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<
شية وفاة الرئيس ياسر عرفات مير بأشد حمنة عرفتها السلطة الفلسـطينية منـذ              كان الوضع الفلسطيين ع   

ـ بعد شهرين من ذلك، أي عشية انتخاب حممود عباس خلفاً للـرئيس الراحـل،         . ١٩٩٤تأسيسها يف عام     ل فّض
خلي  العتقادهم أنه سيجلب هلم األمن الـدا       املسار السابق طينيون السري يف طريق فيه الكثري من التناقض مع          الفلس

 حـول   ارغم الشكوك اليت راودهت   " هنج أبو مازن  "قبلت الغالبية بـ    .  والرخاء االقتصادي والتقدم يف عملية السالم     
 .يا اإلسرائيلية واألمريكيةقدرته على القيادة يف الظروف الداخلية الصعبة وحول النوا

؟ نيادة؟ وبأي اجتاه يقود الفلسطيني    فهل جنح أبو مازن يف املائة يوم األوىل من حقبته يف إثبات جدارته بالقي             
هل يتمكن من إخراجهم يف املائة يوم الثانية من عنق الزجاجة؟ أم سيجد الفلسطينيون أنفسهم يف النصف الثاين من                   

تشريعية تغلق األفق السياسي التفاوضـي وتعيـدهم للمواجهـات          ق مغلق بعد انتخابات     القادم أمام طري  ) يونيو(
  الداخلية؟وللفوضىاملسلحة 

الرئيس عباس يف وقف املواجهات املسلحة ويف إحداث إصالحات أمنية هامة، لكن جناحه يف فرض               جنح  
أن التوقعات الشعبية حبدوث نقلة يف عملية السالم ويف الوضع          كما  . ي حمدوداً النظام والقانون ويف حماربة الفساد بق     

 الرئيس وستكون   اسيواجههاملائة يوم القادمة زيادة ملموسة يف حجم التحديات اليت          ستشهد  . االقتصادي مل تتحقق  
 االنتخابات التشريعية ولن تكون هنـاك فـرص         لعواقب الفشل وخيمة ألن احلكم على األداء سيكون من خال         

 .أخرى يف املستقبل
 

  الوضع الراهنىلكيف وصلنا إ
شهدت األوضاع الفلسطينية تطورات مهمة منذ وفاة الرئيس ياسر عرفات ولعل أبرزها حدوث انتقـال               

 .حصل فيه تراجع يف املواجهات املسلحة مع إسرائيلهادىء للسلطة خللفه حممود عباس يف وقت 
كبرية، يف ظل مقاطعة حركـة محـاس         بأغلبية   ٢٠٠٥) يناير(الرئيس عباس يف كانون ثاين      مع انتخاب   

يكن هذا  مل  .  تفاؤلية شعبياً واقتصادياً سادت املوقف     اًأجواءلالنتخابات وتراجع مروان الربغوثي عن املنافسة، فإن        
أهم التوقعات املتفائلة كانت تلك املتعلقة حبصول تقدم يف عملية          . التفاؤل مبنياً على تغيري قائم بل على تغيري متوقع        

.  لوقف إطالق للنار، وختفيف للحصار وانسحاب من املدن، وإطالق سراح إلعداد من األسـرى        السالم والتوصل 
اع االقتصادية وفرض للنظام والقانون، وتقدماً يف عملية اإلصـالح          كما توقع الكثريون حتسناً ملموساً على األوض      

 . السياسي واألمين
 يف االنتخابات البلدية يف قطاع غزة مما   وسرعان ما ظهرت حتديات جديدة أمام السلطة بفوز محاس الكبري         

كان هذا   إذ(بة الفساد   احلاجة امللحة للسلطة إلقناع الشارع بنيتها وقدرهتا على حمار        ) ١: (طرح بقوة قضايا ثالث   
احلاجة امللحة ملعاجلة االنقسام والتشـرذم      ) ٢(،  )هو االعتبار األول واألهم لدى الناخبني يف يوم االنتخابات احمللية         

  ممـا  ب بإدخال إصالحات دميقراطية فيها    حيث ارتفعت أصوات احلرس اجلديد يف احلركة تطال       (ل حركة فتح    داخ
يف (التساؤل حول إمكانية عقد االنتخابات التشريعية يف موعـدها          ) ٣(،  )ها داخل ة إضافي تانقساما حبدوث   دّده
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ح اليت حـددت موعـداً ملؤمترهـا        ظل غياب تقدم ملموس يف العملية السلمية وعدم وضوح الصورة الداخلية لفت           
 .) السليم كما يفترض املنطق وليس قبل االنتخابات التشريعيةبعد، أي ٢٠٠٥ أغسطس -  يف آبالسادس
 :املائة يوم األوىلات إجناز
 :ازها كما يليجياملاضية ميكن إالرئيس حممود عباس عدة إجنازات خالل املائة يوم حقق 
 وهو  مؤقتة" هتدئة" بقبول   الفلسطينية  من اقناع الفصائل   متكن الرئيس عباس  : وقف املواجهات املسلحة   .١

يها عباس رئيساً   اليت عمل ف  األمر الذي فشل سلفه يف حتقيقه خالل األعوام اخلمسة املاضية باستثناء الفترة             
 االحتكاك وقامت قوات األمن بإغالق العديـد         مناطق  بعض كما مت نشر القوات الفلسطينية يف     .للوزراء

  .من أنفاق التهريب على احلدود مع مصر
 الضغوط على إسرائيل    ادتدزاسامهت هذه التهدئة يف حث مساعي عملية السالم حيث           :عملية السالم  .٢

، وقامت إسرائيل بإزالـة بعـض       تاالجتياحاولاللتزام بوقف مشابه إلطالق النار وبإيقاف االغتياالت        
-سامهت التهدئة يف إبراز اخلالف اإلسـرائيلي      ما   ك .احلركة على حواجز أخرى   احلواجز فيما سهلت    

إسرائيل أيضاً بإعادة السيطرة األمنية الفلسطينية ملدن مثل        امت   ق .األمريكي من استمرار البناء االستيطاين    
عام ميكن القول أن شخصية حممود عباس قد سـامهت يف إعـادة املصـداقية             بشكل   و .أرحيا وطولكرم 

  .للموقف الفلسطيين الدويل
 حجم الودائـع البنكيـة      زداداو طرأ حتسن حمدود على الوضع االقتصادي الفلسطيين         : اقتصادي شانتعا .٣

ورغم أن ذلك مل ينعكس إجيابياً على وضع البطالـة أو            .بشكل بارز ليعكس توقعات متفائلة باملستقبل     
   .يلة املاضيةدخل الفرد، فإن االستثمار يف سوق األوراق املالية شهد نقلة نوعية خالل األشهر القل

 قامت السلطة الفلسطينية خالل األشهر القليلة املاضية بالبدء         :إصالحات سياسية وأمنية وحماربة الفساد     .٤
منيـة وتعزيـز     وتوحيد األجهزة األ    والتقاعد خبطوات إصالحية مهمة وخاصة يف جماالت اخلدمة املدنية       

متت إحالة بضعة ملفات فساد للنائـب العـام         ما   ك .ن األمن واإلعالم   شؤو سيطرة جملس الوزراء على   
مت إقرار مشروع قانون االنتخابات     كما   .وحصل تقدم جتاه تشكيل دائرة مكافحة الكسب غري املشروع        

العامة بالقراءة الثانية وحتقق تقدم جتاه تعديل قانون السلطة القضائية بشكل خيفف من حدة الصراع بني                
 .جملس القضاء األعلى والنيابة العامة ووزارة العدل

  .الفلسطينية حصل حتسن طفيف يف أوضاع النظام والقانون يف بعض املناطق :فرض النظام والقانون .٥
 

 بقيت اإلجنازات حمدودة؟ملاذا 
اإلجنازات حمدودة لضيق الفترة الزمنية قيد املراجعة وألن الطرف اإلسرائيلي مل يظهر جتاوباً كافياً مع         بقيت  

 نفسـه   عن ذلك، ومنها شخصية الـرئيس عبـاس       نت مسؤولة أيضاً    أسباباً أخرى كا  كن   ل .التغريات الفلسطينية 
 داخل حركة فتح، وحمدودية قدرات السلطة األمنية جتاه الفصائل املسلحة، واإلرث السياسي املؤسسـي               توالتفت

  .احل الفرديةالقائم على الوالءات واملص
املاضية إن استعداده الختاذ    الرئيس عباس للبطء يف اختاذ القرارات وقد أظهر سلوكه خالل املائة يوم             مييل  

 بطبعه مييل لالنتظار والتروي فيما لـو        لضغوط الداخلية واخلارجية عليه وأنه    القرارات الصعبة يزيد كلما ازدادت ا     
يظهر الرئيس حساسية جتاه إرث الرئيس عرفات ويتردد يف إحداث تغيريات جذرية فيه         ذلك   ك .كان ذلك متاحاً له   

فحىت عندما تعلق األمر بإحداث تغيريات يف األشـخاص         مما قد يعين ختوفاً من اهتامات باخلروج على ذلك اإلرث،           
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 ياالسـتراتيج بالنسبة للقضايا اجلوهرية ذات الطابع      ما   أ .الذين يديرون مكتبه اخلاص فإنه قد أظهر تردداً مبالغاً فيه         
 اخلرباء واملساعدين القادرين على تقدمي العون له وال يزال سلوكه وقراراته اليومية             فال يزال الرئيس يفتقد جلسم من     

قـد مت   عض هذه القرارات،    أن ب  ما ك .متماسك رغم وضوح غايتها بعيدة املدى     استراتيجي  غري ذات صلة بتوجه     
 مـثالً خـذ   .رئيس وزرائه هبذا الشأن ه وبني بين أحياناًهرية وجود خالفات جوبالرغم من و يف وقت متأخر   اختاذه

للفلسـطينيني  يشرح الرئيس      مل .القرار املتعلق بالتنسيق مع إسرائيل بشأن االنسحاب من قطاع غزة ومشال الضفة           
 وأن توافق إسرائيل على     ملاذا يريد تنسيق االنسحاب مع إسرائيل قبل أن تقبل شروطه بأن يكون االنسحاب كامالً             

 الضفة بالقطاع وأن حيصل على ضمانات بأن اخلروج من غزة ال يعين مضاعفة االسـتيطان يف الضـفة وأن                    ربط
 .رتباط بكاملها هي جزء متكامل مع بقية بنود خريطة الطريقعملية فك اال
أظهرت بعض القرارات اليت اختذها الرئيس ضعفاً شديداً يف تقدير البعـد الدسـتوري والقـانوين                 كما

تعلـق  مثالً املرسوم الرئاسي الصادر بدون رقم وبدون تاريخ وبدون اإلشارة ملصدر الصالحيات وامل            ذ   خ .لسلوكه
هذا املرسوم بشـكل    الف   خي . حلم وبيت ساحور وبيت جاال  والزبابدة       بتحديد ديانة أعضاء اجملالس البلدية لبيت     

د واضح علـى صـالحيات      عن فيه ت  الفة جوهرية للقانون األساسي أل    صريح نص قانون االنتخابات احمللية وفيه خم      
أن إلزام جلنة االنتخابات احمللية باملرسوم والعمل على ضوئه يلغي أوالً اسـتقاللية اللجنـة               ما   ك .السلطة التشريعية 

صدور هذا املرسوم بالشـكل الـذي        إن .ناطق فاقدة للمشروعية القانونية   انياً االنتخابات احمللية يف هذه امل     وجيعل ث 
 . اجليدينانوقئيس يفتقد للنصح ال أن الرإىلري صدر فيه يش
التفتت داخل حركة فتح فقد أسهم يف منع احلركة من التصرف كجسم واحد ليس فقط فيما يتعلـق       أما  

 اخلارجية حيث يتخذ فاروق القدومي مواقف متناقضة        ن العالقات بالشؤون األمنية ومسألة التهدئة، بل أيضاً بشؤو      
 عـن   مسـؤول ذا التفتت   ه أن ما ك .مع، بل ومشككة بقيادة الرئيس عباس وبصالحيات وزير خارجية السلطة         

التأخري يف إقرار مشروع قانون االنتخابات وعن خلق شكوك حول إمكانية النجاح يف إجراء االنتخابات التشريعية                
 .يف موعدها

أن ضعف قدرات السلطة وخاصة األمنية منها قد جعلها مترددة متاماً يف مواجهة اخلـارجني عـن                 كما  
أنـه  ما   ك . الضفة والقطاع   والقانون يومياً يف معظم مدن وبلدات      القانون من اجلماعات املسلحة اليت خترق النظام      

روج على قرار التهدئة بدون ختوفـات       ها يف موقف ضعيف جتاه الفصائل املسلحة القادرة وقتما تشاء على اخل           ضعي
إدراك السلطة الواضح لنقطة الضعف اجلوهرية هذه، فإن املائة يـوم السـابقة مل              غم   ر .حقيقية من عواقب أعماهلا   

دة التنظيم والتدريب واألداء أو من حيث التسليح        تشهد إحداث نقلة نوعية يف قدرات السلطة األمنية من حيث إعا          
مما ال شك فيه أن التغيريات القيادية اليت مت القيام هبا هي خطوة بالغة األمهية               ن   إ .وإعادة بناء املقرات واملعسكرات   

  .النوعية املطلوبة يف االجتاه الصحيح، لكنها تبقى قاصرة عن إحداث النقلة
الوالء واملصاحل الفرديـة    ين أساساً على     إن اإلرث السياسي السابق املمتد لعشرات من السنني قد بُ          ،أخرياً

 انتشر الفساد واإلفسـاد يف معظـم األجهـزة          ذا، هل .ن أو املصلحة العامة   بدون اعتبار للمؤسسة أو للنظام والقانو     
داث نقلة جوهرية يف عمل     فإن إح هلذا   .واملؤسسات وساء األداء احلكومي واألمين والقضائي بشكل منقطع النظري        

أن قـدرة   مـا    ك .املؤسسات املدنية واألمنية والقضائية يواجه مقاومة حقيقية من قبل أولئك الذين يهددهم التغيري            
إلرث السابق تبقى حمدودة نظراً ألهنم يعطوه والًء ودعماً سياسياً          الرئيس عباس على مواجهة هؤالء املستفيدين من ا       

    .التخلي عنهليس من السهل 
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 :ثالث للمائة اليوم  القادمةسيناريوهات 
واملكانة الدوليـة للطـرف     ) اقتصادياً وأمنياً وسياسياً  (هناك شك أن األوضاع الفلسطينية الداخلية       ليس  

 وأن انتخاب حممود عباس رئيساً للسلطة قد        ٢٠٠٤الربع األخري من عام     الفلسطيين قد كانت متر بأزمة عميقة يف        
 .وضع الطرف الفلسطيين يف مسار جديد باجتاه اخلروج من تلك األزمة

التقدم املنجز خالل املائة يوم السابقة يف إخراج الوضع الفلسطيين من حمنته األشد منـذ تأسـيس                 ساهم  
هذا الوضع يبقى حىت اللحظة يف منتصف عنق الزجاجة، وهو على األرجح سيبقى يف هذا            لكن  . السلطة الفلسطينية 

لألوضاع ميكن  . ة ومن تطبيق خطة فك االرتباط اإلسرائيلية      العنق حىت االنتهاء من االنتخابات التشريعية الفلسطيني      
قد تسوء فيحدث تراجع على الوضع األمين مينـع          السيناريو األول  يف   .خالل املائة يوم القادمة أن تسوء أو تتحسن       

ما تولد من تفاؤل خـالل األشـهر         راً على فرص التحسن االقتصادي مدم     من إجراء االنتخابات الربملانية ويقضى    
إن . روج اإلسرائيلي منه  فلسطيين واسع يف غزة يسبق أو يواكب اخل       -يتبع ذلك صدام إسرائيلي   د  ق و .لة املاضية القلي

حصل هذا السيناريو، وهو األسوء، فلن يكون ممكناً العودة قريباً لعملية السالم وستغلق النافذة اليت فتحـت منـذ           
 . انتخاب الرئيس عباس

 خبروج اجليش اإلسـرائيلي مـن       وضاع فتحدث نقلة يف عملية السالم     تتحسن األ قد   السيناريو الثاين يف  و
يرافق وقد  . ألوضاع االقتصادية املدن ورفع احلواجز واإلفراج عن املزيد من األسرى، وقد يؤدي هذا إىل حتسن يف ا              

كال األمرين املزيد من التقدم يف األوضاع الداخلية مبزيد من فرض النظام والقانون وجبهود أكثر جديـة حملاربـة                   
يساهم كل ذلك يف تعزيز القدرة األمنية الفلسطينية على األرض فاحتاً اجملال أمام إمكانيـات أكـرب                 وقد  . الفساد

 .واقتصار محل السالح على قوى األمن الفلسطينية فقطحة مستقبالً من حيث حل املليشيات املسل
 فعملية السالم ستبقى على األرجح جممـدة بانتظـار          ، قد يقع بني االثنني    السيناريو األكثر احتماالً  لكن  

ن  إ .رائيلية وقيام الطرف الفلسطيين حبل املليشيات املسلحة ومجع أسلحتها        االنتهاء من تنفيذ خطة فك االرتباط اإلس      
من الواضح أن إسرائيل والواليات املتحدة ليستا مستعدتني للتعاطف والتفاعل مع االحتياجات الفلسطينية الداخلية              

ا من خطوات وخماطر وسيبقى التركيز منصباً بشكل مبالغ فيـه علـى             ا يتطلبه ذلك منه   كاالنتخابات التشريعية مل  
مغزى ذلك أنه وطيلة املائة يوم القادمة لن تقوم إسـرائيل           ن   إ .طعملية فك االرتبا  رائيلية إلجناح   االحتياجات اإلس 

، ولـن تفكـك املواقـع       ٢٠٠٠لن تعود خلطوط سـبتمرب      : بتنفيذ التزاماهتا يف املرحلة األوىل من خارطة الطريق       
أن إسرائيل سوف تسـتمر     ما   ك . احلصار واإلغالق بشكل جوهري    ختففاالستيطانية، ولن جتمد االستيطان، ولن      

ة وستستمر يف القيام باعتقالت واجتياحات حمـدودة وسـتبقى يف           على األرجح يف بناء اجلدار داخل الضفة الغربي       
 علـى لسلطة  أن قدرة ا  كما  .  إال القليل  منهيعين هذا أن االنتعاش االقتصادي املأمول لن يتحقق         وقد   .نبعض املد 

أمنية وسياسية واسعة قد تبقى حمدودة وعاجزة عن تلبيـة          إجراء إصالحات   حماربة الفساد و  فرض النظام والقانون و   
 .التوقعات الشعبية الواسعة

 من عنق الزجاجة بعـد       بكل ثقة  هو الوحيد القادر على إخراج الفلسطينيني     ) املتفائل(السيناريو الثاين   إن  
 فسيجعل اخلروج من عنق الزجاجة، حىت إن حصل، متـردداً           )األكثر واقعية (السيناريو الثالث وهو    أما  . مائة يوم 

ات التشريعية، وسيجعل من الصعب على السلطة التقـدم يف          النتخابوبطيئاً، إذ سيكون له تأثري سليب على نتائج ا        
وقـد  . اطىء على الوضع االقتصـادي    اجملال األمين مما سيعين عدم حصول انطالقة يف عملية السالم ومزيد من التب            

خلدمة األغراض الوطنية األساسية    اإلسرائيلي من قطاع غزة     يؤدي كل ذلك إىل فشل فلسطيين يف استثمار اخلروج          
 .يف إهناء االحتالل عن الضفة الغربية وبوضع حجر األساس لبناء الدولة الفلسطينية

فرص جناحها، حىت يف أسوأ السيناريوهات، فإن على السلطة بلورة أهداف واقعية للمائـة يـوم                لتعزيز  
 .القادمة
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 :لمائة يوم القادمةلأهداف 
هدف السلطة الفلسطينية اليوم ينبغي أن يتركز يف اإلعداد ملرحلة ما بعد اخلروج من عنق الزجاجـة                 إن  

السياسي الداخلي واالقتصادي ويف عملية     -إلجنازات الكبرية على الصعيد األمين     هو عام ا   ٢٠٠٦ عام   كونحبيث ي 
 : املتواضعة التالية خالل املائة يوم القادمةق األهدافي حتق تعمل من أجل على السلطة أن.السالم

احلفاظ على حالة التهدئة األمنية الراهنة وتعزيزها من خالل احلوار الفصـائلي ومـن خـالل                 .١
ن خالل إظهار املزيد من احلـزم يف وجـه          اإلسراع بإعادة تنظيم وتسليح األجهزة األمنية وم      

 .اخلارجني على قرار التهدئة
لسياسي وحماربة الفساد حبيث يشعر املواطن العادي بقدرة        اإلسراع يف عملية اإلصالح األمين وا      .٢

هذا يتطلـب اإلسـراع يف      إن  . ى رفض الفساد  السلطة على فرض النظام والقانون وبعزمها عل      
كما . احملاكم والتنسيق الوثيق بني النيابة العامة والشرطة واحملاكم       إعادة بناء النيابة العامة وتفعيل      

ملسلحة الـيت ختـرق القـانون       يتطلب جرأة رمسية أكرب يف اعتقال وحماكمة أفراد اجملموعات ا         
 .وتعتدي على املمتلكات العامة واخلاصة

ثار آ يف وقتها ملا لذلك من        إجراء االنتخابات التشريعية   إىلينبغي على السلطة السعي بعزم أكرب        .٣
أن إجـراء االنتخابـات     كمـا   . كم داخلياً ودولياً  إجيابية على مصداقية السلطة واحلزب احلا     

 .التشريعية يف موعدها يساهم يف احلفاظ على الوحدة الوطنية يف ظل ظروف صعبة
 واسعة  صالحإ السلطة بشكل خاص قيادة عملية       ة احلزب احلاكم وعلى رئيس    ينبغي على قياد   .٤

لية والقضاء على حالة التشرذم الراهنة      داخل حركة فتح يتم من خالهلا تعزيز الدميقراطية الداخ        
  .دة رسم البنية التنظيمية للحركةمن خالل االنتخابات التمهيدية وإعا

سريع عن طريق احلصـول     ال  يف تشجيع االستثمار الداخلي    ينبغي على السلطة بذل جهد أكرب      .٥
اإلحسـاس  ب املاحنة حبيث يبدأ اجلمهـور الفلسـطيين         لدولاعلى ضمانات قروض سريعة من      

 .باالنتعاش االقتصادي وبتقليص يف حجم البطالة
رغم اإلدراك بصعوبة إحراز تقدم يف عملية السالم خالل املائة يوم القادمة، فإن من املمكـن                 .٦

ذلك بالتركيز وبقوة علـى حتسـني العالقـات          جزئياً عن    لقيادة السلطة الفلسطينية التعويض   
راضـي  الفلسطينية بالواليات املتحدة وكسب تأييدها ملواقف فلسطينية تفاوضـية حـول األ           

 .البناء االستيطاين ومسار اجلدار اإلسرائيليوالقدس وحول 
<

 :النجاحعوامل 
؟ رغم حالة التردد وعدم اليقني السائدة اليـوم فيمـا           يف حتقيق هذه األهداف املتواضعة    هي فرص جناح السلطة     ما  

  :امل إجيابية يف املشهد الفلسطيينية فإن هناك عويتعلق بعملية السالم وباحلالة األمن
 .إن حركيت فتح ومحاس غري معنيتني خالل املائة يوم القادمة بالعودة حلالة مواجهة مسلحة مع إسـرائيل                 .١

.  مكاسب انتخابية وترغب يف إعادة بناء صفوفها وقدرهتا املنهكة          إىل فحماس تريد ترمجة شعبيتها الراهنة    
ركة هبدف استالم قيادهتـا بعـد   أن احلرس اجلديد داخل فتح يرغب بقوة يف إعادة ترتيب أمور احل       ما  ك
أن النار ستبقى متقدة ولن هتدأ متاماً مما سيشكل         صحيح  . القادم) أغسطس(ادس يف آب     املؤمتر الس  داعقان

جة الفصـائل   عقبة أمام السلطة يف إجبار إسرائيل على التجاوب مع االحتياجات الفلسطينية، إال أن حا             
 . لحفاظ على التهدئة توفر للسلطة جماالً للمناورة ميكنها استغالله بنجاعة أكربلاملسلحة املؤقتة 
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هناك رغبة شعبية جارفة يف العودة لعملية السالم تواكبها درجة عالية من التفاؤل يف إمكانات املسـتقبل                  .٢
ـ    ولتقدمي ال وسط  سياسية   للقبول حبلول    واستعداد شعيب أكرب من أي وقت مضى       لطة دعم املعنـوي للس

وقـد   . جذرية يف املؤسسات السياسية واألمنية ويف جمال حماربة الفساد         إصالحوقيادهتا يف القيام بعملية     
يكون من املفيد اإلشارة هنا أيضاً أن الرأي العام اإلسرائيلي مييل هو اآلخر لـبعض التفـاؤل وتـزداد                   

 .جاهزيته للقبول حبلول وسط
إن القيادة الفلسطينية اجلديدة املنتخبة ممثلة يف حممود عباس متتلك شرعية انتخابية واسعة، وهي قيادة متيل                 .٣

ململوء وأخذ املبادرة اإلجيابية ولديها رؤيا واضحة للمسـتقبل السياسـي           بطبعها للتركيز على النصف ا    
 يف  محـاس هذه القيادة على القبول من أطراف فلسطينية رئيسية مثـل           وز   حت .الداخلي ولعملية السالم  

ن قيادته متيل لقبول اآلخـرين   احلزب احلاكم نظراً لقناعة هذين الطرفني أاملعارضة واحلرس اجلديد داخل  
وتفتح أمامهم أبواب مشاركة سياسية حقيقية مما جيعلها ختتلف يف هذا اجملال عن القيـادة  الفلسـطينية                  

 .ةالسابق
للطرف الفلسطيين استغالل هـذه الرغبـة       كن   مي .هناك رغبة دولية يف إجناح التجربة الفلسطينية الراهنة        .٤

 .الدولية، وخاصة لدى الطرف األمريكي، للتعويض ولو قليالً عن حالة اجلمود يف العملية السلمية
 

 :اخلالصة
 كما يدعي بعض اإلسرائيليني، أن املائة يوم األوىل من إدارة حممود عباس قد كانت خميبة                ،ال ميكن القول  

هي املرة األوىل منذ اندالع االنتفاضة اليت تشهد ه فهذ. األكرب له كان يف هذا اجملال   لآلمال يف اجملال األمين فالنجاح      
أن اإلصـالحات األمنيـة     كما  . فيها األراضي الفلسطينية وإسرائيل هدوءاً كالذي نشهده منذ حوايل ثالثة شهور          

دور إسرائيل يف تعطيل أو إبطاء عملية إعادة بناء وتسليح قوات األمـن             إن  . الراهنة كفيلة بإحراز املزيد من التقدم     
أن رفض إسرائيل لتنفيذ التزاماهتا يف املرحلة األوىل من خارطة الطريق تشكل            كما  . الفلسطينية ال ميكن التقليل منه    

إذا استمر على حاله خـالل       ،هذا املوقف اإلسرائيلي كفيل   إن   .العقبة األهم أمام حصول انطالقة سياسية حقيقية      
  . بات بإضعاف الرئيس الفلسطيين وتقليص فرص فوز حزبه يف االنتخا،األشهر القليلة املقبلة

 ليس إلسرائيل عالقة هبا مثل حماربة الفساد وفرض النظام والقـانون وتعزيـز مسـرية                اًهناك أمور لكن  
جناحاً يف هذه اجملاالت كفيل بتقليص حجم اإلحباط        إن  . سطيين هبا لفلاإلصالح السياسي اليت ميكن حتسني األداء ا      

  عبـاس   حممـود   ستواجه حكومة  ،مت ذلك إن  . وخيبة األمل الشعبية مما قد يترك أثراً إجيابياً على نتائج االنتخابات          
متكنت ن   إ . ومجع سالحها   املسلحة حل املليشيات : القادمة أي بعد إجراء االنتخابات التشريعية، التحدي األكرب هلا        

السلطة من القيام بذلك قبل هناية العام سيكون مبقدورها اإلعالن رمسياً للعامل عن تطبيقها كافة التزاماهتا يف املرحلة                  
هلذا اإلجناز الفلسطيين تأثري هام ليس      يكون   س .ارطة الطريق رغم كل العقبات اليت تضعها إسرائيل أمامها        األوىل خل 

علـى  و بـل    يعة االئتالف احلكومي  فقط على املستوى الدويل، بل أيضاً داخل إسرائيل حبيث ميكنه التأثري على طب            
ستجد حكومة شارون نفسها مع مطلع العام املقبل         . موعدها نتيجة االنتخابات الربملانية اإلسرائيلية فيما لو مت تقدمي       

س فقـط لتنفيـذ التزامـات        كبرية لإليفاء بالتزاماهتا مما سيخلق إمكانيات حقيقية لي         وداخلية تواجه ضغوطاً دولية  
عابر القطاع، والبـدء بإزالـة      املرحلة األوىل بل أيضاً لقيام ربط بني الضفة وقطاع غزة، والسيطرة على حدود وم             

سيكون علـى الطـرف الفلسـطيين حتديـد         ندها   ع .طنات يف الضفة هبدف خلق تواصل إقليمي فلسطيين       مستو
 يف آن    أم الدخول يف مفاوضات هنائية، أم السـري        ،السري حنو دولة ذات حدود مؤقتة     : استراتيجية التفاوضية التالية  

  .واحد يف كال املسارين


