أن تكون 

. وتقــاطُع املطــالــب الــدوليــة مع احلــاجــة  -  مطلبــاً دوليــاً وشـــــــــــرطــاً أميركيــاً إســـــــــــرائيليــاً
لغي ضرورتها العملية. وإذا كانت الفلسطينية ال يمس صدقية اخلطوة أو وطنيتها، وال ي

رئيســـــــــــــاً للحكومــة، يف نظر بعض القوى الفلســـــــــــطينيــة، وُلــدت  "أبو مــازن"خطوة تعيين 
بعملية قيصـــرية فرضـــتها تدخالت خارجية، فالكل يعرف أن هذه املســـألة نوقشـــت عدة 
مرات يف الهيئات القيادية الفلســـطينية. وقد ظهرت على املســـرح الســـياســـي الفلســـطيني، 

ســـــتقالل وقيام الدولة أول مرة، يف دورة اجمللس الوطني التاســـــعة عشـــــرة عند إعالن اال
، وكانت اجلبهة الديمقراطية، وعدد قليل 1988يف اجلزائر يف تشـــــــــــرين الثاين/نوفمبر 

، وفئة واسعة من املستقلين، متحمسين لتأليف حكومة فلسطينية "فتح"من قادة حركة 
  موقتة وفصل رئاسة الدولة عن رئاسة احلكومة.

) تشـــــكل لدولة فلســـــطين حكومة مؤقتة يف أقرب 1"ويف حينه قرر اجمللس الوطني: 
) يفوض اجمللس املركزي اللجنــــــة 2وقــــــت ممكن، وطبقــــــاً للظروف وتطور األحــــــداث. 

التنفيذية بتحديد موعد تشـــــــــــكيل احلكومة املؤقتة، وتكلّف اللجنة التنفيذية بتشـــــــــــكيلها، 
حكم، قت للوتعرض على اجمللس املركزي لنيل ثقته. ويعد اجمللس املركزي النظام املؤ

) يتم 3إىل حين ممارســـة الشـــعب الفلســـطيني لســـيادته الكاملة على األرض الفلســـطينية. 
تشــــــكيل احلكومة املؤقتة من القيادات والشــــــخصــــــيات والكفاءات الفلســــــطينية من داخل 
الوطن احملتل وخارجه، وعلى أســـاس التعددية الســـياســـية وبما يجســـد الوحدة الوطنية. 

برناجمها على قاعدة وثيقة االســـــتقالل والبرنامج الســـــياســـــي  احلكومة املؤقتة حتدد)4
) يكلف اجمللس الوطني اللجنة التنفيذية 5ملنظمة التحرير وقرارات اجملالس الوطنية. 

ملنظمة التحرير الفلســــــــــطينية بصــــــــــالحيات ومســــــــــؤوليات احلكومة املؤقتة حلين إعالن 
  )4("تشكيلها.

ليلة انتخاب أبو "وع ذاته طرح بقوة ولعل من املفيد أيضــــــــــــاً التذكير بأن املوضـــــــــــ

                                                            
  راجع كراس قرارات اجمللس الوطني الفلسطيني، الدورة التاسعة عشرة، إصدار منظمة التحرير الفلسطينية.  )4(
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يف اجتماع اجمللس املركزي يف تونس مطلع نيسان/أبريل  "عمار رئيساً لدولة فلسطين
، بحضــــور اجلبهتين الشــــعبية والديمقراطية. ودار نقاش ســــاخن بشــــأن اســــتحداث 1989

منصب نائب لرئيس الدولة ومنصب رئيس للحكومة. وجتدد طرح املوضوع عند تشكيل 
، واقترح البعض اســــتحداث منصــــب رئيس حكومة، وفصــــل مهمات 1994طة ســــنة الســــل

رئيس اللجنة التنفيذية رئيس الســلطة الوطنية عن مهمات رئيس احلكومة، وعدم اجلمع 
بين عضـــــــوية اللجنة التنفيذية وعضـــــــوية احلكومة. ومهما تكن النيات، فاالعتراض يف 

ج، بحســــــب تصــــــوري، يف بند قراءة هذا الوقت بالذات على اســــــتحداث هذا املنصــــــب يندر
مغلوط فيهــــا للخطوة وأبعــــادهــــا الوطنيــــة، وســـــــــــوء تقــــدير للموقف احمليط بــــالشـــــــــــعــــب 
الفلســــــــطيني يف هذه املرحلة الصــــــــعبة واملعقدة، واســــــــتصــــــــغار شــــــــأن التطورات الدولية 

  الدراماتيكية وانعكاساتها على القضية الفلسطينية.
ة يعتبرون التفـــاعـــل مع مطـــالـــب وإذا كـــان املعترضـــــــــــون واملتحفظون جتـــاه اخلطو

اجملموعة الرباعية الدولية رضـــــــــوخاً للضـــــــــغوط اخلارجية، فهذا التراجع يجب أن يؤخذ 
يف ســـــياقه الوطني. ومقياس احلكم على خطوة ســـــياســـــية تنظيمية كبيرة كهذه يجب أالّ 
يكون الــدوافع واألســـــــــــبــاب الطــارئــة التي حكمــت ظهورهــا للحيــاة، وإنمــا مــدى احلــاجــة 

إليها، وطبيعة آثارها ونتائجها، ومدى خدمتها للتوجهات الوطنية املباشـــــــــــرة الوطنية 
والبعيدة. ثم إن التراجع يف ســـــياق حماية املصـــــالح العليا للشـــــعب، ودرء األخطار عنه، 
وتقليص خســـــائره يف مرحلة حكم شـــــارون واليمين املتطرف يف إســـــرائيل، ويف مرحلة 

ما بعدها فضــــــــيلة، بعكس ما يمكن أن يقال احلرب املدمرة على العراق، فضــــــــيلة كبيرة 
يف تســـــــهيل حماقة أو حماقات قد يرتكبها شـــــــارون وأركانه ضـــــــد الفلســـــــطينيين شـــــــعبًا 
وقيادة. وأظن أن اإلقدام على اخلطوة قبل بدء احلرب على العراق قلص فرص شـــــــــــارون 

  يف توجيه ضربات نوعية إىل السلطة وقيادتها.
ث منصـــــــــــب رئيس احلكومة أمام الشـــــــــــارع وجتدر اإلشـــــــــــارة إىل أن ظهور اســـــــــــتحدا

الفلســـــطيني وكأنه اســـــتجابة لضـــــغوط إقليمية ودولية، مل يكن قدراً ال مفر منه. فقبل أن 
يتحول املوضـــــــوع إىل شـــــــرط دويل، وذريعة إســـــــرائيلية لتغطية العدوان، كان األمر مدار 

، رفعت جمموعة 2002بحث ونقاش فلســـــطينيين متواصـــــلين. ويف أواخر آب/أغســـــطس 
أفرادها غير طاحمين إىل منصـب وزاري،  -  املسـتقلين من أعضـاء اجمللس املركزي من

اتخاذ اإلجراءات "   )5(مذكرة إىل أبو عمار اقترحوا فيها - وال أحد منهم مرتبط بســـــــفارة
هــذه اخلطوة تســـــــــــــاعــد يف جتريــد اإلدارة "، وقــالوا إن "الــدســـــــــــتوريــة لتعيين رئيس وزراء

الباطلة، وتســــــــهل على الســــــــلطة اســــــــتعادة موقعها يف الســــــــاحة األميركية من ادعاءاتها 
م: وأضافت مذكرته "السياسية الدولية وتفعيل دورها يف درء األخطار احمليطة بشعبنا.

ونرى يف أبو مــازن حتــديــداً خير من يمأل هــذا املركز العتبــارات ســـــــــــيــاســـــــــــيــة وحزبيــة "
                                                            

  ، إبراهيم أبو عياش، األب قرمش.وقع املذكرة: فائق وراد، إسحق اخلطيب، ممدوح نوفل، إبراهيم قبعة  )5(
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  "وتاريخية.
املبــدأ، وأبــدى اســـــــــــتعــداداً لتحمــل على الفكرة من حيــث  "أبو مــازن"يف حينــه، وافق 

املســـــــــؤولية، لكن أبو عمار رفضـــــــــها وشـــــــــكك يف جدواها، وتســـــــــاءل إن كان اإلقدام على 
خطوة كهذه يلغي انحياز إدارة بوش إىل إسرائيل، ويوقف عدوان شارون املتواصل منذ 
أكثر من عامين حتت بصـــــــــــر وســـــــــــمع اجلميع، ويفك احلصـــــــــــار املضـــــــــــروب على القيادة 

أم أنه يسهل على شارون وأركانه تنفيذ خمططهم الرامي إىل تدمير السلطة  الفلسطينية،
والتخلص من قيادتها، وتدمير مقومات الدولة، وفرض االســـتســـالم على الفلســـطينيين؟ 
الحقاً، جتاوب أبو عمار مع املطالب الدولية، بأمل تقليص اخلســـــــــــائر الفلســـــــــــطينية يف 

رســـــــــــمي العربي، وبأمل تنفيذ الوعود التي مرحلة احلرب على العراق وتفســـــــــــخ النظام ال
ســــمعها من أعضــــاء اجملموعة الرباعية الدولية، واملتعلقة بفك احلصــــار وحتريك عملية 
الســـــــــــالم وإنهاء الصـــــــــــراع. وإذا كان تأخير اخلطوة قلل من قيمتها، والتدخل اخلارجي 

مه، عدساهم يف تشويه صورتها يف الشارع الفلسطيني، فإن ظهورها املتأخر خير من 
وال يحول دون اســتثمارها يف تطوير الوضــع الداخلي وتفعيل الدور الســياســي يف احلقل 

  الدويل.
وخير ملن يســــتخدم ترحيب شــــارون وبعض أركانه باســــتحداث املنصــــب وبتكليف 

القيام باملهمة، مبرراً ملعارضــة اخلطوة والتشــكيك يف جدواها على الصــعيد  "أبو مازن"
طالق األحكــام. فموقف شـــــــــــــارون وأعوانــه من أقطــاب اليمين الوطني، أالّ يتســـــــــــرع يف إ

مناورة مكشوفة عمرها قصير، وهدفها تشويش العالقات الداخلية. وحديثهم اإليجابي 
لن يدوم طويالً. وها قد بدأ بعضـــــــهم،  "أبو مازن"عن إســـــــناد مهمة رئاســـــــة احلكومة إىل 

ديد ســـــــــــيلفان شـــــــــــالوم، ويف مقدمهم وزير الدفاع شـــــــــــاؤول موفاز، ووزير اخلارجية اجل
، "اإلرهــاب واإلرهــابيين"وحكومتــه على القضــــــــــــاء على  "أبو مــازن"يشـــــــــــككون يف قــدرة 
فرصــــــــــــة شـــــــــــهرين كاختبار، ويرفضـــــــــــون تقديم ما يعزز  "أبو مازن"ويتفقون على منح 

  مكانة احلكومة اجلديدة يف الشارع الفلسطيني قبل التأكد من جناحها يف االختبار.
بأن شـــارون ليس غيوراً على مصـــالح الفلســـطينيين، وموقفه وال حاجة إىل التذكير 

العدواين ينطلق من قناعة أيديولوجية يمينية عنصــــــرية راســــــخة ال تتغير. وقد اســــــتخدم 
قضـــــــية الفســـــــاد واإلصـــــــالح، وتغيير عرفات، واســـــــتحداث منصـــــــب رئيس حكومة، غطاء 

 لقتل والتدمير التيلسياسة الهروب من العودة إىل طاولة املفاوضات، وتبريراً ألعمال ا
. ويدرك شــــــــــــارون وأركانه األمنيون أن تعيين 2001اعتمدها منذ توليه احلكم ســـــــــــنة 

رئيس حكومة فلســــــطيني يجردهم من الذريعة التي يســــــتخدمونها لتعطيل املفاوضــــــات 
والتنصــــل من اســــتحقاقات االتفاقات الســــابقة، ويعرفون أيضــــاً أن احلكومة اجلديدة لن 

دهم، ولن ترضــخ لشــروطهم الســياســية املذلة ومطالبهم التوســعية. تكون أداة طيعة يف ي
وأعضـــاء حكومته ليســـوا أقل تشـــدداً يف املســـائل املتعلقة  "أبو مازن"ويعرفون ســـلفاً أن 
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باحلقوق الوطنية الفلســــطينية األســــاســــية من احلكومات الســــابقة التي ترأســــها عرفات، 
، وإزالة املســـتعمرات، 1967ود وخصـــوصـــاً تلك املســـائل املتعلقة باالنســـحاب حتى حد

. كما  وقيام الدولة الفلســـــــــطينية وعاصـــــــــمتها القدس، وحل قضـــــــــية الالجئين حالً عادالً
يعرفون أنهم يرفضون باملطلق مشروع شارون الداعي إىل إقامة حكم ذاتي لكانتونات 

  من أراضي الضفة الغربية. %42على 

  مهمات كبيرة وأوضاع
  حتد من القدرة على اإلجناز

 شـــــك يف أن مهمات وطنية كثيرة وكبيرة مطلوبة من احلكومة اجلديدة ورئيســـــها ال
يف وقت تعترض طريقها صــــعوبات وعقبات داخلية وخارجية متنوعة: بعضــــها يندرج 
يف بند مهمات ملحة وعاجلة قابلة للتحقيق خالل فترة زمنية وجيزة، وبعضـــــــها اآلخر 

ة شـــــــــارون ممســـــــــكاً بزمام احلكم يف يصـــــــــعب حتقيقه ما دام اليمين اإلســـــــــرائيلي بزعام
إســـــــــــرائيــل، ومــا دامــت اإلدارة األميركيــة وجميع الــدول العربيــة واألجنبيــة املعنيــة بحــل 
الصراع الفلسطيني ــــــــــــــــــ اإلسرائيلي مشغولة باحلرب على العراق وتفاعالتها وتداعياتها 

ل املباشــــــــرة والالحقة. فاحلديث، مثالً، عن اســــــــتئناف املفاوضــــــــات بشــــــــأن قضــــــــايا احل
النهائي (القدس والالجئين واحلدود واملياه، إلخ) على قاعدة ما طرح يف مفاوضــــــــــــات 

، وإزالة 2001، ويف حمادثات طابا يف شــــتاء ســــنة 2000كامب ديفيد يف صــــيف ســــنة 
، وقيام الدولة الفلســــــــــطينية وعاصــــــــــمتها 1967املســــــــــتعمرات، وإنهاء احتالل أراضــــــــــي 

ال أفق لترجمتــه قبــل انتخــابــات الرئــاســــــــــــة القــدس، وإجراء انتخــابــات فلســـــــــــطينيــة، إلخ، 
. واحلركة نحو حتقيق شـــــــــــيء من ذلك كله 2004األميركية يف تشـــــــــــرين الثاين/نوفمبر 

ســــتبقى جممدة إىل ما بعد إجناز عملية االســــتالم والتســــليم يف البيت األبيض يف شــــتاء 
. والتجربة التاريخية تؤكد أن الفلســـــــــــطينيين يتعرضـــــــــــون دوماً ألقســـــــــــى 2005ســـــــــــنة 

ضغوط األميركية يف فترة انتخابات الرئاسة والكونغرس األميركيين، إذ تزداد حاجة ال
املرشـــــــــــحين األميركيين يف االنتخابات إىل اللوبي اليهودي يف الواليات املتحدة. وإذا 

إدراج هذه القضـــــايا  "أبو مازن"كان التشـــــدد يف التمســـــك باحلقوق الوطنية يفرض على 
فليس من العــــدل حمــــاســـــــــــبتــــه عليهــــا خالل العــــامين  اجلوهريــــة يف برنــــامج حكومتــــه،

املقبلين، وخصـــــــــــوصــــــــــــاً أنه بدأ عمله يف أوضــــــــــــاع فلســـــــــــطينية وإقليمية ودولية بالغة 
ف يف العام األول من عمر حكومته عكس تيار دويل جارف. دالصعوبة والتعقيد، وسيج

فكال االحتالل وممارســــــــــــاته اليومية يعقد العمل، وشــــــــــــارون وأركانه لن يقدموا لرئيس 
، شـــــــــــيئــاً يتعلق بــالســـــــــــيــادة على األرض واجلو وامليــاه مل يقــدموه "أبو مــازن"احلكومــة، 

رة، ومؤســـســـاتها مشـــلولة، لعرفات. والســـلطة الفلســـطينية منهكة، وأجهزتها األمنية مدم
واملعارضــــة الفلســــطينية قادرة على إرباك التوجه، وتداعيات احلرب على العراق تطغى 
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على ما عداها من املشـــهد يف الشـــرق األوســـط، وحتجب نارها ودخانها وغبارها الرؤية 
عمــا يجري يف فلســـــــــــطين، وتلقي على عــاتق احلكومــة مزيــداً من األعبــاء الســـــــــــيــاســـــــــــيــة 

رمها يف مرحلة حرجة من عمرها احلد األدنى من الدعم املادي واملعنوي واألمنية، وحت
الذي حتتاج إليه، وما تعهد أعضـــــــــاء اجملموعة الرباعية الدولية بتقديمه. وأشـــــــــك يف أن 
تتمكن مؤســـــســـــات االحتاد األوروبي وروســـــيا واألمم املتحدة، يف األســـــابيع املقبلة، من 

، وخصــــــوصــــــاً أن إســــــرائيل ال تعيرها أي "زنأبو ما"فعل شــــــيء جمد يعزز مكانة حكومة 
وزن، وتســـــــــــعى لتقليص دورها يف حل الصـــــــــــراع. والرهان على ترجمة ترحيب اإلدارة 

رئيســــــــــــاً للحكومة إىل خطوات عملية يلمســـــــــــها الناس يف  "أبو مازن"األميركية بتعيين 
  الضفة والقطاع، يشبه حلم إبليس باجلنة.

تعــدة أو قــادرة، خالل فترة حرب ويخطئ من يعتقــد أن إدارة بوش ســـــــــــتكون مســـــــــــ
العراق أو بعدها، وعلى أبواب االنتخابات األميركية، على ممارســـــــــــة ضـــــــــــغط جدي على 

التي رسمتها اجملموعة الرباعية،  "خريطة الطريق"حكومة شارون وإرغامها على قبول 
وال سيما أن رياح هذه احلرب مل جتر كما اشتهت سفن بوش احلربية، وسيخرج الرئيس 

ميركي منها ضــــــــــعيفاً، حتى لو أطاح نظام صــــــــــدام، وجرد العراق من أســــــــــلحة الدمار األ
الشـــامل، واســـتوىل على منابع النفط العراقي. واألرجح أن يظل بوش منشـــغالً بمشـــكالت 

األميركيــة مســـــــــــــألــة  "الرؤيــة"العراق فترة طويلــة. فــإعــادة توحيــد العراق وبرجمتــه وفق 
القوات األميركية والبريطانية تصـــرفت خالل  بالغة الصـــعوبة والتعقيد، وخصـــوصـــاً أن

احلرب كقوات احتالل، وقتلت أعداداً كثيرة من املواطنين العراقيين املدنيين. ولعل من 
 - لتســــــــوية الصــــــــراع الفلســــــــطيني "رؤيته"املفيد التذكير أيضــــــــاً بأن الرئيس بوش طرح 

لشـــارون واللوبي عدة مرات إرضـــاء  "خريطة الطريق"اإلســـرائيلي قبل عام، وأجّل عرض 
اليهودي يف الكونغرس. ولن يعجز شــــــــــــارون عن ابتزاز اجلميع وإيجاد املداخل إلعادة 

للنقــــاش، وزج الفلســـــــــــطينيين وأطراف اجملموعــــة الربــــاعيــــة يف  "اخلريطــــة"طرح هــــذه 
  متاهات التعديل واملماطلة.

يه ســـــــــوى الشـــــــــروع يف العمل بما يتوفر لد "أبو مازن"يف كل احلاالت ال خيار أمام 
من صـــــالحيات وإمكانات. وإذا مل يكن ثمة أفق لتحقيق إجنازات ملموســـــة يف القضـــــايا 
الوطنية الكبيرة يف العامين املقبلين، ففي إمكانه هو وحكومته إدارة الصـــــراع بصـــــورة 
واقعية وهادئة، وتركيز اجلهود على تقليص اخلســــــائر الفلســــــطينية البشــــــرية، واحلد من 

ل على إجناز عدد من القضـــــــايا األســـــــاســـــــية األُخرى، ويف اخلســـــــائر االقتصـــــــادية، والعم
مقدمها كســـب ثقة املواطن بعد كســـب ثقة اجمللس التشـــريعي، وتقليص الفجوة الواســـعة 
التي فصلت السلطة عن الناس يف مرحلة احلكومات السابقة، وتوفير احلماية السياسية 

ىل تـــدمير الســـــــــــلطـــة. للنظـــام الفلســـــــــــطيني، وعرقلـــة خمطط اليمين اإلســـــــــــرائيلي الرامي إ
والتدقيق يف واقع احلال الفلســـــــــــطيني يبين أن ال معنى وال قيمة الســـــــــــتحداث منصـــــــــــب 
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رئيس حكومـة، إذا مل يلمس النـاس يف الضـــــــــــفـة الغربيـة وقطـاع غزة تغيراً يف حيـاتهم، 
وخصوصاً يف أمرين حيويين: توفير لقمة العيش، وتوفير األمن. وهذان األمران ينافس 

احتالل قمــة األولويــات، ويحتــار املواطن يف هــذه األيــام أيهمــا األهم  أحــدهمــا اآلخر يف
  لبقائه يف قيد احلياة وصموده يف وطنه.

إىل ذلــك، يــدرك رئيس احلكومــة اجلــديــدة وجميع الوزراء أن االســـــــــــتيطــان هو أخطر 
األمراض على وجود الفلســـــطينيين يف أرضـــــهم، وأنه نهش حتى اآلن مســـــاحات واســـــعة 

ينية، وأن استمراره يعني خلق مزيد من احلقائق على األرض يصعب من األرض الفلسط
جتـــاوزهـــا. وإىل جـــانـــب هـــذه املهمـــات الثالث احليويـــة يتطلع املواطن الفلســـــــــــطيني إىل 

فلســـــــــــطينيـة واضـــــــــــحـة، تبين لـه بـامللموس جـديـة احلكومـة اجلـديـدة يف  "خريطـة طريق"
قه على اجلميع من دون الداخلي، وال سـيما فرض سـيادة القانون وتطبي إصـالح الوضـع

اســـــــــتثناء، وإعادة بناء القضـــــــــاء وتكريس نظام ثابت للرقابة واملســـــــــاءلة واحملاســـــــــبة، 
ووقف التجاوزات، وإقصــاء من يثبت تورطهم يف الفســاد والتقصــير واســتخدام املنصــب 

  ألغراض خاصة، وأيضاً إقصاء كل من يتجاوز حكم القانون ويتالعب باملال العام.
ل إن ليس يف اإلمكـــان حتقيق أي من هـــذه املســـــــــــــائـــل قبـــل عودة من البـــديهي القو

، وتعهد إســــرائيل 2000األوضــــاع، باحلد األدنى، إىل ما كانت عليه قبل أيلول/ســــبتمبر 
بوقف االســـــــــــتيطان، وإنهاء حال ازدواجية الســـــــــــلطة القائمة على األرض. فتوفير األمن 

قع التي كانت فيها قبل هذا ولقمة العيش رهن انســـــــــــحاب القوات اإلســـــــــــرائيلية إىل املوا
التاريخ، وإزالة احلواجز، وفك احلصــار املضــروب حول جميع املدن والقرى الفلســطينية 
التي احتلتها، ووقف املداهمات الفجائية، وإعادة االعتبار إىل أجهزة األمن الفلسطينية 

نــة وتمكينهــا من أداء مهمــاتهــا. وال جــدال يف أن قوى املعــارضـــــــــــــة الفلســـــــــــطينيــة، املؤم
ـــــــــ ، قادرة ببضع عمليات استشهادية ضد املدنيين اإلسرائيليين، "االنتفاضة املسلحة"  بـ

أبو "وبضــــــــــع قذائف هاون تطلق على املدن واملســــــــــتعمرات، على إفشــــــــــال جهود حكومة 
يف حتقيق هذين املطلبين الشـــعبيين، وخصـــوصـــاً أن شـــارون وأركانه يف اليمين  "مازن

اإلســـــــــــرائيلي ينتظرون مثـــل هـــذه العمليـــات العســـــــــــكريـــة للتهرب من العودة إىل طـــاولـــة 
  ."اإلرهاب"وحكومته بالعجز عن حماربة  "أبو مازن"املفاوضات، والتهام 

اجلديدة يدفع باخلالف لكن من البديهي القول أيضــــــــــــاً إن تعمد إفشــــــــــــال احلكومة 
الفلسطيني الداخلي إىل نقطة الالعودة، ويفتح الباب لصراعات فلسطينية داخلية ليست 

فرصــة؟ وهل ســتلتزم املبدأ  "أبو مازن"يف مصــلحة أحد. فهل ســتمنح املعارضــة حكومة 
 ، أم"خوض الصراع الداخلي يف إطار احلرص على الوحدة"الديمقراطي الذي يشدد على 

  طئ مرة أُخرى يف تقدير املوقف وتزيد يف عذاب الفلسطينيين؟أنها ستخ
ال خالف بين املؤيـدين الســـــــــــتحـداث منصــــــــــــب رئيس حكومـة يف هيكليـة الســـــــــــلطـة 
الفلســــــطينية وبين املعارضــــــين له، بشــــــأن عدالة املوقف الفلســــــطيني وشــــــرعية مقاومة 
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اف الوطنيــة االحتالل. لكن اخلالف اجلوهري يكمن يف تقــدير املمكن حتقيقــه من األهــد
يف هذه املرحلة من الصــراع، ويف اعتماد الوســائل واألســاليب األجنع لتحقيقها. وتؤكد 
اخلبرة التاريخية للشـــعوب، وضـــمنها جتربة الشـــعب الفلســـطيني، أن هناك دائماً وســـائل 
فعالة وجمدية يف مقاومة االحتالل، وأُخرى فعالة لكن ضارة وتتسبب بإحلاق الهزيمة 

ناضــــلين من أجلها. وهذه األســــاليب يجب تفاديها حتى لو كانت عادلة باألهداف وبامل
ومشـــــــــــروعة. وهناك نوع ثالث يحرّمه القانون واملبادئ األخالقية، وهذا أيضــــــــــــاً يجب 
. والعرف الديمقراطي ومبدأ احلرص على الوحدة الوطنية يحرمان أي طرف  تفاديه كلياً

فيذ ما يحلو له وتوريط اآلخرين حســـــــــــم قضـــــــــــايا اخلالف بفرض رأيه باألمر الواقع وتن
فيما يجب تفاديه، وخصـــــــوصـــــــاً إذا كان ثمن التوريط دماً ودماراً وحصـــــــاراً. وإذا كانت 
الســـــــــــلطـة فقـدت القـدرة على فرض القـانون وتكريس توجهـاتهـا الســـــــــــيـاســـــــــــيـة واألمنيـة 
الرئيسية على األرض، فاالرتقاء باإلحساس باملسؤولية هو الذي يجب أن يمأل الفراغ، 

  يس االندفاع نحو نشر الفوضى السياسية واالجتماعية يف اجملتمع الفلسطيني.ول
يف جميع احلــــاالت، أعتقــــد أن اســـــــــــتحــــداث منصــــــــــــــب رئيس حكومــــة يف الســـــــــــلطــــة 
الفلسـطينية خطوة صـائبة يف االجتاه الصـحيح، تؤسـس ملرحلة جديدة يف حياة النظام 

لزمون بالعمل على إجناح الســــياســــي الفلســــطيني. ودعاة التجديد واإلصــــالح والتغيير م
أبو "احلكومة، واحتضـــــــــــان هذا التوجه وحمايته وتطويره والبناء عليه. وفشـــــــــــل حكومة 

فشــل للجميع، بمن فيهم أولئك الذين عارضــوا اســتحداث هذا املنصــب يف هيكلية  "مازن
 السلطة.



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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