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  هاين حبيب

  هيرتسليا: -القاهرة  -جنيف 

  احلركة السياسية.. حمطات متعارضة!
شـــــــــهدت الســـــــــاحة الســـــــــياســـــــــية يف األســـــــــابيع األخيرة تطورات مهمة، وربما األكثر 

جتاوزنا احلرب العدوانية الدموية التي خطورة على مســــــتقبل القضــــــية الوطنية. وإذا ما 
الفلســــــــــطيني  -		ة جنيف، وإجراء احلوار الفلســــــــــطينيشــــــــــارون، فإن إطالق وثيق يشــــــــــنها

برعاية مصـــــــــرية يف القاهرة، ورؤية شـــــــــارون التي أعلنها يف مؤتمر هيرتســـــــــليا، ثم يف 
مركز الليكود، تشـــكل كلها عصـــب احلركة الســـياســـية التي عصـــفت بالســـاحة الفلســـطينية 

.م   ؤخراً

  وثيقة جنيف.. املقدمات
اســـــتمرت احلوارات عامين ونصـــــف عام قبل أن تصـــــل إىل حمطتها األخيرة يف أحد 
الفنــــادق الســـــــــــيــــاحيــــة على البحر امليــــت؛ تلــــك هي الوثيقــــة التي حملــــت اســـــــــــم املــــدينــــة 
الســــــــويســــــــرية التي جرى معظم احلوارات فيها؛ وثيقة جنيف التي يقول أصــــــــحابها إنها 

  حلقات تفاوضية سبقتها.تستند إىل إرث و
بدأت قصـــــة الوثيقة مع انهيار مفاوضـــــات طابا، وجناح إســـــرائيل يف ترويج رواية 

ي أزائفة تزعم أن الفلســـــطينيين رفضـــــوا عرضـــــاً ســـــخياً، وبالتايل مل يعودوا شـــــركاء يف 
اإلســــــرائيلي. وتمخض عن هذا الزعم أنه مل يعد  -		مفاوضــــــات على املســــــار الفلســــــطيني

ملدى املنظور للتوصل إىل حل سياسي شامل للصراع، وبالتايل يجب هناك إمكان يف ا
اللجوء إىل احللول املرحلية واملوقتة. هذه الرواية أيضـــــــــاً شـــــــــكلت ذريعة اســـــــــتندت إليها 
حكومتــا براك ومن بعــده شــــــــــــارون يف العــدوان على الشـــــــــــعــب الفلســـــــــــطيني، بــاعتبــار أن 

همة وقد ساعد يف ذلك إلصاق ت الفلسطينيين ال يرغبون يف التوصل إىل حلول سياسية.
  .2001اإلرهاب بالنضال الوطني الفلسطيني، وخصوصاً بعد أحداث أيلول/سبتمبر 

يف هذه األثناء، بادر فريق إســــــــــرائيلي ممن شــــــــــاركوا يف مفاوضــــــــــات كامب ديفيد 
شـــــــــــــاحــك، مع بعض املســـــــــــؤولين  -		 ســـــــــــيمــا يوســـــــــــي بيلين وأمنون ليبكينوطــابــا، وال

 -		قسيس، إىل تأليف جمموعة فلسطينيةسر عبد ربه ونبيل الفلسطينيين، وخصوصاً يا
شــــارون والتشــــديد على وجود  -	 عدة عواصــــم للرد على رواية براكإســــرائيلية جالت يف

شــــــــريك فلســــــــطيني، مل يتلقَ عرضــــــــاً حقيقياً من احلكومة اإلســــــــرائيلية يمكن االدعاء أنه 
                                                            

)(  .كاتب سياسي مقيم بغزة 
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  رفضه.
وخروج يوســــــي بيلين منه، بعد فشــــــل حزب العمل يف انتخابات الكنيســــــت األخيرة، 

ور، تتعثرت التحركات الســــياســــية من دون أن تتوقف االتصــــاالت التي شــــابها بعض الف
روســــــــية. واســــــــتقر الرأي على أن يتم هذا  -		بريطانية -		إىل أن عادت بمبادرة فرنســــــــية

اجلهد برعاية دولة حمايدة هي ســــــــــويســــــــــرا. وقد أدت التطورات الالحقة وفشــــــــــل اجلهود 
وســـــــيع دائرة املشـــــــتركين يف هذا اجلهد، إذ شـــــــملت اللقاءات شـــــــخصـــــــيات الســـــــلمية إىل ت

  وأطرافاً أُخرى من يسار حزب العمل، وأطرافاً من الوسط وميرتس، وحتى من اليمين.
لكن، ما هو موقع هذه الوثيقة مع رؤية بوش التي باتت تســـــــــــمى خريطة الطريق؟ 

(الوثيقــة) ليســـــــــــــت خطــة  يقول أحــد املشـــــــــــــاركين يف إعــداد الوثيقــة، جمــال زقوت، إنهــا
اعتراضـــــــــــيــة شــــــــــــاملــة على خريطــة الطريق، لكنهــا تطرح رؤيــة تفصـــــــــــيليــة افتقرت إليهــا 
اخلريطة التي حتدثت عن دولة فلســـــــــــطينية من دون أن تتناول ماهيتها، أو حدودها، أو 
وضعيتها. فالوثيقة، إذاً، حماولة مللء الفراغات يف اخلريطة بشيء من التفصيل. وعلى 

، التي طرحت قضـــــــــــية الالجئين يف إطار عام، تتحدث الوثيقة عن آليات عكس اخلريطة
وخيارات، إالّ إن األهم يف هذا الشـــــــــأن أنها تشـــــــــكل اعتراضـــــــــاً على أخطر ثغرات خريطة 

  الطريق؛ وهي تلك املتمثلة يف احلل االنتقايل املرحلي، كما ورد على لسان البعض.
، يف املفاوضـــــــــات التي أدت إىل ويشـــــــــير قادة الفريقين، الفلســـــــــطيني واإلســـــــــرائيلي

اتفاقية جنيف اتفاقية تصورية، بإمكان "وثيقة جنيف، إىل جوهر هذه الوثيقة بالقول: 
القادة من الطرفين أن يســـــــــــتخدموها أو يعدلوها، أو يهملوها كلية. ولكننا، كمواطنين، 

. الكرة اآلن يف ملعب قادتنا  من قمنا بكل ما يف وســـــــــــعنا جتاه وضـــــــــــع مل يعد حمتمالً
  (ياسر عبد ربه ويوسي بيلين!). "الطرفين

  الفرقاء املتباحثون
، وعلى ســـــــــــاحل البحر 2003تشـــــــــــرين األول/أكتوبر  9عشـــــــــــية اخلميس الواقع فيه 

امليت، جرى إعالن ما بات يعرف بوثيقة جنيف بعد أن تم إنضـــــــاجها خالل عدة أشـــــــهر 
وصـــال ســـرائيلي، تمن مباحثات متواصـــلة بين فريقي العمل التفاوضـــي الفلســـطيني واإل

 - نوعهــــا يف تــــاريخ الصـــــــــــراع الفلســـــــــــطينييف نهــــايتهــــا إىل اتفــــاقيــــة هي األوىل من 
  اإلسرائيلي التي تتطرق إىل كل جزئيات الصراع وتفصيالته.

ضــــــــــم الفريق التفاوضــــــــــي الفلســــــــــطيني الذي قاده عضــــــــــو اللجنة التنفيذية ملنظمة 
التحرير الفلســــــــــطينية، ياســــــــــر عبد ربه، توليفة رفيعة املســــــــــتوى من الناحية املهنية؛ إذ 
شمل إضافة إىل الكوادر السياسية املميزة خبراء خرائط مثل بشار جمعة وسامح العبد، 

وبي واملســــتشــــار الســــياســــي واخلبير بالقانون وخبراء بأوضــــاع القدس مثل د. نظيم شــــ
: جمال زقوت، 1987الدويل ليث العمري، كما ضـــــــــم أيضـــــــــاً ممثلين عن جيل انتفاضـــــــــة 
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ووزير شــــــؤون األســــــرى هشــــــام عبد الرازق، ومســــــؤول األمن الوقائي يف الضــــــفة حمافظ 
د اجلدي "فتح"جنين الســـابق زهير مناصـــرة، وقدورة فارس وحممد احلوراين ممثلي جيل 

  والقريبين من مروان البرغوثي.
أمّا الفريق التفاوضـــــي اإلســـــرائيلي فقد تم تأليفه نوعياً؛ إذ حرص رئيســـــه، يوســـــي 
بيلين، على أالّ يكون الوفد جمرد خلطة يســـــاريين ومثقفين ومن قوى الســـــالم التقليدية، 
بل حاول أن يعكس من خالل هذا الفريق أعرض شــــــريحة ممكنة من الطبقة الســــــياســــــية 

رائيلية، فضــــم جنراالت وســــاســــة من الوســــط وأعضــــاء كنيســــت براغماتيين: حاييم اإلســــ
من مفاوضـــــــي أوســـــــلو،  أورون من ميرتس، وآري أرنون من الســـــــالم اآلن، ورون بونداك

شــــاحك ونحاما رونين من أعضــــاء الكنيســــت الســــابقين، وإيتي ليفني  -  وأمنون ليبكين
وجدعون شـــيفر وشـــلومو بروم من من شـــينوي، وعمرام متســـناع من قيادة حزب العمل، 

اجلنراالت، إضـــــــــــــافــة إىل مثقفين معروفين مثــل الروائي عــاموس عوز، والكــاتــب دافيــد 
غروســـــــــمان، والكاتبة تســـــــــفيا غرينفيلد، واخلبير االقتصـــــــــادي يورام غاباي، وصـــــــــاحب 

  السياسي وعضو الكنيست أبراهام بورغ. "نهاية الصهيونية"مقالة 
فقرة أو بنداً هي: مســــــــــميات االتفاق  27ديباجة والوثيقة  - تضــــــــــمن نص االتفاق

الدائم؛ العالقات بين الطرفين؛ جمموعة تطبيق؛ األراضـــــــي اإلقليمية؛ الســـــــيادة؛ ترســـــــيم 
احلدود؛ املســـــــــــتعمرات؛ الرواق األمني؛ األمن؛ األمن اإلقليمي؛ أمن الدولة الفلســـــــــــطينية؛ 

إنـــذار مبكر؛ اجملـــال  اإلرهـــاب؛ التحريض؛ قوة متعـــددة اجلنســـــــــــيـــات؛ اإلخالء؛ حمطـــات
اجلوي؛ معـــابر احلـــدود الـــدوليـــة؛ القـــدس؛ الالجئون؛ األونروا؛ التعـــاون؛ طرق ذات هـــدف 

  خاص؛ املواقع الدينية؛ احلدود؛ السجناء؛ تسوية اخلالفات.

  بين الرفض والقبول
كان من الطبيعي أن يقاَبل إعالن هذه الوثيقة يف جنيف، بعد البحر امليت، بردات 

إســــــــــرائيلياً وفلســــــــــطينياً وعربياً ودولياً، وبانتقادات شــــــــــاملة، وبتأييد بدأ  فعل متعددة،
حمدوداً لدى الشارع الفلسطيني، الذي غلبت عليه املعارضة. وإذا كان ال بد من الوقوف 
على تقويم الشــــــــــــارع الفلســـــــــــطيني لهذه الوثيقة واملوقف منها، فإن جملة من املقاالت 

  كس بحدود كافية هذا التناقض يف التقويم.والتصريحات ملسؤولين وتابعين، تع
  فهؤالء الذين وقفوا إىل جانب الوثيقة رأوا فيها أنها:

  .تنسف املرحلية يف احلل التي طرحتها االتفاقات السابقة  
  .أداة رافعة إلعادة احلياة لالجتاهات السياسية السلمية يف إسرائيل  
  نحو العملية التفاوضية. بديل منطقي من خريطة الطريق التي ضلت طريقها  
   إعادة صـــــوغ خلطاب الســـــالم الفلســـــطيني من أجل تأكيد مضـــــامينه ومفاصـــــله

  األساسية.
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  .تشكل اختراقاً للسياسة الدموية حلكومة شارون  
  .حتقق العدالة املمكنة وليس منطق العدالة املطلقة  
  ا.جتعل، نتيجة متابعة الرئيس عرفات لها، شارون الغائب الوحيد عنه  
  .تعزز مبدأ دولتين لشعبين، عوضاً عن دولة ثنائية القومية  
  .تدل على أن الفلسطينيين يؤمنون بالسالم، عكس ما يطرحه شارون  
  .تنسف االدعاء اإلسرائيلي بعدم وجود شريك فلسطيني  
  .وضعت اإلسرائيليين أمام حقيقة أن حكومتهم ال تبحث عن السالم  
  .أداة للكفاح السياسي  

  مّا أولئك الذين وقفوا معارضين للوثيقة فقد رأوا فيها أنها:أ
  .ال حتل الصراع األيديولوجي والثقايف والديني بين الشعبين  
   مرة يف النص. 45نُشرت من دون املالحق، مع أن كلمة ملحق تكررت  
   مآلنة باجلمل التأويلية التي يمكن أن حتدث لبســــــاً يف تفســــــيرها، وخصــــــوصــــــًا

ق بمســــــــــــألة حق العودة. فبينما تتنازل من الناحية العملية بإعطاء فيما يتعل
إســـــــرائيل حق رفض أي الجئ أو قبوله، تشـــــــير يف الوقت ذاته إىل قرار اجلمعية 

  واملبادرة العربية. 194العامة رقم 
   تســـــقط مســـــؤولية إســـــرائيل التاريخية جتاه القضـــــية الفلســـــطينية، بينما ال يزال

يطــالبون بتعويضـــــــــــــات عمــا يطلقون عليــه ضـــــــــــحــايــا  اإلســـــــــــرائيليون إىل اليوم
  (احملرقة). "الهولوكوست"
   فيما  1932تنازلت عن قضــــايا تم حســــمها دولياً، مثل قرار عصــــبة األمم ســــنة

  يتعلق بحائط البراق.
   تنـازلـت عن الثوابـت الوطنيـة الفلســـــــــــطينيـة، ومثلـت شـــــــــــقـاً يف اإلجمـاع الوطني

  الفلسطيني.
   منها إىل ضـــــــرورة تبني جملس األمن لها وإلغاء قرارات األمم  17تشـــــــير املادة

  املتحدة السابقة كافة.
   تقيــــــد النضـــــــــــــــــال الوطني الفلســـــــــــطيني، وتتجــــــاوز مرجعيــــــات العمــــــل الوطني

  الفلسطيني.
  .تسلم باملنطق اإلسرائيلي للحل الدائم  
  .يحوطها كثير من الشكوك والغموض  
   بنصوصها.جمرد وثيقة جتريبية يمكن التالعب  
  .توهم الرأي العام العاملي أن هناك حالً يف األفق  
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   تســــــــــــاعد حكومة شــــــــــــارون يف إرغام الفلســـــــــــطينيين على التنازل عن احلق يف
  املقاومة، وهو أهم أهداف شارون.

  .جمرد حماولة من القيمين عليها خلدمتهم كأشخاص  
  كة الصــــهيونية يف اختيار ســــويســــرا مكاناً للحوار شــــبيه باجتماع انطالقة احلر

  .1897مدينة بازل سنة 
هذه بعض نماذج لنقاط الضـعف والقوة يف وثيقة جنيف، وفق ما أوردته مؤســســة 

من خالل مراجعة نصـــــــــــوص وتصـــــــــــريحات ومقابالت تتعلق بالوثيقة يف  "إعالم تام"
خمتلف وســـــــائل اإلعالم، وهي تعكس رؤية متباينة وقراءة خمتلفة، إن مل تكن ملتبســـــــة 

من األحيان، لنصـــــــــــوصـــــــــــها. كما يمكن مالحظة أن كثيراً من اآلراء يعكس يف يف كثير 
الغالب موقفاً مســــــــــبقاً إزاء الوثيقة، وبعض اآلراء الواردة يؤكد أن أصــــــــــحابها مل يطلعوا 
ا البعض اآلخر فقــد حــاول تزوير مــا  عليهــا بمــا يكفي التخــاذ موقف مــدروس منهــا، أمــّ

س فيها، ويف الغالب عن عمد وإصرار بهدف جاء يف الوثيقة من نصوص وحمّلها ما لي
التأثير يف الرأي العام. ويف املقابل يمكن مالحظة أن عدداً من مؤيدي الوثيقة جتاهل 

  ما فيها من عيوب ومالبسات، وحتمس لها من دون التوقف عند ثغراتها.

  يف الوثيقة! "حق العودة"
 يدان النزال الرئيسي بينلعل ما أثارته وثيقة جنيف، يف شأن حق العودة، يعتبر م

معارضــــــــي الوثيقة ومؤيديها. فاملعارضــــــــون يرون أن هناك إســــــــقاطاً لهذا احلق، بينما 
يرى املؤيدون أن قراءة مدروســة للنصــوص تشــير إىل أن هذا احلق مل يســقط من الناحية 

  الواقعية.
مكان ســـــــــــكن "وحولتها إىل  "العودة"يقول املعارضـــــــــــون: الوثيقة تنازلت عن كلمة 

، وبالتايل شـــــــــــطبت هذا املفهوم. وحتى اخليارات األُخرى التي طرحتها حولت هذا "ئمدا
احلق إىل مكان ســــــــكن دائم وليس كعودة. كما برأت الوثيقة إســــــــرائيل من أية مســــــــؤولية 
أخالقية أو سياسية يف جريمة طرد الشعب الفلسطيني واحتالل أرضه، وبالتايل جعلت 

الشـــــــعب. ثم إن الوثيقة يف إعطائها هذا التفســـــــير  إســـــــرائيل غير مســـــــؤولة عما جرى لهذا
لعودة الالجئين، أو هذا التفســـــــــير للحل، ألغت املفهوم القانوين والســـــــــياســـــــــي للقرار رقم 

، الذي نص على عودة الالجئين إىل أراضـــــــــــيهم وأمالكهم وتعويضـــــــــــهم عما جرى 194
و الفلســطينية، ه لهم، إضــافة إىل أن ما طرحته الوثيقة بشــأن العودة إىل مناطق الســلطة

حتوير وتزوير يف مفهوم هــــــذا احلق، ألن العودة تعني العودة إىل األرض واألمالك 
األصــــــــلية. أمّا اخليار الثاين الذي تطرحه الوثيقة، فهو العودة إىل مدن ســــــــكنية تبنى يف 
األراضــي التي ســتضــاف يف شــرق قطاع غزة أو غرب اجلزء اجلنوبي يف الضــفة الغربية 

راضــي التي ســتضــم إىل إســرائيل، وســتخصــص هذه املدن إلقامة الالجئين يف مقابل األ
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. وأمّا اخليار الثالث فهو الهجرة إىل خمتلف دول العامل،  الذين ســـــــــيبقون الجئين أيضـــــــــاً
أي يظــل هؤالء املهــاجرون الجئين، وكــذلــك بــالنســـــــــــبــة إىل خيــار التوطين. وفيمــا يتعلق 

حمدود بالكم والنوع؛ بمعنى أن العدد باختيار إســـــــــــرائيل كمكان ســـــــــــكن دائم لهم، فهو 
الذي ســيعود أو ســيختار إســرائيل كمكان ســكن دائم، لن يكون يف أرضــه وأمالكه ذاتها، 

  وإنما جمرد عودة إىل إسرائيل، وهذا العدد سيبقى رهناً بموافقة إسرائيل.
ويقول املؤيدون: إن البند املتعلق بحق العودة ينص صـــــــــــراحة على مرجعية القرار 

، وعلى املبــادرة العربيــة. ويقر هؤالء بــأن الوثيقــة ال تضـــــــــــمن عودة جمــاعيــة 194رقم 
لالجئين، لكنها مل تســـــــــــقط حق العودة، واخليارات التي تضـــــــــــمنتها الوثيقة تشـــــــــــكل حالً 

من حيث أنه يتناول بنوداً أُخرى  194عملياً لهذه املســـألة. ويســـترجع هؤالء القرار رقم 
الفلسطيني، كمسألة تدويل القدس والناصرة. كما أن  مل يتطرق إليها اخلطاب السياسي

القرار املذكور أشــــــار إىل عودة الالجئين الفلســــــطينيين إىل مدنهم وقراهم، لكنه مل يشــــــر 
إىل عودة أبنائهم (!)؛ وهو قرار صادر عن اجلمعية العامة، وأقل أهمية بما ال يقاس من 

مرجعية دولية، مل يتناول مســــــــألة قرارات جملس األمن التي هي أيضــــــــاً مل تعد أكثر من 
يضــــــــــــاف إىل ذلك أن  "حل عادل ملســــــــــــألة الالجئين."عودة الالجئين إالّ بكلمات قليلة: 

الوثيقة تتبنى دولتين لشـــــعبين، فهل ســـــيعود الفلســـــطينيون إىل إســـــرائيل أم إىل دولتهم، 
الدولة الفلســــطينية؟ ويقر هؤالء بأن إقرار حق العودة، وفقاً ملا يطالب به الفلســــطينيون 
عن حق، يعني نهــايــة الــدولــة العبريــة تمــامــاً؛ أي أن العمليــة التفــاوضـــــــــــيــة غير موجودة 

تها من حيث املبدأ. وهذا يعني أن الشعب الفلسطيني الذي اختار اخليار السلمي من برم
.   خالل العملية التفاوضية، أقر ضمنياً باستحالة حتقق حق العودة عملياً

ومن األسباب التي تبرر عدم وقوف إسرائيل وراء مبادرة وثيقة جنيف، أن الوثيقة 
بها يف اجلانب اإلســـــــــــرائيلي. فقد قام من تتطرق إىل أمور غير تلك التي يعلنها أصـــــــــــحا

أعدوا الوثيقة بتقديمها على أنها تمثل إشـــــارة إىل القبول الفلســـــطيني بالدولة اليهودية، 
يف حين أنه ال يوجد شـــــــــــيء من هذا القبيل يف الوثيقة، وإنما هناك إشــــــــــــارة مبهمة إىل 

لى أي نص يفيد ، من دون أن تشـــــــــــتمل الوثيقة يف أي جزء منها ع"حق اليهود يف دولة"
أن تلك الدولة يف أرض إســـــــــرائيل احلالية. وعلى هذا فإن مثل تلك الدولة يمكن أن يقوم 
يف مكان آخر. أّما فيما يتعلق بحق العودة الفلســـــــــــطيني، فإن معدي الوثيقة يف اجلانب 

 -  حة عن حقهم يف العودة، لكن األمراإلســـــــرائيلي يدعون أن الفلســـــــطينيين تخلوا صـــــــرا
ليس كذلك؛ فهي على الرغم من أن عبارة حق العودة ال تظهر يف  -  ضـــــــينبحســـــــب الراف

الوثيقة بشــــكل واضــــح وصــــريح، وخصــــوصــــاً أن الوثيقة تنص على أن مشــــكلة الالجئين 
، فإن ذكر هذا 194الفلســـــــــــطينيين ســـــــــــوف تتم معاجلتها وفقاً لقرار األمم املتحدة رقم 

ديداً، يعني ببساطة أن الالجئين ، مع عدم ذكر حق العودة حت1948القرار الصادر سنة 
ســـــوف يعودون. وعلى الرغم من أن اإلســـــرائيليين يوافقون يف الغالب على النص الوارد 
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بشــــأن التعويضــــات لالجئين الفلســــطينيين، فإن هناك نصــــاً آخر يفيد أن الدول العربية 
. وما يثير بعض املعارضــين  التي اســتضــافت الالجئين ســتحصــل على تعويضــات أيضــاً

ثيقة يف إســـــــــــرائيل، النص الذي يتناول إنشـــــــــــاء جمموعة تنفيذ وحتقيق دولية تكون للو
مســـــــــؤولة عن إعادة إســـــــــكان الالجئين، وعن املســـــــــائل احلدودية، وعن الهيكلية املعقدة 
التي ســــتقوم باإلشــــراف على القدس املقســــمة. وهذه اجملموعة الدولية لن تضــــم ممثلين 

واالحتاد األوروبي فحســــــــــب، بل ســــــــــتضــــــــــم أيضــــــــــاً عن األمم املتحدة والواليات املتحدة 
ممثلين عن جامعة الدول العربية، وســيكون لها ســلطات واســعة، ويخشــى هذا البعض أن 

  تنال هذه اجملموعة من استقالل الدولة العبرية.

  الوثيقة.. إسرائيلياً 
أثار توقيع وثيقة جنيف موجة من الغضـــــــــــب الشـــــــــــديد داخل احلكومة اإلســـــــــــرائيلية 

ليمينية. فقد قال وزير اخلارجية، ســــــــــيلفان شــــــــــالوم، إنه يجب النظر إىل هذه واألحزاب ا
إنني ال أتوقع الكثير ممن كانوا مســــــــؤولين عن "االتفاقية بشــــــــيء من التحفظ، مضــــــــيفاً: 

أّما ديوان رئيس احلكومة،  "اتفاق أوســـــــــــلو، الذي ال نزال ندفع ثمنه الباهظ حتى اليوم.
قة عمالً غير مسؤول يلحق الضرر بإسرائيل، ففي الوقت فقد أصدر بياناً اعتبر فيه الوثي

الذي تقوم احلكومة الفلســــــــــطينية املنتخبة بمجاراة اإلرهاب، يســــــــــارع املســــــــــؤولون يف 
إنها الســــذاجة وعدم فهم "حزب العمل إىل التوصــــل إىل اتفاق يســــتند إىل أخطاء ســــابقة؛ 

  "أوسلو وكامب ديفيد. الواقع الذي نعيشه يف الشرق األوسط، اللذان عكسهما اتفاقا
وصـــــــرح عضـــــــو الكنيســـــــت أوري أريئيل، من حزب االحتاد الوطني، أنه يجب أن يتم 
التحقيق مع الذين شـــاركوا يف مفاوضـــات أوســـلو من جانب جلنة حتقيق خاصـــة بســـبب 
اجلرائم التي ارتكبوها، إنهم يبحثون اآلن يف الكارثة املقبلة والتي يمكن أن تضـــــــــــر بنا 

  ب.وتشجع على اإلرها
زعيم املعارضــــــــــــة، رئيس حزب العمل شـــــــــــمعون بيرس، انتقد بدوره عدداً من بنود 
وثيقة جنيف، مع أنه يؤيد هذه املباحثات. فقد انتقد ما ورد عن نية االنتقال نحو احلل 
الدائم دفعة واحدة. كما انتقد البند الذي ينص على تســـــــــــليم الســـــــــــيادة يف منطقة احلرم 

. كما أعرب عن "حلوالً أكثر إبداعاً"إذ قال إن لديه القدســـــــــــي الشـــــــــــريف للفلســـــــــــطينيين، 
  معارضته لتدخل قوات دولية، وللحل املقترح بالنسبة إىل حق عودة الالجئين.

  حوارات القاهرة والهدنة املؤجلة
سادت الساحة الفلسطينية أجواء متفائلة نسبياً قبيل بدء احلوارات الفلسطينية يف 

ل شـــــــــــيء معد ســـــــــــلفاً، واحلوار جمرد مهرجان كرنفايل القاهرة. فقد اعتقد البعض أن ك
احتفــايل لتوقيع اتفــاق تم إعــداده ســـــــــــلفــاً، يتعلق يف الــدرجــة األوىل بوقف إطالق للنــار، 
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وتخويل القيادة الفلسطينية التفاوض مع إسرائيل فيما يتعلق بترتيبات وحلول مقبلة. 
ة والدولية وحســــــابات كل واســــــتند هذا االعتقاد إىل جملة من الضــــــغوط احمللية والعربي

فصـــيل من فصـــائل احلوار، التي تشـــدد جميعها على ضـــرورة اخلروج من املأزق احلايل 
من خالل مثل هذا االتفاق. وهذا ما يؤكد أن احلوار ظل يف ذهن كثيرين جمرد وســـــــــــيلة 
اســــتخدامية يف ظل األزمات للخروج منها، وليس أمراً واجباً تعكســــه الضــــرورة الوطنية 

  البحتة.
الفلســطيني، الذي جرى يف العاصــمة املصــرية مع  - لفلســطينيوالواقع أن احلوار ا

بداية كانون األول/ديســــــمبر املاضــــــي، أتاح فرصــــــة حقيقية ملراجعة أولية تســــــاهم يف 
تصـــحيح كثير من األخطاء والتجاوزات يف ظل وضـــع فلســـطيني متأزم وضـــعيف، حيث 

مل الوطني الفلســــــطيني، األمر الذي أتاح تغلب العشــــــوائية والعفوية واالرجتالية على الع
  حلكومة شارون فرصة ذهبية وتاريخية للمضي قدماً يف خطتها االستراتيجية.

كان يمكن حلوار القاهرة أن يســــــــد الفجوة الواســــــــعة يف االختالل الكبير الناجم عن 
طرف (إســـــرائيل) يمتلك رؤية واســـــتراتيجيا واضـــــحتين، ويعمل بكد وجلد على تنفيذهما 
بدقة، وآخر (الفلســــــــــطينيون) يفتقر إىل أبســــــــــط مقومات أي خطة، ويقع يف عجز تكتيكي 

  سياسي وليس فقط أنه يفتقر إىل استراتيجيا واضحة.
ففي حين بات من الواضــــــح أن حكومة شــــــارون جادة يف جهدها الدؤوب لتصــــــفية 

هة ال جالقضــية الفلســطينية، جند الســاحة الفلســطينية تتحرك بانفعال وعشــوائية يف موا
تزال خاسـرة مع اجلانب اإلسـرائيلي، يف وقت ما زال الوضـع الفلسـطيني الداخلي منهكًا 
بأزمات اإلدارة والفســــــــاد وصــــــــراع البرامج والشــــــــعارات. ولعل الطريقة التي تم التعامل 

(جدار الفصــــــــل العنصــــــــري) تعكس إحدى أهم حمطات  "اجلدار احلدودي"بها مع قضــــــــية 
شـــــــــــوائية املرجتلة يف التعامل مع مســـــــــــألة هي األخطر حالياً هذه األزمة، ونموذجاً للع

على مستقبل القضية الوطنية. ونظراً إىل كون هذا اجلدار العنصري هو اخلطر الداهم يف 
املرحلة الراهنة، يصــبح من الضــروري إعطاء أولوية مطلقة ملواجهته والســعي إلحباطه 

قدرتها على مواصـــــلة بناء  عبر عمل منظم يهدف إىل حماصـــــرة حكومة شـــــارون وتقييد
هذا اجلدار، بل وفرض تفكيكه. لكن هذه األولوية ظلت مفتََقدة طوال أشـــــــــــهر متوالية إىل 
حد يثير االســـــــتغراب ويدفع إىل التســـــــاؤل عن عوامل وأســـــــباب غياب الوعي الفلســـــــطيني 

  على هذا النحو، كما عبر عن ذلك أكثر من معلق.
ســطينية، رســمياً وفصــائلياً وشــعبياً، غابت ويالحظ يف هذا الســياق أن الســاحة الفل

تمـــامـــاً عن إحـــداث أي ردة فعـــل يف األشـــــــــــهر األوىل من بـــدء العمـــل يف جـــدار الفصــــــــــــــل 
العنصـــري، وكأنما اكتشـــف الفلســـطينيون فجأة أن هذا اجلدار أخذ ينهب األرض ويشـــكل 
حـــدوداً حقيقيـــة للخريطـــة اخلـــاصــــــــــــــة التي أعـــدهـــا شــــــــــــــارون. ويمكن القول إن التحرك 

لســـــــــــطيني بدأ يف إثر تصـــــــــــريحات أميركية تنتقد بناء اجلدار، ومنذ ذلك الوقت أخذت الف
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القيادات الفلســطينية تركز يف حتركها وتصــريحاتها على هذه املســألة. واألبرز، يف هذا 
اجملال، التحرك الشــــعبي الفلســــطيني املترافق مع تأييد أجانب للحق الفلســــطيني. إالّ إن 

ا اجلدار مل يُستهدف من جانب منفذي العمليات االستشهادية املالحظة األبرز هي أن هذ
أو غيرهم، إالّ نادراً جداً، األمر الذي يثير االســــــــتغراب ويضــــــــع أكثر من عالمة اســــــــتفهام 

  بشأن جدية املواجهة.

  خلفيات ومقدمات
، وما نشــــرته 11/12/2003جاء تصــــريح الســــفير اإلســــرائيلي يف القاهرة بتاريخ 

 "حماس"اليوم التايل، ليؤكدا أن املبادرة التي ســــــــبق أن أعلنتها يف  "هآرتس"صــــــــحيفة 
كــــانــــت نتيجــــة تفــــاهم أجنز عبر وســـــــــــطــــاء أملــــان وقطريين، وبعلم  "لتحييــــد املــــدنيين"

الســـوريين، وبعد التنســـيق مع الواليات املتحدة وإســـرائيل. فقد أعلن الســـفير اإلســـرائيلي 
يف القاهرة أن إســرائيل أوقفت عملياتها التي تســتهدف مســؤويل الفصــائل باملروحيات 

، وســـتقتصـــر العمليات على من "نحن يف وســـطها"أو الطائرات، وأن هناك مرحلة جديدة 
إىل معلومات نسبتها إىل  "هآرتس". يف حين أشارت صحيفة "القنابل املوقوتة"سمّاهم 

اتخذت قراراً اســتراتيجياً بوقف العمليات داخل  "حماس"مراجع أمنية إســرائيلية عن أن 
وكـذلـك  "الهـدوء على اجلبهـة بين إســـــــــــرائيـل وحمـاس ليس هـدنـة."إســـــــــــرائيـل، وقـالـت إن 

) أن الواليات املتحدة طلبت من 2003(كانون األول/ديســـــمبر  "النشـــــرة"شـــــفت دورية ك
م بها إعالن مبادرة حسن نية قبل أي حماولة يمكن أن تقو - عبر الوسطاء -  "حماس"

أن يأتي إعالن  "حماس"قررت قيادة  -  تقول النشـــــــرة -  للضـــــــغط على إســـــــرائيل. وفعالً
عبد العزيز الرنتيســي والشــيخ أحمد ياســين اللذين هذه املبادرة من الداخل، وعلى لســان 

، التزامها الثوابت "هآرتس"، بعد أيام مما نشـــــــــــرته "حماس"قاما بإعالنها. وقد أكدت 
املعروفة، كشــــكل من أشــــكال النفي للخط الذي ســــاد األوســــاط الفلســــطينية، وخصــــوصــــًا 

ة العملية يؤكد كوادر احلركة وأعضاءها، وال سيما أن ما يجري على األرض من الناحي
ا الواليــات املتحــدة فقــد ضـــــــــــغطــت ع "حمــاس"التزام  لى بــالتظــاهرات املشـــــــــــــار إليهــا. أمــّ

 - من أن هذا الضـــــــــــغط مل ينجح كثيراً على الرغم - إســـــــــــرائيل لوقف عمليات االغتيال
؛ إذ إن واشـــــــــــنطن أصـــــــــــرت على عدم االســـــــــــتجابة "حماس"وذلك نزوالً عند أحد مطالب 

األُخرى إالّ يف حال إعالن احلركة، بشكل قاطع وصريح وجلي ومعلن،  "حماس"لطلبات 
  تنحصر يف التايل: "حماس"وقفاً شامالً إلطالق النار. وكشفت عدة مصادر أن مطالب 

   حماس"شطب اسم" .   من قائمة املنظمات اإلرهابية أميركياً وأوروبياً
  عربية إىل العمل.عودة جمعياتها ومنظماتها يف جميع الدول األجنبية وال  
  .فك احلصار عن أرصدتها اجملمدة  
  .التعامل معها كقوة رئيسية يف الساحة الفلسطينية  
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  .اإلفراج عن كوادرها يف السجون اإلسرائيلية  
بـــــاالســـــــــــم،  "حمـــــاس"ولوحظ أن الواليـــــات املتحـــــدة توقفـــــت عن مهـــــاجمـــــة حركـــــة 

البنى التحتية  واقتصـــــــــــرت تصـــــــــــريحات املســـــــــــؤولين األميركيين على ضـــــــــــرورة تفكيك
  لإلرهاب من دون ذكر احلركة باالسم.

وعلى الرغم من أن التحرك الرسمي املصري شكل التحرك املعلن الرئيسي الهادف 
إىل حتقيق هدنة ووقف إلطالق النار، فإن ســورية مل تكن بمنأى عن هذا التحرك. بل إن 

فشـــــــل التوصـــــــل إىل عدة مصـــــــادر تكاد تعيد إىل التأثير الســـــــوري الســـــــبب اجلوهري وراء 
اتفاق يف القاهرة، على الرغم من أن لدمشــــــــق مصــــــــلحة وبحدود معينة يف هذا االتفاق، 
لكن من خالل دور رئيســــــــي لها فيه، وخصــــــــوصــــــــاً أن اجلانب الســــــــوري بدأ يشــــــــعر بأنه 
ســـيتحمل مســـؤولية أي عملية تتم داخل إســـرائيل، وأن إمكان تكرار الغارات التي شـــنتها 

عقب عملية تفجير مطعم مكســـــــــــيم يف حيفا،  5/10/2003ة يف الطائرات اإلســـــــــــرائيلي
 ، يف"حماس"إمكان قائم؛ وهناك تهديدات إسرائيلية معلنة بهذا الشأن. لذلك ربما تلجأ 

كن معلنــــاً، بعــــد تلبيــــة بعض حتى لو مل ي -  احــــال التوصـــــــــــــــل إىل اتفــــاق أو تفــــاهم مــــ
يف مواجهة ضـــــغوط  إىل تســـــليم ورقة هذا التفاهم لســـــورية كي تســـــتخدمها -  شـــــروطها

الكونغرس األميركي، ويف التشـــديد على أهمية دورها يف اســـتقرار املنطقة، ويف حتريك 
مســــــارها التفاوضــــــي مع إســــــرائيل. ويالحظ يف هذا الشــــــأن قيام وزيرة الدولة للشــــــؤون 
اخلارجية البريطانية بزيارة لدمشـــــــق، أعقبتها زيارة قامت بها الوزيرة الســـــــورية بثينة 

دة إحياء املســــــــار التفاوضــــــــي اشــــــــنطن. ويجري هذا التحرك ملصــــــــلحة إعاشــــــــعبان إىل و
اإلســــرائيلي، لكنه يتأثر أيضــــاً بالعامل الفلســــطيني الذي حتتاج إليه دمشــــق  -  الســــوري

  لتعزيز أوراقها.
غير أن دمشـــــــــــق لن تكون يف مواجهــة التحركــات الهــادفــة إىل حتقيق هــدنــة معلنــة، 

على منح هذا الدور للقاهرة، وذلك ألســـــــــــباب ســـــــــــورية  "حماس"وربما تتفق مع حركة 
داخلية تتعلق بخطابها الســـــياســـــي يف الدرجة األوىل، وتفضـــــل دمشـــــق أن يتم كل شـــــيء 
معلن من خالل القاهرة، يف حين تدرك واشـــــــــــنطن أهمية الدور الذي أدته دمشـــــــــــق على 

  صعيد هذا اإلجناز يف حال حتققه.
، من دون التوصـــــــــــــــل إىل اتفـــــاق بين "حوارات القـــــاهرة"وبـــــاختتـــــام أعمـــــال لقـــــاء 

املتحاورين، بدأت أعمال تقويم هذه احلوارات، التي تراوحت بين مقولة تفيد أن احلوار 
فشـــــــــــــــل وبين مقولــــة أُخرى فحواهــــا أن انطالق احلوار هو بحــــد ذاتــــه شـــــــــــيء إيجــــابي، 
وخصوصاً أنه سيتواصل. مع ذلك شعرت األوساط الفلسطينية، على خمتلف انتماءاتها، 

اإلحباط جرّاء هذه النتيجة، وحتديداً إن ما يمكن أن يطلق عليه فشـــــل حوارات القاهرة ب
جـــــاء يف نظر كثيرين نتيجـــــة عـــــدم وقوف خمتلف الفصــــــــــــــــائـــــل واألطراف والســـــــــــلطـــــة 

، وال ســيما فيما يتعلق بالهدنة "جاداً"تقويماً  "أبو مازن"الفلســطينية على تقويم مرحلة 
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ها ألســـــباب فلســـــطينية وإســـــرائيلية وأميركية. هذه التي حتققت يف عهد حكومته، وفشـــــل
الهدنة التي اســـتمرت أســـابيع متوالية شـــكلت دليالً على إمكان حتققها واســـتمرارها لوال 

أثبتت أن هناك رغبة لدى  -  الهدنة - كنهاجملة من العوامل التي منعت اســـــــــتمرارها، ل
أن احملاوالت الســـــــــــابقة  خمتلف األطراف يف حتققها. وهذا أمر نعتقد أنه مهم من زاوية

لتلــك الهــدنــة كــانــت تصـــــــــــطــدم بــانعــدام الرغبــة احلقيقيــة يف الهــدنــة، نظراً إىل تضــــــــــــارب 
  برناجمين فلسطينيين هما برنامج السلطة وبرنامج املقاومة.

يف حوارات القـــاهرة الهـــادفـــة إىل إجنـــاز هـــدنـــة ثـــانيـــة، حـــاول أصـــــــــــحـــاب برنـــامج 
هم الــذين يحــددون املســـــــــــــار الوطني  املقــاومــة، وبنجــاح، تــأكيــد حقيقــة أن أصـــــــــــحــابــه

الفلسطيني، إذ ال هدنة من دونهم، وأن هذا البرنامج، من خالل أصحابه، هو الذي يرسم 
حدود التحرك الرســمي الفلســطيني وتخومه، مســتغالً املزاج اجلهادي وضــعف البرنامج 

ات املقـابـل واألزمـة الـداخليـة املســـــــــــتفحلـة، إضــــــــــــافـة بطبيعـة احلـال إىل عـدد من املعوقـ
  اإلسرائيلية واألميركية.

ويف هذا الســـياق، فإن جملة من املعطيات املتتالية أكدت أن حكومة شـــارون، على 
الرغم من كـــل مـــا يقـــال، ليســــــــــــــت يف وارد أي هـــدنـــة، إالّ يف حـــال ترافقهـــا مع إجراءات 

كذا . وه"البنية التحتية لإلرهاب"لتحقيق أهداف شــــــــــــارون املعلنة واملتمثلة يف تدمير 
إســـــــــرائيل على إفشـــــــــال إمكان حتقيق هدنة ثانية، قبل أن تبدأ، عندما أعلن رئيس عملت 

احلكومة اإلســـــرائيلية خطته التي تقضـــــي بإجراء خطوات من جانب واحد. لكن األهم أن 
شــــــــــــارون يلحظ أن جملة من الضـــــــــــغوط واملعطيات أدت إىل حتقيق هدنة حقيقية، غير 

يف خطته من دون أن يخشــى أي ردة فعل  معلنة، وبالتايل فإن يف إمكانه املضــي قدماً
  حقيقية على ذلك؛ فهو بغنى عن هدنة يمكن أن تضع العراقيل أمام تنفيذ خطته؟

أمّا بالنسبة إىل اجلانب الفلسطيني، وخصوصاً السلطة، فإن طلبها، علناً أو ضمنًا، 
ى لمن فصــــائل احلوار، ومن الفصــــائل اإلســــالمية حتديداً، بتفويض كي تتحرك بحرية ع

الصعيد السياسي يكشف إىل حد بعيد الهوة يف توازن القوى بين البرناجمين؛ وهو على 
أن تضــــع حداً له من خالل احلوار واســــتخدام أوراق متعددة  "القاهرة"األرجح ما حتاول 

لتذليل العقبات أمام توافق هذين البرناجمين. والواقع أن التحرك املصـــــــــــري مل يتوقف 
ة، إذ لوحظ أن هناك نشـــــاطاً ملموســـــاً، وخصـــــوصـــــاً أن الرئيس بعد فشـــــل حوارات القاهر

مبارك أعلن يف األســـــبوع األول من بداية الســـــنة اجلديدة أن القاهرة ســـــترســـــل مبعوثيها 
 مرة ثــانيــة وثــالثــة إىل غزة وإســـــــــــرائيــل بهــدف إجنــاح املســـــــــــــاعي الســـــــــــتئنــاف العمليــة

  اإلسرائيلي. - التفاوضية على املسار الفلسطيني
فلسطيني، اجمللس التشريعي، وبعد إغفاءة طويلة، تذكر من خالل جلنته البرملان ال

الســــياســــية أن يف إمكانه، بل من مســــؤوليته، رعاية احلوار الفلســــطيني الداخلي، فقررت 
هذه اللجنة عقد ســـــــــــلســـــــــــلة من االجتماعات مع عدد من الفصـــــــــــائل الفلســـــــــــطينية بهدف 
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السياسية يف شأن احلوار الوطني االستيضاح واالستماع إىل آراء ووجهات نظر القوى 
وأســـــــباب عدم التوصـــــــل بهذا احلوار إىل نتائج ملموســـــــة، وما تراه هذه القوى من ســـــــبل 
ملعاودة احلوار وفق أســـس تضـــمن التوصـــل إىل حالة من التوافق تســـمح بتعزيز املوقف 
الوطني الفلســـــــــطيني. كما ســـــــــتجري اللجنة حواراً مشـــــــــابهاً مع رئيس احلكومة الســـــــــابق 

عباس، واحلايل أحمد قريع. وقد شــرعت فعالً يف إجراء هذه احلوارات، ابتداء من  حممود
، مع ممثلي اجلبهتين الشـــــــــــعبية والديمقراطية، مســـــــــــتندة إىل ثالثة حماور 7/1/2004

رئيســـــــــــيــة هي: كيفيــة متــابعــة حوارات القــاهرة؛ العوامــل التي أدت إىل توقفهــا من دون 
  بناء على ما تم التوصل إليه.التوصل إىل نتائج إيجابية؛ كيفية ال

إن اللجنة الســـــــــــياســـــــــــية يف اجمللس التشـــــــــــريعي، كما يقول رئيســـــــــــها النائب مروان 
كنفاين، يف صــــــــدد بلورة رؤية وتوصــــــــيات للحوار كي تقدمها للمجلس التشــــــــريعي بغية 
املســــــاهمة يف دفع احلوار الفلســــــطيني قدماً من منطلق الرغبة يف املســــــاهمة يف تفعيل 

  باعتباره ضرورة وطنية ملحة. أشكال احلوار

  هل هناك خطة
  استراتيجية فلسطينية؟

أخذ بعض املتابعين حلوارات القاهرة على الســــلطة الفلســــطينية أنها مل تكن تمتلك 
أكثر من املطـــالبـــة بتحقيق هـــدنـــة مع إســـــــــــرائيـــل، ومنحهـــا تفويضــــــــــــــاً لقيـــادة العمليـــة 

قيادة الفلسطينية ال تمتلك خطة التفاوضية. ويشير ذلك، من وجهة نظر هؤالء، إىل أن ال
واضــحة للعمل، ناهيك عن وجود خطة اســتراتيجية. والواقع أنه بمرور أســبوع واحد من 
الســــــــنة اجلديدة منحت القيادة الفلســــــــطينية هؤالء دليالً إضــــــــافياً على ذلك، عندما طرح 

يف حــال مل يتم تنفيــذ  "دولــة ثنــائيــة القوميــة"رئيس احلكومــة، أحمــد قريع، فكرة قيــام 
خريطة الطريق. ويف اليوم التايل لطرح الفكرة، اجتمعت القيادة الفلســـــــــــطينية وخرجت 
ببيان تهدد فيه بإعالن دولة فلســـــــــــطينية من جانب واحد. وبشـــــــــــكل متواز تقريباً أعلن 

، الشـــيخ أحمد ياســـين، قبوله بدولة فلســـطينية يف حدود الضـــفة "حماس"مؤســـس حركة 
  هدنة مع إسرائيل. وغزة يف مقابل

ربما يهدف هذا التحرك الفلسطيني إىل حتريك الوضع السياسي، بعد جمود طويل، 
لكنه يف واقع األمر حتركٌ يف املكان نفســــــــــــه، حتركٌ يشـــــــــــير إىل التخبط كما يشـــــــــــير إىل 
اإلحباط وقلة احليلة. إالّ إن األهم أنه إشــــــــــارة واضــــــــــحة إىل افتقار القيادة الســــــــــياســــــــــية 

ىل خطة حقيقية، وهو األمر الذي يمنح اســــتراتيجيا شــــارون فرصــــة أوســــع الفلســــطينية إ
  لالستمرار!

  مؤتمر هيرتسليا
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، أعلن شـــــــــــارون رؤيته الســـــــــــياســـــــــــية وخطته 2003كانون األول/ديســـــــــــمبر  18يف 
للتعامل مع الفلســـطينيين، وذلك يف مؤتمر هيرتســـليا الذي يعقد ســـنوياً، بمشـــاركة كبار 

 شتى اجملاالت احليوية، ويرسم يف واقع األمر توجهات املفكرين والساسة واخلبراء يف
يمكن لصـــاحب القرار االســـتعانة بها لدى وضـــع ســـياســـاته وتنفيذها. وكانت املؤتمرات 
الثالثة األخيرة خالل األعوام املاضــــــــــية ركزت، بصــــــــــورة رئيســــــــــية، على تثبيت وتعزيز 

ســـــية واقتصـــــادية؛ ذلك من زوايا أمنية وســـــيا "الدولة كدولة ديمقراطية يهودية"تعريف 
التعريف امللتبس، والــــــذي يــــــدور حول توفيق مــــــا بين نقيضـــــــــــين: عنصـــــــــــريــــــة دينيــــــة 

  وديمقراطية يف الوقت ذاته!
تناول خطاب شارون عدة حماور، لكننا سنتوقف أمام حمورين رئيسيين يتعلقان 
بــاملســـــــــــــألــة الفلســـــــــــطينيــة: األول املســـــــــــــألــة الــديموغرافيــة، والثــاين خطتــه للتعــامــل مع 

.   الفلسطينيين؛ علماً بأن احملورين مترابطان ترابطاً واضحاً
يف اجملتمع اإلسرائيلي  "كافة القطاعات"يشير شارون إىل أن األوان حان كي تقدم 

اضــــــــطر إليه كي ال  "كافة القطاعات"خدمة وطنية كشــــــــرط لنيل احلقوق. وقول شــــــــارون 
ضـــــع شـــــرطاً للمواطنة، وهو . ومن خالل هذه الدعوة فإن رئيس احلكومة ي"العرب"يقول 

الوالء للدولة العبرية القائمة بشكل حاسم. ويقول بعض اخلبراء يف الساحة اإلسرائيلية 
إن مســــألة احلســــم هذه تتناول يف األســــاس احلق يف الترشــــيح واالنتخاب. وبمعنى آخر، 

لن يحظى بحق الترشـــــــــــيح واالنتخاب. وتلك املســـــــــــألة  "بخدمة وطنية"فإن من لن يقوم 
ها األحزاب اليمينية واملتدينة يف إســرائيل منذ وقت طويل، ووجدت ترجمتها من رفضــت

خالل شــــــــارون يف مؤتمر هيرتســــــــليا، يف حماولة منه حلســــــــم اخلطر الديموغرايف داخل 
الدولة العبرية. ويقول هؤالء إنه قد تتم ترجمة فعلية ألقوال شــــــــــارون من خالل التمييز 

ي مســـــــــــتويين من الواجبات ومســـــــــــتويين من احلقوق، بين املواطنة واإلقامة الكاملة، أ
يرتبط بهما حق االقتراع والترشيح كما أشار العضو العربي يف الكنيست الدكتور عزمي 

  ).24/12/2003اإلماراتية،  "البيان"بشارة (جريدة 
أمّا احملور الثاين، فقد تناول فيه شــــــارون بشــــــكل موســــــع خطته املتعلقة بإجراءات 

خطة الفصــــــل كما يســــــميها البعض، أو فك االرتباط كما أطلق عليها  من جانب واحد، أو
رِّبت قبل  شـــــارون نفســـــه. ومل يقل شـــــارون جديداً يف ذلك ألن خطته كانت تســـــربت أو ســـــُ
أســــــابيع، إالّ إن أهمية طرحها من جانب شــــــارون يف هيرتســــــليا تتمثل يف عكس الطابع 

إىل تفاهم أو اتفاق مع  يف حال عدم التوصــــــــــــل"الرســـــــــــمي لهذه اخلطة التي تتضـــــــــــمن، 
 خط"، عدة إجراءات أبرزها: إعادة انتشــــــــار للجيش اإلســــــــرائيلي يف "اجلانب الفلســــــــطيني

؛ إخالء أو زحزحة مســــــتعمرات منعزلة هي، على حد تعبير شــــــارون، "املناطق"يف  "أمني
إالّ إن  "يف كل صــــــيغة حمتملة للتســــــوية يف املســــــتقبل لن تندرج يف أراضــــــي إســــــرائيل."

هي األهم، إذ تبين بشكل رسمي  "اجلدار احلدودي"ارون األوضح بشأن طبيعة إشارة ش
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  هذه املرة أن للجدار صفة حدودية وطبيعية: فصل سياسي وليس جمرد وسيلة أمنية.
وهدد شــــــــــارون بأنه لن يترك اجملتمع اإلســــــــــرائيلي رهينة اإليقاع الفلســــــــــطيني يف 

لطة الفلســـــــــــطينية مهلة أشـــــــــــهر التقدم على صـــــــــــعيد تطبيق خريطة الطريق، ويمنح الســـــــــــ
معدودة إذا مل تلتزم خاللها تفســيره لتطبيق التزاماتها ســيســحب اجليش اإلســرائيلي من 
املــدن الفلســـــــــــطينيــة إىل خطوط جــديــدة تقــام فيهــا عوائق أمنيــة جــديــدة شـــــــــــرقي اجلــدار، 
ويزيل يف العملية ذاتها من داخل العمق الســــــكاين الفلســــــطيني بعض املســــــتعمرات التي 

  ون حتت السيادة اإلسرائيلية يف أي اتفاق حمتمل.لن تك
فاوضــــــــــات مع بناء اجلدار احلدودي ســــــــــيســــــــــتمر بصــــــــــرف النظر عن أي تقدم يف امل

هو أنه ســــــــيقدم على إجراء تســــــــهيالت  -  كما طرحه شــــــــارون - الفلســــــــطينيين، والفارق
تســــليم وللمدنيين على املعابر، وترفع اإلغالقات، وتبدأ إســــرائيل تطبيق خريطة الطريق 

  الفلسطينيين املهمات األمنية يف املدن. هذا يف حال استئناف العملية التفاوضية.
، حيث 5/1/2004خطة شـــــــــــارون هذه أعاد طرحها جمدداً أمام مركز الليكود يف 

  جنح على الرغم من اعتراضات كثيرة يف جعلها مقبولة من حزبه.
خالل مســــألة واحدة تتمثل ويمكن مالحظة الربط بين احملورين املشــــار إليهما من 

، وهو خط فلســـــــــــطيني. ففي احملور األول حماولة من شــــــــــــارون "اخلط الديموغرايف"يف 
من دون أي حقوق ســـياســـية أو تمثيل يف  "ســـكان دائمين"جلعل املواطنين العرب جمرد 

ا يف احملور الثــاين، فــإن اخلطــة التي يطرحهــا شــــــــــــارون تتلخص بعبــارة  الكنيســــــــــــت. أمــّ
 األرض يُضم إىل إسرائيل مع أقل عدد ممكن من الفلسطينيين!! قصيرة: كثير من



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
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  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf  
 




