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م�سارات العمل الوطني
ما بعد االنتخابات الإ�سرائيلية

مقدمة
يتن��اول هذا التقري��ر م�سارات العمل الوطن��ي الأكثر قدرة على الو�ص��ول �إلى نقطة تحول
�إ�ستراتيج��ي في الكف��اح الوطني التحرري لل�شعب الفل�سطيني ،ف��ي �ضوء تحديات ما بعد
الع��دوان الإ�سرائيلي على قطاع غزة ،وم�ستوى تقدم الم�ش��روع اال�ستعماري اال�ستيطاني
وتفجر العن�صري��ة �ضد ال�شع��ب الفل�سطيني ف��ي �أرا�ضي
االحتالل��ي في ال�ضف��ة الغربي��ة،
ّ
 ،48وال�سيناريوه��ات المحتمل��ة ما بعد االنتخابات الإ�سرائيلي��ة ،وانك�شاف التجمعات
الفل�سطينية في عدة بلدان على مخاطر وجودية في ظل المتغيرات الإقليمية.
ت��م �إعداد م�س��ودة التقرير في �ضوء مخرج��ات �سل�سلة من اللق��اءات والور�شات الحوارية
الت��ي ُن ّظم��ت في عدد من التجمع��ات الفل�سطينية في ال�ضفة الغربية وقط��اع غزة و�أرا�ضي
 48والأردن ولبن��ان وبريطانيا والواليات المتحدة ،حول المخاطر والتحديات والفر�ص
الت��ي يواجهها ال�شعب الفل�سطين��ي وق�ضيته الوطنية ،على الم�ست��وى الوطني العام ،وعلى
م�ستوى كل من هذه التجمعات الفل�سطيني��ة ،بم�شاركة المئات من ال�شخ�صيات ال�سيا�سية
والأكاديمي��ة والن�سوي��ة وال�شبابية .كما تم �إع��داد الن�سخة النهائية م��ن التقرير باال�ستفادة
القيمة الت��ي طرحها �أع�ضاء منتدى التفكي��ر الإ�ستراتيجي
م��ن المالحظ��ات واالقتراحات ّ
الفل�سطين��ي ال��ذي �شكله مركز م�سارات ،خ�لال اجتماع خا�ص لمناق�ش��ة و�إغناء م�سودة
التقرير يوم  11ني�سان�/إبريل .2015
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من �ش�أن م�سارات العمل الوطني والمهمات العاجلة المقترحة في التقرير ،ب�صفتها محاور
مترابط��ة للخيار الفل�سطين��ي المف�ضل� ،أن ت�ش��كل خارطة طريق على الم��دى المتو�سط،
تنق��ل الفل�سطينيين من النقطة التي يقفون فيها اليوم �إل��ى نقطة التحول نحو بلورة م�شروع
وطن��ي قائم على ا�ستعادة �إطار ال�صراع التحرري �ض��د الم�شروع اال�ستعماري اال�ستيطاني
االحتالل��ي العن�صري ،ال �سيما ف��ي �ضوء و�صول �إطار التفاو�ض الثنائ��ي القائم على �أ�سا�س
«ح��ل الدولتين» �إلى طريق م�سدودة بفعل ال�سيا�س��ات الإ�سرائيلية .وهو ان�سداد ال ينتق�ص
من حق تقرير الم�صير ب�صفته حقا جمعيا لل�شعب الفل�سطيني �أينما وجد.
�إن تج��اوز ال�سيا�س��ة الإ�سرائيلي��ة للنقط��ة الت��ي كان يمكن عنده��ا تحقي��ق �سيناريو «حل
الدولتي��ن» ،من �ش�أنه تحفيز التفكير الإ�ستراتيجي الفل�سطين��ي على �إعادة تعريف م�ضمون
ح��ق تقرير الم�صير لل�شعب الفل�سطيني �أينم��ا وجد داخل وطنه وخارجه ،باعتباره الهدف
الإ�ستراتيج��ي الناظم للكفاح الفل�سطيني ،والتحول باتجاه تبني �إ�ستراتيجية للتحرر الوطني
عاب��رة لم��ا ي�سمى «الخ��ط الأخ�ضر» ،ته��دف �إلى هزيم��ة وتفكيك منظوم��ة الم�شروع
ال�صهيون��ي الكولونيال��ي اال�ستيطان��ي العن�صري ،و�إنهائ��ه بما ي�شتمل عليه م��ن امتيازات
للم�ستعمرين ،وع��ودة الالجئين �إلى الديار التي هجروا منها .وهو هدف
�سيا�سي��ة جماعية
ِ
يفتح الأفق �أمام الخيارات الإ�ستراتيجية الأخرى ،بما ي�شمل الدولة الواحدة.
ي�ستند التقرير �إلى تحليل ال�سياق العام الذي �أف�ضى �إلى و�صول الفل�سطينيين �إلى النقطة التي
يقف��ون فيها اليوم ،ويركز على �أهداف الخيار الإ�ستراتيجي المف�ضل فل�سطينيا على المدى
المتو�سط (ما بين � 7-5سنوات) لمواجهة تحديات المرحلة القادمة ،مع اقتراح الم�سارات
والمتطلب��ات الأكثر جدوى للو�ص��ول �إليها .ومن �ش�أن تبني رزم��ة مترابطة ومتداخلة من
ال�سيا�سات و�أ�ساليب العم��ل وو�سائل التنفيذ الخا�صة بكل من هذه الم�سارات �ضمن خطة
�إ�ستراتيجية متكاملة �أن يحقق ما ي�أتي:
�أوال� .أن يكف��ل تكام��ل وفعالية عملية �إعادة ت�شكيل التوج��ه الإ�ستراتيجي الفل�سطيني انطالقا من
خط��ة متكاملة ،تربط ما بي��ن المكت�سبات التي حققها ن�ضال ال�شع��ب الفل�سطيني و�أهدافه
الوطني��ة الإ�ستراتيجي��ة والأهداف الفرعية المتعلقة بكل من م�س��ارات العمل الوطني ،بما
ّ
يمك��ن من الو�صول �إلى النقطة التي يريد الفل�سطينيون الو�صول �إليها� .أي �أن هذه الخطة،
على الرغم من تداخل بع�ض �سيا�ساتها بين القديم والجديد بفعل ثقل ما ترتب على الم�سار
ال�ساب��ق� ،إال �أنها في المح�صلة تنتم��ي �إلى �إ�ستراتيجيات التغيير الت��ي تنطلق من االعتراف
بالأمر الواقع وقيوده الثقيلة باتجاه تغييره ،ولي�س الت�سليم به �أو التكيف مع نتائجه.
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ثاني��ا� .أن يبل��ور ردا فل�سطينيا عمليا قادرا عل��ى �صد و�إحباط ال�سيناريوه��ات المف�ضلة لإ�سرائيل،
و�أن يوج��ه لها ر�سال��ة وا�ضحة بخ�صو�ص الكلفة الباهظ��ة ال�ستمرارها في التنكر للحقوق
الفل�سطينية ،وع��زم الفل�سطينيين على التخلي النهائي عن �إطار التفاو�ض الثنائي ،وجديتهم
ف��ي �إعادة ت�شكيل التوج��ه الإ�ستراتيجي الفل�سطيني عمليا ولي�س لفظي��ا� ،إلى جانب �إعادة
بن��اء وتطوير الخطاب الفل�سطيني القائم على الجمع ما بي��ن الحزم في التم�سك بالحقوق
الفل�سطيني��ة والجانب الأخالقي في الكف��اح التحرري الفل�سطيني ،ف��ي مواجهة خطاب
«الدول��ة اليهودي��ة» واالنزياح نحو مزيد من التط��رف والعن�صرية في �أو�س��اط الر�أي العام
اليهودي في �إ�سرائيل.
ثالثا� .أن يعيد ت�شكيل الخطاب الفل�سطيني الموجه للأطراف الإقليمية والدولية بعيدا عن التهديد
اللفظي وباال�ستناد �إلى خطوات فعلية ،بما يو�ضح �أن الفل�سطينيين موحدون في ت�صميمهم
عل��ى تحقيق �أهدافه��م الإ�ستراتيجية ،ولن يقبلوا �أبدا ب�أي بدائ��ل تنتق�ص من حقوقهم ،وال
توج��د خيارات �أخرى بديلة لوجوب تحمل هذه الأطراف م�س�ؤولياتها في �إنهاء االحتالل
واال�ستيطان والعن�صرية وفق قواعد القانون الدولي.

رابع��ا� .أن ّ
يمك��ن الفل�سطينيين من �إعادة انتزاع زمام المبادرة ف��ي �سياق عملية تراكمية لتحويل
التحدي��ات �إلى فر�ص ،عبر التركيز على �إحداث تغيير في ميزان القوى يخدم تقدم الكفاح
الوطني التحرري لل�شعب الفل�سطيني.
ال يقت��رح التقري��ر عنا�ص��ر �إ�ستراتيجي��ة وطني��ة �شامل��ة على الم��دى البعيد ،لكن��ه يحلل
ال�سيناريوهات والتحديات التي يواجهها ال�شعب الفل�سطيني وق�ضيته الوطنية على المديين
الق�صي��ر والمتو�سط ،ويقترح م�سارات للعم��ل الوطني تبدو �أقرب لأجندة العمل الكفاحي
وال�سيا�س��ي اليوم��ي عل��ى الم�ستوى الداخل��ي ،وفي �إط��ار ال�صراع مع النظ��ام ال�صهيوني
اال�ستعم��اري اال�ستيطاني ،وكذلك على الم�ستوى الدولي ،مع اقتراح رزمة من المتطلبات
والمهمات العاجلة .وي�ؤمل �أن تحفّز هذه العملية على تطوير �إ�ستراتيجية فل�سطينية موحدة
و�شامل��ة لإنه��اء االحتالل واال�ستيطان والعن�صري��ة ،و�إن كان ما يت�ضمن��ه التقرير يمكن �أن
ي�شكل بحد ذاته جزءا من هذه الإ�ستراتيجية.
�إن الحاجة �إلى تبني وتنفيذ خطة وطنية لم�سارات متنا�سقة ومترابطة في �سياق �إعادة ت�شكيل
التوج��ه الإ�ستراتيجي لم تعد مو�ضع جدل فل�سطيني مع ات�ضاح االتجاهات الرئي�سية للر�ؤية
الإ�ستراتيجية التي يتبناها رئي�س الحكومة الإ�سرائيلية بنيامين نتنياهو ،منذ �إعالن ف�شل وزير
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الخارجي��ة الأميركي ج��ون كيري بالتو�صل �إلى اتفاق �شامل �أو اتف��اق �إطار �أو حتى اتفاق
ال�ستئناف المفاو�ضات ،وت�صعيد �سيا�سات العدوان في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،وتف�شي
التطرف والعن�صرية والفا�شية في �إ�سرائيل كما ظهر خالل االنتخابات الإ�سرائيلية.
لق��د �شكلت ه��ذه الر�ؤي��ة اال�ستراتيجي��ة لنتنياهو و�شركائ��ه البو�صلة الموجه��ة لرزمة من
ال�سيا�س��ات والإج��راءات الإ�سرائيلي��ة الت�صعيدية في ال�ضف��ة الغربية ،وبخا�ص��ة في مدينة
القد���س ،م��ا قبل العدوان على قط��اع غزة ،و�صوال �إل��ى الحالة االنتفا�ضي��ة التي ت�شهدها
القد�س ،والهبات ال�شعبية في عدة مناطق في ال�ضفة الغربية و�أرا�ضي  ،48وبخا�صة مع �إقرار
مجموع��ة من القوانين العن�صري��ة التي توجت ب�إعداد م�سودة لم��ا ي�سمى «قانون القومية»
المتوق��ع �إعادة طرحه على �أجن��دة الكني�ست والحكومة الإ�سرائيلي��ة الجديدة ،ف�ضال عن
�إعالن نتنياهو ال�سافر بينما كان في طريقه للفوز بوالية رابعة في رئا�سة الحكومة الإ�سرائيلية
عن موت ما ي�سمى «حل الدولتين».
كما جاء الت�صعيد الإ�سرائيلي في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،وتفجر العن�صرية �ضد فل�سطينيي
�أرا�ضي  ،48واالنزياح نحو مزيد من التطرف اليميني والأيديولوجي في �أو�ساط الجمهور
الإ�سرائيلي ،بالتزامن مع متغيرات و�صراعات �إقليمية دفعت االهتمام بالق�ضية الفل�سطينية �إلى
الوراء ،م��ع االن�شغال بالتطورات في م�صر منذ �سقوط حكم الإخوان الم�سلمين وانتخاب
عب��د الفتاح ال�سي�سي رئي�س ًا لم�صر التي يكن نظامها الجديد العداء لحركة حما�س بو�صفها
امت��دادا لجماعة الإخوان ،ومع �صع��ود «داع�ش» و�سيطرتها على مناطق وا�سعة في العراق
و�سوري��ا ،و�صوال �إلى ت�شكيل تحالف دولي لمواجهتها ،و�آخر لتنفيذ «عا�صفة الحزم» في
اليمن ،وفي وقت ت�ستمر في��ه حالة ال�صراع بين الثورات والم�ؤامرات في المنطقة العربية،
وت�ستح��وذ على جل االهتمام في الدول العربي��ة ،وكذلك العالم ،خ�صو�صا بالن�سبة للدول
التي ت�شهد �صراعات داخلية طغت فيها المذهبية والطائفية على �أي �شيء �آخر.
م��ع ذلك ،ف�إن التقرير ي�ستنتج من تحليل��ه لل�سياق الإ�سرائيلي� ،أن ت�صعيد �سيا�سات العدوان
واال�ستيط��ان والتهوي��د والعن�صري��ة لم يكن نتيجة له��ذه التطورات ،ب��ل ترجمة لمحاولة
توظيفها للتعجيل في تنفيذ خطة معدة �سلفا لتحقيق �أهداف بات يطلق عليها البع�ض «ر�ؤية
نتنياه��و» لإدارة ال�صراع مع الفل�سطينيي��ن �ضمن «�أفق �سيا�سي جدي��د» ،يقوم على �أ�سا�س
تحال��ف معل��ن �أو م�ضمر مع بع���ض دول الإقليم على قاعدة مواجهة خط��ر �إيران والقوى
الإرهابية والمتطرفة التي تت�ستر خلف الإ�سالم.
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وتقت�ض��ي م���آالت هذه الر�ؤية �إح��كام �سيطرة النظ��ام اال�ستعماري اال�ستيطان��ي العن�صري
على مجمل المنطق��ة الواقعة بين نهر الأردن والبحر المتو�سط ،وفق منظومات �سيطرة يتم
�إنتاجها ح�سب خ�صائ�ص كل من تجمعات الفل�سطينيين في هذه المنطقة ،بما فيها المناطق
الخا�ضع��ة لل�سلط��ة الفل�سطينية ،ما يعني �إعادة فر�ض ترتيب��ات جديدة لدور ووظائف هذه
ال�سلطة في �إطار حكم ذاتي مقل�ص.
كم��ا يرك��ز التقرير على الأه��داف الإ�سرائيلية من وراء الت�صعيد ف��ي ال�ضفة والعدوان على
قطاع غزة ،ويحاجج ب�أن تفادي العدوان على القطاع لم يكن �أمرا مرجحا ،و�إن كان لأداء
فل�سطين��ي موحد وفعال ومب��ادر �أن ي�ؤثر في م�سار العدوان ،وكذلك في نتائجه ،وتوظيف
ال�صم��ود والمقاومة لتوفير متطلبات تبني �إ�ستراتيجية وطني��ة �شاملة باال�ستناد �إلى م�سارات
للعم��ل الوطني ت�ساع��د الفل�سطينيين على ا�ستع��ادة زمام المبادرة لإحب��اط ال�سيناريوهات
المف�ضلة لإ�سرائيل ،وتعزيز متطلبات تنفيذ �أهداف الخيار الفل�سطيني المف�ضل في المرحلة
الراهن��ة ،في �ضوء �أربعة �سيناريوهات محتملة ،هي� )1 :إدارة ال�صراع )2 .فر�ض ت�سويات
منقو�صة )3 .ت�أزيم ال�صراع )4 .تفجر ال�صراع.
يقت��رح التقري��ر في �ض��وء ذلك خي��ارا فل�سطينيا مف�ضال عل��ى المدى المتو�س��ط ،يت�ضمن
م�س��ارات للعمل الوطني ورزمة من المتطلبات والمهمات العاجلة ،التي تحتاج �إلى �آليات
لل�ضغط والت�أثير باتجاه تبنيها وتنفيذها من قبل دوائر �صنع القرار الفل�سطيني.
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السياق اإلسرائيلي
من��ذ الع��ام  ،2009اعتم��دت حكوم��ة نتنياه��و �إ�ستراتيجي��ة �إدارة ال�ص��راع والبناء على
المتغي��رات التي تفر�ضها عل��ى الأر�ض لتعميق االحتالل واال�ستيط��ان والعن�صرية والق�ضاء
عل��ى �أية فر�صة لقيام دول��ة فل�سطينية م�ستقلة .ولهذا الغر���ض ،تعاملت مع التن�سيق الأمني
والتع��اون االقت�صادي مع ال�سلطة الفل�سطينية ،وحت��ى المفاو�ضات الثنائية ،كو�سائل تخدم
�إ�ستراتيجيته��ا في �إدارة ال�ص��راع ،بانتظار ا�ستكمال مقومات ح�س��م ال�صراع لفترة طويلة
قادمة ،عبر فر�ض ر�ؤيتها لت�سوية �سيا�سية ال تت�ضمن عن�صر االن�سحاب من مزيد من الأرا�ضي
الفل�سطينية.
ي��رى البع�ض �أن ه��ذه الإ�ستراتيجية الإ�سرائيلية ت���ؤدي عمليا �إلى تدمير خي��ار «الدولتين»
وا�ستبدال��ه بدولة واحدة بنظامين� ،أي نظ��ام تفرقة عن�صرية «�أبرتهايد»� ،أ�سو�أ مما كان عليه
الح��ال في جنوب �أفريقيا �إب��ان حقبة الف�صل العن�صري .لكنها ف��ي الواقع تنتج منظومات
قائم��ة عل��ى عالقات �سيط��رة ا�ستعمارية �أكثر تعقي��دا من ذلك ،م�صممة ل�ضم��ان ا�ستمرار
ال�سيط��رة والتحكم بالفل�سطينيي��ن ب�صفتهم «مجموعات �سكانية» تقي��م في نطاق «�أر�ض
�إ�سرائي��ل الكبرى» ،مع فر���ض نموذج �سيطرة وتحكم خا�ص بقطاع غ��زة� .إذ تتماثل في
هذا ال�سياق مثال� ،أهداف �سيا�سات التهجير الق�سري في النقب مع تلك المنفذة في القد�س
والأغ��وار وجنوب الخليل ،لكن و�سائل تنفيذها تتباين تبعا الختالف «مكانة» الفل�سطيني
«المقيم» هنا �أو هناك ،وفق ت�صنيفات تحددها منظومات ال�سيطرة اال�ستعمارية.
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مرتكزات ر�ؤية نتنياهو
لم يط��ر�أ تعديل على الأهداف الرئي�سية لهذه الإ�ستراتيجية ،ب��ل انتقل نتنياهو �إلى الك�شف
المعل��ن عن هذه الأه��داف ،وبخا�صة خالل فت��رة انتخابات الكني�س��ت ،في حين كانت
�سابقا م�ضمرة خلف الت�أييد الزائف لمقاربة «حل الدولتين» .وهو ما يعني �أن �أي ا�ستئناف
للمفاو�ض��ات الثنائية �سيكون هدفه من وجهة النظر الإ�سرائيلية اال�ستفادة من الو�ضع القائم
حالي��ا والبح��ث في و�سائ��ل �إدارة ال�صراع لفترة طويل��ة قادمة ولي�س حل��ه ،وقطع الطريق
على تطور م�سارات للعمل الكفاح��ي وال�سيا�سي الفل�سطيني تعتمد مقاربة تدويل ال�صراع
بمفهومها ال�شامل ،و�إعادة النظر في �شكل ال�سلطة ووظائفها بما يتالءم مع متطلبات تو�سيع
�أ�شكال المقاومة الوطنية والمقاطعة.
وعل��ى الرغ��م من �إدخال تعديالت عل��ى و�سائل تحقيق هذه الأهداف خ�لال فترة ما قبل
انتخاب��ات الكني�ست في �آذار الما�ضي� ،إال �أنه يمك��ن تلخي�ص مرتكزات ر�ؤية�/إ�ستراتيجية
نتنياهو والأهداف التي ت�سعى لتحقيق �أحدها فيما ي�أتي:

((�(1إدراج و�سائ��ل تنفي��ذ �أهداف ه��ذه الإ�ستراتيجية في �سي��اق ر�ؤية �أ�شمل للتع��اون الإقليمي
يق��وم على محددات لعقيدة �أمني��ة �إ�سرائيلية� ،ضمن ما يطلق علي��ه نتنياهو «الأفق
ال�سيا�س��ي الجديد» ،لي���س مع الفل�سطينيي��ن ،بل مع عدد من ال��دول العربية التي
ت�شت��رك مع �إ�سرائيل في م�شاعر القلق من ت�صاع��د دور �إيران والقوى «الإ�سالمية»
المتطرفة.
وق��د تحدث نتنياهو ب�شكل وا�ضح عن ه��ذه الر�ؤية بعد العدوان على قطاع غزة،
وم��ن ثم ب�شكل �سافر ع�شية انتخابات الكني�ست الأخي��رة ،غير �أنه �سبق �أن تطرق
�إليه��ا قبل الع��دوان ،بحيث يمك��ن اال�ستنتاج �إنها �إحدى �أه��م مقدمات العدوان
نف�س��ه ،كم��ا �سيو�ضح في �سياق ه��ذا التقري��ر� .إذ ا�ستعر�ض نتنياه��و في خطاب
�ألق��اه في � ،2014/6/9أي قبل � 3أيام م��ن حادثة اختفاء الم�ستوطنين الثالثة قرب
الخلي��ل ،ما ُو�صف ب�أنه «عقي��دة �أمنية» جديدة لمواجهة �أربع��ة تحديات رئي�سية
تتلخ�ص بما ي�أتي:
�أ .تح�صي��ن الحدود والدف��اع عنها عن طريق بن��اء �سياج �أمني عل��ى الحدود مع
الأردن ،مع وجود ع�سكري على نهر الأردن.
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ب	.ال�سيط��رة الأمني��ة على المنطق��ة الواقع��ة بي��ن الأردن والتجمع��ات ال�سكانية
الإ�سرائيلية� ،أي على المنطقة التي يفتر�ض �أن تقوم فيها الدولة الفل�سطينية.
ج	.التع��اون الإقليمي المحدود بي��ن �إ�سرائيل ودول عربي��ة «معتدلة» بهدف كبح
الإ�سالميين المت�شددين.
د .منع �إيران من التحول �إلى دولة على عتبة امتالك القدرة على �إنتاج �سالح نووي.
وه��و ما حدا ببع�ض المحللي��ن الإ�سرائيليين للقول �إن عقي��دة نتنياهو الجديدة
تت�ضم��ن بندا �أ�سا�سيا جديدا هو ال�سع��ي للتو�صل �إلى «حل م�ؤقت» لل�صراع مع
الفل�سطينيي��ن ،و�إن لم يقل ذلك �صراح��ة .و�سوف يتناول التقرير االحتماالت
الواردة ب�ش�أن «الحلول الم�ؤقتة» في الجزء الخا�ص بال�سيناريوهات المتوقعة.
(((2تكثيف وت�سريع العم��ل لإعادة �صياغة وظائف ال�سلطة الفل�سطينية على مقا�س الخطوات
الت��ي يمكن �أن تق��دم عليه��ا �إ�سرائي��ل م�ستقبال لفر���ض �سيناريوه��ات مف�ضلة لها،
وبخا�صة تل��ك التي تن�سجم مع المتداول حاليا بخ�صو�ص االنف�صال عن «ال�سكان»
الفل�سطينيين ،دون ان�سحابات فعلية ،حتى ولو ا�ضطرت  -في حالة تبني الفل�سطينيين
�إ�ستراتيجي��ة مجابهة ديبلوما�سية وميداني��ة  -لإعادة احتالل كامل المناطق الخا�ضعة
حالي��ا لوالية ال�سلطة الفل�سطينية �إداريا و�أمنيا في الفترة الأولى ،تمهيدا لإعادة فر�ض
ترتيبات جديدة لحكم ذاتي قائم على فك االرتباط مع ال�ش�ؤون المدنية للفل�سطينيين
في كامل المناطق الم�صنفة (�أ).
في هذا ال�سياق ،يمكن تف�سير �أحد �أهداف «بروفة» �إعادة احتالل بع�ض المناطق في
ال�ضفة الغربية لتنفيذ عمليات وا�سعة النطاق ،كما حدث في الخليل في �سياق العملية
التي تلت اختف��اء الم�ستوطنين الثالثة بتاريخ  ،2014/6/12والمناورات الع�سكرية
الحق��ا في ال�ضفة الغربية ،وبخا�صة منذ تول��ي رئي�س �أركان جي�ش االحتالل الجديد
غادي �إيزنكوت مهماته ،ما ي�ؤكد �أنه ال يمكن �إ�سقاط �سيناريو �إعادة احتالل المناطق
الخا�ضع��ة لل�سلطة في ظل تلويح نتنياهو بخطوات �أحادية لالنف�صال عن «ال�سكان»
الفل�سطينيين دون �أن ي�شمل ذلك ان�سحابات جديدة.
لك��ن الهدف هذه المرة �سيكون الذهاب �إل��ى �أبعد مما بلغه �أرئيل �شارون في عملية
«ال�سور الواقي» ،دون العودة �إلى الو�ضع الذي كان قائما قبل العام  ،1994بما يعنيه
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من �إعادة فر�ض ال�سيطرة الإ�سرائيلية ال�شاملة على الحياة المدنية للمجتمع الفل�سطيني
عب��ر ما ي�سمى «الإدارة المدنية» ،ب��ل التمهيد لمرحلة جديدة في ظل التفكير باليوم
التال��ي لما بعد الرئي�س محمود عبا�س ،قد يكون عنوانها �إعادة �إنتاج ترتيبات لحكم
ذات��ي قائم على ف��ك االرتباط مع ال�ش���ؤون المدنية للفل�سطينيين ف��ي كامل المناطق
الم�صنف��ة (�أ)� ،أو ربما ترتيبات لإدارة ذاتية خا�ص��ة بكل من هذه المناطق (�سلطات
محلية بدال من �سلطة مركزية) تكر�س مكانتها كمعازل غير متوا�صلة جغرافيا �أو حتى
من حيث نظمها الإدارية المحلية.
ف��ي كل الأح��وال� ،سوف تبقى ال�سيطرة الأمنية الكاملة ف��ي هذه المناطق بيد قوات
االحت�لال ،حتى ول��و �سمح ب�أ�شكال لتوفير الأمن الداخل��ي وفق �صيغ مماثلة لبع�ض
المهم��ات التي تق��وم بها ال�سلطة� ،أو حتى قريبة من «�شرط��ة البلديات» ما قبل العام
� .1994أما قطاع غزة ،ف�سيتم تحديد العالقة معه وفق معادلة عنوانها وقف �إطالق
نار طويل الأمد مقابل تخفيف الح�صار وتح�سين ظروف الحياة.
حت��ى ما قبل تعهد نتنياهو خالل حملته االنتخابية بمنع قيام دولة فل�سطينية خالل
فت��رة واليته الرابعة ،ظهرت م�ؤ�شرات وا�ضحة عل��ى ت�سريع الخطوات التنفيذية
للمخط��ط الإ�سرائيلي ،الذي لم يع��د يكتفي ب�إعادة تحديد وظائف �سلطة الحكم
الذاتي كوكيل �أمن��ي و�إداري واقت�صادي ل�سلطة االحتالل ذاتها ،كما كان الحال
منذ اجتياح مناطق ال�سلطة العام  ،2002بل تقلي�ص هذه الوظائف ب�شكل يتناق�ض
حتى م��ع الترتيب��ات وال�صالحيات المح��دودة والمقيدة �أ�ص�لا بموجب اتفاق
�أو�سلو ومالحقه.
وق��د �أك��دت و�سائل الإع�لام الإ�سرائيلية �أن نتنياه��و �أبل��غ الإدارة الأميركية ،خالل
لق��اء م��ع الجنرال الأميركي جون �أل��ن قبل يوم واحد من التو�ص��ل �إلى وقف �إطالق
الن��ار خالل الع��دوان على قطاع غزة ي��وم � ،2014/8/26أن العب��رة الأ�سا�سية التي
ا�ستخل�صته��ا �إ�سرائيل من الع��دوان هي «وجوب احتفاظها بمطل��ق الحرية لجي�شها
وقواتها داخل �أرا�ضي ال�ضفة الغربية قبل �أي �شيء» ،و�أن هذا اال�ستنتاج «ي�شمل حرية
الحرك��ة في كل �أنحاء ال�ضفة الغربية ،ولي�س فق��ط على امتداد الحدود مع الأردن»،
وه��و ما يعني �أن نتنياهو لم يعد يكتفي بتواجد ع�سكري لقوات االحتالل في منطقة
الأغوار فقط كما كان يطالب خالل المفاو�ضات برعاية كيري!
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((�(3إدم��اج قطاع غزة �ضمن الإ�ستراتيجية المطبقة في ال�ضف��ة الغربية ،في �ضوء الإخفاق
ف��ي تحقيق ع��دد من الأهداف الرئي�سي��ة للعدوان الأخير عل��ى قطاع غزة ،عبر
االنتق��ال م��ن الرف���ض القاطع لتحقي��ق الم�صالح��ة الفل�سطينية �إل��ى �إفراغها من
م�ضمونها من خالل محاولة تعمي��م نموذج ال�سلطة ذات ال�صالحيات المقل�صة
ف��ي ال�ضفة الغربية على قط��اع غزة ،بما ي�شمل تو�سيع التن�سي��ق الأمني والتعاون
االقت�ص��ادي� ،أمال ف��ي دفع ال�سلطة لتحقيق ما عج��زت �إ�سرائيل عن تحقيقه عبر
الح��رب؛ �أي الحف��اظ عل��ى هدوء طوي��ل الأمد عل��ى الحدود ،و�إنه��اء ظاهرة
الأنفاق ،ون��زع �سالح المقاومة �أو �ضبط ا�ستخدامه ،وف��ي الحد الأدنى توريط
ال�سلطة في احتراب داخلي.
هن��اك م�ؤ�شرات �أي�ضا على �أن �إ�سرائيل قد ت�ضغط في مرحلة ما باتجاه مقاربة جديدة
م�ستندة �إلى �شكلين :الأول« ،دولة م�ؤقتة» تدير المعازل في ال�ضفة الغربية ،و�أخرى
في قط��اع غزة .والثاني� ،صيغ��ة المركز والأطراف في قطاع غ��زة ،بحيث تتولى
ال�سلط��ة الفل�سطينية الإ�شراف على «الأطراف» ،عب��ر �إدارة المعابر والم�شاركة في
�آلي��ات الرقابة عل��ى عملية �إعادة الإعم��ار وال�ش�ؤون المدني��ة للمواطنين من خالل
الحكوم��ة ،في حين تتولى «حما�س» حفظ الأمن ف��ي «المركز»� ،أي داخل قطاع
غ��زة وعلى الحدود ،با�ستخدام نفوذها داخل الأجهزة الأمنية وب�إ�سناد من الأجنحة
الم�سلحة لعدد من الف�صائل �ضمن اتفاق «تهدئة» طويل الأمد.

�أهداف العدوان
ي�ساع��د تحليل ال�سياق الإ�سرائيلي على تف�سير �أه��داف وتوقيت العدوان �ضد ال�شعب
الفل�سطين��ي بذريع��ة عملية الخليل .فقد ب��د�أت حكومة نتنياهو ب�ش��ن حملة عدوانية
وا�سع��ة في ال�ضف��ة الغربية عق��ب اختفاء الم�ستوطني��ن �شملت ده��م وتفتي�ش 2216
منزال ،واعتقال مئات المواطنين والنواب والأ�سرى المحررين بموجب �صفقة �شاليط
لتب��ادل الأ�سرى� ،إ�ضافة �إلى اختطاف وحرق الفتى محم��د �أبو خ�ضير في �شعفاط من
قب��ل متطرفي��ن يهود يوم  ،2014/7/2قب��ل �أن تقرر الحكوم��ة الإ�سرائيلية ر�سميا بدء
عمليته��ا الع�سكرية �ضد القطاع ف��ي  ،2014/7/7بالتزامن مع ت�صريحات لم�س�ؤولين
من «حما�س» �أكدت �سعي الحركة لتجنب الحرب مع الجاهزية للرد على العدوان في
حال تو�سيعه.
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لق��د حك��م الت�صعيد الهمجي م�س��ار العدوان ،رغم المن��اورة الإ�سرائيلي��ة بالموافقة على
المب��ادرة الم�صرية لوق��ف �إطالق النار ،ف��ي محاولة لتوظيف موق��ف «حما�س» الراف�ض
للمبادرة كمبرر لتوفير غطاء دولي م�ؤيد لت�صعيد العدوان.
لك��ن هذا الم�ستوى م��ن الت�صعي��د كان بحاجة �إلى �أه��داف محددة ي�سعى الع��دوان �إلى
تحقيقها .وهو ما كان مو�ضع انتقاد في بع�ض الأو�ساط الإ�سرائيلية ب�سبب ما اعتبر تخبطا في
تحديد �أهداف وا�ضحة وقابلة للتحقيق ،مع تغيير في الأهداف جراء ا�ستطالة �أمد الحرب،
وحالة انفالت في ت�صريحات متباينة لعدد من وزراء حكومة نتنياهو حول الأهداف.
فم��ع بداي��ة الت�صعيد ف��ي ال�ضفة الغربي��ة ،ح��ددت حكومة نتنياه��و �أهدافه��ا في �ضرب
الم�صالح��ة الفل�سطينية وال�ضغط على الرئي�س عبا�س لحل حكومة التوافق الوطني ،وتوجيه
�ضربة قا�صمة �إلى حركة حما�س وبنيتها التنظيمية والم�ؤ�س�ساتية في ال�ضفة الغربية .ومن ثم
م��ع بداية العدوان على قطاع غزة� ،أ�ضيف ه��دف الق�ضاء على ف�صائل المقاومة ،وبخا�صة
حرك��ة حما�س ،وجلب الهدوء �إلى المناطق الإ�سرائيلي��ة �ضمن ما ي�سمى بـ«غالف غزة»،
ومن ثم تم رفع �شعار الق�ضاء على الأنفاق باعتبارها الخطر الإ�ستراتيجي الرئي�سي القادم من
قطاع غزة ،و�صوال �إلى تحديد هدف نزع �سالح ف�صائل المقاومة ..وهكذا.
يمك��ن ر�ص��د �أكثر من �سب��ب وراء هذا التخب��ط ،مث��ل �أداء المقاومة ال�ص��ادم للم�ستويين
ال�سيا�س��ي والع�سكري في �إ�سرائيل ،رغم الكلفة الباهظ��ة لل�صمود الفل�سطيني ،ال �سيما مع
ا�ستم��رار �سق��وط �آالف ال�صواريخ على �أه��داف تبعد �أكثر من  160كيل��و مترا عن قطاع
غ��زة ،والخ�سائر المرتفعة في �صفوف �ضباط وجن��ود جي�ش االحتالل ،والتوظيف الفعال
للأنف��اق في تنفيذ عمليات هجومية خلف خطوط ق��وات االحتالل ،والعمليات البحرية،
وتوفر حا�ضنة �شعبية للمقاوم��ة ،وات�ساع حالة اال�ستنكار الدولي للجرائم الإ�سرائيلية بحق
المدنيين ،وغير ذلك من �أ�سباب ذات عالقة ب�إخفاق الخطط الع�سكرية في تحقيق الأهداف
الأ�سا�سي��ة المعلنة مع بداية الحرب ،غي��ر �أن �أحد الأ�سباب الرئي�سية وراء التخبط يكمن في
ع��دم الإف�صاح عن الأهداف الحقيقية لإ�ستراتيجية نتنياه��و ،الذي اعتقد �أن التوقيت بات
منا�سب��ا لتمهيد الطريق لتنفيذها عبر االندفاع في ت�صعيد وا�س��ع في ال�ضفة والقطاع لك�سر
�إرادة الفل�سطينيين على المقاومة.
في كل الأحوال ،ورغم التعديالت التي طر�أت على الأهداف المعلنة في �سياق م�سار ت�صاعد
االعت��داءات ف��ي ال�ضفة الغربية ،ومن ثم العدوان على قطاع غ��زة ،يمكن �إجمال الأهداف
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الت��ي �سعت الحكوم��ة الإ�سرائيلية لتحقيقها �أدناه ،ال �سيما �أن من �ش���أن ذلك الم�ساعدة في
تقييم نتائج العدوان في �ضوء مدى النجاح �أو الإخفاق في تحقيق هذه الأهداف:
•ح��رف االنتب��اه دوليا نحو ما ي�سم��ى الخطر القادم من قطاع غ��زة في ظل تعاظم
الق��وة الع�سكري��ة لحركتي حما���س والجه��اد الإ�سالمي على وج��ه الخ�صو�ص،
ومحاولة �إقامة تماثل م�ضلل بينهما وبين تنظيم «داع�ش» والإرهاب الذي يمار�سه
لال�ستف��ادة من الحمل��ة الدولية �ضده ف��ي �سوريا والعراق ،تح��ت �شعار مكافحة
«الإره��اب» الفل�سطيني ،بدال من تحميل حكومة نتنياهو م�س�ؤولية �إف�شال جهود
كي��ري على �صعيد المفاو�ضات المبا�شرة ،وبخا�صة مع �شروع االتحاد الأوروبي
في اتخاذ خطوات عملية في مواجهة ا�ستمرار ال�سيا�سة اال�ستيطانية بما يهدد فر�ص
«ح��ل الدولتين»� ،إ�ضافة �إلى عدم ارتياح في �أو�ساط الإدارة الأميركية �إزاء موا�صلة
التعنت الإ�سرائيلي.
•قط��ع الطريق عل��ى �أي مبادرات لملء الفراغ الناجم عن �إف�ش��ال الحكومة الإ�سرائيلية
للمفاو�ض��ات ،بم��ا في ذل��ك �إمكانية تطور مواق��ف �أوروبية �أو رو�سي��ة تميل باتجاه
ا�ست�صدار قرار من مجل�س الأمن يحدد �أ�س�س حل ال�صراع على قاعدة «حل الدولتين»،
حت��ى ولو كان مجحف��ا بالحقوق الفل�سطيني��ة ،والإبقاء على �سيناري��و �إدارة ال�صراع
بم��ا يخ��دم تنفيذ �أهداف ر�ؤي��ة نتنياهو .وكذلك قطع الطريق عل��ى تطور الخطوات
الفل�سطيني��ة باتجاه رف�ض بقاء الو�ضع القائم ،عبر �إع��ادة نقل ملف الق�ضية الفل�سطينية
برمته �إلى الأمم المتح��دة ،وا�ستكمال االن�ضمام �إلى المعاهدات والوكاالت الدولية،
و�إعادة النظر في �شكل ودور ووظائف م�ؤ�س�سات ال�سلطة المدنية والأمنية بما ين�سجم
مع مكانة فل�سطين كع�ضو ب�صفة مراقب في الأمم المتحدة ،وتو�سيع المقاومة ال�شعبية
وحمالت المقاطعة.
•�إف�شال الجهود ال�ستكمال تحقيق الم�صالحة بعد ت�شكيل حكومة الوفاق الوطني ،عبر
محاول��ة ال�ضغط على ال�سلط��ة والرئي�س عبا�س للتراجع عن خط��وة ت�شكيل الحكومة
و�إث��ارة المزيد م��ن الخالفات بين حركتي فتح وحما�س ،وبخا�ص��ة عبر �إعادة اعتقال
وزراء �سابقي��ن ونواب من حركة حما���س والأ�سرى المحررين بموجب �صفة �شاليط،
ومحاول��ة زيادة ال�ضغط ال�سيا�سي وال�شعب��ي على ف�صائل المقاومة عن طريق رفع كلفة
الت�صدي للعدوان وال�سعي لتحميلها م�س�ؤولية ذلك.
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•تدمير ق��درات المقاومة وكي الوع��ي الوطني وك�سر �إرادة ال�شع��ب الفل�سطيني وحركته
الوطنية على موا�صلة م�سيرة التحرر الوطني ،عبر اال�ستخدام المفرط للقوة و�إيقاع خ�سائر
فادحة في �صفوف الحا�ضنة ال�شعبية للمقاومة ،وفي االقت�صاد والبنية التحتية والم�ؤ�س�ساتية،
بم��ا يدف��ع الفل�سطينيين للي�أ�س من جدوى مقاومة االحت�لال في ظل االختالل الفادح في
مي��زان القوى ،وت�شجي��ع بروز نزعات انهزامي��ة تدعو للقبول بم��ا يطرحه االحتالل من
حلول تهدف لت�صفية الحقوق الفل�سطينية تحت �شعار «لي�س بالإمكان �أح�سن مما كان».
وه��و ما يف�س��ر اللجوء �إلى تطبيق «عقي��دة ال�ضاحية» خالل العدوان ،وه��ي العقيدة التي
يتبناها غادي �إيزنكوت ،الرئي�س الجديد لأركان جي�ش االحتالل.

دينامية الت�صعيد و«عقيدة ال�ضاحية»
تتباي��ن التقديرات ب�ش�أن الظروف التي �أدت �إلى تطبيق «عقي��دة ال�ضاحية» في قطاع غزة،
ف��ي �إ�شارة �إلى تدمير ال�ضاحية الجنوبية ف��ي بيروت خالل حرب لبنان الثانية العام ،2006
�إذ يتوا�ص��ل الج��دل ب�ش�أن مدى الحاجة �إل��ى ارتكاب جرائم وا�سع��ة راح �ضحيتها مئات
المدنيي��ن ،مع �إعالن القي��ادة الفل�سطينية عزمها مالحقة الم�س�ؤولي��ن عن هذه الجرائم في
المحكمة الجنائية الدولية ،وبخا�صة �أنه لم تكن هناك تقديرات على الم�ستوى الإ�سرائيلي
ت�شير �إلى �أن «حما�س» كانت معنية بحرب �شاملة .بل وا�ستند قرار الت�صعيد �ضد قطاع غزة
�إل��ى تقدير مف��اده �أن «حما�س» وباقي ف�صائل المقاومة �سوف تلت��زم �سيا�سة الرد المحدود
دون االنجرار �إلى مواجهة وا�سعة.
بح�سب تقدي��رات اال�ستخبارات الع�سكرية الإ�سرائيلية ،ف�إن م��ا ح�صل هو نتيجة «دينامية
الت�صعيد» ،رغم عدم وجود رغبة �إ�ستراتيجية في الحرب لدى «حما�س» ،التي ظلت حتى
لحظ��ة الإع�لان عن بدء الحرب تحت ا�س��م «الجرف ال�صامد» تعتق��د �أن الحديث يدور
ع��ن «جولة عنف» محدودة .غير �أن «دينامية الت�صعيد» ذاتها بموجب قرارات الم�ستوى
ال�سيا�سي ال تقدم ما يكفي من براهين على �صحة التبريرات الالحقة في �سياق تن�صل كل من
الأجهزة اال�ستخبارية الإ�سرائيلية من الم�س�ؤولية عن «العجز اال�ستخباري» ما قبل الحرب،
كم��ا ال تف�س��ر �أ�سباب اتخاذ قرار بحرب �شاملة لم يكن من بي��ن �أهدافها في البداية الق�ضاء
على خطر الأنفاق كما �أُعلن الحقا.
وكان��ت ح�صيلة تو�سي��ع العدوان وتطبيق «عقي��دة ال�ضاحية» كعام��ل ردع لل�ضغط على
ال�س��كان المدنيين ،خالل  51يوم��ا ،نحو � 2160شهيداً و� 11ألف جريح ،وتدمير حوالي
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� 17ألف منزل ب�شكل كلي و� 40ألف ب�شكل جزئي ح�سب تقديرات فل�سطينية �أولية� ،إ�ضافة
�إلى تدمير مئات الم�ساجد والمدار�س والم�ؤ�س�سات ال�صحية والتعليمية والمجتمعية .ومن
ثم ات�ض��ح �أن هذه التقديرات بدت �أكثر توا�ضعا مقابل حجم الكارثة الإن�سانية التي �سببتها
�آلة الحرب الإ�سرائيلي��ة� ،إذ �أعلنت وكالة غوث وت�شغيل الالجئين الفل�سطينيين «الأونروا»
�أن � 80ألفا من منازل الالجئين في قطاع غزة ت�ضررت ،منها � 20ألف منزل لم تعد �صالحة
لل�سكن ،في حين بلغ عدد الفاقدين للم�أوى � 110آالف ،معظمهم من الأطفال .وح�سب
تقدي��رات الحكومة الفل�سطينية ،ف���إن عملية �إعادة �إعمار قطاع غ��زة �ستكلف  4مليارات
دوالر �أميرك��ي على الأقل ،ن�صفها تقريبا تكلفة �إع��ادة �إعمار وت�أهيل البنى التحتية وحدها
( 1.9مليار دوالر).

م�سارات العمل الوطني
ما بعد االنتخابات الإ�سرائيلية

السياق الفلسطيني
�ص ّعدت حكومة نتنياهو اعتداءاتها في ال�ضفة الغربية ،ومن ثم عدوانها على قطاع غزة ،في
ظل عدة متغي��رات في الو�ضع الفل�سطيني تعتبر محفزة لهجوم �إ�سرائيلي م�ضاد ،من �أبرزها
�إع�لان ف�ش��ل جهود كيري في التو�صل �إلى اتفاق �شامل �أو اتف��اق �إطار �أو حتى على اتفاق
ال�ستئن��اف المفاو�ضات ،ومن ثم �إحياء جهود الم�صالح��ة الفل�سطينية و�صوال �إلى ت�شكيل
حكومة الوفاق الوطني في  ،2014/6/2بموجب اتفاق ال�شاطئ.
حظي��ت هذه الحكوم��ة بدعم دولي وا�سع النط��اق ،بما في ذلك موق��ف �أميركي انطوى
عل��ى ا�ستعداد للتعامل مع الحكومة ،لكنه رف�ض ا�ستكمال الم�صالحة لت�شمل دمج حركتي
حما���س والجه��اد الإ�سالمي في عملية �صنع الق��رار الفل�سطيني من خ�لال تفعيل وانتظام
اجتماع��ات الإطار القيادي الم�ؤقت لمنظمة التحري��ر� ،أو تفعيل دور المجل�س الت�شريعي،
وفق اتف��اق ال�شاطئ ،ف�ضال عن بروز خالف فل�سطيني داخلي حول كيفية معالجة م�شكلة
رواتب موظفي حكومة «حما�س» ال�سابقة ،وهو الأمر الذي و�ضع العقبات �أمام ا�ستكمال
تحقيق الم�صالحة وفق رزمة الإجراءات المتوافق عليها.
ج��اءت حادثة اختف��اء الم�ستوطني��ن الثالثة بعد ع�شرة �أي��ام من ت�شكي��ل الحكومة؛ لتوفر
لإ�سرائي��ل ذريعة لتوظيفها النتزاع زمام المبادرة في تو�سي��ع هجومها الميداني وال�سيا�سي
عل��ى حكومة الوف��اق الوطني ومجمل عملية الم�صالحة التي بات��ت تواجه �أول اختبارات
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ال�ضغ��وط الت��ي تعر�ض��ت لها ،ف��ي ظل �شكوك ح��ول م��دى الجدية للم�ضي ف��ي تحقيق
الم�صالح��ة بعيدا عن عقلي��ة الإق�صاء ،ووجود محفزات و�أ�سب��اب متباينة لأهداف كل من
«فتح» و«حما�س» للموافقة على اتفاق ال�شاطئ وت�شكيل الحكومة.
م��ن جانبها� ،أدركت «حما�س» �أن ا�ستم��رار المراهنة على تغيير الأو�ضاع في المنطقة بعد
انهيار حكم الإخ��وان الم�سلمين في م�صر ،وانتخاب الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي ،لم يعد
كافيا ،ومن �ش�أنه �أن يزيد من عبء �إدارة قطاع غزة المحا�صر ،ب�شكل يهدد بانفجار الو�ضع
ف��ي وجهها ،و�أن يزيد من توت��ر عالقتها مع م�صر ،في �ضوء ب��روز محور عربي «معتدل»
يتوحد خلف موقف مناه�ض لبع�ض التيارات الإ�سالمية ،بما فيها الإخوان الم�سلمون الذين
ت��م ت�صنيفهم في خانة «الإرهاب» في بلدان عربية ع��دة ،بحيث كانت الأولوية لمناه�ضة
مح��ور «تركيا ،قطر ،الإخوان» ،ومن ثم الإرهاب ،قبل �أن ت�صبح الأولوية الحقا لمحاربة
النف��وذ الإيراني .لذلك ،بدا اتخ��اذ «حما�س» في تلك الظروف خط��وات بمبادرة ذاتية
باتج��اه التخلي عن الحكومة وتقديم تنازالت للرئي�س عبا���س �أقل �ضررا من �إجبارها على
ذلك في مرحلة الحقة.
غير �أن «حما�س» تركت الحكومة ولم تترك الحكم ،وهذا طبيعي لأن المطلوب �أن تغادر
مواق��ع التفرد بال�سلطة في قطاع غ��زة ،ولي�س مغادرتها كليا ،مقاب��ل �أن ت�صبح �شريكة في
المنظم��ة وال�سلطة .وقدمت الحركة ،التي لم تعد قادرة عل��ى الوفاء بالتزامات حكومتها
في ظ��ل توقف الدعم الإيراني وتفاق��م الح�صار وتدمير الأنفاق ،تن��ازالت للرئي�س عبا�س
الذي �شكل حكومة دون مراعاة لتحفظات «حما�س» على عدد من وزرائها ،وعلى قاعدة
برنامج��ه ال�سيا�س��ي ،وهو ما اعتبرته «حما���س» مخالفا لالتفاق على ع��دم وجود برنامج
�سيا�س��ي للحكومة .و�أ�ضاف الرئي�س �إلى ذلك ،الت��زام الحكومة بموا�صلة التن�سيق الأمني
م��ع �سلطات االحتالل ،كما لم ي�صدر مر�سوم��ا ب�إجراء االنتخابات� ،أو قرارا بدعوة الإطار
القيادي الم�ؤقت �إلى االجتماع ،و�أحجم عن تقديم �أي التزام بتحمل الحكومة الم�س�ؤولية
عن �صرف رواتب موظفي حكومة «حما�س» ال�سابقة ،م�ستعينا في ذلك بغمو�ض ن�صو�ص
اتفاق الم�صالحة نف�سه.
لم تنكر «حما�س» تقديمها تنازالت فيما يتعلق بت�شكيل الحكومة ،ولكن لكي تتخلى عن
ع��بء الحكومة ،في حين �أ�صبحت المقاومة واال�ستمرار في تطوير قدرات كتائب الق�سام
من �أه��م الأدوات في يد الحركة ل�ضمان احتفاظها بعنا�ص��ر قوتها على الأر�ض ،وبخا�صة
لجه��ة وجودها المتنفذ �ضمن البنية الإدارية والخدماتي��ة واالقت�صادية والأمنية لل�سلطة في
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القط��اع ،ف�ضال عن �ضم��ان دور م�ستقبلي لها على م�ستوى منظمة التحرير بدءا باالنخراط
الفع��ال في دائرة �صنع القرار من خالل الإطار القيادي الم�ؤقت .ور�أت �أن ذلك قد يكون
كافيا لتوفير متطلب��ات ت�سمح بفتح معبر رفح ،وتخفيف حدة التوتر في عالقتها مع م�صر،
و�إحي��اء المجل���س الت�شريعي الذي تتمتع في��ه بالأغلبية ،و�إعادة تنظي��م �صفوفها في ال�ضفة
الغربي��ة ،واال�ستعداد لإجراء االنتخابات للرئا�سة وللمجل�سين الوطني والت�شريعي من موقع
تحظى فيه ب�شعبية �أكبر.
ف��ي المقاب��ل ،كان هدف الرئي�س ه��و ا�ستعادة ال�سلطة في قطاع غ��زة تحت �شعار «�سلطة
واح��دة وق��رار واحد و�سالح واح��د» ،وهو ما يتعار���ض مع ا�ستمرار بق��اء «حما�س» في
الحك��م حتى لو غادرت الحكومة ،ما يعني من وجهة نظر بع���ض �أو�ساط «فتح» ا�ستمرار
وجود «حكومة ظل» في غزة.
لذل��ك ،اعتبرت «حما���س» والعديد من المراقبين والمهتمين خط��وة الرئي�س في الموافقة
عل��ى �إر�سال وفد يمثل المنظمة للتحاور مع «حما���س» ،و�صوال �إلى �إبرام اتفاق ال�شاطئ،
محاول��ة للح�ص��ول على ما يع��زز �شرعية رئا�ست��ه لل�سلطة من خالل ت�شكي��ل حكومة تتبع
برنامج��ه ولك��ن دون تحمل عبء الحكم في قطاع غ��زة ،وبخا�صة لجهة �صرف رواتب
موظف��ي حكومة «حما���س» ،ودون ا�ستعجال االتفاق مع م�صر عل��ى �إدارة وت�شغيل معبر
رفح ،بما يبقي ال�ضغط على «حما�س»� ،إ�ضافة �إلى عدم دعوة المجل�س الت�شريعي �أو الإطار
القي��ادي الم�ؤقت لاللتئام ،بانتظار متغيرات وظ��روف جديدة قد ت�سمح با�ستئناف العملية
ال�سيا�سي��ة مع �إ�سرائيل .وهو م��ا كان ينذر �إما بانهيار الم�صالح��ة� ،أو �إبقاء حكومة الوفاق
الوطن��ي مجرد حكوم��ة «مع وقف التنفيذ» ف��ي قطاع غزة ،طالم��ا �أن تمكينها من القيام
بدورها كامال مرهون بالتوافق خارجها بين حركتي فتح وحما�س.
�إزاء ذل��ك ،بدا من وجهة نظر «حما���س» �أن عواقب لجوئها �إلى تفعيل ورقة المقاومة في
ال�ضف��ة الغربي��ة� ،أو تنفيذ عملية مح��دودة �ضد قوات االحتالل في قط��اع غزة ،لن تكون
�أكث��ر �ضررا من ا�ستمرار الو�ض��ع على حاله في قطاع غزة رغم تخليها عن الحكومة .وقد
جوبه��ت محاوالت «حما�س» لتغيير قواع��د اللعبة برد فعل �سريع من قب��ل الرئي�س عبا�س
الذي ندد بعملية الخليل محمال «حما�س» م�س�ؤولية الت�صعيد الإ�سرائيلي في ال�ضفة الغربية،
في ت�صريحات �أثارت ردود فعل وا�سعة في ال�شارع الفل�سطيني ،في ظل افتقار لر�ؤية �أ�شمل
حم��ل «حما�س» الحق��ا م�س�ؤولية توفير مب��ررات ل�شن ومن
للموق��ف الإ�سرائيل��ي .كما ّ
ث��م ا�ستمرار وتو�سيع الع��دوان الإ�سرائيلي على قطاع غزة ،وبخا�ص��ة بعد رف�ضها المبادرة
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الم�صرية لوقف �إطالق النار م��ع نهاية الأ�سبوع الأول للعدوان ،رغم وجود قرار �إ�سرائيلي
معل��ن بت�صعيد العدوان وا�ستدع��اء مزيد من قوات االحتياط ع�شي��ة �إعالن حكومة نتنياهو
مناورتها بقبول المبادرة الم�صرية.
لقد �أظهر الموقف الر�سمي الفل�سطيني المندد بعملية الخليل ق�صورا في الر�ؤية الإ�ستراتيجية
الفل�سطيني��ة للأه��داف الت��ي ت�سع��ى حكوم��ة نتنياه��و لتحقيقه��ا ،وبخا�صة من��ذ توقف
المفاو�ض��ات الثنائية ،بل و�أثار �أجواء من االحتق��ان الداخلي �شجعت على التمادي في رد
الفعل الإ�سرائيلي على هذه العملية ،في محاولة لتحقيق �أهداف عدة في �آن واحد ،تتجاوز
هدف ا�ستهداف الم�صالحة.
م��ن جهة �أخرى ،ف���إن الدر�س الأول من مجريات العدوان وتبعات��ه والخ�سائر الفادحة في
�صفوف المدنيين والمقاومة على حد �سواء ،يتمثل ب�ضرورة �إدراك �أن ت�صعيد المقاومة لي�س
ق��رارا يتخذه ف�صيل وحده دون توفر الم�ؤ�س�سة الوطني��ة الجامعة والإ�ستراتيجية الموحدة،
لأن العواق��ب تم���س الجميع� .أم��ا الدر�س الثاني ،فيتمث��ل ب�صعوبة الجمع بي��ن المقاومة
وال�سلط��ة ب�شكلها ووظائفها الراهن��ة في �آن واحد في ظل مخاطر تحول المقاومة �إلى �أداة
للبقاء في مواقع القوة والنفوذ داخل ال�سلطة.

م�سارات العمل الوطني
ما بعد االنتخابات الإ�سرائيلية

جدل االنتصار واالنكسار
�ش��كل الع��دوان على قطاع غزة ،وما تاله من تطورات و�ص��وال �إلى منح اليمين المتطرف
بقيادة نتنياهو تفوي�ضا لموا�صلة �سيا�ساته لأربع �سنوات جديدة بعد االنتخابات الإ�سرائيلية،
محط��ة مف�صلية في م�سار ال�صراع الفل�سطيني الإ�سرائيلي ،ال �سيما في �ضوء ات�ضاح �أهداف
ر�ؤي��ة نتنياه��و� ،إذ يمكن �أن يوفر ذلك فر�ص��ة تدفع باتجاه مراجعة العدي��د من ال�سيا�سات
وو�سائل العمل التي اعتمدتها القيادة الفل�سطينية منذ توقيع اتفاق �أو�سلو ،وبدء التحول نحو
تبني �إ�ستراتيجيات جديدة للكفاح التحرري الفل�سطيني.
وبدال م��ن االنخراط في ور�شة للتواف��ق على م�سارات العمل الوطن��ي لمواجهة تداعيات
الع��دوان والمخطط��ات اال�ستعماري��ة واال�ستيطاني��ة والعن�صرية لحكوم��ة نتنياهو ،وجد
الفل�سطينيون �أنف�سهم في مربع الجدل حول تقييم نتائج العدوان ما بين انت�صار �أو انك�سار،
ف��ي ظل �أ�صوات تحمل الفل�سطينيين ومقاومته��م و�صمودهم م�س�ؤولية الإيغال الإ�سرائيلي
في الدم الفل�سطيني والتدمير وا�سع النطاق في قطاع غزة.
يمكن القول �إن ق�سطا من هذا الجدل كان يندرج �ضمن ارتدادات العدوان ،وبخا�صة بفعل
الخ�سائر الفل�سطينية الفادحة ،مع ا�ستمرار الح�صار واالنق�سام و�إمكانية تكرار العدوان �ضد
القطاع ال��ذي �شهد ثالث حروب مدمرة خالل �ستة �أعوام .وكل ذلك يمكن ،بل يجب،
�أن يخ�ض��ع لتقييم هدفه التوافق على �أ�شكال الن�ض��ال وتوقيت ممار�ستها بما يراعي التقليل
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�إلى الحد الأدنى من الخ�سائر الفل�سطينية مقابل رفع الخ�سائر الإ�سرائيلية .لكن ق�سطا �آخر
م��ن الجدل يتجاهل ما حققه الفل�سطينيون من �إنج��ازات رغم االختالل الفادح في ميزان
القوى ل�صالح �آلة الح��رب الإ�سرائيلية ،وما لحق ب�إ�سرائيل من خ�سائر� ،سواء كانت مبا�شرة
�أم ذات طابع �إ�ستراتيجي.
�إن �أول م��ا يج��در التنبه له �أن الحرب على قطاع غزة ل��م تح�سم بعد� ،سواء �صمد وقف
�إط�لاق الن��ار �أم انهار قبل التو�صل �إلى اتفاق طويل الأم��د� .إذ ال يزال الفل�سطينيون غير
متيقنين م��ن �إمكانية ا�ستئناف المفاو�ضات غير المبا�ش��رة برعاية م�صر للتو�صل �إلى مثل
ه��ذا االتفاق ،في ظ��ل مح��اوالت �إ�سرائيلية عبر �أط��راف �إقليمية ودولي��ة للتو�صل �إلى
«تهدئة» طويلة هدفها ف�صل وتحييد قطاع غزة عن االنخراط في الت�صدي للمخططات
الإ�سرائيلي��ة في ال�ضف��ة الغربية ،مقابل بع�ض الخطوات لتخفي��ف الح�صار عن القطاع.
وهو ما يعني محاولة تحقيق ما عجزت �إ�سرائيل عن تحقيقه خالل �أطول الحروب التي
تخو�ضها منذ ت�أ�سي�سها.
وقد اعترفت «حما�س» بوجود ات�صاالت غير مبا�شرة تطالب �إ�سرائيل فيها بوقف تهريب �أو
تطوير ال�سالح ،والكف عن حفر الأنفاق ،مقابل �إبرام «تهدئة» طويلة قد ت�صل �إلى خم�س
�سن��وات� ،أو �أكثر ،مع �إمكانية الموافقة على �إن�ش��اء ميناء ،وربما مطار .و�إذا كان �صحيحا
�أن «حما���س» لم تواف��ق على ذلك حتى الآن ،و�أكدت على �ضرورة التوافق وطنيا على �أي
عر�ض «هدنة» ،ف�إن ال�صحيح �أي�ضا �أنه لي�س هناك ما ي�شير �إلى �أن المفاو�ضات غير المبا�شرة
قد توقفت.
وفي حالة عدم تحقيق تقدم جدي في الم�صالحة ،ف�إن �سيناريو التو�صل �إلى «هدنة» طويلة
تزي��د االنق�س��ام وتعمق االنف�صال بين ال�ضفة والقطاع قد يحق��ق تقدما بق�صد �أو من دونه.
وهو ما �سيجعل �إ�سرائيل �أكثر تحكما بالطرفين ،وبخا�صة مع تو�سيع نطاق تحكمها بحركة
انتقال الأفراد والب�ضائع عبر المعابر التي ت�سيطر عليها لت�شمل التحكم �أي�ضا ،في حالة �إن�شاء
ميناء ،بتنقل ال�سفن ومن عليها ،مع �آليات ت�ضمن حرية تفتي�شها.
في ه��ذا ال�سياق ،يكمن التحدي الأبرز ف��ي مدى ان�سجام ال�صم��ود ال�سيا�سي الفل�سطيني
�إزاء �أي عرو���ض «تهدئة» �أو «هدنة» عبر و�سط��اء� ،أو عبر مفاو�ضات جديدة في القاهرة،
مع م�ست��وى ال�صمود والت�ضحيات الج�سيمة و�أداء المقاوم��ة ،ووحدة ال�شعب الفل�سطيني
في ال�ضف��ة والقطاع و�أرا�ضي  48وال�شت��ات في مواجهة الأه��داف الإ�سرائيلية للعدوان،
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�إذ يعتب��ر ذل��ك الرافعة الأهم التي �ساهم��ت بدورها في بلورة موقف وطن��ي جماعي �إبان
الع��دوان يتبن��ى مطالب المقاومة ،ومن ث��م ت�شكيل وفد فل�سطيني موح��د �إلى مفاو�ضات
القاه��رة تحت مظلة منظم��ة التحرير الفل�سطينية ،و�سوف ت�ساه��م في �إحباط المحاوالت
الإ�سرائيلية لإفراغ المطالب الفل�سطينية من م�ضمونها.
و�إل��ى حين تعزيز الإنجاز الفل�سطيني الأه��م المتمثل في ال�صمود و�أداء المقاومة ،ال يمكن
تجاهل ما تحقق على �صعي��د �إحباط �أهداف �إ�سرائيل الرئي�سية من وراء العدوان ،وبخا�صة
الف�ش��ل ف��ي خو�ض ح��رب خاطفة تحقق الأه��داف الإ�سرائيلي��ة في ك�س��ر �إرادة ال�شعب
الفل�سطين��ي في موا�صلة كفاحه التحرري ،والف�شل في تعميم نموذج ال�ضفة على القطاع،
والإخفاق في نزع �سالح المقاومة.
وتراف��ق ذلك مع ف�شل �إ�ستراتيجي لخيار نقل المعركة �إلى �أر�ض الخ�صم عبر الحرب البرية
دون �أن تتكب��د �إ�سرائيل خ�سائر فادحة ،وف�شل العقي��دة الأمنية القائمة على ح�سم المعركة
باالعتم��اد على �سيطرة وتفوق �س�لاح الجو فقط ،ف�ضال عن انك�ش��اف عدم قدرة الجبهة
الداخلي��ة الإ�سرائيلي��ة وغالبية الجمهور الذي �أي��د ا�ستمرار وتو�سيع الع��دوان على تحمل
تداعي��ات الحرب الطويلة ،و�إجبار ع�شرات الآالف من �س��كان المناطق المحيطة بقطاع
غ��زة على الرحيل �شماال ،وتخلخل المب��د�أ القائم على اعتبار �إ�سرائي��ل المالذ الأكثر �أمانا
لتحفيز يهود العالم على الهجرة �إليها.
وتع��د هذه االنتكا�سات ذات �أبعاد �إ�ستراتيجية ،لذلك �أثارت جدال وانق�ساما في الحكومة
الإ�سرائيلي��ة والأجهزة الأمنية ،ووظف��ت في الهجوم على نتنياهو ف��ي �سياق التناف�س على
انتخاب��ات الكني�ست ،حتى من قبل �شركاء نتنياهو ف��ي الحكومة التي �شنت العدوان ،مثل
�أفيغدور ليبرمان ونفتالي بينت.
عل��ى الم�ست��وى الفل�سطين��ي الإ�ستراتيج��ي ،يكم��ن الإنج��از الأه��م للفل�سطينيي��ن �أثناء
الع��دوان ف��ي �إعادة اكت�ش��اف مكامن قوته��م وا�ستعادة وعيه��م بموقع ق�ضيته��م ب�صفتها
ق�ضي��ة تح��رر وطن��ي ،وتعزي��ز الوح��دة الميداني��ة وال�شعبية ،و�إف�ش��ال �أه��داف العدوان
الرئي�سي��ة وحرم��ان �إ�سرائي��ل م��ن �ص��ورة االنت�ص��ار في �أط��ول حروبه��ا من��ذ ت�أ�سي�سها.
و�ساه��م ذلك في �إعادة االعتب��ار لخيار المقاومة ،م��ع �ضرورة ان�سج��ام �أ�شكال وتوقيت
ممار�سته��ا بما يتنا�سب مع ظروف كل من التجمع��ات الفل�سطينية ،بما في ذلك ا�ستخدام
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المقاوم��ة الم�سلحة في قط��اع غزة ك�إ�ستراتيجي��ة للدفاع والردع رغ��م خطر ومحدودية
ا�ستخدامها ك�إ�ستراتيجية هجومية.
ولع��ب ات�س��اع �أهداف الع��دوان دورا في تحفي��ز الجه��ود الرامية لتحقي��ق الم�صالحة
وا�ستع��ادة الوحدة الوطنية رغم تعثرها ،وبدء التحول نحو التفكير في تبني �إ�ستراتيجيات
جديدة قادرة على تحوي��ل التحديات �إلى فر�ص تعزز الكفاح الفل�سطيني بعيدا عن خيار
التفاو�ض الثنائي.
في المقابل ،ثمة حاجة لوقفة تقييمية �شاملة لمقدمات العدوان ومجرياته وتداعياته المتوقع
ا�ستم��رار بع�ضها ل�سنوات قادم��ة ،و�أداء مختلف الأط��راف الفل�سطيني��ة ،وبخا�صة لجهة
م�ست��وى ما تحقق م��ن مطالب رفعتها المقاوم��ة وتبنتها اللجنة التنفيذي��ة لمنظمة التحرير
الحقا قيا�سا �إلى حجم الت�ضحيات والخ�سائر.
�إن مث��ل ه��ذه العملية التقييمية يجدر �أن ت�أخذ بعين االعتب��ار بعدين ،الأول يتعلق بم�ستوى
تحقيق الأهداف والمطالب الفل�سطينية ،والثاني يتعلق بمدى تحقيق الأهداف الإ�سرائيلية،
ال �سيم��ا �أن الح�صار لم ُيرفع وعملية �إعادة الإعمار ال تزال متعثرة كما هو حال الم�صالحة
الت��ي ل��م تتقدم وكان �إف�شالها هدفا لت�صعيد العدوان .ول��م يتم ا�ستكمال مفاو�ضات وقف
�إط�لاق النار ،بل تراجعت �إ�سرائيل حتى عن توافقات �سابقة تتعلق بم�ساحة ال�صيد البحري
وع��دم ا�ستهداف ال�صيادين ،وتح��اول �إعادة فر�ض منطقة عازلة عل��ى حدود قطاع غزة،
وتق��وم بتوغالت بين فت��رة و�أخرى ،كما لم ينتظ��م فتح معبر رفح ،ول��م ت�شهد العالقات
بين «حما�س» وم�ص��ر اختراقا ذا �ش�أن ،في حين تفاقمت الأو�ضاع الكارثية في قطاع غزة
ب�ش��كل يهدد بانفجار جديد .وكل ذلك ي�ؤكد �صحة اال�ستنت��اج ب�أن المدافع هد�أت لكن
المعركة لم تح�سم بعد.

م�سارات العمل الوطني
ما بعد االنتخابات الإ�سرائيلية

التحديات وتحليل ميزان القوى
�إن حقيق��ة عدم ح�س��م المعركة ،وتفوي���ض اليمين المتط��رف مجددا ب���إدارة الحكم في
�إ�سرائي��ل ،تعن��ي �أن هن��اك مخاطر وتحديات يتوق��ف على النجاح ف��ي مواجهتها تحويل
الإنج��ازات �إلى نقطة تحول عبر تبني م�سارات للعمل الوطني في المرحلة القادمة ،يمكن
�أن ي�شكل جزء منها محاور لإ�ستراتيجية وطنية �شاملة للتحرر الوطني.
وثم��ة م�ؤ�ش��رات في الح��راك ال�سيا�سي الفل�سطيني عل��ى الم�ستوى الدول��ي ،رغم طابعها
التكتيك��ي حت��ى الآن ،وكذلك ق��رارات اجتماع المجل���س المركزي لمنظم��ة التحرير
الفل�سطينية يومي  4و ،2015/3/5يمكن البناء عليها وتطويرها ،بالترافق مع تعزيز عنا�صر
القوة التي برزت بو�ضوح خالل فترة العدوان على قطاع غزة.
يذه��ب بع�ض المحللي��ن الإ�ستراتيجيين �إلى اعتبار هذا الع��دوان حدثا م�ؤ�س�سا� ،أي ي�شكل
محط��ة لإحداث انعطافة في م�س��ار ال�صراع الفل�سطيني الإ�سرائيل��ي ،لي�س من حيث تبني
�سيا�س��ات وو�سائ��ل تنفيذ جدي��دة وح�سب ،بل كذلك م��ن حيث ت�أثيره ف��ي وعي الذات
وموقعها ومكامن قوتها في ال�صراع� .أي �أنه حدث م�ؤ�س�س بمعنى �إعادة �صياغة المفاهيم
ذات العالق��ة بتعري��ف ال�صراع وموق��ع الق�ضية الفل�سطيني��ة و�أهداف الم�ش��روع الوطني
و�أ�شكال الكفاح الأن�سب لتحقيقها.

30

غي��ر �أنه ي�صعب �إحداث مثل هذه االنعطاف��ة مع اال�ستمرار في الم�سار ذاته وتوقع الو�صول
�إل��ى نتائج مغايرة ،وبخا�صة �أن جزءا من ال�سيا�سات والأدوات المعتمدة ما قبل العدوان لم
يعد قادرا على مواجهة تحديات المرحلة المقبلة ،بل �إن بع�ضها بات ُي�سهم في بقاء الو�ضع
على حاله ،بما يوفره من مزايا ل�صالح القوة القائمة باالحتالل.
وف��ي الحديث عن م�س��ارات العمل الوطني كخي��ار ي�سهم في توفير متطلب��ات الو�صول �إلى
انعطاف��ة ق��ادرة على �إح��داث تغيير في ميزان الق��وى ،تُثار عدة ق�ضايا من قبي��ل م�صير عملية
الم�صالحة ،و�آفاق �إع��ادة بناء م�ؤ�س�سات النظام ال�سيا�سي على م�ستوى كل من منظمة التحرير
وال�سلطة ،بما يكفل تجديد الهياكل والقيادة و�إعادة بناء التمثيل الوطني لل�شعب الفل�سطيني في
كاف��ة تجمعاته ،والبرنامج الوطني ،وتداعيات ا�ستكمال االن�ضمام �إلى االتفاقات والوكاالت
الأممية ،وتقديم ملفات �إلى محكمة الجنايات الدولية ،و�آفاق تطور �أو تراجع الحالة ال�شعبية
ذات ال�سمات االنتفا�ضية في بع�ض مناطق ال�ضفة الغربية ،وبخا�صة القد�س ،والحراك ال�سيا�سي
وال�شعبي المتنامي في �أرا�ضي  48ك�أحد مرتكزات الكفاح الوطني الفل�سطيني.
�سيكون لكل ذلك ت�أثيره �أي�ضا على م�ستقبل العملية ال�سيا�سية ،في ظل دعوات لملء الفراغ
ال�سيا�س��ي الناجم ع��ن ف�شل �إطار المفاو�ض��ات الثنائية ،ونتائج الع��دوان على قطاع غزة،
وتنام��ي مظاهر التوتر والمواجهة ف��ي الأرا�ضي الفل�سطينية ،حتى ول��و عبر عملية �سيا�سية
�شكلية بعد ت�شكيل الحكومة الإ�سرائيلية تعيد �إنتاج المفاو�ضات الثنائية.
ّ
يظ��ل العديد من ه��ذه الق�ضايا خا�ضع��ا لمجموعة من التحديات والعوام��ل المتغيرة حتى
اللحظ��ة ،بما في ذل��ك احتمال انفجار الأو�ضاع في قطاع غ��زة واندالع جولة �أكثر عنفا
من الع��دوان الإ�سرائيلي ،والت�صعيد في ال�ضفة الغربية عق��ب ت�شكيل الحكومة الإ�سرائيلية
الجديدة ،وكذلك وق��وف الحركة ال�سيا�سية الفل�سطينية عل��ى �أعتاب المنظمات الدولية،
وبخا�ص��ة محكمة الجنايات ،بانتظ��ار �إعادة تقيي��م الإدارة الأميركي��ة ل�سيا�ستها �إزاء حل
ال�ص��راع� ،أو انتظ��ار نتائج التقدم بم�شروع قرار عربي �أو غرب��ي جديد �إلى مجل�س الأمن،
والره��ان على تح�سين �ش��روط ا�ستئناف المفاو�ضات� ،إال �أن ال�س���ؤال الأبرز يبقى :ما هي
ال�سيا�س��ات الفل�سطينية الأكث��ر فعالية من حيث قدرتها على تحوي��ل التحديات �إلى فر�ص
لمنع دولة االحتالل من تحقيق �إنجازات في فر�ض �سيناريو �إدارة ال�صراع؟
تكمن �أولى الم�شكالت في عدم وجود كيان تمثيلي موحد ،وقيادة وطنية واحدة ،وبرنامج
وطني توافق��ي ،ون�شوء مراكز متعددة للقرار والفعل داخل الوطن وخارجه ،مع امتدادات
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لحالة الت�شظي والت�شرذم تطال التحالفات على الم�ستويين الإقليمي والدولي ،وتهمي�ش دور
الإرادة ال�شعبي��ة في الت�أثير والتغيير والرقابة والم�ساءل��ة عبر م�ؤ�س�سات ديمقراطية موحدة.
ونتيجة ذلك هي االفتقار �إل��ى �سيا�سات فل�سطينية موحدة ذات �أهداف محددة ومترابطة،
وهو ما يمكن مالحظته عند محاولة الإجابة عن �س�ؤال� :أين يقف الفل�سطينيون اليوم؟
تتج��اوز الإجابة عن هذا ال�س�ؤال حدود ت�شخي�ص الو�ض��ع القائم والمخاطر والتحديات،
لت�شمل تحليل ميزان القوى ب�أبعاده المتعلقة بال�صراع الفل�سطيني الإ�سرائيلي اليومي ،وكذلك
العوامل العربية والإقليمية والدولية ذات الت�أثير في دعم �أو �إ�ضعاف قدرة الفل�سطينيين على
تحقي��ق �أهدافه��م� .إن تخطيط و�سائل التنفيذ فيما يتعلق بكل م��ن م�سارات العمل الوطني
يرتبط بالقدرة �أكثر منه بالرغبة� ،أي بتحليل التوزيع الن�سبي للقوة الذي يتحكم بالقدرة على
تحويل ال�سيناريوهات المف�ضلة �إلى خيارات ذات �أهداف واقعية قابلة للتحقيق.
غي��ر �أن ذلك ال يعني تجاهل المتطلبات التي ت�ساعد على تحويل ما هو مرغوب �إلى واقع،
لأن ه��ذا التجاهل يعني الت�سليم بالأمر الواقع بدال من العمل على تغييره .لذلك ،ف�إن جزءا
مهم��ا من م�سارات العمل الوطن��ي يتعلق ببناء القدرة على تحقيق الأهداف ،وبخا�صة فيما
يتعل��ق ب�إنهاء االنق�سام و�إع��ادة بناء الوحدة الإ�ستراتيجية والبرنام��ج الوطني الواحد .وفي
نهاية المطاف ،ي�ش��كل توفير المتطلبات الإ�ستراتيجية المتعلق��ة بالتمكين� ،أو ببناء القوة/
القدرة� ،أحد �أهم الأ�س�س الموجهة لإ�ستراتيجيات التغيير.
عند تحليل التوزيع الن�سبي للقوة ،تبدو �إ�سرائيل ،ب�صفتها القوة القائمة باالحتالل ،في موقع
�أف�ض��ل من حيث القدرة على اال�ستفادة من بق��اء الو�ضع الراهن على حاله لفر�ض متغيرات
تخ��دم �أهداف الم�ش��روع اال�ستعماري اال�ستيطان��ي العن�صري� ،سواء فيم��ا يتعلق بتو�سيع
اال�ستيطان والتهويد والتهجير الق�سري� ،أو فر�ض ترتيبات جديدة تحكم �إطار عمل ال�سلطة
الفل�سطيني��ة دون �صالحي��ات فعلية ،ومحاوالت تعميم هذا النم��وذج على قطاع غزة� ،أو
تعمي��ق انف�صاله عن ال�ضفة ،وغيرها م��ن تهديدات ناجمة عن ال�سيناريوهات المتناق�ضة مع
حقوق ال�شعب الفل�سطيني.
عل��ى الجهة المقابل��ة ،يمتلك الفل�سطينيون قدرات يجدر ا�ستثماره��ا لإف�شال �أو الحد من
ق��درة �إ�سرائيل على تحقيق �أهدافه��ا� ،إذ �إن تحقيق الوحدة الإ�ستراتيجية وبناء قيادة موحدة
م��ن خالل �إنهاء االنق�س��ام والتوافق على برنامج وطني موحد ،عل��ى �سبيل المثال� ،سوف
يف�شل الهدف الإ�سرائيلي في تعميق االنف�صال بين ال�ضفة والقطاع� ،أو ما يتردد عن م�شاريع
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مثل «دولة غزة»� ،أو فر�ض ترتيبات جديدة لحكم ذاتي محدود في ال�ضفة.
وفي �سياق توظيف القدرة �أي�ضا ،يمكن الإفادة من عوامل �أخرى تدخل في ح�ساب التوزيع
الن�سبي للقوة ،من قبي��ل دور وت�أثير طرف ثالث ،مثل الموقف الم�صري الراف�ض النف�صال
قطاع غزة� ،إ�ضافة �إلى مواقف �أخرى عربية ودولية داعمة للموقف الفل�سطيني.
وبالمث��ل ،ف�إن �إعادة النظر في �ش��كل ال�سلطة ودورها ووظائفها من �ش�أنها �أن ت�ضعف قدرة
دول��ة االحتالل على فر�ض ترتيبات جديدة تحكم �إطار عمل ال�سلطة الفل�سطينية ،في حين
�إن م�س��ارات العمل الوطني المتعلقة بتو�سيع المقاوم��ة والمقاطعة ورف�ض العودة �إلى �إطار
التفاو���ض الثنائي وتدويل ال�صراع تع��زز من قدرة الفل�سطينيين على رف��ع تكلفة �سيا�سات
االحت�لال واال�ستيطان و�إحباط محاوالت �إدارة ال�ص��راع� ،أو فر�ض حلول «انتقالية» على
غرار «الدولة الم�ؤقتة» عبر المفاو�ضات �أو من دونها.
ثم��ة �أف�ضليات ل�صالح كل من الطرفين الفل�سطين��ي والإ�سرائيلي عند تحليل التوزيع الن�سبي
للقوة ،حتى في ظل اختالل المح�صلة العامة لميزان القوى ل�صالح القوة القائمة باالحتالل.
�إذ ال يمكن النظر �إلى مفهوم ميزان القوى باعتباره ثابتا غير متحول� ،أو �أن مجمل عنا�صره
مع تكلفة كل منها تميل ل�صالح طرف بعينه ،ما يفر�ض على التفكير الإ�ستراتيجي الفل�سطيني
�أن يدر�س بعناية ما يمكن فعله �أو عدم فعله في لحظة معينة بالمقارنة مع ما يمكن لإ�سرائيل
�أن تفعله �أو ال تفعله ،وكذلك ت�أثير �أطراف �إقليمية ودولية على قدرات كل من الطرفين في
تلك اللحظة.
�إن الأ�سا���س الموجه لتحليل التوزي��ع الن�سبي للقوة في كل من م�سارات العمل الوطني ،هو
االنطالق من تعزيز القدرات الفل�سطينية على �إحداث تعديل في ميزان القوى في المفا�صل
التي يمتلك الفل�سطينيون �أف�ضلية فيها قيا�سا �إلى مدى قدرة �إ�سرائيل على الت�أثير ،و�أن ي�أخذوا
بعي��ن االعتبار الرب��ط ما بين القوة/القدرة المتاحة فيما يتعلق بم��ا ي�ستطيعون القيام به على
الم��دى المبا�شر من جهة ،والقوة/القدرة الكامنة فيما يتعلق بمتطلبات �إ�ستراتيجية ي�ستطيع
الفل�سطيني��ون توفيرها وتحويلها �إلى ق��وة متاحة اال�ستخدام والت�أثير من جهة �أخرى .وهذا
التفعي��ل الخالق والمتكام��ل لعنا�صر القوة المتاحة والكامنة ه��و الكفيل بتوظيف «القوة
ال�شاملة» في ال�صراع.
وت�شم��ل عنا�ص��ر القوة الكامنة متطلبات ع��دة ،مثل �إعادة بناء الوح��دة الوطنية ،ومعالجة
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م�ش��كالت الفل�سطينيين ف��ي مختلف التجمعات لتحرير و�إط�لاق طاقاتهم لخدمة تحقيق
الأه��داف الوطنية الجمعية ،وكذلك العمل الج��دي لبناء عوامل رادعة النفالت العدوانية
الإ�سرائيلي��ة ،عب��ر موا�صل��ة تو�سيع وبناء ق��درات المقاوم��ة الوطنية ب�أ�شكاله��ا المختلفة،
والتح��رك على م�ستوى جميع المنظم��ات الدولية ،ف�ضال عن توظيف قدرات طرف ثالث
لخدمة الموقف الفل�سطيني ،مثل تعزيز المواقف العربية وا�ستعادة مكانة الق�ضية الفل�سطينية
و�أولويته��ا �ضم��ن منظومة العمل العرب��ي الم�شترك ،وتطوير �إج��راءات االتحاد الأوروبي
بخ�صو�ص منتجات الم�ستوطنات ،والتبني الر�سمي للمقاطعة ورف�ض التطبيع ،وغير ذلك.
ي�شم��ل ما �سبق عدة �أمثلة تتعل��ق بالحاجة �إلى تطوير متطلبات التفكي��ر الإ�سراتيجي حول
منهجية التخطيط لإحداث تغيير تراكمي في ميزان القوى .ويجدر �أن تت�ضمن خطط العمل
و�آليات و�أ�ساليب التنفيذ تحليال �أكثر �شمولية وتف�صيال لنظام الأف�ضليات والقدرات الخا�ص
ب��كل من م�سارات العمل الوطني في �ضوء ال�سيناريوهات المحتملة .ومن حيث الجوهر،
ف�إن م�آالت هذه العملية المتكاملة تعني تحويل التحديات �إلى فر�ص.

م�سارات العمل الوطني
ما بعد االنتخابات الإ�سرائيلية

السيناريوهات المحتملة
في �ضوء ما �سبق ،يواجه الفل�سطينيون �سيناريوهات عدة خالل المرحلة القادمة ،يجدر بهم
اال�ستعداد لإف�شال غير المرغوب منها وتعزيز تحويل المرغوب منها �إلى خيار ذي �أهداف
وو�سائل تنفيذ ناجعة م�ستندة �إلى تحليل التوزيع الن�سبي للقوة ،كما هو مبين �أدناه:

�أوال� .سيناريو �إدارة ال�صراع
ينطوي هذا ال�سيناريو على مخاطر جمة تهدد الم�شروع الوطني الفل�سطيني� ،سواء تم ذلك
با�ستئن��اف المفاو�ض��ات �أم من دونها ،حي��ث ت�سعى حكومة نتنياهو لتوظي��ف مبد�أ �إدارة
ال�صراع انطالقا من الو�ضع القائم كو�سيلة لتحقيق تقدم في تطبيق ر�ؤية نتنياهو القائمة على
فتح �آفاق جديدة للتعاون الإقليمي بين �إ�سرائيل وعدد من دول المنطقة وفق ترتيبات �أمنية،
ين��درج في �إطارها تو�سي��ع ال�سيطرة الأمنية المبا�شرة على مجم��ل المنطقة الواقعة بين نهر
الأردن والبح��ر المتو�سط ،بما في ذلك المناطق الخا�ضع��ة لإدارة ال�سلطة الفل�سطينية ،مع
موا�صلة مخططات تعميق االحتالل واال�ستيطان والتهجير الق�سري.
يعني ذلك عمليا التن�صل نهائيا مما تبقى من التزامات �إ�سرائيلية �شكلية بموجب اتفاق �أو�سلو،
وبخا�ص��ة عبر �إعادة فر�ض ترتيبات جديدة لوظائف ال�سلطة �ضمن المنطقة (�أ) ال تختلف من
حيث الجوهر عن الواقع القائم في المنطقة (ب) ،و�أحيانا (ج) ،عندما يتعلق الأمر بالأمن.
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ال ي�ستبع��د ه��ذا ال�سيناريو �إمكانية ال�ضغط من قبل الوالي��ات المتحدة ،وربما بع�ض الدول
الأوروبي��ة ،ال�ستئن��اف المفاو�ض��ات الثنائية ،بعد ت�شكي��ل الحكوم��ة الإ�سرائيلية� ،ضمن
مقارب��ة هدفها م��لء الفراغ وقطع الطريق على تطور مواجه��ة فل�سطينية �إ�سرائيلية قد تهدد
بانهي��ار م�ؤ�س�سات ال�سلطة في حالة موا�صلة �إ�سرائيل ل�سيا�سة فر�ض الوقائع بقوة اال�ستيطان
والتهويد ،وبخا�ص��ة في القد�س� ،أو تحول الفل�سطينيين باتج��اه خيار التدويل والمحكمة
الجنائي��ة الدولية وتو�سيع نطاق المقاومة والمقاطعة .ولكن في نهاية المطاف ،ف�إن هدف
احت��واء ال�صراع عبر عملي��ة تفاو�ضية زائفة ال يختلف كثيرا من حي��ث نتائجه عن الهدف
الإ�سرائيل��ي ال�ساعي لإدارة ال�ص��راع ،بل و�سيتم توظيف المفاو�ض��ات ك�إحدى الأدوات
لتحقيق هذا الهدف.
يت�ضم��ن هذا ال�سيناريو م�ستويات ثالثة من الأهداف الت��ي ت�سعى �إ�سرائيل لتحقيقها �ضمن
مرتكزات ر�ؤية نتنياهو الواردة �أعاله في هذه التقرير:

الأول :محاول��ة تكري���س االنف�ص��ال ع��ن «ال�س��كان» الفل�سطينيي��ن ف��ي ال�ضف��ة الغربي��ة
في معازل غير مترابطة� ،سواء باالتفاق معهم �أو دون اتفاق .ويحتمل �ضمن هذا ال�سيناريو
�أن تواف��ق �إ�سرائي��ل عل��ى ا�ستئناف المفاو�ض��ات الثنائية �شريط��ة �أن تخ��دم �إدارة ال�صراع
ولي���س حله ،بالتركيز عل��ى التفاو�ض حول الترتيبات الجديدة لحك��م ذاتي مقل�ص لإدارة
ال�ش���ؤون المدنية للفل�سطينيي��ن ،حتى و�إن تم ذلك في �سياق التو�ص��ل �إلى «حل م�ؤقت»،
م��ع العمل على فر�ض االنتقال من �صيغة التن�سيق الأمن��ي �إلى الوكيل الأمني ذي المهمات
المدرج��ة �ضمن الإ�ستراتيجية الأمني��ة الإ�سرائيلية في �سياق �إقليم��ي� .أي �أن االحتياجات
الأمنية للمجتمع الفل�سطيني لن تكون العامل المحدد ل�سيا�سات ومهمات الأجهزة الأمنية
الفل�سطينية ،با�ستثناء المهمات ال�شرطية لحفظ الأمن الداخلي.
الثان��ي :محاول��ة �إدم��اج قط��اع غ��زة �ضم��ن الإ�ستراتيجي��ة المطبق��ة ف��ي ال�ضف��ة الغربي��ة،
ف��ي �ضوء الإخفاق ف��ي تحقيق عدد من �أهداف العدوان الأخي��ر ،عبر االنتقال من الرف�ض
القاط��ع لتحقيق الم�صالحة الفل�سطينية �إل��ى �إفراغها من م�ضمونها من خالل محاولة تعميم
نم��وذج ال�سلطة ذات ال�صالحيات المقل�صة في ال�ضف��ة الغربية على قطاع غزة ،بما ي�شمل
تو�سي��ع التن�سي��ق الأمني والتع��اون االقت�صادي� ،أمال ف��ي دفع ال�سلط��ة لتحقيق ما عجزت
�إ�سرائي��ل ع��ن تحقيقه عبر الحرب؛ �أي الحفاظ على «هدوء» طوي��ل على الحدود ،و�إنهاء
ظاه��رة الأنف��اق ،ونزع �س�لاح المقاومة �أو �ضب��ط ا�ستخدامه ،وفي الح��د الأدنى توريط
ال�سلطة في احتراب داخلي.
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الثال��ث� :إدم��اج قط��اع غ��زة �ضم��ن �إ�ستراتيجي��ة تقا�س��م وظيف��ي تجم��ع ما بي��ن �صيغ��ة كل من
المرك��ز والأطراف ف��ي �إدارة االنق�سام ،حتى ولو تحت مظل��ة حكومة واحدة �شكلية ،وفق
تقا�سم وظيفي لإدارة المعابر وال�ش�ؤون المدنية من جهة ،وحفظ الأمن من جهة �أخرى ،في
حالة ف�شل �إمكانية ا�ستعادة ال�سلطة دورها كامال في قطاع غزة وفق الهدف المذكور �أعاله.
يعن��ي ذل��ك �أن تت�سلم ال�سلط��ة «الأطراف» من خ�لال �إدارة المعابر وحف��ظ الأمن فيها،
والتن�سيق م��ع �سلطات االحتالل فيما يتعلق بهذا الجانب م��ن حيث الإ�شراف على حركة
انتقال الأفراد والب�ضائع وحفظ الأمن في المعابر ،و�أن تقوم بدورها في مراقبة عملية �إعادة
الإعمار وفق �صيغة المراقبة الثالثية الإ�سرائيلية الفل�سطينية الدولية التي تم التو�صل �إليها من
خالل مبعوث الأمم المتحدة ال�سابق روبرت �سيري ،مقابل وقف �إطالق نار طويل الأمد،
فيما تتولى �إدارة ال�ش�ؤون المدنية في القطاع عبر الحكومة.
�أم��ا حف��ظ الأمن في القط��اع ،فيترك لحرك��ة حما�س التي تتول��ى الم�س�ؤولي��ة الأمنية عن
«المركز»� ،أي داخل القطاع وعلى حدوده (المنطقة العازلة) ،عبر الأجهزة الأمنية القائمة
بالتعاون مع الأجنحة الم�سلحة للف�صائل ،مع �إعادة دمج جزء من موظفي الأجهزة ال�سابقة
في الأجه��زة القائمة حاليا ،وبما ي�ضمن تثبيت وقف �إطالق نار طويل الأمد ،ي�شمل وقف
�إط�لاق ال�صواريخ والعمليات الم�سلحة في محيط القطاع وحف��ر الأنفاق مقابل ال�سماح
ب�إن�شاء وت�شغيل ميناء بحري وفق ترتيبات محددة ومقيدة.
بالن�سبة لإ�سرائيل ،تحقق ترتيبات ال�سلطة في الأطراف و«حما�س» في المركز هدفا مزدوجا
�ضمن معادلة عدم تقوية �سلطة الرئي�س عبا�س من جهة ،وعدم تقوي�ض قدرة «حما�س» على
حفظ الأمن من جهة �أخرى .وفي النهاية ،ف�إن هذه الترتيبات هي و�صفة ال�ستمرار ال�صراع
الداخلي على مراكز القوة والنفوذ بين حركتي فتح وحما�س تهدد بانفجار الو�ضع الداخلي
في قطاع غزة ب�صورة �أ�شد كارثية من فترة االنق�سام الما�ضية.
لي���س من م�صلحة الفل�سطينيي��ن القبول ب�سيناريو �إدارة ال�ص��راع� ،أو حتى التعاطي معه
�أمال بتعديل �أهدافه �أو درء مخاطره ،بما فيه الم�ستويات الثالثة للأهداف التي يمكن �أن
ت�سعى حكومة نتنياهو لتحقيقها ،ال �سيما �أنه يق�ضي نهائيا على �أي �آمال فل�سطينية ب�إقامة
دولة م�ستقلة ،ب��ل ويعني ت�سليما فل�سطينيا بنتائج الم�ش��روع اال�ستعماري اال�ستيطاني
العن�ص��ري ،وقبوال بترتيبات لحكم ذات��ي مقل�ص �ضمن منظوم��ة ال�سيطرة ال�صهيونية
اال�ستعمارية.
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ثانيا� .سيناريو فر�ض ت�سويات منقو�صة
وي�شمل احتماالت ع��دة ،من بينها تدخل دولي عبر مجل�س الأمن تحت �شعار «�إنقاذ حل
الدولتي��ن» لفر�ض ت�سوية تجحف بحقوق الفل�سطينيين فيما يخ�ص حدود الدولة و�سيادتها
عل��ى �أر�ضها و�أجوائها ومياهها ومواردها ،ومكانة القد�س كعا�صمة للدولة ،وحق العودة،
ف�ضال عن االعتراف ب�إ�سرائيل كدولة يهودية.
كم��ا قد ي�شم��ل محاولة فر���ض �إقامة «دول��ة م�ؤقتة» في مع��ازل ال�ضف��ة الغربية وقطاع
غ��زة� ،سواء باتفاق م��ع الفل�سطينيين �أو كنتيجة لخطوات �إ�سرائيلي��ة �أحادية من قبيل �ضم
الم�ستوطن��ات و�أج��زاء وا�سعة من ال�ضف��ة� ،أو �إمكاني��ة �إقامة «دولة م�ؤقت��ة» على مقا�س
قط��اع غزة ،كما يتردد بين فينة و�أخرى� ،سواء عبر تكري�س انف�صاله التام عن باقي الوطن
الفل�سطين��ي� ،أم تقدي��م �إغ��راءات للتو�صل �إلى اتف��اق وقف �إطالق نار طوي��ل الأمد عبر
مفاو�ض��ات غير مبا�شرة مع «حما�س» ،مقابل تخفيف الح�صار ،وربما �إقامة ميناء ومطار
وفق منظومة تحكم بحركة النقل عبرهما ،وغيرها من مظاهر ال�سيادة الزائفة بمعزل عن
�إنهاء االحتالل في ال�ضفة الغربية.
ال يب��دو �أي من هذه ال�سيناريوه��ات مرجحا ،ب�سبب رف�ضها من قبل القي��ادة الفل�سطينية،
وجميع الق��وى ال�سيا�سية الوطنية والإ�سالمية ،رغم وجود مخاط��ر ب�ش�أن �إمكانية التعاطي
الفل�سطين��ي الر�سمي مع م�شروع قرار عربي �أو غربي قد يم���س بالحقوق الفل�سطينية على
غرار م�شروع القرار الأول الذي ظل هابطا رغم تعديله تحت �ضغط وطني و�شعبي.
�أما �إ�سرائيل ،ف�إنها ترف�ض وفق ر�ؤية نتنياهو مبد�أ االن�سحاب لإقامة دولة فل�سطينية مهما
كان �شكلها وفق �سيناريو فر�ض الت�سوية عبر التدخل الدولي ،وتحبذ التو�صل �إلى اتفاق
مع ط��رف فل�سطيني يحظى بال�شرعية وق��ادر على �إدارة و�ضب��ط الأو�ضاع الداخلية،
�سواء فيما يتعلق ب�سيناريو «الدولة الم�ؤقتة» بال�ضفة �أم «دولة غزة» ،وهو �أمر غير متاح
حتى الآن.
غير �أنه ال يمكن تجاهل فر�ص تزايد وزن �أي من هذين ال�سيناريوهين تبعا لديناميات تطور
ال�صراع على الأر�ض باتجاه مواجهة قد تترتب عليها خطوات �إ�سرائيلية �أحادية ،وبخا�صة
في �سياق �سيناريو تفجر ال�صراع.
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ثالثا� .سيناريو ت�أزيم ال�صراع
هذا ال�سيناريو قد يتط��ور كنتيجة ال�ستكمال توجه القيادة الفل�سطينية نحو الأمم المتحدة،
عب��ر �إعادة تقديم م�شروع قرار عربي �إلى مجل�س الأمن يت�ضمن �إنهاء االحتالل عن �أرا�ضي
دولة فل�سطين المحتلة منذ العام � 1967ضمن �سقف زمني محدد .وفي حالة الإخفاق في
ا�ست�صدار هذا القرار ،وهو المرجح في �ضوء �إمكانية ا�ستخدام «الفيتو» الأميركي� ،أو تقدم
�أط��راف دولية بم�شروع قرار يجح��ف بالحقوق الفل�سطينية ،يمك��ن ا�ستكمال االن�ضمام
�إل��ى االتفاق��ات والمنظمات وال��وكاالت الدولية� ،إلى جانب تقديم ملف��ات �إلى محكمة
الجنايات الدولية لمالحقة ومحا�سبة مرتكبي الجرائم الإ�سرائيلية.
بالرغم من �أن هذا ال�سيناريو يبدو �أقرب �إلى و�سائل العمل �أكثر من كونه خيارا �إ�ستراتيجيا،
�إال �أنه قد يتحول �إلى مقاربة تتبناها القيادة الفل�سطينية� ،إما ب�سبب دينامية �سيا�سات الت�صعيد
الإ�سرائيلية ،و�إما لتحقيق �أهداف تكتيكية ،من بينها تح�سين �شروط ا�ستئناف المفاو�ضات،
�أو بقاء الو�ضع القائم على حاله.
مع ذلك ،ال يمكن الحكم با�ستبعاد تطبيق هذه المقاربة ب�شكل مدرو�س ومتدرج ،من حيث
من�س��وب ت�أزيم ال�ص��راع و�أهدافه ومتطلباته وو�سائل العمل وكلف��ة كل خطوة تتخذ في ظل
ميزان الق��وى ال�سائد� ،شريطة ع��دم ا�ستخدامها كخطوة تكتيكية لإع��ادة ا�ستن�ساخ الم�سار
ال�سابق ،و�أن ت�شكل �أحد مكونات خيار �أ�شمل يت�ضمن م�سارات العمل الوطني على المديين
الق�صي��ر والمتو�س��ط ،بما يوفر متطلب��ات التحول باتجاه تبن��ي �إ�ستراتيجي��ة جديدة للتحرر
الوطني ،ال �سيما �أن كلفة ت�أزيم ال�صراع و�إعادة االعتبار للق�ضية الفل�سطينية والوحدة الوطنية
والمقاومة والمقاطعة �ستبقى �أقل من كلفة تقدم �سيناريو �إدارة ال�صراع وفق ر�ؤية نتنياهو.
�س��وف ي�ساع��د �سيناريو مقارب��ة الت�أزيم ،في حالة ابتع��اده عن التوظي��ف التكتيكي ،على
تعزي��ز خيار اعتماد م�سارات العم��ل الوطني ،بما يفتح المجال �أمام فر�ص التقدم في م�سار
الم�صالحة ،ورف�ض ا�ستئناف المفاو�ضات الثنائية ،واتخاذ خطوات متدرجة في �إطار �إعادة
النظر في العالقات الفل�سطينية الإ�سرائيلية ،مثل التحلل التدريجي من قيود والتزامات اتفاق
�أو�سل��و ،بما فيه��ا �إعادة النظر في بروتوك��ول باري�س االقت�ص��ادي ،وبروتوكول الترتيبات
الأمنية الملحق باتفاقية طابا للعام  ،1995وب�ضمن ذلك وقف التن�سيق الأمني اال�ستخباري،
وكذلك الب��دء بخطوات لإعادة النظر في �شكل ووظائف ال�سلط��ة تخدم تو�سيع المقاومة
الوطنية والمقاطعة.
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رابعا� .سيناريو تفجر ال�صراع
ق��د يتطور هذا ال�سيناري��و كنتيجة لتطور من�سوب ال�صراع� ،سيا�سي��ا وديبلوما�سيا وميدانيا،
ف��ي كل م��ن �سيناري��و �إدارة ال�صراع المرغ��وب �إ�سرائيلي��ا� ،أو �سيناري��و الت�أزيم المرغوب
فل�سطيني��ا� ،إذ ي�سعى كل من هذين ال�سيناريوهين لإحب��اط �أهداف ال�سيناريو الآخر .الأمر
ال��ذي قد تترتب علي��ه مواجهة �سيا�سية وميدانية مع �إ�سرائيل تن��ذر ب�إمكانية تفجير ال�صراع
ب��دال من �إدارته تبعا لم�ستوى الت�صعيد في �سيا�سات تعميق االحتالل واال�ستيطان والعدوان
واالعتداءات على المقد�سات ،وتقلي�ص �صالحيات ال�سلطة الفل�سطينية.
كم��ا قد تبل��غ عوامل ت�أزيم ال�صراع م�ست��وى ينذر ب�إمكانية تغل��ب �سيناريو االنفجار على
�سيناري��و �إدارة ال�صراع ،مع دفع الفل�سطينيين باتج��اه محاولة تغيير قواعد حل ال�صراع في
�إط��ار التدوي��ل كعامل �ضاغط لإنهاء االحت�لال و�إقامة الدولة �ضم��ن �سقف زمني محدد،
وتح�ص��ن نتنياهو خلف �شع��ار «الدولة اليهودية» ،و�إجها�ض م�ساع��ي الفل�سطينيين لإقامة
ّ
الدولة الم�ستقلة عبر ت�صعيد مخططات واال�ستيطان والتهويد.
وخل��ف ذل��ك ،يكم��ن �إدراك الأط��راف ذات العالقة ب�أن بق��اء الو�ضع عل��ى حاله لم يعد
مقب��وال� ،أو حتى ممكنا .لكن ال�سعي لتغيير الو�ض��ع الراهن ،وفق م�صالح وح�سابات كل
م��ن هذه الأط��راف ،ينطوي على تط��ورات تجعل من ال�صعب على ط��رف بعينه التحكم
برفع من�س��وب الت�أزيم وفق ح�ساباته� ،أو ربما وفق ح�سابات �أطراف �أخرى معنية بالتفجير
مثل مجموعات من الم�ستوطنين �أو المتطرفين اليهود التي قد تقدم على عمل �إرهابي �ضد
الفل�سطينيين ،يتم الرد عليه بعمليات مقاومة نوعية.
ف��ي حين قد يبدو �سيناريو مقاربة «الت�أزيم المح�س��وب والتدريجي» لل�صراع مف�ضال للقيادة
الفل�سطيني��ة� ،إال �أن الت�صعي��د الإ�سرائيلي يوفر في المقابل كل العوام��ل الالزمة لبلوغ لحظة
االنفج��ار ،وبخا�صة مع ترجيح و�صوله �إل��ى م�ستويات غير م�سبوقة عقب ت�شكيل الحكومة
الإ�سرائيلية الجديدة ،وتوظيفها لفزاعة ت�صاعد «الخطر الوجودي» الناجم عن اتفاق الإطار
حول برنامج �إيران النووي ،والمتغيرات العا�صفة في الإقليم ،للتغطية على رف�ض �أي ان�سحاب
من الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة واال�ستمرار في تدمير فر�ص �إقامة الدولة الفل�سطينية.
م��ن �ش�أن تط��ور دينامية ال�صراع باتج��اه �سيناريو االنفجار �أن ي�ؤدي �إل��ى مواجهة مفتوحة
قد تف�ض��ي �إلى انهيار �أو تفكك م�ؤ�س�سات ال�سلطة الفل�سطيني��ة ،وتنفيذ خطوات �إ�سرائيلية
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�أحادية مثل �ضم م�ستوطنات ومناطق في ال�ضفة الغربية ،وتق�سيم الم�سجد الأق�صى المبارك،
وت�شجيع بروز قيادات �أو �إدارات محلية بعد تفكك ال�سلطة.
لذلك ،ف�إن هذا ال�سيناريو يتطلب ا�ستعدادا فل�سطينيا لمواجهة تداعياته عبر �إعادة بناء الوحدة
و�إحي��اء دور منظمة التحرير الفل�سطينية ،وبن��اء هياكل وطنية بديلة في حالة تفكك ال�سلطة
لإدارة �ش�ؤون المجتم��ع الفل�سطيني تحت االحتالل ،وتو�سيع نطاق المقاومة والمقاطعة،
وتوفي��ر الدعم لتطوير بنية اقت�صادية ت�ضامنية ،والتحول باتج��اه تبني �إطار جديد لم�شروع
التحرر الوطني قد ال يكون من بين �أهدافه تحقيق فكرة اال�ستقالل في دولة.
�إن مجم��ل ال�سيا�سات والإجراءات التي يمكن التفكير بها لمواجهة �إمكانية تطور ال�صراع
باتجاه �سيناريو االنفجار ،انطالقا من الحد من كلفة خ�سائره الفل�سطينية ،الب�شرية وال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية ،مقابل رفع كلفة خ�سائر دولة االحتالل والم�ستوطنين ،ال بد �أن
تك��ون حا�ضرة منذ اليوم ف��ي التفكير الإ�ستراتيجي الفل�سطيني� ،ضم��ن ما يمكن �أن نطلق
عليه ا�سم الخطة (ب).

م�سارات العمل الوطني
ما بعد االنتخابات الإ�سرائيلية

الخيار المفضل :مسارات العمل الوطني
ثمة م�ؤ�شرات �أولية على ممار�سة القيادة الفل�سطينية �أ�شكاال من ت�أزيم ال�صراع وفق م�ستويات
محدودة ،منها الحراك ال�سيا�سي الراهن على الم�ستوى الدولي .غير �أن التركيز على ت�أزيم
ال�ص��راع باال�ستناد �إل��ى خطة التحرك الديبلوما�س��ي لح�شد المزيد م��ن االعترافات بدولة
فل�سطي��ن ،والتوجه نحو مجل�س الأمن ،واالن�ضمام �إلى محكمة الجنايات الدولية؛ ال يبدو
قادرا على ت�شكيل حالة ردع بو�سعها لجم االنفالت المتوقع في �سيا�سة الت�صعيد الإ�سرائيلي
عل��ى الأر���ض ،ويبقى محكوما على الأرج��ح ب�سقف الرهان على �إدخ��ال تعديالت على
الم�سار ال�سابق ذاته ،وبخا�صة �إمكانية تح�سين �شروط العودة للمفاو�ضات الثنائية.
ف��ي المقاب��ل ،تتزايد م�شاع��ر الغ�ض��ب والإحباط في �أو�س��اط مختلف قطاع��ات ال�شعب
الفل�سطين��ي ب�شكل ينذر بات�ساع نطاق المواجهة ال�شعبي��ة لقوات االحتالل والم�ستوطنين
في ال�ضفة الغربية� ،إلى جانب تفاقم المعاناة في قطاع غزة ب�سبب ا�ستمرار الح�صار و�إغالق
المعاب��ر وعدم ال�ش��روع في عملية �إع��ادة الإعمار ،وعدم تمكن حكوم��ة الوفاق الوطني
م��ن القيام بمهماتها� ،إ�ضافة �إلى ا�ستمرار حالة التوت��ر والترا�شق الإعالمي بين حركتي فتح
وحما�س.
لذلك ،ف�إن مقاربة الت�أزيم ينبغي �أن تخدم تحقيق �أهداف الخيار الفل�سطيني المف�ضل القائم
على تبني خطة عمل عل��ى المديين الق�صير والمتو�سط ،ت�شتمل على رزمة م�سارات للعمل
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الوطني ،ذات �أهداف وو�سائل عمل متنا�سقة ومتكاملة ،وتوفر في �سياق تنفيذها المتطلبات
الالزمة للتوافق الوطني على محاور �إ�ستراتيجية �شاملة للتحرر الوطني ،عبر حوار وا�سع بين
مختل��ف القوى ال�سيا�سية والم�ؤ�س�سات الأهلية والقطاع الخا�ص ،وممثلين عن الم�ستقلين
والمر�أة وال�شباب في الوطن وال�شتات.

تتمثل هذه الم�سارات في الآتي:
�أوال� .إعادة بناء الوحدة الوطنية
يتطل��ب ذل��ك الإقالع عن العمل وفق مقارب��ة الم�صالحة بعقلية الإق�ص��اء ،من خالل دعم
وتطوير م�سار الم�صالحة الوطنية ،بما في ذلك �إ�صدار الرئي�س دعوة للإطار القيادي الم�ؤقت
�إل��ى االلتئام ،و�ضمان انتظام اجتماعاته بع��د معالجة العقبات التي تعتر�ض ذلك ،وبخا�صة
ت�صحي��ح العالقة بين حركة حما�س وم�صر بما يكفل ا�ست�ضافة القاهرة لالجتماع ،والتوافق
عل��ى برنامج �سيا�سي ،و�إعادة بناء م�ؤ�س�سات منظمة التحري��ر بما يفتح الطريق �أمام تجديد
هياكلها وقيادتها ،وتفعيل وظائفها في تنظيم ورعاية �ش�ؤون مختلف التجمعات الفل�سطينية
وف��ق الظروف واالحتياجات الخا�صة بكل منه��ا ،وت�شكيل حكومة وفاق وطني حقيقي،
�أو حكوم��ة وحدة وطنية ،قادرة على ممار�س��ة مهامها و�صالحياتها الكاملة في قطاع غزة
وتحمل م�س�ؤولياتها تجاه الجميع دون تمييز ،وا�ستئناف عمل المجل�س الت�شريعي ،وتنفيذ
بنود لجنتي الحريات العامة والم�صالحة المجتمعية.
�إن تطوي��ر م�سار الم�صالح��ة باالبتعاد عن �سلبي��ات االحتراب الداخلي ف��ي بع�ض البلدان
العربي��ة ،واال�ستفادة م��ن بع�ض التجارب الأولي��ة الإيجابية ،وبخا�صة ف��ي تون�س� ،سوف
ي�ساه��م في بناء نموذج فل�سطيني قائ��م على «الم�صالحة التاريخية» بي��ن التيارات الوطنية
والديمقراطية والإ�سالمية التي ت�ؤمن بمبادئ الديمقراطية والتعددية وال�شراكة ال�سيا�سية.
ويقت�ض��ي ذل��ك التوافق �أوال عل��ى ركائز للم�صلح��ة الوطنية العليا (ميث��اق وطني) و�أ�س�س
لل�شراك��ة ال�سيا�سي��ة الديمقراطية في ظل مرحل��ة التحرر الوطني ،تكفل للق��وى ال�سيا�سية
الوطني��ة والديمقراطية والإ�سالمية التعاي�ش الديمقراط��ي �ضمن �صيغة االئتالف الجبهوي
�ضم��ن نظ��ام �سيا�س��ي موح��د عل��ى م�ست��وى كل م��ن المنظم��ة وال�سلطة� ،س��واء تمكن
الفل�سطيني��ون من �إجراء االنتخابات �أو حرموا م��ن ممار�سة هذا الحق تحت االحتالل� ،أو
ف��ي بع�ض التجمعات في ال�شتات فيما يخ�ص انتخاب��ات المجل�س الوطني ،مع احترام قيم
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ومبادئ العدالة االجتماعية ،وحق��وق الإن�سان ،والتعددية الفكرية وال�سيا�سية ،والم�ساواة
بين الجن�سين ،وتكاف�ؤ الفر�ص ،ومكافحة الف�ساد والترهل والمح�سوبية.
و�إذا كان��ت تجربة انتخابات العام � 2006أب��رزت خطورة غياب التوافق على هذه الركائز
و�أ�س�س ال�شراكة ك�ش��رط م�سبق لإجراء االنتخابات الرئا�سية والت�شريعية ،بعيدا عن توظيف
نتائجه��ا في �سياق تناف�س على الهيمنة واحتكار مواقع الق��وة والنفوذ ،ف�إن �إعادة النظر في
�شكل ال�سلطة ووظائفها والتحلل التدريجي من التزاماتها بموجب اتفاق �أو�سلو ،باتت تعد
متطلب��ا يحفز التفكير في جدوى ووظيفة �أي انتخاب��ات رئا�سية وت�شريعية جديدة ،بحيث
ال تم��دد الو�ضع القائم ل�سنوات قادمة ،ال �سيما فيما يخ�ص �شكل ال�سلطة ووظائفها تحت
�سقف «�أو�سلو».
�أما فيما يتعلق بانتخابات المجل�س الوطني ،فال بد من التوافق على �آليات �إجرائها حيث �أمكن
في الوط��ن وال�شتات ،و�آليات تمثي��ل الفل�سطينيين حيث يتعذر �إج��راء االنتخابات وفق مبد�أ
«الديمقراطية التوافقية» ،مع �إيجاد �آليات تكفل �إ�شراك الفل�سطينيين في �أرا�ضي  48في عملية
�صنع القرار الوطني في �إطار منظمة التحرير عبر لجنة المتابعة العليا ك�إطار تمثيلي لهم.
�إل��ى حين �إنجاز كل ذل��ك ،لي�س هناك مبرر لعدم ال�شروع الف��وري في �إطالق ور�شة على
م�ست��وى مختلف التجمعات الفل�سطينية في الوطن وال�شت��ات لإعادة بناء وتوحيد وتفعيل
الأط��ر والم�ؤ�س�س��ات ذات الم�ستوي��ات التمثيلية المختلف��ة ،عبر اعتماد مب��د�أ االنتخاب
الديمقراط��ي وف��ق نظام التمثي��ل الن�سبي الكامل ،بم��ا ي�شمل �إعادة بن��اء التمثيل القطاعي
والمهني من خالل االتحادات ال�شعبية والنقابات المهنية ،والتمثيل المحلي عبر المجال�س
المحلية والبلديات واللجان ال�شعبية في المخيمات.
وفي �سي��اق عملية التجديد واال�ستنها���ض الوطني وال�شعبي ،هناك حاج��ة لترافق ما �سبق
م��ع تفعي��ل دور القطاعين الخا�ص والأهل��ي ،ودعم وت�شجيع التن�سي��ق والعمل الم�شترك
بين الح��ركات االجتماعية والرواب��ط الطوعية والمجموعات ال�شبابي��ة واللجان والأطر
ف��ي مختل��ف التجمعات ،وب�ضمنه��ا �أرا�ض��ي  ،48النا�شطة ف��ي مجاالت تعزي��ز الهوية
الوطني��ة والثقافية ومقاومة االحت�لال والمقاطعة ورف�ض التطبيع ،مث��ل حركة المقاطعة،
ولج��ان مقاومة الج��دار واال�ستيط��ان ،والدف��اع عن الأرا�ض��ي ،والأ�س��رى ،ومناه�ضة
التميي��ز العن�صري ،ولجان العودة ،وغيرها م��ن تعبيرات خا�صة بالالجئين في المخيمات
والجاليات في المهاجر.
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وق��د �سبق �أن �أ�ص��در مركز م�سارات ع��ددا من الوثائ��ق و�أوراق ال�سيا�س��ات التي تت�ضمن
ت�ص��ورات و�آليات تتعل��ق ب�إعادة بناء م�ؤ�س�سات منظمة التحري��ر الفل�سطينية ،وكيفية تذليل
العقب��ات �أمام التئام الإطار القيادي الم�ؤقت للمنظم��ة و�ضمان انتظام اجتماعاته ،ومفهوم
«الم�صالح��ة التاريخي��ة» ومتطلب��ات نجاحها ،و�إع��ادة النظر في �ش��كل ال�سلطة ودورها
ووظائفه��ا ،و�إعادة بناء وتوحيد ودم��ج الم�ؤ�س�سات الأمنية ،وكذلك �إع��ادة بناء وتوحيد
االتح��ادات ال�شعبي��ة والنقابات المهنية ،وكيفي��ة التعامل مع االنتخاب��ات و«الديمقراطية
التوافقية» في ال�شرط الفل�سطيني الخا�ص.
وا�ستندت هذه الوثائق ،المن�شورة على الموقع الإلكتروني للمركز� ،إلى ح�صيلة �سل�سلة من
اللق��اءات الحوارية بم�شاركة عدد كبير من ال�شخ�صيات ال�سيا�سية والأكاديمية والمجتمعية
من مختلف الأطياف والتجمعات الفل�سطينية داخل الوطن وخارجه ،وهي تعك�س الر�ؤى
والت�صورات المتداولة في هذه التجمعات �إزاء الق�ضايا المتعلقة ب�إعادة بناء الوحدة الوطنية
من جهة ،ومعالجة م�شكالت وهموم كل من التجمعات الفل�سطينية من جهة �أخرى.

ثانيا� .إعادة النظر في �شكل ال�سلطة ووظائفها
مراجع��ة م�سي��رة �أو�سلو والتج��ارب الفل�سطيني��ة وا�ستخال�ص الدرو�س والعب��ر ،والتحرر
التدريج��ي م��ن االلتزامات والقي��ود التي فر�ضها اتف��اق �أو�سلو على ال�سلط��ة الفل�سطينية،
وف��ي مقدمتها التن�سيق الأمني بموجب بروتوكول الترتيب��ات الأمنية ،وبروتوكول باري�س
االقت�ص��ادي ،ف��ي وقت تحللت فيه �إ�سرائي��ل من التزاماتها وت�سعى لإع��ادة فر�ض ترتيبات
جديدة.
تختلف ه��ذه العملية عن الدعوات �إلى اعتماد خيار حل ال�سلطة دون بناء البديل الوطني
والم�ؤ�س�سات��ي القادر على ا�ستمرار تمثيل وقيادة ال�شع��ب الفل�سطيني ،و�إدارة �ش�ؤونه في
الأرا�ض��ي المحتلة من��ذ العام  ،67من خالل �أج�س��ام وهياكل تقوده��ا منظمة التحرير.
�إذ �إن عملي��ة �إعادة النظر في �ش��كل ودور ووظائف م�ؤ�س�سات ال�سلط��ة المدنية والأمنية
وف��ق �شروط وظ��روف واحتياج��ات كل من ال�ضف��ة الغربية وقطاع غ��زة ،ت�شتمل على
مجموع��ة مترابطة من الخط��وات والإجراءات المدرو�س��ة بعناية فائقة ،ويب��د�أ تنفيذها
ب�شكل ت�صاعدي وتدريجي ،مثل وقف التن�سيق الأمني ،و�إعادة النظر في التزامات وقيود
بروتوكول باري�س االقت�صادي.
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يفتر���ض �أن تخ��دم هذه الخط��وات مرحلة متو�سطة الم��دى يتم خاللها �إع��ادة بناء حركة
التحرر الوطن��ي في �إطار منظمة التحري��ر الفل�سطينية ،وا�ستكمال تحقي��ق الم�صالحة عبر
�إعادة توحيد م�ؤ�س�سات ال�سلطة الفل�سطينية ،والتركيز على �إحداث تغيير في ميزان القوى،
دون �أن يترت��ب على ذل��ك الدخول في مجابهة ميدانية و�سيا�سي��ة �شاملة تهدد بقاء ال�سلطة
ذاته��ا في المدى المنظور ،وقب��ل �أن تتوفر جاهزية فل�سطينية ل�سيناري��و المواجهة ال�شاملة
(تفجير الو�ضع) ،ولكن مع وجوب اال�ستعداد لإمكانية تطور هذا ال�سيناريو.
هناك العديد من الأفكار ،وب�ضمنها ما يتوفر لدى مركز م�سارات بناء على مخرجات الحوار
الوطن��ي في عدد م��ن التجمعات ،يمكن �أن يبحثه��ا الكل الوطني ،ب��دءا بالإطار القيادي
الم�ؤق��ت لمنظمة التحرير ،ب�ش�أن الو�سائل والخط��وات المتتالية التي يمكن تنفيذها �ضمن
عملي��ة �إعادة النظر في �شكل ال�سلطة ووظائفها في �سياق عملية مح�سوبة لت�أزيم الو�ضع مع
االحتالل ،و�إحباط مخططاته لفر���ض ترتيبات جديدة مقل�صة لدور و�صالحيات ال�سلطة،
انطالقا من �أربعة �أ�س�س موجهة:
الأول� :إعادة �صياغة العالقة بين ال�سلطة الفل�سطينية وم�ؤ�س�ساتها المختلفة مع دولة االحتالل
عل��ى �أ�سا���س الم�صالح الوطنية العليا لل�شعب الفل�سطيني ،وانطالق��ا من كون ال�سلطة �إطارا
م�ؤ�س�ساتي��ا خدميا تتركز وظائفه ف��ي �إدارة �ش�ؤون المجتم��ع الفل�سطيني من خالل اعتماد
نظ��م �إدارية ال مركزية ،تتمتع ب�أق�صى درج��ات المرونة والفعالية في تقديم الخدمات على
الم�ستويات المحلية في ظل �سيناريوهات مختلفة لتطور ال�صراع مع االحتالل.
الثان��ي :ت�صويب عالق��ة ال�سلطة بمنظمة التحري��ر الفل�سطينية ب�صفتها الكي��ان الم�ؤ�س�ساتي
التمثيل��ي لل�شعب الفل�سطيني �أينما وجد ،وعلى قاعدة �إعادة بناء الوحدة الوطنية والبرنامج
الوطن��ي الواحد� .إن تعزيز الدور الخدمات��ي لل�سلطة المركزية وفق نظام يعتمد الالمركزية
عل��ى الم�ستويات المحلية ،ال بد �أن يترافق مع �إعادة بناء م�ؤ�س�سات منظمة التحرير ب�صفتها
المرجعي��ة الوطنية العليا الم�س�ؤول��ة عن �إدارة ال�ش�أن الوطني الع��ام لل�شعب الفل�سطيني في
مختل��ف تجمعات��ه داخل الوطن وخارج��ه ،و�أن ّ
يمك��ن المنظمة م��ن �إدارة ال�صراع عبر
خطوات مدرو�سة.
الثال��ث� :إعادة �صياغة العالقة بين م�ؤ�س�سات ال�سلط��ة والمواطن والقوى والهياكل والأطر
النا�شط��ة في مجاالت المقاومة الوطنية �ضمن مفهوم «تجاور» ال�سلطة والمقاومة ،بمعنى
ع��دم ن�شوء تعار�ض بين وظائف ال�سلطة من جه��ة ،ودور المقاومة من جهة �أخرى ،وعلى
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�أ�سا���س حماية المناط��ق المهددة بالم�صادرة واال�ستيطان والتهوي��د ،وبخا�صة في القد�س،
وتوفير الخدمات ودعم ال�صمود الفل�سطيني ،و�صيانة وتعزيز الحريات العامة.
الراب��ع :مراع��اة التباينات في ظروف وخ�صائ�ص واحتياج��ات كل من ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة ،بما يقت�ضيه ذلك من درا�سة الأن�سب من حيث ان�سجام �شكل م�ؤ�س�سات ال�سلطة ،المدنية
والأمني��ة ،ودورها ووظائفها مع متطلبات واحتياجات �إدارة �ش���ؤون الفل�سطينيين ،وحماية
�أمنهم وفق �شروط الواقع القائم في كل من ال�ضفة والقطاع ،وبخا�صة منذ �إعادة انت�شار قوات
االحت�لال في محيط القطاع� .إن مثل ه��ذه العملية ال بد �أن تتم في ظل وجود قيادة موحدة
وبرنامج وطني واحد في �إطار منظمة التحرير ب�صفتها الم�ؤ�س�سة الوطنية الجامعة.

ثالثا .تدويل ال�صراع
الثنائية برعاي��ة �أميركية منفردة ،والرد على
التم�س��ك برف�ض العودة �إل��ى �إطار المفاو�ضات
ّ
ال�ضغوط ال�ستئنافها بطرح مقاربة جديدة للمفاو�ضات طالما بقي «حل الدولتين» مطروحا
عل��ى �أجندة الح��راك ال�سيا�سي الدولي ،تنطلق من العمل على ت�أمي��ن ال�شروط لعقد م�ؤتمر
دول��ي كامل ال�صالحيات في �إطار الأمم المتح��دة ،وعلى �أ�سا�س القانون الدولي وقرارات
الأم��م المتح��دة ذات ال�صلة ،بهدف تنفيذ ه��ذه القرارات ال الم�ساوم��ة على م�ضمونها،
وال التفاو���ض حولها ،بما يكفل تحقيق الأه��داف الوطنية في تقرير الم�صير و�إقامة الدولة
الم�ستقل��ة على جميع الأرا�ضي المحتلة العام  ،67وعا�صمتها القد�س ،وممار�سة الالجئين
حق العودة �إلى الديار التي هجروا منها مع التعوي�ض وفق القرار رقم .194
ال ينبغ��ي �أن يتجاهل مفهوم تدويل ال�صراع �أهمية تفعي��ل ا�ستخدام �أدوات القانون الدولي
لفر���ض العزلة على �إ�سرائيل ومعاقبته��ا على الجرائم التي ترتكبه��ا ،وعلى ر�أ�سها مالحقة
ومحا�سبة مرتكبي الجرائم الإ�سرائيلية في محكمة الجنايات الدولية ،وا�ستكمال االن�ضمام
�إلى �سائر المواثيق والوكاالت الدولية ،وتفعيل فتوى الهاي ب�ش�أن جدار الف�صل العن�صري،
وتقري��ر غولد�ستون ،وو�ضع خطة لال�ستفادة م��ن تقرير لجنة التحقيق الدولية الم�شكلة من
مجل���س حقوق الإن�سان للتحقيق في االنتهاكات والجرائم الإ�سرائيلية في ال�ضفة والقطاع
منذ  ،2014/6/12والمقرر �إنجاز تقريرها النهائي في نهاية حزيران/يونيو .2015
والمق�ص��ود بمفه��وم التدويل هنا �إع��ادة تفعيل البعد الدولي ال��ذي كان دائم الح�ضور في
ال�صراع ،و�إع��ادة االعتبار لقواعد القانون الدولي وق��رارات الأمم المتحدة ك�أ�سا�س لحل
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الق�ضية الفل�سطينية ،ومطالبة دول العالم باحترام التزاماتها وفق ذلك في التعامل مع �إ�سرائيل،
ودفع المزيد من البلدان ،على الم�ستويات الر�سمية وال�شعبية ،لتحمل م�س�ؤولياتها في دعم
م�س��ار التحرر الوطني لل�شعب الفل�سطيني .وهو ما يقت�ضي �أن تكون خطة الحراك الدولي
�أح��د مكونات �إ�ستراتيجية فل�سطينية �شاملة ت�ستن��د �إلى ا�ستعادة الوحدة الوطنية على �أ�سا�س
برنامج وطن��ي في �إطار منظمة التحرير ،وتتزامن مع الن�ضال متعدد الأ�شكال والم�ستويات
�ضد المنظومة الإ�سرائيلية اال�ستعمارية اال�ستيطانية العن�صرية.
ف��ي هذا ال�سياق ،ف���إن التعامل الفل�سطيني م��ع �أي قرار جديد يتم ال�سع��ي ال�ست�صداره من
مجل���س الأمن ينبغي �أن يحتكم �إلى مدى ان�سجامه مع انطباق قواعد القانون الدولي ،التي
ت�ؤكد على �أن الأرا�ض��ي الفل�سطينية كلها هي �أرا�ض محتلة ،وعدم �شرعية اال�ستيطان ،و�أن
ال�ص��راع لي�س على �أرا�ض متنازع عليها ،ب��ل خا�ضعة لالحتالل ،الذي يجب �أن ينتهي بما
ي�ضمن ا�ستقالل و�سيادة دولة فل�سطين على كامل �أرا�ضيها ،وعا�صمتها القد�س ،وفق �سقف
زمن��ي محدد ،مع ممار�س��ة الالجئين لحق العودة �إلى الديار التي هج��روا منها وفق القرار
رق��م  ،194وبما ي�ضمن �إعادة الت�أكيد على مرجعيات �أي عملية �سيا�سية محتملة من جهة،
وي�ساعد على الخروج من �إط��ار المفاو�ضات الثنائية الخا�ضعة لالختالل في ميزان القوى
ل�صالح �إ�سرائيل من جهة �أخرى.
�إن الج��دوى الرئي�سي��ة م��ن وراء التوجه �إلى مجل�س الأم��ن �أو الجمعي��ة العامة ،وغيرهما
من م�ؤ�س�س��ات ووكاالت الأمم المتحدة ،وفق هذه الأ�س�س� ،س��واء ال�ست�صدار قرار ب�إنهاء
االحت�لال� ،أو للمطالب��ة بوقف اال�ستيطان بكاف��ة �أ�شكاله� ،أو غير ذلك م��ن انتهاكات ،ال
تكم��ن ف��ي الرهان على �إمكاني��ة التو�صل �إلى ح��ل وطني قريب ،بل ف��ي �أهمية االحتكام
لقواع��د القانون الدولي ذات ال�صل��ة ،واعترا�ض �أي حلول ت�صفوي��ة للحقوق الفل�سطينية
تتناق���ض مع هذه القواع��د ،وتوفير �آليات رادعة النفالت ال�سيا�س��ات الإ�سرائيلية العدوانية
واال�ستيطانية ،ومطالبة دول العالم باحترام التزاماتها وفق ذلك في التعامل مع �إ�سرائيل.

رابعا .تفعيل المقاومة والمقاطعة
ا�ستنها�ض وتفعيل المقاومة الوطنية ،وبخا�صة المقاومة ال�شعبية �ضد االحتالل واال�ستيطان،
وبخا�صة في القد�س ،واالرتقاء بها الى م�ستوى االنتفا�ضة ال�شعبية ال�شاملة وتوفير م�ستلزمات
ت�أطيرها وتوجيهها عل��ى الم�ستويات القيادية والمحلية ،على �أ�سا�س اعتبار المقاومة بكافة
�أ�شكاله��ا ،بم��ا فيها المقاوم��ة الم�سلحة ،حقا طبيعي��ا لل�شعب الفل�سطين��ي يكفله القانون
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الدول��ي وقرارات الأمم المتحدة ،و�صيانة �سالح المقاوم��ة في مواجهة مخططات نزعه،
عل��ى �أن يتم التوافق على �أ�شكال المقاوم��ة وتوقيت ممار�ستها بما يخدم الأهداف الوطنية
ويراعي خ�صائ�ص وظروف كل من التجمعات الفل�سطينية في الوطن وال�شتات.
كم��ا ينبغي االهتمام بتو�سيع حركة الت�ضامن الدولي مع ال�شعب الفل�سطيني ،ودعم وتطوير
حرك��ة المقاطعة الدولية لإ�سرائي��ل وفر�ض العقوبات عليها و�سح��ب اال�ستثمارات منها،
وتبن��ي المقاطع��ة ورف���ض التطبيع وت�شجي��ع المنتجات الوطني��ة ك�سيا�س��ة فل�سطينية على
الم�ست��وى الوطني ،ال �سيما �أنها �أحد �أهم مكونات عملية �إعادة �صياغة العالقة بين ال�سلطة
الفل�سطيني��ة وم�ؤ�س�ساتها المختلفة والمجتمع الفل�سطين��ي عموما مع االحتالل اال�سرائيلي
من جهة ،ورفع كلفة االحتالل من جهة �أخرى.

خام�سا .رفع الح�صار عن قطاع غزة
موا�صلة العمل على رفع الح�صار الجائر عن قطاع غزة ،وفتح المعابر ،والتعجيل في عملية
الإعم��ار ،ومعالجة الم�ش��اكل التي �سببها الع��دوان� ،سواء المت�صل��ة باالحتياجات اليومية
ف��ي القطاع كالإيواء والم��اء والكهرباء� ،أم تلك المتعلقة بح��دود ال�صيد البحري والمطار
والمين��اء ،والتم�سك بهذه المطال��ب العادلة في �أي مفاو�ضات لتثبي��ت وقف �إطالق النار
�ضم��ن �صيغة الوفد الموحد ،وعلى قاع��دة العمل الجاد لإنهاء الح�ص��ار وت�أمين التوا�صل
بي��ن قطاع غزة وال�ضف��ة الغربية ،وبينه وبين العال��م الخارجي ،ومن��ع م�شاركة ال�شركات
الإ�سرائيلية من التربح من عملية �إعادة الإعمار ،و�إحباط الأهداف الإ�سرائيلية الرامية لح�صر
دور ال�سلطة في القطاع بدور الوكيل الأمني لالحتالل ،ووجوب �إدماج كل ذلك في �سياق
المعرك��ة لإنهاء االحتالل والت�صدي لمحاوالت فر�ض م�شاري��ع االنف�صال الم�شبوهة مثل
«دولة غزة».
�إن معالج��ة الم�سائ��ل الإن�ساني��ة الملحة في قطاع غ��زة (الرواتب ،الموظف��ون ،المعابر،
الإعمار ،الكهرباء ،ال�صحة ،الأمن � ..إلخ) ق�ضية ال تقبل الت�أجيل� ،أو ربط معالجتها بق�ضايا
�أخرى كبرى يحتاج تحقيقها �إلى وقت طويل� ،شريطة �أن يتم ذلك �ضمن ر�ؤية وطنية �شاملة
واقعي��ة ،ت�شمل العمل م��ن �أجل �إنهاء االنق�س��ام ،والمعالجة ال�شاملة للو�ض��ع الفل�سطيني،
انطالقا من �ضرورة وح��دة القيادة والم�ؤ�س�سة والقرار واالتفاق على برنامج وطني يج�سد
القوا�سم الم�شتركة.
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ولتحقيق ذلك ،يمكن العودة �إلى ورقة «�أفكار لمعالجة الو�ضع الكارثي الذي يعي�شه قطاع
غ��زة» ،التي اقترحتها مجموعة من ال�شخ�صيات ال�سيا�سية واالعتبارية في ال�ضفة والقطاع،
بناء على مبادرة من مركز م�سارات ،وانطلقت من تحديد �آليات وخطوات عملية لمعالجة
الو�ضع في القطاع باال�ستناد �إلى ما ي�أتي:
•البدء بمعالجة الق�ضايا الإن�سانية الممكن معالجتها فورا ومن دون �إبطاء ،مع �إدراك �أن
الحل الجذري لها ال يمكن �أن يكون من دون تحقيق الم�صالحة (بمعنى �إنهاء االنق�سام
وا�ستع��ادة الوحدة الوطنية) .والم�صالحة ال يمكن �أن تتحقق ب�صورة حقيقية من دون
االتف��اق على �إعادة بناء و�إ�صالح وتفعيل م�ؤ�س�سات منظمة التحرير الفل�سطينية بحيث
ت�ض��م مختلف �أل��وان الطيف ال�سيا�سي ،ومن دون االتفاق عل��ى اعتماد �إ�ستراتيجيات
كفيل��ة بوقف وتقليل الأ�ض��رار والخ�سائر والحفاظ على المكت�سب��ات ،وعدم تقديم
تنازالت كمرحلة �أولى على طريق �إنجاز االنت�صارات بتحقيق الحقوق والأهداف.
•عدم ت�سيي�س الق�ضايا الإن�سانية ،مثل فتح المعابر والحدود وال�صحة والتعليم والكهرباء
و�إع��ادة الإعمار و�إعادة هيكلة م�ؤ�س�س��ات ال�سلطة ودمجها وتوحيدها ،لأن ت�سيي�سها
يعقدها ويمنع التو�صل �إلى حلول لها.
•االنط�لاق من مبد�أ �أن حكومة الوف��اق الوطني م�س�ؤولة عن جمي��ع الموظفين �ضمن
هيكلية �إدارية ومالية موحدة ،مثلما هي م�س�ؤولة عن ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
وف��ي �ضوء ذلك ،ت�شمل الورقة �آليات تتعلق ب�إعادة دم��ج الموظفين و�إيجاد هيكل وظيفي
واحد في ال�ضف��ة الغربية وقطاع غزة ،على �أ�سا�س معايير مهنية مو�ضوعية لي�ست لها عالقة
بانتماءات الموظفين ال�سيا�سية والحزبية ،واقتراحات محددة فيما يتعلق بمعالجة مو�ضوع
رواتب موظفي القطاع العام ف��ي الم�ؤ�س�سات المدنية والأمنية ،وكذلك معالجة مو�ضوع
الأمن بدءا بت�شكيل اللجنة الأمنية العليا المن�صو�ص عليها في «اتفاق القاهرة» لتبد�أ فورا في
تطبيق البنود الأمنية في االتفاق ،وت�شكيل لجنة ق�ضائية وطنية بالتوافق تُ�شرف على توحيد
الق�ضاء والنيابة العامة ،و�آلي��ات مقترحة لكيفية قيام حكومة الوفاق الوطني بواجباتها فيما
يتعلق ب�إعادة الإعمار.
كم��ا ال تغف��ل الورقة في �سي��اق معالجة الو�ضع في قط��اع غزة �أهمية �إقام��ة العالقات بين
م�صر وفل�سطين على �أ�سا���س الروابط التاريخية والقومية والم�صالح الم�شتركة ،وبما يكفل
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احترام �إرادة الم�صريين باختيار قيادتهم ،وعمل كل ما من �ش�أنه منع �إلحاق �أي �ضرر بالأمن
الم�ص��ري ،وخا�ص��ة في �سين��اء ،وبما ي�ضمن حماي��ة الحدود بين م�ص��ر وفل�سطين ،وفتح
الح��دود والمعاب��ر ب�شكل دائم .وهو م��ا يتطلب حل الإ�شكاالت بي��ن «حما�س» وم�صر
انطالقا من هذه الر�ؤية.

�ساد�سا� .إ�ستراتيجية كفاح ال�شعب الفل�سطيني في �أرا�ضي 48
الدف��اع عن الحق��وق الجماعية والفردي��ة لأبناء ال�شع��ب الفل�سطيني ف��ي �أرا�ضي  48في
مواجه��ة �سيا�سة التمييز العن�صري ،ودعم ح��ق المهجرين في العودة �إلى قراهم ،والت�صدي
لمخططات التهجير الق�سري في النقب والمثلث ،و�سيا�سة هدم المنازل� ،إلى جانب تعزيز
الهوية الوطنية في مواجهة محاوالت التهويد والأ�سرلة وتفتيت وحدة الن�سيج المجتمعي،
وكذل��ك دع��م �إنجاح تجرب��ة ت�شكيل القائم��ة العربي��ة الم�شتركة النتخاب��ات الكني�ست
وتطويره��ا باتجاه �إعادة بناء وتوحيد الم�ؤ�س�س��ات الوطنية في الداخل ،بدءا بلجنة المتابعة
العليا للجماهير العربية.
�إن معالجة �أو�ضاع وم�شكالت �أبناء ال�شعب الفل�سطيني في �أرا�ضي  48لي�ست �ش�أنا �إ�سرائيليا،
كم��ا ال ينبغي التعامل معهم ب�صفتهم مخزونا احتياطيا لدع��م �إ�ستراتيجية فل�سطينية تقودها
منظم��ة التحري��ر دون �أن يكونوا جزءا �أ�صيال ف��ي بلورتها وتنفيذها .لذل��ك ،ف�إن تحقيق
�أه��داف الفل�سطينيين في �أرا�ضي  48ينبغي �أن يكون �أح��د المكونات الرئي�سية للم�شروع
الوطن��ي التح��رري ،و�أن يكونوا �شريكا �أ�سا�سيا ف��ي �إعادة بنائه ،عبر �إيج��اد �آليات ت�ضمن
تمثيله��م في عملية �صنع القرار الوطني في منظمة التحرير م��ن خالل لجنة المتابعة العليا،
وبخا�ص��ة �أن تط��ور ال�صراع باتجاه تبني �إ�ستراتيجية وطنية ته��دف �إلى ممار�سة حق تقرير
الم�صير كح��ق جمعي ،وتفكيك النظ��ام ال�صهيوني اال�ستعم��اري اال�ستيطاني العن�صري،
�سوف ُيعلي من وزن الدور الذي يمكن �أن تلعبه الكيانات والتعبيرات ال�سيا�سية والم�ؤ�س�سية
الوطنية لفل�سطينيي الداخل في مثل هذه الإ�ستراتيجية.

�سابعا .حماية حقوق التجمعات الفل�سطينية
حماية حقوق التجمعات الفل�سطينية في ال�شتات وتوفير �سبل الحماية لتجمعات الالجئين
ف��ي البلدان العربية التي ت�شهد نزاعات داخلية ،وبما ي�سهم في تعزيز الهوية الوطنية و�صون
الحق��وق المدنية واالجتماعية الفردي��ة والجماعية لأبناء ال�شع��ب الفل�سطيني �أينما كانوا،
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وتعزيز وتطوير م�شاركتهم في الن�ضال الوطني واالبتعاد عن التدخل في النزاعات الداخلية
ف��ي ال��دول العربية وع��ن �صراعات المح��اور الإقليمية ،م��ع عدم التدخ��ل الخارجي في
ال�ش�ؤون الفل�سطينية.

ثامنا .دعم ق�ضية تحرر الأ�سرى
العم��ل عل��ى تدويل ق�ضية الأ�س��رى في �سجون االحت�لال ،برفعها �إل��ى مختلف المحافل
الدولي��ة بما يكفل وقف الإج��راءات التع�سفية الإ�سرائيلية بحق الأ�س��رى ،و�إنهاء االعتقال
الإداري ،والإفراج عن الأ�سيرات والأطفال ،على طريق تحرير جميع الأ�سرى .و�إلى حين
تحقيق ذلك ،يج��در التم�سك في مفاو�ضات «التهدئة» في حالة ا�ستئنافها بمطلب �إطالق
�سراح جميع المعتقلين ما بعد  ،2014/6/12وفي مقدمتهم النواب والأ�سرى المحررون
بموجب �صفقة �شاليط .وكذلك التم�سك ب�إبرام �صفقة م�شرفة في �أي عملية تبادل جديدة،
تعطى فيها الأولوية للأ�سرى القدامى والأ�سيرات.

تا�سعا .العوامل الإقليمية والدولية
العم��ل عل��ى ا�ستعادة مكان��ة الق�ضي��ة الفل�سطينية على ر�أ���س �سلم �أولوي��ات العمل العربي
الم�شترك في ظل متغيرات عربية تدفع �إلى تراجع االهتمام بها ،وتحرف االهتمام نحو بناء
محاور ال ترى في �إ�سرائيل التهديد الأول والمبا�شر للأمن القومي العربي وحقوق ال�شعب
الفل�سطين��ي .ويتطلب ذلك �سيا�س��ة فل�سطينية ن�شطة في �إطار العالق��ات الثنائية مع الدول
العربي��ة وداخل الجامعة العربية تركز على مخاطر المخطط��ات الإ�سرائيلية وت�سعى لتوفير
العم��ق العربي الداعم �سيا�سيا ومعنويا وماديا ل�صم��ود ال�شعب الفل�سطيني ولإ�ستراتيجيات
الكفاح الوطني �ضد االحتالل والعن�صرية.
يج��در �أن تنطل��ق مث��ل ه��ذه ال�سيا�سة من مب��ادئ الحفاظ عل��ى ا�ستقاللية الق��رار الوطني
الفل�سطيني ،دون �إلغاء �أو �إ�ضع��اف البعد العربي والإ�سالمي والتحرري والإن�ساني للق�ضية
الفل�سطيني��ة ،وع��دم التدخل ف��ي ال�ش���ؤون الداخلية للبل��دان العربية ورف���ض تدخلها في
ال�ش���ؤون الفل�سطيني��ة ،وعلى �أ�سا�س احترام �إرادة وخي��ارات وم�صالح ال�شعوب العربية في
التحرر واال�ستقالل والعدالة االجتماعية والديمقراطية ،وتحييد وتوفير الحماية لتجمعات
الالجئين الفل�سطينيين في البلدان التي ت�شهد �صراعات داخلية.
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وال يعني تبني �سيا�سة «الن�أي بالنف�س» عن التدخل في النزاعات العربية الداخلية الإحجام عن
بلورة ر�ؤية فل�سطينية م�شتركة تدعم مفهوم الدولة ال�سيادية التي تلتزم بقيم الم�ساواة والعدالة
والديمقراطي��ة والحري��ة وتحترم الإرادة ال�شعبية في كل من البل��دان العربية ،ان�سجاما مع ما
ت�ضمنت��ه وثيقة �إعالن اال�ستقالل� ،إذ �إن االنطالق من ه��ذه الر�ؤية لبناء الدولة العربية ال يعتبر
تدخ�لا في ال�ش�ؤون العربية ،بل ين�سجم مع كون فل�سطين جزءا من النظام العربي وع�ضوا في
جامعة الدول العربية ،ومن حقها وواجبها الإ�سهام في تطوير هذا النظام العربي.
كما ينبغي الإفادة من العمق الإ�سالمي للق�ضية الفل�سطينية ،وح�شد المواقف الدولية الداعمة
لعدال��ة الكفاح التحرري لل�شعب الفل�سطيني� ،س��واء في �إطار العالقات الثنائية الر�سمية مع
الدول الإ�سالمي��ة والعالمية� ،أم من خالل العالقات م��ع البرلمانات والأحزاب وحركات
الت�ضامن والمنظمات غير الحكومية� ،أم عبر الأمم المتحدة ووكاالتها ومنظماتها.

عا�شرا .مواجهة االنزياح اليميني العن�صري في �إ�سرائيل
مواجه��ة االنزياح نحو مزيد من التطرف والعن�صرية ف��ي اتجاهات الر�أي العام في �أو�ساط
اليهود في �إ�سرائيل كما تج ّلى في منح تفوي�ض بالحكم مجددا لليمين المتطرف والعن�صري،
وم��ا �سيترتب على ذلك من �سيا�سات �أكثر تطرفا وت�صعي��دا لحكومة نتنياهو الجديدة ،في
ظ��ل احتالل مبد�أ «الدول��ة اليهودية» و�إنكار �شرعية الحق��وق التاريخية والطبيعية لل�شعب
الفل�سطين��ي في وطنه التاريخي موق��ع الحجر الأ�سا�س في بن��اء الإ�ستراتيجيات الإ�سرائيلية
والخطاب ال�سيا�سي المركزي.
�إن ارتكاز الخطاب الر�سمي الإ�سرائيلي على ت�صعيد �سيا�سات العدوان واال�ستيطان والتهجير
الق�س��ري وتفجر العن�صري��ة والنزعات الفا�شية ،ال ينبغي �أن يقود �إل��ى �إهمال اال�ستفادة من
مواقف الق��وى ال�سيا�سية الإ�سرائيلية والمت�ضامنين اليهود م��ع حقوق ال�شعب الفل�سطيني،
مهم��ا كان �صوتها �ضعيفا �أو هام�شيا و�سط �ضجيج التط��رف والعن�صرية ،بل يتطلب �إعادة
بناء وتطوير الخطاب الفل�سطيني باال�ستناد �إلى ما ي�أتي:
�أوال .االنط�لاق من التم�س��ك بالحقوق التاريخية والطبيعية لل�شع��ب الفل�سطيني في وطنه
التاريخ��ي ،وعدال��ة الق�ضي��ة الفل�سطينية ،والتف��وق الأخالقي للكفاح التح��رري لل�شعب
الفل�سطين��ي ،والتركي��ز على ن��زع ال�شرعي��ة الدولية عن النظ��ام الكولونيال��ي اال�ستيطاني
العن�صري.
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ثاني��ا .تفعي��ل وتو�سيع ا�ستخدام �شتى الو�سائ��ل المتاحة في العمل ال�سيا�س��ي والديبلوما�سي
والقانون��ي والإعالم��ي ،لإي�صال الخط��اب الفل�سطيني القائم على مب��ادئ الحق والعدالة
والقي��م الإن�سانية والقانون الدولي لي�س فقط �إلى المت�ضامنين اليهود في �إ�سرائيل وخارجها
م��ع حقوق ال�شعب الفل�سطيني ،ب��ل و�إلى �أو�سع قطاعات الر�أي الع��ام في �إ�سرائيل ،وعلى
م�ستوى العالم ،ال �سيما في �أوروبا والواليات المتحدة الأميركية.
ثالث��ا� .ضم��ان �أن يوجه الخطاب الفل�سطيني القائم على الجمع م��ا بين الحزم في التم�سك
بالحق��وق الفل�سطيني��ة والجانب الأخالقي ف��ي الكفاح الفل�سطين��ي ،ر�سائل �إلى مختلف
القطاع��ات اليهودي��ة في �إ�سرائي��ل والعالم حول الثم��ن الباهظ المترتب عل��ى ال�سيا�سات
الت��ي تطبقه��ا الحكومة الإ�سرائيلي��ة ،وا�ستمرار �إن��كار حقوق ال�شع��ب الفل�سطيني ،وفي
مقدمته��ا عزل �إ�سرائي��ل دوليا كما ح�صل مع نظ��ام الف�صل العن�صري في جن��وب �أفريقيا،
وعزم الفل�سطينيين على �إف�شال مخططات االحتالل واال�ستيطان والعن�صرية و�إعادة ت�شكيل
التوجه الإ�ستراتيجي بما يخدم تفكيك و�إنهاء النظام الكولونيالي اال�ستيطاني العن�صري.
رابعا .تعزيز �أ�شكال التعاون الم�شت��رك مع القوى ال�سيا�سية الإ�سرائيلية والمت�ضامنين اليهود
في �سبيل دع��م ن�ضال القوى ال�سيا�سية الممثلة للفل�سطينيين ف��ي �أرا�ضي � 48ضد العن�صرية
والتهجي��ر الق�سري وم��ن �أجل الم�س��اواة والديمقراطية ،والن�ضال ف��ي مواجهة االحتالل
واال�ستيطان والجدار في ال�ضفة الغربية ،ورفع الح�صار عن قطاع غزة ،ودعم حق الالجئين
ف��ي العودة ،مع ا�ستمرار تم�سك الفل�سطينيين بجوهر القي��م الإن�سانية في �صراعهم اليومي
�ضد االحتالل واال�ستيطان والعن�صرية.
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مهمات عاجلة
�إن �إنج��اح تحقي��ق �أهداف م�سارات العمل الوطني ب�صفته��ا الخيار المف�ضل على المدى
المتو�س��ط ،يتطل��ب توفي��ر متطلب��ات رئي�سية ت�ش��كل رافعة للعم��ل على تعزي��ز الو�ضع
الفل�سطين��ي الداخلي م��ن جهة ،وتفعي��ل الكفاح الفل�سطين��ي ب�أ�شكال��ه المختلفة لإنهاء
االحت�لال واال�ستيط��ان والعن�صرية من جهة �أخرى ،من خالل ال�ش��روع بتنفيذ المهمات
العاجلة الآتية:
(((1الدع��وة �إل��ى عقد اجتم��اع ف��وري للإطار القي��ادي الم�ؤق��ت لمنظم��ة التحرير
الفل�سطينية ،لك��ي يتحمل م�س�ؤوليته وفق ما اتُفق عليه في «اتفاق القاهرة» ،لتعزيز
ال�شراك��ة في �آلية �صنع القرار ف��ي مواجهة التحديات والمخاط��ر التي تتعر�ض لها
الق�ضي��ة الفل�سطينية وتهدد ال�شعب الفل�سطيني ،ال �سيما تلك المترتبة على العدوان
الإ�سرائيل��ي ،والمخططات التي �سوف ت�سعى حكوم��ة نتنياهو الجديدة لتنفيذها،
وما يتطلبه ذلك من تكري�س وحدة الموقف الوطني الفل�سطيني وبلورة �إ�ستراتيجية
وطني��ة موحدة لل�شع��ب الفل�سطيني ،ومتابع��ة عملية �إعادة بن��اء م�ؤ�س�سات منظمة
التحري��ر وتكري�س دوره��ا كمرجعية وطنية علي��ا .ويتطلب ذل��ك ال�سعي لتذليل
العقب��ات التي تح��ول دون عقد االجتماع ،وبخا�صة فيم��ا يتعلق بمعالجة م�شكلة
عالقات «حما�س» مع م�صر.
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(((2ت�شكي��ل حكوم��ة وف��اق وطني حقيق��ي� ،أو حكومة وح��دة وطنية ،لك��ي تتحمل
م�س�ؤولياته��ا كامل��ة ف��ي تنفيذ مهماته��ا في ال�ضف��ة الغربية وقطاع غ��زة وفق اتفاق
الم�صالح��ة دون �أي تميي��ز ،م��ع �إعطاء الأولوي��ة لدعم �صمود ال�شع��ب الفل�سطيني
والقطاعات الأ�سا�سية ،ومواجهة مخطط��ات االحتالل لتقلي�ص �صالحيات ال�سلطة
على مقا�س ترتيبات جديدة لحكم ذاتي مقل�ص.
(((3توفي��ر مقومات ال�صمود والمقاومة وحماية وج��ود ال�شعب الفل�سطيني في مختلف
�أماك��ن تواجده ،مع �إعطاء الأولوية لو�ضع خطة وطني��ة للت�صدي لمخططات تهويد
مدينة القد�س ،والتهجير الق�سري في محيط القد�س والأغوار ،ومعالجة الم�شكالت
الناجم��ة عن الع��دوان على قطاع غزة ،والتعجيل بعملية �إع��ادة الإعمار� ،إ�ضافة �إلى
دعم كفاح ال�شع��ب الفل�سطيني في �أرا�ضي  ،48وتعميم تجربة التوافق على ت�شكيل
القائمة العربية الم�شتركة لت�شمل �إعادة بناء وتوحيد الم�ؤ�س�سات الوطنية ومرجعياتها
ف��ي الداخل ،وكذل��ك توفير الحماي��ة للتجمعات الفل�سطينية ف��ي مخيمات اللجوء
وبلدان ال�شتات الأخرى ومعالجة م�شكالتها وهمومها.
(((4توفير الدعم للحراك ال�شعب��ي المت�صاعد في ال�ضفة الغربية ،وو�ضع خطة وطنية
لتنظيم الفعل ال�شعبي وقطع الطريق على �أية محاولة للدفع باتجاه الفو�ضى والفلتان
الأمن��ي .وهو م��ا يقت�ضي التعامل وفق معادلة التجاور بي��ن ال�سلطة والمقاومة،
من خ�لال ت�شكيل قيادة وطنية موح��دة� ،أو هيئة �شعبية ،تق��ود وتنظم فعاليات
المقاوم��ة ال�شعبية� ،إلى جانب ت�شكيل لجان محلي��ة للحرا�سة والحماية وتوفير
الخدم��ات الأ�سا�سية والإعالم في �شتى المواق��ع ،ال �سيما في المناطق الم�صنفة
وتحمل الأجه��زة الأمنية م�س�ؤوليتها في حماي��ة المواطنين وممتلكاتهم
(ج)،
ّ
م��ن اعتداءات الم�ستوطني��ن ،وكذلك �إيج��اد �آلية لتن�سيق الجه��د الوطني �ضد
�سيا�سات االحتالل واال�ستيطان والتمييز العن�صري والتهجير الق�سري في ال�ضفة
الغربي��ة و�أرا�ضي  ،48بما يراع��ي خ�صو�صية وظروف و�أولويات كل من هاتين
المنطقتين.
(((5ا�ستكم��ال االن�ضم��ام �إلى المعاهدات وال��وكاالت التابعة للأم��م المتحدة ،والتقدم
بملف��ات حول االنتهاكات والجرائم الإ�سرائيلية �إلى محكمة الجنايات الدولية ،بما
يوفر عامل ردع فعال للحكومة الإ�سرائيلية وقادة جي�ش االحتالل.
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(((6ال�شروع الفوري في حوار وطني �شامل ي�شارك فيه جميع القوى الفل�سطينية وممثلو
المجتمع المدني والقطاع الخا�ص والمر�أة وال�شباب ،من �أجل االتفاق على ما ي�أتي:
الوطنية العليا (ميثاق وطني) التي تجمع الفل�سطينيين في جميع
•ركائز الم�صلحة
ّ
�أماكن تواجدهم ،وبما يلحظ الخ�صائ�ص المميزة لكل تجمع.
الوطنية والمنظمة والتمثيل على �أ�سا�س هذه الركائز.
•�إعادة بناء الحركة
ّ
•االتفاق على برنامج �سيا�سي يج�سد القوا�سم الم�شتركة.
•و�ض��ع �إ�ستراتيجيات جدي��دة ت�ستوعب التجارب ال�سابقة وق��ادرة على تحقيق
الأهداف الوطنية.
(((7و�ض��ع خطة وطنية تت�ضم��ن �آليات وو�سائل تحقيق �أه��داف م�سارات العمل الوطني
وتنفي��ذ المهم��ات العاجلة الواردة �أعاله .وفي حالة الإخف��اق في ذلك ،ف�إن جهدا
ينبغ��ي القيام به من قبل القوى ال�سيا�سية وال�شخ�صيات الم�ستقلة والمنظمات الأهلية
ومراك��ز البحث والتفكير وال�شباب وغيرهم؛ من �أج��ل التداعي لبحث توليد �آليات
لل�ضغط والت�أثي��ر باتجاه �إنهاء االنق�سام ،و�إعادة بناء الوحدة الوطنية ،وتبني م�سارات
للعمل الوطني توفر متطلبات الو�صول �إلى نقطة تحول تخدم تقدم الم�شروع الوطني
التحرري.

