امللف
تغير قواعد اللعبة
غزة ّ

أحمد جميل عزم*
حرب غزة  2012و"الدولة":

العجز عن تغيير قواعد اللعبة

تبدو

بعض األحداث حلظة
حتول،
وقوعها نقطة ّ
وربما بداية كرة ثلج تتدحرج
وتتعاظم ،بينما تفقد أحداث أُخرى
وهجها بالتدريج وتغيب التوقعات.
ويبدو السؤال قائم ًا بشأن األحداث
التي عاشها الفلسطينيون يف نوفمبر/
تشرين الثاين الفائت ،إذ إنها ،يف رأي
حركت املياه الراكدة ،ويمكن
كثيرينّ ،
اقتباس عنوان افتتاحية صحيفة
"الغارديان" البريطانية ،عن حرب
غزة ،يف  20تشرين الثاين  /نوفمبر
" :2012العاصفة قبل الهدوء" ،لوصف
نتائج تلك األحداث.
كان احلدثان البارزان هما :األول،
حرب إسرائيل ضد غزة التي استمرت
ثمانية أيام ،من  14إىل  21تشرين
الثاين  /نوفمبرُ ،ش ّنت خاللها نحو
 1500غارة إسرائيلية على غزة
قابلها إطالق نحو  1500صاروخ
من غزة وصلت إىل عمق األراضي

الفلسطينية احملتلة منذ سنة 1948؛
الثاين ،تصويت اجلمعية العامة لألمم
املتحدة يف  29من الشهر نفسه
ملنح فلسطين مركز دولة مراقبة يف
املنظمة الدولية ،وهو ما حتقق بتأييد
عاملي فاق التوقعات.
احلروب غالب ًا حراك سياسي
يلي
َ
إلعادة ترتيب العالقات بشكل يترجم
نتائج احلرب العسكرية ،بل بات شائع ًا
أن ثمة حروب ًا وعمليات عسكرية
هدفها "التحريك" ،أي إحداث تغيير يف
موازين القوى أو زيادة التوتر ،بما
تدخل دويل أو الوساطة أو
يؤدي إىل ّ
تغيير املواقف ،للوصول إىل تسويات
مباشرة أو غير مباشرة .فهل ينطبق
هذا على احلرب اإلسرائيلية األخيرة
أما خطوة قيادة منظمة
على غزة؟ ّ
التحرير الفلسطينية يف الذهاب
إىل األمم املتحدة ،فهدفها الصريح
هو "التحريك" واخلروج من مأزق
املفاوضات الثنائية املتعثرة .أو كما

* رئيس برنامج الدراسات العربية والفلسطينية يف جامعة بير زيت.
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قال الرئيس الفلسطيني حممود عباس،
يف خطابه أمام اجلمعية العامة لألمم
املتحدة" :إنه وقت العمل وحلظة التقدم
إىل األمام".
حتاول هذه املقالة اإلجابة عن سؤال
رئيسي :هل أ ّدت أحداث تشرين الثاين /
نوفمبر الفائت إىل حراك؟ وإىل أي مدى؟
أما اإلجابة األساسية،
ويف أي اجتاه؟ ّ
فهي أن احلراك حمدود.
تنقسم املقالة إىل قسمين يتناول
أولهما حرب غزة ويناقش ،إىل جانب
احلرب ،ردات الفعل يف الضفة الغربية
واملوقف املصري واملوقف من احلل
السياسي والتسوية ،وثانيها ،خطوة
الذهاب اىل األمم املتحدة وتبعاتها
احملتملة.

ال :حرب غزة
أو ً

أ ـ أسباب احلرب وأهدافها
تثير احلرب األخيرة التي شنّتها
ال مبرراً بشأن توقفها
إسرائيل تساؤ ً
السريع ،وخصوص ًا من جانب الطرف
اإلسرائيلي الذي بدأها .فهل ما حدث
حسابات إسرائيلية خطأ أدت إىل تراجع
عاجل ،أم إن األهداف ال تبرر حرب ًا أطول؟
يقول وزير االستخبارات اإلسرائيلي
دان ِمريدور" :مل نتحرك لتدمير 'حماس'.
إن مبتغانا هو أن يكون يف قدرتهم
1
السيطرة على غزة من دون مهاجمتنا".
أما إيهود يعاري ،الباحث اإلسرائيلي يف
ّ
"معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى"،
فكتب يف جملة "فورين أفّيرز" (Foreign
 )Affairsالصادرة عن جملس العالقات
اخلارجية األميركي ،يف أثناء احلرب وقبل
نهايتها" :ح ّد َدت إسرائيل هدف ًا متواضع ًا

إىل حد ما ،حلملتها املس ّماة "عمود
سحاب" ( ،)Pillar of Defenseال يتضمن
إزاحة نظام 'حماس' من غزة مثلما كانت
تسعى يف املاضي ،وال انهيار كامل
جلناح 'حماس' العسكري .إن الهدف كما
حدده بيان مسؤول إسرائيلي بارز هو
هدنة طويلة األمد على طول احلدود مع
أما 'حماس' فكان هدفها أن تبقى
غزةّ .
منتصبة على قدميها ،مع حماولة إحداث
أكبر ضرر وإصابات كي تثبت أن تف ّوق
إسرائيل العسكري وحده لن يؤدي إىل
إجبارها على التراجع .وبواسطة معادلة
'ال منتصر' التي ترعاها الواليات املتحدة
والعبون دوليون آخرون ،فإنه يمكن
الوصول إىل صفقة تؤدي إىل هدوء طويل
2
املدى".
عاد يعاري مع نهاية احلرب ،ليقول
إن رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين
الصقورية ،حذر
نتنياهو ،وبعكس صورته ُّ
يف الشؤون العسكرية ومنضبط ،وقال:
إن توقّف احلرب بعد وقت قصير أمر
"مقصود ،ونتنياهو يعرف أنها (احلرب)
لن تنتهي بهزيمة مدمرة لـ 'حماس'،
ألن هذا مل يكن الهدف ؛ لقد أراد الظهور
بصورة الراشد واملسؤول يف أعلى قمة
3
الهرم".
على أن الهدنة طويلة املدى يمكن
أن تبدو غريبة ،فقد كتب رئيس حترير
صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية ،ألوف بن،
مقالة عنوانها" :إسرائيل قتلت مقاولها
الفرعي [ ]Subcontractorيف غزة" ،معتبراً
القسام] أحمد
أن [القائد امليداين لكتائب ّ
ال عن أمن إسرائيل
اجلعبري ،كان مسؤو ً
يف غزة .فهو الذي حافظ على الهدوء
النسبي خمسة أعوام 4.ويذهب مراقبون
فلسطينيون يف االجتاه ذاته ،إذ يقول
السراج ،الناشط والطبيب الفلسطيني
إياد
ّ

حرب غزة  2012و"الدولة"

املعروف املقيم يف غزة ،إن "أسوأ أعداء
الصهيونية هو السالم" ،ولذلك قتلوا
اجلعبري ،الذي "أقر وث ّبت الهدنة األخيرة
قبل ثالثة أيام [من احلرب] 5".كما يؤكد
ناشط السالم اإلسرائيلي غيرشون باسكن،
الذي كان على اتصال باجلعبري ألعوام،
وخصوص ًا يف إطار صفقة إطالق اجلندي
األسير غلعاد شاليط ،أن مسودة اتفاقية
هدنة دائمة كانت قد وصلت إىل اجلعبري
6
قبل اغتياله بساعات.
ربما ال يوجد حتليل أو حتديد دقيق
ألهداف احلرب ،لكن األرجح أنها كانت
حرب ًا بأهداف حمدودة ،تضمنت مغامرة
لها اعتبارات داخلية ،مع توجيه رسالة
إىل "حماس" بعدم التمادي يف السماح
للفصائل الصغيرة بالقيام بعمليات ضد
إسرائيل.
على اجلانب اآلخر ،شكلت احلرب
فرصة لـ "حماس" ،إلثبات أن فترات
التهدئة يمكن أن ُتستخدم جيداً لتقوية
االستعداد العسكري ،األمر الذي يس ّهل
مهمتها يف تبرير استمرار التهدئة،
وقد حققت "حماس" انتصاراً تكتيكي ًا
واضح ًا بقدرتها على ضرب عمق إسرائيل
بصواريخها ،الذاتية واإليرانية الصنع.
تضمنت اتفاقية الهدنة التي ُأبرمت
يف  22تشرين الثاين  /نوفمبر ،تعهدات
إسرائيلية صريحة ،وربما غير مسبوقة ،إذ
كانت التهدئة تتم سابق ًا من دون تعهدات.
وبموجب االتفاق الذي نشرته وسائل
اإلعالم املتنوعة" ،تقوم إسرائيل بوقف
براً
كل األعمال العدائية يف قطاع غزة ّ
وجواً" ،بينما "تقوم الفصائل الفلسطينية
بوقف كل األعمال العدائية من قطاع
غزة جتاه إسرائيل بما يف ذلك إطالق
الصواريخ والهجمات عبر احلدود" ،وجرى
االتفاق على فتح املعابر وتسهيل حركة

امللف

األشخاص والبضائع وعدم تقييد حركة
السكان .بكلمات ُأخرى وافقت إسرائيل
على ترتيبات تمنح "حماس" استقراراً يف
وتكرس األمر الواقع.
غزة،
ّ
ب ـ ردة الفعل يف الضفة الغربية:
يف حين ُو ِّجهت إىل غزة يف إ ّبان
حرب  ،2008انتقادات كثيرة ،وحتى
اتهامات لقيادة السلطة الفلسطينية يف
الضفة الغربية بشأن موقفها من احلرب،
ومنعها التضامن مع القطاع ،بل إن
'حماس' اتهمت يف حينه كوادر حركة
"فتح" بالتواطؤ مع االحتالل 7،فإن املشهد
بدا خمتلف ًا هذه املرة ،إذ حدث نوع من
الوحدة امليدانية يف الضفة الغربية
8
لتنظيم فاعليات مشتركة بين الفصائل.
وكان واضح ًا أن ردة الفعل يف الضفة
الغربية يمكن أن تؤدي إىل تداعيات مل
تكن يف احلسابات اإلسرائيلية ،وإىل "روح
جديدة" 9،وقد قام وفد من قيادة حركة
"فتح" برئاسة عضو اللجنة املركزية
فيها ،نبيل شعث ،بزيارة القطاع يف أثناء
احلرب ،وجرت اتصاالت بين قيادات
حسن األجواء بين
احلركتين 10،األمر الذي ّ
الطرفين ،وساهم ،بين عوامل ُأخرى ،يف
تقريب املواقف يف ملفات معينة ،مثل
التوجه إىل األمم املتحدة ،والبدء بحوارات
املصاحلة.
ج ـ مصر واحلرب
ملقاربة املوقف املصري من حرب
غزة ،يجب العودة إىل سياسة مصر يف
املوضوع الفلسطيني ،ومراجعة حسابات
الفصائل الفلسطينية بشأن هذا الدور،
وخصوص ًا حركة "حماس".
مل ُت ِ
خف قيادة "حماس" يف غزة
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ابتهاجها الشديد بفوز حممد مرسي،
ممثل اإلخوان املسلمين ،يف االنتخابات
الرئاسية يف مصر ،بل وصل األمر إىل حد
أن رئيس الوزراء يف حكومة "حماس"،
إسماعيل هنية ،نزل إىل شوارع غزة
وهو يحمل العلم املصري ،وشارك يف
احتفاالت ُوزعت فيها احللوى .وبدأ
احلديث عن تغير درامي يف األوضاع يف
قطاع غزة ،وعن لقاء مرتقب بين هنية
ومرسي ،وعن زيارة وفد من غزة مك ّون
من  100شخصية ،قبل احلديث عن أي
لقاء ملرسي بمسؤول فلسطيني 11.لكن
األمور مل جتر بما يالئم طموح وآمال
قادة "حماس" يف القطاع ،إذ حرص
مرسي على لقاء الرئيس الفلسطيني
حممود عباس ،ورئيس املكتب السياسي
حلركة "حماس" ،خالد مشعل ،قبل لقاء
12
هنية.
وقد ع ّبرت كلمات وزير داخلية
حكومة "حماس" يف غزة فتحي ح ّماد يف
آب  /أغسطس  2012عن خيبة األمل،
وخصوص ًا بشأن عدم رفع احلصار
عن غزة ،عندما قال موجه ًا خطابه إىل
القيادة املصرية" :إن مل تكن فلسطين
بين أعينكم ،فعليكم تعديل البوصلة
واملسار" 13،بينما قال الرئيس املصري:
"نقف على مسافة واحدة من الفصائل
الفلسطينية 14".وقد ُنظمت يف نهاية
أيلول  /سبتمبر  ،2012تظاهرة شارك
فيها قياديون يف "حماس" على احلدود
مع مصر ،تطالب الرئيس املصري بوقف
إغالق األنفاق التي تربط غزة بمصر،
والبدء بإقامة منطقة حرة على احلدود
مع غزة ،وفتح معبر رفح ،ورفع احلصار
15
كلي ًا.
ّ
أطلقت مصر إشارات تضامنية
واضحة مع قطاع غزة يف أثناء احلرب،

ومن ذلك زيارة رئيس احلكومة املصرية،
هشام قنديل ،للقطاع يف خطوة غير
مسبوقة .على أن املوقف النهائي للدور
املصري ،هو االستمرار يف أداء دور
الوسيط ،بين الفلسطينيين واإلسرائيليين،
واستضافة حوارات ومفاوضات الهدنة
التي جرت بشكل غير مباشر يف مصر.
بعد التوصل إىل الهدنة شكر خالد
مشعل القيادة املصرية وعلى رأسها
الرئيس مرسي ،وقال إن مصر استعادت
دورها احلقيقي يف املنطقة ،وأضاف:
"اختبروا مصر فظهرت مصر بثورتها
َ
ووجهها الوطني القومي الذي نعرفه عنها
منذ رأينا النور ".وقال" :تداعى العامل إىل
مصر وطلب منها أن ترعى اتفاق ًا للتهدئة،
وبكل أمانة قامت مصر باملسؤولية
بروح متكاملة ،روح الدولة احملترمة التي
وسطها العامل وقامت بواجبها "،مضيف ًا:
ّ
"مصر ال باعت القضية وال ضغطت كما
يقول البعض ،بل تفهمت مطالب املقاومة
16
ونقلتها بكل أمانة".
ُيضيء تقويم مشعل ،جزءاً من
ّ
بغض النظر عن لغته احلماسية،
املشهد،
فقد اتضح أن وصول اإلخوان املسلمين
إىل احلكم ،مل ُيل ِغ دور مصر اإلقليمي،
وإن بقيت يف إطار الوسيط .وربما
يلمس اإلخوان املسلمون الفلسطينيون
("حماس") دفئ ًا أكبر يف العالقة ،وأن
النظام اجلديد ال يتعامل معهم مضطراً
كالنظام السابق ،وربما يكون النظام
اجلديد الذي ال يحبذ أداء دور يف التسوية
السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين،
لكنه قام بدور الوسيط للوصول إىل
ينحز إىل جانب الفلسطينيين
التهدئة ،مل َ
إىل حد دخول احلرب ،وال أحد يتوقع
هذا ،ربما باستثناءات مثل وزير داخلية
"حماس" ،الذي قال" :ال نريد دموع العرب

حرب غزة  2012و"الدولة"

على غزة أو حديثهم يف الفضائيات بل
نريد مدافعهم ".وأضاف ح ّماد" :غزة
ال حتتاج يف املرحلة احلالية األدوية
واملناصرة بالكلمة فقط ،وإنما حتتاج
من يدعمها باملال والسالح لدحر
17
االحتالل".
تتباين التحليالت والتقويمات بشأن
املوقف املصري من حرب غزة األخيرة،
تباين ًا له عالقة بنوع ودرجة التضامن
والوساطة ،وال أحد يزعم وجود تغير
استراتيجي حتى اآلن يف خريطة املواقف
العربية يف الشأن الفلسطيني .ولعل ما
يعزز هذا االستنتاج ،أنه مثلما شكرت
قيادة "حماس" القيادة املصرية على
مواقفها ،فقد شكرها أيض ًا اإلسرائيليون
واألميركيون .ووصف الرئيس األميركي
باراك أوباما نظيره املصري حممد
مرسي بأنه "شخص ّ
يركز على حل
املشكالت" ،وشكرته وزيرة اخلارجية
األميركية السابقة هيالري كلينتون
التي سارعت إىل زيارة مصر ،وقالت يف
املؤتمر الصحايف مع نظيرها املصري
حممد كامل عمرو" :أود شكر الرئيس
18
مرسي على شخصيته القيادية".
ووصف الرئيس اإلسرائيلي ،شمعون
بيرس ،الدور الذي أداه مرسي بأنه
19
"مفاجأة لطيفة".
د ـ النتائج السياسية للحرب
كان هناك مؤشرات يف األيام األوىل
التي أعقبت احلرب ،إىل أن هذه احلرب
ال "بتحريك" املواقف ،وجتعل
قد تقوم فع ً
"حماس" أقرب اىل احللّ السياسي ،لكن
سرعان ما تب ّين أن األثر املباشر للحرب
حمدود ،ألنه ال يوجد عملية سياسية
حق ًا ،وبالتايل رأينا "حماس" ترسل

امللف

رسائل متناقضة بشأن احلل السياسي.
لقد عرض خالد مشعل يف حديث مع
شبكة "سي إن إن" التلفزيونية األميركية،
ال خالصته القبول بدولة فلسطينية
ح ً
يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،يف
مقابل وقف املقاومة املسلحة .وقال:
"أنا قائد 'حماس' ،أخبر العامل ،نحن
مستعدون الستخدام طريقة سلمية ،حق ًا
طريقة مساملة ،دون دماء أو سالح،
طاملا حققنا مطالبنا الفلسطينية".
وحدد املطالب بـ "إنهاء االحتالل ،ودولة
ال" :أقبل بدولة
فلسطينية ،واجلدار" ،قائ ً
على حدود سنة  ،1967مع حق العودة
لالجئين" ،مضيف ًا" :أريد قيام دولة
للفلسطينيين ،وبعد قيامها ستقرر (هذه
20
الدولة) موقفها من إسرائيل".
على أن هذه املواقف توارت عندما
زار مشعل قطاع غزة ،يف األسبوع الثاين
من كانون األول  /ديسمبر ،إذ قال
خماطب ًا اجلماهير التي احتشدت لتهنئته:
"ال بديل من دولة فلسطينية حرة ذات
سيادة حقيقية على كل أرض فلسطين".
وقال" :أقول ال نعترف بإسرائيل وال
بشرعية االحتالل ،وكل ما طرأ على
فلسطين من احتالل واستيطان وتهويد
وسرقة للتاريخ وتزوير للمعامل كله باطل
وستكنسه املقاومة الفلسطينية بإذن
الله".
تشير هذه املواقف املتناقضة،
والتي سبق التعبير عن مثيل لها يف
املاضي ،إىل أنه ال يوجد أثر حاسم
للحرب .لكن ربما أن األجواء الدبلوماسية
التي اشتركت فيها مصر إىل جانب
قطر وتركيا ،حفزت قيادة "حماس"
على املزيد من االهتمام باخلطاب
الدبلوماسي ،األمر الذي انعكس يف تأييد
احلركة خطوة الرئيس الفلسطيني حممود
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عباس ،الذهاب إىل األمم املتحدة ،لطلب
مقعد عضو مراقب لدولة فلسطين.

ثاني ًا :الذهاب إىل األمم املتحدة

يمكن اعتبار الهدف احلقيقي من
الذهاب إىل األمم املتحدة هو كسر قاعدة
التفاوض الثنائي حتت الرعاية احلصرية
األميركية .فبعد نحو عشرين عام ًا من
التفاوض الفلسطيني ـ اإلسرائيلي،
بدا أن مسيرة التسوية تلقت دعم ًا من
اإلدارة األميركية ،بمجيء باراك أوباما،
رئيس ًا للواليات املتحدة ،وبإصراره غير
املسبوق على وقف إسرائيل االستيطان،
وقوله على سبيل املثال يف أيار  /مايو
 2009إن" :إسرائيل يجب أن توقف
نشاطات االستيطان لبناء زخم ألجل
السالم 21".لكن عملي ًا ،مل يحدث جتميد
حقيقي لالستيطان ،وما حدث هو تعزيز
وجهة النظر الفلسطينية يف أن وقف
االستيطان شرط أساسي للعودة إىل
املفاوضات .وقد تراجع أوباما الحق ًا عن
مطلبه ،األمر الذي كان يعني العودة إىل
عملية التفاوض التقليدية ،من دون أي
مؤشر إىل أنها ستؤدي إىل نتيجة خمتلفة،
وخصوص ًا مع تسريع إسرائيل بناء أمر
واقع جديد عبر االستيطان .وكان الغضب
الفلسطيني من هذا التراجع ،واملواقف
التي ُأعلنت للرأي العام الفلسطيني،
برفض التفاوض بموازاة االستيطان،
سبب ًا لقرار الذهاب إىل األمم املتحدة.
وبعد فشل احلصول على اعتراف يف
جملس األمن بالدولة الفلسطينية ،يف سنة
ال للتوجه
 ،2011استغرق األمر عام ًا كام ً
إىل األمم املتحدة ،لطلب مقعد عضو
مراقب .ويف احلالتين ،أي جملس األمن
واجلمعية العامة ،بدا أن املقصود هو كسر

معادلة املفاوضات املعزولة ،وحماولة
تدويل القضية الفلسطينية ،لكن ضمن
نهج دبلوماسي بطيء ،وهو بطء ناجم
عن عدة عوامل أبرزها أن هذا التوجه هو
طريقة مساومة وضغط ،حملاولة تغيير
قواعد العملية التفاوضية ،وبالتايل
هناك انتظار دائم ّ
لعل عملية جديدة
تبدأ .ثم إن التبعات املالية والسياسية
لهذا التوجه تشكل هاجس ًا للسلطة
الوطنية الفلسطينية ،فاملساعدات املالية
األميركية توقفت بسبب هذا التوجه،
وإسرائيل تنتقم بتأخير املستحقات
املالية للسلطة الفلسطينية من عائدات
الضرائب ،وال يوجد تعويض عربي
حقيقي لنقص التمويل ،األمر الذي يوقع
السلطة الفلسطينية دائم ًا يف أزمة مالية
واقتصادية خانقة تشغلها وتربكها.
ويالحظ أن التوجه إىل األمم املتحدة
ال يتضمن خطة عمل واضحة فلسطيني ًا،
إذ ُوزعت يف تشرين الثاين  /نوفمبر
الفائت ،دراسة بعنوان" :فلسطين 'دولة
غير عضو' ،يف اليوم التايل؟" [Palestine
]‘Non Member State' The Day After
مقدمة من عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة
التحرير الفلسطينية صائب عريقات ،وال
تتضمن أهداف ًا حمددة ،وتصوراً واضح ًا،
وإنما تعزِّز االقتناع بوجود قدر من
التجريبية.
وأحد األهداف امللموسة التي حتددها
الدراسة ،أنه سيكون يف استطاعة
فلسطين املصادقة على واالنضمام إىل
"بعض االتفاقيات الدولية" ،بما فيها
معاهدة جنيف الرابعة ،وأن تصبح طرف ًا
يف قضايا حمكمة العدل الدولية .لكن
الدراسة تؤكد "أن السعي للحصول على
العضوية يف مزيد من وكاالت األمم
املتحدة املتخصصة يجب أن ينطوي على

حرب غزة  2012و"الدولة"

حسابات دقيقة للتكلفة السياسية والفوائد
والنتائج".
وجاء يف الدراسة أن اخلطوة تهدف
إىل "خلق ديناميكية سياسية وخطاب
سياسي خمتلفين بين إسرائيل وباقي
الدول األعضاء ".وتعتقد الدراسة أن "رفع
البت يف
صفة فلسطين سيكون من شأنه ّ
السؤال ع ّما إذا كانت فلسطين دولة أم ال؟"
لكن الدراسة تؤكد "أن رفع وضع فلسطين
يف األمم املتحدة [إىل] 'دولة مراقبة'
لن يغير حقيقة االحتالل اإلسرائيلي
لألرض".
وربما يكمن اجلانب العملي األكثر
داللة يف الدراسة املذكورة ،يف التمثيل
والعمل السياسي الفلسطينيين ،إذ يبدو أن
اخلطوة يف ذهن القيادة الفلسطينية قد
تقلِّص دور منظمة التحرير الفلسطينية
أكثر ،ولذلك تشير الدراسة إىل أن اللجنة
التنفيذية للمنظمة "هي اجلهة الفلسطينية
اخملولة إجراء املفاوضات بالنيابة عن
الشعب الفلسطيني" ،وإىل أن "رفع صفة
فلسطين يف الهيئة العامة سيمكّن دولة
فلسطين من أن تصبح اجلهة الرسمية
يف املعاهدات الدولية أو يف املعاهدات
الثنائية ( .)...إضافة لذلك لن يغير
رفع التمثيل يف األمم املتحدة إطار
املفاوضات مع إسرائيل".
ال
تساؤ
ويطرح
غامض،
إن هذا النص
ً
ومن يمثل
بشأن مستقبل منظمة التحريرَ ،
خمتلف قطاعات الشعب ،وال يبدو أن أحداً
ال ،يشير عريقات إىل
يملك إجابة؛ فمث ً
أن القيادة الفلسطينية شكلت جمموعة
عمل "برئاسة الرئيس حممود عباس
إلعداد رؤية استراتيجية وخطة عمل"،
من مهماتها دراسة وحتديد العالقة التي
ستربط بين منظمة التحرير والسلطة
الوطنية الفلسطينية وتقديم توصياتها

امللف

بشأن الكيفية التي يتوجب على السلطة
فيها إعادة تنظيم نفسها" ،ويشير إىل
"دراسة إمكانيات انتخاب هيئة تأسيسية
ال من اجمللس
لبرملان دولة فلسطين بد ً
التشريعي ،وانتخاب رئيس دولة فلسطين
ال من رئيس السلطة الفلسطينية ،إضافة
بد ً
إىل انتخابات جملس وطني جديد ".وهذا
النص يوحي بأنه مل يتم التوصل إىل
تصور ملستقبل السلطة ،وأن هناك فكرة
ألن يصبح للدولة (االسم اجلديد للسلطة)
حكومة تتوىل رسمي ًا مهمات ُيفترض
أن تتوالها املنظمة .وحتى بعد أشهر من
احلصول على العضوية ال يوجد تصور
واضح لتبعاتها على األرض.
كما أن هناك مؤشرات إىل أن عملية
التصويت يف اجلمعية العامة خضعت
لتسويات ،وقدم الرئيس الفلسطيني
تعهدات أو وعوداً بعدم اللجوء سريع ًا،
على األقل ،إىل احملاكم الدولية ومواجهة
إسرائيل يف املنظمات الدولية ،وخصوص ًا
ال قال
يف سياق اإلدانات اجلنائية .فمث ً
الرئيس الفلسطيني بعد أسابيع من
احلصول على العضوية" :أمامنا بعدما
حصلنا على وضع الدولة 63 ،منظمة
ضعنا يف] تلك
[و ْ
وهيئة دولية ،وندرس َ
املنظمات والهيئات ،البعض كان يقول
إننا نريد وضع الدولة كي نذهب للمحكمة
اجلنائية الدولية ونشكو إسرائيل ،وقلنا
ألميركا نحن ال نريد 'الشحططة' يف
احملاكم ،وعلى إسرائيل أن تكف عن
اعتداءاتها علينا كي ال نذهب لنشكوها
22
أمام احملكمة".
الوقع البطيء للدبلوماسية
يترافق
ُ
الفلسطينية ،مع أزمة مالية حادة
تعيشها السلطة الفلسطينية ،وبطء وعدم
يقينية مسيرة املصاحلة ،وهذا كله
يعرقل اخلطوات الفلسطينية التي يمكن
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أن حت ّول العضوية يف األمم املتحدة
إىل مسيرة ذات زخم يؤدي إىل تغيير
املشهد.

خاتمة

على الرغم من الضجيج الذي رافق
حرب غزة ،والذهاب إىل األمم املتحدة،
فإن هناك ما يدفع إىل االعتقاد أن
النتائج العملية للحدثين على األرض
حمدودة ،وأن حالة من احليرة والترقب
واملراوحة واحلراك ببطء وعدم يقين،
تسيطر على املشهد ،وخصوص ًا يف ملفات
احلصار على غزة ،واملصاحلة الوطنية،
ال عن التسوية السياسية ،واملواجهة
فض ً
مع االحتالل ،وكذلك يف الدور املصري
املنشغل بشؤونه الذاتية ،وغير املهتم
بالتمايز عن النظام السابق .وهذا يفتح
الباب أمام مبادرات دولية للعودة إىل
املفاوضات ،من دون أن يكون للعضوية
يف األمم املتحدة معنى عملي فيها ،بينما
توجهات "حماس" املستقبلية تنتظر حسم
ملفات جتاذب األدوار واالنتخابات داخل

احلركة ،مع توقع هدوء أكبر على اجلبهة
مع إسرائيل .ويف جميع األحوال ،فإن
حالة سكون املواجهة مع االحتالل ،تدفع
قطاعات شبابية نحو تفكير جديد ،من
نوع تطوير املقاومة الشعبية ،والعصيان
املدين ،وتكوين أطر عمل ،مثل جتربة
بناء "قرية باب الشمس" قرب القدس ،يف
كانون الثاين  /يناير الفائت ،كمبادرة من
نوع خمتلف.
بكلمات ُأخرى ال يبدو أن لدى
الالعبين التقليديين ما يدفعهم إىل تغيير
مواقفهم ،بل إن هدف إسرائيل من احلرب
ربما يكون احلفاظ على األمر الواقع أكثر
من تغييره ،كما أن الهجوم الدبلوماسي
الفلسطيني يفقد كثيراً من زخمه يف
الطريق لتحقيق أهدافه ،حتى ليعجز عن
توليد طاقة تغير قواعد اللعبة .وربما
يكون هذا اجلمود هو الذي سينتج قوى
ومبادرات جديدة يف الساحة الفلسطينية،
كالزخم الذي تكتسبه نشاطات املقاومة
الشعبية للمواجهة مع االحتالل ومنع
مصادرة األراضي.
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