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التوصيات
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ملخص تنفيذي
من المفيد في البداية اإلشارة إلى التفريق ماا باين التنسايق األمناي الاي يتعلاق بتبااد المعلوماا
خص عمليا
ي ّ

النااا

فيماا

المقاومة العسكرية التي تستهدف االحتال  ،والتنسيق المدني الي يتعلق بتسيير حياة

ف ااي مختل ا

المي ااادين ،وتتعلااق بت اانمين حري اة م اارور األف اراد والبض ااا

يهاب اا وايابا اا ،ومكافحا اة

الج ار م واألمراض واألوب ة وغيرها.
كما من المفيد توضيح أن التنسيق األمني موجاود ضامن الت امماا

"اتفاا أوسالو" كماا هاو موجاود فاي

قطاع غمة بشكل غير مباشر من خال الهدن التي يتم االتفا عليها مني العام  3002وحتى اآلن.
المعضاالة الكباار ليس ا

فااي وجااود التنساايق األمن اي ماان عدم ا  ،باال فااي أ ساايا يااتم ،وهاال يخاادم

المصالح واألهداف الفلسطينية أم اإلس ار يلية ،أم مصاالح الطارفين الحقيقاة الواضاحة وضاو الشام
أن التنساايق األمنااي يخاادم االحااتال وأضا ّار بالفلسااطينيين ،وتحدياادا منااي اتضااا أن العملي اة السياسااية
خداع ،وال تقود إلى إنهاء االحتال وانما إلى تعميق .

قباال قيااام الساالطة ،كان ا

ساالطا

االحااتال مساالولة عاان جمي ا المسااا ل األمني اة والمدني اة "ماان دون

شا اري فلس ااطيني" ،وها ااي س ااتقوم به ااا إيا رفاااض الشا اري تنفي ااي التمامات ا ا ردا عل ااى تخل ااي الحكوماااا
اإلسا ار يلية عان التماماتهاا فاي "اتفاا أوسالو" .وبالتاالي ،فانن وقا
وقفا مماالال للتعااون المادني إال إيا قارر سالطا

السالطة اللتماماتهاا األمنياة ال يعناي

االحاتال القياام بهايا العمال وحادها ،وهايا مساتبعد،

ألن من مصلحة إس ار يل وجود وكيل فلسطيني يتحمل المسلولية ،ويمن السير نحو دولة واحدة.
ما يمكن إن يحصل إيا نّفاي

القياادة الفلساطينية قا ار ار المجلا

األمناي ،هااو أن إسا ار يل سااتفرض عقوبااا

المركام  ،وخصوصاا وقا

التنسايق

متدرجااة إلعااادة الساالطة لتنفيااي التماماتهااا ،وايا رفضا  ،قااد

تصل األمور إلى حاد حال السالطة أو انهيارهاا .وفاي هايه الحالاة ،ساتحاو إسا ار يل أن تقايم سالطة أو
سلطا

الحالية.
جديدة مطواعة أكلر من السلطة
ّ
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ولكن السلا الي يطار نفسا  :هال ترياد السالطة تنفياي القا ار ار التاي اتخايها المجلا

المركام تحا

وطاانة ضااطو سياسااية وشااعبية فلسااطينية ،وتحاااو القيااادة أن تسااتخدمها بشااكل تكتيكااي للضااط علااى
الحكومة اإلس ار يلية حتى تستجيب لمتطلبا
طويلة في مو سرير  .وايا أراد
يل  ،وهل البنية التي خلق

إحياء ما تسمى "عملياة ساالم" أدخلتهاا إسا ار يل مناي فتارة

القيادة تنفيي قا ار ار المجلا

المركام هال تساتطي تحمال عواقاب

مني توقي "اتفا أوسلو" يمكان أن تسامح بايل  ،وهال هناا بادا ل جااهمة

أو يمكن أن تكون جاهمة إيا سار في هيا الطريق
الجواب عن هيه األس لة بالنفي طبعا ،ولكن هيا ال يعني ضرورة استمرار الوض على ماا هاو عليا ،
وانما يقتضي رلية جديدة وعملية كاملة للتخلص من .
إن التنسا اايق األمن ا اي نتيجا ااة طبيعيا ااة التفا ااا أوسا االو الا ااي تضا اامن لاللا ااة مكونا ااا
واقتصااادية وأمنيااة) شااكل
حيا ا

أسااا

ر يسا ااية (سياسا ااية

وجااوهر وجااود الساالطة ،التااي هااي كيااان سياسااي وقااانوني ،يقااوم ماان

الج ااوهر بلع ااب دور عنا اوان مس ااتقل يتحم اال المس االولية ع اان الس ااكان (الفلس ااطينيين) ب اادال م اان

االحااتال  ،وبالتااالي ال يمكاان إعااادة النظاار فااي التنساايق األمناي بمعاام عاان الموقا
وااللتماما

ماان اتفااا أوساالو

المترتبة علي .

إن أ إجاراء فلسااطيني أحاااد الجانااب بوق ا

أو تعليااق أو تجميااد أو تخفي ا

التنساايق األمن اي أو أ

التمام آخر ستكون ل ألمان وعواقب تتعلق أساسا بردة فعل مان الحكوماة اإلسا ار يلية التاي سايكون لهاا
رد فعل طبيعي يتناساب أو يمياد ما حجام الفعال الفلساطيني ،وايا كاان اإلجاراء الفلساطيني وقفاا كاامال
للتنساايق األمناي فهاايا شايء ،وايا ت ارفااق ما تبنااي المقاوماة والمقاطعاة بشااكل جااد  ،فهاايا شايء آخاار.
وفي هيه الحالة يمكان أن يصال العقااب اإلسا ار يلي إلاى وقا

تحويال العا ادا

الجمركياة والتساهيال

التي تقدم للسلطة وكبار المسالولين فيهاا مان جهاة ،والتضاييق علاى حيااة الماواطنين مان جهاة أخار .
وهيا يمكن أن يلد إلاى إضاعاف السالطة ،وربماا فاي النهاياة إلاى انهيارهاا أو حلهاا مان إسا ار يل ،ما
أن بقاااء الساالطة أو رحيلهااا لااي

ار إس ا ار يليا فق ا  ،وانمااا ق ارار دولااي تااللر في ا مجموعااة ماان الاادو
ق ار ا

واالعتبا ار العربية واإلقليمية والدولية ،وهيا أمر تنخيه إس ار يل بالحسبان.
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التنسيق األمني – على األغلب  -م إعادة النظر في العالقاة ما االحاتال  ،وتطييرهاا

سيترافق وق

من عالقة م شري سالم إلى عالقة م عدو ،وبالتالي من الطبيعاي والمتوقا أن يت ارفاق ما قا ار ار
فلسااطينية تم ا

االتفاقااا

والعالقااا

االقتصااادية م ا إس ا ار يل ،وص اوال إلااى االلت اممااا

السياسااية ،فااال

معنى الستمرار االعتراف الفلسطيني بحق إسا ار يل فاي الوجاود فاي ظال تنكار إسا ار يل لكال االتفاقياا
وعاادم اعترافهااا باان حااق ماان الحقااو الفلسااطينية .ل ايل "لوح ا " القيااادة بسااحب أو تجميااد االعت اراف،
ورب استم ارره باعتراف إس ار يل بالدولة الفلسطينية.
تنسيسا على ما سابق ،سينشان سايا جدياد يالد إلاى حال السالطة أو انهيارهاا أو تطييار وظا فهاا .فاال
يمكن أن تقبل إس ار يل ببقاء السلطة من دون وفا ها بالتماماتها ،خصوصا التنسيق األمني الي يعتبر
ار مهمااا فااي هاايه االلت اممااا  ،كون ا يساااعد إس ا ار يل علااى إحبااا  %30ماان عمليااا
عنصا ا

المقاومااة

الفلسااطينية التااي يااتم التخطااي لتنفياايها كمااا صاار يعااالون ،وأضاااف باانن الساالطة سااتندلر إيا أوقف ا
التنسيق األمني ،ألن إس ار يل تبي جهودا بنسبة  %00لمن "سيطرة" "حما " على الضفة الطربية.
م اان الص ااعب عل ااى الس االطة أن تُق اادم عل ااى تنفي ااي قا ا ار ار المجلا ا
األمن اي ،ماان دون تااوفر قناع اة ببلااورة خيااار مختل ا

المرك اام  ،ال س اايما وقا ا

التنس اايق

جوهري اا عاان خيااار المفاوضااا  ،وماان دون بناااء

نظر لللمن الباهظ الي ساتدفع ج ّاراء يلا  ،كاون السالطة معتمادة إلاى حاد كبيار علاى العا ادا
بدا ل ا

ال اادو المانح ااة ،وتاارتهن لالح ااتال بحك اام تحكما ا

الجمركي ااة الت ااي تجمعه ااا إسا ا ار يل وعل ااى مس اااعدا

بالسيادة وفي كل شيء تقريبا ،إي لن تقو السلطة على دفا الرواتاب ،ومنا قياام قاو وأطاراف أخار
على ملء الفراغ ،ألن المنظمة ال تستطي أن تكون البديل ،بحكم أنها مهمشة ومركم دوا رها وقيادتها
واق تح

االحتال شننها شنن السالطة ،إضاافة إلاى الادور السالبي الاي لعبا االنقساام وماا أد إليا

من استنماف للطاقا

الفلسطينية في صراع داخلي ،وفي ظل األوضاع العربية التي ال تساعد إطالقاا

على توفير الحاضنة المالية والسياسية.
إن انهيار السلطة أو حلها بمبادرة من القيادة الفلسطينية أو إس ار يل أو كليهماا فاي غماار مواجهاة ،أو
نتيجة حدو تطو ار تلد إلى يلا مان دون اختيارهماا ،إيا لام يانجم عان يلا تادخل دولاي مساتبعد
حاليا في ظل المعطيا

الراهنة ،وستحرص األطراف المعنياة بوجاود السالطة علاى إعاادة تشاكيلها مان
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جدياد ،خصوصاا أن إسا ار يل ال ترياد أن تتحمال المساالولية مباشارة عان الفلساطينيين ،وترياد االنفصااا
عاانهم ،وال تسااتطي طااردهم (حتااى اآلن علااى األقاال) ،وال تريااد ضاامهم إلااى إس ا ار يل ومواجهااة خطاار
الدولة الواحدة لنا ية القومية.
في كل الحاال  ،سواء انهار السلطة أو ُحل

في الضفة الطربية ،فنن من المرجح استمرار السالطة

ف ااي غا امة ،ك ااون إسا ا ار يل تحق ااق فوا ااد جم ااة م اان انفص ااالها ع اان قط اااع غا امة ،وم اان اس ااتمرار االنقس ااام
الفلسااطيني الناااجم عاان يلا  .كمااا أن إعااادة احااتال غامة لااي
نتااا

اإلس ا ار يلية السااابقة ،التااي ألبت ا

العاادوانا

نمهااة بعااد تاراكم أسااباب المقاومااة وخبارة

أن أ إعااادة احااتال إس ا ار يلي لقطاااع غ امة سااتكون

مكلفة جدا.
المخاار ماان الواق ا الااي انتهينااا إلي ا بعااد توقي ا "اتفااا أوساالو" اعتماااد مسااار جديااد ،ماان خااال بلااورة
إستراتيجية سياسية ونضالية مختلفة عن اإلستراتيجيا

المعتمدة حتى اآلن ،تلد إلاى إطاال عملياة

جدياادة تراكميااة بطي ااة تنطلااق ماان األماار الواق ا السااي جاادا ،وتهاادف إلااى تطيي اره إلااى مااا نريااد عباار
امي
الااتخلص ماان "اتفااا أوساالو" بقيااوده الطليظااة ،السياسااية واالقتصااادية واألمنيااة ،وممااا سا ّ

"عمليااة

سالم" ،من خال وض رلية شاملة وخطة عمال كاملاة هادفها النهاا ي إنجاام الحقاو التاريخياة وحال
جاير للقضااية الفلسااطينية ،وهاادفها الاراهن إنجااام كاال مااا هاو ممكاان فااي كاال مرحلاة وصاوال إلااى الحاال
التااريخي ،وماا يقتضاي يلا مان فاتح كال الخياا ار واعتمااد خياار فاي الوقا

المناساب ،واالنتقاا إلااى

آخر إيا اقتضا األمر ،والجم بينها ،أ التحلي بالمرونة واالستعداد لالنتقا من خيار إلى آخر وفقا
للتطو ار والظروف.
على الرغم من أهمية وقف التنسيق األمني وأن يتم ذلك بأسرع وقت ممكن إال أن وقفه مستبعد
لألسباب اآلتية:
 .1إن القارار بوقا
ولي

التنساايق األمنااي اتخااي نتيجاة ضااطو سياسااية وشااعبية ،ومااا يعتباار"م امياادا "،

نتيجة قناعة بضرورة وقف .
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عب ار عاان نفس ا ببنيا اة
 .3تبلااور واق ا جديااد بعااد حا اوالي  32عام اا علااى توقي ا "اتفااا أوس االو"ّ ،
اقتصادية وسياسية واجتماعية وأمنية جديدة ،أوجد

أفرادا وش ار ح واسعة نسبيا داخل السلطة

وخارجها ،مستفيدة من استمرار أوسلو.
 .2الخشية من عواقاب وقا

التنسايق األمناي لجهاة فارض مقاطعاة وعقوباا

إسا ار يلية وأميركياة،

وربما أوروبية ودولياة ،األمار الاي قاد يعارض السالطة إلاى االنهياار ،أو تطييار المساار ،وهايا
ويا غير مرغوبين من قيادتها.
 .4تنلير االنقساام ج ّاراء وجاود جماعاا

أصابح مان مصالحتها اساتمرار االنقساام ،ولجهاة الخشاية
التنسيق األمني لتحقيق أغراضهما الف وية.

من استفادة "حما " أو "فتح" من وق

 .5عاادم وجااود البااديل وعاادم تااوفر القناعاة بضاارورة وجااود بااديل ،وبالتااالي عاادم الشااروع فااي بنا ا
للحد من عواقب وق

التنسيق األمني.

 .6المنظماة ال تقادم الباديل ألنهاا مهمشاة وواقعاة شاننها شانن السالطة تحا

االحاتال لوجاود جاال

قيادتها ودوا رها في الضفة الطربية المحتلة.
 .7الخشاية مان ردا
عالقااا

الفعاال العربياة علاى وقا

ومعاهاادا

التنسايق األمنااي ،خصوصاا مان الاادو التاي تقاايم

سااالم م ا إس ا ار يل ،وماان الاادو التااي تعتقااد بننهااا يمكاان أن تتحااال

ما

إس ار يل ضد الخطر اإليراني.
 .0الخش ااية م اان نش ااوء فا اراغ إيا ت اام وقا ا

التنس اايق األمن ااي وت اادهور العالق ااة ما ا إساا ار يل ج ا ّاراء

الضع

الشديد الي تعاني من الملسسا  ،وتقاسمها ،وفقدانها للشرعية في ظل عادم إجاراء

انتخابا

وعدم وجود توافق وطني ،وما يمكن أن يلد إلي يل من انهيار للسلطة وفوضى

وفلتااان أمنااي وم االء الف اراغ ماان م ارك اام القااو  ،م ااا يساامح بنشااوء س االطا

متناااحرة ،أو إع ااادة

صياغة السلطة لتصبح مطواعة أكلر لالحتال ومستعدة لقبو ما تطرح إس ار يل مان حلاو
تصفوية.
 .9إن ط اار وقا ا

التنس اايق األمن ااي وغي ااره م اان قا ا ار ار المجلا ا

المرك اام مج اارد من اااورة ووس اايلة

ار عاان سااق
للضااط ماان أجاال تحسااين شاارو األماار الواق ا الااي هااب كليا ا
إضافة إلى تحسين فرص است ناف المفاوضا
7

اللنا ية.

"اتفااا أوساالو"،

إن ما سبق يرجح إلى حد كبير عدم تطبيق ق ار ار المجلا
أننااا بتنااا فااي وض ا إيا طبق ا

المركام وعادم التخلاي العلناي عنهاا ،ما

في ا القيااادة الق ا ار ار ستخساار وايا لاام تطبقهااا ستخساار ،خصوصااا فااي

شعبيتها ومصداقييتها.
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مقدمة
قبل الدخو في الموضوع ،ال باد مان االنطاال مان أن الوضا الاراهن  -كماا هاو اآلن ،وكماا اساتمر
ط اوا الساانوا

اادر علااى
الماضااية  -غياار قاباال لالسااتمرار طااويال ،ألن الشااعب الفلسااطيني لاام يعااد قا ا

تحمل استمرار هايا الوضا كماا تاد ملشا ار عديادة ،آخرهاا الموجاة االنتفاضاية المندلعاة مناي تشارين
ّ
األو /أكتااوبر الماضااي ،وألن ركيمت ا األساسااية وهااي مااا ساامي "عمليااة السااالم" قااد توقف ا تمامااا ماان
فنمر في مرحلة انتقالية من دون تحديد سق
دون إعالن وفاتها رسميا .أما اآلن ّ

ممني نها ي ،ولكنها

لن تطو كليرا ،فنما أن تشاهد تارميم وتحساين هايه العملياة واطالقهاا مجاددا ضامن ساق
أقصااى ،أو إطااال عمليااة جدياادة ضاامن سااق

أوسالو كحاد

آخاار ،وامااا أن تنهااار العمليااة كليااا وتاادف الوض ا إلااى

المجهو .
إن إطااال عمليااة سااالم جااادة مسااتبعد ،علااى األقاال ،حتااى مااا بعااد إعااالن نتيجااة االنتخابااا
األميركية وشروع الر ي

الر اسااية

الجديد في ممارسة مهام  ،واقرار السياسة التي سيعتمدها في منطقاة الشار

األوسا  ،ما مالحظاة ت ارجا أهميااة المنطقاة فااي اإلسااتراتيجية األميركياة ،وهاايا مااا يفسار ت ارجا الاادور
األميركاي وتقادم دور أطاراف دولياة واقليمياة أخار  ،إضاافة إلاى وجاود قضاايا أخار أكلار ساخونة مان
القضية الفلساطينية وتساتنلر باالهتماام ،ملال توقيا واقتاراب تنفياي االتفاا الناوو  ،وماا يعنيا يلا مان
تقدم الدور اإليراني.
الس الا هنااا :ضاامن أ سياسااة ستسااير إي اران فااي المرحلااة القادمااة ،وكي ا

ساايللر يل ا علااى القضااية

الفلسااطينية بصااورة عامااة ،وعلااى التنساايق األمن اي بصااورة خاصااة الطي ا

يباادأ بقط ارة ،وهااا هااي لمااار

االتفا النوو تظهر من خال تعويض إس ار يل على حساب الفلسطينيين عبر إطال يدها لتفعل ما
تشاء مقابل تمرير هيا االتفا .
إيا لم ترمم "عملية السالم" فنننا سنكون أمام:
استمرار التدهور الحاصل ،بحي

نكون أمام تطيي ار دراماتيكية ،ملل حل أو انهياار السالطة ،وتطييار

الخارطة السياسية الفلسطينية ،وطبيعة العالقا

الفلسطينية  -اإلسا ار يلية ،وضامن هايا االحتماا إماا
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أن تكون هنا رلية فلسطينية جديدة تلسا

عبار تبناي إساتراتيجية وخطاة عمال كاملاة تساتند إلاى ماا

تحقق ،وتنطلق من األمر الواق كماا هاو ،وتهادف إلاى تطيياره وفاق المانمو فلساطينيا .وهايا يمكان أن
يفتح الباب إلطال عملية سالم جديدة مختلفة كليا تنقي حل الدولتين من االنهياار التاام ،بعاد أن أد
السياسا ااا

واإلج ا اراءا

االحتالليا ااة االسا ااتيطانية العنص ا ارية اإلس ا ا ار يلية إلدخال ا ا إلا ااى غرفا ااة العنايا ااة

المشددة ،أو تستنمف وتعبد الطريق أمام خيار آخر.
أو أن نكون أمام خيا ار وحلو أخر مختلفة وبديلة عن حال الادولتين ،مان خاال مفاوضاا

لنا ياة

برعاية أميركية ،أو رعاية دولية شكلية ومشااركة إقليمياة ،وخصوصاا عربياة ،مختلفاة عماا كاان ساابقا،
ومان هاايه الخياا ار  :خيااار الدولااة الواحادة بكاال أشااكالها ،ما أنا غيار واقعااي وأصااعب بكليار ماان حاال
الدولتين ،وخيار "إس ار يل الكاملة" بضم كل أو معظام أو أجاماء كبيارة مان الضافة ،مان خاال خطاوا
تدرجي ااة يمك اان أن تب اادأ بخطا اوا
ّ

أحادي ااة إسا ا ار يلية ف ااي الض اافة تض اامن االنفص ااا ع اان الس ااكان ،ما ا

االحتف ااا ب اااألرض ،إض ااافة إل ااى إحي اااء الخي ااار األردن ااي ،أو ح اال القض ااية الفلس ااطينية عل ااى حس اااب
الحدود الملقتة التي يمكن أن يكاون مركمهاا غامة،

الردن ،وهيا احتما متدن جدا ،وخيار الدولة يا
اْ

بينما تتب لها المعام مقطعة األوصا في الضفة ،أو خيار دولة في غمة.
تنسيسااا علااى مااا ساابق ،ال يمكاان مناقشااة موضااوع ملاال تعليااق أو عاادم تعليااق التنساايق األمن اي ،قباال
التوق

قلايال أماام التطاو ار واالحتمااال

التاي يمكان أن تحاد  .كماا ال يمكان يلا مان دون التوقا

أمااام العمليااة السياسااية التااي جاااء فااي سااياقها طاار موضااوع وق ا
بدأ  ،ومايا تخللها ،والى مايا انته
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أو تعليااق التنساايق األمن اي .كي ا

التنسيق لامني مكون رئيس ي من "اتفاق أوسلو"
عند التنسيق األمني من دون تحديد موق

ال يمكن التوق

من "اتفا أوسلو" كون مكونا ر يسيا مان

االتفا .
هل "اتفا أوسلو" خطوة اضط اررية كان وال ي ام ال يمكن تفاديها بالرغم مان كال ماا انطاو عليا مان
تنااامال  ،ومااا انتهااى إليا ماان كارلااة بكاال معنااى الكلمااة ،أم أنا أقاال مااا يقااا عنا خطاان فاااد جاراء مااا
يمللا مان قياام الضاحية ،بشاكل عاام أو خااص ،مان خاال ماا سامي "رساا ل االعتاراف المتبادلاة" بااين
ياسر عرفا

واسحا رابين من التنام عن روايت التاريخية واألو ار واألسالحة التاي يملكهاا مان دون

مقابل ييكر.
لقااد تضاامن "اتفااا أوساالو" وملحقات ا  ،وخصوصااا رسااالة عرفااا

ل ارابين ،االعت اراف بحااق إس ا ار يل فااي

الوجااود ،و"نبااي العن ا " ،والتخلااي عاان "اإلرهاااب" ،وتشااكيل لجنااة أمنيااة لتحقيااق التعاااون فااي المجاااال
المدني ااة واألمني ااة ،والموافق ااة عل ااى عالق ااة اقتص ااادية تبعي ااة لالقتص اااد اإلسا ا ار يلي مقاب اال قي ااام إسا ا ار يل
ب اااالعتراف بمنظم ااة التحري اار كممل اال ش اارعي للش ااعب الفلس ااطيني م اان دون أن يترت ااب عل ااى يلا ا أ
اعت اراف باان حااق ماان حقااو الشااعب الفلسااطيني (حااق تقرياار المصااير ،والدولااة ،والعااودة ،والمساااواة
لشعبنا في .)40
وقسم كل منها
لم يقتصر الخطن في أوسلو على ما تقدم ،بل فصل ما بين القضية واألرض والشعبّ ،
إلى أقسام ،حي أصبح القضية قضايا ،وُق ّسم األرض إلى أراضي (أ) و(ب) و( ) ،كما فصل

مختلفاة ،ولام يشار أوسالو

القد عن بقية األراضي المحتلة العام  .1967وق ّسم الشعب إلى تجمعاا
بكلمااة واحاادة إلااى االحااتال  .كمااا ق ّسام الحاال إلااى ماارحلتين انتقاليااة ونها يااة ماان دون أن يشااير إلااى أن

الهدف هو إنهاء االحتال واقامة دولة فلسطينية ،وانما أقصاى ماا وصال إليا االلتامام بالتفااوض علاى
قضااايا الوض ا النهااا ي ،والتوصاال إلااى اتفااا خااال خم ا

ساانوا  ،وعناادما انته ا

لالتفا في أيار  1999تم تمديدها وال ت ام قا مة إلى أجل غير مسمى.
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المرحلااة المحااددة

لم يكان "اتفاا أوسالو" شار كلا  ،بال وضا اسام فلساطين علاى خارطاة المنطقاة مان خاال قياام سالطة
ومكا ان رب ا ملي ااون فلسااطيني م اان العااودة إل ااى األ ارض ااي
وقيااود مجحف ااةّ ،

حكاام يات ااي مقياادة بالت امم ااا

وجماد ملقتااا (أو أوحااى باايل لاابعض الوقا
المحتلااة العااام ّ ،1967
الكبر ".

علااى األقاال) خطااة إقامااة "إسا ار يل

ال يمكن حل قضايا الصراع التاريخية الكبر اعتمادا على حسن نوايا العدو أو مراهنة على اآلخارين،
خصوصااا الاايين يرتبطااون بعالقااا
الحكومااة اإلسا ار يلية بمااا وقعا

عضااوية ما إسا ار يل ،وال يمكاان تبرياار تجاهاال احتمااا عاادم التامام

عليا  ،خصوصااا بعاادما قلاال إسااحا اربااين ماان سااق

التوقعااا

حينمااا

أعلن بعد اتفا أوسلو بنن "ال مواعيد مقدسة" ،وتجاوم بيل أهم نقطة في االتفا  ،وهي تحديد ساق
ممني لالتفا النها ي ،ومن خال إجابة رابين عندما وج إلي سلا حو مايا سايعطي الفلساطينيون
فااي الحاال النهااا ي فقااا نصا

األ ارضااي المحتلااة ،وعناادما قياال لا باانن الفلسااطينيين لاان يقبلاوا باايل ،

أجاب حينها عندما يرفضون ما سنعرض عليهم "فليحتفظ كل طرف بما لديا " ،فاي داللاة أنا لام يكان
أرضااي فلسااطين بعااد أن تناااملوا عاان  %70مقاادما وقباال أن
ماالمن بنعطاااء الفلسااطينيين  %33ماان ا
يحصلوا على أ شيء .هكيا بدا األمر في الممن اليهبي ألوسلو ،واتضح

الصورة أكلار بعاد تاولي

بنيااامين نتنياااهو منصااب ر اسااة الحكومااة اإلس ا ار يلية ألو م ارة بعااد اغتيااا اربااين ،حي ا
ألوسلو ،وكان هدف للقضاء علي معروفا على رلو
صحيح أن هنا عوامل وشرو صعبة دفع
ه اايه الص اافقة المجحف ااة ،منه ااا حمل ااة تجفيا ا
وسياسية حقيقية ،ومنها تداعيا
الفلساطينيين علااى موقا

كااان رفض اا

األشهاد.

القيادة الفلسطينية إلى التوقي على هيا االتفاا  ،وعقاد
ما اوارد المنظم ااة الت ااي جعلته ااا تع ااي

انهيار التضامن العربي بعاد احاتال العا ار للكويا

ف ااي ض ااا قة مالي ااة
وعواقبا وعقااب

قيااادتهم الااي اعتبار متعاطفااا ما صادام حسااين ،إضااافة إلاى انهيااار االتحاااد

السوفييتي ومنظومت االشتراكية ،وماا أد إليا يلا مان انهياار نظاام القطباين الاي كاان يحكام العاالم
فااي مرحلا اة الح اارب الباااردة ليح اال محلا ا لفتا ارة ال ت ا ام بقاياه ااا ماللا اة حتااى اآلن نظ ااام س اايطرة القط ااب
األميركي الواحد .وبالرغم من هيه األسباب القوية إال أن ال شيء يبرر اإلقدام على ملل هيه الصافقة
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السااي ة ،ماان دون ضاامانا

إلااى كارلااة ،وكمااا يمكاان أن تقااود إلااى

وال أو ار قااوة ،وبخاصااة أنهااا قاااد

كارلة أكلر إيا استمر االلتمام الفلسطيني بها.
األنكااى واألماار ممااا تقاادم أن القيااادة الفلسااطينية انطلق ا

قباال توقي ا "اتفااا أوساالو" وبعااده ماان قناعااة

خاط ااة ال تا ا ام بقاياه ااا مس ااتمرة حت ااى اآلن ،ب اانن هن ااا إمكاني ااة للتوص اال إل ااى تس ااوية ما ا المش ااروع
الصااهيوني االسااتعمار االسااتيطاني العنصاار فااي ظاال ماوامين قااو مختلااة لصااالح إسا ار يل ،اسااتنادا
إلا ااى مراهنا ااا

وتقا اادي ار  -ألبت ا ا

التطا ااو ار عا اادم صا ااحتها  -بت ارج ا ا مكانا ااة إس ا ا ار يل ودورها ااا فا ااي

اإلسااتراتيجية األميركيااة ،وحاجااة إس ا ار يل إلااى حاال القضااية الفلسااطينية عباار الموافقااة علااى قيااام دولااة
لتسهل غموها وامتدادها في المنطقة العربية.
ّ
الملسساة علااى الضااع
إن هاايه القناعااة ُ

إلااى توقي ا ملحقات ا التااي كان ا
المتعاقبة االلتماما

وفقاادان الخيااا ار واإلرادة أد

أس اوأ من ا  ،وص اوال لمااا حااد

إلااى توقيا "اتفااا أوساالو" ،لاام

بعااد أن تجاااوم الحكومااا

اإلس ا ار يلية

اإلس ار يلية في  .وكاان الارد الفلساطيني رافضاا  -فاي البداياة  -لألمار الواقا الاي

تحاااو إس ا ار يل فرض ا  ،كمااا الحظنااا ماان خااال "هبااة النفااق" فااي العااام  1996واألممااا
المختلفة ،لم جر التعاي

م الخروقا

التفاوضااية

اإلسا ار يلية اساتنادا إلاى تقادير خااط مفااده أن ماا ال ننخايه

بااالمفر فااي المرحلااة االنتقاليااة سااننخيه بالجملااة فااي المرحلااة النها يااة ،وهاايا أد إلااى الوقااوع فااي الفا
الي نصب أيهود با ار  ،الي جاء ر يسا للحكومة خلفاا لنتنيااهو ،مان خاال الموافقاة علاى ماا طرحا
ماان رفااض تطبيااق "النبضااة اللاللااة" التااي تتضاامن االنسااحاب ماان مساااحة كبي ارة ماان الضاافة الطربيااة،
وطالب بجم التماما

المرحلتين االنتقالية والنها ية حتى ال تنخي القيادة الفلسطينية دون أن تدف .

وفاي ضااوء الموافقاة الفلسااطينية علااى يلا تاام عقااد قماة "كامااب ديفياد" فااي العااام  ،3000التاي لاام يكاان
هاادف بااا ار فيهااا التوصاال إلااى اتفااا سااالم ،باال إلااى فاارض االستسااالم علااى ياساار عرفااا  ،أو إ املااة
القناااع عاان وجه ا إيا رفااض العاارض اإلس ا ار يلي ،األماار الااي أد إلااى فشاال القمااة ،وتحمياال الاار ي
األميركي بيل كلينتون مسلولية الفشل للفلسطينيين خالفا لتعهاده الساابق بعادم تحميال مسالولية الفشال
للفلسطينيين أو غيرهم من خال قول "با ار قدم أكلر  ...عرفا
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قدم أقل".

فتح فشل "كامب ديفيد" الباب الندالع مواجهة شاملة أخي

الطاب المسلح ،حاو كل طارف فيهاا أن

يحقق أهداف التي عجم عن تحقيقها على طاولة المفاوضا  ،فنراد با ار إرغام عرفا
رفض  ،بينما حاو عرفا
وفي هيا السيا اندلع

على قبو ما

من خاال العاودة إلاى اعتمااد خياار المقاوماة تحساين شارو المفاوضاا .
انتفاضة األقصاى بعاد مياارة شاارون االساتف اممية الاي أصابح بعاد يلا ر يساا

لحكومة إس ار يل.
خااال انتفاضااة األقصااى ،وبااالرغم ماان المواجهااة الشاااملة بااين الجااانبين ،لاام تقاام إسا ار يل بحاال الساالطة
رغاام أنهااا دماار مقراتهااا وبنيتهااا التحتيااة ،وخصوصااا األجهامة األمنيااة ،ألن إسا ار يل تريااد بقاااء الساالطة
لكاي تتحمال المسالولية عان الفلساطينيين ،وألن حال السالطة أو بقا هاا قارار دولاي ،ولتحقياق االنفصااا
اإلس ار يلي عنهم م االحتفا باألرض ،انسجاما م السياسة اإلس ار يلية القا مة على الفصل التاام ماا
بااين األرض واصااحابها األصااليين ،بحي ا

يجاار تجمي ا السااكان فااي معااام منهولااة ومفصااولة عاان

بعضااها الاابعض فااي جاامء ماان الضاافة الطربيااة ،واسااتكما مخط ا االسااتيالء علااى أكباار مساااحة ماان
األرض ،حتااى أصاابح هنااا اآلن أكلاار ماان  700ألا
إلى مليون مستوطن خال سنوا

مسااتوطن ،ووضااع

مخططااا

لميااادة عااددهم

قليلة.

ومما أد إلى عدم إقدام إس ار يل على حل السلطة رغم تبنيها لخيار المقاوماة المسالحة مراهنتهاا علاى
قدرتها ومعها الواليا

المتحدة ،وبمساعدة أطراف متعددة ،بتوظي

في ميمان القو  ،ورب المقاومة المشروعة ،ال سيما العمليا
أحدا

 11أيلو  3011فاي الوالياا

وقاا

المواجهاة واالخاتال الفااد

االستشهادية ،باالرهاب ،خصوصاا بعاد

المتحادة األميركياة؛ إلعاادة صاياغة السالطة الفلساطينية ،حيا

تاام اسااتهداف قيااادة ياساار عرفااا  ،وجاار العماال علااى إيجاااد قيااادة فلسااطينية جدياادة ومختلفااة ملتممااة
بالسالم وتحارب "اإلرهاب" كما جاء حرفيا في خطاب الر ي

األميركي جور بو

االبن في حميران

.3003
لقد تطير العالقة في أواخر سانوا

حكام ياسار عرفاا  ،وتحديادا بعاد طار "خارطاة الطرياق" الدولياة

في العام  ،3002من عالقة شركاء في عملياة سياساية سامي
م اان الت امم ااا

متبادل ااة رغ اام الخروق ااا

مور "عملياة ساالم" ،وماا يترتاب عليهاا
ا

اإلسا ا ار يلية إل ااى عالق ااة دوني ااة ،يق ااوم فيه ااا الجان ااب الفلس ااطيني
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بااااللتمام بتنفيااي التمامات ا  ،ال ساايما األمنيااة ،دون اشاات ار أن يااتم يل ا بااالتمام إس ا ار يلي ممالاال ،ويل ا
عك ا

المطلااوب تمامااا ،حي ا

االلتماما

كااان الممكاان والمطلااوب عشااية وغااداة انتفاضااة األقصااى التحاارر ماان

المجحفة في "اتفا أوسالو" ،بعاد أن تجاومتا الحكوماا

حتااى تضاامن اسااتمرار تطبيااق االلت اممااا

اإلسا ار يلية مان دون إعاالن إلطا ا

اإلسا ار يلية فيا  ،واشاات ار النديااة والتبادليااة فااي العالقااا

بااين

إس ار يل بنعادة احتال الضفة ،والطاء الصاالحيا

التاي

الجانبين الفلسطيني واإلس ار يلي ،حي

قام

منحتها ااا للسا االطة ،لدرجا ااة أنها ااا أعا اااد

"اإلدارة المدنيا ااة" المسا االولة عا اان إدارة شا االون الحيا اااة للسا ااكان

مناطق السلطة ،فبات

الفلسطينين ،واستباح

كااان يمكاان فااي تل ا الفتاارة التااي شااهد

المحتلة تقتحمها متى تشاء وتفعل ما تشاء.

القوا

إعااادة احااتال الضاافة ،واحياااء اإلدارة المدني اة ،وبناااء جاادار

الفصل العنصر  ،وشن العادوان علاى الضافة والقطااع ومحاصارة الار ي

ياسار عرفاا ؛ إعاالن وقا

"اتفا أوسلو" ،والعمل على االعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية ،والشروع في تجسيدها على األرض.
وكااان يمكاان ،علااى األقاال ،رب ا الموافق اة علااى "خارط اة الطريااق" وتطبيقهااا علااى أسااا
كانا

الندياة والتبادلياة فااي تطبيااق االلت اممااا  ،حيا

االلت امام بمباادأ

الظااروف الفلسااطينية والعربياة واإلقليميااة والدوليااة

أفضل أو أقل سوءا مما هي علي االن.
لقد تطير قواعد اللعبة باالتجاه المعااك  ،حيا

فرضا

إسا ار يل معادلاة جدياده مفادهاا "بقااء السالطة

مقاب اال وفا ه ااا بالتماماته ااا السياس ااية واالقتص ااادية واألمني ااة" ،وح اااو المجتما ا ال اادولي وأطا اراف اللجن ااة
الرباعية التي شكل

طرحا
في هيه الفتارة إنقااي ماا تبقاى مماا سامي "عملياة الساالم" ،و ُ

فاي هايه الفتارة

بنقامااة دولااة فلسااطينية علااى هاايا المسااتو الاادولي ،حيا

بناادا

خارطااة الطريااق التااي اعترفا
يساامح باقام اة دول اة يا
وق

حاادود ملقت اة ،إضااافة إلااى بنااد آخاار يطالااب بوق ا

التكالر الطبيعي .كما طالب

بفتح بي

الشر في القد .
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تضاامن

االسااتيطان ،بمااا فااي يل ا

خارطة الطريق  ...التزام فلسطيني أحادي الجانب
إن ما تضمنت "خارطة الطريق" من نقا إيجابية ال معناى لهاا ،ألن أطاراف اللجناة الرباعياة لام تفعال
الضااط علااى الفلسااطينيين للوفاااء

مااا يكفااي للضااط علااى الحكوم اة اإلس ا ار يلية لقبولهااا ،باال مارس ا

بالت اممااتهم ماان جانااب واحاد ،ماان دون التامام إسا ار يلي بخارطااة الطريااق ،بينماا طرحا
أربعة عشر تحفظا عليها نسفتها من حي

حكومااة شااارون

الجوهر وحولتها إلى خارطة طريق إس ار يلية.

لقااد التاامم الجانااب الفلسااطيني ماان جانااب واحااد بمااا جاااء فااي "خارطااة الطريااق" ،حي ا
بتطيياار النظااام السياسااي الفلسااطيني ماان خااال اسااتحدا

منصااب ر ااي

انتهااى كاال يل ا

الحكومااة ،بهاادف إضااعاف

وتقييد ياسر عرفا  ،وايجاد قيادة فلساطينية معتدلاة أكلار ملتمماة بالساالم وتحاارب "االرهااب" ،وعنادما
انقلب ياسر عرفا

على هيه الخارطة بعد أن قط شوطا في تنفييها حينما أدر أنها لان تالد

إلاى

تم التخلص من عبر تسميم .
رف الحصار عن وال إلى إطال عملية جادة ّ
جعل ا ا

"خارطا ااة الطريا ااق" األمااان اإلس ا ا ار يلي ها ااو الشا اار األها اام تا ااوفيره قبا اال اسا اات ناف المفاوضا ااا ،

والمرجعيااة األهاام للحكاام علااى جاادارة الساالطة فااي االعتاراف بهااا ودعمهااا ولقبولهااا كشاري سااالم ،وهاايا
أد إلى الهبو بالسق

السياسي الفلسطيني عن السق

مقاربة تقاوم علاى العاودة إلاى المفاوضاا

الهاب الي ملل أوسالو ،مان خاال اعتمااد

مان النقطاة التاي انتها

إليهاا ،ومان دون تطييار قواعادها أو

مرجعياته ااا ،أو اعتم اااد مب اادأ الندي ااة والتبادلي ااة ،وعل ااى التركي اام عل ااى إلب ااا

الج اادارة وبن اااء الملسس ااا

كطريق إلنهاء االحتال واقامة الدولة ،على أمل أن النجا في يلا سايجعل المجتما الادولي يتحمال
مسلوليات ويضط على إس ار يل لتمكين الدولة الفلسطينية من القيام وممارسة سيادتها.
إن هاايه المقاربااة تض ا العربااة أمااام الحصااان ،وتحماال الضااحية ولااي

االحااتال المساالولية عاان عاادم

االستجابة لحقوق  ،وتضع أمام اختباار لتطبياق الجادارة ال ينتهاي ،واسا ار يل هاي مان تضا العالماا
ادير باعتب اااره شا اريكا للس ااالم أم ال .فا اال يمك اان إقام ااة ملسس ااا
وتحدي ااد ه اال أص اابح ج ا ا

الدول ااة تحا ا

االحتال  ،وال يمكن ونحن في يروة الصراع أن نقوم بما يتوجب فعل بعد انتهاء الصراع.
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وحتى يضمن شارون قبر الجوانب اإليجابية بالنسبة للفلسطينيين في "خارطة الطريق" بادر إلاى تبناي
خطة "فا االرتباا " عان قطااع غامة ،التاي اساتهدف
إلى الوراء في غمة مقابال التقادم عشار خطاوا

الفصال باين الضافة والقطااع ،واالنساحاب خطاوة

فاي الضافة ،وقطا الطرياق علاى قياام دولاة فلساطينية،

وعلى انطال عملية سالم جادة أو اعتماد خيا ار وبدا ل غير مناسبة إلس ار يل.
وساااهم تطبيااق خطااة "إعااادة االنتشااار" فااي غ امة إلااى حصااو مااا حصاال ماان اقتتااا وانقسااام سياسااي
وجط ارفااي ،انتهااى إلااى قيااام ساالطتين متنااامعتين ،واحاادة فااي الضاافة الطربيااة واألخاار فااي قطاااع غ امة.
األول ااى منهم ااا تا ارتب بالت امم ااا  ،أهمه ااا التنس اايق األمنا اي ،بينم ااا تاارتب اللاني ااة به اادن تس ااتمر م ااا ب ااين
المواجهااة واألخاار  ،م ا مااا شااهدناه بعااد العاادوان األخياار ماان محاااوال

لفحااص إمكانيااة التوصاال إلااى

هدنة طويلة مقابل الحفا على السلطة في قطاع غمة عبر مفاوضا

غير مباشرة.

وتم في سيا خارطة الطريق إعادة بناء األجهمة األمنية علاى أساا
أطلق علي المبعو األميركي كي

عقيادة جديادة سامح

بوجاود ماا

دايتون "الفلسطيني الجديد" .وهايه نقطاة مهماة إلد ار أن األجهامة

األمنية لن تشار ببساطة وسهولة بكلافة في "االنتفاضة" الحالية أو بن انتفاضة قادماة كماا شاارك
ف ااي االنتفاض ااة اللاني ااة ،حيا ا
السياسااية بارك ا

س اااهم

سااابقا وسا ّاهل

ف ااي الكلي اار م اان عملي ااا

المقاوم ااة المس االحة .كم ااا أن القي ااادة

هاايا الاادور ،أمااا اآلن فالقيااادة ليس ا

لألجهمة األمنية للمشاركة في المقاومة ،التي لم تعد مستعدة كما كان
فااي ضااوء مااا تقاادم ،ال يمكاان وق ا

ب اوارد إعطاااء الضااوء األخضاار
في السابق.

أو تعليااق التنساايق األمن اي بمعاام عاان تطيياار المقارب اة السياسااية

المعتماادة كليااا ،فاانيا اسااتمر الرهااان علااى المفاوضااا

اللنا يااة برعاي ا أميركي اة أو دولي اة شااكلية (وهااو

مستمر) سيستمر التنسيق األمني ،وسيكون التهديد بوقف مجرد مناورة للضط  .وال يمكن أيضا تعليق
التنس اايق األمنا اي بمع اام ع اان مختلا ا
إس ا ار يل ،فالساالطة تقااوم ماان حي ا

المركب ااا

األخ اار الت ااي تكونه ااا الس االطة وتح اادد عالقاته ااا ما ا

الجااوهر علااى الت اممااا  ،سياسااية واقتصااادية وأمنيااة ،وأ مسااا

بواحد منها سيللر حتما على االلتماما

األخر .
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ولعل هيا يفسر لمايا استمر التنسيق األمني بالرغم من ق ار ار المجل

المركام ومان انادالع الموجاة

االنتفاضية ،إلى حاد اإلعاالن علاى لساان قا اد أمناي باارم فاي مقابلاة ما صاحيفة أميركياة بانن أجهامة
الس االطة األمنيا اة تتع اااون ما ا أجه اامة األم اان اإلسا ا ار يلية ،وأحبطا ا

 300عمليا اة من ااي ان اادالع الموجا اة

االنتفاض ااية ،ألن ه اايا – وف ااق القا ااد األمن ااي  -يحق ااق مص االحة فلس ااطينية بس اابب أن تنفي ااي عملي ااا
يسااتدعي ردا عسااكريا وسياساايا إس ا ار يليا يظهاار عجاام الساالطة ،ويساااعد علااى حاادو فوضااى وفلتااان
أمناي ساتوظف "حمااا " لالسااتيالء علااى الساالطة .وهاايا األماار يوضاح تعقيااد المساانلة ،ويفاارض إعطاااء
األولوية إلنهاء االنقسام حتى ال يعطي بقاءه سببا إضافيا الستمرار التنسيق األمني.
وغياب الحياة السياسية وآلية التجديد والحصو

إن استمرار البنية والخيا ار المتبعة وشلل الملسسا

علاى الشاارعية مان دون تطيياار أو بتطييار لااانو ؛ ساايلد إلاى بقاااء العالقاا

الفلسااطينية  -اإلسا ار يلية

على ما هي علي  ،ليا من المفروض الشروع فاي بنااء خياا ار جديادة قاادرة علاى فاتح أفاق جدياد ،مان
خااال تنفيااي خطاوا
عندما يحين الوقا

قابلاة للتنفيااي فااي نفا
المناساب .فانيا كانا

الوقا

الااي يجاار فيا االسااتعداد التخاااي خطاوا

الوحادة الوطنياة صاعبة ،ما أنهاا ليسا

نوعياة

مساتحيلة ويجاب أن

تعطااى األولوي اة ،فمااا الااي يمن ا تفعياال منظم اة التحرياار واصااالحها إلااى حااين تشااكيل مجل ا

وطنااي

ار ودوا اار وقيااادة المنظم اة إلااى خااار قبض اة
جديااد بمشاااركة الجمي ا مااا الااي يمن ا نقاال معظاام مقا ّا
االحتال ما سبق غيض من فيض مما يمكن فعل وحدنا دون عواقب وخيمة.
إن انهيار السلطة أو حلها بمبادرة من القيادة الفلسطينية أو إس ار يل أو كليهماا فاي غماار مواجهاة ،أو
نتيجاة حادو تطااو ار تالد إلااى يلا ماان دون اختيارهماا ،ولاام يانجم عاان يلا تاادخل دولاي؛ مسااتبعد
حاليا في ظل المعطيا

الراهنة ،وستحرص األطراف المعنياة بوجاود السالطة علاى إعاادة تشاكيلها مان

جدياد ،خصوصاا أن إسا ار يل ال ترياد أن تتحمال المساالولية مباشارة عان الفلساطينيين ،وترياد االنفصااا
عاانهم ،وال تسااتطي طااردهم (حتااى اآلن علااى األقاال) ،وال تريااد ضاامهم إلااى إس ا ار يل ومواجهااة خطاار
الدولة الواحدة لنا ية القومية.
في كل الحاال  ،سواء انهار السلطة أو ُحل

في الضفة الطربية ،فنن من المرجح استمرار السالطة

ف ااي غا امة ،ك ااون إسا ا ار يل تحق ااق فوا ااد جم ااة م اان انفص ااالها ع اان قط اااع غا امة ،وم اان اس ااتمرار االنقس ااام
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الفلسطيني الناجم عن يل  ،ألن إعادة احتال غمة لي
العاادوانا

اإلس ا ار يلية السااابقة ،التااي ألبت ا

نمهاة بعاد تاراكم أساباب المقاوماة وخبارة نتاا

أن أ إعااادة احااتال إس ا ار يلي لقطاااع غ امة سااتكون مكلفااة

جدا.

البحث عن مسارجديد
المخاار ماان الواق ا الااي انتهينااا إلي ا بعااد توقي ا "اتفااا أوساالو" اعتماااد مسااار جديااد ماان خااال بلااورة
إستراتيجية سياسية ونضالية مختلفة عن اإلستراتيجيا

المعتمدة حتى اآلن ،تلد إلاى إطاال عملياة

جدياادة تراكميااة بطي ااة تنطلااق ماان األماار الواق ا السااي جاادا ،وتهاادف إلااى تطيي اره إلااى مااا نريااد عباار
امي
الااتخلص ماان "اتفااا أوساالو" بقيااوده الطليظااة ،السياسااية واالقتصااادية واألمنيااة ،وممااا سا ّ

"عمليااة

سالم" ،من خال وض رلية شاملة وخطة عمل كاملة هدفها النها ي إنجام الحقاو التاريخياة ،وحال
جاير للقضااية الفلسااطينية ،وهاادفها الاراهن إنجااام كاال مااا هاو ممكاان فااي كاال مرحلاة وصاوال إلااى الحاال
التاريخي ،وما يقتضي يل من فتح كل الخيا ار واعتماد خيار في الوق

المناسب ل  ،واالنتقا إلاى

آخر إيا اقتضى األمر ،والجم بين عدة خيا ار  ،أ التحلي بالمروناة واالساتعداد لالنتقاا مان خياار
إلى آخر وفقا للتطو ار والظروف.
عندما حاول

القيادة است ناف المفاوضا

واحياء ما سامي "عملياة الساالم" فاي عاام  3000بعاد عقاد

"ماالتمر أنااابولي " فااي أواخاار العااام  ،3007خااال فتارة حكومااة أيهااود أولماار  ،وفااي عقااد مفاوضااا
استكشااافية فااي عمااان ومفاوضااا

فااي واشاانطن فااي العااام  ،3010وفااي األعاوام التاليااة وصاوال لفشاال

مهمة ومير الخارجية األميركي جون كير في العاام 3014؛ وصال

األماور إلاى اللحظاة التاي ال باد

فيها من القرار ،فنما االستمرار في أن يظل بقاء السلطة هو الطاية ،أو تبني مقارباة جديادة مان خاال
إجراء تطييار جاوهر وحاسام لقواعاد اللعباة التاي حكما
اتفا أوسلو وحتى اآلن.
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العالقاا

الفلساطينية – اإلسا ار يلية مناي توقيا

وهنااا ،ال ينفا االكتفاااء بالتهدياادا
خطوا

اللفظيااة بحاال الساالطة ،أو بننجااام المصااالحة الفلسااطينية ،أو اتخاااي

من دون وض اللقل الاالمم لتطبيقهاا ،ملال المقاوماة الشاعبية والمقاطعاة وتفعيال البعاد الادولي
ار اتخااي قا ار ار المجلا
والمحااكم والقا ار ار الدولياة ،وأخي ا

واستخدام الملسسا

المركام وتنكيادها مان

قبل اللجنة التنفييية من دون تطبيق بالرغم من مرور عاام علاى تطبيقهاا ،فهايا يعناي أن كال ماا سابق
هو مجرد خطوا

للضط تستهدف است ناف المفاوضا

وفق القواعد السابقة ،أو تحسينها ،أو تطيير

بعضها من دون إجراء تطيي ار جوهرية.
إيا بقي

القيادة الفلسطينية تراهن على المفاوضا

دون ترتي ااب البيا ا

وعلى الواليا

المتحدة وعلى المجتم الادولي مان

الفلس ااطيني ،واس ااتنهاض عوام اال الق ااوة ل ااد الش ااعب الفلس ااطيني باعتب اااره مص اادر

الشارعية والقااوة والمناعااة للقضااية الفلسااطينية الااي أبقاهاا حيااة ،والااي يمكاان أن ياالد إلااى انتصااارها؛
سيتفاقم الوض الفلسطيني ،وسينتقل من سي إلى أسوأ وصوال إلى الكارلة.
بناء على ماا تقادم ،ال باد مان تبناي إساتراتيجية سياساية ونضاالية تتكامال فيهاا أدوا

النضاا والعمال،

وتسااير جنب اا إلااى جنااب وبشااكل مت اوامن ،ماان أجاال العماال علااى تطيياار م اوامين القااو ماان خااال جعاال
االحااتال مكلفااا إلس ا ار يل ،حتااى تقباال الاادخو فااي مفاوضااا

تنتهااي بتسااوية تحقااق الحااد األدنااى ماان

الحقو الفلسطينية.
الوض الفلسطيني في منم شامل في ظل إخفا الخيا ار وتقاادم القياادا

والبنياة ،وتهماي

منظماة

التحري اار ،واله ااوة المت امي اادة ب ااين الش ااعب والقي ااادة والفص ااا ل ،ب اادليل وج ااود فض اااء جدي ااد ي ااتم مل االه م اان
منتفضااين جاادد لاام يعااودوا قااادرين علااى االسااتمرار فااي االنتظااار إلااى حااين مطااادرة القيااادة الفلسااطينية
للسياساة االنتظاريااة التااي محورهااا البقاااء ماان دون عماال شاايء بشااكل جااد ومواظااب ومسااتمر فااي أ
مجا من المجاال  ،ما أد إلى حدو فراغ يمكن أن يمأله العبون غيرها من فلسطينيين وغيرهم.
كان يمكن رفض التوقي على "اتفا أوسلو" ،وكنا سنكون في وض أفضل مما هو علي اآلن ،وكان
يمكاان أن يكااون هنااا أداء فلسااطيني بعااد توقيا اتفااا أوساالو مختلا
والتبادلية ،وكان يمكن التحرر من أوسلو عندما لب
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يصا ّار علااى تحقيااق مباادأ النديااة

أن إس ار يل تجاومت بشكل حاسم وأصبح

غير

مسااتعدة أل تسااوية بصااورة ال تقباال الشا ا  ،بعااد أن أصاابح التيااار المرك اام فااي إس ا ار يل هااو التي ااار
الملمن بنحياء خطة إقامة "إس ار يل الكاملة" ،ال سيما أن التنااف

الادا ر فيهاا هاو باين اليماين واليماين

األكلر تطرفا ،بين دعاة ضم "الكتل االستيطانية" ومناطق ( ) ودعاة االنفصا عبر خطوا

أحادياة

الجانااب ،إي لاام يبااق أ حاامب يناااد فااي برنامجا بنقامااة دولااة فلسااطينية ومسااتعد للعماال علااى تطبيااق
يل سو حمب "ميرت " الصطير.
اآلن ،وصاالنا إلااى وض ا مختل ا  ،إي أصاابح ماان المسااتحيل في ا أكلاار ماان أ وق ا

سااابق أن ياالد

اس ااتمرار االلتا امام باتف ااا أوس االو إل ااى التوص اال إل ااى دول ااة فلس ااطينية ،فاألوض اااع تجاومتا ا  ،وأص اابح
السلطة أكلر اعتمادية على االحتال  ،ونشن

أوضاع سياسية واقتصادية ومصاالح فلساطينية أوجاد

همهااا األساسااي بقاااء الساالطة كمااا هااي ،ألن هاايه الساالطة مادتهاام لااروة ونفااويا بصااورة ال
أفارادا وشا ار ح ّ
تحااد مللهااا فااي بلاادان يا ساايادة .فكاال يل ا يكاار الساالطة القا مااة ،ويفقاادها أركااان الحكاام الرشاايد
(المحاسبة والفصل والمشاركة وسيادة القاانون وانتشاار الفسااد  ...إلا ) ،إي أصابح
منفصلة عن الواق  ،وهيا يضع

مصداقيتها وما تبقى لها من شرعية.

ما سبق يعني أن إس ار يل أخي

تقريبا كل ما تريده في بداية المفاوضا

تنخاايه فااي نهايتهااا ،األماار الااي أضااع

القياادة (السالطة)

الي كان من المفتارض أن

المفاااوض الفلسااطيني ،وجعاال المفاوضااا

تاادور فااي حلقااة

مفرغ ااة ،بينم ااا اس ااتخدمتها إسا ا ار يل للتططي ااة عل ااى تطبي ااق مخططاته ااا وسياس اااتها الت ااي تجع اال الح اال
اإلس ار يلي بصيط المتعددة هو الحل الوحيد المطرو والممكن عمليا.
حتااى لااو كااان نااص "اتفااا أوساالو" جياادا ويجسااد الحقااو الفلسااطينية لكان ا

إس ا ار يل سااتحاو ألناااء

التطبيااق أن تفرغ ا ماان مضاامون  ،مسااتطلة االخااتال الفاااد فااي م اوامين القااو لصااالحها ،واسااتفرادها
بالفلسطينيين بعيدا عن عمقها العربي واإلسالمي واإلنساني الدولي وعن القانون الدولي وق ار ار األمم
المتحدة التي تجسد الحد األدنى من حقوقهم.
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عواقب وقف التنسيق لامني
اإلجابا اة عا ان سا الا الورقا اة (ه اال يمك اان وقا ا
المستبعد اإلقدام على تعليق أو وق

التنس اايق األمن ااي) م اان الناحي ااة العمليا اة  :ال :ألنا ا م اان

التنسيق األمني وتنفيي بقية الق ار ار الفلسطينية ،ويرج يل إلى

أسباب عدة ،أهمها:
أوًال .اتُخي قرار وق
طويلة وتصاعد

التنسيق األمني في سيا االساتجابة لضاطو سياساية وشاعبية ،ابتادأ
عندما توقف

مناي فتارة

تماما الجهود الرامية إلحياء المسيرة السياسية ،فبعد فشل مبادرة جون

كياار فااي أوا اال العااام  3014لاام نشااهد جاوال

تفاوضااية ،لدرجاة إعااالن إدارة أوبامااا أنهااا لاان تسااتنن

جهودها حتى رحيلها بعد عام ،وأن كل ما يمكن أن تقوم ب هو تشجي األطراف على التهد ة ،والحد
من التوتر ،وعدم دف األمور إلى المواجهة الشاملة ،واتخاي خطوا

لتحسين شرو الحياة وبناء اللقة

ومن انهيار السلطة.
أن التهدياد باالق ار ار يساتخدم مان أجال الضاط لتحساين شارو المفاوضاا
كماا ّ

لام فاي سايا تحساان

شرو بقاء وعمل السلطة ،ولم تُطر نتيجة قناعاة بضارورة إغاال بااب عملياة التساوية نها ياا ،بادليل

أن الاار ي

ار مطالب ا باساات ناف المفاوضااا  ،فقااد أيااد المبااادرة الفرنسااية ،وساااهم فااي طاار
يكاارر م ار ا

مشروع قرار عربي يهدف إلى إحياء ما سمي
مشاري ق ار ار أخر على مجل

"عملية سالم" ،إضافة إلى وجود مباد ار عربية لطار

األمن ،وان اختلف

قليال عن بعض األس

التي حكم

المباد ار

الساابقة إال أنهاا لام تخار كلياا وجوهرياا عنهاا ،ما أن التهدياد اللفظااي المتكارر باتخااي إجاراءا
يحصل كيا وكيا ،وعدم تنفييها رغم عدم حصول ينتي بنتا

إيا لاام

أسوأ من عدم التهديد على اإلطال .

إ ّن ما يميم سياسة السلطة في هيه المرحلة أكلر من أ شايء آخار أولوياة البقااء ،وهايا يتنااقض ما

اإلقدام على أ شيء يهدد السلطة ،ملل تطيير العالقة جوهريا م االحتال  ،فالهدف األبرم من كال
يل ا هااو تمكااين الساالطة ماان البقاااء ،ودلياال يل ا المعااار التااي تخاااض ضااد الخصااوم السياساايين ماان

داخاال "فااتح" وخارجهااا ،والمساااعي الرامي اة لترتيااب البي ا

الااداخلي فااي فااتح والساالطة والمنظم اة ،وعاادم

جراء الخالفا  ،واالستعداد لمعركة الخالفة التي بدأ
النجا فيها حتى اآلن ّ
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ويمكن أن تشتد في أ

وق ا

ار لتقاادم الاار ي
نظا ا

فااي الساان واحباط ا وعاادم قدرت ا علااى تنجياال ماالتمر "فااتح" وعقااد المجل ا

الوطني إلى األبد.
حت ااى ل ااو نّف ااي

الس االطة ق ارراته ااا ،فه اايا س ااتكون لا ا نت ااا

وخيم ااة ،ال س اايما إن الب ااديل غي اار ج اااهم،

واالنقسام مستمر ،واللقة بين الشعب والقيادة مفقودة ،بينما المنظمة في أسوأ أحوالها.
ثانيًًًا .إن مساايرة أوساالو المسااتمرة من ااي أكلاار ماان  33عام اا أد
ً

اقتص اااد اجتم اااعي لق ااافي ملسس اااتي حي اااتي ،وأوج ااد
ومسااتعدة للاادفاع عنه اا ،وهاايه الف ااا

ليس ا

وترتّا اب عليهااا واق ا جديااد ،سياس ااي

أفا ارادا وشا ا ار ح واس ااعة نس اابيا مس ااتفيدة منها اا

موجااودة فااي داخاال ملسسااا

الساالطة فق ا  ،وانمااا منتش ارة

داخل السلطة وخارجها ،بما في يل القطاع الخاص وما يسمى المجتم المدني.
ثال ًثًا .إن عاادم بناااء البااديل وعاادم االسااتعداد الجااد لا بااالرغم ماان وضااو فشاال المسااار السياسااي منااي
سنوا

طويلة يخدم استمرار األمر الواقا ما بلسا  .فاالخوف مان المجهاو اآلتاي فاي ظال ماا يجار

في المنطقة العربية ومن االنمال إلاى حالاة مان الفوضاى والفلتاان األمناي ،ومان قياام قاو ظالمياة أو
غيرها بملء الفراغ الناجم عان فشال العملياة السياساية مان دون حلاو مساار سياساي باديل منهاا ،ومان
تعددياة الساالطا

واإلسااتراتيجيا

وم اركام القارار والتااداخل اإلسا ار يلي والعرباي واإلقليمااي والاادولي؛ كلا

ار كااان مفع اوال ،وهاايا ساايلد إلااى انتشااار
يساااعد علااى اسااتمرار الواق ا الحااالي إلااى أن يقضااي ه أما ا
أفكار من نوع تحسين األمر الواق  ،وتقليل أضراره وخسا ره دون ربط بنفق أوس وهدف أكبر ما دام
البديل من غير واضح وال ناض  ،وقد يكون مخيفا.
يعمم مما سابق أن أحاوا المنظماة التاي يمكان أن تحال محال السالطة إيا انهاار أو ُحلا
وال تختل

عن السلطة إن لم تكن أسوأ ،فقد تآكل

تاانجح المحاولاة لعقااد المجلا

شرعيتها ،وغاب

ساي ة جادا

ملسسااتها ،وتالشاى دورهاا ،ولام

الااوطني ،ولاام تاانجح حتااى اآلن المساااعي لعقااده ،م ا أن عقااده ال يعنااي

بالضرورة إحياء المنظمة ،بل قد يعني إيا لم يعقد بعد التحضي ار الضرورية د المسمار األخير في
نعشها.
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الاوطني فااي سايا اإلجابااة عان سالا  :لماايا نريااد عقاده ولتحقيااق أياة أهااداف،

المطلاوب عقاد المجلا

واال سيصبح عقده هندساة لملسساا
بنا ها على أسا

المنظماة علاى مقاا

القواسم المشتركة ،أ على مقا

شاخص أو فيصال ،بينماا الضارور إعاادة

الشعب الفلسطيني ومصالح وحقوق الوطنية.

ابعًًا .إ ّن اسااتمرار االنقسااام السياسااي والجط ارفااي وتعمق ا أفقي اا وعمودي اا ،وفشاال كاال الجهااود و"اتفااا
رً

دور في منا تطبياق قا ار ار القياادة المتعلقاة بتطييار العالقاة ما
القاهرة" والمالحق المنبلقة عن ؛ يلعب ا
االحتال  ،ألن الر ي

و"فتح" يخشون من أن تستفيد "حماا " الطامحاة للحلاو محال "فاتح" فاي قياادة

الساالطة والمنظمااة ماان تطبيااق هاايه الق ا ار ار  ،ألن تطبيقهااا اعت اراف صااار بفشاال المسااار المعتمااد ماان
دون وضو ممالل بخصوص اعتماد مسار جديد مختل
عباا

كليا ،ما يلد إلى المميد مان ضاع

قياادة

و"فااتح" ،والااى نشااوء فاراغ يمكاان أن تمااأله "حمااا " وغيرهااا ماان الفصااا ل "اإلسااالمية" ،بمااا فيهااا

"داع " أو نسخة عنها.
إن األطا اراف وال اادو الت ااي أوج ااد
خامسًًًاّ .
ً
السا اانوا

أو دعما ا

الس االطة ومكنتها اا م اان االس ااتمرار طا اوا ه اايه

ال ت ا ا ام ملتمم ا اة باسا ااتمرارها ودعمها ااا ،ألن انهيا ااار السا االطة قا ااد يا االد إلا ااى إحيا اااء القضا ااية

الفلساطينية وتقادمها علااى حسااب القضاايا المتصاادرة حالياا ،وساايلد إلاى تقاديم خيااا ار وبادا ل أخاار
غير مرغوبة ،وهيا يضر بنطراف عربية واقليمية ودولية ،ليل حتى لو انهار السلطة يمكن – على
األرجح – أن يجر العمل على بنا ها مجددا ،أو بناء سلطة جديدة تكون مطواعة أكلار وعلاى مقاا
الحكم الياتي المحدود الي يجسد السق

األعلى لما تريده إس ار يل.

بقاء السلطة جيد بالنسبة إلسرائيل
إس ار يل حتى اآلن ،وكما جاء فاي النقاشاا

الادا رة فاي اجتماعاا

حكومتهاا األخيارة ،ال تا ام تار أن

بقاااء الساالطة جيااد ،أو أقاال سااوءا ،إلس ا ار يل ماان انهيارهااا .وأعتقااد أن هاايا التقاادير سيسااتمر مااا دام ا
السلطة لم تلاق بلقلهاا فاي مواجهاة إسا ار يل ،مان خاال دعام وتطاوير االنتفاضاة ،وم األجهامة األمنياة
بفعالياته ا ااا أو بعض ا ااها ،مل ا اال ال ا اادفاع ع ا اان الما ا اواطنين عن ا اادما يتعرض ا ااون العت ا ااداءا
24

المس ا ااتوطنيين

المستعمرين المسلحين ،وتبني المقاطعة إلس ار يل ولي

للمستوطنا

فق  ،ألن إسا ار يل هاي المحتلاة،

وهي التي تبني المستوطنا  ،وعادم االقتصاار علاى تنييادها لفظياا ،أو األصاح ،تنيياد بعاض مجااال
عملها ،ملل مقاطعة منتجاا
ولااي

المساتوطنا

دون باي المطلاوب حتاى فاي هايا الميادان ،وتقاديم دعااو

فقا شااكاو إلااى محكماة الجنايااا  ،والتعاماال ما هاايا الملا

وكاال مااا يتعلااق بمالحقاة إسا ار يل

قانونيا وسياسيا بصورة مختلفاة ،ألن التعامال معهاا بشاكل تكتيكاي وكتهدياد وتلاويح مان أجال اسات ناف
المفاوضا

شيء ،والتعامل معها كندوا

في إستراتيجية جديدة شيء مختل

جدا.

يد ما سبق على أن العوامل التي تدف لبقاء السالطة قوياة ،بماا فيهاا اساتمرار التنسايق األمناي ،أقاو
حتى اآلن مان عوامال انهيارهاا أو حلهاا ،ولكان فقادان األمال بالمساار السياساي وباسات ناف أو بانطال
مسااار سياسااي جديااد ،واتجاااه إس ا ار يل إلااى المميااد ماان التعن ا

والتطاارف ،وتكلي ا

العدوانيا ااة واالسا ااتيطانية والعنص ا ارية ،وميا ااادة احتماليا ااة اتخايها ااا إلج ا اراءا

تطبيااق مخططاتهااا

كبي ا ارة ،ملا اال ضا اام "كتا اال

اسااتيطانية" أو مناااطق ( ) ،وتطيياار جااوهر لألماار الواقا فااي القااد  ،وخاصااة المسااجد األقصااى ،أو
تنفيااي مجااامر ضااد الفلسااطينيين ،إضااافة إلااى احتماليااة اسااتمرار وتصاااعد الموجااة االنتفاضااية والضااط
السياساي والشاعبي وانخا ار مت امياد ألفاراد مان األجهامة األمنياة فااي عملياا
عمليا

المقاومااة ،وتنفياي عمليااة أو

استشهادية توق خسا ر إس ار يلية كبيرة؛ كل يل سيجعل من الصعب علاى السالطة واسا ار يل

احتاواء الوضا  ،وقااد ياادف الطارفين إلااى مواجهااة لااي

بالضاارورة ماان اختيارهمااا ،مااا ياالد إلااى تعليااق

التنسايق األمناي أو تخفيفا إلااى حاد كبيار ،األماار الاي سايفتح الباااب لتصااعد المواجهاة الفلسااطينية –
اإلس ار يلية أكلر ،وسيميد من احتماال
إيا أقاادم

انهيار السلطة أو حلها.

القيااادة الفلسااطينيية علااى تطبيااق الق ا ار ار التااي أصاادرها المجل ا

الماضي وأكد

المركاام فااي شااهر آيار

عليها اللجناة التنفييياة فاي ال اربا مان شاهر تشارين اللااني ،وأعلان صاا ب عريقاا

العمل جار لتنفييها ،فمايا سيكون الرد اإلس ار يلي
قبل أن نتعرض للرد اإلس ار يل ،ال بد أن ننع

الياكرة باستعراض هيه الق ار ار :
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أن

" تحميل سلطة االحتال (إس ار يل) مسلولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلساطين
المحتلة كسلطة احتال وفقا للقانون الدولي.
 وق ا

التنساايق األمن اي بنشااكال كافااة م ا ساالطة االحااتال اإلس ا ار يلي فااي ضااوء عاادم التمامهااا

باالتفاقيا

الموقعة بين الجانبين.
األماان يجااب أن يضاامن تجديااد االلت امام بق ا ار ار

 التنكيااد علااى أن أ ق ارار جديااد فااي مجل ا

الشاارعية الدوليااة الخاصااة بالقضااية الفلسااطينية والص اراع الفلسااطيني اإلس ا ار يلي ،وبمااا يضاامن
تحديد سق

ممني إلنهاء االحتال .

 رفض فكرة الدولة اليهودية والدولة يا

الحدود الملقتة ،وأ صيغ مان شاننها إبقااء أ وجاود

عسكر أو استيطاني إس ار يلي على أ جمء من أراضي دولة فلسطين.
 تقوم اللجنة التنفييية بمتابعة عمل اللجنة الوطنية العليا للمتابعة م المحكمة الجنا ية الدولياة
ماان أجاال مالحقااة ج ا ار م الحاارب اإلس ا ار يلية ومحاساابة المساالولين عنهااا ،وخاصااة فيمااا يتعلااق
بجريمة االستيطان ،وج ار م الحرب المرتكبة خال العدوان على قطاع غمة.
 االستمرار في حملة مقاطعة المنتجا
م ااا س اابق يعن ااي أن القي ااادة الفلس ااطينية إيا نف ااي

اإلس ار يلية كشكل من أشكا المقاومة الشعبية".
طير القواع ااد الت ااي حكما ا
م ااا قررتا ا س ااتت ّ

العالق ااا

الفلسطينية  -اإلس ار يلية ،وايا لم يلد يل إلى تحر دولي عاجل بفرض الوصاية أو الحماياة الدولياة
على األراضي المحتلة ،وهيا أمر مستبعد ضمن المعطيا
بحل السلطة إيا لم تحل نفسها بنفسها كما هدد الر ي

الراهنة إلاى حاد بعياد ،فانن إسا ار يل ساتقوم

سابقا أكلر من مارة ،ولكان هايا ال يعناي نهاياة

المطاااف ،فنس ا ار يل تريااد ساالطة مساالولة عاان الفلسااطينيين ،مااا يعنااي أنهااا سااتفكر فااي إعااادة تشااكيل
السلطة أو بناء سلطة أو سلطا

جديدة تتناف

فيما بينها وتسعى كل منها لكسب ود إس ار يل.
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ُ
السيناريوهات املحتملة
في حال إقدام القيادة على تنفيذ قرارات املجلس املركزي ،ومن ضمنها وقف التنسيق لامني
السيناريو األ ول :فك السلطة واعادة تركيبها
تسعى إس ار يل ضمن هيا السيناريو إلاى فا السالطة وتركيبهاا ،بحيا
استعدادا للتعاي

تتباوأ القياادة فيهاا عناصار أكلار

م الواق الي تفرض إس ار يل ،والي عنوان األبرم إدارة الصاراع ولاي

حلا  ،وأن

أقصااى مااا يمكاان أن يحصاال علي ا الفلسااطينون هااو حكاام ياتااي محاادود ،وأن هاايا هااو الحاال النهااا ي،
فضااال عاان أن مساانلة تساامية الكيااان الااي سااينجم عاان هاايا الحاال ليس ا

محسااومة ،ولكاان يمكاان فااي

النهاي اة أن توافااق إس ا ار يل علااى تسااميت با ا "الدول اة الفلسااطينية" ،ولكن ا ساايقام علااى جاامء ماان الضاافة
الطربية وجمء من القد
المتكااررة ب انن الق اوا

الشرقية ،وستكون السايادة فاي ياد إسا ار يل كماا يظهار مان تصاريحا

نتنيااهو

اإلس ا ار يلية ماان حقهااا أن تبقااي علااى تواجاادها فااي مناااطق حيوي اة داخاال الدول اة

ار عليهااا .وايا
الفلسااطينية ،وتحااتفظ بحااق التاادخل فيهااا إيا شااعر أو قا ّادر ب انن هنااا مااا يشااكل خطا ا

حصاال هاايا فاانن هاايه الدول اة لاان تحماال ماان مقومااا

الاادو سااو االساام ،ألن الساايادة هااي العنصاار

الحاسم التي يعطي المعنى للعناصر األخر التي تشكل الدو .
مااا يجعاال إس ا ار يل مضااطرة للموافق اة علااى تساامية الكيااان بالدول اة أن عاادم حصااو يل ا لاان يجعاال أ
عناصر فلسطينية تتمت بن دعم حقيقي تقبل أن تقود الحكم الياتي مللما تريده إس ار يل ،إضاافة إلاى
خشااية إس ا ار يل ماان أن بقاءهااا الدول اة الوحياادة دون أ حاال يساامح بنقام اة دول اة ساايجعل الدول اة لنا ي اة
القومي اة ،إال إيا وجااد

طريق اة لطاارد أعااداد كبياارة ماان الفلسااطينيين ،أو ساايطر عليهااا أنااا

ينخاايون

بوجه اة النظاار التااي يطرحهااا بعااض العناصاار اليمينيااة والتااي تطالااب بحاال القضااية الفلسااطينية علااى
حساب األردن ،وبضم الضفة الطربية إلاى إسا ار يل ،وعناصار أخار تطالاب بعادم إعطااء الفلساطينيين
حقوق اا متساااوية م ا اليهااود بعااد ضاام الضاافة ،وهاايا يعنااي إقام اة دول اة تميياام عنصاار سيسااهل علااى
الفلسطينيين الكفا ضدها.
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هنا عناصر أوس نفويا تطالب بضم الكتل االستيطانية الكبيارة فاي المرحلاة األولاى ،وضام المنطقاة
المص اانفة ( ) ف ااي مرحلا اة لانيا اة ،وتش ااجي إقاما اة دولا اة فلس ااطينية مركمه ااا غ اامة يا ارتب ما ا المع ااام
المنفصلة عن بعضها البعض في الضفة.
إن ملل هيا الحل فكر بتنفييه أر يل شارون الي كان

خطوت بف االرتبا عن قطااع غامة سايتبعها

خطوة تطبيق خطة االنطواء في الضافة ،ولكان المارض قطا الطرياق عليهاا ،فهاو كاان صااحب نظارة
إستراتيجية إلدراك أن من دون حل ماا تطبقا إسا ار يل ،ولاو مان جاناب واحاد ،س ُايفرض عليهاا حال ال
يناساابها ،بتاادخل دولااي أو ماان دون تاادخل ،يتملاال بالدول اة لنا ي اة القومي اة التااي تقااود إلااى دول اة تميياام
عنصر  ،وهي ليس

حال ،بل كابو

بنظر اإلستراتيجيين اإلس ار يليين.

إن رفض إس ار يل إلقامة دولة فلسطينية يعود في أحد أسباب إلى اقتناع اتجاها

مركمية في إسا ار يل

ب انن هنااا فرص اة إلقام اة دول اة إس ا ار يل علااى كاال فلسااطين ،أو علااى معظاام مساااحة فلسااطين تطبيق اا
للشااعار القااديم الجديااد الااي رفعت ا الحركااة الصااهيونية منااي باادء تطبيااق مشااروعها االسااتعمار "أكباار
مساحة ممكنة من األرض وأقل عدد ممكن من السكان".
مان هناا ،علااى الاداعين إلااى إقاماة دولاة واحادة التاارو قلايال ،ألن ت ارجا إمكانياة إقاماة دولاة فلسااطينية
إلااى حااد التالشااي ال يفااتح الطريااق إلقاماة الدولاة الواحاادة ،وانمااا إلقاماة "إسا ار يل الكباار " التااي سااتلد
إلى طرد أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين أصحاب البالد األصليين.
وضاامن هاايا الساايناريو قااد تفضاال إس ا ار يل أن يحاال محاال الساالطة ساالطا

محلي اة ت اتحكم فيهااا جميع اا

سلطة االحتال  ،وتطي تنافسها وصراعها م بعضها البعض.
ار واساتجابة لماا أوجدتا السياساا
إن ملل هايا السايناريو محتمال ،وال أقاو مرجحاا ،ألنا يملال اساتمر ا
والمخططااا

ايكر أن إس ا ار يل لاان تُقاادم
اإلس ا ار يلية ماان حقااا ق علااى األرض .وتتعاامم احتماليت ا ماان تا ّ

على حل السلطة أو أن تقوم السلطة بحل نفسها بنفسها أو انهيارهاا حتاى عنادما حادل
شااهدنا فيهااا مواجهااة مساالحة فااي االنتفاضااة اللانيااة ،حي ا
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تاام فيهااا تاادمير ملسسااا

ام ومالم
ه ّا

الساالطة واألجهاامة

األمنية وقتل الم ا

من أفرادها واعتقا اآلالف ،ولكن إس ار يل أبق

إلى سلطة أخر  ،ولقد كان لها ما أراد
فالسلطة التي قام

على السالطة علاى أمال تحويلهاا

إلى حد معقو .

بعد رحيل ياسر عرفا

مختلفة عن السلطة التي كان

في عهده ،وأبرم ما يميم

بين السلطتين أن عدم إقدام إس ار يل على الوفاء بالتماماتها أد إلى تجاوم السالطة لابعض التماماتهاا،
حيا ا

ت ارجا ا التنس اايق األمنا اي إل ااى أض ااع

مس ااتو  ،ودع اام ياس اار عرف ااا

اس ااتخدام المقاوما اة ض ااد

االحتال لتحسين شرو المفاوضا  ،فكاان التنسايق األمناي فاي عهاد ياسار عرفاا
سياسية وان كان

مختّلة ومرفوضة ،أما التنسيق األمني في عهد محمود عبا

جامءا مان عملياة

فكان عربون صاداقة

يقدم مسبقا على أمل أن يساهم في إطال العملية السياسية وانجام الدولة الفلسطينية ،وانتهى إلى أن
يكون سقف بقاء السلطة.
ضمن هذا السيناريو يمكن أن تتفرع عدة سيناريوهات ،مثل:
قليل.
أ .إقامة دولة ذات حدود مؤقتة تكرس الوضع القائم أو أكثر ً
ب .إقامة دولة في غزة ،سواء بنن تكون غمة مركم الدولة الفلسطينية وتتب إليهاا المعاام اآلهلاة
بالسااكان فااي الضاافة الطربيااة ،أو دولااة فلسااطينية أو كيااان سياسااي فااي غامة ماان دون اربا ما
الض اافة .ويكب اار ه اايا االحتم ااا إيا اس ااتمر االنقس ااام وتعم ااق ،وايا نجحا ا

المفاوض ااا

غي اار

المباش ارة التااي جاار وماان الممكاان أن تجاار بااين الساالطة القا مااة فااي غ امة واس ا ار يل ،ضاامن
معادلة "هدوء مقابل هدوء.
ت .التوصل إلًى حًل بماًاركة إقليميًة ،وبالايا

عربياة ،مماا قاد يعياد الخياار األردناي ،أو شاكل

من أشكا العالقة الفلسطينية األردنية (فدرالية ،أو كنفدرالية).

السيناريو الثاني :انهيار السلطة
يقوم هيا السيناريو على أن وق
على ما هو علي  ،حي

التنسيق األمني وغياره مان قا ار ار السالطة أو حتاى اساتمرار الوضا

نشهد تآكل في األرض والحقو والملسسا
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والشرعية ،وقد يلد إلى انهيار

السلطة وعودة األمور إلاى ماا كانا
األمني وتعددية السلطا

عليا قبال تنساي

السالطة ،وهايا قاد يالد إلاى الفوضاى والفلتاان

ومصادر القرار الفلسطيني أكلر مما هو قا م اآلن.

وهيا السيناريو مستبعد ألن يعني فتح أبواب المواجهة على مصااريعها ،وألن إسا ار يل تفضال اساتمرار
السا االطة ،ألن أ با ااديل عنها ااا سا اايكون علا ااى األرجا ااح سا ااي ا إلس ا ا ار يل .كما ااا أنها ااا ال تري ااد أن تتحما اال
المسلولية الكاملة عان احتاللهاا ،ويلا ألن المجتما الادولي والادو المانحاة ساتوق

تمويال االحاتال

عن طريق تمويل السلطة ،ما سيلقي بكل األعبااء ،خصوصاا المالياة علاى االحاتال  ،وعنادها ساتكون
إس ار يل أماام اتخااي قارار مصاير  :إماا ضام الضافة أو معظمهاا أو أقساام واساعة منهاا ،واماا إحيااء ماا
سمي

"عملية السالم".

السيناريو الثالث :حل السلطة
يتجسد هيا السيناريو إيا وجد

القياادة الفلساطينية أن أفضال طريقاة لتجسايد القارار الادولي بااالعتراف

بالدولة الفلسطينية حال السالطة التاي يجعال بقاءهاا ضامن التماماتهاا يريعاة إلسا ار يل والمجتما الادولي
بننهااا يمكاان أن تتحااو إلااى دولااة عاان طريااق المفاوضااا

المباش ارة م ا إس ا ار يل .وايا وجااد

أن ماان

مصالحتها ومان مصالحة إحيااء الجهااود إلقاماة الدولاة الفلساطينية تحوياال التهدياد اللفظاي بحال الساالطة
إلى خيار يمكن األخي ب .
يختلا ا

ح اال الس االطة ع اان انهي ااار الس االطة ،ألن االنهي ااار ال يمك اان أن يس ااتخدم سياس اايا ،ألن يح ااد

بصااورة تلقا يااة رغمااا عاان القيااادة ،أمااا الحاال فاايمكن أن ياالد قباال تنفياايه أو بعااد يل ا إلااى مفاوضااا
تنتهي بتسوية ،خصوصا إيا ترافق أيضا م التلوي بخياار الدولاة الواحادة ،ماا يليار حساساية إسا ار يل
التااي تخش اى ماان خطاار القنبلااة الديمطرافيااة الناااجم عاان فقاادانها لطابعهااا كدولااة "يهودي اة" ،إي ساايتحو
الفلسطينيون في الدولة الواحدة إلى أغلبية خال سنوا
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قليلة.

السيناريو الرابع :الدولة الفلسطينية
يتجسد هيا السيناريو من خال تطيير المقارباة الفلساطينية ،بحيا

يمكان الخارو مان المانم الاوةطني

الشااامل الااي يظهاار ماان خااال إخفااا الخيااا ار المعتماادة ،وتقااادم البنااى والقيااادة والملسسااة ،وانعاادام
إمكانية التطيير السياسي إيا استمر الوض على ما هو علي .
يتملل شر النجا لهيا السيناريو في طر أفق جديد علاى أساا

تطييار العالقاة ماا باين الفلساطينيين

واإلس ا ار يليين ماان عالقااة بااين شااركاء سااالم إلااى عالقااة بااين أعااداء (احااتال وشااعب واق ا تحت ا ) ،وأن
المرحلة التي يمار بهاا الشاعب الفلساطيني هاي مرحلاة تحارر وطناي ،وليسا
أسااا

مرحلاة إقاماة دولاة ،علاى

أن الدولااة الفلسااطينية ال يمكاان أن تقااوم ماان دون دحاار االحااتال  ،وماان أجاال دحااره ال بااد ماان

إعادة النظر في دور السلطة وشكلها ووظا فها والتماماتها ،وتحويلها إلى سلطة خدمية ،ونقال مهماتهاا
وصااالحيتها السياسااية للمنظمااة ،علااى أسااا
وملسسا

منظمة التحرير ،بحي

تضم مختل

العماال ماان أجاال إعااادة بناااء الحركااة الوطنيااة والتملياال
ألوان الطي

السياسي واالجتماعي باعتبارها الجبهاة

الوطنية العريضة التي تناضل من أجل االستقال والسيادة وبقية الحقو الوطنية الفلسطينية.
إن تحقيق ما سبق يتطلاب إعاادة االعتباار للرواياة وللحقاو التاريخياة ،واعاادة القضاية بوصافها قضاية
تحاارر وطنااي واسااتعادة حقااو  ،ولااي

خالف اا أو نماعاا علااى األرض ،أو حااو طبيع اة السااالم ،أو بااين

االعتادا والتطارف ،وعادم إضااعة ماا تحقاق أو يمكان تحقيقا  ،أو التعامال ما الممكان باعتبااره نهاياة
المطاف.
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التوصيات
تطيير جوهريا ،على أسا
ا
أوًال .ضرورة تطيير قواعد اللعبة السياسية المعتمدة مني "اتفا أوسلو"
رلي اة جدياادة تحاادد أياان نق ا

اآلن ،والااى أياان نريااد الوصااو  ،وكي ا

العالقة م إس ار يل عالقة م عدو ولي

بلورة

نحقااق مااا نريااد ،وتسااتند إلااى أن

م شري سالم ،والى الرواية والحقو التاريخية ،وال تتخلى

عاان النضااا إلنجااام حاال تاااريخي ماان دون إسااقا الحلااو المرحليااة ،علااى أسااا

تحقيااق مااا يمكاان

تحقيق اة ف ااي ك اال مرحلا اة ،بم ااا ف ااي يلاا التمساا به اادف إقاما اة الدولا اة الفلس ااطينية ،ووضا ا إس ااتراتيجية
سياسااية ونضااالية متعااددة تسااتخدم األدوا

المتنوعااة الالمم اة .كمااا تركاام الرليااة الجياادة علااى تطيياار

موامين القو من خال جعل االحتال مكلفا إلس ار يل.
ثانيا .وض خطة تستهدف إنهاء "اتفاا أوسالو" واإلفا ار ام الضاارة لا ضامن عملياة تدريجياة تتناساب
ً

م بناء خيا ار بديلة ،وتبدأ بالتمسا بمبادأ التبادلياة والندياة التاي يمكان تحقيقهاا مان خاال الخطاوا
اآلتية:
 الباادء بتخفي ا

التعاااون األمن اي ،خصوص اا فااي مجااا تباااد المعلومااا  ،وص اوال إلااى تعليق ا

ووقفا كلياا ردا علااى تحاارر إسا ار يل ماان التماماتهااا .ويمكاان تطبيااق يلا ماان خااال ربا تنفيااي
االلتماما

الفلسطينية بتنفيي االلتماما

اإلس ار يلية ،فنيا تجااوم إسا ار يل التماماتهاا كماا تفعال

يتجاوم الفلسطينيون التماماتهم.
 حصاار العالقااا

األمنيااة فااي المسااتو السياسااي واخراجهااا ماان أيااد األجه امة األمنيااة ،وك ا ّ

ت اادخل هااايه األجها امة بالعما اال السياس ااي ،فها ااي أجها امة يج ااب أن تك ااون خاضا ااعة كليا اا للقياااادة
السياسية.
 إعااادة النظاار فااي موامنااة الساالطة الساانوية ،والعماال علااى تقلياال موامنااة األماان ،وتحوياال الماوارد
المقّلصااة إلااى بنااود أخاار  ،ملاال الصااحية والتعلاايم ،ودعاام الصااناعا
المواطنين والمناطق المعرضة لالعتداءا

اإلس ار يلية.
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الوطنيااة ،ودعاام صاامود

 حل جهام أمني أو أكلر ،ودم األجهمة المتبقية واعادة بنا ها على أس

مهنية وطنياة بعيادا

عن الحمبية.
األمنياة والمدنياة علاى أساا

 الفصل ما بين االلت امماا

أن تستمر ،وأن التعاون في مجا مكافحة مختل

أن تلبياة االحتياجاا

اإلنساانية يجاب

أنواع الج ار م واألوب ة واألماراض والكاوار

أمر ال غنى عن .
 إعطاااء تعليم ااا

لقا اوا

ألجه امة األم اان بالتص ااد أل اقتحامااا

االحااتال لمن اااطق الس االطة

المصنفة (أ).
 تشجي ودعم أهالي القر والمناطق التي تتعرض العتداءا

المستوطنين عبر تشكيل "لجان

حراسة" مهمتها الدفاع عن األهالي وممتلكاتهم وممروعاتهم.
 االستعداد لجمي االحتماال

وردة فعال سالطا

االحاتال  ،بماا فاي يلا تاوفير أساباب الحيااة

وفاارص عماال للعمااا الاايين يعملااون فااي إسا ار يل والمسااتوطنا  ،ما أن إسا ار يل بحاجااة إلاايهم
ويهمها استمرار السالطة ،ألن أساوأ ماا يمكان أن يحاد
ستدف لمن االحتال  ،وستك
من إس ار يل.

لهاا أن تعاود للسايطرة المباشارة ،ألنهاا

تحمال الادو المانحاة أعبااءه بادال
عن جني األربا من ج ّاراء ّ

 التركي اام عل ااى إدان ااة وع اام االس ااتعمار االس ااتيطاني سياس اايا وقانوني ااا ،بم ااا ف ااي يلا ا الس ااعي
إلصدار قرار من مجل

األمن يلكد على عدم قانونياة وشارعية كال اإلجاراءا

إضافة إلى المطالبة بتطبيق اتفاقية "جني

االساتيطانية،

الرابعة" على األراضي الفلسطينية المحتلة.

ثال ًثًًًا .تطيي اار طبيعا اة الس االطة وش ااكلها ووظا فه ااا والتماماته ااا ،لتك ااون  -عل ااى األق اال  -س االطة مج اااورة
للمقاومة والمقاطعة ،ومقاومة للتطبي  ،وتخدم البرناام الاوطني ،وتكاون أداة مان أدوا
يقتضي يل من نقل مهما

المنظماة ،وماا

السلطة وصالحياتها السياسية للمنظمة.

مقر ودوا ر وقيادا
ابعا .نقل معظم ّا
رً

المنظمة لخار الضفة الطربية ،خصوصا طااقم المفاوضاا ،

وبعد إتمام المصالحة وانهاء االنقسام يمكن أن تكون بعض المق ار والدوا ر في قطاع غمة.
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خامسا .فتح جمي الخيا ار والجما ماا بينهاا ،واالساتعداد لالنتقاا مان خياار إلاى آخار ،بماا فاي يلا
ً
االستعداد لخيار حل السلطة إيا لم يحقق خيار تطيير وظا

السلطة األهداف المرجوة من .

سادسًًًا .إعطاااء األولوي اة إلنهاااء االنقسااام واسااتعادة الوحاادة الوطني اة علااى أسااا
ً

أن الوحاادة ضاارورة

وطنية ال غنى عنها.

ًابعا .إعااادة بناااء ملسسااا
سً ً
على أسا

منظماة التحرياار علااى أسا

القواسم المشتركة ،لتضام مختلا

ألاوان الطيا

وطنياة وديمقراطياة توافقيااة وشاراكة حقيقيااة،
السياساي واالجتمااعي ،وتكاون قاوال وفعاال

المملل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في جمي أماكن تواجده.
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