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ف�صليات

)*(  �سحافي فل�سطيني.

الرغ��م م��ن �سل�سلة من التط��ورات التي يمكن اأن توؤ�س���س لمرجعية اأُخرى، جاء الموق��ف الفل�سطيني الر�سمي على 

بدءاً من انطالق عملية الم�سالحة الوطنية، مروراً بالمتغيرات في الو�سع العربي، ودرو�س م�سيرات العودة 

ف��ي 15 اأيار/ماي��و، والدع��وات اإل��ى م�سي��رات مماثلة ف��ي 5 حزيران/يونيو، ولي���س انتهاء باإعالن رئي���س الحكومة 

الإ�سرائيلي��ة بنيامي��ن نتنياه��و م��ن حيث الجوهر وف��اَة ''عملية ال�سالم'' عل��ى اإيقاع ت�سفيق حما�سي ف��ي الكونغر�س 

الأميركي في 24 اأيار/مايو.

راك اأوباما، وبعده خطاب رئي�س الحكومة الإ�سرائيلية، رحبت 
َ
ففي ختام مرحلة انتظار خطاب الرئي�س الأميركي ب

القيادة الفل�سطينية في بيان �سدر عقب اجتماعها في رام الل�ه في 25 اأيار/مايو ب� ''موقف الرئي�س اأوباما الذي اأكد 

ح��دود �سن��ة 1967 لدول��ة فل�سطي��ن''، ودعت اإلى ''و�سع اآلي��ة فعلية، وجدول زمن��ي محدد ل يتج��اوز اأيلول/�سبتمبر 

المقب��ل م��ن قب��ل مجل�س الأمن الدول��ي واللجنة الرباعية الدولية، وذل��ك من اأجل تنفيذ اأفكار الرئي���س اأوباما وجميع 

)1(
المرجعيات ال�سيا�سية الأُخرى التي ت�ستند اإلى ال�سرعية الدولية حتى تنطلق عملية �سيا�سية جادة.''

ول��م تو�س��ح القيادة الفل�سطينية في البيان الختامي لجتماعها ما اإذا كانت تق�سد اأفكار اأوباما في خطابه الأول 

ف��ي 19 اأيار/ماي��و، اأو ف��ي خطاب��ه الثاني ف��ي 22 اأيار/مايو الذي اأجه��ز عمليًا على اإ�سارته اإل��ى ق�سية الحدود في 

خطاب��ه الأول. وم��ع ذل��ك، ل��م ي�سر اأوباما ف��ي اأي من الخطابين اإلى ح��دود �سنة 1967 ب�سفتها خ��ط النهاية لعملية 

المفاو�س��ات كم��ا يوحي موقف القي��ادة الفل�سطينية، بل باعتباره��ا نقطة البداية، اأي اأنها ُتط��رح كق�سية تفاو�سية 

مرجعيته��ا مب��داأ ''تب��ادل الأرا�سي'' ال��ذي اعُتمد بموافق��ة المفاو�س الفل�سطيني، ف�س��اًل عن ''الوقائ��ع الديموغرافية'' 

القائم��ة عل��ى الأر�س، وبطريقة تعط��ي اإ�سرائيل ''حق الفيتو'' اإن لم توافق على المطال��ب الفل�سطينية ب�ساأن خط حدود 

الدولة.

وعل��ى الرغ��م م��ن اأن اأوبام��ا تراج��ع في خطاب��ه الثان��ي اأمام ''اإيب��اك'' ع��ن خطاب��ه الأول ف��ي وزارة الخارجية 

الأميركي��ة، وال��ذي اأكد فيه �سرورة اأن تك��ون حدود �سنة 1967 حدوداً للدولة الفل�سطيني��ة المنتظرة مع اإجراء تبادل 

لالأرا�س��ي عل��ى طرَف��ي الحدود، وتاأجي��ل ق�سيَتي القد�س والالجئين، ف�س��اًل عن رف�سه التوج��ه الفل�سطيني اإلى الأمم 

المتح��دة ف��ي اأيلول/�سبتمب��ر، ف��اإن القي��ادة الفل�سطيني��ة رحبت بالخطابي��ن، وقال يا�س��ر عبد ربه، اأمي��ن �سر اللجنة 

التنفيذية لمنظمة التحرير الفل�سطينية، تعقيبًا على الخطاب الثاني، اإن ''موقف اأوباما ب�ساأن حدود عام 1967 ي�سّكل 
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اأ�سا�س��ًا لب��دء عملي��ة �سيا�سي��ة ج��ادة، اإّل اإنه يحت��اج اإلى موافق��ة �سريحة من جان��ب اإ�سرائيل.'' واأ�س��اف اأن ''مواقف 

اإ�سرائي��ل الراف�س��ة للعودة اإلى ح��دود 67، واإجراءاتها على الأر�س، واآخرها طرح 1500 وحدة ا�ستيطانية في القد�س، 

)2(
تدلل على عدم جديتها تجاه عملية �سالم حقيقية.''

وراأى عب��د رب��ه اأن التوج��ه اإل��ى الأمم المتحدة ب�س��اأن العتراف بدول��ة فل�سطينية على اأ�سا�س ح��دود 1967 يبقى 

''خي��اراً'' ل��دى الجان��ب الفل�سطيني في مواجه��ة ال�ستيطان، واإغالق الطري��ق اأمام ال�سالم، م�سيف��ًا اأن موقف الرئي�س 

الأميرك��ي م��ن الم�سالحة بي��ن ''فتح'' و''حما�س'' ''غير مبرر، خا�سة اأنه لي�س مطلوب��ًا من الدول التعامل مع الأحزاب، 

)3(
واإنما مع منظمة التحرير التي لم ولن تغير مواقفها والتزاماتها.''

��ا �سائ��ب عريق��ات، �ساح��ب ال�ستقال��ة المعلق��ة م��ن رئا�سة دائ��رة �س��وؤون المفاو�س��ات في منظم��ة التحرير 
ّ
اأم

ح اأن 
ّ
الفل�سطيني��ة، فق��ّدم تف�سي��راً ل يظه��ر اأن اأوباما طالب ب��ه، ب�ساأن تاأجي��ل ق�سيَتي القد�س والالجئي��ن، عندما �سر

''اأوبام��ا تح��دث ب�سكل وا�سح عن حل الدولتين ل�سعبين''، م�سيراً اإلى اأن ''ق�سية الحدود ت�سبق ق�سية الالجئين والقد�س 

  وتجاهل عريقات تو�سيح��ات اأوباما ب�ساأن ق�سية الحدود في خطابه اأم��ام موؤتمر ''اإيباك''، 
)4(

والترتيب��ات الأمني��ة.''

حي��ن ق��ال اإن ه��ذا يعني اأن ''الطرفي��ن الإ�سرائيلي والفل�سطين��ي �سيتفاو�سان على حدود تختلف ع��ن تلك التي كانت 

موجودة في 4 حزيران/يونيو 1967''، م�سيراً اإلى اأن ''هذه �سيغة معروفة لجميع الذين عملوا في هذه الق�سية لجيل 

كام��ل. فه��ي ت�سمح للطرفين باحت�ساب التغييرات التي حدثت عل��ى مدى ال�سنوات الأربع والأربعين الما�سية، بما في 

)5(
ذلك الحقائق الديموغرافية الجديدة على الأر�س واحتياجات كال الجانبين.''

وف��ي �س��وء ذلك، اأ�س��ادت ال�سحف الإ�سرائيلي��ة بخطاب الرئي�س الأميركي اأم��ام موؤتمر ''اإيب��اك''، وخل�ست اإلى اأنه 

تبّن��ى المواق��ف الإ�سرائيلية الجوهرية، ول �سيما من حيث التزام الولي��ات المتحدة اأمن اإ�سرائيل، وعدم دعوة حكومة 

نتنياه��و اإل��ى الن�سح��اب اإلى حدود �سن��ة 1967، وتاأكيد اأن الحل يجب اأن يقوم ''عل��ى اأ�سا�س'' هذه الحدود مع تبادل 

اأرا�ٍس، اأي تعوي�س الفل�سطينيين باأرا�س بديلة من الكتل ال�ستيطانية التي تنوي اإ�سرائيل �سمها، ف�ساًل عن ت�سنيف 

''حما���س'' كحرك��ة اإرهابي��ة، واللتزام بع��دم فر�س حل عل��ى اإ�سرائيل، اإلى جان��ب الت�سديد على اأن ''التن��ازلت'' التي 

�ستقدمها اإ�سرائيل يجب اأن تقابل بتطبيع العالم العربي عالقاته معها.

وف��ي الي��وم نف�س��ه )25 اأيار/مايو( الذي اجتمعت القي��ادة الفل�سطينية، عاد اأوباما خ��الل موؤتمر �سحافي م�سترك 

عرف با�سم ''ا�ستحقاق 
ُ
عقده في لندن مع رئي�س الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون، فكرر موقفه الراف�س لما بات ي

اأيلول/�سبتمب��ر''، وق��ال مخاطبًا الفل�سطينيين: ''اإن التوجه اإلى الأمم المتحدة لن ي�ساعدكم في اإقامة الدولة التي يجب 

اأن تق��وم م��ن خالل التفاق بين الأطراف على طاول��ة المفاو�سات''، واأ�ساف: ''الأمم المتح��دة يمكنها القيام باأ�سياء 

)6(
كثيرة لي�س من بينها اإقامة دولة فل�سطينية، واأن ال�سالم يتطلب تنازلت وت�سويات موؤلمة من الأطراف المعنية.''

وقب��ل ذل��ك بيوم واحد، كرر نتنياهو في خطابه اأمام الكونغر�س الأميركي موقفه الراف�س عودة الالجئين وتق�سيم 

القد�س والعودة اإلى حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، والتم�سك باعتراف الفل�سطينيين بيهودية الدولة العبرية، 

راف�س��ًا الإق��رار اأ�ساًل باأن ال�سفة الغربية اأر�س محتلة، وموؤكداً اأنها جزء من الوطن التاريخي لليهود واأر�س الأجداد. 

كم��ا طال��ب الرئي���س محمود عبا���س بالتراجع عن التوج��ه اإلى الأمم المتح��دة للح�سول على و�س��ع الدولة، وبتمزيق 

اتفاق الم�سالحة مع حركة ''حما�س''، والعودة اإلى التفاو�س مع اإ�سرائيل.

روا ع��ن ر�سى البيت الأبي�س عن 
ّ
وم��رة اأُخ��رى، ظه��ر عريقات كي ي�سرح ما يقول��ه الناطقون الأميركيون الذين عب

راك اأوباما وفر�س روؤيته للمتغيرات.'' غير اأن 
َ
ه خطاب الرئي�س الأميركي ب

ّ
خطاب نتنياهو، وليو�سح اأن ''نتنياهو �سو

الوزي��ر الإ�سرائيل��ي دان مريدور راأى ف��ي المقابل اأن خطاب اأوباما اأمام موؤتمر ''اإيباك'' يدل على ''ح�سول تقارب هام 

)7(
في مواقف الإ�سرائيليين والأميركيين، ووجود �سراكة عميقة بينهما، وتفاهم اإلى جانب الم�سالح الم�ستركة.''

رت القيادة الفل�سطينية عن اعتقادها اأن ''موقف الرئي�س الأميركي ب�ساأن حدود �سنة 1967 كمرجعية 
ّ
وفي حين عب
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للمفاو�س��ات الفل�سطيني��ة ���� الإ�سرائيلي��ة ي�س��ّكل اأ�سا�سًا لب��دء عملية �سيا�سي��ة''، ا�ستبع��د م�سوؤولون اإ�سرائيلي��ون اإمكان 

التو�سل اإلى اتفاق �سالم مع الفل�سطينيين في المدى المنظور. ونقلت �سحيفة ''هاآرت�س'' الإ�سرائيلية عن مو�سيه يعلون، 

نائ��ب رئي���س الحكوم��ة الإ�سرائيلية، قوله اإنه ''ل يوج��د وزير واحد في المجل�س الوزاري لل�س��وؤون الأمنية يعتقد اأن من 

الممك��ن التو�س��ل اإل��ى حل لل�سراع م��ع اأبو مازن في الم�ستقبل القري��ب''، م�سيفًا: ''لذا علينا التع��ود على فكرة اأننا في 

)8(
و�سع اإدارة الأزمات واأننا لن نحلها، وهذا الو�سع قائم منذ 20 عامًا، وربما ي�ستمر لمئة عام اأُخرى.''

لك��ن القي��ادة الفل�سطينية ظل��ت متم�سكة بالأمل في رهانها على ا�ستئن��اف المفاو�سات، وطالبت خالل اجتماعها 

ف��ي الي��وم التالي لخطاب نتنياهو، ب� ''و�سع اآلية فعلية وجدول زمني محدد ل يتجاوز اأيلول/�سبتمبر المقبل من قبل 

مجل���س الأم��ن الدول��ي واللجن��ة الرباعي��ة الدولية، وذلك م��ن اأجل تنفي��ذ اأفكار الرئي���س اأوباما وجمي��ع المرجعيات 

ال�سيا�سية الأُخرى التي ت�ستند اإلى ال�سرعية الدولية حتى تنطلق عملية �سيا�سية جادة''، محذرة من اأن ''اإغالق الأبواب 

اأم��ام العملي��ة ال�سيا�سي��ة �س��وف يدفعها اإل��ى درا�سة جمي��ع الخيارات الأُخ��رى، ل �سيم��ا الذهاب اإلى الأم��م المتحدة 

)9(
ومجل�س الأمن في اأيلول/�سبتمبر المقبل.'' 

وع��دا بع���س الت�سريحات الر�سمي��ة التي تحدثت في بيانات اأو ت�سريحات افتقرت اإل��ى خطط فعلية لأ�ساليب عمل 

فل�سطينية م�ستجدة مثل خيار ''المقاومة ال�سعبية'' ومقاطعة اإ�سرائيل وعزلها دوليًا، مثلما �سدر عن اجتماع المجل�س 

المرك��زي لمنظم��ة التحرير في 17 اآذار/مار�س، كان الرئي�س عبا�س اأكثر حزمًا في تم�سكه بخيار التفاو�س حين قال 

ف��ي كلمت��ه خ��الل اجتماع القي��ادة الفل�سطينية: ''قلنا ونق��ول اأكثر من م��رة اإن خيارنا الأ�سا�سي ه��و المفاو�سات ثم 

المفاو�س��ات، ولك��ن اإذا ل��م يح�سل �سيء ف��ي اأيلول/�سبتمبر �سنذه��ب اإلى خي��ار اأيلول/�سبتمب��ر. وبالمنا�سبة، خيار 

اأيلول/�سبتمب��ر لي���س المق�س��ود به ع��زل اإ�سرائيل ول �سحب ال�سرعي��ة عنها، هذا كالم غير �سحي��ح، نحن ذاهبون اإلى 

)10(
مخاطبة 192 دولة.. وهذا لي�س عماًل اأحاديًا.. العمل الأحادي هو ال�ستيطان.''

وتبق��ى هن��ا الإ�سارة فيما يخ�س الموق��ف الر�سمي الفل�سطيني، اإلى ت�سريح ع�سو اللجن��ة التنفيذية لمنظمة التحرير 

الفل�سطيني��ة، ع�س��و المكتب ال�سيا�سي للجبهة الديمقراطية تي�سير خالد، الذي قال فيه: ''اإن البيان الذي �سدر عن اجتماع 

القيادة، والذي تاله اأمين �سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفل�سطينية، ل يعك�س ما دار في الجتماع، وتحديداً في 

مداخ��الت الم�ساركي��ن حول الموقف من �سيا�سة الإدارة الأميركية.'' واأ�س��اف: ''اإن موقف الرئي�س الأميركي براك اأوباما 

�س��واء ف��ي خطاب��ه في مقر الخارجية الأميركية، اأو في خطابه اأمام موؤتمر لجنة ال�سوؤون العامة الأميركية �� الإ�سرائيلية 

)اإيب��اك( ي�سّكل انحي��ازاً �سافراً لمواقف حكومة اإ�سرائي��ل واأطماعها ال�ستيطانية العدوانية التو�سعي��ة المعادية لل�سالم''، 

موؤك��داً اأن��ه ''ف��ي الوقت الذي حر���س فيه الجميع على عدم الدخول في �سدام �سيا�سي م��ع الإدارة الأميركية، اإّل اإن الجو 

)11(
ر عن القلق العميق والغ�سب ال�سديد من مواقف الرئي�س الأميركي.''

ّ
العام في المداخالت عب

ماذا يعني ''ا�صتحقاق اأيلول/�صبتمبر''؟

��رت القي��ادة الفل�سطينية عن ا�ستنكارها ال�سدي��د لما ورد في خطاب نتنياه��و وترحيبها بخطاب اأوباما، 
ّ
بينم��ا عب

وف��ي حي��ن اأظه��ر الجميع حر�سه على ''عدم الدخول في �سدام �سيا�سي م��ع الإدارة الأميركية''، اأبدى اأوباما ا�ستعداده 

لخو�س ''�سدام �سيا�سي'' لمنع الجانب الفل�سطيني من طرح ق�سية العتراف بالدولة الفل�سطينية على حدود حزيران/

ه الفل�سطينيين اإل��ى اأن ''اأي ت�سويت في الأمم المتحدة لن يوؤدي اإلى قيام دولة 
ّ
يوني��و 1967 عل��ى الأمم المتحدة، ونب

فل�سطيني��ة م�ستقل��ة.'' وق��ال اإن ''الوليات المتحدة �ستقف في وجه اأية جهود لال�ستفراد باإ�سرائيل في الأمم المتحدة اأو 

اأي محف��ل دول��ي، لأن �سرعي��ة اإ�سرائي��ل اأم��ر ل ج��دال حول��ه''، م�سيراً اإل��ى اأن هذا المو�س��وع �سيت�سّدر اأجن��دة جولته 

)12(
الأوروبية المقبلة.
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واأ�س��ار بع���س الم�س��ادر اإل��ى اأن الرئي���س الأميرك��ي يعت��زم القيام �سخ�سي��ًا بزيارات لع��دد من ال��دول الأوروبية 

لإقناعه��ا بع��دم دعم مطلب العت��راف بالدولة الفل�سطينية في الأمم المتحدة، متقم�س��ًا دور ال�سفير المتجول لتحقيق 

ه��ذه الغاي��ة، ب��دءاً من زيارته الأخي��رة لبريطانيا، ع�سية اجتماع ال��دول ال�سناعية الثماني ف��ي فرن�سا في 26 اأيار/

مايو.

وف��ي الواق��ع، ف��اإن الرئي�س الأميركي ي��درك اأن الفل�سطينيي��ن لن يتمكنوا ف��ي اأيلول/�سبتمبر م��ن الح�سول على 

و�سعي��ة دول��ة كاملة الع�سوية في الأمم المتحدة، عل��ى الرغم من اأنه �سانع ''ا�ستحقاق اأيلول/�سبتمبر'' بتعبيره قبل 

ع��ام ع��ن اأمله بروؤية فل�سطين ع�سواً كاماًل في الأمم المتح��دة مع التئام اجتماع الجمعية العامة في اأيلول/�سبتمبر 

��ر ع��ن مزيد من القل��ق اإزاء تزاي��د العترافات الدولي��ة بدولة فل�سطين عل��ى حدود �سنة 
ّ
المقب��ل، لكن��ه �س��ار الآن يعب

1967، ومخاط��ر ظه��ور الولي��ات المتح��دة ف��ي �س��ورة الدولة �سب��ه الوحي��دة المعار�س��ة لذلك في مجل���س الأمن 

ن ل��م ي�سمع بها �� 
َ
والجمعي��ة العام��ة، اإل��ى جان��ب اإ�سرائيل ب�سفتها ق��وة الحتالل، وربما مكرونيزي��ا، التي تقع �� لم

ت اإلى جانبها دائمًا. 
ّ
�سم��ن اأرخبي��ل ج��زر الهند ال�سرقية، وترتبط بمعاه��دة اتحاد حر مع الوليات المتحدة، وت�س��و

ول �سك في اأن ظهور الوليات المتحدة في �سورة الدولة المارقة المعار�سة لتحرر ال�سعب الفل�سطيني من الحتالل، 

ه��و اآخ��ر ما تريده الولي��ات المتحدة في وقت تحاول ترويج موق��ف يرحب بالمتغي��رات الديمقراطية التي ت�سهدها 

المنطقة العربية.

��ا الرئي���س عبا���س والم�سوؤولون الفل�سطينيون فيوا�سلون تك��رار التلويح با�ستحق��اق اأيلول/�سبتمبر في مواجهة 
ّ
اأم

توق��ف المفاو�س��ات، ورف��ع �سقف التوقعات ب�س��اأن اإمكان العتراف بدول��ة فل�سطين وقبولها ع�س��واً جديداً في الأمم 

المتح��دة، م��ن دون اأن يكلف اأحد نف�سه عناء تو�سيح ما �سيحدث في اأيلول/�سبتمبر للراأي العام الفل�سطيني، بل يمكن 

جو ا�ستحقاق اأيلول/�سبتمبر، في معظمهم، قد اّطلعوا على 
ّ
الت�س��اوؤل اأي�س��ًا، وبناء عل��ى تجارب �سابقة، ما اإذا كان مرو

ميث��اق الأم��م المتحدة والإجراءات المرعية ب�س��اأن قبول ع�سوية الدول الجديدة، ولم يول��وا اهتمامًا ل�ست�سارة خبراء 

ف��ي ه��ذا المجال. ولذلك، ي�ستم��رئ م�سوؤولون فل�سطينيون الترويج لتوّفر اأغلبية كافية ف��ي الجمعية العامة لالعتراف 

بدول��ة فل�سطي��ن وقب��ول ع�سويتها ف��ي الأمم المتح��دة، حتى لو اقت�س��ى الأمر الدع��وة اإلى اجتم��اع الجمعية العامة 

)13(
بموجب اإجراء ''التحاد من اأجل ال�سالم''.

لكن يبدو اأن الرياح ل تجري في الأمم المتحدة كما ت�ستهي �سفن القيادة الفل�سطينية، فقبول ع�سوية دولة جديدة 

ي�ستوج��ب خط��وات اإجرائي��ة محددة، بموجب المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتح��دة، تبداأ بتقديم الطلب الر�سمي اإلى 

الأمي��ن الع��ام للمنظم��ة الدولية، ث��م ينبغي لمجل���س الأمن اأن يدر���س الطلب ب�سفت��ه الجهة المخولة اإ�س��دار تو�سية 

بالقب��ول باأغلبي��ة 9 اأ�س��وات من الأ�سوات ال� 15، �سرط اأّل ت�ستخدم حق النق�س ''الفيتو'' اأي من الدول الخم�س الدائمة 

الع�سوي��ة ف��ي المجل�س. وعندما يو�سي المجل�س بالموافقة على الع�سوية، يح��ال الطلب اإلى الجمعية العامة للدرا�سة 

واتخ��اذ الق��رار. ويجب اأن يحظ��ى الت�سويت على قبول ع�سوية الدولة الجديدة باأغلبي��ة ثلثي الدول ال� 192 الأع�ساء 

في المنظمة الدولية، اأي 128 �سوتًا.

وف��ي ح��ال نّفذت الوليات المتحدة تهديدها باعترا�س التحرك الفل�سطيني ف��ي مجل�س الأمن عبر ا�ستخدامها حق 

ح الم�سوؤولون الفل�سطينيون باللجوء اإلى طلب عقد الجمعي��ة العامة بموجب اإجراء ''التحاد من 
ّ
النق���س، ''الفيت��و''، يل��و

ين اأوًل، واأن يخفق 
َّ
اأج��ل ال�س��الم''، لك��ن مثل هذا الإجراء يتطلب اأن تكون الق�سية المطروحة تهدد ال�سلم والأمن العالمي

مجل�س الأمن في اتخاذ اإجراءات ب�ساأنها ثانيًا. وحتى لو نجح الفل�سطينيون في اللجوء اإلى هذا الخيار، وح�سلوا على 

ت�سوي��ت ثلث��ي اأع�ساء الجمعية العامة لم�سلحة العتراف بدول��ة فل�سطين على حدود �سنة 1967، فاإن هذا الت�سويت 

ل��ن يك��ون بمثاب��ة قب��ول لع�سوية فل�سطين في الأم��م المتحدة اإّل اإذا ع��اد مجل�س الأمن واأو�سى به��ذه الع�سوية وفق 

ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الإجرائية المرعية، وهنا �سيكون ''الفيتو'' الأميركي بالمر�ساد مرة اأُخرى.
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اإذاً، م��ا ال��ذي يعني��ه ا�ستحق��اق اأيلول/�سبتمبر؟ اإنه ل يقود اإل��ى اعتراف با�ستقالل دولة فل�سطي��ن بما يترتب على 

ذل��ك م��ن اإجراءات يجب اتخاذها من المنظم��ة الدولية لتج�سيد هذا ال�ستقالل وفر�س اإنهاء الحتالل الإ�سرائيلي، غير 

اأن النج��اح ف��ي نهاي��ة المطاف، في الح�س��ول على قرار جديد من الجمعي��ة العامة يوؤكد حق ال�سع��ب الفل�سطيني في 

ال�ستق��الل ف��ي دولة معترف بها، من �ساأنه اأن يوفر دعمًا دولي��ًا غير م�سبوق ل�سرعية المطلب الفل�سطيني بال�ستقالل 

والخال���س م��ن الحت��الل م��ن حيث عدد ال��دول التي تعترف بدول��ة فل�سطين، واأن يظه��ر عزلة الموقَفي��ن الإ�سرائيلي 

والأميرك��ي، ون��زع ال�سرعي��ة عن دولة الحتالل، الأمر الذي �سيدفع اإدارة اأوبام��ا ع�سية العام الأخير من وليته، وقبل 

التوج��ه اإل��ى انتخابات رئا�سية جديدة، وكذلك اإ�سرائيل، اإلى �سن حملة دولية لتجنيد مواقف دول كبرى، ول �سيما من 

اأع�س��اء التح��اد الأوروب��ي، لإجها�س التحرك الفل�سطين��ي الدبلوما�سي قبل و�سوله اإل��ى اأيلول/�سبتمبر، اأو اعترا�سه 

داخل مجل�س الأمن والجمعية العامة اإذا ما اأ�سر الفل�سطينيون على الم�سي في هذا الخيار.

وباخت�س��ار، وبح�س��ب المعطي��ات ال�سابقة، فاإن ا�ستحق��اق اأيلول/�سبتمبر لي�س �سوى معرك��ة �سيا�سية جديدة على 

الم�ست��وى الدول��ي، ل��ن تقود اإلى قبول فل�سطين ع�سواً جديداً في الأمم المتح��دة، اأو ا�ستقاللها وتحررها من الحتالل، 

م��ا دام��ت الولي��ات المتح��دة ملتزمة توفي��ر الحماية لدول��ة الحتالل ف��ي المحافل الدولي��ة، وعلى اأهب��ة ال�ستعداد 

ل�ستخ��دام ''الفيت��و''. وربم��ا يج��در بالفل�سطينيين التوافق عل��ى ا�ستراتيجيا �ساملة للتحرر من الحت��الل والعن�سرية، 

ت�ستن��د اإل��ى تو�سي��ع اأف��ق المجابه��ة ال�سيا�سية عل��ى الم�ستويات الدولي��ة لنزع ال�سرعي��ة عن دولة الحت��الل، وو�سع 

المجتم��ع الدول��ي اأم��ام م�سوؤولياته في مواجه��ة النحياز الأميركي اإل��ى م�سلحة اإ�سرائيل. وحينه��ا، يمكن اأن تندرج 

خط��وة التوج��ه اإلى الأمم المتحدة لالعتراف بالدولة الفل�سطينية وقبول ع�سويتها، كاأحد مكونات هذه ال�ستراتيجيا، 

وذل��ك اإل��ى جان��ب خط��وات اأُخرى عدي��دة لمحا�سرة وع��زل الموقفي��ن الإ�سرائيل��ي والأميركي في مختل��ف المحافل 

الدولية.

ووفق��ًا لمواق��ف فل�سطيني��ة نقدية متنوعة، فاإن مث��ل هذه ال�ستراتيجيا ل يمكن اأن تكون فاعل��ة اإّل اإذا قامت على 

روافع اأ�سا�سية، اأهمها التعامل مع م�سار الم�سالحة ب�سفته محطة في عملية اإعادة بناء الحركة الوطنية الفل�سطينية، 

كحركة تحرر وطني، في اإطار منظمة التحرير ككيان تمثيلي حقيقي لكل الفل�سطينيين اأينما يكونوا، وتعزيز مقومات 

ال�سم��ود والمقاوم��ة ال�سامل��ة في مختل��ف تجمعات ال�سع��ب الفل�سطيني في الوط��ن وال�ستات، عب��ر توظيف متغيرات 

''الربي��ع العرب��ي'' لإطالق حالة نهو�س فل�سطين��ي، ا�ستناداً اإلى برنامج �سيا�سي توافقي ق��ادر على مخاطبة المجتمع 

الدول��ي وح�س��د الدع��م لق�سي��ة التحرر م��ن الحتالل والعن�سري��ة، �سرط اأن يعتمد خط��اب الحق��وق التاريخية لل�سعب 

الفل�سطيني، وروايته لوجوده على اأر�س وطنه وال�سراع عليها في مواجهة زيف الرواية ال�سهيونية التي كاد الرئي�س 

الأميركي يتبّناها كاملة في خطابه الثاني اأمام موؤتمر ''اإيباك''.

م�صالحة اأهم بنودها ''مع وقف التنفيذ''

ي�س��ّكل انط��الق م�س��ار الم�سالح��ة الوطنية الحج��ر الأ�سا�س��ي لأي م�سعى يهدف اإل��ى اإعادة بناء النظ��ام ال�سيا�سي 

الفل�سطين��ي عل��ى م�ستوى منظم��ة التحرير وال�سلطة، بما ي�سوب العالقة بينهما لم�سلح��ة تكري�س مرجعية الأولى في 

�سن��ع الق��رار الوطن��ي الفل�سطين��ي، ويفتح المج��ال اأمام مراجع��ة �سيا�سي��ة للم�سار ال��ذي اأدى اإلى الن�سغ��ال بعملية 

تفاو�سي��ة عبثي��ة، واإلى تراجع الفعل الوطني الكفاحي، والنق�سام، وتق��دم م�سروع ال�ستيطان والتهويد على الأر�س، 

بحيث ت�سكل هذه المراجعة اأ�سا�سًا للتوافق على مرتكزات ا�ستراتيجيا متكاملة وقادرة على تغيير مثل هذا الم�سار.

رت عنها مواقف فل�سطينية واإن ل يب��ُد اأن مجريات تنفيذ اتفاق الم�سالحة منذ توقيعه في 
ّ
ه��ذه مهم��ة طموحة عب

القاه��رة ف��ي 4 اأيار/ماي��و توؤ�س���س لتوفي��ر مقوم��ات تحقيقها. فالتف��اق الموّقع عب��ارة عن مح�س��ر تفاهمات بين 
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حركَت��ي ''فتح'' و''حما�س'' ب�س��اأن تاأليف حكومة من ''كفاءات وطنية'' وتعيين رئي�س الحكومة والوزراء بالتوافق، على 

اأن تح��دد مهم��ات الحكوم��ة بما يل��ي: تهيئة الأج��واء لإجراء النتخاب��ات الرئا�سي��ة والت�سريعية والمجل���س الوطني؛ 

الإ�س��راف عل��ى معالج��ة ق�ساي��ا الم�سالح��ة الداخلي��ة؛ متابع��ة عملي��ات اإعادة اإعم��ار قطاع غ��زة واإنه��اء الح�سار 

الإ�سرائيل��ي؛ متابع��ة تنفي��ذ ما ورد ف��ي اتفاقية الوف��اق الوطن��ي الفل�سطيني وفق��ًا ل�سالحياتها؛ معالج��ة الق�سايا 

المدني��ة والم�س��كالت الإدارية الناجمة عن النق�سام؛ توحيد موؤ�س�سات ال�سلطة الوطنية في ال�سفة الغربية وقطاع غزة 

��ن المح�سر الموّقع توافقًا على ت�سكيل 
ّ
والقد���س وت�سوي��ة اأو�ساع الجمعيات والموؤ�س�سات الأهلية والخيرية. كما ت�سم

كل م��ن لجن��ة النتخابات المركزية ومحكمة النتخابات، وموعد اإجراء النتخاب��ات الت�سريعية والرئا�سية وللمجل�س 

ا فيما يتعلق 
ّ
الوطن��ي بالتزام��ن بعد ع��ام، مع تفعيل المجل�س الت�سريعي طبقًا للقانون الأ�سا�سي خ��الل هذه الفترة. اأم

فق على اأن تكون مهمات الإطار القيادي الموقت وقراراته غير قابلة للتعطيل، وبما  بمنظمة التحرير الفل�سطينية، فاتُّ

��ن المح�سر 17 عبارة موج��زة فقط ب�ساأن 
ّ
ل يتعار���س م��ع �سالحي��ات اللجنة التنفيذية لمنظم��ة التحرير. وقد ت�سم

�سدر الرئي���س الفل�سطيني مر�سومًا 
ُ
��ت عل��ى ما يل��ي: ''التاأكيد عل��ى اأن ت�سكيل اللجن��ة الأمنية العليا الت��ي ي

ّ
الأم��ن ن�س

)14(
ب�ساأنها، وتتكون من �سباط مهنيين، تكون بالتوافق.''

�سحي��ح اأن ه��ذه التفاهم��ات ت�ستند اإلى ما جرى التوافق عليه �سابقًا، لكن يبدو اأن كل بند من بنود التفاق الموّقع 

يحت��اج اإل��ى ح��وار جديد للتوافق على اآلي��ة تنفيذه، وعلى الجدول الزمن��ي الذي افتقرت اإليه جمي��ع البنود، با�ستثناء 

موع��د النتخاب��ات، بحيث بدا اأن التفاق الموّقع يحتاج اإلى اتفاق جديد، وهو ما ظهر من التلكوؤ في تنفيذ اأول بنوده 

المتعلق بتاأليف الحكومة.

وغاب البرنامج ال�سيا�سي عن التفاق تحت �سعار تاأليف حكومة تكنوقراط ''غير �سيا�سية''، وا�ستند خطاب الرئي�س 

عبا���س ف��ي الت�س��دي للرف�س الإ�سرائيلي والأميركي للم�سالحة مع حركة ''حما���س''، اإلى نفي اأن تكون هناك مهمات 

�سيا�سي��ة للحكوم��ة المقبل��ة، لكن مع تاأكيد اأنها �ستلت��زم برنامج الرئي�س ''ال�سيا�سي''. وبالتدقي��ق، فاإن الخطاب ينفي 

��ددت في التف��اق لي�س��ت برنامجًا، واإنم��ا هي عبارة ع��ن وظائف 
ُ

النف��ي عملي��ًا، اأوًل لأن مهم��ات الحكوم��ة كم��ا ح

للحكوم��ة، وثاني��ًا لأن هذه الوظائف تن��درج في �سميم العمل ال�سيا�سي اليومي للحكوم��ة، ول يمكن اأن تنف�سل عنه، 

وثالث��ًا لأن حكوم��ات دول العالم تتعام��ل �سيا�سيًا بمنطق العالقات الدولية مع اأي حكوم��ة وفق برنامجها وروؤيتها 

ال�سيا�سية ولي�س وظائفها فقط.

 ب�سكل غير معل��ن عل��ى اأن تقبل حكومة 
ّ
وت�سي��ر م�س��ادر �سحافي��ة اإ�سرائيلي��ة اإل��ى اأن الرئي���س الفل�سطين��ي ي�س��ر

التكنوق��راط �س��روط اللجن��ة الرباعية الدولي��ة. ونقلت �سحيفة ''هاآرت���س'' الإ�سرائيلية ف��ي 27 اأيار/مايو عن م�سادر 

مقرب��ة م��ن الرئي�س عبا�س اأنه، وبحلول اأوا�سط حزيران/يوني��و، �سي�سعى لتاأليف حكومة من التكنوقراط تقبل ب�سروط 

اللجن��ة الرباعي��ة، بما في ذل��ك العتراف باإ�سرائيل، في حين تنقل م�سادر فل�سطينية خا�سة اأن الرئي�س عبا�س يذهب 

اإلى اأبعد من ذلك باإ�سراره على اأن ي�ستمع �سخ�سيًا من كل وزير �سي�سارك في الحكومة اإلى موقف يوؤكد قبوله �سروط 

''الرباعي��ة''. ويبق��ى تجاهل الف�سائل التي وّقعت التفاق، لالأ�سا�س ال�سيا�سي للحكومة، ولمجمل اتفاق الم�سالحة، من 

اأب��رز التحدي��ات الت��ي �ستواج��ه م�س��ار الم�سالحة، ف�ساًل ع��ن انعكا���س الممار�سة ال�سيا�سي��ة اليومية ل��كل من قيادة 

المنظم��ة وال�سلط��ة والف�سائ��ل على م�ستوى التوافق الوطن��ي ب�ساأن اأبرز الم�ستجدات ال�سيا�سي��ة، وفي مقدمها الموقف 

من المفاو�سات والمقاومة الم�سلحة وال�سعبية و''ا�ستحقاق اأيلول/�سبتمبر''، وما بعده.

وتكم��ن المع�سل��ة الثاني��ة في التفاق عل��ى اإمكان انفجار مو�س��وع الأمن في طريق الم�سالحة ف��ي اأي لحظة، اإذ 

جرى الكتفاء بالتوافق على ت�سكيل اللجنة الأمنية العليا، من دون توفر اإرادة �سيا�سية لدى حركَتي ''فتح'' و''حما�س'' 

م��ن اأج��ل اإع��ادة بن��اء الموؤ�س�سة الأمنية ب�سكل موحد بعيداً ع��ن الحزبية والفئوية في ال�سف��ة الغربية وقطاع غزة، بل 

ج��رى التواف��ق خ��الل الجتم��اع الأول بين الحركتين عقب توقي��ع التفاق، وبح�سور كل من الرئي���س عبا�س ورئي�س 
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المكت��ب ال�سيا�س��ي لحركة ''حما�س'' خالد م�سع��ل، على اإبقاء و�سع الأجهزة الأمنية على حاله اإلى ما بعد النتخابات، 

الأم��ر ال��ذي يو�س��ف باأن��ه �سكل من اأ�س��كال المحا�س�سة ف��ي المربع الأكثر خطراً عل��ى م�سار الم�سالح��ة، اإن لم يكن 

تعبيراً عن رغبة في اإدارة النق�سام بدًل من اإنهائه. وجرى هذا التفاهم على الرغم من وجود ت�سورات لمعالجة ملف 

الموؤ�س�سة الأمنية �سمن جدول زمني يعتمد مراحل متدرجة في اإعادة بناء الأجهزة الأمنية ب�سكل موحد.

فق في  ��ا المع�سل��ة الثالثة، فتكمن في التناق�س الوارد في الن�س المتعلق بالإطار القيادي الموقت، ففي حين اتُّ
ّ
اأم

الن�س��ف الأول م��ن الن���س على اأن ''مهام وقرارات الإطار القي��ادي الموؤقت غير قابلة للتعطي��ل''، اأ�سيفت في الن�سف 

  الأم��ر الذي اأثار خالفًا في 
)15(

الثان��ي عب��ارة: ''وبم��ا ل يتعار�س مع �سالحيات اللجن��ة التنفيذية لمنظمة التحرير''،

تف�سي��ر كل م��ن حركَت��ي ''فتح'' و''حما�س'' لهذا الن�س الملتب���س اأ�ساًل. ففي حين اعتبرت ''حما���س'' اأن الإطار القيادي 

الموق��ت ي�س��ّكل الهيئ��ة المرجعية العليا لتخاذ القرارات ب�سكل توافقي، اأي اأنه اأعلى من اللجنة التنفيذية، اأكدت ''فتح'' 

ف��ي المقاب��ل اأن اللجن��ة التنفيذي��ة تبقى المرجعية العلي��ا، اأي اأن الإطار الموق��ت هو هيئة دون م�ست��وى ''التنفيذية''. 

وم��رة اأُخ��رى، فاإن تجاه��ل التوافق على �سالحيات ومهمات واآليات اتخاذ القرار ف��ي كل من الإطار الموقت واللجنة 

التنفيذية، اأدى اإلى اإثارة خالف جوهري يدفع اإلى التلكوؤ في دعوة الإطار القيادي الموقت اإلى عقد اأول اجتماعاته.

فتر�س اأن 
ُ
فق على اإجرائها، ول �سيما م��ن حيث ما يلي: ي وتكم��ن المع�سل��ة الرابعة في رزم��ة النتخابات التي اتُّ

تنح�س��ر مهم��ة الحكوم��ة المقبلة في ت�سيي��ر اإدارة �سوؤون ال�سفة والقط��اع، وهي بذلك ل تمث��ل اإّل الفل�سطينيين في 

ال�سف��ة الغربي��ة، بم��ا فيه��ا القد�س، وقطاع غ��زة، ول يعقل اأن تعهد اإليه��ا مهمة توفير الأج��واء لنتخابات المجل�س 

 من اخت�سا�س منظم��ة التحرير ''حيثما اأمكن'' )وهي عبارة ُذكرت ف��ي ميثاق المنظمة الأ�سا�سي 
ّ
الوطن��ي، الت��ي ُتعد

ووردت ف��ي اتفاَق��ي مك��ة والقاهرة، وتكررت مرة اأُخرى في اتفاق الم�سالحة، بينم��ا غابت اإجراءات تدفع فعليًا في 

اتج��اه انتخاب��ات مبا�س��رة، ف�س��ار يف�سرها البع�س عل��ى اأنها تبدو اأقرب اإل��ى تبرير عدم اإج��راء انتخابات في بالد 

يمك��ن اإجراءه��ا فيها(. واإذا كان اأع�ساء المجل�س الت�سريعي ه��م اأع�ساء طبيعيون في المجل�س الوطني، فلماذا تجرى 

ن �سينتخب الفل�سطينيون 
َ
انتخاب��ات متزامن��ة في الأرا�سي الفل�سطينية للمجل�سين الت�سريعي والوطني؟ بمعنى اآخر: م

ف��ي �سن��دوق القت��راع للمجل���س الوطني، اإذا كان��وا �سينتخبون ف��ي �سندوق ''المجل���س الت�سريعي'' نواب��ًا �سيكونون 

ين الت�سريع��ي والوطني؟ واإلى جانب 
َ
اأع�س��اء ف��ي ''المجل���س الوطني''، ما لم يتم الف�سل بي��ن ع�سوية كل من المجل�س

ذل��ك، تبق��ى م�سكلة اختالف النظ��ام النتخابي لكل من المجل�سي��ن، فهناك تناق�س بين اعتم��اد انتخابات المجل�س 

الوطن��ي نظ��ام التمثي��ل الن�سبي الكامل، بينما تعتم��د انتخابات ''المجل�س الت�سريعي'' القان��ون المختلط كما ورد في 

الورق��ة الم�سري��ة، الأم��ر الذي ي�ستدع��ي الت�ساوؤل عن اإزالة ه��ذا التناق�س عبر تعميم قانون التمثي��ل الن�سبي الكامل 

على انتخابات المجل�سين على �سبيل المثال. ويبقى في هذا المجال �سوؤال مهم تحتاج اإجابته اإلى توافق، وهو: ماذا 

�سيح��دث اإذا ل��م يت��م اإج��راء النتخابات في موعده��ا، اأكان ذلك ب�سب��ب الإج��راءات الإ�سرائيلية، اأم ب�سب��ب ا�ستخدام 

اء عدم توفر اإرادة لدى 
ّ
''الفيت��و'' �س��د اإجرائها من ط��رف اإ�سرائيل اأو الوليات المتحدة اأو اأطراف دولية اأُخ��رى، اأم جر

حركَت��ي ''فت��ح'' و''حما���س''، اأو اإحداهما، لإجراء انتخابات ح��رة ونزيهة لح�سابات فئوية تتعل��ق بالنتائج المحتملة 

لالنتخابات؟

''�صاهد ما �صف�س حاجة''!

ف��ي جمي��ع الأحوال، ج��رى توقيع اتفاق الم�سالحة كي ي�سب��ح العنواُن الأبرز للمرحلة الالحق��ة هو �سمان تنفيذ 

التفاق بعيداً عن المحا�س�سة واإدارة النق�سام، الأمر الذي يفتح الطريق اأمام اإعادة بناء النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني 

عل��ى م�ست��وى منظم��ة التحرير وال�سلط��ة ب�سكل تع��ددي وديمقراطي يعزز م�سي��رة التحرر الوطني. وق��د قيل كثير في 
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العوام��ل الت��ي جعل��ت الو�سول اإلى لحظة توقيع التفاق ممكنًا، لكنها كان��ت كلها حا�سرة في مجمل التحليالت على 

الرغ��م م��ن التباي��ن في قراءة تاأثير ه��ذه العوامل وفق ح�ساب��ات كل ف�سيل، ول �سيما من حي��ث تاأثير المتغيرات في 

الم�سه��د العرب��ي، وكذل��ك ترتيبه��ا م��ن حيث تاأثيرها ف��ي تحقيق الم�سالح��ة، بدءاً م��ن ثورَتي تون�س وم�س��ر، مروراً 

بالمواجه��ات العنيف��ة في ليبيا، والنتفا�س��ات ال�سعبية في �سورية واليمن والبحرين، و�س��وًل اإلى التغير في �سيا�سة 

م�س��ر اإزاء التعام��ل مع المل��ف الفل�سطيني، اأكان ذلك فيما يتعلق بالم�سالح��ة، اأم بفتح معبر رفح وك�سر الح�سار عن 

قط��اع غ��زة، اأم بعدم الرهان عل��ى م�سار التفاو�س الثنائي الفل�سطيني �� الإ�سرائيل��ي، وتحبيذ اعتماد مقاربة الموؤتمر 

الدول��ي، ف�س��اًل ع��ن تاأثير الحراك ال�سباب��ي الفل�سطيني، وجهود ال�سخ�سي��ات الم�ستقلة لتحقي��ق الم�سالحة، وت�ساعد 

المطالب��ة ال�سعبي��ة الفل�سطيني��ة بتغيير الم�س��ار الذي اأدى اإلى النق�سام ف��ي ظل ان�سداد اأفق العملي��ة ال�سيا�سية وتزايد 

الهجوم ال�ستيطاني على الأر�س الفل�سطينية.

 والمع�س��الُت اتفاَق الم�سالحة ل��ول الفتقار اإلى روؤي��ة فل�سطينية 
ُ

وم��ع ذل��ك، ل��م يكن ممكنًا اأن ت�س��وب النواق�س

وا�سح��ة تاأخ��ذ بعي��ن العتبار توظي��ف مجمل هذه المتغي��رات والعوامل من اأج��ل تحويل الم�سالح��ة اإلى محطة في 

�سي��اق عملي��ة نهو���س وطني �سامل ت�ستند اإلى برنامج �سيا�سي وا�سح يغادر مرب��ع الرهان على المفاو�سات انطالقًا 

م��ن ع��دم وج��ود حل وطني ف��ي الأفق للق�سي��ة الفل�سطيني��ة ي�سمن الح��د الأدنى من الحق��وق الفل�سطيني��ة، ويوظف 

النهو���س ال�سعبي العرب��ي في �سياق دعم �سمود ال�سعب الفل�سطيني وتوفير المقومات الالزمة لإطالق مقاومة �سعبية 

�ساملة للم�سروع ال�ستيطاني العن�سري الإ�سرائيلي. ولم يكن لذلك اأن يحدث اأي�سًا، لول اأن بقية الف�سائل الفل�سطينية 

ارت�ست تهمي�س دورها في اتفاق م�سالحة ثنائي وّقعته الف�سائل في دور اأقرب اإلى �ساهد الزور، حتى قيل اإن اأمينًا 

)16(
عامًا لف�سيل فل�سطيني كتب بجانب توقيعه على اتفاق الم�سالحة عبارة ''�ساهد ما �سف�س حاجة''.

وواق��ع الح��ال اأن حركَت��ي ''فتح'' و''حما�س'' اأق�ست��ا الف�سائل عن الحوارات المقت�سبة الت��ي �سبقت توقيع التفاق، 

وكذلك عن الم�ساورات الالحقة لتاأليف الحكومة وتنفيذ التفاق، بطريقة راأت فيها بقية الف�سائل اإهانة، وذلك بعدما 

�سب��رت ب�سم��ت حت��ى طفح بها الكي��ل، فاأ�سدرت ثماني��ة ف�سائل تابعة لمنظم��ة التحرير الفل�سطيني��ة بيانًا في 21 

اأيار/ماي��و ق��ررت فيه المتناع من الم�ساركة في الحوارات والم�ساورات لتاأليف الحكومة، علمًا باأنها م�ستثناة اأ�ساًل 

م��ن ه��ذه الم�س��اورات. وقالت الف�سائل في بيان �سحاف��ي: ''اإن الإخوة في حركَتي 'فتح' و'حما���س' ا�ستمراأوا الإمعان 

ف��ي نه��ج الحتكار الثنائي للقرار وانف��ردوا ببحث واإقرار الآليات والخطوات المتعلق��ة بالتنفيذ، بما في ذلك التفاق 

عل��ى ت�سكي��ل الحكوم��ة ورئي�سها، دون الت�ساور الج��اد والتفاق مع �سائر الق��وى والفعاليات الوطني��ة، الأمر الذي ل 

يب�س��ر بفت��ح �سفح��ة جدي��دة م��ن ال�سراكة الوطني��ة ال�سامل��ة التي تر�س��و عل��ى اأ�سا�سها ركائ��ز متينة لوح��دة وطنية 

  والف�سائ��ل الثماني��ة الت��ي وّقعت البي��ان هي: الجبه��ة ال�سعبية لتحري��ر فل�سطين؛ الجبه��ة الديمقراطية 
)17(

را�سخ��ة.''

لتحري��ر فل�سطين؛ حزب ال�سعب الفل�سطيني؛ التحاد الديمقراط��ي الفل�سطيني )فدا(؛ جبهة الن�سال ال�سعبي الفل�سطيني؛ 

جبهة التحرير الفل�سطينية؛ جبهة التحرير العربية؛ الجبهة العربية الفل�سطينية.

غي��ر اأن مجم��ل الطريق��ة التي اعُتمدت للتوافق على تاأليف الحكوم��ة ل تخلو من غرابة، بل من مهانة، وربما حتى 

لرئي���س الحكوم��ة المقبل الذي �سيكلَّف تاأليف حكومة تملى علي��ه اأ�سماء وزرائها، وبرنامجها، ووظائفها، ول يمار�س 

ا المجل���س الت�سريعي، فاإن تفعيل 
ّ
فيه��ا اأكث��ر من دور موظف مكل��ف تنفيذ ما تتفق عليه حركتا ''فت��ح'' و''حما�س''. اأم

دوره ف��ي مج��الت الت�سري��ع والرقاب��ة والم�ساءل��ة �سيبقى محكومًا بالتواف��ق الف�سائلي، بما في ذل��ك دوره في منح 

الثق��ة للحكوم��ة التي تم التوافق على اأن توؤلَّف وفقًا لقرار رئا�سي ي�س��دره الرئي�س عبا�س، وياأخذ �سفة القانون، على 

الرغ��م م��ن مطالبة عدد من النواب وال�سخ�سيات ال�سيا�سية باأن يك��ون المجل�س الت�سريعي ''معبراً اإجباريًا'' لمنح الثقة 

)18(
لأي حكومة يتم تاأليفها.
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خالف حم�صاوي معلن

ف��ي �سياق الم�سهد الحتفالي لم�سه��د الم�سالحة، اختارت حركة ''حما�س'' خو�س معارك في ربع ال�ساعة الأخيرة، 

لك��ن خ��ارج نط��اق حلبة ال�سيا�س��ة، اإذ بعد توقيعها التفاق، اأث��ارت اإ�سكالية اإلقاء م�سعل خطاب��ًا في حفل الم�سالحة 

لَّت الإ�سكالية ب�سيغة و�سطية اأتاحت له  ُ
اأ�س��وة بالرئي���س عبا�س، وموقع جلو�سه في اأعلى المن�سة اأم مع الح�س��ور، وح

اإلق��اء خط��اب، لكن م��ع الجلو�س في ال�سف الأمامي للح�سور. وربما تكون ''حما���س'' محقة في اإثارة هذه الإ�سكالية، 

عل��ى الأق��ل م��ن حيث كونه��ا الطرف الثاني في اتفاق الم�سالح��ة، لكن الأهم هو اأن معركة ال�س��كل طغت على معركة 

الجوهر المتعلقة ببنود التفاق نف�سه، ف�ساًل عن غياب الروؤية ال�سيا�سية التي يفتر�س فيها اأن تحكم م�سار الم�سالحة 

ا يطلبه الرئي�س عبا�س نف�سه. فالرجل يتحدث عن مهلة لختبار 
ّ
وبرنامج الحكومة، اإذ اإن ''حما�س'' ذهبت اإلى اأبعد مم

فر�س��ة الع��ودة اإل��ى المفاو�س��ات حت��ى اأيلول/�سبتمب��ر المقب��ل، بينم��ا كان م�سع��ل ف��ي خطاب��ه اأكثر �سخ��اء بمنح 

المفاو�سات المتوقفة اأ�ساًل مهلة عام كامل.

وك��رر م�سع��ل خ��الل اجتماعه لحقًا بوفود م��ن �سباب الثورة الم�سرية ما كان اعتقد البع���س اأنه ربما يكون ''زلة 

ل�س��ان'' اأو ''مجامل��ة'' في خطابه في اأثناء حفل الم�سالحة، اإذ قال: ''اإن هدفنا اإقامة دولة فل�سطينية عا�سمتها القد�س 

عل��ى ح��دود 67، واختبرن��ا اإ�سرائي��ل ع�س��رات الم��رات من��ذ اأو�سل��و ومدري��د، لك��ن م��ن اأجل عي��ون الث��ورة الم�سرية 

والم�سالح��ة، وحت��ى ل نعطي اإ�سرائيل اأي��ة ذريعة لإف�ساد الم�سالحة، فاإننا م�ستع��دون اأن نعطيها مهلة �سنة اإ�سافية 

لختب��ار النواي��ا.'' وا�ست��درك: ''لكن لي�س معنى ذلك اأننا �سنعلن الحرب بعد انتهاء ه��ذه ال�سنة، ولكننا �سن�سيف اأوراقًا 

)19(
جديدة للمقاومة.''

ول��م يث��ر ه��ذا الموق��ف ا�ستهجان المراقبين فق��ط، الذين راأى في��ه بع�سهم اأنه موج��ه اإلى الخارج، انطالق��ًا من تعامل 

''حما���س'' م��ع الم�سالح��ة كاأنها تذك��رة توؤهلها للدخ��ول اإلى المجتمع الدولي م��ن باب حكومة تكنوق��راط تعتمد برنامج 

الرئي���س عبا���س، ب��ل اأث��ار ردات فعل داخل حركة ''حما�س'' نف�سه��ا دفعت الخالفات ال�سيا�سية اإل��ى اأن تظهر اإلى العلن عبر 

ترا�س��ق اإعالم��ي بي��ن ق��ادة في ال�س��ف الأول للحركة، وب�سكل ل��م ي�سبق له مثيل. فقد ق��ال القيادي محم��ود الزهار ب�ساأن 

موق��ف م�سع��ل المتعل��ق باإعطاء المفاو�سات مع اإ�سرائيل فر�سة: ''اإن موق��ف خالد م�سعل لم نكن نعلم به ولم ي�ست�سرنا فيه 

اأح��د. بالتال��ي ه��ذا موقف غير �سحيح. نحن لم نعط 'فتح' في يوم من الأيام فر�سة اأو تفوي�سًا منا كي تفاو�س عّنا اأو عن 

ال�سع��ب الفل�سطين��ي. برنامجن��ا �سد التفاو�س بهذه الطريق��ة لأنه م�سيعة للوقت... ونحن ن�سم��ع بمفاو�سات ومفاو�سات 

)20(
ن يقول اإننا فو�سناها اأو نفو�سها لمزيد من التفاو�س؟ فموقفه ل يمثل موقف الحركة.''

َ
ومفاو�سات... م

وف��ي المقاب��ل، رّد ق��ادة اآخرون عل��ى الزهار، بينهم ع�س��و المكتب ال�سيا�س��ي للحركة عزت الر�س��ق، الذي قال في 

ت�سريح ن�سرته ''الجزيرة نت'' في 23 اأيار/مايو، اإن ما �سدر عن الزهار ''يمثل خرقًا للتقاليد التنظيمية المعمول بها 

ف��ي حرك��ة 'حما���س'، ول يج��وز اأن ي�س��در عنه بحق رئي���س الحركة وقائده��ا''، ف�ساًل ع��ن كون الزه��ار ''غير مخول 

بالتعلي��ق عل��ى كلمة رئي�س الحركة اأو ال�ستدراك عليها.'' واأ�ساف اأن المكتب ال�سيا�سي هو الجهة الوحيدة المخولة اأي 

جدت، على ت�سريحات القي��ادة، كما نفى اأن تكون ت�سريحات الزهار انعكا�سًا لحالة 
ُ
تو�سيح��ات اأو ا�ست��دراكات، اإذا و

خالف داخل الحركة، وقال اإنه ''ل خالف في الحركة، و'حما�س' تتمتع بموؤ�س�سية عالية، وقرارها واحد وموحد.''

��ا القي��ادي ف��ي الحركة في قطاع غزة، �س��الح البردويل، فحاول التقليل من هذا الخ��الف المعلن في بيان ُن�سر 
ّ
اأم

ف��ي 24 اأيار/ماي��و، وق��ال في��ه اإن ما تناقلته و�سائل الإعالم م��ن ت�سريحات للدكتور محمود الزه��ار وعزت الر�سق، 

ي المكتب ال�سيا�سي للحركة، هو من قبيل التلون داخل اإطار الج�سم الحركي الواحد، ول يعك�س على الإطالق اأي 
َ
ع�سو

خالف��ات داخ��ل قيادة حركة ''حما�س''. و�سدد عل��ى اأن ''القيادة موحدة في الداخل والخارج بقيادة خالد م�سعل، وهي 

)21(
�ساحبة م�سروع واحد، ول يوجد اأي اأثر لمثل هذه الت�سريحات التي تروج لها و�سائل الإعالم.''
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''الجبهة ال�صعبية'' ت�صتاأنف ح�صور اجتماعات ''اللجنة التنفيذية''

عل��ى الرغ��م من احتجاج الجبهة ال�سعبية عل��ى اإق�سائها وبقية الف�سائل من حوارات الم�سالحة وتاأليف الحكومة، 

فاإنه��ا اأعلن��ت في 23 اأيار/مايو اأنها ق��ررت العودة اإلى ح�سور اجتماعات اللجنة التنفيذي��ة لمنظمة التحرير، ب�سبب 

''التط��ورات ال�سيا�سي��ة المف�سلي��ة''. وذكرت الجبه��ة في بيان ُتلي خالل موؤتمر �سحافي في مدين��ة رام الل�ه اأنه ''اأمام 

التط��ورات ال�سيا�سي��ة المف�سلي��ة، وفي اجتماع طارئ، توقفت اللجن��ة المركزية العامة با�ستفا�س��ة وعمق وم�سوؤولية 

وطني��ة عالية، واتخ��ذت قراراً بالعودة اإلى ح�سور اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظم��ة التحرير''، واأ�سافت: ''وال�سبب 

ه��و لدع��م ور�س ال�سفوف وتوحيد الجه��ود الوطنية في مواجهة الخطة ال�سيا�سية الأميركية �� الإ�سرائيلية الرامية اإلى 

عرقل��ة تنفي��ذ اتف��اق الم�سالح��ة الوطنية واإجها�س��ه، ومنع تطوي��ره اإلى اتفاق �سيا�س��ي يتجاوز م�سي��رة عقدين من 

الره��ان الواه��م على تفاو���س عبثي تحت رعاية اأميركية، ويط��وي �سفحة النق�سامات الداخلي��ة، ويفتح الباب اأمام 

ن�س��ال �سيا�س��ي ديمقراط��ي وميداني متع��دد الأ�سكال ف��ي �سبيل انتزاع الحق��وق الوطنية واإقامة الدول��ة وعا�سمتها 

  لك��ن ''الجبه��ة ال�سعبية'' لم تذكر م��ا اإذا كانت مقاطعتها اجتماعات اللجن��ة التنفيذية قد حققت الأهداف 
)22(

القد���س.''

المتوخاة، ول �سيما اأن حالة التهمي�س في �سنع القرار لم تتغير في حالَتي المقاطعة اأو الم�ساركة.

رق�س اأميركي على الإيقاع الإ�صرائيلي

ل��م ي�ستم��ع اأح��د في ت��ل اأبيب اأو وا�سنط��ن اإلى مرونة م�سع��ل ال�سيا�سية التي اأث��ارت الرتياح ل��دى الرئي�س عبا�س 

وقي��ادة حرك��ة ''فتح''، وجاء الرد الإ�سرائيلي على اتف��اق الم�سالحة ه�ستيريًا، اإذ ظهر نتنياهو فور توقيع التفاق في 

ر الرئي�س عبا�س بين الم�سالحة 
ّ
�سري��ط م�س��ور في قناة التلفزة الإ�سرائيلية كي يعلن رف�س اتفاق الم�سالح��ة، وليخي

ْتها اأ�ساًل المواقف الإ�سرائيلية المتعنتة، بينما قرر وزير المالية 
َ
مع ''حما�س'' وال�سالم مع اإ�سرائيل عبر مفاو�سات َنع

الإ�سرائيل��ي تعلي��ق تحويل اأموال العائ��دات الجمركية التي تجبيه��ا اإ�سرائيل لم�سلحة ال�سلط��ة الفل�سطينية في مقابل 

عمول��ة تبل��غ 3%، قب��ل اأن يجب��ر ال�سغ��ط الأميرك��ي والأوروبي حكوم��ة نتنياهو عل��ى التراجع عن مثل ه��ذا الإجراء 

العقاب��ي ال��ذي األحق ال�سرر ب�سورة حكومة �سالم فيا�س، ول �سيما اأن حكومة الوفاق الجديدة لم تتاألف، وبرنامجها 

لم يعلن.

وقال��ت �سحيف��ة ''هاآرت���س'' تعقيبًا على توقيع اتف��اق الم�سالحة، اإن اإع��الن التو�سل اإلى اتف��اق الم�سالحة قوبل 

بن��وع م��ن المفاجاأة ف��ي اإ�سرائيل، م�سيرة اإلى اأنه على الرغ��م من وجود ''اإ�سارات ا�ستخباراتي��ة'' ب�ساأن الخطوات التي 

يتج��ه اإليه��ا الطرف��ان، فاإن اإمكان الم�سالحة لم يط��رح على جدول الأعمال موؤخراً كعملي��ة قابلة للحدوث في الزمن 

القري��ب. واأ�ساف��ت ال�سحيف��ة اأن احتمالت تحقي��ق الم�سالحة ل تزال غي��ر وا�سحة، وخ�سو�س��ًا اأن اتفاقات مماثلة 

انه��ارت ف��ي ال�ساب��ق، واأنه، على الم�ست��وى الأمني، ف��اإن تحقيق الم�سالحة يحم��ل ''ب�سائر مختلط��ة''، واأن المخاوف 

الفوري��ة الإ�سرائيلي��ة تت�سل بالتن�سيق الأمن��ي بين اإ�سرائيل واأجهزة اأمن ال�سلطة في ال�سف��ة الغربية، كما اأن م�ساركة 

''حما���س'' ف��ي اأجهزة اأمن ال�سلطة تعني تحييد اإمكان تبادل معلوم��ات ا�ستخباراتية مع ال�سلطة الفل�سطينية. واعتبرت 

ال�سحيف��ة اأن اإط��الق مئ��ات الأ�س��رى من حركة ''حما���س'' من �سجون ال�سلط��ة الفل�سطينية في ال�سف��ة، بموجب اتفاق 

الم�سالح��ة، ينط��وي على خط��ر ملمو�س في ت�ساعد ''العملي��ات الإرهابية''، اإّل اإنها اأ�سارت اإل��ى اأن ان�سمام ''حما�س'' 

ه الحرك��ة نحو الت�سعيد الع�سكري في قط��اع غزة، واأن ذلك 
ّ

اإل��ى حكوم��ة وح��دة يقل�س اإلى الح��د الأدنى احتمال توج

ي�ساع��د عل��ى تحقيق ''نوع من ال�ستقرار'' على الح��دود الجنوبية فترة زمنية ق�سيرة على الأقل. كما توقعت ال�سحيفة 

اأن يك��ون للم�سالح��ة تاأثي��ر اإيجاب��ي في الت�س��الت لإنجاز �سفق��ة تبادل اأ�س��رى والإفراج عن الجن��دي الإ�سرائيلي 

ب على ال�سلط��ة الفل�سطينية الح�سول 
ّ
الأ�سي��ر ف��ي قطاع غ��زة غلعاد �ساليط، لكنها قالت اإن تحقي��ق الم�سالحة �سي�سع
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عل��ى م�ساع��دات مالية اأميركية، واإن من الممكن توّقع اأن يكون الكونغر���س اأقل حما�سة للم�سادقة على تحويل مئات 

ماليين الدولرات اإلى ال�سلطة.

ا الموقف الأميركي، فجاء من�سجمًا مع الموقف الإ�سرائيلي فور اإعالن توقيع الم�سالحة، لكنه ات�سم ب� ''التروي'' 
ّ
اأم

بع��د اإع��الن موق��ف المفو�سي��ة الأوروبية الذي طال��ب اإ�سرائيل بالإفراج عن اأم��وال عائدات ال�سلط��ة المحتجزة، وقرر 

تحوي��ل م�ساع��دة مالي��ة اإ�سافي��ة بقيمة 85 مليون ي��ورو تلبية لطلب عاجل م��ن حكومة فيا�س الت��ي واجهت حملة 

انتق��ادات داخلي��ة، ول �سيم��ا م��ن نقابة الموظفين ف��ي الوظيفة العامة، عل��ى خلفية ربطها �س��رف رواتب الموظفين 

بتعلي��ق اإ�سرائي��ل تحوي��ل عائدات ال�سرائب، على الرغم م��ن تحويل المفو�سية الأوروبية ه��ذه المنحة الإ�سافية التي 

ُخ�س���س نح��و ن�سفه��ا لدعم �سرف رواتب بع���س القطاعات، ف�ساًل عن ت�سّلم حكومة فيا���س م�ساعدات اأُخرى، بينها 

توقيع اتفاقية م�ساعدة مالية فرن�سية لل�سلطة في 9 اأيار/مايو بقيمة 10 ماليين يورو.

يه في وزارة الخارجية 
َ
دِّد ب�سكل اأكثر و�سوحًا على ل�سان الرئي�س اأوباما في اأثناء خطاب ُ

لك��ن الموق��ف الأميركي ح

الأميركي��ة وموؤتم��ر ''اإيب��اك''، اإذ جدد تاأكيده اأن اتفاق الم�سالحة بين حركَت��ي ''حما�س'' و''فتح'' هو ''عقبة �سخمة في 

وج��ه ال�س��الم''، م�سيراً اإلى اأنه ''ما من دولة في العالم يمك��ن اأن نتوّقع منها اأن تتفاو�س مع منظمة اإرهابية.. اأق�سمت 

اأن تمحوه��ا م��ن الوجود''، وقال اإن الولي��ات المتحدة �ستوا�سل ''مطالب��ة 'حما�س' بالقب��ول بالم�سوؤوليات الأ�سا�سية 

لل�س��الم، وه��ي: العت��راف بحق اإ�سرائيل ف��ي الوجود ونبذ العن��ف واللتزام بالتفاق��ات الموقعة''، مج��دداً مطالبتها 

)23(
باإطالق الجندي �ساليط.

15 اأيار/مايو... و''غزو'' اإ�صرائيل

اإن مجم��ل ه��ذه المواق��ف الإ�سرائيلي��ة والأميركية م��ن الم�سالح��ة والعملية ال�سيا�سي��ة تطرح اأم��ام الفل�سطينيين 

تحدي��ات كبي��رة ج��رى مواجهته��ا تاريخي��ًا عب��ر ال�ستقواء ب��اأوراق الق��وة المتاح��ة. وم��ن المقومات الت��ي يملكها 

الفل�سطيني��ون حالي��ًا، وفي مقدمها اإنجاح م�س��ار الم�سالحة وفق برنامج �سيا�سي كفاح��ي: ال�ستفادة من التداعيات 

الإيجابي��ة للث��ورات الديمقراطي��ة العربية على الحالة الفل�سطينية، كما تجلت في اإط��الق حراك �سبابي �ساغط لإنهاء 

النق�س��ام، ومطاِل��ب بتغيي��ر الم�س��ار ال��ذي اعُتمد طوال الأع��وام الما�سي��ة، مروراً بحرك��ة فل�سطيني��ة و�سعبية دولية 

متنامي��ة تدع��و اإلى مقاطعة اإ�سرائيل وال�سغط عليه��ا، و�سوًل اإلى ت�سكل مجموعات �سبابية داخل الوطن وفي ال�ستات 

ا�ستطاع��ت اأن تح�س��د الآلف للم�سارك��ة ف��ي م�سي��رات العودة التي انطلق��ت، بم�ساركة فل�سطيني��ة وعربية، من مارون 

الرا���س ف��ي جنوب لبنان، وفي اتج��اه مجدل �سم�س في الجولن ال�سوري المحتل، وم��ن الكرامة في غور الأردن، ومن 

�سيناء في م�سر، ف�ساًل عن الم�سيرات والعت�سامات اأمام ال�سفارات الإ�سرائيلية في عدد من دول العالم.

ولع��ل اأه��م الدرو���س التي يمك��ن ا�ستخال�سها من م�سي��رات العودة تكمن في اإع��ادة العتبار اإل��ى خطاب الحقوق 

ف الخط��اب ال�سيا�س��ي الفل�سطين��ي الر�سمي مع متطلب��ات عقدين من 
ّ
���س ف��ي �سي��اق تكي

َ
التاريخي��ة الت��ي كادت ُتطم

التفاو���س ب�س��اأن اإقام��ة الدولة على ما تبّقى من الأرا�سي الفل�سطينية المحتلة من��ذ �سنة 1967، مع تهمي�س واإق�ساء 

اأغلبي��ة ال�سع��ب الفل�سطيني في اأرا�سي 1948، وفي بالد ال�ستات، عن �سنع القرار المتعلق بم�ستقبل الم�سروع الوطني. 

وكان��ت م�سي��رات العودة في 15 اأيار/ماي��و، بما تخللها من عزيمة تحّلى بها متظاهرون ع��ّزل، واإ�سرار على تج�سيد 

ح��ق الع��ودة بك�س��ر حاج��ز الخوف من البط���س الإ�سرائيلي، توؤكد اأكثر م��ن اأي وقت م�سى واقعي��ة التم�سك بحق عودة 

��روا منها، وتقدم نموذجًا لمقارعة البط�س بالحق��وق المكفولة بموجب القانون الدولي 
ّ
الالجئي��ن اإل��ى الديار التي ُهج

ن اأثاروا اإعجابًا بقدرتهم على 
ّ
وقرارات الأمم المتحدة بطريقة ي�سعب فيها اإّل الت�سامن عالميًا مع اأ�سحاب الحق مم

�س��ل ق��درة واحد من اأقوى جيو�س العالم على منع ب�سع ع�س��رات من الفل�سطينيين وال�سوريين من تحرير مجدل �سم�س 
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ولو لب�سع �ساعات، اأو منع لجئ فل�سطيني من الو�سول اإلى مدينته يافا.

غي��ر اأن ال�ستخال���س الأه��م ب�ساأن قوة النم��وذج الذي قدمته م�سي��رات العودة، اإنما يكمن ف��ي اأن جياًل جديداً من 

ال�سب��اب ال��ذي يفكر من خ��ارج النظام ال�سائد واآليات فعله ال�سيا�سي، هو الذي �سنع��ه. فمرحلة ما بعد 15 اأيار/مايو 

ل��ن تك��ون م�سابه��ة لم��ا قبله، ذلك باأن هذا النم��ط الجديد في التفكير م��ن خارج النظام هو الذي مّك��ن ثورَتي تون�س 

وم�س��ر م��ن اإ�سق��اط النظامين ف��ي هذين البلدين بع��د �سل قدرتيهما عل��ى اإعادة اإنت��اج اآليات ا�ستم��رار نمط الأنظمة 

الم�ستبدة مهما تبلغ قوة البنية الأمنية التي ي�ستند اإليها بقاوؤها. وقد ا�ستلهم �سباب فل�سطين هذه القدرة على التفكير 

خ��ارج نم��ط التفكير ال�سيا�سي التقليدي الذي حكم الممار�سة ال�سيا�سية اليومي��ة لمكونات الحركة الوطنية في مرحلة 

اأفول نجمها منذ ثمانينيات القرن الما�سي عامة، وما بعد توقيع اتفاق اأو�سلو وقيام �سلطة الحكم الذاتي خا�سة.

بع��د ذل��ك جاءت الف�سائ��ل القائمة كي تفر�س نف�سها بع��د اأ�سهر من الدعوات الم�ستقلة، كم��ا جرى في لبنان على 

�سبي��ل المث��ال، وتول��ت الدعوة تنظيمي��ًا اإلى درجة كبي��رة، بالترافق مع جدل ح��اد مع �سباب م�ستقلي��ن ومجموعات 

�سبابي��ة ت�س��كل ظاهرة جديدة توح��ي باإعادة دور الالجئين واإ�س��الح منظمة التحرير الفل�سطيني��ة ب�سيغة النتخاب 

المبا�س��ر ف��ي لبنان حيث يمكن ذلك. وتمكن جان��ب من ال�سباب، وبدرجة من العفوية، من فر�س اإيقاعه الم�ستقل على 

م�سي��رة الع��ودة ف��ي جنوب لبن��ان، وذلك على الرغم من التزام��ن اأي�سًا مع تحليالت كثير من الكّت��اب ال�سحافيين اأن 

اأنظم��ة حاول��ت ركوب موجة الم�سيرات وتوجي��ه ر�سائل اإلى الوليات المتحدة واإ�سرائي��ل، ول �سيما بعد مقابلة رامي 

مخل��وف ف��ي ''نيوي��ورك تايمز'' التي ربطت بي��ن ا�ستقرار اإ�سرائيل والنظ��ام ال�سوري. ويبدو اأن ه��ذه التحديات �ستظل 

تفر�س نف�سها على التحركات الفل�سطينية ال�سبابية التي ت�سير و�سط حقول األغام في الجهات كافة.

��ا ف��ي فل�سطين، فاإن اأغلبية الف�سائل تبّنت الدعوة الر�سمية اإل��ى اإحياء المنا�سبة ب�سكل تقليدي كما في كل عام، 
ّ
اأم

بم�سي��رات ومهرجان��ات خطابية الطابع ق��رب �سريح الرئي�س الراحل يا�سر عرفات في رام الل�ه، وفي مراكز المدن في 

ال�سف��ة والقط��اع، با�ستثن��اء مواجهات اندلعت، غالب��ًا، بعفوية على مداخل عدد من مخيم��ات ال�سفة والقرى القريبة 

م��ن الم�ستعم��رات وج��دار الف�سل العن�س��ري، وازدادت حدتها واأع��داد الم�ساركين فيها على اإيق��اع الأنباء الواردة من 

مج��دل �سم���س وم��ارون الرا�س، الأمر الذي حف��ز الدعوات الراهنة اإل��ى تحويل ذكرى ''النك�سة'' ف��ي 5 حزيران/يونيو، 

وغيره��ا م��ن منا�سبات، اإلى محطات لتنظيم المزيد من م�سي��رات العودة التي تنطلق في اتجاه اأرا�سي 48 من ال�سفة 

والقطاع، وفي اتجاه فل�سطين عامة من البالد العربية المحيطة، وهي دعوات تنطلق يوميًا عبر �سفحات المجموعات 

ال�سبابي��ة المتزاي��دة في مواق��ع التوا�سل الجتماعي، ول �سيم��ا ''الفاي�س بوك''، كي توؤ�س�س عب��ر مبادراتها الكفاحية 

الإبداعي��ة لحرك��ة نهو�س �سعبي في الوطن وال�ستات تعيد العتبار اإلى خطاب الحقوق التاريخية، ولما يمكن ت�سبيهه 

بمطلب ''ال�سعب يريد تغيير الم�سار'' من خالل اإعادة بناء الحركة الوطنية وم�سروعها ال�سيا�سي الجمعي.

وف��ي حي��ن وقف��ت اآلة الح��رب الإ�سرائيلية عاج��زة عن التعامل م��ع ح�سود ب�سري��ة �سلمية تن�سد الع��ودة اإلى اأر�س 

الوط��ن، كان الرئي���س الإ�سرائيلي، �سمعون بير�س، اأول من حاول و�سع اإطار للخطاب ال�سيا�سي والإعالمي الإ�سرائيلي 

لتبري��ر عملي��ات القت��ل بح��ق العائدي��ن اإلى فل�سطي��ن، عندما اعتب��ر اأن اإ�سرائيل تتعر���س لحرب ُت�َس��ّن عليها من عدة 

جبه��ات، فاأع��اد التذكي��ر بخطاب اأريئي��ل �سارون الذي اعتبر النتفا�س��ة الفل�سطينية الثانية حرب��ًا كي يبرر عمليات 

ا نتنياهو، فاعتب��ر اأن اإ�سرائيل تتعر�س ل� ''غزو'' عبر 
ّ
البط���س الوح�س��ي بالم�ساركين في التظاه��رات ال�سلمية اآنذاك. اأم

الح��دود، اإذ األق��ى خطاب��ًا من عل��ى من�سة الكني�ست ف��ي اليوم التالي تطرق في��ه اإلى اأحداث ''يوم النكب��ة'' على حدود 

ال�سم��ال م��ع �سوري��ة ولبنان، وقال في��ه: ''يجب علينا اأن ن��رى باأعيننا الواق��ع المتغير من حولنا، فه��ذا الواقع يتغير 

ب�سرع��ة فائق��ة. اأن��ا اأريد �سنع ال�س��الم مع دولة فل�سطيني��ة تنهي ال�سراع، ولك��ن على المدى القريب، و�س��ع اإ�سرائيل 

�سيكون �سعبًا، فنحن نرى ما يحدث في لبنان و�سورية.'' واأ�ساف: ''في الأم�س تجمهر اآلف الفل�سطينيين واللبنانيين 

)24(
وال�سوريين قرب الحدود بهدف غزو اأرا�سينا والم�سا�س ب�سيادة اإ�سرائيل.''
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واأ�س��ار نتنياه��و اإل��ى اأن��ه بالن�سبة اإل��ى المتظاهرين، فاإن 63 عامًا م��ن ا�ستقالل اإ�سرائيل لم تغي��ر �سيئًا، ذلك باأن 

المتظاهري��ن ف��ي غزة دعوا اإلى العودة اإلى يافا، واأولئك في �سوري��ة يريدون العودة اإلى الجليل، وزعيم ''حما�س'' قال 

اأن��ه يتمن��ى نهاي��ة الم�س��روع ال�سهيوني. وقال: ''لق��د �سمعنا ما قيل من حولن��ا، لكن الأمر المثير اأكث��ر �سيء كان ما 

ح��دث ف��ي بلعي��ن.. فهناك خرج المارد اأو المفتاح م��ن الكي�س. ففي م�سيرة بلعين �سارت طفل��ة �سغيرة حملت بيديها 

مفتاح��ًا كبي��راً ورمزيًا، وكل فل�سطين��ي يفهم عن اأي مفتاح يدور الحديث، اإنه مفتاح بيوتنا في يافا وحيفا والرملة.'' 

وخل���س نتنياه��و اإلى القول اإن ''جذور ال�سراع لم تكن اأبداً عدم وجود دولة فل�سطينية، واإنما رف�س العتراف بالدولة 

)25(
اليهودية.''

�صبكات التوا�صل الجتماعي تحت المراقبة

ن�سر في �سبكات التوا�س��ل الجتماعي، بما فيها 
ُ
لق��د بات��ت اإ�سرائي��ل، وب�سورة عام��ة، تكثف الرقابة على كل م��ا ي

�سغوطه��ا ال�ساعي��ة لإغ��الق �سفحة ''النتفا�سة الفل�سطيني��ة الثالثة'' من اأجل الحيلولة دون انط��الق م�سيرات العودة 

في 15 اأيار/مايو.

وقال��ت �سحيف��ة ''هاآرت���س'' اإنه كلما اقترب موع��د اإعالن العتراف بدول��ة فل�سطينية من جانب واح��د يتزايد عدد 

م�ستخدم��ي الإنترن��ت في ال�سفحات الموؤيدة لهذا الإعالن، م�سيرة اإلى اأنه يجري ف��ي مواقع ''الفاي�س بوك'' و''التويتر'' 

و''اليوتي��وب'' ب��ث عبارات وفيديوه��ات احتجاجية ''توؤيد الإقدام على اتخاذ خطوة اأحادي��ة الجانب، وتتزايد الدعوات 

المطالب��ة باإ�س��راع وتي��رة الإج��راءات الحتجاجي��ة.'' ونقل��ت ال�سحيف��ة ع��ن حاييم �ساح��م، رئي�س ق�س��م المعلومات 

والإنترن��ت ف��ي وزارة الخارجي��ة الإ�سرائيلية، قوله: ''نحن ن�ستعد ب�سكل مكثف قب��ل اأيلول/�سبتمبر''، بينما قال يغئال 

بالمور، المتحدث با�سم الخارجية الإ�سرائيلية: ''نتوقع حدوث �سيء ما في �سهر اأيلول/�سبتمبر، لكننا ل نعرف ما هو 

)26(
بال�سبط.''

وذك��رت ال�سحيف��ة اأن اإ�سرائي��ل ت�ستع��د لمواجهة ما �سيح��دث اأي�سًا بالر�س��د الم�ستمر للمنتدي��ات والمدونات في 

الإنترن��ت، وكذل��ك ''التويت��ر'' و''الفاي���س بوك''، وقال��ت اإن وزارة الخارجية تعلم��ت در�سًا كبيراً ب�س��اأن و�سائل الإعالم 

الجتماعية بعد الف�سل الذريع والأزمة الطاحنة التي واجهتها اإ�سرائيل بعد هجومها على اأ�سطول الحرية التركي. كما 

اأ�س��ارت اإل��ى اأن مت�سفِّحي المواقع الجتماعية اأ�سبحوا ي�ستخدمون هذه المواقع كاأداة رئي�سية في احتجاجاتهم، كما 

ه��ي الح��ال ف��ي م�سر، الأم��ر الذي اأدى اإل��ى اإ�سقاط النظام الم�س��ري باأكمله. واأع��ادت ال�سحيفة اإل��ى الأذهان اأي�سًا 

احتجاج��ات وم�سي��رات ''ي��وم النكب��ة''، اإذ تنت�س��ر ر�سائل في مواق��ع اجتماعية تدعو اإل��ى خرق الحدود بي��ن اإ�سرائيل 

و�سورية.

اأجواء معارك انتخابية في اإ�صرائيل

ف��ي ظ��ل مجمل هذه التط��ورات، راأى معلقون اإ�سرائيلي��ون اأن نتنياهو اختار عبر المواق��ف المت�سددة التي طرحها 

يه اأمام موؤتمر ''اإيب��اك'' والكونغر�س، اإطالق معركته النتخابية من وا�سنطن، 
َ
خ��الل لقائ��ه الرئي�س اأوباما، وفي خطاب

ين للراأي العام 
َ
ول �سيما اأنها كانت موجهة اأ�سا�سًا اإلى ائتالفه اليميني والناخب الإ�سرائيلي. واأ�سارت نتائج ا�ستطالع

الإ�سرائيل��ي عق��ب اإعالن نتنياهو مواقفه المتطرفة ورف�س��ه الن�سحاب اإلى حدود �سنة 1967، اإلى اأن اأغلبية الجمهور 

الإ�سرائيل��ي تق��ف خلف نتنياه��و وتدعم مواقفه، واإلى اأن �سعبية حزب الليكود، ون�سب��ة التاأييد لتولي نتنياهو من�سب 

رئي���س الحكوم��ة ف��ي حالة اإجراء انتخابات جدي��دة، ارتفعتا، الأمر الذي يعني اأن نتنياهو نج��ح في ''جولة وا�سنطن'' 

في تكري�س زعامته لتيار اليمين المتطرف في اإ�سرائيل، ولو اإلى حين.
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راك، الذي �سق حزب العمل واأ�س�س كتلة جدي��دة، فحاول العودة اإلى الأ�سواء 
َ
��ا وزي��ر الدفاع الإ�سرائيلي، اإيه��ود ب

ّ
اأم

باإعالن خطة للحل الدائم مع الفل�سطينيين، م�ستبقًا اإعالن نتنياهو عنا�سر روؤيته للت�سوية، فاأعلن في 11 اأيار/مايو 

اأن الح��ل م��ع الفل�سطينيي��ن يجب اأن يرتكز على ''حدود دائمة بيننا وبين الفل�سطينيي��ن، على قاعدة اأمن اإ�سرائيل اأوًل، 

و�س��م الكت��ل ال�ستيطاني��ة الكبرى والأحياء اليهودية في القد�س ل�سيادة اإ�سرائي��ل، اإلى جانب تبادل الأرا�سي، وتبقى 

بي��د الفل�سطينيي��ن اأر�س ت�سبه ما كانوا يتمنونه قبل 67.. ومن اأجل تنفيذ ذلك يجب اأن تقوم اإ�سرائيل بترتيبات اأمنية 

ل�سم��ان اأمنه��ا تتمثل بالإبقاء على قوات الجي�س على امتداد الحدود م��ع الأردن ل�سمان اأن تكون الدولة الفل�سطينية 

التي �ستقام مجردة من ال�سالح، ول تتحول ال�سفة الغربية مثل قطاع غزة اأو لبنان الثانية.'' واأ�ساف براك: ''اإن جزءاً 

م��ن خطت��ي ي�ستم��ل على اإع��ادة عدد من الالجئي��ن الفل�سطينيين والتو�س��ل لترتيبات متفق عليها بي��ن الجانبين في 

'الحو���س المقد���س' في القد�س''، م�سيف��ًا اأن ''اأهم �سيء هو اإنهاء ال�سراع مع العتراف بدولة اإ�سرائيل باعتبارها دولة 

)27(
ال�سعب اليهودي، والعتراف بدولة فل�سطينية تكون دولة ال�سعب العربي الفل�سطيني.''

اإ�صرائيليون يطالبون اأوروبا بالعتراف بدولة فل�صطينية

وف��ي الوق��ت ال��ذي يتبارى ق��ادة الأح��زاب الإ�سرائيلية على ك�سب ال��راأي العام الذي يميل نحو مزي��د من التطرف، 

تخ��رج بع���س الأ�س��وات الت��ي تب��دو كاأنها تغرد خ��ارج ال�سرب، ومنه��ا الإعالن ف��ي 27 اأيار/ماي��و اأن اأكثر من 12 

�سخ�سي��ة مثقف��ة وعام��ة اإ�سرائيلي��ة وّقع��ت ر�سال��ة تحث فيه��ا الزعم��اء الأوروبيين على العت��راف ر�سمي��ًا بالدولة 

الفل�سطيني��ة، ف��ي ظ��ل و�سول عملي��ة ال�سالم اإل��ى نهايتها. وكت��ب الر�سالة التي اأُر�سل��ت اإلى زعماء ال��دول ال�سناعية 

الكب��رى الثمان��ي خ��الل اجتماعهم في مدينة دوفيل الفرن�سية، كل من ''حركة ''الت�سام��ن الي�سارية في ال�سيخ جراح''، 

م الحتجاجات الأ�سبوعية في القد�س ال�سرقية. وجاء في الر�سالة: ''اإن ال�سالم قد �سقط... كمواطنين  والفري��ق ال��ذي ينظِّ

اإ�سرائيليي��ن، �سنوؤي��د اإع��الن الدولة الفل�سطيني��ة ذات �سيادة ]التي[ م��ن �ساأنها اأن تقام اإلى جان��ب اإ�سرائيل في �سالم 

واأمن، وعلى اأ�سا�س خطوط 1967، مع تبادل لالأر�س على اأ�سا�س 1:1.''

واأ�ساف��ت الر�سال��ة: ''نح��ن نح��ث دول العالم لتعل��ن ا�ستعدادها لالعتراف بدول��ة فل�سطينية ذات �سي��ادة وفقًا لهذه 

المب��ادئ''، كم��ا اعتبرت اأن ''خطاب نتنياه��و في وا�سنطن، والدعم الكا�سح الذي ح�سل علي��ه من الكونغر�س الأميركي، 

يدلن على اأن عملية ال�سالم و�سلت اإلى نهايتها.. على اإ�سرائيل الآن الختيار بين العتراف بدولة فل�سطينية، اأو تجدد 

موجة العنف.'' ومن موّقعي الر�سالة رئي�س الكني�ست ال�سابق اأبراهام بورغ، والمدير العام لوزارة الخارجية األون لييل، 

)28(
وال�سفير ال�سابق لدى جنوب اإفريقيا اإيالن باروخ، والحائز على جائزة نوبل البروف�سور دانيال كانيمان.

ال�صوت الأعلى لجرافات الهدم وال�صتيطان

ول تحج��ب ه��ذه الأ�س��وات �سيا�سة التيار المركزي اليميني الحاكم في اإ�سرائي��ل، والتي ت�سهد ت�سعيداً غير م�سبوق 

ف��ي ال�سع��ي لفر�س المتغيرات على الأر�س بقوة ال�ستيط��ان والتهويد وال�سالح، اإذ ت�سير معطيات وزارة �سوؤون الجدار 

وال�ستيط��ان اإل��ى اأن �سلطات الحتالل قامت منذ بداية �سنة 2011 بهدم نحو 200 من�ساأة للمواطنين، و200 قبر في 

ال�سف��ة الغربي��ة، واأ�س��درت 320 اإخط��ار ه��دم، وتم ال�ستي��الء على 9300 دون��م، عالوة عل��ى 140.000 دونم من 

  ومنذ بداية 
)29(

اأرا�س��ي البح��ر الميت، وخ�سو�سًا تلك الت��ي يتوقع انح�سار المياه عنها وجفافها في الأع��وام المقبلة.

ال�سن��ة الما�سي��ة )2010(، جرى اإعالن اإقامة 15 بوؤرة ا�ستيطانية، ت�سمل 6 بوؤر في القد�س، ف�ساًل عن تو�سيع ما يزيد 

عل��ى 100 م�ستعم��رة، وذلك بال�س��روع في بناء نحو 5000 وحدة �سكنية ا�ستيطانية، يترك��ز الجزء الأكبر منها داخل 

مدينة القد�س ومحيطها.
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وت��م اإع��الن م�ساري��ع ا�ستيطانية جديدة بالتزامن مع زي��ارة نتنياهو لوا�سنطن، وخط��اب الرئي�س الأميركي، منها 

اإع��الن لجن��ة التنظيم والبناء التابعة لبلدية الحتالل في القد�س اإقام��َة 1550 وحدة �سكنية في م�ستعمرَتي ''ب�سغات 

زئي��ف'' و''ه��ار حوم��ا'' )جبل اأبو غنيم( ف��ي القد�س ال�سرقية، وكذلك قي��ام مجموعات من الم�ستوطني��ن ت�سمي نف�سها 

''�سب��اب م��ن اأج��ل تالل يهودا وال�سامرة'' باإن�س��اء ثالث بوؤر ا�ستيطانية جديدة على تالل قريب��ة من م�ستعمرة ''معاليه 

اأدوميم''، عالوة على مخطط لإقامة مزارع في منطقة تبلغ م�ساحتها نحو 100 دونم.

كم��ا �س��ادق وزير الدفاع اإيهود براك، وبالتزامن مع اإطالق خطت��ه ال�سيا�سية اآنفة الذكر، على بناء مئات الوحدات 

  في حين �س��ارك 4 وزراء من حكومة 
)30(

ني �سوم��رون''،
ْ
ال�ستيطاني��ة ف��ي م�ستعم��رات ''اإفرات'' و''بيت��ار عيليت'' و''َكر

نتنياه��و ف��ي حف��ل تد�سين م�ستعمرة ''معاليه زيتيم'' المقامة في قلب حي راأ���س العمود القريب من البلدة القديمة في 

القد���س، وي�سك��ن هذه الم�ستعمرة حالي��ًا 14 عائلة، ويتوقع اأن ي�سل عدد العائالت فيها في نهاية الم�سروع اإلى 110 

عائ��الت. ووفق��ًا للمخطط الإ�سرائيلي، فاإنه �سيتم ف��ي الم�ستقبل ربط م�ستعمرة ''معاليه زيتيم'' بم�ستعمرة محاذية لها 

ت�سم��ى ''معالي��ه دافي��د''، بحي��ث ي�سب��ح ع��دد الم�ستوطني��ن فيهم��ا 200 عائلة. كم��ا �سهدت الأغ��وار اأعم��ال تو�سيع 

ا�ستيطانية في م�ستعمرة ''مخول''، اإذ جرى بناء 8 وحدات �سكنية جديدة داخل الم�ستعمرة.

واأعلن��ت بلدي��ة الحتالل ف��ي القد�س في 22 اأيار/مايو عزمها هدم ج�سر باب المغارب��ة بذريعة اأنه يمثل ''تهديداً'' 

لحي��اة الجمه��ور، وذلك في خطوة تمهد الطريق ل�ستكمال هدم طريق باب المغاربة المال�سق للم�سجد الأق�سى بهدف 

بن��اء ج�س��ر ع�سك��ري وتهوي��د المنطقة الجنوبية الغربي��ة من الم�سجد. وذك��رت موؤ�س�سة الأق�س��ى اأن �سلطات الحتالل 

ت�سعى لتحقيق عدة اأهداف من وراء هدم طريق باب المغاربة، منها بناء ج�سر ع�سكري حديث من اأجل ت�سهيل اقتحام 

ق��وات واآلي��ات ع�سكرية كبي��رة للم�سجد الأق�سى، ومن �ساأن ذل��ك اأن يفتح المجال اأي�سًا اأم��ام عمليات اقتحام وا�سعة 

)31(
للم�سجد من طرف الم�ستوطنين والجماعات اليهودية.

وكان��ت �سحيف��ة ''هاآرت�س'' ن�سرت في 11 اأيار/مايو تقريراً جاء في��ه اأن �سلطات الحتالل، ومن دون �سابق اإنذار، 

ا�ستخدم��ت اإج��راءات �سري��ة ل�سح��ب ''حق الإقام��ة'' م��ن 140.000 فل�سطيني في ال�سف��ة الغربية بي��ن �سنتي 1967 

و1994، وذل��ك بح�س��ب ما اأقرت به وثيق��ة ر�سمية جديدة ح�سلت عليها ال�سحيفة، وق��ام باإعدادها ''مكتب الم�ست�سار 

)32(
القانوني في قيادة ال�سفة الغربية''.

وجاء في الوثيقة اأنه جرى تطبيق الإجراء ال�سري على فل�سطينيين �سافروا اإلى الخارج منذ احتالل ال�سفة الغربية 

حت��ى توقي��ع اتف��اق اأو�سلو، اإذ كان يتم اأمر الفل�سطينيين الذين يرغبون ف��ي ال�سفر اإلى الخارج عن طريق الأردن بترك 

بطاقات الهوية الخا�سة بهم على الحدود )معبر الكرامة(، وفي حال عدم عودتهم خالل فترة محددة كانت بطاقاتهم 

ُت�سحب منهم، الأمر الذي يحرمهم حق العودة.

رموا 
ُ

وق��ال ''مرك��ز الدف��اع عن الفرد'' اإنه عل��ى علم بهذه الإجراءات، لك��ن التف�سيالت وعدد الفل�سطينيي��ن الذين ح

يين، في حين توؤكد منظمات حقوقي��ة فل�سطينية اأن العدد اأكبر من ذلك كثيراً، كما اأنه 
ّ
حقه��م ف��ي الع��ودة ل يزالن �سر

رموا حق العودة مع ذريتهم منذ اأن اأُبعدوا ق�سراً خالل تلك الفترة.
ُ

يت�ساعف عدة مرات لدى احت�ساب من ح

فتح معبر رفح

عل��ى �سعي��د اآخ��ر، اأثار ق��رار م�سر فتح معب��ر رفح ب�سكل دائ��م غ�سب الأو�س��اط الإ�سرائيلية الر�سمي��ة، وقد ذكرت 

�سحيف��ة ''يديع��وت اأحرونوت'' في 26 اأيار/مايو اأن قرار فتح المعبر فاجاأ اإ�سرائيل، ونقلت عن م�سدر اأمني اإ�سرائيلي 

قول��ه اإن اإ�سرائي��ل ل يمك��ن اأن ت�سم��ح بفتح معب��ر رفح. واعتبر الم�س��در اأن الحديث هو عن ق�سية مهم��ة جداً، هي اأن 

ح�س��ول نا�سط��ي الإره��اب على معلومات م��ن الممكن اأن يمنحهم ق��درات اإرهابية اأكبر بع�س��رات الأ�سعاف مما هي 
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علي��ه الآن. واأ�س��اف اأن��ه ل يوج��د تدخل اإ�سرائيلي، ول يمكن و�س��ف المحادثات مع جهات م�سري��ة بهذا ال�ساأن على 

اأنها و�سائل �سغط، لكن اإ�سرائيل تتابع ما يحدث.

وكان��ت ال�سلط��ات الم�سري��ة اأعلنت ف��ي 25 اأيار/مايو اأنها ق��ررت فتح معبر رفح البري الح��دودي مع قطاع غزة 

ب�س��كل يوم��ي، اعتباراً من 28 اأيار/ماي��و، با�ستثناء اأيام الجمعة والإجازات الر�سمية للدولة الم�سرية، وذلك في اإطار 

الجه��ود الم�سري��ة لإنه��اء حال��ة النق�س��ام الفل�سطيني، واإتم��ام الم�سالحة الوطني��ة. وقال غازي حم��د، وكيل وزارة 

ال�س��وؤون الخارجي��ة الفل�سطيني��ة في الحكومة المقال��ة، اإن ال�سلطات الم�سري��ة وعدت الجانب الفل�سطين��ي اأي�سًا بحل 

م�سكلة الممنوعين من ال�سفر، والتدقيق في اأ�سماء جميع الذين ي�سكلون خطراً وتهديداً على م�سر.

وبالتزام��ن م��ع ه��ذه الخط��وة، ق��رر التحاد الأوروب��ي ف��ي 26 اأيار/مايو تمديد مهم��ة ''بعثة التح��اد الأوروبي 

للم�ساعدة الحدودية'' اإلى معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة وم�سر اإلى نهاية كانون الأول/دي�سمبر 2011. ويمكن 

للمراقبي��ن الأوروبيي��ن ا�ستئن��اف عملهم في المعبر بن��اء على دعوة ر�سمية م��ن اإ�سرائيل وال�سلط��ة الفل�سطينية فقط، 

فهم��ا طرف��ا التف��اق ال��ذي ُكلفت بموجب��ه البعثة في �سن��ة 2005، ولي�س بناء عل��ى اأي ت�سرف اأح��ادي الجانب من 

ال�سلط��ات الم�سري��ة. غي��ر اأن المتح��دث با�سم البعثة ق��ال اإنه ''رغم ذلك، ف��اإن الأمر ي�ستلزم موافق��ة م�سر على عودة 

البعث��ة وتعاونه��ا معه��ا اأي�سًا''، م�سيفًا اأن البعثة على ا�ستعداد لإعادة تفعيل المهمة في اأي وقت بح�سب ما اأكد وزراء 

)33(
خارجية التحاد الأوروبي.

ل تغيير في خطط ''اأ�صطول الحرية 2''

عل��ى الرغ��م م��ن خط��وة فتح المعبر، ف��اإن ''الحملة الأوروبي��ة لرفع الح�سار عن غ��زة'' اأك��دت اأن 12 �سفينة دولية 

اأوروبي��ة �ست�س��ارك ب�سف��ن تملكه��ا ب�سكل منفرد، اأو ب�سكل م�سترك، ف��ي ''اأ�سطول الحرية 2''، المق��رر انطالقه في نهاية 

حزيران/يوني��و، و�س��ددت في بيان �سحافي ُن�سر ف��ي 27 اأيار/مايو على �سرورة توفير حماية دولية لالأ�سطول الذي 

�سيكون على متنه مئات المت�سامنين الدوليين.

وق��ال رام��ي عبده، ع�سو الحملة، اإن �سفنًا من خم�س دول اأوروبية هي فرن�سا واإيطاليا واألمانيا وفرن�سا و�سوي�سرا، 

اأعلن��ت موؤخ��راً ا�ستعداده��ا لالن�سم��ام اإلى اأ�سطول الحري��ة الثاني في غ�س��ون حزيران/يونيو، اإل��ى جانب �سبع دول 

اأُخ��رى، م�سي��راً اإلى اأن ال�سفن الإن�سانية �ستنطلق من موانئ فرن�س��ا واألمانيا واإيطاليا، وموانئ اأوروبية اأُخرى �سيجري 

الإعالن ب�ساأنها لحقًا، و�سيتم ذلك على الرغم من ا�ستخدام الحكومة الإ�سرائيلية �سيا�سة التهديد ب�سن عملية ع�سكرية 

�سد هذه ال�سفن اإذا ما حاولت القتراب من قطاع غزة.

واأك��د عب��ده اأن فت��ح معب��ر رفح الحدودي هو اأم��ر اإيجابي وخطوة في التج��اه ال�سحيح، اإّل اإن��ه اأو�سح اأن المعبر 

فت��ح اأم��ام تنّق��ل الأفراد فقط، بينما يتم عبور الب�سائع عبر منافذ يتحكم فيه��ا الحتالل، في اإ�سارة اإلى ال�ستمرار 
ُ
�سي

في تنظيم قوافل ك�سر الح�سار ما دام قطاع غزة خا�سعًا للح�سار الإ�سرائيلي.

�صندوق بقيمة مليار دولر لال�صتثمار في غزة

وف��ي �سي��اق الجه��ود المبذول��ة لإطالق خطط اإع��ادة اإعمار قطاع غ��زة في ظ��ل الم�سالحة، اأعل��ن رئي�س �سندوق 

ال�ستثم��ار الفل�سطين��ي محم��د م�سطفى ف��ي 25 اأيار/مايو، وخالل اأول زيارة له لغزة منذ النق�س��ام، اأنه �سيتم اإن�ساء 

�سن��دوق بقيم��ة ملي��ار دولر لال�ستثم��ار في قط��اع غزة، م�سدداً عل��ى اأن البني��ة التحتية واإعادة الإعم��ار �ستحظيان 

بالأولوي��ة للمرحل��ة المقبل��ة بعد الم�سالحة. وقال: ''خ��الل الأ�سابيع القليلة القادمة �سنبداأ الت�س��اور مع رجال اأعمال 

ف��ي القط��اع الخا�س لإن�ساء ال�سندوق''، م�سيفًا: ''نحن في ال�سن��دوق �سن�ستثمر 200 مليون دولر، ونعمل على جذب 
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ما تبّقى من م�ستثمرين فل�سطينيين وعرب واأجانب.''

واأك��د م�سطف��ى اأن��ه ''اإذا تم تنفي��ذ برامج الإعمار فهذا �سيخل��ق ع�سرات اآلف فر�س العم��ل، وبالتالي، ت�سغيل لي�س 

ال�سب��اب فق��ط، بل الن�ساء اأي�سًا وكل ال�سرائح... وال�سركات والم�سان��ع التي ُدمرت في الحرب �سيتم اإحياوؤها، و�سيكون 

له��ا دور طليع��ي، و�ستخل��ق تح��وًل نوعي��ًا''، م�سيراً اإلى اأن��ه �سيجري تنفي��ذ م�سروع��ات جاهزة في الإ�س��كان مماثلة 

n .
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