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 مقاالت

هالل جميل  

بعد ما أسئلة  
غزة من اإلسرائيلي االنسحاب  

 سنوجه) لذا... (الدائمة للتسوية اتفاق أي يف إسرائيل دولة من جزءاً  يكون لن) غزة قطاع أي( أنه للجميع واضح"
 االستيطانية والكتل الكبرى القدس ومنطقة والنقب اجلليل وهي بقائنا، لضمان أهمية األكثر املناطق إىل طاقاتنا

  ".األردن غور يف األمنية واملناطق الغربية الضفة يف

  أمام شارون ألقاها كلمة من(
  ،28/6/2005 بتاريخ القدس يف اليهودية الوكالة مؤتمر

  ).29/6/2005 اللندنية،" احلياة" صحيفة عن نقالً 

  

 شارون بدأ أشمل فصل استراتيجيا من جزءاً تشكل فهي. خافياً اجلانب األحادي" االرتباط فك" خطة هدف يعد مل
 تضم بحيث إلسرائيل جديدة حدود رسم يف االستراتيجيا هذه حمور ويتمثل. 2001 سنة السلطة توليه منذ تطبيقها

 شعار حتت وذلك الفلسطينيين، من قدر أكبر ذاته، الوقت يف وتستثني، الفلسطينية األرض من ممكن قدر أكبر
 فإن – معه تلتقي كثيرة سياسية إسرائيلية وقوى – شارون منظور ومن. اإلسرائيلية الدولة يهودية على احلفاظ

 املليون يناهز ما ويسكنها قليلة، بكيلومترات سوى 2كم 360 مساحتها تتجاوز ال التي بأرضه غزة، قطاع ضم
 التكلفة إىل باإلضافة هذا. برمته الصهيوين للمشروع أي الدولة؛ ليهودية تهديداً يشكل فلسطيني، مليون وثلث

 أقامتها التي والعشرين الواحدة املستوطنات مستلزمات وتوفير حراسة على املترتبة واألخالقية واملالية العسكرية
 االحتالل يولده ما ذاته السياق ويف. مستوطن آالف سبعة عددهم البالغ بسكانها غزة، قطاع يف إسرائيل

  .يوم بعد يوماً  قمعها تكلفة تزداد مقاومة من الكولونيايل

 إلفراغ شارون بسعي تتصل أبعد مدى ذات وأهدافاً مباشرة، سياسية أهدافاً غزة مع" االرتباط فك" خلطوة إن
 – اجليو الشروط تبلور وملنع فعلي، مضمون أي من لالستمرار وقابلة مستقلة فلسطينية دولة إقامة مشروع
 ثنائية" واحدة دولة إىل التطلع سوى أمامها جتد ال جديدة فلسطينية الستراتيجيا تهيئ أن يمكن التي سياسية
  .الدولتين استراتيجيا تقويض تم أن بعد االنتدابية، فلسطين أرض على تقوم" القومية

  املباشرة السياسية األهداف
  شارون خلطة

 دون من الضفة مالش يف الصغيرة األربع املستوطنات وإخالء غزة قطاع معظم مع" االرتباط فك" خطة وُضعت
 بأية الفلسطينية السلطة جتاه إسرائيل جانب من التزام ال أن يعني وهذا. الفلسطينية السياسية القيادة مع اتفاق

 – الفلسطيني للصراع السياسية التسوية شأن يف بالتفاوض التزام وال ،"االرتباط فك" تلي حمددة خطوات
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. ودولياً وإقليمياً فلسطينياً عليه متفق سياسي إطار وفق اإلسرائيلية اخلطوة تتم ال آخر، وبتعبير. اإلسرائيلي
 السلطة من جاء الطريق خريطة تطبيق من جزءاً غزة قطاع من االنسحاب تنفيذ اعتبار يتم بأن واملطالبة

 واالحتاد املتحدة الواليات موقف ضغط وبفعل معها، التعامل يمكن خطوة إىل لتحويلها كمدخل الفلسطينية
 للتنفيذ مطروحاً أمراً  باتت أن بعد معها، اإليجابي التعامل إىل السلطة ودعا بإيجابية إليها نظر الذي األوروبي

 إىل تهدف الشارونية اخلطوة أن األرجح، على األوروبي، واالحتاد املتحدة الواليات من كل ويدرك. اإلسرائيلي
 اإلسرائيلية، احلكومة رئيس مستشار أعلن فقد. الطريق خريطة يف بإسرائيل اخلاصة البنود تنفيذ على االلتفاف

 اخلطة هدف أن ،)18/10/2004 بتاريخ" هآرتس(" اإلسرائيلية الصحف إحدى مع مقابلة يف فايسغالس، دوف
 وقف جلهة وخصوصاً فيها، ورد ما بتنفيذ إسرائيل مطالبة على الطريق وقطع الطريق، خريطة على االلتفاف هو

 كشفت وقد. النهائي الوضع بشأن الفلسطينية القيادة مع مفاوضات يف والدخول املدن، وإخالء االستيطان،
 أي ،2004 فبراير/شباط يف وضعت غزة قطاع من اجلانب أحادي االنسحاب خطة أن إسرائيلية صحافية مصادر

 وإعالن عرفات، ياسر الراحل الفلسطينية السلطة رئيس على اجلبرية اإلقامة فرض وبعد الطريق، خريطة بعد
 وانتخاب عرفات، ياسر وفاة فإن ذلك، ومع. معه التفاوض يمكن فلسطينياً  شريكاً  يعد مل عرفات أن شارون حكومة
 على وإصراره العسكرية، والعمليات العنف إىل االنتفاضة جلوء ضد بمواقفه عرف الفلسطينية للسلطة جديد رئيس
 واالحتاد املتحدة الواليات به طالبت الذي" اإلصالح" برنامج وتبنيه منها، بديل ال استراتيجيا املفاوضات اعتبار

 فاستراتيجيا. معه التفاوض يمكن شريكاً  اجلديد الفلسطيني الرئيس اعتبار إىل شارون عملياً، يدفعا، مل األوروبي،
  .واحد طرف من إجراءات اتخاذ استراتيجيا اعتماد وعلى التفاوض، صيغة رفض على البداية منذ قامت شارون

لقاء لفشل السياسية الدالالت  
يف مازن أبو – شارون  
يونيو/حزيران  

 من عشر الثاين يف عباس حممود الفلسطيني الرئيس مع لقاءه شارون إفشال قراءة يمكن املنظور، هذا من
 هذا إفشال تم لقد. القدس يف اإلسرائيلية احلكومة لرئيس الرسمي البيت يف تم والذي املاضي، يونيو/حزيران

 وكان. ومصر األوروبي واالحتاد املتحدة الواليات جانب من له اإلعداد بها حظي التي الرعاية من الرغم على اللقاء
 األول اللقاء وهو. اإلسرائيليين من نظيره مع الفلسطيني للرئيس املساعد الطاقم بين تداوالت عدة اللقاء لهذا مهّد
 زالت ما الفلسطينية والفصائل اللقاء جرى وقد. املاضي فبراير/شباط مطلع يف عقد الذي الشيخ شرم لقاء بعد

  .ترتيبها يف مؤثر دور مصر، مع الفلسطينية، السلطة لرئيس كان التي الهدنة على احلفاظ ملتزمة

 املفاوضات طاولة إىل للعودة شارون استعداد عدم إىل يؤشر أولها لعل واضحة، مدلوالت اللقاء هذا وإلفشال
 إىل استناداً  الرئاسية االنتخابات يف جنح عباس فمحمود. الواقع األمر فرض سياسة الواضح وتفضيله السياسية،

 وتوحيد وتشريعية، حملية انتخابات إجراء والتزام السياسية املفاوضات طاولة إىل العودة األساسي قوامه برنامج
 املفاوضات واعتماد السلطة، ومؤسسات الوزارات يف إصالح وإجراء أجهزة، ثالثة يف ودجمها األمن أجهزة

 شرم يف عليه اتفق ما شارون ينفذ ومل اللقاء عقد فقد معروف، هو وكما. إسرائيل مع الصراع حلل كاستراتيجيا
 من وكان). إلخ للفلسطينيين، التنقل حركة وتسهيل األسرى، من كبيرة أعداد وإطالق املدن، من االنسحاب( الشيخ
 وتخفيف املفاوضات، حتريك على قدرة امتالكه وإظهار عباس حممود الرئيس مكانة تعزيز البنود هذه تنفيذ شأن

 وإظهار الفلسطينية، السلطة إضعاف إىل اللقاء إفشال هدفَ: آخر بتعبير. الفلسطيني للمواطن املعيشية األزمة
  .الفلسطيني املواطن أمام الكامل عجزها
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 ألنه للتفاوض، مؤهل غير باعتباره املنتخب الفلسطيني الرئيس مع شارون تعامل يف دلوالتامل هذه ثاين ويتمثل
 التي الواقع، األمر فرض سياسة مواصلته – شارون منطق وفق – يبرر الذي األمر شارون، يريده ما بتنفيذ يقم مل

 القدس وعزل االستيطان، وتواصل العنصري، العزل جدار وبناء واحد، جانب من" االرتباط فك" جتلياتها أبرز من
 الضعيف موقع يف الفلسطينية السلطة إظهار سياسة يواصل إنه. حولها اجلدار وبناء تهويدها، إجراءات وتسارع
 اإلرهاب" يسميه ما حماربة وهو به؛ القيام يستحيل، أو تستطيع، ال بما نفسه الوقت يف ويطالبها التابع،

  .التحتية بنيته وتفكيك" الفلسطيني

 وتهويدها، القدس( األساسية القضايا من أي يف البحث املذكور، اللقاء يف شارون، يرفض أن متوقعاً كان
 الوضع قضايا شأن يف التفاوض يريد ال ألنه ،...)األسرى البيوت، تدمير الفاصل، اجلدار االستيطان، الالجئين،

 االنسحاب بعد ما ترتيبات مناقشة شارون يرفض أن الفلسطينية، السلطة جانب من متوقعاً، يكن مل لكن. النهائي
 ما كان إذا ما حتدد أنها حيث من مهمة أمور الترتيبات وهذه. الغربية الضفة شمال مستوطنات وإخالء غزة من

 دون فمن. دائم حصار حالة يف القطاع لوضع حركة أنه أم فعلي، انسحاب هو غزة قطاع من انسحاب من يجري
 دون ومن الغربية، والضفة غزة بين ما واألفراد للبضائع أمن ممر وتأمين احلدودية، املعابر على فلسطينية سيطرة
 إسرائيل حتتفظ فلسطيني مليون وثلث ملليون سجن إىل غزة قطاع سيتحول امليناء، تشييد واستكمال املطار تشغيل

 وعلى احلركة حرية وعلى االقتصاد وعلى املعابر على بالسيطرة إسرائيل حتتفظ احلالة هذه يف. أبوابه بمفتاح
 أن من الرغم على حدودها داخل جعله إسرائيل تريد الذي – رفح معبر يتحول وقد. وبحرها ومياهها غزة أجواء
. اللبناين اجلنوب يف شبعا مزارع بوضع ما، نوعاً شبيهة، قضية إىل – الفلسطينية السيطرة إىل نقله يف ترغب مصر

 مع تفاوضية مسائل إىل" االرتباط فك" بعد ما ترتيبات تخص التي املسائل حتويل على سيعمل شارون أن وواضح
 على إرادتها فرض إسرائيل تواصل حين يف جممدة النهائي الوضع قضايا خاللها تبقى أعواماً، تدوم قد إسرائيل
  .األرض

 اللت" من( مديد تفاوض إىل الفلسطينية السلطة جر يف غزة من" االنسحاب" بعد سيجري مما الفعلية اخلشية وتتمثل
 إىل املعابر، من بتها، املطلوب املسائل من بند كل يف التفصيالت أدق شأن يف) بالعامية يقال كما" والعجن
 وهذه. إلخ واالستيراد، التصدير إجراءات إىل رفح، معبر إىل اآلمن، املمر إىل اإلقليمية، املياه إىل امليناء، إىل املطار،
 جتعل دهاليز يف الفلسطيني املفاوض إدخال يتم التكتيك وبهذا. والتفاوض البحث قيد يف أعواماً تبقى قد قضايا

 وإزالة القدس، وعاصمتها املستقلة الدولة موضوع( الفلسطيني الوطني املشروع قضايا طرح املستحيل من
 يف خطوته من املتولد الوضع أن لىع شارون يراهن كما). الالجئين وحقوق العازل، واجلدار الضفة، مستعمرات

 أن االدعاء يف يستغله داخلي وصراع فوضى إىل يقود وربما الفلسطينية، السياسية للقيادة إرباكاً سيسبب غزة
 قرار أن شارون ويعرف. دولة إدارة أو األمن حفظ على قادرة غير أو للتفاوض، أهالً ليست الفلسطينية السلطة
 جانب من هذا يتم أن ويكفي – التهدئة إنهاء وأن به، ملتزمة غير إسرائيل دامت ما يدوم لن الفلسطيني الهدنة
 الفلسطينية، بالسلطة االتصاالت لوقف الذرائع من مزيداً  له سيوفر – إسرائيل داخل واحدة وبعملية واحد تنظيم

  .الواقع األمر فرض سياسة تنفيذ يف واالستمرار

شارون خلطة االستراتيجية األبعاد  

 هو أدوات، من لديها ما بكل له، شارون حكومة تسعى ما أن إلدراك األرض على يجري ما إىل سريعة نظرة تكفي
 وتوسيع ،)أشهر خالل منه االنتهاء املتوقع( الفصل جدار بناء فاستكمال. الفلسطيني الوطني املشروع تدمير

 يصبان ،)الفصل جدار داخل وإدخالها إسرائيل إىل الكبرى كتلها ضم سيتم والتي( الغربية الضفة يف املستعمرات
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 جعل وهدف للتحقيق، قابل غير مشروعاً املستقلة الفلسطينية الدولة جعل هدف: مترابطين هدفين حتقيق يف
 ومن القدس، تهويد من الهدف هو أيضاً وهذا. خيالياً أو املنال مستحيل القومية ثنائية دولة أجل من النضال

 أعداد طرد ومن الفلسطينية، املنازل تدمير عمليات ومن ،)العنصرية صفة بجدارة يستحق( عازل بجدار" تغليفها"
 عن تتحدث مشاريع ومن االلتفافية، الطرق شبكة من الهدف أنه كما. مدينتهم خارج القدس فلسطينيي من كثيرة
 عن بعضها معزولة باتت التي الغربية الضفة) بانتوستانات هو األدق والتعبير( أجزاء بين تربط وجسور أنفاق

 غزة بين للربط السفلى الطريق مشروع مضمون أيضاً هو العنصري والعزل. القدس عن كما غزة، قطاع وعن بعض،
 مشروع وهو. األرض سطح حتت أمتار وخمسة ثالثة بين ما يتراوح عمق على إنشاؤها املقترح الغربية، والضفة
 نحو إخالء شارون يتوىل الذي الوقت يف أنه حقيقة ذاته االجتاه إىل رويشي. لتمويله ويستعد الدويل البنك يقترحه
 يف السكنية الوحدات من العدد هذا أضعاف ثالثة من أكثر ببناء يقوم غزة، قطاع يف سكنية وحدة 2000

 وخلق عنصري تمييز نظام مأسسة تتم ويهوديتها إسرائيل أمن على احلفاظ ستار فتحت. الغربية الضفة مستعمرات
  .وأنفاق سفلية طرق بينها وتصل وسياجات بجدران حماطة) بانتوستانات( معازل

  "فلسطينية دولة"
دائمة موقتة حدود ذات  

 من جزء هي غزة قطاع معظم مع" االرتباط فك" لـ شارون خطة أن هو الذهن يف دائماً حاضراً يكون أن يجب ما
 الفلسطيني، الوطني املشروع تبديد إىل ترمي اإلسرائيلي اجلانب من خطوات جمموعة تتضمن أشمل استراتيجيا

 وأجزاء غزة قطاع يف" موقتة حدود ذات دولة" قيام إىل فقط يؤدي واحد مسرب يف الفلسطينية اخليارات وحصر
 بما الفاصل اجلدار حدودها يرسم" دولة" القدس، حدود خارج الغربية الضفة يف الفلسطينية السكانية الكثافة
 االقتصاد وتضع الفلسطينية، الزراعة تهميش يف تزيد أراض من يستقطعه وما استيطانية كتل من يضمه

 على يزيد ما يقضم الذي املشروع، هذا أهداف على التمويه ويجري. اإلسرائيلي االقتصاد رحمة حتت الفلسطيني
 ينسجم أنه بزعم – األردن روغو اجلوفية، املياه ومناطق استراتيجية، مناطق من فيه بما – الغربية الضفة نصف

 جانب إىل فلسطينية دولة إقامة ضرورة من الدويل واجملتمع بوش الرئيس" رؤية"و الطريق خريطة يف ورد ما مع
 جعل بالتأكيد هو االلتفافية الطرق من املزيد وشق املستعمرات وتوسيع اجلدار بناء من الهدف إن. إسرائيل دولة

 ومن. جانبها من أمنياً  عليه ومسيطراً إلسرائيل تابعاً  كياناً الدولة خالله تبقي األمد، طويل حالً" املوقتة الدولة"
 االنتفاضة قبل أي ،2000 فبراير/شباط يف األمد طويل املرحلي احلل مفهوم طرح كان شارون أن املعروف
  .إسرائيل يف احلكم دفة استالمه وقبل الثانية،

 واألمني واالقتصادي العسكري القوى ميزان اختالل منها أدوات، عدة إىل ملشروعه تنفيذه يف شارون يستند
 أن إىل اطمئنانه ومنها لسياسته، األميركية املتحدة الواليات وإسناد دعم على رهانه ومنها إسرائيل، ملصلحة
 يراهن كما. إسرائيل على الضغط املتحدة الواليات على والتمني اللفظي الشجب حدود عن يخرج لن العربي املوقف

 له يسمح الذي األمر الفلسطيني، الوطني القرار مراكز تعدد وعلى موحدة، فلسطينية استراتيجيا غياب استمرار على
 مواطني أمن حلماية موجه هذا أن بذريعة األرض على يجريه عما الرؤية حجب ومن التزاماته من بالتنصل
 يف يتمثل للحكم الفلسطينية السلطة أهلية شروط أول أن على شارون إصرار هنا ومن. اإلرهاب من إسرائيل
 رئيس ويضيف." اإلصالحات وتطبيق التحريض، وإنهاء األسلحة، وحصر اإلرهابية، الشبكات تفكيك" يف جناحها
 األول الشق تنفيذ أن بوش، الرئيس كما يعرف، شارون لكن". موقفنا يفهمون األميركيين" أن اإلسرائيلية احلكومة

  .االستعمارية إسرائيل سياسة استمرار ظل يف ممكن غير الشروط هذه من
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الفلسطيني االرتباك  
الفصل خطة مواجهة يف  

 الفلسطيني القوى ميزان يف ملموس حتول خلفية على اجلانب األحادي اإلسرائيلي" االرتباط فك" خطة تنفيذ يأتي
 الوطني املشروع من الدنيا احلدود حتقيق يف أوسلو اتفاق فشل وعقب الثانية، االنتفاضة إثر يف طرأ الداخلي،

 أن إىل التحول هذا ويشير. الزمن من عقد مدار على سلطته ألداء الفلسطيني املواطن جتربة ضوء ويف الفلسطيني،
 واحد سياسي تنظيم طويلة، فترة عليه وهيمن عليه، يهيمن نظام من التحول من يقترب الفلسطيني السياسي النظام

 أحد هذا ولعل". حماس" وحركة ،"فتح" حركة هما جماهيريان، تنظيمان فيه يتنافس نظام إىل") فتح" حركة(
 وقرارها والتشريعية، احمللية االنتخابات يف املشاركة" حماس" قيادة قرار وراء تقف التي املهمة األسباب

  .جديدة تمثيلية أسس على تشكيلها إعادة بعد التحرير منظمة مؤسسات يف املشاركة

 هذا أن تعرف باتت" فتح" حركة فقيادة. احلركتين عند جديدة سياسية حسابات ولّد القوى ميزان يف التحول هذا
 منظمة مؤسسات على السيطرة احتكارها إنهاء ويعني الوطنية، السلطة مؤسسات احتكارها إنهاء يعني التحول
 انتخابات يف جرى كما االقتراع، صناديق عبر تتم قوية منافسة أمام" فتح" قيادة ارتباك هنا ومن. التحرير

 ارتباك وهو. املقبلة السنة من األول الشهر يف التشريعي اجمللس انتخابات يف متوقع هو وما احمللية، اجملالس
. الفلسطينية الوطنية وللحركة" فتح" حلركة تاريخي كقائد الفلسطيني الوطني املشهد عن عرفات ياسر غياب فاقمه

 التحرير، منظمة وإىل الوطنية السلطة إىل نظرتها يف" حماس" حركة عند جديدة حسابات ولّد التحول هذا أن كما
 تواجه التي امللحة واملشكلة. الفلسطيني الشارع يف اجلديد ووزنها االقتراع، صناديق عبر قوتها اكتشفت أن بعد

 ازدواجية يف تتمثل) الرئيسية املعارضة يشكل واآلخر حاكم، كحزب دوره يمارس زال ما أحدهما( التنظيمين
 اإلسرائيلية املمارسات ظل يف إنهاؤه السهل من ليس أمراً وباتت الثانية، االنتفاضة خالل تشكلت كظاهرة السلطة
 قطاع يف وخصوصاً داهمة، خماطر يحمل السلطة ازدواجية حالة استمرار لكن. التسوية فرص وانغالق القائمة

  .الفصل خطة ستنفذ حيث غزة،
  

 مل احلالية السنة بداية يف تم الذي االقتراع، وصندوق القانون وفق الفلسطينية، السلطة لرئاسة السلس التداول إن
 الفصل خطة تبعات وحتمل الداخلية األوضاع معاجلة على الفلسطينية القيادة قدرة يف نوعية نقلة يشكل

 بتوقيع رئاسي مرسوم صدور منها أشكال، بعدة األخيرة اآلونة يف وبرز املوقف، سيد االرتباك زال فما. الشارونية
 غير أجل إىل املنصرم يوليو/تموز يف تتم أن مقرراً كان التي التشريعية االنتخابات يؤجل عباس حممود الرئيس
 يف عقدها على يصر الفلسطيني الرئيس كان أن بعد) املقبلة السنة من األول الشهر يف تتم أن املتوقع من( مسمى

 األسباب ومن. املاضي مارس/آذار يف القاهرة اجتماع يف الفلسطينية الفصائل مع اتفاقه وفق يوليو/تموز 17
 يف") فتح" حركة إىل تنتمي العظمى أغلبيته( التشريعي اجمللس ومماحكة مماطلة التأجيل هذا لتفسير طرحت التي

 والنظام النسبي التمثيل نظام بين مناصفة ليكون الوطني االتفاق مع ينسجم بما االنتخابات قانون تعديل
 اجتماع يف السياسية التنظيمات جانب من عليه االتفاق تم ما وهو االنتخابية، الدوائر إىل املستند األكثري
 وخشيتها" حماس" حركة شعبية اتساع إىل األميركي االرتياح عدم أيضاً  األسباب هذه ومن. املذكور القاهرة
 تتم أن يف مصر ورغبة احمللية، االنتخابات يف حدث كما التشريعية، االنتخابات نتائج على ذلك انعكاس

. األخيرة يف تؤثر ال كي) املقبل نوفمبر/الثاين تشرين يف( املصرية العامة االنتخابات بعد الفلسطينية االنتخابات
 حصلت ما إذا إجراءاتها، يف تتشدد أو غزة، قطاع من انسحابها بتعقيد إسرائيل تقوم أن اخلشية أيضاً  ومنها

. املقبل الفلسطيني احلكومي التشكيل على ذلك وانعكس التشريعي اجمللس مقاعد من مؤثرة نسبة على" حماس"
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 يف مكانتها لتعزيز غزة قطاع من اإلسرائيلي االنسحاب استثمار يف" فتح" حركة قيادة رغبة أيضاً احليثيات ومن
 فإن التأجيل، إىل دفعت التي األسباب تكن ومهما. التشريعية االنتخابات يف فرصها وحتسين الفلسطيني الشارع
  ."حماس" حركة أسهم رفع يف ساهم وربما ،"فتح" حركة يف وانقساماً  ارتباكاً أظهر السابق املوعد عن التراجع

 التشريعية، االنتخابات بعد ما إىل للحركة السادس املؤتمر موعد تأجيل يف" فتح" حركة قيادة ارتباك لوحظ كما
 السلطة سيطرة ضعف عن والناجمة احلايل، الصيف خالل احملتلة املناطق شهدتها التي" األمني الفلتان" حالة ويف

 اللجنة بعده ومن الفلسطينية، احلكومة رئيس دعوة يف وأيضاً األمنية، أجهزتها على") فتح" حركة تقودها التي(
 ما مرحلة على لإلشراف السياسية القوى كل فيها تشترك وطنية وحدة حكومة تأليف إىل" فتح" حلركة املركزية

 جعله الذي األمر الفلسطينية، السياسية القوى مع تداول بعد يأت مل اقتراح وهو. غزة من اإلسرائيلي االنسحاب بعد
  .أُخرى وتنظيمات" حماس" حركة جانب من رفضه إىل وقاد سلبية، لتأويالت قابالً

 لدراسة استعدادها البداية يف أعلنت التي ،"حماس" حركة فيها بما أيضاً، املعارضة قوى االرتباك من يسلم ومل
 حركة إخراج إىل يهدف أنه معتبرة رفضه، فتعلن وجيزة فترة بعد لتعود وطنية، وحدة حكومة يف املشاركة اقتراح

 أن يمكن وطنية وحدة حكومة تأليف وأن جدية، غير إعالمية دعوة جمرد وأنه الداخلية، أزمتها من والسلطة" فتح"
 التي" حماس" حركة قادة بعض تصريحات يف سياسياً ارتباكاً نلمس كما. قبلها ال التشريعية االنتخابات بعد يتم

 قد أمر وهو ،)5/7/2005 بتاريخ الزهار، حممود( الفلسطينية السلطة برئيس الثقة بفقدان التصريح تضمنت
 تم لألرض حتريراً  تمثل الفصل خطة أن" حماس" قادة اعتبار ويعكس. التفاوضي وموقعها السلطة مكانة يضعف

 إىل املقاومة احتكار ادعاء ويعيد. الواقع تبسيط إىل عودة") حماس" بحركة األساس يف ممثلة( املقاومة عبر
 اعتادت التي التحرير، مةمنظ فصائل بين سابقة فترة يف سادت التي الضيقة الفئوية الدعاية من أشكاالً األذهان

 قادة تصريحات بعض اتسم كذلك. مردودها جممل يف كما صحتها، يف تدقيق إىل بحاجة انتصارات نفسها منح
 القوى ميزان يف جدي تغيير حدث يكون أن دون من التحرير، منظمة لبرنامج حتد على تنطوي بلهجة" حماس"

 القوى كل ومشاركة املنظمة هذه مؤسسات ودمقرطة جتديد مناقشة جتري وقت ويف اإلسرائيلي، – الفلسطيني
 على قادرة لتكون املنظمة تأهيل أريد إن ضروري أمر وهو. اإلسالمي واجلهاد" حماس" فيها بما فيها، السياسية

 يف الفلسطيني الشعب ومصالح حقوق عن الدفاع يف مسؤولياتها حتمل وعلى وتداعياتها، املقبلة املرحلة قراءة
  .الشتات ويف الوطن

 والبحر واجلو األرض على السيطرة الفلسطينيين إسرائيل تسلم مل ما انسحاباً غزة مع" االرتباط فك" اعتبار يصعب
. وخارجهما غزة وقطاع الغربية الضفة بين والبضائع لألفراد احلركة حرية تتوفر مل وما احلدودية، واملعابر
 يزيل) معظمها من أو القطاع أراضي داخل من واملستوطنين اجليش سحب بمعنى( غزة من االنسحاب أن صحيح

 استغالل البال عن يغيب أالّ يجب لكن أُخرى، مستعمرات إلزالة سابقة ويشكل املستعمرات عن احملرمات غطاء
 كما لتعبث اإلسرائيلي اجليش يد وإلطالق الغربية، الضفة يف استيطانها تكثيف على للتغطية اخلطوة هذه إسرائيل

 تكون لن الغربية الضفة يف االستيطانية الكتل فكفكة أن املؤكد ومن. ذريعة دون من أو بذريعة غزة قطاع يف تريد
 التي الفلسطينية األراضي مساحة جممل من% 6 مساحته تتجاوز ال الذي غزة قطاع يف بها تمت التي بالسهولة

 وامليناء واملطار املعابر على السيطرة قضايا شارون يحوّل أن املتوقع من سابقاً، ذكرتُ  وكما. 1967 سنة احتلت
 وكذريعة املطول، للتفاوض قضايا إىل اإلقليمية، املياه على السيطرة وكذلك والضفة، القطاع بين الرابط واملمر

 التحالف انهيار غزة عن" االرتباط فك" يلي أن املستبعد من ليس كما. النهائي الوضع قضايا بت عملية لتعطيل
  .جديدة بانتخابات اإلسرائيلي االنشغال يعني ما وهو احلاكم، اإلسرائيلي
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 قطاع يف الفلسطيني االقتصاد بأن عالية وتوقعات أوهام توليد من احلذر يجب" االرتباط فك" يلي ما سياق ويف
 سنوات ثالث ملدة سنوياً، دوالر مليارات ثالثة مبلغ الكبرى الثماين الدول تخصيص جرّاء انتعاشاً سيشهد غزة

 البيوت وتدمير األراضي وجتريف املديد واإلغالق اإلسرائيلية العسكرية االعتداءات دمرته اقتصاد لتنمية متتالية،
 بال تنمية عن احلديث أن بعد فيما ليتبين أوسلو اتفاق بعيد وُجد والتوقعات األوهام هذه فمثل. مناطق عدة يف

 تواصل دون ومن واألجواء، واملعابر واحلدود الطبيعية املوارد على وطنيةال السيطرة فيها بما وطنية، سيادة
 قضاياه عن اجملتمع قوى بعض إلهاء يف التضليلية خطورته تكمن بل. له مضمون ال لغو سوى ليس إقليمي،

  .الرئيسية

القائمة السلطة ازدواجية حل  
انفجارها قبل غزة قطاع يف  

 مرجعية ومن دورها من تضعف هيئات تشكيل على املوافقة مصلحتها من أن ترى ال" فتح" قيادة أن واضح
 حركة دعوة" فتح" حركة رفض يفسر وهذا. كلتيهما على تسيطر التي التحرير منظمة ومؤسسات السلطة مؤسسات

" االرتباط فك" تنفيذ جمريات على لإلشراف) السياسية الفصائل من مكونة( عليا وطنية جلنة تشكيل إىل" حماس"
 لإلشراف السلطة شكلتها التي) الفنية جلانها بمختلف( الوزارية اللجنة من كبديل غزة، قطاع عن املزمع اإلسرائيلي

 السلطة موقف عن معبراً الفلسطيني، للرئيس األمني املستشار الرجوب، جبريل يقول. االنسحاب هذا على
 وال غزة إلدارة جلان هناك تكون ولن بديلة، سلطة وال موازية سلطة هناك تكون لن" إنه ،"فتح" وحركة الفلسطينية

 الواقع أرض على شرعيتين سلطتين وجود بحكم أنه فترى" حماس" حركة أمّا). 9/7/2005" األيام" ("غزة غير
 اجلماهيري، ثقلها عن يقل ال بثقل فيها تتمتع جامعة أطر بإنشاء املطالبة) مصلحتها ومن( حقها من فإن

 السلطة، تدعم تشكيالت يف الدخول مصلحتها من ليس أن ترى وهي. تأجلت التشريعية االنتخابات أن وخصوصاً
 لكن النفوذ، بشأن الديمقراطي التنافس إطار يف مفهومان املوقفان هذان. لهما تغطية توفر أو ،"فتح" حركة أو

 وطنية استراتيجيا غياب يف التنظيمي التنافس هذا تبعات يف الراهنة، السياسية اللحظة يف تكمن، اخلطورة
  .الغربية الضفة ويف غزة قطاع يف الشارونية الفصل خطة جملابهة مشتركة

 رهان وإفشال احلكم على قدرتها إلظهار" ونظام بهدوء" غزة قطاع من اإلسرائيلي االنسحاب يتم أن السلطة تريد
 على يساعده الذي األمر واسعين، وارتباكاً فوضى سيثير غزة قطاع من ومستوطنيه جليشه سحبه أن على شارون

 بالتزاماتها، الوفاء على قادرة وغير املفاوضات، يف شريكاً تكون ألن مؤهلة غير الفلسطينية السلطة إن القول
 خريطة يف نصّاً ورد كما ،"موقتة حدود ذات فلسطينية دولة" قيام مشروع لتمرير التغطية له يوفر الذي األمر

 واملعابر" السفلى الطريق"و واألنفاق االلتفافية والطرق الفاصل اجلدار حدودها يرسم" دولة" لكنها الطريق،
 إسرائيل عليها تسيطر" دولة" إنها. األردن غور يف توسيعها سيتم التي املستعمرات فيها بما واملستعمرات،

  .وحتاصرها

 ملفاوضات أفق ال أن وشارون، مازن أبو بين يونيو/حزيران لقاء بعد تدرك، باتت الفلسطينية السلطة أن يف شك ال
 نحو التوجه أسباب من اإلدراك هذا ولعل. السلطة يف يمثلهم، من أو شارون، دام ما إسرائيل مع جدية سياسية
 السلطة، أداء حتسين إىل وهدف الداخلي، الوضع أسئلة فعالً  تناول إن مطلوب أمر وهو الداخلي، الوضع قضايا
 إن مفيد وهو. اجلميع على القانون سلطة وفرض القضاء، وتقوية الفساد، وحماربة ،"األمني الفلتان" حالة وإنهاء
 التنفيذية السلطة، مؤسسات وضع تنظيم إن. وتقويتها التحرير منظمة مؤسسات جتديد على أيضاً  اشتمل

 ومطلوبة األحوال، كل يف طلوبةم أمور واألفراد، األمالك وحماية القانون سيادة وضمان والقضائية، والتشريعية
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 جهود بين تناغم إىل حتتاج مرحلة والتعقيد، الصعوبة شديدة مرحلة يف والفاعلية الرؤية وضوح يف تساهم ألنها
  .اخلاص القطاع ومؤسسات احلكومية غير واملنظمات واالحتادات السياسية األحزاب فيها بما كافة، اجملتمع قوى

 حركة قيادة يف جتربتها ومن التاريخي، دورها من انطالقاً فهي،". فتح" بحركة يبدأ الداخلي اإلصالح مفتاح ولعل
 التنظيمية، هياكلها وبتجديد جتربتها، بمراجعة غيرها، قبل مطالبة، الوطنية، السلطة وقيادة الفلسطيني التحرر

 االنتخابات قبل السادس مؤتمرها عقدت لو األجدى من وكان. واالجتماعي السياسي وبرناجمها وقياداتها،
 قيادة وتدرك. واالجتماعي الوطني الصعيدين على سياستها لرسم الضرورية الداخلية التغييرات إلحداث التشريعية

 مسؤوليته، حتميل سيتم اإلسرائيلي االرتباط فك بعد غزة قطاع وقيادة إدارة يف خلل أي أن تماماً" فتح" حركة
 كما). انفالشاً األكثر كان وإن( األكبر السياسي التنظيم وباعتبارها السلطة، تقود باعتبارها للحركة حق، وعن

 يف يكون لن وثقافية، واجتماعية سياسية نتائج من عنها جنم بما السابقة، العمل أساليب استمرار أن تماماً تعرف
  .ذلك من األكبر املستفيد" حماس" حركة وستكون وتماسكها، احلركة نمو مصلحة

 من اكتسبته وبما الفلسطيني، الشارع يف وزناً األكثر املعارضة هي بما ،"حماس" حركة على خمتلف، منطق ومن
 التجربة، هذه تراجع أن متعددة، اجتماعية فئات وتنظيم جمتمعية خدمات توفير ويف االحتالل مقاومة يف جتربة

 وتدرك. الراهنة التاريخية اللحظة لزماتمست تعي وحدوية وبروح الكفاحية، الوطنية الواقعية من بروح تغنيها وأن
 التي البرامج طرح أن السابق، اجملتمعي ودورها احمللية اجملالس يف القصيرة جتربتها ضوء يف ،"حماس" قيادة

 واالنفتاح واملساءلة الشفافية يتطلب ال كونه آخر، شيء ميدانياً  البرامج هذه وتنفيذ شيء، الناس ملصالح تستجيب
 هذه لتنفيذ كافية موارد وإدارة توليد أيضاً يتطلب بل فحسب، والعقائدي الفكري االنغالق عن بعيداً اآلخرين على

 منهجي ضغط ملمارسة" حماس" وحركة" فتح" حركة من متمايز ثالث سياسي تيار يبرز حين وإىل. البرامج
 واملسؤولية الديمقراطية أسس على بينهما العالقة ترتيب يف اإلسراع التنظيمين هذين مناشدة من مفر ال عليهما،
  .املرحلة استحقاقات ومواجهة الوطنية

 السلطة يف( السياسية القيادة جر يف األول يتمثل: الفلسطينية السياسية باحلركة يتربصان داهمان خطران
 فيما غزة قطاع عن" االرتباط فك" بعد ما ملرحلة واألمنية اإلدارية بالترتيبات اليومي االنشغال إىل) واملعارضة

 الصالحيات يخص وفيما ،)حتتية وبنية ومعدات أراض من( اخملالة املناطق مع والتعامل القطاع إدارة يخص
 أرض على يجري وما احملتلة الفلسطينية األراضي بقية مصير عن األنظار يصرف بشكل املعابر، على األمنية
 االحتكاك تفاقم إمكان يف األول، باخلطر متصل وهو الثاين، اخلطر ويتمثل الفلسطيني؛ الشتات قضايا وعن الضفة،
 الشعب سيجني أمر وهذا السالح، واستخدام احلاد السياسي االستقطاب درجة إىل السلطة ازدواجية عن الناجم

  �.املرة ثماره بأكمله الفلسطيني



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


