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)*(  �سحافي فل�سطيني.

دخل 
''ا�ستحق��اق اأيلول/�سبتمب��ر'' قامو�س الم�سطلحات ال�سيا�سية الأكث��ر تداوًل في الأ�سهر القليلة الما�سية، مع 

اأن �سك��وكًا اأُثي��رت ف��ي �س��اأن اإم��كان اأن يبقى ف��ي قيد الت��داول اإلى ما بع��د اأيلول/�سبتمبر. ول��م يكن لهذا 

''ال�ستحقاق'' اأن يذيع �سيته لول اأنه �سّكل بجدارة اأحد مرتكزات التحركات الدبلوما�سية والميدانية المت�سادة في كل 

م��ن ال�سيا�ستي��ن الفل�سطيني��ة والإ�سرائيلي��ة، وكذل��ك اأح��د مرتك��زات التح��ركات الدبلوما�سي��ة العربي��ة والأميركي��ة 

والأوروبية.

وكلما كان يتم القتراب اأكثر من هذا ال�ستحقاق، كان الموقفان الفل�سطيني والإ�سرائيلي ي�سفيان عليه مزيداً من 

الأهمي��ة يجعل��ه يطغ��ى على ما �سواه ف��ي الم�سهد ال�سيا�س��ي العام. فقد اأب��دى الفل�سطينيون اإ�سراراً عل��ى تحويله اإلى 

نق��ل فيه��ا ملف الدولة والحدود اإلى الأمم المتحدة، بينما اأظهر الإ�سرائيلي��ون اإ�سراراً مقاباًل على اإحباط هذا 
ُ
محط��ة ي

التوج��ه با�ستخ��دام �ستى و�سائ��ل ال�سغط ال�سيا�س��ي والقت�سادي والع�سك��ري، ف�ساًل عن ت�سريع عملي��ات ال�ستيطان 

والتهوي��د وفر���س الوقائع الجديدة في نطاق جغرافيا الدولة التي ت�سكل اأ�سا�س ''ا�ستحقاق اأيلول''. وفي حين ا�ستقوى 

الفل�سطيني��ون بالع��رب والعتراف��ات المتتالية بالدولة الفل�سطينية على خط الرابع م��ن حزيران/يونيو 1967، وّظف 

الإ�سرائيلي��ون عنا�سر الدع��م ال�سيا�سي الأميركي، والتلكوؤ الأوروبي، وميزان الق��وى المختل لم�سلحة دولة الحتالل، 

م��ن اأج��ل فر���س التراجع على الفل�سطينيين قبل موعد ''ال�ستحقاق''، اأو اإفراغه من م�سمونه عندما يحين موعد طرحه 

اأمام الأمم المتحدة، اأكان ذلك على م�ستوى مجل�س الأمن اأم الجمعية العامة.

وعل��ى الم�ست��وى الفل�سطين��ي، ف��اإن الراأي العام يب��دو من�سغاًل اأكث��ر بانتظار جالء غب��ار ''معرك��ة اأيلول/�سبتمبر'' 

وتداعياته��ا عل��ى اأو�س��اع ال�سع��ب الفل�سطيني في كل من ال�سف��ة الغربية وقطاع غزة، في الوق��ت الذي يتحول اتفاق 

ا الأو�ساع المعي�سية المتردية فت�ستد وطاأتها مع 
ّ
الم�سالح��ة اإل��ى مجرد ''اتفاق رف'' يدير النق�سام بدًل من اإنهائه. اأم

تفاق��م الأزم��ة المالية لل�سلط��ة الفل�سطينية حتى قبل اأن تواجه �سيناريو ''العقوب��ات'' القت�سادية والمالية الخارجية، 

وي��اأكل تم��دد م�س��روع ال�ستيط��ان والتهوي��د ما تبّقى م��ن جغرافي��ا الدولة الموع��ودة، ول �سيما في قل��ب عا�سمتها 

القد���س، وتزي��د الإجراءات الإ�سرائيلية ف��ي تكلفة فاتورة التوجه اإلى الأمم المتحدة، وذل��ك بت�سعيد دموي �سد قطاع 

غ��زة المحا�س��ر، وحم��الت اعتق��ال وا�سعة ُت�س��ن في عمق المناط��ق الخا�سعة لولي��ة ال�سلطة الفل�سطيني��ة في ال�سفة 

الغربي��ة، وتهدي��دات ب�سح��ب م��ا تبّقى من �سالحي��ات تمار�سها ال�سلط��ة بموجب ''ما تبّق��ى'' اأ�ساًل من اتف��اق اأو�سلو، 

واإج��راءات عقابي��ة مت�ساعدة بحق الأ�سرى والأ�سيرات في �سجون الحت��الل، اإلى جانب ا�ستعدادات ''حربية'' لمواجهة 

خليل �صاهين
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انفج��ار ربم��ا ي�س��ل اإلى م�ستوى النتفا�س��ة وتتح�سب له اأو�س��اط �سيا�سية واأمني��ة اإ�سرائيلية �س��واء نجحت المبادرة 

الدبلوما�سية الفل�سطينية في الأمم المتحدة، اأم اأخفقت.

''ا�صتحقاق'' يلفه الغمو�ض

غي��ر اأن الق�سي��ة الأبرز وراء فتور الهتمام لدى قطاع��ات من ال�سعب الفل�سطيني في ال�سفة والقطاع، وفي اأرا�سي 

1948، وال�ستات، تكمن في عدم و�سوح ''ال�ستحقاق'' نف�سه، في وقت �سعت القيادة الفل�سطينية لح�سد التاأييد ال�سعبي 

لخي��ار التوج��ه نحو الأم��م المتحدة، و�سكلت له��ذا الغر�س لجنة وطنية علي��ا بم�ساركة اأع�ساء م��ن اللجنة التنفيذية، 

ومكتب��ًا تن�سيقي��ًا للج��ان النا�سط��ة �سمن حملة ''فل�سطين الدول��ة 194'' دعمًا لمطلب قبول فل�سطي��ن ع�سواً كاماًل في 

الأم��م المتح��دة، ف�س��اًل عن ت�سكيل حرك��ة ''فتح'' لجنة اأُخ��رى للغر�س نف�س��ه، وتركيز ن�ساطها عبر �سب��كات التوا�سل 

الجتماعي.

وكان��ت الم�سكل��ة الرئي�سي��ة ف��ي هذا التح��رك ال�سيا�س��ي والإعالم��ي والجماهيري اأن��ه �سعى لح�س��د الدعم لتحرك 

دبلوما�سي ل ُتعرف نقطة نهايته، اأكان ذلك بتقديم طلب اإلى مجل�س الأمن الدولي لقبول دولة فل�سطين ع�سواً كاماًل، 

اأم تقدي��م طل��ب اإل��ى الجمعية العامة لقب��ول فل�سطين ''دولة غير ع�سو'' ف��ي الأمم المتحدة، اأم الكتف��اء برفع م�ستوى 

بعثة فل�سطين )منظمة التحرير( المراقبة بما يمّكن من الح�سول على ع�سوية كاملة في عدد من المنظمات والأجهزة 

التابع��ة لالأم��م المتحدة. وبينما اعتبر البع�س عدم الإعالن ر�سميًا ب�س��اأن م�سمون م�سروع القرار الذي يمكن اأن يقدم 

اإل��ى الأمم المتحدة في اأيلول/�سبتمب��ر ''غمو�سًا بّناء'' يربك ال�سيا�سة الإ�سرائيلية ويتفادى اإثارة خالفات مبكرة ربما 

تتط��ور اإل��ى مجابهة دبلوما�سية مع اأطراف دولية فاعلة قبل موعد ''ا�ستحقاق اأيلول/�سبتمبر''، ول �سيما مع الوليات 

المتح��دة وع��دد م��ن دول التح��اد الأوروبي، ذهب البع���س الآخر اإلى تف�سير ذل��ك كاأحد تجليات حال��ة الرتباك في 

اء ال�سغوط الإ�سرائيلية والأميركية، والأوروبية اإلى حد ما، ف�ساًل عن خالفات في 
ّ
الأو�س��اط القيادية الفل�سطينية ج��ر

ه��ذه الأو�س��اط القيادي��ة ب�س��اأن جدوى المب��ادرة الدبلوما�سي��ة الفل�سطينية في الأم��م المتح��دة، وتاأثيرها في فر�س 

ا�ستئناف العملية التفاو�سية التي ل يزال الرهان قائمًا عليها.

والالف��ت اأن ه��ذا ''الغمو�س'' ي�سمل اأي�سًا اأع�ساء اللجن��ة التنفيذية لمنظمة التحرير التي اأعلنت دعمها التوجه نحو 

الأم��م المتح��دة، م��ن دون اأن يتاح لمعظ��م اأع�سائها الم�ساركة في بل��ورة م�سروع القرار، اأو عل��ى الأقل الطالع على 

م�سمون��ه، اأكان ذل��ك لطلب الع�سوية الكاملة، اأو ''دولة غير ع�سو''، اأو رفع م�ستوى تمثيل البعثة الفل�سطينية المراقبة، 

عل��ى الرغ��م من ا�ستمرار �سائب عريقات، ع�سو اللجنة التنفيذي��ة للمنظمة، وع�سو اللجنة المركزية لحركة ''فتح''، في 

اإ�س��دار الدرا�س��ات واأوراق العم��ل التي تدافع عن حق فل�سطين في الح�سول عل��ى الع�سوية الكاملة في الأمم المتحدة. 

وف��ي ه��ذا ال�سياق نقلت الوكالت الإخبارية المحلي��ة اأن عريقات ''انتهى من اإ�سدار الدرا�سة رقم 7 مت�سمنة مجموعة 

م��ن الدرا�س��ات واأوراق العم��ل المتعلقة بالمج��الت القانونية وال�سيا�سي��ة والإجرائية والإعالمي��ة الخا�سة بع�سوية 

فل�سطي��ن عل��ى حدود الرابع من حزيران ]يونيو[ 1967 وعا�سمته��ا القد�س ال�سرقية.. وتت�سمن الدرا�سة التي تقع في 

106 �سفح��ات م��ن القطع الكبير باللغتي��ن العربية والإنجليزية خيار العتراف وخي��ار الع�سوية واإجراءات ومراحل 

تقدي��م الطل��ب وما هو واج��ب عمله، وكذلك النظام الداخل��ي الموؤقت لمجل�س الأمن والنظام الداخل��ي للجمعية العامة 

لالأم��م المتح��دة وقبول اأع�ساء ج��دد في الأمم المتحدة وطلبات الع�سوية'' )وكالة ''مع��ًا'' الإخبارية، 2011/7/28(. 

وم��ع ذل��ك، ل ت�سي��ر هذه الدرا�س��ات والأوراق المتتالي��ة اإلى اأن الموقف الر�سم��ي الفل�سطيني ا�ستق��ر على خيار محدد 

قدَّم اإليها، وتوقيت تقديمه.
ُ
ب�ساأن م�سروع القرار المتعلق ب� ''ا�ستحقاق اأيلول/�سبتمبر''، والجهة التي �سي

ولع��ل م��ا ع��زز ''غمو���س'' م�سروع الق��رار المنتظ��ر، قرار المجل���س المرك��زي الفل�سطين��ي المعلن في خت��ام دورة 
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اجتماعات��ه ف��ي 28 تموز/يولي��و الما�سي، اإذ اإنه ل��م يكّلف القيادة الفل�سطينية التقدم بطل��ب الع�سوية الكاملة لدولة 

فل�سطي��ن ح�س��راً، واإنما اكتفى بترك الب��اب مواربًا ب�ساأن طلب العتراف بالدولة وحدودها، اأو طلب الع�سوية الكاملة، 

كاأحد الخيارات المطروحة �سمن خطة التحرك ال�سيا�سي والدبلوما�سي في الأمم المتحدة. فقد ن�س قرار المجل�س في 

بيان��ه الختام��ي على ما يلي: ''انطالقًا من الحق المطل��ق لل�سعب الفل�سطيني في تقرير م�سيره واإقامة دولته الم�ستقلة 

اأ�س��وة ب��كل �سعوب الأر�س وعلى اأ�سا�س قرارات ال�سرعية الدولية والعربية، وفي ظل هذا التاأييد العالمي الجارف لحّق 

�سعبن��ا ف��ي ال�ستقالل والحرية، ف��اإن المجل�س المركزي يقرر تقدي��م الدعم الكامل للقي��ادة وتفوي�سها موا�سلة خطة 

التح��رك ال�سيا�س��ي والدبلوما�س��ي من اأجل الذهاب اإلى الأمم المتحدة، بما ف���ي ذلك مجل�ض الأمن والجمعية العامة 

في اأيلول ]�سبتمبر[ المقبل للح�سول على العتراف الدولي الكامل بدولة فل�سطين بحدود الرابع من حزيران ]يونيو[ 

1967 والع�سوية الكاملة في الأمم المتحدة'' )وكالة ''معًا'' الإخبارية، 2011/7/28(.

��ا عل��ى م�ستوى الجامعة العربية التي قال اأمينها العام نبيل العربي في مقابلة متلفزة )قناة ''العربية''، برنامج 
ّ
اأم

''�ستودي��و بي��روت''، 2011/8/25( اأن��ه ين�سح الفل�سطينيي��ن بالتوجه اإلى الجمعية العامة ل اإل��ى مجل�س الأمن، فقد 

عقدت لجنة مبادرة ال�سالم العربية التابعة لها اجتماعًا في الدوحة في 23 اآب/اأغ�سط�س الما�سي، اأعلنت في ختامه 

تم�سكه��ا بالق��رار العربي التوجه اإلى الأم��م المتحدة للح�سول على الع�سوية الكاملة لدولة فل�سطين في الأمم المتحدة 

عل��ى خ��ط الراب��ع م��ن حزيران/يوني��و 1967، وعا�سمتها القد���س ال�سرقية. واأق��رت اللجنة خطة العم��ل التي اأعدتها 

اللجن��ة الم�سغ��رة لتنفيذه��ا خالل المرحلة المقبلة م��ن اأجل ح�سد التاأييد الدولي للطل��ب الفل�سطيني التوجه اإلى الأمم 

المتحدة )�سبكة ''فل�سطين'' الإخبارية، 2011/8/23(.

والمثي��ر للده�س��ة اأن ''الغمو�س''، اأو ''الرتباك''، في م�س��ار ''ا�ستحقاق اأيلول/�سبتمبر''، ظل حا�سراً على الرغم من 

تحذي��رات فل�سطيني��ة مبك��رة من التاأثير ال�سلب��ي لذلك، ومن �سمنها م��ا لخ�سه كميل من�سور، ع�س��و مجل�س اأمناء 

موؤ�س�س��ة الدرا�س��ات الفل�سطيني��ة، ورئي���س لجنة الأبحاث فيها، ف��ي مقدمة درا�سة له عن الخي��ارات الفل�سطينية في 

الأم��م المتحدة، ن�سرتها �سحيفة ''الأي��ام'' الفل�سطينية في 10 تموز/يوليو الما�سي، وقال فيها: ''نقترب ب�سرعة من 

ا�ستحق��اق اأيل��ول ]�سبتمب��ر[ 2011، وتكثر الجته��ادات حول ما هو ممكن وما هو غير ممك��ن فيما يخ�س التوجه 

اإل��ى الأم��م المتح��دة. وقد ت�سبب هذا الأمر ف��ي بلبلة لدى الراأي العام الفل�سطيني والعرب��ي والدولي، اإذ لي�س وا�سحًا 

اأي م��ن ه��ذه الجته��ادات نابع عن اعتب��ارات �سيا�سية فل�سطيني��ة م�سبقة، واأي منها عن فه��م كاف لالإجراءات في 

الأم��م المتح��دة، واأي عن توقع��ات معينة لكيفية ت�سويت بع�س الدول في مجل�س الأم��ن والجمعية العامة، اأو حتى 

عن �سغوط خارجية.'' وبعد عر�سه الخيارات المتاحة، قال من�سور اإنه لي�س من ال�سهل و�سع اأولويات فيما يخ�س 

ه��ذه الخي��ارات، ''فمن جهة اأولى، يج��ب الت�سديد على اأنه من غير المنا�سب من الناحي��ة المبدئية تحديد الأولويات 

بح�س��ب فر���س نج��اح كل خي��ار في الأم��م المتح��دة، اإذ اإن معي��ار النجاح يج��ب اأن يكمن في التق��دم نحو تحقيق 

اأهدافن��ا الوطني��ة، ولي���س بال�س��رورة ف��ي الح�سول على ه��ذا اأو ذاك القرار. فقد ي��وؤدي ف�سل اإجرائ��ي اآني في الأمم 

اء فيت��و اأميركي مثاًل( اإل��ى مكا�سب �سيا�سي��ة على الم��دى المتو�سط، في حين ق��د يكون ت�سويت 
ّ
المتح��دة )م��ن ج��ر

للجمعي��ة العام��ة ل�سالحنا مك�سب��ًا هام�سيًا لي�س اإّل. من جه��ة ثانية، تجد القيادة الفل�سطيني��ة نف�سها اأمام معركة 

�سيا�سية �� دبلوما�سي��ة حافلة بالمخاط��ر بعد تعثر المفاو�سات، وتفاقم الممار�س��ات الإ�سرائيلية العدائية، وتراجع 

الولي��ات المتح��دة، واهت��زاز النظ��ام العربي النات��ج عن الث��ورات العربية المجيدة. وعل��ى القي��ادة الفل�سطينية اأن 

تتلم���س طريقه��ا، عل��ى الرغم م��ن المخاط��ر وال�سغوط المت�ساع��دة في هذه الفت��رة الحرجة، فيم��ا يخ�س العالقة 

المعق��دة بي��ن توجهه��ا اإلى الأمم المتحدة م��ن جهة، واإتمام اإج��راءات الم�سالحة، وال�ستع��داد لحتمال ا�ستفزازات 

اإ�سرائيلية ولتعبئة �سعبية لمواجهتها.''
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ت�صاوؤلت اأيلول/�صبتمبر وما بعده

�س��واء توجه��ت القي��ادة الفل�سطيني��ة بطلب ع�سوي��ة كاملة عبر مجل���س الأم��ن، اأو ''دولة غير ع�س��و'' عبر الجمعية 

العام��ة، فاإن العديد من ال�سخ�سي��ات ال�سيا�سية والثقافية والأكاديمية الفل�سطينية بات يرفع �سوته ليطرح المخاوف 

الت��ي ت�س��اور الجمهور الفل�سطيني في الوطن وال�ستات ب�ساأن تداعيات ''ا�ستحق��اق اأيلول/�سبتمبر''، ول �سيما من حيث 

م��دى تاأثي��ر المبادرة الدبلوما�سية الفل�سطينية في الأمم المتحدة ف��ي دور منظمة التحرير ومكانتها التمثيلية لل�سعب 

الفل�سطين��ي ف��ي جمي��ع اأماك��ن تواج��ده، باعتبارها الجه��ة المخول��ة المطالبة بالحق��وق الوطني��ة الفل�سطينية، وفي 

مقدمها حق عودة الالجئين اإلى الديار التي ُهجروا منها، وحق تقرير الم�سير لجميع الفل�سطينيين، ف�ساًل عن جدوى 

''ا�ستحق��اق اأيلول/�سبتمب��ر'' اإذا كان مج��رد خط��وة تكتيكي��ة لتح�سين �سروط الع��ودة اإلى مفاو�س��ات تعتبرها اأغلبية 

الفل�سطينيين عبثية.

وكان��ت �سخ�سي��ات فل�سطيني��ة من ال�سفة الغربي��ة وقطاع غزة واأرا�س��ي 48 وال�ستات وّقعت مذك��رة موجهة اإلى 

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وقادة الف�سائل والمنظمات الجماهيرية والمدنية اأثارت فيها هذه المخاوف ب�ساأن 

مكان��ة منظم��ة التحرير كممث��ل �سرعي ووحيد لل�سعب الفل�سطيني في حال ا�ستب��دال مقعدها في الأمم المتحدة بمقعد 

دول��ة ع�س��و، اأو غي��ر ع�سو، وما يترتب على ذلك م��ن تاأثيرات �سيا�سية وقانونية في ح��ق الفل�سطينيين خارج ال�سفة 

والقط��اع ف��ي التمثيل عل��ى م�ستوى الأمم المتح��دة، وحق الالجئين في الع��ودة، وكذلك حق جمي��ع الفل�سطينيين في 

تقرير الم�سير.

واأك��دت المذك��رة )وكال��ة ''مع��ًا'' الإخباري��ة، 2011/8/25( اأهمية المب��ادرة الدبلوما�سية الفل�سطيني��ة في الأمم 

المتحدة، وطالبت باإنجاحها ''في ت�سكيل منعطف ا�ستراتيجي في ظل و�سول المفاو�سات الثنائية اإلى طريق م�سدود، 

ي�ستن��د اإل��ى �س��ق م�سار �سيا�س��ي وكفاحي جديد، عل��ى قاعدة تحقي��ق الم�سالحة الوطني��ة، واإعادة العتب��ار للتمثيل 

الوطن��ي ف��ي اإط��ار منظمة التحرير الفل�سطينية''، وراأت اأن هذه المبادرة ''يجب اأن ترتبط بنقل الق�سية الفل�سطينية بكل 

اأبعاده��ا وجوانبه��ا اإل��ى الأم��م المتحدة، بم��ا يكفل الحفاظ عل��ى الحقوق الوطني��ة، بما في ذلك تلك الت��ي ت�سمنتها 

ل الأمم 
ّ
ق��رارات الأم��م المتحدة منذ بدء ال�س��راع وحتى الآن، وفي مقدمتها القراران رقم 181 و194، مع وجوب تحم

المتحدة م�سوؤولياتها بموجب ميثاقها.''

 لديه حقوق 
ٌ
واعتب��رت المذك��رة اأن ه��ذه المبادرة الدبلوما�سية يج��ب اأن تجدد ''التاأكيد عل��ى اأن الفل�سطينيين �سعب

وطني��ة واإن�ساني��ة اأ�سا�سية، اأهمها حق عودة الالجئين الفل�سطينيين اإلى دياره��م وممتلكاتهم التي �ُسردوا منها ق�سراً، 

وح��ق تقري��ر الم�سي��ر، وحق ال�ستق��الل الوطني وال�سيادة ف��ي دولة م�ستقل��ة''، واأن ''منظمة التحري��ر الفل�سطينية هي 

الممث��ل ال�سرع��ي والوحي��د لل�سعب الفل�سطيني، وت�ستمد �سرعيتها من ال�سعب في الوط��ن والمنفى، وهي الجهة المخولة 

بالمطالب��ة بالحق��وق الرئي�س��ة لل�سعب الفل�سطيني. كما اأنها كيان معترف به ب�سفت��ه الممثل ال�سرعي والوحيد لل�سعب 

الفل�سطيني من قبل جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، بموجب قرار الجمعية العمومة لالأمم المتحدة رقم 3236، 

22 ت�سري��ن الثان��ي ]نوفمب��ر[ 1974.'' و�س��ددت عل��ى اأن ''كافة المب��ادرات الدبلوما�سية، بما في ذل��ك مبادرة الأمم 

المتح��دة ف��ي اأيل��ول ]�سبتمب��ر[، يجب اأن تحاف��ظ على مكانة منظم��ة التحري��ر الفل�سطينية ب�سفتها الممث��ل ال�سرعي 

والوحيد لل�سعب الفل�سطيني في الأمم المتحدة، واأن تحمي وتعزز حقوق ال�سعب الفل�سطيني غير القابلة للت�سرف.''

 Guy S.( وج��اء اإ�س��دار ه��ذه المذكرة بع��د يوم واحد من ن�سر وثيق��ة قانونية اأعدها البروف�سور غ��اي غودوين غيل

Goodwin-Gill(، وه��و خبي��ر قانوني في جامعة اأك�سفورد البريطانية، ومن اأبرز اأع�ساء الفريق القانوني الذي انت�سر 

ف��ي محكم��ة الع��دل الدولية في �سن��ة 2004 في ق�سية بناء الجدار عل��ى الأرا�سي الفل�سطينية. وح��ذرت الوثيقة التي 

ج��اءت بعن��وان ''منظمة التحرير الفل�سطيني��ة، الدولة الفل�سطينية الم�ستقبلية، وم�ساأل��ة التمثيل ال�سعبي''، من المخاطر 
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الكبي��رة الت��ي ت�سكلها مب��ادرة الأمم المتحدة في حال ت�سمن��ت نقل تمثيل ال�سعب الفل�سطيني ف��ي الأمم المتحدة من 

منظم��ة التحري��ر الفل�سطيني��ة اإلى دول��ة فل�سطين، اإذ اإن هذا الأم��ر �سيلغي الو�سعية القانونية الت��ي تتمتع بها منظمة 

التحرير في الأمم المتحدة منذ �سنة 1975 )والمعترف بها دوليًا منذ �سنة 1974( كالممثل ال�سرعي والوحيد لل�سعب 

الفل�سطين��ي، ف�س��اًل ع��ن اأن هذه الخطوة ''�ستوؤثر �سلبًا على تمثيل حق تقرير الم�سير، لأنه حق يخ�س كل الفل�سطينيين 

�س��واء تواج��دوا في داخل الوطن المحتل اأو خارجه.'' ويوؤكد الراأي القانوني اأن ''هذا التغير في الو�سع التمثيلي �سيهدد 

ب�س��كل كبي��ر ح��ق الالجئي��ن في الع��ودة اإلى دياره��م واأمالكهم الت��ي ُهجروا منه��ا ق�سراً'' )وكال��ة ''مع��ًا'' الإخبارية، 

.)2011/8/24

ونقلت وكالة ''معًا'' عن كرمة النابل�سي، البروف�سورة في جامعة اأك�سفورد، تاأكيدها اأن هذا الراأي القانوني موجود 

ف��ي حي��ازة الم�سوؤولي��ن الفل�سطينيي��ن، وقالت: ''ل��ن يقبل اأي فل�سطيني، ب��ال اأي �سك، خ�سارة حق��وق اأ�سا�سية على هذا 

الم�ستوى من اأجل مبادرة دبلوما�سية محدودة اإلى هذه الدرجة في اأيلول ]�سبتمبر[.''

وت�سب��ب ن�س��ر ال��راأي القانوني ومذكرة ال�سخ�سي��ات الفل�سطينية بدف��ع م�سوؤولين فل�سطينيين اإل��ى الإقرار بت�سلمهم 

الوثيق��ة الت��ي اأعده��ا البروف�س��ور غودوين غي��ل، لكن مع التقلي��ل من �ساأن المخاط��ر التي تحذر منه��ا. وقالت حنان 

ع�س��راوي، ع�س��و اللجن��ة التنفيذي��ة لمنظم��ة التحرير، ف��ي ت�سريحات نقلته��ا وكالة ''مع��ًا'' الإخبارية ف��ي 25 اآب/

اأغ�سط�س، اإن خطوة التوجه اإلى الأمم المتحدة لنيل العتراف بدولة فل�سطين ''ل ت�ستدعي اإثارة اأي مخاوف باإ�سعاف 

دور منظم��ة التحري��ر كممثل لق�صايا ال�صعب الفل�صطيني في الداخل والخارج، واإن القيادة الفل�سطينية ت�سعى لتطوير 

مركزي��ة وع�سوي��ة منظم��ة التحري��ر من خالل ا�ستحق��اق اأيلول ]�سبتمب��ر[.'' واأ�سافت: اإن هذه الخط��وة لن تلغي دور 

منظم��ة التحري��ر الفل�سطيني��ة كاإطار تمثيلي اأو�صع لق�صايا الفل�صطينيين ف��ي الداخل، وق�سايا الالجئين وحق العودة 

ف��ي الخ��ارج، معتب��رة اأن ''منظمة التحري��ر الفل�سطينية ه��ي الممثل عن الدول��ة الفل�سطينية في الأم��م المتحدة لحين 

العتراف بها وتغيير �سفتها من ع�سو مراقب اإلى دولة.''

وف��ي رده��ا على الراأي القانوني للخبير غودوين غيل، قالت ع�سراوي: اإنها وجهات نظر وملحوظات ُقدمت لنا ولم 

تك��ن اأ�س��اًل غائب��ة ع��ن حواراتنا وا�ستعداداتن��ا لالأمر، ونح��ن متنبهون لذلك ب�سكل جي��د. وتابعت: اإنن��ا �سنعمل على 

انت��زاع اعت��راف دول��ي وقانوني بدولة فل�سطين الت��ي �ستمثلها في المحافل الدولية منظم��ة التحرير التي ل يمكن اأن 

تك��ون ع�س��واً كام��اًل لأنها لي�ست دولة، ول يمكن العتراف باأج�سام تمثيلي��ة ب�سفة دولة. وعليه، �سن�سعى للدولة، ولو 

ب�سف��ة ع�س��و غير كام��ل الع�سوية، بالحد الأدنى كخطوة اأولي��ة في رحلة تثبيت الحق الفل�سطين��ي.. و�سيكون اأيلول/

�سبتمب��ر مج��رد بداي��ة لهذه المعرك��ة الوطنية التي �سنخو�سه��ا في مجل�س الأم��ن والجمعية العام��ة وحتى المحكمة 

الدولية وجميع المحافل العالمية المهمة والموؤثرة.

��ا عريق��ات فق��ال في ت�سري��ح �سحافي اإن ''القي��ادة الفل�سطينية، وبالتع��اون مع الجامعة العربي��ة ودولة قطر، 
ّ
اأم

قام��ت با�ست�س��ارات قانوني��ة معمقة في مختلف اأنحاء العالم حول كافة هذه الم�سائ��ل، واإن الطلب الذي �سوف يقدمه 

الرئي���س محم��ود عبا���س لمجل�س الأم��ن �سوف يقت��رن ب�سفته رئي�س��ًا للجنة التنفيذي��ة لمنظمة التحري��ر الفل�سطينية 

ورئي���س دول��ة فل�سطين''، م�سيراً اإلى اأن ''منظمة التحرير الفل�سطينية �ستبقى �ساحبة الولية في المفاو�سات النهائية، 

واأن المجل�س الوطني �سيبقى برلمان دولة فل�سطين'' )وكالة ''معًا'' الإخبارية، 2011/8/26(.

واأك��د نبي��ل �سعث، ع�سو اللجنة المركزية، ومفو�س العالقات الدولية لحركة ''فتح''، في ت�سريح �سحافي في اأثناء 

زيارت��ه لمو�سك��و )وكالة ال�سحافة الفل�سطينية ''�سفا''، 2011/8/26(، اأن ''اإعالن الدولة الفل�سطينية لن يلغي منظمة 

التحري��ر الفل�سطيني��ة، حي��ث اإن معظم العترافات بالدول��ة الفل�سطينية اأتت عام 1988، وقرار اإلغ��اء منظمة التحرير 

الفل�سطينية هو قرار داخلي فل�سطيني، وتبقى المنظمة منظمة ال�سعب الفل�سطيني واإطار وحدته الوطنية.''
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اأيلول/�صبتمبر.. والمفاو�صات

اإن الدع��وة اإل��ى الع��ودة اإل��ى المفاو�سات عبر التلطي وراء الخ�سي��ة على حق العودة من مب��ادرة التوجه اإلى الأمم 

المتحدة تثير مفارقة غريبة، ول �سيما اأن ق�سية الالجئين ُتعد من اأبرز ق�سايا الحل النهائي الموؤجلة اأ�ساًل، بموافقة 

ر�سمي��ة فل�سطيني��ة، ف��ي اأي مفاو�س��ات محتمل��ة. ول تختلف وجهة النظر ه��ذه من حيث الجوهر م��ع موقف الرئي�س 

عبا���س ال��ذي يوا�س��ل الت�سديد على اأن الخي��ار الفل�سطيني الأول والثان��ي والثالث هو العودة اإل��ى المفاو�سات، �سواء 

ح�س��ل الفل�سطيني��ون عل��ى القرار الذي يريدونه من الأمم المتح��دة، اأم اأخفقوا في ذلك. ففي حديث للرئي�س عبا�س اإلى 

�سحيف��ة ''الوط��ن'' ال�سعودي��ة ف��ي 15 اآب/اأغ�سط���س الما�س��ي، قال: ''ل��م نقرر التوجه اإل��ى الأمم المتح��دة كبديل عن 

المفاو�س��ات، فم��ا زلنا نوؤكد اأن المفاو�سات �ستبقى خيارنا الأول للو�سول اإلى ال�سالم، �سواء قبل اأيلول ]�سبتمبر[ اأو 

بعده، بل واأكثر من ذلك فنحن نعتقد اأن نجاحنا في هذا المحفل الدولي �سيعزز فر�س الدخول في مفاو�سات جادة''، 

عل��ى الرغ��م م��ن اإقراره بال�سطدام ''بحقائق ما عادت خافية على اأحد، اأوله��ا اأن المفاو�سات الثنائية قد و�سلت اإلى 

طريق م�سدود، وثانيها اأن الحكومة الإ�سرائيلية لم تعط موؤ�سراً واحداً، ولم تمنحنا ب�سي�س اأمل باأنها م�ستعدة للعودة 

اإل��ى المفاو�س��ات الج��ادة الم�سوؤول��ة التي من �ساأنها اأن تف�س��ي اإلى حل عادل ودائم للنزاع ف��ي المنطقة، وثالثها اأن 

الق��وى الدولي��ة الراعي��ة لعملي��ة ال�سالم باتت عاجزة ع��ن اإقناع اإ�سرائي��ل بتنفيذ ما عليها من التزام��ات وبالكف عن 

�سيا�ساتها ال�ستيطانية والتهويدية التي تجعل من عملية ال�سالم اأمراً محفوفًا بالمخاطر!''

وم��ع ذل��ك، جرى الك�س��ف عن لقاءات �سرية بي��ن الرئي�س عبا�س والرئي���س الإ�سرائيلي �سمعون بير���س لبحث اأ�س�س 

الع��ودة اإل��ى المفاو�س��ات، وه��ي لقاءات تكّتم عليه��ا الجانب الفل�سطيني اإل��ى اأن ك�سفها بير�س نف�سه، ال��ذي قال: ''اإن 

هناك ات�سالت بين اإ�سرائيل وال�سلطة الفل�سطينية، جرت وتجري، واإنها حققت تفاهمات عدة في الكثير من الق�سايا، 

واإن ثم��ة اإمكاني��ة اأن تنته��ي اإل��ى ا�ستئناف المفاو�س��ات المبا�سرة حول الت�سوي��ة الدائمة قبل نهاي��ة �سبتمبر/اأيلول 

الق��ادم، موع��د انعقاد الجمعية العامة لالأمم المتحدة.'' واأ�ساف بير�س في حديث اإلى �سحيفة ''ال�سرق الأو�سط'' ن�سرته 

ف��ي عدده��ا ال�سادر ف��ي 30 تموز/يوليو الما�سي، اأنه ي�س��ارك �سخ�سيًا في هذه الت�س��الت ويلتقي الرئي�س عبا�س. 

وك�س��ف اأنهم��ا فتحا �سفحة على ''الفاي�س بوك'' بمبادرة من ''مرك��ز بير�س لل�سالم'' في يافا، ي�سترك فيها مئات اآلف 

ن في ذلك اليهود والعرب، ويديرون ''حوارات ودية'' من اأجل ال�سالم.
َ
ال�سباب من مختلف اأنحاء العالم، بم

غي��ر اأن الناط��ق الر�سم��ي با�سم الرئا�س��ة الفل�سطينية نبيل اأبو ردين��ة، نفى في ت�سريحات لوكال��ة ''وفا'' في اليوم 

التال��ي، وج��ود اأي مفاو�س��ات مع الجانب الإ�سرائيل��ي، واأكد اأن ''ما تردد غير �سحيح عل��ى الإطالق، ونحن ملتزمون 

الموق��ف الفل�سطين��ي والعرب��ي الذي يدعو اإل��ى اأ�س�س وا�سح��ة لأي مفاو�سات وف��ق ال�سرعية الدولية''، واأن��ه ''اإذا قبل 

الجان��ب الإ�سرائيل��ي به��ذه الأ�س�س فلي�س لنا اعترا�س عل��ى المفاو�سات، على اأن تكون وا�سح��ة المعالم وفق الأ�س�س 

العربية الفل�سطينية التي اتفق عليها دائمًا.''

و�سم��ت الجان��ب الفل�سطين��ي اأ�سبوعين قبل اأن يعود ويقر بعقد اأربعة لقاءات �سرية بين عبا�س وبير�س، بينما اأُلغي 

بلَّغ اإلغ��اء اللقاء، وهو ما  ُ
لق��اء خام���س كان مق��رراً عق��ده في الأردن الت��ي كان الرئي�س عبا�س و�سلها فع��اًل قبل اأن ي

يف�س��ر الك�س��ف الفل�سطيني عن هذه القناة ال�سري��ة بعد و�سولها اإلى طريق م�سدود. فقد نقلت وكالة ال�سحافة الفرن�سية 

�سف باأنه ''ر�سمي''، قول��ه اإن الرئي�س عبا�س التقى بير�س �سراً 
ُ
ف��ي 14 اآب/اأغ�سط���س الما�سي، عن م�س��در فل�سطيني و

اأربع مرات، وذلك في محاولة لتجديد ''العملية ال�سيا�سية'' بين اإ�سرائيل وال�سلطة.

وبح�س��ب الم�س��در نف�سه، فاإن عبا�س قال ف��ي اجتماع لقيادة حركة ''فتح'' ف��ي 13 اآب/اأغ�سط�س، اأنه التقى بير�س 

ان ولندن في محاولة لإحياء المفاو�سات ''على اأ�س�س �سحيحة''، م�سيفًا اأنه تم التخطيط لإجراء لقاء 
ّ
4 مرات في عم

ان، اإّل اإن بير�س األغى اللقاء، قائاًل اإن الحكومة الإ�سرائيلية لي�ست جاهزة لمثل 
ّ
خام���س كان يفتر���س اأن يك��ون في عم
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ان، 
ّ
ه��ذه المفاو�س��ات. ونق��ل الم�سدر عن عبا�س قوله: ''بعد اللقاءات الأربع��ة كان من المقرر عقد لقاء خام�س في عم

لكن بير�س اعتذر بالقول اإن حكومته لم تقبل ما تم التفاو�س عليه، واأنه لم ي�ستطع القيام ب�سيء حيال ذلك.''

وبينم��ا تت��ردد بي��ن فينة واأُخ��رى اأنباء ع��ن جهود اأميركي��ة واأوروبي��ة للتو�سل اإل��ى �سيغة بيان تتبّن��اه اللجنة 

الرباعي��ة الدولي��ة، وتحظ��ى بموافق��ة �سمنية على الأقل من عبا���س ونتنياهو على ا�ستئن��اف المفاو�سات قبل موعد 

افتت��اح دورة الجمعي��ة العامة في 21 اأيلول/�سبتمبر، ترى اأو�س��اط فل�سطينية اأن الأ�سباب التي �ساقها الرئي�س عبا�س 

لتبري��ر التوج��ه اإل��ى الأم��م المتحدة، واأولها و�س��ول المفاو�سات الثنائية اإل��ى طريق م�سدود، ل تعك���س وجود قناعة 

بمغ��ادرة مرب��ع الرهان على المفاو�سات، مع اأن هذه الأ�سباب بالتحديد هي التي تقف وراء دعوات فل�سطينية اأُخرى، 

منه��ا مواق��ف ال�سخ�سيات التي وّقعت المذكرة الم�سار اإليها اأعاله، اإلى تحوي��ل ''ا�ستحقاق اأيلول/�سبتمبر'' اإلى محطة 

لتغيي��ر الم�س��ار ال�سيا�س��ي الفل�سطيني بعيداً عن المفاو�سات التي دارت طوال عقدين في ظل اختالل فادح في موازين 

الق��وى لم�سلح��ة ق��وة الحت��الل التي ا�ستخدمته��ا غطاء �سيا�سي��ًا لموا�سلة تقدم م�س��روع ال�ستيط��ان والتهويد على 

الأر���س الفل�سطيني��ة. ويرى ه��وؤلء اأن المعنى الحقيقي لهذا ال�ستحقاق يكمن في الإق��رار بانتهاء المرحلة النتقالية 

وم��ا ترت��ب عليه��ا من قيود بموجب اتفاق اأو�سلو، ف�س��اًل عن ا�ستحالة ال�سماح با�ستمرار الو�س��ع الراهن بما يت�سمنه 

م��ن مزاي��ا تخ��دم ا�ستمرار الحت��الل وال�ستيطان، وتجعل م��ن ال�سلطة ب�سكله��ا ووظائفها الراهن��ة اأداة ل�ستمرار هذا 

الو�س��ع ولخف���س تكلفة ا�ستمرار الحتالل، الأمر الذي يقت�سي تبّن��ي ا�ستراتيجيا وطنية فل�سطينية تنطلق من تحقيق 

الم�سالح��ة الداخلي��ة، ومن اإعادة بن��اء الحركة الوطنية في اإطار منظمة التحرير، وكذلك اإعادة النظر في �سكل ال�سلطة 

الفل�سطيني��ة ووظائفه��ا، وتفعيل حمالت الت�سامن الدول��ي والمقاطعة لعزل دولة الحتالل، وتوظيف متغيرات الربيع 

العربي في خدمة تغيير الم�سار ال�سيا�سي بعيداً عن المفاو�سات، وتبّني �سيا�سة فاعلة للتحرك على الم�ستوى الدولي، 

بم��ا فيه��ا التعامل مع الأمم المتحدة ومنظماته��ا ب�سكل �سمولي ولي�س جزئيًا اأو انتقائيًا، من خالل نقل ملف الق�سية 

��ل م�سوؤولياتها بموج��ب ميثاقها فيما 
ّ
الفل�سطيني��ة برمت��ه اإل��ى الأمم المتحدة، ب��دءاً بمطالبة المنظم��ة الدولية بتحم

يتعل��ق باإنه��اء الحت��الل، وتمكي��ن الالجئين من الع��ودة اإلى الديار التي ُهج��روا منها، واتخاذ ما يل��زم من اإجراءات 

ل�سم��ان ممار�س��ة الفل�سطينيين حق تقرير الم�سير كحق جماعي، وكذلك المطالبة بتحديد مرجعية اأي عملية �سيا�سية 

وف��ق الق��رارات الدولية ذات ال�سلة، ومنح بعثة فل�سطين الع�سوية الكامل��ة في منظمات واأجهزة المنظمة الدولية، بما 

فيه��ا المحكم��ة الجنائي��ة الدولية، وتفعيل ال��راأي ال�ست�ساري ال�سادر ع��ن محكمة العدل الدولية ب�س��اأن جدار الف�سل 

العن�سري، وتنفيذ تو�سيات تقرير غولد�ستون ب�ساأن العدوان الإ�سرائيلي على قطاع غزة في اأواخر �سنة 2008.

ردود اإ�صرائيلية ه�صتيرية

ف��ي المقاب��ل، لج��اأت اإ�سرائيل اإل��ى ا�ستخدام جمي��ع الو�سائ��ل ال�سيا�سية والإعالمي��ة والدبلوما�سي��ة والقت�سادية 

لإف�س��ال توج��ه الفل�سطينيي��ن نح��و الأم��م المتح��دة. وبح�س��ب مجل��ة ''دي��ر �سبيغ��ل'' الألماني��ة )موقع ''الجزي��رة نت'' 

الإلكترون��ي، 2011/6/11(، ف��اإن وزارة الخارجية الإ�سرائيلية اأعدت ''خطة �سري��ة'' لإ�سراك دبلوما�سييها في جميع 

دول العال��م، ول �سيم��ا الأوروبي��ة منها، في حملة وا�سعة ته��دف اإلى رف�س م�سروع الق��رار الفل�سطيني عند الت�سويت 

علي��ه خ��الل اجتم��اع الجمعية العامة لالأم��م المتحدة. و�سددت الخطة عل��ى اأهمية ا�ستعانة ه��وؤلء الدبلوما�سيين في 

تنفي��ذ الخط��ة بم�ساع��دة الق��وى الجتماعية الفاعل��ة كالجمعي��ات اليهودية والمنظم��ات غير الحكومي��ة، ف�ساًل عن 

توظي��ف و�سائ��ل الإع��الم وتنظي��م حم��الت عام��ة للتاأثي��ر في ال��راأي العام، وف��ي جميع الق��وى المتنفذة ف��ي البالد 

الم�ستهدفة.

ووظف��ت اإ�سرائي��ل اأي�سًا مواق��ع التوا�سل الجتماعي في الإنترنت م��ن ''فاي�س بوك'' و''تويت��ر'' و''يوتيوب'' لإطالق 
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حم��الت اإعالمي��ة ودبلوما�سي��ة من اأجل اإف�س��ال الم�سعى الفل�سطيني للح�س��ول على الع�سوية الكامل��ة، اأو حتى �سفة 

''دول��ة غي��ر ع�س��و''. وبح�س��ب تقرير بثته وكال��ة ال�سحافة الفرن�سي��ة )اأ.ف.ب.( ف��ي 4 اآب/اأغ�سط���س الما�سي، ونقلته 

و�سائ��ل الإع��الم في اليوم التالي، وزع الناط��ق با�سم الخارجية الإ�سرائيلية بيانًا جاء في��ه اأن ''الو�سائل الجتماعية 

واليوتي��وب ه��ي �ساح��ة معرك��ة ل�س��رد الرواية والدع��اءات ف��ي الح��رب الدبلوما�سية كي نح��ارب العت��راف بدولة 

فل�سطيني��ة معلن��ة من جانب واح��د.'' واأ�ساف التقرير: تحت عنوان ''حقيقة ال�سفة الغربية''، فاإن نائب وزير الخارجية 

الإ�سرائيل��ي دان��ي اأيالون يوؤكد في موقعه، وفي ''اليوتيوب'' و''الفاي�س بوك''، باللغة الإنجليزية مع ترجمة اإلى العربية 

والعبري��ة والفرن�سي��ة والرو�سي��ة والإ�سباني��ة، اأنه ''لم يكن هناك ول ف��ي اأي يوم من الأيام وط��ن اأو دولة فل�سطينية.'' 

وي�سي��ف اأن ''اإ�سرائي��ل ا�ستول��ت عل��ى ال�سف��ة الغربية م��ن الأردن ال��ذي كان احتلها، ول��م يكن اأحد يعت��رف ب�سرعية 

الحت��الل الأردن��ي، وعم��د الأردن اإلى تغيير ا�سم المنطقة المتداول، يهودا وال�سام��رة، اإلى ال�سفة الغربية، لكن ذلك لم 

يقنع اأحداً!''

وكان وزي��ر الخارجي��ة الإ�سرائيلي اأفيغ��دور ليبرمان توعد الفل�سطينيين، ف��ي 6 تموز/يوليو الما�سي، بحزمة من 

ال��ردود الإ�سرائيلي��ة، ف�س��اًل عن تهدي��ده ال�سابق باإلغاء اتف��اق اأو�سلو، وقال اإن وزارته اأع��دت مجموعة من الإجراءات 

الأحادية للرد على م�ساعي الفل�سطينيين للح�سول على اعتراف بدولة فل�سطينية في الأمم المتحدة، م�سيفًا: يجب اأن 

يك��ون وا�سح��ًا اأن ق��راراً اأحادي الجانب يحتم علينا تقديم رّد اأحادي الجان��ب، ول اأريد اأن اأرى نف�سي اأفعل ذلك، لكن 

هناك �سلة ردود اأحادية الجانب اأعدتها اإ�سرائيل )موقع ''الجزيرة نت'' الإلكتروني، 2011/7/6(.

وك�سف��ت �سحيف��ة ''هاآرت�س''، ف��ي 25 تموز/يوليو الما�س��ي، اأن فريقًا برئا�سة م�ست�سار الأم��ن القومي الإ�سرائيلي 

يعق��وب عمي��درور يفح�س اإم��كان اإلغاء اتفاق اأو�سلو، رداً على خط��وات فل�سطينية تعتبرها اإ�سرائي��ل اأحادية الجانب. 

لكن مكتب رئي�س الحكومة الإ�سرائيلية بنيامين نتنياهو �سارع اإلى التو�سيح اأن مثل هذه الخطوة كان بين الخطوات 

التي ُطرحت على ب�ساط البحث في �سياق الرد على التوجه الفل�سطيني نحو الأمم المتحدة.

وتراوح��ت ردات الفع��ل الفل�سطينية بين التقليل من جدية التهديد الإ�سرائيلي باإلغ��اء اتفاق اأو�سلو، واعتبار اإلغائه 

اأو التحل��ل م��ن بع�س التزامات��ه مطلبًا فل�سطينيًا في الأ�س��ل. وكان معهد اأبحاث ال�سيا�س��ات القت�سادية الفل�سطيني 

)''ما���س''( نظ��م جل�س��ة خا�س��ة ُكر�س��ت لبح��ث ه��ذا المو�س��وع ف��ي 23 اآب/اأغ�سط���س الما�س��ي، واأجم��ع المتحدثون 

القت�سادي��ون خالله��ا عل��ى ا�ستبعاد لج��وء اإ�سرائيل اإلى اإلغ��اء التفاقيات التعاقدي��ة مع منظمة التحري��ر، رداً على 

التوجه الفل�سطيني نحو الأمم المتحدة. وراأوا اأن ''اأ�سكال الرد الإ�سرائيلي �ستكون من ذات الردود ال�سابقة التي خبرها 

الفل�سطيني��ون م��ن حجز لأموال المقا�سة، وزي��ادة الحواجز، ومنع العمال ]من الو�سول اإلى �سوق العمل الإ�سرائيلية[، 

وتتاأثر �سدة هذه ال�سغوط �سعوداً وهبوطًا بال�سغوط الدولية'' )وكالة الأنباء الفل�سطينية ''وفا''، 2011/8/23(.

وتن��اول الباح��ث اأنطوان �سلحت، من المرك��ز الفل�سطيني للدرا�سات الإ�سرائيلية ''م��دار''، خالل هذه الجل�سة، المناخ 

الع��ام ف��ي اإ�سرائيل وتوجهاته نحو معاقبة ال�سلطة على توجهها اإلى الأمم المتحدة، ومحاور المواجهة المقبلة، وقال: 

''تج��د اإ�سرائي��ل الي��وم نف�سها اأمام واق��ع ا�ستراتيجي جديد، بعد الثورات العربية، وخا�سة ف��ي م�سر، وهو الواقع الذي 

من��ع اإ�سرائي��ل م��ن الت�سعيد في غزة بعد العمليات الأخي��رة، كما ا�سطرها اإلى التزام الح��ذر والم�سوؤولية في تعاملها 

معها.'' واأ�ساف: ''هذا الواقع الجديد ل يزال في بدايته، ونحن اأمام واقع ا�ستراتيجي يتغير من يوم لآخر''، موؤكداً ''اأنه 

��ن يتعامل مع فكرة اإلغاء اتفاقية اأو�سلو ب�س��ورة جدية، واأن ذلك يعود 
َ
ل يوج��د ف��ي الم�ست��وى ال�سيا�سي الإ�سرائيلي م

لعدم ا�ستعداد اإ�سرائيل لإعادة تولي اإدارة �سوؤون الحياة اليومية للفل�سطينيين.''

واعتب��ر �سلح��ت اأن اإ�سرائي��ل تح��اول اإ�ساع��ة اأجواء من الرعب م��ن خطوة الفل�سطينيي��ن تجاه الأم��م المتحدة، واأن 

المقارب��ة الإ�سرائيلي��ة لمبادرة اأيلول/�سبتمبر هي ''مقاربة اأمنية''، م�سيراً اإل��ى اإعداد الموؤ�س�سة الأمنية قائمة عقوبات 

لفر�سه��ا عل��ى ال�سلطة، واأن تقديرات الموؤ�س�سة الأمنية ترى اأن ال�سلطة �ست�سمح بتركز التظاهرات خالل اأيلول/�سبتمبر 



195 ف�صليات الفل�سطينيون بانتظار جالء غبار ''معركة اأيلول'' وتداعياتها

ف��ي مراك��ز المدن، و�ست�سمح ببع���س التظاهرات في مناطق الحت��كاك. وقال: ''هناك تقديرات عن��د الموؤ�س�سة الأمنية 

وال�سيا�سية الإ�سرائيلية، اأن ال�سلطة لن تتوجه لمجل�س الأمن، بل �ستتوجه اإلى الجمعية العامة لالأمم المتحدة.''

اأميركا تهدد

وف��ي حي��ن تفاوتت التقديرات لردة الفعل الأميركية المحتملة على التوج��ه الفل�سطيني نحو الأمم المتحدة، خارج 

نط��اق التهدي��د المعل��ن با�ستخدام الفيتو ف��ي مجل�س الأمن، وال�سع��ي لتجنيد مواقف دولية مناه�س��ة لقبول فل�سطين 

ع�س��واً كام��اًل، اأو حت��ى ''دولة غي��ر ع�سو''، قطع عريقات ال�س��ك باليقين عقب اجتماعه بالقن�س��ل الأميركي العام في 

القد���س داني��ال روبن�ستي��ن، في 26 اآب/اأغ�سط���س الما�سي، اإذ ُنقلت عن��ه ت�سريحات قال فيه��ا اإن الوليات المتحدة 

ه��ددت بقط��ع م�ساعداته��ا للفل�سطينيين اإذا ما م�سوا قدمًا ف��ي تقديم طلب لالأمم المتحدة ف��ي اأيلول/�سبتمبر المقبل 

لإقامة دولتهم الم�ستقلة )موقع ''الجزيرة نت'' الإلكتروني، 2011/8/26(.

وذك��ر عريق��ات اأن القن�س��ل الأميرك��ي بّلغه خالل الجتم��اع اأن الوليات المتح��دة �ستتخذ ''اإج��راءات عقابية'' اإذا 

م�س��ى الفل�سطيني��ون قدم��ًا ف��ي �سعيه��م للح�سول عل��ى اعتراف دول��ي بدولتهم، كما ح��ذر من اأن الولي��ات المتحدة 

�ستتوق��ف ع��ن منح الفل�سطينيين حزمة م�ساع��دات �سنوية بقيمة 470 مليون دولر. ون�سب عريقات اإلى القن�سل قوله: 

''الكونغر�س الأميركي �سيتخذ اإجراءات عقابية بحق الفل�سطينيين، بما في ذلك وقف الم�ساعدات.''

وق��ال القن�س��ل الأميرك��ي خ��الل الجتم��اع، اإن اإدارة اأوبام��ا ل ت��رى اأي فائدة اأو ج��دوى من ال�سع��ي الفل�سطيني 

للح�س��ول عل��ى ع�سوي��ة فل�سطين في الأمم المتحدة، واإنه من الأف�سل اأن يتم التو�سل اإلى اتفاق �سالم عبر مفاو�سات 

مبا�س��رة م��ع اإ�سرائي��ل، وف��ي حال اأ�س��رت القي��ادة الفل�سطينية على �سعيه��ا في مجل���س الأمن، فاإن بل��ده �سي�ستخدم 

''الفيت��و''. وف��ي ح��ال �سعت فل�سطين لرفع مكانته��ا في الأمم المتحدة عبر الجمعية العامة، ف��اإن الكونغر�س الأميركي 

�سيتخ��ذ اإج��راءات عقابي��ة �س��د ال�سلط��ة الفل�سطيني��ة، منها قط��ع الم�ساع��دات الأميركي��ة )وكال��ة ''مع��ًا'' الإخبارية، 

.)2011/8/26

الرد بال�صتيطان والتهويد

ولع��ل ال��رد الإ�سرائيل��ي الأكثر خطورة على توج��ه الفل�سطينيين اإلى الأم��م المتحدة هو ا�ستخ��دام فزاعة ما ي�سمى 

الخط��وات الفل�سطيني��ة ''اأحادي��ة الجانب'' من اأج��ل تبرير ا�ستمرار مجم��ل ال�سيا�سات الإ�سرائيلي��ة الأحادية، ول �سيما 

ال�سع��ي لفر���س الوقائ��ع على الأر�س عب��ر ت�سريع وتو�سيع عملي��ات ال�ستيطان والتهويد والأ�سرل��ة، اإذ ك�سفت جمعية 

''عي��ر عمي��م'' الحقوقي��ة الإ�سرائيلي��ة اأن ''اللجن��ة الفرعية لت�سري��ع البناء ال�ستيطان��ي'' في بلدية الحت��الل بالقد�س، 

ناق�س��ت ف��ي 14 حزيران/يوني��و الما�سي مخططات لبناء عدد من الم�ستوطنات ف��ي ال�سطر ال�سرقي من مدينة القد�س 

المحتلة ي�سل عددها الإجمالي اإلى نحو 7900 وحدة جديدة )�سحيفة ''الحياة الجديدة''، 2011/6/15(.

واأو�سح��ت الجمعي��ة، ف��ي بيان لها، اأن ه��ذه المخططات �ست�سمح باإ�سافة ما يق��ارب 4400 وحدة ا�ستيطانية اإلى 

ع��دد الوح��دات ال�ستيطاني��ة القائم��ة �سرق��ي القد���س، وذك��رت اأن ق��رار ت�سكي��ل ''اللجن��ة الفرعي��ة لت�سري��ع البن��اء 

خ��ذ ف��ي جل�سة اللجنة اللوائي��ة للتخطيط والبناء الإ�سرائيل��ي مطلع اأيار/ماي��و الما�سي تلبية لطلب  ال�ستيطان��ي''، اتُّ

رئي���س الحكوم��ة الإ�سرائيلية، ''به��دف خف�س اأ�سعار الوحدات ال�سكنية في �سوق العق��ارات الإ�سرائيلية، بالإ�سافة اإلى 

ت�سري��ع خط��ى البناء في مدينة القد�س، وتحدي��داً ال�سطر ال�سرقي منها، حيث اإن ما يزيد عن 55% من المخططات التي 

ينوي الجانب الإ�سرائيلي بناءها تقع في القد�س ال�سرقية.''

وف��ي 23 اآب/اأغ�سط���س الما�سي، اأقرت المحكمة العليا الإ�سرائيلية بن��اء جدار الف�سل في ال�سمال الغربي من قرية 
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الولج��ة، كقاط��ع جنوب��ي من جدار ''غالف القد�س''. وتق��ع القرية جنوبي القد�س بجوار ''حديق��ة الحيوانات التوراتية'' 

وح��ي المالح��ة. ويقع الق�سم ال�سمالي م��ن القرية �سمن نطاق بلدية الحتالل في القد���س، بينما يقع ق�سمها الجنوبي 

تح��ت ال�سيط��رة الفل�سطيني��ة. كما ح��ذر ''مركز معلوم��ات وادي حلوة'' في بلدة �سل��وان جنوبي الم�سج��د الأق�سى، من 

م�س��اع حثيث��ة تق��وم بها الجمعي��ات ال�ستيطانية اليهودية لل�سيطرة عل��ى مزيد من العق��ارات الفل�سطينية في القد�س 

المحتل��ة خ��الل الأ�سهر المقبل��ة. واأ�سار المركز، في بيان �سحاف��ي، اإلى ''اأن الم�ستوطنين ي�سع��ون لتنفيذ ذلك ا�ستناداً 

للدع��م الالمح��دود من الموؤ�س�سات الإ�سرائيلية الر�سمية،'' مو�سحًا ''اأن معلومات و�سلته تفيد باأن الم�ستوطنين ي�سعون 

لال�ستي��الء عل��ى بناي��ة م��ن �سبعة طوابق في ح��ي الفاروق الواقع بي��ن بلدة �سلوان وح��ي جبل المكبر، لفت��ًا اإلى اأن 

جمعي��ة 'اإلع��اد' ال�ستيطاني��ة كان��ت ا�ستول��ت قب��ل ع��دة اأ�سه��ر عل��ى بناي��ة �سكني��ة بالح��ي نف�س��ه'' )وكال��ة ''�سفا''، 

.)2011/8/24

وكان مدي��ر دائ��رة الخرائ��ط ف��ي بيت ال�سرق خلي��ل التفكجي قال اإن اإ�سرائي��ل كانت ت�سيطر من��ذ �سنة 1967 على 

40% م��ن م�ساح��ة ال�سف��ة الغربي��ة باعتبارها ''اأرا�سي دول��ة'' )كانت م�سجلة ف��ي �سنة 1967 با�س��م خزينة المملكة 

الأردنية الها�سمية، اأو كاأرا�سي غابات(، وباتت ت�سيطر الآن على 58% من م�ساحة ال�سفة، ف�ساًل عن اأرا�سي الجفتلك 

والمحميات.

وف��ي تعقي��ب على توقيت ن�سر مخطط اإ�سرائيلي لل�سيط��رة على الأغوار واأرا�سي الدولة، فاإن التفكجي اعتبر اأن ذلك 

''ياأت��ي رداً عل��ى مخطط ال�سلطة التوج��ه اإلى الأمم المتحدة، ور�سالة اإ�سرائيلية ب��اأن اإ�سرائيل ت�سيطر على كل �سيء في 

ال�سف��ة.'' وراأى اأن ''ا�ستحق��اق اأيلول/�سبتمبر'' ي�س��كل ''خطوة خا�سرة بامتياز.. �سوف ن�سطب ق��رار التق�سيم رقم 181، 

وه��و الق��رار الوحي��د الذي يحت��وي على خرائط، كم��ا �سن�سطب ق�سية القد���س لأن القد�س حتى الآن له��ا و�سع خا�س 

ح�س��ب الق��رار المذكور، كما اأن الوليات المتحدة لم تعترف ل بالقد���س الغربية اأو ال�سرقية عا�سمة لإ�سرائيل'' )وكالة 

''معًا'' الإخبارية، 2011/7/28(.

غزة بين الت�صعيد والتهدئة

من جهة اأُخرى، �سكل الت�سعيد الع�سكري الإ�سرائيلي �سد قطاع غزة عقب �ساعات من تنفيذ ''عملية اإيالت'' في 18 

اآب/اأغ�سط���س الما�س��ي، اأولى الإ�س��ارات اإلى اإمكان اأن تدم��ج حكومة نتنياهو بين ال�سغ��وط ال�سيا�سية والقت�سادية 

والع�سكري��ة عل��ى الفل�سطينيين. فق��د �سارع جي�س الحتالل اإلى اغتيال الأمين العام للج��ان المقاومة ال�سعبية واأربعة 

م��ن م�ساعدي��ه ف��ي مدينة رفح جنوب قطاع غزة عل��ى خلفية تحميلهم م�سوؤولية ال�سلوع ف��ي التخطيط لهذه العملية، 

بينم��ا اعتب��ر نتنياهو اأن جريم��ة الغتيال ''لم تكن �سوى رد اأولي على الهجمات التي ا�ستهدفت مدينة اإيالت''، متوعداً 

ن يقفون خلف العملية )وكالة ''�سما'' الإخبارية، 2011/8/19(.
َّ
ب�سل�سلة من الردود لجباية ثمن باهظ مم

غير اأن الت�سعيد الإ�سرائيلي ا�سطدم بعوامل غير مواتية لتو�سيع نطاقه في هذه المرحلة، فهو لم ي�ستطع اأن يهدئ 

الج��دل الداخل��ي ب�س��اأن اإخفاق الجي���س الإ�سرائيلي في اتخاذ ما يلزم م��ن اإجراءات في �سوء معلوم��ات ا�ستخباراتية 

توف��رت لدي��ه قب��ل اأي��ام عن نية مجموع��ات م�سلحة تنفيذ عملي��ة عبر الحدود مع م�س��ر، كما اأنه لم يفل��ح في تهدئة 

ا الهدفان الرئي�سيان للت�سعيد 
ّ
الحتجاجات الداخلية على خلفية اأزمة ال�سكن وغالء المعي�سة �سوى لفترة محدودة. اأم

فكان��ا ال�ستف��ادة م��ن ''عملية اإيالت'' لتغيي��ر قواعد اللعبة في التعام��ل مع ف�سائل المقاومة في قط��اع غزة، وكذلك 

تغيي��ر قواع��د تعام��ل الجي���س الم�سري مع الخالي��ا ال�سلفية الجهادية وعملي��ات تهريب ال�سالح اإلى غ��زة من �سيناء، 

وهما هدفان انقلبا على حكومة نتنياهو بطريقة فاقمت ال�سغوط الداخلية عليها بدًل من تخفيفها.

فف��ي غ��زة، ردت ف�سائ��ل المقاومة ب�سكل �سريع ومكثف عل��ى الت�سعيد الإ�سرائيلي، ورف�س��ت الموافقة على تهدئة 
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ت�سم��ح لجي���س الحت��الل بتغيير قواعد اللعبة من خالل ا�ستم��راره في القيام بعمليات ت�سته��دف المقاومين حتى في 

ظ��ل التهدئ��ة، عل��ى الرغم من اإحجام حركة ''حما�س'' عن اإلقاء ثقل جناحها الع�سك��ري عز الدين الق�سام في المجابهة 

الع�سكري��ة، وم��ن �سعيه��ا لإقناع ف�سائل المقاوم��ة الأُخرى بالتزام التهدئ��ة التي اأدت م�سر ومبع��وث الأمم المتحدة 

روبرت �سيري دوراً حيويًا في التو�سل اإليها بعد جولت من الت�سعيد الإ�سرائيلي والردود الفل�سطينية، انتهت باإعالن 

حرك��ة الجه��اد الإ�سالم��ي تفاهمًا جديداً ب�ساأن تثبيت التهدئة بدءاً من فجر الجمع��ة 26 اآب/اأغ�سط�س الما�سي، بينما 

اعتب��رت كتائ��ب ال�سهي��د اأبو عل��ي م�سطفى، الجن��اح الع�سكري للجبه��ة ال�سعبية، اأن القب��ول بالتهدئة خط��اأ، واأعلنت 

م�سوؤوليتها عن ق�سف ع�سقالن ب�ساروخ ''�سمود'' بعد �ساعات من اإعالن التهدئة.

��ا عل��ى الجان��ب الم�س��ري، فقد �سكل��ت التظاه��رات ال�سعبية العارم��ة المطالبة باإغ��الق �سفارة دول��ة الحتالل 
ّ
اأم

الإ�سرائيل��ي وط��رد �سفيره��ا من م�سر على خلفية ا�ست�سهاد خم�سة من �سباط وجن��ود الجي�س الم�سري في �سياق الرد 

الإ�سرائيل��ي عل��ى ''عملي��ة اإيالت''، عن�س��راً اأ�سا�سيًا في بلورة موقف ر�سم��ي م�سري يراع��ي الإرادة ال�سعبية في ع�سر 

الث��ورة، الأم��ر ال��ذي �ساعد الحكومة والمجل�س الع�سكري في م�سر في التقاط زم��ام المبادرة اإلى ال�سعي لتغيير قواعد 

اللعب��ة ب�س��اأن حج��م وخريطة انت�سار الق��وات الم�سلح��ة الم�سرية في �سيناء بموج��ب اتفاقية كام��ب ديفيد من جهة، 

وال�سغ��ط عل��ى حكوم��ة نتنياه��و لوق��ف ت�سعيد عدوانه��ا �سد قطاع غ��زة من جهة اأُخ��رى. وفي ه��ذا ال�سياق، ذكرت 

�سحيف��ة ''معاري��ف'' العبري��ة ال�س��ادرة ف��ي 24 اآب/اأغ�سط�س الما�سي، اأن م�س��ر بّلغت اإ�سرائيل اأن ال��رد العنيف على 

���س ال�س��الم للخط��ر، واأن الحكوم��ة الم�سري��ة �ستجد �سعوبة ف��ي مواجهة ال��راأي الع��ام الم�سري. 
ّ
قط��اع غ��زة �سيعر

واأ�ساف��ت ال�سحيف��ة اأن ر�سائ��ل و�سل��ت اإلى اإ�سرائي��ل وفحواها اأن القي��ام بعملية ع�سكرية وا�سعة ف��ي قطاع غزة من 

الممك��ن اأن ي��وؤدي بالحكوم��ة الم�سرية اإل��ى تجميد العالقات باإ�سرائي��ل، واأن ي�سكل �سربة قا�سم��ة لتفاقية ال�سالم. 

وفيم��ا يتعل��ق بقواع��د اللعب��ة في �سيناء، فاإن وكال��ة ''رويترز'' نقلت ف��ي 26 اآب/اأغ�سط�س الما�سي ع��ن م�سدر اأمني 

م�س��ري رفي��ع قول��ه اإن م�سر واإ�سرائيل اتفقت��ا مبدئيًا على زيادة عدد الق��وات الم�سرية في منطق��ة �سيناء. واأ�ساف 

الم�س��در ال��ذي طل��ب ع��دم الك�سف عن ا�سم��ه: ''بعد مفاو�س��ات متوا�سلة جرى التو�س��ل اإلى اتفاق مبدئ��ي بين م�سر 

واإ�سرائي��ل عل��ى ن�س��ر مزيد من القوات الم�سري��ة في منطقة �سيناء''، م�سي��راً اإلى اأنه جرى التو�س��ل اإلى التفاق خالل 

محادثات طويلة ب�ساأن اأمن الحدود )وكالة ''معًا'' الإخبارية، 2011/8/26(.

وعل��ى الم�ست��وى الداخلي الإ�سرائيلي، فاإن حكومة نتنياهو خرجت موقت��ًا من �سغوط الحتجاجات الداخلية على 

خلفي��ة اأزم��ة ال�سك��ن، كي تجد نف�سه��ا فري�سة �سهلة لهجوم �سر�س م��ن اأو�ساط المعار�سة ب�سب��ب الإخفاق الخطر الذي 

مثلت��ه ''عملي��ة اإيالت'' من جهة، وخروج الفل�سطينيي��ن والم�سريين بمكا�سب خالفًا لأه��داف الت�سعيد الإ�سرائيلي من 

جه��ة اأُخ��رى. وقال��ت رئي�سة المعار�سة، وزعيمة حزب ''كاديما''، ت�سيبي ليفن��ي، اإن نتائج جولة الت�سعيد الأخيرة مع 

ف�سائ��ل المقاوم��ة ف��ي غزة ''كانت �سلبية من ناحية تاآكل قوة ال��ردع الإ�سرائيلية''، معتبرة اأن ''المقولة التي تعتبر اأن 

الخي��ار المط��روح اأم��ام اإ�سرائي��ل هو عدم فعل اأي �سيء، اأو �س��ن حرب جديدة، هي مقولة ت�سل��ل الجمهور.'' واأو�سحت 

ليفن��ي اأن حال��ة العزل��ة ال�سيا�سي��ة التي تواجهه��ا اإ�سرائيل تحّد م��ن قدرتها على القي��ام بعمل ع�سك��ري، واأن ''تجّنب 

الخو�س في م�سيرة �سيا�سية تم�س باأمن الدولة'' )وكالة ''الزيتونة'' لالأخبار، 2011/8/24(.

وف��ي محاول��ة لتخفي��ف حجم النتق��ادات لأداء جي�س الحت��الل قبل وخالل ''عملي��ة اإيالت'' الت��ي اأدت اإلى مقتل 

ثماني��ة اإ�سرائيليي��ن واإ�سابة نحو ثالثين بجروح، اأعلنت و�سائل الإعالم الإ�سرائيلية في 24 اآب/اأغ�سط�س الما�سي اأن 

رئي���س اأركان الجي���س الإ�سرائيل��ي، ِبني غانت�س، قرر اإجراء تغيير في العقي��دة الدفاعية على حدود اإ�سرائيل مع م�سر، 

واأ�س��در تعليم��ات بت�سديد الحرا�سة الحدودية وتعزيز مركز التحكم في ''اإي��الت''. وبح�سب قرار غانت�س، فاإنه �سيتم في 

المرحل��ة الأول��ى اإج��راء ''تعزي��ز ا�ستخباراتي'' جواً وب��راً بوا�سطة طائرات م��ن دون طيار، وزيادة الق��وى الب�سرية في 

ا ف��ي المرحلة الثانية، 
ّ
المنطق��ة، واإج��راء تغيي��رات في الطرق التي يعمل بها الجي�س ف��ي منطقة ال�سياج الحدودي. اأم
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ف�ستت��م درا�س��ة جمي��ع الأنظمة، بما في ذلك ال�ستع��داد لبناء 100 كم اأُخرى من ال�سياج الح��دودي حتى نهاية ال�سنة 

الحالية. وُنقل عن م�سادر في الأجهزة الأمنية الإ�سرائيلية قولها اإنه اأ�سبح وا�سحًا الآن للجميع اأن ما حدث في 18 

ر قواعد اللعب��ة''، واأن الأجهزة الأمنية ت�ستع��د الآن لمواجهة ما 
ّ
اآب/اأغ�سط���س الما�س��ي عل��ى الح��دود الم�سرية ''قد غي

يمكن��ه اأن يجع��ل م��ن الحدود ''عق��ب اأخيل'' اإلى حي��ن ا�ستكمال بناء ال�سي��اج الحدودي على ط��ول المنطقة الحدودية 

)موقع ''عرب 48'' الإلكتروني، 2011/8/24(.

وي�س��ار اإل��ى اأن �سحيفة ''هاآرت�س''، في عددها ال�سادر في 24 اآب/اأغ�سط�س الما�سي، نقلت عن م�سادر م�سرية اأن 

ثالث��ة م��ن منفذي ''عملية اإيالت'' يحمل��ون الجن�سية الم�سرية، وينتمون اإلى تنظيم اإ�سالمي ''متطرف'' في م�سر، وذلك 

وفق��ًا لتحقي��ق قوات الأمن الم�سرية، م�سيرة اإلى اأن اأحدهم ه��رب من ال�سجون الم�سرية في اأثناء �سقوط نظام ح�سني 

مب��ارك. وذك��رت ال�سحيفة اأنه �� بح�س��ب التحقيقات الإ�سرائيلية �� فاإن 12 مقاتاًل �سارك��وا في العملية، واأنهم توزعوا 

عل��ى اأرب��ع مجموع��ات، وانت�س��روا على منطقة وا�سعة بمح��اذاة �سارع 12 الم��وؤدي اإلى مدينة ''اإي��الت''، حيث �سيطرة 

الخلي��ة الرئي�سي��ة عل��ى م�ساحة ت�سل اإل��ى 300 متر، بينما ارتدى بع�س اأفراد هذه المجموع��ات مالب�س ت�سبه اإلى حد 

كبير مالب�س الجنود الم�سريين، عالوة على اأن بع�سهم حمل مناديل بي�ساء بهدف خلق بلبلة في �سفوف الم�سافرين 

الإ�سرائيليين في �سارع 12 )موقع ''فل�سطين اليوم'' الإخباري، 2011/8/24(.

الم�صالحة.. اتفاق على الرف

ف��ي المقاب��ل، ت�س��ود م�ساع��ر الإحباط اأو�س��اط الراأي الع��ام الفل�سطيني ال��ذي ي��رى اأن ات�ساع وتنوع اأ�س��كال الرد 

د 
ّ

الإ�سرائيل��ي عل��ى التوجه الفل�سطيني نحو الأمم المتحدة، �سيا�سيًا واقت�سادي��ًا وع�سكريًا وا�ستيطانيًا، يقت�سيان توح

الفل�سطينيي��ن ح��ول ا�ستراتيجيا وطنية قادرة على �سق م�سار �سيا�سي وكفاح��ي جديد، انطالقًا من تحقيق الم�سالحة 

الوطني��ة كخط��وة تفتح الطريق اأمام اإعادة بناء النظ��ام ال�سيا�سي الفل�سطيني على م�ست��وى منظمة التحرير وال�سلطة، 

ول �سيم��ا ف��ي ظ��ل اأجواء الربي��ع العربي التي ت�سكل اإ�سناداً لكف��اح ال�سعب الفل�سطيني في �سبي��ل القيم الم�ستركة التي 

تحملها الثورات العربية المتتالية، وفي مقدمها الحرية والكرامة والديمقراطية.

غي��ر اأن اتف��اق الم�سالح��ة الموّق��ع في القاهرة ف��ي 4 اأيار/مايو 2011 تح��ول اإلى ما ي�سبه ''اتف��اق الرف'' الذي 

ي�س��كل مظل��ة لإدارة النق�س��ام ب��دًل م��ن اإنهائ��ه، واأ�سب��ح م��ن وجه��ة نظ��ر حركة ''فت��ح'' رهين��ة لإم��كان ا�ستئناف 

المفاو�س��ات ت��ارة، ولفر���س نج��اح ''ا�ستحق��اق اأيلول/�سبتمبر'' ت��ارة ثانية، و�س��روط اللجنة الرباعية ت��ارة ثالثة، 

والتهدي��دات الإ�سرائيلي��ة والأميركية تارة رابعة، بينما اأ�سب��ح من وجهة نظر حركة ''حما�س'' رهينة لمتغيرات عربية 

منتظ��رة، وخ�سو�س��ًا ف��ي �سوء نتائ��ج النتخابات المقبلة في م�سر ت��ارة، ولح�سابات الإبقاء عل��ى قطاع غزة تحت 

حك��م ''حما���س'' تارة ثانية، وذلك في غياب ثمن مواز للتخلي عن ه��ذا الحكم تدفعه ''فتح'' ل�سمان م�ساركة ''حما�س'' 

في منظمة التحرير، وب�سكل ما في موؤ�س�سات ال�سلطة بال�سفة.

ك الرئي�س عبا�س با�سم �سالم فيا�س، حجم 
ّ
ويلخ�س الخالف على ا�سم رئي�س حكومة الوفاق الوطني، في ظل تم�س

الخ��الف ف��ي الروؤى ال�سيا�سية لحركَت��ي ''فتح'' و''حما�س''، والذي جرى القفز عنه لدى توقي��ع اتفاق الم�سالحة، الأمر 

ال��ذي ق��اد اإل��ى ا�ستع�ساء تاأليف الحكومة، وتعطيل تنفيذ بنود التف��اق الرئي�سية التي ت�سكل مهمات يجب اأن ت�سطلع 

به��ا ه��ذه الحكومة، ول �سيما التح�سير لالنتخاب��ات الرئا�سية والت�سريعية، واإعادة بن��اء وهيكلة وتوحيد الموؤ�س�سات 

المدني��ة والأمني��ة في ال�سف��ة والقطاع، واإعادة اإعمار قطاع غ��زة، هذا في الوقت الذي ل يق��ل تفعيل الإطار القيادي 

الموقت لمنظمة التحرير �سعوبة عن ا�ستع�ساء تاأليف الحكومة في غياب التوافق على البرنامج ال�سيا�سي الم�سترك.

وف��ي �س��وء ذل��ك، اختارت حركتا ''فت��ح'' و''حما�س'' القفز عن مجمل بن��ود التفاق، والتوافق عل��ى تنفيذ اإجراءات 
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تتعل��ق بالم�سالح��ة المجتمعية، كاإط��الق المعتقلي��ن ال�سيا�سيين، وفتح الموؤ�س�س��ات والجمعيات المغلق��ة في ال�سفة 

والقط��اع، ومعالج��ة مل��ف ج��وازات ال�سف��ر والممنوعي��ن م��ن ال�سفر في غ��زة، وهي خطوات تن��درج في �سي��اق اإدارة 

النق�س��ام، م��ع الإبقاء على منط��ق المحا�س�سة بين الطرفين في كل من ال�سفة والقط��اع، الأمر الذي يهدد حتى مثل 

ه��ذه الخط��وات بانتكا�سة ف��ي اأي وقت. بل لم يكد يم�سي وقت طويل على اتفاق الطرفي��ن على هذه الخطوات، ومنها 

اإغ��الق مل��ف العتق��ال ال�سيا�س��ي قبل حلول عيد الفط��ر، حتى توالى �س��دور البيانات عن حركة ''حما���س'' ب�ساأن �سن 

حم��الت م��ن العتق��الت وال�ستدعاءات لعنا�سره��ا في ال�سف��ة، بالتزامن مع حمل��ة اعتقالت وا�سع��ة �سنتها قوات 

الحت��الل وطال��ت الع�سرات من كوادر الحركة واأع�سائه��ا، ول �سيما في محافظة الخليل. وفي هذا ال�سياق، اتهم بيان 

اأ�سدرت��ه ''حما���س'' ف��ي 26 اآب/اأغ�سط�س الأجهزة الأمنية الفل�سطينية باعتق��ال 18 من اأن�سار الحركة، بينهم 15 في 

بلدة زواتا في محافظة نابل�س )وكالة ''�سفا''، 2011/8/26(.

تاأجيل النتخابات المحلية

ف��ي مفارق��ة لفت��ة، اأقدم الرئي�س عبا���س، بذريعة اإتاح��ة المجال اأمام تحقي��ق الم�سالحة ''المعلق��ة''، على اإ�سدار 

مر�س��وم ف��ي 22 اآب/اأغ�سط���س يق�سي بتاأجيل النتخابات المحلية اإلى اأجل غي��ر م�سمى، اأي ''اإلى حين توافر الظروف 

المنا�سب��ة لإجرائه��ا في كافة محافظات الوطن''، الأمر الذي اأثار انتقادات من القوى المح�سوبة على الي�سار، ومواقف 

تراوحت ما بين الترحيب والنتقاد في اأو�ساط عدد من الموؤ�س�سات الحقوقية.

وف��ي �س��وء ذلك، عق��د عدد من ف�سائل منظمة التحرير الفل�سطينية اجتماعًا قيادي��ًا تدار�س فيه المر�سوم الرئا�سي 

القا�س��ي بتاأجي��ل النتخاب��ات المحلي��ة، واأجمع على رف���س هذا المر�سوم لأن��ه يتناق�س مع اأح��كام قانون انتخاب 

مجال���س الهيئ��ات المحلي��ة، الرقم 10 ل�سن��ة 2005، ويتجاوز ال�سالحي��ات المحددة للرئي�س في القان��ون الأ�سا�سي، 

ف�س��اًل ع��ن كون��ه يتعار���س مع روح الق��رار ال�سادر عن محكمة الع��دل العليا بتخطئ��ة قرار الحكوم��ة ال�سابق ب�ساأن 

تاأجيل موعد النتخابات.

وقال��ت الق��وى المجتمعة ف��ي بيان لها، اأنها لحظت اأن هذا المر�سوم الذي �سدر بمع��زل عن الت�ساور مع اأي منها، 

قد ف��ي 2011/7/9، والذي اأكد �سرورة 
ُ
ل ين�سج��م م��ع ق��رار اللجنة التنفيذية لمنظم��ة التحرير في اجتماعها الذي ع

الم�س��ي ف��ي اإج��راء النتخابات على الرغم م��ن تعّذر اإنجازها في قطاع غ��زة، وب�سرف النظر ع��ن التعثر في م�سيرة 

��رت هذه الق��وى عن اأ�سفه��ا ل�ستمرار اللجوء اإل��ى حجة الم�سالح��ة الوطنية لتبري��ر التن�سل من 
ّ
الم�سالح��ة. كم��ا عب

ا�ستحق��اق النتخاب��ات الت��ي هي ح��ق د�ستوري وديمقراط��ي مكفول للمواطني��ن بموجب القان��ون الأ�سا�سي والنظام 

الأ�سا�سي لمنظمة التحرير )وكالة ''�سفا''، 2011/8/25(.

ذك��ر اأن الف�سائ��ل التي اجتمعت ه��ي: الجبهة ال�سعبية لتحري��ر فل�سطين؛ الجبهة الديمقراطي��ة لتحرير فل�سطين؛ 
ُ
وي

ح��زب ال�سع��ب الفل�سطيني؛ جبهة الن�سال ال�سعب��ي الفل�سطيني؛ التحاد الديمقراطي الفل�سطين��ي )فدا(؛ الجبهة العربية 

الفل�سطينية؛ جبهة التحرير الفل�سطينية.

اأزمة رواتب.. اأم اأزمة برنامج حكومي؟!

كان توقي��ع اتف��اق الم�سالح��ة بالتزام��ن مع انفج��ار الأزمة المالية الت��ي تعانيها حكومة فيا���س، في حزيران/

يوني��و الما�س��ي، وعدم التمكن من �سرف كامل رواتب الموظفي��ن الحكوميين في حينه، قد اأثار تكهنات ب�ساأن ما اإذا 

كان��ت ه��ذه الأزمة حقيقي��ة اأم مفتعلة، وخ�سو�سًا اأن تقارير �سادرة عن موؤ�س�س��ات دولية كانت ت�سيد بالأداء المالي 

للحكوم��ة، الأم��ر ال��ذي حدا بنقابة الموظفين العموميين اإلى الت�سكيك في �سدقي��ة الحديث عن وجود اأزمة مالية. غير 
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اأن خب��راء اقت�ساديي��ن اأك��دوا اأن الأزم��ة حقيقي��ة، واأن الم�ستقبل ربما يكون اأ�س��واأ، ول �سيما اأن ج��ذور الأزمة، خالل 

الأع��وام الع�س��رة الما�سي��ة، تع��ود اإل��ى التو�س��ع غير المدرو�س ف��ي الإنف��اق الحكومي، وال��ذي اأ�سبح اأكب��ر من حجم 

الإي��رادات، وخ�سو�س��ًا على �سعيد فاتورة الروات��ب، بحيث اأ�سبحت النفقات اأكثر من الميزاني��ة، بينما الإيرادات اأقل 

منه��ا بكثي��ر، ف�ساًل عن تراجع الدعم الخارجي )العربي( مع بداية ال�سنة الحالية، الأمر الذي اأحدث فجوة تراكمت منذ 

نهاية �سنة 2010 حتى حزيران/يونيو 2011، وهو ال�سهر الذي �سهد انفجار الأزمة المالية.

وق��د اأك��د فيا�س اأن الأزمة المالية حقيقية، واأنه��ا لي�ست بجديدة، م�سدداً على اأن ''المديونية هي في حدود معقولة 

ولك��ن ل يمكنن��ا ال�ستدان��ة ب�سكل اأكبر من البنوك، ولو اأمكننا اأن نقتر�س لقمنا بذلك، وهي مديونية قائمة منذ زمن''، 

وق��ال ''نح��ن نتحمل الم�سوؤولي��ة ولن ن�سّدرها اإلى اأحد وباإذن الل�ه �سنتمكن م��ن التعامل معها، فاإن وردت م�ساعدات 

ه��ذا جي��د واإذا ل��م ت��رد م�ساعدات ف��اإن الم�سوؤولي��ة تقت�س��ي اأن نقول علن��ًا اأننا م�سط��رون لتخاذ اإج��راءات تق�سفية 

اإ�سافية'' )�سحيفة ''الأيام'' الفل�سطينية، 2011/7/7(.

وا�ستبع��د فيا���س انهي��اراً اقت�ساديًا ب�سبب تفاقم الأزمة، وق��ال: ''هناك اأزمة ولكنها تدار عل��ى نحو منتظم ولي�س 

بفو�س��ى ولي���س بانهيار، اأنا ل اأتحدث بلغة النهيار ول اأقبل الحدي��ث فيها''، واأ�ساف: ''بكل تاأكيد اأنا اأ�ستبعد انهياراً 

اقت�سادي��ًا، ال�سلط��ة الوطني��ة م��رت ب�سعوبات منذ ن�ساأته��ا وقد تجاوزتها''، م�سي��راً اإلى ''اأن الأزم��ة ناتجة عن �سهور 

مت�سلة من نق�س التمويل.''

غي��ر اأن �سك��وكًا اأثي��رت اأي�سًا، ف��ي �ساأن قدرة ال�سلطة على تج��اوز الأزمة المالية في ظل تحدي��ات �سيا�سية تتعلق 

بالتوج��ه اإل��ى الأم��م المتح��دة، وتطبيق اتف��اق الم�سالحة، بما يترت��ب على ذلك م��ن تهديد اإ�سرائيل��ي بوقف تحويل 

عائدات الجمارك لم�سلحة ال�سلطة، وتهديد اأميركي معلن بوقف الم�ساعدات المقدمة لل�سلطة، ف�ساًل عن �سكوك قائمة 

اأ�س��اًل ف��ي �ساأن الق��درة على تحقيق نمو اقت�سادي م�ست��دام في ظل الحتالل، وتجاهل خط��ة العامين التي و�سعتها 

الحكوم��ة لبن��اء موؤ�س�سات الدولة، وتركيزها غير الواقعي عل��ى اإمكان العتماد على الذات وال�ستغناء عن الم�ساعدات 

الخارجية حتى �سنة 2013.

وف��ي ه��ذا ال�سي��اق، قال تقرير لموؤتمر الأم��م المتحدة للتجارة والتنمي��ة ''اأونكتاد'' جرى عر�سه ف��ي �سياق موؤتمر 

�سحاف��ي ف��ي رام الل���ه في 23 اآب/اأغ�سط�س )وكالة ''وف��ا''، 2011/8/23(، اإن النمو القت�س��ادي الفل�سطيني البالغ 

9% ل��م يح��ّد م��ن العوائ��ق الهيكلية الت��ي تعرقل اإح��داث التنمي��ة، واإن ''القت�س��اد الفل�سطيني نما بن�سب��ة 7.4% عام 

2009، و9.3% ع��ام 2010، ورغ��م ذل��ك، ف��اإن البطال��ة ل ت��زال مرتفعة، حيث بلغ��ت 30% خالل ه��ذه الفترة، وذلك 

ب�سب��ب اأن ه��ذا النم��و يعتم��د على المعون��ات ول ين�سئ عمال��ة، ولأنه نمو غير م�ست��دام، ولن يوؤدي اإل��ى زيادة فر�س 

العمل.''

واأ�س��ار التقري��ر اإلى اأن ال�سعوبات التي يواجهها القت�ساد الفل�سطيني م��ا زالت قائمة، وتتمثل في ا�ستمرار فقدان 

الأر���س الفل�سطيني��ة والموارد الطبيعية، والعزل عن الأ�س��واق العالمية. واأ�ساف في هذا ال�سدد ''اأن تنّقل الفل�سطينيين 

و�سلعه��م ف��ي ال�سف��ة الغربية اأعيق في ع��ام 2010 بفعل وجود اأكثر م��ن 500 حاجز ونقطة تفتي���س اإ�سرائيلية، واأن 

ال�س��ادرات الفل�سطيني��ة اإلى اإ�سرائيل والتي يبلغ ن�سيبها 90% من مجموع ال�سادرات الفل�سطينية قد انخف�ست بن�سبة 

كبي��رة قدره��ا 30%''، كم��ا اأن العجز التجاري الفل�سطيني العام ات�سع لي�س��ل اإلى 4 مليارات دولر، بينما و�سل العجز 

التجاري الفل�سطيني مع اإ�سرائيل اإلى 2.8 مليار دولر.

وح��ذر التقري��ر م��ن اأن ''الو�سع المالي لل�سلطة الوطنية ل يزال خطيراً على الرغم من التح�سينات التي طراأت، وذلك 

لأن العجز التجاري ل يزال كبيراً، فيما ما زال العتماد على القت�ساد الإ�سرائيلي م�ستمراً.''
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افتتاح �صفارة فل�صطين في بيروت

عل��ى �سعي��د اآخر، �سه��دت العالق��ات الر�سمي��ة الفل�سطينية �� اللبنانية تطوراً لفت��ًا، مع اقتراب موع��د تولي لبنان 

ج ه��ذا التطور بافتت��اح الرئي�س عبا�س، ورئي���س الحكومة اللبنانية 
ّ
رئا�س��ة مجل���س الأمن خ��الل اأيلول/�سبتمبر، وُتو

نجي��ب ميقات��ي، مق��ر �سف��ارة دول��ة فل�سطين في بي��روت، ف��ي 17 اآب/اأغ�سط�س. و�س��دد عبا�س خالل لق��اء، في اليوم 

ال�ساب��ق، م��ع الرئي�س اللبناني العم��اد مي�سال �سليمان، على رف�س مبداأ التوطين رف�س��ًا قاطعًا، واتفق الرئي�سان على 

''وف��ا''،  )وكال��ة  اللبنان��ي  للقان��ون  موق��ت ويخ�س��ع  ه��و وج��ود  لبن��ان  ف��ي  الفل�سطينيي��ن  الالجئي��ن  اأن وج��ود 

.)2011/8/16

وق��ال عبا���س: ''اإن وج��ود الالجئي��ن الفل�سطينيين في لبنان وجود موؤق��ت ويخ�سع للقان��ون اللبناني، وح�سولهم 

على الحقوق المدنية للعي�س بكرامة في لبنان ل يعني مطلقًا التوطين، ونرف�س مبداأ التوطين رف�سًا قاطعًا، ونطالب 

ب�سم��ان ح��ق الع��ودة كاملة لكل فل�سطين��ي، ول يخطر بالبال اأننا نفكر بالتوطين لأننا نع��رف تمامًا ماذا تعني هذه 

الكلمة.''

واأ�س��اف: ''الفل�سطيني��ون �سي��وف موؤقت��ون خا�سع��ون للقان��ون وال�سيادة اللبناني��ة، وعلى راأ�س ذل��ك المخيمات 

الفل�سطيني��ة، ونح��ن نوؤمن اأنه ل يوجد �س��الح فل�سطيني لحماية الفل�سطينيين واإنما نح��ن بحماية لبنان، ونحن ل�سنا 

بحاج��ة لل�س��الح هن��ا ول نريده، لأننا نوؤمن اأن لبنان اأر�س واحدة، و�سيادة واحدة، ودولة واحدة، له �سيادته و�سلطته 

على كل اأرا�سي لبنان.''

��ا الرئي���س �سليمان فاأك��د اأنه يجب اإيالء و�سع الفل�سطينيي��ن الالجئين في لبنان اأهمية خا�س��ة، معتبراً اأن اأمن 
ّ
اأم

لبن��ان م��ن اأم��ن المخيمات، و�سيادته تك��ون ب�سيادة القان��ون على جميع اأرا�سي��ه، وقال: ''اإن �سي��ادة لبنان ل تكون 

كامل��ة اإّل بتعزي��ز �سلطة الدولة على كامل الأرا�سي اللبنانية، ون�سعى لإل��زام اإ�سرائيل تطبيق القرار 1701 بالتعاون 

م��ع 'اليونيفي��ل' ونحتف��ظ بحقن��ا با�سترج��اع اأر�سنا المحتلة ب��كل الو�سائل الممكن��ة، وفي موازاة ه��ذا الجهد ما زال 

البح��ث قائم��ًا ح��ول تطبيق مق��ررات الحوار.'' كما اأ�سار اإلى ''م��ا اأكدت عليه هذه المقررات لجه��ة اإنهاء وجود ال�سالح 

الفل�سطين��ي خ��ارج المخيم��ات، وننظ��ر اإلى تعاونكم الم�ستم��ر لتحقيق هذه الأه��داف''، موؤكداً ''حر���س الحكومة على 

تح�سين الأو�ساع الجتماعية لالجئين الفل�سطينيين.''

تداعيات ق�صية دحالن

غَلق فيها ملف الع�سو ال�سابق في اللجنة المركزية لحركة ''فتح'' النائب 
ُ
ل اأح��د ي�ستطي��ع التكه��ن بالطريقة التي �سي

محم��د دح��الن، ول بالتداعيات التي يمكن اأن تتركها على وحدة الحركة، ول �سيما في قطاع غزة. ففي حين تردد اأن 

''�سفق��ة م��ا'' ربم��ا تك��ون وراء عودة دح��الن اإلى رام الل���ه في اأواخ��ر تموز/يوليو الما�س��ي ومثوله اأم��ام المحكمة 

الحركي��ة، اإّل اإن الق�سي��ة �سه��دت تطوراً دراماتيكيًا في اليوم التالي ل�سدور ق��رار المحكمة في 27 تموز/يوليو ب�ساأن 

الطع��ن المق��دم م��ن دح��الن في قرار ف�سله م��ن اللجنة المركزي��ة، عندما حا�سرت ق��وات مكونة من رج��ال ال�سرطة، 

والأم��ن الوقائ��ي، والأمن الوطني، منزل دح��الن، واأوقفت رجال الحرا�سة الخا�سة ح��ول منزله وعددهم 12 �سخ�سًا، 

ث��م طلب��ت منه��م الن�سراف بعد م�سادرة 16 قطعة �سالح، و12 �سيارة خا�س��ة بدحالن. والالفت اأن هذا الإجراء جاء 

بع��د �س��دور ق��رار المحكمة ال��ذي ف�سره كل م��ن دحالن واللجن��ة المركزي��ة، كانت�س��ار لموقفه، ب�سب��ب �سيغته التي 

ا�ستدع��ت اإ�س��دار رئي���س المحكمة الحركية المحامي عل��ي مهنا ت�سريحًا يو�سح م�سمون الق��رار الذي اعتبره البع�س 

قاب��اًل للتاأوي��ل، ول �سيم��ا من حي��ث اإعادة المحكمة ''ملف الطع��ن اإلى الجهة م�سدرة القرار �� رئي���س الحركة واللجنة 

المركزية �� لتخاذ الإجراءات الالزمة فيه ح�سب الأ�سول.''
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وب��دا اأن الأم��ور و�سلت اإلى نقطة الالعودة، باإعالن اللجنة المركزية لحركة ''فتح'' اأن قرارها باإق�ساء دحالن جاء 

ب�سبب ''تجاوزات تم�س الأمن القومي والجتماعي الفل�سطيني، وال�ستقواء بجهات خارجية وارتكاب جرائم قتل على 

م��دار �سن��وات طويل��ة.'' وقالت اللجنة، في بيان ن�سرته وكالة ''وفا'' ف��ي 28 تموز/يوليو، اإن اإق�ساء دحالن جاء اأي�سًا 

 منها وجيه ول زعيم �سيا�سي ول رجل اأعمال ف��ي قطاع غزة، وذلك با�ستخدام 
ُ
ب�سب��ب ''ممار�س��ات ل اأخالقي��ة لم ينج

البلطجي��ة وفرقة الموت، واأهلن��ا في القطاع الحبيب �سهود اإثبات على عمليات الم�س بالكرامات والأموال والمقامات 

الجتماعية وحتى الأعرا�س من دون وازع من �سمير.''

وت�ساعد ترا�سق التهامات بين اأع�ساء من اللجنة المركزية واأع�ساء من المجل�س الثوري للحركة من المح�سوبين 

عل��ى تي��ار دحالن، ب�سكل اأثار الده�س��ة حيال �سمت قيادة ''فتح'' على اتهامات بالقتل وتجاوزات تم�س الأمن القومي 

ن 
ّ
خذت اإجراءات �سارمة بح��ق عدد من موؤيدي دحالن مم والجتماع��ي الفل�سطين��ي وتعود لع��دة اأعوام خلت، بينما اتُّ

اعُتبروا �سركاء في بع�س التهامات الموجهة اإليه، والتي و�سل بع�سها اإلى حد اتهامه بال�سلوع في اغتيال الرئي�س 

الراح��ل يا�س��ر عرفات، وهي تهمة نفاها اأع�س��اء من اللجنة المركزية، اأو التن�سيق مع الحتالل في اأثناء العدوان على 

قط��اع غ��زة في نهاي��ة �سنة 2008. وفي حين يبدو م�سار التطورات في هذه الق�سية مفتوحًا على مخاطر تهدد وحدة 

حرك��ة ''فت��ح'' ف��ي قط��اع غ��زة، اإذ اإن ثمة تهدي��داً با�ستقالة المئات م��ن الحركة حتى ل��و اأدى ذلك اإل��ى انق�سام، فاإن 

البع�س الآخر ل يخفي رغبته في تحويل ملف دحالن اإلى النيابة تمهيداً لمحاكمته.

وزير متهم بالف�صاد

بع��د اأ�سه��ر من المطالب��ات بتحويل عدد من الوزراء في حكوم��ة فيا�س اإلى التحقيق بتهم تتعل��ق بالف�ساد، قررت 

هيئة مكافحة الف�ساد تحويل ملف وزير الزراعة، اإ�سماعيل دعيق، اإلى المحكمة المخت�سة بعد انتهاء التحقيقات معه. 

واأعل��ن دعي��ق في ت�سري��ح �سادر عن مركز الإعالم الحكومي ف��ي 24 اآب/اأغ�سط�س توّقفه ع��ن اأداء مهماته اإلى حين 

النتهاء من محاكمته، معربًا عن اأمله باأن يتفهم ال�سعب الفل�سطيني اأن كل متهم بريء حتى تثبت اإدانته.

وق��ال دعي��ق اأن��ه يحت��رم ق��رار اإحالته اإلى المحكم��ة للبت في الته��م الموجهة اإلي��ه، معربًا عن ثقته ب��اأن الق�ساء 

الفل�سطيني �سين�سفه ويق�سي ببراءته.

انحياز �صعبي اإلى الثورات العربية

على الرغم من حالة ال�سمت التي تخيم على الموقف الر�سمي الفل�سطيني، ومواقف معظم الف�سائل، حيال عمليات 

القم��ع الدم��وي الت��ي تجابه بها الثورات العربي��ة، ول �سيما في �سوري��ة وليبيا واليمن، والتي طال��ت فل�سطينيين في 

بع���س مخيمات �سوري��ة، وخ�سو�سًا مخيم الرمل في الالذقية، تحت �سعار تحييد الفل�سطينيين عن التدخل في �سوؤون 

روا باأ�سكال عدة عن انحيازه��م اإلى خيار ال�سعوب العربية المنتف�سة 
ّ
الب��الد الت��ي يقيم��ون فيها، فاإن الفل�سطينيين عب

في مواجهة اأنظمة القمع الأمني، وفي �سبيل الحرية والعدالة والكرامة والديمقراطية، اأكان ذلك عبر �سبكات التوا�سل 

الجتماع��ي، اأم بتنظي��م م�سي��رات واعت�سامات ت�سامنية ف��ي ال�سفة الغربية، بينما منعت الحكوم��ة المقالة في غزة 

تنظيم فاعليات ت�سامنية مع الثورة ال�سورية ب�سورة خا�سة. واكتفت منظمة التحرير باإ�سدار بيان �سجب ل�ستهداف 

الالجئين الفل�سطينيين في مخيم الرمل، وطالبت ''كافة الهيئات الدولية المعنية بالتدخل الفوري لوقف هذه المجزرة 

ا ''ف�سائل 
ّ
الت��ي اأدت اإل��ى �سقوط ع��دد كبير من ال�سهداء والجرحى'' )موقع ''عرب 48'' الإلكترون��ي، 2011/8/15(. اأم

تحال��ف الق��وى الفل�سطيني��ة'' المتمركزة في دم�س��ق، فاأ�سدرت بيانًا نفت في��ه اإعالن وكالة الغ��وث ''الأونروا'' ق�سَف 

الجي���س ال�س��وري مخي��م الرم��ل، داعيًة اإلى ''ع��دم زج الفل�سطينيي��ن في الأح��داث الجارية في �سوري��ة، وعدم توظيف 



203 ف�صليات الفل�سطينيون بانتظار جالء غبار ''معركة اأيلول'' وتداعياتها

وا�ستثمار ذلك لم�سلحة جهات معادية'' )وكالة ''فل�سطين اليوم''، 2011/8/17(.

وكان مئ��ات الفل�سطينيي��ن �سارك��وا م�س��اء 15 اآب/اأغ�سط�س في م�سي��رة و�سط مدينة رام الل���ه ت�سامنًا مع ال�سعب 

ال�س��وري، و�س��د م��ا يتعر�س له من عمليات قم��ع وقتل، كما رفعوا الأع��الم ال�سورية والفل�سطيني��ة ورددوا ال�سعارات 

المناه�س��ة لنظ��ام الحك��م ال�سوري، وذلك ا�ستجابة لدع��وات من مجموعات �سبابية على ''الفاي���س بوك'' للت�سامن مع 

ال�سع��ب ال�س��وري. ع��الوة عل��ى ذلك، ُنظم��ت م�سيرة مماثلة ف��ي رام الل���ه، ف��ي 22 اآب/اأغ�سط�س، بدعوة م��ن ''الحملة 

ال�سبابي��ة لإنه��اء النق�سام والحتالل''، ت�سامنًا م��ع اأبناء قطاع غزة وا�ستنكاراً للجرائم التي ترتكبها قوات الحتالل 

بحقه��م، وت�سامن��ًا اأي�س��ًا مع ال�سع��ب ال�سوري الذي يتعر���س للقمع بنيران الجي���س ال�سوري واأجه��زة النظام الأمنية 

)وكالة ''معًا'' الإخبارية، 2011/8/22(.

وف��ي المقاب��ل، وبع��د �سمت اأ�سهر اإزاء جرائم كتائب القذافي بحق ال�سعب الليب��ي، اأعلن الناطق با�سم الرئا�سة نبيل 

اأب��و ردين��ة، بع��د دخول الثوار مدين��ة طرابل�س، في بي��ان مقت�سب، اأن ''دول��ة فل�سطين ومنظمة التحري��ر الفل�سطينية، 

تعلن��ان اعترافهم��ا بالمجل�س الوطني النتقالي الليب��ي، متمنيتين لل�سعب الليبي الزدهار والع��ودة للحياة الطبيعية 

باأ�س��رع وق��ت ممك��ن، موؤكدتي��ن احترام ال�سع��ب الليبي واإرادت��ه ون�ساله من اأجل الحري��ة والزدهار'' )وكال��ة ''وفا''، 

n .)2011/8/22
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