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*…ö�اأ. هاين امل

اأوًل: امل�صار ال�صيا�صي لل�صلطة وحركة فتح قÑل العدوان:

يرى �لباحå، قبل �ل�رشو´ يف عرVص و–ليل ”�الأد�ء �ل�صيا�صي لل�صلطة �لفل�صطينية 

 Úن≥طت íصيVرشورة توV ،يلي على غزةF�وتد�عيات¬“ �إبان �لعدو�ن �الإ�رش íتa وحركة

من �أجل �أن ي�صت≥يº �لبåë مبا ي�صاعد على وVصع �الأمور يف �صياقها �ل�صëيí. �أولهما; 

�لتمييز ما بÚ حركة aتí من جهة و�ل�صلطة ومنظمة �لتëرير �لفل�صطينية من جهة �أخرى. 

وKانيهما; توVصيí �ل�صيا¥ �لذي �صارت aي¬ �ل�صلطة و�الأجو�ء �لتي �صب≥â �لعدو�ن.

�الأو¤ حول Vرشورة “ييز موق∞ حركة aتí من جهة وموق∞  �لن≥طة  �أهمية  تنبع 

�ل�صلطة و�ملنظمة من جهة �أخرى، من �أن �ل�صلطة بعد �الن≥�صاΩ �◊ادç يف 2007/6/14 ⁄ 

تعد خاVصعة مبا�رشة ◊ركة aتí مãلما كان �الأمر قبل ”�◊�صº �لع�صكري“ �أو ”�الن≥الب“. 

aا◊كومة �لتي �صكلها �لرFي�ص fiمود عبا�ص برFا�صة �صالa ΩياVص، و�ملفرتVص �أن تكون 

 ºوهي يف �◊ك ،íتa حكومة ت�صيري �أعمال، ال تنتمي ◊ركة âëأ�صب� ºK ،Çحكومة طو�ر

�أو على �الأقل مع قطاعات و��صعة   ،íتa وعلى خ�صومة مع حركة ،Úمن �صنت Ìأك� منذ 

aيها. a≥د �عتبت هذ√ �ل≥طاعات �أن حكومة aياVص جاءت لفرتة �نت≥الية �صهر �أو �صهرين، 

 k وها هي ت�صتمر طو�ل هذ√ �لفرتة، و�أ�صبâë تتëكº باالأمن و�ملال و�الإعالΩ، خ�صو�صا

بعد  �لفل�صطينية  �لتëرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �رّش   Úأم� رب¬،  عبد  يا�رش   Úتعي بعد 

 ºبا�ص ºا◊كومة –كa .ة �الإذ�عة و�لتلفزيونÄعلى هي k �لعدو�ن على قطا´ غزة، م�رشaا

k با◊كº ولكنها ال تنتمي لفتí وال تعب  k و�حد� �أن تب≥ى يوما aتí، وبدون aتí ال يكن 

عن موقفها وبرناجمها، وهذ� ‡كن ب�صبÖ �◊الة �لتي و�صلa âيها �◊ركة �إ¤ حد a≥د�ن 

�ل≥يادة و�لبنامè و�لتنظيº وتفجر �ÿالaات ما بÚ �أجنëتها �ملîتلفة.

باحa åل�صطيني متî�ص�ص يف �ل�صوDون �لفل�صطينية، �ل�صفة �ل¨ربية.
*
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و�أكب   ،íتa تاأKري كبري على  ل¬  ناaذ   ìإ¤ وجود جنا� �ملوVصو´  تناول  �أهمية  وتعود 

على �ملنظمة و�ل�صلطة، وبالتا› على �ل≥يادة �لفل�صطينية، جناì قال رموR√ ب�صكل مبكر 

زمنا، وال �صك“ ويجÖ �أن ن�صدد aو�تري �لهزية للواليات  يف م�صتهل �صنة 2001 ”�إننا همُ

�ملتëدة �الأمريكية و”�إ�رش�Fيل“، لعل وع�صى يكن �أن يوDدي ذلك �إ¤ ح�صولنا على �صيء. 

�لتëرر  حركة  �أن  يعتب  عربي   ìنا÷ �لطبيعي  �المتد�د  هو  �لفل�صطيني   ìنا÷� هذ�  �إن 

 ºF�و�لهز çصوى �لكو�ر� k �لفل�صطينية و�لعربية كانâ غلطة تاريîية، و�أنها ⁄ –≥≤ �صيÄا

يف  �ل≥�صية  حّل  �أور�¥  من   %99 و�أن  �لفل�صطينية،  �ل≥�صية  على   kوباال  âوكان �لعربية، 

�لتي  �ل�صمانات  ما   ،ìنا÷� هذ�  ملنظري  ي≥ال  وعندما  �الأمريكية.  �ملتëدة  �لواليات  يد 

 íو�مل�صال و�◊≥و¥  �الأهد�±  من   k �صيÄا  ≥≤ëن لكي  عليها  �◊�صول  يكن  �أو   ºتهRوëب

�لفل�صطينية، �إذ� �تبعنا طري≤ �ل≥بول باأي �صيء، يردون باأن¬ ال يوجد Vصمانات، و�أن علينا 

k �الأمنية، ºK نرى بعد ذلك،  �أن ن≥دΩ ما ن�صتطيع¬، ون≥وΩ مبا علينا من �لتز�مات خ�صو�صا

هل يكن �أن نë�صل على �صيء. وي�صيفون: باأننا يجÖ �أن ن≥بل مبا يعرVص علينا مهما 

كان. aهذ� �÷ناì خّطاأ يا�رش عرaات الأن¬ رa�ص �لعرVص ”�ل�صîي“ �لذي عرVص علي¬ يف 

موD“ر كامÖ ديفيد Camp David �صنة 2000، وبع�ص رموR√ خّطاأ �أبو ماRن الأن¬ رa�ص 

 Öالء، �أننا يجDما ير�√ هوa .يلي �إيهود �أوملرتF�ر�ء �الإ�رشRي�ص �لوFص �لذي قدم¬ ل¬ رVلعر�

k، الأن ما يعرVص �الآن  k كان، ون�صعى لتطوير√ وتعديل¬ الح≥ا �أن ن≥بل ما يعرVص علينا �أيا

�لرFي�ص  عرVص  �أن  ي≥ولون   ºهa من¬.  �أ�صو�أ  هو  ما  علينا  ويعرVص   Öëصي�ص� ونرa�ص¬، 

�الأمريكي بيل كلينتون Bill Clinton �أa�صل من عرVص �لرFي�ص جورê بو�ص، وعرVص 

رFي�ص �لوRر�ء �الإ�رش�Fيلي �إيهود بار�∑ �أa�صل من عرVص �أوملرت، و�صيكون �أa�صل من 

عرVص رFي�ص �لوRر�ء �الإ�رش�Fيلي �◊ا› بنيامÚ نتنياهو.

ي�صمى  وما  �ملفاوVصات  على  �لرهان  �صيا�صة  ��صتمر�ر  من  قوت¬  �ملنط≤  هذ�  ي�صتمد 

�ل�ص¨§  �أور�¥  و�إل≥اء  �الأمريكية،  �ملتëدة  �لواليات  على  �لرهان  ومن   ،Ωل�صال� عملية 

حتى  �لتفكري،  وبدون  م≥ابل،  بدون  �لطري≤  قارعة  على  و�لعربية  �لفل�صطينية  و�ل≥وة 

جمرد �لتفكري، باإمكانية بلورة بديل متكامل ل�صيا�صة �لرهان �ملدمرة على �ل�رش�ب. بديل 

يتºّ بلورت¬ من مر�جعة خ§ �ملفاوVصات و�لت�صوية، مر�جعة عمي≥ة وجريÄة، وي�صتîل�ص 

�لدرو�ص و�لعب، وي≥يº على �أ�صا�صها ��صرت�تيجية aل�صطينية قادرة على –≥ي≤ �الأهد�± 

�لوطنية... قادرة على –≥ي≤ �النت�صار.
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 ،íصV�وو  ºحا�ص ب�صكل  و�لعربي  �لفل�صطيني  �لبديل  يتبلور   ⁄ ذ�ت¬  �ل�صيا¥  ويف 

و�ملëاوالت �÷ارية من �أجل بلورت¬ �ص≥طâ يف �لعديد من �الختبار�ت، �لتي �أهمها �ختبار 

 Öترت وما  �أو�صلو   âص�aر �لتي  و�ل�صî�صيات  �لف�صاFل  تتم�صك  �أن  من   kبدالa �ل�صلطة. 

�لنهè وما ترتÖ علي¬،  لكل هذ�  �لر�a�ص  علي¬ من قياΩ �صلطة –â �الحتالل، مبوقفها 

�ختارت حركة حما�ص �أن ت�صار∑ بال�صلطة مت�صورةk �أنها يكن �أن ت�صتîدمها يف خدمة 

�أو  �ÿيار�ت،  على  �ل�رش�´  fiّل  حّل  �ل�صلطة  على  �ل�رش�´  �أن  aوجدت  �مل≥اومة،  خيار 

على  لل�صيطرة  �ل�صعي  �أدو�ت  من  �أد�ة  وكاأنها  �مل≥اومة   âëأ�صب�  åيëب يناa�ص¬،   íأ�صب�

�إنهاء  �إ¤  �أكÌ ما تكون ��صرت�تيجية طويلة �الأمد تهد±  �ل�صيطرة،  �ل�صلطة، وتاأكيد هذ√ 

�الحتالل و–≥ي≤ �◊رية و�لعودة و�ال�صت≥الل.

تفرد   ⁄ وحتى  تركز   ⁄ �ل≥اهرة،  يف  د�رت  �لتي  �◊و�ر�ت  �أن  ذلك،  على  دليل  �أكب 

و�لبد�Fل  باÿيار�ت  تتعل≤  �لتي  �÷وهرية  �الأ�صÄلة  على  لالإجابة  و��صعة  م�صاحة 

من  �لوطنية  �ل≥�صية  باإن≥اذ  �لكفيلة  �÷دوى  ذ�ت  �مل≥اومة  خيار  و�أهمها  �لفل�صطينية; 

�مل�صري �لذي �نتهâ �إلي¬، و�لذي يكن �أن ت�صل �إلي¬ �إذ� ��صتمر �◊ال على هذ� �ملنو�ل من 

حيå ��صتمر�ر �الن≥�صاΩ �ملدمر، وط¨يان �ل�رش�´ على �ل�صلطة و�ل≥يادة و�ل≥ر�ر و�ملنظمة 

و�لتمãيل على �أي �صيء �آخر.

 âصVعار �لتي  و�ل�صî�صيات  �لف�صاFل   ìتطر �أن   ،k ‡كنا هذ�  يز�ل  وما  يكن،  كان 

 åص¬ بعد �أن �نتهى �إ¤ �لف�صل، –ويل �ل�صلطة من حيVأو�صلو منذ �لبد�ية، �أو �أخذت تعار�

لدت كاأد�ة  �ل�صكل و�لوXاF∞ �لتي تîدΩ ��صرت�تيجية �النت�صار بدالk من ��صتمر�رها كما ومُ

�مل≥اومة  وfiاربة  �ل�رش�´،  ◊ّل  وحيد  كاأ�صلوب  �ملفاوVصات  �عتماد  �صيا�صة  لتكري�ص 

من  �أد�ة  �إ¤  �الإ�رش�Fيلي،   – �لفل�صطيني  �الأمني  �لتن�صي≤  و�عتماد  aيها،  هو�دة  ال   k حربا

�لدولة  و�إقامة  �الحتالل  �إنهاء  طري≤  على  ومرحلة  �لفل�صطينية،  �لتëرير  منظمة  �أدو�ت 

�لفل�صطينية.

ع �ل�صلطة يف خدمة �لبنامè �لوطني، كان يكن �أن يكون،  rصV nإن هذ� �لهد±، وهو و�

k تلت∞ حول¬ �ل¨البية �لعظمى من �ل≥وى  k عاما k وطنيا وما يز�ل هنا∑ �إمكانية الأن يكون هدaا

و�ل�صî�صيات �لوطنية �لفل�صطينية مبا aيها �÷�صº �الأ�صا�صي من حركة وقيادة aتí. �إن 

 Ωقيا �إ¤  يوDدي  �أن  �أن¬ يكن  �عت≥دت  �أو�صلو الأنها  حركة aتí و�ملنظمة �صارت يف طري≤ 

1967 مبا aيها �ل≥د�ص. وعندما  �لدولة �لفل�صطينية �مل�صت≥لة على �الأر�Vصي �ملëتلة �صنة 
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�لوطنية  للëركة  �لتاريîي   ºلزعي� عرaات،  يا�رش  �أخذ  م¨ل≤،  �لطري≤  هذ�  �أن  وجدت 

 Úآخر، و�ختار �÷مع ما ب� �لفل�صطينية �ملعا�رشة وRعيº حركة aتí، يبåë عن طري≤ 

خياري �ملفاوVصات و�مل≥اومة بطري≥ة مو�ربة، بëيå يدعº �ملفاوVصات ويدين �مل≥اومة 

�أو�خر �صنو�ت  k، ويعرب عن ياأ�ص¬ من �ملفاوVصات، و�عتب يف  k، ويدعº �مل≥اومة �رّش� علنا

حيات¬ �أن¬ تعرVص للîديعة. aاأو�صلو ⁄ توDد �إ¤ دولة و�إ‰ا �إ¤ كارKة. لذلك ّ” �إR�لت¬ عن 

k لل≥ر�ر �ل�صادر عن �◊كومة �الإ�رش�Fيلية يف 2004/9/17. k وتطبي≥ا �لطري≤ وa≥ا

يف  يعود  �ملفاوVصات  وa�صل  �لت�صوية،  �إخفا¥  �أن  عرaات  يا�رش  ورKة  بع�ص  ت�صور 

جزء من �أ�صباب¬ �لرFي�صية �إ¤ �أن يا�رش عرaات عاد �إ¤ خيار �مل≥اومة �مل�صلëة �أو كما ي≥ول 

�الإ�رش�Fيليون �أن¬ رّد على �لعرVص �ل�صîي �لذي قدم¬ �إيهود بار�∑، باالإرهاب، بëيå كان 

k، كما �عتمد على  k “اما k عن fiاربة �الإرهاب و�إد�نت¬ ويفعل �صيÄا �آخر معاك�صا ي≥ول �صيÄا

k مع حركة حما�ص بëيå كان يعت≥ل �أع�صاءها وقياد�تها من جهة،  �صيا�صة مزدوجة �أي�صا

�أقاΩ يا�رش عرaات  ويطل≤ �رش�حهº با�صتمر�ر من جهة �أخرى، مبا ي�صب¬ �لباب �لدو�ر. 

�صلطة جرت aيها �نتîابات ملرة و�حدة خالل �أكÌ من ع�رش �صنو�ت وح≥≥â �لعديد من 

�الإ‚اR�ت، غري �أنها عانâ من �لف�صاد و�ملë�صوبية و�صوء �الإد�رة و�الإهمال، و�لتعيينات 

�لع�صو�Fية على �أ�صا�ص �لوالء و�لã≥ة الأ�صîا�ص ومر�كز �ل≥وى، و�النتماء لف�صيل و�حد 

على ح�صاب �النتماء �لوطني و�لكفاءة و�ÿبة و�الإنتاجية. aيا�رش عرaات كان ال يريد 

�إجر�ء  الأن  ولكن  aيها،  م�صمون   √Rفوa نتاFجها،  يî�صى  الأن¬  لي�ص  �النتîابات  �إجر�ء 

aال�صلطة  �رشعية.  ويعطي¬  �الحتالل  يكر�ص  �الحتالل   â– �لãانية  للمرة  �نتîابات 

�أقيمâ كمرحلة �نت≥الية موDقتة على طري≤ �لدولة، و�النتîابات �أجريâ ملرة و�حدة، وال 

�الإن�صان وحريات¬  �إ�صالì وال توaري ◊≥و¥  تنمية وال  �نتîابات وال ديوقر�طية وال 

توaري  �إمكانية  عن   åديëلل �الأ�صا�صي  �ل�رش•  هي  �الحتالل  aاإR�لة  �الحتالل.   â–

�◊≥و¥ و�◊ريات �لفردية و�لعامة.

غري  باطلة،  عرaات  يا�رش  Vصّد   â≤أطل� �لتي  �التهامات  كل  باأن  ندعي  �أن  ن�صتطيع  ال 

�أن يا�رش عرaات حورب وحو�رش وّ” �غتيال¬ لي�ص من �أجل �إ�صالì �ل�صلطة، و�إ‰ا الأن¬ 

�مل≥اومة  ملمار�صة  وعاد   ،“Ωل�صال� ”عملية  م�صمى   â– �ÿد�´  عملية   íيف�ص �أن  �ختار 

لتë≥ي≤ �الأهد�± �لوطنية �لتي �نطل≥a âتí و�لãورة �لفل�صطينية من �أجل –≥ي≥ها.

�إن �أكب دليل على ما �صب≤ يكن �أن نر�√ يف �عتماد خريطة �لطري≤ �لتي يف جوهرها 

:Úعلى م�صاألت Ωت≥و
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k، قادرة  1. ت¨يري �ل≥يادة �لفل�صطينية ”�لت≥ليدية“، و�إيجاد قيادة جديدة وflتلفة كليا

k للدعوة �ل�رشيëة �لتي �أطل≥ها �لرFي�ص بو�ص عندما  على fiاربة ”�الإرهاب“ تطبي≥ا

دعا �إ¤ ذلك يف �صيا¥ روDيت¬ لل�رش�´ يف �ملنط≥ة.

على  �لرتكيز  aيها   ºّيت �نت≥الية  �الأو¤  �ملرحلة  مر�حل،  على  �ل�رش�´  ◊ّل   Ωلت≥د�  .2

�لãانية  للمرحلة  �النت≥ال   ºّيت ذلك   ≥≤– و�إذ�  �الإ�رش�Fيلي.  �الحتالل  �أمن  توaري 

 çدëقتة، بينما تتDملرحلة �الأو¤ عن �إقامة دولة ذ�ت حدود مو� çدëة; وتتãالãو�ل

�الأخرى عن �ملفاوVصات حول ق�صايا �لوVصع �لنهاFي.

 âصعVوو �لفل�صطيني،  �ل�صيا�صي   Ωلنظا� يف  �لوRر�ء  رFي�ص   Öمن�ص  çدëصت�� لذلك 

رFا�صي   Ωنظا من  يتëول  �لفل�صطيني   Ωلنظا�  âجعل كبرية  �صالحيات  �صلطت¬   â–

قيادة  �إVصعا±  يف  �ÿطوة   âصل�a وعندما   .Êبرملا  – رFا�صي  flتل§   Ωنظا �إ¤   Rبامتيا

ي�صتطيع  �أن  �أمل  على  �لت¨يري،  بهذ�  وقبل  �لور�ء  �إ¤  خطوة  تر�جع  �لذي  عرaات،  يا�رش 

من خالل¬ �أن يوق∞ �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي ويفّك �◊�صار �لدو›، وعندما وجد �أن ذلك ⁄ 

يتë≥≤ قاΩ باإ�ص≥ا• حكومة �أبو ماRن، وتعاقبâ �الأحد�ç بعد ذلك �إ¤ �أن ّ” �لتîل�ص من 

ع≥بة يا�رش عرaات.

�اللتز�مات  تنفيذ  طري≤  عن  �صيا�صية  �إ‚اR�ت  –≥ي≤  على  �لرهان  a�صل  ل≥د 

k ملا  k، خالaا k �الأمنية، من جانÖ و�حد، ولكن �لرهان ما يز�ل م�صتمر� �لفل�صطينية، خ�صو�صا

كان يطالÖ ب¬ يا�رش عرaات، وملا تن�ّص علي¬ خريطة �لطري≤ من Vرشورة تنفيذ �اللتز�مات 

ب�صكل متبادل ومتز�من، وهذ� يدل على �أن �ملفاوVصات �أ�صبâë �لهد±، و�أن ب≥اء �ل�صلطة 

ولو باأي Kمن، يعلو على �أي �صيء �آخر.

�لعودة  طري≤  وŒربة  عرaات،  يا�رش  رحيل  على  ون�ص∞  �صنو�ت  �أربع  حو�›  بعد 

و�حد،   Öجان من  �لطري≤  خريطة  يف  �لفل�صطينية  �اللتز�مات  وتطبي≤  �ملفاوVصات  �إ¤ 

�أمريكي  �إ�رش�±   â– �أمنية  �أجهزة  وبناء  �ل�صفة  يف  و�حد  �رشعي   ìصال� وaرVص 

مبا�رش، و�إجر�ء ت¨يري�ت كبرية يف �÷هاR �لوXيفي �لفل�صطيني، –â ت�صميات �لت¨يري 

وذلك  �الأمنية،  �الأجهزة  يف   k خ�صو�صا �◊زبية  عن   k بعيد� و�ملهنية   åديëو�لت  ìو�الإ�صال

يف  �الإجر�ء�ت  هذ√  �أن  ‚د  و�لتعيينات،  و�لرتقيات  و�ملبكر  �لعادي  �لت≥اعد  ت�صجيع  عب 

�◊≥ي≥ة ��صتهدâa �لتîل�ص من �◊ر�ص �ل≥دË، ومن �أكب عدد ‡كن من �ملنتمÚ للãورة 
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كان  عرaات  رحيل  بعد  �ل�صلطة  a�صعار  وبرناجمها.  الأaكارها   Úو�◊امل �لفل�صطينية 

�صنعمل وكاأن �الحتالل غري موجود، وهذ� �أدى �إ¤ �إل≥اء �مل≥اومة �أرVصاk وfiاربتها، و�إ¤ 

 Öري �لرو�تaتاأجيل �ل≥�صية، وتنفيذ �اللتز�مات �الأمنية م≥ابل �◊فا® على �ل�صلطة وتو

و�لدعº �لدو› لها. ووaر �الن≥�صاΩ �لفل�صطيني، يف Xّل حجة منع �متد�د حما�ص يف �ل�صفة 

عن طري≤ ”�ن≥الب“ �آخر، �ل¨طاء و�ل�رشعية لل≥ياΩ بكل هذ√ �ÿطو�ت �لتي بدت وكاأنها 

يف  و�رشعيتها  �ل�صلطة  لوحد�نية  وحماية  �لنف�ص  عن   k دaاعا تاأتي  aل�صطينية  خطو�ت 

مو�جهة ”�ملن≥لبÚ“ عليها. ولكن كان هذ� �لوج¬ �ملعلن، �أما �لوج¬ �ÿفي، وما تتج¬ �إلي¬ 

k �إ¤ وكيل �أمني  a k�صيÄا k، و�الأكÌ �أهمية، aهو –ويل �ل�صلطة �صيÄا k وموVصوعيا �الأمور عمليا

�أق�صى ما يكن �أن ي�صل �إلي¬ هو حكº ذ�تي –â �الحتالل حتى لو �أطل≤ علي¬ ل≥Ö دولة 

�الأمن  جمال  يف  ”�إ‚اR�ت“   â≤≤ح  Ωالن≥�صا� بعد  aال�صلطة  �إمب�طورية.  �أو  aل�صطينية 

 â– جديدة  مدنية  �أد�ة  �ل�صلطة  جعل  �ص≥∞   â– ولكن  و�الإد�رة  و�القت�صاد  �لد�خلي 

�الحتالل.

مهد  قد  غزة  ”�الن≥الب“ يف  �لع�صكري“ �أو   ºص�◊�” �إن  �ل≥ول  يكن  �ل�صيا¥  هذ�  يف 

 Ωأن ي≥و�  kيالëأكب، كان م�صت�  k �لظهور، ولعÖ دور� �ملتهاâa من   ìنا÷� Úلطري≤ لتمك�

 ،k “اما �مل≥اومة  Xهر   pºëي  ⁄ ”�الن≥الب“  �أو  �لع�صكري“   ºص�◊�”`a �آخر.  Xر±  يف  ب¬ 

k“ �أو من ”بادر �إلي¬“، و�إ‰ا �أدى �إ¤ ردود aعل ‚º عنها  كما �عت≥د من ”÷اأ �إلي¬ م�صطر�

ك�ص∞ Xهر �مل≥اومة، �صو�ءk يف �ل�صفة من خالل �صÖë �صالحها و�عت≥ال �مل≥اومÚ وتنفيذ 

”�إ�رش�Fيل“ ب�صّن عدو�ن بربري   Ωأو يف غزة من خالل قيا� �ملîتلفة،  �الأمنية  �اللتز�مات 

ر�a≥¬ �صب¬ مو�a≥ة دولية وعربية.

�مل�صدود.  �لطري≤  �إ¤  وبرناجم¬  عرaات  يا�رش  �الأبي�ص“ على  ”�الن≥الب  و�صل  ل≥د 

و�الآن على �أ�صëاب ”�الن≥الب“ �أن يîتارو� بK Úالç وجهات; �إما �أن ينت≥لو� �إ¤ مرحلة 

 ºمو�قعه �إ¤  يعودو�  �أن  �أو  �الإ�رش�Fيلية،  لل�رشو•  �لكامل   Ωال�صت�صال� وي≥بلو�  جديدة، 

�ل�صاب≥ة، �أو �أن يرتكو� ر�ية �ل≥يادة ملن ي�صتطيع حملها يف هذ√ �لظرو± �ال�صتãناFية �لتي 

�لزمن  ”�إ�رش�Fيل“ ت�صاب≤  �أن  �لتي تتميز يف  �لظرو±  �لفل�صطيني. هذ√   Öل�صع� يعي�صها 

k يف �ل≥د�ص،  ال�صتكمال تطبي≤ م�صاريعها �ال�صتيطانية و�لعدو�نية و�لعن�رشية، خ�صو�صا

 ºÄص� aالعا⁄  �لزمن،  من  طويلة  لفرتة  حالها  على  تب≥ى  لن  �الأمور  �أن  تدر∑   âبات الأنها 

�ل�رش�´، و�صي�صعى لفرVص حّل ل¬، و”�إ�رش�Fيل“ ال ت�صتطيع �أن “نع ذلك �إ¤ �الأبد، لذلك 



äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe 131

الأداء ال�صيا�صي لل�صلطة وفتح 

 Öي�صتجي Ωعل �◊ّل �ل≥ادŒ ص، �لتيVع على �الأرFص �لوقاVرa ص حلّها من خاللVرa تريد

 √RاوŒ k k من �ل�صعÖ جد� k و�قعا للم�صالí، و�◊≥و¥ و�ملطالÖ �الإ�رش�Fيلية �لتي غدت �أمر�

يف �أي حّل.

وحتى تكتمل �ل�صورة، ال بّد من �ل≥ول �أن �ل�صلطة ع�صية �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي على غزة 

�أنابولي�ص  2008 و�لذي �تف≤ يف موD“ر  كانâ يف ماأR¥ �صيا�صي متز�يد. a≥د �نتهâ �صنة 

لتë≥ي≤   k Rمنيا  k �ص≥فا جعلها  على   ،2007/11/27 يف  �ملنع≥د   Annapolis Conference

�ال�صتيطان  مو��صلة  Xّل  ويف  ذلك،  –≥ي≤  بدون  aل�صطينية،  دولة   Ωقيا على  �التفا¥ 

و�قع  �أمر  �إيجاد  �إ¤  �لر�مية  �الإ�رش�Fيلية  �ل�صيا�صة  معا⁄  وكل  �÷د�ر  وبناء  و�لعدو�ن 

k. وبدالk من  يجعل �◊ّل �الإ�رش�Fيلي، �أكÌ و�أكÌ، هو �◊ّل �لوحيد �ملطروì و�ملمكن عمليا

 â≤a�صع �رشو• ال�صتمر�ر√، وVصات وم�صار �أنابولي�ص، �أو وVمن م�صار �ملفاو êروÿ�

�ل�صلطة يف �أKناء �جتما´ �للجنة �لرباعية يف �رشΩ �ل�صيخ قبل نهاية �صنة 2008 على �لتمديد 

على  قادرة  �أوباما  بار�∑  �الأمريكي  �لرFي�ص  �إد�رة  تكون  �أن  �أمل  على  �أنابولي�ص  مل�صار 

–≥ي≤ �لوعد �لذي قطع¬ �لرFي�ص بو�ص على نف�ص¬، ورحل بدون تنفيذ√ وهو �إقامة دولة 

aل�صطينية، وبدون –ديد حدودها وم�صاحتها وعا�صمتها وم≥وماتها، وبدون عن�رش 

�ل�صيادة، �لذي يعتب �لعن�رش �لرFي�ص �لذي يعطي الأي دولة �ملعنى �لذي يجعلها ت�صمى 

دولة.

�أوباما  �نتîاب   â≤a�ر �لتي  aاالآمال  �لبيدر،  ح�صابات  تطاب≤   ⁄ �◊≥ل  ح�صابات  �إن 

بîّnرتها نتاèF �النتîابات �الإ�رش�Fيلية �لتي جاءت باالأحز�ب �ليمينية و�ليمينية �ملتطرaة 

k، ورمبا قاVصية ملا ي�صمى عملية  �إ¤ �صدة �◊كº يف ”�إ�رش�Fيل“، ما يوج¬ Vرشبة قوية جد�

.Ωل�صال�

k على ما ت≥دa ،Ωاإن �لظرو± �لتي �صب≥â �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي على قطا´ غزة  تاأ�صي�صا

⁄ تكن جيدة لل�صلطة وحركة aتí يف جماالت �أخرى، �أبرRها �أن aتí ⁄ ت�صتطع �أن تع≥د 

موD“رها، و��صتمر �ل�رش�´ د�خلها، وباتâ تعاÊ من مر�رة �لهزية يف �النتîابات ويف 

�أن تبلور برناجمها وال قيادة متماKلة وال موD�ص�صة قادرة على قيادة  غزة، و⁄ ت�صتطع 

هذ� �÷�صº �لكبري.

k، مãل  �أن¬ كان متوقعا  ºيلي على قطا´ غزة، رغF�يف هذ� �ل�صيا¥ وقع �لعدو�ن �الإ�رش

�ل�صاع≥ة على ر�أ�ص �ل≥يادة �لفل�صطينية. aمن جهة هذ√ �أول حرب aل�صطينية – �إ�رش�Fيلية 
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�لرFي�ص  وحاول   ،Ωالن≥�صا� Xّل  يف  Œري  بل   ،íتa وحركة  �لتëرير  منظمة  ت≥ودها  ال 

ت�صنّها  حرب  بو�صفها  ت≥دمها  �أن  �الإ�رش�Fيلية  و�◊كومة  برييز  �صمعون  �الإ�رش�Fيلي 

 Úملعتدل�  íل�صال �ملتطر±  حما�ص   ºحك والإ�ص≥ا•   ،Ωل�صال� عملية   íل�صال ”�إ�رش�Fيل“ 
�لفل�صطينيÚ، ولتمكÚ �صلطة �أبو ماRن للعودة �إ¤ غزة. وهذ� �أVصع∞ �ل�صلطة و�أXهرها 

مبوق∞ �ملتاآمر �ملتîاذل �أو �ملتو�طÅ �أو �ملر�هن على نتاèF �◊رب، رغº �إعالنها �ملتكرر 

k على Xهر �لدبابة �الإ�رش�Fيلية �إ¤ قطا´ غزة. �أنها لن تعود �أبد�

�الإ�رش�Fيلية  للëرب   kصتكماال�� تاأتي  ح≥ي≥تها  يف  �◊رب  هذ√  aاإن  �أخرى،  جهة  ومن 

�ملتو��صلة Vصّد �ل�صعÖ �لفل�صطيني، بكل قو�√ وa�صاFل¬ وaعاليات¬ �لوطنية، بهد± ك�رش 

 Úما ب Ωيلي عن طري≤ تعمي≤ �الن≥�صاF�ع¬ ل≥بول �◊ّل �الإ�رشaإر�دت¬ وت¨يري وعي¬ ود�

�لبد�Fل  �أحد  تطبي≤  aر�صة  من  يزيد  وهذ�  م�رش،  ح�صن  �إ¤  غزة  ودaع  وغزة،  �ل�صفة 

k، وهو �إحياء �ÿيار �الأردÊ، و�لو�صاية �مل�رشية. �الإ�رش�Fيلية �الأ�صد تطرaا

خالل  فتح  وحركة  لل�صلطة  ال�صيا�صي  املوقف  Kاfيًا: 

العدوان:

 âلعدو�ن وطالب�  íتa �ل�صلطة و�ملنظمة وحركة   âأد�ن� للعدو�ن  �الأو¤  �للëظات  منذ 

�لتëركات  و�صاندت  عن¬،  �مل�صوDولية  ”�إ�رش�Fيل“   âوحّمل �رشو•،  دون   k aور� بوقف¬ 

�مل�صاعدة   Ëلت≥د  âبذل �لتي  با÷هود   âو�أ�صهم وقف¬،  �إ¤   âصع� �لتي  و�لدولية  �لعربية 

�لطارFة و�إغاKة قطا´ غزة، وت�صهيل خروê �÷رحى، وو�صول �ملو�د �لطبية و�ل¨ذ�Fية 

�إ¤ قطا´ غزة.

1. موق∞ الرFا�شة الفل�شطينية وحكومة ت�شيري الأعما∫:

اأ. موق∞ الرFا�شة الفل�شطينية:

�لعدو�ن  غد�ة  مبار∑  ح�صني  �مل�رشي  �لرFي�ص  مع   ¬Fل≥ا بعد  عبا�ص  �لرFي�ص   ìرش�

”�÷هود و�الأولوية تن�صÖ على �لوق∞ �لفوري الإطال¥ �لنار، و�إ“اΩ عمليات ن≥ل  باأن 

وعالê �÷رحى، وبذل �÷هود لعودة �لتهدFة“. و�أكد على ”�أن ما يهمنا �أن يتºّ �ل�صيطرة 

ل¬ �صعبنا هو مذبëة خطرية، ونëن م�صوDولون عن هذ�  يتعرVص  ما  �لوVصع، الأن  على 

على   Ωالن≥�صا� تاأKري  على   k ورّد� همنا“.  هو  هذ�  وبالتا›  دماء،  قطرة  كل  وعن   ،Öل�صع�
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�لوVصع �لفل�صطيني وم�صاعي �ل�صلطة لوق∞ �لعدو�ن، قال �لرFي�ص عبا�ص: ”نëن �صلطة 

k ولكن هذ� ال يãنينا عن �ل≥ياΩ بو�جبنا Œا√ �صعبنا“.  �أن هنا∑ �ن≥�صاما و�حدة، ونعر± 

وتابع: ”منذ �ل�صاد�ص و�لع�رشين من �ل�صهر �ملاVصي )�أي �صهر ت�رشين �لãاÊ/ نوaمب 

�أن �ÿطر  �لعرب، ونبهنا  �أماΩ �جتما´ وRر�ء �ÿارجية  �لتوقعات  2008(، وVصعâ كل 

قادΩ، و�أن¬ ال بّد من �أن ‰ت�ص ونزيل كل �الأعذ�ر �لتي يكن �أن تتذر´ بها �إ�رش�Fيل ل�صّن 

”�ت�صلنا مع رموR حما�ص، وكلمناهº ب�صكل مبا�رش،  و�أVصا±:  �لعدو�ن على �صعبنا“. 

وقلنا  بالهو�ت∞،   ºمعه وتكلمنا  عربية،  وغري  عربية  جهات  عب  مبا�رش  غري  وب�صكل 

�أرجوكº ال ت≥طعو� �لتهدFة... كان يكن تفادي هذ√ �ملذبëة“.

و�أول   ،Ωليو� قبل  �أم�ص  �◊و�ر  وحول �إمكانية �◊و�ر وجدوى �مل≥اومة قال: ”نريد 

�أم�ص قبل �لذي قبل¬، و�صعبنا هنالك يعاÊ، وال نريد �أن يتعرVص لالإبادة، رغº �أن هنا∑ 

من ي≥ول �إن �أبيدت غزة ال مانع، وهذ� منط≤ لي�ص ل¬ �صلة مب�صلëة �صعبنا... [aاأنا] ال 

.
�أوDيد �مل≥اومة �لتي تبيد �صعبنا“1

 Öب�صب تعلي≥ها  يف  يفكر  كان  �إذ�  وما  �الإ�رش�Fيلية   – �لفل�صطينية  �ملفاوVصات  وعن 

�إالّ  �الأياΩ ال توجد مفاوVصات  ”يف هذ√  �إن¬  �أبو ماRن  �الإ�رش�Fيلي على غزة قال  �لعدو�ن 

�◊كومة  وبالتا›  �إ�رش�Fيلية،  �نتîابات  هنا∑  �أن  ذلك  يف   Öو�ل�صب Vصي≤،  م�صتوى  على 

�الإ�رش�Fيلية �◊الية حكومة �نت≥الية، وكذلك �الأمر بالن�صبة للواليات �ملتëدة �الأمريكية، 

معل≥ة  �الأمور  وبالتا›  �الأبي�ص،   âلبي� �إ¤  بعد  ي�صل   ⁄ �أوباما  بار�∑   Öîملنت� �لرFي�ص 

. ويف �ل�صيا¥ ذ�ت¬ قال �لرFي�ص عبا�ص:
k �إ¤ �أن تاأتي هاتان �الإد�رتان“2 ت≥ريبا

رغº قناعتنا باملنهè و�لهد± وقناعتنا وحر�صنا على عدΩ �لعودة �إ¤ �لور�ء، 

عليها،  جرت  �لتي  بال�صورة  �ملفاوVصات  ��صتمر�ر  من  aاFدة  �أي  نرى  ال  aاإننا 

�أو  �لوطنية  �إذ� ما تعارVصâ مع م�صا◊نا وم�صK âو�بتنا  ولن نرتدد يف وa≥ها 

 .k k �أو ��صت�صالما k �أو تفريطا �صكلâ غطاء للعدو�ن. aال�صالΩ ال يكن �أن يكون �إذعانا

�صعبنا لن يف≥د خيار�ت¬ عندما ي¨ل≤ �أمام¬ هذ� �ÿيار، �أو عندما ي�صتمر �لعدو�ن 

و�ال�صتيطان وم�صادرة �الأر�Vصي مبا يف≥د هذ� �ÿيار معنا√ وجدو�√. 

و�أكد �أبو ماRن على �أن:

يكون ن�صالنا �مل�رشو´ على قاعدة �◊فا® على ما ّ” �إ‚اR√ مل�صلëة �لوطن 

و�ملو�طن، وباأال ننجر �إ¤ حيå يتºّ ��صتدر�جنا من جديد، ملربع �ل≥وة و�لعن∞، 

÷رنا  موD�مرة   íتفل ولن  Kانية،  aي¬  ن≥ع  لن  �لذي  و�لفلتان  �لفوVصى  ملربع 
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�الإر�دة  على   ،k ق�رش� �أجندت¬  �Œا√  �أو  a�صيل  يلي  �أن  ودون  �إلي¬،  و��صتدر�جنا 

�÷ماعية لل�صعÖ وقو�√، وجميعنا على �صفينة و�حدة. 

و�أVصا± �لرFي�ص �لفل�صطيني: 

ل≥د نبهنا �إ¤ flاطر a�صل �◊و�ر و�إنهاء �لتهدFة، وكان �÷ميع يدر∑ تبعات 

�رشو•،  دون  �لوطني  �◊و�ر  ال�صتÄنا±  جهد  كل  وبذلنا  نادينا  كما  �إنهاFها، 

بنو�يا  و�ل≥ومية،  �لوطنية  م�صا◊نا  وت≥ت�صي¬  �صعبنا،  �إلي¬  ي�صبو�  ما  لتë≥ي≤ 

k لف�صل هو �الأ�صو�أ يف تاريخ �صعبنا، a�صل �القتتال و�لتمز¥  �صادقة، ت�صع حد�

و�لتكفري  �لتîوين  منط≤  ��صتمر  بل  جدوى،  دون   k �أي�صا ولكن  و�النف�صال، 

و�لنزعات  �لفÄوية   íللم�صال  k ت¨ليبا و�ملëدد�ت،  باال�صرت�طات   Öو�لتالع

�الأ�صا�صي،  �÷وهر  ح�صاب  على  �ÿارجية،  لالأجند�ت   k وخ�صوعا �ل�صلطوية 

 Öل�صع� íص م�صالVص ويعرVو�ل�صمانة �◊≥ي≥ية، وهي وحدتنا �لوطنية، ‡ا عر

�لعليا وقدرت¬ على �لب≥اء للîطر �ل�صديد... مطالبتنا باإعادة �لتهدFة و�لعودة �إ¤ 

�◊و�ر �لوطني مدخلنا ال�صتعادة �لوحدة، وVصمانة قوتنا و�نت�صارنا وحماية 

�صعبنا وق�صيتنا وم�صت≥بل �أجيالنا يف �إطار �ل≥ر�ر و�الإجما´ �لعربي، كما �صب≤ 

.
3
و–دد برعاية م�رشية، با�صº �الأمة �لعربية

�إ¤  �إ�صارة و�Vصëة  �أية  �لفل�صطيني عدΩ وجود  �لرFي�ص  ومن �ملالحظ يف ت�رشيëات 

دعº �مل≥اومة �أو �لدعوة �إ¤ �مل�صاركة aيها ل�صد �لعدو�ن، بل �قت�رش �ملوق∞ على �لدعوة �إ¤ 

�لن�صا• �ل�صيا�صي وتوaري �لدعº �ل�صعبي و�مل�صاعدة يف ت≥دË �لعالê و�ل¨ذ�ء.

ب. موق∞ حكومة ت�شيري الأعما∫ ‘ رام اˆ:

 k k طارFا ع≥دت حكومة ت�رشي∞ �الأعمال �لفل�صطينية يف �ليوΩ �الأول للعدو�ن �جتماعا

 ،k �أد�نa âي¬ �لعدو�ن �لع�صكري �الإ�رش�Fيلي على �ل�صعÖ �لفل�صطيني، ودعâ �إ¤ وقف¬ aور�

و�عتبت �أن ��صتمر�ر√ لن يوDدي �إال �إ¤ ت�صعيد دو�مة �لعن∞ يف �ملنط≥ة. وتوجهâ �◊كومة 

 kبال�صكر �إ¤ ”�الأ�ص≥اء يف جمهورية م�رش �لعربية“ على �مل�صاعدة يف ن≥ل �÷رحى، د�عية

�الأمÚ �لعاΩ للجامعة �لعربية �إ¤ �لتëر∑ �لفوري لع≥د �جتما´ عاجل لوRر�ء �ÿارجية 

 Öرشوري من خطو�ت ت�صمن وق∞ �لعدو�ن، و�لوقو± مع �ل�صعV اذ ما هوîلعرب، الت�

�لفل�صطيني يف fiاaظات قطا´ غزة، وت≥دË �لدعº و�مل�صاندة ل¬.

 Ω�إلز� �أجل  من  �لفوري  بالتدخل  �لدو›  �ملجتمع  �الأعمال  ت�صيري  حكومة   âوطالب

 Öلل�صع �لدولية  �◊ماية  توaري  Vرشورة  على   kكدةDمو عدو�نها،  بوق∞  ”�إ�رش�Fيل“ 
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�لفل�صطيني �الأعزل، وVصمان رaع �◊�صار عن¬. وقالâ �◊كومة باأنها تعمل على تنفيذ 

توجيهات �لرFي�ص fiمود عبا�ص بالتëر∑ �لفوري مع �الأ�ص≥اء �لعرب، و�أطر�± �لرباعية، 

و�أع�صاء جمل�ص �الأمن، وŒري �ت�صاالت مكãفة لع≥د جل�صة طارFة ملجل�ص �الأمن لوق∞ 

�لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي.

و�أكدت حكومة aياVص على Vرشورة بذل كل جهد ‡كن، و�لعمل مب�صوDولية وطنية 

و�أعلنâ حالة  �لع�صكري.  �لت�صعيد  �لفل�صطيني ويالت   Öل�صع�  Öلتجني �لتهدFة  لتë≥ي≤ 

�إطال¥ حملة �صاملة للتب´ بالدΩ، ونا�صدت  �أعلنâ عن  �لطو�رÇ يف وR�رة �ل�صëة، كما 

كاaة �ملنظمات �لدولية مل�صاعدتها يف ن≥ل �صëنات �الأدوية ووحد�ت �لدΩ و�ملو�د �ل¨ذ�Fية، 

.Úرحى ومل�صاعدة �ملنكوب÷� êلعال

ويف �ليوΩ �لãاÊ للعدو�ن �عتب رFي�ص �لوRر�ء �صالa ΩياVص �أن �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي 

على fiاaظات قطا´ غزة يãل كارKة على �لكل �لفل�صطيني، كما �أن¬ يãل كارKة على �لكل 

�لعربي، وال يجوR �أن ينظر �إ¤ �الأمور �إال يف هذ� �الإطار. و�نت≥د aياVص �ملز�يد�ت �الإعالمية 

على ”�الأ�ص≥اء �لعرب“، و�عتب �أنها م�صيÄة للبعد �لعربي لل≥�صية �لفل�صطينية، وقال باأن 

�ل≥�صية �لفل�صطينية �صتب≥ى ق�صية �إجما´ عربي. و�أبدى قل≥¬ �ل�صديد �إR�ء ما ي�صدر من 

Vصّد  وكذلك  �لعرب“،  ”�الأ�ص≥اء  Vصّد  �ل�صاخر  �لتëري�ص  �Œا√  يف  �لت�رشيëات  بع�ص 

 ،Úللفل�صطيني �◊ماية  لتوaري  �لتëر∑  ت≥ود  �لتي  وهي  وموD�ص�صاتها،  �لوطنية  �ل�صلطة 

.
4
وتعمل على تنظيº حمالت �لت�صامن، وتاأمÚ �مل�صاعد�ت للفل�صطينيÚ يف قطا´ غزة

 Ωأكدت يف ختا� åللعدو�ن، حي åالãل� Ωوتبلور موق∞ حكومة ت�صيري �الأعمال يف �ليو

�لعربية  �◊ماية  وعلى  للعدو�ن،  �ل�صديدة  �إد�نتها  Œديد  على  �الأ�صبوعي  �جتماعها 

�ملعابر،  التفاقية   k وa≥ا �ملعابر   íبفت ”�إ�رش�Fيل“   Ω�إلز� وVصمان   ،Úللفل�صطيني و�لدولية 

ودعâ �إ¤ �لعودة للتهدFة. و�أد�نâ �◊كومة �إقد�Ω قو�ت �الحتالل �الإ�رش�Fيلي على �إطال¥ 

�لنار على �مل�صري�ت �ل�صلمية، وحذرت من ”�ال‚ر�ر �إ¤ دو�مة �لعن∞ و�ملوت �لتي –ا∑ 

Vصّد �لفل�صطينيÚ“. ودعâ �◊كومة �إ¤ �لوحدة، و�لت�صامن ل�صمان وق∞ �لعدو�ن، و�إ¤ 

”�لتمييز بÚ ما يتعÚ �ل≥ياΩ ب¬ للتعبري عن رa�ص و�إد�نة �لعدو�ن وبfi Úاوالت �الإ�صاءة 
�الأذى  من  �لكãري   â≤◊أ� �لتي  �لفوVصى  �إعادة  �Œا√  يف  �لدaع  خالل  من  �لوحدة  لهذ√ 

بال�صعÖ �لفل�صطيني وب≥درت¬ على �ل�صمود“. و�أكدت �◊كومة باأنها لن ت�صمí ب`”عودة 

 âومنع �ملظاهر�ت،  و–ر∑  �نطال¥  �أماكن  وحددت  كان“،  Xر±  �أي   â– �لفوVصى 
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 âلفل�صطيني، وحال� ºع �لعلaو�أ�رشت على ر ،Úالحتكا∑ مع قو�ت �الحتالل و�مل�صتوطن�

دون �أي Xهور مل�صاركة حركة حما�ص يف �لتëركات �ل�صعبية.

�لنار،  �إطال¥  لوق∞  aوري  قر�ر  باتîاذ  �لدو›  �الأمن  جمل�ص  aياVص   Ωصال�  Öوطال

�لوVصع   Öب�صب موDقتة  ب�صورة  ولو  �ل≥ر�ر  هذ�  ملãل  ملëة  Vرشورة  هنا∑  �أن  و�أVصا± 

k �إ¤ �أن¬ ال يوجد حاجة لالنتظار ليتºّ �لتو�a≤ على كاaة  �الإن�صاÊ �لكارKي يف �ل≥طا´، منوها

k لهذ� �ملوق∞. و�صدد aياVص على Vرشورة ”�لتëر∑ لتطبي≤  �لعنا�رش �لتي ت�صكل �أ�صا�صا

�ملبادرة �مل�رشية، و�أال يظّل �لتعامل معها يف �صيا¥ �لرتحيÖ و�لدر��صة، يف حÚ �أن �ملاأ�صاة 

k �أن حكومة ت�صيري �الأعمال تعتب هذ√ �ملبادرة ”منط≥ية  و�ل≥تل م�صتمرين يف �ل≥طا´“، مبينا

وعملية، وت�صتجيÖ لتلك �الأ�ص�ص ولالأولوية �لتي ينتظرها �لفل�صطينيون و�ملتمãلة بوق∞ 

�لعدو�ن، و�النت≥ال ملعا÷ة كاaة �لعنا�رش �لتي تت�صمنها �ملبادرة ب�صمان رaع �◊�صار 

وغريها، مãل توaري �◊ماية �لدولية و�إعادة �لوحدة للوطن... �ملطلوب �ليوΩ هو �لتëر∑ 

.
لتنفيذها، ولي�ص �لرتحيÖ بها �أو �◊اجة �إ¤ در��صتها“5

�إن   ،1860 �الأمن  جمل�ص  قر�ر  �إ�صد�ر  يف  مبا�رش  ب�صكل   ºأ�صه� �لذي  aياVص،  وقال 

و�أكد  �مل�رشية.  �ملبادرة  يف  منط≥ي  ب�صكل  وم¨طاة  �ل≥ر�ر،  هذ�  يف  متوaرة  �لعنا�رش  كل 

 Öلل�صع �لدولية  �◊ماية  توaري  Vرشورة  على  �ملتëدة  لالأ·   Ωلعا�  Úالأم� مطالبة  على 

k عن �لرتكيز على قو�ت دولية  �لفل�صطيني، باعتبار هذ� �ملطلV ،Öرشورة ق�صوى عوVصا

على �ملعابر. و�أVصا±: ”نريد قو�ت دولية يف �أر�Vصينا ب�صكل د�ºF ل�صمان عدΩ تكر�ر ما 

حدç، وتوaري حماية ل�صعبنا“.

و�أكد aياVص على �أن �إعادة �لوحدة �لفل�صطينية �أمر مهº وحيوي، وهو ‡كن من خالل 

 âبيãت عنا�رش  من  عن�رش  وهي  �لبالد،  �صوDون  الإد�رة  aل�صطينية  حكومة  على   ≥a�لتو�

وق∞ �إطال¥ �لنار و�ال�صت≥ر�ر. وحول �إعادة �إعمار غزة، قال aياVص �إن �ل�صلطة ال تنطل≤ 

يف تعاملها مع هذ√ �مل�صاألة من منطل≤ �لتطلع، بل هذ√ م�صاألة و�جÖ وم�صوDولية ت�صطلع 

بها �ل�صلطة، وقال: ”�ل�صلطة �لفل�صطينية هي �صاحبة �لوالية �ل�صيا�صية، و�ل≥انونية على 

. و�أكد aياVص على �أن قطا´ غزة جزء ال يتجز�أ 
قطا´ غزة لتë≥ي≤ �ل�صعÖ �لفل�صطيني“6

من �لوطن، و�أن �◊اجة ما�صة للم�صا◊ة �لوطنية، وت�صكيل حكومة تو�a≤ وطني قادرة 

.
7
على �لعمل يف �ل�صفة وغزة
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:íتa 2. موق∞ حركة

�نطالقتها  �الإ�رش�Fيلي، تعلي≤ �حتفاالتها بعيد  �لعدو�ن  �إKر  �أعلنâ حركة aتí، على 

. كما 
8
k على �أرو�ì �ل�صهد�ء k مع �ل�صعÖ �لفل�صطيني يف قطا´ غزة، وحد�د� �ل` 44 ت�صامنا

�الإ�رش�Fيلي  �لعدو�ن  �ل¨ربية،  �ل�صفة  يف   íتa حركة  �رّش   Úأم� �لبغوKي،  مرو�ن  �أد�ن 

ياأتي  �لعدو�ن  هذ�  �أن  على  �لفل�صطيني،   Öل�صع� �إ¤  ر�صالة  يف   k موDكد� غزة،  قطا´  على 

بهد± تدمري قطا´ غزة، ومعاقبة �ل�صعÖ �لفل�صطيني على �صمود√ يف وج¬ �◊�صار، 

يف  �نتîابية   Öمكا�ص –≥ي≤  بهد±  �لفل�صطينية،  �ل�صاحة  يف   Ωالن≥�صا� حالة  و��صت¨الل 

 .
9
�لفل�صطيني  Ωلد� ح�صاب  ”�إ�رش�Fيل“ على 

ومن جهت¬، دعا رFي�ص �للجنة �◊ركية �لعليا ◊ركة aتí، قدورة aار�ص، جميع �ل≥ادة 

�ل�صيا�صية،  �ÿالaات  aو¥  �لتعا›  �إ¤  وحما�ص   íتa حركتي  يف  �صيّما  وال   Úلفل�صطيني�

�أ�صكال  ”كل  بوق∞  �لفل�صطينية  �ل�صلطة   Öوطال �لعدو�ن.  Vصّد   k و�حد�  k �صفا و�لوقو± 

�الت�صال و�لتفاوVص مع �إ�رش�Fيل، و�إتاحة �لفر�صة للمو�طن �لفل�صطيني يف �ل�صفة �ل¨ربية 

. و�إ¤ جانa Öار�ص، عبت بع�ص �ل≥ياد�ت يف 
ليعب عن ت�صامن¬ مع �أهل¬ يف قطا´ غزة“10

�لبغوKي، وح�صاΩ خ�رش عن  �للط∞(، ومرو�ن  )�أبو  �ل≥دومي  حركة aتí مãل aارو¥ 

�◊و�ر  �إ¤   âودع �أكب  ب�صدة  �لعدو�ن   âأد�ن�  åحي ذ�∑،  �أو  �ل≥در  بهذ�  flتلفة  مو�ق∞ 

�لعاجل، و�لوحدة �لفورية يف مو�جهت¬. كما دعâ �إ¤ �الإ�صهاΩ بفعالية �أكب يف م≥اومت¬ ويف 

�لتëركات �ل�صعبية �لتي �صهدتها �الأر�Vصي �لفل�صطينية �ملëتلة وكاaة �أنëاء �لعا⁄ Vصّد√، 

منت≥دةk �لتع≥يد�ت �لتي وVصعتها �ل�صلطة Vصّد �لتëركات �ل�صعبية، �لتي كان من Vصëاياها 

�أع�صاء وكو�در حركة aتí، مãلما حدç يف مظاهرة جامعة بريRيâ �لتي نظمتها حركة 

�أaر�د �الأجهزة �الأمنية ب�رش��صة هذ√ �ملظاهرة   âقمع åحي ،íتa لتابعة ◊ركة� �ل�صبيبة 

عندما حاولâ �لتوج¬ لال�صطد�Ω با◊اجز �لع�صكري لالحتالل �مل≥اΩ على مدخل قرية 

عطارة، وكذلك حدç يف نابل�ص و�ÿليل و�لعديد من �ملدن و�ملîيمات �الأخرى.

3. موق∞ اللéنة التنفيòية ملن¶مة التëرير الفل�شطينية:

�لتëر∑  �إ¤  �لفل�صطيني   Öل�صع� �لفل�صطينية  �لتëرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة   âدع

مب�صري�ت �صعبية �صلمية، و�عتبار يوΩ 2008/12/28، �ليوΩ �لãاÊ للعدو�ن، يوΩ �إVرش�ب 

وحد�د وطني.
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وحتى ندر∑ �أبعاد �ملوق∞ �لذي �تîذت¬ منظمة �لتëرير ال بّد �أن ن≥∞ �أماΩ ما جاء يف 

�لبيان �ل�صادر عن �الجتما´ �لطارÇ للجنة �لتنفيذية للمنظمة �لذي ع≥د يف 2008/12/29; 

و�صعبها   Úل�صطa عن  �لكاملة  �لوطنية  �مل�صوDولية  تتëمل  �لتëرير  منظمة  �أن  �أكد   åحي

وعن �ل≥وى �لفل�صطينية باأ�رشها. وذهÖ �لبيان �إ¤ �أن¬ بالرغº من �أية خالaات �صيا�صية 

�لتامة يف جميع �مليادين، وعلى  �أو تنظيمية aاإن منظمة �لتëرير �صو± توDدي و�جباتها 

غزة...  قطا´  يف   Úلفل�صطيني� Vصّد  وجر�Fم¬  �الإ�رش�Fيلي  �لعدو�ن  لوق∞  �مل�صتويات  كل 

�لعمل  لتوحيد  ماVصية  �صيا�صية  خالaات  �أو  حو�جز  �أية  �إR�لة  على  �ملنظمة  �صتعمل  كما 

�إ¤ وحدة  �أجل وق∞ �لعدو�ن. لذ� دعâ �للجنة جميع �ل≥وى و�لفعاليات  �لفل�صطيني من 

 ،Úللفل�صطيني �◊ماية  درجات  �أق�صى  توaري  �أجل  من  غزة،  قطا´  يف   kوخا�صة �لعمل، 

وتعزيز �صمودهº ملو�جهة نتاèF �لعدو�ن وflاطر ��صتمر�ر√ �أو تو�صيع نطاق¬.

تنفيذ  يف  �الأعمال  ت�صيري  حكومة  ��صتمر�ر  Vرشورة  على  �لتنفيذية  �للجنة  �أكدت  كما 

خطة �لطو�رÇ �لوطنية وŒنيد جميع �الإمكانيات، من �أجل توجي¬ �لدعº و�الإغاKة ل≥طا´ 

يف  �ملبا�رشة  �إ¤  �لفل�صطينية  �ل�صعبية  �ملوD�ص�صات  بجميع  �لتنفيذية  �للجنة   âو�أهاب غزة. 

Vرشورة  على  و�أكدت  غزة،  قطا´  يف  �لفل�صطيني   Öل�صع� �صمود  مل�صاندة  �صاملة  حملة 

�أية حو�جز aيما بينها  �لفل�صطينية وبدون  �ل≥وى  �لتعاون و�لتن�صي≤ �ملفتوì بÚ جميع 

وعبت  و�ملادية.  و�ملعنوية  �ل�صيا�صية  �أ�صكالها  بجميع   ºو�لدع �الإ�صناد  حملة   ìالإ‚ا

�للجنة �لتنفيذية يف بيانها عن ت≥ديرها �لكبري للهبة �ل�صعبية �لتي �صادت ”مناط≤ �لوطن 

بجميع  �ل�صعبية  �لفعاليات  مو��صلة  �إ¤   âودع �لوطن“،   êخار يف  �للجوء  وflيمات 

�أ�صكالها; مل�صاندة للفل�صطينيÚ يف غزة.

قادمة  �صيا�صية  مفاوVصات  �أية  �أن  على  �لتنفيذية  �للجنة  �أكدت  �ملفاوVصات  وحول 

م≥ومات  تدمري  �إ¤  ��صتمر�ر√  يوDدي  �لذي  �لعدو�ن،  وق∞  على   k �أ�صا�صا تعتمد  �صو± 

وaر�ص –≥ي≤ �صالΩ ح≥ي≥ي عادل. لذ� دعâ �للجنة جميع �ل≥وى و�لهيÄات و�ملوD�ص�صات 

و�إجر�ء�ت  قر�ر�ت  �تîاذ  �إ¤  �لدو›  �الأمن  جمل�ص   âودع م�صوDولياتها،  تو›  �إ¤  �لدولية 

بجميع   Úللفل�صطيني �لدولية  �◊ماية  توaري  �إ¤   âدع كما   .k aور� �لعدو�ن  الإنهاء  عاجلة 

�أ�صكالها �لعاجلة و�ملمكنة، حتى يتوق∞ �لعدو�ن، ويتوaر مناñ مالºF لتë≥ي≤ �الأهد�± 

k على �إنهاء �الحتالل  �لتي يتوخاها �ملجتمع �لدو› يف �صبيل �ل�صالΩ �◊≥ي≥ي، �ل≥اºF �أ�صا�صا

�الإ�رش�Fيلي عن جميع �الأر�Vصي �لفل�صطينية �ملëتلة �صنة 1967.
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ود�aعâ �للجنة �لتنفيذية عن م�رش يف وج¬ ما و�صفت¬ با◊ملة Vصّد دورها و�صفار�تها، 

�الإقليمية الإVصعا± دور م�رش وموقعها  �ل≥وى  تديرها بع�ص  و�عتبتها fiاولة Xاملة 

aوري  ب�صكل  �لعربية  �ل≥مة  موD“ر  ع≥د  �إ¤  للدعوة   Ωلتا� تاأييدها  عن   âو�أعرب �ل≥ومي. 

برعاية جامعة �لدول �لعربية و–â قبتها يف �ل≥اهرة.

م≥ر  يف   ،2008/12/29 م�صاء  ل≥اء  ع≥د  �إ¤  �لفورية  �لدعوة  �لتنفيذية  �للجنة  وقررت 

�لرFي�ص fiمود عبا�ص، يجمع �ل≥وى �لوطنية و�الإ�صالمية، من �أجل توحيد �لروDية و�لعمل 

 ،Ωزëص وب�aملو�جهة �لعدو�ن ووقف¬ �لفوري. كما �صددت �للجنة �لتنفيذية على �أنها تر

و�أكدت  �أية ذريعة،   â– ل�صطينيةa �أية قوة  �أو  وبرغº كل �ÿالaات، تدمري قطا´ غزة 

على �أن �ÿالaات �لد�خلية –ّل عب �◊و�ر �لوطني، �أما �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي aاإن¬ يهد± 

�ÿال±  ونبذ  �لتوحد  �÷ميع...  مهمة  ”من  �أن¬  �للجنة  ور�أت  للجميع.  �صامل  دمار  �إ¤ 

وتاأجيل¬ مهما كانâ �العتبار�ت، �إن يدنا ‡دودة �إ¤ كل �ل≥وى، وهي يد flل�صة و�أمينة 

.
على �مل�صري �لوطني �لو�حد“11

ومن �ملالحظ يف بيان �للجنة �لتنفيذية عدΩ وجود �أي �إ�صارة و�Vصëة �إ¤ دعº �مل≥اومة 

 åحي �◊رب،  نهاية  يف  �صيîتل∞  ما  وهذ�  �لعدو�ن،  ل�صّد  aيها  �مل�صاركة  �إ¤  �لدعوة  �أو 

و�إXهار  �مل≥اومة   ºلدع �صÔى  كما  بيانها،  من  و��صعة  م≥اطع  �لتنفيذية  �للجنة   âوجه

�أهميتها، وم�صاركة �÷ميع aيها.

 Ωليو� �لتنفيذية، يف  �للجنة  �أمÚ �رّش  �إ¤ ت�رشيëات يا�رش عبد رب¬،  �الإ�صارة  وŒدر 

�الأول للعدو�ن، �لتي قال aيها:

k، ودون �إبطاء  �إن �ل≥يادة �لفل�صطينية تدعو �إ¤ وق∞ �لعدو�ن على غزة aور�

للتدخل  و�لدولية  �لعربية  �ت�صاالت عاجلة مع �÷هات  [و] Œري  �أو �رشو•، 

مو�جهة  يف  �لوحدة  موق∞  هذ�  عاجل...  ب�صكل  �لعدو�ن  يتوق∞  لكي  �لفوري 

�لعدو�ن... [و] قبل �◊ديå عن �أي flرê �صيا�صي، يجÖ وق∞ �لعدو�ن، وهذ� 

�متëان، لنا ولكل �ل≥وى. �لدΩ ما بي�صري [ال ي¨دو] مية [ماء].

 ومبعå �ال�صت¨ر�ب �أن عبد رب¬ �صاحÖ موق∞ مت�صدد Vصّد حما�ص ومن كبار �ملوDيدين 

ÿ§ �ملفاوVصات، وهذ√ �لت�رشيëات تدل على ��صت�صعار√ حجÿ� ºطر، �إذ ح�صÖ ر�أي¬ 

.
زمâ حما�ص م�صيبة“12 م�صيبة، و�إذ� همُ حما�ص  �نت�رشت  ”�إذ� 
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Kالثًا: موقف ال�صلطة وحركة فتح بعد وقف العدوان:

لكن¬   ،ΩRوال  ،ºمه  çحد” �لنار  �إطال¥  وق∞  عن  �الإعالن  �أن  عبا�ص  �لرFي�ص  ر�أى 

وaّك  �ل≥طا´،  �أر�Vصي  من  �لكامل  �الإ�رش�Fيلي  �الن�صëاب  ب�رشورة   k مطالبا  ،“ m±كا غري 

غزة،  يف  �لفل�صطيني   Öل�صع� �أبناء  �إ¤  �مل�صاعد�ت  ت�صل  حتى  �ملعابر   íتaو �◊�صار، 

. و�صكك �لرFي�ص عبا�ص بنو�يا ”�إ�رش�Fيل“ 
k �أن حجº �لدمار ”aا¥ كل خيال“13 خ�صو�صا

Œا√ –≥ي≤ �ل�صالΩ، وطالÖ بفتí –≥ي≤ دو› للك�ص∞ عن طبيعة �÷ر�ºF، و�الأ�صلëة 

.
14

�◊رب هذ√  �لتي ��صتîدمتها ”�إ�رش�Fيل“ يف 

 Ωي�ص عبا�ص عن �لن�رش �لذي تدعي¬ حما�ص يف غزة، وقال: ”من هذ� �ملجرFوت�صاءل �لر

�لذي يريد �أن ينت�رش بدماء �الأطفال? معظº �لذين ��صت�صهدو� هº �أنا�ص ال ذنÖ لهº وال 

�أن  �النتهاء  على  �لتهدFة   âقارب عندما  ”تفاجاأنا   kالFقا و�أVصا±   .
قوة“15 وال   ºله حول 

حما�ص قالâ ال نريد تهدFة، وال نعر± ملاذ� قامâ بذلك“. وتابع ب≥ول¬ ”يف �الأياΩ �الأو¤ 

للعدو�ن على قطا´ غزة، خرê هنيّة [رFي�ص �◊كومة �مل≥الة] من flبÄ¬ لي≥ول �إننا مع �أي 

:kالFصا± قاVو�أ .“k مبادرة تهدFة –�صل، aلماذ� �أنهو� �لتهدFة �إذ�

k لل�صهيد �أل∞ يورو [حو�› 1,400 دوالر]، وKمن  جاوDو� باأمو�ل لي≥دمو� Kمنا

يورو  �آال±  �أربعة   âلبي� وKمن  دوالر]،   700 [حو�›  يورو  خم�صماFة   íري÷�

�إلي¬ ل�صعبنا...   íلنتيجة، هل هذ� ما نطم� دوالر]. هل هذ√ هي   5,625 [حو�› 
ناأخذ√ �إ¤ �ملجزرة ºK ن≥ول تعال �أيها �الأب �ملكلوΩ، �أيتها �الأΩ �لãكلى، خذو� �أل∞ 

 .Öالبنك �لذي قتل دون �أن يعر± �ل�صب k يورو Kمنا

 ºوغريه íّل [خالد] م�صعل و�أحمد جبيل و[رم�صان] �صلãوقال: ”هنا∑ �أ�صو�ت م

�لوطن، aلي�ص من  �أحذيتهº برت�ب  �ل�صعÖ و�لوطن، وهº ⁄ ي¨بو�  �إر�دة  يتكلمون عن 

.
حّ≤ هوDالء �أن يز�يدو� علينا“16

 kالã‡ ريرëمبنظمة �لت âaمع حما�ص �إال �إذ� �عرت k و�أعلن عبا�ص �أن¬ لن يجري حو�ر�

 k k لل�صعÖ �لفل�صطيني. ور�أى عبا�ص يف �صعي حما�ص �إ¤ قيادة بديلة ”م�رشوعا k وحيد� �رشعيا

 ºإنه� وقال  مّدعون“.  �أو  flربون  �أو  ”عابãون   ºباأنه علي¬   ÚمFل≥ا� وو�ص∞   .“k تدمرييا

�الأماكن  ومن  باملر��صلة،  �مل�صوDولية  تتëمل  aل�صطينية،   âلي�ص ”�أجند�ت  من  ينطل≥ون 

غامرو�  ”هوDالء  و�أVصا±  م�صوDول“.  غري  عمل  هذ�  �لتهلكة...  �إ¤  بالنا�ص  لتل≥ي  �الآمنة 

�إقامة دولت¬ �مل�صت≥لة“.  مب�صت≥بل �ل�صعÖ... غامرو� مب�صري �ل�صعÖ... بëلº �ل�صعÖ يف 
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”�صو�ريخ  باأنها  غزة  من  �لفل�صطينية  �لف�صاFل  تطل≥ها  �لتي  لل�صو�ريخ  و�صف¬  وجدد 

.
عبãية“، وقال ”لي�ص هذ� هو �لن�صال. لي�صâ هذ√ هي �مل≥اومة“17

ويف �لكلمة �لتي �أل≥اها �أماΩ موD“ر �رشΩ �ل�صيخ الإعادة �إعمار قطا´ غزة، �أكد �لرFي�ص 

عبا�ص بذل كل جهد ‡كن كي يîرê �◊و�ر �لوطني �لذي ترعا√ م�رش بنتاèF �إيجابية 

–≥≤ �لوaا¥ �لوطني، وتنهي حال �الن≥�صاΩ، وتعيد توحيد �صطري �لوطن �لفل�صطيني 

بهيÄات¬ وموD�ص�صات¬، وتفتí �لطري≤ �أماΩ ت�صكيل حكومة وaا¥ وطني –رتΩ �اللتز�مات 

�لوطنية و�لدولية، وتدير �صوDون �لوطن، وتمُعّد الإجر�ء �النتîابات �لرFا�صية و�لت�رشيعية 

يف موعدها �ملëدد يف كانون �لãاÊ/ يناير 2010. و�أعلن �لرFي�ص عبا�ص عن �أن جهود �إعمار 

وقال  �لفل�صطينية“،  �الأر�Vصي  يف  �ل�صيا�صي  �◊ّل  غياب  Xّل  يف   kقا�رشة ”�صتب≥ى  غزة 

�إن ”�ملاآ�صي �لتي خلفها �لعدو�ن و�لنتاèF �لكارKية، �إذ �أXهرت ع≥º خيار �للجوء للëرب، 

�أبرRت �◊اجة �مللëة للتëر∑ �ل�رشيع; لدaع عملية مفاوVصات جدية للتو�صل �إ¤ �تفا¥ 

 .“Ωلل�صال �لعربية  و�ملبادرة  �لدولية  �ل�رشعية  قر�ر�ت  و�أ�ص�ص¬  معايري√  حددت   Ωصال�

 Ωلعز� �لعا⁄ ع≥د  باأن   Úللفل�صطيني يعّد ر�صالة قوية  �إعمار غزة  �إعادة  �أن موD“ر  ور�أى 

.
18

على م�صاعدتهº يف دعº ما دمر√ �الحتالل

ت�صكيل  �إ¤  حما�ص  حركة  aياVص،   Ωصال� �الأعمال،  ت�رشي∞  حكومة  رFي�ص  ودعا 

”حكومة تو�a≤ وطني عاجلة“، تتو¤ �إعادة �لوحدة بÚ �ل�صفة وقطا´ غزة، و�إعادة بناء 
k الأن �ل≥ر�ر  ما دّمرت¬ �◊رب يف �ل≥طا´، وقال: ”مãل هذ√ �◊كومة �صتكون م≥بولة دوليا

�لدو› 1860 ن�ّص �رش�حة على –≥ي≤ �مل�صا◊ة �لفل�صطينية كجزء من ترتيبات وق∞ 

غزة;  يف  �الإعمار  �إعادة  تنفيذ  يف  �صعوبة  �صتو�ج¬  حكومت¬  �إن  وقال  �لنار“.  �إطال¥ 

 ،
19

الأنها غري موجودة هنا∑، �الأمر �لذي يëتº على �لطرÚa ت�صكيل حكومة تو�a≤ وطني

.
20“kل يف ”�مل�صا◊ة �أوالãو�صدد على �أن حّل هذ√ �الإ�صكالية يتم

يف  �الجتماعية  �ل�صوDون  وRير   ºته� �لتنفيذ،  حيز  �لنار  �إطال¥  وق∞  دخول   Ö≤وع

حكومة ت�صيري �الأعمال �لفل�صطينية، fiمود �لهبا�ص، حما�ص باال�صتيالء على 63 �صاحنة 

من �مل�صاعد�ت �ملتوجهة لوكالة �الأونرو� يف قطا´ غزة، و�أ�صار �إ¤ ”وجود �نتهاكات كãرية 

◊≥و¥ �الإن�صان يف �ل≥طا´، �صو�ء من قبل جي�ص �الحتالل �الإ�رش�Fيلي“، �أو ”من عنا�رش 

 Öوطال �ل≥طا´“،  خ�صاFر  ر�صد  –اول  �لتي  �للجان  ومطاردة   ،Úملو�طن�  ≥ّëب حما�ص 

 .
21

k من م�صلëي حما�ص �الإ�رش�Fيلي، وKانيا �لعدو�ن  �أوالk من   Úللمو�طن بتوaري �◊ماية 



142

العدوان الإ�صرائيلي عل≈ غزة

äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe

k �آخر  k، و�أطل≥â �لر�صا�ص على �أقد�Ω 63 مو�طنا و�أ�صار �إ¤ �أن ”حما�ص �أعدمâ 19 مو�طنا

 .
خالل �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي على غزة“22

وعرVص �صالa ΩياVص �ÿطة �لفل�صطينية �ÿا�صة باإعادة �إعمار قطا´ غزة يف موD“ر 

k لي�ص a≥§ لبناء قطا´ غزة، بل الإعادة  �رشΩ �ل�صيخ، وقال �إن ”�لفر�صة �أمامنا للعمل معا

k على �الحتالل“، و�أكد ”�أن¬ لي�ص يف �الإمكان �◊ديå عن  �للëمة �لفل�صطينية، و�ل≥�صاء “اما

.
عملية �إعادة �إعمار ناجëة يف قطا´ غزة من دون aّك �◊�صار وVصمان aتí �ملعابر“23

ويف �صيا¥ �آخر دعâ �للجنة �ل≥يادية �لعليا ◊ركة aتí يف قطا´ غزة، على �إKر وق∞ 

k، وت�صكيل حكومة وحدة وطنية  �إنهاء �الن≥�صاΩ �لفل�صطيني �لد�خلي aور� �إ¤  �لعدو�ن، 

ت�صطلع مبا�رشة باالإ�رش�± على �مل�صاعد�ت �لتي ت≥دΩ لل≥طا´، وكذلك باالإ�رش�± على 

k للمعابر كاaة  k �رشيعا �إعادة �إعمار√ وبناء ما دمر√ �الحتالل، موDكدةk �أن ذلك يتطلa Öتëا

. ويف �صيا¥ مت�صل قال عز�Ω �الأحمد، رFي�ص كتلة aتí يف 
24

ليت�صنى �إدخال �ملو�د �لالRمة

�ملجل�ص �لت�رشيعي، �إن حما�ص ”ت�صت¨ل حاجة �أها› غزة... لتë≥ي≤ �أغر�Vص �صيا�صية“، 

�مل�صوDول  وكان  حما�ص...  ملي�صيا  بيد  لالأ�ص∞  تلو�  ”قمُ  íتa حركة  من   k �أaر�د� �إن  وقال 

و�ملكان  بالتاريخ  ولدينا  �لد�خلية،  �÷بهة  �صمي  ما  تو¤  الأن¬   ;Ωصيا� �صعيد  ذلك  عن 

 ºإال �أن �إبر�هي� .
25k و�ل�صاعة“ Xرو± م≥تل هوDالء �لذين �أ�صار �إ¤ �أن عددهº 28 �صî�صا

 ،íتa من Úيف غزة، كان قد نفى ت�صفية حما�ص لنا�صط íتa ركةëأبو �لنجا، �ل≥يادي ب�

�لفل�صطينية يف خند¥ و�حد ملو�جهة هذ�  �لف�صاFل  ”نëن وحركة حما�ص وب≥ية  وقال: 

.
�لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي، �لذي طال كل �صيء“26

ومن جهتها حذرت �للجنة �لتنفيذية للمنظمة من fiاوالت ��صت¨الل نتاèF �لعدو�ن 

خطو�ت  “رير  �أجل  من  �لفل�صطيني،   Öل�صع� مع  �ل�صامل  و�لتعاط∞  غزة،  قطا´  على 

k مع �أهد�± �ملëتل �الإ�رش�Fيلي �لتي �صعى �إليها من ور�ء عدو�ن¬،  �نف�صالية تن�صجº “اما

ور�أت �للجنة �أن قيادة حركة حما�ص مدaوعة مب�صا◊ها �لفÄوية �ÿا�صة، ال تهد± �صوى 

�إ¤ �إقامة كيان �نف�صا› ‡ا يدمر وحدة �لوطن، م�صريةk �إ¤ �أن �لرتويè ل�صعار �◊كومة 

�مل≥الة يف غزة، كما طرì ذلك خالد م�صعل يف �جتما´ �لدوحة، ”لي�ص �صوى م≥دمة لتمزي≤ 

�مل�صا◊ة  و�إجر�ء  �◊و�ر  لبدء  �ال�صتعد�د  �أق�صى  تبدي  �أنها  و�أكدت  �لوطن“.  وحدة 

�لرFا�صية و�لت�رشيعية  �لوطنية من خالل حكومة تو�a≤ وطني و�لتë�صري لالنتîابات 

و�إعمار قطا´ غزة.
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�أن �للجنة �لتنفيذية وجهâ �لتëية �إ¤ �مل≥اومة �لوطنية �لفل�صطينية يف وج¬   âaو�لال

قو�ت �الحتالل �الإ�رش�Fيلي �لتي غزت قطا´ غزة، ور�أت �أن �مل≥اومة �لفل�صطينية هي:

�أنبل Xاهرة يف �لتاريخ �لعربي �ملعا�رش منذ عاΩ 1965، وهي �صجلâ ماأKرة 

 ìة لالجتياÄaعندما ت�صدت يف معركة غري متكا ،Öقطاعنا �◊بي Ωوîجدية على ت

�ملعادي، وXلâّ �صامدة ور�aعة �لر�أ�ص طو�ل �أكÌ من KالKة �أ�صابيع حتى ◊ظة 

�إعالن �ل≥و�ت �ملعتدية عن وق∞ �إطال¥ �لنار. وقد Xهرت وحدة �لف�صاFل �مل≥اومة 

�لن�صال  رa≥ة  �أن  يف   ،ΩRا◊� �لوطني  نهجنا  على   kكدةDمو �لعدو�ن،  مو�جهة  يف 

و�ل�صالì يف وج¬ �ملëتل تت¨لÖ على �أية خالaات د�خلية مهما كان طابعها.

النطال¥  �ل�صëيëة  �ل≥اعدة  هي  �مل�رشية  �ملبادرة  �أن  على  �لتنفيذية  �للجنة  و�أكدت 

”�لدخول يف �رش�´ �ملëاور �لعربية و�الإقليمية،  �◊و�ر �لفل�صطيني، دون �أن يعني ذلك 

وهو �ل�رش�´ �لذي يهد± �إ¤ �لت�صëية بال≥�صية �لفل�صطينية ÿدمة �أغر�Vصها �لذ�تية“. 

كما �أكدت �للجنة على رa�صها �لدخول يف مفاوVصات �صيا�صية جديدة �إذ� ⁄ تتºّ على �أ�ص�ص 

�ل�صفة  �أنëاء  و�صاFر  �ل≥د�ص  يف  لال�صتيطان   Ωو�لتا �ل�صامل  بالوق∞   kأوال� تبد�أ  و�Vصëة 

�ل¨ربية، وتوDدي �إ¤ �إنهاء �الحتالل عن جميع �الأر�Vصي �ملëتلة �صنة 1967 ح�صÖ مبادرة 

.
27

�ل�صالΩ �لعربية

رابعًا: تقييم اإدارة ومواقف ال�صلطة وحركة فتح 

خالل العدوان: 

 íتa وحركة  و�ل�صلطة  و�ملنظمة  �لرFا�صة  مو�ق∞  و��صع  ب�صكل  ��صتعرVصنا  �أن  بعد 

خالل �لعدو�ن، وبعد وقف¬، يكن �أن ن�صجل �ملالحظات �الأ�صا�صية �لتالية:

ولكنها  �رشو•،  بدون   k aور� بوقف¬   âوطالب �لعدو�ن  �لفل�صطينية  �ل≥يادة   âأد�ن�  .1

جهة  aمن   ،íمتاأرج موق∞  يف   âكان aهي  لل¨اية.  ومرتبك   êحر وVصع  يف  تبدو   âكان

�أو ي�صعفها  �أن ي�ص≥§ �صلطة حما�ص  �أن ي�صتطيع �لعدو�ن  k �الآمال على  تعل≤ موVصوعيا

�ل�صلطة –≥ي≥¬. ومن  ت�صتطع  ”�إ�رش�Fيل“ ما ⁄  بذلك عن طري≤  ب�صكل كبري، و–≥≤ 

جهة �أخرى a≥د �صاب �ل�صلطة من خالل بع�ص �لت�رشيëات �ل�صادرة عن م�صت�صارين 

للرFي�ص، خا�صة ‰ر حماد، مو�ق∞ حملâ �مل�صوDولية �أو جزء من �مل�صوDولية عن �لعدو�ن 
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�أعمالها  �إ¤  ◊ركة حما�ص من خالل �◊ديå مبا�رشة عن م�صوDولية حما�ص، و�الإ�صارة 

”�إ�رش�Fيل“ بالكامل،  �لتي تتëملها  �مل�صوDولية   Úما ب ºلتفري≤ �◊ا�ص� �لطاF�صة، بدون 

�أ�صا�ص  �أن نëر�ص على عدΩ ت≥ديها قدر �الإمكان، ولكن على   Öالأعذ�ر �لتي يج� Úوب

�أهد�aها  –≥ي≤  على  ت�صاعدها  �الأعذ�ر  �أن  مع  �أعذ�ر،  �إ¤  بëاجة   âيل“ لي�صF�إ�رش�” �أن 

�إ¤  بادرت  �لتي  هي  ”�إ�رش�Fيل“  �أن  مالحظة  من  بّد  وال  �أقل.  وتكالي∞  �أكب  ب�رشعة 

�عتبارها  يكن  كان  )�إن  �الإعالمية  �الأخطاء  و�أن  �لتهدFة،  “ديد   âص�aور �لعدو�ن، 

�إنهاء  عن  باالإعالن  �لفل�صطينية  �لف�صاFل  من  وغريها  حما�ص  �رتكبتها  �لتي  �أخطاء( 

�لتهدFة جر�ء �ÿروقات �الإ�رش�Fيلية، ال يجÖ �أن يëجÖ �أن حما�ص وflتل∞ �لف�صاFل 

�أبدت ��صتعد�دها لتمديد �لتهدFة ولكن �رش• �لتز�Ω ”�إ�رش�Fيل“ بها. 

�ل≥�صية  �لعدو�ن ونتاFج¬ على  �لفل�صطينية تî�صى من  �ل�صلطة  ومن جهة Kالãة aاإن 

جذرية،  �لعدو�ن  �أهد�±  �أن   k خ�صو�صا �لفل�صطيني،   Öلل�صع قيادتها  وعلى  �لفل�صطينية 

a≥يادة  ذلك  Vصوء  ويف  لها.  �ملف�صلة  �لبد�Fل  aرVص  يف  ”�إ�رش�Fيل“  aر�ص  Rيادة  وتريد 

�ل�صلطة: 

k �إذ� هزمâ حما�ص  تî�صى من �أن تتëمل �مل�صوDولية عن �لعدو�ن ونتاFج¬ خ�صو�صا �أ. 

�صتبدو  الأنها   k �صعبيا �صتتاأKر  وبالتا›  غزة،  قطا´  �حتالل  ”�إ�رش�Fيل“  و�أعادت 

ب�صورة �ملتعاون مع �الحتالل، وهي �صورة حر�ص �لرFي�ص �الإ�رش�Fيلي �صمعون 

خالل  من  تر�صيîها  على  ليفني  ت�صيبي  ”�إ�رش�Fيل“  خارجية  ووRيرة  برييز 

�لفل�صطينيÚ و�لعرب، Vصّد   Úملعتدل� k معركة  �أي�صا ”�إ�رش�Fيل“ تîوVص  �إن  �ل≥ول 

�ملتطرÚa حلفاء �إير�ن; �ÿطر �مل�صرت∑ �لذي يهدد ”�إ�رش�Fيل“ وما ي�صمى fiور 

�العتد�ل �لعربي. 

كما تî�صى �ل≥يادة �لفل�صطينية من عو�قÖ �صمود حما�ص خا�صة �إن ”�إ�رش�Fيل“  ب. 

الأن  وذلك  عليها،  �ل≥�صاء  �أو  حما�ص  �صلطة  �إ�ص≥ا•  �ملعلنة  �أهد�aها  يف  ت�صع   ⁄

�ل�صفة   Úب و�÷¨ر�يف  �ل�صيا�صي   Ωالن≥�صا� حالة  ��صتمر�ر  يهمها  ”�إ�رش�Fيل“ 
منظمة  �إطار  يف   íتa حركة  ت≥ود√  و�حد  مع�صكرين   Úوب غزة،  وقطا´  �ل¨ربية 

�لر�a�صة  �لفل�صطينية  �ل≥وى  �إطار  �لفل�صطينية، و�الآخر ت≥ود√ حما�ص يف  �لتëرير 

ل`”�إ�رش�Fيل“  تعطي  �◊الة  هذ√  الأن  ”�إ�رش�Fيل“،  مع  و�ملفاوVصات  �أو�صلو  التفا¥ 

مز�يا مهمة ال ت≥در بãمن. 
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aال�صلطة كانâ تî�صى من ن�رش حما�ص كما تî�صى من هزيتها، aهي �صتتëمل 

k من �مل�صوDولية عن �لهزية، و�صتدaع Kمن �لن�رش. جزء�

2. �أدركâ �ل�صلطة �أن هذ√ �◊رب مهما تكن نتاFجها �صتëدç ت¨ري�ت جوهرية على 

�لãورة  �نطالقة  بعد  حما�ص  ت≥ودها  حرب  �أول  aهذ√  �لفل�صطينية.  �ل�صيا�صية  �ÿريطة 

 ºأن ت�صه� âولن ي¨ري من هذ√ �◊≥ي≥ة �أن �ل�صلطة حاول ،íتa لفل�صطينية �ملعا�رشة ولي�ص�

يف قط∞ Kمارها من خالل �الإيëاء باأنها �صاحبة RماΩ �ملبادرة و�ل≥يادة يف وق∞ �لعدو�ن 

عب �÷هود �لعربية و�لدولية، ويف �الإغاKة، و�لتëر∑ �ل�صعبي Vصّد√. ولو �أم�صكâ �ل≥يادة 

كما  الأنها  حربها،  �◊رب  هذ√  �أن  و�عتبت  �لتاريîية،  �للëظة  مب≥ت�صيات  �لفل�صطينية 

حما�ص  Vصّد   k حربا  âولي�ص  ،¬a�أهد� وVصّد  �لفل�صطيني   Öل�صع� على  حرب  ت≥ول   âكان

وت�صجيع  غزة،  يف  �مل≥اومة  عب  �◊رب  هذ√  يف  �مل�صاركة  �إ¤   âدع قد   âلكان لوحدها، 

�لتëركات �ل�صعبية يف �ل�صفة.

�إن ت≥ييد �لتëركات �ل�صعبية يف �ل�صفة �ل¨ربية، من خالل وVصع قيود مãل –ديد �أماكن 

معينة وVرشورة �◊�صول على �إذن، وعدΩ رaع �الأعالΩ �لف�صاFلية، ومنع ن�صا• وXهور 

قو�ت  مع  ت�صتبك  �أن   âحاول �لتي  �ملظاهر�ت  وقمع  �العت≥االت،  يف  و�ال�صتمر�ر  حما�ص 

 íيëل حول موق∞ �ل�صلطة. �ص�Dري من عالمات �ل�صوãصع �لكVو ،Úالحتالل و�مل�صتوطن�

�لتëركات  مع   âت�صاهل ما  �إذ�  �لوVصع،  �نزال¥  من  باÿ�صية  موقفها  تبر  �ل�صلطة  �أن 

�ل�صعبية نëو عودة حالة �لفوVصى و�لفلتان �الأمني، وبالتا› يكن �أن تتوج¬ �ملظاهر�ت 

Vصّد م≥ر�ت وموD�ص�صات ورموR �ل�صلطة. لكن هذ√ �الدعاء�ت و�ملîاو± مردود عليها، 

الأن �تîاذ موق∞ aل�صطيني يف م�صتوى �لتëديات و�ملîاطر �لتي يãلها �لعدو�ن �صي�صكل 

k لل�صلطة، و�صي�صعها يف �مل≥دمة ويف قيادة �لتëركات �ل�صعبية. من �ملîجل  k حاميا �صياجا

�أن تكتفي �ل�صفة �ل¨ربية بالت�صامن مع غزة مãل �أي بلد �آخر يف �لعا⁄. بل �إن م�صتويات 

�لت�صامن يف �لعديد من �لبلد�ن �لتي �صهدت �ملظاهر�ت �◊ا�صدة �ليومية، وبع�صها �صهد 

مظاهر�ت مليونية، كانâ �أكب و�أعظº من �لتëركات �لتي �صهدتها �ل�صفة. �إن قمع �ل�صلطة 

وحالة �الن≥�صاΩ �لتي ��صتمرت وت�صاعدت خالل �لعدو�ن، وحالة �الإحبا• �لناجمة عن 

دaع �أKمان غالية بدون �إحر�R مكا�صÖ مو�Rية، و�صيادة �ل≥يº �لفردية، هي �لتي �أدت �إ¤ 

عدΩ �نîر�• �ل�صفة ب�صكل �أكب يف مو�جهة �لعدو�ن.

k �إR�ء �ملفاوVصات بعد  k �أ�صد حزما 3. �إن �ملوق∞ �لفل�صطيني كان يكن �أن يكون موقفا

�لعدو�ن بëيå ال يعتب تارة �أن �ملفاوVصات جممدة بëكº مرور ”�إ�رش�Fيل“ و�لواليات 
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�ملتëدة �الأمريكية بفرتة �نت≥الية ب�صبÖ �النتîابات �الأمريكية و�الإ�رش�Fيلية، وتارة �أخرى 

�لعدو�ن  �أKناء  �لفل�صطيني  �ملوق∞  ي�صمل  �أن  يكن  وكان  و�ال�صتيطان.  �لعدو�ن   Öب�صب

k على ”�إ�رش�Fيل“ �إذ�  وق∞ �لتن�صي≤ �الأمني، aال يكن �أن يكون �ملوق∞ �لفل�صطيني موKDر�

 k وخ�صو�صا �لعدو�ن،  خالل  حتى  م�صتمر   Úلفل�صطيني� مع  �الأمني  �لتن�صي≤  �أن  وجدت 

بعد ت�رشيëات بع�ص قادة �الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية ع�صية �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي باأن 

حما�ص هي �لعدو �مل�صرت∑ لل�صلطة ول`”�إ�رش�Fيل“.

�إن دعوة �ل≥يادة �لفل�صطينية �إ¤ �لوحدة يف مو�جهة �لعدو�ن، ودعوة حركتي حما�ص 

و�÷هاد �الإ�صالمي ◊�صور �جتماعات �ل≥يادة �لفل�صطينية، ودعوة كاaة �ملو�قع للتن�صي≤ 

م�صتوى  يف   âولي�ص �الإطال¥  على  تكفي  ال  ولكنها   ،Ωالأما� �إ¤  وخطوة  جيدة،   Ê�مليد�

�لتëدي. كان يجÖ �أن ي�صب≥ها �أو يتبعها، ويف �ل�صاعات �أو �الأياΩ �الأو¤ على �لعدو�ن على 

و�÷هاد  حما�ص  حركة  قيادتي   ºيهa مبا  �لفل�صطينية،  �ل≥ياد�ت  كاaة  دعوة  ت≥دير،  �أبعد 

قبل   k جاFز� كان  aما  �إليها.  �ملجيء  ي�صتطيعون  عربية  عا�صمة  يف  لاللت≥اء  �الإ�صالمي 

k بعد√.  �لعدو�ن من �ن≥�صاΩ وقطيعة و–ري�ص �أ�صبí بل من �ملفرتVص �أن ي�صبfi íرما

تعر±   âوق يف   ˆ�  Ω�ر يف  لل≥اء  �الإ�صالمي  و�÷هاد  حما�ص  ◊ركتي  �لدعوة  ح�رش  �أما 

�ل≥يادة �لفل�صطينية �أن قيادتي حركتي حما�ص و�÷هاد �الإ�صالمي يف دم�ص≤ وغزة، و�أن 

 k هنا∑ مالح≥ة �إ�رش�Fيلية لهما يف �ل�صفة، aهذ� يكن �أن يجعل �لدعوة لل≥اء يف ر�Ω �ˆ ذر�

للرماد يف �لعيون.

لع≥د  �لدعوة  مع  �لتعامل  كيفية  يف  يكون،  ما   íصVباأو �لفل�صطيني  �لعجز   íت�ص� كما 

 ”ّ للم�صاركة  و�ال�صتعد�د  بالدعوة   Öلرتحي� aمع  قطر.  �إليها   âدع �لتي  �لعربية  �ل≥مة 

وVصع �رشو• باأن تكون �ل≥مة يف م≥ر �÷امعة �لعربية، وعندما ع≥دت قمة �لدوحة غري 

�جتما´  يف   k �صاغر� �لفل�صطيني  �مل≥عد  وتر∑  عن¬،   kالã‡ �أو  �لرFي�ص  ي�صار∑   ⁄ �لر�صمية 

k ل≥�صية aل�صطÚ وكيفية مو�جهة  على م�صتوى �ل≥مة لعدد من �لبلد�ن �لعربية fl�ص�صا

ي�ص¨ل  باأن   íلفل�صطيني �صم� �لر�صمي  �ل¨ياب  �إن  �الإ�رش�Fيلي Vصّد قطا´ غزة.  �لعدو�ن 

�ملكان �لفل�صطيني �ل�صاغر وaد من �لف�صاFل �لفل�صطينية �ملتو�جدة يف دم�ص≤، وهذ� عم≤ 

�الن≥�صاΩ �أكÌ و�أكÌ. وهذ� �ل¨ياب �عتب عالمة aارقة تدل على �نëياR �ل�صلطة �إ¤ fiور 

عربي Vصّد �آخر، وهذ� ما حر�صâ �ل≥يادة �لفل�صطينية –R âعامة يا�رش عرaات ويف �أو�Fل 

عهد �أبو ماRن على عدΩ �لوقو´ ب¬. aال≥�صية �لفل�صطينية عادلة ومن م�صلëتها �◊�صول 
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على دعº �÷ميع. aهي توحد وال تفر¥ و�إذ� �نëاRت �إ¤ fiور Vصّد �آخر ت�صيع، وي�صهل 

��صتîد�مها كورقة �أو ككرة يت≥اذaها �لالعبون �لعرب.

يف  تبادر  �أن  من   kبدال �لعربية  �ل≥مة  لع≥د  �لدعوة  بتاأييد  �لفل�صطينية  �ل≥يادة   âكتف�

�لدعوة لها، و�الإ◊اì على ع≥دها، الأن �لذهاب �إ¤ جمل�ص �الأمن م�صلÚë مبوق∞ عربي 

k كبريةk على �أي قر�ر ي�صدر عن جمل�ص �الأمن. لكن �ل≥يادة من  موحد وحاΩR �صيرت∑ �آKار�

k على م�رشو´  جهة �أخرى قامâ بجهد �أكب لالإ�صهاΩ يف ع≥د جمل�ص �الأمن، وو�â≤a د�Fما

�ل�صëية   Úما ب �مل�صاو�ة  و�أهمها K¨رة  aي¬،  �ل≥اتلة  �لã¨ر�ت  �لرغº من  1860 على  قر�ر 

و�÷الد.

4. �إن وVصع �لتعارVص ما بÚ وق∞ �لعدو�ن و�◊و�ر و�لوحدة، على �أ�صا�ص �أن وق∞ 

�الأطر�±  مو�ق∞  ميزت  �لتي  �لرFي�صية  �الإ�صكاالت  �أحد  هو   ،kأوال�  ºّيت �أن   Öيج �لعدو�ن 

�إعادة  ذلك  وبعد  و�◊�صار  �لعدو�ن  توXي∞  من  تî�صى  ëaما�ص  �ملîتلفة.  �لفل�صطينية 

�الإعمار Vصّدها، يف �صيا¥ خدمة طر± Vصّد طر± و–�صÚ �رشوط¬ يف –≥ي≤ �مل�صا◊ة 

�لعدو�ن  وق∞   ºّيت ريãما  �نتظارية  �صيا�صة  �آKرو�   ،íتaو و�ملنظمة  و�ل�صلطة  �لد�خلية. 

ومعرaة نتاFج¬ و–ديد �ÿطو�ت �مل≥بلة على VصوFها.

و�إنهاء  للëو�ر  �الأولوية  �إعطاء   Öتتطل تز�ل،  وما   âكان �لعليا،  �لوطنية  �مل�صلëة  �إن 

من  لكان  �الأو¤،   Ωالأيا� يف  �لعدو�ن  على  كرّد  ذلك   ”ّ ولو  �لوحدة.  و��صتعادة   Ωالن≥�صا�

�نت�صار  لتë≥ي≤  من�صة  �إ¤  و–ويل¬  �الإ�رش�Fيلي  �لعدو�ن  �أهد�±  كامل  �إa�صال  �ملمكن 

aل�صطيني كبري.

حالة  ��صتمر�ر  من  �ال�صتفادة  من  ”�إ�رش�Fيل“   âمكن �لعدو�ن،  وق∞  �أولوية  ولكن 

�الن≥�صاΩ. كما �أن �لرب§ �لفعلي ما بÚ �صف≥ة تبادل �الأ�رشى و�إطال¥ �رش�ì جلعاد �صالي§ 

 Úوب �الإعمار  و�إعادة  و�ملعابر  �◊دود   íتaو �◊�صار  وك�رش  و�لتهدFة   Gilad Shalit

�مل�صا◊ة �لوطنية، وVصع م�صري �لوحدة �لوطنية يف يد ”�إ�رش�Fيل“، حيå �أ�صبâë هي 

�لتي ت�صتطيع �أن تتëكº با◊و�ر �لوطني وت≥رر �إذ� كان �صينجí �أو �صي�صيب¬ �لف�صل من 

خالل ��صتمر�ر �◊�صار، وعدΩ تنفيذ �صف≥ة تبادل �الأ�رشى، وعدa Ωتí �◊دود و�ملعابر، 

وعدΩ �التفا¥ على تهدFة، وبالتا› منع �لبدء يف �إعادة �الإعمار.

 ،Åملفاج� من  يكن   ⁄ لذ�  �مللفات،  هذ√   Úب �ل�صيخ   Ωرش� موD“ر  رب§  �ل�صيا¥،  هذ�  يف 

 Úص حول �صف≥ة تبادل �الأ�رشى، وحVلتفاو� Ωو�ر �لفل�صطيني عندما ت≥د◊� Ωأن يت≥د�



148

العدوان الإ�صرائيلي عل≈ غزة

äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe

بعدما  وتر�جع،  �◊و�ر  عل≤   ºK  ،2009/3/20-10 يف  بالفرتة  �النتهاء  على   âaصار�

بالتهدFة  �ملتعل≥ة  �الأخرى  و�مللفات  �ملل∞  هذ�  �ملن�رشaة  �أوملرت  �إيهود  حكومة   âأحال�

 Úإ¤ حكومة بنيام� وك�رش �◊�صار وaتí �◊دود و�ملعابر و�إعادة �الإعمار ل≥طا´ غزة، 

k وعدو�نية وعن�رشية من  k لكل �مل≥ايي�ص و�العتبار�ت، �أكÌ تطرaا نتنياهو �لتي تعتب وa≥ا

�◊كومات �الإ�رش�Fيلية �ل�صاب≥ة.

�إن �لوحدة �لوطنية متطلÖ �أ�صا�صي وجودي بدون¬ ال يكن �أن يت≥دΩ �لفل�صطينيون يف 

 .Ωّل �الن≥�صاX صات ال يكن �أن ت�صل �إ¤ �تفا¥ وطني يفVاملفاوa .ا√ وال يف �أي م�صارŒ� أي�

k م≥ابلها ال  k كبري� �لفل�صطيني Kمنا  Öل�صع� �أهد�aها و�صيدaع  �أن –≥≤  و�مل≥اومة ال يكن 

يتنا�صÖ مع حجº �لت�صëيات. aالوحدة Vرشورة، ولي�صâ جمرد خيار من �ÿيار�ت.

�الإ�رش�Fيلي،  للعدو�ن  �لطري≤  ويهد  �لفل�صطينية  لل≥�صية  مدمر   Ωالن≥�صا� �إن   .5

ويجعل¬ يتë≥≤ بãمن �أقل من �لãمن �لذي �صتدaع¬ ”�إ�رش�Fيل“ لو كانâ �لوحدة �لوطنية 

 Ωالن≥�صا� Ω�لفل�صطينيون �لعدو�ن موحدين. وما د� Ωمة، عندها �صي≥اوFلفل�صطينية قا�

مãل  �آخر  �صيء  وكل  ونتاFج¬  �لعدو�ن  ي�صتãمر  �أن  �صيëاول  طر±  كل  aاإن   ،k م�صتمر�

�ل≥ناعة  تتوaر   ⁄ و�إذ�  ل�صا◊¬.  و�لدولية  �لعربية  و�الجتماعات  و�ل≥ر�ر�ت  �÷هود 

�لر��صîة باأن ال يوجد بديل عن �لوحدة، و�أن �لوحدة �لتي ت≥وΩ على �مل�صلëة �لوطنية 

 kالRل من �أجلها يعتب تناRو�أن �لتنا ،Úëمنها �÷ميع ر�ب êرîمل�صرتكة، �صي� ºو�ل≥و��ص

aاإن �◊و�ر�ت �صتف�صل   ،íلفت �أو من حما�ص  لفل�صطÚ، ولي�ص تناRالk من aتí ◊ما�ص 

طو�ل   âكان  åحي  Ωل�صال� عملية  ت�صب¬  حو�ر  عملية  �أو  طر�صان،  حو�ر   Ωأما�  íت�صب �أو 

نهاية  بدون  حو�ر  عملية  لدينا   íي�صب  åيëب  ،Ωصال� بدون  عملية  �ملاVصية   k عاما  17 �ل` 

وبدون �إنهاء �الن≥�صاΩ و��صتعادة �لوحدة.

�إن �لتëديات خطرية وم�صريية، و��صتمر�ر �الن≥�صاΩ �صيوDدي يف �أح�صن �الأحو�ل �إ¤ 

قياΩ �صلطتÚ من≥و�صتÚ يف �ل�صفة و�ل≥طا´ ال “لكان م≥ومات �لنهوVص وال �لتëرير. 

 k k ودوليا k و�إقليميا aال يكن �أن يتëول قطا´ غزة يف Xّل �ل�رشو• �ملëلية و�ملëيطة عربيا

�إ¤ قاعدة للتëرير. كما ال يكن �أن تتëول �ل�صفة �ل¨ربية �إ¤ �صن¨اaورة �أو ت�صل التفا¥ 

�صالΩ يë≥≤ �◊د �الأدنى من �◊≥و¥ �لفل�صطينية، بل �صتم�صي ”�إ�رش�Fيل“ م�صت¨لة حالة 

�الن≥�صاΩ �أ�صو�أ ��صت¨الل، يف م�صادرة �الأر�Vصي �ملتب≥ية و��صتيطانها وتهويدها، ويف عزل 

�ل≥د�ص وطرد �صكانها وهدΩ �ملناRل، و�إيجاد �◊≥اF≤ على �الأرVص �لتي ت�صعى �إ¤ aرVص 

.k �◊ّل �الإ�رش�Fيلي باعتبار√ هو �◊ّل �لوحيد �ملطروì و�ملمكن عمليا
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