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  )1مساهمة (

 علي اجلرباوي:

 خريطة الطريق لن توصلنا إىل التسوية املنشودة،

  يف عملية تفاوضية عقيمةوإنما ستستنزفنا 
املقصـــــــــــود من خريطــة الطريق أن تمثــل آليــة تنفيــذيــة للرؤيــة التي عبر عنهــا  كــان

لى مبدأ اإلســرائيلي ع - الرئيس بوش بأن تقوم التســوية الســياســية للصــراع الفلســطيني
  إقامة دولتين، 

. 2005إســـرائيل وفلســـطين املســـتقلة والقادرة على احلياةواالســـتمرار، بحلول ســـنة 
لكن هـــذه اآلليـــة مل تكن حمكمـــة أصـــــــــــالً ألنهـــا اشـــــــــــتملـــت، أوالً، على ثالث مراحـــل غير 
مضـــــــــــمونة االنســـــــــــياب تلقائياً، مكررة وضـــــــــــعية اتفاق أوســـــــــــلو، ولكونها، ثانياً، تركت 
القضــــــايا األســــــاســــــية الالزم حلها إلنهاء الصــــــراع إىل املرحلة الثالثة، األمر الذي يعني 

ســـــمة إىل مرحلة متأخرة تكون إســـــرائيل حتى بلوغها تأجيل املواجهة التفاوضـــــية احلا
كســــبت وقتاً إضــــافياً ثميناً لتثبيت وقائع إضــــافية على أرض الواقع. باختصــــار، يُشــــتمّ 
من آلية خريطة الطريق إعادة آللية اتفاق أوســــــلو الذي أوصــــــل الوضــــــع الفلســــــطيني إىل 

  كارثة حقيقية.
اخلريطة، ألنها تضـــــــــــمنت قيام  مع ذلك، مل توافق احلكومة اإلســـــــــــرائيلية على هذه

الدولة الفلســـــــطينية املســـــــتقلة، وحاولت بشـــــــتى وســـــــائل الضـــــــغط أن تدمر هذه اخلريطة. 
وعندما ضـــغطت عليها اإلدارة األميركية، ومل جتد بداً من املوافقة على اخلريطة، جاءت 

ــــــــــــــــــــ حتفظاً جوهرياً يطيح فعلياً مضـــــــــمونها. وقد قبلت اإلدارة  14 املوافقة مشـــــــــروطة بـ
ألميركيـة، من النـاحيـة العمليـة، هـذه التغييرات حين وعـدت أن تـأخـذهـا بعين االعتبـار ا

  عند التنفيذ.

                                           

)(  اذ العلوم السياسية يف جامعة بير زيت واألمين العام للجنة االنتخابات املركزية.أست 
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اســـــــــــتطاعت احلكومة اإلســـــــــــرائيلية، بتواطؤ أميركي واضـــــــــــح وصـــــــــــريح من ناحية، 
وبتفاؤل مفرط وغير مبرر من أوســــــــــاط فلســــــــــطينية من ناحية أُخرى، أن تلغي بســــــــــرعة 

خريطة الطريق، وهي تزامن تنفيذ الطرفين الفلســـــــــــطيني النقطة اإليجابية الوحيدة يف 
واإلســرائيلي اللتزاماتهما احملددة. عوضــاً عن ذلك، أصــبحت العملية تســلســلية متدرجة، 
مطلوب من اجلانب الفلســـــــــــطيني بموجبها تنفيذ التزامات حمددة، وخصـــــــــــوصــــــــــــاً على 

ب كان ســــيســــتجي الصــــعيد األمني، كي يقوم اجلانب اإلســــرائيلي باحلكم عليها ويقرر إن
بخطوات يحدد هو مداها. وبالتايل، وبســـــــــــرعة كبيرة، أصـــــــــــبحت املفاوضـــــــــــات احلالية 
نســـخة مكررة عن املفاوضـــات الســـابقة التي اســـتمرت تســـعة أعوام ومل تؤد إالّ إىل إعادة 

  االحتالل الفعلي للمناطق الفلسطينية.
إىل تســـــوية،  يجب أن يكون واضـــــحاً أن احلكومة اإلســـــرائيلية غير مهتمة بالتوصـــــل

وإنما اهتمامها منصب على التوصل إىل تهدئة. وقد استحصلت على هذه التهدئة بشكل 
مســـــــبق، ومل يعد لديها دافع قوي إىل التقدم اجلدي يف املســـــــار التفاوضـــــــي، ســـــــوى ربط 
الفلســطينيين بوهم يســتمر أطول فترة ممكنة تســتغلها إســرائيل يف احلصــول على الهدوء 

لتثبيت أوضــــاعها االســــتيطانية من جهة أُخرى. أمّا بالنســــبة إىل من جهة، وعلى إمكان 
اإلدارة األميركية، فهدفها ال يختلف كثيراً عن الهدف اإلســـــــــــرائيلي الذي لن يتعدى، يف 

موقتة لفترة مديدة، ويتلخص هدف هذه  "دولة"أفضــــــــــــل األحوال، املوافقة على إقامة 
ئيس بوش من اســـتخدام هذا امللف يف اإلدارة بتحقيق الهدوء يف الصـــراع كي يتمكن الر

حملته االنتخابية املقبلة ســــــــريعاً، وخصــــــــوصــــــــاً يف ضــــــــوء التعقيدات غير املتوقعة يف 
امللف العراقي الذي ســـــيشـــــكل جرحاً نازفاً يف هذه احلملة االنتخابية. ومن الواضـــــح أن 

، و يسيراإلدارة األميركية لن تغامر خالل فترة هذه احلملة بالدخول يف حالة صدام، ول
مع احلكومة اإلســــــــــرائيلية واللوبي املســــــــــاند لها يف واشــــــــــنطن، وجزء منه موجود داخل 

  اإلدارة ذاتها.
ينبغي لنا أالّ نؤخذ بالرغبة الفلســـــــــــطينية يف تطبيق خريطة الطريق. فهذه الرغبة 
بحاجة إىل قوة تدعمها، وبحاجة إىل شريك إسرائيلي راغب أيضاً يف التطبيق، وبحاجة 

ة أميركية معنية بإنهاء الصــــــــــراع، حتى لو أدى بها ذلك إىل مواجهة إســــــــــرائيل. إىل إدار
هــذه العوامــل جميعهــا غير متوفرة على اإلطالق. لــذلــك لن توصـــــــــــلنــا هــذه اخلريطــة إىل 
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التســـوية الســـياســـية املنشـــودة فلســـطينياً، وإنما ســـتســـتنزفنا يف عملية تفاوضـــية عقيمة 
  لفترة أرجو أالّ تكون طويلة.

كون صــــــريحين ونصــــــدق أنفســــــنا القول، ويكفينا عدم اعتراف باخلطأ إذا يجب أن ن
ما اقترفناه. فعدا أن االعتراف باخلطأ فضـــــــــــيلة، فإن هذا االعتراف أســــــــــــاســـــــــــي لعملية 
التقويم. لكننا فلســـــطينياً قلما أدخلنا أنفســـــنا يف عملية تقويم جدية، ولذلك فإننا دائماً 

نســبياً قال كثيرون إن أســاليب النضــال ليســت نخســر معاركنا ومواقفنا. منذ مدة طويلة 
مقدســــة، وعلينا مراجعة الذات يف هذه األســــاليب، وخصــــوصــــاً أن بعضــــها قد يضــــر بنا 
أكثر مما يفيدنا. لكن كان هناك صـــــيحات عالية تقول إن املقاومة املســـــلحة والعمليات 

ن، ىل أن نعلالتفجيرية مقدسة، وال يجوز حتى احلديث عنها. أين أوصلنا ذلك؟ أوصلنا إ
مضـــــــــــطرين، هـــدنـــة من طرف واحـــد، ومن دون أن تتم تلبيـــة أي شـــــــــــرط من شـــــــــــروطنـــا 
الفلســـــــــطينية. ملاذا تم ذلك؟ ألن موازين القوى اختلت أكثر مما كانت خمتلة أصـــــــــالً بعد 
احلرب ضـــــــــــــــد العراق، وأصـــــــــــبح هنــــاك إمالءات أميركيــــة تمــــارس على جميع اجلهــــات 

ة سواء بسواء، بشكل مباشر، وبأشكال مستترة الفلسطينية، السلطة والفصائل املعارض
من خالل وســـــــطاء ووكالء. وكما الســـــــلطة، مل جتد الفصـــــــائل املعارضـــــــة، على الرغم من 
الشـــــــــــعارات الطنانة، بداً من االعتراف بالواقع ومن أن تقبل بالهدنة التي أعتقد أنها لو 

هى اضـــة، ملا انتجاءت مســـبقاً، ونتيجة مراجعة فلســـطينية ذاتية لتصـــويب مســـار االنتف
  احلال بنا إىل هذا املآل.

. ثمة أســـــباب فلســـــطينية ذاتية  كما أن للمقاومة ســـــياقاً فإن لتوقفها ســـــياقاً أيضـــــاً
دفعت يف اجتاه التوصــــــــــــل إىل إيقاف أعمال املقاومة (الهدنة)، وثمة أيضــــــــــــاً أســـــــــــباب 

. علينا االنتباه إىل أن إســـــرائيل حصـــــلت عل ن ى الثمموضـــــوعية كما أشـــــرت إىل ذلك آنفاً
مقدماً عندما اســـــتطاعت أن ترغم اجلانب الفلســـــطيني على إيقاف املقاومة الفلســـــطينية 

أيضاً،  1967ويف األراضي الفلسطينية احملتلة سنة  1948بشكل شامل، داخل مناطق 
  ومن دون أن تضطر إىل دفع أية استحقاقات فعلية وذات مضمون من خريطة الطريق.

هل اجلانب الفلســــــــطيني املنهك من جميع النواحي الســــــــؤال الذي يطرح نفســــــــه هو: 
قادر على العودة االنســيابية إىل مقاومة االحتالل، وخصــوصــاً شــن عمليات داخل اخلط 
األخضـــر، بمجرد انتهاء الفترة املعلنة للهدنة؟ علينا االنتباه إىل أن الضـــغوط اخلارجية 
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ف أجل الهدنة. يضــــاســــتســــتمر وتتصــــاعد على كل األطراف الفلســــطينية مطالبة بتمديد 
إىل ذلــك أن الســـــــــــلطــة الفلســـــــــــطينيــة، ممثلــة بــاحلكومــة اجلــديــدة، معنيــة ألســـــــــــبــاب كثيرة 
باســــــــتمرار الهدنة واســــــــتقرار التهدئة. ويجب أالّ يغيب عن البال أن قطاعات فلســــــــطينية 
واســعة تريد التقاط أنفاســها، وترغب يف اســتمرار توقف أعمال املقاومة. إذاً، هناك عدة 

ط يف اجتاه استمرار الهدنة، ويبقى السؤال: إىل متى تستطيع هذه الهدنة أن عوامل تضغ
تســـــــــــتمر يف حالة عدم التزام اجلانب اإلســـــــــــرائيلي خريطة الطريق، ومواصـــــــــــلته فرض 

  شروطه على اجلانب الفلسطيني؟
كي ال نضــــــــحك على أنفســــــــنا، علينا االعتراف بعدم وجود اســــــــتراتيجيا فلســــــــطينية 

عادة ترتيب األوضـــــاع الفلســـــطينية خالل فترة الهدنة. كل طرف موحدة ومتفق عليها إل
. طبعاً الشعارات كثيرة، لكن الفعل "يغني على لياله"من األطراف الفلسطينية، كالعادة، 

يف هذا اجملال قليل. بالتأكيد يجب التوصــــــــــل إىل اســــــــــتراتيجيا واحدة وواضــــــــــحة حتكم 
بوجود إمكان للتوصــــــــــــل إىل ذلك. الفعل الفلســـــــــــطيني، لكن ال يوجد حتى اآلن ما ينبئ 

فــاآلليــات غير موجودة، بــل بــالعكس، ال تزال جميع اآلليــات القــديمــة هي املســـــــــــتخــدمــة؛ 
وهي آليات ال يمكن أن توصــــــل إىل نمط جديد يف العمل الســــــياســــــي الفلســــــطيني. أود يف 
هذا اجملال أن أشــير إىل أن نكبة فلســطين املســتمرة هي يف نخبتها التي مل تســتطع، عبر 
العقود، أن تستوعب الضرورات الوطنية العامة (مع أن احلديث الشعاراتي عن ذلك كثير 
ودائم)، وغلبت دائماً املصـــــالح الفئوية والشـــــخصـــــية، األمر الذي أدى إىل تشـــــرذم العمل 
الوطني وعدم بلوغه الهدف. إن تغيير الوضـــــــــــع يحتاج إىل رؤية جديدة وتطبيق جديد، 

ن هي ذاتها مبعث هذه الرؤية اجلديدة والتطبيق اجلديد. وال يمكن لنخبة فشـــــــــلت أن تكو
باختصار: ثمة ضرورة النبعاث نخبة فلسطينية جديدة، وإىل أن تظهر سنبقى ندور يف 

  احللقة املفرغة.
بصـــــــــــفتي األمين العــام للجنــة االنتخــابــات املركزيــة الفلســـــــــــطينيــة ال أريــد أن أقحم 

، إذ يجب أن أحافظ على احلياد يف هذه نفسي يف اجملال السياسي احمليط باالنتخابات
املســــــألة. أســــــتطيع القول فقط إن اللجنة تقوم باالســــــتعدادات إلجراء االنتخابات العامة 
عندما يتاح إجراؤها، وإن هناك كثيراً من الصعوبات التي يجب تخطيها قبل أن تصبح 

  االنتخابات ممكنة.
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العملية الســــياســــية الدائرة يف أمّا بالنســــبة إىل موضــــوع التدخل العربي احلايل يف 
املنطقة فيجب أيضـــــاً أن نكون صـــــريحين وواضـــــحين: النظم العربية من دون اســـــتثناء، 
لكن مع تفاوتات، تقوم بعملية ممارســـــــــة الضـــــــــغط على اجلانب الفلســـــــــطيني للقبول بما 
 تريده اإلدارة األميركية. بالتأكيد الوضــــع العربي املنهار تفاقم بعد احلرب على العراق،
وأصـــبح كل نظام عربي يريد حتقيق الرضـــى األميركي. لذلك انهالت وســـتنهال املطالب 
العربية على اجلانب الفلســطيني كي يوائم نفســه مع املتطلبات األميركية. وبالتأكيد لن 
يتم العكس، أي أن تمـــارس هـــذه النظم أيـــة ضـــــــــــغوط على اإلدارة األميركيـــة كي تعـــدّل 

ائيل والداعمة لها. وباختصــــــــار: إن التدخل العربي حاليًا مواقفها العلنية املؤيدة إلســــــــر
تدخل ســـــــــــلبي وليس تدخالً إيجابياً؛ بمعنى أنه تدخل على اجلانب الفلســـــــــــطيني ال معه. 
وما يؤرق البال أن الوضع السيئ هذا غير مرشح للتغير والتبدل يف املدى املنظور على 

  اإلطالق.
  2003أواسط تموز/يوليو 
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