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فلسطني – اسرائيل
جاءت فكرة تأسيس واصدار مجلة فلسطني – اسرائيل
في اعقاب اتفاقية أوسلو ،وقد تبلورت هذه الفكرة من
قبل كل من فيكتور سيلغمان وزياد أبو زياد  .فقد
كان فيكتور من بني مؤسيسي مجلة «نيو أوت
لوك» التي وصلت في تلك املرحلة الى نهاية الطريق
وتوقفت عن الصدور .
وكان زياد قد شرع منذ عام  1986في اصدار
صحيفة فلسطنية باللغة العبرية أسماها
جيشر (اجلسر) ثم قرر في اعقاب اوسلو وقف
اجلسر عن الصدور .
وقد اتفق فيكتور وزياد على اصدار مجلة جديدة
باللغة االجنليزية حتمل اسم فلسطني-اسرائيل
جورنال سياسية ،ثقافية-اقتصادية.
كانت نقطة االنطالق لهذه اجمللة هي االقرار بأن
أي حل للصراع االسرائيلي ـ الفلسطيني يجب
ان يكون على أساس دولتني للشعبني وتأسيس
دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس
الشرقية الى جانب دولة اسرائيل ،وحل عادل
لقضية الالجئني الفلسطينيني .
وقد عمدت اجمللة الى تناول املواضيع احلرجة
واحلساسة ذات الصلة بالصراع ،وفتح باب النقاش
حول هذه املواضيع ،دون رقابة أو تدخل فيما يكتب.
ويتم بيع هذه اجمللة في العديد من املكتبات إضافة
الى أن هناك أكثر من ألف مشترك في مختلف
أنحاء العالم يتلقون اجمللة بشكل منتظم،ومن
بني املشتركني املئات من كليات العلوم السياسية
والعالقات الدولية في الواليات املتحدة واوروبا واليابان
وامريكا الالتينية .
وباالمكان تصفح مكان هذه اجمللة على االنترنت في
العنوان  http://www.pij.orgأو الكتابة اليها على
البريد االلكتروني  pij@palnet.comوطلب نسخة
مجانية لالطالع عليها أو االشتراك فيها .
وهذه اجمللة هي مجلة فصلية متخصصة شبه
أكادميية يساهم في كتابة املواد التي تنشر فيها
أساتذة جامعات ومفكرين وكتاب من اسرائيل
وفلسطني والعالم .
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بناء ال�سال م بني ال�شعوب احلركة الن�شطة للوراء
أعلنت اسرائيل منذ عام  2002انها ستتبنى سياسة اخلطوات
احادية اجلانب في املناطق الفلسطينية احملتلة ،بذريعة «عدم
وجود شريك» حملادثات السالم  .ولكن هذا األسلوب فشل في
قطاع غزه  ،وكان ذلك الفشل البرهان القاطع على أن االجراءات
األحادية اجلانب لن تؤدي الى السالم  .وأن السالم احلقيقي لن يأتي
اال عبر املفاوضات واخلطوات الثنائية

.

درو�س م�ستقاة من برنامج "�شعب ل�شعب"
اال�سرائيلي  -الفل�سطيني املدعوم من
قبل الرتويـج

وتبني من التطورات األخيرة على الساحتني الفلسطينية

كان جون هانسين باوير أحد «المهندسين» المركزيين لبرنامج
«شعب لشعب»  ،وخدم كرئيس لهذا البرنامج ما بين عامي 1996
و  .2003وهو يعمل اآلن في وزارة الخارجية النرويجية.
وتعبر مقالته عن وجهة النظر النرويجية حول برنامج «شعب
لشعب» وتشير الى الدروس المستفادة من هذا الجزء المحدد من
عملية السالم.

واالسرائيلية أن نشاطات «شعب لشعب» ما بني مؤسسات
اجملتمع املدني الفلسطينية واالسرائيلية قد أصبحت مهمة أكثر
من أي وقت مضى ،وأن اجلهود املبذولة العادة بناء الثقة وفتح
قنوات االتصال ما بني الشعبني على الطريق نحو السالم يجب
أن تستمر

.

قد يتم التوصل الى السالم ما بني احلكومات ولكن يجب اتخاذ
خطوات اضافية كي يتم ايصال هذا السالم الى الشعوب
وترسيخه على أرض الواقع  .وبذلك نستطيع القول أن التقدم
في اجملال السياسي يعكس على جناح فعاليات السالم ما بني
الشعوب والعكس صحيح أيضا

.

لقد أدى فشل املفاوضات السياسية واندالع انتفاضة االقصى في
شهر أيلول من عام  2000الى نكسة كبيرة لفعاليات «شعب
لشعب»  .وفي فترات الحقة اتهم نشطاء هذه الفعاليات
بالتعامل من أجل تطبيع العالقات مع االحتالل االسرائيلي دون
احلصول على السالم  .ولكن الهدف الرئيس لهذه النشاطات
يبقى تعميق الوعي حول منافع السالم وخلق املصالح املشتركة
لكي تتمكن الشعوب من ادراك ما قد تخسره اذا فوتت فرص
السالم

.

ولقد قامت العديد من املؤسسات احمللية واالقليمية والعاملية
بجهود حثيثة على هامش العملية السياسية من أجل املساهمة
في صنع السالم ما بني الشعوب  .واستخدمت موارد هائلة ،
لكن الهدف املنشود ما زال بعيدا جدا  .وما زال السبب الرئيس
للصراع قائم  ،وما زالت القضية الفلسطينية بأكملها بحاجة
الى حل ،في وقت تزداد فيه بشاعة وغالظة االحتالل الذي بات
يستخدم أفظع أشكال القهر  .ولكن كل ذلك لن مينعنا من
احلفاظ على جهودنا من أجل بناء السالم العادل  .وألن هذا الهدف
بالغ األهمية قررت مجلة Palestine-Israel Journal

تكريس هذا العدد لتقييم تاريخ واجنازات واخفاقات مبادرة «شعب
لشعب»  .ويبقى هدفنا التعلم من التجارب حتى نستطيع أن
نستمر بفاعلية وجناعة أفضل من ذي قبل

.

زياد أبو زياد
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جون هانسني -باوير
لقد استلمت النرويج دعوة من قبل السلطتني الفلسطينية واالسرائيلية في عام  1995لتقدمي
املساعدة اليهما كي يتم البدء في برنامج «شعب لشعب» رسمي من أجل النهوض مبستوى احلوار
والعالقات ما بني الشعبني الفلسطيني واالسرائيلي ومن أجل الشرح األوسع للجمهور حول عملية
السالم واحلاالت التي متر بها ونتائجها املتوقعه .ولقد مت تأسيس هذا البرنامج من قبل املفاوضني
الرئيسيني في قناة أوسلو التفاوضية السرية .وكان الهدف منها هو السماح لنظراء من كال اجلانبني
أن يلتقوا في اطار شرعي بعد اتفاق اجلانبني الفلسطيني واالسرائيلي على االعتراف املتبادل.
ومبا أن النرويج اختيرت لرعاية هذا البرنامج  ،بدأت التحضيرات الواسعة املدى لتصميمه بروح من
التفائل الكبير .واستند هذا التصميم على افتراضني أساسيني هما أن العملية السلمية ستتلو
اعالن املباديء وأن التعاون املتزايد ما بني اجلانبني سيؤدي في النتيجة احملصلة الى انهاء ناجح للصراع.
ولكن ولألسف كان هذان االفتراضان مشابان بالتفائل غير الواقعي.
فلقد كانت طموحات طاقم التصميم ورؤسائهم تتضمن جسر الهوة ما بني املستوى األعلى للسلطات
واملفاوضني واجلموع العريضة من املواطنني على اجلهتني على أمل حشد الرأي العام وكسب مؤازرته
للبرنامج .وكان مفتاح هذه العملية التعرف على القضايا احليوية التي من الضروري تركيز اجلهود
حولها من أجل التأثير على نظم اجتماعية أوسع.
لقد بدأ بناء البرنامج في شهر أيلول من عام  1995على املستوى االجرائي ومت تسمية مجموعة من
املنظمات غير احلكومية من كال اجلانبني للتخطيط للبرنامج  ،واستفادوا من تسهيالت سكريتاريا
نرويجية مشتركة .وكان على هذان الفريقان البقاء على االتصال الدائم من أجل حل جميع حاالت سوء
التفاهم .ولكن هذا التخطيط تزامن مع موجة العنف التي مت فيها اغتيال رئيس الوزراء االسرائيلي
رابني وقام شمعون بيريس بشن عملية اجتياح عسكرية في جنوب لبنان .وبالرغم من اجلهود املبذولة
من قبل الطاقم  ،أثرت األجواء السياسية االسرائيلية املتقلبة على فرص جناح البرنامج.
وحاول الطاقم أن يتأقلم مع السياسات املتقلبة في الشرق األوسط ،فاجته البرنامج بشكل أكبر نحو
دعم منظمات اجملتمع املدني القاعدية املشتركة في برامج ثنائية ،وأصبح تصميمها يستند أكثر
الى ردود الفعل بدل اطالق تدخالت مبادرة .ومتت الدعوة النشاء مشاريع لديها عالقة في البرنامج عبر
وسائل النشر الفلسطينية واالسرائيلية بالتركيز على مجاالت الثقافة واحلوار والشباب ووسائل
النشر والبيئة.
وعبر السنني التالية متت املوافقة على هذه املشاريع واضافة أصناف جديدة ،ومع ذلك عرقلت قضية
التصاريح وعرقلة حركة املشاركني الفلسطينيني النجاح الكامل لهذه النشاطات .واستمر اجلو
السياسي باجلنوح نحو العدائية خالل عام  1999ولكن النروجيون استمروا في محاوالتهم من أجل
ايقاف الصراع وابقاء البرنامج حيا .وبعد اندالع االنتفاضة الثانية عام  2001وصل التوتر نقطة الغليان
وكان من املستحيل االستمرار مبشاريع «شعب لشعب» .ومع وصول عام  ،2003توقف البرنامج
بشكل كلي.
وكان تقييم النروجيني للبرنامج أنه لم يتناسق مع التصميم األصلي مع أن النموذج الذي اتبع كان
قادرا على تخطي الكثير من املصاعب .ولكن انهيار عملية السالم كان السبب الرئيسي لعدم قدرة

البرنامج على األداء كما كان مخطط له .وبالرغم من كل ذلك استمرت احملاوالت من جهود النرويجيني احلثيثة  ،كان الشعورباتسام هذه البرامج بنوع من عدم الشرعية
يشكل أكبر التحديات ،ويجب معاجلة هذه القضية في البرامج املستقبلية.
أجل التواصل.
ومت التطرق الى الدروس والعبر الكثيرة املستفادة من تقييم برنامج «شعب ولكن عند القاء نظرة الى الوراء  ،فقد نعتبر أن النتيجة احملصلة لهذا النموذج هي
لشعب» ،وكان االستنتاج الرئيسي هو أن مثل هذه البرامج يجب أن يكون لديها ايجابية ،مع ادخال بعض التعديالت آخذين في احلسبان التقييم النهائي .وقد ينتج
عن الدراسات الالحقة حول مناذج نظرية أخرى
قدرة ممأسسة على الليونة من أجل التأقلم مع
التغيرات السياسية  ،ألن هذه التغيرات لديها انهيار عملية السالم كان السبب الرئيس لعدم قدرة اقتراحات جديدة للتعديل النتاج منوذج لديه
قابلية أكبر للنجاح .وعلى البرامج املستقبلية
وقع كبير على هذه البرامج .وباالضافة الى ذلك
البرنامج على التطور كما كان مخططا ً له
ان تتضمن أعدادا أكبر من املشاركني لكي
فان قضية الصراع كانت قائمة دائما خالل تطبيق
املشاريع ويجب مواجهتها عند لقاء الطرفني في وكان الشعور باتسام هذه البرامج بنوع من عدم تؤثرعلى أكبر عدد من املواطنني .ويجب البدء
بهذه األنواع من املبادرات في املراحل النهائية
نشاط معني عبر اللجوء الى املستشارين .ومن
التحديات
أكبر
يشكل
الشرعية
النهاء الصراع .ويستنتج جون هانسني– باور
املمكن رؤية نقاط االختالف ما بني املشاركني في كل
في النهاية أن برنامج «شعب لشعب» لم
مشروع فلم تسمح طبيعة الصراع االسرائيلي
الفلسطيني للطرفني أن يلتقوا كندين .والدرس اآلخر هو أن كل مشارك كان يصل يف بالتوقعات ألن البرنامج تقدم ولكن عملية السالم أخذت تتدهور فأصبح الهدف
الى اللقاءات بدوافع وتوقعات مختلفة والتي تكون في كثير من األحيان غير واقعية .املنشود لهذا البرنامج يبعد ولم يستطع الوصول اليه .ومع أن النموذج كان لديه
وشكلت احلواجز اللغوية عثرات اضافية في وجه تقدم هذه املشاريع .وبالرغم من قابلية للنجاح لم تستطع أطراف النزاع أن تنتهز فرصة السالم.
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جلنة التعاون  :مواجهة التحديات اجلديدة

الياس زنانيري

الياس زنانيري هو عضو لجنة التعاون ،والمدير النفيذي لتحالف السالم
الفلسطيني  /مبادرة جينيف  ،وصحفي مخضرم  .تناول في مقالته هذه
المنشورة في  Palestine-Israel Journalالتحديات الجديدة التي
تواجهها لجنة التعاون وعملية السالم بشكل عام في ضوء التطورات األحادية
الجانب األخيرة.

انسحاب اسرائيل الى حدود ما قبل أيلول  2000وعلى قضايا اقتصادية ولوجيستية أخرى،
أخذ الرئيس محمود عباس األمور على محمل اجلد وطلب من جلنة التعاون والوزير السابق
حسن عصفور أن يعملوا حسب بنود االتفاقيات من أجل تشكيل قاعدة قوية للمشاريع
االضافية على أسس التعاون املتبادل .ولكن اجلانب االسرائيلي لم يحرك ساكنا اليصال
االتفاقيات الى مرحلة طرح الثمار ،بل بالعكس حترك نحو اخلطوات األحادية اجلانب .وردا
على ذلك  ،صعدت الفصائل الفلسطينية من ضرباتها ضد االحتالل االسرائيلي وبالتالي مت
اضعاف حكم الرئيس محمود عباس.

مع أن صعود حماس الى سدة احلكم هو نتيجة لسوء االدارة للحملة االنتخابية حلركة
فتح اال أن هذا الوضع اجلديد داخل السلطة الوطنية الفلسطينية مصيري وسيؤثر
على عملية السالم .ومازالت منظمة التحرير الفلسطينية املسؤولة عن العملية
التفاوضية مع اسرائيل ولذلك أوضح الرئيس محمود عباس نيته مواصلة التفاوض
بشكل شخصي .وليس واضحا ً فيما اذا كانت تلك املفاوضات ستستمر ،ويبدو ذلك
جليا ً عند تأمل السياسات االسرائيلية األحادية اجلانب في الفترة األخيرة .ويرجع
فشل جلنة التعاون الى هذه السياسات .التي أضعفت أيضا ً موقف الرئيس محمود
عباس املعتدل  .وأدلى الفلسطينيون بأصواتهم لصالح حماس كرد فعل ملا اعتقدوا ومبا أن اسرائيل تصر على هذه االجراءات األحادية اجلانب ،فان عمل اللجنة مستحيل .ومع
أنه فشل من قبل حركة فتح للوصول الى اجنازات حقيقية على أرض الواقع.
استمرار هذه التطورات ال ميكن التوقع من الفلسطينيني أن يتقبلوا املشاريع املشتركة أو أن
تكون لديهم وجهة نظر ايجابية نحوها .ومع أن هذه السياسات األحادية مستمره دون
وكان من املفترض أن تقدم جلنة التعاون (وهي احدى نتائج اتفاقيات أوسلو) وسائل للتعاون
رادع فعلى احلكام في اسرائيل االدراك أنها لن جتلب اال الدمار لعملية السالم ،وأنه
واملشاركة في برامج في مجاالت البيئة واالقتصاد واملياه والزراعة والتعليم .وبذلك يتم
يجب العوده الى التفاوض والشراكة ما بني احلكومتني ،فبالتفاوض فقط تستطيع
استعمال روح التعاون خللق مشاريع مفيدة لكال الطرفني وقادرة على البقاء.
جلنة التعاون أن حتقق رسالتها وعلى اجلانبني ابداء االلتزام نحو التفاوض من أجل
وبعد محادثات شباط  2005ما بني شارون وعباس في شرم الشيخ حيث مت االتفاق على الوصول الى حل عادل ودائم.
وفي الوقت الذي مت فيه اغالق أكثر قنوات االتصال ما بني االسرائيليني والفلسطينيني وعند
الرجوع الى جذور هذه اللجنة املتواجدة في اتفاقية أوسلو فال بد من االدراك بأن استقرارها
مهدد بسبب تصرفات احلكومة االسرائيلية احلالية األحادية اجلانب .فاالستمرار في بناء اجلدار
واقامة نقاط التفتيش واحلواجز والتغيير من التوازن الدميغرافي ملدينة القدس يشكل عقبة
في طريق اعادة احياء جلنة التعاون .وهذا اجلو من العمل األحادي هو معاد للقاءات املشتركة
ويفشل املشروع بأكمله.

3

م�ستقبل ن�شاطات «�شعب ل�شعب»
لي برلمان
و ناديا نصر -نجاب
شكل منطلق “شعب لشعب” ،الذي
ترجع جذوره الى نشاطات السالم
الريادية في السبعينات والثمانينات من
القرن املاضي  ،جزأ أساسيا من اتفاقيات
أوسلو .ومت تنظيم هذه النشاطات حتت
رعاية احلكومة االسرائيلية والسلطة
الوطنية بدعم مادي ومعنوي من
اجملتمع الدولي .وكان هدفها تنمية
العالقات القاعدية ما بني اجملتمع
املدني الفلسطيني واالسرائيلي ووضع
األسس لثقافة السالم والتعايش ما بني
الشعبني .وظهرت هذه النشاطات في
اطار محاوالت لتغيير الرؤية النمطية من
قبل اجملتمع الفلسطيني نحو اسرائيل
واجملتمع االسرائيلي نحو الفلسطينيني
ولتنمية التعاطف واالعتراف بحاجات
وأهداف اجملتمع اآلخر.

التي تتم على اجلانب االسرائيلي.
فحرم الكثير من الفلسطينيني من
التصاريح مما خلق جوا ً مشحونا ً وسيطر
هذا املوضوع على النقاش خالل هذه
اللقاءات .وعرقلت هذه العوامل التي
فرضت أمرا ً واقعا ً وتغييرات سياسية ،
النقاشات واألطر التي قد مت التخطيط
لها.

«شعب لشعب»  ،ليس من أجل مجرد
اجراء مترين ذهني حتليلي بل ألن هذا
التحليل قد يساعد في الوصول الى
احلقيقة والى استراتيجية جديدة وأيضا
من أجل التعلم من اخلبرات الطويلة
للعديد من املشاركني من الطرفني.
لقد وضعنا اسألة صعبة وتلقينا
اجوبة جدية وصريحة  .ونأمل عبر

منذ انتفاضة األقصى لم تتم أية اتصاالت
أو متابعات بني املشاركني االسرائيلني
والفلسطنيني
يجب جتنب أخطاء املاضي حتى نتمكن
من بناء السالم احلقيقي

ومن الواضح أن هذه احملاوالت لم حتظ
بالنجاح أو التوفيق .واحلقيقة الساطعة
هي أن محاوالت دعم السالم والتوصل
الى حل للنزاع عبر سبل سلمية قد تأثر
في اجملتمعني باألحداث واالجراءات على
أرض الواقع التي أدت في النهاية الى
انهيار العملية السلمية.

ومنذ انتفاضة األقصى لم تتم اية
اتصاالت أو متابعات ما بني املشاركني
االسرائيليني والفلسطينيني .ولقد
فشلت االتصاالت ما بني الفلسطينيني
واالسرائيليني اذ لم ينتج عنها أية
تأثيرات جاده على طبيعة العالقة ما
بني املشاركني خارج اطار اجلدول الزمني
ولقد عكست التجارب املشتركة في احملدد للقاءات.
الوقت السابق تفاوتا ً واضحا ً ما بني
القراءات الفلسطينية واالسرائيلية
لهذه النشاطات وبالذات خالل التنسيق
لها وادارتها.

توجيه االسئلة الصعبة واملهمة وعبر
تلقي االجابات الصريحة املستندة الى
احلقائق أن منكن جميع اجلهات املهتمة
أن تفحص األهمية احلالية لنشاطات
«شعب لشعب»وفي ذات الوقت أن
نتجنب األخطاء املرتكبة في املاضي،
حتى نتمكن من بناء سالم فعال  ،ان
نسهل جهود السالم في املستقبل.
ويشرح الكثير ممن ساهموا في هذا
العدد من اجمللة باستفاضة حول ما
يعتقدون أنه الظرف الصحيح للنجاح
وعن طرق الوصول اليه.

لم تكن الزوايا التي مت النظر من خاللها
الى هذه النشاطات املشتركة أو
التحليالت حولها متناظرة وفي بعض
األحيان كانت متضاربة .واليوم عند
مراجعة هذه النشاطات  ،بعد مرور
قسط من الزمن وصلنا الى بعض
التقييمات املتشابهة واملتضاربة في آن
واحد .ولكننا رغم ذلك وافقنا أن نقوم
بالتنسيق املشترك لهذا العدد املهم
من مجلة Palestine – Israel
 Journalحول مستقبل نشاطات
«شعب لشعب»  ،مما يتيح مجاال نادرا
للتأمل النقدي.
فهناك حاجه اليوم  ،الجراء حتليل جدي
لألسباب التي أدت الى فشل نشاطات

أما في الوقت احلاضر تواجه اجلهود
املشتركة الكثير من املعيقات  ،باالضافة
الى عدم السماح للفلسطينيني
للوصول الى داخل اسرائيل.وهناك أيضا
حواجز نفسية كبيرة تتعلق باألساس
بعدم الثقة ما بني اجلانبني  .وتذكرنا
هذه العثرات اجلديدة –القدمية بسنوات
السبعينيات عندما كان ناشطوا السالم
اآلن يبتكرون طرق «خالقة» لاللتقاء
بنظرائهم الفلسطينيني .وتركزت
معظم النشاطات العريضة االنتشار
في التسعينيات على السعي للوصول
الى قطاعات متعددة في اجملتمعني
االسرائيلي والفلسطيني ،ولكن هذه
النشاطات تقلصت بدرجة كبيرة
بالرغم من اجلهود املستمرة لنشاطات

البحث عن احلقيقة وعن
اال�سرتاتيجيات املنا�سبة

التغلب على عدم الثقة
واملعيقات اخلارجية
شكل الشعور بعدم الثقة العثرة
الرئيسة في املراحل األولى من هذه
النشاطات .ولم يرغب املشاركون
االسرائيليون اللقاء في املناطق
الفلسطينية خالل اللقاء األول حتى
التقوا باملشاركني الفلسطينيني.
وكانت املشكلة الكبيرة األخرى تتعلق
بالعثرات التي واجهت املنسقني
للنشاطات عند محاولتهم احلصول
على تصاريح للمشاركني الفلسطينيني
حتى يستطيعوا املشاركة في اللقاءات
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مشتركة للتضامن حول قضايا حقوق
االنسان املوجهة للنضال ضد االحتالل
واجتماعات تفاوض «املسار الثاني»
التي استمرت رغم الظروف الراهنة من
التوتر الشديد.

ما زال لدى ن�شاطات
«�شعب ل�شعب» دور مهم
سيتطرق هذا العدد من اجمللة الى تعقيدات
هذا املوضوع عبر حتديد التعريفات
اخملتلفة ملصطلح «شعب لشعب» ،اذ
يعكس هذا املصطلح الكثير من عدم
الوضوح السائد في هذا اجملال  .فليس
من الواضح ان كان يشير الى االجتماعات
ما بني األمم أم األفراد أو اذا كان يشير الى
محاوالت منتظمة للتغيير االجتماعي
أو الى بناء العالقات على أرض الواقع.
فستركز املقاالت الالحقة على املنظور
االسرائيلي والفلسطيني والدولي
بالنسبة لنشاطات «شعب لشعب»
كمبادرة رسمية وتقييمات لعمل هذه
النشاطات والدروس املستخلصة منها.
والرأي السائد املشترك في أكثر املقاالت
هو أنه ال زال هنالك دور مهم لهذه
النشاطات ملواجهة الظروف الراهنة
رغم وجود املشاكل واملعيقات الكثيرة.
وتؤيد اآلراء املطروحة في هذا العدد أيضا
احلاجة لالتصال واحلاجة من أجل توظيف
استراتيجية أكثر فعالية.
وتغوص نقاشات الدائره املستديره في
هذا العدد الى أعماق املضامني واملفاهيم
اخملتلة للعثرات التي واجهت نشاطات
«شعب لشعب» كنافذة نحو الوصول
الى فرص محتملة في الوقت احلالي.
وفي النهاية تصور املقالة جتربة ايرلندا
الشمالية مبجال االستراتيجيات املتعددة
األهداف واملتعددة املستويات واجلهود
التي بذلت لرأب صدع ذلك الصراع.
ونأمل أن يستطيع هذا املشروع املشترك
أن يقدم مشاركة متواضعة نحو تطوير
النقاش حول صنع السالم والوصول
الى التفاهم ما بني االسرائيليني
والفلسطينيني وخللق حقائق جديدة
وأكثر اشراقا على أرض الواقع.

ر�أب ال�صدع واالنف�صال :هل ذلك ممكن
يف حالة ال�صراع الفل�سطيني_اال�سرائيلي؟
ولقد تأثر عمل جميع هذه اجملموعات واحللول التي تصبوا اليها بسبب سياسات الفصل
العنصري احلالية .وستشكل املناطق من الضفة الغربية والقدس الشرقية التي سيتم
ضمها الى اسرائيل عثرة ملموسة في طريق املساعي نحو السالم ورأب الصدع .وفي حالة
اقامة الدولة الفلسطينية فان هذه االعتداءات على حدودها اجلغرافية سيهدد امكانيات
استمراريتها .وستؤدي النتيجة احملصلة لبناء اجلدار كجزء من السياسات االسرائيلية األحادية
اجلانب الى تقطيع أوصال املناطق الفلسطينية الى معازل أو «كانتونات» متفرقة.

برنارد سابيال

العالقات ستتغير على األرجح وبشكل كبير
اذا حصل تغيير جذري في سياسات اسرائيل
واذا أصبحت حتترم القانون الدولي وحقوق
االنسان الفلسطيني

يتطرق الدكتور برنارد سابيال  ،وهو
عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني،
في مقالته «رأب الصدع و االنفصال»الى
اجلدار يؤدي الى تقطيع أوصال املناطق
آخر التطورات على الساحة االسرائيلية
الفلسطينية الى كانتونات
الفلسطينية – أي االنسحاب االسرائيلي
من غزة واستمرار اسرائيل في بناء
الجدار في الضفة الغربية والى تأثير
هذه التطورات على عملية الوفاق ورأب
الصدع ،وفي مايلي ملخص لما ورد في ولذلك فانه من املستحسن أن تغير هذه اجملموعات من مسار جهودها نحو فضح هذه
السياسات واالجراءات األحادية اجلانب بدال ً من محاولة تغيير العالقة ما بني الشعبني قبل
مقالته.
التعامل مع قضايا االنفصال بالشكل الصحيح .فالعالقات ستتغير على األرجح وبشكل
كبير اذا حصل تغيير جذري في سياسات اسرائيل واذا أصبحت حتترم القانون الدولي وحقوق
في البداية يشرح د .سابيال عن األشكال االنسان الفلسطيني.
اخملتلفة للمجموعات التي تعمل في مجال
النشاطات االسرائيلية الفلسطينية واذا كان هنالك ضرورة للقاء وجها لوجه من أجل رأب الصدع في العالقات ما بني الشعبني
املشتركة لبحث الوضع .ويقدم شرحا كما هو مذكور في برنامج نشاطات «شعب لشعب» فان ظواهر الفصل مثل اجلدران
أيضا حول احملفزات التي دفعتها الى مثل واحلواجز تعرقل جناحها بالتأكيد .ويختتم الدكتور سابيال مقالته باقتراحات موجهة الى
هذه النشاطات.فهناك مجموعات تعمل مجموعات السالم االسرائيلية والدولية بتركيز جهودها على تغيير السياسات االسرائيلية
في هذا اجملال على أساس أن الفلسطينيني مع العمل املوازي لفضح التأثيرات السلبية للفصل .وينصح اجملموعات الفلسطيني بأن
عليهم أن يقتنعون بالسالم ويعتقدون به تركز جل عملها على اعادة بناء اجملتمع الفلسطيني ،والعناية بالتأمني االجتماعي للسكان
من أعماقهم من أجل القبول بالوفاق ورأب باالضافة الى مأسسة العمل احلكومي بالذات من أجل بناء القدرة على مواجهة سياسات
الصدع  ،وتفترض أن االسرائيليني قد وصلوا الفصل السلبية املستمرة .
الى هذه احلالة  .وهناك مجموعات يحفزها
احلرص على الشباب في اجلانبني الفلسطيني
واالسرائيلي ألنهم يعيشون في منطقة
يشوبها النزاع ولذلك فهم يعملون في
مجاالت عملية  .ولقد تأثرت هذه النوعية
من املؤسسات واجملموعات بسياسات الفصل
املتصاعدة .وتركز اجملموعات املدعومة من
قبل املؤسسات الداعمة الكبيرة والغنية
مثل االحتاد األوروبي على النشاطات الداعية
الى السالم والتحاور والتقارب والتي أصبحت
تتخذ شكل « الصناعة» .ويشتمل هذا
النوع من اجملموعات التي تلهث وراء املصلحة
مؤسسات مهنية أصبحت تتأثر بسياسات
االنفصال التي أدت الى انقطاع مصادر رزقها
بشكل كبير .وهناك محموعات أخرى دولية
تركز على انهاء االحتالل والترويج للوفاق،
ويجب أعادة تقييم عملها أيضا في ظل
ظروف االنفصال.

تعاون املجتمع
املدين اال�سرائيلي-
الفل�سطيني :حمتوى
وا�سرتاتيجيات جديدة
وليد سالم
الدكتور وليد سالم هو مدير مكتب بانوراما
في القدس ،وفي ما يلي تلخيص لمقاله الذي
يتطرق لالدعاءات االسرائيلية بأنه ال يوجد
شريك للمفاوضات ،والى وجهة نظر ووضع
المجتمع المدني ضمن هكذا اطار.
لقد هدمت التطورات األخيرة على
صعيد احلكومات العالقات ما بني اجملتمع
املدني على جانبي الصراع  .وتتضمن
التهديدات اجلديدة للتعاون نطاقا واسعا
من املعيقات احلالية مثل القيود املفروضة
على التنقل من غزة الى الضفة الغربية
وجدار الفصل العنصري واحلواجز املعيقة
للتنقل على الطرق .وال تساعد هذه
املعيقات باالضافة الى العنف املتصاعد
وتوسيع املستوطنات على زيادة األمل في
كال اجلانبني ،وال يبدو حل الدولتني أقرب،
بل تبدو مؤسسة األمن االنساني في
املنطقة برمتها في خطر.
ولقد تدهور أثر حركات اجملتمع املدني
للسالم وحل النزاع مؤخرا لعدة أسباب
ألنها فشلت في تغيير تكتيكاتها
للتأقلم مع ظروف التفرقة اجلديدة،
وكانت احدى االخفاقات األخرى هي عدم
قدرة هذه احلركات أيضا على اشراك
اجلمهور العادي املتدين في حوار مناسب
وفعال ،ألنها تفتقر ملهارات االتصال مع
اجلمهور ،ويجب تغيير شكل االتصال الى
الوتيرة التصاعدية أي من القاعدة الى
األعلى حيث يتم احترام آراء اجلميع بغض
النظر عن منزلتهم.
ولذلك على منظمات اجملتمع املدني،
بعد تناولها لقضية بناء العالقات ما بني
اجملموعات في محيطها من أجل احلوار ،أن
تركز على تناول األسئلة املتعلقة باحملافظة
على خيار حل الدولتني وأمن الشعبني،
واحلفاظ على العملية الدميقراطية
والوساطة واالنفصال،والقضايا األخرى
التي على اجملتمع املدني االهتمام بها
هي تشجيع مفاوضات املسار الثاني
واستهداف اجلماهير العريضة باالضافة
الى احلكومة  ،وتشجيع املشاريع
املشتركة غير العنيفة ونشاطات
السالم .ولكن يجب تأجيل رأب الصدع
حتى يتم وضع حل الدولتني في مقدمة
األولويات  ،بحيث تتضمن هذه األولوية
مرحلتي االنفصال ما بني اسرائيل
ومشاريع االستيطان وانفصال اسرائيل
عن األراضي الفلسطينية احملتلة  ،وخالل
تلك الفترة على حماس التحرك نحو
مواقف أكثر وسطية  ،ولن يتم اجناز ذلك
اال عبر اشراك اجملتمع املدني.
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لم يكن التصويت حلماس في االنتخابات التشريعية
األخيرة تصويتا ً لبرنامجها وتأييدا ً لنهجها وخيارها
العسكري باملطلق ،وإمنا كان تعبيرا ً عن عدد من
العوامل أدت مجتمعة إلى ارتفاع النسبة التي
حصلت عليها من أصوات الناخبني ،ورغم مبالغة
البعض في تقدير حجم االنتصار الذي حققته ،
إال أن املعيار احلقيقي لتوجهات الرأي العام ،ولنبض
الشارع الفلسطيني هو نتائج االنتخابات النسبية
في دائرة الوطن والتي حصلت فيها حماس على %44
من مجموع أصوات املقترعني ،أي أنها لم حتصل على

تأييد األغلبية املطلقة للشعب الفلسطيني .بالرغم من حصولها على األغلبية املطلقة في
اجمللس التشريعي وذلك نتيجة العتماد أسلوب االنتخابات الشخصية في الدوائر.
وعلى أية حال ،فإن من أبرز العوامل التي أثرت على نتائج االنتخابات الفلسطينية هي ما يلي:
·

·

·

·

الربط بني السلطة الفلسطينية والفساد ،ثم الربط بني فتح والسلطة ،وبالتالي
ربط فتح بالفساد .وقد أصبح احلديث في هذا املوضوع مغريا ً ومتداوال ً ال سيما
في مجتمع يعاني من الفقر واحلرمان ،ويتطلع أكثر فأكثر إلى العدالة االجتماعية
والنزاهه .وبالتالي كان الشعار الذي طرحته حماس « اإلصالح والتغيير» يالقي هوى
في نفوس الناخبني.
فشل العملية السياسية التي جاءت بالسلطة الفلسطينية ،والتي وعدت
الشعب الفلسطيني بإنهاء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة.
فقد كانت النتيجة عكسية ،وأدى فشل هذه العملية إلى اندالع العنف ،إضافة
إلى أن إسرائيل ظلت تواصل طيلة السنوات اخلمس عشرة املاضية سياسة التوسع
واالستيطان ،كما قامت في السنوات األخيرة ببناء جدار الفصل بحجة األمن ،وأدى
هذا اجلدار إلى التهام املزيد من األراضي الفلسطينية ،وأصبح من الشائع واملتداول
اتهام السلطة الفلسطينية التي تقودها فتح ،بأنها هي التي جاءت باالستيطان
واجلدار لسوء إدارتها للمفاوضات وللتنازالت اجملانية التي قدمتها إلسرائيل.
وقد أدى الوضع األمني املتدهور ،وتشديد اإلغالق واحلصار وبناء اجلدار إلى تدهور
الوضع االقتصادي وارتفاع نسبة البطالة والفقر ومن الطبيعي أن يتم إلقاء مسؤولية
ذلك على عاتق السلطة الفلسطينية وعلى رأسها فتح .كما أدى التدهور األمني،
إلى انعكاسات سلبية على األمن الداخلي الفلسطيني ،وانتشار الفوضى وانعدام
سيادة القانون والقضاء وحتميل “ فتح” باعتبارها في السلطة مسؤولية هذا األمر
أيضا ً.
التفكك والصراع الداخلي فـي حـركة فتـح ،وفشل االنتخابات التمهيدية (البراميرز)
التي أجرتها احلركة النتخاب مرشحيها سواء في الدوائر أو القائمة النسبية ،مما أدى
إلى عدم توفر الدعم الكامل للقائمة النسبية إضافة إلى تصارع أبناء احلركة ضد
بعضهم البعض ونزول العديد منهم بصفة مرشحني مستقلني ،وكانت نتيجة ذلك
تفتت األصوات وتوزعها بني العديد من مرشحي فتح ،في حني قدمت حماس عددا ً
محدودا ً من املرشحني هو بنفس عدد املقاعد احملددة لكل دائرة ،ولم تشهد أي جدل
أو خالف حول قائمتها لالنتخابات النسبية مما أدى إلى إجناحهم وسقوط مرشحي
فتح ،كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى النتائج التي نحن بصددها ،إضافة إلى
عوامل أخرى كاعتماد حماس على إثارة العواطف الدينية بل وابتزازها أحيانا ً مثل
رفع شعار “صوتك أمانة حُتاسب عليه يوم القيامة” ،وكذلك قيامها بتوزيع اخلدمات
واملساعدات املادية لألسر الفقيرة واملعوزة ،واعتماد املساجد أماكن للتواصل مع
عامة الناس وكسب ثقتهم ،والضجة التي أثارتها إسرائيل ضد مشاركة حماس في
االنتخابات ،والتي أدت في احملصلة إلى زيادة شعبية حماس وتعاطف الناس معها.
ولعل مما يستدعي االنتباه ،أن الناخبني يرون في االحتالل السبب الرئيسي لكل
متاعبهم ومعاناتهم ،ويندر أن يسمع املراقب أحدا ً يقول مثالً بأن العمليات االنتحارية
داخل إسرائيل هي التي أتت باجلدار واإلغالق واحلصار ،بل بالعكس فإن الناس تتعاطف
مع من يقاوم االحتالل ويصبح هدفا ً أو ضحية العتداءاته.

الموقف من حكومة حماس
الذي يصغي ملا يصدر عن احلكومة اإلسرائيلية من أقوال وأعمال فيما يتعلق بنتائج االنتخابات
التشريعية الفلسطينية يالحظ أن هذه احلكومة تهدد باستمرار بأنها ترفض التعامل مع
حكومة برئاسة حماس أو مشاركتها ،وأنها ستتوقف عن دفع املستحقات الضريبية التي
جتمعها نيابة عن السلطة وفقا ً التفاق باريس وتبلغ حوالي خمسني مليون دوالر شهريا.
إن الدعوة إلى ممارسة الضغط على حماس حلملها على االستجابة للشروط الدولية
املطروحة عليها وهي نبذ العنف واالرهاب ،واالعتراف بحق اسرائيل في الوجود ،واالعتراف
بكافة االتفاقيات املوقعة بني املنظمة والسلطة من جهة واسرائيل من جهة أخرى .يجب
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أن ال تكون أداة ملعاقبة الشعب الفلسطيني وحرمانه من الدعم املادي الدولي لتمكينه من
العيش في احلد األدنى من املتطلبات املعيشية كما هو احلال اليوم.
ومع أننا ضد ونرفض وقف الدعم عن احلكومة الفلسطينية بحجة أنها أصبحت حكومة
برئاسة حماس ،إال أنه إذا مت ذلك بالفعل ،فإنه ال بد من إيجاد اآلليات والوسائل األخرى البديلة
الستمرار تقدمي الدعم للشعب الفلسطيني وضمان استمرار تقدمي اخلدمات احلياتية كالصحة
والتعليم واملياه والكهرباء واخلدمات البلدية وغيرها.
وعلى الصعيد السياسي فإن إدعاء القادة اإلسرائيليون بأن وصول حماس إلى احلكم بأكثرية
كبيرة في اجمللس التشريعي واحلكومة سيؤدي إلى شلل في اجلهود املبذولة لتحقيق تسوية
سياسية للصراع ،بحجة أن برنامج حماس معروف وهو تدمير إسرائيل ،وأن إسرائيل إزاء هذا
البرنامج ستواصل خطواتها أحادية اجلانب بحجة عدم وجود شريك فلسطيني ،وستواصل
بنفس الوقت بناء اجلدار وتكثيف االستيطان في املناطق « احليوية ألمن إسرائيل» وتعزيز
السيطرة على مدينة القدس لفصلها نهائيا ً عن بقية األراضي الفلسطينية في الضفة
الغربية ،وكذلك على غور األردن.
وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن االدعاء بعدم وجود شريك فلسطيني لم يأت فقط بعد فوز
حماس في االنتخابات التشريعية وإمنا منذ اندالع انتفاضة األقصى وحصار الرئيس الراحل
ياسر عرفات ،وبدء شارون سياسته األحادية منذ عام  2002لالنفصال عن غزة ،سعيا نحو
تثبيت احلدود من طرف واحد في الضفة الغربية وفقا ً ملا تراه وتريده إسرائيل.

ثم ماذا بعد
إزاء هذا السباق في مهاجمة حماس والدعوة إلى محاربتها يتساءل املراقب عن حقيقة ما
يجري على الساحة ،وهل أخذت حماس كل ذلك في حساباتها قبل اإلقدام على املشاركة
في االنتخابات التشريعية ،أم أن النتائج جاءت أكبر من التوقعات ،وأن االنتصار قد يتحول
إلى شرك أو مأزق.
من املمكن القول أوال ً وقبل كل شيء أن مجرد مشاركة حماس في االنتخابات الفلسطينية
تعني ببساطة أن حماس قررت القيام بدور سياسي تلعبه في الساحة الفلسطينية
اإلسرائيلية .فالذي يدخل االنتخابات ،يسعى لدخول البرملان واملشاركة في احلياة العامة سواء
كان في احلكومة أو املعارضة .علما ً بأن وجود األحزاب أو احلركات الراديكالية في املعارضة هو
دائما ً أسهل عليها من حتمل مسؤوليات احلكم والتعامل مع االلتزامات اإلقليمية والدولية
التي تترتب على أية حكومة تسعى ألن تكون جزءا ً من اجملتمع الدولي ،وأداء اللعبة السياسية
وفقا ً للقوانني واملعايير الدولية .ولكن طاملا أن حماس قررت املشاركة في االنتخابات ،وفازت
بهذه األكثرية الساحقة ،وقبلت أن يكلف أحد قادتها بتشكيل احلكومة املقبلة ،فإن من
املؤكد أنها قد وضعت قدمها في ركاب العمل السياسي شاءت أم أبت وأنها ستواجه
حلظة احلقيقة التي تتطلب منها اتخاذ العديد من القرارات املصيرية التي لم تكن لتضطر
التخاذها لو كانت في املعارضة أو لو بقيت خارج إطار اللعبة السياسية.

حماس اليوم أم حماس المستقبل
لقد بدأت األصوات الصادرة عن بعض قادة حماس في الداخل واخلارج تتبنى لهجة رجال
الدولة ،وحتاول إصدار مؤشرات إيجابية ومطمئنة عن نوايا حماس املستقبلية ،ولكن دون
إحداث أي تغيير جوهري في برنامج حماس أو ميثاقها ،وكل ما تتحدث عنه حماس في هذه
املرحلة هو عرض هدنة طويلة األمد على إسرائيل ،والسعي لتشكيل حكومة موسعة
على قاعدة الشراكة مع فتح وغيرها من القوائم التي فازت في االنتخابات التشريعية.
وفي املقابل فقد بادر عدد من قادة فتح البارزين إلى اإلعالن بدون حتفظ عن رفض املشاركة
مع أية حكومة برئاسة حماس ،ثم عاد بعضهم ليوضح بأن فتح لن تشارك في أية حكومة
تشكلها حماس ما لم تلتزم ببرنامج سياسي يشكل أرضية مشتركة بينها وبني فتح
ومثل هذا البرنامج ال بد أن يتضمن االلتزام بكافة االتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير
الفلسطينية والسلطة الفلسطينية.
وعلى أية حال ،فإنه استنادا ً إلى حقيقة أن حماس شاركت في االنتخابات التشريعية وما
يعنيه ذلك من الناحية السياسية ،وإلى التصريحات البراغماتية الصادرة عن العديد من
قادة حماس البارزين ،فإن باالمكان اجملازفة والقول بأن حماس التي وصلت إلى احلكم بأسلوب
دميقراطي وشفاف ،لن تفرط بهذا اإلجناز الذي يشكل إجنازا ً للحركة اإلسالمية واإلخوان
املسلمني على صعيد العالم العربي واإلسالمي ،وستبذل كل جهد حلماية هذا اإلجناز
واحلفاظ عليه والبقاء في احلكم ،وأن هذا اجلهد سيشمل أيضا ً إحداث تغيير جوهري تدريجي
في برنامجها.
فإذا ما أرادت حماس االستمرار في السلطة ،فإن عليها أن تقبل بكافة االلتزامات والقيود
التي سيواجهها بها اجملتمع الدولي وفي مقدمتها القبول بأن هذه احلكومة هي استمرار
للحكومات التي سبقتها ،وأنها – أي حكومة حماس – ملتزمة بكافة االتفاقيات وااللتزامات
التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية .وهذا يعني ببساطة
أن تتخلى حماس عن ميثاقها ،وعن برنامجها ،وأن تنتقل إلى موقع آخر مختلف متاماً ،تتحدث
منه بنفس اللغة واملفاهيم التي كانت تتحدث بها فتح منذ توقيع اتفاق أوسلوا باألحرف

األولى ،بل ومنذ انعقاد اجمللس الوطني التاسع عشر في اجلزائر عام  1988والقرارات التاريخية
التي اتخذها باالعتراف بالقرارين  242و  338والقبول مببدأ احلل على أساس الدولتني ومببدأ
التقسيم .وإذا ما حدث هذا فإننا سنجد أنفسنا أمام حماس جديدة هي أقرب إلى فتح تطلق
على نفسها اسم «حماس» ،ورمبا تستطيع أن تفتح ذراعيها الستقبال كل كوادر فتح التي
لم تكن راضية عن قيادتها بسبب نهجها التفاوضي وما حلق بها من اتهامات بالفساد أو
االستئثار بالسلطة.
ويقينا أنه سيكون أمام حماس ،في طريقها إلحداث التغييرات املتتالية في برنامجها لتتبنى
في نهاية األمر كل املواقف الفتحاوية ،سيكون أمامها فرصة إحداث هذه التغييرات مقابل
تغييرات متتالية في املوقف والسياسة اإلسرائيلية سيراها الناخب الفلسطيني بأنها
إجنازات حققتها حماس ،وأن حماس تقدم التنازل إثر التنازل ولكنها تأخذ إزاء كل تنازل تقدمه،
تنازال ً إسرائيليا ً مقابالً ،وليس كما فعلت فتح التي كانت تقدم التنازل إثر التنازل دون حتقيق
أي مكسب يذكر من إسرائيل ،التي عادت خالل انتفاضة األقصى األخيرة الحتالل كافة املناطق
التي أخلتها أثناء إعادة االنتشار بعد البدء بتنفيذ اتفاقية أوسلو.
أما إذا كان هذا االفتراض هو إسراف في التفاؤل وأن حماس لن تغير برنامجها ،ولن تقبل
االلتزام بكافة التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية ،أو أنها
وضعت لنفسها جدوال ً زمنيا ً للتنازل ال يتفق وتسارع األحداث من حولها فإنها ستجد نفسها
في مشكلة.
فإسرائيل تشن حملة دبلوماسية واسعة ضد حكومة حماس وحتاول تأليب اجملتمع الدولي
ضدها ،وهذا يتطلب من حماس أن تكون حازمة في قرارها ،فإذا ما كانت لديها النية في أن
تأخذ في حساباتها املتغيرات اإلقليمية والدولية ،وأن تدخل تغييرات جوهرية في برنامجها،
فإن عليها أن تفعل ذلك في إطار زمني ينسجم وتسارع األحداث ،وال يُفقد أي تغيير ميكن
أن تدخله في برنامجها قدرة ذلك التغيير على إحداث تغيير مقابل في عالقاتها مع اجملتمع
الدولي واالستحقاقات التي تطالب إسرائيل تقدميها مقابل هذا التغيير .وعليها في هذا
الصدد االستفادة من جتربة منظمة التحرير الفلسطينية بإضاعة العديد من الفرص
واملبادرات نتيجة اخلضوع للمزايدات الداخلية والتلكؤ في اتخاذ القرارات املصيرية.
وإذا ما كانت حماس عازمة على عدم إحداث أي تغيير في برنامجها ،فإن عليها أن تدرك بأن
العالم ال يتعامل مع سياسة التسويف واملماطلة ،وأن تتجنب مثل تلك السياسة ،وأن تؤكد
بوضوح أن خيارها هو خيار املقاومة ،وأنها في حني تعرض على إسرائيل هدنه طويلة األمد
فإنها تعرض ذلك مبعزل عن أية مرجعية سياسية أخرى تستند إلى أوسلو أو أية اتفاقية ذات
صلة بها.
وفي جميع األحوال فإن إسرائيل ستكون هي الرابحة سواء إذا مت ترويض حماس ودفعها للسير
على الطريق الذي سلكته فتح من قبل أو استغالل وجودها في احلكم للمضي في سياسة
اخلطوات أحادية اجلانب وتثبيت حدود وواقع جديد في الضفة الغربية والقدس بعد أن فرغت
من فعل ذلك في قطاع غزة بحجة عدم وجود شريك فلسطيني.
ويقينا ً أن االختبار احلقيقي الذي وضعت حماس نفسها أمامه هو اتخاذ القرار ما إذا كانت هي
حركة براغماتية قابلة على التكيف من أجل البقاء أو أنها حركة منغلقة تضع نصب أعينها
هدفا ً ال حتيد عنه مهما كانت املتطلبات أو املعطيات اإلقليمية والدولية.
وإذا ما قررت حماس أنها ال تريد أن تتغير ،فإن من املتوقع حدوث انقسام داخلها بني التيار الذي
يصدر تلميحات وإشارات عقالنية براغماتية ،والتيار الذي يحاول التشبث باملوقف التقليدي
املعروف للحركة.
وإذا ما ساد التيار البراغماتي ،فستصبح كما أسلفنا صورة مجددة حلركة فتح ،أما إذا ساد
التيار املتشدد الرافض التغيير أو التغ ُّير ،فإن املستقبل سيكون قاسياً ،ومع أن فشل حماس
في الساحة السياسية سيكون حتميا ً في هذا احلال ،إال أن من الصعب التنبؤ مبصيرها
كحركة مقاومة اختارت األسلوب العنفي لتحقيق برنامجها.

حماس ورئيس السلطة
لقد وصل رئيس السلطة محمود عباس احلكم من خالل انتخابات تشريعية شفافه ونزيهه
جرت في مطلع العام املاضي حاز خاللها على  %63من أصوات الناخبني ،وبالتالي فهو يتمتع
بالشرعية االنتخابية كما أنه يحظى بنسبة تأييد شعبي أكثر بكثير مما حصلت عليه
حماس كحركة إذ حصلت على  %44من أصوات الناخبني في االنتخابات النسبية .والسؤال
الذي يطرحه العديد من املراقبني والسياسيني هو كيف سيكون شكل العالقة بني الرئيس
عباس الذي ينتمي حلركة فتح ،ورئيس الوزراء واحلكومة التي تنتمي حلركة حماس ،وإذا ما كان
سيحدث هناك صراع على السلطة أو انشقاق عمودي في السلطة يجعلها تتبنى برنامجني
متناقضني ،ومن منهما سيستطيع فرض إرادته على اآلخر؟
لقد أثبت الرئيس عباس خالل السنة األولى حلكمه بأنه يستطيع أن يكون رجل دولة ،وأن
يترفع عن االعتبارات احلزبية الضيقة وأنه رئيس لكل الشعب الفلسطيني وليس فقط ملؤيدي
فتح .فقد أصر على إجراء االنتخابات التشريعية في موعدها رغم التحذيرات من أن حزبه
سيكون هو اخلاسر في هذه االنتخابات ،واستطاع أن يوفر لهذه االنتخابات األجواء األمنية
الكافية لنجاحها وإعالن نتائجها واعتماد تلك النتائج دون أية مواجهات عنفية ،وحتقيق قبول
اجلميع والتزامهم بها.
ومع ذلك ،فإنه يؤخذ على الرئيس عباس بشكل عام التباطؤ في اتخاذ القرارات .وإذا ما أراد
الرئيس عباس أن يقوم بدوره كرئيس ملنظمة التحرير الفلسطينية ،ورئيس للسلطة ،وأن
يحاول التوفيق بني صفته تلك وبني صفته الفتحاوية التي متلي عليه أيضاً ،أن يكون حريصا ً
على فتح وعدم اختفائها من اخلريطة السياسية ،فإنه سيجد نفسه أمام مهمه صعبه
تتطلب منه تغيير أسلوبه في احلكم ،ل ُيصبح أكثر حزما ً وقدرة على اتخاذ القرارات بسرعة،
في مواجهة حكومة تنتمي حلزب أخر غير حزبه ،وتتبنى برنامجا ً مناهضا ً للبرنامج الذي
انتُخب هو على أساسه.

حماس ومنظمة التحرير
لقد حاولت حماس في املاضي وضع شروط معينة للمشاركة في أطر ومؤسسات منظمات
التحرير الفلسطينية ولكنها لم تستطع احلصول على تلك الشروط بحجة أنها تبالغ في
تقدير حجمها وأنها تطالب بنسبة متثيل أكبر من حجمها احلقيقي ،ولكن حركة حماس تشعر
اليوم بثقة أكبر في النفس ،وقد تطالب بتمثيل في منظمة التحرير الفلسطينية بنفس
احلجم الذي حصلت عليه في اجمللس التشريعي.
وإذا ما فعلت ذلك ،فإن الرد هو أن ليس من الضرورة أن تكون توجهات الرأي العام الفلسطيني
في اخلارج مطابقة ملا هو في الداخل ،إضافة إلى أن تأييد  %44الذي حصلت عليه حماس في
الداخل لم يكن كله من شريحة واحدة تؤيد حماس وتنتمي إليها وإمنا ضم نسبة عالية من
املواطنني الذين أرادوا أن يروا إصالحا ً وتغييرا ً في احلكم ،أو أرادوا ببساطة أن يعاقبوا فتح على
سوء أدائها في احلكم.
ومن املتوقع أن الرئيس عباس ،بصفته الفتحاوية ،سيعمل على محورين :األول ،إعادة
تفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ،وإعطاء املنظمة دورا ً فعليا ً في العملية
التفاوضية واتخاذ القرار في كل ما يتعلق بها ،واحلفاظ على الدور الريادي حلركة فتح في إطارها،
واحليلولة دون هيمنة حماس عليها .وأن يعمل على أن تكون حماس عامالً مشاركا ً وليس
حاسماً ،وأن تلتزم بقرارات منظمة التحرير الفلسطينية على أساس دميقراطي يحترم إرادة
األكثرية.
أما على صعيد حركة فتح ،فإن التحديات التي يواجهها الرئيس عباس ،بصفته الفتحاوية ،تبدو
أكبر واخطر بكثير من التحديات التي يواجهها إلعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية.
فمنظمة فتح لم تقم بتجديد مؤسساتها وقياداتها منذ أن انعقد مؤمترها اخلامس عام .1989
ورغم أن هناك إطار قيادي هو اللجنة املركزية حلركة فتح ،إال أن عددا ً من أعضاء هذه اللجنة
إما أنهم استشهدوا أو توفوا ،في حني أن عددا ً آخر قد أصبح يُعاني من املرض أو الشيخوخة.
ومع ذلك فإن من تبقى من أعضاء اللجنة املركزية ما زالوا يطعنون بأنهم يتمتعون بشرعية
االنتخابات ويصرون على ممارسة دورهم القيادي حلركة فتح ،بل ولقد أظهرت التطورات األخيرة
في احلركة أن هناك توجها ً « إلعادة االنتشار « داخل احلركة وضم عدد من رؤساء اللجان إلى
اللجنة املركزية وإعادة توزيع املهام بغية اإلبقاء على اللجنة املركزية احلالية ،وإيجاد املبرر لعدم
إجراء انتخابات حركية جديدة في املستقبل املرئي للعني.
لقد مرت احلركة مبتغيرات عديدة منذ عام  1989كان أبرزها االنتفاضة األولى ،وعملية السالم
بعد أوسلو ،وانتفاضة األقصى .ولقد برزت نتيجة لهذه األحداث قيادات ميدانية مناضلة ،ترى
في نفسها صاحبة احلق في املشاركة في اتخاذ القرارات املتعلقة مبصير احلركة ،وبعضها
يدعو للتمرد على أعضاء اللجنة املركزية احلالية ويطالب بانعقاد املؤمتر العام السادس للحركة
لتجديد أطرها وقيادتها وضخ دماء جديدة في عروقها.
وإذا كانت االنتقادات لم متتد لتطال اجمللس الثوري للحركة ،إال أن انعقاد املؤمتر العام سيسهم
أيضا ً في ضخ دماء جديدة في عروق اجمللس الثوري.
وعلى الرئيس عباس إذا أراد أن يعيد الدور حلركة فتح ،وأن يقضي على ظاهرة التشرذم واالنقسام
التـي بـدأت تظهـر وبشكل خـاص نتيجة لالنتخابات التمهيدية (البراميرز) للمجلس
التشريعي ،فإن عليه أن يبادر إلى اتخاذ اخلطوات العملية إلعادة مللمة وضع احلركة وجمع
شملها.
وبالتأكيد فإن إعادة رص صفوف احلركة ومتاسكها لن يتم على يد اللجنة املركزية احلالية التي
تعاني من نقص في العدد والعدة ،بل رمبا تتطلب احلاجة تشكيل جلنة مؤقته من قيادات ذات
مصداقية في احلركة تتولى بدورها إعادة ترتيب وضع احلركة من القاعدة للقمة ،مبتدئة بحصر
العضوية ،وحتقيق مصاحلة داخلية ميدانية ،وصوال ً إلى مؤمترات في األقاليم وانتهاء باملؤمتر العام
السادس للحركة الذي سينتخب اجمللس الثوري واللجنة املركزية.
فوجود حماس في احلكم ،سواء كحركة براغماتية تريد االستمرار في احلكم ،أو حركة متشددة
قد تضطر إلى التفريط به أو التنازل عنه ،يتطلب أن تكون هناك فتح قوية متماسكة
ذات مضمون ،وقدرة على الفعل والتأثير ،وأن تعود لدورها التاريخي القائد للنضال الوطني
الفلسطيني.
إن أحدا ً ال يستطيع االستهانة أو التقليل من القوة الكامنة لفتح على األرض ،ولكن املهم هو
معرفة كيف ميكن استنهاض تلك القوة الكامنة وتوظيفها إلعادة احلركة إلى دورها القيادي
التاريخي في قيادة النضال الفلسطيني.

وثمة كلمة أخيرة
إن محاولة ابتزاز الشعب الفلسطيني وإهانته بوضع الشروط املذلة أمامه لن تؤدي إال إلى زيادة
شعبية حماس والتفاف الناس حولها ،وال بد أوال ً من إعطاء الوقت املعقول حلماس لتنزل عن
الشجرة العالية التي تسلقت عليها .وبنفس الوقت فإن هناك اليوم ،أكثر من أي وقت مضى،
حاجة ماسة إلى مبادرة دولية تستند في اجلزء األول منها على التنفيذ السريع واملتوازي وغير
املتردد للمرحلة األولى من خريطة الطريق ،وتضمن اجلزء الثاني منها خطة عملية لتحقيق
سالم دائم وعادل تأخذ في االعتبار مبادرة السالم العربية التي أعلنت في بيروت عام  2002وآخر
ما توصلت إليه املفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية عام  2000برعاية الرئيس األميركي كلنتون
وتعتمد مبدأ االنسحاب الكامل من األراضي التي احتلت عام  1967مبا في ذلك القدس العربية
وحل املشكلة الفلسطينية بكل جوانبها ووضع آلية وجدول زمني لتنفيذ تلك اخلطة.
مثل هذه املبادرة الدولية ستكون االختبار احلقيقي لنوايا كل من حماس وإسرائيل ،وستوفر
الفرصة لتدخل دولي لفرض حل في مصلحة كل من الشعبني الفلسطيني واإلسرائيلي.

· كاتب المقال محام وصحفي ،نائب ووزير سابق في السلطة الوطنية الفلسطينية.
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