
077 مقاالت

فل�سفة الأمن الإ�سرائيلية من تنطلق 

اأهمية النف�سال عن 

المجتمع الفل�سطيني وتقليل الحتكاك به 

اإلى اأدنى حد، بما في ذلك الن�سحاب من

�س�ؤونه الحياتية، ذلك باأن النف�سال يقلل من 

المخاطر الأمنية التي تهدد راحة الإ�سرائيليين. 

هذا در�س ا�ستخل�سه العقل الأمني الإ�سرائيلي 

في اأثناء النتفا�سة ال�سعبية الكبرى في �سنة 

1987، التي غيرت ق�اعد اللعبة في العالقة 

ر عنها يت�سحاق 
ّ
بين �سعب واحتالل، والتي عب

رابين بالق�ل: ''لم ناأِت اإلى هنا لالن�سغال 

ب�س�ؤون الفل�سطينيين''... و''لتغرق غزة في 

البحر.'' تلك النتفا�سة دفعت الم�ؤ�س�سة الأمنية 

الإ�سرائيلية اإلى البحث عن اآلية لتطبيق 

ال�سيا�سة الأمنية الجديدة التي ا�ستهدفت 

النتقال من �سيغة ال�سيطرة المبا�سرة عبر 

التمركز وال�ج�د الع�سكري والأمني في قلب 

عد 
ُ
التجمعات الفل�سطينية، اإلى ال�سيطرة عن ب

و�سّن هجمات لالعتقال ولإحباط مقاومين 

قبل اأو بعد قيامهم بعمليات �سد اأهداف 

اإ�سرائيلية. وفي هذا ال�سياق جرى نقل ق�سايا 

مثل التعليم وال�سحة وا�ست�سدار اله�يات 

وترخي�س المركبات، والعديد من المهمات 

المدنية، اإلى ال�سلطة الفل�سطينية.

مهند عبد احلميد*

اأحجية التن�سيق الأمني.. وعالقات القوة

التن�سيق الأمني بين دولة الحتالل العميقة، واأجهزة اأمن ال�سلطة الفل�سطينية النا�سئة 

اختراع اأوجده ''اتفاق اأو�سل�''. ولل�هلة الأولى، بدا اأن التن�سيق يتمح�ر ح�ل ان�سحاب 

اإ�سرائيلي من مدن وبلدات ومخيمات فل�سطينية وت�سليمها لأجهزة الأمن الفل�سطينية، 

الع�سكري،  للحكم  المم�هة  الإ�سرائيلية  المدنية  الإدارة  �سالحيات  نقل  عن  ف�ساًل 

اإلى ال�سلطة الفل�سطينية. لكن هذا التن�سيق الأمني تمت قراءته بطريقتين مختلفتين: 

الأر�س،  على  المحكم  و�سبه  الفعلي  ال�سيطرة  ميزان  مع  من�سجمة  اإ�سرائيلية  قراءة 

اإلى المطالبة والمنا�سدة وال��ساطات الأميركية  وقراءة فل�سطينية ا�ستيهامية ت�ستند 

والأوروبية والم�سرية، واإلى م�ست�ى بعيد من الرتجال واإ�سقاط الرغبات.

* �سحافي فل�سطيني.
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والم�اطنين الفل�سطينيين تحقق اإلى حد مقب�ل 

اإ�سرائيليًا. و�سرعان ما بداأت الخط�ة الثانية 

بف�سل الم�ستعمرات والم�ست�طنين عبر �سبكة 

�ست ال�حدة الجغرافية 
ّ
من طرق التفافية ق�

لالأرا�سي والمناطق الفل�سطينية، وو�سعت 

الم�اطنين الفل�سطينيين في معازل ف�سل 

عن�سري، في ال�قت الذي اأوجدت ت�ا�ساًل بين 

الم�ستعمرات ودولة الحتالل.

�سمن هذه المعادلة، ت�سع�سع التبرير 

الفل�سطيني للتن�سيق الأمني، واأ�سبح الأمن 

الفل�سطيني ملزمًا بالحفاظ على اأمن 

الم�ست�طنين وال�ستيطان وجي�س الحتالل 

الذي كان يعيد بناء قب�سته الع�سكرية الأمنية 

ين من الحتالل 
ّ
في م�اجهة �سعب يعاني الأمر

وال�ستيطان؛ معادلة اأكثر من ظالمة واأكثر من 

مجحفة.

برر رابين وقيادة حزب العمل م�افقتهم 

على اتفاق اأو�سل�، باأنهم �سيجلب�ن الأمن 

 لإ�سرائيل، وقد اأُقر التفاق في الكني�ست

ب�سّق الأنف�س عبر ح�س�لهم على اأ�س�ات 

الن�سف + 1، معتمدين على اأ�س�ات الأع�ساء 

العرب. لكن، بدًل من جلب الأمن، قامت 

حركتا ''حما�س'' والجهاد الإ�سالمي 

بمجم�عة من العمليات �سد مدنيين في 

العمق الإ�سرائيلي، الأمر الذي ا�ستخدمه 

اليمين في التحري�س على رابين وحزب 

العمل، وه� تحري�س اأف�سى اإلى قتل رابين 

بيد اأحد المتطرفين اليه�د.

كان يمكن ت�جيه المقاومة الم�سلحة �سد 

جي�س الحتالل والم�ست�طنين في ال�سفة 

والقطاع من م�قع عدم القب�ل باتفاق او�سل�، 

اإذ ل اأحد ي�ستطيع معار�سة ذلك، ك�نه ين�سجم 

مع القان�ن الدولي، ول اأحد ي�ستطيع رف�س 

مقاومة اإعادة بناء �سيطرة الحتالل وتح�سين 

مّثل اتفاق اأو�سل� �سالة الإ�سرائيليين للبدء 

بتقا�سم وظيفي مع طرف فل�سطيني، عن�انه: 

الأر�س وال�سيادة عليها لدولة الحتالل، وعبء 

ما عليها من �سكان لل�سلطة الفل�سطينية. ومن 

اأجل تحقيق هذه المعادلة، كان ل بد من �سبط 

الأمن من طرفين، مثلما يعتقد العقل الأمني 

الإ�سرائيلي، ف�ساًل عن تاأمين المال الالزم من 

جانب الدول المانحة، وتاأمين غطاء �سيا�سي 

م بخطاب 
ّ
دولي واإقليمي عربي واإ�سالمي، مدع

اإعالمي ل�سان حاله يق�ل اإن الق�سية 

ّلت، اأو في طريقها اإلى الحل، 
ُ

الفل�سطينية ح

عبر اتفاق مرحلي، واآخر نهائي مقبل.

وخالفًا للخطاب ال�سيا�سي والإعالمي 

الإ�سرائيلي الذي جرى ترويجه اآنذاك، والذي 

يق�ل �سنترك الفل�سطينيين يحكم�ن اأنف�سهم 

باأنف�سهم، فاإن الحكم بقي بيد المحتلين، بينما 

جرى اإ�سراك ال�سلطة الفل�سطينية في التنفيذ 

ل الأعباء. وبقيت دولة الحتالل 
ّ
وفي تحم

ت�سيطر وتتحكم في القت�ساد، والأهم في 

�سجل ال�سكان كالإقامة والنتقال والتنقل، 

وخ�س��سًا ما بين ال�سفة والقطاع والقد�س 

والخارج ومناطق 48. ونقلت الإدارة المدنية 

جزءاً من �سالحياتها الإدارية اإلى ال�سلطة 

الفل�سطينية واحتفظت بكل ما له عالقة 

بال�سيادة، علمًا باأن اتفاق اأو�سل� ين�س على 

حل الإدارة المدنية الإ�سرائيلية ونقل كامل 

�سالحياتها اإلى ال�سلطة الفل�سطينية.

كان الأمن وكيفية التعامل معه هما 

العن�سر الج�هري في اتفاق اأو�سل�، لكن بعد 

خروج ق�ات الحتالل من المدن والبلدات 

والمخيمات ذات الكثافة ال�سكانية، ونقل 

ن 
ّ
ال�سيطرة عليها اإلى اأجهزة اأمن ال�سلطة، تبي

اأنه لن يك�ن هناك ان�سحابات اإ�سافية، واأن 

منع الحتكاك بين جي�س الحتالل 
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الحل�ل المقب�لة فل�سطينيًا لجميع ق�سايا 

ال��سع النهائي، مبررة هذا الت�جه 

باطمئنانها اإلى ال��ساطة الأميركية والدعم 

الأوروبي والدولي والعربي. ومن هذا المنطلق، 

عمدت ال�سلطة الفل�سطينية اإلى اعتقال نا�سطين 

من حركَتي ''حما�س'' والجهاد الإ�سالمي، واإلى 

تفعيل التن�سيق الأمني مع الجانب الإ�سرائيلي 

ين اللذين تبّنيا �سيا�سة 
َ
في م�اجهة التنظيم

اإ�سقاط اتفاق اأو�سل�، في ت�ساوق مع �سيا�سات 

ق�ى الممانعة الإقليمية والتنظيم الدولي 

لالإخ�ان، ولي�س من خالل ا�ستراتيجيا وطنية 

فل�سطينية، في ال�قت الذي كانت حك�مة 

نتنياه� الأولى تعمل على تعميق الحتالل.

في ظل هذه التط�رات كلها، جاءت 

مفاو�سات كامب ديفيد 2000 لت�سع النقاط 

على الحروف، اإذ كان المطل�ب من عرفات، 

القب�ل بـ ''اأبارتهايد'' معازل ف�سل عن�سري 

ب�سيادة اإ�سرائيلية، وت�قيع اتفاق ب�ساأن هذا، 

لكنه عندما رف�س ذلك، َفَقد ال�سراكة في �سنع 

ما ي�سمى بال�سالم، مثلما قال اإيه�د باراك 

الذي كان يتفاو�س معه في كامب ديفيد 

اآنذاك. ومق�لة ''لم يعد عرفات �سريكًا''، فتحت 

الأب�اب على م�سراعيها اأمام انتقال رئا�سة 

الحك�مة اإلى �سارون وائتالفه اليميني 

العن�سري، والذي د�ّسن عملية النتقال هذه 

بدخ�ل باحات الم�سجد الأق�سى، وه� العتداء 

الذي اأدى اإلى اندلع النتفا�سة الثانية في 

�سنة 2000، والتي �سرعان ما تح�لت اإلى 

انتفا�سة م�سلحة �سارك فيها عنا�سر من 

اأجهزة الأمن الفل�سطينية. وبادر عرفات اأي�سًا 

اإلى ت�سكيل كتائب �سهداء الأق�سى التابعة 

لحركة ''فتح''، والتي �سرعت في تنفيذ عمليات 

م�سلحة �سد جي�س الحتالل وم�ست�طنيه، كما 

اأفرج عن معتقلي حركَتي ''حما�س'' والجهاد 

ال�ستيطان في الرا�سي الفل�سطينية التي 

يعتبرها القان�ن الدولي اأرا�سي محتلة. وكان 

من المحتمل اأن يدفع هذا الفعل المقاوم 

ال�سرائيليين اإلى التراجع عن التفاق، بل 

حتى التراجع ــ ب�سكل اأو اآخر ــ عن الحتالل 

باعتباره ق�سية خا�سرة. غير اأن الذهاب اإلى 

اأهداف مدنية وفي العمق الإ�سرائيلي اأدى اإلى 

نتائج معاك�سة تمثلت في قمع ال�سلطة 

للمقاومين من جهة، واإلى ترجيح كفة اليمين 

الإ�سرئيلي الذي يرف�س اأي تراجع مهما يكن 

محدوداً و�سكليًا اأمام ال�سعب الفل�سطيني، من 

جهة اأُخرى.

وفي �سياق تكري�س عالقات الق�ة، اندلعت 

ا�ستباكات بين الجي�س الإ�سرائيلي وعنا�سر 

من الأمن الفل�سطيني ــ المك�ن اأ�سا�سًا من 

مقاتلين جاوؤوا من الخارج ومن نا�سطي 

ومطاردي النتفا�سة ال�سعبية في الداخل ــ 

�سقط فيها عدد من الجن�د الإ�سرائيليين. 

و�سبب تلك ال�ستباكات كان افتتاح ال�سلطات 

الإ�سرائيلية نفقًا في البلدة القديمة في القد�س، 

الأمر الذي قرع ناق��س الخطر على م�سمع 

ن لهم 
ّ
الجنرالت وعقيدتهم الأمنية، بعدما تبي

اأن عنا�سر الأمن الفل�سطيني ينتم�ن اإلى 

عقيدة التحرر من الحتالل، فعمدت ق�ات 

الحتالل اإلى زيادة الح�اجز الأمنية، وكر�ست 

اإجراءات عملت على اإذلل ال�سبان، وف�سل 

القد�س وال�سفة والقطاع ومناطق 48 بع�سها 

عن بع�س، وت�سريب معل�مات عن خطط 

ع�سكرية ل�ستعادة ال�سيطرة على مناطق 

ال�سلطة الم�سماة ''اأ''.

لكن على الرغم من ا�ستفحال ال�سيا�سة 

الك�ل�نيالية الإ�سرائيلية، ا�ستمر رهان القيادة 

الفل�سطينية على التفاو�س، لإنهاء الإجراءات 

الإ�سرائيلية ال�سابقة والالحقة لالتفاق، واإيجاد 
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�سبتمبر 2001، م�سافًا اإليها الأ�سباب 

ال�سابقة ــ دوراً كبيراً في تبرير دمغ الن�سال 

الفل�سطيني بالإرهاب، وفي تبرير بناء جدار 

الف�سل العن�سري الذي �سم 10% من اأرا�سي 

ال�سفة الغربية، وتبرير التدخل الأميركي ــ 

الأوروبي في ال�ساأن الفل�سطيني، وتحديداً في 

اإعادة بناء اأجهزة الأمن الفل�سطينية.

قد يق�ل البع�س اإن اإ�سرائيل لي�ست بحاجة 

عّدة في الأ�سل في 
ُ
اإلى ذرائع، واإن م�ساريعها م

زمن �سابق؛ هذا �سحيح بالن�سبة اإلى جدار 

الف�سل، لكن دمغ التحرر ال�طني بالإرهاب، 

بم�افقة دولية بما في ذلك بع�س الدول 

ال�سديقة، كان بفعل تلك العمليات اأ�سا�سًا، اأو 

على الأقل، ب�سبب الراأي العام الدولي الذي 

م الم�قف الإ�سرائيلي الزاعم باأن اإ�سرائيل 
ّ
تفه

ت�سارك في الحرب الدولية �سد الإرهاب على 

جبهة ال�سراع الفل�سطيني ــ الإ�سرائيلي، واأنها 

تبني جدار الف�سل العن�سري دفاعًا عن �سعبها 

�س ويتعر�س لتفجيرات فل�سطينية. 
ّ
الذي تعر

وفي هذا ال�سياق، تلّطى التدخل الأميركي وراء 

غطاء م�سروع �سيا�سي تحت م�سمى ''خريطة 

الطريق''، يبداأ بمحاربة الإرهاب وتفكيكه، 

وينتهي باإقامة دولة فل�سطينية قابلة للحياة، 

غير اأن هذا الم�سروع ظل في مرحلة تفكيك 

الإرهاب واإعادة بناء م�ؤ�س�سات ال�سلطة، ولم 

يتجاوزها ب��سة واحدة في اتجاه ان�سحاب 

اإ�سرائيلي من اأرا�ٍس محتلة، مثلما ظل اتفاق 

اأو�سل� يراوح مرحلته النتقالية الأولى. وكان 

ال�ستثناء ال�حيد ا�سطرار اإ�سرائيل اإلى 

الن�سحاب الع�سكري وال�ستيطاني من قطاع 

غزة، من طرف واحد، والنتقال من الحتالل 

عد. وقد 
ُ
المبا�سر اإلى احتالل و�سيطرة عن ب

ك�سف الن�سحاب حقيقة اأن دولة الحتالل 

تعمل وفقًا ل�سيا�سة الحل�ل المفرو�سة من 

الإ�سالمي، و�سمح لهم با�ستئناف عملياتهم من 

دون تحّفظ.

بهذه التط�رات كان التن�سيق الأمني قد 

انتهى عمليًا، بيد اأن اكت�ساف �سفينة ''كارين 

اإيه'' المحملة بال�سالح، نقل ال�سراع اإلى ف�سل 

د 
ّ
ر

ُ
جديد اأ�سبح فيه عرفات ''غير ذي �سلة''، فج

من �سرعيته من طرف الحك�مة الإ�سرائيلية 

واإدارة بيل كلينت�ن الأميركية. وقد دمرت 

ق�ات الحتالل مطار غزة وحا�سرت عرفات 

في المقاطعة، وتعر�ست مقار الأجهزة الأمنية 

لق�سف ج�ي، واأعاد جي�س الحتالل ال�سيطرة 

على المدن، في اأكبر عملية ع�سكرية دمرت كل 

ما تم بناوؤه بدعم اأوروبي، واأُحكم الح�سار 

على عرفات بين اأنقا�س المقاطعة التي 

تعر�ست للتدمير، ما عدا الجزء الذي يقيم فيه، 

وانتهت هذه المرحلة با�ست�سهاده م�سم�مًا من 

دون تحديد الجهة الم�س�ؤولة، وبقي ملف 

ت�سفيته غير م�سم�ح بتداوله اأو فتحه.

بداأت مرحلة ما بعد عرفات، باعتقال جزء 

كبير من المقاومين والقادة، مثل مروان 

البرغ�ثي واأحمد �سعدات، وبت�سريح الجزء 

الأكبر من ك�ادر وعنا�سر الأمن عبر ما ي�سمى 

تقاعداً مبكراً براتب كامل، وباإعادة بناء اأجهزة 

الأمن باإ�سراف اأميركي ــ اأوروبي، بعد ا�ستبعاد 

الجزء الذي �سارك في عمليات ع�سكرية �سد 

الحتالل، وكان ''اأب� جندل'' ال�سابط في الأمن 

الفل�سطيني الذي قاد المقاومة في معركة مخيم 

جنين، نم�ذجًا له�ؤلء.

لقد اأدت العمليات ال�ست�سهادية ــ التي 

ت�ساعفت واألحقت خ�سائر كبيرة في �سف�ف 

مدنيين اإ�سرائيليين في تل اأبيب والقد�س 

وغيرها من المدن، والتي قادتها حركة 

''حما�س'' و�ساركت فيها تنظيمات اأُخرى، 

وخ�س��سًا تلك التي ُنفذت بعد عملية اأيل�ل/
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الذي اأعاد تعريف الحق�ق الفل�سطينية، واعتبر 

ال�ستيطان غير �سرعي من وجهة نظر ال�سرعية 

الدولية، وكان لإدارة الرئي�س الأميركي 

ال�سابق باراك اأوباما دور في ذلك، حين 

ت�ساهلت في معار�ستها للخط�ات الفل�سطينية، 

و�ساهمت في تمرير هذا القرار.

وا�ستثمرت القيادة الفل�سطينية �سرعيتها 

مرة اأُخرى في رف�س �سيا�سة الرئي�س الأميركي 

الحالي دونالد ترامب و�سفقته وم�اقفه من 

القد�س والالجئين وال�ستيطان، وا�ست�عبت 

ت�اط�ؤ بع�س الدول العربية من ال�سفقة، لكنها 

لم تجروؤ على اإعادة النظر في قرار العتراف 

باإ�سرائيل، والتن�سيق الأمني، واتفاق باري�س 

القت�سادي. وبقيت قرارات المجل�سين ال�طني 

والمركزي حبراً على ورق!!

تعتقد القيادة الفل�سطينية اأن ترجمة 

يها فعاًل، ي�ستجلب رداً اإ�سرائيليًا 
َ
قرارات مجل�س

من ال�زن الثقيل بتاأييد من اإدارة ترامب. 

فعندما تفقد ال�سلطة مبرر وج�دها بالن�سبة 

اإلى دولة الحتالل، فاإن الأخيرة لن تت�انى 

عن رد ال�ساع �ساعين، وهي التي تتحكم في 

كل �سيء، وت�ستطيع التفنن في اإجراءات ل 

تق�ى ال�سلطة الفل�سطينية على ال�سم�د في 

م�اجهتها، اأو ل تملك مق�مات فعلية لتحدي 

�سلطات الحتالل، �س�اء لجهة �سعف وترهل 

بنية المنظمة وال�سلطة التي ل تق�ى على 

خ��س هذا الن�ع من المعارك، ولم ُتِعّد نف�سها 

اأ�ساًل لحتمال من هذا الن�ع، لأنها ل تحظى 

بالثقة الجماهيرية التي ت�ساعد على ال�سم�د 

في م�اجهة العق�بات الإ�سرائيلية المحتملة، 

اأو لعدم ت�فر �سبكة اأمان عربية مالية 

و�سيا�سية في ظل هرولة بع�س الأنظمة 

العربية اإلى التطبيع مع اإ�سرائيل وهي في اأوج 

ا�ستباحتها للحق�ق الفل�سطينية.

طرف واحد، والمنحازة اإلى م�سالح الدولة 

الك�ل�نيالية واأطماعها.

كانت اإ�سرائيل تعلم اأن ال�سيطرة في قطاع 

غزة هي لحركة ''حما�س'' التي تملك من 

ال�سالح المهرب عبر الأنفاق ما يكفي للح�سم 

ب�سرعة في وجه ''فتح'' وال�سلطة. وكان يهمها 

التنازع الفل�سطيني على ال�سلطة، ف�ساًل عن 

دعمها انف�سال قطاع غزة عن ال�سفة الغربية.

في تلك الفترة، تركز التن�سيق الأمني على 

اإ�سعاف وج�د حركة ''حما�س'' في ال�سفة 

الغربية، وخ�س��سًا بعد انقالبها الع�سكري في 

قطاع غزة، وبات لدينا �سلطتان متنازعتان، 

واحدة في ال�سفة والأُخرى في غزة: �سلطة 

''حما�س'' المحك�مة باتفاق تهدئة عبر القناة 

الم�سرية، يحفظ الأمن الإ�سرائيلي، وقد تخللته 

ثالث حروب قادت اإلى تدمير البنية التحتية 

في قطاع غزة، وما زالت اإ�سرائيل تتحكم في 

ق�اعد اللعبة التي لم تتمكن حركة ''حما�س'' 

من تغييرها باأ�سل�ب م�سيرات الع�دة 

الأ�سب�عية. و�سلطة ''فتح'' في ال�سفة الغربية، 

والتي بنت �سيا�ستها الرئي�سية على م�اجهة 

''حما�س'' في غزة، في ال�قت الذي كانت تفقد 

عنا�سر ال�سيطرة كلها على الأر�س التي 

فتر�س اأنها تديرها!
ُ
ي

لم يعد اأمام القيادة الفل�سطينية، بعدما 

ذهبت جميع ال�ع�د التي ُقّدمت لها اأدراج 

الرياح، �س�ى ا�ستثمار �سرعيتها الدولية لأول 

مرة، عبر الت�جه اإلى الأمم المتحدة والح�س�ل 

على ع�س�ية مراقب، الأمر الذي مّكنها من 

دخ�ل ع�سرات التفاقات والمنظمات 

والمعاهدات الدولية، ومن امتالك �سالح 

قان�ني، في م�اجهة النتهاكات وال�سيا�سات 

الإ�سرائيلية. وقد حقق ذلك بع�س النجاحات، 

وخ�س��سًا ا�ست�سدار قرار مجل�س الأمن 2334 
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الما�سي 380 معتقاًل، بينهم ع�سرات الفتيان. 

ول حدود لال�ستباحة الإ�سرائيلية، فكل مكان 

م�ستباح، اأكان بمحاذاة منزل الرئي�س، اأم 

بجانب مقر الحك�مة، وهدف اإ�سرائيل ه� 

اإظهار ال�سلطة اأمام �سعبها على اأنها �سلطة 

عاجزة وذليلة، وف�ق ذلك تقبل بالتن�سيق 

الأمني في ال�قت نف�سه. هذا ما حدث في رام 

ا بالن�سبة اإلى 
ّ
اللـه خالل اأربعين ي�مًا خلت. اأم

قطاع غزة، فاإن دولة الحتالل تق�م بتج�يعه 

وخنقه بالح�سار، فتقدم له الأم�ال القطرية 

في مقابل الهدوء، على ما تنط�ي عليه هذه 

العملية من اإذلل. ما اأود ق�له ه� اأن م�سار 

اأو�سل� ل يملك ال�سائرون فيه من داخله )حركة 

''فتح'' واأخ�اتها(، وال�سائرون فيه من خارجه 

)حركة ''حما�س'' واأخ�اتها(، اإّل النتقال من 

�سيىء اإلى اأ�س�اأ، مثلما كانت عليه الحال في 

ي ال�ستباحة في رام اللـه وغزة. ويبقى 
َ

نم�ذج

التحدي الأكبر اإعادة بناء م�سار اآخر م�ستقل، 

ن يفعل ذلك، وكيف؟  
َ
فم

اإذاً، اإن ما يدور الآن ه� مقاي�سة من دون 

ح�سم؛ مقاي�سة ح�س�ل القيادة الفل�سطينية 

على قرارات وم�اقف دولية ــ تبقى حبراً على 

ورق ــ والح�س�ل على دعم مالي و�سيا�سي، 

بما في ذلك الرف�س ال�سيا�سي ل�سفقة القرن، 

في مقابل عدم تجاوز القيادة الفل�سطينية 

الخط�ط الحمر، الأمر الذي يعني ال�ستمرار في 

التن�سيق الأمني، والعتراف بالتفاقات من 

طرف واحد تقريبًا.

اإن اإ�سرائيل تتحكم في م�سار اأو�سل� 

بعناوينه الرئي�سية والفرعية وفي تف�سيالته، 

وُتدخل فيه التعديل تل� الآخر بما يتفق مع 

الأطماع والتمييز وال�سيطرة. وهي ل تكتفي 

ب�سّل التنظيمات ال�سيا�سية وتعطيل قدرتها 

على مقاومة الحتالل، بل تذهب اأي�سًا اإلى 

اإجراءات محم�مة هدفها قطع الطريق على 

تدّخل الأجيال ال�سابة غير المنظمة، فتعتقل 

ال�سبان على مدار الأيام، اإذ بلغ عدد المعتقلين 

من ال�سفة الغربية في كان�ن الثاني/يناير 
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من منشورات مؤسسة الدراسات الفلسطينية

مدينة البرتقال: يافا

حضارة ومجتمع: 1700 - 1840
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