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ملخ�ص
جناح املفاو�ضات الإ�سرائيلية-الفل�سطينية� ،سواء املحادثات غري املبا�شرة التي بد�أت يف �أيار/مايو
� ،2010أو املحادثات املبا�شرة� ،سيتط ّلب وجود قيادة فل�سطينية حتظى بت�أييد كاف يف ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة .كما �أن بناء م�ؤ�س�سات الدولة الفل�سطينية هو �أي�ض ًا �أمر بالغ الأهمية وطال انتظاره.
ويف حني �أن خطة رئي�س الوزراء �سالم فيا�ض لبناء امل�ؤ�س�سات يف غ�ضون عامني ،والتي �أُ ْع ِلنت يف
�آب�/أغ�سط�س  ،2009جديرة بالثناء� ،إال �أن فيها قيود ًا كبرية .فتلك اخلطة ،ومعها عملية �صنع القرار
الفل�سطيني ،تعانيان من م�شكلة تعليق احلياة ال�سيا�سية الطبيعية منذ اخلالف مع حما�س واالنقالب
يف غزة يف العام  .2007من دون �إجراء انتخابات رئا�سية ،ف�إن �شرعية الرئي�س الفل�سطيني حممود
عبا�س تتال�شى ،ومن دون وجود جمل�س ت�شريعي فل�سطيني فاعل وقادر على �سنّ القوانني ،تبقى عملية
بناء امل�ؤ�س�سات حمدودة للغاية.
على الواليات املتحدة جتاوز التفكري ق�صري املدى الذي اعرتى �سيا�ساتها على مدى عقود ،والذي
يرى �إمكانية  -ويوجب  -ت�أجيل احلياة ال�سيا�سية الفل�سطينية غري املالئمة ،لأن ثمة انطالقة تفاو�ضية
قاب قو�سني �أو �أدنى .هذا اليعني �أنه يجب على الواليات املتحدة �أن تنخرط مع حما�س مبا�شرة ،الأمر
الذي �سيكون له ت�أثري م�ؤ�سف يتم ّثل يف �إ�ضفاء ال�شرعية على �أ�ساليب العنف والرف�ض التي تلج�أ
�إليها احلركة .بدل ذلك ،ينبغي على الواليات املتحدة و�ضع �إ�سرتاتيجية تدعم ب�صرب بناء امل�ؤ�س�سات
الفل�سطينية ،وتتح ّمل املناف�سة ال�سيا�سية الداخلية الفل�سطينية ،وامل�ساومات التي يجب �أن ت�صاحب
ذلك؛ وت�سعى �إىل حتقيق اخرتاقات يف املفاو�ضات مع �إ�سرائيل ،وحتمل ال�سلطة الفل�سطينية على
االلتزام مبنع العنف �ض ّد �إ�سرائيل.
من املُغري اعتبار �أنه من امل�ستحيل التفاو�ض على ح ّل الدولتني يف ال�صراع الإ�سرائيلي-الفل�سطيني.
فالواليات املتحدة تواجه الكثري من العقبات يف وجه ت�سهيل �أي اتفاق من هذا القبيل ،من بينها انعدام
َوا�صل عمليات بناء امل�ستوطنات الإ�سرائيلية ،واخلالف
الثقة بني اجلانبني الإ�سرائيلي والفل�سطيني ،وت ُ
بني الفل�سطينيني الوطنيني العلمانيني وبني الإ�سالميني .ولذا ف�إن امل�ضي ُقدُم ًا يف نهج جديد يتط ّلب
ّ
فك ت�شابكات خمتلف امل�شاكل ،وكذلك النظر يف كيفية �إ�سهام �سيا�سات الواليات املتحدة ال�سابقة يف
تلك امل�شاكل ،وكيف ميكن للواليات املتحدة م�ساعدة الطرفني على تخلي�ص نف�سيهما من املحنة.
لقد ح ّدد الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما ب�شكل �صحيح االنق�سامات داخل املع�سكرين الفل�سطيني
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والإ�سرائيلي («البيئة ال�سيا�سية ،وطبيعة التحالفات �أو االنق�سامات داخل جمتمعاتهم») ك�سبب لف�شل
جهود ال�سالم الأوىل التي بذلتها �إدارته )1(.بيد �أن �أوباما مل يعرتف ب�أن الواليات املتحدة تتح ّمل ق�سط ًا
من امل�س�ؤولية عن هذه امل�شكلة .فعلى مدى ال�سنوات الع�شرين املا�ضية �أ�ساءت وا�شنطن الت�ص ّرف
حيال ال�سيا�سة املحلية الفل�سطينية ،فهي حاولت جتاهلها �أو التالعب بها ،وكانت النتائج كارثية على
ح ّد �سواء .يف مرحلة �سابقة� ،سعت الواليات املتحدة �إىل ا�ستبعاد منظمة التحرير الفل�سطينية؛ ويف
ال�سنوات الأخرية� ،سعت �إىل ا�ستبعاد حركة املقاومة الإ�سالمية (حما�س) .ويف حني تبدو املخاوف
من حما�س والإرهاب حقيقية ويجب �أن ُت� َؤخذ على حممل اجلد� ،إال �أن الوقت حان لالعرتاف ب�أنه
الميكن �إزالة احلركة من الوجود� ،أو �إلغاء �أهميتها ال�سيا�سية ،عن طريق ال�ضغط �أو التجويع.
واحلال �أن ال�شقاق بني فتح وحما�س لي�س �سوى �أحدث نتيجة مل�شكلة م�ستم ّرة منذ فرتة طويلة،
تتم ّثل يف ازدواجية املجتمع الدويل �إزاء ال�سماح للفل�سطينيني باختيار قادتهم .منذ ت�أ�سي�سها يف
العام  ،1964نا�ضلت منظمة التحرير الفل�سطينية للح�صول على اعرتاف دويل ،ويعود هذا جزئي ًا
�إىل ا�ستخدامها للإرهاب .ويف العام  ،1974ح�صلت املنظمة على اعرتاف من الدول العربية
بو�صفها «املمثل ال�شرعي والوحيد لل�شعب الفل�سطيني» .كما َق ِب َلت غالبية �أع�ضاء الأمم املتحدة الدولة
الفل�سطينية املُع َلنة من جانب واحد يف العام  ،1988لكن �إ�سرائيل والواليات املتحدة مل تقبال منظمة
التحرير الفل�سطينية باعتبارها القيادة ال�شرعية حتى العام  .1993وقد �أُجر َيت االنتخابات الرئا�سية
والربملانية الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة يف العام  ،1996يف �أعقاب اتفاقي �أو�سلو الأول
والثاين ،ما �أ�ضفى ال�شرعية االنتخابية على م�ؤ�س�سات ال�ضفة وغزة للمرة الأوىل.
خ�ص�ص املجتمع الدويل ،وال�سيما الواليات املتحدة و�أوروبا ،الأموال واجلهود لبناء
يف البدايةّ ،
م�ؤ�س�سات احلكم الذاتي الفل�سطينية .كانت هذه احلكومات الأجنبية تعتقد �أن هذه �ستكون م�ساعدة
ق�صرية الأمد  -التزيد عن خم�س �سنوات � -إىل �أن تكون املفاو�ضات قد ح ّلت امل�سائل املع ّلقة بني
�إ�سرائيل والفل�سطينيني .بيد �أن هذا التفكري ق�صري املدى يف �ش�أن بناء امل�ؤ�س�سات ،انطوى على بذور
دماره الذاتي .فقد ف�شل املجتمع الدويل ،بقيادة الواليات املتحدة ،يف �أخذ عملية بناء امل�ؤ�س�سات
الفل�سطينية على حممل اجل ّد يف ال�سنوات الأوىل احلا�سمة من الت�سعينيات ،وحاول يف وقت الحق
ا�ستخدامها ك�أداة للتح ّكم يف اختيار القيادة .وبعد �أكرث من خم�سة ع�شر عام ًا من التناوب على
ٍّ
التو�صل �إىل اتفاق �سالم – ف�إن خمتلف امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية
كل من الإهمال والتالعب – وعدم ّ
ُتو�شك على االنهيار �أو هي انهارت بالفعل.
ملاذا تبدو امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية هام ًة؟ �ألي�س من املمكن احلفاظ على م�ؤ�س�سات ال�سلطة الفل�سطينية
التو�صل �إىل اتفاق �سالم مع قيادة منظمة التحرير
من دون �إجراء انتخابات؟ �ألن يكون من الأ�سهل ّ
الفل�سطينية احلالية ،ومن ثم احل�صول على الدعم ال�شعبي من خالل ا�ستفتاء �أو �أداة مُما ِثلة؟ هذا
االعتقاد ب�أن ال�سالم قاب قو�سني �أو �أدنى ،و�أنه ميكن وينبغي جتميد احلياة ال�سيا�سة الفل�سطينية �إىل
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�أن يتحقق ال�سالم ،هو بال�ضبط ذلك النوع من التفكري ق�صري الأمد الذي �ش ّل القيادة الفل�سطينية،
و�أ ّدى �إىل ال�شقاق الكارثي مع حما�س.
ُتو ِّفر امل�ؤ�س�سات التي يتم اختيارها من خالل املناف�سة ال�سيا�سية احل ّرة و�سيلة �سلمية للتو�سط يف
وللتو�صل �إىل قرارات حتظى بال�شرعية بني املواطنني .ويف معظم احلاالت ،الميكن �أن
اخلالفات
ّ
للتو�صل �إىل ،ت�سوية �سيا�سية �أ�سا�سية ت�شمل القوى
ُتبنى امل�ؤ�س�سات ال�شرعية يف ظل غياب� ،أو متهيد ًا ّ
ال�سيا�سية الرئي�سة يف البالد )2(.وقد �أو�ضح القادة الفل�سطينيونَ ،مبن فيهم عبا�س و�سلفه يا�سر
عرفات� ،أنهم لن ُيو ِّقعوا على اتفاق �سالم مالمَ يتمتّع بدعم �شعبي وا�ضح يف جميع �أنحاء الأرا�ضي
الفل�سطينية .وينبغي �أن يكون وا�ضح ًا الآن �أن �أي اتفاق من هذا القبيل لي�س و�شيك ًا ،و�أن على الواليات
املتحدة �أن ُتف ِّكر يف هذه الق�ضايا ب�شكل اليقت�صر على الناحية الإ�سرتاتيجية.
يمُ ِكن �أن يعزى االتجّ اه �إىل �إهمال بناء امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية على املدى الطويل� ،إىل ح ّد ما� ،إىل
ميل �صانعي ال�سيا�سات والدبلوما�سيني �إىل الرتكيز على الأزمات العاجلة .كذلك ،ف�إن ثمة خماوف
لدى بع�ض امل�س�ؤولني الأمريكيني من �أن الناخبني الفل�سطينيني �سيختارون قادة غري م�ستع ّدين للتفاو�ض
مع �إ�سرائيل (�أو الذين تبدو �إ�سرائيل غري م�ستع ّدة للتفاو�ض معهم) ،كما حدث يف انتخابات العام
 2006الربملانية .فقد خلق انت�صار حما�س م�شكلة خطرية بالن�سبة �إىل �سيا�سة الواليات املتحدة التي
الت�ستطيع �إعطاء الأموال العامة �إىل منظمة ُت ْعتَرب �إرهابية مبوجب القانون الأمريكي .بيد �أن ر ّدة فعل
للتو�صل �إىل
الواليات املتحدة ح ّولت هذا الو�ضع ال�سيئ �إىل و�ضع كارثي .ففي �سياق �سعيها الد�ؤوب ّ
ح ّل تفاو�ضي لل�صراع ،و�إيجاد �شريك فل�سطيني ُمتعا ِون ،رف�ضت الواليات املتحدة الإطاللة بواقعية
على ال�سيا�سة الفل�سطينية ،و�أحبطت  -عن غري ق�صد حين ًا ،وعن عمد حين ًا �آخر  -ظهور م�ؤ�س�سات
فل�سطينية قادرة على ت�سوية اخلالفات �سلمي ًا.

جتاهل احلاجة �إىل بناء م�ؤ�س�سات� :إرث الت�سعينيات
على الرغم من �أن تعامل �إدارة الرئي�س جورج بو�ش مع االنتخابات الربملانية يف العام  2006تع ّر�ض
�إىل انتقادات وا�سعة� ،إال �أن ف�شل وا�شنطن يف تقدير م�ضاعفات ال�سيا�سات الفل�سطينية يعود �إىل
التو�صل �إىل اتفاق �أو�سلو الأول ،وحتى العام
ماهو �أبعد من ذلك بكثري .فمنذ العام  ،1993عندما ّمت ّ
 2000عندما انهارت مفاو�ضات ال�سالم بعد بدء االنتفا�ضة الفل�سطينية الثانية ،جتاهلت الواليات
املتحدة يف الغالب كيف �أن �سلوك عرفات �أ�ض ّر بامل�ؤ�س�سات الفل�سطينية الوليدة� ،إذ �أ�ضعف املجل�س
الت�شريعي الفل�سطيني ،و�أن�ش�أ �أجهزة �أمنية ُمتعدِّ دة ،و�سمح بتف�شي الف�ساد وانتهاكات حقوق الإن�سان.
هد َرت فر�ص البدء يف بناء امل�ؤ�س�سات من �أجل �إقامة دولة فل�سطينية م�ستقبلية � -أو «كيان
لقد �أُ ِ
فل�سطيني» ح�سب لغة الدبلوما�سية الأمريكية  -يف الت�سعينيات.
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ا�ستند نهج الواليات املتحدة �إىل ال�سماح لعرفات ب�أن يفعل ماي�شاء داخل ال�سلطة الفل�سطينية املُ َ
ن�ش�أة
حديث ًا ،طاملا �أنه يتعاون مع الواليات املتحدة و�إ�سرائيل على منع الإرهاب وموا�صلة املفاو�ضات .وقد
�أثار دبلوما�سيون يف املنطقة (�أي يف ال�شرق الأو�سط) مع م�س�ؤولني يف وا�شنطن املخاوف من �أن
ال�سماح لعرفات ب�إ�ضعاف ال�سلطات الت�شريعية والق�ضائية لل�سلطة الفل�سطينية� ،ستكون له عواقب
خطرية .لكن امل�س�ؤولني يف وا�شنطن كانوا «غري قادرين على التمييز بني النغمات املختلفة» ،وفق ًا
لتعبري دبلوما�سي �أمريكي �سابق ،كما كانوا من�شغلني مبعاجلة �سل�سلة من الأزمات الأمنية ق�صرية
املدى ،لئال تتخ ّلى �إ�سرائيل عن عملية التفاو�ض )3(.وقد اعرتف مفاو�ض �أمريكي �سابق قائ ًال« :لقد
()4
قاي�ضنا ا�ستقرار عملية ال�سالم باملخاوف يف �ش�أن احلكم والف�ساد».
تو�ضح واقعتان حدثتا يف منت�صف الت�سعينيات كيف �أن الواليات املتحدة �ساعدت يف �إ�ضعاف
م�ؤ�س�سات ال�سلطة الفل�سطينية اجلديدة .يف الواقعة الأوىل ،ح ّثت الواليات املتحدة على �إن�شاء حماكم
�أمن الدولة من �ش�أنها جتاوز النظام الق�ضائي الفل�سطيني املُ َ
ن�ش�أ حديث ًا من �أجل فر�ض عقوبات �سريعة
على �أولئك املُ�ش َت َبه يف �أنهم خططوا �أو نفذوا هجمات �إرهابية .كانت حمكمة �أمن الدولة العليا ،التي
ن�ش َئت مبوجب مر�سوم �صادر يف �أوائل العام  ،1995يف م�أمن من املطالبة بتقدمي تربيرات قانونية،
�أُ ِ
و�أجرت حماكمات ُمقت ََ�ضبة ،غالب ًا يف وقت مت�أخر من الليل ،ويف غ�ضون �ساعات من القب�ض على
امل�شتبه فيه .ويف �آذار/مار�س � ،1995أ�شاد نائب الرئي�س �آل غور باملحكمة بو�صفها «خطوة هامة �إىل
الأمام يف امل�ساعدة على بناء الثقة يف عملية ال�سالم ،ويف اجلهد الذي تبذله ال�سلطات من جميع
()5
الأطراف لل�سيطرة على العنف ووقف الإرهاب ودحر �أعداء عملية ال�سالم».
�أُن�شئت املحكمة لإظهار ا�ستجابة ال�سلطة الفل�سطينية ملخاوف �إ�سرائيل الأمنية ،لكن كان ثمة ما
اليق ّل عن �سببني �آخرين جعال عرفات يتّخذ تلك اخلطوة� .أو ًال ،من �ش�أن املحكمة �أن ت�سمح لل�سلطة
الفل�سطينية بتج ّنب االحتمال ال�صعب من الناحية ال�سيا�سية بوجوب ت�سليم �إ�سرائيل فل�سطيني ًا ُي�ش َت َبه
يف ارتكابه جرائم �ض ّد اجلنود �أو امل�ستوطنني الإ�سرائيليني .فيمكن لإ�سرائيل املُطا َلبة مبثل هذا
الت�سليم ،طبق ًا لأحكام اتفاق غزة�-أريحا املُ َو َّقع يف �أيار/مايو  .1994ثاني ًا ،و ّفرت املحكمة لعرفات
و�سيل ًة للتعامل مع احلاالت احل�سا�سة من الناحية ال�سيا�سية  -العالقة لها بالإرهاب يف كثري من
احلاالت  -ب�سرعة وبال رحمةُ ،م ِّ
عطل ًة �ضمانات �إجرائية يف النظام الق�ضائي الفل�سطيني الوليد .وقد
و ّثقت منظمة العفو الدولية ومنظمة «هيومان رايت�س ووت�ش» بغزارة انتهاكات حقوق الإن�سان التي
ارتكبتها املحكمة ،وعزتا �إن�شاءها (على ح ّد قول هيومان رايت�س ووت�ش) �إىل «ال�ضغوط الهائلة التي
مار�ستها �إ�سرائيل والواليات املتحدة على الرئي�س عرفات ملنع ومعاقبة العنف املناه�ض لإ�سرائيل من
()6
جانب اجلماعات امل�سلحة».
كانت حمكمة الأمن الفل�سطينية «جريئ ًة ووقح ًة»  -حتى وفق ًا ملعايري املحاكم الع�سكرية والأمنية
يف البلدان العربية الأخرى  -وفق ًا خلبري ال�ش�ؤون القانونية العربية ناثان براون .فمثل هذه املحاكم
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«تلتزم عموم ًا ب�ضمانات �أكرث وت�ستغرق �أكرث من ب�ضع �ساعات لإنهاء عملها» )7(.وهكذا ،مت تخريب
الفر�صة لبناء م�ؤ�س�سة ذات �صدقية ،وتكري�س �سيادة القانون  -وهو هدف طويل املدى  -ب�سبب احلاجة
على املدى الق�صري �إىل التعامل ب�سرعة مع التهديدات الإرهابية لعملية ال�سالم .وبالرتكيز على املدى
�شجعت الواليات املتحدة عرفات على �سلوك طريق ال�سلطوية الذي �سلكه الزعماء العرب
الق�صريّ ،
الآخرون.
الواقعة الثانية ،والتي كانت لها ت�ش ّعبات �أكرب ،مت ّثلت يف ف�شل الواليات املتحدة يف الوقوف �إىل
جانب املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني املُنت ََخب .فقد دعا اتفاق �أو�سلو الثاين ،الذي ُو ِّقع يف �أيلول/
�سبتمرب � ،1995إىل �إجراء انتخابات لإن�شاء املجل�س «كي يتم ّكن ال�شعب الفل�سطيني يف ال�ضفة الغربية
ون�ص على �أنه ينبغي
والقد�س وقطاع غزة من انتخاب مُم ِّثلني مو�ضع حما�سبة وب�شكل دميقراطي» ّ
�أن ُيف َهم �أن االنتخابات «تو ّفر الأ�س�س الدميقراطية لإقامة امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية» )8(.كما ُيفترَ َ�ض
�أن تكون للمجل�س �سلطات ت�شريعية وبع�ض ال�سلطات التنفيذية ،مبعنى �أنه �سي�ش ّكل «�سلط ًة تنفيذي ًة»
(�أي حكومة) من بني �أع�ضائه ،ويمُ ِكن للرئي�س املُنت ََخب ب�شكل منف�صل �أن ي�ضيف �أع�ضاء �إليها.
وعلى الرغم من �أن ال�سلطة الفل�سطينية مل تكن دول ًة ذات �سيادة  -يف ذلك الوقت مل ت�ؤ ّيد الواليات
املتحدة علن ًا �إن�شاء مثل هذه الدولة  -ف�إن االتفاق اعرتف �ضمني ًا مببد�أ لوك* الذي يقول...« :القانون
الإيجابي الأول والأ�سا�سي للدول الدميقراطية كافة التي يحكمها ال�شعب يتم ّثل يف ت�أ�سي�س ال�سلطة
()9
الت�شريعية»....
لقد �أ�ضعف عرفات املجل�س الت�شريعي منذ البداية ،فرف�ض التوقيع على ت�شريعات هامة ،و�أ�ص ّر
مو�سعة للقيادة ،ماجعل عملية الف�صل بني ال�سلطات غري وا�ضحة .وعلى ح ّد قول
على عقد اجتماعات َّ
النائب زياد �أبو عمرو�« :إذا كان املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني يمُ ِّثل جت�سيد ًا لإ�ضفاء الطابع امل�ؤ�س�سي،
()10
ف�إن �أ�سلوب عرفات يف القيادة هو نقي�ض هذه امل�أ�س�سة ومفاهيم الف�صل بني ال�سلطة وتقا�سمها».
كان هذا هو واقع احلال ،على الرغم من �أن املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني كان يف ذلك الوقت مليئ ًا
بالوطنيني العلمانيني الذين يدعمون �أهداف عرفات العامة ،وذلك لأن حركة املقاومة الإ�سالمية
(حما�س) كانت قد قاطعت انتخابات العام  1996لإظهار معار�ضتها التفاقات �أو�سلو.
وحتى ماقبل انتخاب املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني الأول يف  20كانون الثاين/يناير ( 1996تزامن
مع انتخاب عرفات رئي�س ًا لل�سلطة الفل�سطينية) ،كان اخلرباء القانونيون الفل�سطينيون يعكفون على
و�ضع قانون �أ�سا�سي من �ش�أنه �أن يكون مبثابة �إطار قانوين لفرتة ُم�ؤَ َّقتة ،و ُي َعق ِلن خليط القوانني
ال�سائدة يف الأرا�ضي الفل�سطينية .وكان االتفاق االنتقايل يف �ش�أن ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،الذي
التو�صل �إليه يف �أيلول�/سبتمرب  ،1995والذي ُيع َرف �أي�ض ًا با�سم اتفاق �أو�سلو الثاين ،قد ك ّلف على
مت ّ
ُعتَب �أب الليربالية وواحد من �أه ّم مف ّكري ع�صر
*(جون لوك ( )1704-1632في�سل�سوف وفيزيائي �إنكليزي ي رَ
التنوير – املرتجِ م).





ح ّل الدولتني ي�ستوجب وجود حياة �سيا�سية فل�سطينية

وجه التحديد «املجل�س الفل�سطيني» الذي كان من املُق َّرر �أن ُينت ََخب ،م�ستندين �إىل القانون الأ�سا�سي.
وبالفعل� ،شرع نواب املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني على الفور بهذا اجلهد ،باالعتماد على م�شروع
القانون الأ�سا�سي املو�ضوع قيد التداول ،وعلى امل�شورة القانونية الإ�ضافية من اخلرباء الفل�سطينيني
والأجانب .لكن عرفات اتّخذ املوقف القائل ب�أن منظمة التحرير الفل�سطينية ،ولي�س املجل�س الت�شريعي،
ينبغي �أن ي�ضع م�سودة القانون بحيث ميكن �أن تنطبق على الفل�سطينيني يف كل مكان ،لكن الوقت كان
قد فات بالفعل :فقد ناق�ش املجل�س الت�شريعي القانون و�أق ّره يف العام  ،1997و�أحاله �إىل عرفات،
الذي كان رئي�س ًا �آنذاك ،للتوقيع عليه.
وقد جل�أ عرفات ،بعد ف�شله يف التغ ّلب على املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني عرب املناورات ال�سيا�سية
والإجرائية� ،إىل �أ�سلوب بريوقراطي كال�سيكي هو املُ َ
ماطلة .فهو رف�ض التوقيع على القانون �أو حتى
مناق�شته .ولذا ،طلبت رئا�سة املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني من رئي�س اللجنة القانونية زياد �أبو زياد،
والأمني العام للمجل�س روحي فتوح ونائب �آخر ،االجتماع بعرفات و�شرح �أهمية التوقيع على القانون.
لكن الأمور مل تكن على مايرام.
قال �أبو زياد« :حت ّدث عرفات حول املو�ضوع ملدة �ساعتني ،وهو يروي ق�ص�ص ًا ،وما �إىل ذلك».
و�أ�ضاف« :و�أخري ًا �س�ألته ب�شكل مبا�شر :هل تريد قانون ًا �أ�سا�سي ًا �أم ال؟» لكنه رف�ض الإجابة .فقال يل
روحي� :إنه اليريده! دعنا نذهب».
وقال �أبو زياد« :كان عرفات مييل �إىل ّ
ال�شك يف كل امل�ؤ�س�سات والقوانني .مل يكن يثق يف �أي �شخ�ص،
()11
و�أراد �أن يبقي ال�سلطة كلها يف يديه».
مار�ست الواليات املتحدة و�أوروبا نفوذ ًا هائ ًال على عرفات يف ذلك الوقت ،لكن ذلك مل يكن ذا
فائدة حقيقية ،حيث كان املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني يبذل ق�صارى جهده لإقناعه بت�أييد هذا
القانون الأ�سا�سي الليربايل �إىل ح ّد كبري .ومعروف �أن كل متويل ال�سلطة الفل�سطينية تقريب ًا ي�أتي من
امل�ساعدات اخلارجية (حواىل  100مليون دوالر �سنوي ًا من الواليات املتحدة و 125مليون دوالر من
اجلهات املانحة الأوروبية ،وفق ًا ملا تقوله وزارة التخطيط التابعة لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية())12؛
كما ي�أتي من عائدات ال�ضرائب التي جتمعها �إ�سرائيل و ُت�س ِّلمها �إىل عرفات �شخ�صي ًا .من جهتها،
مل تعرت�ض الواليات املتحدة على القانون الأ�سا�سي  -يف الواقع هي م ّولت اخلرباء الذين �ساهموا
يف �صياغته  -لكنها مل تعترب اعتماده �أولوي ًة ق�صوى مبا يكفي لإثارة امل�س�ألة ب�شكل جاد مع عرفات.
هامني :ا�ستمرار املفاو�ضات وتبديد املخاوف الأمنية
كانت الر�سالة التي تل ّقاها تقول �أن ثمة �أمرين َ
الإ�سرائيلية.
ُو ِ�ضع القانون الأ�سا�سي يف بريد عرفات الوارد حتى العام  ،2002بعد انهيار املفاو�ضات ،واندالع
االنتفا�ضة الفل�سطينية الثانية ،وازداد ا�ستياء االحتاد الأوروبي من �أ�ساليب عرفات ال�سلطوية،
و�أ�صبحت والواليات املتحدة ُمهت ّم ًة فج�أ ًة ب�إ�صالح ال�سلطة الفل�سطينية وبناء امل�ؤ�س�سات من �أجل
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ري من
االلتفاف على الرئي�س الفل�سطيني املثري للجدل .لكن بحلول ذلك الوقت ،كان قد �أُ ِ
حلق قد ٌر كب ٌ
ال�ضرر باملجل�س الت�شريعي كم�ؤ�س�سة ،وبال�سلطة الفل�سطينية ككيان فاعل .وحال عدم وجود قانون
�أ�سا�سي ،على مدى تلك ال�سنوات اخلم�س احلا�سمة ،من دون تطوير عالقات �سليمة بني ال�سلطات
التنفيذية والت�شريعية والق�ضائية يف ال�سلطة الفل�سطينية؛ فوفق ًا حلنان ع�شراوي ،النائب يف املجل�س
الت�شريعي الفل�سطيني« :خالل الت�سعينيات مل يكن ثمة ف�صل بني ال�سلطات؛ تعامل عرفات مع املجل�س
الت�شريعي الفل�سطيني وال�سلطة الفل�سطينية كما لو كانا كيان ًا واحد ًا» )13(.والحظ ع�ضو املجل�س
الت�شريعي الفل�سطيني النائب زياد �أبو عمرو �أن االزدراء الذي تعامل به عرفات مع املجل�س الت�شريعي،
يهتم بالدميقراطية �أبد ًا ،و�أنه وافق على
�أ ّدى �إىل تهمي�شه .كان يف و�سع اجلميع �أن يروا �أن عرفات مل ّ
�إجراء انتخابات وت�شكيل املجل�س الت�شريعي ،كي ي�صبح بالإمكان تنفيذ اجلوانب الأخرى من اتفاق
�أو�سلو الثاين� :إعادة انت�شار اجلي�ش الإ�سرائيلي من املزيد من مناطق ال�ضفة الغربية وتو�سيع نطاق
والية ال�سلطة الفل�سطينية )14(.وهكذا �أثبتت واقعة القانون الأ�سا�سي للجميع ت�صميم عرفات على
�إدارة الأمور على �أ�سا�س �شخ�صاين خا�ص ،و�سمح ر�ضا املانحني الدوليني با�ستمرار ذلك ،وهو النهج
الذي �سريف�ضونه بعد ب�ضع �سنوات.

التالعب بال�سيا�سات الفل�سطينية2008-2000 :
ت�س ّلمت �إدارة الرئي�س جورج بو�ش احلكم يف كانون الثاين/يناير  ،2001وكان لديها مفهوم خمتلف
جذري ًا حيال امل�شاكل التي تعاين منها منطقة ال�شرق الأو�سط .وحتى قبل هجمات �أيلول�/سبتمرب
 2001الإرهابية التي ح ّفزت مبد�أ بو�ش اخلا�ص باحلرب اال�ستباقية ون�شر الدميقراطية� ،أو�ضح
م�س�ؤولون كبار �أنهم الي�شاطرون �أ�سالفهم ال�شعور ب�أن ال�صراع العربي-الإ�سرائيلي حموري ،وب�أن
الدبلوما�سية الأمريكية م�س�ألة بالغة الأهمية .بد ًال من ذلك ،ر�أوا �أن املنطقة ُمط َّوقة مبثريي ال�شغب
(خ�صو�ص ًا العراق و�إيران و�سورية) ،واعتقدوا �أن من احلماقة مبكان حماولة �إخماد ال�صراعات
ي�صب مثل ه�ؤالء الالعبني الزيت على النار .كان املثال الكال�سيكي لهذا ّ
التدخل
الإقليمية ،يف حني ّ
الإقليمي تقرير يقول �أن الرئي�س العراقي �صدام ح�سني دفع مبلغ  25,000دوالر �أمريكي لعائلة كل
()15
انتحاري فل�سطيني.
عالوة على ذلك ،اعتقد م�س�ؤولو �إدارة بو�ش �أنه ال القادة الفل�سطينيون وال الإ�سرائيليون اتّخذوا
القرارات ال�صعبة ال�ضرورية لتحقيق ال�سالم ،كما يدل على ذلك ف�شل قمة كامب ديفيد الثانية يف
�صيف العام  .2000فاندالع �أعمال العنف يف خريف ذلك العام  -وتنامي ال�شكوك يف �أن عرفات
�شجع الهجمات �سر ًا على الرغم من تع ّهده قبل عقد من الزمان بالتخلي عن الإرهاب  -زاد من
كان ُي ِّ
قناعة �إدارة بو�ش ب�أن ثمة حاجة �إىل اتّباع نهج جديد متام ًا .ثم جاءت هجمات �أيلول�/سبتمرب 2001
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الإرهابية لتدفع باحل�سا�سيات �إىل �أق�صى احلدود .وبرزت الق�شة التي ق�صمت ظهر البعري يف كانون
الثاين/يناير  ،2002حني ا�ستولت �إ�سرائيل على «كارين �أي»  ،Karine Aال�سفينة التي كانت محُ ّمل ًة
ب�أ�سلحة قيل �إن �إيران ز ّودت ال�سلطة الفل�سطينية بها ال�ستخدامها يف االنتفا�ضة.
وحني �أ�صبح بو�ش وم�س�ؤولون �أمريكيون �آخرون على قناعة ب�أن عرفات مل َي ُعد �شريك ًا ُيع َت ّد به
لل�سالم ،بد�أوا ي�أ�سفون لكون الواليات املتحدة مل تفعل �شيئ ًا ُيذ َكر للم�ساعدة يف تطوير فروع غري
تنفيذية لل�سلطة الفل�سطينية يمُ ِكنها احل ّد من �سلطته كرئي�س .عندئذ ح ّولوا اهتمامهم �إىل املجل�س
الت�شريعي الفل�سطيني وجمل�س الوزراء الذي ينبغي �أن يت�أ ّلف �أ�سا�س ًا من نواب املجل�س الت�شريعي وفق ًا
التفاق �أو�سلو الثاين .ويف الوقت نف�سه ،عرقلوا �إجراء االنتخابات الرئا�سية �أو الربملانية التي فات
موعد ا�ستحقاقها ،خوف ًا من �أن ي�ؤ ّدي تفوي�ض انتخابي جديد �إىل تعزيز �سلطة عرفات ،حيث مل يكن
من ال�صعب تربير ت�أجيل االنتخابات يف �ضوء االنتفا�ضة امل�ستم ّرة.
رئي�سني يف �سيا�سة الواليات
يف حزيران/يونيو � ،2002ألقى بو�ش خطاب ًا �أعلن فيه عن تطوي َرين َ
املتحدة يف �ش�أن ق�ضية فل�سطني .فقد �أعلن� ،أو ًال ،ت�أييده ال�صريح لإقامة دولة فل�سطينية ُم�ستق ّلة،
وو�ضع جانب ًا الرف�ض اخلجول التّخاذ موقف يف �ش�أن هذه امل�س�ألة ،والذي �ساد منذ العام .1967
و�أو�ضح ،ثاني ًا� ،أن الواليات املتحدة لن تتعامل مع عرفات ،ودعا الناخبني الفل�سطينيني �إىل «انتخاب
قادة جدد مل يتع ّر�ضوا �إىل �شبهة الإرهاب» ،و«بناء دميقراطية فاعلة ،تقوم على الت�سامح واحلرية».
و�ش ّدد على احلاجة �إىل �إ�صالح امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية من �أجل تعزيز الدميقراطية ومكافحة الف�ساد
()16
والإرهاب.
اعرتف خطاب بو�ش على نحو متناق�ض بحقيقة واحدة مفادها �أنه اليمُ ِكن ح ّل الق�ضية الفل�سطينية
�إال من خالل �إقامة دولة ،ورف�ض حقيقة �أخرى .فمن خالل رف�ضه للتعامل مع زعيم الفل�سطينيني
املُنت ََخب ،مهما كان بغي�ض ًا� ،أعاد بو�ش املوقف الأمريكي �إىل ماكان عليه قبل �أن تبد�أ االت�صاالت بني
الواليات املتحدة وبني منظمة التحرير الفل�سطينية يف العام  .1988كان عرفات قد انت ُِخب رئي�س ًا
يف العام  ،1996وعلى الرغم من �أن االنتفا�ضة � ّأجلت �إجراء انتخابات جديدة ،بقي عرفات يحظى
ب�شعبية كافية لإعادة انتخابه �إذا ماجرت عملية ت�صويت على ذلك .لكن خالف ًا ملا حدث يف ال�سبعينيات
والثمانينات ،عندما ح ّد رف�ض الواليات املتحدة �إجراء حمادثات مع منظمة التحرير الفل�سطينية من
قدرتها على التعامل مع الفل�سطينيني ،فقد �أجرت وا�شنطن بحلول العام  2002ات�صاالت ُمك َّثف ًة مع
فل�سطينيي ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،وكانت قادر ًة على الت�أثري على ال�سيا�سة الداخلية عن طريق
الدبلوما�سية وبرامج امل�ساعدة.
�أطلق م�س�ؤولون �أمريكيون حماوالت عدة لتغيري ميزان القوى بني الرئا�سة الفل�سطينية وغريها
من امل�ؤ�س�سات يف الفرتة من منت�صف العام  2002حتى وفاة عرفات يف ت�شرين الثاين/نوفمرب
 .2004فقد بذلوا� ،أو ًال ،جهود ًا ُمك َّثف ًة لزيادة ال�شفافية وامل�ساءلة املالية (بالتعاون مع وزير املالية
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�سالم فيا�ض الذي ُعينِّ يف حزيران/يونيو  ،)2002و�إ�صالح الأجهزة الأمنية وتدريبها .و�ضغطوا،
ثاني ًا ،على املُ�ش ِّرعني لإعادة النظر يف القانون الأ�سا�سي بهدف حتويل ال�سلطة بعيد ًا عن الرئا�سة.
�شرفة على هذا ّ
التدخل الدويل كانت «فريق العمل الدويل اخلا�ص بالإ�صالح الفل�سطيني»،
الهيئة املُ ِ
الذي ت�ش ّكل يف متوز/يوليو  2002من مم ّثلني عن اللجنة الرباعية (الواليات املتحدة والأمم املتحدة
واالحتاد الأوروبي ورو�سيا) وغريها من اجلهات املانحة والهيئات املالية الدولية.
ويف ظ ّل مراقبة و�ضغط دول َّيني ُمك َّث َفني� ،أق ّر املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني جمموع ًة من التعديالت
على القانون الأ�سا�سي يف � 18آذار/مار�س  ،2003و�أن�ش�أ من�صب رئي�س الوزراء ،وح ّدد بقدر كبري
من التف�صيل �سلطات و�صالحيات رئي�س الوزراء وحكومته .خدم حممود عبا�س من�صب �أول رئي�س
وزراء فل�سطيني ،من �آذار/مار�س حتى ا�ستقالته يف ت�شرين الأول�/أكتوبر ُ ،2003م�شري ًا اىل عدم
ج ّدية �إ�سرائيل والواليات املتحدة يف متابعة جهود ال�سالم ،ف�ض ًال عن �صعوبة العمل يف ظل زعامة
عرفات.
و�إذا ما التفتنا �إىل جهود الإ�صالح املتع ّلقة باملجل�س الت�شريعي الفل�سطيني وجمل�س الوزراء �آنذاك،
ف�إن امل�س�ؤولني والن ّواب الفل�سطينيني يتّفقون على �أن بع�ض الإ�صالحات كانت ت�ستحقّ واليمُ ِكن جت ّنبها
(الإ�صالح املايل ب�شكل خا�ص ،وبع�ض جوانب الإ�صالح الأمني على الأقل) .ومع ذلك ،مل تكن هذه
التغيريات املتع ّلقة باملجل�س الت�شريعي الفل�سطيني وجمل�س الوزراء ُمال ِئم ًة ،وكانت لها عواقب �سلبية
غري ُمت َو َّقعة .فقد قال م�س�ؤول �سابق يف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية « ،USAIDلقد �أوقفنا
التنمية ال�سيا�سية الفل�سطينية ،لأننا ثنينا عرفات عن �إجراء انتخابات يف العامني 2003-2002
«م َّكن»،
حلرمانه من تفوي�ض انتخابي جديد» .و�أ�ضاف« :ق ّررنا بد ًال من ذلك �أننا ن�ؤمن برئي�س وزراء مُ َ
وفر�ضنا تعدي ًال على القانون الأ�سا�سي تبع ًا لذلك» )17(.و ُقدِّ ر للواليات املتحدة �أن تندم على هذا
القرار بعد ب�ضع �سنوات ،عندما ا�ضطر عبا�س ،الذي انت ُِخب يف العام  2005خلالفة عرفات (الذي
تويف يف ت�شرين الثاين/نوفمرب  )2004كرئي�س� ،إىل ت�سمية �إ�سماعيل هنية رئي�س ًا للوزراء بعد فوز
حما�س يف االنتخابات الت�شريعية يف كانون الثاين/يناير .2006
ووفق ًا لع�شراوي ،كان ثمة م�شكلة �أخرى مع النهج ّ
التدخلي والذرائعي للمجتمع الدويل ،مت ّثلت يف �أنه
نحى جانب ًا جهود الإ�صالحيني الفل�سطينيني و�ش ّوهها .وكانت ع�شراوي ونواب �آخرون ،ال�سيما عزمي
ّ
ال�شعيبي ،قادوا اجلهود الداخلية للمجل�س الت�شريعي الفل�سطيني للإ�صالح على مدى �سنوات ،و�ش ّكلوا
«اللجنة الوطنية للإ�صالح» ،ف�ض ًال عن بع�ض املنظمات مبا يف ذلك «مفتاح» (املبادرة الفل�سطينية
للحوار العاملي والدميقراطية) و«�أمان» (�شفافية فل�سطني) يف العام  .1999ثم �ألقى بو�ش خطاب ًا
يف العام « ،2002وفج�أ ًة اندفعت الواليات املتحدة وا�ست�أجرت ع�شرات امل�ست�شارين الفل�سطينيني،
و�أرادت �أن تنفق مبلغ  17مليون دوالر على �إ�صالح املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني» ،كما قالت ع�شراوي.
بد�أ الفل�سطينيون يرون ،على نحو مفهوم� ،أن مثل هذه الإ�صالحات مفرو�ضة من اخلارج ،و«وجد
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خ�صومنا الداخليون يف ذلك طريقة جميلة لإ�ضعافنا» )18(،وفق ًا لع�شراوي.
بيد �أن جهود الواليات املتحدة للتح ّكم بال�سيا�سة الفل�سطينية بني العامني  2002و 2004كانت
�ضعيف ًة ،باملقارنة مع اجلهود التي بذلتها بعد االنتخابات الت�شريعية يف العام � .2006أُريق حرب كثري
�شجع عبا�س على الوفاء بتع ّه ٍد قطعه يف العام  2005لإجراء
حول ما �إذا كان ينبغي على بو�ش �أن ُي ِّ
انتخابات ت�شريعية يف �أقرب وقت ممكن .املراقبون �أي�ض ًا �أعربوا عن �أ�سفهم لأن الواليات املتحدة
مل ت�ص ّر على �أن يطالب عبا�س حركة حما�س بتلبية �شروط مع ّينة من �أجل امل�شاركة ،مثل قبول حق
�إ�سرائيل يف الوجود ،والتع ّهد بقبول االتفاقات املُو َّقعة مع �إ�سرائيل ،ونبذ ا�ستخدام الإرهاب.
لكن ال�سيا�سة الداخلية الفل�سطينية يف ذلك الوقت جعلت من ال�صعب فر�ض �شروط من هذا
القبيل .فقد ق ّررت حما�س ،بحلول العام � ،2005أنها �ستخدم م�صاحلها على نحو �أف�ضل من خالل
امل�شاركة يف االنتخابات بدل مقاطعتها ،كما فعلت يف العام  .1996ويف �آذار/مار�س  ،2005و ّقعت 13
من الف�صائل الفل�سطينية «�إعالن القاهرة» للإ�شارة �إىل و�ضع ح ّد لالنتفا�ضة الثانية ،مُم ِّهد ًة الطريق
�أمام امل�شاركة ال�سيا�سية ،وواعدة ب�إ�صالحات انتخابية و�إمكانية �إدماج حما�س يف منظمة التحرير
الفل�سطينية )19(.ولأن املجل�س الت�شريعي مل ي�صدر قانون ًا للأحزاب ال�سيا�سية ،مل يكن ثمة �أ�سا�س
قانوين ملنع قائمة حما�س «التغيري والإ�صالح» من امل�شاركة .وباخت�صار ،ف�إن عبا�س وعد ب�أنه �سيجري
انتخابات ت�شريعية ،و�أرادت حما�س �أن ت�شارك ،وكان الإجماع الفل�سطيني الوا�ضح هو �أن االنتخابات
لن تكون م�شروع ًة �إال �إذا �أدرجت حما�س.
بالإ�ضافة �إىل م�ساعدة الفل�سطينيني على تطوير جلنة انتخابية ونظام انتخابي م� َّؤهلني ،حاولت
الواليات املتحدة �أي�ض ًا الت�أثري على نتيجة االنتخابات ،من خالل تقدمي �شكل �أكرث غرابة من امل�ساعدة.
ففي الأ�شهر القليلة التي �سبقت االنتخابات ،و ّفرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية  USAIDنحو
مليوين دوالر لعبا�س وال�سلطة الفل�سطينية ،من �أجل م�شاريع ق�صرية الأجل تهدف �إىل تعزيز فر�ص
حركة فتح التي تدهورت حظوظها ال�سيا�سية ب�سبب انت�شار مفاهيم عن ف�ساد وا�سع وعدم كفاءة
ال�سلطة الفل�سطينية )20(.كان مبلغ املليوين دوالر جم ّرد ن�سبة �ضئيلة من امل�ساعدات الأمريكية لل�سلطة
الفل�سطينية ،لكنه كان �أكرث مما كان ميكن على �أحزاب مثل حما�س �أن تنفق على االنتخابات.
ومع ذلك ،مل ُيكتَب النجاح لهذا اجلهد :فقد فازت قائمة حما�س «التغيري والإ�صالح» بـ 74من
مقاعد املجل�س الت�شريعي الـ ،132ماو�ضع الواليات املتحدة يف م�أزق م�ؤلمِ  .فالفل�سطينيون يف ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة كانوا خا�ضوا انتخابات حر ًة ونزيه ًة ،وا�ستخدموا �أ�صواتهم ملعاقبة حركة فتح،
احلزب احلاكم الذي ف�شل يف املفاو�ضات ويف احلكم .من الناحية النظرية ،كانت النتيجة تتنا�سب
متام ًا مع دعوة الرئي�س بو�ش يف العام � 2002إىل �إر�ساء الدميقراطية وامل�ساءلة يف فل�سطني ،ف�ض ًال
عن �أجندة احلرية التي �أ�صبحت بحلول العام  2005املبد�أ الذي ّ
ينظم �سيا�سته اخلارجية .لكن
وفق ًا للقانون الأمريكي ،كانت حما�س منظم ًة �إرهابي ًة ،وجعل عدا�ؤها امل�ستم ّر جتاه �إ�سرائيل م ْنحها
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م�ساعدات �أمريكية �أمر ًا م�ستحي ًال من الناحية القانونية وال�سيا�سية .مل ُت ِبد حما�س � ّأي اهتمام يف
تغيري مواقفها �إىل الدرجة الالزمة لتحقيق انفراج يف العالقات كما حدث يف ال�سابق بني الواليات
املتحدة ومنظمة التحرير الفل�سطينية يف العام .1988
ويف بيان �صدر يف  30كانون الثاين/يناير  ،2006و�ضعت اللجنة الرباعية لل�شرق الأو�سط ثالثة
مبادئ ينبغي �أن ّ
تنظم رغبة املانحني يف تقدمي امل�ساعدات �إىل احلكومة الفل�سطينية اجلديدة« :نبذ
()21
العنف واالعرتاف ب�إ�سرائيل وقبول االتفاقات وااللتزامات ال�سابقة ،مبا يف ذلك خريطة الطريق».
�ش ّكلت حما�س احلكومة يف �آذار/مار�س ،ويف ني�سان�/أبريل �أعلنت الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي
�أنهما لن يق ّدما م�ساعدات �إىل ال�سلطة الفل�سطينية التي تقودها حما�س� ،إال �أن امل�ساعدات الإن�سانية
�ست�ستمر يف التد ّفق �إىل ال�ضفة الغربية وقطاع غزة من خالل املنظمات غري احلكومية .بد�أت
�إ�سرائيل حجب عائدات ال�ضرائب واجلمارك التي كانت جتمعها نيابة عن ال�سلطة الفل�سطينية ،التي
وجدت نف�سها تتع ّر�ض �إىل �ضغوط متزايدة ،بعد �أن فقدت ثلثي عائداتها .مل يكن يف و�سع ال�سلطة
الفل�سطينية احل�صول على متويل دويل �أي�ض ًا ،لأن البنوك رف�ضت التعامل معها ب�سبب اخلوف من �أن
()22
ذلك �سي�شكل انتهاك ًا لقوانني مكافحة الإرهاب الأمريكيية.
ازداد العداء بني ال�سلطة الفل�سطينية التي تقودها حما�س ،وبني �إ�سرائيل ،يف �أواخر يونيو/حزيران
 ،2006عندما �أ�سر ن�شطاء فل�سطينيون اجلندي الإ�سرائيلي غلعاد �شاليط يف غارة عرب احلدود ،من
جنوب قطاع غزة �إىل �إ�سرائيل .كانت الغارة على مايبدو انتقام ًا لغارة �إ�سرائيلية على غزة العتقال
اثنني من �أع�ضاء حما�س يوم  24حزيران/يونيو .ويف الأ�شهر التي تلت عملية االختطاف ،اعتقلت
�إ�سرائيل نحو  40من نواب حما�س يف املجل�س الت�شريعي ،بالإ�ضافة �إىل العديد من الف�صائل الأخرى،
ما �أ ّدى بالفعل �إىل �ش ّل ال�سلطة الت�شريعية.
من دون وجود �أغلبية لها فيه ،وبوجود رئي�سه عزيز دويك يف ال�سجن ،مل تَد ُع حما�س املجل�س
الت�شريعي �إىل االنعقاد .ومل متلك فتح وحلفا�ؤها الن�صاب القانوين  70 -مقعد ًا  -املطلوب لالنعقاد
من دون حما�س.
يف حني كان عدم ا�ستعداد الواليات املتحدة الأ ّويل لال�ستمرار يف متويل ال�سلطة الفل�سطينية التي
تقودها حركة حما�س � -إىل جانب االعرتاف ب�أن اجلماعة فازت يف انتخابات حرة ونزيهة  -مفهوم ّا،
ف�إن اجلهود الالحقة لإحباط امل�صاحلة الفل�سطينية والت�سوية مل تكن كذلك .فقد تدهورت العالقات
بني حما�س وفتح خالل العام  2006وحتى �أوائل العام  ،2007وت�صاعدت اال�شتباكات العنيفة .ويف
تو�سطت ال�سعودية يف اتفاق مكة ،الذي دعا �إىل �إنهاء العنف الداخلي،
مطلع �شباط/فرباير ّ ،2007
ت�ضم وزراء ت�س ّميهم فتح وحما�س ،و�إ�صالح منظمة التحرير الفل�سطينية
وت�شكيل «حكومة وحدة وطنية» ّ
()23
(وهو مالمَ يحدث بعد �إعالن القاهرة يف العام  ،)2005واحرتام التع ّددية ال�سيا�سية .وقد خلق
هذا االتفاق مع�ضلة بالن�سبة �إىل الواليات املتحدة؛ فكانت ا�ستجابتها متناق�ضة .و�أعربت وا�شنطن
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عن تقدير مهذب جلهود اململكة العربية ال�سعودية ،و�أرج�أت احلكم على االتفاق �إىل حني ت�شكيل
احلكومة.
�أ�صبح من الوا�ضح �أنه مبج ّرد ت�شكيل احلكومة و�إعالن برناجمها يف �آذار/مار�س  2007ف�إن
الواليات املتحدة لن تتعامل معها .وعلى الرغم من �أن حما�س حر�صت على و�ضع علمانيني معتدلني
معروفنب لدى وا�شنطن يف بع�ض املنا�صب الرئي�سة (�أبو عمرو وزير ًا للخارجية ،وم�صطفى الربغوثي
نب مبادئ
وزير ًا للإعالم) ،بقي هنية رئي�س ًا للوزراء .عالوة على ذلك ،ف�إن برنامج احلكومة مل يت ّ
اللجنة الرباعية على نحو ال ُلب�س فيه ،على الرغم من �أنها اتّخذت خطوات يف هذا االجتاه من خالل
التع ّهد بـ«احرتام» االتفاقات املُ َربمة من جانب منظمة التحرير الفل�سطينية .ومع ذلك ،دافعت
احلكومة بق ّوة عن حق الفل�سطينيني يف «املقاومة بكل �أ�شكالها» ،ومل تتط ّرق �أبد ًا �إىل االعرتاف بحقّ
�إ�سرائيل يف الوجود.
بدت وزيرة اخلارجية الأمريكية كوندوليزا راي�س محُ َبط ًة عندما قالت خالل م�ؤمتر �صحايف ُم�شرتَك
مع وزير خارجية االحتاد الأوروبي خافيري �سوالنا يف � 19آذار/مار�س« :لن �أحاول تف�سري مايعنيه حقّ
املقاومة ،ولكني �أقول لكم �إنه اليبدو �أمر ًا جيد ًا بالن�سبة �إ ّ
يل ،عندما يتح ّدث املرء عن املقاومة بكل
�أ�شكالها» .خل�صت هي و�سوالنا �إىل �أنهم �سيوا�صلون تقدمي امل�ساعدة الإن�سانية �إىل ال�شعب الفل�سطيني
والتعاون مع عبا�س .من بني الدول الأوروبية ،اعرتفت الرنويج فقط بحكومة الوحدة وتعاملت معها
مبا�شرة .وب�سبب عدم قدرتها على ح�شد االعرتاف الدويل وامل�ساعدات املالية احلا�سمة التي كانت
ال�سلطة الفل�سطينية تعتمد عليها دائم ًا ،تعثرّ ت حكومة الوحدة الوطنية عندما جت ّددت املواجهة بني
الطرفني.
مل يكن رف�ض الواليات املتحدة حلكومة الوحدة اخلطوة الوحيدة التي زادت من ح ّدة التوتر .فقد
�أ ّدى قرارها بدعم قوات الأمن املوالية حلركة فتح �إىل �أن ت�ستنتج حما�س ب�أن انقالب ًا ُم�س َّلح ًا بهدف
و�سعت وط ّورت برامج
قلب النتائج انتخابات العام  2006كان يف مرحلة التح�ضري .هذه امل�ساعدات ّ
امل�ساعدات الأمنية التي تعود �إىل منت�صف الت�سعينيات ،ولكن مت تعليقها خالل االنتفا�ضة الثانية.
�أ�ص ّرت الواليات املتحدة على �أنها تق ّدم امل�ساعدة ل�ضمان �أن ال�سلطة الفل�سطينية �ستكافح الإرهاب
ومتنعه ،مهما يكن موقف حما�س )24(.ولكن حتى التف�سريات الر�سمية للم�ساعدة �أو�ضحت �أن الواليات
املتحدة ر�أت �أنها ُت�س ِّلح طرف ًا �ض ّد �آخر .و�أو�ضحت راي�س الفكرة الكامنة وراء هذه امل�ساعدات يف
ت�صريحات لأع�ضاء الكونغر�س يف � 21آذار/مار�س  ،2007عندما قالت�« :أعتقد اعتقاد ًا قوي ًا جد ًا
�أننا يف حاجة �إىل دعم تطوير قوات الأمن املوالية لأولئك الذين يقبلون مبادئ اللجنة الرباعية ،لأنني
()25
على يقني تام ب�أن الذين اليقبلون بها �سيوا�صلون بناء قواتهم الأمنية».
�ش ّنت حما�س هجوم ًا ا�ستباقي ًا وقائي ًا على قوات فتح يف يونيو/حزيران  ،2007ما �أ ّدى �إىل معركة
دامية ا�ستم ّرت �أ�سبوع ًا لل�سيطرة على غزة .ووفق ًا للجنة ال�صليب الأحمر الدويل� ،أ�صيب مايزيد على
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� 500شخ�ص ًا و ُق ِتل  )26(.116عندما انتهى القتال كانت حما�س قد ا�ستولت على غزة ،واحتفظ عبا�س
بال�سيطرة على ال�ضفة الغربية .ح ّل عبا�س حكومة الوحدة الوطنية ،وعينّ حكوم ًة جديد ًة تت�ألف يف
معظمها من التكنوقراط الأكفاء (وخ�صو�ص ًا رئي�س الوزراء �سالم فيا�ض) .وقد متتّعت هذه احلكومة
اجلديدة ب�شرعية م�شكوك فيها وفق ًا للقانون الفل�سطيني ،لكنها حظيت بدعم دويل :ف�ضاعفت الدول
املانحة اهتمامها بتلك احلكومة وبتمويلها .قادت الواليات املتحدة عملية تفاو�ض جديدة ،ودعت
عبا�س ورئي�س الوزراء الإ�سرائيلي �إيهود �أوملرت �إىل �أنابولي�س ،يف والية مرييالند ،يف ت�شرين الثاين/
ف�صلة .لكن �سرعان ما ا�ضط ّر
نوفمرب  ،2007لبدء ماتبينّ �أنها �سنة كاملة من املحادثات اجلا ّدة واملُ َّ
�أوملرت �إىل اال�ستقالة من من�صبه بتهمة الف�ساد ،و�أعلن عن رحيله يف متوز/يوليو  ،2008ليبقى يف
املن�صب ب�شكل مظهري فقط حتى �آذار/مار�س  .2009وقد �أنهت �إدارة الرئي�س جورج بو�ش واليتها
الثانية لي�س بانفراج يف مفاو�ضات ال�سالم ،بل بحرب يف غزة ا�ستم ّرت ثالثة �أ�سابيع بني �إ�سرائيل
وحما�س يف �أوائل العام .2009

 2009ف�صاعد ًا:
خطة فيا�ض وجهود امل�صاحلة املُح َبطة
يف العام  ،2009جاء الرئي�س باراك �أوباما �إىل ال�سلطة متع ّهد ًا بـ«االنخراط مبا�شر ًة يف عملية ال�سالم
يف ال�شرق الأو�سط» ،فعينّ ال�سناتور ال�سابق جورج ميت�شل مبعوث ًا رفيع امل�ستوى يف اليوم الثاين له يف
ال�سلطة .ويف وقت الحق من ذلك العام ،وبعد جوالت م�ؤملة من اخلالفات العلنية مع رئي�س الوزراء
الإ�سرائيلي بنيامني نتنياهو يف �ش�أن بناء امل�ستوطنات يف ال�ضفة الغربية والقد�س ال�شرقية ،خ ّف�ضت
الإدارة الأمريكية تو ّقعاتها من حماوالت ا�ستئناف املفاو�ضات املبا�شرة �إىل «حمادثات غري مبا�شرة»
التي �سيقوم ميت�شل خاللها بجوالت مكوكية بني الطرفني على �أمل العودة �إىل املحادثات املبا�شرة.
عبا�س ،الذي كان ي�شعر بالإحباط من تراجع الواليات املتحدة بعد رف�ض نتنياهو جتميد بناء
امل�ستوطنات يف �أيلول�/سبتمرب  ،2009قال �إنه الي�ستطيع الدخول يف حمادثات مبا�شرة من دون
جتميد البناء اال�ستيطاين .ويف ت�شرين الأول�/أكتوبر من ذلك العام� ،أعلن �أنه قد يق ّدم ا�ستقالته
قريب ًا ،و�أنه لن ّ
ير�شح نف�سه لإعادة انتخابه ب�أي حال من الأحوال .ويف م�ؤ�شر وا�ضح على مدى ال�ضعف
الذي و�صلت �إليه منظمة التحرير الفل�سطينية ،ر�أى عبا�س �أنه يف حاجة �إىل مباركة جامعة الدول
العربية للم�شاركة حتى يف املحادثات غري املبا�شرة التي بد�أت يف �أيار/مايو .2010
على اجلانب الفل�سطيني ،مت ّثلت التطورات الرئي�سة خالل هذه الفرتة مبحاوالت عدة فا�شلة
للم�صاحلة بني فتح وحما�س ،كما مت ّثلت ب�إعالن فيا�ض عن خطته لبناء م�ؤ�س�سات الدولة الفل�سطينية
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التو�سط بني حركتي فتح
بغ�ض النظر عن املفاو�ضات .حاولت احلكومات العربية وغريها م ّرات عدة ّ
وحما�س ،حتى �أن اليمن تو�سط يف اتفاق مل َيدُم طوي ًال يف �آذار/مار�س  .2008لكن املفاو�ضات الأكرث
دميوم ًة كانت حمادثات َع َر�ضي ًة بتوجيه من مدير املخابرات امل�صرية ،عمر �سليمان ،و�أُجري معظمها
التو�صل �إىل اتفاق (فتح
يف القاهرة .ويف ت�شرين الأول�/أكتوبر � ،2009أو�شكت هذه املحادثات على ّ
و ّقعت االتفاق بالفعل ،على الرغم من �أن حما�س �أبدت بع�ض التح ّفظات) ،ولكن ُيقال �إن الواليات
ً ()27
املتحدة ّ
تدخلت و�أحبطت جهود الو�ساطة امل�صرية �سر ًا ،يف حني كانت ُت�شيد بها علنا.
كان وا�ضح ًا �أن �إدارة �أوباما لي�ست ُم�ستع ّد ًة للم�صاحلة الفل�سطينية ،لكنها كانت �أكرث تق ّب ًال خلطة
فيا�ض يف �آب�/أغ�سط�س « ،2009لإنهاء االحتالل و�إقامة الدولة ».تع ّهدت حكومة فيا�ض بـ«تطوير
م�ؤ�س�سات حكومية ف ّعالة تقوم على مبادئ احلكم الر�شيد وامل�ساءلة وال�شفافية» ،من �أجل «�إن�شاء جهاز
دولة بحكم الأمر الواقع خالل العامني املقبلني» )28(.ح ّدد الربنامج �أهداف بناء امل�ؤ�س�سات ،مبا يف
ذلك توحيد وحتديث خليط من القوانني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،وتر�شيد الهياكل احلكومية
لتفادي االزدواجية ،وحت�سني ا�ستخدام ال�سلطة الفل�سطينية لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت،
وحت�سني ال�شفافية وامل�ساءلة املالية ،و�إ�ضفاء الطابع املهني على �إدارة املوارد الب�شرية .وت�ض ّمن
الربنامج الأهداف املُح َّددة لكل وزارة يف ال�سلطة الفل�سطينية.
كانت خطة فيا�ض ُمبت َك ًرة من نواح عدة ،وهي كانت اخلطة الأكرث تف�صي ًال ومنهجي ًة حتى الآن ،حيث
تت ّوىل القيادات الفل�سطينية امل�س�ؤولية الرئي�سة عن بناء الدولة بدل انتظار �أن تنبثق عن املفاو�ضات �أو
عن ّ
تدخل خارجي �آخر .وقد �أ�ضفت ُ�سمعة فيا�ض من حيث الكفاءة الإدارية واال�ستقامة �صدقي ًة على
اخلطة يف نظر الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي اللتني بذلتا جهود ًا حل�شد املوارد دعم ًا لها.
ثمة جانب �آخر بارز ومثري للجدل يف برنامج فيا�ض مت ّثل يف �أنه �أو�ضح �أنه مبج ّرد �أن يتم بناء
امل�ؤ�س�سات املُ�شار �إليها ،ف�إن الدولة الفل�سطينية يجب �أن تن�ش�أ وحتظى باعرتاف دويل ،بغ�ض النظر
عن و�ضع املفاو�ضات مع �إ�سرائيل .مل تكن هذه املرة الأوىل التي ُيع ِلن فيها القادة الفل�سطينيون
�إقامة دولة فل�سطينية من جانب واحد� ،إذ �أن املجل�س الوطني الفل�سطيني فعل ذلك يف العام ،1988
�ضم املجل�س
وح�صلت الدولة على اعرتاف معظم الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة .ولكن هذه املرةّ ،
الأوروبي �صوته �إىل التهديد ال�ضمني ،م�ؤ ّكد ًا يف بيان �سيا�سي يف  8كانون الأول/دي�سمرب  ،2009على
«اال�ستعداد ،عند االقت�ضاء ،لالعرتاف بدولة فل�سطينية» .لكن يف الأ�شهر التي م�ضت بني الإعالن
الأ ّويل عن برنامج فيا�ض والبيان الأوروبي ،انهارت الآمال ب�إجراء حمادثات مبا�شرة رفيعة امل�ستوى
بني الإ�سرائيليني والفل�سطينيني ،وحر�صت �أوروبا على �إظهار �شعورها بالإحباط .ومع ذلك ،مل يتّ�ضح
بعد ما �إذا كانت خطط فيا�ض لإعالن قيام دولة تتمتّع بالدعم الكامل من عبا�س الذي ا�ستبعد �إمكانية
�إعالن قيام دولة من جانب واحد يف مقابلة مع التلفزيون الإ�سرائيلي يف ني�سان�/أبريل .2010
روح خطة فيا�ض ،التي تتم ّيز بالإميان ب�إمكانية حتقيقها ،جديرة بالثناء ،والإ�صالحات التي

مي�شيل دن

تو�ضحها مطلوبة .وهي ت�ستحق الدعم الدويل والإ�سرائيلي .لكن من غري الواقعي النظر �إىل اخلطة
بو�صفها بدي ًال عن املفاو�ضات �أو ُملحق ًا لها ،حتى لو و�ضعنا جانب ًا ت�صريح عبا�س الأخري يف �ش�أن
�إقامة دولة فل�سطينية .ميكن لل�سلطة الفل�سطينية تنفيذ العديد من الإ�صالحات فقط بالتعاون مع
احلكومة الإ�سرائيلية ،الذي ميكن �أن يكون ّ
رجح �أن تنهار عند
متقطع ًا يف �أف�ضل الأوقات ،ومن املُ َّ
جت ّدد �أعمال العنف� ،أو ح�صول مزيد من التدهور يف العالقات بني �إ�سرائيل وال�سلطة الفل�سطينية.
لن تنجح اخلطة �إال �إذا كان ثمة تو�سيع تدريجي لنفوذ ال�سلطة الفل�سطينية يف مناطق معينة من
ال�ضفة الغربية ،ومن الوا�ضح �أن هذا التو�سيع يحتاج �إىل موافقة �إ�سرائيلية.
مع ذلك ،وبعيد ًا عن التق ّلبات املعروفة للعالقات الإ�سرائيلية-الفل�سطينية ،ف�إن خطة فيا�ض تعاين
من نق�ص خطري �آخر :كيف ميكن لل�سلطة الفل�سطينية تطوير م�ؤ�س�ساتها من دون القدرة على �سنّ
توجب
القوانني؟ فمنذ املرة الأخرية التي اجتمع فيها املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني قبل �سنوات عدةّ ،
على ال�سلطة الفل�سطينية �أن حتكم من خالل املرا�سيم الرئا�سية ،التي ُي َ�ش ّك يف �شرع ّيتها ،و�ستحتاج
�إىل موافقة املجل�س الت�شريعي عندما يجتمع هذا اجلهاز يف نهاية املطاف .تعرتف خطة فيا�ض بنقاط
ال�ضعف املوجودة يف الهياكل القانونية لل�سلطة الفل�سطينية ،فهي ُتوكل �إىل وزارة العدل ،على �سبيل
املثال ،مه ّمة «تطوير �إطار قانوين مدين وجنائي متكامل ،بالتعاون مع جميع امل�ؤ�س�سات العامة ذات
ال�صلة ،ي�ضمن الف�صل بني ال�سلطات» .لكنها تتجاهل ب�شيء من الالمباالة م�س�ألة الت�شريع ،يف حني
ُتطري احلاجة �إىل «االنتهاء من احلوار الوطني و�إنهاء االنق�سام بني الف�صائل الفل�سطينية» ،ف�ض ًال
عن عقد انتخابات وطنية .وكلما �شرعت خطة فيا�ض �أكرث بتنفيذ الإ�صالحات وتطوير امل�ؤ�س�سات
رجح �أن يتم الرتاجع عن الكثري من هذا العمل عندما
مبوجب مرا�سيم رئا�سية ،كلما �صار من املُ َّ
ينعقد املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني يف نهاية املطاف ويلغي املرا�سيم.

نهج جديد
لقد عرقلت الواليات املتحدة الفل�سطينيني وق ّيدتهم ،ومنعتهم �أحيان ًا بالفعل من ممار�سة ال�سيا�سة.
وقد �أ�صبح هذا ّ
التدخل الأمريكي املُف َرط ي�شكل عائق ًا رئي�س ًا �أمام مفاو�ضات �سالم ذات مغزى،
وبناء م�ؤ�س�سات دولة فل�سطينية م�ستقلة وقابلة للحياة .ويعتقد عبا�س �أنه يفتقر �إىل تفوي�ض �شعبي
للمخاطرة ب�إجراء مفاو�ضات ،لكن هذا التفوي�ض الميكن �أن يتح ّقق �إال من خالل انتخابات حرة
و�شاملة .والميكن �أن جترى تلك االنتخابات من دون عقد م�صاحلة بني فتح وحما�س.
الناخبون الفل�سطينيون لن يقبلوا �إجراء انتخابات رئا�سية وت�شريعية يف ال�ضفة الغربية فقط ،لأن
من �ش�أن ذلك تر�سيخ القطيعة مع قطاع غزة .كما �أن الوقت قد فات ال�ستبعاد حما�س من االنتخابات
الفل�سطينية� ،أي ًا تكن الهواج�س من اخلارج (ومن بع�ض الفل�سطينيني) حول �إ�شراكها يف االنتخابات

17

18

ح ّل الدولتني ي�ستوجب وجود حياة �سيا�سية فل�سطينية

يف العام  .2006ومن دون �إجراء حمادثات ناجحة مع �إ�سرائيل يف امل�ستقبل القريب� ،سيوا�صل عبا�س
وال�سلطة الفل�سطينية فقدان ال�شرعية .والميكن التن ّب�ؤ بنتائج فقدان هذه ال�شرعية ،ولكن من املُحت َمل
�أن تكون غري �سارة ،و�ستقود حركة فتح نحو امل�صاحلة مع حما�س.
وباملثل ،تعتمد خطة فيا�ض لبناء م�ؤ�س�سات الدولة على االحتماالت غري امل�ؤ ّكدة ،مثل التعاون
الإ�سرائيلي وعدم وجود ا�ضطرابات فل�سطينية ،كما تعاين من القيود اخلطرية الكامنة .و�إىل �أن
يتم
ت�ستعيد ال�سلطة الفل�سطينية القدرة على �سنّ القوانني وب�سط �سلطتها يف قطاع غزة – وهو ما َلنْ ّ
�إال �إذا ت�صاحلت فتح وحما�س – تبقى اخلطة جم ّرد �أ�سا�س �ضعيف ،لتُبنى عليه �سيا�سة �أمريكية �إزاء
�إقامة دولة فل�سطينية.
�إن كل الطرق ت�ؤ ّدي �إىل �ضرورة حتقيق امل�صاحلة الفل�سطينية ،بقدر مايبدو قبول ذلك �صعب ًا
بالن�سبة �إىل �إ�سرائيل والواليات املتحدة ،والعديد من الدول الأوروبية .هذا اليعني �أنه على الواليات
املتحدة فتح حوار مبا�شر مع حما�س ،خا�صة و�أن احلركة مل تتخ َّل بعد عن ا�ستخدام الإرهاب .لكن
ينبغي على الواليات املتحدة تعديل �سيا�ساتها الآن اعرتاف ًا منها ب�أنه المف ّر من احلاجة �إىل امل�صاحلة.
وينبغي عليها �أن:
· متابعة خطة ذات دميومة لبناء الدولة ،ف�ض ً
ال عن املفاو�ضات بني الإ�سرائيليني
والفل�سطينيني .فقد ر ّكزت الواليات املتحدة تاريخي ًا على ت�أمني اتفاق عن طريق التفاو�ض
بني الإ�سرائيليني والفل�سطينيني على ح�ساب ت�شجيع ظهور م�ؤ�س�سات متثيلية فل�سطينية فاعلة.
�شجع بناء م�ؤ�س�سات الدولة
بدل ذلك ،ينبغي �أن تكون للواليات املتحدة نظرة طويلة املدىُ ،ت ِّ
التو�صل �إىل اتفاق عن طريق التفاو�ض.
الفل�سطينية ب�شكل ج ّدي ،يف حني ت�سعى �إىل ّ
· دعم ا�ستئناف احلياة ال�سيا�سية .حاولت الواليات املتحدة لفرتة طويلة جد ًا مراقبة وتقييد
ال�سيا�سة الفل�سطينية وخيارات القيادة .والميكن لعملية �صنع القرار وبناء امل�ؤ�س�سات
الفل�سطينية �أن تنجح �إال �إذا مت ا�ستئناف احلياة ال�سيا�سية الدميقراطية .ينبغي �أن تدعم
الواليات املتحدة ب�شكل �صريح �إجراء انتخابات ت�شريعية ورئا�سية مب�شاركة الأطراف
الفل�سطينية كافة .وعليها �أي�ض ًا دعم املفاو�ضات بني الفل�سطينيني حول التعديالت التي
دخ َلت على النظام االنتخابي� ،إذ اليتمتّع املر�سوم الذي �أ�صدره عبا�س يف �أيلول�/سبتمرب
�أُ ِ
 ،2007والذي غيرّ النظام من نظام مخُ َت َلط �إىل نظام متثيل ن�سبي كامل ،بت�أييد وا�سع.
· �إبداء االنفتاح على امل�صاحلة الفل�سطينية .اخلالف بني فتح وحما�س م�ؤمل كثري ًا
للفل�سطينيني ،حيث �ش ّوه احلياة ال�سيا�سية و�ش ّلها .ولقد حان الوقت لإزالة العقبات التي
تعرت�ض امل�صاحلة وذرائع جت ّنبها ،من خالل الإ�شارة �إىل �أن املجتمع الدويل �سيقبل
ال�صفقة التي ت�سمح للفل�سطينيني بامل�ضي ُقدُم ًا .فقد �أتاح اتفاق مكة يف العام ،2007
وحكومة الوحدة الوطنية ،و�إن مل تكن دوا ًء �شافي ًا ،فر�ص ًة هام ًة �أ ّدى �إهدارها �إىل �سفك
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الدماء و�سنوات من اجلمود ال�سيا�سي .على الواليات املتحدة �أن ت�شري �إىل انفتاحها على
منط العي�ش الفل�سطيني ،حتى لو كان غري مطابق للمبادئ املُح َّددة للجنة الرباعية ،طاملا �أن
حكومة الوحدة الوطنية الفل�سطينية م�ستع ّدة للتفاو�ض مع �إ�سرائيل واحلفاظ على التعاون
الأمني ملنع الإرهاب.
ثمة اعرتا�ض واحد ممكن على التو�صيات املذكورة �أعاله يتم ّثل يف �أنه من خالل القيام بهذه
التغيريات ،ف�إن الواليات املتحدة �ستُ�ض ِعف حليفها الفل�سطيني (ال�سلطة الفل�سطينية وحركة فتح)
وتق ّوي حما�س .وثمة خطر يف �أن مثل هذه النتيجة �ستجعل الواليات املتحدة تنخرط يف حوار مبا�شر
رفيع امل�ستوى مع حما�س ،مايرفع مكانة احلركة .لكن اليلزم تقوية حما�س على ح�ساب حركة فتح� ،إذا
التو�صل �إىل ت�سوية ُم�ؤ ّقتة يف مابينهم،
ما اكتفت الواليات املتحدة مبج ّرد ت�شجيع الفل�سطينيني على ّ
على �أ�سا�س �أن الواليات املتحدة لن تتعاون مع احلكومة التي �ستن�ش�أ عن ذلك� ،إال �إذا كانت تدعم
امل�س�ؤوليات الأمنية لل�سلطة الفل�سطينية ،وعلى ا�ستعداد لل�سماح ملنظمة التحرير الفل�سطينية (التي
هي الطرف املفاو�ض ر�سمي ًا) بالتفاو�ض على ال�سالم.
قد يقول البع�ض �إنه من غري املجدي ت�شجيع امل�صاحلة الفل�سطينية لأن حما�س بحكم تعريفها
الميكنها �صنع ال�سالم مع �إ�سرائيل .لكن غريها من منظمات التحرير الفل�سطينية مثل فتح واجلبهة
الدميقراطية لتحرير فل�سطني ،كانت تع ّرف نف�سها يف ال�سابق من حيث الق�ضاء على �إ�سرائيل ،لكنها
تراجعت يف وقت الحق لتقبل بالتعاي�ش .اليبدو �أن حما�س على و�شك �إجراء تغيري من هذا القبيل،
ولكنها واقعية مبا يكفي لتق ّبل حقيقة �أنها الت�ستطيع فر�ض �إرادتها على جميع الفل�سطينيني .كبار
قادة حما�س ،مثل هن ّية ،قالوا �إنهم ي�ؤ ّيدون �إقامة دولة فل�سطينية يف حدود العام  ،1967ويقبلون
وجود �إ�سرائيل كحقيقة �سيا�سية .وقد �سبق �أن غيرّ ت حما�س �سلوكها من قبل :يف العام  ،2006وافقت
على امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية االنتخابية الفل�سطينية التي �أجازتها اتفاقات �أو�سلو التي ترف�ضها
حما�س .وهذا يجعل من املعقول �أن نتو ّقع �أن احلركة �ستوافق على التعاي�ش ال�سلمي مع �إ�سرائيل �إذا ما
�أ�سفرت املفاو�ضات عن ح ّل قائم على وجود دولتني ،والذي حظي بقبول وا�سع لدى الفل�سطينيني يف
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
مي ّثل رف�ض �إ�سرائيل التعامل مع ال�سلطة الفل�سطينية التي دجمت حما�س فيها عقب ًة �أخرى يف
وجه �أي حت ّول ممكن يف �سيا�سة الواليات املتحدة باتجّ اه �إتاحة الفر�صة لل�سيا�سة الفل�سطينية .لكن
�إ�سرائيل تتوا�صل بالفعل مع حما�س يف �ش�أن م�سائل مبا يف ذلك الإفراج عن الرهينة غلعاد �شاليط.
ويف الواقع ،ثمة جدل داخل الأو�ساط الإ�سرائيلية حول ما �إذا كان يجب التعامل مع احلركة الإ�سالمية
على نحو �أكرث مبا�شرة )29(.و ُيدرِك العديد من الإ�سرائيليني �أن عزل غزة وجتويعها لن يد ّمرا حما�س.
وطاملا �أن ال�سلطة الفل�سطينية التي �ستنجم عن �أي م�صاحلة فل�سطينية داخلية تفعل ك ّل مايف و�سعها
ملنع هجمات املت�ش ّددين �أو الهجمات الإرهابية على �إ�سرائيل ،وتكون م�ستع ّد ًة لل�سماح ملنظمة التحرير
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الفل�سطينية بالتفاو�ض مع �إ�سرائيل� ،سيكون يف و�سع الواليات املتحدة �إقناع �إ�سرائيل بالتعامل مع هذه
احلكومة اجلديدة.
�إذا ماتب ّنت الواليات املتحدة �سيا�سة ت�شجيع امل�صاحلة وا�ستئناف احلياة ال�سيا�سية الفل�سطينية،
فال بد لها من التغ ّلب على عقبات عديدة يف التعامل مع �سلطة فل�سطينية قد حتظى بدعم حما�س،
ر�سخ «القانون الفل�سطيني ملكافحة الإرهاب للعام  »2006متط ّلبات �صارم ًة
وت�شمل �أع�ضاء منها .وقد ّ
لتقدمي امل�ساعدة �إىل «ال�سلطة الفل�سطينية التي ت�سيطر عليها حما�س» .غري �أن الواليات املتحدة
�أظهرت �أنها ميكن �أن تكون واقعية :انظروا �إىل دعمها املتوا�صل للحكومة اللبنانية على الرغم من
�إ�شراك حزب اهلل فيها ،وهو �أي�ض ًا منظمة �إرهابية وفق ًا للقانون الأمريكي .وميكن للواليات املتحدة
�أن تعمل مع هذه املنظمات �إذا مل تكن ت�شنّ حالي ًا هجمات �إرهابية.
قد يعرت�ض البع�ض �أي�ض ًا �أنه �إذا �أدرجت حما�س يف ال�سلطة الفل�سطينية اجلديدة ،ف�إن احلركة
�ست�سعى اىل الرتاجع عن الكثري من الإ�صالحات الداخلية الإيجابية لل�سلطة الفل�سطينية التي قام بها
والتو�صل �إىل ت�سوية يف �ش�أن الإ�صالحات� ،أمر المف ّر منه؛
فيا�ض .لكن امل�ساومة بني الفل�سطينيني
ّ
�إذ الميكن لفيا�ض �إكمال الإ�صالحات وجعلها م�ستدامة من دون عملية ال�شراء الناجمة عن ال�سيا�سة
االنتخابية.
عن طريق ال�سماح باملناف�سة ال�سيا�سية يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،ميكن للواليات املتحدة �أن ت�ساعد
على �إر�ساء الأ�س�س الالزمة لت�سوية �سلمية دائمة .وميكن لإ�سرائيل �أن تثق يف �أن �شريك ًا تفاو�ضي ًا
والتم�سك بها .اخليارات التي يقوم
للتو�صل �إىل اتفاقات
فل�سطيني ًا ميتلك مايكفي من الدعم ال�شعبي ّ
ّ
بها الناخبون الفل�سطينيون يف االنتخابات ،عندما ُتع َقد يف نهاية املطاف� ،ست�ؤ ّثر على فر�صهم يف
التو�صل �إىل اتفاق �سالم.
احل�صول على الدعم املايل والدبلوما�سي الدويل ،ف�ض ًال عن ّ
ُت�ش ّكل مثل هذه االنتخابات خطر ًا على م�صالح الواليات املتحدة ،لكن تخريب احلياة ال�سيا�سية
الفل�سطينية �أو ت�أجيلها �إىل �أجل غري ُم�س ّمى لي�س هو احل ّل .الف�شل يف ال�سنوات اخلم�س ع�شرة املا�ضية
�شجع الفل�سطينيني على حتديد خياراتهم
جعل ذلك وا�ضح ًا .بدل ذلك ،على الواليات املتحدة �أن ُت ِّ
ب�أنف�سهم ،و�أن تكون واقعي ًة يف �ش�أن العواقب املُحت َملة.
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مركز كارنيغي لل�رشق الأو�سط
مقره بريوت يف لبنانّ � .أ�س�سته م�ؤ�س�سة
مركز كارنيغي ال�رشق الأو�سط هو مركز �أبحاث ّ
ويعنى املركز بالتح ّديات التي تواجه التنمية ال�سيا�سية
كارنيغي لل�سالم الدويل يف العام ُ .2006
واالقت�صادية والإ�صالح يف ال�رشق الأو�سط العربي ،ويهدف �إىل ت�سليط ال�ضوء على عملية

ي�ضم املركز كوكبة من
التغيري ال�سيا�سي يف املنطقة وتعميق فهم الق�ضايا املعقدة التي ت�ؤثّر عليه.
ّ

ال عن �أنه يتعاون مع باحثي كارنيغي يف وا�شنطن ومو�سكو وبكني
كبار الباحثني يف املنطقة ،ف�ض ً

وعدد كبري من مراكز الأبحاث يف ال�رشق الأو�سط و�أوروبا ،لتقدمي بحوث جتريبية معمقة
ويوفِّر هذا
خا�صة بال�سيا�سات املتعلّقة ب�ش�أن الق�ضايا احلا�سمة التي تواجه بلدان و�شعوب املنطقةُ .

املعمقة
النهج املميز ل�صانعي ال�سيا�سات واملمار�سني والنا�شطني يف كل البلدان التحليل والتو�صيات َّ

باملعرفة ووجهات النظر من املنطقة ،وتعزيز �آفاق الت�ص ّدي بفعالية للتح ّديات الرئي�سية.
ملزيد من املعلومات الرجاء زيارة املوقع الإلكرتوينwww.carnegie-mec.org :
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ال يف وا�شنطن ومو�سكو �إنطالق ًا من فكرتها
بيجينغ وبريوت وبروك�سل �إىل مكاتبها املوجودة �أ�ص ً
الريادية القائلة ب�أن �أي جلنة ا�ست�شارية مهمتها امل�ساهمة يف الأمن واال�ستقرار واالزدهار يف

العامل ت�ستدعي يف �صميم عملياتها وجود ًا دولي ًا دائم ًا ونظرة متعددة اجلن�سيات.
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• التحدي ال�سيا�سي للحراك اجلنوبي يف اليمن�,ستيفن داي
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