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خليل �شاهين

الحراك ال�شعبي الفل�سطيني :عين على
التغيير و�أُخرى على مقاومة االحتالل

لم

ي�صم��د طوي�ل ًا تروي��ج الحكوم��ة الإ�سرائيلي��ة عنا�ص��ر ''خطة �س�لام'' و�شيكة ين��وي رئي�سها بنيامي��ن نتنياهو
طرحه��ا ،فق��د ج��اءت تداعيات عملي��ة م�ستعمرة ''�إيتامار'' ،عل��ى الرغم من �أنباء ع��ن ارتكابها من طرف عامل
�آ�سي��وي ،وف��ي مقدمها انفالت الم�شروع اال�ستيطاني ،تو�سع ًا واعتداءات عل��ى الفل�سطينيين العزل ،كي ت�ؤكد �أن الخطة
المركزي��ة ل�سيا�س��ة حكومة اال�ستيط��ان ترتكز على ابتالع مزيد من جغرافيا الأر���ض الفل�سطينية ،وكي تعيد قبل ذلك
ت�سلي��ط ال�ض��وء عل��ى الق�ضية الرئي�سية التي يجب �أن توج��ه الحراك ال�شعبي وال�شبابي الفل�سطين��ي ،مهما تتنوع نظرة
�أطراف��ه �إل��ى ال�شعار ذي الأولوية ،وهي �أن بو�صلة الهدف الرئي�سي �ستبقى موجهة نحو مقاومة االحتالل واال�ستيطان
والعن�صرية.
و�إذا كان م��ن غي��ر الم�ؤك��د �أن تنج��ح �ضغ��وط اليمي��ن المتط��رف ف��ي ثن��ي نتنياهو عن ط��رح خطته فيم��ا يتعلق
بالتو�ص��ل �إل��ى اتف��اق انتقالي مع الجانب الفل�سطيني ب�ش�أن �إقامة دولة �ضمن ح��دود موقتة ،ف�إن الأمر الثابت هو �أن
�إزاح��ة مث��ل ه��ذه الخطة عن ج��دول الأعمال ال�سيا�س��ي في �إ�سرائيل� ،ستتي��ح تركيز الب�صر على م��ا يحدث من تعجيل
�إ�سرائيل��ي ف��ي تو�سيع اال�ستيطان وتعميق االحتالل في المناطق الم�ستثناة من ''الحدود الموقتة'' .وهذه العملية تعني
ميداني�� ًا ،الت�سري��ع بفر���ض خطة دولة الكانتون��ات �ضمن الحدود الموقتة عل��ى �أر�ض الواقع ،وم��ن دون الحاجة �إلى
تفاو�ض ،في مقابل توجيه مزيد من الخطط والرعاية ال�سيا�سية الإ�سرائيلية ،والموارد المالية ،والخدمات اللوج�ستية،
�إلى تر�سيخ دولة الم�ستوطنين على �أكثر من ن�صف م�ساحة ال�ضفة الغربية ،ك�أمر واقع ال رجعة عنه.
لك��ن َم��ن ي��زرع اال�ستيطان والإرهاب ل��ن يح�صد غير المقاومة� ،أكان��ت منظمة �أم فردية ،كما ت�شي��ر �إلى ذلك ردة
الفع��ل الإ�سرائيلي��ة على عملية م�ستعمرة ''�إيتامار'' قبل انتهاء التحقيقات ب�ش�أن َمن يقف وراءها .فقد غابت في غمرة
اله�ستيري��ا ال�سيا�سي��ة والإعالمي��ة الإ�سرائيلي��ة عل��ى خلفية ه��ذه العملية� ،أغلبي��ة التحذيرات التي حفل��ت بها و�سائل
الإع�لام الإ�سرائيلي��ة ،قب��ل ع��دة �أي��ام فقط ،م��ن انتفا�ض��ة �سلمية ثالث��ة تلوح ف��ي �أفق الح��راك ال�شعب��ي الفل�سطيني
المت�صاع��د عل��ى �إيقاع الثورات التي ي�شهده��ا عدد من البالد العربية ،بينما بدا خطاب ال�سلط��ة الفل�سطينية م�ست�سلم ًا
ف��ي و�ضعي��ة الدفاع عن النف�س في مواجه��ة الت�شكيك الإ�سرائيلي في جدارة ال�سلطة ب�أن تكون �شريك ًا في عملية �سالم
مدها كي ت�شمل حماية �أمن الم�ستعمرات.
غير قائمة �أ� ً
صال� ،أو في عملية ''تن�سيق �أمني'' ترغب �إ�سرائيل في ّ
( ) �صحافي فل�سطيني.

*
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ال�سلطة بين نارين ..وربما ثالثة
�إن ال�سع��ي الإ�سرائيل��ي اللتق��اط زم��ام المب��ادرة في التح��رك ال�سيا�سي باال�ستف��ادة ال�سريعة م��ن تداعيات عملية
مربع محاول��ة ''�شرعنة'' اال�ستيط��ان الذي ُيبنى
''�إيتام��ار'' ،كان �آخ��ر م��ا تتمن��اه القي��ادة الفل�سطينية ،وال �سيما ف��ي ّ
التح��رك ال�سيا�س��ي الفل�سطين��ي على �أ�سا���س �إدانته في مختلف الم�ستوي��ات دولي ًا ،بينما ُيتوق��ع ت�صاعد ال�ضغوط من
اللجن��ة الرباعي��ة الدولية ال�ست��دراج الجانب الفل�سطيني مج��دداً �إلى غرف مفاو�ضات يلقي مطلب��ه بوقف اال�ستيطان
خارجها.
وبي��ن ن��ار الت�صعيد اال�ستيطاني في ظل �صمت دولي يتحول �إلى �ضجيج في �إدانة قتل ''عائلة �إ�سرائيلية في �شمال
ال�ضف��ة'' م��ن دون ت�سميته��ا عائل��ة م�ستوطنين تقيم في م�ستعمرة غي��ر �شرعية على �أر�ض مغت�صب��ة ،وعلى الرغم من
ع��دم وج��ود �أدل��ة عل��ى تنفيذه��ا ب�أي��د فل�سطينية ،وبي��ن ن��ار ال�ضغط النت��زاع موافق��ة فل�سطيني��ة على الع��ودة �إلى
المفاو�ض��ات ف��ي ظ��ل اال�ستيطان ،تواجه القي��ادة الفل�سطينية ا�ستحق��اق التعامل مع نار ثالثة ربم��ا تمتد في ه�شيم
االنق�س��ام وتهمي���ش دور منظم��ة التحري��ر الفل�سطيني��ة وم�س��ار المفاو�ضات العبثية ،ف��ي ظل ات�ساع الح��راك ال�شعبي
المطال��ب بتغيي��ر يطال بني��ة النظام ال�سيا�س��ي الفل�سطيني و''الم�ش��روع الوطني'' ،و�سط تخبط ف��ي كيفية التعامل مع
الدع��وات �إل��ى تو�سيع ال�ضغط ال�شعبي على طر َفي االنق�سام الداخلي� ،أي بين ''فتح'' و''حما�س'' وبقية الف�صائل ،كمدخل
نحو عملية تغيير �شاملة.
وف��ي و�ض��ع كه��ذا ،لم تك��ن الفجوة القائم��ة بين الممار�س��ة ال�سيا�سي��ة للم�ستوي��ات القيادية في منظم��ة التحرير
الفل�سطيني��ة وف��ي ال�سلطتي��ن القائمتين في ال�ضف��ة الغربية وقطاع غزة ومعظم الف�صائ��ل الفل�سطينية من جهة ،وبين
مطال��ب الح��راك ال�شباب��ي وال�شعب��ي الفل�سطيني من جه��ة �أُخرى� ،أو�ضح مما ه��ي عليه اليوم� .إنها فج��وة تتجاوز ما
ُيع��رف با�س��م ''�ص��راع الأجيال'' ،ك��ي تطال المواقف م��ن االنق�سام الداخل��ي ،و�إعادة بناء التمثي��ل الوطني من خالل
منظم��ة التحري��ر ،وتقوي��م مجمل الم�س��ار ال�سيا�سي منذ توقيع اتف��اق �أو�سلو ،وبنية ووظائف �سلط َت��ي رام اللـه وغزة،
وتعزي��ز الم�شارك��ة ال�سيا�سي��ة لل�شباب ،و�إطالق الحريات العام��ة ،وغير ذلك؛ فجوة مر�شحة لالت�س��اع ،على الرغم من
مح��اوالت ال�سلطتي��ن وعدد من الف�صائل احت��واء الحراك وتوجيه �أهدافه و�شعاراته بعيداً ع��ن توليد �آليات �ضغط نحو
�إحداث تغيير في بنية النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني وبرنامجه.
وف��ي حي��ن ات�س��م �سلوك ال�سلطتين ف��ي ال�ضفة والقطاع باالرتب��اك حيال كيفية التعامل مع الح��راك ،وانتقاله من
نظامي بن
القم��ع �إل��ى معادلة تمزج بين الترهيب واالحتواء ،ف�إنه تمي��ز قبل ذلك با�صطفاف ال�سلطة في رام اللـه مع َ
علي ومبارك في تون�س وم�صر حتى لحظات �سقوطهما الأخيرة ،بينما انتقل موقف �سلطة حركة ''حما�س'' من مراقبة
التطورات �إلى دعم الثورات ال�شعبية العربية �أم ًال ب�أن تحمل معها متغيرات تخدم موقف الحركة في �أكثر من �صعيد.
� ّأم��ا عل��ى الم�ستوى ال�شعبي ،فقد �شعر الفل�سطينيون ب�أنهم ،على الم�ستوى العربي ،لي�سوا بمن�أى عن التطورات ،و�أنه
ال ينبغ��ي له��م �أن يت�أخروا في توظيف تفاعالتها لإطالق �شرارة تغيير نحو �إعادة بناء نظام �سيا�سي قادر على �إنتاج
م�شروع وطني جمعي يعيد االعتبار �إلى حركة التحرر الوطني الفل�سطينية ،وبقيادة يختارها الفل�سطينيون ب�أنف�سهم.
�إن قراءة �شعبية للثورات والهبات في البالد العربية تنقل الفل�سطينيين من الإلهام الفردي الم�ستوحى من قدرة الفرد
عل��ى ك�س��ر حاج��ز الخوف� ،إل��ى الإلهام الجماع��ي الم�ستوحى من قدرة ال�شع��وب على �صنع التغيير .وف��ي �سياق هذه
العملي��ة ،تن�ش��ط حالة م��ن النقا�ش بين ع�شرات المجموعات ال�شبابية في الوط��ن وال�شتات ،تتفق هنا ،وتختلف هناك،
تعب��ر عن �سعي لإعادة بن��اء الوعي الجمعي حول الأهداف وال�شعارات الكفيلة بتغيي��ر الم�سار الذي ات�سم طوال
لكنه��ا ّ
الأع��وام الما�ضي��ة بتدهور مكان��ة الق�ضية الفل�سطينية ،وت���آكل دور الحركة الوطنية في ظ��ل االنق�سام ،وتهمي�ش دور
منظمة التحرير ،وانك�شاف الظهر الفل�سطيني �أمام �شتى ال�ضغوط الإقليمية والدولية ،ومن قبلها الإ�سرائيلية.
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تحديات
ف��ي ه��ذه المرحل��ة الراهن��ة ،يواجه الح��راك ال�شعبي الفل�سطيني ع��دة تحديات يمك��ن �أن ت�ؤثر ف��ي م�ستوى تطوره
وت�أثيره ،من �أبرزها:

�أو ًال :تعدد المجموعات

تب��رز هن��ا �أهمي��ة القدرة على توحي��د ع�ش��رات المجموعات ال�شبابي��ة التي تن�شط ف��ي ا�ستخدام �شب��كات التوا�صل
االجتماع��ي ،وال �سيم��ا ال��ـ ''فاي�س ب��وك''� ،إذ �إن ا�ستمرار ت�شكي��ل المجموعات ،وتفريخ بع�ضه��ا مجموعات جديدة بين
فين��ة و�أُخ��رى ،م��ن �ش�أنهما �أن ي�شتتا جهود الآالف الموزعين عليها ،و�أن يبعث��را الدعوات �إلى نقل الحراك من �شبكات
التوا�ص��ل االجتماع��ي �إل��ى ال�شارع ،م��ن خالل دعوات متع��ددة �إلى م�سيرات �سلمي��ة ذات مواعيد و�شع��ارات متباينة.
مما تطرحه من �أهداف ،من
وترتب��ط بذل��ك الق��در ُة على تطوير الحوار بين عدد من المجموعات الأكبر والأكث��ر اقتراب ًا ّ
�أج��ل �إيج��اد �آلي��ة تن�سيق تف�ضي �إلى ت�شكيل هيئة م�شتركة تكون بمثاب��ة عنوان موحد للحراك ال�شبابي .وقد بد�أت عدة
مجموع��ات ف��ي الوط��ن وال�شت��ات ح��وارات ب�ش�أن �آلي��ة التن�سيق المثل��ى لتوحيد جهوده��ا ،والتوافق عل��ى الفاعليات
الم�ستقبلية.

ثاني ًا :تباين الر�ؤية �إلى ال�شعارات والأولويات

يتمث��ل التح��دي الثان��ي بالقدرة عل��ى بلورة ر�ؤية محددة ذات �أه��داف و�شعارات تحظى ب�أو�س��ع توافق وطني بين
الفل�سطينيي��ن ف��ي ال�ضف��ة الغربي��ة وقطاع غ��زة و�أرا�ضي  48وتجمع��ات ال�شتات ،عل��ى �أن تكون ه��ذه الر�ؤية بمثابة
خريط��ة طري��ق تح��دد نقطة البداية في �إطالق عملية تغيير وا�ضحة الم�سار ،وق��ادرة على توليد �آليات ت�ضمن ا�ستمرار
الح��راك نح��و نقط��ة النهاي��ة في تل��ك الخريطة .وربما تعد ه��ذه المهمة هي الأ�صع��ب في ظل تباين ر�ؤي��ة العديد من
المجموع��ات �إل��ى الأه��داف وال�شعارات ذات الأولوية ف��ي المرحلة الراهنة ،واقت�صار بع�ضها عل��ى رفع �شعار ''ال�شعب
يريد �إنهاء االنق�سام'' من دون �إعطائه بعداً �سيا�سي ًا يتعلق بالموقف من المقاومة والمفاو�ضات والخيارات ال�سيا�سية
و�إع��ادة بن��اء الحركة الوطني��ة من خالل منظمة التحرير ،و�إطالق الحريات العامة ،وغي��ر ذلك ،في حين يذهب الق�سم
الآخ��ر �إل��ى حد المطالبة بحل ال�سلطة ،ورف�ض ما ي�سمى ''حل الدولتين''� ،أو حتى الدعوة �إلى ت�شكيل ج�سم تمثيلي بديل
من منظمة التحرير.
ومع ذلك ،ف�إن هذا الم�ستوى من التباين في الر�ؤى والأولويات ال يمكن اعتباره �شراً مطلق ًا ،على الرغم من �سلبية
ا�ستمراره فترة �أطول .ففي �سياق مرحلة �إعادة بناء الوعي الجمعي ،تتفاعل الآراء والمواقف في اتجاه ال�سعي لبلورة
ر�ؤي��ة توافقي��ة يمك��ن �أن تعزز �صدقي َتها القدر ُة عل��ى اال�ستمرار في بناء الحراك ال�شعبي عل��ى �أ�سا�سها .وقد بد�أ بع�ض
المجموع��ات الت��ي تتبن��ى �أهداف ًا متقاربة لكنها تختل��ف في ترتيبها من حيث الأولوية ،ح��وارات تهدف �إلى التو�صل
�إل��ى ر�ؤي��ة م�شترك��ة ،وال �سيما تلك المجموعات التي ترى �أن �إعادة بناء التمثيل الوطني عبر عملية انتخابية للمجل�س
الوطن��ي ه��ي ال�سبي��ل لتوفير حلول جذرية لالنق�س��ام ،وللتوافق على مرتك��زات الم�شروع الوطن��ي الجمعي القائم في
جوهره على مواجهة االحتالل والعن�صرية والتم�سك بحق ال�شعب الفل�سطيني �أينما يوجد ،في تقرير الم�صير.

ثالث ًا :التغلب على محاوالت القمع واالحتواء

� ّأم��ا التح��دي الثال��ث ،فيكمن في الق��درة على مقاومة مح��اوالت القمع والترهي��ب للنا�شطين �ضم��ن المجموعات
ال�شبابي��ة والم�سي��رات ال�سلمية� ،أو محاوالت االحتواء� ،سواء من ط��رف ال�سلطتين القائمتين في ال�ضفة الغربية وقطاع
غ��زة� ،أو م��ن ط��رف الف�صائ��ل المتع��ددة ،كل من موقع��ه .وكانت الم�سي��رات التي انطلقت ف��ي بداية الح��راك ال�شعبي
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الفل�سطين��ي ت�ضامن�� ًا م��ع ثور َت��ي تون���س وم�صر ،ث��م للمطالبة ب�إنه��اء االنق�سام ،تعر�ض��ت للقمع ف��ي كل من ال�ضفة
والقط��اع .فف��ي رام اللـه ج��رى تفريق التظاهرات الت�ضامنية م��ع ثورة ال�شعب التون�سي ،ث��م الم�صري ،واالعتداء على
بع���ض الم�شاركي��ن فيه��ا ،بينما ت��م ال�سماح بتنظيم م�سي��رة دعم ًا للرئي�س الم�ص��ري بم�شاركة عنا�ص��ر �أمنية بلبا�س
ضال عن ا�ستدعاء الأجهزة الأمنية عدداً من النا�شطين ع�شية م�سيرات � 15آذار/
مدني في � 2شباط/فبراير الما�ضي ،ف� ً
مار���س .وتك��رر الم�شه��د ذاته في غزة حيث قامت الأجه��زة الأمنية التابعة لحكومة ''حما���س'' بتفريق الم�سيرات التي
ُنظم��ت لدع��م ثور َتي تون�س وم�ص��ر ،وللمطالبة ب�إنهاء االنق�سام ،وجرى اعتقال عدد من الم�شاركين فيها .و�سرعان ما
تبن��ت ال�سلطت��ان �أ�سلوب�� ًا مغاي��راً في التعامل مع الح��راك ال�شعبي� ،إذ �سمح��ت ال�سلطة في رام اللـ��ه بتنظيم الم�سيرات
الداعي��ة �إل��ى �إنهاء االنق�سام ،ود�ست الأجه��زة الأمنية عنا�صرها بلبا�س مدني بين المتظاهري��ن ،في محاولة للت�أثير
ف��ي ال�شع��ارات والهتاف��ات ،بينما لم ي�سلم من اعتداءاتهم ومحاوالت االعتقال َمن حاول��وا تجاوز �شعار ''ال�شعب يريد
�إنه��اء االنق�س��ام'' للمطالب��ة ب�إنهاء م�س��ار �أو�سلوّ � .أما في غزة ،فق��د اتفقت حركة ''حما�س'' مع ع��دد من الف�صائل على
تنظيم م�سيرة �ضد االنق�سام نهار الجمعة في � 11آذار/مار�س ،قبل � 4أيام فقط من م�سيرات � 15آذار/مار�س المطالبة
�أي�ض ًا ب�إنهاء االنق�سام ،في حين ا�ستمرت الأجهزة الأمنية في ا�ستدعاء عدد من النا�شطين.
لك��ن الأ�سل��وب الأبرز الذي جمع ما بي��ن ال�سلطتين ،وحرك َتي ''حما�س'' و''فتح'' ب�ش��كل رئي�سي ،كان محاوالت احتواء
الح��راك ال�شعب��ي ،بتبني �شعار �إنهاء االنق�سام الذي تتحمل الحركتان الم�س�ؤولية عن ا�ستمراره ،والدفع في اتجاه ت�شكيل
مجموع��ات عل��ى الـ ''فاي�س بوك'' ي�شرف عليها �أع�ضاء م��ن الحركتين وت�سعى لطرح �شعارات تلتقي مع �سيا�سات كل من
الطرفي��ن .وال يمك��ن في هذا ال�سياق ،تجاه��ل حقيقة �أن بع�ض المجموعات التي �أ�صرت عل��ى رفع �شعار �إنهاء االنق�سام
فق��ط ،م��ن دون �إعطائ��ه �أبعاداً �سيا�سية� ،أهدت ال�سلطتين �شعاراً يم ّكنهما م��ن �أن تتلطيا خلفه هرب ًا من تحمل الم�س�ؤولية
يدعي كل منهما �أن ال�شعب يقف خلفه! ولم يقت�صر الأمر على ''فتح'' و''حما�س'' ،فقد انخرطت
عن ا�ستمرار االنق�سام ،و�أن ّ
ف�صائل �أُخرى عبر العديد من نا�شطيها في عملية الت�أثير في ال�شعارات المرفوعة عبر �شبكات التوا�صل االجتماعي ،وال
�سيم��ا الجبه��ة ال�شعبي��ة التي دفعت في ال�ضفة الغربية نح��و تبني �شعارات تتوافق مع �سيا�ستها ف��ي الدعوة �إلى �إ�سقاط
�أو�سلو ،بينما اكتفت في قطاع غزة بالتركيز على �إنهاء االنق�سام واالحتالل ،والدعوة �إلى تحرك �شعبي ''موزون''!
و�إذا كان التغل��ب عل��ى مح��اوالت القم��ع �أمراً متاح�� ًا عبر التح�شي��د الوا�س��ع للم�شاركة الجماهيرية ف��ي فاعليات
الح��راك ال�شعبي وتح��دي ثقافة الخوف بتنظيم فاعليات متنوعة ومتوا�صلة في ح�ضرة و�سائل الإعالم ،ف�إن الت�صدي
لمح��اوالت االحت��واء وااللتف��اف عل��ى الإرادة ال�شعبي��ة ال يب��دو ممكن�� ًا �إ ّال في �سياق تعمي��ق المحت��وى الديمقراطي
الم�ستق��ل للح��راك ال�شعب��ي ،وفق ر�ؤية ال تتوقف عن��د حدود رفع �شعار �إنهاء االنق�سام ،عل��ى �أهميته ،و�إنما ت�ضعه في
�سي��اق �أه��داف �أو�سع تتعلق ب�إعادة بناء الم�شروع الوطني ومنظمة التحرير ،ب�شكل ينقل الحراك ال�شبابي وال�شعبي �إلى
مربع التغيير الجذري الذي تبغ�ضه �سلطات رام اللـه وغزة.
ّ
وعل��ى الرغ��م م��ن �أن حركة ''حما���س'' كانت اعتمدت موقف�� ًا معلن ًا بت�أييد الدع��وة �إلى الم�سي��رات المطالبة ب�إنهاء
االنق�س��ام ،و�أعلن��ت الأجه��زة الأمنية التابعة لحكومتها عزمه��ا على حماية الم�شاركين في الم�سي��رات ،ف�إنها ،عملي ًا،
وا�صلت ا�ستدعاء عدد من النا�شطين �إلى المقار الأمنية ،بما في ذلك ا�ستدعاء بع�ضهم �إلى المثول في هذه المقار قبل
ي��وم واح��د من م�سيرات � 15آذار/مار���س .و�أكثر من ذلك ،ف�إن مواقع �إلكترونية قريبة من ''حما�س'' ذهبت �إلى حد �شن
حمل��ة ت�شهي��ر �ضد الجبهة ال�شعبية وبع�ض قادتها ،واتهمتها بالوق��وف وراء محاولة ''�إ�شاعة الفو�ضى''� ،إذ ن�شر موقع
''فل�سطي��ن الآن'' ف��ي � 13آذار/مار���س تقريراً بعنوان ''�أ�سم��اء ووثيقة ..ال�شعبية تقف وراء تح��ركات هدفها الفو�ضى''،
ج��اء في��ه�'' :أظه��رت وثيق��ة مو ّقع��ة با�سم الجبه��ة ال�شعبية لتحري��ر فل�سطين ــ قيادة ف��رع قطاع غ��زة ،ح�صلت عليها
'فل�سطي��ن الآن'� ،أن قي��ادات الجبهة ال�شعبية تقف خلف دع��وات الم�سيرات على 'الفاي�س بوك' وتحر�ض عنا�صرها على
الم�شاركة فيها بفعالية''.
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يت�ص��ل التح��دي الراب��ع بالق��درة على الربط بين عملي��ة التغيير الداخل��ي الهادفة �إلى �إعادة بن��اء الحركة الوطنية
وبرنامجه��ا ف��ي �إط��ار منظم��ة التحري��ر ك�أداة كفاحية ،وبي��ن متطلب��ات ت�صعيد المقاوم��ة ،وال �سيم��ا ال�شعبية ،في
مواجه��ة االحت�لال واال�ستيط��ان .ويت��داول بع�ض المجموعات �أف��كاراً تتعلق بع��دم اقت�صار التح��ركات ال�شعبية على
نظ��م في مراكز المدن للمطالب��ة ب�إنهاء االنق�سام ،ومراجعة الم�سار ال�سيا�سي ال��ذي �أدى �إليه ،وكذلك �إنهاء
فاعلي��ات ُت َّ
صال �إلى بناء الأداة القادرة
االحتالل ،بل �إ�ضفاء م�ضمون مقاوم �ضد االحتالل في �سياق عملية التغيير التي تهدف �أ� ً
على قيادة الكفاح الوطني لتحقيق الأهداف الوطنية.
وفي هذا ال�سياق ُتطرح �أفكار من قبيل:
 )1التواف��ق عل��ى ''مي��دان تحرير'' فل�سطيني رئي�سي رم��زي تمثله مدينة القد�س بما تحمله م��ن معان ُيجمع عليها
ال�شع��ب الفل�سطين��ي ،وتوجي��ه الفعالي��ات ال�سلمي��ة نحو ''ميادي��ن تحرير'' محيط��ة بالقد�س ،وعلى تما���س مع حواجز
االحت�لال ،مث��ل حاج��ز قلندية بين رام اللـ��ه والقد�س ،ومنطقة م�سجد ب�لال بن رباح في بيت لح��م ،وطريق الخليل ــ
القد���س ،وبمح��اذاة جدار الف�ص��ل العن�صري والم�ستعمرات والحواجز الرئي�سية في ع��دد من مناطق ال�ضفة ،وكذلك في
مناطق ما ي�سمى ''الحزام الأمني'' المحيط بقطاع غزة.
 )2ت�شكي��ل �إط��ار موح��د ق��ادر عل��ى قي��ادة وتوجيه ه��ذه الفاعلي��ات وف��ق برنامج ي�ضم��ن القدرة عل��ى التح�شيد
الجماهي��ري واال�ستمراري��ة والت�صاعد ،وي�شكل ناظم ًا لل�شعارات في كل مرحلة ،ويكفل االن�ضباط للطابع ال�سلمي لتلك
الفاعلي��ات مهم��ا يبل��غ بط���ش قوات االحت�لال ،الأمر ال��ذي يقت�ض��ي ال�شروع ف��ي ت�شكيل لج��ان �سيا�سي��ة وقانونية
واجتماعي��ة وطبية و�إعالمي��ة وغيرها ،تكفل ،من جهة ،تنظيم مختلف جوانب الحراك ال�شعبي والمحافظة على زخمه
لتحقي��ق �أهداف��ه المتعلقة بعملية التغيي��ر الداخلي ،ومن جهة �أُخرى ،ت�صعيد المقاوم��ة ال�سلمية �ضد االحتالل وف�ضح
عملي��ات القم��ع والتنكي��ل عل��ى �أو�سع نط��اق� .إن ال�شع��ب الفل�سطيني ،وب�صورة عام��ة ،يمتلك تجربة رائ��دة في مجال
ت�شكي��ل الأط��ر الموح��دة واللج��ان ،وال �سيما خالل االنتفا�ض��ة الأولى ،وخ�صو�ص�� ًا ت�شكيل القي��ادة الوطنية الموحدة
واللجان ال�شعبية متعددة الأغرا�ض.
 )3و�ضع خطط بديلة تت�سم بالمرونة لمواجهة التحديات التي ربما تجه�ض الحراك ال�شعبي ،ومنها كيفية التعامل
مع ال�سلطتين القائمتين في كل من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،و�إجراءات القمع واالحتواء التي ربما يجري تنفيذها،
وخ�صو�ص ًا في ظل ا�ستمرار التن�سيق الأمني في ال�ضفة ،ومن �ضمنه منع انطالق الم�سيرات من داخل المدن في اتجاه
ضال ع��ن كيفية التعامل مع مختلف ردات الفعل م��ن طرف �سلطات االحتالل،
نق��اط االحت��كاك م��ع قوات االحتالل ،ف� ً
م��ن حي��ث ا�ستخدام و�سائل القم��ع العنيف ،واعتقال ق��ادة الحراك والنا�شطي��ن ،وال�ضغط على ال�سلط��ة للتدخل ،وغير
ذلك.
� )4إيج��اد حال��ة م��ن التواف��ق والتن�سيق على قاع��دة ر�ؤية موحدة بين مختل��ف الأطر والم�ؤ�س�س��ات المنخرطة في
�أ�ش��كال المقاوم��ة ال�شعبي��ة (المدني��ة) ،مث��ل :لج��ان المقاوم��ة ال�شعبية؛ لج��ان مواجهة الج��دار واال�ستيط��ان؛ حملة
المقاطع��ة؛ لج��ان ح��ق العودة؛ حم�لات الت�ضامن الدولي م��ع ال�شعب الفل�سطين��ي؛ الم�ؤ�س�سات الحقوقي��ة الفاعلة في
مج��ال ر�ص��د انتهاكات حقوق الإن�سان والمالحقة القانونية (جرائ��م الحرب؛ الجدار؛ اال�ستيطان؛ تقرير غولد�ستون،)..
بم��ا يقت�ضي��ه ذلك من بلورة ا�ستراتيجيا �شاملة وفاعلة توظف جميع �أ�ش��كال المقاومة المدنية في مواجهة االحتالل
والعن�صرية.
 )5تو�سي��ع نط��اق الم�شاركة من طرف مختلف تجمعات ال�شع��ب الفل�سطيني في �أرا�ضي  48وال�شتات �ضمن مفهوم
المقاوم��ة ال�شامل��ة �ضد االحت�لال والعن�صرية ،ومن �أجل حق ال�شعب الفل�سطيني� ،أينما يوجد ،في تقرير م�صيره ،وذلك
بالتزام��ن م��ع توحي��د الجهود للدفع نحو �إعادة بن��اء النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني على قاع��دة م�شروع وطني جمعي،
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وف��ق ر�ؤي��ة موح��دة تراع��ي خ�صو�صية كل تجم��ع و�أ�شكال الكف��اح الممكنة فيه ،الأم��ر الذي يتطل��ب ت�شجيع الجهود
الراهن��ة للتوا�ص��ل بي��ن مختل��ف المجموعات ف��ي �أرا�ض��ي  67و 48وال�شتات ،من �أج��ل االنتقال من حال��ة التوا�صل
االفترا�ضي على �شبكات التوا�صل االجتماعي �إلى بناء �آليات تن�سيق على �أر�ض الواقع.

�إ�سرائيل :خطة �سيا�سية ت�شرعن اال�ستيطان
ف��ي المقاب��ل ،تعاملت الحكومة الإ�سرائيلية م��ع عملية قتل خم�سة �أفراد من عائلة تعي�ش ف��ي م�ستعمرة ''�إيتامار''،
بينه��م ثالث��ة �أطف��ال ،ك�أنه��ا تلقت هدية م��ن ال�سماء ،قب��ل �أن تقدم �أي دليل عل��ى �أنها ُنفذت ب�أي��د فل�سطينية ،و�سعت
لتوظيفه��ا م��ن �أجل تو�سي��ع اال�ستيطان �إر�ضاء لليمي��ن المتطرف والم�ستوطني��ن ،والتقاط زمام المب��ادرة في تحرك
دبلوما�س��ي دول��ي يعتم��د التحري�ض �ضد ال�شعب الفل�سطين��ي برمته ،بينما رق�ص الإع�لام الإ�سرائيلي على دماء قتلى
''�إيتام��ار'' ،ومار���س التحري���ض المنح��ط �ضد كل ما ه��و فل�سطيني� ،إلى ح��د �أن �صحيفة ''يديعوت �أحرون��وت'' الأو�سع
انت�ش��اراً ف��ي �إ�سرائي��ل ن�ش��رت عنوان�� ًا رئي�سي ًا على �صفحته��ا الأولى ف��ي � 13آذار/مار�س ،لخ�صت��ه بكلمة واحدة هي
''حيوانات'' ،في و�صف الفل�سطينيين!
وفي �أول رد �إ�سرائيلي ر�سمي على العملية ،جرى �إعالن الم�صادقة على خطط لبناء  500وحدة ا�ستيطانية جديدة
فيم��ا ي�سم��ى الكت��ل اال�ستيطانية ،وذلك بالتزامن مع �ش��ن حمالت من العقاب الجماعي واالعتق��ال والتنكيل في عدد
كبي��ر م��ن البل��دات والق��رى في �شم��ال ال�ضفة ،وال �سيم��ا قرية عورت��ا القريبة من م�ستوطن��ة ''�إيتام��ار'' ،بينما انفلت
الم�ستوطن��ون ،وبحماي��ة جي���ش االحتالل ،في �شن اعتداءات وا�سعة �ضد الفل�سطينيي��ن العزل من �شمال ال�ضفة الغربية
�إل��ى جنوبه��ا .وفي حين ُبلِّغ��ت وزارة الخارجية الأميركية م�سبق ًا قرار بناء مئات الوحدات اال�ستيطانية ،اكتفى البيت
الأبي���ض والخارجي��ة الأميركية ،ومن ثم اللجن��ة الرباعية الدولية ،بالتنديد ال�شديد بقتل عائل��ة �إ�سرائيلية ''في �شمال
ال�ضف��ة الغربي��ة'' ،م��ن دون الإ�ش��ارة �إل��ى �أنه��ا تقطن في م�ستعم��رة تغت�ص��ب �أر�ض ًا فل�سطيني��ة ،مع مطالب��ة ال�سلطة
بالتع��اون م��ع ال�سلط��ات الإ�سرائيلي��ة ف��ي مالحقة مرتكب��ي العملية حتى قب��ل �أن تت�ض��ح دوافع ه��ذه العملية ،ك�أن
المطل��وب ه��و تو�سي��ع التن�سي��ق الأمن��ي بي��ن ال�سلط��ة و�إ�سرائيل من �أج��ل توفي��ر الحماي��ة الفل�سطيني��ة للم�ستعمرات
والم�ستوطنين.
غير �أن �إعالن خطط البناء الجديدة لم يكن مفاجئ ًا ،و�إن ُوظفت عملية القتل في ''�إيتامار'' من �أجل توقيت الإعالن،
وق��د ج��اءت ه��ذه الخطط لتن�سجم مع ما كان ت�سرب قبل �أيام من العملية عن عزم نتنياهو طرح خطة �سيا�سية تترافق
م��ع تو�سي��ع اال�ستيط��ان فيما ي�سمى الكت��ل اال�ستيطانية والقد�س ،وم��ع بقاء جي�ش االحتالل في منطق��ة الأغوار .فقد
ذك��رت �صحيف��ة ''يديعوت �أحرونوت'' في عددها ال�صادر في � 6آذار/مار�س �أن البنود الأ�سا�سية في خطة نتنياهو هي
اتف��اق مرحل��ي طويل الأمد مع م�س��ار مفاو�ضات ب�ش�أن الحل الدائم واالعتراف بدول��ة فل�سطينية بحدود موقتة ت�شمل
ق�سم�� ًا م��ن �أرا�ضي ال�ضف��ة الغربية ،و�إطالق �أ�سرى ،و�إزالة حواج��ز ع�سكرية ،و�إبقاء قوات الجي���ش الإ�سرائيلي في غور
الأردن م��ن دون �أن يك��ون فيه��ا �سيادة �إ�سرائيلية ،وتجميد البناء اال�ستيطاني ف��ي الم�ستعمرات ''المعزولة'' في مقابل
تو�سي��ع البن��اء اال�ستيطاني ف��ي القد�س ال�شرقية والكتل اال�ستيطانية .كما نقلت �صحيف��ة ''ه�آرت�س'' في � 4آذار/مار�س
ع��ن نتنياه��و قوله خ�لال اجتماعات مغلق��ة عقدها م�ؤخ��راً �إن ''دولة ثنائية القومي��ة �ستكون كارثة عل��ى �إ�سرائيل''،
م�شي��رة �إل��ى �أن نتنياه��و كان تح��دث خالل اجتم��اع كتلة حزب الليك��ود في الكني�ست ع��ن �أنه �سيبطئ وتي��رة البناء
اال�ستيطان��ي ب�سب��ب �ضغ��وط دولية عل��ى �إ�سرائيل وق��ال�'' :إننا نبذل الآن جه��داً من �أجل الحفاظ عل��ى (�أعمال) البناء
القائم��ة� ،إ ّال �إنن��ا يج��ب �أن ندرك �أننا في واقع دولي �صعب جداً ''.لكن بموازاة ذل��ك ن�شر ما ي�سمى ''الطاقم القومي في
الليك��ود'' �إعالن�� ًا في ال�صح��ف الإ�سرائيلية بعنوان'' :ابنِ يا بيب��ي ،ابنِ '' ،يطالب ''بيبي''� ،أي نتنياه��و ،بموا�صلة �أعمال
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قرر �أ ّال نبني �أقل من �أولمرت،
البن��اء اال�ستيطان��ي ،وبـ ''�أ ّال ت�شعر ب�أنك معزول فقادة الليكود يدعمونك'' ،وب�أن ''الليكود ّ
وب��راك'' ،في �إ�ش��ارة �إلى ر�ؤ�ساء الحكوم��ات الإ�سرائيلية ال�سابقين .كما ت�ضمن الإع�لان �صوراً وت�صريحات
و�ش��ارونَ ،
لثمانية وزراء من الليكود� ،أغلبيتهم من المقربين من نتنياهو� ،شددوا فيها على ت�أييدهم ا�ستمرار البناء اال�ستيطاني
وتو�سي��ع الم�ستعم��رات .وتوق��ع محللون �إ�سرائيليون �أن ي�ستخدم نتنياهو �إعالنات كه��ذه وت�صريحات وزراء من حزبه
للت��ذرع ب���أن حكومت��ه ربما ت�سق��ط في حال قرر وق��ف اال�ستيطان ،وكي يبدو كم��ن يقدم ''تنازالت'' كبي��رة في �إطار
خطته ال�سيا�سية.
وتزام��ن ن�ش��ر ه��ذه المعلوم��ات ع��ن ا�ستم��رار البن��اء اال�ستيطان��ي مع حمل��ة �إرهابي��ة �شنه��ا الم�ستوطن��ون �ضد
الفل�سطينيي��ن و�أمالكه��م تح��ت �شع��ار ''جباية الثمن'' لل�ضغط عل��ى حكومة نتنياهو الذي كان �ش��رع في ات�صاالت مع
�أح��زاب يميني��ة متطرف��ة ل�ضمها �إلى حكومت��ه ،على ر�أ�سها حزب ''االتح��اد القومي'' .و�شكل ذلك غط��اء الندفاع غالة
الم�ستوطني��ن ف��ي حملتهم الإرهابية �ض��د الفل�سطينيين ،كما حدث ف��ي هجوم ع�صابات م��ن الم�ستوطنين الم�سلحين
عل��ى قري��ة ق�ص��رة جنوب��ي نابل�س ف��ي � 7آذار/مار���س ،الأمر ال��ذي �أدى �إلى �إ�صاب��ة  9مواطنين 6 ،منه��م بر�صا�ص
الم�ستوطنين وجنود االحتالل.

قلق �إزاء انتفا�ضة �سلمية
ج��اء ذل��ك ف��ي ظل ت�شتت اهتم��ام حكومة نتنياه��و وو�سائل الإع�لام الإ�سرائيلية ف��ي �أكثر من اتج��اه على �إيقاع
انت�ش��ار �ش��رارة الث��ورات والهبات ال�شعبية ف��ي �أكثر من بلد عربي .ول��م ي�ستطع رئي�س الحكوم��ة الإ�سرائيلية بنيامين
نتنياه��و �أن ي�ضم��ن �صم��ت وزرائ��ه ،ومن قبل��ه �صمته هو نف�س��ه� ،أكثر من عدة �أي��ام على تطورات الث��ورة الم�صرية،
فانفج��ر ال�صم��ت ''بكائيات'' متوا�صلة على رحي��ل الرئي�س محمد ح�سني مبارك ،وعلى ا�ستم��رار تهاوي الأركان التي
�شكلت مرتكزات نظامه ،بدءاً من حكومة �أحمد �شفيق ولي�س انتهاء بجهاز �أمن الدولة .لكن الأخطر في نظر الم�س�ؤولين
الإ�سرائيليي��ن الي��وم ،م��ا يمكن �أن يح��دث في حديقة المن��زل ،ال �ساحته الخلفية فق��ط� ،إذا انتقلت �ش��رارة التغيير �إلى
الأرا�ض��ي الفل�سطيني��ة المحتل��ة من��ذ �سن��ة  ،1967و�إلى �أرا�ض��ي  ،48على �شكل ح��راك �شعبي ربما يتط��ور في اتجاه
انتفا�ضة �شعبية �سلمية �آخر ما تتمناه �إ�سرائيل نقل �صور قمع جي�شها للم�شاركين فيها.
وكان��ت �صحيف��ة ''ه�آرت���س'' ن�ش��رت في � 9آذار/مار���س �أن ما ي�سمى ''قي��ادة المركز'' وكتيبة ''يه��ودا وال�سامرة'' في
جي���ش االحت�لال تتابعان التطورات التي تحدث منذ الأ�سابيع الأخيرة في العالم العربي ،وت�ستعدان لمواجهة انتفا�ضة
�شعبية غير عنيفة في ال�ضفة الغربية .ونقلت ال�صحيفة عن �أحد ال�ضباط في جي�ش االحتالل قوله �إن ''الأحداث الأخيرة
في ال�شرق الأو�سط �أحدثت تغييراً ملمو�س ًا لدينا ..فت�سا ُقط �أحجار الدومينو وا�ضح ،وربما ن�صطدم بمثل هذا الواقع''.
و�أو�ضح��ت ال�صحيف��ة �أن جي���ش االحتالل متنبه ل��ـ ''المركز المدني'' في �أي �سيناريو م�ستقبل��ي في ال�ضفة الغربية،
م�شي��رة �إل��ى �أن الجي���ش الإ�سرائيل��ي كان �أع��د قب��ل عام خطة �شامل��ة لمواجهة تظاه��رات مدنية غير عنيف��ة ووا�سعة
النط��اق ،و�أن العم��ل حالي�� ًا يج��ري عل��ى �إدخال تغيي��رات على الخطة ف��ي �أعقاب الث��ورات في تون���س وم�صر وليبيا
واليم��ن .كم��ا �أ�ضافت �أن الجي�ش يعمل على و�ض��ع تقديرات ال ت�ستند فقط �إلى المعلومات اال�ستخباراتية ب�ش�أن �أهداف
المنظم��ات الفل�سطيني��ة وخططه��ا ،بل على �أ�سا�س ما يحدث ف��ي طبقات اجتماعية �أُخرى �أي�ض�� ًا ،وخ�صو�ص ًا الر�سائل
التي تنتقل عن طريق الإنترنت ،وال �سيما في المواقع االجتماعية مثل الـ ''فاي�س بوك''.
وبح�س��ب ال�صحيف��ة ،ف�إن جي�ش االحتالل لن يحاول منع خروج الآالف في تظاهرات ما داموا ال يحاولون الدخول
�إلى الم�ستعمرات .ونقلت عن �ضابط �إ�سرائيلي قوله �إنه ''في حال دخول المتظاهرين �إلى الم�ستوطنات ،ف�إن مواجهات
عنيفة �ستحدث �آنذاك''.
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َبراك� :إ�سرائيل تواجه ''ت�سونامي'' �سيا�سي ًا

لك��ن وزي��ر الدف��اع الإ�سرائيل��ي �إيه��ود َبراك الذي توع��د الفل�سطينيي��ن بممار�س��ة ''القب�ضة الحديدي��ة'' عقب عملية
''�إيتامار''� ،سرعان ما حاول ا�ستعادة ''التوازن'' بين ممار�سة القمع و�ضرورة توفير غطاء �سيا�سي له ،وقال في �سياق
كلمة في ''المعهد لدرا�سات الأمن القومي'' في تل �أبيب م�ساء � 13آذار/مار�س� ،إن �إ�سرائيل تواجه ''ت�سونامي �سيا�سي ًا''،
و�إن ''الجمه��ور ال ي��درك ذل��ك'' ،م�ضيف�� ًا �أنه ''مع اقت��راب �أيلول�/سبتمبر �سي�ص��ل ت�سونامي �سيا�سي �إل��ى �إ�سرائيل ،و�أن
هن��اك حرك��ة دولية �ستعترف بالدولة الفل�سطينية في حدود الرابع من حزيران/يونيو  ،1967ومن الخط�أ عدم التنبه
لهذا الت�سونامي''.
واعتب��ر َب��راك �أن الم�ساع��ي لن��زع �شرعي��ة �إ�سرائيل تلوح في الأف��ق ،و�أن ذلك ُيعتبر خطراً ج��داً ويتطلب العمل على
مواجه��ة ذل��ك ،مح��ذراً من ''دفع �إ�سرائيل �إلى الزاوي��ة التي بد�أ فيها تدهور جنوب �إفريقيا'' ،وم��ن �أن ''مبادرة �سيا�سية
�إ�سرائيلية �ستقل�ص االحتماالت''.
وين�سج��م موق��ف َب��راك �إل��ى حد بعيد مع ما خل���ص �إليه تقرير �أ�صدره مرك��ز �أبحاث الأمن القوم��ي في جامعة تل
�أبي��ب ،و ُن�ش��ر ف��ي ال�صحف في � 8آذار/مار���س ،وجاء فيه �أن �إ�سرائي��ل تقف في الفترة الأخيرة ''�أم��ام مرحلة �سيتعين
عليه��ا فيه��ا الح�سم واتخاذ القرار في ق�ضايا �سيا�سية و�أمنية جوهري��ة ..ف�إ�سرائيل موجودة في و�ضع يمكن �أن تت�أثر
ب��ه ،ذل��ك ب�أن التهدي��دات الأمنية وال�سيا�سي��ة المحيطة بها تتزايد ،كم��ا �أن و�ضعها اال�ستراتيجي ف��ي الفترة الأخيرة
متده��ور؛ ه��ذا التده��ور ال��ذي حدث ج��زء منه في �أعق��اب التط��ورات الحا�سمة في ال�ش��رق الأو�سط وال�ساح��ة الدولية،
جراء غياب رد مالئم من الم�ؤ�س�سة ال�سيا�سية في �إ�سرائيل على هذه التطورات''.
والجزء الآخر ّ
وتاب��ع التقري��ر �أنه في داخل الحكومة الإ�سرائيلية تتباين الآراء ب�ش���أن التعامل مع المفاو�ضات تمهيداً لحل و�سط
�سيا�س��ي و�إقليم��ي في ال�ساحتي��ن اللتين تمثالن المدخل لتح�سي��ن المكانة الإقليمية لإ�سرائي��ل (الم�ساران الفل�سطيني
وال�س��وري) ،ف�أ�صح��اب وجه��ة النظر الراف�ض��ة لل�سعي العملي لحل و�س��ط ،غير م�ستعدين لدفع التكلف��ة التي تكمن في
دفع ال�سعي لالتفاقات قدم ًا وبلورتها ،وخ�صو�ص ًا فيما يتعلق بالبعد الإقليمي ،وهم ينطلقون في موقفهم من �أ�سباب
ع��دة ج��زء منها �أيديولوجي ف��ي �أ�سا�سه ،والجزء الآخر يعود �إل��ى فقدان الثقة باتجاهات الط��رف الآخر وقدراته على
ت�أدي��ة دوره ف��ي االتفاق��ات� ،إذا ما تحقق��ت .وفي مقابل ذلك ،يرى �آخ��رون داخل الحكوم��ة �أن ال�سعي لالتفاقات هو
م�صلح��ة �إ�سرائيلي��ة م��ن الدرج��ة الأولى ..ويرتكز هذا الموقف عل��ى تقدير فحواه �أنه �إذا لم ت�س��ع �إ�سرائيل لدفع ال�سعي
لالتفاق��ات ف��ي �ساح َت��ي النزاع (الفل�سطيني��ة وال�سورية) قدم ًا ،ف�إنه��ا �ستدفع ثمن ًا كبيراً �سيكون عل��ى المدى الق�صير
ثمن ًا �سيا�سي ًا� ،سواء على �صعيد تدهور العالقات مع العبين دوليين �أ�سا�سيين� ،أو فيما يتعلق بمحاوالت نزع ال�شرعية
ضال ع��ن �أخطار �أمنية ج�سيمة .لكن تحدي ًا �آخر يفر�ض على �إ�سرائي��ل مواجهته ،وهو �أن �إمكان انهيار
ع��ن �إ�سرائي��ل ،ف� ً
و�ضع تذهب
الم�س��ار ال�سيا�س��ي يهدد مكان��ة ال�سلطة الفل�سطينية وبقاءه��ا ب�صيغتها الحالية ،الأمر الذي �سي���ؤدي �إلى
ٍ
في��ه �إنج��ازات بن��اء القوى الأمني��ة الجدي��دة لل�سلط��ة الفل�سطينية بم�ساع��دة الوالي��ات المتحدة واالتح��اد الأوروبي
والأردن� ،أدراج الرياح.
وفيم��ا يتعل��ق بالعالق��ات مع الواليات المتحدة ،فقد ورد في التقري��ر �أن �إدارة الرئي�س الأميركي َبراك �أوباما ترى
�أولوي��ة من��ح فر�صة لل�سعي لالتفاقات بين �إ�سرائيل والفل�سطينيين انطالق ًا م��ن فر�ضية �أن ت�سوية النزاع ،وعلى الأقل
ر�س��م م�س��ار وا�ض��ح له وملزم لتنفيذ فكرة الدولتين� ،سي�سهل الدفع قدم ًا لج��دول الأعمال الأميركي في ال�شرق الأو�سط
المتع��دد عب��ر تجني��د دول عربية �ضمن الجبهة �ض��د �إيران ،وتثبيت الو�ض��ع الأمني والم�ؤ�س�س��ة ال�سيا�سية في العراق،
وكب��ح نف��وذ الحركات الإ�سالمية في �أفغان�ست��ان والعراق .ووفق ًا لذلك بل��ورت الإدارة الأميركية �سيا�سة متداخلة من
ال�ضغط على �إ�سرائيل لدفع المفاو�ضات مع الفل�سطينيين قدم ًا.
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وف��ي المقاب��ل ،ف�إن ا�ستنتاجات َبراك ب�ش�أن الحاجة �إلى م�سار تفاو�ض��ي ي�ساعد �إ�سرائيل على عدم التعر�ض لعزلة
دولي��ة ،وين�سج��م مع جدول الأعم��ال الأميركي في ال�شرق الأو�سط ،ال ُتعتبر بعيدة عن الأفكار التي يمكن �أن تت�ضمنها
خط��ة نتنياه��و ب�ش���أن التو�ص��ل �إلى اتف��اق انتقالي ال يتج��اوز �إقامة دولة فل�سطيني��ة �ضمن حدود موقت��ة ،و�إن كان
نتنياه��و مت��ردداً حيال توفير غطاء �سيا�سي لهذا الحل االنتقالي م�ساع��د للجانب الفل�سطيني من خالل فكرة التو�صل
�إلى اتفاق �إطار يت�ضمن ''�أفق ًا �سيا�سي ًا'' ب�ش�أن ق�ضايا الحل النهائي.

''الرباعية'' تبحث عن تذكرة لإطالق قطار التفاو�ض
بينم��ا تت�صاع��د ال�ضغ��وط اليميني��ة المتطرفة عل��ى نتنياهو لال�ستف��ادة من تداعي��ات عملية ''�إيتام��ار'' ،من �أجل
التراجع عن خطته التي تردد �أنه كان ينوي �إعالنها في خطاب ''بار ــ �إيالن  ''2خالل �أيار/مايو المقبل ،ف�إنه يواجه
�ضغوط�� ًا مقابل��ة من َب��راك والرئي�س الإ�سرائيل��ي �شمعون بير�س لتقدي��م موعد طرح الخطة كموق��ف اعترا�ضي م�سبق
للت�أثي��ر ف��ي الأف��كار الت��ي تدر�س اللجن��ة الرباعية ت�ضمينها ف��ي بيان ي�سم��ح با�ستئناف المفاو�ض��ات ،وي�صدر عن
اجتم��اع اللجن��ة الذي تم ت�أجيله م��ن �أوا�سط �آذار/مار�س �إل��ى �أوا�سط ني�سان�/أبريل بناء على طل��ب �أميركي ا�ستجاب
لموقف �إ�سرائيلي بهذا ال�ش�أن.
وكان �آذار/مار���س �شهد تح��رك ًا �أوروبي ًا ثالثي ًا ،بريطاني ًا فرن�سي ًا �ألماني ًا ،لبلورة توافق فل�سطيني ــ �إ�سرائيلي على
م�ضم��ون ه��ذا البي��ان كتوطئة ال�ستئناف المفاو�ض��ات .ونقلت وكالة ''فران���س بر�س'' ف��ي � 7آذار/مار�س عن م�س�ؤول
فل�سطين��ي قول��ه �إن هذا التحرك يهدف �إلى �إعادة �إطالق المفاو�ض��ات المتوقفة ..وهم يريدون �ضمان �إ�صدار بيان من
اللجن��ة الرباعي��ة ف��ي اجتماعه��ا المقب��ل الذي لم يح��دد موعده بعد ،يواف��ق عليه الطرف��ان الفل�سطين��ي والإ�سرائيلي
ك�أ�سا���س ال�ستئن��اف المفاو�ض��ات .و�أ�ضاف �أن قنا�صل ال��دول الثالث طرحوا (�أمام الرئي�س عبا���س) �ضمان �أن ي�شمل
بي��ان الرباعي��ة العنا�ص��ر الت��ي تم ِّك��ن الموق��ف الفل�سطيني من الع��ودة �إل��ى المفاو�ض��ات ،وخ�صو�ص ًا الوق��ف التام
لال�ستيطان ،م�شيراً �إلى �أن هذه الدول تن�سق خطواتها مع الإدارة الأميركية.
وق��ال الم�س���ؤول ال��ذي ل��م تك�ش��ف هويت��ه� ،إن القنا�ص��ل الأوروبيي��ن ا�ستف�س��روا م��ن عبا���س �إن كان �سيع��ود �إلى
المفاو�ض��ات �إذا توق��ف اال�ستيط��ان ،ف�أجاب الرئي�س� ،س�أعود لكن يجب �أن توافق �إ�سرائيل على وقف اال�ستيطان خالل
فت��رة المفاو�ض��ات ،مك��رراً المطال��ب الفل�سطيني��ة ال�ستئن��اف المفاو�ض��ات ،و�أوله��ا تجمي��د اال�ستيطان خ�لال فترة
المفاو�ض��ات ،و�أن تك��ون مرجعية المفاو�ضات على �أ�سا�س حل الدولتين وحدود  ،1967و�أن يكون الأمن على الحدود
الفل�سطيني��ة ـ��ـ الأردنية لطرف ثالث ،و�أن يكون موعد �أيلول�/سبتمبر نهاية المفاو�ضات ،و�أن توافق �إ�سرائيل على هذه
المطالب.
� ّأم��ا ممثل��و اللجنة الرباعية فعقدوا في �آذار/مار���س اجتماع ًا في رام اللـه مع �صائب عريقات ،رئي�س دائرة �ش�ؤون
المفاو�ضات ''الم�ستقيل'' ،تاله في اليوم التالي اجتماع مع م�ست�شار نتنياهو المفاو�ض �إ�سحق مولخو ،للت�شاور ب�ش�أن
البي��ان المتوق��ع �ص��دوره ع��ن اجتم��اع ''الرباعي��ة'' ،ف��ي حين نقل��ت و�سائل الإع�لام عن عريق��ات قول��ه �إن الجانب
الفل�سطين��ي اقت��رح على اللجنة الرباعية �أن تتبنى بيان االتحاد الأوروبي الذي دعا فيه �إلى وقف اال�ستيطان ،واعتبر
تجمد اال�ستيطان خالل المفاو�ضات.
�أن القد�س يجب �أن تكون عا�صمة للدولتين ،و�أن على �إ�سرائيل �أن ِّ
وتج��در الإ�ش��ارة �إلى �أن و�سائ��ل الإعالم نقلت عن م�صادر في الخارجية البريطانية ،ف��ي � 9آذار/مار�س ،ت�أكيدها
�أن الم�س�ؤولي��ن البريطانيي��ن طرح��وا �أمام الرئي�س عبا���س اقتراح ًا بالعودة �إل��ى المفاو�ضات المبا�ش��رة ب�أ�سرع وقت
ممك��ن للتو�ص��ل �إلى ''حل الدولتين'' عل��ى �أ�سا�س معايير وا�ضحة من �أجل نجاح المفاو�ض��ات ،وقد جاء االقتراح على
بناء على حدود الرابع من حزيران/يوني��و 1967؛ تبادل �أرا�ض مت�ساوية
النح��و التال��ي :اتفاق على حدود الدولتي��ن ً
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وفق�� ًا لم��ا يتف��ق عليه الطرف��ان؛ اتخاذ �إج��راءات �أمنية تحت��رم ،بالن�سب��ة �إلى الفل�سطينيي��ن� ،سيادته��م ،وتبين �إنهاء
االحت�لال ،وتحم��ي ،بالن�سبة �إل��ى الإ�سرائيليين� ،أمنه��م ،وتمنع معاودة ارت��كاب �أعمال �إرهابية وتعال��ج بفعالية �أي
تهدي��دات جدي��دة؛ حل عادل ومن�صف ومتفق عليه لق�ضية الالجئين؛ تلبية تطلعات كال الطرفين فيما يتعلق بالقد�س،
وال ب��د م��ن �إيجاد �سبيل عب��ر المفاو�ضات لت�سوية و�ضعية القد���س كعا�صمة لكلتا الدولتين .ه��ذه هي عنا�صر البيان
المرتقب للجنة الرباعية التي يجري تداولها مع الجانبين الفل�سطيني والإ�سرائيلي.

''فل�سطنة'' دائرة �ش�ؤون المفاو�ضات

م��ن جه��ة �أُخرى ،وفي �سي��اق تفاعالت ن�شر قناة ''الجزي��رة'' الوثائق المتعلقة بالمفاو�ض��ات ،وحالة اال�ستياء في
ال�ش��ارع الفل�سطين��ي ،قررت القيادة الفل�سطينية �إعادة هيكلة دائرة �ش���ؤون المفاو�ضات في منظمة التحرير ،وال �سيما
وح��دة دع��م المفاو�ضات التي كان��ت تديرها وتمولها ال�شرك��ة البريطانية للأبحاث ''�آدم �سمي��ث'' .وقال ع�ضو اللجنة
المركزي��ة لحرك��ة ''فتح'' ،نبيل �شعث ،في ت�صريح��ات �صحافية� ،إن الدائرة �ستبقى كما هي لأنها �أر�شيف مهم ال يمكن
حل��ه ،لك��ن وحدة دع��م المفاو�ضات �سيعاد ترميمها ك��ي تكون م�ؤ�س�س��ة فل�سطينية تمويلها فل�سطين��ي .و�أ�شار �إلى �أن
ال�شرك��ة البريطاني��ة المذك��ورة ،والممول��ة م��ن جان��ب الحكوم��ة البريطاني��ة ،كانت تمول وح��دة دع��م المفاو�ضات
للم�ساعدة في عمل درا�سات ،وهي الآن في حكم المنتهية ،وهناك موظفون انتهت عقودهم منذ �أواخر ال�شهر المن�صرم
(�شباط/فبراير).
و�أو�ض��ح �شع��ث �أن المفاو�ض��ات متوقف��ة الآن ،و�أنه��ا ل��ن تع��ود قب��ل �أيلول�/سبتمب��ر المقب��ل ،وف��ي ح��ال عادت
المفاو�ض��ات ف���إن هناك وف��داً مفاو�ض ًا ،وذلك في رد �ضمني عل��ى المطالبين بحل دائرة �ش���ؤون المفاو�ضات ،ولي�س
ا�ستقال��ة عريق��ات فقط ،معبراً عن ا�ستمرار الرهان على �إمكان العودة �إلى المفاو�ضات� ،إذ قال �أنه يراهن على ال�ضغط
الدولي على نتنياهو لجهة وقف اال�ستيطان واالعتراف بحدود  67كحدود للدولة الفل�سطينية.

تغييران وزاريان
وف��ي الوق��ت الذي يركز الرئي���س عبا�س على ا�ستمرار العمل على �إعادة بناء خي��ار التفاو�ض وفق ًا ل�شروط مح�سنة
للمفاو���ض الفل�سطين��ي ،م��ع �سعي �سلط َت��ي رام اللـه وغزة الحتواء الح��راك ال�شعبي المطالب ب�إنه��اء االنق�سام وتغيير
الم�س��ار ال�سيا�س��ي ،ف���إن ال�سلط��ة في ال�ضف��ة منهمكة في ج��دل ب�ش�أن تغيي��ر وزاري و�شيك في حكوم��ة �سالم فيا�ض
�سبقته��ا �إلي��ه حكوم��ة �إ�سماعي��ل هنية في غ��زة ،التي �أجرت تعدي�ل ًا �شمل دخول خم�س��ة وجوه جديدة �إل��ى الحكومة
المقال��ة ،ونال��ت ''الثق��ة'' عليه خالل اجتماع عقدت��ه كتلة التغيير والإ�ص�لاح التابعة لحركة ''حما���س'' في � 10آذار/
مار�س ،با�سم ''المجل�س الت�شريعي''!
� ّأم��ا فيا���ض ،فب��دا محبط ًا بع��د تقديمه اقتراح ًا رف�ضت��ه ''فتح'' قبل ''حما���س'' ،ب�ش�أن ت�أليف حكوم��ة وحدة وطنية
تق��وم عل��ى تعميم المفهوم الأمني بمنع العنف (المقاومة) الممار�س على �أر�ض الواقع من طرف ال�سلطتين في ال�ضفة
والقط��اع ،م��ع المحافظ��ة على ح�ص��ة كل من الطرفي��ن في بقاء الأجه��زة الأمنية عل��ى حالها في ال�ضف��ة والقطاع،
وت�أجيل ق�ضايا الخالف بين ''فتح'' و''حما�س'' �إلى ما بعد االنتخابات الرئا�سية والت�شريعية.
وكان فيا�ض الذي تعر�ض النتقادات الذعة من بع�ض قادة ''فتح'' ،الذين رفعوا مذكرة �إلى الرئي�س عبا�س تطالبه
ب�إع��ادة النظ��ر ف��ي تكلي��ف فيا�ض ت�أليف الحكوم��ة الجديدة ،دافع في �أكث��ر من منا�سبة عن اقتراح��ه ت�أليف حكومة
وحدة وطنية ،وقال في مقابلة مع وكالة �أنباء ''�شينخوا'' ال�صينية ُن�شرت في � 7آذار/مار�س� ،إن هذا االقتراح يتجاوز
مفومي تحقيق الم�صالحة
نقط��ة الخ�لاف الأكبر في الحوار الوطن��ي الفل�سطيني المتعثر منذ �أعوام ،وهو التمييز بي��ن
َ
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م��ن جه��ة ،و�إع��ادة الوح��دة الوطنية من جه��ة �أُخرى ،كما �أن��ه �سيتيح النظر �إل��ى الم�صالحة الوطني��ة كنتيجة تتبلور
بالتدري��ج عل��ى خلفية بيئة مواتية �أكثر لتحقيق الم�صالح��ة من خالل �إعادة الوحدة للوطن وم�ؤ�س�ساته كخطوة �أولى،
م�ؤكداً �أنه ال يطرح نف�سه مر�شح ًا لتولي رئا�سة حكومة الوحدة الوطنية في حال الموافقة على ت�أليفها.
غير �أن عزام الأحمد ،ع�ضو اللجنة المركزية لحركة ''فتح'' ،والم�شرف على ملف الحوار مع ''حما�س'' ،لم يت�أخر في
ال��رد عل��ى فيا���ض� ،إذ �أدل��ى ف��ي � 10آذار/مار�س بت�صريحات اعتب��ر فيها �أن م��ن ال�سابق لأوانه الحدي��ث عن ت�أليف
حكوم��ة وح��دة وطني��ة قبل �إنجاز الم�صالحة و�إنهاء االنق�سام الفل�سطيني ،فهذا �أم��ر غير وارد .و�أ�ضاف �أن ت�صريحات
�س�لام فيا���ض به��ذا ال�ش�أن ت��م فهمها خط�أ� .إذ �إن��ه ال يعتقد �أنه يق�ص��د ت�أليف حكومة وحدة وطني��ة الآن وقبل �إنجاز
الم�صالح��ة ،م�شي��راً �إل��ى �أن��ه �إذا كان من المتعذر الآن على ''حما���س'' �إجراء الحوار مع ''فتح'' لإنه��اء االنق�سام ،فليكن
التوج��ه �إذاً �إل��ى ت�ألي��ف حكوم��ة مهني��ة ال عالقة لها بال�سيا�س��ة ،متفق عليه��ا ،وتتولى مهمات الإ�ش��راف على �إجراء
االنتخابات الت�شريعية والرئا�سية و�إعادة �إعمار غزة.
وبذل��ك ،ع��اد فيا���ض �إلى المربع الأول :ت�ألي��ف حكومة جديدة ال تحظى بثقة المجل���س الت�شريعي المغيب ،وتراعي
ممن يوافق على الم�شاركة في
مطال��ب حرك��ة ''فت��ح'' بتولي حقائب وزارية رئي�سية ،مع تطعيمها بم�شارك��ة ف�صائلية َّ
الحكومة من ف�صائل منظمة التحرير وبع�ض ال�شخ�صيات الم�ستقلة ،لكن على �أر�ضية برنامج الحكومة ال�سابقة ب�ش�أن
''بن��اء م�ؤ�س�س��ات الدول��ة و�إنهاء االحت�لال'' الذي ينتهي موعده �أ�ص�ل ًا في �آب�/أغ�سط�س  .2011وله��ذا الغر�ض� ،أجرى
فيا���ض م�ش��اورات مو�سع��ة مع ممثلين جرى انتقا�ؤهم من بع���ض الم�ؤ�س�سات الأهلية والن�سوي��ة والنقابية والمثقفين
والك ّت��اب وال�صحافيي��ن وغيره��م ب�ش���أن طبيع��ة الت�شكيل��ة الوزاري��ة الجدي��دة ،بل ذهب �إل��ى حد ت�أ�سي���س موقع على
ممن يرغب عن مر�شحي��ن لتولي حقائب وزارية ،في حال��ة �أ�شبه بفتح
الـ ''فاي���س ب��وك'' خ�ص�ص��ه لتل ّقي االقتراح��ات َّ
ب��ازار لم�ستوزري��ن ل��م ي�ألوا جهداً في تجنيد مقربين منهم لتزكيتهم كمر�شحي��ن لتولي حقائب وزارية ،حتى من دون
فتح نقا�ش جدي ب�ش�أن برنامج الحكومة المرتقبة.

انتخابات بالجملة ..لكن!!
وكان��ت اللجن��ة التنفيذي��ة لمنظمة التحرير الفل�سطينية ،في �سياق اجتماع مو�س��ع للقيادة الفل�سطينية ُعقد في 12
�شباط/فبراي��ر الما�ض��ي ،قررت �إجراء انتخابات عامة رئا�سي��ة وت�شريعية في موعد ال يتجاوز �أيلول�/سبتمبر المقبل،
ف�ض�ل ًا ع��ن االنتخاب��ات المحلية ف��ي تموز/يوليو ،مع �إحال��ة الخالفات ال�سيا�سي��ة والأمنية �إلى المجل���س الت�شريعي
الجدي��د ال��ذي �ستفرزه االنتخاب��ات المقبلة ،الأمر الذي اعتبره مراقبون �أحد تداعي��ات ثور َتي تون�س وم�صر ،ومحاولة
لاللتف��اف عل��ى مطالب الح��راك ال�شعب��ي الفل�سطيني ب�ش�أن �إج��راء انتخابات للمجل���س الوطني و�إعادة بن��اء التمثيل
الوطن��ي م��ن خ�لال منظم��ة التحرير .كما �أثار ه��ذا القرار �شك��وك ًا في �إمكان �إج��راء انتخابات عامة م��ن دون توافق
وطن��ي ف��ي ظ��ل ا�ستمرار االنق�س��ام ،وفي مدى ان�سجام ه��ذا القرار مع الحديث ع��ن ''ا�ستحقاقات �أيل��ول'' ،وفي �إمكان
التح��ول نح��و خيارات بديلة من المفاو�ضات ،على الرغم من ت�صريحات بع�ض الم�س�ؤولين الذين �أكدوا �أن االنتخابات
�ستجري في الموعد المحدد بغ�ض النظر عن موقف حركة ''حما�س''.
�صرح ل�صحيف��ة ''ال�شرق
وم��ع ذل��ك� ،ش��كك الرئي�س عبا�س نف�س��ه في �إم��كان تنفيذ قرار اللجن��ة التنفيذية ،عندم��ا ّ
الأو�س��ط'' ف��ي � 8آذار/مار�س ،ف��ي �أثناء زيارة ر�سمية للندن� ،أن االنتخابات المحلي��ة �ستجري في موعدها في تموز/
يولي��و المقب��ل ،لكن��ه ا�ستبعد �إجراء االنتخابات الت�شريعي��ة والرئا�سية في �أيلول�/سبتمبر ،كم��ا ي�ضغط البع�ض ،م�ؤكداً
�أنه ال يمكن �إجراء مثل هذه االنتخابات في ظل االن�شقاق واالنق�سام وغياب قطاع غزة.
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مبادرة ''حما�س'' ..مكانك راوح
وعل��ى �إيق��اع الثورات ال�شعبية العربي��ة ،وت�صاعد الحراك ال�شعب��ي الفل�سطيني ،ودعوة فيا�ض �إل��ى ت�أليف حكومة
وح��دة وطني��ة� ،أعلنت حركة ''حما�س'' عزمها على ط��رح مبادرة للخروج من الم�أزق الفل�سطيني الراهن ،تتمحور حول
�إع��ادة ترتي��ب البيت الداخلي الفل�سطيني و�إجراء حوار وطني �شامل على �أ�سا�س التم�سك بالمقاومة والثوابت والحقوق
الوطنية الم�شروعة والتخلي عن التفاو�ض مع �سلطات االحتالل الإ�سرائيلي ،وذلك بح�سب ت�صريحات �صحافية لممثل
حرك��ة ''حما���س'' في لبنان علي بركة ف��ي � 8آذار/مار�س ،الذي قال �إن المبادرة تقوم عل��ى انتخاب قيادة فل�سطينية
تمث��ل ال�شع��ب الفل�سطيني كله في الداخل والخارج ،ب�إجراء انتخابات �شامل��ة لإعادة بناء منظمة التحرير الفل�سطينية
�أوالً ،ث��م ال�سلط��ة الفل�سطيني��ة ،ث��م ت�أتي خطوة و�ض��ع ا�ستراتيجيا موح��دة لمواجهة االحتالل ،بعدم��ا تحتل �إجراءات
ترتيب الأو�ضاع الداخلية طليعة الأولويات.
وم��ع �أن ''حما���س'' ل��م تعل��ن المبادرة ر�سمي�� ًا (حتى �إعداد ه��ذا التقري��ر)� ،إ ّال �إنها طرحت عنا�صره��ا �شفوي ًا خالل
اجتم��اع ف��ي غزة ف��ي � 10آذار/مار�س بم�شاركة عدد من ف�صائ��ل منظمة التحرير (الجبهت��ان ال�شعبية والديمقراطية
وح��زب ال�شع��ب) .وق��د رف�ضت حركة ''فت��ح'' المبادرة ،بينم��ا اعتبرت ف�صائ��ل المنظمة الأُخرى �أنه��ا ال تحمل جديداً،
و�إنما تكر�س �سيطرة ''حما�س'' على قطاع غزةّ � .أما حركة الجهاد الإ�سالمي ،فاعتبرت على ل�سان القيادي فيها ال�شيخ
ناف��ذ ع��زام �أن المب��ادرة ال تحم��ل جدي��داً ،و�أن الأف��كار التي طرحته��ا ''حما�س'' عل��ى الف�صائل �سب��ق �أن نوق�شت في
حوارات �سابقة.

الكني�ست يقر قانون ًا �ضد مقاطعة �إ�سرائيل
ف��ي ظ��ل ه��ذه الحالة الفل�سطيني��ة� ،أقر الكني�س��ت الإ�سرائيلي في � 8آذار/مار���س ،وبالقراءة الأول��ى ،اقتراح قانون
قدم��ه ع�ض��و الكني�س��ت زئيف �ألكي��ن ،رئي�س االئت�لاف الحكومي ،ين�ص على مقا�ض��اة كل َمن يقاط��ع �إ�سرائيل ب�سبب
�سيا�س��ة االحت�لال واال�ستيط��ان .وق��ال ع�ضو الكني�ست ع��ن الجبهة الديمقراطي��ة لل�سالم والم�ساواة حن��ا �سويد خالل
نقا�ش الكني�ست لقانون ''منع المقاطعة''� ،إن هذا القانون ين�ضم �إلى حزمة القوانين العن�صرية المناه�ضة للديمقراطية
يجيروها لت�شريع قوانين عن�صرية
الت��ي يقترحه��ا نواب اليمين �أ�سبوع ًا تلو الآخر ،ا�ستغ ً
الال لأغلبيتهم البرلمانية التي ّ
تم���س القي��م الإن�سانية وتحاك��م المواطنين بموجب �آرائهم ال�سيا�سية .و�أ�ضاف �سوي��د �أن هذا القانون لن يغير النتيجة
المرجوة ،ولن يرهب الأكاديميين و�أع�ضاء الجمعيات الذين يعملون على مقاطعة �إ�سرائيل ب�سبب �سيا�ستها االحتاللية
واال�ستيطاني��ة ،و�أن الح��ل يكم��ن في �إنهاء االحت�لال وموبقاته ال في مقا�ضاة مناه�ضيه ،م�شي��راً �إلى �أن هذا القانون
يتنافى �أي�ض ًا مع حرية التعبير ،لأنه ين�ص على مقا�ضاة كل َمن ينادي بعدم اقتناء منتوجات الم�ستعمرات.

محمود دروي�ش في ذكرى ميالده
و�سط ذلك كله ،احتل ال�شاعر الكبير الراحل محمود دروي�ش م�ساحة الم�شهد الثقافي الفل�سطيني جميعها في ذكرى
مي�لاده ال�سبعي��ن ،حين �أحي��ت م�ؤ�س�سة محمود دروي�ش ،م�ساء � 13آذار/مار�س هذه الذكرى التي ت�صادف يوم الثقافة
الوطني��ة الفل�سطيني��ة ،بمهرج��ان حا�ش��د في جامع��ة بير زيت� ،أُعل��ن فيه الفائ��زون بجائزة محم��ود دروي�ش للحرية
والإب��داع ،الت��ي قررت لجنة التحكيم الخا�صة بالجائزة منحها للكاتب الإ�سبان��ي خوان غوتي�سولو ،والكاتب والأديب
الفل�سطيني محمود �شقير.
وكان��ت وزارة الثقاف��ة �أعلن��ت الأدي��ب وال�شاع��ر عل��ي الخليلي ''�شخ�صي��ة العام الثقافي��ة'' ،لمنا�سبة ي��وم الثقافة
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الوطني��ة الفل�سطيني��ة ال��ذي ُنظم��ت فاعليات��ه في ذكرى مول��د ال�شاع��ر دروي�ش ،وذلك تح��ت �شعار ''ق��وة الثقافة في
مواجهة ثقافة القوة''.

افتتاح ميدان ال�شهيدة دالل المغربي
كم��ا ح�ض��رت ال�شهي��دة دالل المغربي في الم�شه��د الفل�سطيني بافتتاح ميدان يحمل ا�سمها ف��ي مدينة البيرة ،على
الرغ��م م��ن تهدي��د �إ�سرائي��ل في وق��ت �سابق بتدمي��ره .وقد ق��ررت حركة ال�شبيب��ة الطالبي��ة (''فتح'') واتح��اد الكتاب
الفل�سطينيي��ن افتت��اح المي��دان ،في غياب �أي ح�ضور ر�سم��ي ،تعبيراً عن رف�ض الر�ضوخ للإم�لاءات الإ�سرائيلية بعدم
افتت��اح ه��ذا المي��دان ،علم ًا ب���أن ال�سلطة الفل�سطينية كان��ت �ألغت قبل ما يق��ارب العام احتفا ًال الفتت��اح الميدان بعد
تهديد �إ�سرائيلي بتدميره.
وو�ضع��ت و�س��ط المي��دان قطع��ة م��ن ''الغراني��ت'' ُنق�ش��ت عليها �ص��ورة لل�شهي��دة المغرب��ي و�سط خريط��ة فل�سطين
التاريخية ،وو�ضعت في مكان �آخر �صورة لل�شهيدة وهي تعتمر الكوفية الفل�سطينية وتحمل ر�شا�ش ''كال�شينكوف''n .

.............................................
من من�شورات م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية
�ضمن البرنامج الن�شري الخا�ص بذكرى  60عام ًا على النكبة

جهاد فل�سطين العربية

�أول كتاب بالعربية عن فترة االنتداب البريطاني
وبداية الثورة الكبرى �سنة 1936
ت�أليف
�إبراهيم نجم و�أمين عقل وعمر �أبو الن�صر
تقديم
وليد الخالدي
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