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االفتتاحية

يأتي ه��ذا العدد م��ن  والفلس��طينيون والعرب والعال��م بانتظار 
اإلع��الن ع��ن صفقة القرن التي حت��دث عنها الرئيس األميرك��ي دونالد ترامب حلل 

الصراع في الشرق األوسط، ونواته الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.
لق��د مضى على ه��ذا الصراع أكثر  من 70 عاماً، وجرت ع��دة محاوالت إلنهائه، 
لكنها باءت بالفش��ل، بس��بب ع��دم وجود قرار دول��ي بإنهاء الص��راع، رغم كثرة 
املب��ادرات الت��ي أطلقته��ا مختلف الدوائ��ر اإلقليمي��ة والدولية. إن ح��ل الصراع 
مصلحة فلسطينية وعربية ودولية من أجل تعزيز االستقرار في املنطقة والقيم 

الدميقراطية، ومن أجل إعطاء عملية التنمية مداها وإطارها السياسي.
حاول معظم الرؤس��اء األميركيني بذل اجلهد نحو حتقيق الس��الم، لكن احملاولة 
اجلدي��ة الوحيدة كانت في كامب ديفيد خالل رئاس��ة الرئيس بيل كلينتون. لكنه 
ل��م يكن ق��ادراً عل��ى الضغط على إس��رائيل للوصول إل��ى اتفاق، رغ��م أنه قدم 
إلس��رائيل كل ما أرادت، ولذلك فش��ل، وأطلق بعد كامب ديفيد مش��روعه للحل 
املعروف مبؤش��رات كلينتون ولم يأخذ به أحد. وفي عهد الرئيس جورج بوش االبن، 
عق��د مؤمتر أنابوليس، ول��م يكن أكثر من تظاهرة سياس��ية، بعد أن كان الرئيس 
جورج ب��وش األب قد أطلق مفاوضات مدريد التي كانت احتفالية أيضاً، وما تلتها 
م��ن لقاءات في واش��نطن. أيضاً، ح��اول الرئيس باراك أوباما ووزي��ر خارجيته جون 
كيري دفع املفاوضات إلى األمام، لكن إس��رائيل مرة أخرى أفشلت جهودهما، ولم 
متارس اإلدارة األميركية أي ضغط يذكر على إس��رائيل، بل استمرت، مثل مثيالتها 
السابقات، باالكتفاء بتقدمي الدعم املادي واملعنوي والسياسي إلسرائيل، دون ربط 

ذلك بالتزام إسرائيل بالسالم.
إن الوالي��ات املتح��دة، بإداراته��ا املتعاقب��ة، أثبتت عجزها في أن تكون وس��يطاً 
نزيه��اً بس��بب حتيزها وقوة ضغ��ط اللوبي اليه��ودي عليها، واحتياج كل رؤس��اء 
أميركا ملن ميول حمالتهم االنتخابية. وبس��بب العالقة اإلس��تراتيجية التي تربط 
الواليات املتحدة بإس��رائيل، ورغم كل هذا التحيز األميركي؛ لم تس��مح إسرائيل 
بنجاح جهد أي من رؤس��اء أميركا، بل أفشلتهم جميعاً، ورغم ذلك، استمروا في 
دعمها. وقد كانت الواليات املتحدة تعبر دائماً عن فش��لها بتوجيه اللوم للجانب 
الفلسطيني وأنه أضاع الفرصة، في حني لم يكن مطروحاً على الطاولة ما يلبي 



احلد األدنى من العدالة للش��عب الفلسطيني. ولم يضيع ياسر عرفات أي فرصة 
نح واحدة. ولم يضيع أبو م��ازن أي فرصة كذلك، ألن  ف��ي كامب ديفيد، ألن��ه لم ميمُ

الفرصة لم تكن متاحة.
إس��رائيل، مس��تفيدةً من الدعم األميركي، اس��تمرت في خلق سياس��ة األمر 
الواق��ع، ألنها ال تريد ال حل الدولتني وال ح��ل الدولة الواحدة، ولم متارس عليها أية 
ضغوط دولية بالتقدم نحو إجناز اتفاق، بل بالعكس، اس��تمرت في تقويض املسار 
السياس��ي عبر تكثيف االس��تيطان واالعتقاالت وهدم البيوت ومصادرة األراضي 
وعنف املستوطنني وتهويد القدس ومحاصرة غزة واستخدام منطقة )C( كخزان 
جغرافي لتوس��يع االستيطان. ولم تتقدم إس��رائيل بأي مشروع سياسي للحل، 
ولكنها دائماً تراهن على قدرتها على تخريب وإفشال أي حل مطروح من أي جهة 
كانت، س��واء الواليات املتحدة أو فرنس��ا أو األمم املتحدة أو العرب، والسبب يكمن 
في عجز العالم عن معاقبة إس��رائيل، واس��تمرار التعامل معها على أنها تتمتع 

بحصانة وأنها فوق القانون.
إن مبادرة الرئيس ترامب ليس��ت بعيدة عن مراضاة إس��رائيل. وهو حتى قبل أن 
يعلن مبادرته، بدأ بالعصا مع الفلسطينيني واجلزرة مع إسرائيل. لقد أعلنت اإلدارة 
ع��ن إغالق مكتب م.ت.ف ومن ثم توصيف مجال عمله بالترويج للوصول لس��الم 
دائم وش��امل بني اإلس��رائيليني والفلس��طينيني، وأوقفت الدعم املالي للسلطة 
وقلصت املساعدة املالية لوكالة الغوث من حوالي 400 مليون دوالر سنويّاً إلى 61 
مليون دوالر عام 2018.  ونقلت الس��فارة األميركية إلى القدس في خطوة أقل ما 

ميكن أن يقال عنها إنها أخرجت القدس من املسار التفاوضي.
أما اجلزرة إلسرائيل، فتمثلت بنقل السفارة إلى القدس، واعتبار املدينة العاصمة 
األبدية لليهود، والدعم السياسي غير احملدود في األمم املتحدة وغيرها، ودفع بعض 
العرب لتطبيع عالقاتهم مع إس��رائيل، وس��ن القوانني التي متنع انتقاد إسرائيل، 

على اعتبار أن ذلك عداء للسامية.
إن مش��روع الرئي��س ترام��ب الذي ق��د يعلن عنه في ش��هر أيل��ول املقبل على 
هامش اجلمعية العامة، أو قبل ذلك، تغيب عنه أبس��ط أس��س العدالة للشعب 
الفلس��طيني، ويضرب بع��رض احلائط االتفاقات املوقعة مع إس��رائيل. إن القدس 
حس��ب االتفاق مع إسرائيل هي قضية تفاوضية من قضايا احلل النهائي، وكذلك 
قضية الالجئني، وهي قضايا تقوضها تصريحات وأفعال اإلدارة احلالية. كما أن عدم 
احلديث عن دولتني على حدود 1967 والقول إن املس��توطنات والكتل االستيطانية 
س��تضم إلى إسرائيل؛ كل ذلك يعني أن املشروع األميركي هو إسرائيلي بالدرجة 



األولى، وأنه س��وف يول��د ميتاً، وأن القيادة الفلس��طينية، وعلى رأس��ها الرئيس 
أبو مازن، لن تتعاطى مع مثل هذا املش��روع، وقد أبلغ الرئيس ذلك رس��مّياً لإلدارة 
األميركي��ة، وأعلن ع��ن مقاطعتها وع��دم التعامل معها. كما أبل��غ ذلك للعرب 

واألوروبيني.
كما رف��ض اجمللس الوطني املنعقد في رام اهلل في 2018/4/29 مش��روع ترامب، 
ودع��ا إلى عدم التعاطي مع��ه. واتخذ اجمللس قرارات يجب تنفيذها، ألنها ترس��م 
مالمح مرحلة جديدة من الصراع مع إس��رائيل. إن الوحدة الوطنية الفلسطينية 
ضمان��ة لنزع فتيل مب��ادرة ترامب ومواجهته��ا، وتعزيز اجلبه��ة الداخلية ومتكني 
املؤسسات األمنية واالقتصادية واإلدارية مهّمان أيضاً في دفع الهجمة األميركية 

بعيداً وإفشال مشروعها التصفوي للقضية الفلسطينية.
إن العال��م الذي يعل��ي صوته في األمم املتح��دة وفي ش��وارع العواصم العاملية 

يبرهن أنه لم يعد يطيق ذرعاً بإسرائيل وممارساتها ضد الشعب الفلسطيني.
لقد أعلن الرئيس أبو مازن في مجلس األمن مبادرة من 8 نقاط تش��كل أساساً 
للحل وعودة إلى املسار السياسي. إن مثل هذه املبادرة حتتاج إلى تسويق دولي جيد 
وتنسيق عربي وأوروبي إلخراجها إلى حيز التنفيذ. وهي تشمل في ثناياها النقاط 
األرب��ع التي أعلنها الرئيس الصيني وتنادي بالش��رعية الدولي��ة املتمثلة بقرارات 
األمم املتح��دة ذات العالقة بفلس��طني وحترص على تلبية الطموحات السياس��ية 
للش��عب الفلس��طيني املتمثلة بإنهاء االحت��الل وإقامة الدولة الفلس��طينية 
املس��تقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس وحل عادل لقضية الالجئني وذلك 
ضمن إطار آلية دولية ومؤمتر دولي للسالم مستند إلى القانون الدولي والشرعية 

الدولية كمرجعية للعملية السياسية.
إن احلديث عن سالم اقتصادي كما يريد نتنياهو وبعض أوساط اإلدارة األميركية 
ما هو إال ذر للرماد في العيون، ألن أس��اس املش��كلة في فلسطني سياسي، ميثله 
احتالل عسكري واستعمار استيطاني يجب أن ينتهي في إطار أي حل مستقبلي. 
واملش��كلة االقتصادية منبعها سياس��ي وإج��راءات االحتالل وممارس��اته، لذلك، 

فاألساس هو إنهاء االحتالل وإقامة الدولة والعودة لالجئني.

د. محمد اشتية
  رئيس مركز األبحاث

عضو اللجنة املركزية حلركة فتح
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دراسات

مشاريع السالم العربية 

خالد محمد صافي*

يعد البعد العربي بعداً رئيس��ّياً في الصراع الفلس��طيني- اإلسرائيلي، ولذلك، 
أطلق عليه أيضاً الصراع العربي- اإلس��رائيلي، على اعتبار أن املشروع الصهيوني 
هو مش��روع قومي معادٍ ومناٍف للمش��روع القومي العربي. فق��د ذكر ذلك جنيب 

عازوري في كتابه »يقظة األمة العربية« سنة 1905م)1(.  
ولذلك، حاول الفلس��طينيون منذ بداية مش��روعهم الوطني في العقد الثاني 
م��ن القرن العش��رين، إعطاءه االمتداد العربي في العال��م العربي عامة، وفي بالد 
الش��ام خاصة. وبقوا يعتبرون أنفس��هم جزءاً من بالد الشام. كما حاولت القيادة 
الفلس��طينية اإلبقاء على العمق العربي بعد هب��ة البراق 1929م، ومت عقد املؤمتر 
اإلس��المي العام واملؤمت��ر القومي العربي، ثم تواصلت اجلهود والتنس��يقات خالل 
ثورة 1936م)2(. كما بدا التنسيق والتعاون كبيرين في تشكيل الوفد العربي  ملؤمتر 
الطاولة املستديرة الذي دعت له حكومة االنتداب البريطاني في لندن سنة 1938. 
ورغ��م جلس��ات مؤمتر لندن الذي افتتح في 7 ش��باط )فبراي��ر( 1939م، فلم يصل 

املؤمتر إلى تسوية للقضية الفلسطينية)3(. 
وقد واصل البعد العربي وجوده في القضية الفلسطينية سنة 1946م ردّاً على 
قرارات اللجنة األجنلو- أميركية، وقيام جامعة الدول العربية بعقد مؤمتري انشاص 

وبلودان، ثم تقدمي املشروع العربي إلى مؤمتر لندن في 1946/9/30م)4(. 
وكان البع��د العربي واضحاً في رفض قرار التقس��يم الصادر في 1947/11/29م، 

*  باحث مقيم في غزة.
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واالجتاه ملقاومته من خالل اللجنة السياسية والعسكرية جلامعة الدول العربية. 
وما ترتب من نتائج كارثية في األداء العربي الرسمي متثل في نكبة 1948م، وتشرد 

الشعب الفلسطيني، وقيام الدولة العبرية في 1948/5/15م. 
وخالل مسيرة الصراع العربي- اإلسرائيلي، كانت هناك مشاريع سالم قدمت من 
قبل دولة عربية، أو بإجماع عربي. فقد حتدث الرئيس التونسي احلبيب بورقيبة في 
خطاب له في مدينة  أريحا في آذار )مارس( 1965م، وكذلك في تصريحات صحفية 
أخرى؛ عن مش��روعه للسالم مع إس��رائيل، الذي يقوم على املرحلية لضمان جناح 
املش��روع الوطني الفلس��طيني. ويقوم برنامج املرحلية على تكتيك خذ وطالب، 
دون التخلي عن الهدف اإلس��تراتيجي. وشكل حديث احلبيب بورقيبة جرأة كبيرة 
كانت خارج س��ياق الفكر السياسي الفلس��طيني والعربي في تلك الفترة، الذي 

كان يدعو إلى التحرير الكامل لفلسطني)5(. 
ومن اجلدير بالذكر أن العالم العربي شهد انقسامات ومحاور واختالفات وصلت 
إلى الصدام املس��لح طوال فترة الس��تينيات، ما جعل الوص��ول إلى حل أو حلول 
للصراع العربي اإلسرائيلي ليست له األولوية املطلقة. فقد افتقرت الدول العربية 
إلى رؤية مش��تركة وإستراتيجية مش��تركة، ثم تلقت مصر واألردن وسوريا هزمية 
حزيران )يونيو( 1967م، فالواليات املتحدة تس��يطر على املنطقة املهمة، وإسرائيل 

تفرض السالم اإلسرائيلي. ومت استدراج مصر إلى احلرب بطريقة محكمة. 
وقد تخلت العديد من الدول العربية عن مقررات مؤمتر اخلرطوم في 1967م الذي 
ع��رف مبؤمتر الالءات الثالث: ال للصلح، ال لالعتراف، ال للمفاوضات. فقد طرح امللك 
حس��ني، بعد أن وجه ضربة قوية لبنية منظمة التحرير الفلس��طينية في األردن، 
ومتكن من تصفية الوجود الفدائي الفلسطيني في أيلول )سبتمبر( 1970م، ومتوز 
)يوليو( 1971م، في خطاب له في 15 آذار )مارس( 1972م؛ مشروع »اململكة العربية 
املتحدة«، الذي يعد تتويجاً للجهود األردنية العسكرية والسياسية في النيل من 
متثيل منظمة التحرير الفلس��طينية للشعب الفلسطيني. ويتكون املشروع من 
قيام مملكة متحدة من قطرين: اململكة األردنية الهاش��مية وفلس��طني »الضفة 
الغربية والقدس«، وأي جزء يتم حتريره أو يرغب باالنضمام. وقد واجه هذا املش��روع 
حتديات تتمثل في رفض اجلانب اإلس��رائيلي االنس��حاب من الضفة الغربية، كما 
رفضته منظمة التحرير الفلسطينية في دورة استثنائية عقدها اجمللس الوطني 

الفلسطيني في نيسان )أبريل( 1972م)6(.
وكانت حرب 1973 حرب حتريك وليس��ت حرب حترير. فبينما كانت احلرب في أوج 
شدتها، والقوات املصرية تنفذ مهامها بنجاح، طرح الرئيس املصري أنور السادات 
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اقتراحاً في 16 تش��رين األول )أكتوبر( أمام مجلس الش��عب املصري يدعو فيه إلى 
عق��د مؤمتر للس��الم يضم األط��راف املعنية بهدف التوصل إلى ح��ل لألزمة على 
أس��اس القرار 242، وحتقيق االنس��حاب م��ن كل األراضي احملتل��ة، واحترام احلقوق 
املش��روعة للشعب الفلس��طيني، وأن يعقد هذا املؤمتر حتت إشراف األمم املتحدة. 
ومت اإلعداد لعقد مؤمتر دولي في جنيف حتت إشراف األمم املتحدة، تشارك فيه مصر 
وإس��رائيل واألردن وس��وريا والواليات املتحدة األميركية واالحتاد السوفييتي. حيث 
عقد املؤمتر في 21 كانون األول )ديسمبر( 1973م، بحضور كل الدول ما عدا سوريا، 
وترأس��ه الس��كرتير العام لألمم املتحدة. وف��ي 22 كانون األول )ديس��مبر( 1973م، 
أصدر املؤمتر قراره الذي نص على استمرار أعماله من خالل تكوين مجموعة عمل 
عس��كرية تبدأ في مناقشة مسألة فض االش��تباك بني القوات. وحدثت خالفات 
عربية ودولية حول مؤمتر جنيف، فيما اعترض الفلس��طينيون على صيغة الدعوة 
»وأنه��ا بس��يطة وخالية من ش��روط قد يس��تغلها األميركي��ون لتعطيل عمل 

املؤمتر«)7(. 
وفي س��ياق املتغيرات التي واكبت حرب تشرين واحلراك السياسي الذي أنتجته، 
كان انعق��اد مؤمتر القم��ة العربية ف��ي الرب��اط 26-1974/10/30م، حيث حضرته 
جمي��ع الدول العربي��ة. ورغم عدم صدور بيان ختامي رس��مي، ف��إن قراراته كانت 
ذات أهمية كبيرة تتعلق بالصراع العربي اإلس��رائيلي، حيث متت تس��وية التمثيل 
الفلس��طيني وحسمه لصالح منظمة التحرير الفلس��طينية باعتبارها املمثل 
الش��رعي والوحيد للش��عب الفلس��طيني، والتزام الدول العربية بتحرير جميع 
األراضي العربية احملتلة، وعدم قبول أية محاولة لتحقيق أية تس��ويات سياس��ية 

جزئية انطالقاً من قومية القضية ووحدتها)8(. 
وكان��ت األنظار تتجه لعقد مؤمتر جنيف في ش��باط )فبراي��ر( 1975م، ولكن لم 
يعق��د املؤمت��ر حتى س��نة 1977م، وكان يفت��رض أن يبدأ فيه بحث احلل الش��امل 
ملشكلة الشرق األوسط، لعدة أسباب منها: اختالف دول الطوق العربية في تكوين 
الوفد الذي ميثل العرب، وما ش��كل متثيل فلس��طني؟ وما ه��ي موضوعات البحث 
ف��ي املؤمتر؟ كما أن الوالي��ات املتحدة لم يكن لديها دافع ق��وي إلمكانية عقده)9(. 
وقدم السادات مبادرته، حيث وجهت مصر الدعوة يوم 26 تشرين الثاني )نوفمبر( 
1977م إلى عقد مؤمتر سالم حتضيري في القاهرة يقوم باتخاذ الترتيبات الستئناف 
عقد مؤمتر السالم الدولي في جنيف وفقاً لقرار مجلس األمن رقم 338م، وأرسلت 
دعوات رسمية إلى كل أطراف النزاع، مبا فيها منظمة التحرير الفلسطينية واألمم 
املتح��دة والواليات املتحدة األميركي��ة واالحتاد الس��وفييتي بوصفها رئيس مؤمتر 
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السالم. ولكن االحتاد السوفييتي والدول العربية رفضت حضور املؤمتر)10(. وانضمت 
منظمة التحرير الفلسطينية إلى دول الرفض. وعقد املؤمتر في القاهرة في الفترة 
بني 14-22 كانون األول )ديسمبر( 1977م، وبذلك، سارت مصر منفردة في مباحثات 

سالم مع إسرائيل برعاية أميركية. 
وجنح��ت إس��رائيل ف��ي ف��رض رؤيته��ا في كام��ب ديفي��د فيما يخ��ص اجلانب 
الفلس��طيني، رغم غياب ممثلي الشعب الفلسطيني عن هذه االتفاقية، فاجلانب 
املصري استسلم للجانب اإلس��رائيلي فيما يخص الفلسطينيني، وقبل مشروع 
احلك��م الذات��ي)11(. وقد عبر مناحيم بيغن خير تعبير ع��ن جوهر احلكم الذاتي في 
خطابه أمام الكنيس��ت، عندما نوقش��ت بنود املعاهدة املصرية اإلس��رائيلية، إذ 
ق��ال: »نحن الذي��ن ابتكرنا فكرة اإلدارة الذاتية باقتن��اع كامل، فهي فكرة يهودية 
صهيوني��ة رائعة، ونحن نريد حتقيقها«)12(. وبعد مفاوضات اس��تمرت 12 يوماً في 
كامب ديفيد، توصل الطرفان إلى اتفاق مت توقيعه في 17 أيلول )س��بتمبر( 1978م، 
احتوى على وثيقتني أساس��يتني: الوثيقة األولى تتعلق بإطار السالم الشامل في 
الشرق األوسط ومباحثات احلكم الذاتي لألراضي الفلسطينية، وتنص على »وضع 
ترتيبات لفترة انتقالية يتحقق فيها احلكم الذاتي والتفاوض حول الوضع النهائي 
للضفة الغربية وغزة، بني مصر واألردن وممثلني عن سلطة احلكم الذاتي وإسرائيل، 
عل��ى أن تبدأ هذه املفاوضات ليس متأخراً عن العام الثالث للفترة االنتقالية التي 
تتوقف فيها احلكومة العسكرية واإلدارة املدنية اإلسرائيلية عن ممارسة مهامها، 
ابتداًء من انتخاب س��لطة احلكم الذاتي«. والوثيق��ة الثانية تتضمن املبادئ التي 

حتكم معاهدة السالم بني مصر وإسرائيل.
وبتاريخ 26 آذار )مارس( 1979م، وقع الرئيس��ان األميركي كارتر واملصري السادات 
ورئيس الوزراء اإلسرائيلي مناحيم بيغن معاهدة السالم املصرية– اإلسرائيلية في 

واشنطن)13(.
وذك��ر محم��د إبراهيم كامل، وزير خارجي��ة مصر، أن اتفاقي��ة كامب ديفيد لم 
حتقق الس��الم، بل عمقت عزلة مصر عن محيطها العربي، ألنها لم حتقق السالم 
الش��امل في املنطقة كما كان يجب أن يكون، بل هو س��الم جزئي مع مصر. فقد 
كتب ف��ي مذكراته: »إن االتفاقية أضاعت حقوق الش��عب الفلس��طيني.. حيث 
تبق��ى الضفة الغربية وغزة حتت قبضة إس��رائيل متارس فيها تنفيذ مخططاتها 
لضم هذه األراضي في النهاية.. ما يجعل التوصل إلى هدفنا بانس��حاب إسرائيل 
من تلك األراضي وممارس��ة الش��عب الفلس��طيني حلقه في تقرير املصير من رابع 
املس��تحيالت«. ولذل��ك، قدم كامل اس��تقالته قبل التوقيع عل��ى االتفاقية بيوم 
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)16 أيل��ول )س��بتمبر( احتجاجاً على ظلم االتفاقية بحق مصر وحقوق الش��عب 
الفلس��طيني، ولم يحضر مراس��يم حفل توقيعها في واشنطن بتاريخ 17 أيلول 

)سبتمبر( 1978م)14(. 
وق��د رفضت منظم��ة التحرير الفلس��طينية اتفاقية كامب ديفي��د، وطالبت 
بإلغاء الش��ق اخلاص بالفلس��طينيني، ألنه ال يلبي حقوق الش��عب الفلسطيني. 
وقد ش��هد العالم العربي متزقاً حادّاً بعد اتفاقية كامب ديفيد، وانقس��مت الدول 
العربية، وتبعثرت اإلس��تراتيجيات العربية في محاور مختلفة، وخرجت مصر من 
الصف العربي املواجه إلسرائيل، ألن االتفاقية تضمنت إنهاء مصر حالة احلرب مع 

اجلانب اإلسرائيلي)15(. 

مشروع قمة فاس 1982م
وقد قدم األمير فهد مش��روع س��الم عربي من س��بع نقاط، مت تعديلها وتبنيها 
ف��ي مؤمتر القمة العربية الذي عقد في مدينة فاس املغربية في أيلول )س��بتمبر( 

1982م، التي استندت على قرارات الشرعية الدولية، وهي كاألتي: 
-  انسحاب إسرائيل من جميع األراضي العربية التي احتلتها عام 1967م مبا فيها 

القدس العربية.
-  إزالة املس��تعمرات التي أقامتها إس��رائيل في األراضي العربية احملتلة بعد عام 

1967م.
-  ضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية جلميع األديان في األماكن املقدسة 

بالقدس.
-  تأكي��د حق الش��عب العربي الفلس��طيني في تقرير مصيره وممارس��ة حقوقه 
الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ممثله 

الشرعي والوحيد، وتعويض من ال يرغب بالعودة. 
-  تخض��ع الضفة الغربية وقط��اع غزة لفترة انتقالية حتت إش��راف األمم املتحدة 

وملدة ال تزيد على بضعة أشهر.
-  قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.

-  يض��ع مجلس األمن الدولي ضمانات الس��الم بني جمي��ع دول املنطقة مبا فيها 
الدولة الفلسطينية املستقلة.

-  يقوم مجلس األمن الدولي بضمان تنفيذ تلك املبادئ.
وقد ش��كل املؤمتر جلنة على مس��توى القادة من منظمة التحرير والس��عودية 
وس��وريا واألردن واملغ��رب واجلزائر وتونس إلج��راء اتصاالت باألعض��اء الدائمني في 
مجلس األمن لش��رح قرارات املؤمتر املتعلقة بالصراع العربي اإلس��رائيلي، على أن 
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تعرض اللجنة نتائج اتصاالتها على القادة العرب)16(.
وردّاً على مشروع الرئيس األميركي ريغان في خطابه في األول من أيلول )سبتمبر( 
1982م الذي حتدث عن »احلقوق املشروعة للفلسطينيني وتطلعاتهم السياسية«، 
ولكنه ش��دد في الوقت نفس��ه على ضرورة التعامل مع الش��عب الفلسطيني 
م��ن خالل ربط��ه بدولة أخرى ذات س��يادة وهي األردن. ولذلك، ج��اء االتفاق األردني 
الفلس��طيني في سنة 1985م في هذا الس��ياق)17(. ولكن، لم يكتب النجاح لهذا 

االتفاق ألسباب أميركية وإسرائيلية، وحتى فلسطينية أردنية.
وم��ع اندالع االنتفاضة الفلس��طينية األولى في 1987/12/9م، وما س��ببته من 
حراك فلس��طيني وعرب��ي ودولي، وقيام األردن بفك االرتب��اط القانوني واإلداري مع 
الضفة الغربية في تش��رين األول )أكتوب��ر( 1988م، فقد تقدمت منظمة التحرير 
الفلس��طينية مبش��روع س��الم فلس��طيني. وقد تال رئيس اللجنة التنفيذية في 
اجلزائر في جلس��ة الدورة التاس��عة عش��رة للمجلس الوطني الفلس��طيني في 
1988/11/15مب وثيق��ة االس��تقالل. وق��د أطلقت منظمة التحرير الفلس��طينية 
على البرنامج السياس��ي الذي أق��ره اجمللس الوطني الفلس��طيني، وعلى وثيقة 
االستقالل، مصطلح »املشروع الفلسطيني للسالم«، ويتضمن ذلك القبول مببدأ 
دولتني في فلس��طني، والقبول بقراري مجلس األمن 242 و338، وضرورة عقد مؤمتر 
دولي لتطبيق قرارات الش��رعية الدولية وإنهاء الصراع الفلسطيني- اإلسرائيلي، 
والعربي- اإلس��رائيلي. وقد س��اهم هذا املش��روع في فتح الواليات املتحدة حواراً 
مباش��راً مع منظمة التحرير في كانون األول )ديس��مبر( 1988م من أجل حل هذا 

الصراع)18(. 
وم��ع انطالق مؤمت��ر مدريد العتب��ارات دولي��ة وإقليمية مرتبطة بح��رب اخلليج 
الثاني��ة وانهيار االحتاد الس��وفييتي، وما ترتب على ذلك من مفاوضات إس��رائيلية 
عربية وإس��رائيلية فلس��طينية مباش��رة، وما أعقب ذلك من توقيع إعالن املبادئ 
الذي عرف باتفاقية أوس��لو في 1993/9/13م، مت االعتراف من قبل منظمة التحرير 
الفلسطينية بإس��رائيل، فيما اعترفت إس��رائيل مبنظمة التحرير الفلسطينية 
ممثلة للش��عب الفلسطيني، ولم يتم االعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني. ومت 
االتفاق على تشكيل سلطة ذاتية للفلسطينيني، ولم يتم جتميد االستيطان، بل 
مت تأجيل القضايا الرئيسية، مثل االستيطان والقدس واحلدود، إلى مفاوضات احلل 
النهائي. وبذلك، فرضت إس��رائيل رؤيتها، وهي حكم ذاتي للس��كان وليس سيادة 

على األرض. 
وعلق إدوارد س��عيد على اتفاقية أوس��لو بالقول: »جاءت أوس��لو في ظل ظروف 
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دولي��ة وإقليمي��ة معقدة.. وإن الطرف الفلس��طيني الذي يف��اوض االحتالل بقي 
الطرف األضعف على طاولة املفاوضات في معادلة الصراع بني الطرفني، بس��بب 
غي��اب التخطيط اإلس��تراتيجي وع��دم وجود بدائ��ل متنوعة يس��تطيع أن يناور 

بينها«)19(. 
ومع تعثر مس��ار املفاوضات الفلس��طينية اإلسرائيلية في كامب ديفيد صيف 
2000م، وان��دالع انتفاضة األقص��ى، تبنت القمة العربية ف��ي آذار )مارس( 2002م 
مبادرة سالم سعودية قدمها امللك عبد اهلل كمبادرة سالم عربية تضمنت ما يلي:

-  التوصل حلل عادل ملش��كلة الالجئني الفلس��طينيني يتفق عليه وفقاً لقرارات 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 194.

-  قبول قيام دولة فلس��طينية مس��تقلة ذات سيادة على األراضي الفلسطينية 
احملتلة منذ الرابع من حزيران )يونيو( 1967م في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتكون 

عاصمتها القدس الشرقية.
-  اعتبار النزاع العربي اإلسرائيلي منهّياً، والدخول في اتفاقية سالم مع إسرائيل، 

مع حتقيق األمن جلميع دول املنطقة.
-  إنشاء عالقات طبيعية مع إسرائيل في إطار هذا السالم الشامل.

-  ضمان رفض كل أشكال التوطني الفلسطيني الذي يتنافى والوضع اخلاص في 
البلدان العربية املضيفة.

-  يدع��و اجملل��س حكومة إس��رائيل واإلس��رائيليني جميعاً إلى قبول ه��ذه املبادرة 
املبينة أعاله حماية لفرص السالم وحقناً للدماء، مبا ميكن الدول العربية وإسرائيل 
من العيش في سالم جنباً إلى جنب، ويوفر لألجيال القادمة مستقبالً آمناً يسوده 

الرخاء واالستقرار. 
-  يدعو اجمللس اجملتمع الدولي بكل دوله ومنظماته إلى دعم هذه املبادرة.

-  يطل��ب اجمللس من رئاس��ته تش��كيل جلن��ة خاصة من عدد من ال��دول األعضاء 
املعني��ة واألمني العام إلجراء االتصاالت الالزم��ة بهذه املبادرة والعمل على دعمها 
على كافة املستويات، وفي مقدمتها األمم املتحدة ومجلس األمن والواليات املتحدة 
واالحتاد الروسي والدول اإلسالمية واالحتاد األوروبي. وقد انطلقت املبادرة من قرارات 

الشرعية الدولية)20(.   
وقد رفضت إس��رائيل املبادرة، وقال شارون -رئيس احلكومة آنذاك- إنها ال تساوي 
احلبر الذي كتبت به. وردت إس��رائيل عملّياً على املب��ادرة باجتياح الضفة الغربية 
وتقويض البنى التحية للس��لطة الفلسطينية. وبقيت املبادرة العربية حتى اآلن 

هي املطروحة عربّياً لعدم وجود بدائل وإستراتيجيات أخرى.
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نتائج الدراسة
-  جناح إس��رائيل في فرض رؤيتها التفاوضية على الدول العربية والفلسطينيني، 

وجرهم إلى حكم ذاتي فلسطيني على السكان وليس على األرض.
-  كانت املش��اريع من طرف عربي واحد، أو طرفني أو أكثر، ومش��اريع متت املوافقة 

عليها من جميع أو معظم الدول العربية.
-  فشل الدول العربية في تطبيق مشاريعهم على األرض.

-  انقس��ام الدول العربية بني رؤى وإس��تراتيجيات مختلف��ة وفق مصالح قطرية 
ضيقة.

-  إن مشاريع السالم العربية انطلقت من قرارات الشرعية الدولية وخاصة قراري 
مجلس األمن 242 و338.

-  تفاوت��ت املش��اريع بني ح��ل يقوم على احلك��م الذاتي أو نظ��ام فيدرالي أو دولة 
فلسطينية في حدود 1967م.

-  إن أساس املشاريع العربية هو مبدأ األرض مقابل السالم.
-  إن العرب، بإس��قاطهم خيار احلرب وتبني اخليار الس��لمي كخيار إس��تراتيجي 

وحيد، ضعفت قوة مشاريعهم وافتقرت لقوة يلوحون بها للطرف اآلخر.
-  تلقت املشاريع العربية في نصها األصلي ردّاً إسرائيلّياً بالرفض.

-  إخفاق التس��ويات العربية والفلسطينية مع إسرائيل في إحالل السالم العادل 
والشامل في املنطقة.

توصيات الدراسة
-  ضرورة تبني إستراتييجية عربية موحدة تستند على خياري احلرب والسلم معاً.

-  ضرورة إنهاء االنقسام الفلسطيني، وحالة التشرذم العربي.
-  يج��ب على العرب توحيد طاقاتهم السياس��ية والعس��كرية واالقتصادية في 

خدمة القضايا القومية العربية.
-  ض��رورة إبق��اء الفلس��طينيني على عمقه��م العربي واإلس��المي في مواجهة 

املشروع الصهيوني. 

الهوامش
1  ع��ازوي، جني��ب: يقظة األمة العربية، نقله إلى العربية وقدم له ووضع حواش��يه، أحمد أبو 

ملحم، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط2، 1998م، ص 9.
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مشاريع التسوية األمريكية يف الرشق األوسط 1989-2017م. 

الدوافع واألهداف
                                                     

جهاد شعبان البطش*

نظ��رت اإلدارات األميركي��ة املتعاقب��ة للقضية الفلس��طينية عل��ى اعتبار أن 
مس��ارها هو جزء من مصاحلها االس��تراتيجية، وال يأتي ذلك إال باحلفاظ على أمن 
إسرائيل، واستمرار التعبير عنه بالدعم املالي، والعسكري، وحتى االقتصادي لها، 
رغم وجود منافس يتمتع بثروات كبيرة تفوق قدرات إس��رائيل، وما متلكه من هذه 
الثروات، حيث إنه ال يتم استغاللها، وال نبالغ إذا قلنا إن الواليات املتحدة وحلفاءها 

أول املستفيدين من هذه الثروات، وعلى رأسها النفط العربي.
إن االنحياز إلسرائيل من قبل الواليات املتحدة هو التزام لهذه األخيرة استمر عبر 
عقود من الزمان حتي من قبل إنشاء إسرائيل، وقد اعتمد هذا االنحياز على ضغط 
اس��تمر حتى يومنا هذا، وغذته روافد مكونات النظام السياس��ي؛ لطبيعة نظام 
االحتاد الفيدرالي األميركي، وما ألنصار إسرائيل من مكانة، هذه املكانة ميسك بها 
اللوبي اليهودي من ش��خصيات، ورؤوس أموال، وجمعيات، ومؤسسات استطاعت 

االقتراب من التأثير في رسم شكل اإلدارة األميركية.
يعك��س ذلك صورة ش��به واضح��ة للحدود الدني��ا والقصوى ملربع السياس��ة 
األميركي��ة، وأي إدارة أميركية س��يكون من اخلطر على وجوده��ا أي تفكير بتجاوز 
ح��دود هذا املربع، ب��ل إن املتتبع لذلك االختالف في سياس��ة أي إدارة أميركية في 
كال احلزبني اجلمهوري والدميقراطي يالحظ أنه اختالف في االجتهاد بكيفية حتقيق 
املبدأ، ووجهة النظر جتاه األسلوب املتبع في ذلك، وال نغالي إذا شبهنا األمر باختالف 
األحزاب اإلس��رائيلية الكبرى فيما يتعلق بقضية االس��تيطان على سبيل املثال، 
فكل يراها بطريقة معينة، لكنه في النهاية يصب في خدمة املشروع الصهيوني.
وقد صاغت اإلدارة األميركية سياستها في الشرق األوسط من خالل عدة روافد:  

* أستاذ التاريخ احلديث واملعاصر في جامعة القدس املفتوحة.
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كالدع��م اخملتل��ف واملتواصل إلس��رائيل، والعالقات م��ع ال��دول العربية، وطرح 
مش��اريع، ومب��ادرات، ونق��اط التس��وية السياس��ية أو الس��لمية حل��ل القضية 
الفلس��طينية. وفي بحثنا هذا، س��نتعرض لهذه املش��اريع اخملتلفة التس��ميات، 
ليس املقصود نصوصها، إمنا س��نقوم بتحليلها؛ ملعرفة دوافعها، وأسرار توقيتها، 
وهدفها، وحتليل مواقف األطراف الرئيس��ية بالصراع منها، وس��بب هذه املواقف، 
إضافة إلى الوقوف عند منهج املقارنة في كل ما سبق بني املشاريع اخملتلفة التي 

طرحت من قبل اإلدارة األميركية.
وميكن القول إن طرح املش��اريع األميركية للتس��وية في الش��رق األوسط ليس 
ولي��د اللحظة، ب��ل إنه كان قبيل دخ��ول الواليات املتحدة األميركي��ة في اللجنة 
األجنل��و- أميركية ع��ام 1946م، وإنه كان منذ جلنة كنغ كراي��ن األميركية البحتة 
التي نتجت عن مؤمتر السلم الذي عقد في باريس عام 1919م)1(، والذي لم تشارك 
فيه بريطانيا وال فرنس��ا، ولم يكن ذلك عفويا، أو من قبيل الصدفة. لذا س��نقوم 
بالبح��ث والتحليل لهذه املش��اريع ابتداًء من إدارة احلزب اجلمهوري التي ترأس��ها 

الرئيس جورج بوش 1989-1992م.

إدارة الرئيس جورج بوش 1989- 1992م
تول��ى الرئيس اجلمهوري جورج بوش إدارة الوالي��ات املتحدة األميركية في كانون 
الثاني )يناير( 1989م، واس��تمر اجلمهوريون في احلكم، لكن هذا ال يعني االستمرار 
بنفس سياس��ة اإلدارة الس��ابقة جتاه القضايا اخملتلفة، على الرغم من أن الرئيس 
بوش قد عمل مؤخراً نائباً للرئيس، ومن قبل مديراً جلهاز االس��تخبارات األميركية 
)C.I.A(، وق��ام بتعي��ني جيمس بيكر وزي��راً للخارجية، ولم يكن ه��ذا األخير بعيداً 
ع��ن إدارة اجلمهوريني، فقد عمل مديراً ملوظف��ي البيت األبيض فترة الرئيس ريغان 
األولى، وهو على عالقة وطيدة مع كبار املسؤولني في احلزب، وهذا يعني- أيضاً- أنه 
على تواصل واطالع -إن لم يكن مش��اركاً- في تسيير دفة السياسة جتاه القضايا 
املهمة. ونستطيع القول عنه إنه كان على اطالع شبه كامل على مجريات األمور 
الدراماتيكي��ة في القضية الفلس��طينية نهاية ع��ام 1988م، التي جاءت ضمن 

الظروف التالية:

-   إسرائيلّياً: أفرزت االنتخابات النيابية نفس امليزان تقريباً، ومت تشكيل حكومة 
الرأس��ني، وترأس احلكومة إس��حاق ش��امير املعروف بتطرفه أكثر من غيره، الذي 
يحمل أفكاراً متطرفة جتاه عملية الس��الم، ولن يختلف اثنان على عدم حماسته 

حتى للخيار األردني الذي حتمس له العديد من السياسيني اإلسرائيليني.



21

-   فلسطينّياً: كانت االنتفاضة الفلسطينية في ذروة زخمها، وقد عقد اجمللس 
الوطني الفلس��طيني اجتماعاً في أواسط تش��رين الثاني )نوفمبر(، وأمُعلن عما مت 
تش��بيهه بالبرنامج املرحلي الذي أطلق سابقاً بنفس هذا اجمللس عام 1974م رغم 
جتديده بإعالن دولة فلس��طينية، وفيه إشارات واضحة الستثمار االنتفاضة، وبدا 
واضحاً أن الرئيس ياسر عرفات على استعداد للمرونة، ويبدو أنه كان على عجالة 
م��ن أمره، ومتخوفاً من فت��ور االنتفاضة، وال يود العودة إلى ظروف قمة عمان التي 
عق��دت في متوز )يوليو( 1987م، والتي جتاهلت أولوية القضية الفلس��طينية، فما 
كان من��ه إال أن ألق��ى كلمته الش��هيرة أمام اجلمعية العامة ل��ألمم املتحدة التي 
ج��رى نقلها إلى جنيف في سويس��را، وفمُهم من خاللها اعتراف��ه بصورة معينة 

بإسرائيل، ونبذه لإلرهاب، وقبوله دون تردد قراري مجلس األمن )242، 338(.

-   أميركّي��اً: وافق��ت إدارة الرئي��س رونال��د ريغان، وعلى رأس��ها املتحمس لألمر 
جورج ش��ولتز على فتح حوار مع منظمة التحرير الفلس��طينية، لكنها لم تكن 
على مس��توى عاٍل، فقد كانت بني الس��فير الفلسطيني حكم بلعاوي، والسفير 
األميركي في تونس روبرت بيللترو غير املش��ارك أصالً في صياغة القرار السياسي 

في الدبلوماسية األميركية.

-   عربّي��اً: كان احلدث األهم هو توقف حرب اخللي��ج، وبروز أجواء كان من املمكن 
أن تكون إيجابية، خاصة جتاه الفلس��طينيني، وما عّبر عنه امللك حس��ني في فك 

االرتباط القانوني واإلداري مع الضفة الغربية)2(.

وميكن القول إنه لم يكن اإلسرائيليون حتت كل املبررات سعيدين بفتح احلوار بني 
املنظمة والواليات املتحدة، لكنهم يدركون جيداً أنه ليس من احلكمة فتح صدام 
مع إدارة س��يغادر مس��ؤولوها البيت األبيض بعد أسابيع قليلة، ويبدو أنهم كانوا 

يدركون أن هذه اإلدارة ستسلم زمام احلكم إلدارة جديدة.
هكذا، وفي ظل هذه الظروف، استلم وزير اخلارجية األميركي إدارة جديدة، وشكّل 
فريق عمله جتاه قضية الش��رق األوس��ط من خبراء تكنوقراط من الدبلوماسيني، 
الذي��ن رمبا س��يخضعون لضواب��ط بعض الش��خصيات اليمينية الت��ي ال تغفل 
التدخل بكل صغيرة وكبيرة في اإلدارة، أمثال ديك تشيني، خاصة في ملفي االحتاد 

السوفييتي والشرق األوسط.
وقد اتضح لكثير من املس��ؤولني السابقني ووزير اخلارجية اجلديد عدم احلماسة 
للعم��ل ف��ي فتح ملف الش��رق األوس��ط حتى وصل الس��تنتاج -كم��ا يذكر في 
مذكراته- أن الصراع العربي اإلسرائيلي فخ يحسن جتنبه، ال فرص يجب انتهازها)3(، 
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وهذا يعني أن طرح مبادرة حلل سياس��ي لم تكن باحلسبان، ومن املؤكد أن الرئيس 
بوش س��يؤيد وجهة نظر صديقه، لكن ما ه��ي الدوافع التي كان يتعرض لها وزير 
اخلارجية لطرح مبادرة أميركية للس��الم بالش��رق األوسط وس��ط هذه الثغرات؟ 
ألن اإلجابة عن ذلك سترس��م صورة نظرة الواليات املتحدة األميركية جتاه الشرق 
األوسط، وسيتم خاللها رؤية واضحة عن كيفية تعامل األطراف مع هذه اللوحة 

السياسية، وميكن إيجاز هذه الدوافع ب�:

-   اعتق��اد وزير اخلارجية األميركي جيمس بيكر أن عملية الس��الم في الش��رق 
األوس��ط هي أح��د عناصر السياس��ة الداخلية بس��بب القوة السياس��ية التي 
حتظى بها اجلالية اليهودية األميركية، وبالتالي تولد ش��عور لديه إما أن يقود هذه 
العملية، وإما ستفرض األحداث نفسها وهي التي ستقوده)4(، وهذا يعني أن اإلدارة 
األميركي��ة لم تكن متلك س��لفاً رؤية معينة جتاه أي حل للقضية الفلس��طينية 

حتى تسلمها السلطة.

-   يتض��ح من رؤية فريق املس��ؤولني املكلفني باإلدارة اجلدي��دة نظرتهم املهنية 
جتاه الشرق األوسط أمثال دينيس روس، املقرّب أصالً من الرئيس، ومن وزير اخلارجية 
نفسه، وفريق إدارة التخطيط السياس��ي بوزارة اخلارجية، واملكون من: )بيل بيرنز، 
ودان كروت��زر، وآرون ميلل��ر(، إضافة إلى )ج��ون كيلي( املكلف للتو مس��اعداً لوزير 
اخلارجية لش��ؤون الش��رق األدنى، والذين رأوا جميعاً أنه يجب االجتاه لقيادة تدخل 
في عملية الس��الم، وأن األس��باب العمومية الت��ي اعتمدوا جميع��اً عليها وفي 

عموميتها هي)5(:

أوالً:   أن االنتفاض��ة الفلس��طينية في األراضي الفلس��طينية، التي كانت في 
عامه��ا الثاني، قد خلق��ت ديناميكية جديدة معتدلة تتعني دراس��تها بإيجابية، 
وأن اس��تمرارها دون أفق سياسي سيش��كل خطراً على مصالح الواليات املتحدة 

األميركية في املنطقة.

ثانياً:   أن االنتفاضة وأحالم إس��حق شامير قد خلقت حالة من اجلدل واالختالف 
في إس��رائيل مع حزب العمل، خاصة أن ش��امير دائم التصريح بإقامة إس��رائيل 
الكبرى، وأن هناك طرفاً ما باحلكومة اإلس��رائيلية س��يتعاطى إيجاباً مع أي حترك 
أميركي، خاصة أن الفريق يعرف جيداً أن إسحق شامير سيطرح مبادرة سياسية، 
الهدف منها إدارة األزمة، وهي هجوم وقائي لتقييد أي نشاط سياسي للرئيس بوش 
ووزير خارجيته بيكر غير املوافقني س��لفاً على سياسة إسرائيل خاصة في لبنان.

مثلت هذه الدوافع طرح صيغة مبادرة سياسية لإلدارة األميركية سميت بنقاط 
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بيكر اخلمس، والتي لس��نا ف��ي إطار احلديث عن نصوصها بقدر حتليل مس��تواها 
السياسي، التي لم تكن إال في حدود إجراءات تقارب، وال توصل إلى خطة معروفة 
النهاي��ة أو األفق، والوصول إلى اجتماع بني األطراف املعني��ة بالقاهرة)6(، وبالتالي، 
كانت النقاط أش��به بخطة آخرها اجتماع األطراف لطرح ما يشاءون، لكن يجب 
علينا معرف��ة خطة اإلدارة األميركية، التي يعتقد أنه��ا تعاملت مع معقوليتها 

وواقعيتها لسببني مهمني هما:
أ.   أن النق��اط اخلم��س يوجد بينها ما يتيح إلس��رائيل اس��تخدام الفيتو على 

تشكيل الوفد الفلسطيني.
ب.   أنها س��محت للفلسطينيني بإثارة الوضع النهائي لألراضي احملتلة، وهو ما 

كانت إسرائيل تعارضه تقليديّاً.
وبقدر التقارير االستخبارية التي من املفترض أن وزير اخلارجية األميركي وفريقه 
يّطل��ع عليها، وما ميلكه من فرص حتليل، إال أنني ال أرى أنهم كانوا يتوقعون رفض 
شامير لهذه النقاط، وذلك مبستوى عدم التعاطي معها، ولم يكن األمر إال انتهاز 
أي فرصة إلعالن إس��رائيل وأد ه��ذه النقاط، وكانت النقاط عل��ى مهب الريح في 
مكتب رئيس وزراء إس��رائيل إسحق شامير الذي ميلك -أيضاً- فريقاً ال يتيح لوزراء 
حزب العمل السير بحرية جتاه نقاط بيكر اخلمس، حتى لو كانت عبر وزير اخلارجية 
نفسه، وما إن حّل صباح اليوم األول من حزيران )يونيو( 1989م، وتناقلت الصحافة 
خبر اعتراض البحرية اإلسرائيلية جملموعة كبيرة من أعضاء جبهة التحرير العربية 
العض��و ف��ي منظمة التحرير ف��ي عرض البحر، وه��ي متوجهة للقي��ام بعملية 
فدائية على الش��واطئ اإلس��رائيلية، حتى وجدت إس��رائيل فيها ذريعة للضغط 
عل��ى اإلدارة األميركية لوقف احلوار مع منظم��ة التحرير، وكذلك اإلعالن عن وفاة 
املبادرة األميركية املس��ماة بنقاط بيكر اخلمس)7(، وهذا يوضح بال ش��ك أن اإلدارة 
األميركية تس��تطيع طرح ما تشاء من مبادرات سياسية، إال أن قرار وأدها ووفاتها 

هو بيد احلكومة اإلسرائيلية.

مشروع نقاط الرئيس بوش آذار )مارس( 1991م
أجهض التعنت اإلس��رائيلي العديد من املبادرات السلمية، وذلك بفعل ممارسة 
األف��كار األيديولوجي��ة املتعلقة مبمارس��ة عداء الفكر الصهيون��ي للعرب عامة، 
وللفلسطينيني خاصة، وعلى رأس هذا السلوك االستيطان، إضافة إلى ما أصبح 
متعارف��اً عليه على أنه ليس باملقدس، وهو الهجرة اليهودية إلى فلس��طني، ومن 
ه��ذا املنطلق، لم يكن هناك أي توجه إس��رائيلي للتعاطي إيجاباً مع نقاط بيكر، 
الت��ي وصلت إلى إعالن يأس هذا األخير وامتعاضه من املوقف اإلس��رائيلي عندما 
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طرح أمام الكونغرس األميركي تصريحه الش��هير: »إذا كان اإلس��رائيليون جادين 
بش��أن الس��الم، فإن رقم الهاتف ه��و 1414-456-202-1)8(، وبال ش��ك فإنه يحّمل 
املس��ؤولني فشل مشروعه الذي بذل فيه نش��اطاً وعمالً مضنياً، حيث فشل في 

النهاية على يد رئيس حكومة إسرائيل إسحق شامير آنذاك.
صحي��ح أن ح��رب اخلليج واحتالل الكوي��ت جاءا حلرف بوصل��ة االهتمام الدولي 
والعربي عن القضية الفلسطينية، إال أن الذي حدث هو العكس، حيث إن املوقف 
اإليجاب��ي تدحرج للعكس نتيجة موقف منظمة التحرير والرئيس عرفات من غزو 
العراق للكويت، والذي ليس من تخصص البحث التعمق بإثبات صحته، لكن هناك 
جهات ضخمت األمر، وبالغت في وصفه أنه معادٍ للتحالف الدولي الذي ش��كّلته 
الواليات املتحدة األميركية، وهذا ما جعل األش��هر التي مرت من آب )أغس��طس( 
1990م حتى آذار )مارس( 1991م تتس��م باجلمود جتاه القضية الفلس��طينية رغم 
قناع��ة السياس��يني واملراقبني بأنه مهما حصل من أزمات في الش��رق األوس��ط، 
س��تبقى القضية الفلس��طينية هي املش��كلة األساسية التي س��تتفرع منها 

األزمات ولو شكلّياً.
إن املطل��ع عل��ى مبادرة الرئيس بوش في آذار )م��ارس( 1991م، يجب أال ينظر إلى 
نصوص هذه املبادرة كمش��روع سياسي إال إذا نظر إلى نتائج حرب اخلليج الثانية 

املعروفة بتحرير الكويت، وكيف كانت ظروف األطراف املعنية وأهمها:

الواليات املتحدة األميركية: اس��تخدمت الواليات املتحدة األمم املتحدة إلصدار 
القرار تلو القرار؛ إلعطاء ش��رعية حلربها على العراق وحترير الكويت، وبذلك فتحت 
باباً واس��عاً للدول العربية واإلسالمية للدخول في هذا التحالف، وبالتالي عمقت 
ش��رعية، ووزن، وثقل األمم املتحدة، ومدى مصداقية العم��ل من خاللها، فالواليات 
املتحدة وجدت نفسها أمام سيمفونية كررتها غالبية حلقاتها أنه هل ستتعامل 
بنفس امليزان في حلها للصراع العربي اإلسرائيلي؟ وكذلك فقد نظر نفس النظرة 
فريق اإلدارة األميركية الذي يدير ملف الشرق األوسط والكامن بوزارة اخلارجية، وأن 
هناك مخاطر على املصالح األميركية  وعلى حلفائها في الش��رق األوسط إن لم 

يتم حل القضية الفلسطينية.

إسرائيل: إن استغالل إسرائيل لعدة نقاط في احلرب لتحويلها في ثقل احملددات 
القوية للموقف اإلس��رائيلي جعلها في وضع زادها من التش��دد والتطرف، وعلى 
رأس��ها موضوع ابتزاز الواليات املتحدة في عدم الرد العس��كري اإلس��رائيلي على 
الصواريخ العراقية التي سقطت على إسرائيل، واستعداد الواليات املتحدة لدفع 
أي ثمن مقابل عدم رد إس��رائيل، ملا لذلك من تبعات على تضعضع التحالف، هذا 
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إضاف��ة إلى حش��د الكره واحلقد في نفوس املس��ؤولني األميركي��ني جتاه منظمة 
التحرير الفلس��طينية لوقوفها إلى جانب الع��راق على حد تعبيرهم الدائم، هذا 
في ظل احلكومة املعقدة التركيب في إس��رائيل، التي على رأس��ها كل من حزبي 

الليكود والعمل.

منظمة التحرير الفلسطينية: لقد وصلت املنظمة إلى ذروة تأييدها، والتحام 
ش��عبها معها، حتى ب��روز أزمة احت��الل الكويت، وذلك بفع��ل االنتفاضة األولى، 
وتصاعد الدعم السياس��ي واملادي للمنظمة، خاصة من الدول العربية اخلليجية. 
وكل ه��ذا أم��ام موقف الرئيس ياس��ر عرفات ال��ذي كان من املس��تحيل أن يقبل 
بالوقوف ضد الصواريخ التي كانت توجه إلى إسرائيل، والتي سعد الفلسطينيون 
برؤيتها تتس��اقط على إس��رائيل، وقد انتصرت دول التحالف عس��كرياً، ومت حترير 
الكوي��ت، وبالتالي أصب��ح موقف املنظمة حرجاً، خاصة م��ن ناحية اجلانب املالي، 

إضافة إلى الدعم السياسي.
صحيح أنه ال ينجح أي نش��اط سياسي دون موقف هؤالء األطراف السياسيني، 
لكن من املمكن آلخرين إفش��ال هذه اجلهود كمصر، واألردن، وسوريا، والسعودية. 
أو عل��ى األق��ل بإمكانها إعاقة مث��ل هذه املش��اريع واملبادرات، لكن عند دراس��ة 
محددات السياس��ة لهذه الدول، فإن النتائج ستش��ير إلى عدم تصلب مواقفها 
جتاه التعاطي مع احللول السلمية للقضية الفلسطينية، على الرغم من اختالف 
مصالح ونظرة هذه الدول، كل على حدة، جتاه حل القضية الفلس��طينية وطريق 

الوصول إليه.
وقد أطلق الرئيس جورج بوش في خطابه الش��هير في السادس من آذار )مارس( 
1991م مش��روعه السياس��ي أمام الكونغرس األميركي، ول��م يختلف اثنان على 
أن املقصود من اخلطاب كان طرح هذا املش��روع، لكن��ه لم يكن وليد يوم اخلطاب، 
أو اختراعاً ممن س��اعد الرئيس في كتابة خطاب��ه من فريق البروتوكول، بل إنه جاء 
نتيجة تقييم واس��ع وكبير ومطول من فريق الرئيس، وكالعادة، على رأسهم وزير 
اخلارجية ومن عمل معه، وأهمهم السياس��ي اخملضرم الصاعد دينيس روس، وكان 
املش��روع يتس��م بالعمومية، حيث ارتكز على حل النزاع بالش��رق األوس��ط على 
أساس قراري 242 و338 ومبدأ االنسحاب مقابل السالم الذي يوفر األمن إلسرائيل، 

ويحترم احلقوق املشروعة للشعب الفلسطيني)9(.
وقمُبي��ل حتليل دوافعه، وكيف جاء، وإلى أين س��يذهب؛ يج��ب التذكير بعمومية 
املشروع، ودقة مصطلحاته التي تقبل التفسيرات اخملتلفة، والتي تسمح ألطراف 
الص��راع، خاصة اإلس��رائيليني والفلس��طينيني، أن يقره كل على ه��واه، وبالتالي 
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الوصول للمرحلة األولى من النجاح، وهي قبول املش��روع، أو على األقل النظر إليه 
بإيجابية.

لقد استغل فريق الوزير بيكر -أثناء دراستهم في حتريك عملية السالم بالشرق 
األوس��ط- ثالثة أطراف رئيس��ية، وضعت محدداتها، وظروفها، وحتليل س��لوكها، 
وه��ي: )إس��رائيل- منظم��ة التحرير- الع��رب(. أما اآللي��ة التي وصل��وا إليها في 
حتليالتهم، والتي أهلتهم للوصول لطرح مش��روع الرئيس بوش، فهي وصول فرق 
حتليل املعلومات، والوصول إلى اس��تنتاجات بوسع العرب أن يقوموا بها من خالل 

ما يلي)10(:
-   تش��جيع الق��ادة الفلس��طينيني في املناط��ق ليكونوا ش��ركاء مفاوضني مع 

إسرائيل.
-   قيام الدول العربية بإجراءات بناء الثقة في مجاالت أمنية )مناورات عس��كرية 

ألغراض تعزيز السلم(.
-   أن يتبادلوا املعلومات االستخبارية مع إسرائيل، ولتكن حول اإلرهاب مثالً.

-   أن يجيزوا عقد لقاءات مع إسرائيليني )كالباحثني والصحفيني(.
-   أن يعلنوا استعدادهم لالنسحاب من لبنان.

وإن بوسع اإلسرائيليني أن يقوموا بالتالي:
-   حتسني أوضاع الفلسطينيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتخفيف إجراءات 

االعتقال واإلبعاد، وفتح اجلامعات.
-   أن يعلنوا استعدادهم لالنسحاب من لبنان.

-   أن يعلن��وا عن قبول املفاوضات على أس��اس 242 و338 وعدم ممانعتهم احلديث 
عن هضبة اجلوالن.

-   عدم املمانعة في شكل معني للكونفدرالية مع األردن.
   لك��ن يبدو أن ذلك كان مدخالً فقط، ولي��س املطلوب من األطراف القيام كلياً 
به��ذا، ويبدو أن املقص��ود هنا هو بداية اجله��د للوصول إلى اله��دف املرحلي وهو 
التف��اوض، ومهما كانت ردة فعل األطراف، فس��تكون إيجابيته��ا مفتاحاً ملرحلة 

الحقة.
لقد مرت الفترة من آذار )مارس( 1991م حتى تشرين األول )أكتوبر( 1991م بنشاط 
دبلوماس��ي انطلق من موقف جمي��ع األطراف اإليجابي، وبنس��ب مختلفة، كان 
املوقف اإلس��رائيلي أقلها إيجابية، ولكن كانت إيجابية املوقف تنبع من عمومية 
نقاط املش��روع، الذي كلما طال احلديث بالتفاصيل، علق املس��مار أكثر بالباطون، 

وكانت هذه العقدة تتمثل في نقطتني أساسيتني:
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1.   التمثي��ل الفلس��طيني: حيث مثل��ت هذه القضية مواق��ف متصلة، فمن 
املع��روف أن الصراع الذي اس��تمر لفت��رة طويلة بني األردن ومنظم��ة التحرير كان 
ح��ول التمثيل الفلس��طيني، ولم يكن الرئيس عرفات يوماً س��عيداً بوجهة نظر 
األميركان بوجود وفد فلسطيني أردني مش��ترك، وهذا وتّر العالقة الفلسطينية 
األردني��ة غير مرة، خاصة بعد اتفاق عمان 1985/02/11م)11(، فكيف كان للمنظمة 
أن توافق لشخصيات من الداخل بتمثيل الفلسطينيني بعيداً عن املنظمة، وعلى 
اجلانب اآلخ��ر، لم يكن اإلس��رائيليون يقبلون مجرد احلديث ونق��اش أمر التفاوض 
م��ع املنظمة، بل ال نبالغ إن قلنا إن ميزان أي حزب وعلى رأس��ها الليكود كان يزيد 

شعبيته أو ينقص بقدر مدى تطرفه في هذا األمر أمام اإلسرائيليني.

2. املؤمت��ر الدول��ي: لطاملا رفضت إس��رائيل أي مظل��ة دولية لرعاي��ة أي عملية 
سالم بالشرق األوس��ط، خاصة األمم املتحدة التي دائماً تصفها إسرائيل باملعادية 
إلس��رائيل؛ أي أنها أوصلت العالم إلى الوجه��ة املتطرفة بأنها ال تقبل مبفاوضات 
مباش��رة مع منظمة التحرير الفلس��طينية، وأيضاً ال تقب��ل مبفاوضات تنتج عن 
مؤمتر دولي للس��الم، وقد مثّل هذا األمر عقدة دائمة لكل مش��اريع الس��الم التي 
كان��ت تط��رح حلل القضية الفلس��طينية، وإمنا كانت إس��رائيل تط��رح النموذج 
املص��ري اإلس��رائيلي في املفاوض��ات الس��لمية الت��ي أدت إلى توقي��ع اتفاقيات 
الس��الم)12(، لكن هذا النموذج كانت إس��رائيل بحاجة إليه مع الدول العربية أكثر 

من الفلسطينيني.
إن جن��اح الفريق األميركي بحل هاتني اإلش��كاليتني قد أوصل األطراف للجلوس 
بعضهم أمام بعض، حيث جنحت هذه اجلهود بعقد مؤمتر مدريد للس��الم بالشرق 
األوسط مبشاركة أربعة عشر عضواً في كل وفد، وكان أعضاء الوفد الفلسطيني 
ضمن الوفد األردني الفلسطيني املشترك)13(، حيث كان أعضاء الوفد الفلسطيني 
جميعاً من اختيار وموافقة الرئيس ياسر عرفات، وأنهم لم يتحركوا قيد أمنلة دون 
توجيه من رئيس��هم ياس��ر عرفات في تونس، وكانت أختام دخ��ول تونس واخلروج 
منها قبل وبعد عقد جوالت املفاوضات تظهر على جوازات س��فرهم أمام موظف 
اجلوازات اإلسرائيلي على املعابر اإلس��رائيلية؛ وهذا يعني أن إسرائيل لم تستطع 
ش��طب متثيل املنظمة للش��عب الفلسطيني في مشروع الس��الم الذي أطلقه 
الرئيس جورج بوش، بل إن بعض أعضاء الوفد أصبح وسيطاً بني قيادة املنظمة في 
تونس ومسؤولي املنظمة في الضفة الغربية بغرض نقل التعليمات لهم)14(، لكن 
هذا من وجهة نظر إسرائيل هو جناح لها، حيث بررت األمر أمام اإلسرائيليني بأنها 
جنحت في إرغام قيادات الفلس��طينيني في الداخل على جتاهل املنظمة، واجللوس 
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أخيراً للمفاوضات املباشرة، وأن الوفد اإلسرائيلي جلس أمامهم مباشرة.
إن تقييم مش��روع الرئيس بوش للس��الم في الشرق األوس��ط، والذي كان مؤمتر 
مدري��د 1993/10/03م، محط��ة مهمة في��ه، نتجت عنه إحدى عش��رة جولة من 
املفاوضات لم تصل إلى نتيجة؛ ألن نتائج هذا املش��روع أو ما س��ماه مهندس��وه 
مؤمتر مدريد الناجت عن مشروع بوش، فإنه كان معداً إلطالق عملية ال وأدها، وقد جنح 
في وضع املفاوضات على الس��كة، وتوقفت املفاوضات بعد جوالت كثيرة للفوارق 
الهائلة اجلوهرية بني األطراف، وكذلك المتناع حكومة إس��رائيل برئاس��ة إسحق 
ش��امير عن التس��ليم بالقرارين 242 و338. وينطبق ذلك عل��ى مرتفعات اجلوالن، 
واس��تمرار مصادرة األراضي، والنشاط االستيطاني، بينما كان الفلسطينيون في 
جالة؛ إلجناز سريع يخرجهم من حالة التعقيد واجلمود)15(، حيث كانوا يبحثون عن  عمُ
أي وس��يلة أو قناة توصلهم إلى حل عادل لقضيتهم، لكن النية املبيتة إلفشاله 

كانت حاضرة من قبل الطرف اإلسرائيلي.

إدارة الرئيس بيل كلينتون 1993-2001م
عاد احلزب الدميقراطي لتس��لم مقاليد الس��لطة في الوالي��ات املتحدة بعد أن 
كان��ت مفاتيحه��ا لدى اجلمهوري��ني ألكثر من اثني عش��ر عاماً، ل��م يتم خاللها 
حل قضية الش��رق األوسط األساس��ية وهي القضية الفلس��طينية، وكم كان 
الدميقراطيون يفتخرون أنهم أصحاب إجناز اتفاقيات الس��الم بني مصر وإس��رائيل 
في عهد رئيس��هم جيمي كارتر. ولدى تس��لم الرئيس بيل كلينتون الرئاسة عام 
1993م، ذكّر العالم مجدداً، ورمبا كأي رئيس أميركي س��ابق، معارضته إلقامة دولة 
فلس��طينية، ب��ل وأبدى عدم حماس��ته للتفاؤل حيال تلك املفاوض��ات التي تدور 
في واش��نطن، والتي نتجت عن مؤمتر مدريد، وكان من املؤكد مالحظة عموميات 
الرئي��س جت��اه التزامه بدعم إس��رائيل، واحلف��اظ على تفوقها عل��ى جميع الدول 
العربي��ة، وقد مثلت بداية ع��ام 1993م ظروفاً ومحددات لألط��راف اخملتلفة كانت 
كفيلة بزيادة وقود محرك س��رعة عملية الس��الم بالشرق األوسط، التي كان من 

أهمها:
-   التغي��ر اجلديد ف��ي اإلدارة األميركية الذي طال تقريباً كافة فريق السياس��ة 

اخلارجية، والذي سيكون له تأثير على مسار عملية السالم بالشرق األوسط.
-   التغير الذي حصل في إسرائيل بتولي حزب العمل وعدد من األطراف اليسارية 
للس��لطة، والذي تنفس فيه الفلس��طينيون والعرب الصعداء، وعلى األقل هزمية 
حزب الليكود، الذي كان رئيسه إسحق شامير قد اعترف في صبيحة اليوم التالي 
لالنتخابات بأنه كان س��يطيل جوالت املفاوضات لعش��رة أع��وام حتى يصل عدد 
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املس��توطنني في الضفة وغزة ملليون مس��توطن)16(، وقد كان هذا يظهر جلّياً من 
عدم إحراز أي تقدم باملفاوضات بعد عام ونصف العام، حيث أمضى املفاوضون جل 
جوالتهم في »البحث عن الوس��ائل والطرق الت��ي من املمكن أن توصل إلى طريق 
بناء الثقة«، وهذا التعبير الذي ميكن فيه وصف جوالت السياس��ة العقيمة، التي 

ال يحبذ السياسيون وصفها بذلك.
-   ل��م يكن الفلس��طينيون الذين أرهقتهم االنتفاضة وما تالها من ممارس��ات 
إس��رائيلية من قتل، واعتقال، وإبعاد، وهدم بيوت، إضافة إلى استمرار إجراءات دول 
اخلليج ضد الفلس��طينيني، أو على األقل استمرار توقف املساعدات لهم، وكذلك 
اإلحباط الذي انتابهم، حيث إن احدى عشرة جولة في مفاوضات واشنطن، لم ترَ 
أي ترجمة على األرض في الس��لوك اإلسرائيلي املعادي للشعب الفلسطيني، بل 
رأينا س��لوكاً جديداً اتس��م بالتصعيد اإلسرائيلي الذي تال اجلولة التاسعة بإبعاد 
املئات من نش��طاء حركتي حماس واجلهاد اإلس��المي إلى جنوب لبنان، وما سبب 

ذلك من إعاقة للمفاوضات.
لق��د كان��ت الواليات املتحدة تدرك جي��داً أن إحداث اختراق في عملية الس��الم 
يتطل��ب ضمن ما يتطل��ب وجود قادة أقوياء لدى اإلس��رائيليني والفلس��طينيني، 
ويبدو أن ذلك قد حتقق بفوز إسحق رابني بكرسي رئيس الوزراء، ولديه مجموعة من 
قي��ادة حزب العمل التاريخيني الذين اصطفوا خلفه دعماً ألي قرار بعملية س��الم 
مع الفلسطينيني، مس��تفيدين من توقعاتهم لتطور األوضاع في املنطقة، التي 
لن تكون في صالح إسرائيل، وعلى اجلانب اآلخر، كان شخص الرئيس ياسر عرفات 
الذي ميلك ش��عبية جارفة، ويس��يطر حتى على قرار حم��اس، ولديه قدرة عجيبة 
على حتمل مسؤولية التزامه)17(، فالسياسيون يعرفون أنه رغم وجود هؤالء القادة، 
فإن الشرق األوسط يتصف مبخافة الضعيف للتسوية واالتفاق، وأن القوي ال يجد 

حاجة لها.
لقد أدرك الفلس��طينيون أن فتح أي قناة اتصال مع اإلس��رائيليني ميكنهم من 
حل قضيتهم، س��يكون طريقاً مالئم��اً لظروفهم الذاتي��ة واملوضوعية، وهذا ما 
حتقق لهم، حيث مت فتح قنوات س��رية ب��ني أكادمييني مبؤمتر علمي في لندن، تبعته 
محادثات بني مجموعة من السياس��يني بالصف الثاني من اجلانبني: اإلس��رائيلي 
والفلس��طيني، تطورت إلى مشاركة مس��اعدي الرئيس ياسر عرفات، ومساعدي 
 َّ وزي��ر اخلارجية اإلس��رائيلي ش��معون بيريس، وكان هذا بش��كل س��ري، وأيضاً مر
بعدة جوالت في ظل تكتم من الطرفني؛ للحفاظ على اس��تمرار تلك اجلوالت من 
املفاوضات العقيمة في واش��نطن، إلى أن توصل الطرفان إلى إعالن مبادئ في آب 
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)أغس��طس( 1993م، ومتت ترجمته بتوقيع ه��ذا االتفاق بني زعماء الطرفني برعاية 
اإلدارة األميركي��ة اجلديدة)18(، لكن من الثابت عدم مش��اركة اإلدارة األميركية بأي 
مرحلة من مراحل هذه املفاوضات، إال أنه س��يكون عليها حتمل أعباء متابعة هذه 
دت إجنازاً إلدارة اس��تلمت احلكم للتو، ولم  االتفاقيات، وتنفيذها، وتطورها، والتي عمُ

يكن لها جهد فيها.
ومض��ت س��نوات عدي��دة، توص��ل خالله��ا، وبفض��ل جه��ود اإلدارة األميركية، 
الطرفان إلى ع��دد من االتفاقيات، حتى وصال إلى احملطة الصعبة، وهي مفاوضات 
املرحلة النهائية، التي ال ميكن أن تروق لإلس��رائيليني، والعكس صحيح بالنس��بة 
للفلسطينيني، فبدا شكل اجلمود مع نهاية عام 1998م، وقد بدا ذلك للدبلوماسية 
األميركي��ة، الت��ي أرى بصمة اجلهات األمني��ة فيها، والتي ال يخف��ى على أحد أن 
اخملابرات األميركية C.I.A كان لها فضل في دعم هذه الدبلوماسية التي جنحت في 
جمع الطرفني، وبرعاية مباشرة من الرئيس األميركي، وبحضور الوفدين، للوصول 
إلى اتفاق واي ريفر في 1998/07/23م، الذي حضره بنيامني نتنياهو، وأرئيل ش��ارون، 
وش��لومو بن عامي، ومائير داغان، ومايك هرتزوغ، ومن اجلانب الفلسطيني إضافة 
إل��ى الرئيس عرفات أحمد قريع، ومحمود عباس، وصائب عريقات، وجبريل الرجوب، 
ومحمد دحالن، وخاللها، طرح األميركان نقاطاً على ش��كل مبادرة أو مش��روع، ومت 
��مي اتفاقية واي ريفر، أو واي بالنتيش��ن)19(، تضمن  ف��ي النهاية التوصل التفاق سمُ
نصوص��اً تعزز بناء الثق��ة. وميكن مالحظة بعض التأثيرات الت��ي أثرت على اجلهد 

األميركي في هذه االتفاقية، ومن أهمها:
-   أن أهم التفاهمات متت بني جورج تينت، ومحمد دحالن، وعامي أيالون )جهات 

أمنية(.
-   قيام الطرف الفلسطيني بالتوسط بني الواليات املتحدة وإسرائيل في قضية 
اجلاسوس جوناثان بوالرد، كون الطرف اإلسرائيلي كان يهدد بعدم توقيع االتفاق إن 
لم تطلق س��راحه، وفي الوقت نفسه تهديد جورج تينت باالستقالة إن مت اإلفراج 

عنه)20(.
-   أن م��ا مت التوص��ل إليه من ِقب��ل اجلانب اإلس��رائيلي كان مطلبهم مبكافحة 
أنش��طة حركت��ي حم��اس واجله��اد اإلس��المي، إضاف��ة إل��ى تغيير بن��د امليثاق 

الفلسطيني املتعلق بإنهاء إسرائيل.
-   أن مطال��ب الفلس��طينيني كانت في غالبيتها حياتي��ة، إضافة إلى عدد من 
املواضع السيادية كاملطار، وامليناء، وانسحاب اجليش اإلسرائيلي من بعض املناطق 

الفلسطينية، وإطالق عدد من األسرى الفلسطينيني من السجون اإلسرائيلية.
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-   لق��د مارس الطرف األميركي اجتماع نظرية األمن الدبلوماس��ي، وهذا أوجد 
انسجاماً بني دور وزارة اخلارجية وجهاز اخملابرات األميركية اللذين هما أصحاب هذه 

النظرية.

الدور األميركي في مفاوضات كامب ديفيد الثانية- متوز )يوليو( 2000م:

بع��د أن مضى عامان تقريباً على توقيع اتفاقية واي بالنتيش��ن في تش��رين أول 
)أكتوبر( 1998م، بدا أن صبر الرئيس ياسر عرفات وشعبه قد نفد من تعنت إسرائيل 
ف��ي تنفيذ ما ورد فيها، رغم تبدل احلكوم��ة فيها من أحزاب اليمني املتطرف التي 
فيها نتنياهو أو ش��ارون، إلى حزب العمل برئاس��ة إيهود ب��اراك، حيث من املتوقع 
حدوث انفراجة في عملية التس��وية، وبفوزه كانت اإلدارة األميركية أكثر س��روراً؛ 
ألن اإلدارة ستطرح مشروعاً أو مبادرة للمفاوضات النهائية وحل القضايا الكبيرة 
التي مت تأجيلها أكثر من مرة، والتي كان عام 1999م موعداً للبت فيها كما ورد في 
اتفاقيات »أوس��لو«، إال أن الطرف اإلس��رائيلي كان على عكس ذلك متاماً، فدوافع 
الرئيس األميركي وإدارته كانت الدعوة لقمة فلسطينية إسرائيلية بعد تنفيذ ما 
ورد ف��ي واي ريفر، أو على األقل اجلزء األكبر منها، وأن ذلك لم يحصل رغم الزيارات 
العدي��دة واملكوكية لوزي��رة اخلارجية األميركي��ة وفريقها، الت��ي كانت تصطدم 
بأن��ه ال تنفيذ ملا مت التوصل إليه في واي ريف��ر إال إذا عقدت قمة بني باراك وعرفات 
وكلينت��ون، وهذا ما أبلغ ب��ه باراك أولبرايت بأنه ال تنفي��ذ التفاقيات املرحلتني، وال 
انس��حاب جديداً م��ن الضفة الغربية، وال إطالق س��راح للمعتقلني، وال تس��ليم 
القرى للفلسطينيني )العيزرية- السواحرة- أبو ديس()21(، ولكن السؤال: ملاذا كانت 
إسرائيل تصر على ذلك؟ إن اإلجابة تتلخص في أن إسرائيل تريد احلديث مرة أخرى 
في هذه القضايا، والتباح��ث من جديد حولها كما حصل في اتفاقية اخلليل عام 
1996م، وباملفهوم السياس��ي فإنه ال بد من احلصول على تنازالت أخرى من اجلانب 
الفلسطيني؛ مبعنى أن ما يتم االتفاق عليه عبر الوسيط األميركي، يجب أن يعاد 
التفاوض على كيفية تنفيذه لتحقيق مكاسب وتنازالت من الطرف الفلسطيني 

طوال فترة التفاوض.
كان��ت درجة حرارة مت��وز من صيف ع��ام 2000م حارة أكثر م��ن كل عام، وكانت 
اإلدارة األميركية تدرك جيداً عدم التزام إس��رائيل مبا مت االتفاق عليه، وأكثر من مرة 
احتجت وزيرة اخلارجية األميركية إلسرائيل بالذات على عدم انسحابها من القرى 
الث��الث القريبة من القدس؛ ألن ذلك كان س��يعطي دفعة للجهود األميركية جتاه 
عقد القمة التي سيتم فيها بحث مواضيع املرحلة النهائية)22(، فاإلدارة األميركية 
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كانت بحاجة إلى زيادة ثقة الفلسطينيني فيها.
   وكان مبقدور الرئيس ياس��ر عرفات إفش��ال هذه القم��ة، وكان يكفي لذلك أن 
يتساءل عن املكان والزمان، لكنه كان بحاجة للوصول إلى القضايا النهائية بكل 
الوس��ائل؛ ألنه يدرك أن أي اخت��راق يعني حدوث تقدم كبير لش��عبيته، وأن كافة 
قضايا املرحلة النهائية ال تصل بتحقيقها إلى مربع احللم الفلسطيني الوجداني 
بقضيته��م العادلة، ال��ذي بداخله قضايا الدولة، والقدس، وح��ق العودة، واحلدود، 
وغيرها، التي لم تستطع كافة اتفاقيات أوسلو الوصول إليها، بل إلى أقل منها.

     لق��د بذل��ت اإلدارة األميركية جه��وداً كبيرة على مدار أربعة عش��ر يوماً في 
منتج��ع كامب ديفيد، وقد ظهرت تصورات اإلس��رائيليني حول احلد األقصى الذي 
ميكن للفلس��طينيني الوصول إلي��ه، والذي تكون القضية الفلس��طينية خالله 
ق��د مت حلها متاماً، التي لم تتجاوز زيادة االنس��حاب اإلس��رائيلي من مناطق أخرى 
بني الضفة الغربية وقطاع غزة؛ أي أنه س��تبقى هناك مس��توطنات داخل الدولة 
الفلس��طينية، التي ال ميكن أن تتناس��ق مع أحالم الفلس��طينيني، الذين سيرون 
لوحات الس��يارات الصفراء )إسرائيلية( على شوارع الدولة الفلسطينية، وأن حق 
العودة ال يتعدى عودة من يريد إلى مناطق السلطة الفلسطينية، وال يتعلق األمر 
بقراه��م األصلية وبالقضي��ة املهمة، وهي القدس من وجه��ة نظرهم، باعتبارها 
ش��راكة بني الطرف��ني، حتى وإن تعلق األمر باملس��جد األقص��ى، واألحياء العربية 

بالقدس الشرقية.
    إن هذا الوصف للموقف اإلسرائيلي كان بعيداً متاماً عن املفاوض الفلسطيني 
الذي يحلم بدولة مس��تقلة ومتواصلة جغرافياً، وتتمت��ع مبقومات جتعلها قابلة 
للحي��اة، وأن ح��ق العودة هو م��ن الثواب��ت التاريخي��ة والوجدانية الت��ي ال ميكن 
التغاضي عنه، وأن القدس في احلد األدنى للفلس��طينيني كان املطلوب السيطرة 

على شرقها، الذي يتضمن احلرم القدسي الشريف)23(.
   وقد اس��تطاعت اإلدارة األميركية باملبادرات التفاوضية اخملتلفة إحداث اختراق 

في كافة القضايا تقريبا ًعلى قاعدة:
-   أن الطرف اإلسرائيلي يجب أن يزيد من تنازله عن الصيغ التي يحملها.

-   أن الفلس��طينيني يجب أال يتعاملوا مع األمر أن إس��رائيل لم تعرض من قبل 
ما مت عرضه في هذه القمة.

   ويبدو أن إسرائيل تعاملت مع األمر بقبول الواليات املتحدة في إحداث فلسفة 
ومرحل��ة جديدة، وهي مرحل��ة القضايا النهائية على ش��كل مراحل، وهذا يعني 
أنه ليس لديهم -أي اإلس��رائيليني- النية إلنهاء الصراع بشكل نهائي، وقد كانت 
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قضية القدس كافية إلعادة خلط األوراق من جديد، وهذا ما حصل، وهو أن الرئيس 
ياس��ر عرفات لم يكن أبداً على اس��تعداد أن يقبل مبا هو حتت هذا احلد، وبالتحديد 

في قضية القدس.
    وق��د كان الرئي��س بي��ل كلينتون تواق��اً إلنهاء الص��راع العربي اإلس��رائيلي 
قبل مغادرت��ه البيت األبيض، وغذت هذه الش��رعية عدة عوام��ل أهمها: العامل 
الش��خصي له، وثانياً االنتخابات املقبلة بعد أس��ابيع، التي يود أن يمُس��جل حلزبه 
جناحاً فيها، وكان من املمكن أن يكون حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي مدخالً 
له، خاصة أنه س��يجد دعماً من اليهود الذين لهم تأثير قوي في هذه االنتخابات، 
وه��ذا م��ا جعله يطرح مب��ادرة جديدة للتس��وية أطلق عليها مش��روع كلينتون 
للس��الم، وقد كانت االنتفاضة الفلسطينية اجلديدة تسلح الرئيس ياسر عرفات 
بغزة بتأييد يفوق ذاك الذي كان يتمتع به في كامب ديفيد، حيث تضمنت النقاط 
اجلديدة لهذا املش��روع زيادة املساحة املنوي إعطائها للدولة الفلسطينية لتصل 
إلى 96% من مساحة الضفة الغربية، وأن النسبة الباقية على إسرائيل تعويضها 
للفلس��طينيني من مناطق إس��رائيلية، وإعطاء مجال جوي سيادي لهذه الدولة 
الت��ي م��ن املمكن أن تكون ذات تس��ليح محدود، إضافة إلى زيادة إطار الس��يطرة 
الفلس��طينية بالقدس)24(. ومن املوضوعية واملنطق القول إن الرئيس ياسر عرفات 
كان في ذروة قوته، كون ش��عبه في عنفوان انتفاضته الثانية يس��ير خلفه، حتى 
معارضوه من اإلس��الميني اصطفوا في طابور ش��عبهم في هذه االنتفاضة، التي 
كان الرئي��س عرفات يتغنى بها ليل نه��ار. أما على الطرف اآلخر، فقد كانت أدوات 
االنتفاض��ة اجلديدة غريب��ة عنهم، ولم يس��تطيعوا التعامل معه��ا كانتفاضة 
احلج��ارة، ما جعل اجليش اإلس��رائيلي يتدخ��ل بالطائرات احلربي��ة لقصف مواقع 
الس��لطة الفلسطينية التي سيتفاوض مع رئيسها مببادرة أميركية. ومن املؤكد 
أن��ه ال يخف��ى على أحد أن قضية الق��دس هي التي تمُنِجح، وهي التي تمُفش��ل أي 

مبادرة للسالم في الشرق األوسط.

عهد إدارة الرئيس جورج بوش االبن 2001-2009م
استلمت إدارة الرئيس اجلمهوري جورج بوش االبن مقاليد السلطة مع بداية عام 
2001م وس��ط جدال مبصداقية فوزه، لكن لم تكن القضية الفلس��طينية طرفاً 
ألي س��بب في ذلك، وش��كل فريقه الذي يضم العديد من الشخصيات اليمينية 
التي تؤيد إسرائيل بقوة، وعلى غرار الوزارة التي سبقته من الدميقراطيني، لم يكن 
ليتماشى مع االتفاقيات إلنهاء الصراع حتى بوجود قوته اخلارجية، أو مستشارته 
لشؤون األمن القومي التي سيعلو جنمها في هذه اإلدارة وهي كونداليزا رايس، وقد 
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يكون لذلك عدة أسباب أهمها:
-   أس��باب ش��خصية، وتتمث��ل ف��ي ع��دم حتمل فش��ل قضية صع��ب حلها، 

مستفيدين من جتارب أسالفهم.
-   زخم االنتفاضة الفلسطينية، التي لم يجرؤ أحد على انتقاد إسرائيل خاللها، 

بل توجيه اللوم للفلسطينيني، وتبني املوقف اإلسرائيلي.
-   حالة اإلحباط التي س��ادت في األوس��اط األميركية بعد فش��ل إدارة الرئيس 

كلينتون في كامب ديفيد، وحتميل الرئيس ياسر عرفات مسؤولية هذا الفشل.
ولهذه األس��باب وأخرى، ميكن االعتقاد ب��أن إدارة الرئيس بوش لم تقدم وال حتى 
أي نش��اط سياس��ي مميز جتاه القضية الفلس��طينية منذ توليها اإلدارة وحتى ما 
بعد أحداث 11 أيلول )س��بتمبر( 2001م، وميكن وصف هذه الفترة باالنتقاد الدائم 
للفلس��طينيني على أعم��ال االنتفاضة، لك��ن هذه األحداث س��اهمت في تبلور 
س��لوك أميركي نابع م��ن حتليل املؤسس��ة األمنية األميركية ب��أن بقاء القضية 
الفلس��طينية هكذا دون حل على األقل سيكون مبرراً لعداء الكثير جتاه الواليات 

املتحدة.
     لقد اعتقد الكثير من اإلدارة األميركية بأن تأييد تقرير الس��يناتور األميركي 
جورج ميتش��ل املتعلق باالنتفاضة وأس��بابها كان يكفي للتعامل السياسي مع 
القضية الفلس��طينية، وهذا يمُفهم من نظرة قطبي رأس السياس��ة األميركية 
جتاه الش��رق األوسط وهما: وزارة اخلارجية، ومستشارة الرئيس، حيث كان خطابها 
متقناً في س��طوره وكلماته، حي��ث إن تقرير اللجن��ة كان يعتمد منهج اخلطوة 
خطوة بالتبادل بني طرفي الصراع حتى الوصول إلى استئناف مفاوضات السالم)25(، 
ويبدو أنه س��اد االعتقاد بأنه من اخلطأ أن تقدم الواليات املتحدة على مرحلة جمع 
األطراف بش��كل مباش��ر، فأحداث االنتفاضة، وإحباط كامب ديفيد كان يترك أثراً 

بأنه لن ينجح شيء في هذه املرحلة.
    وككل اإلدارات الس��ابقة، ل��م يك��ن ه��ذا النه��ج كفيالً بتحقي��ق املصالح 
األميركية بالش��رق األوس��ط، بل إن ذلك السكوت وعدم طرح املبادرات كان كفيالً 
بترك الواليات املتحدة فريس��ة مغامرات سياس��ية أخرى، وأن ذلك ستترتب عليه 

تبعات عديدة أهمها:
-   استمرار العنف وتصعيد األجواء، ما سيصعب من إيجاد حلول مستقبلية.

-   خط��ر دخ��ول أط��راف أخرى مبب��ادرات أخرى وعلى رأس��ها مبادرة إس��رائيلية 
اس��تباقية وقائية ألي مبادرة عربية أو حتى أوروبي��ة، وهكذا تخرج األمور عن دائرة 

السيطرة األميركية.
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-   إن استمرار عدم التدخل مباشرة سيخلق حالة عدائية جتاه الواليات املتحدة 
في الشارع العربي اإلسالمي، وهذا سينتج عنه مس مباشر باملصالح األميركية.

    لهذه األسباب، طرح الرئيس بوش ما أشبه برواية سياسية، حتدثت في شيء 
منها عن دولة فلس��طينية، طاملا أن ذلك مش��روط بحق إس��رائيل في الوجود وال 
مس��اس بأمنها)26(، ولكن هل يعقل أنها جاءت في هذا الوقت من فراغ؟ وهل هذه 

الرؤية ميكن اعتبارها مبادرة أم مشروعاً؟
إن ط��رح ه��ذه الرؤي��ة كان يعبر ع��ن التعام��ل األميركي الفعلي م��ع املصالح 
األميركي��ة، ولم يك��ن له عالقة ال باالس��تجابة ملطلب فلس��طيني، أو عربي، وال 
حتى بضغط إس��رائيلي، فقد كان هناك انطباع ل��دى الرئيس وغالبية طاقمه أن 
اإلس��رائيليني ليسوا متحمسني حلل القضية الفلس��طينية في هذا الوقت، وأن 
هدف اإلدارة األميركية كما مت االتفاق عليه بني الرئيس، ووزير اخلارجية، ومستشارة 
األم��ن القومي، ينحص��ر في تهدئة املنطق��ة، وليس طرح مبادرات سياس��ية)27(، 
وهذا يعني أن الواليات املتحدة س��تعتمد على املبادرات أو املشاريع السابقة مثل: 
تقرير ميتش��ل، الذي يتعامل مع األمر من جانب عالج أمني، حيث اعتقدت اإلدارة 
األميركي��ة خطأً أن ترك الفراغ السياس��ي من املمكن أن يجنبه��ا الوقوع في أي 
فش��ل سياس��ي، لكن احلقيقة عل��ى األرض كانت توحي بعك��س ذلك، فتصاعد 
االنتفاضة الفلس��طينية خاصة العمليات االستش��هادية، وَِحّدة الصدامات بني 
الفلس��طينيني واإلسرائيليني، كانا كفيلني بأن ينفلت عقال التخبط اإلسرائيلي، 
والتصعيد العس��كري ضد الفلسطينيني، واس��تخدام أحدث األسلحة، كسالح 
الطي��ران والبحرية ض��د فعاليات االنتفاض��ة، الذي أدى في ذروته إلى ما س��مته 

إسرائيل عملية الدرع الواقي.
واتس��مت الرؤية األميركية جت��اه ارتف��اع ترمومتر الصدام بني الفلس��طينيني 
واإلس��رائيليني بالنظرة األمنية، حيث وجه الرئيس بوش نداًء إلس��رائيل يطالبها 
بسحب قواتها من مدن الضفة الغربية، ودعا الفلسطينيني إلى وقف اإلرهاب)28(، 
وبطبيع��ة اإلدارة األميركي��ة، فإن ذلك لن يرضي اللوبي الصهيوني في مجلس��ي 
الن��واب والش��يوخ، وال حتى اآليباك، فق��د كان التعاطف مع إس��رائيل في ذروته، 
خاصة ضد العمليات االستشهادية، وأن ذلك التصريح لن يساهم في وجود وفاق 
بني صانع��ي القرار األميركي، خاص��ة في البيت األبيض ال��ذي يضم في صفوفه 
نائب الرئيس، ومس��اعديه، الذين يتسمون بالتعاطف الكبير مع إسرائيل، إضافة 
إلى أن هذا التصريح س��يغضب الفلس��طينيني الذين يتمتع��ون بتعاطف عربي 
وإس��المي وأوروبي واس��ع جتاه حجم االضطهاد، وأعمال القمع اإلس��رائيلية جتاه 
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املدنيني الفلسطينيني.

خارطة الطريق
أهم ما ميز الس��لوك األميركي في األجواء األولى لتولي إدارة الرئيس بوش االبن 
جتاه القضية الفلس��طينية كان االعتم��اد على املبادرات، أو املش��اريع، أو النقاط 
الت��ي ال تأخذ املوضوع من جانب احلل األمني، وأن األم��ر يتعلق بإيقاف االنتفاضة، 
وقيام إسرائيل بخطوات بناء ثقة في مواضيع تتعلق باالستيطان، والتخفيف من 
هموم الفلس��طينيني في معاناتهم اليومية، وحتس��ني ظروف معيشتهم، لكن 
ه��ذا لم يك��ن يرضي الفلس��طينيني، وال أعتقد أنه كان هناك فلس��طيني واحد 
يقب��ل مثل هذا التفكير األميركي، وميكن فهم ذلك بوضوح من خالل ما رس��مته 
اإلدارة األميركية مبا تمُس��مى خارطة الطري��ق)29(، التي ميكن وضع مالحظات عليها 

أهمها:
-   أنها لم تطرح في 2003/04/30م إال من بوابة دولية جزئية )من الواليات املتحدة 
األميركية، وروسيا، واالحتاد األوروبي، واألمم املتحدة(، وهذا تغير في النهج األميركي 
ع��ن إدارة الرئيس كلينتون، وفيها عودة ألفكار احلزب اجلمهوري، وهذه النظرة التي 
كان وزير اخلارجية األميركي اجلمهوري جيمس بيكر يتبناها، أي ال هي مؤمتر وتدخل 
دولي واسع، وال هي إغالق الباب أمام أي تدخل دولي، وهذا ما حصل في مؤمتر مدريد 

للسالم بالشرق األوسط عام 1991م.
-   أنه��ا أخذت أش��ياء كثيرة من اجلداالت واملش��اريع للش��خصيات األمنية مثل: 
تقرير ميتش��ل، ونق��اط تينيت وأنتوزني، وهذا يعني أن على الفلس��طينيني وقف 
االنتفاض��ة، والت��ي ال أعتقد أن هناك مس��ؤوالً أو زعيماً فلس��طينّياً ميلك القدرة 

عليه في ذلك احلني حتى لو كان الرئيس ياسر عرفات نفسه.
-   كانت أول خطة أو مبادرة تصرح أن الهدف هو الوصول إلى دولتني تتعايشان معاً، 
وهذا لم يكن في مبادرة س��الم أخرى، وهذا ما أعتقد أنه لن يغضب اإلس��رائيليني 
ف��ي الكواليس؛ كون س��لوكهم قد حطم مقومات هذه الدول��ة بفعل اإلجراءات 

واألعمال العدوانية جتاه الفلسطينيني.
-   أن يقس��م األم��ر إل��ى مراحل انتقالي��ة، وال حديث ع��ن القضاي��ا النهائية إال 
ف��ي املرحلة الثالثة؛ فهذا يعن��ي العودة إلى ما قبل كامب ديفي��د، وهذا باعتقاد 
الفلسطينيني العودة للوراء إلى ما مت إجنازه، وأن الفترة االنتقالية للمرحلتني األولى 
والثاني��ة من املمكن أن تقضي على أي بارقة أمل في إيجاد خير لدولة فلس��طني 

خاصة أمام تغول االستيطان.
    لقد جنحت اإلدارة األميركية مبلء الفراغ السياس��ي بالش��رق األوس��ط، خاصة 
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ف��ي معادلتها الداخلية، وأمام العاملني العربي واألوروبي، وقد تعاملت مع األمر من 
خالل جوالت املسؤولني األميركيني، وإحداث جناحات ميكن من خاللها اختراق جمود 
القضية الفلسطينية دون املساس بإسرائيل، وكذلك تسكني الفلسطينيني في 
مكاس��ب مرحلية، وكانوا يعرفون أن هذا األمر ميكن اس��تغالله لسنتني قادمتني 
حتى وصول موعد االنتخابات الرئاسية والنيابية األميركية، وميكن القول حينها إن:
-   احلزب الدميقراطي ترك فشالً كبيراً في توفير األمن إلسرائيل أثناء قمة كامب ديفيد.
-   احلزب اجلمهوري جنح في خارطة الطريق التي ال تصل إلى قضايا القدس وعودة 

الالجئني، وفي هذا إرضاء إلسرائيل وأنصارها في الواليات املتحدة األميركية.
لم تكن ظروف الفلس��طينيني تس��مح برفض املب��ادرة، واالعتق��اد أنهم دائماً 
يتعاملون مع املبادرات باملوافقة، لكن بنس��ب مختلفة؛ إلدراك الفلسطينيني بأن 
إس��رائيل ال تريد الس��الم إال من خالل وجهة نظرها، وليس من وجهة نظر العالم، 
حتى لو كانت الواليات املتحدة األميركية، لكن إس��رائيل لم تكن لتوافق على ما 
ورد في أي مبادرة سياس��ية، فهي تريد مبادرات ذات طابع معاجلات أمنية ال يتعدى 

التزامها فيها إجراءات بناء ثقة، وهكذا صاغت خطابها جتاه خارطة الطريق.

مبادرة أنابوليس:
دخل عام 2005م وش��هدت املنطقة الكثير من تغيير الالعبني املعنيني بالش��رق 
األوسط، وبالتحديد القضية الفلسطينية، وأهمها فوز الرئيس بوش االبن بوالية 
ثاني��ة، وتغيير في إدارته، ورمبا تكون القضية الفلس��طينية ه��ذه املرة لها عالقة 
بذلك، فطاملا لم يكن هناك رضا كامل عن وزارة اخلارجية ومن يرأسها »كولن باول«، 
حيث تقاطع ذلك مع انسجام شبه كامل في اخلطاب جتاه القضية الفلسطينية 
بني الرئيس ومستش��ارة األمن القوم��ي »كونداليزا رايس« ومدى قربها من قيادات 
احل��زب في الكونغرس، ما س��مح لها أن تك��ون وزيرة اخلارجي��ة األميركية باإلدارة 
اجلديدة. أما إسرائيلياً، فقد تغيرت احلكومة لتجد رئيس وزرائها إيهود أوملرت ووزيرة 
خارجيته اليمينية تس��يبي ليفني، وتضم حزب العمل بوزارة الدفاع التي ترأسها 
إيهود باراك، الذين حملوا توجهات سياس��ية وأمني��ة اعتبرها الكثيرون أقل حدة 
من تلك التي كانت فترة نتنياهو أو شارون، وفلسطينياً -وهو ما مت اعتباره األهم- 
هو وفاة الرئيس ياسر عرفات، وتقليد محمود عباس رئيساً للسلطة عبر انتخابات 
تشريعية ورئاسية أسفرت أيضاً عن فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية، 

التي قامت بتشكيل احلكومة الفلسطينية.
لق��د تعاملت إدارة الرئيس بوش وقبل وفاة الرئيس ياس��ر عرفات بأن هذا األخير 
عقبة في وجه السالم، ولطاملا كانوا يتعاملون مع تصريحاته جتاه عملية السالم 
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بش��يء، وممارس��اته الوطنية في قيادة االنتفاضة بش��يء آخر، وكانت النظرة في 
نفوس املسؤولني األميركيني جتاهه أنه قائد للشعب الفلسطيني ال ميكن إحداث 
أي اختراق لعملية الس��الم دون موافقته، وبالتال��ي أكثر من مرة دعا الرئيس بوش 
بنفسه الشعب الفلسطيني النتخاب قيادة جديدة)30(، وأن قدوم الرئيس أبو مازن 
ومس��اعده محمد دحالن خلق أمالً لدى اإلدارة األميركية إلحداث تغيير في عملية 

السالم بالشرق األوسط.
ول��م تكن مب��ادرة الرئيس بوش التي س��محت مبش��روع الس��الم الكبير تعنى 
بالقضية الفلسطينية فقط، إمنا كانت خطاباً عاماً مللء فراغ وسيطرة سياسية 
على حالة إقليم واس��ع مليء بالتناقضات، بل إن رفض الطرف اإلسرائيلي سابقاً 
لنقاط خارطة الطريق ونسفها بالتعديالت والشروط ألزم الرئيس بوش االبن بوعد 
احلكومة اإلسرائيلية بربط ما تتخذه من خطوات أحادية اجلانب مع خارطة الطريق 
ودعمها لها، وتصريحه لإلعالم بأنه ليس من الواقعي إلسرائيل أن تعود إلى حدود 
الرابع من حزيران عام 1967)31(، ومن هذه الرؤية انطلقت كونداليزا رايس في حتديد 
خطاب السياس��ة األميركية جتاه القضية الفلس��طينية، التي رأت أهمية مؤمتر 

دولي يحقق مجموعة من اآلفاق، وهذا ما كان في مؤمتر أنابوليس.
      لق��د عرض��ت رؤية الرئيس بوش في مؤمتر أنابوليس، حيث ألقاها في خطابه 
أمام ش��خصيات كان عدد كبير بينها -بالذات الفلسطينيون واإلسرائيليون- قد 
تغي��روا عما كان الوضع عليه في كامب ديفيد، أو في خارطة الطريق، حيث قامت 
على أساس وضع األسس لدولة فلسطينية دميقراطية، وانطالق مفاوضات ثنائية 
للتوصل إلى اتفاقية س��الم حلل كل ش��يء مبا فيها القضاي��ا اجلوهرية، وأن إدارته 

ستزيد من متابعتها ملدى التزام األطراف بخارطة الطريق)32(.
     ويالحظ هنا أن املشروع أو النقاط تبحث في قضايا الوضع النهائي، وفي ذلك 
تكرار لتجربة خارطة الطريق، واس��تمرار لرؤية إدارة احلزب اجلمهوري، واملتباينة مع 
نظرة احلزب الدميقراطي، وعدم تكرار ما حصل في كامب ديفيد، والعودة إلى بحث 
القضاي��ا املرّحلة، بل والنظر إلى بداية املوضوع من جانب املعاجلات األمنية، ولكن 
ماذا لو ظهرت معيقات السياسة األمنية اإلسرائيلية جتاه الشعب الفلسطيني 
من قتل، واعتقال، وهدم بيوت، واستيطان؟ أليست متوقعة ردة فعل فلسطينية 
مقاوم��ة لذل��ك؟ من املؤكد عندها أن الطرف اإلس��رائيلي س��يتذرّع بأن املعاجلات 
األمنية ال تس��ير في الطريق الصحيح، وبالتالي س��تقف املفاوضات السياسية، 

وهذا ما كان يحصل في املرات السابقة.
صحي��ح أن مؤمت��ر أنابوليس أعطى انطباع��اً إعالمياً وبروتوكولي��اً كانت جميع 
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األط��راف بحاجة إليه، وتالقت في��ه املصالح، واجلميع يع��رف أن املؤمتر من املمكن 
أال يكون قد أتى بجديد، وأنه ال ميكن وصفه بأكثر من أنه اس��تمرار وإحياء خلارطة 
الطريق التي اعتمدت في األس��اس على املبادرات األمنية التي كان هدفها بوضوح 
وق��ف االنتفاضة. وميكن إيجاز مصالح األطراف اخملتلفة التي حققها أنابوليس مبا 

يلي:
-   أميركي��اً: وج��د الرئيس بوش نفس��ه أمام مؤمت��ر دولي يقوده جت��اه قضية من 
أعقد وأصعب القضايا، فيها تسكني لإلس��رائيليني وحلفائهم داخل الكونغرس 
األميرك��ي، وفيه إعادة للس��يطرة األميركي��ة على احلالة السياس��ية باملنطقة، 

وحتييد ألي طروحات روسية أو أوروبية ستكون مرفوضة إسرائيلياً سلفاً.
-   إسرائيلياً: كانت حكومة الوحدة الوطنية اجلديدة برئاسة إيهود أوملرت بحاجة 
إل��ى مثل هذا اإلجناز السياس��ي اإلعالمي، الذي أعاد للوراء سياس��ة املرحلة التي 
يتجنبه��ا اإلس��رائيليون، ويكرهون احلديث ف��ي مواضيع مزعجة بالنس��بة لهم 

كالقدس، وحق العودة.
-   فلس��طينياً: كرّس الرئيس أبو مازن نفس��ه زعيماً وممثالً للفلس��طينيني أمام 
العال��م، وداعماً ل��ه أمام خصومه م��ن حركة حماس التي قام��ت بانقالب فصل 
الضفة الغربية عن غزة، إضافة إلى أن مؤمتر أنابوليس قد فتح األفق للحديث في 
التحقيق عن معاناة الفلسطينيني، إضافة إلى عدم إغالق الباب أمام احلديث بكل 

شيء دون استثناء، كما ورد في خطاب الرئيس بوش.

إدارة الرئيس باراك أوباما 2009-2017م
ورث احل��زب الدميقراطي في فترة الرئيس أوباما إدارة أمنية مللفات عديدة كان من 
أهمها ملف الش��رق األوسط، وش��كّل الفريق الذي يمُعنى بشؤون الشرق األوسط 
من شخصيات كانت حتمل نفس أفكار الرئيس أوباما، وجاءت كأنها إدارة متناسقة 
األف��كار في مختلف القضاي��ا، وهناك من كان ال يزال يحم��ل األفكار التي انتهى 
إليها فريق آخر من إدارة احلزب الدميقراطي في عهد الرئيس بيل كلينتون، وبوصف 
بس��يط، يتضح أن نائب الرئيس، ووزيرة اخلارجية، ومستشار الرئيس لشؤون األمن 
القومي، ومدير الس��ي آي إيه؛ هم أعلى فريق يقرر في سياس��ة الواليات املتحدة 
األميركية، وميكن القول إن جميعهم يحملون فكراً مؤيداً إلس��رائيل بقوة، وليس 
بينه��م من يعرف  س��لوك الرئيس كلينت��ون وإدارته في حتمس��هم حلل القضية 
الفلس��طينية، وأيضاً كانوا متابعني ألداء إدارة اجلمهوريني برئاس��ة الرئيس بوش 
االبن، التي متيزت بطرح حل الدولتني الذي كانت تؤيده احلكومة اإلسرائيلية، ولكن 

بوصف مختلف متاماً.
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م��ن هذه النظرة حمل��ت هذه اإلدارة فكرة أفقها يصل إل��ى تأييد حل الدولتني، 
والدفاع عن أمن إسرائيل، ودعمها مالياً، لكن هل الوسائل كانت كفيلة باالنطالق 
بهذا احلل؟ وهل تبدل األمر في إس��رائيل ولدى الفلسطينيني؟ أي أن قواعد اللعبة 
بقيت كما هي في عهد س��لطة الرئيس بوش أم تغيرت بفعل أس��باب س��يكون 

منها التغيير الذي حصل في إسرائيل؟
كانت إس��رائيل للتو قد خرجت من ح��رب على غزة خاضها حزبا كادميا والعمل، 
وبفع��ل حتقيقات وانتقادات لم تأخذ طويالً، اس��تطاع بنيام��ني نتنياهو -الذي لم 
يحص��ل حزبه على غالبية مقاعد البرملان- تش��كيل حكومة في إس��رائيل، وهو 
وحكومت��ه يحمالن برنامجاً متطرف��اً، وحكومته هذه لم تؤم��ن بفكرة الدولتني 
بنفس املواصفات التي رأتها احلكومة التي س��بقتها، التي كانت على انس��جام، 

ولو قليالً، مع الرئاسة الفلسطينية.
لقد كانت همة الرئيس أوباما عالية في اجتماعه بالش��رق األوس��ط، حيث إنه 
ومن��ذ الي��وم األول بالبي��ت األبيض أبلغ بعض قادة دول الش��رق األوس��ط التزامه 
باملشاركة الفاعلة في عملية السالم، وبعد فترة حتدث عن اعتقاده أنه من املمكن 
رؤي��ة دولة فلس��طينية متواصل��ة )جغرافي��اً()33(، وبعد بضعة أش��هر، كان نائبه 
جوزيف بايدن يدين قرار إس��رائيل بناء وحدات اس��تيطانية شمال القدس، ويشدد 
على حل الدولتني)34(، ولم تكن بقية تصريحات فريق اإلدارة بعيدة عن هذه النظرة، 
فقد عبر رئيس جلنة الش��ؤون اخلارجية في مجلس الش��يوخ جون كيري عن تأثير 
االستيطان السلبي على جهود الواليات املتحدة األميركية لتحقيق السالم، ولم 
تعترض وزيرة اخلارجية هيالري كلينتون على ذلك، بل أيدته بشكل واضح)35(، وهذا 
تعبير واضح عن موقف شبه جماعي ومنسق إلدارة كاملة، وحتى مرور عام تقريباً 
على هذه اإلدارة، لم تكن إس��رائيل تس��تطيع اختراق هذا املوقف من أي من هؤالء 

املسؤولني في فريق الرئيس أوباما.
بع��د مضي أكثر من عام��ني على إدارة الرئيس أوباما، ل��م تكن الواليات املتحدة 
تطرح أي مبادرة، أو مشروع، أو نقاط سياسية جتاه الشرق األوسط، وذلك على خالف 
اإلدارات الس��ابقة، إمنا كان األمر يتعلق مبمارس��ة أفكار معينة بجهود سياس��ية 
وأمنية من قبل الفريق، ويتم التعبير عنها بش��كل متطابق. وميكن القول إن هذه 
سياس��ة جديدة، ومن إيجابياتها بالنس��بة لإلدارة اجلديدة أنها تس��مح بالتقدم 
والتراج��ع في املواقف السياس��ية؛ كون األمر غير مرتبط مبش��روع أو مبادرة تلتزم 

بنصوصها أو بنودها.
لق��د دعا الرئيس أوباما وللمرة األولى إلى الع��ودة إلى حدود عام 1967م، وإقامة 
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الدولة الفلس��طينية على هذه احل��دود مع تبادل لألراضي في إس��رائيل، وعندما 
تع��رّض لضغوطات اآليباك، لم يجد حرجاً ف��ي أن يغير من خطابه، معلالً التغيير 
بأن هذا هو اإلطار العام لسياسة الواليات املتحدة منذ فريق الرئيس بيل كلينتون، 
والرئي��س بوش االبن، وأن األطراف بإمكانهم مراعاة التغيرات التي طرأت على هذه 
احل��دود ومنها الدميوغرافية)36(، وهذا تعبير واضح عن سياس��ة عدم ثبات اخلطاب 

السياسي، وبعيد عن تقيده بنصوص، ومبادرات، ومشاريع تخرج من اإلدارة.
لقد رأى الفلسطينيون أن املواقف السياسية هذه وإن كانت حتمل تقدماً واضحاً 
عن مواقف اإلدارة الس��ابقة التي كانت تنظر إلى األمر مبعاجلات أمنية؛ رأوا أن األمم 
املتح��دة واملنظم��ات الدولية ميكن أن متثل أداة ضغط، س��واء على اإلس��رائيليني 
أو حتى على الوس��يط األميرك��ي، وأن التحركات التي كان��ت تهدف إلى احلصول 
على عضويات مختلفة في منظمات ومؤسس��ات دولية قد أزعجت فعالً الواليات 
املتحدة وإس��رائيل، وهذا ما وجد تعبيراً له من خالل تصريحات وزير اخلارجية، جون 
كيري، املعارض ألي نشاط فلسطيني أحادي اجلانب في هذا املضمار، وأيدها الرئيس 
أوبام��ا بذلك عندما هدد الرئيس محمود عباس بقطع املس��اعدات األميركية عن 
السلطة الفلس��طينية إذا اس��تمرت بهذا النشاط السياس��ي الدولي)37(، لكن 
الفلسطينيني كان لهم ما يبرر ذلك بأنه ال يوجد على الساحة أي مبادرة أميركية 

للسالم، واألمر ال يتعدى مجرد مواقف.
صحيح أن فترة رئاس��ة الرئيس أوباما شهدت ثالثة مستشارين لألمن القومي، 
وثالثة مدراء لوكالة االس��تخبارات األميركية، ووزي��ري خارجية، وليس من املنطق 
أو االعتقاد بتطابق مواقفهم جميعاً جتاه القضية الفلس��طينية حتى وإن كانوا 
ملتزمني بسياسة اإلدارة بشكل عام، خاصة خطاب الرئيس في هذا الشأن، وهذا 
ما جنده جلياً بالتغيير الطفيف في النش��اط الدبلوماس��ي لوزير اخلارجية اجلديد 

جون كيري عن سلفه هيالري كلينتون.

مبادرة وزير اخلارجية جون كيري
أث��ار تعيني جون كيري وزيراً للخارجية في الفترة الرئاس��ية الثانية لباراك أوباما 
امتعاضاً في إس��رائيل، وذلك ملواقفه جتاه بناء املس��توطنات، حي��ث تقدم مببادرة 
تتضمن اعتراف الفلسطينيني بدولة إس��رائيل كدولة يهودية مقابل إقامة دولة 
فلسطينية وعاصمتها جزء من القدس الشرقية، وحل مشكلة الالجئني حسب 
رؤية اإلدارة الس��ابقة في عهد الرئيس بيل كلينتون، وتوقف كامل لالستيطان)38(. 
وم��ن املالحظ أن دوافع هذه املبادرة كان مللء الفراغ السياس��ي في املنطقة، وكان 

حتسباً من طرح األوروبيني ألي مبادرة جديدة، خاصة من الفرنسيني.
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وال ميك��ن احلديث عن مبادرة جون كيري دون التطرق إلى ردة الفعل اإلس��رائيلية 
الرافضة لها متاماً، وإن كان بعض املسؤولني اإلسرائيليني قد عبروا عن ذلك بلهجة 
سياس��ية، إال أن املب��ادرة كانت تتكلم عن القضايا النهائي��ة، وهذا هو اجلديد في 
كل املبادرات األميركية الس��ابقة، التي كانت تتحدث عن املرحلية، أو في أحس��ن 

األحوال عن إجراءات إليصال الطرفني ملفاوضات مباشرة.
لقد أدرك السياسيون األميركيون أن االستيطان من أهم العقبات التي تعترض 
جهود الس��الم، أو حتى الوصول إلى مفاوضات مباش��رة، وأن إسرائيل تتعامل مع 
التس��ريع في وتيرة االستيطان بأنها تتس��ابق مع الزمن، وبدت القناعة لديهم أن 
إس��رائيل تقصد عمداً التخطيط إلفش��ال اجلهود األميركي��ة، حيث بدت معالم 
ه��ذا الصدام، فكلما كان��ت اإلدارة األميركية تس��ير وفق مبادرة وزي��ر خارجيتها 
ج��ون كيري، كان املس��ؤولون األميركيون يعبرون عن رفضهم لالس��تيطان، وذلك 
بخطاب موحد، وبنس��ب مختلفة، لكن بإطار واحد، وهذا ما كان يثير املس��ؤولني 
اإلس��رائيليني، إذ وصل األمر إلى مهاجمة وزير الدفاع اإلس��رائيلي موش��ي يعلون 
لوزير اخلارجية األميركي، ووصف مبادرة األخير بأنها: »ال تس��اوي الورق الذي كتبت 
علي��ه«)39(، وال ميكن أن يكون ذلك وليد اللحظة، فحدة هذه التصريحات تكش��ف 
عن مدى اتس��اع الفجوة بني اإلدارة األميركية وإسرائيل، وال نبالغ إذ نقول إنها لم 

تكن يوماً بهذا احلجم.
ولم تس��تطع إدارة الرئيس أوباما طرح مبادرة جديدة للس��الم بالشرق األوسط، 
ورمب��ا كان تركيزه��ا على قضايا الوض��ع النهائي هو ما أثار اإلس��رائيليني، وخاصة 
اإلج��راءات املس��بقة التي كانت تلزم إس��رائيل بوقف االس��تيطان، وهذا ما أوجد 
نشاطاً إس��رائيلياً إلفشال املبادرة، وال نبالغ إن ذكرنا إفشالها للمساعي واجلهود، 
وليس فقط للمبادرة، وهذا ما أوجد إحباطاً لإلدارة األميركية؛ كونها لن تستطيع 
طرح أي مبادرة، وال حتى بذل جهود إضافية، وكأن إس��رائيل، وفي سابقة تاريخية، 
ال تريد تدخالً أميركياً في عملية الس��الم بالش��رق األوس��ط في ظل إدارة الرئيس 

أوباما.
ول��م يكن الفلس��طينيون بعيدين عن هذا اخلالف الذي م��ن املؤكد أنهم عملوا 
على تغذيته، واس��تغالله في عدة مجاالت، وعلى رأس��ها استغالل ذلك للوصول 
إل��ى عضوية املنظمات الدولية، الذي تطور هذه املرة ليصل إلى أكثر املؤسس��ات 
الدولي��ة صالحية، وه��و مجلس األمن؛ ليصلوا إلى ق��رار مجلس األمن الذي حمل 
الرق��م )2334(، وال��ذي أدان االس��تيطان، واجلديد هو محاس��بة ومعاقبة الواليات 
املتح��دة إلس��رائيل، وفي موقف ن��ادر أن يحصل وهو مترير الق��رار، وعدم االعتراض 
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علي��ه)40(، وهذا يعني أن اإلدارة األميركي��ة وصلت لتعديل القناعة التي كانت لدى 
اإلدارة الس��ابقة، والتي كان رموزها يعتقدون جازمني أن الرئيس ياس��ر عرفات هو 
الس��بب الرئيسي في عرقلة عملية الس��الم، وحتى الرئيس أبو مازن، فلم تصفه 
اإلدارة الس��ابقة باملري��ح، لكن هذه املرة كان��ت اإلدارة األميركية عل��ى قناعة بأن 
إس��رائيل هي من تعيق عملية الس��الم، وهذا يعود بنا إل��ى وزير اخلارجية جيمس 
بيكر عندما عرض رقم تلفونه بالبيت األبيض عندما تغير إسرائيل موقفها، لكن 

إدارة الرئيس أوباما جعلت من قاعة مجلس األمن مكاناً لعقاب إسرائيل.

خامتة
يتضح من دراسة سلوك اإلدارات األميركية املتعاقبة في الشرق األوسط، وبالذات 
في أطروحاتها جتاه عملية الس��الم، بأنها تختلف بعضها عن بعض في كثير من 
التوجهات وتتفق مع بعضها، فاحلفاظ على أمن إس��رائيل والتفوق اإلستراتيجي 
كانا من الثوابت لدى جميع هذه اإلدارات، وكذلك مدى التعامل مع الفلسطينيني 
كان ذا مؤشر مبنحى متقطع يحدده العديد من العوامل واحملددات، وعلى رأسها إن 
كان احلزب اجلمهوري أم الدميقراطي الذي يحكم في الواليات املتحدة وعالقة اإلدارة 
مع مجموعات الضغط املساندة إلسرائيل مبجلسي النواب والشيوخ، وكذلك مع 
مجموعة اآليباك، إضافة إلى طبيعة أو تش��كيلة احلكومة في إس��رائيل، إضافة  
إلى الفترة حتى استش��هاد الرئيس ياس��ر عرفات والتغيير احلاصل بوجود الرئيس 

محمود عباس.
لق��د تعامل��ت إدارة الرئي��س رونال��د ريغان اجلمهوري بش��يٍء م��ن تبني املوقف 
اإلس��رائيلي، ورغ��م ذلك، لم يكن هن��اك وفاق كامل ب��ني هذه اإلدارة وإس��رائيل، 
وكذل��ك كان��ت إدارة الرئي��س كلينت��ون من أكث��ر اإلدارات حماس��ة لطرح حلول 
مرحلية وإستراتيجية حول القضايا النهائية، فيما ركزت إدارة الرئيس جورج بوش 
االبن على األطروحات املرحلية ولم تصل ملناقشة قضايا الوضع النهائي، وبقدر ما 
كانت حكومة احلزب الدميقراطي ممثلة بإدارة الرئيس باراك أوباما متحمس��ة منذ 
اليوم األول الس��تالمها احلكم، إال أنها مثلت أكثر اإلدارات اصطداماً مع إس��رائيل 
فيما يخص أطروحات عملية الس��الم، ولم تطرح س��وى مش��روع وزير خارجيتها 
ج��ون كيري الذي جوب��ه مبعارضة إس��رائيلية، وهذا ال يعني أنها ح��ادت عن دعم 
الواليات املتحدة األميركية إلسرائيل، بل تعتبر أكثر إدارة رصدت معونات لها على 
مدار العشرة أعوام التالية حلكمها، لكن هذه املناكفة الدبلوماسية انتهت بجلد 
إدارة أوباما إلس��رائيل بالسماح بتمرير قرار مجلس األمن الدولي رقم )2334( الذي 

يدين إسرائيل في بنائها للمستوطنات.
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تطور املواقف والرؤى الروسية والصينية والرتكية

تجاه الحل السلمي للقضية الفلسطينية

عبد الناصر محمد سرور*

مقدمة
في هذه الدراس��ة، س��يتم تن��اول التأصي��ل التاريخ��ي لتطور املواق��ف والرؤى 
الروسية والصينية والتركية جتاه التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، مع 
حتليل وتفسير حالة التغير في مواقف الدول الثالث، وكذلك تسليط الضوء على 
أث��ر احملددات الداخلية واخلارجية. فاملواقف ال تس��تند على إس��تراتيجية ثابتة في 
املنطقة، بل تعتمد في حتديد مس��اراتها على املتغيرات التي تطرأ في الساحتني 
اإلقليمي��ة والدولية من حني آلخر، كطريق للحفاظ على اس��تمرارية وجودها في 
املنطق��ة وحتقيق مصاحلها الوطنية، بغض النظر ع��ن املصالح املتعلقة بطرفي 
الصراع. وحتاول هذه الدول لعب دور مستقل عن املواقف والرؤى األميركية، انطالقاً 

من اعتبار ذاتها بأنها العبة أساسية في السياسة اإلقليمية الدولية.
وتنطلق الدراس��ة لإلجابة عن التساؤل الرئيس��ي: كيف تطورت مواقف الدول 
الثالث )روس��يا، والصني، وتركيا( جتاه احلل الس��لمي للقضية الفلسطينية؟ وما 

تأثير املتغيرات الداخلية واخلارجية في ذلك؟
وتس��تند الدراس��ة في التحليل واالستش��راف على ثالثة مناه��ج هي: املنهج 

التاريخي التفسيري، ومقاربة املصلحة الوطنية، واملنهج االستشرافي.
وسوف تتناول الدراسة كل ما تقدم في ثالثة مباحث:

املبحث األول: تطور املواقف والرؤى الروسية
ارتك��ز موق��ف االحت��اد الس��وفييتي، وروس��يا االحتادي��ة حالّي��اً، عل��ى القضية 
الفلس��طينية، كمدخ��ل ضروري نحو املنطق��ة العربية، فاملواقف الس��وفييتية 

* أستاذ العلوم السياسية والعالقات الدولية في جامعة األقصى، غزة- فلسطني
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املتعاقبة تبلورت في سياق منظور احلرب الباردة، بيد أن رؤية روسيا االحتادية جاءت 
محصلة جملموعة من املتغيرات اإلقليمية والدولية، وعليه، فقد تطورت في سياق 

املصلحة القومية الروسية.
وللوق��وف على املواقف الروس��ية، ارتأت الدراس��ة اس��تعراضها ف��ي ضوء أربع 

مراحل، هي:

املرحلة األولى: اتبعت السياس��ة الس��وفييتية خالل الثالثينيات واألربعينيات 
م��ن القرن العش��رين، منهج��اً براغماتّياً، متثل في املس��اهمة في إنش��اء الكيان 
اإلس��رائيلي ودعمه، إذ أدى الدعمان الدبلوماس��ي والعس��كري الل��ذان قدمهما 
حينئٍذ الزعيم السوفييتي جوزيف ستالني، إلى حتقيق احللم الصهيوني في إقامة 
دولة يهودية في فلسطني. بيد أن النهج السوفييتي منذ منتصف اخلمسينيات، 
فت��رة نيكيتا خروتش��وف، عكس حال��ة التناقض والتغيي��ر التدريجي في املوقف 
الس��وفييتي، حيث تبلور باجتاه معاداة إس��رائيل وتقدمي الدعم للعرب، محاوالً في 
الوق��ت ذاته جذب املنطقة العربية لتوجهاته األيديولوجية1. ومن الواضح أن هذه 
املرحلة ش��هدت فيها العالقات األميركية- السوفييتية حالة شديدة من التوتر، 

إلى احلد الذي وصلت فيه إلى معادلة صفرية.

املرحل��ة الثاني��ة: اتس��مت ه��ذه املرحل��ة بالتراج��ع الواض��ح ف��ي العالقات 
السوفييتية- اإلسرائيلية من ناحية، وباكتساب املوقف السوفييتي إزاء القضية 

الفلسطينية.
وميكن تفسير ذلك، نتيجة التغير الشامل في السياسة السوفييتية إزاء منطقة 
الشرق األوسط بعد وفاة ستالني عام 1953م، حيث بدأ الزعيم السوفييتي اجلديد 
نيكيتا خروتشوف بتوثيق عالقات بالده مع األنظمة الوطنية في املنطقة العربية 
وحركات التحرر2. ففي س��ياق هذا التحول اجلديد، اعتبر خروتش��وف الصهيونية 
حركة اس��تعمارية بطبيعتها وهويتها، عدوانية توسعية بأهدافها، عنصرية في 
حتركاتها، وفاشية في أساليبها ووسائلها. إن هذا التوصيف للموقف السوفييتي 
ج��اء نتاج��اً للحالة الس��ائدة في ظ��ل الصراع احملت��دم بني العمالق��ني األميركي 
والس��وفييتي، وأجواء احلرب الباردة، ال س��يما وقد أصبح القادة الس��وفييت على 
قناعة تامة بعدم قدرتهم على احتواء إس��رائيل، هذا من جانب، ووضوح دورها في 

خدمة أجندات اإلستراتيجية األميركية في الشرق األوسط من جانب آخر.
وفي تطور آخر للس��لوك الس��وفييتي جتاه إس��رائيل، وقف االحتاد الس��وفييتي 
ضد مش��روع القرار الذي يدعو إلى املفاوضات املباشرة بني العرب وإسرائيل، وذلك 
في اجتماع اللجنة السياس��ية للجمعية العامة ع��ام 1963م3. وقد تبنى االحتاد 
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الس��وفييتي تنفيذ قرار مجلس األمن الصادر في تش��رين الثاني )نوفمبر( من عام 
1967م، بصدد تس��وية أزمة الشرق األوس��ط، مع وقوفه ضد السياسة العدوانية 
إلس��رائيل. وهنا ميكن القول إنه اتخذ مس��اراً أيديولوجّياً معادياً للصهيونية، في 
الوقت نفس��ه، اتخذ مس��اراً سياس��ّياً يدعم إقرار حقوق الشعب الفلسطيني. 
ففي ع��ام 1970م، حصل االنفتاح على منظمة التحرير الفلس��طينية من خالل 
االعتراف الدبلوماس��ي وفتح سفارة لها في موس��كو، واعتبارها املمثل الشرعي 
الوحيد للش��عب الفلس��طيني، مب��ا يكفل لها الدع��م وعدم االستس��الم أمام 

إسرائيل.
خالل مرحلة الس��بعينيات، دعم االحتاد الس��وفييتي بقوة قرار اجلمعية العامة 
رقم )3236( الصادر في 22 تش��رين الثاني )نوفمبر( 1974م، كما دعم حق الشعب 
الفلس��طيني في تقرير مصيره دون تدخل خارجي، واحلق في االستقالل والسيادة 
الوطنية، وتأكيد حق الش��عب الفلس��طيني غير القابل للتصرف في العودة إلى 
ديارهم، وأن الشعب الفلسطيني طرف رئيسي في إقامة سالم عادل وشامل في 

الشرق األوسط4.

املرحل��ة الثالثة: منذ منتصف الثمانينيات، لم تعد الطموحات اخلارجية حتتل 
املرتبة األولى في س��لم األولويات الس��وفييتية، لتحل محلها األولويات الداخلية 
)إع��ادة البناء واإلصالح(. مبعن��ى آخر، لم يعد االحتاد الس��وفييتي معنّياً بالقضايا 
الدولي��ة، وكذل��ك غير معني بتوتير عالقاته مع إس��رائيل. فالدولة الس��وفييتية 
أصبحت مهتمة بش��كٍل كبير باحلصول على التكنولوجيا الغربية واملس��اعدات 
والتعاون في هذا الش��أن. وفي املقابل، تبلورت الرؤية لدى صانع القرار السوفييتي 

بأن العرب ال يعتبرون بديالً عن الغرب.
وبس��بب سياس��ة االنفتاح الت��ي بدأها الرئي��س ميخائيل غورباتش��وف، بدأت 
الهج��رة اليهودية إلى إس��رائيل، ووصلت م��ا يقارب مليون مهاج��ر، ومعظمهم 

استعادوا اجلنسية الروسية بعد أن أمُسقطت عنهم5.
اس��تمر النهج الس��وفييتي في تطوير العالقات الس��وفييتية- اإلس��رائيلية، 
والس��وفييتية- الغربية حتى وصول الرئيس بوريس يلتس��ني. وميكن تفسير ذلك 

في إطار البيئتني )الدولية واإلقليمية(:

دولّياً: انته��اء احلرب الباردة وتفكك االحتاد الس��وفييتي وانهياره كقوة عظمى، 
وحدوث فراغ في التوازن الدولي، وتراجع واضح في السياس��ة الروس��ية، مع تفرد 
أميركي في الشؤون الدولية، وبالتالي، استثمرت إسرائيل هذه املتغيرات لصاحلها، 
فأصبح��ت أكثر تعنتاً مما س��بق، ورفضت االلتزام بالق��رارات الدولية اخلاصة بحل 
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القضية الفلسطينية.
إقليمّي��اً: أصيب النظام العربي بحالة من االنتكاس��ة الش��ديدة، واالنقس��ام 
والتش��رذم، في ضوء تطورات أزمة االجتياح العراقي للكويت في آب )أغس��طس( 
1990، وم��ا واكبه من انتق��ال ملف األزمة من أروقة اجلامعة العربية، إلى املنظمة 
الدولية )مجلس األمن(، حيث مت اتخاذ سلس��لة من القرارات الدولية بحق العراق، 
لم تألفها مسيرة العالقات الدولية من قبل. على أية حال، خسرت العراق قدراتها 
العس��كرية واالقتصادي��ة، ودفع العالم العربي ثمناً باهظ��اً أثر في دوره وفعاليته 
-س��لباً- على الصعيدي��ن اإلقليمي والدولي. وكانت القضية الفلس��طينية هي 

األكثر خسارة وتراجعا6ً.
وف��ي مؤمت��ر مدريد ع��ام 1991 ال��ذي عقد من أجل إيجاد تس��وية ب��ني األطراف 

املتصارعة، كان دور االحتاد السوفييتي ضعيفاً.
املرحل��ة الرابع��ة: منذ وص��ول بوريس يلتس��ني للحكم في روس��يا، لم تتغير 
املالمح العامة التي دش��نها ميخائيل غورباتشوف، ومن األمور الداخلية الروسية 
التي أثرت س��لباً في الدور الروسي بالقضية الفلسطينية، هو أن جانباً مهّماً من 
رؤوس األموال واإلعالم الروسية أصبحت بيد كبار اليهود، التي أصبحت من األدوات 
املهم��ة التي تش��كل ضاغطاً متعاظماً على روس��يا في مواقفه��ا جتاه القضية 

الفلسطينية.
فعلى س��بيل املث��ال ال احلصر: فالدميير جوسينس��كي، رئيس مؤمت��ر املنظمات 
اليهودية في روس��يا، وصاحب أكبر ش��بكة إعالمية غير حكومية، وعلى رأس��ها 
القن��اة التلفزيونية األكثر ش��هرة )أن ت��ي في(، وبوريس بيريروفس��كي، مت تعيينه 
نائباً لس��كرتير مجلس األمن القومي الروس��ي عام 1996م، وهو يحمل اجلنسية 
اإلس��رائيلية، ويرأس إدارة عدة مؤسس��ات صناعية ومالي��ة ضخمة. ولقد بلغت 
أمالك اليهود الروس في االقتصاد الروسي عام 2002 حوالي 70% من قطاع النفط 
والغ��از، و100% في قطاع الس��ماد الزراعي، و80% في قطاع الس��يارات، و60% في 
قطاع صناعة الطيران املدني، و85% في قطاع األخش��اب، و71% في قطاع البنوك 

واملصارف7.

الرؤية الروسية اجلديدة للحل السلمي للقضية الفلسطينية
في ضوء املتغيرات الداخلية والدولية، بدأت روس��يا االحتادية بالسعي الستعادة 
نفوذها العاملي الذي يضمن لها احملافظة على هيبتها ومصاحلها اخلارجية، منذ أن 
تولى الرئيس فالدميير بوتني زمام احلكم في البالد، انطالقاً من رؤية القيادة الروسية 
اجلدي��دة ألهمية املنطق��ة العربي��ة كمدخل رئيس��ي للقضية الفلس��طينية، 
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فض��الً عن أهمي��ة املنطقة العربي��ة )جيوسياس��ّياً واقتصاديّاً(. فبن��اًء على هذا 
اإلدراك الروس��ي، تطورت رؤية موس��كو جتاه احللول الس��لمية لتس��وية القضية 

الفلسطينية على النحو التالي:
-   دعمت روسيا قرار مجلس األمن رقم )1397( عام 2002م، الذي أكد أن املنطقة 
ه��ي مكان لدولتني: فلس��طني وإس��رائيل، اللتني تعيش��ان معاً وف��ق حدود آمنة 

معترف بها.
-   أق��رت الرباعية الدولية )كون روس��يا عضواً فيه��ا( خريطة الطريق لتحقيق 

فكرة الدولتني املشار إليهما في القرار )1515(8.
-   قال الرئيس بوتني خالل مؤمتر عقد في موس��كو في تش��رين الثاني )نوفمبر( 
من عام 2013م: »إنه يتمنى استئناف االتصاالت املباشرة بني إسرائيل وفلسطني«، 
وقال: »ميكننا أن نساعد ونكون ضامناً«، وأشار إلى أن »الدور الذي تستطيع روسيا 
أن تقوم به هو دور الضامن، في حني أن االتفاق على تسوية النزاع يجب أن يقترحه 

الطرفان املتنازعان وينفذاه بأنفسهما«9.
ومن هنا، ميكن القول إن الرئيس بوتني يس��عى إلى فرض إس��تراتيجيته القائمة 
على أولوية مصالح روس��يا االقتصادية، وتدعيم هيبتها الدولية، ال على أس��اس 
األيديولوجية الس��ابقة. ويفهم ذلك، أن الس��لوك الروسي حتول من منظور احلرب 

الباردة إلى منظور االزدواجية واملصلحة الوطنية.
-   بعث الرئيس بوتني رسالة إلى مؤمتر القمة العربية، الذي عقد في شرم الشيخ 
في 28 آذار )مارس( 2015م، وتضمنت رس��ائل مختلفة جت��اه التحديات اجلارية في 
الش��رق األوسط، وأكدت املوقف الروس��ي بعدم التدخل فيما يجري في املنطقة. 
ومع ذلك، فقد حدد بوتني -مبا يتناقض وهذه الرسالة- أن الفلسطينيني يستحقون 
دولة مس��تقلة ومستقرة، وعاصمتها القدس الشرقية، في إشارة واضحة إلى أن 
روسيا تولي هذه القضية أهمية خاصة، وأنها تؤكد ضرورة االستمرار باجلهود من 

أجل حتقيق ذلك، سواء عبر الرباعية أو عبر القنوات الثنائية10.
إذاً، ف��ي ضوء هذا املوقف، ثمة حتول في املوقف والرؤية الروس��يني جتاه تس��وية 
القضية الفلس��طينية، وهو التأكيد على حق الفلسطينيني في دولة مستقلة 
ومس��تقرة، مع عدم التمس��ك بدور الرباعية، أي التنصل من ال��دور التقليدي له، 
في إش��ارة إلى إمكانية التوصل إلى حل من خالل املفاوضات الثنائية، مبعنى آخر، 

تساوق املوقف الروسي مع املوقف األميركي في هذا الشأن.

رؤية استشرافية للموقف الروسي
في ضوء البعد املصلحي واألجندات القومية العليا لروس��يا االحتادية، والتزامها 
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بعالقات عميقة مع إسرائيل، والسعي للتخفيف من حدة أزماتها الداخلية وتلك 
املتعلقة باإلطار اإلقليمي، من املمكن اس��تعراض بعض النقاط التي تعكس رؤية 
استش��رافية مستقبلية للدور الروسي في تس��وية القضية الفلسطينية، ومن 

أبرزها:
-   م��ن املتوقع أن متتنع روس��يا عن ممارس��ة أي ضغط ميك��ن أن يمُقوض عالقاتها 
احلالي��ة واملس��تقبلية مع إس��رائيل، وخاصة فيما يتعلق بالتس��وية الس��لمية 
مع الفلس��طينيني، ال س��يما بعدما اتخ��ذت تل أبيب موقفاً محاي��داً جتاه األزمة 

الروسية- األوكرانية 2014م11.
-   ل��دى القيادة الروس��ية قناعة، ب��أن الواليات املتحدة األميركية تس��عى دوماً 
إلفشال دور اللجنة الرباعية في إيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية، وتفضل 
احل��وار الثنائي ب��ني الطرفني. ونظراً للعالقة اإلس��تراتيجية ب��ني الواليات املتحدة 
وإس��رائيل، فإن روس��يا على قناعة بعدم قدرتها على اخت��راق هذه العالقة، باحلد 

الذي من املمكن أن مينحها دوراً أكثر فعالية في اللجنة الرباعية.
-   صحيح أن روسيا االحتادية -في ضوء رؤيتها حلل القضية الفلسطينية- حتاول 
اختراق املنطقة العربية عبر دبلوماس��يتها الناعمة، إال أنها في الوقت ذاته تعلم 
أن اهتم��ام دول املنطقة العربية بالتوصل إلى حل للصراع لم يكن باحلد املعقول، 

الذي من املمكن أن ترتكز عليه الرؤية الروسية اجلديدة.
-   نظ��راً للتط��ورات الداخلية املتس��ارعة في املنطقة العربي��ة، بعد أحداث ما 
يس��مى »الربيع العربي«، أدى ذل��ك إلى خضوع املنطقة العربي��ة لتأثير هائل من 
قبل إدارة ترامب، بحيث أصبحت في بؤرة االس��تهداف، واملتلقي لألوامر األميركية 

وضرورة تنفيذها.
-   ج��اء املوق��ف الروس��ي على الصعيدين الدبلوماس��ي في اجلمعي��ة العامة، 
والسياس��ي اخلارجي رافضاً لرؤية ترامب لتس��وية القضية الفلسطينية، بيد أن 
تط��ورات البيئة الداخلية الفلس��طينية والعربية والدولي��ة ال توحي بقدرة الدور 
الروس��ي على تبني الرؤية الفلس��طينية للحل الس��لمي وااللتزام بها والتأكيد 

على عدم جتاوزها.
جدداً، فاملوقف  -   بالرغم من املس��اعي الروس��ية نحو إحياء عملية الس��الم ممُ
الروسي الصاعد في الساحة الدولية يحاول أن يكون شريكاً دولّياً للواليات املتحدة 
في ملفات الشرق األوسط، ال سيما ملف العملية السلمية، بيد أن دوره ال يتوازن 
مع الدور األميركي. وحتى التوجهات الروس��ية نحو اجلالية الروسية اليهودية في 
إسرائيل من أجل جذبها واالستفادة منها، ومحاولة استرضائها؛ ال ميكن أن تكون 
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ضامنة للمحاوالت الروسية في ظل تعاظم وتفرد اليمني املتطرف في إسرائيل.
باعتق��ادي أن املوقف الروس��ي )كغيره من مواقف الق��وى العظمى في مجلس 
األمن( بمُني على أس��اس املصالح وليس على أس��اس العدالة الدولية. وعليه، فإن 
الرؤية الفلسطينية- العربية للحل السلمي، والتسوية السياسية، إن لم توظف 
أدوات الضغط االقتصادي والدبلوماس��ي واالس��تثماري والنفطي من أجل تدعيم 
وترجمة هذه الرؤية عملّياً، وفرضها على الطرف اإلس��رائيلي، فإن الدور الروس��ي 
وغيره من مواقف الدول األخرى املؤثرة في التوازن الدولي ال تستطيع اختراق حالة 

التفرد األميركي لتسوية القضية الفلسطينية.

املبحث الثاني: تطور املوقف والرؤى الصينية
احّتل الشرق األوسط أهمية في سياسات الصني اخلارجية منذ أربعينيات القرن 
العش��رين، وذلك في خضم تطورات وحتالفات احلرب العاملية الثانية، مروراً مبرحلة 
اخلمس��ينيات، وحتديداً خالل العدوان الثالثي عل��ى مصر عام 1956م، حيث أعلنت 
الصني تأييدها للعرب، واتخذت موقفاً معادياً إلسرائيل. وهذا ما أكده رئيس الوزراء 

الصيني »شو إن لي« أثناء زيارته للقاهرة عام 1964م.
على أية حال، س��تقدم الدراسة في هذا املبحث عرضاً تاريخّياً مختصراً لتطور 
املواقف والرؤى الصينية جتاه القضية الفلس��طينية وآليات تس��ويتها، في ضوء 

املراحل التالية:
املرحل��ة األولى: التأث��ر بالبعد األيديولوجي للحزب الش��يوعي الصيني 1949-

1978م: اتس��م خاللها املوقف الصيني بالتش��دد جتاه إس��رائيل، واعتبرها قاعدة 
لإلمبريالي��ة، وظيفته��ا التغلغل في العال��م العربي ومحاول��ة تفتيته، وكذلك 
قاعدة تهديد آلس��يا وأفريقيا، وأداة في يد اإلمبريالية األميركية12. في الوقت ذاته، 
بدأت العالقات الصينية الفلس��طينية املباش��رة، وجتسد ذلك من خالل زيارة وفد 
فلسطيني من حركة فتح للصني في آذار )مارس( 1964م، وتلت ذلك زيارة وفد من 
االحتاد العام لطلبة فلس��طني برئاس��ة تيسير قبعة في آب )أغسطس( من العام 
نفس��ه. وقد أكدت احلكومة الصينية تطبيق مقررات مكتب مقاطعة إس��رائيل 
التابع للجامعة العربية، ومنع أي سفينة تتعامل مع إسرائيل من الدخول في املياه 
اإلقليمية الصينية، كما أكد املوقف الصيني مس��اندته للش��عب الفلسطيني 

وكفاحه من أجل نيل حقوقه املشروعة في العودة إلى وطنه13.
وعك��س وزير خارجي��ة الصني »تش��ياو كوان ه��وا« موقف بالده جت��اه القضية 
الفلسطينية، ففي أول خطاب له في األمم املتحدة بتاريخ 10 كانون األول )ديسمبر( 
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1971م، أكّد ضرورة انس��حاب إس��رائيل من جميع األراضي العربية احملتلة، وعودة 
الش��عب الفلس��طيني إلى وطنه. وعلى إث��ر حرب تش��رين األول )أكتوبر( 1973م 
وصفت الصني هذه احلرب بأنها عدوانية بدعم أميركي، وأعرب رئيس الوزراء الصيني 
»تش��و أن لي« عن تضامن بالده مع املوقف املصري والسوري والفلسطيني. ولقد 
قد بع��د احلرب، ورفضت الدخول في مباحثات  رفض��ت الصني مؤمتر جنيف الذي عمُ

وجدت أنها في غير صالح الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية14.
املرحلة الثانية: مع حلول عام 1975م، ظهرت بوادر االنفتاح بني الصني وإسرائيل، 
وش��كّلت نقلة نوعية في مس��يرة البلدين، فثمة عوامل ومتغيرات داخلية ضمن 
س��ياق البيئة الصينية، وأخرى خارجية تتعلق باملناخني اإلقليمي والدولي، وميكن 

استعراضها على النحو اآلتي:
-   وفاة األب الروحي لالشتراكية الصينية »ماو تسي تونغ« عام 1976، وبالتالي 
تراجع األيديولوجية الصينية حلساب االجتاه البراغماتي. مبعنى آخر، حلول الواقعية 

على حساب مبدئية الثورة.
-   تبني الصني منذ أواخر الس��بعينيات سياسة االنفتاح االقتصادي التدريجي، 

وسعيها لتحسني سمعتها الدولية، والتهيؤ للعب دور الدولة العظمى15.
-   تأيي��د الصني ملبادرة الرئيس الس��ادات واتفاقية »كامب ديفيد« ومس��اندتها 
للحل الس��لمي للقضية الفلس��طينية، ما مهد األجواء للتقارب وبدء حوار جاد 

مع إسرائيل.
-   ابتعاد الفصائل الفلس��طينية ومنظمة التحرير الفلسطينية تدريجّياً عن 
الصني منذ بداية الس��بعينيات والتوج��ه نحو االحتاد الس��وفييتي )العدو اللدود 

للصني حينئٍذ(.
-   تنام��ي التفاهم التدريجي بني الصني والوالي��ات املتحدة على اعتباره مدخالً 
للرغبة الصينية في االستفادة من اخلبرة الزراعية والتكنولوجية اإلسرائيلية في 

اجملالني املدني والعسكري، األمر الذي تفتقده الصني.
-   تبل��ور إدراك وقناع��ة لدى القادة الصينيني بأن العرب ليس��ت لديهم القدرة 
على مواجهة إس��رائيل عس��كريّاً، ما دفعها إلى انتهاج سياسة خارجية مغايرة 

جتاه ملف الصراع العربي- اإلسرائيلي.

املرحلة الثالثة: جاء املوقف الصيني على لس��ان »لي هسيان نيان« نائب رئيس 
مجل��س الدول��ة الصيني، حيث وصف فكرة التس��وية الس��لمية للصراع بأنها: 
»تش��كل حالًّ معقوالً«، وكان هذا االصطالح جديداً في السياس��ة الصينية، وقد 

حدده بأربع نقاط16:
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1.   عدم تدخل الدول الكبرى في شؤون الشرق األوسط.
2.   انسحاب إسرائيل من األراضي احملتلة.

3.   إعادة حقوق الشعب الفلسطيني.
4.   حتقيق تسوية شاملة وعادلة ملشكلة الشرق األوسط.

إذاً، اتخذت الصني منذ نهاية س��بعينيات القرن املاضي منحى تأييد التس��وية 
الس��لمية للصراع العربي- اإلس��رائيلي، فقد صرّح وزير خارجيته��ا »هوانغ هوا« 
قائالً: »إننا نؤيد املفاوضات الس��لمية التي تخدم احلل العادل والش��امل ملشكلة 

الشرق األوسط«17.

تفس��ير وحتليل خللفيات التحول في املوق��ف الصيني: لم تعد الصني تدعم 
حركات التحرر، أو تدعو إلى الكفاح املس��لح، ولم تعد تنادي مبعاداة إس��رائيل، بل 
أصبحت تس��عى إلى إقامة عالقات دبلوماسية مع احلكومات التي تناهض االحتاد 
السوفييتي، بغض النظر عن األيديولوجية التي تعتنقها هذه احلكومات. فالتوتر 
الشديد في العالقات الصينية- السوفييتية دفع بكني إلى انتهاج ردة فعل تقاربية 
جتاه كل من له عالقات متوترة مع االحتاد السوفييتي. وعليه، فقد حتولت الصني من 
احلالة الثورية إلى احلالة البراغماتية جتاه الصراع العربي- اإلس��رائيلي، فالتغيرات 
اإلقليمية والدولية دفعت الصني إلى تبني مواقف أقل تش��دداً جتاه إس��رائيل. بيد 
أن متغي��رات البيئة الداخلية، ومن أبرزها وفاة الزعيم الصيني »ماو تس��ي تونغ«، 
كان له��ا أث��ر كبير وبارز في الب��دء بالنهج البراغماتي في الس��لوك الصيني جتاه 
ملف القضية الفلسطينية، والصراع العربي- اإلسرائيلي. في املقابل، استثمرت 
إس��رائيل دبلوماسيتها السرية بتحس��س رغبات الصني، وحاجتها التكنولوجية 

العسكرية، وخصوصاً بعد خروجها من حرب فيتنام.
عموم��اً، اعتبر املوقف الصيني ف��ي مرحلة الثمانينيات امتداداً للس��بعينيات، 
منذ أن اس��تمر املوقف الصيني مؤيداً للتسوية السلمية، كأسلوب مناسب حلل 
الص��راع، بديالً عن الكفاح املس��لح، مع التأكيد على فك��رة انعقاد املؤمتر الدولي 
للس��الم حتت إش��راف األمم املتحدة، وضرورة حضور م.ت.ف ممثالً ش��رعّياً للش��عب 

الفلسطيني18.
بن��اًء على ذل��ك، أعلنت الصني عام 1982م مس��اندتها ملش��روع الس��الم الذي 
اعتمده مؤمتر القمة العربية في مدينة فاس املغربية )مش��روع األمير فهد(، الذي 
يعترف ضمناً بوجود إس��رائيل، ويدعو إلى إقامة الدولة الفلس��طينية املستقلة. 
والتزاماً منها بعدم التورط فيما يضر مصاحلها، تبنت مواقف )الالرفض والالتأييد( 
للمبادرات األميركية الس��وفييتية حلل الصراع. وعلى الرغم من عبارات التعاطف 
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والتأيي��د الت��ي أطلقتها الصني لصال��ح القضية الفلس��طينية، إال أنها لم تبِد 
اس��تعداداً التخ��اذ مواقف أبعد من ذلك، كي ال تتعث��ر جهودها الرامية للحصول 

على صفقات السالح، وتبادل اخلبرات بني الصني وإسرائيل.
اعترفت الصني بالدولة الفلسطينية عام 1988م، وفي أوائل عام 1989م، رفعت 
مس��توى التمثيل الفلس��طيني إل��ى مرتبة س��فارة دولة كامل��ة تتمتع بكافة 
االمتيازات املمنوحة ألي س��فارة دولة أخرى. في املقابل، أخذت تقترب تدريجّياً من 
املواق��ف املهادنة إلس��رائيل والواليات املتحدة. فبعدما كان��ت تعلن أنها لن تقيم 
عالقات دبلوماس��ية مع إس��رائيل، ما دامت حتتل األراضي الفلس��طينية، وبعدما 
كانت ترى في إس��رائيل أداة استعمارية، إال أنها أقامت عالقات دبلوماسية كاملة 
في ش��باط )فبراير( 1992م، ما يعكس حالة التب��دل الواضح في املوقف الصيني 
إزاء القضية الفلس��طينية. كما ظلت تؤكد على التفاوض على اعتباره الوسيلة 
الوحيدة حلل الصراع، وتأييد أي تس��وية نهائية عبر التفاوض بني األطراف املعنية. 
وه��ذا يندرج في س��ياق س��لوكها الداعم لكاف��ة قضايا الش��عوب العادلة، دون 

املشاركة في صدامات ميدانية19.
وبتقديري، فإن ثمة متغيرات إقليمية ودولية طرأت منذ مطلع التسعينيات دفعت 
باجتاه التغير التدريجي للس��لوك والرؤية الصينيني حلل القضية الفلس��طينية. 
فالبع��د املصلحي البراغماتي غل��ب على الرؤية الصينية حلل الص��راع، وبالتالي، 
أدارت الصني ظهرها بش��كل كلي للطابع األيديولوجي الس��ابق في تعاملها مع 

إسرائيل والواليات املتحدة.
دولّياً: ش��هدت هذه املرحل��ة تغيرات عميقة في بيئة النظ��ام الدولي، وموازين 

القوى، من أبرزها20:
-   تفكك االحتاد السوفييتي، وانهيار املنظومة االشتراكية.

-   انعقاد مؤمتر مدريد للسالم عام 1991م.
-   بروز مالمح النظام الدولي أحادي القطبية.

إقليمّي��اً وعربّي��اً: أدى االجتياح العراق��ي للكويت في آب )أغس��طس( من عام 
1990م، إل��ى تزايد حدة التصدع ف��ي النظام اإلقليمي العربي، ما أضعف فعاليته 
في مواجهة أي موقف طارئ على الساحة الدولية. ولقد واكب ذلك تدويل األزمة 
ونقله��ا إلى أروقة األمم املتحدة، ومجلس األمن، فأفق��د العرب هامش املناورة، وما 
ترت��ب على ذلك م��ن تداعيات احلرب على العراق في مطلع ع��ام 1991م، التي كان 
لها عظيم األثر على القضية الفلس��طينية ومس��تقبلها. فانعقاد مؤمتر مدريد 

للسالم كان أحد إفرازات مرحلة ما بعد احلرب الباردة، والنظام العاملي اجلديد21.
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وفي الس��ياق ذاته، طال��ب الرئيس الفلس��طيني الراحل ياس��ر عرفات فصائل 
م.ت.ف عش��ية انعقاد مؤمت��ر مدريد، باالعتراف الدبلوماس��ي بإس��رائيل، وعليه، 
فإن أي ضغط عربي على الصني ملنعها من إقامة عالقات مع إس��رائيل س��يفتقر 

للحجة املنطقية ولألسباب املوضوعية، طاملا أن أصحاب الشأن قد اعترفوا بها.
صينّياً: س��عي الصني لرفع احلظر األميركي والغربي الذي فرض بس��بب أحداث 
)تيانامنني( أو ما يعرف ب�»س��احة امليدان السماوي« 1989م، فتقاربها مع إسرائيل، 
وتصاحله��ا العلني معها؛ دفعا اللوبي اليهودي في الوالي��ات املتحدة للتأثير على 

توجهات واشنطن اخلارجية نحو الصني بقدر من الليونة.
اس��تناداً على م��ا مت حتليله، فإن املتغيرات املتس��ارعة )داخلّياً وإقليمّي��اً ودولّياً(، 
فرضت على الصني، أو رمبا اختارت طواعيًة أن توجه سياستها نحو إقامة عالقات 
دبلوماس��ية كاملة مع إس��رائيل، وبالتالي، امتثلت الصني في سلوكها لتحقيق 
مصاحلها وأهدافها من خالل سياسة جديدة، لها محدداتها وأدواتها ومالمحها.

املرحلة الرابعة: خالل عقد التس��عينيات، اتسمت السياسة الصينية بالتروي 
في ميولها جتاه أيٍّ من اجلانبني اإلس��رائيلي والفلس��طيني، مبعنى أن عملية صنع 
ق��رار السياس��ة اخلارجية الصينية اتس��مت بق��در أقل من الش��خصانية، وقدر 
أكبر من املؤسس��اتية، وعّبرت عن عدم رغبتها في التورط الش��ديد في العملية 
الس��لمية وتفاصيل املفاوضات، بعد أن مت اس��تبعادها من اللجنة الرباعية، إال أن 
موقفها التقليدي بقي مس��تمرّاً جتاه احلل الس��لمي، القائ��م على ضرورة تنفيذ 
ق��رارات األمم املتح��دة، »األرض مقابل الس��الم«، والقضاء على اإلره��اب، والتعاون 
االقتصادي اإلقليمي بني إس��رائيل والدول العربية، والتنمي��ة املتبادلة، وضرورة أن 
يلعب اجملتمع الدولي دوراً بارزاً في ذلك. وهذا ما أكده وزير اخلارجية الصيني )تشيان 

تشي( خالل زيارته للقاهرة عام 1997م22.
أم��ا املتح��دث باس��م وزارة اخلارجي��ة الصيني��ة، فقد أك��د ع��ام 2002م، فكرة 
األرض مقابل الس��الم والتأكيد على ضمان أمن إس��رائيل، واحلاجة إلى قيام دولة 
فلس��طينية مس��تقلة، ونب��ذ أي تصرف إرهاب��ي، وربط عملية الس��الم بالتبادل 

والتعاون االقتصادي اإلقليمي23.
وهنا، ال بد من اإلش��ارة إلى حتوالت واضح��ة في املوقف الصيني، أبرزها: القضاء 
على اإلرهاب، وضمان أمن إس��رائيل، فاجلديد ف��ي املوقف الصيني ناجم عن تطور 
العالقات الصينية- اإلسرائيلية في اجملال العسكري، والتبادل في اخلبرات والتنسيق 
بني مراكز البحث العلمي للطرفني، ورغبة الصني في جذب رؤوس األموال اليهودية، 

وتشجيع مشروعات اقتصادية مشتركة بني املال اليهودي والصيني.
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في مؤمتر أنابوليس في تشرين الثاني )نوفمبر( 2007م، طرح وزير خارجية الصني 
رؤية ش��املة لتعزيز الس��الم، تضمنت ع��دة مبادئ، أهمها احترام تاريخ ش��عوب 
املنطق��ة، ونبذ العنف، ودفع محادثات الس��الم بطريقة كلي��ة ومتوازنة، وإعطاء 
أولوي��ة للتنمية، وبن��اء الثقة والتوافق والتع��اون االقتص��ادي اإلقليمي كمدخل 

لضمان األمن اإلقليمي24.
وبالرغم من االعتبارات املصلحية في عالقات الصني بإس��رائيل، فإن ذلك ال مينع 
قيام املندوب الصين��ي في اجلمعية العامة لألمم املتحدة بالتصويت لصالح القرار 

باالعتراف بفلسطني كدولة مراقب في 29 تشرين الثاني )نوفمبر( 2012م.

رؤية صينية جديدة للتسوية السلمية
ط��رح الرئي��س الصيني »ش��ي جني بين��غ« أثناء زي��ارة الرئيس محم��ود عباس 
للص��ني ف��ي 18 متوز )يولي��و( 2017م، رؤية صيني��ة جديدة حول تس��وية القضية 
الفلسطينية، تتضمن: الدعم السياسي، واألمن املستدام، وتنسيق جهود اجملتمع 
الدولي، وحتقيق السالم من أجل التنمية. وعليه، فإن الرؤية اجلديدة ال تؤكد الدعم 
الدبلوماس��ي التقليدي فحس��ب، وإمنا تتضمن العديد من اإلجراءات االقتصادية 
وآليات تطبيقها، عبر قيام الش��ركات االقتصادية الصينية املؤهلة بتنفيذ تعاون 
استثماري في إسرائيل وفلسطني من أجل حتقيق منفعة مشتركة ونتائج مريحة 

لألطراف الثالثة.
كما أكد »ش��ي بينغ« ضرورة السير قدماً باجتاه تسوية القضية الفلسطينية، 
كونه��ا قضية محورية إلحالل الس��الم في املنطقة، ال س��يما في ظل انش��غال 
العالم بقضاياه الش��ائعة واملعقدة. في الوقت ذاته، أك��د دعم بالده إلقامة دولة 
فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية، مع ضرورة تنفيذ القرار الصادر 
عن مجلس األمن الدولي )2334(، الذي ينص على وقف كل األنشطة االستيطانية 

على الفور25.

ما اجلديد في الرؤية الصينية؟

-   أشارت إلى أن تعثر حل القضية الفلسطينية ناجم عن تطورات املناخ الدولي 
وتعقيداته وتقلباته.

-   عدم وجود قوة دولية دافعة، تمُذكر العالم مبدى أهمية إحياء محادثات الس��الم، 
وإنهاء الوضع القائم.

-   بروز الطابع املصلحي والبراغماتي في السياس��ة الصينية، وربط تطورات احلل 
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الس��لمي بالبعد االقتص��ادي، واملنفعة املتبادلة لطرف��ي الصراع، وكذلك للصني 
نفسها.

-   التمس��ك بحل الدولتني والتأكيد على قرارات الش��رعية الدولية، وهو املوقف 
التقليدي للصني.

-   التركيز على إستراتيجية االنفتاح القائمة على التنافع والترابح، والتأكيد على 
حل القضية الفلس��طينية، كونها قضية ش��ائكة تتطلب تضافر جهود اجملتمع 

الدولي كله.

رؤية استشرافية للموقف الصيني
تأسيس��اً على ما مت عرضه وحتليله للمواقف والرؤى الصينية جتاه احلل السلمي 
والتس��وية السياس��ية للقضية الفلس��طينية، وم��دى تأثرها مبتغي��رات البيئة 
الداخلية الصينية، واإلقليمية والدولية كذلك، من املمكن وضع رؤية استشرافية 

ملستقبل الدور الصيني في عملية التسوية السلمية، وهي على النحو اآلتي:
-   س��يبقى الدور الصيني محدود التأثير في ظل جتاهل اإلدارة األميركية له فيما 
يتعلق برؤيتها للحل الس��لمي للقضية الفلس��طينية. فالعالق��ات األميركية- 
اإلس��رائيلية متثل حصناً منيعاً في مواجه��ة أي اختراق صيني. والقيادة الصينية 
نفس��ها تعزف عن حتدي أو حتى ترش��يد النفوذ والدور األميركي املتعلق بالصراع 
وحله، بل تفضل أن تتماش��ى مع��ه. وهي مقرة بقوة الوصاية املباش��رة للواليات 

املتحدة التي ال ميكن حتديها.
-   ف��ي ضوء تعقيدات املش��هد السياس��ي العرب��ي، وعدم قدرة النظ��ام العربي 
الرسمي على إعادة دوره في ضبط تفاعالته، فإن ذلك سيدفع بالصني نحو البحث 
ع��ن مصاحلها الوثيقة مع إس��رائيل، وبالتالي، عدم الضغ��ط اجلدي على األخيرة، 

بإجراء تنازالت لصالح حل القضية الفلسطينية حالًّ عادالً.
-   ستنخرط الصني في البعد االقتصادي للحل اإلقليمي للقضية الفلسطينية 
على حساب البعد السياسي، طاملا أن أطرافاً عربية بدأت بالترويج لهذه الصيغة 
مؤخ��راً. وه��ذا م��ا أكدته القي��ادة الصينية خ��الل الزي��ارة التي قام به��ا الرئيس 

الفلسطيني للصني في متوز )يوليو( 2017م.
-   البعد املصلحي االقتصادي سيكون ركيزة االنطالق ألي جهد صيني مستقبلي 
للحل الس��لمي للقضية الفلسطينية، وس��تلتزم الصني بأهمية متتني العالقات 

مع إسرائيل، ال سيما في ظل فاعل عربي محدود اإلرادة والقدرة.
-   طامل��ا بقي��ت الص��ني في حاج��ة ماس��ة لوس��ائل التكنولوجيا العس��كرية 
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اإلس��رائيلية، فمن غير احملتمل أن تنتهج سياس��ة الش��دة في طرح رؤيتها للحل 
السلمي.

-   س��يبقى الس��لوك التصويتي الصيني في أروقة األمم املتحدة لصالح القضية 
الفلسطينية ضمن إطار احلل العادل والشامل القائم على إقامة دولة فلسطينية 
في أراضي عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية. فالسلوك التصويتي ال يعني 

إطالقاً أن الصني من املمكن أن تضحي مبصاحلها مع إسرائيل.

املبحث الثالث: تطور املواقف والرؤى التركية

أخذت القضية الفلس��طينية وتطوراتها حيزاً مهّماً في مسيرة الدبلوماسية 
التركية، فمنذ س��تينيات القرن املاضي، بدأ االهتمام من قبل صانع القرار التركي 
بالقضية الفلسطينية وضرورة تسويتها سلمّياً، على اعتبارها مدخالً تركّياً نحو 

املنطقة العربية، إضافة إلى اعتبارات أخرى خاصة بالداخل التركي.

املرحلة األولى: اعترفت تركيا بإسرائيل عام 1949م، وكانت أول دولة ذات أغلبية 
مسلمة تعترف بإسرائيل، تال ذلك تعاون أمني مكثف بني الدولتني، حيث مت توقيع 
اتفاق أمني عام 1951م، على أن تقوم إس��رائيل بتزويد تركيا مبعلومات أمنية حول 
املنظمات الكردية واألرمنية، والنش��اط اليوناني في البحر املتوسط، ومت تعيني أول 
مفوض إس��رائيلي في أنقرة، وهو إلياهو ساس��ون، ومت تبادل السفراء عام 1952م، 
وفي العام نفسه، انضمت تركيا حللف شمال األطلسي »الناتو«، ووقعت الدولتان 
ع��ام 1958م، معاهدة »حزام احمليط«، حيث انضم��ت إليهما أثيوبيا26. وعليه، فقد 
أصبحت تركيا دعامة أساسية وطرفاً أصيالً في تنفيذ نظرية »شد األطراف« عبر 
التعاون مع الدول غير العربية لتطويق بعض البلدان العربية، وعلى رأسها مصر. 
كم��ا ومُقعت اتفاقي��ة »الرمح الثالثي« بني تركيا وإس��رائيل وإي��ران، التي مبوجبها 

التزمت األطراف الثالثة بالتنسيق، وتبادل املعلومات األمنية.
خالل ه��ذه املرحلة، أدارت تركيا ظهرها للعرب، وأصبحت إحدى الدعائم املهمة 
في مواجهة التمدد الس��وفييتي ف��ي املنطقة، وكذلك مواجه��ة التيار القومي 
العربي بزعامة مص��ر الناصرية. وهنا، ميكن احلكم على املوقف التركي خالل هذه 
املرحل��ة من منظور »احلرب الباردة«. ومقارب��ة املصلحة الوطنية العليا، بعيداً عن 

احلق الفلسطيني في العودة وإقامة الدولة.
املرحل��ة الثانية: خالل ه��ذه املرحلة، تعرضت العالقات التركية- اإلس��رائيلية 
لق��درٍ من التراجع النس��بي، حيث رفض��ت تركيا العدوان اإلس��رائيلي على مصر 
وس��وريا عام 1967م، كما رفضت القرار اإلس��رائيلي بضم القدس الشرقية إداريّاً 
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بعد احتاللها عام 1967م، وطالبت إس��رائيل باحترام قرارات مجلس األمن الدولي 
واالنس��حاب من األراضي احملتلة. ومنذ مطلع السبعينيات، سادت حالة من البرود 
ف��ي العالقات التركية- اإلس��رائيلية كردة فعل على حريق املس��جد األقصى عام 
1969م. وفي عام 1975م، صوتت تركيا لصالح القرار الذي أصدرته اجلمعية العامة 

لألمم املتحدة باعتبار الصهيونية شكالً من أشكال العنصرية والتمييز.
في عام 1976م، اس��تقبلت تركيا وفداً من منظمة التحرير الفلسطينية. وفي 
عام 1979م، أصبحت الدولة األولى في حلف ش��مال األطلسي التي تقيم عالقات 
دبلوماسية كاملة مع م.ت.ف، وفي املقابل، أغلقت قنصليتها في القدس. وقامت 
حكومة سليمان دمييريل بتخفيض مس��توى التمثيل الدبلوماسي في سفارتها 

في تل أبيب من قائم باألعمال إلى سكرتير ثاٍن في آب )أغسطس( 1980م27.
اعترف��ت تركيا بالدولة الفلس��طينية التي أعلنت في تش��رين الثاني )نوفمبر( 
1988م، وأي��دت مبادرات التس��وية الس��لمية التي طرحت عل��ى األطراف العربية 
وإس��رائيل. كما عّبرت عن استعدادها للقيام بدور فاعل في ملف التسوية، ملا له 

من أهمية في حتقيق السالم واالستقرار اإلقليميني28.

املرحل��ة الثالثة: أص��درت اخلارجية التركي��ة بياناً في تش��رين الثاني )نوفمبر( 
1991م، وضح��ت فيه موقفه��ا من انعقاد مؤمتر مدريد للس��الم، واعتبرته خطوة 
على طريق حتقيق الس��الم الذي يس��تند إلى »مبدأ األرض مقابل السالم«، ودعت 
فيه إلى رفع درجة التمثيل الدبلوماسي بني م.ت.ف. وتركيا إلى مستوى السفارة.

كما ش��كّل اتفاق إعالن املبادئ في أوسلو عام 1993م بني إسرائيل وم.ت.ف حدثاً 
مهّماً لتركيا، ورحبت به احلكومة التركية التي شاركت بصورة فعالة في اللجان 
اخلمس املتعددة األطراف التي أنش��ئت من قبل األمم املتحدة لتدعيم الس��الم في 
املنطقة. وتعهدت رئيسة الوزراء التركية تانسو تشيللر في تشرين الثاني )نوفمبر( 
1994م، مبساعدة الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه املشروعة، واملساهمة في 

البنية التحتية في األراضي الفلسطينية29.
عل��ى أية ح��ال، حتاول تركيا أن تخلق توازناً بني عالقاتها مع إس��رائيل وضروراتها 
املرتبط��ة بعضويتها في حلف ش��مال األطلس��ي، هذا من جان��ب، وبني عالقاتها 
العربي��ة ومصاحله��ا االقتصادية من جان��ب آخر. كما حتاول أن تلع��ب دوراً محوريّاً 
من خالل انخراطها في تس��وية القضية الفلسطينية، مبا يحفظ لها مكانة بني 
ال��دول املركزية في أي نظام إقليمي مس��تقبلي، ال س��يما بعدم��ا حدث نوع من 

الفراغ اجليو- إستراتيجي في منطقة الشرق األوسط.

املرحل��ة الرابعة: مع وصول حزب العدالة والتنمية للس��لطة عام 2002م، طرأ 
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تراجع نس��بي في العالقات اإلس��رائيلية التركية، وابتعاد تدريجي عن التحالفات 
اإلس��تراتيجية السابقة بني الطرفني، كما كان احلال منذ عام 1996م، الذي مت فيه 
توقيع اتفاق »التحالف اإلس��تراتيحي« مع إسرائيل30. في املقابل، تزايد التعاطف 
التركي مع القضية الفلسطينية على مختلف املستويات، الشعبية واملؤسسية- 
النخبوي��ة، والسياس��ية- احلزبية. هذا االهتمام بالقضية الفلس��طينية يخضع 
لعدة اعتبارات، أهمها: الروابط الدينية والثقافية والفكرية املش��تركة. وبناًء على 
ذلك، ترى القيادة التركية أن القضية الفلسطينية ورقة رابحة لها في الساحتني 

الدولية والعربية.
كما تراجعت العالقات، وانتقلت إلى حالة من التوتر بعد حادثة أس��طول احلرية 
»سفينة مرمرة« في أيار )مايو( 2010م، وفي عام 2014م، أصدرت محكمة اجلنايات 
في إس��طنبول، مذكرات بقرارات اعتق��ال رئيس أركان اجليش اإلس��رائيلي، وقائد 
البحرية، ورئيس قسم االستخبارات العسكرية. وقد أخذت قضية االعتداء أبعاداً 
خارجية في السياسة التركية، وهو ما ظهر جلّياً في خطابات الرئيس رجب طيب 
أردوغان جتاه القضية الفلس��طينية، وعلى وجه اخلص��وص احلصار املفروض على 

قطاع غزة31.
والعالق��ة اخلاصة بني القي��ادة التركية والقضية الفلس��طينية، وضرورة حلها 
س��لمّياً ضم��ن القرارات األممي��ة الصادرة بهذا الش��أن، تضبطها ع��دة محددات، 

أهمها32:
-   االلتزام باخلطوات العامة لألمن القومي التركي وشبكة مصاحله، فاملصالح 

كانت دائماً مقدمة على املبادئ.
-   التحرك ضمن املنظومة الدولية، آخذةً بعني االعتبار عضوية تركيا في حلف 

شمال األطلسي.
-   االلتزام باحلل السياس��ي السلمي، وفق رؤية “حل الدولتني”، واملبادرة العربية 
للس��الم، بل والذهاب أبعد من ذلك بالدعوات املتكررة إلش��راك حركة حماس في 
العملية الس��لمية، ونصحها بإلقاء السالح، وهي دعوات صدرت عن رئيس الوزراء 

التركي السابق، والرئيس احلالي رجب طيب أردوغان بعد انتخابات 2006م.
-   عدم تخطي حدود الدعم السياس��ي- اإلعالم��ي- املالي، مع مراعاة أن يكون 

الدعم املالي حتديداً على شكل معونات إنسانية.
-   عدم اإلضرار بعالقات تركيا اإلقليمية والدولية.

-   التعام��ل م��ع القضي��ة الفلس��طينية من بوابة الس��لطة الفلس��طينية 
ورئيسها محمود عباس.
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في ضوء هذه احملددات، هل متكنت تركيا من حتقيق أهدافها؟
لق��د أدت التط��ورات املتالحقة إلى عدم قدرة تركيا عل��ى حتقيق أي إجناز خارجي 
يبلور واقعّياً رؤيتها للحل الس��لمي للقضية الفلس��طينية. ومن أس��باب ذلك، 
تفاعالت الث��ورات والثورات املضادة التي أدت إلى تراجع احلدث الفلس��طيني على 
س��لم أولوي��ات مختلف ال��دول ذات العالقة، ومنه��ا تركيا. كذل��ك التركيز على 
امللفات الداخلية التركية: قضايا الفساد، وفشل املصاحلة مع األكراد، والعودة إلى 
العمليات املسلحة، وتطورات امللف السوري والتدخل اإليراني والروسي، واالنقسام 

الفلسطيني الداخلي، وتوتر عالقاتها مع مصر.. إلخ.
خالصة القول، إن ثمة متغيرات تتعلق بالبيئة الداخلية التركية، وأخرى إقليمية 
ودولي��ة، كان لها دور في عرقلة حتقيق الطموح التركي فيما يتعلق مبلف القضية 
الفلس��طينية وتس��ويتها. ولهذا الس��بب، كانت الفترة من 2014-2016م، متثل 
تراجعاً في أولويات تركيا اخلارجية جتاه القضية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه، 

تعمقت العالقات االقتصادية والتجارية بني تركيا وإسرائيل.
وبالنس��بة للموقف التركي م��ن قرار الرئيس األميركي دونال��د ترامب االعتراف 
بالقدس عاصمة “أبدية” إلس��رائيل في 6 كانون األول )ديس��مبر( 2017م، فقد كان 
األقوى بني املواقف العربية واإلس��المية )رسمّياً وشعبّياً وسياسّياً(، حيث أعلنت 
أنقرة أن القنصلية التركية في القدس الش��رقية هي س��فارة لفلسطني، وذهب 
وزير اخلارجية بنفس��ه إلى نيويورك سوية مع نظيره الفلسطيني حلضور جلسة 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة، لرفض الفيتو األميركي في مجلس األمن، وللتأكيد 

على احلق الفلسطيني باملدينة املقدسة33.

محاولة للتفس��ير: ثمة عوامل متداخلة عل��ى الصعيدين الداخلي واخلارجي، 
دفع��ت بصان��ع القرار التركي الس��تخدام كل الوس��ائل السياس��ية والقانونية، 
بالتعاون مع السلطة الفلس��طينية، وقوى عربية وإسالمية ودولية أخرى، إلفراغ 
ق��رار ترامب من محتواه، وجعله منعدم األثر وبال قيمة، مع تأكيد القيادة التركية 
عل��ى تداعيات هذا القرار س��لباً على حل الدولتني، وعلى العدل والس��الم واألمن 

واالستقرار في املنطقة.
لق��د أجاد صانع القرار التركي التوازن بدقة، وأخ��ذ بعني االعتبار مكانة القدس 
وحضورها القوي في العقل اجلمعي للشعب التركي، بفئاته االجتماعية اخملتلفة، 
مبا في ذلك العلمانية منها، كونها حتمل مكانة دينية وثقافية وفكرية كبيرة في 
الوجدان الش��عبي، فضالً عن التعاطف الكبير مع الش��عب الفلس��طيني، وقوة 

اجملتمع املدني ومنظماته.
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رؤية استشرافية للموقف التركي
م��ا بني الطم��وح اإلقليمي، واملعضل��ة األمنية، وعدم االس��تقرار في بعض دول 
اجلوار، س��وريا حتديداً، واحلرص التركي على بقاء العالقات مع واش��نطن بشكلها 
العمي��ق، وكذل��ك احلف��اظ عل��ى البعد االقتص��ادي ف��ي عالقاتها مع إس��رائيل 
ومحاوالتها الع��ودة إلى املنطقة العربية بقيمتها اجليو-إس��تراتيجية وأهميتها 
االقتصادية، والتزامها بجانب احلق الفلس��طيني، في ضوء هذه املعادلة الشائكة 
واملعقدة، ميكن استعراض رؤية ملستقبل الدور التركي جتاه احلل السلمي للقضية 

الفلسطينية، على النحو التالي:
-   من غير املتوقع أن تس��لك تركيا نهجاً يؤدي إلى التصادم مع الغرب، أو أن يضر 

مبصاحلها القومية العليا.
-   نظراً لفشل القوة التركية الناعمة في إحداث اختراقات مهمة في املنطقة بعد 
أن أضحت أنقرة في قلب حالة االس��تقطاب اإلقليمية، بس��بب مواقفها املعلنة 
م��ن “ثورات الربيع العربي” ال س��يما الثورة الس��ورية وتفاعالته��ا املتالحقة، فمن 

الصعوبة أن تتمكن تركيا من لعب دور مؤثر في تسوية القضية الفلسطينية.
-   العالق��ات املتوت��رة مع عدد من ال��دول املؤثرة في القضية الفلس��طينية، وفي 

مقدمتها مصر، أدت إلى تضاؤل فرص التأثير التركي.
-   الضغ��وط اخلارجي��ة التي متارس على تركيا بس��بب مواقفه��ا، جعلتها تتجه 

تدريجّياً، إلى نوع من االستقاللية النسبية في السياسة اخلارجية.
-   حالة االنقسام السياسي الفلسطيني أدت إلى تقزمي نتائج أي جهد مبذول في 

نصرة القضية الفلسطينية.
-   االنش��غال مبلفات السياسة الداخلية على حساب السياسة اخلارجية بشكل 

عام، وقضية التسوية السلمية بشكل خاص.
عل��ى أية حال، رغم اس��تمرار الدع��م التركي للقضية الفلس��طينية في احملافل 
الدولية، إال أن املوقف التركي الرس��مي بات مؤخراً أقرب إلى احلفاظ على املصالح 

االقتصادية.

خامتة
استناداً على ما مت عرضه، حول تطور مواقف ورؤى الدول الثالث: روسيا، والصني، 
وتركي��ا، جتاه احلل الس��لمي للقضية الفلس��طينية، خلصت الدراس��ة إلى عدة 

نتائج، مفادها:
-   القضية الفلسطينية -دوماً- استثمرت كمدخل للمنطقة العربية لدى الدول 

الثالث، حتقيقاً ملصاحلها القومية العليا.
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-   تطورت مواقف الدول الثالث جتاه احلل السلمي للقضية الفلسطينية في ضوء 
متغيرات البيئتني الداخلية واخلارجية.

-   شهدت القضية الفلس��طينية تراجعاً ملموساً لدى أجندات صانع القرار في 
الدول الثالث، نظراً حلالة التردي والتش��رذم الس��ائدة في البيئة الداخلية العربية 

والفلسطينية.
-   أصبح��ت لدى الدول الث��الث قناعة بعدم قدرتها على حتقي��ق اختراق للعالقة 
األميركية- اإلس��رائيلية، وفي الوقت ذاته، تبني مدى حرص هذه الدول على دميومة 

عالقاتها االقتصادية والعسكرية مع إسرائيل.
-   بات احلل اإلقليمي ذو البعد االقتصادي للقضية الفلسطينية، أكثر وضوحاً في 

طروحات القيادة السياسية لكل من روسيا والصني وتركيا.
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القضية الفلسطينية يف القرارات األممية

مجدي عيسى*

متهيد
مع انعقاد املؤمتر الصهيوني األول في بازل بسويس��را ع��ام 1897، وإقراره إقامة 
وط��ن قومي لليهود في فلس��طني، ومُضع��ت اللبنات األولى لنش��وء ما بات يمُعرف 
بالقضية الفلس��طينية أو الصراع الفلس��طيني اإلس��رائيلي ال��ذي يعتبر جزءاً 
جوهريّ��اً من الص��راع العربي اإلس��رائيلي. وقد ارتبط هذا الصراع بش��كل جذري 
بنشوء الصهيونية والهجرة اليهودية إلى فلسطني، واالستيطان فيها، ودور الدول 
العظمى في دعم إنشاء إسرائيل على أرض فلسطني؛ إذ لم يكن اليهود ليحظوا 
بإقامة دولة مس��تقلة على أرض غيرهم بال مس��اعدة ودعم الدول االستعمارية 
الكبرى، التي رأت حل مش��كلة اليهود في اجملتمع��ات األوروبية حتديداً، يكمن في 

توطينهم بفلسطني.
ومل��ا كان اجملتمع الدولي، وخاصة أوروبا، قد تضرر كثيراً من احلرب العاملية األولى، 
فق��د راحت الدول الكبرى املنتصرة في تلك احلرب، وفي مقدمتها بريطانيا، تبحث 
عن إنش��اء منظمة دولي��ة تكون خاضعة لضغط ال��دول القوية ومصاحلها. ومن 
هنا، جاءت فكرة تأس��يس عصبة األمم عام 1919، تلبي��ة لدعوة الرئيس األميركي 
ويلس��ون حلفظ األمن والسالم الدوليني بالطرق السلمية، والتي لعبت دوراً مهّماً 
وحاس��ماً ف��ي صناعة ق��رارات تاريخية لصالح اليه��ود مكنتهم م��ن قيام دولة 
إسرائيل على أرض فلسطني وفقاً لقرارات أممية أصدرتها املنظمات الدولية، سواء 

كانت عصبة األمم أو األمم املتحدة فيما بعد.
لق��د لعبت الدول الكب��رى دوراً فاعالً بعد احلربني العامليت��ني األولى والثانية في 
إعادة ترتيب اخلارطة السياس��ية للعالم عبر املنظمات الدولية )عصبة األمم، واألمم 
املتح��دة(، وذل��ك وفقاً ملصاحلها ومخططاتها االس��تعمارية. ومما ال ش��ك فيه أن 

*  أستاذ العلوم السياسية في جامعة اخلليل سابقاً.
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القضية الفلس��طينية كانت إحدى أهم القضايا التي تسببت الدول الكبرى في 
وقوع كارثتها التاريخية والسياس��ية واإلنسانية حني استخدمت تلك املنظمات 
كأداة طيعة إلجناز املش��روع االستعماري الصهيوني في فلسطني. ولعل من نافل 
الق��ول التأكيد على أن القرارات األممي��ة التي اتخذتها املنظمات الدولية مدعومة 
من الدول االستعمارية بحق فلسطني قد أضفت شرعية قانونية ودولية الغتصاب 
أرض فلس��طني من قبل الصهاينة وإقامة إسرائيل، وميكن تصنيف تلك القرارات 
على النحو التالي: قرارات تأسيس��ية ساهمت في إنشاء القضية الفلسطينية، 
وقرارات تعاملت مع القضية باعتبارها قضية الجئني، وقرارات عاجلت القضية من 

منطلق حق تقرير املصير.

أوالً: قرارات تأسيسية ساهمت في إنشاء القضية الفلسطينية
مثّل قيام إس��رائيل في فلسطني مش��روعاً استعماريّاً اس��تيطانّياً لم يشهد 
له التاريخ احلديث واملعاصر مثيالً. وأس��همت في هذا املشروع االستعماري الدول 
الكبرى واملنظمات الدولية، فقد أعلنت بريطانيا وعد بلفور في الثاني من تشرين 
الثاني )نوفمبر( 1917 إلقامة وطن قومي لليهود في فلس��طني، وتنافس��ت الدول 

األوروبية في ذلك، في ظل هزمية الدولة العثمانية في احلرب العاملية األولى. 

1.   صك االنتداب: 
أعلنت عصبة األمم مش��روع االنتداب البريطاني على فلسطني في السادس من 
مت��وز )يوليو( 1921، ومتت املصادق��ة عليه في 24 متوز )يولي��و( 1922، وومُضع موضع 
التنفيذ في أيلول )س��بتمبر( من العام نفسه. وقد جاء في املادة الرابعة من صك 
االنت��داب: “يعترف بوكالة يهودية مالئمة كهيئة عمومية إلس��داء املش��ورة إلى 
إدارة فلسطني والتعاون معها في الشؤون االقتصادية واالجتماعية وغير ذلك من 
األمور التي قد تؤثر في إنش��اء الوطن القومي اليهودي ومصالح الس��كان اليهود 

في فلسطني..”1. 
وبهذا، يتضح أن عصبة األمم منذ بداية عملها كانت تتحكم فيها الدول الكبرى 
التي كانت ضد حقوق الشعب الفلسطيني، ومهدت إلنشاء الدولة اليهودية في 
فلس��طني رغم ما نص عليه ميثاقها بالتأكيد على حق تقرير املصير للش��عوب 

احملتلة وحتقيق األمن والسالم الدوليني.
لقد كان لصك االنتداب األثر الكبير على الفلس��طينيني، إذ أثر بش��كل واضح 
عل��ى صيرورتهم االجتماعية والسياس��ية واإلدارية؛ فص��ك االنتداب لم يتجاهل 
واقع فلسطني التاريخي والقومي فحسب، وإمنا جتاهل األكثرية العربية الساحقة 
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)90% من مجموع السكان(. كما شكل الصك مخالفة مليثاق عصبة األمم بحسب 
م��ا جاء في امل��ادة 22، إذ جع��ل لرغبة الس��كان األصليني املق��ام األول في اختيار 
الدول املنتدبة، فالعرب، وهم الس��كان األصليون واألغلبية الساحقة، لم يختاروا 

بريطانيا، بل إن احللفاء واملنظمة الصهيونية العاملية هم الذين اختاروها2. 

2.   قرار 181:
بعد فشل عصبة األمم وانتهاء احلرب العاملية الثانية، مت إنشاء األمم املتحدة كوريث 
للعصبة عام 1945، وقد نقلت بريطانيا -الدولة املنتدبة- القضية الفلس��طينية 
إل��ى األمم املتحدة، فكانت مجحفة في حقوق الش��عب الفلس��طيني منذ بداية 
عهده��ا، حيث قررت اجلمعية العامة لألمم املتح��دة في قرارها رقم 181 بتاريخ 29 
تش��رين الثاني )نوفمبر( 1947 إنهاء االنتداب البريطاني على فلس��طني وتقسيم 
أراضيه��ا إلى دول��ة عربية وأخرى يهودية، ف��ي الوقت الذي كان العرب يش��كلون 
أكثر من ثلثي س��كان فلس��طني، ومنحت لليهود، وهم أقلية، 56% من مس��احة 
فلسطني، ولم يكن اليهود في ذلك الوقت ميلكون سوى 7% من أراضي فلسطني، 
وخصص ألهل فلس��طني العرب 43% من أراضي فلسطني، ووضعت 1% منها في 

منطقتي القدس وبيت حلم حتت الوصاية الدولية.
لقد اش��تمل قرار التقس��يم عل��ى مجموعة م��ن املبادئ واآللي��ات التي حتكم 
املرحلة االنتقالية بني إنهاء االنتداب البريطاني وتثبيت الوضع النهائي عبر إنشاء 
دولت��ني عربية ويهودية، وكانت آلية التنفيذ املقترحة تكليف جلنة دولية تش��رف 
على إنش��اء مجلس��ي حكومة مؤقتني، وإنش��اء أجهزة حكومي��ة إدارية مركزية 
ومحلية، وجتنيد ميليش��يا مس��لحة في كلتا الدولتني، وإجراء انتخابات اجلمعية 
التأسيس��ية، ووضع مس��ودة دس��تور دميقراطي، واختيار حكومة مؤقتة، وإنشاء 

مجلس اقتصادي مشترك. 
ورغ��م أن قرار التقس��يم ينطوي في ظاهره على مخط��ط عملي لقيام دولتني 
مدنيتني، واحدة عربية وأخرى يهودية، مع مراعاة املس��اواة بني الطرفني في احلقوق 
وااللتزامات، إال أن تيس��ير محيس��ن يبني أن قرار التقسيم في جوهره هو محاولة 
إضفاء املش��روعية الدولية على واقع جديد في فلس��طني، يقوم على تقسيمها 
وإعطاء اليهود حق إقامة كيان قومي لهم على أكثر من نصف مس��احتها، وذلك 
على حس��اب الس��كان األصليني وحقوقهم الفردية واجلماعية. واستخدم القرار 
كلمة فلس��طني لإلشارة إلى اإلقليم اجلغرافي وليس إلى الكيان السياسي. كما 
اس��تخدم تعبير فلس��طيني لإلش��ارة للجنس��ية وليس إلى االنتماء الوطني أو 
 )Nation( الهوي��ة الوطنية”، كما ورد مصطلحا عربي ويه��ودي مبعناهما القومي“
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وليس مبضامينهما الدينية أو العرقية3. 
واليوم، وبعد مرور س��بعني عاماً على قرار التقسيم، ما زال هذا القرار اجلائر يثير 
جدالً سياس��ّياً وقانونّياً يتمحور حول عدال��ة القرار وقانونيته ومجموعة املصالح 
التي حرك��ت األطراف الدولي��ة ووحدتها في إخراج مثل ه��ذا القرار اجملحف بحق 
الش��عب الفلس��طيني والذي رفضته ال��دول العربية. وعندما أعلنت إس��رائيل 
قيامه��ا كدول��ة في 14 أيار )ماي��و( 1948، اعترفت بها الوالي��ات املتحدة في اليوم 
نفس��ه. أما االحتاد الس��وفييتي، فق��د اعترف بها في 17 أيار )ماي��و( 1948. وبهذا، 
يتضح أنه رغم احلرب الباردة بني السوفييت واألميركان، إال أنهما اتفقا على إنشاء 
إس��رائيل انتهاكاً للقوانني الدولية، متآمرتني على العرب واملس��لمني الذين كانت 

معظم دولهم ما زالت حتت الهيمنة االستعمارية. 
أضف إلى ذلك، فإن مس��ألة قانونية قرار التقس��يم ما زال��ت لغاية اليوم مثار 
ج��دل بني احلقوقيني، إذ إن هناك فريقاً ميثل العديد من احلقوقيني الفلس��طينيني 
والع��رب واألجانب ينظر إلى القرار باعتباره غير قانون��ي، حيث يرون أن اجلهة التي 
أصدرت القرار ال متتلك صالحية وأهلية إلصداره، وتؤكد أن األمم املتحدة ال تش��كل 
وريث��اً لعصبة األمم، التي منح��ت لبريطانيا االنتداب على فلس��طني مبوجب املادة 
22 م��ن ميثاقها، والذي منح العصبة حق اإلش��راف على بع��ض األقاليم املكونة 
لإلمبراطوري��ة العثمانية. ويس��تندون ف��ي ذلك إلى ما أعلنته العصبة نفس��ها، 
في اجتماعها األخير املنعقد في نيس��ان )إبري��ل( 1946، حيث ورد فيه أنه بانحالل 
عصبة األمم، يكون دورها بالنسبة لألراضي الواقعة حتت االنتداب قد انتهى. وهناك 
فريق آخر ينظر إلى األمم املتحدة باعتبارها وريثاً لعصبة األمم، معتبراً أن لها احلق في 
تقرير ما تراه مناس��باً، ش��ريطة أال يتعارض هذا القرار مع بنود صك االنتداب الذي 

ورثته من العصبة، ومع املادة 22 من ميثاق عصبة األمم4. 

3.   قرار 273:
بعد إعالن قيامها على أرض فلسطني في 14 أيار )مايو( 1948، تقدمت إسرائيل في 
اليوم التالي بطلب عضويتها لألمم املتحدة، ووافقت على طلب االنضمام الواليات 
املتحدة، واألرجنتني، وكولومبيا، واالحتاد السوفييتي، وأوكرانيا. إال أن مجلس األمن 
رفض طلب االنضمام، وعادت إسرائيل بتقدمي طلب االنضمام مرة أخرى عام 1949، 
فوافق��ت اجلمعية العامة لألمم املتحدة في قراراها رق��م 273 بتاريخ 11 أيار )مايو( 
1949 على قبول طلب دولة إسرائيل الدخول في عضوية األمم املتحدة، حيث مت مترير 
الق��رار بعد تبني قرار مجلس األمن رقم  69 في 4 آذار )مارس( 1949. علماً بأن ذلك 
القبول لعضوية إسرائيل مت بعد إعالنها بأنها “تقبل بدون حتفظ االلتزامات الواردة 
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ف��ي ميثاق األمم املتحدة وتتعهد بتطبيقها من الي��وم الذي تصبح فيه عضواً في 
األمم املتحدة”، وبأنها تتعهد بتطبيق قرار التقس��يم رقم 181 الصادر عن اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة في 29 تش��رين الثاني )نوفمبر( 1947، وكذلك قرار حق العودة 

لالجئني الفلسطينيني رقم 5194، الذي سنأتي على ذكره الحقاً.
وبهذا، يتضح أن قبول عضوية إس��رائيل في األمم املتحدة كان مش��روطاً بتنفيذ 
التزاماته��ا وتعهداته��ا، إال أنها لم تنفذ تل��ك االلتزامات والتعه��دات حتى اآلن، 
بل ترفض حق العودة أو الس��ماح للفلس��طينيني بإقامة دولته��م وفقاً لقرارات 
الش��رعية الدولية ذات الصلة، وهذا األمر يثير تس��اؤالت ع��دة حول مدى قانونية 
عضوية إس��رائيل ف��ي املنظمة الدولية، وهل معيار قبول ال��دول في األمم املتحدة 
يرتبط مب��دى التزامها مبيثاقها ووفائها بتعهداتها؟ أم أن األمر يرتبط مبعايير أخرى 
م��ن قبيل مدى توافق مصالح تلك الدول مع مصالح الدول الكبرى صاحبة القرار 

في املنظمة الدولية؟

ثانياً: قرارات تعاملت مع القضية باعتبارها قضية الجئني
بعد إعالن بريطانيا إنهاء انتدابها على فلس��طني ومغ��ادرة قواتها من منطقة 
االنتداب، وصدور قرار األمم املتحدة بتقسيم فلسطني ومعارضة الدول العربية له، 
شنت اجليوش العربية الستة املتواجدة في فلسطني آنذاك حرباً لطرد امليليشيات 
الصهيوني��ة، ابت��داًء من ش��هر أي��ار )ماي��و( 1948، نتج عن��ه انتص��ار العصابات 
الصهيونية على اجليوش العربية، وس��يطرتها على 78% من مس��احة فلسطني، 
وقيامها بطرد الفلسطينيني من أراضيهم وقراهم ومدنهم، وتشريدهم كالجئني 
فيم��ا تبقى من أرض فلس��طني في الضف��ة الغربية وقطاع غ��زة وبعض األقطار 
العربية اجملاورة لفلس��طني، التي شاركت جيوش��ها في حرب عام 1948 أو ما بات 

يعرف بحرب النكبة.

1.   قرار 194:
أص��درت اجلمعية العامة لألمم املتح��دة قرارها رقم 194 بتاري��خ 11 كانون األول 
)ديس��مبر( 1948 بخصوص حق عودة الالجئني الفلس��طينيني إلى أراضيهم التي 
ط��ردوا منها عقب حرب عام 1948، وقد نص القرار على إنش��اء جلنة توفيق تابعة 
لألمم املتحدة ووضع القدس حتت إشراف دولي دائم، وكذلك نصت املادة 11 من القرار 
على »وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن لالجئني الراغبني في العودة إلى 
دياره��م والعيش بس��الم مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويض��ات عن ممتلكات الذين 
يق��ررون عدم الع��ودة إلى ديارهم وع��ن كل مفقود أو مصاب بض��رر، عندما يكون 
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م��ن الواج��ب وفقاً ملب��ادئ القانون أن يعوض ع��ن ذلك الفق��دان أو الضرر من قبل 
احلكومات أو السلطات املسؤولة«6.

2.   قرار 242:
بعد عدوان عام 1967 الذي شنت إسرائيل خالله حرباً على الدول العربية اجملاورة 
ف��ي 5 حزيران )يونيو( 1967، احتلت إس��رائيل أراضي كل م��ن الضفة الغربية، مبا 
فيها القدس الش��رقية وقطاع غزة وسيناء وهضبة اجلوالن، وفشلت األمم املتحدة 
في حل األزمة آنذاك، وأصدر مجلس األمن عدداً من القرارات األممية املتالحقة، ولم 
يكن لهذه القرارات صدى واس��ع، ألن أغلبها كان يواجه بالرفض الس��ريع من قبل 
إس��رائيل. ومن هذه الق��رارات 233، و234، و235، و236، علماً بأن هذه القرارات تقع 
ضمن املادة السادس��ة لق��رارات اجمللس وليس املادة الس��ابعة التي توجب عقوبة 

على عدم التنفيذ.
أصدر مجلس األمن الدولي قراره 242 في 22 تشرين الثاني )نوفمبر( 1967، الذي 
أكد فيه عدم القبول باالس��تيالء على أراٍض بواس��طة احلرب. واحلاجة إلى العمل 
من أجل سالم دائم وعادل تستطيع كل دولة في املنطقة أن تعيش فيه بأمن، كما 
أكد أيضاً أن جميع الدول األعضاء بقبولها ميثاق األمم املتحدة قد التزمت بالعمل 

وفقاً للمادة 2 من امليثاق.
1.   يؤك��د أن حتقي��ق مبادئ امليثاق يتطلب إقامة س��الم عادل ودائم في الش��رق 
األوس��ط، ويس��توجب تطبيق كال املبدأين التاليني: أ. س��حب القوات املس��لحة 
م��ن أراض )األراض��ي( التي احتلتها في الن��زاع. ب. إنهاء جميع ادع��اءات أو حاالت 
احلرب واحترام واالعتراف بس��يادة وحدة أراضي كل دولة في املنطقة واس��تقاللها 
السياس��ي وحقها في العيش بس��الم ضم��ن حدود آمنة ومعت��رف بها وحرة من 

التهديد وأعمال القوة.
2.   يؤك��د أيضاً احلاجة إلى: أ. ضمان حرية املالحة في املمرات املائية الدولية في 
املنطقة. ب. حتقيق تس��وية عادلة ملش��كلة الالجئني. ج. ضمان املناعة اإلقليمية 
واالس��تقالل السياس��ي لكل دولة في املنطق��ة عن طريق إج��راءات بينها إقامة 

مناطق مجردة من السالح. د. وقف إطالق النار7.
وقد جاء القرار 242 كحل وس��ط بني عدة مش��اريع قرارات طرحت للنقاش بعد 
احلرب، من أبرزها مش��روع القرار الس��وفييتي األميركي، وذلك تفادياً إلقدام أي من 
الدولتني الكبريني على ممارس��ة حق النقض. واش��ترط واضع القرار اللورد كارادون، 
مندوب بريطانيا آنذاك لدى مجلس األمن، أن القرار ال يقبل أي تعديل أو مساومة، 
فإما أن يقبل كما هو، وإما أن يرفض، ألن أي تعديل، ولو كان طفيفاً، كان من شأنه، 
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بحسب رأيه، نسف املشروع من أساسه.
وكان اله��دف من هذا املوقف ه��و احملافظة على الغموض ال��ذي أحاط بالفقرة 
اخلاصة باالنس��حاب خاص��ة في النص اإلجنليزي، فقد ورد ف��ي الفقرة )أ( من املادة 
األولى: “انس��حاب القوات اإلس��رائيلية من أراٍض احتلت في النزاع األخير”. أما في 
النصوص الفرنس��ية والروسية واإلس��بانية والصينية، فقد دخلت “ال” التعريف 
عل��ى كلم��ة أراٍض، بحيث لم يعد هن��اك أي لبس أو غموض. وزي��ادة في الوضوح، 
فقد بادر مندوبو عدة دول مثل فرنس��ا واالحتاد السوفييتي ومالي والهند ونيجيريا 
إل��ى التصريح، قب��ل التصويت على القرار، ب��أن حكوماتهم تفه��م هذه الفقرة 
بأنه��ا تعني انس��حاب القوات اإلس��رائيلية من جميع األراضي الت��ي احتلت عام 
1967. وإضاف��ة إلى قضية االنس��حاب، فقد ن��ص القرار على إنه��اء حالة احلرب 
واالعت��راف ضمناً بإس��رائيل دون ربط ذل��ك بحل قضية فلس��طني التي اعتبرها 
القرار مش��كلة الجئني. ومن هنا، فقد جاء قبول بعض الدول العربية بهذا القرار، 

ومنها مصر واألردن، تكريساً لالعتراف باالختالل احلاصل في موازين القوى8.
لب كل املفاوضات واملساعي  جدير بالذكر أن القرار 242 يش��كل منذ صدوره صمُ
الدولية والعربية إليجاد حل للصراع العربي اإلسرائيلي، كما أن الكثير من القرارات 

التي أتت بعده تذكره وتستند إليه. 

3.   قرار 338:  
 أصدر مجلس األمن بتاريخ 22 تش��رين األول )أكتوبر( 1973 قراره رقم 338 الذي 
يدعو إلى وقف إطالق النار على كافة جبهات حرب تشرين التي بادرت فيها القوات 
املصرية والس��ورية بش��ن هجوم عسكري على جبهتي س��يناء واجلوالن احملتلتني 
من قبل إس��رائيل منذ حرب عام 1967، ورغ��م النجاح الذي حققه اجليش املصري 
والسوري في األيام األولى للحرب، إال أنه في نهايتها استعادت القوات اإلسرائيلية 
املناطق التي كانت حتتلها في س��يناء واجلوالن. ودعا مجل��س األمن في قراره إلى: 
1. يدعو جميع األطراف املش��تركة ف��ي القتال الدائر حالّياً إل��ى وقف إطالق النار 
بصورة كاملة وإنهاء جميع األعمال العس��كرية فوراً، في مدة ال تتجاوز 12 ساعة 
م��ن حلظ��ة اتخاذ هذا القرار وفي املواقع التي حتتله��ا اآلن. 2. يدعو جميع األطراف 
املعنية إلى البدء فوراً بعد وقف إطالق النار بتنفيذ قرار مجلس األمن 242 )1967( 
بجميع أجزائه. 3. يقرر أن تبدأ فور وقف إطالق النار وخالله مفاوضات بني األطراف 
املعنية حتت اإلش��راف املالئم بهدف إقامة س��الم عادل ودائم في الشرق األوسط. 
علماً بأن إس��رائيل متنعت عن تنفي��ذ القرار بذريعة أن القرار يدع��و إلى )وال يقرر( 

تطبيق قرار 9242 .
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ثالثاً:  قرارات عاجلت القضية من منطلق حق تقرير املصير          

ج��اءت ه��ذه الق��رارات للمنظم��ة الدولية م��ع بداية قب��ول منظم��ة التحرير 
الفلس��طينية ع��ام 1974 لفك��رة البرنامج املرحل��ي “برنامج النقاط العش��ر”، 
الذي قبلت مبوجبه بإقامة الس��لطة الوطنية الفلس��طينية على جزء من األرض 
الفلس��طينية التي يتم حتريرها، حيث شكل ذلك املوقف اجلديد للمنظمة، الذي 
بات يعترف بالش��رعية الدولية وببعض ق��رارات األمم املتحدة ذات الصلة بالقضية 
الفلس��طينية، حتوالً في مس��ارها النضال��ي، جعل املنظمة الدولي��ة تتطلع إلى 
منظمة التحرير والش��عب الفلسطيني بشكل مختلف، ال سيما بعد أن فرضوا 
وجودهم من خالل النضال املس��لح والعمل السياس��ي واس��تقطاب دول العالم 

لصالح احلق الفلسطيني.

1.   قرار 3237:
صدر هذا القرار عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة في 22 تشرين الثاني )نوفمبر( 
1974، الذي منح منظمة التحرير الفلسطينية مركز مراقب في املنظمة الدولية، 
ودعاها لالشتراك في دورات كل املؤمترات الدولية التي تعقد برعاية اجلمعية العامة 

وفي أعمالها بصفة مراقب.
جدي��ر بالذكر أن هذا التطور القانوني لوضعية منظمة التحرير على مس��توى 
املنظمة الدولية، والذي ش��كل منعطفاً تاريخّياً ملسار النضال الفلسطيني، جاء 
في أعقاب إقرار اجمللس الوطني الفلسطيني للبرنامج املرحلي عام 1974 واعتراف 
القمة العربية في الرباط في العام ذاته باملنظمة كممثل ش��رعي وحيد للشعب 

الفلسطيني.

2.   قرار 177/ 43:
اعترف��ت اجلمعية العامة لألمم املتحدة مبوجب ق��رار 177/ 43 في 15 كانون األول 
)ديسمبر( 1988 بإعالن دولة فلسطني الصادر عن اجمللس الوطني الفلسطيني في 
15 تش��رين الثاني )نوفمبر( 1988، وأكدت احلاجة إلى متكني الشعب الفلسطيني 
من ممارس��ة س��يادته على أرضه احملتلة منذ عام 1967. كذلك قررت أن يس��تعمل 
في منظومة األمم املتحدة اس��م “فلس��طني” بدالً من تس��مية “منظمة التحرير 

الفلسطينية”، دون املساس مبركز املراقب ملنظمة التحرير ووظائفها.
ف��ي الواقع، كان هذا هو االعتراف الدولي بدولة فلس��طني، على الرغم من أنها 
م��ا زالت دول��ة محتلة، ولم تمُقبل بع��د كعضو في األمم املتحدة10. ولعل الس��بب 
الرئيس��ي واملباشر في هذا التطور السياس��ي املهم للقضية الفلسطينية كان 
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مبادرة الس��الم الفلس��طينية، التي أطلقتها قيادة منظم��ة التحرير عام 1988، 
حيث قبلت مبوجبها كافة قرارات الشرعية الدولية، ابتداًء من قرار التقسيم 181 

والقرارات 194 و242 و338 كأساس حلل الصراع، ووافقت أيضاً على نبذ العنف.  

3.   قرار 1397:
اتخ��ذ مجلس األم��ن الدولي القرار 1397 في 12 آذار )م��ارس( 2012، الذي طالب 
فيه اجلانبني الفلسطيني واإلسرائيلي بالوقف الفوري جلميع أعمال العنف، مبا في 
ذلك أعمال اإلرهاب واالستفزاز والتحريض والتدمير، وكذلك دعا اجلانبني وقادتهما 
إل��ى التعاون ف��ي تنفيذ خط��ة “تينت” وتوصيات “ميتش��ل” بش��أن التوصل إلى 
تس��وية سياس��ية. وأكد اجمللس رؤيته ملنطقة بها دولتان إسرائيلية وفلسطينية 

تتعايشان جنباً إلى جنب داخل حدود آمنة ومعترف بها )حل الدولتني(. 
يش��ار إل��ى أن هذا الق��رار جاء ف��ي أعقاب ان��دالع انتفاضة األقص��ى في أيلول 
)سبتمبر( 2000 ردّاً على اقتحام رئيس حزب الليكود آنذاك أرئيل شارون للمسجد 
األقص��ى، األم��ر الذي أدى إل��ى عودة العنف ب��ني الطرفني وقيام إس��رائيل بتدمير 
مقرات الس��لطة الفلس��طينية واقتحام مدنه��ا واغتيال العديد م��ن القيادات 
الفلسطينية واعتقال آالف الفلسطينيني وإلغاء سيادة السلطة الفلسطينية 

على مناطق )أ( التي جاءت حسب اتفاقيات أوسلو عام 1993. 

4.   قرار 67/ 19: 
ن��ص الق��رار 67/ 19 الصادر عن اجلمعي��ة العامة لألمم املتحدة  في 26 تش��رين 
الثاني )نوفمبر( 2012 على منح فلس��طني صفة “دولة مراقب غير عضو” في األمم 
املتح��دة، كما دعا مجلس األمن إلى النظر “بش��كل إيجابي” إلى قبول طلب دولة 
كاملة العضوية في األمم املتحدة، الذي قدمه الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

في أيلول )سبتمبر( 2011.
ودع��ا القرار أيضاً إل��ى ضرورة التوصل إلى حل عادل ملش��كلة الالجئني والوقف 
الكامل جلميع األنش��طة االس��تيطانية اإلس��رائيلية في األراضي الفلسطينية 
احملتلة، مبا فيها القدس الش��رقية. وكذلك أكد إس��هام اجلمعي��ة العمومية في 
إعمال حتقيق احلقوق الثابتة للش��عب الفلسطيني والتوصل إلى تسوية سلمية 
في الش��رق األوس��ط تنهي االحت��الل الذي بدأ ع��ام 1967 وحتقق رؤي��ة الدولتني، 
كما حثت جانبي الصراع الفلس��طيني اإلس��رائيلي على الع��ودة فوراً إلى طاولة 
املفاوضات. علماً بأن املفاوضات متوقفة بني الطرفني منذ عام 2009 بسبب إصرار 

رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامني نتنياهو على رفض وقف االستيطان11.



81

           :A/ES-10/L22 5.   قرار
طالب��ت اجلمعية العامة ل��ألمم املتحدة مبوجب ه��ذا القرار ف��ي 21 كانون األول 
)ديس��مبر( 2017 اجلمي��ع بعدم تغيير طابع مدينة القدس الش��ريف أو مركزها أو 
تركيبته��ا الدميغرافية. وأكد أن أي ق��رار ينص على غير ذلك، باطل وليس له أي أثر 

قانوني. 
جدير بالذكر أن مشروع هذا القرار قدمته تركيا واليمن باسم اجملموعة العربية 
ومنظمة التعاون اإلس��المي، وذلك ردّاً على اعتراف الرئيس األميركي دونالد ترامب 
بالقدس عاصمة إلسرائيل وقراره نقل السفارة األميركية من تل أبيب إلى القدس، 
وكذل��ك تهدي��ده مبعاقبة الدول التي تصوت لصالح القرار عبر قطع املس��اعدات 

املالية عنها.

خالصة
إن القرارات السياسية واإلجراءات القانونية والتوصيات العملية لألمم املتحدة جتاه 
القضية الفلس��طينية ال تتمتع باملصداقية، كونها عاجزة عن تنفيذها وفرضها 
على أرض الواقع، والس��بب في ذلك يعود لكون هذه القرارات نتاج وحصيلة تأثير 
ال��دول املنضوية في عضويته��ا، وفقاً ملصالح هذه الدول والقي��م التي تؤمن بها 
مجتمعاتها واملس��اومات التي تتفاوض حولها. باإلضافة إلى أن هناك خلالً كبيراً 
ف��ي ميث��اق األمم املتحدة الذي لم يتغير منذ إنش��ائها، بالرغم م��ن تغير الظروف 
الدولي��ة، حيث بقيت خم��س دول دائمة العضوية في مجل��س األمن تتحكم في 
كافة القرارات األممية، رغم زيادة عدد الدول األعضاء فيها وصعود العديد من الدول 
القوية التي ما زالت ليس لها دور فعال في األمم املتحدة أو مجلس األمن الدولي. 

ونتيجة لذلك، ال غرابة في تباين موقف الفلسطينيني من األمم املتحدة وقراراتها 
وتوصياتها، ما بني من يحملونها املس��ؤولية عن خلق مشكلتهم، ومن يرون أنها 
عاجزة أو مهيمن عليها، وثمة آخرون تبنوا موقفاً إيجابّياً منها ورأوا ضرورة احترام 
الشرعية الدولية التي متثلها. إال أن العديد يرون أنها متثل ساحة سياسية مهمة 
تستدعي خوض املعارك فيها، كصدور قرارات تدين إسرائيل، ولو لم تنفذ، إذ ميكن 
االس��تفادة منها كورقة ضغط في اإلعالم وفضح جرائم االحتالل لكس��ب تأييد 

اجملتمع الدولي.
وأخيراً، يجب االعتراف بأن املوقف الفلس��طيني املطالب بحقوقه املشروعة في 
األمم املتحدة يبقى ضعيفاً وعبثّياً وفق معادلة املصالح القائمة في املنظمة الدولية 
إذا لم يساند ويمُدعم كما يجب من كافة الدول العربية واإلسالمية، ال سيما أنها 
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متتلك كل أسباب القوة االقتصادية واملوقع اإلستراتيجي، وغيرها من عناصر القوة.
إن الدول العربية واإلس��المية ميكن أن تكون فعال��ة ومؤثرة في األمم املتحدة، إذا 
تضامن��ت ووحدت إس��تراتيجيتها وأقامت عالقات مبنية عل��ى املصالح املتبادلة 
م��ع الدول األعض��اء والدول دائم��ة العضوية في مجلس األم��ن لصالح القضية 
الفلس��طينية، وما حدث مؤخراً من تصويت أربعة عشر عضواً في مجلس األمن 
الدول��ي و128 عضواً في اجلمعية العامة ل��ألمم املتحدة ضد قرار الرئيس األميركي 

ترامب بشأن القدس خير دليل على ذلك.
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املشاريع واألفكار الصهيونية واإلرسائيلية لتسوية القضية 

الفلسطينية خالل الفرتة املمتدة من )1918–1978(

مواهب حتسني القط*

املقدمة
من��ذ أن احتلت بريطانيا فلس��طني عام 1917، بدأ عدد من القادة السياس��يني 
واملفكري��ن الصهاينة بط��رح عدد من األفكار، ثم تال ذلك طرح عدد من املش��اريع 
الصهيوني��ة، التي كان اله��دف منها جميعها إقامة الدول��ة اليهودية على أرض 
فلس��طني، ومال الطرح الصهيوني في البداية إلى إنش��اء دول��ة ثنائية القومية، 
لكن بعد حرب 1948، اختلفت الرؤية الصهيونية لتسوية القضية الفلسطينية؛ 
بسبب هزمية الدول العربية خالل حرب عام 1948، وما ترتب عنها من قيام إسرائيل، 
واعتراف معظم دول العالم بها ودعمها عسكريّاً وسياسّياً من قبل بريطانيا، ومن 
ثّم الواليات املتح��دة األميركية. وبعد حرب 1967، ازداد املوقف اإلس��رائيلي تعنتاً 
وصالبة، وأصر قادة إسرائيل الصهاينة في أفكارهم، ومن ثم في مشاريعهم، على 
عدم التنازل عن أي ش��بر من األراضي العربية التي احتلوها عام 1967، وزادوا على 
ذلك بالدعوة إلى تكثيف االس��تيطان في الضفة الغربية وقطاع غزة، ودارت هذه 
األفكار واملشاريع حول تسوية القضية الفلسطينية والصراع العربي الصهيوني، 
ولكن في هذه الدراس��ة، سيتم تس��ليط الضوء على ما يتعلق بتسوية القضية 

الفلسطينية. 

أوالً:   األف��كار واملش��اريع الصهيوني��ة لتس��وية القضية الفلس��طينية من
1948-1918 

بدأت هذه األفكار في املؤمتر الذي عقدته اللجنة الصهيونية في حيفا في كانون 
األول )ديس��مبر( عام 1918، وطالب��ت خالل هذا املؤمتر بتنفيذ وع��د بلفور، وإقامة 

* باحثة مقيمة في نابلس.
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الوطن القومي لليهود في فلس��طني، وتغيير اسم فلسطني إلى أرض إسرائيل)1(. 
وف��ي العام نفس��ه، طرح ديفي��د بن غوريون فك��رة إقامة حكم��ني ذاتيني لليهود 

وللع��رب في الش��ؤون الثقافية واالقتصادي��ة واالجتماعية كاف��ة)2(. وبعد أحداث 
الب��راق، تط��ورت أفكاره جتاه هذا الط��رح، فدعا إلى جتزئة فلس��طني إلى كنتونات 
تتمتع باس��تقالل ذات��ي، بعضها عربي واآلخ��ر يهودي، ويكون ل��كل كنتون برملان 
وحكوم��ة، ويتحد االثنان ضمن احتاد فيدرالي يترأس��ه املندوب الس��امي، وتتكون 
احلكوم��ة الفيدرالية من تس��عة وزراء، ثالثة من العرب، وثالثة م��ن اليهود، وثالثة 
من البريطانيني. وعارض بن غوريون فكرة انتخاب اجمللس التش��ريعي حسب نسبة 
الس��كان، مدعياً أنه س��يكون برملاناً عربّياً وقال: »إنني أرفض حق عرب فلس��طني 
في السلطة الوحيدة على األرض«. وبعد ذلك، جاء بأفكار جديدة تقوم على فكرة 
تقس��يم فلس��طني إلى دولتني تتمتعان بقدر من الس��يادة، عل��ى أن يكون هناك 
مجلس حاك��م بني العرب واليهود والبريطانيني، وميثل هذا حكومة فلس��طينية 
إلى جانب هيئة تش��ريعية نيابي��ة متثل مجلس االحتاد الفيدرالي. ولم يرس��م بن 
غوريون حدود فلسطني االحتادية، إال أنه ضم إليها شرق األردن)3(. لقد كان هدف بن 
غوريون من هذه األفكار والتطلعات أن يضع موطئ قدم للصهاينة في فلسطني، 
ما يخلق أغلبية يهودية، وبالتالي، يكون قد وضع اخلطوة األولى في طريق إنش��اء 
الدول��ة اليهودية. وفي عام 1934، توجه بن غوري��ون إلى جنيف، والتقى مع بعض 
قيادات احلركة القومية العربية متل: ش��كيب أرس��الن، ورياض الصلح، وغيرهما، 
عارضاً عليهم اتفاقاً إلقامة دولة يهودية في فلسطني وشرقي األردن مقابل رابطة 
عربي��ة، إذ يزعم أّن هذه الرابطة س��تجنب الس��كان الفلس��طينيني العرب وضع 
األقلي��ة بارتباطه��م مع ماليني العرب، إال أن لقاءاته وجهوده قد باءت بالفش��ل)4(. 

ومن املشاريع التي طرحت خالل هذه الفترة: 

1.   مشروع الدولة ثنائية القومية 1922
وقد طرح زئيف جابوتنسكي هذا املشروع كرد على الكتاب األبيض الذي أصدره 
ونس��تون تشرش��ل عام 1922)5(. وتتضمن فكرة ثنائية القومي��ة وجود جماعتني 
قوميتني في فلس��طني، تش��كل كل منهما كياناً داخل دولة واحدة، وإعطاء كل 
قومية أو ش��عب حقوقاً متس��اوية في إطار الدولة الواحدة. وتالشى هذا املشروع 

مع اندالع احلرب العاملية الثانية)6(.
وتكمن خطورة هذا املش��روع في مس��اواته بني العرب واليهود، على الرغم من 
أّن اليهود ش��كلوا –آنذاك- فقط ما نس��بته 11% من مجموع س��كان فلسطني، 
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وبالتالي، كان طرح هذا املشروع كخطوة أولى لتهويد فلسطني.

2.   مشروع فكتور جاكوبسون عام 1932
حيث جاء بطرح جديد عندما دعا إلى إحلاق فلسطني بالعراق وسوريا بعد انتهاء 
االنت��داب، وطالب بتأس��يس مجتمعني يقومان على أس��اس احلكم الذاتي، وتوقع 
جاكوبسون أن يتحد هذان اجملتمعان في دولة أكبر، دولة فيدرالية، تسمى فيدرالية 
الش��رق األوس��ط، بحيث يطلق عل��ى دولة اليهود اس��م إس��رائيل، ودولة العرب 
فلس��طني. وتقوم ما سماها دولة إس��رائيل على األرض الفلسطينية املمتدة من 
النقب إلى حدود فلس��طني الشمالية، ووادي األردن إلى الشمال من بحيرة طبريا، 

وعبر جاكوبسون عن أسفه، ألن هذه الدولة ال تشمل القدس والبحر امليت)7(. 

3.   مشروع دولة فلسطني الفيدرالية عام 1936
عرض هذا املش��روع القاض��ي اليهودي برنارد روزنبالت عض��و اللجنة التنفيذية 
الصهيوني��ة في فلس��طني، ك��رد على القرار ال��ذي أصدرته جلنة بي��ل عام 1936 
القاضي بتقسيم فلسطني، وفصل العرب عن اليهود كل في دولته، واستند فيه 
إلى املبادئ األساسية للنظام الفيدرالي األميركي، وفيه رفض السالم الذي يجعل 
اليهود أقلية في فلس��طني، وب��رر هذا الرفض بأن وجود أقلي��ة يتناقض مع فكرة 
الوط��ن القومي اليهودي. وص��رح أن الصهيونية ال تعني فقط ع��ودة اليهود إلى 
فلس��طني، بل تعني بعث أمة يهودية قادرة على استعادة املاضي، وكان ضد فكرة 
فص��ل الدولة اليهودية عن الدولة العربية، وأكد إمكانية خلق تعاون بني الدولتني 
العربية واليهودية في ظل دولة فيدرالية موحدة. واقترح إلى جانب الدولتني إيجاد 
منطق��ة انتداب بريطاني��ة تضم الناص��رة وبيت حلم والقدس القدمية. وتش��مل 
الدولة العربية -حس��ب اقتراحه- ش��رق األردن واملثلث املمتد بني جنني وطولكرم 
ورام اهلل والرمل��ة ونابلس، بينما تضم الدول��ة اليهودية منطقة اجلليل بأكملها، 
ومنطقة احلولة، ووادي سارونة، والسهل الساحلي حتى غزة، باإلضافة إلى القدس 

الغربية)8(.

4.   مشروع بن غوريون عام 1946
بع��د أن اجتمع بن غوريون باإلدارة املوس��عة للوكال��ة اليهودية في باريس، طرح 
مش��روعاً كرد على مشروع موريس��ون)9(، وتضمن مش��روع بن غوريون ثالث أفكار 
رئيس��ية، تضمنت الفكرة األولى إعالن املنطقة التي حتت الس��يطرة البريطانية 
في اجلانب الش��رقي من نهر األردن –اململكة األردنية الهاشمية– منطقة محايدة 
لألبد. أما الفكرتان الثانية والثالثة، فتهدفان إلى قيام دولتني مس��تقلتني. وجعل 
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األماكن املقدسة في أرض فلسطني ممتلكات دولية، بحيث تكون القدس جزءاً من 
تس��وية ش��املة تتعلق باألماكن املقدس��ة كلها في أرض فلسطني، على أن ترث 

األمم املتحدة مكان بريطانيا في إدارة هذه املنطقة)10(.

5.   مشروع حزب العمل اإلسرائيلي »هاشومير هاتساعير» عام 1947
في أواخر نيسان )أبريل( من عام 1947، قدم حزب العمل اإلسرائيلي مشروعاً حلل 
القضية الفلسطينية بصفته حزباً يهوديّاً معارضاً، وذكر أن الوكالة اليهودية هي 
املمثل الرس��مي للش��عب اليهودي فيما يتعلق بشؤون فلسطني، وركز احلزب في 
مشروعه على ثالث قضايا وهي: رفض التقسيم، ورفض فكرة وجود قومية موحدة 
في فلس��طني، ورفض منح فلسطني استقالالً آنّياً. ووجد أن احلل األمثل يكون في 
دولة ثنائية يشترك في مؤسساتها العرب واليهود على حد سواء، ولكن رأينا فيما 
بعد تغيراً واضحاً في أفكار احلزب، فقد طلب من هيئة األمم املس��اعدة في إنش��اء 
الوط��ن القومي اليه��ودي، ودعم الهجرة اليهودية، ودعم االس��تيطان املكثف)11(.

ثانًيا:   األفكار واملش��اريع الصهيونية واإلس��رائيلية خ��الل الفترة املمتدة من 
 1966-1948

وجاءت األفكار واملش��اريع الصهيونية واإلس��رائيلية خالل هذه الفترة مختلفة 
عم��ا س��بقها من حيث الطرح واملضم��ون، فخالل النقاش ال��ذي دار عند اجتماع 
إعالن قيام إس��رائيل عام 1948، رفض كل من ب��ن غوريون وبيغن وضع حدود ثابتة 
إلس��رائيل)12(. إذ زعم مناحيم بيغن أن األسلحة العبرية هي التي تقرر ذلك، وعلى 
الرغم من ذلك، عدَّ إمارة شرق األردن جزءاً من إسرائيل)13(. وجاء حزب حيروت بنفس 
الطرح خالل االنتخابات التي جرت في إسرائيل عام 1949، عندما رفض ما جاء في 
اتفاقيات رودس بني إس��رائيل والدول العربية، وما وضع من حدود لدولة إس��رائيل 
في هذه االتفاقيات، موضحاً أن الوطن القومي اليهودي يش��مل ضفتي األردن، وأن 
تقس��يم الوطن عمل غير مشروع، وأن أي موافقة على هذا التقسيم غير ملزمة 
للشعب اليهودي، وأن من واجبه أن يعيد األجزاء املقتطعة من الوطن إلى السيادة 
اليهودية)14(. وأكد نفس املقترح بن غوريون أثناء خطابه في الكنيست في اخلامس 
من كان��ون األول لعام 1949)15(. كذلك دعا بيغن أثناء خطابه في الكنيس��ت عام 
1950 إلى السيطرة على كامل األرض الفلسطينية التي عدها أرض إسرائيل)16(. 
أما شاريت، فجاء بأفكار مختلفة، إذ مال عام 1948 وأثناء اجتماعه مع الوسيط 
الدولي برنادوت، لفكرة إنش��اء دولة فلس��طينية منفصلة، مع تقسيم املنطقة 
إل��ى أجزاء، يلحق كل جزء منها بدولة من دول اجلوار)17(. أّما املش��اريع التي طرحت 
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خالل هذه الفترة، فكانت كاآلتي:

1.   مشروع موشيه شاريت عام 1956 
قام ش��اريت خالل زيارته لواش��نطن عام 1956، بإجراء محادثات مع وزير خارجية 
الواليات املتحدة األميركية داالس، وعرض خالل اجتماعه مشروعاً لتسوية الصراع 
العربي اإلس��رائيلي، واشتمل مشروعه على موافقة إسرائيل على إجراء تعديالت 
متبادلة في خطوط الهدنة، بهدف حتس��ني األوضاع األمنية مع رفضها التفاوض 
على أساس خط التقس��يم لعام 1947، واستعداد إسرائيل جلمع األموال الالزمة 
من أجل تعويض الالجئني الفلس��طينيني، وقبولها بالقرض الذي عرضته الواليات 
املتحدة للمس��اهمة في إعادة توطني الالجئني وإس��كانهم، إال أن إسرائيل بقيت 
مصرة على توطينهم في الدول العربية. كذلك عرض قبول إسرائيل مبشروع تطوير 
نهر األردن الذي اقترحه جونس��تون، وفيه تشترك مع الدول العربية في االستفادة 
من مياه نهر األردن واليرموك. واعتبرت إسرائيل هذه اخلطوة تنازالً من طرفها، ألن ما 
يزيد على نصف املوارد املائية سيذهب للدول العربية)18(. وكان شاريت من الرافضني 
لهذا املشروع قبل توجهه إلى الواليات املتحدة األميركية بعام، بحجة أّن املشروع 
أعطى األردن مياه اليرموك كلها و190 مليون متر مكعب من نهر األردن، وباملقابل، 
أعطى إس��رائيل من نهر األردن حوالي 100 مليون متر مكعب. وعزا هذا التقسيم 
إل��ى الضغط الذي مارس��ه العرب على جونس��تون ووصفه بالكارث��ة احلقيقية. 
وأورد –وبس��خرية- تبرير الوالي��ات املتحدة لهذه الزيادة بربطه��ا بتوطني الالجئني 
الفلس��طينيني على الضفة الش��رقية من نهر األردن)19(. وجاء هذا التغير املفاجئ 
في موقف ش��اريت من املش��روع متاشياً مع السياسة اإلس��رائيلية القائمة على 
ادعاء رغبتها في الس��الم مع العرب للحفاظ على استمرار الدعم األميركي لها. 

2.   مشروع موشيه ديان عام 1959
 وفيه عرض ديان فكرة االحتاد الكونفيدرالي مع األردن، مبيناً إمكانية امتداد هذا 
االحتاد في مرحلة ثالثة ليش��مل لبنان. كما أعرب ديان عن أمله في أن يصل تعداد 

سكان إسرائيل من اليهود خالل عشر سنوات إلى 4 ماليني نسمة)20(. 

3.   مشروع أشكول عام 1965
    ردّاً على مقترحات الرئيس التونس��ي احلبيب بورقيبة لتسوية الصراع العربي 
اإلس��رائيلي عام 1965، قدم رئيس الوزراء اإلسرائيلي ليفي أشكول مشروعاً أثناء 
خطابه في الكنيست اإلسرائيلي، يقوم على تسوية سلمية بني العرب وإسرائيل 
على أساس وضع إسرائيل القائم باستثناء بعض التعديالت الطفيفة عند نقاط 



89

معين��ة على احلدود، كما دعا املش��روع إل��ى إعادة توطني الالجئ��ني ودمجهم في 
البلدان العربية التي يعيش��ون به��ا، وأكد حرية النقل الب��ري والبحري بني الدول 
العربية وإس��رائيل)21(. إن ما اش��تمل عليه املش��روع يصب في مصلحة إسرائيل، 
ففيه حتصل على اعتراف عربي بوجودها، وتسيطر على املوارد االقتصادية العربية، 

وتتخلص من عبء قضية الالجئني الفلسطينيني. 

ثالثاً:  األفكار واملش��اريع الصهيونية واإلس��رائيلية خ��الل الفترة املمتدة من 
 1978-1967

زم العرب م��رة أخرى أمام إس��رائيل، ونتيجة لذلك، احتلت  وبع��د حرب 1967، همُ
إس��رائيل مزي��داً من األرض العربية، وأم��ام هذا الواقع، طرح القادة اإلس��رائيليون 
الصهاينة العديد من األفكار واملش��اريع لتس��وية القضية الفلسطينية. فكان 
هن��اك اختالف ف��ي الطرح، فالقوى الصهيونية ركزت عل��ى ضم معظم األراضي 
العربي��ة التي احتلتها إس��رائيل من��ذ 5 حزيران )يوني��و( 1967، بحجة أن األراضي 
التي س��يطرت عليها إس��رائيل أصغر من أن تتم جتزئتها، وميثل هذا االجتاه القوى 
السياس��ية الصهيونية ابتداء من حزب العم��ل وحتى كتلة الليكود. وكان هناك 
خ��وف لدى هؤالء الصهاينة من تزايد الس��كان العرب، ما يحول اليهود إلى أقلية، 
لذلك، شجع الصهاينة الهجرة اليهودية)22(. أما القوى غير الصهيونية، فدعت إلى 
جتاهل املشكلة الفلسطينية، ألن الالجئني سيتم استيعابهم في الدول العربية 
اجمل��اورة، وس��يذوبون في هذه ال��دول، وبعض هذه القوى دعا إلى احتواء املش��كلة 
الفلس��طينية بإقامة كيان فلسطيني يتمتع بدرجة من احلكم الذاتي مع ربطه 
بإسرائيل، ومنع ارتباطه بالعالم العربي، وهناك من رفض السياسات الصهيونية 
السائدة في أوساط النخبة اإلسرائيلية احلاكمة، مثل حركة هاعوالم هازبه التي 
يتزعمها الصحفي اإلسرائيلي أوري أفنيري، وتنادي هذه احلركة بانسحاب إسرائيل 
إلى احل��دود القائمة قبل 5 حزيران )يوني��و( 1967)23(، إال أن األفكار غير الصهيونية 
بقي��ت حب��راً على ورق؛ ألن مركز احلكم والسياس��ة بيد الق��وى الصهيونية التي 

كانت اجتاهاتها على النقيض من االجتاهات السابقة. 
وم��ن األف��كار التي طرح��ت خالل هذه الفترة م��ا نادى به كل من موش��يه ديان 
وحاييم هرتسوغ حول إنش��اء حكم ذاتي للفلسطينيني حتت رقابة اإلسرائيليني، 
وعّد هرتس��وغ فيما بعد أن عدم تطبيق احلك��م الذاتي بعد حرب 1967 كان خطأ 
كبيراً ارتكبه اإلس��رائيليون)24(. أما بن غوريون، فطرح فكرة إقامة سالم مع العرب، 
ولكن بش��رط عدم تنازل إس��رائيل عن اجلوالن والقدس الش��رقية)25(. كذلك صرح 
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موش��يه ديان في 10 آب )أغس��طس( عام 1967 برفض إسرائيل للعودة إلى حدود 
عام 1949 القدمية، وإمّنا إلى خريطة عام 1967، وبنّي أن إس��رائيل بحاجة إلى حدود 
تضمن فيها س��الماً، ال يعتمد على األمنيات العربية. وأكد أشكول رفضه التنازل 
عن أي إصبع مما سماها أرض إسرائيل، وكان ضد عودة الالجئني الفلسطينيني)26(.

أّم��ا إيج��ال آلون، فترك��زت فكرته عل��ى تكثيف االس��تيطان، ودعا ف��ي 15 آب 
)أغس��طس( عام 1967 أم��ام احتاد الكيبوتس��ات إلى توطني اليه��ود في الضفة 
الغربي��ة ومرتفع��ات اجلوالن، بحج��ة حفظ أمن إس��رائيل، وزعم أن االس��تيطان 
اليهودي هو فقط ما يوفر الس��الم إلس��رائيل)27(، وطرح خالل هذه الفترة عدداً من 
املشاريع لتس��وية القضية الفلسطينية، وحملت هذه املشاريع بني ثناياها عدداً 

من االجتاهات السياسية، بعضها صهيوني واآلخر غير صهيوني، وهي: 

 1.   مشروع أوري أفنيري 1967
 عرض عضو الكنيست أفنيري هذا املشروع على احلكومة اإلسرائيلية في اليوم 
اخلامس من حرب عام 1967، وقد طالب فيه بإجراء اس��تفتاء ش��عبي بني س��كان 
قطاع غزة والضفة الغربية، حول مستقبلهم بصورة دميقراطية، ويدور االستفتاء 
حول إنش��اء دولة فلسطينية تضم الضفة الغربية وقطاع غزة، أو االرتباط باحتاد 
فيدرالي مع إسرائيل. أّما اخليار الثالث، فقد تضمن إعادة املناطق احملتلة إلى األردن. 
وقد جوبه هذا املش��روع برفض م��ن قبل رئيس احلكومة ليفي أش��كول على حد 
تعبي��ر أفنيري، مصرحاً برغبة أش��كول بعدم بحث أي مش��روع م��ع العرب إال عن 
طري��ق املفاوضات)28(. ولم يكن هدف أش��كول من هذه املفاوضات حتقيق الس��الم 
مع العرب، وإمنا كنوع من املناورة للحصول على مواقع أفضل، ما يحقق إلسرائيل 

توسعاً إقليمّياً أكبر فأكبر.

2.   مشروع إيجال ألون عام 1967
  في 13 متوز )يوليو( عام 1967، طرح إيجال ألون مش��روعاً على حكومته يتعلق 
بالضفة الغربية وقطاع غزة، وبنّي فيه إصرار إسرائيل على أن حدها الشرقي يتمثل 
بنهر األردن وخط يقطع البحر امليت، وعرض فكرة تقس��يم مناطق احلكم الذاتي 
إلى ثالث مناطق وهي: الس��امرة، ويهودا، وغزة، وحل قضية الالجئني على أس��اس 
تعاون إقليمي ومبس��اعدة دولية، وقد لقي هذا املشروع قبوالً من جانب الصهاينة 

التقليديني الذين يرغبون في احلفاظ على »نقاء« إسرائيل)29(. 

3.   مشروع أبا إيبان عام 1968
 طرحه إيبان في 8 تشرين األول )أكتوبر( عام 1968 أمام اجلمعية العمومية عندما 
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كان يشغل منصب وزير خارجية الكيان الصهيوني، وفيه صرح أن حكومته تعتزم 
بذل جهود جديدة لتسوية الصراع العربي الصهيوني وإحالل السالم في املنطقة، 
وتضمن مش��روعه تسعة بنود وهي: أوالً: إقامة س��الم عادل وشامل في املنطقة 
يل��ي وقف إطالق النار، وحتديد خريطة متفق عليها للح��دود اآلمنة واملعترف بها. 
ثانياً: االتفاق على حل النزاع سلمّياً يتم االستعاضة عن خطوط وقف النار بحدود 
آمنة ومعترف بها من قبل إسرائيل والدول العربية اجملاورة لها. ثالثاً: إقامة ترتيبات 
أمنية متف��ق عليها، لتجنب األوضاع التي تؤدي إلى انهيار الس��الم. رابعاً: اإلبقاء 
على حرية احلركة واالنتقال عبر حدود املنطقة. خامس��اً: ضمان حرية املالحة على 
أس��اس املساواة الكاملة بني إس��رائيل وس��ائر الدول العربية املطلة على البحر. 
سادس��اً: حل مش��كلة الالجئ��ني بالدعوة إلى عق��د مؤمتر حتضره الدول الش��رق 
أوس��طية والدول املس��اهمة في إعانة الالجئني واألجه��زة املتخصصة في هيئة 
األمم املتحدة من أجل رس��م خطة حلل مش��كلة الالجئني ع��ن طريق دمجهم في 
اجملتمعات املوجودين فيها، س��ابعاً: إيجاد وضع خاص لألماكن املقدسة اإلسالمية 
واملس��يحية، إذ إن إس��رائيل ال تسعى للس��يطرة عليها، وإمنا تقع حتت مسؤولية 
اجلهات الدينية التي تقدسها. ثامناً: عقد اتفاقيات تعاقدية بني حكومة إسرائيل 
واحلكومات العربي��ة تنص على االعتراف املتبادل بس��يادة ووحدة أراضي كل دولة 
في املنطقة. تاس��عاً: إن حتقيق السالم بني إسرائيل والدول العربية يقتضي إيجاد 
تعاون مش��ترك بني إس��رائيل وس��ائر الدول العربية حول بعض املوارد الرئيس��ية 

وحول وسائل االتصال في املنطقة)30(. 
إّن الطرح اإلس��رائيلي لهذا املش��روع ينس��جم مع التفسير اإلس��رائيلي لقرار 
مجلس األمن الدولي 242، وفيه ترى إس��رائيل أن حتقيق الس��الم مع العرب ال يتم 
إال باس��تمرار احتاللها لألراضي العربية، كما ميثل هذا املشروع الفهم الصهيوني 
لتس��وية القضية الفلس��طينية مبا يخدم الكيان الصهيوني واستمرارية وجوده 

على أرض فلسطني ضمن حدود آمنة ومعترف بها. 

4.  مشروع مبام للسالم 1969
ف��ي 11 كانون األول )ديس��مبر( 1969، أقر حزب مبام مش��روعاً جديداً اش��تمل 
عل��ى عدد من البنود وهي: تأييد إس��رائيل حلل سياس��ي يقوم على أس��اس وجود 
دولتني مس��تقلتني وذاتي سيادة، إس��رائيل من جهة، ودولة عربية من جهة أخرى. 
وعدم انسحاب إس��رائيل من اخلطوط التي وصل إليها أثناء حرب األيام الستة إال 
بالتوصل إلى تس��وية سلمية يتم فيها حتديد احلدود اآلمنة. وكذلك بقاء القدس 
املوحدة عاصمة لدولة إسرائيل. ونادى بتجريد الضفة الغربية وإعادتها إلى الدول 
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العربي��ة اجملاورة مع إدخال تعديالت لصالح أمن إس��رائيل. أم��ا قطاع غزة، فتحدد 
مكانته السياسية عندما يحني الوقت، بعد مراعاة مقتضيات أمن إسرائيل)31(.

5.  مشروع غولدا مائير عام 1971 

في 9 ش��باط )فبراير( عام 1971، ألقت رئيس��ة وزراء إس��رائيل غولدا مائير بياناً 
أمام الكنيس��ت اإلسرائيلي، أكدت فيه رفضها ملشروع التسوية اجلزئية -السالم 
العربي مع إس��رائيل مقابل انس��حاب إسرائيل من س��يناء- الذي طرحه الرئيس 
املصري أنور السادات، وبعد ذلك، طرحت مشروعاً مضادّاً نشرته صحيفة »التاميز« 
اللندني��ة بينت فيه مطالب إس��رائيل. أّما فيما يتعلق بالقضية الفلس��طينية، 
فقد أكدت غولدا مائير عدم إعادة قطاع غزة إلش��راف مصر، وأّن القدس س��تبقى 
موحدة وجزءاً من إس��رائيل. كذلك دعت إلى إجراء مفاوضات حول خط احلدود في 
الضفة الغربية، بشرط عدم السماح ألي قوات عربية بالعبور إلى الضفة الغربية 
لنه��ر األردن، كذل��ك أكدت فيه معارضة إس��رائيل لفكرة الدولة الفلس��طينية 

املستقلة، ألّن وجودها يشكل خطراً عسكريّاً على أمن إسرائيل)32(. 

6. مشروع بيغن للحكم الذاتي 1977
بعد شهور من زيارة الرئيس املصري أنور السادات إلسرائيل، وفي 28 كانون الثاني 
)يناي��ر( من عام 1977، قام رئيس الوزراء اإلس��رائيلي مناحي��م بيغن بإلقاء خطاب 
في الكنيس��ت اإلسرائيلي اقترح فيه تش��كيل حكم إداري ذاتي لسكان الضفة 
الغربية وقطاع غزة، يقوم على أس��اس إلغاء احلكم العسكري فيهما، وبعد ذلك، 
ينتخب الس��كان العرب مجلس��اً إداريّاً يتألف من 11 عضواً من الس��كان العرب 
املقيمني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبعد خمس س��نوات من احلكم الذاتي، 
يحق إلسرائيل املطالبة بإحالل سلطتها في الضفة الغربية وقطاع غزة)33(. وبعد 
ذل��ك بعام، وبرعاية أميركية، مت طرح مش��روع احلكم الذات��ي، إذ أصبح أحد البنود 
التي شملتها اتفاقية كامب ديفيد التي وقعت بني إسرائيل ومصر عام 1978)34(.

7. مشروع روابط القرى عام 1978
 وفي سبيل فرض احلكم الذاتي على الفلسطينيني في الضفة الغربية من جهة، 
ولتصفية القضية الفلس��طينية وإثارة اخلالفات بني أبناء الش��عب الفلسطيني 
من جهة أخرى، قامت سلطات االحتالل اإلسرائيلي في عام 1978، وعلى يد رئيس 
اإلدارة املدنية، بإنش��اء »روابط الق��رى«. وكان الهدف منها إقام��ة احتادات موالية 
لالحتالل، تكون بديالً عن رؤس��اء البلديات املؤيدين ملنظمة التحرير الفلسطينية، 
وكان مركزها في املدن على عكس تسميتها)35(. وقد مت دعمها سياسّياً وعسكريّاً 
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م��ن قب��ل اإلدارة املدني��ة اإلس��رائيلية، وكانت لها صالحيات واس��عة عس��كرية 
وسياسية واجتماعية، وقد نفذت سياسة احلكم العسكري اإلسرائيلي في ظلم 

الفلسطينيني)36(. 

اخلامتة
بعد أن مت اس��تعراض عدد من األفكار واملش��اريع الصهيونية واإلسرائيلية خالل 
الفت��رة الزمني��ة املمت��دة ب��ني )1918-1978(، نالح��ظ أن هناك اختالف��اً فيها من 
حي��ث الطرح واملضمون، فقبل قيام إس��رائيل ع��ام 1948، كان هدف الصهيونية 
في البداية إيجاد موطئ قدم لهم في فلس��طني. ولك��ن بعد حرب 1948، تغيرت 
األف��كار، فدعا الصهاينة إلى التجرد من اتفاقيات الهدنة، ونادوا بالس��يطرة على 
كامل فلسطني، وإسكان الالجئني في الدول العربية، وبعد هزمية العرب عام 1967، 
أكد القادة اإلس��رائيليون الصهاينة عدم تنازلهم عن شبر واحد من األراضي التي 
احتلوها عام 1967، وهدفوا من هذا الطرح إلى أن يجروا العرب إلى طاولة السالم 
لس��حب االعتراف العربي بوجود إس��رائيل، فاألفكار واملشاريع التي طرحت كانت 
نتاج��اً ملا نلحظه عل��ى أرض الواقع من تعزيز لوجود إس��رائيل وتهميش للقضية 

الفلسطينية. 
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مشاريع التسوية الفلسطينية مع الحركة الصهيونية

2018-1899 

أمني أبو بكر *

املقدمة
ارتبطت فلسطني منذ 1798، باملصالح االستعمارية للدول العظمى، وأهدافها 
اإلس��تراتيجية، والديني��ة، والثقافية، واالقتصادية، ونتيج��ة لذلك لم تصل فيما 
بينه��ا إلى تس��وية محددة الس��تعمارها حت��ى 1918، وذلك بالرغ��م من كثافة 
مشاريعها، السرية، والعلنية، الداعية النتزاعها من الدولة العثمانية، وسكانها 

الشرعيني بجميع طوائفهم.
وف��ي ظل عدم التواف��ق، تبنت الدول االس��تعمارية فكرة إع��ادة اليهود، لألرض 
املوعودة، من خالل الصهيونية العاملية التي نشأت في أحضان االستعمار احلديث، 
عبر جحافل احلملة الصليبية الس��لمية، بعكس احل��روب الصليبية في العصور 
الوسطى، التي نظرت لها على املستويني الرسمي والشعبي، واستطاعت احلركة 
الصهيونية أن تدخل مشروعها االستعماري طور التنظيم بعقدها ملؤمترها األول 
في مدينة بازل السويسرية برئاسة هيرتسل 1897، وأقرت بأن أرض فلسطني هي 
املنظورة بإقامة الدولة اليهودية وال تزال الدول العظمى ترعى مسيرته منذ أن بدأ 
فكرة إلى أن أصبح واقعاً ويتمدد في أرجاء الوطن العربي كما يحلو له في الوقت 

احلاضر.
وكان املشروع الصهيوني قد مارس نشاطه في شراء األراضي وبناء املستوطنات 
واس��تقدام املهاجرين عام 1854عندما بنى السير موسى منتفيوري مستوطنته 
املعروفة باملنتفيورية قبالة الزاوية اجلنوبية الغربية من س��ور القدس على أراضي 
كرم أحمد آغا دزدار، بعد أن ضّلل الدولة العثمانية وحصل على موافقتها لش��راء 

األرض لبناء مستشفى خيري لعالج مرض اجلرب.    

*  أستاذ التاريخ في جامعة النجاح الوطنية.
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وق��د تنبهت الدول��ة العثماني��ة والش��عوب العربية، وفي مقدمتها الش��عب 
الفلس��طيني، للمش��روع الصهيوني، من��ذ أن زرعت بذوره األولى في فلس��طني، 
وعمل على مواجهته بكافة الطرق والوس��ائل الس��لمية، وغير الس��لمية املادية 
واملعنوي��ة، باالعتماد عل��ى قواه الذاتية، ومعززاً بدعم ومؤازرة العرب، واملس��لمني، 
والق��وى الصديق��ة بالعال��م، وال يزال ي��درك أن نضال��ه الوطني يق��وم مبواجهة 
الصهيوني��ة العاملية، التي متتلك مقدرات مالية، وعلمي��ة كبيرة، وتؤازرها القوى 
العظمى بالعالم، وهو ما حمل قيادته الوطنية، على طرح مشاريع ذاتية للتسوية 
السلمية معه بهدف وقف منوه ومتدده على األرض، والتخفيف من نتائجه املدمرة، 
أس��وة مبس��يرة التحرير التي س��ارت عليها الدولة اإلس��المية مبواجهة االحتالل 
الصليب��ي ف��ي العصور الوس��طى والتي اس��تمرت قرن��ني من الزمان، ومس��ايرة 
التحوالت السياسية احمللية واإلقليمية والدولية املؤثرة مبسيرة النضال الوطني. 

وفي س��بيل التعرف على مس��يرة احلركة الوطنية بعامة وتطلعاتها السلمية 
بخاصة، فقد مت اختيار “مش��اريع التسوية الفلس��طينية مع احلركة الصهيونية 
1899-2018” ميدان��اً للدراس��ة والبح��ث، باالعتم��اد على مجموع��ة من املصادر 
األولي��ة، ورك��زت في ذلك على املش��اريع الت��ي طرحتها الش��خصيات، والهيئات 
القيادية الوطنية املقيمة بالداخل والشتات، وذلك بغية التوصل لتسوية سلمية 
تضمن للش��عب الفلسطيني حقوقه التاريخية في أرضه، ووطنه فلسطني، في 
ظل االختالل الكبير مبوازين القوة املالية، والعلمية، والعس��كرية لصالح املشروع 
الصهيوني، والدعمني املعنوي واملادي اللذين يحظى بهما من القوى االستعمارية 
وفي مقدمتها بريطانيا والواليات املتحدة األميركية، وحتول قضية فلس��طني في 
األوس��اط الرس��مية العربية واإلس��المية، من قضية مركزية إلى قضية قطرية 
هامش��ية، تعكس��ها إلى حد كبير حم��الت التطبيع غير املس��بوقة مع احلركة 

الصهيونية.
وعاجلت ذلك في ستة مشاريع وهي مشروع التفاهم والتعايش 1899، واحلكومة 
الدميقراطي��ة 1921، والدول��ة الدميقراطية 1968، والتحري��ر املرحلي 1974، وإعالن 

الدولة واالستقالل 1988، وإنهاء االحتالل 2017، وذلك على النحو اآلتي: 

1.    مشروع التفاهم والتعايش
ب��دأت فكرت��ه على يد يوس��ف اخلالدي أح��د أعيان مدين��ة الق��دس البارزين)1(، 
وجاءت ف��ي إطار تقدم املش��روع الصهيوني ميدانياً، على صعيد ش��راء األراضي، 
وبناء املس��توطنات، والهجرة، متهيداً إلقامة الدول��ة اليهودية، وفق مقررات املؤمتر 
الصهيوني األول الذي عقد مبدينة بازل السويس��رية 1897، وجسده برسالة بعث 
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به��ا إلى هيرتس��ل، زعيم احلرك��ة الصهيوني��ة 1899، بوس��اطة صديقه حاخام 
فرنس��ا زادوك كاه��ن، وأعرب فيها ع��ن خوفه من أن يعرض املش��روع الصهيوني، 
التعايش بني املس��لمني، واملسيحيني، واليهود في فلسطني، للخطر، وناشد رواده 
وفي مقدمتهم هيرتس��ل أن يتركوها بس��الم، وجاء رد هيرتسل، مبدداً للمخاوف 
بالتأكيد على املكاسب االقتصادية التي ستجنيها الدولة العثمانية ورعاياها من 
الصهيون��ي، وحث الدولة العثمانية على االس��تجابة ملطالبه، برفع قيودها على 

شراء األراضي، والهجرة، واالستيطان، والوطن القومي)2(.
وس��ايرت فكرة التعايش قوانني الدولة، التي سمحت لألجانب بتملك العقارات 
في أراضيها، باس��تثناء احلجاز)3(، مبن فيهم اليهود)4(، وحرص املهاجرون منهم على 
تعل��م اللغة العربية، والتجن��س بالعثمانية)5(، ما رفع من وتي��رة التعايش باحلياة 
العام��ة)6(، ولهذا ظلت فلس��طني بعيدة عن الصدامات الطائفية التي ش��هدها 
جبل لبنان 1860)7(، وهو ما عزته الدوائر القنصلية لسياسة التسامح السائدة)8(.
ولم يتوقف مشروع التعايش بوفاة اخلالدي 1906، وتبناه حافظ بك السعيد ممثل 
يافا ف��ي مجلس املبعوثان- البرملان العثمان��ي 1913، الذي وجد فيه ضرورة ملحة 
للح��د من طموح��ات الصهيونية، وعبر عن ذلك بقول��ه: »إن الهجرة الصهيونية 
ق��د تكون مضرة وقد تكون غير مضرة، فإن كانت مرتبطة بقيود وش��روط تتكفل 
بدفع الضرر فال بأس منها، كأن تنظر احلكومة ملقدار نفوس فلس��طني ال س��يما 
لواء القدس فيها ومقدار س��عة األراضي، وتنظر ملقدار الزايد )الزائد( فيها كفاية 

للسكان«)9(.
وسار مش��روع التعايش، نحو تنظيم لقاءات مباش��رة مع الصهيونية، لتذليل 
العقب��ات الت��ي تعترض س��بيله، وبدأ في أي��ار )مايو( 1914، في بي��روت بني نحوم 
س��وكولوف مدير املكتب الصهيوني في يافا، ونظيف اخلال��دي أحد أعيان مدينة 
الق��دس، ورئيس قس��م الهندس��ة في والية بي��روت، وأعقبته اجتماعات س��رية، 
وعلني��ة في بيروت، ويافا، والقاهرة، ومراس��الت حثيثة بني الدوائر العربية واملكتب 
الصهيون��ي فيها، لتنظيم اجتماع موس��ع عرب��ي- صهيوني، برئاس��ة اخلالدي- 
س��وكولوف، في بيروت. وضمت القائمة العربية املرش��حة حلضور االجتماع )10( 
أعضاء، ميثلون املعارضني واملؤيدين للمش��روع، وفي مقدمة املعارضني رؤساء حترير 
صحيفة املقتبس الصادرة في دمش��ق، وفلس��طني في ياف��ا، والكرمل في حيفا، 
وعب��د الرحمن الش��هبندر، أحد أعض��اء احلركة الوطنية الس��ورية ض��د الدولة 
العثمانية، وومُضع على جدول أعمال احلوار، مبدآن: شرح أهداف املشروع الصهيوني 
في فلس��طني مدعماً بالوثائق، وطرح املطالب العربي��ة. وقد عمل اخلالدي كل ما 
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في وس��عه لتج��اوز العقبات التي حتول دون عقده، ألن احلكوم��ات في نظره زائلة، 
والش��عوب باقي��ة، وعلى احلرك��ة الصهيوني��ة أال تتوجس خيفة م��ن االتفاق مع 
العرب، إال أن قيام احلرب العاملية األولى 1914/8/15، ودخول الدولة العثمانية طرفاً 

فيها قد حال دون عقده)10(. 
ونتيجة لتمدد فكرة املش��روع الصهيوني وش��موليته لبالد الش��ام والعراق)11(، 
وج��دت املعارضة العربي��ة للدولة العثمانية)12( مبش��روع التعايش س��بيالً لقطع 
الطريق على احلكومة االحتادية بإسطنبول من التفاهم مع الصهيونية مبعزل عنها 
باس��تيعاب املهاجرين اليهود)13(، واالس��تفادة من مقدراتهم العلمية، واملالية)14(، 
و»إن الس��وريني ال يكره��ون التفاهم مع إخوانهم اإلس��رائيليني ولكن الذي يؤلم 
بعض الس��وريني أن يتفق على أراضيهم دون علمهم أو رأيهم، وما على الفريقني 
إال أن يتفاهما ليتحاب��ا ويتفقا«)15(، و»إن قبول العرب بنزول مضطهدي اليهود في 
فلس��طني أو غيرها من سوريا والعراق، يتوقف على وضع مقدمات االتفاق، وإمتامه 
بصورة تضمن مصالح ومنافع الطرفني«)16(، بينما رأى سوكولوف »أن االتفاق ممكن 

بني شعبني شقيقني متفقني منذ فجر التاريخ«)17(. 

2.   مشروع احلكومة الدميقراطية
ويقوم على أس��اس إقامة حكوم��ة دميقراطية برملانية منتخب��ة تبعاً للتمثيل 
النس��بي لع��دد الس��كان، ويش��ارك فيها جميع س��كان فلس��طني، مب��ن فيهم 
املهاجرون اليهود بعد منحهم اجلنس��ية الفلسطينية، أسوة مبن حمل اجلنسية 
العثماني��ة قبل رحي��ل الدولة العثماني��ة)18(، وكان��وا يعرفون باليه��ود الوطنيني 
ويتقنون اللغ��ة العربية)19(، وج��اوروا العرب ببيوتهم وأحيائهم وأقاموا ش��راكات 
اقتصادي��ة معهم)20(، ولم يتواَن الوطنيون باإلفصاح عن تخوفهم من الصهيونية 
وتطلعاته��ا االس��تعمارية، والتي ال بد وأن تس��يء لروابط التعاي��ش القائمة بني 
الطرف��ني)21(، وإن أية توترات قامت بني العرب واليه��ود الوطنيني تعزى إلى تدخالت 
احلرك��ة الصهيونية، واالنت��داب البريطاني)22(، وال تزال ذاك��رة العديد من الالجئني 
املعمري��ن العرب زاخ��رة بالروايات الدالة على التعايش، وحس��ن اجلوار، وعالقاتهم 
الوثيقة مع اليهود الوطنيني، والتي أسهمت في حمايتهم من عصابات الهاغاناة 

خالل حرب عام 1948)23(.
وقد تبنت احلركة الوطنية الفلس��طينية مش��روع احلكومة، بجرأة كبيرة خالل 
فترة االنتداب بغية إقامة دولة فلس��طينية مس��تقلة، وفق النظم الدميقراطية 
السائدة بالعالم، لتحفظ جميع حقوق السكان)24(، وجاءت هذه التوجهات نتيجة 
لهزمية الدولة العثمانية في احلرب العاملية األولى، وهي صاحبة الوالية الش��رعية 



101

على فلس��طني ألربعة قرون)25(، وإس��قاط اجليش الفرنس��ي للمملكة الفيصلية 
-نس��بة إلى فيصل بن الش��ريف حس��ني- في بالد الش��ام، وش��اركت فلسطني 
بهيئاته��ا النيابي��ة والوزارية)26،( وتقاس��م االنتداب األجنلو- فرنس��ي بالد الش��ام 
والع��راق)27(، مش��روطاً بتنفيذ وعد بلفور)28(، وانش��غال ال��دول العربية بأوضاعها 
الداخلية، وانحياز االنتداب للحركة الصهيونية)29(، وقوة املشروع الصهيوني مادياً 
ومعنوياً)30(، وتس��ارع وتيرة شراء األراضي، واالس��تيطان، والهجرة)31(، ما دفع املؤمتر 
الفلسطيني الثالث، املعقود في حيفا 1920، إلى الدعوة لضرورة اإلبقاء على الورقة 
احلمراء املس��تخدمة إبان احلكم العثماني لتحديد فترة الزيارة، للحد من الهجرة، 
وتفعيل قانون حماية املزارعني 1925)32(، وحترمي السمسرة ونبذ متعاطيها)33(، وعدم 

االلتفات ملغرياتها)34(، وتوجيه النقد للسماسرة وكبار املالك)35(.
ومبوج��ب االنتخابات التش��ريعية، يجري تش��كيل احلكوم��ة الدميقراطية، التي 
تتولى إدارة ش��ؤون البالد، وإبرام اتفاقية رحيل االنتداب، ووضع دستور عام، وتنظم 
ش��ؤون الهجرة الوافدة، مب��ا يتوافق ومقدراتها االقتصادية، واالس��تيعابية، ومنح 
اجلنسية الفلسطينية لسكانها العرب، واليهود، وممارسة حقوقهم السياسية، 
واالجتماعية على قدم العدالة، واملساواة)36(، وال ننسى أن نسبة اليهود العثمانيني 
ق��د وصلت إلى 7%. ومع تدفق الهجرة، والتحوالت االجتماعية، والسياس��ية التي 
ش��هدتها أوروبا بوص��ول النازية للحكم في أملانيا، ارتفع��ت إلى ما يقرب من%30 

عام 1937)73(.
إال أن صدى هذا املشروع ظل خافتاً في احملافل احمللية، واإلقليمية، والدولية، وفي 
مقدمتها البريطانية، وذلك في ظل التقدم الكبير الذي أحرزه املشروع الصهيوني 
ميدانياً، بدعم من االنتداب، وأحرجت القيادة الفلس��طينية من املوقف الشعبي، 
ال��ذي قد يرى فيه انتقاصاً حلقوقه التاريخية ف��ي تراب آبائه وأجداده، وقدرته على 
مواجهت��ه مادياً، ومعنوياً)38( ،وهو ما عرض بعض مؤيديه للنقد، واالغتيال، كرئيس 
بلدية حيفا إبراهيم اخلليل، الذي مت اغتياله على خلفية فتح اتصاالت مباشرة مع 
احلركة الصهيونية، في حني هرب رئيس بلدية حيفا حس��ن ش��كري 1938، خوفاً 
م��ن أن يالقي مصير اخلليل، بعد أن طلب من ثورة 1936، اس��تثناء ميناء حيفا من 

اإلضراب العام، ملا له من دور مهم في االقتصاد الفلسطيني)39(.
وبالرغم من ذلك، قام موس��ى العلمي، أحد أعيان مدين��ة القدس ومن املقربني 
للحاج أمني احلس��يني، بفتح قناة اتصال س��رية مع زعيم احلركة الصهيونية بن 
غوريون 1934، والتباحث معه في مسألة احلكومة الدميقراطية، إال أن اشتعال ثورة 
1936، وتس��ارع تطوراتها، ونفي احلاج أمني إلى اخلارج، قد أوقف اتصاالت العلمي، 
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في حني استمرت احلكومات العربية في مفاوضاتها)40(.
 ول��م تخف احلرك��ة الوطنية توجهاتها نحو التس��وية الس��لمية مع حكومة 
االنت��داب، واحلرك��ة الصهيونية، وهي في أوج قوتها، لتتخذ من فلس��طني قاعدة 
للنض��ال الوطن��ي، ويؤازرها عمقها العربي، واإلس��المي، وذلك بع��د أن أدركت أن 
املؤسس��ة االس��تعمارية الغربية قد ألقت بكل ثقلها خلف املشروع الصهيوني، 
ويتع��زز ه��ذا التحالف من يوم آلخر ف��ي ضوء األهمية اإلس��تراتيجية للمنطقة، 
واكتش��اف النفط بكميات اقتصادية كبيرة، وبذلك أصبح من أهم مناطق إنتاج 

وتصدير الطاقة بالعالم، وسيطرته على خطوط املواصالت الدولية)41(. 
ومبوج��ب ذل��ك، ال ب��د من نش��اط سياس��ي متزامن م��ع املقاوم��ة، يعمل على 
تخفيف حدة املش��روع الصهيوني، وإن مسألة إلقاء اليهود في البحر التي روجت 
له��ا وضخمتها الدعاية الصهيونية، لم تظهر في أدبياتها، وهو ما ناقش��ته في 
مؤمتراته��ا العامة وقدمت��ه في مفاوضاته��ا للحكومة البريطاني��ة، وأفضت به 
للصحاف��ة العاملية، وكل ما اش��ترطته عل��ى بريطانيا هو وق��ف الهجرة، ومنح 
اجلنس��ية الفلس��طينية للمهاجري��ن حرص��اً على س��ير االنتخاب��ات، والتمثيل 
النس��بي في احلكومة الدميقراطية، فعندما زار الوفد الفلسطيني ملباحثات لندن 
عام 1930م، طالب رئيس الوفد احلكوم��ة البريطانية أمام اإلعالم، بوقف الهجرة، 
وتأليف حكومة دميقراطية من جميع العناصر، وبأن فلسطني ستقاوم السياسة 

البريطانية املنحازة بكل ما لديها من قوى سلمية)42(.  
وكان رد احلرك��ة الصهيوني��ة عل��ى املش��روع مش��وباً باملماطل��ة والتس��ويف 
واالس��تقواء بالبوليس والقضاء البريطانيني)43(، واالس��تعداد للمواجهة الفاصلة 
بتخزين األس��لحة وتدريب العصابات املس��لحة، وترحيل أهالي القرى التي باعت 
أراضيها للزعام��ات اإلقطاعية)44(، وزرع املتفجرات باألماك��ن العامة)45(،  والهيمنة 
على احلياة العامة وخطوط املواصالت الرئيس��ية)46(، والسيطرة على املعسكرات 
البريطاني��ة، ومواجه��ة الث��وار واجلي��وش العربي��ة التي هبت لنجدة فلس��طني، 

واستخدام سالح الطيران في املواقع احلصينة التي رفضت الرحيل 1948)47(.  

3.   مشروع الدولة الدميقراطية
صدر هذا املش��روع عن منظمة التحرير الفلسطينية عام 1968، وجاء بعد نحو 
أربعة أعوام من عقد املؤمتر الفلسطيني األول في مدينة القدس في 1964/5/28-24،

ف��ي فندق إنتركونتننت��ال القائم على س��فح جبل الزيتون املطل على املس��جد 
األقص��ى)48(، وافتتحه امللك حس��ني مبش��اركة عربية، وترتب علي��ه قيام منظمة 
التحرير الفلس��طينية كحركة حترر وطني، هدفها حتري��ر األراضي العربية احملتلة 
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1948)49(، والعودة وتقرير املصير)50(، ويقضي املش��روع ب�: “حترير فلس��طني بأكملها 
م��ن االغتصاب واالحتالل، وإنش��اء دولة مس��تقلة دميقراطية، ذات س��يادة يتمتع 
ف��ي ظلها جميع املواطنني الش��رعيني بغ��ض النظر عن الدي��ن، واللغة، بحقوق 
متس��اوية”)51(، و”تصفية الكيان الصهيوني، وإقامة دولة فلس��طينية دميقراطية، 
يعيش فيها الفلس��طينيون بكل طوائفهم مس��لمني، ومس��يحيني، ويهوداً في 
مجتم��ع دميقراطي تقدم��ي”)52(، وهزمية املش��روع الصهيون��ي)53(، ويقصد باليهود 
اليهود الفلس��طينيني الذين ولدوا وأقاموا في فلس��طني قبل ع��ام 1947، وعلى 
املهاجري��ن اجلدد مغادرتها م��ن حيث أتوا)54(، وتقوم على أرض فلس��طني)55(، احملددة 
بصك االنتداب)56(، وكامل ترابها الوطني)57(، وفق النظام السياس��ي الذي يختارونه 
باملستقبل)58(، على أساس الدميقراطية، والعدالة، واملساواة)59(، والتعايش)60(، وحرية 
العبادة والتعبير املكفولة بالدستور)61(، للتخلص من كافة أشكال التمييز باللون، 

والعرق، والطائفة، والقومية، والدين)62(.
وجاء ذلك منس��جماً مع الواقع املرير الذي فرضته نكس��ة 1967، وعجز النظام 
العربي الرسمي عن مواجهة املشروع الصهيوني)63(، واستعداده التام للمفاوضات 
املباش��رة)64(، وغير املباشرة مع االحتالل)65(، واالعتراف به رسمياً بذريعة االستجابة 
للقرارات الدولية، وفي مقدمتها )242()66(، والقبول مبشروع وزير اخلارجية األميركي 
روج��رز، وتصفي��ة القضي��ة الفلس��طينية واعتباره��ا قضية الجئني، ومس��ألة 

تعويضات، وعزل منظمة التحرير عن مجريات األحداث)67(.
وأخ��ذت فكرته بالنمو في ظل اس��تمرار الضعف العربي، ومش��اريع التصفية، 
واالعتراف بالكيان الصهيوني على أرض فلس��طني بال ثم��ن،)68( وتصاعد املقاومة 
عل��ى الصعيدين الداخل��ي واخلارجي،)69( وخروج قواعد منظم��ة التحرير من األردن 
إلى لبنان،)70( وقبول الفصائل الفلس��طينية به،)71( والتي أجمعت على أن »الكفاح 
املس��لح لي��س كفاح��اً عرقي��اً أو مذهبياً ض��د اليهود، ف��إن دولة املس��تقبل في 
فلسطني احملررة من االستعمار الصهيوني، هي الدولة الفلسطينية الدميقراطية، 
التي يتمتع فيها الراغبون في العيش بسالم فيها باحلقوق، والواجبات، ضمن إطار 

مطامح األمة العربية في التحرر القومي، والوحدة الشاملة«)72(. 
ومت إقراره في اللوائ��ح التنظيمية والدوائر الداخلية ملنظم��ة التحرير وهيئاتها 
التش��ريعية،)73( وترويجه باحملاف��ل الدولية)74( مبا فيها األمم املتح��دة بخطاب رئيس 
اللجن��ة التنفيذية للمنظم��ة ف��ي 1974/11/13،)75( واللقاءات املباش��رة،)76( وغير 
املباش��رة بالدوائ��ر اليهودي��ة التقدمي��ة،)77( ووس��ائل اإلع��الم اخملتلف��ة العربية، 
واألجنبي��ة،)78( وأدبياته��ا اخملتلفة)79( بالرغم من املعارضة الش��ديدة التي جوبه بها 
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بالدوائر الفلس��طينية، وفصائله��ا)80( كالصاعق��ة املوالية لس��وريا،)81( والتحرير 
العربية املوالية للعراق العتبارات قومية،)82( والهيئة العربية العليا برئاس��ة احلاج 
أمني احلس��يني في بيروت، ألس��باب دينية،)83( ومعارضة احلركة الصهيونية له،)84( 
باعتب��اره خطة س��حرية،)85( غايتها القضاء على دولة إس��رائيل وإلقاء اليهود في 

البحر)86(.
ولم يتوقف مش��روع الدولة الدميقراطية، بإعالن مشروع التحرير املرحلي، الذي 
أقره اجمللس الوطني الفلس��طيني )12( في القاه��رة 1-1974/6/8،)87( وظل يتقاطع 
مع��ه حتى دورته ال���)19( باجلزائ��ر 12-1988/11/15، وتبنيه ملش��روع إعالن الدولة 

واالستقالل، وقيام دولة فلسطني على األراضي احملتلة عام 1967)88(. 
وبالرغم من جتميد مشروع الدولة الدميقراطية، إال أن بعض املثقفني في احلركة 
الوطنية ال يزالون يرون فيه الس��بيل الوحيد ملواجهة املشروع الصهيوني، والقوى 
االس��تعمارية الداعمة له، وذلك في ظ��ل الضعف، واختالل موازين القوى مبعادلة 

الصراع، وفشل عملية السالم)89(. 
وق��د حاول��ت احلرك��ة الصهيونية إفش��ال مش��روع الدول��ة الدميقراطية، من 
خ��الل دفع مجموعة م��ن وجهاء الضف��ة الغربية للدخول ف��ي مفاوضات معها 
والتوصل لصيغة س��لمية للصراع الفلس��طيني-الصهيوني، ف��ي إطار مبادرات 
فردية وجماعية تقوم على أس��اس تش��كيل وفد سياس��ي محلي لطرح مشروع 
الس��الم على اجلامع��ة العربية، واألمم املتح��دة، والدخول مبفاوضات مباش��رة مع 
االحت��الل تتمحور حول إقامة دولة فلس��طينية في الضف��ة الغربية، وقطاع غزة 
على أساس الس��الم الدائم، واالعتراف املتبادل بني الدولة الفلسطينية الناشئة، 
والكيان الصهيوني، وتنظيم اس��تفتاء عام لتحديد العالق��ة النهائية الفدرالية 
أو الكونفدرالية مع األردن،)90( وجاء ذلك في إطار مش��روع روجرز واستبعاد منظمة 
التحرير منه،)91( اخملالفة لإلجماع العربي في مؤمتر اخلرطوم 1967،)92( وهو ما رفضته 
القوى الوطنية بالداخل والش��تات، وف��ي مقدمتها منظمة التحري��ر،)93( لتنكره 
للحقوق التاريخية املشروعة للشعب الفلسطيني، املتمثلة بحق العودة، وتقرير 
املصي��ر، واالعتراف باغتصاب فلس��طني بال ثمن،)94( ناهيك ع��ن مخالفته إلجماع 
القمم العربية،)95( والتمهيد ملش��روع روجرز الذي استبعد منظمة التحرير من أية 

تسويات راهنة)96(.

4.   مشروع التحرير املرحلي
متخض عن »االجتماعات الس��باعية« ل�)7( فصائل ف��ي املنظمة، وقد مت وضعه 
من قب��ل جلنة خاصة ضم��ت األمناء العام��ني للفصائل وهي: فتح، والش��عبية، 
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والدميقراطية، والنضال الش��عبي، والتحرير العربية، والقيادة العامة، والصاعقة، 
ما بني شهري 1-1974/5، عنوانه »إقامة سلطة وطنية فلسطينية على كل شبر 
يتم حتريره من األراضي الفلسطينية«، مرفقا بعشرة بنود،)97( وقد طرحته املنظمة 
عل��ى اجملل��س الوطني بدورته ال���)12( التي عقدت بالقاه��رة 1-1974/6/8، وحظي 

باإلجماع الوطني بالداخل والشتات)98(.
وجاء طرحه أكثر مرونة، وحيوية من مشروع الدولة الدميقراطية، الذي لم يفقد 
جذوت��ه، وبريقه بصورة كاملة، وإمن��ا يتقاطع معه في مس��ألة التحرير، والعودة، 
وتقرير املصي��ر، وإقامة الدولة، وذلك في إطار التحوالت السياس��ية التي أعقبت 
حرب رمضان، واالنتصارات التي حققها اجليش��ان املصري، والس��وري على جبهتي 
س��يناء- اجلوالن، وصدور قرار مجلس األمن )338(، في 1973/10/22، الداعي إلقامة 
سالم شامل، وعادل، ودائم بني أطراف الصراع في الشرق األوسط،)99( والتحضيرات 
احلثيثة ملؤمتر جنيف للسالم،)100( واستبعاد املنظمة منها،)101( واخلالفات العلنية بني 
املنظمة واألردن على متثيل األراضي احملتلة باملؤمتر،)102( وتصاعد وتيرة تهويد األراضي 
احملتلة عام 1967، وفي مقدمتها القدس، والتي بدأت منذ اليوم األول لالحتالل،)103( 
ومثالية مش��روع الدولة الدميقراطية، وصعوبة حتقيقه على أرض الواقع، في ظل 

تنامي قوة املشروع الصهيوني وجتذرها من يوم آلخر بصورة غير مسبوقة)104(.
وقد متحور املش��روع، حول رفض املنظمة للمش��اريع األممي��ة، والدولية، واحمللية 
التي تتنكر حلقوق الش��عب الفلسطيني، بالعودة، وحق تقرير املصير، على التراب 
الوطني، وإقامة الدولة املس��تقلة، مع التأكيد على اس��تمرارية مس��يرة النضال 
الوطني، بكافة الوس��ائل وفي مقدمتها الكفاح املسلح، إلقامة سلطة الشعب 
الوطنية، املس��تقلة املقاتلة على كل جزء من األرض الفلس��طينية يتم حتريرها، 
وتوثيق ع��رى التعاون، والصداقة، والتحالف مع جمي��ع القوى الوطنية املناهضة 
للصهيوني��ة، واإلمبريالي��ة العاملية، ومن أه��م ما تضمنته البنود ال���)10( البنود 

األربعة األولى منها التي جاءت بالصيغة اآلتية)105(:
1.   »تأكي��د موقف منظمة التحرير الس��ابق م��ن أن القرار 242 يطمس احلقوق 
الوطنية والقومية لش��عبنا ويتعامل مع قضية ش��عبنا كمشكلة الجئني. ولذا 
يرفض التعامل مع هذا القرار على هذا األس��اس في أي مس��توى من مس��تويات 

التعامل العربية والدولية، مبا في ذلك مؤمتر جنيف.
2.   تناضل منظمة التحرير بكافة الوسائل وعلى رأسها الكفاح املسلح لتحرير 
األرض الفلس��طينية، وإقامة سلطة الشعب الوطنية املستقلة املقاتلة عل كل 
جزء من األرض الفلس��طينية التي يتم حتريرها. وهذا يس��تدعي إحداث املزيد من 
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التغيير في ميزان القوى لصالح شعبنا ونضاله.
3.   تناض��ل منظمة التحرير ضد أي مش��روع كيان فلس��طيني ثمنه االعتراف 
والصلح واحلدود اآلمنة، والتنازل عن احلق الوطني وحرمان ش��عبنا من حقوقه في 

العودة وتقرير مصيره فوق ترابه الوطني.
4.   إن أي��ة خطوة حتريري��ة تتم هي حلقة ملتابعة حتقيق إس��تراتيجية منظمة 
التحرير في إقامة الدولة الفلس��طينية الدميقراطية املنصوص عليها في قرارات 

اجملالس الوطنية السابقة«.
وقد وجدت الدول العربية وفي مقدمتها مصر، مبش��روع التحرير املرحلي، مجاالً 
رحباً إلشراك املنظمة بالتس��وية الراهنة، والسالم املنظور في املستقبل، بعد أن 
رأت فيه حالً واقعياً مقارنة مبشروع الدولة الدميقراطية املمتدة من البحر إلى النهر، 
ولتعزيز هذا االجتاه مت االعتراف باملنظمة ممثالً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني 
ف��ي مؤمتر القمة العربي بالرب��اط، وهو ما أزعج األردن في ذلك احلني،)106( ووضع حداً 
لدخوله في مفاوضات فصل القوات على اجلبهة األردنية بالضفة الغربية أس��وة 
باجلبهت��ني املصري��ة، والس��ورية،)107( وقوبل بارتي��اح لدى الدوائر الس��وفييتية في 
موس��كو،)108( وهو ما مهد خلطاب ياسر عرفات أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

في )1974/11/13()109(.
إال أن املشروع أحدث جدالً حاداً، ومعارضة شديدة له بني الفصائل الفلسطينية، 
التي وضعته، وأقرته خوفاً من أن يؤدي إلى انزالق املنظمة مبشاريع التسوية العربية، 
وغي��ر العربية،)110( وحاولت الفصائل املؤيدة التخفيف من حدة املعارضة من خالل 
متس��كها باملقاومة، والتحرير، وإقامة الدولة الدميقراطي��ة،)111( وحظيت املعارضة 
بدع��م وتأييد ليبي��ا، والعراق، وانتهى ذل��ك عام 1977، بتوافق ش��امل بالعاصمة 
الليبية طرابلس فيما بينها على أس��اس إقامة الدولة الفلس��طينية، والتمسك 
باحلقوق الثابتة للش��عب الفلس��طيني، وحق تقرير املصر، والعودة،)112( بينما رأت 

فيه احلركة الصهيونية مناورة جديدة للقضاء على مشروعها في املنطقة)113(. 

5.   مشروع إعالن الدولة واالستقالل
جاء هذا املش��روع في إطار الظروف احمللي��ة، واإلقليمية، والدولية الصعبة، التي 
جعلت من مش��روع التحري��ر املرحلي أمراً ف��ي غاية الصعوب��ة، وتتمثل بضعف 
املوق��ف العربي، بتوقيع مصر اتفاقية كامب ديفيد املنفردة،)114( وانش��غال اخلليج 
العرب��ي بعامة والعراق بخاص��ة باحلرب مع إي��ران، )115( والغ��زو الصهيوني للبنان، 
وحصار بيروت، وإجب��ار منظمة التحرير على اخلروج منها، ونقل قواعدها إلى عدد 
من ال��دول العربية،)116( وتس��ارع وتيرة املش��روع الصهيوني في الضف��ة الغربية، 
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وقطاع غزة على صعيد املصادرة، وش��راء األراضي، وبناء املس��توطنات،)117( وكثافة 
املبادرات السياس��ية العربية والدولية حلل القضية الفلس��طينية،)118( واشتعال 
انتفاضة احلجارة في 1987/12/9،)119( وما رافقها من فك االرتباط اإلداري، والقانوني 
م��ع الضف��ة الغربية م��ن جان��ب األردن ف��ي 1988/7/31،)120( فظهر هذا املش��روع 
إل��ى حيز الوجود في ال��دورة )19( للمجلس الوطني الفلس��طيني، الذي عقد في 
اجلزائ��ر، حتت عنوان »دورة االنتفاض��ة« 12-1988/11/15، ليعلن للعالم أجمع قيام 
دولة فلسطني، وعاصمتها القدس الش��ريف، على األرض الفلسطينية، استناداً 
للحق��وق الطبيعي��ة، والتاريخية، واجلغرافية للش��عب الفلس��طيني في وطنه 
فلس��طني، وقرارات القمم العربية، والشرعية الدولية، الصادرة عن مجلس األمن 

بقراري )242(، و)338()121(.
وقد جاء املش��روع محصلة للزخم الش��عبي والدولي، ال��ذي حققته انتفاضة 
احلج��ارة، ومنحه��ا دفعة قوية في مس��يرتها نحو حتقيق األهداف املرس��ومة في 
التحرر، وإقامة الدولة، وحق تقرير املصير، وإش��عار العالم بقدرة منظمة التحرير 
عل��ى مواكبة التط��ورات احمليطة بالقضية الفلس��طينية عل��ى كافة األصعدة 
احمللي��ة، واإلقليمي��ة، والدولية، وإظهار اس��تعدادها للقبول بتس��وية سياس��ية 
س��لمية مع املش��روع الصهيوني، وفق القرارات الدولية الصادرة بحق فلس��طني 
ابت��داء بقرار )181(، وممارس��ة النضال الوطني من على أرض فلس��طني، وليس من 
خارجها، وعمالً بذلك عقدت اللجنة التنفيذية للمنظمة اجتماعاً خاصاً بحضور 
قادتها وأمنائها العامني في 1988/10/6، لدراسة التحرك السياسي املناسب على 
الساحة الفلسطينية، ومتخض االجتماع عن زرع النواة األولى للمشروع ب�»إعالن 
االس��تقالل«، ودع��وة اجمللس الوطن��ي في دورته ال���)19( لالجتماع ف��ي اجلزائر يوم 

)122( .1988/11/12
وقوبل املشروع بارتياح كبير في أوساط الشعب الفلسطيني بالداخل والشتات، 
وأخ��ذت االنتفاضة دفعة قوية إلى األمام، وتصاعدت وتيرتها، ووجد اجملتمع الدولي 
فيه خطوة إيجابية نحو الس��الم الش��امل، والعادل، وجتلى ذلك مبوجة التصفيق 
احل��ادة التي قوبل به خطاب الرئيس الفلس��طيني الراحل ياس��ر عرفات من على 
منب��ر اجلمعية العامة لألمم املتحدة ف��ي 1988/12/13، كما بادرت الواليات املتحدة 
األميركي��ة لفتح حوار مباش��ر م��ع املنظمة من خالل س��فارتها ف��ي تونس في 

1989/12/16، بينما رفضه املشروع الصهيوني بزعامة حزب الليكود)123(.

6.   مشروع إنهاء االحتالل
وضع هذا املشروع الرئيس محمود عباس الذي يجمع بني رئاستي املنظمة، ودولة 
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فلس��طني، نتيجة لتعثر عملية الس��الم، وتنكر الطرف اإلس��رائيلي لالتفاقيات 
املوقع��ة مع املنظمة، وم��رور )20( عاماً على املوعد احمل��دد لنهاية املفاوضات أو ما 
يعرف باحلل النهائي، ودخول الطرف اإلسرائيلي بسباق مع الزمن في تهويد األرض، 
وبناء املستوطنات مستغالً هيمنة النظام العاملي اجلديد، والقطب الواحد املنحاز 
له، واملتمثل بالواليات املتحدة األميركية بعد انهيار االحتاد السوفييتي عام 1991، 
وحال��ة الضعف واإلعي��اء التي انتابت النظ��ام العربي على خلفي��ة أزمة اخلليج 
الثاني��ة، واالحت��الل األميركي للع��راق 2003، واخلوف من حتميله مس��ؤولية دعم 
اإلرهاب بعد أحداث 2001/10/11، ووصل ذروته بالتس��ابق على استعطاف الواليات 
املتحدة، ودعوتها لبناء قواعد عسكرية في أراضيها، وتطبيع العالقات مع املشروع 
الصهيون��ي بال ثمن، واحلروب األهلية املدمرة التي حرفت الثورات العربية املطالبة 
بالدميقراطية عن مس��ارها الصحيح، وجعلت الوطن العربي رهن مشروع الشرق 
األوس��ط اجلديد، والفوضى اخلالقة، وحولته مس��رحاً رحباً للتدخالت األجنبية مبا 
فيها دول اجلوار، واالنقسام إلى محورين متناحرين، والدخول في حتالف إستراتيجي 
مع العدو الصهيوني لتحقيق النصر، وهو ما جعل القضية الفلس��طينية غائبة 

ومغيبة عن املسرح السياسي)124(. 
وف��ي ضوء ذلك، جاء هذا املش��روع لتذكير األس��رة الدولي��ة بالتزاماتها برعاية 
السالم العاملي، وإجبار االحتالل على عدم التمادي، واالعتراف بالتزاماته، ومت إعالنه 
ف��ي خطاب عام بالدورة )72( العادية للجمعية العامة لألمم املتحدة ب�2017/9/20، 
وحم��ل في طياته الرؤية الفلس��طينية للس��الم القائم على الع��دل، واإلنصاف، 
واالحترام املتبادل، و»إنهاء االحتالل اإلسرائيلي ألرض دولة فلسطني. وإذا ما استمر 
االحتالل في غيه فعليه حتمل مسؤولياته، فلم يعد بإمكاننا االستمرار كسلطة 
دون س��لطة، وأن يس��تمر االحتالل دون كلفة، نحن نقترب من هذه اللحظة. إذاً ال 
يريدون حل الدولتني، وال يريدون س��الماً، فليعودوا ليستلموا مسؤولياتهم وتبعات 
هذه املسؤوليات، ولن نتحمل شيئاً، وقد جند أنفسنا مضطرين إلى اتخاذ خطوات، 
أو البح��ث في حل��ول بديلة لكي نحافظ عل��ى وجودنا الوطني، وف��ي ذات الوقت 
نمُبقي اآلفاق مفتوحة لتحقيق السالم واألمن. لكن كل اخليارات التي نبحث عنها 

ستكون خيارات سلمية، سلمية، سلمية«)125(.
وفي سبيل إنقاذ الس��الم، طالب املنظمة الدولية، بعشر نقاط، وفي مقدمتها 
إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لدولة فلسطني، ووقف االستيطان في أراضيها، وتوفير 
احلماية الدولية لها، واإلقرار بحدود عام 1967، كأس��اس حلل الدولتني، وترسيمها 
وفق القرارات الش��رعية الدولية، وإنهاء كل أشكال التعامل املباشر وغير املباشر 
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مع االس��تيطان االستعماري اإلس��رائيلي غير القانوني، ووضع الشركات العاملة 
في املستعمرات اإلسرائيلية على القائمة السوداء خلرقها قواعد القانون الدولي، 
وإنه��اء معايي��ر االزدواجية باالعتراف بدولة فلس��طني، ودولة إس��رائيل، وموافقة 
مجلس األمن الدولي على قبول فلسطني دولة كاملة العضوية في األمم املتحدة، 
ومواصل��ة تقدمي الدع��م االقتصادي واملالي للش��عب الفلس��طيني ليتمكن من 
حتقي��ق االعتم��اد على ال��ذات، ولوكالة غوث وتش��غيل الالجئني الفلس��طينيني 
)األون��روا(، حتى تتمكن من االس��تمرار في تق��دمي خدماتها اإلنس��انية، وهو ما مت 
التأكي��د عليه في اجمللس الوطني الفلس��طيني في دورته ال�)23( التي عقدت في 
رام اهلل في قاعة أحمد الشقيري ب�1-2018/5/5،)126( ورفض في كلمته االفتتاحية 
صفق��ة الق��رن التي يج��ري تداولها ف��ي اإلع��الم، وتنتقص من احلق��وق الوطنية 

للشعب الفلسطيني)127(.

اخلالصة
انطلقت حركة النضال الوطني ضد املشروع الصهيوني منذ أن زرع االستعمار 
الغرب��ي بذوره األول��ى، واس��تمرت بالنمو والتجذر في فلس��طني، ومم��ا يؤيد ذلك 
الضج��ة الكبي��رة التي أثاره��ا تدفق املهاجرين وش��راء األراضي ومحاولة الس��ير 
موس��ى منتفيوري تبلي��ط زقاق املغاربة ع��ام 1834، ومع تنامي املش��روع بأبعاده 
الثالثة: ش��راء األراضي والهجرة واالس��تيطان، أدركت احلركة الوطنية حجم قوة 
املش��روع املالية والعلمية مقابل حالة الوهن والتراجع التي باتت تعصف بالدولة 
العثماني��ة والدولة العربية القطرية التي قامت عل��ى أنقاضها بعد هزميتها في 
احلرب العاملية األولى ع��ام 1918، والدعم املادي واملعنوي الذي حظي به من القوى 
االس��تعمارية الكبرى، والتي رعته وآزرته بكل إمكانياتها ليقف حارس��اً مخلصاً 
عل��ى خدمة مصاحله��ا التي لم تتراجع خط��وة واحدة إلى ال��وراء بفعل األهمية 

اإلستراتيجية للمنطقة مبا تتمتع به من ثروات.
وفي ضوء ذلك طرحت احلركة الوطنية من واقعها الذاتي ستة مشاريع متتالية 
للتس��وية الس��لمية م��ع احلرك��ة الصهيوني��ة 1899-2018 الراعية للمش��روع 
الصهيون��ي، وتعكس ف��ي مجملها -إلى حد كبير- مس��يرة تطوره��ا وتيقظها 
وجهوده��ا املضنية في التخفيف م��ن حدة نتائجه والتقاط أنفاس��ها على غرار 
ما قامت به حركة اجلهاد اإلس��المي ضد الوجود الصليبي في العصور الوسطى، 
متحمل��ة كل أعب��اء اللوم والنق��د والتجري��ح والتخوين والتباكي على مس��يرة 
التاري��خ التي لن تتوق��ف في محطة معينة، وال تزال تندفع إلى األمام، واملش��روع 
الصهيوني يراهن على الزمن وتناقضات القوة والضعف وحتالفاته االس��تعمارية 
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م��ع القوى العظمى التي تس��عى للهيمنة على املنطق��ة العربية وثرواتها، وفي 
مقدمته��ا الطاقة والطرق واملم��رات العاملية احليوية التي تش��رف عليها بالرغم 
من التقدم الكبير في وس��ائل املواصالت واالتص��االت واحلماية واملراقبة، واتخاذها 
م��ن مش��روعها قاعدة متقدمة لضم��ان مصاحلها وهو ما جاهر ب��ه عالنية كبار 

املسؤولني والقادة في تلك الدول.  
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السياسة الخارجية األمريكية يف عهد إدارة دونالد ترامب

حسن أيوب*

املقدمة
توجد صعوب��ة موضوعية تكمن في محاولة حتليل وفهم السياس��ة اخلارجية 
إلدارة دونال��د ترامب، نظراً ملا تتس��م به حتى اللحظ��ة من تذبذب يصل في بعض 
احل��االت إلى حد التناق��ض والتضارب. وتضيف ش��خصية ترامب، وأس��لوبه غير 
املأل��وف، تعقي��داً من نوع خاص في هذا الس��ياق. إال أنه، وبقدر م��ا تبدو الظواهر 
أمامن��ا في حالة م��ن الفوضى، فإن البح��ث عن مبدأ ينظم فهمن��ا لها، يصبح 
أم��راً ملّحاً. إن هذه املهم��ة تتطلب جهداً خاّصاً للتخلص من ضوضاء املش��هد، 
ومتظهراته الثانوية في محاولة للكش��ف عن العوامل اجلوهرية املتش��ابكة التي 
تقترب من تفسير ذلك الكم املروع من العدوانية والتنمر الظاهرين في سياسات 
اإلدارة األميركية الراهنة، وتلك التناقضات في االس��تراتيجية، أو لنقل غياب مثل 

هذه االستراتيجية.
نح��اول في هذه الورقة أن نس��هم في فهم وحتليل السياس��ة اخلارجية لفريق 
دونال��د ترامب منطلقني أوالً من توضيح األس��اس الدس��توري لصنع السياس��ة 
اخلارجية األميركية، وتداخله مع االعتبارات السياس��ية. وم��ن ثم، نحاول اعتماد 
مبدأ ناظم لفهمنا لهذه السياس��ة، ينقلنا إلى فهم عوامل القوة واالقتدار التي 
متتلكها وتوظفها واشنطن في سياق دولي له خصائصه الراهنة، بأوجه تشابهها 
واختالفه��ا مع النظ��ام الدولي الذي س��اد حقبة احلرب الب��اردة. ونختم بربط أبرز 
معالم هذه السياسة مبا ميكن وصفه بدبلوماسية االستعالء ذات االرتباط الوثيق 

بشخصية ترامب وأركان إدارته واأليديولوجيا العنصرية التي حتركها.

التوازن الصعب بني الدستور والسياسة
ميك��ن أن تكون نقطة االنطالق في فهم السياس��ة اخلارجي��ة للواليات املتحدة

  * أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية.
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األميركية في عهد إدارة الرئيس احلالي دونالد ترامب هي الوقوف على ذلك التوازن 
املعقد في صنع هذه السياسة بني القواعد الدستورية واالعتبارات السياسية. 

يخلط الكثير من الناس بني ما يحسب باعتباره تفضيالت وأولويات الرئيس في 
النظام السياسي األميركي، وبني ما متليه املؤسسة؛ أي الدولة ومصاحلها العليا. 
هنا جند رأيني: األول، هو اعتبار اإلدارة -أي الرئيس وطاقمه مبا في ذلك وزارة اخلارجية 
والهيئات ذات العالقة- املسؤول األول واألخير عن صنع السياسة اخلارجية وحتديد 
مصال��ح الوالي��ات املتحدة األميركي��ة وحتالفاتها الدولية، والثان��ي يرى في اإلدارة 
والرئيس مجرد أدوات تنفذ ما تراه املؤسسة الرسمية؛ أي الدولة، مالئماً ملصاحلها. 
في حقيقة األمر، فإن السياس��ة اخلارجية األميركية حتددها عوامل هي خليط 
ب��ني األمرين، مييل م��ن الناحية الدس��تورية إلى جان��ب اإلدارة والرئي��س، باعتباره 
يجس��د إرادة األمة ومصاحلها العليا بعيداً عن السياس��ات احلزبي��ة، وهو القائد 
األعلى للقوات املس��لحة فيها. مع ذلك، فإن الدس��تور األميركي مينح للس��لطة 
التشريعية -وهي في هذه احلالة متثل املؤسسة الرسمية أو الدولة- حق االعتراض 
على سياس��ات الرئيس، والق��درة على تعطيلها، مبا في ذل��ك حق االعتراض على 
التعيينات السيادية، ومن بينها على سبيل املثال منصب »سكرتيري الدولة« -أي 
الوزراء-، الذين مينح الدس��تور احلق للرئيس بتعيينهم، لكن هذا مشروط مبوافقة 
اللجان اخملتصة في الكونغرس. بذلك، تكون السياس��ة اخلارجية للواليات املتحدة 
هي مخرج خليط بني تفضيالت ورؤية الرئيس وطاقمه، مبن في ذلك املستش��ارون 
الذي��ن له ح��ق تعيينهم دون الرج��وع للكونغرس، وبني املصال��ح الثابتة للواليات 
املتحدة كدولة ومؤسسة رسمية. وهذا يعني أن السياسة اخلارجية تتعلق غالباً 
بتوازن��ات ومقايضات داخلية اعتماداً على طبيع��ة القضية املطروحة، وأهميتها 
االس��تراتيجية أو اجلي��و- سياس��ية للدولة من جه��ة، وقوة وخب��رات الرئيس من 
جهة ثانية. هذا األمر مينح هامش��اً واس��عاً لدور القوى ف��وق- البرملانية املنظمة، 
مث��ل مجموعات الضغ��ط واملصالح، للتأثير على قرارات السياس��ة اخلارجية من 
خالل اإلدارة، واألكثر من خالل الكونغرس. إن خبرة الرئيس وقوته حاس��مة في هذا 
السياق، خاصة أن الغالبية الساحقة من رؤساء الواليات املتحدة األميركية يأتون 

للرئاسة من مجلس الشيوخ. 
من املفيد تقدمي مثال يتعلق بإعالن احلرب من الناحيتني الدستورية والسياسية 
يوض��ح هذه احلال��ة املركبة: ينص الدس��تور األميركي في امل��ادة )1( البند الثامن 
عل��ى أن »للكونغرس صالحية إعالن احلرب«، بينما تنص امل��ادة )2( البند الثاني إن 
»الرئيس هو القائد األعلى للقوات املس��لحة والبحرية«. أي أن الكونغرس ليست 
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له صالحية قيادة اجليش، كما أنه ليست للرئيس صالحية إعالن احلرب. بالرغم من 
ذلك، فقد أعلن رؤساء سابقون احلرب دون الرجوع للكونغرس. إدارة ترامب من هذه 
الزاوية ليس��ت االس��تثناء أبداً في إعالنها احلرب على »داعش« أو في استهدافها 
العس��كري لس��وريا. بل إن إدارة ترامب تس��تغل التش��ريع الش��هير الذي أعقب 
هجمات 11 أيلول )سبتمبر( 2001، الذي مينح للرئيس صالحيات واسعة وغامضة 
في هذا الش��أن. مع ذلك، فإن عدداً من املش��رعني في الكونغرس ال يقبل مثل هذا 
االس��تخدام، باعتب��ار أنه ال يوج��د ال لداعش وال للنظام الس��وري صلة بهجمات 
الع��ام 12001. من الناحية السياس��ية، فإن الكونغرس س��يحجم عن اتخاذ قرار 
بإع��الن احلرب، بخاص��ة عندما تكون انتخابات جتدي��ده النصفي على األبواب. لقد 
توجه الرئيس الس��ابق باراك أوباما للكونغرس للحصول على قانون يخوله إعالن 
احلرب على س��وريا، ولكن األخير لم يقم حتى مبناقش��ة القان��ون، وتراجع الرئيس 
ع��ن تهديده باس��تخدام القوة في س��وريا. بينم��ا لم يذهب ترام��ب للكونغرس 
لتش��ريع الهجمات عل��ى ذات البلد، وبدوره، لم يقم الكونغ��رس باالعتراض. وفي 
الوقت الراهن، تش��هد عالقة الرئيس مع الكونغرس أزمة تشريعية بحكم اقتراب 
انتخاب��ات التجديد النصفي؛ إذ لم يس��تطع الرئيس طرح عدة مش��اريع قوانني، 
من بينها قان��ون تقييد الهجرة إلى الواليات املتح��دة األميركية، واملرحلة الثانية 
من قانون الضرائب اجلديد. في مثل هذه األوضاع، فإن أي مش��روع قانون من شأنه 
أن يحدث اس��تقطابات سياس��ية حزبية، س��يتجاهله الكونغ��رس2. االعتبارات 
السياس��ية واحلزبية في احلالتني جتاهلت الدس��تور. إذاً، ال ب��د لنا من معاجلات من 
طبيعة متعددة املستويات لفهم السياسة اخلارجية األميركية، وبخاصة عندما 
ي��دور احلديث عن إدارة ترام��ب بكل مظاهر عدم االتزان، واملش��هدية وغياب الرؤية 

االستراتيجية التي تتسم بها.

تأطير فهم السياسة اخلارجية لفريق ترامب
يس��تند اخملتصون في السياس��ة اخلارجية وش��ؤون النظام الدولي، وبخاصة ما 
يتعل��ق بالوالي��ات املتحدة األميركية، إل��ى فهم وحتليل سياس��اتها اخلارجية من 
خالل مداخل نظرية محددة؛ فيميز الدارس��ون واحملللون مثالً بني سياسات اإلدارات 
املتعاقبة من زاوية التعارض بني »الواقعية« و»الليبرالية«. في سياق هذا التعارض، 
تعتبر السياس��ة اخلارجية إلدارة بيل كلينتون »الدميقراطية« أكثر ميالً لليبرالية، 
وق��د كانت محل انتقاد اجلمهوريني، كونها -حس��ب رأيهم- ورطت واش��نطن في 
تدخ��الت ال عالقة له��ا مبصالح الواليات املتح��دة األميركية، بقدر ما تس��تجيب 
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لتوجه��ات كلينتون. لكن ل��م تلبث إدارة جورج بوش االب��ن أن انتهت إلى التدخل 
ألسباب ال تقل »ليبرالية« ورمبا »مثالية« عن تلك التي ميزت إدارة كلينتون. بدورها، 
ف��إن إدارة الرئيس أوباما أظهرت س��جالً مختلطاً من جتن��ب التدخل، إلى التدخل 

احلذر. 
ويأخذ أنصار املدرس��ة الواقعية عل��ى إدارة أوباما بأنها لم تتصرف مبا يكفي من 
»الواقعية« مع التحديات التي فرضتها حتوالت السياس��ة الدولية على واشنطن، 
مثل تعاظم قوة روس��يا، أو التقارب الروس��ي الصيني. في س��ياق هذه االنتقادات 
استمُحضرت قدرات ومواهب واحد من أهم رموز »الواقعية« في السياسة اخلارجية 
األميركية، وهو جورج كينان مصمم اس��تراتيجية االحتواء3. هذا التقدير يش��ير 
إلى اعتقاد واسع في أوساط صانعي السياسة اخلارجية األميركية مفاده أن حالة 
النظام الدولي الراهن تش��به إلى حد معني حالة احلرب الباردة، األمر الذي يتطلب 
صياغة محددة للدور املتصور لواشنطن عبر العالم، وبخاصة في مناطقه األكثر 
أهمية وحساسية للمصالح املدعاة ألميركا في ظل ما يعتبر حتدياً جديّاً من قبل 
روس��يا والصني لهذه املصالح عبر قوس املواجهة الدائرة مع روس��يا، بدءاً من بحر 

البلطيق، مروراً بالبحر األسود وإيران، وليس انتهاء بسوريا.
فه��ل متتل��ك إدارة ترامب تصوراً مح��دداً لدور أميركا في النظ��ام الدولي احلالي 
يتج��اوز االفتراض املس��بق لدى كل اإلدارات ب��أن أميركا هي “أم��ة ال غنى للعالم 
عنها”، مبا جتس��ده من قيم ومبادئ؟ فتحويل هذا الش��عار إلى سياس��ات محددة 
وواضحة يبنى على فهم اإلدارة لقوتها، ومدى استعدادها لتحويل هذه القوة إلى 
اقت��دار وفعل في مواجهة القوى الدولية التي تش��كل حتدي��اً لها من جهة، وإلى 
تقدير اإلدارة األميركية للف��رص وللكلف والتحالفات القائمة في النظام الدولي 

الراهن.

النظام الدولي الراهن، وخلق توازنات جديدة
ثم��ة ما يب��رر القول إن أميركا ال تزال قوة عظمى ذات نفوذ هائل في السياس��ة 
الدولية من حيث أبرز عوامل القوة: االقتصادية والعس��كرية. إال أن هذه القوة لم 
تعد كافية في ظل وجود قوى صاعدة على احللبة الدولية كما يشير كل من جوزيف 
ناي، وجوزيف ستيغلتز4، األمر الذي يشير إلى أن النظام الدولي احلالي يعيش حالة 
من الس��يولة والالحتديد من حيث القطبية وغياب أي من حاالت التوازن التي تأتي 
معها قواعد الس��لوك الدولي الت��ي تضبط عالقات الق��وى العظمى وحلفائها. 
استناداً إلى هذا التقدير، فإن السلوك اخلارجي إلدارة ترامب يعكس حالة التشابه 
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واالختالف التي يعيشها النظام الدولي الراهن إذا ما قورن بحقبة احلرب الباردة.
لعل أبرز مظاهر هذا الس��لوك هو التوجهات الصقرية إلدارة ترامب في الشأنني 
الروسي واإليراني، التي تتبلور بشكل عنيف على الساحة الشرق أوسطية عموماً 
وفي س��وريا بش��كل خاص. تقدم إدارة ترامب سياس��اتها في هذا الصدد مبا هي 
معكوس -بل نقيض- سياس��ات اإلدارة السابقة لباراك أوباما، ومبا يعكس فهمها 
للنظ��ام الدولي احلالي كمي��دان حرب باردة من نوع مختل��ف تتطلب فرض ميزان 
قوى جديد يتم فيه وضع حد لقدرات القوى الصاعدة في س��عيها الحتالل مكانة 

قوى عظمى.
في هذا الس��ياق، تبرر إدارة ترامب سياس��اتها اخلارجية باالدع��اء القائل إن إدارة 
أوباما “الضعيفة” قد عرضت مصالح الواليات املتحدة وقدرتها على الفعل والردع 
للتآكل، بخاصة جتاه كل من إيران وروس��يا. فال ي��كاد يتكلم الرئيس دونالد ترامب 
عن منطقة الش��رق األوس��ط، إال ويكرر انتقاده لالتفاق النووي م��ع إيران، معتبراً 
إياه جائزة للس��لوك اإليراني التخريبي في املنطقة. ويربط ترامب بني بقاء القوات 
األميركية في س��وريا، ومنع “وص��ول إيران إلى البحر املتوس��ط”؛ هذا ما قاله في 
مؤمت��ره الصحفي مع الرئيس الفرنس��ي في 2018/4/24. فقد ش��دد ترامب »على 
أن اإلدارة األميركي��ة احلالي��ة لن تكرر أخطاء اإلدارة الس��ابقة، وس��تواصل حملة 
الضغ��وط عل��ى إيران، مؤكداً أن بصمات إيران تظهر مع كل مش��كلة يعيش��ها 
اإلقليم«5، وهو املوقف الذي قاد إلى إعالن انس��حاب واش��نطن من االتفاق النووي 

والعودة إلى نهج العقوبات ضد إيران. 
ويدع��ي اجلمهوريون أن إحج��ام إدارة أوباما ع��ن التحرك الفع��ال واحلازم لكبح 
اندفاعات روسيا في جوارها اإلقليمي مثلما حدث في جورجيا وشبه جزيرة القرم، 
وتدخالته��ا في دول البلطيق، وفي الش��رق األوس��ط، وبخاصة في س��وريا ودورها 
في امللف النووي اإليراني؛ قد ش��جع روس��يا على مواصلة نهجها في حتدي نفوذ 
ومصال��ح الواليات املتحدة وحلفائها. ولم يكن كافياً بالنس��بة لباراك أوباما ذلك 
التبرير املعمول به منذ عقود في واش��نطن الس��تخدام القوة العسكرية، والذي 
يق��ول إن على أميركا أن تترجم تهديداتها إلى فعل لكي ال تخس��ر مصداقيتها. 
يق��ول أوباما في مقابلته الش��هيرة مع مجل��ة »األتالنتيك« إنه لي��س كافياً أبداً 
اللج��وء للعمل العس��كري بكل ما يترتب عليه من نتائج قاس��ية جملرد إثبات أننا 
إذا قلن��ا فعلنا6. من هذه الزاوية، ف��إن ترامب، وبعكس أوباما، ال يريد فقط أال يترك 
مجاالً للش��ك بأنه إذا قال فعل ما دام قد وضع خطوطاً حمراء للنظام الس��وري7، 

بل يريد توجيه رسالة لروسيا بأن واشنطن اليوم ليست كأمس. 
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تبل��ور ه��ذا النهج حت��ى اللحظة على ش��كل هجومني على س��وريا: الهجوم 
الصاروخي األميركي املنفرد العام املاضي على قاعدة »الشعيرات«، الذي أخذ ذات 
الطابع اآلني؛ والهجوم األخير بالشراكة مع بريطانيا وفرنسا. وفي احلالتني، اتسم 
العمل بالس��رعة واملش��هدية؛ أي أنه هجوم س��ريع وملرة واح��دة ينتهي بإإلعالن 
الش��هير: »متت املهمة«، إلظهار أن واش��نطن في ظل إدارة ترامب إذا قالت فعلت، 
وأنه��ا تضع اخلطوط احلم��راء التي ال ينبغي تخطيها. هذا املس��لك األميركي رمبا 
يجد تفس��يره في اندفاعات روس��يا لتثبيت نظام عالقات دولية order يعترف بها 

كقوة عظمى.
ال تخفي موس��كو عزمها على خلق توازن جديد للقوى في النظام العاملي، وهو 
م��ا عبر عنه الرئيس فالدميير بوتني أكثر من مرة. فعلى س��بيل املثال، أش��ار بوتني 
ف��ي أواخ��ر عام 2016 إلى أن بالده »س��تواصل القيام بكل ما ه��و ضروري من أجل 
ضمان التوازن االستراتيجي للقوى«، واصفاً محاوالت تغيير هذا النظام أو اإلخالل 
به، بأنها »خطيرة للغاية«. وذكَّر بأن هذا التوازن االس��تراتيجي الذي قام في أواخر 
األربعيني��ات وفي اخلمس��ينيات من الق��رن املاضي، جنّب العال��م اندالع صراعات 
عس��كرية كبي��رة 8. وبقدر ما ميكن أن نقرأه في ه��ذه املواجهة من معالم للحرب 
الباردة، فبني تلك وهذه فوارق جوهرية ال يتسع املقام هنا لذكرها، أقلها عدم إقرار 
الواليات املتحدة األميركية بأن روس��يا قوة عظمى، أو على األقل قوة لها مصالح 
عاملي��ة يجب االعتراف بها. لقد تعززت نزعة االس��تخفاف بقوة روس��يا وبالنظام 
الدولي ومؤسساته التي كانت تستمد جزءاً كبيراً من حضورها في سياق توازنات 
احل��رب الباردة، بفع��ل خيارات دونالد ترام��ب لطاقم إدارته، ونهجه الدبلوماس��ي 

العدواني.

دبلوماسية االستعالء والتنمر
تظه��ر ه��ذه اإلدارة نزوعاً مفرطاً لإلحس��اس بالتفوق واالكتف��اء بالذات يتجاوز 
نزعة »االنعزال« املعروفة في التاريخ األميركي نحو منط من الشوفينية العدوانية 
ل��كل ما هو غير أميركي أبيض. لقد كانت أول��ى خطوات هذه اإلدارة التنصل من 
اتفاقي��ات دولية ف��ي ميادين التجارة احل��رة والبيئة والعالق��ات الدولية مثلما هو 
معروف. تترجم هذه السياسات بصورة متطرفة وخطيرة شعار ترامب االنتخابي 
»أميركا أوال«، الذي يتعزز بنزعة االزدراء واالستخفاف بالقانون الدولي واملؤسسات 

الدولية.
م��ن ذلك أيض��اً مغامرات واش��نطن في اخللي��ج فيما يتعلق باألزم��ة القطرية 
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واحل��رب في اليمن. في ذات الس��ياق، جاء ق��رار ترامب االعت��راف بالقدس عاصمة 
إلس��رائيل بالض��د م��ن موقف كل حلف��اء واش��نطن الدولي��ني وخصومها على 
الس��واء، ما يش��كل خلط��اً ف��ي األوراق وإرب��اكاً للقواع��د الناظمة للسياس��ة 

 الدولية في مرحلة يفتقد فيها النظام الدولي حالة االستقرار والتوازن.  
لق��د تفوقت هذ اإلدارة على إدارة جورج بوش االبن في ازدرائها للمنظمات الدولية 
والقانون الدولي. وهذا ينسجم متاماً مع إحساسها العميق بأنها تقف في جانب 
اخلي��ر واحلق، حتى ل��و وقف العالم كله ضده��ا، فإنها س��تلجأ للمزيد من القوة 
حي��ث ال تنجح القوة. إذاً، ليس من الغريب أن تبدأ نيكي هالي وظيفتها بالتلويح 
بأنها س��تضرب باحلذاء كل من س��يجرؤ على انتقاد أو مالحقة إس��رائيل في األمم 
املتح��دة، وتنتهي إلى تهديد دول العالم التي س��تعترض على قرارات إدارة ترامب. 
ر التي جتد تعبيراً فّظاً في تهديد ترامب بقطع  إنها دبلوماس��ية االستعالء والتنمُّ
املس��اعدات املالية عن تلك الدول “التي تأخذ مالنا، وتصوت ضدنا” حسب تعبيره. 
هذه مرحلة أش��د تشوهاً من ش��عار بوش االبن: “إما معي أو ضدي”، وتعكس إلى 
حد كبير شخصية دونالد ترامب اإلشكالية، وأسلوبه الشخصي الفظ الذي يبدو 

كمغناطيس مشاكل. 
تعص��ف برئيس الواليات املتحدة األميركي��ة حتقيقات فدرالية، وحتيط حالة من 
ع��دم االتزان إدارته، تش��هد عليه��ا التغييرات املتالحقة في طاقمها، وش��جاراته 
العلنية مع أقرب مستشاريه املستقيلني أو املقالني، وهجومه على وسائل اإلعالم 
ومكت��ب التحقيق��ات الفدرالية، إلى احلد الذي دفع بالعديد من أعالم السياس��ة 
وال��رأي في أميركا التهام الرجل بتهديد الدميقراطية األميركية واالس��تقواء على 

قوانينها9. 
تبقى سمة عدم االستقرار والتأرجح في السياسات، وبخاصة اخلارجية، عالمة 
بارزة في س��لوك هذه اإلدارة منذ تولي ترامب للرئاس��ة. ورمبا دفعته هذه املس��ألة 
إلى استقدام عناصر رئيسية لإلدارة تتماشى متاماً مع سياساته. فقد انضم إلى 
إدارته مؤخراً كل من جون بولتون كمستش��ار لألمن القومي، ومايك بومبيو كوزير 
للخارجية، ما يعزز من التوجهات العنيفة والتفردية لواش��نطن بحكم ما يعرف 
عن الرجلني من ميينية مفرطة، في ظل إقالة وزير اخلارجية ريكس تيلرس��ون، الذي 
كان عل��ى خالفات مع الرئيس ترامب حول العديد من قضايا السياس��ة اخلارجية، 
ومن بينها املوقف من امللف النووي اإليراني. وتعتبر التعيينات اجلديدة أخباراً جيدة 
بالنس��بة لبعض حلفاء واش��نطن اإلقليميني، وبخاصة إسرائيل؛ فقدوم الرجلني 
إلى اإلدارة مبا يحمالنه من عداء ش��ديد إليران ولإلخوان املس��لمني وما يعرف مبحور 
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املمانعة، يعني أن إدارة ترامب ستكون بصدد مواقف أكثر تشدداً جتاه هذه األطراف، 
حتى لو تطلب األمر اللجوء للعمل العسكري، مثلما حدث في سوريا، ومبعزل عن 
القانون الدولي واملنظمات الدولية. إن هذا امليل الفظ لالستعالء والتنمر سيتعزز 
أكثر فأكثر في ظل وجود شخصيات مركزية في اإلدارة األميركية ال تخفي -مثلها 

مثل ترامب- استخفافها باملنظمات واألعراف الدولية.
ف��ي أول تصري��ح له كوزير للخارجية وم��ن الرياض -اخلصم العني��د إليران- قال 
مايك بومبيو إن إيران تعمل على »زعزعة املنطقة، وتدعم امليليش��يات واجلماعات 
اإلرهابية، وتعمل كتاجر س��الح، إذ إنها تسلح املتمردين احلوثيني في اليمن، وإيران 
تق��وم بحم��الت قرصنة إلكتروني��ة. وتدعم نظام األس��د القات��ل«. وتابع في ذات 
التصريح: »على العكس من اإلدارة الس��ابقة، نحن ال نتجاهل إرهاب إيران الواسع 
النط��اق«10. من هذه الزاوية، يب��دو العدوان األخير على س��وريا مبثابة اختبار لردود 
األفع��ال الدولية واإلقليمية، وقي��اس للمدى الذي ميكن أن تذهب إليه واش��نطن 
وحلفاؤها في التصعيد ضد إيران وحلفائها انطالقاً من اليمن وس��وريا ومبا يكفل 
إحراج روسيا ورسم قواعد اللعبة اإلقليمية والدولية استناداً إلى حتالف أميركي- 

إقليمي يتسم بالعدوانية واحلزم. 

شخصية ترامب وأساليبه غير السوية
إن حال��ة الفوضى املدمرة التي حتدثها سياس��ات وتصريح��ات ترامب هي حالة 
مالئمة متاماً لنزوع شخصيته غير املستقرة نحو اإلثارة واملشهدية »الهوليوودية« 
والتنم��ر. لم يحدث -وال يحدث- مع أي رئيس دولة ف��ي العالم أن يقيل أحد أركان 
إدارته م��ن خالل تغريدة على »تويتر« مثلما فعل ترام��ب مع وزير خارجيته ريكس 
تيلرسون. وهي ليست حادثة معزولة، وال يحتاج األمر إلى توثيق الستخدام ترامب 
املكثف لتويتر في إدارة ش��ؤون الرئاس��ة، والعالقات اخلارجية، وإطالق التهديدات. 
وقد سبق له أن شغل الرأي العام والصحافة في بعض تغريداته غير املفهومة11. 
ف��ي س��ياق التحضير للضربة ضد س��وريا، كرر ترامب عبر تويت��ر تهديده بقرب 
الضرب��ة، وقدم إيح��اءات مبوعدها، تاركاً العالم كله يرق��ب الفعل اآلتي. وال تخلو 
لغته من حالة إعجاب ب�»ذكاء« و»جمال« السالح األميركي. فقد قال في تغريدته 
عشية العدوان وهو يتوعد روس��يا: »صواريخنا قادمة، وستكون جديدة، وجميلة، 
وذكية«12. فأي قائد سياس��ي، بل أي إنس��ان س��وي هذا الذي مين��ح صفة اجلمال 
وال��ذكاء لتكنولوجيا الدمار واملوت؟! في حقيقة األم��ر، فإن هذا الرجل يعاني من 
أعراض مل��رض ذهاني خطير ويصعب عالجه، وأعراضه متي��ز أصحاب جرائم القتل 
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واالغتصاب غير املستقرين ذهنّياً بفعل مرض »رمُهاب الوهم«13. وهي ذات املشهدية 
التي في سياقها عرض ترامب في مؤمتر صحفي مشترك مع ولي العهد السعودي 
مس��تخدماً لوحة تصويرية نوعية وحجم صفقات األسلحة التي سيتم توريدها 
للس��عودية، والتي ظهر فيها مقدار س��عادته وهو يعرضها أمام العالم، مفصالً 
إياه��ا واحدة واحدة مبئات ماليني الدوالرات. في هذا املؤمتر، وجه ترامب حديثه حملمد 
بن س��لمان قائالً: »هذا فس��تق بالنس��بة لكم«، أي أن كل هذه املبالغ بالنس��بة 
للس��عودية ال تعن��ي الكثير. ولم يبدمُ ولي العهد الس��عودي أق��ل فرحاً ورضا من 
مضيفه بهذه الصفقة، وال بنظرة ترامب لبلده السعودية باعتبارها مصدراً إلثراء 
الواليات املتحدة األميركية وصناعاتها العس��كرية، األم��ر الذي ينطوي على قدر 

فظ من العنصرية والشعور بالتفوق.
يعتبر دونالد ترامب أحد أبرز املؤمنني بتفوق العرق األبيض، وهو ما أبرزته حملته 
االنتخابي��ة بكل ما حملته من ش��عبوية وحتريض على املهاجري��ن امللونني، وعداء 
للدميقراطي��ة. فف��ي أوج حملته االنتخابية، أعلن ترامب أن��ه لن يعترف بالنتيجة 
إن ف��ازت منافس��ته هيالري كلينتون. ميث��ل عداء ه��ذه اإلدارة للمنظمات الدولية 
امت��داداً منطقّياً لقي��م العداء للدميقراطية واالس��تعالء من قب��ل فريق ال يعتد 
بقي��م الدميقراطي��ة بقدر اعتداده مب��ا ميثله من قيم ش��عبوية تراهن على ماليني 
»املؤمن��ني« الذين ضاقوا ذرع��اً بالدميقراطية الليبرالية. في مس��توى أكثر عمقاً، 
فإن التقاء السياس��ات الداخلية مع الس��لوك الدولي يش��يران إل��ى تبلور نظام 
ش��وفيني، األمر ال��ذي دفع الرئيس الس��ابق إلى التحذير م��ن أن الواليات املتحدة 

 تواجه خطر الوقوع في مسار يفضي إلى فاشية، مثل نظام أدولف هتلر. 
أظهرت اإلدارة احلالية في واشنطن، وترامب ذاته، درجة غير معهودة من العنصرية 
والتزم��ت العرق��ي. ففي األزمة الت��ي فجرتها أحداث مدينة “تش��ارلوتزفيل” قبل 
بضعة أش��هر، حيث هاجم املتعصبون البي��ض خصومهم من التقدميني بعنف 
مروع، وقف ترامب علناً مس��انداً للبيض من “الكو كلوكس كالن”، والنازيني اجلدد 
وأشباههم. ثمة نقطة التقاء جوهرية هنا بني شوفينية ترامب والبيض املتطرفني 
مو العرق األبيض، وبني شوفينية الصهيونية، يضاف إلى قناعتهما  وقناعتهم بِسمُ
املس��يائية )املس��يحانية( بتمثيلهما للحق، وهنا تكمن إحدى أهم خلفيات قرار 
ترامب بش��أن مدينة القدس، الت��ي تضمنتها تبريراته للقرار. به��ذه املعاني، فإن 
السياس��ة اخلارجية إلدارة ترامب جتس��د حالة من التوافق بني نزوعه األيديولوجي 
املتعصب وش��خصيته العدائية داخلّياً، وبني سلوك إدارته على الساحة الدولية، 
وهو ما ينذر مبزيد من السياس��ات العدائية واملنس��جمة مع التوجهات اليمينية 
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املتطرفة في أميركا، التي تلتقي إلى حد التطابق مع سياسات اللوبي اإلسرائيلي. 

خامتة
ميكن تلخيص السياس��ة اخلارجية لهذه اإلدارة، وبخاصة في الش��رق األوس��ط، 
بوصف عدائي-س��لبي14: فهي م��ن جهة عدوانية، بحيث باتت تزيد من اش��تعال 
الصراعات القائمة عبر التدخل املباشر الذي يتسم بتغيير االستهدافات واخلصوم، 
وبذات الوقت، عدم اتخاذ أية سياس��ات ملعاجلة الصراعات املندلعة. أبعد من ذلك، 
فإن توجهات فريق ترامب اجلديد باتت تؤسس حالة من الفوضى »غير اخلالقة«، إذا 
ما اس��تعرنا معكوس ما عرف باسم سياس��ات »الفوضى اخلالقة« أو »البناءة«15 
التي انتهجتها الواليات املتحدة األميركية في الش��رق األوسط، وأماكن أخرى في 
العالم عبر العقود األخيرة من القرن املاضي، وبخاصة في العراق بعد احتالله عام 
2003، م��ا أدخل هذا البل��د في حالة من الفوضى والصراع��ات الطائفية واإلثنية 

واملذهبية.
بخالف ثالثة جوانب رئيسية تبدو على درجة عالية من الثبات في سياسة اإلدارة 
األميركية احلالية، فإن مجمل سياس��اتها في املنطقة والعالم تتس��م بالتأرجح 
مع درجة عالية من صعوبة التنبؤ بها. هذه القضايا الثالث هي: سياس��اتها جتاه 
القضية الفلس��طينية وثباتها على تبني مواقف إس��رائيل، وليس أدل على ذلك 
من قرار االعتراف بالقدس عاصمة للدولة العبرية ونقل س��فارة واش��نطن إليها، 
والع��داء إلي��ران والتنصل م��ن االتفاق النووي معها يش��ير إلى إص��رار اإلدارة على 
سياس��ات التوتير والتصعي��د بخالف وبالضد من موق��ف كل حلفائها واألطراف 
التي وقعت على االتفاق، وأخيراً االستمرار في سياساتها في العراق وسوريا، التي 
ميكن أن متنح داعش فرصة اس��تغالل الفراغ الذي س��تخلفه سياساتها الراهنة، 
وبخاصة إذا س��حبت قواتها من شمال شرق س��وريا، األمر الذي ميكن أن يقود إلى 
ح��رب إقليمية بني إس��رائيل وحلفائه��ا اإلقليميني في العال��م العربي من جهة، 

وإيران وحلفائها من جهة ثانية. 
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فلسطني اليوم: 

الالقطبية والسيولة األيديولوجية وعرص الشبكات

أحمد جميل عزم*

إذا كان فهم واقع القضية الفلس��طينية، يركز عادة على عوامل منها طبيعة 
الوضع الذاتي الفلسطيني، وخريطة السياسة الدولية، وتوازنات القوى العاملية؛ 
فإّن من املهم مالحظة أّن أدوات التحليل القدمية، لم تعد كافية، فمفاتيح حتليل 
العالق��ات الدولية والسياس��ة العاملية، تختلف باّطراد؛ فحتى التس��عينيات من 
القرن الفائت، كانت الدولة ركناً أساس��ّياً في فهم وحتليل العالقات الدولية، عند 
الغالبي��ة العظمى من منظري ومحللي السياس��ة العاملي��ة، ولكن حدث تغيير 
كبي��ر ف��ي مرحلة ما بعد احلرب الب��اردة، التي ترافقت مع ظهور ث��ورة تكنولوجيا 
االتصال التي أدت إلى تغيير في طبيعة النظام الدولي وطريقة دراسته، فضالً عن 
تغّير في ش��كل ووحدات السياس��تني الدولية والعاملية. على سبيل املثال، تراجع 
دور األيديولوجيا عاملياً بش��كل كبير، ال على مس��توى النظام الدولي وحسب، بل 
وعل��ى صعيد السياس��ة داخل الدول، وعبره��ا، وبرزت ظاهرة »الش��بكات«، التي 
س��يتم توضيحها الحقاً، ب��دالً من أش��كال التنظيم السياس��ي التقليدية من 
فصائل وأحزاب. وكل هذا يؤثر في طبيعة العمليات والسياس��ات الدولية اخلاصة 

بالعمل على التوصل حلل أو تسوية للقضية الفلسطينية.   
رح في تسعينيات القرن  لو أّن سؤال هذه الورقة )فلسطني في النظام الدولي(، طمُ
الفائت، فإّن اإلجابة س��تختلف، ليس ألنّه م��ن البدهي أن تتغير األمور عبر الزمن، 
ولكن أيضاً ألّن مناهج التفكير ومقاربات البحث تغيرت، فضالً عن تغير معطيات 
النظامني الدولي أو العاملي، فأس��س التحليل لم تعد هي ذاتها. واملقاربة القائمة 
على حتليل النظام الدولي اس��تناداً ملفهوم القطبية، ومركزية دور الدول العظمى 

• أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت. 
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 ،)Neorealism( أو الكبرى، وه��ي املقاربة التي طورتها النظرية الواقعي��ة اجلديدة
التي برزت في العالقات الدولية، نهاية السبعينيات؛ تراجعت كثيراً. وحلت محلها 

أسس حتليل جديدة، ستطرحها هذه الورقة.
تنقس��م هذه الورقة إلى قسمني أساس��يني؛ يعالج القسم األول تراجع جدوى 
حتلي��ل بنية النظام الدول��ي )structure(، بن��اًء على فكرة القطبي��ة وعدد القوى 
العظمى في النظام الدولي وتوزيع القوة بينها، لصالح واقع “القطبي”. ثم يناقش 
ه��ذا القس��م مقوالت ِص��دام احلضارات ونهاي��ة التاريخ، لتوضيح فش��ل نظرية 
الليبرالي��ة اجلديدة في تفس��ير النظام الدولي الراهن، ورمبا عدم نضوج املدرس��ة 
البنائية في العالقة الدولية التي برزت في أعقاب نهاية احلرب الباردة، والتي حتاول 
أن تقترب من العالقات الدولية، بفهم عالقات القوة، وقضايا الهوية، أو ما سماها 
رائد هذه املدرس��ة، ألكسندر ويندت، “النظرية االجتماعية في العالقات الدولية”. 
ثم سيكون العنوان الثالث من هذا القسم، األول، عن العالم في عصر مجتمعات 

الشبكات. 
ويناقش القس��م الثاني، الش��أن الفلس��طيني، في ضوء كل ما س��لف، حيث 
س��يجيب أوالً عن معنى العمل في نظام ال قطبية دولية فيه، وثانياً، معنى عصر 
السيولة الفكرية واأليديولوجية ما بعد احلداثية، وثالثاً جتربة مجتمع الشبكات، 

وأهم التحديات والفرص الفلسطينية في هذا العالم املتغير. 

أوالً:   عالم متغير: القطبي.. وسيولة أيديولوجية.. ومجتمع شبكات

 الالقطبية	
م��ا زال تفكير ع��دد كبير م��ن احملللني والكت��اب، خصوصاً في العال��م العربي، 
ينصب أو ينطلق من إرث حتليالت احلرب الباردة، التي تنطلق من فكرة توازن القوى، 
والثنائي��ة القطبية. ولك��ن مع ارتكاب خطأين جس��يمني: األول عدم التعمق في 
موازي��ن الق��وة احلقيقية، والثاني عدم إدراك التغير ال��ذي حدث في عالقات القوة، 

وطبيعتها، وفواعلها. 
م��ا زالت الوالي��ات املتحدة األميركية الق��وة األولى عاملّياً، ف��ي مختلف عناصر 
الق��وة الصلب��ة، والناعمة، على الس��واء. وبينها وبني من تليه��ا من القوى فجوة 
كبيرة، في مجاالت عدة، فبالنسبة لروسيا مثالً، يرى البعض أنها أكثر من يتحدى 
الواليات املتحدة سياس��ّياً، وينافسها في القوة العس��كرية، ويستشهدون على 
ذل��ك بتدخلها في حاالت مث��ل جورجيا عام 2008، وهجومها على والية أوس��تيا 
هناك، عس��كريّاً، وتكرار تدخل شبيه في شبه جزيرة القرم عام 2014، ثم التدخل 



137

الروس��ي في س��ورية. رغم ذلك، يجب تذكر أّن الدخل القومي الروسي السنوي ال 
يزي��د على 8 باملئة م��ن الدخل القومي األميرك��ي، أي أّن االقتصاد األميركي قريب 
من 13 ضعف االقتصاد الروس��ي، الذي يواجه مشكالت معقدة كلما تراجع سعر 
البترول والطاقة. مثالً، وحس��ب أرقام صندوق النقد الدولي، تراجع الدخل القومي 
الروس��ي مبقدار 24 باملئة بني عامي 2012-2017، م��ن 2.017 ترليون دوالر إلى 1.52 
ترليون دوالر1. فيما يس��تمر الدخل القومي األميركي بالنمو، وس��جل عام 2017، 

مبلغ 19.75 ترليون دوالر2.
واألهم من هذا أّن االنتش��ار العسكري الروسي حول العالم، واألنظمة احلليفة 
له محدودة جّداً، مقارنة باالنتش��ار العسكري األميركي صاحب احللفاء الكثر، ما 
يجعل القطبية في احلالة األميركية– الروسية خارج إطار النقاش. وفي عام 2017، 
مثالً، تراجع اإلنفاق العس��كري الروسي، بسبب الصعوبات االقتصادية. وبينما منا 

اإلنفاق العاملي العسكري 1 باملئة، انخفض االنفاق الروسي 20 باملئة3.
إذا كانت الصني هي األقرب للواليات املتحدة اقتصاديّاً، )الدخل القومي الصيني 
نح��و 60 باملئ��ة من مثيله األميركي، ويش��كل نحو 15 باملئة م��ن الدخل القومي 
العامل��ي، مقابل نحو 24.8 باملئة للواليات املتحدة(، فإّن حقيقة أّن التبادل التجاري 
ب��ني البلدين كبير جّداً، يجعل املصال��ح املتبادلة أكبر كثيراً من التفكير بقطبية 
واس��تقطاب وصراع، فحجم التجارة البينية هو 648.6 مليار دوالر بحس��ب أرقام 
عام 2016، وتصّدر الواليات املتحدة 169.8 مليار دوالر للصني وتستورد مبقدار 478.8 
مليار، والصني أكبر ش��ريك جتاري للواليات املتحدة، وتوفر صادرات الواليات املتحدة، 
وه��ي أقل م��ن نصف الص��ادرات الصيني��ة للواليات املتح��دة، وبأج��ور –بالطبع- 
تف��وق األجور في الصني كثي��راً، نحو مليون فرصة عم��ل لألميركيني، ما يعني أن 
ص��ادرات الص��ني توفر ماليني فرص العم��ل على األقل، ما يجعل الس��الم بينهما 
مهّماً لش��عبي البلدين4. أّما عسكريّاً، فالعقيدة العسكرية الصينية، بعيدة عن 
الطموح��ات والتدخالت خارج نطاقه��ا اإلقليمي، لدرجة اإلحجام عن املش��اركة 
الفاعلة في قوات حفظ الس��الم. ولنتذكر أنّه بينما ذهبت دول من أوروبا الغربية 
حد التحفظ واإلدانة للتدخل األميركي في العراق عام 2003، اكتفت الصني، رغم 
مصاحلها االقتصادية مع العراق آنذاك، بأن قامت »بالتعبير عن القلق« من الغزو. 

عل��ى صعيد الق��وة الناعمة، فإّن الواليات املتحدة لديه��ا مقومات ال تتوافر ألي 
ط��رف في العالم، بدءاً من انتش��ار اللغة اإلجنليزية، إلى انتش��ار إنتاجها العلمي 

واملعرفي واألكادميي، فضالً عن الفني والسينمائي حول العالم. 
مقابل هذه الصورة، فإّن الواليات املتحدة ال تشكل قطباً واحداً منفرداً رغم كل 
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ه��ذه العالقات والتفوق واملصالح، وذلك لعدة أس��باب؛ أوله��ا أّن الواليات املتحدة 
منتش��رة في كل مكان، وبقدر ما يش��كل هذا نقطة قوة، بق��در ما يعتبر عبئاً ذا 
كلفة سياس��ية، واقتصادية، وعس��كرية. ولكن األهم من هذا أن عدم قدرة دولة 
مث��ل روس��يا، أو دول طامحة، مثل إيران، وفنزويال، أن تك��ون قطباً أو حتى جزءاً من 
اس��تقطاب دولي، وعدم رغب��ة أو عدم قدرة الصني، في الوق��ت الراهن على األقل 
للتحول إلى قطب يتمدد سياسّياً وعسكريّاً عاملّياً؛ ال يعني استتباب األمر ألحادية 
قطبية، بل لقد نش��أ نظام يسمى الالقطبية، حتدث عنه بشكل مفصل ريتشارد 
ه��اس، رئيس مجلس العالقات اخلارجية األميرك��ي، في مقال وكتاب خلص فيهما 
وجهة نظره حول ما سماه »عصر الالقطبية«، وقد تناول ذلك أوالً في مجلة فورين 

أفيرز عام 2008، قبل أن يكتب كتاباً حول املوضوع5.

من مظاهر احلالة الالقطبية في العالقات الدولية، السمات التالية: 
أ.   تغي��ر طبيع��ة الفاعل��ني الدولي��ني وطبيع��ة التهديدات العاملي��ة: لم تعد 
 ،)proxy wars( املواجه��ة األهم بني اجليوش النظامي��ة، أو حتى احلروب بالوكال��ة
كما كانت زمن احلرب الباردة، بصعود ظاهرة اإلرهاب، وهذا ما تؤكده تقارير هيئات 
األم��ن األميركية، التي تضع إره��اب الفواعل غير الدول، باعتب��اره اخلطر رقم )1(، 
وتضيف إليه الهجمات االفتراضية )اإلنترنت(، وأس��س مكافحة التمرد )بأبعادها 
االجتماعية، والسياس��ية، والعس��كرية(، هذا إضافة لألخطار التقليدية6. وكما 
توض��ح تقارير مختلفة تصدرها أجهزة االس��تخبارات األميركية، فإنّه بعد عصر 
احل��روب بالوكال��ة زمن احل��رب الباردة، نش��أ اآلن خصوم أقل ق��وة يرفضون النصر 
األميركي في احلرب الباردة »بواس��طة إس��تراتيجيات ال متماثل��ة، وأيديولوجيات، 
والتوتر االجتماعي«7. وإّن هذه إس��تراتيجية قد تس��تخدمها دولة مثل باكستان 
ضد الهند، أو تنظيمات مثل القاعدة، وبوكو حرام، والدولة اإلس��المية، وغيرها، أو 
حتى روسيا التي تستخدم احلروب اإللكترونية وغيرها من الوسائل األقل تكلفة8. 

ب.   األنظمة اإلقليمية: لعل ثاني أهم متغير بعد تغير طبيعة الفاعلني الدوليني، 
هو نشوء األنظمة اإلقليمية، فرغم حقيقة عدم وجود أي خصم للواليات املتحدة 
ينافس��ها على مس��توى العالم، ولكن لديها منافس��ون وخصوم على مس��توى 
كل منطق��ة )إقليم(. واملقص��ود أنّه في زمن الثنائية القطبية، كان الس��وفييت 
ينافس��ون األميركيني في كل مكان، وفي زمن التعددية، كانت الدول االستعمارية 
تتناف��س في أنحاء مختلفة ف��ي العالم. ولكن الواليات املتح��دة تتواجد اآلن في 
كل مكان في العالم. ولكن يوجد في املقابل أقطاب إقليميون على مس��توى كل 
منطقة؛ فال ميكن جتاوز الصني في ش��رق آسيا، وال بد من التفاهم معها. وال ميكن 
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جتاوز البرازيل وفنزويال في أميركا الالتينية، وإيران والس��عودية في الشرق األوسط. 
وروس��يا في منطقتها. بكلمات أخرى، تلع��ب الواليات املتحدة دوراً في كل مكان، 
وال يوج��د من يجاريها في هذا، ولكن لديها منافس��ون وخصوم أو حلفاء في كل 

منطقة إقليمية، ال بد من رضاهم، وميكن أن يتحدوها9.

ج.  املنظمات الدولية: ثالث املتغيرات هو أّن املنظمات الدولية، مثل األمم املتحدة، 
ل��م تعد تعكس اإلرادة األميركية، مع رفض الصني وروس��يا، وأحياناً أوروبا، مجاراة 
خطط واش��نطن، ولكن هذا ينعكس بتخلٍّ أميركي عن هذه املنظمات. وبالتالي، 
تسير املنظمات الدولية، والقانون الدولي، باجتاهني متضادين، فتزداد قدرة الضعفاء 
عل��ى دخول هذه املنظمات واللجوء للمحاك��م الدولية، ولكن مع دور أقل وقدرات 
أق��ل لهذه املنظمات، التي تمُعاقب من دول كبرى إذا انصاعت لرغبة اجملتمع الدولي 
وليس للدولة العظمى، ومن هذا تقليص وإلغاء الواليات املتحدة وإس��رائيل لدفع 
اش��تراكاتها ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(10، وخروج 

الواليات املتحدة من اتفاق باريس للمناخ11. 

وإذ يدع��و جوزيف ناي، عال��م العالقات الدولية الليبرال��ي، لضرورة احلفاظ على 
النظ��ام الدولي الليبرالي، فهو يحذر »رمب��ا ال يالحظ األميركيون واآلخرون أن األمن 
واالزده��ار اللذين حققهما النظام الليبرالي، يتالش��يان، وحني يفعلون، س��يكون 
الوق��ت متأخراً«12. باملثل، يقول روبن نيبليت، مدير مركز تش��اتام هاوس، في لندن، 
إّن »الليبرالي��ة في تراجع«، وإن »احللم في تراج��ع«، وإن فكرة الليبراليني أّن العالم 
يسير لألمام )مبا في ذلك بناء املؤسسات الدولية( يبدو اآلن تفكيراً »ساذجاً«13.    

وبالنتيج��ة، إذا كان التوزي��ع القطبي الذي حت��دث عنه الواقعي��ون اجلدد نهاية 
الس��بعينيات، وحتديداً كينيث وولتز14، لم يعد صاحلاً كمدخٍل للتحليل، أو لرسم 
السياس��ات اس��تناداً له، فإّن مدخل الليبرالي��ة اجلديدة، الذي يرك��ز على متغير 
املنظم��ات الدولي��ة والقان��ون الدولي، أو ما س��موه أيض��اً »اس��تقرار الهيمنة«، 
باحلديث عن دور »دولة قائدة«، أش��به بإمبراطوري��ة، ولكن ذات خصائص ليبرالية، 
تفرض نظاماً عاملّيا15ً. وذلك في إش��ارة حلال الواليات املتحدة باعتبارها قطباً دولّياً، 
يلعب دور الشرطي العاملي، ودور احلكومة املركزية العاملية، لم يعد مطروحاً فعالً، 
وتتخل��ى الواليات املتحدة ذاتها عن هذا الدور. وهذا رمبا يقودنا إلى متغير الهويات 
واألفكار التي حتدثت عنها النظرية البنائية في العالقات الدولية، التي ظهرت في 
التسعينيات، وتركز على األفكار والهويات، وعلى اجملتمعات، ولكن يصبح السؤال 

عن أي هويات نتحدث، وعن أي أفكار وأيديولوجيات.
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 :)Politics of Identity( د.    سقوط »ِصدام احلضارات» وصعود سياسة الهوية 
ظه��رت النظرية البنائية في العالقات الدولية، في بداية التس��عينيات من القرن 
العشرين، لتركز على أهمية األفكار وما سمتها العالقات االجتماعية في العالقات 
الدولية، وكان هناك من أيدها داخل املدرس��ة الليبرالية، متاماً كما عارضها آخرون 
من هذه املدرس��ة، فصموئيل هنتنغتون دخل مبقول��ة ِصدام احلضارات، في كتابه 
الذي حمل هذا االسم )ِصدام احلضارات(، ليتحدث عن تقسيم العالم إلى عدد من 
احلض��ارات، تقل عن عدد أصابع اليدين، س��تكون متعارضة ومتضادة، وخالفه من 
داخل املدرس��ة ذاتها، تلميذه فرانس��يس فوكوياما، في كتابه نهاية التاريخ، الذي 
توق��ع أو زاد من احتم��ال نهاية األيديولوجيات والعقائد لصال��ح الليبرالية. ولكن 

اتضح أن كليهما على خطأ. 
يعرف القرن العشرون بأنّه قرن »فكر احلداثة«. وبحسب هذا الفكر، ساد االعتقاد 
بوج��ود أيديولوجيات كبرى تصف طرق اخلالص البش��ري والقومي. وكانت األحزاب 
هي اإلطار الذي ميتزج فيه البشر بهذه األيديولوجيا بأنواعها املاركسية والعلمانية 
والديني��ة. ثم جاء عصر وفكر »ما بعد احلداث��ة«، حيث رفض فكرة األيديولوجيات 
اجلامعة اخملّلصة للبشر، ورفض فكرة وجود قوانني للحياة االجتماعية والسياسية. 
ومبوج��ب هذا الفكر، أصبح يمُنظر للمجتمع باعتباره أفراداً وأش��خاصاً ومواطنني، 
وأصبحت القضية هي حقوق اإلنس��ان واجملتمع م��ن فئات وأقليات ومزيج ال ميكن 
فهم حركته وفق قوانني موحدة ش��املة. بل هناك عوامل متداخلة، وحسب هذا 
الفكر، فإّن األيديولوجيا وهم. وفي هذا السياق، تراجع دور األحزاب في كل العالم، 
وتراجع في عاملنا العربي كثيراً. وأصبحت منظمات حقوق اإلنسان واملرأة، والبيئة، 
ونش��ر الدميقراطي��ة، ومراك��ز األبحاث، وغيره��ا، بديالً لألحزاب. انقس��م احلزبيون 

والناشطون بعيداً عن األحزاب16.
بدا إذاً، رمبا، أّن مدرسة ما بعد احلداثة هي التي تنتصر. فهذه املدرسة تزعم منذ 
عقود أو تتنبأ بنهاية األفكار الكلية، والفلس��فات اجلامعة، واحلديث عن حالة من 
تراج��ع األيديولوجيا والنظريات، لصالح التفكير ب��كل حالة على حدة. ولكن رمبا 
حتت��اج هذه املقولة تعمقاً كبيراً للتأكد م��ن دقتها. ففي احلالة العربية، أصبحت 
األح��زاب طائفي��ة، وقبلية، ومرتبطة بش��خص واحد، وباملال السياس��ي. والواقع 
أن الباحث��ة البريطاني��ة، م��اري كالدور، ط��ورت منظوراً جديداً لفه��م الصراعات 
احلديثة اس��تناداً ملفهوم “سياس��ة الهوية”، حيث حتدثت ف��ي كتابها الصادر عام 
1999، بعن��وان “احل��روب القدمية واجلديدة.. العنف املنظم ف��ي عصر عوملي”17، عن 
الصراع��ات اجلديدة القائمة على فكرة الهوية، متناولة صراعات البلقان، وناغورنو 
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كرب��اخ، والصراع بني أرميني��ا وأذربيجان هناك. وقالت إّن األمر ميتد إلى أفريقيا ورمبا 
جنوب آس��يا. كما أص��درت عام 2013 طبعة جديدة، أضاف��ت فيها كيف أن طرق 
التفكير القدمية باحلرب في الواليات املتحدة والعالم، س��ببت ما حدث في العراق 

وأفغانستان من أخطاء وعثرات.
كانت أطروحة كالدور األساس��ية أنّه »ظهر في الثمانينيات والتسعينيات نوع 
جدي��د من العنف املنظم، خصوصاً في أفريقيا وش��رق أوروبا، وهو س��مة جديدة 

للعصر اجلديد املعولم«. وسّمت هذا النوع من العنف بأنّه »احلروب اجلديدة«.
لقد قامت أفكار هنتنجتون على صراع احلضارات، ولكن احلقيقة أّن ما حدث، أّن 
احلضارة الواحدة، انقسمت إلى أقسام مختلفة، وحتديداً إلى طوائف وأعراق. كما 

سقطت مقولة نهاية التاريخ بالوصول لليبرالية التعاونية.  
بالنسبة لكالدور، فإن احلروب القدمية هي تلك التي »حتدث بني الدول واجملموعات 
املس��لحة املنظمة لدوافع سياس��ية«، أّما احل��روب اجلديدة، فع��ادة فيها »جرمية 
منظمة )عن��ف تقوم به جماعات منظم��ة تنظيماً ذاتّياً خاّص��اً ألغراض خاصة، 
وع��ادة مالي��ة(، وأيضاً خرق كبير حلقوق اإلنس��ان )عنف تقوم ب��ه دول أو جماعات 

منظمة سياسّياً ضد أفراد(«.
وكما توضح، فإنه »رغم أّن معظم هذه احلروب محلية، فإنها تتضمن مستويات 
م��ن التداخل العابر لل��دول، ما يجعل التمييز بني الدول��ي واخلارجي، وبني العدوان 
)الهجوم من اخلارج( والقمع )repression(، )الهجمات من الداخل(، وحتى بني احمللي 
أو العاملي، صعباً”. وتقول “ميكن مقارنة احلروب اجلديدة بالقدمية من حيث أهدافها، 
وأدواته��ا احلربية، وطريقة متويلها. فاحلرب اجلديدة هي حول سياس��ة الهوية، على 

عكس األهداف اجليوسياسية واأليديولوجية في احلروب السابقة”.
وحتدث��ت عن صراع بني ما تس��ميه “كوزمبولوتونية، قائم��ة على قيم اجلماعية 
)inclusive(، والعاملية، والتعددية الثقافية، من جهة، وسياسة الهويات اخلاصة”. 
ويعود لكالدور فضل التركيز على مصطلح “سياسة الهوية”، وحسب تعريفها، 
فإّن هذا املصطلح يشير إلى “السعي إلى السلطة على أساس هوية معينة- قد 
تك��ون قومية، أو قبلية، أو دينية، أو لغة”، وال تنكر كالدور أّن الصراعات عموماً، مبا 
فيه��ا القدمي��ة، تتضمن هذه العناصر، بقدر أو آخر، ولكنه��ا عادة ما ترتبط بدولة 
أو أفكار وقيم، أّما اآلن، فاألمر يقوم على الس��عي للس��لطة على أس��اس الوسم 
)label(. وتصبح الس��يطرة على الس��كان هي األهم، وتستخدم حرب العصابات، 

ولكن ألهداف جديدة. 
في حرب العصابات الكالسيكية كما طورها ماو تسي تونغ وتشي جيفارا، وكما 
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تالحظ كالدور، كان السعي للحصول على “عقول وقلوب الناس هو األساس”. أّما في 
احلروب اجلديدة، فاملطلوب هو زرع بذور “اخلوف والكراهية”، واملطلوب هو “السيطرة 
على السكان بالتخلص من كل من لديه هوية مختلفة )وكذلك كل من له رأي آخر(”.

إحدى مش��كالت هذا الواقع الذي بات يفرض نفس��ه من حيث صراعات الهوية، 
هو فسيفس��ائية املشهد السياس��ي العاملي، وبالتالي، يصعب على أي سياسي 
صياغة حتالفات واضحة، فضالً عن الفسيفسائية، فإّن املشهد في تغير مستمر. 
وتغير املش��هد يحدث بأكثر من ش��كل، منها مثالً: من هي القوى املس��يطرة، 
وموازي��ن الق��وى في كل منطق��ة، ومبوازاة الص��راع الذي حتدثت عن��ه كالدور، في 
مناطق مثل البلقان، والش��رق األوسط، وأفغانس��تان، وباكستان، فإّن هناك درجة 
من الس��يولة في التوجهات الدينية والفكري��ة حول العالم واأليديولوجية، وهذه 
الس��يولة متتاز بسمتني: األولى التغير املستمر، والثاني عدم حتديد شكل وأهداف 

محددة.
فعلى نطاق التغير املستمر، ساد مثالً في عام 2001 بعد انتخاب جورج بوش االبن 
رئيس��اً للواليات املتحدة، أّن الدين دخل عامالً أساس��ّياً في االنتخابات األميركية، 
ولكن انتخاب باراك أوباما رغم جذوره املس��لمة قلل من ش��أن تلك الفرضية، ثم 
ع��اد دونالد ترام��ب بدعم كبير من كنائ��س إجنيلية. أضف إلى ذل��ك أّن كثيراً من 
القوى في العالم تعجز عن تفس��ير ما تريد، وال تمُعرّف نفسها إال مبا ترفضه، ال مبا 
تس��عى إليه؛ فلدينا حركات مناهضة العوملة، ومناهضة الرأسمالية، ومناهضة 
الصهيوني��ة، ومقاومة التطبيع.. إلخ، دون أن تقدم هذه اجملموعات نفس��ها ضمن 

تصور واضح متكامل ملا تريد، فهي تعرف ما ترفض أكثر مما تعرف ماذا تريد. 

ه�.    عصر مجتمع الشبكات Network Society: ال يكتمل احلديث عن العالم 
الراهن »الالقطبي«، دون احلديث عن عصر الش��بكات، أو مجتمع الش��بكات، وهو 
مصطلح رمبا يعود الفضل في تطويره إلى مانويل كاس��تيلس، الباحث اإلسباني 
األص��ل، فعصر اإلنترنت ف��رض متغيرات عل��ى التنظيم السياس��ي، وعلى طرق 
التعبئ��ة واالتص��ال والتواصل، من نوع تقليل احلاجة لألح��زاب والفصائل، وتقليل 
احلاج��ة للقيادات املركزية. وقد وجد كاس��تيلس في الربي��ع العربي فرصة مهمة 
الختبار مقوالته وفرضياته التي أصدرها في عدد من الكتب والدراس��ات18. والواقع 
أّن الكثيري��ن كتبوا عن أثر العوملة والش��بكات على س��يادة الدولة، ودورها، إال أنّه 
ميكن اآلن اإلشارة ألثر هذا الدور على التنظيم واحلزب وحركات التحرر، حيث تراجع 

أيضاً دور احلزب ودور القيادات الشخصية الكاريزمية. 
وجزء من هذا الدور يفس��ر كثي��راً العالم الالقطبي، حي��ث الفواعل غير الدول 
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العابرون للحدود، وحيث اإلعالم الفردي واجملتمعي يحل مكان اإلعالمني اجلماهيري 
والرسمي، ويتحول إلى جزٍء من محددات احلراك السياسي عاملّياً. 

ف��ي الواقع، ميك��ن مالحظة أث��ر املعال��م املذكورة للعص��ر الراهن في الش��أن 
الفلسطيني، وإن كان تََبنيُّ معالم أثرها يحتاج أحياناً لبعض الدراسات املتعمقة. 

وفي اجلزء الثاني من الورقة تتبع لهذا األثر.  

ثانياً: الفلسطينيون في العالم اجلديد

أ.   الفلسطينيون والالقطبية
لقد كانت الثورة الفلسطينية املعاصرة مترداً على واقع النظام الدولي، وآلياته، 
مب��ا في ذل��ك الثنائية القطبية. ورغم أّن االحتاد الس��وفييتي مد عالقات جيدة في 
بع��ض املراح��ل مع القيادة والفصائل الفلس��طينية، إال أنه حت��ى في زمن احلرب 
الب��اردة، لم يعتمد الفلس��طينيون عل��ى تناقضات أو معطي��ات النظام الدولي، 
بق��در االعتماد عل��ى العامل الذات��ي. رغم ذل��ك، كان انهيار االحتاد الس��وفييتي 
ضمن املبررات والذرائع للس��ير في إطار العملية السياسية والتسوية مع الطرف 
اإلس��رائيلي. وبع��د هذا، أصبح التفكي��ر بردة فعل الواليات املتحدة أساس��ّياً في 

الفكر الفلسطيني.
هناك ش��به اتفاق بني املنّظرين، كما مرّ سابقاً، مبا في ذلك تقارير االستخبارات 
األميركي��ة، أّن مفهوم املواجهة الالمتماثلة asymmetric يزداد أهمية في العصر 
الراه��ن، حيث ميكن لقوة ال متتلك الق��درات التقليدية الضخمة، أو الكافية، التي 
متتلكها الدول، أو ميتلكها اخلصوم، أن توظف أدوات ش��عبية، وغير تقليدية، وغير 
معت��ادة. وه��ذا جوهر فكرة ح��ركات التحرر. ورغ��م أّن هذا املصطلح يس��تخدم 
في األغلب لإلش��ارة للمواجهة العس��كرية، وبات يرتبط باإلره��اب إلى حد كبير،

 إال أنّ��ه ميك��ن تطويره واس��تخدامه للمواجه��ة املدنية والسياس��ية والقانونية 
والشعبية. 

الواقع أّن القيادة الفلسطينية، وباستثناء مرحلة محدودة من انتفاضة األقصى، 
ظلت تبني خطواتها على أس��اس اإلق��رار بالنظام القطبي، وتق��وم بتنبٍّ ضمني 
لفكرة األحادية القطبية األميركية، وإن بدأ املسار يختلف منذ سنوات، وتعزز هذا 
بعد قرار الرئيس األميركي دونالد ترامب االعتراف بالقدس عاصمة إلس��رائيل في 
6 كانون األول )ديس��مبر( 2017، حيث رفضت القيادة الفلس��طينية اعتبار اإلدارة 

األميركية الراعي الوحيد لعملية التفاوض، وبدأت تبحث عن آلية دولية أخرى. 
رمبا من املهم اإلشارة إلى أن الواليات املتحدة تستنفر بالفعل الكثير من عناصر 
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القوة وأدوات السياس��ة اخلارجي��ة، عندما يتعلق األمر بإس��رائيل، لتقدمي احلماية 
املطلوب��ة، أكثر مما تفعل تقريباً في أي قضية أخرى. ويؤدي هذا التش��خيص الذي 
يذهب لقبول نس��بي على األقل، مبقولة، األحادية القطبية األميركية في املسألة 

الفلسطينية.
من الصحيح أن الفلس��طينيني ومن آم��ن بقضيتهم يتبنون خطط عمل مثل 
حمالت املقاطعة  BDS وغيرها، وقد تبنى اجمللسان املركزي والوطني الفلسطينيان 
عام 2018، هذه احلمالت والوس��ائل، إال أنّه، حتى إعداد هذه الورقة، لم تطور خطة 
فلسطينية وطنية شاملة ورسمية، تتبنى فعالً الدبلوماسية الشعبية، بجانب 

أو بدالً من الدبلوماسية التقليدية. 
لم يجِر أي تأطير حلمالت املقاطعة والتضامن الدولي ضمن أطر منظمة التحرير 
الفلس��طينية أو الدبلوماس��ية الفلس��طينية. بل إّن املعارضة الفلس��طينية، 
وحتديداً حركة “حماس”، س��ابقت منظمة التحرير والس��لطة الفلسطينية، في 
تبني سياس��ات تصلح للدول، وتقر بالواليات املتحدة قطباً واحدا19ً. فعلى سبيل 
املث��ال، عندما زار الرئيس الفلس��طيني محمود عباس الوالي��ات املتحدة، ملقابلة 
الرئيس األميركي دونالد ترامب، في 3 أيار )مايو( 2017، أعلنت »حماس« قبل الزيارة 
بيومني، وثيقة سياس��ية، جاء فيها: »ترفض حماس أي بديٍل عن حترير فلس��طني 
حتريراً كامالً، من نهرها إلى بحرها. ومع ذلك -ومبا ال يعني إطالقاً االعتراف بالكيان 
الصهيوني، وال التنازل عن أيٍّ من احلقوق الفلسطينية- فإن حماس تعتبر أن إقامة 
دولة فلس��طينية مس��تقلة كاملة الس��يادة، وعاصمتها القدس، على خطوط 
الراب��ع من حزيران )يوني��و( 1967، مع عودة الالجئني والنازحني إل��ى منازلهم التي 

أخرجوا منها، هي صيغة توافقية وطنية مشتركة«.
م��ن الصعب التس��ليم أّن التوافق مع القوى الفلس��طينية األخرى هو الهدف 
م��ن الوثيقة، إذ إّن احلركة ش��نت بالتزامن مع إصدار الوثيق��ة، هجوماً على قيادة 
حركة التحرير الوطني الفلس��طيني، »فتح«، وسّيرت مسيرات حترق صور الرئيس 
الفلس��طيني في غ��زة20. ومبوازاة ذلك، ومبا يش��ير إلى أن الوثيق��ة اجلديدة هدفت 
الس��تمالة الواليات املتحدة، قال رئيس املكتب السياس��ي حلركة حماس«، آنذاك، 
خالد مش��عل في مقابلة مع ش��بكة »س��ي إن إن« اإلخبارية، إّن الوثيقة تعطي 
ترامب الفرصة. وحس��ب ن��ص املقابلة، فإن »ما ورد في وثيق��ة حماس يكفي ألي 
منص��ف في العال��م، خاصة العواصم الدولي��ة، أن يلتقط الفرص��ة وأن يتعامل 
بجدي��ة معها ومع الفلس��طينيني والعرب، وأن يضغط على اجلانب اإلس��رائيلي. 
ودعا مش��عل إدارة ترامب إلى أن تتع��ظ باملقاربات اخلاطئة التي كانت في املاضي، 
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والتقاط فرصة املوقف اإليجابي احلمساوي والفلسطيني والعربي لعمل مقاربات 
جديدة21.

اجتهت القيادة الفلس��طينية منذ عام 2011 تقريباً لتبني مقاربة كانت تبتعد 
قليالً عن محورية الدور األميركي، باللجوء للمنظمات الدولية واألمم املتحدة، لطلب 
االعتراف الدولي، ولكن كانت خطوات تترك هامش��اً دائماً لعودة دور أميركي شبه 
منفرد. والواقع أّن النظام الدولي الليبرالي، أي القائم على حكم املؤسس��ات، هو 
أيضاً يبدو من زمن نظام احلرب الباردة، املهدد بش��دة. ويجدر التفكير بأّن التعويل 
على هذه املنظمات كس��بيل للتصدي ل��إلدارة األميركية، واالحتالل، يبدو مراهنة 
خط��رة. ويج��در بدالً من ذل��ك، البحث عن الفواع��ل غير الدول، اجلديدة، بش��كل 
أكب��ر كثيراً، وهذه الفواعل قد تؤدي للضغط والتأثير في احلكومات، كما س��يلي 

توضيحه الحقاً. 
ال ميك��ن حتمي��ل اجلانب الفلس��طيني وحده وزر ضع��ف آليات الفع��ل الدولي. 

فالدعم العربي املطلوب يبدو كذلك في مستويات أقل من حدوده الدنيا. 
هذا ال يلغي أن املداخل القانونية لدى الش��عب الفلسطيني قد تشكل فرصة 
س��انحة مهمة، وأن كثيراً من احملاوالت جتري على نطاقات ش��عبية فلس��طينية 
أيضاً، مثل مالحقة املسؤولني السياس��يني اإلسرائيليني في محاكم دول أوروبية 
مختلفة. وهنا ميكن االستعارة من رواية رضوى عاشور “الطنطورية”، التي تتخيل 
كيف أّن حفيد فدائي فلسطيني حمل البندقية في زمن الثورة، يضع في كندا مع 
آخرين خطة حترك كاملة ملالحقة املس��ؤولني اإلسرائيليني، ومالحقة اإلسرائيليني 

قانونّياً. 
تراجع القطبية في العالم يرافقه تراجع في املؤسسات الدولية، ويجدر مالحظة 

األمرين معاً.
ب.   صراعات الهوية والسيولة األيديولوجية

تتأثر مصادر قوة الدعم للفلس��طينيني بتراجع »احلل��م الليبرالي« بعالم أكثر 
توحداً عبر مؤسسات جامعة وحرص على سالم عاملي وقانون دولي. وتتأثر بتشظي 
الهويات واملشاريع الوحدوية والعربية، وحتى بتشظي املشاريع األيديولوجية لبناء 
دول عاملية كبرى. فمن انهيار يوغس��الفيا واالحتاد السوفييتي، إلى حالة التشظي 
ف��ي الهوية في العاملني العربي واإلس��المي، على خلفية االنقس��امات الطائفية 
والعرقية، فإّن هذا يعني انش��غال األط��راف اخملتلفة بأولوي��ات وصراعات جانبية، 
تقلل من فرص االهتمام بالشأن الفلسطيني، ولكن يبقى أّن قدرة الفلسطينيني، 
على الفعل الذاتي، واستغالل رمزية قضيتهم، ال يساعد فقط نسبّياً على تقليل 
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االنش��غال من قبل القوى اخملتلفة، عن الش��أن الفلسطيني، بل قد توجد قواسم 
مشتركة بني بعض هذه القوى )العربية( لتقليل الفجوة بينها.

يحتاج الفلسطينيون للتركيز على إيضاح الطاقة السلبية التي ينشرها تعثر 
حل القضية الفلس��طينية في املنطقة، وكي��ف أن قوى طائفية قد تتغذى على 
زعم تأييد املقاومة واملمانعة لتعزيز وجودها، كما قد تستغل قوى اإلرهاب الشأن 

الفلسطيني في خطابها.
هذا عل��ى صعيد الهوية، أما على صعيد األيديولوجي��ا، فإنه وبنظرة “حداثية”، 
تبنى الفلس��طينيون في املاضي أيديولوجيات عديدة، فتبعوا ماركس ولينني وماو 
وتروتس��كي وس��ارتر وحس��ن البنا وس��يد قطب وتقي الدين النبهاني، وغيرهم، 
واتبع��وا األيديولوجي��ا الوطني��ة ممثل��ة في حرك��ة “فت��ح”، وأص��روا حينها على 

األيديولوجيا والفكر اخلالصي اجلماهيري اجلامع.
بنظرة “ما بعد حداثية”، حل اآلن عصر الفرد، والعوملة، واإلنترنت، والفيس��بوك. 
وفي زمن اجملتمع املدني وحقوق اإلنسان، عاد الفلسطينيون وفصائلهم وأحزابهم 
وانقس��موا وانتظموا في حم��الت متعددة: ضد اجل��دار، وحلركة العب��ور من وإلى 
الضفة الغربية، ولفك احلصار عن غزة، وإلنقاذ األغوار، وملس��اندة البدو في النقب، 
أو لبناء املكتب��ات، وللعون الطبي، ولتدريس الفلس��طينيني من أميركا الالتينية 
اللغة العربية، ولتقدمي معلومات وإعالم للعالم في “انتفاضة إلكترونية”، وحلماية 
الثوب الفلس��طيني.. إلخ. وهناك عوامل ذاتية فلسطينية وعربية لهذا التحول، 
مثل فشل الفصائل في التحرير وحاالت فساد وترهل وجهوية و.. إلخ، ولكن هناك 
عوام��ل كونية محيطة عامة. وبدل احلديث عن أيديولوجيا اخلالص، أصبح احلديث 
عن خطوات وأه��داف محدودة متخصصة جلمعيات وحمالت غير حكومية، عصر 

.)NGOs(�ال
هن��اك تراجع لأليديولوجي��ا واألحزاب ح��ول العالم، وهناك فك��ر جديد ما بعد 
حداث��ي. ولك��ن اإلش��كالية التي حتتاج للنق��اش: هل وكيف ميك��ن أن ينجح هذا 
التوجه في إطار حركة حترر وطني؟. الفصائل غائبة عن التفكير في جوهر املرحلة 
وعن طبيعتها. ففصائل منظمة التحرير انكفأت على نفس��ها، فإّما أنها حتولت 
حلزب حاكم، كما في حالة “فتح” في الضفة الغربية، و”حماس” في غزة، أو يس��ار 
مكاب��ر يعيش عل��ى أمجاد املاضي. كم��ا ال تعمل الفصائل عل��ى تأطير اجلمهور 

وتنظيمه خارج فلسطني، سوى باستثناءات محدودة. 
من املشكوك فيه أّن منظمات اجملتمع املدني، واحلمالت املتناثرة لقضايا مبعثرة 
هنا وهناك، تصلح أن تكّون حركة حترير. ولكنها هي من يس��تقطب اآلن الطاقات 
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الش��ابة وحتى الفصائلية الس��ابقة. لذلك، هناك حاجة لتفكير دقيق في كيف 
ميك��ن أن تك��ون هن��اك حركة حترير في عصر م��ا بعد احلداث��ة؟ وكيف ميكن جمع 
ش��تات هؤالء الناشطني في إس��تراتيجيات حترير موحدة، ورمبا التوفيق بينها وبني 

الفصائل، ورمبا تطوير الفصائل.
لم تنتهِ الفصائل، ولم تضعف باملطلق، بل حدث حتول في ش��كلها، وأصبحت 
س��لطة وجه��ازاً بيروقراطّياً وأجه��زة تلفزيون وإذاعة، توظ��ف مذيعني ومذيعات، 
محترفني وليس��وا بالض��رورة جزءاً من التنظيم. ومن هنا، فه��ي أيضاً قوة فاعلة 
ف��ي اجملتمع، ولك��ن بطبيعة مختلفة. ومن جه��ة ثانية، فإن هن��اك بنية قانونية 
وتنظيمية معدة حلفظ مكانة الفصائل، وس��د الطريق على غيرها. فمثالً، نظام 
االنتخابات في اجلامعات الفلس��طينية، والس��لطة )الدولة( الفلسطينية، يقوم 
على انتخاب القوائم، أي على انتخاب الفصائل بالضرورة. وباملثل، توافقت الفصائل 
أنّ��ه بافتراض إصالح منظمة التحرير، فإن انتخابات اجمللس الوطني الفلس��طيني 
ستكون على أساس القوائم النس��بية22، وهو ما يتطلب أيضاً تركيبة فصائلية، 
ويقلص فرص األفراد املستقلني، األمر الذي يتعارض مع األشكال اجلديدة للتنظيم 

السياسي غير املؤدلج وغير احلزبي.
الالفت أّن الفلس��طينيني، خصوصاً عبر حركة “فت��ح”، طرحوا في املاضي آلية 
ناجحة لتج��اوز األيديولوجيا واالنخ��راط في حركة حترر وطن��ي جامعة، ولكن ما 

حدث اآلن هو أشبه بالتحول حلزب السلطة. 
إلى ذلك، فإّن العوملة رمبا توفر فرصة للفلس��طينيني حلفظ هويتهم ووجودهم 
العابر للحدود عبر املناطق اخملتلفة في العالم، كما سيوضح اجلزء التالي، واألخير.

ج.   الفلسطينيون في عصر مجتمع الشبكات  
إذا كان الفلس��طينيون مبنأى إلى حد ما عن االنقسام الهوياتي املباشر املوجود 
ف��ي دول أخرى، وإن كان لديهم االنقس��ام السياس��ي على الس��لطة، فإّن فكرة 

مجتمع الشبكات، وتداعياتها، تؤثر كثيراً في احلالة الفلسطينية.  
يقدم توفر وسائل العوملة وشبكات االتصال للشباب الفلسطيني منافذ تقدم 
بدائل تنظيمية، ونفس��ية، واجتماعية، عّما كانت توفره الفصائل. ف�»فيسبوك« 
و»يوتيوب«، بديالن للمنش��ور احلزبي، وللمجالت التنظيمي��ة، واخلاليا التنظيمية، 

وها هم ينتقلون من الشبكات العنكبوتية إلى الشوارع وضد حواجز االحتالل.
يستخدم الش��بان الفلسطينيون اآلن وسائل التواصل االجتماعي، لتنظيم أي 
رد فعل لهم، من نوع مواجهة دورية إس��رائيلية تدخل قرية ما العتقال ش��خص، 

فهناك مجموعات تستخدم تطبيق “وتسآب” على الهاتف النّقال للتجمع23.
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ف��ي هّبة عام 2015/ 2016، فوجئ��ت في بيوت عزاء الش��هداء ببث أغاٍن خاصة 
يكون قد مت تأليفها وتلحينها مع موسيقى كاملة، ومت تسجيلها، باسم الشهيد 
أو الش��هيدة، وتبث ف��ي مكبرات الصوت، وعبر وس��ائل التواصل االجتماعي. وقد 
س��ّهلت هذه املهمة أجهزة احلاسوب اجلديدة، التي جتعل عملية تسجيل األغاني 
أسهل كثيراً، وحتى العثور على موسيقى جاهزة أحياناً واستخدام كلمات جديدة 

معها24. 
وتقدم ش��بكة اإلنترنت فرصة التفاعل العابر للحدود بني الفلسطينيني، أكبر 

من أي وقت سابق. 
حل الفيس��بوك والوتسآب وغيرهما مكان املنش��ور السياسي، ولم تعد هناك 
حاجة ماسة لفرقة فنية ضخمة واستوديوهات لتسجيل أغنية. وهذه كلها أمور 
لها أكثر من معنى. فمن جهة، تراجعت احلاجة للفصائل واملنظمات حتى تنفق أو 
تنتج هذه املواد، وهذا أضَعَف احلاجة واالرتباط بهذه املنظمات والفصائل، وأضعف 
دوره��ا. كذلك لم تعد هن��اك حاجة خلبرات كبيرة في إنتاج مث��ل هذه املواد، وهذا 
يعني أمرين: األول س��هولة احلصول عليها، ولكن أيضاً عدم تطور وجود مختصني 
وخبراء وقيادات مركزية تس��تمر في الوجود والنش��اط، ما يضعف مفهوم اإلعالم 

املركزي والقائد امليداني. 
كذلك، فإّن س��هولة إنت��اج هذه املواد، وبقدر ما يعني انتش��ارها، بقدر ما يعني 
تش��ظيها، ورمبا محدودية احلرفية فيها. فال يعود هن��اك عقل جمعي وطني عام، 
صصت لها  ورم��وز عامة، فللم��دن واخمليمات والق��رى اآلن رموزها اخلاصة الت��ي خمُ

أعمال فنية وكتابات تذكرها. 
في الواقع، إن عصر الشبكات يعمل في اجتاهني متضادين دائماً، وهو ما ميكن أن 
نسميه »عومحلية«، فاجملتمعات احمللية تستخدم أدوات العوملة لتكريس وجودها. 
ولكن إذا وجد تفكير مركزي، فإنه ميكن اس��تغالل ه��ذه األدوات لبناء عمل وهوية 

وتنظيم عابر للحدود.

خامتة
لفهم السياس��ة العاملية واإلقليمية، ال بد من التفكير ضمن مقاربات جديدة، 
أبرزها أن مركزية الدولة في السياسة العاملية تراجعت، وباملثل، فإن فكرة التقسيم 
القطب��ي أو األحادي��ة القطبية، ل��م تعد كافي��ة أو صاحلة لتحليل السياس��ات 
الدولية. وبالتالي، فإّن السعي الفلسطيني حلراك دولي بعيداً عن الواليات املتحدة، 
يس��اعده أن املركزي��ة األميركية في العالم في تراجع، ولك��ن التعويل كثيراً على 
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املنظمات الدولية بديالً، هو جتاهل حملدودية قدرة اجملتمع الدولي على تطبيق قرارات 
هذه املنظمات، وجتاهل لضرورة بلورة إس��تراتيجية جديدة الستقطاب الشبكات 

والقوى العاملية اجلديدة، وهو ما يحتاج دبلوماسية شعبية فاعلة.
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اختتام فعاليات 

مؤمتر مراجعة اسرتاتيجيات الحركة الوطنية

اختت��م عضو اللجنة املركزية لحركة فتح، رئيس مجلس إدارة مركز األبحاث التابع 

ملنظمة التحرير د. محمد اشتية يوم الخميس 2018/03/22 فعاليات مؤمتر مراجعة 

اســرتاتيجيات الحركة الوطنية الفلســطينية يف مقر الرئاسة الفلس��طينية برام الله، 

وسط إجامع من املش��اركني عىل أهمية تفعيل وإحياء مركز األبحاث التابع ملنظمة 

التحرير كحاضنة وطنية تاريخية للفكر السيايس الوطني الفلسطيني.

وقال اش��تية إن املؤمتر ناقش من خالل 30 ورقة عمل قدمها باحثون وأكادمييون، 

ونخبة من صانعي القرار الفلس��طيني أداء الحركة الوطنية الفلس��طينية يف مراحل 

العمل الوطني املختلفة حتى اليوم.

وأوضح اش��تية أن املؤمتر جاء يف س��بيل الوقوف عىل مواط��ن القوة والضعف يف 

الحركة الوطنية وتجربتها، واس��تخالص العرب، واالس��تفادة منها يف رس��م اسرتاتيجية 

مس��تقبلية تنقل الفلسطينيني من ردة الفعل إىل الفعل الذي ينهي االحتالل، ويتيح 

للش��عب الفلسطيني إقامة دولته الفلسطينية املس��تقلة وعاصمتها القدس وعودة 

الالجئني وفق قرارات األمم املتحدة.

وأكد اشتية أن املؤمتر سيعقد بشكل سنوي حتى يتم إتاحة فضاء حر لكل النخب 

الوطنية الفلسطينية واملثقفني واألكادمييني ليساهموا يف صناعة القرار الوطني وتعزيز 

الحضور الفلسطيني فكريا، وثقافيا، ومعرفيا عىل املستويني اإلقليمي والدويل.

وش��دد اشتية عىل أنه سيتم رفع توصيات ومخرجات املؤمتر إىل القيادة السياسية 

الفلسطينية، كام سيتم نرش أوراق العمل واملداخالت يف إصدار خاص.

وأض��اف: “إن مركز األبحاث س��يلعب دورا جوهريا يف ن��رش الوعي حول الرواية 

الفلسطينية وتعزيز الهوية الوطنية الفلسطينية، وتعميق الوعي الجمعي الفلسطيني 



يف مختلف أماكن تواجد شعبنا املناضل”.

وناقش��ت جلســة املؤمتر األوىل أداء الحركة الوطنية يف الثالثينيات واألربعينيات 

م��ن الق��رن املايض وأدار الجلس��ة د. أحمد عزم، وتحدث فيه��ا د. زياد أبو عمرو، 

ود.مانويل حساسيان، ود. عيل جرباوي، ود. مصطفى الربغويث، وأ. أحمد غنيم.

فيام تناولت الجلســة الثانية أداء الحركة الوطنية يف مرحلة ما بعد النكبة وحتى 

عام 1993، وتوىل د. أســعد غانم إدارة الجلس��ة فيام تحدث أ. عباس زيك، وأ. عمر 

شحادة، ود. أمين يوسف، وأ. ماجد كيايل، ود. إبراهيم أبراش.

واستعرضت الجلسة الثالثة أداء الحركة الوطنية يف مرحلة اتفاق أوسلو واملفاوضات 

وما بعدها، أدارها د. نارص اللحام، وتحدث فيها د. حنان عرشاوي، ود.نبيل شعث، 

وأ. قيس عبد الكريم، وأ.عامد شقور، و أ. وليد العمري.

وناقش املؤمتر يف جلســته الرابعة أداء الحركة الوطنية يف مرحلة االنقسام أدارها 

د.غســان الخطيب وتحدث فيه��ا أ. عزام األحمد، وأ. بســام الصالحي، وأ. قدورة 

فارس، وأ. إبراهيم املدهون، ود. عمر شعبان، أ. صربي جريس، ود. أحمد مجدالين.

في��ام أدار د. عدنان ملحم جلســة املؤمتر الخامســة بعنوان “نحو اس��رتاتيجية 

مستقبلية” تحدث فيها د. صائب عريقات، وأ. محمد بركة، ود. زها حسن.

وشارك بأوراق عمل تحضريية للمؤمتر كل من:

حنان عرشاوي، ومصطفى الربغويث، وتوفيق الطرياوي، وديانا بوتو، ويزيد صايغ، 
وعــيل جرباوي، وأحمــد قريع، وقيس أبو ليــى، وزياد أبو عمــرو، وماجد كّيايل، 
وأحمد غنيم، وعدنان أبو عّياش، وغســان الخطيب، وحسني اآلغا، ونادية حجاب، 
وزها حســن، ورانيا مايض، وأحمد عزم، وعارف حجاوي، وحســني أبو منل، وعامد 
شــقور، وأحمد مجدالين، وإبراهيم أبراش، عمر شــحادة، وقدورة فارس، وحامدة 
فراعنة، ونارص اللحام، وأمين يوســف، ورياض الحســن، وطاهــر املرصي، وخليل 
الشــقاقي، ونبيل الجعربي، ومحسن صالح، وأحمد يوســف، وكايد الغول، وكرمة 
النابليس، ووليد العمري، ومانويل حساســيان، وبســام الصالحــي، وعزام األحمد، 

وصائب عريقات، وإبراهيم املدهون، عمر شعبان.



يش��ار إىل أن مؤمتر مراجعة االس��رتاتيجيات الفلسطينية هدف إىل خلق حالة من 
املراجع��ة الرصيحة وإعادة القراءة ملراحل تاريخي��ة من الرصاع الصهيوين العريب يف 
فلسطني، لوضع اليد عىل األخطاء التي كان لها دور، بشكل أو بآخر، بتعقيد املشهد 
الفلس��طيني وإيصاله إىل وضع��ه الحايل، وصياغة رؤى مس��تقبلية لعالج آثار هذه 

القرارات وتجنب الوقوع فيها مجددا.

م��ن الجدير ذكره، أن مركز األبحاث تأس��س بقرار من اللجن��ة التنفيذية ملنظمة 

التحرير الفلسطينية عام 1965 يف بريوت، ويعد املؤسسة املدنية األوىل التي أنشأتها 

املنظم��ة، وتعرض املركز خالل مس��ريته لكثري من االعتداءات م��ن قوات االحتالل، 

ورسقة الوثائق الخاصة به، تم اس��تعادتها خ��الل عملية تبادل لألرسى، وحفظت يف 

دولة الجزائر إىل أن تم استعادتها من قبل املركز مؤخرا.
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متابعات

قراءة يف مجريات املجلس الوطني- الدورة )23(

رويد أبو عمشة*

ب��دأت يوم االثن��ني املواف��ق 2018/4/30 أعمال ال��دورة ال�23 للمجل��س الوطني 
الفلس��طيني، ف��ي قاعة أحمد الش��قيري للمؤمت��رات، مبقر الرئاس��ة، في مدينة 
رام اهلل، وس��ط حضور وف��ود عربية، ودولية، وممثلني عن فصائل فلس��طينية، من 
مختلف الساحات التي يتواجد فيها أبناء الشعب الفلسطيني، وتواصلت أعمال 

اجمللس على مدار 4 أيام، حتت عنوان »القدس، وحماية الشرعية الفلسطينية«.
وافتتح��ت أعم��ال اجمللس بت��الوة آي��ات من الق��رآن الك��رمي، والس��الم الوطني 
الفلس��طيني، ومن ثم بدأ السيد محمد صبيح أمني سر اجمللس الوطني بعملية 
التحقق من النصاب القانوني الفتتاح اجللس��ة، وذلك بتسمية األعضاء فرداً فرداً، 
وق��د حتقق النصاب بحض��ور 559 عضواً من أعض��اء اجمللس الوطن��ي البالغ عدد 
أعضائ��ه 740، ومن ثم بدأت أعمال اجللس��ة االفتتاحي��ة بكلمة ترحيبية من األخ 
س��ليم الزعنون »أبو األديب« رئيس اجمللس الوطني الفلسطيني، الذي أكد وجوب 
أن تك��ون هذه الدورة انطالقة جديدة إلعادة االعتبار الفعلي لدور ومكانة منظمة 
التحري��ر الفلس��طينية، الوطن املعنوي للش��عب الفلس��طيني، وأكد أن اجمللس 
الوطني الفلس��طيني هو بيت الش��عب الفلس��طيني، الذي يتسع للجميع دون 
اس��تثناء، ألنه ميثل السلطة العليا لش��عبنا في كافة أماكن تواجده، وهو اإلطار 

الذي يضع سياسات منظمة التحرير الفلسطينية ويرسم برامجها.
وأش��ار س��ليم الزعنون، إلى أن اجمللس الوطني بات عض��واً كامل العضوية في 
معظ��م االحتادات واجلمعيات واملنتديات البرملاني��ة في العالم، ومن ضمنها االحتاد 

* باحث في العالقات الفلسطينية األمريكية.
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البرملاني الدولي، كما تشارك وفود اجمللس الوطني في كافة املؤمترات واالجتماعات 
البرملانية.

وذكّر سليم الزعنون بقرارات اجمللس املركزي السابقة بإعادة النظر في مستقبل 
ووظيفة السلطة الوطنية الفلسطينية التي أنشأها عام 1993، وقرر كذلك إعادة 
النظر مبس��ألة االعتراف بدولة إسرائيل، حتى تعترف بدولة فلسطني وعاصمتها 

القدس، وبعودة الالجئني وفق القرار 194.

املطلوب اخلروج بقرارات حاسمة 
وأك��د أن املطلوب من صاح��ب الوالية –اجمللس الوطني الفلس��طيني- أن يتخذ 
قرارات حاس��مة بش��أن هاتني املس��ألتني في اجتاه��ني متوازيني: تكري��س املكانة 
القانونية لدولة فلس��طني كما أنش��أها القرار 181 ع��ام 1947، ونص عليها قرار 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 19/67 لس��نة 2012، بطلب العضوية الكاملة 
لها، وحتويل وظائف الس��لطة الوطنية الفلس��طينية إلى وظائف الدولة، وإعادة 
اعتماد رئيس اللجنة التنفيذية رئيس��اً لها، واعتبار اجمللس الوطني الفلسطيني 
برملانه��ا، حلني إجراء انتخابات رئاس��ية وبرملانية ملؤسس��ات دولة فلس��طني، التي 
اقترح أن تكون أحد مخرجات هذا االجتماع، مع اس��تمرار العمل مبناقشة مسودة 

دستور دولة فلسطني.
وش��دد س��ليم الزعنون على أن صفق��ة القرن األميركية لن مت��ر وأن البديل عن 
الرعاية األميركية املنفردة لعملية الس��الم الت��ي لم تعد نزيهة، هو الدعوة ملؤمتر 
دولي، بإش��راف األمم املتح��دة ومرجعية قراراته��ا ذات الصلة. وحت��دث عن الوحدة 
الوطنية الفلس��طينية داعياً حركة حماس إلى تغليب املصلحة العليا للشعب 
الفلسطيني، ومتكني حكومة الوفاق الوطني من القيام بدورها الفعلي في قطاع 
غ��زة، وأكد أنه لن يهدأ لنا بال حتى ننهي الفصل األس��وأ في تاريخ قضيتنا، وهو 

االنقسام األسود.
وفي الس��ياق ذاته، رحب “أبو األديب” بالرئيس محمود عباس “أبو مازن” داعياً إياه 

إللقاء كلمته في اجللسة االفتتاحية ألعمال اجمللس، وبدأ الرئيس كلمته.

الثوابت ووحدانية التمثيل
وق��ال الرئيس إن��ه »ال س��الم دون القدس العاصم��ة، وال دولة في غ��زة وال دولة 
ب��دون غزة«، ثم أك��د أهمية عقد هذه ال��دورة، قائالً إنه لو لم يعق��د هذا اجمللس، 
ل��كان احللم الوطني الفلس��طيني في خطر، لذل��ك كان اإلصرار على عقدها في 
أس��رع وقت، حيث فشلت كل احملاوالت لعقد مجلس موازٍ في غزة أو خارج الوطن، 



158

مذك��راً باملؤام��رات العديدة التي اس��تهدفت التمثيل الفلس��طيني، ونحن هذه 
األي��ام نعيش تلك املؤامرات، ألن هناك من ليس��ت لدي��ه رغبة في أن يعقد اجمللس 
الوطني، وبالتالي أن تنتهي منظمة التحرير، وأن ينتهي احللم الفلسطيني، وهذه 
أهمية هذه اجللس��ة، حيث مرت علينا دورات كهذه الدورة في عام 1984، إذ كادت 
اللجن��ة التنفيذية تفقد نصابها كامالً، مبعنى أنه إذا توفي أحد أعضائها، تنتهي 

الشرعية.
سياس��ّياً، ش��دد الرئيس على أننا »لن نقبل بصفقة الق��رن ولن نقبل أن تكون 
أميركا وحدها وسيطا في عملية السالم، مضيفا أن »صفقة القرن« هي »صفعة« 

إلنهاء السالم كونها أخرجت القدس والالجئني واالستيطان من املفاوضات.
وعن احلل املمكن القبول به فلسطينّياً، أكد الرئيس متسك القيادة الفلسطينية 
بثوابت اجمللس الوطني التي مت إقرارها في الدورة التاس��عة عش��رة في اجلزائر عام 
1988، مؤك��داً التمس��ك بحل الدولتني على أس��اس الش��رعية الدولية والقدس 

الشرقية التي احتلت عام 1967 عاصمة دولة فلسطني.
وح��ول املوقف الفلس��طيني مما يطلق عليه��ا الدولة ذات احل��دود املؤقتة، التي 
حتدث عنها اإلس��رائيليون قبل 10 سنوات، وقالوا نعرض عليكم الدولة ذات احلدود 
املؤقت��ة ونعطيك��م 50-60 باملئ��ة من الضفة، ونتباحث مس��تقبالً ف��ي البقية، 
واألش��ياء الصعبة نؤجلها، والقدس والالجئني كذل��ك، قال الرئيس إننا رفضناها، 
ول��ن يس��تطيع أي فلس��طيني القبول بها بالرغ��م من مناورات البع��ض لالبتزاز 

السياسي. 

املصاحلة الوطنية 
وأك��د الرئي��س أنه رغم محاولة اغتي��ال رئيس الوزراء الدكت��ور رامي احلمد اهلل 
ورئي��س جهاز اخملابرات العامة اللواء ماجد فرج، »متس��كنا باملصاحلة الوطنية، وأن 
املصاحلة مضى عليها 11 عاماً ولم يحصل أي تقدم، واآلن نحن أمام هذا املوقف، ال 
أحد يلومّن َصبرنا، علماً أن السلطة الوطنية الفلسطينية تدفع لقطاع غزة 120 
مليون دوالر شهريّاً، وهذا هو واجبنا«، مؤكداً أنه من أجل حتقيق املصاحلة الشاملة 
على »حماس« أن تسلم كل شيء حلكومة الوفاق أو تتحمل مسؤولية كل شيء.

وتطرق الرئي��س إلى املراكمة الفلس��طينية على الصعيد الدبلوماس��ي، وأنه 
»عندم��ا أصبحنا أعضاء مراقبني ب��األمم املتحدة، أصبح من حقنا أن ننضم ل� 520 
بروتوك��والً ومنظمة دولية، ونحن اآلن انضممنا إل��ى 105 منظمات دولية، ومنها 
اجلنائي��ة الدولية، وم��ن حقنا بعد اإلجرام ال��ذي يرتكب بحق الناس وش��عبنا، أن 
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ننضم  إليها جميعاً«.
وجدد الرئيس املوقف الفلسطيني املبدئي مبحاربة اإلرهاب في كل مكان بالعالم، 
وق��ال: “لدينا 83 اتفاقاً م��ع 83 دولة، مبا فيها الواليات املتحدة، حملاربة اإلرهاب أينما 
كان: القاعدة، داعش، النصرة، فنحن ال نؤمن باإلرهاب. نحن نؤمن بالسالم، تعالوا 
لنتفاوض، واملقاومة الشعبية السلمية الطريق الوحيد املتاح لنعبر عن مواقفنا”.

البعد القومي 
وحول العالقة الوثيقة لفلسطني مع الدول العربية، أكد الرئيس »أننا لن نخرج 
م��ن جلدنا، ونحن ع��رب، وجزء من هذه األم��ة العربية، وحاضنتن��ا األمة العربية، 
وحمايتنا م��ن األمة العربية، وأنا مع أي عربي ضد غيره، ويجب احلفاظ على القرار 
الوطني املستقل«. وأردف الرئيس: »أننا ال نريد أن نتدخل في شؤون أحد وال نريد أن 

يتدخل أحد في شؤوننا«.
ووجه الرئيس التحية إلى األس��رى وراء القضبان ولش��هدائنا، ش��هداء القدس 
وش��هداء مسيرة العودة، واجلرحى، ولشهيدنا األول الرئيس ياسر عرفات، وإلى كل 

القادة الشهداء من كل الشعب الفلسطيني.

الرواية الصهيونية
ونوه سيادته إلى مسألة مهمة، وهي هجوم الصحافة اإلسرائيلية عليه بسبب 
حديثه أمام اجمللس املركزي في جلس��ته األخيرة، في تصحيح الرواية اإلسرائيلية 
التاريخية، وقال: »يجب أن نفهم التاريخ واحلاضر واملستقبل، والرواية اإلسرائيلية 
التي تريد أن تقول للعالم )ش��وقاً إلى صهي��ون وألرض امليعاد رجعنا لهذه البالد(، 
هذا كالم غير صحيح، واملرة املاضية قامت القيامة علي والصحافة اإلس��رائيلية، 

لكن الصحفي اإلسرائيلي جدعون ليفي، قال إن الذي قاله أبو مازن صحيح«. 
وحت��دث الرئيس في نق��ض الرواية الصهيوني��ة املدعاة حول عالق��ة يهود اليوم 
)األش��كناز( بالس��امية، واس��تحضر الرئيس 3 يهود بثالثة كتب، ومنهم: جوزيف 
س��تالني، وأبراهام وإس��حاق نوتش��رد، يقولون إن الكراهية لليهود ليست بسبب 
دينهم، وإمنا بس��بب وظيفته��م االجتماعية، إذ إن املس��ألة اليهودية التي كانت 
منتش��رة في أوروبا ضد اليهود بس��بب الربا والبنوك، والدلي��ل على ذلك أنه كان 
هناك يهود في الدول العربية، وأحتدى أن تكون حدثت قضية ضد اليهود في الوطن 

العربي منذ 1400 سنة ألنهم يهود«.
وأس��هب: “إن محاولة احلرك��ة الصهيونية اس��تدعاء الديان��ة اليهودية لتبرير 
اغتصابه��ا ل��ألرض هي محاولة بائس��ة بدلي��ل أن أول من دعا لدول��ة يهودية في 
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فلسطني الزعيم البريطاني كرومويل سنة 1653 وقال: نريد أن نعمل دولة يهودية 
في فلس��طني ولم يوافقه أحد، وبعده نابوليون بونابرت، وبعده قنصل أميركا في 
القدس س��نة 1850، كانوا يدعون لتهجير اليهود وإسكانهم في فلسطني، فكل 

الذين كانوا يدعون إلى دولة يهودية ليسوا يهوداً”.
وحت��دث الرئي��س عن عدم االلتزام اإلس��رائيلي بق��رارات الش��رعية الدولية منذ 
والدتها، وأن “االعتراف بدولة إس��رائيل في األمم املتحدة كان مش��روطاً بأن تعترفوا 
بقرار 181 و194، وتعهد “موشي شاريت”، أول وزير خارجية إلسرائيل بعد نشوئها، 
بأن يعترفوا بهذين الشرطني، وحتى اليوم، أصبحت لدينا 705 قرارات في اجلمعية 

العامة و86 قراراً في مجلس األمن لم ينفذ واحد منها”.

إجنازات وطنية وتنموية 
وف��ي نهاية حديث��ه، تطرق الرئي��س للعديد م��ن اإلجنازات الفلس��طينية على 
الصعي��د الداخلي والبناء املؤسس��اتي للدولة الفلس��طينية عل��ى أرض الواقع، 
وإلى التقدم الفلسطيني في العديد من اجملاالت على صعيد املنظومة القضائية 
كإنشاء احملكمة الدستورية ومحكمة األحداث ومحكمة مكافحة الفساد، وإقرار 
بع��ض القوانني، مثل الضم��ان االجتماعي، ومكافحة اخمل��درات، وقانون املعامالت 
اإللكتروني��ة، وقانون اجلرائ��م اإللكترونية، وحت��دث عن تطور الواق��ع الرياضي في 
فلسطني، وتصنيفه على املستوى الدولي، وعن تعليم أبناء الشعب الفلسطيني 
ف��ي مخيم��ات لبن��ان، وعن اجملل��س األعلى لإلب��داع والتميز، واملباش��رة ف��ي بناء 
مستشفى خالد احلسن للسرطان في رام اهلل، ولدينا مستشفى آخر للعيون في 
ترمسعيا، والعمل على بناء مستشفيات في معظم املدن الفلسطينية، وأضاف 
أنه »لدينا 154 عقاراً خارج الوطن، وس��فارات، وبيوت س��فراء، وبيوت موظفني، وأن 
ل��ك، و95% من الدوائر  دوالً كبي��رة ال متل��ك هذا العدد، لدينا أكثر من 60 س��فارة ممُ

احلكومية ملك«.

مبادرة السالم الفلسطينية 
وطل��ب الرئيس من اجملل��س الوطني تبني اخلطاب الذي ت��اله أمام مجلس األمن 
الدولي في 20 ش��باط )فبراير( 2018، الذي تضمن الرؤية الفلس��طينية للس��الم، 
بس��بب االنس��داد احلالي في عملية السالم، وبس��بب قرار اإلدارة األميركية حول 
القدس، ومواصلة إسرائيل لنشاطاتها االستيطانية، وتنكرها حلل الدولتني، ومتنى 

على اجمللس الوطني الفلسطيني أن يتبناه، حيث تضمن البيان:
الدع��وة إلى عقد مؤمتر دولي للس��الم في منتصف عام 2018، يس��تند لقرارات 
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الشرعية الدولية، ويتم مبشاركة دولية واسعة تشمل الطرفني املعنيني، واألطراف 
اإلقليمية والدولية الفاعلة وعلى رأسها أعضاء مجلس األمن الدائمون والرباعية 

الدولية، على أن يكون من مخرجات املؤمتر ما يلي:
- قب��ول دولة فلس��طني عض��واً كامالً ف��ي األمم املتحدة، والتوج��ه جمللس األمن 
لتحقي��ق ذلك، آخذين بع��ني االعتبار ق��رار اجلمعية العامة 19/67 لس��نة 2012، 

وتأمني احلماية الدولية لشعبنا.
- تبادل االعتراف بني دولة فلسطني ودولة إسرائيل على حدود عام .1967

- تشكيل آلية دولية متعددة األطراف تساعد اجلانبني في املفاوضات حلل جميع 
قضايا الوضع الدائم حس��ب اتفاق أوسلو )القدس، واحلدود، واألمن، واملستوطنات، 

والالجئني، واملياه، واألسرى(.
على أن تتوقف جميع األطراف خالل فترة املفاوضات، عن اتخاذ األعمال األحادية 
اجلانب، وأن يتم بالنهاية تطبيق مبادرة السالم العربية كما اعتمدت، وعقد اتفاق 
إقليمي عند التوصل التفاق س��الم بني الفلس��طينيني واإلس��رائيليني، وأن تكون 

األسس املرجعية ألية مفاوضات قادمة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. 

مشاركة واسعة 
وف��ي اليوم الثان��ي، تواصلت أعمال اجملل��س الوطني الفلس��طيني، وخصصت 
اجللس��ة الصباحية لكلمات ممثلي الوفود العربية والدولي��ة، )نائب رئيس البرملان 
العربي الس��يد خميس الس��ليمي، وكلمة جامعة الدول العربية للس��يد األمني 
العام املساعد حسام زكي، ورئيس جلنة فلسطني في مجلس النواب األردني النائب 
يحيى الس��عود، ونائب رئي��س البرملان التركي أحمد آيدن، وممثل احلزب الش��يوعي 
الصيني »تشاجن يوانغ  لي«، وكلمة للداخل الفلسطيني للدكتور أحمد الطيبي، 
ورئي��س حزب التكتل من أجل العمل التونس��ي خليل ال��زاوي، وحيدر أغانني ممثل 
احلكومة الروس��ية، النائب اإليرلندي نائب رئيس حزب الشني فني، ونيتا فاديا ممثلة 
اليونان، ونائب رئيس البرملان املغربي رش��يد العبدي، وكلمة ملمثل احلزب الشيوعي 
الفرنسي(. وأجمع املتحدثون في كلماتهم التي ألقيت على أهمية انعقاد اجمللس، 
في ظل التحديات التي متر بها القضية الفلس��طينية، ومنطقة الشرق األوسط، 
وعن التزامها مبناصرة نضال الش��عب الفلسطيني ونيل حقوقه املشروعة كافة، 

وعلى دعمها للمبادرة التي تقدم بها الرئيس جمللس األمن الدولي.
وفي اجللس��ة املسائية، متت املصادقة على إضافة 103 أعضاء كأعضاء جدد في 
اجمللس الوطني، منهم 83 بدل أعضاء متوفني وش��هداء، و20 ش��خصية كفاءات 
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وطنية واقتصادية ورؤساء جامعات، ومتت املصادقة على تشكيل جلنة صياغة من 
19 عضواً في اجمللس برئاسة الدكتور صائب عريقات.

وبدأ اجمللس باالستماع لكلمات ومداخالت األعضاء وممثلي وقادة الفصائل، وفتح 
باب النقاش حول مجمل القضايا التي غطتها جلس��ات اجمللس، والتي مت إجمالها 
في البيان اخلتامي الصادر عن اجمللس الوطني الفلسطيني، الذي استمرت جلساته 
لغاي��ة يوم اجلمع��ة املوافق 2018/5/4. وقبل نهاية اجللس��ات، ق��ام عضو اللجنة 
املركزي��ة حلركة فتح، عضو اجمللس الوطني الفلس��طيني جبريل الرجوب مبداخلة 
قام من خاللها بتزكية السيد الرئيس محمود عباس كمرشح ملنصب رئيس دولة 
فلس��طني، وصادق اجمللس الوطن��ي باإلجماع على هذه التزكية، ومن ثم اس��تلم 
الرئي��س محمود عباس احلديث وقام بتقدمي قائمة توافقية للجنة تنفيذية جديدة 
ملنظمة التحرير الفلسطينية مكونة من 15 عضواً وهم )الرئيس محمود عباس، 
وصائب عريقات، وعزام األحمد، وحنان عش��راوي، وتيس��ير خالد، وبسام الصاحلي، 
وأحمد مجدالني، وفيصل عرنكي، وصالح رأفت، وواصل أبو يوسف، وزياد أبو عمرو، 
وعلي أبو زهري، وعدنان احلسيني، وأحمد بيوض التميمي، وأحمد أبو هولي(. وأشار 
الرئي��س إلى أن ه��ذه القائمة مت التوافق عليها بني كل التنظيمات التي ش��اركت 
في اجمللس وهي: حركة فتح، واجلبهة الدميقراطية، وحزب الش��عب الفلسطيني، 
وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية، وجبهة النضال الشعبي، 
وحزب فدا، واجلبهة العربية الفلس��طينية، وحركة املب��ادرة الوطنية، والفعاليات 
والش��خصيات الوطنية، وترك��ت 3 مقاعد فارغة للفصائل التي لم تش��ارك في 
أعمال اجمللس كحماس واجلبهة الش��عبية واجلهاد اإلس��المي، حتى يكونوا ضمن 
الوح��دة الوطنية الفلس��طينية وااللتزام بق��رارات منظمة التحري��ر. وبعد ذلك 
مباش��رة، قام عض��و اللجنة التنفيذية عزام األحمد بتق��دمي 37 عضواً في اجمللس 
املرك��زي مت التوافق عليهم بني الفصائل واملس��تقلني، )محمد حس��ني، وعبد اهلل 
واصف الكاهن، ومحمد س��عيد صالح، واألب عبد اهلل جوليو، ويوس��ف س��المة، 
ومت��ري الراهب، ونور اإلمام، وعلي معروف، وعلي الصالح، وحنا غازي حنانيا، وداوود 
الزير، ورمزي خوري، ومحمد مصطفى، ومنيب املصري، وطارق العقاد، وسامر خوري، 
وميش��يل الصاي��غ، ومحمد أبو رمضان، ومأمون أبو ش��هال، وعم��ر الغول، وكمال 
الش��رافي، ومحس��ن أبو رمضان، وعاطف أبو س��يف، وأكرم هني��ة، ورامي احلمد 
اهلل، ورياض املالكي، ونبيل اجلعبري، ونبيل قس��يس، وأحمد جميل عزم، وإس��حق 
سدر، ورياض منصور، وعماد اخلطيب، وعال عوض، وفيحاء عبد الهادي، وعبد القادر 
فيصل احلسيني، وجورج جقمان، وعبد اإلله األتيرة(. يضاف إليهم بعد ذلك أمناء 
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عامون أو رؤس��اء االحتادات الش��عبية التابعة ملنظمة التحرير، و3 ممثلني للمجلس 
العس��كري يعينهم القائ��د األعلى للقوات، وممثلون عن الفصائل، وهيئة رئاس��ة 
اجمللس الوطني الفلس��طيني، ورؤساء اللجان في اجمللس الوطني. وأكد األحمد أن 
جه��داً كبيراً قد بذل لتحقيق التمثيل في هذه القائم��ة لكافة األطياف واملواقع 
اجلغرافي��ة في الداخ��ل واخلارج. وقد أعل��ن اجمللس الوطني الفلس��طيني انتخاب 
الرئيس محمود عباس رئيس��اً لدولة فلسطني، وقامت اللجنة التنفيذية ملنظمة 

التحرير الفلسطينية بانتخابه رئيساً لها باإلجماع.

وفيما يلي قرارات اجمللس الوطني في ختام أعمال دورته ال�23 التي عقدت في 
رام اهلل بتاريخ 2018/4/30:

أوالً: إدان��ة ورف��ض قرار الرئيس األميرك��ي دونالد ترامب: الق��رار غير القانوني 
باعتب��ار القدس عاصمة إلس��رائيل ونقل س��فارة بالده من تل أبي��ب إلى القدس، 
والعمل على إس��قاط هذا الق��رار، واعتبر اجملل��س أن اإلدارة األميركية بهذا القرار 
قد فقدت أهليتها كوس��يط وراٍع لعملية السالم، وشدد اجمللس على ضرورة إلغاء 
قرار الكونغرس باعتبار منظمة التحرير الفلس��طينية منظمة إرهابية منذ عام 
1987، وق��رار اإلدارة األميركية بإغالق مكتب مفوضية )م.ت.ف( في واش��نطن في 

.2017/11/17

ثانياً: العالق��ة م��ع س��لطة االحت��الل )إس��رائيل(: يؤك��د اجملل��س الوطن��ي 
الفلسطيني أن عالقة ش��عبنا ودولته مع إسرائيل، هي عالقة تقوم على الصراع 
بني شعبنا ودولته الواقعة حتت االحتالل، وبني قوة االحتالل، ويدعو إلى إعادة النظر 

في كافة االلتزامات املتعارضة مع ذلك.
وفي هذا السياق، يؤكد اجمللس ما يلي:

1- رف��ض احللول املرحلية والدولة ذات احلدود املؤقتة، ودولة غزة ورفض إس��قاط 
مل��ف القدس والالجئني واملس��توطنات واحل��دود وغيرها حتت أي مس��مى، مبا في 
ذل��ك ما يروج له كصفقة القرن وغيرها من الطروحات الهادفة لتغيير مرجعيات 

عملية السالم وااللتفاف على القانون الدولي والشرعية الدولية.
2- آخذاً بعني االعتبار تنصل دولة االحتالل من جميع التزاماتها مبوجب االتفاقات 
املبرمة، وإنهاءها لها باملمارس��ة واألمر الواقع، فإن اجمللس الوطني يعلن أن الفترة 
االنتقالية التي نصت عليها االتفاقيات املوقعة في أوس��لو والقاهرة وواش��نطن، 
مب��ا انط��وت عليها من التزامات، لم تع��د قائمة، ويدعو اجملتم��ع الدولي إلى حتمل 
مسؤولياته، على أساس قرارات األمم املتحدة ذات الصلة، ويكلف اللجنة التنفيذية 
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بتعليق االعتراف بإس��رائيل إلى حني اعترافها بدولة فلس��طني على حدود الرابع 
من حزيران 67، وإلغاء قرار ضم القدس الش��رقية ووقف االستيطان، وبذلك، يؤكد 
على وجوب تنفيذ قرار اجمللس املركزي في دورتيه األخيرتني بوقف التنس��يق األمني 
بكافة أش��كاله والتحرر م��ن عالقة التبعية االقتصادية التي كرس��ها بروتوكول 
باريس، والقرار املهم بتبني حركة مقاطعة إس��رائيل وسحب االستثمارات منها 
ودع��وة دول العالم إلى فرض العقوبات على إس��رائيل ل��ردع انتهاكاتها الصارخة 

للقانون الدولي، وجلم عدوانها املتواصل على الشعب الفلسطيني.

ثالثاً: على الصعيد الدولي: يقرر اجمللس الوطني ضرورة تكثيف العمل بسياسة 
مبادِرة عل��ى الصعيد الدولي من أجل تعزيز املكانة الدولية لدولة فلس��طني من 

خالل:
مواصلة العمل بخطة منهجية لتوس��يع دائرة االعتراف بدولة فلس��طني من 
قب��ل ال��دول التي لم تعترف به��ا بعد، وبخاصة ال��دول املؤثرة في الق��رار الدولي، 
وتق��دمي طلبات االنضم��ام إلى ال��وكاالت املتخصصة لألمم املتح��دة، واللجوء إلى 
أدوات القانون الدولي كافة من أجل محاس��بة إسرائيل على انتهاكاتها، وبخاصة 
التنفيذ الفوري لقرار إحالة جرائم احلرب اإلسرائيلية إلى احملكمة اجلنائية الدولية 
وتعجيل فتح حتقيق قضائي حملاس��بة ومعاقبة املسؤولني عنها، ومواصلة العمل 
في مجلس حقوق اإلنس��ان لتنفيذ القرارات الص��ادرة عنه، وخاصة توصيات جلان 

تقصي احلقائق في اجملاالت كافة.
بع��د االطالع على رؤي��ة الرئيس محمود عباس التي طرحه��ا في مجلس األمن 
في 2018/2/20، يؤكد اجمللس تبني هذه الرؤية كخطة فلس��طينية للس��الم، مع 
مواصل��ة العمل على تعزيز الرف��ض واإلدانة الدوليني لق��رار إدارة ترامب االعتراف 

بالقدس عاصمة إلسرائيل، ونقل السفارة األميركية إليها.

رابعاً: على الصعيدين العربي واإلسالمي: املطالبة بتفعيل قرار القمة العربية 
الت��ي عقدت في عمان عام 1980 الذي يل��زم الدول العربية بقطع جميع عالقاتها 
الدبلوماس��ية م��ع أية دولة تعترف بالقدس عاصمة إلس��رائيل وتنقل س��فارتها 
إليها الذي أعيد تأكيده في عدد من القمم العربية مع الطلب من الدول األعضاء 
في منظمة التعاون اإلس��المي القيام باملثل، والتمس��ك مببادرة الس��الم العربية 

واالحتفاظ بأولوياتها ورفض أية محاوالت لتغييرها أو حتريفها.
رف��ض التدخل األجنبي في ال��دول العربية، والدعوة إلى ح��ل األزمات الداخلية 
بحوار سياس��ي م��ن أجل اخلروج من احلروب التي تعيش��ها بعض ال��دول العربية 
والتأكيد على وحدة واستقالل وسيادة هذه الدول ولتعزيز التفافها حول قضيتها 
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املركزية قضية فلسطني.

خامساً: املقاومة الشعبية: يثمن اجمللس الوطني اإلجماع الشامل الذي تبلور 
مؤخراً على انتهاج س��بيل املقاومة الشعبية، مع التأكيد على أنها ليست بديالً 
عن سائر أشكال النضال التي يشرعها القانون الدولي لشعب واقع حتت االحتالل، 
وم��ع التأكي��د على التمس��ك بحقنا في مقاوم��ة االحتالل بكل الوس��ائل وفقاً 
للقانون الدولي، فقد أثبتت املقاومة الشعبية السلمية، التي يتبناها شعبنا منذ 
وقت طويل في كل انتفاضاته ومقاومته ضد االحتالل واالس��تيطان االستعماري، 

جناعتها وفعاليتها واستقطابها للدعم الدولي.
وشكلت االنتفاضة التي اندلعت في تشرين األول )أكتوبر( 2015 وهبة التضامن 
مع إضراب احلركة األس��يرة، وانتفاضة القدس دفاعاً عن املس��جد األقصى املبارك 
في متوز )يوليو( 2017، والهبة الش��عبية ضد قرار ترامب في كانون األول )ديسمبر( 
2017 وفعالي��ات ي��وم األرض في الثالث��ني من آذار )م��ارس( اس��تمراراً النتفاضات 

ومقاومة شعبنا. 

سادس��اً: الوضع الفلس��طيني الداخلي: املصاحلة وإزالة أس��باب االنقسام: 
توق��ف اجمللس الوطني مطوالً أمام الوضع في قط��اع غزة، وخاصة ما يعانيه أبناء 
ش��عبنا هناك في ظل اس��تمرار احلصار اإلس��رائيلي منذ أكثر من عشر سنوات، 
مؤكداً إدانة محاوالت احلكومات اإلسرائيلية املتعاقبة تكريس الفصل بني الضفة 
وقط��اع غزة، وتدمير إمكانية قيام دولة فلس��طينية مس��تقلة كاملة الس��يادة 
عاصمتها القدس، ومن أجل معاجلة األوضاع الصعبة التي تواجه أهلنا في قطاع 
غزة، على ضرورة تس��لم حكومة الوفاق الوطني كامل صالحياتها في إدارة قطاع 
غزة على الفور حتى تتمكن من حتمل مس��ؤولياتها كافة وفق القوانني واألنظمة 

املعمول بها.
ويؤكد اجملل��س رفضه احلازم ألية حلول إقليمية ت��ؤدي إلى تقويض فكرة الدولة 
الفلس��طينية على كافة األراضي احملتلة من��ذ عام 1967 ورفض احللول االنتقالية 
خاصة في ظل طرح مخططات مشبوهة ترمي إلى فصل قطاع غزة وإقامة كيان 

هزيل عبر حلول مؤقتة أو إقليمية تدمر فكرة الدولة الفلسطينية املستقلة.
ووج��ه حتية اإلكب��ار واالعت��زاز للمرأة الفلس��طينية، مس��تذكراً الش��هيدات 
واألس��يرات واجلريح��ات في مس��يرة النض��ال الفلس��طينية، والتحي��ة لنضال 
وصمود أس��رى احلرية في سجون االحتالل اإلسرائيلي، ويدعو املؤسسات الوطنية 
والدولية ملتابعة قضاياهم في كل احملافل الدولية حلني اإلفراج عنهم، ويوجه حتية 
االعتزاز واإلكبار للهبة اجلماهيرية املس��تمرة ردّاً عل��ى قرار إدارة الرئيس األميركي 
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ترامب االعتراف بالقدس عاصمة لس��لطة االحتالل )إس��رائيل(، مبا فيها مسيرات 
العودة البطولية منذ 2018/3/30.

وتوجه اجمللس بالتحية والتقدير جلماهير ش��عبنا في مخيمات اللجوء والشتات 
في س��وريا ولبن��ان واملهجر الذي��ن يؤكدون متس��كهم بحق الع��ودة، وأكد إدانته 
للتهدي��دات األميركية بوقف االلتزام باملس��اهمة في متويل )األون��روا(، ويرى فيها 
محاولة للتنصل من املس��ؤولية عن مأساة الالجئني التي كانت الواليات املتحدة 
ش��ريكة في صنعه��ا، مع التأكيد على الدف��اع عن احلقوق املدني��ة واالجتماعية 

واالقتصادية لالجئني الفلسطينيني في أقطار اللجوء، وخاصة لبنان.
وأك��د اجمللس الوطني وج��وب توفير أس��باب الصمود ألبناء ش��عبنا في مدينة 
القدس العاصمة األبدية لدولة فلس��طني، وأكد ض��رورة توفير الدعم لنضالهم 
في التصدي لإلجراءات اإلسرائيلية الهادفة إلى تهويد املدينة املقدسة، واستنكر 
العدوان اإلس��رائيلي على املقدس��ات املس��يحية واإلس��المية، وخص بالتحديد 
محاول��ة فرض س��لطة االحتالل للضرائب على الكنائ��س وممتلكاتها في القدس 
احملتلة، وتوجه اجمللس بالتحية للطبقة العاملة الفلس��طينية بعيد األول من أيار، 
وقرر اس��تمرار التواصل مع القوى واألحزاب والش��خصيات اإلسرائيلية املناهضة 
لالحتالل اإلس��رائيلي املؤيدة لتحقيق الس��الم على قاعدة ح��ل الدولتني، ويؤكد 
اجملل��س الوطني ضرورة احترام احلريات العامة وصون حرية الرأي والتعبير والنش��ر 
واالجتماع والتظاهر وسائر حقوق املواطنني التي كفلها إعالن االستقالل والقانون.

تكلي��ف اللجن��ة التنفيذية بتفعي��ل آليات عمل مؤسس��ات منظمة التحرير 
الفلس��طينية ودوائرها، وتش��كيل ما يلزم من اللجان لضمان مش��اركة أعضاء 

اجمللس الوطني كافة في نشاطاتها.
تشكيل جلنة من هيئة رئاسة اجمللس الوطني وأعضاء اللجنة التنفيذية ملتابعة 

ما يقره اجمللس الوطني وضمن جداول زمنية محددة.
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االقتصاد السيايس للمساعدات األمريكية لألرايض الفلسطينية

مازن صالح العجلة*

مقدمة. 1
تزايد االهتمام الدولي واحمللي بأهمية املس��اعدات منذ توقيع اتفاق أوس��لو الذي 
اقت��رن مباش��رة برصد 2.4 مليار دوالر في حينه لدعم إنش��اء الس��لطة الوطنية 
الفلسطينية ومؤسساتها. واس��تمر تدفق وتزايد هذه املساعدات بوتائر متباينة 
ومتأثرة بشكل مباش��ر باألوضاع السياسية، وخاصة مدى التقدم في املفاوضات 

وعملية السالم. 
وتنوعت مصادر الدعم، وش��ملت معظم الدول املتقدمة واملؤسس��ات الدولية 
واإلقليمية والعربية واإلس��المية. وتربعت املس��اعدات املقدمة من االحتاد األوروبي 
عل��ى رأس قائم��ة املانحني دوماً، تليها املس��اعدات األميركية وبنس��بة تصل إلى 
30% عل��ى وجه التقريب خالل العقد الس��ابق. وتفيد اإلحص��اءات أن حجم هذه 
املس��اعدات وص��ل إلى 5.7 مليار دوالر منذ إنش��اء الس��لطة وحتى اآلن، ش��املة 
املس��اعدات املباش��رة للس��لطة ودعم األونروا والقطاع��ات االقتصادية اخملتلفة 

واملؤسسات األهلية.
ورغم أن املس��اعدات األميركية لعب��ت دوراً مهّماً في االقتصاد الفلس��طيني، 
خاصة على صعيد دعم األونروا والدعم املوجه للموازنة، إال أن ربط هذه املساعدات 
مبواقف سياس��ية محددة تراها أميركا، قلل من هذه الفائدة التي أصبحت محل 

شك عندما مست مصالح عليا للشعب الفلسطيني مثل قضية القدس.
وعليه، تهدف هذه الورقة، باس��تخدام منهجية االقتصاد السياسي، باعتبارها 
األنس��ب ملوضوع حتركه وحتدده السياس��ة، في تتبع تطور املس��اعدات األميركية 
لألراض��ي الفلس��طينية بأنواعها وأش��كالها وأهميته��ا، في س��ياق التطورات 
السياس��ية وكيف مت اس��تخدامها أميركّي��اً لفرض وجهات نظ��ر ووقائع معينة 

* باحث في الشؤون االقتصادية- غزة.
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كانت دوماً، وبالضرورة، تخدم إس��رائيل على حساب تقدم وتطور سعي السلطة 
إلقامة الدولة الفلسطينية العتيدة.

املساعدات األميركية: التسييس منهجاً. 2
رغم أن تسييس املساعدات ميثل نهجاً عاّماً ملعظم الدول املانحة، إال أن املساعدات 
اخلارجية األميركية تتصدر قائمة املانحني في تس��ييس املس��اعدات، وتنفرد بكبر 
حجم املس��اعدات العس��كرية من إجمالي ما متنحه للدول املتلقية ملساعداتها. 
تؤك��د الوكالة األميركية للتنمية الدولي��ة )USAID(1 على موقعها اإللكتروني 
أن هدف املس��اعدة اخلارجية األميركية دائماً كان مزدوجاً يتمثل في تعزيز مصالح 
أميركا مع حتس��ني احلياة ف��ي العالم النامي. وتنفذ الوكال��ة األميركية للتنمية 
الدولي��ة السياس��ة اخلارجية للواليات املتح��دة من خالل تعزيز التقدم البش��ري 
على نطاق واس��ع، وفي الوقت نفس��ه، توسع اجملتمعات املس��تقرة واحلرة، وتخلق 
األس��واق والش��ركاء التجاريني للواليات املتحدة، وتعزز النوايا احلس��نة في اخلارج 
)https://www.usaid.gov/who-we-are(. ونستعرض فيما يلي أهم اجلوانب التي 

تعكس بوضوح منهج التسييس للمساعدات األميركية.

1.2. مبررات املساعدات اخلارجية األميركية
تمُفصح الواليات املتحدة األميركية بش��كل سافر عن نواياها وأهدافها من هذا 
احلجم الكبير الذي تنفقه كمس��اعدات خارجية، س��واء عس��كرية أو اقتصادية 
أو إنس��انية، حيث يمُص��در الكونغرس األميركي من خالل مرك��زه اخلاص باألبحاث 
به��ذه  اخلاص��ة  التقاري��ر  م��ن  العدي��د   )Congressional Research Service(
املس��اعدات. ويؤكد أح��د التقارير )Tarnoff & Lawson,2016( الطابع السياس��ي 
ملبررات وأهداف املس��اعدات، كاشفاً أنه خالل الس��نوات السبعني املاضية، كانت 

هناك ثالثة مبررات رئيسية للمساعدة األجنبية:

األمن القومي: كان األمن القومي احملور الرئيسي لبرامج املساعدة األميركية. أ. 
ومنذ بداي��ة إعادة بناء أوروبا بعد احلرب العاملية الثانية، وحتت خطة مارش��ال 
)1948-1951(، وخ��الل احلرب الباردة، كان صناع السياس��ة ينظرون إلى برامج 
املس��اعدات األميركية كوس��يلة ملنع توغل النفوذ الش��يوعي وتأمني حقوق 
القواعد األميركية أو غيرها، لدعم اجلهود املناهضة للس��وفييت. بعد احلرب 
الب��اردة، حتول تركيز املس��اعدات اخلارجية من معاداة الش��يوعية العاملية إلى 
قضايا إقليمية متباينة، مثل مبادرات الس��الم في الشرق األوسط، واالنتقال 
إلى الدميقراطية في أوروبا الش��رقية وجمهوريات االحتاد السوفييتي السابق، 



169

واإلنتاج الدولي غير املش��روع للمخدرات واالجت��ار بها في جبال األنديز. بيد أنه 
منذ هجمات 11 أيلول )سبتمبر( 2001 اإلرهابية فى الواليات املتحدة، كثيراً ما 
يتلقى صناع السياسات مساعدات خارجية كأداة في إستراتيجية مكافحة 
اإلره��اب األميركية وزيادة املس��اعدات للدول الش��ريكة ف��ي جهود مكافحة 
اإلره��اب ومتوي��ل برامج إعادة اإلعم��ار الكبيرة في أفغانس��تان والعراق. وكما 
لوحظ، فقد مت إبراز التنمية العاملية كعنصر أساس��ي في إستراتيجية األمن 

القومي األميركي في بيان السياسة لكل من بوش وأوباما.
املصالح التجارية: تستخدم املساعدات اخلارجية كوسيلة لتعزيز الصادرات ب. 

األميركي��ة م��ن خالل إنش��اء عمالء ج��دد للمنتجات األميركي��ة أو من خالل 
حتسني البيئة االقتصادية العاملية التي تتنافس فيها الشركات األميركية.

االهتمامات اإلنس��انية: تقدمي املس��اعدة اإلنسانية، س��واء القصيرة األجل ج. 
اس��تجابة لألزمات والكوارث، أو املساعدة اإلمنائية الطويلة األجل الرامية إلى 
احل��د من الفقر واجلوع وغير ذلك من أش��كال املعاناة اإلنس��انية الناجمة عن 
مشاكل أكثر منهجية. وكان تقدمي املساعدة ألسباب إنسانية عموماً الهدف 
األكثر تأييداً على نطاق واس��ع من املعونة من قبل اجلمهور األميركي وصناع 

القرار على حد سواء.

2.2. أهداف املساعدات األميركية
في محاولة لترشيد برنامج املساعدة بشكل أوضح، وضعت وزارة اخلارجية إطاراً 
عام 2006 ينظم املساعدات اخلارجية األميركية حول خمسة أهداف إستراتيجية، 
كل منه��ا يتضمن ع��دداً من عناصر البرنامج، واملعروفة أيضاً باس��م القطاعات، 
واألهداف اخلمسة هي: السالم، واألمن، واالستثمار في الناس من أجل حكم عادل 
ودميقراطي، والنمو االقتصادي، واملس��اعدة اإلنس��انية. ويمُعتق��د أن أهداف املعونة 
تندرج ضمن املبررات الس��ابقة. وتشمل أهداف املساعدات تعزيز النمو االقتصادي 
واحلد من الفقر وحتسني احلكم وتعزيز االستقرار في املناطق املتنازعة وحماية حقوق 
اإلنسان وتعزيز التجارة واحلد من انتشار األسلحة وتعزيز احللفاء. وكان من املتوقع 
أن حتق��ق الواليات املتحدة، من خ��الل حتقيق هذه األه��داف وغيرها من أهداف 
املعون��ة، أهدافها املتعلق��ة باألمن القومي، فضالً عن ضم��ان بيئة اقتصادية 
عاملية إيجابية للمنتجات األميركية وإظهار الطبيعة اإلنس��انية لش��عبها.

3.2. دور الكونغرس
يتمثل أحد أوجه التسييس لهذه املساعدات في أنها مرهونة مبوافقة الكونغرس 
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واعتم��اده، وهي تمَُقر بن��اء على قانون مختص بتقدمي املس��اعدات اخلارجية2. حيث 
تضطل��ع العديد من جل��ان الكونغرس اخملول��ة واللجان الفرعية باملس��ؤولية عن 
املس��اعدات اخلارجية للواليات املتحدة، وتضطلع عدة جلان باملس��ؤولية عن إصدار 
تشريعات ووضع برامج وسياسات برامج املعونة األجنبية. وميلك مجلس الشيوخ 
وجلنة العالقات اخلارجية وجلنة الشؤون اخلارجية، اختصاصاً رئيسّياً على املساعدة 
اإلمنائية الثنائية، واملس��اعدة السياسية- اإلس��تراتيجية، وغيرها من مساعدات 
األمن االقتصادي، واملساعدة العسكرية، واملنظمات الدولية. ولم يسن الكونغرس 
قانوناً شامالً لتفويض املساعدات األجنبية منذ عام 1985، بالرغم من أن املساعدات 
األجنبي��ة الت��ي ترخص مش��اريع القوانني ق��د أجازها مجلس الن��واب أو مجلس 
الش��يوخ أو كالهما في مناس��بات عديدة. وكثيراً ما توقفت مشاريع املساعدات 
اخلارجية في مرحلة ما من النقاش بس��بب قضايا مثيرة للجدل أو نزاعات تتعلق 

.)Tarnoff & Lawson,2016( بالسياسة اخلارجية التنفيذية والتشريعية

4.2. ارتفاع نسبة املساعدات األمنية والعسكرية
تعتبر الواليات املتحدة أكبر مساهم في املساعدة العسكرية للبلدان األجنبية 
ف��ي العالم، وتقدم نوعاً من املس��اعدة ألكثر من 150 بل��داً كل عام. وهي عموماً 
تقدم نوعني من املس��اعدات: األول هو املساعدة االقتصادية، وهي متثل املساعدات 
اخلارجية للبرامج ذات األهداف اإلمنائية أو اإلنس��انية. والنوع الثاني هو املس��اعدة 
العسكرية اخلارجية التي تمُقدم في املقام األول لصالح القوات املسلحة احلكومية 
املتلقي��ة، أو املس��اعدات الت��ي تدع��م أو تعزز بش��كل كبير القدرة العس��كرية 

.)USAID,2016(

1.4.2. حجم املساعدات لدول العالم
وفق��اً لتقرير املس��اعدات الصادر ع��ن وكالة التنمية األمريكي��ة USAID، بلغ 
حجم املس��اعدات األميركية لدول العالم منذ عام 1945 وحتى أيلول )سبتمبر( 
م��ن عام 2016 ما مجموعه ترلي��ون و174 مليار دوالر، معظمها منح وبنس��بة 
91.6%، والباقي قروض ميس��رة. ويشمل هذا احلجم من املساعدات كال النوعني 
االقتصادي والعس��كري، حيث بلغ حجم املس��اعدات العسكرية لنفس الفترة 
381 ملي��ار دوالر وبنس��بة 32.4% من إجمالي املس��اعدات. وللتفصيل، فقد بلغ 
حجم املس��اعدات األميركي��ة لدول العالم عام 2016 م��ا مجموعه 49.5 مليار 
دوالر، منها 15.5 مليار دوالر مس��اعدات عس��كرية وبنسبة 31.3%. وتبلغ نسبة 
الق��روض من املس��اعدات العس��كرية 10.5%، بينم��ا هي أقل في املس��اعدات 
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.)USAID,2016( %8.4 االقتصادية حيث تصل الى

2.4.2. حجم املساعدات ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
إذا نظرنا إلى توزيع املس��اعدات حس��ب املنطقة، رمبا يس��اعد ذلك في تأكيد 
منهجية التس��ييس، حيث تلقت منطقة الش��رق األوس��ط وش��مال أفريقيا، 
التي حتظى باهتمام أميركي خاص في ظل الصراع العربي اإلس��رائيلي والرغبة 
في الس��يطرة على األس��واق واملوارد، س��نجد أن مجموع ما تلقته املنطقة من 
مس��اعدات وصل إلى 324.5 مليار دوالر وبنس��بة 27.6% من إجمالي مساعدات 
العال��م. لك��ن النقطة األهم أن حجم املس��اعدات العس��كرية وصل إلى 181 
مليار دوالر، أي أكثر من نظيرتها االقتصادية وبنس��بة بلغت 55.8%. وتس��تحوذ 
منطقة الش��رق األوسط وش��مال أفريقيا على أقل قليالً من نصف املساعدات 

.)USAID,2016( %48 العسكرية لكل دول العالم وبنسبة
ال ش��ك أن هذه التوجهات للمس��اعدات األميركية تتحدد بناء على األهمية 
اإلس��تراتيجية للدولة املتلقية ضمن املصال��ح األميركية األمنية واالقتصادية، 
وفي س��ياق التحالفات التي تعتبر املنطقة مرتعاً خصباً لها. وغالباً ما تتوسع 
وتتعدد األدوات األميركية لتتجاوز املس��اعدات إلى التدخل املباش��ر، وخير مثال 
على ذلك تدخلها العس��كري في العراق وأفغانستان، وأخيراً في سورية. ويجب 
أال نغفل أبداً عن مكانة إس��رائيل اإلستراتيجية في املشهد العام للمساعدات 

وأهدافها، التي حتظى بالدعم األكبر وفقاً للبند التالي.

3.4.2. حجم املساعدات إلسرائيل
تش��ير اإلحصاءات الصادرة عن تقرير USAID,2016( USAID(، إلى أن إس��رائيل 
حصل��ت عل��ى 135.5 ملي��ار دوالر للفت��رة 1945-2016، معظمها مس��اعدات 
عس��كرية وبنسبة 67.5%. ومتثل حصة إس��رائيل وفقاً لذلك نصف املساعدات 
العس��كرية التي تلقتها دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا مجتمعة. وما زال 
مستوى املساعدات األميركية إلسرائيل هو األعلى، إذ بلغ عام 2016 حوالي %33 
من احلجم العاملي، بينما كانت نس��بة املس��اعدات االقتصادي��ة واألمنية %39، 

20% على الترتيب. 

نظرة عامة على املساعدات اخلارجية لألراضي الفلسطينية. 3
وضع البنك الدولي عام 1993، بمُعيد توقيع اتفاق أوس��لو األول، خطًة اقتصادية 
للفلس��طينيني حتت مسمى »اس��تثمارٌ في الس��الم«، وكان الهدف منها إرشاد 
��بل صرف املعونة مبا يدعم عملية الس��الم  املانحني الثنائيني الرئيس��يني حول سمُ
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)The World Bank, 1993(. وكانت فلسفة خطة البنك الدولي تتمثل في حتسني 
مس��توى حياة الفلس��طينيني وتش��جيعهم على املش��اركة في عملية السالم 

باالستفادة من “عوائد السالم”.
وقد بدأت قصة املس��اعدات املرتبطة بوضع سياس��ي محدد “عملية السالم”3 
بانعق��اد مؤمت��ر ال��دول املانحة في واش��نطن في تش��رين األول )أكتوب��ر( من عام 
1993، حيث كان الهدف األساس��ي لهذا املؤمتر هو حش��د املس��اعدات للش��عب 
الفلس��طيني، ووض��ع آلي��ة لتنس��يق املس��اعدات املالي��ة والفني��ة للس��لطة 
الفلسطينية، وذلك لتمكينها من إدارة املناطق الفلسطينية التي ستؤول إليها 
مبوجب االتفاقيات السياس��ية مع اجلانب اإلس��رائيلي، إضافة إلى دورها في إعادة 
تأهي��ل البنية التحتية، ومتوي��ل إدارة عملية التنمية في األراضي الفلس��طينية. 
وق��د جاء ه��ذا التحرك الدولي الس��ريع بدافع إكس��اب اتفاق أوس��لو مصداقية 
اقتصادية لدى املواطنني الفلسطينيني الذين أبدوا حذرًا وترددًا في دعم الترتيبات 
السياس��ية واألمنية املنبثقة عنه. وكان االفتراض األساسي لهذا التحرك هو: إذا 
كان له��ذا االتف��اق أن يعمل على األرض ويصمد أمام التحدي��ات، فال بد أن يلمس 
املواطن الفلس��طيني العادي تغيرًا إيجابيًّا في نوعي��ة حياته اليومية. وقد تطور 
هذا االقتراح فيما بعد، إلى ما أصبح يعرف مبفهوم »توزيعات عوائد الس��الم« في 

أدبيات املؤيدين ملشروع التسوية السلمية للصراع العربي )ماس، 2005(.
لذلك، لم يكن غريباً بروز األهداف السياس��ية لهذه املس��اعدات بشكل سافر، 
إذ تشير أدبيات املوضوع إلى أن الدول املانحة اتفقت على خطوط عريضة ألهداف 
وأغ��راض تقدمي املس��اعدات للمناطق الفلس��طينية، ميكن تلخيصه��ا فيما يلي 

)العمد وعورتاني، 2003(:
دعم عملية السالم بني إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عن طريق دفع أ. 

عجلة التنمية االقتصادية في املناطق الفلسطينية، وتنفيذ املشاريع التي من 
املفترض أن تعمل على حتسني مستوى املعيشة، ونوعية احلياة للفلسطينيني.

إنش��اء نظام ش��رق أوس��طي قائم على أس��اس األمن اجلماعي واالس��تقرار، ب. 
والتقدم لش��عوب املنطقة، ودمجها ضمن س��وق عاملية مش��تركة في إطار 

االقتصاد العاملي.
إزال��ة واحتواء أس��باب النزاع والتوتر والعنف، وتش��جيع اقتصاديات الس��وق ج. 

وترسيخ الدميقراطية، وحماية حقوق اإلنسان. 
وق��د أكد البنك الدولي هذا التوجه عندما أش��ار إل��ى أن املانحني ومنذ البداية، 
أقروا احلاجة لتحس��ن اقتصادي س��ريع في الضفة وغزة إذا م��ا أمُريد جتذير عملية 
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الس��الم )البنك الدولي، 2003(. وتعهدت اجلهات )الدول واملؤسس��ات( املانحة في 
لقائها األول في واشنطن بتقدمي حوالي 2400 مليون دوالر للفلسطينيني خالل ال 
سنوات  اخلمس التالية لتاريخ انعقاد اللقاء، واستمر هذا املبلغ باالرتفاع وبشكل 
مط��رد خالل الس��نوات الالحقة نتيجة لتعثر عملية التس��وية السياس��ية، وما 
رافق ذلك من تردٍّ لألوضاع الس��ائدة في األراضي الفلسطينية، وازدياد االحتياجات، 
التي تفاقمت نتيجة تدهور األوضاع االقتصادية جراء اإلجراءات اإلسرائيلية وعلى 
رأس��ها االعتداءات العس��كرية، خاصة في قطاع غزة غداة االنقس��ام في حزيران 
)يونيو( 2007، األمر الذي ترتب عليه تزايد احلاجة للمساعدات، سواء لدعم موازنة 
الس��لطة لتعزي��ز قدرتها عل��ى مواصلة دوره��ا ومهامها، أو إلعادة بن��اء ما دمره 
االحت��الل من البنى التحتية، أو إلقامة املش��اريع ذات العالقة باألوضاع التعليمية 

والصحية والبيئية.
وعلي��ه، وصل حجم املس��اعدات خالل الفت��رة )1993-2016( وفق��اً لإلحصاءات 
الفلس��طينية إلى حوال��ي 30 مليار دوالر )س��لطة النقد الفلس��طينية، املوقع 
اإللكتروني(، بينما تمُقدر منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )OECD( ما وصل إلى 
 .)OECD األراضي الفلس��طينية بحوالي 35 مليار دوالر )املوقع اإللكتروني ملنظمة
ووفق��اً لبيانات منظمة التع��اون االقتصادي والتنمية أيضاً، ق��ّدم أكبر 12 مانحاً 
لفلس��طني، حوالي 89% من مجموع املس��اعدات، وأكبر ستة مانحني، هم االحتاد 
األوروبي والواليات املتحدة األميركية ووكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 

)أونروا( والنرويج وأملانيا وبريطانيا، حوالي 70% من مجموع املساعدات.
على أية حال، فقد دلت املعطيات املتاحة حول املساعدات الدولية، على أن وتيرة 
ا ونوًعا- تأثرت إلى حد كبير مبدى التقدم احلاصل في مسيرة  هذه املس��اعدات -كمًّ
التس��وية السياس��ية مع احلكومة اإلس��رائيلية. وهذا يؤيد االفتراض األساسي 
للمانحني من وراء تقدمي املس��اعدات، وهو متويل عملية السالم وتوفير مستلزمات 
إجناحها )ماس، 2005(. وليس خافياً أن هذا التوجه ساهم مع اإلجراءات اإلسرائيلية 
املستمرة ضد الشعب الفلسطيني في فشل املساعدات في إزالة اآلثار السلبية 
الناجمة عن السياسة اإلسرائيلية العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، ورسخت 

حالة التبعية.

املساعدات األميركية لألراضي الفلسطينية: السياق السياسي. 4
ارتبطت املساعدات األميركية بشكل سافر بأجندة سياسية تتمحور حول أمن 
وس��المة إسرائيل. وهي تدعم من وجهة نظر أميركية ثالث أولويات رئيسية تهم 

: )Zanott. 2012( الكونغرس
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• مكافحة اإلرهاب ومنعه ضد إسرائيل. 
• خل��ق حالة من االس��تقرار واالزدهار تش��جع الفلس��طينيني عل��ى التعايش 

السلمي مع إسرائيل وتمُعدهم للحكم الذاتي.
• تلبية االحتياجات اإلنس��انية ومنع املزيد من زعزعة االس��تقرار، وال س��يما في 

قطاع غزة.
وتؤك��د اإلحصاءات أن معظم املس��اعدات قد قمُدمت تزامن��اً مع انطالق عملية 
الس��الم وتوقيع اتفاق أوسلو، إذ تشير إحصاءات USAID إلى أن مجموع ما تلقته 
األراضي الفلس��طينية من مس��اعدات من عام 1945 وحت��ى 2016 بلغ 7.5 مليار 
رف معظمها بعد أوسلو، حيث بلغ حجم املساعدات األميركية منذ عام  دوالر، صمُ
1993 وحتى اآلن حوالي 6 مليارات دوالر، أي بنس��بة 80% من إجمالي املس��اعدات 

 .)USAID,2016(
وغالب��اً ما ترب��ط اإلدارة األميركية مس��اعداتها للس��لطة بش��رطني )العمد 

وعورتاني، 2003(:
األول: موافق��ة الكونغ��رس على حج��م ونوع املس��اعدات املقدمة للس��لطة 
الفلس��طينية، وه��و موض��وع يمُط��رح حت��ت عن��وان »أهلي��ة منظم��ة التحري��ر 
الفلس��طينية لتلق��ي املس��اعدات«. وتعتمد هذه األهلية على جهود الس��لطة 

الوطنية في »مكافحة اإلرهاب« وحماية أمن إسرائيل.
الثاني: مدى التزام الس��لطة الفلس��طينية بتنفيذ بنود الس��الم مع إسرائيل 
بغض النظر عن التزام الطرف اإلس��رائيلي والعراقيل التي تضعها إس��رائيل أمام 

تنفيذ االتفاقات، ومواصلة حمالت االستيطان.

قيود الكونغرس على املساعدات للفلسطينيني
وفق��اً لصالحيات الكونغرس بش��أن املوافقة على املس��اعدات واعتمادها، فإنه 
قد جمد دفع العديد من املس��اعدات حجماً ونوعاً ألس��باب تتعلق بأمن إسرائيل، 
وبحج��ة أن هناك مخاوف لدى الكونغرس أنه قد يتم حتويل األموال إلى اجلماعات 
الت��ي يس��ميها )اإلرهابية الفلس��طينية(، لذلك، تخضع املس��اعدات األميركية 
جملموعة من متطلبات التدقيق والرقابة والقيود التش��ريعية. وهناك عدد من هذه 
األس��باب والقضايا التي يناقش��ها الكونغرس بشكل دوري، حني النظر في تقدمي 
املس��اعدات للفلس��طينيني من أجل اعتماده��ا، ومن أهم القضايا الت��ي يمُثيرمُها 

:)Zanott. 2012(
-   الفعالي��ة العام��ة للمعون��ة واآلثار احملتمل��ة حلاالت حج��ب الكوجنرس غير 

الرسمية في مستويات املساعدة وأنواعها ضمن السياقني اإلقليمي والدولي.
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-   مخاوف بش��أن العنف اإلس��رائيلي الفلس��طيني، وموثوقي��ة وقدرات قوات 
األمن الفلسطينية التي تدعمها الواليات املتحدة، والتنسيق األمني بني إسرائيل 

والسلطة.
-   تخفيضات تشريعية في مبالغ املعونة فيما يتعلق باملدفوعات الفلسطينية 

الرسمية لألفراد املتورطني في اإلرهاب و/أو أسرهم.
-   ما إذا كانت هناك حاجة لدعم حكومة السلطة الفلسطينية التي وافقت 
عليه��ا حماس، مث��ل احلكومة التي مت تش��كيلها في حزيران )يوني��و( 2014 عمالً 
باتفاق الشاطئ والتي مت تغييرها بشكل جزئي، من دون مساهمة حماس في عام 

2015، وكيفية دعمها.
-   معاجل��ة املبادرات الفلس��طينية فيما يتعلق باملؤسس��ات الدولية مثل األمم 

املتحدة واحملكمة اجلنائية الدولية.
-   التعامل مع التحديات األمنية والسياسية واالقتصادية واإلنسانية املتعددة 

األوجه القائمة في قطاع غزة.  
وتش��ير تقاري��ر الكونغرس عادة إلى اله��دف املركزي للمس��اعدات وهو عملية 
الس��الم بقولها: “حتى لو حتققت األهداف املباش��رة خلطط املس��اعدة األميركية 
للفلس��طينيني، ف��إن ع��دم إحراز تقدم نحو حل سياس��ي س��لمي يس��تند إلى 
حل الدولت��ني، ميكن أن يمُقوض فائدة املس��اعدات األميركية في مس��اعدة الناس 
لك��ي يصبحوا أكثر متاس��كاً واس��تقراراً واعتماداً على الذات ف��ي املدى الطويل” 

.)Zanott. 2012(
وللتذكير، فإن املساعدات األميركية توقفت غداة فوز حركة حماس في انتخابات 
عام 2006 وتش��كيلها للحكومة العاش��رة. ومت اس��تئناف هذه املس��اعدات بعد 
سيطرة حماس على قطاع غزة بالقوة العسكرية في حزيران )يونيو( 2007، حيث 
عززت الواليات املتحدة مس��تويات املساعدة للفلسطينيني، وذلك بالدعم املباشر 
ألمن الس��لطة الفلس��طينية، واحلك��م والتنمية. ونتيجة لذلك، فإن املتوس��ط 
الس��نوي للمس��اعدة الثنائية األميركية بعد عام 2007 أكبر بكثير من املتوسط 
السنوي التقريبي البالغ 170 مليون دوالر من عام 2000 إلى عام 2007، و70 مليون 

.)Zanott.2016( 1999 دوالر من عام 1994 إلى عام
وال ننس��ى ف��ي هذا الس��ياق القرار األميركي بقطع املس��اعدات عن الش��عب 
الفلس��طيني، مش��روع تايلور– فورس، تش��رين األول )نوفمبر( 2017، الذي يتعلق 
بخص��م قيم��ة مخصصات األس��رى والش��هداء واجلرحى من املعون��ات املقدمة 
للفلس��طينيني. كم��ا مت العمل على مترير قانون يجرم مقاطعة إس��رائيل، وقانون 
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محاس��بة الفلس��طينيني، الذي فتح الباب على تشريع سلس��لة من العقوبات 
على الفلسطينيني واملنظومة الدولية. 

وكذلك تهديد الرئيس ترامب بقطع جميع املساعدات عن الشعب الفلسطيني 
م��ا لم يقبلوا العودة للمفاوضات بالش��روط األميركية، كما أعلن الرئيس ترامب 
في دافوس يوم 2018/1/25، بدءاً بقطع 304 ماليني دوالر عن وكالة غوث وتش��غيل 

الالجئني األونروا )سنتعرض ملوضوع األونروا الحقاً(.

 تطور حجم املساعدات األميركية لألراضي الفلسطينية. 5
تنوعت املساعدات األميركية املقدمة لألراضي الفلسطينية، ما بني مساعدات 
إمنائية ثنائية، أي من احلكومة األميركية إلى الس��لطة الفلس��طينية مباش��رة، 
ومس��اعدات موجهة عن طريق USAID إلى املنظمات غير احلكومية، ومساعدات 

موجهة إلى األونروا عن طريق األمم املتحدة.

1.5. حجم املساعدات الكلية
بلغ حجم املس��اعدات األميركية جميعها منذ النكب��ة وحتى عام 2016 )وفقاً 
لتصني��ف تقرير USAID( 7.6 مليار دوالر، وبتأثير التطورات السياس��ية املصاحبة 
النطالق العملية السلمية، ثم بتأثير االنقسام الذي حدث في حزيران )يونيو( 2007، 
فإن الس��نوات العشر الس��ابقة )2008-2017( ش��هدت أكبر حجم للمساعدات 
األميركي��ة بل��غ 5.7 ملي��ار دوالر )USAID,2016(. واجل��دول أدن��اه يوض��ح أن حجم 
املساعدات لم يقل عن 417 مليون دوالر طوال الفترة )2008-2015(، حيث انخفض 
خالل عام 2017 إلى 267.5 مليون دوالر في س��ياق تباين وجهات النظر السياسية 
بني اإلدارة األميركية والسلطة الوطنية الفلسطينية. وال بد من اإلشارة هنا إلى 
رف فعالً وصل  أن املبالغ الس��ابقة هي عبارة عن التعهدات بالص��رف، ولكن ما صمُ

إلى 4971.4 مليون دوالر، أي بنسبة 87.25% من حجم التعهدات. 
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تطور حجم املساعدات األميركية لألراضي الفلسطينية )2017-2008( 
مليون دوالر

لألونروالدعم املوازنة حجم املساعدات السنة

2008512200195
20091041160267
2010687223238
201146152229
2012472--254
2013769348276
2014497189398
2015557--390
201641778360
201728575350

569813252957اجملموع
املصدر: حجم املس��اعدات )USAID,2016(، دع��م املوازنة: وزارة املالي��ة، تقرير العمليات 

)Zanott.2016( ،املالية، موقع الوزارة اإللكتروني، إحصاءات األونروا

منذ بدء تدفق املعونات األميركية، وضعت USAID، وهي الوكالة املش��رفة على 
تقدمي املس��اعدات ومراقبة تنفيذ املش��اريع، جدوالً بأولويات القطاعات واملشاريع 
الفلس��طينية املمولة من قبل الواليات املتحدة. وتتصدر هذه األولويات مش��اريع 
قط��اع املياه، مثل ش��بكات املياه واجملاري، وحفر آبار جدي��دة للتعويض عن كميات 
املي��اه التي تضخها إس��رائيل )العم��د وعورتاني، 2003(، تلت ذلك املس��اهمة في 
تطوير مرافق البنية التحتية، ثم مشاريع دعم القطاع اخلاص، واملشاريع اإلغاثية.

2.5. املساعدات األميركية لألونروا 
تعتب��ر الواليات املتحدة األميركي��ة الداعم األكبر لألونروا، إذ تبلغ مس��اهمتها 
في موازنة األونروا أكثر من 40%. ويتضح من بيانات اجلدول رقم )1( أن املس��اعدات 
األميركية لألونروا شهدت تزايداً ملحوظاً خالل السنوات سنوات املوضحة، حيث 
بل��غ حجمها 2.9 مليار دوالر. وللمقارنة، فقد بلغ ما قدمته الواليات املتحدة طوال 
الفترة الس��ابقة )1993-2007( 1.5 مليار دوالر. واألغرب أن السنوات األربع األخيرة 
)2014-2017( استحوذت على حوالي 51% من حجم املساعدات التي قمُدمت خالل 
السنوات العش��ر السابقة، نتيجة ارتفاع حجم املس��اعدة املقدمة سنويّاً خالل 
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هذه الفترة إلى 350 مليوناً في املتوس��ط، بدالً من 253 مليوناً في املتوسط خالل 
السنوات اخلمس السابقة لها.

الغرابة في املوضوع أن الواليات املتحدة ومنذ عام 2009 تقريباً، وهي تمُوجه النقد 
واللوم لألونروا، خاصة من بعض أعضاء الكونغرس، بحجة أن املساهمات األميركية 
لألونروا ميكن أن تس��تخدم لدعم )اإلرهابي��ني(، حيث تنص املادة 301 )ج( من قانون 
املساعدة اخلارجية لعام 1961 على أنه »ال يجوز تقدمي تبرعات من الواليات املتحدة 
إلى األونروا إال بش��رط اتخاذ التدابير املمكنة لضمان عدم اس��تخدام أي جزء من 
املساهمة األميركية لتقدمي املساعدة إلى أي الجئ يتلقى تدريباً عسكريّاً بوصفه 
عضواً في أي منظمة أو يش��ارك في أي عمل إرهابي« )Zanott.2016(. لذلك، عمد 
هؤالء األعضاء إلى دعم تش��ريعات أو ق��رارات تهدف إلى زيادة الرقابة على األونروا، 
وتعزي��ز إجراءات فحصها و/ أو احلد من املس��اهمات األميركية. ب��ل إن الكثير من 
النق��اش أمُثير ح��ول أن األونروا تعمل عل��ى إدامة قضية الالجئ��ني من خالل تقدمي 
اخلدمات إل��ى أحفاد الالجئني األصليني منذ عام 1984. وه��ذا التوجه يتماهى مع 

الدعوات اإلسرائيلية إلنهاء عمل األونروا.
وصل األمر إلى إعداد دراس��ات لتقييم عمل األونروا، حيث أعد معهد واش��نطن 
للشرق األدنى دراسة عام 2009 بعنوان “تصويب األونروا: إصالح نظام األمم املتحدة 
املضطرب في تقدمي املس��اعدة لالجئني الفلس��طينيني”4، حيث أكدت الدراسة أن 
الواليات املتحدة، ورغم الدعم الكبير لألونروا في جعلها تعكس أهداف السياسة 
اخلارجي��ة للواليات املتحدة؛ فقد اش��تبكت في الس��نوات األخيرة مع سياس��ات 
األون��روا، ويبدو أن اجلهود الت��ي بذلتها أميركا مؤخراً لتش��كيل األونروا كانت غير 
فعالة. وتوصي الدراس��ة بأنه قد حان الوق��ت للواليات املتحدة مع اجلهات املانحة 
األخ��رى من جانبه��ا، للمطالب��ة بالتغييرات في األونروا مبا يس��مح له��ا بالوفاء 
مبهمتها األصلية “إعادة دمج الالجئني الفلسطينيني في اقتصاد الشرق األوسط 
بشكل كامل، ومساعدة األمم املتحدة على وضع حد لها، والسماح للفلسطينيني 

.)Lindsay,2009( ”بتحمل املسؤولية عن مستقبلهم
ويبدو أن هذا التوج��ه األميركي اخلطير قد أثمر فعالً في تفعيل هذه التوصيات 
عندم��ا أعلن ترامب في كانون الثاني )يناير( 2018 تخفيضاً كبيراً في املس��اعدات 

املقدمة لألونروا التي تعاني أصالً من عجز في موازنتها. 

 املساعدات األميركية لألراضي الفلسطينية: تقييم ونقد. 6
- تعتبر املس��اعدات األميركية بكافة تصنيفاتها من املساعدات املهمة لدعم 
الش��عب الفلس��طيني، فقد بلغت نس��بتها 31% من إجمالي املس��اعدات التي 
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تدفقت إلى األراضي الفلس��طينية خالل العقد السابق، حيث بلغ حجم إجمالي 
املس��اعدات 18.2 مليار دوالر خالل الس��نوات العش��ر الس��ابقة )س��لطة النقد 
الفلس��طينية، www.pma.ps/ar(. وتتفاوت هذه األهمية حس��ب جهة الصرف، 
حي��ث تبل��غ األهمية ذروتها للمس��اعدات املوجه��ة لألونروا، التي تس��اهم، كما 
أس��لفنا، بأكثر من 40% من موازنتها، وتصل في بعض الس��نوات ألكثر من ذلك. 
بينما تق��ل أهمية ذلك اجلزء اخملصص لدعم املوازنة، فهو يس��اهم فقط بحوالي 
11% من إجمالي الدعم املوجه للموازنة، حيث يتصدر دعم االحتاد األوروبي للموازنة 

قائمة املانحني وبنسبة تصل إلى 30% في املتوسط. 
ال ب��د من التأكيد هنا ونح��ن في معرض التقييم، أن أهمية املس��اعدات مهما 
كبرت حجماً ودوراً في التنمية وإنشاء املشاريع، ال متثل معياراً رئيسّياً في التقييم 
إذا كانت الدولة بصدد قضايا سياسية إستراتيجية متس صميم املشروع الوطني، 
حي��ث تصبح املفاضلة ب��ني التنازل عن قضاي��ا مفصلية مقابل اس��تمرار تدفق 
املساعدات ابتزازاً سياسّياً مرفوضاً يستوجب تصويب العالقة مع الدولة املانحة. 
لقد سيست أميركا مساعداتها وقيدتها بالشروط واحملاذير، لضمان التماهي مع 
سياساتها التي تصب في مجملها حلماية إسرائيل والدفاع عن سطوتها وتغولها 
ضد الشعب الفلسطيني وس��لطته الوطنية. لقد وضعت أميركا السلطة في 
موق��ف املفاضلة كم��ا تبني في نهاية ع��ام 2017 وبداي��ة 2018، خاصة بعد قرار 
ترامب بش��أن القدس. وكانت النتيجة خس��ارة السلطة جلزء من املساعدات حني 

اختارت االنحياز للمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.
- إذا جتاوزنا حجم املساعدات األميركية وتفاصيل استخداماتها، فإن معيار األمر 
الواقع اقتصاديّاً واجتماعّياً يعكس كيف أن هذه املس��اعدات وغيرها فش��لت في 
تأمني االستقرار واالزدهار للفلس��طينيني، في ظل تراجع كافة مؤشرات النشاط 
االقتص��ادي وارتفاع معدالت البطالة والفقر، خاصة في قطاع غزة. وحدث ما كان 
يخش��اه اجلميع من تكريس اعتماد الس��لطة على املعونات، األمر الذي أحلق ضرراً 
واضحاً مبوازنتها عندما بدأت هذه املس��اعدات في التراجع خالل الس��نوات الثالث 
األخيرة. والحظت إحدى الدراسات أن استمرار تدفق املساعدات أدى إلى جتذّر حالة 
االعتمادي��ة، وعزّز التش��وهات واالخت��الالت البنيوية في االقتصاد الفلس��طيني، 
وسلبه مقوماته األساس��ية لدعم صمود الفلسطينيني، ومقاومتهم سياسات 
االس��تعمار والفص��ل العنصري واالضطه��اد )الترتي��ر، 2018(. بينما ي��رى آخرون 
)م��اس، 2005( أن ه��ذه املس��اعدات فش��لت، وأن مص��در ه��ذا الفش��ل نابع من 
األهداف األساس��ية لتقدمي املس��اعدات، واملتمثلة بدعم العملية السياسية بني 
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الفلس��طينيني واإلس��رائيليني، وإعطائها الزخم املطلوب، وذل��ك عن طريق دعم 
االقتصاد الفلس��طيني واحتواء أس��باب التوتر والعنف في املنطقة، ونشر مبادئ 
الدميقراطية وحقوق اإلنسان بني الفلسطينيني. وكان ذلك –بالطبع- على حساب 
إحداث التنمية احلقيقية التي يس��عى إليها الفلسطينيون. بل على العكس من 
ذلك، ميكن أن تكون هذه املس��اعدات قد س��اهمت -ولو بشكل غير مقصود- في 
إعفاء الس��لطة اإلسرائيلية من حتمل األعباء االقتصادية واخلدماتية املترتبة على 
إع��ادة احتاللها ملعظم املناطق الفلس��طينية منذ الع��ام 2001، وذلك من خالل 
متكينها ملؤسس��ات السلطة الرسمية وأجهزتها وكذلك املؤسسات األهلية من 

االستمرار في تقدمي اخلدمات األساسية للمواطنني.
- ليس غريًبا، إذاً، أن يكون هناك توافقٌ عام في األدبيات املنش��ورة على أن املعونة 
خذلت الش��عب الفلس��طيني كونه��ا كانت مسيس��ة بداية، وك��ون مانحيها 
س��اهموا في تبرير اإلجراءات اإلس��رائيلية خاصة عندما كانت تدمر ما بناه هؤالء 
املانحون، وذلك باستمرار تدفق املعونات في ظل عدم توفر البيئة املناسبة لضمان 

بناء الدولة الفلسطينية.
وم��ع ذل��ك، ثمة خ��الٌف حول الس��بب وراء فش��ل املعون��ة، وقد حددت��ه إحدى 
الدراس��ات )وايلدمان والترتير، 2013( بأربعة مذاهب أو مجموعات. وميكن تسمية 
املذه��ب األول باملذه��ب “الذرائعي”، وهو يرى أن أساس��يات خطة االس��تثمار في 
الس��الم س��ليمٌة، وأنه ينبغي احملافظة على هذا النموذج، ولكنه يحتاج ببساطة 
إلى تطبيق أفضل. ويس��اعد النهج الذرائعي في تفس��ير الس��بب وراء عدم تغير 
منوذج االس��تثمار في الس��الم املعتمد عام 1993 بعد عقدين من الصراع واالنهيار 
االقتص��ادي. أما اجملموعة الثانية، فهي مجموعة “الذرائعيني الناقدين”، وهي تركز 
عل��ى االحتالل باعتباره العقبة الرئيس��ية في طريق الس��الم والتنمية. ومع ذلك، 
تؤمن كلتا اجملموعتني إميانًا ذرائعيًّا بقدرة السياسات على إحداث التغيير اإليجابي.
وتضم اجملموعة الثالثة منتقدي منوذج أوس��لو املتبع في املعونة، وكثيرون منهم 
يؤك��دون أن منوذج املعونة في حد ذاته هو جزٌء م��ن االحتالل، ألنه مصمٌم ليقوِّض 
التنمي��ة الفلس��طينية ويعزز االحتالل اإلس��رائيلي ويدعمه، مبوازاة السياس��ات 
اإلس��رائيلية املطبقة من��ذ أيام النكبة 1948 وما قبلها.  وبالنس��بة للمنتقدين، 
فإن التنمية ليس��ت السياسة املالئمة التي ينبغي تطبيقها، بل تنبغي مقاومة 
الهيمنة، ألن الغرض اخملفي من وراء املعونة اإلمنائية في حالة فلسطني-إس��رائيل 

إمنا يرمي إلى تعزيز االحتالل.
��ة مجموعٌة رابعة ال يمُلتفت إليها في الغالب عن��د حتليل تأثير املعونة، وهي  ثمَّ
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مجموعة املستعمرين اجلدد الذين يؤمنون بنجاح أوجه املعونة اخلارجية، وال سيما 
في الضف��ة الغربية، حيث جرى تس��كني حدة املقاومة الفلس��طينية لالحتالل 
اإلس��رائيلي إلى حد كبير، في حني حتققت أهداف السياس��ة اإلسرائيلية بدرجٍة 
كبيرة. ولهذا املنظور نفوذٌ كبير، وبخاصة في الواليات املتحدة، حيث يمُثبت فاعليته 
في االصطفاف إلى جانب مصالح احلكومة اإلس��رائيلية ورس��م مالمح سياسة 
املعونة األميركية جتاه الفلسطينيني. وعلى سبيل املثال، ما انفكت منظماٌت من 
قبيل معهد واش��نطن لسياسة الش��رق األدنى تدعو منذ عقد الثمانينيات على 
األق��ل إلى اتباع نهج ف��ي املعونة يوفر احلوافز االقتصادية للفلس��طينيني مقابل 

تخليهم عن حقوقهم.
- مهما يكن من شيء، فقد حفلت األدبيات اخلاصة باملعونات وآثارها بآراء شتى 
وتوجه��ات متباين��ة، متأثرة غالباً بال��رؤى واملواقف السياس��ية ألصحابها. ولكن 
االتفاق ينعقد حول أهمية املساعدات للشعب الفلسطيني كاستحقاق قانوني 
تعويضاً عما حلق بالش��عب الفلس��طيني من نكبات وضياع للحقوق السياسية 
واإلنسانية. غير أن اإلجماع ينعقد أيضاً على ضرورة عدم تسييس هذه املساعدات 
واس��تخدامها ألغراض سياس��ية تضر مبصالح القضية والشعب معاً، وتتحمل 
السلطة واملنظمة وكافة مكونات الشعب بلورة املواقف الوطنية الداعمة لهذا 

التوجه.

7. اخلالصة
إن املس��اعدات اخلارجية شكلت دعماً ثابتاً للفلسطينيني منذ عام 1948، إال أن 
طريقتها وأنواعها وقنواتها اختلفت مع الزمن بش��كل واضح، وأن هذه التحوالت 
تتزامن مع احلقائق السياسية هنا في فلسطني وحول العالم بدالً من االستجابة 
الحتياجات التنمية احمللية. ودلت املعطيات املتاحة حول املس��اعدات الدولية على 
��ا ونوًعا- تأثرت إلى حد كبير مب��دى التقدم احلاصل  أن وتيرة هذه املس��اعدات -كمًّ
في مسيرة التس��وية السياسية مع احلكومة اإلس��رائيلية. وهذا يؤيد االفتراض 
األساس��ي املوجود في ذهن املانحني من وراء تقدمي املس��اعدات، وهو متويل عملية 

السالم وتوفير مستلزمات إجناحها. 
تبدت مالمح وش��روط املس��اعدات األميركية منذ البداي��ة، خاصة بعد تزايدها 
املس��تمر كاس��تحقاق لعملية السالم منذ توقيع اتفاق أوس��لو، وتباين حجمها 
من س��نة ألخرى وفقاً اللتزام الس��لطة بعملية الس��الم من وجهة نظر أميركية 

محكومة غالباً بتوجهات الكونغرس وضغوطاته.
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وتوزعت املساعدات األميركية التي بلغت حوالي 5.6 مليار دوالر بني دعم موازنة 
الس��لطة واألون��روا ومنظمات اجملتم��ع املدني. وبلغ��ت حوالي 30% م��ن إجمالي 

املساعدات اخلارجية لفلسطني خالل العقد املاضي.
ترجع جذور تخفيض املساعدات للسلطة واألونروا معاً ألسباب سياسية تتعلق 
بوجهة نظر أميركا في حل الصراع التي تنحاز باس��تمرار إلى الرؤية اإلس��رائيلية 

وتساندها فعالً وقوالً.

الهوامش
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الحقوق املائية يف فلسطني: 

أزمة حقيقية وانتهاكات إرسائيلية متواصلة

رائد حلس*

مقدمة
تعتبر قضية املياه في فلس��طني جزءاً ومكوناً أساس��ّياً من مكونات النس��يج 
االقتصادي واالجتماعي والسياس��ي الفلس��طيني، فاملي��اه واألرض متثالن املكون 
األساسي للسيادة، والعنصر املهم لضمان االستقالل الفعلي؛ فاملياه هي عصب 
احلياة وش��ريانها، وأي نقص لهذا العنصر ي��ؤدي إلى كارثة حقيقية، بل في بعض 
األحيان، تصبح وفرة املياه أو انقطاعها مسألة حياة أو موت، لذلك، تؤكد اجلمعية 
العام��ة لألمم املتحدة على احل��ق في املياه النظيفة باعتباره حّق��اً ثابتاً من حقوق 

اإلنسان.
وقد أشارت العديد من الدراسات الدولية املتخصصة إلى أن قضية نقص املياه 
وتدني نوعية املتوفر منها تعتبر من أهم القضايا البيئية واالقتصادية التي تشغل 
منطقة الشرق األوسط، كما ينظر إليها على أنها من أهم القضايا الرئيسية في 

مفاوضات احلل النهائي بني اجلانبني الفلسطيني واإلسرائيلي.
وبالتالي، س��تكون احلقوق املائية في فلس��طني أهم التحديات التي س��تواجه 
الدول��ة الفلس��طينية، نتيج��ة االنتهاكات اإلس��رائيلية املتواصل��ة واملمنهجة 
للحقوق املائية في فلس��طني وحرمان ماليني الس��كان الفلسطينيني من التمتع 
بحقه��م في املياه أو التص��رف باحلد األدنى من حقهم الطبيع��ي فيه، والذي من 
املفت��رض أن تكفل��ه القوان��ني واالتفاقي��ات الدولي��ة ومنظمات حقوق اإلنس��ان 

ومعاهدات السالم.
من ه��ذا املنطل��ق، تركز الدراس��ة على تس��ليط الض��وء على احلق��وق املائية 
الفلس��طينية ما بني األزمة احلقيقية، واالنتهاكات اإلس��رائيلية املتواصلة لتلك 

احلقوق، مع التركيز على أهم التحديات التي تواجه قطاع املياه في فلسطني،

* باحث ومختص في الشأن االقتصادي، غزة– فلسطني
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واملتمثلة بشكل رئيسي في االنتهاكات اإلسرائيلية للحقوق املائية في فلسطني، 
وذلك ملواجهة هذه التحديات من خالل استشراف السياسات واألدوات والتدخالت 

لتنمية هذا القطاع وتطويره.

أوالً: احلقوق املائية في فلسطني
أش����ارت اتفاقية املرحلة االنتقالية في أوس��لو إلى اعتراف اجلانب اإلسرائيلي 
باحلقوق املائية الفلسطينية، ومما جاء في نص االتفاقية: »تعترف إسرائيل باحلقوق 
املائية للفلس����طينيني ف��ي الضفة الغربية، وس����يتم التف����اوض حول تلك 
احلقوق للتوصل إلى تسوية بشأنها في اتفاقية احلل النهائي«. بيد أن تعريف هذه 

احلقوق أمُرجئ إلى مفاوضات الوضع النهائي)1(.
كم��ا تناولت املادة الثاني��ة من الفقرة احلادية والثالثني ف��ي اتفاقية غزة– أريحا 
مس����ألة املياه، ومت نقل صالحيات محددة حول املياه للس����لطة الفلسطينية، 

دون أن تتط��رق االتفاقي��ة إلى احلقوق املائي��ة بالتفصيل. 
وفي اتفاقية أوس����لو الثانية، تضمن��ت امل��ادة األربعون )اتفاقية املياه واجملاري( 
األس����اس الذي س����يتم عليه وضع اخلط����ط اخلاص��ة بقط��اع املياه وتنفيذ 
املش����اريع أثن��اء املرحل��ة االنتقالي��ة، إلى حني التوصل إلى تس��وية نهائية في 

مفاوضات احلل النهائي)2(.
ولكن االتفاق خال من نص صريح يؤكد س��يطرة الفلسطينيني على املياه، مب��ا 
ف��ي ذلك املناطق املصنفة “A”، فما يطبق على املناط��ق املصنفة “B” و”C” يطبق 
على املنطقة “A”، أي أنه ال بد من احلصول على املوافقة اإلسرائيلية، التي دائماً ال 

تتوفر، ألن مجلس املياه املشترك مشروط في قراراته باإلجماع.
وقد أنش����أت السلطة الفلس��طينية »س��لطة املياه« مبوجب القانون رقم 2 
لعام 1996، لتتولى هيكلة قطاع املياه، وإدارة املصادر املائية، وتنفيذ السياس��ات 
املائية، واإلش����راف واملراقبة على مش����اريع املياه في كل من الضف��ة الغربية 
وقطاع غزة، ومتابعة تنفيذ ما ورد في املادة رقم 40، واس����تغالل ما مت تخصيصه 
ف��ي االتفاقية م��ن كمي��ات مائية للفلس����طينيني، كما أوكل إليه��ا اإلعداد 
ملفاوض����ات الوض��ع النهائ��ي، لضم��ان وصيانة احلق��وق املائية الفلس��طينية 

املنصوص عليها في اتفاقية املرحلة االنتقالية)3(.

ثانياً: واقع املياه في فلسطني
تش��كل املياه اجلوفية املصدر الرئيس للتزود باملياه في فلس��طني، إذ تتوفر فيها 
أربعة أحواض مائية جوفية مش��تركة إلى حد ما مع اجلانب اإلسرائيلي على نحو 

غير متوازن، موزعة وفقاً ملا يلي)4(:
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1.   احلوض الش��مالي الش��رقي: وه��و يقع في املنطقة الش��مالية من الضفة 
الغربي��ة، وتقدر كميات التغذية في هذا احلوض بحوال��ي 197 مليون متر مكعب 
س��نويّاً. ويبلغ عدد اآلبار في هذا احلوض حوالي 87 بئراً مبعدل استخراج 16 مليون 
متر مكعب س��نويّاً. أما اآلبار اإلس��رائيلية، فتبلغ 3 آبار مبعدل استخراج 4 ماليني 
متر مكعب س��نويّاً. كما أن عدد الينابيع فيه حوالي 37 نبعاً، تش��كل ما نسبته 

28% من العدد الكلي للينابيع في الضفة الغربية. 
2.   احلوض الش��رقي: وهو يقع ضمن حدود الضفة الغربية من اجلهة الشرقية، 
وهي منطقة تتميز بقلة األمطار بش��كل عام، باس��تثناء اجل��زء الغربي الذي يقع 
ضمن املناطق الغزيرة باألمطار في مرتفعات الضفة الغربية. وتبلغ مس��احة هذا 
احل��وض حوالي 2900 كم2. وذهبت الدراس��ات إلى أن كميات التغذية بهذا احلوض 
تقدر بحوالي 197 مليون متر مكعب سنويّاً. كما أن عدد اآلبار فيه حوالي 103 آبار، 

مبعدل استخراج 25 مليون متر مكعب سنويّاً.
3.   احل��وض الغربي: ويعتبر من أهم األحواض املائية املهمة في الضفة الغربية، 
وميتد من املرتفعات اجلبلية للضفة الغربية ش��رقاً، حتى املناطق الساحلية غرباً، 
ومن الس��فوح اجلنوبي��ة جلبال الكرمل ش��ماالً، إلى داخل احل��دود املصرية جنوباً. 
وهو يقع ضمن منطقة غنية باألمطار الغزيرة، تقدر مس��احتها بالضفة الغربية 
بحوالي 1767 كم2. وتش��ير الدراس��ات إلى أن كميات التغذية لهذا احلوض تصل 
إل��ى حوالي 420 مليون متر مكعب. كما أن عدد اآلب��ار فيها يبلغ 137 بئراً، مبعدل 

استخراج حوالي 21 مليون متر مكعب سنويّاً.
4.   احل��وض الس��احلي في قطاع غزة: وهو يقع أس��فل س��احل البحر األبيض 
املتوس��ط ما ب��ني رفح جنوب��اً وجب��ال الكرمل ش��ماالً. وتبلغ مس��احته الكلية  
2200ك��م2، توجد منها أس��فل قطاع غ��زة 400 كم2. ويعتبر قي��ام دولة االحتالل 
بحفر العديد من آبار “مصايد” املياه، إلى جانب تزايد عدد السكان في القطاع إلى 
ما يزيد على 1.9 مليون فلس��طيني يقطنون في غزة وفي مس��احة ال تتعدى 360 
كيلو متراً مربعاً)5( أحد أهم أس��باب س��حب اخملزون اجلوفي، وبالتالي، زيادة نس��بة 

امللوحة إلى أكثر من أربعة أضعاف.
ووفق��اً لبيانات عام 2014، فقد قدر معدل اس��تخراج املي��اه اجلوفية في الضفة 
الغربي��ة لالس��تخدام الفلس��طيني بحوال��ي 104 مالي��ني متر مكعب س��نويّاً. 
فيم��ا جتاوز ه��ذا املعدل 199 مليون متر مكعب س��نويّاً في قط��اع غزة في نفس 
الفت��رة، إال أن 97% من مياه قطاع غزة غير صاحلة لالس��تخدام اآلدمي. فيما تقوم 
الس��لطة الفلسطينية بشراء ما يعادل 65 مليون متر مكعب سنويّاً من شركة 
املياه اإلس��رائيلية )ميكروت(، بهدف س��د العجز وتوفير كميات إضافية من املياه 
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لالستخدامات اخملتلفة للتجمعات الفلسطينية)6(.

ثالثاً: أزمة املياه في فلسطني
تعاني منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، بسكانها البالغني ما يقرب من 
6% من سكان العالم، من شح املياه، حيث إن نسبة مياهها العذبة ال تتجاوز %1 

من موارد الكرة األرضية التي ميكن الوصول إليها)7(.
ومبا أن األراضي الفلس��طينية هي جزء من ه��ذه املنطقة، فهي مهددة كما هو 
احل��ال في باقي األقطار، بل إن خصوصية الوضع الفلس��طيني هي األكثر تعقيداً 
من بقية دول املنطقة، حيث إن األراضي الفلس��طينية ال تش��كل وحدة جغرافية 
واح��دة، باإلضافة الس��تمرار االنتهاكات اإلس��رائيلية املتواصل��ة للحقوق املائية 
الفلس��طينية، وإحكام س��يطرة إس��رائيل على اآلبار واألح��واض اجلوفية، ومنع 

الفلسطينيني من حفر آبار جديدة.
ويعاني املواطنون الفلس��طينيون من تراجع كمي��ة ونوعية املياه التي ميكنهم 
اس��تخدامها لألغراض اخملتلفة من سنة ألخرى. ويرجع ذلك إلى حتديد كمية املياه 
املتاحة الس��تخداماتهم اخملتلفة بأقل من 20% من حقوقهم املائية، وتأجيل البت 
في حقوق املياه إلى مفاوضات احلل النهائي، ما جعل سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
تس��تغل ه��ذا الوضع بتكثيف نهبها لتل��ك احلقوق، بزيادة الض��خ إلى 180% من 

احلصة التي حددتها اتفاقية أوسلو لالستخدامات اإلسرائيلية)8(.
وهذا يعني تناقص حصة الفلس��طينيني من املياه ونصيب الفرد الفلسطيني 
من املياه، نتيجة السيطرة اإلسرائيلية املطلقة على املياه الفلسطينية اجلوفية 
والسطحية، حيث بلغت حصة الفلسطينيني من مياه األحواض املائية ما نسبته 
15% فق��ط، في حني أن باقي احلصة، وهو 85%، يذهب لإلس��رائيليني، مبن في ذلك 
املس��توطنون في الضفة الغربي��ة. وفي قطاع غزة، بلغت حصة الفلس��طينيني 
من مياه احلوض الس��احلي 18% فقط. بينما بلغت حصة اإلسرائيليني 82%. كما 
تستغل دولة االحتالل ما نسبته 90% من كمية املياه النقية املتجددة املتوفرة في 

األراضي الفلسطينية، مقابل 10% فقط للفلسطينيني. 
يشار إلى أن حصة الفرد اإلسرائيلي من املياه بلغت سبعة أضعاف حصة الفرد 
الفلسطيني؛ حيث إن حصة الفرد الفلسطيني من مياه الشرب يومّياً تبلغ نحو 
70 لتراً، مقارنة مع 500 لتر للفرد اإلس��رائيلي من املياه العذبة، وتزيد الفجوة بني 

اجلانبني ل�9 أضعاف في املياه املستخدمة ألغراض الري والزراعة)9(.
وباإلضافة إلى استنزاف دولة االحتالل اإلسرائيلي للمياه الفلسطينية اجلوفية 
والس��طحية، فهناك أس��باب أخرى ألزمة شح املياه في فلس��طني، وهي أن %10 
من س��كان الضفة الغربية يفتقرون إلى ش��بكات املياه، و31% فقط من املساكن 
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مرتبطة بش��بكة اجمل��اري، و4 مدن فقط لديها محطات بدائي��ة ملعاجلة اجملاري، ما 
ترت��ب عليه تدفق ما يزيد عل��ى 25 مليون متر مكعب من مي��اه الصرف الصحي 
عب��ر أودية الضفة الغربية، ملحقة األذى باألحواض املائية وبصحة البيئة. أما في 
قطاع غزة، فقد باتت نس��بة ضئيلة من مياه احلوض الس��احلي صاحلة للش��رب، 
حت��ى وصل احلال اليوم إلى مس��تويات ال ميكن حتملها، حيث وصلت نس��بة املياه 
اجلوفية غير الصاحلة للش��رب في قطاع غزة إل��ى 97%، في حني يتم ضخ ما يزيد 
عل��ى 115 ملي��ون لتر في اليوم م��ن املياه العادمة اخلام إلى ش��اطئ بحر غزة دون 
معاجلة، لتدمر البيئة البحرية وتشكل خطراً مباشراً على حياة املصطافني الذين 

حرموا من استخدامه في اآلونة األخيرة)10(.
وأثبت��ت العدي��د من الدراس��ات الس��ابقة وج��ود تل��وث بيولوج��ي خطير في 
مي��اه ورمال الش��اطئ احملاذي لقطاع غزة بنس��ب عالية أدى إلى تدهور الس��احل 
بالكامل)11(، بس��بب انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير، وبسبب نقص الوقود 
الالزم لتش��غيل املولدات املس��اعدة وغياب قطع الغيار للمضخات، كما أن 3500 
عنص��ر مينع االحتالل دخولها قط��اع غزة ضمن مبدأ االس��تخدام املزدوج واخملاوف 
األمنية)12(، وزيادة الس��حب اجلائر الناجت عن االرتفاع املطرد في عدد السكان )نسبة 
النمو السكاني وصلت إلى 4.2% خالل عام 2016()13( دون وجود تطوير حقيقي في 
مج��ال املياه والبيئة خالل األحد عش��ر عاماً املاضية، إضافة إل��ى النتائج املدمرة 
حلروب إس��رائيل التي أحلق��ت دماراً كبيراً في البنى التحتية، وتس��ببت في توقف 
محط��ات معاجلة املي��اه العادمة. كل ذل��ك فاقم وعقد مش��كلة املياه والصرف 
الصحي في قطاع غزة)14(. وفي حال اس��تمر الوضع احلالي، تتوقع األمم املتحدة أنه 
في غضون الس��نوات اخلمس عشرة املقبلة، س��تكون املياه الصاحلة للشرب في 

قطاع غزة قد استنزفت متاماً)15(.

رابعاً: االنتهاكات اإلسرائيلية للحقوق املائية الفلسطينية
تعتبر االنتهاكات اإلسرائيلية للحقوق املائية الفلسطينية، املتمثلة في سلب 
الفلس��طينيني مياههم وضخها إلى داخل إس��رائيل وإلى املس��توطنات؛ جرمية 
ح��رب مكتملة األركان، لذا، يجب وضعها أم��ام احملافل الدولية ذات الصلة، مبا في 
ذل��ك محكمة اجلنايات الدولية، قبل أن يصبح ش��ح املياه عامالً طارداً للس��كان 

ولالستثمارات من دولة فلسطني.

ونستعرض فيما يلي أبرز االنتهاكات اإلسرائيلية للحقوق املائية الفلسطينية:

1.   تضع إس��رائيل قيوداً كثيرة على استغالل الفلسطينيني للمياه، منها مثالً 
تقيي��د اس��تخدام اآلبار االرتوازي��ة الزراعية، وعدم إعطاء رخص حلف��ر آبار جديدة، 
وف��ي حاالت املوافق��ة )النادرة( على حفر آبار للفلس��طينيني، فإنه��ا تلزمهم بأال 
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يزيد عمقها على 140 متراً، وحترم الفلس��طينيني من اس��تخدام مياه نهر األردن، 
كم��ا تعرق��ل إم��دادات املياه إل��ى البلديات الفلس��طينية. وفي املقابل، تس��مح 
للمستوطنات بحفر آبار زراعية دون قيد أو شرط، حيث يسيطر املستوطنون على 

40 بئراً تنتج 44 مليون متر مكعب)16(.
2.   قامت إسرائيل بتدمير املنشآت املائية القائمة من برك وأحواض وآبار بحجة 
عدم الترخيص، خاص��ة الواقعة في املنطقة املصنفة “C”، ففي عام 2002، دمرت 
منشآت مائية بقيمة 7 ماليني دوالر، كما ذكرت منظمة أوكسفام أنه منذ حزيران 
2009، نفذت إس��رائيل 100 عملية هدم ملنش��آت مائية ف��ي الضفة الغربية، من 
ضمنها 44 خزاناً و5 ينابيع و28 بئراً وخط أنابيب واحد، وفي معظم احلاالت، كانت 

ال تقدم أي مبررات)17(.
3.   وضعت إس��رائيل سلس��لة من املعيقات املادية التي تعزز س��يطرتها على 
امل��وارد املائية، وبالتالي منع الفلس��طينيني من الوصول إليها، على س��بيل املثال 
بناء املس��توطنات في الضفة الغربية ملنع الفلس��طينيني من الوصول إلى املوارد 
الطبيعي��ة مبا فيها املياه، حيث إن املواقع االس��تراتيجية للجيوب االس��تيطانية 
وش��بكة الطرق االلتفافية، تهدف لتحقيق أقصى قدر من السيطرة اإلسرائيلية 
عل��ى موارد املياه الرئيس��ية، مث��ل احلوض املائ��ي الغربي والينابي��ع واآلبار األخرى 
اخملتلفة. ويقدر البنك الدولي أن املس��توطنني اإلس��رائيليني ف��ي الضفة الغربية 
يس��يطرون حالّياً عل��ى 40 بئراً تنتج س��نويّاً حوالي 44 مليون مت��ر مكعب. وقد 
أدى اإلفراط في اس��تغالل هذه اآلبار من قبل املس��توطنني إلى نضوب العديد من 
اآلبار والينابيع الفلس��طينية احمليطة، ألن هذه اآلبار يس��تغلها املس��توطنون وال 

يستخدمها الفلسطينيون)18(. 
4.   تقوم إسرائيل بقصف وتدمير ممنهج ومدروس للعديد من املنشآت واملشاريع 
املائية الكبرى في قطاع غزة بني احلني واآلخر ضمن حروب شرسة تشن ضد القطاع، 

وهناك العديد من الدراسات التي قامت بتوصيف ورصد هذه االعتداءات)19(.
5.   مينع االحتالل اإلس��رائيلي دخول أكث��ر من 3500 عنصر )قطع غيار( ومعدات 
وآليات وأجهزة تلزم لتطوير مشاريع املياه والصرف الصحي في قطاع غزة بحجج 

اخملاوف األمنية، ما فاقم األزمة املائية في القطاع)20(.
6.   انتهاك ما مت االتفاق عليه في أوس��لو، حيث يبل��غ حجم اخلزان اجلوفي املائي 
734 مليون متر مكعب، ونصيب الفلس��طينيني منه حس��ب اتفاقية أوسلو 235 
مليون متر مكعب، أي 32% من كمية املياه. وال يتعدى ما يأخذه الفلس��طينيون 
130 ملي��ون مت��ر مكعب. ولم يِف اإلس����رائيليون أيًضا مب��ا مت االتفاق عليه فيما 
يخص حصول الفلسطينيني على كميات مياه إضافية من احلوض الشرقي، التي 
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تقدر بحوالي 80 مليون متر مكعب في السنة)21(.
 7.   تقوم ش��ركة املياه اإلسرائيلية )ميكروت( بسحب كميات كبيرة من اخملزون
 اجلوفي للضفة الغربية، أو من اآلبار الواقعة مباشرة على خط الهدنة )دون مقابل(،

ثم تقوم ببيع هذه املياه مجدداً لبلديات الضفة الغربية)22(.
8.   قيام دولة االحتالل اإلسرائيلي ببناء جدار الفصل العنصري، ما أدى إلى حجز 
الكثي��ر من آبار املياه، وحرمان الفلس��طينيني من مصدر مه��م من املياه اجلوفية، 
حيث يخس��ر الفلس��طينيون ما يقارب 10 ماليني متر مكعب س����نويّاً من املياه 
خلف اجلدار. وهذا يؤدي على املدى البعيد إلى فصل الفلس����طينيني عن مناطق 
إنتاجه��م املس��تقبلي على ط��ول األراضي الت��ي ابتلعها اجل����دار، وهي مناطق 
أساس����ية للمياه اإلضافية احملتملة ف��ي الضف��ة الغربية، قد حتت��وي على ما 
يق��ارب 90 ملي��ون متر مكعب من املياه اإلضافي��ة احملتملة، بحيث تصبح ال� 10 

ماليني متر مكعب التي تفقدها اآلبار احلالية هامشية)23(.
9.   تنكر اجلانب اإلسرائيلي لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة باملوارد املائية، 
نتيجة ضعف مرجعية القانون الدولي بش��أن تقاس��م مياه األحواض املشتركة، 
وغياب الضغط الدولي الفاعل على إسرائيل جلعلها ترضخ وحتترم هذه القرارات)24(.

خامساً: السياسات املقترحة لتنمية وتطوير قطاع املياه في فلسطني
حمل نقص وتردي نوعية املياه اللذان تعاني منهما كافة املناطق الفلسطينية، 
وال ي��زاالن، تأثيرات مدمرة على مختلف القطاع��ات االقتصادية، وبخاصة الزراعي 

والسياحي والصناعي، ويحمالن نتائج خطيرة على صحة البيئة وجودة احلياة.
وه��ذا يتطلب املثابرة حلش��د جه��ود مختل��ف القطاعات وتطوي��ر آليات عمل 
وتدخ��الت للتح��رك على مختل��ف اجلبهات للضغ��ط على اجملتم��ع الدولي جلعل 
إسرائيل تخضع لقرارات الش��رعية الدولية لوقف االنتهاكات اإلسرائيلية حلقوق 

املياه الفلسطينية.
ويحتل وقف االنتهاكات اإلس��رائيلية حلقوق املياه الفلسطينية وحرية الوصول 
إلى مصادر مياه آمنة وكافية ومس��تدامة لكافة االس��تخدامات وجلميع املناطق 
الفلسطينية، املفتاح الرئيسي لوقف تدهور أزمة املياه في فلسطني، ومن املمكن 

اقتراح السياسات واألدوات والتدخالت اآلتية:

1.   على الصعيدين السياسي والقانوني:
-   عم��ل لوب��ي دولي مع كل األش��قاء واألصدق��اء من العرب واجملتم��ع الدولي، 
للتحرك في كافة احملافل الدولية والضغط على االحتالل من خالل حمالت ممنهجة 
ومدروس��ة وتصاعدية ضمن خطط واس��تراتيجيات مدروس��ة بأه��داف واضحة 
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وتراكمية تعمل على إحراج االحتالل باحلقائق والبراهني الدامغة والساطعة وبكل 
لغات العالم وضمن سياسات وأجندات الدول اخملتلفة حسب قوة تأثيرها ونفوذها 
ف��ي املنظومة الدولية، مطالبة اجلانب اإلس��رائيلي بتنفيذ ما مت االتفاق عليه في 
اتفاقيات أوس��لو وجلنة املياه املش��تركة املنبثقة عنها، وضرورة تعديل االتفاقيات 
في مفاوضات احلل النهائي، بحيث تتم زيادة حصص املاء املقررة للفلس��طينيني، 
وف��ق زيادات معدل الس��كان، ووفق ما تقرره املعاه��دات الدولية اخلاصة بحقوق 
اإلنس��ان، وما ن��ص عليه القان��ون الدولي فيم��ا يتعلق بحقوق الش��عوب احملتلة 
وواجب��ات الدولة القائم��ة باالحتالل، وص��والً إلى حصول الفلس����طينيني على 

حقهم الكامل بالسيادة املطلقة على مواردهم املائية؛ ألنها حقهم الطبيعي. 
-   استثمار قرار األمم املتحدة عام 2012 بقبول فلسطني دولة عضو مراقب باألمم 
املتح��دة، وكذلك انضمام فلس��طني للعديد من املنظم��ات واالتفاقيات الدولية، 

وذلك لتعزيز مطالبة دولة فلسطني حلقها في السيادة على مواردها املائية.
-   قيام احلكومة الفلس��طينية بإعداد ملف قانوني خاص بانتهاكات إس��رائيل 
للحقوق املائية الفلسطينية وحتريكه أمام احملكمة اجلنائية الدولية كجرمية حرب، 

باعتبار أن هذه االنتهاكات تشكل مخالفة جسيمة التفاقية جنيف الرابعة.
-   ش��روع احلكوم��ة الفلس��طينية في التحرك سياس��ّياً وقانونّي��اً للمطالبة 
بالتعويض من احلكومة اإلسرائيلية نتيجة استغاللها غير املشروع للموارد املائية 

الفلسطينية.
-   تش��كيل مجل��س وطن��ي للمياه، كجهاز لوضع التش��ريعات والسياس��ات 

اخلاصة باملياه واإلشراف على كافة املؤسسات الفاعلة في هذا القطاع احليوي.

2.   على الصعيد الفني:
-   إعطاء أهمية إلصالح األعطال واس��تبدال الشبكات املتآكلة في الكثير من 

املدن والقرى الفلسطينية، لتقليص نسبة الفاقد.
-   إعطاء أولوية قصوى ملواجهة تفاقم أزمة املياه في قطاع غزة بصورة مقلقة، 
حيث بات معظم املتوفر من املياه فيها غير صالح للش��رب، وأصبح اخلزان اجلوفي 
الساحلي مهدداً باالنهيار بسبب الضخ اجلائر، وارتفاع درجة التلوث، وتسرب مياه 

البحر إليه.
-   تنفيذ مش��روع حتلية مياه البحر في قطاع غزة بطاقة مناس��بة لتوفير مياه 

الشرب.
-   تنفيذ مشروع لتنقية املياه الرمادية، وإعادة استخدامها للري.

-   تنفي��ذ مش��روع لتوفي��ر وحدات متنقل��ة لتحلية املياه لتوفي��ر مياه صاحلة 
للشرب في قطاع غزة.
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-   ترش��يد االس��تهالك املائ��ي ف��ي مختل��ف مج��االت النش��اط االجتماع��ي 
واالقتص��ادي: االقتصاد في اس��تهالك املاء في البيوت، واتب��اع الطرق الصحيحة، 
واس��تخدام أنظمة الري بالتنقيط في الزراعة، وإعادة استخدام املياه الهامشية 

املعاجلة في الصناعات.
-   تنفيذ مش����اريع من قبل البلديات واملؤسس��ات األهلية ف��ي القرى التي ال 
توجد بها ش����بكات مي��اه، حيث تغطي ه��ذه البرام��ج نفقات املي��اه اجمللوبة 
بالصهاريج، لتخفيف العبء املادي الذي تعاني منه هذه املناطق املهمشة، وأيضاً 
إنش��اء أو بناء برك وأح��واض وخزانات جلمع مياه املطر صاحل��ة للزراعة وقريبة من 

األراضي الزراعية أو البيوت البالستيكية.

 3.   على الصعيد االقتصادي:
-   تبن��ي خطة اس��تراتيجية لتنمية وتطوير قطاع املياه بهدف االس��تثمار في 
هذا القطاع باعتباره م�����ن القطاع���ات احليوية املهم���ة لعملي���ة التنمية 
املس���تدامة على املس���توى الوطني من جهة، وأن هناك حاجة متزايدة للمياه 
لألسر الفلس��طينية والنش��اط االقتصادي الزراعي والصناعي الفلسطيني من 

جهة أخرى.
-   العم��ل على عقد مؤمترات اقتصادية دولية جلم��ع التبرعات واألموال لتطوير 

املشاريع الكبرى في األراضي الفلسطينية بخصوص املياه واملياه العادمة.
-   عم��ل تربيط��ات وعالق��ات دولي��ة جل��ذب املس��تثمرين األجانب وجل��ب أكبر 
تش��بيكات اقتصادية واستثمارات كبرى في مش��اريع قد تكون مربحة اقتصاديّاً 

في مجال املياه والبيئة.
-   خصخص��ة قط��اع املياه لتحس��ني اجلباية وتطوي��ر األداء امليداني في قضايا 

الشبكات والصيانة وتقليل التسرب والفاقد من الشبكات الذي تتم خسارته.
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الفلس��طينية 1964- 1999م« للباح��ث أن��ور جمع��ة حرب أبومور، م��ن األبحاث 
العلمي��ة احملكمة اجل��ادة الت��ي تناولت بالدراس��ة والتحلي��ل التط��ور التاريخي 
ملش��روع الدولة الفلس��طينية منذ إنش��اء منظمة التحرير الفلس��طينية عام 
1964م حت��ى ع��ام 1999م، موعد انتهاء املرحلة االنتقالية التفاق أوس��لو، التاريخ 

املفترض إلعالن الكيان الفلسطيني املستقل.

نوقش��ت األطروحة في اجلامعة اإلس��المية بغزة عام 2014م، بإشراف الدكتور 
نه��اد محمد الش��يخ خليل، وجاءت ف��ي 338 صفحة موزعة عل��ى أربعة فصول 

رئيسية.
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على حد س��واء، ويس��مح لليهود بالهجرة إلى فلس��طني مبا يتناسب مع القدرة

* أستاذ التاريخ في جامعة النجاح الوطنية.
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االستيعابية االقتصادية للبالد.
وجابهت احلركة الوطنية الفلس��طينية مشاريع تقس��يم فلسطني إلى ثالث 
مناط��ق أو دويالت أو احت��ادات أو حكومات: عربية ويهودي��ة، ومت طرحها من اللجان 
واملش��اريع التالية: جلنة اللورد اإليرل بيل عام 1937م، واللورد هنري موريس��ون عام 
1946م، وأرنس��ت بيفان وزير خارجية بريطانيا عام 1947م، وقرار تقسيم فلسطني 
رقم 181 الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة في 15 أيار عام 1947م، والوسيط 
الّدول��ي الكونت فولك برنادوت عام 1948م. وقد اعتبر الفلس��طينيون قبول هذه 

املشاريع خيانة لن تغتفر أبداً، وإعطاء املستعمرين اليهود حقوقاً ليست لهم.
وف��ي 1948/9/22م، مت اإلع��الن عن حكومة عموم فلس��طني، وتش��كيل اجمللس 
الوطني الفلس��طيني، من األحزاب والشخصيات والهيئات التمثيلية. وأعلن في 
اجتماع��ه األول في مدينة غزة بتاريخ 1948/9/30م اس��تقالل فلس��طني الكامل، 

وإقامة دولة حرة دميقراطية يتمتع سكانها بحقوق متساوية.
وفي 1948/12/7م، ضم األردن الضفة الغربية واس��تبدل اسم مملكة شرق األردن 

الرسمي باململكة األردنية الهاشمية.
ل��م يكتب ملش��اريع الدولة خالل ه��ذه الفترة النجاح بس��بب ضع��ف احلركة 
الوطنية الفلس��طينية واختالل موازين القوى لصالح احلركة الصهيونية، إضافة 

إلى عجز النظام العربي الرسمي وضعفه.

اس��تعرض الباحث في الفصل األول من دراس��ته »مشروع الدولة الدميقراطية 
ف��ي الفترة ما ب��ني 1968–1971م«، واصفاً املرحلة التي عاش��تها احلركة الوطنية 
الفلس��طينية بني عامي 1964–1968 بفترة التواف��ق الوطني على هدف التحرير 

الكامل ألرض فلسطني التاريخية وعلى الكفاح املسلح لتحقيق ذلك.
أظه��رت هزمية حزيران ع��ام 1967م عجز النظام الرس��مي العرب��ي ومحدودية 
إمكانيات الثورة والشعب الفلسطيني في حترير كامل تراب أرضه عسكريّاً. وعززت 
الق��راءة الدقيقة لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 181 الصادر في تش��رين 
الثان��ي عام 1947م ومجلس األمن رقم 242 الصادر في حزيران عام 1967م، احلاجة 
إلى دراسة جادة ألس��اليب التعامل مع الرؤية الدولية للقضية الفلسطينية، ما 
أدى إل��ى ظهور فك��رة الدولة الدميقراطية في فلس��طني التي يعيش فيها العرب 

واليهود على حد سواء.
وأدى قب��ول عدد من الدول العربية ملش��روع وليم روجرز وزي��ر اخلارجية األميركي 
الذي طرح في 25 حزيران عام 1970م، وأحداث أيلول في العام نفس��ه بني فصائل 
الث��ورة الفلس��طينية واألردن، وتعزي��ز حركة فتح لس��يطرتها على مؤسس��ات 
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منظمة التحرير الفلس��طينية، الذي توج بقرار اجملل��س الوطني اخلامس املنعقد 
في القاهرة في األول من شباط عام 1969م انتخاب ياسر عرفات رئيساً للمنظمة 
وقائداً عاّماً لقوات الثورة الفلس��طينية؛ إلى طرح فكرة إقامة كيان فلس��طيني 
دميقراط��ي يتعاي��ش في��ه جميع املواطن��ني بحق��وق وواجبات متس��اوية، وهو ما 
تبلور بش��كل واض��ح في املؤمتر الثامن ال��ذي عقد في القاهرة ف��ي الفترة ما بني

 2/28-1973/3/5م، والذي أكد أن دولة املس��تقبل الدميقراطية »يتمتع الراغبون في 
العيش بسالم فيها باحلقوق والواجبات نفسها ضمن إطار مطامح األمة العربية 

في التحرر القومي والوحدة الشاملة«.
وأكدت حركة فتح وحدة أرض فلس��طني التاريخية وعمقها العربي، ودعت إلى 
إقامة سلطة واحدة يعيش فيها اليهود واملسلمون واملسيحيون على قدم املساواة 
باحلقوق والواجبات. وأجلت احلديث عن أشكال السلطة السياسية واالجتماعية 
واالقتصادية، وطبيعة نظام احلكم، إلى ما بعد فترة التحرير، ونفت أن تكون الدولة 
املقترح��ة ثنائية القومية أو متع��ددة األديان، بل هي موحدة ال يوجد فيها أي متييز 
عنص��ري أو عرقي أو طائفي. وأعطت حركة فتح بصفتها تنظيماً وطنّياً مفتوحاً 
للجميع، الش��كل العلماني للدولة، وإن ظل الت��ردد أو اخلجل الفكري واضحاً في 

أطروحاتها هذه بسبب اخللفية الدينية لغالبية أبناء الشعب الفلسطيني.
وق��د رفض��ت الفصائل اخملتلف��ة: اجلبه��ات الش��عبية والدميقراطي��ة العربية 
والش��عبية لتحرير فلس��طني/ القيادة العام��ة وطالئع حزب التحرير الش��عبية 
)القيادة العام��ة(، فكرة الدولة الفلس��طينية الدميقراطية، واعتبرتها تكريس��اً 
للتجزئة والقطرية وإخالالً مبش��روع الدولة العربية الوحدوية. ودعت جميعها إلى 

مواصلة الكفاح إلقامة مجتمع اشتراكي عربي موحد.
واعتبرت مصر واألردن هذا الطرح دعوة إقليمية بحتة، ورأت فيه إس��رائيل فكرة 

لتدمير كيانها السياسي، وعدته أميركا وأوروبا إلغاًء للقانون الدولي.
وأدى تعارض مش��روع الدولة الفلس��طينية مع األسس واملصالح الدولية، وقوة 
موازين القوى لصالح إسرائيل وحلفائها، واعتماده على خطط غير قابلة للنجاح، 

إلى سقوطه وفشله في حتقيق أهدافه.

تناول الباحث في الفصل الثاني »مش��اريع الدولة الفلس��طينية على جزء من 
أرض فلسطني في الفترة املمتدة من 1967-1988م«.

حطمت هزمية حزيران )يونيو( عام 1967 آمال الفلسطينيني في حترير كامل تراب 
وطنهم. وقدمت مجموعة من الشخصيات املقيمة داخل األراضي احملتلة مشاريع 
خاصة إلقامة دولة فلسطينية في األراضي التي خصصت لها في قرار التقسيم، 
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أو تلك التي تشكل الضفة الغربية. واستبعدت أي دور ل� م.ت.ف، واعترفت صراحة 
أو ضمناً بدولة إس��رائيل، مثل مش��اريع: حمدي التاجي الفاروقي، وعزيز ش��حادة، 
ومحمد علي اجلعبري، ومحمد ش��لباية، وموس��ى العلمي. وقد فشلت جميعها 
بسب هامشية األدوار السياسية ألصحابها، ومعارضتها ملواقف م.ت.ف، وتناغمها 

مع الرؤى السياسية إلسرائيل والواليات املتحدة األميركية.
بعد انتصار حرب تشرين األول )أكتوبر( عام 1973م ودعوة مجلس األمن في قراره 
338 ملفاوضات س��لمية ف��ي املنطقة، إلى طرح اللجن��ة التنفيذية ل� م.ت.ف في 
أوائل عام 1974م واجمللس الوطني الفلسطيني في دورته الثانية عشرة التي عقدت 
بالقاهرة في حزيران )يونيو( 1974م ملش��روع إقامة س��لطة الشعب الوطنية على 
أية أرض فلس��طينية حترر، دون املساس بحقوق الش��عب الفلسطيني التاريخية 
وشرعية أشكال نضاله. وقد أثار هذا املشروع خالفات وانقسامات حادة في جسد 
احلرك��ة الوطنية الفلس��طينية، طالت مؤسس��ات م.ت.ف. وش��كلت الفصائل 
الفلس��طينية، باس��تثناء حركة فت��ح، واجلبهة الدميقراطي��ة والصاعقة، جبهة 
رفض معارضة له. ورأت إس��رائيل في املش��روع إبادة إلس��رائيل، وعارضته الواليات 

املتحدة األميركية، وأيده االحتاد السوفييتي.
اعترف��ت ال��دول العربي��ة ف��ي حزي��ران )يوني��و( ع��ام 1974م مبنظم��ة التحرير 
الفلس��طينية ممثالً ش��رعّياً وحيداً، وقبلت اجلامعة العربية في 9 أيلول )سبتمبر( 
ع��ام 1976م بفلس��طني عضواً كام��ل العضوية، م��ن أجل أن تتحم��ل املنظمة 

مسؤولية املوافقة على أية حلول سلمية مقبلة.
وأدى خ��روج م.ت.ف من لبنان عام 1982م، وط��رح مبادرة الرئيس األميركي رونالد 
ريغان في العام نفس��ه حلل املش��كلة الفلس��طينية، وتبني القم��ة العربية في 
فاس عام 1982م ملش��روع الس��الم العربي، واعتماد الزعيم السوفييتي ميخائيل 
غورباتش��وف عام 1985م سياسة الوفاق الدولي واحلل السلمي للنزاعات الدولية، 
وق��رار األردن ع��ام 1988م ف��ك االرتب��اط مع الضف��ة الغربية، وان��دالع االنتفاضة 
الفلس��طينية في أواخر عام 1987م؛ إلى قبول م.ت.ف بإستراتيجية جديدة تقوم 
على املفاوضات الس��لمية هدف��اً للحصول على احلقوق السياس��ية والطبيعية 

والشرعية للشعب الفلسطيني.
وأقر اجمللس الوطني الفلس��طيني في دورته التاس��عة عشرة »دورة االنتفاضة« 
بتاريخ 15 تش��رين الثاني عام 1988م وثيقة االستقالل، التي حددت مالمح الدولة 
الفلس��طينية امللتزم��ة بالدميقراطية التعددي��ة والتعايش الس��لمي والقرارات 
واملواثيق الدولية. واعترف بقرار تقسيم فلسطني الصادر عن اجلمعية العامة رقم 
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181 لع��ام 1947م، ودع��ا إلى االعتراف بقراري مجلس األمن 242 و338 وانس��حاب 
إسرائيل من األراضي التي احتلتها عام 1967م مبا فيها القدس وحل قضية الالجئني 
وفق ق��رارات األمم املتحدة اخلاصة. وقد اعتمدت القم��ة العربية املنعقدة في الدار 
البيض��اء في نهاية أيار عام 1989م مجتمعة املبادرة السياس��ية الفلس��طينية، 
واعترف��ت 102 دولة في العالم بدولة فلس��طني، وأص��درت اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة في 15 كانون األول )ديس��مبر( عام 1988م قرارين مهمني: دعت في أولهما 
إلى عقد مؤمتر دولي للس��الم مبش��اركة م.ت.ف، واعترفت في ثانيهما بإعالن دولة 

فلسطني.
وطرح��ت ع��دة ش��خصيات عربي��ة مش��اريع فردي��ة ورس��مية حل��ل القضية 
الفلس��طينية وإقام��ة دولة فلس��طينية ف��ي األراضي التي خصصه��ا لها قرار 
التقس��يم رق��م 181، وإقام��ة احتاد م��ع األردن، وإمتام املصاحلة مع إس��رائيل، مثل 
مش��اريع وأفكار الرئيس التونس��ي احلبي��ب بورقيبة في األع��وام 1965م و1973م 
و1982م ومشروع الصحفي املصري أحمد بهاء الدين عام 1967م، والرئيس املصري 

أنور السادات عامي 1972م و1976م.
ويعتبر مش��روع امللك فهد للس��الم، املقر من قبل القمة العربية التي انعقدت 
ف��ي فاس في الفترة ما بني 6–9 أيلول )س��بتمبر( ع��ام 1982م، من أهم التطورات 
الس��لمية في العمق العربي، حيث دعا إلى انسحاب إسرائيل من األراضي احملتلة 
ع��ام 1967م، وإقامة دولة فلس��طينية عاصمته��ا القدس، وع��ودة الالجئني إلى 

ديارهم، وحق دول املنطقة في العيش بسالم في حدود آمنة.

ناقش الباحث في الفصل الثالث »مشاريع احلكم الذاتي 1967م- 1993م«.
س��عت إس��رائيل بعد احتالله��ا للضفة الغربي��ة وقطاع غزة ع��ام 1967م إلى 
إيجاد ش��كل س��لطوي خدماتي يدير املصالح احلياتية للس��كان الع��رب، تتولى 
دولة االحتالل فيه الس��يادة السياس��ية واألمنية واالقتصادية والتشريعية على 
األرض، وتعمل على التخلص من الكثافة السكانية العربية من خالل تهجيرها أو 

االستعاضة عنها بكثافة سكانية يهودية.
وش��كلت لذلك عام 1980م روابط القرى من زعامات وأفراد معارضني ل� م.ت.ف، 
وأوجدت هياكل مدنية وعسكرية إسرائيلية داعمة لها. وقد رفض الفلسطينيون 
هذه الروابط وقاوموها بكل الوس��ائل املمكنة، وأس��قطوها والتفوا حول ممثلهم 

ومشروعهم الوطني.
وق��د وقعت اتفاقية كامب ديفيد في 1978/9/17م بني مصر وإس��رائيل، ونصت 
عل��ى إقام��ة حكم ذاتي ف��ي الضفة الغربية وقط��اع غزة ملدة 3 س��نوات، وإجراء 
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انتخاب��ات الختي��ار ممثلني عن الس��كان، ومفاوضات ب��ني األردن ومصر وإس��رائيل 
والفلس��طينيني، لالتفاق على املس��ؤوليات اإلدارية واألمنية للس��لطة املقترحة، 
وانتخ��اب مجلس متثيلي للس��كان يدير املناطق ملدة 5 س��نوات، وإجراء مفاوضات 
حول الوض��ع النهائي في األراض��ي احملتلة والعالقات مع دول اجل��وار والوصول إلى 
معاهدات س��الم معه��ا. ولم تتط��رق االتفاقية لقضايا احلدود والس��يادة واألرض 
واالستيطان واملياه والالجئني واحلقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وحق العودة 

وشرعية ومكانة ومتثيل م.ت.ف.
ورفضت م.ت.ف مبختلف فصائلها، والعالم العربي، كامب ديفيد، وقطع اجلميع 
عالقت��ه مع مصر، التزاماً بق��رارات القمة العربية املنعقدة ف��ي بغداد في الفترة 

الواقعة بني 2-5 تشرين الثاني )نوفمبر( عام 1978م.
وعقد مؤمتر مدريد في 3 تش��رين الثاني عام 1991م برعاية أميركية س��وفييتية 
وحض��ور أوروب��ي وعربي ش��امل باس��تثناء ليبيا والعراق والس��ودان، ومش��اركة 
فلسطينية عبر وفد مشترك مع األردن. ولعل خسائر إسرائيل البشرية واالقتصادية 
جراء االنتفاضة األولى، والضعف املالي والسياسي ل� م.ت.ف، واندالع حرب اخلليج 
الثانية عام 1991م، وانهيار املنظومة االش��تراكية الداعمة للفلسطينيني؛ كانت 

وراء هذا املنعطف السياسي املهم.
وبس��بب جمود املفاوضات اإلسرائيلية الفلس��طينية الرسمية في واشنطن، 
التي دامت عامني، جنحت النرويج في إمتام مفاوضات مماثلة في عاصمتها أوس��لو، 
واعت��رف الطرفان بتاري��خ 1993/9/9م ببع��ض، ووقعا في واش��نطن إعالن املبادئ 

بينهما بتاريخ 1993/9/13م.
ونص اتفاق أوس��لو على إقامة س��لطة حكم ذاتي مرحلية في الضفة الغربية 
وقطاع غزة ملدة خمس س��نوات، وانتخاب مجلس فلس��طيني يديرها، وتش��كيل 
مؤسس��ات ش��رطية مماثلة حتفظ نظامها وأمنها. ويبدأ تطبيق النموذج املقترح 
ف��ي غزة وأريح��ا أوالً، وتتولى إس��رائيل إدارة القضايا األمنية اخلارجية، واإلش��راف 
على »التش��ريعية«، والدفاع عن اإلسرائيليني، وتنبذ م.ت.ف اإلرهاب ومتنع الكفاح 
املس��لح ضد إسرائيل، وأجلت االتفاقية قضايا االستيطان واملياه والقدس واحلدود 

إلى وقت الحق.
ش��كل اجمللس املركزي الفلسطيني في دورته املنعقدة بني 10-12 تشرين الثاني 
)نوفمبر( من عام 1993م الس��لطة الوطنية الفلسطينية، وألغى اجمللس الوطني 
الفلس��طيني في دورته الالحقة املواد املوجودة في امليثاق الوطني الفلس��طيني، 

التي تتعارض مع اتفاقية أوسلو.
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ونظر املؤيدون التفاقية أوس��لو على أنها تتضمن اعترافاً إس��رائيلّياً بالش��عب 
الفلس��طيني وممثلته م.ت.ف وإطاره ومؤسساته املدنية والسياسية السلطوية 
التي ستقام على جزء من أرض فلسطني. ورأى املعارضون أنها جتسد منوذج احلكم 
الذاتي فقط بتكلفة مالية فلسطينية. وبأنها اعترفت ب� م.ت.ف وليس بشعبها، 
وأعطت إسرائيل مجاالً لتحقق وتكمل مشروعها االستيطاني التاريخي، وأدخلت 
الطرف الفلسطيني في حلقات للتوقيع على تفسيرات وتوضيحات متفق عليها 
مثل: غزة– أريحا عام 1994م، وطابا عام 1995م، واالنتش��ار في اخلليل عام 1997م، 

وواي ريفر عام 1998م.

تن��اول الباحث ف��ي الفصل الرابع واألخير »مش��اريع ال��دول االحتادية مع األردن 
1972-1985م«.

في محاولة من األردن الستعادة السيادة األردنية على الضفة الغربية، واكتساب 
دور متثيلي عند الشعب الفلسطيني، واخلروج من العزلة السياسية التي أحاطت 
به بعد أح��داث أيلول عام 1970م، ورغبة منه في تثبي��ت الكيان األردني والتوصل 
التف��اق س��الم مع إس��رائيل يجنبه فك��رة الوطن البدي��ل التي يطرحه��ا اليمني 
الصهيون��ي املتطرف؛ طرح امللك حس��ني ب��ن طالل بتاريخ 1972/3/15م مش��روع 
الدول��ة االحتادية م��ع األردن، الذي يتضم��ن إقامة مملكة عربية متح��دة بزعامته، 
تتألف م��ن القطرين األردني والفلس��طيني، عاصمتها املركزي��ة عمان، والقدس 
عاصمة فلسطني، وتناط بامللك الس��لطات التنفيذية والتشريعية والعسكرية 
والقضائي��ة، ويترأس مجلس وزراء مركزيّاً ومجلس أمة منتخباً، ولكل قطر حاكم 

ومجالس وزراء وشعب ومحاكم قضائية خاصة تتبع االحتاد العام.
اعتبرت م.ت.ف املشروع مؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية وحرفاً للنضال 
الفلس��طيني عن أهدافه، ومقدمة للحلول املنفردة مع إسرائيل. وأعلنت اللجنة 
التنفيذية في آذار )مارس( عام 1972م، واجمللس الوطني الفلس��طيني في جلس��ة 
استثنائية عقدت بتاريخ 1972/4/6م بالقاهرة، رفضهما للمشروع جملة وتفصيالً، 
وعارضت��ه القيادات احمللي��ة داخل الضفة الغربية وقطاع غزة، ورفضته إس��رائيل، 
ودعت األردن إلى التمس��ك بنموذج التقاسم الوظيفي في األراضي احملتلة املتفق 

عليه سابقاً بينهما.
وأدى اعت��راف مؤمتر القمة العربية الس��ابع في الرباط عام 1974م إلى ترس��يخ 
الدور التمثيلي ل� م.ت.ف عند الش��عب الفلس��طيني. ودفع التوقيع على اتفاقية 
كام��ب ديفي��د عام 1978م، وخ��روج م.ت.ف من لبن��ان عام 1982م، وإع��الن مبادرة 
الرئيس رونالد ريغان في العام نفس��ه، ومش��روع األمير فهد الذي أصبح يس��مى 
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»مشروع السالم العربي« عام 1982م أيضاً؛ إلى تقارب مواقف األردن مع م.ت.ف.
وف��ي آذار )م��ارس( ع��ام 1983م، اتف��ق األردن وم.ت.ف على مش��روع إقامة دولة 
كونفدرالية أردنية– فلسطينية، يحافظ كل طرف فيه على هويته الوطنية. وقد 
رفضته اللجنة التنفيذية في اجتماعها بتاريخ 5-8 نيسان )أبريل( عام 1983م، ثم 
أعي��دت العالقات الثنائية بني الطرفني، وتوج��ت بالتوقيع على اتفاق عمان بتاريخ 
1985/2/11، ال��ذي تضمن املوافقة على ش��روط تس��وية ش��املة للصراع العربي 
اإلس��رائيلي ضمن كونفدرالية مع األردن، وعق��د مؤمتر دولي حتضره الدول الدائمة 

العضوية في مجلس األمن، وم.ت.ف ضمن وفد أردني.
ورفض��ت فصائ��ل م.ت.ف اخملتلفة املش��روع، وش��كلت جميعها جبه��ة اإلنقاذ 
الوطني��ة إلس��قاطه، وعارضته إس��رائيل والوالي��ات املتحدة األميركية بس��بب 
التمثيل الفلسطيني، وألغت م.ت.ف بتاريخ 1987/4/2م االتفاق، بسبب إقرار األردن 
خلطة تنموية اقتصادية تنفذ بالتعاون مع إس��رائيل في الضفة الغربية. وبسبب 
االنتفاضة الفلس��طينية ع��ام 1987م، أعلن األردن ف��ي 1988/7/31م فك العالقة 
القانونية واإلدارية بني الضفتني، وحتملت م.ت.ف فوراً املسؤولية املترتبة على ذلك.
وأعلن اجمللس الوطني الفلس��طيني بتاريخ 1988/11/15م وفي دورته التاس��عة 
عش��رة املنعقدة في اجلزائر، استقالل دولة فلس��طني، والتوجه السلمي لتسوية 
القضية الفلسطينية على أساس قراري مجلس األمن 242 و338، وضمان احلقوق 
املش��روعة للش��عب الفلس��طيني، وربط العالقة مع األردن بالكونفدرالية التي 

ستقام بني دولتني هما األردن وفلسطني.
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الوثائق

نص الكلمة االفتتاحية للرئيس محمود عباس يف الدورة الثالثة 

والعرشين للمجلس الوطني

ال س��الم بدون القدس العاصمة األبدية لفلس��طني، وال دولة ف��ي غزة، وال دولة 
بدون غزة.

بسم اهلل الرحمن الرحيم
»ي��ا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اهلل لعلكم تفلحون«. صدق 

اهلل العظيم 
وأنا أقرأ هذه اآلية مرات ومرات أش��عر ش��عوراً غريباً، وه��و أن هذه الصورة نزلت 
للشعب الفلسطيني، نزلت من أجلنا، اهلل أعلم، لكن هذا شعوري، عندما يقول 
اهلل س��بحانه وتعال��ى “يا أيه��ا الذين آمنوا اصب��روا وصابروا ورابط��وا واتقوا اهلل 

لعلكم تفلحون”. نحن سنصبر.
كلمة الرباط لم تأت إال علينا ولنا من الرس��ول األعظم صلى اهلل عليه وسلم، 
ولعلكم تفلحون أي أنكم س��تفلحون إذا ما صبرمت، س��نصبر ونصابر ونتقي اهلل، 

فنحن بالتأكيد واصلون للنصر محققون الدولة الفلسطينية املستقلة.
ال بد في البداية أن أحيي ضيوفنا الكرام، الضيوف القادمني من كل بقاع الدينا، 

أصدقاء وأشقاء وهم بيننا اليوم ضيوف أعزاء.
رمب��ا بعضهم يزور فلس��طني ألول مرة لك��ن اقول لهم نرج��و أال تكون آخر مرة 
وإمن��ا نتمنى عليك��م دائما وأبدا أن تزورون��ا، وأن تطلعوا على ما لدين��ا، أن تعرفوا 
أوضاعنا وأن تعرفوا مآس��ينا، وأن تش��اركونا مثل هذه الفرحة الكبيرة العظيمة 

التي اسمها اجمللس الوطني الفلسطيني.

* نقالً عن املوقع اإللكتروني للمجلس الوطني الفلسطيني، بتاريخ 2018/05/10: 

https://www.palestinepnc.org/news/item/506-23
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أحيي األسرى الذين يجلسون بيننا والذين أفرج عنهم قبل فترة وزاروني قبل أيام 
وقلت لهم ال بد أن حتضروا هذا اجمللس، إنه مجلس في منتهى األهمية وإن شاء اهلل 
في الدورة القادمة للمجلس الوطني سيحضر كل االسرى من وراء القضبان، لذلك 
التحية كل التحية لألسرى التحية كل التحية لشهدائنا، شهداء القدس، وشهداء 
مسيرة العودة جميعهم، نحييهم شهداء وجرحى من أجل هدفني نبيلني: القدس 
والعودة، فإذن كل التحية لهؤالء الشهداء وكل التحية لشهيدنا األول الرئيس ياسر 
عرفات والى كل القادة الشهداء من كل الشعب الفلسطيني دون أن أنسى أحدا.

يطيب لي دائما وأن��ا اذكر القادة، أن أذكر الزعماء اخلالدين الذين ضحوا من أجل 
ه��ذا الوط��ن، أن أذكر دائما مفتى فلس��طني األكبر احلاج أمني احلس��يني ألنه هو 
الذي بدأ النضال في العش��رينيات، وهو الذي أس��س الهيئ��ة العربية العليا التي 
هي البذرة للمجلس الوطني الفلس��طيني الذي أسسه الشهيد وأقول الشهيد 
أحمد الشقيري الذي سمينا هذه القاعة باسمه فكل التحية لهؤالء، وكل احملبة 
له��ؤالء، وأق��ول للجميع نحن في مجل��س مميز نحن في مجلس ل��ه صفة كبيرة 
ول��ه صفة كبيرة وخطيرة وعظيمة ألن هذا اجمللس يأت��ي بعد 22 عاما من اجمللس 
ال��ذي قبله، ولو لم يعقد هذا اجمللس لكان احللم الوطني في خطر ألن املنظمة اذا 
أصيبت بأي أذى وكان ميكن أن تصاب بأي أذى فان احللم الفلسطيني سيصاب باألذى 
الشديد، ومن هنا كنا حريصني كل احلرص على أن تعقد هذه اجللسة بأسرع وقت 
ممك��ن وكنا نتمنى وكنا نرجو أن كل من يحرص على مس��تقبل فلس��طني وعلى 
مس��تقبل الشعب الفلس��طيني وعلى احللم الفلسطيني أن يكون هنا لكنهم 

اختاروا أن يكونوا في اخلارج مع األسف الشديد. 
ه��ذه الدورة مثله��ا دورات مرت بنا وكانت أيضا في منتهى اخلطورة، لكن أريد أن 
أق��ول كلمة بحق أحمد الش��قيري، بعد أن انتهت احلرب في عام 1948 وش��كلت 
حكوم��ة عموم فلس��طني التي لم يكتب له��ا احلياة، ألن كثيرين ل��م يريدوا لها 
احلي��اة، ل��م يري��دوا لهذا الش��عب أن يكون ل��ه متثيل فس��قطت وضاعت وتاهت 
حكوم��ة عموم فلس��طني وتهنا معها، منذ عام 1948 ال��ى عام 1964 إلى أن جاء 
الش��قيري الذي قال كلمته املش��هورة “كلفت من قبل اجلامعة العربية ألن أذهب 
للفلسطينيني مندوبا عن اجلامعة العربية، وعدت مندوبا لفلسطني في اجلامعة 
العربية”، ومن هنا نش��أت منظمة التحرير، إذاً عش��نا تيه��ا وضياعا منذ 48 إلى 
64، لنا صفة واحدة “الجئون”، والصراع كله له صفة واحدة احلدود وال ش��يء آخر، 
القضي��ة الفلس��طينية في االدراج انتهت، انتهت متاما ف��ي هذه الفترة ولم يعد 
أح��د يذكرها وكبار الس��ن مثلن��ا يذكرون ذل��ك، كان ال ميكن ل��ك أن تذكر كلمة 
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فلس��طني، وباملناس��بة هناك أغنية حملمد عب��د الوهاب ملن يحب��ون الطرب “أخي 
ج��اوز الظاملون املدى”، غناها في ع��ام 48، في أثناء احلرب واختفت من كل اإلذاعات 
العربي��ة ملدة 15 س��نة، ألن أحدا ال يريد أن يتذكر كلمة فلس��طني، أو أن يس��مع 
كلمة فلس��طني، أيضا تاهت ف��ي االدراج، جاءت منظمة التحري��ر في 64 وكانت 
البداية لوجود الش��عب الفلس��طيني، لوجود هذه القضية مرة أخرى وأسس��ها 
أحمد الشقيري عندما أس��س اجمللس الوطني، وأسس الصندوق القومي، وأسس 

جيش التحرير الفلسطيني، وبدأت االنطالقة منذ ذلك الوقت.
مع األس��ف الش��ديد كان هناك مؤامرات كثيرة على هذه املنظمة، ونحن هذه 
األي��ام نعيش تل��ك املؤامرات، ألن هناك م��ن ليس لديه رغبة ف��ي أن يعقد اجمللس 
الوطني وبالتالي أن تنتهي منظمة التحرير، وأن ينتهي احللم الفلسطيني، وهذه 
أهمية هذه اجللس��ة، مرت علينا دورات كهذه ال��دورة في عام 1984 كادت اللجنة 
التنفيذي��ة تفقد نصابها كامال، مبعنى إذا توفي أحد أعضائها تنتهي الش��رعية، 
وكان ال ب��د لن��ا أن نعقد اجمللس، قوطع اجمللس، وح��ورب اجمللس، ولكن من خالل عد 
النصاب الذي عده محمد صبيح استطعنا أن ننجح ونعقد الدورة ونقول لآلخرين 
مع األس��ف الش��ديد فش��لتم لكن تبقى األب��واب مفتوحة، ألننا نح��ن وطنيون 
وحدويون ال نستبعد أحدا وال نستثني أحدا وال نقتل أحدا من شعبنا أو نعاقبه، إمنا 
نقول له أخطأت، ال زالت األبواب مفتوحة أمام، عام 1987 كانت الدورة التوحيدية 
للمجلس الوطني الفلسطيني، حيث عادت كل الفصائل ومتت الوحدة مرة أخرى، 
رغم أنف أولئك الذين حاربوا الوحدة وال يزالون يحاربون الوحدة، باملناس��بة وجودمُنا 
غير مرغوب فيه، غير مرغوب فيه كثيرا، ومع ذلك دورة 87 أمنت لنا وحدة منظمة 
التحري��ر ومهدت الطريق للدورة التي تلتها عام 1988 دورة الدولة الفلس��طينية 
املستقلة، وايضا ليس فقط للدولة الفلسطينية، وإمنا الدخول إلى النادي الدولي 
وهنا األهمية، نحن حاربنا، قاتلنا، ضحينا، قدمنا شهداء وأسرى، واآلن نريد أن نكون 
عل��ى طاولة املفاوضات، فال بد لنا أن ندخل الن��ادي الدولي، فدخلنا النادي الدولي 
عام 1988، وكانت أيضا من أهم الدورات التي يعقدها الش��عب الفلسطيني في 

ذلك الوقت في اجلزائر.
هذا اجمللس في منتهى األهمية ألنه يحمي احللم الفلس��طيني، وبصراحة كنت 
أض��ع ي��دي على قلبي، ويع��رف كل زمالئ��ي، وجننتهم أنه هل هن��اك نصاب أو ال، 
والنص��اب يجب أن يك��ون 498 عضوا، يعن��ي 497 “ما في مجل��س”، ودخلنا حربا 
شعواء مع الكثيرين، بعضهم أرادوا عقد مجلس في لبنان وألسباب ال يعرفها إال 
ه��و وأنا ملاذا ألغي هذا اجمللس، هو فق��ط وأنا وميكن في بعض االخوان هون بعرفوا، 
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فهم يعملون باألوامر ويناضلون باألوامر، هؤالء ليس��وا مناضلني، ال أريد أن أغوص 
وأغلط، وهناك من أرادوا أن يعقد في غزة وفشلوا.

وهن��اك مجلس أرادوا أن يعقدوه في ش��يكاغو، وألن الطقس مش كويس بدهم 
يعقدوه في أالسكا، ما هذا! ما في عنا وطن؟ لنعقده في وطننا، عنا حرية نحكي 

ببلدنا بالتأكيد أكثر من أي بلد ثانية، وهنا نقدر أن نحكي عن الكل.
حاول��وا أن مينعونا من عقد اجمللس الوطني ولكن بعون اهلل وإرادة هذا الش��عب، 
ألولئ��ك الذين جاءوا من كندا وم��ن اميركا الالتينية وأميركا الش��مالية والصني 
واوروب��ا، كلهم ج��اءوا زحفا، وفي ناس حتى وضعهم الصحي ال يس��مح، لكنهم 
جاءوا، يريدون أن يحموا احللم الفلسطيني ألنهم استشعروا اخلطر، جاءوا حلماية 

احللم الفلسطيني ومن يقول حتت حراب االحتالل، ال يا أخي، نقول ما نريد.
بق��رار من األميركان بإقف��ال مكتب منظمة التحرير في واش��نطن، ماذا حدث، 
نحن أصدقاء، ونتبادل الزيارات، وتقدمون لنا املس��اعدات، ثالثة رؤساء زارونا رسميا 
وأدوا حتية العلم، الكونغرس يعتبر منظمة التحرير الفلسطينية ارهابية، الرئيس 

األميركي يجدد مدة فتح املكتب كل 6 اشهر، ولكن اآلن ملاذا هذا القرار؟
اآلن املكت��ب بني مقفل وغير مقفل، سياس��تنا أن نحارب اإلرهاب في كل مكان 
بالعالم أيا كان، ولنا 83 اتفاقا مع 83 دولة مبا فيها الواليات املتحدة، حملاربة اإلرهاب 
أينم��ا كان، يعن��ي القاع��دة، داعش، النص��رة.. نحن ال نؤمن باإلره��اب، نحن نؤمن 
بالس��الم، تعالوا لنتفاوض، قال��وا لدينا صفقة، متى تأتي ه��ذه الصفقة؟ اليوم، 
غدا، بعد غد. باملناس��بة كانوا يقولون اإلدارة الس��ابقة حتض��ر للصفقة. فوجئنا 
أن الصفقة صفعة: هي انهاء لقضية الس��الم، كونها أخرجت القدس والالجئني 

واالستيطان عن طاولة املفاوضات.
أخذنا قرارا وعممناه وقلناه في األمم املتحدة والقمة وس��نثبته في آخر اجللسة، 
م��اذا نريد وما هو موقفنا، نعم هذا املوض��وع مرفوض رفضا قاطعا. لن أفاجئكم، 
ه��ذا كالم مرف��وض لن نقبل به ول��ن نقبل بالصفقة، ولن نقب��ل أن تكون أميركا 
وسيطا وحدها، ولم نقبل مبا تقدمه لنا اآلن. يقولون الصفقة ما خلصت، يقولون 
في 16 الشهر راح يقدموا صفقه، ما هي؟ إذا راحت القدس والالجئني واالستيطان، 
م��اذا بقي لذلك؟ نحن لن ننتظر، هناك من يقول طولوا بالكم، ميكن يقدموا لكم 
ش��يء، ماذا س��يقدمون اذا أميركا ستقدم ش��يء بتقول نحن مع خيار الدولتني، 
والقدس الشرقية عاصمة فلسطني، وهي ليست وسيطا وحدها، هذا كالم نفكر 

به أما غير ذلك ال.
في 4/15، قبل اسبوعني، عقدت القمة العربية العادية في الظهران بعد أحاديث 
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طويلة وإشاعات كثيرة أن القمة لن تعقد، ونحن نسمع وننتظر، لم نصدق الكالم، 
بصراحة وليس مجاملة للس��عودية ليس هذا موقفها التاريخي معنا، ذهبنا إلى 
القمة، جاء موعد حديث امللك س��لمان، قال قبل أن أعطي الكلمة للرئيس عباس 
أقول: إن هذه القمة اس��مها قمة القدس، وس��نتبرع لألوقاف ونحن سياسيا مع 
الفلس��طينيني، تفضل يا أبو مازن احكي، ولم يبق لي شيء أحكيه، أخذنا كل ما 
نريد مبا في ذلك املبادرة التي قدمناها في األمم املتحدة، وضعت وسميت في النص 

كما هي.
هكذا كانت هذه القمة، ونحن سعداء جدا، سبقتها القمة االسالمية واجلامعة 
العربية كلها أيدت وأخذت موقفنا فيما يتعلق بصفقة العصر، نحن مس��تندون 
الى ظهر قوي، العرب واملسلمون وكثير من دول العالم مبا فيها أوروبا، ونفس الكالم 
ال��ذي قلته قالته موغيريني التي تكلم��ت كالما مبنتهى الروعة، القمة كانت من 

العالمات الناجحة والبارزة التي مررنا بها.
املصاحل��ة مضى عليها 11 عاما ولم يحصل أي تقدم، س��لمت ملصر، ومصر مر 
عليها عهود مختلفة، حتى استلم السيسي وعاد مرة أخرى للوساطة بيننا وبني 
حم��اس، وفي 10/12 العام املاضي مت االتفاق، على أن نس��ير باملصاحلة، وكان هناك 
وفد من حماس حتدثوا مع األخ عزام، املصريون حتدثوا معه وقالو له اجلماعة عندنا، 
ونحن مستعدون للمصاحلة وما هي طلباتكم؟ جلنة العمل التي اسمها احلكومة 
يلغوه��ا، متكني حكومة الوفاق الوطني التي ش��كلت بالتوافق الكامل بيننا وبني 
كَن من القيام مبهامها كما تكون في الضفة الغربية، انتخابات  حماس عام 2014 متمُ
حرة ونزيهة. وصدقوني اذا جنحتم في االنتخابات الرئاسية او التشريعية لن نتوانى 
عن تسليمكم السلطة في 5 دقائق، قالوا موافقني، استمرينا، املهم. ولم يحصل 
ش��يء، ارسلنا احلكومة كلها لغزة اس��تلموا املعابر، القضاء، لم يستلموا شيئا، 
وقل��ت ارجوكم خلوا الباب م��وارب نحن نريد املصاحلة رمبا االخ��وان مترددين، لكن 

علينا االبقاء على املصاحلة ونذهب باستمرار ونقابل الناس.
في يوم 3/13 عندما كنت في عمان، اتصل ماجد فرج، وقال: احنا بخير. فسألته 
ماذا حدث؟ قال محاولة اغتيال لرئيس الوزراء ولي، قلت أين؟ قال في غزة، تسامينا 
ع��ن كل ش��يء، كنت في مص��ر قلت للرئيس السيس��ي: اهلل س��لمهم، أنا أريد 
مصاحلة، املفروض أن أخرج عن طوري وما أعمل مصاحلة، يا س��يادة الرئيس هاملرة 
بدن��ا نحكي بصراحة، بدهم مصاحلة أو ال؟ قال: هم قالوا بدهم، قلت: يا نس��تلم 
البلد نحنا ونتحمل مسؤوليتها، يا هم يستلموا البلد ويتحملوا املسؤولية، وبعد 
الذي جرى لن نقبل غير هذا، نريد مصاحلة كلية، ال مصاحلة “ميليشيات”، ال توجد 
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دولة بالعالم حتترم نفسها وتقيم سلطتني، واتفقنا على هذا، إما ان نتسلم نحن 
ونتحمل املس��ؤولية. نحن ندفع نصف ميزانيتن��ا لغزة، هذا ليس ِمنّة، هذا واجب، 
اجلماعة يأخذون النص من عندنا، ويجمعون النص من مصادر أخرى، ال أحد يلومنا.

اآلن نح��ن أمام هذا املوقف، ال أحد يلوم. َصَبرْنا 11 س��نة، ندفع 120 مليون دوالر 
ش��هريا. ومع ذلك نتحمل، وبالتالي هذا موقفنا، فوق األرض لكم، حتت األرض لنا، 

هذا كالم ال نقبله.
اإلس��رائيليون باألقص��ى قالوا نفس ال��كالم، “إلكم فوق، إلنا حت��ت”، هذه قصة 
ثانية، إما ان يقبلوا وإما أن يرفضوا، نحن نضعه أمامكم، بصراحة اذا كانوا يريدون 
املصاحلة فليأتوا، وبعد 3 اشهر جنري االنتخابات، انتخابات نزيهة ومحترمة ال حتدث 
ف��ي أرق��ى دول العالم، انتخابات 2006 خس��رتها فتح، هاتف��ت هنية وطبت منه 

تشكيل احلكومة.
املقاومة الشعبية الس��لمية برأيي هي الطريق الوحيد املتاح للتعبير عن رأينا، 
واحلمد هلل أنهم اقتنعوا، وكلهم حتدثوا عنها وهي فعالة، وبصراحة، جنبوا األوالد 

قليالً، ليس من الضروري أن يصلوا احلدود، ويصابوا أو يقتلوا، ال أريد جيالً معاقاً.
الدولة ذات احلدود املؤقتة س��معتم عنها كثيراً، حتدث عنها االس��رائيليون قبل 
10 س��نوات وقالوا نعرض عليكم الدولة ذات احلدود املؤقتة ونعطيك 50-60 باملئة 
من الضفة، ونتباحث مس��تقبال في البقية، واألش��ياء الصعبة نؤجلها، والقدس 
والالجئ��ني كذلك، عرضوها ورفضناها، حماس قبلت بها، وقالت: موافقون عليها، 
كيف موافقون عليه��ا؟ وهذا يعني إنهاء القضية، وما زالت الفكرة قائمة، ووقت 
الرئيس محمد مرس��ي كانت موجودة، يعطوننا بعضاً من س��يناء، شعبنا يدخل 
هناك ويعيش هناك، وقصة طويلة عريضة اسمها مشروع غيورا أيالند، وحتى اآلن 
يتكلمون بهذا املش��روع، وهذا مش��روع تصفوي للقضية الفلسطينية، وانا قلت 
ه��ذا الكالم بصراحة للرئيس مرس��ي، هو قال لي: مواف��ق. إنه لتصفية القضية، 

بالتالي يجب أن نفهم أننا ال نقبل به إطالقا.
عندم��ا أصبحنا أعضاء مراقبني باألمم املتحدة، يعني مراقب متواضع، نحن ثالثة 
مراقب��ني، ورفعنا العل��م، لكن عندما أصبحنا أعضاء، أصب��ح من حقنا أن ننضم 
ل�520 بروتوكوال ومنظمة دولة، ومنها اجلنائية الدولية، ومن حقنا بعد اإلجرام الذي 
يرتكب بحق الناس وشعبنا، أرضنا وأهلها، ال بد أن يرفع الناس شكاوى للمحكمة 
اجلنائية، وهذا حق، وأنا ال أمنع أحداً، وال أقدر، وليس من حقي أن أمنع أحدا، لكن أيضا 
عندنا أش��ياء أخرى س��نذهب إليها كحكومة وهذا بالقريب العاجل. نحن رفعنا 
قضايا وتأخذ وضعها في احملكمة الدولية وانضممنا لإلنتربول، واألميركان غضبوا 
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النضمامن��ا ويريدون مقاطعتنا. يا أخي ه��ذه منظمة دولية واإلنتربول معناها أنه 
أي واح��د يرتكب جرمية عندي او ضدي ويهرب، كيف أالحقه؟، ولم نوافقهم، ونحن 
اآلن أعض��اء باإلنتربول وعندن��ا 60-70-80 حرامي، تعرفونه��م أو بعضهم أو جزء 
منهم، ونريد أن نحضرهم عن طريق االنتربول، وقريبا جدا ستقرأون أسماءهم في 
الصح��ف. هذه م��ن املنظمات التي انضممنا إليها. نح��ن اآلن انضممنا إلى 105 
منظمات دولية اعضاء فيها، بقي 420 منظمة، وس��ننضم إليها جميعا، وأشرت 

للمحكمة اجلنائية واالنتربول ألهميتهما عندنا.
ذكر أخي أبو األديب بعض الش��هداء واألس��رى األطفال واجلرح��ى، واريد ذكرهم 
باالسم، ويجب أن نحييهم بهذه املناسبة: عهد التميمي، ونور التميمي، ومحمد 
ال��درة، ومحمد أبو خضير، وعائلة دوابش��ة، وفارس عودة، وإميان حجو، وإبراهيم أبو 
ثريا “مبتور الرجلني” قتلوه مرتني، مرة قطعوا رجليه ومرة قتلوه، ونارميان التميمي، 
عائل��ة التميمي كلهم هيك قبضايات، م��ي وآية ونور أبو العيش، وأميرة أبو عصر 
“رضيعة”، وبيداء أصالن “رضيعة”، ومصعب متيمي. منذ عام 2000 إلى 2017 الذين 
قتل��وا من األطفال 2027 طف��الً وطفلة، خالل 17 عاما، واحلب��ل على اجلرار، ونحن 

وإياهم والزمن طويل.
ف��ي اللق��اء باجمللس املركزي باجللس��ة األخي��رة، حتدثت عن الرواية اإلس��رائيلية 
والفلس��طينية التاريخية، ويج��ب أن نفهم التاريخ واحلاضر واملس��تقل، والرواية 
اإلس��رائيلية التي تريد أن تقول للعالم ش��وقاً الى صهي��ون وألرض امليعاد رجعنا 
لهذه البالد، وهذا كالم غير صحيح، واملرة املاضية قامت القيامة علي والصحافة 
االس��رائيلية، الصحف��ي اإلس��رائيلي جدعون ليفي، ق��ال إن الذي قال��ه أبو مازن 
صحي��ح. أري��د أن أمر على بعض احملطات من قبيل الذك��رى، وقد قرأت كتبا كثيرة 

وكلها ملؤلفني يهود، بل ملؤلفني صهاينة، ذكروا الرواية التي أريد التحدث عنها.
أوال: أحد املؤلفني واسمه آرثر كوستلر، يهودي أميركي صهيوني، كتب كتابا عن 
القبيلة الثالثة عشرة، يريد أن يقول إن أبناء سيدنا يعقوب 13. من أين جئت ب� 13 
“اخترع��وه”. وفي مملكة اخلزر في القرن التاس��ع، هذه مملكة كانت الدينية، ومن ثم 
ص��ارت مملكة يهودية، تهودت وثم انفضت وهاجر كل س��كانها إلى أوروبا، وهؤالء 
هم اليهود االشكناز، الساميني وليس لهم عالقة بالساميني وال بسيدنا إبراهيم، 
وال بسيدنا يعقوب، كانت دولة كتارية تركية ال دينية وصارت يهودية، وصار اليهود 

يقولون أرض امليعاد، وهذا ما قاله كوستلر الصهيوني.
هؤالء اليهود الذي انتقلوا إلى أوروبا الش��رقية والغربية كانوا كل 10-15 س��نة 
يتعرضون ملذبحة من دولة ما، منذ القرن احلادي عش��ر حتى الهولوكوس��ت الذي 
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حدث، وملاذا كانت حتصل؟ هم يقولون “ألننا يهود”، أريد إحضار 3 يهود بثالثة كتب، 
ومنهم: جوزيف س��تالني، وابراهام واسحاق نوتش��رد، يقولون إن الكراهية لليهود 
ليس��ت بس��بب دينهم، وامنا بس��بب وظيفتهم االجتماعية، إذ املسألة اليهودية 
التي كانت منتش��رة في أوروبا ضد اليهود ليست بس��بب دينهم بل بسبب الربا 
والبن��وك، والدلي��ل على ذلك كان هن��اك يهود في الدول العربي��ة، أحتدى أن تكون 
حدث��ت قضية ضد اليهود في الوطن العربي منذ 1400 س��نة النهم يهود في أي 

بلد عربي.
يق��ول التاريخ ال أس��اس من الصحة للوطن اليهودي، بدلي��ل أول من دعا لدولة 
يهودية الزعيم البريطاني كرومويل س��نة 1653 وق��ال نريد أن نعمل دولة يهودية 
في فلس��طني ولم يوافق��ه أحد، وبعده نابلي��ون بونابرت، وتشرش��ل اجلد، وبعده 
قنصل أميركا في القدس س��نة 1850 كانوا يدعون لتهجير اليهود وإس��كانهم 

في فلسطني، فكل الذين كانوا يدعون إلى دولة يهودية ليسوا يهودا.
ونص��ل الى بلفور، قب��ل وعده صدر قرار مبن��ع اليهود دخ��ول بريطانيا ألنه يكره 
اليهود لهذه األس��باب، ومن ثم جاء بلفور ووعده جاء مبش��اركة الرئيس االميركي 
ومش��اورة الرئي��س الفرنس��ي واإليطالي، ش��اور أرب��ع دول، وهنا نأت��ي إلى قضية 
كونتل بانل، رئيس وزراء بريطانيا. س��نة 1905 اجتمع رؤس��اء ووزراء خارجية ووزراء 
دف��اع الدول األوروبية ملدة س��نتني في بريطانيا، العنوان أن احلض��ارة األوروبية آيلة 
للسقوط واملؤهل ان يحل محلها هو بالد شرق وجنوب البحر املتوسط ملا لها من 
موقع استراتيجي، ولكي نحول دون ذلك، يجب ان نبقي هذه البالد مجزأة متناحرة 
ومتأخرة، هذا نحن اليوم، وكحل س��ريع يجب أن نزرع ش��رق السويس شعبا غريبا 
عل��ى أهلها، ه��م اليهود، ولذلك جاء وع��د بلفور وتبنته بريطاني��ا وتولت تنفيذه 
عام 1947 بقرار التقس��يم، وكان ما كان، وهن��اك قضايا كثيرة تؤكد على أن هذا 

املشروع مشروع استثماري.
أريد أن أفاجئكم، س��نة 1933 بعد ان صعد هتلر للحكم بشهر، جرى اتفاق بني 
وزارة االقتصاد االملانية وبنك اجنلو بلستاين في القدس، أن أي يهودي أملاني يحب أن 
يهاجر إلى فلسطني تنقل له أمواله املنقولة وغير املنقولة الى فلسطني. واذا لم 
يرد، مينح تذكرة س��فر لبلجيكا، وكان يريد أن يكون ه��ذا الوطن اجلديد مواليا له. 
وهاجر خالل س��ت س��نوات حوالي 60 ألف أملاني في ذلك الوقت. بلفور كان يكره 
اليهود، يريد أن يقيم لهم دولة، ووزير اخلارجية الروس��ي املعروف بكراهيته لليهود 
يريد لهم دولة في فلس��طني. احلقيقة أن املش��روع اس��تعماري جاء لزرع جس��م 

غريب في البلد.
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نحن نقول، ال نقتلعهم، نحن نقول نتعايش معهم على أس��اس الدولتني، وعند 
ذل��ك نقب��ل بهذا املوض��وع، أوردت هذه الرواي��ة ألن رواية اس��رائيل غير صحيحة، 

ومعظم الذين كتبوا الكتب صهاينة.
نحن الفلسطينيني ماذا عملنا لليهود، بعد االنتداب قام الفلسطينيون بثورات 
1921 و1929 وس��ميت 1929 ثورة البراق، وكان اليهود يقولون حائط املبكى ونحن 
نقول البراق، والبريطانيون شكلوا جلنة من دول عصبة األمم وخرجت بقرار أن اسمه 
حائ��ط البراق وهو للمس��لمني، ويجوز لليه��ود ان يصلوا قبالت��ه، لكنهم يريدون 

البراق والصخرة واالقصى. 
ع��ام 1936 قامت ث��ورة، وعام 37 عملوا جلنة بيل للتقس��يم ول��م تنجح، وبعد 
ذل��ك جاء قرار التقس��يم، وبعده أخذن��ا 44%، وأخذت إس��رائيل 78%، وفي ميثاق 
االمم املتح��دة امل��ادة 41 و42 تقول إن من يعتدي على اآلخر يجب اس��تخدام القوة 
العس��كرية إلبعاده، وملا تقدموا بطل��ب عضوية لهم قالوا لهم: يجب أن تعترفوا 
بالقرارين 181 و194، وتعهد موش��ي ش��اريت ان يعترفوا بهذين الشرطني، وحتى 
اليوم قرارا 194 و181، ولدينا 705 قرارات في اجلمعية العامة و86 قرارا في مجلس 

االمن، لم ينفذ واحد منها، أين نذهب؟
نح��ن ملتزم��ون بثوابت اجملل��س الوطني ع��ام 1988، ولم نتنازل عن س��م، هذه 
ه��ي الثوابت التي وضعت ع��ام 1988، وال يوجد هناك أي تن��ازالت، والقرارات التي 
اتخذها اجمللس الوطني الفلس��طيني وكان عدد األعضاء 736، كان هناك 10 أو 15 

معترضني عليه، لكن جاء التصويت باإلجماع من كل القادة رحمهم اهلل.
أخذنا الق��رارات، ويقولون أوقفوا املفاوضات، ولو عددن��ا أيام املفاوضات لنجدها 
أي كالم ألنه حقيقة لم يكن هناك مفاوضات بعد أوس��لو سوى ما جرى بعد أيام 
معدودة حتى مات رابني ثم قطعت، وجاءت كامب ديفيد، وواي ريفر واملفاوضات مع 

أوملرت استمرت ملدة 8 اشهر، لكنها لم تكتمل بعد اعتقال الشرطة له.
إذاً، نحن نتمس��ك بالثوابت، حل الدولتني على أس��اس الش��رعية الدولية دولة 
فلس��طني على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، مع تبادل طفيف بالقيمة 
واملثل، وال نقبل بغير القدس الشرقية التي احتلت عام 67 عاصمة لدولة فلسطني، 
ولن نقبل التالعب باأللفاظ، ونطالب بوقف االس��تيطان بش��كل كامل، ألنه غير 
شرعي، ومثلما أزالوا املستوطنات ألسبابهم اخلاصة، يجب أن يزيلوا املستوطنات 
من اجل الس��الم اذا أرادوا الس��الم، واالتفاق على فترة زمنية بني الطرفني لتطبيق 

احلل، ال نريد مفاوضات الى ما ال نهاية، وإمنا ملدة محددة للتطبيق.
م��ا نريده ه��و حل عادل ومتفق عليه لقضية الالجئني حس��ب املب��ادرة العربية 
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للس��الم والقرار 194، وأن تطب��ق املبادرة العربية من األول لآلخ��ر، وليس من اآلخر 
لألول، وبعدها تستطيع الدول العربية واالسالمية أن تعمل حلوال مع إسرائيل في 

يوم واحد. ولكن التطبيق أوال من األلف للياء.
نريد إطالق سراح جميع االسرى، وأن حتل باقي قضايا املرحلة النهائية في اتفاق 
أوس��لو، م��ن خالل املفاوض��ات، هذا موقفنا، ونحن نس��عى إليج��اد حل من خالل 
املفاوضات واملقاومة الش��عبية الس��لمية ومحاربة اإلرهاب بكل أش��كاله وعدم 

التدخل في الشؤون الداخلية، وال نريد ألحد أن يتدخل في شؤوننا.
وم��ن املع��روف أن الربيع العربي او ما يس��مى الربيع العرب��ي أكذوبة اخترعتها 
اميركا، واخترعت الش��رق االوس��ط اجلديد ثم الفوضى اخلالقة، ثم ورد بالصحف 
أكثر من مرة اخلرائط لتقس��يم البالد العربية مثال مصر 4 دول، والسعودية 3 دول، 
والعراق 3 دول، وس��وريا 4 دول، ولبنان، وهكذا جاء الربيع العربي ونحن ال دعوة لنا، 
كما أن هناك مش��اكل في ليبيا، وس��وريا، والعراق، واليمن، ورأينا ما يراه اجمللس أن 
على هذه الدول والش��عوب أن حتل مش��اكلها بنفس��ها، عل��ى كل واحد أن يحل 
مش��اكله بالطرق الس��لمية، لذلك نحن لس��نا مع أي خالف عربي ولن نكون مع 
ه��ذه الدول��ة أو تلك، ولن نكون في اخلالفات الداخلية مع ه��ذه اجلهة أو تلك، وإمنا 

نقول عليهم أن يحلوا مشاكلهم بأنفسهم.
نح��ن لن نخ��رج من جلدنا، ونحن عرب ج��زء من هذه األم��ة العربية، وحاضنتنا 
األمة العربية وحمايتنا من االمة العربية. اما إذا اختلفوا مع بعض أنا اقول بطلت 
عربي!، ال ال ال، وأنا مع أي عربي ضد غيره، وأي أحد يعتدي على أي عربي من اخلارج، 
أنا مع العربي، ويزعل من يريد ان يزعل ويرضى اللي يرضى، وفي دولة أنا زعالن منها، 
واذا ح��د اعتدى عليها من غير العرب أنا معها، نحن جزء من األمة العربية، ويجب 
احلفاظ على القرار الوطني املستقل، وااللتزام بقرارات اجمللس الوطني 88، واحلفاظ 
على ثقافة الس��الم في العالم، واملقاومة الشعبية السلمية، ومواجهة االحتالل 

من خالل الصمود ودعم اهلنا في منطقة “ج” وفي القدس بالذات.
نح��ن مع أنصار الس��الم في إس��رائيل، ونري��د التعاون معهم في بناء الس��الم 
باملنطقة، على أس��اس دولة لهم ودول��ة لنا، ولذلك يوجد تواصل، نتواصل مع من 

يريد السالم، ونتوقع أنه يريد السالم.
أنش��أنا احملكمة الدس��تورية، وبالنس��بة للقضاء يوجد لدين��ا 240 قاضيا و42 
قاضي��ة، النائب العام في القضاء الش��رعي س��يدة، وهذا ال يوج��د في أي مكان، 
أنش��أنا محكمة االحداث، ومؤسسة مكافحة الفساد، أقول لكم كل من يسمع 
عن فاس��د فليكتب رس��الة لرئيس املؤسسة، ال يوجد ش��خص جاءنا في قضية 
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فساد ولم حتول للجهات اخملتصة، لكن القضايا الكيدية ترد على اصحابها، نعمل 
في مكافحة الفس��اد منذ 5 أعوام، هناك اناس فروا، وهناك 80 ش��خصا محكوم 

عليهم بقضايا فساد، وسنالحق كل الفاسدين.
لدين��ا اجمللس األعلى لإلب��داع والتميز، لدين��ا جيل عبقري، وخالل عدة س��نوات 
سنش��اهد منهم االختراعات، بدأوا يسجلون اختراعاتهم لدى اجمللس، وهذا نوليه 
اهتمام��اً كبي��راً، ليس فقط بالضفة وغزة والقدس، بل ف��ي اي مكان يتواجد فيه 

الفلسطينيون. 
الشباب والرياضة، قبل أن يتسلم جبريل الرجوب هذا القطاع قبل خمسة أعوام 
ونصف، ل��م يكن هناك اهتمام بالرياضة، لكن نح��ن اآلن رقم مهم بالرياضة في 
كل م��كان، ترتيبنا االن على قائمة االحت��اد الدولي لكرة القدم 83 بعد ان كان قبل 
س��نوات 179، ونحن اآلن نتقدم على إسرائيل في هذا الترتيب، أهم شيء ال يوجد 
سياس��ة في الرياضة، مثال نائب االخ جبريل الرجوب في غزة عبد الس��الم هنية، 

أنا أريد رياضة من أجل عقل وجسم شبابنا، ال نريدهم أن يعملوا في السياسة.
قوانني املرأة، أجنزنا “س��يداو” ونعمل على تعديالته، ونعاهدكن على تلبية كل ما 

تطلنب.
نقوم بتعليم أبنائنا في لبنان، وأنش��أنا صندوقا منذ 6 سنوات لدعم تعليمهم 
في اجلامعات، واآلن بدأوا يتخرجون، اي فلس��طيني يحص��ل على الثانوية العامة 
نعلمه في اجلامعة، وهذا اجناز، كما نعمل كل ما نس��تطيع ملساعدة الالجئني في 
اخلارج، لدينا الصندوق القومي يقوم بواجبات مباشرة، اي شيء نلبيه إلخواننا في 

اخلارج، حتى يعودوا خمليماتهم ثم الوطن. 
الطاق��ة النظيف��ة، أعدكم بعد س��نتني أو ثالث، ب��أن تكون لدين��ا في الضفة 
الغربي��ة وغزة، ولدينا ث��الث او اربع مدن صناعية، في أريح��ا وبيت حلم وجنني، وإن 
شاء اهلل في ترقوميا باخلليل، اشجع املدن الصناعية، ويهمني التنمية والتصدير 

وتشغيل االيدي العاملة. 
مستش��فى خالد احلس��ن للس��رطان ف��ي رام اهلل، نعمل علي��ه اآلن، واذا جنح 
سنس��تغني عن التحويالت للخارج، بدأن��ا بأعمال احلفريات، ولدينا مستش��فى 
آخ��ر للعي��ون في ترمس��عيا، ونعم��ل على بناء مستش��فيات ف��ي معظم املدن 

الفلسطينية. 
لدينا 154 عقارا خارج الوطن، س��فارات، بيوت سفراء، بيوت موظفني، احتدى دول 
لك، و95% من الدوائر  كبيرة أن يكون لديها هذا العدد، لدينا اكثر من 60 س��فارة ممُ

احلكومية ملك، نعمل في الوطن واخلارج.
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باألمس، حصل االخ عزام الش��وا رئيس سلطة النقد، على وسام االحتاد الذهبي 
لإلجناز من احتاد املصارف العربية، وهو الوحيد الذي حصل عليه.

القوان��ني: الضمان االجتماعي مهم جدا، واعتقد أنه س��يطبق قريبا، مكافحة 
اخمل��درات، وقانون املعام��الت االلكترونية، وقانون اجلرائ��م االلكترونية مهم، وحدث 
علي��ه ضج��ة كبي��رة، احلكومة راجعت��ه وأجرت علي��ه تعديالت، ه��ذا مهم جدا 

للتخلص من اجلرائم االلكترونية.
األمم املتحدة، ذهبنا إلى األمم املتحدة وحصلنا على صفة دولة مراقب، ورفعنا علم 
فلسطني فوق مبنى األمم املتحدة، ونسعى اآلن للحصول على العضوية الكاملة، 
واحلماية الدولية لش��عبنا، ولدينا اصدقاء، لكن ماذا نعمل بأصحاب الفيتو؟ لدينا 
الكثير لنفتخر به فيما يتعلق باإلجنازات، لكن هذا ال يعني أننا في نهاية املطاف.

وأخي��را البيان الذي تلوت��ه في مجلس األمن، وادرج في حيثي��ات ووثائق اجلامعة 
العربية، امتنى على اجمللس الوطني الفلسطيني، ان يتبناه.

ق��د نقدم على خطوات صعبة في املس��تقبل القريب، س��واء ف��ي عالقاتنا مع 
جيراننا أو مع أميركا، لن أقول ش��يئاً، سنتحدث عنها خالل جلسات اجمللس ألنها 

طويلة ومهمة وخطيرة.
وأذك��ر بالبيان الذي تلوت��ه أمام مجلس االمن الدولي، ال��ذي قلت فيه: “في ظل 
االنس��داد احلالي في عملية الس��الم، بس��بب قرار اإلدارة األميركية حول القدس، 
ومواصلة إسرائيل لنشاطاتها االستيطانية، وعدم تطبيقها لالتفاقيات املوقعة، 
وعدم التزامها بقرارات مجلس��كم، ورغبة من اجلانب الفلس��طيني في استمرار 
العمل بإيجابية وش��جاعة في بناء ثقافة السالم ونبذ العنف، واحلفاظ على مبدأ 
الدولتني، ومن أجل حتقيق األمن واالستقرار للجميع، وبعث األمل في نفوس شعبنا 
وش��عوب املنطقة، وللخروج من املأزق الراهن، وانطالقاً من إمياننا بالسالم الشامل 
والدائ��م والع��ادل، الذي نعتب��ره خيارنا االس��تراتيجي، وحرصاً من��ا على األجيال 
القادمة في منطقتنا ومبا فيها الفلس��طينيون واإلسرائيليون، فإنني أعرض على 
مجلس��كم املوقر خطة للس��الم، تعالج اإلش��كاالت اجلوهرية التي تسببت في 

فشل مساعي السالم على مدار عقود، وتنص خطتنا على ما يلي:
أوالً: ندعو إلى عقد مؤمتر دولي للسالم في منتصف العام 2018، يستند لقرارات 
الشرعية الدولية، ويتم مبشاركة دولية واسعة تشمل الطرفني املعنيني، واألطراف 
اإلقليمية والدولية الفاعلة وعلى رأسها أعضاء مجلس األمن الدائمون والرباعية 
الدولية، على غرار مؤمتر باريس للس��الم أو مش��روع املؤمتر في موسكو كما دعا له 

قرار مجلس األمن 1850، على أن يكون من مخرجات املؤمتر ما يلي:
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- قب��ول دولة فلس��طني عض��واً كامالً ف��ي األمم املتحدة، والتوج��ه جمللس األمن 
لتحقي��ق ذلك، آخذين بع��ني االعتبار ق��رار اجلمعية العامة 19/67 لس��نة 2012، 

وتأمني احلماية الدولية لشعبنا.
- تبادل االعتراف بني دولة فلسطني ودولة إسرائيل على حدود العام .1967

- تشكيل آلية دولية متعددة األطراف تساعد اجلانبني في املفاوضات حلل جميع 
قضايا الوضع الدائم حس��ب اتفاق أوس��لو )القدس، احلدود، األمن، املس��توطنات، 
الالجئ��ني، املياه، األس��رى(، وذل��ك إلجراء املفاوض��ات ملتزمًة بالش��رعية الدولية، 

وتنفيذ ما يتفق عليه ضمن فترٍة زمنيٍة محددة، مع توفير الضمانات للتنفيذ.
ثاني��اً: خالل فترة املفاوضات، تتوقف جميع األط��راف عن اتخاذ األعمال األحادية 
اجلان��ب، وبخاصة منها تلك التي تؤثر على نتائج احلل النهائي، حس��ب املادة )31( 
من اتفاق أوس��لو للعام 1993، وعلى رأس��ها وقف النش��اطات االستيطانية في 
األرض احملتلة من العام 1967 ومبا فيها القدس الشرقية، وجتميد القرار الذي يعترف 
بالقدس عاصمة إلسرائيل، ووقف نقل السفارة األميركية للقدس، التزاماً بقرارات 
 ES-مجل��س األمن ذات الصل��ة وبخاصة 476، 478، 2334 وق��رار اجلمعية العامة

10/19، وكذلك عدم انضمام دولة فلس��طني للمنظمات التي التزمنا بها سابقاً. 
)وهي 22 منظمة دولية من أصل 500 منظمة ومعاهدة(.

ثالثاً: يتم تطبيق مبادرة السالم العربية كما اعتمدت، وعقد اتفاق إقليمي عند 
التوصل التفاق سالم بني الفلسطينيني واإلسرائيليني.

وفي هذا اإلطار، فإننا نؤكد على األسس املرجعية ألية مفاوضات قادمة، وهي:
- االلت��زام بالقانون الدولي، وقرارات الش��رعية الدولية ذات الصلة، ومبا يش��مل 
ق��رارات مجل��س األمن 242، 338 وص��والً للق��رار 2334، ومبادرة الس��الم العربية، 

واالتفاقيات املوقعة.
- مب��دأ حل الدولتني، أي دولة فلس��طني بعاصمتها القدس الش��رقية، لتعيش 
بأمن وسالم إلى جانب دولة إسرائيل على حدود الرابع من حزيران عام 1967، ورفض 

احللول اجلزئية، والدولة ذات احلدود املؤقتة.
- قبول تبادل طفيف لألرض بالقيمة واملثل مبوافقة الطرفني.

- القدس الش��رقية عاصمة دولة فلس��طني، وتكون مدينة مفتوحة أمام أتباع 
الديانات السماوية الثالث.

- ضمان أمن الدولتني دون املس��اس بسيادة واستقالل أي منهما، من خالل وجود 
طرف ثالث دولي.

- ح��ل عادل ومتفق عليه لقضية الالجئني الفلس��طينيني على أس��اس القرار 
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194، وفقاً ملبادرة الس��الم العربية واس��تمرار االلتزام الدول��ي بدعم وكالة األونروا 
حلني حل قضية الالجئني.

بسم اهلل الرحمن الرحيم
ََّنا اَل  مُ نَْفًس��ا ِإالَّ ومُْس��َعَها، َلَها َما كََس��َبْت وََعَلْيَها َما اكَْتَسَبْت، رَب “اَل يمُكَلِّفمُ اهللَّ
ََّنا واََل حَتِْمْل َعَلْيَنا ِإْصرًا كََما َحَملَْتهمُ َعَلى الَِّذيَن ِمن  َِّس��يَنا أَوْ أَْخَطأْنَا، رَب تمُؤَاِخذْنَا ِإن ن
لَْنا َما اَل َطاقََة َلَنا بِهِ، وَاْعفمُ َعنَّا وَاغِْف��رْ َلَنا وَارَْحْمَنا، أَنَت َمواَْلنَا  َمِّ ََّن��ا واََل حتمُ قَبِْلَن��ا، رَب

رْنَا َعَلى الَْقوِْم الْكَافِِريَن”. َفانصمُ
صدق اهلل العظيم
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نص البيان الختامي الصادر عن املجلس الوطني 

يف ختام أعامل دورته برام الله:

بيان صادر عن املجلس الوطني الفلسطيني
يف دورة انعقاده االعتيادية “دورة القدس وحامية الرشعية الفلسطينية”

فلسطني – رام الله من )2018/4/30( ولغاية )2018/5/3(*

عقد اجمللس الوطني الفلسطيني دورته العادية الثالثة والعشرين »دورة القدس 
وحماية الشرعية الفلسطينية«، ما بني 30 نيسان ولغاية 3 أيار 2018 في مدينة 
رام اهلل، حيث قام بإعادة انتخاب الرئيس محمود عباس، رئيساً لدولة فلسطني 

باإلجماع.
الفلسطيني،  الوطني  اجمللس  رئيس  األديب«  »أبو  الزعنون  األخ سليم  استهل 
 )747( أصل  أعضاء من   )605( اجللسة  النصاب، حيث حضر  للتثبت من  اجللسة 
عضواً، ولم يتمكن عدد من األعضاء من احلضور بسبب اعتقالهم أو منعهم من 
قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي، وقد بدأت اجللسة بتالوة آيات من الذكر احلكيم 
الوطني  النشيد  وعزف  شعبنا،  شهداء  أرواح  على  ترحماً  الكتاب  فاحتة  وقراءة 

الفلسطيني.
وفي كلمته التي افتتح بها اجللسة قال األخ »أبو األديب«: »نلتقي اليوم معاً في 
بيت الشرعية الفلسطينية، بيت الشعب الفلسطيني، الذي يتسع لنا جميعاً 
العليا  السلطة  ميثل  الذي  الفلسطيني  الوطني  اجمللس  إنه  ألحد،  استثناء  دون 
لشعبنا في كافة أماكن تواجده، وهو اإلطار الذي يضع سياسات منظمة التحرير 

الفلسطينية ويرسم برامجها«.
وقال الزعنون: »يجب أن تكون هذه الدورة انطالقة جديدة إلعادة االعتبار الفعلي 
لدور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية، ورص الصفوف والتالحم، ألن املرحلة 
املستقل،  القرار  عن  ودفاع  واشتباك،  ومواجهة  وبناء،  تضحية  مرحلة  القادمة 

* نقالً عن املوقع اإللكتروني للمجلس الوطني الفلسطيني، بتاريخ 2018/05/10: 

https://www.palestinepnc.org/news/item/505-2018-05-05-04-49-46
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واستبسال في حماية احلقوق في وجه من يريد إنهاء مشروعنا الوطني«.
وأضاف الزعنون: »لقد قرر اجمللس املركزي الذي ناب عن مجلسنا الوطني قبل 
أشهر إعادة النظر في مستقبل ووظيفة السلطة الوطنية الفلسطينية التي 
أنشأها عام 1993، وقرر كذلك إعادة النظر مبسألة االعتراف بدولة إسرائيل، حتى 

تعترف بدولة فلسطني وعاصمتها القدس وبعودة الالجئني وفق القرار 194«.
من جهته، بدأ الرئيس محمود عباس كلمته قائالً:

خطيرة  صفة  وله  كبيرة،  صفة  له  مجلس  في  نحن  مميز،  مجلس  في  »نحن 
وعظيمة، ألن هذا اجمللس يأتي بعد 22 عاماً من اجمللس الذي قبله، ولو لم يعقد 
هذا اجمللس لكان احللم الوطني في خطر، ألن املنظمة إذا أصيبت بأي أذى، وكان 
ميكن أن تصاب بأي أذى، فإن احللم الفلسطيني سيصاب باألذى الشديد، ومن هنا 
كنا حريصني كل احلرص على أن تعقد هذه اجللسة بأسرع وقت ممكن، وكنا نتمنى، 
مستقبل  وعلى  فلسطني  مستقبل  على  يحرص  من  كل  يكون  أن  نرجو،  وكنا 

الشعب الفلسطيني وعلى احللم الفلسطيني، حاضراً هنا«.
وتوقف الرئيس عباس أمام العالقة مع اإلدارة األميركية، مستهجناً العقوبات 
للسلطة  املساعدات  ووقف  )م.ت.ف.(  مكتب  إغالق  من  بدءاً  اتخذت،  التي 
األميركية  السفارة  ونقل  إلسرائيل،  عاصمة  بالقدس  واالعتراف  الفلسطينية، 

إليها، وتقليص التزامها بتمويل وكالة غوث وتشغيل الالجئني )أونروا(.
بالرعاية  القبول  وعدم  القرن،  صفقة  تسمى  ملا  املطلق  الرفض  الرئيس  وأكد 
األميركية املنفردة واملنحازة إلسرائيل، ألنها فقدت أهليتها، والدعوة ملؤمتر دولي 
العملية  لرعاية  األطراف  متعددة  دولية  آلية  عنه  تنجم  الصالحيات،  كامل 

السياسية، وبسقف زمني محدد، على قاعدة تطبيق قرارات الشرعية الدولية.
قمة  كانت  بالظهران  عقدت  التي  العربية  القمة  أن  على  الرئيس  وشدد 
والبارزة  الناجحة  العالمات  من  وواحدة  تسميتها،  من  بدءاً  بامتياز  فلسطينية 

التي مررنا بها.
وتوقف الرئيس عباس أمام االنقسام واملصاحلة، وقال: »نحن ملتزمون مبا وقعنا 
واحدة،  ودفعة  وشامل  كامل  بشكل  لتطبيقها  ونسعى  اتفاقيات،  من  عليه 
ومتكني حكومة الوفاق الوطني من تولي مسؤولياتها كاملة كما هي في الضفة 

الغربية، طبقاً للقانون األساسي«.
وأشار الرئيس محمود عباس، إلى البيان الذي تاله في مجلس األمن، والذي أمُدرج 

في حيثيات ووثائق اجلامعة العربية، ومتنى على اجمللس الوطني أن يتبناه.
وقد حضر اجمللس الوطني عدد كبير من الوفود األجنبية والعربية. واستمع اجمللس 
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إلى كلمات العديد منها التي أكدت كلها دعم منظمة التحرير الفلسطينية في 
الدولة  وإقامة  املصير  وتقرير  احلرية  في  شعبنا  أهداف  وحتقيق  للسالم  سعيها 

الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس.
والسياسية  اإلعالمية  احلملة  إدانة  على  الوطني  اجمللس  أعضاء  وأجمع 
من  وعدد  نتنياهو  بنيامني  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  بها  يقوم  التي  االستفزازية 
الرئيس  خطاب  في  جاء  ما  بشأن  وآخرون  واألميركيني  اإلسرائيليني  املسؤولني 
احملرقة  وبنكران  بالالسامية  الباطل  واتهامه  الوطني  اجمللس  أمام  محمود عباس 
التي  اجلرائم  عن  األنظار  حرف  هو  التصريحات  هذه  هدف  أن  مؤكدين  النازية، 
القمع  في  واملتمثلة  الفلسطيني  الشعب  بحق  االحتالل  حكومة  ترتكبها 
واحلصار ومواصلة احتالل األراضي الفلسطينية، وبناء املستوطنات االستعمارية 
عليها، وممارسة سياسة التمييز العنصري )األبرتهايد(، وقام اجمللس الوطني بإقرار 

عضوية 103 أعضاء جدد في جلسته األولى.
وبعد انتهاء النقاش العام مساء يوم الثالث من أيار 2018، انتخب اجمللس الوطني 
القرارات  واتخذ  جديداً،  مركزيّاً  ومجلساً  عضواً،   15 من  مكونة  تنفيذية  جلنة 

التالية:
باعتبار  القانوني،  غير  ترمب  دونالد  األميركي  الرئيس  قرار  ورفض  أوالً: إدانة 
القدس عاصمة إلسرائيل ونقل سفارة بالده من تل أبيب إلى القدس، والعمل على 
إسقاط هذا القرار، واعتبر اجمللس أن اإلدارة األميركية بهذا القرار فقدت أهليتها 
كوسيط وراٍع لعملية السالم، ولن تكون شريكاً في هذه العملية إال بعد إلغاء 

قرار الرئيس ترمب بشأن القدس.
وأكد اجمللس رفض سياس��ة الرئيس ترمب الهادفة لطرح مش��روع أو أفكار حلل 
الصراع تخالف قرارات الش��رعية الدولية، التي ظهر جوهرها من خالل إعالنه عن 
القدس عاصمة إس��رائيل، وشدد اجمللس على ضرورة إلغاء قرار الكونغرس باعتبار 
منظم��ة التحرير الفلس��طينية منظم��ة إرهابية من��ذ عام 1987، وق��رار اإلدارة 

األميركية بإغالق مكتب مفوضية )م.ت.ف( في واشنطن في 2017/11/17.
ثانياً: العالقة مع سلطة االحتالل )إسرائيل(:

إسرائيل، هي  مع  ودولته  أن عالقة شعبنا  الفلسطيني  الوطني  اجمللس  يؤكد 
قوة  وبني  االحتالل،  حتت  الواقعة  ودولته  شعبنا  بني  الصراع  على  تقوم  عالقة 

االحتالل، ويدعو إلى إعادة النظر في كافة االلتزامات املتعارضة مع ذلك.
وفي هذا السياق، يؤكد اجمللس على ما يلي:

رفض احللول املرحلية والدولة ذات احلدود املؤقتة، ودولة غزة ورفض إسقاط ملف 
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ما  ذلك  مبا في  أي مسمى،  واحلدود وغيرها حتت  واملستوطنات  والالجئني  القدس 
يروج له كصفقة القرن وغيرها من الطروحات الهادفة لتغيير مرجعيات عملية 

السالم وااللتفاف على القانون الدولي والشرعية الدولية.
2. آخذاً بعني االعتبار تنصل دولة االحتالل من جميع التزاماتها مبوجب االتفاقات 

املبرمة، وإنهاءها لها باملمارسة واألمر الواقع، فإن اجمللس الوطني:
أوسلو  في  املوقعة  االتفاقيات  عليها  التي نصت  االنتقالية  الفترة  أن  يعلن  أ. 

والقاهرة وواشنطن، مبا انطوت عليه من التزامات، لم تعد قائمة.
ب. يؤكد أن الهدف املباشر هو استقالل دولة فلسطني، ما يتطلب االنتقال من 
مرحلة سلطة احلكم الذاتي إلى مرحلة الدولة التي تناضل من أجل استقاللها، 
وبدء جتسيد سيادة دولة فلسطني بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع 
من حزيران 1967 وذلك تنفيذاً لقرارات اجملالس الوطنية السابقة، مبا فيها إعالن 
اجلمعية  قرار  فيها  مبا  الصلة،  ذات  املتحدة  األمم  وقرارات   ،1988 عام  االستقالل 
العامة 67/19 بتاريخ 2012/11/29 باعتباره األساس السياسي والقانوني للتعاطي 
أي  ورفض  فلسطني  دولة  أرض  بوحدة  التمسك  قاعدة  وعلى  القائم  الواقع  مع 

تقسيمات أو وقائع مفروضة تتعارض مع ذلك.
ج. يدعو اجملتمع الدولي إلى حتمل مسؤولياته، على أساس قرارات األمم املتحدة 
استقاللها  إجناز  من  فلسطني  دولة  ومتكني  االحتالل  إنهاء  أجل  من  الصلة،  ذات 
وممارسة سيادتها الكاملة على أرضها مبا فيها القدس العاصمة على حدود الرابع 

من حزيران 1967.
د. يكلف اللجنة التنفيذية بتعليق االعتراف بإسرائيل إلى حني اعترافها بدولة 
فلسطني على حدود الرابع من حزيران 67 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف 

االستيطان.
بوقف  األخيرتني  دورتيه  في  املركزي  اجمللس  قرار  تنفيذ  وجوب  على  يؤكد  ه. 
التي  االقتصادية  التبعية  عالقة  من  والتحرر  أشكاله  بكافة  األمني  التنسيق 
االحتالل،  ملنتجات  االقتصادية  املقاطعة  ذلك  في  مبا  باريس،  بروتوكول  كرسها 
اللجنة  التزام  ضرورة  اجمللس  ويؤكد  ومنوه،  الوطني  االقتصاد  استقالل  يدعم  مبا 

التنفيذية ومؤسسات دولة فلسطني باملباشرة في تنفيذ ذلك.
و. إدانة اخملططات االستيطانية االستعمارية اإلسرائيلية التي يجري تنفيذها 
بوتيرة متسارعة في أرض دولة فلسطني احملتلة وخاصة في العاصمة الفلسطينية 
القدس الشرقية ومنطقة األغوار الفلسطينية، في مخالفة للقانون الدولي، ومبا 
القانون اإلسرائيلي  الكنيست لتطبيق  أمام  املعروضة  القوانني  يشمل مشاريع 
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على املستوطنات االستعمارية غير الشرعية.
ز. دعوة دول العالم لتنفيذ الفقرة اخلامسة من قرار مجلس األمن )2334( لعام 
2016، واعتماد قرار البرملان الدمناركي كمثال على ذلك، وتوسيع نطاق مقاطعة 
ومنتجات  الوطنية  املنتجات  من  لها  بدائل  بتوفير  وذلك  اإلسرائيلية  املنتوجات 

الدول العربية والصديقة.
ح. تبني حركة مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها ودعوة دول العالم 
إلى فرض العقوبات على إسرائيل لردع انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي، وجلم 

عدوانها املتواصل على الشعب الفلسطيني.
ثالثاً: على الصعيد الدولي:

يقرر اجمللس الوطني ضرورة تكثيف العمل بسياسة مبادرة على الصعيد الدولي 
من أجل:

أ. تعزيز املكانة الدولية لدولة فلسطني من خالل:
من  بدولة فلسطني  االعتراف  دائرة  لتوسيع  بخطة منهجية  العمل  مواصلة 

قبل الدول التي لم تعترف بها بعد وبخاصة الدول املؤثرة في القرار الدولي.
مواصلة العمل املثابر من أجل نيل العضوية الكاملة لدولة فلسطني في األمم 

املتحدة.
يشمل  مبا  املتحدة،  لألمم  املتخصصة  الوكاالت  إلى  االنضمام  طلبات  تقدمي 
على سبيل املثال منظمة حماية امللكية الفكرية ومنظمة التنمية الصناعية 

الدولية، ومنظمة األمم املتحدة للتجارة والتنمية.
على  إسرائيل  محاسبة  أجل  من  كافة  الدولي  القانون  أدوات  إلى  اللجوء  ب. 
إلى  اإلسرائيلية  احلرب  جرائم  إحالة  لقرار  الفوري  التنفيذ  وبخاصة  انتهاكاتها، 
احملكمة اجلنائية الدولية وتعجيل فتح حتقيق قضائي حملاسبة ومعاقبة املسؤولني 

عنها.
ج. استمرار العمل لتوفير احلماية الدولية للشعب الفلسطيني حتت االحتالل 

عمالً بقرارات مجلس األمن ذات الصلة.
غير  العضوية  على  احلصول  )إسرائيل(  االحتالل  سلطة  حملاولة  التصدي  ح. 

الدائمة في مجلس األمن.
القانون  مع  تنسجم  فلسطني  لدولة  مشروعة  حقوق  هي  اخلطوات  هذه  إن 
اإلجراءات  مع  واحدة  توضع على سوية  أن  ينبغي  وال  الدولية  والشرعية  الدولي 
أحادية اجلانب التي تقدم عليها إسرائيل والواليات املتحدة انتهاكاً للقانون الدولي 

وقرارات  األمم املتحدة.



223

د. مواصلة العمل في مجلس حقوق اإلنسان لتنفيذ القرارات الصادرة عنه، وخاصة 
اإلنسان  السامي حلقوق  املفوض  احلقائق، وكذلك مطالبة  توصيات جلان تقصي 
املستوطنات  في  العاملة  بالشركات  املتعلقة  البيانات  قاعدة  بإصدار  باإلسراع 
دولية  والعمل البتعاث جلنة تقصي حقائق  التشاور  حسب قرار اجمللس ومتابعة 
كافة. اجملاالت  في  باالحتالل  القائمة  القوة  متارسها  التي  لالنتهاكات  مستقلة 

ه. مواصلة العمل على تعزيز الرفض واإلدانة الدولية لقرار إدارة ترمب االعتراف 
كل  إلى  واللجوء  إليها،  األميركية  السفارة  ونقل  إلسرائيل،  عاصمة  بالقدس 
ذات  األمن  مجلس  بقرارات  الدول  جميع  التزام  ضمان  أجل  الضغط من  وسائل 
الصلة، وبخاصة القرارات رقم 476 و478 و2334 وبقرار اجلمعية العامة في كانون 
املقدسة  والقانونية للمدينة  السياسية  املكانة  الشأن وصون  2017 بهذا  األول 

وفقا للقانون الدولي.
و. بعد االطالع على رؤية الرئيس محمود عباس التي طرحها في مجلس األمن 
فقدت  القدس  بشأن  بقرارها  األميركية  اإلدارة  أن  اجمللس  يؤكد   ،2018/2/20 في 
أهليتها كوسيط وراٍع لعملية السالم، وفي ضوء ذلك، فإن الرؤية الرسمية ملنظمة 
التحرير بشأن إمكانية استئناف اجلهود حلل الصراع تتمثل في الدعوة إلى مؤمتر 
دولي كامل الصالحيات برعاية دولية جماعية تضم الدول اخلمس دائمة العضوية 
في مجلس األمن وعلى أساس قرارات األمم املتحدة ذات الصلة وبهدف تنفيذها 
فلسطني  دولة  ومتكني  املستوطنات  وإزالة  اإلسرائيلي  االحتالل  إنهاء  يضمن  مبا 
بعاصمتها القدس على حدود 1967 من ممارسة استقاللها وسيادتها وحل قضية 
194 وإطالق سراح األسرى وحل سائر  رقم  العامة  لقرار اجلمعية  الالجئني وفقاً 

القضايا وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بسقف زمني محدد.
رابعاً: على الصعيدين العربي واإلسالمي:

املطالبة بتفعيل قرار القمة العربية التي عقدت في عمان عام 1980 الذي يلزم 
الدول العربية بقطع جميع عالقاتها الدبلوماسية مع أية دولة تعترف بالقدس 
عاصمة إلسرائيل وتنقل سفارتها إليها والذي أعيد تأكيده في عدد من القمم 
العربية مع الطلب من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي القيام باملثل.

محاوالت  أية  ورفض  بأولوياتها  واالحتفاظ  العربية  السالم  مببادرة  التمسك 
لتغييرها أو حتريفها.

وقمة   2018/4/15 تاريخ  في  عقدت  التي  العربية  الظهران  قمة  قرارات  تثمني 
 2017/12/13 بتاريخ  اسطنبول  في  عقدت  التي  اإلسالمية  التعاون  منظمة 
والعمل مع األشقاء العرب والدول اإلسالمية ودول عدم االنحياز واالحتاد اإلفريقي 
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وبالتنسيق مع دول االحتاد األوروبي وروسيا والصني واليابان، إلطالق عملية سالم 
من  واالستفادة  الصلة  ذات  الدولية  الشرعية  لقرارات  واستناداً  مصداقية  ذات 
مخرجات مؤمتر باريس في كانون الثاني 2017، مبا يضمن إنهاء االحتالل اإلسرائيلي 
ومتكني دولة فلسطني بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 من ممارسة 

استقاللها وسيادتها وحل قضايا الوضع النهائي كافة.
الداخلية  األزمات  حل  إلى  والدعوة  العربية،  الدول  في  األجنبي  التدخل  رفض 
العربية  الدول  بعض  تعيشها  التي  احلروب  من  اخلروج  أجل  من  سياسي  بحوار 
والتأكيد على وحدة واستقالل وسيادة هذه الدول ولتعزيز التفافها حول قضيتها 

املركزية قضية فلسطني.
خامساً: املقاومة الشعبية:

سبيل  انتهاج  على  مؤخراً  تبلور  الذي  الشامل  اإلجماع  الوطني  اجمللس  يثمن 
املقاومة الشعبية، مع التأكيد على أنها ليست بديالً عن سائر أشكال النضال 
على  التأكيد  ومع  االحتالل.  حتت  واقع  لشعب  الدولي  القانون  يشرعها  التي 
الدولي، فقد  للقانون  الوسائل وفقاً  التمسك بحقنا في مقاومة االحتالل بكل 
أثبتت املقاومة الشعبية السلمية، التي يتبناها شعبنا منذ وقت طويل في كل 
انتفاضاته ومقاومته ضد االحتالل واالستيطان االستعماري، جناعتها وفعاليتها 

واستقطابها للدعم الدولي.
وهبة   2015 األول  تشرين  في  اندلعت  التي  الشبابية  االنتفاضة  وشكلت 
التضامن مع إضراب احلركة األسيرة، وانتفاضة القدس دفاعاً عن املسجد األقصى 

املبارك في متوز 2017 استمراراً النتفاضات ومقاومة شعبنا.
لقد شكلت الهبة الشعبية ضد قرار ترمب في كانون األول 2017 وفعاليات يوم 
الراهنة على  الظروف  وقادراً في  ناجعاً  واقعّياً  آذار أسلوباً  الثالثني من  األرض في 

فرض التراجع على االحتالل وعرقلة مخططاته.
إلى  كافة  الوطنية  والفعاليات  والفصائل  القوى  يدعو كل  الوطني  اجمللس  إن 
وضع كل طاقاتها وثقلها الستنهاض املقاومة الشعبية وتوسيع دائرة االنخراط 

فيها لتشمل أوسع قطاعات شعبنا ومكوناته السياسية واالجتماعية كافة.
ويدعو اجمللس اللجنة التنفيذية للمنظمة واملؤسسات القيادية فيها إلى اتخاذ 
اإلجراءات التي توفر احلماية السياسية لها وتعزز قناعة اجلماهير بجدواها وأهمية 
االنخراط فيها وصوالً إلى انتفاضة شعبية شاملة وعصيان وطني متواصل حتى 

إنهاء االحتالل واستيطانه االستعماري.
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سادساً: الوضع الفلسطيني الداخلي:
املصاحلة وإزالة أسباب االنقسام.

توقف اجمللس الوطني مطوالً أمام الوضع في قطاع غزة، وخاصة ما يعانيه أبناء 
من عشر سنوات،  أكثر  منذ  اإلسرائيلي  احلصار  استمرار  في ظل  هناك  شعبنا 
بني  الفصل  لتكريس  املتعاقبة  اإلسرائيلية  احلكومات  محاوالت  إدانة  مؤكداً 
الضفة والقطاع، وتدمير إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة 
عاصمتها القدس، ومن هنا يؤكد اجمللس على األولوية امللحة إلجناز إنهاء االنقسام 
البغيض، مؤكداً على وحدة أرض دولة فلسطني في غزة والضفة مبا فيها القدس 

الشرقية، فال دولة في غزة وال دولة بدون غزة.
ويؤكد اجمللس رفضه احلازم ألية حلول إقليمية تؤدي إلى تقويض فكرة الدولة 
الفلسطينية على كافة األراضي احملتلة منذ عام 1967 ورفض احللول االنتقالية 
خاصة في ظل طرح مخططات مشبوهة ترمي إلى فصل قطاع غزة وإقامة كيان 

هزيل عبر حلول مؤقته أو إقليمية تدمر فكرة الدولة الفلسطينية املستقلة.
أهلنا  تواجه  التي  الصعبة  األوضاع  معاجلة  أجل  ومن  مجدداً،  يؤكد  هذا  إن 
صالحياتها  كامل  الوطني  الوفاق  حكومة  تسلم  ضرورة  على  غزة،  قطاع  في 
وفق  كافة  مسؤولياتها  حتمل  من  تتمكن  حتى  الفور  على  غزة  قطاع  إدارة  في 
القوانني واألنظمة املعمول بها، ومعاجلة األوضاع االقتصادية واملعيشية واإلدارية 
والتنموية واستكمال إعادة االعمار وحتمل املسؤولية إلنهاء احلصار بكل أشكاله، 
الوحدة  تعزيز  اجل  القطاع وجتنيد كل اجلهود من  وإلى  التنقل من  وتأمني حرية 
من  الفلسطيني  للشعب  والوحيد  الشرعي  املمثل  )م.ت.ف(  إطار  في  الوطنية 
بني فصائل  املوقعة  والتفاهمات  االتفاقات  لكافة  والدقيق  األمني  التنفيذ  خالل 
العمل الوطني وقواه الوطنية والتي كان آخرها اتفاق 2017/10/12 وبيان القاهرة 
انتخابات  إجراء  خالل  من  الشاملة  الوطنية  الشراكة  إلى  وصوالً   2017/11/22

عامة وعقد مجلس وطني جديد.
الشهيدات  مستذكرين  الفلسطينية  للمرأة  واالعتزاز  اإلكبار  حتية  توجيه   .2
لتجسيد  املستمرة  الفلسطينية  النضال  مسيرة  في  واجلريحات  واألسيرات 
استقالل دولة فلسطني بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 
املركزي الفلسطيني  الفعلي لقرار اجمللس  التنفيذ  1967، ومؤكدين على وجوب 
في دورته األخيرة لوضع آليات التنفيذ لقرار اجمللس املركزي الفلسطيني بتمثيل 
املرأة مبا ال يقل عن 30% من جميع مؤسسات )م.ت.ف( ودولة فلسطني وصوالً إلى 

املساواة الكاملة  ومواءمة القوانني مبا يتالءم واتفاقية )سيداو(.
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االحتالل  سجون  في  احلرية  أسرى  وصمود  نضال  الوطني  اجمللس  يحيي   .3
اإلسرائيلي ويدعو املؤسسات الوطنية والدولية ملتابعة قضاياهم في كل احملافل 
الدولية حلني اإلفراج عنهم، ويؤكد اجمللس الوطني دعمه للمعتقلني اإلداريني في 
مقاطعتهم للمحاكم اإلسرائيلية، ويستنكر اعتقال األطفال مبن فيهم الفتاة 
عهد التميمي وغيرها من مئات األطفال الذين أصبحوا رمزاً للكبرياء الفلسطيني 
في مواجهة االحتالل، كما يدين اجمللس الوطني جرائم القتل املتعمد واإلعدامات 
جثامني  احتجاز  ويدين  ثريا  أبو  إبراهيم  املقعد  الشهيد  مع  جرى  كما  امليدانية، 
الشهداء ويدعو لإلفراج عنها دون قيد أو شرط. كما يؤكد اجمللس الوطني رفضه 
املطلق لالبتزاز األميركي )قانون تايلور فورس( الذي يتعارض مع ميثاق جنيف الرابع 
لعام 1949 )املادة 81، املادة 98(، الذي يطلب من السلطة الفلسطينية عدم دفع 
االستمرار  على  الوطني  اجمللس  ويؤكد  واألسرى،  واجلرحى  الشهداء  مخصصات 
بتقدمي جميع أشكال الدعم والرعاية ألسر الشهداء واألسرى واجلرحى في الضفة 

الفلسطينية مبا فيها القدس وقطاع غزة والشتات.
على  رداً  املستمرة  اجلماهيرية  للهبة  واإلكبار  االعتزاز  حتية  اجمللس  يوجه   .4
االحتالل  لسلطة  عاصمة  بالقدس  االعتراف  ترمب  األميركي  الرئيس  إدارة  قرار 
ارتقوا من أجل فلسطني وشهداء  الذين  أرواح الشهداء  )إسرائيل( ويترحم على 
دولة  عاصمة  القدس  عن  دفاعا  املستمرة  الفلسطينية  اجلماهيرية  الهبة 
فلسطني األبدية، ومقدساتها املسيحية واإلسالمية، مبا فيها مسيرات العودة  

البطولية منذ 2018/3/30.
5. يتوجه اجمللس الوطني بالتحية والتقدير جلماهير شعبنا في مخيمات اللجوء 
والشتات في سوريا ولبنان واملهجر الذين يؤكدون متسكهم بحق العودة، ويؤكد 
استمرار عمله املكثف مع اجلاليات الفلسطينية في جميع دول العالم، وكذلك 
مع البرملانات واألحزاب الدولية حلشد الرأي العام في مواجهة قرارات إدارة الرئيس 
القرارات  ملواجهة  واإلمكانيات  الطاقات  توحيد جميع  يتطلب  الذي  األمر  ترمب، 

التصفوية ملشروعنا الوطني وقضيتنا الفلسطينية.
والدول  الدولية  اجلهات  مع  العمل  التنفيذية،  اللجنة  الوطني  اجمللس  يكلف 
الظالمية  القوى  استيالء  من  تضررت  التي  اخمليمات  إعمار  إعادة  على  املضيفة 

عليها وفي مقدمتها مخيما اليرموك ونهر البارد.
6. يؤكد اجمللس إدانته للتهديدات األميركية بوقف االلتزام باملساهمة في متويل 
)األونروا( ويرى فيها محاولة للتنصل من املسؤولية عن مأساة الالجئني التي كانت 
بتأمني  االلتزام  إلى  الدولي  اجملتمع  ويدعو  صنعها،  في  شريكة  املتحدة  الواليات 
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تقدمي اخلدمات  دورها في  مبا ميكن من حتسني  الغوث  لوكالة  الضرورية  امليزانيات 
يتحمل  حقاً  باعتبارها  لهم  الكرمية  احلياة  وتأمني  النكبة  لضحايا  األساسية 

اجملتمع الدولي مسؤولية الوفاء به وفقاً للقرار 194.
7. الدفاع عن احلقوق املدنية واالجتماعية واالقتصادية لالجئني الفلسطينيني 
في أقطار اللجوء، وخاصة لبنان، ومبا يضمن حياة حرة وكرمية تعزز التزامهم بحق 

العودة.
في  شعبنا  ألبناء  الصمود  أسباب  توفير  وجوب  على  الوطني  اجمللس  يؤكد   .8
الدعم  توفير  ضرورة  ويؤكد  فلسطني،  لدولة  األبدية  العاصمة  القدس  مدينة 
لنضالهم في التصدي لإلجراءات اإلسرائيلية الهادفة إلى تهويد املدينة املقدسة. 
ووضع برنامج متكامل لتعزيز صمود مواطنيها في مختلف مجاالت احلياة ودعوة 
الصف  تالحم  وتعزيز  الشأن،  بهذا  بالتزاماتها  للوفاء  واإلسالمية  العربية  الدول 
مجلس  تشكيل  وإعادة  موحدة،  وطنية  مرجعية  قيادة  حتت  املقدسي  الوطني 
وذلك  وطنّياً،  عليها  ومتفق  مناسبة  متثيلية  صيغة  خالل  من  العاصمة  أمانة 
الفلسطينية  العربية  الوطنية  والهوية  والتاريخ  والثقافة  التراث  للحفاظ على 

واملسيحية واإلسالمية.
االحتالل  لسلطة  العنصرية  التشريعات  رفضه  الوطني  اجمللس  يؤكد  كما 
اإلسرائيلي والهادفة إلى استمرار التطهير العرقي في القدس مبا فيها مصادرة  

الهويات وهدم البيوت وسرقة األراضي والعقارات الفلسطينية املقدسية.
بعيد  الفلسطينية  العاملة  الطبقة  الفلسطيني،  الوطني  اجمللس  يحيي   .9
االقتصادية  حقوقها  ضمان  ملتابعة  التنفيذية  اللجنة  ويكلف  أيار،  من  األول 
وتعزيز  احلقوق،  هذه  تكفل  التي  والقوانني  التشريعات  وتطوير  واالجتماعية 
احلريات النقابية والضمان االجتماعي التزاماً بالعهد الدولي للحقوق االقتصادية 

واالجتماعية ومبعايير العمل الدولية والعربية.
بني  املشاركة  على  يبنى  أن  يجب  االقتصادي  النمو  تقدم  أن  اجمللس  يؤكد   .10
أجل  من  املدني،  واجملتمع  اخلاص  والقطاع  احلكومة،  يشمل  مبا  املكونات  جميع 
إحداث توازن في عملية التنمية مبا يعطي القدس واألغوار وغزة حقها ويساهم 
ويؤسس حلشد طاقات  البشري  املال  رأس  وتطوير  والبطالة  الفقر  في مكافحة 
فلسطينيي الشتات، على أساس سياسة اقتصادية اجتماعية تضمن العدالة 

االجتماعية والتكافؤ في توزيع العبء بني مختلف شرائح اجملتمع.
على  اإلسرائيلي  العدوان  ويستنكر  الفلسطيني  الوطني  اجمللس  يشجب   .11
املقدسات املسيحية واإلسالمية ويخص بالتحديد محاولة فرض سلطة االحتالل 
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رؤساء  موقف  ويثمن  احملتلة،  القدس  في  وممتلكاتها  الكنائس  على  للضرائب 
االحتجاجية غير  الذي متثل في خطواتهم  العدوان  لهذا  التصدي  الكنائس في 
اجمللس  قرار  على  الوطني  اجمللس  يؤكد  كما  القيامة،  كنيسة  بإغالق  املسبوقة 
املركزي الفلسطيني بتاريخ 2018/1/15 إدانته لعمليات التسريب والبيع ملمتلكات 
وأراضي الطائفة األرثوذكسية للمؤسسات والشركات اإلسرائيلية ويدعم نضال 
أبناء شعبنا الفلسطيني من الطائفة األرثوذكسية في حفاظها وحرصها على 

هذه املمتلكات.
والشخصيات  واألحزاب  القوى  مع  التواصل  استمرار  الوطني  اجمللس  يقرر   .12
قاعدة  السالم على  لتحقيق  املؤيدة  اإلسرائيلي  لالحتالل  املناهضة  اإلسرائيلية 

حل الدولتني.
13. يؤكد اجمللس الوطني ضرورة احترام احلريات العامة وصون حرية الرأي والتعبير 
والنشر واالجتماع والتظاهر وسائر حقوق املواطنني التي كفلها إعالن االستقالل 
التعاقدية  االتفاقيات  إلى  فلسطني  انضمام  مع  انسجاماً  األساسي  والقانون 

اخملتلفة، وحماية استقالل القضاء وسيادة القانون.
14. تكليف اللجنة التنفيذية بتفعيل آليات عمل مؤسسات منظمة التحرير 
أعضاء  مشاركة  لضمان  اللجان  من  يلزم  ما  وتشكيل  ودوائرها،  الفلسطينية 

اجمللس الوطني كافة في نشاطاتها.
التنفيذية  اللجنة  الوطني وأعضاء  رئاسة اجمللس  15. تشكيل جلنة من هيئة 

ملتابعة ما يقره اجمللس الوطني وضمن جداول زمنية محددة.
وقد أعلن الرئيس محمود عباس بعد انتخابه رئيساً لدولة فلسطني، إن الرواتب 
للموظفني واملستحقات في قطاع غزة سوف يعاد صرفها، مؤكداً أن تأخر صرفها 

قد حدث ألسباب فنية.
الرئيس  بانتخاب  الفلسطينية  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  وقامت 

محمود عباس رئيساً لها باإلجماع.
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إعالن القدس والعودة

2018/5/3

صادر عن دورة القدس وحامية الرشعية الفلسطينية

إن اجملل��س الوطني الفلس��طيني إذ يعق��د دورته الثالثة والعش��رين في أكناف 
مدينة القدس العاصمة األبدية لدولة فلس��طني في مرحلة تش��تد فيها اخملاطر 
الت��ي تهدد قضيتها الوطنية، وإذ يجتمع قبل أيام من الذكرى الس��بعني للنكبة 
الت��ي مثلت واحدة م��ن كبرى اجلرائم بحق اإلنس��انية ومن أبش��ع حاالت الظلم 
التاريخي في عصرنا احلديث، وإذ تلتئم جلساته، وبحضور الفت ألعضائه من أبناء 
ش��عبنا في الوطن واملنافي والشتات، على مقربة من ضريح القائد املؤسس ياسر 
عرفات وفي س��احة معركته األخيرة التي استش��هد فيها في مواجهة االحتالل، 
وإذ اس��تمع باهتمام للخطاب التاريخي الش��امل للرئيس محم��ود عباس رئيس 
دولة فلسطني في افتتاح دورته؛ فإن اجمللس مبداوالته ونقاشاته املعمقة وتوصياته 
وقرارات��ه وإعالنه هذا يوجه إلى العالم رس��الة الش��عب الفلس��طيني في هذه 

اللحظة التاريخية الفارقة:
ال وطن لنا إال فلسطني، كنا هنا منذ البدء وباقون هنا إلى األبد، فنحن أصحاب 
األرض األصليون الذين ميتد تاريخهم عبر آالف السنني والذين تنطق شواهد األرض 
الطيبة والتاريخ وحقائقه الثابتة بروابطهم املقدسة وعالقتهم املتجذرة املتصلة 

دون انقطاع، ومتسكهم الثابت بفلسطني، أرضهم وبالدهم ووطنهم.
إن أكث��ر من مئة عام من النضال والكفاح واملقاومة أثبتت فش��ل كل مؤامرات 
االقت��الع والتهجي��ر واملذابح واحلروب واالحتالل واالس��تيطان واله��دم والتصفية 
واالحتواء، وأكدت االس��تحالة املطلقة لكس��ر إرادة ش��عب فلس��طني الشجاع. 
وجي��الً بعد جيل، تتم حماية الذاكرة الوطنية فتتع��زز منعتها وتتهاوى مؤامرات 
اس��تئصالها أو محاوالت إضعافها، وتتم حراس��ة الرواية الفلسطينية في عقل 
وقلب كل فلس��طيني، فتترس��خ بحقائقه��ا وبأبعاده��ا التاريخية واإلنس��انية 
مقنعة لش��عوب العالم، وعصية على محاوالت الطم��س وتزييف التاريخ. وجيالً 

* نقالً عن املوقع اإللكتروني للمجلس الوطني الفلسطيني، بتاريخ 2018/05/10: 
https://www.palestinepnc.org/news/item/502-2018-05-04-11-24-16
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بعد جيل وبتضحيات قافلة طويلة من الشهداء البررة، واألسرى واجلرحى األبطال، 
وبجس��ارة الفدائيني واملقاومني، وبالصمود األسطوري واملقاومة املتواصلة جلميع 
أبناء الش��عب ف��ي جميع أماكن تواج��ده، ترتفع الراية خفاقة عاليا في مس��يرة 
مثابرة وعنيدة لش��عب صمم على محو الظل��م التاريخي الذي حلق به في العام 
1948 وعلى اس��ترداد حقوقه وانتزاع حريته لتعود فلسطني الدولة السيدة احلرة 
املس��تقلة فتتبوأ مكانها الطبيعي ومكانتها املس��تحقة ب��ني األمم وكي تواصل، 
وهي أرض الرس��االت واألنبياء، إس��هامها وعطاءها التنويري وإشعاعها احلضاري 

في املنطقة.
إن احلقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ثابتة غير قابلة للنقض أو التصرف، إن 
احلق في العودة وتقرير املصير واالس��تقالل الوطني وبناء دولة فلسطني املستقلة 
ثواب��ت ال ميكن إنكارها أو جتاوزها أو جتاهلها أو املس��اس به��ا أو االلتفاف عليها أو 
االنتق��اص منها، وهي حقوق ال ميلك أي فرد أو هيئة أو فصيل احلق أو الس��لطة أو 

التفويض أو القدرة على التفريط بها أو اختزالها أو قبول ما هو أدنى منها.
إن اجمللس الوطني إذ يؤكد التمس��ك بخيار السالم العادل، فانه يؤكد رفض كل 
ما يطرح من مش��اريع مش��بوهة عن احللول املرحلية ودولة احلدود املؤقتة والدولة 

في غزة.
إن اجملل��س الوطني الفلس��طيني يعيد التأكيد والتمس��ك بإعالن االس��تقالل 
وببرنام��ج اإلجم��اع الوطن��ي الذي أق��ره خالل دورته ف��ي العام 1988 ف��ي اجلزائر. 
ويؤكد اجمللس متس��ك الشعب الفلس��طيني احلازم بحقه في بناء دولة فلسطني 
وعاصمتها القدس على كامل األراضي الفلسطينية التي احتلت في العام 1967، 
وحل قضي��ة الالجئني وهي التجس��يد احلي للنكبة وفق الق��رار 194، كما نصت 

عليها مبادرة السالم العربية.
وإذ يستنكر اجمللس ويدين قرارات اإلدارة األميركية بشأن القدس، ويعتبرها عدواناً 
صارخاً على حقوق الشعب الفلسطيني وحتدياً للدول العربية واإلسالمية وحلقوق 
ومش��اعر املس��لمني واملس��يحيني في كافة أرجاء العالم، ولق��رارات األمم املتحدة 
ومواقف مختلف دول العالم، ومحاولة مرفوضة لتكريس االحتالل االس��تيطاني 
اإلس��رائيلي؛ فإنه يؤكد أن اإلدارة األميركية اختارت بذلك أن تس��فر عن انحيازها 
الس��افر إلى معس��كر االحتالل االس��تيطاني وفق��دت متاماً أهليته��ا للعب دور 
الوس��يط في مساعي حتقيق السالم. وقد شجعت قرارات اإلدارة األميركية بشأن 
القدس والالجئني، االحتالل اإلس��رائيلي، على تصعيد وتس��ريع بناء املستوطنات 
وتهوي��د القدس، ما يضفي الطابع الديني على الص��راع ويدفع املنطقة إلى اتون 
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انفجار وسيخلف عواقب وخيمة على املنطقة والعالم.
إن اجمللس يؤكد أن منظمة التحرير الفلسطينية تواصل التصدي ملهامها وهي 
املمثل الش��رعي والوحيد للشعب الفلس��طيني في كافة أماكن تواجده وقائدة 
مس��يرة النضال الوطني الفلس��طيني من أج��ل احلرية واالس��تقالل. واملنظمة 
مبجلس��ها وهيئاته��ا القيادية، هي بيت الش��عب الفلس��طيني حيثما وجد في 
الوط��ن واملنافي والش��تات مبختلف تياراته وأطيافه وفصائله وقواه ومؤسس��اته 
وقطاعاته وشخصياته املستقلة وفعالياته، وهي ملتقى وبوتقة تفاعل مختلف 
األفكار والرؤى واالجتاهات من أجل حتقيق برنامج احلرية واالس��تقالل الوطني، وهو 
يؤك��د ض��رورة انخراط ومش��اركة جميع الفصائ��ل والقوى في إطار مؤسس��ات 
املنظم��ة ومرجعياته��ا املعتم��دة. وإذ أمت انتخاب جلنة تنفيذي��ة جديدة، فقد جاء 
ق��رار اجمللس الوطني بتفوي��ض اجمللس املركزي ملنظمة التحري��ر بكافة صالحياته 
ب��ني دورتي انعقاده به��دف تعزيز وتفعيل دور املنظمة وتطوي��ر األداء والقدرة على 

التحرك ومواجهة متطلبات مرحلة تتعاظم فيها التحديات.
إن الوح��دة الوطنية كانت وما زالت وس��تبقى احلجر األس��اس للنضال الوطني 
الفلس��طيني والضمانة األكي��دة لتحقيق االنتصار، ومن هن��ا يؤكد اجمللس على 
األولوي��ة امللحة إلجن��از مهمة إنهاء االنقس��ام الذي أحلق أض��راراً كبيرة بقضيتنا 
الوطنية وعمق معاناة أبناء ش��عبنا في القطاع العزيز احملاصر من قبل س��لطات 
االحت��الل اإلس��رائيلي، م��ا حوله إلى أكبر س��جن ف��ي العالم، ويوج��ه بتكثيف 
اجلهود الس��تعادة وحدة الوطن والشعب واملؤسسات بتحقيق املصاحلة الوطنية. 
ويج��ب املضي قدماً في متكني الس��لطة الفلس��طينية وحكومتها لتولي كافة 

مسؤولياتها في قطاع غزة على الفور.
ويؤكد اجمللس الوطني على التمس��ك بحق الش��عب الفلسطيني في املقاومة 
بكافة أشكالها التي كفلتها املواثيق الدولية. وإذ يحيي اجمللس النموذج البطولي 
للمقاوم��ة الش��عبية الذي جتس��ده جماهيرنا الش��جاعة في الق��دس والضفة 
والقطاع، فإنه يدعو إلى تعزيز هذا النموذج الذي يكرس التفوق األخالقي للشعب 
الفلسطيني ضد االحتالل و»االبرتهايد« ويعزز عالقة التضامن مع شعوب العالم 

وقواها الفعالة.
إن اجمللس الوطني إذ يؤكد على اعتزاز ومتس��ك الش��عب الفلس��طيني بعروبته 
وهويته القومية، يحيي قرارات دعم املواقف واحلقوق الفلس��طينية التي أكدتها 
القمة العربية األخيرة في الظهران. إن أبناء الش��عب الفلسطيني الذين يقفون 
في خط الدفاع األول عن الوطن العربي وفي خندق الدفاع األمامي عن القدس في 
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وجه االحتالل االس��تيطاني، يحيون مواقف أشقائهم ويعاهدونهم على مواصلة 
مسيرة النضال الوطني حتى النصر.

إن اجمللس الوطني إذ يثمن تنامي دعم دول العالم للحقوق الفلسطينية ولدولة 
فلس��طني في مختل��ف احملافل الدولي��ة، وإذ يلحظ بتقدير كبير الدعم الواس��ع 
لفلس��طني في أوساط الشبيبة والطلبة في مختلف دول العالم واتساع التأييد 
حلركة مقاطعة االحتالل اإلس��رائيلي، فانه يؤكد على ضرورة إيالء الدبلوماس��ية 

الشعبية واالتصال بالقوى واألحزاب مزيداً من التركيز.
ويؤك��د اجمللس على ض��رورة التركيز في املمارس��ة على النم��وذج الذي نطرحه 
لدولتنا املستقلة من خالل تأكيد هدفنا في ترسيخ املمارسة الدميقراطية وتعزيز 
قيم ومفاهيم التنوير والتسامح وتكريس سيادة القانون والعدالة والتكافؤ ورفض 
التميي��ز واحترام حقوق اإلنس��ان وص��ون حرية التعبير واحلريات العامة وترس��يخ 
قواعد ومتطلبات احلكم الرشيد، وتعزيز دور املرأة الفاعل في مختلف اجملاالت وإيالء 
اهتمام اس��تثنائي خاص بقطاع الش��باب الذي يشكل غالبية أبناء شعبنا بفتح 
األبواب أمام متكينهم ليتولوا مواقعهم املس��تحقة وهم من سيحمل الراية في 

درب النضال نحو احلرية واالستقالل.
إن اجملل��س الوطني الفلس��طيني املنعقد فوق أرض فلس��طني وعلى مش��ارف 
القدس الش��ريف يؤكد باس��م الشعب الفلس��طيني أننا ماضون بصالبة وثبات 

لتحقيق احلرية واالستقالل.
عاشت فلسطني



صدر حديثاً

سوسيولوجيا املقاومة والحراك يف فضاءات مدينة القدس املُستعَمرة

ص��در حديثاً، عن مرك��ز األبحاث التابع ملنظمة التحرير الفلس��طينية، الع��دد الحادي عرش 

من سلس��لة أوراق بحثية، بعنوان: »سوس��يولوجيا املقاومة والحراك يف فضاءات مدينة القدس 

امُلستعَمرة« للباحث الفلسطيني أحمد عز الدين أسعد.

ويقول الناقد فيصل دّراج  يف تقدميه للكتاب: »يستطيع الفلسطينـي أن يرى يف هـذا الكتاب 

»ملحمـة القدس«، وأن يقرأ يف امللحمـة ـــ املأساة أوضاع الفلسطينيني يف فلسطني املحتلة.«

يع��رّف الفصل األول املعنون »سوس��يولوجيا املقاومة والحراك: الج��دل النظري واملنهجي«، 

املقاومة مبنطق بنيوي كرد فلسطيني عىل االستعامر االستيطاين، وبني طبيعة املقاومة املقدسية 

الت��ي أخذت ش��كل الالحركات االجتامعية مس��تعريًا مفهوم )آصف بي��ات( وعمل عىل توطني 

املفه��وم باإلس��تعانة بأطر نظري��ة أخرى مثل )فرانز فانون، ميش��يل فوكو، وجيمس س��كوت، 

وآخرون(. يف حني انشغل الفصل الثاين املوسوم »يف القدس: سياسات االستعامر، وأمناط الصمود 

واملقاومة« يف توضيح سياسات االستعامر اإلرسائييل يف القدس عرب مراحل تاريخية مختلفة، ويف 

مقابل ذلك بني تحوالت أمناط املقاومة يف القدس عرب محطات تاريخية متعددة.

ويف الفصل الثالث املعنون »محاولة يف تأطري سياسة/ ثقافة املقاومة يف القدس« ترك الباحث 

للمبحوثني املقدس��يني، اللذين ش��اركوا يف ح��راك مقاومة البوابات اإللكرتونية، مس��احة كافية 

لرواية األحداث وتفاصيلها اليومية والدقيقة. وتم التعامل مع املبحوثني كذات فاعلة عضوية يف 

الحراك، وركز هذا الفصل عىل عدد من املحاور أهمها: دوافع تش��كل الحراك املقديس ورشارته، 

س��امت مدينة القدس، دور الفواعل السياس��ية والثقافية واالجتامعي��ة يف القدس وخارجها يف 

الحراك، وَدرََس سوس��يولوجيا النخبة املقاومة، وبني دور الش��باب املقديس واملرجعيات الدينية، 

ودرس موقعية الحراك واملقاومة يف فضاءات باب حطة وباب األس��باط، وركز عىل فن املقاومة 

بالحيلة من خالل املقاومة بالنكت والنكشات.

أم��ا الفصل الرابع واألخري الذي حمل اس��م »ما بني النظري وامليدان: مقاربة سوس��يولوجية 

تحليلي��ة« فقد مزج الباحث املفاهيم النظرية بالوقائع الكفاحية املقدس��ية، وقدم مس��اهمة 

نظرية حاولت تفسري الكفاح الش��عبي وآفاقه، وتجاوز الباحث املقولة البديهية: االحتالل يولّد 

املقاومة.

ويف الخامتة، أش��ار الباح��ث إىل أن كتابه قدم قراءة للمقاومة الفلس��طينية بعيًدا عن ثنائية 

املقاومة العس��كرية- املقاومة الش��عبية، وتم بحث ظاهرة الحراك املقديس كظاهرة اجتامعية 

بلورت منوذج مقاومة إبداعي يف ظل رشط االستعامر االستيطاين الصهيوين.



خرب صدور

منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها

أصدر مركز األبحاث التابع ملنظمة التحرير الفلسطينية كتيبا تحت عنوان منظمة التحرير 

الفلسطينية ومؤسساتها، من إعداد وتحرير رئيس مجلس إدارة املركز محمد اشتية، وذلك 

بالتزامن مع انعقاد املجلس الوطني ال�23 يف رام الله.

ويق��دم الرئيــس محمود عبــاس الكتيب بالق��ول إن منظمة التحرير ومؤسس��اتها هي 

بيت الرشعية الفلس��طينية وحامية امل��رشوع الوطني، املتمثل يف الدولة عىل حدود 1964 

وعاصمتها القدس الرشقية وحق العودة لالجئني، مشريا إىل أن املنظمة تعرضت إىل تحديات 

كربى منذ تأسيسها وكانت دامئا تخرج معافاة ألنها تعكس إرادة الشعب الفلسطيني وقواه 

الوطنية.

ويتابع: أردنا لهذا املجلس الوطني أن ينعقد ألن الحاجة أصبحت ملحة ملواجهة املخاطر 

املحدقة بنا كش��عب وكقضية وكمنظمة وعلينا تعزيز جبهتنا الداخلية وتعزيز املؤسس��ة 

الحامية والحاضنة.

من جانبه، يؤكد د. اشتية يف مقدمته أن التمرتس خلف املنظمة املمثل الرشعي والوحيد 

لش��عبنا واجب عىل كل فلس��طيني مهام اختلفت االجتهادات والرؤى، معربا عن أمله بأن 

تتحقق الوحدة الوطنية بانعقاده.

ويضيف إن املجلس ُعقد عىل مدار األربعة وخمس��ني عاما املاضية 22 مرة، توزعت بني 

القدس والقاهرة ودمشق والجزائر وعامن وغزة ورام الله، ورسم املجلس من خالل دوراته 

مسارا وطنيا ملرشوعنا الوطني وممثلنا الرشعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية.

ويضم الكتيب ثالثة مقاالت حول املنظمة واملجلس الوطني واملجلس املركزي، إضافة إىل 

نص امليثاق الوطني، وقوائم معلومات حول دورات املجلس الوطني، وسجل أسامء أعضاء 

اللجنة التنفيذية لكل دورة من دورات املجلس الوطني منذ تأسيسه.

ويرسد الكتيب أهداف ومراحل تأس��يس منظمة التحرير وأنظمته��ا وهيكليتها، ويتتبع 

ظروف انعقاد كل دورة من دورات املجلس الوطني وقراراتها، ويربط األحداث والتحديات 

التي واجهتها املنظمة يف السياق العريب والعاملي يف كل مرحلة.

ويش��كل الكتيب مرجعا مهام للباحثني واملطلعني ملعرف��ة أهم املحطات بتاريخ منظمة 

التحري��ر الفلس��طينية ومؤسس��اتها، من��ذ انعقاد املجل��س الوطن��ي األول يف القدس يف 

1964/5/28 حتى اليوم.





ترح��ب مجلة  بالم��واد التي تصلها للنش��ر من الباحثي��ن والكتاب، 
س��واء الدراس��ات، أو المقاالت، أو مراجعات الكتب، أو التقارير عن الندوات واللقاءات 
الفكرية والمجاالت المختلف��ة األخرى، على أن يكون لمواضيعها صلة باهتمامات 

المجلة بالقضية الفلسطينية، بأبعادها المختلفة.
وترجو  من الراغبين بالمساهمة في مواضيعها مالحظة أن المجلة ال 
تعيد نشر أي مادة سبق نشرها، بأية طريقة من طرق النشر، وال تنشر مواد مترجمة. 

كما ترجو مراعاة اآلتي:
1-   ترسل املادة مطبوعة إلكترونيا، ويكون نوع اخلط Simplified Arabic وحجمه 14.

بني  الدراسات  املرسلة لقسم  املواد  يكون عدد كلمات  بأن  االلتزام  يرجى     -2
2500 إلى 3000 كلمة، واملتابعات بني 1500 إلى 2000.

3-   ينبغي، عند اقتباس نصوص أو معلومات من مصدر ما، اإلشارة إلى املصدر، 
وفق قواعد االقتباس املتعارف عليها أكادميياً. ونشير، فيما يلي، إلى أكثرها شيوعاً:
*  بخصوص الكتب، ينبغي ذكر اسم املؤلف )واسم املترجم إذا اقتضى األمر(، والعنوان الكامل 
للكتاب مع ذكر رقم اجلزء أو اجمللد أو الطبعة إن وجدت، واسم املدينة التي صدر فيها، واسم 
الناشر، وتاريخ النشر، ثم رقم الصفحة أو الصفحات املقتبس منها وإذا غابت عن الكتاب أي من 

هذه املعلومات، ينبغي اإلشارة إلى ذلك، كأن يكتب: بال ناشر، بال تاريخ نشر... الخ.
*  وبخصوص الصحف اليومية، يجب ذكر اسم الصحيفة، واملدينة التي تصدر فيها، وتاريخ 
صدورها. أما إذا مت االقتباس من مقالة أو دراسة منشورة في صحيفة يومية، فال بد من ذكر 

عنوانها واسم كاتبها.
التي  واملدن  أسمائها،  ذكر  ينبغي  والدورية،  والشهرية  األسبوعية  اجملالت  وبخصوص    *
تصدر فيها، وتواريخها، وأرقام األعداد أو اجمللدات، وكذلك أسماء كمُّتاب املوضوعات املقتبس 

منها، وعناوينها، وأرقام الصفحات.
تكتب  الفرنسية،  أو  اإلجنليزية  اللغتني،  بإحدى  مصدر  من  االقتباس  عند    *
املعلومات عنه بلغته هذه. أما الكتب باللغات األخرى، فتترجم املعلومات بشأنها 

إلى اللغة العربية.
*  بخصوص الدراسات واملقاالت، ينبغي ذكر املصادر في حواش حتمل أرقاماً متسلسلة، 

وتوضع في ختام الدراسة أو املقالة.


