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خليل �شاهني*

 حكومة نتنياهو تقتن�ص الفر�ص

لتعميق ال�شم والتطبيع الإقليمي

بينما 
يعد  لم  الدولتين''  ''حل  اأن  على  والمعار�ضة  الحكومة  في  الإ�ضرائيلية  الأحزاب  معظم  جمع 

ُ
ي

واقعيًا، �ضواء لكونه بات ذكرى من الما�ضي، اأو لأنه غير قابل للتنفيذ في المدى المنظور على 

من  مزيد  نحو  الفل�ضطينية  الحالة  تتجه  الوحيد،  الخيار  لي�س  الحل  هذا  اأن  الأميركية  الإدارة  وتعلن  الأقل، 

ال�ضعف والت�ضرذم تحت وطاأة الن�ضغال بالخالفات الداخلية مع اإعالن اإجراء النتخابات المحلية في ال�ضفة 

الغربية من دون قطاع غزة، وال�ضعي لعقد دورة جديدة للمجل�س الوطني القديم في رام اللـه، وعقد موؤتمر �ضعبي 

لفل�ضطينيي ال�ضتات في اإ�ضتانبول خارج ''عباءة'' منظمة التحرير.

ويوفر ذلك فر�ضة توظفها حكومة بنيامين نتنياهو لموا�ضلة العمل على تهمي�س حل الق�ضية الفل�ضطينية 

لم�ضلحة التركيز على اإطالق م�ضار للتعاون الإقليمي المعلن بال�ضتفادة من المتغيرات في ال�ضيا�ضة الأميركية 

ال�ضرق الأو�ضطية، وخ�ضو�ضًا فيما يتعلق بملف ال�ضراع الفل�ضطيني ــ الإ�ضرائيلي، والم�ضالح الأمنية الم�ضتركة 

بين اإ�ضرائيل وعدد من الدول العربية تحت �ضعار مواجهة مخاطر ال�ضيا�ضة الإيرانية في المنطقة من جهة، وما 

ي�ضمى ''الإرهاب الإ�ضالمي'' من جهة اأُخرى.

في  الجدل  تنقل  بطريقة  وال�ضتيطان،  الحتالل  تعميق  في  اإ�ضرائيل  يد  لإطالق  مواتيًا  ذلك  كل  ويبدو 

اإ�ضرائيل من مربع ''حل الدولتين'' اإلى الجدل ب�ضاأن ال�ضيغة المثلى ل�ضم اأكبر م�ضاحة من الأرا�ضي الفل�ضطينية، 

�ضواء عبر ''ال�ضم الزاحف'' اأو ''ال�ضم المقونن''، بما يجعل الحل الوحيد المتاح هو ''الحل الإ�ضرائيلي'' الرامي اإلى 

مع  الغربية،  ال�ضفة  في  الفل�ضطينية  ال�ضلطة  تديرها  التي  المعازل  في  فل�ضطيني  ذاتي  لحكم  ترتيبات  فر�س 

اإن اقت�ضى الأمر فر�ضها  ترتيبات خا�ضة لهدنة طويلة الأمد في قطاع غزة تعزز انف�ضاله عن ال�ضفة، حتى 

اء عدوان جديد �ضد القطاع.
ّ
جر

�شيناريو ال�شم

''الدولة  اأو  ''الدولتين''  المفا�ضلة بين كل من حل  اإلى مربع  الداخلي  الفل�ضطيني  الجدل  انتقال  الالفت هو 

الفل�ضطينيين  الحّلين، ويفر�س على  الذي يق�ضي على فر�س هذين  ال�ضم  �ضيناريو  يتقدم  الواحدة''، في وقت 

لأي  والت�ضدي  ال�ضيناريو،  هذا  مخاطر  لإحباط  والوحدة  والمقاومة  وال�ضمود  البقاء  تعزيز  خيار  اعتماد 

* �ضحافي فل�ضطيني.
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اإف�ضال اإطالق م�ضارات  اأو الم�ضمر، وكذلك العمل على  متغيرات في ال�ضيا�ضة الأميركية توفر له الدعم المعلن 

اإقليمية تفتح اأبواب التطبيع اأمام اإ�ضرائيل.

الأرا�ضي  الذي ي�ضرعن نهب  ''الت�ضوية''  اإقرار قانون  ب�ضاأن  الداخلي  الإ�ضرائيلي  الجدل  ول ينبغي ل�ضجيج 

اأو تطبيق القوانين  الفل�ضطينية وم�ضادرتها، اأو ال�ضعي لإقرار قوانين جديدة ل�ضم م�ضتعمرة ''معاليه اأدوميم'' 

الإ�ضرائيلية في الم�ضتعمرات، اأن يغلب على م�ضهد الندفاع المت�ضارع لتكري�س ال�ضم في نهاية المطاف، كعنوان 

دت عمليات م�ضادرة الأرا�ضي وتو�ضيع ال�ضتيطان وهدم المنازل 
ّ
رئي�ضي ل�ضيا�ضة حكومة نتنياهو التي �ضع

وغير ذلك. ويمكن الإ�ضارة هنا اإلى اأبرز تجليات �ضيا�ضة ال�ضم بما يلي:

 الإعالن منذ بداية العام الجاري ب�ضاأن خطط لبناء اأكثر من 6200 وحدة ا�ضتيطانية في ال�ضفة الغربية. 

وجود  عن  المتحدة،  للوليات  رئي�ضًا  ترامب  دونالد  انتخاب  عقب  الإ�ضرائيلية  الإعالم  و�ضائل  ك�ضفت  وقد 

''فل�ضطين  )موقع  المحتلة  القد�س  مدينة  في  ا�ضتيطانية جديدة  يزيد عن 30.000 وحدة  ما  لبناء  مخططات 

اليوم''، 2016/11/20(.

الخا�ضة،  الفل�ضطينية  الأرا�ضي  �ضلب  قانون  على  الما�ضي  �ضباط/فبراير   6 في  الكني�ضت  م�ضادقة   

الم�ضمى ''قانون الت�ضوية''، والذي و�ضفته �ضحيفة ''جيرو�ضالم بو�ضت'' بالقانون التاريخي الذي ي�ضرعن 4000 

وحدة ا�ضتيطانية في ال�ضفة الغربية، واعتبرته منظمة ''بيت�ضيلم'' الحقوقية الإ�ضرائيلية جزءاً من عملية النهب 

الكبيرة الجارية علنًا منذ عقود لالأرا�ضي الفل�ضطينية )وكالة ''معًا'' الإخبارية، 2017/2/6(.

في  الموا�ضالت  �ضبكة  لتطوير  بها،  العمل  اإلى  الإ�ضرائيلية  الحكومة  تتجه  �ضخمة''  ''خطة  عن  الك�ضف   

حفر  ت�ضمل  والموا�ضالت  للنقل  تحتية  بنية  لإقامة  �ضيكل  مليارات  خم�ضة  با�ضتثمار  تق�ضي  الغربية،  ال�ضفة 

''يديعوت  �ضحيفة  وذكرت  العامة.  للحافالت  وطرقًا  خفيفة،  وقطارات  جديدة،  موا�ضالت  وطرق  اأنفاق، 

اأحرونوت'' العبرية اأن الهدف من وراء هذا ''الم�ضروع العمالق'' هو حل م�ضكلة الختناقات المرورية، وتح�ضين 

اإجراءات ال�ضالمة، والربط المبا�ضر بين القد�س والم�ضتعمرات المحيطة بها، اإّل اإن المق�ضود بالم�ضروع هو ''�ضم 

غير معلن، لكن واقعي على الأر�س لل�ضفة الغربية'' )وكالة ''�ضما'' الإخبارية، 2017/1/31(.

 عالوة على البناء ال�ضتيطاني والبنية التحتية، هناك الت�ضعيد غير الم�ضبوق في �ضيا�ضة هدم المنازل 

والمن�ضاآت في ال�ضفة الغربية، وخ�ضو�ضًا في مدينة القد�س، حيث اأ�ضار تقرير لمنظمة ''بيت�ضيلم'' اإلى هدم نحو 

1000 منزل فل�ضطيني خالل �ضنة 2016. كما تلجاأ اإ�ضرائيل اإلى تحويل مناطق وا�ضعة في ال�ضفة اإلى مناطق 

�ضناعية بعيداً عن ''رادار المجتمع الدولي''، وفق �ضحيفة ''هاآرت�س'' العبرية، التي ذكرت اأن اإ�ضرائيل اأقامت 14 

منطقة �ضناعية في المنطقة الم�ضنفة ''ج'' من اأرا�ضي ال�ضفة. ويمكن للمناطق ال�ضناعية المطروحة لإقرارها 

حاليًا اأن تلتهم م�ضاحات جديدة ت�ضل اإلى اآلف الدونمات، واأن ت�ضاعد على تعزيز وتثبيت ''الوجود الإ�ضرائيلي'' 

اإقامة م�ضتوطنات �ضكنية  في الأرا�ضي الفل�ضطينية المحتلة، ''حتى في المناطق التي لم تجِر الم�ضادقة على 

فيها، والمناطق الواقعة خارج الكتل ال�ضتيطانية'' )وكالة ''معًا'' الإخبارية، 2017/2/20(.

م�شار اإقليمي وحكم ذاتي فل�شطيني

ترى حكومة نتنياهو اأن مجمل ما �ضبق يفر�س وقائع على الأر�س ي�ضعب التراجع عنها، ويعزز موقفها 

المطالب بالبحث عن م�ضارات جديدة للعالقة مع الفل�ضطينيين تنطلق من واقع ال�ضم المت�ضارع لأجزاء وا�ضعة 

من ال�ضفة الغربية، وال�ضعي للتو�ضل اإلى تفاهمات مع اإدارة ترامب ب�ضاأن عدد من الملفات، من اأبرزها مكانة 

''حل الدولتين'' لم�ضلحة الحلول الجزئية والموقتة مع  مدينة القد�س، والبناء ال�ضتيطاني، وا�ضتبعاد مقاربة 

الفل�ضطينيين واإعطاء الأولوية للم�ضار الإقليمي.

وتتداول اأو�ضاط ال�ضيا�ضة ومراكز البحث والتفكير في اإ�ضرائيل اأفكاراً متنوعة ب�ضاأن هذه الم�ضارات الجديدة 
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ر عنه غدعون 
ّ
التي ت�ضتبعد فر�س التو�ضل اإلى ت�ضوية قائمة على فكرة ''حل الدولتين''. ومن هذه الأفكار ما عب

ين، 
َ
عتبر الرجل الثاني المناف�س لنتنياهو في حزب الليكود قبل ان�ضحابه منه قبل نحو عام

ُ
�ضاعر الذي كان ي

بدعوته الحكومة الإ�ضرائيلية اإلى التقدم باأفكار جديدة، منها على �ضبيل المثال، حل فدرالي اأردني ــ فل�ضطيني، 

''ال�ضيادة''  بمطلب  التم�ضك  مع  فل�ضطيني،  ــ  اأردني  ــ  اإ�ضرائيلي  م�ضترك  اقت�ضادي  اإطار  اإن�ضاء  في  النظر  اأو 

الإ�ضرائيلية على مناطق ''ج'' التي تزيد م�ضاحتها عن 60% من م�ضاحة ال�ضفة الغربية )وكالة ''�ضما'' الإخبارية، 

.)2017/1/21

في المقابل، اأف�ضح نتنياهو عن روؤيته القائمة على منح الفل�ضطينيين حكمًا ذاتيًا مقل�ضًا، وقال في موؤتمر 

�ضحافي خالل زيارته لأ�ضتراليا في 22 �ضباط/فبراير الما�ضي: ''علينا اأن ن�ضمن اأن الفل�ضطينيين �ضيعترفون 

الأرا�ضي''، في  الأمنية على جميع  ال�ضيطرة  اإ�ضرائيل  اأن تمتلك  اأن ن�ضمن  اليهودية، كما يجب علينا  بالدولة 

كمواطنين  اإ�ضرائيل  اإلى  فل�ضطيني  مليوَني  اأ�ضم  اأن  اأريد  ''ل  م�ضيفًا:  كلها،  التاريخية  فل�ضطين  اإلى  اإ�ضارة 

بدون  ولكن  ذاتي،  بحرية في حكم  يتمتعوا  اأن  اأريد  الإ�ضرائيلية..  لل�ضيطرة  اأن يخ�ضعوا  اأريد  ول  اإ�ضرائيليين، 

القدرة على ت�ضكيل تهديد علينا'' )موقع '' فل�ضطين اليوم''، 2017/2/22(.

ول يبدي نتنياهو اأي مرونة للتخلي عن هذه ال�ضروط مع ا�ضتمراره في اإعطاء الأولوية للم�ضار الإقليمي، 

الأو�ضط، مع  ال�ضرق  الملفات في  اأبرز  اإزاء  الت�ضكل  التي هي في قيد  الأميركية  ال�ضيا�ضة  التاأثير في  ومحاولة 

الرهان على اإمكان التو�ضل اإلى تفاهمات اأكبر مع اإدارة ترامب بهذا ال�ضاأن مقارنة باإدارة اأوباما، على الرغم 

دول  بم�ضاركة  اإقليمية  �ضالم  لمبادرة  اإطار  بطرح  نتنياهو  اإغراء  عهدها  نهاية  في  حاولت  الأخيرة  اأن  من 

عربية، اإذ اأبدت اأطراف عربية ا�ضتعدادها للتعامل معها، لكن نتنياهو اأف�ضلها.

قدت في مدينة العقبة الأردنية، في 21 �ضباط/فبراير 2016، �ضارك 
ُ
ال�ضياق، ُك�ضف عن قمة ع وفي هذا 

فيها نتنياهو اإلى جانب ملك الأردن عبد اللـه الثاني، والرئي�س الم�ضري عبد الفتاح ال�ضي�ضي، ووزير الخارجية 

''دولة  ب�ضفتها  باإ�ضرائيل  اعترافًا  ت�ضمل  اإقليمية''  �ضالم  ''مبادرة  اقترح  الذي  كيري،  جون  اآنذاك  الأميركية 

يهودية''، وا�ضتئناف المفاو�ضات بين اإ�ضرائيل والفل�ضطينيين بدعم دول عربية، غير اأن نتنياهو امتنع من الرد 

بالإيجاب على المقترح، وادعى اأنه �ضيواجه �ضعوبة في الح�ضول على تاأييد الأغلبية داخل ائتالفه اليميني 

م بدًل من ذلك مقترحات با�ضتئناف المفاو�ضات مع الفل�ضطينيين من خالل موؤتمر ت�ضارك فيه 
ّ
المتطرف، وقد

�ضحيفة  ك�ضفت  كما   .)2017/2/19 الإخبارية،  ''�ضما''  )وكالة  اأُخرى  عربية  ودول  والإمارات  ال�ضعودية 

ال�ضهيوني''  ''المع�ضكر  زعيم  اإلى  الما�ضي  اأيلول/�ضبتمبر   13 في  نتنياهو  بها  م 
ّ
تقد وثيقة  عن  ''هاآرت�س'' 

اإقليمية  اإلى الحكومة، وت�ضمنت ثماني نقاط تركز على ت�ضوية  يت�ضحاق هيرت�ضوغ، في �ضياق محاولة �ضمه 

اأ�ضا�س اللتزام ال�ضكلي بحل ''الدولتين ل�ضعبين''، والحد من البناء ال�ضتيطاني، لكن من دون اإعالن ذلك  على 

اأي  القائمة''،  ال�ضكانية  ''المراكز  بـ  اأمنية متوا�ضلة'' و''حل جغرافي متفق عليه'' يعترف  ''ترتيبات  ر�ضميًا، مع 

''اأمد'' الإخباري،  اأي�ضًا، وف�ضلت مفاو�ضاته مع هيرت�ضوغ )موقع  اإّل اإن نتنياهو تراجع عن ذلك  الم�ضتعمرات. 

.)2017/3/5

اإدارة ترامب وملف ال�رصاع

ليبداأ  اأوباما،  اإدارة  رحيل  بانتظار  كيري  مقترحات  لإف�ضال  المناورة  في  نجح  نتنياهو  اإن  القول  يمكن 

ي البرنامج النووي  مرحلة جديدة من العمل على توظيف عدد من المواقف المعلنة للرئي�س ترامب ب�ضاأن ملفَّ

ا�ضتراتيجي،  طابع  ذات  تفاهمات  تحقيق  اأجل  من  وذلك  الإ�ضالمي''،  ''التطرف  ي�ضمى  ما  ومواجهة  الإيراني 

ية بين اإ�ضرائيل وعدد من الدول العربية ونقلها اإلى العلن، 
ّ
وخ�ضو�ضًا ما يتعلق بتعزيز وتطوير العالقات ال�ضر

على قاعدة الم�ضالح الأمنية الم�ضتركة في هذين الملفين.
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ر عن ذلك بو�ضوح خالل ندوة ُنظمت في 
ّ
وكان ت�ضاحي هنغبي، وزير التعاون الإقليمي الإ�ضرائيلي، قد عب

موقعه  في  الأدنى  ال�ضرق  ل�ضيا�ضات  وا�ضنطن  معهد  وقائعها  ون�ضر  الما�ضي،  الثاني/يناير  كانون   30

الإلكتروني، اإذ اعتبر اأن م�ضلحة اإ�ضرائيل الأ�ضا�ضية تتمثل في تعزيز عالقاتها مع العالم العربي ''ال�ضّني'' من 

خالل ''جعل تعاونهما ال�ضري القائم حاليًا اأكثر علنية. وت�ضتند هذه العالقات جزئيًا على واقع اأن لدى الطرفين 

العلني،  التعاون  زيادة  خالل  من  اأنه  اإلى  واأ�ضار  الإ�ضالمية.''  الدولة  وتنظيم  اإيران  هما:  م�ضتركين،  اأعداء 

''�ضيتمكن كال الجانبين من بناء قاعدة اأقوى يمكنهما انطالقًا منها مواجهة هذه التهديدات، مع توفير الغطاء 

للفل�ضطينيين في الوقت نف�ضه من اأجل التراجع عن مواقفهم المتطرفة في المفاو�ضات والتقارب من اإ�ضرائيل.''

لي�س وا�ضحًا ما اإذا كانت اإدارة ترامب �ضتم�ضي في تفاهماتها مع حكومة نتنياهو اإلى درجة التماثل التام 

في الموقف من حل ال�ضراع الفل�ضطيني ــ الإ�ضرائيلي والتبّني الكامل لروؤية نتنياهو ب�ضاأن الم�ضار الإقليمي، 

ول �ضيما اأنه ي�ضعب على الدول العربية الرئي�ضية الم�ضي في تطبيع معلن لعالقاتها مع اإ�ضرائيل من دون توفر 

ال�ضدد  هذا  وفي  الدولتين''.  ''حل  اأ�ضا�س  على  القائمة  الت�ضوية  جهود  على  الإبقاء  خالل  من  فل�ضطيني  غطاء 

ا اإذا كان العرب ''يعتبرون اأن المكا�ضب التي 
ّ
يت�ضاءل دني�س رو�س، الم�ضاعد الخا�س ال�ضابق للرئي�س اأوباما، عم

�ضيحققونها من م�ضاركتهم الفعالة في عملية �ضنع ال�ضالم ]مع اإ�ضرائيل[ وممار�ضة ال�ضغوط على الفل�ضطينيين 

ال�ضالم مع  ت�ضارك في عملية  اأن  لها  المنطقي  اأنه من  العربية  الدول  ''اإذا قررت  ويقول:  المخاطرة؟''  ت�ضتحق 

َنحت للفل�ضطينيين ما لم يتمكنوا من تاأمينه لأنف�ضهم، واأنها لن تتنازل 
َ
اإ�ضرائيل، ف�ضترغب في اأن تظهر باأنها م

الأدنى،  ال�ضرق  ل�ضيا�ضات  وا�ضنطن  معهد  موقع  في   من�ضورة  )مقالة  �ضتمثلها''  بل  الفل�ضطينية  المطالب  عن 

.)2017/2/16

ال�ضفارة  نقل  واحتمال  القد�س  مكانة  تجاه  ترامب  اإدارة  مواقف  في  ال�ضلبية  الإ�ضارات  من  الرغم  وعلى 

الأميركية اإلى المدينة، وعدم اعتبار ال�ضتيطان عقبة اأمام ا�ضتئناف المفاو�ضات، وعدم اعتبار ''حل الدولتين'' 

الحل الوحيد المتاح، فاإنه يبدو مبكراً الحكم على المقاربة التي �ضتعتمدها تلك الإدارة، قبل ات�ضاح ال�ضيا�ضة 

الأميركية الجديدة اإزاء مجمل الملفات في المنطقة، ومنها ملف ال�ضراع الفل�ضطيني ــ الإ�ضرائيلي. فهذا الأمر 

الم�ضتوى  رفيع  اأميركي  مبعوث  بها  �ضيقوم  مرتقبة  زيارة  الإعالم عن  و�ضائل  في  تردد  بما  �ضيبقى مرهونًا 

للمنطقة، من اأجل اإجراء ات�ضالت وم�ضاورات مع مختلف الأطراف، بما في ذلك الجانب الفل�ضطيني، في اإطار 

ال�ضالم  بجهود  قدمًا  والدفع  الإ�ضرائيلي،  ــ  الفل�ضطيني  ال�ضراع  ب�ضاأن  �ضاملة  روؤية  لبلورة  ترامب  اإدارة  �ضعي 

و''ال�ضفقة النهائية'' اأو ''العظمى'' التي تحدث عنها ترامب لحل ال�ضراع.

ومع ذلك، فاإن من المرجح اأن تميل اإدارة ترامب نحو تبّني مقاربات �ضبيهة بما يطرحه هيرت�ضوغ الذي 

اقترح خطة مكونة من ع�ضر نقاط ت�ضير اإلى ''حل الدولتين'' كحل نهائي، لكنها توؤجل التفاو�س ب�ضاأنه ع�ضرة 

اأعوام يتم خاللها النف�ضال عن الفل�ضطينيين بمحا�ضرتهم بمزيد من الجدران والمناطق العازلة! وهي خطة 

تبدو م�ضتقاة من الن�ضائح التي قدمها دني�س رو�س وديفيد ماكوف�ضكي في ورقة �ضيا�ضات موجهة اإلى اإدارة 

ين متمر�ضين في اأمور ال�ضرق  ترامب بعنوان ''الخطوات المقبلة ب�ضاأن الم�ضتوطنات: ن�ضيحة لترامب من مفاو�ضَ

الأو�ضط!''

اإدارة ترامب التخلي عن  وتقترح الورقة المن�ضورة في موقع معهد وا�ضنطن ل�ضيا�ضات ال�ضرق الأدنى على 

المقاربة التي اعتمدتها الإدارات ال�ضابقة والقائمة على اأ�ضا�س مفاو�ضات فل�ضطينية ــ اإ�ضرائيلية بهدف تحقيق 

اإ�ضرائيل، وتنطلق من عدم  اأو ل �ضيء،'' واإطالق مبادرة �ضيا�ضية محدودة يجري التوافق عليها مع  ''كل �ضيء 

اإمكان تحقيق ال�ضالم في هذه المرحلة، وتعتمد بدًل من ذلك مقاربة لتحقيق الممكن مع اإعالن اللتزام بـ ''حل 

له اإلى مجرد �ضعار زائف.
ّ
الدولتين'' على المدى البعيد، بما يفرغه من اأي م�ضمون ويحو

ده بالعتراف بالقد�س 
ّ
وفي المقابل، ل يوجد ما ي�ضير اإلى اأن الرئي�س ترامب ب�ضدد التراجع كليًا عن تعه

واللتزام غير  المقد�ضة،  المدينة  اإلى  ال�ضفارة  ونقل  يهودية''،  ''دولة  الحتالل ب�ضفتها  لدولة  اأبدية''  ''عا�ضمة 
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بنقل  ترامب  اإدارة  ل 
ّ
تعج كي  ال�ضغط  �ضيوا�ضل  الكونغر�س  اأن  وخ�ضو�ضًا  الدولتين''،  ''حل  بمقاربة  ال�ضكلي 

ا يطرحه اليمين الإ�ضرائيلي المتطرف. وفي هذا ال�ضياق تندرج الزيارة التي 
ّ
ال�ضفارة واتخاذ مواقف تقترب مم

قام بها وفد الكونغر�س لتل اأبيب للتباحث مع الم�ضوؤولين الإ�ضرائيليين ب�ضاأن نقل ال�ضفارة اإلى القد�س، والتي 

ت�ضمنت جولة تفقدية في عدة مواقع محتملة لنقل ال�ضفارة اإليها.

ح ع�ضو وفد الكونغر�س، رئي�س اللجنة الفرعية ل�ضوؤون الأمن القومي التابعة لمجل�س ال�ضيوخ، رون دي 
ّ

ورج

�ضانتي�س، خالل موؤتمر �ضحافي عقده في القد�س في 5 اآذار/مار�س، اأن يفي ترامب بتعهده بنقل ال�ضفارة اإلى 

اأّل يكون لمثل  اأكد اأن قراراً بهذا ال�ضاأن �ضي�ضدر في 1 حزيران/يونيو المقبل، معربًا عن اعتقاده  القد�س، بل 

هذه الخطوة ردات فعل لدى الدول العربية الحليفة لوا�ضنطن، ''ب�ضبب عدم اكتراثها بالقد�س وان�ضغالها بالتهديد 

الإيراني'' )موقع ''اأمد'' الإخباري، 2017/3/6(.

ت�رصذم احلالة الفل�شطينية

القيادة  فاإن  الوطنية،  وق�ضيته  الفل�ضطيني  ال�ضعب  يواجهها  التي  التحديات  خطورة  من  الرغم  على 

اإلى م�ضتوى  اإجراءات ت�ضل  التهديدات باتخاذ  باإطالق  النتظار والكتفاء  �ضيا�ضة  تزال تعتمد  الفل�ضطينية ل 

الأمم  في  ع�ضويتها  تجميد  على  والعمل  معها،  الأمني  التن�ضيق  ووقف  باإ�ضرائيل  العتراف  تعليق  اأو  �ضحب 

المتحدة، وتفعيل المالحقة القانونية للقادة الإ�ضرائيليين في محكمة الجنايات الدولية ب�ضاأن ملفات جرائم 

الحرب، ومنها ال�ضتيطان والعدوان على قطاع غزة وعمليات الإعدام الميداني والأ�ضرى، وهي اإجراءات �ضبق 

اأن �ضدر ب�ضاأنها قرارات من المجل�س المركزي لمنظمة التحرير الفل�ضطينية منذ اآذار/مار�س 2015 من دون 

ق حتى اليوم.
َّ
اأن تطب

ه ر�ضالة وا�ضحة ب�ضاأن جدية الجانب الفل�ضطيني في تنفيذ تهديداته، 
ّ

وبدًل من اتخاذ خطوات عملية توج

اأو بع�ضها على الأقل، فاإن التن�ضيق الأمني مع دولة الحتالل يزداد في الوقت الذي ت�ضحب ''الإدارة المدنية'' 

''�ضيا�ضة جديدة تقوم على تقلي�س  اتباع  ال�ضلطة من خالل  الإ�ضرائيلي مزيداً من �ضالحيات  التابعة للجي�س 

التعامل مع ال�ضلطة الفل�ضطينية اإلى اأق�ضى حد ممكن، والتعامل بدًل منها مع الجمهور الفل�ضطيني مبا�ضرة.'' 

وقال الناطق با�ضم حركة ''فتح''، اأ�ضامة القوا�ضمي: ''اإن الحكومة الإ�ضرائيلية تّتبع �ضيا�ضة تقوم على محا�ضرة 

اإ�ضرائيل مطلع  اأ�ض�ضتها  التي  الرئي�س عبا�س �ضيا�ضيًا، والبحث عن بدائل محلية �ضبيهة بروابط القرى العميلة 

الثمانينيات'' )�ضحيفة ''الحياة'' اللندنية، 2016/10/30(.

ا�ضتع�ضاء  والت�ضرذم، وخ�ضو�ضًا في �ضوء  الخالفات  الفل�ضطينية نحو مزيد من  الحالة  تتجه  اأن  توقع 
ُ
وي

تحقيق الم�ضالحة بعد اإخفاق اللقاءات التي ا�ضت�ضافتها مو�ضكو في منت�ضف كانون الثاني/يناير الما�ضي، 

ذكر في اتجاه اإنهاء النق�ضام الداخلي. كما 
ُ
بم�ضاركة قادة من عدة ف�ضائل فل�ضطينية، في تحقيق اأي اختراق ي

�ضبقها اإخفاق مماثل في التو�ضل اإلى نتائج محددة خالل اجتماع اللجنة التح�ضيرية للمجل�س الوطني، والذي 

قد في بيروت في 10 و11 من ال�ضهر ذاته.
ُ
ع

اأمام منعطف  الفل�ضطينيين  اأعوام، ي�ضع  الم�ضتمر منذ ع�ضرة  اإنهاء النق�ضام  المتوا�ضل في  الإخفاق  وهذا 

الفل�ضطينية في  التجمعات  انك�ضاف  وتفاقم  التمثيل،  بت�ضرذم  تنذر  التي  الداخلية  ال�ضراعات  بمزيد من  يهدد 

حجم  تعك�س  محطات  ثالث  اإلى  الإ�ضارة  يمكن  ال�ضياق  هذا  وفي  المخاطر.  من  مزيد  على  وال�ضتات  الوطن 

الخالف الداخلي وامتداده للتناف�س على تمثيل الفل�ضطينيين في مختلف الم�ضتويات:

 اإعالن حكومة رامي الحمد اللـه اإجراء النتخابات المحلية في ال�ضفة الغربية من دون قطاع غزة في 

القطاع، وفي ظل  باإجرائها في  ال�ضماح  اأو  الم�ضاركة فيها  ''حما�س''  المقبل، في �ضوء رف�س  اأيار/مايو   13

غياب التوافق على معالجة الأ�ضباب التي اأدت اإلى اإرجاء النتخابات التي كانت مقررة في 8 ت�ضرين الأول/
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اأكتوبر الما�ضي، وخ�ضو�ضًا فيما يتعلق بت�ضكيل محكمة ق�ضايا النتخابات.

 ال�ضتعدادات لعقد دورة جديدة للمجل�س الوطني ''القديم'' في رام اللـه، من دون اكتراث بموقف الف�ضائل 

التي اأكدت خالل اجتماع اللجنة التح�ضيرية في بيروت ''�ضرورة عقد مجل�س وطني ي�ضم القوى الفل�ضطينية 

كافة وفقًا لإعالن القاهرة )2005(، واتفاق الم�ضالحة الموّقع في 2011/5/4 من خالل النتخاب، حيث 

اأمكن، والتوافق حيث يتعذر اإجراء النتخابات''، وفق البيان ال�ضادر با�ضم اللجنة. ويعني عقد المجل�س في رام 

اللـه تحت الحتالل ا�ضتحالة م�ضاركة العديد من اأع�ضاء المجل�س ب�ضبب �ضعوبة ح�ضولهم على ت�ضاريح دخول 

من �ضلطات الحتالل، ما لم يتم التوافق م�ضبقًا على اإمكان ا�ضتخدام تقنيات ت�ضمح بم�ضاركة الجميع من قطاع 

غزة ودول ال�ضتات مثل ''الفيديو كونفرن�س''. واأكد ع�ضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأمين العام لجبهة 

الن�ضال ال�ضعبي، اأحمد مجدلني، في ت�ضريحات �ضحافية، وجود ''م�ضاورات وا�ضتعدادات لوج�ضتية تح�ضيراً 

لعقد دورة جديدة للمجل�س الوطني داخل الوطن تنتهي في غ�ضون اأ�ضبوعين اإلى ثالثة اأ�ضابيع''، معربًا عن اأمله 

الفل�ضطينية، 2017/3/6(.  ''الوطن''  باأن ُتعقد الدورة في الن�ضف الثاني من ني�ضان/اأبريل المقبل )�ضحيفة 

والجهاد  ''حما�س''  حركَتي  بوزن  اأ�ضا�ضية  ف�ضائل  غياب  وفي  وطني،  توافق  دون  من  المجل�س  عقد  ويهدد 

الإ�ضالمي وغيرهما، بتحويل هذه الدورة من محطة لتعزيز دور المنظمة كممثل �ضرعي وحيد لل�ضعب الفل�ضطيني 

اإلى طرف في ال�ضراعات الداخلية، وفتح الباب اأمام الطعن في �ضرعيته.

 في المقابل، ظهرت بوادر مخاطر اإن�ضاء اأج�ضام تناف�س المنظمة على التمثيل في عقد ''الموؤتمر ال�ضعبي 

لفل�ضطينيي الخارج''، في 25 و26 �ضباط/فبراير الما�ضي في اإ�ضتانبول، بم�ضاركة اأكثر من 5000 فل�ضطيني 

يقيمون في العديد من دول ال�ضتات، والذي كانت نتيجته تحويل الموؤتمر اإلى موؤ�ض�ضة دائمة.

الخارج  لفل�ضطينيي  الوطني  الدور  تطوير  مهمة  اأن  للموؤتمر  الختامي  البيان  تاأكيد  من  الرغم  وعلى 

الفل�ضطينية  التحرير  منظمة  هيكلة  اإعادة  اإلى  ت�ضتند  اأن  يجب  الفل�ضطيني  ال�ضيا�ضي  القرار  في  وم�ضاركتهم 

باعتبارها الممثل ال�ضرعي لجميع الفل�ضطينيين، فاإن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رف�ضت في اجتماعها 

في 14 �ضباط/فبراير الما�ضي عقد هذا الموؤتمر ''بعيداً عن م�ضوؤوليتها''. واأكد مدير عام دائرة �ضوؤون الالجئين 

في المنظمة، اأحمد حنون، في ت�ضريح �ضحافي، اأن المنظمة لن تتعامل مع الإطار الذي اأفرزه الموؤتمر، وراأى 

اأن ''حركة 'حما�س' ا�ضتخدمت الموؤتمر كواجهة �ضيا�ضية لها'' )وكالة الأنباء الفل�ضطينية ''وفا''، 2017/2/28(. 

ال�ضتات، مثل ت�ضيلي، بل  اإلى وجود تح�ضيرات لعقد موؤتمرات مماثلة في بع�س دول  اإعالم  واأ�ضارت و�ضائل 

ربما في قطاع غزة اأي�ضًا.

ال�ضابع  ''فتح'' بتداعيات الخالفات الداخلية بعد عقد الموؤتمر  اإلى حالة الت�ضرذم، ان�ضغال حركة  وي�ضاف 

للحركة، ومنها توزيع المنا�ضب والمفو�ضيات داخل اللجنة المركزية، مع ا�ضتثناء الأ�ضير مروان البرغوثي من 

من  كل  ا�ضتكمال ع�ضوية  في  والتاأخر  الموؤتمر،  في  الأ�ضوات  اأعلى  على  الرغم من ح�ضوله  على  من�ضب  اأي 

اللجنة المركزية والمجل�س الثوري، ف�ضاًل عن ا�ضتمرار محاولت التيار المح�ضوب على دحالن ت�ضكيل اأج�ضام 

حركية موازية، ومن �ضمنها الدعوات اإلى عقد موؤتمرات لكوادر فتحاوية في م�ضر وباري�س وغيرهما. 


