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صدر 
ُ
معهد السياسات العامة، جمعية أهلية تأسست عام 2006 في رام الله، ت

إلى جانب »سياسات« أوراق تقييم أداء، وأوراقًا سياساتية إلى جانب تنظيم برامج 

تدريبية تندرج ضمن محاولة موسعة للمشاركة في تصويب األداء المؤسساتي 

ورفد النقاش السياسي بالمعلومات الدقيقة والتحليالت المعمقة واألرقام.

والعرب  الفلسطينيين  والباحثين  الكتاب  بمساهمات  »سياسات«  ترحب 

في  البحث  وفي  والدولية،  اإلقليمية  وتشابكاتها  الفلسطينية  السياسة  في 

 6000-5000( دراسات  إلى  المواد  يتم تصنيف  وتطبيقاتها.  العامة  السياسة 

كلمة( ومقاالت )3000-4500 كلمة( وعروض كتب )2500-1000(. 

بذلك ترحب »سياسات« بأي اقتراحات لعرض كتب سواء صدرت بالعربية أو 

بلغة أجنبية. مع مراعاة أن تلتزم المساهمات المقدمة القواعد المتعارف عليها 

وأال تكون  العلمية،  والصنعة  والرصانة  األصالة  والكتابة من حيث  البحث  في 

مقدمة ألي مكان آخر للنشر أو سبق نشرها مستقلة أو  نشر جزء منها.

تسلمها  من  شهر  غضون  في  للنشر  مادته  بقبول  الكاتب  »سياسات«  تبلغ 

للمادة. وتقدم »سياسات« مكافأة مالية على المواد التي يتم نشرها.  

السياسات  معهد  عنوان  على  أو  اإللكتروني  المجلة  بريد  على  المواد  ترسل 

العامة البريدي. 
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في البداية

قبل أيام، وّقع الرئيس أبو مازن طلبات انضمام 

فلسطني إلى مجموعٍة من املؤسسات الدولية؛ في 

أّول رّدة فعٍل فلسطينيٍة على رفض إسرائيل إطالق 

سراح الدفعة الرابعة من األسرى، مجهضًة بذلك 

في  املتوقعة  نهايتها  من  شهر  قبل  املفاوضات 

أواخر نيسان. 

كان من الواضح أن إسرائيل ستبرع في إشعال 

برميل البارود الذي تستند إليه طاولة املفاوضات، 

وكان واضحًا أن جهود السيناتور كيري لن تكون 

نزيهًة، خصوصًا بعد أن تبّنى الرواية اإلسرائيلية 

للحل، ناهيك عن فهمه اليهودي لطبيعة الصراع. 

بعد أن وافق الرئيس أبو مازن - في آب من 

قيل  التسعة،  الشهور  مهلة  على  املاضي -  العام 

إن وراء األكمة ما وراءها، وإن ثمة فرصًا ثمينًة 

ستعرض على الطرفني، لكن األحداث دللت بكثير 

لم  املنحاز  األميركي  املوقف  أن  على  البراعة  من 

ميلك القليل من احلياء حتى يكشف عن انحيازه. 

اإلطار  اتفاق  مبقترحات  ُع��رف  ما  وجه  وفي 

ومواصلة إسرائيل االستيطان ورفضها الوفاء مبا 

تعهدت به؛ لم يكن أمام الفلسطينيني إال أن يقولوا 

للمجتمع الدولي إن هذه القضية أنت من خلقتها 

األرض  هذه  سكن  شعب  بحق  اجلائرة  بقراراتك 

قبل أن يعرف البشر كلمة تاريخ حتى، وأنت من 

ساهمت في تشريده واحتالل أرضه، وأنت مطالب 

اليوم بإيجاد حل له.

إن اخلروج من عنق الزجاجة األميركية - والقول إن 

أميركا ليست إلهًا ُينّصب بال منازع على املفاوضات 

بني الفلسطينيني واإلسرائيليني - هو اخلطوة األولى 

في تصويب مسار القضية الفلسطينية ومكانتها في 

احملافل الدولية، من خالل القول إن  شرطي احلانة 

األميركي ال يصلح لرعاية البلدة. 

مسؤوليته  أمام  يقف  أن  الدولي  املجتمع  على 

جتاه ذلك ويلزم إسرائيل باحترام القرارات األممية 

والشرعية الدولية. 

وليس  طويلة،  الفلسطينيني  فمعركة  وعليه، 

الطريق،  أول  إاّل  الدولية  املنظمات  إلى  االنضمام 

إلى جانب ذلك فإن العام 2014 هو عام التضامن 

األمم  ذل��ك  أعلنت  كما  الفلسطيني  الشعب  مع 

الدولية  احملافل  في  األممي  والصراع  املتحدة، 

سيكون مسنودًا بالكثير من التضامن واملؤازرة.

تسعى سياسات - في هذا العدد - إلى تقدمي 

مجموعة من الدراسات واملواضيع التي تساعد في 

فهم أكثر عمقًا لطبيعة املرحلة الراهنة، وفي متكني 

سياسي ومفاهيمي فلسطيني أكثر حدة، حتى يتم 

رفد النقاش السياسي الداخلي بالكثير من أدوات 

ثالث  الدراسات  زاوي��ة  تضم  ومداخله.  التحليل 

دراسات تعّزز تسليط الضوء على اجلوانب الدولية 

القانون في  يكتب أستاذ  للصراع، حيث  املختلفة 

شعبان  إبراهيم  الدكتور  احملامي  القدس  جامعة 

للقضية  النهائي  احلل  "عناصر  بعنوان  دراس��ة 

ويكتب  الدولي"،  القانون  ضوء  في  الفلسطينية 

الناشط احلقوقي واخلبير القانوني احملامي صالح 

عبد العاطي حول "التوجه للمحاكم الدولية: الفرص 

من  شاهني  مراد  الدكتور  يكتب  كما  واملمكنات"، 

دائرة العلوم السياسية في جامعة بيرزيت دراسة 

املائي  "األم���ن  على  خاللها  م��ن  ال��ض��وء  يسلط 
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اإلسرائيلية  الهيمنة  ظل  في  األردن  حوض  في 

يكتب  كما  مائية".  ح��روب  نشوب  واح��ت��م��االت 

الباحث صالح سرور حول "حكومة تسيير األعمال 

بني الالزم والضروري" مناقشًا فكرة حكومة تسيير 

للوقوف  املاضية  السبع  السنوات  خالل  األعمال 

حول ضروراتها وضوابطها.

م��ق��االن: األول  امل��ق��االت يكشف  وف��ي زاوي��ة 

ملهند عبد احلميد بعنوان "خيارات ما بعد إخفاق 

املفاوضات"، والثاني حملمد هواش بعنوان "كيري 

أسيرة  واملفاوضات  نتنياهو،  عقيدة  يزحزح  ال 

مشروع ال�"ال دولة" للفلسطينيني"، عن الكثير من 

في  عليها  التغلب  وسبل  التفاوض  أزمة  جوانب 

ظل عدم رغبة اإلدارة األميركية في تقّبل احلقيقة 

القائلة إن الصراع في أساسه ليس مقوالت دينية 

وإن  فلسطني،  إسرائيل  احتالل  بل  وأيديولوجية 

إنهاء االحتالل وحده يضيء شمعة في طريق حل 

الصراع وليس عشرة آالف زيارة يقوم بها كيري. 

ولتعزيز هذا النقاش، حتاور سياسات في ندوتها 

قادة الفصائل الوطنية الكبرى في منظمة التحرير 

للفلسطينيني  املتاحة  اخل��ي��ارات  في  ملناقشتهم 

تعليق  بعد  الذي جنم  الواقع  التعاطي مع  وكيفية 

عضو  سياسات  طاولة  حول  يجلس  املفاوضات. 

املجلس الثوري حلركة فتح محمد النحال، وعضو 

الغول،  كايد  الشعبية  للجبهة  السياسي  املكتب 

الدميقراطية  للجبهة  السياسي  املكتب  وعضو 

ناصر أبو ناصر، وعضو املكتب السياسي حلزب 

الدكتور  يديره  حوار  في  العوض،  وليد  الشعب 

عاطف أبو سيف رئيس حترير سياسات. 

زكريا  للباحث  دراس��ة  سياسات  زاوي��ة  تضم 

لطلبة  اإلقراض  صندوق  "قانون  بعنوان  السرهد 

مؤسسات التعليم العالي: التحول من اإلغاثة إلى 

التنمية املستدامة" يسلط الضوء فيها على صندوق 

عملية  اقتراحات  تقدمي  محاواًل  الطالب  إق��راض 

لتحويل الصندوق من مجرد فكرة مساعدة للطلبة 

إلى مشروع تنموي يدوم ويتم تطويره.  

وفي زاوية السياسات العامة، يكتب الباحث كمال 

في  الفلسطينية  والقضية  "مصر  حول  شاويش  أبو 

عهد الرئيس السابق محمد مرسي: دراسة حتليلية"، 

في محاولة للوقوف عند حقبة انتهت من تاريخ مصر، 

ووجب علينا فلسطينيًا أن ندرسها حتى نتعلم منها. 

في زاوية مراجعة الكتب، تقدم سياسات قراءة 

بعنوان  بلقزيز  اإلله  عبد  يحرره  الذي  الكتاب  في 

كما  العربي"،  الوطن  في  بالدولة  الدين  "عالقة 

أبو  الدكتور عاطف  لكتاب  تقدم سياسات عرضًا 

لوكسمبورغ(  )روزا  مؤسسة  عن  الصادر  سيف 

واستخدامها  الزنانة  الطائرات  حول  باإلجنليزية 

في قطاع غزة من قبل إسرائيل، هذا إلى جانب 

مجموعة من الكتب في زاوية املكتبة ذات العالقة 

بالقضية الفلسطينية وارتباطاتها. 

بحاجة  الفلسطيني  الشعب  مع  التضامن  عام 

إلى تضامن الفلسطينيني مع أنفسهم وأن يقرروا 

إنهاء االنقسام الذي يبلغ عامه السابع بعد أشهر 

ويستعدوا موحدين ملواجهة التحديات التي جتعل 

من قضيتهم الكبرى قضيًة ثانويًة في ظل انشغال 

يلزم  مما  القليل  تقدم  سياسات  مبشاكله.  العالم 

لفعل ذلك. 
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دراسات

 عناصر الحل النهائي للقضية     
الفلسطينية في ضوء القانون الدولي

المحامي الدكتور إبراهيم شعبان*

مقدمة
كثيرة هي مش���اريع احللول السياس���ية التي 

تعاقبت على النزاع الفلس���طيني اإلس���رائيلي، 

ومتعددة بل متنوعة مش���اريع احللول تلك، فمنها 

م���ا ص���ادف قبواًل م���ن البع���ض أو رفضًا من 

البع���ض اآلخر، ومنها ما الق���ى قبواًل جزئيًا أو 

رفضًا جزئيًا، ومنها ما استند إلى خلفية محددة 

كالتاري���خ أو الدين أو توازن الق���وى أو الواقع 

العاملي أو القوة بأشكالها كافة، ومنها ما استند 

إلى القانون الدولي وقواعده وتطبيقاته في املجتمع 

الدول���ي جزئيًا وليس كليًا. )1( وأبرز هذه احللول 

حل الدولة الواحدة وحل الدولتني.

استخدمت الوسائل املتنوعة واملختلفة إلقناع 

أو إجب���ار األطراف املتصارع���ة على قبول حل 

ينهي النزاع ويؤس���س حلالة سلم بني املتنازعني 

وفي املنطقة، وتراوحت هذه الوسائل من النصح 

واإلرش���اد وبعث وفود التفاوض واإلقناع حينًا، 

إلى حد اس���تعمال القوة العسكرية وشن احلرب 

واحلص���ار االقتص���ادي والتهدي���د بالقوة بكل 

أشكالها حينًا آخر، وكأن الوسائل تراوحت بني 

اإلكراه والرضا عماًل بسياسة العصا واجلزرة. )2(

عل���ى الرغم من كل تلك احملاوالت عبر العقود 

املختلف���ة فإنها لم تس���فر عن ح���ل جذري حلل 

النزاع الفلس���طيني اإلسرائيلي، وبقيت القضية 

الفلس���طينية دون حل، وبقي ع���دم حلها تهديدًا 

دائمًا ومس���تمرًا للس���لم واألمن الدوليني ونفيًا  * أستاذ مساعد في كلية احلقوق - جامعة القدس.
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حلقوق اإلنس���ان األساس���ية، وما زال عدم حل 

القضية األساس���ية يفرز مآس���َي إنسانية يومية 

ومشاكل جديدة ودماء نازفة وقالقل كثيرة وأعمال 

عنف دون نهاية.

ليس الهدف من وراء هذه الدراسة وضع حل 

كامل واف لقضية استعصت على احلل سنوات 

ط���وال، وال عرض تفاصيلها على مدى الس���نني 

وعرض تطورها خالل قرن من الزمان، وخاصة أن 

هناك فرقًا كبيرًا بني ما هو موجود وبني الذي يجب 

أن يكون، أي بني املمارسات الدولية القائمة هذه 

األيام وفي املاضي وبني املشروعية التي تفرضها 

وتؤسس لها مبادئ القانون الدولي العام.     

بكالم آخر، نبعت كثير من املمارسات الدولية 

من مصالح خاصة أو تكتيكات أو أعمال سياسية 

أو مصالح اقتصادية أو إستراتيجية أو توازنات 

ق���وى مزعومة أو اعتبارات دينية أو ذرائع محلية 

أو كل أو بعض هذه األمور معًا، ولكنها لم تنبع 

من مبادئ املشروعية الدولية،)3( ومما زاد األمر 

سوءًا عدم قيام شخص قانوني دولي بوضع حل 

للقضية الفلسطينية وفرضه وفق القانون الدولي 

العام، مع أن كل املس���اهمني في وضع احللول 

الكثي���رة واملتنوعة انطلقوا مم���ا هو كائن وليس 

مما يجب أن يكون وفق مصادر القانون الدولي 

الع���ام كما وردت في املادة 38 من نظام محكمة 

العدل الدولية.

احلقيقة أن أي حل للقضية الفلسطينية يجب 

أن ينطلق من مبادئ الشرعية الدولية وليس من 

أي مص���در آخر، وأن إخ���راج بعض النزاعات 

الدولي���ة ومنه���ا القضية الفلس���طينية من حتت 

عباءة القانون الدولي العام إلى ميدان السياسة 

أو الدين أو الواقع أو توازن القوى أو االقتصاد 

أو أي اعتب���ار آخر هو ردة م���ن عصر التنظيم 

الدولي إل���ى عصر الغزو واالحت���الل، وحرمان 

م���ن ضمانات حقوق اإلنس���ان، وإخالل مبراكز 

األط���راف املتصارعة وتعريضه���ا لرياح القوة 

العسكرية وعسف بالبقية الباقية من تلك احلقوق.                                                                         

ابت���داء، هناك مالحظ���ات أرب���ع نفتتح بها 

املوض���وع وتتصل بالقان���ون الدولي العام الذي 

يختلف بش���كل أساس���ي عن القانون اخلاص 

الداخلي، وذل���ك حتى يكون األمر أكثر وضوحًا 

وأقل غموضًا.

املالحظ���ة األول���ى: تتعل���ق بعالق���ة القانون 

والسياسة، ذلك أن القانون أحد أدوات السياسة 

والعكس غير صحيح، فالسياسي يقرر استعمال 

األداة القانوني���ة أو االقتصادية أو العس���كرية 

ويوظفه���ا خلدمة أهدافه السياس���ية. وهنا تبدو 

القيادة الفلس���طينية وقد أرادت استخدام البعد 

القانوني لطلب حل عادل على الرغم من أن الوقائع 

على األرض معاكس���ة متامًا ملنطق العدالة. من 

ناف���ل القول إن القانون أحد أدوات السياس���ة، 

وهذا ينطبق على القانون الدولي العام أكثر من 

انطباقه على أي قانون آخر. 

بكالم آخر، فإن السياسيني ميكن أن يقوموا 

بحل���ول سياس���ية تبتعد أو تقت���رب من القواعد 

املس���تقرة في قان���ون األمم بحس���ب اعتبارات 

وظروف ال تأخذها باحلس���بان قواعد الشرعية 
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الدولية، كما أنهم ميارس���ون الطريقة االنتقائية 

من املصدر الواحد، فيأخ���ذون بواحد ويهملون 

اآلخر على الرغم من صدورهما من الدول نفسها. 

 املالحظ���ة الثاني���ة: تتعلق بعناص���ر الدولة. 

ف���كل دولة ال بد له���ا من عناصر ثالث���ة، أولها 

يتعلق باإلقليم وثانيها بالسكان وثالثها بالسلطة 

السياس���ية ذات الس���يادة. وواض���ح أن الدولة 

الفلسطينية العتيدة ستكون في حدود الرابع من 

حزيران وفقًا لالعتراف بها، بينما إس���رائيل ما 

زالت إلى يومنا هذا دولة دون حدود رسمية، وكلنا 

يذكر جتاوزها حلدود التقس���يم واستيالءها على 

أراضي اإلقليم الفلسطيني بحيث بقي 22% فقط 

من أراضي فلس���طني التاريخية، ويجب أن أذكر 

أن العقدة الكأداء في س���بيل قيام الدولة واقعًا 

هي االحتالل اإلس���رائيلي الطويل األجل، وال بد 

من التوضيح أن االحتالل اإلس���رائيلي ولو طال 

ال ميلك ذرة واحدة من ذرات السيادة الفلسطينية 

وإن امتل���ك قوة عل���ى األرض من ناحية واقعية. 

فعلينا التمييز بني السيادة والسلطة.

املالحظ���ة الثالثة: تتعلق مبوضوع اجلزاء في 

القانون الدولي الذي يعتبر أمرًا ش���ائكًا إلى حد 

كبير، فالدول ليس���ت كاألفراد، لذلك جاؤوا لها 

بجزاءات خاصة، صحيح أن هناك الفصل السابع 

في ميث���اق األمم املتحدة الذي يتضمن جزاءات 

دولية كثيرة، لكن هذا الفصل املهم لم يس���تعمل 

جتاه إسرائيل ولو ملرة واحدة طيلة حقبة النزاع 

العربي اإلس���رائيلي في ستة عقود ونيف، بينما 

اس���تعمل ضد الصني وجن���وب إفريقيا والعراق 

بشكل واسع وضد حزب الله أخيرًا.

املالحظ���ة الرابعة تق���ول إن احملافل الدولية 

ليست مناصرة متامًا للقضية الفلسطينية، فالدول 

لها مصاحله���ا، لذا نرى أن عصبة األمم حينما 

قررت انتداب فلس���طني عام 1922 ضمنته وعد 

بلف���ور زورًا وبهتانًا، ويج���ب أن نذكر أن األمم 

املتحدة أصدرت قرارها الظالم رقم 181 القاضي 

بتقسيم فلسطني وتدويل مدينة القدس وبعد العام 

1967 قرار 242 الغامض والشهير، وحتى نكون 

منصفني صدرت قرارات حول حق تقرير املصير 

للفلس���طينيني وبطالن ضم القدس وعدم شرعية 

املستوطنات وعودة الالجئني الفلسطينيني. 

ليس خافيًا أن القان���ون الدولي العام قانون 

جزاؤه غير فعال وأحيانًا غير مؤثر في الدول كما 

هو احلال في اجل���زاء بني األفراد في املنازعات 

الداخلية وفق القانون الداخلي،)4( ذلك أن كثيرًا 

من الدول تقوم بتسييس اجلزاء في القانون الدولي 

العام وفق مصاحلها، لكن���ه يبقى املالذ الوحيد 

واألمني حلل املنازعات الدولية، وما عدا ذلك وهم 

أو سراب يروج له حتى يغدو الشعب الفلسطيني 

مجردًا من أهم حصن يحصن به حقوقه ويقيمها 

ويحافظ عليها.

من هنا ستتم االستعانة بوضع بذور هذا احلل 

باملصادر املستقرة في القانون الدولي العام كما 

أوضحته���ا املادة 38 من نظ���ام محكمة العدل 

الدولية وهي: املعاهدات الشارعة وغير الشارعة 

والع���رف الدولي ومبادئ القان���ون العامة التي 

أقرتها الدول املتمدنة وأحكام احملاكم وبخاصة 
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محكم���ة العدل الدولية ومذاهب كبار املؤلفني في 

القانون العام وما جرى من تطبيقات لذلك كله.    

وال بد من االسترش���اد مبا نص عليه ميثاق 

األمم املتح���دة واملعاهدات الش���ارعة األخرى: 

إقليمي���ة أكان���ت أم عاملي���ة، كم���ا أن ما صدر 

ع���ن األمم املتح���دة من ق���رارات وإعالنات من 

مختلف أجهزتها وبخاصة قرارات مجلس األمن 

واجلمعية العامة ومحكمة العدل الدولية واملجلس 

االقتصادي االجتماعي وجلنة حقوق اإلنس���ان 

تش���كل مصدرًا مهم���ًا ملرجعية احل���ل للقضية 

الفلسطينية، وبخاصة أن كثيرًا من هذه القرارات 

ق���د اتخذ بأغلبية كبيرة ت���كاد تقارب اإلجماع، 

وتعاقب عليها سلوك الدول حتى وصلت إلى ما 

يقارب درجة العرف الدولي العملي.  

مهم���ا كانت الظ���روف واألوض���اع احمليطة 

بالسياسة وإفرازاتها فإنها ال تقوى على مخالفة 

قواعد القانون الدولي املس���تقرة والتي اصطلح 

على تسميتها القواعد اآلمرة والتي استمد بعضها 

من ميث���اق األمم املتحدة، أو قراراتها املتعاقبة، 

مثل احلق في تقرير املصير للشعوب وأن ال ثمار 

للعدوان وعدم جواز كس���ب ملكية اإلقليم بالقوة 

وحظر االستيطان واحترام االستقالل السياسي 

للدول ومبدأ املساواة بالسيادة بني الدول.

غن���ي ع���ن البيان أن ص���وت املدف���ع وأزيز 

الطائ���رات ومظاه���ر القوة العس���كرية كلها ال 

تصنع مبادئ الشرعية الدولية وال تخلق احلقوق 

للجماعات أو األفراد وال يخلقها سوى ممارسات 

ال���دول م���ع بعضها البعض س���واء اتخذت تلك 

املمارسات صورة املعاهدات أو صورة األعراف 

الدولية، وحينما يتحدث املدفع يجب أال يس���كت 

القانون مهما كان صوته ضعيفًا.

بع���د ه���ذه املالحظات األساس���ية، ال بد من 

استعراض عناصر احلل اجلوهرية والتي يشكل 

تطبيقها مث���ار خالف كبيرًا بني اخلصوم، وهذا 

اخل���الف هو الذي يقرر رجح���ان حل الدولة أو 

حل الدولتني بطريقة علمية وليس بشكل عاطفي، 

وبالتال���ي نفيًا لواحد منهما أو اختراع حل آخر 

ميزج بني هذه العناصر بشكل خالق أو مبتكر، 

وهذه العناصر هي احلق في تقرير املصير وحق 

العودة واالستيطان والقدس واحلدود.

1- الحق في تقرير المصير 

 يعتبر احلق في تقرير املصير أس���اس حقوق 

اإلنس���ان اجلماعية واحلق الذي ال بد من توافره 

لتمتع اإلنسان بحقوق اإلنسان األخرى وبخاصة 

احلقوق السياسية، وهو يشبه في أهميته إلى حد 

كبير احلق في احلياة بالنس���بة للحقوق املدنية، 

فدونهم���ا يصعب إن لم يكن مس���تحياًل التمتع 

مبنظومة حقوق اإلنس���ان األخرى، وللتدليل على 

أهميت���ه نص عليه كل م���ن ميثاق األمم املتحدة 

في عدة مواقع. 

فقد نص عليه ميثاق احلقوق املدنية والسياسية 

لع���ام 1966 وميث���اق احلق���وق االقتصادي���ة 

واالجتماعي���ة والثقافية لع���ام 1966 في املادة 

األولى منهما كناية عن أهميته القصوى وإجماع 

املجتمع الدولي علي���ه. )5( ونص عليه البرتوكول 
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األول لع���ام 1977 اإلضاف���ي التفاقيات جنيف 

األربع لع���ام 1949 واملتعلق بضحايا املنازعات 

املس���لحة غير الدولية في مادته األولى - الفقرة 

الرابعة، حينما شمل بحمايته واحترامه املنازعات 

املس���لحة التي متارس���ها الش���عوب أثناء حق 

تقرير املصير، حتى أن بعض الش���راح ذكر أن 

املقصود من ذلك النص كان بش���كل غير مباشر 

الفلسطينيني. )6( 

  واعتبره فقه���اء القانون الدولي من القواعد 

اآلمرة  وال يجوز االنسحاب منه أو التراجع عنه، 

وجعل الفقهاء من مخالفته سببًا لبطالن املعاهدة 

عم���اًل باملادة 53 من قانون املعاهدات أو بطالنًا 

للعمل الدولي أو التصريح الذي قضى بذلك. )7(  

وأخذت به كذلك محكمة العدل الدولية في أحكام 

ع���دة كان أبرزها موض���وع ناميبيا، )8( وآخرها 

موضوع اجلدار، )9( وتبنته ممارسات دول كثيرة 

ف���ي املجتمع الدولي كما ه���و احلال في مؤمتر 

هلسنكي للعام 1975. )10(

وصدرت عدة إعالنات لألمم املتحدة مستندة 

إليه ومؤكدة ملضمونه مثل إعالن منح االستقالل 

للبلدان والشعوب املستعمرة للعام 1960، وقرار 

الس���يادة الدائم���ة على امل���وارد الطبيعية للعام 

1962، وإعالن بش���أن حق الشعوب في السلم 

للع���ام 1984، وإعالن احلق ف���ي التنمية للعام 

1986، ولكن األهم على اإلطالق هو إعالن مبادئ 

القانون الدولي بشأن التعاون والعالقات الودية 

بني الدول وفقًا مليثاق األمم املتحدة الصادر عام 

1970 مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

رق���م 2625 والذي تضمن احلق بتقرير املصير 

بش���كل موس���ع ومؤكد، علمًا أن هذا القرار قد 

صدر بإجماع الدول في اجلمعية العامة مما جعل 

البعض يعتبره تعدياًل مليثاق األمم املتحدة. )11(      

يقضي حق تقرير املصير بحق الشعب في أن 

يختار لنفسه شكاًل من أشكال التنظيم السياسي 

وأن يختار عالقته بالشعوب األخرى ويختار طرق 

منائه االقتصادي واالجتماعي والثقافي، وغدت 

لهذا احلق صفة احلق القانونية وابتعد عن كونه 

مبدأ سياسيًا كما كان يصنفه البعض. وللشعب 

صاح���ب احل���ق في تقري���ر املصي���ر أن يختار 

االستقالل في دولة طريقًا أو االرتباط بدولة أخرى 

عن طريق الفدرالية أو الكونفدرالية أو االندماج 

في دولة أخرى ومع شعب آخر أو قد يختار حكمًا 

ذاتيًا أو أي صيغة يقررها الشعب بحرية. )12(

 يعتبر حق تقرير املصير بالنس���بة للش���عب 

الفلسطيني حجر الرحى في أي حل قادم، فعلى 

الرغم من جتاهل صك االنتداب على فلس���طني 

حق الفلس���طينيني في تقرير مصيرهم وانشغاله 

بإنش���اء وطن قومي لليهود في فلس���طني، فإن 

نظام االنتداب بشكل عام قام على أساس احلق 

في تقرير املصير للشعوب، ومن هنا فقد استند 

واعترف قرار تقس���يم فلسطني في العام 1947 

ولو ضمنا بحق الفلسطينيني بتقرير مصيرهم.

مض���ى وقت طويل حتى أعادت األمم املتحدة 

الك���ّرة وكررت واعترفت بحق الفلس���طينيني في 

تقرير املصير بشكل واضح، فكان ذلك في قرار 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 2649 الصادر 
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ف���ي العام 1970، بعد أن كان قد بدأ سلس���لة 

من القرارات اخلجولة حول الش���عب الفلسطيني 

وحقوقه غير القابل���ة للتصرف ومنظمة التحرير 

الفلسطينية منذ العام 1969، وزاد األمر تأكيدًا 

أن شكلت اجلمعية العامة لألمم املتحدة جلنة تهتم 

مبمارسة الشعب الفلسطيني حلقوقه غير القابلة 

للتصرف ووضع احللول املناسبة بشأنها. )13(  

يجب أن نالحظ أن املوقف اإلسرائيلي من حق 

تقرير املصير للفلس���طينيني كان يتمثل بإنكاره 

على الدوام، ويبدو أن هذا املوقف قد خفت حّدته 

شكاًل وليس موضوعًا حينما اعترف اإلسرائيليون 

في اتفاقيات كامب ديفيد عام 1978 بالش���عب 

الفلسطيني ودور ممثليه حلل املشكلة الفلسطينية 

من جميع جوانبها مع اإلصرار على رفض منظمة 

التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني، 

وخطا املوقف اإلسرائيلي خطوة أخرى على الرغم 

من عدم كفايتها حينما اعترفت إسرائيل مبنظمة 

التحرير الفلسطينية ضمن االعتراف املتبادل بني 

إس���رائيل و)م.ت.ف(. وحدث موقف إسرائيلي 

أكث���ر تقدمًا حينم���ا نص إعالن املب���ادئ لعام 

1993 في مقدمته على أن احلكومة اإلسرائيلية 

ومنظم���ة التحرير الفلس���طينية اتفقتا "على أن 

الوق���ت قد حان لوضع حد لعق���ود من املواجهة 

والنزاع واالعتراف باحلقوق الشرعية والسياسية 

املتبادلة وبذل اجلهد للعيش معًا بش���كل سلمي 

وبكرامة متبادلة وأمن وصواًل لسالم عادل ودائم 

في تس���وية تاريخية توفيقية". )14( وهذا ما أكدته 

االتفاقية اإلس���رائيلية الفلسطينية املرحلية حول 

الضفة الغربية وقطاع غزة املوقعة في واش���نطن 

في 28 أيلول من العام 1995،)15( إال أن املوقف 

الرسمي اإلسرائيلي بقي مصرًا على إنكار حق 

الفلسطينيني في تقرير املصير.

ال يتعلق  الس���ؤال املط���روح اآلن بتطبيق أو 

عدم تطبيق احلق ف���ي تقرير املصير، بل حتديد 

نطاق التطبيق املكاني له. بكالم آخر، هل يشمل 

نطاق التطبيق األراضي التي احتلتها إس���رائيل 

بعد العام 1967 ؟ أم أن األراضي التي يشملها 

نطاق التطبيق تتجاوز ذلك إلى حدود التقسيم؟ أم 

أن نطاق التطبيق يشمل جميع أراضي فلسطني 

التاريخية؟! وكأن السؤال املثار هو ما هي القيمة 

القانونية لرس���الة االعتراف التي وجهها الرئيس 

ياسر عرفات كرئيس ملنظمة التحرير الفلسطينية 

في التاس���ع من أيلول من العام 1993 حيث أكد 

"على اعتراف )م. ت.ف( بحق إسرائيل في الوجود 

بشكل آمن ومسالم واعترافها )م.ت. ف( بقراري 

مجلس األمن 242 و338 وبخاصة أن إسرائيل 

دولة دون ح���دود ولديها خط وقف إلطالق النار. 

وهل تستطيع )م.ت.ف( أن تتنازل عن األراضي 

الفلسطينية التي مت احتاللها من قبل اإلسرائيليني 

بعد قرار التقسيم بغير وجه حق وبشكل عدواني 

ومناقض مليثاق األمم املتحدة؟. 

ترفض احلكومة اإلس���رائيلية االعتراف بحق 

تقرير املصير للفلس���طينيني سواء أكان ذلك في 

املناطق التي احتلتها إسرائيل بعد العام 1967 

أم في املناطق التي احتلتها إس���رائيل بعد قرار 

التقس���يم عام 1947 أم في الداخل الفلسطيني 
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برمته؟ مبعنى أنها ترفض احلق من أساسه جملة 

وتفصياًل وال تعترف بالفلسطينيني كشعب يتمتع 

به���ذا احلق كما قررت جولدا مئير ذات يوم. )16( 

على أي حال فالوضع القانوني الفلسطيني معقد 

أميا تعقيد وعصفت به معطيات جديدة ومختلفة 

جعلت احلكم السديد يغدو شاقًا وعسيرًا. 

 ق���رر مجلس األمن في ق���راره رقم 242 لعام 

1967 ف���ي مقدمت���ه عدم جواز االس���تيالء على 

األراض���ي باحل���رب، وهو أمر معت���رف به دوليًا 

وم���ا ق���ام به مجل���س األمن في هذا الش���أن ال 

يعدو الدور الكاش���ف ولم يخل���ق قاعدة قانونية 

جديدة. فإذا أضفنا لذلك أن وسائل كسب ملكية 

اإلقليم ال تنطبق على اجتياح إسرائيل لألراضي 

الفلس���طينية بعد قرار التقسيم. وإذا الحظنا أن 

قبول إس���رائيل في األمم املتحدة كان مش���روطًا 

مبراعاة قرار التقسيم وعودة الالجئني الفلسطينيني 

أو تعويضهم، وأن إسرائيل ما زالت ضمن خطوط 

هدنة أو وقف إلط���الق النار وليس لها حدود مع 

الفلسطينيني وال مع السوريني أو اللبنانيني فإننا 

ال منلك إعماال لقواعد القانون الدولي إال أن يكون 

تطبيق حق تقرير املصير في حدود التقسيم وقراره 

أو في جميع أراضي فلسطني التاريخية.  

س���يوقعنا هذا الرأي في حتديد األشخاص 

الذين سيمارسون حق تقرير املصير، وبخاصة 

أن تغيي���رات دميوغرافية هائلة في تلك املناطق 

حدثت في أكثر من خمس���ني عامًا خلت، فضاًل 

عن حركة تنقل واس���عة املعالم وصعبة التحديد 

ج���رت في تلك املناطق أيضًا. أي أن تنفيذ هذا 

األم���ر أصبح عس���يرًا ولكنه ليس مس���تحياًل، 

م���ع مالحظة أن هذا الوض���ع ال ميكن مقارنته 

باالس���تيطان اإلس���رائيلي في الضفة الغربية، 

فاألخير باطل والغ ويعتبر خرقًا خطيرًا للقانون 

الدولي اإلنس���اني، وغ���دا جرمية حرب مبوجب 

ميثاق روما، وبالتالي املستوطنون مستثنون من 

احل���ق في تقرير املصير ف���ي الضفة والقطاع. 

)17( وس���حبهم من قطاع غزة مؤخرًا وفق خطة 

االنفصال األحادية يؤكد هذا التوجه.    

وعليه يكون حل الدولة الواحدة ش���اماًل للحق 

في تقرير املصير للفلس���طينيني أينما كانوا على 

كامل التراب الفلس���طيني، أما حل الدولتني فهو 

قاصر للحق في تقرير املصير على أهالي الضفة 

الغربية وقطاع غزة من الفلسطينيني، وهذا األمر 

يخرج من حق تقرير املصير جميع الفلسطينيني 

خارج الضفة الغربية وقطاع غزة سواء أكانوا في 

األردن أم في سورية أم في لبنان أم في الشتات 

أينما كانوا، وبالتالي يغدو حق تقرير الفلسطينيني 

مشوهًا ومناقضًا ملفهومه ونصوصه.                                                                                      

2-  حق العودة

دون التطرق للتصريحات السياسية العديدة 

من كل جانب املتعلقة بحق العودة للفلسطينيني، 

فإن الفلس���طينيني كانوا يرون فيه حقًا أساسيًا 

ب���ل رأى فيه البعض احملور األساس���ي للقضية 

الفلس���طينية، وحله يعني بالضرورة حلها وعدم 

حله تعطيل احلل السياس���ي. وكانت إس���رائيل 
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باملقاب���ل تقوم بنفي هذا احل���ق جملة وتفصياًل، 

وتدع���ي ع���دم انطب���اق مفه���وم الالجئني على 

الالجئني الفلس���طينيني وترى فيه تهديدًا للوجود 

اإلسرائيلي الصهيوني، وذهبت إلى تبني وسائل 

أخ���رى تؤكد فيها نفيها حلق العودة مثل اإلبعاد 

وتشجيع النزوح والهجرة وسحب الهويات واعتبار 

الفلسطينيني مقيمني وليسوا مواطنني، وبالتالي 

الس���عي احلثيث إلفقاد الفلسطيني حق العودة 

وحتى اإلقامة. )18(

احلقيقة أن ح����ق العودة كان جزءًا من القانون 

الدولي العرفي الذي يسري على جميع الدول دون 

أي اس����تثناء، س����واء أكانت تلك الدولة قد أنشئت 

قبل أم بعد قيام العرف الدولي القاضي بذلك. ومن 

هنا لم يكن ضروريًا تقنني حق العودة أو صياغته 

في وثيقة رس����مية حيث كان أمرًا مسلمًا به، ومن 

احمل����اوالت األولى لتقنينه وحمايت����ه كانت املاجنا 

كارتا )العهد األعظم( سنة 1215، إال أنه في ضوء 

مآسي وويالت احلرب العاملية الثانية بدأ التوجه نحو 

تقنني هذا احلق، فنص عليه اإلعالن العاملي حلقوق 

اإلنسان لعام 1948 في املادة 13. )19(  ونصت عليه 

املادة اخلامسة في الفقرة )د( من االتفاقية الدولية 

للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري للعام 

1965. وتضمنه ميثاق احلقوق السياسية واملدنية 

للعام 1966 في املادة 12. فضاًل عن أن احلق في 

العودة هو جزء من ح����ق تقرير املصير، وكل هذه 

املواثيق ركزت على عدم جواز طرد الش����خص من 

بلده وعلى عدم إمكان حرمان أحد بصورة تعسفية 

من حق الدخ����ول لبلده أو العودة إليه، وأكمل ذلك 

القانون الدولي اإلنس����اني بحظر الطرد اجلماعي 

للمواطن����ني كما قررت املادة 49 من اتفاقية جنيف 

الرابعة لعام 1949.  

خالل النزاع املس���لح في العام 1948 حدثت 

قضية الالجئني الفلس���طينيني بسبب املمارسات 

اليهودية الالإنس���انية في فلسطني جتاه العرب 

الفلسطينيني آنذاك، )20( وفي عام التقسيم الذي 

س���بقه. وليس بس���بب تلك الفرية املشهورة التي 

تقول إنهم خرجوا من وطنهم بشكل رضائي بناء 

على دعوة من حكام الدول العربية املجاورة، ولعل 

ما أثبته املؤرخون اجلدد في إسرائيل ما يؤكد هذا 

ال���كالم ومن قبلهم باحثون ثقات في الغرب. )21(  

وق���د تركوا ثروات عقارية ومنقولة ال تقدر بثمن. 

يكفي أن نذكر أنهم تركوا أكثر من س���بعني ألف 

منزل  وأكثر من 94% من أراضي فلسطني.

وق���د أصدرت اجلمعي���ة العامة لألمم املتحدة 

قرارها الشهير رقم 194 ووردت فيه الفقرة رقم 

)11( الت���ي تقرر "وجوب الس���ماح بالعودة، في 

أقرب وقت ممكن، لالجئني الراغبني في العودة إلى 

ديارهم والعيش بسالم مع جيرانهم، ووجوب دفع 

تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة 

إلى ديارهم وع���ن كل مفقود أو مصاب بضرر، 

عندم���ا يكون من الواجب وفق���ًا ملبادئ القانون 

الدولي واإلنصاف، أن يعوض عن ذلك الفقدان أو 

الضرر من قبل احلكومات أو السلطات املسؤولة".    

وم���ن اجلدير بالذكر أن اجلمعية العامة لألمم 

املتح���دة في القرار نفس���ه 194 أنش���أت جلنة 

التوفيق للمضي في مهمة وس���يط األمم املتحدة: 
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أي أنه���ا كانت تس���ير في خ���ط حماية حقوق 

الالجئني ومصاحلهم واتخاذ التدابير لتقدير ودفع 

التعويضات لهم، وسرعان ما اتضح لتلك اللجنة 

أنها في مهمة مستحيلة ولن تسفر عن شيء منتج 

أو مفيد عمليًا. )22( 

وس���رعان ما قامت اجلمعية العامة في العام 

1949 بتأس���يس وكالة الغوث الدولية لتش���غيل 

الالجئني الفلس���طينيني، وكانت مهمتها محددة 

مبساعدة الفلسطينيني الالجئني. وسعت لوضع 

تعريف لالجئ الفلس���طيني محل املساعدة. وقد 

تقلبت في هذا الشأن كثيرًا إلى أن استقرت على 

التعريف احلالي القاضي بأن الالجئ الفلسطيني 

هو "أي ش���خص كانت فلس���طني مكان إقامته 

املعت���ادة خالل الفترة من 1 حزيران 1946 إلى 

15 أيار 1948 وفقد منزله وس���بل معيشته معًا 

نتيجة الصراع سنة 1948". وهو تعريف يحدد 

الالج���ئ وال يعرف الفلس���طيني، وال يتطرق ملن 

كان في اخلارج قبل التاريخ املرصود، ويستجيب 

لتعريف���ات املنظمات غير احلكومي���ة التي تقدم 

اإلغاثة. )23( 

وف���ي هذا الس���ياق، مت اس���تبعاد الالجئني 

الفلسطينيني من فئة الالجئني العامليني القانونيني 

الذين يس���تأهلون أو اجلديرين ب���أي حماية أو 

مساعدة، وذلك حينما مت استثناؤهم من تعريف 

الالجئ الذي أوردته املادة األولى وفي الفقرة "د" 

حتديدًا من االتفاقي���ة اخلاصة بوضع الالجئني 

لع���ام 1951. وافتقر الالجئون الفلس���طينيون 

للحماية الدولية بحجة أن القرار 194 قد كفل لهم 

تلك احلماية. وقد س���اهمت الدول العربية آنذاك 

وبحس���ن نية في إدخال ذلك االستثناء اعتقادًا 

منه���ا أن الوقت لن يطول حت���ى يعود الالجئون 

الفلسطينيون لبلدهم وحتى ال ينسوا في غياهب 

مفوضيات الالجئني الدولية. وقد تبني فيما بعد أن 

هذا االستثناء سبب مشاكل ال حصر لها وعذابات 

ش���ديدة في اإلقامة والعمل في دول غربية كثيرة 

مبوجب هذا النص ونصوص مش���ابهة وبخاصة 

في ضوء التفسير الضيق له. )24(

ومن اجلدير بالذكر أن جلنة التوفيق الدولية في 

بداية عملها بذلت جهودًا كبيرة إلعادة الالجئني 

الفلس���طينيني وجنح���ت جزئيًا حينم���ا أعلنت 

إس���رائيل بضغط من الواليات املتحدة األميركية 

قبوله���ا من حيث املبدأ إع���ادة مائة ألف الجئ 

فلس���طيني ضمن تسوية س���لمية، إال أن الدول 

العربية رفضت ذلك العرض لعدم كفايته وأنقذت 

إسرائيل املنقسمة آنذاك من ورطة سياسية.

وتفاقمت مشكلة الالجئني الفلسطينيني بحرب 

عام 1967 حينما احتلت إسرائيل البقية الباقية 

من فلس���طني وهضبة اجلوالن وصحراء سيناء، 

ونزح إثر ه���ذا االحتالل م���ن الضفة والقطاع 

مجموعتان من الفلسطينيني: مجموعة كانت الجئة 

وفق معايير 1948 وتتوطن املخيمات؛ ومجموعة 

أخرى جديدة أكرهت على ترك بيوتها أو خشيت 

من العذاب والقهر اإلسرائيلي فنزحت علّها جتد 

طمأنينة وأمنًا لكنها لم تقدر األمور أحسن تقدير. 

وأصبح الفلس���طيني الذي ن���زح عن أرضه في 

العام 1948 الجئًا والذي تركها قسرًا في العام 
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1967 نازحًا في األدبيات الفلس���طينية والعربية 

وهما اصطالحان مترادفان من حيث املضمون، 

أي تنطبق عليهما أحكام حق العودة وهما حكما 

"الجئ" في القانون الدولي العام. )25(

على أي حال، وبعد الرجوع الفلسطيني القوي 

للس���احة الدولية في فترة السبعينيات وقرارات 

اجلمعية العامة القوية بشأن حق العودة، واإلشارة 

اخلجولة للحل العادل لقضية الالجئني عماًل بقرار 

مجل���س األمن رق���م 242، وارتب���اط هذا احلق 

بحق تقرير املصير للفلس���طينيني، واإلشارة إلى 

موضوع الالجئني في اتفاقيات أوسلو، ومباحثات 

اللجنة اخلاصة بالالجئني، بدأت تبرز مؤش���رات 

حلل قضية الالجئني الفلسطينيني في إطار حق 

العودة وكجزء منه. )26(

وف���ي رأينا ف���إن حق العودة ه���و حق فردي 

مبضام���ني عامة، وهو حق فردي مدني من جهة 

وحق سياس���ي من جهة أخرى، فهذا احلق من 

احلقوق املدنية الفردية اخلاصة بالش���خص كما 

ت���دل على ذل���ك الصياغات الواردة بش���أنه، إذ 

تخاطب األفراد ولي���س اجلماعات، وبالتالي هو 

ليس محاًل للشراء والبيع أو التصرف أو التأجير 

أو البي���ع أو التقادم أو التنازل. )27(  أضف إلى 

ذلك أن القرار الذي نظمه )194( لم يستبدل ولم 

يعدل ولم يتغير ولم يلغ وقطعًا لم ينفذ وما زال حيًا 

قاباًل للتطبيق وإن بشكل عسير. ببساطة شديدة 

هو حق قانوني وليس مبدأ سياس���يًا، وهو ليس 

حقًا ماليًا وال تسري عليه قواعد احلقوق املالية، 

ولكن نظرًا ملا حصل لالجئني الفلس���طينيني من 

تشتت وضياع لإلقليم والقرارات املتعاقبة دوليًا 

وفلس���طينيًا يغدو احلديث عن التطبيق محتاجًا 

إلى بيان واتفاق وفق قواعد القانون الدولي. وقد 

تك���ون إحالة قضية تطبيقه إل���ى محكمة العدل 

الدولية في الهاي في ثنايا رأي استش���اري أو 

إلى محكم دولي لبيان تنفيذه أمرًا عمليًا ومنتجًا 

م���ع أن تنفيذ حق العودة أمر ممكن من الناحية 

القانونية الفنية. 

والسؤال الذي يثور يتعلق بأين ومن؟ إلى أين 

يع���ود الالجئون الفلس���طينيون ومن هو الالجئ 

الفلس���طيني الذي له حق العودة؟ وهل ستطبق 

القواع���د العامة الواردة ف���ي االتفاقية اخلاصة 

بوض���ع الالجئ���ني لع���ام 1951 واتفاقية وضع 

األشخاص عدميي اجلنسية لعام 1954 واتفاقية 

جنس���ية املرأة املتزوجة لعام 1957 والبرتوكول 

اخلاص بوضع الالجئني.

واخليارات التي يعود إليها الالجئ الفلسطيني 

تق���وم على خيار الع���ودة إلى البلد األصلي وهو 

احلل األمثل أي إلى فلسطني التاريخية أو الدمج 

في مجتمع جديد مقيم فيه أو إعادة التوطني في 

بلد ثالث. ويجب كش���رط أساسي أن يؤخذ رأي 

ورغب���ة الالجئ بعني االعتبار ف���ي قراره احلر. 

فه���ذه اخليارات هي التي مت���ت في دول العالم 

املختلفة، ولكن الوضع الفلس���طيني يبقى مميزًا 

وبخاصة أن مكان حق العودة سيتأثر بالظروف 

اجلغرافية والسياس���ية والدستورية. بكالم آخر، 

هل احلديث يدور عن حكم ذاتي دون سيادة كاملة 

أم أنه يدور عن دولة فلس���طينية ناقصة السيادة 
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أم كاملة السيادة أم احتاد فدرالي أم كنفدرالي 

مع األردن؟ )28( 

أما من هو الفلسطيني الذي يحق له العودة إلى 

فلسطني فيثير موضوعه أسئلة حتتاج إلى إجابات 

محددة. ودون الدخول في شد وجذب ميكن القول 

إنهم األشخاص الذين كانوا يعيشون في فلسطني 

التاريخية أو في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد 

ذل���ك. بكالم آخ���ر هم الالجئون الفلس���طينيون 

املسجلون في قيود وكالة الغوث الدولية وأحفادهم 

وإن نزلوا ولو توقف صرف مخصصات اإلعاشة 

لهم، أو الذين حصلوا على اجلنسية الفلسطينية 

قبل العام 1948، أو كل من أقام في فلس���طني 

قبل العام 1948 مدة أقلها خمس سنني، ومن ولد 

ألم أو أب فلسطيني أو لالثنني معًا أو كل من ولد 

ف���ي الضفة الغربية أو قطاع غزة أو في القدس 

بعد عام 1948 أو كان زوجًا لفلسطينية أو زوجة 

لفلسطيني وفق ما سبق، وأبناء من سبق ذكرهم.

تراف���ق ذل���ك كله مش���كالت تنموي���ة وبنيوية 

ولوجستية وبيئية ودميوغرافية واستيعابية وأمنية 

واقتصادي���ة وعرقية وديني���ة وقانونية وقضائية 

ومالي���ة ومنح وهبات وحتدي���د قيمة التعويضات 

املستحقة لالجئني ذاتها، واألمر ليس قرارًا دون 

لوازم وإعداد بل هو مترابط أش���د االرتباط بحق 

تقرير املصير. ويجب أن ننوه إلى أن من يعود إلى 

الضفة الغربية أو قطاع غزة ضمن حل سياسي 

حلق العودة يجب أال يفقد حق العودة لفلس���طني 

التاريخية وإن تعذر ذلك مؤقتًا، وأن صعوبة احلل 

ال تعني نفيه وال حجبه بل اإلصرار على تنفيذه.

قال مرة ش���معون بيري���س: "اقتصاديًا نحن 

نس���تطيع اس���تيعاب الالجئني الفلس���طينيني، 

ولكنني أعتقد أن استيعابهم ال يتفق مع أهداف 

الدولة العبرية في املستقبل، ألنهم سيجعلون من 

إس���رائيل دولة ثنائية القومية ب���دل دولة يهودية 

ونح���ن نرغب ف���ي دولة يهودية، نحن نس���تطيع 

اس���تيعابهم ولكن الدولة ال تعود الدولة نفسها". 

وقال: "ما من حكومة إس���رائيلية تقبل بالسماح 

بحق العودة ألنه يتعارض مع حق إس���رائيل في 

تقري���ر املصير". )29( وفي الس���ياق نفس���ه، قال 

ص���الح خلف "أبو إياد": "نحن نعي أن مس���ألة 

عودة جماعية وشاملة لالجئني الفلسطينيني غير 

ممكن���ة، ونقبل بالواقع ال���ذي يجعل حتديد عدد 

الالجئني ممكنًا ماديًا إال أن األمر األساسي أن 

تقبل إسرائيل مببدأ حق العودة والتعويض وتترك 

باب املناقش���ة مفتوحًا للحديث في تفاصيلها". 

األول يقي���م دولة تقوم عل���ى التمييز العنصري 

مخالفة كل معاهدات وإعالنات وآليات منع التمييز 

العنصري. والثان���ي يقبل تطبيقًا تدريجيًا للحق 

وهو أمر يس���اير القانون الدولي وحتقيق السلم 

واألمن الدوليني.

يتبني م���ن هنا أن ع���ودة مجت���زأة لالجئني 

الفلس���طينيني عب���ر حل الدولتني س���تكون حاًل 

مش���وهًا يخلق من املشاكل أكثر مما يحل، وإن 

كان ح���اًل براجماتيًا على الطريق���ة البراغماتية 

األميركية، لكنه بالتأكيد حل يخلو من العدالة. أما 

احلل األمثل واملناسب فهو عودة جميع الالجئني 

إلى منازله���م ضمن إطار ح���ل الدولة الواحدة 
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ضمن خطة متفق عليها، وغير هذا سيخلق أسئلة 

يصعب إيجاد جواب عادل لها بل يصعب إيجاد 

معايي���ر ملن يعود وإلى أين يعود ومتى يعود ومن 

له األولوية في العودة.  

3-  االستيطان

م���ن املؤكد في قواعد القان���ون الدولي بعامة 

وقواع���د قان���ون االحتالل احلرب���ي بخاصة، أن 

احملت���ل ال ميلك ذرة واحدة من ذرات الس���يادة 

الوطني���ة وإن بدا كذلك، حيث ميارس الس���لطة 

بص���ورة فعلية على األراضي احملتلة؛ لذا فهو ال 

يستطيع ممارس���ة الصالحيات املخولة لصاحب 

السيادة الشرعي، فهو ليس بسلطة قانونية وإمنا 

فعلية واقعية مؤقتة. )30( وحتى ال يكون احملتل حرًا 

ودون مرجعية قانونية في تصرفاته، وضع املشرع 

الدولي قانون االحتالل احلربي املتمثل في املواد 

42 إلى 52 م���ن االتفاقية الرابعة من معاهدات 

الهاي لعام 1907، وغدت جزءًا من القانون الدولي 

العرفي. )31( تليها اتفاقية جنيف الرابعة اخلاصة 

باملدني���ني حتت االحتالل احلرب���ي لعام 1949، 

)32( وأخي���رًا البرتوكول األول لعام 1977 املتعلق 

بضحايا املنازعات الدولية املس���لحة. )33( يضاف 

إل���ى ذلك العرف الدولي وما جرى من محاكمات 

مثل نورمبرغ عام 1946 وطوكيو عام 1947  بعد 

احلرب العاملية الثانية. )34( 

حج���ر الزاوية في هذا املوضوع هو ما نصت 

علي���ه الفقرة األخيرة من امل���ادة 49 من اتفاقية 

جنيف الرابعة، حيث قالت: "ال ترحل دولة االحتالل 

أو تنقل بعض سكانها املدنيني إلى األراضي التي 

حتتله���ا". وإمعانًا في تأكي���د هذا النص جاءت 

املادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة باعتبارها 

إحدى املخالفات اخلطرة التي وردت في االتفاقية 

ودعت إلى فرض عقوبات فعالة على األشخاص 

الذين يقترفون هذه املخالفات اخلطيرة. وجعلت 

من���ه املادة 85 م���ن البروتوك���ول األول جرمية 

ح���رب يعاق���ب عليها. وال أدل عل���ى ذلك من أن 

ميث���اق روما إلقامة محكم���ة جنائية دولية جعل 

من االس���تيطان جرمية ح���رب يحاكم مقترفوها 

أمام احملكمة اجلنائية الدولية. وصدرت قرارات 

كثيرة تدين االس���تيطان سواء من مجلس األمن 

مثل القراري���ن 446 و452 لعام 1979، أو من 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة مثل القرار 3005 

لعام 1972 والقرار اجلامع للجمعية العامة لألمم 

املتح���دة الصادر في األول من كانون األول من 

العام 2004. وأخيرًا وليس آخرًا الرأي اإلفتائي 

الص���ادر ع���ن محكمة العدل الدولي���ة في العام 

  .2004

ويبدو أن املش���رع الدولي الذي صاغ اتفاقية 

جنيف الرابعة كان يس���تقرئ املستقبل في ضوء 

ما جرى من ممارسات وفظائع في احلرب العاملية 

الثانية من نقل لبعض الس���كان من مكان آلخر 

ألسباب سياسية أو عرقية أو استعمارية؛ ما خلق 

أوضاعًا إنسانيًة صعبًة رافقتها أوضاع اجتماعية 

واقتصادية قاس���ية؛ ما هدد اجلنس البش���ري 

بالفناء واالنق���راض في أعراق ومناطق محددة، 

فأراد حظر مثل هذه التصرفات حظرًا تامًا. )35(  
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وم���ن هن���ا ج���اءت النصوص الت���ي حتظر 

االس���تيطان مطلقة وبصيغة اإلطالق، واأللفاظ 

املطلق���ة تبقى كذلك إال إذا قيدت من املش���رع. 

فاملطل���ق يجري على إطالقه في علم التفس���ير، 

والنص خال من حتديد أي أرقام بل شكل املبدأ 

مهما يكن الرقم. )36( أضف إلى ذلك أن األلفاظ 

ه���ي وعاء املعاني وتفس���ر وف���ق املعنى القريب 

واملألوف، كما أن املشرع الدولي ابتعد عن قضية 

السيادة الس���اخنة واملثيرة للجدل، أو أي شكل 

من أشكالها وحظر االستيطان برّمته، واملشرع 

الدولي أس���قط العامل الزمني، فاملس���توطنات 

السابقة والالحقة لتاريخ محدد كإعالن املبادئ ال 

يقدم وال يؤخر فكلها غير مشروعة وخرق خطير 

وجرمية حرب في القانون الدولي العام.        

يفهم االس���تيطان في احلالة الفلسطينية بأنه 

نقل أو انتقال الس���كان املدنيني اإلس���رائيليني 

إلى األراضي احملتلة، وهي هنا القدس والضفة 

الغربية وقطاع غزة الذي خرج منه املستوطنون 

بقرار حكومي إس���رائيلي قريبًا. واملسؤولية في 

ه���ذا املوضوع مش���تركة تقع على املس���ؤولني 

اإلس���رائيليني عس���كريني أو مدنيني أي القيادة 

اإلس���رائيلية من جهة واألفراد اإلسرائيليني من 

جهة أخرى وال يعفى أحدهم من هذه املس���ؤولية 

بحج���ة عدم العلم، فاجله���ل بالقانون غير وارد، 

والعلم مفترض وكاف لقيام املس���ؤولية اجلنائية 

واملدنية. أي أن املسؤولية بشقيها تقع على عاتق 

احلكومة اإلس���رائيلية وعناصرها جميعًا وقيادة 

املستوطنني وأفرادهم دون استثناء، ولعل ما ورد 

في نصوص اتفاقية جنيف الرابعة )املواد 145 

إلى 149( يجلو أي غموض بش���أن ذلك ويؤكده 

دون أدنى شك. 

طرح���ت حلول متعددة جلرمية االس���تيطان، 

كان آخره���ا م���ا جرى من إخالء املس���توطنات 

واملس���توطنني في قط���اع غزة بق���رار انفرادي 

إس���رائيلي أي من جانب واحد، وال جدل في أنه 

قرار يس���اير القانون الدولي بإنهاء االستيطان 

لو رافقته تعويضات للفلس���طينيني الذين سلبت 

أراضيهم وللس���لطة الفلس���طينية عن أجر املثل 

وع���ن األضرار التي حلقت باألراضي  طيلة أيام 

االستيطان. 

وبالتال���ي، تبقى املش���كلة قائم���ة في الضفة 

الغربي���ة، حيث أصبح االس���تيطان مرضًا مينع 

الفلس���طينيني من ممارسة حقوقهم األزلية وغير 

القابل���ة للتنازل والثابتة بل قد يؤدي إلى ضياع 

ه���ذه احلقوق. واحل���ل الذي اتفق م���ع القانون 

الدولي هو سحب هؤالء املستوطنني وإعادتهم إلى 

داخل إسرائيل وإلغاء املستوطنات برّمتها ودفع 

التعويضات املناس���بة للمواطنني عما فاتهم من 

ربح وما أصيبوا به من خسائر، وهذا ما حصل 

ف���ي قطاع غزة جزئيًا بصرف النظر عن مقوالت 

غير حقيقية كاحلق الديني واإلنساني والتوراتي 

والتاريخي وما إلى ذلك من مقوالت.

طرح في محادث���ات كامب ديفيد عام 2000 

موضوع تبادل أراض بني الس���لطة الفلسطينية 

ودولة إسرائيل، ودار حوله نقاش يقضي بإعطاء 

الفلسطينيني أرضًا مشابهة لألراضي التي بنيت 
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عليها مستوطنات سواء من حيث احلجم والنوعية. 

ومت طرح أن يبقى املستوطنون في مستوطناتهم 

إذا ما مت إعالن الدولة الفلس���طينية في الضفة 

والقطاع وأن تطبق عليهم القوانني الفلس���طينية 

عم���اًل بقاعدة اإلقليمية للقوان���ني ما عدا قوانني 

األحوال الشخصية التي تطبق بشكل شخصي، 

بحيث يصبحون مواطنني فلس���طينيني، أي أقلية 

يهودية في اجلس���م الفلسطيني. وثمة طرح آخر 

يقضي بأن يبقى املس���توطنون في مستوطناتهم 

ويصبحوا جزءًا من الدولة اإلس���رائيلية وتطبق 

عليهم القوانني اإلسرائيلية مع املقايضة السكانية 

واإلقليمي���ة مع الفلس���طينيني س���واء في داخل 

إسرائيل أو في األراضي احملتلة. 

تق���وم كل ه���ذه احلل���ول وغيره���ا على جعل 

االستيطان شرعيًا، وهذا أمر ال يبرر وغير جائز 

ويخالف أبجدي���ات القانون الدولي اإلنس���اني 

وقواعد القانون الدولي املس���تقرة وممارس���ات 

الدول واألعراف الدولية ووس���ائل كس���ب ملكية 

اإلقلي���م، وهو يدعم ويكافئ العدوان في حني أن 

ال ثمار للعدوان وأن الس���يادة للش���عب وليست 

للمحتل. ببس���اطة ش���ديدة هو يخالف القانون 

الدولي االتفاقي والعرفي ونقض وهدم لها وحلقوق 

اإلنسان. فالدول املوقعة واملصادقة على اتفاقية 

جنيف الرابعة عليه���ا االلتزام باحترام وضمان 

احت���رام هذه االتفاقية عماًل باملادة األولى منها. 

ويج���ب على هذه ال���دول أن تتخ���ذ اإلجراءات 

الضروري���ة والتنظيمية والقانونية لفرض احترام 

هذه االتفاقية، فضاًل عن أن كل طرق االستيالء 

عل���ى األراضي الفلس���طينية الت���ي بنيت عليها 

املس���توطنات اإلس���رائيلية كانت غير مشروعة 

بالكامل. )37(            

  وعليه فحل هذا احلجم االس���تيطاني الهائل 

غي���ر ممكن في إطار الدولتني بل هو مس���تحيل 

عملي���ًا، ألنه نفي ملفهوم الدولتني، وال ميكن قبوله 

إال ف���ي إط���ار الدولة الواح���دة، ذلك أن احلجم 

االس���تيطاني بلغ حدًا ال ميك���ن ابتالعه دومنا 

تغيير حقيقي ف���ي مقومات الدولة، فقد بلغ عدد 

املستوطنني أكثر من 400 ألف مستوطن سلبوا 

حوالى 15% من أراضي الدولة الفلسطينية.

4 -  القدس

توالت على فلسطني والقدس موجات متالحقة 

من الغزو حتى مجيء الفتح العربي اإلس���المي، 

فقد وقعت البالد حتت سيطرة البابليني واملصريني 

والعبرانيني واألش���وريني والرومانيني، ولم تتأثر 

حياة الفلسطينيني القاطنني في هذا البلد بهؤالء 

الغ���زاة القادم���ني والداخلني، وبقي���ت حياتهم 

اس���تمرارًا للوض���ع الكنعاني العرب���ي وغلبت 

حياتهم وطابعهم العربي على حياة وطابع الغزاة 

الفاحت���ني. ومنذ الفتح العربي اإلس���المي ظلت 

القدس عربية إسالمية تعاقب وتتابع عليها احلكام 

العرب املس���لمون في سلس���لة طويلة لم يعكرها 

سوى فترة احلروب الصليبية. )38( وحديثا وقعت 

حتت االنتداب البريطاني، وأخيرًا سقطت حتت 

براثن االحتالل اإلس���رائيلي منذ العام 1967. 

وقد ضمتها إسرائيل إلى دولتها من خالل إجراء 
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وزاري عام 1967 ثم من خالل تشريع صدر عن 

السلطة التشريعية اإلسرائيلية )الكنيست( عام 

 )39( .1981

يعتبر مصير القدس العربي الفلسطيني عنصرًا 

أساسيًا في احلل املستقبلي الفلسطيني. ودون 

عودة القدس للسيادة الفلسطينية وممارستها لها 

لن يكون في اإلمكان الولوج إلى أي حل سياسي 

خاص بالقضية الفلس���طينية. فالقدس تش���كل 

الفؤاد أو القلب أو حجر الرحى ودونها سيتعطل 

أي حل ممكن ولن تهدأ اخلواطر وستبقى مصدرًا 

لعدم االستقرار والتهديد للسلم واألمن الدوليني. 

الق���دس جزء ال يتجزأ من القضية الفلس���طينية 

ووضعه���ا لن يكون مبعزل ع���ن القانون الدولي 

العام كبقية عناصر القضية الفلسطينية. والقضية 

ليس���ت قضية عاطفية ومش���اعر غامرة وأغان 

وأهازيج بل استحقاقات قانونية مؤسسة. )40( 

وال ج���دل في أن حق تقرير املصير يقف على 

رأس هذه املبادئ ويقرر وضعها أن االحتالل ال 

يكسب ملكية إقليم ألحد، وأن الضم باطل والغ 

وأن ال ثم���ار للع���دوان، وأن القانون الدولي هو 

قانون علماني ليس في���ه مكان حلق ديني مبني 

على العقائد الدينية وال وجود فيه لس���يادة إلهية 

وال يستطيع أحد أن يحتكر العنصر الديني وأن 

ما يسمى باحلق التاريخي يجب أن ترافقه حيازة 

هادئة واستقرار لفترة طويلة للشعب املقصود. 

ومن األم���ور األكيدة أن الق���دس العربية قد 

احتلت عام 1967، وبالتالي يجب أن يطبق عليها 

قانون االحتالل احلربي بكل مصادره كاتفاقيات 

الهاي الرابعة وجنيف الرابعة وبروتوكول 1977 

والع���رف الدول���ي. وعلى الرغم م���ن أن قرارات 

مجلس األمن واجلمعية العامة لألمم املتحدة وجلنة 

حقوق اإلنسان واملنظمات الدولية واملنظمات غير 

احلكومية ومواقف الدول الكبيرة والصغيرة العملية 

والنظرية نصت على ذلك مرارًا وتكرارًا. )42(

واحلقيقة أن القدس لقيت رعاية خاصة وحلواًل 

خاص���ًة مختلفة عن اإلقليم الفلس���طيني برّمته. 

م���ن هنا كان اقتراح تدوي���ل القدس إلى جانب 

قرار التقس���يم قد صدرا معًا ف���ي القرار 181 

ع���ام 1947. وتعود  فكرة تدوي���ل بيت املقدس 

إلى فكرة أثاره���ا الفاتيكان عام 1919 وقدمها 

إلى اإلدارة البريطانية بوضع األماكن املقدس���ة 

في فلس���طني حتت إشراف إدارة دولية. )43( إال 

أن احلكم البريطان���ي رفض الفكرة آنذاك وعاد 

واقتنع بها في آخر سنوات انتدابه على فلسطني 

مب���ررًا قبوله بأنها س���تؤدي إل���ى حماية املدينة 

املقدس���ة واحملافظة على احلرية الدينية وأماكن 

العبادة وتخفف من األعمال العدائية بني العرب 

واليهود وال يؤدي إلى فرض سيادة أي كان على 

املدينة املقدس���ة. وال جدل أن الفكرة انطلقت من 

االعتبارات التي سرت في العالم محبذة ومشجعة 

تدويل املناطق الساخنة من أجل تهدئتها. )44( 

ويب���دو أن أول من قضى على هذا املش���روع 

كان���ت إس���رائيل حينما  احتل جيش���ها مناطق 

كثي���رة من القدس الغربية، حيث كان يفترض أن 

تش���كل تلك املناطق جزءًا من إطار التدويل مثل 

دير ياسني وعني كارم واملاحلة ولفتا. وكذلك قامت 
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احلكومة اإلس���رائيلية بإع���الن القدس جزءًا من 

دولة إسرائيل واتخذتها عاصمة لها، وقد صادق 

الكنيست اإلسرائيلي على ذلك. وما لبثت بعد ذلك 

أن رفضت الدول جميعًا املقولة اإلس���رائيلية مبا 

فيها الفاتيكان والكنائس جميعها. ولم يعترف أحد 

بقانونية االحتالل وأبقيت سفارات الدول العظمى 

في تل أبيب تأكيدًا على رفض املوقف اإلسرائيلي  

سوى عدد محدود من الدول الهامشية. )45( 

والتدوي���ل فكرة عفا عليه���ا الزمن وقد وجدت 

في القرن التاس���ع عش���ر للبحث عن حل مالئم 

ومعقول حول النزاع���ات أو املصالح املتضاربة 

وبقصد االتفاق عل���ى تأمني املصالح املتضاربة 

املشتركة وإشاعة االستقرار والهدوء في املناطق 

املختلف عليها. واحلقيقة أنه حلٌّ فشل متامًا، فلم 

يقدم االس���تقرار احلقيقي ولم يخدم النظام في 

املنطقة، بل شّكل هذا احلل فتياًل قاباًل لالنفجار 

في أي حلظة، فهو ينزع الس���يادة من الش���عب 

ومينحها لهيئة دولي���ة، وبالتالي فهو إهدار ملبدأ 

حق تقرير املصير، واعتباراته التوفيقية سرعان 

م���ا تتخلخل وتعود لعصر الق���وة من جديد. )46( 

وه���ي في اإلطار الفلس���طيني غير ممكنة عمليًا 

نظرًا للتغي���رات الكبيرة احلاصل���ة دميوغرافيًا 

وطوبوغرافيًا وجغرافيًا وسياسيًا، كما أنها يجب 

أن تتم مع عودة الالجئني الفلسطينيني وهو أمر 

يبدو عس���يرًا. وفي تدويل القدس إخراج لسيادة 

الش���عب الفلس���طيني عن جزء عزيز من الوطن 

الفلس���طيني، فضاًل ع���ن أن العرب لم يقبلوا به 

حني صدوره.

وإذا تركنا ذلك جانب���ًا وتوجهنا نحو الوضع 

احلال���ي، فإننا جند أن قواعد القانون الدولي لم 

تعد تقبل من وس���ائل كسب ملكية اإلقليم سوى 

التن���ازل الرضائي، ولم تعد الوس���ائل األخرى 

مقبولة ف���ي نطاق املش���روعية الدولية، بل غدت 

مرفوضة عماًل بعدم جواز اللجوء للقوة املس���لحة 

ف���ي حل املنازعات الدولية وف���ق ما قرره ميثاق 

األمم املتحدة في مادته الثانية. 

فالغ���زو والتقادم ومرور الزمن واالكتش���اف 

كوس���ائل تقليدية في القان���ون الدولي التقليدي 

لكسب ملكية اإلقليم غدت وسائل مندثرة، فالغزو 

محظور عماًل باتفاقية بريان كيلوج للعام 1928 

وميث���اق األمم املتحدة في مادته الثانية ال يجيز 

التدخل في الش���ؤون الدولي���ة مبا في ذلك القوة 

في تس���وية املنازعات الدولية. حت���ى لو أعملنا 

بعضها للت���رف الفكري فإنها حتتاج إلى حيازة 

هادئة مستقرة من احملتل وغير منازعة من أحد. 

كما حتتاج إلى رضاء احملكومني وأن تكون فترة 

احليازة سلمية وغير متقطعة. فهل جرى ذلك من 

قبل احملتل اإلسرائيلي. 

ال ج���دل ف���ي أن كل تلك الوس���ائل التقليدية 

احملافظة تنهار أمام القواع���د القانونية الدولية 

احلديثة، وخاصة أن العالم اكتشف ولم يعد فيه 

مجال لالكتشاف. )47( 

وقد اس���تقر العمل ف���ي املجتمع الدولي على 

رفض الض���م أو إعطائه أي مش���روعية دولية، 

وتكفي اإلش���ارة إلى هذه الس���وابق التاريخية 

دون اخلوض في تفاصيلها مثل مبدأ ستمسون 
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لعام 1932، وتصريح بيونس آيرس لعام 1936، 

وتصريح ليما لعام 1938، وميثاق الدول األميركية 

في بوغوتا لع���ام 1948. فكل هذه التصريحات 

تقوم على عدم االعتراف بالتغييرات اإلقليمية التي 

تنشأ بالقوة أو التي تنشأ بشكل يخرق القانون 

الدولي أو االلتزامات الدولية العامة أو اخلاصة. 

وهذه املواثيق تشجب الغزو اإلقليمي أو أي تغيير 

إقليم���ي أو حدودي عبر الغزو أو بالقوة أو بغير 

الوسائل السلمية. وتعتبرها باطلة والغية وال تولد 

آثارًا قانونية. وختمت هذه الس���وابق التاريخية 

محكمة نورمبرغ بشكل بنّي وقاطع حينما أعلنت 

عدم جواز ضم األراضي احملتلة. )48(

أما قضية كون القدس عاصمة أبدية إلسرائيل 

وأن العرب لم يسبق أن اتخذوها عاصمة مللكهم، 

فهي مقولة أدبية ليس إال، وهي ال تتصل بالقانون 

ال من قريب وال من بعيد. فهي لم تكن يومًا عاصمة 

باملعن���ى القانوني إال في احلقبة األخيرة، وبقيت 

طيلة الوقت مكانًا تصبو إليه أفئدة املؤمنني على 

اختالف طوائفهم، وحتى لو افترضناها عاصمة 

فهل هذا يقدم أو يؤخر في القانون الدولي؟ وهل 

مدينة واش���نطن أهم من مدين���ة نيويورك؟ وهل 

مدينة أمس���تردام أهم من مدينة الهاي؟ فضاًل 

عن أن مدينة مكة ليست العاصمة في السعودية 

فهل ذلك يؤدي إلى اختالف املوقف القانوني بني 

املدينتني من زاوية القانون الدولي؟ 

القدس ليس���ت أبو ديس كما يروج البعض، 

فه���ي كل ال يتجزأ ، رس���مت وفق الوضع الذي 

كان س���ائدًا طيلة العقدين بع���د العام 1948، 

وهي تشمل كل األحياء التي كانت حتت السيادة 

الفلسطينية والس���لطة األردنية قبل عام 1967. 

حتى الترويج ملقول���ة املدينة املفتوحة غير مبررة 

قانونيًا وال دميوغرافيًا وال خدماتيًا وال أمنيًا وال 

اجتماعيًا. أما قضية الصلوات فتحميها احلرية 

الدينية وتكفل الوص���ول إليها كما كان القانون 

الذي كان س���ائدًا في فلسطني منذ العام 1931 

بعد توصيات جلنة عصبة األمم في العام 1930 

فضاًل عن أن موضوع الس���يادة اإللهية  وسيلة 

للهرب من السيادة الوضعية.

ميكن القول إن احللول ملدينة القدس ال تخرج 

في كلياتها عن ثالثة حلول أساسية وإن تفاوتت 

التفاصي���ل الدقيقة بني ح���ل وآخر. احلل األول 

يقضي بأن تكون القدس الغربية والتي كانت إلى 

العام 1967 حتت الس���لطة اإلسرائيلية عاصمة 

إلسرائيل؛ احلل الثاني يقضي بأن تكون القدس 

الشرقية والتي كانت حتت السيطرة األردنية إلى 

العام 1967 عاصمة للدولة الفلس���طينية؛ واحلل 

الثالث يقضي بتدويل املدينة وفق املخطط املطروح 

في قرار التقسيم 181 عام 1947.

لكن املش���كلة في أن هذه احللول ال تتفق مع 

القان���ون الدولي وبعضها قد مت احتالله من قبل 

اإلسرائيليني مثل غربي القدس، وقسم آخر بنيت 

عليه مستوطنات مثل )بسغات زئيف( و)جيلو(. بل 

إن القدس كلها تقع حتت االحتالل اإلس���رائيلي 

وضمت إلى الدولة اإلس���رائيلية. وقسم من هذه 

احللول يخلط بني احلري���ة الدينية وبني األماكن 

املقدسة. أضف إلى ذلك أن كثيرًا من األراضي 
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الفلسطينية مت نزع ملكيتها أو استمالكها أو منع 

البن���اء فيها أو التص���رف فيها أو وضع حارس 

أمالك الغائبني يده عليها، فضاًل عن أن عقارات 

فلس���طينية كثيرة تقبع في القدس الغربية حظر 

على الفلسطينيني أي إجراء يتعلق بها. وأي حل 

ق���ادم يجب أن يأخذ بعني االعتبار هذه املصالح 

الشرعية الفلسطينية بعني التقدير واالعتبار. )49(   

ل���كل ما تقدم يتضح أن ح���ل الدولة الواحدة 

يق���دم حلواًل عملية وإن كانت غي���ر عادلة متامًا 

للفلس���طينيني املقدس���يني. أم���ا ح���ل الدولتني 

فسيزيد املشاكل تفاقمًا وخاصة من حيث أمالك 

وعقارات وأموال الفلسطينيني في القدس الغربية 

وموضوعات تتصل مبا يس���مى احلوض املقدس 

وحائ���ط البراق الذي هو ملك إس���المي خالص 

واخلدم���ات التحتية واألراضي احلرام وغير ذلك 

من املوضوعات املتقاطعة في مدينة واحدة.

 5-  الحدود

يقصد باحلدود ذلك اخلط القانوني الذي يحيط 

بالدولة وينتهي عنده نطاق إقليمها اخلاص.

تعد احلدود من األساس����يات اإلس����تراتيجية 

واالقتصادية واألمنية والقانونية للدولة، وتبدأ بها 

س����يادة الدولة وتنتهي عندها الس����يادة الداخلية 

للدولة، وبالتالي يبدأ تطبيق قوانينها وينتهي عندها. 

وعليه فإن تسوية املنازعات احلدودية وفقًا لقواعد 

القان����ون الدولي تعتبر أمرًا ال مندوحة عنه لتفادي 

الصراعات الدولية املسلحة وأجواء التوتر بني الدول 

وخدمة للسلم واألمن الدوليني وحقوق اإلنسان. )50(

وع���ادة ما يطلب حتديد احلدود البرية للدول، 

فه���ي التي تخل���ق صراعات جانبي���ة مع الدول 

األخرى، وهي التي تهدد األمن اإلقليمي والعاملي. 

أما احلدود البحرية واجلوية فهي محددة س���لفًا 

مبوج���ب اتفاقيات دولية. واحلدود املقصودة هي 

احلدود القانونية السياس���ية بني الدول وليس���ت 

خط���وط الهدنة أو وقف إطالق النار أو الظواهر 

الطبيعية كاألنه���ار واجلبال والبحار وإن تالقت 

أحيانًا وافترقت حينًا آخر. وكذلك فهي ليس���ت 

احلدود اإلدارية و / أو اجلمركية مع أن األصل 

أن يتطابقا. وليس���ت هي نقاط األمن احلدودية 

وإن اقتربت.

ويقصد بالنزاعات احلدودية تلك اخلالفات التي 

حتدث بني الدول املتجاورة بشأن احلدود املشتركة 

بينهما. وهو نزاع دولي ألنه خالف بني شخصني 

من أش���خاص القانون الدولي حول مس���ألة من 

مس���ائل القانون أو الواقع، والنزاعات تقتضي 

عادة ادع���اءات متعارضة ومتضاربة ومتناقضة 

بني األطراف احلدودية متس سيادة أحدهم. )51( 

وميكن القول إن النزاعات احلدودية كافة تتميز 

بالطابع القانوني والسياسي معًا. وال ميكن القول 

إن بعضها سياس���ي ال يخض���ع حلكم القانون 

ويحتاج حلل ذي طبيعة سياسية، ففي مثل هذا 

القول إنكار لقواعد القانون الدولي العام وانحراف 

خطير نحو اعتبارات القوة العس���كرية، وحرمان 

األط���راف املتنازعة من حماي���ة القانون الدولي 

وتعريضها ألهواء السياس���ة والقوة واالقتصاد 

واإلستراتيجية.
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وإذا علمن���ا أن الدولة اإلس���رائيلية بقيت ردحًا 

طوياًل من الزمن دومنا حدود متفق عليها مع جاراتها 

إل���ى أن عقدت معاهدة صلح م���ع مصر في العام 

1979 مع بقاء موضوع طابا للتحكيم وانتهائه فيما 

بعد. وعقدت معاه���دة صلح وادي عربة مع األردن 

العام 1994 وتناول امللحق األول منها بيانًا لتخطيط 

وتعيني احل���دود. لكنها ما زالت دون حدود باملعنى 

القانون���ي وهي تعيش في كن���ف خط لوقف إطالق 

النار مع سورية وخط هدنة مع لبنان والفلسطينيني.

ويجب أن نشير إلى أن الهدنة حالة متوسطة 

بني النزاع املسلح وحتقيق السالم، فهي تتضمن 

وقف���ًا إلطالق النار من جه���ة، ومن جهة أخرى 

انع���دام العالق���ات الدبلوماس���ية واالقتصادية 

والثقافية والسياس���ية ب���ني الطرفني املتنازعني، 

أي أن حالة احلرب ف���ي إطارها القانوني تبقى 

مستمرة مع توقف العمليات العدائية بني الطرفني. 

وخط الهدنة خط قابل للنقاش ومؤقت أملته القوة 

العس���كرية وأعمالها، وقد يعني بشكل مكتوب أو 

شفهيًا، ويتم االتفاق عليه بني اجلانبني املتحاربني 

وعادة بوجود وسيط دولي. )52(

ويشبه خط الهدنة ما يسمى خط وقف إطالق 

النار، وهو خط يفصل بني املتقاتلني في النزاعات 

الدولية املس���لحة ال يجوز جتاوزه أو تخطيه من 

قبل املقاتل���ني أو أجهزة األمن وحتى املواطنني، 

ويتخ���ذ قراره عادة مجلس األمن الدولي بصفته 

راعيًا للس���لم واألمن الدوليني ومانعًا ألي تهديد 

يش���كل خطرًا على املنطقة بينما اتفاقية الهدنة 

يعقدها اجلانبان. )53( 

والنقطة املهمة في وقف إطالق النار واتفاقية 

الهدنة أن لهما طبيعة عسكرية مؤقتة، وال يخالن 

باملراكز القانونية لألطراف املتنازعة وليست لهما 

أي آثار على احلدود التي سترسم بني املتنازعني، 

وقد صرح���ت اتفاقي���ات الهدن���ة املعقودة بني 

إسرائيل والدول العربية بذلك. فقد عقدت اتفاقية 

الهدنة بني إس���رائيل ولبنان واألردن وسورية في 

سنة 1949 كال على حدة، وكانت مصر قد سبقت 

لعقد اتفاقية هدنة في العام نفسه. 

تعاقبت عل���ى القضية الفلس���طينية نزاعات 

مسلحة متعددة، وبالتالي ُخلقت خطوط وخرائط 

من إفرازات عس���كرية وسياس���ية مختلفة وفي 

فترات زمنية متباعدة، وحجر الرحى هو في قرار 

تقسيم فلسطني إلى دولتني فلسطينية وإسرائيلية 

ووض���ع كوربوس س���يباراتوم ملدينة القدس رقم 

181 في الع���ام 1947 الذي بني خط كل وحدة 

م���ن هذه الوحدات الث���الث، وما جد من خطوط 

جدي���دة بعد ذلك فقد بني على هذا اخلط وترتب 

على هذا اخلط، ذلك أن إسرائيل جتاوزت حدود 

قرار التقس���يم واحتلت مناطق كثيرة زيادة عليه 

سواء في العام 1948 أو في العام 1967.

حينم���ا قبلت إس���رائيل ف���ي األمم املتحدة 

كعضو، اش���ترط عليه���ا أن تقب���ل االلتزامات 

الواردة في ميثاق األمم املتحدة وأن تقوم بتنفيذ 

قرار تقسيم فلسطني وقرار 194 اخلاص بعودة 

الالجئني الفلسطينيني وتعويضهم. وحينما نص 

قرار مجل���س األمن رقم 242 على حق كل دولة 

في املنطقة في احلياة بس���الم داخل حدود آمنة 
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ومعترف بها خالية من التهديدات أو أعمال القوة، 

لم يحدد ما هي احلدود اآلمنة، وهل هناك خالف 

بني احلدود اآلمنة واحل���دود القانونية؟ علمًا أن 

قرار التقسيم رسم خارطة للحدود بينما ال يقدم 

قرار مجلس األمن أكثر من وصف للحدود وصفًا 

عامًا وبكلمات عامة وحتديدًا باألمن واالعتراف. 

وكأن احلدود اآلمنة تنتفي بوجود االعتداء وهي 

التزامات ليست انتقائية وال تقبل التجزئة وتشمل 

دول املنطقة جميعها مبا فيها إس���رائيل. وهي ال 

تس���جل تعدياًل حدوديًا ملصلحة إس���رائيل دون 

غيره���ا، وإال كان ه���ذا جتنيًا عل���ى املوضوعية 

وأس���س التفسير الصحيح، بل إن مقدمة القرار 

تنفي ه���ذا الطلب اإلس���رائيلي بتعديل احلدود 

جملة وتفصياًل، حيث ورد أن مجلس األمن يؤكد 

عدم جواز اكتس���اب اإلقليم باحلرب وأن سيادة 

الدول وسالمتها اإلقليمية مصانة. وأصبحت هذه 

الفق���رات مرتبطة متامًا مع قضية احلدود اآلمنة 

واملعترف بها ومع مبادئ القانون الدولي، فضاًل 

عن أن قرار مجلس األمن ال يتناول وال ميس وال 

يعدل قرار التقسيم بأي صورة من الصور. ويجب 

أن يضاف أن اجلمعية العامة لألمم املتحدة كانت 

قد أصدرت قرارًا في العام 1972 طلبت فيه من 

مجلس األمن اتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ قرار 

مجل���س األمن 242 مع األخذ في االعتبار كافة 

القرارات والوثائق املتعلقة باملوضوع والصادرة 

عن األمم املتحدة.  

ي���رى التفس���ير اإلس���رائيلي رس���م احلدود 

اإلسرائيلية في وضع متقدم جتاه الدول العربية 

في جتاهل واضح ملبادئ القانون الدولي وقرارات 

مجل���س األمن واجلمعية العام���ة لألمم املتحدة، 

ويرى أن تدفع الدول العربية ثمنًا إقليميًا حلربها 

العدوانية في العام 1967 ويصبح املعتدي مكافًأ 

ويجني ثمار عدوانه. أما املوقف العربي فيرى أن 

ال ثمار للعدوان وأن اكتساب ملكية اإلقليم ال يتم 

بأي شكل من أش���كال القوة وال مشروعية لذلك 

مهما طال الزمن.

وعليه، فأين سترسم احلدود بني الدولة العبرية 

والدولة الفلس���طينية إن مت قبول حل الدولتني؟. 

وماذا سيش���مل؟ هل سيش���مل أراضي الغور؟ 

وهل سيشمل البحر امليت؟ وهل سيشمل أراضي 

املستوطنات؟ وكيف ميكن التصرف باملياه والغاز 

والنفط؟. أغلب الظن أن ال حل كفياًل بنفي أسباب 

النزاع املستقبلي بني الدولتني سوى قبول الدولة 

الواحدة. 

خاتمة 
حتاول الدولة اإلس����رائيلية انتهاج سياسة 

األمر الواق����ع ونبذ القواع����د القانونية الدولية 

واملشروعية الدولية املستقرة في ضمير العالم 

وممارس����اته. وهي تستند إلى أن إنشاء الدول 

هو مس����ألة واقع وليست مسألة قانون. فالدول 

تنش����أ حينما تتوافر عناصر قيامها من شعب 

وإقليم وسلطة سياسية دومنا حاجة لالعتراف 

بها وخاصة االعتراف القانوني، أي أنها تركز 

نفس����ها في الوجود امل����ادي دومنا أهمية ملدى 

مشروعيتها من عدمه.
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تتناقض هذه النظرة اإلسرائيلية تناقضًا بينًا 

م���ع مبادئ القانون الدولي العام وعلى رأس���ها 

احلق في تقرير املصير وحقوق اإلنس���ان وعدم 

كس���ب ملكية اإلقليم بالقوة املس���لحة واحلرمان 

م���ن احلق ف���ي العودة وأن الض���م باطل والغ، 

وعدم جواز التهديد بالقوة والتدخل في الشؤون 

الداخلية ومبدأ املس���اواة في السيادة بني الدول 

وفض املنازعات بالطرق السلمية. 

ال ميكن أن تكون محاولة تطبيق القانون الدولي 

العام مخالفة ملبادئ القانون الدولي العام بحجة 

أن دول���ة إس���رائيل غدت أم���رًا واقعًا ال يناقش 

مبدأ مش���روعيتها، فالقانون الدولي العام يحمي 

أوضاعًا وأسس���ًا تستند إلى املشروعية فيه وال 

تستند إلى األمر الواقع فقط أو احليثيات املادية، 

فاألخيرة تشكل مصدرًا للفنت والقالقل والنزاعات 

وتهدد األمن والس���لم الدوليني، وتخل باستقرار 

الدول وسالمتها اإلقليمية.   

دولة إسرائيل على الرغم من أنها حقيقة واقعة 

ل���م متتثل للقانون الدولي ولم تطبقه ولم تلتزم به 

قانونيًا، وفي أحس���ن احل���االت تدعي التزامها 

به عمليًا، وهي ال تقوم على أس���انيد مش���روعة 

وال حتت���رم قرارات املنظمة الدولية وتعتمد القوة 

أساسًا لسياس���اتها، لكن املش���روعية وقواعد 

القان���ون الدولي العام تضعف أم���ام اعتبارات 

السياسة واالقتصاد والقوة والواقع.

وإن عاشت إس����رائيل ستة عقود ونيف من 

الزمن العرب����ي الرديء، وإن كان لها أن تتوقع 

املزي����د من العيش احلربي لعق����ود قليلة قادمة 

ضمن نظ����ام اس����تعماري كولونيالي عنصري 

في ظل ضعف عربي وفلس����طيني ودولي جتاه 

خروقها، فإن اس����تمرار هذا الوضع ضرب من 

املس����تحيل، ولن ينقذ إس����رائيل من فنائها أو 

عزلته����ا أو فرض اجلزاء الدولي عليها س����وى 

تبني خيار الدول����ة الواحدة، ألن هذا احلل هو 

الكفيل باجتثاث جذور األزمة والنزاع املس����لح 

بني الفلسطينيني واإلسرائيليني وحتقيق األمن 

والس����لم الدوليني واالرتقاء بحقوق اإلنس����ان 

جلميع البش����ر مهما كان عرقهم أو دينهم. أما 

ح����ل الدولتني فهو حل مؤق����ت قد يعيش بعض 

الوقت، لكنه بالتأكيد سيعيد نشر املشاكل من 

جديد ويبرزها بش����كل أخطر، ما يعرض األمن 

والسلم الدوليني خلطر محيق.
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دراسات

التوجه للمحاكم الدولية: 
الفرص والممكنات

المحامي صالح عبد العاطي* 

تمهيد
يعود النقاش املتصل بإقامة دولة فلسطني في 

جذوره إلى االحتالل اإلس���رائيلي الذي ال يزال 

جاثمًا على األرض الفلس���طينية، والذي ما فتئ 

يحرم أبناء الش���عب الفلس���طيني من حقهم في 

تقرير مصيرهم. 

فف���ي هذا املضم���ار، ميلك املجتم���ع الدولي 

توثيقًا ش���بة كامل جلرائم االحتالل واالنتهاكات 

اجلسيمة وجرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية 

الت���ي - حتى تاريخ���ه - تواصل دولة االحتالل 

ارتكابه���ا بحق الش���عب الفلس���طيني في خرق 

فاضح لقواعد القانون الدولي، مبا يش���مله ذلك 

من انته���اك احلظر الذي يفرض���ه هذا القانون 

على املمارسات الكولونيالية االستعمارية وأعمال 

الفص���ل العنصري والعق���اب اجلماعي وجرائم 

احلرب، والتي تش���ّكل الس���مة املالزمة لالحتالل 

اإلسرائيلي. 

فقواعد القانون الدولي العام وقواعد القانون 

الدول���ي اإلنس���اني، وضعت عل���ى عاتق الدول 

التزامات ال لبس فيها، متلي عليها عدم االعتراف 

بسياس���ة األمر الواقع التي تفرضها س���لطات 

االحت���الل احلربي من خالل االنتهاك اجلس���يم 

واملنظ���م لقواعد القانون الدولي اإلنس���اني في 

األراضي الفلسطينية، إضافة إلى التزامات هذه 

الدول بالتعاون على نحو فعال وناجع في سبيل 

وضع ح���د لالنتهاكات واجلرائ���م التي تقترفها  *  ناشط حقوقي وخبير قانوني.  
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سلطات االحتالل ومالحقة مقترفيها مبوجب مبدأ 

الوالية القضائية الدولية.

فال تتأث���ر الدولة بقيام االحتالل احلربي على 

إقليمها، وال ينفي االحتالل وجود الدول وال يحل 

محلها م���ن الناحية القانونية، فاالحتالل ال يزيد 

تأثي���ره عن احلد من قدرة الدولة على ممارس���ة 

س���يادتها على إقليمها وإعالن استقاللها عليه، 

فالس���يادة تبقى على اإلقليم احملتل - في جميع 

األوق���ات - من حق س���كان ذل���ك اإلقليم، وقد 

جرى التأكيد على س���يادة الش���عب الفلسطيني 

واستقالله، باإلضافة إلى حقوقه اجلوهرية وغير 

القابلة للتصرف، ف���ي العديد من قرارات األمم 

املتحدة والبيانات الرسمية التي جاءت على لسان 

عدد من الدول.

من املفيد التذكي���ر بأن متثيل منظمة التحرير 

الفلس���طينية وفلسطني في هيئة األمم املتحدة قد 

مر بعدة محطات من النضال التراكمي الذي حقق 

في بع���ض احملطات إجنازًا مهم���ًا: التمثيل في 

هيئة األمم املتحدة، االعتراف بإعالن االستقالل، 

التأكيد على الس���يادة الفلسطينية على األراضي 

الفلسطينية على حدود العام 1967، كما مت حتقيق 

بعض اإلجنازات البسيطة ولكن املهمة في محطات 

أخرى، منها حق أن تصدر رسائلها وأن تعممها 

باعتبارها من الوثائق الرسمية لألمم املتحدة، وحق 

املشاركة في النقاشات العامة، وتقدمي املقترحات، 

والرد، والتقدم مبقترحات القرارات وغيرها. 

مّثل حصول فلسطني على عضوية دولة بصفة 

مراقب في األمم املتحدة انتصارًا مهمًا في مسيرة 

كفاح الشعب الفلسطيني ونضاله املتواصل من 

أجل نيل حقوقه املشروعة في تقرير املصير وإقامة 

الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وحل قضية 

الالجئني طبقًا للقرار 194. 

سنعرض في الدراسة أبرز الفوائد املتحققة من 

وراء ه���ذه العضوية، واخلطوات الواجبة اتباعها 

لضمان تعظيم هذه الفوائد.

قب��ول  عل��ى  المترتب��ة  المكاس��ب 
فلسطين دولة مراقبًا    

 - المكاسب القانونية 
ً
أوال

ع���زز انضمام فلس���طني إل���ى األمم املتحدة 

م���ن نضالها التاريخي بإقام���ة الدولة من داخل 

أجه���زة األمم املتحدة ووكاالته���ا املتخصصة، 

أدى حصولها على عضوي���ة الدولة املراقب إلى 

اكتسابها مجموعة من احلقوق املنصوص عليها 

في مختل���ف فروع القانون الدول���ي، والتي من 

ضمنها قدرة دولة فلسطني على أن تصبح عضوًا 

في احملاكم الدولية واملنظمات اإلقليمية وطرفًا في 

املعاهدات املتعددة األطراف، والدخول في عالقات 

دبلوماس���ية كاملة، وإبرام التحالفات السياسية 

والعس���كرية والتجارية، وس���ن قانون اجلنسية، 

وإصدار جوازات الس���فر، وس���يحق لها حماية 

مواطنيها في اخلارج، ذلك أن انضمامها يجعلها 

تتمت���ع بحق التصويت في الوكاالت املتخصصة 

التابعة لألمم املتحدة، كما أنه يضع حدًا للمزاعم 

اإلس���رائيلية بأن األرض الفلسطينية هي أرض 
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متن���ازع عليها، كما أنه تأكيد جديد لكل قرارات 

األمم املتحدة السابقة على أنها أرض فلسطينية 

محتل���ة منذ العام 1967 مبا فيها القدس، وأنها 

أرض الدولة الفلس���طينية الواقعة حتت االحتالل 

اإلسرائيلي والواجب حتريرها ومتكني شعبها من 

ممارسة حقه في تقرير مصيره.

ميكن تصنيف املزايا التي تنش���أ عن االرتقاء 

بالش���خصية القانونية التي تكتس���بها فلسطني 

عل���ى الس���احة الدولية إلى ث���الث فئات، أوالها 

تكفل انضمام فلسطني إلى املنظمات واملعاهدات 

الدولي���ة ووصوله���ا إلى محافل دولي���ة وأجهزة 

ومؤسسات قضائية جديدة، مبا فيها هيئات األمم 

املتحدة املنَشَأة مبوجب معاهدات ومن اإلجراءات 

اخلاصة التي تعملها، واالستفادة منها في عزل 

إسرائيل وإدانتها ومحاسبتها عن انتهاكها أحكام 

القان���ون الدولي وقواعده، والتي أقر بها اجلميع 

ورصدتها املؤسس���ات احلقوقية الدولية والعربية 

واحمللية، وأدانتها مختلف أجهزة األمم املتحدة.

وثانيها، زيادة االحتم���االت القائمة للبّت في 

االدع���اءات املرتبطة باالنته���اكات الواقعة على 

القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي حلقوق 

اإلنسان، واكتساب قدر أكبر من التأثير على مدى 

استعداد املجتمع الدولي لوضع حد لالنتهاكات 

الت���ي ترتكبها دولة االحتالل، فهذا االنضمام له 

أهمية خاصة كونه ييس���ر وصول فلسطني إلى 

احملكم���ة اجلنائية الدولية، م���ن خالل انضمام 

دولة فلس���طني إلى النظام األساس���ي للمحكمة 

اجلنائية الدولية.

ثالثها، انضمام دولة فلس���طني إلى اتفاقيات 

حق���وق اإلنس���ان الدولية، األمر الذي يس���قط 

مزاع���م االحت���الل اإلس���رائيلي بعدم س���ريان 

االتفاقي���ات الدولية على األراضي الفلس���طينية 

احملتلة، واألمر الذي يحس���م مسألة العالقة بني 

القانون اإلنساني الدولي وقانون حقوق اإلنسان، 

باعتبارهما ينطبقان معًا على احلالة الفلسطينية 

ف���ي املناطق احملتلة؛ وبذلك يتم فضح سياس���ة 

االحتالل العنصرية االس���تيطانية، واستنهاض 

احلالة الدولية في مواجهتها.

ومن اخليارات األخرى التي س���تصبح متاحًة 

أمام فلس���طني، طلب إص���دار فتوى من محكمة 

الع���دل الدولية حول الصفة غي���ر القانونية التي 

يكتس���بها االحتالل بس���بب االنتهاكات التي ال 

تفتأ السلطات اإلسرائيلية ترتكبها بحق القانون 

الدول���ي، مبا يش���مل قانون االحت���الل احلربي 

واألحكام التي حتظر ممارسة الفصل العنصري 

واملمارس���ات الكولونيالية االستعمارية، وقضايا 

األسرى، وقضايا أخرى.

وكذلك قد تتأثر املؤسسات احلكومية الفلسطينية 

في األرض الفلسطينية احملتلة، في الوقت نفسه، 

مة  بانضمام فلسطني إلى املعاهدات الدولية املنَظّ

مبوجب أحكام القانون الدولي اإلنساني والقانون 

الدولي حلقوق اإلنسان، وذلك من شأنه أن يحّصن 

احلالة الداخلية الفلسطينية ويقويها بإزاء مخاطر 

واحتماالت ارتداد النظام السياسي الفلسطيني 

عن نهج الدميقراطية والتعددية وضمان احلريات 

العامة واخلاصة واملساواة بني املواطنني، كما أنه 
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يخضع عمل النظام السياسي للمراقبة والتدقيق 

الش���امل من قبل هذه األجهزة، للتأكد من مدى 

حمايته حلق���وق املواطنني الفلس���طينيني الذين 

يخضع���ون الختصاصه، ومدى احترامه معايير 

حقوق اإلنسان الواردة في االتفاقيات واملعاهدات 

الدولية ذات الصلة. 

ثانيًا - المكاسب السياسية 

تتع���دد املكاس���ب السياس���ية للحصول على 

عضوي���ة الدولة املراقب ف���ي األمم املتحدة، إلى 

جانب أنها تتداخل في كثير من جوانبها مع اآلثار 

القانونية التي تنطوي على آثار سياسية تؤثر على 

موقع فلسطني في النظام القانوني الدولي، بحيث 

يضعها في وضع تتس���اوى في���ه مع غيرها من 

الدول، فقد حظيت دولة فلسطني بصفة الشرعية 

في النظام القانوني الدولي، األمر الذي يجعلها 

متلك وضعًا أفضل ميّكنها من املطالبة بحقوقها 

من املجتمع الدولي، وخاصة فيما يتصل بالوسائل 

التي متّكنها من ممارسة احلق في تقرير املصير، 

وحتقيق عدد من املكاسب اإلستراتيجية املرتقبة 

في حال قررت القيادة الفلسطينية االنضمام إلى 

املعاهدات واألجسام الدولية. 

وفر القرار للفلسطينيني قدرًا أكبر من الدعم 

السياسي، والذي سيمكنهم من ممارسة الضغط 

على املجتمع الدولي؛ لكي ميتثل للمسؤولية امللقاة 

على عاتقه والتي ميليها عليه ميثاق األمم املتحدة، 

والقانون الدولي بشأن مس���ؤولية الدول واملادة 

األولى املش���تركة في اتفاقيات جنيف في وضع 

حد ملخالفات دولة االحتالل لقواعد القانون الدولي 

وأحكامه، مبا يشمله ذلك من حث األمم املتحدة 

على تعريف النزاع اإلس���رائيلي - الفلس���طيني 

على أنه يش���ّكل تهديدًا للِس���لم واألمن الدوليني، 

بغية الس���ماح باستخدام مجموع التدابير التي 

تتيحها األمم املتحدة ضد إس���رائيل، ومبا فيها 

الحقًا اللجوء إلى صياغة االحتاد من أجل السلم 

لضمان أن تأخذ اجلمعية العامة في حال موافقة 

ثلثي أعضائها صالحيات مجلس األمن، وتقريبًا 

هذا العدد من الدول يعترف بالدولة الفلسطينية، 

ولكن���ه يعني أنه يتوجب على الفلس���طينيني فتح 

ساحة اش���تباك سياس���ٍي وقانونٍي مع االحتالل 

وحلفائه في أروقة املنظمة الدولية.

وس���يمكن القرار الفلسطينيني من االستفادة 

م���ن اآللي���ات الدولي���ة والسياس���ية التي تكفل 

إخضاع دولة االحتالل للمس���اءلة واحملاس���بة 

ع���ن انته���اكات القانون الدولي الت���ي ارتكبتها 

س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي الت���ي لم تزل 

تستفيد - حتى هذه اللحظة - من وضٍع يضمن 

له���ا اإلفالت من العق���اب  ويوفر لها »احلماية«، 

حي���ث ال تزال العدال���ة الدولية رهينة سياس���ة 

)طاولة املفاوضات( أو ما يسمى عملية  السالم 

العقيمة التي أس���يئت تس���ميتها، والتي تسمح 

لدولة االحتالل بالتهرب م���ن التزاماتها الواردة 

في قواعد القانون الدولي اإلنساني، إضافة إلى 

إمعانه���ا في التنكر للقرارات الدولية ذات الصلة 

بالقضية الفلسطينية، يساعدها في ذلك االنحياز 

شبه الكامل من قبل الواليات املتحدة األميركية، 
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وصمت املجتمع الدولي عل���ى جرائم االحتالل، 

وضعف العامل العربي، واس���تمرار االنقس���ام 

السياسي الفلسطيني.

وم���ع كل التحديات التي أش���رنا إليها والتي 

حتول دون جتس���يد الدولة الفلسطينية العتيدة، 

فالص���راع مع العدو ال ي���دور على قاعدة حقوق 

وباطل وإمنا على قاعدة ميزان قوى.

إال أنن���ا نس���تطيع الق���ول إن عضوية الدولة 

املراقب س���تتيح للفلسطينيني عددًا من املكاسب 

الدبلوماس���ية والكفاحية، والت���ي ظهرت بعض 

آثارها في رفع متثيل دولة فلسطني في عدد كبير 

من الدول، كما سمح القرار بزيادة حملة املقاطعة 

الدولية الثقافية واالقتصادية لبضائع املستوطنات 

واستدعاء عدد من الدول األوروبية لسفراء دولة 

االحت���الل، كم���ا ظهرت آثار أخ���رى متثلت في 

كس���ب مزيد من التعاطف والتضامن الش���عبي 

والرس���مي مع حقوق الش���عب الفلسطيني غير 

القابلة للتصرف، كما أتاح القرار للفلس���طينيني 

احلصول على مزيد من احلماية حلقوقهم وإدانة 

االحت���الل في األجس���ام الدولي���ة التي متنحهم 

عضوية املراقب حق االنضمام إليها.

ثالثًا - مسؤوليات االحتالل الجنائية والمدنية 
وخيارات المالحقة القانونية 

ظلت عقبات كثي���رة تعترض العقل القانوني، 

سواء على الصعيد السياسي أو الواقعي، خلوض 

معركة محفوفة بالعراقيل والتي ليس أقلها مؤامرة 

الصمت من قبل اإلمبريالية العاملية، يضاف إلى 

ذلك عدم إيالء مؤسسات املجتمع املدني الدولية 

ما يس���تحقه ه���ذا األمر من احلش���د والتعبئة، 

وبالتالي تكوين رأي عام مس���اند للفكرة، فحتى 

اآلن لم تصبح مس���ألة مالحق���ة مجرمي احلرب 

همًا لكل نش���طاء العالم، طاملا هناك تقاعس أو 

نكوص رسمي أو حس���ابات خاصة حتول دون 

مالحقة املرتكبني وتقدميهم إلى القضاء الدولي، 

وخاصة في ظل اجتاه يقول إنه ال يتعني احلديث 

عن محاكمات ملجرمي احلرب حرصًا على إجناح 

املفاوض���ات وجهود عملية الس���الم، على الرغم 

من أن التجربة الفلس���طينية أكدت س���ابقًا أن 

التضحية بحقوق اإلنسان سوف تعطي االحتالل 

اإلسرائيلي مزيدًا من الوقت واحلصانة لالستمرار 

في جرائمه وعدوانه على الش���عب الفلس���طيني 

ومقدراته.

 لذا، فإن االنضمام التفاقيات حقوق اإلنسان 

والقان���ون الدولي اإلنس���اني ومحكمة اجلنايات 

الدولية بات ض���رورة، وخاصًة على أثر حصول 

فلس���طني على عضوية الدولة املراقب في األمم 

املتح���دة، خصوصًا أن مبدأ العقوبة فردي، وأن 

ذلك س���يعني ضمنًا حتميل إسرائيل والواليات 

املتحدة املس���ؤولية اجلنائية واملس���ؤولية املدنية 

ع���ن كل ما حص���ل وما يحصل ف���ي األراضي 

الفلس���طينية والعربية احملتلة، الس���يما في حق 

السكان املدنيني األبرياء والعزل.

وينبغي اعتبار االنضمام إلى محكمة اجلنايات 

الدولية واالتفاقيات واألجسام الدولية املعنية عماًل 

حتضيريًا لس���يناريو قادم في املس���تقبل، لهذا 
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الس���بب يحق لنا احللم بأن نرى مجرمي احلرب 

اإلس���رائيليني مالحقني ويقدم���ون إلى احملاكم 

الدولي���ة، ولعلنا في ذلك نبحث عن احلقيقة، وعن 

العدلة واملثل واحلب واملس���اواة واحلرية وحقوق 

اإلنس���ان. فما زلن���ا في دولة فلس���طني )حتت 

االحت���الل( ولكن قلوبنا النابض���ة باحلياة حتلم 

مبحاكمة كل من أجرم بحق الشعب الفلسطيني 

واإلنسانية.

وينبغ���ي أن تدرك دولة االحتالل أن عليها أن 

تدفع ثمن اجلرائم واالنتهاكات اجلسيمة حلقوق 

الفلسطينيني، األمر الذي يتطلب تهيئة املستلزمات 

الضرورية للشروع مبالحقة مجرمي احلرب ومن 

يساندهم، ومتابعة ذلك في احملافل الدولية كافة.

1-  مسؤوليات االحتالل اجلنائية 

تنص امل���ادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة 

حلماية املدنيني وقت احلرب وحتت االحتالل للعام 

1949 على أن تتعهد األطراف السامية املتعاقدة 

بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات 

جزائي���ة فعالة على األش���خاص الذين يقترفون 

أو يأمرون باقتراف إحدى املخالفات اجلس���يمة 

له���ذه االتفاقية، املبينة في امل���ادة اآلتية: »يلتزم 

كل طرف متعاقد مبالحقة املتهمني باقتراف مثل 

هذه املخالفات اجلس���يمة أو األم���ر باقترافها، 

وتقدميهم إلى محاكمة، أيًا كانت جنسيتهم. وله 

أيضًا، إذا فضل ذلك، وطبقًا ألحكام تش���ريعه، 

أن يس���لمهم إل���ى ط���رف متعاق���د معني آخر 

حملاكمتهم ما دامت تتوافر لدى الطرف املذكور 

أدلة اتهام كافية ضد هؤالء األش���خاص، وعلى 

كل طرف متعاقد اتخ���اذ التدابير الالزمة لوقف 

جمي���ع األفعال التي تتعارض م���ع أحكام هذه 

االتفاقية بخالف املخالفات اجلس���يمة املبينة في 

املادة اآلتية: »وينتفع املتهمون في جميع األحوال 

بضمانات للمحاكمة والدفاع احلر ال تقل مالءمة 

عن الضمانات املنصوص عليها في املواد 105 

وما بعدها من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى 

احلرب، املؤرخة في 12 آب 1949«.

وتعرف املادة 147 املخالفات اجلسيمة بأنها 

»م���ا يتم اقتراف���ه ضد أش���خاص محميني أو 

ممتلكات محمية باالتفاقية: القتل العمد، والتعذيب 

أو املعاملة الالإنس���انية، مب���ا في ذلك التجارب 

اخلاصة بعلم احلياة، وتعمد إحداث آالم شديدة 

أو اإلضرار اخلطير بالسالمة البدنية أو الصحة، 

والنف���ي أو النق���ل غير املش���روع، واحلجز غير 

املشروع، وإكراه الشخص احملمي على اخلدمة 

في القوات املسلحة بالدولة املعادية، أو حرمانه من 

حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة 

وفقًا للتعليمات الواردة في هذه االتفاقية، وأخذ 

الرهائ���ن، وتدمير واغتصاب املمتلكات على نحو 

ال تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة 

غير مشروعة وتعسفية«.

وتعتبر انتهاكات االحتالل اإلس���رائيلي مثل 

قتل املدنيني عمدًا وخارج نطاق القانون أو بشكل 

متعمد، واحلصار، والعدوان ومصادرة أو تدمير 

املمتل���كات اخلاصة والعامة على نطاق واس���ع 

ال تب���رره الضرورات احلربية، م���ن االنتهاكات 
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واملخالفات اجلسيمة التفاقية جنيف الرابعة بشأن 

حماي���ة املدنيني زمن احلرب لس���نة 1949، وقد 

اعتبرت املادة اخلامسة من البرتوكول اإلضافي 

األول امللح���ق باتفاقيات جنيف لس���نة 1977، 

واملتعلق بحماية ضحايا املنازعات املسلحة الدولية 

أن االنته���اكات واملخالفات اجلس���يمة لالتفاقية 

والبرتوكول تعد جرائم حرب. 

كما حددت املادة الثامنة من النظام األساسي 

للمحكمة اجلنائية الدولية لعام 1988 نطاق جرائم 

احلرب لتش���مل، باإلضافة إلى احلاالت املذكورة 

أعاله، تعمد ش���ن هجوم مع العلم املس���بق أنه 

سيس���فر عن خس���ائر تبعية في األرواح أو عن 

إصابات بني املدني���ني أو إحلاق أضرار مدنية، 

وتعم���د توجيه هجمات ضد املبان���ي الدينية أو 

العلمية أو اخليرية أو املستش���فيات، قتل أفراد 

منتم���ني إلى دول���ة معادي���ة أو إصابتهم غدرًا، 

واالعت���داء على كرامة الش���خص أو احلط من 

كرامت���ه. ومبوجب املادة 146 من اتفاقية جنيف 

الرابعة »يلتزم كل طرف متعاقد مبالحقة املتهمني 

باقتراف مثل هذه املخالفات اجلس���يمة أو األمر 

باقترافه���ا، وتقدميهم إلى احملاكم���ة أيًا كانت 

جنسيتهم«. 

ومبوجب املادة 86 من البرتوكول األول تترتب 

مسؤولية مباشرة وجماعية تقع على عاتق الدول 

األعضاء في اتفاقي���ة جنيف الرابعة، والتي من 

واجبه���ا التحرك ملواجهة األط���راف التي تتعمد 

خرق أحكام هذه االتفاقية )سلطات االحتالل(، 

وذل���ك بأن: »تعمل األطراف الس���امية املتعاقدة 

وأطراف النزاع على قمع االنتهاكات اجلس���يمة 

واتخاذ اإلجراءات الالزمة ملنع كافة االنتهاكات 

األخرى لالتفاقيات ولهذا البروتوكول والتي تنجم 

عن التقصير في أداء عمل واجب األداء«.

ووفقًا للمادتني 27 و28 من النظام األساسي 

للمحكمة اجلنائية الدولية، يكون القادة العسكريون 

مسؤولني جنائيًا عن اجلرائم التي يرتكبها اجلنود 

اخلاضع���ون إلمرتهم وس���يطرتهم الفعلية. كما 

قد يتعرض رؤس���اء الدول أو أعضاء احلكومات 

للعقاب اجلنائي إذا ارتكبت جرائم حرب بناًء على 

أوامر صادرة منهم حتى وإن كان القانون الوطني 

ال يعاقب على مثل هذا العمل، فالصفة الرسمية 

ليست سببًا في تخفيف العقوبة.

ش���هد العالم مجموعة من السوابق القضائية 

الدولية بش���أن محاكمة أشخاص ارتكبوا جرائم 

ح���رب أو أم���روا بارتكابها، وم���ن ذلك محاكمة 

مجرمي احلرب العاملية الثانية )محاكم نورمبرغ(، 

ومحاكمة مجرمي احلرب في يوغسالفيا وروندا. 

وتتنوع أشكال احملاكمة، فقد تكون إما محاكم 

خاصة مؤقتة تش���كل حملاكمة أشخاص معينني 

في مكان معني ووقت معني بسبب ارتكاب جرائم 

معينة، أو احملاكمة أمام القضاء الوطني في الدول 

التي تكون طرفًا في اتفاقية جنيف الرابعة، والتي 

جتيز قوانينها الوطنية تلك احملاكمات.

كم���ا يحق لألطراف املتضررة من االنتهاكات 

اجلسيمة وفق املادة 88 من البرتوكول اإلضافي 

األول، مالحقة اآلمرين بارتكاب مثل هذه اجلرائم 

ومرتكبيها ومساءلتهم كمجرمي حرب. 
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وتعتبر جرائم احلرب من اجلرائم التي ال تسقط 

مبرور الزمن أو التقادم، وفقًا التفاقية عدم تقادم 

جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنس���انية 

لعام 1968، والنظام األساسي للمحكمة اجلنائية 

الدولية لعام 1988.

تقتض���ي مالحقة املس���ؤولني اإلس���رائيليني 

وقادة االحتالل عن االنتهاكات اجلسيمة حلقوق 

املدنيني الفلس���طينيني رصد ه���ذه االنتهاكات 

وتوثيقه���ا في ملفات رس���مية، تتضم���ن األدلة 

املادية التي تثبت ارتكابها وإسنادها للمسؤولني 

عنها، ومتابعة تقدمي مجرمي احلرب إلى القضاء 

الدولي ملعاقبتهم على ما اقترفوه من جرائم بحق 

الفلسطينيني وضد اإلنسانية.

2-  اخليارات واآلليات القانونية املتاحة

أخذت اتفاقيات جنيف مببدأ مس���ؤولية الفرد 

اجلنائي���ة ع���ن األفع���ال التي يأتيه���ا باملخالفة 

لنصوصه���ا، وقد نصت املادة 12 من االتفاقية: 

وتقع املسؤولية اجلنائية الدولية على الفرد أيًا كان 

مركزه، فاملركز الرسمي ملقترف اجلرمية ال يعفيه 

من املس���ؤولية والعقاب، وهو املبدأ نفسه الذي 

أقرته جلنة القانون الدول���ي واحملاكمة اجلنائية 

الدولية ملجرمي حرب البوس���نة من الصرب، وقد 

نصت عل���ى »ال يعفى مقت���رف اجلرمية الدولية 

من حتمل املس���ؤولية الدولية ولو كان قد تصرف 

بوصفه رئيس���ًا للدولة أو حاكمًا أثناء ارتكابها« 

وه���ذا ما أكدته املادة 129 م���ن اتفاقية جنيف 

بقولها »يلتزم كل ط���رف من األطراف املتعاقدة 

بالبحث عن األش���خاص املتهمني باقتراف مثل 

ه���ذه املخالفات التي أمروا بها«. واالتفاقية هنا 

ال تكتفي مبس���ؤولية مرتكب���ي اجلرائم بل تقرر 

مسؤولية الرؤساء الذين يأمرون بارتكابها. وقد 

حددت اتفاقية روما املؤسس���ة حملكمة اجلنايات 

الدولي���ة أن���ه ال يجوز محاكمة هيئ���ات أو دول، 

واقتص���رت على محاكمة أفراد مس���ؤولني حتى 

وإن كانوا رؤساء دول أو رؤساء حكومات )رؤساء 

وزراء( واملسؤولني اآلخرين، مبن فيهم القيادات 

العسكرية العليا.

وبناء على ما س���بق، فنح���ن عندما نلجأ إلى 

مالحقة قادة االحتالل، فإننا نس���تخدم حقوقنا 

املتاحة طبق���ًا للقانون الدولي واألعراف الدولية، 

وجرائم االحتالل تكاد ال تعد وال حتصى، وتكاد 

تك���ون ثابتة بأدلة قطعي���ة، واألمر بأيدينا، ملف 

اجلرمية أمامنا ثابت وموثق، يبقى أن نس���تخدم 

عقولنا وإرادتنا، فح���ق احملاكمة واملالحقة بات 

متاحًا لنا بش���كل أكبر، فحصول فلسطني على 

عضوي���ة املراقب في األمم املتح���دة ميكننا من 

أن نطالب بتش���كيل جلنة دولية لتقصي احلقائق 

طبق���ًا لنص امل���ادة 90 م���ن البروتوكول األول 

امللح���ق باتفاقي���ات جني���ف، ويعطينا احلق في 

املطالبة بالتعويضات وتوقيع اجلزاءات اجلنائية، 

وهنا علين���ا حتدي االحتالل في احملافل الدولية 

ووس���ائل اإلعالم والعمل على كسب الرأي العام 

العاملي، وفضح االحتالل وسياس���اته والكشف 

عن جرائمه اجلنائي���ة الدولية. إنها فرصة دولية 

للمطالبة مبحاكم���ة مجرمي احلرب، ولعل هناك 
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أكث���ر من خي���ار قانوني دولي ميك���ن اعتماده 

ملالحقة املتهمني بارتكاب جرائم ضد اإلنس���انية 

وجرائم اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب وجرمية 

العدوان وتهديد الس���لم واألم���ن الدوليني، ولكن 

ه���ذه اخلي���ارات تعترضها عقب���ات لعل أبرزها 

مواقف الوالي���ات املتحدة والق���وى املتنفذة في 

نظام العالقات الدولية التي حالت على مدى 65 

عامًا دون مالحقة إس���رائيل وجترميها قضائيًا 

مبوجب أحكام القانون الدولي، ومع ذلك ال يزال 

أمام فلسطني خمسة خيارات للمالحقة القانونية 

سوف نوردها هنا: 

اخلي���ار األول - العم���ل عل���ى إحالة قيادات 

االحت���الل إلى احملكمة اجلنائي���ة الدولية، وهذا 

يتطلّب من دولة فلس���طني سرعة االنضمام إلى 

ميثاق روما املؤسس للمحكمة، حيث يعتبر النظام 

األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، معاهدة دولية 

تلزم جميع الدول األطراف، وذلك تطبيقًا للقاعدة 

العام���ة التي تقضي »بتقييد املتعاقد بتعاقده«)1( 

باعتباره���ا قاعدة أساس���ية في كاف���ة األنظمة 

القانونية، ويترت���ب عليها: أن احترام املعاهدات 

أمر يعلو إرادة الدول املتعاقدة. وهنا يثار تساؤل، 

حول إمكانية محاكمة مجرمي احلرب اإلسرائيليني 

ع���ن اجلرائم الت���ي ارتكبت في فلس���طني أمام 

احملكمة اجلنائي���ة الدولية الدائمة، وذلك في ظل 

رفض دولة »إس���رائيل« االنضمام إلى املعاهدة 

الدولية املنشئة لهذه احملكمة؟. 

هنا نش���ير إلى أنه من حيث املبدأ، ال تخضع 

دولة »إس���رائيل« بوصفها دول���ة غير طرف في 

النظام األساس���ي للمحكمة اجلنائي���ة الدولية، 

للوالي���ة القضائية لهذه احملكم���ة، تطبيقًا ملبدأ 

»األثر النس���بي للمعاه���دات الدولية« وانطباقها 

على أطرافها فحس���ب. غير أن هذا املبدأ تنظمه 

وتقيده العديد من االس���تثناءات املقررة لصالح 

إعمال العدال���ة اجلنائية الدولي���ة، وعدم إفالت 

مرتكبي أشد اجلرائم خطورة على املجتمع الدولي 

من العقاب، وأن إعمال االستثناءات الواردة على 

املبدأ من ش���أنه أن يؤدي إل���ى إلزامية محاكمة 

مجرم���ي احلرب اإلس���رائيليني أم���ام احملكمة 

اجلنائية الدولية، وذلك استنادًا إلى أن اختصاص 

القضاء اجلنائي الدول���ي هو اختصاص مكمل 

الختصاص القضاء الوطني، فاالختصاص ينعقد 

لقضاء دولة »إسرائيل« مبحاكمة مجرمي احلرب 

اإلسرائيليني، من اجلنود واملدنيني الذين ارتكبوا 

جرائم احلرب، حيث إن القانون الدولي اإلنساني 

يلزم دولة »إسرائيل« باتخاذ ما يلزم من إجراءات 

تشريعية وقضائية وتنفيذية لضمان املعاقبة على 

جرائ���م احلرب، وذلك وفقًا لنص املادة 146 من 

اتفاقية جنيف الرابعة امللزمة إلسرائيل باعتبارها 

طرفًا في هذه االتفاقية وباعتبارها سلطة احتالل. 

وهذا ما لم تقم به س���لطات ودولة االحتالل، 

فاختص���اص محكمة اجلنايات س���يكون مكماًل 

لالختص���اص القضائي الوطن���ي، في حال كان 

النظ���ام القضائ���ي الوطني فاع���اًل ونزيهًا وذا 

مصداقية ويلت���زم باملعايير الدولية، لذا جند أن 

احملكم���ة بإمكانها ممارس���ة اختصاصاتها في 

حالت���ني، األولى عند انهي���ار النظام القضائي. 
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والثانية عند رفضه أو فش���له بالقيام بالتزاماته 

القانونية بالتحقيق ومحاكمة األشخاص املتهمني 

بارتكاب جرائم. وه���ذا ما تؤكده وقائع وتقارير 

املنظمات احلقوقية الفلسطينية والدولية وتقارير 

املق���رر اخلاص حلقوق اإلنس���ان في األراضي 

الفلسطينية وأيضًا ما أكدته بعثة تقصي احلقائق 

بش���أن الع���دوان على قطاع غزة ع���ام 2009، 

وبالنظر إلى أن السوابق التاريخية تبني أن دولة 

االحتالل اإلس���رائيلي لم تقم بالوفاء بالتزاماتها 

الدولي���ة اخلاص���ة مبالحقة ومحاكم���ة مجرمي 

احلرب م���ن اجلنود واملدنيني اإلس���رائيليني عن 

اجلرائم التي ارتكبت من قبلهم في حق الش���عب 

الفلس���طيني، فإن هذا يعني أن دولة »إسرائيل« 

غير راغبة في محاكمتهم أو غير قادرة على ذلك 

ألي سبب من األسباب، وهنا يصبح دور احملكمة 

اجلنائية الدولية، النظر في هذه اجلرائم ومعاقبة 

املتورط���ني فيها اختصاص���ًا إلزاميًا، وذلك ألن 

الدول غير األطراف في النظام األساس���ي ومن 

بينها دولة »إس���رائيل« ميك���ن أن تلتزم بأحكام 

هذا النظام قس���رًا في حالتني رئيستني، )2( تدور 

وج���ودًا وعدمًا حول عجز الدولة غير الطرف في 

مالحق���ة اجلناة أو عدم رغبتها في محاكمتهم أو 

عدم قدرتها على ذلك ألي سبب من األسباب، وهو 

األمر الذي كان سببًا في إحالة مجلس األمن ملف 

دارفور للمحاكمة أمام احملكمة اجلنائية الدولية. 

وعلى الرغم من أن السوابق التاريخية لقرارات 

مجلس األمن تنبئ باحتمال فشل مجلس األمن 

ف���ي إصدار ق���رار مل���زم بإحالة مل���ف جرائم 

االحتالل اإلسرائيلي إلى احملكمة اجلنائية الدولية 

بسبب )الفيتو( األميركي.. فإن احملاولة في حد 

ذاتها س���وف يكون لها مردود إيجابي بالنس���بة 

للقضية الفلس���طينية، وذلك جلهة الكش���ف عن 

اجلرائم غير اإلنس���انية التي تعرض لها الشعب 

الفلس���طيني، وحش���د مزيد من التأييد الدولي 

جتاه ضرورة اإلس���راع في تبني حل عادل لها، 

وتعرية سياسة االزدواجية والكيل مبكيالني التي 

يتعام���ل بها مجلس األمن م���ع القضايا العربية 

التي تتش���ابك فيها مصلحة العدو اإلس���رائيلي 

مع مصال���ح اإلدارة األميركية املنح���ازة دائمًا 

إلى جانب دولة »إس���رائيل«. إال أنه يتبقى وفق 

ميثاق روما املؤس���س للمحكمة حالتان متكنان 

من إلزام دولة االحتالل »إس���رائيل« باخلضوع 

للنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية قسرًا، 

وهما: احلالة األولى: اللج���وء إلى املدعي العام 

للمحكم���ة اجلنائية الدولية، وذلك وفقًا للمادة 15 

من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، 

حيث يجوز للمدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية 

أن يقوم من تلقاء نفس���ه مبباش���رة التحقيق في 

اجلرائ���م التي تدخل ضمن اختصاص احملكمة، 

وذلك دون اإلحالة من قبل الدول األطراف )مادة 

13)أ(، 14( أو م���ن قبل مجل���س األمن )مادة 

13 ب( أو دول���ة غير طرف )مادة 3/12(. ولكن 

يجب عل���ى املدعي العام أن يقوم، قبل البدء في 

إجراءات التحقيق، بتقدمي طلب مدعم باملستندات 

املادية للدائرة التمهيدية للمحكمة )مادة 2/15( 

واحلص���ول عل���ى موافقته���ا )م4/15( بأغلبية 
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أصوات ال تقل عن صوتني من ثالثة أصوات. 

فشل هذا اخليار سابقًا على الرغم من تقدمي 

الس���لطة الفلس���طينية طلب قبول والية احملكمة 

على فلسطني نظرًا لتذرع احملكمة بعدم حصول 

فلسطني على عضوية الدولة باعتبار أن فلسطني 

لم حتصل على عضوية الدولة بعد، وقد قدم مدعي 

عام محكمة اجلنايات الدولية الس���ابق أوكامبو 

توصي���ة بأن تعمل الس���لطة الوطنية على ترقية 

عضوية فلسطني في األمم املتحدة. 

احلال���ة الثانية - طل���ب دولة عضو في ميثاق 

روما املؤس���س للمحكمة من مدعي عام احملكمة 

فت���ح حتقي���ق بناًء عل���ى طلب الدول���ة، وهذا ما 

يتيحه اآلن حصول فلس���طني على عضوية الدولة 

املراق���ب، األم���ر الذي يتيح له���ا التصديق على 

امليث���اق مبا يعن���ي اعترافًا من دولة فلس���طني 

باختص���اص احملكمة وواليته���ا، وهذا ما ينبغي 

اإلس���راع به وخاصة في ظل استمرار تنكر دولة 

االحتالل اإلس���رائيلي لقرارات الشرعية الدولية 

والقانون الدولي وانتهاكها املنظم حلقوق اإلنسان 

الفلس���طيني، وهنا نؤكد أنه لم يعد هناك مجال 

ملزي���د من التباط���ؤ أو املخاوف م���ن االنضمام 

للمحكمة اجلنائية الدولية أو اتفاقيات جنيف، وعلى 

القيادة الفلسطينية عدم رهن التوجه إلى احملكمة 

أو املنظم���ات الدولية بالعملية السياس���ية، فهذه 

وس���ائل قانونية وقضائية باتت من حق ضحايا 

حقوق اإلنسان التي يجب متكينهم من احلصول 

على اإلنصاف والعدالة، ومحاسبة مجرمي احلرب 

اإلسرائيليني أمام القضاء اجلنائي الدولي.

لذل���ك الب���د أن تغتن���م دولة فلس���طني هذه 

الفرص���ة بع���د حصولها على عضوي���ة مراقب، 

بس���رعة االنضمام لعضوي���ة احملكمة؛ كون ذلك 

سوف يسمح مبمارسة محكمة اجلنايات الدولية 

الختصاصها في إنفاذ القانون الدولي اإلنساني 

واملس���اهمة في حماية ضحاي���ا جرائم احلرب 

واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم التطهير اجلماعي 

والعرق���ي الت���ي مارس���تها س���لطات االحتالل 

احلربي اإلس���رائيلي وميا يس���مح للفلسطينيني 

بس���د ثغرة إفالت قادة االحتالل اإلسرائيلي من 

العق���اب فيما يخص جرائم احلرب املرتكبة ضد 

الفلس���طينيني بعد الع���ام 2002، عام بدء والية 

احملكمة، مستفيدين من مبدأ عدم تقادم اجلرائم 

الدولية، وهو أهم مبدأ يساعد الدولة الفلسطينية 

عل���ى تخطي العقبات القانوني���ة اإلجرائية التي 

كانت ستقف حائاًل دون املطالبة بتطبيق العدالة 

اجلنائية الدولية على مجرمي احلرب اإلسرائيليني.

اخليار الثاني هو االختصاص العاملي، وهذا 

اخليار يعني أنه من حق أي دولة طبقًا التفاقيات 

جني���ف األربع لع���ام 1949، محاكم���ة املتهمني 

بارتكاب اجلرائم ضد اإلنس���انية، بصرف النظر 

عن م���كان وقوع ه���ذه اجلرائم، طبق���ًا لقوانني 

الدولة ذاتها. ويس���تند مبدأ االختصاص العاملي 

إلى أس���اس تعاقدي، جنده واضحًا، دون لبس 

أو غم���وض، فيما تنص عليه نصوص املواد 49، 

50 ، 129، 146 املش���تركة في اتفاقيات جنيف 

األربع )األولى والثانية والثالثة والرابعة( التي ألقت 

على ال���دول التزامًا باتخاذ ما يلزم من إجراءات 



44 العدد )27(  2014

تش���ريعية وتنفيذية لقمع جرائم احلرب وضمان 

توقيع العقاب عل���ى الفاعلني، بصرف النظر عن 

مكان ارتكاب تلك اجلرائم أو جنسية مرتكبها.)3( 

حيث ألزمت هذه النصوص الدول األطراف - فيما 

يتعلق باالنتهاكات اجلس���يمة لالتفاقيات األربع 

-البحث عن املتهمني بارت���كاب هذه االنتهاكات 

»بصرف النظر عن جنسيتهم« وتقدميهم للمحاكمة 

أمام محاكمها الوطنية أو تسليمهم للمحاكمة من 

جان���ب دولة أخرى، وذلك طبق���ًا للمبدأ القاضي 

بالتزام الدول »إما احملاكمة أو التسليم«. 

ولعل االختصاص اجلنائي الدولي يتيح نظريًا 

عل���ى األقل لنحو 47 بل���دًا )معظم دول مجلس 

أوروبا( التقدم أمام احملاكم الوطنية ورفع دعاوى 

تطلب جلب املتهمني إلى العدالة ملقاضاتهم، حتى 

وإن كان اجلناة يتمتعون بجنسية بلد آخر، حيث 

ميكن رفع دعاوى قضائية أمام احملاكم الوطنية 

ملالحقة املتهمني، وإبالغ املدعي العام في احملكمة 

اجلنائي���ة الدولية به���ذه اجلرائم، حيث تقع هذه 

املسألة ضمن سلطاته واختصاصه، السيما بعد 

إخطار مجلس األمن بذلك.

  يكفي أن يحمل الضحية جنسية البلد الذي 

يرفع الدعوى أمام قضاء بلده، ليحق له مقاضاة 

املتورطني في جرائم يقّدمها ضد مجهول أو ضد 

شخص بذاته من املسؤولني اإلسرائيليني، حتى 

وإن كان يتمت���ع بحصان���ة، ألن هذه األخيرة ال 

تعفيه من املساءلة بارتكاب اجلرائم.

وعل���ى الرغ���م م���ن أن إمكانية اللج���وء إلى 

االختصاص العاملي ال تزال متوافرة حتى اآلن، 

حيث إن هناك عددًا من الدول تس���مح قوانينها 

ونظمه���ا القانونية مبحاكم���ة املتهمني بارتكاب 

جرائم حرب،  فإن األمر لم يجِر اس���تثماره من 

جان���ب الفلس���طينيني والعرب عل���ى نحو مؤثر، 

فالسلطة واحلكومات العربية لم تدخل هذا الباب 

بع���د، أما املجتم���ع املدني فإمكاناته ش���حيحة 

وأهالي الضحايا في أوضاع صعبة وال تس���مح 

لهم باختيار هذا الطريق لتكاليفها الباهظة. 

قامت دولة االحتالل، مؤخرًا، بتكليف محامني 

دفعت لهم أكثر من 3 ماليني دوالر ملعرفة القوانني 

التي تنطبق على مسؤولني ميكن اتهامهم بارتكاب 

جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية، كما قامت 

ومبساعدة وضغط أميركي بالعمل على إجبار بعض 

ال���دول األوروبية على تعديل قوانينها مثلما حدث 

م���ع بلجيكا وبريطانيا وإس���بانيا، خصوصًا بعد 

قبول قضائها دعاوى ضد مسؤولني إسرائيليني. 

ولعل هذا يفّس���ر ضيق صدر إسرائيل وتبّرمها، 

وهي التي ال تكترث بالقانون الدولي كثيرًا، حيث 

ش���ّنت هجومًا ضد تقرير املقرر اخلاص حلقوق 

اإلنس���ان لألراضي الفلس���طينية احملتلة وتقرير 

غولدس���تون وكذلك ضد تقرير بوس���تروم، ألنها 

تعّرض »مش���روعية« وجودها للتساؤل املشروع، 

خصوصًا أن هذه التقارير توجه اتهامات صريحة 

إلى إسرائيل بقيامها بارتكاب حرب تستحق إحالة 

املرتكبني إلى القضاء الدولي. 

وعلى الرغ����م من عدم تفعيل هذه اآلليات وعدم 

الرج����وع إليها لدرجة كافية حتى اآلن، فإن الكثير 

من املسؤولني اإلسرائيليني أصبحوا يخشون السفر 
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إلى أوروبا، حتاشيًا الحتمال إلقاء القبض عليهم، 

الس����يما إذا كان هناك من سيرفع أو رفع شكوى 

ضدهم مبوجب االختصاص اجلنائي الدولي.

يج���ب العمل مع ال���دول وبال���ذات اإلفريقية 

واألوروبي���ة التي يرتادها اإلس���رائيليون ومنهم 

ضباط وقادة عسكريون وسياسيون من املتورطني 

في ارت���كاب جرائم احلرب، وذلك إما بالتخطيط 

لها، أو إعطاء األوامر بارتكابها، كي تفتح واليتها 

اجلنائية ملالحقة مجرمي احلرب وفاًء اللتزاماتها 

التعاقدية املنص���وص عليها في املادة 146 من 

اتفاقية جنيف الرابعة. وكما يتطلب األمر أيضًا 

العم���ل على تعدي���ل قوانني اجل���زاء والعقوبات 

العربي���ة، لك���ي تقبل دع���اوى ضد مس���ؤولني 

إس���رائيليني متهمني بارتكاب جرائم، خصوصًا 

إذا مّروا عبر أراضيها، إذ يتعني في هذه احلالة 

وجود تشريعات قانونية تسمح بتجرمي ومحاكمة 

املتهم���ني بارتكاب اجلرائم، وهذا هو األس���اس 

الذي اس���تندت إليه احملاكم في عدد من الدول 

ف���ي قبول النظر في الدع���اوى التي أقيمت ضد 

متهمني باقتراف جرائم حرب، علمًا أن إسرائيل 

هي أول من جلأ إلى استخدام هذا »احلق« على 

الرغم من أنها قامت مبخالفة صريحة وس���افرة 

لقواعد القانون الدول���ي، عند اختطاف إيخمان 

من األرجنتني في العام 1960 وقامت بنقله إلى 

مطار بن غوريون، وأعلنت بدء محاكمته ثم قامت 

بإعدامه )بعد صدور احلكم ضده(.

إن اللج���وء إلى هذا اخليار ممكن على الرغم 

من أنه غير مضمون، السيما من خالل الضغوط 

السياس���ية والتعقيدات القانونية، التي قد جتعل 

اجلن���اة يفلتون من ي���د العدالة كما حدث عندما 

تراجع���ت بعض الدول األوروبية عن مبدأ الوالية 

القضائية الدولية الس���يما )بلجكيا، وإس���بانيا، 

وبريطاني���ا( على أثر تقدمي دعاوى بحق عدد من 

املسؤولني اإلسرائيليني.

اخلي���ار الثالث: هو الطل���ب من مجلس األمن 

في األمم املتحدة إنش���اء محكم���ة خاصة مؤقتة 

على غرار محكمة يوغس���الفيا ورواند وسيراليون 

وكمبوديا واحملكم���ة الدولية ملالحقة قتلة الرئيس 

رفيق احلريري، ولكن العقبة األساس���ية التي قد 

حتول دون حتقيق ذلك هي: استخدام واشنطن حق 

الفيتو، وانحيازها لصالح إس���رائيل، األمر الذي 

يعرقل اتخاذ مثل هذا القرار، وهو ما ينبغي أخذه 

باحلسبان عند التفكير باتخاذ خطوة جدية ناجحة.

    اخلي���ار الرابع: إحالة األمر إلى اجلمعية 

العامة لألمم املتحدة بإنشاء محكمة دولية خاصة 

من قبلها طبقًا ملبدأ »االحتاد من أجل الس���الم« 

الصادر بق���رار اجلمعية العام���ة لألمم املتحدة 

رق���م 377 ف���ي العام  1950 )بش���أن كوريا(. 

وعلى الرغ���م من النزاع الفقهي بش���أن القرار 

املذك���ور، فإنه يعّد إحدى الس���وابق التي ميكن 

اعتمادها والبن���اء عليه���ا، األمر ال���ذي يحتاج 

إلى املزيد من األنش���طة حلش���د وتعبئة الكثير 

من الطاق���ات للحصول على قرار ميكن مبوجبه 

مقاضاة مرتكبي اجلرائم، ولكن هذا اخليار قد ال 

ينجح باحلصول على أغلبية في األمم املتحدة، وإن 

جنح فقد متتنع األمم املتحدة عن متويل احملكمة، 
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وه���ذا ما هو متوقع، األمر ال���ذي قد يؤدي إلى 

انحسار فرص هذا اخليار.

 اخلي���ار اخلامس: اللج���وء إلى محكمة العدل 

الدولي���ة وعلى الرغم م���ن أن اختصاص احملكمة 

هو الفصل في النزاعات الدولية )بني الدول( التي 

ُتعرض عليها وتفس���ير املعاه���دات واالتفاقيات 

الدولية والنصوص القانونية وكذلك إصدار فتاوى 

استشارية، وبهذا املعنى فإن اختصاص احملكمة 

يتعلق بإصدار أحكام مدنية وليس���ت جزائية على 

املتهمني، وهي »محكمة حقوقية« تقضي باملسؤولية 

املدنية والتعويض، وهناك س���ابقة البوسنة، حيث 

أقامت دعوى لدى محكمة العدل الدولية في العام 

1993 ضد صربيا بسبب املجازر املرتكبة. ولعل 

صدور أحكام بالتعويض املدني سيس���هم الحقًا 

مبالحق���ة املرتكبني عبر محكم���ة جنائية، التخاذ 

عقوبات ضدهم وجترميه���م طبقًا للقانون الدولي 

اإلنس���اني. وهنا ميكن اس���تعادة ق���رار محكمة 

العدل الدولية بشأن عدم شرعية بناء جدار الفصل 

العنص���ري في الع���ام 2000، ودعوتها إلى عدم 

إكماله بل هدمه وتعويض الس���كان الفلسطينيني 

املتضررين بسبب ذلك. 

وفي هذا اإلطار، ميكن االستنتاج بأن حصول 

فلس���طني على عضوية الدولة املراقب يساهم في 

تقوية خي���ارات مالحقة االحت���الل وفق اآلليات 

اخلمس س���ابقة الذكر، األمر الذي يعني تعظيم 

قدرة الفلسطينيني على اللجوء إلى هيئات األمم 

املتحدة كي تعمل على ضمان امتثال دولة االحتالل 

لقواعد القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي 

اخلاص بحقوق اإلنس���ان، والعم���ل على تأمني 

حماية دولية للشعب العربي الفلسطيني ومتكينه 

من ممارس���ة حقه العادل واملش���روع في تقرير 

املصي���ر وإقامة الدولة الفلس���طينية وعاصمتها 

الق���دس وتأمني حق العودة طبق���ًا للقرار 194، 

وإرغام إس���رائيل على االمتثال للقرارات الدولية 

وتفكيك املستوطنات، وكذلك تقدمي مرتكبي جرائم 

احلرب إلى القضاء الدولي.

3-  المسؤولية المدنية لالحتالل وإصالح الضرر

من أهم نتائج حتريك املسؤولية الدولية االلتزام 

بإص����الح األض����رار الناجم����ة عن الع����دوان غير 

املش����روع، س����واء عن طريق إعادة احلال إلى ما 

كان عليه قبل وقوع الفعل غير املش����روع واملتمثل 

في العدوان واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم اإلبادة 

اجلماعية، أو التعوي����ض املالي عن كافة األضرار 

الناجمة عن األفعال غير املش����روعة، أو بالترضية، 

وخاص����ة فيما يتعلق باألضرار املعنوية أو األدبية، 

فوفقًا لقواعد القانون الدولي اإلنس����اني، يقع على 

عاتق س����لطات االحتالل التزامان مدنيان: يتمثل 

األول ف����ي ضرورة التوقف الفوري عن االنتهاكات 

واألعمال غير املشروعة، وخاصة العقوبات اجلماعية 

مبختلف أنواعها، واستخدام القوة املفرطة واملميتة 

ضد املدنيني، والقتل خارج نطاق القانون. 

أما الثاني فيتمثل في التعويض العيني واملالي 

عن االنتهاكات التي ترتكبها قوات االحتالل، وذلك 

بإع����ادة احلال إلى ما كان عليه قبل االنتهاك. وإذا 

لم يكن باإلمكان ذلك، فإن سلطات االحتالل ملزمة 
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بدفع تعويض مالي عن األضرار التي حلقت بالسكان 

واملمتلكات جراء هذه االنتهاكات. وعليه، تقع على 

س����لطات االحتالل اإلس����رائيلي مسؤولية تعويض 

املواطنني الفلسطينيني والسلطة الوطنية الفلسطينية 

عن املباني واملنشآت اخلاصة والعامة التي قصفتها 

وخربتها، واألراضي التي جرفتها واألشجار التي 

اقتلعتها، والبنية التحتية التي دمرتها، واخلس����ائر 

التي حلقت باالقتصاد الفلسطيني نتيجة احلصار 

والقصف والعدوان املس����تمر. هذا باإلضافة إلى 

تعويض اجلرحى واألسرى وذوي الشهداء األبرياء 

عن األلم واملعاناة التي حلت بهم، وعن اخلس����ائر 

املادية التي مت تكبدها نتيجة األس����ر أو اجلرح أو 

القتل غير املشروع.

نص���ت امل���ادة 3 من اتفاقية اله���اي للحرب 

البرية لس���نة 1907 عل���ى »أن الدولة التي تخل 

بأحكام ه���ذه االتفاقية تلتزم بالتعويض إن كان 

لذلك محل. وهي تكون مسؤولة عن كافة األعمال 

التي تقع من أي فرد من أفراد قواتها املسلحة«. 

ونصت املادة 52 من االتفاقية نفس���ها على أن 

» تقوم دولة االحتالل بدفع مبالغ نقدية للس���كان 

عن إتالف املمتلكات واإلضرار بها، بحيث تدفع 

املبالغ ف���ورًا للمتضررين. وفي حالة عدم الدفع 

الفوري، فإن الدولة احملتلة متنح هؤالء الس���كان 

إيصاالت به���ذه املبالغ، على أن تقوم بدفع هذه 

اإليصاالت بأسرع وقت ممكن«. وتعتبر إسرائيل 

ملزمة بأحكام اتفاقية الهاي هذه باعتبارها جزءًا 

من القانون الدولي العرفي.

يكف���ي أن نش���ير إلى أن سويس���را ما زالت 

تدفع تعويضات إلى إس���رائيل ألنها قامت بغلق 

حدوده���ا أمام الفاّرين اليهود في احلرب العاملية 

الثانية، ألنهم كان���وا معرضني للموت من جانب 

النازية، فمن سيدفع ثمن إغالق معابر غزة ومن 

سيتقاضى ملسؤولياته املدنية واجلنائية؟

أكدت بعض قرارات األمم املتحدة، مثل قرار 

اجلمعية العامة رقم 144/38 لسنة 1983، على 

حق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية الواقعة 

حتت االحتالل اإلسرائيلي في استعادة مواردها 

وثرواتها وأنشطتها االقتصادية، وفي نيل تعويض 

كامل عما أصاب تلك املوارد والثروات واألنشطة 

من استغالل واستنزاف وإضرار. وهناك مجموعة 

من الس���وابق الدولية التي تل���زم الدولة احملتلة 

بتعوي���ض املتضررين بس���بب االحت���الل، مثل 

قرارات مجلس األم���ن الدولي رقم 674، 686، 

687 لسنة 1990، والتي أكدت مسؤولية العراق 

عن تعويض الكويت عن األضرار املادية، مبا في 

ذلك أضرار البيئة واستنفاد املوارد الطبيعية أو 

األضرار التي حلقت باحلكومة أو املؤسسات أو 

األفراد. إن انطباق املعيار نفسه يوجب تعويض 

املتضررين الفلسطينيني نتيجة ممارسات قوات 

االحتالل غير القانونية من قبل دولة إسرائيل. 

رابعًا -   استخالصات وتوصيات

ميك���ن الق���ول إن احلص���ول عل���ى عضوية 

الدول���ة املراقب ميثل محطة ف���ي رحلة النضال 

الدبلوماس���ي الفلسطيني في هيئة األمم املتحدة 

كحق واستحقاق فلسطينيني طال انتظارهما مبا 
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يع���زز من النضال الفلس���طيني إلنهاء االحتالل 

اإلسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها 

القدس وضمان عودة الالجئني.

ولكن احلصول على العضوية املراقب ال يعني 

أننا سنس���تيقظ في اليوم التالي لنجد االحتالل 

ق���د رحل، ولكنه���ا محطة عل���ى الطريق تتطلب 

املتابع���ة اجلادة لضمان انضمام فلس���طني إلى 

األجس���ام واملعاهدات الدولية كافة، األمر الذي 

سوف يساعد الفلس���طينيني على نزع الشرعية 

عن االحتالل وعزله ومقاطعته ومحاسبته.

 فاالرتقاء بوضع فلسطني في النظام القانوني 

الدولي من خالل احلص���ول على عضوية الدولة 

املراقب، س���مح لدولة فلس���طني بتعزيز صفتها 

الشرعية واكتساب وضع تتساوى فيه مع غيرها 

من الدول على املس���توى الدولي، ومن شأن هذا 

األم���ر إتاحة الفرصة أمام فلس���طني لتس���ريع 

اإلج���راءات القانونية الدولي���ة اجلارية في هذا 

الش���أن، ناهيك عن تأمني االس���تفادة من آليات 

املس���اءلة الدولية الكفيلة بإنصاف الفلسطينيني 

من االنتهاكات اإلسرائيلية الواقعة على القانون 

الدولي، وكذلك مطالب���ة األمم املتحدة واملجتمع 

الدولي بتحمل مس���ؤولياته إزاء إنهاء االحتالل، 

والعمل على جتس���يد حقوق الشعب الفلسطيني 

املشروعة والعادلة.

يحت���م هذا األم���ر على القيادة الفلس���طينية 

س���رعة االنضمام إل���ى األجس���ام واالتفاقيات 

الدولية، والبدء في إقرار إستراجتية وطنية شاملة 

وتطبيقها تقوم على استخدام األدوات والتحركات 

الكفاحية والدبلوماس���ية والسياسية كافة بهدف 

عزل االحتالل اإلسرائيلي ومقاطعته ومحاسبته، 

فتدويل القضية الوطنية يعني إعادتها إلى رحاب 

الش���رعية الدولية مبؤسساتها وقراراتها بعد أن 

صادرت دورها فترة الرباعية الدولية واملفاوضات 

الفاشلة مبختلف صيغها، فاستمرار تأجيل تقدمي 

طلب انتس���اب دولة فلس���طني إلى املؤسس���ات 

الدولية والتي تخش���ى منها إس���رائيل، ال يؤشر 

إلى اعتماد توجه جدي لتبني إستراتيجية بديلة، 

وهو ال يعبر عن آلية سليمة لصنع القرار الوطني 

من خالل االلتزام بتطبيق مقررات هيئات منظمة 

التحرير الفلسطينية، بل يعبر بوضوح عن التفرد 

واملضي في أسلوب احتكار القرار من قبل القيادة 

الفلسطينية.

 وانطالق����ًا مما س����بق، أضح����ت مواصلة 

الهجوم السياسي والدبلوماسي ركيزة رئيسة 

إلس����تراتيجية جدي����دة تكتم����ل بإنه����اء حالة 

االنقس����ام التوح����د ف����ي إطار إس����تراتيجية 

وطنية تقوم على إعادة بناء النظام السياس����ي 

الفلسطيني على أسس دميقراطية وطنية جديدة 

تستفيد من حصول فلسطني على عضوية الدولة 

املراقب وتراكم عليها، وبتقديري، فإن األوان آن 

لتعزيز الدور التمثيلي احلقيقي ملنظمة التحرير 

الفلس����طينية ورفده����ا بوجوه ش����ابة وجديدة 

وإجراء انتخابات املجلسني التشريعي والوطني 

الفلس����طيني، والعمل على منح الفلس����طينيني 

أينم����ا وج����دوا ما يثب����ت ويؤكد جنس����يتهم 

الفلس����طينية، وتبني قانون خاص باجلنس����ية 
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الفلس����طينية يحدد من هو الفلسطيني رسميًا 

وفعلي����ًا ويعطي احلق باملواطنة لكل ش����خص 

ينتمي لفلس����طني التاريخي����ة، وتفعيل املقاومة 

القانونية والدبلوماسية من خالل االستفادة من 

القانون الدولي ومن عضوية املنظمات واحملاكم 

الدولية، والتعامل مع وسائل اإلعالم، وتشجيع 

حركات التضامن مع الش����عب الفلس����طيني، 

وخاصة احلقوقيني ونقابات احملامني في العالم 

واملؤسسات احلقوقية الدولية ومطالبتهم بسرعة 

التحرك والعمل عل����ى مالحقة مجرمي احلرب 

للعدالة ومحاسبتهم  اإلس����رائيليني وتقدميهم 

عل����ى ما اقترفوه من جرائم حرب وجرائم ضد 

اإلنسانية، ومطالبة مؤسسات املجتمع املدني 

ف����ي العالم مبواصلة فعالياتها الضاغطة على 

حكوماتها ملقاطعة دولة االحتالل اإلس����رائيلي 

باعتباره����ا دولة إرهاب منظ����م، وحث الدول 

واألفراد عل����ى مقاطعة إس����رائيل اقتصاديًا 

وعسكريًا وثقافيًا وفرض قيود على سفر قادتها 

املتهمني بارتكاب جرائم حرب ومالحقتهم.

مع ضرورة اإلس���راع في انضمام فلسطني 

مليثاق روما املؤس���س للمحكمة اجلنائية الدولية، 

وكذلك االنضمام وبشكل فوري التفاقيات جنيف 

من أجل االستفادة من اآلليات التي متنحها هذه 

االتفاقيات حلماية حقوق الش���عب الفلس���طيني 

وخاصة األس���رى في س���جون االحتالل، وإلى 

االتفاقي���ات الدولية اخلاصة بحقوق اإلنس���ان 

وتعديل التش���ريعات واملمارس���ات املؤسساتية 

الفلس���طينية لضم���ان التقي���د بأح���كام هذه 

االتفاقيات على الصعيد الوطني، وحث اخلطى 

باجتاه التوجه نحو عضوية املنظمات الدولية من 

أجل االس���تفادة من اخلدمات التي تقدمها هذه 

املؤسسات لصالح القضية الفسطينية، وكل ذلك 

يتطلب إصالح الدبلوماسية الفلسطينية الرسمية 

والش���عبية من خالل وضع إس���تراتيجية تعمل 

على تفعيل الس���فارات والقنصليات الفلسطينية 

وضمان تعاونها مع اجلاليات الفلسطينية وتطوير 

أداء طاق���م وزارة اخلارجي���ة ورفده���ا بكوادر 

مهنية ش���ابة مدربة قادرة على تقدمي اخلدمات 

للفلسطينيني في اخلارج ومتثيل فلسطني بشكل 

يليق بعدالة قضيتها.

وختام����ًا، العم����ل عل����ى مطالب����ة األطراف 

الس����امية املتعاقدة عل����ى اتفاقيات جنيف بأن 

تقوم بواجباتها بالضغط على سلطات االحتالل 

من أجل أن توقف عدوانها واحتاللها للش����عب 

الفلس����طيني، وإجبارها على االلتزام بأحكام 

القان����ون الدولي اإلنس����اني وخاص����ة اتفاقية 

جني����ف الرابعة حلماية املدني����ني زمن احلرب 

وحتت االحت����الل. ومطالبة األجس����ام التابعة 

لألمم املتحدة مبمارسة دورها في حماية مواثيق 

حقوق اإلنس����ان، وقرارات الش����رعية الدولية 

اخلاصة بالقضية الفلس����طينية مبا يكفل حق 

تقرير املصير للش����عب الفلسطيني وحاًل عاداًل 

للقضية الفلسطينية، يأخذ باحلسبان تعويض 

الشعب الفلس����طيني عن األضرار واملصائب 

اجلس����يمة الت����ي حلقت ب����ه ج����راء االحتالل 

وممارساته وجرائمه. 
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الهواش

فالعقد شريعة املتعاقدين، وقد أوضحت هذا األمر اتفاقية فيينا   -1

للمعاهدات بأن قررت أن كل معاهدة دخلت حيز التنفيذ تلزم 

اتفاقية  من   26 )املادة  نية  بحسن  تنفيذها  وعليهم  أطرافها 

فيينا(، وعلى أنه »ال يجوز لطرف في معاهدة أن يتمسك بقانونه 

الداخلي كسبب لعدم تنفيذ املعاهدة، وأكد هذه القاعدة أيضًا 

العمل والقضاء الدوليان.

بأحكام  طوعي  بشكل  تلتزم  أن  »إسرائيل«  لدولة  ميكن   -2

في  طرفًا  دولة  تصبح  أن  دون  للمحكمة،  األساسي  النظام 

هذا النظام، ومثال هذه احلالة ما نصت عليه املادة 3/12 

من النظام األساسي، بأنه في حالة ارتكاب أّي من اجلرائم 

األساسي  النظام  من  اخلامسة  املادة  في  عليها  املنصوص 

أو مبعرفة أحد  إقليم دولة غير طرف في معاهدة روما  في 

رعاياها، فال يجوز للمحكمة اجلنائية الدولية النظر في تلك 

اجلرائم ومحاكمة املتهمني بارتكابها إال إذا وافقت تلك الدولة 

لدى  يودع  إعالن  مبوجب  وذلك  احملكمة،  اختصاص  على 

مسجل احملكمة، ويترتب على هذا القبول التزام هذه الدولة 

بالتعاون مع احملكمة دون أي تأخير أو استثناء في مجال 

التحقيق أو احملاكمة. 

تباشر  تقبل طواعية أن  لن  البديهي أن دولة »إسرائيل«  ومن   

اإلسرائيليني  مبحاكمة  اختصاصها  الدولية  اجلنائية  احملكمة 

املتهمني بارتكاب جرائم حرب في غزة. 

حيث نصت على أن: »تتعهد األطراف السامية املتعاقدة بأن   -3

تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على 

األشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى املخالفات 

كل  يلتزم  اآلتية.  املادة  في  املبينة  االتفاقية  لهذه  اجلسيمة 

متعاقد مبالحقة املتهمني باقتراف مثل هذه املخالفات اجلسيمة 

أو باألمر باقترافها، وبتقدميهم للمحاكمة، أيًا كانت جنسيتهم. 

إلى طرف  تشريعه  ذلك، وطبقًا ألحكام  إذا فضل  أيضًا،  وله 

الطرف  لدى  تتوافر  دامت  ما  حملاكمتهم  آخر  معني  متعاقد 

املذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤالء األشخاص. وعلى كل طرف 

تتعارض  التي  األفعال  لوقف  الالزمة  التدابير  اتخاذ  متعاقد 

املبينة  اجلسيمة  املخالفات  بخالف  االتفاقية  هذه  أحكام  مع 

في املادة اآلتية: وينتفع املتهمون في جميع األحوال بضمانات 

للمحاكمة والدفاع احلر ال تقل مالءمة عن الضمانات املنصوص 

عليها باملادة 105 وما بعدها من اتفاقية جنيف بشأن معاملة 

أسرى احلرب«.
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دراسات

األمن المائي في حوض األردن في ظل الهيمنة اإلسرائيلية
واحتماالت نشوب حروب مائية

د. مراد عبد المجيد شاهين* 

تتناول هذه الورق���ة إعادة تقييم لواقع األمن 

املائي للدول املش���اطئة حلوض نهر األردن، وما 

يعتري هذه املس���ألة من إش���كاليات التسييس 

والتالعب على وتر مش���اعر شعوب الدول املعنية 

وصناع القرار فيها على حد س���واء، خصوصًا 

أن املنطق���ة تعاني من تناقص في معدالت وفرة 

املياه واألمن السياسي. والهدف من الورقة ليس 

التغلب املعنوي على حالة اإلرباك التي تعتري دول 

احلوض فحس���ب، وإمنا خلق بيئة فكرية ونفسية 

موضوعي���ة متوازنة يس���تطيع صناع القرار في 

ظلها حتقيق رؤية تكون على درجة من الوضوح، 

بحي���ث متّكن من حتلي���ل الواقع واتخاذ قرارات 

مس���تقبلية سليمة أو على األقل ليست لها تبعات 

كارثية. ومن الضروري هنا اإلشارة إلى أن مسألة 

األمن املائي لدول حوض نهر األردن اكتس���بت 

زخمًا واهتمامًا غير مس���بوقني؛ بسبب كثافة ما 

نشره باحثون أكادمييون وعسكريون وسياسيون 

متقاعدون وعدد كبير من املهتمني بهذا اخلصوص 

في بداية ثمانينيات القرن املاضي.

تنقسم الورقة إلى أربعة أجزاء رئيسة: األول، 

مدخل تاريخي حول كيفية وأسباب تسييس ومن 

ثم عسكرة هذه املسألة التي هي في غاية األهمية 

حلياة الشعوب وبقائها، أما اجلزء الثاني فيتناول 

قضية الهيمنة اإلسرائيلية وخلل موازين القوة بني 

الدول املتش���اركة في مي���اه احلوض، وتداعيات 

ذلك على األمن املائي للدول صاحبة الشأن، أما  *  أستاذ مساعد - دائرة العلوم السياسية، جامعة بير زيت
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اجلزء الثالث فُيعنى مبناقشة ما إذا كانت حروب 

إسرائيلية - عربية قد اندلعت فعاًل بسبب التنافس 

عل���ى امل���وارد املائية، كما تتناول الدراس���ة في 

السياق نفسه احتماالت وقوع صراعات مسلحة 

في املستقبل لألسباب نفسها، فيما يتضمن اجلزء 

الرابع اقتراح ما ميكن فعله مستقباًل للحيلولة دون 

تسييس املوارد املائية أو عسكرتها.

مي��اه  تس��ييس  وأس��باب  ظ��روف 
حوض األردن وعسكرتها

س���وف تدرج الظروف واألس���باب التي أدت 

إلى تسييس املوارد املائية وعسكرتها في الدول 

املتشاركة في مياه األردن حتت مسمى الظروف 

املوضوعية والذاتية، فالظروف املوضوعية تتمثل 

في البيئة الطبيعية واملناخ في املنطقة، باستثناء 

لبنان الذي يوصف بأنه يتمتع بوفرة مائية، فيما 

توصف باقي دول احلوض )فلس���طني، سورية، 

األردن، إس���رائيل( بأنها قاحلة أو شبه قاحلة، 

وم���ن ضمن العوامل الطبيعي���ة املهمة أيضًا أن 

املوارد املائية لدول احلوض تنبع من أماكن خارج 

مناطق استغاللها أو استهالكها.

 يش���ار هنا إلى أن هذي���ن العاملني يعتبران 

خارج إطار التصميم البشري، ويبدو أن تصاميم 

الطبيعة قد ال تأتي مواتية لرغبات البشر املوزعني 

في داخل أطر دولية أو قومية، أو حتى قبلية بدائية 

تتع���ارض في رؤاها وأهدافها ومصاحلها. وعند 

هذا املنعطف بالتحدي���د تبدأ جدلية العالقة بني 

اإلنسان والطبيعة. 

يجمع علماء كثر في هذا املضمار - خاصة 

املهتمني بقضايا األمن البيئي - على أن املوارد 

النادرة قد تشحذ تنافس املجتمعات البشرية من 

أجل احتكارها والسيطرة عليها، ما قد يتسبب 

في نش����وب صراعات دامية فيما بينها.1 ولكن 

يبقى الس����ؤال معلقًا حول ما إذا كان تعارض 

مصالح البش����ر مع تصاميم الطبيعة س����يؤدي 

بالض����رورة إلى خالفات دولي����ة تكون نتيجتها 

صراع����ًا دمويًا م����ن أجل هذه امل����وارد، وكما 

س����يتبني الحقًا في هذه الدراس����ة، فإن احلرب 

ليس����ت حتمية وليست الوس����يلة األكثر جناعة 

إليجاد حلول لتعارض مصالح الدول مع البنية 

الطبيعية لألشياء.

رمبا تك����ون العوامل الذاتية - واملتمثلة في 

البش����ر )املجتمعات أو الدول( وكيفية رؤيتهم 

)perceptions( لوفرة أو ش����ح املوارد املائية، 

واألس����اليب واألدوات التي يوظفونها لتحقيق 

مصاحله����م - في غالب األحي����ان متعارضة، 

لذل����ك ف����إن أهمي����ة العوامل الذاتي����ة مرهونة 

بإمكانية حتديد كيفية تأثير العامل البش����ري 

على، أو تأثُ����ره ب��ِ العوامل التي وصفت بأنها 

موضوعية. وميكن توزي����ع العامل الذاتي على 

الفئات اآلتية: )1( قيام دولة إسرائيل في العام 

1947 وتنب����ه العرب إلى أهمية املياه في حياة 

الدولة احلديثة. )2( صناع القرار والش����عوب. 

)3( العلم����اء املختصون واملراقبون، وهذه تعد 

من أبرز األمثلة وليس حصرًا لها كما يتوضح 

في التحليل اآلتي: 
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 - قيام دولة إسرائيل وتنبه العرب للمياه
ً
أوال

تنبه����ت الدول العربية املس����تخدمة ملياه نهر 

األردن وروافده الرئيسة )بانياس، احلاصباني، 

رأس القاضي( إلى أهمية هذا املورد وحيويته في 

نهاية أربعينيات القرن املاضي، وميكن اختزال 

أهم الدوافع وراء تلك الصحوة في ثالثة أسباب 

رئيسة هي: أواًل - نشأة الدولة القطرية العربية 

)س����ورية، لبنان، األردن، فلسطني( التي كانت، 

ولزمن بعيد إقليمًا متواصاًل ومتكاماًل سياسيًا، 

إداريًا، اقتصاديًا، موارديًا، سكانيًا، في إطار ما 

عرف بسورية الكبرى. فهذه الكيانات السياسية 

املس����تجدة رُِس����مت حدودها بش����كل يتناقض 

جوهري����ًا مع البناء الطبيعي املتكامل للجغرافيا 

والبيئ����ة، ويتعارض مع نس����يجها الدميوغرافي 

ونظامها االقتصادي والتجاري؛2 وبالتالي صار 

كل واحد من تلك الكيانات الناش����ئة بحاجة إلى 

تلبية احتياجات س����كانه من امل����اء مبعزل عن 

الكيان اآلخر ودومنا ق����درة على االعتماد على 

م����ا كان موج����ودًا من ش����بكات توصيل املياه 

ألهدافها، باإلضافة إلى أن املوارد املائية التي 

اش����ترك بها اجلميع أصبح����ت منابعها خارج 

ح����دود اإلطار القطري لها؛ م����ا جعل من هذه 

املوارد »أبقارًا مقدسًة« تتنافس عليها الكيانات 

السياسية األربعة.

 أما الس���بب الثاني لصح���وة أقطار حوض 

األردن ملس���ألة املي���اه، فيكمن في نش���أة دولة 

إس���رائيل عام 1947. فلم يعد يخفى على أحد، 

حت���ى آن���ذاك، أن من بني أه���م املرتكزات التي 

سعت الدولة اإلس���رائيلية إلى حتقيقها - جلعل 

مشروع الدولة قاباًل للوجود واحلياة واالستمرارية 

- توفير املياه وتأمني اس���تمرارية تدفقها باجتاه 

املس���تعمرات الزراعي���ة ومراك���ز االس���تيطان 

والصناعة، وقد كان هذا األمر الش���غل الشاغل 

لثي���ودور هيرتزل حتى قبل انعقاد مؤمتر احلركة 

الصهيوني���ة األول، ويتجلى هذا في كون الكيان 

السياسي اإلسرائيلي املستجد في املنطقة جاء 

ببرنام���ج دولة حديثة على غ���رار الدولة القومية 

املتقدمة صناعيًا في أوروبا، وقد أش���ار هيرتزل 

إلى ذلك خالل لقائ���ه قيصر أملانيا عام 1895، 

حني قال إن فلس���طني »بحاجة إلى مياه؛ الكثير 

من املياه«. وهذا ب���دوره فاقم أواًل الضغط على 

املوارد املائية احمل���دودة بطبيعة الواقع. وثانيًا، 

أصبحت إسرائيل منافسًا معاديًا للسكان العرب، 

كما غدت ش���راهتها للمياه متزايدة غير محددة 

أو قابلة للثبات مثلما هو احلال بالنس���بة حلدود 

أرضها وتعدادها الس���كاني، فقامت الدولة ومت 

االعتراف بها وملا تثبت حدودها بعد وس���كانها 

في تزايد بسبب الهجرة املستمرة إليها.

وميكن تقدير أن س���ببًا ثالثًا أس���هم في تنبه 

س���كان املنطقة وصناع الق���رار فيها إلى أهمية 

املوارد املائية، وهو أن هذه الدول لم يكن لديها، 

بعيد قيامها - ولم تتزامن مع نشأتها - اتفاقيات 

دولي���ة واضحة يتم مبوجبها توزيع املوارد املائية 

بني الدول املشاطئة للحوض وفق احتياجاتها أو 

فيها ضمانات حلقوقها املائية س���واء أكانت آنية 

أم مستقبلية، وجتدر اإلشارة هنا إلى أن املنطقة 
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كانت تتأرجح بني حالة التكوين والتقس���يم منذ 

العام 1916 وحتى انتهاء االنتداب وانس���حاب 

القوات البريطانية من فلسطني في العام 1947، 

لذلك فإن من البديهي القول إن ذلك الواقع، رمبا، 

كان ُصدفة مواتية لألهداف املائية اإلس���رائيلية؛ 

فأي تس���وية محتملة للحص���ص املائية ال بد أن 

تكون إس���رائيل العب���ًا مهمًا فيه���ا بحكم أنها 

دولة معترف بها ومش���اطئة للحوض، وقد أثبتت 

األح���داث التاريخية التي س���ُيذكر بعض أهمها 

هنا كيف أن سيولة الوضع السياسي في املنطقة 

والعالم كانت مالئمة جدًا إلس���رائيل كي تنتهز 

اللحظة، فلم مير وقت بعد قيام دولة إسرائيل حتى 

برزت املياه بوصفها عصب التنمية اإلس���رائيلية 

وبؤرة ص���راع وأداة ميكن أن تكون خطيرة في 

تأجيج ذلك الصراع.3

ثانيًا - صناع القرار والشعوب

يتناول هذا اجلزء رؤية احلركة الصهيونية ودولة 

إس���رائيل وموقفهما الحقًا من املوارد املائية، ثم 

رؤية الدول العربية وموقفها من املوارد املائية في 

منطقة حوض نهر األردن. فمنذ بداية عهدها رأت 

احلركة الصهيونية أن فلس���طني ال تصلح إلقامة 

دولة يهودي���ة حديثة، على غرار ال���دول القومية 

األوروبي���ة إاّل إذا تواف���رت فيها إمكانيات مائية 

طائل���ة، فقد ورد على لس���ان احلركة الصهيونية 

»أن احلياة االقتصادية لفلس���طني... تعتمد على 

املياه، لذلك فإن من الضروري مبكان ليس فقط 

تأمني كل املياه التي تغذي ]فلسطني[ بل ويجب 

احملافظ���ة على منابعها والس���يطرة عليها...«.4 

وبعد خمسني عامًا على قيام دولة إسرائيل يقول 

وزير الزراعة اإلسرائيلي، رفائيل إيتان، في العام 

1990 »إن التنازل عن األراضي احملتلة س���وف 

يودي باملصالح املائية والزراعية للدولة إلى وضع 

غاية في الصعوبة«.5

تعبر هاتان الرؤيتان عن موقف إسرائيل قبل 

نش���أة الدولة وبعده���ا، وتتعارضان مع مصالح 

الش���ركاء العرب في منطقة حوض األردن. على 

أي ح���ال، في الزم���ن الذي كان���ت فيه احلركة 

الصهيونية تدرس اجلدوى االقتصادية لفلسطني 

وإمكانية إقامة دولة فيها، لم تكن مسألة املوارد 

املائي���ة على ج���دول أولوياتها، وذل���ك إما لكثرة 

انش���غالها مبا س���تؤول إليه األمور في أعقاب 

انهيار الدولة العثمانية وتوغل االستعمار األوروبي 

ف���ي أراضيها، أو لغياب أهمية املياه في التنمية 

من إدراكهم السياس���ي واالقتصادي والبشري، 

ولكن بعيد إعالن قيام دولة إسرائيل وشروع تلك 

األخيرة بتنفيذ مش���اريع مائية، تنّبه العرب إلى 

األهمية التي يوليها اإلسرائيليون لتطوير املشاريع 

املائي���ة. هنا حاول العرب في حوض نهر األردن 

إحباط أو احليلولة دون متكني إسرائيل من تنفيذ 

مشاريعها املائية. ومن بني ردود األفعال العربية 

على األفعال اإلسرائيلية محاولة حتويل مياه نهر 

األردن إلى األراضي السورية بحيث ال تصل إلى 

إس���رائيل. وفي حاالت أخرى اللجوء إلى تفجير 

أنابيب ومنشآت مائية إسرائيلية، خصوصًا تلك 

الواقعة على احلدود السورية - اإلسرائيلية.6 ومن 



55

أهم ما ميز احملاوالت العربية لتحويل مياه األردن 

أنها كانت في أفضل أحوالها غير مدروسة فنيًا 

أو سياسيًا أو اقتصاديًا أو حتى بيئيًا.

ثالثًا - العلماء والمختصون

تعد املش���اريع واخلطط التي مت تنفيذها منذ 

الع���ام 1929 حت���ى الع���ام 1955 على أيدي 

خبراء املياه مسيس���ة ويس���تحيل وصفها بأنها 

كانت محاي���دة، خصوصًا أن بريطانيا في عهد 

االنت���داب، كما الواليات املتح���دة األميركية من 

بعده���ا حاولتا توظيف املوارد املائية في املنطقة 

كأداة لصنع حلول للصراع السياسي بني العرب 

وإس���رائيل. كما أن هناك نوعًا آخر من العلماء 

املختصني الذين درس���وا تأثيرات نقص املوارد 

املائية على سلوك البشر كظاهرة واسعة االنتشار 

على كوكبنا بغرض تنبيه اإلنسانية إلى املخاطر 

احملتمل���ة التي قد تهدد أمنه���م املائي والغذائي 

وبالتال���ي قدرتهم على البقاء.7 ولكن من املالحظ 

أن مس���ألة ش���ح املياه، وتزايد عدد الس���كان، 

وغياب االس���تقرار السياسي في منطقة حوض 

نهر األردن كحالة دراس���ية ت���كاد تكون فريدًة 

م���ن نوعها في العالم، لذلك اس���تقطبت اهتمام 

الدارسني في العلوم األمنية والبيئية، ولكن جتب 

اإلشارة هنا إلى أن دراسة األمن املائي كظاهرة 

عاملي���ة اليوم قد تنطبق عل���ى منطقة حوض نهر 

األردن كغيره من األحواض املائية املشتركة في 

أنحاء كثيرة من العالم، إال أنه ال ينبغي إس���قاط 

احلالة الدراس���ية حل���وض األردن على كثير من 

األح���واض املائي���ة األخرى ف���ي العالم. كما ال 

ينبغي اس���تخدام هذه احلالة كمثال ُيس���تدل به 

على دراس���ات في األحواض األخرى، نظرًا ملا 

يتف���رد به حوض األردن م���ن خصوصية نوعية. 

وأهم ما تتميز به منطقة حوض األردن عن غيرها 

م���ن األحواض أن في منطقة حوض نهر األردن 

دولة )إس���رائيل( محتلة مهيمنة على العديد من 

املجاالت: العسكرية، والسياسية، والدبلوماسية، 

واالقتصادية والعلمية.

لوحظ م���ع مطلع ثمانيني���ات القرن املنصرم 

تكاثر غير مسبوق في عدد الدراسات التي تفيد 

بأن شح املياه في حوض األردن كان سببًا حيويًا 

حلروب سابقة بني إسرائيل وجاراتها من الدول 

العربية، وأن حرب حزيران 1967، واحلرب على 

لبن���ان في حزيران 1982، كانتا بس���بب عطش 

إس���رائيل إلى مزيد من املي���اه.8 وتكمن أهمية 

العامل البشري هنا حتديدًا في أنه يساهم، بغير 

موضوعية في إثارة التوتر بني سكان دول احلوض 

ورفع درجة اإلرباك في أوساط صناع القرار. 

ليس م���ن الغرابة أن موض���وع األمن املائي 

أو ح���روب املاء وجد رواجًا غير عادي في غرف 

القرار السياس���ي واألمني في املشرق واملغرب 

العربيني بس���رعة وس���هولة، كي���ف ال واملنطقة 

العربية صحراوية قاحلة أو شبه جافة في أحسن 

أحوالها، ومن بني أسخن بؤر التوتر في العالم؟ 

كي���ف ال واملنطق���ة العربية ال متتل���ك في الواقع 

املعرف���ة والتكنولوجيا احمللية للتنقيب عن املوارد 

املائية؟ كيف ال وقد شهدت املنطقة العربية حراكًا 
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دبلوماسيًا شرسًا تدخلت فيه الدول العظمى من 

أجل تسوية احلصص املائية9 للدول املشتركة في 

ح���وض نهر األردن في منتصف القرن املاضي؟ 

من املهم اإلشارة هنا إلى أن معظم هذه األسئلة 

والقضاي���ا ذات العالقة قد مت تناولها في عدد ال 

حصر له من املؤمترات والدراسات العربية وغير 

العربية. 

وعلى الرغم من ذلك فإن مس���ألة ش���ح املياه 

واحتمال اندالع صراعات تأخذ طابعًا عنيفًا بني 

الدول املتش���اركة في منابع املياه ما زالت جتثم 

في املنطقة وتقض مضاجع الس���كان وصانعي 

القرار على حد سواء.

الهيمنة اإلسرائيلية ومستقبل األمن 
المائي في منطقة حوض األردن

يش���ار هنا إلى أن املقصود بالهيمنة هو توفر 

أسباب القوة لدى دولة أو مجتمع ما، بحيث تُوظف 

هذه القوة بشكل ممنهج ومنظم من أجل التأثير 

عل���ى دول أو مجتمعات أخرى للس���يطرة عليها 

وإخضاعه���ا إلرادة القوة املهيمنة بغرض فرض 

نظام معني يخ���دم بالضرورة مصالح تلك القوة 

األكبر.10 ونفترض هنا مبوجب هذا التعريف أن 

إس���رائيل منذ العام 1947 استطاعت أن تظهر 

في اإلقليم الذي نشأت فيه كمهيمن إقليمي، وقد 

حافظت على مكانتها هذه من خالل اس���تخدام 

الق���وة العس���كرية املتفوقة الت���ي متتلكها كلما 

اقتضت احلاجة. 

بدأت معالم الهيمنة اإلسرائيلية تتجلى وبشكل 

قاطع في منطقة حوض األردن حتديدًا، واملنطقة 

العربي���ة عمومًا، بعد هزمية اجليوش العربية في 

حرب فلسطني عام 1948، تعاظمت تلك الهيمنة 

وترس���خت من خ���الل انحياز ال���دول العظمى 

لصاحله���ا أو من خالل عدم تعاطيها مع قضايا 

تلك املرحلة على أسس موضوعية. 

يعد مفهوم الهيمنة اإلقليمية اإلس���رائيلية ذا 

قيمة حتليلية ومغزى سياس���ي مه���م جدًا لهذه 

الورقة من ناحيتني: األولى لتفسير تفوق إسرائيل 

على جاراتها العربية الشريكة في حوض األردن 

ف���ي القدرة على الس���يطرة على موارد املياه من 

املنبع إلى املصب، وم���ن الناحية األخرى تفوق 

إس���رائيل في القدرات الفنية وكفاءة اس���تغالل 

امل���وارد املائية. من الناحي���ة الثانية فإن مفهوم 

الهيمنة سوف يساعد في تفسير ما إذا كان هدف 

حروب إسرائيلية سابقة هو حتقيق منافع مائية، 

وهل من احملتم���ل أن تكون صراعات األطراف 

املشاركة في مياه األردن هدفها املياه.. والهيمنة، 

سواء على املستويات اإلقليمية واحمللية أو العاملية، 

والت���ي ينظر إليها على أنها أداة أثبتت جناعتها 

تاريخيًا في حفظ االستقرار في العالقات الدولية. 

واس���تنادًا إلى ما سبق ذكره فإن إسرائيل منذ 

قيامها كانت احملتكر الوحيد لهذه املكانة في إقليم 

حوض األردن عس���كريًا وسياس���يًا ودبلوماسيًا 

واقتصاديًا وتكنولوجيًا. ومن هذا املنطلق يجوز 

طرح سؤالني في غاية األهمية: هل ميكن وصف 

حروب إسرائيل السابقة بأنها حروب مائية؟ وهل 
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من املتوقع أن تنش���ب حرب مائي���ة في املنطقة 

مستقباًل؟. 

من خالل مراجعة س���ريعة لألدب املتعلق بهذا 

املوضوع، س���يتفاجأ الباحث م���ن الكم الهائل 

املتوافر عن »حروب املياه« في الش���رق األوسط 

عموم���ًا وبني جيران احل���وض األردني حتديدًا.  

أغلب من ذهب إلى اجلزم بأن حروبًا إس���رائيلية 

- عربية مائية اندلعت فعاًل، يستش���هدون بحرب 

حزيران عام 1967 على أنها املثال األبرز. ومن 

أهم مكونات التدليل على ذلك من قبل رواد البحث 

في هذا املضمار:12

تنامي الطلب على مياه األردن الش���حيحة   .1

لالستخدامات املنزلية والزراعية والصناعية 

بس���بب الزيادة الطبيعية للس���كان العرب 

والهجرة اليهودية إلى إسرائيل. 

محاولة الدول العربية في احلوض ومبساعدة   .2

من مصر حتويل مجرى نهر األردن للحيلولة 

دون تدفق مياهه إلى إس���رائيل في الفترة 

الواقعة بني 1964-1966، ما جعل إسرائيل 

تعلن أن املش���روع العربي لتحويل املياه هو 

مبثاب���ة عمل عدواني )إع���الن حرب( وأنها 

س���تتخذ اإلجراء الالزم حلفظ األمن املائي 

اإلس���رائيلي، في الوقت ال���ذي كان العمل 

العربي هذا قد جاء كردة فعل على مشروع 

إس���رائيلي يه���دف لنقل مي���اه نهر األردن 

إلى صح���راء النقب وجعلها مركزًا حضريًا 

إسرائيليًا.

عج���ز جيوش ال���دول العربية ع���ن مجابهة   .3

اجليش اإلسرائيلي وتراخي الزعماء العرب 

في اتخاذ القرار باملجابهة، فكان اللجوء إلى 

تس���ييس املوارد املائية أداًة لبعث الشعور 

لدى شعوبها بأن مواجهة من نوع ما حتدث 

ضد إس���رائيل )قطع ش���ريان احلياة عنها 

»املاء«(.

اس���تطاعت إس���رائيل خالل حرب حزيران   .4

1967 أن توقف املش���روع العربي لتحويل 

مياه نهر األردن والسيطرة على منابعه، حيث 

احتلت سفوح جبل الشيخ وهضبة اجلوالن 

السورية، باإلضافة إلى ذلك احتلت الضفة 

الغربية وأحكمت قبضتها على أحواض املياه 

اجلوفية فيها.

فشل مبادرة السالم األميركية التي قدمتها   .5

إدارة آيزنهاور والتي تضمنت بعثة السفير 

إريك جونس���تون حلل اخلالفات املائية في 

املنطقة في الفترة بني 1955-1953.

هذه العوامل مجتمعة جعلت األمور تبدو وكأن 

املي���اه كانت تارًة عاماًل مس���ببًا للصراع، وتارًة 

أخرى أداًة للصراع، وأخيرًا هدفًا له.

عل���ى الرغم من أن ما مت ذكره يعد أدلًة تبدو 

غاية في األهمية ومقنعة، فإنها تبقى مجتزأًة من 

الصورة الواسعة والعميقة للصراع اإلسرائيلي 

- العرب���ي في ذلك العهد، وفيم���ا يأتي دحضًا 

لهذا اجلس���م من األدلة وعرضًا ينس���جم أكثر 

م���ع بيئة ص���راع اإلرادات في أجواء طفح فيها 

التأزم سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا وحضاريًا في 

املنطقة برمتها منذ بداية القرن العشرين. فثورة 
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العام 1936، حرب فلسطني عام 1948، وحرب 

1967، على سبيل املثال، كلها في حقيقة األمر 

انفجارات في طبقات جسم املنطقة احملتقن بكل 

أسباب التوتر، االنفعال، الصراع؛ املياه ليست إال 

واحدة من مجموع هائل من تلك الطبقات، فتظهر 

ساعة االنفجار )احلرب( على أنها ضحية أو أداة 

للحرب أو كالهما معًا. ينطوي على ذلك القول إن 

حرب حزي���ران 1967 وإن لم تكن حتمية فإنها 

- إذا م���ا أخذنا بعني االعتبار مجموع الظروف 

التي توفرت للمنطقة - كانت مأساة بانتظار أن 

حتدث.13 وفيما يلي مجموعة تساؤالت هي مبثابة 

تش���كيك موضوعي في مصداقية نظرية حروب 

املي���اه في املاضي، ورف���ض االدعاء بأن حروب 

املنطقة ستكون بسبب املياه مستقباًل:

إلى أي مدى كان شح املياه سببًا رئيسًا في   .1

احليلولة دون متكني دول احلوض من حتقيق 

املستوى املطلوب من التنمية االقتصادية عام 

1967، أو حتى في الوقت الراهن؟

هل كانت املوارد املائية، بتصريح واضح لدى   .2

دول احلوض، موردًا إس���تراتيجيًا وأن أي 

تهديد موجه ضد هذا املورد سيكون مبثابة 

تهديد لكينونة الدولة؟

هل س���بق أن كان واضحًا أن دولة من دول   .3

احلوض أعلنت احلرب بهدف السيطرة على 

موارد مائية تابعة أو مملوكة لدولة أخرى؟

ه���ل س���بق أن أعلنت دولة احل���رب بهدف   .4

اس���ترجاع مورد مائي خسرته ألخرى في 

صراع مسلح سابق؟

ف���ي حال حتقق الش���رطان )الثالث و / أو   .5

الرابع(، هل هناك قضايا أخرى )االحتالل 

مثاًل( قد تثير التوتر في العالقات لدرجة أن 

احتمال وقوع صراع مسلح في املنطقة ما 

زال قائمًا؟

هل في ظل املكانة التي تتمتع بها إسرائيل،   .6

ال ت���زال بحاجة خلوض ح���روب مكلفة جدًا 

م���ن أجل حتقيق أهداف مائية ال تعادل في 

قيمتها خسائر تتكبدها في مغامرة عسكرية؟

إذا ج���اء اجلواب باإليجاب عن التس���اؤالت 

األربع���ة األولى، فإن فرضية حرب مياه س���ابقة 

ومحتملة مس���تقباًل جائ���زة ومبررة. أما إن كان 

اجلواب عن التساؤالت األربعة األولى )ال(، فمعنى 

ذل���ك أن مبررات حرب املياه ضعيفة )أو عدمية( 

املصداقية. ويبقى من املنطق اجلزم أن التساؤلني 

اخلامس والس���ادس هما األجدر بالطرح، وأن 

اإلجابة عنهما س���تكون )نعم(، وهذا يضع دور 

املوارد املائية في الصراع اإلسرائيلي - العربي 

في نصابه احلقيقي سابقًا وحاضرًا ومستقباًل.

الحقوق المائية لفلسطين
عند احلديث عن احلقوق املائية، سواء أكانت 

سطحية أم جوفية، لدولة أو كيان سياسي؛ يصبح 

جليًا أن هناك مسوغات حتكمها األطر القانونية 

املعمول بها في األحواض املائية املش���تركة في 

العال���م، والتي مبوجبها يكون واضحًا )نوعًا ما( 

واجبات وحقوق جميع األطراف املنتفعة بها. 
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فيم���ا يخص حقوق فلس���طني املائي���ة، فقد 

اعترفت إس���رائيل وألول مرة بحق الفلسطينيني 

في حص���ة من املياه الس���طحية واجلوفية التي 

تقع حتت الس���يطرة اإلسرائيلية. وجاء اعتراف 

إسرائيل هذا في سياق تسوية سياسية للصراع 

الفلسطيني - اإلس���رائيلي فيما عرف باتفاقات 

)أوسلو 1( و)أسلو 2( بني عامي 1995-1993. 

في كل األحوال، تضمنت )أوسلو 2( كميات املياه 

املخصصة للفلسطينيني مع األخذ بعني االعتبار 

االحتياجات املس���تقبلية لهم. على هذا األساس 

ميك���ن اعتب���ار االتفاقات املوقع���ة بني اجلانبني 

الفلسطيني واإلسرائيلي إطارًا قانونيًا ملزمًا لهما 

وأن اإلخالل بشروط االتفاق يعرض الطرف املخل 

به للمتابعة القانونية. والالفت لالنتباه في االتفاق 

املائي الفلسطيني - اإلسرائيلي هو أن إسرائيل 

اعتبرت املسألة املائية، من الناحية األولى، مادة 

فنية من اختصاص الفنيني وليس السياس���يني. 

ومن الناحية األخرى، اعتبرت أنها مسألة معقدة 

ينبغ���ي عدم الوقوف عنده���ا لكي ال تكون عائقًا 

يبطئ العملي���ة التفاوضية التي يجب أن تفضي 

إلى تسوية سياسية للصراع ودون تأخير.

   بع���د مرور ما يق���ارب العقدين من الزمن 

على إبرام اتفاقات )أوس���لو( ميك���ن القول إن 

قدرة الفلس���طينيني على حتصيل حقوقهم املائية 

املش���روعة مقرون���ة مبدى قدرتهم على تس���ديد 

أهداف سياسية في املسار التفاوضي، فال ينبغي 

احلديث عن احلقوق املائية للفلسطينيني واالجتهاد 

فيها وكأنها مسألة جانبية أو فنية بل هي سياسية 

بامتياز. ولكن يبدو أن ميزان القوة الراجح لصالح 

إس���رائيل يضع حدودًا صماء في طريق حتقيق 

الفلس���طينيني حلقوقهم. فكما للشعوب احلق في 

احلياة واحلرية والس���عادة فإن املياه هي أصل 

احلي���اة وأداة التنمية االقتصادي���ة )الصناعية 

والزراعية( وبتوافرها تبن���ى املدن واحلضارات 

وبانقطاعها متوت املدن وتنعدم احلياة.

الخاتمة

اعتاد الدارسون واحملللون قراءة التاريخ ملعرفة 

أنب���اء املاضي واس���تخالص العبر منه، وحتليل 

الواقع الراهن الس���تقراء أو تصور ما سوف، أو 

قد، يكون عليه شكل املستقبل، ولكن مبا أن الزمن 

ليس هو من يصنع التجربة اإلنسانية وإمنا البشر 

هم الذين يصنعون التاريخ وأحداثه، يبقى األمل 

حيًا بأن املس���تقبل لي���س دائمًا مرهونًا باحلدث 

املاضي، وبذلك تتبدد حتت وطأة اإلرادة البشرية 

مقولة إن املس���تقبل س���يكون مجرد تاريخ يكرر 

نفسه، وإذا ما رضخ البشر للحدث التاريخي أو 

الواقع الراهن وأخضع���وا إراداتهم لهما فإنهم 

حتمًا سيفتقرون إلى مستقبل أفضل من تاريخهم 

أو حاضرهم. 

ميتلئ التاريخ احلدي���ث والزمن الراهن لدول 

وش���عوب حوض نه���ر األردن بالي���أس والبؤس 

بسبب غياب حد أدنى من األمن واالستقرار في 

شتى مناحي احلياة، فقد خسرت الدول العربية 

ف���ي منطقة حوض نه���ر األردن جميع معاركها 

س���واء أكانت تلك املعارك م���ع النهضة الفكرية 
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والعلمية أم مع التنمية البش���رية واالقتصادية، 

وخس���رت معاركها السياس���ية والعسكرية. فلم 

يتمكن العرب من إخراج أنفسهم من براثن الفقر 

واجله���ل والضعف في ظل احلكم العثماني؛ ولم 

يتمكنوا من مصارعة املس���تعمر األجنبي الذي 

غ���زا بالدهم وعاث فيها تخريبًا؛ ولم يتمكنوا من 

ردع احملتل الصهيوني عن اس���تالب فلس���طني 

وم���ا حولها من أراض عربي���ة. تلك هي أحداث 

التاري���خ. وبخصوص احلاض���ر فإنهم ميخرون 

على منت سفينة مهترئة في بحر سياسي يلج بهم 

من كل جانب إقليميًا ودوليًا. وعلى الرغم من أن 

كل هذا ليس مدعاة لتصور مستقبل مشرق فإنه 

يزخ���ر بالعبر والدروس. ومن هذا املنطلق، فإننا 

جن���د أن األمن املائي ليس إال جزءًا ضئياًل جدًا 

من مجموع األجزاء التي تكون املش���هد األمني 

للمنطقة مبختلف أبعاده.

ال تترك الهيمنة اإلسرائيلية على األمن املائي 

في املنطقة فس���حًة لوصفها بأنها بؤرة توتر في 

العالقات العربية - اإلس���رائيلية وس���تؤدي إلى 

ح���رب، ألن احلرب س���تخرب ول���ن تزيد كميات 

املي���اه التي توفرها الطبيعة للمنطقة. ولكن يجب 

أن يتكون لدى املنطقة القناعة بأن الدول املعنية 

مبياه احلوض قد ال تتورع عن توظيف مس���ألة 

املياه في حتقيق مآرب سياس���ية أو إستراتيجية 

عسكرية خاصة بها. 

وم���ن املؤكد أن املياه حتمل قيمة مادية رمزية 

عالية جدًا كافية لبث حالة من اإلرباك السياسي 

والشعبي تؤدي إلى قرع طبول احلرب في املنطقة.
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دراسات

حكومة تسيير األعمال بين الالزم والضروري

صالح سرور*

مقدمة
تستمر حكومة تسيير األعمال في أداء مهامها 

عادًة فترات زمنية محدودة إلى حني تسليم هذه 

امله���ام إل���ى حكومة عادية، وخالل ه���ذه الفترة 

الزمنية التي قد متتد إلى أس���ابيع تبعًا لدساتير 

الدول املختلفة، متارس هذه احلكومة مهام عادية 

روتينية لتسيير مرافق الدولة.

لكن قد تنش���أ ظروف استثنائية في الدولة حتول 

دون تشكيل حكومة جديدة، ما يعني استمرار حكومة 

تس���يير األعمال في مهامها متجاوزًة الفترة الزمنية 

احملددة لها دستوريًا، وتستعيد صالحيات أي حكومة 

عادية، وبالتالي تصبح حكومة تصريف أعمال.

ألقت الظروف االس����تثنائية بظاللها على احلالة 

الفلس����طينية نتيجة االنقسام، فبعد سيطرة حركة 

حماس على قط����اع غزة، وإقالة الرئيس أبو مازن 

حكومة إس����ماعيل هنية، وتش����كيل حكومة طوارئ 

برئاسة د. سالم فياض ثم حكومات عادية برئاسته، 

بقيت حكومة هنية قائمة في غزة بحكم األمر الواقع.

 استمرت حكومتا رام الله وغزة سنوات حتت 

مسمى حكومة تسيير أعمال وفق مبررات ساقها 

كل ط���رف، في ظ���ل غياب املجلس التش���ريعي 

وتعطيل عمله، اجلهة التي متنح الثقة ألي حكومة.

وقد متتعت حكومتا رام الله وغزة بصالحيات 

واس���عة على الرغم من تسمية كل منهما حكومة 

تس���يير أعمال، منقوصة الصالحيات اس���تنادًا 

للقانون األساسي الفلس���طيني، على الرغم من  *  باحث في الشؤون التشريعية.
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خلوه من معاجلة الظروف االستثنائية التي متر 

بها السلطة الفلسطينية نتيجة االنقسام، والذي 

ب���دوره أعطى هذه احلكومة صالحيات واس���عة 

جتاوزت فيها صالحيات احلكومة العادية.

نص القانون األساسي على أنه بعد استقالة 

احلكومة والتكليف بتشكيل حكومة جديدة والتي 

يلزمها خمس���ة أس���ابيع كح���د أقصى إلعالن 

التش���كيل احلكومي اجلديد، تس���تمر احلكومة 

املنتهية واليتها خالل الفترة املذكورة في تصريف 

أم���ور الدولة إل���ى حني أداء أعض���اء احلكومة 

اجلديدة اليمني الدستورية.

وميكن إدراك م���ا يعنيه ذلك في ظل حكومات 

تسيير أعمال استمرت سنوات دون أن تكون هناك 

أي ضوابط أو قيود قانونية تنظم عملها أو حتدد 

اختصاصاتها؛ ما أعطاها هامشًا واسعًا للتحرك 

وإصدار القرارات وتقدمي مشاريع القوانني.

وعليه، فسيتم التطرق إلى صالحيات حكومة 

تس���يير األعمال ومدى التزامه���ا بالصالحيات 

الدستورية من عدمه، على الرغم من أن القانون 

األساس���ي لم ينظم هذه الصالحيات، ولم يحدد 

مفهوم تس���يير األعمال باملعنى الضّيق. يضاف 

إلى ذلك ندرة الدراس���ات واملراجع التي تتناول 

موضوع حكومة تسيير األعمال من قبل اخلبراء 

وفقهاء القانون الدستوري. 

وهنا تبرز العديد من التساؤالت حول صالحيات 

حكومة تس����يير األعمال الالزمة والضرورية وغير 

الضرورية التي نص عليها القانون األساسي، ومن 

هو صاحب السلطة الفعلية في هذه احلكومة، هل 

هو رئيس ال����وزراء أم الوزير؟ وهل ينعقد مجلس 

ال����وزراء خالل فترة األس����ابيع اخلمس����ة ويتخذ 

قرارات؟ وما دور املجلس التش����ريعي في مراقبة 

هذه احلكومة ومحاسبتها؟.

س����تتم اإلجابة عن هذه التساؤالت وغيرها 

من خالل تقس����يم الورقة إلى قس����مني، القسم 

األول يتن����اول اجلانب النظري، ويس����تعرض 

م����ن خالله حكومة تس����يير وتصريف األعمال 

من حي����ث الصالحيات واآلراء الفقهية املتعلقة 

به����ا، واجله����ات الرقابية على أدائه����ا. بينما 

يستعرض القسم الثاني اجلانب العملي اخلاص 

بحكومات تس����يير األعمال في فلسطني ومدى 

تأثير الظروف االس����تثنائية الفلس����طينية على 

صالحيات هذه احلكومات.

 - مبدأ استمرارية الحكم
ً
أوال

متارس الس���لطة التنفيذية مهامها من خالل 

القي���ام بتنفيذ القوانني وإدارة املرافق العامة في 

الدول���ة، وقد أوكلت هذه املهم���ة ملجلس الوزراء 

)احلكومة(، التي تستمر في ممارسة مهامها إلى 

حني استقالتها أو إقالتها أو حجب الثقة عنها من 

قبل البرملان، وهو م���ا يعني حتولها إلى حكومة 

تس���يير أعمال إلى حني تش���كيل حكومة جديدة 

متارس خالل هذه الفترة ما هو ضروري والزم.

يعتب���ر املبدأ الفقهي الدس���توري اس���تمرار 

اإلدارة واملرافق العامة في الدولة من الضرورات؛ 

ألن غي���اب احلكومة ميكن أن ينعكس بالس���لب 

على احلياة السياسية واملؤسساتية واالقتصادية 
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للدولة، ما يعني ش���لاًل في مرافقها ومؤسساتها 

وتعطياًل ملصالح الناس.1

ل���ذا متارس حكومة تس���يير األعمال مهامها 

والتي يطلق عليها في املفهوم الدستوري األعمال 

اجلاري���ة أو العادية، وهي تل���ك التي ال تعّرض 

مسؤولية الوزارة مجتمعة أو الوزير املعني منفردًا 

إلى نتائج سياسية، ألن احلكومة أو الوزارة حتكم 

بثقة الشعب املمثل بالبرملان، واحلكومة املستقيلة 

تكون فاقدة ثقة البرملان سواء بسحب الثقة منها 

أو بتقدميها االس���تقالة، م���ا يجعلها غير قادرة 

وليست لها صالحية دستورية لتتخذ قرارات لها 

انعكاسات على عمل احلكومة املقبلة.2

 يس���تند مبرر تسيير األعمال أساسًا إلى أن 

مس���ؤولية احلكومة تنته���ي في احلاالت احملددة 

دس���توريًا ومنها اإلقالة أو االس���تقالة أو حجب 

الثقة عنها، لكن ذلك ال يعني زوالها في املطلق، بل 

يحدد نطاق األعمال العادية التي ميكن للحكومة 

ممارستها، وأن جتاوز هذا النطاق يعتبر مخالفة 

للدستور وأس���س النظام السياسي في الدولة، 

ألنها تقع ضمن األعمال التصريفية التي متارسها 

أي حكومة حتظى بثقة البرملان. 

من جهة أخرى، فإن ممارسة احلكومة لألعمال 

العادية أو اجلارية ال تعني منعها من ممارس���ة 

أعمال تصريفية ال تقع ضمن اختصاص حكومة 

تسيير األعمال وصالحيتها، بل ميكن التوسع في 

ممارس���ة الصالحيات التصريفية طبقًا للحاالت 

واألزم���ات احلكومية والسياس���ية ومدة الفراغ 

احلكومي، ما يعني أنه كلما كان تشكيل حكومة 

جديدة ضم���ن الفترة احملددة دس���توريًا لتحل 

مكان املستقيلة؛ ضاق هامش صالحيات حكومة 

تس���يير األعمال ملواجهة أي ملفات وطنية. بينما 

في حال طال تش���كيل احلكومة اجلديدة اتس���ع 

هامش ممارس���ة احلكومة املستقيلة صالحيات 

تصريفي���ة ملواجهة أي أعمال طارئة أو عاجلة ال 

حتتمل التأجيل واالنتظار.3

يوجب هذا املبدأ بقاء احلكومة عند استقالتها 

أو اعتبارها مستقيلة، لتصريف األعمال ولو فقدت 

شرعيتها، فحكومة تسيير األعمال ملزمة مبمارسة 

صالحياتها الروتينية لتأمني سير املرافق العامة 

إلى حني تشكيل حكومة جديدة.

ثانيًا - صالحيات حكومة تسيير األعمال

لم يحدد القانون األساسي الفلسطيني صالحيات 

حكومة تسيير األعمال بوضوح، وكل ما نص عليه 

م����ن صالحيات متثل مبا هو الزم وضروري، وهذا 

األمر لم يقتصر على القانون األساسي الفلسطيني، 

فالتجارب الدس����تورية في العالم لم حتدد مفهومًا 

دقيقًا ملفهوم تس����يير األعمال أو تصريف األعمال؛ 

لذا بقي االعتماد على االجتهادات الفقهية التي فرقت 

بني األعمال العادي����ة اجلارية واألعمال التصريفية 

ومتى ميكن حلكومة تس����يير األعمال ممارس����ة أي 

منهما. وذلك على النحو اآلتي:

1-  األعمال العادية واجلارية

تعتبر األعمال العادية التي متارس���ها حكومة 

تس���يير األعمال أعمااًل روتينيًة يوميًة ال تعرض 

مس���ؤولية احلكومة إلى نتائج سياس���ية كونها 
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فاقدًة ثقة البرملان؛ ما يجعلها منقوصة الصالحية 

الدس���تورية لتتخذ قرارات مصيرية أو مؤثرة في 

احلياة السياس���ية؛ ألن احلكوم���ة ال ميكنها أن 

حتكم إال في ظل رقابة برملانية.

واستند مجلس ش���ورى الدولة اللبناني، وهو 

احملكم���ة اإلدارية العليا في لبنان، إلى االجتهاد 

الذي يعرف األعمال اجلارية بأنها األعمال امللحة 

الضاغطة التي ال حتتمل التأجيل أو اإلرجاء حلني 

تشكيل احلكومة اجلديدة، والتي تستوجب اتخاذ 

قرارات عاجل���ة أو تلك التي تكون مقتصرة على 

تنفيذ املهام اإلدارية اليومية من دون أن تنطوي 

عل���ى أي خيار دقيق إلى حني تش���كيل احلكومة 

اجلديدة.4

وبالتالي، فحكومة تس���يير األعمال ال ميكنها 

القيام باألعمال التي ترتبط بسياسة الدولة العليا 

واملواضيع املصيرية احلساس���ة، كعقد االتفاقات 

واملعاهدات الدولية أو تلك التي ترتبط بحالة الدولة 

املس���تقبلية، كعقد القروض وإحداث أعباء مالية 

جديدة أو إقرار اخلطط اإلمنائية الشاملة والطويلة 

األمد التي تفرض على احلكومة العتيدة، كما أنها 

غير مخولة تقدمَي مشاريع قوانني جديدة للبرملان، 

لكنها مكلفة الس���يَر باإلجراءات القانونية املتعلقة 

بالقوانني املقرة من قبل البرملان، وعدم قيامها مبثل 

هذا اإلجراء يعتبر تعطياًل للقانون.5

 ويتركز اختصاص حكومة تس���يير األعمال 

ف���ي األمور اإلداري���ة ذات الطاب���ع الضروري 

والعاج���ل والتي تتطلب تدابي���ر فورية ال بد من 

إجرائها الرتباطه���ا مبهل حددها القانون حتت 

طائلة الس���قوط واإلبطال؛ وهي بالتالي تلك التي 

ال بد منها لتسيير املرافق العامة، وقيام احلكومة 

بوظيفتها اإلدارية اليومية.

لكن هناك قضايا اختلف فقهاء القانون حولها 

كتعيني املوظفني في القطاع العام من قبل حكومة 

تسيير األعمال، فالبعض رأى أن تعيني املوظفني 

بصورة فردية يق���ع ضمن اختصاصها باعتبار 

مسألة التوظيف ال تقع ضمن املسائل املهمة التي 

يحظر على حكومة تسيير األعمال ممارستها إال 

في حاالت معينة كالتعيينات في الوظائف العليا 

والتي تكون غالبًا ذات طابع سياسي.6

في حني يرى آخرون أن حكومة تسيير األعمال 

يتوجب عليها االمتناع عن اتخاذ أي قرار ال يتمتع 

بالض���رورة والعجلة حتى وإن كان تعيني موظف 

م���ن الفئة الدنيا، وأن���ه باإلمكان االنتظار حلني 

تش���كيل احلكومة اجلديدة، إال إذا كان التعيني 

ضروريًا إلى درجة أنه في حال لم يتم فسيتوقف 

املرفق العام.7

م���ن جانب آخر، يحظر على حكومة تس���يير 

األعمال عقد جلسات مجلس الوزراء؛ ألن انعقاد 

املجل���س يبنى علي���ه اتخاذ ق���رارات؛ وبالتالي 

اخلروج عن املهام املوكلة إليه وهي تسيير احلياة 

اليومية، وهذا ما أكده الفقه الفرنس���ي الذي أقر 

وجوب امتناع مجلس الوزراء عن االجتماع أثناء 

األزمات الوزارية، أي الفترة الواقعة بني استقالته 

أو إقالته وتش���كيل حكومة جدي���دة.8  لكن ذلك 

ال مينع من املش���اركة ف���ي أي قمة دولية، حيث 

يدخل ضمن إطار مفهوم تس���يير األعمال. فهذه 
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احلكومة، وإن كانت مستقيلة تبقى قائمة وموجودة 

إلى حني تأليف حكومة جديدة. 

 لهذا تتركز السلطة بيد الوزراء وليس بيد رئيس 

ال����وزراء، كون الوزير ه����و رأس الهرم في الوزارة 

املكلفة تس����يير األعمال والتي تتم بشكل اعتيادي 

وروتيني، وال حتتاج إلى مبادرات من قبل احلكومة 

والتي تتم عادة في األجهزة اإلدارية للدولة، وتقتصر 

مهام الوزير على التوقيع على القرارات اإلدارية فقط 

إلضفاء صبغة رسمية عليها.

كما يعتبر تنفيذ مراسيم وقرارات الرئاسة من 

ضمن األعمال العادية واجلارية حلكومة تس���يير 

األعم���ال؛ ألن الرئيس ال ميكنه التصرف إال من 

خالل احلكومة ف���ي النظم البرملانية أو املختلطة 

)برملاني- رئاسي(، وإن عدم تنفيذ هذه القرارات 

واملراسيم قد يعطل مصالح املواطنني.

2-  األعمال التصريفية  

تعاني بعض الدول من أزمات سياسية تعصف 

بحكوماتها نتيجة ظروف داخلية، تفقد على أثرها 

ش���رعيتها نتيجة استقالتها أو إقالتها أو حجب 

الثقة عنها من قبل البرملان. وقد تس���تمر األزمة 

وتدخل الدولة في ظروف اس���تثنائية تعجز فيها 

عن تش���كيل حكومة جديدة، ما يعني اس���تمرار 

احلكوم���ة في أداء مهامها على الرغم من انتهاء 

الفترة الدس���تورية لبقائها حتت مسمى حكومة 

تسيير أعمال.

وعلي���ة، فإن حكومة تس���يير األعمال بعد أن 

تتجاوز الفترة الدستورية احملددة بأيام أو أسابيع 

وفق دس���تور كل دولة، تدخل في إطار الشرعية 

االستثنائية، وتصبح حكومة تصريف أعمال، وهو 

ما أكده قرار مجلس شورى الدولة اللبنانية، فما 

ال يعتبر ضروري���ًا في الظرف العادي ميكن أن 

يصبح ضروريًا في الظرف االس���تثنائي، وحتل 

مكان الش���رعية العادية شرعية استثنائية لتعذر 

االس���تعانة بالشرعية العادية؛ نظرًا للظروف في 

تسيير املرافق العامة، لكن ذلك يقترن بعنصري 

الضرورة والعجلة.9

ويب���رر هذا الق���رار قاعدة ح���ق احلكومة أو 

السلطة باتخاذ تدابير استثنائية في ظل الظروف 

االس���تثنائية، حتت مبرر مبدأ الضرورات تبيح 

احملظورات، باإلضافة إلى مبدأ استمرارية املرفق 

العام. كما أن التش���ريعات ف���ي ظل الضرورة 

تسمى تش���ريعات الضرورة املتاحة لها ضمانًا 

إلم���كان س���ير املرافق العامة بانتظ���ام وتأمينًا 

للمصلحة العامة وحماية للنظام العام.

لذل���ك، ال يجوز للس���لطة أن تبقى جامدة ألن 

جمودها قد يعرض النظام العام للخطر، وبالتالي 

عليه���ا أن تعمل ومت���ارس كام���ل صالحياتها 

ضمانًا حلماية النظام العام واس���تمرارية املرفق 

الع���ام. فتفاقم الوضع االقتص���ادي مثاًل يجعل 

من ه���ذا الظرف ظرفًا اس���تثنائيًا، األمر الذي 

يسمح حلكومة تصريف األعمال بأن تعدل رواتب 

املوظفني أو أن تعنّي بعض كبار املوظفني إلنقاذ 

الوضع االقتصادي املتفاقم. وهكذا فإن الظروف 

االستثنائية تسمح للحكومة املستقيلة - وفي نطاق 

حقه���ا بتصريف األعمال باملعن���ى الضيق وفقًا 
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مل���ا نص عليه الدس���تور - باتخاذ كافة التدابير 

واألعمال، وذلك للمحافظة على النظام العام وأمن 

الدولة اخلارجي وتسيير املرافق العامة؛ وبالتالي 

تأمني املصلحة العامة. ففي الظروف االستثنائية 

حتل ش���رعية خاصة استثنائية تدوم بدوام هذه 

الظروف وتزول بزوالها، وهذه الشرعية اخلاصة 

االستثنائية تعلو الشرعية العادية.10

 - الرقابة على أداء حكومة تسيير األعمال
َ
ثالثا

تعتب���ر الرقابة البرملانية الركيزة األساس���ية 

ف���ي البرملانات الدميقراطية، وتش���كل مؤش���رًا 

على احلكم النزيه. وتهدف إلى مس���اءلة السلطة 

التنفيذية عن األعمال التي تقوم بها، إلى جانب 

وظيفتها التشريعية.

 ويحقق البرملان من خالل الرقابة على السلطة 

التنفيذي���ة التوازن بني الس���لطات، وتعزيز دوره 

كمدافع ع���ن املصلحة العامة من خالل عدد من 

األدوات واآلليات احملددة دستوريًا وفق دستور 

كل دولة. 

تخّول هذه اآلليات الرقابية البرملان مس���اءلة 

احلكومة ومحاس���بتها وحتى حج���ب الثقة عنها 

في ح���ال تقصيرها، وكون احلكومة مس���تقيلة 

أو مقال���ة يضعف من أدوات البرمل���ان الرقابية 

كحج���ب الثقة عنها وهي أقص���ى التدابير التي 

ميك���ن للبرملان اتخاذها بحق احلكومة، لكن ذلك 

ال مين���ع البرملان من ممارس���ة الرقابة على أداء 

حكومة تسيير األعمال ومساءلة وزرائها إذا رأى 

البرملان ضرورة لذلك.11

فالبرمل���ان من حقه مس���اءلة أي وزير جتاوز 

صالحيات���ه الدس���تورية دون أن يتأث���ر بواقع 

احلكوم���ة أو بالواجبات املترتبة عليها، فتس���يير 

أو تصريف األعمال ال يعفي احلكومة من توجيه 

االنتق���ادات واللوم لها من قبل البرملان؛ ما يعني 

خض���وع الق���رارات واإلجراءات الت���ي تتخذها 

حكومة تسيير أو تصريف األعمال لرقابة البرملان، 

لك���ن هذه الرقابة تكون منقوصة في ظل املرحلة 

االس���تثنائية، وه���و ما تدرك���ه حكومة تصريف 

األعمال؛ ما يدفعها التخ���اذ قرارات وإجراءات 

دون اعتب���ار لرقابة املجلس أو األخذ بتوجيهاته 

أو حتى تنفيذ قراراته؛ كون البرملان يقف عاجزًا 

عن اتخاذ أي إجراء فاعل أو مؤثر بحقها أو بأحد 

وزرائه���ا؛ وبالتالي فإن حكومة تصريف األعمال 

قد مترر الكثير من القرارات واإلجراءات دون أن 

يكون للبرملان أي سلطة فعلية على احلكومة سوى 

توجيه االنتقادات.

وفي ظل ضعف الرقابة البرملانية وعجزها عن 

كبح جماح احلكومة، ميكن أن يتدخل الرئيس في 

ظل نظام سياس���ي مختلط )رئاسي – برملاني( 

من خ���الل االمتناع عن التوقي���ع على القرارات 

واملراسيم التي تتطلب توقيعه وموافقته، إن كان 

معنيًا بكبح جماح هذه احلكومة. من جانب آخر 

لرئيس الدولة مراقبة عمل احلكومة عندما يعطيه 

الدس���تور ح���ق املش���اركة في اتخاذ القرارات 

احلكومية، إذ يستطيع فرض رقابته على تصرفات 

احلكوم���ة املس���تقيلة، ملنعها من جت���اوز نطاق 

اختصاصها.
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لكن يبقى القض���اء اإلداري في بعض الدول 

كلبن���ان من أكثر اجله���ات الرقابية الفاعلة على 

حكومة تسيير أو تصريف األعمال، والذي ميكنه 

منعها من ممارسة أو اتخاذ أي قرار يخرج عن 

إط���ار الصالحيات املمنوحة لها من خالل نقض 

القرارات الصادرة عنها. وبذلك تخضع القرارات 

احلكومية لرقابة القضاء الذي يتحقق من أن هذه 

القرارات قد جتاوزت بها السلطات الصالحيات 

املخولة له���ا. فالقضاء اإلداري يتحقق من مدى 

التزام احلكومة مبمارس���ة اختصاصاتها نظرًا 

للظروف التي تعيشها الدولة. 

كما ميارس القضاء اإلداري رقابة ش����املة 

عل����ى كل األعمال التي تتخذه����ا احلكومة في 

الظروف االس����تثنائية، إذ يتحق����ق من توافر 

هذه الظروف ومن ظروف الزمان واملكان التي 

مورس����ت فيها التدابير االستثنائية، وتناسبها 

مع هذه الظروف وصحة الوقائع املادية وفاعلية 

التدابي����ر املتخذة، وما إذا كانت فعاًل ضرورية 

لقي����ام احلكومة مبهامها؛ حفاظًا على س����يادة 

مبدأ املشروعية.12

رابعًا - حكومات تسيير األعمال في فلسطين

بع���د إقالة الرئي���س محمود عب���اس حكومة 

إس���ماعيل هنية احلادية عشرة )حكومة الوحدة 

الوطنية( نتيجة سيطرة حركة حماس على قطاع 

غ���زة في منتصف العام 2007، ش���كلت العديد 

من حكومات تسيير األعمال في السلطة الوطنية 

الفلس���طينية، إضافة حلكومة إسماعيل هنية في 

قطاع غزة التي ال ت���زال تعتبرها حركة حماس 

حكومة تسيير أعمال.

 أث���ارت ه���ذه احلكومات جداًل ح���ول مدى 

قانونيتها وشرعيتها بني الطرفني )فتح وحماس( 

وفق مبررات س���اقها كل ط���رف لتبرير وتدعيم 

شرعيته. وعليه س���يتم التطرق حلكومة )تسيير 

األعمال( التي ترأسها د. سالم فياض، واحلكومة 

املقالة برئاس���ة إس���ماعيل هنية، وم���دى تواؤم 

هذه احلكومات مع تس���يير أو تصريف األعمال 

والصالحيات التي مارستها كل حكومة على حدة.

1- املدة الزمنية حلكومة تسيير األعمال

فور إعالن اس���تقالة احلكوم���ة أو إقالتها أو 

س���حب الثقة منه���ا تتحول إلى حكومة تس���يير 

أعمال وفق املادة )3/78( من القانون األساسي 

الفلس���طيني التي تنص عل���ى »عند انتهاء والية 

رئيس الوزراء وأعضاء حكومته ميارسون أعمالهم 

مؤقتًا باعتبارهم حكومة تسيير أعمال وال يجوز 

له���م أن يتخ���ذوا من الق���رارات إال ما هو الزم 

وضروري لتسيير األعمال التنفيذية حلني تشكيل 

احلكومة اجلديدة«.

ونص القانون األساسي في املادة )65( على:

 » 1. فور تكليفه من قبل رئيس السلطة الوطنية 

الفلسطينية يتولى رئيس الوزراء تشكيل حكومته 

خالل ثالثة أسابيع من تاريخ اختياره، وله احلق 

في مهلة أخرى أقصاها أسبوعان آخران فقط.

2. إذا أخفق رئيس الوزراء في تشكيل حكومته 

خالل األجل املذكور أو لم يحصل على ثقة املجلس 
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التش���ريعي وجب على رئيس الس���لطة الوطنية 

استبداله بآخر خالل أسبوعني من تاريخ إخفاقه 

أو من تاريخ جلسة الثقة حسب مقتضى احلال، 

وتنطب���ق عل���ى رئيس ال���وزراء اجلديد األحكام 

الواردة في الفقرة )1( أعاله«.

وهو ما يعني أن تش���كيل أي حكومة جديدة 

ينبغي أن يتم في هامش ثالثة أس���ابيع ويضاف 

إليها مهلة أسبوعني إضافيني، وهي املدة التي قد 

تستمر فيها حكومة تسيير األعمال في ممارسة 

مهامها الروتينية واجلارية إلى حني تأدية احلكومة 

اجلديدة اليمني الدستورية أمام الرئيس استنادًا 

للمادة )67( من القانون األساسي والتي تنص 

على: »بعد احلصول على الثقة بهم وقبل مباشرة 

أعمالهم يؤدي رئي���س الوزراء وأعضاء حكومته 

أمام رئيس الس���لطة الوطنية اليمني الدستورية 

املنص���وص عليها في امل���ادة )35( من القانون 

األساسي«.

ميك���ن أن يضاف إلى هذه امل���دة التي متتد 

خمسة أس���ابيع مدة سبعة أسابيع إضافية في 

حال فش���ل رئيس ال���وزراء املكلف في احلصول 

على ثقة املجلس، واملتمثلة في إعطاء الرئيس مهلة 

أسبوعني الختيار رئيس وزراء جديد والذي يعطى 

مهلة لتش���كيل حكومته خالل فترة ثالثة أسابيع 

يضاف إليها مهلة متتد أسبوعني إضافيني، وفق 

الفقرة 2 من املادة )65(.

 وعل���ى الرغم م���ن ذلك، فإن م���واد القانون 

األساسي لم تعالج قضية مهمة وجوهرية تتمثل 

في إخف���اق أي من احلكوم���ات املكلفة نيل ثقة 

البرمل���ان، م���ا يعني متديد عمر حكومة تس���يير 

األعمال وتوس���ع صالحياتها احملددة باألعمال 

اجلاري���ة والروتينية إلى صالحيات تصريفية، ما 

يعن���ي أيضًا جتاوزًا  للم���ادة )78( من القانون 

األساسي التي حددت صالحيات حكومة تسيير 

األعمال مبا هو الزم وضروري.

وبالتالي، كلما زاد عمر حكومة تسيير األعمال 

والعجز عن تش���كيل حكومة جديدة حتظى بثقة 

البرملان نتيجة أزمة سياسية؛ زادت الصالحيات 

التي متارس���ها ه���ذه احلكومة نظ���رًا حلاجات 

املجتمع امللحة وغير القابلة للتأجيل.

 ش���كلت األزمات السياس���ية وما يتبعها من 

إخفاق في تش���كيل حكوم���ة جديدة جداًل وخالفًا 

بني فقهاء القانون في العديد من الدول التي مرت 

بأزمات سياسية عجزت فيها عن تشكيل حكومات 

حتظ���ى بثقة البرملان؛ ما اس���تدعى بقاء حكومة 

تسيير األعمال مدة أطول؛ ما وسع من صالحياتها 

التصريفي���ة وتخطى هامش الصالحيات اإلدارية 

واجلارية، وهو ما سيتم التطرق إليه الحقًا. 

2-  حكومات تسيير األعمال برئاسة د. سالم فياض

نص القانون األساسي الفلسطيني على اعتبار 

احلكومة مس���تقيلة ويعاد تشكيلها وفقًا ألحكام 

املادة )38( في احلاالت اآلتية:

فور بدء والية جديدة للمجلس التشريعي.  -

بعد حجب الثقة عن رئيس الوزراء أو عن   -

رئيس الوزراء وحكومته، أو عن ثلث عدد 

الوزراء على األقل.
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أي إضاف���ة أو تغيير أو ش���غور أو إقالة   -

تش���مل ثلث عدد أعضاء مجلس الوزراء 

على األقل.

وفاة رئيس الوزراء.  -

اس���تقالة رئيس الوزراء أو استقالة ثلث   -

أعضاء احلكومة على األقل.

إقالة رئيس الوزراء من قبل رئيس السلطة   -

الوطنية.

كما نصت املادة )78( من القانون األساسي 

الفقرة الثالثة على أن���ه »عند انتهاء والية رئيس 

الوزراء وأعضاء حكومته ميارسون أعمالهم مؤقتًا 

باعتبارهم حكومة تسيير أعمال وال يجوز لهم أن 

يتخذوا من الق���رارات إال ما هو الزم وضروري 

لتسيير األعمال التنفيذية حلني تشكيل احلكومة 

اجلديدة«.

بعد األحداث التي شهدها قطاع غزة وسيطرة 

حركة حماس عليه، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية 

ما حدث انقالبًا على الشرعية، وهو ما دفع اللجنة 

التنفيذي���ة ملنظمة التحري���ر لعقد اجتماع طارئ 

بتاري���خ 2007/6/14 أقرت فيه عدة توصيات، 

وضعته���ا حتت تص���رف الرئيس محمود عباس 

واملتمثلة في إقالة حكومة إسماعيل هنية، وإعالن 

حالة الطوارئ،13 وتش���كيل حكوم���ة إنفاذ حالة 

الطوارئ.. وقد تبنى الرئيس محمود عباس هذه 

التوصيات وأمر بتنفيذها مبوجب ثالثة مراسيم، 

وكلف د. سالم فياض تشكيل حكومة إنفاذ حالة 

الطوارئ، والتي شكلت بتاريخ 2007/6/17. 

وأثار تش���كيل حكومة إنفاذ أحكام الطوارئ 

اجلدل حول مدى مش���روعيتها، ك���ون القانون 

األساس���ي تناول إعالن الط���وارئ ولم يتطرق 

لتش���كيل حكوم���ة إنف���اذ الط���وارئ، م���ا دفع 

الكثيرين للتشكيك في مدى شرعية هذه احلكومة 

وقانونيتها.14

وعل���ى الرغ���م من ع���دم وج���ود النصوص 

الدس���تورية التي تتطرق لتش���كيل حكومة إنفاذ 

الطوارئ، فإن هناك س���ابقة مت مبوجبها تشكيل 

حكومة إنف���اذ أحكام الطوارئ والتي ترأس���ها 

أحمد قريع وبتكليف من الرئيس الراحل ياس���ر 

عرفات الذي أصدر مرس���ومًا رئاس���يًا بتشكيل 

حكومة ط���وارئ بتاري���خ 2003/10/5  تضم 

ثماني���ة وزراء،15 وعلى الرغم من التش���كيك في 

ش���رعية وقانونية مرس���وم إعالن الطوارئ الذي 

أعلنه الرئيس عرفات لعدم وجود نصوص قانونية 

تشير لتش���كيل حكومة طوارئ إضافة لتهميش 

دور املجلس التشريعي، فإن هذه احلالة أصبحت 

سابقة ميكن البناء عليها.

وقبيل انتهاء مدة حكومة إنفاذ حالة الطوارئ 

برئاسة د. فياض احملددة بشهر واحد وفق نص 

القانون األساس���ي في مادته رقم )1/110( مت 

توس���يع هذه احلكومة مبوجب مرس���وم رئاسي 

أض���اف أربعة وزراء للحكوم���ة ليصبح مجموع 

أعضائه���ا 16 وزيرًا. وفي الي���وم التالي قدمت 

حكومة فياض اس���تقالتها حتى تصبح فيما بعد 

حكومة تسيير األعمال.16

كل���ف الرئيس محم���ود عباس، ف���ي الوقت 

نفس���ه، د. سالم فياض تش���كيل حكومة عادية 
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في غضون فترة ال تزيد على خمس���ة أس���ابيع 

وفق نص القانون األساسي، والتي يفترض بعد 

االنتهاء من تش���كيلها وفقًا لإلجراءات القانونية، 

عقد جلسة طارئة للمجلس التشريعي الفلسطيني 

ملنحها الثقة، والذي أخفق بتاريخ 2007/7/22 

في عقد اجللسة لعدم توافر النصاب القانوني.

أدخل الفشل في تشكيل حكومة جديدة حتظى 

بثقة املجلس التشريعي احلكومة والسلطة في أزمة 

سياس���ية انعدمت معها فرص تش���كيل حكومي 

جديد في ظل االنقس���ام السياس���ي بني الضفة 

الغربية وقطاع غزة.

أعطى استمرار األزمة حكومة تسيير األعمال 

برئاس���ة د. س���الم فياض هامش���ًا أوسع من 

الصالحي���ات حتى قب���ل انتهاء امل���دة القانونية 

حلكوم���ة تس���يير األعم���ال، ما يعن���ي جتاوزًا 

لصالحياتها. بينما جند في دول أخرى كباكستان 

أن حكومة تس���يير األعم���ال رفضت املضي في 

الدعوى ضد برويز مشرف رئيس الوزراء السابق 

بتاري���خ 2013/4/21 بحجة أن مس���ؤوليتها 

تقتصر على تصريف الش���ؤون اليومية وأنها ال 

متلك صالحية محاكمة مش���رف وفق نص املادة 

السادسة من الدستور الباكستاني.17

كما جند رئيس حكومة تسيير األعمال جنيب 

ميقات����ي في لبن����ان قد رفض حتم����ل حكومته 

مسؤولية دفع مستحقات متويل احملكمة الدولية 

اخلاصة بلبنان، على اعتبار أنه ال يدخل ضمن 

اختصاصات حكومة تس����يير األعم����ال، علمًا 

أن االمتن����اع عن اتخاذ إجراء من قبل حكومة 

تس����يير األعمال قد تتخذه مب����ررًا للتهرب من 

تنفي����ذه بحجة أنها حكومة تس����يير أعمال وأن 

مثل هذه اإلجراءات أو القرارات ال تدخل ضمن 

اختصاصها.

 انته����اء الفت����رة القانونية حلكومة تس����يير 

األعمال برئاسة د. سالم فياض وهي األسابيع 

اخلمسة، والعجز عن تشكيل أي حكومة جديدة 

حتظى بثقة املجلس التشريعي أدخل احلكومة 

في مرحلة استثنائية جعلها قادرة على استعادة 

صالحي����ات احلكومة العادي����ة، وأن تتحول من 

حكوم����ة تس����يير أعمال إل����ى حكومة تصريف 

أعم����ال. وميكن االس����تدالل ببع����ض احلاالت 

املشابهة كلبنان مثاًل والتي استمرت فيها حكومة 

تصريف األعمال برئاسة الراحل رشيد كرامي 

نتيج����ة األزمة التي كانت تعيش����ها عام 1969 

مدة ستة أشهر اس����تعادت خاللها صالحيات 

احلكومة العادية.18

بينما اس���تمرت األزمة الوزاري���ة في بلجيكا 

19 شهرًا وانتهت في أواخر العام 2011 والتي 

عق���دت فيها حكومة تس���يير األعمال العديد من 

االجتماع���ات واتخذت فيها العديد من القرارات 

االس���تثنائية كإقرار موازنة العام 2011، وقرار 

املش���اركة ضم���ن ق���وات حلف األطلس���ي في 

الضربات اجلوية على ليبيا، إلى جانب إصدارها 

العديد م���ن املراس���يم املتعلقة باألزم���ة املالية 

والضرائب والسياسة املصرفية. واستندت هذه 

احلكومة إلى حالة الضرورة ومصلحة البالد العليا 

التي دفعتها إلى اتخاذ مثل هكذا قرارات.19
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إال أن تكليف د. فياض تشكيل حكومة جديدة 

على اعتبار أنها حكومة عادية يعتبر خروجًا على 

نصوص القانون األساسي وجتاوزًا له، النعدام 

وجود أي نصوص تدعم تش����كيل حكومة عادية 

ال حتظى بثق����ة البرملان، وبالتالي فإن احلكومة 

)الثالثة عشرة( وما تبعها من حكومات ال ميكن 

أن توض����ع إال في إطار حكومات األمر الواقع، 

وميك����ن أن تصنف في إطار حكومات تصريف 

األعمال من حيث الصالحيات التي تتمتع بها، 

ألن احلالة االستثنائية الفلسطينية التي استمرت 

سبع س����نوات ال ميكن أن تبقي حكومة واحدة 

مت����ارس مهامها طيلة هذه الفترة في ظل غياب 

السلطة التشريعية حتت مسمى حكومة تصريف 

أعم����ال، والتي متارس مه����ام احلكومة العادية 

وتتجاوزه����ا، مما مينح احلكوم����ة حصانة لها 

وجلميع قراراتها والتش����ريعات الصادرة عنها، 

م����ا يعني أن تغيير ه����ذه احلكومات وإن انعدم 

السند القانوني لها، ينعكس إيجابًا على احلياة 

السياس����ية الفلس����طينية، بعكس بقاء حكومة 

واحدة واس����تمرارها سنوات في ظل غياب أي 

رقابة برملانية عليها.

يس���تدعي غياب الرقابة البرملانية نتيجة شلل 

املجلس التش���ريعي تفعي���ل دور الرقابة من قبل 

محكمة العدل العلي���ا في مجال الرقابة اإلدارية 

واحملكمة العليا )احملكمة الدستورية( في القضايا 

الدستورية والتشريعات، يضاف إليهما منظمات 

املجتمع املدني ملنع التجاوزات احلكومية وتسليط 

األضواء عليها.

3-  حكومة تسيير األعمال برئاسة إسماعيل هنية

بعد س���يطرة حركة حماس عل���ى قطاع غزة 

بتاريخ 2007/6/15 قام الرئيس محمود عباس 

بإقالة حكومة الوحدة الوطنية )احلادية عش���رة( 

برئاسة رئيس الوزراء إسماعيل هنية، ومنذ ذلك 

التاريخ اس���تمرت احلكومة املقالة بإدارة شؤون 

القطاع باعتبارها حكومة تسيير األعمال الشرعية 

وفق نظرة حركة حماس.

أس���قط إعالن الرئيس محم���ود عباس حالة 

الطوارئ وتش���كيل حكومة إنفاذ حالة الطوارئ 

معه صفة تس���يير األعمال ع���ن احلكومة املقالة 

في غزة، وبذلك أصبحت حكومة أمر واقع، علمًا 

أن حكوم���ة الوحدة الوطنية برئاس���ة هنية بعد 

إقالته���ا من قب���ل الرئيس عباس ل���م يتبق فيها 

إال قل���ة من الوزراء بعد انس���حاب وزراء حركة 

فتح واملس���تقلني منها، إضافة إلى وزراء حركة 

حماس أو احملسوبني عليها في الضفة الغربية؛ 

ما دفعها إلجراء تعديل وزاري مللء الشواغر في 

احلكومة املقالة، كما أجرت تعديالت وزارية الحقة؛ 

م���ا اعتبر مخالفًة دس���توريًة كون هذه احلكومة 

مقال���ًة، إضافًة إلى ضرورة أداء وزرائها اليمني 

الدس���تورية أمام الرئيس وفق نص املادة )67( 

من القانون األساسي »بعد احلصول على الثقة 

بهم وقبل مباش���رة أعمالهم يؤدي رئيس الوزراء 

وأعض���اء حكومته أمام رئيس الس���لطة الوطنية 

اليمني الدس���تورية املنص���وص عليها في املادة 

)35( من القانون األساسي«.

وعلى الرغم من ذلك كله، فقد مارست احلكومة 
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املقالة صالحيات واسعًة في كافة املجاالت دون 

قي���ود، بل جتاوزت صالحيات أي حكومة عادية، 

بحيث جمعت بني صالحيات احلكومة وصالحيات 

الرئيس م���ن خالل القرارات التي طالت مختلف 

اجلوان���ب اإلدارية والتنظيمي���ة واألمنية واملالية 

والقضائية في قطاع غزة. 

فق���د قررت احلكومة املقال���ة تعيني نائب عام 

جدي���د في قطاع غ���زة دون مصادقة من رئيس 

الس���لطة الوطنية الفلسطينية؛ األمر الذي اعتبر 

جت���اوزًا لصالحياته وفق نص املادة )107( من 

القانون األساسي. »1. يعني النائب العام بقرار 

من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناًء على 

تنسيب من املجلس األعلى للقضاء«.

كم���ا عمل���ت احلكومة املقالة عل���ى إعادة 

تش���كيل األجهزة األمنية وتعي���ني قادة جدد 

لها، وهو ما يقع ضمن اختصاصات الرئيس 

باعتب���اره القائ���د األعل���ى وفق م���ا جاء في 

القانون األساس���ي في امل���ادة )39( »رئيس 

الس���لطة الوطنية هو القائ���د األعلى للقوات 

الفلسطينية«. إضافة لقانون اخلدمة في قوات 

األمن الفلس���طينية وفق املواد )8، 10، 14، 

15، 16(، ما يعني أن إعادة تشكيل األجهزة 

األمنية وتعيني قادة ج���دد لها يعتبر جتاوزًا 

لصالحيات الرئيس وخروجًا عليها، وجتاوزًا 

للمادة 6 من القانون األساسي »مبدأ سيادة 

القانون أساس احلكم في فلسطني، وتخضع 

للقانون جميع الس���لطات واألجهزة والهيئات 

واملؤسسات واألشخاص«.

كما أجرت احلكومة املقالة تعيينات كبيرة في 

املؤسس���ات احلكومية مللء الشواغر من موظفي 

القط���اع العام الذين أحجم���وا عن العمل حتت 

سلطة حركة حماس.

من جهة أخرى، قامت احلكومة املقالة بتنفيذ 

أحكام باإلعدام صدرت عن احملاكم في قطاع 

غزة، وهو ما يعتبر مخالفًة وجتاوزًا لصالحيات 

الرئيس وانتهاكًا للقان����ون الذي يعتبره اجلهة 

املخول����ة املصادقة على أحكام اإلعدام مبوجب 

قانون اإلجراءات اجلزائية رقم 3 س����نة 2001 

ف����ي مادته )409( التي تن����ص على »ال يجوز 

تنفيذ حكم اإلعدام إال بعد مصادقة رئيس الدولة 

عليه«. وقد اس����تندت هذه احملاكم في ذلك إلى 

أحكام قانون العقوبات الثوري ملنظمة التحرير 

الفلس����طينية لعام 1979، وقان����ون العقوبات 

العس����كري رقم )4( لس����نة / 2008  الصادر 

عن املجلس التش����ريعي في غزة )كتلة حماس 

البرملاني����ة(، علمًا أن قان����ون العقوبات الثوري 

ملنظم����ة التحرير الفلس����طينية لعام 1979 هو 

قانون غير ساٍر في السلطة الوطنية الفلسطينية، 

ول����م يعرض على املجلس التش����ريعي إلقراره. 

كم����ا أن قانون العقوبات العس����كري رقم )4( 

لس����نة 2008 ص����در عن املجلس التش����ريعي 

ف����ي غزة الذي يعقد جلس����اته بحضور أعضاء 

كتلة حماس البرملانية دون حضور باقي الكتل 

البرملانية األخرى نتيجة االنقس����ام السياسي 

الذي تعيشه األراضي الفلسطينية احملتلة منذ 

حزيران 2007.
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عل���ى الرغم م���ن تطرق القانون األساس���ي 

الفلسطيني لصالحيات حكومة تسيير األعمال مبا 

هو الزم وضروري، فإن هذه الصالحيات يكتنفها 

الغموض، وهو ما يتطلب من املشرع الفلسطيني 

أن يلحظ هذا العيب التش���ريعي، وأن يقنن مهام 

حكومة تسيير األعمال ومدتها وصالحياتها، ملنع 

استغاللها في املستقبل.

كما يتطلب من اخلبراء في الفقه الدس���توري 

واإلداري إجراء مزيد من البحوث والدراس���ات 

املتعلقة بحكومة تسيير وتصريف األعمال لندرة 

املراجع العربية والتطرق للحالة الفلسطينية ومدى 

احلاجة إلجراء تعديالت على القانون األساسي.

وأخيرًا ميكن القول إن احلكومات الفلس���طينية 

بصرف النظر عن تسمياتها والتي تلت حكومة إنفاذ 

حالة الطوارئ لم تس���تند إلى القانون األساسي في 

تشكيلها ولم يكن مرجعيتها بقدر ما كانت الظروف 

االستثنائية التي عاشتها السلطة الفلسطينية والتي 

فرضت عل���ى الطرفني )فتح وحم���اس( املضي في 

تشكيل حكومات وإجراء تعديالت عليها دون الرجوع 

للقانون األساس���ي الذي مت جتاوزه، بينما تس���تند 

األط���راف إليه في حال وج���ود أي نصوص قانونية 

تدع���م موقفها وملناكفة الط���رف اآلخر، ما يعني أن  

جمي���ع القرارات الصادرة ع���ن احلكومات ال ميكن 

أن يحس���م أو يبت القانون فيها ألنه ترتب على هذه 

الق���رارات حقوق وواجبات وإنش���اء مراكز قانونية 

جديدة، وبالتالي فإن احلل يتمثل في اتفاق سياسي 

بني هذه األطراف للخروج من هذه األزمة.
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مقاالت

 خيارات ما بعد إخفاق المفاوضات 

مهند عبد الحميد*

تبّنت القيادة الفلس���طينية، منذ مؤمتر مدريد 

للسالم في العام 1991 إستراتيجية املفاوضات 

باعتباره���ا عنوان���ًا ملرحلة جدي���دة من النضال 

الوطني، وحتدث الرئيس الراحل ياسر عرفات بعد 

إبرام اتفاق أوسلو عن السالم كخيار إستراتيجي، 

وكان يحث نظراءه اإلس���رائيليني رابني ورؤساء 

حكومات إس���رائيل املتعاقبة إلى الش���راكة في 

صناعة الس���الم واحلذو حذو شخصيات عاملية 

تاريخية كالزعيم الفرنس���ي شارل ديغول الذي 

أنهى احتالل اجلزائر، والرئيس اجلنوب إفريقي 

ديكليرك الذي تراجع عن نظام الفصل العنصري. 

ل����م تط����رح القيادة الفلس����طينية خي����ارًا آخر 

للمفاوضات بع����د قتل رابني وتراج����ع احلكومات 

اإلسرائيلية عن االتفاقات والشروع بإقامة الوقائع 

االستيطانية التي أدت إلى تعميق االحتالل والتبعية. 

ظلت القيادة الفلسطينية تدعو إلى استئناف 

مفاوضات الوضع الدائم وإلى االلتزام باالتفاقات 

االنتقالي���ة املبرم���ة والتراجع ع���ن كل األعمال 

واإلجراءات غير الش���رعية املتبعة في األراضي 

الفلس���طينية. ل���م تتراج���ع القيادة بعد فش���ل 

مفاوضات كامب ديفيد 2000 واندالع االنتفاضة 

الثانية عن خيار احلل السياس���ي واملفاوضات، 

وكان أقصى ما س���عت إليه هو حتسني شروط 

املفاوض���ات من خ���الل تعديل قواع���د العملية 

السياس���ية. وكاد املس���عى الفلس���طيني يؤتي 

أكل���ه ويفلح في تعديل قواعد اللعبة السياس���ية 

لوال حدثني دراماتيكي���ني: األول - تدمير أبراج  *  كاتب ومحلل سياسي.
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التجارة في نيويورك. والثاني - سلسلة التفجيرات 

الفلسطينية التي استهدفت مدنيني إسرائيليني.

مقابل ذلك، كانت احلكومة اإلس����رائيلية تتعامل 

مع أكثر من خيار بعد توقيع اتفاق أوس����لو وإقامة 

الس����لطة الوطنية، فقد أجرت االس����تعداد إلعادة 

احتالل املدن الفلسطينية وشطب السلطة، وسرعان 

م����ا اعتمدت هذا اخليار عندما قام جيش االحتالل 

بإعادة احتالل مدن الضفة الغربية في العام 2002.

قادت جتربة املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية 

وطبيعة التعامل اإلسرائيلي مع االتفاقات املبرمة 

إلى بعض االستنتاجات املهمة ومن أبرزها:

أواًل-انطلقت إس����رائيل ف����ي مفاوضاتها مع   -

القيادة الفلس����طينية من ترجمة ميزان القوى 

املختل مبستوى فادح على أي اتفاق سياسي، 

وانعكس ذلك على كل سلوك وأداء إسرائيلي 

على األرض، وكان ذلك يعني استباحة األرض 

وتعميق االستيطان واالحتالل. 

جعلت هذه السياس���ة التفاوضي���ة التفاوض   

وحيد اجلانب وبصيغة فرض إمالءات وشروط 

كولونيالية، مبا في ذلك الطعن بشرعية الشريك 

الفلس���طيني ومحاول���ة ابتزازه عل���ى الدوام، 

واس���تبدال القانون الدولي وقرارات الشرعية 

الدولي���ة كمرجعي���ة للمفاوض���ات بأيديولوجيا 

دينية ونصوص توراتية. وأمام رفض املفاوض 

الفلسطيني للنهج اإلسرائيلي الذي ينتمي إلى 

االستعمار القدمي، اعتمدت املؤسسة اإلسرائيلية 

سياسة فرض حل على األرض من طرف واحد 

استنادًا إلى الوقائع التي صنعتها القوة. 

ثانيًا- حرصت املؤسس���ة اإلسرائيلية على   -

اس���تمرار املفاوضات مفتوح���ة مع القيادة 

الفلس���طينية بال س���قف زمني أو تغيير في 

إس���تراتيجية التفاوض، اله���دف من وراء 

ذلك استخدام وجود عملية سياسية كغطاء 

لسياساتها على األرض لتفادي أي ضغوط 

وردود فع���ل عربي���ة ودولي���ة. واأله���م من 

ذل���ك لقطع الطريق على البحث في ش���كل 

آخر للتفاوض غير االس���تفراد اإلسرائيلي 

باملفاوض الفلسطيني.

ثالثًا – لم يس���هم احتكار أميركا اإلشراف   -

والتوسط في العملية السياسية في منع دولة 

االحت���الل من املضي قدمًا في خلق الوقائع 

التي تقوِّض مقومات الدولة الفلسطينية وأي 

حل سياس���ي يقبل به الشعب الفلسطيني، 

ولم جتبر  إس���رائيل عل���ى احترام القانون 

الدولي وقرارات الش���رعية الدولية كمرجعية 

للمفاوضات. وبقي املوقف األميركي يدور في 

فلك إدارة الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي؛ 

ما أوصل األمور إلى فقدان الثقة الفلسطينية 

بإمكاني���ة جناح هذا النوع من اإلش���راف 

والوساطة التي متارس الضغوط على شعب 

حتت االحت���الل وتنحاز في الوقت نفس���ه 

لسياسات دولة االحتالل. 

رابع���ًا- على الرغم م���ن اإلخفاق املتتالي،   -

فقد اس���تمر الرهان الفلس���طيني الرسمي 

على املفاوض���ات والوع���ود األميركية، ولم 

يتم البحث اجلدي ف���ي خيارات أخرى، أو 
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ف���ي جتميع عناصر القوة الفلس���طينية من 

أجل حتس���ني ش���روط التفاوض، باستثناء 

الذهاب إل���ى األمم املتحدة واحلصول على 

عضوية مراقب في اجلمعية العامة، وحصول 

فلس���طني على عضوية منظمة اليونس���كو، 

وكان ذل���ك اختراقًا إيجابيًا مهمًا ملس���ار 

املفاوضات. إضافة إلى محاولة اس���تخدام 

االنتفاضة الثاني���ة وتوظيفها، لكن احملاولة 

أفضت إلى نتائج عكسية في منتهى السوء. 

غير أن الضغ���وط والعقوبات التي ترافقت 

مع الذهاب لألمم املتحدة وأعقبته، والنتائج 

املريرة لالنتفاضة الثانية، جنحت في إعادة 

املفاوض الفلس���طيني إلى جولة جديدة من 

دون تغيي���ر ف���ي قواعد التف���اوض واللعبة 

السياس���ية باس���تثناء حتديد م���دة زمنية 

للتفاوض واإلفراج عن أسرى.

من يتحمل مسؤولية فشل المفاوضات؟

كانت مفاوضات الشهور التسعة بإدارة وزير 

اخلارجية األميركي جون كيري، والتي تختتم في 

نهاية نيسان 2014، النسخة األسوأ في مراحل 

املفاوض���ات كلها، فقد عملت حكومة نتنياهو كل 

ما من شأنه إفشال العملية وإطفاء أي بصيص 

أمل، بل عملت على تدمير كل إمكانية إلحراز تقدم 

مهما كان ضئياًل، وم���ا أكثر الدالئل والبراهني 

التي تدعم ذلك، فشهور املفاوضات شهدت زيادة 

االستيطان بنسبة 146%، وعملية التطهير العرقي 

تتواصل مبعدالت س���ريعة ف���ي مدينة القدس، 

والتضيي���ق واخلنق يتواصل في مناطق األغوار 

وعموم املناطق املس���ماة )ج(، فضاًل عن تقدمي 

شروط تعجيزية. وكأن كل ما يهم حكومة نتنياهو 

هو إفشال املفاوضات عند مسألة محددة يعتقد 

أنها محط إجماع إسرائيلي وهي يهودية الدولة. 

فط���وال املدة املق���ررة للمفاوضات ركز اخلطاب 

الرس���مي اإلس���رائيلي على ضرورة االعتراف 

الفلس���طيني بيهودي���ة الدولة كعنص���ر مركزي 

في احلل السياس���ي. فيما الرفض الفلسطيني 

لالعتراف بيهودية الدولة يفتح األبواب أمام عودة 

5 ماليني فلسطيني إلى داخل إسرائيل؛ ما يهدد 

وجود اليهود ودولتهم. 

يريد نتنياهو تسليمًا فلسطينيًا »بوجود حقيقة 

تاريخية واحدة فقط« هي الوطن القومي احلصري 

لليهود في فلسطني، والرواية التاريخية الواحدة 

املفبرك���ة من قبل احلرك���ة الصهيونية. يريد أن 

تفش���ل املفاوضات عند يهودية الدولة وأن يحمل 

القيادة الفلسطينية مسؤولية الفشل. وال يريد أن 

تفشل بسبب االستيطان والقدس والالجئني؛ ألن 

الفشل عند بند يهودية الدولة سيكون محط اتفاق 

إسرائيلي داخلي لتدارك خطر وجودي »مزعوم«. 

أما فش���ل املفاوضات بسبب االستيطان وتهويد 

الق���دس وحل قضية الالجئني فلن يجلب إجماعًا 

إس���رائيليًا وس���يحظى مبعارضة دولية واسعة؛ 

األمر الذي س���يحمل إس���رائيل مسؤولية فشل 

املفاوضات ويشجع دول العالم على عزلها. 

س���باق محموم عل���ى من يتحمل مس���ؤولية 

فشل املفاوضات؟ قد تقتنع أكثرية اإلسرائيليني 
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بتحريض سافر من اليمني القومي والديني، بأن 

القيادة الفلسطينية مسؤولة عن فشل املفاوضات 

ألنها لم تعت���رف بيهودية الدولة، ولم تتنازل عن 

حق العودة، وألنها تطالب مبدينة القدس الشرقية 

عاصم���ة للدول���ة الفلس���طينية، وال تقبل بوجود 

إس���رائيلي على نهر األردن، غي���ر أن األكثرية 

الس���احقة من دول العالم س���ُتحمل إس���رائيل 

مسؤولية الفشل. الشعب الفلسطيني لن يساوره 

شك في أن القيادة الفلسطينية فوتت أي فرصة 

إلنهاء االحتالل عبر املفاوضات، بل ثمة اجتاهات 

سياسية وأوساط شعبية تتهم القيادة الفلسطينية 

باتباع مرونة زائدة عن احلد املفترض واستمرت 

في مطالبتها بالتراجع عن املفاوضات. 

ستتحمل إدارة الرئيس أوباما قسطًا كبيرًا من 

الفش���ل بعد أن فقد السواد األعظم من الشعب 

الفلسطيني الثقة بالدور األميركي بفعل االنحياز 

شبه التام للمواقف اإلسرائيلية، خالفًا للمراحل 

األولى من املفاوضات التي شهدت قبواًل شعبيًا 

ورسميًا بالدور األميركي، أما اآلن فال أحد يثق 

بالدور األميركي باستثناء نخبة مرتبطة املصالح 

بأميركا والغرب. 

خي��ارات إس��رائيلية ما بعد فش��ل مفاوضات 
الشهور التسعة

• متديد املفاوضات م���دًة زمنيًة أخرى مقابل 	

اإلفراج ع���ن الدفعة الرابعة من األس���رى 

الفلسطينيني، واإلفراج عن دفعة جديدة تضم 

األسرى املرضى واألطفال والنساء والقادة 

مروان وسعدات والشوبكي وغيرهم، مقابل 

إفراج أميركا عن اجلاس���وس اإلس���رائيلي 

»بوالرد«. س���يتيح التمديد لوزير اخلارجية 

ج���ون كيري إدخال التعدي���الت الفنية على 

اتفاق اإلطار والس���عي لتمريره حفاظًا على 

م���اء الوجه وه���و  آخر ما تبقى للوس���اطة 

األميركي���ة، وال تعدو وظيف���ة اتفاق اإلطار 

كونها مس���عى جديدًا لكسب الوقت، وقطع 

الطري���ق عل���ى إخفاق أميرك���ي نهائي في 

أه���م القضاي���ا. وفي ظ���ل التمديد اجلديد 

للمفاوضات س���تواصل حكوم���ة االحتالل 

تعميق االس���تيطان واالحتالل وتهويد مدينة 

القدس. أما املكاسب الفلسطينية في مرحلة 

التجديد عالوة على اإلفراج عن أسرى، فثمة 

حوافز اقتصادية وع���د بها وزير اخلارجية 

األميرك���ي واالحتاد األوروب���ي. في ظل ما 

هو معروض فإن اخلاسر األكبر هو الطرف 

الفلسطيني. 

•  اإلع���الن عن فش���ل املفاوض���ات وحتميل 	

القيادة الفلسطينية مسؤولية الفشل واإلعالن 

عن عدم وجود شريك فلسطيني، وقد بدأ وزير 

»الدف���اع« باغي يعلون فعاًل حملة »ال يوجد 

شريك«، ومن غير املستبعد شروع إسرائيل 

بتصنيع بدائل فلسطينية تستجيب للشروط 

بش���كل مباشر وغير مباشر، على الرغم من 

تعقيدات وحساس���ية مهمة من هذا النوع.

وما يس���تتبعه ذلك من محاولة دعم انشقاق 

اجتاه���ات من داخ���ل احلركة السياس���ية 
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وخارجه���ا وخاص���ة حركة فت���ح، والقيام 

بسلس���لة إجراءات عقابي���ة من نوع جتميد 

أم���وال الضريب���ة واالمتناع عن تس���ليمها 

للس���لطة. قد تدفع إس���رائيل نح���و انهيار 

السلطة كمدخل إلعادة تركيب سلطة جديدة 

بوجوه متناغمة مع سياس���ات االحتالل، أو 

باالعتم���اد عل���ى وكالء أمنيني لالحتالل في 

أكثر من منطقة. 

•  ف���رض حل من طرف واحد، يتم خالله ضم 	

الكتل االس���تيطانية إضاف���ة ملدينة القدس 

والبقاء في األغوار واملناطق اإلستراتيجية، 

والزعم بأن إس���رائيل أنهت احتاللها، وأن 

املناط���ق املتبقي���ة م���ن أرض الضفة هي 

الدولة الفلس���طينية. ما يهم إس���رائيل في 

حالة االنسحاب هذه »تالفي« سيناريو حل 

الدولة الواحدة على اختالف أشكاله والذي 

يشكل أحد أسباب القلق اإلسرائيلي وأحد 

الس���يناريوهات التي صارت تناقش بزخم 

كبير في دوائر البحث واألكادمييا. 

الخيارات الفلسطينية بعد فشل المفاوضات 

بع���د إخف���اق جترب���ة املفاوض���ات والبحث 

الفلس���طيني املتواصل عن حل سياس���ي ينهي 

االحتالل اإلسرائيلي وميّكن الشعب الفلسطيني 

م���ن تقري���ر مصيره مب���ا في ذلك إقام���ة دولته 

املس���تقلة. يجوز القول إن هذا املسعى استنفد 

الف���رص والوعود والتعه���دات للتوصل إلى ذلك 

احلل املنشود.

لق���د عجز النظ���ام الدولي بقي���ادة الواليات 

املتح���دة عن إجناز حل عادل باملعنى النس���بي، 

ذلك العجز املقت���رن بالتواطؤ مع دولة االحتالل 

ق���اد إلى حل األبارتهايد الذي تقيمه إس���رائيل 

على األرض ومتضي به إلى نهاياته املأس���اوية. 

األبارتهايد ليس تهمة مفتعلة بل واقع بات يتحدث 

عنه خبراء في القانون الدولي ومؤسسات دولية. 

ه���ذا احلل الذي حتاول إس���رائيل فرضه بالقوة 

وبخداع العالم يتناقض بشكل حاد مع األهداف 

واملصالح الوطنية الفلسطينية، ومن املنطقي أن 

���ل. م���ن الطبيعي أن يبحث  يُرفض وُيقاوم وُيفَشَّ

الشعب الفلسطيني عن خيارات أخرى باالستناد 

إل���ى اإلمكانات والطاقات القائمة واحملتملة، فال 

معنى حلركة حترر وطني ال تضع أهدافًا لشعبها 

قابلة للتحّقق في مدى قريب ومتوسط وبعيد. القفز 

إل���ى األمام بوضع أهداف غير قابلة للتحقق من 

األخطاء القاتلة التي تش���كل وجهًا آخر للمأزق 

السياس���ي. حل الدولة الواحدة بكل أش���كالها 

ومبع���زل عن املقومات األساس���ية هو قفزة في 

املجهول وحل غير قابل للتطبيق وشكل من أشكال 

»اليوتوبيا« وال يجيب عن السؤال الوطني املباشر. 

وخيار حل الس���لطة والعودة لالحتالل املباش���ر 

هو خيار س���لبي بكل املقاييس ويعطي االحتالل 

أفضلية اعتماد وكالء تابعني ومنفذين لسياسته، 

وميك���ن من التعامل مع إس���رائيل كدولة محتلة 

تتحمل أعباء احتاللها بطرق أخرى. وخيار العودة 

إلى األردن ومصر غير قابل للتنفيذ بعد االنفصال 

طويل األمد والتحوالت الكبيرة التي جرت داخل 
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املجتمعني الشقيقني وداخل املجتمع الفلسطيني. 

ميكن القول إن اخليارات الثالثة السابقة ذات 

طبيعة س���لبية ألنها تأتي كرد فعل وليست نابعة 

من توجه طبيعي ونتاج تطوير في اإلستراتيجية 

الوطني���ة. وقد تأتي كنتيجة للعجز الفلس���طيني 

وتدخالت إقليمية كبيرة، بعيدًا عن ردة الفعل هل 

ميلك الشعب الفلسطيني خيارات غير التفاوض 

على حل األبارتهايد؟.

•  اخل���روج م���ن دائ���رة التف���اوض الثنائي 	

الفلس���طيني واالحت���كار   / اإلس���رائيلي 

للوس���اطة واإلش���راف والتدخل  األميركي 

مع املتفاوض���ني، والعودة إلى مؤسس���ات 

األمم املتح���دة ومرجعياتها، القانون الدولي 

وقرارات الشرعية الدولية واملطالبة بتطبيق 

القرارات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، 

واستبدال التفاوض الثنائي بصيغة املؤمتر 

الدولي أو أي صيغة تشرف عليها مؤسسات 

األمم املتح���دة. أي إع���ادة تدويل القضية 

الفلسطينية، والش���روع الفوري باحلصول 

على العضوية في كل وكاالت األمم املتحدة 

وخاصة »احملكمة اجلنائية الدولية«. ستمكن 

العضوية فلس���طني من املطالب���ة بالتحقيق 

ف���ي كل اعت���داء أو جرمي���ة بحقه���ا، وفي 

مقدمة ذلك االستيطان وكل التغييرات التي 

أجرتها حكومة االحتالل داخل مدينة القدس 

وسيكون في وسع احملكمة اجلنائية الدولية 

أن تطلب من الدول املنتمية إليها اعتقال من 

جتدهم احملكمة مسؤولني عن جرائم مبا في 

ذلك جرائم ضد اإلنس���انية. هذه اإلمكانية 

واقعية وحتظى بتأييد أكثرية مطلقة من دول 

العالم، لكنها ستتعرض لردود فعل إسرائيلية 

وأميركية كالضغوط االقتصادية ومنع حرية 

احلركة، وهنا يجدر االس���تعداد اجليد لكل 

االحتماالت. 

•  املقاطعة الرس���مية للمس���توطنات وسلعها 	

وس���حب العمالة الفلسطينية منها ومقاطعة 

الشركات العاملة داخل األراضي الفلسطينية 

احملتلة مبا في ذلك مدينة القدس، ومقاطعة 

جامعة أرئيل واملصانع املقامة على األراضي 

الفلس���طينية، ووقف كل مش���اريع التطبيع 

التي تش���كل عائقًا أم���ام املقاطعة، والعمل 

على مستوى ثان من املقاطعة وهو املقاطعة 

الش���عبية إلسرائيل وس���حب االستثمارات 

منها وف���رض العقوبات عليها، في س���ياق 

ربط قضي���ة التحرر من االحتالل بنضاالت 

ش���عوب العالم. تلك املقاطع���ة التي أطلقها 

املجتمع الفلس���طيني مبختلف مؤسس���اته 

املدنية، وحظيت باس���تجابة عاملية متعاظمة 

وخاصة في العامني الس���ابقني، فقد أنهت 

ش���ركات هولندية وأرجنتينية عقودًا لها مع 

شركة )ميكروت( اإلسرائيلية للمياه، وأعلن 

ثان���ي أكبر صندوق هولندي س���حب جميع 

استثماراته من البنوك اإلسرائيلية، ووضع 

صندوق التقاعد النرويجي واللوكسمبورغي 

ش���ركات إس���رائيلية على قائمته السوداء. 

احتادات طلبة ومعلمني وأكادمييني وفنانني 
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ومثقف���ني دخلت أيضًا ف���ي برامج مقاطعة 

إسرائيل، وفي السياق بدأت االستعدادات 

لتنشيط املقاطعة العربية الرسمية والشعبية 

لدولة إس���رائيل. املعركة مع إسرائيل كدولة 

محتل���ة ومنتهكة للقان���ون الدولي وبخاصة 

حقوق اإلنسان ومتارس التمييز العنصري 

ضد الشعب الفلسطيني ستأتي بنتائج مهمة، 

فقد بدأت مكانة إس���رائيل العاملية بالتراجع 

بش���كل حاد وهي في املقياس العاملي تأتي 

في موقع ثالث أسوأ دولة في العالم.

•  تفعيل املقاومة الش����عبية الس����لمية لالحتالل 	

واالس����تيطان، واالنتقال من مبادرات األفراد 

واملجموعات إلى املؤسس����ة التي تس����تند إلى 

قاعدة اجتماعية وبرامج تشارك فيها األحزاب 

والتنظيم����ات والنقابات واحلركات االجتماعية 

والش����باب والنس����اء، والتي تكون قادرة على 

استقطاب املتضامنني الدوليني واإلسرائيليني 

مبس����توى متزايد وضمن برامج متنوعة وقابلة 

للتطبيق. حتول املقاومة الشعبية إلى إستراتيجية 

يعني وضع الريف الفلسطيني الذي يضم أكثر 

م����ن مائة قرية له����ا أراض مصادرة تقع على 

مت����اس مع االحتالل واملس����توطنات في مركز 

النضال ف����ي املرحلة القادمة. إن الريف الذي 

لم يشارك في االنتفاضة الثانية بات اآلن مهيئًا 

للمش����اركة واالحتجاج بفعل تضييق االحتالل 

واعتداءات املس����توطنني ونهب األرض، وهذا 

يس����تدعي إعطاء األولوية لتفعيل النضال في 

هذه املناطق. 

•  يصع���ب وضع اخليارات الس���ابقة موضع 	

التطبيق والفعل، ويصعب الصمود والتماسك 

أم���ام ردود الفعل اإلس���رائيلية مبعزل عن 

مهمة املهم���ات وهي: إعادة االعتبار لوحدة 

الش���عب الفلس���طيني في مختل���ف أماكن 

وجوده في إطار املؤسسة الوطنية التمثيلية 

اجلامع���ة )م.ت.ف(، والتأكيد على احلقوق 

الوطنية غير القابلة للتصرف. وحل التناقض 

الداخلي الناجم عن وضع حقوق الش���تات 

ومناط���ق 48 والضفة والقطاع في مواجهة 

بعضه���ا البعض. إن هذا يس���تدعي رفض 

مبدأ جتزئة الش���عب الفلسطيني وممارسة 

حق تقرير املصي���ر جلزء منه. البداية تكون 

بإعادة بن���اء منظمة التحرير من األس���فل 

)القطاعات الش���عبية( إلى األعلى. وجتديد 

العقد الوطني االجتماعي للشعب في مختلف 

أماكن وجوده.  
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مقاالت

كيري ال يزحزح عقيدة نتنياهو

والمفاوضات أسيرة مشروع ال� «ال دولة« للفلسطينيين

محمد هواش*

 تفتح املفاوضات اجلارية اليوم مع إس����رائيل 

برعاية أميركية املشهَد السياسيَّ على احتماالت قد 

تكون مصيرية للفلسطينيني، إذ ال يقبلون اتفاقًا ال 

ينه����ي االحتالل وال يتضمن إقامة دولة على حدود 

1967 مع تعديالت طفيفة على احلدود وأن تكون 

الق����دس الش����رقية عاصمة لهم وح����اًل متفقًا عليه 

لقضية الالجئني على أساس القرار األممي 194. 

إضافًة إلى أن إسرائيل وواشنطن لم تعرضا إلى 

اآلن اتفاقًا ميكن قبوله فلس����طينيًا، بل رمبا يكون 

سقف احلل املطروح في دهاليز املفاوضات أخفض 

من سقوف مشاريع اتفاقات سابقة في كامب ديفيد 

الثانية، وفي مفاوضات أنابوليس.

 لم ُتظهر واش���نطن - التي ترعى املفاوضات 

إلى اآلن - حس���مًا في ترجم���ة »تأييدها« حل 

الدولت���ني إلى مش���روع سياس���ي مكتوب ينهي 

االحتالل، بل إنها ال تزال أسيرة دعمها التاريخي 

واإلستراتيجي للسيطرة والغطرسة اإلسرائيلية، 

وكلما الحت في األفق إش���ارة م���ا على إمكان 

تغيي���ر هذه املعادلة أو تعديلها أو زحزحة بعض 

ركائزها ذهب صاحب اإلش���ارة أدراج النسيان 

مثلما حصل مع املبعوث األميركي السابق جورج 

ميتشل وقبله أميركيون كثر.

 تقوم املفاوض���ات احلالية التي يديرها وزير 

اخلارجية األميركي جون كيري على إستراتيجية 

إس���رائيلية  وضعها وزير الدفاع اإلس���رائيلي 

الس���ابق إيهود باراك، وال تزال تطّبق إلى اليوم  *  إعالمي ومحلل سياسي.
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في جميع املفاوضات التي جرت الحقًا. 

تقوم هذه اإلستراتيجية على فكرة عدم إعطاء 

الفلس���طينيني أي حقوق على طريق إقامة الدولة 

الفلس���طينية قبل أن يقدموا إلسرائيل تنازاًل في 

كل م���ا يتعلق بالرواية الفلس���طينية للصراع مع 

احلركة الصهيونية، وهو أمر وضع عملية التفاوض 

واملفاوضني الفلسطينيني في أزمة عميقة ال تتعلق 

باملفاوضات واملفاوضني فحسب وإمنا متس قدس 

أقداس القضية الفلس���طينية: التمس���ك بالرواية 

الفلس���طينية للص���راع، واحلفاظ على ش���رعية 

مشروع التسوية املتعثر مع إسرائيل بعدما دخل 

في هذا املنعطف اخلطر متهيدًا ألي تصحيح أو 

تعديل أو تغيير أو انقالب على املشروع كله، يقّرب 

الفلسطينيني من نيل حقوقهم في إقامة دولة على 

جزء من أرضهم )تقس���يم األرض( أو االنفصال 

عن إس���رائيل واإلسرائيليني، أو االندماج معهما 

وتعديل املطالب.

 واألشد خطرًا من ذلك ليس وقف املفاوضات 

أو رفض إس���رائيل تقدمي تن���ازالت، بل مطالبة 

الفلسطينيني باالعتراف بال شرعية كفاحهم عن 

طريق اختراع »قنبلة نووية« جديدة هي االعتراف 

بإسرائيل »دولة يهودية«. 

ال يعن���ي ذلك في كل األح���وال أن املفاوض 

الفلسطيني واملفاوضات التي يجريها بال معنى، 

وال يعني ذلك، أيضًا، الدعوة إلى االنسحاب من 

املفاوضات أو االس���تمرار فيها أو أن اخليارات 

األخرى حتتمل إمكانات وفرصًا أقل أو أكثر.

تنطوي إس���تراتيجية إس���رائيل املشار إليها 

أعاله على خطرين: األول - إستراتيجي. والثاني 

- تكتيكي.

اخلط���ر اإلس���تراتيجي في خطة إس���رائيل 

التفاوضي���ة يهدف إلى دفع الفلس���طينيني إلى 

التن���ازل ع���ن روايته���م للصراع م���ع احلركة 

الصهيوني���ة وقبول ما تتركه لهم إس���رائيل بعد 

التس���ليم ب� »حقها احلص���ري« في هذه األرض 

والتفاوض على إيجاد حلول ملشاكل وجود »غير 

اليهود« في هذه األرض. 

ينب���ع اخلط���ر التكتيكي م���ن األول، إذ تزيد 

إسرائيل من ضغوطها االستيطانية على األرض 

وتهويد مدينة القدس وانتزاعها من أي تس���وية 

وزيادة الضغوط االقتصادية على الفلس���طينيني 

وتهديده���م بتجفيف موارده���م املالية ومصادرة 

أم���وال الضرائب... إلى م���ا هنالك من ضغوط 

اقتصادية إلضعاف املجتمع الفلس���طيني أكثر، 

إضاف���ة إلى ضعفه وانقس���امه وف���رض حلول 

إسرائيلية ملشاكله.

تستند إس���رائيل في خطتها هذه إلى »القوة 

العسكرية املجردة«، وإلى تأييد الغرب املطلق لها 

خصوصًا ف���ي مجال األمن، وإلى انحياز غربي 

رس���مي للرواية اإلس���رائيلية للصراع باعتبار 

»الصهيونية حركة حترر« وأن »إقامة إس���رائيل 

على أنقاض فلس���طني هي في باب حق الشعوب 

في تقرير مصيرها«.

أوقفت إس���رائيل على هذه األسس منذ عهد 

ب���اراك )1999 – 2001( وال ت���زال إلى اليوم، 

تنفي���ذ التزاماتها املتبقية م���ن املرحلة االنتقالية 
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للفلس���طينيني ودمجها في التزام���ات قد تترتب 

عليها في احلل النهائي،  وأوصدت الباب على هذا 

احلل من خالل إطاحة رئيس الوزراء اإلسرائيلي 

السابق إيهود أوملرت بشبهة فساد مالي وإداري؛ 

ما يعني انسحابها من عملية السالم، وقبلت بعد 

ذلك بسنوات استبدالها بعملية التفاوض.

أوقفت إسرائيل بذلك املرحلة االنتقالية ودمجت 

التزاماته���ا مبصي���ر احلل النهائ���ي؛ ما أضر 

كثيرًا بصورة املفاوض الفلس���طيني، إذ توقفت 

االنس���حابات من التجمع���ات املدنية في الضفة 

الغربي���ة ولم حتول مناطق التصنيف »ب« و »ج« 

إلى منطقة التصنيف »أ«، حيث كل الصالحيات 

الت���ي نصت عليه���ا اتفاقات أوس���لو تعود إلى 

الفلسطينيني نهاية املرحلة االنتقالية. ولم يعد ألي 

مفاوضات معنى مباش���ر، إذ ال يشعر املفاوض 

الفلسطيني بأي حسنات للتفاوض وال بأي انفراج 

أو إجنازات سياس���ية عل���ى األرض التي تعتبر 

مبثابة األوكس���جني السياس���ي الذي ميد عملية 

املفاوضات بالتأييد والصبر حتى وإن كانت فرص 

التوصل إلى حل نهائي متدنية. وبذا صار معيار 

تأييد املفاوضات من جهة وتأييد التسوية واإلميان 

بإمكان موافقة إسرائيل عمليًا على حل الدولتني 

أمرًا مستحياًل إن لم يكن صعبًا.

وخالل عملية دمج التزامات املرحلة االنتقالية 

بالوض���ع النهائي كاس���تحقاقات تتعلق باملعابر 

واحلدود وحرية تنقل األفراد والبضائع، وضعت 

إسرائيل قيودًا جديدًة على املجتمع الفلسطيني 

)اجلدار الفاصل مثاًل( بذريعة األمن؛ ما أدى إلى 

وصول كل عملية تفاوض إلى انسداد شبه تام، 

وإصابة الفلس���طينيني باإلحباط ألن املفاوضات 

ال تصل إل���ى نتيجة، وال توجد معطيات إيجابية 

ملموس���ة لدى اجلمهور، ما أضر فكرة التفاوض 

نفسها، وكأن املشكالت تنبع من املفاوضات ال من 

السلوك اإلسرائيلي ومن تسريع خطط االستيطان 

واحلصار واملصادرة ملنع تنفيذ حل الدولتني. 

في املقابل، حشر اإلسرائيليون الفلسطينيني 

في تكتيك واحد ه���و مناطحة احلل النهائي من 

خ���الل خيار املفاوضات فق���ط، أقله في املرحلة 

احلالي���ة. وهو خيار ال أفق واضحًا له وال يتقدم 

مع متسك إسرائيل بحل »الالدولة« للفلسطينيني 

في إطار نفوذ إسرائيل األمني. 

يقوم حل »الالدولة« اإلس���رائيلي للفلسطينيني 

على فك���رة عنصرية ال تتضم���ن اعترافًا بوجود 

الش���عب الفلسطيني. وثمة مس���افة ملموسة في 

هذا املجال بني األقوال واألفعال، كما ال تتضمن 

اعترافًا مبسؤولية إسرائيل عن االحتالل والسيطرة 

على الش���عب الفلس���طيني ومقدراته. وقد كتبت 

صحيفة »هآرت���س« اإلس���رائيلية )اخلميس 28 

آذار( إن »نتنياهو يرفض االعتراف بوجود شعب 

فلسطيني. متامًا مثل رئيسة الوزراء اإلسرائيلية 

سابقًا غولدا مائير«. وأضافت الصحيفة في مقال 

للكاتب عكيفا اليدار تقول: »مثلما قال في خطابه 

ف���ي مؤمتر )إيباك(، بالنس���بة له اخلليل هي فقط 

املدينة التي »اشترى فيها إبراهيم مغارة املاكفيال«، 

بيت إيل هي املكان الذي »حلم يعقوب فيها حلمه«، 

الق���دس هي صخرة وجودنا. »حكم داود مملكته« 
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منها. فكيف ميكن اجلدال مع ابن املؤرخ )نتنياهو( 

الذي يعلن أنه »توجد فقط حقيقة تاريخية واحدة 

)هي حقيقة وجود ش���عب إس���رائيل(«. وإذا كان 

كذلك، فقد حان الوقت إلغالق دوائر اآلثار والتاريخ 

لبالد إسرائيل وترك هذه املجاالت في أيدي باحثي 

»جامعة أرئيل )االستيطانية(«. 

اإلمس���اك بنتنياهو متلبسًا في قضية »وجود 

حقيقة )يهودية( واحدة« هو الوجه اآلخر إلنكاره 

حق الشعب الفلس���طيني في إقامة دولة. فكيف 

ميكن لتسوية أن تنجح إذا كان طرفها الرئيس ال 

يؤمن بأي تسوية تقفز عن هذه احلقيقة؟. 

من جه���ة ثانية، فإن اجلهود الت���ي يبذلها وزير 

اخلارجية األميركي جون كيري من دون دعم رئاسي 

كاف ال حتمل إلى اآلن أي بش���ارة، فحتى مشروع 

»االتف���اق اإلطار« ل���م تتزحزح الرعاي���ة األميركية 

عن انحيازها املطلق إلس���رائيل باملوافقة على تلبية 

احتياجات إسرائيل األمنية وهي باملناسبة احتياجات 

ليس���ت أمني���ة متامًا وإمن���ا احتياج���ات وأطماع 

اس���تعمارية لضمان استيالء إس���رائيل على أكبر 

رقعة أرض من الضفة الغربية مبا فيها املستوطنات 

واملياه اجلوفية والقدس ومكانتها ورمزيتها وكنوزها 

التاريخية والثقافية اإلسالمية واملسيحية ومستقبلها 

أيضًا ورفض حل قضية الالجئني.

ومع ش����ح املعلوم����ات حول املفاوض����ات التي 

يجريه����ا كيري مع كل م����ن الرئيس محمود عباس 

ورئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامني نتنياهو، فمن 

الواضح أن ع����رض اتفاق إطار مكتوب هو عنوان 

لعدم إعالن فش����ل مهمة كي����ري احملكومة بانحياز 

تقليدي ال يتزحزح إلس����رائيل حتت شعار »احلفاظ 

على أمن إس����رائيل وتفوقه����ا النوعي املطلق«. وقد 

سمعنا خالل األسابيع والشهور الثمانية التي مضت 

نغمات إس����رائيلية انتقادية لكيري ومهمته وللرئيس 

باراك أوباما كلما دفعوا إسرائيل إلى مواقف معتدلة 

تفتح طريقًا حلل الدولتني. ولم تكن ردود واش����نطن 

تليق مبكانة الراع����ي عندما يتجاوز الرد اإلهانات 

الكالمية مثل وصف وزير الدفاع اإلسرائيلي موشي 

يعالون.. كيري ب� »املهووس« إلى مش����اريع تخريب 

حقيقية للمهمة بإعالن إسرائيل بناء آالف الوحدات 

االستيطانية وإعالن نيتها تنفيذ مشروع بناء أكثر 

م����ن 50 ألف وحدة اس����تيطانية ف����ي الضفة ملنع 

»الوساطة« األميركية من حتقيق أي أهداف تتعارض 

مع فكرة »احلقيقة اإلسرائيلية الواحدة التي حتدث 

عنها نتنياهو علنًا في الكنيست أمام رئيس الوزراء 

البريطاني ديفيد كاميرون في آذار 2014.  

من ش����أن هذا الفش����ل أن يعطي إسرائيل 

مبررات إضافية الستمرار مشروع االستيطان 

املساوي متامًا ملشروع إدامة االحتالل، وال يهم 

واش����نطن إن خسر الفلسطينيون من مكانتهم 

وم����ن جيوبهم ال أن يخس����روا هم أو تخس����ر 

إس����رائيل دجاجة االحتالل التي تبيض ذهبًا. 

وقد ال يرغب الرئيس األميركي في ذلك، ولكنه 

ال يفعل حتى اآلن ما يناقض ذلك، ولهذا ميكن 

الق����ول إن����ه صار بطة عرجاء ال تس����تطيع أن 

تقدم حلواًل وتفرضها قبل االنتخابات النصفية 

في الع����ام املقبل، وهو العام املرش����ح لتمديد 

املفاوضات ومتديد مهمة كيري إلبقاء القضية 
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الفلسطينية حتت السيطرة وعدم انفجارها في 

نطاق زمني وجغرافي غير مستقر بفعل زالزل 

التغيير في املنطقة.  

هل م��ن خيارات أم��ام الفلس��طينيين؟ نعم، 
هناك مروحة واس��عة من الخيارات الواقعية 

خارج ثنائية المواجهة والمفاوضات.  

بخالف النظرة الس���وداوية أو الوردية ملس���تقبل 

القضية الفلس���طينية، فالشعب الفلسطيني وسلطته 

ونظام���ه السياس���ي الرخ���و يس���تطيع احلياة مع 

مفاوضات ومن دون مفاوضات واستخالص برامج 

عمل تتناس���ب مع كل حالة على حدة. ويس���تطيع، 

أيضًا، بناء إستراتيجية جديدة لتحقيق حل الدولتني. 

وثمة إمكانات واقعية لتطوير خيار دبلوماسي هجومي 

يستند إلى اعتراف األمم املتحدة بفلسطني دولة حتت 

االحتالل اإلسرائيلي وإلى حقوق لهذه الدولة وشعبها 

وهناك خزان ثري باحلقوق الفلس���طينية في املنظمة 

الدولي���ة ميكن تفعيله والبناء عليه بهدوء وعمل مهني 

متواصل، وقد عرض عضو مركزية فتح الدبلوماسي 

املخضرم ناصر القدوة مالمح مسار من هذا النوع 

في محاضرة ألقاها في رام الله في آذار 2014. 

ثم���ة أف���ق دولي مناس���ب للتعام���ل مع هذه 

اخلي���ارات بإيجابي���ة من دون أوه���ام بأن هذا 

طريق س���هل وقصير وال ينط���وي على مخاطر 

إلى جانب الف���رص، إذ إن حتقيق حل الدولتني 

خارج املفاوضات ال ميكن أن يكون نتيجة معركة 

سياس���ية واحدة قصيرة، ب���ل يحتاج إلى إعادة 

بناء املجتمع الفلس���طيني وسياساته على خيار 

دبلوماسي هجومي، إذا انهارت املفاوضات أو إذا 

كانت تراوح مكانها من دون أن حتمل أي بشائر، 

وال عالقة لفشل هذا اخليار باملفاوض الفلسطيني 

بصرف النظر عن التقديرات املتباينة في ش���أن 

مهنية األداء التفاوضي الفلسطيني من عدمه.

م����ع ذلك إذا كانت املفاوضات خيارًا مناس����بًا 

ينط����وي على إمكانات حقيقية ومعطيات، فإن ثمة 

حاج����ة لتفكيك دمج االنتقال����ي بالنهائي واختبار 

فرضية إمكان احلصول على مكاس����ب ملموس����ة 

للجمهور في حياته اليومية تكون دافعًا لتحمل عناء 

الصلف والعنت اإلس����رائيليني، مع احلذر الشديد 

حيال مش����اريع »س����الم اقتصادي« فقط، عرضه 

نتنياهو س����ابقًا ونادى به عتاة اليمني اإلسرائيلي 

من دون التراجع علنًا عن هذه املشاريع. 

ال توجد إلى اليوم بشائر اتفاق في جهود كيري. 

بل هناك إصرار أميركي على عدم الفشل والتوصل 

إلى حل ملش����كالت »االتفاق اإلطار«. وهناك حلول 

واقعية ممكنة لهذه املعضالت تنقصها اإلرادة مثل 

إمكانية التراجع عن طلب االعتراف بإسرائيل دولة 

يهودية ألن في إسرائيل أحزابًا من جانبي اخلريطة 

احلزبية تق����ول »ال حاجة إلى اعتراف فلس����طيني 

بيهودية الدولة )البيد وغالؤون(«، وكذا بالنسبة إلى 

القدس أن تكون عاصمة مفتوحة للدولتني أو مقسمة 

وكذا لالجئني، املشكلة الوحيدة أن إسرائيل ال تشعر 

بضغط أو تهديد حقيقي كي تتراجع عن متس����كها 

باالحتالل، ولكن عندما تتوافر اإلرادة الدولية والقرار 

اإلسرائيلي وإبداء االستعداد لتفكيك االحتالل فإن 

كل شيء قابل للنقاش وقابل للحل.
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ندوة

العملية التفاوضية: المستجدات والخيارات

أدار الندوة: الدكتور عاطف أبو سيف

هيمن النقاش حول مستقبل العملية التفاوضية 

على الس���احة السياس���ية، خاصًة م���ع اقتراب 

انتهاء مهلة الشهور التسعة التي طلبتها اإلدارة 

األميركي���ة؛ حتى حترك املل���ف التفاوضي الذي 

ظل س���اكنًا أكثر من ثالث س���نوات؛ بعد رفض 

إسرائيل جتميد االس���تيطان، وعدم رغبتها في 

التقدم باملفاوضات. 

وارتفع���ت وتيرة اجلدل السياس���ي الداخلي 

واخلارج���ي مع م���ا قيل عن تبن���ي جون كيري 

املطالب األمنية اإلسرائيلية خاصًة في منطقة غور 

األردن وموضوع���ة الدولة اليهودية. ومع اقتراب 

موعد إطالق س���راح الدفعة الرابعة من األسرى 

ورفض إس���رائيل تنفيذ تعهداتها، فإن مستقبل 

املفاوضات بات على احملك. 

لم يكن األمر مجّرد بحٍث في سبل التعاطي مع 

التعنت اإلسرائيلي، إذ إن السؤال األكبر هو كيف 

ميكن مواصلة املش���روع الوطني في وجه جملة 

م���ن التحديات الكبرى الت���ي تعترضه، فالقيادة 

المشاركون:

محمد النحال: عضو المجلس الثوري لحركة فتح

كايد الغول: عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية

ناصر أبو ناصر: عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية

وليد العوض: عضو المكتب السياسي لحزب الشعب
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الفلسطينية تبنت املوقف الذي أعلنته منذ البداية، 

ومفاده أنه إذا ما أخلّت إسرائيل بتعهداتها ولم 

تف بالتزاماتها، فإنها، أي القيادة الفلسطينية، 

في حل من مواصلة املفاوضات، وهذا األمر فتح 

املشهد السياسي على احتماالت كثيرة ومتعددة. 

كان واضحًا منذ البداية أن القيادة الفلسطينية 

وافق���ت على الذهاب إلى املفاوضات آخذًة بعني 

االعتب���ار قضايا كثيرة من بينه���ا حاجتها إلى 

ع���دم الظهور مبظهر املعط���ل للجهود األميركية 

وما سيترتب على ذلك من ضغوط واستحقاقات، 

ومنه���ا أيضًا جهود الرئي���س أبو مازن إلطالق 

سراح األسرى وأهمية ذلك من وجهة نظر الشارع 

الفلسطيني. 

ضمن أش���ياء كثي���رة، لم تع���ن املفاوضات 

أكث���ر من جتاوز األزمة، وكانت هناك قناعة بأن 

إسرائيل لن تلتزم، ولكن مع تبني كيري مقترحات 

تبع���د س���نوات ضوئية عن النزاه���ة واحليادية، 

ورفض إس���رائيل إطالق س���راح الدفعة الرابعة 

من األسرى، بات واضحًا أن الباب سيغلق مرًة 

أخرى، وأن نافذة الفرص انتهت هذه املرة، ورمبا 

تبخرت أحالم كيري بجائزة نوبل أيضًا. 

كي���ف وصلت األم���ور إلى ما وصل���ت إليه؟ 

وكي���ف ميك���ن للفلس���طينيني أن يتصرفوا إزاء 

هذه املستجدات على الس���احة في عالقتهم مع 

إسرائيل، وفي عالقتهم مع الواليات املتحدة؟ وهل 

الواليات املتحدة قدر مالزم للفلسطينيني؟ أم أن 

بإمكانهم البحث عن بدائل أخرى في السياقات 

الدولية... توفر لهم تدخاًل أكثر نزاهة من الوسيط 

األميركي؟ هذه أس���ئلة باتت مفصلية في البحث 

عن مستقبل العملية السياسية واخليارات املتاحة 

أمام الفلسطينيني.

حتاول سياس���ات في ندوتها هذه أن حتاور 

فصائ���ل العمل الوطن���ي وحتدي���دًا التنظيمات 

األساسية في منظمة التحرير حول تلك القضايا 

كلها؛ في محاولة لتسليط الضوء أكثر على املشهد 

الفلسطيني عقب التطورات األخيرة.

سياس���ات: بداي���ة، نرح���ب بكم ف���ي معهد 

السياسات العامة ومجلة سياسات. نحن بصدد 

ندوة حوارية ملناقش���ة آخر املستجدات املتعلقة 

باملفاوضات سواء تعلقت باخليارات الفلسطينية 

املتاحة أو املعروضة أو بتلك »املأمولة«. سنناقش 

جملة من القضايا املتعلقة بسير عملية التفاوض 

الس���يما أنها تصل إلى نهايته���ا في ال�29 من 

نيسان، ثمة مقترحات كثيرة وأفكار تعرض وأفكار 

ترفض ومواقف متباينة من ذلك. 

دعن���ي - قبل كل ش���يء – أن أطلب من كل 

محاور أن يعرض موقف تنظيمه مما يجري على 

الساحة من مفاوضات في هذه اللحظة التي تتعثر 

فيها العملية التفاوضية.

ناصر أبو ناصر: من حيث املبدأ، لسنا في اجلبهة 

الدميقراطية ضد املفاوضات، لكن املفاوضات لها 

أسس وشروط تتمثل بكيفية التفاوض، وعلى ماذا 

يتم التفاوض ومن نفاوض وعلى أي أس����اس. هذا 

اخليار ُجّرب قبل أوس����لو وبعدها أيضًا، ولألسف 

دللت التجرب����ة على أن هذا التفاوض لم يقد حتى 

اآلن إل����ى ش����يء، علينا أن نراجع ه����ذه التجربة 
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ونس����تفيد منها؛ بغية إيج����اد روافع  للمفاوضات 

وإسنادها، انطلقت اجلولة األخيرة من املفاوضات 

لألسف دون تلبية حاجات املفاوضات، على الرغم 

م����ن ق����رار اللجن����ة التنفيذية واإلجم����اع الوطني 

الفلس����طيني على أنه ال ع����ودة إلى املفاوضات إال 

بوقف االس����تيطان وإطالق سراح األسرى وحدود 

67 واملرجعية الدولية والفترة الزمنية. 

ُأدي���ر الظهر لإلجماع الوطني الفلس���طيني، 

وذه���ب املفاوض إل���ى واش���نطن. وحتى اآلن 

النتيج���ة احمُلصلة للحقوق الفلس���طينية صفر، 

إطالق األسرى خاصًة ما قبل أوسلو مرحب به، 

ولكن هذا األمر ال عالقة له باملفاوضات؛ ألنه حق 

للش���عب الفلسطيني وحق لألسرى علينا، وعلينا 

أن نناضل من أجل إطالق سراحهم، وهو أيضًا 

مس���ؤولية املجتمع الدولي، لقد أتت املفاوضات 

الناجحة بإجناز وهو االعتراف بفلس���طني كدولة 

مراقب في األمم املتحدة...

: ه���ي لم تأت باملفاوضات بل هي أتت 

كنقيض للمفاوضات.

ناصر أبو ناصر: نعم، هذا كان أحد عناوين 

اإلستراتيجية الفلس���طينية البديلة للمفاوضات، 

وقد حّذرنا من عدم بقاء هذا االعتراف كش���يء 

معن���وي، وع���دم ضياعه كما حصل مع أش���ياء 

سابقة أخرى، مثل فتوى محكمة »الهاي« بشأن 

اجلدار العنصري، وتقرير »جولدستون«... وحدث 

وال حرج ع���ن القرارات الدولية التي اتخذت في 

هذا الشأن. 

في  الوقت نفس���ه، يج���ب أال نكون عدميني، 

هذا مسار يجب مراجعته وطرح البدائل، ُطرحت 

البدائل في أطر منظمة التحرير الفلسطينية وعلى 

الش���ارع الفلس���طيني، نحن نريد إستراتيجية 

وطنية فلسطينية بديلة للمفاوضات إلحداث خلل 

في موازي���ن القوى يجعل املفاوض يفاوض على 

أرضية صلبة وهو مرتاح نسبيًا. وهذا يتطلب أواًل 

العمل اجلاد من أجل إنهاء االنقسام واستعادة 

الوحدة الوطنية الفلسطينية، وقد قدمت مبادرات 

في هذا الشأن بعد طول زمن من توقيع االتفاقات 

من أجل إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية 

الفلسطينية، ألن احلالة إذا استمرت على ما هي 

عليه، فهي مضيعة للحقوق الوطنية الفلسطينية. 

على اجلميع أن يقف أمام مسؤولياته، وعلى هنية 

أن يقدم اس���تقالته للرئيس أبو مازن، وتليها في 

اليوم التالي اس���تقالة حكومة احلمد الله، ودعوة 

اإلطار القيادي من أجل تشكيل احلكومة وحتديد 

مواعيد زمنية لالنتخاب���ات املتوافق عليها، وكل 

ه���ذا برأينا طريق عملي، لكن من الواضح حتى 

اآلن أن اإلرادة السياس���ية غي���ر متوافرة لدى 

طرفي االنقس���ام. من وجهة نظرنا هذا هو احلل 

صراح���ة، ومن يراهن عل���ى العوامل اخلارجية 

والتغي���رات في اإلقليم يعكس رغبة أش���خاص 

في اس���تمرار هذا االنقس���ام، لك���ن هذا يظل 

مطلبًا ش���عبيًا وشيئًا أساسيًا من قوانني الثورة 

أن الوحدة هي أس���اس النص���ر؛ ألنه ال ميكن 

أن تتحق���ق إجنازات في ظل وضع فلس���طيني 

منقس���م سياس���يًا وقانونيًا واجتماعيًا، لذا البد 
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من اس���تمرار الضغط اجلماهيري والشعبي من 

أجل إنهاء هذا االنقسام. لكن في الوقت نفسه، 

وفي ظل وجود االنقس���ام أو عدمه، ماذا مينعنا 

م���ن مقاوم���ة االحتالل حتى لو كنا منقس���مني. 

نسبيًا املقاومة الش���عبية التي مت االتفاق عليها 

ضد االس���تيطان وتغّول املستوطنني وممارسات 

االحت���الل مثل االغتيال... اجلهد في هذا املجال 

ضعيف، املطلوب حتفيز اجلماهير من أجل مقاومة 

االحتالل بالطريقة الشعبية. النقطة األخرى بعدما 

تبني تعنت إس���رائيل وعدم قبولها التنازل، يجب 

التوجه إلى األمم املتحدة لتفعيل مركز فلس���طني 

عل���ى الصعيد الدولي  لدخول مؤسس���ات األمم 

املتحدة ورفع الرعاية األميركية املنفردة واملنحازة 

أساسًا إلسرائيل، والتوجه للمجتمع الدولي عبر 

مؤمت���ر دولي لوقف االنحياز األميركي الس���افر 

إلسرائيل ورفع يدها عن املفاوضات كوسيط غير 

نزيه. إلى جانب كل هذا، بات من الضروري جدًا 

االهتمام بحياة الشعب ومطالبه، هذه السياسة 

االقتصادية واالجتماعية البائسة سواء في غزة 

أو في الضفة، املواطن الفلس���طيني ليس ضمن 

أولوي���ات جميع املوازنات. م���ن املفروض إعادة 

النظر بهذه السياس���ة االجتماعية واالقتصادية 

بحيث تس���مح للمواطن بالصمود والعطاء، وهذا 

يتطل���ب إعادة دراس���ة الضرائب وص���واًل إلى 

املش���اريع الصغيرة التي جتع���ل املواطنني على 

األقل قادرين على العيش.  

أض���ف إلى ذل���ك موضوع احلري���ات، وهذا 

ال���ذي يحدث في الضفة وفي غزة من اعتقاالت، 

أو قوانني حتاول ف���رض أيديولوجية معينة على 

املجتمع الفلسطيني من موضوع اجَللد و خالفه، 

لذلك نحن ف���ي اجلبهة الدميقراطي���ة ندعو إلى 

اجتماع فلس���طيني س���واء في املجلس املركزي 

أو املجلس الوطني عل���ى صعيد الهيئة القيادية 

املتفق عليها في إطار منظمة التحرير الفلسطينية 

ملراجعة هذه السياسة والتوافق على إستراتيجية 

وطنية بديلة للخروج من مأزق املفاوضات.

 بات���ت خطة كيري واضحة وال داعي لس���رد 

التفاصيل ألنها تنتقص بالكامل من حقوق الشعب 

الفلس���طيني وتتبنى بالكامل الرواية اإلسرائيلية 

ومفه���وم االحت���الل، وكأن النتيجة أن الش���عب 

الفلس���طيني هو اخلاطئ، وه���ذا مرفوض جملًة 

وتفصياًل. وفي الوقت نفس���ه هناك ضغوط على 

املفاوض الفلسطيني لالستمرار في املفاوضات 

أو متديدها، ونحن ضد متديد هذه املفاوضات، 

فالوقت مير وإس���رائيل تبني وقائع على األرض. 

في الوقت نفس���ه، ما ه���ي بدائلنا؟. املفاوضات 

به���ذه الطريقة التي أديرت فيها والتي بنيت على 

أساس���ها لم تلِب احلد األدنى من حقوق الشعب 

الفلس���طيني؛ لذلك ندعو إلى إستراتيجية بديلة 

ضمن العناوين التي طرحت.

ولي���د الع���وض: اس���تؤنفت املفاوضات بعد 

توقف دام قرابة الس���نوات الثالث، في منتصف 

آب من العام املاضي، بني اجلانبني الفلس���طيني 

واإلس���رائيلي برعاية أميركية، وجاء استئنافها 

دون توافر الش���روط واملتطلبات األساسية التي 

مت االتف���اق عليها في وقت س���ابق ف���ي القيادة 
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الفلس���طينية ومؤسسات منظمة التحرير، ونظرًا 

لذلك فقد رف���ض حزبنا املوافقة على تلك العودة 

أو املشاركة فيها.

 مّثلت هذه املتطلبات أو الش���روط املشروعة 

محاولًة فلسطينيًة لتغيير قواعد العملية التفاوضية 

ومن���ع إعادة إنتاجها على الش���اكلة الس���ابقة، 

ومتثلت هذه املتطلبات بتحديد مرجعية املفاوضات 

اس���تنادًا إل���ى ح���دود الع���ام 1967، ووق���ف 

االستيطان مع عدم االعتراف بشرعيته، وإدراج 

قضية األسرى كقضية مركزية في هذا اإلطار.

تط���ور ه���ذا املوقف باجتاه حس���م مس���ألة 

احلدود من خ���الل التوجه إلى األمم املتحدة في 

2012/11/29،  وكسب االعتراف بدولة فلسطني 

عل���ى ح���دود الع���ام 1967 وعاصمتها القدس 

الشرقية، وباجتاه اس���تثمار اإلرادة السياسية 

واملعنوية لألمم املتحدة ومؤسس���اتها في رفض 

االستيطان وجرائم احلرب اإلسرائيلية واتساع 

حملة اإلدانة الدولية لهذه املمارسات، ومبا يفتح 

الطريق نحو تطوير إستراتيجية فلسطينية تقوم 

عل���ى اجلم���ع الناجح بني اإلرادة الش���عبية في 

مقاوم���ة االحتالل والصم���ود الوطني من جهة، 

وبني اإلرادة الدولية التي تقوم على توسيع حركة 

التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني وتعزيز 

مكانة فلسطني في املؤسسات واملنظمات الدولية 

وعلى رأسها األمم املتحدة من جهة أخرى.

مّثل استئناف املفاوضات - دون حتقيق هذه 

املتطلبات وفي مقدمتها وقف االستيطان )الذي 

كثفته إس���رائيل( ودون التزام إسرائيل مبرجعية 

حدود العام 1967 - انتكاسًة بارزًة لهذه الوجهة، 

والت���ي اعتمدت خالل األع���وام الثالثة املاضية، 

وأعطت ثمارها بتصويت األغلبية الس���احقة في 

اجلمعي���ة العامة لألمم املتحدة لصالح االعتراف 

بدولة فلس���طني، وفي تزايد اعتراف الدول بدولة 

فلس���طني ورفع مس���توى متثيلها الدبلوماسي، 

وفي تنامي اإلدانة الدولية لالحتالل واالستيطان 

اإلس���رائيلي كما عبر عنه املوقف األخير واملهم 

لالحت���اد األوروبي وغيره م���ن املواقف الدولية، 

وكذلك في تنامي حركات التضامن مع الش���عب 

الفلسطيني ومقاطعة إسرائيل ومستوطناتها.

  لكن كل ذلك ُفقد على أثر استئناف املفاوضات 

دون توافر متطلباتها سالفة الذكر، وانعكس سلبًا 

عل���ى اندفاعة هذه املوج���ة من التضامن الدولي 

مع ش���عبنا وقضيتنا، ما فتح ش���هية إسرائيل 

أكثر فأكثر لفرض رؤيتها وش���روطها للتس���وية 

السياس���ية، على قاعدة التنكر للقرارات الدولية، 

واالس���تناد إلى األمر الواقع الذي تخلقه يوميًا 

عل���ى األرض وإلى س���عيها املنهجي مع اإلدارة 

األميركية إلفراغ قرار االعتراف بدولة فلس���طني 

من أي محتوى عملي أو  تفاوضي مشروع.

لذلك، ج���اءت دعوتن���ا املتك���ررة لوقف هذه 

املفاوضات واالنس���حاب منها فورًا، والتمس���ك 

مبتطلبات اس���تئنافها كما س���بق أن اعتمدتها 

املؤسسات الفلس���طينية، في مواجهة  الشروط 

واملضامني املطروحة من قبل إسرائيل والواليات 

املتحدة للتس���وية السياس���ية ذاتها، والتي تقوم 

على التنّصل من مرجعية قرارات األمم املتحدة، 
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واالس���تناد بداًل منها إلى معطيات األمر الواقع 

الذي فرض���ه االحتالل واالس���تيطان، والهبوط 

مبعاجل���ة مجمل قضايا املفاوضات حتى إلى ما 

كان مطروحاً من احلكومات اإلسرائيلية السابقة 

منذ )كامب ديفيد 2000( وحتى اآلن. 

يش���كل هذا املنح���ى املنهجي اإلس���رائيلي 

األميركي الهابط بسقف قضايا املفاوضات بحد 

ذاته خطرًا ال بد من التصدي له، خاصة أن كل 

س���قف جديد يجري التفاهم عليه بني إس���رائيل 

واإلدارة األميركية يصب���ح مرجعيًة للتعامل مع 

ما يس���مى قضايا احلل النهائي، وهو أمر ميتد 

من قضية األمن التي يجري بحثها بني إسرائيل 

والواليات املتحدة مبعزل عن اجلانب الفلسطيني 

إلى كافة القضايا األخرى وفي املركز منها قضيتا 

احلدود والالجئني، ولهذا فقد الحظنا أن املسعى 

األميرك���ي كل���ه ركز على محاول���ة فرض اتفاق 

ينتقص من حقوق الشعب الفلسطيني، إن اتفاق 

اإلطار املطروح يعني في جوهره إزاحة مرجعية 

القرارات الدولية واستبدالها بهذا اإلطار الهابط 

الذي يترك���ز حول ثالث نق���اط: األولى محاولة 

انتزاع االعتراف بيهودية إس���رائيل، وهذا يعني 

إسقاط حق العودة بل وتهجير من تبقى. والثانية 

أن العاصمة ليس���ت القدس بل في أطرافها. ثم 

اإلقرار بوجود إسرائيلي في األراضي الفلسطينية 

وحت���ت هذا الس���قف يجرى التف���اوض، بينما 

االستيطان يفعل فعله.

كن����ا نالحظ خالل اجل����والت الس����ابقة من 

املفاوضات التي قام بها وزير اخلارجية األميركي 

ج����ون كيري أن الواليات املتحدة تريد أن حتقق 

جناحًا ما في منطقة الشرق األوسط بعد أن فشل 

مشروعها في املنطقة، وكانت تريد أن حتقق هذا 

النجاح على حساب الشعب الفلسطيني، ونبهنا 

م����ن مخاطر هذا االنزالق، وقلنا إن تصريحات 

كيري تندرج حتت إطار االلتزام األميركي الذي 

قطعته الواليات املتحدة عام 2004 باإلبقاء على 

الكتل االس����تيطانية الكبيرة، والتنازل عن حق 

العودة، والبقاء ف����ي األغوار؛ األمر الذي يعني 

كما قال كيري بقاء 85% من املس����توطنات في 

األرض الفلسطينية، أي النسبة التي ستنتزع من 

األرض الفلس����طينية هي ما بني 8%  إلى %14، 

ولذلك نحن عارضنا هذا اجلزء من املفاوضات، 

وكانت معارضتنا من منطلق ضرورة استبدال 

نه����ج التفاوض احلالي وآلياته بنهج عملي أكثر 

يكون س����قفه الذهاب إلى املفاوضات من أجل 

تطبيق قرارات الشرعية الدولية واالستفادة من 

االعتراف األممي بدولة فلس����طني، أي أن تكون 

املفاوضات ضمن األسس التي ُذكرت من أجل 

تطبيق ق����رار االعتراف بدولة فلس����طني وليس 

إف����راغ هذا القرار من مضمونه؛ ألننا رأينا أن 

الوالي����ات املتحدة وإس����رائيل وإن رفضتا قرار 

األمم املتحدة االعتراف بدولة فلس����طني فإنهما 

سعتا إلفراغ هذا القرار من مضمونه، وهنا تركز 

اجلهد األميركي على أنكم أخذمت االعتراف بكم، 

لكننا س����نجعل هذا االعت����راف دون قيمة، ومن 

هن����ا كان الذهاب إلى املفاوض����ات يلبي برغبة 

أو دون رغبة ما تس����عى إلي����ه الواليات املتحدة 
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األميركي����ة، من أنها س����تعمل على اس����تبدال 

مرجعيات التف����اوض باتفاق إطار أو ما يجري 

التفاهم عليه باالتفاقات اجلزئية، لذلك نالحظ أن 

الواليات املتحدة األميركية وإس����رائيل تفاهمتا 

على موضوعات األمن والقدس والالجئني بشكل 

جزئي وأرادتا أن تفرضا مجموع هذه التفاهمات 

باعتبارها احلصيلة النهائية للمفاوضات، ويكون 

هو االتفاق النهائي، وهو ما اصطلح على تسميته 

اتفاق اإلطار.

: لكن القيادة الفلسطينية لم تقبل هذا، 

وقالت بوضوح إنها ضده. 

وليد العوض: حسنًا فعلت القيادة الفلسطينية 

التي رفضت اتفاق اإلطار، وحددت النقاط الست 

الت���ي اعتبرت خطًا أحم���ر )ال لالعتراف بالدولة 

اليهودي���ة، والقدس عاصمة فلس���طني وليس���ت 

ضواحيه���ا، وحل قضية الالجئني بناء على قرار 

194 واجلامعة العربية، وال وجود إلس���رائيل في 

الغور والضف���ة الغربية، والتبادل بالقيمة( وهذا 

اعتبرناه الس���قف األدنى لكنه أيضًا يس���تجيب 

إلى الس���قف املنخفض ال���ذي بدأت املفاوضات 

من خالله. وبتقديرن���ا فإن هذه املفاوضات كان 

ينقصه���ا حضور مقول���ة حيدر عبد الش���افي: 

»املوقف من االس���تيطان هو مفت���اح أي عملية 

س���لمية«، إذا قبلت إس���رائيل وقف االستيطان 

باعتباره غير ش���رعي من أساس���ه وليس هناك 

استيطان شرعي وغير شرعي وبهذا يكون الباب 

ق���د فتح للمفاوضات، لك���ن املفاوضات في ظل 

اس���تمرار املفاوضات معناه أننا س���نقبل نتائج 

هذا الس���قف املنخفض. ومع كل ما أش���ار إليه 

الرفيق أب���و ناصر من ارتياحنا لإلفراج عن أي 

أسير فلسطيني لكن الثمن كان غاليًا.

: لكنه قوبل بفرحة شعبية كبيرة..

وليد العوض: نعم، لكننا أفقدنا موجة التضامن 

الدولي مع الشعب الفلسطيني مضمونها، لدينا 

موجة تضام���ن دولي تّوجت باعتراف 138 دولة 

ولدين���ا اعتراف باليونس���كو وق���رارات اتخذها 

مجلس حقوق اإلنس���ان ولدينا مجموعة قرارات 

تتضام���ن مع الش���عب الفلس���طيني كان ميكن 

أن تس���تخدم وتستثمر بشكل أفضل. قيمة هذا 

املوضوع أن الذهاب إلى املفاوضات دون توفير 

مس���تلزماتها ومتطلباتها أفق���د موجة التضامن 

الدول���ي زخمه���ا وترك املس���ألة مربوطة بالرغبة 

اإلسرائيلية األميركية وُحّيد املجتمع الدولي الذي 

تضامن معنا. وكنا نعتقد وجنزم نحن والرفاق في 

اجلبهتني الدميقراطية والشعبية أن القبول بهذا 

املنحى املنخفض سيعرض املفاوض الفلسطيني 

إلى مزيد من الضغط. حتى وإن كانت هناك نية 

للتمسك بالثوابت، سيكون املفاوض أكثر ضعفًا 

وأكث���ر تعرضًا للضغط من قبل الواليات املتحدة 

األميركية، وهذا ما شاهدناه من محاوالت ابتزاز 

ومن الضغط املتواص���ل على الرئيس أبو مازن 

خ���الل لقاءاته مع جون كيري وآخر لقاءاته كانت 

في فرنس���ا ولقائه مع أوبام���ا. نحن نقول، وفق 

ما قال الرئي���س أبو مازن في االجتماع األخير 
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للجن���ة التنفيذية، إن أمامنا موعدين وهما موعد 

اإلفراج عن الدفعة الرابعة من األس���رى وموعد 

4/29، الرئي���س أبو مازن قال ونحن نوافقه إن 

اإلفراج عن األسرى موعد مفصلي وإذا لم يوافق 

اإلسرائيليون نكون خلصنا. وإن شاء الله يكون 

هناك التزام بهذا املوقف، واملوقف اآلخر هو يوم 

4/29 موعد انتهاء املفاوضات، نحن نقول إنه من 

أجل احلد من اخلسائر وإعادة الزخم للتضامن 

مع الشعب الفلسطيني ومن أجل إعادة تصويب 

أي عملية تفاوض مس���تقباًل، نحن نرفض متديد 

هذه املفاوضات بالطريقة التي متت بها مضمونًا 

وشكاًل، ونقول إن هناك خطة بديلة لهذا املوضوع، 

اخلطة البديلة ترتكز على س���ت نقاط وأنا أتفق 

بش���كل كبير مع ما قاله الرفي���ق أبو ناصر من 

أنن���ا في احلزب نرى أن هذا يبدأ بتعزيز صمود 

املواطنني واتباع سياسات اقتصادية تخفف عن 

كاهله���م وتوزع الثروات بعدال���ة على كل فئات 

الش���عب الفلس���طيني على الرغم من ضآلتها. 

املسألة األخرى هي الضغط من أجل إنهاء هذا 

االنقسام واس���تعادة الوحدة الوطنية وتنفيذ كل 

م���ا اتف���ق عليه، وهذا املوقف يحت���اج إلى جهد 

سياسي وشعبي. 

كاي���د الغول: ما وصلت إليه املفاوضات اآلن 

هو نتاج مس���ار ه���ذه املفاوضات منذ أن بدأت 

حتى هذه اللحظة، وفي رأيي فإن هذه املفاوضات 

انطلق���ت من وهم ودون مح���ددات تضمن لهذه 

املفاوض���ات أن تصل إلى نهايتها، فاملفاوضات 

لم تنطلق ضمن مرجعية واضحة تقول إن هدفها 

هو انس���حاب إس���رائيل من األراضي احملتلة 

عام 67 وأن تعترف إس���رائيل بحقوق الش���عب 

الفلس���طيني خاصة حق العودة وتقرير املصير، 

بل انطلقت من واقع اتفاق ينطلق في جوهره من 

احلديث عن أن األرض الفلس���طينية هي أرض 

متنازع عليها، وهنا جذر اخللل في هذه املسألة، 

هذا األمر جعل املفاوضات تنشد إلى التفاوض 

على حقوق الشعب الفلسطيني وليس التفاوض 

من أجل تنفيذ حقوق الش���عب الفلسطيني، وفي 

رأي���ي هناك ف���رق كبير بني املس���ألتني. األمر 

اآلخ���ر أن املفاوضات انطلق���ت دون أن تتوافر 

موازين قوى فلس���طينية أو عربية أو دولية تدعم 

املطالب العادلة للشعب الفلسطيني، وإمنا جرت 

االستجابة للضغط اإلس���رائيلي األميركي بأن 

تصبح املفاوضات ثنائية يجري فيها استبعاد كل 

األطراف الدولية مبا فيها األمم املتحدة واألطراف 

التي وقعت هذا االتفاق، وهو الذي مّكن إسرائيل 

كطرف ممس���ك باألرض وطرف ق���وي، وراعي 

املفاوض���ات املنحاز كليًا ملواقف إس���رائيل من 

ممارسة ضغط متواصل على الشعب الفلسطيني. 

نقطة الضع���ف الثالثة أن املفاوضات بدأت في 

ظل خالف فلس���طيني واسع بش���أنها، ما أفقد 

الطرف الفلسطيني اإلسناد الشعبي والسياسي 

وال���ذي زاد ضعفه مع تق���دم املفاوضات حتى 

وقتنا احلالي. نحن نس���ير في مس���ار س���يقود 

حتمًا إلى الفش���ل أو القبول بتنازالت مس���بقة 

عن احلقوق األساس���ية للشعب الفلسطيني. في 

ضوء ذلك وبعيدًا عن اخلالف اجلذري حول هذا 
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االتفاق، لقد وصلنا اآلن إلى حلظة احلقيقة التي 

تقول إن هذه املفاوضات التي هدفها اس���تمرار 

املفاوض���ات ولي���س الوصول إل���ى حل حلقوق 

الشعب الفلسطيني وحتولت في اجلوهر إلى قيد 

على الفلس���طينيني سواء باالتفاقات التي وقعت 

من خاللها أو ما هو مطلوب اآلن، بحيث حتولت 

كل هذه املسألة إلى اتفاقات أمنية في اجلوهر، 

وأصبحت متثل قيدًا إضافيًا على الفلسطينيني 

في منع مقاومة الش���عب الفلس���طيني لالحتالل 

اإلس���رائيلي، وهذه من الثغ���رات الكبرى التي 

وصلنا إليها اآلن في احلقيقة. استمرار التعامل 

م���ع املفاوضات باعتبارها اخلي���ار الوحيد في 

غاي���ة اخلطورة ألنه يعطي إس���رائيل مزيدًا من 

املساحة لتستكمل مشروعها الصهيوني في أرض 

فلس���طني، البعض يقول رمبا لم نقدم تنازالت، 

لكن املراوحة في املكان نفسه خطأ، وفي مجرى 

التف���اوض قدمنا تنازالت جوهرية دون أن تقدم 

إس���رائيل شيئًا. هنا أود اإلشارة إلى مسألتني: 

األولى فيما يتعلق بعودة الالجئني الفلسطينيني 

إلى ديارهم، في مجرى املفاوضات جرى احلديث 

ع���ن حل متوافق عليه، وه���ذا في اجلوهر يبدي 

االس���تعداد لتقدمي تنازل عن ح���ق العودة كما 

جاء في القرار 194 وأكثر من ذلك أن هذا األمر 

جرى عكسه في املبادرة العربية وهذا أيضًا خطر 

آخر، وفي س���ياق هذه العملية جرى االستعداد 

للتطبيع الواسع مع إس���رائيل، النقطة األخرى 

أننا في مجرى هذه العملية قدمنا من الصيغ ما 

ميكن أن يش���كل تنازاًل مسبقًا سواء فيما يتعلق 

بحدود االنسحاب اإلسرائيلي وتبادل األراضي 

أو عبر القب���ول بقوات أمنية دولية في األراضي 

الفلسطينية ثم التأكيد على ضمان أمن إسرائيل 

وإلى آخره. وبالتالي نحن في مجرى هذه العملية 

قدمنا تنازالت أساسية دون أن تقدم إسرائيل أي 

تنازل. بل على العكس كانت إسرائيل تشدد على 

عدم االنسحاب من أراضي العام 67، وتؤكد على 

نفي كامل حلق الالجئني الفلس���طينيني بالعودة، 

وتش���دد على االستيطان، وتشدد على املوضوع 

األمني وأهميته بالنس���بة إليها، وأخيرا أضافت 

يهودية الدولة الذي يعني فيما يعنيه تكريس الفكرة 

الصهيوني���ة حول الوجود اليه���ودي على أرض 

فلسطني باعتبارها دولة لليهود، وهنا ستترتب على 

هذه املسألة سياسات إسرائيلية لها عالقة بتشريد 

وتهجير الفلسطينيني من مناطق 48. إذن حصيلة 

ما جرى من مفاوضات أن إس���رائيل استفادت 

منها إلى أبعد احل���دود ونحن قدمنا العديد من 

التنازالت املس���بقة ثم أخضعنا احلقوق األخرى 

للتفاوض عندما جرى تأجيل ما يس���مي امللفات 

اخلمس، وذلك ليس من أجل أن متارس إسرائيل 

بعد ذلك سياس���ة لتطبيقها إمنا للتفاوض عليها 

فيما بع���د، إذن احلصيلة برأيي ال ميكن إال أن 

تكون على حساب الشعب الفلسطيني.

املشكلة األخرى أنه بعد أن اقتنع اجلميع مبا 

ف���ي ذلك املفاوضون بأن املفاوضات وصلت إلى 

طريق مس���دود لم نقف للحظة لنقول ما العمل؟ 

املش���كلة في مج���رى التفاوض أن���ه جرى طرد 

املؤسس���ات التمثيلية من نتائج مجرى التفاوض 
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اجلاري وإضعاف وحدة الشعب الفلسطيني حول 

هدف���ه اجلمعي، وهذا م���ن القضايا املهمة التي 

كانت س���تنتج عن عملية التفاوض، ألن الشعب 

لفلس���طيني س���ابقًا قبل عملية التفاوض، وكان 

الكل متمس���كًا مبنظمة التحرير، اآلن من الذي 

يتعامل مع قضية التفاوض، شعبنا في الشتات 

بدأ يش���عر باخلطورة الشديدة على حقوقه، وبدأ 

يشعر بضياع مؤسسته التمثيلية املتمثلة مبنظمة 

التحرير، ألن الس���لطة تقدمت كثيرًا بالدور على 

منظم���ة التحرير ولهذا نتائج مدمرة. أعود ألقول 

إننا بتنا اآلن بحاجة ماس���ة إل���ى مراجعة هذا 

املس���ار، وهذا ل���ن يتأتى إال بإع���ادة تصويب 

موضوع الش���راكة في الساحة الفلسطينية، ألنه 

ال يعق���ل أن تخ���اض كل هذه املع���ارك وحتدي 

االحت���الل اإلس���رائيلي ومن يدعم���ه بالطريقة 

القائمة اآلن من تغييب املؤسسات وأحيانا التفرد 

بالقرار دون االستجابة لرأي الشعب، في العودة 

إلى املفاوضات األخيرة لم تكن هناك اس���تجابة 

لرأي الشعب أو القوى السياسية، بل كان هناك 

استجابة للضغط اخلارجي. يقع في قلب املعادلة 

ض���رورة تصويب هذه السياس���ات. نقول إنه ال 

بد م���ن القطع مع هذا املس���ار من املفاوضات 

ونتائجه وأن نعمل على بناء عملية سياسية مغايرة 

استنادًا إلى برنامج وطني. 

ه���ذه العملية تنطلق م���ن دعوة األمم املتحدة 

إلى حتمل مسؤولياتها والدعوة إلى مؤمتر دولي 

هدفه إنفاذ قرارات الش���رعية الدولية وفي إطار 

ذلك توفير احلماية الدولية لشعبنا إلى حني تأمني 

حقوق���ه ألننا ندرك أن مغ���ادرة هذا املجرى من 

املفاوضات رمبا يشجع على أن تبطش إسرائيل 

بالش���عب الفلس���طيني، في إطار هذه املس���ألة 

تصبح األولويات في إطار هذه اإلس���تراتيجيات 

التي ندعو إليها إعادة ترتيب البيت الفلس���طيني 

الداخلي بإنهاء االنقسام، وإعادة صياغة البرنامج 

الوطني الفلسطيني إلعادة التمسك بكامل حقوقنا 

الوطنية، بناء مؤسسات السلطة واملنظمة بشراكة 

كاملة وأن تفتح هذه االس���تراتيجيات اخليارات 

كلها أمام شعبنا ملقاومة هذا االحتالل وفي حينها 

تصبح املقاومة السياس���ية مجدية في إطار رؤية 

وتصبح املقاومة املسلحة في إطار رؤية وتصبح 

املقاطعة في إطار رؤية إلى ما هنالك من جوانب.

وليد العوض: أيضًا يجب التأكيد على ضرورة 

االلتفات إلى منظمة التحرير وتفعيل مؤسساتها 

ألن الوض���ع الكفاحي للش���عب الفلس���طيني ال 

يس���تقيم في ظل الوهن والضعف الذي تعيش���ه 

منظمة التحرير ومؤسس���اتها وف���ي ظل إهمال 

اجلاليات الفلس���طينية في اخلارج، باملناس���بة 

اجلاليات الفلس���طينية لم تعد في لبنان وسورية 

واألردن فقط ألن عدد الالجئني الفلسطينيني في 

الدول األوربية بات يتع���دى بكثير تلك األعداد، 

وأصبحت جاليات مؤث���رة ولم تعد ألفًا أو ألفني 

كم���ا كان الوض���ع في الس���بعينيات. اآلن أقل 

جالية فلسطينية هي ما بني 100 ألف إلى 120 

ألف���ًا في أملانيا والس���ويد والدمن���ارك وغيرها، 

وه���ذا يتطلب من منظمة التحرير الفلس���طينية 

إعادة ترتيب أوراقها. النقطة املهمة األخرى هي 
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اس���تغالل التغيرات اإلقليمي���ة والعربية وخاصة 

تعثر مش���روع إحل���اق قطاع غ���زة مبصر بعد 

أن سقط مش���روع اإلخوان املسلمني، وإصرار 

مص���ر على أن حل موضوع غ���زة هو في إطار 

مشروع الدولة الفلسطينية املستقلة، هذا اخلطر 

كان موجودًا أيام حكم اإلخوان املسلمني، يجب 

أن يكون هناك اآلن اس���تثمار له���ذه املتغيرات 

وبالتالي إمس���اك هذه البوصل���ة باجتاه توحيد 

الوض���ع الفلس���طيني. النقطة األخ���رى أنه آن 

األوان ألن تتش���كل جبهة موحدة لقيادة املقاومة 

الش���عبية في الضفة الغربية والبحث عن كيفية 

إش���راك قطاع غزة في هذا املش���روع الوطني 

الفلس���طيني، وهذا يتطل���ب أن تطلق احلريات 

وأن توجه رس���ائل لالحتالل أننا سنكون في حل 

من االتفاقات التي أبرمتها الس���لطة وإسرائيل، 

وضرورة وقف التنسيق األمني. النقطة السادسة 

التي نراها في س���ياق اإلستراتيجية ومرتكزاتها 

أنه البد من استثمار التضامن الدولي املتصاعد 

مع الش���عب الفلس���طيني وما يعطينا إياه قرار 

االعتراف بالدولة الفلسطينية ألنه عندما اتخذنا 

قرار االعتراف عرفنا أن هذا االعتراف س���يفتح 

لن���ا الباب لالنضمام إل���ى 16 منظمة كبرى من 

منظمات األمم املتح���دة والتوقيع على ما يعادل 

64 اتفاقي���ة دولي���ة؛ ألن كل هذا ميكن أن يعزز 

مكانة الدولة الفلس���طينية املستقلة وضرورة أن 

نطالب بنقل ملف القضية كلها إلى األمم املتحدة 

وأن تك���ون رعاي���ة أي مفاوضات هي رعاية من 

مؤسس���ات املجتم���ع الدولي بإش���راك الصني 

واالحت���اد األوروب���ي، ومن ه���ذا املنطلق نعتقد 

أن���ه ميكن تصويب هذه املس���يرة واالنطالق في 

مس���ألة التفاوض ليس بغرض التفاوض بل من 

أجل االستقالل ومن أجل تنفيذ قرارات الشرعية 

الدولية ولي���س من أجل تدوي���ر الزوايا لتصبح 

املس���ألة في األخير وكأن الذي تريده إس���رائيل 

هو السالم مقابل السلطة، بدل املفهوم الذي كان 

قائمًا وهو األرض مقابل السالم.

: كأنه���م يقولون إن »فتح« هي املتهمة 

في كل ذلك؟

محمد النحال: نحن نقول إن املفاوضات منذ 

أوسلو وحتى اليوم لم تقدم لنا شيئًا، ولكن الذي 

ح���دث بعد اعتراف 138 دولة بفلس���طني بصفة 

دول���ة مراقب، أن هناك ضغطًا قويًا على القيادة 

الفلس���طينية من أجل أن تكون هناك مفاوضات 

وفي ظل س���قف زمني ال يتجاوز التسعة أشهر، 

وهذا بالطبع من وجهة نظرنا يختلف عن اجلوالت 

السابقة، ولكن الكل كان يعلم أنه كان من املمكن 

أن تؤدي املفاوضات إلى اإلفراج عن األس���رى، 

وال ميك���ن أن يك���ون هناك أي تق���دم، وبالتالي 

نستطيع أن نقول إن إسرائيل تؤكد أنها لن تفرج 

عن الدفعة الرابعة األخيرة من األسرى، بالتالي 

نستطيع أن نقول إن املفاوضات وصلت إلى طريق 

مسدود ولو أفرجت أصاًل، ال ميكن أن يكون هناك 

تقدم في موضوع املفاوضات، وكانت القيادة قد 

همس���ت بأنه يجب على إس���رائيل أن تدفع ثمنًا 

إذا أرادت متديد هذه املفاوضات، وكان في جعبة 
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القيادة مجموعة من املطالب منها األس���رى من 

املرضى وقادة الفصائل كالرفيق سعدات واألخ 

مروان البرغوثي، نس���تطيع أن نقول إن منظمة 

التحرير الفلسطينية والبيت الفلسطيني الداخلي 

يحتاجان إلى إعادة ترتيب الصف الفلس���طيني 

وموقف منظمة التحرير، ولكن نحن نستطيع أن 

نؤكد أن القيادة الفلس���طينية عندما فاوضت في 

التسعة ش���هور كانت حتمل أمانة وهذه األمانة 

أال يك���ون هن���اك تنازل ع���ن الثواب���ت الوطنية 

الفلس���طينية، الكل يعلم أن معركة لقاء أبو مازن 

مع أوباما كانت شرسة ولو كانت معركة تفاوض، 

والكل يعلم أن املعارك العسكرية لها بدائل، لكن 

املعارك التفاوضي���ة وجه أمام وجه، وأعني أمام 

أعني، ممكن أن يقوى املرء أو أن يضعف أو أن 

ندفع ثمنًا لو كان هناك ال سمح الله أي تنازل. 

نحن ندرك متامًا، أن املفاوضات اآلن وصلت 

إلى طريق مس���دود، وهذا يشكل صفعًة جلهود 

وزارة اخلارجي���ة األميركية، حيث إن إس���رائيل 

ال تري���د أن تفرج عن الدفع���ة األخيرة، وبالتالي 

نس���تطيع أن نق���ول إن الراع���ي األميركي مللف 

املفاوضات فش���ل ف���ي هذه اجلولة كما فش���ل 

في جوالت س���ابقة، وكان فش���له دائمًا حلساب 

اإلمالءات اإلسرائيلية غير الضغط علينا، نستطيع 

أن نقول إنها فش���لت ويتحتم علينا هنا أن نعمل 

على تدويل ملف املفاوضات أو أال يقتصر الراعي 

عل���ى الواليات املتحدة األميركي���ة، ويجب علينا 

كفلس���طينيني أن نتوجه باجتاه الصني وروسيا، 

وأن يكون هناك دور دولي أقوى، وإذا وجد هذا 

الدور فلن يستطيع األميركيون أن يفرضوا علينا 

إمالءات. لكننا هنا نعاني من ش���يء أساس���ي 

وهو موضوع االنقس���ام الداخلي الذي أثر على 

املفاوض الفلس���طيني وأث���ر على قضيتنا، وهنا 

أيضًا عندما يفاوض أبو مازن تريد إسرائيل أن 

تبقي على حالة االنقسام املوجودة هنا، كثيرون 

من الساسة اإلس���رائيليني يقولون إنه يجب مد 

قط���اع غزة بكل ما يلزم م���ن أجل أن احملافظة 

على حالة االنقسام املوجودة، يجب علينا أال نغفل 

أيض���ًا أنه إذا وصلت هذه املفاوضات فعاًل إلى 

طريق مس���دود أؤكد لك أن هناك شيئًا ما يحاك 

لقطاع غزة، فخالل شهر آذار 2014 كانت هناك 

زيارتان لوفدين أمميني لدراسة تأثير الكوارث على 

قطاع غزة والتقيا بالكثير من مؤسسات املجتمع 

املدني في قطاع غزة، والكل يعلم أنه ال توجد لدينا 

زالزل أو براكني أو أعاصير، و لكن ما منى إلى 

مسامع الكثيرين من الساسة أن هناك ما يحضر 

لقط���اع غزة إذا ما وصل���ت املفاوضات لطريق 

مس���دودة، ألن إس���رائيل تريد عدم االستقرار 

في هذه املنطقة وتريد اس���تمرار هذا االنقسام، 

وبالتالي تس���تطيع أن تقوم بعم���ل أحمق يدفع 

ثمنه الكل الفلسطيني، هذا األمر يقودنا إلى أننا 

يتحتم علينا أن نرتب بيتنا الداخلي وأن نتفق على 

برنامج وطني موحد ويكون الكل الفلسطيني في 

قارب واحد للتص���دي للتصعيد القادم على أقل 

حتديد، ولكن لألسف هناك الكثير من املجامالت، 

ممكن أن نقول فيما يتعلق مبوضوع االنقس���ام 

الفلس���طيني، الرئيس أبو م���ازن عندما أكد أنه 
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مس���تعد أن تكون هن���اك حكومة وفاق وطني أو 

حكومة تكنوقراط أو س���مها ما شئت وتنازل عن 

أن يك���ون على رأس احلكومة على أس���اس أن 

تك���ون هناك موافقة مكتوبة من قبل حماس على 

االنتخابات، ولكن لألسف حماس طلبت التأجيل 

ونرى أنه ليس هناك أفق لدى حماس إلنهاء هذا 

االنقس���ام، الكل يعلم أنه عندما تتحدث القيادة 

الفلس���طينية مع حماس بشأن املصاحلة يكون 

هناك بع���د بني القيادة واملصري���ني، املصريون 

يعتبرون أن اإلخوان املسلمني انتهوا في العالم، 

وأنت يا أبو مازن تريد أن تتحدث عن املصاحلة 

في الوقت احلالي، ولكن أبو مازن ميد طوق النجاة 

ألنه يعتب���ر أن مصلحتنا الوطنية هي إنهاء هذا 

االنقسام لنستطيع أن نواجه هذا االحتالل.

إذن حتدثنا عن مقومات الش���عب الفلسطيني 

في قطاع غزة، الكل يدرك أن هناك بداية انفصال 

بني قط���اع غزة والضفة الغربي���ة وهذا ما تريد 

أن جتس���ده إس���رائيل، ال يوجد أي إقليم مترد 

في السابق مثل كش���مير وكردستان العراق إال 

وأفضى مترده إلى دولة مستقلة، وهذا ما يريده 

االحتالل، والكل يعلم أن القضية الفلسطينية دون 

قط���اع غزة ال ميكن أن تك���ون وال أن تقوم دولة 

فلس���طينية مستقلة، ألننا نعتبر أن بحر غزة هو 

حدودنا مع كل العالم وهو الرئة التي نتنفس منها، 

بالتالي ال ميكن أن يكون هناك مش���روع وطني 

فلس���طيني دون قطاع غزة، علينا وعلى اإلخوة 

والرف���اق في منظمة التحرير إعادة ترتيب البيت 

الفلسطيني لنستطيع أن نواجه إسرائيل متحدين. 

عندما نتحدث عن الثوابت، ال يوجد هناك أي 

اختالف بني الفصائل سواء الوطنية أو اإلسالمية 

في املنظم���ة أو خارجها، هن���اك إجماع وطني 

على الثوابت الفلسطينية، بالتالي يجب أن يكون 

هناك برنامج نتفق عليه، وبعد ذلك نس���تطيع أن 

نرس���م طريقًا نصل فيه إلى أهدافنا وإلى الدولة 

الفلس���طينية ولك���ن من خالل إنهاء االنقس���ام 

وترتي���ب البيت الفلس���طيني، وبعدها إنهاء هذا 

االنقسام لنستطيع أن نتقدم في املشروع الوطني 

الفلسطيني، ولكنني أعتقد أن اآلتي هو األسوأ، 

وباملناسبة إذا لم تكن هناك موافقة من قبل الكثير 

من فصائل منظمة التحرير فيما يتعلق مبوضوع 

املفاوضات فإن جل قي���ادات الفصائل يدركون 

حج���م ومدى الضغط على القيادة الفلس���طينية 

من كل النواح���ي  لكن عندما تكون هناك وحدة 

حال فلس���طينية وعدم تشرذم نستطيع أن نصل 

إلى أهدافنا الوطنية املش���روعة وأن نضع نصب 

أعيننا حتمية النصر. إن انسداد األفق في ملف 

املفاوض���ات ممكن أن يأت���ي بحصار مالي على 

السلطة الوطنية الفلسطينية، ولذا يجب أن توفر 

الدول العربية ح���زام أمان، وما حتدثوا عنه في 

قمة الكويت، وهنا يجب أن نوجه الشكر للمملكة 

العربية الس���عودية، وندعو باق���ي الدول العربية 

للحذو حذوها لكيال نترك في مهب الريح.

: دعنا نسأل الرفاق، ردة الفعل الشعبية 

على املفاوضات لم تكن بالش���كل املطلوب، حتى 

عندم���ا قدم كيري اتفاق اإلطار الذي حتدث عنه 
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الرفيق وليد، والذي ال يش���كل انتقاصًا للحقوق 

الوطني���ة بقدر ما يش���ّكل اعت���داء على احلقوق 

الوطنية الفلسطينية، لم نلحظ أن هناك ردة فعل 

جماهيرية أو شعبية تدعم على اعتبار أن الرئيس 

أب���و مازن قد يق���ول في حلظة نع���م ولم تخرج 

اجلماهير لتقول ال..

وليد العوض: في الوقت نفسه ردة الفعل املؤيدة 

ألبو مازن لم تكن هي نفس���ها املؤيدة حليدر عبد 

الشافي، فقد خرج املئات من اآلالف حليدر عبد 

الش���افي عندما قال إن االستيطان خط أحمر، 

وهذه مفارقة يجب أن نأخذها في عني االعتبار، 

باإلضافة إل���ى املفارقة األخرى وهي أن الناس 

أغرقوا خالل العشرين سنة املاضية بالكثير من 

الهموم والقضايا اليومية.

محمد النح���ال: يعني هذا لم يكن بالش���كل 

الذي تفترضه. لقد خرجت الناس في غزة لتأييد 

أبو مازن ومت قمعها. كما أن الظرف يختلف في 

ذلك الوقت حني لم يكن هناك انقسام، كما خرج 

مئات وآالف بالضفة. 

: بصرف النظر. ألضع السؤال بطريقة 

أخ���رى: إذا كان كيري خط���رًا فلماذا لم تخرج 

الناس لتقول ال لكيري؟

ولي����د العوض: القضايا اليومية للناس أصبحت 

هي أولويتهم م����ن لقمة اخلبز إلى احلريات، لكنني 

مدرك متامًا أن هذا اخلطر سيقاومه الناس، ما زال 

لدى الشعب قناعة بأن هذه معركة من املعارك ميكن 

الصمود في وجهه����ا وميكن التصدي لها وبالتالي 

ميكن إفشالها، ولدى الناس هاجس أن هذه معركة 

من ضمن املعارك التفاوضية  ميكن الصمود فيها 

وميكن إحباطها، ولكن القوى السياسية التي تكون 

أكثر إدراكًا من عامة الناس ترى أن هذا املوضوع 

ليس املطلوب الصمود في وجهه فقط أو عدم التنازل، 

بل يضعك أيضًا حتت خطر الضغط، وبالتالي القوى 

السياس����ية هي األكثر رؤية لهذا اخلطر، كما ذكر 

الرفي����ق كايد أنه صحيح لم تكن هناك موافقة على 

ما يطرحه كيري واألميركيون وإسرائيل، وكما حتدث 

الرفيق ناصر استطعنا أن نحقق بعض اإلجنازات، 

لكن لم نس����تطع أن ننتش����ل أنفس����نا من السقف 

املنخفض ال����ذي دخلنا عليه، لدينا فرصة اآلن في 

29 الش����هر أن نقول إن هذا السقف املنخفض ال 

عالقة لنا به، ونذهب إلى اإلستراتيجية البديلة التي 

نتحدث بها جميعنا وما تدرسه منظمة التحرير من 

خطة سياس����ية بديلة، لكننا نأمل أن ما يتم االتفاق 

عليه هو ما يتم االلتزام به.

: لك���ن ردة الفع���ل الش���عبي من قبل 

املعارض���ة ل���م تكن عل���ى الرغم م���ن ذلك على 

مس���توى املوقف الفصائلي، بل أكثرها جاء من 

قواعد »فتح«.

ناصر أبو ناص���ر: أنا أعتقد أنه كانت هناك 

ردة فعل ش���عبية. كان هناك اعتصام ومسيرات 

وتظاهرات حتى أثناء جوالت كيري.

: ولكن، لم تكن بالشكل املطلوب.

ناصر أب���و ناصر: نع���م، لم تكن بالش���كل 

املطل���وب وهذا له أس���بابه. أواًل هناك انقس���ام 
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في الساحة الفلسطينية حتى في وجهات النظر 

في إطار منظمة التحرير الفلس���طينية حول هذا 

املوضوع ال���ذي يضعف احلرك���ة اجلماهيرية. 

ثاني���ًا، الهموم التي وضع���ت أمامها اجلماهير 

الفلسطينية اقتصاديًا واجتماعيًا وهذه تراكمت 

على كاهل الن���اس. ثالثا، احلديث كان عن عدم 

القبول باالتفاق، لكن الناس تستش���عر خطورة 

ه���ذا االتفاق ولذلك حتذر م���ن توقيعه أو القبول 

ب���ه، وهناك عوامل أخ���رى كموازين القوى على 

الساحة الفلسطينية، حيث إن الذي كان يفاوض 

هو رئيس الش���عب الفلسطيني وسلطته ورئيس 

حركة فتح، هذه املوازين بحاجة إلى تراكم، لكن 

هن���اك جهدًا بذل من احتجاجات في الش���وارع 

وهي إشارة خلطورة هذا االتفاق والتنبيه إلى عدم 

التوقيع عليه وهذا ش���يء إيجابي. تطوير احلالة 

اجلماهيرية وصواًل إلى رفض شامل وإلى آخره 

يأتي بالتراكم وهو يأتي مع وجود متطلبات هذا 

الضغط الشعبي.

كاي���د الغول: من الصعب الق���ول إنه لم يكن 

هناك موقف رافض.

: ال، املوقف الش���عبي رافض، لكن لم 

يكن مترجمًا.

كايد الغول: نعم، عدم ترجمته تعود إلى أكثر 

من س����بب، منها اإلنهاك الذي يعيشه الشعب 

الفلس����طيني وأولويات البحث عن لقمة العيش، 

وبالتالي يعتقد املواطن أن موضوع كيري جزء 

من محاوالت سابقة لها عالقة بعملية التفاوض 

لم تصل إلى هذا حتى اآلن، وهذا رمبا يفس����ر 

هذا الشعور بعدم احلاجة للتحرك، ولكن برأيي 

هناك إدراك كبير ملخاطر هذا االتفاق ألنه يأتي 

في حالة ضعف شديدة للحالة الفلسطينية من 

انقس����ام وهناك حالة انشغال عربي باألوضاع 

الداخلي����ة ومن ث����م االنش����غال الدولي مبلفات 

أخرى سواء سورية أو ملف إيران أو اآلن ملف 

أوكرانيا، و بالتالي تعتقد اإلدارة األميركية أن 

هذه حلظة مناس����بة حملاولة فرض هذا االتفاق 

عل����ى الفلس����طينيني، ما أحذر من����ه أن يجري 

استغالل هذا الواقع إلجراء استفتاء على هذا 

االتفاق.

: تعني استغالل حالة الضعف الشعبي.

كايد الغول: نعم، واس���تغالل انشغال الناس 

بهمومهم وقضاياهم، ألنه هنا يجري اس���تغالل 

هذه احلالة في الداخل، ودائمًا ما يسأل املواطنون 

مبن فيهم املوظفون هل هناك رواتب أم ال. سيكون 

االستفتاء في غاية اخلطورة ألنه سيضع احلقوق 

في مقابل االحتياجات اليومية ورمبا يذهب الناس 

إلى ضمان االحتياجات اليومية حتى ال يصبحوا 

كما هو حال اآلخرين دون فرص عمل، لذا أعتقد 

أن مش���روع كيري بالنسبة للقوى السياسية مبا 

في ذلك ش���ريحة واس���عة من أعضاء حركة فتح 

خط���وة خطرة وتدعو لرفضها وأعتقد أن ش���به 

اإلجماع السياس���ي الفلسطيني هذا سيؤسس 

حلالة ش���عبية رافضة عندما تأتي حلظة احلديث 

احملدد حول اتفاق كيري.
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: كان الرئيس أبو مازن يتمنى أن توجد 

هن���اك مظاهرات ف���ي الضفة حت���ى بالذات في 

اللحظات األخيرة خلطة كيري كي تصبح ال� »ال« 

الفلسطينية مسنودة جماهيريًا.

كايد الغول: كان على الرئيس أبو مازن قبل ذلك 

أن يدعو اللجنة التنفيذي����ة ملنظمة التحرير لتتخذ 

قرارًا معلنًا وأن يأخذ املجلس املركزي قرارًا معلنًا 

ويقول إن هذه إرادة املؤسسات الوطنية الفلسطينية 

قبل أن ينتظر احلركة الشعبية.

: احلركة الشعبية هي األساس رغم ذلك.

كاي���د الغول: وبع���د ذلك في إط���ار احلركة 

الشعبية في هذه املسألة.

ناصر أبو ناصر: ليس انتقاصًا من فكر حركة 

فتح ولكن رئيس الشعب الفلسطيني ورئيس حركة 

فتح كان يتمنى وينتظر دور حركة فتح.

كايد الغول: يفترض أن يس���بق هذه املسألة 

التس���لح بقرار وطني، بقرار مؤسس���ات وطنية 

قائم���ة، يكون هذا قرار اللجن���ة التنفيذية وقرار 

املجل���س املركزي، ويكون هذا ق���رار كل القوى 

السياسية الفلسطينية، وبالتالي يستند إلى ذلك 

بأنه يرفض هذا املقترح ارتباطًا باحلالة الوطنية 

التي جتسدها هذه املؤسسات وال يستند فقط إلى 

أهمية احلالة الشعبية. الصورة املقابلة، نتنياهو 

عندم���ا يريد ذلك يدعو احلكومة أو املؤسس���ات 

املعنية لتأخذ قرارات ويقول هذا موقف املؤسسة 

اإلسرائيلية، لكننا لألسف ال منارس هذا الدور.. 

محمد النحال: لو سألنا أنفسنا السؤال اآلتي: 

لو كان هناك انفتاح وخرج ش���بابنا وخاصة في 

قطاع غزة إلى اخلارج سواء للهجرة أو للدراسة 

أو للعمل هل تخمن نس���بة من س���يخرجون؟!! 

حول س���ؤالك ملاذا لم تك���ن هناك ردة فعل؟ ألنه 

في املقام األول الذي يريد أن يفاوض وراض عن 

التفاوض هو رئيس الشعب الفلسطيني والذي هو 

رئيس حركة فتح بالتالي كل حركة فتح بإطاراتها 

املختلفة من اللجنة املركزية حتى أصغر خلية لن 

تستطيع أن تعارض الرئيس في قراراته. في ظل 

عدم االس���تقرار، لو سألت أي موظف اآلن أنت 

ضامن راتبك الشهر القادم؟ إضافة إلى أزمات 

الن���اس الكثيرة في غزة مثل مخصصات أس���ر 

شهداء حرب 2008 الذين لم يتقاضوا أي رواتب 

وقضية الرواتب املقطوعة وغيرها.

: حتى حماس والتي هي خصم »فتح« 

لم تخرج ضد هذه املقترحات.

محم���د النحال: ال، خرجت ولك���ن دائمًا بعد 

صالة اجلمعة، ولك���ن ليس بحجم تلك املخاطر. 

حج���م هم���وم واحتياجات الش���عب يفوق حجم 

املخاطر، الشعب ملهي بهمومه، بلقمة عيشه وجرة 

الغاز... وال يلتفت هل سيتنازل أبو مازن أم ال؛ 

ألن احتياجاته هي املش���كلة واملصيبة الكبرى. 

أيض���ًا هناك دور كبي���ر مفقود من الفصائل في 

حتريك الش���ارع وتأليب الن���اس للخروج، ولكن 

لألسف هناك شيء أكبر من الكل، االحتالل يدرك 

متامًا أنه بعد إغالق األنفاق أصبح الوضع مزريًا 

داخل القطاع ألن إسرائيل ال تدخل االحتياجات 

األساس���ية للمواطنني غاز الطهي يدخل مبعدل 
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170 طنًا يوميًا ما عدا السبت واجلمعة أي مبعدل 

120 طنًا يوميًا، بينما احتياجات القطاع اليومية 

هي 230 طنًا، يصطف املواطنون من أجل تعبئة 

أنابيبهم ويتركونها ش���هرًا أو أكثر. وبالتالي هي 

شريك في حالة عدم االستقرار، ألنه إذا كان هناك 

استقرار اقتصادي يكون هناك تفكير في األمور 

األساس���ية والبديلة ولكن احتياجات الناس فوق 

أي اعتبار، وهذا كله لم يأت صدفة.

: لنرجع إلى جزئية »التضامن العربي« 

التي أثيرت في ثنايا النقاش.. 

كايد الغول: النظام العربي الرسمي شكل جزءًا 

من الضغط علينا.. 

ناص���ر أبو ناص���ر: إذا س���محتم لي، نحن 

كفلس���طينيني متعودون أن نأخذ ق���رارًا ونقول 

للعرب ادعموه، اآلن أصبح العكس: نذهب للعرب 

لنسألهم ما العمل ماذا تريدون، لذلك أنت معني 

مبوقف فلسطيني موحد توحد شعبك عليه وتذهب 

إلى العرب وتطلب منهم دعمك.

محمد النح���ال: خصوصًا ف���ي ظل الوضع 

العربي القائم ماذا تتوقع منهم.

ناص���ر أب���و ناصر: نع���م، خصوص���ًا في 

ظ���ل الظ���روف التي يعيش���ونها، يقول���ون أنتم 

الفلس���طينيون لم تتفقوا على شيء ونحن لدينا 

مشاكلنا اخلاصة ماذا تتوقعون منا.

كاي���د الغ���ول: اس���مح ل���ي أن أضيف إن 

العرب أصاًل وجزء من النظام الرس���مي العربي 

ش���جع على التفرد بالفلسطينيني حتى يتنصلوا 

هم بالتدري���ج من مس���ؤولياتهم اجتاه القضية 

الفلس���طينية ويحملوا الفلسطينيني نتائج عملية 

املفاوضات. ثانيًا قسم مهم من األنظمة العربية 

تابع لسياس���ات أميركا ف���ي املنطقة وكان يتكأ 

إلى املوقف الفلس���طيني التخاذ سياسات عربية 

تتقاطع مع الرؤى األميركية حلل الصراع العربي 

اإلس���رائيلي ويش���جع ذلك س���واء بالتطبيع أو 

بدعوة الفلسطينيني الستغالل الفرصة أو أحيانًا 

مبمارس���ة حصار مالي غير معلن من خالل عدم 

االلتزام بالتعهدات التي يقدمونها. وأكثر من ذلك، 

كان وزير اخلارجية األميركي يحاول أن يجمع ما 

يس���مى جلنة املتابعة العربية لتصبح أداة ضغط 

على الفلس���طينيني لتقدمي التنازل املطلوب سواء 

بالعودة إلى املفاوضات أو بتقدم هذه املفاوضات 

وقبول ما تقدمه إسرائيل. إذن احلالة العربية هذا 

واقعها، نحن نش���جعها على هذا الواقع عندما 

نذهب إليها بالسقف املنخفض، ويقومون باالتكاء 

إليه لتمرير قرارات باسم القمة واجتماعات عربية 

وخالف���ه. وضوح املوقف الفلس���طيني هو الذي 

ميكن أن يؤسس ملوقف عربي أفضل مما هو اآلن 

وهذا يعتمد علينا. نحن بحاجة إلى مراجعة كل ما 

جرى وبحاجة إلى أن تأخذ املؤسسات التنفيذية 

الفلسطينية  دورها في التقرير السياسي سواء 

عبر اللجنة التنفيذي���ة أو املجلس املركزي، وفي 

حينها ال يجري االستقواء باملواقف العربية على 

هذه املؤسس���ات وإمنا يجري إبالغ املؤسسات 

العربية باملوقف الفلسطيني املوحد والذي ميكن 

أن يحسن من مستوى القرارات العربية.
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: الرئي���س أبو مازن قال أنا راض عن 

ق���رارات القم���ة العربية، عن م���اذا كان راضيًا 

حتديدًا؟

محمد النحال: أريد إضافة شيء في موضوع 

الدول العربية، الدول عربية تعاني مشاكل داخلية 

وال تس���تطيع أن تقف معنا، موقفنا الفلسطيني 

الداخلي ضعيف، واملوقف في الش���رق األوسط 

ضعيف، مصر وس���ورية واألردن ومنطقة املغرب 

العربي أيضًا ضعيفة، ومنطقة اخلليج ال ميكن أن 

تدعمنا ماليًا، وال ميكن أن يخرجوا مبواقف أعلى 

من س���قفنا وأن يكونوا حنابلة أكثر منا، وسوف 

ُيتهمون من الغرب بأن سقف الفلسطينيني كذا، 

وال���دول العربية تريد أكث���ر، بالتالي الكل ينظر 

إلى مصاحله قبل مصلحتك كفلسطيني، بالتالي 

احلالة التي متر بها املنطقة العربية تؤثر سلبًا على 

املوقف الفلسطيني وتضعف القيادة الفلسطينية.

: ما الذي أرضى أبو مازن في قرارات 

القمة العربية؟

محمد النحال: أنهم أكدوا على الثوابت الوطنية 

الفلسطينية ورفض يهودية الدولة، وموضوع شبكة 

األمان وموقفهم الداع���م للقدس وما تتعرض له 

من القس���مة الزمانية واملكاني���ة التي يتحدثون 

عنها وهذا أم���ر خطير وتطبيق ملا مت في احلرم 

اإلبراهيمي، ويري���دون تطبيقه في القدس ألنهم 

يريدون أن يح���ددوا أيامًا للعرب وأخرى لليهود 

للصالة وهذا أخطر ما في األمر. كانوا س���ابقًا 

ال يدخلون الباحات، اآلن دخلوها ولألس���ف هذا 

خطير ألن القدس ليس���ت للفلس���طينيني بل هي 

للمسلمني، ولكن الشيء املخزي أنه لم يتحرك أي 

زعيم عربي على األقل بشكل واضح. اليوم جند 

أهل القدس بعدما استطاع االحتالل أن يحجم 

أهلنا في الداخل والرحالت التي كانت تتم بشكل 

يومي، أصبح اآلن أهل القدس ومازالوا حتى هذه 

اللحظة وحدهم يدافعون.

: رفي���ق وليد، في موض���وع التحوالت 

العربية التي متت اإلش���ارة إليها، هناك إجماع 

ووعي فلس���طيني بض���رورة االنتقال من الزاوية 

األميركية في موضوع املفاوضات وإعادة امللف 

إلى األمم املتحدة واملؤسس���ات الدولية وما إلى 

ذلك، اآلن هن���اك حتوالت إقليمية وهناك صراع 

في القرم وهو ليس صراعًا على األرض بل إعادة 

ترتيب ملنظوم���ة العالقات في العال���م، التقارب 

الس���عودي الروس���ي وزيارة أوباما للس���عودية 

الن���ادرة والتي قيل إنه���ا لم تكن موفقة، إلى أي 

مدى ميكن لنا كفلس���طينيني أن نستفيد من ذلك 

لتحس���ني ش���روط بقائنا على األقل في ظل عدم 

جناح املفاوضات في حتقيق السقف األدنى؟

وليد الع���وض: هذا يتوقف كما قلنا في ثنايا 

احلدي���ث على أن يكون هناك موقف فلس���طيني 

واح���د وموح���د وأن تك���ون هناك بل���ورة لرؤية 

فلس���طينية واحدة، عندها تصبح هناك إمكانية 

لالس���تفادة من هذه املتغي���رات خلدمة قضيتنا 

الوطنية الفلس���طينية وه���ذا يتطلب من الرئيس 

أواًل أن تكون لديه مثل هذه القراءة، القراءة التي 
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تق���ول إن الواليات املتحدة األميركية لم تعد هي 

صاحبة كل األوراق ف���ي املنطقة والعالم، وهذه 

القراءة تس���توجب رؤية الدور الروسي اجلديد، 

ألن روسيا بكل وضوح لم تتخل عن موطئ قدمها 

في سورية، وبالتالي ضمنت هذا املوقف وقامت 

أيضا بفتح مس���احة لها في مصر وأيضا فتحت 

مس���احة لها مع دول اخللي���ج، وبالتالي لم يعد 

العالم يدار من خالل قطب واحد، بل أصبح هناك 

عال���م متعدد األقطاب، إذا أدرك الفلس���طينيون 

والقيادة الفلس���طينية والرئي���س أبو مازن هذا 

املتغير، أعتقد أن هناك إمكانية لالس���تفادة من 

هذا املتغير خلدمة القضية واملصلحة الفلسطينية. 

اجلانب اآلخر مما تعيشه املنطقة العربية من حالة 

اإلرباك والالاس���تقرار لكن مبضمونها لها عالقة 

بالتحرر وهي ثورية لتحقيق الدميقراطية والعدالة 

االجتماعية وهي ببعدها مؤيدة لنضال الش���عب 

الفلس���طيني، مبعنى أن اإلرهاصات التي نراها 

في ال���دول العربية في حالة احلراك هي موجات 

متتالي���ة لكن في محصلته���ا النهائية هي حترر 

دميقراط���ي وعدالة اجتماعية، وه���ي تلتقي مع 

أهداف الشعب الفلسطيني ونضاله العادل، إذا 

متت القراءة بهذا الش���كل من قبل الفلسطينيني 

ووحدوا موقفهم ووحدوا نظامهم السياسي أعتقد 

أن هناك إمكانية إلحداث توازن مهم يأخذ بعني 

االعتبار اجلديد في موقف روس���يا واجلديد في 

موقف الصني واجلديد في دول البريكس واجلديد 

املتنام���ي في موقف االحت���اد األوروبي واحلالة 

املتضامنة مع احلالة الفلس���طينية، لكن املهم أن 

ندرك نحن أن هذا امللعب لم يعد باألدوات والنهج 

والفكر السابق نفسه.

: رفيق ناصر، هل من السهولة أن ندير 

ظهرنا ألميركا ونغير التحالفات؟

ناصر أبو ناصر: ليس املطلوب إدارة الظهر، 

بل املطلوب تصويب هذه السياسة. 

: األم���ر لي���س منوطًا بالفلس���طينيني 

وحدهم بل أيضًا بالعرب.

ناص���ر أبو ناص���ر: ربطًا بالس���ؤال املتعلق 

بالعالم، العالم مازال كما هو، وعلى الرغم من ذلك 

صوتت 138 دولة لصالح عضوية دولة فلس���طني 

وحتدت أمي���ركا فماذا نحن فاعل���ون بعد ذلك، 

املش���كلة لدينا. اجلانب اآلخر، أنه رغم انشغال 

األنظمة العربية بأوضاعها الداخلية ال ميكن لها 

أن تتخل���ى عن القضية الفلس���طينية باإلضافة 

أن هناك الرأي الش���عبي العربي الداعم للقضية 

الفلس���طينية. جانب آخر، أنت لديك عناصر قوة 

فلس���طينية بوضع���ك الداخلي م���ن االعترافات 

املتتالية من املؤسس���ات األممية ومتسك الشعب 

الفلس���طيني بحقوقه. يجب أن نس���تنهض هذه 

العوام���ل وهي ليس���ت في البال، أم���ا أن تبقى 

مراهن���ًا على الواليات املتحدة األميركية فهذا ال 

يحدث حركة لصاحلك، يجب أن تبحث عن بدائل 

لوضعك الداخلي ومن ثم ترتيب بيتك الفلسطيني 

والتوجه إلى العالم العربي لتش���كيل شبكة أمان 

للوفاء مبتطلباتهم، تريد سياس���ة واضحة توحد 

عليها ش���عبك وتوحد عليه���ا قواك ومن ثم تطلب 
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م���ن املجتمع الدولي وال���دول العربية أن تدعمك 

وهذا غير موجود، نحن نشتكي من حالنا. يجب 

علينا أن نعزز الش���راكة في القرار الفلسطيني 

واالستماع للقوى الفلسطينية واالستئناس برأيها 

واالستقواء بها على خصومك.

: رفي���ق كايد، التحول ال���ذي يتم في 

اإلقلي���م من وجهة نظرك، ما زلت أقول إن األمر 

ليس منوطًا بالفلس���طينيني وحدهم، ال يستطيع 

الرئيس أبو مازن أن يقول ألميركا »باي باي« دون 

أن تتحدد بوصلة التحالفات العربية، صحيح نحن 

ننحرف باجتاه آخر وصحيح أن الفلسطينيني في 

الزمن اجلمي���ل كانوا متقدمني ويقودون األنظمة 

العربية في موض���وع التحالفات الدولية... ومن 

هنا سألت عن موضوع التضامن العربي ومن ثم 

التحوالت اإلقليمية ألن السؤالني مرتبطان، نحن 

كفلسطينيني ماذا نستطيع أن نفعل من أجل ذلك؟

كاي���د الغ���ول: برأيي يجب أال نبقى أس���رى 

ملقولة إنه ال إمكاني���ة لرفض الدور األميركي أو 

التس���ليم مبا تريده اإلدارة األميركية أو التسليم 

بتفرد اإلدارة األميركية بإدارة املفاوضات، نحن 

ن���درك أن اإلدارة األميركية طرف فاعل ورئيس 

ف���ي املجتمع الدولي لك���ن يجب أن نعود لندرس 

هذه التجربة مع اإلدارة األميركية من قاعدة أن 

حقوقنا الوطنية يجب أن حتمى، وحمايتها تكون 

مرة أخرى بالعودة إلى األمم املتحدة. أنا ال أقول 

إن الفلسطينيني ال يريدون عملية سياسية، بل أنا 

أطرح أمام املجتم���ع الدولي اخليار البديل وهو 

أنني أريد عملية سياسية ُأنهي فيها الصراع مع 

االحتالل ارتباطًا بتطبيق قرارات الشرعية الدولية 

وأن تتولى األمم املتحدة تطبيق هذه القرارات وأن 

تكون قراراتها هي الت���ي يجب أن نبحث آليات 

تنفيذها، وبالتالي أنا أقدم بدياًل للمجتمع الدولي 

وأعتقد أن هذا ممكن أن يجد قبواًل، أدرك أن هذا 

ممكن أن يدفع الفلسطينيون ثمنًا له، وهنا تكمن 

أهمية التوحد الفلسطيني أواًل في إطار مراجعة 

وفي إطار اتخاذ املوقف. في رأيي هذا س���يعيد 

وحدة كل الشعب الفلسطيني في الداخل واخلارج 

اجتاه هذا التصويب للسياسة، وسيترتب عليها 

دع���م عربي وإقليمي ودولي، هذا س���يمكننا من 

مواجهة الضغوط وأن نخرج من نفق املفاوضات 

التي يريدون حشرنا فيها كأمر إجباري البد منه 

للوصول إلى األهداف التي يريدونها، وبذلك نكون 

قد خدمنا ش���عبنا. املوقف األميركي ليس قدرًا، 

وس���أعطي مثاًل، عندما كان األميركيون ضد أن 

يذهب أبو مازن لألمم املتحدة وحتدى الرئيس هذا 

املوضوع والتف شعبنا حول موقف الرئيس أبو 

مازن، اإلدارة األميركية تضغط اآلن من أجل عدم 

جتسيد قرار قبول فلسطني كدولة مراقب في األمم 

املتحدة، لكن إذا قرر الفلسطينيون الذهاب إلى 

هذه املؤسسات سنواجه ضغطًا ولكننا سنفرض 

حقيقة أن الفلس���طينيني قادرون على كذا وكذا. 

إذا توحدن���ا ح���ول ما نريد أعتق���د أننا قادرون 

على تشكيل مدخل لتغيير واقع يقول إنه ال بديل 

للوالي���ات املتحدة األميركية. وهنا في إطار هذه 

العملية نستفيد من املتغيرات اإلقليمية والدولية. 
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وأنا أدرك أنه ف���ي مصلحة أطراف دولية كثيرة 

أن تساند الفلسطينيني في هذه اللحظة في إطار 

الصراع اجلاري وروسيا بشكل خاص وما جرى 

في أوكرانيا هو محاولة الحتواء الدور الروس���ي 

الذي بدأ يجد له مكانًا في املنطقة.

: إشغال روسيا بروسيا..

كاي���د الغول: نعم بالتأكيد. ب���دأ يعود الدور 

الروسي على الس���احة الدولية من خالل سورية 

ومن خ���الل امللف الن���ووي اإليراني ومن خالل 

العالقات مع مصر إلى آخر ما هنالك، بالتالي البد 

من إعادة احتوائه وإشغاله من خالل التغيير في 

أوكرانيا. بالتالي برأيي أنه باإلمكان االستفادة 

م���ن هذه املتغيرات، لكن وفق رؤية فلس���طينية، 

مرة أخرى أقول إن هدفنا عملية سياسية مجدية 

عناصرها تلك التي أشرت إليها ومرجعيات األمم 

املتحدة.

: أخ محمد النحال، التاريخان اللذان مت 

ذكرهما، من وجهة نظرك، من تاريخ إطالق سراح 

الدفعة الرابعة وتاريخ 29 نيسان، ما هو موقف 

الرئيس أبو مازن وموقف حركة فتح؟ هناك نقاش 

أنه قد يتم متديد املفاوضات أو وقفها بالكامل.

محمد النحال: أنا أعتبر أنه لن يتم ذلك.

كايد الغول: بعد إذنكما، دعني أحاور في هذه 

النقطة. عملت إسرائيل على استخدام موضوع 

األس���رى كعنصر ابتزاز للقيادة الفلس���طينية، 

كان موضوع األس���رى ضمن اتفاق أوس���لو أن 

يكون أحد العناوين البارزة الذي يتطلب اإلفراج 

عن األس���رى تدريجيًا، ومع ذلك مت اس���تخدامه 

لالبتزاز، برأيي يجب أال نبقي هذه املس���ألة على 

هذه الطريق���ة، ونقول إن أمامن���ا خيارات وأن 

تختلف اللغة الفلسطينية قلياًل. 

محم���د النحال: أن���ا أعتبر أن ع���دم إطالق 

سراح هذه الدفعة يعني أن إسرائيل تقرر إنهاء 

املفاوضات. إس���رائيل ال تستطيع فعل ذلك دون 

ض���وء أخضر من أميركا. عندما تدخل الواليات 

املتحدة األميركية وتقدم تنازاًل عبر اس���تعدادها 

إلطالق س���راح اجلاسوس اإلس���رائيلي بوالرد 

مقابل أن يك���ون هناك متديد للمفاوضات، نحن 

أمام مناورة. إلى هذه اللحظة هم يدركون متامًا 

أنه إن لم يتم إطالق سراح هذه الدفعة فسيكونون 

ق���د أطلق���وا الرصاص���ة األخيرة عل���ى جولة 

املفاوضات وبدل أن تنتهي في29 نيسان ستنتهي 

هذا اليوم، وهذا هو املفترض. القيادة الفلسطينية 

متمسكة بأن يكون هذا املوعد مقدسًا، من املمكن 

أن تسمح لإلسرائيليني أن ميددوا ليومني أو ثالثة. 

القيادة الفلسطينية تعتبر أن الراعي األميركي هو 

راع غير نزيه. وال تس���تطيع إسرائيل أن تناكف 

في هذا األمر إن لم يكن هناك ضوء أخضر من 

األميركيني، ولكن باعتقادي أنه سيكون آخر يوم 

للمفاوضات هو اليوم الذي ال تخرج فيه إسرائيل 

هذه الدفعة من األسرى.

: سأذكركم، متر في هذا العام الذكرى 

العش���رين لتأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية 

ووصول الرئيس ياسر عرفات إلى أرض الوطن. 

تعثر املفاوضات وانغالق أفقها رفيق ناصر يقود 
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إلى سؤال، هل مازال مشروع حل الدولتني قائمًا؟ 

أنا أرى أن حل الدول في سياق األمر الواقع في 

الضفة الغربية ألنه توجد مستوطنة مقابل كل قرية 

فلسطينية، ممكن أن يطالبنا اإلسرائيليون بدولة 

ثنائية القومي���ة بالضفة الغربية، إذا كنا نتحدث 

عن املفاوضات وعن اإلس���تراتيجية الوطنية ما 

فائدتها إذا كانت هذه الدولة ال ميكن أن تولد. 

ناصر أب���و ناصر: العقب���ات والعثرات أمام 

حتقيق قيام الدولة الفلس���طينية املس���تقلة على 

حدود الع���ام 67 وعاصمته���ا القدس يجب أال 

جتعلنا نه���رب إلى األمام، من ال يس���تطيع أن 

يحقق دولة على حدود العام 67 في ظل اعتراف 

دولي بحق الشعب الفلس���طيني واعتراف دولي 

مبنظمة التحرير الفلس���طينية، بالتأكيد سيعجز 

عن تطبي���ق احلل اآلخ���ر بدولة واح���دة ثنائية 

القومية، ألن أمامها عقبات وحتديدًا إس���رائيل، 

لعدة اعتبارات موضوعي���ة. هناك عقبات وعلينا 

أن نفتش عن هذه العقبات وأسبابها وأن نزيلها 

بالتدريج، هذا مش���روع منذ العام 1974 ونحن 

نناضل من أجله ومن أجل حتقيقه، وهناك حروب 

خيض���ت ولم نحققها إلى حد اآلن، ولكن هذا ال 

يجعلنا نهرب إلى األمام. 

: الواق���ع يقول إنه ال دولة، أو هي غير 

ممكنة.

ناصر أبو ناصر: الواقع هذا من فعلنا، لذلك 

فإن عدم إجناز املراجعة السياس���ية التي نطور 

بها أداءنا وعالقاتنا فيما بيننا كفلسطينيني أحد 

املعيقات الكبرى. علينا أن نفتش عن األس���باب 

احلقيقي���ة وأن نعاجلها من أجل أن منضي إلى 

األمام، وقيام الدولة الفلسطينية هو املفتاح الفعلي 

واحلقيقي لقيام الدولة الفلس���طينية الدميقراطية 

املوحدة الت���ي نتحدث عنها الحق���ًا. التفاعالت 

إقليمي���ة ودولي���ة وداخلية، كما النم���وذج الذي 

سنبنيه وعالقاتنا بالقوى الداخلية داخل إسرائيل 

وعالقاتنا مع القوى الوطنية في العالم العربي بعد 

قيام الدولة الفلس���طينية، هو الذي سيفتح الباب 

أمام قيام دولة فلسطينية دميقراطية موحدة دون 

متيي���ز. اآلن من وجه���ة نظري من الصعب جدًا 

التخلي عن خيار الدولتني، وأعتبر غير ذلك هروبًا 

إلى األمام وعدم تفكير في املعيقات القادمة بدل 

أن نفكر في املعيقات ونعاجلها.  

: املعاجلات ليست بأيدينا.

ناصر أبو ناصر: ال، كل الذي حتدثنا عنه في 

أيدينا، ملاذا نلقي اللوم على اآلخرين؟.

ولي���د الع���وض: باإلضافة إل���ى ما حتدث به 

الرفيق ناصر، حل الدولتني بالنسبة إلينا يستند 

إلى قرارات الشرعية الدولية، وبالتالي ال تستطيع 

أن تتخلى عن قرارات الشرعية الدولية التي تعطيك 

احلق في إقامة الدولة الفلسطينية املستقلة وكأنك 

تذهب إلى امللعب الذي يريدون منك أن تس���تبدل 

فيه املرجعيات. أعتقد أن اخليارات التي يجب أن 

تكون مطروحة أمام الفلسطينيني باإلضافة إلى 

اإلس���تراتيجية املطلوبة قد تكون أحد اخليارات 

التي يتم تداولها في فضاء البحث عن بديل، مثل 

أن نذه���ب إلى قرار التقس���يم. ما أقصده علينا 
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االلتفات إلى ضرورة عدم فقدان بعض القرارات 

الدولية الداعمة لنا في هذا املجال. لكن القضية 

األساسية، إذا لم نكن قادرين على خوض معركة 

لتحقيق الدولة الفلسطينية املستقلة والتي يدعمها 

الش���عب الفلسطيني و138 دولة والتي معها من 

املمكن نصف املجتمع اإلسرائيلي، ما بالك أننا 

ذاهبون إل���ى دولة لن يقبل بها اإلس���رائيليون. 

انتبه حلديث ليفني أننا نقبل دولة فلسطينية لكن 

دون غ���زة، ألنهم يرون أن العبء الس���كاني هو 

األس���اس في املوضوع، وامله���م أال تكون هناك 

دولة فلسطينية ألن الدولة الفلسطينية هي املدخل 

للدولة األشمل التي يتحدث عنها الرفيق ناصر. 

كايد الغ���ول: النضال من أجل حتقيق الدولة 

الفلس���طينية يجب أال يرتهن بحدود االستيطان، 

وإمن���ا يج���ب أن يرتهن باحل���دود احملددة لهذه 

الدولة ويصبح إخالء االستيطان مسؤولية املجتمع 

الدولي الذي س���يقر بهذا احل���ل. بعد ذلك يجب 

علين���ا أن ننظر إلى العقب���ات القائمة وأن نفكر 

ف���ي املعن���ى اإلس���تراتيجي دون أن نتخلى عن 

هدف الدولة في كيفية استمرار نضالنا لتحقيق 

الهدف اآلخر بالدولة الدميقراطية العلمانية على 

كل األرض الفلسطينية، لكن يجب علينا اآلن أال 

نتخلى وأن جنعل االستيطان عقبة، فاالستيطان 

ميك���ن أن ي���زال في إطار احل���ل الدولي إلقامة 

الدولة الفلسطينية على حدود العام 67 مبا فيها 

القدس الشريف.

محمد النح���ال، أود أن أذكر أنه في اتفاقية 

كام���ب ديفي���د ع���ام 78 بني مصر وإس���رائيل 

كان هن���اك ج���دول زمن���ي لتفكيك مس���توطنة 

»ياميت« والتي كان حجمها آنذاك مياثل كبريات 

مستوطنات الضفة الغربية مجتمعة، بالتالي يجب 

علينا أن نقف عند قرارات الش���رعية الدولية وما 

تريد أن تفرضه إس���رائيل على األرض، واملتمثل 

في قت���ل الروح املعنوية للمفاوض الفلس���طيني 

واملواطن الفلس���طيني، وإيصالنا إلى قناعة بأنه 

من الصعب إزالة هذه الكتل االس���تيطانية. أنا 

أقول إن املوقف الفلسطيني البد أن يكون ثابتًا، 

ويج���ب أال يكون ما تقوم به إس���رائيل محبطًا، 

ويجب أن يكون هناك متترس عند تنفيذ قرارات 

الشرعية الدولية.  

: أظن أن التفاوض على أساس قرار 

التقسيم قد يكون أس����هل ويحتوي على الكمية 

الس����كانية نفسها التي س����تجلبها، شكرًا على 

كل حال.
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قانون صندوق اإلقراض لطلبة مؤسسات التعليم العالي:
التحول من اإلغاثة إلى التنمية المستدامة

زكريا السرهد*

مقدمة
يش���كل صدور ق���رار بقانون رقم )5( لس���نة 

2013 بشأن صندوق اإلقراض لطلبة مؤسسات 

التعليم العالي في فلس���طني خطوًة إيجابيًة نحو 

حتسني السياسات العامة املوجهة لتطوير التعليم 

العال���ي، وخاصًة تلك املتعلقة بسياس���ات متويل 

التعليم اجلامعي.

 يأتي القرار في س���ياق سلسلة من اخلطوات 

التنظيمية الهادفة للوصول إلى سياس���ة تكاملية 

بشأن التعليم بشكل عام، والتعليم العالي بشكل 

خ���اص، وذلك انطالقًا من كون احلق في التعليم 

من احلقوق األساس���ية التي نص عليها القانون 

األساس���ي الفلس���طيني، وأن التعلي���م العالي 

ح���ق لكل مواط���ن تتوافر فيه الش���روط العلمية 

واملوضوعي���ة وفق أحكام امل���ادة )2( من قانون 

التعليم العالي. يشكل القرار جزءًا مكماًل لألطر 

القانوني���ة الناظمة لسياس���ات التعليم العالي، 

وتط���ورًا باجتاه النظر إل���ى التعليم من منظور 

تنم���وي يقوم على ركائز أساس���ية أهمها توفير 

املوارد، والقدرة على الوصول إليها، والسعي نحو 

اس���تدامة هذه املوارد وتوظيفها بصورة ال تؤدي 

إلى تالش���يها أو تدهوره���ا أو تنقص من فائدة 

جتنيها كافة األجيال باالنتفاع بها،1 وذلك خالفًا 

للمنظور التنموي السابق للتعليم العالي الذي كان 

قائمًا على اجلانب اإلغاثي )املس���اعدات واملنح( 

والتي قد ينتفع منها اجليل احلالي، ولكن لكونها 

سياسات عامة

* باحث في السياسات العامة.
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م���وارد قابلة للنضوب؛ فقد حت���رم من منافعها 

األجيال القادمة.

تب���رز أهمية القانون عند األخذ بعني االعتبار 

التقييمات املتعلقة بأهمية القروض املمنوحة لطلبة 

التعلي���م العالي لتغطية النفقات اجلامعية، والتي 

توصف بأنها من أهم األدوات التي استخدمتها 

احلكومات وإدارات اجلامعات لإلبقاء على التعليم 

العال���ي متاح���ًا للطلبة الذين يتحمل���ون نفقات 

تعليمهم،2 كما هو احلال في فلسطني.

اإلط��ار القانون��ي الناظ��م لسياس��ات تمويل 
التعليم العالي

 - قان��ون رق��م )11( لس��نة 1998 بش��أن التعلي��م 
ً
أوال

العالي3

يش���كل القانون املذكور اإلطار العام لتنظيم 

سياسات التعليم العالي في فلسطني، كونه ينظم 

صالحيات وزارة التعليم العالي ومس���ؤولياتها 

باعتبارها اجلهة املش���رفة عل���ى التعليم العالي 

في فلس���طني، كما يصنف القانون مؤسس���ات 

التعلي���م العالي من حيث التأس���يس إلى ثالثة 

أصناف وهي:

مؤسس���ات التعليم العالي احلكومية: حيث   -1

يتم تعيني رئي���س اجلامعة احلكومية بقرار 

من رئيس دولة فلس���طني، وينظم ش���ؤونها 

نظام يصدر وفق هذا القانون وهو »النظام 

األساسي للجامعات الفلسطينية احلكومية«، 

كما أنها تتبع وفق���ًا للقانون لوزارة التعليم 

العالي مباشرة إداريًا وماليًا وقانونيًا.

مؤسس���ات التعليم العال���ي العامة: وينظم   -2

عملها وفق أنظمة تصدر من مجلس أمنائها 

على أن تصادق عليها وزارة التعليم العالي، 

وتك���ون عالقة هذه الوزارة باجلامعة العامة 

عالقة إشرافية، وتتلقى اجلامعة دعمًا ماليًا 

وف���ق ما يخص���ص لها م���ن وزارة التعليم 

العال���ي وفق قانون املوازنة العامة، على أن 

تقدم اجلامعة العامة موازناتها وحساباتها 

اخلتامية لوزارة التعليم العالي.

مؤسس���ات التعليم العالي اخلاصة: ويتولى   -3

إدارتها مجلس اجلامعة طبقًا لنظام خاص 

تصدره املؤسسة على أن تقترن هذه األنظمة 

مبصادق���ة ال���وزارة، وتخض���ع اجلامعات 

اخلاصة إلشراف وزارة التعليم العالي.

وجند هنا تنويعًا في مؤسسات التعليم العالي؛ ما 

يوسع اخليارات أمام الطلبة الذين يرغبون بااللتحاق 

بالتعليم العالي، وهو ما ينسجم مع توصيات البنك 

الدولي في دراسة أجراها حول جودة التعليم العالي، 

والتي يرى فيها خطوًة لتخفيض اإلنفاق احلكومي 

عل����ى التعليم العالي،  4 حيث إن هذا التنويع يعفي 

احلكومة من االلتزام الكامل بهذا التمويل.

ثاني��ًا - النظ��ام األساس��ي للجامع��ات الفلس��طينية 
الحكومية5

يش���كل ه���ذا النظ���ام اإلطار الناظ���م لعمل 

اجلامع���ات الفلس���طينية احلكومي���ة من حيث 

االس���تقالل املالي واإلداري عل���ى الرغم من أن 

اجلزء الرئيس من موازناتها الس���نوية يدفع من 
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احلكوم���ة، عل���ى أن يكون ل���كل جامعة حكومية 

هيكله���ا التنظيم���ي ومجلس استش���اري حتدد 

صالحيات���ه ومس���ؤولياته وآليات تش���كيله وفق 

النظام، كما ينص النظام على تش���كيل مجموعة 

من املجالس األخ���رى لكل جامعة حكومية وهي 

مجل���س اجلامع���ة، ومجلس العم���داء، ومجلس  

الكليات، ومجلس الدوائر، وينظم القانون آليات 

تشكيلها ومهامها وصالحياتها وطرق انعقادها. 

 ووفق أحكام املادة )47( من النظام األساسي 

للجامع���ات احلكومية فإن املوارد املالية للجامعة 

تتألف مما يلي:

األقس���اط الدراس���ية للس���اعات املعتمدة،  أ. 

وتكاليف التسجيل التي يدفعها الطالب.

ريع أموال اجلامعة املنقولة وغير املنقولة. ب. 

ما يخصص للجامعة في املوازنة العامة السنوية. ج�. 

حصة اجلامعة من أي رسوم أو اقتطاعات  د. 

مالية تخصصها احلكومة لصالح اجلامعات.

عوائد األنش���طة التدريس���ية واالستشارية  ه�. 

واخلدماتية والبحثية واملش���اريع اإلنتاجية 

واملرافق اجلامعية.

الهبات والتبرعات واملنح واملساعدات.  و. 

ثالثًا - النظام األساسي لجامعة القدس المفتوحة6

 ينظم هذا املرس����وم عم����ل جامعة القدس 

املفتوحة من حيث النص على استقاللية اجلامعة 

اإلداري����ة واملالية، وآلية تش����كيل مجلس أمناء 

اجلامع����ة وصالحياته، وآلية تش����كيل مجلس 

اجلامع����ة ومهامه وصالحيات����ه، وتعيني رئيس 

اجلامع����ة وصالحياته، وموارد موازنة اجلامعة 

والتي تش����كل املخصصات السنوية التي تدفع 

السلطة الوطنية جزءًا منها.

وبالنظر إلى مصادر متويل التعليم اجلامعي 

والتي تشكل رسوم الدراسة اجلامعية جزءًا منها، 

بل النسبة األعلى من املساهمة في عملية التمويل 

بالنسبة ملؤسس���ات التعليم العالي الفلسطينية، 

يظهر في حتليل مليزانيات 8 جامعات فلسطينية 

أن الرسوم الدراسية التي يدفعها الطلبة شكلت 

حوال���ى 79%، مقارنة مع م���ا يخصص لها من 

املوازنة العامة والتي تساهم ب� 10.2%، باإلضافة 

إلى مصادر أخرى كاملس���اعدات التي تش���كل 

8.2%، واإلي���رادات التش���غيلية التي تصل إلى 

2.4%. ومن هنا تتضح أهمية مساهمة الرسوم 

الدراس���ية التي يدفعها الطلبة في متويل التعليم 

اجلامعي، حيث إن من شأن إقرار قانون صندوق 

اإلقراض زيادة هذه املس���اهمة وتخفيض العجز 

في موازنات مؤسس���ات التعلي���م العالي والذي 

وص���ل إلى حوالى 7775855 دين���ارًا أردنيًا؛7 

األمر الذي يهدد مسيرة التعليم العالي وتطويره 

واستدامته وحتسني جودته. 

وتعتبر نس���بة مساهمة الرسوم الدراسية في 

مؤسس���ات التعليم العالي الفلس���طينية مرتفعًة 

باملقارن���ة م���ع بلدان أخ���رى، فف���ي توصيات 

لدراس���ة حول متويل التعليم العالي في إسبانيا 

تضمنت العمل على زيادة االعتماد على الرسوم 

اجلامعي���ة لتغطية 20% م���ن املصاريف اجلارية 

في اجلامعات.8
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ويزداد العبء على الرسوم الدراسية اجلامعية 

كمصدر أساس���ي في متوي���ل التعليم اجلامعي 

إذا أخذنا باالعتبار أن نس���بة مس���اهمة املنح 

واملساعدات اخلارجية املقدمة ملؤسسات التعليم 

العالي نسبة غير ثابتة، بل يتوقع أال تستمر بشكل 

منتظ���م، ما يعني أنه يج���ب البحث عن مصادر 

تعويضية لهذا التمويل.9

اإلطار المؤسس��اتي الناظ��م لتمويل التعليم 
العالي في فلسطين

 - وزارة التعليم العالي 
ً
أوال

تختص وزارة التعلي���م العالي - وفق ما ورد 

ف���ي قانون التعلي���م العالي - باإلش���راف على 

مؤسس���ات التعلي���م العال���ي في فلس���طني من 

حيث الترخي���ص واالعتماد واجلودة، ومن حيث 

التمويل املالي. ويتباين حجم مسؤوليات الوزارة 

جتاه مؤسس���ات التعليم العالي وفق التصنيفات 

الواردة ف���ي القانون، وينعكس هذا التباين على 

حجم مس���اهمة الوزارة في امل���وارد املالية لهذه 

املؤسسات، حيث متول الوزارة جزءًا من موازنة 

اجلامعات احلكومية والعامة، وهذا األمر ال ينطبق 

على اجلامعات اخلاصة. 

وتش���ير اإلحصائيات إلى أن نس���بة اإلنفاق 

احلكومي عل���ى التعليم العالي في فلس���طني ال 

تتج���اوز 1.4% من املوازنة العامة لفلس���طني، 

وهي نس���بة متدنية مقارنة مع دول أخرى،10 ما 

يعني أن هناك حاجة ماس���ة للبحث عن مصادر 

متويل أخرى.

ثانيًا - وحدة اإلقراض والمساعدات الطالبية في وزارة 
التعليم العالي11

تهدف هذه املؤسسة إلى تيسير التحاق الطلبة 

ذوي الوض���ع االقتصادي واالجتماعي الس���يئ 

في مؤسس���ات التعليم العالي، وذلك عبر املهام 

املوكل���ة إلى هذه الوحدة ف���ي تقدمي قروض )ال 

تخضع للفوائد( للطلبة املنتظمني في مؤسسات 

التعلي���م العالي داخل فلس���طني والذين تتوافر 

فيهم الش���روط. كما تس���عى الوحدة إلى تقدمي 

املنح الدراس���ية للطلبة املنتظمني في املؤسسات 

التعليمية، وحتدي���د اإلجراءات الالزمة لتحصيل 

القروض م���ن الطلبة املس���تفيدين س���واء قبل 

التخ���رج أو بعده، وتوطي���د العالقة بني مختلف 

األطراف ذات العالقة بأنش���طة وبرامج صندوق 

اإلق���راض، إال أنه بعد ص���دور قانون صندوق 

اإلقراض لطلبة مؤسس���ات التعليم العالي، فإنه 

م���ن املفترض أن تختص هذه الوحدة في جانب 

املس���اعدات واملنح الدراسية فقط، على أن تؤول 

االختصاصات املتعلقة باإلقراض إلى الصندوق 

بتشكيلته اجلديدة.

ثالث��ًا - صندوق اإلق��راض لطلبة مؤسس��ات التعليم 
العالي12

مت إنش���اء الصندوق، في العام 2001، بدعم 

من بن���ك التنمية اإلس���المي، وذلك بتخصيص 

7 مالي���ني دوالر لصال���ح الصندوق، وقد حصل 

الصندوق حتى الع���ام 2005 على متويل بقيمة 

إجمالية متراكمة قدرها 76 مليون دوالر تقريبًا، 

كانت مقدمة باألس���اس من الصن���دوق العربي 
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لإلمن���اء االجتماعي واالقتص���ادي في الكويت، 

والبنك اإلسالمي للتنمية، ومن مصادر سعودية 

رسمية وشبه رسمية. وقد استفاد منه حتى ذلك 

العام 60000 طالب، وهو ما يشكل نصف الطلبة 

امللتحقني مبؤسسات التعليم العالي. 

مت البدء بتخصيص موازنة مخصصة للتعليم 

العالي من املوازنة العامة في العام 2002، وذلك 

بتخصي���ص 20 مليون دوالر في ذلك العام، ومت 

حتويل 60% فقط منها لوزارة التعليم العالي. 

ويعتمد الصندوق على مصادر متويل خارجية، 

حي���ث إن الدعم الوحيد املخصص له نظريًا %5 

من قيمة االعتماد السنوي املوجه لوزارة التعليم 

العالي )20 مليون دوالر(.

كان الهدف من إنش���اء الصندوق املساهمة 

ف���ي عملية التح���ول من النم���ط اإلغاثي )املنح 

واملس���اعدات والهب���ات( إل���ى النم���ط التنموي 

املستدام ملساعدة الطلبة غير القادرين ماليًا على  

االلتحاق مبؤسسات التعليم العالي، حيث تستند 

إس���تراتيجية الصندوق إلى عملية تدوير أموال 

الصن���دوق عن طريق قيام الطالب املس���تفيدين 

بإعادة املبالغ التي حصلوا عليها إلى الصندوق، 

ومن ثم إعادة اس���تخدام هذه األموال إلقراض 

طلبة آخرين، بحيث تبقى العملية مستمرة، وحتقق 

تنمية مستدامة في مساعدة الطلبة غير القادرين 

عل���ى التعليم العالي، إال أن ه���ذا الهدف واجه 

العديد من املصاعب، حيث إن استمرارية الدعم 

اخلارج���ي للصندوق لم تكن مضمونة ومنتظمة، 

م���ا يؤدي إل���ى عدم تغطي���ة النواقص في رأس 

مال الصن���دوق الناجمة عن عملي���ة اإلقراض، 

فاألم���وال التي تقرض للطلب���ة عادة حتتاج إلى 

سنوات حتى يتم البدء بإعادتها، ولضمان جناح 

هذه اإلستراتيجية يتوجب أن تتم تغطية النقص 

الناجم ع���ن عملية اإلقراض م���ن مصادر دعم 

إضافية، إلى حني متكن الصندوق من االعتماد 

الذات���ي في عملية التمويل املتعلقة بتوفير املبالغ 

املخصص���ة لإلقراض،13 كم���ا أن منط التفكير 

الس���ائد لدى الطلب���ة واألهالي واملجتمع احمللي 

بش���كل عام واملتمثل ب���أن »القروض« هي »منح 

وهبات« ساهم في إفشال عملية السداد، ما زاد 

من حجم النق���ص املالي للصندوق، وكاد يحول 

الصن���دوق إلى صندوق إقراض ملرة واحدة غير 

متجددة.  

قان��ون صن��دوق اإلق��راض لطلبة مؤسس��ات 
التعليم العالي14 

تش���ير العديد من الدراس���ات إلى أن إنشاء 

صندوق إلقراض طلب���ة التعليم العالي هو أحد 

الوسائل الفاعلة في مواجهة األزمات املالية التي 

تواجهه���ا اجلامعات، والتي قدمت عدة توصيات 

من أبرزها اس���تحداث نظام الق���روض للطلبة؛ 

لتعزيز مس���اهمة الرس���وم اجلامعية في متويل 

التعلي���م اجلامع���ي،15 أو إنش���اء صندوق يقدم 

القروض للطلبة لزيادة حصة الرسوم اجلامعية.16

يش���كل هذا القان���ون اإلط���ار الناظم لعمل 

صندوق إقراض طلبة مؤسس���ات التعليم العالي 

في فلس���طني، حيث إنه وعلى الرغم من إنش���اء 
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الصندوق في الع���ام 2001، فإنه لغاية إصدار 

هذا القانون املذكور كان يعمل دون إطار قانوني، 

وهذا األمر يعتبر من أهم العوائق األساسية التي 

يواجهه���ا الصندوق، وخاصة فيما يتعلق بآليات 

العمل على منح القروض واستردادها. 

يتكون القانون من س���تة فصول تشتمل على 

ثالثني مادة لتنظيم عمل الصندوق، وهي:

1. األح���كام العامة: وتتط���رق إلى مجموعة من 

التعريف���ات الت���ي لها عالق���ة بتنظيم عمل 

الصندوق، وهي تش���مل األركان الرئيس���ة 

الت���ي لها عالقة بالصن���دوق: وزارة التعليم 

العال���ي، مجل���س إدارة الصن���دوق، مدير 

الصن���دوق، والطالب. كما تش���تمل أيضًا 

على تعريٍف مبفهوم االنتظام في الدراس���ة، 

وتعريف القرض.

كم���ا تتط���رق األحكام العام���ة إلى حتديد   

األهداف الرئيسة من إنشاء الصندوق، وهي 

أهداف عامة تتعلق باملس���اهمة في حتقيق 

التنمية املستدامة في التعليم العالي.

2. الصن���دوق: يتطرق ه���ذا الفصل إلى تنظيم 

عمل الصندوق من حيث االس���تقالل املالي 

واإلداري، وتشكيل مجلس اإلدارة، باإلضافة 

إلى وصف لألهداف الرئيسة لعمل الصندوق.

3. اجلوان���ب التنظيمية ملجلس إدارة الصندوق: 

وتش���مل ش���روط عضوية املجلس، وآليات 

تعيني أعضائه، وحتديد مهامه وصالحياته، 

وصالحي���ات رئيس مجلس اإلدارة، وآليات 

انعقاد جلس���ات املجلس، وآليات التصويت 

واتخ���اذ الق���رارات، واملكاف���آت اخلاصة 

بأعضائه.

التنفيذي���ة للصن���دوق واملوظف���ني:  4. اإلدارة 

ويتضم���ن هذا الفصل كيفي���ة تعيني املدير 

التنفي���ذي للصندوق وامله���ام املوكلة إليه، 

هذا باإلضافة إلى تشكيل الطاقم التنفيذي 

للصندوق وتبعيته اإلدارية واملالية.

5. موارد الصندوق املالية والرقابة: ويتطرق إلى 

حتديد مصادر متويل الصندوق، واحلسابات 

املصرفية، والسجالت احملاسبية، والتقارير 

املالية املدققة من مدقق حس���ابات خارجي، 

والبيانات املالي���ة اخلتامية للصندوق، كما 

يتطرق إلى آليات الرقابة على عمل الصندوق.

6. األحكام اخلتامية: ويتضمن هذا الفصل آليات 

تع���اون الصندوق مع املؤسس���ات األخرى 

ذات العالق���ة، وآليات اإلفصاح عن اجلانب 

املال���ي واإلداري للصندوق، وآليات حتقيق 

الش���فافية والنزاه���ة، كم���ا يتضمن أيضًا 

األحكام القانونية املتعلقة بتحصيل القروض، 

والتس���هيالت واإلعفاءات الت���ي يتمتع بها 

الصندوق، كما يش���مل األح���كام القانونية 

بتأكيد اختص���اص الصندوق لضمان عدم 

ازدواجي���ة اختصاصه مع مؤسس���ات أو 

هيئات أخرى لها عالقة بإقراض الطلبة، كما 

يتضم���ن أيضًا النص على ضرورة إصدار 

األنظم���ة الالزم���ة لتنفيذ أح���كام القانون، 

والتعليم���ات واإلجراءات الالزمة لتس���يير 

أعمال الصندوق.
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مؤش��رات فعالي��ة أداء الصن��دوق وعالقته��ا 
بتحقيق التنمية المستدامة للتعليم العالي

 - الوضوح في العالقة اإلش��رافية والسياس��اتية 
ً
أوال

والتنفيذية:

تتطرق أحكام القانون إلى تنظيم وحتديد العالقات 

اإلشرافية والسياساتية والتنفيذية للصندوق، بحيث 

توض���ح مه���ام وصالحي���ات واختصاص���ات كافة 

املستويات املختلفة، ووفقًا ملا جاء في القانون املذكور 

فإن الصندوق يعمل ضمن ثالثة مستويات وهي:

1. املستوى اإلشرافي: 

ويتمثل هذا املستوى في مجلس الوزراء   -

والذي يختص بالصالحيات اآلتية:

تعيني أعضاء مجلس إدارة الصندوق.  -

إصدار األنظمة املالية واإلدارية اخلاصة   -

بعمل الصندوق.

املصادقة على الهيكل التنظيمي والوظيفي   -

للصندوق.

املصادقة على املوازنة السنوية اخلاصة   -

بالصندوق.

املصادقة على البيانات املالية للصندوق.  -

2. املستوى السياساتي 

ويتمثل هذا املستوى مبجلس إدارة الصندوق. 

ويخول املجلس وفق أحكام القانون مجموعًة من 

املهام والصالحيات وهي:

رس���م وإق���رار سياس���ات وآليات عمل   -

الصن���دوق مب���ا ينس���جم م���ع اخلطة 

اإلستراتيجية للحكومة.

رسم وإقرار اخلطط اإلستراتيجية لعمل   -

الصندوق.

إص���دار التعليمات والق���رارات الالزمة   -

لتنظيم عمل الصندوق.

املصادقة على عملية متويل الصندوق.  -

اإلش���راف والرقاب���ة على كاف���ة أعمال   -

اإلدارة التنفيذية للصندوق.

إقرار ومتابعة األنش���طة االس���تثمارية   -

للصندوق.

اعتماد الهيكل التنظيمي والوظيفي.  -

الداخلي���ة واخلارجية  اللجان  تش���كيل   -

الالزمة لتحقيق أهداف وغايات الصندوق.

تعيني وعزل املدير التنفيذي للصندوق.  -

املصادق���ة على تعيني أو عزل أي رئيس   -

من إدارات الصندوق. 

اعتم���اد املوازن���ة الس���نوية اخلاص���ة   -

بالصندوق.

التعاقد مع مدقق حس���ابات خارجي أو   -

أكثر للصندوق.

متلك األموال املنقولة وغير املنقولة، وإبرام   -

العقود واالتفاقيات اخلاصة بالصندوق.

3. املستوى التنفيذي

ويتمثل ه���ذا املس���توى ب���اإلدارة التنفيذية 

للصندوق واملوظفني، حيث يكون للصندوق مدير 

تنفيذي يعني بقرار من مجلس اإلدارة، وميارس 

املهام والصالحيات اآلتية:

تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة.  -
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إدارة الصندوق واإلشراف على الكادر   -

الوظيفي فيه.

اخلط���ط  بش���أن  التوصي���ات  رف���ع   -

اإلستراتيجية للصندوق وسياساته.

إعداد التقارير اإلدارية واملالية ورفعها   -

ملجلس اإلدارة.

إعداد مشروع املوازنة السنوية للصندوق.  -

منح القروض للطلب����ة ومتابعتها ومتابعة   -

اإلجراءات التنظيمية القانونية املتعلقة بها.

إعداد الدراسات املختلفة التي لها عالقة   -

بتطوير عمل الصندوق.

وامله���ام  الصالحي���ات  ل���ى  إ وبالنظ���ر 

واالختصاص���ات للمس���تويات الثالث���ة املتعلقة 

بعم���ل الصندوق نالحظ أن هناك فصاًل واضحًا 

بينه���ا؛ ما يعزز من فعالي���ة الصندوق، كما أن 

هناك حتديدًا للعالقة بني كافة املستويات، وهذا 

يضمن سالسة في طبيعة العالقة الرأسية سواء 

تلك التي تتعلق بالقرارات التي تصدر مباش���رة 

من مجلس الوزراء واخلاصة بعمل الصندوق، أو 

تلك التي تتعلق باإلجراءات اإلدارية واملالية، حيث 

إن هناك حتديدًا للمهام اإلدارية واملالية التي تتم 

في املستوى األدنى من عمل الصندوق واملتمثل 

ب���اإلدارة التنفيذية والتي ال تتطلب مصادقة من 

مجل���س اإلدارة، وتل���ك التي تتطل���ب ذلك كرفع 

التقاري���ر املالية واإلدارية الس���نوية أو املرحلية 

واملوازنة الس���نوية، كما أن هناك حتديدًا للمهام 

واالختصاصات ملجلس اإلدارة سواء لتلك التي 

تتطل���ب مصادقة مجلس ال���وزراء عليها، أو تلك 

التي ال تتطلب ذلك. 

تساهم هذه العملية التنظيمية - وفق ما ورد 

في القانون بش���كل كبير - ف���ي ضمان فعالية 

عمل الصندوق، وتعزيز جناحه وحتقيقه لألهداف 

العامة واخلاصة التي أنشئ من أجلها.

ثانيًا - الرقابة اإلدارية والمالية

تهدف الرقابة اإلدارية واملالية الفعالة بش���كل 

عام إلى ضمان االستغالل األمثل للموارد وضمان 

عدم هدرها، واستخدامها لتحقيق األهداف التي 

رصدت من أجلها. 

وفي هذا الس���ياق، تضم���ن الرقابة اإلدارية 

واملالي���ة الفعال���ة خلق بيئة ش���فافة ونزيهة مبا 

يعزز من حتقيق األه���داف التنموية للصندوق، 

وترتبط العالقة بني فعالية األدوات الرقابية وبني 

مفهوم التنمية املستدامة للصندوق في محدودية 

املوارد املالية، والت���ي يتوجب احلفاظ عليها من 

أجل اس���تمراريتها خلدم���ة األجيال كافة؛ وهذا 

يتأت���ى بوجود آليات رقابي���ة فعالة للحفاظ على 

أموال الصندوق، س���واء م���ن حيث الرقابة على 

اإلي���رادات املالي���ة، أو اإلنفاق املالي املخصص 

لغايات تسيير العمل اإلداري فيه، ومنح القروض 

للطلبة، واالس���تثمار األمثل ألم���وال الصندوق، 

وهناك مجموعة من اآلليات الرقابية التي تضمنها 

القانون وهي:

1. رقابة مجلس الوزراء

وفق أحكام القانون، فإنه يتوجب على مجلس 

إدارة الصن���دوق رفع البيان���ات املالية املرحلية 
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والسنوية اخلتامية إلى مجلس الوزراء للمصادقة 

عليها. وهذا يضمن متابعة مجلس الوزراء لألداء 

املالي للصندوق بش���كل دوري وسنوي، وإجراء 

تقييم له���ذا األداء؛ ما يع���زز النزاهة في إدارة 

أموال الصندوق، وهذا ميكن مجلس الوزراء من 

متابعة أي ثغرات في األداء املالي وتصويبها. 

2. رقابة مجلس اإلدارة:

 تعتب���ر الرقاب���ة عل���ى كافة أعم���ال اإلدارة 

التنفيذي���ة للصندوق، وفق ن���ص املادة )8( من 

القانون، من مهام وصالحيات مجلس اإلدارة كما 

ج���اء في الفقرة )6( من املادة املذكورة، كما أن 

مجل���س اإلدارة ميارس دورًا رقابيًا على العملية 

التمويلية للصندوق، إذ إنه وفق نص الفقرة )5( 

له صالحية املصادقة على كافة الترتيبات التمويلية 

املتعلقة بعمل الصندوق، هذا باإلضافة إلى دوره 

في اعتماد البيانات املرحلية والس���نوية اخلتامية 

للصندوق وإقرارها وفق ما جاء في الفقرة )12( 

من املادة املذكورة. 

3. رقابة ديوان الرقابة املالية واإلدارية

وف���ق ما جاء ف���ي املادة )21( م���ن القانون 

املذكور، يخضع الصن���دوق وموجوداته جلهات 

الرقابة املالية واإلدارية في فلسطني. وهذا يعني 

خضوع الصندوق لرقابة دي���وان الرقابة املالية 

واإلدارية املخول هذه الصالحيات.  

4. آليات الرقابة املالية الداخلية لعمل الصندوق 

ورد ف���ي القان���ون العديد م���ن اآلليات التي 

تهدف إل���ى تعزيز الرقابة املالي���ة الذاتية لعمل 

الصندوق؛ بهدف احملافظة على أمواله مبا يضمن 

اس���تمراريتها وتنميتها للمس���اهمة في حتقيق 

أهداف التنمية املستدامة للتعليم العالي. 

ومتاش���يًا مع النظام املالي الفلسطيني الذي 

يستوجب عدم فتح أكثر من حساب رئيس واحد 

ألي مؤسسة تتلقى دعمًا ماليًا دوريًا من املوازنة 

السنوية العامة لفلسطني، فقد نصت املادة )17( 

من القانون املذكور على االحتفاظ بحساب بنكي 

واحد للصندوق ت���ودع فيه اإليرادات، وتصرف 

منه كافة املدفوعات. وهذا يساعد في تتبع دخول 

اإلي���رادات وعمليات الصرف، ويعزز من الرقابة 

املالية على هذه احلسابات، ويقلل من منافذ إهدار 

أموال الصندوق.

كما تنص املادة )18( على تنظيم احلسابات 

وحف���ظ الس���جالت والتقارير املالي���ة اخلاصة 

بالصندوق وفق أسس ومعايير احملاسبة الدولية، 

والتي متكن من عملي���ة التدقيق املالي الداخلي 

في احلس���ابات، ورصد حركة املعامالت املالية 

وعمليات الصرف واإلنفاق، وتتبع أوجه اإلنفاق، 

وإجراء املقارنات بني اإليرادات والنفقات؛ وذلك 

لضم���ان التأكد من أن عمليات الصرف تتم وفق 

األهداف التي أنشئ الصندوق من أجل حتقيقها 

وهي الوصول إلى االس���تدامة في منح القروض 

لطلبة مؤسسات التعليم العالي. 

ولتحقيق مزي���د من التحصني الرقابي؛ تنص 

امل���ادة )19( فق���رة )3( عل���ى أن يق���دم مدقق 

احلسابات اخلارجي تقريره حول البيانات املالية 

اخلتامية للصندوق إلى مجلس اإلدارة خالل مدة 
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ال تتجاوز األشهر الثالثة األولى من انتهاء السنة 

املالية، كما تستكمل تلك اإلجراءات وفق ما جاء 

ف���ي الفقرة )4( برفع البيان���ات املالية مع تقرير 

مدقق احلس���ابات اخلارجي إلى مجلس الوزراء 

بعد إقرارها من مجلس اإلدارة.

ثالثًا - النزاهة والشفافية في عمل الصندوق

يرتبط مستوى الشفافية في عمل أي مؤسسة 

مبدى جناحها في حتقيق أهدافها التنموية التي 

أنشئت من أجلها، فوضوح األهداف والعمليات 

اإلجرائية داخل املؤسس���ة، ونشر تقارير العمل 

اإلداري واملالي لها يس���اهم ف���ي تعزيز النزاهة 

والشفافية، ويزيد من جودة اخلدمة التي تقدمها 

تلك املؤسسة.

تناول القانون املذكور في املادة )23( ضرورة 

التزام الصندوق بتطبيق القوانني واألنظمة ذات 

العالق���ة باحملافظ���ة على املال الع���ام، وقد ربط 

حتقيق ذل���ك بإلزام الصندوق بالقيام باإلفصاح 

ع���ن نتائج أعماله ضمن التقاري���ر التي يقدمها 

للجه���ات الرقابية املختصة، وهي كما أس���لفنا 

تتمث���ل في رقاب���ة مجلس ال���وزراء على مجلس 

إدارة الصندوق، ورقابة مجلس إدارة الصندوق 

على اإلدارة التنفيذية، باإلضافة إلى رقابة ديوان 

الرقابة املالية واإلدارية.  

وتتضمن امل���ادة، أيض���ًا إل���زام الصندوق 

باإلفص���اح ع���ن اإلجراءات واآللي���ات التي يتم 

مبوجبه���ا التص���رف بأم���وال الصن���دوق، مبا 

يت���واءم مع قيم النزاهة ونظم املس���اءلة ومبادئ 

الش���فافية، إال أن���ه وبالتمحيص في نص املادة 

املذكورة، فإن عملية اإلفصاح عن نتائج األعمال 

املالية للصندوق توجه إلى اجلهات الرسمية ذات 

االختص���اص، ولكن ال تتطرق املادة إلى نش���ر 

نتائج األعمال املالية للصندوق املوجهة للجمهور 

كافة، وهذه من األدوات الرئيسة لتحقيق مبادئ 

الش���فافية ونظم املس���اءلة املتمثلة في مس���اءلة 

اجلمهور حول آليات استخدام أموال الصندوق.  

رابعًا - تحصيل أموال الصندوق

لعل من أه���م القضايا املهمة في جناح عمل 

الصن���دوق وحتقيق تنمية مس���تدامة في عملية 

إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي تلك املتعلقة 

بضمان تدوير أموال الصندوق بش���كل مستمر، 

أي بقدرة الصندوق على اس���ترداد األموال التي 

مت إقراضها للطلبة، وإعادة إقراضها مرة أخرى 

لطلب���ة آخرين، وهكذا. وه���ذا األمر منوط بعدة 

شروط ال بد من توافرها وهي:

1. األحكام القانونية املتعلقة باالسترداد:

وف���ق ما ج���اء في املادة )3( فق���رة )1( فإن 

الصندوق مؤهل إلجراء كافة التصرفات القانونية 

مب���ا فيها احلق في التقاض���ي واللجوء للتحكيم 

واملصاحل���ة في أي منازع���ات يكون طرفًا فيها. 

وه���ذا يتيح للصن���دوق وعبر إدارت���ه التنفيذية 

اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية من أجل حتصيل 

القروض وف���ق اإلجراءات واآلليات املعمول بها، 

في احلاالت التي يتم فيها االمتناع عن تس���ديد 

أقساط هذه القروض.
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كم���ا تتضمن امل���ادة )24( الن���ص على أن 

أرصدة قروض الطلبة املمنوحة وغير املس���ددة 

تعامل معاملة املال العام فيما يتعلق باستردادها 

وحتصيلها وفقًا للتش���ريعات املعمول بها. وهذا 

يعني أن األموال املقترضة وغير املستردة ميكن 

اس���تردادها عن طريق القض���اء، وأنها حتظى 

بحماية قانونية من قبل الدولة.  

وف����ي هذا الس����ياق، ووفق ما ج����اء في املادة 

)14(، فإن املدير التنفيذي للصندوق مخول متابعة 

اإلج����راءات القانوني����ة بحق املتخلفني عن س����داد 

األقساط املستحقة، وذلك بهدف استردادها. 

وقد ج���اء ربط هذا اإلجراء واملتابعة لعمليات 

التحصيل لضمان اس���تدامة أم���وال الصندوق 

وتنمية موارده. 

هذه األح���كام القانوني���ة املتعلقة بالتحصيل 

تس���اهم إلى حد كبير في خفض نسبة ما يعتبر 

»قروض���ًا معدومة«، أو التي تعتبر من »القروض 

املش���كوك في حتصيلها«. وتس���اهم بالتالي في 

احملافظة على رأس مال الصندوق واستدامته.

2. إجراءات منح القروض

وفقًا ألحكام القانون، فإن شروط انتفاع طلبة 

مؤسس���ات التعليم العالي م���ن القروض تتعلق 

بش���رط االنتظام في الدراس���ة داخل فلسطني. 

وهذا يعني أن الطلبة غير املنتظمني ال يستطيعون 

االنتفاع من هذه القروض، كما أن الطلبة الذين 

يدرسون خارج فلس���طني ال ميكنهم االستفادة 

من هذه القروض. 

إال أن اإلج���راءات املتعلقة مبراحل احلصول 

على القرض تنظم وفق آليات يقرها مجلس اإلدارة 

وذلك وفق ما جاء في املادة )5( فقرة )1(. وهذه 

اآلليات من املفترض أن تنعكس من خالل أحكام 

هذا القانون.

ميكن أن يس���اهم وضوح اآلليات التي يقرها 

مجلس اإلدارة في إجراءات منح القروض للطلبة، 

وس���هولة اإلجراءات وسرعتها إلى حد كبير في 

حتقيق أهداف التنمية املس���تدامة التي أنش���ئ 

الصندوق من أجل حتقيقها، وخاصة املس���اهمة 

في تطوير التعليم العالي في فلسطني.

3. االستثمار األمثل ألموال الصندوق

تعتبر عوائد واستثمارات أموال الصندوق جزءًا 

من املصادر التي يعتمد عليها الصندوق إلى جانب 

مصادر أخرى، وفق ما جاء في املادة )16( فقرة 

)4(، إال أن عملية استثمار أموال الصندوق تكون 

وف���ق إجراءات يج���ب أن حتدد وفق نظام يصدر 

ع���ن مجلس الوزراء. أي أن هذا النظام س���وف 

يشكل اإلطار القانوني الذي يحكم عملية استثمار 

أموال الصندوق؛ وهذا من شأنه أن يقلل من نسبة 

املخاطرة في عمليات االس���تثمار. وبالتالي، على 

هذا النظام أن يحدد بشكل واضح أوجه النشاط 

االقتصادي التي يجوز االستثمار فيها بهدف تنمية 

أموال الصندوق، وما هو احلد األعلى املس���موح 

باستثماره من مجمل أموال الصندوق.

سينعكس حتقيق النجاح في عملية استثمار 

أموال الصندوق بش���كل إيجابي عل���ى التقليل 
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م���ن املخاطر املرتبطة بعدم قدرة الصندوق على 

استعادة جزء من األموال املقرضة للطلبة، وعلى 

التكلفة التش���غيلية لعملية اإلقراض، حيث ميكن 

أن تسد عوائد استثمار أموال الصندوق النقص 

في هذين اجلانب���ني، وبالتالي تخفض من تأثير 

املخاطر التي متت اإلشارة إليها. 

خامسًا - بنية مجلس اإلدارة

وفق ما جاء في القانون املذكور، يتم تش���كيل 

مجلس إلدارة الصن���دوق، وهو اجلهة املختصة 

برس���م وإقرار السياس���ات العام���ة للصندوق، 

وبالتال���ي الوع���اء احلاض���ن لأله���داف العامة 

واخلاصة التي أنشئ الصندوق من أجل حتقيقها. 

ويعتمد الصندوق في مدى جناعته وقدرته على 

حتقيق األهداف بش���كل كبي���ر على مدى فعالية 

مجلس اإلدارة، س���واء على صعيد رسم وإقرار 

السياس���ات العامة، أو على صعيد قيامه بتنفيذ 

امله���ام والصالحي���ات واالختصاصات احملددة 

له في القانون. وميك���ن احلكم على مدى فعالية 

مجل���س اإلدارة من خالل النتائج املتعلقة بقدرة 

الصندوق على إدارة األموال بش���كل سليم مبا 

يحقق استدامة رأس ماله املتجدد واحملصن من 

الوقوع في خطر النضوب.

وبالنظر إلى تش���كيلة ق���وام مجلس اإلدارة، 

جند أن هناك ش���مولية ف���ي التمثيل مبا يضمن 

الش���راكة الواس���عة في عمل الصن���دوق، وذلك 

انس���جامًا مع األهداف التنموية املستدامة التي 

يس���عى الصندوق إلى حتقيقها في إطار التعليم 

العال���ي، حي���ث إن هذه األهداف التي يس���عى 

القانون إلى تأكيدها مرتبطة بش���كل وثيق مبدى 

استدامة املوارد املالية للصندوق؛ وبالتالي ضمان 

اس���تمرارية عمله، وقيامه مبساعدة الطلبة غير 

القادري���ن اقتصاديًا على االلتحاق مبؤسس���ات 

التعليم العالي. 

وترتب���ط التنمية املس���تدامة كمفهوم بالتنمية 

الش���املة ككل، حيث إن إمكانية إحداث التنمية 

في قطاع من القطاعات سينعكس بشكل إيجابي 

على القطاعات األخرى. وفي الوقت نفس���ه فإن 

إح���داث التنمية في أي قطاع ال بد أن يس���اند 

من القطاعات األخرى لوجود تداخل بني مختلف 

القطاعات وإن اختلفت درجة أهمية هذا القطاع 

أو ذاك بالنسبة للقطاع املستهدف.

وقد أخذ القانون بعني االعتبار تنويع تشكيلة 

قوام مجلس اإلدارة، واعتبر أن حتقيق األهداف 

املتعلقة بتيس���ير التحاق الطلب���ة غير القادرين 

مبؤسسات التعليم العالي يتطلب جهدًا مجتمعيًا 

لعدة جهات وهي: وزارة التعليم العالي بصفتها 

املؤسس���ة الرئيسة املس���تهدفة بتحقيق التنمية 

املس���تدامة، وزارة املالي���ة بصفتها من املصادر 

الرئيس���ة في متوي���ل الصندوق جزئي���ًا، وزارة 

الش���ؤون االجتماعية بصفتها تختص في جانب 

االحتياجات االجتماعية لألس���ر الفلس���طينية، 

س���لطة النقد الفلس���طينية بصفتها تختص في 

اجلانب الفني املرتبط مبؤسسات اإلقراض، وثالثة 

أعضاء من اجلامعات الفلسطينية، وعضو ممثل 

عن الكليات اجلامعية املتوسطة، وعضو ممثل عن 
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احتادات مجالس طلبة اجلامعات الفلسطينية، إال 

أنه وبالنظر إلى متثيل اجلامعات الفلس���طينية، 

فمن األفضل أن يعكس تصنيفها وفق التأسيس 

كجامعات حكومي���ة، أو عامة، أو خاصة؛ وذلك 

العتبارات تتعلق بتباي���ن طبيعة هذه اجلامعات 

من حيث التموي���ل واألنظمة واألهداف؛ وتأكيدًا 

ملبدأ الشمولية في املشاركة.

وفيم���ا يتعلق مبمثلي الوزارات واملؤسس���ات 

العام���ة ف���ي عضوية مجل���س اإلدارة، فقد منح 

القانون وزير التعليم العالي اختصاص تنسيبهم 

إلى مجلس ال���وزراء إلقرار عضويتهم، علمًا أن 

األقدر على اختيار هذا املمثل هو الوزير املختص.

سادسًا - فصل المصاريف التشغيلية للصندوق عن 
موازنة اإلقراض

تعتمد مؤسس���ات اإلقراض عادة في تغطية 

مصاريفها التشغيلية على الفوائد املفروضة على 

القروض، باإلضافة إلى نسبة تضاف كعموالت 

لتغطية العمل اإلداري، حيث إن نس���بة الفوائد 

ملؤسس���ات اإلقراض الصغير تصل إلى حوالى 

35% م���ن قيمة القرض، وتصل إلى حوالى %40 

إذا كانت مدة السداد متتد خمس سنوات.17  إال 

أن���ه في حالة صندوق اإلقراض، تعتبر القروض 

املمنوحة للطلبة قروضًا حس���نة والتي ال تترتب 

عليه���ا أي فوائد أو عموالت، وف���ي هذه احلالة 

يفت���رض أن تكون هناك تغطية لكافة املصاريف 

التشغيلية للصندوق من مصادر أخرى غير تلك 

املخصصة لإلقراض؛ وذلك للمحافظة عليها من 

التآكل الناجم عن املصاريف التشغيلية املستمرة 

كونها غير مستردة. 

وتنتهج بعض احلكومات سياسة فرض ضريبة 

دخل على اخلريجني املستفيدين من القروض عند 

حصولهم على عمل 18 وذلك بهدف تأكيد املسؤولية 

األخالقية، بحيث يحول هذا االقتطاع الضريبي 

لصالح الصندوق، وهذه من اآلليات التي تساهم 

في تعزيز املصادر املالية للصندوق.

وبالع����ودة إلى ما تضمنت����ه املادة )16( من 

القان����ون املذكور حول املوارد املالية للصندوق، 

فإن هناك مصادر متعددة س����يعتمد عليها في 

م����وارده املالي����ة من ضمنها م����ا يرصد له من 

مخصص����ات املوازنة العامة، ويستحس����ن في 

ه����ذه احلالة أن تكون هذه املخصصات موجهة 

لتغطي����ة املصاريف التش����غيلية، ومنفصلة عن 

رأس مال الصن����دوق املوجه لإلقراض، إال أن 

القانون املذكور ال ينص على عملية الفصل؛ ما 

يجع����ل هناك تداخاًل في اإلي����رادات والنفقات، 

حي����ث إن احل����رص على اس����تدامة رأس مال 

الصن����دوق املوجه لإلق����راض يوجب التنبه إلى 

ه����ذا اجلانب. وباإلم����كان تدارك ه����ذا األمر 

جزئيًا من خالل النظام املالي واإلداري اخلاص 

مبوظفي الصندوق، والنظام اخلاص مبكافآت 

وب����دالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق، وذلك 

بتضمني النظامني نصوص����ًا بتغطية النفقات 

املتعلقة بالرواتب واألجور واملكافآت من األموال 

املخصصة للصندوق من املوازنة العامة، إال أن 

النفقات التش����غيلية األخرى ال تدخل في إطار 
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هذي����ن النظامني، وبالتالي ميك����ن تغطية ذلك 

قانونيًا من خالل قانون املوازنة السنوية العامة 

في بند املركز املالي اخلاص بالصندوق. 

سابعًا - أثر سوق العمل للخريجين على الصندوق

ترتب���ط ق���درة الصن���دوق عل���ى الدميوم���ة 

واالستمرارية بشكل وثيق بقدرته على احملافظة 

على رأس ماله وتنميته لتمكني طلبة التعليم العالي 

غير القادرين ماليًا من االس���تفادة من القروض 

الت���ي مينحها الصندوق للجي���ل اآلني واألجيال 

املس���تقبلية. وكما أشرنا سابقًا يبقى هذا األمر 

منوطًا بتحق���ق مجموعة من الش���روط الواجب 

توافرها وتتمثل بقدرة الصندوق على اس���ترداد 

القروض، وهذه تستند إلى وجود قوانني وأنظمة 

لتفعيل عملية االسترداد، ووجود إجراءات واضحة 

ومحصنة في منح القروض للطلبة واستردادها، 

باإلضافة إلى وجود عملية اس���تثمارية مضمونة 

بنسبة عالية. 

تتم عملية االسترداد عادة بعد تخرج الطالب 

املقترض، مع منحه فترة س���ماح قد يس���تطيع 

خاللها الدخول إلى س���وق العمل، والبدء بعملية 

التس���ديد، على الرغم من أن عملية التسديد في 

النهاية غير مرهونة بحص���ول الطالب املتخرج 

على فرصة عمل أو ال. ولكن واقع س���وق العمل 

قد يعكس نفس���ه على ق���درة الطلبة املتخرجني 

عل���ى التس���ديد، عل���ى الرغم م���ن الضمانات 

القانونية واإلجراءات اإلدارية الفعالة التي يقوم 

به���ا الصندوق عند من���ح الطلبة هذه القروض؛ 

م���ا قد يجعل بع���ض الطلبة غي���ر قادرين على 

القيام بالتزاماتهم في تسديد األقساط الشهرية 

للق���روض التي حصلوا عليها أثناء دراس���تهم، 

وهذا ميكن أن يشكل مهددًا آخر لتنامي أموال 

الصن���دوق أو على األقل ثباته���ا، فكلما كانت 

بيئة س���وق العمل تتسم بطلب عال على توظيف 

اخلريجني اجلدد؛ كانت عملية التس���ديد أيس���ر 

وأكثر س���هولة، وفيها ضمانة أعلى الستمرارية 

اس���ترداد القروض وإعادة إقراضها مرة أخرى 

لطلبة آخرين. 

وبالنظ���ر إلى حتلي���ل بيئة س���وق العمل 

بشكل عام، والطلب على اخلريجني اجلامعيني 

مبختل���ف التخصصات بوجه خاص، جند أن 

هناك فائضًا في العرض على حساب الطلب، 

حي���ث إن مؤسس���ات التعلي���م العالي تخرج 

س���نويًا حوالى 40000 طال���ب، فيما ينخرط 

18% منهم في س���وق العمل،19 وهذا مؤش���ر 

على ضعف الطلب عل���ى توظيف اخلريجني، 

وق���د ينعكس على قدرة الطلبة اخلريجني على 

االلتزام بتسديد أقس���اط القروض املستحقة 

عليه���م؛ وبالتالي قد يؤثر على قدرة الصندوق 

على االس���ترداد الكامل للق���روض املمنوحة 

للطلب���ة، وإقراضها مرة أخ���رى، وهذا األمر 

يتطلب الربط بني التخصصات الدراس���ية في 

مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل، فكلما 

كانت هذه التخصصات التي يقبل عليها الطلبة 

ذات طلب عال في س���وق العمل؛ كانت عملية 

تسديد أقساط القروض أكثر ضمانة.
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خاتمة
يتسم الوضع الفلسطيني بخصوصية تتمثل 

ف���ي محدودية ق���درة احلكومة عل���ى توفير كافة 

االحتياجات املجتمعية؛ نظرًا ملواردها احملدودة، 

ووجود االحتالل الذي يشكل معيقًا أساسيًا في 

وج���ه أي توجهات تنموية، وه���ذا يتطلب جهودًا 

مكثف���ة ومجتمعي���ة لتنمية مختل���ف القطاعات، 

حي���ث إن التوجه لتطوير قطاع التعليم العالي ال 

يرتبط فقط مبجموعة من السياس���ات والقوانني 

واألنظمة، على الرغ���م من أهميتها، ولكن هناك 

حاجة ماسة لعملية تكّيف متوازنة تأخذ باالعتبار 

احلاجة لتطوير قطاع التعليم العالي، وفي الوقت 

نفس���ه محدودية القدرة التمويلية للحكومة، ولعل 

إنشاء صندوق إلقراض طلبة مؤسسات التعليم 

العال���ي يش���كل منوذجًا حل���االت التكيف هذه، 

فهو داعم للح���ق في التعليم العالي، وفي الوقت 

نفسه، يساهم بشكل كبير في حترير اجلامعات 

الفلسطينية من األزمات املالية، وما يرافقها من 

إضرابات وإغالقات تضر في النهاية مبس���يرة 

التنمية املس���تدامة للتعليم العالي، حيث سيؤدي 

ذلك إلى زيادة نس���بة مساهمة الرسوم اجلامعية 

في متوي���ل اجلامع���ات، دون اللج���وء إلى رفع 

األقس���اط، ودون اإلض���رار بح���ق الطالب غير 

القادرين ماليًا على االلتحاق مبؤسسات التعليم 

العالي. 
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مصر والقضية الفلسطينية في عهد محمد مرسي: 
دراسة تحليلية

كمال أبو شاويش*

مقدمة
لعب���ت مص���ر دورًا مركزي���ًا ف���ي الصراع 

العربي- اإلسرائيلي، حربًا وسالمًا. وُتفيد دروس 

التاريخ احلديث بأنه ال مُيكن فهم تطور القضية 

الفلس���طينية، إاّل في سياق فهم تطّورات النظام 

العربي، وف���ي القلب منه مص���ر، وأن الصراع 

العربي اإلسرائيلي عادًة ما ُيعاد تشكيله، مع كل 

األحداث الُكبرى في املنطقة. ولعل تتُبع مس���ار 

عالقة مصر بالقضية الفلسطينية خالل اجلمهورية 

األولى، التي امتدت حوالى ستني عامًا )منذ متوز 

1952 وحت���ى كانون الثان���ي 2011(، يفضي 

جلملة من النتائج التي ُتعتبر مدخاًل رئيسًا،لفهم 

مس���تقبل عالقة مصر بالقضية الفلس���طينية ما 

بعد ث���ورة 25 يناير، ومُيكن اعتبار هذه النتائج 

والنظر إليه���ا كثوابت وُمح���ددات حتكم عالقة 

مصر بالقضية الفلسطينية، وُتشّكل خطًا ناظمًا 

لتل���ك العالقة، وهي: اعتبارات تتعلق بأمن مصر 

القومي، انطالقًا من محددات التاريخ واجلغرافيا 

والدميوغرافي���ا؛ واعتبارات تتعل���ق بدور مصر 

اإلقليمي، انطالقًا م���ن البعد احلضاري ملصر: 

عربيًا وإس���الميًا، وأن دور مص���ر القيادي في 

املنطقة مرهون بدورها في القضية الفلسطينية؛ 

وحالة التعاطف الواسع مع القضية الفلسطينية 

في أوس���اط الرأي العام املصري، على اختالف 

فئاته وتوجهاته، ألس���باب قومية ودينية وعاطفية 

وأيديولوجي���ة؛ وبع���د عملية الس���الم، ُأضيفت 

سياسة دولية

* طالب دراسات عليا في القاهرة.
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اعتبارات تتعلق بتعميم عملية التسوية السلمية، 

ودور مصر الريادي فيها.

ورغم وجود محددات وأسس ضابطة لتوجهات 

مصر جتاه الصراع العربي-اإلس���رائيلي، فإن 

السياس���ة املصرية جتاه القضية الفلس���طينية، 

خ���الل اجلمهورية األولى، اعتم���دت على إدراك 

وتصورات الُنخبة السياسية احلاكمة - وحتديدًا 

رئي���س اجلمهورية - لطبيعة الص���راع العربي 

اإلسرائيلي، ملا ملوقع الرئاسة من أهمّية ُمطلقة، 

في  ُصنع قرار السياسة اخلارجية، وحتديدًا جتاه 

العالقة مع إسرائيل.1

ب���رزت خصوصّية الدور املصري في القضية 

الفلس���طينية، منذ توقيع اتفاق »أوسلو«، كراع 

لعملية الس���الم بني الفلسطينيني واإلسرائيليني، 

وحرصت مص���ر مبارك على احلض���ور الدائم 

ف���ي مراح���ل العملية الس���لمية كاف���ة كطرف 

وس���يط حيادي، وأحيانًا داعم ومساند للحقوق 

الفلسطينية، ولعبت دورًا رئيسًا في تثبيت تهدئة 

بني الفلس���طينيني واإلس���رائيليني، في أكثر من 

جولة ص���دام. كما ولعب النظ���ام املصري، في 

عهد مب���ارك، دورًا مركزيًا في رعاية واحتضان 

حوار الفصائل الفلس���طينية، وقد ازدادت أهمية 

هذا الدور، بعد حدوث االنقسام الفلسطيني في 

حزيران 2007، ومحاوالت مصر املتكررة التوّصل 

التفاق ُينهي حالة االنقسام. ورغم أن نظام مبارك 

أخفق في جسر الهوة بني الفرقاء الفلسطينيني، 

فإن السياسة املصرية قد جنحت في إفشال أي 

محاولة لسلخ قطاع غزة من محيطه الفلسطيني، 

واعتبرته قانونيًا وسياس���يًا جزءًا من األراضي 

الفلسطينية احملتلة. 

أما وقد جاءت ثورة 25 يناير لُتس���دل الستار 

عن حقبة، وتبدأ في تدش���ني جمهورية، حتمل - 

ضمن ما حتمله - رغبة في االنقالب على سياسة 

مصر )كام���ب ديفيد(، جتاه الص���راع العربي 

اإلس���رائيلي، فكان ال بد لس���ؤال االستمرارية 

والتغيير في سياس���ة مص���ر اخلارجية من أن 

يطرح نفس���ه بقوة. ولعلَّ صعود جماعة اإلخوان 

املسلمني لُسدة احلكم في مصر، مبا لها من خلفية 

عقائدية ُمعلنة جتاه املش���روع الصهيوني، زادت 

من حالة الغموض في املشهد املصري املُلتبس. 

كما أّن الشراكة األيديولوجية واحلزبية بني جماعة 

ر التساؤل  اإلخوان املس���لمني وحركة حماس تبرِّ

حول خصوصية تلك العالقة، ومدى تأثيرها على 

رؤية مص���ر »اإلخوانية«، للوضع الفلس���طيني 

الداخلي، في ظل حالة االنقس���ام الفلس���طيني، 

وسيطرة حركة حماس على قطاع غزة؟

تناق���ش هذه الدراس���ة انعكاس���ات صعود 

اإلخوان املس���لمني للحكم في مصر، في أعقاب 

ثورة 25 يناير 2011، على القضية الفلسطينية. 

وتسعى لتحليل توجهات السياسة املصرية جتاه 

القضية الفلسطينية، خالل فترة الرئيس السابق 

محمد مرس���ي، وذلك عبر رصد مواقف القيادة 

املصرية خالل فترة الدراسة وحتليلها. 

تثير الدراس���ة الس���ؤال الرئي���س اآلتي: هل 

ش���هّدت مصر حتّوالت في سياستها وتوجهاتها 

نحو الصراع العربي-اإلسرائيلي، في ظل قيادة 
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جماع���ة اإلخوان املس���لمني، وكيف انعكس ذلك 

على القضية الفلس���طينية؟ وما هي رؤية القيادة 

املصرية )جماعة اإلخوان املس���لمني( للفصائل 

الفلسطينية، في ظل حالة االنقسام الفلسطيني 

الداخلي، وهل تعاملت مبنطق »الدولة« أم مبنطق 

»اجلماعة«، مع الوضع الفلسطيني الداخلي؟

تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها اعتمدت - 

في جزء منها - على املصادر األولّية للمعلومات 

والبيان���ات، الت���ي جمعها الباح���ث عبر األداة 

املس���حية؛ حيث اس���تخدم هنا وسيلة املقابالت 

الش���خصية العلمية مع بعض القيادات والُنخب 

السياسية؛ من رؤساء وقيادات ُعليا في األحزاب 

املصري���ة الفاعلة ف���ي الس���احة، وأعضاء في 

البرملان املص���ري، ومجموعة من النخب الفكرية 

واألكادميية من املتخصصني في الصراع العربي 

- اإلسرائيلي والقضية الفلس���طينية، وقيادات 

عسكرية متقاعدة. 

وفي محاولة من الباحث لإلجابة عن األس���ئلة 

املطروحة، فإنه يسعى، خالل هذه الدراسة، لرصد 

وحتليل ما اس���تجد من قوى وُمدخالت على بيئة 

ُصنع القرار املصري جتاه القضية الفلسطينية، 

م���ع رصد وحتلي���ل املتغيرات اجلدي���دة ومنها: 

موقع القضية الفلسطينية لدى القيادة املصرية، 

والصراع العربي اإلس���رائيلي في إدراك قيادة 

اإلخوان املسلمني وتصوراتها، وكونها جاءت نتاج 

ثورة ش���عبية، فمن املفت���رض أنها ُمحّملة بنزعة 

وأهداف ثورية، وكيف أثرت بالتالي على سياسة 

مصر جتاه إس���رائيل والقضية الفلسطينية، مع 

حتليل لبعض النماذج / املواقف، التي مّرت خالل 

فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي. ولهذا مت 

تقسيم الدراسة إلى ثالثة محاور رئيسة: يتناول 

األول: العوامل التي حكمت صناعة قرار السياسة 

املصرية جتاه القضية الفلس���طينية، أما احملور 

الثاني: فقد تطّرق للعالقات املصرية اإلسرائيلية، 

بينم���ا ُخصص احملور الثالث: لدراس���ة وحتليل 

الرؤي���ة املصرية للوضع الفلس���طيني الداخلي، 

خالل فترة الدراسة.  

المحور األول: مصر والصراع العربي اإلسرائيلي: 
مستجدات ما بعد الثورة

سارت القضية الفلسطينية في ظل اجلمهورية 

األولى، على نحو ما مت استعراضه خالل املقدمة 

الس���ابقة؛ من حيث استحواذ رئيس اجلمهورية 

عل���ى عملية صنع قرار السياس���ة جتاه القضية 

الفلسطينية، واعتمدت تلك العملية على التصورات 

الشخصية للرئيس، مع غياب للمؤسسية، وغلبة 

الطاب���ع األمني. أما بعد س���قوط نظام مبارك، 

وصعود اإلخوان املس���لمني، فكان السؤال إلى 

أي مدى أصبحت عملية اتخاذ القرار مرش���حة 

لالستمرار بهذه الطريقة في ظل النظام اجلديد، 

وإذا كانت كذلك فهذا يعني ببساطة، أن العوامل 

واالنطباعات الشخصية للرئيس والنخبة احلاكمة، 

ستلعب دورًا مهمًا في توجهات السياسة املصرية 

جت���اه القضية الفلس���طينية، وتصب���ح بالتالي 

عملية التحليل أكثر تعقيدًا؛ نظرًا الختالف منط 

القيادة اجلديدة عن س���ابقتها، من حيث الشكل 
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واملضم���ون؛ مبا حتمله م���ن خلفي���ة عقائدية، 

وانتماءات حزبية »أممّي���ة«، ولكونها ذات خلفية 

مدنية )غير عسكرية(، على عكس ما كان سائدًا 

طوال اجلمهوري���ة األولى. وُيضاف إلى ذلك، ما 

يحي���ط ببيئة  ُصنع القرار م���ن حتديات الداخل 

واخلارج، وحالة السيولة السياسية خالل مرحلة 

ما بعد الثورة، وتأثير الرأي العام واإلعالم والقوى 

الناعمة، على توجهات السياسة املصرية. وهنا، 

يدور البحث عن أي تغيير ُمحتمل في سياس���ة 

مصر جتاه القضية الفلس���طينية، وعن ش���كل 

ومضمون هذا التغيير إن وجد، وذلك انطالقًا من 

مس���لمة: أن أي تغيرات داخلية في بنية النظام 

السياسي، سوف تؤثر على مخرجاته.

 - موق��ع القضية الفلس��طينية من أولويات 
ً
أوال

القيادة المصرية

يبدو م���ن الطبيعي في ظل الظروف الداخلية 

التي عاشتها مصر، منذ اندالع ثورة 25 يناير، 

أن ينص���ب اهتم���ام القي���ادة املصرية احلاكمة 

عل���ى ترتيب األوض���اع الداخلية، س���واء جلهة 

اس���تتباب احُلكم اجلديد )اإلخوان املس���لمني( 

ف���ي وجه ُمعارضيه، أو جلهة حتس���ني الظروف 

االقتصادي���ة واالجتماعّية، مبا ُيعطي درجة من 

االستقرار السياس���ي الداخلي. وبالتالي، يبدو 

احلديث عن اس���تعادة مص���ر لدورها اإلقليمي، 

على املدى املنظور، مجرد متنيات؛ فمن الطبيعي، 

أن تنصرف اجلهود نحو الداخل. وهذا االنكفاء 

– ول���و مؤقتًا - أثار ويثير التس���اؤل حول موقع 

القضية الفلسطينية على سلم اهتمامات وجدول 

أعم���ال القي���ادة املصرية احلاكم���ة، واألحزاب 

السياسية عمومًا.  

اعتبر البع���ض أن حالة االنكف���اء واالكتفاء 

بالقضاي���ا الداخلية، من إعادة بناء مؤسس���ات 

الدولة، وبناء اس���تقرار حقيق���ي، قد تكون فترة 

عابرة، مبعنى أن األمر لن يقتصر على هذا التوجه 

الداخلي، وس���يكون هناك توجه خارجي إلعادة 

هيكلة السياس���ة اخلارجي���ة املصرية. وما يبرر 

ذلك أن مصر بطبيعتها كانت قادرة على تشكيل 

منوذج في السياسات الداخلية واخلارجية؛ فقد 

شّكل عبد الناصر في اخلمسينيات والستينيات 

من الق���رن املاض���ي منوذجًا في السياس���ات 

الداخلي���ة واخلارجية، وحتى الس���ادات كان له 

منوذجه في االقتصاد وعملية السالم - بصرف 

النظ���ر عن اتفاقنا أو اختالفنا معه -. فبالتأكيد 

مص���ر لديها القدرة على بن���اء منوذجها، وكان 

الس���ؤال يدور حول طبيعة هذا النموذج س���واء 

أكان إس���الميًا أم إسالميًا مدنيًا، هل هو اآلن، 

أم أنه مرهون باملستقبل.2

وفي محاولة الكتش���اف هذا النموذج املُتوقع 

ودالالته عل���ى القضية الفلس���طينية، ومبطالعة 

البرنام���ج االنتخابي حل���زب احلري���ة والعدالة 

)احلزب احلاكم خالل فترة الدراس���ة(، نرى أنه 

ق���د وردت فيه فقرة »التأكيد على حق الش���عب 

الفلسطيني في حترير أرضه، وواجب احلكومات 

والش���عوب العربية واإلس���المية، وفي مقدمتها 

مصر، ملد يدِّ العون واملس���اندة والتأييد للشعب 
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الفلسطيني، وللمقاومة الفلسطينية ضد الصهاينة 

املغتصبني«.3 أما في مش���روع »النهضة« الذي 

تبنته جماعة اإلخوان املس���لمني، كبرنامج عمل 

ملرش���حها للرئاسة، فقد اعتبر املشروع »حتقيق 

الريادة اخلارجية«، واحدة مما أسماه »املسارات 

اإلس���تراتيجية«، وعدد أربعة بنود لهذه الريادة، 

لكن���ه لم يأِت على ذكر القضية الفلس���طينية ولو 

بكلمة واحدة، واكتفى باستخدام مصطلح »حماية 

األم���ن القومي العربي وأمن اخلليج«.4 وفي هذا 

الص���دد، رمبا تكون الش���عارات العامة، وحالة 

الغموض في البرامج االنتخابية مفهومة ومبررة؛ 

العتبارات املواءمة السياسية، السيما أن جماعة 

اإلخوان املسلمني تتعرض، ألول مرة في تاريخها، 

الختبار قدرتها على إدارة نظام سياسي، فهي ال 

تستطيع استعداء الداخل واخلارج على السواء، 

وبالتال���ي يبدو من ع���دم اإلنصاف، احُلكم على 

موق���ف اإلخوان من خ���الل البرامج والنصوص 

املُعلنة وحدها. 

أما وقد ُحس���مت معرك���ة االنتخابات، وفاز 

مرش���ح اإلخوان مبقعد الرئاس���ة املصرية، فقد 

دار اجلدل حول مدى اهتم���ام القيادة املصرية 

بالقضية الفلسطينية في ظل حكم اإلخوان. ففي 

حني يرى اللواء سامح سيف اليزل: »أن القضية 

الفلس���طينية تعتبر إحدى القضايا املهمة، التي 

توضع ضمن االهتمامات األولى لإلدارة املصرية، 

ولكن الوضع االقتصادي املصري املتدهور يحد 

كثيرًا م���ن بعض القرارات، أو يح���د كثيرًا من 

اتخاذ الق���رار في التوقيت املطلوب«،5 فيما يرى 

عماد جاد: »أن القضايا القومية عمومًا، ليس���ت 

من ضمن أولويات قيادة اإلخوان، وفي نظره فإن 

اهتمام اإلخوان املس���لمني بالقضية الفلسطينية 

ناب���ع من أرضي���ة دينية، وهذا ه���و اجلديد في 

املس���ألة. وبينما تهتم األجه���زة األمنية وأجهزة 

األم���ن القومي في مصر بالقضية الفلس���طينية 

من أرضية األمن القومي، جند الرئيس مرس���ي 

وجماعة اإلخوان وحزب احلرية والعدالة يهتمون 

به���ا باعتب���ار أن حركة حماس ف���رع للجماعة، 

وباعتبار أن فلسطني أرض وقف إسالمي، وهذا 

منب���ع االهتمام الرئيس، أكثر من أي ش���يء له 

عالقة باألمن القومي«.6

وقد جند في كالم محمود غزالن، عضو مكتب 

اإلرشاد بجماعة اإلخوان املسلمني، ما يدعم هذه 

الفكرة، حني يقول: »عندما كان إس���ماعيل هنية 

يزور مصر، لم يكن ُيستقبل أو يقابله أي موظف 

مصري، ومدير املخابرات عمرو سليمان هو من 

كان يتعامل مع خالد مشعل«. ويضيف: »أما في 

عهد الرئيس محمد مرسي فال شك في أن القضية 

الفلسطينية تأخذ مس���احة كبيرة من اهتمامنا، 

فعندما تولى الرئيس مرس���ي احلكم اتصل عليه 

نتنياه���و فرفض أن يرد عليه، وهذا معناه تغيير 

ف���ي العالق���ة، تغيير جذري«. ويب���دو أن معيار 

التغيي���ر اجلذري، الذي يقص���ده غزالن، مقرون 

مبدى احترام احلكومة املصرية واستقبالها لقادة 

حماس، فيروي كيف كان رد عمر س���ليمان على 

قيادة حماس، عندما حملوا بطلب مقابلة الرئيس 

الس���ابق مبارك، فرد عليهم س���ليمان: »إنكم لن 
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تدخل���وا القصر اجلمهوري إال على جثتي«، ومن 

مصادفات القدر - حس���ب غزالن - أنه في أول 

مرة ذهب قادة حماس للقاء الرئيس مرسي، وهم 

عل���ى مدخل القصر جاء تليفون يقول: »بأن عمر 

سليمان قد مات اآلن«.7

ويبدو أن حالة السجال السياسي الدائر في 

مصر، عكس���ت نفسها على الرؤية جتاه القضية 

الفلسطينية، فبينما رأى مؤيدو مرسي أن القضية 

الفلسطينية هي من أولويات السياسة املصرية، 

رأى معارضوه أن األولوية لدى مرسي واإلخوان 

هي مش���روع التمكني. وهذا الس���جال في رأي 

الباحث، أدخ���ل النظام احلاك���م واإلخوان في 

حال���ة من الصدام الداخل���ي، فقد كانوا بحاجة 

السترضاء الواليات املتحدة والغرب، في محاولة 

للترويج ألنفس���هم في اخل���ارج، وبالتالي، رمبا 

لم يكونوا قادري���ن على الوفاء بالتزاماتهم جتاه 

القضية الفلسطينية. 

ثاني��ًا - الص��راع العرب��ي اإلس��رائيلي ف��ي إدراك 
اإلخوان المسلمين وتصوراتهم

ملا كانت السياس���ة اخلارجية في مصر، هي 

باألساس من اختصاصات رئيس اجلمهورية – 

كم���ا كان خالل اجلمهورية األولى، وهو ما يبدو 

مرشحًا لالس���تمرار خالل اجلمهورية الثانية - 

يدور البحث هنا عن البعد العقائدي في تصورات 

اإلخوان املس���لمني، وتأثيره على سلوك اجلماعة 

جت���اه الص���راع العربي اإلس���رائيلي والقضية 

الفلس���طينية، وإلى أي مدى تنس���جم وتتس���ق 

تصوراتهم العقائدية مع السلوك السياسي. وهذا 

ميكن رصده من خالل:

اخللفي���ة العقائدية للرئيس محمد مرس���ي   )1

واحلزب احلاكم

لق���د أّدت الثورة املصرية إل���ى إحداث تغيير 

أيديولوج���ي (Ideological Shift)، مب���ا يعني 

إعادة ترتيب منظومة القيم السياس���ية الرسمية 

للنظ���ام السياس���ي داخليًا، وما يس���تتبعه ذلك 

من حت���والت عميقة في السياس���تني، الداخلية 

واخلارجية.8 وهنا، اكتسب احلديث عن »أخالقية 

السياس���ة اخلارجية املصرية« مش���روعيته، من 

وج���ود رئيس ينتم���ي إلى جماع���ة دينية، متّثل 

األخالق مصدرًا أساسيًا من مصادر شرعيتهما 

معًا، لكن في الوقت نفسه، فإننا نعلم أن السياسة 

ه���ي لغة املصالح، وأن تل���ك املصالح قد توافق 

القي���م األخالقية، التي ُتعليها الدولة، فيكون ذلك 

هو الوضع املثال���ي، وقد ال توافقها، وهذا يفتح 

الباب ملشكلة ازدواجية املعايير.9

وع���ن ازدواجية املعايير في سياس���ة مصر 

اخلارجية، ميكن مالحظ���ة الفارق بني االعتقاد 

القيمي والس���لوك؛ ففي الوقت ال���ذي توقع فيه 

اجلميع حُتسنًا ملحوظًا في العالقات مع إيران، 

جند أن خطاب الرئيس مرس���ي في إيران، أثناء 

انعقاد قمة عدم االنحياز، كان مشبعًا بالطائفية، 

ثم أخذت العالقات في التحُس���ن التدريجي بني 

القاه���رة وطهران. وفي زيارت���ه للصني، لم يكن 

املوضوع الس���وري على ج���دول أعمال الرئيس 

مرسى، مع ما هو معلوم من دور الصني احملوري 

في حماية نظام بشار األسد. وقد أثار موضوع 
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قرض صندوق النقد الدولي جداًل واس���عًا حول 

ازدواجية املعايير، ومدى أخالقيتها في السياسة 

املصرية؛ ففي حني أن الربا ميس  ُصلب العقيدة 

اإلسالمية وجوهرها، فقد اس���ُتخدمت الفتاوى 

الديني���ة لتبرير ش���بهة الربا ونفيه���ا، باعتباره 

»مصروف���ات إداري���ة« لصندوق النق���د، األمر 

الذي أثار القلق حول انس���حاب تلك االزدواجية 

على الس���لوك السياسي، جتاه الصراع العربي 

اإلسرائيلي والقضية الفلسطينية.

وبخصوص التيارات اإلسالمية، فإن مصدر 

شرعيتها الرئيسة أنها جاءت لتقدمي ما فشلت فيه 

التيارات األخرى، فإذا تخلت عن قضية فلسطني 

ستس���قط عاجاًل أم آجاًل. ويعتبر محمد عصمت 

س���يف الدولة املستشار السابق للرئيس مرسي 

»أن القضي���ة هنا حتد  بني املنطلقات العقائدية، 

املزروع���ة في وجدان عناصر التيار اإلس���المي 

كاف���ة، في القواعد قبل القيادات من ناحية، وما 

ب���ني موجبات التوازن الدولي، والتوازن املصري 

األميرك���ي، واملصري اإلس���رائيلي م���ن ناحية 

أخرى«. وحسب س���يف الدولة، فإن الصورة لم 

تكن واضحة لدى قيادة اإلخوان، ولكن الواضح 

أن هناك معضلة، فنظام مبارك كان متجانس���ًا 

مع نفس���ه في هذه املسألة، أما نظام مرسي فلم 

يكن متجانسًا في هذه القضية.10

رؤية اإلخوان املس���لمني للص���راع العربي   )2

اإلسرائيلي

قد يك���ون األمر املقلق ه���و أن تنعكس حالة 

االزدواجية وع���دم التجانس تلك، على تصورات 

الرئيس مرسي وجماعة اإلخوان املسلمني، حول 

الصراع العربي اإلس���رائيلي. وهذا ال يعني أن 

مص���ر الدولة، في ظل اإلخوان، س���تكون ضد 

احلقوق الفلس���طينية – حسب حسن أبو طالب 

-، ولكن ليست بالطريقة نفسها التي كان يدركها 

نظ���ام مبارك: أال وهي فكرة املفاوضات، مبعنى 

ال يوجد على لسان الرئيس مرسي تصريح واحد 

يدعم املفاوضات، وال يوجد تصريح واضح يدعم 

فيه الس���لطة الفلس���طينية، صحي���ح أنه التقى 

الرئي���س الفلس���طيني محمود عب���اس أكثر من 

مرة، واس���تقبله استقبااًل حس���نًا، وحتدث عن 

املصاحلة، ولكن ال توجد تطبيقات، وتس���اءل أبو 

طالب: »إذا لم نهت���م باملفاوضات ونركز عليها، 

فهل هناك بديل آخر؟«.11 ويثير الس���يد ياسني، 

التساؤل حول توجهات اإلخوان، من حيث إلغاء 

معاهدة كامب ديفيد؛ وفاًء لعهودهم ومنطلقاتهم 

العقائدي���ة، وبالتالي ما هو الثمن الذي س���وف 

تدفعه مصر؟ وهل كانت جماعة اإلخوان املسلمني 

جاه���زة لتحمل األثمان الباهظة لهذا القرار؟ أم 

كانوا س���يحافظون على املعاهدة، وس���ينهجون 

نهجًا براجماتيًا مع إسرائيل، وهذا طرح تقليدي 

للمسألة.12

فم���ن حيث املبدأ يرفض اإلخوان املس���لمون 

االعتراف بإسرائيل. يقول محمد مهدي عاكف، 

املرش���د العام الس���ابق للجماعة: »هذه املسألة 

ثابت من ثوابت اجلماعة، وليس���ت محل جدل أو 

نقاش«، مشيرًا إلى أن »إسرائيل في نظر اجلماعة 

ُمجرد كيان صهيوني ُمغتصب ألراضينا العربية 
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واإلسالمية املقدسة، قام على )اجلماجم( والدماء، 

وسنعمل على إزالته، مهما طال الزمن«.13 وكان 

املرشد احلالي محمد بديع، قد أكد ما قاله املرشد 

الس���ابق.14 وأم���ا بعد ث���ورة 25 يناير وصعود 

اإلخوان للحكم، فه���ل كان لديهم رؤية أو خيال 

إستراتيجي حلل القضية الفلسطينية؟ وحني سئل 

غزالن عن رؤية اإلخوان للحلول الس���لمية، وحل 

الدولتني أجاب: »نع���م، إذا كان هذا هو املمكن 

اآلن، ولو وصلوا إليه باعتباره حاًل مرحليًا مؤقتًا، 

فلم ال؟«.15

يبدو أن اخليال اخلاص باإلخوان املس���لمني 

ه���و ما يخ���ص فكرة »األمة اإلس���المية«، وهي 

فكرة تس���تند إلى أن مصر س���تكون في مقدمة 

من يساعدون الفلسطينيني في حترير فلسطني، 

كجزء من االنتماء لألمة اإلس���المية. وهذا معناه 

أن القيادة املصرية )اإلخوان املسلمني(، ستقف 

مع من يحملون أفكارهم نفسها، سواء من الدول 

العربي���ة أو حت���ى داخل فلس���طني.16 وفي رأي 

عبد الغفار ُش���كر: »فإن حقائ���ق الواقع واألزمة 

االقتصادية، التي تعيش���ها مصر، تفرض على 

الرئيس مرس���ي انتهاج سياسة العمل من خالل 

الدبلوماسية إليجاد حلول للواقع القائم، وانتهاج 

التسوية السلمية«.17 وأما بحسب عماد جاد: »فإن 

النقطة املؤكدة بالقطع، أن اإلخوان املسلمني ليس 

لديهم أي خيال، حيث يفتقدون للخيال السياسي 

على كل املستويات، وال يوجد لديهم تصور جديد، 

ه���م كانوا يرون وجوب القضاء على إس���رائيل، 

وأن ما أخذ بالقوة ال يس���ترد إال بالقوة، وبعدها 

رأوا أن ض���رورات الواقع والتمكني تقتضي أن 

يحافظوا على اآلليات املوجودة نفس���ها، إلى أن 

تتغير األحوال«.18 أما رفعت السعيد، فيرى: »أن 

الصراع العربي اإلسرائيلي ال يساوي لهم شيئًا، 

هم يريدون التمكني حلماس، والتمكني ألنفسهم، 

والتمك���ني حلم���اس يكون بإتاحة مس���احة من 

األرض، يتمكنون فيها ويديرونها«.19 وأما محمد 

جمعة فيعتقد »أن العامل األيديولوجي/ العقائدي 

في املدى املنظور غير مؤثر في الصراع العربي 

اإلسرائيلي«.20

ويب���دو أنه قد حدث ما أس���ماه عب���د العليم 

محمد، نوع من »الترويض للخطاب اإلسالمي«. 

فاخلطاب اإلس���المي كان متشددًا، فيما يتعلق 

بالص���راع العرب���ي اإلس���رائيلي، وكان يطالب 

بتحرير فلس���طني، وكان ال يعترف بإس���رائيل، 

ويعتبر فلس���طني أرض وقف إسالمي، ال يجوز 

التفريط فيها، ويضيف: »لكن بصراحة حني وصل 

اإلس���الميون للحكم فقد تقل���ص هذا اخلطاب، 

أو مت���ت أقلمته مع الوضع الذي ُيناس���ب هذه 

املرحل���ة؛ فقد أصبح خطابًا براجماتيًا، ُينس���ق 

أمنيًا مع إس���رائيل، وأقل تش���ددًا، يهمه تثبيت 

وضعه في الداخ���ل، ويهمه العالقات الطيبة مع 

الواليات املتحدة وحتى إسرائيل«. ويخُلص إلى 

أن تلك املنطلقات العقائدية، لم حُتدث تغيرًا كبيرًا 

في التوجهات السياسية جتاه إسرائيل، »فرمبا 

اختلفت في النبرة، لكنها لم تختلف في النوعية«.21

وح���ول تأثير تل���ك االزدواجية على ش���عبية 

اإلخوان لدى قواعدهم اجلماهيرية، يقول محمد 
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خالد األزعر: هذا تنظيم قدمي لديه ثوابت، ويعرف 

كيف يتواصل مع قواعده، ويس���تطيع أن يوضح 

لهم املسائل، وبالتالي ميكن أن يتغلبوا عليها، لكن 

املشكلة كيف ميكن أن يتعاملوا مع وسائل اإلعالم 

احلديثة. ويخلص إلى أن: »أي قوة إسالمية دون 

منظور ديني للصراع العربي اإلسرائيلي، ستبقى 

بالتأكيد قوة منزوعة الدسم«.22

وصف���وة القول، إن اخللفية العقائدية للرئيس 

الس���ابق محمد مرس���ي وحزب���ه احلاكم )حزب 

احلرية والعدالة( لم تنعكس على س���لوك النظام 

املصري في السياسة اخلارجية، فبدت واضحة 

االزدواجي���ة احلاصل���ة بني املنطلق���ات القيمية 

والسلوك البراجماتي. وقد عكست تلك االزدواجية 

نفس���ها على الصراع العربي اإلسرائيلي، حيث 

إن السياسة التي انتهجها اإلخوان لم ُتعبر عن 

مبادئهم املُعلنة جتاه املش���روع الصهيوني. ولم 

يبُد – خالل فترة حكمهم القصيرة - أن لإلخوان 

املسلمني تصورًا واضحًا، أو رؤية سياسية شاملة 

حلل القضية الفلس���طينية، بعي���دًا عن اخلطاب 

الشعبوي الشعاراتي.    

المحور الثاني: العالقات المصرية - اإلسرائيلية 
في عهد محمد مرسي

داهمت وقائع الثورة املصرية العقل السياسي 

واألمني اإلس���رائيلي بش���قيه: املؤسسي وغير 

املؤسس���ي، ونعت بعض املُعلقني مب���ارك حيًا، 

بأنه كان صديق إس���رائيل وحليفها، وحال دون 

قتل آالف اإلسرائيليني طيلة هذه األعوام، ورأى 

البعض في مبارك شخصيًا »كنزًا إستراتيجيًا« 

إلس���رائيل في طريقه إلى االختفاء.23 لذلك، فإن 

أهم األس���ئلة وأكثره���ا إحلاحًا، ه���ي حتّوالت 

العالقات املصرية اإلس���رائيلية، وكيف س���يبدو 

املش���هد في اليوم التالي للثورة، وهل ستؤثر تلك 

املتغيرات اجلديدة على السياس���ة املصرية جتاه 

إس���رائيل؟ وهنا ميكن رصد بعض املؤش���رات، 

حول سياسة مصر مرسي جتاه إسرائيل، ومنها:  

إس��رائيل  م��ع  السياس��ية  العالق��ات   :
ً
أوال

)اتفاقية السالم(

شّكلت العالقات مع إسرائيل منذ توقيع معاهدة 

الس����الم املصرية اإلس����رائيلية، عبئًا أخالقيًا على 

كاهل النظام والش����عب املصري، ومصدرًا للتوتر، 

واملعارضة الش����عبية الدائمة ألي س����لطة حاكمة. 

واس����تخدمت أحزاب املعارضة – ومنها اإلخوان 

- هذه العالقات كمادة سياس����ّية للتنديد بالنظام 

وسياس����اته اخلارجية، وتكاد ال تُوجد مناسبة إال 

وطالبت فيها املعارضة بقطع العالقات مع إسرائيل، 

وطرد سفيرها من القاهرة؛ باعتبار أن تلك العالقة 

تضر بالقضية الفلس����طينية، فيم����ا اعتبرها نظام 

مبارك استحقاقًا لعملية السالم، وأن اإلبقاء عليها 

بحدها األدنى يخدم القضية الفلسطينية. 

نالت ثورة 25 يناير اهتمامًا إسرائيليًا ُمنقطع 

النظير، وليس هذا مبستغرب، »فإسرائيل« تعي 

أهمية استمرار حالة السالم مع مصر، حتى لو 

كانت مثلما وصف ب� »السالم البارد«. فقد أبدى 

اإلسرائيليون قلقهم الشديد من تداعيات الثورة 

املصرية، وإس���قاط نظام حس���ني مبارك، على 
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أس���اس تعاطيهم األمني مع احلدث. ولقد ظهر 

هذا القلق في كافة تصريحات وحتركات مسؤولي 

إسرائيل وعسكرييها، إزاء األحداث الداخلية التي 

ج���رت في مصر، ولم يقف االهتمام على اجلانب 

الرسمي فقط، فقد شاركهم ذلك الُكتاب، وأساتذة 

اجلامعات، ومراكز صنع السياسة العامة، الذين 

قاموا برصد دقيق لتحركات الش���عب املصري، 

في محاولة الستشراف تأثير الثورة في مستقبل 

إسرائيل.24

ولعل اندالع الث���ورة املصرية وما تالها، من 

صعود قوي لإلخوان املسلمني، ووصولهم للبرملان 

ومقعد رئاس���ة اجلمهورية، قد أثار التس���اؤالت 

واملخاوف لدى قادة إس���رائيل، حول اس���تمرار 

عملي���ة الس���الم مع مص���ر. وفور ق���رار تنحي 

مب���ارك، عقد وزير اخلارجية »أفيجدور ليبرمان« 

اجتماعا وزاريًا طارئًا، في 12 ش���باط 2011، 

لبحث تداعيات هذا القرار، مؤكدًا أن إس���رائيل 

ال تتدخ���ل في ش���ؤون مصر الداخلي���ة، ولكن 

يهمها احلفاظ على اتفاقية الس���الم، واالستقرار 

في املنطقة.25 فيما رأى رئيس األركان الس���ابق 

»جابي أشكنازي«، في آخر تصريحاته - كرئيس 

ل���ألركان - أمام جلن���ة األم���ن واخلارجية: أن 

»االضطرابات« التي حتدث في مصر تفرض على 

إس���رائيل ضرورة احلفاظ على اتفاقيات السالم 

مع مصر واألردن، والسعي ب� »أي طريقة« لعقد 

سالم مع سورية.26

ولم يكد بيان املجلس األعلى للقوات املسلحة 

املصري يؤك���د االلتزام بجميع االتفاقيات، التي 

أبرمتها مصر، حتى تنفست احلكومة اإلسرائيلية 

الصعداء، وس���ارع رئيس الوزراء في اليوم ذاته 

إل���ى مباركة البيان، موضحًا: »أن هذه االتفاقية 

متثل احلجر األس���اس لالس���تقرار في الشرق 

األوس���ط«.27 ورغم البيان العس���كري املصري 

املطمئن، فإن نتنياهو لم يس���تطع التخلص من 

مخاوفه بش���كل تام، فقال خالل مؤمتر رؤس���اء 

املنظمات اليهودية بالواليات املتحدة في 16 شباط 

2011: »على إسرائيل والواليات املتحدة والغرب 

توقع التطور األسوأ، ملا يحدث في مصر«، معلاًل 

وجهة نظره، بأن تاريخهم كيهود علمهم ذلك.28

وأم���ا على اجلانب املصري، فقد أفرزت ثورة 

25 يناي���ر توجهًا واضحًا، إلح���داث تغيير في 

السياس���ة اخلارجية املصرية جتاه إس���رائيل، 

ويت���راوح هذا التوج���ه بني: التش���دد باملطالبة 

بضرورة طرد السفير اإلسرائيلي، وجتميد كافة 

أوجه التعاون مع إس���رائيل، فضاًل عن ضرورة 

وقف تزويد إسرائيل بالغاز املصري، وبني إجراء 

تغيير جزئي، كمراجعة بعض بنود اتفاقية السالم 

املصرية – اإلسرائيلية.29

وال ش���ك في أن صعود اإلخوان وفوز مرسي 

بالرئاس���ة، ق���د أدى لزي���ادة حذر املس���ؤولني 

اإلس���رائيليني من ترتيب س���يناريوهات متفاوتة 

االحتمال، لسلوك احُلكم في مصر، وبدالً من ذلك، 

بنوا على السيناريو األسوأ، مفترضني -على حد 

تعبي���ر نتنياهو- »أن من ال يرى أن هناك إمارة 

إسالمية تتش���كل على حدودنا اجلنوبية مصاب 

بقص���ر النظر«. وم���ن ثّم فقد اهتم���وا مبلفني، 
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اعتبروهما األكثر إحلاحًا وخطرًا: األول، مستقبل 

معاهدة الس���الم، وتداعيات إق���دام مصر على 

طلب تعديلها، أو قيامها بإلغائها بشكل مفاجئ. 

والثاني، الوضع األمني في سيناء، ومدى تأثيره 

على إسرائيل، سواء حافظت مصر على معاهدة 

السالم أو قامت بإلغائها.30

ورغ���م أن الرئيس الس���ابق مرس���ي كان قد 

أكد، ف���ي خطاب التنصيب، عل���ى التزام بالده 

باالتفاقي���ات الدولية املوقع���ة، كما فعل املجلس 

العسكري من قبل، عند توليه شؤون البالد، فقد 

رأى »اليد بورات Liad Porat« الباحث في مركز 

بيجن- السادات للدراسات اإلستراتيجية التابع 

جلامعة بار إيالن، أن اإلخوان ليس���و صادقني 

في توجهاتهم، للمحافظة على اتفاقية السالم مع 

إس���رائيل؛ فعندما يتحدثون إلى العالم الغربي، 

فاحلكوم���ة املصرية بقيادة اإلخوان املس���لمني، 

ُتطنب باحلديث عن التزامها مبعاهدة السالم مع 

إسرائيل، ومع ذلك فإن جماعة اإلخوان املسلمني، 

بقيادة الرئيس محمد مرسي ال تخفي رغبتها في 

إلغاء املعاهدة في حديثها الداخلي مع عناصرها. 

وفي حني أن الصراع العسكري مع مصر ليس 

من املُرجح في املس���تقبل القريب، فإن اخلطاب 

املُعادي إلسرائيل، النابع من كبار قادة اإلخوان، 

يجب أن يؤخذ على محمل اجلد.31

واحلاصل، أن العالقات السياسية بني مصر 

وإسرائيل بعد ثورة يناير، وصعود اإلخوان لسدة 

احلكم، ظلت مستمرة رغم تعرضها لهزتني قويتني 

تتمثالن في اقتحام السفارة اإلسرائيلية )أيلول 

2011(، والعدوان على قطاع غزة )تشرين الثاني 

2012(. وف���ي حني أنه لم حتص���ل أي لقاءات 

سياس���ية بني اجلانبني، منذ صعود اإلخوان، إال 

أن الرس���الة التي بعثها الرئيس السابق محمد 

مرس���ي لش���يمون بيرز، رئيس دولة إس���رائيل، 

العتماد السفير املصري اجلديد لدى تل أبيب، قد 

حملت الكثير من عبارات الود، التي رمبا تتجاوز 

البروتوكول الرسمي للمكاتبات الرئاسية، وإن مت 

تبريرها على نحٍو ما.    

ثانيًا - العالقات األمنية والعسكرية

اختلفت آراء احملللني واخلبراء اإلس���رائيليني، 

على الطريقة املُثلى التي يجب عبرها التعامل مع 

مصر، بعد تنحي حسني مبارك، فقد دعا بعضهم 

إلى ضرورة حتقيق السالم مع اجليران، حتى ال 

تزيد الدول املعادية إلس���رائيل في املنطقة، منهم 

الكات���ب بصحيفة )هآرت���س( »يوئيل ماركوس«، 

ال���ذي دعا دولته لضرورة الس���عي لس���الم مع 

ال���دول املج���اورة.32 وعل���ى خالف ذل���ك، طالب 

العسكري واحمللل املتشدد »آفي فرحان« اجليش 

اإلس���رائيلي بضرورة العودة إلى سيناء، داعيًا 

اجليش لالستعداد بكامل قوته، حلرب ضارية مع 

»العدو«.33 واتفق معه »عمنوئيل ش���ياله«، في أن 

مصر ما بعد مبارك دخلت قائمة الدول التي ُيحتمل 

الدخول معها في اشتباك عسكري.34 فيما شدد 

»عاموس هارئي���ل«، اخلبير بصحيفة )هآرتس(، 

على أن تغيير النظام في مصر يس���تدعي حدوث 

تغيير في طريقة تعامل اجليش اإلس���رائيلي مع 
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مصر.35 ورأى ميلشتاين: »أن تلك التطورات ُتشير 

إل���ى ازدياد التحديات األمني���ة، وُتقلص الفرص 

للقيام بخطوات سياسية، وهي تشكل خطوة أخرى 

في مسار تدهور الوضع اإلستراتيجي - اإلقليمي 

إلسرائيل، خالل العقد األخير«.36 ولعل ما شهدته 

احلدود املصرية اإلس���رائيلية من أحداث أمنية، 

يؤكد حالة عدم االستقرار، رغم استمرار التعاون 

األمني بني الطرفني. 

وبعد مقتل أفراد من حرس احلدود املصريني، 

على أيدي قوات إسرائيلية على احلدود املصرية 

اإلس���رائيلية، عقب الهج���وم الغامض الذي وقع 

ش���مال مدينة »إيالت« ف���ي 18 آب 2011، علق 

محمد قدري سعيد، املشرف على الوحدة العسكرية 

مبركز الدراس���ات السياسية واإلستراتيجية في 

»األهرام«، على هذا احلدث قائاًل: »لم يكن أحد 

يتوقع، أن العالقات املصرية - اإلسرائيلية سوف 

تتأزم بهذه الس���رعة، بعد مرور س���تة أشهر من 

ان���دالع الثورة املصرية. فقد اتضح من البداية، 

أن جماعات الثورة بفصائلها املختلفة، ال حتمل 

ملفًا خاصًا عن مستقبل العالقة مع إسرائيل، كما 

لم تعكس شعارات ميدان التحرير اهتمامًا بهذه 

العالقة إال فيما ندر، وبدا أن اجلماهير تتناساها 

عن عمد«. ومع ذل���ك، يضيف: »كان متوقعًا أن 

يفرض املوضوع نفسه، عند أول منعطف لتطورات 

الثورة املصرية«.37

ولعل أبرز االنعكاسات األمنية للثورة املصرية 

على سياسة إسرائيل جتاه القضية الفلسطينية، 

متثل���ت في إبرام اتفاق إطالق س���راح اجلندي 

اإلس���رائيلي األس���ير »جلعاد ش���اليط«، مقابل 

اإلفراج عن 1027 أس���يرًا فلس���طينيًا. إذ ظهر 

حينها، أن السياسة املصرية في ظل الثورة، قد 

نشطت بشكل فاعل وإيجابي.38 وقد وُصفت هذه 

الصفقة ب� »املعجزة«، حسب صحيفة )هآرتس(، 

حيث يدور احلديث عن 64 شهرًا من املفاوضات 

املكثفة والصعب���ة، قامت مصر بإدارة معظمها، 

باس���تثناء فت���رة الوس���يط األملان���ي، وقد ظلت 

تل���ك املبادئ التي عرضه���ا املصريون في بداية 

املفاوضات، حتى إمتام الصفقة.39

ومن ناحية أخرى، شهدت العالقات املصرية 

اإلسرائيلية موجة حادة من االنحدار املضطرد، 

قضت على االس���تقرار النسبي إلحدى ركائز 

منظومة األمن اإلقليمي في الش���رق األوسط، 

مبا ُيثير تس���اؤالت مهّمة حول حدود ومآالت 

التغير في العالقات املصرية اإلسرائيلية. كما 

وشهدت تلك العالقات انفصااًل غير مسبوق، 

بني اس���تمرار التنس���يق األمني والعسكري 

الوثيق، في ظل حالة من التباعد السياسي بني 

الدولتني، السيما منذ انتهاء الدور السياسي 

للمجلس العس���كري، ال���ذي كان ُيعتبر أحد 

عناص���ر التوازن ف���ي منظومة التفاعالت بني 

الدولتني. وفي هذا اإلطار، كش���فت مؤشرات 

عديدة، عن موجة م���ن التراجع في العالقات 

املصرية اإلسرائيلية، منها40:

الضغوط اإلس����رائيلية على مصر، لس����حب   -

الدباب����ات واألس����لحة الثقيل����ة م����ن املنطقة 

احلدودية، التي دخلت س����يناء خالل العملية 
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املسلحة فيها.

قلق إسرائيلي من تراجع التنسيق السياسي   -

مع مصر، وقد أكد نتنياهو في أيلول 2012، 

انقطاع االتصاالت السياسية مع مصر، منذ 

تولي الرئيس مرس���ي منصبه، وأن األخير 

»ال يرغب حتى في النطق بكلمة إسرائيل«، 

تعبي���رًا عن عدم قبول العالقات، على الرغم 

من التنسيق العسكري الوثيق.

اعتبار وزير الدفاع اإلسرائيلي آنذاك إيهود   -

باراك، »اإلرهاب في سيناء اخلطر احلقيقي 

على أمن إس���رائيل«، وه���و ما انعكس من 

خالل عدة إجراءات أمنية.

نشر وزارة الدفاع اإلسرائيلية للخطة »عوز«   -

في آب 2012، التي تقضي بتأهيل القوات، 

على اعتبار مصر جبهة مواجهات عسكرية، 

واالستعداد لنشر زوارق الصواريخ اجلديدة 

»س���اعر-5« في البحر األحمر، الستهداف 

قناة الس���ويس، وتطوير منظومات التسلح، 

وزيادة اإلنفاق العسكري.

ولك���ن في املقابل، وجدت عدة عناصر ُتطمئن 

إسرائيل نس���بيًا، ويعزز هذا الطرح ما ورد من 

تصريحات مس���ؤولني كبار في املنظومة األمنية 

اإلس���رائيلية، بالقول: إن العالقات الدبلوماسية 

بني اجلانبني اإلسرائيلي واملصري بدأت تنعكس 

بشكل إيجابي، خاصة بعد انتهاء عملية )عامود 

السحاب(، والعملية التي أودت بحياة 16 جنديًا 

مصري���ًا في آب من العام 2012، ولم تدخل إلى 

قطاع غزة صواريخ بعيدة املدى، كما أن عمليات 

إدخ���ال الس���الح قد انخفضت بش���كل ملحوظ 

خالل تلك الفترة. وتابع املس���ؤول اإلس���رائيلي 

قائ���اًل: »إن اجليش املص���ري واألجهزة األمنية 

في مصر، أبدت اس���تعدادها للتع���اون الكبير 

واملش���ترك مع اإلس���رائيليني«، الفت���ًا إلى: »أن 

الفترة املاضية شهدت حتسنًا كبيرًا في العالقات 

بني اجليش���ني املصري واإلسرائيلي، من ناحية 

التنسيق األمني«، واصفًا تلك العالقات ب� »شهر 

العسل«41، مبا يشي بأن العالقات األمنية املصرية 

اإلسرائيلية، قد استمرت على حالها، رغم الرفض 

الشعبي لها.

ثالثًا - العالقات التجارية

ترتبط مصر وإسرائيل بعالقات جتارية مستقرة 

منذ سنوات، لعل أهمها اتفاقية )QIZ الكويز(، 

 Qualified Industrial) ����وه���ي اختص���ار ل

Zones) أي اتفاقي���ة املناطق الصناعية املؤهلة، 

واتفاقية توريد الغاز املصري إلسرائيل بأسعار 

تفضيلي���ة، ويدور البحث هنا عن أي تغير ما قد 

طرأ على العالقات التجارية مع إسرائيل، خالل 

فترة حكم مرسي. 

أما حول اتفاقية )الكويز(، فقد طالبت احلكومة 

املصري���ة للمرة الثانية –حس���ب جريدة يديعوت 

أحرونوت - بتغيير االتفاق املشترك مع إسرائيل، 

وأنها ترغب في تقليل ارتباط مصر بالصادرات 

التجارية املُصنعة في إسرائيل. ويقضي االتفاق، 

ب���أن حتصل مص���ر على إعفاء م���ن الضرائب 
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اجلمركية، عندما تقوم بتصدير منتجات للسوق 

األميركية، إذا كان 10,5% من مكوناتها ُمصّنعة 

في إس���رائيل، وكانت مصر ترغب في تخفيض 

هذه النس���بة، لتصبح 8,5% فقط.42 وكان وزير 

التجارة والصناعة املصري حامت صالح قد أكد، 

في تشرين الثاني 2012، أن مصر طلبت تعديل 

االتفاقية، بتخفيف نسبة املكون اإلسرائيلي، وأن 

اجلانب اإلس���رائيلي وعد بالرد على هذا الطلب 

خالل ش���هر، مشيرًا إلى: »أنه في حالة الرفض، 

فإن مصر لديها من وسائل الضغط والتفاوض، 

ما يجعلها حتصل على ما تراه يحقق مصاحلها 

الوطني���ة«.43 وف���ي األس���بوع األول من كانون 

الثاني 2013، زار وفد مصري رسمي واشنطن، 

للتفاوض مع إس���رائيل والوالي���ات املتحدة على 

توس���يع اتف���اق )الكويز(، وتقليل نس���بة املكون 

اإلس���رائيلي. وفي حوار مع وكال���ة »بلومبرج« 

األميركية املتخصصة في االقتصاد، قال رئيس 

الوزراء املصري األسبق هشام قنديل: إن مصر 

ستفي بتعهدها فيما يتعلق باالتفاق، الذي يفتح 

باب الس���وق األميركية ملنتجات مصرية، وصرح 

قنديل بالنص: »إن أناسًا كثيرين يصنعون عماًل 

ناجحًا منها، ونريد أن نكون متأكدين أننا نفعل 

الشيء الصحيح لهم لكي يزدهروا«.44 

ولعله م���ن املُفارقات الغريب���ة، أنه في العام 

2005، تقدم محمد مرسي )عضو مجلس الشعب 

حينها(، بطلب استجواب حول اتفاقية )الكويز(، 

وأما في ظل محمد مرس���ي )رئيس اجلمهورية(، 

فيتم التفاوض لتوسيع تلك املناطق. وعلى الرغم 

مم���ا كان ق���د وجه س���ابقًا من انتق���ادات لتلك 

االتفاقي���ات في عهد مبارك، م���ن ِقبل املعارضة 

املصرية، وعلى رأس���ها اإلخوان املسلمني، فإن 

ش���يئًا من تلك االنتقادات لم يجد له سبياًل لدى 

نظام اإلخوان، وهذا دليل آخر على االس���تخدام 

والتفسير األيديولوجي للمصالح.

وأم���ا عن تصدي���ر الغاز، فقد كان���ت اتفاقية 

تصدي���ر الغاز املص���ري إلى إس���رائيل واحدة 

م���ن أكثر امللف���ات الت���ي أثرت ف���ي االقتصاد 

اإلس���رائيلي جراء الثورة املصرية، وقد كش���ف 

السفير اإلسرائيلي السابق في مصر، »يتسحاق 

ليفان���ون«، النقاب عن أن إس���رائيل تدفع ملصر 

س���نويًا مليار دوالر، لقاء الغاز املصري.45 وكان 

خط أنابيب الغاز الطبيعي بالعريش، قد شهد أكثر 

من خمسة عشر تفجيرًا منذ ثورة يناير. وكشفت 

جريدة »يديعوت أحرونوت« اإلسرائيلية، أن خسائر 

إسرائيل جراء توقف ضخ الغاز املصري، وصلت 

إلى نحو ستة ماليني شيقل )أي حوالى 1,6 مليون 

دوالر( يوميًا.46 وكانت احلكومة املصرية قد ألغت 

اتفاقية توريد الغاز املصري إلسرائيل، في شهر 

نيس���ان 2012 أي قب���ل صعود مرس���ي للحكم، 

ألس���باب وصفت ب� »التجارية والقانونية« وليست 

سياسية،47 وهي عائدة –رمبا- لعدم التمكن من 

توريد الغ���از، نتيجة تكرار عملي���ات تفجير خط 

األنابيب خالل فترة قصيرة، منذ اندالع الثورة.

وجاء قرار شركة اخلطوط اجلوية اإلسرائيلية 

»الع���ال ELAL«، بإيقاف رحالتها من القاهرة، 

ألول مرة من���ذ توقيع اتفاقية الس���الم املصرية 
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اإلس���رائيلية عام 1979، بسبب التراجع احلاد 

ف���ي معدل االنتقال ما بني الدولتني،48 كمؤش���ر 

آخر على تراج���ع التطبيع االقتصادي. لكن من 

الالفت، أن مؤشرات تراجع التطبيع االقتصادي 

في مصر، ال تتس���اوى متام���ًا مع حالة احلراك 

الشعبي الواسع ضد إسرائيل.49

وخالصة القول، إنه ما من شك، أن العالقات 

اإلس���رائيلية املصرية بكل أشكالها؛ السياسية، 

واألمني���ة، والعس���كرية، واالقتصادي���ة، تأثرت 

بعد س���قوط مب���ارك. غير أن التيار السياس���ي 

العام في إس���رائيل حرص على إبقاء العالقات 

اإلس���رائيلية - املصرية، وعدم استفزاز اجلانب 

املص���ري.50 بخاصة في ظ���ل التطورات األمنية 

في س���يناء، وعلى احلدود مع إسرائيل. وإجمااًل 

فإن العالقات املصرية اإلسرائيلية ظلت مستقرة 

في عهد الرئيس الس���ابق محمد مرس���ي، على 

الرغم مم���ا قيل عن معاهدة كام���ب ديفيد؛ من 

ض���رورة إلغائها، أو على األق���ل تعديل بنودها، 

وخاصة الشق األمني املتعلق بسيناء. ويبدو أنه 

على الرغم من جناح الثورة في إس���قاط النظام 

الس���ابق، فإنها لم حُتدث قطيعة في السياس���ة 

اخلارجية عمومًا، ورغم صعود نظام جديد لرئاسة 

البالد من اإلخوان املسلمني، فإنه يكاد ال ُيرصد 

حتّول ملموس، في العالقة املصرية اإلسرائيلية، 

صحي���ح أن اللقاءات السياس���ية جتمدت خالل 

فترة حكم محمد مرس���ي، إال أن الوقائع تش���ير 

إلى أن العالقات األمنية والتجارية قد اس���تمرت 

على حالها تقريبًا.

وبعب���ارة أخرى ميك���ن الق���ول، إن اخللفية 

العقائدية لإلخوان املس���لمني، لم تعكس نفسها 

على طبيعة العالقة املصرية- اإلس���رائيلية، رمبا 

ملا عانته مصر من هشاش���ة األوضاع الداخلية: 

األمنية واالقتصادية، وحداثة التجربة اإلخوانية، 

إال أن هذه احلالة عبرت عن حالة من االزدواجية 

السياس���ية، وعدم التجانس بني اخلطاب املُعلن 

واملمارسة الفعلية.  

والش��أن  مرس��ي  مص��ر  الثال��ث:  المح��ور 
الفلسطيني الداخلي

لعبت مص���ر – تاريخيًا - دورًا رئيس���ًا في 

القضايا الفلسطينية الداخلية، سواء العتبارات 

جغرافي���ة وتاريخية، تخص عالقتها بقطاع غزة، 

أو لكونها الراعي لعملية الس���الم الفلسطينية - 

اإلس���رائيلية، وللقضايا الداخلي���ة حتديدًا فيما 

يخص احلوار الفلس���طيني. وقد اتسمت عالقة 

مصر مبارك م���ع حركة حماس بالتوتر في عدد 

من القضايا، أهمها: ملف املصاحلة، واألنفاق بني 

قطاع غزة ومصر، والتوترات األمنية على احلدود 

مع قطاع غزة. أما وق���د حدث التحول اجلذري 

بعد الثورة، وصعد اإلخوان املس���لمون لكرسي 

احلكم في مصر، فكان من البديهي أن تتبدل تلك 

العالقات املصرية احلمساوية؛ العتبارات التوأمة 

األيديولوجية، التي يتشاطرها الطرفان. ومن ثّم 

يثور الس���ؤال: هل أثرت اخللفي���ة األيديولوجية 

واحلزبية املشتركة، بني اإلخوان وحركة حماس، 

على توجهات مصر »مرس���ي« جت���اه القضايا 
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الفلسطينية الداخلية؟ وهل انعكس ذلك على رؤية 

الدولة املصرية للفصائل الفلسطينية؟ وهذا ميكن 

حتليله من خالل:

 - عالقة مصر مرسي بالفصائل الفلسطينية
ً
أوال

ظلت الثورة الفلسطينية منذ انطالقتها األولى، 

تصارع على جبهتني رئيس���تني: األولى مقاومة 

االحتالل اإلسرائيلي، والثانية انتزاع االعتراف 

العربي والدولي مبنظمة التحرير الفلس���طينية، 

كممثل ش���رعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وفي 

حني كان التناقض الرئيس واضحًا على اجلبهة 

األول���ى، كان التناقض الثان���ي ميثل طعنة في 

ظه���ر وحدانّية التمثيل، ال���ذي ما انفّكت بعض 

الدول تش���كك ب���ه، وإن لم تُقل ذل���ك صراحًة، 

وكان مدخلها في ذلك األحزاب والتنظيمات فوق 

القطرية )يس���ارية كانت أو قومية أو إسالمية(. 

وكان النجاح النسبي الذي حققته حركة حماس، 

في تصّدرها لشعارات املقاومة الفلسطيني عاماًل 

آخر، يَُضاف جلملة العوامل التي حتاول االنتقاص 

واخلصم من ش���رعّية املنظمة ووحدانّية متثيلها. 

وفي حني ظلت مصر ُمتمس���كة ومدافعة وداعمة 

ملنظمة التحرير، كإطار جامع للكل الفلسطيني، 

وللس���لطة الوطنية الفلس���طينية باعتبارها أحد 

اشتقاقات وإفرازات املنظمة، فكيف بدا املشهد 

بعد صعود اإلخوان للحكم في مصر؟.

وفي محاولة من الباحث، الستكش���اف رؤية 

النظ���ام املصري أثناء حك���م اإلخوان للفصائل 

الفلس���طينية، فقد توجه بالسؤال لبعض النخب 

السياس���ية املصري���ة، الذي���ن أدل���وا بإجابات 

متنوعة: فيرى أمني إسكندر: »أن النظام اجلديد 

يريد أن ُيس���يطر، أو يفرض قوته اإلخوانية على 

القضي���ة الفلس���طينية عبر حم���اس، ولن يدعم 

فصائ���ل أخرى ب���ل بالعكس، وه���ذا ظهر جليًا 

عندما ذهب هش���ام قنديل رئي���س وزراء مصر 

إلى غزة، ولم يس���تأذن الرئيس محمود عباس«. 

وح���ول تقدير نظام اإلخوان حلساس���ية قضية 

التمثيل الفلس���طيني، يقول: »أرى أنهم منتبهون 

ومقدرون، ولكنهم يعملون ضد، ويش���تغلون على 

العكس، وعلى إضعاف الفرق األخرى، ويعملون 

عل���ى تقوية فريقهم، كم���ا يعملون في مصر«.51 

وأما عماد جاد، فيقول: »هم ال ينظرون للمسألة 

إال م���ا يفيد حركة حم���اس، باعتبارها فرعًا من 

اجلماعة فقط، لذلك فالرئيس مرس���ي اس���تقبل 

هنية ومش���عل في القصر اجلمه���وري، وجلس 

معه���م، وتواصلوا مع بعضهم البعض«.52 وقطع 

محمد جمع���ة بالقول: »االنحياز حلماس موجود 

حت���ى ولو ادعوا غير ذل���ك، أو أنهم يقفون على 

مس���افة واحدة«.53. فيما رأى حسن أبو طالب: 

»أنه من الصعب على أي صانع قرار في مصر، 

أن يقول أو يص���رح، بأنه ضد وحدانية التمثيل 

الفلسطيني، ألن هناك ثوابت عربية ودولية«، فإن 

عالقة اإلخوان بحماس ال تقف عند كونها مياًل أو 

انحيازًا فكريًا أو أيديولوجيًا بل تتعداها، »فهنالك 

تقارير صحافية كثيرة، تتحدث عن أن العالقة بني 

حماس واإلخوان، أعمق بكثير مما نتخيل، ومن 

املمكن أن تكون حماس، حس���ب أبو طالب، هي 
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»اإلطار امليليشياوي »لإلخوان، الذي تستخدمه 

عند الضرورة، وهذا هو اخلطر«.54

وأما عن موقف اإلخوان أنفسهم، حول رؤيتهم 

لعالقة النظام املصري خالل فترة حكم مرسي مع 

حماس، ميكن رصد بعض التناقض. فبينما صّرح 

الرئيس املصري محمد مرسي بالقول: »نقف على 

مسافة واحدة من الفصائل الفلسطينية«. مشددًا 

على أن«الفصائل الفلسطينية هي التي لها احلق 

في تقرير مصيرها، وحتديد عالقتها مع بعضها 

البع���ض،55 يقول محمود غزالن: »بال ش���ك، أنا 

ال أس���تطيع أن أنكر أن هنالك رابطة أقوى مع 

حم���اس، وأيضًا األخوة في اجلهاد. وبالنس���بة 

لفتح ف���ي احلقيقة نذكر لهم تاريخهم، وأنهم هم 

الذي���ن بدؤوا النضال. لذل���ك نحن دعونا جميع 

الفصائل للمصاحلة هنا، ورحبنا بهم. ورغم أننا 

لن���ا موقف من تصرفات فتح في الضفة الغربية، 

فإننا ال نس���يء لهم، رغم أننا نعلم أنهم تورطوا 

كثيرًا«. وأما عن ش���رعية متثيل منظمة التحرير 

فيقول غزالن: »منظمة التحرير حينما تكون ممثلة 

للش���عب الفلس���طيني كله، حينه���ا تكون املمثل 

الوحي���د، لكن بهذا الش���كل املوجودة به اآلن ال 

نستطيع أن نقول هذا«.56 

لكن اخلطر هنا، لم يكن في رؤية اإلخوان، أو 

حتى في رؤية الرئيس مرسي خلصوصية العالقة، 

وانحي���ازه الفكري أو العاطفي جلهة حماس، بل 

جتسدت اخلطورة في التوجهات السياسية للدولة 

املصرية ذاتها، جتاه الوضع الداخلي الفلسطيني، 

حيث بات واضحًا أنه كان هنالك قوتان في مطبخ 

صناعة الق���رار في امللف الفلس���طيني: األولى 

قوة تأثير اإلخ���وان؛ التي ترى ضرورة االنفتاح 

والتعامل مع حماس، باعتبارها حكومة ش���رعية 

قائم���ة في قطاع غزة، وبالتال���ي االعتراف بها، 

ومتكينه���ا في حكمها لقط���اع غزة. والثانية قوة 

تأثير مؤسس���ات األمن القوم���ي املصري؛ التي 

ترى الوضع القائم في غزة باعتباره وضعًا شاذًا، 

يضر بالقضية الفلسطينية، وبأمن مصر القومي. 

وبني منطق »الدولة« ومنط���ق »اجلماعة«، كانت 

تتم املماحكات أو رمبا املواءمات، مبا أثار القلق 

حول توّجهات النظام املصري حينها جتاه قطاع 

غزة، والقضية الفلسطينية عمومًا، وخاصة فيما 

أشيع عن صفقة أميركية ُكبرى، لتمكني اإلخوان 

املسلمني من احلكم، مقابل تسوية دائمة للصراع 

العربي اإلسرائيلي.

وع���ن حال���ة القلق تل���ك، يقول عب���د العليم 

محم���د: »إن العالقة التي تربط القيادة املصرية 

بحم���اس، ترتك���ز إل���ى معياري���ن: األول مبدأ 

الشراكة األيدلوجية والتجانس األيديولوجي بني 

حماس واإلخوان، والثان���ي مبدأ ما تراه مصر 

)املؤسسة األمنية والعس���كرية(، أال وهو ثوابت 

املوق���ف املصري«. وأما الش���راكة أو التجانس 

األيديولوج���ي، فقد أدى - بحس���ب رأيه – إلى 

أن تق���دم مصر يد العون لغ���زة، وتقدم الغطاء 

السياسي، وتفك العزلة عن حماس، وتفتح الباب 

للزيارات، وكسر احلصار على غزة، وتلعب دورًا 

في وق���ف إطالق النار، وهذا كل���ه مفهوم. لكن 

في الوقت نفس���ه، مصر لديها ثوابت فيما يتعلق 
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باملوضوع الفلس���طيني؛ فال تستطيع أن تعترف 

بقطاع غزة كإقليم ُمحرر أو كدولة، وال ميكن أن 

يكون دعمها لغزة على حساب رام الله، أو تتجاهل 

السلطة الفلسطينية، ألن في ذلك تقسيمًا للقضية 

الفلسطينية، وهو غير مقبول مصريًا.57

لك���ن ما هو غي���ر مقبول مصري���ًا رمبا كان 

مقبواًل إخوانيًا، حسب العديد من الُنخب الفكرية 

والسياسية، وهنا حصلت حالة التجاذب في مطبخ 

ُصنع القرار في امللف الفلسطيني، فمن كانت له 

الغلبة: منطق الدولة املصرية، أم منطق اجلماعة؟ 

فحس���ب رفعت الس���عيد فإن »جماعة اإلخوان 

ُتريد حماية حماس، وتسويقها لدى العالم ولدى 

الغرب ولدى أميركا، وحل مش���كالتها عن طريق 

قطر وتركيا وبالد أخ���رى، ومنحها الفرصة في 

التحول إلى دولة أنفاق. ولكن »بارونات« األنفاق 

ليس���وا مجرد جامع���ي أم���وال وضرائب، على 

البضائع القادمة لغزة، بل هم يستهدفون سالحا 

وإرهابي���ني مدربني ذهابًا وع���ودة، ورمبا يكون 

اس���تمرار األنفاق بقرار سياسي، لكنه باليقني 

ليس ف���ي مصلحة مصر، وال في مصلحة األمن 

املصري، والقضية الفلسطينية«. ويعتقد السعيد 

أن اله���دف في نهاية األم���ر، هو إضعاف هيبة 

اجليش املصري.58

وأم���ا عبد الغفار ش���كر فقد رأى أن الرئيس 

مرسي هو محصلة الصراع بني تلك القوتني، ولم 

ُيحسم املوضوع بشكل نهائي، فهو في حلظة ما 

كان يتعرض لضغ���وط من اإلخوان، وفي حلظة 

أخرى توضع أمامه معلومات من املخابرات، وفي 

حلظة ثالثة يكون للقوات املسلحة رأي، وبالتالي 

فق���د عانى من تعدد مص���ادر التأثير عليه، وهو 

تصرف بالقطعة، وليس بسياسة إستراتيجية.59

ثانيًا - انعكاسات الثورة المصرية على حالة االنقسام 
الفلسطيني 

اس���تمرت مصر في س���عيها لرعاية احلوار 

الوطن���ي بني الفصائ���ل الفلس���طينية منذ عام 

2002، وتكثفت اجلهود املصرية س���عيًا إلمتام 

املصاحلة، خاصة بعد سيطرة حماس على قطاع 

غزة في عام 2007، إال أن اجلهود املصرية باءت 

بالفش���ل طوال فترة مبارك، رمبا لشعور حماس 

بعدم حيادية الوس���يط املصري م���ن ناحية، أو 

رمب���ا أن انفراد حماس وحدها في إدارة قطاع 

غزة، َمّثَل لها فرصة للمناورة، وإمالء ش���روطها، 

بخاص���ة في ظل وجود دول وأحزاب داعمة لها. 

وهنا ميكن رصد وحتليل موقف مصر، في عهد 

الرئيس السابق محمد مرسي، فيما يخص قضية 

املصاحل���ة الفلس���طينية الداخلية، وعالقة مصر 

بقطاع غزة.

فبعد اندالع ث���ورات الربيع العربي، وحتديدًا 

الث���ورة املصرية، وما ش���كلته م���ن حالة إلهام 

للشعوب العربية، تداعت مجموعات من الشباب 

الفلس���طيني، التي تأثرت – بالطبع - بالنتائج 

الباهرة والس���ريعة التي حققها الشباب العربي 

خالل الثورات، وحشدت معها جماهير غفيرة من 

أبناء الشعب الفلسطيني، الذين أعياهم استمرار 

حالة االنقس���ام الداخلي، فخرجوا يوم 15 آذار 
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2011، إلى س���احات املدن الفلس���طينية )غزة 

ورام الله(، حاملني ش���عار »الش���عب يريد إنهاء 

االنقسام«، كمقدمة إلنهاء االحتالل. وكانت معها 

جتربة احلراك الش���عبي إلنهاء االنقس���ام، التي 

كانت أول انعكاس للث���ورة املصرية على احلالة 

الفلسطينية.

الفصائل، ذات التأثير النافذ لدى جماهيرها، 

وجدت نفس���ها ُمرغمة ف���ي 4 أيار 2011، على 

التوقيع على اتفاق القاهرة، الذي وصفه أس���عد 

غامن، ب� »التحايل فلسطينيًا على معاني الثورات 

العربي���ة«، كما أن اتف���اق القاهرة جاء كمحاولة 

لدرء خطر الث���ورات العربية على مكانة حركتي: 

فت���ح وحم���اس، وأن الفصائ���ل التي ل���م ُتنجز 

وعودها بالعودة واالستقالل وبناء الدولة، كان من 

املفروض أن يخرج الش���عب ضدها، وأن يسعى 

لبناء مشروع وطني فلسطيني يتجاوز الفصائل. 

ولذلك أدرك الطرفان، أن هذا التحرك الش���عبي 

يعن���ي حتييدهما من االس���تفادة من األوضاع 

العربية الناشئة.60 إال أن توقيع ذلك االتفاق، الذي 

َمثَّل طاقة أمل كبيرة في حينها، سرعان ما تبخر، 

وتعثرت جهود املصاحلة مرة أخرى، لُتضاف وثيقة 

القاهرة ملجموعة الوثائق التي سبق التوقيع عليها 

م���ن قبل. لكن ملاذا متَّ توقي���ع االتفاق، وملاذا لم 

يتم تنفيذه؟! على أي حال، ليس هنا مكان سرد 

وحتليل أسباب عدم التنفيذ، واحلجج التي يقدمها 

كل طرف؛ فه���ذا مجال لبحث آخر. لكن ما يهم 

موضوع بحثنا، ه���و رصد وحتليل تأثير الثورة 

املصرية على استمرار حالة االنقسام، وهل كان 

دور مصر، في عهد محمد مرس���ي، ُمس���هاًل أم 

معطاًل للمصاحلة الفلسطينية؟

هن���ا ميكن اس���تعراض بع���ض اآلراء التي 

أرجعتها إلى: »أن التلكؤ فلسطيني وليس مصريًا، 

فاملؤسسة في مصر تصل أحيانًا ملرحلة اليأس، 

فق���د مت التوصل إل���ى حوالي ث���الث اتفاقيات 

للمصاحل���ة، فهنالك تيار قوي في الضفة الغربية 

ال يريد غ���زة، وهنالك تيار داخ���ل غزة يرى أن 

لديه إمارة إسالمية. والفلسطينيون هنا وهناك، 

ال أح���د منهم يريد أن يتخ���ذ قرارات صعبة«،61 

و »هنالك ش���يء ف���ي عق���ل اإلدارة األميركية، 

وعلى علم به قيادات اإلخوان، ويرتبون األمر ملا 

ميك���ن أن يحدث، وهذه املرحلة فيها رؤية غائمة 

لم تتض���ح بعد،وبالتالي فاملصاحلة ليس���ت من 

ضم���ن األولويات في هذه املرحل���ة«.62 و »لكي 

متارس جهودًا بني طرفني، فال بد أن تس���تخدم 

سياس���ة العصا واجلزرة، أم���ا اليوم، فيبدو أن 

هنال���ك انش���غاالت مصرية، وثانيًا أن مش���كلة 

املصاحلة الفلس���طينية ليست مش���كلة »تقنية«، 

مبعنى ميارس���ها تقنيون، فإذا ل���م يكن هنالك 

طرف سياسي ودعم سياسي في بذل جهد، فلن 

يح���دث تقدم، وهذا غير متواف���ر اآلن. وثالثًا ال 

يوجد ميل أو اقتناع، بأن هذه اللحظة هي حلظة 

مناس���بة للمصاحلة من األطراف الفلس���طينية 

نفس���ها، أو من بعضها عل���ى األقل، فاملصاحلة 

تعني أن هنالك تنازالت في بعض األش���ياء«.63 

وذه���ب البعض العتبار أن »هذه املش���كلة، هي 

فلسطينية قلبًا وقالبًا، ومصر ليست لها عالقة«.64 
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وأما موقف اإلخوان، فتلخص في »لسنا العبني 

في ه���ذه املس���الة، هنالك من يتدخ���ل، مبعنى 

إسرائيل وأميركا لهم حق الفيتو عند حركة فتح، 

وأظن أنه أكثر من مرة كان هنالك ش���به توافق، 

ث���م تتدخل »كونداليزا رايز« فورًا بحيثُ تفش���ل 

أي حل، وبالتالي العالقة مع إسرائيل والواليات 

املتحدة، والتهديد بقطع األموال وتدخالتهم، هي 

عائق أساسي في طريق املصاحلة«.65 

ورغ���م أن معظ���م اآلراء ذهب���ت باجتاه أن 

اس���تمرار االنقسام ألسباب فلس���طينية بحتة، 

وه���ذا قد يكون صحيحًا إل���ى حد كبير، إالَّ أن 

وجه���ة نظر الباحث تذه���ب إلى ما هو أبعد من 

ذلك! وما هو أبعد من ذلك، هو احلراك اإلقليمي 

الذي شكل بيئة ُمحفزة الستمرار حالة االنقسام؛ 

فقد ش���هد قطاع غزة، خالل فترة حكم الرئيس 

السابق محمد مرس���ي، حراكًا سياسيًا فاعاًل، 

يستهدف - حسب ما ُأعلن - كسر احلصار عن 

قطاع غزة، وإع���ادة إعمار ما هدمته آلة احلرب 

اإلس���رائيلية. وفي هذا الس���ياق استقبل هشام 

قنديل، رئيس الوزراء املصري األسبق، إسماعيل 

هني���ة رئيس احلكومة املقالة ف���ي غزة، ومت فتح 

معبر رفح، ومتددت ساعات العمل فيه، في غياب 

االتفاق مع رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية. 

وميك���ن القول، إن هناك عدة مؤش���رات، ظهرت 

بعد تنصيب الرئيس السابق محمد مرسي، تشي 

مبحاوالت مصرية – ولو خجولة - لتمكني حكومة 

حم���اس في غزة، على حس���اب منظمة التحرير 

والس���لطة الوطني���ة الفلس���طينية. بحيث ازداد 

الشعور املتنامي بالزهو لدى حركة حماس، نتيجة 

صعود اإلخوان املسلمني، ما دفعها بالتالي لرفع 

س���قف توقعاتها ومطالبها، والتعنت في تطبيق 

إجراءات املصاحلة، بهدف احلصول على املزيد 

من االمتيازات السلطوية، في ظل بيئة تفاوضية 

أصبحت منذ فوز مرس���ي داعمًة لها، حتى وإن 

لم يكن هذا الدعم واالنحياز اإلخواني ُمعلنًا على 

املأل. ثم جاءت زيارة أمير دولة قطر )الشيخ حمد 

بن خليفة آل ثاني( إلى غزة، في تش���رين األول  

2012، دون التنسيق مع رئاسة السلطة، وهذه 

الزي���ارة ما كان لها أن تت���م لوال وصول محمد 

مرسي لسدة احلكم في مصر66.

ثالث��ًا - مص��ر والع��دوان اإلس��رائيلي عل��ى قط��اع غزة 
)تشرين الثاني 2012(

جاء العدوان اإلس���رائيلي في تشرين الثاني 

 Pillar of »2012 )عملي���ة »عم���ود الس���حاب

Defense(، بعد ش���هور طويلة من التهدئة، على 

أثر اغتيال إس���رائيل أحمد اجلعبري، مس���ؤول 

كتائب القسام، اجلناح العسكري حلركة حماس. 

وم���ا يهمنا في هذا الص���دد، هو متابعة ورصد 

موق���ف مصر في عهد مرس���ي، وكيف تصرفت 

حي���ال العدوان على غ���زة، مقارنة مبوقف مصر 

في عهد مبارك.

بدا العدوان اإلسرائيلي على غزة وكأنه اختبار 

لدول الربيع العربي، السيما مصر، التي أرادت 

»تل أبيب« إحراجها، في ظل التعقيدات الداخلّية 

واخلارجّية الت���ي تواجهها؛ فإما أن تتوّرط هذه 
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احلكومة في مواجهة ما زالت غير مس���تعدة لها، 

أو أن تك���رر املواقف املعروفة التي كان يتخذها 

نظام مبارك في مثل هذه الظروف. ورأى البعض 

أن القيادة املصرية جنحت من خالل أدائها في أالَّ 

تّقع في الفخ الذي َنصبته لها إسرائيل؛ فاختارت 

لنفس���ها دور »الوسيط« الذي تعتبره أفّضل من 

دور »املتواط���ئ«، فيما اعتبره الكثيرون دورًا ال 

يليق مبصر، التي يأملون منها أن تكون في قيادة 

الصراع مع العدو، ال وسيطًا معه.67 ويرى اخلبير 

العس���كري، اللواء حسام سويلم: أنه كان جزءًا 

من أه���داف عملية »عامود الس���حاب«، اختبار 

موق���ف مصر في ظل نظام حكم اإلخوان، الذي 

اقتصر على سحب السفير املصري من إسرائيل، 

إلى جانب جهود الوس���اطة للوصول إلى هدنة، 

باإلضاف���ة إلنهاء احلص���ار املفروض على غزة، 

وفتح معبر رفح على مدار الساعة، إال أن دخول 

مصر كضامن لتصّرفات املقاومة الفلس���طينية، 

وضع إسرائيل في موقف أفضل؛ حيث سُتصبح 

مصر هي املسؤولة عن كل صاروخ ُتطلقه املقاومة 

على إسرائيل بعد ذلك.68

ثمة تطورات حدثت، إذن، في مستوى التعاطي 

الرسمي العربي مع صمود غزة، ال ميكن االنتباه 

إلى حجمه، إال مبقارنته باملوقف الرسمي العربي، 

إبان العدوان السابق على غزة )2009-2008(، 

حي���ث متَّ اإلعالن عنه في مؤمتر صحافي لوزيرة 

اخلارجية اإلسرائيلية من القاهرة، ولم يُكن ممكنًا 

عقد اجتماع، ولو شكلي، لوزراء اخلارجية العرب. 

إالَّ أن هذا العدوان قد كش���ف في املقابل أن رد 

الفعل الرَّس���مي العربي، الس���يما في مصر، ما 

زال دون املس���توى املطلوب واملأمول بعد ثورات 

الربي���ع العربي.69 وعن ه���ذا التطور في املوقف 

املصري، يقول محمود غزالن: »إن العدوان على 

غ���زة )2008-2009( ي���كاد يكون قد ُأعلن من 

القاه���رة، أما عندما حصل العدوان األخير على 

غزة، مت س���حب الس���فير املصري، وكان هناك 

ضغط كبير وُمس���تمر حتى مت وق���ف العدوان، 

وشكر اجلميع الرئيس مرسى.. أعتقد أن األمور 

اختلفت متامًا، وأن املؤش���رات طيبة«. وأضاف 

غ���زالن: »إن هذه القضية لنا فيها موقف عقدي؛ 

فلسطني بلد إسالمي«.70

يت به حماس خالل  الدع���م املصري الذي َحظِّ

العدوان، والتأيي���د األميركي إلجراء مفاوضات 

غير مباش���رة بني حماس وإس���رائيل، من أجل 

وقف إطالق النار، أديا إلى تعزيز مكانة حماس 

السياسية بني بقية الفصائل الفلسطينية هذا من 

ناحية، ومن ناحية أخرى، أدى ذلك أيضًا إلى أن 

تعترف أطراف دولية مهمة للغاية )مصر، الواليات 

املتحدة، االحتاد األوروبي(، ولو رمزيًا، بالسلطة 

السياس���ية حلركة حماس عل���ى القطاع.71 ومن 

املؤكد أن الواقع اجلديد، سُيتيح حلماس هامش 

حرية كبيرًا في املناورة، في الساحتني: اإلقليمّية 

والدولّية.72 

وعل���ى العكس من عملية الرصاص املصبوب 

ث قادة إسرائيليون  )2008-2009(، التي حتدَّ

عن أن هدفها هو إس���قاط حكم حماس في غزة، 

فإن عملية عامود السحاب لم ُيسجل خاللها أي 
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موقف سياسي إس���رائيلي، ُيعلن عن أن هدفها 

هو إسقاط حماس، ولو حتى على املدى البعيد، 

وظهر ب���داًل من ذلك االعتراف بحماس، كعنوان 

للمفاوضات من أجل وقف إطالق النار. لذلك، فإن 

إس���رائيل – حسب شلوموبروم - حققت مكسبًا 

سياسيًا وإستراتيجيًا مهمًا، لكنه خفي، وهو أن 

يتعامل املجتمع الدولي مع حماس في قطاع غزة، 

على أنها كيان سياسي مستقل، بشكل يؤدي إلى 

تعزيز االنقسام بني الضفة الغربية وغزة.73

وحت���ت عنوان: »معضلة إس���رائيل في قطاع 

 »Shmuel Sandler غزة«، كتب »شموئيل ساندالر

أستاذ العلوم السياسية بجامعة بار إيالن: حققت 

ه���ذه العملية »احملدودة«، اثن���ني من اإلجنازات 

السياس���ية الرئيس���ة: أولها: تأم���ني الدعم من 

جانب إدارة أوباما املُعاد انتخابه حديثًا. وثانيها: 

التوصل التفاق وقف إطالق النار، عبر التفاوض 

وبوساطة الرئيس املصري اجلديد محمد مرسي. 

وقد أش���ارت املش���اركة املصرية إلى أن النظام 

ر التفاق الس���الم مع إس���رائيل.  اجلديد، لم يتنكَّ

وعالوة على ذلك، واصلت القاهرة مشاركتها في 

شؤون قطاع غزة، ولذلك فإن توسيع نطاق العملية 

كان ميكن أن يهدد هذه اإلجنازات.

من جهته، اعتبر »جيورا أيالند«، مستش���ار 

ش���ارون لألمن القومي، أن هناك ميزة في كون 

الرئيس املصري عضوًا في اإلخوان املس���لمني، 

ألن بإمكانه ممارس���ة تأثير أكبر على غزة، أكثر 

مما كان يستطيع النظام السابق )نظام مبارك(. 

وأّكد ضرورة أن ترتكز السياسة اإلسرائيلية على 

إدراك غزة بوصفها دولة مؤقتة بكل معنى الكلمة؛ 

لديها حدود جغرافية واضحة، وحكومة مستقرة، 

وسياس���ة خارجية مس���تقلة. وحس���ب شموئيل 

ساندالر، فإن املقاربة اإلس���رائيلية للتعامل مع 

قط���اع غزة تتبل���ور - وفق جتربة املاضي - في 

ض���وء ثالث احتماالت مس���تقبلية ممكنة لقطاع 

غزة، وهي:74

االحتمال األول: العودة للمرحلة ما بني )1948-  -

1967(؛ وض���ع قط���اع غزة حتت الس���يطرة 

املصرية، دون تفاعله مع الضفة الغربية.

واالحتمال الثاني: الع���ودة للمرحلة ما بني   -

)1967-2005(؛ فترة احتالل قطاع غزة، 

والتي س���محت بزيادة التفاعل بني السكان 

الفلس���طينيني في غزة والضفة، ومت تعزيز 

الربط بني غزة والضفة الغربية بعد معاهدة 

الس���الم مع مصر، والت���ي تركت غزة حتت 

الس���يطرة اإلس���رائيلية. ثم اتفاق أوس���لو 

للسالم، الذي أنشأ الس���لطة الفلسطينية، 

وعزز مزي���دًا من الروابط ب���ني قطاع غزة 

والضفة الغربية.

واالحتمال الثالث: احلفاظ على الوضع القائم   -

ما بعد العام 2007؛ أي بعد سيطرة حماس 

على غزة.

وفي ظل هذه الظروف، رأت إس���رائيل وجود 

العالقة املصرية مع غزة أفضل األسوأ، من خالل 

استالمها مسؤولية محدودة في شؤون غزة، بحيث 

توّفر مصر عنوانًا ميكن التفاوض معه. وبالتالي 

تفضل حكومة نتنياهو إستراتيجية، تبدو مزيجًا 
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من إطار ما قبل عام 1967، وواقع ما بعد عام 

2005، أال وهي غزة ش���به مس���تقلة ترتبط مع 

مصر، عل���ى افتراض أن هذا س���يكون اخليار 

املفضل إلسرائيل، مع وجوب أن تكون املشاركة 

املصرية ُمقيدة؛ بشرط أن أي مشاركة مصرية، 

يج���ب أن تأتي حتت رقابة وثيق���ة، وتُرجح عدم 

اللجوء خليار إع���ادة احتالل قطاع غزة، وربطه 

م���رة أخرى مع الضفة الغربي���ة، هذا البديل – 

حسب ساندالر - ميكن أن يؤدي إلى قيام دولة 

فلسطينية »رجعية متطرفة« بجناحني. وفي عالم 

مثالي، غزة س���وف تتحول إلى سنغافورة، ومع 

ذل���ك، هذا خيار غير واقع���ي؛ طاملا أن »الربيع 

العربي« يتحول إلى »شتاء إسالمي«.75

وخالص����ة الق����ول، إن القواس����م األيديولوجية 

واحلزبية املش����تركة بني حم����اس وجماعة اإلخوان 

املسلمني في مصر، شّكلت ُمعضلة لكيفية التعامل 

مع حم����اس، وبالتالي مع قطاع غزة الذي يخضع 

لس����يطرتها املطلق����ة. وفي ظل األوض����اع األمنية 

املتدهورة في سيناء، على احلدود مع غزة، ومع نزوع 

إس����رائيلي واضح للتخلص من قطاع غزة، وقذفه 

في وجه مصر، وفي ظل اس����تمرار حالة االنقسام 

الفلسطيني الداخلي، بدا املستقبل السياسي لقطاع 

غزة، وكأنه يتجه نحو تكريس الوضع القائم وحتويله 

إلى كيان منفصل أقرب إلى دويلة.

انعكاس���ات العملية العسكرية اإلسرائيلية   )3

على مصر

أما فيما يتعلق مبصر، فيرى ش���لومو بروم، 

الباحث مبعهد أبحاث ودراس���ات األمن القومي 

اإلس���رائيلي، والعمي���د الس���ابق ورئيس وحدة 

التخطي���ط باجلي���ش اإلس���رائيلي، أن الرئيس 

الس���ابق محمد مرس���ي اس���تغل عملية »عمود 

السحاب«، إلعادة تدشني وضع مصر من جديد 

على أنها »الش���قيقة الكب���رى«، وزعيمة العرب، 

وأنها الدولة الشرق أوسطية الوحيدة، التي مُيكن 

أن تأخذ على عاتقه���ا عبء أزمة غزة، وإمكانية 

إجراء مفاوض���ات، واتصاالت حلل أي أزمة في 

املنطقة. فمن الناحية اإلستراتيجية، خرجت مصر 

فائزة من عملية عامود الس���حاب، بعدما حتّولت 

إل���ى مركز العمل الدولي إلدارة هذه األزمة، كما 

أظهرت مصر قدرتها على »حتييد« قوة املنظمات 

الفلس���طينية املسلحة، املدعومة في معظمها من 

إي���ران.76 لقد قبلت إس���رائيل بأن حتتكر مصر 

دور الوساطة بينها وبني حماس، أثناء املواجهة 

األخيرة، مع إدراكها أن مصر حتت حكم مرسي 

ليست وس���يطًا نزيهًا، وبحس���ب تعبير« تسفي 

مزال«، السفير اإلسرائيلي األسبق في القاهرة: 

»فإن اإلدارة املصرية اجلديدة كانت معنّية، إلى 

حد كبير، بأن تُراِكم حماس إجنازات واضحة«.77 

ويبدو أن صانع القرار املصري، قد حترك في 

إطار محدود جدًا، ألنه أيديولوجيًا ملتزم بحماس، 

وجنح في وق���ف الصواريخ، ووضع حماس في 

مأزق »الالشيء«؛ فهي ال تستطيع أن حتارب، وال 

تستطيع أن تصبح دولة، وهذا أحسن حل بالنسبة 

إلسرائيل؛ فقد ضّمن إلسرائيل وقف الصواريخ، 

وفي الوقت نفسه، ال توجد مصاحلة.78 وقد رأى 

حينها عماد جاد، أن هذه املؤش���رات تؤكد أننا 
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نش���هد اآلن بدايات حتقق رؤية نتنياهو؛ حماس 

املُقالة في قطاع غزة بدأت تتصرف باعتبار غزة 

كيانًا مستقاًل. وفي عرضه للمخاطر الكامنة وراء 

ذلك، كتب يقول: إذا س���ارت التطورات على هذا 

النح���و، فلن يكون هناك مجال للحديث عن دولة 

فلس���طينية، أو وحدة األراضي الفلسطينية، بل 

قطع ُمتناثرة من األراضي، تقوم فيها س���لطات 

محلّية، مُتارس دورها األقرب إلى احلكم الذاتي. 

وتساءل وقتها: »هل هذا ما تريده حماس بالفعل؟ 

وهل تعي جماعة اإلخوان، وهي متد يدها حلماس 

والقطاع، خطورة هذا السيناريو؟!«.79

ويرى الباحث، أن العدوان األخير اإلسرائيلي 

عل���ى قطاع غزة )تش���رين الثاني 2012(، كان 

مبثاب���ة بالون اختبار حلكم اإلخوان املس���لمني 

في مصر، فقد كانت التهدئة مع إس���رائيل على 

املق���اس األميركي، بل إن العدوان اإلس���رائيلي 

استمر يومًا إضافيًا، حتى تصل وزيرة اخلارجية 

األميركي���ة هيالري كلينت���ون للمنطقة، حينها متَّ 

التوقي���ع واإلعالن عن التهدئ���ة. وعلى الرغم من 

احلمل���ة الدعائية، التي حاول���ت اآللة اإلعالمية 

والدبلوماس���ية املصرية تعميمه���ا، حول الّدور 

»البطولي« و »املتمّيز« الذي لعبه الرئيس السابق 

مرس���ي وحكومت���ه، فإّن م���ا مت إعالنه من بنود 

للتهدئة ُيش���ير إلى أن الدور املصري لم يش���هد 

أي حت���ّول، على صعيد الوس���اطة بني فصائل 

املقاومة الفلس���طينية وإسرائيل، بل على العكس 

من ذلك، فقد تضمن اتفاق التهدئة إقرار حركتي 

حم���اس واجلهاد بأن أعمال املقاومة هي أعمال 

»عدوانية«، حسب نص االتفاق. وواقع األمر، إن 

كل التحسينات »الديكورية«، ُمتمثلة في: ارتفاع 

نبرة احلديث اإلعالمي، وسحب السفير املصري 

م���ن تل أبي���ب، وزيارة رئيس ال���وزراء املصري 

لقطاع غ���زة ... لم تؤثر على الص���ورة النهائية 

للمش���هد، فالنتيجة كانت كاملعتاد؛ تهدئة جديدة 

برعاي���ة مصرية، على أن تقوم مصر مبنع دخول 

أس���لحة إلى قطاع غزة، وهذا عامل آخر جديد، 

ُيضاف جلملة العوامل الكابحة لدور مصر جتاه 

القضية الفلسطينية. ولو أضفنا إلى ذلك توسيع 

مشاركة قوات حفظ السالم األميركية، املوجودة 

في سيناء، وما ُيشاع عن فرض َمجّسات ُمراقبة، 

عل���ى احلدود بني مصر وإس���رائيل، فإننا نكون 

أم���ام معركة، كان طرفا احل���رب فيها )املقاومة 

وإس���رائيل( هم املنتصران، بينما خرج الوسيط 

وهو اخلاسر األكبر!.

وَثمة نتيجة أخرى للعدوان اإلسرائيلي األخير 

عل���ى غزة، تُخص الوضع املصري الداخلي هذه 

املرة. فما أن مّت اإلعالن عن التهدئة بني حماس 

ر الرئيس السابق محمد  وإس���رائيل، حتى أصدَّ

مرس���ي اإلعالن الدس���توري »املُكّم���ل« في 22 

تش���رين الثان���ي 2012، الذي منح لنفس���ه من 

ن قراراته  لة، وحصَّ خالله سلطة إعالن دساتير مكمِّ

السابقة والالحقة، وأقال النائب العام، وغيرها من 

القرارات اأُلخرى، ما أثار حالة من الغضب العارم 

في الس���احة املصرية، وأدى حلملة اس���تقاالت 

واسعة لدى مستشاريه، الذين لم ُيستشاروا في 

هذا اإلعالن. ويبدو أن حالة النش���وة السياسّية 
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التي عاش���ها الرئيس مرس���ي حينها، نتيجة ما 

أسماه البعض »النجاح الباهر« في وقف العدوان 

على غزة، وحالة اإلشادة الدولية الواسعة بالرئيس 

مرسي و »قيادته احلكيمة«، دفعته لالستقواء على 

منافس���يه في الداخل؛ فأقدم على هذه الضربة 

االس���تباقّية، ظانًا أنه ل���ن ُيقابل بأي معارضة، 

وه���و خارج لتوه من معركة غزة منتصرًا. وواقع 

األمر، أن هذا اإلعالن قد قسم الشعب املصري، 

ووحد جبهة املعارضة، ووضع حدًا فاصاًل، ومثل 

حلظة فارقة في مس���يرة التحّول الدميقراطي في 

مصر. ويعتقد الباحث، أنه ما كان لهذا اإلعالن 

أن يكون، لوال انتهاء سيناريو معركة غزة على هذا 

النحو، وهذا ُيعيدنا مرة أخرى لفكرة االستخدام 

والتوظيف السياس���ي للقضية الفلسطينية، من 

ِقبل الُنظم العربية، للسيطرة على شعوبها وقمع 

ُمعارضيها.

خاتمة

ناقش���ت هذه الدراس���ة ال���دور املصري في 

القضية الفلس���طينية، إبان فت���رة حكم الرئيس 

السابق محمد مرسي، واستعرضت مستجدات 

ما بعد ث���ورة 25 يناير، من حيث موقع القضية 

الفلسطينية من أولويات قيادة اإلخوان املسلمني، 

واخللفية العقائدية للرئيس السابق محمد مرسي 

وجماعته، ومن خالل رصد وحتليل بعض املواقف 

التي مرت خالل فترة حكم مرس���ي، ميكن القول 

إنه على الرغم من اخللفّية العقائدّية التي شكلت 

تكوين الرئيس الس���ابق محمد مرس���ي وأركان 

نظام���ه في مصر، وعل���ى الرغم م���ن النزعات 

الثوري���ة، وزيادة تأثير الرأي العام واإلعالم على 

صانع القرار، فإن سياس���ة مصر جتاه القضية 

الفلسطينية خالل فترة حكم اإلخوان، لم تعكس 

تغيُّرات ُتذكر على صعيد العالقة مع إس���رائيل. 

ولقائ���ل أن يقول: إن احلكم على جتربة اإلخوان 

املسلمني - الذين أمضوا في احلكم سنة واحدة 

فق���ط - فيما يخص القضية الفلس���طينية، ُيعد 

حكمًا ظاملًا ومتس���رعًا، ويخل���و من املوضوعية، 

ورمبا تكون الظروف الداخلية الصعبة التي عانى 

منها نظام مرسي، قد جعلت القيادة املصرية أكثر 

اعتمادًا على اخلارج، وبخاصة الواليات املتحدة 

األميركية، في تأمني الغذاء، والشرعية السياسية 

عل���ى حدٍّ س���واء، ما جعل الضغ���وط اخلارجية 

كابح���ًا حقيقيًا أمام تبني إس���تراتيجيات تليق 

مبصر الثورة. إال أن دراسة دقيقة ومتأنية لفترة 

حكم مرس���ي لم ُتظهر ما يؤّشر على اختالفات 

جوهرية، عما كان سابقًا في عصر مبارك؛ رمبا 

كان االختالف في الدرجة، ولكن ليس في النوعية. 

وميكن اعتبار جترب���ة العدوان األخير على غزة 

)تشرين الثاني 2012( منوذجًا.

إالَّ أن السياس���ة املصري���ة جت���اه الش���أن 

الفلس���طيني الداخلي، ش���هدت خ���الل الفترة 

القصيرة حلكم الرئيس السابق مرسي، اختالفات 

جوهرية واضحة؛ فق���د مت التعامل مع احلكومة 

املقالة في غزة، باعتبارها حكومة رس���مية متّثل 

قط���اع غزة، وإن لم يت���م التصريح بذلك عالنيًة، 

وقدمت مصر تس���هيالت مبا يضمن اس���تغناء 
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واس���تقالل حماس ف���ي غزة عن باق���ي الوطن 

الفلسطيني، األمر الذي أثار القلق حول استمرار 

هذا الدعم واالنحياز األيديولوجي لصالح حماس، 

بهدف متكينها في قطاع غزة، وبالتالي استدامة 

االنقسام الفلسطيني.

وعلى املس���توى الش���عبي، فقد علت أصوات 

كثيرة في األوساط السياسية والشعبية املصرية، 

تعارض السياسة الرسمّية في طريقة تعاملها مع 

حركة حماس حتديدًا في غزة، ووصل األمر إلى 

اتهام حماس مبحاول���ة توريط مصر، واإلخالل 

بأمنها القومي، الس���يما بعد عملية مقتل اجلنود 

املصري���ني عل���ى نقط���ة احلدود برف���ح من قبل 

مجموعات إسالمية، وما ُأشيع عن وجود عناصر 

مسلحة في مصر، تابعة للجناح العسكري حلركة 

حم���اس حتت تص���رف اإلخوان، وم���ا ُأثير في 

اإلعالم املصري م���ن نقص حاد في احملروقات 

والس���لع التموينية في املدن املصرية، بينما هي 

تهرب إلى غزة عبر األنفاق... وفي هذا السياق، 

رأى وحي���د عبد املجي���د: أن حركة حماس هي 

املعضلة الرئيس���ة، التي تواجه مستقبل العالقة 

بني جماعة اإلخوان واجليش، واملصدر األساسي 

للخ���الف بينهما.80 هذا فضاًل عن التس���اؤالت 

الدائمة ح���ول هوية ُمرتكبي حادث مقتل اجلنود 

املصريني الستة عشر، في شهر آب 2012، وعن 

تورط حماس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم 

إفصاحها عن اجلناة. كما وُأعيد فتح ملف ضباط 

الشرطة األربعة املختطفني، التي روجت وسائل 

إعالمية أنهم مختطفون ومحجوزون في غزة.

رمب����ا تكون ه����ذه االتهام����ات التي وجهت 

حلماس حينها، قد جاءت في سياق التجاذبات 

السياس����ية واحلزبي����ة الدائ����رة ب����ني مؤيدي 

ومعارضي حكم اإلخوان في مصر، ومن باب 

تصفية احلس����ابات مع اإلخوان عبر التنكيل 

بحماس، لكنها بال شك قد أثَّرت بشكل مباشر 

على نظرة الشعب املصري للقضية الفلسطينية، 

وعلى تعاطفه مع الش����عب احمُلاصر في غزة. 

وبعب����ارة أخ����رى، بدت املقارب����ة املصرية في 

التعامل مع قطاع غزة، أنها لم ُتغّير من واقع 

ن من  احلصار املفروض على القطاع، ولم حُتسِّ

الظ����روف االقتصادّية واالجتماعّية للمواطنني 

الغزيني، وكل ما عبرت عنه هو الوضع اجلديد 

الذي متتعت ب����ه حماس لدى جماعة اإلخوان 

املسلمني، وقيادة النظام املصري في ظل حكم 

الرئيس السابق محمد مرسي. 

نتائج الدراس���ة: من خالل ما متت مناقشته 

خالل احملاور الثالثة، فقد توصلت الدراسة إلى 

مجموعة من النتائج، أهمها:

أن نظام اإلخوان املس���لمني لم يبلور مالمح   )1

لتوجهات عامة لسياس���ة مصر اخلارجية، 

وه���ذا رمبا عائد في ج���زء منه لقلة اخلبرة 

ل���دى كوادر اإلخوان، وف���ي جزء آخر منه، 

يعود لكون السياسة اخلارجية ملصر حتكمها 

ُمحددات دولية وإقليمية. السيما أن التغيير 

في السياس���ات والعالقات اخلارجية لدولة 

محوري���ة كمصر، ال يحدث عادًة وفقًا لنمط 

خطي بس���يط، وإمنا يأتي كمحصلة لعملية 
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ُمركب���ة وتراكمية من تفاع���ل عدد كبير من 

املُتغيرات.

وميكن االستنتاج، بأن سياسة مصر جتاه    )2

إس���رائيل لم تتبلور بشكل واضح بعد ثورة 

25 يناير بش���كل عام، وخ���الل فترة حكم 

مرسي بشكل خاص. فعلى الرغم من اخللفية 

العقائدي���ة، واملوق���ف اإلخواني املبدئي من 

املشروع الصهيوني، فلم يبُد أنه كان لديهم 

خيال إستراتيجي، أو رؤية سياسية جديدة، 

مختلفة عن رؤية نظام مبارك، ولم يعلنوا عن 

رؤية بديلة حلل القضية الفلسطينية، وموقفهم 

من هذه القضية مجرد شعارات فضفاضة، 

يعتريها الغموض.

برغم انقطاع التواصل السياسي بني مصر   )3

وإسرائيل، خالل رئاسة محمد مرسي، فإنه 

قد متَّ التأكيد على االلتزام باتفاقية السالم، 

ولم تتقدم مصر بطلب رسمي لتعديلها. وأما 

التنسيق األمني والعسكري، فقد استمر على 

م���ا هو عليه، وال يبدو أنه اختلف كثيرًا عما 

كان سائدًا.

أما فيما يخص العالقات االقتصادية والتجارية،   )4

فقد استمرت مصر مرسي في احملافظة على 

اتفاقية )الكويز(، بل وطالبت بتوسيعها، بينما 

مت إلغاء اتفاقية توريد الغاز املصري إلسرائيل، 

ألس����باب وصفت ب� »القانونية«، وعلى األرجح 

أن إلغائه����ا قد جاء نتيجة اس����تحالة التمكن 

من توصيل الغاز إلس����رائيل، في ظل ضعف 

سيطرة مصر األمنية على سيناء. وباختصار، 

ال يبدو الفارق واضحًا في سياسة مصر جتاه 

إسرائيل بني العهدين )مبارك ومرسي(.

5(  بينت الدراسة أن هنالك حتّواًل واضحًا في 

توجه���ات مصر، خالل فترة حكم مرس���ي، 

في الشأن الفلس���طيني الداخلي؛ فبدا أن 

القيادة املصرية لم تكن ُمقدرة حلساس���ية 

التمثيل الفلسطيني ووحدانيته، وهي بحكم 

التوأمة والشراكة األيديولوجية كانت أقرب 

حلركة حماس منها ملنظمة التحرير والسلطة 

الفلسطينية أو حلركة فتح. كما أنه لم ُيسجل 

للرئيس السابق محمد مرسي، أنه لعب دورًا 

ما إلنهاء حالة االنقسام الفلسطيني، رغم ما 

تربطه من عالقات حزبية بحركة حماس؛ مبا 

يشي، رمبا، بقبول نظام اإلخوان املسلمني 

بالوض���ع القائم في قطاع غ���زة. وبالتالي، 

س���قط االدعاء القائل: إن نظام مبارك كان 

املُعي���ق األساس���ي أمام إمت���ام املصاحلة 

الفلسطينية. 

لعب اجليش وال���رأي العام املصريان دورًا    )6

حاس���مًا في رفض وتقويض أي محاولة من 

ش���أنها القذف بقطاع غزة في وجه مصر، 

وتكريس فكرة الوطن البديل للفلس���طينيني 

على أرض سيناء.
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يضم كتاب »عالق���ة الدين بالدولة في الوطن 

العربي« أوراقًا ودراسات بحثية عديدة لعدد كبير 

من الباحثني واملفكرين. هذا الكتاب الذي قّدم له 

عبد اإلله بلقزيز صدر حديثًا )عام 2013( ونشره 

مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع املعهد 

السويدي باإلسكندرية )708 ص(. 

يعال���ج هذا الكتاب قضي���ًة في غاية األهمية، 

وخصوصًا في املرحلة احلالية، تتعلق بواقع الدين 

والدولة في الوطن العربي، في محاولة الستقصاء 

معال���م النموذج التوازني بينهما، مبا يحقق بناء 

عالقة تناغمية تكاملية وليست تنافرية استقطابية 

تسبب الصدام بينهما. 

وتأتي أهمية هذا الكتاب من احلالة التي 

مي����ر بها العالم العرب����ي حاليًا، وخصوصًا 

االشتباك بني الدين والسياسة، وما متخض 

ع����ن الربيع العرب����ي من وص����ول حركات 

سياس����ية دينية إلى سدة احلكم، وما أنتجه 

ذلك من عوامل عدم اس����تقرار نشهدها في 

دول عربية عديدة.

تشدد معظم املساهمات في هذا الكتاب على 

ضرورة تعزيز مفهوم املواطنة احلقيقية واحترامه 

- وال���ذي تذوب داخلها جمي���ع الفوارق العرقية 

واللغوية والدينية - والتداول الس���لمي للس���لطة 

عبر االنتخابات الدورية، واحترام مبدأ التعددية 

والتنوع واالختالف داخل املجتمع والدولة، وتعزيز 

مبدأ التسامح، واالستناد إلى احلكم الدميقراطي 

املدني، وضرورة أن تتس���م احلركات اإلسالمية 

بالطاب���ع املدني املتقبل لفك���ر التجديد والتنوع 

واالختالف. 

ويهدف ذلك كله إلى النهوض بواقع املجتمعات 

العربية من أجل حتقي���ق التنمية والرفاه والنمو 

االقتصادي، على أساس خلق عالقة صحية بني 

الدين والدولة في العالم العربي. 

يستلهم العديد من املساهمني في هذا الكتاب 

أفكارهم في فك االشتباك بني الدين والسياسة 

م���ن جت���ارب اآلخري���ن، وخصوص���ًا التجربة 

األوروبية منذ القرن الثامن عشر، والتي أخرجت 

ال���دول األوروبي���ة من حالة الركود السياس���ي 

واالقتصادي واالجتماعي، إلى حالة أخرى أكثر 

رقيًا وإنس���انيًة ووضوحًا وتنظيمًا عبر ترسيخ 

قواع���د الدميقراطية املتمثلة ف���ي مدنية احلكم، 

وس���يادة القانون، والتداول الس���لمي للسلطة، 

وتفتيت القرار السياس���ي، إضافًة إلى ترسيخ 

مفهوم املواطنة، هذا الترسيخ الذي ال يستهدف 

إقصاء الدين بل احت���رام خصوصيته ومكانته 

وتعزيز حري���ة الفرد ودوره ف���ي أداء العبادات 

والطقوس والشعائر الدينية. 

يحتوي الكتاب على ثالثة عش���ر فصاًل شملت 

بحوثًا ودراس���ات ومناقشات لنخبة من الباحثني 

والكت���اب. وتثي���ر مقدم���ة الكت���اب العديد من 

التس���اؤالت التي تلخص الفكرة اجلوهرية التي 

يتمحور حولها، ولعل أبرزها:

•  ما هي طبيعة العالقة بني الدين والسياسة 	

في الوطن العربي؟
* مدرس في دائرة العلوم السياسية - جامعة بيرزيت
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• ما هو الدور، وما هو الفضاء الذي يجب 	

أن يعمل فيه كل من الدين والسياس���ة، 

بحيث يتم بناء عالقة صحية بينهما؟ 

ف���ي مقدمة الكتاب، ينطلق عب���د اإلله بلقزيز 

في نظرت���ه ومعاجلته لعالقة الدي���ن بالدولة من 

فكرة إنس���انية وأخالقية مس���تقاة م���ن التاريخ 

السياس���ي، وما نتج عن تدخل رجال الدين في 

املجتمع والسياس���ة، أو استخدام الدين من قبل 

السياسيني، من تهديد للسلم األهلي واملجتمعي.

 وحلماية املجتمع���ات العربية من الوقوع في 

حالة االشتباك بني كل من الدين والسياسة، يؤكد 

بلقزيز أن أفضل العالقات بينهما هي التي حتفظ 

لهم���ا متايزهما، فال تناق���ض أو تداخل بينهما، 

بل لكل منهما دوره وعمله وحقله املس���تقل دون 

س���يطرة أو وصاية لطرف على اآلخر، كما يتفق 

بلقزيز مع أطروحة الكاتب راشد الغنوشي املتمثلة 

في اعتبار الدين ش���أنًا خاصًا يختص بالعقيدة 

واألم���ور الروحانية ويتصل بعالم املطلق »الله«، 

ال بعالم النسبي »السياسة«. أما الدولة فدورها 

يتمثل في إدارة الشأن العام. وعليه، فإن فضاء 

الدولة مختلف عن الفضاء الديني.

كم���ا ذهب بلقزيز في الفص���ل األول، والذي 

تن���اول فيه الدين والدولة ف���ي االجتماع العربي 

املعاص���ر نظري���ًا وتاريخيًا واستش���رافيًا، إلى 

التأكيد على أربعة قواعد تؤس���س لعالقة صحية 

بني كل من الدين والسياسة، تكفل نقل املجتمعات 

نحو التقدم والرقي والتنظيم. وهذه القواعد األربع 

على النحو اآلتي: األولى، عدم ممانعة أن تستلهم 

احلركات السياس���ية من الدين قيمًا تبني عليها 

برامجها ومش���روعها السياسي على أن تتصف 

هذه البرامج واملش���اريع بالنسبية، خاصًة أنها 

تش���كل اجتهادًا فكريًا وسياسيًا ال ينطق باسم 

الدين. وعليه، فالش���عب هو مصدر الس���لطات 

وصاحب السيادة واالختيار. 

والثانية، ضرورة أن تقوم احلركات اإلسالمية 

باحترام الطابع املدني للدولة واحلفاظ على هويتها 

دون استغالل ميزان القوى االنتخابي، مبا يضمن 

احترام مفهوم املواطن���ة والتنوع داخل املجتمع 

والدولة. والثالثة، التشديد على الطابع املدني غير 

الديني لكل تكوين حزبي في املجتمع سواء أكان 

علمانيًا أم إسالمّيًا، من أجل احلفاظ على التمايز 

بني الدين والسياسة، بني املطلق والنسبي. 

أما الرابع���ة فتتمثل في احلفاظ على التداول 

السلمي للس���لطة عبر االنتخابات الدورية وعدم 

املساس بحريات األفراد املصانة وفق الدستور. 

في تعقيبه على ورقة بلقزيز، يصف فالح عبد 

اجلبار هذه املداخل بأنها خريطة طريق عامة ال 

تخت���ص بحالة معينة أو بلد معني أو فترة زمنية 

محددة، كما يرى أن بقاء احلركات اإلس���المية 

في الس���لطة مرهون بقدرتها على ترجمة أقوالها 

وبرامجها ذات األبع���اد األيديولوجية إلى وقائع 

وأفعال عملي���ة تنهض باملجتمعات التي تديرها، 

وأن جناحها مرهون مبدى قدرتها على اخلروج 

من حدود الدائرة األخالقية الضيقة – احلجاب، 

الفصل بني اجلنس���ني - الت���ي متنحها اهتمامًا 

كبيرًا على حس���اب قضايا التنمي���ة والرفاهية. 



158 العدد )27(  2014

وبالتالي يؤك���د ضرورة أن تتوجه هذه احلركات 

إلى قضايا أكثر عملية تخدم املجتمعات على غرار 

النموذج التركي. 

يؤكد راش���د الغنوش���ي في الفص���ل الثاني 

ال���ذي حمل عنوان »الدي���ن والدولة في األصول 

اإلسالمية واالجتهاد املعاصر« ضرورة احترام 

مبدأ املواطنة ومبدأ احلريات، واالبتعاد عن العنف 

واإلكراه واإلقصاء جتاه أي ش���ريحة أو فئة من 

فئات املجتمع. 

ويرفض الغنوش���ي العلمانية الشاملة، أو ما 

س���ماه الفلسفة اإلحلادية املتشددة، في تعاملها 

مع الدي���ن، ويدعو إلى تبن���ى العلمانية اجلزئية 

التي هي مبثابة إجراءات وترتيبات لضمان حرية 

الفكر واملعتقد، وضمان حقوق الناس وحرياتهم. 

ويعتبر الغنوشي الدميقراطية خير جتسيد لنظام 

الش���ورى، وعليه فاالجتهاد يك���ون جماعيًا من 

قبل ممثلي الش���عب وليس فرديًا من قبل بعض 

احلركات أو األفراد. 

يأخ���ذ ناصيف نصار  - في تعقيبه على هذه 

الورقة - على الغنوش���ي اختصاره هوية الشعب 

التونسي بأنه مسلم س���ني، وجرد الدميقراطية 

من أبعادها الفلسفية وجعلها مجرد آلية للتمثيل 

والتداول، وهذا ما اتفق معه، أيضاً، الكاتب عبد 

الوهاب األفندي في تعقيبه على ورقة الغنوشي، 

مشيرًا إلى أن حتييد الدين ال يتم بقرار فوقي من 

قبل السلطة السياسية، وإمنا بالتوافق واحلوار 

بني القوى السياس���ية واالجتماعية، مبا في ذلك 

املؤسسات والسلطات الدينية.

ش���خصت ورقة رضوان الس���يد التي جاءت 

ف���ي الفصل الثالث من هذا الكتاب واقع العالقة 

التاريخية ب���ني الدين والدولة في العالم العربي، 

وحتدي���دًا في مص���ر، ووصفت كيفي���ة تعاطي 

احلركات اإلسالمية املختلفة مع الدين واملجتمع. 

وجند في هذه الورقة وصفًا ملمارسات احلركات 

الس���لفية واإلخوانية والصوفية وسياساتها التي 

يعتبرها السيد غير انفتاحية وغير عصرية تهدد 

اإلس���الم قبل الدولة، مش���يرًا إل���ى أن التصور 

اإلسالمي املنفتح واإلصالحي هو الذي يستعيد 

الناس فيه إدارة شأنهم العام وتطويره، ويقود نحو 

اخليار العصري الدستوري التعددي الدميقراطي 

املؤسس على مبدأ املواطنة.

يتناول أدونيس العك���ره، في الفصل الرابع، 

بالتحلي���ل، التجرب���ة األوروبي���ة ف���ي العصور 

الوسطى، وما نتج عنها من تداعيات على عالقة 

الدي���ن بالدولة، ويحلل العكره في ورقته االنتقال 

األوروبي من مرحلة الدمج بني السلطتني الدينية 

والزمنية إلى ترس���يخ الدول���ة املدنية التي يكون 

الشعب فيها مصدر السلطات، والسلطة متارس 

وفق حقيقة نس���بية يتعاقد حولها أفراد الشعب 

بناًء على آليات قابلة للتغيير والتعديل مبا ينسجم 

والعقد االجتماعي. 

يتناول ش���اهني ألباي - في الفصل اخلامس 

- النموذج التركي بالتحليل، ويصفه بأنه منوذج 

علماني اس���تبدادي تتولى فيه الدولة دورًا نشطًا 

في حصر الدين وإقصائه عن املجال العام. هذا 

النم���وذج الذي يطلق عليه ألب���اي تعبير القومية 
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العلماني���ة التركية يقوم على ثالث ركائز هي: أن 

احلداثة ال تتحقق في سياق نظام دميقراطي بل 

يجب فرضها عن طريق نخبة حاكمة مس���تنيرة، 

وأن الدين، وخصوصًا اإلس���الم، ال يتوافق مع 

احلداثة، بل يشكل عائقًا أمام التقدم االجتماعي 

واالقتص���ادي، وأن الدول���ة احلديث���ة تقوم على 

أحادية الثقافة، وهي الثقافة التركية. ويستخلص 

الكاتب أن هذه احملددات أدت إلى إخفاق تركيا 

في ترس���يخ دميقراطية تعددية ليبرالية بس���بب 

القيود املفروضة على احلقوق السياسية والثقافية 

والديني���ة للمواطنني، ما ح���ال دون بناء مجتمع 

دميقراطي حقيقي قائم على التعددية والتسامح 

وصهر التنوع واالختالف داخل املجتمع.

من جهًة أخرى، تقدم ورقة رفعت س���يد أحمد 

- في الفصل السادس - مقارنًة بني النموذجني 

الترك���ي واإليراني من حيث عالقة الدين بالدولة، 

فالنموذجان وفقًا للكاتب يش���تركان في اجلرعة 

العالية من الدميقراطية، ولكن يختلفان من ناحية 

تشابك الدين مع السياسة، فالدين يشّكل فلسفة 

ومرجعي���ة يتغلغل في النموذج اإليراني، أما في 

النموذج التركي فالدين يعتبر أداة من بني أدوات 

عدة خلدمة مقاصد السياسة، كما أن السياسة 

اخلارجي���ة اإليراني���ة تتح���دد وفق���ًا للدين، أما 

السياسة اخلارجية التركية فهي أكثر براغماتية 

ف���ي تعاملها مع الدين، وعلي���ه فإن عالقة الدين 

بالدولة في إيران هي عالقة راسخة وثابتة، بينما 

في تركيا فالعالقة بينهما متأرجحة.

يتناول توفيق السيف في الفصل السابع عالقة 

الدين بالدولة في الس���عودية، ويبنّي أن الدولة لم 

تنشئ املؤسسة الدينية، بل إن األخيرة هي التي 

ش���اركت السياسيني في إقامة الدولة واحملافظة 

عليها، وبالتالي، فإن السياسي يختلط باخلطاب 

الدين���ي، والنظام السياس���ي يس���تخدم الدين 

ف���ي تعاطيه م���ع املجتمع ليحاف���ظ على وجوده 

وك���ذراع أيضًا للسياس���ة اخلارجي���ة، والنظام 

الس���عودي يس���تمر في هذه السياسة طاملا أن 

التيار اإلصالحي ال يتعاطى بإيجابية وجرأة مع 

قضاي���ا املرأة والدميقراطية واألقليات والتعددية 

السياسية. 

يتناول أحمد اخلمليشي - في الفصل الثامن 

- بالتحليل النموذج املغربي للحكم، ويبرز متازج 

واندماج الديني مع السياسي، ممثاًل بالبيعة للملك 

واعتباره أميرًا للمؤمنني. 

ويظهر التحليل الوارد في الورقة الكيفية التي 

يقوم بوساطتها نظام احلكم في استيعاب مطالب 

التغيير واإلص���الح، خصوصًا في فترة »الربيع 

العربي«.

أما ريكارد الغيرفال، فيتناول بالتحليل وضع 

اجلالية املسلمة في السويد، والتي يبنّي أنها دولة 

علمانية بكافة املقاييس، تقوم على ترسيخ مفهوم 

املواطنة والتسامح وتعزيز حرية الفرد ودوره في 

املجتمع مبا في ذلك احلرية الدينية. وبالتالي، فإن 

املواطن املس���لم في السويد هو مواطن بالدرجة 

األولى له حقوق وواجبات املواطنة، ويتمتع بحرية 

املعتقد والرأي، وميارس ش���عائره الدينية بحرية 

وفقًا للقانون.
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أما النموذج املصري، فيتناوله طارق البشري 

في الفصل العاشر الذي حمل عنوان »عالقة الدين 

بالدولة: حالة مصر بعد الثورة«. 

يبني البش���ري أن القوى الرئيس���ة في مصر 

تنقس���م إلى ثالث: جهاز الدولة املؤسس���ي )مبا 

فيه اجليش(، واإلس���الميون من إخوان مسلمني 

وسلفيني، وقوى ليبرالية متعددة. ويذهب التحليل 

إلى أن االحتقان في مصر ال يعود إلى دينية أو 

مدنية الدولة، بل إل���ى كيفية احلكم، واملطالبات 

بإصالحه بالقضاء على الفساد والتفرد، وحتقيق 

العدالة االجتماعية والنهوض بالواقع االقتصادي 

وحتقيق دميقراطية فعالة.

أما عالقة الدي���ن بالدولة في تونس فيتناولها 

بالتحليل صالح الدين اجلورش���ي، الذي يدرس 

محاوالت اإلسالميني والعلمانيني صياغة تعايش 

بني الدين والدولة يقوم باألس���اس على احلفاظ 

عل���ى مدنية الدولة وترس���يخ قواعد الدميقراطية 

التي يكون الشعب فيها مصدر السلطات.

تقوم عبير أمنينة - في السياق نفسه - بدراسة 

عالقة الدي���ن بالدولة في ليبيا ابتداء من احلركة 

السنوس���ية حتى الوضع احلال���ي بعد اإلطاحة 

بنظ���ام معمر القذافي ال���ذي هيمن على احلياة 

السياسية في ليبيا في العقود األربعة املاضية. 

وتش���ير أمنين���ة إلى عودة ب���روز العديد من 

احلركات الدينية التي عادت لتنافس على السلطة 

وكيفية إدارة املجتمع، كحركة اإلخوان املسلمني، 

واملجموعات السلفية، وحركة التجمع اإلسالمي، 

واجلماعة اإلسالمية املقاتلة. 

وتؤك���د أمنينة أن صع���ود أي من هذه القوى 

مره���ون مب���دى قدرتها على تبن���ي رؤية تنموية 

حقيقية قابلة للتنفيذ والتحقق، بعيدًا عن التشدد 

والعن���ف والتطرف، وه���ذا هو التح���دي الذي 

ينتظرها والذي س���بب ويس���بب لها تراجعًا في 

امليزان االنتخابي. 

وت���رى أمنينة، أيض���ًا، أن املعضلة تبقى في 

أولئ���ك الذي���ن يرفض���ون الدخول ف���ي العملية 

السياس���ية بش���كل تنظيمي مؤّط���ر ويفضلون 

اإلسالم املواجه وليس املشارك.  

يتن���اول أحمد كمال أب���و املجد - في الفصل 

األخي���ر - اخلطاب الديني ف���ي العالم العربي، 

مطالبًا بضرورة إصالحه وإخراجه من التشبث 

باملاضي إلى النظر إلى املس���تقبل، ليتمكن من 

املساهمة في إحداث التنمية الشاملة الضرورية 

إلخراج العرب من واقعهم املتردي. 

الكت���اب الذي ب���ني أيدينا غّني في دراس���ته 

املقارنة لعالقة الدين بالدولة في العديد من الدول 

العربي���ة، كما أنه غنّي في حتليله للعالقة الرابطة 

بني الدين والدولة بشكل عام، وفي اقتراح املخارج 

الضروري���ة لبناء عالقة قومية جديدة بينهما. إنه 

كتاب مهم جتدر دراسته.  
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يح���اول كتاب الدكت���ور عاطف أبو س���يف 

اجلدي���د املعن���ون ب� »ال ينامون ف���ي غزة: حرب 

الطائرة الزنانة اإلس���رائيلية عل���ى قطاع غزة« 

الصادر مطلع العام 2014 عن مؤسس���ة روزا 

لوكس���مبورغ األملانية، أن يقدم صورًة متكاملًة 

لآلثار مختِلفة اجلوانب التي تنتج عن اس���تخدام 

إس���رائيل الطائرات الزنانة في عمليات جيشها 

في قطاع غزة. 

وينطل���ق الكتاب من التحذي���ر الكبير من أن 

مثل هذا االستخدام يشّكل اعتداًء صارخًا على 

الشعب الفلسطيني وحقوقه، ويساهم في انتشار 

حال���ة عدم االس���تقرار في اإلقلي���م املضطرب، 

ويشّكل دافعًا لتصدير أسلحة مشكوك في جدوى 

استخدامها أخالقيًا.

الزنانة هي االسم الذي يطلقه الفلسطينيون على 

الطائرة دون طيار التي باتت إسرائيل تستخدمها 

بكثرة في عدوانها على الشعب الفلسطيني، خاصًة 

خالل احلربني األخيرتني على قطاع غزة. وترتبط 

الزنانة بالكثير من ذكريات الش���عب الفلسطيني 

األليمة والبش���عة، كما تش���ير بق���وة إلى هيمنة 

إسرائيل الكاملة والقاسية على الشعب الفلسطيني 

من خ���الل س���يطرتها على حتركات���ه ومراقبتها 

تصرفاته وتفاصيله اليومية. وكما يقول أحد الذين 

يقابلهم الكاتب خالل الكتاب، فإن الطائرة الزنانة 

تعيش مع الفلسطينيني في غرف نومهم. 

والزنانة جزء أساس من نظام الهيمنة واملراقبة 

اإلسرائيلي الذي حتافظ من خالل استخدامه على 

ترويع الشعب الفلسطيني. 

يش���مل هذا النظام أدوات ومعدات للمراقبة 

عن بعد دون وجود بش���ري، وميتد من البالونات 

الطائ���رة إلى املركبات املتحرك���ة دون قائد إلى 

كامي���رات املراقب���ة عل���ى احلدود وص���واًل إلى 

الطائرات الزنانة مبختلف أنواعها. وبالطبع فإن 

ه���ذه الطائرة ال تكتفي باملراقبة إذ إن لها مهامَّ 

قتالي���ًة فتاكًة أيضًا كما يدلل الكاتب بالكثير من 

البيانات واألرقام املس���تقاة م���ن بحث ميداني 

عميق يقوم به.

بدأت إس���رائيل فعليًا اس���تخدام الطائرات 

الزنانة ضد الفلس���طينيني فعليًا عام 2000 على 

الرغم من أن تاريخ الزنانة اإلسرائيلية يعود إلى 

ح���رب أكتوبر مع مصر، ح���ني مت إدخال فكرة 

الطائ���رة الزنانة - وكانت ف���ي مراحلها األولى 

- إلى العقل العس���كري اإلسرائيلي. استخدمت 

إس���رائيل الطائرات دون طيار بشكل كبير منذ 

بداي���ة انتفاضة األقصى، خالل عدوانها املتكرر 

عل���ى قطاع غزة خاص���ًة في عملي���ات املراقبة 

والتحك���م والقصف واالغتي���ال. أليام متواصلة 

كانت أس���راب الزنانات حتوم في س���ماء قطاع 

غزة تراقب كل ش���يء محولًة القطاع إلى ساحة 

معركة متواصلة، مثيرة الذعر والرعب في نفوس 

املواطن���ني الذي���ن ارتبطت الزنانة ف���ي عقولهم 

بعمليات القتل والتدمير واخلراب. 

تعتبر إسرائيل واحدة من أهم الدول املصنعة 

واملصدرة للطائرات الزنانة في العالم، وهي وفق 

آخر اإلحصائيات تس���تحوذ على نصيب األسد 

في سوق التصدير، سابقًة بذلك الواليات املتحدة. 
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العس���كري والتكنولوجي في فرض هيمنتها على 

الش���عب الفلس���طيني ومصادرة حقوقه، وليس 

اس���تخدام الزنانة في مراقبة قطاع غزة وتنفيذ 

عمليات عسكرية فيه إال جزءًا من عمليات الهيمنة 

واالس���تحواذ املمنهجة التي تقوم بها إسرائيل. 

وعلى الرغم مما ملثل هذه العمليات من آثار جانبية 

قاس���ية على حياة املواطنني العزل وعلى أمنهم 

اجلسدي واملعنوي والنفسي واالقتصادي فإنها 

إلى جانب ذلك تش���ّكل انتهاكًا جسيمًا للقانون 

الدولي والقانون الدولي اإلنساني. 

يبدأ الكتاب مبراجعة سريعة للجدل األخالقي 

والعسكري حول استخدام الطائرات دون طيار 

في احلرب، حيث يس���تعرض مواق���ف املؤيدين 

واملعارضني؛ ليدلل على أن ثمة مبالغة ال تنم عن 

عمق في تسويق فعالية الطائرات الزنانة، حيث إن 

استخدام هذه الطائرات من قبل جيوش مختلفة 

دلل بش���كل قاطع على عدم فعاليتها في إصابة 

األهداف والتمييز بني املقاتلني املس���لحني وبني 

املواطنني العزل، هذا إضافة إلى اجلدل األخالقي 

املرتبط باس���تخدامها في تنفيذ عمليات قتل بناء 

على تقديرات يقوم بها مشّغل الطائرة من مكان 

بعيد عن مسرح العمليات.  

والزنانة كسالح كما يناقش الدكتور أبو سيف 

مثار خالف في املجتمع الدولي وهي عنصر من 

عناصر حتفيز سباق التسلح البشع في العالم، 

وبالتالي عنصر توتيري مدمر الستقرار العالقات 

بني ال���دول. فهي أخالقيًا توفر س���ياقات قتالية 

للعنصر البشري دون رؤية خصمه فيها؛ وبالتالي 

حتت���وي على قدر من عدم التوازن األخالقي في 

القتال. إن »مكننة« القتال تطّوٌر بش���ع للصراع 

البش���ري وحتويل لإلنس���ان إلى آلة قتل ودمار، 

ونزٌع للجوانب اإلنسانية التي من شأنها أن تقلل 

م���ن فرص القتل في املعارك. ويقدم أبو س���يف 

األطروحة املؤيدة الستخدام الزنانات في احلروب 

واألطروحة املناهضة لهذا االس���تخدام دون أن 

يقر بدعمه األخالقي لضرورة عدم استخدامها بل 

حظر هذا االستخدام وتقييده فقط باالستخدامات 

الس���لمية، مثل هذا التقييد املفروض على الكثير 

من األسلحة مثل السالح النووي. بل إن مخاطر 

الزنانات ال تقل عن مخاطر السالح النووي؛ لذا 

يجب أن ترقى إلى درجة احلظر والتقييد نفسها.

يه���دف مثل ه���ذا التقدمي إلى الكش���ف عن 

ارتب���اط ما يدور في غزة من إخضاع للمواطنني 

العزل وترهي���ب لألطفال وقت���ل لألبرياء، بحالة 

النق���اش العام الذي يدور في س���ياقات أخرى. 

إن املفارق���ة التي يش���ير إليها املتابع هي غياب 

»احلالة الفلس���طينية« في الكثير من الدراسات 

حول اس���تخدام الزنانات ف���ي العالم، حيث ثمة 

تركيز على االستخدام األميركي في أفغانستان 

وباكستان واليمن، فيما تتم اإلشارة في حاالت 

نادرة إلى حقيقة كون إس���رائيل دولة مستخدمة 

لهذا النوع من الطائرات في احلروب. 

تكشف مقاربة مسنودة بالبيانات والشواهد 

والنتائج عن هول اس����تخدام إس����رائيل لهذه 

الطائرات ف����ي غزة. إن واح����دة من القضايا 
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التي يعرض لها الكتاب، والتي تش����د االنتباه 

خلطورته����ا األخالقي����ة، هي كيف تس����تخدم 

إسرائيل قطاع غزة كمختبر لتجريب ما تتوصل 

إليها صناعاتها العس����كرية، خاصًة في تطوير 

الطائ����رات الزنانة، بحي����ث أصبحت غزة وفق 

هذا التحليل مختبرًا، ومواطنوها أدوات يجري 

عليهم اختب����ار فعالية هذه الطائ����رات. وعليه 

فإن اس����تخدام هذه الطائرات يشّكل انتهاكًا 

مزدوج����ًا للقانون الدولي، حي����ث إن ما يترتب 

على استخدام هذه الطائرات القاتلة يرقى في 

الكثير من احلاالت إل����ى جرائم حرب وجرائم 

ضد اإلنسانية، كما أن استخدامها في حتويل 

مواطن����ني يقع����ون حتت االحت����الل إلى فئران 

جتارب مدمرة من أجل تسويق هذه الطائرات 

في أسواق السالح العاملية يعد جرمية أخرى. 

وعلي���ه، يقوم الكتاب بعرض س���ريع - ولكن 

مكثف - ألهم زبائن طائرات إس���رائيل الزنانة، 

خاصًة في أوروبا، كاش���فًا اللثام عن شكوك في 

مساهمة بعض الدولة األوروبية وبعض املشاريع 

البحثية املمول���ة من االحتاد األوروبي في متويل 

تطوي���ر هذه الطائ���رات، وفي تدريب املش���غلني 

اإلسرائيليني لهذه الطائرات لنظرائهم األوروبيني 

على كيفية اس���تخدامها، مرتكزين إلى جتربتهم 

في اس���تخدامها في غزة، وهو ما يشكل انتهاكًا 

جسيمًا للحقوق الفلس���طينية. تقتضي مثل هذه 

احلقائ���ق وقوف تلك الدول أمام مس���ؤوليتها من 

أجل عدم تشجيعها احتالل إسرائيل لقطاع غزة 

وجرائمها هناك. 

وتبيع إس���رائيل الزنانات إلى دول عديدة في 

العالم من أميركا الالتينية حتى إفريقيا وآس���يا 

وأوروبا.  

بلغت صادرات إس���رائيل م���ن الزنانات في 

السنوات الثماني األخيرة 4.6 مليار دوالر، مبا 

يصل إلى ما نس���بته 10% من مجمل صادراتها 

العسكرية. وهذا الرقم مرشح للزيادة بنسبة %10 

حتى العام 2020. كما بلغت نس���بة الصادرات 

اإلسرائيلية قرابة 41 باملائة من مجمل التصدير 

العامل���ي من الزنانات خالل الس���نوات 2001-

2011، متقدم���ًة على الوالي���ات املتحدة. وتبيع 

إسرائيل زناناتها إلى قرابة 24 دولة حول العالم. 

ويص���ل نصف هذه الزنانات املباعة إلى أوروبا، 

فيم���ا تصل 4% منها فقط إلى الواليات املتحدة. 

تس���تخدم إس���رائيل حروبها وعدوانها املتكرر 

على قطاع غزة ونتائج االغتيال والقصف املنفذ 

باستخدام الطائرات الزنانة في الترويج لطائراتها 

الزنانة وبيعها بشكل أكبر في اخلارج فيما يسيمه 

أبو سيف »تسويق املوت«.

إال أن اجلانب األكب���ر من الكتاب يركز على 

االستخدام الفعلي للطائرات الزنانة في القطاع. 

يجوز القول إن وجود الزنانة هو تفصيل أساس 

من تفاصيل احلياة في قطاع غزة، فهي قد توجد 

في سماء القطاع ألسابيع دون أن تغادر، مخلفًة 

آثارًا نفسيًة ومعنويًة جسيمًة على السكان، فعلى 

الرغم من االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة 

في العام 2005، فإن إسرائيل واصلت احتاللها 

القطاع بوس���اطة مجموعة من وس���ائل الهيمنة 
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التي ش���كلت الزنانة اجلزء األب���رز منها. ففيما 

ال يوجد حضور فيزيائي إلس���رائيل في القطاع، 

فإن الزنانات تعوض اجليش اإلسرائيلي عن هذا 

احلضور فيما يس���ميه التقري���ر »إعادة اختراع 

االحتالل«. فالزنان���ة هناك في غزة طوال الوقت 

تقوم باملراقبة ونقل الصور احلية وتنفيذ العمليات 

العس���كرية عن بع���د. وعند مراجع���ة العدوانني 

اإلس���رائيليني الكبيري���ن األخيرين على غزة في 

األعوام 2008-2009 و2012 يكش���ف الكتاب 

عن أن البطولة املطلقة في هذين العدوانني كانت 

للطائرات الزنانة. 

يقوم الكتاب بتقدمي مجموعة طويلة من احلاالت 

التي قتل فيها مواطنون مدنيون من قبل الطائرات 

الزنانة، ويقدم شهادات حية حول بشاعة عمليات 

القتل واآلثار املدمرة لها. وغاية هذا - إلى جانب 

الكشف عن هذه اجلرائم التي وصفتها التقارير 

الدولية بش���كل مفصل بأنها جرائم حرب - هو 

تفنيد املزاعم اإلسرائيلية حول فعالية استخدام 

ه���ذه الطائرات في احلروب ضد املس���لحني، إذ 

وفق ما يرد في الكتاب، فإن األغلبية الكبرى من 

ضحاي���ا هذه الطائرات هم من املدنيني في غزة، 

بيد أن النقاش حول استهداف املسلحني بحاجة 

للكثير م���ن املراجعة، إذ إن عمليات القتل تطال 

املواطنني بالش���بهة في الكثير من احلاالت، كما 

أن فكرة اس���تهداف مس���لح بعد انتهاء عمليات 

القتال وفق الش���هادات القانوني���ة التي يقدمها 

الكتاب ليس���ت إال عملي���ات قتل خارج القانون. 

ثم���ة مقاربات قانونية قوي���ة يقدمها الكتاب في 

هذا السياق تعزز مقولته من أن ثمة جرائم كبرى 

تنتهك باستخدام الزنانات. 

كما يس���تعرض الكتاب التأثيرات النفس���ية 

الستخدام الزنانات على املواطنني خاصًة األطفال 

منه���م، من خالل تقدمي آراء اخلبراء النفس���يني 

واألهالي واألطفال أنفسهم. من املؤكد أن الوجود 

املتواصل للزنان���ة وصوتها املزعج يخلق حاالت 

توتر واضطراب وتشتت ذهني وحاالت من اخلوف 

والذعر الشديدين بسبب ارتباط صوتها بعمليات 

قتل وفقدان األهل واألصدقاء واجليران. 

يرتبط بهذا تأثير آخر، هو »التأثير االجتماعي«، 

حي���ث إن الزنانة خلّف���ت الكثير من املش���اكل 

االجتماعي���ة في القطاع ومن أبرزها املس���اس 

باألم���ن االجتماعي لدى األطفال، وغياب املقدرة 

على التفكير في املس���تقبل وف���ي احلياة، طاملا 

أن املواط���ن حت���ت التهديد دائم���ًا. ليس بعيدًا 

هذا التأثي���ر الكبير الذي تترك���ه هذه الزنانات 

وحضورها املس���تمر على العملي���ة التعلّمية في 

القطاع، فإلى جانب قصفها العديد من املدارس 

واملعاهد واجلامع���ات، فإن حضورها يترك أثرًا 

كبيرًا على مقدرة التالميذ على التركيز خالل عملية 

الدراسة س���واء داخل الفصل أو خالل حتضير 

واجباتهم املدرس���ية في البي���ت، إلى جانب ذلك 

يستعرض الكتاب التأثيرات التي يتركها حضور 

الزنانة اليومي على مقدرة املواطنني على التواصل 

مع العالم اخلارجي من خالل استقبال إشارات 

البث التلفزيوني خاصة خالل احلرب، واستخدام 

اإلنترن���ت لنقل ص���ورة ما يجري له���م. بعبارة 
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مختصرة، فإن هذه التأثيرات ليست جانبية بهذا 

املعنى، بل هي جزء أساس من سياسات شاملة 

م���ن الهيمنة والس���يطرة عل���ى كل جوانب حياة 

املواطنني في غزة، حتولهم كما يقول أبو سيف في 

موضع آخر إلى »لعبة فيديو« يقوم خاللها موّجه 

الطائرة بلعبها من مكانه البعيد داخل إسرائيل، 

حيث يبدو الغزيون مجرد ش���خوص ورسوم في 

هذه اللعبة.

ويدين الكتاب باألدلة تورط االحتاد األوروبي 

وبعض دوله في تش���جيع آلة القتل اإلس���رائيلية 

بحق الس���كان الفلس���طينيني في قط���اع غزة. 

تشمل هذه األدلة مشاركة دول أوروبية إسرائيل 

في تطوير بعض مش���اريع الطائ���رات الزنانة، 

واس���تفادة مصانع الس���الح اإلس���رائيلية من 

مشاريع متويلية يقدمها االحتاد األوروبي، وشراء 

الطائرات املجربة في قطاع غزة - بل إن إسرائيل 

تس���تخدم صور قتل الفلسطينيني واغتيالهم في 

معارض التروي���ج لطائراتها- كما أن الطيارين 

األوروبيني الذين يتدربون على استخدام الطائرات 

اإلسرائيلية ثمة شواهد تقول إنهم يتلقون خالل 

قواع���د التدريب بيان���ات حية من قطاع غزة؛ ما 

يشكل مساهمة في جرائم إسرائيل. 

ويورد أبو س���يف الكثير م���ن األدلة والقرائن 

حول ذلك والتي تستحق القراءة والتعميم خاصة 

من قبل الدبلوماسية الفلسطينية حتى تتم دعوة 

هذه الدول إلى وقف مشاريع التعاون هذه.

تستخدم إسرائيل غزة كحقل جتارب لتطوير 

أسلحتها وجتربتها ومن ثم الترويج لها، وبالتالي 

فإن ما تقوم به إسرائيل هو عملية اغتيال حلقوق 

اإلنس���ان كما يق���ول أبو س���يف تقابل بصمت 

وجتاه���ل من املجتمع الدول���ي. فعلى الرغم مما 

تزعمه ش���ركات تصنيع الزنانة اإلسرائيلية حول 

دقتها ومهنيتها، فإن بشاعة الدمار والقتل الذي 

تخلف���ه يثبت العكس. على الرغ���م من أن مقولة 

الدقة بحد ذاتها يجب أال تنطلي علينا، حيث إن 

هذه الدقة تعني املزيد من القتل وليس القليل منه. 

إن ما تقوم به إسرائيل هو تهديد للنظام الدولي 

برضا وصمت منه، بل وتواطؤ.

يدع���و كل ذلك إلى جمل���ة من التدخالت التي 

يقترحها الكاتب في خامتة كتابه، والتي تش���مل 

ضمن أش���ياء أخرى: إقامة مرصد فلس���طيني 

ملراقبة اس���تخدام الزنانات بشكل يومي وتوثيق 

جرائمها؛ وإجراء املزيد من الدراسات التفصيلية 

لفح���ص آثار الزنان���ات املختلفة على احلياة في 

غزة السيما اجلانب النفسي والتعليمي، وتطوير 

التشريعات الدولية التي تعالج استخدام وتطوير 

الزنان���ات في احل���روب، ووقف ال���دول املختلفة 

ملشاريعها البحثية املشتركة مع إسرائيل السيما 

تلك املشاريع التي تستخدم مخرجاتها في تطوير 

الزنان���ة، والعمل لدى الدول املس���توردة للزنانة 

اإلسرائيلية للتوقف عن ذلك ملا تشكله هذه الزنانة 

من انتهاك للحقوق الوطنية الفلسطينية وحلقوق 

اإلنس���ان بش���كل عام، وضرورة تطوير قوانني 

وتشريعات في املؤسسات الدولية حول االستخدام 

القانوني واألخالقي للطائ���رات الزنانة. كما أن 

اس���تخدام هذه الطائرات يهدد الس���لم واألمن 
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الدوليني ويجب على األمم املتحدة أن تتدخل في 

تنظيم استخدامها. يش���مل هذا إلزام إسرائيل 

مب���ا يقره املجتمع الدولي في ذلك وعدم التهاون 

مع خرقها الدائم لإلجماع الدولي. 

ويوص���ي الكت���اب بض���رورة الت���زام الدول 

األوروبي���ة حتدي���دًا بعدم املس���اهمة في تطوير 

الطائرات الزنانة اإلسرائيلية من خالل املشاريع 

البحثي���ة املش���تركة أو م���ن خالل ش���راء تلك 

الطائرات واستخدامها بعد جتريبها على الشعب 

الفلس���طيني. ويقت���رح الكاتب إنش���اء مرصد 

فلسطيني ملراقبة استخدامات إسرائيل للطائرة 

الزنانة وفضح هذه االستخدامات واجلرائم التي 

ترتكبها. ويش���مل هذا ضرورة إجراء دراس���ات 

تفصيلي���ة وجزئية حول آث���ار الزنانة على حياة 

الفلس���طينيني في اجلوانب املختلفة التي عاجلها 

الكت���اب وحتديدًا التأثير النفس���ي ملا له من أثر 

بعيد على مستقبل السكان.

منهجي���ًا، فإن الكتاب هو خالصة جهد بحثي 

مضن ش���مل مراجع���ة األدبي���ات املختلفة التي 

كتبت ح���ول تاريخ الطائ���رات الزنانة وتطورها 

واستخداماتها في احلروب املختلفة خارج الشرق 

األوسط خاصة في أفغانستان وباكستان واليمن 

وغيره���ا من قبل القوات األميركية، كما ش���مل 

مراجعات لتقارير مراكز حقوق اإلنسان في غزة 

خاصة تلك املتعلقة بالعدوان اإلسرائيلي املستمر 

على قطاع غزة من أجل استخالص البيانات حول 

القتل باستخدام الطائرات الزنانة. إلى جانب ذلك 

يجري الكاتب عشرين مقابلة ميدانية مع حقوقيني 

ودبلوماسيني وطالب مدارس ومدرسني وتربويني 

وخبراء علم نفس وصحافيني كي يضع يده على 

مواضع التأثي���ر احلقيقي للطائرات الزنانة على 

احلياة في قطاع غزة.

يقتبس الكاتب اسم كتابه من عبارة استخدمها 

نش���طاء ش���باب خالل احتجاجهم على حتليق 

الطائرات الزنانة في س���ماء غزة على صفحات 

اإلنترنت بتوليف أس���ماء متخيلة ألس���ماء أفالم 

عاملية حتتوي على اسم الزنانة أو تشير إليه.

نش���رت الكتاب مؤسس���ة روزا لوكمسبورغ 

األملانية التابعة حلزب اليسار األملاني، وهو يشكل 

إضافة مهم���ة للجهود املبذول���ة من أجل فضح 

جرائم إس���رائيل وتوعية الفلسطينيني واملجتمع 

الدولي بسبل مجابهة هذه اجلرائم. غالف الكتاب 

اجلميل وهو عبارة عن صورة لطائرة زنانة حتلق 

في سماء غزة ويبدو القمر بجوار الطائرة عاكسًا 

حالة مذهلة من القلق، وهي للمصور الفلسطيني 

حامت موسى. 
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المكتبة

الكتاب: المرأة العربية من العنف والتمييز 

إلى المشاركة السياسية

الكاتب: عبد اإلله بلقزيز )محررًا(

الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية

تاريخ النشر: كانون الثاني 2014

عدد الصفحات: 192

ص����در عن مركز دراس����ات الوحدة العربية 

كتاب املرأة العربي����ة: من العنف والتمييز إلى 

املشاركة السياس����ية. يقدم هذا الكتاب الذي 

س����اهم فيه نخبة من الباحثني العرب، مجموعة 

دراسات تتمحور حول قضايا العنف والتمييز 

ضد امل����رأة في بع����ض البل����دان العربية من 

جه����ة، فيبحث في مجموع����ة العوامل الثقافية 

واالجتماعي����ة واالقتصادي����ة والقانونية املؤثرة 

في مدى استمرار حضور هذا العنف والتمييز 

ضد املرأة في املجتمعات العربية، وهي تتمحور 

حول جتارب في املش����اركة السياس����ية للمرأة 

م����ن جهة أخرى، س����اعية لتقييم تلك التجارب 

وحتليل العوامل الداعمة واألخرى املعيقة لعملية 

املشاركة السياسية للمرأة العربية.

يتن���اول الفصل األول »العن���ف والتمييز 

ضد املرأة في املغرب: مقاربة سوسيولوجية« 

)عصام عدوني(، والفص���ل الثاني: »صورة 

امل���رأة في البناء الثقاف���ي – االجتماعي في 

األردن« )ميس���ون العتوم(، الفصل الثالث: 

»حجج هشة مبواجهة قضية عادلة: مناقشة 

ح���ول »مش���روع قان���ون حماية امل���رأة من 

العن���ف األس���ري« )عزة ش���رارة بيضون(، 

الفصل الرابع: »املش���اركة السياسية للمرأة 

الفلسطينية« )دنيا األمل إسماعيل(، الفصل 

اخلام���س: »املش���اركة السياس���ية للم���رأة 

االتفاقي���ة واالحتجاجية«  الدالل���ة  باملغرب: 

)كولفرني محمد(، الفصل السادس: »املرأة 

والسياس���ة ف���ي اجلزائر« )س���مارة نصير 

ورشيد تلمساني(، الفصل السابع: »سرديات 

ث���ورة 14 كانون الثاني على لس���ان نس���اء 

تونسيات: ظواهر اجتماعية متناقضة وأدوار« 

)سميرة الولهازي(، الفصل الثامن: »املشاركة 

السياسية والتمكني السياسي للمرأة العربية: 

حالة اجلزائر« )بورغدة وحيدة(. والزميلة دنيا 

األمل إسماعيل التي تكتب الفصل عن املرأة 

الفلس���طينية ناشطة نس���وية وكاتبة حصلت 

على رس���الة املاجستير في العلوم السياسية 

من جامعة األزهر بغزة، وتترأس جمعية املرأة 

املبدعة بغزة. 
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الكت���اب: أوباما والش���رق األوس���ط: نهاية 

العصر األميركي؟

الكاتب: فواز جرجس

الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية

تاريخ النشر: شباط 2014

عدد الصفحات: 399

صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب 

أوباما والشرق األوسط: نهاية العصر األميركي؟ 

للدكتور فواز جرجس.

يبحث الكتاب في تطورات السياس���ة األميركية 

في منطقة الشرق األوسط التي تعصف بها حتوالت 

جذري���ة لم تعرفها ه���ذه املنطقة منذ احلرب العاملية 

الثاني���ة على األقل؛ فاألنظمة العربية االس���تبدادية 

من جهة راحت تتساقط، ال بفعل انقالبات عسكرية 

أو انقالبات م���ن داخل القصر هذه املرة، بل بفعل 

انتفاض الش���ارع العربي وكسر قيود اخلوف التي 

كّبلته على مدى عقود. واإلمبراطورية األميركية من 

جه���ة أخرى، التي اعت���ادت أن حتمي تلك األنظمة 

حماية ملصاحله���ا، باتت عاجزًة ع���ن توفير الدعم 

ألحجاره���ا في رقعة الش���رق األوس���ط؛ فخوض 

الوالي���ات املتحدة أكثر من حرب فاش���لة على هذه 

الرقعة كان كفياًل باستنزاف عسكرها، كما استنزاف 

اقتصادها احملتضر أص���الً بفعل بنيته ودينامياته 

الداخلية، فكان كل ذلك كفياًل بإجناب إدارة جديدة 

في الواليات املتحدة تعكس سياس���تها اخلارجية، 

وبخاصة في الش���رق األوسط، كل تلك اإلخفاقات. 

فكي���ف إذا كان العالم يقابل ذلك التهاوي األميركي 

بصعوٍد مثابر لعدد من القوى اجلديدة أو املتجددة 

التي يوجه تعاونها وإرادتها املشتركة ضربة قاضية 

لعصر األحادية القطبية التي أتاحت للواليات املتحدة 

االستفراد بقيادة العالم في العقدين األخيرين.

يقرأ ه���ذا الكتاب كل تلك التحوالت، ويعرض 

ملسيرة السياسة األميركية في الشرق التي انتهى 

بها املطاف في عهد أوباما إلى الغروب عن املنطقة 

باحثة عن م���كان، أو وهم، في املقلب اآلخر من 

الك���رة األرضية حتقق فيه مطامعها االقتصادية 

وتطلعاتها اإلستراتيجية.

يحتوي الكتاب ستة فصول إلى جانب املقدمة 

واخلالصة العامة واملالحق. يتناول الفصل األول: 

»أميركا والشرق األوسط: اإلرث املّر«؛ والفصل 

الثاني: »عقيدة بوش: إعادة هندس���ة املجتمعات 

اجتماعي���ًا«؛ والفصل الثالث: »عقي���دة أوباما: 

»عقيدة الالعقيدة« والفصل الرابع: »عملية السالم 

الفلسطينية – اإلسرائيلية«؛ والفصل اخلامس: 

»الدول احملورية: مصر وإيران وتركيا«؛ والفصل 

السادس: »احلرب على اإلرهاب.
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الفلسطينية  الش���عبية  المقاومة  الكتاب: 

تحت االحتالل: قراءة نقدية وتحليلية

الكاتب: ليندا طبر وعالء العزة

الناشر: مؤسسة الدراسات الفلسطينية

تاريخ النشر: 2014 

عدد الصفحات: 103

صدر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية كتاب 

»املقاومة الش���عبية الفلسطينية حتت االحتالل: 

قراءة نقدية وحتليلي���ة«، تأليف ليندا طبر وعالء 

العزة. هذه الدراسة محاولة لإلضاءة على السياق 

التاريخي الذي أنتج جتارب انتفاضية فلسطينية، 

وفهم العوامل والعالقات املادية التي ساهمت في 

تش���كل هذه التجارب، وتوضيح أهميتها ومدى 

ارتباطه���ا بواقع اليوم وإم���كان إعادة االعتبار 

إليها. كذلك تسعى الدراسة لفهم العناصر املعوقة 

واإلمكانات املستقبلية والطاقات الكامنة لنشوء 

مقاومة ش���عبية في فلسطني اليوم تعيد االعتبار 

إلى مفاهيم التحرر الوطن���ي بأبعادها الثقافية 

واالجتماعية. وبالتالي، يحاول هذا الكتاب تقدمي 

قراءة حتليلية للماضي القريب وللحاضر تساهم 

في النقاش بش���أن أين نحن اآلن من فلس���طني 

جغرافية وتاريخًا.

ليندا طبر، أكادميية فلسطينية، وزميلة في 

مؤسسة الدراسات النسوية في جامعة تورنتو 

)كن����دا(، وزميلة في مركز دراس����ات التنمية 

في جامع����ة بيرزيت. وعالء الع����زة، أكادميي 

الثقافية  فلس����طيني، أس����تاذ األنثروبولوجيا 

في جامعة بيرزيت، س����اهم أكثر من مرة في 

»سياسات«.

الكتاب: السياسة الفلسطينية وعملية سالم 

الش���رق األوس���ط: اإلجماع والتنافس ضمن 

الوفد الفلسطيني المفاوض

الكاتب: غسان الخطيب

الناشر: مؤسسة الدراسات الفلسطينية

تاريخ النشر: 2014

عدد الصفحات: 278
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صدر عن مؤسس���ة الدراس���ات الفلسطينية 

كتاب »السياس���ة الفلس���طينية وعملية س���الم 

الشرق األوسط: اإلجماع والتنافس ضمن الوفد 

الفلس���طيني املفاوض«، تأليف الدكتور غس���ان 

اخلطي���ب وترجمة عارف حجاوي. يطرح الكتاب 

سؤااًل حملاولة فهم أسباب فشل محادثات السالم 

الفلس���طينية - اإلس���رائيلية الت���ي امتدت بني 

1991 و1997، وانهيارها في إثر فشل التوافق 

في محادثات كامب ديفيد في س���نة 2000 بني 

الفلسطينيني واإلسرائيليني.

وفي سياق البحث عن جواب لهذا السؤال – 

وبعد ثمانية أعوام على االنتفاضة الفلس���طينية 

الثانية التي تفجرت في س���نة 2000 - يفحص 

الكتاب أح���د اجلوانب البارزة ف���ي املفاوضات 

الثنائي���ة، وه���و بين���ة وأداء فري���ق التف���اوض 

الفلس���طيني، الل���ذان يرى الكات���ب أنهما أثرا 

كثي���رًا في نتائج املفاوضات. ويركز الكتاب على 

التفاعل بني قيادة منظمة التحرير الفلس���طينية 

خارج املناطق الفلسطينية احملتلة، وبني القيادة 

املنبثقة من جمهور الفلسطينيني في املناطق التي 

تسيطر عليها إسرائيل، وما رافق ذلك من تضارب 

في املصالح عندما أزفت ساعة االتفاق اخلتامي.

يستخدم الكتاب معلومات أصلية - لم تنشر 

م���ن قبل – ع���ن مفاوضات واش���نطن املتعددة 

األطراف وعن اجتماعات فلسطينية داخلية مهمة، 

تفيد في فهم أداء الفلسطينيني خالل املفاوضات، 

ل جهود إحالل الس���الم، وما نش���أ عن ذلك  وتأكُّ

من تشدد في املواقف وميل متزايد نحو العنف، 

مس���تفيدًا من خبرة الكاتب املباشرة في العمل 

السياسي والتفاوضي الرسمي في فترات مختلفة. 

يعمل الدكتور غسان اخلطيب نائبًالرئيس جامعة 

بيرزي����ت للتنمية واالتص����ال ومحاضرًا فيها، وهو 

مؤس����س مركز القدس لإلعالم واالتصال ومديره. 

وقد كان أيضًا عضوًا في مجموعة العمل املشتركة 

بشأن العالقات الفلسطينية – اإلسرائيلية في مركز 

 Weatherhead Center( وذرهيد للشؤون الدولية

for International Affairs( في جامعة هارفرد 

بالواليات املتحدة األميركية. كما عمل ناطقًا باسم 

احلكومة الفلسطينية. 

الكتاب: سعد صايل سلمان: جنرال بيروت

الكاتب: لواء عرابي كلوب

الناشر: مركز صخر حبش للدراسات والتوثيق

تاريخ النشر: كانون األول 2013

عدد الصفحات: 222

يواصل اللواء ركن عرابي كلوب تسجيله تاريخ 

القادة العس���كريني ملنظمة التحرير الفلسطينية، 
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وهذه املرة يتناول سيرة اللواء الركن سعد صايل 

سلمان )أبو الوليد( عضو اللجنة املركزية حلركة 

فتح وأحد قادة العمل العسكري الفلسطيني في 

لبنان حتى استش���هاده في تش���رين األول عام 

1982 على يد وحدة من الكوماندوز اإلسرائيلي. 

يقدم الروائي والكاتب يحيى يخلف للكتاب مشددًا 

على أهمية ما يقوم به كلوب من تس���جيل تاريخ 

ثلة من الشهداء األبطال الذي تركوا بصمة كبيرة 

على مسيرة العمل الوطني الفلسطيني.

ويتوزع الكتاب عل���ى أربعة فصول يتحدث األول 

منه���ا عن البدايات من نش���أة س���عد صايل ومن ثم 

التحاقه بالعمل العس���كري ضم���ن اجليش األردني 

وبعد ذلك التحاقه بحركة فتح إثر مجزرة أيلول وتبوئه 

مكانت���ه العالية في الثورة الفلس���طينية. أما الفصل 

الثان���ي فيتح���دث عن االجتياح اإلس���رائيلي جلنوب 

لبن���ان عام 1982 ودور أبو الوليد البطولي في قيادة 

عمليات التصدي لهذا االجتياح، ويضم الفصل حوارًا 

أج���ري مع س���عد صايل خالل احل���رب. ويخصص 

الكات���ب الفصل الثالث للحديث ع���ن اغتيال صايل، 

فيما يستكمل في الفصل الرابع احلديث عن تداعيات 

اغتيال صايل ويورد بعض الشهادات حول ذلك منها 

شهادة أبو خالد العملة الذي انشق عن حركة فتح.

ويضم الكت���اب مجموعة ن���ادرة من الصور 

التي تكش���ف عن حياة س���عد صايل في الثورة 

الفلس���طينية مع رفاق دربه. كما يضم مجموعة 

أخرى نادرة من القرارات التي تتعلق بصايل خالل 

عمله في قيادة القوات، والتي بدورها تكشف عن 

تاريخ حي ونابض من التفاعل واإلدارة. 

الكتاب هو الثاني ضمن سلس���لة يقوم عليها 

الكاتب بعنوان »تاريخ القادة العسكريني«، وكان 

الكتاب األول من السلسلة عن حياة الفريق عبد 

الرزاق املجايدة. 






