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ما هي اWزايا والعيوب في استحداث موقع رئيس وزراء للسلطة الفلسطينية؟:1س
ان ما يحكم أي سلطة سواء كانت دولة جمهورية أو ملكية، هو دستــورها ونظامها ا'ساسي وهو
ا'مر الذي ينبع رسميا من إرادة شعب الدولة وليس مطروحا عليها من الخارج. وفي حالة السلطة الوطنية
التي تشكلت نتيجة اتفاقيات ا'مر الواقع، والتي تخضع لصيغة الحكم الذاتي فإنه في لحظات اXنفراج
واiسيرة السلمية التي كانت توحي با'مل في عهد الرئيس كلينتون، ورئيس الوزراء اfسرائيلي رابc. لم
يطرح احد صيغة تتعلق برئاسة الوزراء. وكان النظام ا'ساسي للسلطة الوطينة معلقا دون دون اهتمام.
ولم يكن شعار اfصtح السياسي مطروحا كذلك الى ان جاءت اXنتفاضة نتيجة للموقف الوطني الثابت
سرائيلية fقتـرحات اiنـصياع للـضغوط والقـبول باXرفض فـيه ا والذي  كامب ديفـيد،  في  أبو عـمار  ل}خ 
في ـمـجاXت ـقـضايا اـلـوضع الـنـهائي واiتعـلـقة ـبـحق اـلـعودة. واـلـقدس حاولت اXبتزاز  التي  وا'مريـكـية 
اصمتها ستقلة وـع iسطينية اـ دولة الفـل امة اـل صير واـق iرير اـ حق تـق في  وكذلك  ياه  iحدود واـ واXستيطان واـل
القدس اiباركة. وأصبح عرفات نتيجة موقفه الوطني الذي أيده الشعب بأكمله غير صالح في نظر اfدارة
ا'مريكية الجديدة وكذلك بالنسبة لشارون وحكومته العنصرية. وأصبح البحث عن رئيس وزراء ليس لهدف
الى تؤدي  سطينية  سلطة الفـل داخل راس اـل قي  شرخ حقـي ما fحداث  سطيني وإـن اسي الفـل اfصtح السـي
هاء دور ـعرفات. وهو ما يـعني الـبحث عن شخص يـقبل وـيوافق ـعلى التـعامل مع اـلصبغة التي رـفضها إـن
حاول أبو عـمار عـندما  الى تمـسك بـها ا'خ  بالثوابت  عن تمـسكه  سطيني  شعب الفـل عبر اـل وقد  عـرفات. 

سبتمبر من أـيـلول  سرائيليون لـيـلة الـعـشرين  fكانت الـهـبة2002 ا من فـيـها.  تدمير اiقاـطـعة ـعـلى رأس   
حال اiـساس بحـياة في  يه اiنطـقة  ستقدم عـل ما  لة اfشارة لخـطــورة  لك اللـي صف ـت في منـت رية  الجماهـي
الرئيس اiنتخب للشعب الفلسطيني. كان التراجع اfسرائيلي تحت الضغط ا'مريكي واضحا ا'مر الذي
حول وضع  تأزم اـل ومع  شارون.  سبة لحكـومة  آخر مرفـوضا بالـن جه اتجـاها  بدأت فـيه خـارطة الطـريق تـت
العراق وتجريده من أسلحة الدمار الشامل. وقدرة ا'مم اiتحدة على ان تفرض نفسها من خtل مجلس
ا'من صاحبة القرار منعا للتفرد ا'مريكي البريطاني، أصبح ا'خ أبو عمار مقبوX من ثtثة أرباع اللجنة

الرباعية، وهي التي حاولت مؤخرا ان تقنع ا'خ أبو عمار باiوافقة على تعيc رئيس وزراء.
هر ية ان تـظ نة الرباـع ريد اللـج حرب، وـت بول اـل ها ـط تدق فـي ظروف  ظل  في  جاء  ير  هذا التعـيc ا'ـخ
بشكل الحريص على الفصل بc قضية السtم الفلسطيني اfسرائيلي بعيداً عن قضية الحرب التي تدق
أمريكا طبولها، وبحيث يصبح اXهتمام بحل القضية الفلسطينية مجرد رشوة للعرب واiسلمc توحي بان
أمريكا X تعتمد سياسة ازدواجية اiكاييل، وهي أكذوبة مفضوحة في ظل اiناخ الذي تستمر فيه حكومة

شارون باعتداءاتها وجرائمها اiستمرة ضد الشعب الفلسطيني في جميع مجاXت حياته.
تم لوزراء ـي وقع رـئيس ـل وجود ـم الذي ـينص ـعلى   cدولة فـلسط دستور  مؤخرا ـنشر ـمسودة  تم  قد  ـل
تعيينه من خtل رئيس الدولة اiنتخب. وهو أمر منطقي باعتباره يدخل في إطار الدستور الذي يحتاج الى

موافقة الشعب واiؤسسات التشريعية وليس مفروضا بقرار خارجي سيء النوايا.
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أما تـعc رـئيس وزراء في ظل الـحصار والـعمل ـعلى تحـقيق هدف إـبعاد أو تنـحية أو تهـميش ا'خ
ها هذه اـلضغوط ستعطي أكـل ية ـل ارسة العمـل قد ان اiـم رامة الفـلسطينية. وX اعـت هو ـمساس بالـك أبو ـعمار ـف
يدعو من خtله ان  نه  ضباب يمـك الى انـقشاع  مار  أبو ـع يه ا'خ  الذي يـحتاج ـف قادم  شهر اـلحرب اـل خtل 
الى اجتماع اiجلس التشريعي واiجلس اiركزي بحيث يعطي هذه الخطوة مسوولية جماعية وليست حالة
سطيني قرار الفـل صاحب اـل قوى الخارجـية عـلى  ورية اـل من خtل دكتاـت كرس غـياب الديمقراطـية  ردية، ـت ـف

 تحت شعار التفرد والفردية.

ظل:2س في  شعبي ل\نتفـاضة  الى الـطابع اـل عودة  في اـل مدى نجـحت حـركة فـتح  إلى أي 
تعثر حوارات القاهرة ومواقف حماس والجهاد اeس\مي؟

غزة فـقدت اXنتفـاضة بـعدها عدوان اiـستمر عـلى قـطاع  ضفة الغربـية واـل عد اXجتـياح الكـامل لـل ـب
الشعبي اiـكثف وأصبحت أكثر اقـتصارا على اiنتـمc لـلقوى الوطـنية واfسtمية. وفي الوقت الذي تـظهر
فيها بقايا البعد الشعبي لtنتفاضة في قطاع غزة فقد انعدم ذلك في الضفة الغربية وأصبحت اiواجهات
قد مة. ـل حاXت منـظ ها  أكثر مـن لق  فش ـخ حاXت  جرد  جول ـم نع الـت حاXت ـم اومة وـكسر  عن اiـق عبر  التي ـت
استطاع الجيش اfسرائيلي ان يعتقل أكثر اiناضلc نشاطا في اXنتفاضة واiقاومة. وهؤXء ا�Xف من
يس باXمـكان تعويـضه سجون إX أنـهم تـركوا فـراغا ـل في اـل صمودهم البـطولي  ورغم  شارع  اiحركـc لـل
وخاصة في ظل السيطرة الكاملة على مفاصل الضفة الغربية وعلى طرقها. وتشكل الحواجز والحصارات
وسوء ا'حوال اXقتصادية ما يفرض على اـلناس البحث عن وسيلة للعيش والحياة منتظرين القدر القادم
من تهديدات الحرب ضد العراق ومحاطc بالخوف من عملية إجرامية كبرى في ظل فوضى الحرب ا'كبر
إذا ما وقعت X سمح ا�. فالترحيل الجماعي ل}سرى واiعتقلc خارج الوطن يشكل هاجسا كبيرا، وكذلك
من عاني  التي ـت رية  شعبية الجماهـي الة اـل حث الـح يه  من اـلسهل ـف واقع ـليس  وهذا اـل التراـنسفير اـلشعبي. 
الواقع الصعب، ولكنها في نفس الوقت تراكم داخليا ما قد ينفجر في لحظة قادمة في مواجهات شعبية
عارمة هي من طبيعة شعبنا الفلسطيني الجبار الذي صمته وصبره وصموده X بد ان يؤدي الى اXنفجار.

قراءتكم لتعدد اWواقف الرسمية والفصائلية من خارطة الطريق ا9ميركية؟:3س
في بوش  مع ـخـطاب الرـئـيس  ما ـيـسمى بـخـارطة الـطـريق اـنـسجاما  من انطtق  24 ـعـلى اـلـرغم 

، إX أنها اعتمدت من لجنة رباعية تضم الى جانب الوXيات اiتحدة كt من اiجموعة ا'وروبية2002 حزيران
عن يدا  ها بـع امل مـع عا للتـع سلطة الفـلسطينية داـف رباعي ـيشكل بالـنسبة لـل وهذا اـل حدة.  وروسيا وا'مم اiـت

اXستفراد اXميركي الذي كان قادرا على تغييب الراعي الروسي خtل مسيرة التسوية.
الدعوة اXميرـكـية هو  ولى  في ـمـسودتها ا' ولى ـعـلى ـخـارطة الـطـريق  كانت اtiـحـظات ا' ـلـقد 
الصريحة لتغيير القيادة الفلسطينية والدخول في عملية تطبيق تفاهمات تنيت التي تدعو أول ما تدعو الى
مواجهة بc السلطة الوطنية والفصائل والقوى اiقاومة تحت عنوان الوقف الفوري للعنف واfرهاب والقيام
بجهود ملموسة على ا'رض Xعتقال وتوقيف ا'شخاص والجماعات التي تشن وتخطط لهجمات عنيفة ضد

( في كل مكان يعطي حماية لجيش اXحتtل واiستوطنc؟، أي دعوة( اfسرائيليc في كل مكان. وتعبير 
قوى يع اـل وقد رـفضت جـم اومة.  من اiـق قاXت وحـمايته  في اXعـت بدور الجـيش اfسرائيلي  يام  سلطة للـق اـل
الوطنية واfسtمية هذه الصيغة وجاء تعامل السلطة الوطنية للتعامل مع الخارطة في إطار إجراء تغييرات
أساسية وجوهرية أصبحت في محصلتها غير مقبولة لحكومة شارون سواء قبل اXنتخابات أو بعدها. وما
محاولة إحياء هذه الخارطة في صيغتها ا'خيرة، إX كما اشرنا كــورقة توت تغطي فيها اfدارة اXميركية
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عــورتها اiنحازة للكيان الصهيوني وسفاحه شارون الذي X يتوقف عن معارضته لخارطة الطريق وأداتها
ليـعطي اXنـطباع لـلعالم بان أمـيركا مـنحازة للفـلسطينيc وذلك برـفضها كل الـتعديtت التي طلـبها شارون

ـقيادة( ـعلى الخارطة في صيغتها النهاـئية. ـلقد طلب شارون ـتثبيت صيغة استبدال الـقيادة الفلسطينية ب
فة وذلك ـلضمان استبدال ا'خ أبو ـعمار. وهو ا'مر الذي لم يرد في اـلصيغة ا'ـخيرة وتم) ـجديدة ومختـل

( يادة تـعمل بـجدية ضد اfرهاب وكذلك عبرت حـكومة( ـعندما ـتكون لـلشعب الفـلسطيني ـق بارة  استبداله بـع
شارون عن رغبتها باستفراد الوXيات اiتحدة في اiراقبة لتنفيذ الوثيقة وذلك لعدم ثقتها باiوقف ا'وروبي
والروسي ولرفضها إشراك ا'مم اiتحدة في العملية. ولكن الوثيقة نصت على ان اللجنة الرباعية ستلتقي

( . كما طلبت حكومة شارون استبعاد ذكر اiبادرة السعودية ولكن( cتقييم أداء الطرف بشكل دائم من اجل 
يجب ان تستند التسوية فيما تستند إليه على خطة ا'مير عبد ا� وان تضع حدا( الوثيقة نصت على انه 
).1967 لtحتtل الذي بدا عام

كما ان الخطة لم تعد تتحدث عن تعيc رئيس وزراء كأمر إلزامي في اiرحلة ا'ولى ولكن يتحدث
عن رئيس وزراء انتقالي أو حكومة ذات صtحيات ولكنها تشير الى هذا اiنصب واجب اXستحداث بعد

قيام الدولة وهو ما ينسجم مع الدستور الفلسطيني اiقترح.
وجاءت محاولة اfخوة في مصر لتمهيد الطريق أمام ـتحرك فلسطيني لوقف العنف في كل مكان
من خtل اfعtن عن هدنة iدة سنة. وهذه الجهود اiصرية التي كانت مدعومة أوروبيا واميركيا وسعوديا
باءت بالفشل لعدم توصل اfخوة في حماس على موقف موحد ينسجم مع ما وافقت عليه بعض اiنظمات
قد ان ـتحرك اfخوة في ـمصر ينـطلق من ـحرصهم العـميق ـعلى قاهرة. واعـت الفـلسطينية من خtل حوار اـل
سد الطريق أمام شارون Xجتياح قطاع غزة الذي يعني اiساس بالكرامة اiصرية بشكل مباشر iا يعنيه

القطاع اiجاور iصر والذي عاش سنوات طويلة تحت اfدارة اiصرية من أهمية بالغة.

هل 9 زالت اـWخاوف كبيرة من إعادة احت\ل ـقطاع غزة مع بدء اـلعدوان ا9مـيركي ـعلى:4س
العراق ومدى ا9ستعداد الفلسطيني لذلك؟

زخم التحرك اiصري iنع هذا العدوان يؤكد الخوف من حدوثه في حال بدء العدوان عل العراق. ان
وعلى الرغم من عدم رغبة أميركا لقيام اسرائيل باجتياح قطاع غزة، إX ان اiراهنة على شارون اiغامر
ية شارون ويعـلون ومـوفاز Xستكمال عمـل تدفع  كبرى ان  عواقب. ويمـكن iحـاولة انتحـارية  غـير محـمودة اـل
التقطيع للقطاع والبدء التدريجي اiركز fعادة احتtله. وهو ا'مر الذي يقوم الجيش اfسرائيلي بتنفيذه
كانت ما  ياح مـه نع اXجـت لى ـم سطينية ـع قدرة فـل الك  قد ان هـن ظار اللحـظة الحـاسمة، وX اعـت في انـت يا  يوـم
اiقاومة بطولية ومهما الحقت بالعدو من خسائر. وX يمكن تtفي اXجتياح عسكريا وانما من خtل حماية

دولية تشارك فيها اميركا انطtقا من شعور بتهديد مصالحها في اiنطقة.

في:5س حتى  في مـنع الهجـمات اWقـاومة لـهذا ا9حت\ل  من الفلـسطينية تجتـهد  أجـهزة ا-
 ما تعليقكم؟ وهل ستنجح السلطة في فرض ا-من من جانب واحد1967 ا-راضي اWحتلة عام

رغم استمرار العدوان اeسرائيلي؟
عام لة  اومة في ا'راضي اiحـت نع اiـق  حتى لو أراد ـبعض1967 ـليس لدى اـلسلطة أي قدرة ـعلى ـم

أفرادها ذلك. فهذا إخtل بالحق الذي كرسته الشرعية الدولية، أما التعاطي مع منع القيام بعمليات ذات
طابع انـتحاري يـمكن وصمه باfرهاب ـفهذا أـيضا خارج عن قدرتها وعن قدرة الـكيان اـلصهيوني نـفسه.
وإعادة اXحتtل عدوان اـiستمر  قط اـل وهي ـليس ـف أسبابها  غاء  هو إـل مال الـعنف  وقف أـع يد ـل ريق الوـح الـط
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عام راضي اiحـتـلة  وجود ـجـيش اXحتtل ـعـلى ا' . وكذلك وجود ونشاطات1967 ـiـناطق اـلـسلطة وإـنـما 
وبدون ما دام اXحتtل قاـئـما،  جذوة اiـقـاومة ـبـشكل مـطـلق  احد ان يـطـفئ  ولن ـيـستطيع  ستيطان،  Xا

.cيمكن ل}من ان يتحقق على الجانب tتفاقات فXفاوضات على أساس اiنسحاب والعودة الى طاولة اXا

مع التحية
صخر أبو نزار
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