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مقدمة
قبل ثالثني عا ًما ،جلس ممثلون من اإلرسائيليني والفلسطينيني إىل طاولة
الحوار يف مؤمتر مدريد إلطالق مفاوضات ثنائية هدفت بزعمهم إىل
تحقيق مستقبل عادل وسلمي يف املنطقة الواقعة بني البحر األبيض
رسخت واق ًعا مؤمل ًا للفلسطينيني
املتوسط ونهر األردن ،ولكنها فعل ًيا َّ
يف ظل احتالل دائم متارسه قو ٌة عسكرية نووية ذات مرشوع استيطاين
استعامري توسعي.
عىل مدار األعوام الثالثني املاضية ،طَرح الراعيان الغربيان الرئيسيان
لعملية السالم يف الرشق األوسط ،الواليات املتحدة واالتحاد األورويب،
مبادر ٍ
ات سياسي ًة عيدة تلبي األركان الشكلية “لبناء السالم” ولكن ال
تدفع باتجاه حلٍ عادل لعقود من النفي والقهر واالحتالل .ويف العام
َرح الرئيس األمرييك السابق دونالد ترامب خطة السالم من أجل
 ،2020ط َ
االزدهار ،التي ضمنت إلرسائيل مصالحها من خالل إبرام سلسل ٍة من
اتفاقات التطبيع مع العديد من الدول العربية .وظلت القضايا األساسية
امل ُل ّحة ،وعىل رأسها الدفاع عن حقوق الفلسطينيني يف مواجهة االحتالل
العسكري املستمر والنفي ،غائب ًة عن أجندات الوسطاء الغربيني.
يهدف هذا املوجز السياسايت إىل إيجاز األسباب الرئيسية التي تجعل
من إطار املفاوضات الثنائية املبارشة ،املستندة إىل نظرية التفاوض
الليربالية التي تقوم عليها عملية السالم يف الرشق األوسط بني اإلرسائيليني
والفلسطينيني ،إطا ًرا جائ ًرا كليًا ومحكو ًما عليه بالفشل .ويجادل املوجز
كل ما حققته عملية السالم هو تعزيز املرشوع االستيطاين االستعامري
أن َّ
اإلرسائييل وترسيخ هيمنة إرسائيل عىل الفلسطينيني .ويورد املوجز
السبل املتاحة للمجتمع الدويل لدعم الفلسطينيني يف
توصيات حول ُ
كفاحهم من أجل التحرير من خالل إطار يتجاوز املفاوضات و”محادثات
السالم”.
نظرية التفاوض الليربالية يف سياق االحتالل العسكري
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هيمنت املفاوضات الليربالية عىل السياسة الخارجية األمريكية يف حقبة
ما بعد الحرب الباردة .ويف هذا السياق ،طُرحت عملية السالم يف الرشق
األوسط كوصفة مثالية لحل األزمات السياسية املستعصية.

غري أن إطار التفاوض الليربايل يزخر بالتحديات ضمن سياق النضال
التحرري يف ظل االحتالل العسكري ،ما سيؤدي يف النهاية إىل فشله:
1.عملية السالم يف الرشق األوسط تفتقر إىل رشوط مرجعية
متبادلة ،كام ال تقوم عىل حسن النية
ليك يتسنى ألي مفاوضات هادفة وجادة أن تصل إىل حلٍ عادل ،ال بد أن
تكون هنالك مصلحة مشرتكة يف التوصل إىل اتفاق بني طرفني متساويني.
وهذا يُعرف باسم “التفاوض بحسن نية ”،ويقتيض وجود أرضي ٍة وفاقية
مشرتكة من أجل التوصل إىل نتيجة.
عندما و ّجهت الواليات املتحدة الدعوة للفلسطينيني واإلرسائيليني لحضور
مؤمتر مدريد يف العام  ،1991فإنها أبدت استعدادها ملساعدتهم يف
التوصل إىل اتفاق يستند إىل قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم
 242الذي وضع معايري “حل الدولتني” والرشوط املرجعية للمفاوضات
الثنائية بني اإلرسائيليني والفلسطينيني.
وافقت الحكومة اإلرسائيلية عىل الذهاب إىل طاولة املفاوضات مع
املمثلني الفلسطينيني لسببني رئيسيني .أوالً ،كان ذلك بسبب الزخم الذي
أحدثته املقاومة الفلسطينية إبان االنتفاضة األوىل ،والتي أبرزت النضال
الفلسطيني من أجل تقرير املصري عىل خريطة العامل ،وأجربت إرسائيل
عىل الرد .فبحسب املقولة املشينة املأثورة عن رئيس الوزراء اإلرسائييل
السابق إسحاق رابني“ ،مل يكن هناك املزيد من العظام التي كان بإمكاين
كرسها”.
ثان ًيا ،كانت إرسائيل تتعرض لضغوط من الرئيس األمرييك السابق
جورج بوش ،الذي حجب عنها  10مليارات دوالر من ضامنات القروض
التي أرادتها إرسائيل من أجل جلب عرشات آالف املستوطنني اليهود
السوفييتني إىل إرسائيل (الذين وطَّنت معظمهم الحقًا يف مستوطنات
الضفة الغربية) .وكانت تلك املرة الوحيدة التي مارست فيها الواليات
املتحدة ضغوطًا مرشوطة عىل إرسائيل فقط ليك تحرض وتجلس إىل طاولة
املفاوضات.
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يف األشهر العرشين التي تلت مؤمتر مدريد ،عقد الفلسطينيون
واإلرسائيليون تسع جوالت إضافية من املحادثات يف واشنطن العاصمة.
ويف الوقت نفسه ،انخر َط أعضا ُء منظمة التحرير الفلسطينية ،التي ُم ِنعت
من املشاركة يف املفاوضات الرسمية ،يف محادثات رسية وغري رسمية عرب
القنوات الخلفية يف أوسلو يف كانون الثاين/يناير  .1993ويف نهاية املطاف،
حلَّت مفاوضات أوسلو محل عملية مدريد ،ومتخّضت عنها اتفاقات أوسلو
التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية .وحتى يومنا هذا ،ال تزال اتفاقات
أوسلو ،التي تشمل إعالن املبادئ املتعلق برتتيبات الحكم الذايت املؤقت
لعام ( 1993أوسلو األوىل) – والذي شمل خطاب االعرتاف بني إرسائيل
ومنظمة التحرير الفلسطينية كديباجة  -واالتفاقية الفلسطينية اإلرسائيلية
املرحلية لعام ( 1995أوسلو الثانية) ،املخرجات املوثقة الوحيدة التي
أنتجتها املفاوضات الثنائية.
منذ بدء املحادثات يف  1991ولغاية توقيع اتفاقات أوسلو وما تالها ،كان
جل ًيا بالفعل أن حل الدولتني مل يكن األساس الذي ينطلق منه املمثلون
اإلرسائيليون .بل كان واض ًحا أنهم كانوا يتصورون شكالً محدو ًدا من الحكم
الذايت الفلسطيني كام هو موضح يف خطة آلون ( )1967وخطة دروبلس
( ،)1978التي أرست أساسات املرشوع االستيطاين .وقد أكد رابني هذه
الرؤية يف خطابه عام  1995أمام الكنيست بخصوص اتفاقيات أوسلو حيث
أعلن وهو يروج إلطار حل الدولتني أن “الحل الدائم” سيشمل “إقامة كتل
استيطانية يف يهودا والسامرة”.

الحكم الذايت
“إن منظمة التحرير استبدلت
َ
املحدود عىل رقع ٍة من أرض الوطن ،محصور ٍة
متا ًما داخل إرسائيل ومعتمدة عليها ،بالنضال
التحرري الفلسطيني”.
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ضمن هذا اإلطارُ ،ولدت السلطة الفلسطينية من رحم اتفاقات أوسلو ليك
تضطلع مبكافحة التمرد وتهدئة الفلسطينيني والسيطرة عليهم بدالً من
قيادتهم نحو الحرية والسيادة .وهكذا فإن منظمة التحرير استبدلت الحك َم
الذايت املحدود عىل رقع ٍة من أرض الوطن ،محصور ٍة متا ًما داخل إرسائيل
فرتض أن يكون
ومعتمدة عليها ،بالنضال التحرري الفلسطيني .وما كان يُ ُ
عملي ًة سياسية يضمن فيها الفلسطينيون تحررهم من خالل مفاوضات
ثنائية تح َّول يف الواقع إىل آلي ٍة لرتسيخ االحتالل العسكري اإلرسائييل بوجود
طبقة فلسطينية حاكمة ملتزمة باستدامة الوضع الراهن ،وسحق أي شكلٍ
من أشكال املقاومة يهدد قبضتها املحدودة عىل السلطة.
كتب إدوارد سعيد يف عام “ :1993ومن جملة ما يُؤخذ عىل أوسلو أنها
مل تفعل سوى القليل يف سبيل تغيري الوضع .فتحول [رئيس السلطة
الفلسطينية األسبق يارس] عرفات وأنصاره املتناقصون عد ًدا إىل منفذين
لألمن اإلرسائييل ،يف حني أُجرب الفلسطينيون عىل تحمل إذالل ’أوطان‘
مريعة ومقطعة األوصال تشكل نحو  10%من الضفة الغربية و 60%من
غزة”.
وصف سعيد سو َء النية لدى اإلرسائيليني ،وأدرك أيضً ا أن منظمة
وبذلك َ
التحرير قد أذعنت ورضيت بحكم ذايت باهت .ويف حني يواصل املجتمع
الدويل والسلطة الفلسطينية تحرسهام عىل احتضار “حل الدولتني ”،أو
أصل ،متا ًما كام
موته فعليًا ،فإن خيار إقامة دولة فلسطينية مل يكن مطرو ًحا ً
حرص إطار املفاوضات.
َ
 2.مفاوضات عملية السالم يف الرشق األوسط غري متوازنة ،وال تستند
إىل جدول زمني واضح

كان واض ًحا منذ البداية أن إرسائيل مل تكن مستعدة عىل اإلطالق لقبول
مل تعرتف إرسائيل حتى اليوم بوجود الفلسطينيني كمجموعة قومية ،والذي القرار  242كأساس ملخرجات عملية السالم يف الرشق األوسط ،بل كانت
من شأنه أن يستتبع االعرتاف بحق الفلسطينيني يف تقرير املصري .أ ّما منظمة مستعدة الستغالل الفرتة االنتقالية كعملية دامئة لتمكني مرشوعها
التحرير الفلسطينية ،فقد اعرتفت يف رسالة االعرتاف الصادرة يف العام  1993االستيطاين االستعامري املستمر .أي أن إعالن املبادئ املتعلق باتفاقات
بـ “حق دولة إرسائيل يف الوجود” وقبلت القرار رقم  242رغم لغته املبهمة أوسلو ُصمم لعقد محادثات أولية حول الرتتيبات الخاصة بإقامة حكم ذايت
فيام يتعلق بالنكبة وحقوق الالجئني ووضع القدس ،ومل تعرتف إرسائيل إال مؤقت ملدة خمس سنوات ،وحاملا وضعت تلك الرتتيبات ،ميكن أن يشكل
أساسا للتوصل إىل اتفاق الوضع النهايئ فيام يتعلق بالقضايا
مبنظمة التحرير باعتبارها “املمثل الرشعي للشعب الفلسطيني”.
القرار ً 242
األساسية  -املياه والالجئني والقدس .غري أن اإلطار اقترص عىل وضع خطوط
عالوة عىل ذلك ،مل تتخذ عملية املفاوضات املعايري الدولية لحقوق اإلنسان إرشادية عامة للمفاوضات املستقبلية دون وجود آلية يف حالة فشل الفرتة
االنتقالية.
أي إشار ٍة
أساسا لها ،ومل تتضمن اتفاقات أوسلو ،وال ترتيباتها املؤقتةَّ ،
ً
للقانون الدويل – باستثناء قراري األمم املتحدة رقم  242و 338كأساس
يف غياب جدول زمني واضح أو حوافز تدفع إرسائيل لتقديم تنازالت بشأن
للمفاوضات املستقبلية حول قضايا الوضع النهايئ عقب انتهاء الرتتيبات
أي من قضايا “الوضع النهايئ ”،ركزت إرسائيل عىل استغالل الفرتة االنتقالية،
املؤقتة .وباملحصلة ،حرصت إرسائيل عىل تجنب أي ٍ
ٍّ
رشط مرجعي ميكن أن
يجعلها مسؤولة عن انتهاك حقوق الفلسطينيني األساسية .وهكذا ال تعرتف وإطالة أمد املفاوضات لتصبح عملية دامئة.
إرسائيل مطلقًا باحتالل الضفة الغربية وقطاع غزة ،وإمنا تدعي أنها “مناطق
متنازع عليها ”،وترفض بالتايل تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة.
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3.عملية السالم يف الرشق األوسط تفتقر إىل وسيط نزيه أو آلية
للمساءلة
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تواصل تشييد املستوطنات غري القانونية ،مبا يف ذلك
َ
وأتاح لها ذلك أن
طوال فرتة مفاوضات أوسلو .وبحسب تعبري املفاوضات الليربالية ،أدركت
إرسائيل أن أفضل بديل التفاق تفاويض  -أي ما ميكنها أن تستبقيه أو
تولت الواليات املتحدة دور الطرف الثالث الوسيط يف عملية السالم يف
تكسبه إ ْن فشلت املفاوضات  -سيكون أفضل من أي عرض ميكن أن
الرشق األوسط رغم أنها ال ميكن أن تكون صادقة أب ًدا بالنظر إىل سجلها
يقدمه الفلسطينيون والوسطاء.
الطويل يف تقديم الدعم العسكري والدبلومايس غري املقيد إلرسائيل .وقد
فشلت يف تحميل إرسائيل املسؤولية عن انتهاكاتها املستمرة والجسيمة
أ ّما عىل الجانب اآلخر ،كان املفاوضون الفلسطينيون غري مج َّهزين وال
للقانون الدويل  -مبا يف ذلك القانون اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان -
مطلب من مطالبهم .يروي خليل التفكجي،
مه َّيئني لضامن تلبية أي
ٍ
حق
رسام الخرائط الفلسطيني املعروف ،يف كتابه كيف أن عرفات
وجرائم الحرب التي ارتكبتها يف غزة ،واستخدمت عالو ًة عىل ذلك َّ
واملفاوضون الفلسطينيون استخدموه كخبري فني أثناء مفاوضات أوسلو النقض مرا ًرا وتكرا ًرا يف مجلس األمن التابع لألمم املتحدة ملنع القوى
األخرى من القيام بذلك.
يف  ،1993وكيف حاول أن يكشف لهم حقيقة املفاوضات“ :ال أعرف
َمن وعدكم بأن تكون لكم دولة ،لكنني أتحدث انطالقًا من الخرائط،
يُ ِّبي رشيد الخالدي يف كتابه األخري كيف أن الدعم الغريب للصهيونية
والخرائط تقول أنه ال توجد دولة فلسطينية [ ]...ليس لكم يشء”.
وإرسائيل يشرتك منذ أكرث من قرن بسلسل ٍة من املقاربات .فقد ظلت
القوى الغربية ترفض االعرتاف بالفلسطينيني كشعب له حقوق
ويذكر أن القيادة الفلسطينية رفضت تقييمه ومضت قد ًما يف توقيع
االتفاق دون اكرتاث لخرائطه التي تظهر التوسع االستعامري اإلرسائييل وطنية ،منذ صدور وعد بلفور يف  ،1917بينام أولت األولوية للمصالح
الصهيونية.
الصارخ .ويف النهاية ،كان التفكجي عىل حق ،حيث أدت اتفاقات
أوسلو إىل تجزئة األرض الفلسطينية أكرث بتقسيمها إىل مناطق أ ،ب ،ج،
السخف  -أن
وس َّهلت بذلك هيمنة إرسائيل عىل فلسطني.
“من غري املنطقي  -بل ومن ُ

نتوقع من الفلسطينيني أن يتفاوضوا لنيل
حريتهم وحقوقهم األساسية بينام تواصل
إرسائيل االستعامر وترسيخ الفصل العنرصي
كأمر واقع”.

رسبت قناة الجزيرة يف العام  2011ما يزيد عىل  1600وثيقة رسية
ّ
تتعلق باملفاوضات الجارية بني عامي  1999و .2010تضمنت األوراق
نسخًا مختلفة من عملية السالم يف الرشق األوسط التي انطلقت بعد
أن أخفقت الفرتة املؤقتة املنصوص عليها يف اتفاقات أوسلو يف تحقيق
أي نتيجة ،وتضمنت أيضً ا قمة كامب ديفيد املنعقدة يف العام 2000
وخريطة طريق السالم التي طرحتها إدارة جورج بوش االبن .وأكدت
أوراق الجزيرة أن املفاوضني الفلسطينيني قدموا تنازالت عديدة دون
أي شفافية ودون إرشاك الشعب الفلسطيني .وبحسب أحد املفاوضني
الذين ساعدوا يف ترسيب األوراق“ :كانت ’مفاوضات السالم‘ مهزلة
خادعة حيث فرضت إرسائيل رشوطًا متحيزة من جانب واحد وأيدتها
الواليات املتحدة واالتحاد األورويب بشكل منهجي”.

ويف هذا الصدد ،كتب وزير الخارجية املرصي السابق ،نبيل فهمي ،يف
العام  2019حول السياسة الخارجية األمريكية يف حقبة ما بعد أوسلو
بأن إدارة الرئيس األمرييك السابق بيل كلينتون “طمست الفروق بني
املصالح واألولويات األمريكية واإلرسائيلية ”.ويقتبس من دينيس روس،
املبعوث األمرييك لعملية السالم إبان أوسلو ،قولَه إن “الهدف األسايس
كان ضامن تحقيق مصالح إرسائيل”.

وبالرغم من انتهاء صالحية اتفاقات أوسلو يف العام  ،1999والتهديدات
الفارغة التي أطلقتها مرا ًرا منظمة التحرير الفلسطينية باالنسحاب منها،
تظل تلك االتفاقات اإلطار الوحيد النافذ الذي مييل التفاعالت السياسية
واملؤسسية واالقتصادية بني القيادة الفلسطينية وإرسائيل.

ومع أن بوش أمسك عن منح ضامنات القروض كوسيلة للضغط عىل
إرسائيل يف  ،1991إال أنه أكَّد أيضً ا التزا َم الواليات املتحدة بالحفاظ
عىل “التفوق العسكري النوعي” إلرسائيل و”القدس غري املقسمة ”،ومل
يعرتض عىل استمرار املرشوع االستيطاين.
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وعمو ًما مل تتوقف الواليات املتحدة قط عن متويل املؤسسة العسكرية
اإلرسائيلية ودعمها وضامن هيمنتها إقليميًا .ويبلغ اليوم إجاميل هذا
التمويل حوايل  3.8مليار دوالر سنويًا.
إن وجود عملية غري محددة املدة وغري مبنية عىل ٍ
أساس راسخ يف القانون
الدويل ،وال تنطوي عىل نتيجة واضحة ومنصفة للفلسطينيني ،وتفتقر إىل
طرف ٍ
ثالث وسيط غري متحيز أو آلية للمساءلة ،يصب يف مصلحة إرسائيل
يف املقام األول ،وال يحقق شيئًا يذكر عىل صعيد حامية الفلسطينيني.
استدامة عملية السالم يف الرشق األوسط لرتسيخ الهيمنة املنهجية
إن استدامة عملية السالم يف الرشق األوسط سمحت إلرسائيل وحلفائها
بإخضاع الفلسطينيني وقيادتهم الحالية ،ومكّنتهم من مواصلة أجندتهم
االستيطانية االستعامرية دون عقاب .ولضامن استمرار هذا الوضع يف سياق
عملية السالم ،تتبع إرسائيل ثالث اسرتاتيجيات :استحداث الوقائع عىل
األرض ،والتالعب بالرواية ولوم الضحية ،والتنمر عىل املجتمع الدويل.
1.استحداث الوقائع عىل األرض

2.التالعب بالرواية ولوم الضحية
أتقنت إرسائيل كذلك أسلوب التالعب بالرواية ،واستطاعت أن تلوم
الفلسطينيني عىل فشل املفاوضات والعنف امل ُامرس عليهم ،كام قال وزير
الخارجية اإلرسائييل األسبق ،أبا إيبان ،يف  1973إن “العرب ال يفوتون أي
فرصة لتفويت الفرصة ”.وقد استحالت هذه املقولة شعا ًرا رائ ًجا لدى
إرسائيل ومنارصيها ملناهضة الفلسطينيني ،حيث يتم تصويرهم عىل أنهم
رافضون دامئون لعروض السالم.
تبنى حلفاء إرسائيل ال ُجدد من الخليجيني هذه الرواية لتربير إبرام
االتفاقات مع إرسائيل ،حيث نقلت التقارير عن محمد بن سلامن ويل
عهد اململكة العربية السعودية قولَه يف “ :2018فوتت القيادة الفلسطينية
يف العقود املاضية الفرصة تلو األخرى ورفضت جميع مقرتحات السالم
املعروضة عليها .وقد حان الوقت ألن يقبل الفلسطينيون بالعروض املقرتحة
ويوافقوا عىل الجلوس إىل طاولة املفاوضات وإال فليصمتوا ويتوقفوا عن
التذمر”.
غري أن لوم الضحية عىل هذا النحو ال يصمد أمام الحقائق واألدلة .فعىل
مدى عقود عديدة ومؤمترات قمة وموائد مستديرة مختلفة ،قبلت منظمة
التحرير الفلسطينية العديد من الحلول الوسط واملقرتحات .وفعلت ذلك
عىل أساس حل الدولتني وفقًا للقرار  .242أ ّما إرسائيل ،فلم تقدم تنازلً قط.

متكنت إرسائيل بفضل اتفاقات أوسلو من امليض قد ًما يف مرشوعها
االستيطاين االستعامري من خالل توسيع املستوطنات ورسقة األرايض
الفلسطينية دون معوقات .ومتكنت بفضل مرشوعها االستيطاين
االستعامري “إن التمسك بعملية السالم واملفاوضات و”حل
وبنيته التحتية من تعزيز سيطرتها ،وخنق الفلسطينيني وتفتيتهم تدريج ًيا،
األمر الذي سمح لها بتعزيز عقيدتها القائلة“ :أكرب مساحة من األرض بأقل الدولتني ”،بالقول دون الفعل ،يتسبب يف تبييض
عدد من العرب” ،بوسائل شتى مثل فصل القدس عن الضفة الغربية ،االنتهاكات اإلرسائيلية ويرفض أي إجراءات تدعو
رسا ،وتشجيع النمو السكاين عند املستوطنني.
وتهجري الفلسطينيني ق ً
للمساءلة بوصفها أحادية الجانب”.
وتحقيقًا لهذه الغاية ،استخدمت إرسائيل أساليب عديدة كإنشاء مناطق
عسكرية ومرامي نريان عىل األرايض الفلسطينية ،ومنع وصول املجتمعات
ومع ذلك ،ال تزال هذه الرواية تهيمن عىل الخطاب الغريب وال سيام فيام
الريفية الفلسطينية إىل األرايض الزراعية ومصادر املياه ،وهدم املنازل ،وبناء
يتعلق بفشل اتفاقات كامب ديفيد سنة  ،2000حيث يسود االعتقاد
جدار الفصل العنرصي ،وفرض حصار كامل عىل غزة.
بأن عرفات رفض عرضً ا سخيًا للغاية من رئيس الوزراء اإلرسائييل السابق
إيهود باراك .ولكن بحسب رواية املفاوضني يف عام “ : 2001مل يكن هناك
وباستحداث تلك الوقائع عىل األرض ،برعت إرسائيل يف سياس َة “األمر
عرض إرسائييل مبعناه الحريف عىل اإلطالق .وألن اإلرسائيليني كانوا عازمني
الواقع ”،حيث أوجدت واق ًعا يبدو كأنه حقائق مفرو ٌغ منها وال رجعة فيها.
عىل الحفاظ عىل موقف إرسائيل يف حال الفشل ،فإنهم دامئًا ما يتداركون
وكداللة عىل ذلك ،ر َّد وزير الدفاع اإلرسائييل ،بيني غانتس ،مؤخ ًرا عىل
ويسكون عن تقديم أي عرض”.
أنفسهم يف املراحل األخرية ُ
اإلنذار الذي وجهه رئيس السلطة الفلسطينية ،محمود عباس ،إلرسائيل
ربح أح ٌد
بشأن االنسحاب من األرايض املحتلة عام  1967بقوله“ :لن يَ َ
ِ
االتفاقات القامئة والقانون الدويلَ ،د َرجت
باإلضافة إىل سوء النية وانتهاك
السخف  -أن نتوقع من الفلسطينيني
مكانه ”.فمن غري املنطقي  -بل ومن ُ
إرسائيل عىل إدانة أي محاولة من الفلسطينيني للدفاع عن حقوقهم ،وعىل
أن يتفاوضوا لنيل حريتهم وحقوقهم األساسية بينام تواصل إرسائيل
كل املساعي املبذولة يف سبيل ذلك خارج اإلطار املعيب للمفاوضات
وصف َّ
االستعامر وترسيخ الفصل العنرصي كأمر واقع.
الثنائية بأنها إجراءات “أحادية الجانب” من شأنها أن “تعود بالرضر عىل
السالم”.
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3.التنمر عىل املجتمع الدويل
ال تكتفي إرسائيل بالتنمر عىل الفلسطينيني إذا حاولوا الدفاع عن حقوقهم،
بل تتنمر أيضً ا عىل املجتمع الدويل عند كل احتجاج عىل انتهاكاتها لحقوق
الفلسطينيني .فش ّنت إرسائيل حمل ًة واسعة النطاق لنزع الرشعية عن
نضال الفلسطينيني من أجل حقوقهم ،ولإلفالت من املساءلة عن انتهاكاتها.
ويف سبيل ذلك ،تلجأ إىل املساواة بهتانًا بني النضال الفلسطيني ومعاداة
السامية ،وإىل تجريم املتضامنني من الحركات واألفراد ،كام ترمي املدافعني
الفلسطينيني عن حقوق اإلنسان بتهمة “اإلرهاب” زو ًرا.
يف كانون األول/ديسمرب  ،2019اتهم سفري إرسائيل لدى األمم املتحدة،
داين دانون ،املحكمة الجنائية الدولية باإلذعان “لإلرهاب الدبلومايس”
الفلسطيني عندما قررت التحقيق يف جرائم الحرب اإلرسائيلية املحتملة
يف فلسطني .ومل ّا شجب املجتمع الدويل لجو َء إرسائيل الستخدام القوة غري
املتناسبة إبان عدوانها األخري عىل غزة يف أيار/مايو  ،2021ردت إرسائيل
باتهام الحكومة الصينية ووزير خارجية باكستان “مبعاداة السامية عىل نحو
سافر ”.ووبَّخت السفري الفرنيس يف إرسائيل بسبب ترصيح وزير الخارجية
الفرنيس بأن إرسائيل “معرضة لخطر” التحول إىل دولة فصل عنرصي،
وضغطت عىل إحدى الجامعات األمريكية إلبعاد طالبة يف مرحلة الدراسات
العليا بسبب انتقادها إرسائيل يف فصلها الدرايس.
الواليات املتحدة متورطة يف هذا التنمر أيضً ا ،ودعمها الثابت إلرسائيل
يُسهم يف إحباط محاوالت املجتمع الدويل الرامية ملحاسبتها عن انتهاكاتها
الجسيمة للقانون الدويل .فمنذ العام  1972وحتى كانون األول/ديسمرب
 ،2019استخدمت الواليات املتحدة حق النقض يف مجلس األمن التابع لألمم
املتحدة لتعطيل  44قرا ًرا يهدف إىل إدانة األعامل اإلرسائيلية غري القانونية.
وهذا يُسهِم يف إذكاء ثقافة اإلفالت من العقاب التي تحتمي بها إرسائيل
اليوم.
إن التمسك بعملية السالم واملفاوضات و”حل الدولتني ”،بالقول دون الفعل،
يتسبب يف تبييض االنتهاكات اإلرسائيلية ويرفض أي إجراءات تدعو للمساءلة
سمح فخ املفاوضات الثنائية إلرسائيل “بتقليص
بوصفها أحادية الجانب .لقد َ
رصا إىل
الرصاع” من خالل استحداث تدابري اقتصادية أو “مادية” أدت ح ً
زيادة اعتامد السلطة الفلسطينية عىل الهيمنة اإلرسائيلية ،وس َّهلت بالتايل
مامرسات الفصل العنرصي وإنفاذ املرشوع االستعامري االستيطاين.
الخروج من حلقة مفاوضات عملية السالم يف الرشق األوسط
لقد آن األوان ليك يدرك املجتمع الدويل أن الفلسطينيني لن يتخلوا عن
حقوقهم األساسية الراسخة يف القيم العاملية املتمثلة يف الحرية والعدالة
والكرامة.
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وال بد أن يدرك املجتمع الدويل باألساس أن أي محاول ٍة لجلب األطراف إىل
طاولة املفاوضات دون إحداث تحول جذري يف ديناميات القوة الحالية
لن تؤدي إال إىل إدامة أجندة إرسائيل العرقية القومية واستمرار ترشيد
الفلسطينيني وتجريدهم من ممتلكاتهم.
لكرس هذه الحلقة ،يجب عىل املجتمع الدويل أن:
•ي ُ َ
درك أن إطار عملية السالم يف الرشق األوسط ال طائل منه وغري
مناسب ،وأن يركِّز عوضً ا عن ذلك عىل عملي ٍة سياسية تتمحور
حول إعامل حقوق اإلنسان للجميع .وهذا يشمل ،بالنسبة للشعب
الفلسطيني ،حق تقرير املصري والعودة ،وضامن أمنهم من االنتهاكات
اإلرسائيلية املستمرة.
•يدع َم جهود الشعب الفلسطيني الستعادة نظامه السيايس ،مبا يف ذلك
دعم انتفاضة الوحدة األخرية ،بهدف تحقيق توافق يف اآلراء بني جميع
أطراف املجتمع كمقدمة لتحرير فلسطني.
•يدع َم الفلسطينيني يف إحياء منظمة التحرير الفلسطينية وتحويلها
إىل حركة تحرير ذات حضور دبلومايس حول العامل .وهذا يشمل دعم
التنازل عن اتفاقات أوسلو ،وإزالة السلطة الفلسطينية كممثل سيايس
للشعب الفلسطيني.
•يح ِّم َل إرسائيل املسؤولية عن انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدويل،
مبا فيه القانون اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان .ويتسنى له ذلك
من خالل فرض رشوط عىل املساعدات العسكرية املقدمة إلرسائيل
وإنهائها ،والتوقف عن رشاء املنتجات والخدمات املصنوعة أو املنشأة
يف املستوطنات اإلرسائيلية  -مبا يف ذلك الضغط عىل الدول والكيانات
األخرى للقيام بذلك  -ودعم تحقيق املحكمة الجنائية الدولية يف جرائم
الحرب ،والدعوة إىل إنهاء الحصار اإلرسائييل املفروض عىل غزة.
يرفض الخلط بني انتقاد إرسائيل ومعاداة السامية ،ويشمل هذا رفض
• َ
محاوالت إرسائيل التهام منظامت املجتمع املدين التي تدافع عن
حقوق الفلسطينيني باإلرهاب ،والضغط عليها بإلغاء التسمية.
يرفض اتفاقات التطبيع املربمة بني إرسائيل والدول العربية كوسيلة
• َ
للحفاظ عىل التفوق العسكري النوعي إلرسائيل يف املنطقة.

إيناس عبد الرازق مديرة جهود الدفاع واملنارصة يف الهيئة الفلسطينية
للدبلوماسية العامة ،وهي منظمة فلسطينية مستقلة .عملت قبل االلتحاق
بالهيئة يف مناصب استشارية يف املكاتب التنفيذية لالتحاد من أجل املتوسط
يف برشلونة ،وبرنامج األمم املتحدة للبيئة يف نريويب ،ومكتب رئيس الوزراء
الفلسطيني يف رام الله ،حيث ركزت عىل الحوكمة الدولية وسياسات التعاون
اإلمنايئ .إيناس أيضً ا عضو يف املجلس االستشاري ملنظمة “ابنِ فلسطني”
( .)BuildPalestineوهي حاصلة عىل درجة املاجستري يف الشؤون العامة من
معهد الدراسات السياسية بباريس.
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«شبكة السياسات الفلسطينية» شبكة مستقلة غري حزبية وغري ربحية،
مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق االنسانية
للفلسطينيني وحقهم يف تقرير املصري ،وذلك ضمن إطار القانون الدويل
وحقوق اإلنسان .يلتزم األعضاء واملحللون السياسيون يف الشبكة املناقشة
الجدية للقضايا املطروحة.ميكن اعادة نرش وتوزيع هذه امللخصات
السياسية رشط ان يتم االشارة بوضوح اىل «الشبكة»« ،شبكة السياسات
الفلسطينية» ،كمصدر اسايس لتلك املواد.
ملزيد من املعلومات عن «الشبكة» ،زوروا املوقع االلكرتوين التايلwww. :
 al-shabaka.orgاو اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايلcontact@ :
 al-shabaka.orgاألراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي
املنظمة ككل.

