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رايس تذهب وتجيء، وما تكاد أذناها تغيب، حتى تظهر علينا عيناها، ولكن ما من جديد على                

عبارات دبلوماسية تتم صياغتها لوسائل اإلعالم، وتصريحات فضفاضة غامضـة          . أي صعيد 
ال أرى أنـه    .  وضعه، والتفاؤل العربي حيث مستواه     يتم تداولها، ويبقى الحال الفلسطيني على     

سيوجد أفضل من الموجود، وال أظن أن رايس مشغولة في الوقت الراهن بأكثر مـن إلهـاء                 
 .الناس

االسـتيطان  : المالحظ أنه مع جوالت رايس تستمر السياسات اإلسرائيلية على ذات الـوتيرة           
التضييق على السكان فـي الضـفة       . رمستمر، مصادرة األراضي مستمرة وبناء الجدار مستم      

وفكرة فتح الحدود مـع     الغربية مستمر، ومهاجمة الناس وحصارهم في قطاع غزة مستمران،          
الدول العربية مرفوضة، ونقاش مسألة عودة الالجئين ليست واردة، وتهويد القدس مسألة غير             

رفضـا شـفويا    أما المنطوق الفلسطيني فال يتغير من حيث أن هنـاك           . خاضعة للمفاوضات 
لالستيطان وزمجرة لفظية ضده في وسائل اإلعالم، وهناك إدانات لالستمرار في بناء الجدار،             

 السلطة في رام اهللا     وبصورة عامة يكرر الناطق الفلسطيني الذي يمثل      . ومناداة برفع الحصار  
فما زال  أما الناطق األمريكي    . وصف األعمال اإلسرائيلية بالخطوات التي تهدد مسيرة السالم       

 .على مدى أربعين عاما يقول بأن االستيطان يشكل عقبة في طريق السالم
تاريخيا، ومن خالل ما يتردد على مسامع العربي والفلسـطيني مـن تصـريحات، يبـدو أن                 
الصادق الوحيد هو إسرائيل ألنها هي الوحيدة التي تقوم بإجراءات عملية تفرض واقعا حسبما              

أما . يحاتها وسياساتها األمنية ونظرياتها األمنية المتبعة منذ قيامها       تشتهي وبما يتوافق مع تصر    
الجانب العربي والفلسطيني، والجانب األمريكي فيستمران باجترار ذات الجمل دون أن يكـون     

 .هناك خطوات عملية مصاحبة
ـ                  ة هـو   منطقيا، وإذا كنا نريد قراءة الواقع كما هو، يبدو أن ما هو قائم اآلن في الضفة الغربي

الحل النهائي الذي تراه إسرائيل وأمريكا مع وجود قناعة بضرورة إضافة رتوش تجميلية إليه              
الحل هو أن تتمتع األرض المحتلة بصورة عامـة         . لكي يكون أكثر قبوال من الناحية الشعبية      

يين بالحكم الذاتي، أو أن تشكل كيانا يعمل وكيال أمنيا إلسرائيل مقابل لقمة الخبز، وللفلسـطين              
غزة فلتت من العقال اآلن، وتحاول      . أن يسموا هذا الكيان دولة أو أي شيء آخر يرونه مناسبا          

. الدولتان اتخاذ الخطوات واإلجراءات القاسية بالتعاون مع بلدان عربية إلعادتها إلى الحظيرة           
أما الرتوش التجميلية فتتعلق بتسهيالت خاصة بحركة النـاس، وبتحسـين ظـروف الحيـاة               

 .تصادية شريطة عدم تطوير اقتصاد يؤدي إلى اعتماد الفلسطينيين على أنفسهماالق
من ناحية المنطق السياسي، لماذا تعطي إسرائيل وأمريكا دولة ألناس يعتمدون عليهما اآلن في              
لقمة الخبز وفي الحماية األمنية؟ يتلقى عشرات اآلالف من الفلسـطينيين اآلن رواتـبهم مـن                

المال يأتي من الـدول المانحـة مـن         أن   الناحية العملية على الرغم من       إسرائيل وأمريكا من  
من ميزانية الـدول    %) 53حوالي  (صحيح أن العرب يقدمون الجزء األكبر       . الناحية الرسمية 

وهناك . ، لكن إسرائيل وأمريكا تمسكان بيد الحنفية      %30المانحة، واألوربيون يقدمون حوالي     
 يقومون اآلن بنشاطات وفق إرادة خريطـة الطريـق           عنصر أمن فلسطيني   80000ر من   أكث

 وعلى الرغم من أن هؤالء يقـدمون الكثيـر مـن            .والتي تعني الدفاع عن األمن اإلسرائيلي     
المعلومات إلسرائيل حول نشاطات الفصائل واألفراد الفلسطينيين، ويعتقلون متهمين باإلعـداد           

هم أصبحوا أيضا تحت حماية إسرائيل بعـد هزيمـة األجهـزة األمنيـة              لقتال إسرائيل، إال أن   
 إسرائيل تعطي لمن يدافعون عن أمنهـا وال         .الفلسطينية بسهولة في قطاع غزة على يد حماس       



تعطي لمن يقعون تحت حمايتها، وقد ثبت لها أن األجهزة األمنية الفلسطينية أعجـز مـن أن                 
ن ينضمون إلى األجهزة األمنية بحثا عن راتـب آخـر           تدافع عن نفسها، وأن آالف الفلسطينيي     

 .الشهر وليس حبا بإسرائيل
بقوة حزب اهللا على المستوى اإلقليمي وقـوة مـن          : إسرائيل وأمريكا مشغولتان اآلن بأمرين    

يدعمونه، وبإعادة ترتيب األجهزة األمنية الفلسطينية لتصبح قادرة علـى مواجهـة فصـائل              
هناك قوى خارج فلسطين تضـع  . ناحيتين الفكرية الثقافية والعسكرية المقاومة الفلسطينية من ال   

وجود إسرائيل في دائرة الخطر، وبالتالي تضع كل المشروع األمريكـي الخـاص بالمنطقـة               
اإلسالمية في دائرة الفشل، وهناك فشل ذريع لكل الترتيبات األمنية التي تمخضت عن             -العربية

ال يمكن إلسرائيل أن تخطو خطوة إلى األمـام         . يات أخرى اتفاق أوسلو وما بني عليه من اتفاق      
في المفاوضات مع الفلسطينيين ما لم تطمئن أن هناك أجهزة أمنية فلسـطينية مقتنعـة تمامـا                 
بالمشروع اإلسرائيلي؛ وال يمكن أن تتخلى أيضا عن أي مهمة أمنية تخصها ما لم تطمئن إلى                

لمخططين األمنيين اإلسرائيليين، وال يمكـن أن       الوضع خطير جدا بالنسبة ل    . هزيمة حزب اهللا  
التكتيك األمني اإلسـرائيلي     خطوات إجرائية إسرائيلية قد تحدث خلال أمنيا ال يخدم           وايستوعب

 .في أي نزاع عسكري متوقع
إنهم . هذا ما يفسر تركيز األمريكيين واإلسرائيليين على مسألة التسهيالت اليومية للفلسطينيين          

خطوات عملية نحو إقامة دولة فلسطينية، وإنما يتحدثون فقط عن التسـهيالت            ال يتحدثون عن    
اليومية التي من شأنها في الغالب تحسين صورة الحكومـة الفلسـطينية المدعومـة أمريكيـا                

وقد أسفرت في النهاية جوالت وزيرة أقوى دولة في العالم عن فتح حاجز يفصـل               . وإسرائيليا
مالية يوميا من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة التاسـعة          بين مدينتي نابلس وعصيرة الش    

 .الحاجز لم يزل، ولكنه فُتح مع بقاء الجنود اإلسرائيلية عليه وبيدهم القفل والمفتاح. مساء
، ولن يحصل تقدم يرغب به العرب       2008ولهذا لن يكون هناك دولة فلسطينية حتى نهاية عام          

ربما تكون هنـاك بعـض عبـارات        . لرئيسية المطروحة والفلسطينيون في أي من القضايا ا     
المبادئ المصاغة بطريقة جديدة، لكنها لن تختلف جوهريا عن عبارات مبادئ أوسلو وخريطة             

ما يمكن أن يستجد ينحصر فقط في سياسات تقوي بعض األشخاص في حكومة رام              . الطريق
ذ المالي، أي مـن خـالل       اهللا على حساب بعض قياديين في حركة فتح وذلك من خالل النفو           

سترى الدولتان كيف ستتصرفان بموضـوع      وضاع داخليا وإقليميا،    لتطورات األ تبعا  . الرشوة
 .الرئاسة الفلسطينية الذي تتطلعان إلى التحكم به تماما وعن قرب وليس عن بعد


