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االفتتـاحيــة

أيهما أولى: التوجه لألمم املتحدة أم بناء 
مؤسسات م.ت.ف واإلستراتيجية الوطنية؟

أيلول" يحتل صدارة كل األخبار واحلوارات  صار ما غدا يعرف "باستحقاق 
وال���ل���ق���اءات وال��ب��ي��ان��ات وال��ك��ت��اب��ات ال��ق��ان��ون��ي��ة وال��س��ي��اس��ي��ة وح��ت��ى ال��ن��ش��اط��ات 
البال. وال شك، فانه يستحق ذلك، ال ألنه قدر  االجتماعية... وكل ما قد يخطر في 
سقط علينا وال مناص من مواجهته، بل ألنه من صنع يدينا أوال، والن ما قد يترتب 

عليه من آثار سيمس حقوقنا اجلماعية والفردية ثانيا.
أم  املتحدة  لألمم  التوجه  اآلن:  بالعناية  األولى  االستحقاق  أيهما  هنا:  السؤال 

بناء املؤسسات واإلستراتيجية الوطنية؟
 من املتفق عليه، أن الدولة الوحيدة التي  نشأت مبوجب قرار دولي صادر عن 
األمم املتحدة هي إسرائيل، واألصل أن الدول تنشأ وتنضم إليها فيما بعد بإرادتها 
املنفردة. وبحسب نصوص قرار قبول انضمام إسرائيل إلى األمم املتحدة، وما فيه 
من اشتراطات )القرار 181 والقرار 194( واستثناءات )احلدود الدولية املقررة(، 
ومع اإلقرار باملؤامرة الدولية، لم يكن ليكون هكذا قرار لوال احلقيقة )الواقع( التي 
أنتجتها حرب العام 1948على األرض. فإذا كان الطموح فرض دولة فلسطني بقوة 

"الشرعية الدولية"، فان ذلك ال يعفي وال يغني عن اشتراطات حتققه. 
ومن املتفق عليه، أن توجه الفلسطينيني إلى األمم املتحدة لن يقود في أحسن 
أحواله إلى تغيير الواقع املعطى على األرض. حتى بافتراض حتقق اكتساب صفة 
فان  دائ��م(،  مراقب  دول��ة  أو  )كاملة   – العضوية  صفة  ومنحها  فلسطني"  "دول��ة 
االنضمام إلى الهيئات الدولية، وبالذات القضائية سعيا للمساءلة واحملاسبة، إال 
انه لن يؤدي بأي حال إلى تغيير الوضع على األرض. فناهيك عن انه سيستغرق 
إلجبار  الفعل  ق��وة  إل��ى   - حتققه  عند   - سيحتاج  فانه  ثماره،  وليؤتي  ليتم  وقتا 
إسرائيل وحلفائها على قبول الوالية القضائية أوال، وعلى تنفيذ ما قد يصدر من 
أحكام ثانيا. طبعا هذا القول ال يلغي القيمة القانونية للمشروع، ولكن ال يفترض 

بنا املبالغة في اجلدوى في ظل املعطيات الراهنة.  
سواء  املتحدة،  ل��ألمم  التوجه  خطة  فحوى  ك��ان  أي��ا  أن  أيضا  عليه  املتفق  وم��ن 
متثلت بإعالن الدولة، أو طلب عضوية دولة مراقب، أو طلب عضوية كاملة لدولة 
فلسطني، وبصرف النظر عن اإلجراءات واالشتراطات القانونية سواء شرط صدور 
توصية ايجابية عن مجلس األم��ن، أو احلصول على ثلثي األص��وات في اجلمعية 
العامة، أو اللجوء إلى قرار 377 )االحتاد من اجل السالم(؛ يبقى فحوى املشروع 
بأبعاده وآثاره سياسيا أوال وأخيرا. فاالجناز القانوني على املستوى الدولي مهما 
عظم شأنه، يبقى محكوما بتوافر اإلرادة السياسية للدول العظمى. فاذا كان الرهان 
بدقة،  اخلريطة  مراجعة  يلزم  فانه  اإلرادة،  توافر  إمكانية  على  مبنيا  منتهاه  في 
خصوصا وان التأييد للمشروع من دولة ما ال يعني استعدادها لاللتزام مبا يفرضه 

القانون الدولي، أو ببعض ما يفرضه في مواجهة االنتهاكات اإلسرائيلية. 
الفلسطينية  الوطنية  االنتقاص من احلقوق  أن اخلشية من  املتفق عليه،  ومن 
والدولة  املصير،  تقرير  وحق  األصلية،  الديار  إلى  )العودة  للتصرف  القابلة  غير 
كاملة السيادة( باإلضافة الى احلفاظ على مكانة م.ت.ف كممثل شرعي وحيد لكل 
الشعب الفلسطيني، هي خشية مبررة، خصوصا وأن هذه احلقوق ليست مبتكرة 
كان  ف��إذا  التنفيذ.  موضع  وضعها  عن  الدولي  املجتمع  عجز  ولطاملا  مستحدثة  أو 
الطموح توفير آلية )إطار دولة مبعنى الوسيلة( لتنفيذ ذلك، فانه يلزم أوال قياس 
مدى استعداد الدول املؤيدة- قبل املتحفظة أو املعارضة- للتأكيد على تلك احلقوق 
وعدم االنتقاص منها في بيانات التأييد أو االعتراف. فكم دولة مثال على استعداد 

لتضمني بيان تأييدها احلق بالعودة إلى الديار األصلية؟ 
أو هجومية،  أن هكذا خطوة، حتى وان بدت مفاجئة جريئة  املتفق عليه  ومن 
تنسجم  نضالية  إستراتيجية  من  ج��زءا  كانت  إذا  فيما  غايتها  في  التشكك  أن  إال 
وضع  حتسني  باجتاه  دف��ع  مجرد  كانت  إذا  فيما  أو  الوطني  التحرر  متطلبات  مع 
املفاوض الفلسطيني، يبقى مشروعا. ومشروعية التشكك هنا مستمدة من حقيقة 
ما أصبح يعرف  لتحقيق  الوطنية اجلامعة  اإلستراتيجية  تتمثل في غياب  أخرى 

"باملشروع الوطني"- االصطالح البديل ملشروعي التحرير والتحرر.    
وبالعودة إلى السؤال األساس، أيهما االستحقاق األولى بالعناية اآلن: التوجه 
لألمم املتحدة أم بناء إستراتيجية فلسطينية؟ نرى أن ما هو متفق عليه يؤكد أن ما 
يسمى باستحقاق أيلول ليس صناعة فلسطينية محضة، أو اقله هو خيار دفع إليه 
الفلسطينيون والبسوه ثوب االستحقاق في أيلول، وصاروا في خضم "اإلعداد" له 

يركضون خلفه حتت مسمى خطة إستراتيجية. 
فشل  وص��دم��ة  ه��ول  عنه  ل��ت��درأ  احلصانة  م��ن  الكثير  شعبنا  ل��دى  أن  بالتأكيد 
املشروع، ورمبا لديه من احلذر ما يكفي ملنعه من التفاؤل في حال جناح املشروع 
املشروع  جن��اح  ح��ال  في  حتى  ال��راه��ن،  الوقت  في  ملحا  يبقى  ما  ولكن  م��ا،  بشكل 
بأفضل ما ميكن تصوره، هو بناء املؤسسات التمثيلية الفلسطينية واإلستراتيجية 
الوطنية كشرط أولي لضمان اجناز احلقوق الوطنية. بكلمات أخرى، االستحقاقات 
الوطنية مثل إعادة بناء وتفعيل ودمقرطة كافة مؤسسات م ت ف، أولى بالرعاية 
املستوى  على  اجن��ازات  نسميه  أن  لنا  ميكن  ما  حتقق  ضمان  ج��دال  بال  أنها  طاملا 

الدولي. 
هيئة التحرير

الفلسطيني  التوجه  أن  اإلنساني  الدولي  القانون  فقهاء  كافة  يؤكد 
 1967 ال��ع��ام  ح��دود  على  فلسطني  ب��دول��ة  لإلعتراف  املتحدة  األمم  ال��ى 
ب��ه��دف تعزيز  ال��دول��ي  ال��ق��ان��ون  ي��ت��واف��ق م��ع  ال��ق��ادم  أي��ل��ول  املنتظر ف��ي 
شرعية قرارات األمم املتحدة التي طاملا اعتبرت أن األراضي الفلسطينية 

الواقعة حتت االحتالل اإلسرائيلي هي أراٍض محتلة.
إن اخلطوة الفلسطينية ذات الطابع اإلستراتيجي قانونيا وسياسيا 
هي تأكيد أن إجراءات األمر الواقع التي قام بها االحتالل في فلسطني لم 
من  بها  املعترف  الفلسطينية  للدولة  الدولي  القانوني  الوضع  من  تغير 
عصبة األمم عام 1924 حيث كانت خاضعة لالنتداب البريطاني، ضمن 
كانت  التي  ال��دول  من  أنها  أي  األمم؛  عصبة  تصنيف  بحسب   )A( الفئة 

جاهزة لالستقالل بعد فترة قصيرة.
كانت  بأنها  كويغلي"  "ج��ون  األمريكي   القانوني  اخلبير  ويؤكد 
بالشروط  تتمتع  كانت  حيث  االن��ت��داب؛  انتهاء  حتى  ال��ب��دء  منذ  دول��ة 
األساسية،  الدولة  مكونات  لها  توافر  أي  دول��ة؛  بأنها  لإلقرار  املطلوبة 
يغير  لم  فلسطني  أراض��ي  من  جزء  على  دول��ة  قيام  اسرائيل  إع��الن  وأن 
كان  التغيير  أن  بل  الفلسطينية،  للدولة  األساسي  القانوني  الوضع  من 
في السياسة الدولية عبر االعتراف  بدولة تسمى اسرائيل حصل عليها 
خالل  من  العربي  الفلسطيني  الشعب  حق  منطق  على  بالتحايل  اليهود 
فلسطني  كانت  الدولي،  القانون  على  التحايل  هذا  وبسبب  بلفور.  وعد 
عصبة  إلغاء  بعد  استقاللها  على  حتصل  لم  التي  الوحيدة  الدولة  هي 

األمم وقيام هيئة األمم املتحدة كخلف لها.
الرئيس  قام  عندما  تولد  لم  القانوني،  باملعنى  الفلسطينية،  الدولة 
في   1988 الثاني  تشرين   15 ي��وم  بإعالنها  عرفات  ياسر  الفلسطيني 
في  ب��ل  اجل��زائ��ر،  ف��ي  ع��ق��دت  ال��ت��ي  الفلسطيني  ال��وط��ن��ي  املجلس  دورة 
1947/11/29 مبوجب قرار اجلمعية العامة رقم 181 املعروف بقرار 
ووضع  عربية  وأخ��رى  يهودية  دول��ة  إنشاء  على  ينص  ال��ذي  التقسيم 
خاص ملدينة القدس، واستنادا الى قرار اجلمعية العامة رقم 43/177 
الشعب  متكني  ض��رورة  يؤكد  الذي   1988 األول  كانون   15 في  الصادر 

الفلسطيني من ممارسة سيادته على أرضه احملتلة منذ 1967.
وتأتي خطوة القيادة الفلسطينية بالتوجه إلى األمم املتحدة لوضع 
حّد الستهتار حكومة اسرائيل بالشرعية الدولية وقراراتها ومواثيقها، 
في  الفلسطيني  والشعب  لفلسطني  القانونية  للمكانة  االعتبار  وإلعادة 

صراعه ضد االحتالل وفق القانون الدولي.
حزيران  من  الرابع  حدود  في  املستقلة  فلسطني  بدولة  االعتراف  إن 
الفلسطينيني  ل��ألس��رى  ال��ق��ان��ون��ي  ال��وض��ع  مجمل  ع��ل��ى  نفسه  يعكس 
بانطباق  اس��رائ��ي��ل  تعترف  ال  وال��ذي��ن  االح��ت��الل،  سجون  ف��ي  القابعني 
معهم  وتتعامل  عليهم،  والثالثة  الرابعة  وحت��دي��دا  جنيف،  اتفاقيات 

كمجرمني وإرهابيني ووفق قوانينها وأوامرها العسكرية الداخلية.
باعتبارهم  لألسرى  القانونية  بالصفة  اسرائيل  اعتراف  عدم  ولعّل 
الى  استنادا  االحتالل بشكل مشروع  قاوموا  أسرى حركة حترر وطني 
أقروا  الذين  الدولي  القانون  فقهاء  أغلبية  ورأي  املتحدة  األمم  ق��رارات 
آثارا  ترك  االحتالل،  لقوة  احملتلة  األراض��ي  سكان  مقاومة  مبشروعية 
جرائم  ارتكبت  حيث  املعتقلني؛  واق��ع  على  ومعيشيا  إنسانيا  خطيرة 
الذين جردوا من صفتهم  حرب وانتهاكات كبيرة وكثيرة بحق األسرى 

والقانونية. اإلنسانية 
املعتقلني مركز احملارب  اكتساب  الدولي يؤكد حق  القانون  أن  ومع 
امل��ك��ان��ة  ه���ذه  ت��ع��زز  الفلسطينية  ب��ال��دول��ة  االع���ت���راف  ف���إن  ال��ق��ان��ون��ي، 
القانوني عن دولة االحتالل في تعاملها مع  الغطاء  وشرعيتها وتنتزع 

األسرى وتضع دولة اسرائيل في مواجهة املجتمع الدولي.
القلق اإلسرائيلي ينبع من كون االعتراف بدولة فلسطني وبعضوية 
اسرائيل  دول���ة  ملالحقة  واس��ع��ا  امل��ج��ال  يفتح  امل��ت��ح��دة  األمم  ف��ي  كاملة 
بحق  حرب  وجرائم  اإلنسانية  ضد  أعماال  ارتكابهم  بسبب  ومسؤوليها 
ستكون  فلسطني  دولة  أن  وخاصة  األسرى،  وبحق  الفلسطيني  الشعب 

عضوا في محكمة اجلنايات الدولية.
ويخشى اإلسرائيليون أن يقدم كبار قادتهم وضباطهم أمام احملاكم 
تقضي  املسلحة  قواتهم  ألف��راد  وتعليمات  أوام��ر  إص��دار  بسبب  الدولية 
بضرورة امتناعهم عن معاملة أفراد املقاومة الذين يسقطون في أيديهم 
كأسرى حرب، إضافة الى فتح املجال أمام مالحقة املجرمني اإلسرائيليني 
أمام احملاكم الوطنية للدول التي قبلت بفتح واليتها القضائية أمام هذه 

القضايا مبوجب ما يعرف بالوالية العاملية للقضاء الوطني/احمللي.
ويكتسب األسرى الفلسطينيون في حالة االعتراف الدولي بالدولة 
القانونية  الشرعية  الصفة  أول��ه��ا  مم��ي��زات  ع��دة  املستقلة  الفلسطينية 
ب��اع��ت��ب��اره��م أس���رى ح���رب وم��ق��ات��ل��ني ش��رع��ي��ني، وال��ث��ان��ي��ة أس���رى دول��ة 
كافة  وإلغاء  فورا  سراحهم  إطالق  يتوجب  كرهائن  محتجزين  مستقلة 

حقهم  وثالثا  بحقهم،  صدرت  التي  القانونية  غير  واألحكام  اإلج��راءات 
بحقهم  ارتكبت  وانتهاكات  ممارسات  عن  اسرائيل  ضد  دعاوى  رفع  في 

خالل اعتقالهم واحتجازهم.
الدولي  املجتمع  على  الضغط  حيث  م��ن  أخ��رى  أهمية  ول��الع��ت��راف 
اتفاقيات جنيف األربع لبحث  للدول األطراف في  وحتديدا لعقد مؤمتر 
موضوع املعتقلني الفلسطينيني وحقوقهم وطبيعة االلتزامات القانونية 
الناشئة وامللِزمة لقوة االحتالل " إسرائيل"، وخاصة فيما يتعلق بعدم 

قانونية استمرار احتجاز أسرى في أراضي دولة االحتالل.
في  الكرة  تضع  وخطوة  األم���ام،  ال��ى  خطوة  املتحدة  ل��ألمم  التوجه 
ملعب املجتمع الدولي ومؤسساته؛ ولهذا تعتبرها اسرائيل كارثة، وأن 
أبواب جهنم ستفتح أمامها حتى لو اتخذ مجلس األمن من خالل الفيتو 
للشعب  املصير  تقرير  فحق  ب��ال��دول��ة.  االع��ت��راف  ض��د  موقفا  األمريكي 
ال��دول  ك��اف��ة  على  ال���ذي  واأله���م  األس���اس  ال��ع��ن��وان  يصبح  الفلسطيني 

حتديد مسؤولياتها ودورها لتحقيقه وتنفيذه على أرض الواقع.
وميكن تصنيف املزايا التي تنشأ عن االرتقاء بالشخصية القانونية 

التي تكتسبها فلسطني على الساحة الدولية إلى ما يلي: 
ال��دول��ي��ة  وامل��ع��اه��دات  امل��ن��ظ��م��ات  إل��ى  فلسطني  ان��ض��م��ام  يكفل  أوالً: 
ووصولها إلى محافل دولية ومؤسسات قضائية جديدة مبا فيها هيئات 
محاسبة  ف��ي  منها  واالس��ت��ف��ادة  املتخصصة  وال��وك��االت  امل��ت��ح��دة  األمم 
ال��دول��ي وق��واع��ده مب��ا يتعلق  ال��ق��ان��ون  انتهاكها ألح��ك��ام  ع��ن  إس��رائ��ي��ل 

باألسرى الفلسطينيني في سجون االحتالل.
حيث  الدولية  اجلنائية  احملكمة  إل��ى  فلسطني  وص��ول  يكفل  ثانياً: 
ميكن أن يساعد األثر الذي يفرزه قرار اجلمعية العامة املرتقب، والذي 
ي��وص��ي ب��اإلع��ت��راف ب��إق��ام��ة دول���ة فلسطني ع��ل��ى ق��ب��ول اإلع���الن وطلب 
واحتمال  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  فلسطني  قدمته  ال��ذي  االنضمام 

قبولها كعضو في هذه احملكمة.
ثالثاً: سيتيح املجال أمام الفلسطينيني الستصدار فتوى من محكمة 
االح��ت��الل  يكتسبها  ال��ت��ي  القانونية  غير  الصفة  ح��ول  ال��دول��ي��ة  ال��ع��دل 
بسبب االنتهاكات التي ترتكبها إسرائيل بحق األسرى مبوجب القانون 

الدولي.

الت�صريعي  املجل�س  يف  نائب  وامل��ح��رري��ن،  الأ���ص��رى  ���ص��وؤون  وزي��ر  ق��راق��ع:  عي�س   *
الفل�صطيني. 

قضية األسرى واالعتراف بالدولة الفلسطينية في األمم املتحدة
بقلم: عيسى قراقع*

�صورة م�صاركة يف م�صابقة جائزة العودة 2011، للطفل معت�صم الأمري، 14 عام، 

خميم عايدة، بيت حلم
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ف��ي م��ح��اول��ة احمل��ل��ل��ني وامل��ع��ل��ق��ني وال��س��ي��اس��ي��ني مل��واك��ب��ة وم��راق��ب��ة وحت��دي��د 
واحد  شعبي  مطلب  ب��رز  العربي"،  "الربيع  يسمى  أصبح  فيما  الثورة  حركة 
جّياشة  ومبشاعر  جهور،  بصوت  جميعا.  فوقها  وارتفع  طغى  واحد  وبصوت 
أُس��م��ع ِش��ع��ار واح���د م��ن ال��ي��م��ن إل���ى ليبيا، م��ن م��ص��ر إل���ى ال��ب��ح��ري��ن: 'الشعب 
ي��ري��د!" إص���رار امل��واط��ن��ني للعمل م��ع��اً وس��وي��اً م��ن أخ��ذ زم���ام األم���ور والتحكم 
في  املجتمعية  الصعد  جميع  وع��ل��ى  امل��س��ت��وي��ات  أع��ل��ى  إل��ى  وص��ل  مبصائرهم 
إلى  الديكتاتورية،  بالقيادات  اإلط��اح��ة  من  ب��دءاً  العربي،  العالم  أنحاء  جميع 
األساسية،  احمللية  االحتياجات  تلبية  إل��ى  الهادفة  الشعبية  اللجان  تشكيل 
تلك  ك���ل  وراء  ال���داف���ع  وك����ان  احمل���ل���ي.  األم����ن  وإدارة  ال���ش���وارع  ت��ن��ظ��ي��ف  م��ث��ل 
وأمالكهم  كرامتهم  الس��ت��ع��ادة  املنطقة  لشعوب  الصلبة  اإلرادة  اإلجن�����ازات، 
الشعب. حلكم  الوطنية  املؤسسات  إع��ادة  وكذلك  مصيرهم،  وحتديد   املسلوبة، 
بالنسبة للفلسطينيني، تتنامى احلركة املنادية بإصالح مؤسساتنا الوطنية من 
الفلسطيني  الوطني  للمجلس  مباشرة  انتخابات  بإجراء  املطالبة  احلملة  خالل 
تشريعية  هيئة  أع��ل��ى  وه���و  ال��ت��ح��ري��ر الفلسطينية،  ملنظمة   )PNC(ال��ت��اب��ع 
يعتبرون  )واملجتمع ال��دول��ي(  الفلسطينيون  وال ي��زال  الفلسطيني.  للشعب 
ومع  م��ع ذل��ك،  بأكمله.  الفلسطيني  للشعب  والوحيد  الشرعي  املمثل  م.ت.ف 
أوس��ل��و، لم  منذ  الفلسطيني  التشريعي  واملجلس  الفلسطينية  السلطة  إنشاء 
خللق  الوطني  احملفل\املنتدى  بوصفه  فاعالً  الفلسطيني  الوطني  املجلس  يعد 
أو  املنفى  في  سواًء  الفلسطيني  بالشعب  اخلاصة  السياسات واالستراتيجيات 
أينما  الفلسطينيني  جميع  إدراج  هو  احلالي  املطلب الفلسطيني  االحتالل.  حتت 
وجدوا ضمن حق االقتراع املباشر والتمثيل، وذلك من خالل ممثلني منتخبني لهم 

في املجلس الوطني الفلسطيني.
توضح هذه املقالة انطالقة احلملة املطالبة بإجراء انتخابات مباشرة للمجلس 
التي  امل��ب��ادئ األساسية  رافقتها؛  التي  األخ��ي��رة  واألنشطة  الفلسطيني  الوطني 
املقالة خلفية عامة ألسس احلملة.  تقّدم  كما  املجتمعات احمللية حولها؛  تالحمت 
خالل  من  أجريت  التي  التعبئة  أنشطة  إلى  سنعود  املقالة،  من  األخير  في اجل��زء 
مشروع "سيفيتاس"، وذلك من أجل فهم جذور احلملة والصراعات السابقة التي 
خاضها النشطاء الفلسطينيون على مدار العقد املاضي حول التمثيل الدميقراطي.

انطالقة احلملــة
م���ع ب���داي���ة "ال��رب��ي��ع ال���ع���رب���ي"، وخ����الل األس���ب���وع ال����ذي مت ف��ي��ه تسريب 
إلج��راء  وطنية  أطلقت حملة  ب��امل��ف��اوض��ات،  اخل��اص��ة  الفلسطينية"  "األوراق 
التنظيم  م��ن  س��ن��وات  فبعد  الفلسطيني.  الوطني  للمجلس  مباشرة  انتخابات 
املنفى،  ف��ي  الفلسطينية  واملجتمعات  الالجئني  أوس���اط  ف��ي  املسألة  ه��ذه  ح��ول 
احلملة.  هذه  إط��الق  إلع��ادة  حان  قد  الوقت  أن  مفادها  بخالصة  املنظمون  خرج 
في  الفلسطينيني  الطلبة  م��ن  مجموعة  أطلقت   2011 ال��ث��ان��ي  ك��ان��ون   27 ف��ي 
ال��وط��ن��ي  للمجلس  م��ب��اش��رة  ان��ت��خ��اب��ات  إلج�����راء  دع����وة  أول  امل��ت��ح��دة  امل��م��ل��ك��ة 
  )GUPS(فلسطني لطلبة  العام  االحت��اد  باسم  النداء  هذا  وأطلق  الفلسطيني، 
لندن.  في  الفلسطينية  التحرير  منظمة  بعثة  مكتب  في  اعتصامهم  أثناء   وذل��ك 
الطلبة ب���روح جماعية  إع���الن احت���اد  ال��ل��وم واالت��ه��ام��ات، ج��اء  إل��ق��اء  ع��ن  بعيداً 
قبل  من  واملوقعة   ،2006 لعام  األس��رى"  "وثيقة  ً إل��ى  مشيرا وطنية،  ووح��دة 
التحرير  الدميقراطية في منظمة  إلى إعادة تفعيل  الفصائل، والتي دعت  جميع 
خالل  وم��ن  الفلسطيني  املجلس الوطني  تشكيل  إع��ادة  خ��الل  من  الفلسطينية، 
االنتخابات املباشرة. وتضمن إعالن احتاد الطلبة، وللمرة األولى، على املبادئ 
الثالثة التي مت االتفاق عليها بني مختلف اجلمعيات واملجتمعات التي أنيطت بها 

مهمة التعبئة اخلاصة باحلملة في السنوات األخيرة:
الهيئة  الفلسطيني،  الوطني  للمجلس  مباشرة  انتخابات  إجراء  إلى  الدعوة 
واالستراتيجيات  السياسي،  البرنامج  وتنشئ  السلطة  متنح  التي  البرملانية 
عام  بعد  سيعقد  وال��ذي  الفلسطينية،  التحرير  ملنظمة  السياسية  واملرجعيات 

واحد من هذا اليوم، في كانون الثاني .2012
إدراج جميع أبناء شعبنا في تلك االنتخابات، أينما كانوا يعيشون حالياً - 

في الوطن والشتات، في السجون، وفي مخيمات اللجوء.
شعبنا،  قطاعات  جلميع  انعكاس  ه��ي  اجل��دي��دة،  التمثيلية  الهيئة  إن ه��ذه 
ستعمل على إصالح وإعادة تفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بحيث 

جتّسد إرادة الشعب الفلسطيني ككل، وفقا ملبدأ االنتخاب املباشر.
ومنذ انطالقتها في نهاية كانون الثاني 2011، بدأت احلملة مرحلة تثقيفية 
شبكة  وعلى  الصحف  في  واملعلومات  املقاالت  نشر  شملت  مختلف البلدان،  في 
ستة  في  التمهيدية  االجتماعات  من  سلسلة  أجريت  وف��ي  9نيسان  االنترنت، 
بلدان مت من خاللها مناقشة الدعوة  إلجراء انتخابات مباشرة للمجلس الوطني 
الفلسطيني، واحلاجة إلى االنخراط في عملية تنظيمها. وفي شهر أيار، مت عقد 
للمرحلة  استكماالً  ج��اءت  البلدان  من  ع��دد  في  االجتماعات  من  أخ��رى  سلسلة 

التثقيفية من احلملة.

مشـروع سيفيتـاس
مي��ك��ن إي��ج��اد م��ب��ادئ احل��م��ل��ة وص��ي��اغ��ات��ه��ا ف��ي ال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي ت��وص��ل إليها 
م��ش��روع سيفيتاس )أن��ظ��ر م��ق��االت س��اب��ق��ة، ك��رم��ة ن��اب��ل��س��ي(،1 امل��ش��روع ال��ذي 
أك��س��ف��ورد،  جامعة  ف��ي  احمل��اض��رة  نابلسي  ك��رم��ة  ال��دك��ت��ور  ت��ط��وي��ره  على  عملت 
نشر  حتى  واستمر   ،2002 ال��ع��ام  ف��ي  الالجئني  مجتمعات  وثيق م��ع  وبتعاون 
في  انطلقت  سيفيتاس  حملة  أن  إل��ى  اإلش���ارة  وجت��در   .2006 العام  في  التقرير 
عانى  أث���ره،  على  وال���ذي  وإس��رائ��ي��ل،  املنظمة  ب��ني  اوس��ل��و  ات��ف��اق  توقيع  أع��ق��اب 
م��ن العملية  ال��ش��ت��ات  ف��ي  الفلسطينية  وامل��ج��ت��م��ع��ات  الفلسطينيون  ال��الج��ئ��ون 
الوقت  في  بهم،  اخلاصة  الوطنية  مؤسساتهم  عن  استبعدتهم  التي  السياسية 
 ال����ذي ي����رون ف��ي��ه ق��ي��ادت��ه��م تبتعد أك��ث��ر ف��أك��ث��ر ع��ن اه��ت��م��ام��ات��ه��م وأول��وي��ات��ه��م.
خالل  م��ن  الفلسطينيني  م��ن  اآلالف  م��ش��ارك��ة  تضمنت  واحل��م��ل��ة  التعبئة  ج��ه��ود 
تلك  وعملت  قبلهم.  م��ن  ذات��ي  وبتنظيم  مختلفة  دول��ة   24 ف��ي  عقدت  اجتماعات 
شعبية،  أسس  وعلى  املدنية  االحتياجات  تقييم  عملية  تيسير  على  االجتماعات 
صممت ونفذت من قبل التجمعات السكانية الفلسطينية من أجل تعزيز أصواتهم 
في التمثيل الوطني، وفي منظمة التحرير الفلسطينية، وجعل صوتهم مسموعاً. 
مفيدة  كانت  سيفيتاس،  مشروع  سجل  في  نشرت  واملستخلصات، التي  النتائج 
لالجئني  املعقدة  التجارب  مجموعة  على  سياسية، تشهد  دالالت  وذات  للغاية 
املشتتني قسراً على امتداد قارات العالم الستة. على أي حال، وبالرغم من حيثيات 
شرق  فيها  يتواجدون  التي  ال��دول��ة  بحسب  فلسطيني  جتمع  كل  وخصوصيات 
النظر  ووج��ه��ات  املواضيع  تعدد  ه��و  النظر  يلفت  م��ا  أكثر  أن  إال  وغ��رب��ه،  العالم 
في  يبرز  اجلماعي  الصوت  ه��ذا  التجمعات.  لتلك  واملطالب اجلماعية  املشتركة 
يتزعزع  ال  التزام  أوالً،  سيفيتاس:  مشروع  لسجل  الرئيسية  النتائج  من  اثنتني 
ملجلس  مباشر  انتخاب  خ��الل  من  الوطني  التمثيل  مطلب  وثانياً،  ال��ع��ودة،  بحق 
وطني فلسطيني جديد. وفي حني أن الروابط بني املستخلصني هي أمر أساسي، إال 
أن هذا األخير يساعدنا على فهم أألساس الذي قامت عليه احلملة موضوع املقالة.

أزمــة التمثيـــل
منظمة  قيادات  عيوب  انتقاد  على  تعليقاتهم  من  الكثير  املشاركون  كرس 
التحرير الفلسطينية/السلطة الفلسطينية، ولكن في نفس الوقت عبروا وبشكل 
واضح عن تعريفهم ملنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها اجلسم الوطني املمثل 
للشعب الفلسطيني. في الواقع، وغالباً ما وصفت منظمة التحرير الفلسطينية 
حتقيق  في  احلالي  تقصيرها  من  الرغم  على  جلميع الفلسطينيني  باملرجعية 
التمثيل على أكمل وجه. صحيح أنه لم يكن باألمر السهل جتنب ذكر عدد من 
املشاركني مسألة التشكيك في مدى احلاجة لوجود منظمة التحرير الفلسطينية، 
مواجهة  في  املنظمة  أهمية  مدى  عن  كبيرة  وبثقة  عّبروا  منهم  الغالبية  أن  إال 

والشتات: الوطن  في  الفلسطينية  التجمعات  تعانيها  التي  احلالية   الظروف 
هنا  موزعون  أننا  والسبب  لنا،  ممثلًة  الفلسطينية  التحرير  منظمة  نحن مع 
الوطن  في  املوجودة  واملآسي  الكبير،  العربي  الوطن  من  جزء  وهناك، فنحن 
التحرير  ف��إن منظمة  ك��ل ش���يء،  ل��ل��ه، ورغ���م  ت��ت��راك��م علينا، واحل��م��د  ال��ع��رب��ي 
وعلى  الدولي  املستوى  على  الفلسطينية  الشخصية  لنا  أع��ادت  الفلسطينية 

املستوى الذاتي، نحن مع فلسطني.
)تقرير �صيفيتا�س، م�صارك يف الجتماع العام، ال�صارقة، الإمارات العربية املتحدة، 

�س34(

كان هناك إدراك تام بحجم االختالف ما بني كون منظمة التحرير الفلسطينية 
ممثالً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني، وبني مدى النجاح احلالي للمنظمة في 
 تأديتها لذلك الدور. كما أوضح أحد املشاركني في جلسة عامة جرت في لندن:
تكون  ت��ك��اد  نتيجة  وه��ي  عاطفية،  لنتيجة  خلص  اجلميع  أن  ي��ب��دو  م��ا  على 
للشعب  والوحيد  الشرعي  املمثل  هي  الفلسطينية  التحرير  أن منظمة  مسلمة 
من  ف��ارغ  إط��ار  في  بقيت  الفلسطينية  التحرير  منظمة  ...]ل��ك��ن[  الفلسطيني، 
غير  تنفيذية  وجل��ن��ة  ش��رع��ي،  غير  تشريعي  وط��ن��ي  مجلس  مت��ام��اً،  م��ح��ت��واه 
داخل منظمة التحرير  بقرار من  نقابية مت حلها  شرعية وغير منتخبة، وأطر 
امل��رأة.  احت��اد  وغ��اب  العمال  احت��اد  وغ��اب  الطالب  احت��اد  فغاب  الفلسطينية، 

وبالتالي غاب التعبير احلر الدميقراطي عن رأي الشرائح الفلسطينية متاماً.
)تقرير �صيفيتا�س، م�صارك يف الجتماع العام، لندن، اململكة املتحدة، �س34(

لقد عانت منظمة التحرير الفلسطينية العديد من االنشقاقات التي زعزعت 
املدنية والتمثيلية للفلسطينيني،  من قدرتها املؤسسية على تلبية االحتياجات 
األول عندما غادرت  االنشقاق  املنفى. جاء  الذين يعيشون في  وال سيما أولئك 
بقاعدتها  حلق  ال��ذي  الشامل  وال��دم��ار  ب��ي��روت،  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
املؤسسية التي كانت متجّذرة في املخيمات. والثاني حصل مع إنشاء السلطة 
الوطنية الفلسطينية، وتفّرغ نخبة من قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ضمن 
الفلسطيني من  التشريعي  املجلس  انتخاب  ثم  ومن  اجلديدة،  السلطة  هيكلية 
في منتصف  احملتلة  الفلسطينية  األرض  في  يعيشون  الذين  الفلسطينيني  قبل 
في  الفلسطينية  التحرير  منظمة  رواب��ط  إضعاف  إل��ى  أّدى  مما  التسعينيات، 
مخيمات الالجئني واملجتمعات الفلسطينية في املنفى، باإلضافة إلى تسببه في 
تآكل النسيج االجتماعي واملؤسساتي الذي لطاملا عمل على تلبية االحتياجات 
تواجد  تلّمس  الصعب  من  أصبح   ،2005 العام  وبحلول  الفلسطينية.  املدنية 
الفلسطينيون،  فيها  يتواجد  التي  املناطق  ف��ي  الفلسطينية  التحرير  منظمة 

الشعب يريد!

احلملة من أجل انتخابات مباشرة للمجلس الوطني الفلسطيني
بقلم: عمر الشويكي*

يتبــع

)ت�صوير: مركز بديل، 2004(
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ميثلهم: أن  ي��ف��ت��رض  م��ن  وب��ني  التجمعات  ت��ل��ك  ب��ني  فيما  ال��ف��ج��وة   وت��وس��ع��ت 
علّي  تشتغل  فلسطينية  مؤسسة  يوجد  ال  املشكلة،  سبب  هو  املؤسسات  غياب 
كإنسان، كمواطنة فلسطينية. أنا موجودة و"البذرة" موجودة في داخلي، إما 
أن أسقيها فتكبر، وإما أن أنساها فتذبل. قبل معاهدات السالم كانت لألحزاب 
الفلسطينية فاعلية أكبر، وكان لنا صوت، كنا نعمل صح! وكنا نسمع صوتنا 
ال��وزراء.  ورئيس  الفلسطيني،  الرئيس  صوت  فقط  يسمع  حالياً،  كله.  للعالم 
كمواطن، أنا لم يعد لي صوت، هو صوته يكفي، وقبل قضية السالم أنا صوتي 

كان مسموعاً. إذا كان السالم يريد أن يكتم صوتي ال أريده!
)تقرير �صيفيتا�س، م�صاركة يف الجتماع الن�صوي، عمان، الأردن، �س38(

استقاللية املؤسسات التي أنشئت من خالل اتفاقات أوسلو، وعدم قدرتها على 
وقطاع  الغربية  الضفة  خ��ارج  القاطنني  أولئك  سيما  وال  متثيل الفلسطينيني، 
أنفسهم.  الفلسطينيون  عنه  عّبر  ال��ذي  واالس��ت��ي��اء  القلق  عبر  انعكست  غ��زة، 
االجتماعات  خ��الل  متنفساً  الق��ى  السلطات  تلك  ب��ني  م��ا  بالضياع  وش��ع��وره��م 
الوطنية  إن��ش��اء ال��س��ل��ط��ة  امل��خ��ت��ل��ف��ة.  الفلسطينية  امل��ج��ت��م��ع��ات  ع��ب��ر  امل��ن��ع��ق��دة 
السلطة،  الفلسطينية، وأصبحت  التحرير  الفلسطينية جاء على حساب منظمة 
الفلسطينية، بينما  القيادة  أنها  إليها على  الواقع، على نحو متزايد يشار  بحكم 
املشاركني  أح��د  ووص��ف  متزايدين.  وتهميشاً  إه��م��االً  املنظمة  مؤسسة  واجهت 
مجتمعه: في  الفلسطينيني  لتجربة  اليونان  في  عقد  ال��ذي  العام  االجتماع   في 
أقول أن سبب التراخي املوجود بني أفراد اجلالية خالل السنوات العشر املاضية 
والنقابات  االحت���ادات  تأثير  من  حّجمت  التي  الفلسطينية  السلطة  هو وج��ود 
لبعضها.  وج���ود  يبق  ول��م  منها  العديد  أل��غ��ت  فهي  اخل���ارج،  ف��ي  الفلسطينية 
وشلّت فعاليات احتادات أخرى. حتى العالقة بني االحتادات واللجان والروابط 
الفلسطينية في اخلارج وبني منظمة التحرير الفلسطينية تكاد تكون مقطوعة. 
في كثير من األحيان، السلطة اآلن تشعر أنه ليس لها مصلحة مع هذه االحتادات، 
ه��ذه االحت���ادات  ف��ي وج��ود  التحرير مصلحة  ك��ان ملنظمة  السابق  ف��ي  ف��ي ح��ني 
وتشعر أنها امتدادات لها، وبالتالي كانت تتواصل معها. أما السلطة فال يوجد 

لها مصلحة، لهذا هّمشت هذه االحتادات وحّدت من فعاليتها.
)تقرير �صيفيتا�س، م�صارك يف الجتماع العام، ثي�صالونيكا، اليونان، �س46(

أداء دوره��ا  من  الفلسطينية  الوطنية  املؤسسات  فشل  اختبارات  أه��م  ك��ان أح��د 
من  املوقف  ه��ذا  على  ترتب  وم��ا  العودة  حق  بشأن  القيادة  موقف  هو  التمثيلي 
مخاوف في أوساط الالجئني من إخضاع حقوقهم للمساومة. بالنسبة للكثيرين، 
جاء تسريب "األوراق الفلسطينية" اخلاصة باملفاوضات فقط لتأكيد صحة تلك 
املخاوف. الترابط الوثيق ما بني حق العودة وحق تقرير املصير واضح جداً، فحق 
العودة ليس فقط حقاً فردياً ولكنه حق جماعي أيضاً يجمع بني الالجئني أينما 
تواجدوا. ويعتمد الدفاع عنه بالتالي على قوة اآلليات املصممة لتمثيل اهتمامات 
الفلسطينيون  املمثلون  فقد  املجتمعات،  تلك  عن  وباالنفصال  املجتمعات.  تلك 
بوصلتهم نحو أولويات من ميثلون. ويريد الفلسطينيون املشاركة في تشكيل 

مسار املفاوضات مع إسرائيل.
ما يهمني هو أنهم يفاوضون بدون أن يأخذوا رأينا، هم يفاوضون ونحن 
غائبون عن الوضع، ونحن كفلسطينيني سواء الجئني أو غير الجئني، أو الذين 
في  رأي  أو  كلمة  لنا  يوجد  ال  وكأنه  باسمنا  يفاوضون  الجئني  حالهم  يعّدون 
حق  عن  يتحدثون  هم  بعيد.  من  وال  قريب  من  ال  بصلة  له  منت  وال  املوضوع 

العودة أو التعويض، أو التعويض والعودة. ال نعرف عن ماذا يتفاوضون.
)تقرير �صيفيتا�س، م�صارك يف اجلل�صة العامة، مونرتيال، كندا، �س48(

املطالبة بالتغيير
العودة،  بحق  حلق  ال��ذي  التهديد  ذل��ك  في  مبا  وأع��راض��ه،  التمثيل  أزم��ة 
ال��ش��ت��ات،  ال��وط��ن أو ف��ي  ك��ان��ت أم����راً ش��ه��ده ك��ل الج���ئ فلسطيني س����واًء ف��ي 
نضالهم  مستقبل  على  واخل���وف  واإلق��ص��اء  بالتهميش  شعورهم  خ��الل  م��ن 
انتخابات  أج��ل  م��ن  احلملة  تقود  التي  اجلماعية  اإلرادة  حقوقهم.  أج��ل  م��ن 
أن  على  للفلسطينيني  إصرار  في  تكمن  الفلسطيني  الوطني  للمجلس  مباشرة 
يعاملوا بكرامة وعلى قدم املساواة في املشاركة في تشكيل احلركة الوطنية 
الفلسطينية. ال شيء أقل من تبني مبدأ: "صوٌت لكل فلسطيني في كل مكان"، 
الشعب  متثيل  تدعي  التي  للمؤسسات  الشرعية  استعادة  شأنه  م��ن  وه��ذا 

الفلسطيني، كما أوضح أحد املشاركني في مخيم عائدين في سوريا:
والوحيد  الشرعي  املمثل  باعتبارها  لها  االعتبار  وإع��ادة  م.ت.ف  من  أبدأ 
للشعب الفلسطيني حيث ملسنا أن مؤسساتها قد تفككت، وبعض الرموز فيها 
ال متثلنا ...وأنا كفلسطيني لي احلق النتخب من ميثلني وليس كما هو احلال 
اآلن، ولكي أضمن عدم التفريط في حقوق الشعب الفلسطيني التي تضمنتها 

قرارات األمم املتحدة وخاصًة حق العودة إلى الديار واملمتلكات.
)تقرير �صيفيتا�س، م�صارك يف ور�صة العمل التمهيدية، حم�س خميم العائدين، 

�صوريا، �س59(

اإلصرار على املشاركة واملساءلة الدميقراطية استهدف جميع مستويات 
الشعبية  اللجان  إل��ى  احمللية  اجلمعيات  م��ن  الفلسطينية،  املدنية  احل��ي��اة 

انتخابات  خ���الل  م��ن  الفلسطينية  ال��ت��ح��ري��ر  منظمة  تفعيل  وح��ت��ى عملية 
الشرعية  الهيئة  بوصفه  يعّرف  الذي  الوطني الفلسطيني  للمجلس  مباشرة 
الوحيدة الذي ميكن من خالله استعادة الفلسطينيني املشتتني خارج الوطن 

لدورهم كأعضاء متساوين في اجلسم السياسي الفلسطيني.
حق  إلنا،  تتوفر  وب��ال��ض��رورة  بنحتاجها  إحنا  اللي  امللّحة  احلقوق  من 
في  املشاركة  حق  فلسطينية،  محلية  مؤسسات  هيكلية  السياسي.  التعبير 
االنتخابات احمللية، طبعاً موضوع اللجنة الشعبية..الخ وحق املشاركة في 
لسنا  إحنا  يعني  ميثلنا.  باعتباره  الفلسطيني  الوطني  املجلس  انتخابات 
انتخبنا  ما  ليش  السلطة،  أي��ام  الرئاسية  االنتخابات  على  باملخيم  معنيني 
هذا  يعني؟  شو  ع��ارف  مش  فلسطينية  مش  إحنا  وليش  شاركنا  ما  وليش 
بتمثلنا  اللي  الرسمية  اجلهة  ش��و  كالجئني.  حلالتنا  وع��ي  ع��دم  ع��ن  تعبير 
والبلدية  والتشريعية  الرئاسية  االنتخابات  أن  بنقول  نحن  عّنا،  وبتعّبر 
وفي  غزة  قطاع  في  أهلنا  بتعني  بس  اخلارج  في  كالجئني  إحنا.  بتعنينا  ما 
الضفة والقدس. لكن في اخلارج من ميثلنا ويعّبر عّنا؟ م.ت.ف ومؤسستها 
األولى املجلس الوطني الفلسطيني، نحن معنيني بضرورة إجراء انتخابات 
الالجئني  مجموع  عن  يعبر  مبا  الفلسطيني،  الوطني  املجلس  تفعيل  إلع��ادة 
م.ت.ف،  أدوات  إح��دى  هي  الفلسطينية  الوطنية  والسلطة  الفلسطينيني، 

وليس م.ت.ف من أدوات السلطة.
)تقرير �صيفيتا�س، م�صاركة يف اجتماع ن�صوي، خميم البداوي، لبنان، �س63(

رس���ال���ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني ب��ات��ت ال���ي���وم أك��ث��ر وض����وح����اً، ال ي��وج��د سلطة 
القوة  موطن  ه��و  وه��ذا  لها.  دعمهم  ف��ي  تكمن  وال��س��ي��ادة  الشعب،  م��ن  أعلى 
املقيمني  الفلسطينيني  ج��م��ي��ع  ح��ص��ر  مت  م��ن��ذ أوس���ل���و،  ل��ل��ح��م��ل��ة.  ل��ل��ت��روي��ج 
تقدمي  فقط  منه  واملطلوب  الفلسطيني"،  "الشتات  دور  في  الوطن  خ��ارج 
الغربية وقطاع  الضفة  في  الفلسطينيني  وأخواتهم  إخوانهم  مع  التضامن 
انتخاب  في  احل��ق  الفلسطينيني  جلميع  أن  أس��اس  على  تقوم  احلملة  غ��زة. 
ك���ل فلسطيني  أن  م��ب��دأ  ع��ل��ى  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل��س  ف���ي  ممثليهم 
ل��ه ش���أن، وأن ل��ه ح��ص��ة م��ت��س��اوي��ة ف��ي م��ؤس��س��ات��ه��م ال��وط��ن��ي��ة. ك��م��ا يعني 
ه��ذا أي��ض��اً، ك��م��ا ه��و م��ب��ني ف��ي امل��ب��دأ ال��ث��ال��ث م��ن ب��ي��ان احل��م��ل��ة، أن��ه ال يوجد 
ال��ق��رار  ال��ش��رع��ي��ة ألخ���ذ  ول��دي��ه��ا  املنتخبة دمي��ق��راط��ي��اً  ت��ل��ك  م��ن  سلطة أع��ل��ى 
الفلسطينية.  منظمة التحرير  حتتاجها  التي  اإلص��الح��ات  وتنفيذ  ب��إج��راء 
 وم���ن ه���ذا امل��ن��ط��ل��ق، ف���إن م��ج��م��وع م��ب��ادئ احل��م��ل��ة ت��ش��ّك��ل إس��ت��رات��ي��ج��ي��ت��ه��ا.

ال��ت��ج��زئ��ة اجل��غ��راف��ي��ة ال��ت��ي مت��ّي��ز جت��رب��ت��ن��ا ك��ش��ع��ب ت��ع��ن��ي أن���ه ل���ن ي��ك��ون 
خلق  ي��ج��ب  وب��ال��ت��ال��ي  امل��ل��م��وس،  باملعنى  حت��ري��ر"  "م��ي��دان  للفلسطينيني 
املهمة  مساحة عامة مشتركة عبر احلدود، وان نعمل جميعنا كفريق واحد. 
تتسع  التي  بنا،  اخلاصة  العامة"  "ساحتنا  بناء  إع��ادة  اآلن هي  لنا  األول��ى 
خاللها  من  وتستجاب  يريد!"،  "الشعب  جديد  من  فيها  نصرخ  جميعاً،  لنا 

مطالباً.

* عمر ال�صويكي: القائم باأعمال مدير معهد كنيون، حي ال�صيخ جّراح يف القد�س، ويّدر�س مادة 
التاريخ والعلوم ال�صيا�صية يف جامعة القد�س.

 �صجالت فل�صطينية: نحو و�صع الأ�ص�س وحتديد الجتاهات، تقرير م�صروع �صيفيتا�س، متوفر 

باللغتني العربية والإجنليزية على املوقع التايل: 

http://www.forcedmigration.org/browse/thematic/palestiniansreg-

ister/pdf/civitas-full-report-arabic.pdf

يحي العالم بتاريخ 20 حزيران من كل عام يوم الالجئ العاملي، حيث 
الدول  ودور  جهة،  من  معاناتهم  على  بالتركيز  املناسبة  إحياء  خالله  يتم 
وإبراز  ثانية،  جهة  من  مسؤولياتها  حتمل  في  املعنية  الدولية  واملؤسسات 
واإلقليمية  الوطنية  والتشريعات  الدولي  القانون  مبوجب  الالجئني  حقوق 
قضية  أن  السياق،  ه��ذا  ضمن  النظر  يلفت  وم��ا  ثالثة.  جهة  من  الصلة  ذات 
اللجوء الفلسطيني اقل القضايا التي يتم إبرازها في هذا اليوم، رغم أنها اكبر 
وأطول قضية جلوء معاصرة. والتقصير  هنا ليس نابعا فقط من اإلهمال 
والعجز الدوليني املستمرين منذ أكثر من 63 عاما، بل أيضا جزء منه ينبع 
مع  يتناسب  مبستوى  املناسبة  لهذه  الفلسطيني  اجلانب  استغالل  عدم  من 

حجم القضية واملعاناة وطولها. 
مجموع  من   %67 نسبته  ما  الفلسطينيون  واملهجرون  الالجئون  ميثل 
الفلسطينيني في فلسطني التاريخية )بحدودها االنتدابية( واملنافي، والبالغ 
عددهم بحسب إحصائية املركز الفلسطيني لإلحصاء املركزي قرابة 11 مليون 
واملتمثلة  للصراع  اجل��ذري��ة  األس��ب��اب  إل��ى  وبالنظر   .)2010 )نهاية  نسمة 
والفصل  ال��ع��دوان��ي،  واالح��ت��الل  االح��الل��ي،  االستعماري  إسرائيل  نظام  في 
العنصري )االبرتهايد( جنبا الى جنب مع محركات استمراره، واملتمثلة في 

وهدم  املستعمرين،  وزرع  واالستيطان  األراض��ي،  ومصادرة  املستمر،  التهجير 
املمارسات  م��ن  وغيرها  واإلغ���الق،  والقمع،  واالع��ت��ق��االت  والتهويد،  البيوت، 
والسياسات املقننة واملمنهجة، يتبني أن حل القضية الفلسطينية ال ميكن باي 
شكل من األشكال ان يتم بدون متكني الالجئني واملهجرين الفلسطينيني من نيل 
عما  والتعويض  املمتلكات  واستعادة  األصلية،  الديار  الى  العودة  في  حقوقهم 

حلق بهم من أضرار طوال عقود النكبة املستمرة منذ 63 عاما.  
إن احلراك الشعبي في ذكرى النكبة وحرب حزيران جاء ليثبت مرة أخرى 
للصراع. وان  املعاجلة اجلدية  الصحيح في  األس��اس  الالجئني هي  أن حقوق 
هذه  ينتهز  اذ  والالجئني؛  املواطنة  حقوق  ملصادر  الفلسطيني  املركز  بديل، 
املناسبة لإلعالن انه قد اصدر كتيبا خاصا حمل عنوان: الالجئون واملهجرون 
وذل��ك  واالجنليزية،  العربية  باللغتني  وحقوقهم،  قضيتهم  الفلسطينيون: 
الشعبي،  للحراك  وتعزيزا  الفلسطيني،  اللجوء  قضية  إبراز  في  منه  مساهمة 

فانه يؤكد على التالي: 
إن غياب اإلرادة السياسية للدول والهيئات الدولية تبعا لذلك، لم يعد مبررا 
بأي شكل من األشكال، وان املبادرات الشعبية الهادفة إلى فرض قضية اللجوء، 
الديار األصلية كأساس ألي حل عادل ودائ��م تشكل  إلى  العودة  وبالذات حق 

ومؤسسات  السياسية  القوى  وك��ل  ف  ت  م  على  يتوجب  جديدة  انطالقة 
املجتمع املدني  دعمها وتنظيمها وتفعيلها؛

دولة  موضوع  ببحث  القاضي  اوب��ام��ا  املتحدة-  ال��والي��ات  مشروع  إن   
الالجئني  قضيتي  عن  وباالبتعاد  األم��ن  وقضايا  للحياة  قابلة  فلسطينية 
والقدس، ما هو إال إحياء ملشروع اوسلو الفاشل ولكن بثوب جديد لن يقود 

في النهاية إال لعشرين سنة من املفاوضات غير املجدية.
إل����ى األمم امل��ت��ح��دة ب��ط��ل��ب االع����ت����راف ب��ال��دول��ة  ال��ت��وج��ه  إن م���ش���روع 
ال  انه  طاملا  استراتيجيا،  حال  ميثل  ال   ،1967 عام  ح��دود  على  الفلسطينية 
الديار  إلى  العودة  ال��دول بحق  إق��رار  يتضمن في مضمونه وال في صيغته 
ووح��دة  م��واق��ع��ه  ك��ل  ف��ي  الفلسطيني  الشعب  وح���دة  وب��ض��م��ان  األص��ل��ي��ة، 
وأكثر  بل  وتطويرها،  ف،  ت  م  مكانة  ضمان  خ��الل  من  التمثيل  وشرعية 
اجلمعية  ق��راري  مثل  سابقة  دولية  ق���رارات  عن  تراجعا  سيشكل  ذل��ك  من 
العامة 3236 لعام 1974، وقرار 3376 لعام 1975 بشأن تأسيس جلنة 
للتصرف  القابلة  غير  الفلسطيني  الشعب  بحقوق  اخلاصة  املتحدة  األمم 
الديار  إلى  والعودة  السيادة،  كاملة  املستقلة  والدولة  املصير،  تقرير  )حق 

األصلية(.

مبناسبة يوم الالجئ العاملي: 

بديل يؤكد عبثية مشروع اوباما للمفاوضات املقترحة، وعلى ان تنظيم وتطوير
 احلراك الشعبي هو خيار استراتيجي أجدى من التوجه لطلب اعتراف رمزي بالدولة

اجتماع املجل�س الوطني الفل�صطيني، اجلزائر، ت�صرين الثاين 1988.

الجتماع غري العادي للمجل�س الوطني الفل�صطيني، رام اهلل، اآب2009.
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أيلول/سبتمبر )انتزاع اعتراف  للرئيس عباس، قد يضفي استحقاق  وفقاً 
قيمة  املتحدة(  األمم  في  عضويتها  وقبول  الفلسطينية،  الدولة  بحدود  دول��ي 
القانوني  البعد  وتغليب  الّنزاع،  تدويل  في  تتمثل  الفلسطيني،  للنضال  كبيرة 
األمم  مؤسسات  ل��دى  إس��رائ��ي��ل  ض��د  اإلدع���اء  ومتابعة  السياسي،  البعد  على 

املتحدة، والتفاوض بني دولتني وليس مع شعب مهزوم. 
في ظل فشل مشاريع التسوية، وعدم وضوح اخليارات والبدائل، يكون من 
املفيد مراجعة قرارات الهيئة الدولية جتاه القضية الفلسطينية، وجتاه مسألة 

الدولة على وجه اخلصوص.
وعليه، تقدم هذه املقالة قراءة سريعة في أبرز وثيقتني صادرتني عن عصبة 
األمم ومن ثم هيئة األمم املتحدة. الوثيقة األولى، وهي صك االنتداب 6 متوز/ 
 29 بتاريخ  ال��ص��ادر   181 التقسيم  ق��رار  ن��ص  فهي  والثانية،   ،1921 يوليو 

تشرين الثاني/ نوفمبر 1947.  
شهدت فلسطني، في الفترة بني مطلع القرن التاسع عشر والربع األول من 
متداخلة  واجتماعية،  واقتصادية  وإداري��ة  سياسية  تطورات  العشرين،  القرن 
ومتسارعة، بتأثير عوامل شتى، أعمق تأثيراً، مما شهدته طيلة القرون الثالثة 
لفهم  أساسية  مرتكزات  التطورات  ه��ذه  تشكل  العثماني.  احلكم  من  السابقة 

األحداث الالحقة في فلسطني مبا لها من خصوصية ومكانة متميزة. 
هذا التطور الكبير في التشكيلة االجتماعية الفلسطينية، كان يوازيه تطور 
آخر يشكل نقيضا له أال وهو تأسيس احلركة الصهيونية رسمياً في عام 1897، 
وتبنيها هدف إقامة وطن قومي لليهود في فلسطني، والذي لقي دعما أوروبيا 
سرعان ما بدأ العمل املنظم على تنفيذه. فقد أصدر وزير خارجية بريطانيا آرثر 
الذي   1917 الثاني/نوفمبر  تشرين   2 في  املعروف  تصريحه  بلفور  جيمس 

أيدت فيه بريطانيا إقامة وطن قومي لليهود في فلسطني. 

يرى يزيد الصايغ، أن القضية الفلسطينية تأثرت بالتطورات البنيوية على 
املستويات احمللية واإلقليمية والدولية. فزوال اإلمبراطورية العثمانية وبسط 
من  وغلقها،  اليهودية  الهجرة  أم��ام  األب��واب  فتح  إلى  أدي��ا  االنتدابية  السيطرة 
العربية وإمكانية تقرير املصير أسوة باألقطار  الدولة  إقامة  أمام  جهة أخرى، 
العربية املجاورة. هذا وساهمت العوامل النسقية، ما بعد انتهاء احلرب العاملية 

الثانية، في قيام إسرائيل، بينما حالت دون قيام كيانية فلسطينية. 
وهكذا، رأت إسرائيل النور كدولة بفضل ثالثة عوامل: )1( إرساء بنى الدولة 
استخدام   )2( وبرعايته،  معه  بالتعاون  البريطاني،  االنتداب  سيطرة  ظل  في 
املقابل، بضعف عامل  الدولي وانحيازه. في  العامل  القوة والعنف )3( تواطؤ 
قيام  عدم  تفسير  ميكن  رابع،  كعامل  الفلسطيني،  للمجتمع  الداخلية  الدينامية 
دولة فلسطينية. فاملجتمع الفلسطيني لم يصل إلى الدرجة نفسها التي وصل 
إليها مجتمع اليشوف، ولم يفرز بنية دولة، وال مؤسسات متثيلية، ولم يفلح 
في امتالك قدرات عسكرية كافية. وبالرغم من أن املجتمع الفلسطيني لم يكن أقل 
تقدماً من مجتمعات الدول املجاورة، لكن ما كان ينقص الفلسطينيني هو القدرة 

على احلشد االجتماعي والسياسي الكافيني للتغلب على التحديات. 

صك االنتداب:
صادق مجلس عصبة األمم على صك االنتداب في 24 متوز/ يوليو 1922، 
الصك من مقدمه  تألف  أيلول/ سبتمبر 1923.  التنفيذ في 29  ووضع موضع 
اليهودي،  القومي  الوطن  بإنشاء   22،11،7،6،4،2 امل��واد  اختصت  م��ادة.  و28 
االنتداب  دولة  وأعطت  البريطانية  املصالح  تناولت  فقد   17،21،3،1 املواد  أما 

السلطة التامة في التشريع واإلدارة. 
ذكر  أو  الفلسطينيني كشعب  إلى  اإلش��ارة صراحة  االنتداب عن  امتنع صك 

وأكد  بلفور،  لوعد  الكامل  النص  على  اشتمل  بينما  املصير،  تقرير  في  حقوقهم 
التزام سلطة االنتداب رعاية مشروع إقامة وطن قومي لليهود ودعمه. 

كان لصك االنتداب األثر الكبير على الفلسطينيني؛ إذ أثر بشكل واضح على 
في  الفلسطينيون  عانى  فقد  واإلداري���ة.  والسياسية  االجتماعية  صيرورتهم 
حاول  ال��ذي  التمييز  وهو  الدستوري،  الصعيد  على  التمييز  من  االنتداب  عهد 
بني  عادلني"  "وسطاء  أنفسهم  تصوير  خ��الل  من  عليه  التستر  البريطانيون 
جماعتني محليتني متساويتني نسبياً. وفي هذا السياق، يصف اخلالدي اإلطار 
الدستوري والقانوني املعقد والفريد الذي أدارت بريطانيا من خالله احتاللها 
فلسطني ب�"القفص احلديدي"، الذي شكل عائقا كبيرا لم ينجح الفلسطينيون 
من اإلفالت منه وجت��اوزه، والذي وقف حائال أمام حتقيق طموحاتهم.  كما لم 
تتعامل بريطانيا مع عرب فلسطني بصفتهم شعباً قائماً بذاته، وإمنا حرمتهم 
إقامة  من  متكينهم  دون  وحالت  االنتداب،  حكومة  في  للمشاركة  مدخل  أي  من 

بنية شبيهة بالدولة، ومعترف بها دولياً. 
عالوة على ذلك، لم يعترف البريطانيون بأية صفة متثيلية لألطر الوطنية 
بالسياسة  مسبق،  وكشرط  األطر،  هذه  تقبل  لم  ما  الفلسطينيون،  شكلها  التي 
البريطانية. وحتى عندما اقترحت حكومة االنتداب إقامة مجلس تشريعي، أو 

وكالة عربية، رهنت قيامهما بقبول العرب هذا الشرط املسبق. 
األمر  عليه  كان  ملا  خالفاً  أنفسهم،  الفلسطينيون  وجد  أن  ذلك،  على  ترتب 
في البلدان العربية املجاورة، بدون برملان أو هيئة متثيلية منتخبة، أو مجلس 
اخلالدي  ويلحظ  للسلطة.  الوحيد  املصدر  هو  السامي  املندوب  وكان  وزراء، 
مثل  البريطانيون،  أنشأها  التي  اإلسالمية  املؤسسات  دور  في  متثلت  مفارقة 
هذه  متتعت  فقد  األك��ب��ر.  فلسطني  مفتي  ومنصب  األع��ل��ى،  اإلس��الم��ي  املجلس 

يتبــع

فلسطني )الدولة( في عصبة األمم، وقرارات األمم املتحدة قبل نشأة م.ت.ف
)عرض تاريخي حتليلي(

بقلم: تيسير محيسن*
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بأس  ال  وبقدر  االستقاللية  من  معينة  بدرجة  املؤسسات 
مع  كبير،  حد  إل��ى  انسجمت،  أنها  غير  اإلي���رادات،  من  به 
الرؤية البريطانية لفلسطني بصفتها بلداً مكوناً من ثالث 

طوائف دينية، واحدة منها فقط تتمتع بحقوق وطنية. 
التاريخي  فلسطني  واق��ع  االن��ت��داب  ص��ك  يتجاهل  ل��م 
وال���ق���وم���ي ف��ح��س��ب، وإمن�����ا جت���اه���ل األك���ث���ري���ة ال��ع��رب��ي��ة 
الصك  شكل  كما  ال��س��ك��ان(.  مجموع  م��ن   %90( الساحقة 
امل���ادة  ف��ي  ج���اء  م��ا  بحسب  األمم  عصبة  مل��ي��ث��اق  مخالفة 
)22( الذي جعل لرغبة السكان األصليني املقام األول في 
األصليون  السكان  وهم  فالعرب،  املنتدبة،  الدول  اختيار 
واألغلبية الساحقة، لم يختاروا بريطانيا، بل إن املنظمة 

الصهيونية العاملية هي التي اختارتها. 

قرار التقسيم:
الثاني/  تشرين   29 بتاريخ  الصادر  القرار،  اشتمل 
ن��وف��م��ب��ر 1947، ع��ل��ى م��ج��م��وع��ة م��ن امل��ب��ادئ واآلل��ي��ات 
البريطاني،  االنتداب  إنهاء  بني  االنتقالية  املرحلة  حتكم 
واح��دة  دول��ت��ني،  إن��ش��اء  عبر  النهائي  ال��وض��ع  وتثبيت 
 %56 يهودية  وأخرى  تقريبا،   %43 مساحة  على  عربية 
اآللية  أما  القدس.  على  دولية  وصاية  وضع  مع  تقريبا، 
مجلسي  إنشاء  على  تشرف  دولية  جلنة  فهي  املقترحة 
حكومة مؤقتني، وإنشاء أجهزة حكومية إدارية مركزية 
ال��دول��ت��ني،  ك��ال  ف��ي  مسلحة  ميليشيا  جتنيد  وم��ح��ل��ي��ة، 
مسودة  ووضع  التأسيسية،  اجلمعية  انتخابات  إج��راء 
وإنشاء  مؤقتة،  حكومة  واخ��ت��ي��ار  دمي��ق��راط��ي،  دس��ت��ور 

مجلس اقتصادي مشترك. 
م����ن امل����ب����ادئ ال���ت���ي ت��ض��م��ن��ه��ا ال�����ق�����رار، االن���ت���خ���اب 
النسبي،  التمثيل  السري،  وباالقتراع  العام  بالتصويت 
ت��س��وي��ة اخل��الف��ات ب��ال��وس��ائ��ل ال��س��ل��م��ي��ة، االم��ت��ن��اع عن 
التهديد بالقوة أو استعمالها، ضمان احلقوق املتساوية 
والتمتع  واالق��ت��ص��ادي��ة،  واملدنية  الدينية  ال��ش��ؤون  ف��ي 
ب��ح��ق��وق اإلن���س���ان وب���احل���ري���ات األس���اس���ي���ة، احمل��اف��ظ��ة 
ومواطني  س��ك��ان  جلميع  وال���زي���ارة  امل���رور  ح��ري��ة  على 
املس  عدم  القدس،  ومدينة  فلسطني  في  األخ��رى  الدولة 
واألبنية  املقدسة  باألماكن  املتعلقة  القائمة  باحلقوق 
شكل  ب��أي  السكان  ب��ني  التمييز  ع��دم  الدينية،  وامل��واق��ع 
القانون  احترام  القانون،  حماية  في  احلق  األشكال،  من 
وكذلك  األقليات،  ملختلف  الشخصية  واألحوال  العائلي، 
عدم  والتعليمية،  التربوية  ونظمها  الدينية  مصاحلها 
كما  ال��ع��ام��ة.  للمنفعة  إال  أرض  أي  ملكية  ن���زع  ج���واز 
الفلسطيني  االق��ت��ص��ادي  االحت����اد  أه����داف  ال���ق���رار  ح���دد 
وإدارة  النقدي،  والنظام  اجلمركية  الوحدة  ضمان  في 
واإلمن��اء  االت��ص��ال،  ومرافق  احلديدية،  والسكك  الطرق 
إلى  الوصول  من  الدولتني  ومتكني  املشترك،  االقتصادي 

املياه ومصادر الطاقة دون متييز. 
ي��ن��ط��وي على  ف���ي ظ���اه���ره  ال��ت��ق��س��ي��م  ق����رار  ك���ان  إذا 
وأخرى  عربية  واحدة  مدنية،  دولة  لقيام  عملي  مخطط 
احلقوق  في  الطرفني  بني  امل��س��اواة  مراعاة  مع  يهودية، 
محاولة  ه��و  اجل��وه��ر  حيث  م��ن  أن��ه  غير  واالل��ت��زام��ات، 
إلضفاء املشروعية الدولية على واقع جديد في فلسطني، 
كيان  إق��ام��ة  ح��ق  ال��ي��ه��ود  وإع��ط��اء  تقسيمها  ع��ل��ى  ي��ق��وم 
على  وذل���ك  مساحتها،  نصف  م��ن  أك��ث��ر  على  لهم  ق��وم��ي 
حساب سكانها األصليني وحقوقهم الفردية واجلماعية. 
اإلقليم  إل��ى  ل��إلش��ارة  فلسطني  كلمة  ال��ق��رار  واس��ت��خ��دم 
استخدم  كما  السياسي،  الكيان  إل��ى  وليس  اجلغرافي 
االنتماء  إلى  وليس  للجنسية  لإلشارة  فلسطيني  تعبير 
الوطني أو "الهوية الوطنية"، هذا ووردت مصطلحات 
وليس   ،)nation( ال��ق��وم��ي  مبعناها  وي��ه��ودي  ع��رب��ي 

مبضامينها الدينية أو العرقية. 
من  وحده  التقسيم،  قرار  أن  حوراني،  الله  عبد  يرى 
بني قرارات الشرعية الدولية الذي ينص على حق عرب 
املستقلة،  دولتهم  وإقامة  مصيرهم،  تقرير  في  فلسطني 
مساوياً بينهم وبني إسرائيل في حق الدولة، وعليه كان 
التقسيم  حدود  ضمن  الفلسطينية  الدولة  قيام  شأن  من 
حل مشكلة ثلثي الالجئني. كما أن تطبيق القرار، ووجود 
إسرائيل،  املساواة داخل دولة  قدم  العرب واليهود على 
حتريرها  في  ويساهم  مواطنيها،  لكل  دولة  إلى  يحولها 
من عقدة العرقية والعنصرية التي تتحكم فيها، ويفتح 
وميهد  واليهود،  العرب  بني  حقيقي  تعايش  أمام  الباب 

في املستقبل لقيام دولة دميقراطية واحدة. 

ب��ل��ف��ور وص���ك االن����ت����داب. أص���ح���اب ال�����رأي ال��ث��ال��ث دع���وا 
الذي  اإلجحاف  من  بالرغم  التقسيم  ق��رار  على  للموافقة 
احلركة  أط��م��اع  على  الطريق  لقطع  وذل��ك  عليه،  ان��ط��وى 
السانحة  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ال��ف��رص��ة  واق��ت��ن��اص  الصهيونية، 
املخصصة  املساحة  على  فلسطينية  عربية  دولة  بإقامة 

مبوجب القرار الدولي. 
وال��ب��راه��ني  احل���ج���ج  أن  ال��ص��ه��اي��ن��ة  ال���ق���ادة  أدرك   )3(
قومي  وط��ن  إلق��ام��ة  تكفي  ال  والتوراتية  التاريخية 
الواقع  األمر  فرض  وأن  فلسطني،  أرض  على  لليهود 
والدميومة،  والقبول  املشروعية  إل��ى  يفتقر  بالقوة 
شرعي  سند  على  احلصول  إل��ى  دوم��اً  سعوا  ولذلك 
يلتزموا  أن  دون  الدولية،  املنظمة  قبل  من  وقانوني 
تتعارض  التي  وتوصياتها  بقراراتها  جانبهم  م��ن 
وأه���داف���ه���م. وم���ن ه��ن��ا ف��م��ا ُي���ع���رف ب����" ب��ال��ش��رع��ي��ة 
املتحدة،  األمم  أو  األمم،  عصبة  أكان  سواء  الدولية" 
وجودها  لترسيخ  الصهيونية  احلركة  استخدمتها 
ق��رارات  أي��ة  ف��إن  امل��ق��اب��ل،  ف��ي  و"شرعيتها" دول��ي��ا. 
تدعم احلق الفلسطيني كان يتم جتاهلها وإجهاضها. 
وبالتالي فاملؤامرة الدولية وإمكانات القوى الكبرى 
افتقدوا  وقت  في  الفلسطينيني  قدرات  من  أكبر  كانت 

فيه النصير القوى.
)4( ي��س��ت��خ��ل��ص رش��ي��د اخل���ال���دي ف���ي ك��ت��اب��ه "ال��ق��ف��ص 
دولة"،  إلقامة  الفلسطيني  الصراع  قصة  احلديدي: 
الدولتني،  حل  على  الدولي  اإلجماع  من  بالرغم  أن��ه 
للشعب  املالئمة  ال��دول��ة  بنى،  أو  بنية،  مسألة  ف��إن 
مصدر  يشكل  الذي  األمر  بعد،  تتقرر  لم  الفلسطيني 
واإلس��رائ��ي��ل��ي��ني  للفلسطينيني  عميق  وج���ودي  ق��ل��ق 
من  ال��رغ��م  وع��ل��ى  فالفلسطينيون،  س���واء.  ح��د  على 
إحساسهم القوي بالهوية اجلماعية، لم ينجحوا في 
اإلسرائيليون،  أما  بهم.  خاصة  مستقلة  دول��ة  إقامة 
ف��م��ع ام��ت��الك��ه��م ال��ي��وم دول���ة ق��وي��ة، إال أن��ه��م الزال���وا 
الدولة  هذه  بقاء  حول  مخاوف  داخلهم  في  يحملون 

وبقائهم كشعب. 
في ضوء هذا القلق، ميكن فهم استحقاق أيلول وردود 
التاريخي  واملأزق  حوله،  املتباينة  واملواقف  عليه  الفعل 
امل��س��ت��ح��ك��م: ف��ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ون ي���ري���دون اع���ت���راف ال��ع��ال��م 
الدولة،  ه��ذه  بنية  وض��وح  ع��دم  ظل  في  دولتهم،  بحدود 
بينما يرى اإلسرائيليون في ذلك محاولة لنزع الشرعية 
رهينة  دوماً،  كانت  فمثلما  املتحدة،  األمم  أما  دولتهم.  عن 
م��وازي��ن ال��ق��وى ال��دول��ي��ة، إم��ا ق���ادرة على ات��خ��اذ ق��رارات 
تعجز عن تنفيذها، وإما عاجزة عن اتخاذ قرارات تضفي 

طابعاً إنسانياً وأخالقياً على تدخلها. 
يتفق الكثيرون على أن اجنازاً كبيراً في األمم املتحدة، 
لن  أنه  إال  املسار،  تغيير  على  ينطوي  وقد  يتحقق،  رمبا 
نحو  الطويل  الطريق  على  متواضعة  خطوة  كونه  يعدو 
امل��ت��ح��دة  ف���األمم  الفلسطيني.  ال��وط��ن��ي  امل���ش���روع  إجن���از 
وتوصياتها  السياسية  وقراراتها  القانونية  وإجراءاتها 
تأثير  وحصيلة  ن��ت��اج  امل��ط��اف،  نهاية  ف��ي  ه��ي،  العملية 
الدول  هذه  ملصالح  وفقاً  عضويتها،  في  املنضوية  الدول 
التي  وامل��س��اوم��ات  مجتمعاتها  ب��ه��ا  ت��ؤم��ن  ال��ت��ي  وال��ق��ي��م 
هامة  سياسية  ساحة  متثل  وبالتالي،  حولها.  تتفاوض 

ميكن ويجب خوض املعارك فيها.
 ق���د ي��ت��ي��ح اس��ت��ح��ق��اق أي���ل���ول ان���ط���الق أول م��ح��اول��ة 
الفلسطينية  القضية  لشرح  بلفور  وعد  إعالن  منذ  جدية 
في  العملية  ه��ذه  تتم  أال  على  وص��ح��ي��ح��اً،  واف��ي��اً  ش��رح��اً 
املقومات  عبر  وإمنا  املبهمة،  القانونية  التفصيالت  إطار 
القانون  يدعهما  ال��ت��ي  الفلسطينية  للقضية  األس��اس��ي��ة 
إحقاق  كالتالي:  اخل��ال��دي  رشيد  يعددها  التي  ال��دول��ي، 
عاماً،   63 قبل  اإلثني  التطهير  لضحايا  إنصافاً  العدالة 
ق��اب��ل��ة للتصرف،  غ��ي��ر  ال��الج��ئ��ني ح��ق��وق��اً  م��ن��ح  ع��ب��ر  وذك 
حت��ري��ر ال���ق���دس م���ن ال��س��ي��ط��رة ال��ت��م��ي��ي��زي��ة واحل��ص��ري��ة 
يعيش  من  لكل  ملكاً  تصبح  كي  املستبدة  إسرائيل  لدولة 
وميارس طقوس العبادة فيها ويعتبرها عاصمته، وضع 
احملتلة،  األراض���ي  في  واالستعمار  لالحتالل  نهائي  حد 
انتظار  طول  بعد  املصير  تقرير  حق  الفلسطينيني  ومنح 

وتأجيل.

ال�صعب  حل���زب  ال�صيا�صي  امل��ك��ت��ب  ع�صو  حمي�صن:  تي�صري   *
الفل�صطيني. 

خالصات ختامية:
الصراع  فترة  ط��وال  املتحدة  األمم  هيئات  أص���درت   )1(
باملسألة  تتعلق  وال��ت��وص��ي��ات  ال��ق��رارات  م��ن  الكثير 
مجموعات:  ثالث  إلى  تصنيفها  ميكن  الفلسطينية. 
الذي  االنتداب  صك  منها  تأسيسية،  ق��رارات  األول��ى 
أغ��ف��ل وج����ود ال��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ون��ف��ى ب��ال��ت��ال��ي 
قيام  أج��از  ال��ذي  التقسيم  وق��رار  السياسية،  حقوقه 
منح،  ولكنه  تقريبا،   %43 مساحة  على  عربية  دولة 
فلسطني.  أرض  على  دول��ة  اليهود  ح��ق،  وج��ه  دون 
حتى  الصادرة  والتوصيات  ال��ق��رارات  تضم  الثانية 
الفلسطينية  امل��س��أل��ة  ع��اجل��ت  وال���ت���ي   1969 ع���ام 
املجموعة  ق����رارات  أم��ا  الج��ئ��ني.  مشكلة  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
ال��ث��ال��ث��ة ال���ص���ادرة م��ا ب��ع��د ذل���ك ال��ت��اري��خ فعاجلت 
القضية من منطلق حق تقرير املصير، ومنها اعتراف 

ال��ع��ام��ة ب���إع���الن دول����ة ف��ل��س��ط��ني 1988،  اجل��م��ع��ي��ة 
فيه دولة  يذكر  ق��راراً  األمن ألول مرة  وتبني مجلس 

فلسطينية عام 2002. 
املتحدة  األمم  جت��اه  الفلسطينيني  م��واق��ف  تباينت   )2(
مسؤولة  اعتبرها  من  فمنهم  وتوصياتها،  وقراراتها 
منظمة  أن��ه��ا  ي���رى  م��ن  وم��ن��ه��م  مشكلتهم،  خ��ل��ق  ع��ن 
آخ��رون  تبنى  بينما  ه��ذا  عليها،  مهيمن  أو  ع��اج��زة 
الشرعية  اح���ت���رام  ض����رورة  ورأوا  اي��ج��اب��ي��اً  م��وق��ف��اً 

الدولية التي متثلها. 
الرأي  أصحاب  يتهم  الدولة،  مبوضوع  يتعلق  وفيما 
منحت  حني  ميثاقها  عن  باخلروج  الدولية  املنظمة  األول 
وأن  قائمة،  دول��ة  بتقسيم  جديدة  دول��ة  خلق  حق  نفسها 
العدالة  املنظمة ال يتفق واعتبارات  الذي تقدمت به  احلل 
أكثر من تصريح  التقسيم قدم  الدوليني، وقرار  والقانون 

مشــــــروع دولـــــــة فلســـــطني
إلتفاف على أزمة أم خطوة  ضمن إستراتيجية

يا�صر عرفات يلقي خطابه ال�صهري يف الأمم املتحدة، 1974 )اأر�صيف الأمم املتحدة(

الرئي�س حممود عبا�س يف خطاب له اأمام اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، 2009 )اأر�صيف الأمم املتحدة(



7 اآب  2011

ش��ّك��ل ال��ق��رن ال��ت��اس��ع ع��ش��ر ق���رن "ال���دول���ة األم����ة"، ح��ي��ث اجت��ه��ت اح���داث 
واح���دة،  دول���ة  ف��ي  دول  ع��دة  ف��ي  املنتشرة  األم���ة  لتجميع  ومسيرته  ال��ت��اري��خ 
بذلك  وتوّحد  قومية...  دول  الى  القوميات  متعددة  االمبراطوريات  وانقسام 
من  الثاني  العقد  بداية  ففي  معا.  واألم��ة  الوطن  ليعني   "nation" مصطلح 
القرن العشرين، حاول العرب، رغم أن األغلبية منهم مسلمون، االنفصال عن 
االمبراطورية العثمانية التركية املسلمة لتشكيل دولة عربية — الدولة األمة، 
العاملية االولى، رغم  الغرب املسيحي. لكن احلرب  وحتالفوا من اجل ذلك مع 

ذلك التحالف، لم تنتج اال تقسيم الوطن العربي إلى عدة دول.             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
االقتصادية  العوامل  ال  احلسبان  في  يأخذ  لم  التقسيم  ذلك  أن  ومعروف 
الغربي  "املبضع"  أخ��ذه  ما  كل  املناطق.  لتلك  التاريخية  وال  اجلغرافية  وال 
احلرب  تلك  في  املنتصرة  الغربية  ال��دول  بني  النفوذ  تقاسم  كان  التقسيم  في 
وخاصة بريطانيا وفرنسا، الدولتني االعظم آنذاك. وقسمت اتفاقيتا سايكس-
بيكو )1916( وسان رميو )1920( املنطقة العربية الى دول بعضها مستقل 

وبعضها حتت االنتداب.
لم يقبل الوعي العربي هذه االقسام دوالً، َفنحَت لها الفكُر السياسي العربي 
"قطر"،  وهو  السياسية  االدبيات  في  مسبوق  غير  جديدا  سياسيا  مصطلحا 

فصارت املنطقة العربية اقطارا: سوريا، االردن، لبنان، العراق.
ومتيزت فلسطني عن االقطار العربية االخرى بأن ُنحت لها مصطلح غير 
من  ليس  والكيان  "ال��ك��ي��ان".  مصطلح  لها  ُنحت  لقد  و"ال��ق��ط��ر"،  "ال��دول��ة" 
احلياة  عن  غريب  املفهوم  فهذا  والقطر؛  الدولة  مثل  الدولي  القانون  شخوص 
السياسية العامة، وال سابق له في تاريخ االمم والشعوب )مبا فيها العربية( 
العربية على  السياسية  التي كافحت لتحقيق استقاللها. لقد اطلقته االدبيات 
رفض  عن  تعبيرا  وذل��ك   ،)1991( مدريد  مؤمتر  وحتى  قيامها  منذ  اسرائيل 
نحو  خ��ط��وة  ان��ه  ع��ن  كتعبير  فلسطني  على  واطلقته  ك��دول��ة.  بها  االع��ت��راف 
الدولة على كل االرض الفلسطينية، فال هو دولة منفصلة عن االردن وال دولة 
)اي  ان��ه  ال��ى  الفلسطينيني  الباحثني  بعض  اش��ار  ولذلك  اسرائيل.  جانب  ال��ى 
الكيان( كان شعارا مبهما في اواخر خمسينيات القرن العشرين، وحتول الى 
الستينيات، وانتهى في السبعينيات موازيا  اكثر وضوحا في  تعبير سياسي 
الفلسطينية  التحرير  الدولة. وكانت منظمة  — اي  الوطني  ملفهوم االستقالل 
الفلسطينية  الدولة  القامة  تسعى  التي  الشرعية  واجلهة  املؤقت،  الكيان  هي 

املستقلة. 
دميوقراطية  دولة  الستينات  اواخر  في  املبتغاة  الفلسطينية  الدولة  كانت 
فيها  يعيش  وثقافيا،  وسياسيا  عسكريا  اسرائيل  انقاض  على  تقوم  علمانية 
الفلسطينيني دون متييز. ثم في عام 1974 وفي  الثالثة من  االدي��ان  اصحاب 
مجلسها الوطني الثاني عشر، طرحت املنظمة في برنامجها ما سمي في حينه 
"برنامج السلطة الوطنية" او النقاط العشرة الداعي الى إقامة سلطة وطنية 
االحتالل  منها  ينسحب  او  حتريرها  يتم  فلسطينية  ارض  اي  على  فلسطينية 
االسرائيلي، كطوطئة القامة الدولة الفلسطينية الدميوقراطية العلمانية على 

كامل التراب الفلسطيني )طبعا على انقاض اسرائيل(.
ال��ث��ام��ن ع��ش��ر ص���در "اع���الن  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل��س  وف���ي 1988/11/15 ف��ي 
مستقلة  فلسطينية  دول��ة  املقترحة  الفلسطينية  الدولة  وص��ارت  االستقالل" 
الى جانبها وتعيش معها بسالم )ورمب��ا بتعاون  انقاض اسرائيل بل  ال على 
ق��رار  التي رسمها  احل���دود  ه��ي  ه��ل  او حت��ال��ف(، طبعا دون حتديد ح��دوده��ا: 
التقسيم رقم 181 عام 1947، ام حدود 4 حزيران من عام 1967 أي األراضي 
الفلسطينية احملتلة في اخلامس من حزيران لذلك العام؟ وصار ياسر عرفات 
يلقب بكل ادبيات منظمة التحرير ب�"رئيس دولة فلسطني" اضافة للقبه رئيس 
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية. وعندما دخلت منظمة التحرير 
االردني  الوفد  البداية من خالل  في لعبة مؤمتر مدريد عام 1991، دخلت في 
إمنا  املستقلة،  الدولة  على  تصّر  ال  انها  دخولها  ليوحي  املشترك  الفلسطيني 
امريكا عبر كل  الذي تدعمه  االردن ذلك املشروع  قد ترضى بالكونفدرالية مع 

اداراتها من ريغن الى اوباما.
وأخيرا بعد اتفاقية اوسلو عام 1993 امتزجت منظمة التحرير الفلسطينية 
باجتاه  اول��ى  كخطوة  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في  احلالي  الذاتي  باحلكم 
الى   1967 عام  احتلت  التي  االراض��ي  على  املستقلة  الفلسطينية  الدولة  اقامة 

جانب دولة إسرائيل.
عليه  اصطلح  ما  في  العربية  املنطقة  دخلت  االول��ى  العاملية  احل��رب  منذ 
الفلسفي  الدولة مبفهومها  الوطني" حيث يخّف احلديث عن  مرحلة "التحرر 
والنظري، ويزداد احلديث عن مواصفاتها ودورها في حتديد الهوية وحمايتها. 
ذات نهج وطني ومعادية لالستعمار، وال تساوم على  دول��ة  ان تكون  بد  وال 
السيادة. وعندما تّتصف الدولة بهذه الصفات يتجاوز لها املفكرون واملنظرون 
والقوانني  لألعراف  وخرقها  لسلطتها،  الشمولي  االستبدادي  "الطابع  العرب 
وقمعها  االح��زاب،  وتشكيل  ال���رأي...  وحرية  االن��س��ان...  حلقوق  ومصادرتها 
القرن احلالي  العقد االول من  الفظ للمعارضة". وظل االمر كذلك حتى نهاية 
حيث هب الشباب العربي مطالبني مبواصفات دميوقراطية للدولة متجاوزين 

الهرطقات العربية الرسمية بادعاء املمانعة او االميان.
السياسية  الدولة مختلف ليس ألن نخبهم  الفلسطينيون فموقفهم من  اما 
وشبابهم يختلفون عن مثيالتهم في الوطن العربي، بل ألنهم لم يجربوا بعد 
دولتهم املستقلة، فصارت الدولة عندهم غاية وليست وسيلة، كما يقول علماء 

السياسة.
قد جاءت كمحصلة توافق، دون حوار  الفلسطينية  التحرير  كانت منظمة 
الدول  ومصالح  وأفكار  جهة  من  الفلسطينيني  وطموحات  افكار  بني  مباشر، 
باجتاه  تبلور  قد  الفلسطيني  الوعي  ك��ان  اخ��رى.  جهة  من  الرسمية  العربية 
الكيانية القطرية مما جعل الكيان مطمحا ممكن التحقيق. وكانت الدول العربية 
قد استقر رأي معظمها على امرين: صعوبة مواجهة اسرائيل واالنتصار عليها، 

وصعوبة اجراء تسوية معها. فكانت منظمة التحرير الفلسطينية هي احلل.
كان على هذه املؤسسة اجلديدة )م.ت.ف.( ان تكسب تأييد الهيئة العربية 
العليا في املجال الشعبي الفلسطيني، واحلكومة االردنية في املجال الرسمي 
شرعيتهما.  املؤسسة  ه��ذه  تهدد  اللتان  اجلهتان  انهما  اعتبار  على  العربي، 
الرسمي  الشعبي  املمثل  انها  تدعي  التي  الهيئة  هي  العليا  العربية  فالهيئة 
خولها  التي  هي  االردن��ي��ة  واحلكومة  تواجدهم.  اماكن  كل  في  للفلسطينيني 
وتضم  منها،  جزء  فلسطني  كل  ان  وتزعم  الفلسطينيني،  متثيل  اريحا   مؤمتر 

فعليا الضفة الغربية وأكبر جتمع فلسطيني.
لم  حسني  امللك  ان  لدرجة  االردن  تكسب  ان  البداية  في  املنظمة  استطاعت 
قام  بل  فقط،  القدس  في  االول  الوطني(  )املجلس  مؤمترها  بعقد  لها  يسمح 
ينحصر  املنظمة  عن  االردن  رض��ى  وك��ان  فيه.  كلمة  والقاء  بافتتاحه  جاللته 
العليا  العربية  للهيئة  منافسة  ستكون  املنظمة  ه��ذه  ان  االول  ام��ور:  بثالثة 
املعادية واملنافسة لالردن، والثاني ان النظام االردني هو من اختار ممثليه في 
هذا املؤمتر، والثالث تاكيد احمد الشقيري على ان الضفة الغربية اراض اردنية 
وال تفكر املنظمة باي والية او وصاية على هذه االرض او على سكانها، كما انها 
ال تفكر ابدا بسلخ قطاع غزة عن مصر، وال منطقة احلمة عن سوريا، إذ ينحصر 

برنامجها بتحرير االراضي احملتلة.
اما فيما يخص الهيئة العربية العليا، فقد كان من الطبيعي ان تفشل منظمة 
التحرير بكسب ودها. فعلى اثر انتهاء اعمال املؤمتر الوطني الفلسطيني االول 
استعمارية  صهيونية  "مؤامرة  الهيئة  اعتبرته  ق��رارات��ه،  واذاع��ة  القدس  في 
تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية... وهو اجتماع غير مشروع وباطل من 
اساسه، وال ميثل الشعب الفلسطيني واهدافه بأي حال". وناشد بيان الهيئة 
االمة العربية ودولها للحيلولة دون فرض هذا "الكيان املصطنع" على الشعب 
العربي الفلسطيني. ووجه احلاج امني احلسيني رئيس الهيئة العربية العليا 

فلسطني )الدولة( في برنامج منظمة التحرير الفلسطينية
بقلم: عبد الفتاح القلقيلي )أبو نائل(*

الشقيري ال كممثل  أحمد  فيه  الذي سيشارك  الثاني  العربي  القمة  نداًء ملؤمتر 
التي  الفلسطينية  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  للجنة  كرئيس  ب��ل  لفلسطني، 
انتخبها املجلس الوطني الفلسطيني االول. وطالب احلسيني مؤمتر القمة بعدم 
التحرير بسبب اسلوب قيامها، وألن االعتراف بها "يعتبر  االعتراف مبنظمة 
انتهاكا حلقوق الشعب الفلسطيني، وازدراًء ملطالبه ورغباته، وتسهيال ملهمة 

تزييف ارادته، ومتهيد السبيل لتصفية قضيته" .
وعلى كل، ميكن تقسيم مراحل وعي منظمة التحرير ملفهوم الكيان الى اربع 

فترات، وذلك حسب الفواعل التي اثرت في ذلك الوعي او غيرت اجتاهه.
تأسيسها  منذ  وهي  الفلسطيني(  القومي  امليثاق  )مرحلة  األول��ى،  املرحلة 
وحتى حرب حزيران 1967 حيث استولت اسرائيل على ما كان قد تبقى من 
ارض فلسطني )الضفة الغربية وقطاع غزة(. واملرحلة الثانية، مرحلة امليثاق 
الوطني الفلسطيني، وهي من حرب حزيران 1967 حتى حرب اكتوبر 1973، 
اعاد  "العبور"  مجرد  و  "النكسة"،  خطوط  ومصر  سوريا  جيشا  َعَبر  حيث 
متجاوزين  اسرائيل  مع  التعامل  باالمكان  واصبح  الكرامة،  من  شيئا  للعرب 
التي اطلقها  الثالث )ال مفاوضات وال صلح وال اعتراف مع اسرائيل(  الالءات 
 .)1967/9/1 — الرابع في اخلرطوم )1967/8/29  العربي  القمة  مؤمتر 
اكتوبر  ح��رب  من  وه��ي  الوطني(،  امليثاق  جتاهل  مرحلة   ( الثالثة،  واملرحلة 
دول  تواجهت  حيث   1993 اوس��ل��و   اتفاقية  ث��م  م��دري��د   مؤمتر  وحتى   1973
الطوق )لبنان وسوريا واالردن( ومنهم الفلسطينيون مع اسرائيل على مقاعد 

املفاوضات وليس في ميادين القتال.
اوسلو  اتفاقية  الوطني(، هي من  امليثاق  الغاء  الرابعة، )مرحلة  واملرحلة 
حتى اآلن، حيث التقت اسرائيل مع منظمة التحرير الفلسطينية مباشرة حول 
طاولة املفاوضات وليس في ميادين القتال، وقد تبادال االعتراف وصار ملنظمة 
اجلنود  بقاء  رغم  الغربية  والضفة  غزة  في  ذاتيا  حكما  الفلسطينية  التحرير 

االسرائيليني على ابواب مكاتبها هناك.
وقد كان ملنظمة التحرير الفلسطينية وعي خاص لكل مرحلة فيما يخص 
امليثاق  مرحلة  ففي  والكيان.  الهوية  مسألة  رأسها  وعلى  السياسية  القضايا 
من  ج��زء  الغربية  الضفة  ان  ت��رى  التحرير  منظمة  كانت  الفلسطيني  القومي 
الكيانية  املؤسسة  كانت  الفترة  تلك  ف��ي  التحرير  منظمة  ان  ورغ��م  االردن. 
لم  ان��ه  إال  واس��ع��ني،  رسمي  واع��ت��راف  شعبي  بدعم  حتظى  التي  الفلسطينية 
اسباب  من  ولعل  الفلسطيني.  الكيان  مفهوم  بوضوح  يوحي  ما  عنها  يصدر 
الضفة  )في  الكيانية  التنازالت  هي  آن��ذاك  املنظمة  عند  الكيان  مفهوم  ضبابية 
وخاصة  املعنية  العربية  االنظمة  لدى  مقبولة  نفسها  لتجعل  واحلمة(  وغزة 
الوطن  م��ن  ج���زءا  الغربية  الضفة  تصبح  ل��م  الثانية  امل��رح��ل��ة  وف��ي  االردن. 
بانهم جزء  املنظمة لالردنيني من اصل فلسطيني  الفلسطيني فقط؛ بل نظرت 
من شعبها الذين يشكلون الدولة الفلسطينية مثلهم مثل الالجئني الفلسطينيني 
وفي  اس��رائ��ي��ل.  ف��ي  الباقني  الفلسطينيني  ومثل  االخ���رى،  العربية  ال���دول  ف��ي 
الثالثة حيث جتاهلت امليثاق الوطني الفلسطيني كمرجعية واعتمدت قرارات 
من  ج��زءا  فلسطني  اص��ل  من  االردن��ي��ون  بقي  الفلسطينية،  الوطنية  املجالس 
الشعب الفلسطيني، اما فلسطينيو الداخل )اسرائيل( فيجب ان يحافظ عليهم 
ما  للمنظمة الجناز دولة فلسطينية على  ليكونوا عونا  كمواطنني اسرائيليني 
الوطني  امليثاق  الغاء  مرحلة  وهي  الرابعة  وفي   .1967 عام  أرض  من  احتل 
واعتماد  كمرجعية،  السابقة  الوطنية  املجالس  ق��رارات  وجتاهل  الفلسطيني 
اللجنة  من  تتكون  رسمية،  غير  هيئة  )وه��ذه  الفلسطينية"  "القيادة  ق��رارات 
املجلس  ورئاسة  الفلسطينية  واحلكومة  الوطني،  املجلس  ورئاسة  التنفيذية 
من  تيسر  وم��ا  التحرير،  منظمة  فصائل  لكافة  العامني  واالم��ن��اء  التشريعي، 
اعضاء اللجنة املركزية حلركة فتح(. في هذه املرحلة لم تعد فلسطني هي كل 
االراضي التي احتلت عام 1967، بل ال بد من تبادل االراضي مبا يحل مشكلة 
التجمعات السكانية اليهودية على هذه االرض، كما جرى استثناء فلسطينيي 

االردن من قائمة الشعب الفلسطيني فوق ارض الكيان الفلسطيني.
وما زالت منظمة التحرير في هذه املرحلة، ولم تتغير سياستها او خطابها 
السياسي رغم تغّير نبرة هذا اخلطاب دون ان ميس هذا التغير روح اخلطاب 

او اساسه.
اما ضجيج استحقاق ايلول فلن يكون اكثر من تشريع  مسألة تبادل االراضي 
على اساسني اثنني: االول ان فلسطني هي فقط ما أحتل منها عام 1967، اما ما 
احتل سابقا فلم يعد فلسطني. والثاني ان التجمعات السكانية اليهودية املهمة 
على ارض فلسطني )حسب التعريف اجلديد لفلسطني( هي واقع موضوعي ال 

بد من اخذه بعني االعتبار )كما قال اوباما في رؤياه االخيرة(.
الى  لنا  تشير  اوس��ل��و  منذ  زال��ت  وم��ا  الفلسطينية  التحرير  منظمة  كانت 
اآلفاق. واالفق هو منطقة ُيخّيل للرائي انها حيث تلتقي السماء باالرض، وكلما 
منطقة  في  الوهم  يتجدد  وصله  وكلما  وهما،  ك��ان  اللقاء  ه��ذا  ان  يجد  وصلها 

أخرى... وهكذا.

الأعلى  للمجل�س  العام  الأم��ني  فل�صطيني،  وباحث  كاتب  نائل(:  )ابو  القلقيلي  الفتاح  *عبد 
للرتبية والثقافة والعلوم يف م ت ف. 

مشــــــروع دولـــــــة فلســـــطني
إلتفاف على أزمة أم خطوة  ضمن إستراتيجية

الرئي�س بو�س الأب يلقي كلمة يف موؤمتر مدريد لل�صالم، 30 ت�صرين الأول 1991

حفل توقيع اتفاقيات اأو�صلو، وا�صنطن، 13 اأيلول 1993 )اأر�صيف البيت الأبي�س(



اآب  2011 8

املتحدة رأي الواليات املتحدة )وبالتالي إسرائيل(، واالحتاد األوروبي وروسيا بأن 
دولة  ظهور  إل��ى  ستؤدي  الطرفني،  بني  املباشرة  واملفاوضات  تسوية  إل��ى  التوصل 
فلسطينية دميقراطية، مستقلة، وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب في سالم وأمن 

مع إسرائيل وجيرانها اآلخرين.23

العامة  جمعيتها  من  بقرار  املتحدة  األمم  في  ال��دول  عضوية  قبول  يتم  رسمياً، 
األمن  وبأغلبية ثلثي األعضاء احلاضرين واملصوتني بناء على توصية من مجلس 
بعد تأييد أغلبية أعضائه مبن فيهم األعضاء الدائمني.24 لكن فلسطني ليست هي تلك 
الدولة، فهي املنطقة الوحيدة املنتدبة فئة "A" الوحيدة التي لم حتصل على استقاللها 
الكامل من قبل مجلس عصبة األمم في العام 1946.25 حالياً، اجلمعية العامة تتحمل 
املسؤولية النهائية جتاه استحقاق "الثقة املقدسة باحلضارة" فيما يتعلّق بالشعب 
الفلسطيني. وبالرغم من أن انضمام إسرائيل لعضوية األمم املتحدة في عام 1949 
ل��إلج��راءات امل��ذك��ورة أع��اله، إال أن ذل��ك ج��اء ضمن سياق إنشاء دول��ة استقلت  وفقاً 
وانفصلت عن فلسطني. أما بالنسبة لدولة فلسطني، فالسؤال الذي يطرح نفسه هو 
ما إذا كان حق النقض )الفيتو( قد يعيق قبول عضويتها، وهو األمر الوارد حدوثه. 
فحتى عندما مينع أحد األعضاء الدائمني في مجلس األمن من مترير توصية إيجابية 
إلى اجلمعية العامة، فإن اجلمعية العامة ال تزال لديها السلطة لرفع مكانة فلسطني 
القانونية من عضو مراقب )غير دولة( إلى عضو مراقب دائم بصفة دولة،26 مما ميّهد 
الطريق لعضويتها في املنظمات الدولية األخرى.27 وعالوة على ذلك، ميكن للجمعية 
العامة أن تدعو فلسطني لالنضمام إلى املعاهدات املتعددة األطراف، مثل العهد الدولي 

اخلاص بحقوق اإلنسان للعام 1966.

احتكار  أو  قانوني  تعصب  مسألة  ليس  اإلسرائيلي-الفلسطيني  للصراع  احلل 
ينتمون  كانوا  لو  حتى  أنهم  متاماً  يدركون  الدوليون  احملامون  اللوم.28  أو  للعدالة 
ما  ال���دول، فسيبقى  في مختلف  تأهيالً  األكثر  ال��دول��ي  القانون  اخل��ب��راء في  فئة  إل��ى 
العدل  حملكمة  بالنسبة  ال��ق��ان��ون  ق��واع��د  لتحديد  فرعية  وسيلة  م��ج��رد  ي��دّرس��ون��ه 
العام  في  اجل��دار  ح��ول  الدولية  العدل  حملكمة  االستشاري  ال��رأي  حتى  ال��دول��ي��ة.29 
من  بالرغم  واألميركية،  اإلسرائيلية  احلكومتني  رأي  تغيير  ف��ي  ينجح  ل��م   2004
مستخلص/معطى.  ب��ل  نصيحة  يكن  ل��م  ال��دول��ي  للقانون  والتطبيق  التفسير  أن 
أو  ق��راره��ا،  ي���ؤّدي  إن��ه م��ن واج��ب��ات األمم املتحدة اإلل��زام��ي��ة اآلن احل���ؤول دون أن 
األس��وأ من ذلك غموضها وعدم حسمها، مرة أخرى الى متكني إسرائيل من ممارسة 
مقتضبة  النهائية  النتيجة  وستكون  ع��وائ��ق.  أي��ة  دون  من  احلالية  إستراتيجيتها 
 ف��ي "وط���ن ق��وم��ي للفلسطينيني" حت��ت ك��ن��ف امل��راق��ب��ة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ال��ص��ارم��ة.30
حتسني  أو  املتحدة  األمم  في  فلسطني  دول��ة  عضوية  قبول  إن  مختصرة،  وبكلمات 
ورفع وضعها القانوني في اجلمعية العامة من عضو مراقب إلى عضو دولة بصفة 
مراقب دائم، سيجعل مسألة الوضعية القانونية الدائمة لفلسطني القضية الرئيسية 
في مفاوضات السالم عوضا عن إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية من 
جهة. كما أنها ستؤسس، مرة واح��دة ولألبد، بأن تعريف مناطق فلسطني ال يعتمد 
على مدى سخاء إسرائيل، بل تشتمل على كٍل من قطاع غزة والضفة الغربية مبا فيها 

القدس الشرقية احملتلة من قبل إسرائيل منذ العام 1967 من جهة ثانية.

وبافتراض قبول إسرائيل ببداية جديدة من محادثات السالم على أساس ما يسمى 
مببدأ "األرض مقابل السالم"، فانه يجب أال ينطوي ذلك على تسليم فلسطني باملزيد 

كانت اللجنة الرباعية اخلاصة بعملية السالم في الشرق األوسط قد دعمت خطة 
السلطة الفلسطينية التي أعلنتها في آب من العام 2009 لبناء الدولة الفلسطينية في 
غضون 24 شهراً.1  ومنذ ذلك احلني كثفت إسرائيل من جهودها التكتيكية لتعطيل 
أو تأخير سير تلك اخلطة دون أي تدّخل يذكر من قبل اللجنة الرباعية، بل وتبدي 
دولة  عضوية  على  للحصول  الفلسطيني  املسعى  من  حالياً  استغرابها  الرباعية 
نقاش وج��دل كثيفني عبر  ثار حولها  التي  تلك اخلطوة  املتحدة.2  األمم  فلسطني في 
املؤيدون واملعارضون عن رؤيتهم وخالفاتهم  اإلنترنت، يعبر من خاللها  صفحات 
حول ما إذا كانت فلسطني دولة أم ال.3 حتى أولئك املؤيدين عّبروا عن خوفهم من أن 
أن  أو  وفلسطني،  إسرائيل  بني  السالم  بعملية  لإلضرار  الفلسطيني  املسعى  ي��ؤّدي 
يضعف املطلب الفلسطيني باستعادة األراضي التابعة لها.4 من وجهة نظري، ليس 
الدولي يؤكد بشكل ال لبس فيه على أن  أس��اس من الصحة، فالقانون  لهذا اخل��وف 
الضفة الغربية مبا فيها القدس الشرقية وقطاع غزة تشكل دولة فلسطني املستقبلية. 
وفي املقابل، فإن عملية السالم محكومة بالفشل طاملا أن األمم املتحدة ستفشل في وضع 
 حد الستخفاف إسرائيل املستمر بالقانون والشرائع الدولية ذات الصلة بهذا الصراع.
أن  املالحظ  فمن  دول��ة،  بالفعل  هي  فلسطني  كون  حول  املهمة  للمسألة  بالنسبة  أما 
مفهوم الدولة )state( كحقيقة يختلف عن مفهوم الدولة كصفة/او كحق في نيلها 
)statehood(. فاملفهوم األخير، )التمتع بصفة الدولة أو باحلق في ذلك(، ال يعني 
حاالت  كل  مع  ما  حالة  في  الدولة  صفة  اكتساب  من  الغرض  يتماثل  أن  بالضرورة 
اخرى.5 تبعاً لذلك، مما ال شك فيه أن دولة فلسطني تندرج ضمن فئة املناطق املنتدبة 
التي صنفت "A". ولقد نشأت صفة الدولة على املناطق املنتدبة في املادة 22 من العهد 
الدولي اخلاص بعصبة األمم. فوفقاً لديباجته، لم يكن االنتداب على فلسطني املعلن 
في 24 متوز 1922 استثناء.6 من منظور القانون الدولي، فإن مشروعية/قانونية 

ذلك االنتداب هي حجة خاسرة.7 

العربي اإلسرائيلي  الصراع  الدولي وأصول  القانون  لبنود وفقرات  وفي سرده 
مشروعية  مبهاجمة  حقاً  قطان  فيكتور  الفلسطيني  الباحث  يقم  لم   ،1949-1891
 االن��ت��داب على فلسطني، بل هاجم فقط آليات إدم��اج وع��د بلفور في ذل��ك االن��ت��داب.8
ويالحظ قّطان بأن املشروع الصهيوني إلنشاء وطن قومي لليهود في فلسطني بدا 
الستعمار  بياض  على  شيكاً  الصهاينة  يعط  "ل��م  ولكنه  أشياء،  مبواجهة  قانونياً 
فلسطني".9 جاءت هذه اخلالصة لتصيب جوهر املسألة. فالصهاينة وّظفوا االنتداب 
لغرض استعمار فلسطني حتى يومنا هذا، وهذا ينطبق بشكل خاص على األحكام 
املتعلقة بتسهيل الهجرة اليهودية، االستيالء على األراضي الفلسطينية ومنح حقوق 
الدائمة في أراضي فلسطني،10 باستثناء  املواطنة لليهود الذين حصلوا على اإلقامة 
لم  االن��ت��داب على فلسطني  في  الصهيوني  امل��ش��روع  دم��ج  األردن".11 عملية  "ش��رق 
حترم مناطق فلسطني من وضعيتها القانونية كفئة مناطق انتدابية "A".12 لكنها 
ألقت على كاهل االنتداب مسؤولية يتعّذر تطبيقها، تتمّثل في التوفيق ما بني شروط 
مؤيدي الصهاينة حول االنتداب وبني "الثقة املقدسة باحلضارة" التي تنتهجها األمم 
املتحدة. وحثت  الدراسة كل من بريطانيا العظمى وسياسيها - وفي األصل مجلس 
عصبة األمم، وبعد ذلك خليفتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة- إلى املضي قدماً من 
الناحية القانونية والسياسية، على افتراض أن كل سكان فلسطني األصليني العرب 

واليهود لهم احلق في فلسطني على أساس مبدأ تقرير املصير.13

جاء اقتراح الدولة املنتدبة على جلنة االنتداب الدائمة لعصبة األمم في عام 1939 
على أساس إنهاء االنتداب وقيام دولة فلسطينية مستقلة، ليعكس هذا اجلدل.14 إن 
التعطيل الذي جرى على عمل اللجنة خالل احلرب العاملية الثانية، وانهيار عصبة األمم 
في العام 1945، عمل على حترير مجلس عصبة األمم الذي شّدد بدوره على ضرورة 
إظهار نواياه إلقامة دولتني. ورغم ان األمم املتحدة قد ابتلعت الطعم، إال أن انتهاء نظام 
الوصاية/االنتداب؛ ال يعني انتهاًء الصفة القانونية الدولية للمناطق املنتدبة )األصل(، 
مبا في ذلك اجلزء الوحيد املتبقى كمنطقة انتدابية فئة "A" من فلسطني وبحقها في 
الثاني 1947 بشأن  امل��ؤرخ 29 تشرين  العامة 181)2(  االستقالل. فقرار اجلمعية 

حول عضوية فلسطني كدولة في األمم املتحدة
بقلم: بول دي فارت )هولندا(*

تقسيم فلسطني، اذ دعا الى تقسيم فلسطني إلى دولة يهودية ودولة عربية؛ إال انه أكد 
 على صفة الدولة لفلسطني ولكنه لم يقسم الصفة ذاتها )باعتبار ما سيكون الحقا(.15
من وجهة نظر قانونية، جاء إعالن إسرائيل استقاللها في 14 أيار 1948، كخطوة 
أحادية اجلانب، والتي ميكن أن ينظر إليها كوسيلة لتنفيذ حق تقرير املصير للشعب 
الدولة  ل��م تؤثر على صفة  اخل��ط��وة  ه��ذه  ف��إن  السبب  ول��ه��ذا  ف��ي فلسطني.  اليهودي 
الناس  حساب  على  املنتدبة  املناطق  نطاق  تضييق  إل��ى  أدى  بل  كإقليم،  لفلسطني 
إن  الناجح.16  االنفصال  حالة  في  ع��ادة  يحدث  كما  هناك،  يعيشون  الذين  اآلخرين 
مسألة قانونية انفصال إسرائيل من عدمها، تبقى مسألة أكادميية بعد قبول إسرائيل 
كعضو في األمم املتحدة في العام 1949. وعالوة على ذلك، جاء ذلك القبول\االعتراف 
متزامناً مع انتهاء االنتداب وتساوقاً مع رؤية عصبة األمم بأن التقسيم هو اخليار 
الوحيد حلل التناقضات التي شابت فترة االنتداب على فلسطني. وميثل قرار قبول 
اشتمل  املتحدة  األمم  عضوية  فقبول  املطابقة.17  ه��ذه  على  دليالً  إسرائيل  عضوية 
ضمنياً على قبول حجم األراضي التي اكتسبها اليهود في ذلك الوقت. وبعبارة أخرى، 
تّغير حجم أراضي فلسطني لينحصر في مناطق قطاع غزة والضفة الغربية مبا فيها 
القدس الشرقية، التي كانت حتت اإلدارة املصرية واألردنية على التوالي حتى احتلتها 
إسرائيل في العام 1967. وبعد انضمامها إلى عضوية األمم املتحدة كان على إسرائيل 
أراض��ي فلسطني. وفّسرت  املزيد من  القوة كوسيلة الكتساب  االمتناع عن استخدام 
إسرائيل على نحو خاطئ النص االنكليزي لقرار مجلس األمن 242 املؤرخ 22 تشرين 
الثاني 1967 مستغلة عدم وجود "ال" التعريف، ووضعت نفسها في موقع القرار 
فيما إذا كان عليها وإلى أي مدى ينبغي أن تنسحب من األراضي الفلسطينية احملتلة. 
هذا التفسير اخلاطئ عكس االختالفات القانونية حول وضعية األراضي الفلسطينية 
املناطق  لبعض  إسرائيل  واكتساب  جهة  م��ن   "A" فئة  انتدابية  كمناطق  احملتلة 

املصرية والسورية من جهة أخرى.

كخطوة  أي��ض��اً  ال��ث��ان��ي 1988  تشرين  ف��ي 15  فلسطني  اس��ت��ق��الل  إع���الن  وج���اء 
أحادية اجلانب. بيد أنها لم تكن مسألة انفصال،18 بل مسألة القبول بوجودها بحكم 
“de facto” مبوجب قرار التقسيم في العام 1949.19 ومثلما اعترفت  األمر الواقع 
الدول في عام 1948 بقيام دولة إسرائيل قبل انضمامها إلى عضوية األمم املتحدة، 
اعترفت أكثر من مائة دولة بدولة فلسطني قبل انضمامها إلى عضوية األمم املتحدة. 
وعالوة على ذلك، فإن فلسطني دولة عضو في جامعة الدول العربية والتي تعتبر 
منظمة إقليمية متعاونة مع األمم املتحدة. لم تتعرض اتفاقات أوسلو لهذا الوضع، 
اتفاقات أوسلو بأن فلسطني  القانونية احلالية، لم تنكر  النظر عن مكانتها  وبغض 
أو  إسرائيل  جانب  إل��ى  كونها  بفلسطني  التعريف  الرئيس  هدفها  وك��ان  دول��ة،  هي 
العكس، وذلك كأساس ملعاهدة سالم بني دولتني على قدم املساواة، وليس فقط إنشاء 
لدولة فلسطني.20 على أي حال، فإن الدولة الفلسطينية لم تنتج عن اتفاقات أوسلو، 
التقسيم.21 ق��رار  بحسب  مصيره  تقرير  في  الفلسطيني  الشعب  حق  عن  ناجتة   بل 

كثير من ال��دول هي مع ال��رأي القائل بأنه تنطبق على فلسطني صفات وشروط 
الدولة بحسب قواعد القانون الدولي وهي متتلك املؤهالت التالية: أ( تعداد سكاني 
دائ��م؛ ب( منطقة معروف حدودها؛ ج( لها حكومة؛ د( لها القدرة على بناء عالقات  
متبادلة مع الدول األخرى.22 تلك الدول تتصرف وفقاً لذلك، وهذا ما تظهره املعاهدات 
املبرمة بينها وبني فلسطني والدخول في عالقات دبلوماسية معها. ويبرز هنا اخللل 
أي��دت األمم  الرباعية  اللجنة  الرؤية، فكعضو في  املتحدة لنفس  في عدم تبني األمم 

مشــــــروع دولـــــــة فلســـــطني
إلتفاف على أزمة أم خطوة  ضمن إستراتيجية

رئي�س الوزراء يف جولة ميدانية يف منطقة رام اهلل ب�صحبة الأمني العام لالأمم املتحدة بان كي مون، 20 اأذار 2010 
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من الضم اإلسرائيلي للقدس الشرقية واملستوطنات في الضفة الغربية أوال. ولكن 
إذا ما بقي للمبدأ أي معنى، فالصحيح هو أن تتخلى إسرائيل، ملصلحة السالم، عن 
األراضي التي اكتسبها اليهود قبل قبول عضويتها في األمم املتحدة في العام 1949، 

وهي األراضي الزائدة عن ما خصصه قرار التقسيم للدولة اليهودية.

الأكادميي  امل�صروع  تراأ�س  اأم�صرتدام.  ال��دويل، متفرغ جلامعة  القانون  اأ�صتاذ  بول دي فارت:   *
امل�صرتك حول ديناميكية تقرير امل�صري لعدد من الباحثني الإ�صرائيليني والفل�صطينيني والغربيني 

1988-1992، وكان ع�صوا يف جلنة تق�صي احلقائق امل�صتقلة حول غزة املنتدبة من قبل جامعة 

الدول العربية، والتي اأن�صئت يف �صباط 2009 مبهمة التحقيق والإبالغ عن انتهاكات القانون الدويل 

خالل الهجوم الع�صكري الإ�صرائيلي "عملية الر�صا�س امل�صبوب" على قطاع غزة يف الفرتة من 27 

كانون الأول 2008 اإىل 18 كانون الثاين 2009.
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بدأت فكرة األمم املتحدة كتحالف لبعض الدول خالل احلرب العاملية الثانية، 
لكنها سرعان ما منت لتصبح منظمة تسعى ألن تشمل جميع الدول. يبلغ عدد 
ال��دول كاملة العضوية في األمم اليوم 193 دول��ة، وذلك بعد أن مت قبول دولة 
جنوب السودان مؤخراً، وتسعى السلطة الفلسطينية و )م ت ف( للحصول على 

العضوية حتى تصبح العضو 194. 
في الوقت احلالي يناقش العديد من الكتاب والقانونيني والباحثني واملهتمني 
لكسب  امل��ت��ح��دة  األمم  إل���ى  الفلسطيني  ال��ت��وج��ه  خ��ط��وة  الفلسطيني  ب��ال��ش��أن 
هي  وما   ،1967 حزيران  من  الرابع  ح��دود  على  الفلسطينية  بالدولة  االعتراف 
اآلثار القانونية أو السياسية التي ميكن أن تتبع هذه اخلطوة، وفيما إذا كانت 
القانونية  اآلثار  املقال ال يناقش  للتحقيق. هذا  أم غير قابلة  هذه اخلطوة قابلة 
املتوقع  النجاح  أو مدى  الفلسطيني،  الوضع  أن تنعكس على مجمل  التي ميكن 
جراء حتقيق هذه احملاولة، ولكنه يعطي مثاال مختصرا حول اجلوانب التقنية 
"مبادرة/استحقاق  عليه  متعارفاً  أصبح  ما  أو  الفلسطينية  السلطة  ملشروع 
أيلول": ما هي القوانني التي تنظم انضمام الدول األعضاء لهيكل األمم املتحدة 

وما اإلجراءات الواجب إتباعها للحصول على العضوية في املنظمة الدولية.  
منذ عام 1974، وفلسطني )ممثلة مبنظمة التحرير الفلسطينية( لديها صفة 
املراقب في هيئة األمم املتحدة ولكن ليس بصفة دولة، ولها أيضا احلق في تعميم 
في  املشاركة  في  احلق  لفلسطني  صار   1998 عام  ومنذ  وسيط،  دون  الرسائل 

املناقشات العامة للجمعية العامة، إلى جانب بعض احلقوق األخرى.

صفات الدولة:
ال��دول  جلميع  مفتوحة  العضوية  املتحدة،  األمم  ميثاق  من   4 للمادة  وفقاً 
احملبة للسالم والتي تقبل االلتزامات الواردة في ميثاق األمم املتحدة، وعليها أن 
تقبل احلكم الصادر عن املنظمة، وأن تكون قادرة على تنفيذ هذه االلتزامات. يتم 
قبول الدول في عضوية األمم املتحدة مبوجب قرار من اجلمعية العامة بناء على 

توصية من مجلس األمن.
األمم  عضوية  الكتساب  تتوفر  ان  يجب  موضوعية  ش��روط  خمسة  هناك 
تكون  أن   )2( دول��ة،  تكون  أن   )1( الطلب  مقدمة  الدولة  على  يجب  إذ  املتحدة، 
املتحدة،  األمم  ميثاق  في  عليها  املنصوص  االلتزامات  تقبل   )3( للسالم،  محبة 
)4( أن تكون قادرة على تنفيذ هذه االلتزامات، و)5( على استعداد للقيام بذلك. 
الشكلية/االجرائية.  ال��ش��روط  أي  املنظمة  حلكم  تخضع  ال��ش��روط  ه��ذه  جميع 
احلكم الصادر عن املنظمة يعني حكم اجلهازين املذكورين في الفقرة 2 من املادة 
4، وفي التحليل النهائي من أعضائها. وبحسب ما حددته محكمة العدل الدولية 
الشروط  املتحدة"،  فإن هذه  في "قضية شروط قبول دولة في عضوية األمم 

حصرية.
اجلانب األكثر أهمية في هذا اإلطار، هو أنه يتوجب على مقدم/ة الطلب أن تكون 
واقعية  مسألة  بل  قانونية،  مسألة  ليس  بالدولة  االعتراف  فإن  ذلك،  ومع  دول��ة. 
فلسطني  أن  على  ترتكز  كدولة  بفلسطني  املتعلقة  الصعوبات  محضة.  وسياسية 
باستخدام  التأكد  ميكن  ال  حيث  الدولي،  القانون  مبوجب  كدولة  بها  معترف  غير 
اختبار موضوعي استنادا على مجموعة واضحة من املعايير القانونية، فال اتفاقية 
"مونتيفيديو"، وال النظريات املختلفة حول االعتراف بالدولة هي مفيدة في حتديد 
مكانة الدولة. ولذلك، فإن االعتراف بدولة أو بشرعية حكومة جديدة يعتمد على 
هذه  استعداد  يعني  فإنه  احملصلة  وف��ي  أخ��رى،  وحكومات  دول  رف��ض  أو  قبول 
الدول لتأسيس عالقات دبلوماسية معها. األمم املتحدة ال تعتبر دولة وال حكومة، 
وبالتالي ال متلك أي سلطة لالعتراف بدول أو حكومات. وكمنظمة مكونة من دول 
مستقلة، فإن األمم املتحدة تقبل انضمام دولة جديدة إلى عضويتها، أو تقبل وثائق 
تفويض ممثلي حكومة جديدة. وهذا ال يشكل اعترافا بالدولة باملعنى القانوني أو 
االعتراف هو مسألة سيادية  ان  الصفة، حيث  إق��رار باحلق في  بل هو  السياسي، 
فلسطني  عضوية  قبول  يحدد  لن  النحو،  هذا  على  منفردة.  دولة  كل  بقرار  خاصة 
في األمم املتحدة، أو االعتراف بها بوصفها دولة قانونيا ما إذا كانت ستعامل على 
أساس أنها دولة، فكل دولة ومنظمة دولية سيكون لها القول األخير بشأن اختيار 

ماهية ومستوى التعامل مع فلسطني. 

اإلجراءات الالزمة للحصول 
على العضوية في األمم املتحدة:

للجمعية  الداخلي  والنظام  األم��ن  ملجلس  املؤقتة  اإلجرائية  للقواعد  وفقا 
أن  املتحدة  األمم  ف��ي  ع��ض��واً  تصبح  أن  ف��ي  ترغب  دول��ة  أي  على  يجب  العامة، 
تقدم طلبا إلى األمني العام. يجب تعميم هذا اإلعالن بوثيقة رسمية توضح أن 
يقوم  ذلك،  بعد  املتحدة.  األمم  ميثاق  في  ال��واردة  بااللتزامات  تقبل  الدولة  هذه 
األمني العام فورا بعرض طلب العضوية أمام املمثلني في مجلس األمن. ثم ينظر 
مجلس األمن في الطلب في غضون 35 يوما على األقل من انعقاد الدورة العادية 
للجمعية العامة، أو إذا ما دعا إلى عقد دورة استثنائية للجمعية العامة، ال تقل 

عن أربعة عشر يوما قبل انعقاد دورة من هذا القبيل.
ولكي تقبل التوصية، يجب أن حتصل على أصوات مؤيدة من 9 أعضاء من 

أياً من أعضائه اخلمسة  األم��ن، شريطة أن ال يكون  أصل 15 عضوا في مجلس 
وايرلندا  العظمى  لبريطانيا  املتحدة  اململكة  روسيا،  فرنسا،  )الصني،  الدائمني، 
العشر  ال��دول  الطلب.  ضد  صوت  قد  األمريكية(،  املتحدة  والواليات  الشمالية، 
 ،)2012( أملانيا   ،)2011( والهرسك  البوسنة  هي:  حاليا  العضوية  دائمة  غير 
البرتغال )2012(، البرازيل )2011(، الهند )2012(، جنوب أفريقيا )2012(، 
كولومبيا )2012(، لبنان )2011(، اجلابون )2011(، ونيجيريا )2011(. في 
حال قبول مجلس األمن لطلب عضوية الدولة، فانه يقدم هذه التوصية مع سجل 
بقبول  التوصية  األمن  مجلس  رفض  حال  وفي  العامة.  للجمعية  للنقاش  كامل 
الطلب في العضوية، أو يؤجل النظر في هذا الطلب، فإنه يقدم تقريرا خاصاً إلى 

اجلمعية العامة أيضا مع سجال كامال للنقاش الذي دار حول هذا الطلب.
في حالة قبول الطلب، فان اجلمعية العامة تنظر فيما إذا كان مقدم الطلب هي 
دولة محبة للسالم وقادرة ومستعدة لتنفيذ االلتزامات الواردة في امليثاق، ويجب 
أن يقرر، بأغلبية ثلثي األعضاء احلاضرين واملصوتني، بناء على طلبها للحصول 
في  الكامل  النظر  وبعد  العامة،  اجلمعية  فإن  الرفض،  حالة  وفي  العضوية.  على 
التقرير اخلاص املقدم من مجلس األمن، ترسل الطلب إلى املجلس، جنبا إلى جنب 

مع سجل كامل لنقاش اجلمعية العامة، ملزيد من الدراسة والتوصية.
على جميع األحوال، يقوم األمني العام بإعالم الدولة بقرار اجلمعية العامة. 
اجلمعية  إع��الم  تاريخ  من  العضوية  تنفيذ  يبدأ  الطلب،  على  املوافقة  متت  إذا 

العامة قرارها بشأن الطلب.
في كل دورة، تنظر اجلمعية العامة في وثائق تفويض جميع ممثلي الدول 
خالل  حتصل  وال��ت��ي  العملية،  ه��ذه  خ��الل  ال���دورة.  تلك  ف��ي  املشاركة  األع��ض��اء 
تنشأ  أن  ميكن  ولكن  أعضاء  تسعة  من  املكونة  التفويض  وثائق  جلنة  اجتماع 
أيضا في أوقات أخرى، ميكن أن تثار مسألة ما إذا كان قد مت اعتماد ممثل معني 
من قبل احلكومة فعليا في السلطة. يتم حتديد هذه القضية عن طريق تصويت 
األغلبية في اجلمعية العامة. وجتدر اإلشارة إلى أن تغيير احلكومات العادي، 
من خالل انتخابات دميقراطية، ال يثير أية إشكاليات بشأن وثائق تفويض ممثل 

الدولة املعنية.

جمود مجلس األمن: نهاية الطريق؟
إذا صدرت توصية سلبية من مجلس األمن بخصوص نيل االعتراف بالدولة، 
تستعني  القانونية:  واإلج��راءات  اخليارات  بعض  إتباع  العامة  للجمعية  ميكن 
رقم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  السالم"  أج��ل  من  "متحدون  باجراء  العامة  اجلمعية 
377 لتجاوز اجلمود في مجلس األمن، شريطة أن  يتم تعريف هذه احلالة بأنها 
"تهديد للسالم واألمن الدوليني". يوجد خيار آخر ميّكن اجلمعية العامة التغلب 
في  دول��ة  قبول  يكون  أن  بحجة  األم��ن  مجلس  ف��ي  "الفيتو"  النقض  ح��ق  على 
األمم املتحدة هي عملية إجرائية، خالفا لكونها عملية موضوعية، ولذلك الدول 
اخلمس دائمة العضوية في مجلس األمن ال ينبغي أن تكون قادرة على استخدام 
باإليجاب.  أعضاء  تسعة  بقبول  توج  الذي  التصويت  إلى  التوصل  ملنع  الفيتو 

أسباب هذا اخليار ال تزال قابلة للنقاش وآفاقها ال تزال غير مؤكدة.

صفات املراقب الدائم:
 بدل من أن تصبح الدولة عضو "كامل" في األمم املتحدة، فمن املمكن احلصول 
على وضع دولة بصفة مراقب. يستند هذا املركز بشكل تام على املمارسة، وليس 
لقبول  الوحيد  الشرط  املتحدة.  األمم  ميثاق  في  اخلصوص  بهذا  أحكام  أي  هناك 
دولة ليس لها صفة عضوية في األمم املتحدة، أن تكون عضوا في واحدة أو أكثر 
بالتصويت  يتم  لدولة  مراقب  صفة  منح  املتخصصة.  املتحدة  األمم  وك��االت  من 
دولة  سويسرا  كانت  املثال،  سبيل  على  العامة.  اجلمعية  في  البسيطة  باألغلبية 
ذات صفة مراقب دائم من الفترة 1948-2002، حتى أصبحت عضوا كامال في 10 
سبتمبر 2002. حاليا، يوجد دولة واحدة فقط كدولة غير عضو في األمم املتحدة 
ليس  الذين  املراقبون  الفاتيكان.  وه��ي  ك��دول��ة،  دائ��م  مراقب  بصفة  تتمتع  لكنها 
بها كدول.  املعترف  الدولية والكيانات األخرى غير  املنظمات  لهم صفة دولة هم 
إذن، سيكون وضع الفلسطينيني إذا ما مت االعتراف بهم كمراقب دائم بشكل دولة 
أو  املراقبون س��واء بشكل دول��ة  السياق، حيث ميلك  ذا طابع رم��زي فقط في هذا 
في  واملشاركة  العامة،  اجلمعية  اجتماعات  في  الكالم  في  احلق  دولة  غير  بشكل 
التصويت اإلجرائي، ورعاية وتوقيع القرارات اإلجرائية، ولكنهم ال ميلكون احلق 

في التصويت على القرارات وغيرها من املسائل املوضوعية.
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بتاريخ  والالجئني  املواطنة  حقوق  ملصادر  الفلسطيني  املركز  بديل/  أختتم 
 40 ل  املركز  أقامه  تخريج  بحفل  وذل��ك  الصيفية  العودة  مدرسة   2011/7/28
في  الفلسطينيني  واملهجرين  الالجئني  تواجد  مناطق  مختلف  من  ج��اؤوا  شابا/ة 
فلسطني التاريخية، وذلك في مركز الفينيق في مخيم الدهيشة/بيت حلم، حيث 
مت تسليم شهادات التقدير للمشاركني واملشاركات في البرنامج الذي استمر ملدة 

10 أيام بواقع 76 ساعة تدريبية.   
في  الناشئة  وتدريب  تنمية  لبرنامج  نوعيا  تطويرا  العودة  مدرسة  وتعتبر 
مجال الدفاع عن حقوق الالجئني الفلسطينيني الذي أطلقه بديل ضمن حملة الدفاع 
الفلسطينيني قبل خمسة سنوات. وقد هدف بديل من خالل تدريب  الالجئني  عن 
أبناء  من  الشاب  اجليل  مهارات  وتطوير  وعي  صقل  إلى  املنتسبني  من  العدد  هذا 
الالجئني واملهجرين حول قضاياهم املصيرية، وعلى رأسها حق العودة إلى الديار 
األصلية. كما وجاء البرنامج كثمرة لتجربة استمرت خمسة سنوات في برنامج 
تنمية وتدريب الناشئة في مجال الدفاع عن حقوق الالجئني الفلسطينيني، إذ أن 
معظم املشاركني في املدرسة الصيفية هم ممن شاركوا في برنامج تنمية الناشئة 
األنشطة  في  واملشاركة  التعامل  في  جتربة  لديهم  والذين  السابقة،  السنوات  في 

التي ينفذها مركز بديل في مخيمات وجتمعات الالجئني.
 وقد تنوعت مواضيع التدريب في املدرسة الصيفية تنوعا كبيرا، اذ اشتملت 
امل��ه��ارات وال��ق��درات الشخصية وال��ق��ي��ادي��ة، وم��ه��ارات  ت��دري��ب��ات ح��ول بناء  على 
االتصال والتواصل، والتصوير والتوثيق، إضافة إلى التركيز محوريا حول آليات 
حماية الالجئني الفلسطينيني واألساليب العملية للعودة. كما تعرف املشاركون 
أسبابه  األخضر،  اخل��ط  جانبي  على  تبنيه  ال��ذي  العنصري  إسرائيل  نظام  على 
تهجير  في  إسرائيل  تستخدمها  التي  واآلليات  الفلسطيني،  الشعب  على  وآث��اره 
وسبل  املنصرمة،  عاماً   63 ال  خ��الل  وأرض��ه��م  منازلهم  من  الفلسطينيني  وط��رد 
الفلسطينية  للقضية  احل��ق��وق  على  املبني  باحلل  التمسك  خ��الل  م��ن  مواجهتها 

وحتديداً قضية الالجئني واملهجرين الفلسطينيني. 
وقد اشتمل التدريب في املدرسة الصيفية أيضا على مهارات الدعم واملناصرة 
ورفع الوعي لدى فئة الشباب حول قضايا جوهرية تواجه الشعب الفلسطيني، 
وحتديداً التوجه الفلسطيني إلى األمم املتحدة لالعتراف بدولة على حدود 1967، 
الالجئني  حقوق  وحت��دي��داً  الوطنية،  الفلسطيني  الشعب  حقوق  على  ذل��ك  واث��ر 

الفلسطينيني ضمن هذا املشروع.   
وخالل التدريبات املختلفة، قام املنتسبون بعقد جلسات نقاش وحوار نقاشات 
حول املواضيع املطروحة من خالل مجموعات صغيرة، حيث أتيحت لهم الفرصة 
لالشتراك في حوارات ونقاشات بناءة ساهمت في رفع وعيهم حول قضايا مهمة 
على  مشترك  لكل  الفرصة  أتيحت  كما  اإلسرائيلي-الفلسطيني.  بالصراع  تتعلق 

حدة أن يعبر عن أفكاره وآرائه بشكل فردي أو بشكل جماعي ضمن مجموعة. 
إلى كل من  املدرسة الصيفية على 3 رحالت ميدانية  هذا وقد اشتمل برنامج 
طولكرم، واخلليل وقرية بتير غربي بيت حلم. وقد اكتسب املشاركون خالل هذه 
عمليات  في  إسرائيل  تنتهجها  التي  باألساليب  تتعلق  هامة  معلومات  الرحالت 
يتعرض  التي  اليومية  وباالنتهاكات  وممتلكاتهم،  أرضهم  من  الفلسطينيني  طرد 
ج��دار  لبناء  نتيجة  وب��األخ��ص  امل��ن��اط��ق  ه��ذه  ف��ي  الفلسطيني  الشعب  أب��ن��اء  لها 
املستوطنات  توسيع  و/أو  إنشاء  بغرض  األراضي  ومصادرة  العنصري  الفصل 
اإلسرائيلية في الضفة الغربية.  ففي مدينة اخلليل، زار املشاركون البلدة القدمية 
التي  اليومية  للمضايقات  نتيجة  املدينة  أه��ل  معاناة  على  واطلعوا  املدينة  في 
اعمار  قامت جلنة  املدينة. وقد  داخل  املقيمني  املستوطنني  قبل  لها من  يتعرضون 

مركز بديل يختتم فعاليات املدرسة الصيفية بتخريج 40 مشارك/ة
إنتظموا في دورة تدريبية مكثفة ملدة 10 أيام 

املشاركني  منعت  ق��د  ك��ان��ت  الشريف  االب��راه��ي��م��ي  احل���رم  م��داخ��ل  على  امل��ت��واج��دة 
شعارات  حتمل  املنتسبني  قمصان  أن  بحجة  اإلبراهيمي  احل��رم  إل��ى  الدخول  من 

سياسية ومنها شعار 1948.  
الشعبية  اللجنة  م��ع  بالتنسيق  مت��ت  وال��ت��ي  طولكرم  إل��ى  ال��زي��ارة  خ��الل  أم��ا 
وباقة  الغصون  دي��ر  قريتي  امل��ش��ارك��ون  زار  فقد  احمل��اف��ظ��ة،  ف��ي  اجل���دار  ملقاومة 
الشرقية وتعرفوا على اآلثار التي تركها جدار الفصل العنصري على السكان في 

هاتني القريتني. 
على  واطلعوا  القرية  في  املشاركون  جت��ول  حل��م،  بيت  غربي  بتير  قرية  وف��ي 
املضايقات التي يتعرض لها السكان من قبل جيش االحتالل وخصوصاً منعهم من 
كما   .1948 عام  احملتلة  األرض  في  منها  جزء  يقع  والتي  أراضيهم،  إلى  الوصول 
تعرفوا على املعالم االثرية في القرية وزاروا عيون املاء التي تنتشر في هذه القرية.
هذا وقد كرس اليوم قبل األخير من املدرسة لتقييم برنامج املدرسة والفائدة 
الرغم  على  البرنامج  بهذا  إعجابهم  املشاركني  معظم  أب��دى  حيث  منه؛  املتحصلة 
املتواصل.  التدريب  من  اي��ام  ال 10  خالل  قدمت  التي  املعلومات  وزخ��م  كثافة  من 
وأكدوا بان التدريب عاد عليهم بفائدة كبيرة، فقد " كان من أفضل البرامج التي 
تخدم القضية الفلسطينية، وتدعم توجه الشباب نحو البحث والتدقيق في قضايا 
احد  بحسب  سياسيا"  الشباب  وتأهيل  تنمية  على  ويعمل  الفلسطيني،  الشعب 

املشاركني.   
وحدة  منسق  أشاد  حيث  للمدرسة،  املنتسبني  تخريج  مت  األخير،  اليوم  وفي 
احلملة في مركز بديل باسم صبيح، بااللتزام والروح التي متتعت بها املجموعة 
بشكل عام، على الرغم من صعوبات التأقلم مع البرنامج في بادئ األمر، ومتنى 
صبيح على املشاركني أن يتخذوا من االلتزام والنشاط الدائم أسلوب حياة، األمر 

الذي سينعكس على جناحات شخصية وجماعية في املستقبل. 
وفي اخلتام، شكر منسق الدعم اللوجستي في بديل، خليل أبو خديجة، جميع 
املؤسسات التي شاركت في املدرسة، فيما حث املشاركني على االستمرار في بذل 
اجلهود التي تزيد من وحدة العمل الشبابي الهادف. وأشاد أيضا بالعمل الذي تقوم 
به املجموعة من خالل بناء شبكة من التواصل عبر االنترنت، للتعريف مبدرسة 
العودة، وأهدافها، وأهمية العمل اجلماعي في احلقول التي متت مناقشتها خالل 

املدرسة الصيفية.
إل��ى مركز ب��دي��ل، ع��دد من  ان��ه ش��ارك ف��ي ت��دري��ب املنتسبني، ب��اإلض��اف��ة  يذكر 
املدربني ومؤسسات املجتمع املدني الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الشعب 
للعودة،  العميلة  اآلل��ي��ات  ح��ول  "ذاك�����رات"  مؤسسة  بينها:  وم��ن  الفلسطيني 
مؤسسة احلق حول فن التوثيق، كاريتاس حول االتصال والتواصل وفن القيادة، 
العنصري في  التمييز  التصوير، مؤسسة خطوة حول  خبرات مقدسية حول فن 
املدن املختلطة، الهيئة املستقلة حول فن كتابة التقارير والتوثيق، حملة مقاطعة 
من  شباب  جمعية  عليها،  العقوبات  وفرض  منها  االستثمارات  وسحب  إسرائيل 

اجل القدس حول حل الدولة والدولتني. 

بها  التي تقوم  القدمية واملشاريع  البلدة  أزقة  للمنتسبني في  اخلليل بعمل جولة 
بالسيطرة  املستوطنون  يقوم  ال  حتى  وترميمها  القدمية  املنازل  حلماية  اللجنة 
عليها، وقدمت اللجنة شرحاً وافياً عن تاريخ االستيطان في املدينة والتقسيمات 
التي قام بها االحتالل للمدينة خالل السنوات املاضية. يذكر ان سلطات االحتالل 

مشــــــروع دولـــــــة فلســـــطني
إلتفاف على أزمة أم خطوة  ضمن إستراتيجية

يف زيارة لقرية اإرطا�س جنوب بيت حلم.
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مدينة بورتسموث تتجاهل شركة فيوليا
10 آذار 2011، كشفت شركة فيوليا الفرنسية متعددة اجلنسيات عن املزيد 
من اخلسائر التي حلقت بها بعد أن رفض مجلس مدينة بورتسموث توقيع العقد 
مع الشركة جلمع القمامة. جاء هذا الرفض على اثر حملة إعالمية طويلة األمد 
أثبتت من خاللها حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني في بورتسموث وجنوب 
داونز تواطؤ شركة فيوليا ومشاركتها إسرائيل في انتهاك القانون الدولي. في 
السنوات األخيرة، برزت "فيوليا" باعتبارها شركة تشّكل هدفاً رئيسياً حلملة 
املقاطعة حول العالم وذلك بسبب مشاركتها في بناء وتشغيل مشروع القطار 
في  القانونية  غير  املستوطنات  بني  ما  يربط  الذي  احملتلة،  القدس  في  اخلفيف 
القدس الشرقية مع أحياء القدس الغربية. وجاءت خسارة فيوليا بعد فقدانها 
وفي   ،2010 فبراير  شهر  في  لندن  في  ريتشموند  ضاحية  في  مماثلة  لعقود 

ادنبره في كانون األول 2010، وفي ساندويل في العام 2009. 

شركة جي فورز )G4S( تنهي بعض جوانب تواطؤها مع نظام 
الفصل العنصري اإلسرائيلي 

البريطانية-الدمناركية "جي فورز"  األمنية  الشركة  أعلنت  آذار 2011،   11
عنها،  صدر  بيان  ففي  الغربية.  الضفة  في  العمل  عقود  بعض  من  انسحابها  عن 
ال��ت��ي تنطوي على  ال��ع��ق��ود  م��ن  ع��دد  م��ن  االن��س��ح��اب  ع��ن "نيتها  ال��ش��رك��ة  أعلنت 
وفي  اإلسرائيلية،  العسكرية  التفتيش  نقاط  على  األمنية  املعدات  خدمة  تقدمي 
هذه  فإن  ذلك،  ومع  الغربية".  الضفة  في  اإلسرائيلية  الشرطة  ومراكز  السجون 
في  القانونية  غير  للمستوطنات  األمنية  اخل��دم��ات  تقدمي  في  ستستمر  الشركة 
"ستعمل  أنها  قالت  الشركة  لكن  إسرائيل.  داخ��ل  السجون  وفي  الغربية  الضفة 
التزامات  لديها  أقرب وقت ممكن، وأقّرت بأن  االنسحابات في  على استكمال تلك 
تعاقدية جتاه عمالئها، ويجب عليها أن تأخذ تلك االلتزامات بعني االعتبار". وقد 
يعني هذا اإلقرار أن الشركة ستبقى تعمل على توفير اخلدمات األمنية في الضفة 
جميع  من  الفلسطينية  املجموعات  تطالب  ولهذا  ق��ادم��ة.  سنوات  لعدة  الغربية 
ناشطي حملة املقاطعة لالستمرار في الضغط على شركة "جي فورز" حتى تنهي 

كافة مشاركاتها في األعمال غير القانونية في فلسطني. 

طالب جامعة ادنبره يصوتون بأغلبية ساحقة 
لصالح مقاطعة البضائع اإلسرائيلية

ساحقة  بأغلبية  يصوت  ادنبره  جامعة  في  الطلبة  مجلس   ،2011 آذار   14
العام  ف��ي االج��ت��م��اع  ادن��ب��ره وذل��ك  ف��ي جامعة  اق��ت��راح مبقاطعة إس��رائ��ي��ل  على 
الذي عقد يوم االثنني 14 آذار 2011. فبعد وصفه ب� "الساحق"، حصد اقتراح 
عليها  يشرف  التي  التوريد  ومحالت  املتاجر  في  اإلسرائيلية  البضائع  مقاطعة 
اقتراح  وتضمن  م��ع��ارض��اً.  ص��وت��اً   20 مقابل  م��ؤي��داً  ص��وت��اً   270 نحو  املجلس 

فلسطني  مع  للتضامن  ادنبره  جامعة  طالب  مجموعة  به  تقدمت  الذي  املقاطعة 
حقيقة أن إسرائيل هي دولة فصل عنصري، وأن على مجلس الطلبة في جامعة 
ادنبره االنضمام إلى حركة املقاطعة، من خالل مقاطعة البضائع اإلسرائيلية في 
محالتها التجارية، وتفويض السلطة التنفيذية للمجلس ملمارسة الضغط على 
اجلامعة للقيام بنفس اخلطوة. وجاء االقتراح باملقاطعة في أعقاب االحتجاجات 
في  إعالمية  خطابات  إللقاء  ج��اءوا  الذين  اإلسرائيليني  املسؤولني  ضد  األخيرة 
اجلامعة. في شباط املاضي، متكنت مجموعة من الطالب النشطاء وقف خطاب 
ليبرمان،  أفيغدور  اإلسرائيلي  اخلارجية  وزي��ر  مستشار  اخل��ال��دي،  إسماعيل 
وقبل أسبوعني من ذلك، تظاهر أكثر من 100 طالب احتجاجاً على دعوة وجهت 

للسفير اإلسرائيلي "رون بروسور" للقدوم إلى اجلامعة. 
تتبنى  ال��ن��روي��ج��ي��ة  امل��ع��ل��وم��ات  وتكنولوجيا  الكهربائيني  الفنيني  ن��ق��اب��ة 
اإلسرائيلي  العمال   نقابات  احت��اد  ملقاطعة  وتدعو  إلسرائيل  الكاملة  املقاطعة 

"الهستدروت"
املعلومات  وتكنولوجيا  الكهربائيني  الفنيني  نقابة  أق��رَّت   ،2011 آذار   16
النرويجية، والتي متّثل ما يزيد عن 30.000 عامل في مجال الطاقة واالتصاالت 
السلكية والالسلكية، بحملة مقاطعة إسرائيل، كما دعت ملقاطعة "الهستدروت" 
خطوات  باتخاذ  ستقوم  أنها  النقابة  أعلنت  عنها،  صدر  بيان  ففي  اإلسرائيلي. 
سالح  مبثابة  وهو  اإلسرائيلية،  للمنتجات  املقاطعني  املستهلكني  مقاطعة  لدعم 
ذو حدين على إسرائيل وفرض عقوبات عليها من قبل األمم املتحدة. كما طالب 
"الهستدروت"  م��ع  عالقاته  قطع  إل��ى  النرويجية  النقابات  احت��اد  م��ن  البيان 
بيانها  ف��ي  النقابة  ودع���ت  ال��ع��ن��ص��ري.  اإلس��رائ��ي��ل��ي  العمالي  االحت���اد  بوصفه 
إسرائيل.  م��ع  وال��دراس��ات  البحوث  مجال  ف��ي  النرويجي  التعاون  تعليق   إل��ى 

جامعة لندن لالقتصاد 
تقاطع املياه املعدنية "عيدن سبرينغز"

املعدنية  املياه  شركات  كبرى  هي  سبرينغز"،  "عيدن  شركة   ،2011 آذار   19
بعد  التطور  ه��ذا  ويأتي  لالقتصاد.  لندن  جامعة  في  عقدها  جت��دد  لم  اإلسرائيلية، 
اجلامعة،  تلك  في  فلسطني  طلبة  احت��اد  أطلقها  عالية  ومهنية  طويلة  حملة  خ��وض 
مرتفعات  ف��ي  املصنعة  سبرينغز"  "ع��ي��دن  مياه  لتوريد  عقد  على  ال��ض��وء  سلطت 
اجلوالن السورية احملتلة. وقد مت دعم حملة الطلبة من قبل أكادمييني، منهم 19 من 
الفوري  اإلنهاء  إلى  يدعو اجلامعة  بيان مشترك  لندن لالقتصاد وقعوا على  جامعة 
اجلامعة  أقسام  جميع  قررت  ولقد  سبرينغز".  "عيدن  شركة  مع  تربطها  صلة  ألية 
كبيراً  ونصرا  جناحاً  يعد  مما  للمياه،  كمورد  الشركة  تلك  مع  عقودها  جتديد  ع��دم 
للحملة ضد شركة "سبرينغز" وحلركة املقاطعة العاملية ضد الشركات اإلسرائيلية. 

جامعة "جوهانسبرغ" تنتهي روابطها بإسرائيل 
حول  إسرائيل  مقاطعة  حلركة  تاريخي  انتصار  حلظة  في   ،2011 آذار   23
العالم، قررت جامعة "جوهانزبرغ" اجلنوب أفريقية قطع جميع عالقاتها مع 
حلملة  عاملية  سابقة  القرار  ه��ذا  ويعتبر  اإلسرائيلية.  غ��وري��ون"  "ب��ن  جامعة 

مقاطعة إسرائيل أكادميياً. 
حوالي  من  مسبوق  غير  دعم  كسب  من  "جوهانزبرغ"  جامعة  حملة  متكنت 
جامعات  رؤس��اء  ون��واب  رؤس��اء   9 بينهم  من  أفريقيا،  جنوب  أكادمييي  من   400
أفريقية؛ 11 عميدا ونائب عميد، 19 من رؤساء األقسام، 175 أستاذ جامعي و125 
األصوات  من  مجموعة  للحملة  الداعمني  املوقعني  قائمة  وضمت  جامعي.  أكادميي 
اجلنوب أفريقية الرائدة في مجال مكافحة التمييز العنصري، من بينهم األساتذة 
دوغ��ارد؛  ج��ون  برايتنباخ؛  بريتني  ب��وي��زاك؛   أالن  أس��م��ال؛  ك��ادر  الكسندر؛  نيفيل 
أنتجيي كروغ؛ رشيدة ماجنو؛ بيتيانا بارني؛ تيريبالنشي سامبيه. وقد أصدرت 
اللجنة الفلسطينية للمقاطعة )BNC( بياناً بهذا اخلصوص جاء فيه: "لقد اتخذت 
جامعة "جوهانزبرغ" اليوم خطوة هامة وتاريخية تثبت فيها التزامها بالتضامن 
مع املظلومني. بعملها لتلك السابقة ضد املؤسسات اإلسرائيلية، من املتوقع أن تقوم 
غيرها من اجلامعات في جنوب أفريقيا باملضي قدماً في هذا االجتاه. وعالوة على 
أفريقية، هو ذو داللة وأهمية  القادم من مؤسسة جنوب  املقاطعة هذا،  قرار  ذلك، 

دولية خاصة، ويجب أن يبدأ تأثيره في مجال املقاطعة". 

صناديق التقاعد السويدية تدعو شركات "الستوم"، "فيوليا"، 
و"موتوروال" على االنسحاب من األرض الفلسطينية احملتلة

التقاعد  م��ع��اش��ات  ل��ص��ن��ادي��ق  األخ��الق��ي  امل��ج��ل��س  دع���ا   ،2011 ن��ي��س��ان   21
االتصاالت  مجال  في  العمالقة  األمريكية  "موتروال"  شركة  األربعة  السويدية 
املجلس  الغربية.  الضفة  ف��ي  إس��رائ��ي��ل  حتتلها  ال��ت��ي  األراض���ي  م��ن  االن��س��ح��اب 
خصيصاً  املصممة  املراقبة  أنظمة  وصيانة  تسليم  وقف  الشركة  تلك  من  يريد 
تلك  أن  ال���دع���وة  ف��ي  وج����اء  احمل��ت��ل��ة.  الفلسطينية  األرض  ف��ي  للمستوطنات 
الدولي  القانون  تنتهك  فإنها  وبالتالي  احملتلة،  األراض��ي  في  تقع  املستوطنات 
العتماد  لها  مقراً  "إيلينوي"  والية  من  تتخذ  التي  الشركة  دعت  كما  اإلنساني. 
معاشات  ص��ن��ادي��ق  اإلن��س��ان.  ح��ق��وق  ان��ت��ه��اك��ات  ف��ي  مساهمتها  متنع  سياسة 
معاشات  صندوق  مثل  الدوليني،  املستثمرين  من  غيرها  عن  فضالً  املتعاقدين، 
النرويجي )الذي تبلغ قيمته 385 بليون يورو(، عملت على  التقاعد احلكومي 
واملراقبة  الرصد  نظام  لبناء  املخصصة  اإلسرائيلية  ألبايت"  "أنظمة  استبعاد 
األخالقي  املجلس  دع��ا  كما  الغربية.  الضفة  في  الفاصل  اجل��دار  من  أج��زاء  على 
في  مشاركتها  إلنهاء  "فيوليا"  وشركة  الهندسية  الفرنسية  "الستوم"  شركة 

مشروع السكة احلديدية الذي يربط القدس باملستوطنات في األرض احملتلة. 

احتاد نقابات التجارة االسكتلندي 
يدين "الهستدروت" ويعلن التزامه املستمر بحملة املقاطعة

"الهستدروت"  على  التحريضية  الهجمات  من  العديد   ،2011 نيسان   23
اإلسرائيلي شنت أثناء عقد املؤمتر السنوي الحتاد نقابات التجارة االسكتلندي. 
الفلسطينية  للدعوات  الداعمني  أكبر  من  كان  االسكتلندي  اإلطفاء  رج��ال  احت��اد 
وفد  اشمئزاز  عن  مالون"،  "جيم  عّبر  حيث  لها،  واملنظمني  باملقاطعة  املنادية 

)BDS(  اللجنـــــــة الوطنيــــــة الفلســـــطينــية ملقـاطعـــة إسرائيــــــــــــــــل     وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها
أبـــــرز أخبـــار حمـــلة املقـــاطعـــة حـــــول العـــــالــــم )آذار – حزيران 2011(

مشــــــروع دولـــــــة فلســـــطني
إلتفاف على أزمة أم خطوة  ضمن إستراتيجية

قاطعوا – كاريكاتري الفنان الربازيلي العاملي كارلو�س لطوف.

�صمن ن�صطات حلملة املقاطعة يف جنوب اأفريقيا
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اإلسرائيلية.  احل���رب  جل��رائ��م  وتغطيتها  "ال��ه��س��ت��دروت"  ت��واط��ؤ  م��ن  االحت���اد 
القانونية  غير  لإلجراءات  دعمها  خالل  ومن  تواطؤها،  خالل  من  "الهستدروت 
جت��اري��ة".  ن��ق��اب��ات  احت���اد  بلقب  حتظى  أن  تستحق  ال  اإلسرائيلية  للحكومة 
االسكتلندي،  التجارة  نقابات  الحت��اد  العام  املجلس  عن  كيربي"،  "مايك  أعلن 
وتعهد  إس��رائ��ي��ل،  مقاطعة  بحملة  عميقاً  ال��ت��زام��اً  ملتزماً  ي��زال  "ال  االحت���اد  أن 
ب�"مواصلة الترويج لها بني أنصاره من األعضاء، واملجتمع االسكتلندي األوسع 
واالحتادات العّمالية الشقيقة". وأوصى املجلس العام لإلحتاد بوقف املقاطعة 
الكلية "للهستدروت" بشكل جزئي ومؤقت، لكنه قال "أنه بصدد إجراء مراجعة 
فورية في حالة حدوث تطورات جديدة على القضية اإلسرائيلية/الفلسطينية". 

شركة "دويتشه بان" تنسحب من مشروع السكك احلديدية 
A1 غير املشروعة

احلديدية  السكك  )مشّغل  ب��ان"  "دويتشه  شركة  انسحبت   ،2011 أي��ار   9
الفلسطينية  الغربية  الضفة  يخترق  ال��ذي  اإلسرائيلي  املشروع  من  األملانية( 
احملتلة، بعد ضغوط مورست عليها من قبل عدد من النشطاء في برلني. وتعتبر 
املقاطعة  وحركة  للفلسطينيني  املؤيدة  للجماعات  انتصار  مبثابة  اخلطوة  هذه 
"دويتشه  شركة  إلى  رسالة  األملاني  النقل  وزير  كتب  شباط،  في  العالم.  حول 
بان"، وهي شركة حكومية متلكها الدولة، يطلب منها التعبير عن رأي مفاده أن 
مشروع القطار A1 "هو مشروع إشكالي وميّثل انتهاكاً محتمالً للقانون الدولي، 
القدس واملستوطنات  القانوني ملدينة  الوضع  وميّس مسائل ذات صلة بقضية 
بأن شركة "دويتشه  البرملان  في  ال��وزارة الحقاً عضواً  بها". وأبلغت  احمليطة 
أن أعربت احلكومة عن بالغ قلقها.  أنهت مشاركتها في املشروع، بعد  بان" قد 
املتعلقة  املسائل  في  حكومي  تدخل  ألول  كسابقة  احلكومي،  التدخل  هذا  وج��اء 

بالشركات املتواطئة مع االنتهاكات اإلسرائيلية للقانون الدولي. 

احتاد اجلامعات والكليات في اململكة املتحدة ميرر أهم 
االقتراحات بشأن فلسطني

30 أيار 2011، عقد احتاد اجلامعات والكليات مؤمتره السنوي العام، هذا االحتاد 
يعتبر أكبر احتاد نقابي وجمعية مهنية لألكادمييني واحملاضرين واملدربني والباحثني 
وكل ذي صلة بالسلك األكادميي والعاملني في مجال التعليم العالي في جميع أنحاء 
اململكة املتحدة. ومتاشياً مع تقليد االحتاد الداعم حلقوق الشعب الفلسطيني، وحفاظاً 
مؤمتره  اق��ّر  ال��دول��ي،  بالقانون  لتلتزم  إسرائيل  على  الفعال  الضغط  مستوى  على 

للقانون  اإلسرائيلية  االنتهاكات  تدين  التي  االقتراحات  من  العديد  العام  السنوي 
الدولي، وأخرى للتعبير عن تضامن االحتاد مع الشعب الفلسطيني.

  

مجموعة كنسية كندية تنضم إلى حملة املقاطعة
األراض��ي  ح��ول  الوعي  ب��زي��ادة  اخلاصة  العمل  مجموعة   ،2011 ح��زي��ران   13
الكنيسة  احت��اد  في  االجتماعي  والعدل  الدولية  الشؤون  للجنة  التابعة  املقدسة، 
املشيخية جلنوب-غرب كندا، أطلقت حملة ملقاطعة إسرائيل حتت شعار "احتالل 
وسالم في فلسطني". تلك احلملة "غير العنيفة"، بحسب ما وصفها املتحدث باسم 
والتجمعات  واملنظمات  األف���راد  "تشجع  ماكينتوش"  "ب��راي��ان  القس  الكنيسة، 
النفوذ االقتصادي إلقناع  الكنيسة في منطقتها، على استخدام  وخاصة من احتاد 
إلبايت،  أنظمة  أهافا، فيوليا،  ست شركات تعمل في كندا )كاتربيلر، وموتوروال، 
وشركة تشابترز/إنديغو التي تشارك حالياً في أنشطة غير مشروعة في األرض 
الفلسطينية احملتلة( بوقف دعمها لالحتالل اإلسرائيلي ونصرة للقانون الدولي. 
قادة  الفلسطيني،  املدني  املجتمع  مؤسسات  لنداء  استجابة  احلملة  تلك  وج��اءت 
في  انطلقت  شبيهة  أخ��رى  حمالت  وكذلك  إسرائيليني،  س��الم  ونشطاء  الكنيسة، 
وقت سابق من قبل الكنيسة املشيخية في الواليات املتحدة األمريكية ومؤمتر نيو 

انغالند الحتاد الكنيسة امليثودية، الواليات املتحدة األمريكية. 

سلة فاكهة فاسدة متّثل األبرتهايد اإلسرائيلي 
تسّلم إلى مقر "أغريسكو" في مدينة ميالنو اإليطالية

 ،)Agrexco( 18 حزيران 2011، تولى نشطاء من حملة إيقاف شركة أغريسكو
تنظيم نشاط في املقر الرئيس في مدينة ميالنو االيطالية يدعو إلى مقاطعة الشركة 
اإليطالية  املكاتب  النشطاء  دخل  حيث  والتصدير.  اإلنتاج  في  الرائدة  اإلسرائيلية 
املنتجات  إلى  بذلك  رامزين  الفاسدة  الفاكهة واخلضار  من  للشركة، وسلموا سالالً 
الزراعية الفلسطينية املتعفنة عند نقاط وحواجز التفتيش اإلسرائيلية في الضفة 
املستوطنات  املزارع في  الغربية. في حني تقوم شركة "أغريسكو" بنقل منتجات 
كافة  إلى  احملتلة  الفلسطينية  األرض  في  شرعية  غير  بصورة  املقامة  اإلسرائيلية 
األسواق األوروبية. ومتلك دولة إسرائيل 50% من تلك الشركة، وتعمل على تصدير 
70% من جميع املنتجات الزراعية املزروعة في األراضي الفلسطينية املصادرة. وجاء 
النشاط في مقر شركة "أغريسكو" في ميالنو كجزء من االحتجاجات ضد الدعاية 
"إسرائيل غير املتوقعة"، التي تعمل على إبراز التكنولوجيا واالبتكار اإلسرائيلية. 
مدينة  في  وال��ش��وارع  الساحات  في  صورتها  حتسني  إلى  إسرائيل  تسعى  وبينما 

)BDS(  اللجنـــــــة الوطنيــــــة الفلســـــطينــية ملقـاطعـــة إسرائيــــــــــــــــل     وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها
أبـــــرز أخبـــار حمـــلة املقـــاطعـــة حـــــول العـــــالــــم )آذار – حزيران 2011(

إلى  الرامية  الفلسطينية  الدبلوماسية  املبادرات  حول  النقاش  خضم  في 
التساؤالت  من  العديد  برزت  املتحدة،  األمم  في  "فلسطني"  ل�  عضوية  تأمني 
احلية  الضمائر  أصحاب  بني  والتكتيكات  االستراتيجيات  ح��ول  املشروعة 
العالم مم��ن يدعمون احل��ري��ة وال��ع��دال��ة وامل��س��اواة للشعب  أن��ح��اء  ف��ي جميع 
جنوب  ف��ي  األبارتهايد  نظام  ض��د  النضال  ف��ي  احل��ال  ه��و  وكما  الفلسطيني. 
أفريقيا، فإن مجموعات التضامن الفلسطينية والنشطاء، كما نحن، مقتنعون 
بأن الطريقة الوحيدة حملاسبة إسرائيل وحتملها اللتزاماتها مبوجب القانون 
فقط من خالل  الشاملة هي  الفلسطينية  إعمال احلقوق  إلى  الدولي وبالتالي 
أشكال منسقة وفعالة ومستدمية من حمالت التضامن وال سيما على شاكلة 

.)BDS( املقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات
وس��ح��ب  إس��رائ��ي��ل  مل��ق��اط��ع��ة  الفلسطينية  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ت��ع��ي��د  وإذ 
ائتالف  أكبر  هي  والتي   )BNC( عليها  العقوبات  وفرض  منها  االستثمارات 
للمجتمع املدني الفلسطيني التأكيد على املبادئ الرئيسية التي شكلت موقفها 
الذي  النحو  أدناه وعلى  من هذه املسألة وتسهب في شرحها كما هو موضح 

ورد في بياننا الصادر في األول من حزيران 2011.  

)1( تقرير املصير 
حق تقرير املصير هو أهم احلقوق األساسية وغير القابلة للتصرف للشعب 
الفلسطيني. إن إنهاء االحتالل ما هو إال أحد ركائز ممارسة هذا احلق. إن حق 
الفلسطينية  التحرير  مبنظمة  الفلسطينية  احلالة  في  املتمثل  املصير  تقرير 
ودون  وبحرية  تقرر  أن  في   ... الشعوب  "جميع  حق  أنه  على  عادة  ويعرف 

االق��ت��ص��ادي��ة  التنمية  لتحقيق  وال��س��ع��ي  ال��س��ي��اس��ي  م��رك��زه��ا  خ��ارج��ي  ت��دخ��ل 
واالجتماعية والثقافية." ]1[ وهو حق لكل الفلسطينيني بغض النظر عن موقعهم 
احلالي بحكم القانون الدولي ومبادئ السيادة الشعبية والدميقراطية، فجميع 
الفلسطينيني مبن فيهم الالجئني في الشتات واملواطنني الفلسطينيني داخل اخلط 
األخضر لهم احلق في املشاركة في منظمة حترير فلسطينية منتخبة دميقراطيا 
ال��دول��ي��ة األخ���رى وحت���دد الوضع  ف��ي داخ���ل األمم وامل��ت��ح��دة واحمل��اف��ل  متثلهم 
السياسي وتسعى لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية للشعب 

الفلسطيني بأكمله.
 

ممارسة احلق في تقرير املصير 
من قبل جميع الفلسطينيني يشتمل كحد أدنى 

على: 
• إنهاء احتاللها واستعمارها لكل األراضي العربية وتفكيك اجلدار.

• اإلعتراف باحلق األساسي باملساواة الكاملة ملواطنيها العرب الفلسطينيني.
• إحترام وحماية ودعم حقوق الالجئني الفلسطينيني في العودة إلى ديارهم 

واستعادة ممتلكاتهم كما هو منصوص عليه في قرار األمم املتحدة رقم 194.
   

)2( منظمة التحرير الفلسطينية 
إلى حني متكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير املصير، تبقى 
في  الفلسطينيني  جلميع  والوحيد  الشرعي  املمثل  الفلسطينية  التحرير  منظمة 

اللجنة الوطنية ملقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها 
وفرض العقوبات عليها )BDS( تعيد تأكيد موقفها بشأن »أيلول«

األمم املتحدة وفي غيرها من احملافل الدولية واإلقليمية ومتعددة اجلنسيات 
والغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني لن ترضى ببديل آخر.   

)3( التواطؤ واملساءلة 
إن الدول التي اعترفت بحق الفلسطينيني في إقامة دولتهم الفلسطينية 
س���وف ت��ك��ون م��ض��ط��رة وب��ش��ك��ل أك��ب��ر م��ن غ��ي��ره��ا إل���ى إن��ه��اء مشاركتها في 
استدامة أو التستر على أو حتى تعزيز نظام إسرائيل في احتاللها للشعب 
ضده،  العنصري  الفصل  سياسة  وممارسة  أرض��ه  واستيطان  الفلسطيني 
فالدول التي تقدم اعترافا بإقامة الدولة الفلسطينية وفي الوقت ذاته تواصل 
النفاق ومتارس خيانة  إال دول يعتريها  العمل كاملعتاد مع إسرائيل ما هي 
اللتزاماتها القانونية والسياسية األساسية في وضع حد النتهاكات إسرائيل 

اجلسيمة واملستمرة للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني. 
 

باإمكانكم قراءة بيان للجنة الوطنية للمقاطعة - اأكرب حتالف يف املجتمع املدين الفل�صطيني 

– الذي �صدر يف �صهر حزيران 2011 عرب الرابط التايل:
 http://www.bdsmovement.net/2011/before-and-after-septem-

ber-7154
[1] Declaration of Principles of International Law Concerning 
Friendly Relations and Co-operation Among States in Accord-
ance with the Charter of the United Nations: UN General Assem-
bly Resolution 2625 (XXV) of 24 October 1970.

مشــــــروع دولـــــــة فلســـــطني
إلتفاف على أزمة أم خطوة  ضمن إستراتيجية

بو�صرت الفنان الربازيلي العاملي كارلو�س لطوف.

ميالنو، وفي الوقت الذي وقعت احلكومتان اإلسرائيلية واإليطالية اتفاقيات ثنائية 
في مجال الزراعة وإدارة املياه، ندد نشطاء احلملة بشركة "أغريسكو"، واتهموها 
الذي  اإلسرائيلي  العنصري  والفصل  االستعمارية  السياسات  من  األرب��اح  بجني 
االقتصادية  احلوافز  ويخلق  أراضيهم،  من  الفلسطينيني  وتهجير  طرد  إلى  يهدف 

املباشرة إلبقاء الوضع القائم على ما هو عليه.
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إعالن  الفلسطينية  السياسية  القيادة  تنوي   ،1948 منذ  الثالثة  للمرة 
أيلول/  في  غزة  في  فلسطني  عموم  حكومة  إعالن  فبعد  الفلسطينية.  الدولة 
سبتمبر 1948، وإعالن االستقالل على الضفة الغربية وقطاع غزة في تشرين 
إلعالن  ال��ع��ّدة  الفلسطينية  الرسمية  القيادة  ُتِعد   ،1988 نوفمبر  الثاني/ 
الدولة الفلسطينية على حدود 1967، في شهر أيلول املقبل. مع اقتراب هذا 
املوعد، يحتدم النقاش في ما ستؤول إليه هذه املبادرة، وخاصة بعد رفضها 
من اإلدارة األميركية واحلكومة اإلسرائيلية. ومع أّن أكثر التساؤالت تداوالً 
هذه  على  بالفعل  سُتقِدم  الفلسطينية  التحرير  منظمة  كانت  ما  إذا  هو  حالياً 
اخلطوة، وعدد الدول التي ستعترف بالدولة، وقدرة مؤسسات السلطة على 
اإلمساك بزمام األمور، فإّن السؤال األهم في هذا السياق هو: إلى أّي حد يخدم 

إعالن الدولة الفلسطينيني؟
في  الفلسطيني  الوطني  املجلس  في  العشر  النقاط  مشروع  َتبني  فمع 
من  تبعها  وما  أوسلو  واتفاقية   ،1988 في  االستقالل  بإعالن  مروراً   ،1974
الغربية  الضفة  ف��ي  الفلسطينية  ال��دول��ة  فكرة  وت��ط��ورت  من��ت  االت��ف��اق��ي��ات، 
يتبعه  ديناً  بل  عقيدة،  أصبحت  حتى  الدولتني،  حّل  من  جزءاً  بكونها  وغزة، 
وطرح  نقدية،  بطريقة  الدولتني  وح��ّل  ال��دول��ة  فكرة  تناول  ب��دون  البعض، 
األس��ئ��ل��ة امل��ه��م��ة. األح���رى أن ن��س��أل، ك��م��ا ردد م��ح��م��ود دروي���ش ف��ي ظ��روف 
عادل  بشكل  القضية  حّل  إلى  اإلع��الن  سيؤدي  هل  نريد؟".  "م��اذا  مشابهة: 
اجلغرافية  مواقعهم  اختالف  على  الفلسطينيني،  مطالب  سيلبي  هل  نسبياً؟ 
)ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة وغ���زة وال��الج��ئ��ني وال���داخ���ل(؟ ه��ل س��ي��ك��ون ع��ل��ى حساب 
الطبقات  أم  النخب  هم  هل  الدولة؟  من  األكبر  املستفيد  من  معينة؟  شريحة 
النخب  تلك  بني  املصالح  في  تضارب  ثمة  هل  الالجئني؟  مثل  معاناًة  األكثر 
وإذا  وسيلة؟  أم  هدف  الدولة  هل  الدولة؟  مشروع  من  املتضررة  والطبقات 

كانت وسيلة، فما هو الهدف؟
إع��الن  خطة  أّن  ع��ب��اس،  محمود  الفلسطينية  السلطة  رئ��ي��س  أع��ل��ن  لقد 
الدولة ليست من باب اخلدعة أو املناورة، أو كما كتب في مقالته في صحيفة 
"ن��ي��وي��ورك ت��امي��ز"، ه��ي ليست "امل��س��رح ال��س��ي��اس��ي". م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ره، 
قانونياً  الصراع  تدويل  إل��ى  بها،  األمم��ي  واالع��ت��راف  الدولة  إع��الن  سيؤدي 
واحملافل  املتحدة  األمم  ف��ي  إسرائيل  ملالحقة  الطريق  وسيفتح  وسياسياً، 
الدولية ومحكمة العدل الدولية. لكن بالرغم من محاولة تصوير هذا اإلعالن 
أّن  إل��ى  كهذه،  خلطوة  ومعّمقة  متروية  دراس��ة  تشير  كبير،  إجن��از  أن��ه  على 
في  حتمل  املبادرة  هذه  إّن  بل  جداً،  ضعيف  املنشودة  النتائج  حتقق  احتمال 
نتائج  من  أف��دح  الفلسطينيني  على  نتائجها  تكون  قد  ع��ّدة،  مخاطر  طياتها 

اتفاقية أوسلو.
فاالعتراف الدولي في اجلمعية العامة لن يقيم الدولة، وتصويت أغلبية 
املتحدة.  األمم  إل��ى  ال��دول��ة  ان��ض��م��ام  يضمن  ل��ن  ال��ع��ام��ة  اجلمعية  ف��ي  ال���دول 
فالعضوية محكومة مبيثاق األمم املتحدة الذي ينص في مادته الرابعة على 
أّن قبول أي دولة في األمم املتحدة يكون بقرار من اجلمعية العامة، بناًء على 
توصية مجلس األمن. و"توصية مجلس األمن"، كما صرحت محكمة العدل 
إيجابية،  أن تكون  1950، يجب  الصادر في  الدولية في قرارها االستشاري 
وفي حال عدم توصية مجلس األمن بقبول دولة معينة، ال تستطيع اجلمعية 

العامة ضم تلك الدولة إلى عضوية األمم املتحدة.
إّن احتمال انضمام الدولة الفلسطينية إلى األمم املتحدة ضئيل جداً، بسبب 
الفيتو األميركي. لكن، لنسلم جدالً بأّن الدولة املعلنة ستحصل على االعتراف 
الدولي، وستنضم إلى األمم املتحدة، كيف سيكون تأثير ذلك على ديناميات 
الصراع؟ يأمل الرئيس الفلسطيني وفريقه أن تؤدي هذه اخلطوة إلى قوننة 
الصراع  لكن  الدولية.  احملافل  في  قانونياً،  إسرائيل  مالحقة  عبر  ال��ص��راع 
في  العمل  ومجال  فلسطينية.  دولة  إطار  في  يكن  لم  وإن  قانونيا،  كان  طاملا 
الدولية، ولن  القوى واملصالح والعالقات  القانوني مرهون مبوازين  اإلطار 
القليل؛  بالشيء  إال  القانوني  العمل  مجال  توسيع  إلى  الدولة  إع��الن  ي��ؤدي 
فالدولة  ال��دول��ة.  إع��الن  ل��ن تتغير مب��ج��رد  ال��ق��وى وامل��ص��ال��ح  م��وازي��ن  إّن  إذ 
ال  إسرائيل  ألّن  الدولية؛  العدل  إلى محكمة  التوجه  لن تستطيع  الفلسطينية 
أغلب معاهدات  إلى  بالنسبة  األمر  للمحكمة. كذلك هو  الوالية اجلبرية  تقبل 
حقوق اإلنسان، فلم ُتوقع إسرائيل البروتوكوالت االختيارية لتلك املعاهدات 
التي تتيح تقدمي الشكاوى ضدها مباشرة. كذلك إّن أّي إجراءات عقابية جتاه 
أما على  املرهون بالفيتو األميركي.  إسرائيل، منوطة بقرار من مجلس األمن 
صعيد اجلمعية العامة، فمجال العمل مفتوح للفلسطينيني، بدون احلاجة إلى 
إعالن الدولة، فمنظمة التحرير تستطيع بسهولة جتنيد أغلبية في اجلمعية 
العامة. وبالفعل، اسُتخدمت هذه اإلستراتيجية في السابق، من دون احلاجة 
2003، إلحالة ملف اجلدار  في  قراراً  العامة  اتخذت اجلمعية  فقد  إلى دولة. 
وقد  استشارية.  قانونية  فتوى  لتقدمي  الدولية،  العدل  محكمة  على  الفاصل 
لكّن  اجلدار.  قانونية  بعدم  وقضت   ،2004 في  الفتوى  تلك  احملكمة  أصدرت 

السلطة، لألسف، لم تستنفد كل األدوات واملنافذ التي قدمتها تلك الفتوى، ولم 
تسع إلى استصدار غيرها.

القانوني،  الصعيد  على  ي��ط��رأ  أن  ميكن  ال���ذي  ال��وح��ي��د  ال��ت��ط��ور  أّن  ي��ب��دو 
نتيجة إلعالن الدولة، هو انضمامها إلى اتفاقية روما املتعلقة بإنشاء احملكمة 
اجلنائية الدولية، بهدف مقاضاة مجرمي احلرب اإلسرائيليني. ومع أّن تطّور 
إّن كون  إذ  أّنه ال يضمن مقاضاة مجرمي احلرب،  إال  إيجابي؛  كهذا هو تطور 
الرئيسية،  املعوقات  أحد  سيزيل  االتفاقية،  إلى  وانضمامها  دول��ة،  فلسطني 
ولكن ستبقى معوقات أخرى كثيرة، وعلى أي حال، ستمر سنوات عّدة، قبل 
أن ُيفضي أي حتقيق إلى اعتقال أو نتائج. فحتى في هذا املجال، إعالن الدولة 

لن يكون له التأثير الكبير.

أما بالنسبة إلى املكاسب السياسية، فال يبدو أّنها ستكون كبيرة. لن يؤثر 
أو  امليداني  الواقع  إلى "دولة" على  التغيير االسمي من "سلطة حكم ذاتي" 
إسرائيلي،  انسحاب  إلى  الدولة  إعالن  يؤدي  أن  املتوقع  من  ليس  السياسي. 
املوارد  الدولة على  أو سيطرة  الفلسطينيني،  إلى  املعابر احلدودية  أو تسليم 
حرية  ض��م��ان  أو  وال�����واردات،  ال��ص��ادرات  أو  اجل���وي،  امل��ج��ال  أو  الطبيعية، 
الرئيس محمود  احلركة. فميدانياً، سيبقى األمر على ما هو عليه، وسيضطر 
الله. ودولياً،  عباس إلى استصدار تصريح مرور، كلما أراد اخلروج من رام 
لسيادة  تابعة  مناطق  إسرائيل  احتلت  فقد  كثيراً،  إسرائيل  صورة  تتأثر  لن 
ضّمت  ب��ل  لبنان،  وج��ن��وب  لسيناء  كاحتاللها  طويلة،  لفترات  أخ���رى،  دول 
مناطق محتلة إلى سيادتها، كما هي احلال في اجلوالن، ولم تكن لتلك األفعال 

أّي تداعيات باستثناء االستنكار والشجب.
إعادة  مستوى  على  سيكون  الفلسطينية،  الدولة  إلعالن  األكبر  األثر  لعل 
الدولة  فإعالن  الفلسطينيني.  على  سلبية  بنتيجة  يعود  مبا  الصراع  تعريف 
العالم  ف��ي رؤي���ة  التشويه  م��ن  امل��زي��د  إل��ى  ال��ظ��روف، س��ي��ؤدي  ه��ذه  ف��ي مثل 
دولة  إسرائيل  نسبياً:  واضحة  األم��ور  كانت  أوسلو،  مرحلة  فقبل  للصراع. 
أما   .1967 األراضي في  بقي من  ما  1948، واحتلت  الفلسطينيني في  شّردت 
السيادة  من  اخلالية  الرمزية  املناصب  أدت  فقد  السلطة،  وقيام  أوسلو  بعد 
ويطالب  االحتالل،  حتت  شعب  فالفلسطينيون  الوضع:  تعقيد  إلى  الفعلية 
ورئيس  رئيس،  للفلسطينيني  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  املصير  تقرير  بحق 

على  ت��ن��س��ق  وش��رط��ة  وب���رمل���ان،  وس���ف���ارات،  ووزارات،  وح��ك��وم��ة،  وزراء، 
العدو.  ليست  إسرائيل  أّن  م���راراً  قيادتها  وتعلن  إسرائيل،  مع  مكثف  نحو 
إسرائيل،  بيد  األم��ور  فعلياً  لكن  أنفسهم،  بحكم  الفلسطينيون  يقوم  شكلياً، 

والصالحيات التي ميارسها الوزراء والسفراء ليست لها عالقة بالسيادة.
للمراقب  األم��ور  تعقيد  إل��ى  املربك،  وال��واق��ع  املشوهة  الصورة  تلك  أدت   
العادي، وفتح املجال إلسرائيل للتنصل من التزاماتها كدولة محتلة، واالدعاء 
أّن الفلسطينيني "يتمتعون" بحكم ذاتي وحقوق، وأّن أوضاعهم االقتصادية 
جيدة، وأّن املسؤولية لكّل ما يجري تقع على عاتق الفلسطينيني. لذلك، ليس 
على إسرائيل حرج في إتباع سياسات لضمان أمنها. هنا تكمن خطورة إعالن 
إعادة تعريف  إلى  إّن هذه اخلطوة ستؤدي  إذ  الظروف،  الدولة في مثل هذه 
نصفه  وشعب  احتالل  دول��ة  بني  ص��راع  من  ال��دول��ي،  املستوى  على  ال��ص��راع 
واقع حتت االحتالل ونصفه اآلخر في الشتات، إلى صراع عادي على احلدود 
سيصبح  ارتباكاً.  الواقع  وس��ي��زداد  تشوهاً،  الصورة  ستزداد  دولتني.  بني 
سلطة  بدون  لكن  ومؤسسات  رئاسة  سيادة،  بدون  لكن  دولة،  للفلسطينيني 
قرارات سيادية،  اتخاذ  قدرة على  أو سيطرة، ومتثيل ورموز سيادية بدون 
نزاع  بأّنه  للخارج  األم��ر  فيظهر  األرض.  على  للواقع  مناف  دول��ي  واعتراف 
بوسائل  اإلسرائيلية  السيطرة  إنتاج  إع��ادة  باطنه  لكن  احل��دود،  على  عادي 

أخرى.
الصراعات  كآخر  مَتّيزها  الفلسطينية  القضية  ستفقد  التحّول،  ه��ذا  مع 
الدولي، كحركة حترر  التضامن  ضد االستعمار، وستفقد قدرتها على جتنيد 
وطني. ستصبح خالفاً حدودياً ال فرق بينه وبني اخلالفات احلدودية الكثيرة 
الالجئني  على  كثيرة  سلبية  ت��داع��ي��ات  ال��دول��ة  إع��الن  وسيحمل  ال���دول.  ب��ني 
تهجير  عن  مسؤولية  وأي  بل  العودة،  حق  ترفض  فإسرائيل  الفلسطينيني. 
عوامل  من  لكثير  الفلسطينية  القضية  وفقدان  الدولة،  إعالن  وعند  الالجئني. 
مفاوضات  أي  سترتكز  الدوليني،  والتضامن  الدعم  وعناصر  املعنوية  القوة 
كل  سُتستنَفد  األمنية.  واإلجراءات  وحدودها  الدولة  مقومات  على  مستقبلية 
عوامل الضغط الباقية في هذا االجتاه، حتت مسمى "بناء الدولة"، وستبقى 
الرسمية  القيادة  العودة، مسألتني هامشيتني تعطيها  قضية الالجئني، وحق 

بعض االهتمام مرة في السنة، أي في خطابات إحياء ذكرى النكبة.
وق��د ي��س��أل ال��س��ائ��ل: إذا ك��ان إع���الن ال��دول��ة ق��د ي���ؤدي إل��ى ه��ذه النتائج 
اإلسرائيلي مبحاولة  املوقف  إسرائيل؟ ميكن تفسير  فلماذا ترفضه  السلبية، 
تتمتع  إسرائيل  أّن  فمع   .)uncertainty( اليقني"  "عدم  حالة  من  للتقليل 
املخاطرة  جتنب  على  ترتكز  سياستها  أّن  إال  وس��ي��اس��ي،  عسكري  بتفوق 
بدون  ملصاحلها،  تبعاً  تغييره  هي  تستطيع  ال��ذي  الراهن  باألمر  والتشبث 
الغربية  الضفة  ف��ي  احل��ال��ي  فالوضع  اإلع��الم��ي��ة.  الضجة  م��ن  الكثير  إث���ارة 
فلسطيني-عربي- بتمويل  مستتب  األمن  إسرائيل،  إلى  بالنسبة  األمثل  هو 
كسوق  مفتوحة  وهي  املطلقة،  شبه  سيطرتها  حتت  الغربية  والضفة  دولي، 
هو  إسرائيل  ناحية  م��ن  األف��ض��ل  إذن؟  التغيير  فلم  اإلسرائيلية،  للبضائع 
بتصميم  دول���ة(،  ُيسمى  سياسي  كيان  )أو  فلسطينية  دويلة  إل��ى  ال��وص��ول 
وقياس متليه إسرائيل، ويقبل به الفلسطينيون، ُتظهره للعالم كتنازل كبير، 
إسرائيل  إل��ى  بالنسبة  املسألة  كبيرة.  التزامات  الفلسطينيني  أم��ام  ويضع 
الدولة  باتت  لقد  ذات��ه.  بحد  الدولة  مبدأ  ال  العملية،  تكاليف  مسألة  هي  إذن 
وغزة،  الغربية  الضفة  أراضي  من  جزء  على  السيادة،  احملدودة  الفلسطينية 
موضع اإلجماع الصهيوني، بل إّنها مصلحة إسرائيلية، إذ ستحل هذه الدولة 
على  املباشرة  السيطرة  إنهاء  ناحية  من  الدميوغرافية،  إسرائيل  "مشكلة" 
لتعريف  الداخلية  التناقضات  بعض  حتل  نفسه،  الوقت  وفي  الفلسطينيني، 
املزيد  ومنحها  والدولية،  السياسية  مكانتها  وتطبيع  يهودية،  كدولة  الدولة 

من الشرعية.
ف��ي "م��دي��ح ال��ظ��ل ال��ع��ال��ي"، ط��رح دروي���ش ع���دداً م��ن اإلج��اب��ات املمكنة 
ما  لكّنه  الرماد،  فوق  والسيادة  واجلريدة  العلم  مثل  تريد؟"،  "ماذا  لسؤاله 
أن رفض تلك اإلجابات وسخر منها. وكرر درويش إجابته هو عن تلك  لبث 
األسئلة، قائالً: "أنَت، أنَت املسألة". وأنهى قصيدته ساخراً من رمزية فكرة 
ما أصَغر  الفكرة،  أكَبَر  ما  الرحلة،  ما أضيَق  الثورة،  أوسع  قائالً: "ما  الدولة 
الدولة!". قد تكون العودة إلى فكرة "أنَت، أنَت املسألة" التي تضع اإلنسان 
في قلب املعادلة، بدالً من الدولة أو الكيانات أو املصالح األخرى، أفضل نقطة 
انطالق لإلجابة عن هذه األسئلة، وللبحث عن جدوى الدولة والبدائل املمكنة 

وأهميتها. 

الأخبار  الأوىل يف جريدة  للمرة  املقال  ن�صر  الكاتب، حيث  باإذن من  ين�صر هذا املقال هنا   *
اللبنانية، حزيران 2011. 

** مازن امل�صري: باحث قانوين وم�صت�صار قانوين �صابق ملنظمة التحرير الفل�صطينية، ع�صو 
يف �صبكة خرباء بديل القانونية.

إعالن الدولة الفلسطينية: أوسلو مجددًا؟ *
بقلم: مازن املصري* *

مشــــــروع دولـــــــة فلســـــطني
إلتفاف على أزمة أم خطوة  ضمن إستراتيجية
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بدأت عالقة هيئة األمم املتحدة السياسية والقانونية مع القضية الفلسطينية 
جدول  على  لفلسطني  انتدابها  موضوع  البريطاني  االنتداب  حكومة  وضع  فور 
العامة  اجلمعية  وحلسم  واستمراره،  مصيره  في  للبت  العامة،  اجلمعية  أعمال 
البريطاني  االنتداب  زوال  فور  القانوني  وضعها  وتسوية  الفلسطينية  للمسألة 

نهائيا عنها.
الثانية  دورتها  خالل  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  أص��درت  الصدد،  وبهذا 
املنعقدة بتاريخ 29 نوفمبر1947، قرارها الشهير رقم "181" القاضي بتقسيم 
واألخ��رى  عربية  إحداهما  دولتني  إل��ى  البريطاني  لالنتداب  اخلاضعة  فلسطني 
مساحة  إجمالي  من   %42.88 حوالي  القرار  هذا  مبوجب  األولى  منحت  يهودية. 
فلسطني،  م��س��اح��ة  م��ن   %56.47 نسبته  م��ا  ال��ث��ان��ي��ة  منحت  ح��ني  ف��ي  فلسطني، 
ملدينة  الفلسطيني  اإلقليم  مجمل  من   %0.65 نسبته  والبالغ  تبقى  ما  وخصص 

القدس التي مت وضعها استنادا ملضمون القرار حتت نظام الوصاية الدولية.
ق��راراً  باعتباره  الفلسطينيني  رف��ض  بالتقسيم  العامة  اجلمعية  ق��رار  ولقي 
مجحفا بحق قضيتهم الوطنية وتطلعاتهم الوطنية باالستقالل وإقامة دولتهم، 
بينما نفذت احلركة الصهيونية التي كانت تقود اجلماعات اليهودية في فلسطني 
الشق اخلاص بالدولة اليهودية، وذلك بإعالنها  فور إنهاء احلكومة البريطانية 
الرسمي النتدابها على فلسطني، عن قيام دولة إسرائيل الواقعي بتاريخ 15 أيار 

.1948
ولم يلتزم اإلسرائيليون باملساحة احملددة لدولتهم مبقتضى قرار التقسيم، إذ 
سيطرت هذه الدولة على ما يساوي 77.4%من إجمالي مساحة أراضي فلسطني 
االنتدابية، كما سعت إسرائيل إلى تطبيق مبدأ األرض النظيفة، أي األرض اخلالية 
الفلسطينيني  العرقي مبواجهة  التطهير  تنفيذها لسياسة  السكان، من خالل  من 
عبر حمالت  الطرد والتهجير التي قامت بتنفيذها إلرغامهم على الهجرة القسرية 

عن ديارهم وممتلكاتهم الواقعة في املناطق التي سيطرت عليها.
وقيامها  بالتقسيم،  العامة  اجلمعية  لقرار  إسرائيل  ومخالفة  انتهاك  ورغ��م 
بالسيطرة على مساحات شاسعة من األرض املخصصة للدولة العربية، فضال 
القسري للسكان وغيرها من اجلرائم واالنتهاكات،  التهجير  عن تنفيذها ألعمال 
4/مارس  بتاريخ  الصادر   69 رقم  قراره  مبقتضى  الدولي  األمن  مجلس  أوصى 
العامة  اجلمعية  ق��ررت  كما  املتحدة،  األمم  في  إسرائيل  عضوية  بقبول   1949/
للجمعية  الثالثة  ال���دورة  عن  ال��ص��ادر   273 رق��م  ال��ق��رار  مبقتضى  املتحدة  ل��ألمم 

العامة بتاريخ 11 أيار 1949م، قبول دولة إسرائيل عضو في األمم املتحدة.
احترام  ووج���وب  التقسيم  ق��رار  إلزامية  على  العامة  اجلمعية  تؤكد  ولكي 
والتزام إسرائيل بحدودها املقرة في قرار التقسيم، وأيضا تنفذ التزامها اخلاص 
بحق الالجئني في العودة، أدرجت بصريح النص في منت قرارها املتعلق باملوافقة 
إسرائيل  دول��ة  تصريح  امل��ت��ح��دة،  األمم  عضوية  ف��ي  إس��رائ��ي��ل  دول��ة  قبول  على 

الصريح باملوافقة دون حتفظ على القرار رقم 181 والقرار رقم 194.
جتاهلتها  إذ  السالفة،  ال��ق��رارات  من  بأي  ذلك  أعقاب  في  إسرائيل  تلتزم  ولم 
أو احلديث  إثارته  االلتزام، وسكت عن  الدولي هذا  باملطلق، كما جتاهل املجتمع 
به  قامت  مبا  املتحدة  األمم  فيه  مبا  الدولي  املجتمع  قبول  ضمنيا  يعني  ما  عنه، 
كما  عليها،  استولت  ال��ت��ي  الفلسطينية  ل��ألراض��ي  واك��ت��س��اب  ض��م  م��ن  إس��رائ��ي��ل 
وليس  وممتلكاتهم،  ديارهم  إلى  العودة  في  الالجئني  حق  موضوع  يتناسى  بدأ 
املتحدة من صاحب قرار ومرجعية حلل وتسوية  هذا فحسب؛ بل حتولت األمم 
القضية الفلسطينية إلى طرف هامشي وغير مؤثر في اللجنة الرباعية الدولية، 
املتحدة، والتي  املتحدة وروسيا واالحتاد األوروبي واألمم  الواليات  املكونة من 
أنشئت باقتراح من قبل رئيس الوزراء اإلسباني خوسيه ماريا أثنار في مدريد 
عام 2002، لوقف التدهور في العالقات الفلسطينية اإلسرائيلية وإلعادة الطرفني 
إلى املفاوضات وفق "خارطة الطريق" التي استمدتها  اللجنة من رؤية الرئيس 
األمريكي السابق بوش، املعلن عنها في خطابه بتاريخ  24 يونيو 2002، والتي 
الطرفني للتوصل لتسوية سلمية نهائية  البدء مبحادثات بني  تقوم على أساس 

-على ثالث مراحل- إلقامة دولة فلسطينية بحلول عام 2005. 
شك  دون  تتعلق  ألس��ب��اب  ال��ت��ص��ور  وه���ذا  ال��رؤي��ا  ه��ذه  تتحقق  ل��م  وبالطبع 
بات  ب��ل  سلمي،  حل��ل  التوصل  ف��ي  ورغبته  جديته  وع��دم  اإلسرائيلي  بالطرف 
واضحا للفلسطينيني بأن مسار التفاوض في ظل إصرار االحتالل على سياسته 
محيطها  عن  القدس  وعزل  واإلحل��اق  الضم  جدار  وبناء  االستيطانية  التوسعية 
غير  أم��ر  وه��و  ال��ع��رب،  لسكانها  العرقي  التطهير  لسياسة  وممارسته  العربي 
عن  البحث  ض��رورة  يقتضي  ما  الفلسطينية  للحقوق  ضياعا  وميثل  بل  مقبول 
يد  في  ضغط  ورقة  وتشكل  الفلسطينية  للقضية  االعتبار  تعيد  ووسائل  أدوات 

الفلسطينيني ملساعدتهم على مواجهة السياسة واملوقف اإلسرائيلي.
بطلب  املتحدة  األمم  إل��ى  التوجه  ف��ي  الفلسطينيون  وج��د  املنطلق  ه��ذا  وم��ن 
االعتراف بالدولة الفلسطينية مخرجا ومالذا قد يسعفهم في اخلروج من مأزق 
القضية  واع��ت��ب��ار  ومكانة  ل��وض��ع  إع���ادة  م��ن  يحققه  ق��د  عما  فضال  امل��ف��اوض��ات، 

الفلسطينية على الصعيد الدولي.
إلى  الفلسطينية  بالقضية  العودة  أن  إلى  نشير  التوجه،  هذا  سالمة  ورغ��م 
أي  الطريقة،  بهذه  تكون  أن  نظري،  وجهة  من  لها،  ك��ان  ما  املتحدة  األمم  هيئة 
كثيرة  العتبارات  ك��دول��ة،  العضوية  بطلب  فقط  الفلسطيني  امل��وض��وع  بحصر 
الراهن،  الظرف  الطلب في  الفلسطينيني إلمكانية حتقيق هذا  امتالك  أهمها: عدم 
األمن  مجلس  موافقة  على  احلصول  شك  بال  يقتضي  بالدولة  االعتراف  ولكون 
الدولي، استنادا للمادة الرابعة من ميثاق األمم املتحدة التي علقت إصدار اجلمعية 
إلى هيئة األمم  الراغبة باالنضمام  الدول  باملوافقة على عضوية  لقرارها  العامة 
بال  وه��و  العضو،  لهذا  العامة  اجلمعية  بقبول  األم��ن  مجلس  م��ن  توصية  على 
املوقف  ج��راء  للفلسطينيني  بالنسبة  ومستحيال  ب��ل  معقدا  أم��را  يعتبر  م��ا  ش��ك 
من  املجلس  ومنع  عرقلة  في  جهدا  يدخر  لن  وال��ذي  إلسرائيل،  املنحاز  األمريكي 
التصويت لصالح الطلب الفلسطيني، سواء بالتأثير على مواقف الدول األعضاء 
القرار، ما يعني  النقض "الفيتو" ملنع مترير  أو عبر استخدام حق  في املجلس، 

إجهاض املشروع الفلسطيني لكونه مرهون مبوقف وقرار الواليات املتحدة. 
لديها  ترسخت  طاملا  الفلسطينية،  القيادة  تقوم  أن  املفترض  من  كان  ولهذا 
إستراتيجية  بوضع  الفلسطينية،  القضية  تدويل  إع��ادة  نحو  بالتوجه  قناعة 
قانونية شاملة في التعاطي مع األمم املتحدة، تأخذ بعني االعتبار األمور واملسائل 

التالية:
وإمنا  بالدولة،  االعتراف  مبوضوع  املتحدة  األمم  لهيئة  التوجه  حصر  عدم 
واالستيطان  القدس  وحتديدا  األساسية،  الفلسطينية  القضية  ملفات  جميع  نقل 
ق��رارات جديدة  إلى أروقة األمم املتحدة الستصدار  واألس��رى واملياه والالجئني، 

وداعمة لهذه القضايا.
طرح موضوع فتوى محكمة العدل الدولية بشأن اجلدار الصادر عن احملكمة 
في متوز 2004م على اجلمعية العامة لألمم املتحدة لتحويلها من رأي استشاري 

إلى قرارات وآليات عمل.
األرب��ع بعقد  باتفاقية جنيف  األط��راف  ال��دول  العامة ملطالبة  دعوة اجلمعية 
الرابعة  اتفاقية جنيف  إلزام إسرائيل باحترام وتطبيق  مؤمترها اخلاص بسبل 

على صعيد األرض الفلسطينية احملتلة.
طرح موضوع عضوية إسرائيل على صعيد األمم املتحدة، حيث أن عضوية 
إسرائيل لم تكن عضوية اعتيادية وإمنا كانت مشروطة باحترام والتزام إسرائيل 
املوضوع  لم يتحقق، ما يقتضي طرح هذا  ما  العودة وهو  التقسيم وق��رار  بقرار 

على صعيد األمم املتحدة ملناقشته والتقرير بشأنه.
وأس��اس  كمرجعية  ب��ه  والتمسك  التقسيم  ل��ق��رار  الفلسطينيني  بحث  إع���ادة 
حلدود الدولتني، وبالتالي التمسك بهذا القرار كأساس لتحديد اإلطار اجلغرافي 

حلدود الدولة الفلسطينية. 
عام  احملتلة  الفلسطينية  األرض  من  االنسحاب  لفكرة  إسرائيل  رفض  طرح 
1967 باعتباره إخالال بالسلم واألمن الدوليني، مما قد يفتح املجال أمام اجلمعية 
العامة للتدخل استنادا ملضمون قرارها الشهير رقم 377 الصادر بتاريخ تشرين 
العامة  اجلمعية  أج��ازت  الذي  السلم(.1  أجل  من  )االحت��اد   1950 نوفمبر  الثاني 
لألمم املتحدة من خالله لذاتها حق النظر في جميع املسائل والقضايا واخلالفات 
من  مناسبا  ت��راه  ما  واتخاذ  الدوليني،  واألم��ن  السلم  ومت��س  تهدد  التي  الدولية 
تدابير وإجراءات مبا فيها التدخل العسكري وذلك في جميع احلاالت التي يثبت 
فيها تردد مجلس األمن الدولي وتقصيره الفعلي في ممارسة مهامه وصالحياته 
القانونية بخصوصها، جراء تعمد أي من أعضائه املالكني حلق النقض، استخدام 
هذا احلق بطريقة تعسفية وغير مبرره لعرقلة جهود املجلس وإمكانية التدخل 

وممارسة واجباته ومهامه املفترضة بشأنها. 
وطبيعة  ماهية  وه��و  أال  األهمية،  غاية  في  تساؤالً  هناك  يبقى  اخلتام  وف��ي 
املكسب الذي قد يحققه اجلانب الفلسطيني من اعتراف املجتمع الدولي به كدولة؟

الشك بأن االعتراف بنا كدولة قد يحقق للفلسطينيني مجموعة من املكاسب 
الدولي  األم��ن  مجلس  وحتديدا  املتحدة  األمم  مطالبة  في  الدولة  هذه  حق  أهمها، 
بواجب وضرورة التدخل إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي ألراضيها، حيث أناط ميثاق 
األمم املتحدة مبجلس األمن الدولي صالحيات حفظ األمن والسلم الدوليني على 
أحكام  في  املتحدة  األمم  ميثاق  نظم  لذلك  وحتقيقا  ككل،  الدولي  املجتمع  صعيد 
كل من الفصل السادس والسابع منه، الوسائل والتدابير اجلائز واملمكن ملجلس 
األمن الدولي اتخاذها واستخدامها حال شروعه في تنفيذ وجتسيد املهام املنوطة 

به على صعيد املجتمع الدولي.
وب��ال��رج��وع آلل��ي��ة ت��دخ��ل مجلس األم���ن ال��دول��ي ح��ال ارت��ك��اب ال���دول ألعمال 
وتصرفات محظورة مبوجب القانون الدولي وأحكام امليثاق، نقف على أن تدخل 
املجلس في مثل هذه األوضاع يتم بطريقتني: األولى وهي تلك التي تتم وتتحقق 
مواجهة  في  والقوة  العنف  عن  بعيدة  دبلوماسية  وأساليب  وسائل  باستخدام 
دوليا.2  مشروع  غير  لعمل  اقترافه  ج��راء  الدولية  بالتزاماته  أخل  ال��ذي  الطرف 

اتخاذها واالعتماد  له  املمكن  الدولي والتدابير  األمن  إجراءات مجلس  وتتلخص 
عليها في مثل هذه األوضاع، بوقف التعامل االقتصادي وقطع املواصالت مبختلف 
وفضال  الدولية،  بالتزاماته  املخل  والطرف  املتحدة  األمم  أعضاء  بني  ما  أنواعها 
عن ذلك يحق للمجلس في سبيل ضمان جناعة إجراءاته الدبلوماسية استخدام 
القوات البحرية واجلوية والبرية في فرض احلصار على الدول في هذه األحوال.

وتتمثل اآللية أو األداة األخرى املمكن للمجلس استخدامها في مواجهة انتهاك 
للقوة  املجلس  استخدام  في  الدولية  والتزاماتها  امليثاق  مببادئ  وإخاللها  الدول 
تنتهك  أفعاال  ترتكب  التي  األط��راف  مواجهة  في  العسكرية  والتدابير  املسلحة 
مبوجبها أحكام امليثاق وقواعد القانون الدولي، كما ميكن للفلسطينيني الضغط 
في هذه احلالة على اجلمعية العامة الستخدام صالحياتها مبقتضى القرار 377 

إذا أخفق أو تقاعص مجلس األمن عن استخدام صالحياته.
أما بشأن عالقة وأثر االعتراف بالدولة الفلسطينية على التوجه الفلسطيني 
وانتهاكهم  ممارساتهم  عن  وقادتها  االح��ت��الل  دول��ة  ومساءلة  مبالحقة  املتعلق 
ألحكام  القانون الدولي، أو إذا ما كان لهذا االعتراف أثر سلبي على تنفيذ احملتل 
اإلسرائيلي ملقررات الشرعية الدولية املتعلقة بعودة الالجئني، فهنا ميكننا القول 
ملقررات  تنفيذها  وعلى  إسرائيل  مساءلة  على  سلبيا  يؤثر  لن  االعتراف  هذا  بأن 
على  الفلسطينيني  حصول  سيؤدي  ذل��ك  من  العكس  على  بل  الدولية،  الشرعية 
مركز الدولة إلى فتح املجال أمامهم الستخدام جميع اآلليات الدولية املتاحة لفتح 
موضوع مسؤولية إسرائيل عن انتهاكها حلقوق الشعب الفلسطيني، وما قامت به 
من تدمير ونهب وتبديد لثرواتهم ومقدراتهم، وغيرها من اجلرائم التي ارتكبتها 

ولم تزل ماضية بارتكابها كاالستيطان وضم وتهويد القدس وجدار الضم.
بالدولة  لالعتراف  االيجابية  اجلوانب  وحتديد  حصر  الصدد  بهذا  وميكننا 

وأثره على حقوق الفلسطينيني عموما واملساءلة بوجه خاص بالنقاط التالية:
سيتيح االعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل األمم املتحدة لدولة فلسطني، 
ب��ح��ق وم��ش��روع��ي��ة االن��ض��م��ام ل��الت��ف��اق��ي��ات ال��دول��ي��ة، خ��ص��وص��ا وأن اغ��ل��ب ه��ذه 
الراغبة  اجلهة  امتالك  االنضمام  لصحة  تشترط  جميعها  يكن  لم  إن  االتفاقيات 
باالنضمام ملكانة ومركز الدولة، وبالتالي يحق لفلسطني في هذه احلالة استخدام 
ثم  وم��ن  اإلسرائيلية  وال��ت��ج��اوزات  االنتهاكات  ط��رح  في  االتفاقيات  ه��ذه  آليات 
القانونية  مسؤولياتها  لتحمل  االتفاقيات  هذه  في  األط��راف  ال��دول  على  الضغط 
التعاقدية مبواجهة املمارسات والتصرفات اإلسرائيلية. ولعل من أهم االتفاقيات 
التي ميكن استخدام آلياتها وأدواتها في هذا الشأن: ميثاق األمم املتحدة، اتفاقيات 
بحماية  املتعلقة  الرابعة  جنيف  اتفاقية  وحت��دي��دا   1949 لعام  األرب���ع  جنيف 
كافة  على  للقضاء  الدولية  االتفاقية  واالح��ت��الل،  احل��رب  وق��ت  املدنيني  السكان 

أشكال التعذيب، االتفاقية الدولية املتعلقة مبحكمة اجلزاء الدولية.
موضوع  طرح  إمكانية  لفلسطني  سيتيح  الفلسطينية  بالدولة  االعتراف  ان 
تشكيل  إلى  يقود  قد  وبالتالي  املتحدة  األمم  صعيد  على  اإلسرائيلية  املسؤولية 
االح��ت��الل  ع��ن  ال��ن��اش��ئ��ة  الفلسطينية  األض�����رار  م��وض��وع  ل��ب��ح��ث  جل��ن��ة دول��ي��ة 
وممارساته، ومن ثم وضع املجتمع الدولي آلليات وقرارات ملزمة إللزام إسرائيل 

بالتعويض عن هذه األضرار. 
التحرير  ملنظمة  الشرعي  اخللف  بها  االعتراف  فور  فلسطني  دولة  ستصبح 
لشعب  املتحدة  األمم  أقرتها  التي  احلقوق  جميع  ستنتقل  وبالتالي  الفلسطينية، 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  متثيل  إب��ان  ال��ص��ادرة  قراراتها  مبقتضى  فلسطني 
التي لها كامل احلق في مطالبة املجتمع  إلى دولة فلسطني،  الفلسطيني  للشعب 
الدولي بإعمال وتنفيذ هذه القرارات مبا فيها القرارات املتعلقة بالسيادة الدائمة 
القابلة  غير  الفلسطينيني  بحقوق  املتعلقة  وال��ق��رارات  وال��ث��روات  امل���وارد  على 

للتصرف والعودة وتقرير املصير. 
إن أهم ما قد يقدمه االعتراف بالدولة يتمثل في حق هذه الدولة في مساءلة 
ومالحقة الدول التي قد تدعم أو تساند دولة االحتالل اإلسرائيلي سواء في تنفيذ 
واحتاللها  عدوانها  في  االستمرار  على  الدولة  هذه  وتشجيع  دعم  أو  انتهاكاتها 

لألرض الفلسطينية.

موؤ�ص�صة فل�صطينية تعني بحقوق  * نا�صر الري�س: باحث وم�صت�صار قانوين مبوؤ�ص�صة "احلق"، 
املجل�س  لدى  ا�صت�صارية  ب�صفة  وتتمتع  بجنيف،  الدولية  احلقوقيني  للجنة  فرع  وهي  الإن�صان، 

القت�صادي والجتماعي يف الأمم املتحدة.

هوامش:
كوريا.  يف  الدائر  النزاع  مبنا�صبة  القرار  هذا  املتحدة  ل��الأمم  العامة  اجلمعية  اأ�صدرت    1

لالطالع على اأهم ما ت�صمنه ن�س قرار اجلمعية العامة )الحتاد من اأجل ال�صلم( انظر 

الن�صخة اللكرتونية حلق العودة على �صفحة بديل. 

ال�صفحة  )انظر  امليثاق  من   42 وامل��ادة   41 امل��ادة  من  كل  اأحكام  الو�صائل  هذه  نظمت    2

اللكرتونية لبديل(. 

االعتراف بالدولة الفلسطينية في هيئة األمم املتحدة: الفرص والبدائل
 وأثر هذا االعتراف على جهود محاسبة إسرائيل

بقلم: ناصر الريـّس*

مشــــــروع دولـــــــة فلســـــطني
إلتفاف على أزمة أم خطوة  ضمن إستراتيجية
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إذا لم تغلب احلنكة السياسية، وإذا لم يتم أخذ القرارات املصيرية مبوجب 
متثيل كامل لكافة الشعب الفلسطيني، وإذا لم نتعلم من أخطاء املاضي بتغيير 
من  أكبر  كارثة  على  مقبلون  فإننا  عليها،  والقائمني  وأسلوبها  السارية  القواعد 

كارثة أوسلو وأعمق أثراً.
ل��و ك���ان ال��س��ع��ي احل��ث��ي��ث ال����ذي ن����راه ال��ي��وم ل��إلع��ت��راف "ب���دول���ة فلسطني 
املستقلة"، قبل عام 1947، لصفقنا له حماساً، بل وبذلنا األرواح من أجله، كما 

كان حال شعبنا منذ عام 1920.
فلسطني  بإستقالل  ميثاقها  م��ن   22 امل���ادة  حسب  األمم  عصبة  إعترفت  لقد 
أم رشرش،  إلى  الناقورة  ومن رأس  النهر  إلى  البحر  املنقوصة من  غير  الكاملة 
إلى  حتتاج  مستقلة،  دول��ة  أي  ال��ع��راق،  مثل  )أ(  فئة  االن��ت��داب  حتت  ووضعتها 

املساعدة من دولة االنتداب فقط لكي تبنى مؤسساتها.
لقد بنّي خبير القانون الدولي البروفسور جون كويجلي في كتابه احلديث 
التوأم،  احلالة  ولدينا  اإلستقالل.  لهذا  القانونية  األسانيد  فلسطني"  "سيادة 
العراق، التي أصبحت دولة مستقلة لنفس األسباب وبنفس املسوغات القانونية.
لقد قّوض اإلنتداب البريطاني هذه الدعامات القانونية باستجالبه املهاجرين 
أغلبية  كانت  طاملا  فلسطيني  نيابي  بتمثيل  سماحه  وعدم  فلسطني،  إلى  اليهود 
على  فلسطني  كل  بإحتالل  الصهيونية  قوضتها  ثم  ع��رب.  فلسطينيني  السكان 

دفعتني. 
للجميع،  معروف  االن��ت��داب  خ��الل  ثوراته  في  الفلسطيني  الشعب  وتاريخ 
العربي  والعالم  بريطانيا  شغلت  وطنه  ف��ي  واالس��ت��ق��الل  باحلرية  ومطالبته 
طوال عهد االنتداب. ولم يتوقف شعبنا عن نضاله لتحرير فلسطني منذ الغزو 

الصهيوني عام 1948.
الفرق الكبير بني عهد االنتداب ويومنا هذا، أن الشعب الفلسطيني قبل عام 
فمطلب  ول��ذل��ك  السنني،  آالف  منذ  بها  متجذراً  أرض���ه،  على  مقيماً  ك��ان   ،1947
املستعمرات  كل  مع  احلال  كان  مثلما  بديهياً،  كان  الوطن  أرض  على  االستقالل 

واحملميات البريطانية.
أما اليوم، وقد حققت الصهيونية بالقوة املسلحة مقولتها اخلرافية بتحويل 
األولوية  وأصبحت  احل��ال.  أختلف  فقد  شعب"،  بال  "أرض  إل��ى  فعالً  فلسطني 
وعندئذ  الشعوب،  كباقي  شعبها،  عليها  يعيش  أرض��اً  لتكون  فلسطني  تعود  أن 

يطالب شعبها باالستقالل واحلرية على أرض وطنه.
وليست مصادفة أن ينفذ بن جوريون، حتى قبل أن يعلن قيام إسرائيل وقبل 
انتهاء االنتداب، أكبر عملية منظمة للتهجير العرقي في التاريخ احلديث، بطرد 
أهالي 220 مدينة وقرية من ديارهم في فلسطني على الساحل ومرج بن عامر 
وطبرية، ثم طرد أهالي 400 قرية أخرى بعد إعالن الدولة. وليست مصادفة أن 
تكون عضوية إسرائيل في األمم املتحدة مشروطة بشرطني: األول االلتزام بقرار 

التقسيم )181( وااللتزام بقرار عودة الالجئني )194(.
بني  فلسطني  لتقسيم   1937 ع��ام  منذ  محاولة  سابع  هو  ه��ذا  التقسيم  ق��رار 
أهالي البالد واملهاجرين اليهود، وذلك لفشل مشروع إنشاء مجتمع يهودي في 
فلسطني، مجتمع وليس دولة، وفي فلسطني وليس في كامل فلسطني. كما كان 

املقصود بوعد بلفور.
األساسي،  املخطط  عن  الغطاء  كشف  الواقع  في  ولكنه  بالفشل،  هذا  نسمي 
الذي عرفته بريطانيا والغرب طوال الوقت، وهو إنشاء دولة يهودية على أرض 

فلسطني  خالية من العرب.
لم تتغير هذه األحوال على مدى 93 عاماً منذ وعد بلفور حتى اليوم. ال يزال 
املخطط الصهيوني كما هو. وال يزال مشروع تقسيم فلسطني قائماً، ولكن بدون 
أن يكون 80% من فلسطني لدولة عربية في مشروع اللجنة امللكية لعام 1937، 
به  تطالب  ما  قمة  وهو   %20 أصبح  ثم   ،1947 تقسيم  مشروع  في   %45 أصبح 

السلطة الفلسطينية، وأصبح اآلن 5% من فلسطني في برنامج نتنياهو.
البالد من  وحيث أن أي قرار تقسيم دولي لم يفترض أو يتوقع طرد أهالي 

السكان على حساب أخرى،  لفئة من  أن يقبل بتهجير عرقي  ديارهم، وال ميكن 
لذلك لم يكن مصادفة أيضاً أن طالب املجتمع الدولي إسرائيل قبل قبول عضويتها 
في األمم املتحدة، أن تعيد األهالي املطرودين إلى ديارهم األصلية )قرار 194( 

بعد سنة واحدة من قرار التقسيم وأصرت عليه إلى يومنا هذا. 
إذن، فالبديهية األولى أن يعود الالجئون إلى ديارهم في املقام األول قبل أي 
مسعى آخر، ألن حق العودة هو حق غير قابل للتصرف، وهو أعلى مقاما من أي 
اعتراف باالستقالل على أرض الوطن أو على أي جزء منه. فاالعتراف باستقالل 
الدول عملية سياسية متغيرة حسب الظروف، وواقع احلال في دول العالم التي 
تقسمت أو انضمت لبعضها في القرن العشرين شاهد على ذلك. ولم يحدث ألي 

منهم اقتالع كامل من أرضهم كما حدث في فلسطني.
القانون  ف��ي  متجذر  وه��و  الفلسطينيني،  ل��دى  مقدس  فهو  ال��ع��ودة،  ح��ق  أم��ا 
الدولي كحق ال ميكن نقضه أو املفاوضة عليه، فهو ليس سلعة معروضة للبيع. 
وكان هذا هو هدف إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية، أي "للتحرير"، وليس 

لتقسيم فلسطني، أو إلعطاء الشرعية ألي تقسيم لفلسطني.
من   %20 على  بدولة  تطالب  الفلسطينية"  "السلطة  أن  ذك��رت  أن  وسبق 
فلسطني، ألن "منظمة التحرير الفلسطينية" ال ميكن أن تطالب بتقسيم فلسطني 
ولكن  األس���اس،  هو  ال��ذي  ال��ع��ودة  حق  حساب  على  بذلك  تقايض  أن  ميكن  وال 
أن  أحد. ودون  لديهم شرعية، ولم ينتخبهم  اليوم ليست  املنظمة  القائمني على 
متثيل  يوجد  فال  فلسطيني،  مليون   11 ميثل  جديد  وطني  مجلس  إنتخاب  يتم 

شرعي للمنظمة بكوادرها احلالية وال لقراراتها أو مساعيها.
العربية  ال��دول  ق��وات  األس��اس. وعندما دخلت  ي��زال حترير فلسطني هو  ال 
إما  ألنها  فشلت  الصهاينة  من  فلسطني  "حت��ري��ر"  بغرض   ،1948 ع��ام  السبع 
بسبب  شعبي  ضغط  حتت  دخلت  وإم��ا  الصهاينة،  مع  فلسطني  القتسام  دخلت 
ولم  ال��ق��درة.  أو  النية  حيث  من  ال  لذلك  مستعدة  تكن  ول��م  فلسطني،  في  املذابح 
التاريخ. وبقيت  أي دولة عربية للحرب من أجل حترير فلسطني منذ ذلك  تعد 
مسؤولية التحرير على كاهل الشعب الفلسطيني والشعوب العربية في الدول 

املجاورة .
يتم  أن  ميكن  ف��إن��ه  عسكرية،  عملية  ب��ال��ض��رورة  ليس  فلسطني  وحت��ري��ر 
بالتحرير في  املقصود  أفريقيا.  الهند وجنوب  أيضاً، كما مت في  أخرى  بوسائل 
العنصرية  وسياساته  الصهيوني  االستيطاني  املشروع  نهاية  هو  األم��ر  واق��ع 
الفلسطيني  اإلرث  وسلبت  والبشر  احلجر  ودم��رت  األب��ري��اء  دم��اء  أه��درت  التي 
الوبال،  التي جلبت عليهم  لليهود من الصهيونية  التاريخي. وهو بذلك حترير 
في  املستقرين  والرعب  اخل��وف  من  مرضية  نفسية  حالة  نفوسهم  في  وخلقت 
باطن العقل، رغم اآللة العسكرية اجلهنمية، ألن هذا هو حال القاتل السارق الذي 

يتوقع القصاص.
في  ص��دى  الق��ى  الصهيونية"  م��ن  اليهود  "حت��ري��ر  أن  للنظر  ال��الف��ت  وم��ن 
العدد  متزايدة  يهودية  مجموعات  نشأت  فقد  إسرائيل.  خ��ارج  اليهود  أوس��اط 
والقوة في أمريكا وأوربا، تدعو إلى دولة دميقراطية واحدة على أرض فلسطني. 
واملعنى املقصود هو أن املشروع الصهيوني قد فشل وأنه من األفضل بقاء اليهود 

في فلسطني كمواطنني أهم من بقاء الصهيونية.
إذن ما هو املتوقع في سبتمبر القادم عندما ُيعرض طلب فلسطني للعضوية 
الكاملة في األمم املتحدة على 20% من مساحة فلسطني التاريخية؟ وملاذا جندت 
وأقالم  الصهيوني،  اللوبي  في  هناك  وجالياتها  الغرب،  في  سفرائها  إسرائيل 

دعاتها في اإلعالم الذي تسيطر عليه؟
ميكن  كيف  الطلب،  قبل  ول��و  عليه.  هو  كما  الوضع  لبقى  الطلب،  رف��ض  لو 
تنفيذه؟ لن تأتي قوات الناتو لتنفيذه. وستشجب األمم املتحدة عدوان إسرائيل 
املعطلة  الدولية  القرارات  كوم  يرتفع  وبذلك  مستقلة"،  دولة  "أرض  باحتالل 

شبراً أخر.
لكن األخطر، واحملتمل، أن يكون هذا هو تذكرة شرعية للدخول في مفاوضات 

بضغط أوروبي، وراءه أمريكا، لقبول دويلة فلسطينية، بعد "مفاوضات شاقة" 
و"تنازالت مؤملة". وعند االتفاق سيرقص الكل فرحاً وتقام احتفاالت في ساحة 
البيت األبيض للتوقيع، أو رمبا في فندق فخم في جنيف. هذه الدويلة ستكون 
سمائها  وال  حدودها  متلك  وال  نفسها  عن  الدفاع  على  القدرة  متلك  ال  ممسوخة 
عن  النهائية  حدودها  على  االتفاق  ويتم  )امل��ي��اه(.  أرضها  حتت  وال  أرضها  وال 
طريق تبادل األراضي. هذه هي الدويلة التي يرى فيها بيريز واملرت أنه بدونها 

"ستنتهي إسرائيل".
ال��ذي يسعى  امل��ش��روع  األراض����ي". وه��و  الكلمة السحرية هنا ه��ي "ت��ب��ادل 
سكاني  جغرافي  طاقم  االثنني  وراء  وم��ن  ليبرمان.  ورائ��ه  وم��ن  نتنياهو  إليه 
أبيب، والذي يخطط منذ سنوات  الروسي جدعون بيجر من جامعة تل  يرأسه 
الفلسطينيني  "تطفيش"  وعملية  الداخل،  من  الفلسطينيني  طرد  عملية  لتجهيز 
الفلسطينية.  األرض  بقعة من  العرب في اصغر  أقل عدد من  ليبقى  الضفة،  في 
وهو نفس مشروع بن جوريون القدمي ولكن بأسلوب مختلف. ورمبا، لو حصلت 

الطامة الكبرى، سيتم ذلك مبوافقة فلسطينية غير شرعية. 
التي  أن إسرائيل ال متلك األرض  الذي ينقض هذه اخلطة هو  البسيط  املبدأ 
تبادل  فمبدأ  ولذلك   ،1967 عام  احتلتها  التي  األراض��ي  وال   1948 عام  احتلتها 
الفلسطيني  الوطني  للميثاق  مخالف  فلسطينياً  وه��و  أص���اًل.  باطل  األراض���ي 

القاضي بوحدة التراب الفلسطيني، وال ميكن أن تقبل به قيادة وطنية شرعية. 
لكن األدهى من ذلك، أنه جتذير التفاق أوسلو الكارثي. ومع أن تقسيم الضفة 
إلى أ ، ب ، ج كان إجراًء مؤقتا ريثما تقوم الدولة عام 1999 على كامل الضفة 
الغربية وغزة، إال أن إسرائيل جذرت هذا التقسيم على األرض واقعياً وقانونياً 

وإجرائياً.
ولذلك فإن املنطقة ج ستبقى بيد إسرائيل، واملنطقة ب ستكون فيها السيادة 
الفعلية إلسرائيل تعتقل فيها من تشاء أي وقت، مع ترك املهمات البلدية وتنظيف 
الشوارع للسلطة. وكما كتبت "عميرة هاس" مؤخراً في جريدة "هارتز" فإن 
املخدرات وال جترؤ "السلطة" على  للصوص وجتار  منطقة ب أصبحت وك��راً 

التدخل فيها.
من  أو  الفلسطينيون،  فيها  يحشر  التي  األق��ف��اص  لتكون  أ  منطقة  وتبقى 
تبقى منهم، أو من طرد من الداخل إليهم، ليرتفع عليها علم الدويلة الفلسطينية 
املستقلة. وهذه الدويلة لن تكون بحال "دولة فلسطني" التي اعترفت بها عصبة 
الشعب  ويعرفها  التاريخ  يعرفها  كما  "فلسطني"  تكون  ولن   ،1920 عام  األمم 
الفلسطيني. وستختزل كل احلقوق الفلسطينية في هذا الكيان، وسيعلن اإلحتاد 
احلقوق  واخ��ت��زال  العويصة.  املشكلة  ه��ذه  ح��ل  ف��ي  الباهر  جناحه  األوروب����ي 
سيشمل إل��غ��اء احل��ق األس���اس وه��و ح��ق ال��ع��ودة إل��ى ال��دي��ار، ب��اإلدع��اء الباطل 
األقفاص  إلى  وإمنا  األصلية،  الديار  إلى  تتم  ال  العودة  بأن  وتاريخياً،  قانونياً 
الفلسطينية، حتى وإن كان هناك متسع ملاليني الالجئني. وسيكون حل مشكلة 

هذا الفائض هو التوطني في املنافي.
األمم  ق��رار  إل��ى  الكثيرون  ينتبه  ول��م  واض��ح��ة.  التوجه  ه��ذا  على  وال��ب��وادر 
املتحدة األخير )A / RES / 65 / 98( الصادر في 20 يناير 2011 ، وعنوانه 
)األن��روا( حتى  الغوث  الالجئني"، والذي يجدد دورة وكالة  البريء "مساعدة 
30 يونيه 2014. رغم أن القرار يّذكر بقرار 194 ويأسف ألن جلنة التوفيق من 
أجل فلسطني التي أنشئت عام 1948 لتنفيذ القرار لم تتمكن من إعادة الالجئني 
الوكالة  من  ويطلب   ،1993 لعام  أوسلو  إتفاق  إل��ى  يشير  أن��ه  إال  دي��اره��م،  إل��ى 
االستمرار في عملها "إلى حني ]حصول[ احلل العادل ملشكلة الجئي فلسطني".

– أبو مازن  كلمة "احلل العادل" هي اللغة التي استعملت في تفاهم بيلني 
لعام 1994 والتي استعملت في خطة البحر امليت )التي أصبحت تعرف باسم 
العربية  امل��ب��ادرة  على  وأُدخ��ل��ت  فيه(.  أعلنت  ال��ذي  الفندق  حيث  جنيف  تفاهم 
بإضافة "متفق عليه" مع إسرائيل، وسببت ضرراً هائالً حلق العودة في املناخ 
العالم الغربي، ال يقل خطراً عن جرمية بيع األراض��ي لليهود في  السياسي في 
عهد االنتداب. وجتاهل النص أن "احلل العادل" قد مت تسويغه قانونياً في قرار 
194 عام 1948 وتكرر التأكيد عليه، وليست هناك حاجة إلى مفاوضات جديدة 

فارغة املضمون لتفسير معناه وأسلوبه.
ولذلك أعلن نتنياهو صراحة أنه يدعو إلى إسقاط حق العودة ثمناً ملوافقته 
على رفع العلم الفلسطيني دولياً على أقفاص الضفة الغربية ومعسكر اعتقال 
الفلسطينية  الذهنية  هذه  أن  إلى  تشير  واجلارديان  اجلزيرة  وتسريبات  غزة. 

كامنة في كل وقائع املفاوضات.
ت��اري��خ النضال  ف��ي  أق��وى م��ن أي فترة  ول��ذل��ك تبرز اآلن ض���رورة ق��ص��وى، 
ناجتة  جديدة،  فلسطينية  قيادة  الختيار  بلفور،  وعد  منذ  الطويل  الفلسطيني 
عن انتخاب دميقراطي شامل، تعرف جغرافية فلسطني وما هي حقوق الشعب 
الفلسطيني فيها وتدافع عنها. وأقتبس من قول غسان كنفاني طيب الذكر: "إذا 

خسر احملامي القضية، فلنغّير احملامي وال نغّير القضية".

* ن�صخة خمت�صرة عن املقال ن�صرت يف جريدة احلياة اللندنية بتاريخ 2011/7/1. 
* * �صلمان ابو �صتة: املن�صق العام ملوؤمتر حق العودة. 

ال للدولة الفلسطينية املنتظرة *
بقلم: سلمان أبو ستة * *

مشــــــروع دولـــــــة فلســـــطني
إلتفاف على أزمة أم خطوة  ضمن إستراتيجية

كاريكاتري م�صارك يف جائزة العودة 2011، للفنان حممد زيتا، عني عريك
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يثير إعالن الرئيس الفلسطيني محمود عباس التوجه إلى األمم املتحدة في أيلول 
من  حالة  الدولية  الهيئات  في  الفلسطينية  الدولة  بعضوية  االعتراف  لنيل  القادم 
اجلدل والسجاالت السياسية والقانونية في الساحة الفلسطينية والدولية، وبقدر 
التنظيمات  أو  الوطنية  الهيئات  ما كانت جتري مقاربة هذا احل��دث، س��واء من قبل 
السياسية أو مؤسسات املجتمع الفلسطيني، بقدر ما كانت تتوالد األسئلة املتعلقة 
بهذا االستحقاق وت��زداد تعقيدا وتشابكا، األمر الذي يشير إلى افتقاد تلك اخلطوة 
للنواظم واإلستراتيجية السياسية الوطنية  التي يجب أن حتكم حركة وخط سير 

مثل هكذا خيار. 
حتديد  بالضرورة  تستدعي  املختلفة  وأبعاده  مبستوياته  اخليار  هذا  مقاربة 
النقاش  يسقط  ال  كي  العملية  هذه  حتكم  أن  يجب  التي  االنطالق  ونقاط  املرجعية 
في مصيدة السجال واالستخدام السياسي التكتيكي. من هنا تبرز القيمة السياسية 
والعملية الكبرى بضرورة التعامل مع هذا االستحقاق في إطار سياقاته التاريخية 
السياسية، التي ال يجوز  فصلها عن سياقات النضال الوطني الفلسطيني املرتبطة 
املشروع  بني  ما  ال��ص��راع  وم��ح��ددات  جوهر  إل��ى  دائما  تعود  التي  الكبرى  بأهدافه 
التحرري  ال��وط��ن��ي  وامل��ش��روع  وجت��ل��ي��ات��ه،  أه��داف��ه  بكل  الصهيوني  الكولونيالي 
الفلسطيني. من هنا يجب أن يبدأ النقاش، مبعنى أنه ال يجوز التعامل مع استحقاق 
السالم  أيلول كمناورة دبلوماسية محكومة بسقف إستراتيجية ما يسمى بعملية 
 1991 عام  للسالم  مدريد  مؤمتر  منذ  اجلوهر  في  مختلة  ب��دأت  التي  )املفاوضات( 
النجاح  ل��ش��روط وع��وام��ل  افتقادها  العملية بسبب  ه��ذه  أف��ق  ان��غ��الق  إل��ى  وص���وال 
األساسية منذ اللحظة األولى، وذلك بسبب بنائها على مرجعية وشروط القوة كما 
يراها احللف اإلسرائيلي – األمريكي املدعوم من االحتاد األوروبي والنظام الرسمي 

العربي املرتبط بهذا احللف.
إذن، التعامل مع استحقاق أيلول يجب أن يخرج من مستوى الفهم الضيق )مع 
أو ضد( ليرتقي إلى مستوى املقاربات اإلستراتيجية، مبعنى ضرورة حتديد األسس 
والنواظم اإلستراتيجية الوطنية التي على أساسها سيتم التوجه أو عدم التوجه إلى 
األمم املتحدة، والنقاش هنا يتخطى السجاالت القانونية وحمالت العالقات العامة 
أو توظيف اخلطوة ملناكفة الطرف اآلخر، ما يثير القلق أن هذا االستحقاق مت طرحه 
بصورة ارجتالية ولم يأت كتتويج لعملية تقييم لألداء السياسي الفلسطيني منذ 
أوسلو وحتى اليوم. وبكلمات أخرى إنه خيار أزمة أو فشل أكثر منه خيار يعبر عن 

إستراتيجية وطنية جديدة. 
املشكلة ليست في الذهاب إلى األمم املتحدة من حيث املبدأ، املشكلة هي في أية 
التوجه، فهل تعني هذه اخلطوة فك االرتباط مع استراتيجيات  سياقات يأتي هذا 
املتحدة  إلى مقررات األمم  القوة( والعودة  السابقة )شروط  التفاوض  ومرجعيات 
املستقبل، والتعامل معها حلقة  الدولية كمرجعية ألي عملية سالم في  والشرعية 
الوطنية  الوحدة  الفلسطيني مبا في ذلك متطلبات  النضال  بناء  إع��ادة  في سلسلة 
وإعادة االعتبار للمقاومة بكل أشكالها واستحقاقاتها، وإعادة بناء منظمة التحرير 
وفق  تواجده  أماكن  كل  في  الفلسطيني  للشعب  وحيد  شرعي  كممثل  الفلسطينية 
الفلسطينية  الوطنية  باحلقوق  التمسك  على  يقوم  جامع  وطني  سياسي  برنامج 
الثابتة )حق العودة وتقرير املصير وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة ذات السيادة 

وعاصمتها القدس وتفكيك املستوطنات(؟
وامل��ن��اورات  القانونية  بالسجاالت  معني  غير  مبعظمه  الفلسطيني  الشعب 
السياسية، ما يهم الشعب الفلسطيني هو اإلجابة على سؤال بديهي وبسيط: هل هذه 
اخلطوة ستعزز احلفاظ على قضيته وحقوقه ووحدته الوطنية ونضاله وتضحياته 
أم ال؟ هنا تتحدد مرجعية النقاش وليس أي شيء آخر. بهذا املعنى يصبح التوجه 
إلى األمم املتحدة جزءا من إستراتيجية وطنية وليس هو اإلستراتيجية بحد ذاتها، 
فالذهاب إلى األمم املتحدة في أيلول القادم ليس نهاية املطاف وال يجب أن يكون كذلك، 

ألن املؤشرات واحلقائق تقول بأن الواقع لن يتغير كثيرا. 
جتربة النضال الوطني الفلسطيني على مدار العقود املاضية تؤكد أن احلفاظ 
واحلركة  كثابت،  الفلسطينية  الوطنية  احلقوق  متطلبات  بني  ما  االنسجام  على 
السياسية واالجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني وقواه ومؤسساته السياسية، 
االن��ح��راف، ويضبطه في سياق  السير من مخاطر  ك��ان يحفظ دائما خط  ال��ذي  هو 
استراتيجي يعظم عوامل القوة الفلسطينية ويحد من عوامل القصور، وفي كل مرحلة 
كان يجري فيها انتهاك هذا الناظم ألهداف تكتيكية أو استخدامية، كانت األثمان التي 
يدفعها الشعب الفلسطيني من حقوقه وتضحياته هائلة. هذا ما تبرهن عليه جتربة 
اتفاقات أوسلو بسنواتها املمتدة، تلك التجربة املرة بسنواتها وحصادها، والسبب 
يعود إل��ى ك��ون عملية ال��س��الم امل��ذك��ورة ل��م حتافظ على أس��س وأه���داف وش��روط 
مرحلة التحرر الوطني، حيث توهم البعض أن مجرد بدء املفاوضات وقيام السلطة 
بكل  الوطني  التحرر  مرحلة  تخطى  قد  الفلسطيني  الشعب  أن  يعني  الفلسطينية 
محدداتها السياسية والتنظيمية وما يرتبط بها من أشكال نضال تستجيب لطبيعة 
الصراع وطبيعة املشروع الصهيوني الكولونيالي العنصري املتحالف عضويا مع 

الكولونيالية العاملية.
وفي كل األح��وال، على القيادة السياسية الفلسطينية أن تتذكر أن فشل جميع 
ما يسمى مبادرات السالم السابقة يعود إلى كونها كانت تقفز عن ثوابت احلقوق 

الوطنية الفلسطينية ووحدة مصير الشعب الفلسطيني وتقدمي التنازالت التي مست 
في العمق أسس تلك احلقوق، مما أفقد تلك املبادرات السياسية ومنذ البداية شرعيتها 
الوطنية، بحيث باتت في عيون معظم الشعب الفلسطيني مجرد خيارات سياسية 
وطبقية ضيقة تتناقض مع مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية الكبرى، 
استعمار  في  حقوق  من  يدعيه  وم��ا  ثوابته  عند  متمترسا  بقي  اآلخ��ر  الطرف  فيما 

فلسطني مبا في ذلك احلق في استيطان أي جزء منها.
ما تقدم ليس سجاال مفتعال، كما أنه ليس إسقاطا ذاتيا، بل هو في اجلوهر عودة 
إلى األصول التي تاهت في مراوغات السياسة التي لم تزل تواصل الرهان والتكيف 
مع اشتراطات النقيض باسم الواقعية أحيانا وباسم الظروف املوضوعية وموازين 

القوى في أحيان أخرى. 
انطالقا من ذلك فإن أي خطوة سياسية أو خيار سياسي فلسطيني يجب أن يستند 
إلى محددات وشروط ومتطلبات مرحلة التحرر الوطني بأهدافها واستراتيجياتها 
املتنوعة التي تستمد شرعيتها وأخالقيتها من التزامها ومتسكها باحلقوق الوطنية 
تقرير  وحق  واالستقالل  احلرية  أجل  من  الفلسطيني  النضال  وعدالة  الفلسطينية 

املصير. هذا هو الثابت الذي يحدد حركة ما عداه.
في ضوء هذه احلقيقة واملعطى العملي للتجارب السابقة فإن التحدي األبرز الذي 
يواجه القوى السياسية والنخب االجتماعية والثقافية الفلسطينية جتاه استحقاق 
أيلول، هو في قدرتها على اخلروج من متاهة العقدين املنصرمني واالرتقاء باملوقف 
الوطني  النضال  متطلبات  مستوى  إل��ى  والثقافي  واالجتماعي  السياسي  واألداء 
مناظرات  مجرد  إل��ى  به  الهبوط  وع��دم  الفلسطينية  القضية  وث��واب��ت  الفلسطيني 

قانونية ودبلوماسية.
حتقق هذه املعادلة الوطنية ارتباطا باستحقاق أيلول مرهون بضرورة تأمني 
بحيث  الفلسطينية  الوطنية  اإلستراتيجية  ترميم  إع��ادة  األول:  أساسيني؛  شرطني 
كون  من  انطالقا  املستويات،  كل  على  الوطنية  األول��وي��ات  وف��ق  ال��ت��وازن  تستعيد 
الشعب الفلسطيني ال يزال يعيش في إطار مرحلة التحرر الوطني بكل اشتراطاتها 
وأولوياتها، مبا في ذلك التفاعل بني أشكال النضال املختلفة وعدم املساس بثوابت 
الوطنية  الوحدة  على  احلفاظ  تستهدف  التي  املشتركة  وقواسمه  الوطني  النضال 

كشرط الزم ملرحلة التحرر الوطني. 
وفي سياق هذا الشرط/الثابت تأتي مهمة املراجعة السياسية لتجربة العقدين 
األخيرين لتحديد مظاهر االختالل والقطع مع الرهانات اخلاطئة واستعادة املبادرة 
املدى  وطويل  واملرهق  املتعب  االختبار  بعد  خاصة  العليا،  الوطنية  املصلحة  وفق 
التي  اإلسرائيلية،   – األمريكية  واألول��وي��ات  الشروط  وفق  السالم  بعملية  املرتبط 
وهو  الفلسطيني،  الشعب  ومصالح  وأول��وي��ات  بثوابت  العبث  عن  سوى  تسفر  لم 
بالضبط ما حذرنا منه الشاعر الفلسطيني الكبير محمود دروي��ش بكلمات جميلة 

ولكن جارحة:
 "لم تفهم )أي إسرائيل( من التسوية غير ما يوفر لها القدرة على أن تنجز، في 
مناخ السالم الكاذب، ما لم تنجزه في مناخ احلرب، من هيمنة إقليمية، ومن راحة 
استفراد بالشعب الفلسطيني احملاصر... أما الفلسطينيون فقد استنفذوا كل رصيدهم 
في املرونة حول نفسها، ودفعوا ثمنا أعلى مما تستحقه تسوية ال تتجاوز االعتراف 
بحقنا في إقامة دولة مستقلة على عشرين باملائة من أرض وطننا التاريخي، دون أن 
يبدي اجلانب اإلسرائيلي أي استعداد لالنسحاب من متر واحد من مساحة أسطورته 
احتالليا  التاريخي في بالدنا وج��ودا  التي تعتبر وجودنا  التاريخ،  ذات��ه وعن  عن 
غريبا على "أرض اليهود األزلية - األبدية"، اخلالية منا ومن التاريخ معا" )جريدة 

الدستور األردنية، 2002(.

الفلسطينية )م. ت. ف،  السياسية  األطر  بناء  الشرط اآلخر فيتمثل بإعادة  أما 
والسلطة الفلسطينية(  وفق اإلستراتيجية الوطنية اجلديدة وحتديد التخوم بني 
مهام الثورة والسلطة، خاصة في ضوء النتائج السياسية والثقافية املروعة التي 
دميقراطية  أس��س  على  الوطني  العمل  وإرس���اء  بينهما.  اخللط  عملية  على  ترتبت 
في  وأوزانها  أدواره��ا  وفق  واالجتماعية  السياسية  القوى  جميع  مشاركة  لضمان 
البناء  ومهام  الوطني  التحرر  مهام  بني  التوازن  على  واحلفاظ  الفلسطيني.  الواقع 
االجتماعي والتنموي بحيث يكون األخير متناغما مع البعد األول وأن ال يشكل قيدا 
أو إثقاال عليه، هذا يعني العمل للخروج من مصيدة االرتباط بالتمويل األجنبي الذي 
القصوى  االستفادة  لذلك  يضاف  السياسي.  واالب��ت��زاز  للضغط  وسيلة  إلى  حتول 
للنضال  القومي  العمق  العربية وتوظيفها بصورة حيوية مبا يؤمن  الثورات  من  

الفلسطيني الذي تعرض للتآكل في مرحلة الهبوط العربي.
تأسيسا على ما تقدم يجب أن تتحدد أيضا الفواصل والتخوم بني وظيفة الثورة 
التعامل  الفشل في  التحرر الوطني، حيث أدى  ووظيفة السلطة انطالقا من ثوابت 
مع هذه املعادلة احملورية إلى دفع أكبر حركتني سياسيتني في التاريخ الفلسطيني 
الراهن )حركة فتح وحركة حماس( نحو األزم��ة، حيث قامت السلطة وبصورة ما 
بناها بحيث بدت احلركتان وكأنهما  بإغراق حركة فتح والحقا حركة حماس في 
هذا  ناظمة،  كإستراتيجية  التحرري  املشروع  خدمة  في  وليس  السلطة  خدمة  في 
الواقع أدى إلى حتول جوهري في بنية احلركتني بحيث جنحت السلطة في ربط 
أن حتافظا  املطلوب  كان  بينما  السلطة،  مصير هاتني احلركتني ودورهما  مبصير 
على وظيفتهما كقوى تضبط وتوجه  أداء السلطة مبا يخدم اإلستراتيجية السياسية 
املدنية  لوظيفتها  وأدائ��ه��ا  السلطة  دور  بالطبع  ذل��ك  يضرب  أن  دون  التحررية، 

واالجتماعية البنائية وتعزيز املمارسة الدميقراطية في املجتمع الفلسطيني. 
هكذا ببساطة ولد التناقض بني الثورة والسلطة وخرج عن نطاق السيطرة، في 
حني لو حافظت قوى الثورة على مسافة موضوعية أو مسافة أمان كافية من السلطة، 
ملا وصل الصراع على تلك السلطة احملكومة بالسقف والصالحيات املنصوص عليهما 
في اتفاقيات أوسلو ومالحقها إلى حّد املساس بوحدة الشعب الفلسطيني وتهديد 
عقمها  مدى  األخيرة  عاما  العشرين  جتربة  أظهرت  رهانات  عبر  الوطني  مشروعه 
وفشلها، كما أظهرت هول تناقضها مع طموحات الشعب الفلسطيني وما قدمه من 

تضحيات كبرى على دروب حريته واستقالله.
التعامل مع هذه املعادلة أدى  الفلسطينية في   فشل أو عجز النخب السياسية 
االجتماعي  واإلح��ب��اط  السياسي  االنحباس  وحالة  املتواصلة  االنقسام  حالة  إل��ى 
العام، وبالتالي األزمة التي يحاول الفلسطينيون عبثا إيجاد احللول لها من خارج 
السياقات الفلسطينية، وهو ما جعل من الواقع الفلسطيني واقعا هشا أمام التدخالت 
مواجهة  في   الفلسطينية  السياسية  القوى  أداء  وهزالة  فقر  وبالتالي  اخلارجية، 

التحديات الكبرى التي تطرحها قضية مبستوى وخطورة القضية الفلسطينية. 
باالستناد لهذه املقاربة، فإن القيمة األساسية الستحقاق أيلول ال تكمن في ما 
سيحدث، ذلك ألنه سيبقى في كل األح��وال محكوما بسقف عالقات القوة القائمة 
القيمة األساسية لهذا االستحقاق تتجلى في كونه يوفر  إن  على أرض الصراع، 
توازنهم  من  بعضا  اجلميع  يستعيد  لكي  استثمارها(  أحسن  ح��ال  )ف��ي  فرصة 
التي يجب أن حتكم اخليارات السياسية  العودة لألصول والبديهيات  من خالل 
الوطنية  األص��ل: احلقوق  إلى نقطة  كلها  تبدأ وتعود  أن  التي يجب  الفلسطينية 

الفلسطينية بكل مكوناتها. 
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احلالية  الفلسطينية  القيادة  على  يجب  فلسطينية،  دولة  إلقامة  في سعيها 
استئناف نضالها من أجل تقرير املصير، هذا احلق الذي قد تراجعت عنه القيادة 
هذه  على  ذل��ك،  ولتحقيق  الدولة.  بناء  مشروع  التسعينيات لصالح  مطلع  في 
املنشود.  االستقالل  تهبها  بأن  املتحدة  الواليات  في  ثقة  أي  عن  التخلي  القيادة 
وهذا يعني بأن على القيادة ان تقاوم سياسات الواليات املتحدة بنفس احلجم 
الالمتناهي الذي تدعم فيه األخيرة إسرائيل، ويتضمن ذلك استعداداً ألخذ زمام 
املبادرة من املجتمع املدني الفلسطيني، الذي قاد بنجاح حملة مقاطعة إسرائيل 
العاملية لسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها حتى متتثل للقانون 

الدولي وقواعد حقوق اإلنسان.

من مرحلة بناء الدولة إلى مرحلة االستقالل 
منذ عام 1974 ومنظمة التحرير الفلسطينية )م.ت.ف( تتمتع بصفة مراقب 
في األمم املتحدة. ولتحقيق االعتراف بدولة فلسطني، يجب على م.ت.ف كسب 
تصويت ثلثي الدول األعضاء والبالغ عددهم 193. وإلقرارها كدولة عضو في 
األمم املتحدة، يجب على مجلس األمن الدولي رفع توصيته بذلك إلى اجلمعية 
فلسطينية  بدولة  االعتراف  املستحيل  من  الدولية،  العدل  حملكمة  وفقاً  العامة. 
امل���ادة 4  االس��ت��ش��اري اخل��اص بتفسير  ال���رأي  األم���ن.  م��ن مجلس  دون توصية 
)الفقرة 2( من ميثاق األمم املتحدة لعام 1950، ينص على أن "توصية مجلس 
األمن هي شرط مسبق لقرار اجلمعية العامة حتى يصبح قرار االعتراف نافذاً". 
ال��دائ��م ف��ي مجلس األم���ن، سوف  امل��ت��ح��دة، العضو  ال��والي��ات  ال��واض��ح أن  وم��ن 

تستعمل حق النقض )الفيتو( ملثل هذه التوصية.
اعترافاً  فلسطني  العامة  اجلمعية  ستمنح  السيناريوهات،  أفضل  بحسب 
الذي  وف��ي السيناريو  السيادة.  مينحها  لن  االع��ت��راف  ه��ذا  ولكن  دول��ة،  بكونها 
توصية  على  املتحدة  ال��والي��ات  تعترض  ال  أن  وه��و  ح��دوث��ه،  احملتمل  غير  م��ن 
منع  على  إسرائيل  فستعمل  الدولة،  مبكانة  فلسطني  حتظى  األم��ن وأن  مجلس 
البرية  وامل��وان��ئ  الطبيعية،  امل���وارد  على  السيطرة  مم��ارس��ة  م��ن  الفلسطينيني 
والبحرية، وحرية احلركة، واألمن، والتعليم، واالقتصاد. وبالتالي، مع أو بدون 
إقامة دولة فلسطينية، سيبقى الفلسطينيني بحاجة إلى شن حملة عاملية متعددة 
األبعاد من أجل حقهم في تقرير مصيرهم على أرض وطنهم. هذه احلالة ليست 
فريدة من نوعها فقد سبقتها ناميبيا التي حصلت على اعتراف األمم املتحدة في 

العام 1962، ولكنها لم حتقق االستقالل عن جنوب أفريقيا إال في العام 1988.
املطلب  املتعاطفون مع  السياسيون  فيه احملللون  يتجادل  الذي  الوقت  وفي 
الفلسطيني بتقرير املصير، ويناقشون منافع وحسنات الدولة وكيفية حتقيقها 
على أك��م��ل وج���ه، ال��س��ؤال األف��ض��ل ال���ذي يجب ط��رح��ه ه��و م��ا إذا ك��ان��ت القيادة 
إلى  الفلسطينيني من مرحلة االعتراف  الفلسطينية احلالية قادرًة على أن تقود 
مرحلة االستقالل؟ الفشل الذريع وما ترتب عليه من سمعة سيئة اكتسبتها كل 
من منظمة التحرير الفلسطينية )أشير لها الحقاً ب�"املنظمة"( والسلطة الوطنية 
التمييز  باإلمكان  يعد  لم  واللتان  ب�"السلطة"(،  الحقاً  لها  )أشير  الفلسطينية 
من  الفلسطينيني  قيادة  على  قدرتهما  جتعل  املاضيني،  العقدين  خ��الل  بينهما 
مرحلة االعتراف إلى مرحلة االستقالل أمراً مستبعداً جداً، ولكن ليس مستحيالً.

العجز عن حماية الفلسطينيني من  االحتالل
م��ن وضعهم  ف��ائ��دة  أي��ة  الفلسطينيون  ل��م يجن  ال��راه��ن،  ال��وض��ع  ف��ي سياق 
القانوني كشعب مهّجر يحق له تقرير مصيره، وال كمواطنني في دولة ذات سيادة 
تتمتع بكل الواجبات واملسؤوليات كباقي الدول. بدال ًمن ذلك، عمل وسيط عملية 
السالم األمريكي على أن يظهر الشعب الفلسطيني وكأنه مساو ومكافئ للدولة 
اإلسرائيلية، بينما يعكس الواقع احلالي أن ال مقارنة من هذا القبيل. األسوأ من 
النظام،  على  واحلفاظ  احلكم  على  قدرتها  إلثبات  العقيمة  محاولتها  وفي  ذلك، 
صارت السلطة /املنظمة تؤدي دورا يتجسد عمليا في إعفاء إسرائيل من عبء 

كونها قوة احتالل عسكري.
حلماية  السالم  حلفظ  ق��وة  بوجود  املطالبة  من  وب��دالً  الغربية،  في الضفة 
على  تسيطر  التي  اإلسرائيلي  اجليش  ق��وات  عجرفة  من  املدنيني الفلسطينيني 
تفاصيل حياتهم اليومية، عملت السلطة/املنظمة بشكل مضطرد على بناء جهاز 
أمن يرتبط وجوده وأداؤه باشتراطات التعاون والتنسيق مع سلطة االحتالل. 
إال  فلسطينية،  ومسؤوليات  مبهمات  الفلسطينية  األمن  أجهزة  اضطالع  ورغم 
أن قدرتها على حماية املدنيني الفلسطينيني من وطأة عنف االحتالل العسكري 
الفلسطينيني  للسكان  القسري  النقل  عمليات  ذل��ك  على  تدلل  كما  اإلسرائيلي، 
املستوطنني  جانب  من  العنف  حدة  وارتفاع  الشرقية،  القدس  في  من منازلهم 
الفلسطينيني  األطفال  أع��داد  وارتفاع  الفلسطينيني،  ضد القرويني  اإلسرائيليني 

املعتقلني في السجون العسكرية اإلسرائيلية...الخ منعدمة.  

املطلوب مقاومة، وليس امتثاال 
على مدار عقدين من الزمن استنفذتها عملية أوسلو، عملت املنظمة/السلطة 

أن  آملًة  املتحدة،  الواليات  استرضاء  على  الفلسطينية  باملصلحة  اضر  وبشكل 
يشبه  ما  أو  االحتالل  من  حريتهم  إم��ا بتحقيق  إلسرائيل  القوي  احلليف  يقوم 
أن  القول  ميكن  مصاحلها.  وخدمة  جمهورها  إلرض��اء  مقبوالً  يكون  بحيث  ذلك 
من أخذ  ب��دالً  ولكن  املتحدة،  ال��والي��ات  مصلحة  في  هي  فلسطينية  إقامة دول��ة 
إسرائيل،  عن  للدفاع  املتحدة  الواليات  عملت  السالم،  لتحقيق  كوسيط  دوره��ا 
لها  األكبر  والراعي  الداعم  وكانت  القانونية،  للمساءلة  إخضاعها  دون  وحالت 

وملشاريعها االستعمارية التوسعية.
يأتي فقط من  الصراع  أن حل  املتحدة على  الواليات  ذلك، تصر  عالوة على 
خالل املفاوضات السياسية، دون أي اعتبار حلقوق اإلنسان والقانون الدولي، 
وهي بذلك متنح إسرائيل املساحة الكافية للتنصل من مسؤولياتها وواجباتها 
حلقوق  إن��ك��اره��ا  او  املستوطنات،  بنائها  مواصلة  عبر  س��واء  اح��ت��الل،  ك��دول��ة 
الالجئني الفردية واجلماعية، وغيرها من االلتزامات. وبدالً من إحالل السالم في 
إطار قائم على احلقوق، كما كان احلال في ايرلندا، والبوسنة والهرسك، وجنوب 
ال��ص��راع الفلسطيني- قضية  م��ع  تتعامل  املتحدة  ال��والي��ات  زال���ت  ال  أفريقيا، 
اإلسرائيلي كما لو أنه ال توجد أية مرجعية )القانون والشرائع الدولية، قرارات 
صارت  ذلك،  على  وبناًء  الدولية...الخ(.  العدل  محكمة  توصيات  املتحدة،  األمم 
تسمح  جديدة،  انطالق  نقطة  من  تستأنف  السالم  عملية  من  جديدة  جولة  كل 
كأمر  الغربية  الضفة  في  الفلسطينيني  أراض��ي  من  تقضمه  ما  إلسرائيل بفرض 

واقع يبنى عليه.
حتظر  التي  الرابعة  جنيف  اتفاقية  من   49 امل��ادة  إل��ى  ال��رج��وع  ب��دل  فمثالً، 
نقل سكان دولة االحتالل إلى األراضي التي حتتلها، مت تأجيل النظر في قضية 
املستوطنات حتى مفاوضات الوضع النهائي، وعلى املفاوض الفلسطيني حالياً 
أن يتعامل مع قضية تشمل أكثر من 500.000 مستعمر للضفة الغربية في حني 
كان عددهم 250،000 مستعمر فقط عند إنطالق عملية السالم في العام 1991. 
وقبلت الواليات املتحدة دون نقاش بهذا التطور على ملف املستوطنات بالرغم 
بنفسه  أوباما  ب��اراك  األمريكي  الرئيس  الدائر.  الصراع  محركات  أحد  كونه  من 
اإلق��رار بأن  املفاوضات سيشمل بحث حدود 1967، مع  قال موضحاً: "أس��اس 
إج��راء عملية  إلى  هناك حاجة  يكون  قد تغيرت، وس��وف  األرض  على  الظروف 

تبادل أراضي الستيعاب مصالح الطرفني".
وبدالً من مقاومة الدعم األمريكي املطلق إلسرائيل، أذعنت السلطة/املنظمة 
إما  طويلة،  م��دة  ومنذ  الفلسطينية،  القيادة  على  ك��ان  األم��ري��ك��ي.  التفوق  أم��ام 
املطالبة بوجود مرجعيات واضحة للمفاوضات أو أن تنسحب من عملية السالم 
التسريبات  من  تبني  كما  ذاك،  وال  هذا  تفعل  لم  ولكنها  العكسية،  النتائج  ذات 

ألوراق الفريق املفاوض الفلسطيني.
أول مواجهة  الفلسطيني لالعتراف بدولة فلسطينية يعتبر مبثابة  املسعى 
مباشرة للمنظمة/السلطة لالحتالل اإلسرائيلي وحليفته الواليات املتحدة منذ 
األمم  إلى  املنظمة/السلطة  توّجه  ينطوي  ال  ومع ذل��ك،  السالم.  عملية  انطالق 
املتحدة في أيلول كخطوة أولى على مسار استراتيجي جديد، بل يبدو انه مجرد 
التي  املفاوضات  استئناف  قبل  التضليل  من  ونوع  خادعة،  دبلوماسية  مناورة 

ترعاها الواليات املتحدة بني البلدين، وحيث سيبقى الوضع القائم على حاله.

رسم مسار جديد 
قطان  فيكتور  يسرد  الشبكة،  )لصحيفة(  الواضحة  السياسية  مذكرته  في 
من  احلصانة  على  الفوائد  تلك  وتشمل  فلسطني.  "لدولنة"  الفوائد  من  العديد 
في  النظر  حق  األميركية،  احملاكم  في  اإلره���اب  أعمال  عن  القضائية  ال��دع��اوى 
اجلنائية  احملكمة  قبل  م��ن  فيها  والفصل  فلسطني  قبل  م��ن  املرفوعة  ال��دع��اوى 

لهم  ك���"ج��ن��ود"  الفلسطينيني  للمقاتلني  القانوني  امل��رك��ز  ع��ن  ف��ض��الً  ال��دول��ي��ة، 
الثانية بدالً من وضعهم احلالي  اتفاقية جنيف  احلق في تلقي احلماية بحسب 
بالرغم  أنه  يعتقد  أن  ميكن  قطان  مذكرة  يقرأ  من  حال،  أية  على  ك�"إرهابيني". 
حماية  مجال  في  كبيرة  أشواطاً  قطعت  السلطة/املنظمة  فإن  الدولة،  غياب  من 
حقوق الشعب الفلسطيني. حتى اآلن، وكما تبنّي من الفرص الضائعة مثل تقرير 
غولدستون والرأي االستشاري حملكمة العدل الدولي لعام 2004، لم يثبت ذلك 
االعتقاد، وعلى العكس من ذلك، إن فشل السلطة/املنظمة في تعزيز قضية تقرير 
املصير للفلسطينيني لم يكن لنقص قدراتها وطاقاتها، وإمنا لعدم تبنيها ملوقف 

استراتيجي واضح بهذا اخلصوص.
على  للمحاسبة  إسرائيل  إلخضاع  تقرير غولدستون  تستخدم  أن  من  فبدالً 
جرائم احلرب التي ارتكبتها خالل عملية "الرصاص املصبوب"، قللت السلطة/
املنظمة من شأن التقرير من خالل تأخير إحالته إلى مجلس حقوق اإلنسان من 
التفاوضي. وفي الوقت  املتحدة لتعزيز موقفها  الواليات  لها  أجل عرض قدمته 
الذي انتظرت فيه القيادة الفلسطينية أن تفي الواليات املتحدة بوعودها الفارغة، 
عمل املجتمع املدني الدولي بشكل نشط ملقاضاة مجرمي احلرب اإلسرائيليني في 
احملاكم األوروبية حتت الوالية القضائية العاملية. وبالرغم من عدم إجراء أية 
محاكمات حتى اللحظة، تكللت تلك اجلهود بردع عدد من اإلسرائيليني من السفر 
إلى أوروبا، ودفعت إسرائيل إلنشاء صندوق مالي قانوني خاص للطعن والرد 
إسرائيل  رواي��ة  يقاوم  فعل  اجلهود  ه��ذه  حدوثها.  ح��ال  في  احملاكمات  تلك  في 

كدولة "ديفيد الشجاع" في مواجهة خطر "جالوت العربي".
مسار  شرعية  بعدم   2004 العام  في  الدولية  العدل  محكمة  أفتت  وباملثل، 
ومبا  احملتلة  الغربية  الضفة  أراض��ي  على  بني  لكونه  الفصل اإلسرائيلي  ج��دار 
يخالف خط الهدنة لعام 1949، كما أكدت احملكمة على عدم شرعية املستوطنات 
اإلسرائيلية. وتبعاً لذلك، أوصت أعلى هيئة قضائية على مستوى العالم بأن على 
جميع الدول األطراف في اتفاقية جنيف الرابعة وقف، أو االمتناع عن القيام أو 
الفرصة  املساعدة في توسيع إسرائيل ملدى اجلدار. كانت لدى السلطة/املنظمة 
اتفاقيات  على  املوقعة  ال���دول  وتشجيع  دبلوماسي  م��اراث��ون  خل��وض  املثالية 
القانونية  غير  البناء  أع��م��ال  بسبب  إسرائيل  عقوبات على  لفرض  إم��ا  جنيف، 
اجلارية، أو وقف صفقات بيع أي من املواد املخصصة للبناء اجلدار، أو أن ترفض 

شراء السلع والبضائع اإلسرائيلية املنتجة في املستوطنات غير الشرعية.
من  مجموعة  بينما عملت  القبيل،  ه��ذا  من  شيئا  السلطة/املنظمة  تعمل  لم 
صدور  على  األول��ى  السنوية  الذكرى  في  املدني الفلسطيني  املجتمع  منظمات 
الفتوى، على إطالق حملة مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض 
عاملية  حركة  خلق  مجال  في  الدولية  املقاطعة  حركة  جنحت  عليها.  العقوبات 
ب��دوره  دف��ع  ال��ذي  األم��ر  الدولية؛  العدل  محكمة  توصيات  حتقيق  باجتاه  تدفع 
يحظر  قانوناً ج��دي��داً   2011 مت��وز   11 بتاريخ  يقر  الن  اإلسرائيلي  الكنيست 
الدولة وكذلك حظر مقاطعة منتجات  إسرائيل  األف��راد واملنظمات مقاطعة  على 

املستوطنات واملشاريع اإلسرائيلية.
السلطة/املنظمة بأسس  "ال��دول��ن��ة"  ت��ع��زز  أن  مي��ك��ن  ال���ذي  وف���ي ال��وق��ت 
تعمل  ل��م  والفصل العنصري،  اإلس��رائ��ي��ل��ي  االح��ت��الل  مواجهة  ف��ي  متانة  أك��ث��ر 
إجن���ازات  كما أظ��ه��رت��ه  امل��اض��ي،  ف��ي  ال��ف��رص  اس��ت��غ��الل  السلطة/املنظمة على 
أن  نستخلص  يجعلنا  مم��ا  ال��ك��ب��ي��رة،  وال���دول���ي  الفلسطيني  امل��دن��ي  امل��ج��ت��م��ع 
تتمثل  امل��ف��ق��ودة  احللقة  ان  ب��ل  امل��ف��ق��ودة،  احللقة  ه��ي  ليس  "ال��دول��ن��ة"  قضية 
األمريكية. الهيمنة  م��ع  التماهي  أو  اس��ت��رض��اء  ول��ي��س  باملقاومة  االل��ت��زام   ف��ي 
"الدولنة"  استحقاق  في  قدماً  املضي  هو  االل��ت��زام  لهذا  اختبار  أول  وسيكون 
قطع  على  ساحقة  بأغلبية  صوتا  األميركي  مجلسي الكونغرس  كال  ذات��ه.  بحد 
السلطة/املنظمة مسعاها  واصلت  ما  الفلسطينيني إذا  عن  األمريكية  املساعدات 
الواليات املتحدة  لدى  السلطة/املنظمة  ممثل  دفع  الدولة، مما  طموح  لتحقيق 
لإلعالن عن عدم تأكيد املسعى الفلسطيني في األمم املتحدة في حال "استئناف 

املفاوضات".
ج��دوى  ع��دم  إل��ى  واض��ح��ة  إش���ارة  يعتبر  العتبة  ه��ذه  اجتياز  ف��ي  الفشل  إن 

السلطة/املنظمة، ويبرز مدى ضعفهما في مواجهة املستجدات.
ال��دواء  هو  ليس  االع��ت��راف،  اكتساب  مشروع  مبعنى  ال��دول��ن��ة"،  "م��ش��روع 
الشافي لقضية االستقالل. إنها مجرد خطوة واحدة من العديد من اخلطوات التي 
فشلت القيادة الفلسطينية في تخطيها على مدى العقدين املاضيني، وكانت تلك 
اخلطوات تهدف إلى ممارسة الضغط الالزم على إسرائيل للتخلي عن ممارساتها 
االستعمارية، وتفكيك نظامها العنصري، وإجبارها لالنصياع للقانون الدولي 
البعد  السلطة/املنظمة ليست فقط بعيدة كل  أن  يبدو  اإلنسان.  وقواعد حقوق 
قيادات ومنسقي وناشطي  فاعلة ومؤثرة على عكس  امتالك استراتيجيات  عن 
تقرير  مطلب  وراء  وبنجاح  بثبات  وق��ف��وا  ال��ذي��ن  الفلسطيني،  الشعبي  العمل 

املصير للشعب.

* نورا عريقات: من�صقة وحدة الدعم القانوين يف بديل، مدر�صة قانون - وا�صنطن الوليات 
املتحدة. 

حتقيق االعتراف غير حتقيق االستقالل
بقلم: نورا عريقات *

مشــــــروع دولـــــــة فلســـــطني
إلتفاف على أزمة أم خطوة  ضمن إستراتيجية

اجلدار الفا�صل يف طولكرم )امل�صدر: الأيام(



19 اآب  2011

الصلة  ذات  السياسية والقانونية  التساؤالت  الورقة جملة من  تثير هذه 
عام  ح��دود  على  املتحدة  األمم  في  العضوية  فلسطني  دول��ة  نيل  "مبشروع" 
1967. وإثارة هذه التساؤالت ال يأتي من باب إثارة مواضيع للجدل الفكري 
القانونية  االع��ت��راف  تبعات  لبيان  ب��ل  االع��ت��راف،  م��وض��وع  ح��ول  الفقهي  أو 
تقرير  في  للتصرف  القابلة  غير  الوطنية  باحلقوق  وارتباطها  والسياسية 
األصلية  الديار  إلى  والعودة  الكاملة،  السيادة  ذات  الدولة  وإقامة  املصير، 
املعاصرة  الفلسطينية  للثورة  النضالية  السياسية  وب��االجن��ازات  جهة؛  من 
شرعي  كممثل  الفلسطينية  التحرير  مبنظمة  ال��دول��ي  االع��ت��راف  وب��ال��ذات 
جهة  من  املقاومة  في  الفلسطيني  الشعب  وبحق  الفلسطيني  للشعب  ووحيد 

ثانية.
ال��ي��وم بل  ي��ب��ت��دئ فلسطينيا،   ل��م  ال��دول��ي��ة   امل��ؤس��س��ات  إل���ى  ال��ل��ج��وء  إن 
م��ا سيجري في   امل��ط��اف  ي��ك��ون خ��امت��ة  ول��ن  السنني  ع��ش��رات  م��دار  ميتد على 
ف��األمم  ال��ن��ض��ال  م��ن  وج���والت  ج���والت  بالتأكيد  وسيتبعه   2011 سبتمبر 
الشعب  التي عمل  املتحدة وهيئاتها كانت وال زالت ميدانا للصراع والنضال 
للتصرف،   القابلة  غير  حقوقه  الى  الوصول  اجل  من  اطارها  في  الفلسطيني 
وعلى هذا الصعيد فان أي نقاش أو موقف يجب  أن يستند إلى هذه القاعدة،  
الثوابت  على  التأكيد  في  تتمثل  الورقة  هذه  من  الرئيسة  الغاية  فان  وعليه 
واألولويات الوطنية الفلسطينية. انطالقا من ذلك فإن إطالق أي  حراك عام  

يجب أن يهدف إلى:

األمم  إل��ى  التوجه  ك��ان  إذا  فيما  تبني  واض��ح��ة  رؤي��ة  إل��ى  ال��وص��ول  أوال: 
احلقوق  ويخدم  الوطني،  التحرر  مرحلة  متطلبات  مع  فعال  ينسجم  املتحدة  

)الثوابت( الوطنية، ويضيف نوعيا لالجنازات النضالية أم ال. 
من  واحمل��اذي��ر  املخاطر  على  الوقوف  أو  اإليجابية،  اآلث��ار  معرفة  ثانيا: 

السير في هكذا مشروع.
ثالثا: حتديد ماهية وضوابط السير في هكذا مشروع ليكون  منسجما مع 

متطلبات تفعيل املقاومة في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي. 
عضوية  على  احل��ص��ول  يستهدف  املتحدة  األمم  إل��ى  التوجه  أن  راب��ع��ا: 
فلسطني في املؤسسات الدولية  وليس االعتراف بالدولة الفلسطينية وهناك 
فرق كبير بني االنضمام لعضوية األمم املتحدة وبني االعتراف، فاالعتراف هو 
قرار فردي وليس قرار أمم متحدة، وهناك عشرات من الدول اعترفت بدولة 
يجب  املتحدة  لألمم  التوجه  فإن  السياق  هذا  في   .1988 العام  منذ  فلسطني 
رؤيته كجزء من إستراتيجية تعتبر أن قرارات األمم املتحدة ذات العالقة هي 

كل متكامل وال يستبدل بعضها بعضا.
املتحدة  التوجه لألمم  أن  الورقة، نرى  املوقعة على هذه  املؤسسات  نحن 
نتائج  لدولة فلسطني هو خطوة كبيرة ستترتب عليها حتما  العضوية  لنيل 
قانونية وسياسية فعلية، وفي هذا السياق فأن العمل الدبلوماسي على كافة 
أداة ووسيلة تستهدف الوصول للحقوق/الثوابت الوطنية من  األصعدة هو 

جهة، ومع ضرورات ومتطلبات التحرر الوطني. 
هو  فلسطيني  مدني  مجتمع  وأط��ر  وهيئات  كمؤسسات  قلقنا  يثير  ما  إن 
واضح  سياسي  موقف  ب��دون  وهيئاتها  املتحدة  األمم  إل��ى  التوجه  يكون  أن 
منسجم مع متطلبات النضال واحلقوق الوطنية وبدون إسناد شعبي حقيقي 

واسع األمر الذي نخشى أن يقود إلى:  
أن يكون مشروع التوجه لألمم املتحدة  هو ردة فعل على فشل املفاوضات، 
لتبرير  استباقية  خطوة  مجرد  أو  العقيمة،  املفاوضات  تلك  إلحياء  سعيا  أو 

مقولة "ال بديل عن التفاوض غير املفاوضات".
أن يكون التوجه إلى األمم املتحدة ليس جزءا من  رؤية إستراتيجية تأخذ 
بعني االعتبار اآلثار املترتبة على هذه اخلطوة  وبالذات على وضع م ت ف، 

واحلقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. 
الفلسطينية  مبا يعود بالواقع  أن تقطع هذه اخلطوة سياقات املصاحلة 
الفلسطيني  الشعب  بوحدة  ميس  الذي  األمر  االنقسام  حالة  إلى  الفلسطيني 

ووحدة متثيله وشرعيته. 
نيل  م��ش��روع  ف��ي  الفلسطينية  القضية  حصر  إل��ى  الفعل  ه��ذا  ي���ؤدي  أن 
وبالتالي  ح��دودي،  خ��الف  عن  ناشئ  دولتني  بني  ص��راع  وكأنها  االع��ت��راف، 
من  حتول  كما  دولة،  إعالن  مشروع  وكأنه   الوطني  التحرر  مشروع  يصبح 

قبل في ظل أوسلو إلى مشروع تفاوض ال نهاية له.
وعليه فإننا، نرى ضرورة الوقوف عند احملاور والتساؤالت التالية:

احملور األول: ماهية االعتراف املطلوب:
في  سكانه  وبحق  فلسطني"  "بإقليم  الدولي  االعتراف  أن  فيه  شك  ال  مما 
االستقالل في دولتهم )انظر: عصبة األمم املتحدة- صك االنتداب البريطاني(، 
أو بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته املستقلة ذات السيادة على ما يعادل 
وبحقوقه   ،)181 املتحدة  األمم  ق��رار  )ان��ظ��ر:  التاريخية  فلسطيني  من   %43
السيادة  ذات  املستقلة  دولته  وإقامة  املصير  تقرير  في  للتصرف  القابلة  غير 
 3376 وقرار   ،1974 لعام   3236 العامة  اجلمعية  قرار  مثال  )انظر  والعودة 
أن  تبني  األخ���رى،  ال��ق��رارات  م��ن  طويلة  جملة  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة   ،)1975 ل��ع��ام 

االعتراف بحد ذاته ال يقود إلى حتقق مضمونه على األرض. وهنا فان السؤال 
األساسي يتمثل في: 

بحقوق  أقرت  التي  الدولية  القرارات  جملة  إلى  اعتراف  هكذا  يضيف  ماذا 
دولته  وإق��ام��ة  املصير  تقرير  في  للتصرف  القابلة  غير  الفلسطيني  الشعب 
املستقلة ذات السيادة والعودة؟ )انظر مثال قرار اجلمعية العامة 3236 لعام 
التوجه  3376 لعام 1975(. في ضوء ذلك فإن رؤيتنا ملسألة  1974، وقرار 
النضال  تعزيز  تستهدف  عملية  اعتبارها  على  تقوم  أن  يجب  املتحدة  ل��ألمم 
قرارات  واعتبار  الكاملني،  واستقالله  حريته  طريق  على  الفلسطيني  الوطني 

الشرعية الدولية هي املرجعية ألي حل أو عملية سياسية. 

احملور الثاني: م ت ف ومتثيل الشعب الفلسطيني:
وجود  وال  بها،  معترف  حترر  حركة  أو  متثله  دول��ة  شعب/امة/  لكل  إن 
أعظم  ان  القول  عن  وغني  الشعب/األمة.  لنفس  واحد  شرعي  ممثل  من  ألكثر 
اجنازات الثورة الفلسطينية املعاصرة، نيل االعتراف ب م ت ف كممثل شرعي 

ووحيد للشعب الفلسطيني. والسؤال هنا:
للشعب  ف  ت  م  بتمثيل  االرت��ق��اء  سيعني  املتحدة  األمم  إل��ى  التوجه  ه��ل 
الدولة  )ن��واة  الفلسطينية  السلطة  إلى  الشرعية  نقل  سيعني  أم  الفلسطيني 
كما ُتقدم(. وبكلمات أخرى، ما هو اإلطار املقبول وطنيا الذي سيكتسب صفة 

املمثل الرسمي الشرعي للشعب الفلسطيني؟ 

احملور الثالث: حقوق الالجئني:
منهم  الفلسطيني،  الشعب  من   %70 قرابة  الفلسطينيون  الالجئون  يشكل 
الالجئني  وح��ق��وق  الشتات.  ف��ي  معظمهم  ال��ذي��ن   1948 ع��ام  الجئي  م��ن   %81
في  مقررة  والتعويض  املمتلكات  واستعادة  األصلية  الديار  إل��ى  العودة  في 
يعتبر  الوطني  املستوى  وعلى  األممية.  القرارات  من  وجملة  الدولي  القانون 
وللعدالة.  الوطنية  للشرعية  وم��ع��ي��ارا  الوطنية  ال��ث��واب��ت  اح��د  ال��ع��ودة  ح��ق 

والسؤال األساسي هنا هو:
الالجئني  ح��ق��وق  على  التأكيد  املتحدة  األمم  إل��ى  التوجه  سيتضمن  ه��ل   
مثل  ع��ب��ارات  وأن  خاصة  األصلية؟  دي��اره��م  إل��ى  ال��ع��ودة  ف��ي  حقهم  وب��ال��ذات 
متفق  عادل  "حل  أو   ،"194 القرار  أساس  "على  أو  الصلة"،  ذات  "القرارات 
تلك  ع��ن  وص��راح��ة  ب��وض��وح  التعبير  ف��ي  جديتها  ع��دم  ثبت  وغيرها  عليه"، 

الثابتة.  احلقوق 

احملور الرابع: مفهوما وحدة الشعب الفلسطيني 
وحق تقرير املصير:

التاريخية  فلسطني  في  مواقعه  مختلف  في  الفلسطيني  الشعب  أن  حيث 
له،  الشرعي  املمثل  ف  ت  م  وان  تتجزأ،  ال  واح���دة  وح��دة  يشكل  املنفى  وف��ي 
احلديث  يتجاوز  التطبيق  موضع  املصير  تقرير  حق  مبدأ  وض��ع  مفهوم  ف��ان 
إقامة دولة، أو عن متكني جزء من الشعب من  عن مجرد االعتراف باحلق في 
يكون  أن  بالضرورة  تقتضي  الشعب  وحدة  فان  وعليه،  احلق.  ذلك  ممارسة 
حق تقرير املصير للشعب الفلسطيني شامال لكل الشعب في مختلف مواقعه. 

والسؤال األساسي هنا هو:
حلق  جتسيدا   2011 أي��ل��ول  ف��ي  امل��ت��ح��دة  األمم  إل��ى  ال��ت��وج��ه  سيشكل  ه��ل 
الشعب الفلسطيني في تقرير املصير مبعناه الشامل في كل من األرض احملتلة 

عام 1967، وفي الداخل، وفي الشتات ؟ 

احملور اخلامس: املقاومة وأشكالها:
عموما،  الشعبية  الشرعية  وم��ف��ه��وم  امل��ت��ح��دة،  واألمم  ال��دول��ي،  ال��ق��ان��ون 
قرار   : مثال  )انظر  واستقاللها  حريتها  لنيل  املقاومة  في  الشعوب  بحق  تقر 
اخلاضعة  الشعوب  بحق  اخلاص   1972 لعام   )3101( رقم  العامة  اجلمعية 
اخلاص   1973 لعام   3103 وق��رار  الوسائل،  بكافة  منه  بالتحرر  لالحتالل 
مبقاتلي احلرية، وقرار 3236 لعام 1974 والذي تنص فقرته اخلامسة على 
املشروعة،  حقوقه  لنيل  أشكالها  بكافة  املقاومة  في  الفلسطيني  الشعب  حق 
وقرار 17/39 وغيرها( في املقابل، قيد القانون الدولي واألمم املتحدة سلوك 
الدول في عالقاتها مع غيرها؛ بل وفي حاالت الرد على دولة أخرى. وباعتبار 

أن الدولة ليست حركة حترر؛ فان السؤال هنا:
املرحلة هي مرحلة حترر وطني لم تنجز مهماتها بعد، فهل نيل  إذا كانت 
من  حتدُّ  قيودا  أم  املقاومة  ملفهوم  إضافة  سيشكل  فلسطينية  بدولة  االعتراف 
إمكانيات ووسائل حركة التحرر الفلسطينية؟ في هذا السياق فإننا نؤكد على 

التالي: 
1-استمرار االحتالل هو العقبة االساسية امام السالم وامام ممارسة الشعب 

الفلسطيني حلقه في تقرير املصير.
للتصرف وياتي  قابل  بالتقادم وهو حق غير  العودة حق ال يسقط  2-   حق 

تطبيقه كاساس الي سالم دائم.
)التفاوض  مرجعية  ال��ى  ترتكز  وال��ت��ي  والثنائية  امل��ب��اش��رة  3- املفاوضات 
املتحدة  االمم  وق���رارات  الدولي  القانون  وتستبعد  االمريكية(  والرعاية 
كاساس الي سالم امنا اوصلت االوضاع الى ما نحن عليه االن، وال ميكن 

لها ان تفضي الى سالم عادل او مستقر.
4-  ال��ت��وج��ه ل��المم امل��ت��ح��دة واالرت��ك��از ال��ى ال��ق��ان��ون ال��دول��ي حلفظ احلقوق 
والحقا ممارستها يجب ان يكون خطوة ستراتيجية ال استخدامية للعودة 

للمفاوضات.
فروعه  بكافة  الدولي  القانون  في  املتوفرة  الضمانات  عن  التراجع  5- عدم 
تبادل  أن  اض��اف��ة   181 ال��ق��رار  ه��و  الفلسطينية  ال��دول��ة  مرتكز  أن  ومنها 
ال��دول��ي  ال��ق��ان��ون  ل��ق��واع��د  مخالفة  يشكل  امل��ط��روح��ة  بالصيغة  األراض����ي 
فان  وبالتالي  الرابعة.  جنيف  اتفاقية  من   47 امل��ادة  وحت��دي��دا  االنساني 
بالدولة   االعتراف   قرار   املستوطنات هل  سيتضمن   كافة  تفكيك واخالء 
نص  قانوني  واضح  وملزم   باخالء  كافة  املستوطنات كافة املستوطنات 
والتجمعات واالحياء االستيطيانية التي اقيمت على االراضي  الفلسطينية  

الي  احتلت عام  1967)عدم  مكافئة  مجرمي  احلرب(
واح��د  ج��ان��ب   م��ن  اسرائيل  فرضتها   التي  احلقائق  كافة  ان  على  6-التاكيد 
الشرقية والتي تشمل  القدس  فيها   1967 مبا   االراضي احملتلة عام  على 
الفصل  وج���دار  العسكرية  واحل��واج��ز  االلتفافية   وال��ط��رق  املستوطنات 
العنصري  واية  تغييرات  فرضت من جانب واحد هي حقئق استعمارية 

غير معترف وبها ومرفوضة .
وإن  أراض  على  خالف  قضية  ليست  الفلسطينية  القضية  أن  على  7-التأكيد 
كانت األرض أحد محاور وعناوين الصراع، بل هي قضية حرية واستقالل 

الشعب الفلسطيني وإنهاء االحتالل  الكولونيالي اإلسرائيلي.
املناطق  أينما وجدوا سواء في   الفلسطينيني  الفلسطيني هو كل  6-   الشعب 
التي احتلت عام  1948 او في مخيمات اللجوء  في  فلسطني  ومحيطها أو 

في الشتات. 
اهمية  التاكيدعلى  هي  الوطنية  للمؤسسات  املباشرة  املهام  ان  نرى   اننا   -7
الوحدة   عبر  الوطنية  الفلسطينية  البنيى   وتعزيز  املصاحلة  استكمال 
وامل��ص��احل��ة واع������ادة  ب��ن��اء م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ح��ري��ر وان��ت��خ��اب م��ج��ل��س وط��ن��ي 
فلسطيني على قاعدة سياسية وطنية  محددة وواضحة  تلتزم الدفاع عن 

احلقوق الوطنية  والنضال من اجل حتقيقها. 
أك��ث��ر م��ن 63 ع��ام��ا، واس��ت��م��رار م��ع��ان��اة شعبنا  ال��ص��راع منذ  إن اس��ت��م��رار 
القانونية  غير  وممارساتها  لسياساتها  إسرائيل  ومواصلة  مواقعه،  كل  في 
من  وغيرها  األخ��ي��رة،  سنة  العشرين  عبر  امل��ف��اوض��ات  وف��ش��ل  وال��ع��دوان��ي��ة، 
صارخ  تعبير  إال  هي  ما  الفلسطيني  شعبنا  حلقوق  التنكر  استمرار  مظاهر 
املتحدة  لألمم  التوجه  يكون  لكي  وبالتالي،  الدولي.  املجتمع  وفشل  عجز  عن 
وإضافة  واض���ح،  عملي  سياسي  معنى  وذا  الوطنية،  احل��ق��وق  م��ع  منسجما 
أن  يلزم  فانه  مستقبال،  التحرك  سبل  يعرقل  وال  السابقة،  لالجنازات  نوعية 
وليس  التطبيق،  موضع  احلقوق  تلك  لوضع  واضحة  إستراجتية  ضمن  يأتي 
مجرد تعبير عن أزمة ناشئة عن فشل املفاوضات في ظل قصور داخلي يتمثل 
في العجز عن إعادة االعتبار خليار املقاومة. وهذا يتطلب بالضرورة أن يكون 
يفرض  م��ق��اوم  ورس��م��ي  شعبي  فعل  ع��ن  ناشئا  احلجم  بهذا  دول��ي  حت��رك  أي 
الالزمة  التنفيذية  القوة  الدولي على منحه  على األرض ذاته، ويجبر املجتمع 
الطريق  للتصرف، ولقطع  القابلة  لتطبيقه؛ وذلك لضمان صون احلقوق غير 

على اجترار عشرين سنة من أوسلو بثوب جديد. 

املؤسسات والهيئات واألطر املوقعة: 
1-مبادرة الدفاع عن الرا�صي املحتلة )ت�صم 11 موؤ�ص�صة عاملة يف جمالت  خمتلفة (

مشروع إعالن الدولة: خيار أزمة أم خطوة إستراتيجية؟

مشــــــروع دولـــــــة فلســـــطني
إلتفاف على أزمة أم خطوة  ضمن إستراتيجية

)activestills.com :حاجز قلنديا، القد�س 2009 )امل�صدر
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التطور  سياق  في  األوروب��ي(  الواقع  )في  املعاصرة  بسماتها  الدول  قامت 
الرأسمالي بالقضاء على النزعة اإلقطاعية املجِزئة. فكانت التنمية االقتصادية 
ولم  لها،  مرافقة  و/أو  الدولة  إقامة  على  سابقة  القيمية  الثقافية  االجتماعية 
تكن  الدولة املعاصرة ممكنة بدونها. وفي سياق آخر، في العالم اجلديد، قامت 
األوروب��ي  العالم  من  واسعتني  واستيطان  هجرة  عملية  إثر  املعاصرة  الدولة 
املرتقي تنمويا إلى منط احلياة الرأسمالي وبنيته الفكرية. أما في بقية العالم، 
والذي كان قد خضع للسيطرة االستعمارية، فقد قامت الدولة املعاصرة نتيجة 
لسياق نضال حترري سياسيا واقتصاديا وثقافيا، والذي تطلب نهجا تنمويا 
قامت  ال��ع��ام(  تطورها  سياق  دراس��ة  خ��الل  )وم��ن  املعاصرة  ال��دول��ة  حت��رري��ا. 
من  نضالها  سياق  في  أو  أم��ة  إل��ى  االثنو-اجتماعية  اجلماعات  تطور  نتيجة 
باالحتاد  مصيرها  تقرير  في  األمم  بحق  ذلك  واقترن  الهدف،  هذا  حتقيق  أجل 
حتى  تنجز  لم  األمم  بعض  أن  مالحظة  أهمية  مع  االستقالل.  أو  االنفصال  أو 
اآلن هذا الهدف، أو أنه أجنز وما زال يعتريه بعض اخللل؛ ما زالت الكثير من 
دول األمم تضطهد أقليات قومية داخلها، وبعض األمم لم حتقق أهدافها بعد في 
إقامة دولتها القومية ألسباب عديدة، أهمها تدخل الدول االستعمارية بالنفوذ 

أو بقوة السالح إلعاقة هذا الهدف، وعلى رأسها األمة العربية. 
ال  لكنها  تتماثل  أو  تتشابه  قد  االثنو-اجتماعية  اجلماعات  تطور  أمن��اط 
سماته  له  تطور  سياق  اثنو-اجتماعية  جماعة  لكل  لذلك  تتطابق.  أن  ميكن 
الذي ال  الواقع،  اخلاصة، انطالقا من وجود واقع خاص، وقوانني خاصة لهذا 
ميكن فهمه واجناز األهداف فيه إال بتطبيق القانون العام على الواقع اخلاص 
تقوده  وآليات  وسياسات  برامج  حتكمه  منظم  فعل  خالل  من  خالقا،  تطبيقا 
حتقيق  إلى  وص��وال  وتطويره  واقعها  تغيير  في  مصلحة  لها  اجتماعية  قوى 
نضالية  عملية  املعاصرة  ال��دول��ة  إقامة  أن  القول  ميكن  وبذلك  األه���داف.  ه��ذه 
واقع  في  فعل  وألن��ه  ومبرمج.  منظم  وفعل  رؤي��ة  إل��ى  حتتاج  معقدة  تنموية 
إنساني بسماته املعاصرة، يتداخل ويتراكب فيه الفعل والتأثير بني قوى فعل 
متفقة ومتعارضة ومختلفة ومتناقضة، محليا وإقليميا ودوليا،  يبقى العامل 
الذاتي هو احلاسم في عملية التغيير وتتوقف عليه القدرة على اجناز األهداف 

وسقف األهداف املمكنة.
الدولة  استحقاق  أن  القول،  ميكن  البشري  التطور  من  املرحلة  ه��ذه  وف��ي 
معترف به لكل األمم والقوميات ولكنه يحتاج في كل حالة إلى إقناع العالم به 
ورمبا فرضه عليه، في ظل واقع دولي، دول العالم فيه حتكمها املصالح التي 

قد تصل في بعض احلاالت  إلى درجة الرفض والنفي لهذا احلق. 
سمات  له  كان  وإن  نوعه،  من  فريدا  واقعا  يكون  يكاد  الفلسطيني  الواقع   
الواقع سيظل يعتري  مشتركة مع أكثر من واقع، لذلك وبدون فهم سمات هذا 

النضال فيه أكثر من خلل يعيق حتقيق األهداف. وأهم سماته اخلاصة هي:� 
الفلسطيني خضع لإلحالل، ال لالحتالل، والفرق بني املصطلحني ♦♦ الواقع 

األصليني  السكان  وحياة  األرض  يستهدف  فاالحالل  جذريا.  مختلف 
االقتصادية  االجتماعية  للعالقات  نفي  من  ذلك  على  يترتب  ما  مع  فوقها 
االحتالل  أما  الطبيعي.  تطورها  في  قطع  إحداث  خالل  من  الثقافية، 

إلى  بالدها  وحتويل  والشعوب  األمم  على  أساسا  السيطرة  إلى  فيهدف 
العمل  قوة  وبالذات  النشاطات  كل  وجتيير  املصنعة،  ملنتجاتها  أسواق 
أما  وضابطه.  وناظمه  محركه  االقتصادي  فالربح  اقتصاده،  لصالح 
إلى  سعى  فقد  فلسطني  في  الصهيونية  احلركة  مارسته   الذي   االحالل 
للفلسطينيني،  احملتمل  والسياسي  االقتصادي  االجتماعي  الكيان  نفي 
وكانت نتيجته سنة 1948 قيام دولة إسرائيل وسيطرتها على 78% من 
األرض الفلسطينية، وتدمير املدن والقرى الفلسطينية، وتشريد السكان 

وتشتيتهم في األقطار العربية وبقية دول العالم.
إنتاج ♦♦ عالقات  أرضية  على  الشتات  في  يعيش  الفلسطيني  الشعب 

والدول  األقطار  باختالف  يختلف  البنيوي  واقعه  لذلك  مختلفة،  لدول 
تأطير  الثورة  قوى  محاولة  كانت  احلاالت  كل  وفي  فيها.  يعيش  التي 
عدة،  حاالت  وفي  تواجه،  الوطني  النضال  في  الفلسطيني  الشعب  أبناء 
واألنظمة  الفلسطينية  الثورة  بني  الثانوي  التناقض  وكان  بعدائية. 
العربية يتحول بني فترة وأخرى إلى تناقض عدائي. فقد أجبرت الثورة 
على األقل مرتني على مغادرة األردن ثم لبنان بعد معارك طاحنة. ومن 
املعروف أنه ُنظر إلى محاولة بناء اإلنسان الفلسطيني تنمويا على أنها 
اإلنسان  قدرات  تطوير  ميكن  ال  إذ  العربية،  الداخلية  الشؤون  في  تدخل 
الفلسطيني في األردن مثال وحتسني واقعة االجتماعي واالقتصادي دون 
الشعب  واجه  وبذلك،  الداخلية.  األردن  شؤون  في  تدخال  ذلك  يعتبر  أن 
من  نابعة  خاصة  مشاكل  وأطرا  ومنظمات  وجماعات  أفرادا  الفلسطيني 
إنتاج  عالقات  أرضية  على  ويعيش  ومشتتا  مشردا  وجوده  خصائص 

أقطار مستقلة أو دول.
واقع ♦♦ وهو  النقالبات  تعرض  الفلسطيني  الواقع  في  البنيوي  التبلور 

مختلف ومتعدد، فواقع من تبقى في األرض احملتلة سنة 1948 غير واقع 
الفلسطينيني املهجرين إلى الدول العربية والدولية، والذي يختلف أيضا 
األرض  في  الفلسطينيني  وواقع  األخرى.  عن  دولة  كل  في  ونوعيا  كميا 
عاما  أربعني  من  أكثر  بعد  يختلف،   1967 سنة  احتلت  التي  الفلسطينية 
أخذ  وبدون  الشتات.  في  الفلسطينيني  واقع  عن  واإلحالل،  االحتالل  من 
هذا التنوع والتعدد باالعتبار ال ميكن فهم الواقع وال ميكن وضع البرامج 
لتغييره. إن أهم نتيجة لتجاهل سمات الواقع هي وضع برامج ال تتالءم 
املطروحة.  والبرامج  األهداف  أو اجلزئي في حتقيق  الكلي  والفشل  معه 
وأبرز مثال على ذلك النظر إلى ما حدث سنة 1967 كاحتالل مع أنه في 
حقيقة األمر احتالل يتخلله احالل، والتناقض في احلالتني ال يحل بنفس 

الطريقة والنضال التنموي يختلف جذريا في احلالتني.
م ت ف في نشأتها ومسار نضالها وتطورها كانت ضعيفة  ذاتيا وعجزت ♦♦

انتصارات بارزة. وواجهت في  املهمة عن حتقيق  رغم بعض االجنازات 
في  التابع  والتبلور  العربية  القطرية  بسبب  صعبة  ظروفا  الوقت  نفس 
ظلها، مما حد من فعالية نضالها ضد االستيطان االحاللي، وتنمويا على 
إلى  وصوال  وضعفها،  عجزها  حالة  في  راكم  مما  الفلسطيني  املستوى 

قواها خارج  لبنان وتشتيت  االنسحاب من  1982 وإجبارها على  حرب 
املوضوعية  الظروف  وصعوبة  الذاتي،  ضعفها  الطوق.  دول  منطقة 
االحتاد  سقوط  وأهمها  الدولية،  والتحوالت  بنضالها،  احمليطة 
الفلسطينية  الوطنية  السلطة  ووليدته  أوسلو  اتفاق  أنتج  السوفييتي 
بكل ما يعتريها من ضعف وعجز وعوامل تدفع باجتاه الفشل في اجناز 

استحقاق الدولة تنمويا وسياسيا ومقاومة.
السلطة  كانت  وتطورها  والدتها  وبظروف  بنشأتها  خاصة  عوامل  وبسبب 

الفلسطينية:- الوطنية 
من . 1 عليها  يفرض  ما  بقدر  دميوقراطية  ولكنها  دكتاتورية،  ليست  سلطة 

االدعاء  مع  تتالءم  ال  تقليدية  دميوقراطيتها  وكانت  اخلارجية،  القوى 
باالستقالل في ظل الال-استقالل.

سلطة بيروقراطية، االرتقاء فيها كان بقدر القرب من هذا الزعيم أو ذاك . 2
املسؤول.

انطباعا . 3 أعطى  اتفاق بعد مباحثات سرية وبدون مقدمات،  إلى  الوصول 
الفوائد.  وحصد  الربح  جني  وبداية  والنضال،  الثورة  مرحلة  بانتهاء 

لذلك حدث تهافت على الوظائف، خاصة العليا منها.
واألسرى . 4 املناضلني  مللمة  على  السلطة  في  التوظيف  سياسة  قامت 

بيروقراطي  جيش  فتشكل  منهم،  القدماء  خاصة  واحتضانهم،  احملررين 
برواتب عالية، كان عبئا على ميزانية السلطة منذ البداية.

انتشر الفساد منذ البدايات فكان من أخطر العوامل السلبية على السلطة . 5
ودورها االفتراضي وشعبيتها في األرض احملتلة وخارجها.

عدم تبني سياسة تنموية، وعدم التخطيط أو التخبط في تأسيس النظام . 6
السياسي الفلسطيني أعطى انطباعا بحتمية فشل السلطة. 

مؤسساتها، . 7 وبناء  السلطة  لدور  اإلسرائيليني  قبل  من  املتعمدة  اإلعاقة 
واجتياح  سالحها،  من  وجتريدها  شرطتها  وسجن  رموزها  وإهانة 
اعتقادا  بلور  الوطنية،  رموزها  وعلى  عليها  القيود  وفرض  مكاتبها 
منهجية  ازدواجية  ظهور  إلى  أدى  مما  املفاوضات،  طريق  فشل  بحتمية 
جعلت  فوضوية،  بطرق  والتفاوض  املقاومة  بني  خلطت  منظمة  غير 
مراحل  في  الفلسطيني  الواقع  سمات  أهم  من  والال-استقرار  الفوضى 

حياة السلطة.
التي . 8 الطويلة  النضاالت  نتيجة  ثقيل،  عبء  الثورة  على  زال  وما  كان 

تراكم  فقد  الوليدة،  السلطة  إلى  معها  حملته  ف،  ت  م  فصائل  خاضتها 
الشعب  وفقراء  واألسرى  والشهداء  اجلرحى  اجتاه  التزامات  عليها 
العربي والشتات، فعاظم ذلك  الوطن  الفلسطيني في مناطق مختلفة من 

العبء املالي للسلطة منذ نشأتها. 
نشوء تيار ديني حتول منذ االنتفاضة األولى إلى قوة فصائلية عارضت . 9

ضد  املسلح  الكفاح  نهج  لتبني  عالية  شعبية  فاكتسب  ف،  ت  م  نهج 
الشعب  انقسام  إلى  أدى  مما  احملتلة،  األرض  في  خاصة  االحتالل، 
التيار،  هذا  متعارضني.  وقسمني  متناقضني  تيارين  إلى  الفلسطيني 
الشارع  قسم  ضعيفا،  زال  وما  كان  وقومي  وطني  تيار  إلى  باإلضافة 
لم  معارض  أحدهما  نصفني،  إلى  الوطنية  السلطة  ظل  في  الفلسطيني 
فساهم  املقاومة،  نهج  وتبنى  أوسلو  اتفاق  ورفض  ف،  ت  م  في  يندمج 
في إفقاد فصائل م ت ف شعبيتها خاصة بعدما اقترن عجزها عن حتقيق 
رؤى  تبلور  وعدم  والفوضى  بالفساد  التفاوض،  نهج  عبر  اجنازات 

تنموية لصالح القوى الشعبية الفلسطينية. 
فأخلت . 10 السلطة  حتملتهما  الذين  والتعليم  الصحة  قطاعي  عبء  ضخامة 

الكافي  الدعم  توفير  من  تتمكن  أن  قبل  عنهما  االحتالل  مسؤولية  بذلك 
أثره  األساسيني  القطاعني  هذين  في  العاملني  أوضاع  لتدهور  فكان  لهما. 
في تعميق أزمة السلطة وساهم في تدهور شعبية الفصائل املساندة لها.

استمرار تدهور األوضاع املعيشية في ظل السلطة، خاصة للعمال الذين . 11
واشتراط  التجول  ومنع  اإلغالق  أيام  زيادة  بسبب  البطالة  من  عانوا 

التصاريح للعمل في قطاعات اإلنتاج اإلسرائيلية. 
والعسكري . 12 السياسي  النضال  مجال  في  خبرات  املناضلون  ملك  رمبا 

الدولة  أجهزة  إدارة  في  أداءهم  أن  أكدت  التجارب  ولكن  واالجتماعي، 
أقل  أنه  مع  تعقيدا،  أكثر  وإدارته  احلكومي  فاجلهاز  ضعيفا.  دائما  كان 
خطورة. لقد احتاج قيام دولة وأدارتها إلى خبرة في اإلدارة والتنمية لم 
تتوفر لدى املناضلني الذين حتولوا إلى موظفني في الدولة. وألن السلطة 
الوطنية الفلسطينية حديثة الوالدة، وألن والدتها كانت قيصرية، تعثر 
تنموية.  رؤية  وال  واضحة  استراتيجيات  متتلك  لم  التي  وزاراتها  أداء 
لها  ليس  معظمها  في  خاطئة  وبرامج  تنموية  رؤى  تبنت  فعلت  وعندما 

عالقة بالواقع.
التناقض السياسي في الساحة الفلسطينية هو األهم، وألنه لم يحل ظلت . 13

تناقضات عديدة غير محلولة. وألن السلطة جاءت بوالدة تفاوضية في 
على  النتائج  كانت  ف،  ت  م  تاريخ  في  األسوأ  كانت  قوى  موازين  ظل 

استحقاق الدولة والتنمية
بقلم: احمد أبو غوش*

مشــــــروع دولـــــــة فلســـــطني
إلتفاف على أزمة أم خطوة  ضمن إستراتيجية
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الثورة  أعداء  كانوا  من  أن  الواقع،  هذا  في  ما  أهم  السوء.  من  القدر  هذا 
األساسيون  فالداعمون  قيامها،  بعد  السلطة  حلفاء  صاروا  االتفاق،  قبل 
التي  واألنظمة  أوروبا،  دول  وبالذات  وحلفاؤها،  أمريكا  هم  للسلطة، 
لذلك،  التفاوضي.  السياسي  احلل  نحو  توجهت  عندما  الثورة  عادتها 
ومنذ البداية كانت السلطة عندما تتعرض لضغوط إسرائيلية ال جتد من 
يحدث  ما  كل  مسؤولية  حُتَمل  كانت  أنها  واألنكى،  الضغوط،  هذه  يردع 
لتحقيق  كافيا  سياسيا  دعما  تتلقى  أن  دون  الفلسطينية،  الساحة  في 
تنازالت  بتقدمي  مشروطا  زال  وما  فكان  التنموي  الدعم  أما  اجنازات. 

سياسية تقدمها السلطة. 
كان من املفروض أن تكون السلطة الوطنية الفلسطينية حتت وصاية م . 14

ت ف لكن قيامها أدى إلى إضعاف املنظمة وهذا قصر الفعل التنموي على 
الداخل الفلسطيني وأدى إلى تهميش الفلسطينيني في اخلارج، وصارت 

السلطة الوطنية هي اجلهة الداعمة ل / م ت ف ومسيطرة عليها. 
فلسطينية  سلطة  خلق  في  ساهمت  ومجتمعة  منفردة  السابقة  العوامل 
عاجزة  األوق��ات،  معظم  في  أمامها،  كانت  طاقتها،  من  أكثر  بتحديات  ُووجهت 
وحائرة وخائرة. وألنها هي أصال، كما سبق والحظنا، كانت ضعيفة ومنقسمة، 
في  وتعمقها  التناقضات  ت��زاي��د  وبسبب  واض��ح��ة،  تنموية  رؤي��ة  متتلك  وال 
الوظيفي  األداء  ف��ي  النجاعة  وع��دم  ال��ف��س��اد،  وبسبب  الفلسطينية،  الساحة 
الواقع الفلسطيني وتعاظم إلى درجة  للسلطة، تكرس فشلها، وتعمق انقسام 

الصراع واالقتتال، فانعكس كل ذلك على الواقع التنموي الفلسطيني سلبا.
ضعف العامل الذاتي في املجال التنموي كما في النضال والسياسة يؤدي 
إلى الفشل وعدم النجاعة، كل ذلك في ظل ظروف موضوعية قاهرة وضاغطة 
على الشعب الفلسطيني خصوصا في ظل التحوالت الدولية لصالح إسرائيل. 
املركزي  احلليف  املتحدة  ال��والي��ات  بقيادة  أح��ادي��ا  ص��ار   1991 منذ  فالعالم 
شكلت  تابعة  أنظمة  أغلبه  ف��ي  تكرس  العربي  القطري  وال��واق��ع  إلس��رائ��ي��ل، 

عوامل ضغط ضد الشعب الفلسطيني ال عوامل مساندة.
الظروف املوضوعية السابقة التي جعلت من أوسلو اتفاقا سياسيا لصالح 
على  ضاغطا  اق��ت��ص��ادي��ا  ات��ف��اق��ا  ب��اري��س  اتفاقية  وم��ن  وب��ش��روط��ه��ا،  إس��رائ��ي��ل 
غير  الضعيف  موقع  في  واملنظمة  الوطنية  السلطة  وضع  الفلسطيني  الشعب 
القادر على حتقيق اجنازات سياسية أو تنموية بشكل عام. مما أوقع السلطة 
خيار  من  وجعل  إسرائيل.  املدللة  وحليفتها  املتحدة  ال��والي��ات  إم��الءات  حتت 
التفاوض خيارا قاتال نقل السلطة الوطنية واملنظمة من واقع سيء إلى أسوأ.

الدولي  البنك  بامالءات  قبولها  هو  الفلسطينية  السلطة  واجه  ما  أخطر  إن 
والدول واملؤسسات الدولية وتبنيها سياسات تنموية تقليدية ال تصلح حتى 
اقتصادها  على  كارثة  لها  تبنيها  كان  حيث  الثالث،  العالم  في  املستقلة  للدول 

التنموية.  وسياساتها 
ال ميكن أن نتخيل أن أنسانا عاقال أو مؤسسة حتترم نفسها تقبل أن تطرح 
سياسات تنموية كسياسة اقتصاد السوق وتشجيع القطاع اخلاص، واحلرية 
وامللموسة  املباشرة  املادية  الزاخر باحلواجز  الفلسطيني  الواقع  في  التجارية 

كاملستوطنات. 
واألوام����ر  ال��س��الح  ب��ق��وة  م��ف��روض  اح��ت��الل  ظ��ل  ف��ي  الفلسطيني،  ال���واق���ع 
ويعرقل  م���وارده،  وك��ل  ألرض��ه  الفلسطيني  باستغالل  يسمح  ال  العسكرية، 
االقتصادية  العملية  عناصر  فكل  القائمة،  املؤسسات  وتفعيل  مؤسسات  خلق 
منها  كل  يشكل  بحيث  الفلسطيني،  املواطن  تقيد  احتاللية  بأوامر  مضبوطة 

حاجزا أمام حريته الفردية وبالذات حريته االقتصادية.
وفي الواقع الفلسطيني تدمير وقمع يومي مباشر، وفصل بني املدن والقرى 
فلسطينية.  أسواق  عدة  عن  بل  واحد،  سوق  عن  التحدث  معها  يصعب  لدرجة 
األرض  على  االح��ت��الل  وهيمنة  سيطرة  ظل  في  السوق  اقتصاد  يطرح  من  إن 
يهتم  ال  السوق  فاقتصاد  وترسيخه،  االحتالل  تعزيز  في  يساهم  الفلسطينية  
باملشاعر اإلنسانية وال يكترث مبا يصيب البعض من دمار أو تخريب، ورمبا 
العامل  املوت جوعا، وال يهتم بالهوية الوطنية ألنه يهتم أوال وأخير بالربح، 
اخلاص  القطاع  من   %65 أن  جند  أن  غريبا  ليس  لذلك،  حتريكه.  في  األساسي 
أن  غريبا  وليس  االحتاللي.  لالقتصاد  الباطن  من  مقاولون  هم  الفلسطيني 
اسعار  بني  مييز  السوق  اقتصاد  ان  ج��الده.  سلع  واملقموع  املجلود  يستهلك 
السوق  االح��ت��الل  سلع  حتتل  ل��ذل��ك،  صانعيها.  ه��وي��ة  ب��ني  مييز  وال  ال��س��ل��ع، 
الفلسطيني وتشكل أهم عائق أمام تطوره، بل أمام حترره. لذلك، احلديث عن 
سياسة دعم القطاع اخلاص في ظل الظروف املعطاه في الواقع الفلسطيني هو 

حديث عن دعم للتبعية القتصاد االحتالل.
ب��اإلض��اف��ة إل���ى م���ا س��ب��ق، ه��ن��اك ح���واج���ز ال��ت��خ��ل��ف واجل���ه���ل، وال��ع��الق��ات 
اخلارجية  اآلث��ار  من  والعديد  والفساد  اإلدارة  وس��وء  املتخلفة،  االجتماعية 
واقعنا  لذلك،  محتل.  قوي  اقتصاد  على  ضعيف  اقتصاد  انفتاح  يخلفها  التي 
األج���ور  ف��ي  وأخ����رى  وهيكلية  ج��غ��راف��ي��ة  ت��ش��وه��ات  م��ن  ي��ع��ان��ي  الفلسطيني 
واألسعار وفي التجارة اخلارجية، وفي املرافق، وفي البنية االجتماعية، ومن 
ملصلحة  خيارا  بآلياته  السوق  اقتصاد  يكون  أن  املستحيل  من  بل  الصعب، 
واستقالله  الفلسطيني  اإلن��س��ان  حت��رر  عوامل  من  وعامال  الوطني  االقتصاد 

وتقدمه، بل يشكل وجوده ترسيخا لالحتالل وسيطرته وهيمنته.
واقتصاد  األق��وى  هو  احملتل  أن  هي  الفلسطيني  الواقع  في  مشكلة  أهم  إن 
وباملقابل،  لصاحله.  ويعمل  األقوى  امليكانيكية  العمياء  بآلياته  يخدم  السوق 
وليس  الفلسطينية  األرض  على  تسيطر  ال  الفلسطينية  الوطنية  السلطة 
هكذا  ظل  في  وه��ي  احل��دود،  على  وال  امل��وارد  على  وال  السكان  على  سيادة  لها 

اإلنتاج  أو  االستثمار  لتحفز  سوقها  اقتصاد  في  التدخل  على  عاجزة  معطيات 
أو للحد من تأثير العوامل اخلارجية عليه، فهي غير قادرة على إتباع سياسة 
في  السوق  اقتصاد  سياسة  تطبيق  وبذلك  مباشرة.  غير  أو  مباشرة  حماية 
وه��ذا  وع��اج��زا،  ومتخلفا  تابعا  اق��ت��ص��اده  ب��ق��اء  سيرسخ  الفلسطيني  ال��واق��ع 

بالتأكيد  سينعكس على الواقع السياسي للشعب الفلسطيني.
والتنموي  خاص  بشكل  االقتصادي  التطور  تتبع  خالل  ومن  الواضح  من 
االحتالل  ممارسات  بسبب  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  ظل  في  ع��ام  بشكل 
زاد  اإلنتاجية  القطاعات  وض��ع  أن  خاطئة  تنموية  سياسات  إلتباع  ونتيجة 
األراضي  مصادرة  في  االحتالل  إمعان  ولكن  ذلك،  البعض  يستغرب  قد  سوء. 
أن إمعانه في  الزراعي، كما  الفلسطينية أعاق بشكل كبير تطور قطاع اإلنتاج 
الزراعية  األراض��ي  مساحات  نقص  إلى  أدى  الفلسطينية  املياه  على  السيطرة 
قيامها.  قبل  عليه  كانت  مما  بكثير  أقل  السلطة  ظل  في  أصبحت  التي  املروية 
في  مساهمته  خ��الل  من  ال��زراع��ي  اإلن��ت��اج  قطاع  أهمية  أن  أيضا  املالحظ  وم��ن 
الناجت احمللي اإلجمالي قلت. وبالرغم من أن هذا تطور طبيعي في سياق تطور 
االقتصادات الرأسمالية إال أنه في األرض احملتلة اقترن ببقاء مساهمة القطاع 
 ،  1968 ع��ام   %6،7 كانت  فمساهمته  تقريبا،  مساهمته  نفس  على  الصناعي 
وفي عقد التسعينات وصلت إلى 11% إال أنها عادت وهبطت لتصل إلى 9% في 
العامني 1997-1998 وهبطت إلى 7% عام 1999 ووصلت إلى أقل نسبة لها 
وهي 6،9% عام 2005 ثم عادت إلى 8،1 و 8،3 عامي 2006 و 2007. ويالحظ  
في معظم الدول النامية أن مساهمة قطاعي الزراعة والصناعة تصل إلى أكثر 
من نصف الناجت احمللي اإلجمالي )57%( بينما هي في فلسطني أقل من الربع. 
الفلسطيني  االقتصاد  في  اإلنتاجي  للقطاع  الطبيعي  غير  الوضع  هذا  ويشكل 

الدينامية التي تكرس وضع التنمية مرتبطا باالقتصاد اإلسرائيلي.
وإذا تتبعنا منو الناجت احمللي اإلجمالي سنالحظ أنه منا في الفترة املمتدة 
قطاع  في   %4.8 و  الغربية،  الضفة  في   %5.6 مبعدل  1968و1987  عامي  بني 
غزة. وبلغ منوه في الفترة املمتدة بني عامي 1995 و1998 في الضفة الغربية 
كان  فقد  1998و2007  عامي  بني  املمتدة  الفترة  في  أما   %3.6 غزة  وفي   %5.4

معدل منوه  � 0.72% في الضفة الغربية وغزة. 
أهمية  اإلن��ش��اءات واخل��دم��ات وان��خ��ف��اض  ق��ط��اع  أهمية  ت��زاي��د  ي��الح��ظ  كما 
الهيكلية  البنية  تغيير  بعد  التشغيلية،  القدرة  حيث  من  اإلنتاجية،  القطاعات 
امل��س��ت��وى االس��ت��ه��الك��ي،  إذا رب��ط��ن��اه بتغيير  ت��غ��ي��ي��ر،  ال��س��ل��ط��ة. وه���و  ف��ي ظ��ل 
القطاعات  أهمية  الصادرات يعبر عن تناقص في  الواردات وانخفاض  وزيادة 

اإلنتاجية.
سيطرة  من  الفكاك  يستطع  لم  الوطنية  السلطة  ظل  في  الفلسطيني  الواقع 
تصديرا  الفلسطيني  السوق  ارتباط  تعمق  حيث  عليه،  اإلسرائيلي  االقتصاد 
الفلسطينية  الصادرات  زادت  الوطنية  السلطة  ظل  ففي  اإلسرائيلي.  بالسوق 
ال��ص��ادرات،  مجمل  من   %82 1993إل��ى  سنة  فوصلت  اإلسرائيلي  السوق  إل��ى 
والعجز   .2005-2002 م��ن  املمتدة  السنوات  خ��الل   %90 ح��وال��ي  ف��ي  وظلت 
و   1977-1968 السنوات  في  دوالر  مليون   162.1 بلغ   التجاري  امليزان  في 
480.9 مليون دوالر في السنوات املمتدة من 1983_1994   و1416 مليون 
نسبة  تناقص  م��ن  وبالرغم   .2005-2002 ب��ني  املمتدة  السنوات  ف��ي  دوالر 
وظل  الفلسطينية،  ل��ل��واردات  األس��اس��ي  امل��ص��در  ظلت  إسرائيل  م��ن  ال���واردات 

السوق الفلسطيني من أهم األسواق للسلع اإلسرائيلية.
تشغيل  هو  اإلسرائيلي  باالقتصاد  الفلسطيني  لالقتصاد  ارتباط  أخطر  إن 
حيث  اإلسرائيلية،  اإلنتاج  قطاعات  في  الفلسطينية  العمل  قوة  من  مهم  قطاع 
فكان  األزم��ات.  في  الفلسطيني  الشعب  على  الضغط  في  ذلك  االحتالل  استغل 
على  ضغط  كورقة  ليستغلها  الفلسطيني  الواقع  في  البطالة  أزم��ة  من  يعمق 
اإلنتاج  قطاعات  في  العاملني  عدد  تزايد  بدأ   1967 فمنذ  الفلسطيني.  الشعب 
اإلسرائيلية ليصل سنة 1970 إلى 19800 عامال، وسنة 1975 الى 62،900 
عامال،   74،800 إلى   1994 وسنة  عامال،   108،900 الى   1987 وسنة  عامال، 
العاملني سنة  الى 110،800 عامال، وبلغت نسبتهم 10،3% من  وسنة 1998 
2002، و 9،7% سنة 2003 و 8.7% سنة 2004 و 9،9% سنة 2005 و %9،6 

سنة 2006. 
ف��ي قطاع  امل��ن��ت��ج  غ��ي��ر  التشغيل  إل���ى  ال��وط��ن��ي��ة  ال��س��ل��ط��ة  ب��امل��ق��اب��ل، جل���وء 
عدد  زي��ادة  إن  يحلها.  ول��م  الوطنية  السلطة  أزم��ة  عمق  احلكومية  الوظائف 
موظفي السلطة الوطنية من 39 ألف موظف عام 1996 إلى حوالي 150870 
موظفا سنة 2008، أي بزيادة  قدرها 387% يشير بوضوح إلى وجود سياسة 
وزي��ادة  والتشغيلية.  اإلداري����ة  االح��ت��ي��اج��ات  لتلبية  التوظيف  على  ت��ق��وم  ال 
املصروف على الرواتب من 304.3 مليون دوالر سنة 1995 إلى 1368 مليون 

دوالر عام 2006 يعني وصول السلطة الوطنية إلى مأزق مضاعف. 
وما  كانت  احملتل،  إنتاج  قطاعات  في  الفلسطينيني  العمال  تشغيل  سياسة 
زالت، واحدة من السياسات التي عملت على تفكيك الترابط الداخلي بني عالقات 
اإلنتاج والدخل وتوازن العرض والطلب في السوق الفلسطينية، ونشأ وضع 
العاملة من العمل في االقتصاد اإلسرائيلي. ومع  يتكون فيه دخل ثلث األيدي 
االقتصاد  تعرض   1992 العام  منذ  االحتالل  مارسها  التي  اإلغ��الق  سياسات 
أن  امل��الح��ظ  وم���ن  ال��دخ��ل.  ل��ه��ذا  اف��ت��ق��اره  بحكم  ك��ب��ي��رة  ل��ص��دم��ات  الفلسطيني 
السلطة الوطنية الفلسطينية لم حتقق أي إجناز على صعيد تطوير القطاعات 
ذلك  من  وبدال  الفلسطينية.  العاملة  األي��دي  استيعاب  على  القادرة  اإلنتاجية 
اعتمدت سياسة التوظيف والتشغيل غير املنتج في القطاع الوظيفي العام مما 
عمق من أزمتها االقتصادية، وزاد من تبعيتها بسبب حاجتها للدعم اخلارجي 

الذي استغل لفرض شروط سياسية عليها. البطالة وعمل العمال في قطاعات 
اإلنتاج اإلسرائيلية والتشغيل غير املنتج من أهم دالالت اخللل في السياسات 

التنموية في الواقع الفلسطيني في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية. 
دفع  عن  عاجزة  الوطنية  السلطة  أن  على  دليل  ابرز  هو  اليوم  يجري  وما 
ضد  يستخدم  ال��ذي  اخلارجي  الدعم  تناقص  بسبب  بالكامل  موظفيها  روات��ب 
اعتراف  على  للحصول  املتحدة  األمم  إلى  اللجوء  من  ملنعها  الوطنية  السلطة 
دولي بدولتها على حدود الرابع من حزيران كما تطالب الواليات املتحدة. ففي 
ظل الواقع السابق يذهب الدعم اخلارجي أدراج الرياح ألن الدخل املتحقق من 
الواردات  الذي هو في معظمة من  األجور والرواتب يسيل باجتاه االستهالك، 
من اخلارج. وألن حصة الواردات من السلع واخلدمات في الواقع الفلسطيني 
بالذات  وتصب  اخل��ارج،  إلى  عائدة  اخلارجي  الدعم  أم��وال  تتسلل  جدا  عالية 
اخلارجية  فاملساعدات  األعلى.  هي  منه  ال��واردات  حيث  االحتالل،  اقتصاد  في 
البالغة 497 مليون دوالر عام 1999  واملتزايدة لتصل إلى 1322 مليون دوالر 
سنة 2007 لم تخفف من الفقر املتزايد، وأدت إلى تزايد مضطرد في االستهالك 
وتناقص  العام  الدين  وزيادة  الصادرات،  في  وانخفاض  ال��واردات  في  وثبات 

في الناجت احمللي اإلجمالي.  
تنمية  أي  الفلسطيني،  الواقع  في  حترر  تنمية  خلق  هو  اعتقادنا  في  احلل 
للواقع  املادية  الشروط  تغيير  إلى  يتجه  وديناميكي،  ايجابي  ونشاط  فعل، 
وجماعات،  أفرادا  الناس  وهم  املجتمع،  في  الفعل  قوى  قدرات  تنمية  خالل  من 
خللق  االقتصادية  مواردهم  واستثمار  وفعالية  بنجاعة  اإلنتاج  من  لتمكينهم 
مجتمع إنساني بكل ما في هذه الكلمة من أبعاد. واستنادا إلى ما سبق، التنمية 
بالرؤية الوطنية تعمق الوعي الوطني والقومي في مواجهة التغريب، وتنمي 
الثقافة الوطنية التي متكن من تعميق الوحدة الوطنية وجتذير الفعل التنموي 
من اجل خالص وطني ال فردي، من التخلف واملرض والعجز والفقر، وتسعى 
السيادة  انتفاء  ظل  في  الوطنية  والقيم  بالثقافة  الوطنية  السيادة  فرض  إلى 
بسبب قوة احملتل أو هيمنة املركز الدولي اقتصاديا. والتنمية بالرؤية الوطنية 
في ظل االحتالل تعتمد على بناء األطر الشعبية واملؤسسات األهلية الوطنية 
السيادة  وخللق  دول��ة،  وج��ود  ع��دم  ظل  في  مؤطر  تنموي  بناء  خللق  الفاعلة 
مختلفة  آليات  تعتمد  الرؤية  هذه  السياسية.  السيادة  نقص  ظل  في  الشعبية 
لتطوير اإلنتاج الوطني وحماية املنتج الوطني، أهمها اعتماد حتريك وتفعيل 
اإلنتاج الوطني باالستهالك الوطني املرتكز على الوعي الوطني ال حافز الربح 
تدمير  إلى  يؤدي  قد  والذي  السوق،  اقتصاد  سياسة  ظل  في  لالقتصاد  احملرك 

املنتج الوطني ونفيه لصالح سلع االحتالل أو السلع األجنبية.
هما:  استراتيجيان  برنامجان  وبالذات  برامج  الوطنية  بالرؤية  للتنمية 
ظل  في  الوطنية  للتنمية  والثاني:  االحتالل،  ظل  في  الوطنية  للتنمية  األول: 
على  واحلفاظ  اإلنسان،  قدرة  في  البناء  أهمها:  استراتيجيات  ولها  االستقالل. 
أن  على  والتأكيد  الوطني،  والقيمي  الثقافي  البناء  وتطوير  وتعميق  الوحدة 
البرامج  وه��دف  وأس��اس  ومحور  الوطنية.  التنمية  في  مركزي  عامل  األرض 
والسياسات هو االستقالل الوطني ال الربح االقتصادي. والسياستان املتبعتان 
عالقة  في  اإلنتاجية  والتنمية  البشرية  التنمية  هما  واألهداف  البرامج  إلجناز 
تنمية  على  التأكيد  يجب  ل��ذل��ك،  األخ����رى.  تعزيز  م��ن  منها  ك��ل  متكن  جدلية 
واملهارات،  اجلسدية،  القدرات  وتنمية  التفكير،  ومنهج  املعرفة  وكم  التعليم، 
أن  التركيز على  أن األرض هي محور الصراع، يجب  والتنظيم واإلدارة. ومبا 
التنمية اإلنتاجية تبدأ من وترتكز على التنمية الزراعية، في عالقة متصلة مع 
التنمية الصناعية، واحلرفية. وآليات التنمية اإلنتاجية هي تشجيع استهالك 
االقتصادي،  احلياة  مستوى  تكلفة  تخفيض  إلى  والسعي  الوطنية  املنتجات 
واحلفاظ على منط حياة شعبي ووطني واحلفاظ على التراث الوطني بطرق 

مختلفة، وإعطاء قيمة للمنتج الوطني.
ال��رب��ح  ال��ت��ح��رر واالس��ت��ق��الل ال  ه��و  ال��وط��ن��ي��ة  ب��ال��رؤي��ة  التنمية  م��ح��رك  إن 
االقتصادي  الربح  إم��ا  اخليار  ك��ان  ف��إذا  االقتصادية.  اجل��دوى  أو  االقتصادي 
الربح  اخذ  عدم  يعني  ال  وهذا  للتحرر،  االنحياز  يجب  والتحرر  االستقالل  أو 

االقتصادي بعني االعتبار ألنه محرك فعال للتنمية االقتصادية.

* احمد ابو غو�س: باحث وكاتب فل�صطيني، له موؤلفات عديدة منها مالحظات حول التطور 
العربي وامل�صاألة القومية. 
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هو مشهد من الصعب مسحه من الذاكرة بسهولة... صورة في إطارها يجتمع املوت واحلياة معا، يتعانقا، يحتضن 
منهما اآلخر... ُكٌل بتعابير وجهه، فاألول ضاحكا واألخيرة حزينة.

إحدى مقابرها  األم��وات في  استقَر  الناس يوميا،  التي تفيض بسكانها، وتعج شوارعها بآالف  وسَط مدينة غزة 
الواسعة، والتي تسمى "مقبرة الشيخ رضوان"، ينقسمون إلى جزأين: شرقي وغربي، في البقعة األكثر اكتظاظا في 

غزة.
ولهاث  يلعبون،  ِصبية  وأص��وات  يصيح،  ديٌك  حتدث،  ما  غريبُة  حركًة  بأَن  يؤذن  صوٌت  الصامتة،  املقبرة  داخل 
صرنا  حتى  وأكثر...  أكثر،  اقتربنا  يحدث  ما  ولنعرَف  واستمعنا...  "األذان"  فأطرنا  الصوت،  انتباهنا  لفت  ك��الب... 

ُنحيي األمواَت ونقرأ لروحهم السالم.
دخلنا املقبرة شاسعة املساحة، سرنا فيها من القبر األول حتى األخير، لم جند ما ُيبشر بخير، عدا رجال توسمُت 

فيه خيراً... وسألته:
- هل تسكُن هنا يا حج؟

 تعجَب الرجل ونفى قائال:
- أنا هنا أزوُر أمواتي!

 صمُت آخر أطبَق علينا، فحملنا عتادنا و"سرنا" في املقبرة حتى سوُر نهايتها.
هناَك بال إذٍن خرجت مجموعة دجاجات من باب "زينكو" في الطرف الشمالي للمقبرة، ففطنا أن املنازل التي جئنا 

لزيارتها تستقر هنا، فخرجت أصواتنا منادية أهَل البيت:
- يا عرب... أتسمعون؟

خرَج علينا رجل في العقد الرابع من عمره، بيده أشار لنا أن التصوير ممنوع، وقال:
ف��ردا،  ثمانية عشر  إل��ى  أس��ر يصُل عددنا  أرب��ُع  ل��ن��ا... نحُن  بديل  م��أوى  وال  وأرب��ع��ني،  الثمانية  منذ  - نسكن هنا 
استأجرنا األرض من األوقاف مبائة وخمسني دينار في العام الواحد، وبنينا بعَض الغرف من الزينكو لنحمي أنفسنا.

ال خوَف من مشاركة األحياء األموات في املقبرة، هذا ما أخبرنا به وليد )ع( الذي قال:
- ال يشعر األطفال بأي خوف، وحياتهم طبيعية...

 كان كالمه كمن "يضحك" على نفسه، أو لعله كبرياء ميتلكه الفلسطيني، وعزة نفس، خاصة أنه توقف عن الكالم 
وأشار لنا بالتحدث إلى بعض األُسر التي تقطن داخل املقبرة، في اجلزء اآلخر.

قدميها  على  ت��دب  احلياة  وشاهدنا  فيها  سرنا  مطلقا،  األول  اجل��زء  مساحة  تساوي  ال  الثاني  جزئها  في  املقبرة 
ب�"راحة"، فاألحياء فيها يجاورن األموات دون أدنى مشكلة، فهذه ربات البيوت تنشرن غسيلهن على شواهِد القبور، 
واألطفال يلعبون بينها وكأنهم في إحدى الساحات اخلضراء واملتنزهات، وعلى اجلانب اآلخر تشارك الدواب املربوطة 

بأوتاٍد حديدية، الناُس والقبور كذلك.  
املشهد اآلن واضح..ز فبني قبر وآخر يجلس بعض سكان "املقابر"... ويتكئ آخرون، في أحضانهم بعض أطفالهم، 
والبعض األخر يحتضن القبر في طريقة تنم عن عالقة حميمية بينهم وبني األموات. علها عالقة صداقة؛ تلك التي بنيت 

بشكل إجباري ولضرورات احلياة التي اضطرتهم ليجاوروا ويصادقوا ويعايشوا األموات!
- اقترب لكن ممنوع التصوير!

 هذا ردهم ملا حملوا الكاميرا في يدي، لقد أيقنوا ملاذا أتيناهم بحماس، فنحن صحافيون من شكلنا العام، ومن يأتي 
إلى املقبرة من وسائل اإلعالم بهدف تغطية وتصوير حياتهم داخلها هو "منبوذ" وبجدارة! فاإلعالم وفَق قولهم أثَر 

عليهم بطريقة عكسية وسلبية، قالوا في حوار جماعي، خلصناه باآلتي: 
- لو أن بعض سيارات الشرطة جاءتنا اآلن ألخذتك وصادرت كاميراتك.

وأردَف أحدهم ساخرا:
-  نحن نعيش أجمل حياة هنا، نأكل ونشرب وننام، وانظر أيضا إلى "السلك" فلدينا اشتراك انترنت". 

وما أن أنهى كالمه حتى أضاَف اجلميع "على قلب رجل واحد" وبشكل جدي هذه املرة : "أن احلياة في املقبرة يرثى 
له بكل املقاييس".

ُغرف  مقابل  إيجار  بدفع  طالبونا  قصتنا،  على  الضوء  األع��الم  وسائل  سلطت  أن  بعد  غزة  في  املقالة  احلكومة   -
الزينكو" قالوا، كأَن رياَح اإلعالم جاءتهم مبا ال تشتهي سفنهم.

سجال طويل دار بيننا، نحاول أن نقنعهم بضرورة التصوير وهم يرفضون... ما كنا نقتنع وال هم كذلك، حتى قاَل 
أحدهم: "أطفالنا بشر، وال نريد أن نفضَحهم وأنفسنا في وسائل اإلعالم"... أسكت جدالنا كلماته، فهم بشر، والرفُض 

من حقهم متاما.
بقيت معهم نتحدث في كثير من األمور حتى تسربوا واحدا تلو اآلخر، وبقي شخص في بداية عقده الرابع، على 
التعبير عن قصته خوفا من الرجع  وجهه عالمات املوافقة إلجراء مقابلة، استغلينا املوقف وحدثناه رغم تردده في 

السلبي الذي يجلبه احلديث.
قال محمد )ع(:

 - جدوا لنا بديال، ال أحد يرغب باستمرار حياته في املقبرة التي متتلئ بالثعابني والقوارض، ولو ان هناك ضميرا 
ملا تركونا نعيش فيها، فهناك جيل صاعد يحيا داخل املقبرة، بني األموات، أطفالنا الصغار يتعلمون الدفَن قبل الكتابة 

والقراءة، حياتهم ُمرة، ويختلفون عن زمالئهم، واختالفهم يسبب اليأس لهم.
ويضيف مستطردا:

- املنطقة هنا منسية، فاملسئولون بدال من أن يعطونا قطعة ارض يقولون: "أنت اآلن تسكن"! 
ويشكو متسائالً:

 - هل األرض من حق من يرغب بزيادة ُملكه فقط؟!
حياتهم  فكانت  داخلها،  وأجنبوا  وتزوجوا  وكبروا  وعاشوا  ولدوا  الذين  املقبرة،  ساكني  أحد  الرجل،  كلمات  تلك 
بطعم املوت الذي يشاهدونه كل يوم ممثال بتلك القبور التي يجاورونها، فهم واألموات تربطهم صداقة الدنيا واآلخرة.
تأهبت للخروج من املقبرة، مررت بجوار البيوت التي تتالصق بعضها البعض، وتتداخل معها القبور، بل وتدخل 
في حيزها لتصبح جزءا منها كغرفة من غرف املنزل يقيم فيها ميتا يشاهدونه صباح مساء، فيتذكرون بأن حياتهم في 
الدنيا موت قبل موتهم في النهاية. مررت بجانب القبور التي يلهو عليها األطفال، طفل يلعب مع إخوته وجيرانه، وآخر 
اتخذ من أحدها سريرا ينام فوقه في قيلولة يوم شتوي أطلت الشمس فيه على غفلٍة من املطر، صورناه خلسة وبال 

مقابل قبل أن ينفضح أمرنا ويطلب الطفل شيقلني مقابل الصورة...
وفي طريِق خروجنا، بدت املساحة أوسع، فاحلياة بطعم املوت، النكهة هنا ممزوجة بغصة، كأن تعيَش في سابع 
أرض وحتيا دومنا علِم بكيَف وماذا وملاذا!!.. حياٌة تختلف كثيرا، فمن يعيش في املقبرة هو في محيط منطقة يدب فيها 
املوُت على هيئة "حياة"... على مدار الساعة يدُق باب السؤال، وبإهماٍل واضح ُيرُد جوابه: "ارجع يا هذا؛ فمشاكل 

غزَة أكبَر منك، استقر في مقبرتك... تابع موتك أو حياتك، وملا يحنُي دورك، يأتيَك منا خبر".
األطفال استمروا باللعب... ونحن نخطو نحو اخلارج ب�"همة"، الناس في صمت... واألموات في سكون، وِحماٌر 

"ينهُق بحدٍة قائال:
- أخرجوني من هنا... ال أوُد املوَت قبل األوان!   

* الق�صة ال�صحفية الفائزة باملرتبة الأوىل يف جائزة العودة للعام 2011 – حقل الق�صة ال�صحفية. 
* * حممد عثمان: حا�صل على �صهادة البكالوريو�س يف الإعالم، ق�صم اإذاعة وتلفزيون، من جامعة الأق�صى بغزة. يعمل مرا�صال �صحفيا 
لعدد من املجالت الفل�صطينية والعربية مثل ال�صعادة الجتماعية ال�صهرية التي ت�صدر عن موؤ�ص�صة الرثيا لالإعالم والت�صال يف قطاع غزة، 

وجملة امل�صهد العراقية ن�صف ال�صهرية. 

بني صمت املوت ونبض احلياة
عائالت غزية تقاسمت مسكنها مع املوتى... فعاشوا كمن يحيى جسدا والروح غائبة!*

بقلم: محمد عثمان*
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الالجئون الفلسطينيون يعبرون احلدود في يوم النكبة
من التمسك بحق العودة واملطالبة به إلى ممارسته بالفعل اجلماهيري

الوصول إلى فلسطني وتقبيل ترابها
إعداد: طاقم مركز بديل

املسيرات  في  العربي"  "الربيع  عليه  يطلق  أصبح  ملا  الثورية  الروح  جتلت 
في  النكبة  ذك��رى  إحياء  خالل  العرب  من  وحلفاؤهم  الفلسطينيون  نظمها  التي 
شهر أيار 2011. فإلى جانب اللقاءات والفعاليات السنوية املعتادة إلحياء ذكرى 
النكبة، نظم نشطاء فلسطينيون، وسوريون، ومصريون، وأردنيون، ولبنانيون، 
ومعهم العديد من املتضامنني مع عدالة القضية الفلسطينية فعاليات ومسيرات 
عبر  احل��دود.  نحو  توجهت   1948 عام  نكبة  منذ  مثيل  لها  لم يسبق  جماهيرية 
لقضية  االعتبار  إع��ادة  منه  أري��د  متدفقا  السعي  ك��ان  وال��ع��ودة  العبور  مسيرات 
املطالبني  الالجئني  ص��وت  العالم  وإس��م��اع  الفلسطينيني،  واملهجرين  الالجئني 
بحقهم بالعودة إلى ديارهم األصلية داخل فلسطني التاريخية وهضبة اجلوالن 

احملتلة، والتي هجروا منها قسراً على يد العصابات الصهيونية قبل 63 عاماً. 
فقد انطلق آالف الفلسطينيني املقيمني قسراً في كل من سورية واألردن ومصر 
ح��دود  م��ع "إس��رائ��ي��ل"-  احل���دود  نحو  ح��اش��دة  مسيرات  ف��ي  بشجاعة  ولبنان 
الوطن.  إل��ى  بالعودة  واملطالبة  والصمود  التحدي  إلظهار  التاريخية  فلسطني 
وتسبب رد الفعل اإلسرائيلي العنيف والعدواني جتاه املتظاهرين الفلسطينيني، 
في استشهاد العشرات وإصابة املئات منهم. وعلى الرغم من قسوة وعنف الرد 
اإلسرائيلي، إال أن عدداً ال بأس به من الالجئني الفلسطينيني متّكنوا من الدخول 
إلى وطنهم للمرة األولى منذ نزوحهم القسري عام 1948. وقد شاركهم في هذه 
الهبة اجلماهيرية اآلالف من املتظاهرين واملتضامنني حول العالم، من اسطنبول 
إلى سيدني، ومن نيويورك إلى لندن. ويشّكل هذا احلدث، الذي تكرر بعد اقل من 
نهج  تبني  على  القائم  املباشر  للعمل  سابقة   ،1967 عام  حرب  ذك��رى  في  شهر، 
احلل املبني على احلقوق لقضية الالجئني الفلسطينيني، واملطالب بصون احلقوق 
املصير  تقرير  وح��ق  العودة  حق  رأسها  وعلى  الفلسطيني،  للشعب  األساسية 

مبعناه ومضمونه الشامل.    
وفي الوقت الذي تعرض فيه املتظاهرون إلى القمع في كل من األردن ومصر، 
حركة  والفلسطينية-السورية  الفلسطينية-اللبنانية،  احل���دود  على  جتلت 
على  الالجئ  الفلسطيني  الشباب  وحمل  ال��ع��ودة،  أج��ل  من  الفلسطيني  النضال 
منجزين  األل��غ��ام،  وحقول  الشائكة  األس��الك  سياج  ف��وق  من  القفز  مهمة  أكتافه 
وفي  والعزلة.  واحلرمان  اإلنكار  من  سنة   63 تخّطي  في  ساهمت  كبيرة  خطوة 
الشبان  من  ع��دد  حت��دث  النكبة،  ي��وم  من  قليلة  أي��ام  بعد  سوريا  في  عقد  اجتماع 
اجلوالن  هضبة  إلى  العودة  في  جتربتهم  عن  وطنهم،  ح��دود  إلى  وصلوا  الذين 

التي حتتلها إسرائيل، وعبروا عن عظمة الفعل وخلوده فقالوا:

“لم نتمكن من التوقف، فنحن 
قريبون جدًا من بلوغ ديارنا”

أنفسهم  املتظاهرين  أن  إال  للمسيرات،  واجليد  املسبق  التخطيط  من  بالرغم 
تفاجؤوا من اجلرأة والشجاعة التي جتاوزوا بها احلدود العسكرية التي فصلتهم 

قسراً عن ديارهم األصلية. وجاء في حديث ياسر يوسف:
"كنت واحداً من أوائل الواصلني إلى السياج احلدودي، ولم أكن أتوقع ما كان 
على وشك احلدوث. كان الشباب يهتفون "الشعب يريد احلرية لفلسطني"، وواحد 
فقط بدأ بتوجيه املسيرة باجتاه السياج رافعاً عالمة النصر وراكضاً باجتاه حقول 
األلغام. عندما وصلنا إلى السياج سمعنا الشباب على اجلانب اآلخر يحذروننا أننا 
التوقف فنحن  نتمكن من  لم  التقدم،  يثننا عن  لم  ألغام، ولكن هذا  كنا ندخل حقل 
قريبون جداً من بلوغ ديارنا. البعض منا قفز من على األسالك الشائكة، وآخرون 

حاولوا قطع تلك األسالك ملساعدة اآلخرين على العبور".
قطع  إل��ى  ب��ادر  من  هم  احملتلة  اجل��والن  مرتفعات  من  السوريون  ك��ان  وبينما 
السياج احلدودي، إال أن نهرا عريضا من املتظاهرين تبعهم في ذلك. وعلى الرغم 
من روح التحدي واحلماسة الشديدتني التي كانوا عليها، أدرك املتظاهرون وجود 
فارس  بينهم  من  املشاركني،  من  الكثير  منها.  فحذروا بعضهم  األرض��ي��ة،  األلغام 
ال��ذي  م��ن اب��ن عمي  وق���ال: "طلبت  اآلخ��ري��ن،  اخل��ل��ف ملساعدة  ف��ي  ظ��ل��وا  محمود، 
التي زرعتها  األرضية  األلغام  الوقوع في فخ  الناس من  البقاء وحتذير  كان معي 

إسرائيل".
في  الرئيسة  الساحة  إل��ى  واحل��دود  السياح  قطعوا  الذين  املتظاهرون  وص��ل 
مجدل شمس، املدينة األكبر في مرتفعات اجلوالن السوري احملتل، كما يصف بشار 

حسن قائالُ:
السلطان  متثال  مقابل  شمس  مجدل  في  الرئيسية  الساحة  إلى  عندما وصلت 
خرج  الفرنسي،  االحتالل  قوات  ضد  الكبرى  السورية  قائد الثورة  األط��رش  باشا 
أحد  معنا.  وال��وق��وف  بنا  للترحيب  استقبالنا  في  شمس  مجدل  أهالي  املئات من 
شبابنا تسلق أعلى التمثال، ووضع العلم الفلسطيني في يد التمثال، وبدأ اجلميع 
بالتصفيق والهتاف لفلسطني وشعبها. لم أمتكن من السيطرة على نفسي وأجهشت 

بالبكاء.

متحدون من أجل العودة
على عكس املوقف السياسي الرسمي، حيث االنقسام واخلالف بني الفصيلني 
حقيقية  وطنية  وح��دة  يرفضا حتقيق  زاال  ال  اللذين  الفلسطينيني الرئيسيني 
على أساس إستراتيجية وطنية، جاءت التظاهرات الشبابية لتصب في صالح 
حتقيق ذلك الغرض. ويصف الشاب هيثم أبو طالب: "ما جعلني أشارك بجدية 
الهتافات كانت لفلسطني وخالية من أية  في املظاهرة وأتقدم إلى األمام، هو أن 

فصائلية، وكان العلم الوحيد الذي يرفع ويلوح به هو علم فلسطني".
منذ نشأتها، بنيت احلركة الوطنية الفلسطينية على توأم التحرير والعودة. 
السالم  املاضيني من عملية  العقدين  العودة خالل  وعلى الرغم من تهميش حق 
األجسام  منها  تعاني  التي  ال��رك��ود  حالة  من  أيضا  وعلى الرغم  املجدية،  غير 
التمثيلية للشتات الفلسطيني، ال تزال عودة الالجئني إلى ديارهم املطلب املركزي 
للحركة الوطنية. أبو طالب، أحد املشاركني في مسيرات يوم النكبة يشرح كيف 

جتلى ذلك خالل التظاهرات:
 "كان الشباب املشاركون من مختلف القطاعات املجتمعية، وأصحاب وجهات 
نظر سياسية مختلفة، وميثلون مجموعة متنوعة من الفصائل الفلسطينية. لم 
تظهر أي من تلك االختالفات في املسيرة ألن اجلميع احتد في مواجهة اجلنود 

اإلسرائيليني الذين مينعوننا من العودة إلى ديارنا".
ومبجرد وصول أول متظاهر إلى الضفة األخ��رى من احل��دود، ومع تواصل 
تدفق املتظاهرين من بعده، بدأت قوات اجليش اإلسرائيلي بإطالق قنابل الغاز 
املسيل للدموع والذخيرة احلية على املتظاهرين. أحد العائدين، أحمد عباسي، 

قال أثناء محاولة جنود االحتالل منع الالجئني من العودة:
أكثر شيء تأثرت به هو عندما رأيت ثالث سيارات جيب عسكرية إسرائيلية 
على  اإلب��ق��اء  طريق  ع��ن  تفريقهم  محاولة  العائدين  جموع  ب��ني  بسرعة  تسير 
شمس.  مجدل  ف��ي  وآخ��ري��ن  ال��س��وري[،  اجل��ان��ب  ]على  ع��ني التينا  ف��ي  بعضهم 
بالنسبة لي كان هذا مشهداً رمزياً للغاية ألنه ميثل الطريقة التي حتاول إسرائيل 

من خاللها التفريق بيننا وتضعف من كفاحنا.

العودة بأي ثمن كان
مثل النضال من أجل الكرامة واحلكم اخلاضع للمساءلة الذي ال يزال يجتاح 
اجل  من  فعله  ممكن  هو  ملا  جديداً  أفقاً  العودة  مسيرات  خلقت  العالم العربي، 
اخلطابة،  منصة  وراء  من  نضالهم  إلى  بالنظر  الفلسطينيني.  الالجئني  قضية 
أثبتت  الالجئني من حقهم في تقرير مصيرهم،  التي حرمت  احل��دود  ومن خلف 

أرض  على  حتقيقها  وإمكانية  ال��ع��ودة  واقعية  م��دى  واض���ح  بشكل  امل��س��ي��رات 
الالجئون  ه���ؤالء  سيتحول  وت��ط��وي��ره،  ذل��ك  على  التأكيد  خ��الل  وم��ن  ال��واق��ع. 
التغيير.  على  وق���ادرة  فاعلة  عناصر  إل��ى  حلها،  يتعني  "مشكلة"  كونهم   م��ن 
يوم  في  الالجئني  ع��ودة  ملنع  املفرطة  الوحشية  للقوة  االستخدام اإلسرائيلي 
والتي  قسراً  السكان  لتهجير  املتواصلة  اإلسرائيلية  السياسة  يعكس  النكبة 
حاولوا  الذين  بالنسبة للفلسطينيني  إسرائيل.  دولة  تأسيس  قبل  ما  منذ  بدأت 
العودة إلى ديارهم في أعقاب طردهم أول مّرة، أّكدت إسرائيل مّرة أخرى على 
عدم تخليها عن سياسة التهجير، فعملت على طردهم من جديد وألقت بهم على 
املجاورة. في وادي احلولة، تعّرضت احملاصيل  الفارغة  التال   أو على  احل��دود 
قتل  بينما  "الباملاخ"،  قوات  جانب  من  منهجية  حرق  حلملة  لالجئني  الزراعية 
آخرون بدم بارد. وقتل أكثر من 5000 الجئ حاولوا العودة بهذه الطريقة بني 
على  للحصول  احلاجة  منطلق  ومن  وجيزة،  بعد فترة   .1956-1949 األع��وام 
الكنيست اإلسرائيلي قانون  أقر  البالد،  اليهودي في  التفوق  "شرعية" لتعزيز 
بالقوة  الالجئني  لترحيل  مطلقا  تفويضا  احلكومة  أعطى  التسلل وال��ذي  منع 

واإلبقاء عليهم في املنفى. 
وق����د ك����ان ب��ع��ض امل���ش���ارك���ني ف���ي امل���ظ���اه���رات م���ن ال��رع��ي��ل األول ل��الج��ئ��ني 
ال��ذي��ن ه��ج��روا إب���ان إق��ام��ة دول���ة إس��رائ��ي��ل، بحيث ان��ض��م��وا إل���ى ال��ش��ب��اب في 
بقوله: ذل��ك  يصف  امل��ش��ارك��ني  اح��د  محمد،  محمد  فلسطني.  إل��ى  احل���دود   ع��ب��ور 
كنت منهكا عندما وصلت إلى اجلدار. عندما بدأت التسلق، كان هناك امرأة كبيرة 
إلى مجدل  السياج والذهاب  السن طلبت مني رفعها حتى تتمكن من تسلق  في 
شمس. قلت لها، "سوف يكون من الصعب عليك يا حجة" لكنها أصرت الصعود، 
وقالت لي "ما هو مهم بالنسبة لي هو الوصول إلى اجلانب اآلخر لتقبيل تراب 
على  وساعدناها  ال��س��ي��اج،  عبر  بحملها  الشباب  م��ن  ع��دد  م��ع  قمت  فلسطني". 
الوصول إلى مجدل شمس. عندما وصلت إلى اجلانب اآلخر، سجدت على األرض 

وقبلتها ألكثر من 10 دقائق.
التخلي  مت  التي  الطاقة  جتسد  الفلسطينيون  الالجئون  أظهرها  العاطفة التي 
عنها، وغير املستغلة منذ أن انتقلت القيادة الفلسطينية من املنفى إلى األرض احملتلة، 
الفلسطينيني  الالجئني  استبعاد  ف��ي  املضي  ميكن  ال  ال��س��الم.  ف��ي عملية  وش��رع��ت 
وعدم مساندتهم وتقدمي العون لهم في العودة إلى وطنهم. وفي هذا اإلطار،  يجب 
لتشمل  التمثيلية  سياستها  في  النظر  تعيد  أن  الفلسطينية  السياسية  القيادة  على 
الالجئني، وان تكون خاضعة للمساءلة واحملاسبة، حتى تبقى احلقوق األساسية 
لصون  نطاقا  أوس��ع  بإستراتيجية  واالل��ت��زام  ال��ط��اق��ات  ب��دون استغالل  مصانة. 
احلقوق الوطنية، وبدون موافقة الالجئني على أي حل مستقبلي لقضيتهم، فإن حل 

الصراع املستمر منذ عقود طويلة في فلسطني سيبقى بعيدة املنال. 

مشــــــروع دولـــــــة فلســـــطني
إلتفاف على أزمة أم خطوة  ضمن إستراتيجية
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الهيئة  اال�ست�سارية

رغم أن تدويل القضية الفلسطينية في األساس لم يقدم أي اجناز على األرض باجتاه حتقيق احلقوق الوطنية 
إذا ما كان سيترتب عليه انتقاصا من  الثابتة، ورغم أن التدويل بحد ذاته يخالف امليثاق الوطني الفلسطيني 
ضمن  كان  ما  إذا  مقبوال  يبقى  الدولية  الهيئات  إلى  التوجه  أن  إال  املستقل،  الوطني  القرار  مساسا  أو  احلقوق 
وبإستراتيجية  الوطنية  باالجنازات  أو  بها  مساس  أي  عليها  يترتب  وال  الثوابت  تخدم  وطنية  إستراجتية 
احلق في املقاومة. إننا في االئتالف الفلسطيني العاملي  حلق العودة نفرق ما بني أمرين: األول: التوجه املبني 
الكامل في  العضو  إلى مرتبة  املراقب  العضو  بها من مرتبة  االرتقاء  على أساس تطوير عضوية م ت ف عبر 

األمم املتحدة، والتوجه املبني على أساس نيل االعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام 1967. 
فالتوجه األول؛ أي  االرتقاء مبستوى العضوية رغم كل ما ميكن أن يعترضه من معيقات قانونية وإجرائية 
وسياسية، إال انه يبقى توجها مقبوال وطنيا خصوصا وانه سيكون مبينا على أساس القرار الذي مت مبوجبه 
االعتراف باملنظمة كعضو مراقب على أساس حق الشعب الفلسطيني في تقرير املصير، وإقامة دولته املستقلة 
ت  م  بوضع  االرتقاء  وان  منها.  هجروا  التي  األصلية  دياراهم  إلى  العودة  في  الالجئني  وحق  السيادة،  كاملة 
املتواطئ مع  الغرب  أبرزها تعرية  ايجابيا على مسائل عدة  أثرا  له  الدولية سيكون  الهيئات  القانوني في  ف 
إسرائيل، وحتميل الدول مسؤولياتها مبا فيها مقاطعة إسرائيل سياسيا واقتصاديا، وزيادة فرص محاسبة 

إسرائيل أمام الهيئات الدولية مبا فيها القضائية. 
ولكن هذا التوجه رغم صحته من حيث املبدأ، إال انه يستلزم بالضرورة إعادة بناء م ت ف بكافة مؤسساتها 
فلسطني  في  لشعبنا  املجتمعية  والفعاليات  القوى  كافة  مشاركة  ويضمن  يشمل  مبا  ودمقرطتها  وهيئاتها 

واملنافي.   التاريخية 
وأصول  الدولي  القانون  مبادئ  بحسب  به  الكامن  القانوني  اخللل  إلى  باإلضافة  فانه  الثاني،  التوجه  أما 
االعتراف ونتائجه، فانه توجه يعني غياب اإلستراجتية الوطنية، خصوصا وان فلسطني معترف بها كإقليم 
)قرار  للتصرف  القابلة  غير  احلقوق  وقرار  التقسيم(،  )خطة   181 قرار  في  ثم  ومن  األمم،  عصبة  عهد  منذ 
اجلمعية العامة 3236 لعام 1974، وقرار 3376 لعام 1975(، ناهيك عن إعالن االستقالل لعام 1988 الذي 
يتجاوز مبراحل مضمون قرار 242 الذي يجري التفاوض عليه. إن مشروع نيل االعتراف أو إعالن االستقالل 
من على منبر األمم املتحدة يثير خشية وطنية تهدد وجود م ت ف كواحد من أكبر اجنازات الثورة املعاصرة، 

وميس باحلقوق الوطنية وبالذات حق الالجئني في العودة. ويبرز هذا في املخاطر واحملاذير التالية:  
ان يكون التوجه لألمم املتحدة ردة فعل على فشل املفاوضات، أو سعيا إلحياء تلك املفاوضات العقيمة، - 1

أو مجرد خطوة استباقية لتبرير مقولة "ال بديل عن التفاوض غير املفاوضات".

املترتبة على - 2 اآلثار  املتحدة جزءا من  رؤية إستراتيجية تأخذ بعني االعتبار  إلى األمم  التوجه  أال يكون 
هذه اخلطوة  وبالذات على وضع م ت ف كممثل شرعي ووحيد للفلسطينيني في مختلف مواقعهم، وعلى 

احلقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. 
الداخل والشتات - 3 الفلسطيني، وما بني  الشارع  انقسام جديدة في  إلى خلق حالة  أن تؤدي هذه اخلطوة 

وما بني القوى السياسية، خصوصا وأنها ستؤدي إلى تعزيز دور السلطة على حساب م ت ف. 
أن يؤدي هذا الفعل إلى حصر القضية الفلسطينية في مشروع نيل االعتراف، وكأنها صراع بني دولتني - 4

كما  دولة،  إعالن  مشروع  وكأنه  الوطني  التحرر  مشروع  يصبح  وبالتالي  حدودي،  خالف  عن  ناشئ 
حتول من قبل في ظل أوسلو إلى مشروع تفاوض متواصل ولكن عقيم.  

باملعنى  شرعية  ميلك  وال  القانوني،  باملعنى  فاشال  مشروعا  االعتراف  نيل  مشروع  أن  نرى  فإننا،  وعليه 
السياسي املتصل بصون احلقوق الوطنية الثابتة. وفي املقابل نرى أن مشروع االرتقاء بعضوية م ت ف وان 
يستند  أن  يلزم  فانه  احلقيقي  باملعنى  استراتيجيا  مشروعا  ليكون  انه  إال  وطنيا،  مقبول  املبدأ  حيث  من  كان 

ويقوم على:
أوال: ضمان وحدة التمثيل للشعب الفلسطيني في م ت ف وعدم الوقوع في شرك نقل أهلية التمثيل رسميا إلى 

الفلسطينية.  السلطة 
ثانيا:  ضمان احلقوق الوطنية غير القابلة للتصرف املتمثلة في تقرير املصير مبعناه الشامل، وإقامة الدولة 
املستقلة كاملة السيادة، وحق العودة إلى الديار األصلية )وليس إلى ما ميكن تسميته بحدود الدولة املعترف 

بها(.
ثالثا: ضمان احلق في املقاومة بكافة أشكالها وكما قررته الشرائع الدولية. 

العناية والعمل ما دام مشروطا  التوجه بهدف االرتقاء بوضع م ت ف يستحق  أن  إذ نؤكد  إننا في االئتالف، 
غير  حاليا  القائمة  الظروف  في  جناحه  شروط  أن  نرى  املقابل  في  فإننا  أعاله،  املبينة  األسس  على  ومبنيا 
للمنظمة  التنظيمية  البنية  في  جسيم  خلل  ولوجود  الشعبي،  واإلسناد  الوطنية،  الوحدة  النعدام  متوافرة 
ف  ت  م  بناء  إعادة  أن  نؤكد  وعليه  الوطنية.  واإلستراجتية  البرامجية  الرؤية  غياب  في  نفسه  يعكس  والذي 

ودمقرطتها حتظى باألولوية وتتقدم على أية خطة أخرى.    

االئتالف الفلسطيني العاملي حلق العودة   
    17 متوز 2011

مبنا�صبة يوم الالجئ العاملي 20 حزيران 2011، اأ�صدر بديل – املركز الفل�صطيني مل�صادر حقوق 

املواطنة والالجئني كتيبًا باللغتني العربية والإجنليزية بعنوان: "�صوؤال وجواب: الالجئون الفل�صطينيون-

وجاء هذا الإ�صدار ا�صتجابة للعديد من الطلبات من موؤ�ص�صات املجتمع املدين وموؤ�ص�صات الالجئني، ق�صيتهم وحقوقهم".

لتوفري مادة �صل�صة ت�صتمل على املعلومات العامة والأ�صا�صية املتعلقة بالالجئني واملهجرين الفل�صطينيني. 

وجوابا يف املوا�صيع الرئي�صة الثالثة التالية:ولت�صهيل عر�س مادة الكتيب فقد جاءت على �صكل �صوؤال وجواب وتناولت يف اكرث من ثالثني �صوؤال 

الالجئون واملهجرون الفل�صطينيون
العودة اإىل الديار الأ�صلية: الآليات واملعيقاتالتهجري، احلقوق، املطالب واحللول

صدر حديثًا عن بديل

احلقوق الوطنية الثابتة هي معيار شرعية مشروع التوجه إلى األمم املتحدة


