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فصليات

خليل

�شاهني*

حكومة نتنياهو تقتن�ص الفر�ص
لتعميق ال�ضم والتطبيع ا إلقليمي

بينما

ُيجمع معظم الأحزاب الإ�سرائيلية في الحكومة والمعار�ضة على �أن ''حل الدولتين'' لم يعد
واقعي ًا� ،سواء لكونه بات ذكرى من الما�ضي� ،أو لأنه غير قابل للتنفيذ في المدى المنظور على
الأقل ،وتعلن الإدارة الأميركية �أن هذا الحل لي�س الخيار الوحيد ،تتجه الحالة الفل�سطينية نحو مزيد من
ال�ضعف والت�شرذم تحت وط�أة االن�شغال بالخالفات الداخلية مع �إعالن �إجراء االنتخابات المحلية في ال�ضفة
الغربية من دون قطاع غزة ،وال�سعي لعقد دورة جديدة للمجل�س الوطني القديم في رام اللـه ،وعقد م�ؤتمر �شعبي
لفل�سطينيي ال�شتات في �إ�ستانبول خارج ''عباءة'' منظمة التحرير.
ويوفر ذلك فر�صة توظفها حكومة بنيامين نتنياهو لموا�صلة العمل على تهمي�ش حل الق�ضية الفل�سطينية
لم�صلحة التركيز على �إطالق م�سار للتعاون الإقليمي المعلن باال�ستفادة من المتغيرات في ال�سيا�سة الأميركية
ال�شرق الأو�سطية ،وخ�صو�ص ًا فيما يتعلق بملف ال�صراع الفل�سطيني ــ الإ�سرائيلي ،والم�صالح الأمنية الم�شتركة
بين �إ�سرائيل وعدد من الدول العربية تحت �شعار مواجهة مخاطر ال�سيا�سة الإيرانية في المنطقة من جهة ،وما
ي�سمى ''الإرهاب الإ�سالمي'' من جهة �أُخرى.
ويبدو كل ذلك مواتي ًا لإطالق يد �إ�سرائيل في تعميق االحتالل واال�ستيطان ،بطريقة تنقل الجدل في
�إ�سرائيل من مربع ''حل الدولتين'' �إلى الجدل ب�ش�أن ال�صيغة المثلى ل�ضم �أكبر م�ساحة من الأرا�ضي الفل�سطينية،
�سواء عبر ''ال�ضم الزاحف'' �أو ''ال�ضم المقونن'' ،بما يجعل الحل الوحيد المتاح هو ''الحل الإ�سرائيلي'' الرامي �إلى
فر�ض ترتيبات لحكم ذاتي فل�سطيني في المعازل التي تديرها ال�سلطة الفل�سطينية في ال�ضفة الغربية ،مع
ترتيبات خا�صة لهدنة طويلة الأمد في قطاع غزة تعزز انف�صاله عن ال�ضفة ،حتى �إن اقت�ضى الأمر فر�ضها
جراء عدوان جديد �ضد القطاع.
ّ

�سيناريو ال�ضم
الالفت هو انتقال الجدل الفل�سطيني الداخلي �إلى مربع المفا�ضلة بين كل من حل ''الدولتين'' �أو ''الدولة
الواحدة'' ،في وقت يتقدم �سيناريو ال�ضم الذي يق�ضي على فر�ص هذين الح ّلين ،ويفر�ض على الفل�سطينيين
اعتماد خيار تعزيز البقاء وال�صمود والمقاومة والوحدة لإحباط مخاطر هذا ال�سيناريو ،والت�صدي لأي
* �صحافي فل�سطيني.
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متغيرات في ال�سيا�سة الأميركية توفر له الدعم المعلن �أو الم�ضمر ،وكذلك العمل على �إف�شال �إطالق م�سارات
�إقليمية تفتح �أبواب التطبيع �أمام �إ�سرائيل.
وال ينبغي ل�ضجيج الجدل الإ�سرائيلي الداخلي ب�ش�أن �إقرار قانون ''الت�سوية'' الذي ي�شرعن نهب الأرا�ضي
الفل�سطينية وم�صادرتها� ،أو ال�سعي لإقرار قوانين جديدة ل�ضم م�ستعمرة ''معاليه �أدوميم'' �أو تطبيق القوانين
الإ�سرائيلية في الم�ستعمرات� ،أن يغلب على م�شهد االندفاع المت�سارع لتكري�س ال�ضم في نهاية المطاف ،كعنوان
�صعدت عمليات م�صادرة الأرا�ضي وتو�سيع اال�ستيطان وهدم المنازل
رئي�سي ل�سيا�سة حكومة نتنياهو التي ّ
وغير ذلك .ويمكن الإ�شارة هنا �إلى �أبرز تجليات �سيا�سة ال�ضم بما يلي:
 الإعالن منذ بداية العام الجاري ب�ش�أن خطط لبناء �أكثر من  6200وحدة ا�ستيطانية في ال�ضفة الغربية.
وقد ك�شفت و�سائل الإعالم الإ�سرائيلية عقب انتخاب دونالد ترامب رئي�س ًا للواليات المتحدة ،عن وجود
مخططات لبناء ما يزيد عن  30.000وحدة ا�ستيطانية جديدة في مدينة القد�س المحتلة (موقع ''فل�سطين
اليوم''.)2016/11/20 ،
 م�صادقة الكني�ست في � 6شباط/فبراير الما�ضي على قانون �سلب الأرا�ضي الفل�سطينية الخا�صة،
الم�سمى ''قانون الت�سوية'' ،والذي و�صفته �صحيفة ''جيرو�سالم بو�ست'' بالقانون التاريخي الذي ي�شرعن 4000
وحدة ا�ستيطانية في ال�ضفة الغربية ،واعتبرته منظمة ''بيت�سيلم'' الحقوقية الإ�سرائيلية جزءاً من عملية النهب
الكبيرة الجارية علن ًا منذ عقود للأرا�ضي الفل�سطينية (وكالة ''مع ًا'' الإخبارية.)2017/2/6 ،
 الك�شف عن ''خطة �ضخمة'' تتجه الحكومة الإ�سرائيلية �إلى العمل بها ،لتطوير �شبكة الموا�صالت في
ال�ضفة الغربية ،تق�ضي با�ستثمار خم�سة مليارات �شيكل لإقامة بنية تحتية للنقل والموا�صالت ت�شمل حفر
�أنفاق ،وطرق موا�صالت جديدة ،وقطارات خفيفة ،وطرق ًا للحافالت العامة .وذكرت �صحيفة ''يديعوت
�أحرونوت'' العبرية �أن الهدف من وراء هذا ''الم�شروع العمالق'' هو حل م�شكلة االختناقات المرورية ،وتح�سين
�إجراءات ال�سالمة ،والربط المبا�شر بين القد�س والم�ستعمرات المحيطة بها� ،إ ّال �إن المق�صود بالم�شروع هو ''�ضم
غير معلن ،لكن واقعي على الأر�ض لل�ضفة الغربية'' (وكالة ''�سما'' الإخبارية.)2017/1/31 ،
 عالوة على البناء اال�ستيطاني والبنية التحتية ،هناك الت�صعيد غير الم�سبوق في �سيا�سة هدم المنازل
والمن�ش�آت في ال�ضفة الغربية ،وخ�صو�ص ًا في مدينة القد�س ،حيث �أ�شار تقرير لمنظمة ''بيت�سيلم'' �إلى هدم نحو
 1000منزل فل�سطيني خالل �سنة  .2016كما تلج�أ �إ�سرائيل �إلى تحويل مناطق وا�سعة في ال�ضفة �إلى مناطق
�صناعية بعيداً عن ''رادار المجتمع الدولي'' ،وفق �صحيفة ''ه�آرت�س'' العبرية ،التي ذكرت �أن �إ�سرائيل �أقامت 14
منطقة �صناعية في المنطقة الم�صنفة ''ج'' من �أرا�ضي ال�ضفة .ويمكن للمناطق ال�صناعية المطروحة لإقرارها
حالي ًا �أن تلتهم م�ساحات جديدة ت�صل �إلى �آالف الدونمات ،و�أن ت�ساعد على تعزيز وتثبيت ''الوجود الإ�سرائيلي''
في الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة'' ،حتى في المناطق التي لم تج ِر الم�صادقة على �إقامة م�ستوطنات �سكنية
فيها ،والمناطق الواقعة خارج الكتل اال�ستيطانية'' (وكالة ''مع ًا'' الإخبارية.)2017/2/20 ،

م�سار �إقليمي وحكم ذاتي فل�سطيني
ترى حكومة نتنياهو �أن مجمل ما �سبق يفر�ض وقائع على الأر�ض ي�صعب التراجع عنها ،ويعزز موقفها
المطالب بالبحث عن م�سارات جديدة للعالقة مع الفل�سطينيين تنطلق من واقع ال�ضم المت�سارع لأجزاء وا�سعة
من ال�ضفة الغربية ،وال�سعي للتو�صل �إلى تفاهمات مع �إدارة ترامب ب�ش�أن عدد من الملفات ،من �أبرزها مكانة
مدينة القد�س ،والبناء اال�ستيطاني ،وا�ستبعاد مقاربة ''حل الدولتين'' لم�صلحة الحلول الجزئية والموقتة مع
الفل�سطينيين و�إعطاء الأولوية للم�سار الإقليمي.
وتتداول �أو�ساط ال�سيا�سة ومراكز البحث والتفكير في �إ�سرائيل �أفكاراً متنوعة ب�ش�أن هذه الم�سارات الجديدة

حكومة نتنياهو تقتنص الفرص
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عبر عنه غدعون
التي ت�ستبعد فر�ص التو�صل �إلى ت�سوية قائمة على فكرة ''حل الدولتين'' .ومن هذه الأفكار ما ّ
عامين،
�ساعر الذي كان ُيعتبر الرجل الثاني المناف�س لنتنياهو في حزب الليكود قبل ان�سحابه منه قبل نحو َ
بدعوته الحكومة الإ�سرائيلية �إلى التقدم ب�أفكار جديدة ،منها على �سبيل المثال ،حل فدرالي �أردني ــ فل�سطيني،
�أو النظر في �إن�شاء �إطار اقت�صادي م�شترك �إ�سرائيلي ــ �أردني ــ فل�سطيني ،مع التم�سك بمطلب ''ال�سيادة''
الإ�سرائيلية على مناطق ''ج'' التي تزيد م�ساحتها عن  %60من م�ساحة ال�ضفة الغربية (وكالة ''�سما'' الإخبارية،
.)2017/1/21
في المقابل� ،أف�صح نتنياهو عن ر�ؤيته القائمة على منح الفل�سطينيين حكم ًا ذاتي ًا مقل�ص ًا ،وقال في م�ؤتمر
�صحافي خالل زيارته لأ�ستراليا في � 22شباط/فبراير الما�ضي'' :علينا �أن ن�ضمن �أن الفل�سطينيين �سيعترفون
بالدولة اليهودية ،كما يجب علينا �أن ن�ضمن �أن تمتلك �إ�سرائيل ال�سيطرة الأمنية على جميع الأرا�ضي'' ،في
�إ�شارة �إلى فل�سطين التاريخية كلها ،م�ضيف ًا'' :ال �أريد �أن �أ�ضم مليو َني فل�سطيني �إلى �إ�سرائيل كمواطنين
�إ�سرائيليين ،وال �أريد �أن يخ�ضعوا لل�سيطرة الإ�سرائيلية� ..أريد �أن يتمتعوا بحرية في حكم ذاتي ،ولكن بدون
القدرة على ت�شكيل تهديد علينا'' (موقع '' فل�سطين اليوم''.)2017/2/22 ،
وال يبدي نتنياهو �أي مرونة للتخلي عن هذه ال�شروط مع ا�ستمراره في �إعطاء الأولوية للم�سار الإقليمي،
ومحاولة الت�أثير في ال�سيا�سة الأميركية التي هي في قيد الت�شكل �إزاء �أبرز الملفات في ال�شرق الأو�سط ،مع
الرهان على �إمكان التو�صل �إلى تفاهمات �أكبر مع �إدارة ترامب بهذا ال�ش�أن مقارنة ب�إدارة �أوباما ،على الرغم
من �أن الأخيرة حاولت في نهاية عهدها �إغراء نتنياهو بطرح �إطار لمبادرة �سالم �إقليمية بم�شاركة دول
عربية� ،إذ �أبدت �أطراف عربية ا�ستعدادها للتعامل معها ،لكن نتنياهو �أف�شلها.
وفي هذا ال�سياقُ ،ك�شف عن قمة ُعقدت في مدينة العقبة الأردنية ،في � 21شباط/فبراير � ،2016شارك
فيها نتنياهو �إلى جانب ملك الأردن عبد اللـه الثاني ،والرئي�س الم�صري عبد الفتاح ال�سي�سي ،ووزير الخارجية
الأميركية �آنذاك جون كيري ،الذي اقترح ''مبادرة �سالم �إقليمية'' ت�شمل اعتراف ًا ب�إ�سرائيل ب�صفتها ''دولة
يهودية'' ،وا�ستئناف المفاو�ضات بين �إ�سرائيل والفل�سطينيين بدعم دول عربية ،غير �أن نتنياهو امتنع من الرد
بالإيجاب على المقترح ،وادعى �أنه �سيواجه �صعوبة في الح�صول على ت�أييد الأغلبية داخل ائتالفه اليميني
وقدم بد ًال من ذلك مقترحات با�ستئناف المفاو�ضات مع الفل�سطينيين من خالل م�ؤتمر ت�شارك فيه
المتطرفّ ،
ال�سعودية والإمارات ودول عربية �أُخرى (وكالة ''�سما'' الإخبارية .)2017/2/19 ،كما ك�شفت �صحيفة
تقدم بها نتنياهو في � 13أيلول�/سبتمبر الما�ضي �إلى زعيم ''المع�سكر ال�صهيوني''
''ه�آرت�س'' عن وثيقة ّ
يت�سحاق هيرت�سوغ ،في �سياق محاولة �ضمه �إلى الحكومة ،وت�ضمنت ثماني نقاط تركز على ت�سوية �إقليمية
على �أ�سا�س االلتزام ال�شكلي بحل ''الدولتين ل�شعبين'' ،والحد من البناء اال�ستيطاني ،لكن من دون �إعالن ذلك
ر�سمي ًا ،مع ''ترتيبات �أمنية متوا�صلة'' و''حل جغرافي متفق عليه'' يعترف بـ ''المراكز ال�سكانية القائمة''� ،أي
الم�ستعمرات� .إ ّال �إن نتنياهو تراجع عن ذلك �أي�ض ًا ،وف�شلت مفاو�ضاته مع هيرت�سوغ (موقع ''�أمد'' الإخباري،
.)2017/3/5

�إدارة ترامب وملف ال�رصاع
يمكن القول �إن نتنياهو نجح في المناورة لإف�شال مقترحات كيري بانتظار رحيل �إدارة �أوباما ،ليبد�أ
مرحلة جديدة من العمل على توظيف عدد من المواقف المعلنة للرئي�س ترامب ب�ش�أن مل َّفي البرنامج النووي
الإيراني ومواجهة ما ي�سمى ''التطرف الإ�سالمي'' ،وذلك من �أجل تحقيق تفاهمات ذات طابع ا�ستراتيجي،
ال�سرية بين �إ�سرائيل وعدد من الدول العربية ونقلها �إلى العلن،
وخ�صو�ص ًا ما يتعلق بتعزيز وتطوير العالقات ّ
على قاعدة الم�صالح الأمنية الم�شتركة في هذين الملفين.
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عبر عن ذلك بو�ضوح خالل ندوة ُنظمت في
وكان ت�ساحي هنغبي ،وزير التعاون الإقليمي الإ�سرائيلي ،قد ّ
 30كانون الثاني/يناير الما�ضي ،ون�شر وقائعها معهد وا�شنطن ل�سيا�سات ال�شرق الأدنى في موقعه
الإلكتروني� ،إذ اعتبر �أن م�صلحة �إ�سرائيل الأ�سا�سية تتمثل في تعزيز عالقاتها مع العالم العربي ''ال�س ّني'' من
خالل ''جعل تعاونهما ال�سري القائم حالي ًا �أكثر علنية .وت�ستند هذه العالقات جزئي ًا على واقع �أن لدى الطرفين
�أعداء م�شتركين ،هما� :إيران وتنظيم الدولة الإ�سالمية ''.و�أ�شار �إلى �أنه من خالل زيادة التعاون العلني،
''�سيتمكن كال الجانبين من بناء قاعدة �أقوى يمكنهما انطالق ًا منها مواجهة هذه التهديدات ،مع توفير الغطاء
للفل�سطينيين في الوقت نف�سه من �أجل التراجع عن مواقفهم المتطرفة في المفاو�ضات والتقارب من �إ�سرائيل''.
لي�س وا�ضح ًا ما �إذا كانت �إدارة ترامب �ستم�ضي في تفاهماتها مع حكومة نتنياهو �إلى درجة التماثل التام
في الموقف من حل ال�صراع الفل�سطيني ــ الإ�سرائيلي والتب ّني الكامل لر�ؤية نتنياهو ب�ش�أن الم�سار الإقليمي،
وال �سيما �أنه ي�صعب على الدول العربية الرئي�سية الم�ضي في تطبيع معلن لعالقاتها مع �إ�سرائيل من دون توفر
غطاء فل�سطيني من خالل الإبقاء على جهود الت�سوية القائمة على �أ�سا�س ''حل الدولتين'' .وفي هذا ال�صدد
عما �إذا كان العرب ''يعتبرون �أن المكا�سب التي
يت�ساءل دني�س رو�س ،الم�ساعد الخا�ص ال�سابق للرئي�س �أوباماّ ،
�سيحققونها من م�شاركتهم الفعالة في عملية �صنع ال�سالم [مع �إ�سرائيل] وممار�سة ال�ضغوط على الفل�سطينيين
ت�ستحق المخاطرة؟'' ويقول�'' :إذا قررت الدول العربية �أنه من المنطقي لها �أن ت�شارك في عملية ال�سالم مع
�إ�سرائيل ،ف�سترغب في �أن تظهر ب�أنها َم َنحت للفل�سطينيين ما لم يتمكنوا من ت�أمينه لأنف�سهم ،و�أنها لن تتنازل
عن المطالب الفل�سطينية بل �ستمثلها'' (مقالة من�شورة في موقع معهد وا�شنطن ل�سيا�سات ال�شرق الأدنى،
.)2017/2/16
وعلى الرغم من الإ�شارات ال�سلبية في مواقف �إدارة ترامب تجاه مكانة القد�س واحتمال نقل ال�سفارة
الأميركية �إلى المدينة ،وعدم اعتبار اال�ستيطان عقبة �أمام ا�ستئناف المفاو�ضات ،وعدم اعتبار ''حل الدولتين''
الحل الوحيد المتاح ،ف�إنه يبدو مبكراً الحكم على المقاربة التي �ستعتمدها تلك الإدارة ،قبل ات�ضاح ال�سيا�سة
الأميركية الجديدة �إزاء مجمل الملفات في المنطقة ،ومنها ملف ال�صراع الفل�سطيني ــ الإ�سرائيلي .فهذا الأمر
�سيبقى مرهون ًا بما تردد في و�سائل الإعالم عن زيارة مرتقبة �سيقوم بها مبعوث �أميركي رفيع الم�ستوى
للمنطقة ،من �أجل �إجراء ات�صاالت وم�شاورات مع مختلف الأطراف ،بما في ذلك الجانب الفل�سطيني ،في �إطار
�سعي �إدارة ترامب لبلورة ر�ؤية �شاملة ب�ش�أن ال�صراع الفل�سطيني ــ الإ�سرائيلي ،والدفع قدم ًا بجهود ال�سالم
و''ال�صفقة النهائية'' �أو ''العظمى'' التي تحدث عنها ترامب لحل ال�صراع.
ومع ذلك ،ف�إن من المرجح �أن تميل �إدارة ترامب نحو تب ّني مقاربات �شبيهة بما يطرحه هيرت�سوغ الذي
اقترح خطة مكونة من ع�شر نقاط ت�شير �إلى ''حل الدولتين'' كحل نهائي ،لكنها ت�ؤجل التفاو�ض ب�ش�أنه ع�شرة
�أعوام يتم خاللها االنف�صال عن الفل�سطينيين بمحا�صرتهم بمزيد من الجدران والمناطق العازلة! وهي خطة
تبدو م�ستقاة من الن�صائح التي قدمها دني�س رو�س وديفيد ماكوف�سكي في ورقة �سيا�سات موجهة �إلى �إدارة
مفاو�ضين متمر�سين في �أمور ال�شرق
ترامب بعنوان ''الخطوات المقبلة ب�ش�أن الم�ستوطنات :ن�صيحة لترامب من
َ
الأو�سط!''
وتقترح الورقة المن�شورة في موقع معهد وا�شنطن ل�سيا�سات ال�شرق الأدنى على �إدارة ترامب التخلي عن
المقاربة التي اعتمدتها الإدارات ال�سابقة والقائمة على �أ�سا�س مفاو�ضات فل�سطينية ــ �إ�سرائيلية بهدف تحقيق
''كل �شيء �أو ال �شيء ''،و�إطالق مبادرة �سيا�سية محدودة يجري التوافق عليها مع �إ�سرائيل ،وتنطلق من عدم
�إمكان تحقيق ال�سالم في هذه المرحلة ،وتعتمد بد ًال من ذلك مقاربة لتحقيق الممكن مع �إعالن االلتزام بـ ''حل
ويحوله �إلى مجرد �شعار زائف.
الدولتين'' على المدى البعيد ،بما يفرغه من �أي م�ضمون
ّ
تعهده باالعتراف بالقد�س
وفي المقابل ،ال يوجد ما ي�شير �إلى �أن الرئي�س ترامب ب�صدد التراجع كلي ًا عن ّ
''عا�صمة �أبدية'' لدولة االحتالل ب�صفتها ''دولة يهودية'' ،ونقل ال�سفارة �إلى المدينة المقد�سة ،وااللتزام غير

حكومة نتنياهو تقتنص الفرص

فصليات

205

تعجل �إدارة ترامب بنقل
ال�شكلي بمقاربة ''حل الدولتين'' ،وخ�صو�ص ًا �أن الكونغر�س �سيوا�صل ال�ضغط كي ّ
مما يطرحه اليمين الإ�سرائيلي المتطرف .وفي هذا ال�سياق تندرج الزيارة التي
ال�سفارة واتخاذ مواقف تقترب ّ
قام بها وفد الكونغر�س لتل �أبيب للتباحث مع الم�س�ؤولين الإ�سرائيليين ب�ش�أن نقل ال�سفارة �إلى القد�س ،والتي
ت�ضمنت جولة تفقدية في عدة مواقع محتملة لنقل ال�سفارة �إليها.
ورجح ع�ضو وفد الكونغر�س ،رئي�س اللجنة الفرعية ل�ش�ؤون الأمن القومي التابعة لمجل�س ال�شيوخ ،رون دي
ّ
�سانتي�س ،خالل م�ؤتمر �صحافي عقده في القد�س في � 5آذار/مار�س� ،أن يفي ترامب بتعهده بنقل ال�سفارة �إلى
القد�س ،بل �أكد �أن قراراً بهذا ال�ش�أن �سي�صدر في  1حزيران/يونيو المقبل ،معرب ًا عن اعتقاده �أ ّال يكون لمثل
هذه الخطوة ردات فعل لدى الدول العربية الحليفة لوا�شنطن'' ،ب�سبب عدم اكتراثها بالقد�س وان�شغالها بالتهديد
الإيراني'' (موقع ''�أمد'' الإخباري.)2017/3/6 ،

ت�رشذم احلالة الفل�سطينية
على الرغم من خطورة التحديات التي يواجهها ال�شعب الفل�سطيني وق�ضيته الوطنية ،ف�إن القيادة
الفل�سطينية ال تزال تعتمد �سيا�سة االنتظار واالكتفاء ب�إطالق التهديدات باتخاذ �إجراءات ت�صل �إلى م�ستوى
�سحب �أو تعليق االعتراف ب�إ�سرائيل ووقف التن�سيق الأمني معها ،والعمل على تجميد ع�ضويتها في الأمم
المتحدة ،وتفعيل المالحقة القانونية للقادة الإ�سرائيليين في محكمة الجنايات الدولية ب�ش�أن ملفات جرائم
الحرب ،ومنها اال�ستيطان والعدوان على قطاع غزة وعمليات الإعدام الميداني والأ�سرى ،وهي �إجراءات �سبق
�أن �صدر ب�ش�أنها قرارات من المجل�س المركزي لمنظمة التحرير الفل�سطينية منذ �آذار/مار�س  2015من دون
تطبق حتى اليوم.
�أن َّ
توجه ر�سالة وا�ضحة ب�ش�أن جدية الجانب الفل�سطيني في تنفيذ تهديداته،
عملية
خطوات
اتخاذ
من
ال
وبد
ً
ّ
�أو بع�ضها على الأقل ،ف�إن التن�سيق الأمني مع دولة االحتالل يزداد في الوقت الذي ت�سحب ''الإدارة المدنية''
التابعة للجي�ش الإ�سرائيلي مزيداً من �صالحيات ال�سلطة من خالل اتباع ''�سيا�سة جديدة تقوم على تقلي�ص
التعامل مع ال�سلطة الفل�سطينية �إلى �أق�صى حد ممكن ،والتعامل بد ًال منها مع الجمهور الفل�سطيني مبا�شرة''.
وقال الناطق با�سم حركة ''فتح''� ،أ�سامة القوا�سمي�'' :إن الحكومة الإ�سرائيلية ت ّتبع �سيا�سة تقوم على محا�صرة
الرئي�س عبا�س �سيا�سي ًا ،والبحث عن بدائل محلية �شبيهة بروابط القرى العميلة التي �أ�س�ستها �إ�سرائيل مطلع
الثمانينيات'' (�صحيفة ''الحياة'' اللندنية.)2016/10/30 ،
ويتوقع �أن تتجه الحالة الفل�سطينية نحو مزيد من الخالفات والت�شرذم ،وخ�صو�ص ًا في �ضوء ا�ستع�صاء
ُ
تحقيق الم�صالحة بعد �إخفاق اللقاءات التي ا�ست�ضافتها مو�سكو في منت�صف كانون الثاني/يناير الما�ضي،
بم�شاركة قادة من عدة ف�صائل فل�سطينية ،في تحقيق �أي اختراق ُيذكر في اتجاه �إنهاء االنق�سام الداخلي .كما
�سبقها �إخفاق مماثل في التو�صل �إلى نتائج محددة خالل اجتماع اللجنة التح�ضيرية للمجل�س الوطني ،والذي
ُعقد في بيروت في  10و 11من ال�شهر ذاته.
وهذا الإخفاق المتوا�صل في �إنهاء االنق�سام الم�ستمر منذ ع�شرة �أعوام ،ي�ضع الفل�سطينيين �أمام منعطف
يهدد بمزيد من ال�صراعات الداخلية التي تنذر بت�شرذم التمثيل ،وتفاقم انك�شاف التجمعات الفل�سطينية في
الوطن وال�شتات على مزيد من المخاطر .وفي هذا ال�سياق يمكن الإ�شارة �إلى ثالث محطات تعك�س حجم
الخالف الداخلي وامتداده للتناف�س على تمثيل الفل�سطينيين في مختلف الم�ستويات:
� إعالن حكومة رامي الحمد اللـه �إجراء االنتخابات المحلية في ال�ضفة الغربية من دون قطاع غزة في
� 13أيار/مايو المقبل ،في �ضوء رف�ض ''حما�س'' الم�شاركة فيها �أو ال�سماح ب�إجرائها في القطاع ،وفي ظل
غياب التوافق على معالجة الأ�سباب التي �أدت �إلى �إرجاء االنتخابات التي كانت مقررة في  8ت�شرين الأول/
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�أكتوبر الما�ضي ،وخ�صو�ص ًا فيما يتعلق بت�شكيل محكمة ق�ضايا االنتخابات.
 اال�ستعدادات لعقد دورة جديدة للمجل�س الوطني ''القديم'' في رام اللـه ،من دون اكتراث بموقف الف�صائل
التي �أكدت خالل اجتماع اللجنة التح�ضيرية في بيروت ''�ضرورة عقد مجل�س وطني ي�ضم القوى الفل�سطينية
كافة وفق ًا لإعالن القاهرة ( ،)2005واتفاق الم�صالحة المو ّقع في  2011/5/4من خالل االنتخاب ،حيث
�أمكن ،والتوافق حيث يتعذر �إجراء االنتخابات'' ،وفق البيان ال�صادر با�سم اللجنة .ويعني عقد المجل�س في رام
اللـه تحت االحتالل ا�ستحالة م�شاركة العديد من �أع�ضاء المجل�س ب�سبب �صعوبة ح�صولهم على ت�صاريح دخول
من �سلطات االحتالل ،ما لم يتم التوافق م�سبق ًا على �إمكان ا�ستخدام تقنيات ت�سمح بم�شاركة الجميع من قطاع
غزة ودول ال�شتات مثل ''الفيديو كونفرن�س'' .و�أكد ع�ضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ،الأمين العام لجبهة
الن�ضال ال�شعبي� ،أحمد مجدالني ،في ت�صريحات �صحافية ،وجود ''م�شاورات وا�ستعدادات لوج�ستية تح�ضيراً
لعقد دورة جديدة للمجل�س الوطني داخل الوطن تنتهي في غ�ضون �أ�سبوعين �إلى ثالثة �أ�سابيع'' ،معرب ًا عن �أمله
ب�أن ُتعقد الدورة في الن�صف الثاني من ني�سان�/أبريل المقبل (�صحيفة ''الوطن'' الفل�سطينية.)2017/3/6 ،
ويهدد عقد المجل�س من دون توافق وطني ،وفي غياب ف�صائل �أ�سا�سية بوزن حرك َتي ''حما�س'' والجهاد
الإ�سالمي وغيرهما ،بتحويل هذه الدورة من محطة لتعزيز دور المنظمة كممثل �شرعي وحيد لل�شعب الفل�سطيني
�إلى طرف في ال�صراعات الداخلية ،وفتح الباب �أمام الطعن في �شرعيته.
 في المقابل ،ظهرت بوادر مخاطر �إن�شاء �أج�سام تناف�س المنظمة على التمثيل في عقد ''الم�ؤتمر ال�شعبي
لفل�سطينيي الخارج'' ،في  25و� 26شباط/فبراير الما�ضي في �إ�ستانبول ،بم�شاركة �أكثر من  5000فل�سطيني
يقيمون في العديد من دول ال�شتات ،والذي كانت نتيجته تحويل الم�ؤتمر �إلى م�ؤ�س�سة دائمة.
وعلى الرغم من ت�أكيد البيان الختامي للم�ؤتمر �أن مهمة تطوير الدور الوطني لفل�سطينيي الخارج
وم�شاركتهم في القرار ال�سيا�سي الفل�سطيني يجب �أن ت�ستند �إلى �إعادة هيكلة منظمة التحرير الفل�سطينية
باعتبارها الممثل ال�شرعي لجميع الفل�سطينيين ،ف�إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رف�ضت في اجتماعها
في � 14شباط/فبراير الما�ضي عقد هذا الم�ؤتمر ''بعيداً عن م�س�ؤوليتها'' .و�أكد مدير عام دائرة �ش�ؤون الالجئين
في المنظمة� ،أحمد حنون ،في ت�صريح �صحافي� ،أن المنظمة لن تتعامل مع الإطار الذي �أفرزه الم�ؤتمر ،ور�أى
�أن ''حركة 'حما�س' ا�ستخدمت الم�ؤتمر كواجهة �سيا�سية لها'' (وكالة الأنباء الفل�سطينية ''وفا''.)2017/2/28 ،
و�أ�شارت و�سائل �إعالم �إلى وجود تح�ضيرات لعقد م�ؤتمرات مماثلة في بع�ض دول ال�شتات ،مثل ت�شيلي ،بل
ربما في قطاع غزة �أي�ض ًا.
وي�ضاف �إلى حالة الت�شرذم ،ان�شغال حركة ''فتح'' بتداعيات الخالفات الداخلية بعد عقد الم�ؤتمر ال�سابع
للحركة ،ومنها توزيع المنا�صب والمفو�ضيات داخل اللجنة المركزية ،مع ا�ستثناء الأ�سير مروان البرغوثي من
�أي من�صب على الرغم من ح�صوله على �أعلى الأ�صوات في الم�ؤتمر ،والت�أخر في ا�ستكمال ع�ضوية كل من
ال عن ا�ستمرار محاوالت التيار المح�سوب على دحالن ت�شكيل �أج�سام
اللجنة المركزية والمجل�س الثوري ،ف�ض ً
حركية موازية ،ومن �ضمنها الدعوات �إلى عقد م�ؤتمرات لكوادر فتحاوية في م�صر وباري�س وغيرهما.

