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  ندوة

  أزمة القيادة واحلكم
  الكيان الفلسطيني احملاصر يف

  غسان اخلطيب    زياد أبو عمرو
 حاتم عبد القادر    سعيد زيداين

  جميل هالل وسميح شبيب: الندوة أدار
 

حممود عبـــاس (أبو مـــازن) يف أوائـــل احلوار اجلـــاري منـــذ اســـــــــــتقـــالـــة حكومـــة  يثير
أيلول/ســـــــــــبتمبر املــــاضـــــــــــي، كثيراً من اللغط والتــــأويالت والتفســـــــــــيرات يف الســـــــــــــــاحــــة 
الفلســــطينية، وتنقســــم اآلراء بين مؤيد لتلك احلكومة وما قامت به، وبين معارض لذلك، 
ومؤيــد بتحفظ ومســـــــــــتهجن. انعكس ذلــك كلــه على أداء أحمــد قريع، يف أثنــاء حمــاوالتــه 

حكومته، إذ بدأ بمحاولة تأليف حكومة طوارئ، ثم حكومة موســـــــعة (عادية)، ثم  تأليف
حكومة شـــــــــــبه مقلصـــــــــــة وقابلة للتوســـــــــــع، ثم حكومة طوارئ موقتة أو انتقالية، على أن 

  يتبعها حكومة عادية تتوجه إىل اجمللس التشريعي لنيل الثقة.
الفلســــــــطيني كان من شــــــــأن ما جرى فتح أبواب النقاش بشــــــــأن ما آل إليه الوضــــــــع 

إجماالً يف ظل ســياســات حكومة شــارون، وخصــوصــاً فيما يتعلق ببناء اجلدار الفاصــل، 
والتوســــع االســــتيطاين، واالغتيال واالعتقال واحلصــــار والعقوبات اجلماعية، األمر الذي 
فسح اجملال لبروز أصوات تدعو إىل حل السلطة الفلسطينية طوعاً، بغية وضع إسرائيل 

كــدولــة حمتلــة، بكــل مــا يترتــب على ذلــك من تبعــات إداريــة ومــاليــة أمــام مســـــــــــؤوليــاتهــا 
وأمنية وعســكرية وخدماتية، ولقطع الطريق أمام خطط إســرائيل والواليات املتحدة إزاء 

 "جملة الدراســــات الفلســــطينية"الســــلطة الفلســــطينية بالضــــغط واالبتزاز والعزل. وقد رأت 
أن تســــتوضــــح حقيقة أمر ما يدور من حوارات فلســــطينية، وما يتوقع أن ينجم عنه، عبر 
ندوة أظهرت حمصلتها بوضوح الفوارق والتقاطعات يف الرأي فيما يتعلق بواقع األزمة 

  ومستقبلها.

                                                            
)(  10/10/2003 بتاريخ الله رام يف الندوة عُقدت.  
   زياد أبو عمرو: عضــــو اجمللس التشــــريعي ووزير الثقافة يف احلكومة الســــابقة  غســــان اخلطيب: وزير العمل يف احلكومة

حاتم عبد  ســـعيد زيداين: أســـتاذ الفلســـفة يف جامعة القدس واملدير العام للهيئة املســـتقلة حلقوق املواطن  الســـابقة 
 )."فتح"تشريعي (عن دائرة القدس، وينتمي إىل حركة القادر: عضو اجمللس ال
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  طُرحت، منذ اســـتقالة حكومة حممود عباس (أبو مازن) يف أوائل أيلول/ســـبتمبر
كومة يرئسها أحمد قريع (أبو عالء) بدأت بحكومة طوارئ، ثم املاضي، صيغ متعددة حل

حكومة موســـــعة (عادية)، ثم حكومة شـــــبه مســـــتقلة وقابلة للتوســـــع، ثم حكومة طوارئ، 
وأخيراً حكومة مصــغرة عادية تطرح نفســها على اجمللس التشــريعي لنيل الثقة (وهو ما 

شـــــــــــكــل احلكومــة، ومــاذا وراء  تم التراجع عنــه الحقــاً). ملــاذا كــل هــذا التردد يف اختيــار
، وملاذا التراجع عن "فتح"حكومة مصـــغرة جميع وزرائها (باســـتثناء ســـالم فياض) من 

صـــــــــــيغــــة حكومــــة ائتالف أو وحــــدة وطنيــــة. مــــا هي أبعــــاد األزمــــة احلقيقيــــة، ومــــا هي 
 دالالتها؟!!

يف أن هناك مظاهر ارتباك فيما يتعلق بشـــــــــكل احلكومة،  شـــــــــك ال: اخلطيب غســـــــــان
وأعتقـــد أن علينـــا أن نفترض أن حـــالـــة االرتبـــاك تلـــك هي انعكـــاس للخالف يف شـــــــــــــأن 
مضـــــــــــمون عمل هذه احلكومة. لكن يبدو أن هنالك ثالثة أســـــــــــباب لهذا االضـــــــــــطراب منذ 

ددة اســــــــــتقالة حكومة أبو مازن حتى اآلن. هنالك صــــــــــعوبة يف الوصــــــــــول إىل قائمة حم
، وبالتايل يبدو أن أبو عالء يحاول التخلص من ذلك عبر طرحه "فتح"ملرشـــــــــــحي حركة 

صــــــيغة احلكومة املصــــــغرة. الســــــبب الثاين هو تقدير بعض األوســــــاط القيادية، بما فيها 
الرئيس ومؤســــــســــــته، أن هذا اإلجراء (حكومة طوارئ مقلصــــــة) يمكن أن يقينا من بعض 

ب ثالث، وهو التنازع على الصالحيات ما بين مؤسسة اخملاطر اإلسرائيلية. وهنالك سب
 الرئاسة ومؤسسة رئاسة جملس الوزراء.

من خالل رؤيتي مــا يحــدث، أعتقــد أن االرتبــاك املتعلق بــالتشـــــــــــكيلــة الوزاريــة هو 
انعكاس ملدرســــتين يف التفكير يف أولويات عمل احلكومة. يف عهد حكومة أبو مازن، مل 

ال إجرائياً، ومل يكن يدور يف شأن الصالحيات، وكان كل يكن اخلالف خالفاً شخصياً و
ذلك مظاهر. جوهر اخلالف تركز حول ماذا يتعيّن على احلكومة أن تفعل، وخصـــــــوصـــــــاً 
فيما يتعلق باملســـــــــألة األمنية، وكان مرده اختالف فيما يجب أن يتم عمله. وببســـــــــاطة 

نشــود يرتبط بما يجب أن فإن جوهر اخلالف هو االعتقاد أن حتقيق التقدم الســياســي امل
  .يحدث من تقدم يف املهمات األمنية

وهناك مؤســـســـة أُخرى كانت، وما زالت تعتقد أنه حتى نقوم بالدور األمني املنوط 
بنا يجب أن يكون هناك تقدم ســياســي ملحوظ وملموس. وأصــحاب هذه املؤســســة ليس 

 طبيعة احلكم يفلديهم كثير من األمل بآفاق ســـــــــــياســـــــــــية بناء على رؤيتهم وحتليلهم ل
إسرائيل، وبالتايل فهم يعتقدون أن أي مغامرة أمنية داخلية ستكون خسارة فلسطينية 
صــافية؛ ذلك بأن طبيعة احلكومة اإلســرائيلية الراهنة ال تمنح أي حكومة فلســطينية أية 
آفاق ألي تطور ســــــــــياســــــــــي، وبالتايل فال معنى إلجراءات أمنية وال معنى لصــــــــــالحيات 

الــذي عكس نفســـــــــــــه يف مظــاهر متعــددة، منهــا التنــازع على الصـــــــــــالحيــات أمنيــة، األمر 
 األمنية، ومنها التنافس يف اختيار الوزراء.
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جتلت حالة اإلرباك واالضـــــــــطراب هذه يف تغيير الســـــــــيد أحمد قريع  زياد أبو عمرو:
(رئيس احلكومة املكلف يف حينه) ملسمى احلكومة التي يريد تأليفها. ففي البداية أعلن 

مصـــــــــــغرة، ثم تراجع عن  "حكومـــة أزمـــة"حكومـــة عـــاديـــة ثم قرر فجـــأة أن يؤلف  أنهـــا
وعاد يبحث يف تأليف حكومة عادية، ثم حتول إىل  -		وكأن األزمة انفرجت -		الفكرة

البحث يف تأليف حكومة مصغرة من اثني عشر وزيراً، إىل أن قام الرئيس ياسر عرفات 
 عين السيد أحمد قريع رئيساً لها. "حكومة طوارئ"بتأليف 

أمّا أسباب حالة االضطراب هذه فهي، يف األساس، انعكاس حلالة االضطراب التي 
يعانيها الوضـــع الفلســـطيني يف جممله. كما أن الرئيس عرفات أصـــبح مســـكوناً بمعركة 
البقاء بعد القرار اإلســــــرائيلي بالتخلص منه. وواضــــــح أن دوافع الرئيس ورئيس وزرائه 
أحمد قريع مل تكن متطابقة؛ فالســيد قريع أراد أن يكون رئيس وزراء بصــالحيات فعلية 
كما نص على ذلك القانون األســــــــــاســــــــــي، وأراد أن يقيم عالقة إيجابية بالرئيس عرفات 
يتغطى بها وهو يمارس صــــالحياته. لكن عرفات، الذي تعود االســــتحواذ على القرار يف 

تكراراً لتجربته مع الســـــــيد حممود عباس وحكومته، إذ كل شـــــــيء تقريباً، مل يرد أن يرى 
 شعر عرفات حينها بقدر كبير من التهميش.

حكومــة "وأخيراً ربمــا يكون الرئيس عرفــات جلــأ إىل إعالن حــالــة الطوارئ وتــأليف 
ليصــبح صــاحب القرار األول واألخير ومصــدر الشــرعية التنفيذية الوحيد، األمر  "طوارئ

قد يدفع من أخذوا قرار إقصـــــــائه إىل التراجع عن ذلك القرار  -		بحســـــــب اعتقاده -	الذي
والعودة إىل التعامل معه، أو يثنيهم عن تنفيذ تهديداتهم بالتخلص منه كي ال ينشــــــــــــأ 

ألن عرفات هو رئيس الســـلطة، وهو رئيس الوزراء  "دســـتوري"فراغ ســـلطوي ســـياســـي أو 
 الفعلي يف حالة الطوارئ املعلنة.

  ويف ضــــــــــعف  "فتح"عوامــل هــذا االرتبــاك يف اخلالف داخــل هــل يمكن رؤيــة أحــد
 كحزب حاكم؟ "فتح"سلطة عرفات إىل درجة ظهور خالفات عميقة واضحة داخل 

، وهذا واضـــــــــــح، وما حتدثت عنه من "فتح"هناك خالفات داخل  غســـــــــــان اخلطيب:
تميزت، عبر تاريخها الطويل،  "فتح"؛ وهذا ليس باألمر اجلديد. و"فتح"مدارس هو داخل 

ا فيمــا يتعلق بضـــــــــــعف دور  بظهور اخلالفــات ضـــــــــــمنهــا بهــذا القــدر من احلــدة أو ذاك. أمــّ
الرئيس، فأنا ال أتفق مع ذلك. أعتقد أنه ال يزال قوياً بما فيه الكفاية، وال يزال ممســـــــــــكًا 

ادة بعض بزمام األمور. وقد دلت التطورات األخيرة على ازدياد قوته، إذ حاول اســـــــــــتع
الصـــالحيات التي ســـبق أن أُعطيت لرئيس احلكومة الســـابق. ولعل جزءاً من القوة اســـتمد 

  .من التحركات اجلماهيرية الواسعة املؤيدة له واملتضامنة معه
، "فتح"من خالل معايشـــــتي ملا يحدث داخل اجمللس التشـــــريعي و حاتم عبد القادر:

أن تـــــأليف احلكومـــــة اجلـــــديـــــدة ، بشـــــــــــــــ"فتح"أســـــــــــتطيع القول إن اخلالف داخـــــل حركـــــة 
  :وبرناجمها، تركز حول ثالثة حماور رئيسية، هي
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طبيعة هذه احلكومة وشــكلها، هل تكون حكومة طوارئ ال تعرض على اجمللس ) 1(
  التشريعي لنيل الثقة، أم تكون حكومة عادية مصغرة تعرض على اجمللس لنيل الثقة؟

الصــــــــعيد األمني، كونها حكومة  ما هي أولويات هذه احلكومة، وال ســــــــيما على) 2(
طوارئ؛ أهي التصــدي حلماية الشــعب الفلســطيني من العدوان اإلســرائيلي واحلفاظ على 
األمن الداخلي للمجتمع الفلســـطيني، وحمايته من الفوضـــى والشـــغب، أم القيام بمهمات 

  أمنية ملصلحة األمن اإلسرائيلي؟
واســـــــعة تشـــــــمل األذرع  ما هي صـــــــالحيات وزير الداخلية؛ هل هي صـــــــالحيات) 3(

األمنية كافة، أم تشــــــمل األذرع ذات العالقة باألمن الداخلي فقط، ويكون باقي األجهزة 
كاألمن الوطني واخملابرات واالســتخبارات بيد الرئيس ياســر عرفات، وما هي املهمات 

  األمنية التي سيتصدى لها وزير الداخلية؟
تعارضـــــة، بعضـــــها مؤيد وبعضـــــها فيما يتعلق بالنقطة األوىل برزت وجهات نظر م

معــارض. ففي حين كــان الرئيس عرفــات متحمســـــــــــــاً جــداً حلكومــة طوارئ حتظى بثقــة 
اجمللس التشـــــــــــريعي أو ال حتظى، كان هناك آخرون من أعضــــــــــــاء اللجنة املركزية، ويف 
مقدمهم أحمد قريع، غير متحمسين لهذه احلكومة، بعد أن تأكد لهم عدم إمكان عرضها 

تشـــــــــــريعي لنيل الثقة كحكومة طوارئ، وملا يتضـــــــــــمنه ذلك من خمالفة على اجمللس ال
صريحة للقانون األساسي. وهو [أي قريع]، من جهة أُخرى، ال يستطيع حتمل مسؤولية 
حكومة ال حتظى بثقة اجمللس التشـــــــــــريعي، ألن ذلك ســـــــــــيتركه ويترك احلكومة فريســـــــــــة 

عد صــــدور بيان باســــم ، وخصــــوصــــاً ب"فتح"ســــهلة أمام املعارضــــة، وعلى رأســــها حركة 
  .احلركة ضد احلكومة

كذلك احلال بالنسبة إىل املرشح لوزارة الداخلية، اللواء نصر يوسف، الذي استنكف 
عن حلف اليمين الدســــتورية أمام الرئيس ياســــر عرفات، رافضــــاً قبول هذا املنصــــب من 

  .دون نيل احلكومة ثقة اجمللس التشريعي
ئيس عرفات بعد إخفاقه يف اجلمع بين حكومة وهذا أوجد إشـــــــكالية كبيرة أمام الر

طوارئ وثقة اجمللس التشـــــريعي يف اجتماع ســـــابق لالجتماع الذي كان مقرراً للمجلس 
تشــرين األول/أكتوبر املنصــرم، وحاول خالله الرئيس عرفات ممارســة  9التشــريعي يف 

، ةالضـــــــــــغط على النواب لقبول عرض حكومة طوارئ على اجمللس التشـــــــــــريعي لنيل الثق
بينما رفض النواب ذلك وأصـــــــــــروا على موقف شـــــــــــبه موحد، وهو: إّما أن تكون حكومة 
طوارئ ملدة شــــهر ال حتتاج إىل عرضــــها على اجمللس التشــــريعي، وإمّا أن تكون حكومة 
عادية مصــــــــــغرة تعرض على اجمللس لنيل الثقة، ثم يجري توســــــــــيعها بالتدريج وتكون 

  .نها الرئيسحكومة عادية يف حالة الطوارئ التي أعل
يف نهـــايـــة االجتمـــاع تم االتفـــاق على عرض احلكومـــة يف اليوم التـــايل كحكومـــة 

تشــرين األول/أكتوبر املاضــي.  9عادية، وعلى أن يعقد اجمللس التشــريعي اجتماعاً يف 
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غير أن االجتمــاع تــأجــل بســـــــــــبــب تراجع الرئيس إىل حكومــة الطوارئ وتكليف أبو عالء 
من اللواء نصر يوسف، األمر الذي أغضب أبو عالء ودفعه إىل تويل حقيبة الداخلية بدالً 

ترك جلســـة اللجنة املركزية التي ســـبقت عقد جلســـة اجمللس التشـــريعي بســـاعة، وهذا ما 
  .أدى إىل فشل عقد جلسة اجمللس

يهـــدف الرئيس يـــاســـــــــــر عرفـــات من وراء كـــل ذلـــك إىل تـــأكيـــد وحـــدانيـــة شـــــــــــرعيتـــه 
اء اجمللس التشـــــــــريعي أي دور أو صـــــــــالحية يف وجتســـــــــيدها؛ فهو، من جهة، ال يريد إعط

ممارســــــــــة الرقابة أو مســــــــــاءلة احلكومة، ولذلك يريدها حكومة طوارئ تســــــــــتمد قراراتها 
ومرجعيتهــا منــه وحــده. كــذلــك يريــد، من جهــة أُخرى، االحتفــاظ بجميع الصـــــــــــالحيــات 
 األمنية باعتبارها مصـــدر كل الســـلطات يف حكومة الطوارئ، وبذلك يكون بعث برســـالة
إىل كل من يهمه األمر فحواها أن الرئيس ياسر عرفات هو الشرعية الوحيدة يف السلطة 

  .الوطنية الفلسطينية
حالة التخبط واالضـطراب التي يعانيها الوضـع الفلسـطيني بصـورة  زياد أبو عمرو:

عامة، والســــلطة التنفيذية بصــــورة خاصــــة، طالت اجمللس التشــــريعي أيضــــاً، الذي انتظر 
ســـــاعة ونصـــــف ســـــاعة وصـــــول الرئيس ورئيس وزرائه املكلف من أجل عرض احلكومة 

ســـــــــــبب خالف داخلي اجلديدة على اجمللس لنيل الثقة من دون أن يصـــــــــــال إىل اجمللس ب
  .بينهما تمثل يف رفض الرئيس عرفات تسمية اللواء نصر يوسف وزيراً للداخلية

وقد جاء هذا اخلالف وعدم عقد اجللســــــــة يف مصــــــــلحة اجمللس، إذ إن اجمللس بعدم 
التي تلقى معارضـــة واســـعة يف الشـــارع الفلســـطيني  -	"حكومة طوارئ"انعقاده مل يُغطِّ 

بالشـــــــرعية التشـــــــريعية. لكن هذا اإلجناز أتى  -	ل اجمللسومعارضـــــــة كبيرة أيضـــــــاً داخ
ة الثق "حكومة الطوارئ"		ربما مصادفة؛ فأغلب الظن أن الرئيس عرفات كان سيضمن لــــ

  .األغلبية فيه -	حزب الرئيس ياسر عرفات -	"فتح"من جملس يشكل نواب حركة 
مع ذلك فإن الفشـــــــل يف عقد اجللســـــــة، وعدم تمكن الرئيس واللجنة املركزية حلركة 

يف  "فتح"ورئيس الوزراء من االتفـــــاق على قرار، وعـــــدم جنـــــاح الرئيس وقـــــادة  "فتح"
الوصـــــــــــول إىل اجمللس يف ظـــل ترقـــب واهتمـــام كبير على الصـــــــــــعيـــد الوطني واإلقليمي 

رة الرئيس على ممــارســـــــــــــة القيــادة والــدويل، كــل هــذا كــان فعالً مؤشـــــــــــر ضـــــــــــعف إىل قــد
وممارسة دوره املعتاد يف عمل ما يريد، وال سيما أنه تمتع إىل عهد قريب بسيطرة شبه 

يذية ، ويف اللجنة التنف"فتح"تامة على التشــــــــكيالت القيادية يف اللجنة املركزية حلركة 
 ملنظمة التحرير الفلسطينية.

 أزمة حركة وطنية، أم أزمة غياب  أزمة نظام، أم :كيف نشـــــــــــخص األزمة الراهنة
 رؤية واستراتيجيا موحدة، أم أزمة تنظيم حاكم؟

أعتقد أن هذه األمور كلها تشكل األزمة الراهنة. فاألزمة التي نعيشها  :زيداين سعيد
أزمة شــــــــــــاملة. دعني أبدأ بالتطرق إىل مشـــــــــــكلة قانونية تتعلق بالتعديالت يف النظام 
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صــــــب رئيس احلكومة جاء بســــــبب ضــــــغوط خارجية، الســــــياســــــي، ذلك بأن اســــــتحداث من
وألســـــــــــباب نعرفها جميعاً. التعديالت يف القانون األســــــــــــاســـــــــــي مل حتســـــــــــم نوع النظام 
السـياسـي الذي نريده: هل هو نظام رئاسـي كما يف مصـر؟ هل هو نظام رئاسـي كما يف 
فرنســـا؟ يف ظني هو نظام ســـياســـي بين بين. وهذا يحتاج إىل حســـم؛ وهذا معناه حتديد 

 صالحيات الرئيس ورئيس احلكومة بوضوح ودقة.

قد ال يحدث هذا احلســـــــــــم اآلن، وإنما قبل انتخابات مقبلة. وثمة أمر آخر: علينا أن 
نتساءل ملاذا فشلت حكومة أبو مازن؟ هناك عدم تعاون إسرائيل وعدم تعاون الواليات 

. الفشـــــــل كان أســـــــاســـــــاً ألســـــــباب داخلية.  والفشـــــــل يتحمل املتحدة. لكن ذلك كان متوقعاً
 من اعتقد أن حصــــــــــة "فتح". هناك يف "فتح"مســــــــــؤوليته حتديداً الرئيس عرفات وتنظيم 

يف هذه احلكومة ال تتالءم مع وزنها الســــــياســــــي. وهناك من اعتقد أن حكومة أبو  "فتح"
مـــــازن، من حيـــــث الرؤيـــــة، انحرفـــــت عن مواقفهـــــا أكثر من الالزم للتالؤم مع املوقف 

األميركي. وأعتقد أن حكومة أبو عالء، ســواء أكانت مصــغرة أم موســعة أم  -	اإلســرائيلي
فيها ودور مؤســـــــــــســـــــــــة  "فتح"خالف ذلك، ســـــــــــتتحكم فيها عقدتان مترابطتان، هما دور 

  .الرئاسة
وهنا ال بد من اإلشــــــــــــارة إىل أن قوة الرئيس عرفات ضـــــــــــعفت؛ فهو عاجز، ويعاين 

يؤثر سلباً يف تصرفاته. كذلك فإن وعكات صحية جمة، ولديه هواجس كثيرة، وهذا ما 
بات أقل تماســـــــــــكاً مما كان، وبات أقل التفافاً حول الرئيس مما كان يف  "فتح"تنظيم 

، "فتح"الســــــــابق، وهذا مما يزيد يف خماوف الرئيس، ويف الضــــــــغوط املتعددة من تنظيم 
 األمر الذي يجعل زعامته أضـــعف من أي وقت مضـــى. وهو ما يؤثر يف تشـــكيلة احلكومة

  .بالذات
وســـــندان الرئيس. إذا أرضـــــى الرئيس فهذا أمر  "فتح"أبو عالء يقف اآلن بين مطرقة 

غير كاف بحد ذاته. القانون األســــــــــاســــــــــي ال يتحدث عن حكومة طوارئ، وإنما عن حالة 
الطوارئ، ويربطها بإجراءات وبفترة زمنية. هذه احلكومة، التي صـــــــــــدر بشـــــــــــأن تأليفها 

بمعنى أنها ال حتتاج  -	وزراء، وسميت حكومة طوارئ مرسوم رئاسي بعضوية ثمانية
هي غير قانونية. نســــتطيع أن نســــميها ما  -		إىل ثقة اجمللس التشــــريعي لتمارس عملها

  .نريد، لكن ال بد من أن تنال ثقة اجمللس التشريعي
لعــل من الواضـــــــــــح اآلن أن احلكومــة أُلِّفــت على جنــاح الســـــــــــرعــة نظراً إىل اخملــاطر 

يس. إنها، من جهة، حكومة حتظى بثقة الرئيس وتقلل خماوفه، وهي من احملدقة بالرئ
جهة أُخرى قادرة على ضــــــبط الوضــــــع األمني، كأولوية رئيســــــية. لكن ذلك ال يبرر قيام 
حكومة مقلصـــــــة، ذلك بأنها من لون ســـــــياســـــــي واحد، األمر الذي يزيد يف اخملاوف لدى 

 بقية ألوان الطيف السياسي عامة.

أعتقـد أن عـدد أعضــــــــــــاء احلكومـة هو الـذي يحـدد دورهـا. األمر  ال :اخلطيب غســـــــــــان
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اجلوهري يف املوضــــوع هو ما يتعلق ببرنامج احلكومة وطرق عملها. أختلف مع ســــعيد 
زيداين يف حتديد أســــــــباب فشــــــــل حكومة أبو مازن. أحد أســــــــباب ذلك أنه وضــــــــع لنفســــــــه 

ف ل اليد. وهو مل يكتوحلكومته توقعات وبرناجماً غير واقعي، مل يكن حتقيقه يف متناو
بالتوقعات الداخلية الفلســــــطينية، كاإلصــــــالح والوحدة الوطنية، وإنما أضــــــاف توقعات 

  بشأن إحداث تقدم يف العملية السلمية.
بعد أن فشل يف ذلك، والسبب هنا يعود إلسرائيل، جرى إسقاط هذا الفشل وتبريره 

مل يتــدخــل الرئيس على  يف التحليالت الســـــــــــيــاســـــــــــيــة املتــداولــة على عوامــل داخليــة. لو
اإلطالق لكــان الفشــــــــــــل مصـــــــــــير حكومــة أبو مــازن. مــا حــدث يف عهــد حكومــة أبو مــازن، 
وخصــــــــوصــــــــاً على صــــــــعيد الصــــــــالحيات الداخلية، كان امتداداً ملا ســــــــبق أن بُدئ به يف 

أالّ  -	منــذ تكليف أبو عالء تــأليف احلكومــة -	مراحــل ســــــــــــابقــة للحكومــة، لــذلــك اقترحــت
  لى الصعيد السياسي ألن ذلك ليس يف يده.يكون هناك توقعات ع

ويف هذا الســـــــــياق ال بد من القول إن اإلعالم األميركي واإلســـــــــرائيلي، وما يدور يف 
فلكهما، كانا منحازين ضـــــــــــد الرئيس عرفات، ويف مصـــــــــــلحة أبو مازن. لذلك صـــــــــــورت 
املسائل وكأن الرئيس عرفات هو الذي يتحمل مسؤولية إسقاط حكومة أبو مازن. ومن 

الل معلوماتي وانطباعاتي من داخل حكومة أبو مازن، فإن أبو عمار مل يعمل على خ
  إفشال أبو مازن، ويعود عدم جناحه [أبو مازن] إىل أسباب تتعلق بإسرائيل حتديداً.

  لكن مداخلة أبو مازن داخل اجمللس التشــــــريعي ركزت، بصــــــورة أســــــاســــــية، على
  دور الوضع الداخلي يف إفشاله.

وشـــــــــــيوع االنطبــاع بــأن  "خراب مــالطــا"نعم حــدث ذلــك لكن بعــد  اخلطيــب:غســــــــــــان 
  الرئيس عرفات هو الذي أفشل أبو مازن.

ليس رداً على ما قاله غســـــــــــان اخلطيب، وليس دفاعاً عن أبو مازن،  ســـــــــــعيد زيداين:
وإنمــا أود أن أقول إن الرئيس هو الــذي أصـــــــــــــدر املرســـــــــــوم، وبــالتــايل هو الــذي يتحمــل 

علمت فقد اســتشــار الرئيس حمامين، وهؤالء أعطوه نصــيحة ســيئة. قد  املســؤولية. وكما
حتُمَّل املســـــــــــؤولية لرئيس اجمللس التشـــــــــــريعي، أو للوزراء، لكن الرئيس هو الذي يتحمل 
املســــــــؤولية األكبر؛ أوالً ألنه رئيس، وثانياً ألنه أصــــــــدر املرســــــــوم. أنا لســــــــت عضــــــــواً يف 

فحواها أن أبو مازن مل يتصـــرف كســـياســـي احلكومة. لكني، كمراقب مهتم، بلورت فكرة 
خالل فترة رئاســــــته احلكومة، وإنما تصــــــرف كشــــــخص من نوع آخر. مل يكن تعامله مع 
اإلعالم والقوى تعامل الســـياســـي احملنك. هنالك مشـــكلة لدى أبو مازن كســـياســـي، لذلك 
فهو يتحمل أيضــــــــــاً مســــــــــؤولية ما حدث. يف اعتقادي أنه مل يمارس اللعبة الســــــــــياســــــــــية 

  ارة، وبحسب قواعدها املتعارف عليها.بمه
نحن يف وضع من واجب السلطة فيه أن تعمل على ضبط الوضع األمني. ومن دون 
معاجلة مقنعة للوضـــــــــــع األمني لن يحدث أي تقدم، ولن تنجح أي حكومة. هنا عصـــــــــــب 
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القضـــــــــــية. وهذا ما ال نتعامل معه باجلد املطلوب. أية حكومة ال تضـــــــــــع يف أولوياتها 
لوضــــع األمني ســــيكون مصــــيرها الفشــــل، إن مل يكن ألســــباب داخلية فألســــباب معاجلة ا

خارجية. العامل ال يفهم وجود ســـــــــلطة وجماعات مســـــــــلحة يف آن واحد. هذا وضـــــــــع غير 
  مقبول لدى القوى الدولية، حتى تلك املتعاطفة معنا ومع قضيتنا.

فرض نحن نولّد ســــــــابقة عجيبة يف وضــــــــع شــــــــديد التعقيد. هذا الوضــــــــع متناقض، 
 . نفســه عبر تصــرفات ال يفهمها العامل، كمفاوضــة الســلطة للميليشــيات بشــأن هدنة مثالً
الســـــــــــؤال هنا: هل نحن قادرون على االســـــــــــتمرار يف وضـــــــــــع كهذا؟ هناك رؤى متعددة. 
الرئيس له رؤيته الشــــخصــــية بشــــأن ذلك، وفحواها ضــــرورة وجود اختراق ســــياســــي كي 

خرى تقول بأن البدء يكون يف معاجلة الوضـــــــــع نعالج القضـــــــــية األمنية. وهنالك رؤية أُ
األمني الذي يشكل مدخالً للتقدم يف العملية السياسية. وأعتقد أننا كفلسطينيين، سلطة 

  ومعارضة، نتهرب من معاجلة هذه القضية على نحو جذري وشامل.
 !ما هي فرص حكومة أبو عالء يف جتنب مصير حكومة أبو مازن؟  

من الصـــــــــــعب جداً أن يكون مصـــــــــــير حكومة أحمد قريع خمتلفاً عن  زياد أبو عمرو:
مصــــــــــير حكومة حممود عباس، وال ســــــــــيما أن حكومة قريع جاءت نتيجة والدة متعثرة 
للغاية جعلتها تعاين الضــــــــــعف والتشــــــــــوه. فبعد أســــــــــابيع من التردد والتخبط واالرتباك 

ال مهمته الصـــــــــــعبة واالبتزاز فقد قريع معظم ما لديه من قوة وطموح وحماســــــــــــة إلكم
. وقــد فقــد كثيراً من الصـــــــــــــدقيــة والتــأييــد عنــدمــا أطــل يف النهــايــة على الشـــــــــــعــب  أصـــــــــــالً

ــــــــــــ ، بما حتمله هذه العبارة من مدلوالت سيئة. كما "حكومة طوارئ"	الفلسطيني رئيساً لـ
أنه أصبح مثار استياء وسخرية يف أوساط عريضة يف الشارع الفلسطيني وهو يتحدث 

ومــة املتمثلــة يف حتقيق الوحــدة الوطنيــة يف وقــت يعتقــد النــاس أن عن مهمــة هــذه احلك
تنطوي على نيـــات للقيـــام بـــإجراءات داخليـــة (ال خـــارجيـــة) قـــد  "حكومـــة طوارئ"مهمـــة 

تكون تعســـــــفية وتتســـــــبب بوقوع صـــــــدامات داخلية بين الســـــــلطة وقوى املعارضـــــــة التي 
لطة الطريق على الســــــــــ ترفض القبول بتنفيذ االســــــــــتحقاقات األمنية التي تمليها خريطة

  الفلسطينية.
وتبدو اآلفاق أمام حكومة قريع مســــــــــــدودة. فهذه احلكومة الضـــــــــــيقة واملوقتة لن 

كما التزم رئيس احلكومة، الســـيد أحمد  "فوضـــى الســـالح"تقوى على القيام بمهمة إنهاء 
قريع، ولن تخاطر بالقيام بأي عمل ميداين يؤدي إىل انقالب الشــــــــــــارع عليها وتوجيه 

هامات إليها، وخصوصاً أن احلكومة اإلسرائيلية واإلدارة األميركية ترفض التعامل االت
  مع هذه احلكومة باعتبارها خاضعة لسيطرة الرئيس عرفات.

هي األداة الشـــــــــــرعية أو املشـــــــــــروعة أو  "حكومة طوارئ"ومن غير املنطق أن تكون 
مـــة وحـــدة وطنيـــة ال املقبولـــة لتحقيق الوحـــدة الوطنيـــة. أداة الوحـــدة الوطنيـــة هي حكو

تمارس صالحياتها مدة شهر واحد، وحتتاج  "حكومة طوارئ". كما أن "حكومة طوارئ"
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إىل ثلثي أصــــــــــوات اجمللس التشــــــــــريعي كي يجدد لها شــــــــــهراً آخر، لن تتمكن من تســــــــــيير 
الوضـــع الداخلي وإكمال عملية اإلصـــالح التي كرســـتها احلكومة الســـابقة، بل لن تتمكن 
 من احلفـــاظ على مـــا تم إجنـــازه أمـــام عودة الرئيس إىل تـــدخلـــه املبـــاشـــــــــــر يف تســـــــــــيير

  األوضاع الداخلية، ويف ظل تكليف ثمانية وزراء أربع وعشرين حقيبة وزارية.
لكل هذه األســـــــــــباب لن يســـــــــــتطيع قريع جتنب ما حدث حلكومة عباس ألن عرفات، 
الذي اصــــطدم بحكومة أبو مازن بســــبب الصــــالحيات، اســــتطاع ســــلب قريع صــــالحياته 

نفســــه ووضــــع الســــيد قريع رئيســــاً وقدرته على القيادة منذ البداية عندما ألّف احلكومة ب
  للوزراء فيها.

ال أعتقد أن هناك فرصـــــــــــاً كبيرة أمام حكومة أبو عالء يف جتنب  حاتم عبد القادر:
املصــــــير الذي آلت إليه حكومة أبو مازن، ذلك بأن القاســــــم املشــــــترك بينهما هو الرئيس 

حيات ياسر عرفات، الذي سيحاول ممارسة صالحيات من شأنها أن تتصادم مع صال
احلكومة، وخصــــــوصــــــاً إذا كانت حكومة أبو عالء حكومة طوارئ ال حتظى بثقة اجمللس 
التشـــريعي وال يســـتطيع الدفاع عنها، وإنما ســـتكون حكومة خاضـــعة بشـــكلها وطبيعتها 

  وبرناجمها ومصيرها للرئيس عرفات وحده.
 هناك أزمة كبيرة تعانيها املؤســـــــــســـــــــة الســـــــــياســـــــــية الفلســـــــــطينية. وهذه األزمة هي
بالدرجة األوىل أزمة نفوس أكثر منها أزمة نصـــــــوص دســـــــتورية؛ هذه األزمة أصـــــــبحت 
راســــــخة ومن الصــــــعب على أي حكومة فلســــــطينية جتنبها، وذلك يعود إىل أن اســــــتحداث 
منصـــــــــــب رئيس احلكومة مل يكن اســـــــــــتحداثاً طبيعياً جاء بإرادة فلســـــــــــطينية، وإنما جاء 

فلســـــطينية، وأصـــــبح هذا املنصـــــب يثير نتيجة ضـــــغوط خارجية على الســـــلطة الوطنية ال
حســـــــــــاســـــــــــية كبيرة لدى الرئيس ياســـــــــــر عرفات الذي مل ولن يقتنع يوماً بهذا املنصـــــــــــب 

  اجلديد، الذي يرى فيه حماولة لاللتفاف عليه وجتريده من صالحياته التنفيذية.
وعلى هذا األساس من الصعب جداً إقامة عالقة متوازية بين مؤسسة الرئاسة وأية 

لس الوزراء بصــــرف النظر عن شــــخصــــية رئيس الوزراء، وعلى ذلك فســــوف مؤســــســــة جمل
  تظل الساحة السياسية الفلسطينية تعاين جرّاء هذه األزمة.

  هناك أصـــــــوات تدعو إىل حل الســـــــلطة الفلســـــــطينية طوعاً لوضـــــــع إســـــــرائيل أمام
 مســـــــــــؤولياتها كدولة حمتلة، بكل ما يترتب على ذلك من تبعات مدنية، ولقطع الطريق
أمــام مســــــــــــاعي إســـــــــــرائيــل والواليــات املتحــدة لتحويــل الســـــــــــلطــة إىل أداة للتغطيــة على 

  االحتالل. أين تقفون من هذا االجتاه؟
أعتقد أننا أمام مفترق طرق، وقد نصــــــــل إىل نقطة ال نســــــــتطيع أن  غســــــــان اخلطيب:

نتعايش فيها مع واقع التقاســـــــــــم الوظيفي الذي صـــــــــــنعته وكرســـــــــــته إســـــــــــرائيل بالقوة. 
 قد نصـــــــل إىل درجة تزول فيها الســـــــلطة الوطنية، واملســـــــألة هنا مســـــــألة وقت. وبالتايل

  وهناك اآلن عدد ال يستهان به ليس لديه أمل بأن األمور قابلة للعودة إىل الوراء.
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كنت واحداً من الذين عارضـــــــوا اتفاق أوســـــــلو منذ البداية ألن منطقه  ســــــعيد زيداين:
متصـــــلة جغرافياً وحقيقية. كان التحليل ومضـــــمونه ال يضـــــمنان قيام دولة فلســـــطينية 

يقول إن تطبيق االتفاق حتى مرحلته النهائية يعني إنشـــاء كيان فلســـطيني حتت رحمة 
إســرائيل؛ بمعنى أنه غير متصــل جغرافياً، وال ســيادة له على جميع األراضــي التي ســبق 

االتفــاق . املتفــائلون اعتقــدوا أن هنــاك إمكــانــاً لتطوير هــذا 1967أن احتلــت يف ســـــــــــنــة 
  وإيجاد أوضاع موائمة لتحقيق األهداف الوطنية.

وعلى الرغم مما شـــــاب االنتفاضـــــة من شـــــوائب فإنه بســـــبب التضـــــحيات نشـــــأ وعي 
دويل بضـــــــــــرورة قيام دولة فلســـــــــــطينية، وتم التعبير عن ذلك يف خريطة الطريق. وحتى 

 نا يوجدالواليات املتحدة باتت تدعو صـــــــــــراحة إىل قيام دولة فلســـــــــــطينية حقيقية، وه
تطور. لكن األهم من ذلك هناك أغلبية إســــــرائيلية تســــــلم بقيام دولة فلســــــطينية حقيقية 

  إىل جانب إسرائيل.
والســـــــــــؤال هنــا: مــاذا علينــا أن نفعــل يف ظــل ذلــك؟ يف اعتقــادي أن احلــديــث عن حــل 
الســــلطة يتردد بســــبب اخلالفات الداخلية ووجود أكثر من برنامج مطروح على الســــاحة. 

فرصـــــــــــــة إلصـــــــــــالح داخلي جـــدي، ويمكن إجراء انتخـــابـــات كمـــدخـــل للقيـــام  لكن هنـــاك
باإلصـــالحات. أمّا فيما يتعلق بممارســـة العمل املســـلح، وخصـــوصـــاً بعض أشـــكاله، فقد 
أضحى ذلك عقبة، وينبغي لنا تشجيع العمل السياسي اجلماهيري من أجل جتنيد الرأي 

  سرائيلي.العام اإلسرائيلي، وبالتايل إسقاط حكومة اليمين اإل
وعلينا أن نحدد رؤيتنا للعمل على نحو واضـــــــــــح وأن نقدمها للعامل بشـــــــــــكل مقنع. 
العـامل، مثالً، ال يفهمنـا عنـدمـا نقول عودة الالجئين، ألن العودة وفق بعض الطروحـات 
قد تعني ما تعنيه بالنســـــــبة إىل اإلســـــــرائيليين أو إىل غيرهم [أي: نهاية إســـــــرائيل كدولة 

الك رؤية ســـياســـية مقنعة لنا ولآلخرين، والعمل على ترميم وضـــعنا يهودية]. علينا امت
الداخلي، ووضـــــــــع حد للميليشـــــــــيات املســـــــــلحة، وربما أيضـــــــــاً للكفاح املســـــــــلح إىل حين، 
واالعتناء أكثر بالعمل الســــــياســــــي اجلماهيري، وذلك من أجل التقدم نحو حل ســــــياســــــي 

   اإلشكالية الداخلية.بعد أن توضحت معامله للجميع، وهذا يعفينا من الدوران يف
أعتقد أن خطوة إبعاد الرئيس، أو إيذائه، ســــــتشــــــكل نقطة حتول يف  غســــــان اخلطيب:

الوضــــع احلايل غير القابل لالســــتمرار. من الصــــعب أن نتأقلم مع ما تريدنا إســــرائيل أن 
، لكن املســألة مســألة وقت. هناك من يعتقد أن أمالً "التقاســم الوظيفي"نتأقلم معه، وهو 

زال يلوح يف األفق، وأن األمور قد تتطور نحو اســــــــــتعادة الســــــــــلطة ســــــــــلطتها. لكن إذا ال ي
خطت إســـــــــــرائيل خطوة يف اجتاه التخلص من الرئيس فقد يكون ذلك نقطة التحول يف 
التفكير السياسي الفلسطيني، وحتى يف التكتيك الفلسطيني، نحو اعتبار إسرائيل قضت 

أوســــلو، وبالتايل تكون إســــرائيل أعادت املعادلة على الســــلطة الفلســــطينية وألغت اتفاق 
إىل االحتالل ومقــاومــة االحتالل، وتنظيم قيــادة اجملتمع يف ظــل االحتالل، كمــا كــانــت 
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  عليه األمور قبل اتفاق أوسلو.
  هناك إجراءات إســــــرائيلية تتصــــــل بما ســــــمي إزالة عقبة الرئيس عرفات، وهناك

اجلدار الفاصــــل وتوســــيع االســــتيطان. هل يوجد يف قرار باســــتكمال املرحلة الثانية من 
  األفق ما يشير إىل إمكان استئناف املفاوضات السياسية؟!

إذا تمســـــــــــكـــت حكومـــة قريع بـــالثوابـــت الفلســـــــــــطينيـــة وبـــاخليـــارات  زيـــاد أبو عمرو:
الفلســــــــطينية يف مواجهة االحتالل، وإذا مل تخضــــــــع لإلمالءات اإلســــــــرائيلية والضــــــــغوط 

مـــا تضـــــــــــمنتـــه خريطـــة الطريق من التزامـــات أمنيـــة على اجلـــانـــب األميركيـــة ومل تنفـــذ 
ومة إسرائيلية، ألن احلك -		الفلسطيني، فلن يكون هناك عودة إىل مفاوضات فلسطينية

اإلسرائيلية غير معنية بمواجهة ما يترتب عليها من استحقاقات سياسية طبقاً خلريطة 
طاولة املفاوضــــــــــات ألن الطريق، وســــــــــوف تبحث عن ذرائع كي تتهرب من اجللوس إىل 

ذلك ســيضــعها أمام قضــايا ال تقوى على التزامها، كوقف االســتيطان والتفاوض بشــأن 
القدس والالجئين (وهما قضـــــــــــيتان غير خاضـــــــــــعتين للتفاوض بالنســـــــــــبة إىل حكومة 
شارون) واحلدود والدولة وإنهاء االحتالل، وال سيما أن حكومة شارون ال تعتبر نفسها 

  احتالل. دولة حمتلة أو قوة
ـــــ احلل املرحلي طويل "	أمّا العودة إىل املفاوضات بالشروط اإلسرائيلية، كالقبول بـ

 الدولة ذات"الذي يعرضـــــه شـــــارون، وتقديمه إىل اجلانب الفلســـــطيني يف صـــــيغة  "األجل
، فلن تلقى دعماً ســـــــــياســـــــــياً وشـــــــــعبياً فلســـــــــطينياً، بل بالعكس ســـــــــتلقى "احلدود املوقتة

  تنفيذ جمموعة من العمليات ضد أهداف إسرائيلية إلفشالها.معارضة، وربما تسببت ب
ما ينبغي للفلســـــــــطينيين فعله، يف كل األحوال، وقبل التوجه نحو أية مفاوضــــــــــات، 
هو حتقيق االتفاق الوطني عبر شـــــراكة ســـــياســـــية يســـــاهم اجلميع فيها يف صـــــنع القرار 

 عد الفلســـطينيين يفوحتمل املســـؤوليات الناجمة عنه. إن وضـــعاً فلســـطينياً كهذا ســـيســـا
تدبر أمورهم ملا فيه مصـــــــلحتهم، وســـــــيقلل حجم األضـــــــرار الناجمة عن اختالل موازين 
القوة ملصـــــلحة إســـــرائيل، وقد يفتح أمامهم بعض اآلفاق املســـــدودة ويعزز قدرتهم على 
احلفاظ على الذات والتهيؤ للمســــــتقبل. إن من شــــــأن اتفاق فلســــــطيني داخلي يســــــتند إىل 

ة الفعلية، أن يعيد بعض الصدقية إىل الوضع الفلسطيني وإىل السلطة الشراكة السياسي
الفلســـــــــــطينيــة، التي أخفقــت املرة تلو األُخرى يف اختبــار اجلــدارة الــذي وضـــــــــــعهــا العــامل 

  أمامه.
هناك إجماع فلسطيني له ما يبرره، ذلك بأن حكومة يمينية بزعامة  سعيد زيداين:

مع فكرة دولة فلســــــــــطينية حقيقية. وهي شــــــــــارون غير مؤهلة وغير مســــــــــتعدة للتعايش 
تعمل ما تعمله، وتســـــــــد الطريق أمام إمكان قيام دولة كهذه. حكومة شـــــــــارون تعرف ما 
تريد بدقة. الســـــــــــؤال هو: ماذا نفعل نحن يف مواجهة ذلك؟ يف ظني أننا مل نفعل ما فيه 

إلسقاطها  الكفاية إلحراج هذه احلكومة دولياً وإضعافها داخلياً من أجل تمهيد الطريق
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واســــتبدالها. وأذكّر بأننا ســــبق أن ســــاهمنا يف إســــقاط وتغيير حكومات داخل إســــرائيل. 
ومع علمي بأن ما قدمه إيهود براك يف كامب ديفيد مل يكن كافياً، أتساءل: هل تصرفنا 
بحكمة عندما رفضـــــــــنا مقترحاته؟ وهل مل يكن ممكناً تطوير ما توصـــــــــلنا إليه؟ وهل مل 

بســـــــــــبب ممارســـــــــــاتنا؟ علينا أن نعمل بحكمة لتقصـــــــــــير حياة احلكومة نرجع إىل الوراء 
اإلســـــــــــرائيلية. هناك أغلبية يف الرأي العام اإلســـــــــــرائيلي، تتبين من خالل اســـــــــــتطالعات 
. ويف  الرأي، مســــــتعدة للتعايش مع دولة فلســــــطينية حقيقية إذا كان برناجمها واضــــــحاً

من املصـــــــــــير املنتظر الذي  حال االســـــــــــتمرار يف فعل ما نفعله، هنالك خماوف حقيقية
أشــــــار إليه غســــــان قبل قليل، بانتهاء الســــــلطة، واحتماالت مرحلة جديدة، األمر الذي قد 

  يطرح جمدداً فكرة الدولة ثنائية القومية.
  ما هي اآلفاق أمام االنتفاضــــــــــة، وماذا عن العمليات ضــــــــــد املدنيين داخل اخلط

  اسي وبأية مفردات؟األخضر، وهل نحن بحاجة إىل جتديد خطابنا السي
ال شـــك يف أن االنتفاضـــة، وبعد ثالثة أعوام على اندالعها، حققت  حاتم عبد القادر:

إجنازات. غير أن غياب خطة اســـــتراتيجية ورؤية انعكس يف ســـــلبيات كثيرة، باإلضـــــافة 
إىل ســـــوء إدارتها أحياناً، األمر الذي أدى إىل احلد كثيراً من هذه اإلجنازات. تبدو اآلفاق 

تاحة أمام االنتفاضـــة ضـــيقة للغاية يف ضـــوء الوضـــع الداخلي الفلســـطيني وشـــراســـة امل
العدوان اإلسرائيلي، ويف ظل التراجع يف املوقف العربي. ومع ذلك علينا احملافظة على 
هذه االنتفاضــة باعتبارها خياراً نضــالياً للشــعب الفلســطيني يف رفض االحتالل، األمر 

ق االنتفاضة، وحماولة العبور بها إىل آفاق جديدة تقوم الذي يستوجب إعادة تقويم آفا
على تفعيل دور الشــارع الفلســطيني من أجل إعادة االنتفاضــة إىل ســيرتها األوىل كأداة 

  نضالية شعبية.
أمّا فيما يتعلق بالعمليات الفدائية ضد املدنيين اإلسرائيليين داخل اخلط األخضر، 
فإين أعتقد أن هذه العمليات وإن كان العدو اإلســـــــــــرائيلي يتحمل مســـــــــــؤولياتها، إالّ إنها 
انعكســت يف ســلبيات كبيرة على االنتفاضــة، وولّدت شــعوراً متزايداً لدى اجملتمع الدويل 

ســـــــــــطين مواجهة بين قوتين عســـــــــــكريتين ال بين احتالل مغتصــــــــــــب بأن املواجهة يف فل
لألرض وشـــــــــــعــب فلســـــــــــطيني أعزل؛ وهــذا أعطى االحتالل اإلســـــــــــرائيلي مبررات وذرائع 
لتصــعيد عدوانه على الشــعب الفلســطيني وحتريض اجملتمع الدويل ضــده وضــد فصــائله 

لكل أشـــــــــكال  املقاومة حتت شـــــــــعار اإلرهاب. وأعتقد أنه آن األوان إلجراء تقويم شـــــــــامل
ومظاهر االنتفاضــــــة، بإيجابياتها وســــــلبياتها، من جانب الفصــــــائل الفلســــــطينية كلها، 

  وإعادة رسم استراتيجيا جديدة لالنتفاضة تقوم على ثالثة حماور أساسية:
  رؤية سياسية متفق عليها بشأن أهداف االنتفاضة.  
   تهمة اإلرهاب إدارة االنتفاضــة بصــورة تقطع الطريق على إســرائيل يف إلصــاق

بالشــــعب الفلســــطيني، وذلك من خالل التحكم يف أماكن عمليات املقاومة ضــــد 
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االحتالل ويف توقيتها، ومن خالل اســـــــــــتثمار النضــــــــــــال واملقاومة اســـــــــــتثماراً 
.   سياسياً

   إعادة ترتيب وتنظيف البيت الداخلي الفلســــــــــطيني، ســــــــــواء على صــــــــــعيد منظمة
  لفلسطينية.التحرير أو على صعيد السلطة الوطنية ا

وأياً يكن شأن االنتفاضة وواقعها وآفاقها فإنها تبقى خياراً أساسياً واستراتيجياً 
 للشعب الفلسطيني على طريق حترير أرضه واسترداد حقوقه املشروعة.



 

 
 

  

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

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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