أسبوعيات نائب
سبعة خطوط للعمل ريثما تصبح االنتخابات ممكنة
ناهض منير الريس
النائب عن مدينة غزة
سنج تهد قدر ما نستطيع في تقديم إجابة تفصييلية عليا السي ال ا ميا العميل ا وليعا العناصير المختلفية
اإلرادية والقسرية التي تشكل علك الموقف .
أوال نحن الطرف الفلسطيني نخضع قسرا الحتالل عسكري شمل أرضنا كلهيا فيي الضيفة اليربيية م وليم
تعد فيرو عليا اضرض بيين المنيا طق التيي أطليق عليهيا اصيطالحيا بموجيب االتفيا االنتقيالي وخرائطي عيام
 4991ألفييا( أ أ أ أو أ ب أ أو أ ) أ فكلهييا أصييبحت ميييدان حييرب تنتشيير فيي القييوات المسييلحة اإلسييرائيلية
وتنفع سلسلة من المهام والبرامج الواسعة قصيرة المدى وطويلية الميدى م وفيي أولويتهيا تيدمير كيل عناصير
المق اوميية وكييل مييا يسيياعد علييا المقاوميية  .وميين مهامهييا أيضييا تعطيييل الحركيية عبيير السيييطرة علييا طيير
المواصالت ووضع الجمهور في حالة من الحصار التام  .ومن مهامها المتقدمة تدمير البنية التحتية للزراعة
والصناعة والتعلييم والصيحة العامية  .ويجيري تنفييع هيعا البيرامج بيالتوازي فيي توقيتيات تتحيدد حسيب طاقية
الوحدات المنفعة من ناحية وحسب تواجد العرائع الصالحة لالستثمار الدعائي مين ناحيية أخيرى  .أميا الهيدف
االستراتيجي لجميع هعا التكتيكات فهو ترحيل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين في مرحلة الحقة مالئمة لعلها
نشوب الحيرب ضيد العيرا  .وال رييب أن اليرئيس اضمريكيي بيوق قيد أعطيا موافقتي عليا التكتيكيات وعليا
الهدف االستراتيجي كليهما أثناء لقاءات العديدة مع شارون في البيت اضبيض  .ويبدو أن اليدولتين العيربيتين
الشقيقتين المجاورتين مصر واضردن حصلتا علا معلومات جدية حول علك م ضن لو اقتصر اضمر علا مجرد
شييائعات أو تمنيي ات فييي أوسيياط اإلسييرائيليين المتعصييبين لمييا أقييدمت المراجييع الرسييمية فييي كييل منهمييا علييا
اإلعراب عن معارضة شديدة للترحيل والقعف بالمهجرين الفلسيطينيين خيار) وطينهم نحيو واحيد مين البليدين
العربيين المجاورين  .ويبدو واضيحا أيضيا أن الوالييات المتحيدة ليم تقيم بديية بيادرة لطمدنية أي منهميا م عليا
الرغم من أن كال منهما علا عالقة وثيقة باضمريكيين .
ومع أن القوات المسلحة اإلسرائيلية لم تحتل جميع أراضي قطاع غزة علا غرار ما حدث في الضفة
م فقد أسندت حكومية االحيتالل إليا القيوات المدرعية المتمركيزة فيي المسيتعمرات القائمية فيي القطياع م وهيي
تشيل مع الشوارع الخاصة بها ثلث مساحت علا اضقيل م مهمية القييام بعملييات خاصية شيبيهة بعملياتهيا فيي
الضفة م عات طبيعة تدميرية تنكيلية ضد أهداف مدنية غالبا م إع لم تعد هناك بعد قصف ونسف جمييع مراكيز
الشرطة وأجهزة اضمن إال اضهداف المدنية كالمزارع وآبار المياا وورق الحدادة ومنازل عائالت أولئك العين
تشتب اضجهزة اإلسرائيلية السرية في كونهم فدائيين .
العين لحسوا بصاقهم !
ورافق هعا التنكيل العسكري في الضفة والقطاع حصار اقتصادي يضاعف معاناة الناس  .وأبرز وجيوا
هعا الحصار وأشدها ضيطا علا الفلسطينيين إغال أبواب العمل أمام طبقية عاملية نشيدت خيالل احيتالل سيبع
وعشرين سنة في خدمة سو العمل اإلسرائيلية الوحيدة المفتوحة لها  .وعمدت سلطات االحتالل فيي الوقيت
نفس لسد الطر أمام أية واردات فلسطينية قد تنقط شيئا في حلو الفلسطينيين .
أمام هعا الواقع القائم في مناطقنا استمرت السلطة الوطنية الفلسطينية في تحركاتهيا الدبلوماسيية عليا
ثالثة محاور ا اضمريكي واضوروبي والعربي .
*  4أ المحور اضمريكي ا لقد لحست الواليات المتحدة جميع بصقاتها القديمة م أعني موافقاتها السابقة
علا قرارات عد يدة في اضمم المتحدة ومبادراتها السياسية السابقة وتوصيات مبعوثيها السابقين مثل مشروع
لجنيية ميتشيييل والجنييرال زينييي م ناهيييك عيين أكييداس اضورا والتقييارير التييي سييطرها دينيييس روس ومييادلين
أولبرايت في عهد اإلدارة الديمقراطية م وأوفدت في آخر طبعة مبعوثا جديدا يجيء ويروح هو وليام بيرنيزم
ثم أصدرت مبادرة جديدة تدعا أأ خريطة الطريق أأ وكفيا بيعلك االسيم مسيخرة ! إع ييوحي كيدن الطرييق ليم

يكن معبدا من قبل م وكدن السيد بوق هو الدليل اضول المبحر في مجاهل المستقبل  .أما فحوى الخريطة فهو
بيعنا وعدا آجال أ مجرد وعد أ مقابل ثمن عاجل ندفع  .والثمن المطلوب منا دفعي هيو إحيالل العناصير التيي
يريدها اضمريكيون أ واإلسرائيليون ضمنا أ عليا رأس السيلطة محيل العناصير التيي ال يرغبيون بهيا وعليك
باسم إصيالح السيلطة الفلسيطينية م وكيعا قيامنيا بحراسية إسيرائيل داخلهيا وخارجهيا مين هجميات العناصير
الفلسطينية المقاتلة  .وأما الوعد اآلجل فهو إمكان اعتراف أمريكا بدولة فلسطينية بعدما يتم التفياوض عليهيا
مع اإلسرائيليين  .ولسنا اآلن في معرض التحليل والتعليق علا المشيروع اضمريكيي م اليعي ميا زال عليا كيل
حال مسودة م جلة لم تقدم لألطراف بشكلها النهائي م ولكن العي يهم وجهة الن(ر الفلسطينية أساسا هيو أن
وعود اضمريكيين كانت دائما غير موثوقة و(لت حبرا علا ور منع تقرير لجنة كنج كراين في عشيرينيات
القرن الماضي  .فاضمريكيون لم يفوا للفلسطينيين سيابقا بيدي وعيد وليم يثبتيوا عنيد أي موقيف يخيالف وليو
جزئيا رغبات اللوبي الصهيوني الحاكم في أمريكيا  .وفيميا يتعليق بموضيوع الدولية الفلسيطينية تحدييدا ثمية
مالح(تان بلييتان ا أقربهما عهدا أن شارون نفس كان قد صرح منع بداية وزارت المشتركة مع حزب العمل
أن يوافق علا إنشاء دولة فلسطينية أ ليم يشيرح بيالطبع مواصيفاتها أ  .أميا المالح(ية اضبعيد عهيدا فهيي أن
الرئيس اضم ريكي اضسبق جيمي كارتر أدلا فيي اضقصير م بعيد اجتمياع ميع السيادات أييام اإلعيداد للمفاوضيات
المصرية اإلسرائيلية عيام  4991بتصيريح م ييد إلنشياء وطين قيومي للفلسيطينيين  .وميا هيي إال أييام أو
لعلها ساعات حتيا كيان النياطق الرسيمي اضمريكيي يسيحب تصيريح اليرئيس كيارتر اليعي حياز مي خرا عليا
جائزة نوبل للسالم ! فما الجديد إعن في خريطة الطريق ووعدها لنا بجائزة اسمها الدولة الفلسطينية ا
ر ساء ال يوثق بهم

القيادة الفلسطينية ال تجهل هعا الكالم كلي  .بيل إنهيا اضعليم بميا برهنيت عليي التجربية مين عيدم إمكيان
االعتماد علا وعود ينطق بها رجال دولة أو ر ساء ال يملكون بافتراض حسن نواياهم أصال أمير أنفسيهم
عندما يتعلق اضمر بسياسة أمريكا الشير أوسيطية التيي تصينع فيي تيل أبييب  .ناهييك عين أن اليرئيس بيوق
شخصيا ال يوحي بدي قدر من حسن النوايا تجاا العرب والمسلمين م حتا لو زار مسجد واشنطن ووقف أمام
مصوري التلفزيون م خرا وقد خلع حعاءا ! فالعرب والمسلمون قادرون علا التميييز بيين االحتيرام الحقيقيي
وبييين تمثيييل اضدوار أمييام وسييائل الدعاييية اضمريكييية التييي تمهييد ليييزو بلييد ميين أهييم الييبالد العربييية م وتلييوح م
استطرادا م بشن الحروب تباعا علا بلدان عربية وإسالمية أخيرى بييية تقسييمها وتنصييب عميالء لحكمهيا م
في سيا ما يدعا محاربة اإلرهاب  .وآخر تصيريحات كيولن بياول أ اليعي أسيندوا إليي دور المعتيدل أ تيتكلم
عن رسالة أمريكا في تعليم العيالم العربيي الديمقراطيية وتخليصي مين منياهج التعلييم القديمية ورعايية أطفالي
المحرومين من طفولتهم ! وآخر تصريحات أيضيا تتحيدث عين تيييير القييادة الفلسيطينية واعتبيار عليك شيرطا
إلصدار الوعد باالعتراف بالدولة الفلسطينية بعد أن يتفاوض عليها الفلسطينيون مع اإلسرائيليين م علما بدن
مجرد موافقة اإلسرائيليين علا دولة فلسطينية م مهما كانت م سيترتب علي بصورة آلية موافقة اضميريكيين
.
تستمر القيادة الفلسطينية في إدارة سياسة تقوم علا المحياوالت المسيتميتة إلبقياء االتصيال قائميا ميع
اضمريكيين م ولو لم ينجم عن في أحسن االفتراضيات إال الحصيول عليا وعيود نعليم سيلفا إنهيا كاعبية  .وعليك
بهدف مجرد إدامة اللعبة السياسية دائرة  .فيعود الدكتور صائب عريقات ميثال مين رحلية إليا واشينطن خيالي
الوفاض م وإعا بالدكتور نبيل شعث في الطائرة إلا واشنطن  .ويعود الدكتور نبيل بعد قليل صيفر الييدين وإعا
بالدكتورة حنان عشراوي تشد الرحال لجولة بين مكاتب المس ولين اضمريكيين  .وقيد تحصيل عليا تفسييرات
لخريطة الطريق أو ال تحصل م وقد تحصل علا ما يمكن وصف باختصار بدن وعود عات صيغ جدييدة وقيد ال
تحصل م ولكننا عندما تعود سنجد يديها تنطويان بدورهما علا هواء .
السياسة فن الممكن
ما أكثر مبعوثينا منع أيا م موسا كا(م باشا ورحالتي إليا لنيدن فيي عشيرينيات القيرن الماضيي  .وميا
أكثيير المبعييوثين اليييربيين إلينييا منييع قييدوم اللجنيية اضمريكييية إلييا فلسييطين فييي عييام  . 4949كييل هي الء قيياموا

بجوالت وقيابلوا شخصييات وكتبيوا تقيارير م وبمقارنية ال(يروف بعضيها بيبعض ربميا كانيت التسيوية فيي تليك
اضزم نة المنصرمة كلها أقرب مناال من اضيام التي نحياها والتي تشهد تفرد الواليات المتحدة بيالقوة والهيمنية
علا العالم وتشهد تفرد اللوبي الصهيوني بالهيمنة علا السياسات اضمريكيية الخاصية بالشير اضوسيط عليا
نحو لم يسبق ل مثيل في تاريخ البشرية .
ويالح( مع علك أن بعض العناصر المتنفعة لدينا تليتمس لألميريكيين اضعيعار بينميا تلقيي بالمالمية كلهيا
علا هعا الطرف أو عاك في الساحة الفلسطينية  .وال يدري المرء كيف يفسر علك بعد هيعا التجيارب الماضيية
والحاضرة كلها  .والواقع أن هعا يعكرنا بعناصر فلسطينية قيادية قديمة رأت أييام االنتيداب البريطياني أن مين
المستحيل الوقوف في وج االمبراطورية التي ال تييب عنها الشمس م ولعا قالت إن ال بد من قبول سياساتها
ضنها الشيء الوحيد الممكن وضن السياسة أصال هيي فين الممكين  .وأمثيال هي الء يزينيون هيعا االعتقياد غيير
الشييعبي لييدى تسييويق ل لجمهييور بسييو الحجييج القائليية إن الحصييول علييا قسييط ميين الحقييو خييير ميين عييدم
الحصييول علييا شيييء بييالمرة  .فكييدنهم نسييجوا ضنفسييهم بدنفسييهم أوهييام القييدرة علييا نييوال شيييء بواسييطة أ
االعتيييدال أ اليييعي شيييجعهم عليييي المسيييتعمرون وكييياف وهم عليييي بالجييياا والميييال أحيانيييا  .وحقيقييية اضمييير أن
المستعمرين ال يفعلون علك إال بيرض شق الصفوف وتشتيت القوى واستن زاف الكيان كلي  .عليا أن القييادة
الفلسطينية بدسرها مجمعة علا اتخاع موقف استرضاء اضمريكيين بكل وسيلة ممكنة م ولكن م والحق يقيال م
ليس بدي ثمن  .وهعا ما ينبيي الحفا( علي م وهعا ما أبقا للقيادة الفلسطينية سلطانها اضدبي علا الناس .
موراتينوس وبيرنز م الصوت والصدى
*  2أ المحور اضوروبي وإزاء استحالة الحصول من الواليات المتحدة عليا موقيف ثابيت مشيجع م ميا
يطلقون علي  ,,موقفا متوازنا مم ولو في أضيق الحدود م عملت القيادة الفلسطينية عمال واسيعا فيي المحافيل
السياسية اضوروبية لكسيب الفهيم واليتفهم مين جانيب اضوروبييين اليعين أ(هيروا مييال إليا االسيتقالل بسياسية
أوروبية تعمل لحساب المصيالح اضوروبيية  .والتقطيت القييادة الفلسيطينية هيعا اإلشيارة بياكرا وخييل إليهيا أن
بالوسع االستناد إلا االنتماء العربي ا لمعيزز بيالنفط للحصيول عليا تديييد أوروبيي ييوازن اضميور ويي ثر عليا
الواليات المتحدة لصالح إقامة الدولة الفلسطينية  .وقد ألحت القيادة الفلسيطينية فيي المطالبية بوجيود مبعيوث
أوروبي أسوة بدينيس روس المبعوث اضمريكي حينيعاك م واسيتجاب االتحياد اضوروبيي لحلحياح فعيين ميجييل
موراتينوس .
بيد أن الواليات المتحدة كانت قد فطنيت مين قبيل إليا ميا يمثلي صيعود االتحياد اضوروبيي مين منافسية
محتملة في مجال احتكار الموارد الخام واحتكار اضسوا في الشر اضوسيط أ وهيعان االحتكياران هميا صيلب
مييا يييدعا المصييالح اضمريكييية أ م فشيينت الحييرب علييا العييرا بقيادتهييا قبييل عشيير سيينوات السييتبا خطييا
اضوروبيين نحو نفط العرا ونحو صداقة البلدان العربية التي كان يمكن أن تصيبح أسيواقها مفتوحية بكاملهيا
للسييلع اضوروبييية .ونشييد عيين حييرب الواليييات المتحييدة علييا العييرا واقييع دولييي جديييد تميييز بسيييطرة كامليية
لألمريكيين علا المنطقة ونفطها مجسدة في القواعد اضمريكية المتزاييدة فيي يابسية الخلييج ميع تواجيد كثييف
لألساطيل اضمريكية في مياا الخليج  .وكانيت الوالييات المتحيدة قيد اخترقيت االتحياد اضوروبيي ببريطانييا التيي
تلعب دور اإلسيفين اضمريكيي داخيل أوروبيا أحيانيا وتلعيب دور وكييل االتصياالت واالسيتقطاب ضمريكيا أحيانيا
أخرى م وهو شيء يشب تقريبا ما تحاول إسرائيل القيام ب في القارتين اآلسيوية واإلفريقيية  .ويبيدو أخييرا
ال آخرا أن الواليات المتحدة تعمدت أثناء حرب الخليج أن تدع حليفاتها اضوروبييات يبصيرن عليا الطبيعية ميا
بليت القوة العسكرية اضمريكية من جبروت  .والخالصية أن أوروبيا خففيت مين توجهاتهيا االسيتقاللية محدثية
نفسها بدن الوقت قد يكون مبكرا عليا تليك االسيتقاللية المرغوبية م وأن العيرب أصيحاب المكيان غيير معنييين
بالعب عن أوطانهم ومواردهم ومصالحهم م فرأت أوروبا أن تتشياغل عين تنفييع نواياهيا م قتيا باالنهمياك فيي
تن(يم بيتها االتحادي الداخلي م ناهيك عن أن الوالييات المتحيدة طرحيت عليا اضوروبييين مشياريعها القاضيية
باحتواء العمال الصيني ومن وراءا من الفهود والنمور اآلسيوية مشيرة مين طيرف خفيي إليا أن ميا يجميع
اضمييريكيين واضوروبيييين أكثيير ممييا يجمعهييم مييع سييائر اآلسيييويين م ووضييعت اضوروبيييين أمييام خيييارين ا إمييا
اإلععان للهيمنة اضمريكية أو مواجهة حلف وشراكة أمريكية صينية .

لم تتخع أوروبا سياسة تجاا الفلسطينيين تختلف عن سياسة الواليات المتحدة  .ولم يحمل موراتينيوس
مع إال النصائح التي تقول ا عليكم أن تستمعوا إلا ما يقول اضمريكيون  ..عليكم أن تكونوا عقالء  ..وبعلك
لم يجد الفلسطينيون في أوروبيا الطيرف المحاييد أو المشيجع بيل الصيوت اضمريكيي اآلخير اليعي يعميل لصيالح
الحل اضمريكي ويلعب دور الناصح الطيب .
وقد انضم االتحاد اضوروبي إلا ما يعرف باللجنة الرباعية التيي هيي شيكل جدييد لهيئية دوليية مختيارة م
معنييية بالتوصييل إلييا تسييوية م ولكنهييا ال تمثييل فييي الجييوهر شيييئا مختلفييا عيين الواليييات المتحييدة وإرادتهييا
المفروضة علا الجميع بمن فيهم الروس العين (نوا أنهم يسيتطيعون أن يينميوا حصية مين نفيط العيرا وأن
يبيعوا لألمريكيين العرا نفس م ثم أسفروا أخيرا عن موقفهم القائل إن سياستهم هي مصيلحتهم ال أكثير وال
أقل .
العي يبعث علا العهول
 3أ المحور العربي ا حاولت القيادة الفلسيطينية جاهيدة إعيادة تعرييب القضيية الفلسيطينية فيي الوقيت
العي باتت القضية في حمال ثقيال رحب الجميع بالتخفف من  .ونقيول الجمييع ضن اليعين يعيون وحيدة
المصير القومي واضمن القومي العربيي هيم بيدورهم فريسية خيوف مين أن يلقيوا مصييرا منفيردا يهيدد
منجزاتهم م القطيري منهيا والشخصيي  .ومين العبيث أصيال أن يقيال إن ليدى اليدول العربيية فيي حالهيا
الراهن أية خطط أو سياسات خار) نطا تسيير اضمور داخيل كيل منهيا  .وعليا اليرغم مين محياوالت
عمرو موسا أن يرقع ما في هعا الثوب البائس المدعو جامعة اليدول العربيية مين خيرو فيون الواقيع
القائم استعصا تماما علا محاوالت .
وقيد ال يسيتيرب أحيد هيعا الواقيع الجليي م ال بالنسيبة لموقيف اليدول العربيية وال بالنسيبة لواقيع الجامعية
العربييية  .ولكيين الجميييع مس ي تيرب بييل ومييعهول ميين موقييف المن(مييات واضحييزاب بييل قييل وجميييع الم سسييات
الشعبية العربية التي تستطع أن تفعل شيئا يزيد عما فعلت الدول .
ريثما تتاح االنتخابات
هكعا تجد القيادة الفلسطينية نفسها في عزلة مطلقة م يعبر عنهيا تعبييرا قاسييا صيمت اضن(مية وعزوفهيا
فترات طويلة عن مجرد االتصال واالطمئنان .
ومن مجموع هعا المعطيات م وغيرها مما ال متسع لعكرا وإن كان مختزنا في الضمير م نخلي
يلي ا

إليا ميا

أوال علييا السييلطة الفلسييطينية أن تطالييب بانتييداب قييوات دولييية تفصييل علييا الخييط اضخضيير مييا بييين
اإلسرائيليين والفلسطينيين .
ثانيا تتوقف الوفود العاهبة إلا الواليات المتحدة  .وال تعقد جلسات مع مبعيوثين أميريكيين أو أوروبييين
إال بواسطة الرئيس المنتخب للفسطينيين ما دام رئيسا منتخبا وهو ياسر عرفات .
ثالثا يتعين مصارحة المجلس التشيريعي الفلسيطيني واضطير التنفيعيية بالوضيع السياسيي اليعي (يل حتيا
اآلن محصورا في نطا جمعية سرية ضيقة من المختارين وفق الميزا)  .فليم يعيد هنياك ميا يسيتوجب حصير
اضسرار في طائفية اليامضيين المعيدودين مين اآللهية أ واللي أعليم بهيم أ  .والجمييع بعرفيون الييوم أن مبعيث
السرية كان مدى ما يمكن العهاب إليي مين التنيازالت  .والجمييع يعيرف اآلن أن عليك ليم يكين منتجيا  .فاللعيب
يجري بدورا مكشوفة والوضوح اليوم أفعل من اليموض م وما ال بد أن يكون البد أن يكون  .وليم يعيد ليدى
الجانب الفلسطيني ما يمكن أن يدعا سرا يستلزم هعا الخلوات اضقرب إلا أسلوب العبيادة التيي تتبعهيا بعيض
الطوائف .
رابعا ينبيي االستفادة من تجربة الدفاع العي قام ب الشعب الفلسطيني في مدن وقراا في الضفة والقطاع
وإعادة تن(يم الدفاع عما في حوزتنا مسيتفيدين مين دراسية التجربية  .وينبييي لهيعا اليايية إجيراء حيوار بيين
أطراف القوى الوطنية واإلسالمية يوصل حتما إلا نتيائج ملزمية  .ويتعيين االتفيا بيين أصيحاب االختصيا
علا سمات االستراتيجية الدفاعية التي تنشط وتهدأ وفقا للنهج الميداني العي يتبع الخصم .

خامسا علا الفصائل الفلسطينية المختلفية أن تجيد طريقية لالسيتفادة مين التن(يميات الشيعبية وشيبابها فيي
البالد العربية .
سادسا ولكن نقطة البدء في كل ما تقدم هي إصالح السلطة الوطنية إصالحا جعريا يسمح لهعا اضمور أن
تحدث وأن ت تي أكلها  .ومفهوم طبعا أن اإلصالح المنشود هو اليعي ي هيل للصيمود وللثبيات ولتيوفير اضمين
واالحتياجات في حدودها الدنيا  .أما بقاء الوضع علا ما هو علي م والتمسك بمقولة لييس فيي اإلمكيان أبيدع
مما كان فسي دي إلا االنهيارات وإلا سيل التفجرات الداخلية التي نعاينها اليوم .
سابعا وريثما تكون هناك انتخابات تفرز قيادة جديدة للبلد أ هعا إن سمحت ال(يروف بتليك االنتخابيات أ م
فمطلوب تشكيل لجيان شيعبية تينهض بدعبياء الطيوار م وتتشيكل مين السيلطة ومين الفصيائل ومين الفعالييات
الشعبية التي أثبتت وجودها في المرحلة الماضية .

