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  :٩٦هبَّة أيلول 
  الفلسطينيةأفق جديد أمام القيادة 

  مصطفى البرغوثي
يف  الفلســـطينيةإن أفضـــل عبـــارة تمثـــل املـــزاج العـــام يف فلســـطين بعـــد االنتخابـــات 

علـى الـرغم مـن التحفظـات ف ".مزاج ما بعد النشـوة"يناير املاضي هي أنه /كانون الثاين
 التحريــــــر منظمــــــةو إســــــرائيلالكثيــــــرة جتــــــاه االتفاقــــــات التــــــي تــــــم الوصــــــول إليهــــــا بــــــين 

 فـــإن أنهـــا اتفاقـــات غيـــر عادلـــة، الفلســـطيني، والتـــي يراهـــا جـــزء مـــن الشـــعب الفلســـطينية
عالية، كما هو واضح من ارتفـاع نسـبة النـاخبين، إذ كانت التوقعات من مسيرة السالم 

، الفلســـطينيةمـــن املـــدن  اإلســـرائيليةإن هـــذه التوقعـــات بلغـــت أوجهـــا مـــع خـــروج القـــوات 
ون انـدفاعاً يف الفلسـطينيفقد أبـدى . التي أُجريت بعد ذلك بوقت قصير االنتخاباتومع 

ومــا تعلمــوه منهــا، فقــد  وبعكــس مــا تمليــه جتــاربهم املاضــية. املشــاركة يف هــذه العمليــة
سـتؤدي إىل  االنتخابـاتتملكتهم الرغبـة يف أن يثقـوا بأننـا دخلنـا مرحلـة جديـدة، وبـأن 

إقامــة بنيــة مســتقلة، واجمللــس سيشــكل منبــراً للتعبيــر الــديمقراطي عــن خمتلــف وجهــات 
ستمهد الطريق لتحسـين الوضـع  االنتخاباتلقد تملكتهم الرغبة يف أن يثقوا بأن . النظر

  .قتصادي والعودة إىل احلياة الطبيعيةاال
وبعــــد عــــدة أســــابيع، أخلــــت النشــــوة املكــــان ليحــــل حملهــــا شــــعور عميــــق باإلحبــــاط 

وجـــاءت املفاجـــأة الثانيـــة بوصـــول . واالســـتالب ةبالغربـــواخلـــذالن والتشـــاؤم، بـــل حتـــى 
الليكــــود إىل الســــلطة لتكــــرس هــــذه املشــــاعر الســــلبية، ولتُظهــــر مــــدى عمــــق األزمــــة التــــي 

  .تعانيها قضية السالم يف الشرق األوسط

  اإلغالق
إن أهــــم العوامـــــل التـــــي ولّـــــدت هـــــذا التغيــــر يف املوقـــــف هـــــو اإلغـــــالق الـــــذي فرضـــــته 

، بعــد العمليــات االنتحاريــة األربــع التــي الفلســطينيةنــاطق علــى امل اإلســرائيليةالســلطات 
ياً يف أواخــــــــر إســــــــرائيلوأودت بحيــــــــاة أكثــــــــر مــــــــن خمســــــــين " حمــــــــاس"نفــــــــذتها حركــــــــة 

األكيـــدة " حمـــاس"ومـــن غيـــر املمكـــن معرفـــة دوافـــع . مـــارس/فبرايـــر وأوائـــل آذار/شـــباط
باغتيالهـــا  ئيلإســـراإن مـــن املمكـــن جـــداً أن  التـــي تقـــف وراء قيامهـــا بهـــذه العمليـــات، إالّ

ينــــاير دفعــــت احلركــــة إىل تعليــــق الهدنــــة التــــي /يحيــــى عيــــاش يف بدايــــة كــــانون الثــــاين

                                                            
   كان يف السابق عضواً يف . الفلسطينيةطبيب يف القدس، ورئيس احتاد جلان اإلغاثة الطبية

 .إىل مفاوضات مدريد الفلسطينيالوفد 
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التزمتهـــا مــــن طــــرف واحــــد خــــالل األشــــهر الســـتة الســــابقة لالغتيــــال، بمــــا يف ذلــــك فتــــرة 
  .التي كانت احلركة تعارضها االنتخابات

ع املمارسـات لقد كان اإلغالق مـن نـوع جديـد مل يسـبق لـه مثيـل، وخمتلفـاً عـن جميـ
إذ بــدالً مــن االكتفــاء . خــالل ثمانيــة وعشــرين عامــاً مــن االحــتالل إســرائيلالتــي طبقتهــا 

والقـــــدس، قامـــــت الســـــلطات  إســـــرائيلبـــــإغالق معـــــابر الضـــــفة الغربيـــــة وقطـــــاع غـــــزة إىل 
موقعــاً ســكنياً يف الضــفة الغربيــة؛ األمــر الــذي قطــع  ٤٨٦بفــرض طــوق علــى  اإلســرائيلية

مـارس، وزعــت /ففـي أوائــل آذار. اقـع وعزلهــا عـن العـامل اخلــارجيالصـالت بـين هــذه املو
مـن اخلـروج "يف أنحاء الضفة الغربية منشوراً يمنع املـواطنين كافـة  اإلسرائيليةالقوات 

قـــوات اجلـــيش "، ويتوعـــد بـــأن "مـــن كـــل القـــرى واملـــدن ســـواء ركوبـــاً أو ســـيراً علـــى األقـــدام
إن مثــل ." كــل مــن ينتهــك هــذا اإلغــالق ســتعمل بــال رحمــة أو تســاهل ملعاقبــة اإلســرائيلي

هــــذا الوضــــع مل يحــــدث مــــن قبــــل؛ فســــكان رام اللــــه مل يتمكنــــوا مــــن الــــذهاب إىل منطقــــة 
نــابلس، ومل يســتطع أحــد االنتقــال مــن طــولكرم إىل قلقيليــة اجملــاورة، ومل يــتمكن ســكان 
القـــرى يف منطقـــة جنـــين مـــن الوصـــول إىل املستشـــفيات يف املدينـــة، وبـــات كـــل شـــخص 

 عــــن إصــــدار أي اإلســــرائيليةوتوقفــــت الســــلطات . اً فعــــالً بحــــدود جمتمعــــه الصــــغيرمقيــــد
تصاريح مرور، وشملت القيود أول مرة حركة الكوادر الطبية التي مل يسمح لها بالتنقـل 

وحتـــى املرضـــى . بـــين املنـــاطق للوصـــول إىل العيـــادات واملستشـــفيات التـــي تعمـــل فيهـــا
عاجلــة تعــذر علــيهم االنتقــال إىل خــارج حــدود حاجــة إىل معاجلــة طبيــة يف الــذين كــانوا 

وقد علّق البعض بالقول إن اجلميـع كـانوا خـالل أعـوام االحـتالل الكامـل . مدنهم وقراهم
  .والصريح يف سجن واحد، أمّا اآلن، فقد جرى تقسيم السكان بين سجون منفصلة

ين يف يالفلســـطينلقـــد كانـــت آثـــار الطـــوق مـــدمرة؛ إذ إنـــه أحـــدث شـــلالً تامـــاً يف حيـــاة 
ألن القيود على احلركة مل تشمل فقط % ٧٨املناطق احملتلة، فارتفعت نسبة البطالة إىل 

وعــــددهم يصــــل إىل ضــــعف مــــا تدعيــــه األرقــــام ( إســــرائيلالعمــــال الــــذين يعملــــون داخــــل 
وأحلـــق . يعملـــون خـــارج قـــراهم ومـــدنهم مَـــن كـــل، بـــل شـــملت أيضـــاً )اإلســـرائيليةالرســـمية 

ق أذى بالغـــاً بالزراعـــة، نظـــراً إىل اعتمـــاد هـــذا القطـــاع بصـــورة خاصـــة علـــى فـــرص والطـــ
كمــا أن اســتيراد املــواد اخلــام توقــف كليــاً، فشُــلَّت احلركــة يف جمــايل العمــران . التصــدير

مشــاريع التنميــة التــي  كــلوتوقــف أيضــاً إدخــال املــواد التموينيــة، وتعطلــت . والصــناعة
يل بالتنقـل بجـوازات ومل يسـمح حتـى ملسـؤويل البنـك الـدبـل . يرعاها املمولون الدوليون

ويف قطـــاع الصـــحة، تـــويف ســـتة عشـــر شخصـــاً علـــى األقـــل . ســفرهم األجنبيـــة بـــين القـــرى
ومل يكــن مــن املمكــن الســير بالعمليــات . ألنهــم مل يتمكنــوا مــن الوصــول إىل املستشــفيات

ن إىل عمليـات غسـل كمـا أن األشـخاص احملتـاجي. اجلراحية بحسب املواعيد املقررة لهـا
الكلى أو إىل العالج الكيمياوي أو سواه من العالجات الطبية الطارئة أصـبحوا يف حالـة 

وتعطلت احلملة الشعبية للتطعيم ضد شلل األطفال، وحدث نقص حاد يف املواد . حرجة
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وبصــورة عامــة، قُــدرت التكلفــة اليوميــة لإلغــالق . الصــيدالنية واللــوازم الطبيــة األُخــرى
  .أكثر من أموال الدعم التي تقدمها األطراف الدولية املانحة بثالثة أضعاف بأنها

بيـــد أنـــه قـــد يكـــون أهـــم مـــا جنـــم عـــن فتـــرة اإلغـــالق احلـــاد هـــذه أنهـــا كشـــفت طبيعـــة 
ين، والتــــي تتصــــف بســــطوة اجلانــــب اإلســــرائيليين والفلســــطينياالتفاقــــات القائمــــة بــــين 

ع، يمكـــــن للمـــــرء أن يفهـــــم مغـــــزى ويف الواقـــــ. الفلســـــطينيوضـــــعف اجلانـــــب  اإلســـــرائيلي
بـــــالرجوع إىل خريطـــــة االتفـــــاق االنتقـــــايل ليجـــــد البقـــــع البنيـــــة  اإلســـــرائيليةاإلجـــــراءات 

، والبقـــــع الصـــــفر )مـــــن الضـــــفة الغربيـــــة% ٦.٥( الفلســـــطينيةحتـــــت الســـــيطرة ) أ(للمنطقـــــة 
ية إســرائيل، لكــن حتــت ســيطرة عســكرية الفلســطينيةيف ظــل الســلطة املدنيــة ) ب(للمنطقــة 

%). ٧٠( اإلســرائيليحتــت االحــتالل ) ج(، والبقعــة البيضــاء الكبيــرة يف املنطقــة %)٢٣.٥(
  .بعضها عن بعض) ب(و) أ(البقع يف منطقتي  كلوقد تم خالل فترة اإلغالق عزل 

لقـــد كـــان اإلغـــالق شـــديداً للغايـــة، وكـــان يفـــوق يف شـــدته جميـــع ممارســـات اإلغـــالق 
يف أي وقـــــت ســـــابق، وربمـــــا تنـــــافى مـــــع احلجـــــة  اإلســـــرائيليةالتـــــي فرضـــــتها الســـــلطات 

جوهريـــان لعـــزل ويف الواقـــع، هنـــاك ســـببان ". األســـباب األمنيـــة: "املعهـــودة اإلســـرائيلية
 ٢ - أولهما اختبار اتفاق أوسلو: بهذا الشكل غير املعهود الفلسطينيةاملناطق السكانية 

هــو الــذي صــمم  لياإلســرائيعســكرياً علــى أرض الواقــع؛ فلــيس ســراً أن اجلهــاز العســكري 
وقـد . وقـام برسـم حـدود مناطقهـا الـثالث وفـق خطـة عسـكرية حمـددة ٢ - خريطة أوسلو

مثـــــل اإلغـــــالق مـــــن الناحيـــــة العســـــكرية أول فرصـــــة للتأكـــــد مـــــن مـــــدى فاعليـــــة احلـــــدود 
والطــرق االلتفافيــة اخملططــة لتقســيم الضــفة الغربيــة إىل ) ب(و) أ(املرســومة للمنطقتــين 

يف لقاءاتهــا مــع  الفلســطينية، وكــذلك الشخصــيات الفلســطينيةوقامــت الصــحافة . أجــزاء
ين اإلســرائيليين، بطــرح هــذا التفســير لســبب اإلغــالق علــى نحــو مفتــوح، بيــد أن اإلســرائيلي

ســبتمبر ليؤكــد /أيلــول ٢٥وجــاء اإلغــالق الثــاين بعــد هبّــة يــوم القــدس يف . مل يــذكروه قــط
  .قبل كل شيء اإلسرائيلية صُمم ليخدم األغراض العسكرية ٢ - أن اتفاق أوسلو

ال تزال تسيطر على  إسرائيلبأن  اإلسرائيليأمّا السبب اآلخر، فكان إقناع اجلمهور 
الضــفة الغربيــة ســيطرة كاملــة حتــى يف ظــل اتفــاق أوســلو، وال يــزال يف وســعها أن تعــزل 

ويف الواقـع، أظهـر اإلغـالق ومـا . كليـاً الفلسـطينيةكل موقع عـن اآلخـر بمـا يشـل املنـاطق 
يملـــك ســـيطرة مطلقـــة علـــى  اإلســـرائيليرافقـــه مـــن أنشـــطة عســـكرية بوضـــوح أن اجلـــيش 

فــــــالقوات . مــــــن مســــــاحة الضــــــفة الغربيــــــة% ٩٣.٥اللتــــــين تمــــــثالن ) ج(و) ب(املنطقتــــــين 
تستطيع دخول هاتين املنطقتين وقت تشـاء، وتنفيـذ عمليـات اعتقـال سـاعة  اإلسرائيلية

شــــخص يف  ٤٠٠مــــارس املاضــــي عنــــدما اعتقلــــت نحــــو /آذار ٢٩، كمــــا حــــدث يف تريــــد
، التـي مـن املفتـرض )أ(ين اختراق قلب املنطقة اإلسرائيليبل يف إمكان . جامعة بيرزيت

إن ذلــك . كاملــة، وذلــك مــا ظهــر عنــد اغتيــالهم يحيــى عيــاش فلســطينيةأنهــا حتــت ســيطرة 
الحـــتالل يجـــري تكريســـه بأشـــكال كلـــه يوضـــح أن مـــا نتحـــدث عنـــه يف األســـاس هـــو أن ا
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  .جديدة
ين وسـيطرتهم، كمـا أنـه اإلسـرائيليلقد أظهر اإلغالق أن االتفـاق مل ينـتقص مـن قـوة 

أظهــــر علــــى نحــــو أوضــــح مــــن أي وقــــت مضــــى القيــــود الشــــديدة املفروضــــة علــــى الســــلطة 
دور هـــذه الســـلطة؛ فقـــد أُملـــي علـــى مـــن خاللـــه  إســـرائيلواملنظـــور الـــذي تـــرى  الفلســـطينية

باجتياح القرى  اإلسرائيليالتنحي جانباً خالل قيام اجليش  الفلسطينيةرجال الشرطة 
، وإجــراء فلســطينيةأنهــا حتــت ســيطرة  الفلســطينية، التــي تــدعي الســلطة )ب(يف املنطقــة 

وكـان مثـل ". حمـاس"اعتقاالت انتقائية يف غالبها ألشـخاص متهمـين بصـلتهم بحركـة 
 الفلســــطينيةهــــذا األمــــر قــــد حــــدث مــــرة واحــــدة يف الســــابق يف قباطيــــة، وكــــررت الســــلطة 

جامعــة  الفلســطينيةكمــا أن دخــول القــوات . التأكيــد آنــذاك أن ذلــك كــان حالــة اســتثنائية
. الفلســـطينيةلتحســـين صـــورة الســـلطة  اًالنجـــاح وإجـــراء االعتقـــاالت فيهـــا مل يفعـــال كثيـــر

ك حجم الضـغوط الهائلـة التـي تمـارَس علـى السـلطة يدر الفلسطينيويف حين أن الشعب 
، فإنـه ال يمكــن أن فلســطينيةأعمـال عسـكرية  لتقـوم بضــمان األمـن ومنــع أي الفلسـطينية

ـــجيقبــل  املعركــة ضــد "انتهــاك حقــوق اإلنســان يف هــذه نحــو  الفلســطينيةر الســلطة بــأن تُ
  ".اإلرهاب

واجلــدير بالــذكر هنــا أن أيــاً مــن هــذه اإلجــراءات مل يكــن يتعــارض مــع االتفــاق، لكــن 
جـاء مـن حتولـه مـن املعرفـة النظريـة بـاألمر إىل  الفلسـطينيوقْع ذلك على مزاج الشـارع 
إن هنــاك فارقــاً واضــحاً بــين معرفتــك بوجــود خطــر حمتمــل . رؤيتــه األمــر واقعــاً ملموســاً

  .، وهذا ما جرى خالل فترة اإلغالقوحدوث هذا اخلطر أمام ناظريك

  الفلسطينياالستقطاب يف الشارع 
مـــارس، لكـــن /تـــم رفـــع القيـــود املفروضـــة علـــى التنقـــل بـــين املنـــاطق يف أواســـط آذار

املعتـادة ظلـت مفروضـة علـى الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة  اإلسـرائيليةإجراءات التطويق 
تســـتمر املعانـــاة الشـــديدة لســـكان و. والقـــدس إســـرائيلللعـــزل بينهمـــا ولعزلهمـــا معـــاً عـــن 

" حمــــاس"وقـــد تواصــــل الضــــغط علـــى حركــــة . الضـــفة والقطــــاع مــــع اســـتمرار هــــذا الطــــوق
كـي تغلـق مراكـز  الفلسـطينيةبإجراء اعتقاالت انتقائية وممارسـة الضـغوط علـى السـلطة 

االجتمـــاعي، بمـــا يف ذلـــك ريـــاض األطفـــال ومراكـــز الرعايـــة النهاريـــة، " حمـــاس"نشـــاط 
يف إقناع العديدين، وال سيما يف واشنطن، باألكذوبـة القائلـة  إسرائيلحت وجن. وغيرها

وإن معارضتهم للمسيرة السلمية قائمة على أساس  ،إن اإلسالميين إرهابيون مضللون
إن . أيـديولوجي حمـض وغيـر قابلـة للتغييـر، ولـذلك فـإن احلـل الوحيـد هـو القضـاء علــيهم

أعمـال اإلسـالميين ربمـا يكـون مرجعـه األوضـاع مثل هذه النظرة ال يقـر بـأن الـدافع إىل 
االجتماعية واالقتصادية والسياسية، وبأن احلل الدائم الوحيد هو ذلك الـذي يقـوم علـى 

  .ين كجيران ال كحاكم وحمكومالفلسطينيين واإلسرائيليأساس التعامل بين 
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حتمـــــل تـــــأثيراً جـــــدياً يف " حمـــــاس"إن إجـــــراءات القمـــــع التـــــي تمـــــارس ضـــــد حركـــــة 
خــالل األعــوام  الفلســطينية؛ إذ إن سياســات الســلطة الفلســطينيمقراطيــة يف الشــارع الدي

القليلة املاضية عملت على تهميش قوى اجملتمع املدين، التي كان من املمكن أن تشكل 
فمنذ أن حول املمولون اخلارجيون الدعم من املنظمـات . ثقالً موازناً للحركة اإلسالمية

، انخفضــــت بصــــورة حــــادة خــــدمات املنظمــــات الفلســــطينيةغيــــر احلكوميــــة إىل الســــلطة 
وقـد أدى ذلـك . املدنية التي كانت تقوم بدور حاسـم يف تخفيـف أعبـاء السـكان املعيشـية

على املستوى الشعبي علـى " حماس"إىل تقوية شبكة اخلدمات االجتماعية التي تديرها 
% ٦٠املثال، أغلقت حساب اجلهات املدنية املنافسة لها؛ ففي قطاع الصحة على سبيل 

وينســحب هــذا الوضــع أيضــاً علــى التعلــيم . مــن عيــادات املنظمــات املدنيــة غيــر احلكوميــة
إن عدم وجـود جمتمـع مـدين ديمقراطـي قـادر علـى القيـام بـدور قـوة . والقطاعات األُخرى

عرضة ملزيد من الضغوط كـي تقـوم بانتهـاك حقـوق  الفلسطينيةوسيطة سيبقي السلطة 
 ذلـــك إجـــراء اعتقـــاالت وحماكمـــات انتقائيـــة، مـــع مـــا يحملـــه ذلـــك مـــن اإلنســـان، بمـــا يف

البنـــاء الـــديمقراطي ومنـــع قيـــام عالقـــات طبيعيـــة بـــين الســـلطة وأبنـــاء  فخمـــاطرة بنســـ
  .الشعب

أمــراً " حمــاس"وحركــة  الفلســطينيةوثمــة ســبب آخــر يجعــل االســتقطاب بــين الســلطة 
بــه مــن إحبــاط وتشــاؤم، ال تــزال ، وعلــى الــرغم ممــا حتــس "األغلبيــة الصــامتة"إن . خطــراً

ين حساسية خاصـة ضـد انتهـاك لفلسطينيإن ل تواصل بقدر كبير دعم مسيرة السالم، إالّ
املبـــادئ األساســـية للديمقراطيـــة وانتهـــاك حقـــوق اإلنســـان مـــن النـــوع الـــذي ارتكـــب ضـــد 

وعـــالوة علـــى ذلـــك، فعلـــى الـــرغم مـــن وجـــود غضـــب عـــارم وتخـــوف مـــن ". حمـــاس"حركـــة 
 وقـــت التفجيـــر االنتحـــاري األول، وبعـــد مضـــي أســـبوع علـــى اإلغـــالق يف" حمـــاس"حركـــة 

، بـــدأ الســـكان يبـــدلون رأيهـــم إســـرائيلوتكشـــف طبيعـــة العقوبـــة اجلماعيـــة التـــي مارســـتها 
 انتخابـاتولعـل نتـائج . تأييـدها ربمـابـل إىل ، "حمـاس"ويميلـون أكثـر إىل التعـاطف مـع 

هـذا التغييـر يف  إىلمؤشـراً مهمـاً  مـايو تعتبـر/جملس الطلبة يف جامعة بيرزيـت يف أيـار
عتبــــر أهــــم لطلبــــة يف جامعــــة بيرزيــــت يُافمجلــــس . املوقــــف وعلــــى خيبــــة األمــــل الشــــاملة

فــازت " حمــاس"إن  إالّ". فــتح"منظمــة طالبيــة يف البلــد، ويمثــل عــادة معقــالً قويــاً حلركــة 
مـــن األصـــوات، أي فـــازت بثالثـــة وعشـــرين مقعـــداً مـــن جممـــوع واحـــد وخمســـين % ٤٥ بــــ

ويقــال إن كثيــرين مــن طــالب حركــة . بســبعة عشــر مقعــداً فقــط" فــتح"عــداً، بينمــا فــازت مق
  .تعبيراً عن خيبة أملهم" حماس" صوّتوا لـ" فتح"

إىل هــــذه العوامــــل، فحتــــى أولئــــك الــــذين حــــافظوا يف األســــاس علــــى تأييــــدهم  اًنظــــر
حمايـداً؛ أي أن  للمسيرة السلمية مل يشعروا بأنهم معنيون بهذه املواجهة، ولزموا موقفـاً

املواجهــة يف حــد ذاتهــا تقــود إىل تضــييق القاعــدة الشــعبية املؤيــدة ملســيرة الســالم، مــع 
وسيصـبح هـذا التوجـه أشـد إذا اسـتمرت . شعور مزيد ومزيد من النـاس بـأنهم مسـتبعَدون
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  .املنتخب الفلسطينياخملاوف من تهميش دور اجمللس 

  الفلسطينياجمللس 
ينـاير املاضـي، وال /كـانون الثـاين انتخاباتأياً تكن التحفظات جتاه طريقة إجراء 

ســيما جتــاه التجــاوزات اجلديــة التــي تلــت التصــويت، بمــا يف ذلــك التالعــب بالنتــائج يف 
بعــــض املنــــاطق، يظــــل هنــــاك أمــــل عــــام بــــأن يتحــــول اجمللــــس إىل أداة مهمــــة للمشــــاركة 

وأكثــر  الفلســطينيثــر تمثــيالً لقطاعــات الشــعب وبمقــدار مــا يكــون اجمللــس أك. السياســية
ذاتهـا؛  الفلسـطينيةتعبيراً عن التعدديـة، يكـون ذلـك مـن األفضـل للجميـع، ومـنهم السـلطة 

إذ إن املغــــاالة يف احتكــــار الســــلطة ســــتقود حتمــــاً إىل االنعــــزال وضــــعف قاعــــدة التأييــــد 
  .الشعبي

كجهـاز منتخـب يمكـن أن دور اجمللـس  إىللكن ظهرت منذ البداية مؤشرات واضـحة 
أن يتعـــــرض للتهمـــــيش والتقلـــــيص مـــــن خـــــالل اخللـــــط وااللتبـــــاس يف املســـــؤوليات بـــــين 

على األقل % ٨٠إن اتفاق أوسلو ينص على أن يكون . الفلسطينيةخمتلف أجهزة السلطة 
مــــــن أعضــــــاء اجمللــــــس ) جملــــــس الــــــوزراء( الفلســــــطينيةمــــــن اجلهــــــاز التنفيــــــذي للســــــلطة 

أقــل مــن ثلثــي أعضــاء اجلهــاز التنفيــذي الســتة والعشــرين  غيــر أن. املنتخبــين الفلســطيني
وعلـــى الـــرغم مـــن وضـــوح االتفاقـــات . الـــذين عُينـــوا أخيـــراً هـــم مـــن األعضـــاء املنتخبـــين

إىل أن  ونيشــير الفلســطينيةن يف الســلطة ياملســؤولفــإن وصــراحتها بشــأن هــذه النقطــة، 
يف اللجنــة التنفيذيــة  هــذا األمــر ال ينطبــق علــى أعضــاء جملــس الــوزراء، الــذين هــم أعضــاء

يـنص علـى أن  الفلسـطينيويف حين أن القانون االنتخابي . التحرير الفلسطينية نظمةمل
األعضـــــاء الثمانيـــــة والثمـــــانين للمجلـــــس املنتخـــــب يصـــــبحون تلقائيـــــاً أعضـــــاء يف  كـــــل

، فقــد تــم تعيــين ثمانيــة وتســعين عضــواً إضــافياً .)ف.ت.م( الفلســطينياجمللــس الــوطني 
فصــح عنهــا بنــاء علــى معــايير مل يُ الفلســطينيتلــة يف اجمللــس الــوطني مــن املنــاطق احمل

 اًحـدث مزيـدإن مثـل هـذه اإلجـراءات يـؤدي إىل تقلـيص ثقـل اجمللـس املنتخـب، كمـا يُ. قط
. مـن تقلــيص دور اجمللــس نتيجـة تشــكيل أجهــزة موازيــة تخضـع لســلطة الــرئيس مباشــرة

فخضوع مثل هذه األجهزة للمساءلة غير واضح، ومن املمكن أنها موجودة كلياً خـارج 
لقد كان أحد هذه األجهزة، وهو اجلهـاز املسـؤول عـن الشـؤون . البنية االعتيادية للسلطة

، يف حين أن الثـاين، وهـو جلنـة مسـؤولة عـن املفاوضـات تاالنتخابااألمنية، قائماً قبل 
 الفلســـطينيين، أقــيم رســـمياً نتيجـــة قــرار اتخـــذ يف دورة اجمللــس الـــوطني اإلســـرائيليمــع 

ويتواصل احلديث عن إنشـاء جهـاز مماثـل . ١٩٩٦أبريل /قدت يف غزة يف نيسانالتي عُ
ة، لكـن مل يجـر حتـى اآلن ثالث للتعامل مع الشؤون االقتصادية واالجتماعية واإلعالميـ

إن مــا يعنينــا هنــا هــو أن عــدداً مــن اجملــاالت الكبيــرة . اتخــاذ أي خطــوات بصــدد تشــكيله
خـارج نطـاق سـلطة اجمللـس يبـدو  الفلسـطينيذات األهمية احلاسمة بالنسـبة إىل الشـعب 
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  .املنتخب
إحــــدى وعشــــرين دورة، كانــــت الــــدورتان  االنتخابــــاتلقــــد عقــــد اجمللــــس منــــذ إجــــراء 

وىل والثانية منها يف غزة، والدورات األُخرى يف رام الله ورفح وبيت حلم وغزة علـى األُ
وقـــد طغــت علـــى مناقشــات تلـــك الــدورات بصـــورة بــارزة الشـــؤون اإلجرائيـــة، وال . التــوايل

ومــن هــذه . يــزال عــدد كبيــر مــن القضــايا احليويــة عالقــاً، ســواء علــى نحــو كلــي أو جزئــي
عقــد مــن دون وجــود الســلطة التنفيذيــة؟ ومــاذا ســتكون هــل يمكــن للمجلــس أن يُ: القضــايا

صــــالحيات اجمللــــس الفعليــــة مــــن ناحيــــة الســــلطة التشــــريعية؟ وهــــل ستخضــــع الــــوزارات 
للمســاءلة أمــام اجمللــس؟ ويقــف اجمللــس عــاجزاً إزاء بعــض  الفلســطينيةوأجهــزة الســلطة 

اإلفراج عــــن الظــــواهر، مثــــل عــــدم قيــــام الســــلطة التنفيذيــــة بتنفيــــذ القــــرارات القضــــائية بــــ
  .الفلسطينيةمعتقلين يف السجون 

ومـــع أن الـــرئيس عرفـــات حضـــر معظـــم الـــدورات شخصـــياً، فإنـــه مل يُتخـــذ حتـــى اآلن 
وكــــان . قــــرار واضــــح بشــــأن طبيعــــة مشــــاركة الســــلطة التنفيذيــــة يف اجتماعــــات اجمللــــس

أعضــــاء منتخبــــون يف اجمللــــس قــــد اعترضــــوا يف إحــــدى الــــدورات األُوىل علــــى مشــــاركة 
يف دورات اجمللـــس وهـــم ليســـوا التحريـــر الفلســـطينية  نظمـــةللجنـــة التنفيذيـــة ملأعضـــاء ا

وتـــــم التوصـــــل إىل حـــــل وســـــط يســـــتطيع أعضـــــاء اللجنـــــة . أعضـــــاء يف الســـــلطة التنفيذيـــــة
التنفيذيـــة بموجبـــه حضـــور اجتماعـــات اجمللـــس بصـــفة مـــراقبين مـــن دون أن يكـــون لهـــم 

الحيات اجمللـــــس ومل يـــــتم حتقيـــــق تقـــــدم بشـــــأن توضـــــيح قضـــــيتي صـــــ. حـــــق التصـــــويت
  .واملساءلة

، التـــي مل تكـــن عـــادة تبـــدي حرصـــاً خاصـــاً .ف.ت.وإذا أخـــذنا يف االعتبـــار تـــاريخ م
علـى اتبـاع األســس الديمقراطيـة أو حتديــد مبـادئ واضــحة للمرجعيـة، فــإن هنـاك أساســاً 

؛ الفلسـطينيةجملـس الـوزراء يف السـلطة : للتخوف مـن خلـط األدوار بـين خمتلـف األجهـزة
ـــــب؛ اجمللـــــس الـــــوطني  الفلســـــطيني؛ اجمللـــــس التحريـــــر نظمـــــةتنفيذيـــــة ملاللجنـــــة ال املنتخَ

فالعالقـــة البنيويـــة بـــين خمتلـــف هـــذه األجهـــزة غيـــر معلنـــة، واخلطـــوط التـــي . الفلســـطيني
ومـــن الالفـــت للنظـــر أن جملـــس الـــوزراء واللجنـــة التنفيذيـــة . تفصـــل بينهـــا غيـــر واضـــحة

ومــن الواضــح أن اخللــط بــين . ائمــةللمنظمــة صــارا يعقــدان اجتماعــات مشــتركة بصــورة د
صـــــالحيات خمتلـــــف الهيئـــــات، وخصوصـــــاً اخللـــــط بـــــين دور أجهـــــزة كـــــل مـــــن اجمللـــــس 

  .التشريعي واجمللس الوطني، سيؤدي إىل إضعاف دور اجمللسين يف آن واحد
وفضــالً عــن ذلــك، تظــل هنــاك املشــكلة اجلديــة املتعلقــة بعــدم تمتــع أعضــاء اجمللــس 

 ســـرائيلاخلاصـــة بحريـــة التنقـــل، وهـــو مـــا يتـــيح إل ائيليةاإلســـربحصـــانة ضـــد اإلجـــراءات 
ومهمــا . مــنعهم ســاعة تشــاء مــن اللقــاء بمنتخبــيهم، وحضــور االجتماعــات يف حــد ذاتهــا

، فـإن أعضـاء اجمللـس يف نظـر العـامل اخلـارجي االنتخابـاتتكن التجاوزات التـي رافقـت 
املــة تليــق بهــذا منتخبــون مــن الشــعب، ويجــب أن يحظــوا بمع الفلســطينيممثلــون للشــعب 
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  .االعتبار

  الفلسطينية -  اإلسرائيليةاملفاوضات 
وإمكــان تهمــيش اجمللــس املنتخـــب  الفلســطينيإن ملســألة االســتقطاب يف اجملتمــع 

فيهــــا املفاوضــــات مــــع  الفلســــطينيأهميــــة خاصــــة يف هــــذه الفتــــرة، التــــي دخــــل اجلانــــب 
بشــأن الوضــع النهــائي، مواجهــاً حكومــة تعصــب عنصــري وقــومي مثــل حكومــة  إســرائيل

ومن ناحيـة أُخـرى، تتعـاظم يف ظـل . الليكود، التي ترفض حتى تنفيذ االتفاقات السابقة
حكومــة نتنيــاهو أنشــطة التوســع االســتيطاين وتقطيــع أوصــال الضــفة الغربيــة إىل درجــة 

، فلســطينيةتصــفية إمكــان إقامــة دولــة البعيــد هــو  اإلســرائيليةتنــذر بــأن هــدف احلكومــة 
هـــذا يف الوقـــت الـــذي ينبغـــي للشـــعب . يف قطـــاع غـــزة الفلســـطينيةمـــع حماصـــرة الســـلطة 

أن يكـــون متحـــد الصـــفوف أكثـــر مـــن أي وقـــت مضـــى، وأن يجنـــد جهـــوده وراء  الفلســـطيني
  .أهدافه املشتركة

ل ترتيبـات، بـ ،لقد أكد اإلغالق مرة أُخرى أن ما تم إجنازه حتـى اآلن لـيس اتفاقـات
وقـد . بـل إمـالء مـن أحـد الطـرفين علـى اآلخـر ،وأن ما يجري ليس مفاوضات بـين طـرفين

ين ال يحــاولون مســاعدة الســلطة اإلســرائيليدرجــة أن  اإلســرائيليبلغــت صــالفة اجلانــب 
يف حفــــظ مــــاء الوجــــه؛ فبعــــد فــــرض اإلغــــالق مباشــــرة، أعلــــن نــــاطق رســــمي  الفلســــطينية

." نــابلسلشــمعون بيــرس قــرر إلغــاء زيــارة الســيد عرفــات "ي لوســائل اإلعــالم أن إســرائيل
إن رغبــة . عــن إعاقــة زيــارة مماثلــة لــرام اللــهومل تتــورع حكومــة نتنيــاهو يف وقــت الحــق 

عتبــر خطــرة، ال تُ" وكيــل فرعــي"إىل  الفلســطينيةيف حتويــل الســلطة  اإلســرائيليةالســلطات 
  .ين أيضاًاإلسرائيليين فقط بل بالنسبة إىل الفلسطينيبالنسبة إىل 

إن الغياب الكلي للتكـافؤ، وبالتـايل االفتقـار إىل التفـاوض بـأي معنـى مفهـوم لهـذه 
إذ يبــــدو املوقــــف . الكلمــــة، ينطبقــــان أيضــــاً علــــى تنفيــــذ مــــا تــــم التوصــــل إليــــه حتــــى اآلن

ون بــاحلرف الواحــد كــل نقطــة واردة يف االتفــاق، الفلســطينيمهتمــاً بــأن ينفــذ  اإلســرائيلي
ين أنفسـهم أن يفعلـوا مـا يشـاؤون، وأن يغيـروا قواعـد اللعبـة علـى إلسـرائيليمكـن لبينما ي

علـى أن تملـي مـا تريـد  إسـرائيلوال يبدو هناك أي تغيير يف إصرار . النحو الذي يالئمهم
  .كقوة حمتلة ال أن تتفاوض كشريك على طاولة املفاوضات

لـــين، وفـــق اجلـــدول عـــن إطـــالق الســـجناء واملعتق إســـرائيللقـــد كـــان موضـــوع تـــواين 
الزمنـــي املنصـــوص عليـــه يف االتفـــاق، أحـــد أهـــم املوضـــوعات التـــي طغـــت خـــالل احلملـــة 

. ففي أثناء االعتقـاالت األخيـرة، ضُـم إىل قائمـة املعتقلـين ألفـا معتقـل جديـد. يةاالنتخاب
ون علـــى أن يكـــون لهـــا الفلســـطينيوهنـــاك أيضـــاً قضـــية اخلليـــل، التـــي وافـــق املفاوضـــون 

إعــــــادة نشــــــر قواتهــــــا يف مدينــــــة اخلليــــــل إىل  إســــــرائيلفــــــأوالً، أجّلــــــت  ترتيبــــــات خاصــــــة؛
. اإلســرائيلية االنتخابــاتمــايو، ثــم أعلنــت أن إعــادة االنتشــار ســتؤجَّل إىل مــا بعــد /أيــار
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ومـــن الواضـــح أن هـــذه احلكومـــة . ، واصـــلت حكومـــة الليكـــود املماطلـــةاالنتخابـــاتوبعـــد 
. شـــأن االتفاقـــات املعقـــودة األُخـــرىتصـــر علـــى إعـــادة التفـــاوض بشـــأن مدينـــة اخلليـــل وب

وإىل ذلك احلين، تبقى مدينة اخلليل حتت وطأة االحتالل الكامـل، ويظـل التسـاؤل قائمـاً 
  .عما إذا كانت إعادة االنتشار ستجري أم ال

إن يف اتفــاق أوســلو نصــاً ثالثــاً مل يــتم تنفيــذه، وهــو الــنص املتعلــق بــاملعبر اآلمــن 
ويف الواقــع، تبــدو مســألة العبــور بــين الضــفة والقطــاع . بــين الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة

اليوم أصعب كثيراً مما كانت عليه يف أوج االنتفاضة وخالل أسوأ فترات إغالق فُرضت 
، بمــــن فــــيهم الــــوزراء وأعضــــاء الفلســــطينيةيل الســــلطة فحتــــى كبــــار مســــؤو. قبــــل أوســــلو

وينحصــــر التنقــــل فعــــالً يف عــــدد يقــــل عــــن مئــــة . اجمللــــس، ال يســــتطيعون التنقــــل بحريــــة
والنتيجـة هـي أن الضـفة الغربيـة وقطـاع . شخص من حَمَلة بطاقات الشخصيات املهمة

مة إىل منقســـ الفلســـطينيةغـــزة أصـــبحا يف الواقـــع كيـــانين منفصـــلين، وأصـــبحت الســـلطة 
جهـازين متــوازيين؛ فـوزير الصــحة، علـى ســبيل املثــال، يعمـل يف غــزة، بينمـا يــدير وكيــل 

وينطبــــق األمــــر ذاتــــه علــــى . الغربيــــة الضــــفةالــــوزارة مــــن نــــابلس األنشــــطة الصــــحية يف 
مـــن تـــأثيرات قطـــاع الووباإلضـــافة إىل مـــا للفصـــل بـــين الضـــفة . الـــوزارات كلهـــا تقريبـــاً

. بصـــورة بالغـــة أيضـــاً عمـــل مؤسســـات اجملتمـــع املـــدين اقتصـــادية ســـلبية، فإنـــه يصـــعّب
يف  الفلسـطينيةوعلى سبيل املثال، مل يسـتطع العـاملون يف احتـاد جلـان اإلغاثـة الطبيـة 

  .منذ أكثر من عامقطاع أن يلتقوا زمالءهم يف الالغربية  الضفة
اد ون بعنـالفلسـطينيوأشد ما يُقلق يف عملية الفصل هو مغزاها الفعلـي؛ فلقـد كـافح 

ورفْض . الغربية وقطاع غزة لضفةوالوحدة اجلغرافية ل الفلسطينيلتأكيد وحدة الشعب 
ن تنفيــذ البنــد املتعلــق بــاملعبر اآلمــن يثيــر اخملــاوف مــن أنهــم يســعون حلصــر ياإلســرائيلي

يف قطــــــاع غــــــزة، فارضــــــين علــــــى أرض الواقــــــع مســــــتقبلين  الفلســــــطينيةنفــــــوذ الســــــلطة 
 اإلسـرائيليكمـا أن هـذا املوقـف . الغربيـة الضـفةوة قطاع غزين يف لفلسطينيمنفصلين ل

واتفــــاق . يعطــــي صــــدقية للتكهنــــات بشــــأن اخليــــارات البديلــــة، بمــــا فيهــــا اخليــــار األردين
شـرخاً عميقـاً إىل " الـداخل"أوسلو يف حد ذاته أوجد بـين فلسـطينيي الشـتات وفلسـطينيي 

خ دائــــم آخــــر بــــين واخلطــــر املاثــــل حاليــــاً هــــو أن يضــــاف إىل ذلــــك شــــر. حــــد غيــــر معهــــود
  .قطاع غزةفلسطينيي الغربية و الضفةفلسطينيي 

حرفيــاً التزاماتهــا  إســرائيليف اإلصــرار علــى أن تنفــذ  الفلســطينيإن إخفــاق الطــرف 
وهـو . التي ينص االتفاق عليها يعكس أكثـر مـن جمـرد التفـاوت الشـديد يف تـوازن القـوى

علـــى غلبــة النزعــة االرجتاليـــة أيضــاً عالمــة واضــحة علـــى غيــاب النظــرة االســتراتيجية و
مـن اخملـاوف هـو  اًوما يثيـر مزيـد. التي تنبع من الضعف والسعي من أجل البقاء ال أكثر

يـــة، علـــى ســـبيل املثـــال، تـــم االنتخابالتســـاؤل عمـــا إذا كنـــا جـــديين أم ال؛ فخـــالل احلملـــة 
ي املئــــة والعشــــر، االنتخــــابتســــجيل انتهاكــــات لتســــع وعشــــرين مــــادة مــــن مــــواد القــــانون 
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ال يجــب أخــذ هــذه النقــاط بهــذا "املركزيــة ذلــك، فأجابــت بأنــه  االنتخابــاتوبُلّغــت جلنــة 
لكــــن هــــذا هــــو جـــوهر األمــــر كلــــه، إذ ينبغــــي للمــــرء أن يأخــــذ القــــانون ." القـــدر مــــن اجلديــــة

بجديــة، وأن يأخــذ تنظــيم األمــور بجديــة، وأن يحتــرم قــرارات القضــاء بجديــة، وأن يأخــذ 
إن مثـــل هـــذا املوقـــف، أي إخفاقنـــا يف . الفشـــل واإلخفـــاق حتمـــاً بجديـــة، وإالّاملفاوضـــات 

أخذ تفصيالت املفاوضات واملواد املكتوبة بجدية، قادنا إىل توقيـع مـا تـم توقيعـه مـن 
ون، فإنهم ينظرون بجدية إىل كل فاصـلة وكـل عالمـة تـرقيم يف اإلسرائيليأمّا . اتفاقات

أخـــذ األمـــور بجديـــة يقتضـــي منـــا مطالبـــة اجملتمـــع  وبالنســـبة إلينـــا، فـــإن. نـــص االتفـــاق
االلتزامات التي ينص اتفـاق أوسـلو عليهـا، بمـا يف ذلـك املعبـر  إسرائيلالدويل بأن تنفذ 

  .، والوقف الفوري للتوسع االستيطاين املستشريالغربية وقطاع غزة الضفةاآلمن بين 
  

  من أجل سالم دائم
تحـــــدة األميركيـــــة اقتنعـــــت بفكـــــرة أن تـــــوحي املظـــــاهر السياســـــية بـــــأن الواليـــــات امل

تســــتطيع أن حتصــــل علــــى كــــل شــــيء مــــن دون أن تعطــــي شــــيئاً؛ أي أن تواصــــل  إســــرائيل
صــــحيح أن . وأن حتصــــل علــــى الســــالم يف الوقــــت ذاتــــه الفلســــطينيةألراضــــي ااحتاللهــــا 

ضــعيف جــداً، لكــن حتــى لــو جنــح  الفلســطينيقــوي جــداً، وأن الطــرف  اإلســرائيليالطــرف 
مــا  الفلســطينية، بــدعم مــن الواليــات املتحــدة، يف أن يفرضــوا علــى الســلطة وناإلســرائيلي

يريدونه يف اتفاقات احلل النهائي، فإن هذه االتفاقات لـن تعمـر طـويالً إذا مل تنـل رضـا 
وإذا كـــان ممكنــاً فــرض االتفاقـــات بــالقوة، فمــن غيـــر املمكــن إقنـــاع . الفلســطينيالشــعب 

  .الناس بأن يقبلوا بها بالقوة
: ي إذاً الشروط الالزمة للتوصل إىل سالم ثابت؟ يف رأيـي، هنـاك ثالثـة شـروطما ه

ين بمــا يضــمن ال أمــن الفلســطينيو إســرائيلهــو توقيــع اتفاقــات عادلــة نســبياً بــين  األول
. فلســطينيةوإقامــة دولــة ين يف تقريــر املصــير الفلســطينيفحســب، بــل أيضــاً حــق  إســرائيل

وال يبــدو املســتقبل واعــداً يف هــذا الصــدد؛ فعنــدما أعلــن شــمعون بيــرس أنــه لــن يزيــل أي 
، الـــذي "الفصـــل"وبالنســـبة إىل . فلســـطينيةمســـتوطنة، اســـتبعد بـــذلك إمكـــان إقامـــة دولـــة 

عنــه وتواصــل يف ظلــه فــرض ضــريبة القيمــة املضــافة وضــرائب أُخــرى،  إســرائيلتتحـدث 
وإىل أيـــن تـــذهب ومـــن أيـــن تـــأتي،  الفلســـطينيةدات والـــتحكم يف كميـــة الصـــادرات والـــوار

مع األطراف األُخرى، وحتى التحكم  الفلسطينيةوإمالء املعامالت والعالقات السياسية 
وخــروجهم منهــا، فإنــه  الفلســطينيةين املــدن والتجمعــات الســكانية الفلســطينييف دخــول 

 الفلســـطينيرف فريقيـــا، أي عـــزل الطـــأفصـــل البانتوســـتان علـــى طريقـــة جنـــوب  لـــيس إالّ
إن مثـــل هـــذا األمـــر يعيـــدنا . الكاملـــة اإلســـرائيليوجتزئتـــه مـــع خضـــوعه لســـيطرة الطـــرف 

بصـــورة مباشـــرة إىل املربـــع رقـــم واحـــد؛ إىل الوضـــع الـــذي كـــان الســـبب يف إشـــعال فتيـــل 
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، وهـــذا مـــا فلســـطينيةإن االختيـــار هنـــا هـــو بـــين فصـــل يف ظـــل وجـــود دولـــة . االنتفاضـــة
، أي وجود شعبين يف دولـة واحـدة "حكم ذاتي"ون، وبين فصل يف ظل الفلسطينييبتغيه 

ويعـزز وصـول الليكـود إىل السـلطة اخملـاوف بشـأن . حتكمها سياسات التمييـز العنصـري
، ويؤكد أيضاً أن أنشطته على األرض موجهة نحو حتقيق ضـم فعلـي اإلسرائيليةالنيات 

  .الغربية الضفةملعظم أراضي 
فلــيس مــن . للحــل الــدائم يف التنميــة واالســتثمار االقتصــادي الثــاينويتمثــل الشــرط 
 ١٢٠٠راسخ بين طرفين والناجت القومي اإلجمايل للفـرد يسـاوي  ماملمكن أن يقوم سال

إن هـــذا التفـــاوت يعــــود، . دوالر لـــدى الطــــرف اآلخـــر ١٦.٠٠٠دوالر لـــدى أحـــد الطـــرفين و
. تنميـــة يف املنـــاطق احملتلـــةين عامـــاً مـــن إعاقـــة الرجزئيـــاً علـــى األقـــل، إىل ثمانيـــة وعشـــ

. ١٩٦٧مــن شــبكات الهــاتف يف فلســطين أقيمــت قبــل ســنة % ٧٠وعلــى ســبيل املثــال، إن 
ــ ، وأقــيم عــدد الفلســطينيرض كثيــر مــن القيــود علــى الطــرف وخــالل العــامين األخيــرين، فُ

 ١.٢يف مقابــــل  ١٩٩٥مليــــار دوالر ســــنة  ٢.٣( إســــرائيلمــــن االســــتثمارات األجنبيــــة يف 
ولقد تـدهور االقتصـاد ). ر يف العامل العربي كله، وال شيء تقريباً يف فلسطينمليار دوال
ولن يساعد يف النهوض االقتصادي أن يجري، بموافقة . بدالً من أن يتحسن الفلسطيني

البنك الدويل واملمولين الدوليين، حتويل القسم األعظم من األمـوال املمنوحـة مـن إقامـة 
كمـا أن إغـالق . لطة متضـخمة وجهـاز أمـن أكبـر مـن الـالزمبنية حتتية إىل إقامـة بنيـة سـ

لــــن ييســــر تطــــور االقتصــــاد يف هــــذه املنــــاطق، كمــــا ذُكــــر  الفلســــطينيةللمنــــاطق  إســــرائيل
  .اًسابق

، ومــــا تعنيــــه مــــن إقامــــة الفلســــطينية، يتضــــح أكثــــر فــــأكثر أن الديمقراطيــــة وأخيــــراً
رورياً للبقــــــاء مؤسســــــات حكوميــــــة خاضــــــعة للمســــــاءلة والشــــــفافية، تعتبــــــر شــــــرطاً ضــــــ

إذ لـــن يكـــون هنـــاك جمـــال لالســـتثمار، وبالتـــايل للتنميـــة االقتصـــادية، مـــن . الفلســـطيني
دون أن يتـــوفر االســـتقرار، الـــذي يـــأتي مـــن اتبـــاع نهـــج املســـاءلة واإلدارة الســـليمة ودرء 

ويف غيـــاب هـــذه الشـــروط، مـــن الصـــعب أن نتصـــور كيـــف يمكـــن أن يكـــون هنـــاك . الفســـاد
  .تفاقات قابلة للتنفيذمسيرة سالم حقيقية وا

يســتطيع أن يــؤثر يف تبنــي نهــج الديمقراطيــة أكثــر فــأكثر بمــا  الفلســطينيإن الشــعب 
دوراً يف  ســرائيلســالم دائــم؛ غيــر أن إل الشــرطين اآلخــرين إلقامــةيمكنــه مــن أن يــؤثر يف 

 الفلسـطينيةعلـى السـلطة  إسـرائيلإن الضـغوط الهائلـة التـي تمارسـها . هذا اجملـال أيضـاً
بمــا يف ذلــك (جلعلهــا تقــوم بأعمــال تتنــاقض كليــاً مــع احتــرام حقــوق اإلنســان والقــانون 
، وتتنــاقض، )التهديــدات بحجــب الــدعم املــايل الــدويل، وتأجيــل تنفيــذ أجــزاء مــن االتفــاق

 إســرائيلوهــي تعكـس احتقــار . أنهـا دولــة ديمقراطيـة إســرائيلعلـى أقــل تقـدير، مــع ادعـاء 
عكــس قناعتهــا العميقــة بــأن الوســيلة الوحيــدة للتعامــل وت الفلســطينيللشــعب  يالعنصــر

أن ينتظــر مــن إســرائيل تشــجيعاً  يمكــنأحــد ال طبعــاً، . مــع العــرب هــي إخضــاعهم بــالقوة



  ١٨، ص )١٩٩٦خريف ( ٢٨، العدد ٧جلد الم مجلة الدراسات الفلسطينية مقاالت
 

١٢ 
 

، لكــن علــى أي دولــة ديمقراطيــة أن تمتنــع علــى األقــل مــن احلــث الفلســطينيةللديمقراطيــة 
ـــــى أعمـــــال غيـــــر ديمقراطيـــــة نهايـــــة األمـــــر شـــــأن بيـــــد أن الديمقراطيـــــة يف . واإلصـــــرار عل

: بعبـارة أُخـرى. فلسطيني، وهي ليست مسألة مبدأ فحسب، بل قضية وحدة وطنية أيضاً
، ومـن دونهـا الفلسـطينيإن الديمقراطية تتحول إىل شـرط مسـبق إلنقـاذ الوجـود الـوطني 

  .سنلحق الضرر بقضيتنا أكثر فأكثر
جمـــيء حكومـــة  ، فـــإناإلســـرائيليةوإذا كـــان هنـــاك أي أوهـــام بشـــأن حقيقـــة النيـــات 

حقيقـة  الفلسـطينيوكلمـا أدرك اجلانـب . نتنياهو وسياسـتها يجـب أن يبـدد هـذه األوهـام
ال يـــزال مفتوحـــاً، كـــان ذلـــك أفضـــل لـــه؛  الصـــهيونيةأن الصـــراع مـــع السياســـة التوســـعية 

، وإنهـاء جمـود عمليـة السـالم، لـن الفلسـطينيةفوقف االستيطان وتقطيع أوصال األرض 
  .التصريحات الدبلوماسية أو االجتماعات الثنائيةيتما بقوة تأثير 

يكمــــن ال يف التمســــك بخيــــار  اإلســــرائيليةإن الســــبيل الوحيــــد للتــــأثير يف السياســــة 
، وبنـاء الفلسـطينيالسالم العادل فحسب، بل أيضاً يف االنتقال إىل منهج توحيد الصف 

للمطالـــــــب قـــــــوة حقيقيـــــــة علـــــــى األرض، وجتنيـــــــد التأييـــــــد الشـــــــعبي والعربـــــــي والـــــــدويل 
  .الفلسطينية

ولعــل التــاريخ سيســجل أن يــوم . وقــد جــاءت أحــداث يــوم القــدس لتؤكــد هــذا التحليــل
منعطفــاً نقلنــا جميعــاً  الفلســطينيســبتمبر، كــان يف حيــاة الشــعب /أيلــول ٢٥القــدس، يف 

فقــد ومضــت عبقريــة الشــعب وحكمتــه اجلماعيــة مثبتتــين أنهمــا . إىل حالــة نوعيــة جديــدة
 الفلسـطينييع التحليالت السياسية والتوقعـات الواهمـة بـأن الشـعب أعمق وأغزر من جم

وخـتم النهـوض الشـعبي العـارم مرحلـة بكاملهـا . فقد طاقته النضالية وتعب مـن الكفـاح
، بمـا يف ذلـك الفلسـطينية، وأخرج القـوى الوطنيـة ١٩٩١منذ بدء مفاوضات مدريد سنة 

كمــا أنــه أحلــق . حشــر اجلميــع فيــه إســرائيل، مــن مــأزق عميــق حاولــت الفلســطينيةالقيــادة 
وتعميــق التناقضــات الداخليــة  الفلســطينيضــربة قويــة بمحــاوالت شــق صــفوف الشــعب 

فيها، وجتلى ذلك يف التالحم الرائع بين أبناء الشعب وقوات األمن الـوطني يف مواجهـة 
  .العدو املشترك

شـــبابه ببســـالة أبطالـــه وتفـــاين  الفلســـطينيوعلـــى الصـــعيد الـــوطني، جتـــاوز الشـــعب 
حمنــة اإلحبــاط، وأظهــر عظمــة الطاقــات الكامنــة لديــه، عنــدما أحســنَ توجيههــا يف خدمــة 

العنصــرية لــن يُكتــب لهــا  إســرائيلكمــا أنــه بــرهن عــن أن حلــول . أهــداف النضــال الــوطني
  .النجاح، وعن أنه قادر على مواجهة األمر الواقع باألمر الواقع، والتحدي بالتحدي

للخــروج مــن الوضــع  الفلســطينيةاً انفــتح أمــام القيــادة وباختصــار، فــإن أفقــاً رحبــ
ون يحــاولون زجنــا فيــه، بإغراقنــا يف بحــر مــن احلــواجز والتقطيــع اإلســرائيليالــذي كــان 

ـــــه كلنتـــــون يف خضـــــم حملتـــــه . واالتفاقـــــات اجلزئيـــــة ولـــــوال انفتـــــاح هـــــذا األفـــــق ملـــــا وجّ
  .ية الدعوة إىل عقد اجتماع واشنطناالنتخاب
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مشــــاعر االعتــــزاز والفخــــر بتضــــحيات  الفلســــطينير الشــــعبَ ويف الوقــــت الــــذي تغمــــ
أبنائــه، ثمــة شــعور عميــق بــالقلق يســود صــفوفه مــن إمكــان تكــرار مــا حــدث بعــد جمــزرة 

يف تبديــد منجزاتــه وتضــحياته مــن دون حصــد  الفلســطينياخلليــل، وجنــاح أعــداء الشــعب 
 .أهداف سياسية استراتيجية تتالءم مع عظمة التضحيات
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