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شهادة من رفيق الدرب
«عندما يكتب �أبو مازن ال يكتب منطلق ًا من �شخ�صه ك�أي باحث عادي،
ولكنه يكتب ليعرب عن تاريخ �شعبه بن�ضاله وثواره بتجمعاته ،وانت�شاره ،يكتب
جممع ًا ح�صيلة حركته الرائدة فتح ،يكتب ع�صارة كفاح حركته القائدة فتح،
لذا كانت الكتابة بالن�سبة �إليه التزام ًا وطني ًا وقومي ًا وثوري ًا».
�أبو عمار

شكر وتقدير ..
اتقدم بال�شكر والتقدير ل�صاحب الفكرة وداعمها لرتى النور وت�ستقر كالم ًا على ال��ورق ،فما
�أن فاحتته مبو�ضوع الكتابة عن جانب من �سريته يتعلق بتفكريه ونهجه ،حتى ط ّور الفكرة ورحب بها
ودعمها.
الكتابة عن قائد بحجم الرئي�س عبا�س حتتاج �إلى �صرب ودراية وعمق تفكري وحتليل ،و�إلى �إحاطة
بالظروف الذاتية واملو�ضوعية التي ن�ش�أ بها وحترك من خاللها ،و�إل��ى �إدراك الإ�سهامات الكبرية
واملبادرات املتميزة التي قدمها.
لقد كان �أبو مازن خمتلف ًا يف تناوله للق�ضايا حني كان التيار العري�ض يف احلركة يفكر ب�شكل
تقليدي ،فقد كان يختار الزاوية احلرجة والأرا�ضي البكر واملحطات ال�صعبة ،كان ي�ؤمن بدور النمل يف
دورة احلياة ،بالرتاكم وال�صرب ،وانتظار النتائج ،كان ينحاز �إلى الفجر وال�سالم والأمل ،مل يي�أ�س حتى
يف �أ�شد اللحظات ق�سوة وعتمة ،احلديث عنه يطول وقد ال ينتهي طاملا ظل ي�ؤمن ب�أن �شعبه �سي�صل �إلى
�أهدافه �إن عاج ًال �أم �آج ًال ،فاملهم لديه �أن ال يخطئ الطريق و�أن ال ُي�ضل البو�صلة و�أن يعت�صم بالوطنية
لي�ضمن ترا�ص كل الأكتاف �إلى جانبه.
له ال�شكر والتقدير �أنه �أراد يل �أن �أ�ساهم يف �إطالع القراء على �شيء من �سريته وفكره وطريقة
تناوله وات�ساع ر�ؤيته وارتقاء ميوله.
�أ�ضع هذا الكتاب بتوا�ضع بني يدي من �شكل م�ضمونه وكلي �أمل �أن �أكون واحد ًا من الذين حاولوا
�أن يقر�أوه و�أن يفهموا زمنه ال�صعب.
ال�شكر �أي�ض ًا لكل من �شجع ودعم وحفّز ور�أى يف املحاولة �إ�سهام ًا ولو قلي ًال لتتبع خطى الرئي�س
عبا�س الذي �أعطى بال كلل �أو ملل وكان ال�صراره على �شراكة العامل مب�أ�ساة �شعبه ب�صمات لن متحى،
فقد �أعاد ر�سم اخلريطة ،خريطة ال�صراع ،بلغة عاملية مقروءة.
�أ�شكر املخرجني لهذه الن�سخة �إبراهيم احلطاب وبالل املالح واملدقق اللغوي علي ال�شطرات كما
�أ�شكر ح�سني ح�سني من مكتب �سيادة الرئي�س الذي وا�صل حر�صه على اال�ستجابة لكل ما يلزم للعمل
من �صور ومعلومات كما �أ�شكر �أحمد ع�ساف االعالمي املعروف ،وامل�صور ثائر غنامي ومن طاقم مكتبي
من�سقة الطباعة �أ�سماء �أبو ميالة ،ليخرج هذا الكتاب �إلى القراء.
امل�ؤلف �سلطان احلطاب

عن الرئيس أبي مازن

ليس السؤال ماذا اكتب عن أيب مازن فذلك أمر يسري ،ولكن السؤال كيف اكتب
عن أيب مازن ،فذلك أمر له خصوصية فأنا ال أدعي الحياد يف الكتابة عنه الدرايك أهمية
دوره يف مرحلة تتطلب رج ًال مثله ،ولذا فإنني سأكتب عنه به أو منه ليكتب عن نفسه
من خالل استنطاق كلامته وخطبه وترصيحاته ،وسأكتب عنه من خالل االخرين الذين
كتبوا عنه بإنصاف ورؤية موضوعية.
الكتابة عن أيب مازن االنسان والقائد واملسؤول وابن فتح وابن فلسطني وابن النكبة
ومخالط قادة العامل ممن استقبلوه او حسبوا حسابه مسألة ليست سهلة ،فهي الكتابة
عن القضية الفلسطينية يف تطورها املعقد ويف مرحلة صعبة من مراحلها الهامة ،الكتابة
عن أيب مازن هي الكتابة عن السالم وعن املقاومة غري املسلحة وعن مخاطبة العامل وعن
اإلميان برتاكم النضال بهدوء وضمن رؤية العامل املؤمن بالقضية الفلسطينية واملنارص
لها وان مبستويات مختلفة قد تبدأ من الصفر كربيطانيا وتنتهي برقم صاعد كالسويد،
وهي كتابة عن قرارات الرشعية الدولية وعن األمم املتحدة وعن مجلس األمن وعن
سياسات االتحاد االورويب إزاء القضية ،هي كتابة عن شبكة العالقات الفلسطينية يف
تداخلها مع العالقات الدولية يف دول العامل املتعددة وشبكة العالقات العربية يف تحوالتها
املفجعة بالقضية وعن رؤية أيب مازن للفرق بني املقاومة واالرهاب ووقوفه الصلب يف
وجه االرهاب وتجلياته وتعبرياته العملية والتحريضية والتعبوية.
هي الكتابة عن فهمه للدولة الفلسطينية وأبعادها عن تلوث مفهوم الدولة
اليهودية ووقوفه بوعي وشجاعة يف وجه مترير القبول بالدولة اليهودية رغم الضغوط
التي تقصم الظهر.
هي كتابة عن رؤيته لفلسطني اليوم وفلسطني الغد وعن حق شعبه يف اقامة
دولته املستقلة وعاصمتها القدس الرشقية بأساليب الكفاح والنضال السلمية والسياسية
البعيدة عن العنف املسلح ،الكتابة عن الرجل وسياساته ورؤيته ونهجه ليست سهلة
والكاتب عن ذلك ال بد أن يكون كالجراح فأبو مازن واقعي وعميل بعيد عن التعبوية
والشعاراتية وعن الخلط والدميامنوجيا وعن ازدواجية الرؤية والترصيحات والتصورات
ولديه طاولة واحدة شفافة ما فوقها يشبه ما تحتها فال يخفي شيئاً داخل ترصيحاته وال
يلون اللغة إال من خالل العمل عىل إجادتها وليس قلب معانيها.
ظل رصيحاً ورصاحته دفعته إىل أن ال يقول علناً إال ما يعتقد وجعلته مييل إىل قلة
الترصيحات أو الظهور يف وسائل اإلعالم بطوعه ،وهو ال يؤمن باالستعراض أو املباهاة
وال يستعجل الحصاد أو جمع الغنائم ،وال يقدم لشعبه ما يشغله عن الحقائق من خالل
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انتصارات مزعومة ال يحب أن يقول عن نفسه ولكنه يعتقد ان ما يقوله عنه من يؤمنون
بخطه هو االصوب واالسلم ولذا يرتك مسريته للتاريخ حتى يجري تقوميها.
يف كل معاركه التفاوضية وامليدانية وقراراته الهامة واملصريية كان صادقاً ومنسج ًام
مع نفسه ،وكان يخدم رؤيته بالكتابة عنها باستمرار فهو يكتب ما يعتقده أو يؤمن به
سواء كان ما يكتب جاء وقت نرشه واالفصاح عنه او مل يأت ،ولديه أنه ليس كل ما يعلم
يقال وليس كل ما يقال جاء وقته وحرض أهله آخذاً بالحكمة التي قال بها عيل بن أيب
طالب “لكل مقام مقال”.
حظي باحرتام املحرتمني من قادة العامل لصدقه وإمساكه بالحقيقة وحرصه عليها
والميانه بالسالم عقيدة وسلوكاً وثقافة ورؤية وقد أفرغ ما يعتقده يف كتبه فقد ظل
شاهداً عىل مسرية شعبه التي وظف لها عقله وقلبه وقلمه وأوراقه ،كان يبتعد عن
الرطانة والجدل والهرج واملرج ليجلس حيث الهدوء ويدون ويكتب ما يعتقده وإن مل
يكن وقته النه كان يدرك أن مسرية شعبه تاريخية وهامة وأنه سيأيت اليوم الذي ستقرأ
فيه االجيال الفلسطينية الطالعة هذه املسرية التي اعرتى جوانب منها شهادات مل يحالفها
الصدق والدقة ،أبو مازن ذاكرة فلسطينية حية مرتامية واعية انترشت يف كتبه التي
زادت عىل املائة والتي حرصت منها حوايل ( )25كتاباً فقط وهناك العرشات منها ما زال
مخطوطاً أو غري مسموح حتى اللحظة بقراءته وقد عرفت من بينها عنواناً ينتقد فيه
موقف القادة العرب بعنوان “الله ال يسامحكم” وكتابات آخرى عديدة يف مواقف هامة
خرج فيها عن الرسب ليؤكد الصدق واملوضوعية وخاصة يف تلك املواقف التي تحتاج
إىل صدق ونقد وخاصة يف منعطفات خطرة وهامة مثل احداث عام  1970يف االردن
وما تالها ومثل زيارته اىل االردن بعد انقطاع يف العالقات عام  1976ومثل موقفه من
القرارات املتعلقة بفك االرتباط االردين مع الضفة الغربية وهي مواقف امتاز فيها عن
املواقف الفلسطينية العامة او حتى مواقف القيادة الفلسطينية فالرجل الذي يستشعر
دامئاً انه قائد ال يخىش أن يقول الحقيقة.
أبو مازن مل يكن يف حياته “معجوقاً” فقد عاش حياته بتفاصيلها العائلية والفكرية
والثقافية والتعليمية والكفاحية وشهد أخطر القرارات وتحمل املسؤولية ومل يستنكف
عن تقديم رأيه حني يكون الرأي مثيناً ومكلفاً.
دافع عن رفاقه حني استهدفوا وأبرز اجتهاداتهم الصائبة ومل يصطد يف أخطائهم
وكان دامئاً يسعى بينهم بالخري ويجمع شتاتهم ويبادر إىل ما يبني ويعيل البناء.
نب عليها وكان يشغل عقله
ال يؤمن بالفكر االنقاليب ومل ميارسه وال بالفزعة ومل ي ِ
باستمرار وال يؤمن بترسيحه أو تغييبه مهام بلغت الحالة العاطفية أو حتى يف الخوف
حني تبلغ القلوب الحناجر.
يتعامل مع االحداث بوقار وهدوء وال ينفعل إال حني يرى أن الحق يغيب أو أن
هناك من يدلسه ويريد تزييفه ،يرغب أن يظل مدنياً حتى وهو يتخذ قرارات عسكرية
ويحافظ عىل مدنيته يف السلوك واملظهر واملخرب ،وهو أنيق ويحب األناقة ويعيل من

حظي باحرتام املحرتمني من
قادة العامل ل�صدقه و�إم�ساكه باحلقيقة
وحر�صه عليها والميانه بال�سالم
عقيدة و�سلوكاً وثقافة ور�ؤية
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شأن ربطات العنق ويختار أفضلها مام يناسبه يف مناسباته ومراحل عمره ،يحمل روح
فنان وقلب فنان يساعده كثرياً عىل فهم الحياة والتوازن معها وفيها وقد سمعته يقول
«لو مل أكن يف موقعي هذا وامتنى انني مل أكن لكنت فناناً فقد منعني والدي من دراسة
املوسيقى واستكرث عيل أن اقتني عوداً» ،لذا فإن أبا مازن يفرغ حبه للموسيقى والفن
يف العناية بالفنانني والحرص عىل تقديرهم وإدماجهم يف مجتمعاتهم باحرتام واالستامع
لطلباتهم ويرى أن الثقافة رافعة حقيقية من روافع النضال ولذا مل يستنكف أن يخصص
مقر إقامته املقرتح ليكون بيتاً للثقافة واحتضانها بكل معنى الكلمة.
يف األروقة املغلقة يتمتع بشجاعة من يراه الناس أو يأتوا ليستمعوا اليه وقد عرب
عن ذلك بجرأة يف كثري من املواقف الحاسمة اثناء محادثات كامب ديفيد الفلسطينية
اإلرسائيلية عام  2000خاصة حني تعلق األمر بالقدس وأراد الرئيس الراحل عرفات إفتا ًء
سياسياً !!
يعيش الرئيس عباس فصول حياته وأيامه وال يخلط حتى يقال عنه ثورياً أو مميزاً
فهو يعطي لنفسه حقاً يف الراحة والعمل والعائلة ويحفظ حق شعبه عليه ويعطيه
االولوية من وقته وجهده دون أن ينتظر شهادات مفرطة يف مدح مواقفه.
وهو متواضع حيث يجب أن يكون التواضع ،وذو أنفة وترفع حني يكون ذلك من
لزوم خدمة شعبه العظيم الذي أ ّمره عليه واختاره لقيادته ،مدركاً أن شعب التضحيات
هذا والذي لديه قوائم من شهداء ال تنتهي يستحق من يرفع له االسم ويحفظ له
العنفوان والكرامة واإلباء.
فيه معرفة بالعادات والتقاليد واللهجات فالرجل ما زال يحفظ طرقات صفد الضيقة
ولهجتها ولون ثياب نسائها وهيبة مسجدها الجامع وحتى طبخات الخاالت والجدات
وفن صناعة املجدرة ومازال اصدقاؤه يف الحواري القدمية من صفد
وهو مازال يف املدرسة االبتدائية عىل مختلف اديانهم قريبني من نفسه ويتذكرهم
فهو ال مييز فيهم بني دين ودين أو عقيدة وعقيدة وحتى حني توجه إىل االرض العربية مبا
رحبت بعد النكبة أظهر ملن حل يف ديارهم زائراً وعام ًال موظفاً أباء الفلسطيني وحرصه
عىل اتقان عمله واهليته لالئتامن عىل ما يؤمتن عليه.
حمل فلسطني يف قلبه ومشاعره ومل تحل قسوة الحياة أو شدتها السقاط االنتامء
اىل فلسطني يف نفسه ولذا ظلت بذرتها حية يف وجدانه وظل يعمل عىل زراعتها يف كل
ارض يصلها دون استعداء او كراهية بل بالحوار واالقناع مدركاً انه لو كنت فظاً غليظ
القلب النفضوا من حولك.
مل يختلف مع رفاقه يف التأسيس حد كرس العظم بل كان يجد لقولهم واعاملهم ما
يجعلها يف السياق الوطني وما يجعلها قابلة لالجتهاد ومهام كان تباعدها عن رأيه وهنا
ميكن معرفة مواقع التالقي أو االفرتاق بينه وبني الراحل عرفات او حتى أيب اياد او أيب
جهاد ،فالرجل مدرسة ورؤية قد تقرب أو تبتعد لكنها تظل تجتهد يف خدمة قضية شعبه.
يتقن أبو مازن الكالم كام يتقن الكتابة ويتقن االستامع والصمت كام يتقن استغالل
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الوقت ويرى الكلمة مسؤولية فال يضعها اال حيث يجب أن توضع ويرى أنها أمانة فكيف
به وهو يقدمها يف قضية مقدسة وباسم شعب بأكمله.
قلت بداية ليس صعباً الكتابة عن أيب مازن ولكن الصعوبة هي يف كيف نكتب
عنه؟ ومن أي منظور نتناول هذه الظاهرة أو املدرسة ورأيت أن الكتابة عنه هي به وهذا
ما ينجي من الخطأ الجسيم أو يخفف الخطأ إن وقع فللرجل أكرث من ( )226خطاباً سوى
املقابالت والترصيحات وهذه الخطابات تقع فيام ال يقل عن ثالثة آالف صفحة ،كان عيل
أن أقرأها رغم تكرار املضامني واإلشارات والقضايا ألرصد التحوالت يف مواقفه وبلورتها
وأقف عند متيز رأيه وعند إمساكه برؤيته ودفاعه عنها ،فأنت ال تستطيع أن تحيط بأيب
مازن إال إذا قرأته بهدوء وموضوعيه وحياد يف خطاباته وكتبه ما نرش منها وما مل ينرش
لتدرك عمق رؤيته ليس يف التجيل السيايس فقط وإمنا حتى يف الوجداين والنفيس والثقايف
واالجتامعي.
ساعدين عىل فهمه االقرتاب منه والجلوس معه وطرح االسئلة عليه ومعرفة ردود
فعله عىل ما أكتب أو أقول وقد أستأنست أنه يشجع الحقيقة ويبحث عنها وأنه ال يفرتي
عليها حتى لو كان االفرتاء منجياً إىل حني.
سأغامر واكتب عن أيب مازن وقد اخرتت لهذه الكتابة عنواناً أعجبه وهو “طول
املراس يف تجربة الرئيس عباس” وال أعرف إن كنت أدرك منه عنه يف كتابتي ما يربر
مغامريت أو يحفظ يل حسن النية وصدق املقصد أم أنني سأعود بخفي حنني أو كناطح
صخرة أو «غارف بحر بطاقية» كام يقولون.
ما سأكتبه محاولة للفهم واقرتاب من خضم عرم ومحاولة لركب املركب الصعب
وتنكب الوعر ،فتعقيدات القضية الفلسطينية وسوء ظن الكثريين مبن يعملون فيها
وعليها ال يرتك مساحات واسعة للصدق والشجاعة ألن نقول دون أن نجرح ودون أن
يشهر الكثريون ممن انعدمت لديهم الرؤية أو الحياد مبا نقول.
إنها محاولة لوضع يشء عن الرجل ومنه عىل الورق ّ
عل هناك من يأيت ليعيد إنتاج
ما أقدمه بصورة أفضل وأوضح وأكرث إتقاناً  ..فمراس الرجل وطول تجربته يحتاجان إىل
عمل أكرب وأهم لتبدو يف املتناول)1( .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1مقال بعنوان (عن الرئي�س �أبي مازن)� ،سلطان احلطاب.2017/12/13 ،
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السيرة الذاتية للرئيس عباس
النشأة
• ولد ال�سيد الرئي�س حممود ر�ضا عبا�س يف العام  1935يف مدينة �صفد الواقعة يف
�شمال فل�سطني ،وامل�شرفة على بحرية طربيا وجبل ال�شيخ وجبل اجلرمق.
• در�س يف مدار�سها حتى ال�صف ال�سابع ،حيث �أجرب وعائلته كما الكثري من �أبناء
ال�شعب الفل�سطيني ،على اللجوء �إلى �سوريا بعد النكبة يف العام 1948م.

التحصيل العلمي
• تلقى علومه االبتدائية يف مدينة �صفد ،بعد اللجوء الى �سوريا �إثر النكبة قطع درا�سته
ملدة عامني للعمل وعمره  13عام ًا ليعيل �أ�سرته ،وتابع درا�سته من املنزل.
• ح�صل على علومه الإعدادية ،ثم عمل مدر�س ًا ،ثم التحق باملرحلة الثانوية.
•

ح�صل �سيادته على �إجازة يف القانون من جامعة دم�شق عام .1958

• يف عام  1982ح�صل على �شهادة الدكتوراه يف مو�سكو وكان مو�ضوع ر�سالته «العالقات
ال�سرية بني �أملانيا النازية واحلركة ال�صهيونية».
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العمل السياسي
• بد�أ �سيادته العمل ال�سيا�سي الوطني يف منت�صف اخلم�سينيات ،حيث �أ�س�س مع جمموعة
من زمالئه تنظيم ًا �سري ًا يف دم�شق واحتد مع جمموعات وطنية تكونت يف دول �أخرى،
ت�شكلت على اثرها حركة التحرير الوطني الفل�سطيني فتح التي �أعلنت انطالقتها يف
العام  1965بقيادة ال�شهيد الرئي�س الراحل يا�سر عرفات.
• عام  1957عمل �سيادة الرئي�س مدير ًا ل�ش�ؤون املوظفني يف وزارة الرتبية والتعليم يف
قطر ،وعمل خالل هذه الفرتة على ا�ستقطاب معلمني وموظفني فل�سطينيني من غزة
وال�ضفة الغربية للعمل يف قطر ،من خالل زيارات متكررة �إبان تلك الفرتة.
• يف العام  1970تفرغ ال�سيد الرئي�س كلي ًا للعمل الوطني� ،أ�س�س م�شروع التو�أمة بني
املدن الفل�سطينية واملدن العربية يف عام 1978
• مثل منظمة التحرير الفل�سطينية يف توقيع اتفاقية �إعالن املبادئ واتفاقيات �أو�سلو يف
وا�شنطن يف .1993/9/13
• مثل منظمة التحرير الفل�سطينية يف التوقيع على االتفاقية االنتقالية يف وا�شنطن يف
.1995/9/23
• طرح فكرة احلوار مع الإ�سرائيليني ،حيث بد�أت االت�صاالت معهم يف عام 1974
بالإقرار الر�سمي من املجل�س الوطني الفل�سطيني.

المناصب السياسية
•

ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح منذ عام .1964

•

�أ�صبح رئي�س حركة فتح عام .2004

• امني �سر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية منذ عام  1996حتى عام
.2004
• رئي�س دائرة العالقات القومية والدولية يف منظمة التحرير الفل�سطينية منذ عام
 1984حتى عام .2000
• تر�أ�س اللجنة الإدارية الفل�سطينية – االردنية امل�شرتكة منذ عام  1979حتى عام
.1981
•

تر�أ�س دائرة �ش�ؤون املفاو�ضات منذ عام  1994حتى عام .2003

•

تر�أ�س اللجنة املركزية لالنتخابات بني عامي  1996وعام .2002
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•
•

�أول رئي�س وزراء لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف ني�سان .2003
انتخب رئي�س ًا ملنظمة التحرير الفل�سطينية عام .2004

• انتخب رئي�س ًا لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف .2005/1/19
• انتخب رئي�س ًا لدولة فل�سطني من املجل�س املركزي ملنظمة التحرير الفل�سطينية يف
.2008/10/14

المؤلفات
�ألف ال�سيد الرئي�س ما يزيد على  60كتاب ًا منها:
•

تذكرة �سفر بدون رجعة.

•

من ذاكرة �أبي مازن.

•

ا�ستثمار الفوز.

•

الالجئون الفل�سطينيون اليهود.

•

هذه االت�صاالت ملاذا؟؟

•

�إ�سرائيل وجنوب �أفريقيا.

•

امل�سرية ال�سيا�سية يف ال�شرق الأو�سط.

•
•

بعد � 3سنوات على �أو�سلو.
جتربة املائة وثالثني يوم ًا.

•

اال�ستقطاب الديني والعرقي يف �إ�سرائيل)1( .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1موقع ال�سيد الرئي�س حممود عبا�س – ال�سرية الذاتية
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المكان ..صفد..
الزمان 1935
يف �صفد املدينة املرتفعة ،والتي تقبع على عدد من اجلبال الفل�سطينية �شمال فل�سطني
ولدت ،وبالتحديد يف العام  1935لأب يعمل يف التجارة ،ويتعامل مع القبائل البدوية املحيطة
ُ
باملدينة والتي كانت متتد خيامها حتى احلدود ال�سورية ،وقد اكت�سبت منهم الفطرة والعفوية.
�صفد التي بدت يف خميلتي وك�أنها منارة تطل على اجلهات الأربع حتى تكاد تعد عليها
حركاتها و�سكناتها ،فهي من جهة ال�شمال تطل على جبل ال�شيخ ،ومن جهة ال�شرق تطل على
بحرية طربيا ،حتى يكاد الناظر �إليها يظن �أنه �أمام بركة �سباحة يود لو يلقي بنف�سه فيها،
ومن جهة الغرب تراقب جبل اجلرمق ال�شامخ بكل قراه ومزارعه ومنعرجاته.
ف�صول ال�سنة فيها حم��ددة ومعروفة باليوم ،فال�شتاء ب��ارد ومثلج ،والربيع مزهر
ومبهج ،والأر���ض واجلبال تبدو مك�سوة وك�أنها �سجادة عجمية �شغلت باليد ومن احلرير
الطبيعي ،وال�صيف فيها حار ،لكنه ال يخلو من الن�سمات املنع�شة التي ت�ضفي عليه رونق ًا
خا�ص ًا ،لتجعل املنطقة قبلة للم�صطافني وال�سياح ،خريفها مييل الى الربودة وتظهر فيه
بع�ض اال�شجار العارية وك�أنها ت�ستعد لل�شتاء ،وتعد نف�سها لثوب جديد ،فيها ع�شت طفولتي مع
والدي و�أ�شقائي ال�ستة الآخرين وكنت �أو�سطهم ،ولكن القدر اختطف اثنني منهم قبل اللجوء.
ّ
در�ست فيها حتى بداية ال�سنة الدرا�سية ال�سابعة ،وكنت مهتم ًا بالدرا�سة و�أعطيها حقها
وكنت �أي�ض ًا �أعطي طفولتي مع اقراين حقها ،منتع �أنف�سنا باللعب والتعرف على الطبيعة
�سنهجر من بلدنا �إلى ان
واال�ستمتاع مبناظرها ،مل يكن يخطر يف بالنا على االطالق ب�أننا
ّ
�سقطت قرية “عني الزيتون” القريبة من مدينتنا بيد ع�صابات “الهاجاناه” ف�أقفلت البوابة
الغربية للمدينة ومل يعد هناك من منفذ �آخر ،فبد�أ �أهل مدينتنا يفكرون يف �إبعاد االطفال
والن�ساء خوف ًا من ان يتعر�ضوا ملذابح قد ترتكب �ضدهم ،لذلك قرر والدي �أن يبعد االطفال
يف العائلة وكنت �أكربهم ،وقد بقي �أخواي الكبريان يحمالن ال�سالح ،ورف�ضت والدتي �أن
تفارقهما و�أ�صرت على البقاء معهما.
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عذابات اللجوء
التفت الى
ونحن نغادر املدينة وقد �أ�صبحنا على م�شارفها ال�شرقية ،ال �أدري ملاذا ُ
الوراء لألقي نظرة عليها ،رمبا كان هناك �إح�سا�س خفي يدفعني اللقاء هذه النظرة ،التي قد
تكون االخرية ،وقد كانت.
كان الطريق يف اجلهة ال�شرقية حمفوف ًا باملخاطر لوجود امل�ستوطنات حوله ،ولكن
مب�ساعدة البدو و�صلنا �إلى احلدود الفل�سطينية – ال�سورية ب�أمان.
و�صلنا �إل��ى قرية البطيحة ال�سورية ،ومنها اجتهنا الى دم�شق التي مل نكن نعرف
فيها �أحد ًا ،فتحولنا الى االردن وبالتحديد الى مدينة �إربد ،حيث كان لوالدي قريب هناك
فا�ست�ضافنا �شهر ًا� ،إلى �أن الت�أم �شمل العائلة ،وعدنا �إلى �سورية لن�سكن يف قرية قريبة من
دم�شق ،هي قرية التل ،التي تربع لنا �أهلها بامل�ساكن واملدار�س وامل�ساجد ،ومن ثم انتقلنا بعد
ب�ضعة ا�شهر �إلى دم�شق ،لأن ما لدينا من مال قد نفد ،وكان علينا جميع ًا �أن ننزل الى �ساحة
العمل لنك�سب قوت يومنا ،كي ال مند �أيدينا الى النا�س.
وبد�أنا رحلة طويلة من املعاناة والعذاب ،ال يختلف و�ضعنا عن الأغلبية ال�ساحقة البناء
�شعبنا الذين �أجربوا على ترك الوطن ،ال يعرف قيمة الوطن �إال من فقده ،لأن الوطن لي�س
�أر�ض ًا وبيت ًا وحديقة وعم ًال ،الوطن حياة وانتماء وهوية و�أمان ،وكنا ن�شعر ب�أننا �ضيوف ثقيلو
الظل وعبء على امل�ضيفني ،وما دمنا ال منلك حق املواطنة ف�إننا ال منلك �شيئ ًا.
يف حي الأكراد املمتد من �شمال دم�شق والذي يعاين معظم �أهله من الفقر� ،أ�ست�أجرنا
دار ًا فيها غرفتان ،واحدة ن�سكن فيها مع والدينا ،والأخرى ي�سكن فيها �أخي االكرب املتزوج
مع �أوالده ،وبد�أنا البحث عن العمل ،كلنا دون ا�ستثناء ،لأننا �إن مل نعمل فلن ن�أكل ولن ن�سكن،
�أما اللبا�س فيمكن �أن ُيتداول بيننا.
عر�ض علينا جار لنا يعمل متعهد ًا لرتكيب البالط �أن �أعمل �أنا و�أخي الأ�صغر معه يف
عاملي
مهنته ،فرحبنا بفرحة �شديدة ،وبد�أنا معه منذ طلوع ال�شم�س يومي ًا حتى مغيبها
نْ
نحمل البالط ونخلط اال�سمنت والرمل ،ونقوم بكل ما يلزم لقاء لرية �سورية �أجرة يف اليوم
يل ،وثالثة �أرباع اللرية لأخي.
بقينا على هذا احلال ب�ضعة �أ�شهر فاقت ال�سنة ،وقد كنا يف فرتة الظهرية جنل�س على
ال�سطح لنتناول طعام الغداء الذي مل يكن �أكرث من رغيفني و�صحن من الدب�س ،طعام ًا مل
يتغري طيلة الأ�شهر ال�ستة التي عملت فيها ،وقد كنت �أثناء ذلك �أ�شاهد الطالب يف مثل
عمري يذهبون �إلى املدار�س ،و�أملح من بينهم بع�ض من كنت معهم يف مدر�سة �صفد الثانوية،
فينفطر قلبي حزن ًا وا�سى على نف�سي ،و�أت�ساءل ،ملاذا ال يتاح يل �أي�ض ًا �أن �أذهب الى املدر�سة
و�أتعلم كبقية �أبناء �سني؟ ولكنني كنت �أكتم هذه الرغبة املكلومة يف نف�سي ،لأنني كنت �أعلم
�أن لقمة اخلبز �أولى بكثري من مقعد الدرا�سة.

عر�ض علينا جار لنا يعمل
متعهداً لرتكيب البالط �أن �أعمل
�أنا و�أخ��ي الأ�صغر معه يف مهنته،
فرحبنا بفرحة �شديدة ،وب��د�أن��ا
معه منذ طلوع ال�شم�س يومياً
عاملي نحمل البالط
حتى مغيبها
نْ
ونخلط اال�سمنت والرمل ،ونقوم
بكل ما يلزم لقاء لرية �سورية �أجرة
يف اليوم يل ،وثالثة �أرب��اع اللرية
لأخي
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كانت طبيعة العمل ال�شاق الذي نقوم به اكرب بكثري من �أن تتحملها �سننا ال�صغرية
و�أج�سادنا ال�ضعيفة ،ف�أ�صبت مبر�ض �شديد ،وطلب مني الطبيب �أن �أغري العمل ،فانتقلت
للعمل فرا�ش ًا يف مكتب للتعهدات ،ثم مرا�س ًال يف مكتب ت�سهيل م�صالح عقارية ،وهكذا من
مكان �إلى مكان ،حيث ا�ستقر بي املقام ناد ًال يف مطعم� ،أعمل فيه من ال�صباح حتى منت�صف
الليل ،وم�ضت االيام ون�سيت رغبتي يف املدر�سة والعودة الى مقاعدها� ،سنة ون�صف على هذا
احلال �إلى �أن قررت يف احد االيام �أن احتدى الظروف والعقبات ،وتقدمت بطلب الى احدى
املدار�س لأتابع درا�ستي فيها.

الدراسة والعمل
ويف خريف عام  1951عينت معلم ًا يف مدر�سة القطيفة االبتدائية والتي تبعد عن دم�شق
�أربعني كيلو مرت ًا الى ال�شمال ،بعد �أن ح�صلت على ال�شهادة االعدادية ،التي كان ي�شار الى من
يحملها بالبنان ،ومن هذه الوظيفة ح�صلت على راتب يعادل �أربعة �أ�ضعاف ما كنت �أح�صل
عليه من االعمال ال�سابقة ،وهو مائة و�ست وع�شرون لرية ون�صف ،وهو مبلغ كان كافي ًا يف
ذلك الوقت ليعي�ش منه االن�سان ويقدم لعائلته منه مبلغ ًا حمرتم ًا ي�ساعدها على �سد جانب
من م�صاريفها الكثرية.
يف العام  1953ح�صلت على ال�شهادة الثانوية “الفرع العلمي” وكانت درا�ستي منزلية،
لأنني ومنذ ح�صلت على الإعدادية قررت اال�ستمرار يف التم�سك بالوظيفة مع حماولة حت�سني
م�ستواي العلمي ،فقد كانت املدار�س بالن�سبة ل�شعبنا ال�سبيل الوحيد الذي يزودنا بال�سالح
ملواجهة احلياة ،لأننا ال منلك ار�ض ًا وال �صناعة وال جتارة ،وبالتايل فلي�س امامنا �إال �أن ننهل
من مناهل العلم لنواجه �أعباء احلياة.
كنت �أحلم يف درا�سة الهند�سة ولكن هذه الدرا�سة بحاجة �إلى تفرغ وم�صاريف ،وهذا
يعني �أنني �س�أخ�سر راتبي ،و�أح ّمل �أهلي عبئ ًا ال قبل لهم به ،لذلك �صرفت النظر عن هذه
الأمنية التي بقيت ح�سرة يف نف�سي ،مع ذلك وبحمد اهلل حققتها ب�أخي و�أبنائي و�أبناء �إخوتي،
حتى �أ�صبح يف عائلتنا ال�صغرية �أكرث من خم�سة ع�شر مهند�س ًا .

بداية العمل الوطني السري
بعد الثانوية ،بقيت يف وظيفتي ذاتها ،ولكنني بد�أت التفكري بالعمل الوطني ،بالعودة
�إلى البالد ،راجعت يف ذهني كل ما يدور حويل� ،أدر�سه و�أحم�صه ،و�أبحث عن الو�سيلة
املمكنة واملجدية لأق��دم للوطن ما ميكن ،مل متنعني قلة التجربة واخل�برة من �أن �أرى يف
االحزاب املنت�شرة يف ذلك الوقت ب�أنها ال تفيدنا ،و�أن العمل يجب �أن يكون فل�سطيني ًا حم�ض،
بعيد ًا عن االيديولوجيات والعقائد ال�سائدة ،ونظر ًا لأنه كان ممنوع ًا على الفل�سطيني �أن
ميار�س �أي ن�شاط ذي طابع �سيا�سي ،فقد اجتهت مع بع�ض اال�صدقاء الى العمل ال�سري،
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و�أ�س�سنا �أول جمموعة فل�سطينية �سرية عام  1954وبد�أنا نعمل يف اخلفاء ،منطلقني من مبد�أ
ب�سيط وهو �أن العرب يتحدثون عن حترير فل�سطني ،وال ميكن �أن يتم هذا العمل دون م�شاركة
الفل�سطينيني �أنف�سهم ،لأنه من غري املعقول �أن يقدموا لنا فل�سطني على طبق من ف�ضة دون
م�شاركتنا يف حتريرها ،وحتى نتمكن من امل�شاركة كان ال بد �أن نكون مدربني ،لذلك رفعنا
�شعار التجنيد الإجباري للفل�سطينيني ،وال�سماح لهم بدخول الكليات الع�سكرية.
يف نهاية عام  1954دخلت كلية احلقوق منت�سب ًا وبقيت يف وظيفة التعليم االبتدائي،
وداوم��ت على االجتماعات ال�سرية لتنظيمنا ال��ذي �أ�س�سناه ،ويف الوقت نف�سه �شعرت �أن
يف داخلي ح�س ًا فني ًا يدعوين لأن �أدر���س املو�سيقى ،وب��د�أت فع ًال يف تلقي بع�ض الدرو�س
اخل�صو�صية� ،إال �أن وال��دي رحمه اهلل الحظ وجود عود يف البيت ،فثارت ثائرته وعنفني
ب�شدة ف�صرفت النظر عن املو�ضوع ،كما كتمت يف نف�سي رغبة ملحة كانت ت�شدين نحو التعمق
يف الأدب وال�شعر ،وتركزت حياتي كلها على الوظيفة والتنظيم ال�سري والدرا�سة اجلامعية،
حيث متكنت من �إنهائها يف مواعيدها.
يف العام  1956وافقت احلكومة ال�سورية على قبول الفل�سطينيني يف الكليات الع�سكرية،
وكان هذا القبول تلبية جلهود تنظيمنا الذي التقى العديد من امل�س�ؤولني ال�سوريني يف الدولة
من وزراء ونواب وع�سكريني ،واجتمع تنظيمنا ليدر�س هذا املو�ضوع ،وكنا حوايل ع�شرين
�شخ�ص ًا ،واتفقنا على ان نكون �أول من يلبي هذا الواجب و�أن نلتحق بالكليات الع�سكرية� ،إال
�أن االغلبية العظمى رف�ضت ومل يقبل �إال ثالثة فقط وكنت واحد ًا منهم ،حيث تخليت عن
الوظيفة وتركت درا�ستي اجلامعية التي �أ�صبحت فيها يف ال�سنة الثالثة.
التحقت بالكلية الع�سكرية يف مدينة حم�ص ،ومكثت هناك �شهر ًا �إلى ان ا�ستدعيت الى
مكتب مدير الكلية مع عدد �آخر من الطالب ،وقالوا لنا�« :أنتم ال ت�صلحون وعليكم العودة �إلى
بيوتكم» فعدت مرة �أخرى الى الوظيفة والى اجلامعة �أتابع حياتي العادية.

و�أ���س�����س��ن��ا �أول جمموعة
فل�سطينية �رسية عام  1954وبد�أنا
نعمل يف اخلفاء ،منطلقني من مبد�أ
ب�سيط وهو �أن العرب يتحدثون
ع��ن حت��ري��ر فل�سطني ،وال ميكن
�أن يتم هذا العمل دون م�شاركة
الفل�سطينيني �أنف�سهم ،لأنه من غري
املعقول �أن يقدموا لنا فل�سطني على
طبق من ف�ضة دون م�شاركتنا يف
حتريرها

قطر ..بداية مرحلة جديدة
يف  1957/9/13ح�صلت على عقد عمل للتعليم يف قطر ،و�سافرت الى هناك حيث
التقيت ك ًال من ال�شهيد كمال عدوان وال�شهيد حممد النجار واالخ �سليمان ال�شرفا ،وبد�أنا
تنظيم ًا جديد ًا ا�ستمرار ًا ملا بد�أناه يف دم�شق ،وتبني يل �أن االخوة قد جاءوا من قطاع غزة
كانت لديهم االفكار والتوجهات والطموحات واالحالم نف�سها ،فالتقينا ومل نحتج الي حوار،
�إمنا وجدنا �أنف�سنا نعمل �سوي ًا يف �إطار واحد.
يف العام  1958ح�صلت على �إجازة يف احلقوق ،ويف العام ذاته تزوجت ،وكان عملي قد
تطور يف قطر حيث انتقلت للعمل يف �شركة النفط م�س�ؤو ًال عن �ش�ؤون العمال وتابع ًا للحكومة
�أو للحاكم مبا�شرة ،وكان هذا العمل �أول جتربة عملية يل يف ممار�سة العمل القانوين للدفاع
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عن م�صالح العمال ،وقد حالفني احلظ �إلى درجة مل تخطر ببايل ،االمر الذي منحني ثقة
العمال وثقة احلاكم و�أتباعه ،و�أ�صبح يل حظوة يف البلد ولدى �شرائحه االجتماعية.
بعد عام من العمل يف هذا املجال انتقلت الى وزارة الرتبية مدير ًا ل�ش�ؤون املوظفني،
وقد و�ضعت فيها نظام ًا للتكافل االجتماعي بني املوظفني ،و ُيعمل بهذا النظام الى يومنا هذا،
وال يوجد مثيل له يف �أي من امل�ؤ�س�سات الأخرى.
ا�ستمر العمل يف التنظيم امل�ستقل الذي �أن�ش�أناه يف الدوحة مع عدد حمدود من النا�س،
لكننا كنا حري�صني على االت�صال بالتنظيمات االخرى املنت�شرة يف العامل العربي وبخا�صة يف
الكويت وقد تبني لنا �أن عدد ًا من املجموعة التي كانت معنا يف دم�شق قد ان�ضم الى تنظيم
«فتح» يف الكويت ،وهكذا مل جند �صعوبة يف العمل �سوية يف �إطار تنظيم واحد ،واندفعنا يف
العمل اجلاد للتح�ضري النطالقة الثورة.
يف الفرتة ما بني عام  1960و  1966رزق��ت بثالثة �أوالد ،ونظر ًا الن�شغايل الدائم
بني الوظيفة والعمل الوطني تولت والدتهم �أمر رعايتهم وتربيتهم وتن�شئتهم ن�ش�أة �صاحلة
واحلمد هلل.

انطالقة فتح
يف �صيف  1964وعندما مت ت�شكيل منظمة التحرير الفل�سطينية ،جل�سنا كقيادة حلركة
«فتح» نبحث �إمكانية انطالقة الثورة ،وا�ستغرق البحث �شهر ًا ون�صف ال�شهر� ،أي منذ بداية
�شهر يوليو «متوز» وحتى منت�صف �شهر �أغ�سط�س� /آب وكان االنق�سام وا�ضح ًا بني طرفني
مت�ساويني ،طرف يقول ب�ضرورة اال�ستعداد الكامل والتح�ضري التام قبل البدء يف االنطالقة،
وطرف يرى �أن نبد�أ مبا لدينا ونراكم االجنازات يف امل�ستقبل ،وقد كنت مع الطرف الثاين
الذي تغلب ب�صوت واحد بعد االقرتاع ،وهكذا مت االقرار ب�أن تبد�أ ثورتنا يف  1964/9/1وقد
كلف �أبو عمار باالعداد واالنطالق بعد �أن تعهد بتوفري كل ما يلزم لذلك� ،إال �أن االنطالقة
مل حت�صل يف وقتها ،وقررنا �أن نعيد الكرة مرة �أخرى يف  1965/1/1وهكذا انطلقت الثورة
يف ذلك التاريخ.

الرئي�س �شاب ًا يف مقتبل العمر

يف العام  1969ا�ستقلت من عملي يف قطر والتحقت باالخوة يف عمان حيث �سكنت
وعائلتي هناك ،وتوليت مهمة التعبئة والتنظيم ،ثم انتقلت بعد �أيلول اال�سود الى دم�شق،
ومكثت فيها ومل �ألتحق باالخوة يف لبنان.
لقد اختلطت م�سريتي الذاتية بحياتي العامة الى درجة التطابق والتكامل الى احلد
الذي مل �أ�شعر يف حياتي �أبد ًا ان يل حياة خا�صة �أمار�سها واعي�شها ،وبالت�أكيد ف�إن االمر ال
علي وحدي ،فكثري من �إخواين خا�صة من �أترابي عا�شوا الظرف نف�سه ،حيث ولدنا
ينطبق ّ
مع ثورة الق�سام ،وترعرعنا مع احلرب العاملية الثانية ،ووعينا على م�أ�ساة ومرارة اللجوء
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من الوطن ،وع�شنا حالة ال�ضياع والكفاح يف اخلم�سينات وكر�سنا �أعمارنا كلها للثورة منذ
مطلع ال�ستينات ،مل يكن ب�إمكاننا �أن نعي�ش حياة �أ�سرية �أو عائلية كباقي الب�شر ،فقد قررنا
�أن نح�صي على �أنف�سنا كل حركاتنا و�سكناتنا وع�شنا حياة �أ�شبه ما تكون بال�سجن� ،إن مل تكن
�سجن ًا حقيقي ًا وعزلنا فيه عن حياة املجتمع العادية.
يف دم�شق �أت��اح يل اجلو الهادئ ن�سبي ًا �إذا ما قورن بجو ب�يروت� ،أن �أق��ر�أ كثري ًا و�أن
� ّأطلع على ما ي�صدر من ن�شرات ومعلومات عن �إ�سرائيل ،لأنني كر�ست كثري ًا من وقتي ملعرفة
املجتمع الإ�سرائيلي ،لقد كانت ظاهرة عامة يف �صفوف الثورة الفل�سطينية قيادة وقاعدة،
وهي عدم االلتفات الى معرفة الرتكيبة اال�سرائيلية التي نحن ب�صدد حماربتها ،وبالت�أكيد
ف�إن هذا ينطبق على املجتمعات العربية الأخرى.
ونتيجة ملطالعاتي �أ�صدرت عدة كتب منها “ال�صهيونية بداية ونهاية” �أحتدث فيه عن
الهجرة اليهودية وتق�سيمات املجتمع الإ�سرائيلي العرقية ،وكتاب “الق�ضية �آفاق جديدة”
ركزت فيه على االحزاب اال�سرائيلية ،ثم كتاب “بني التقليل والتهويل” ناق�شت فيه النظرة
العربية لإ�سرائيل وكتاب “�إ�سرائيل قنطرة ال�شر الأمريكية” ثم كتاب “ العالقات ال�سرية
بني احلركة ال�صهيونية والنازية” وكتاب “مطلوب كرين هاي�سود عربي” وبع�ض الكتيبات
والدرا�سات الأخرى ،التي تتناول موا�ضيع خمتلفة عن املجتمع الإ�سرائيلي.
يف العام  1977رفعت �شعار “عودة اليهود العرب الى بالدهم العربية” وقد �صادف
هذا ال�شعار قبو ًال عربي ًا من الناحية الر�سمية والقانونية والنظرية ،وعلى الرغم من �أنه
قوبل بحملة فل�سطينية� ،إال �أنني ح�صلت على موافقة كل من املغرب وتون�س وليبيا وم�صر
والعراق واليمن وال�سودان على ذلك ،ويف العام  1978رفعت �شعار “تو�أمة املدن الفل�سطينية
مع املدن العربية” وحقق هذا ال�شعار جناح ًا �ساحق ًا حيث متكنا من �إجراء تو�أمة بني �أكرث
من �ست ع�شرة مدينة فل�سطينية مع مدن عربية يف املغرب وتون�س وال�سعودية وقطر والبحرين
واالمارات العربية وليبيا ،وقد كانت ح�صيلة هذا ال�شعار ح�صول البلديات الفل�سطينية يف
ال�سنة االولى على ثمانني مليون دوالر� ،صرفت يف امل�شاريع اال�سا�سية مثل املدار�س وال�صحة
والطرق واملياه والكهرباء وغريها ،وبعد ذلك نقل هذا امل�شروع الى قمة بغداد حيث �أ�صبح
ر�سمي ًا ،وقد جنح عدة �سنوات ثم �إنتهى.

يف دم�����ش��ق �أت����اح يل اجل��و
الهادئ ن�سبياً �إذا ما ق��ورن بجو
ب��ي�روت� ،أن �أق����ر�أ ك��ث�يراً و�أن
�أ ّطلع على ما ي�صدر من ن�رشات
ومعلومات عن �إ�رسائيل ،لأنني
كر�ست ك��ث�يراً م��ن وقتي ملعرفة
املجتمع الإ�رسائيلي

اختياري عضو ًا في اللجنة التنفيذية
علي لأكون ع�ضو ًا يف اللجنة التنفيذية،
يف العام  1980وقع اختيار اللجنة املركزية ّ
ومل �أكن حا�ضر ًا اجتماع املجل�س الوطني الذي اختارين يف ذلك الوقت ،ولو ترك االمر يل
لرف�ضت ،بل �إنني عندما ا�ست�شرت بذلك وكنت حينها يف مو�سكو �أبلغتهم رف�ضي� ،إال �أنني
عندما عدت �إلى دم�شق وجدت نف�سي ع�ضو ًا يف اللجنة ،ومل �أ�شارك ب�أعمالها ملدة �سنتني
كاملتني ،حتى جاء اجتياح بريوت من قبل �إ�سرائيل يف العام نف�سه.
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يف العام  1982نف�سه وقبل االجتياح ،دافعت عن ر�سالة الدكتوراه يف معهد اال�ست�شراق
يف مو�سكو ،وكان مو�ضوع الر�سالة «العالقات ال�سرية بني �أملانيا النازية واحلركة ال�صهيونية».
ٍ
عندئذ �أن
عندما وقع االجتياح اال�سرائيلي و�أحكم الطوق على مدينة بريوت� ،أيقنت
مرحلة قد �سقطت ،و�أن مرحلة جديدة �آتية ،وانتقلت �إلى تون�س ،حيث جاءت موافقة احلكومة
التون�سية على ا�ستقبال القيادة ،حبل النجاة للثورة الفل�سطينية التي عا�شت فرتة خ�صبة من
حياتها.

مرحلة القبول بالشرعية الدولية
يف العام  1988تبنيت املبادرة الفل�سطينية التي وافق فيها املجل�س الوطني على القبول
بال�شرعية الدولية ،وبخا�صة القرارين  242و  338وقد روجت لهذه املبادرة على امل�ستوى
العربي والدويل والفل�سطيني ،واعتربت تبني املجل�س لها جناح ًا �شخ�صي ًا يل.
بعد مبادرة الرئي�س جورج بو�ش يف  1991/3/6دافعت عن �ضرورة م�شاركتنا يف عملية
ال�سالم ،وقدت جلنة لعقد اتفاق مع االردن من اجل التمثيل الفل�سطيني يف م�ؤمتر ال�سالم ،ثم
توليت جلنة املتابعة للمفاو�ضات يف وا�شنطن ،ويف هذه الأثناء تابعت قناة �أو�سلو التي ابتد�أت
يف دي�سمرب عام  1992حتى  1993/8/20حيث مت التوقيع على �إعالن املبادئ الفل�سطيني –
اال�سرائيلي بالأحرف الأولى ،وبعد ذلك قمت بالتوقيع على االتفاق يف وا�شنطن.

يف ال��ع��ام  1988تبنيت
امل��ب��ادرة الفل�سطينية التي وافق
فيها املجل�س الوطني على القبول
بال�رشعية ال��دول��ي��ة ،وبخا�صة
ال��ق��راري��ن  242و  338وقد
روجت لهذه املبادرة على امل�ستوى
العربي وال���دويل والفل�سطيني،
واعتربت تبني املجل�س لها جناحاً
�شخ�صياً يل

لقد �أو�صلنا �أهلنا يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة الى �أول الطريق للتخل�ص من االحتالل
من خالل اعالن املبادئ ،لكن الطريق ما زال طوي ًال وامل�ستحقات كثرية ،والعقبات كبرية،
�إن امل�ستقبل خمتلف عن احلا�ضر وعن املا�ضي ،ولكل مرحلة رجالها وفكرها و�أدواتها ،وعقل
الثورة خمتلف عن عقل الدولة ،وامام �أهلنا يف ال�ضفة والقطاع م�س�ؤوليات البناء من ال �شيء
�إلى كل �شيء� ،إنه التحدي الكبري� ،إنني وقد �أ�سهمت يف هذا االجناز الذي و�ضع �شعبنا على
�أبواب التاريخ ،لأ�ضع يدي على قلبي خوف ًا من �أن يجرفنا التاريخ ،وال نعرف كيف نلتقط
حلظاته الهامة ،فيفلت الزمام من الأيدي ،ونعود �إلى الوراء يف انتكا�سة ال �شفاء منها ،ويف
نكبة ال مثيل لها.
لقد زرعنا بذرة نرتكها يف رعاية اهلل وحمايته من الرياح العاتية والعوا�صف املدمرة،
رعاية اهلل وحمايته ال تت�أتى �إال من خالل ال�صادقني ال�صاحلني والرا�شدين و�أدعو اهلل �أن
يوفق �أهلنا �إليهم وبهم.
ونحن نقف على عتبات حقبة من التاريخ جديدة ،ونحقق ل�شعبنا بع�ض ما ي�صبو �إليه،
نذكر ونتذكر قوافل ال�شهداء من املقاتلني والكوادر والقادة الذين �صنعوا هذه امل�سرية وقدموا
من �أجلها �أغلى ما لديهم «ال��روح» نذكر ونتذكر �أول �شهداء اللجنة املركزية :عبد الفتاح
حمود� ،أبو علي �إياد� ،أبو �صربي� ،أبو يو�سف النجار ،كمال عدوان ،ماجد �أبو �شرار� ،سعد
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�صايل� ،أبو جهاد الذي كنت �أمتنى �أن يرى الأطفال الذين رباهم وهي�أهم لليوم املوعود� ،أبو
الهول ،وابو �إياد الذي كان جرافة �سيا�سية هائلة ،وغريهم وغريهم يف كل مكان� ،إن دماءهم
�ستكون م�صابيح و�أنوار للحرية.
تون�س يف )1( .1994/1/1

تأكيد الهوية وانطالق الثورة
كان الرئي�س حممود عبا�س من امل�ؤ�س�سني للحركة الوطنية الفل�سطينية املعا�صرة ،فهو
من جيل النكبة الذي ذاق مرارة ال�شتات والت�شرد ،وعا�ش مرحلة ال�ضياع ،وقد حتول �شعبه
�إلى طوابري الجئني ،ومل يعد هناك من ميثل ال�شعب الفل�سطيني ،وفقدت ال�شخ�صية الوطنية
متا�سكها ،و�أ�صبحت الهوية الفل�سطينية مهددة ،خا�صة و�أن الأح��زاب العربية مبختلف
تياراتها ا�ستقطبت �أولئك ال�شباب ،ومل يكن هناك من ي�أخذ زمام املبادرة لت�أ�سي�س حركة
وطنية فل�سطينية جديدة.
وكان الرئي�س حممود عبا�س من اجليل الطليعي الذي ميتلك الوعي ،وي�ستطيع و�سط
حالة ال�ضياع والذهول� ،أن يحدد هدفه ،وي�شق طريقه ،انطالق ًا من �إدراكه لأهمية �أن ي�أخذ
الفل�سطينيون زمام املبادرة من �أجل ق�ضيتهم ،ومن �أجل حتقيق �أحالمهم يف العودة �إلى
وطنهم.
لذا كان من اجليل الطليعي الذي �شارك يف مرحلة الإرها�صات ،والبحث عن الطريق
لتحرير فل�سطني ،حيث �أ�س�س مع جمموعة من رفاقه تنظيم ًا فل�سطيني ًا ،يف مرحلة �شبابه
املبكر ،وا�ستطاع هذا التنظيم �أن يحقق هدفه الأول ،حني متكن من فتح باب التطوع والتدريب
للفل�سطينيني يف مع�سكرات اجلي�ش ال�سوري.

وكان الرئي�س حممود عبا�س
من اجليل الطليعي ال��ذي ميتلك
ال��وع��ي ،وي�ستطيع و�سط حالة
ال�ضياع والذهول� ،أن يحدد هدفه،
وي�شق طريقه ،انطالقاً من �إدراكه
لأهمية �أن ي�أخذ الفل�سطينيون زمام
املبادرة من �أجل ق�ضيتهم

ثم وا�صل الطريق ،عندما انتقل للعمل يف قطر ،حيث اغتنى التنظيم بكفاءات ودماء
جديدة ،كان من �أبرزها �أبو يو�سف النجار و�سليمان ال�شرفا .والتقى هذا التنظيم مع النويات
االولى حلركة فتح التي كانت تعمل انطالق ًا من الكويت.
وهكذا ومنذ العام � 1960أ�صبح الرئي�س �أبو مازن ع�ضو ًا يف �أول جلنة مركزية حلركة
فتح ،فعمل مع رفاقه على ت�صليب التنظيم ،وا�ستقطاب كفاءات طليعية فل�سطينية تقيم يف
خمتلف الدول العربية ،حت�ضري ًا النطالقة الكفاح امل�سلح.
وعندما كان هناك خالف على موعد االنطالقة بني م�ؤيد للبدء يف العمل الع�سكري،
وبني من يطالب بالرتيث حلني ا�ستكمال اال�ستعدادات ،كان ر�أي الرئي�س �أبي مازن مرجح ًا
وحا�سم ًا للبدء يف االنطالقة .وهكذا ،كان م�شارك ًا و�شاهد ًا على بدء امل�سرية التاريخية للعمل
الع�سكري وال�سيا�سي والتنظيمي والإعالمي.
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ن�سوق هذه املقدمة ،ال للحديث عن دوره يف الت�أ�سي�س بكل تفا�صيله ،و�إمنا لنقول حقيقة
�أدركها الرئي�س �أبو مازن مبكر ًا ،وهي �أن العمل الع�سكري يزرع ،ويتعني على ال�سيا�سة �أن
حت�صد ،و�أن العمل الع�سكري عمل �سيا�سي بو�سائل خمتلفة.
ه��ذا الإدراك ،هو ال��ذي جعل الرئي�س �أب��ا م��ازن يلعب دور ًا كبري ًا يف قيادة العمل
ال�سيا�سي ،و�أخذ زمام املبادرة ،وامل�ساهمة الف ّعالة يف حتقيق الإجنازات الكبرية التي و�ضعت
الق�ضية الفل�سطينية يف �صدارة ال�سيا�سة الدولية.
وعلى مدى �سنوات من ممار�سة العمل الثوري ،تطورت و�أغنت ر�ؤى هذا القائد الكبري،
والتي التقت مع ر�ؤى و�سيا�سات رفاقه من جيل العمالقة� :أبو عمار� ،أبو �إياد� ،أبو جهاد ،خالد
احل�سن وغريهم ،والذين عملوا كفريق واحد على طريق �إحقاق احلقوق امل�شروعة لل�شعب
الفل�سطيني لقد حققت الثورة يف �سنواتها الأولى ،وبعد االنطالقة الثانية عام  67اجنازات
هائلة ،متثلت يف ح�صولها على ال�شرعية الثورية ،واعرتاف حركات التحرر يف العامل بها،
واعرتاف دول كربى ت�صنف نف�سها كمع�سكر لقوى التحرر مثل ال�صني ،واالحتاد ال�سوفياتي،
وكان ذلك اجناز ًا ،راكم العديد من االجنازات الأخرى ،وكانت تلك املرحلة الهامة تت�سم
بالرومان�سية الثورية.
وكان الرئي�س �أبو م��ازن� ،أحد �أب��رز القادة الذين �أث��روا وت�أثروا مبا اغتنى به الفكر
ال�سيا�سي الفل�سطيني ،عرب املمار�سة ،ومن خالل هذا الفكر ولدت فكرة الكيانية الفل�سطينية،
�أو الدولة الفل�سطينية كحق من حقوق ال�شعب الفل�سطيني يف اطار احلقوق الكاملة ،ومن
�أهمها حق العودة وتقرير امل�صري.

بزوغ الواقعية السياسية
بد�أت فكرة الكيانية او الدولة بعد حرب �أكتوبر عام  1973والتي متخ�ض عنها مفاو�ضات
تتعلق باالن�سحاب اال�سرائيلي عن االرا�ضي التي احتلت عام  67ومنها االرا�ضي الفل�سطينية
(ال�ضفة الغربية وقطاع غزة).

ك���ان ال��رئ��ي�����س �أب���و م��ازن
�أحد فر�سان هذا الفكر الوطني،
ال��ذي ميهد الطريق لقيام الدولة
الفل�سطينية والتي مت التعبري عنها
يف الربنامج مب�صطلح (ال�سلطة
الفل�سطينية)

وحدث نقا�ش فكري وا�سع حول هذا االمر ،ا�سفر عن �إقرار الربنامج املرحلي ملنظمة
التحرير والذي �أقرت فيه لأول مرة فكرة قيام ال�سلطة الفل�سطينية على االرا�ضي الفل�سطينية
التي يجلو عنها االحتالل.
كان الرئي�س �أبو مازن �أحد فر�سان هذا الفكر الوطني ،الذي ميهد الطريق لقيام الدولة
الفل�سطينية والتي مت التعبري عنها يف الربنامج مب�صطلح (ال�سلطة الفل�سطينية).
ومنذ تلك اللحظة ،عظم �ش�أن الواقعية ال�سيا�سية يف ال�ساحة الفل�سطينية ،وتدرجت
هذه الواقعية يف ال�صعود مع تعاظم دور الكفاح الوطني يف داخل الوطن وخارجه.
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وكان الرئي�س �أبو مازن ،يطمح الى ان ننتقل من االعرتاف مبنظمة التحرير ك�شرعية
ثورية الى االع�تراف العربي وال��دويل باملنظمة والق�ضية اعرتاف ًا قانوني ًا من قبل املجتمع
الدويل ممث ًال باالمم املتحدة ،والدول دائمة الع�ضوية مبجل�س الأمن.
قاد الرئي�س �أبو مازن التيار املتعاظم للواقعية ال�سيا�سية يف حمطات الحقة ،لعل �أبرزها
يف الدورة  18للمجل�س الوطني ،حيث كانت الظروف نا�ضجة� ،إذ اندلعت االنتفا�ضة الوطنية
العظمى يف داخل الوطن ،وازداد االهتمام الدويل بالق�ضية الفل�سطينية ،وحتقق �شعار :العمل
الكفاحي يزرع ،والعمل ال�سيا�سي يح�صد ،فكانت �أول مبادرة واقعية �سلمية ت�ستند الى الثوابت
واالهداف الوطنية الفل�سطينية ،مبادرة ال�سالم العادل التي �أطلقها املجل�س الوطني ،يف دورة
اال�ستقالل واعالن قيام دولة فل�سطني ،يف البيان التاريخي الذي �ألقاه الرئي�س اخلالد يا�سر
عرفات من اجلزائر ،هذا البيان الذي �صاغه ال�شاعر الفل�سطيني الكبري حممود دروي�ش
بتكليف ومتابعة من الرئي�س �أبي مازن.
هكذا ،ويف عام  1988جنحت الواقعية ال�سيا�سية ،يف طرح مبادرة �سلمية فل�سطينية
قائمة على ا�سا�س االع�ت�راف بالقرارين الدوليني  242و  338ومرتبطة مببد�أ احلرية
واال�ستقالل وقيام الدولة الفل�سطينية.
�أ�صبح الطريق الى الدولة والذي عبدته الت�ضحيات اجل�سيمة ودماء ال�شهداء� ،سالك ًا
يحوز على املزيد من االعرتاف من قبل املجتمع الدويل ،وال�شرعية الدولية والقانون الدويل،
و�أ�صبح البحث عن الو�سائل واال�ساليب التي ت�ؤدي الى حتقيق قيام الدولة على االر�ض واقع ًا.
ويف هذا ال�سياق ،ف�إن الرئي�س �أبا مازن وبالتن�سيق مع اخوانه يف القيادة الفل�سطينية،
كان مركز ومطبخ العمل ال�سيا�سي بهذا االجتاه ،حيث انفتحت االبواب حلوار مع الواليات
املتحدة مل يف�ض �آنذاك الى �شيء لكنه كان بداية ات�صال مع دولة عظمى.

القائد في�صل احل�سيني

المفاوضات السياسية

وحت���ق���ق ���ش��ع��ار :ال��ع��م��ل
الكفاحي يزرع ،والعمل ال�سيا�سي
يح�صد ،فكانت �أول م��ب��ادرة
واقعية �سلمية ت�ستند الى الثوابت
واالهداف الوطنية الفل�سطينية

ثم توا�صلت م�سرية الواقعية ال�سيا�سية �سواء يف م�ؤمتر مدريد وما تاله من مفاو�ضات �إذ
�شارك الوفد الفل�سطيني بداية حتت املظلة االردنية ثم ا�ستقل وا�صبح هناك م�سار فل�سطيني
م�ستقل.
و�أمام تعرث املفاو�ضات التي جرت يف الواليات املتحدة بني وفد الداخل الذي ا�سمته
منظمة التحرير والذي �شارك به في�صل احل�سيني ممث ًال عن القد�س �أمام تعرث املفاو�ضات
فيما �سمي (مفاو�ضات الكريدور) فتحت قناة مفاو�ضات �سرية يف �أو�سلو حتت �إ�شراف
مبا�شر من الرئي�س �أبي مازن وبتكليف من الرئي�س �أبي عمار.
وا�سفرت هذه املفاو�ضات ال�شاقة ،عن التو�صل التفاقية املبادئ ،فيما عرف باتفاق
او�سلو عام  1993وال��ذي و�ضع املداميك االول��ى لقيام ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية على
االرا�ضي الفل�سطينية كخطوة نحو قيام الدولة الفل�سطينية واحلقوق االخرى مبا فيها حل
م�شكلة الالجئني والقد�س واالمن واملياه واحلدود  ..الخ.
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وعلى الرغم من �أن ا�سرائيل تنكرت لالتفاقيات املوقعة وخرقتها ،وقامت مبمار�سات
تتناق�ض والقانون الدويل ،بعد �أن غاب عن امل�شهد ا�سحق رابني ال�شريك يف عملية ال�سالم ،وبعد
�أن جاءت �إلى احلكم حكومات ميينية معادية التفاق �أو�سلو ،وبعد �أن �أ�صبح حزب العمل يتماهى
مع اليمني ،وات�سع نطاق نفوذ اليمني املتطرف ،و�أ�صبحت دولة ا�سرائيل تتجه نحو التطرف
والعن�صرية ،وت�ضع العراقيل �أمام عملية ال�سالم ،من خالل اجتياح االرا�ضي الفل�سطينية يف
عملية (ال�سور الواقي) عام  ،2002ومن ثم ح�صار الرئي�س عرفات ،وكذلك بناء جدار الف�صل
العن�صري ،وزيادة وترية اال�ستيطان و�إجراءات على الأر�ض لتهويد القد�س  ..الخ.
ووافق ذلك كله عدم حتمل املجتمع الدويل مل�س�ؤولياته ،وتخلي الواليات املتحدة عن
دورها كو�سيط �أمني ونزيه ،وما قامت به حما�س من �أفعال ،وخا�صة االنقالب الذي حدث يف
غزة ،كل ذلك ت�سبب يف حدوث نك�سة لعملية ال�سالم التي مت االتفاق عليها يف �أو�سلو.

البرنامج السياسي للسيد الرئيس والتأييد الدولي الواسع له
وعندما تر�شح الرئي�س �أبو مازن بعد رحيل القائد اخلالد يا�سر عرفات ،طرح برناجم ًا
�سيا�سي ًا انتخبه ال�شعب على �أ�سا�سه ،و�أحدث هذا الربنامج �صدى وا�سع ًا يف املجتمع الدويل،
ويف الر�أي العام العاملي ،و�أحرج �إ�سرائيل التي كانت تتذرع ب�أنه ال يوجد �شريك فل�سطيني يف
عملية ال�سالم.
لقد �أ�صبح الرئي�س �أبو مازن �أحد �أكرب ال�شخ�صيات الدولية التي حظيت باعرتاف
املجتمع الدويل ،اعرتاف به وبربناجمه ،مما و�ضع ا�سرائيل يف الزاوية ،و�أ�صبحت الكرة
يف امللعب اال�سرائيلي ،كان برنامج الرئي�س �أبي مازن ي�ؤكد على ر�ؤيته ال�سلمية من �أجل قيام
دولة فل�سطني ،وحل م�شكلة الالجئني ح ًال عاد ًال على �أ�سا�س القرار  194والتم�سك مبرجعيات
عملية ال�سالم ،بالقرارات الدولية ،ومببادرة ال�سالم العربية ،ومببد�أ حل الدولتني ،وبالقد�س
عا�صمة للدولة الفل�سطينية امل�ستقلة ،وبحل ق�ضايا ال�سيادة ،والأمن واملياه واحلدود.
لقد �أجمع املجتمع ال��دويل ب�أ�سره على قبول برنامج الرئي�س �أبي م��ازن ،الذي �أعاد
املفاو�ضات �إلى جمراها بعد توقف طويل ،وذلك �أثناء حكومة �أوملرت� ،إال �أنها توقفت جمدد ًا
بعد و�صول اليمني املتطرف الى احلكم بزعامة نتنياهو ،وهذا اليمني و�ضع عقبات كربى �أمام
ا�ستئناف املفاو�ضات ،حيث وا�صل اال�ستيطان بكثافة ،وخا�صة يف القد�س واعترب �أن مو�ضوع
القد�س خارج التفاو�ض ،كما ا�شرتط على اجلانب الفل�سطيني االع�تراف بدولة ا�سرائيل
كدولة يهودية ،مما يهدد م�صري مليون ون�صف املليون مواطن فل�سطيني من اهلنا داخل
اخلط االخ�ضر ،والذين يرفعون �شعار �أن دولة ا�سرائيل دولة كل مواطنيها.
وجاءت االدارة االمريكية اجلديدة بقيادة الرئي�س �أوباما ،فا�ستب�شر املجتمع الدويل
خري ًا ،خا�صة بعد اال�شارات الأولى التي �أطلقها الرئي�س �أوباما حال ت�سلمه ملن�صبه ،وكذلك
حني وجه خطاب ًا للأمتني العربية والإ�سالمية من جامعة القاهرة ،وعني مبعوث ًا خا�ص ًا لل�شرق
الأو�سط ملتابعة مفاو�ضات ال�سالم ،وهو ال�سيد جورج ميت�شل ،ولعل �أبرز ما قدمه �أوباما من
�أقوال ،كان يتعلق ب�أولوية ملف ال�سالم يف ال�شرق الأو�سط ،وحل الق�ضية الفل�سطينية ح ًال
عاد ًال ،واعتباره �أن اال�ستيطان عقبة يف وجه ال�سالم ،ولذلك ال بد من الوقف الفوري له،

لقد �أ�صبح الرئي�س �أبو مازن
�أحد �أكرب ال�شخ�صيات الدولية التي
حظيت باعرتاف املجتمع الدويل،
اع�تراف به وبربناجمه ،مما و�ضع
ا�رسائيل يف ال��زاوي��ة ،و�أ�صبحت
الكرة يف امللعب اال�رسائيلي
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�إال �أن االحداث تالحقت و�ضغوط اللوبي ال�صهيوين تزايدت ،ومل تتمكن الإدارة الأمريكية
اجلديدة من ال�ضغط اجلاد على �إ�سرائيل لوقف اال�ستيطان ،وخا�صة يف القد�س ،ف�أحدث
ذلك �صدمة كبرية ،حيث �أن الإدارة الأمريكية تراجعت عن موقفها ،وطلبت من اجلانب
الفل�سطيني الدخول �إلى املفاو�ضات ب�شروط غري مقبولة وطني ًا� ،إذ مت ا�ستثناء القد�س من
عملية وقف اال�ستيطان ،ومبا ي�شكل ت�سليم ًا فل�سطيني ًا مب�صري القد�س واعتبارها خارج نطاق
التفاو�ض.

إنجازات سياسية هامة
�أمام هذه ال�صدمة ،مل يكن با�ستطاعة القيادة الفل�سطينية التفاو�ض ب�شروط مذلة,
فكان املوقف التاريخي للرئي�س �أبو مازن ،برف�ض ال�شروط اال�سرائيلية للعودة �إلى املفاو�ضات،
واال�ستياء من املوقف الأمريكي الذي مل يتحمل م�س�ؤوليته يف حماية القانون الدويل ،وال�شرعية
الدولية.
وهكذا �أ�صبحت املفاو�ضات عالقة بانتظار �أن حتدث حتوالت يف ال�سيا�سة الدولية،
متكن ال�شعب الفل�سطيني من احل�صول على حقوقه عرب التفاو�ض.
وال �شك �أن بع�ض الإ�شارات قد بد�أت ت�صل على ا�ستحياء من املجتمع الدويل ،ومن �أبرز
هذه الإ�شارات ،بيان االحتاد الأوروبي الذي �أكد على �أن حدود الدولة الفل�سطينية هي حدود
الرابع من حزيران ،و�أن القد�س جزء من الأرا�ضي املحتلة و�أن االحتاد الأوروبي ال يعرتف مبا
تقوم به �إ�سرائيل من ا�ستيالء على الأرا�ضي عن طريق القوة ،لكن هذا البيان ترك الأمور
للتفاو�ض.
�إن م�سرية الرئي�س �أبي مازن نحو قيام الدولة مل تتوقف ,وال�شعب الفل�سطيني ما زال
متم�سك ًا بقيادته ،وقد قرر املجل�س املركزي ا�ستمرار الرئي�س بالقيام بواجباته ،و�أن فكرة
الدولة الفل�سطينية �أ�صبحت ق�ضية معرتف ًا بها على ال�صعيد ال��دويل ،مبا يف ذلك على
ال�صعيد اال�سرائيلي ،وال�صراع االن يدور حول حدود هذه الدولة وعلى �سيادتها و�أمنها
ومياهها وقد�سها.
ما زال ال�شعب الفل�سطيني يغذي الطريق نحو الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة ،ونحو
احلقوق الوطنية الثابتة ،ويف مقدمتها حقوق الالجئني بقيادة الرئي�س �أبي مازن ،وما زالت
القيادة الفل�سطينية متم�سكة ب�أهدافها وثوابتها ،وما زالت م�ؤ�س�سات ال�سلطة الوطنية،
وم�ؤ�س�سات منظمة التحرير تعمل لبناء �أ�س�س جت�سيد قيام الدولة.
الطريق �إلى الدولة م�ضنٍ و�شاق ،لكن بالإرادة وبقوة احلياة و روح ال�شعب الفل�سطيني
�سيتحقق احللم �إن �شاء اهلل)2( .

ومن �أبرز هذه الإ�شارات،
بيان االحتاد الأوروب��ي الذي �أكد
على �أن حدود الدولة الفل�سطينية
هي حدود الرابع من حزيران ،و�أن
القد�س جزء من الأرا�ضي املحتلة
و�أن االحتاد الأوروبي ال يعرتف مبا
تقوم به �إ�رسائيل من ا�ستيالء على
الأرا���ض��ي عن طريق القوة ،لكن
هذا البيان ترك الأمور للتفاو�ض

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1موقع ال�سيد الرئي�س حممود عبا�س «حمطات يف حياة الرئي�س»
( )2موقع ال�سيد الرئي�س حممود عبا�س «الطريق نحو الدولة»

25

طول المراس في تجربة
الرئيس عباس
يرى الرئي�س عبا�س �أن الت�سويات ال�سيا�سية وم�شاريع ال�سالم بد�أت تطرح ب�شكل جديد
يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،بعد حرب حزيران  1967وكانت على �أ�سا�س ق��راري جمل�س
الأمن  338 ،242ومل يكن الر�أي العام العربي جاهز ًا �أو م�ستعد ًا لقبول �أي نوع من الت�سويات
ال�سيا�سية وجاءت الثورة الفل�سطينية لتخو�ض ن�ضاالت مل تلفت االنتباه بداي ًة ،ولكنها بعد �أن
قدمت ت�ضحيات ج�سيمة ادخلت ال�شعب الفل�سطيني �إلى خريطة العامل ال�سيا�سي.

الوزير كي�سنجر

كانت حماوالت ال�صهيونية من هرتزل وغريه �إنكار وجود ال�شعب الفل�سطيني ،وكانت
ثمرة الن�ضال الفل�سطيني �أن �أجربت العامل �إلى ق�ضيته ،وبقيت الت�سويات ال�سيا�سية مطروحة،
وا�ستمرت املقاومة الفل�سطينية.
وجاءت حماولة تنفيذ قرار  242على �أ�سا�س مبادرة غونار يارينغ عام  1969ثم جاءت
حرب �أكتوبر عام  1973وبعدها كان املوقف الفل�سطيني الذي مل يدع �أ�صحابه للح�ضور
“نريد �أن نبني �سلطتنا امل�ستقلة على �أي �شرب من �أر�ضنا يتحرر �أو تن�سحب �إ�سرائيل منه”.

الرئي�س الأمريكي ريغان

جاء م�ؤمتر جنيف يف  1973/12/22وح�ضرته م�صر والأردن وامتنعت �سوريا ،وف�شل
م�ساع �أمريكية منفردة قادها هرني كي�سنجر وجرى ف�صل امل�سار العربي �إلى
امل�ؤمتر وقامت ٍ
م�سارات خمتلفة و�أحيان ًا متناق�ضة ،ثم جاءت قمة كامب ديفيد مع م�صر التي ا�شعلت الفتنة
العربية وقد انعقد على �إثرها م�ؤمتر قمة بغداد الذي �أعلن القطيعة مع م�صر.
ويف عام  1981عقد قمة فا�س املغربية التي متيزت مببادرة الأمري فهد ،ثم جاء م�شروع
الرئي�س الأمريكي ريغان يف  1982/9/2الذي دعا �إلى حل عرب مفاو�ضات على �أ�سا�س مبادلة
الأر�ض بال�سالم ،و�أن االن�سحاب ينطبق على كل اجلهات مبا يف ذلك ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة والقد�س ،وقد اعتمد م�شروع فا�س م�شروع الأمري فهد عربي ًا ،ولكن املبادرات كلها مل
تنجح وكانت من النتائج ان�شقاق منظمة التحرير الفل�سطينية ،وقد بد�أ الر�أي العام العاملي
بعد جمزرة �صربا و�شاتيال ي�شعر مب�أ�ساة ال�شعب الفل�سطيني ويتقبل املقوالت الفل�سطينية
الداعية �إلى حتقيق وتطبيق ال�شرعية الدولية ،ويف مواجهة كل ذلك مل تكن امل�ؤ�س�سة ال�سيا�سية
الإ�سرائيلية م�ستعدة لإعادة النظر يف مواقفها االحتاللية.
ومع بداية تقبل الر�أي العام العاملي للوجود الفل�سطيني وقد �سارع لت�صحيح الأخطاء،
�أعلنت املبادرة الفل�سطينية يف ( 1988/11/15مبادرة ال�سالم الفل�سطينية) وقد �سميت
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هجوم ال�سالم و�إعالن اال�ستقالل ،وقد رحبت دول عربية بذلك ومن الدول املرحبة الواليات
املتحدة التي ربطت موقفها ب�ضرورة �أن يورد الفل�سطينيون �إ�شارة با�ستنكار االرهاب ،وحاولت
�إ�سرائيل �أن تثبت اعرتاف الفل�سطينيني بالقرارين  338 ،242ليعرتفوا بالفل�سطينيني ،ولكن
حني اعرتف الفل�سطينيون ا�ستنكروا املوقف االمريكي وو�صفوه باليوم الأ�سود يف تاريخ عالقة
�إ�سرائيل بالواليات املتحدة الأمريكية.
وفج�أة تعطلت العالقات الفل�سطينية مع الواليات املتحدة ب�سبب حادث �شواطئ تل
�أبيب وب�سبب دخول العراق �إلى الكويت ،ودخلت عملية ال�سالم �إلى غرفة الإنعا�ش ،وبد�أت
حماوالت �شد وجذب واحتواء ملنظمة التحرير الفل�سطينية وفر�ض الو�صاية مرة �أخرى.
كان ملبادرة ال�سالم الفل�سطينية �أثر كبري يف انحياز كثري من دول العامل �إلى جانب احلق
الفل�سطيني ورجحت كفة الإيجابيات على ال�سلبيات التي تراكمت على امللف الفل�سطيني من
فرتات �سابقة ،وقد بد�أت املنظمة ت�ستفيد من �أخطائها� ،إلى �أن جاء م�ؤمتر مدريد لل�سالم يف
ال�شرق الأو�سط ،حني دعا جورج بو�ش الأب يف � 1991/3/6إليه ،وكانت الدعوة �إلى م�ؤمتر
مدريد على �أ�سا�س فردي وم�سارات منف�صلة با�ستثناء امل�سار الفل�سطيني ،وجميع امل�سارات
مدعوة �إلى حتقيق اتفاق نهائي واحد� ،أما الفل�سطيني فينق�سم �إلى م�سار انتقايل و�آخر نهائي
ويتم كالهما خالل خم�س �سنوات ،وقد جاء ذكر القد�س �أنه ال تقرر �أمريكا م�صري القد�س
عندما ترف�ض ال�سماح ملمثليها بح�ضور امل�ؤمتر ولكنها تقر ب�أن و�ضع القد�س يخ�ضع للمبادئ
التالية :ال ل�ضم القد�س ،ال لإعادة تق�سيمها ،وال لتغيري معاملها البلدية ،وترك �أن ي�سعى الوفد
الأردين لتحقيق ا�ستقاللية الوفد الفل�سطيني وهذا ما مت مع بداية مفاو�ضات وا�شنطن التي
�سميت “مفاو�ضات الكوريدور» ،وحيث تتم املفاو�ضات على ا�سا�س القرارين 338 ،242
والأر�ض مقابل ال�سالم.
ويقول �أبو مازن :مل تكن الأر�ضية التي انطلق منها م�ؤمتر مدريد �سيئة ،وكذلك مرجعيته
القانونية و�إمنا ال�سيئ كان يف النوايا واملمار�سات الإ�سرائيلية التي ك�شف عنها �شامري حينما
ذكر �أنه �سيفاو�ض لع�شر �سنوات دون نتيجة ،وهذا معناه �أن الق�ضية عند �شامري ال حل لها.
ثم جاء اتفاق او�سلو بعد �أن فتحت قناة �سرية �إثر مراوحة املفاو�ضات يف الكوريدور،
ويف �أو�سلو (�إع�لان املبادئ)  1993/8/20تبعته مفاو�ضات حول االع�تراف املتبادل بني
منظمة التحرير الفل�سطينية وقد جاء االتفاق يف ( )17مادة و�أربعة مالحق وحم�ضر واحد
متفق ًا عليها ،وجاء �أي�ض ًا ر�سالة االعرتاف املتبادل التي وقعها �إ�سحق رابني.
ويرى �أبو مازن وهو يحلل الوثيقتني اللتني حتمالن االعرتاف املتبادل ب�أن املفاو�ضات
ال�سرية ال تعني االتفاقيات ال�سرية ،لأن �أحد ًا ال ميلك حق التوقيع �أو التعهد بق�ضايا م�صريية
نيابة عن امل�ؤ�س�سات الر�سمية الت�شريعية منها والتنفيذية� ،إذ ال يجوز اخللط بني املفاو�ضات
ونتائجها فالأولى ال �ضري من �أن تكون �سرية ومغلقة وبعيدة عن متناول و�سائل الإعالم وحتى
اجلمهور �أما نتائجها ف�إنها ال ت�صبح �سارية املفعول وملزمة ما مل تعتمدها ب�شكل ر�سمي
امل�ؤ�س�سات املعنية.
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وقد �أورد الرئي�س �أبو مازن يف كتابه امل�سرية ال�سيا�سية يف ال�شرق الأو�سط جملة من
املالحظات حول اتفاق او�سلو ،ففي املادة الأولى منه ان هدف املفاو�ضات هو تطبيق القرارين
 338 ،242بينما الدعوة مل�ؤمتر مدريد تقول �إن املفاو�ضات جتري على �أ�سا�س القرارين
املذكورين وهناك فرق �شا�سع بني ال�صيغتني� ،أي �أن �أو�سلو �أف�ضل.
و�أ�ضاف �أبو مازن ر�أيه وقال حتدث الكثريون عن ا�سقاط القد�س والالجئني من ح�ساب
املفاو�ضات بينما ن�صت املادة اخلام�سة الفقرة  3على “�أن هذين امللفني جزء ال يتجز�أ من
مفاو�ضات املرحلة النهائية” وهناك فرق بني النازحني الذين �أبعدوا �إثر حرب  1967وبني
الالجئني الذين طردوا عام  1948و�إذا تقرر �أن تبحث ق�ضية الالجئني يف مفاو�ضات املرحلة
النهائية ف�إن ق�ضية النازحني يف �أو�سلو ح�سمت يف املادة الثانية ع�شرة ب�إن�شاء جلنة م�ستمرة
�ستقرر باالتفاق �أ�شكال ال�سماح بدخول الذين نزحوا عام  1967وحتى ي�شاركوا يف االنتخابات
و�أن ال يجحف بحقوقهم ب�سبب عدم متكنهم من العودة وهذه ميزة لأو�سلو عن مدريد.
�أما القد�س فريى �أبو مازن �أنه �أ�شري لها يف عدة �أماكن يف اتفاق �أو�سلو ،يف املادة
اخلام�سة فقرة  3وفقرة  4والربتوكول اخلا�ص باالنتخابات والذي ن�ص على �أن فل�سطينيي
القد�س الذين يعي�شون فيها �سيكون لهم احل��ق يف امل�شاركة يف العملية االنتخابية وفق ًا
التفاق بني الطرفني ويف الر�سالة التي بعت بها �شمعون بري�س لوزير اخلارجية الرنويجي يف
 1993/10/11والتي �أكدت على املحافظة على امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية الدينية والإ�سالمية
وامل�سيحية والثقافية وغريها يف القد�س ،وجاء �أي�ض ًا يف املادة الرابعة من اتفاق �أو�سلو يف
قراءة �أبي مازن لإعالن املبادئ ن�ص حول وحدة الأرا�ضي الفل�سطينية واملحافظة عليها
ويورد “يعترب الطرفان ال�ضفة الغربية وقطاع غزة وحدة مناطقية واحدة يجب املحافظة
على وحدتها و�سالمتها خالل الفرتة االنتقالية”.
ويرى �أبو مازن (قبل امل�ضاعفات التي حلقت نتائج املواقف الإ�سرائيلية االنقالبية
على اتفاق �أو�سلو) �أن اتفاق او�سلو �شكل مف�ص ًال هام ًا يف تاريخ ال�شعب الفل�سطيني ومنعطف ًا
�أ�سا�سي ًا يف م�سرية الن�ضال الفل�سطيني لأنه من حيث املبد�أ فتح الأبواب حلل الق�ضية فهو
اتفاق �إعالن مبادئ ولي�س معاهدة �سالم.

اتفاق او�سلو �شكل مف�ص ًال
هاماً يف تاريخ ال�شعب الفل�سطيني
ومنعطفاً �أ�سا�سياً يف م�سرية الن�ضال
الفل�سطيني لأنه من حيث املبد�أ فتح
الأب��واب حلل الق�ضية فهو اتفاق
�إعالن مبادئ ولي�س معاهدة �سالم

والفرق �شا�سع لأن الإعالن مقدمة لنهاية ،ف�إذا مل ت�صل والقول لأبي مازن ف�إن امللف
�سيبقى مفتوح ًا حتى حتقيق الهدف النهائي ،وهذا يعيدنا �إلى �أ�سا�س م�ؤمتر مدريد.
ورغم التقييمات العديدة وما �أورده الرئي�س حممود عبا�س مهند�س اتفاق املبادئ من
مكا�سب قد حتققت وقد يختلف عليها � ..إال �أن الدمار الذي وقع هو يف عودة الليكود للحكم
يف � 1996/5/5إذ جرى فتح املفاو�ضات للمرحلة النهائية يف طابا مع حزب العمل ،ولكن
�سقط العمل وجاء الليكود ببنيامني نتنياهو الذي مار�س �شعاراته ،عدم االعرتاف ب�أو�سلو،
وعدم االعرتاف مبنظمة التحرير الفل�سطينية وعدم التحدث مع يا�سر عرفات ،فما تبقى
من �أو�سلو �إذن؟؟
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ونتاج ٍ
�ضغط� ،أدرك نتنياهو �أنه �سيفتح الباب للمفاو�ضات دون �أن يغري من مواقف
حكومته ،فكان اللقاء يف منطقة �إيريز يف  1996/7/23ولكن املماطلة والعودة �إلى ت�أكيد
املواقف الإ�سرائيلية �سبب ًا وقوع انتفا�ضة النفق يف الأق�صى يف  1997/9/30وعادت الأمور
�إلى نقطة ال�صفر وا�ستدركت الإدارة الأمريكية ودعت نتنياهو وعرفات وامللك ح�سني وح�سني
مبارك الذي مل يح�ضر وانتهت القمة با�ستئناف املفاو�ضات باتفاق اخلليل يف 1997/11/15
ومل يطبق االتفاق وغرق امل�سار يف املتاهات وتذرعت �إ�سرائيل �أن املنظمة مل تلغ املواد املتعلقة
ب�إ�سرائيل من ميثاقها!!
ثم جاءت قمة واي ريفر يف  1998/10/23وا�ستمرت لأكرث من ع�شرة �أيام وح�ضر
الرئي�س كلينتون وح�ضر اللقاء مع فعاليات املجل�س الوطني الفل�سطيني ،وا�ستمع �إلى تكرار
ن�ص القرار الذي كان �صدر عن املجل�س الوطني بخ�صو�ص امليثاق ،ويقول �أبو مازن �إن كلينتون
�صدم من املوقف الإ�سرائيلي وعدم التزامه بباقي البنود يف اتفاق واي ريفر وخا�صة �إطالق
اال�سرى الذين مت االتفاق على حتريرهم فور ًا ،وعاد كلينتون �إلى وا�شنطن خائب ًا!!
يقول �أبو مازن “كانت زيارة كلينتون �إلى قطاع غزة عالمة بارزة يف تاريخ العالقات
الأمريكية الفل�سطينية ،واعرتاف ًا بالكيان الفل�سطيني”.
ومرت ثالث �سنوات �أخرى قبل �سقوط نتنياهو مل يتحقق منها �شيء وقد عاد حزب
العمل �إلى ال�سلطة ،وجاء �إيهود باراك يف  1999/5/17وقد تلك�أ يف فتح ملف املفاو�ضات
كما و�صفه �أبو مازن وزايد على حكومة نتنياهو ال�ساقطة ورفع جمموعة من الالءات ،ال عودة
حلدود الرابع من حزيران والقد�س املوحدة عا�صمة �أبدية لإ�سرائيل ،وال لتواجد جي�ش �أجنبي
غرب نهر الأردن ،وال لإزالة امل�ستوطنات ،وال لعودة الالجئني ،وال�س�ؤال ما الفرق �إذن؟؟
وبعد هذا اجلمود جاءت كامب ديفيد الثانية وقبلها جرى التمهيد باتفاق �شرم ال�شيخ
يف  1999/9/4وقد تبلورت املحاوالت يف دعوة �أمريكية ثالثية منهم ومن الفل�سطينيني
والإ�سرائيليني يف كامب ديفيد ،ارادوها على عجل وبدون اعداد ،معتقدين �أن ح�ضور عرفات
وال�ضغط عليه �سيجعالنه يقبل باملقرتحات املطروحة ويقول الرئي�س عبا�س ال��ذي كان
م�شارك ًا لعرفات يف تلك املفاو�ضات “ظنوا �أن ال �أحد ي�ستطيع �أن يقول ال لأمريكا لأنها الدولة
الأعظم” .ويقول الرئي�س حممود عبا�س “مل تنفع مع الأمريكان كل احلجج والأ�سباب التي
�أوردناها للأمريكان ب�ضرورة الإعداد اجليد واال�ستعداد لهذه القمة و�أ�صروا على �أن تكون
يوم  2000/7/11يف كامب ديفيد» .و�أ�ضاف و�ضعوا علينا �شروط ًا قا�سية وطلبوا احرتامها،
�أن نخرج من كامب ديفيد قبل انتهاء �أعمال القمة وال يجوز �أ�ستعمال التلفونات النقالة و�أن
�أي ا�ستدعاء لأي اعداد �إ�ضافية لن ي�سمح ب�إدخالهم �إلى الكامب و�إمنا �سيظلون بعيدين.
ويذكر الرئي�س عبا�س �أن جملة العقبات التي و�ضعت كانت حجة من �أجل فر�ض تنازالت
على اجلانب الفل�سطيني ولي�س الو�صول �إلى حل عادل ودائم للق�ضية الفل�سطينية وهذا يعني
�أنه مطلوب منا �أن نقدم التنازالت التي يطلبها الطرفان من �أجل �أن ال تنتهي فرتة كلينتون
دون �إجناز ،و�أن ال ت�سقط حكومة باراك.

�أب��و م���ازن“ :كانت زي��ارة
كلينتون �إل��ى قطاع غ��زة عالمة
بارزة يف تاريخ العالقات الأمريكية
الفل�سطينية ،واع�تراف �اً بالكيان
الفل�سطيني”
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يف كامب ديفيد يقول الرئي�س حممود عبا�س �إنه طرحت الق�ضايا الرئي�سية الأربع
التالية :وهي القد�س والالجئون واحلدود واال�ستيطان ،ومل يتطرقوا �إلى ملف القد�س و�إمنا
ماطلوا هم والأمريكان يف ت�شكيل جلنة تبحث هذا امللف حتى الأ�سبوع الثاين من مفاو�ضات
كامب ديفيد ،وكان موقف الرئي�س عبا�س �أثناء اجلدل الوا�سع الذي دار يف املحادثات “�أن
القد�س جزء الأرا�ضي التي احتلت عام  1967وينطبق عليها قرار  242وال بد �أن تعود ل�سيادتنا
لنبني عليها عا�صمتنا وال مانع لدينا �أن تكون القد�س ال�شريف والقد�س الغربية مفتوحتني
على بع�ضهما».
�أما يف مو�ضوع الالجئني ،فلم يكن �أقل تعقيد ًا من مو�ضوع القد�س ويقول الرئي�س عبا�س
“�إنه احد املحرمات الإ�سرائيلية و�أول خطوط �إيهود باراك احلمراء و�أبرز ق�ضايا الإجماع
الوطني والإ�سرائيلي التي يلتقي عليها اليمني والي�سار والو�سط واملتدينون والعلمانيون
القادمون اجلدد واملهاجرون القدامى» ولذلك ف�إن كل الأبواب مقفلة �أمام هذه املع�ضلة.
ويقول الرئي�س حممود عبا�س �إنه بعد م�ضي خم�سني عام ًا �أو �أكرث على هذه امل�شكلة ف�إن
احلديث عن حق العودة مرفو�ض متام ًا و�إذا كانت هناك �ضرورة لدفع تعوي�ضات لهم ف�إن
�إ�سرائيل تعدها �أن ت�ؤ�س�س �صندوق ًا دولي ًا وهي م�ستعدة للم�شاركة فيه.
�أما يف مو�ضوع احلدود فيقول �أبو مازن “ قبل قمة كامب ديفيد ب�شهرين تقريب ًا جرى
حوار معمق بيننا وبني �إيهود باراك حول ق�ضايا احلل النهائي ومنها ق�ضية احلدود وقد �س�ألناه
�س�ؤالني� :إن ال�شعب الفل�سطيني ي�س�أل عرفات ،ملاذا �أعادت �إ�سرائيل للدول العربية املحيطة
كل �أرا�ضيها املحتلة بينما ت�صر على �أن ال ت�ضم �أجزاء مهمة من �أرا�ضينا �إلينا؟؟ وملاذا فككت
�إ�سرائيل م�ستوطناتها يف �سيناء و�ستفكك بناء على ت�صريحاتكم امل�ستوطنات يف اجلوالن؟؟
ف�أجاب :بالن�سبة للحدود لي�س بيننا وبينكم حدود دولية ،وبالن�سبة لكم فلم تكونوا يف
ذلك الوقت �شعب ًا مبعنى �أن القرار  242ال ينطبق عليكم �أما امل�ستوطنات فالأمر يف ال�ضفة
والقطاع يختلف عن �سيناء واجلوالن ولذلك ال ن�ستطيع �إزالة امل�ستوطنات هنا.
ويقول �أبو مازن� :أجبته “�إذا مل تكن احلدود احلالية دولية فلنعد �إلى احلدود الدولية
التي �أقرها القرار  181فهي احلدود الدولية الوحيدة املعرتف بها ،وبنا ًء عليها مت االعرتاف
ب�إ�سرائيل دولة يف الأمم املتحدة» .وي�ضيف �أبو مازن يف عام  1948كنا �شعب ًا متكامل العنا�صر
وكانت لنا حكومة هي حكومة عموم فل�سطني ويف عام  1950قرر هذا ال�شعب مب�ؤمتر �شعبي
عقد يف �أريحا �أن ي�ؤ�س�س احت��اد ًا فيدرالي ًا مع الأردن وت�شكلت يف حينه اململكة الأردنية
الها�شمية.
�أما م�س�ألة اال�ستيطان ،فالإ�ستيطان واحد وهو نتاج االحتالل وبالتايل ال بد من �إزالته
�إ�شارة �إلى معاهدة جنيف الرابعة �سنة  1949ويقول �أبو مازن “ لقد فهم الإ�سرائيليون
والأمريكيون �أننا ميكن �أن نقبل بهذه التنازالت ولذلك �سارعوا �إلى عقد كامب ديفيد بدون
حت�ضري ،وت�شبثوا مبواقفهم جتاه القد�س والالجئني واحلدود وحتى الأمن واعتربوا �أن ما
عر�ضوه علينا �إمنا هو ال�سقف الذي ال ميكن لهم �أن يتجاوزوه”.

ملاذا �أعادت �إ�رسائيل للدول
العربية املحيطة كل �أرا�ضيها املحتلة
بينما ت�رص على �أن ال ت�ضم �أجزاء
مهمة من �أرا�ضينا �إلينا؟؟ وملاذا
فككت �إ��سرائ��ي��ل م�ستوطناتها
يف �سيناء و�ستفكك ب��ن��اء على
ت�رصيحاتكم امل�ستوطنات يف
اجلوالن؟؟
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ويقيم �أبو مازن املفاو�ضات مع الإ�سرائيليني بالقول “�إن املدخل للمفاو�ضات الذي
يتبعه الإ�سرائيليون �إمنا هو نوع من امل�ساومة والبحث عن املكا�سب اليومية والآتية ب�أ�سلوب
�أ�صحاب الدكاكني والبازارات”.
ويرى �أن هذا الأ�سلوب الإ�سرائيلي املتعنت قد قاد من جانب الفل�سطينيني �إلى انتفا�ضات
جماهريية منها انتفا�ضة النفق يف �شهر �أيلول �سنة  1996ب�سبب �إمعان �إ�سرائيل يف احلفريات
حتت الأق�صى ،ثم جاءت انتفا�ضة النكبة واملطالبة بتحرير الأ�سرى يف  2000/5/15لتعرب
عن رف�ض ال�شعب لنتائج هذه النكبة.
�أما االنتفا�ضة الثالثة فقد كانت القمة يف االجتماع واال�ستنكار وانفجرت على خلفية
زيارة �شارون للأق�صى ولذا كانت الزيارة هي “الق�شة التي ق�صمت ظهر البعري” وهكذا
كانت االنتفا�ضات الثالثة موقف ًا �شعبي ًا ي�سند املوقف الر�سمي الفل�سطيني ويعززه.
وهكذا كان النتفا�ضة الأق�صى �صدى وا�سع لدى كل ال�شعوب العربية والإ�سالمية ،وقبل
�أن يقول �أبو مازن مت�سائ ًال وماذا بعد؟ يقول “نحن نعرف �أن الطريق �سيكون طوي ًال و�أن
امل�سار �شاق و�صعب و�أن املفاو�ضات معقدة و�أن موا�ضيعها �أكرث تعقيد ًا ولكن كل ما نعرفه
�أي�ض ًا �أننا نطالب بحقوقنا ون�سعى �إلى حل عادل ودائم وثابت ولن نقبل ب�أي حال من الأحوال
ح ًال ب�أي ثمن”.
ويقول �أبو مازن “�أ�ستطيع �أن �أقول بعد خم�سني �سنة من ال�صراع وبعد حمادثات كامب
ديفيد وبعد كل الت�سا�ؤالت الإ�سرائيلية �أن �إ�سرائيل �أخط�أت لي�س يف ر�أيي فقط ،و�إمنا يف �آراء
م�ؤرخني وكتاب ومفكرين �إ�سرائيليني ،ولذا علينا والقول هنا لأبي مازن �أن ال نكون كما قال
عنا مو�شيه دايان �إننا �شعب ال يقر�أ و�إن قر�أ ال يفهم و�إن فهم ال ي�ستفيد” ون�س�أل :هل �أخط�أت
�إ�سرائيل ب�أن �سمحت لـ � 168ألف عربي �أن يبقوا يف بيوتهم بحيث ي�صبحون ن�صف مليون
وبعد ن�صف قرن �أي ما يعادل  ٪20من �سكان دولة �إ�سرائيل؟؟ وهل �أخط�أت �إ�سرائيل عندما
جلبت اليهود ال�شرقيني �إليها بعد �إقامتها؟ وهل �أخط�أت عندما �أجربت مليون فل�سطيني
على مغادرة بيوتهم عام 1948؟ وهل �أخط�أت عندما احتلت ال�ضفة الغربية الأمر الذي �أتاح
لل�شخ�صية الفل�سطينية �أن تنمو؟؟ وهل �أخط�أت باجتياحها لبنان ليطر�أ تغيري على موقف
املنظمة ،منظمة التحرير الفل�سطينية من الناحية اجلغرافية والدميغرافية؟ وهل كان ذلك
ل�صالح �إ�سرائيل �أم �ضدها؟؟
وهل �أخط�أت �إ�سرائيل عندما جلبت مليون رو�سي ن�صفهم من امل�سيحيني لتخلق تناق�ض ًا
ح�ضاري ًا وفكري ًا فيها؟؟ و�أخري ًا هل �أخط�أت يف توقيع اتفاق �أو�سلو ويف االعرتاف باملنظمة
ممث ًال لل�شعب الفل�سطيني؟؟

ويقيم �أبو مازن املفاو�ضات
م��ع الإ��سرائ��ي��ل��ي�ين ب��ال��ق��ول “�إن
املدخل للمفاو�ضات الذي يتبعه
الإ��سرائ��ي��ل��ي��ون �إمن���ا ه��و ن��وع من
امل�ساومة والبحث عن املكا�سب
اليومية والآتية ب�أ�سلوب �أ�صحاب
الدكاكني والبازارات”
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زيارة أبي مازن  ..اختراق إيجابي في
العالقة األميركية الفلسطينية
مھمة الرئیس محمود عباس شاقة ،وھو وان نجح يف احداث اخرتاق جید عىل صعید
عودة الدفء للعالقات الفلسطینیة-االمیركیة التي جمدت يف فرتة الرئیس الراحل عرفات،
اال انه یدرك ان الترصیحات االیجابیة وحدھا ال تكفي وان الوعود التي سمعھا من الرئیس
االمیريك تحتاج اىل تنفیذ.
واذا كان االمیركیون االن قد عاودوا مد «الجزرة» لعباس فإن العصا ما زالت ظاھرة وما
زالت تحتل مساحات واسعة يف مربع العمل الفلسطیني.
عباس انجز الكثیر يف فرتة قصیرة واستطاع ان یكسب رىض قطاعات دولیة عدیدة مبا يف
ذلك االدارة االمیركیة التي امتدحت انجازاته يف توحید االجھزة االمنیة ،ويف صناعة ھدنة بین
الفلسطینیین واالرسائیلیین دخلت يف اطارھا حامس والجھاد ومنظامت اخرى وھي ھدنة ما
زالت قامئة وان كانت ھشة وبحاجة اىل البناء فوقھا وابعادھا عن الحافة او مواصلة االستفزاز
االرسائيل حتى ال تنھار.
ولدى عباس اوراق اخرى یرید ان یلعبھا لصالح برنامجه يف اعادة بناء مجتمع فلسطیني
جدید یؤمن باالنخراط يف تسویة سیاسیة تضمن له حدود الحد االدىن من حقوقه الوطنیة املرشوعة.
امام عباس مسؤولیة صیانة الھدنة والحفاظ علیھا وھذه تحتاج اىل ان یكون بین یدیه
ما یكفي من الدعم االمیريك والدويل املادي والسیايس وان تبدأ الوالیات املتحدة نفسھا يف
الضغط الفوري عىل ارسائیل النفاذ خريطة الطریق وان تكون البدایة اطالق رساح جمیع
االرسى واملعتقلین الفلسطینیین فورا ووقف بناء املستوطنات وتوسعاتھا وتحویل االنسحاب
املزمع من غزة والذي یریده شارون احادي الجانب اىل انسحاب تشرتك السلطة الفلسطینیة
يف ترتیباته وتتسلم قطاع غزة بالتدریج من كل شرب او مستوطنة ینسحب منھا االحتالل وان
یكون ذلك مرتابطا مع استكامل انفاذ خريطة الطریق فیام یتعلق ایضا باالنسحاب من الضفة
الغربیة وربط ذلك حتى ال تكون غزة ھي االوىل واالخیرة وحتى ال یجري ترحیل االستیطان
من غزة اىل الضفة وتتحول غزة اىل سجن كبیر للفلسطینیین ویجري عزله.
الترصیحات االمیركیة تتفھم مطالب عباس يف درجة اولیة وعىل االمیركیین االن وفورا
الضغط النفاذ تفاھامت رشم الشیخ التي عملوا عىل ترتیبھا الن الدیمقراطیة يف فلسطین
والتي من تعبیراتھا ونتائجھا االمن والھدنة واالنتخابات والسالم والتنمیة وقامئة كبیرة من
املفردات ومعانیھا ال تقوم اال بإقامة دولة فلسطینیة حقیقیة متواصلة وقابلة للحیاة اىل
جانب ارسائیل ویجد فیھا الفلسطینیون اطارا لھم وامكانیة العیش بسالم وكرامة.
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امام عباس مشوار صعب من التغیرات وھذا املشوار تزداد كلفته وقد یفشل اذا مل
تتحرك االدارة االمیركیة بالضغط عىل ارسائیل النفاذ التزاماتھا يف تفاھامت رشم الشیخ وخطة
الطریق وسیكون املشوار ممكنا وناجحا اذا حدث ذلك فالرئیس عباس لدیه مھمة توحید
فتح واقناعھا بنھجه النھا ھي اداته وحزبه ووسیلته للحكم والتغیري وھي بحاجة اىل اصالح
وتوحید واحتواء الطراف منھا خرجت للمقاومة ولیس لدیھا امل يف الوعود االمیركیة او
املواقف االرسائیلیة وھذا ما یدعو عباس للقاء القدومي يف تونس وللعمل عىل توحید جھود
فتح لخوض االنتخابات عىل حال اخرى اذا ما ضمن تأجیل ھذه االنتخابات اىل ستة اشھر
اخرى او اذا ما استطاع ان یعید توحید فتح قبلھا .كام ان لدیه مھمة اقناع الفصائل االخرى
وخاصة حامس والجھاد وھي الفصائل التي قبلت «ھدنة عىل رىض» كام یقولون وتنتظر
النتائج وترجمة الوعود.
ومع ذلك فان الجو القاتم قد ال یشجع كثیرا بعد ان انتھت محادثات الوساطة املرصیة
بین فتح وحامس دون نتائج ملموسة وبعد ان واصلت االدارة االمیركیة التلویح لحامس
بالعصا بوصف الرئیس االمیريك لحامس بأنھا «مجموعة ارھابیة وھي عىل الئحة املنظامت
االرھابیة لسبب».
اللقاء الفلسطیني االمیريك بین عباس وبوش اعطى دینامیة جدیدة ودافعیة باتجاه
استئناف الرئیس عباس لدوره ونشاطه وقد یعود اىل البیت االبیض لیستعجل السجادة ایضا،
خاصة وانه االن یھجم باتجاه املطالبة بالدخول اىل مفاوضات ارسائیلیة  -فلسطینیة شاملة
للتصدي لقضایا املرحلة النھائیة حیث تعمل االدارة االمیركیة عىل احداث لقاء بین الرئیس
عباس وشارون االسبوع القادم او الذي یلیه .فاذا ما نجح اللقاء يف تحویل االنسحاب االحادي
من غزة اىل انسحاب تدخل الیه السلطة الفلسطینیة واذا ما اسفر ایضا عن اطالق رساح
االرسى الفلسطینیین وتسویة قضیة املبعدین من كنیسة املھد باعادتھم من املنايف وحل قضیة
املطاردین وتأمین سالمتھم خاصة بعد ان وقع ( )110منھم عىل التزامات لصالح السلطة
الفلسطینیة وھناك قامئة اخرى تصل اىل ( )490من كافة الفصائل.
كالم الرئیس االمیريك فیه نربة ایجابیة جدیدة تدعو اىل التفاؤل وھو كالم یعزز ترصیحات
ومواقف وزیرة الخارجیة رایس مام یفتح االمل قلیال امام الفلسطینیین ویتیح فرصة لتدخل
عريب مساند سیحاول ابو مازن حثه والدعوة للمزید منه ان يف االردن التي غادرھا قبل الزیارة
مبشاورات وسیعود الیھا الطالع امللك عبدالله الثاين او تونس التي سیصل إليها وحتى املغرب
التي سیشكر اسنادھا وملكھا الذي وضع لرحلته اىل واشنطن طائرته الخاصة ..وقد یتحول
عام  2005اذا ما امثرت الجھود ونجحت مھمة ايب مازن اىل عام سالم يف الرشق االوسط)1( .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1مقال (زيارة �أبي مازن اخرتاق �إيجابي يف العالقة الأمريكية الفل�سطينية)� ،سلطان احلطاب2005/5/28 ،
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عباس في عمان يفتح أوراقه وقلبه
وان جاءت الدعوة متأخرة ،فانھا اصابت اھدافاً عدیدة فلقاء الكتاب والصحفیین
وبعض الشخصیات االخرى املھتمة بالفكر والرأي العام مع الرئیس محمود عباس رئیس
السلطة الوطنیة الفلسطینیة يف عامن امس االول ھام لجھة وضع الرأي العام االردين عرب
وسائل االعالم يف صورة اقرب اىل الواقع املعيش يف االرايض الفلسطینیة املحتلة وایضاً
معرفة االفق الذي وصلته الجھود يف التقاط عملیة سالم حقیقیة ما زالت ارسائیل تغلق
علیھا الطرق بین ما تسمیه مبارشة وغیر مبارشة.
تحدث الرئیس أبومازن بأریحیة وثقة عن جھوده وجھود السلطة الوطنیة وقدم
لدوره وما وصل الیه بشفافیة وموضوعیة ظلت تكسبه تقدیر الرأي العام العاملي يف كثیر
من الدول فقد وصف جھوده بالواضحة اذ ال يشء فوق الطاولة واخرى تحتھا.
حتى وھو یتكلم عن حامس ومواقفھا من املصالحة وما احدثته يف غزة وموقفھا
منه شخصیاً ومن ادارته ظل یتحدث بارتفاع وموضوعیة ال یتحدثھا كثیر من املسؤولین
العرب عن خصومھم.
وحین جاء عىل ذكر املواقف االردنیة لفت االنتباه اىل انه مل یطلب من امللك عبد
الله الثاين يف كل لقاءاته معه شیئا فقد كان یجده دامئاً یقدم االشیاء قبل ان تطلب ویجیب
عن االسئلة قبل ان تسأل ویبادر مبا عرف عنه من دعم واسناد للمواقف الفلسطینیة
ووصف عباس املوقف مع االردن انه متطابق يف رؤیة القیادتین للرصاع وانه یحرص
باستمرار أوال باول عىل وضع القیادة االردنیة يف كل التفاصیل واالسرتشاد باالراء التي
یمحضھا امللك ناصحا مدلال عىل ان لالردن مصالح عدیدة عالقة يف القضیة الفلسطینیة
وعىل املستوى الوطني يف تسویات الوضع النھايئ كقضایا الالجئین باعتبار االردن الدولة
االوىل يف استضافتھم مبا یوازي استضافة الدولة الفلسطینیة العتیدة من الالجئین اضافة
اىل قضایا الحدود بین الدولة الفلسطینیة واالردن وكذلك املیاه وغیرھا.
الرئیس محمود عباس الذي یعرف معظم الحارضین باسامئھم حین رحب بھم قبل
ان یدعوھم اىل العشاء معه اصطحب معه أركان إدارته املعنیین بالحوار الفلسطیني -
الفلسطیني وكذلك املفاوضات فقد ظل یشیر اىل جھود عزام االحمد ،مشیرا اىل استمرار
تعليقھا حین ظل یطلب منه ان یكون لینا طاملا الحوار مع االشقاء وانه ظل یقبل املوافقة
عىل اوراق املصالحة وحتى املرصیة االخیرة دون ان یفتحھا ویستعجل انجازھا حتى ال
تظل ارسائیل تتخذ من الخالف الفلسطیني  -الفلسطیني ذریعة تختبئ وراءھا يف عدم
قبول عملیة سالم منتجة.
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عباس یعتقد ان ھناك تحوالت كبیرة يف الرأي العام الغريب لصالح القضیة
الفلسطینیة وان الغرب وعىل رأسه امیركا بدا مقتنعا بوجود الرشیك الفلسطیني وبدأ
االحساس یتزاید بعدم وجود الرشیك االرسائیيل ملا تقوم به حكومة الیمین االرسائیلیة
بزعامة نتنیاھو من مامرسات.
الرئیس قدم للحضور عرضاً تفصیلیاً ألحقه مبواد مكتوبة يف نرشة وكتیب سامھا يل
باألعامل الكاملة حین طالب سفیر فلسطین عطاالله خیري الذي استضاف الحضور يف
منزله أن یقدمھا لنا.
لقد رسد أبو مازن محادثاته مع إیھود اوملرت وتسفي لیفني والتفاھامت غیر
املكتوبة التي حدثت وتقدمت وتحدثت عن دولة وعن قدس رشقیة فلسطینیة وعن
الجئین وحدود وأمن وتحدث عن ترحیل ھذه األفكار التي بدأت تتوضح يف زمن إدارة
بوش اإلبن اىل إدارة أوباما الذي قال عباس انه عرف بذلك وأدرك أھمیة ذلك وزاد ان
طالب يف بدایة عھده بتجمید االستیطان قبل أن تعود اإلدارة للرتاخي وعدم القدرة عىل
استمرار الضغط عىل ارسائیل بنفس السویة وقبل ان تصبح ترصیحات االدارة فیام متثله
الوزیرة كلینتون ال تتطابق والترصیحات االدق للمبعوث میشیل.
عباس الذي حرص عىل أن تقدم صورة الفلسطینیین كطالب حقوق مرشوعة وأنھم
یریدون بتحقیق دولتھم العنب ولیس مقاتلة الناطور كام قال ،كان یشعر برضورة أن
ینجح يف كل االمتحانات التي وضعھا االمیركیون وقال انه أجاب عن عرشات األسئلة (27
سؤاالً) أھونھا مبستوى (الدولة الیھودیة) دون أن یخرس شیئاً وقد حاز عىل أكرث الجھات
الحاضنة إلرسائیل كاالیباك واللوبیات األخرى التي أدركت معه رضورة ان تنھض عملیة
السالم برشیك ارسائیيل حقیقي.
أبو مازن باعتقادي ما زال یحس باملرارة ویعاين مزایدة بعض مواقف النظام العريب
الذي یتحدث عن املقاومة والرصاع دون أن یوفر ماالً یكفي لبناء غرف ملستشفى املقاصد
يف توسعته الجدیدة التي تلزم رشاء فندق صغیر جوار املستشفى وبكلفة ال تزید عىل
سبعة مالیین دینار وتساءل من ال یستطیع أن یوفر ذلك يف الجامعة العربیة ،كیف
یتحدث عن الرصاع واملقاومة.
ابو مازن وقد التفت اىل الحضور بشكل أدار نظره اىل وجوه الجالسین مبارشة وقال
زورونا كام نزوركم ،إنسوا اكذوبة التطبیع ،اننا نریدكم ان تطبعوا معنا ،ماذا تستطیعون
وانتم رجال فكر وقلم ان تقدموا لنا غیر ھذا ،الشكل من الدعم بزیارتكم التي ترفع من
معنویاتنا وتقوینا)1( .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1مقال (عبا�س يف عمان يفتح �أوراقه وقلبه)� ،سلطان احلطاب2010/7/7 ،
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مع «أبي مازن» على فنجان شاي
مكنني سفري دولة فلسطني عطاالله الخريي من االلتقاء مع الرئيس محمود عباس
«أيب مازن» بعد عودته من االمم املتحدة وذلك يف منزله يف عامن ،كان صباحه هادئا.
كان الجو مناسبا ألسأل الرئيس عباس عن مهمته الشاقة والشجاعة يف االمم املتحدة
وعن ما يعلقه الفلسطينيون والعرب من آمال عىل تلك املهمة ،نظر إ ّيل وابتسم وقال مل
اعد وأنا احمل دولة فلسطينية عضوا يف االمم املتحدة عىل صينية فوق رأيس كام يقول
الخاليلة ،يجب ان ال نبالغ ..نعم خضنا معركة هي سلسلة من معارك ما زلنا نخوضها من
اجل حقنا ،ال نريد ان نبالغ وال اريد ان اوهم شعبي ان كل يشء قد تحقق ما زلنا نحاول
ان نحسن رشوط التفاوض الذي صادر اإلرسائيليون مضامينه وجعلوه عقيام ،لن نقبل
مفاوضات عقيمة ،نريد مفاوضات لها مرجعيات واضحة وعليهم ان يوقفوا االستيطان.
قلت :ولكن الشعب الفلسطيني الذي صرب طويال قد يشعر باالحباط وقد يبدأ
ربيعه ،فام العمل؟ قال« :رأيي ان نكون واقعيني فال نبالغ وال نستهن وشعبنا يدرك ذلك
وال يريد ان نزايد عىل احد والذين يزايدون ع ّ
يل يعرفون انهم ال ميلكون اال املزايدة ،لقد
قدمنا قضيتنا بشجاعة وكشفنا الحالة التي اوصل االرسائيليون الوضع اليها».
أثنيت عىل خطابه وقدمت تحلي ًال لبعض فقراته فأنصت لذلك وقد أعجبه التعليق
وقال« :صدقني اننا نقدر عالياً مواقف االردن وامللك عبدالله الثاين لقد كان واضحاً
وصادقاً» ،قلت :والعرب؟ قال :اصابعك يف يدك ليست واحدة واملوقف العريب ليس
كام يجب ،لقد عملنا وسننتظر شهرين لرنى ،لقد مارسوا علينا ضغوطاً تنوء بها الجبال،
واضاف قبل ان اقدم الطلب تجنبت لقاء الرئيس اوباما ولكنه طلبني فالتقينا ملدة
( ) 45دقيقة ،أطلعته عىل سلبية تقرير الرباعية وموقف بلري وهو موقف سيئ وقلت
هكذا تريدون؟! هل نحن الذين نعطل التفاوض؟ اظهر اوباما انه متفاجئ ،ولكنه كان
يحرك املاكنة االمريكية املنحازة الرسائيل واملدافعة عنها أكرث من ارسائيل ،صمت قليال
وقال :صدقني أن البالء هو يف املوقف االمرييك ،عليك ان تتخيل انهم انقتلوا ببلد مثل
البوسنة ،وما هي البوسنة؟ تسع مرات ليكون موقفها ضدنا ومع عدم االنتصار لقضيتنا
وفعلوا ذلك مع العديد من الدول ،انهم يراهنون عىل امتناع الدول وخاصة األوروبية
عن التصويت حتى ال يضطروا اىل استعامل الفيتو ،نعم كنت أدرك كان هديف ان اقول
لالمريكيني واالرسائيليني معاً :نحن مع السالم ومع املفاوضات الحقيقية وانتم تعطلون
ذلك وتصادرونه .كثري من االمريكيني فهموا هذه الحقيقة حتى املثقفون االرسائيليون كانوا
زاروين وأدانوا املوقف االرسائييل ،لقد ادمن نتنياهو الكذب وهو يجد يف االدارة االمريكية
من يصدق كذبه ويزيد عليه.

"اننا نقدر عالياً مواقف
االردن وامللك عبداهلل الثاين لقد
كان وا�ضحاً و�صادقا"
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هددونا بكل الوسائل ان ال نذهب ،مشكلتنا ليست يف خصومنا فقط وامنا يف من
يزايدون علينا من ابناء شعبنا ومن بعض العرب.
هل الحظت تأييد املندوبني السوري واللبناين يف القاعة ،ملاذا تزايد علينا اطراف
فلسطينية؟ قالت بداية :ابو مازن لن يذهب لالمم املتحدة انه يناور وسيخضع للضغط،
وقالوا :حتى لو ذهب فلن يتقدم بطلب ،وحني قدمنا قالوا :هذا متفق عليه مع االمريكيني،
وقالوا :حتى ما ذكره قال له االمريكيون ان يذكره.
صوروين وكأنني اخدع نفيس ملاذا هذه املواقف الجاهزة والحاقدة ،ال يريدون ان
يقروا بالحقائق كام هي ،آلخر لحظة وهم يشككون وما زالوا واعتربوا ان ما عملته هو
تكتيك ،انهم يعيشون عقلية املؤامرة ،صدقني اننا نستطيع ان نفعل الكثري وان ننجز وان
نتخطى الخطوط االرسائيلية واالمريكية وان يكون لنا موقفنا وان ننترص لقضيتنا ،ملاذا
يريدون ان يلتقوا يف مواقفهم مع نتنياهو ويستشهدوا مبواقفه ويرجمونا بعباراته وهو
الذي انكشف وسقطت حجته وعكس طبيعة تفكري حكومته التوسعية التي ال تكتفي
بفلسطني التاريخية كلها.
تحدثت عن معاناة شعبي منذ النكبة وارادت املصادر االرسائيلية ان تصور ذلك كام
لو كنت اريد كل فلسطني حتى  1948يف عملية خلط لالوراق ،انهم يكذبون وال بد من
ابطال كل حججهم ،العامل معنا وارسائيل والواليات املتحدة هم املحارصون ،ان االمريكيني
يف كثري من مواقفهم اسوأ من االرسائيليني كنت ادرك ذلك وكان عيل ان اواصل كشف
ذلك وقد تحدثت عن ذلك مع اوباما الذي مل يجد ما يرد به ع ّ
يل ،سوى تعبريات جاهزة
هي من تلقني اللوبيات الصهيونية التي كنت ايضا فضحتها يف لقاءايت مع تجمعات
يهودية عديدة داخل الواليات املتحدة وخارجها تفاجأ بعضهم مبواقفنا وأدرك منهم
من قال« :انه ال رشيك للفلسطينيني يف املفاوضات بعد أن كانوا يعتقدون انه ال رشيك
الرسائيل نتاج التضليل الصهيوين االمريييك املعادي».
سألته أسئلة كثرية ،أهديته كتبي عن مدن فلسطني واألردن ،كان مرتاحاً ومبتس ًام،
كان يدرك ان مكانته يف شعبه قد تعاظمت ،انتظرت عودته اىل رام الله ألرى كيف جرى
استقباله واستحق منزلته)1( .

ان االمريكيني يف كثري من
مواقفهم ا�سو�أ من اال�رسائيليني
كنت ادرك ذل��ك وك��ان علي ان
اوا�صل ك�شف ذلك وقد حتدثت
عن ذلك مع اوباما الذي مل يجد ما
علي
يرد به ّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1مقال (مع �أبي مازن على فنجان �شاي)� ،سلطان احلطاب2011/9/27 ،
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قال لي الرئيس عباس:
اإلدارة األميركية هددتني
أوملَ سفري دولة اإلمارات العربية املتحدة يف األردن (وغري املقيم) يف فلسطني يف
منزله بعامن أمس األول للرئيس الفلسطيني محمود عباس «أيب مازن» بحضور سفراء
املجموعة العربية يف اململكة ،ليطلع الرئيس ابو مازن السفراء عىل تطورات الحالة
الفلسطينية بعد استعامل الواليات املتحدة «الفيتو» ضد مرشوع القرار الفلسطيني
واسقاطه لصالح ارسائيل.
كان سفري اإلمارات د .عبدالله بن نارص بن سلطان العامري قد كرمني بالدعوة التي
صاحبت فيها سفري سلطنة عامن يف الحضور.
وقد لخص الرئيس عباس الذي تحدث للسفراء حوايل ساعة ونصف اللحظات
الصعبة يف الحوار األمرييك الفلسطيني وحني سألته عن مضمون الخمسني دقيقة التي
تحدث فيها الرئيس اوباما معه قال انها مشحونة بالتهديدات والوعود وقد استعمل فيها
اسلوب «العصا والجزرة» ليثنيني عن القرار الذي اتخذته واتخذته القيادة الفلسطينية اذ
مل يبق أمامنا كقيادة فلسطينية إال ان نكون عىل هذا املوقف الذي اخرتناه والذي يخدم
قضية شعبنا.

ال�سفري نا�صر العامري
�سفري االمارات يف الأردن

يف املضمون عرفت من الرئيس أن أهون أشكال التهديد كان قطع املساعدات
األمريكية عن السلطة الفلسطينية وقيمتها ( )475مليون دوالر ،وحني قلت له ما هي
أصعب أشكال التهديد إن كان هذا أهونها ،قال (يوه) ماذا أقول لك مل يبق يشء إال
استعمله !!
هذا املوقف الشجاع من الرئيس عباس والذي يصب يف جانب مواقف أخرى كان
الرئيس قد اتخذها وأبرزها مع نائب الرئيس األمرييك ديك شيني حني كان يف موقع
املسؤولية يكشف معاناة القيادة الفلسطينية وصمودها وصربها امام االنحياز األمريييك
األعمى الرسائيل ويعتقد الرئيس أبو مازن أن قيمة املوقف الفلسطيني الصلب اآلن تأيت
يف زمن التسونامي الذي يجتاح العامل العريب ويؤثر عليه وأنه ال بد من تجاوز هذه املرحلة
ليستطيع العامل العريب معاودة بناء مواقف أكرث متاسكاً واهتامماً وقدرة عىل العمل.
يف أحد املواقف الضاغطة األمريكية وحتى غري املوقف من غولدستون الذي ناشد
فيها مندوب الباكستان باسم املجموعة العربية واالسالمية الرئيس عباس أن يسحب
قرار اإلدانة لعمليات ارسائيل ضد غزة ،كان موقف عباس واضحاً وقد جرى افشال القرار
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من التدخالت العربية واإلسالمية والدولية ،وليس من السلطة الفلسطينية كام ادعت
حامس..وحني كانت مواقف السلطة تعلن انها ترفض هذه الضغوط قامت ضغوط من
نوع آخر كام يقول الرئيس عباس باإلدعاء بأن هناك رشكة اتصاالت وطنية ميلكها أبناء
الرئيس محمود عباس من أجل اثارة الشارع الفلسطيني والعريب عليه وقد قام أبناؤه
برفع قضية وكسبوها يف أوروبا حني جرى اإلثبات ان هذه الرشكة قطرية وان مالكيها
معروفون وال عالقة أليب مازن أو أي من أفراد عائلته مبثل هذا العمل.
الرئيس الذي بدا مرتاحاً للقاء يدرك أن الشعب الفلسطيني ما زال بعيداً عن
حقوقه الوطنية املرشوعة وأن خيار هذا الشعب للسالم ال يعني انه سيستمر طوي ًال وأنه
ال بد من مواقف جديدة فلسطينية وعربية ودولية تضع حداً لالستهتار االرسائييل الذي
يرفض عملية سالم حقيقية.
الرئيس يعتقد أن العامل اآلن اكرث ادراكاً لعدالة القضية الفلسطينية رغم سلبية
وسوء املوقف األمريييك املتورط يف تأييد ارسائيل ورغم تعنت املوقف االرسائييل املحكوم
بعقلية اليمني االرسائييل يف الحكومة واملعرب عنه بسياسة رئيس الوزراء ووزير الخارجية
ليربمان..ويف هذا السياق استشهد الرئيس باملوقف الرويس اثناء زيارة الرئيس الرويس
والترصيحات الواضحة يف تأييد اقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الرشيف
وهي من الزيارات النادرة التي احتفى فيها الفلسطينيون بالضيف الرويس عىل املستوى
الرسمي يف منطقة املقاطعة وعىل املستوى الشعبي حني استقبلت الجامهري الفلسطينية
الضيف الكبري بالرتحيب والتصفيق واصطفت تحية له يف الشوارع حاملة أعالم روسيا.
القضية الفلسطينية ما زالت يف مأزق الحصار مبا متارسه ارسائيل ولعل يف ثناء
الرئيس عباس عىل املوقف األردين واستمراريته وصموده ومبدئيته والتزامه ما يجدد
األمل ويبقيه بأن مطلب السالم العادل سيظل قامئاً وسيستمر كفاح الشعب الفلسطيني
من أجل ذلك إىل أن ينال حقوقه)1(.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1مقال (قال يل الرئي�س عبا�س  ..االدارة االمريكية هددتني)� ،سلطان احلطاب 2013/7/15
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ما ضل صاحبكم وما غوى
الجمهور الذي يتفهم زيارة أيب مازن ملوقع العزاء بالرئيس اإلرسائييل شمعون بريس
هو أكرث من الجمهور الذي شجب الزيارة ،فالذين شجبوا قالوا ورفعوا أصواتهم وأشغلوا
شبكات التواصل االجتامعي بآراء أخذت مستويات عديدة اغلبها أميل للشتم الذي ال
يكاد يكون له عالقة مبارشة بالزيارة او يفند سيئاتها ،أما الذين أيدوا الزيارة أو تفهموها
فلم تظهر لهم أصوات ومل يعلنوا مواقفهم يف العلن ا ّال ما ندر ،وهذا أمر معروف يف كثري
من القضايا العامة الخالفية .
والحقيقة التي ال يجوز تجاوزها او الهروب منها لألمام او البحث عنها خارج السياق
املكاين والزماين ومعطيات الواقع هي أن الجار العدو اإلرسائييل مفروض يف الجغرافيا
والصالت وليس معزوال من سياق التعامل اليومي لشعب تحت االحتالل.
ماذا تعني املقاطعة وماذا تعني مشاركة الرئيس عباس يف العزاء !!
املسألة يف االختيار والحسم ليست سهلة عىل قائد يتحمل املسؤولية أيا كانت أفكاره
ومواقفه الشخصية ،ولكنها سهلة عىل فرد مواطن يحس مبشاعر خاصة قوية وعميقة إزاء
عدو يحتل أرضه ،أولئك الذين شجبوا الزيارة إمنا فكروا من داخل الصندوق وأعطوا
ألنفسهم حرية التفكري دون إدراك لخصوصية الحالة الفلسطينية واشتباكها وتعقيداتها .
نحن ال نروج لهذه الزيارة ،إنها دواء م ّر ال يرغب احد يف تناوله وكأس حنظل ال
يشتهيه أبو مازن أو من هو يف مكانه فلسطينيا ،وإال ما كان امللك الراحل الحسني بحاجة
إىل أن يذهب بنفسه لزيارة األمهات اإلرسائيليات الثكىل يف حادث الباقورة قبل حوايل
عرشين سنة حني أقدم احد الجنود األردنيني عىل قتلهن ،وقد ترتب عىل األمر مخاطر
وطنية ،يومها افتدى امللك بكثري من سمعته مخاطر املس بالوطن األردين فامتص ر ّدة
الفعل اإلرسائيلية عىل حسابه الشخيص ومشاعره حني أقدم عىل أن يجثو عىل ركبتيه أمام
النساء الثكىل يف مشهد مؤثر يثري الغضب والحزن حني كنت أرى امللك يف تلك الحالة التي
وضعته موضعا صعبا ال خيارات عديدة فيه .
هناك من رأى أن الزيارة امللكية ملوقع العزاء يف الطالبات املقتوالت ال رضورة
لها ،وان ما جرى جزء من معركة مفتوحة ،وهذه الرؤية كانت تصدر عن أشخاص ال
يهمهم كثريا التداعيات التي تحصل بعد ذلك وإن همهم فهم يرون طريقا للتعامل مع
اإلرسائيليني مختلف .
يستطيع الرئيس أبو مازن أن ال يذهب إىل العزاء ،ولكنه ال يستطيع إن أراد أن
يواصل نهجه وان يبقى يف موقع املسؤولية وان يدير د ّفة قيادة الشعب الفلسطيني
وااللتزامات املرتتبة عىل القيادة مبواصفات الواقع القائم.
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يف الزيارة رسائل عديدة يجب أن تقرأ كلها سواء كانت هذه الرسائل يف انعكاساتها
سلبية أم ايجابية ،فالزيارة ال تندرج يف العمل الشعبي أو الجامهريي او العمل اإلنساين،
إنها سياسية بامتياز ،حيث يحتشد يف العزاء أكرث من ( )90دولة ميثل أكرثها برؤساء تلك
الدول  ..وهذه الدول جاءت من خالل التزاماتها الدولية ورؤيتها لآلخر.
صحيح أن دوال مل تشارك وان قادة مل يحرضوا ولكن فلسطني رهينة حالتها ورهينة
الجغرافيا والتشابك ،مل يكن قرار الذهاب إىل املشاركة يف عزاء بريس سهال ومل تكن الزيارة
«شمة هوا» وإمنا خوض حالة من االكتئاب واإلصابة بنوبة جديدة منه ،والذين كانوا
حول الرئيس نصحه أكرثهم أن ال يذهب من موقع الذي ال يرى رؤية شمولية للمشهد،
والقليلون نصحوه بالذهاب من منطلق املصلحة العليا وخدمة بقاء فلسطني رشيكة ،ولو
كنت مستشارا لنصحته أن يفعل .
ال نريد أن نهرب إىل نصوص التاريخ لنستشهد به ملثل هذه املناسبات فذلك أمر
فيه توظيف قد ال يكون مستساغا أمام اللحظة السياسية التي ال يجوز أن تختبئ وراء
التاريخ ،وإمنا يجب أن تكون تاريخا يف حد ذاتها ،فليس من باب التربير القول بزيارة
صالح الدين األيويب لريكاردوس قلب األسد ملك الفرنجة يف القدس أثناء مرضه وحمل
الدواء له وغري ذلك قصص ومشاهد ومواقف كثرية .
زيارة أيب مازن التي أثارت غيظ وغضب الكثريين هي استحقاق م ّر وصعب ال منلك
إزاء دفعه إال القول :كان الله يف عونك أيها الرئيس ويف عون من هو يف موقعك .والذين
زايدوا عليك من خالل خنادق سياسية يدركون أنهم سيفعلون نفس الفعل وسيقفون
نفس املوقف لو كانوا يف املوقع ولكن السياسة وانتهازيتها متليان عىل املزايدين أن يرفعوا
أصواتهم ليس فقط لكراهية الزيارة وإمنا ملعارضة الرئيس يف الدرجة األوىل.
نحن ال نتكلم هنا عن مواقف الشارع العادي الذي يستحرض أمام املشهد املجازر
اإلرسائيلية املتعاقبة ضد الشعب الفلسطيني والتعنت اإلرسائييل املستمر ضد عملية
السالم وضد حقوق الشعب الفلسطيني وخاصة حقوقه السياسية غري القابلة للترصف،
وإمنا نتكلم عن مواقف سياسية محسوبة تفرض عىل الرئيس أن ينخرط فيها أمام مختلف
دول العامل .
أنا من الذين يعتقدون أن زيارة أيب مازن للعزاء أسقطت مقوالت نتنياهو عن
الرئيس الفلسطيني والشعب الفلسطيني يف انه ليس رشيكا وهي املواقف التي تاجر فيها
نتنياهو واكل بها يف رأس الكثريين من قادة العامل حالوة .
مل يكن نتنياهو وحزبه ونهجه سعيدا بزيارة الرئيس عباس التي فاجأته والتي مل
يكن له فيها فضل الدعوة بل ان املعزى به هي التي دعت الرئيس عباس ملثل هذه
اللحظة التي التقطها الرئيس ليرتجمها عمال سياسيا اعتقد انه يصيب ملصلحة ما يعتقد
به الرئيس من رؤية يف التعامل مع القضية الفلسطينية .
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وعىل الذين اكتفوا بقراءة وجه أيب مازن والحكم عليه أن يبحثوا عن ما هو ابعد
وأعمق من ذلك فاملسألة كام قلت سياسية وليست إنسانية ،وان أخذت شكال البعد الذي
توقف عنده البعض .
ال أقول ان الزيارة ليست خالفية او أنها ال تثري موجة من األسئلة والتداعيات ،ولكن
أقول إن هناك أكرث من اجتهاد فيها ولعل موازين القوى وطبيعة الرصاع والتشابك فيه
ال تعطي مجاال واسعا لخيارات متعددة  ..الزيارة سياسية وفيها رسائل لعامل رشيك وهام
ومؤثر وهي جزء من عالج لحال فلسطينية ال تتغري مبجرد املشاعر او الرغبة العابرة او
األمنيات .
والذين حرضوا ضد الزيارة نوعان :نوع ينطلق من مشاعره وهذا حقه فالجرائم
اإلرسائيلية أكرث مام تحىص وأصعب من أن يقفز عنها او تغمض العيون عليها ،والنوع
الثاين هم من زايدوا عىل أيب مازن وأرادوا لبقرته أن تقع لتتكاثر عليها السكاكني ،لكن
الرجل الذي ال أشكك يف وطنيته وشجاعته لديه من رجاله من يرون رؤيته ومن يواصلون
تحمل املسئولية إىل جانبه دون أن تغرهم الحالة الشعبية وان كانت جزءاً من رأسامل
من يعملون بالسياسة .
أبو مازن يف اعتقادي صاحب رؤية قد ال تتحقق يف زمنه ،لكنه ينسجم مع نفسه
ورؤيته وهو يرى أن بديلها غري جاهز أو ناضج ،وان زمن املعاناة ما زال مستمرا وهو ال
يدفع بعيدا باألمنيات ،وإمنا بالعمل وتراكمه وبالظروف املوضوعية املساندة .
أخريا أود القول للمشفقني عىل الرئيس أو ما زالوا مرتددين« ،ما ضل صاحبكم وما
غوى « إن هي إال قضية يعمل فيها ومن أجلها من منظور يراه وقد ال يراه غريه ،فوسعوا
له االجتهاد وخذوا عمله عىل أحسنه)1( .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1مقال (ما �ضل �صاحبكم وما غوى) �سلطان احلطاب2016/10/3 ،
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سقط الرهان عن دحالن والمطلوب
االلتفاف حول القيادة الفلسطينية
ظاهرة دحالن ليست جديدة يف الحياة الفلسطينية ,وهي جزء من تأسيس
االنقسامات او مسامر جحا الذي ظل يدقه املتدخلون عرب تاريخ الرصاع الفلسطيني مع
االحتالل منذ قيام القضية الفلسطينية قبل اكرث من قرن.
«حصان طروادة» هذا ظل يأخذ اشكاال مختلفة كلها كانت تستهدف االجامع
الفلسطيني او االغلبية او القرار الفلسطيني او الرشعية الفلسطينية ,فالتدخالت يف
الشأن الفلسطيني مل تنقطع وظل معظمها اضافات سلبي ,فقد استعملت التدخالت
دامئا الضعاف التوجهات الفلسطينية املستقلة او القرارات ذات الطابع الكفاحي والنضايل
وحتى السيايس امللتزم.
ظلت القوى االستعامرية املتعاقبة (بريطانيا قبل قيام ارسائيل) والواليات املتحدة
بعد قيامها ,واطراف من االنظمة العربية املوالية بشكل مطلق للغرب ,كام حدث من
تدخالت عربية لفك االرضاب الكبري يف الثورة الفلسطينية الكربى عام  1936والطلب
من الفلسطينيني والضغط عليهم «بان يركنوا اىل حسن النوايا الصديقة بريطانيا” ,وهي
الصديقة التي اصبحت فيام بعد امريكا .
اما عىل املستويات املحلية فقد جرت منازعة التمثيل الفلسطيني املستقل لسنوات
طوال وجرى وضع العيص يف دوالب التمثيل لوقفه او التشكيك فيه او ادعاء التمثيل
للحالة الفلسطينية وانتزاع وكالتها باعتبار ان ممثلها الحقيقي غائب ,وباعتبار الشعب
الفلسطيني انذاك كاالرض الفلسطينية التي اعتربت ممتلكات غائبني قبل املصادرة,
ويف هذا املجال ابتدعت االنظمة العربية يف سنوات صعود الكفاح الفلسطيني بعد
انطالقة فتح عام  1965وخاصة بعد هزمية  1967فصائل ومنظامت وميليشيات وهيئات
ومجموعات تحت تسميات مختلفة ,ومن كان يتأمل الخريطة السياسية الفلسطينية يف
اواخر الستينيات وبداية السبعينيات ,كان يجد كومة من الفصائل الفلسطينية املدموغة
باختام انظمة عربية ,وقد ورثت تلك الفصائل واملجموعات رصاعات تلك االنظمة مع
بعضها وكيفية تدخالتها ,وتصفية حساباتها عىل حساب القضية الفلسطينية ,واصبحت
الوالءات منقسمة ومتباينة يف تلك الفصائل التي غاب اكرثها االن ,وصار عىل رئيس
منظمة التحرير الفلسطينية زمن الرئيس عرفات ان يتعامل مع مجموعة ممثلة النظمة
عربية او مدعومة منها ,وظل التمثيل الفلسطيني مشوها او ناقصا او متأثرا بغياب
االستقاللية ,وكان هذا التمثيل يف فلسطني يجد مناكفة روابط القرى بداية حني مل تشأ
ارسائيل ان تنشئ لها فصيال يف العمل الفلسطيني يحمل اسمها مبارشة .
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مل يعش الفلسطينيون يوما بال تدخل يف شؤونهم حتى وهم يتجرعون اوسلو هروبا
من الحصار العريب ,ويعودون اىل الوطن مبوجبه ,اذ كان من املفرتض ان يرتاجع التدخل
وان يدعم النظام العريب خيار الفلسطينيني ,ولكن ما لبث الفلسطينيون الذين قبلوا نتاج
املطاردة السياسية والجغرافية لهم من اكرث من عاصمة ,وخاصة بعد خروجهم من بريوت
ورحيلهم البعيد عن حدود وطنهم اىل تونس ,ان وجدوا فصائل قد انشقت واتخذت من
عواصم عربية متاريس لقذف قيادتهم وتخوينها والتشكيك فيها ,وعدم السامح لها ان
تتحرك بكامل طاقاتها ,وقد كانت تلك املواقف اوراقا يف يد انظمة عربية للضغط عىل
القرار الفلسطيني .
يف زمان قيادة عرفات حني عاد اىل فلسطني خف التنازع مع القيادة الفلسطينية ,يف
متثيلها املقر من خالل منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها املمثل الرشعي والوحيد رغم
االنشقاقات التي وقعت فيها اثناء خروجها من بريوت وبعد ذلك ,واملتمثلة يف مجموعات
بقيت يف دمشق ,ومع ذلك ظلت القيادة الفلسطينية الرشعية تجد طريقها للحوار مع
مختلف الفصائل ,اىل ان جاءت حامس بربنامج اخر ورؤية اخرى تحت اسم املشاركة يف
النضال ,ومتصادقة مع الرؤية الوطنية الفلسطينية يف بعض جوانبها ,ومع كل هذا ظل
الفلسطينيون يجدون اسلوبا للرشاكة جرى التعبري عنه بحكومات الوحدة الوطنية التي
عرفتها السلطة الفلسطينية اىل ان وقع االنقسام البغيض عام .2006
لقد دفع الفلسطينيون لقبول كثري من القرارات بضغط النظام العريب واستعمل
معهم اسلوب العصا والجزرة فقبلوا قرار مجلس االمن ( )242وقبلوا قرارات فاس ,وفك
االرتباط واوسلو ,وضغط عليهم ان ال يواصلوا انتفاضاتهم يف مجال الرصاع النضايل ,وان ال
يذهبوا اىل االمم املتحدة يف مجال العمل السلمي حتى ال تغضب ارسائيل .
وحني مل يجد بعض النظام العريب الذي يتعاطى مع الغرب طريقة افعل للضغط
عىل القيادة الفلسطينية ,جرى ابتداع “ظاهرة دحالن» التي كانت تأخذ اشكاال من
مخاضات عسرية ,فقد استطاعت ارسائيل بوسائل مبارشة وغري مبارشة ان تلوي يد الرئيس
الراحل عرفات وان تحارصه وتسممه وان تستعمل ادوات فلسطينية لالطاحة به ثم قتله
وبقية الخرب استكمل بعد ترصيح الرئيس محمود عباس يف الذكرى الـ( )12لرحيل الرئيس
عرفات حني قال «انه يعرف القاتل لكن شهادته وحدها ال تكفي» وهذه مقدمة ملعرفة
الحقيقة الحقا .
التدخل الذي بدأ سافرا االن يف الشأن الفلسطيني هو زراعة ظاهرة دحالن “حصان
طروادة» الذي ارادوا من خالله غزو القلعة وتشظي القيادة وابطال متثيلها ومفعولها,
وارادوا ان يكون من داخل القلعة نفسها حتى اذا ما انكشف وهرب تبنوه واعادوا
تأهيله ورغبوا يف اعادة تصديره بشكل علني بعد ان مهدوا له طويال .
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وقصة دحالن ومحاوالته االنقالبية ليست جديدة  ,فالرجل بسبع ارواح كالقطط
كام يقولون ,وهناك من يراه طائر الفينيق الذي يبعث من الرماد .
لقد جرى امداده يف الداخل بوسائل عديدة يف مقدمتها اليمني االرسائييل املتمثل يف
ليربمان الذي تعرف عىل الرجل وادرك ان له طموحا يف القيادة ورغبة يف االنقالب ,وكان
شارون من قبل قد اطلع عىل النوايا وبارك اتجاهات االنقسام ,و عرب عن رغبته يف دعمها
اثناء انسحابه امللغوم واالحادي من قطاع غزة .
«حصان طروادة” هذا تابعنا له قصة نحب يف هذا املقام ان نرويها للتاريخ  ,فقد
كنا من قبل ال نعرفه ,اىل ان دعينا قبيل ظهر يوم الثالثاء الساعة الثانية عرشة والنصف
من يوم  ،2004/8/24اىل الطابق الثامن من فندق االنرتكنتننتال “فندق االردن يف عامن”
ملقابلة شخصية فلسطينية ,قيل لنا انها هامة تريد ان تتحدث يف موضوع هام ,كنت
يومها كاتب عمود يومي يف جريدة الرأي ,وقد توجهنا للقاعة واكرثنا ال يعرف القادم او
املتحدث ,اىل ان جاء بعد دقائق من تجمعنا وقد دخل مع احد الزمالء الذي جلس اىل
جانبه عىل الطاولة يف حني اخذنا مقاعدنا قبالته وقد كان عددنا حوايل عرشة اشخاص
من صحف ووسائل اعالم مختلفة ,ال اذكر االن من بينهم اال الزميل الجالس اىل جانب
املتحدث «والذي ال اريد ان اذكر اسمه النني مل استأذنه بعد” ,والزميل الجالس اىل جانبي
وهو شاكر الجوهري “وقد استاذنته».

ال�صحفي �شاكر اجلوهري

ِ
مصاف القيادات الهامة رابطا
زميلنا الذي دخل مع الدحالن قدمه تقدمة جعلته يف
اسمة باالنتفاضة االوىل وبقيادة كفاح الشعب الفلسطيني ,وقد سمى لنا اسمه بانه
محمد دحالن رابطا االسم مبوقع امني انه مسؤول عن االمن الوقايئ يف قطاع غزة ,اىل هنا
كنا ننتظر ,وقد بدأ الضيف الكالم مشككا يف القيادة الفلسطينية انذاك -قيادة الرئيس
عرفات ,-ومعتربا انها ادخلت الشعب الفلسطيني يف الحائط ,وانه حان الوقت للتخلص
منها واالنقضاض عليها.
كنا نسمع كالما غريبا جديدا عجيبا ومغامرا لدرجة ان احدنا سأل ان كان املتحدث
من قيادات فتح فجرى اجابته بنعم ,وحينها مل يحتمل الزميل شاكر الجوهري املداخلة
الثانية من املتحدث ,حني قال الدحالن ان لديه ثالثني الف مقاتل مسلح ,وانهم ينتظرون
اشارته لالطاحة بالرئيس يارس عرفات قبل نهاية الشهر ,فوقف شاكر وقال يعني بعد
اسبوع مافيش عرفات؟؟ وألحق ذلك بقهقهة وقال :هل ستطيح به انت؟؟ ومن هنا؟؟
هل تعتقد اننا اىل هذه الدرجة من الجهل والغباء لنصدقك!! اسمح يل ان اقول لك
ان عرفات ال يطاح به بهذا الشكل ,اسمح يل .دحالن مل يعجبه املوقف من الصحفيني
الجالسني ,وأضاف سرتون ماذا سأفعل ونظر اىل زميلنا الجالس اىل جانبه وقال :نحن عىل
موعد وأنا ذاهب  ..ثم انسحب ليقول زميلنا الذي يرافقه ان لديه موعداً مع شخصية
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امنية هامة عىل الغذاء ،وغادر وعدنا ومل نكتب شيئا ألن ما سمعناه ال يصدق ومل يأخذ
أحد منا ترصيحاته عىل محمل الجد وانتظرنا.
وكانت مثل هذه املعلومات قد ورطت اطرافا اردنية أخذتها عىل محمل الجد
وقد دفع مثنها وزير الخارجية انذاك الذي تحدث باسلوب موضوعي واعتذاري عن
مواقف وترصيحات اردنية صدقت ما قاله دحالن وبنت عليه ،كانت الظروف غاية يف
التعقيد وكانت العالقات مع القيادة الفلسطينية متوترة إثر ترصيحات شارون املتعلقة
باالنسحاب من غزة من طرف واحد وقد كان االردن يطرح خريطة للطريق ويدعو لالخذ
بها قبل فوات االوان.
كان شارون ومع اطراف تتحرك باتجاه الضغط عىل القيادة الفلسطينية للقبول
بالتصورات االرسائيلية وخاصة بقبول االنسحاب من غزة فقط ..وملا مل تنجح هذه الضغوط
وفشل انقالب دحالن املزمع والذي جاء يعلن عنه والذي كانت وراءه دوائر ارسائيلية .
ما لبثت االوضاع ان توترت يف القطاع وبدأ االحتقان .وجرى التخلص من عرفات
يف  ،2004/11/11اي بعد نية دحالن االنقالب عليه بأقل من ثالثة اشهر لرتفع ارسائيل
بقتله عقبة كأداء ،ويف غزة ظلت املحاوالت قامئة ليقوم االنقسام بدل االنقالب ويخرج
دحالن الذي اشارت املصادر العديدة إىل انه كان مبواقفه ومامرساته داخل القطاع ,سببا
من اسباب االنقسام وانه مل يعمل ملنعه بل ترك تنظيمه وهرب فكانت الواقعة االخرى
حني اعادت الوقائع نفسها واذا بالقيادة االمنية التي كان يقودها دحالن يف غزة تخيل
مواقعها لالنقسام عام  2006والذي جرى تربيره بعوامل واسباب عديدة منها االنتخابات.
ومتر السنوات ويبقى دحالن يف القيادة الفلسطينية عضوا يف اللجنة املركزية لفتح
التي ضاقت به وبسياساته ونزوعه ونزواته ذرعا كبريا ,ورأت حامس انه سبب ملا وقع
يف قطاع غزة وظل بعيدا عن املحاسبة من قيادته قيادة فتح اىل عام  ,2010حيث جرت
محاكمة له يف اللجنة املركزية لفتح وتم طرده مبوافقات عربية حيث اطلعت قيادات
عربية عىل الرصاع الذي احدثه دحالن يف قيادة فتح والسلطة مام ادى اىل طرده وقد
رأت تلك القيادات ان طرده مسألة داخلية فلسطينية ومل تبد اعرتاضا بل انها وافقت حني
وضعت يف الصورة.
ويخرج دحالن او يهرب لتستقبله احدى العواصم العربية ,ويأخذ فيها لفرتة شكل
البيات الشتوي ثم يعود للتحرك كلام ارادت ارسائيل من االدارة االمريكية ان متارس ضغطا
عىل النظام العريب ليشكل ضغطا عىل القيادة الفلسطينية ،ويجري احياء دور دحالن
وينفخ يف الرماد ليبعث من الجمر ويكون املطلب هذه املرة اعادة دحالن اىل القيادة
الفلسطينية ،اىل موقعه يف اللجنة املركزية واملطالبة بالرتاجع عن قرار فصله .وتتدخل
اطراف عربية وتصبح مهمة الرباعية العربية ليس املصالحة الفلسطينية بني حامس وفتح
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او بني السلطة الوطنية الفلسطينية وفتح وامنا اعادة دحالن للجنة املركزية واعادة زراعته
يف القيادة الفلسطينية.
ويأخذ شكل حوار اللجنة الرباعية مع القيادة الفلسطينية شكل الحوار االمني
وليس السيايس وتتوىل اجهزة امنية من خالل مندوبيها الحوار وتتشدد الرباعية ،ويصمد
عباس الذي اعاد كثرياً من القيادات املفصولة او املعلقة او التي خرجت السباب اخرى
ويرفض عودة دحالن ألنه يدرك انه واجهة لسياسات اخرى ،وانه “حصان طروادة” ملرحلة
تعتقد اطراف دولية وعربية انه حان تجاوزها عىل حساب قضية الشعب الفلسطيني
وقيادته ،وتتواصل الضغوط ابتداء من الضغط عىل الرئيس أيب مازن ان ال يذهب اىل
االمم املتحدة عشية تصويتها عىل قبول فلسطني مراقبا او ان ال يذهب بالشكوى اىل
منظامت دولية معينة او ان يعود للجلوس إىل طاولة مفاوضات خالية من اي موقف
ميكن الفلسطينيني من تحقيق اي من اهدافهم وان يكون التفاوض ملجرد التفاوض النقاذ
صورة ارسائيل امام العامل واظهارها كام لو انها تريد السالم.
يصمد ابو مازن ويبق البحصة ويؤكد موقفه ويهدد كل من يحاول املساس بالقرار
الفلسطيني املستقل او تجاوز الرشعية ,ويجري حوارات متصلة داخل فتح ويف اطارات
فلسطينية اخرى ومن بينها لقاؤه الذي مل يثمر مع رئيس املكتب السيايس لحركة حامس
السيد خالد مشعل يف الدوحة نهاية شهر اكتوبر 2016ويحاول دحالن ان يقدم نفسه
كتيار وليس كفرد وواجهة يختار لها الشخصية الوطنية نارص القدوة «ابن اخت الرئيس
عرفات” ويرشحه من جانبه ليكون بديال أليب مازن ولكن نارص رسعان ما يكتشف اللعبة
ويوقف دوره فيها وحتى اولئك الذين حاول دحالن اقناعهم بوجهة نظره مل يستمروا
يف الذهاب معه بعيدا ورغم ذلك كانت الضغوط االمريكية عىل انظمة عربية بعينها
للضغط عىل القيادة الفلسطينية العادة دحالن وقد وصلت اوجها اىل حد مطالبة دولة
خليجية احدى هذه الدول باعتقال عباس ومنع حركته او استقباله ،وتورطت دول عربية
اخرى تتلقى املساعدات من هذه الدولة الخليجية وظلت اطراف الرباعية العربية متارس
ضغوطاً عىل القيادة الفلسطينية مبا فيها مرص ,وظل موقف الرئيس عباس صلبا وموقف
الرباعية «كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يرضها واوهي قرنه الوعل».
وأمام هذا التحدي نشطت القيادة الفلسطينية يف االتصاالت واعالن صمودها
وارصارها وفضح التدخالت والتأكيد عىل عدم السامح ألي طرف ان يتدخل يف شؤونها
وانها ستدفع بكل امكانياتها يف هذا الطريق مستعينة بشعبها وباطراف عربية متفهمة
وباصدقاء من دول العامل ويف هذا االطار اعلنت الواليات املتحدة عرب قنوات دبلوماسية
يف شهر اوكتوبر  2016انها غري معنية بدحالن وانها لن تضغط لصالحه وتبعتها اطراف
اخرى حني قام الرئيس عباس بزيارة اىل تركيا واىل قطر وحتى االردن ,التقى جاللة امللك
الرئيس عباس عىل مأدبة غذاء بحضور ويل العهد مؤكدا له دعم االردن للقيادة الرشعية
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الفلسطينية وعدم التدخل يف شؤونها والتأكيد لها عىل مواقفه الثابتة ،كام ان املوقف
املرصي أخذ يف التغري اخريا وبقي دحالن يتمتع مبوقف دولة عربية واحدة ما زالت توفر
له االقامة رغم ما جرى تناقله من ما ترتب عىل مواقفها منه من اعباء ح ّملها لها سواء
يف عالقاتها مع تركيا حيث اتهمت تركيا هذه الدولة العربية انها تتدخل يف شؤونها وانها
دعمت االنقالب الذي وقع عىل الرئيس اردوغان.
ويظل السؤال ما هو الثمن الذي تلقته هذه الدولة العربية لالحتفاظ بدحالن؟
وماذا يعني دحالن يف شبكة العالقات الدولية او العربية؟ ومن اين يأيت ثقله؟ وملاذا
تفضل هذه الدولة خسارة عالقتها مع الشعب الفلسطيني وقيادته مقابل مواقف غري
مفهومة؟
اليوم تعود القيادة الفلسطينية وقد انحرس شبح دحالن عن املشهد الفلسطيني
مكتفيا بأن يثري بعض االضطرابات يف بعض املخيامت الفلسطينية يف الداخل املحتل وان
يسري مسريات باملئات فقط لصالح مواقفه وان يجري اتصاالت بصحفيني وكتاب ونواب
اردنيني مل يحالفهم الحظ يف النجاح يعدهم بالدعم واالسناد ويعدونه بالتأييد والرتويج.
ينحرس تأثري دحالن وينقلب السحر عىل الساحر ،فقد تخلت عنه اطراف يف الرباعية
العربية وتنصلت منه االدارة االمريكية التي كان يدعي دعمها ومل يعد مقبوالً يف االردن
عشية اجراء فتح النتخاباتها نهاية هذا الشهر يف مبنى املقاطعة يف رام الله ويرص الرئيس
عباس عىل عدم عودة دحالن اىل اللجنة املركزية وهو فوق الرتاب ملعرفته ماذا يعني
هذا من تدخالت يف الشان الفلسطيني وتلتف اطراف عديدة من القياده الفلسطينية
مجددا حول أيب مازن والشعب الفلسطيني معلنة متسكها بخط عباس من خالل الزيارات
املكثفة للمقاطعة وزيارة رضيح عرفات.
دحالن اليوم يفتقد لقاعدة فلسطينية وحتى خصوم عباس يف حامس ال يرونه
بديال وال يشرتون بضاعته وهم من جربوه وعرفوه وادركوا خطورته ال عىل قيادة فتح
والسلطة وامنا عليهم وعىل الشعب الفلسطيني ,ومع قدوم ادارة امريكية جديدة هي
قيادة ميينية اكرث تأييدا الرسائيل واقل خربة ومعرفة باملنطقة فإن السؤال الذي يطرح:
هل يساهم قدوم ترامب يف تجسري الفجوة ما بني فتح وحامس ؟ وما بني عباس ومشعل
باعتبار االدارة االمريكية اصبحت مكشوفة وان االستهداف االن للجميع عىل قدم املساواة
باعتبارهم جميعا فلسطينيني يريد ترامب تصفية قضيتهم.
الوقت املتبقي الضيق ال بد ان تلتقطه القيادة الفلسطينية وان تلتقطه قيادة
حامس ممثلة يف رئيس املكتب السيايس للحركة وهو شخصية قادرة عىل االلتقاط وال بد
من االرساع يف التنسيق واختبار الطريق املنقذ واملنجي لهذا الشعب الذي ال بد ان يبقى
عىل صلة بقضيته وان تبقى قضيتة حية ،فقد انتهى زمن تعدد الخيارات واظهار كام لو
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كان املوقف االمرييك مختلفاً عن االرسائييل ,او كام لو ان ارسائيل ما زالت تريد السالم.
االن حسم االمر ويكون من حسن الطالع ان مؤمتر فتح يقرتب وان استحقاقات اخذ
قرارات واضحة بدت ملحة وان جرد حسابهم ال بد ان يقدم وان يعيد الشعب الفلسطيني
قدراته يف انتاج نفسه متامسكا ملتفا حول قيادته عصيا عىل التدخل يف شؤونه.
مثة محطة امام القيادة الفلسطينية االن وهي محطة اجتامع فتح ملواجهة التحديات
القامئة ووضع الخطط البديلة وسد الثغرات التي ميكن ان ينفذ منها اعداء الحركة واعداء
الشعب الفلسطيني سواء كانوا من داخله او خارجه ,فهذا الشعب الذي جرب ال يعدم
القدرة عىل مواصلة كفاحه وعىل الصمود وعىل دعم قيادته واالعداد للمستقبل واالجابة
عن كل االسئلة املطروحة مبا فيها :ماذا بعد الرئيس عباس؟
لقد سقطت ورقة دحالن وتجاوزته املرحلة وعىل االطراف الفلسطينية كلها االن
ان ترص صفوفها ،فالقادم اعظم واخطر واملهمة االوىل هي انقاذ الشعب الفلسطيني
وقضيته من الضياع الذي سيصبح استمرار االنقسام فيه عود الثقاب الذي ستشعله
ارسائيل فورا بتأييد من الرئيس االمرييك الجديد ،فهل ننتبه؟ ()1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1مقال (�سقط الرهان عن دحالن واملطلوب االلتفاف حول القيادة الفل�سطينية)� ،سلطان احلطاب،
2016/11/12
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ما تلك بيمينك يا عباس
ه��ذه لحظات صعبة وش��ف��اف��ة وم��ره��ق��ة يف ح��ي��اة امل��س�يرة الكفاحية
الفلسطينية التي تستهدف اي��ص��ال امل��رك��ب الفلسطيني اىل محطات اخ��رى
عىل طريق التحرر الوطني وحتى يبزغ فجر ال��دول��ة الفلسطينية املستقلة،
كثريون من اصحاب النوايا السيئة وحتى الحسنة يسألون عن املؤمتر السابع لحركة فتح
ومعرفة ما اذا كان سينعقد ام ال رغم انبالج فجر املوعد وتبني الخيط االبيض من االسود
وثبوت رؤية الهالل وهؤالء اشبه مبن يسأل «ما تلك بيمينك يا أبا مازن».
الرجل الصبور والصلب الذي استمهل االسئلة طويال واستمع اليها كثريا ما زال
مييض يف رحلته بقناعاته وما زال يرى احصنة طروادة تحشد خارج الحدود وداخلها،
ويرى حاميل الحطب الذين تكاثروا من الحاملة االوىل وهم يحملون الحبال التي
يريدون ان يقيدوا بها القرار املستقل واولئك الذين يريدون وضع العيص يف الدواليب.
بصرية الرجل اقوى من برصه ،وفيها ان حامية الشعب الفلسطيني وبقاءه االولوية
االوىل واالجندة التي ال يجوز ان يتجاوزها احد مهام تعاظمت االولويات ،فالتحدي
االول امام الرئيس عباس هو كيف يستمر الحفاظ عىل الجيل الفلسطيني الذي
ستناط به مهمة ان يصل اىل فلسطني الحرة املحررة رافعة العلم ومواصلة البناء.
ه��ن��اك م��ن ي��ري��د الضفة ك��ن��م��وذج غ��زة يف ال��ح��ص��ار وت��ح��ت القصف تحت
عناوين ب��راق��ة مل تثبت ووع���ود ل��ن تتحقق وه��ن��اك م��ن ي��رى مهمة الدفاع
عن الحال الفلسطيني الخ��راج غ��زة من الحصار ليتمكن اهلها من الحياة،
هذه اللحظة فإن موازين القوى املحلية الذاتية الفلسطينية واملوضوعية العربية والدولية
ال تعطي اكرث من سقف الرئيس محمود عباس ومن قيادة الرئيس عباس  .فالرجل ينسجم
مع مرشوعة الوطني ويرى رغم انه يعرتف بصعوبة املسالك وكرثة الحواجز والعقبات انه
املرشوع الوحيد الذي قد يوصل والذي يحفظ من الضياع فالبوصلة لديه هي االستمرار يف
التوجه اىل املجتمع الدويل الذي صنع ارسائيل بداية النه -اي املجتمع الدويل -هو القادر
عىل املساعدة يف استمرار ابقاء الشعلة الفلسطينية متقدة اىل ان تبعث القيامة العربية
لتحمي ابراج الحامم من ثعلب االحتالل.
اطراف عديدة تزايد عىل الرئيس محمود عباس احيانا باسم السلطة واحيانا
باسم الثورة وه��م يستعينون باالخر ضد قيادته املمسكة ب��االه��داف الوطنية
ليضعوه بني سندان االحتالل ومطرقة التدخالت الخارجية العربية والدولية.
فارسائيل اوكلت الواليات املتحدة لتامرس الضغط عىل قيادة الرئيس عباس وبكثافة مل
يسبق لها مثيل يف فرتة حكم الرئيس اوباما وطاقمه يف السياسة الخارجية وهذا التوكيل
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االرسائييل جرى تفويضه لبعض العرب الذين يقومون بالضغط عىل القيادة الفلسطينية
نيابة عن الواليات املتحدة وخدمة الهدافها واهداف من و ّكلها وحتى االدارة الجديدة
االمريكية التي قد يكون لها منظور آخر قد ترتاجع عن مواقفها يف الضغط عىل الرئيس
عباس كام فهمت وكام حصلت عىل معلومات ال تعوزها الدقة فإن بعض العرب ما زال
يواصل الضغط داخل الرباعية العربية وخارجها اىل ان تصله رسالة بالتوقف  ,وهنا يربز
حال « وظلم ذوي القرىب اشد مضاضة « ومعاداة املنتفعني من الضغط اكرث رضاوة.
القيادة الفلسطينية االن وعشية انعقاد مؤمتر فتح السابع وبعد تأجيل عامني تواجه
ضغوطا قوية مل تواجهها حتى زمن قيادة عرفات السباب ال مجال لذكرها  ,ولطبيعة
الظروف التي متر بها القضية الفلسطينية وتداخالتها ورشاسة الهجمة اليمينية االرسائيلية
املتطرفة التي يعرب عنها ليربمان ونتنياهو كآخر ابداع ارسائييل وصهيوين.
عباس ليس رضورة فلسطينية فحسب  ,بل هو رضورة اردنية ايضا من حيث
ما ميثل من توجهات ورغبة يف استقرار املكان الفلسطيني والجوار العريب ,وانا اقول
ذلك كاردين يؤمن بحل الدولتني وان اقامة الدولة الفلسطينية مصلحة وطنية اردنية,
وهي الدشمة التي تحمي االردن من الرصاص او التكاليف االضافية او املهامت السلبية
االرسائيلية عىل االردن ،انها الحاجز والسور الواقي لالردن من االحتالل املبارش وتدخالته,
واعتقد ان الكثري من غري املزايدين سيفهمون ما اقول.
يف حني يظل هناك من يزايد عىل هذا الفهم من داخل املؤسسة االردنية ومن
خارجها ,وهؤالء بعضهم اخذته الع ّزة باالثم ,وبعضهم له اغراض وهوى او رغبة يف
اللعب بالوقت الضائع او اخفاء مواقف مل يحن وقت اظهارها واالغلبية تعرف وال تحرف
وتصمت..
يف ربع الساعة االخري من دوران الحالة العربية الدموية واثارها يف سوريا والعراق
واليمن وغريها  ,فان املطلوب هو عدم السامح بتدهور االوضاع اكرث يف فلسطني واالردن
تحديدا  ,وحمل الحال اىل املزيد من االستقرار ووقف التداعيات  ,فام زال العامل العريب
يلعق الجراح ويحيص الشهداء الذين يسقطون يف كل يوم ويف كل ساحة مشتعلة سواء
كان القاتل أو املقتول حامل لقب الشهيد او من ضيع اللقب .
يدرك عباس خطورة موقعه وموقفه لكنه ال يريد ان يحرق حلم الدولة وحلم
التحرر الوطني يف نريان اللحظة املجسدة االن يف اشتعال الغابات واالحراج ,والتي ال
يريدها ان تقرتب من مؤمتر فتح السابع ,واذا كان لالرسائيليني من يفزع لهم ومن يرسل
اليهم طائرات االطفاء وادواته ,ومن يتطوع لخدمتهم من دول العامل النافذة والقادرة
واملتحالفة ,فمن للفلسطينيني لو ان الحريق بدأ بهم رغم ان حريقهم ما زال يشتعل
منذ بداية القضية الفلسطينية ,ويأخذ اشكاال اخرى غري النار املعروفة تقليدياً ،فهناك
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الرصاص االرسائييل الحي والقتل والسحل يف الشوارع الطفالهم واعتداءات املستوطنني,
وهناك هدم البيوت واقتالع االشجار ومصادرة االرايض وسياسات التهويد واالرسلة والخنق
االقتصادي والحصار ,وكل اشكال التميز والعنف واالرهاب ,حتى نار الطبيعة يريد نتنياهو
باتهامه للفلسطينيني باشعالها ان يحرق بها ابراهيم الخليل يف حني ندعو ان تكون هذه
النار التي يريد نتنياهو ان يرتجمها اىل شعارات سياسية ان تكون بردا وسالما عىل شعب
يعيش املحرقة يف منذ سبعني سنة .
مطلوب االن من كل فلسطيني عاقل راشد واع مطلع عىل الرصاع وعارف بالحركة
الصهيونية ان يقف اىل جانب الرئيس محمود عباس ليس الن الرئيس من املبرشين
بالج ّنة او من املحسوبني عىل قوامئها ,او من الذين ال يأتيهم الباطل او ال يقعوا يف الخطأ,
وامنا من أجل وقف كل التناقضات الداخلية سواء داخل تنظيم فتح التي هي الشجرة
الفلسطينية التي يجلس تحتها وتظل الكفاح الفلسطيني بكل اشكاله الوطنية وامنا ايضا
داخل االختالف الفلسطيني الفتحاوي الحاميس وداخل كل املكونات الوطنية الفلسطينية
وتأجيل هذا التناقض او الغائه او تصفيته او القفز عنه لصالح التناقض االكرب مع االحتالل
الذي يريد ذبح بقرة او عقر ناقة فتح ليصل اىل بقية املكونات الفلسطينية االخرى .
عىل الفلسطينيني جميعا داخل فتح وخارجها ان ال يسلموها لالنقسام واالختالفات
والتناقضات والرصاعات الداخلية ,وان يستثمروا هذا االنعقاد (املغامرة) يف هذا الظرف
الفلسطيني العريب والدويل الصعب يف مزيد من الوحدة الوطنية الفلسطينية والرتابط
وتحديد االهداف وحفظ دروس مرحلة التحرر ,واالحاطة بكل اشكال النضال ما خف
منها وما ثقل وما استلزم منه يف كل مرحلة  ,فان امسكوا باهداف الحركة واسباب قيامها
وادركوا فقه الواقع السيايس الفلسطيني ,ورضوراته وممكناته املستطاعة نجوا وكتبوا
النجاة لغريهم ممن احرتفوا النضال او ارادوا فيه طريقهم للحرية.
فتح عنوان الوطنية الفلسطينية ومحركها ,وهي الرتاث النضايل والكفاحي املعارص
للشعب الفلسطيني هي عنوان الرسالة املقروءة وهي البوصلة ،وضياعها وانقسامها واختالفها
يعني الفوىض ودورة من الزمن قد تطول قبل ان ميسك الفلسطينيون بالطريق مجددا .
اعتقد ان تجديد والية الرئيس عباس االنسب ,وهي التي يف اسوأ الحاالت قد
ال تجلب املنافع املبارشة والرسيعة مبقدار ما تدرأ املفاسد الكامنة والتدخالت السافرة
واملؤامرات املبيتة واحصنة طروادة املنتظرة برسم التصدير اىل الداخل الفلسطيني .
ما زالت عصا عباس بالتفاف قيادته حوله وشعبه ومن ورائه تستطيع ان تلقف
ما صنعوا وان تبطل السحر الذي يريد املنازلة وسط الطالسم وحرق البخور واالدعية
والضغوط وما زال الرئيس عباس يهش بها ويرى فيها منافع اخرى ,وما زال ينتظر بروز
الفجر الفلسطيني والعريب لتصبح املسالك اوضح.
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اليمني االرسائييل الذي يضغط عىل الرئيس عباس يدفع اطرافاً عربية للضغط ,ليس
من اجل دفع عباس اىل ان يكون اكرث ثورية ,وامنا ليكون اكرث تنازال وهذا ما ميكن معرفته
من االسامء البديلة املتداولة واملخفية كظاهرة دحالن وما يستنسخ منها ,ومن هنا فان
القرار الفلسطيني الذي ظل استقالله مكلفا لعقود طويلة هو االن اكرث كلفة ليبقى
مستقال ,وهو املستهدف اليوم كام كان يف املايض ,ولكن االستهداف االن اكرث رضاوة
وقسوة العتقاد ارسائيل انها تستطيع ان تصفي القضية الفلسطينية قبل ان يتنفس مولود
الدولة العتيدة القادم .
أ ّيها الفلسطينيون :ما النرص اال صرب ساعة وقد صربتم دهورا ,واكرب انتصار ميكن
ان يحققه الفلسطينيون هو يف صمودهم يف ارضهم وعدم اقتالعهم منها  ,وعدم اعطاء
ارسائيل مربراً لتفعل ذلك يف مواسم االقتالع واالجتثاث التي متارس يف العامل العريب ودوله
التي يجري تدمريها ,فامذا يضري ارسائيل االن ان امتلكت الذرائع املناسبة يف ان تجتث
مليوناً او اثنني من ارض فلسطني وتخلطهم بصورة املجتثني العرب االخرين الفارين من
حلب سوريا ومن موصل العراق عرب تركيا اىل اوروبا ودول اخرى او من ركبوا البحر
وغرقوا ,فهذا موسم صناعة الالجئني واملهاجرين ,موسم القتل واالقتالع والحرائق وحرق
املستشفيات وهدم املدارس وسط صمت العامل ونفاقه.
كلفة ترشيد الفلسطينيني واقتالعهم من وطنهم االن قد تكون اعالمية فقط ,
وقد تكون ارسائيل قادرة عىل تقديم اللوحة وقد اختلطت احبارها والوانها بني السوري
والعراقي وحتى الفلسطيني ,من هنا تأيت مسؤولية القيادة الفلسطينية التي عليها ان
ال تغلط وال تخطئ ,ومن هنا افهم كالم الرئيس عباس املوجه لالرسائيليني عن السكاكني
وطالب املدارس وحضوره تأبني شمعون بريس او مشاركة الدفاع املدين الفلسطيني يف
اطفاء حرائق حيفا!!

�أيّها الفل�سطينيون :ما الن�رص
اال �صرب �ساعة وقد �صربمت دهورا,
واك�بر انت�صار ميكن ان يحققه
الفل�سطينيون هو يف �صمودهم يف
ار�ضهم وعدم اقتالعهم منها

ما زالت ارسائيل تقدم الشعب الفلسطيني عىل ارضه عىل انه اقلية متمردة بنفس
الطريقة التي يقدم نظام االسد فيها املعارضة السورية التي يقصفها بالرباميل وسط
صمت مريب ,ولذا فإن نتنياهو قد يستثمر الحرائق يف ارسائيل وحتى انعقاد مؤمتر
فتح السابع واشياء اخرى يف جعبته وجعبة اليمني قبل ان يلقي بعصاه وذرائعه وحملة
عدوانه واجتثاثه القادم سواء يف غزة او الضفة وعندها سيقرأ العامل الحالة االرسائيلية كام
يقرأ الحالة السورية والعراقية واليمنية ليسدل الستار يف النهاية وقد اشرتى العامل املنحاز
الرسائيل الرواية االرسائيلية قبل ان يصل الرئيس ترامب او حتى بعد وصوله.
اعتقد ان الرئيس عباس ينجز االن مهمة وطنية جليلة يف عقد مؤمتر فتح السابع
والخروج بأقل الخسائر وتأكيد وحدة فتح وتفعيلها واعادة بناء املؤسسات الوطنية
ووضع حجر االساس لها ثم االنطالق اىل استكامل البناء يف املجلس الوطني ومنظمة
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التحرير واالنتخابات الترشيعية والرئاسية ،لقد حان موعد ترتيب البيت الفلسطيني الذي
ظل البعض يريده للفوىض والنهب والتدخالت والضغط وقابلية الضغوط عليه واعادة
تشكيله خارج القرار الفلسطيني.
صحيح ان القضية الفلسطينية تراجعت عىل كثري من االصعدة السباب عديدة
فلسطينية وارسائيلية وعربية ودولية وال مجال للتفصيل ،ولكنها ح ّية يف وجدان اهلها
ويف وجودهم عىل ارضهم ويف ان للفلسطينيني وطناً واحداً هو فلسطني وليس لهم وطن
غريه وان لهم اس ًام يحملونه وال يستطيعون ان يحملوا غريه ،وان الزمن سيكون لصالحهم
ما متسكوا بثوابتهم الوطنية وصمودهم ونبذهم للخالفات الداخلية ومعالجتها واالبتعاد
عن اسبابها.
اتركوا الفلسطينيني يعيدوا بناء وترتيب بيتهم ،ساعدوهم ان استطعتم واوقفوا
التدخالت يف شؤونهم فهم قادرون عىل اصالح اوضاعهم ومحاسبة قياداتهم واختيار
االفضل لهم فالشعب ال يجمع عىل ضالله  ..واذا كان لدى اطراف النظام العريب فائض
من القدرة عىل االصالح والتغيري فإن عواصم عربية عديدة بحاجة اىل ذلك وهي تطلب
ذلك وتنتظر ذلك.
التاريخ لن يغفر ويحاسب ،أليس الربيع العريب من مثاره امل ّرة التي مىض وقت عليها وعجز
النظام العريب ان يجعلها حلوة فجاءت نبتا شيطانيا وهالوكا أكل االخرض واليابس أليس
ذلك درساً لقوم يتفكرون!! فالرئيس ابو مازن كام عرفته صلب امام املواقف الوطنية
لدرجة العناد وهو يعرف الحالل من الحرام يف املسألة الوطنية ومييز الخيط االبيض
من االسود ويدرك كيف متارس لعبة حافة الهاوية ،ولديه من الشجاعة ان يقول ال ،وان
يواصل وقد فعل ذلك حني توجه اىل االمم املتحدة لتكون فلسطني عضوا مراقبا وسط
شغب وضغوط امريكية وارسائيلية وحتى عربية يف ان ال يذهب والذين ضغطوا عليه
باسم الحرص واالشفاق ان ال يصل مل يقدموا له بديال وانتظروا ان تقع بقرته لتكرث يف
جسدها السكاكني.
الرئيس صاحب رؤية ومرشوع منذ مدريد واىل اوسلو ويف حل الدولتني واىل اليوم،
انه ضد االنتفاضة املسلحة فهناك بديل للكفاح باساليب اخرى تشكل  ٪99من مكونات
النضال القادر عىل تحريك مواقف سياسية داخل بطن الحوت االرسائييل بالقدر املمكن،
اذ ال يخىش مواصلة التوجه اىل املنظامت الدولية مبا يف ذلك محكمة الجنايات الدولية
وهو القادر بهذا العمل الشجاع ان يقدم صورة ارسائيل التي تحتل وتنتهك وتعتدي
وتراوغ وتكذب يف حني يخىش من تبعد عواصمهم عنها عرشات االف الكيلومرتات من
ان يفعلوا شيئا ،والرئيس عباس قارئ جيد وما زلت اسجل له عىل كاسيت ترصيحاته
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عشية التوجه اىل اوسلو التي كان من املدافعني عنها حني قال «اما ان يأخذنا اوسلو اىل
الدولة الفلسطينية أو يأخذنا اىل الجحيم» ,والذين استعجلوا الجحيم او يستعجلونها
الثبات رؤيتهم هم كمن غادروا جبل أحد للوصول اىل الغنائم قبل ان تحسم املعركة.
والرهان هو ان ال يذهب احد اىل الجحيم وحتى ان يساق اىل التحرير بسالسل ،فالعبيد
ال يحررون وال يصنعون الحرية واملستأجرات والندابات وان بكني امليت فإن الصدق
يفارقهن.
للرئيس عباس مواقف ال يستطيع احد ان يغفلها يف الصالبة وثبات املوقف ,وميكن
الرجوع اليها يف محادثات كامب ديفيد الفلسطينية وموقفه من القدس ,واسناده بالثبات
للرئيس عرفات .
والرئيس عباس ال يبحث عن الشعبوية عىل حساب دم الفلسطينيني وعدالة
قضيتهم ,وهو ال يدفع مثن ألقاب الزعيم االول واملنفرد وحتى الذين حوله يدركون ذلك ,
وكثريون ايضا ادركوا وان متأخرين اهمية واقعية الرجل وعمق رؤيته وقدرته عىل املناورة
ومعرفة الخصم واستبدال العنرتيات بالحكمة النه يعلم انه «من اويت الحكمة فقد اويت
خريا كثريا» ,والقضية الفلسطينية التي تلزمها شجاعة املوقف تلزمها حكمة القرار ايضا.
دعوا الرئيس مير من املؤمتر السابع  ,دعوه وهو القادر االن عىل تجميع القوى الفلسطينية
واعادة انتقالها للحوار كام يقول رئيس الوزراء السابق املبدع سالم فياض ،دعوه يفعل،
اعطوه الفرصة ان يفعل ،ساندوه ليفعل وال تنتظروا ان يفشل  ,ففشله فشل للمرشوع
الوطني الفلسطيني برمته ان كنتم تعلمون)1( .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1مقال (ما تلك بيمينك يا عباس) ،سلطان الحطاب2016/11/27 ،

للرئي�س عبا�س مواقف ال
ي�ستطيع احد ان يغفلها يف ال�صالبة
وثبات املوقف ,وميكن الرجوع
اليها يف حم��ادث��ات كامب ديفيد
الفل�سطينية وموقفه من القد�س,
وا�سناده بالثبات للرئي�س عرفات

55

عن قرار مجلس االمن االخير..
أبو مازن اشترى الورقة وربح
قرار مجلس االمن االخري الذي شجب االستيطان وح ّرمه واعتربه غري رشعي وهجيناً
وضاراً بالسالم ومانعاً القامة الدولة الفلسطينية او هكذا يجب ان يفهم منه ,هذا القرار مثرة
من مثار الجهود الفلسطينية السياسية التي منت كام تنمو البذرة يف الصخر  ,فقد كان الرصار
القيادة الفلسطينية الرشعية التي يقودها الرئيس ابو مازن ال��دور االكرب يف صناعة املناخ
وتهيئة الرتبة لقطف مثار جهد املجتمع الدويل ممثال يف هذا القرار  ,والذي يثبت صدوره
ان النبتة الدولية ليست عقيمة حني يكون هناك من يتعامل معها بوعي ولغة مفهومة.
منذ اتخذ الرئيس عباس نهجا لقيادته باتجاه مواصلة العمل السيايس مع املجتمع الدويل ,وباعتبار
ذلك اداة الرصاع االساسية يف قضية عادلة ظل العامل يساندها ،منذ ذلك الوقت ظل الرئيس يواجه
تحديات عديدة من مصادر مختلفة ,عدوة وحتى محسوبة عىل االشقاء ,وبعض الفلسطينيني الذين
اعتقدوا انهم يستطيعون بالشعارات والتدخالت الهجينة ان يفعلوا شيئا.
قرار مجلس االمن مثرة ساهم الفلسطينيون بقيادتهم القامئة يف زراعتها ,وهي نتيجة منطقية
ملا ارصوا عىل االستمرار يف نهجه وبنائه  ,فقد كانت رؤية الرئيس ايب مازن يف اتخاذ الشكل السيايس
اسلوبا كفاحيا ونضاليا يف هذه املرحلة يف التعامل مع املجتمع الدويل صائبة رغم كل التحديات
 ,لقد كانت له البصرية واالرصار واالمساك عىل جمر مسرية صعبة ال تستعمل ادوات الغضب
واالنفعال وردود الفعل الرسيعة واملستهرتة بدماء الشعب الفلسطيني وحياته.
اليوم يفتح القرار «ان احسن ادارة االرتدادات التي صنعها” باب التوظيف له ,واستثامر
رس الهسترييا التي اصابت القيادة االرسائيلية التي ظلت تنام عىل
الزخم العاملي القائم معه ,وهذا ّ
اساليب الخروج عىل املجتمع الدويل وتعتمد عىل املنارصة الظاملة والفيتو االمرييك ومن يرى رؤيته.
هل انكشف الطابق ؟ هل هذه البداية ؟ هل امثر صرب ايب مازن ونهجه الذي ّ
ظل االخرون
يغرقونه بأساليب ظ ّلت ارسائيل تستفيد منها.
هذا القرار اقوى من طائرات ارسائيل اإلف  16التي ظلت تقصف غزة ,وهو الذي يخيف
ارسائيل ان جرى استخدامه بوعي اكرث من الصواريخ التي ظلت تطلق وتوظف ارسائيل اطالقها
لقتل الفلسطينيني وتشويه قضيتهم ومنعهم من كسب العامل ليقف اىل جانبهم .
لو ولد القرار يف مناخ مل يراكم ابو مازن فيه جهدا كبريا لدى املحافل الدولية منذ االعرتاف
بفلسطني يف االمم املتحدة كام جاء هذا القرار ,وملا وجد العامل مبا فيه الواليات املتحدة ان
الفلسطينيني طالب سالم ال رصاع مسلحاً.
الذين سخروا من جهود الرئيس عباس وقيادته سواء كانوا عربا ام عج ًام يف رحلته االوىل
اىل االمم املتحدة وما كان يراكمه كام يراكم النمل حصاده ,قد يكونون فوجئوا كام ارسائيل ورمبا
اكرث منها ,فقد ارادوا ان يناموا يف وهم االستسالم للضغوط او الخوف منها ,او الذهاب باتجاه

قرار جمل�س االمن ثمرة �ساهم
الفل�سطينيون بقيادتهم القائمة يف
زراعتها ,وهي نتيجة منطقية ملا ا�رصوا
على اال�ستمرار
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الخيارات االنفعالية التي ارادت ارسائيل ان يأخذوا بها دون ان يدركوا ان السالح واستعامله يف هذه
املرحلة خيار ارسائييل وان دون ذلك اشكال عديدة من املقاومة ال يستطيعها اال املؤمنون بالقضية
والصابرون عىل االمساك بجمرها.
ابو مازن مل يستعمل االسلحة االرسائيلية من قوة وطائرات وقصف للرد عليها فهي متلك الكثري
من هذا وهو ال ميلك منه شيئا وال يستطيع ان يسوق القضية من هذا الباب ولكنه استعمل سالحا ظلت
ارسئيل تخىش ان يستعمله وهو نفس السالح الذي قامت ارسائيل من خالله حينام ولدت من قرارات
لالمم املتحدة يف التقسيم واالعرتاف وظلت متنع الشعب الفلسطيني من استعامل سالح الرشعية
الدولية لتعزيز كفاحه وايجاد الرشعية له ،فهل اكتشف الرئيس عباس السرّ مبكرا وكم كان يحتاج اىل
وقت ومعاناة لتمرير هذا الهدف الذي لعبه العامل بعد ان وفرت القيادة الفلسطينية املناخ املناسب.
امض يف هذا الطريق لتحصد املزيد من الثامر فلم يكن العامل
عىل املنصفني االن ان يقولوا للرئيس ِ
مبتهجا من خالل ممثليه ومتشفيا يف ارسائيل وسياساتها االرهابية باكرث مام رأيناها يف االمم املتحدة
لحظة التصويت.
لدى القيادة الفلسطينية االن ورقة من الرشعية الدولية ،لديها قرار مجلس امن طازج يأيت
بعد اكرث من ثالثني سنة ولوال النضال السيايس والكفاحي املرتاكم مل يأت.
اليوم يدخل الفلسطينيون مرحلة جديدة تحتاج اىل اسناد قيادتهم واىل مصالحة وطنية
واسعة وعريضة ليستمر هذا النهج الذي بدأ االن موصال ونافعا وليس عقيام او مقطوعا كام ظل
البعض يعتقد او يدعو.
هذا شوط الذهاب اذن قد بدأ ومن حق ارسائيل ان تخىش وان تضطرب قيادتها وان يهدد
رئيس وزرائها نتنياهو املصاب بالهسترييا دول العامل باالدارة االمريكية الجديدة لقد أكل (هواة
مقفي) من أوباما كام يقولون باملثل الشعبي ولن تستمر ارسائيل محمية يف رحلة حروبها الطويلة
ضد الرشعية الدولية.
هذا النرص الذي اعتربه كبريا بحاجة اىل ان يثمر املزيد من االنجازات عىل طريق رحيل
االحتالل واقامة الدولة الفلسطينية يغري ملزيد من العمل ,وعىل الفلسطينيني االن ان يستغيثوا
اكرث باملجتمع الدويل عربا واجانب يف اعادة تقييم مرشوع قرار يدعو اىل اعتبار فلسطني دولة كاملة
وليست مراقبا يف االمم املتحدة ,وهذا يتطلب مواصلة الجهد السيايس الفلسطيني بقوة ,ومواصلة
الرئيس أيب مازن رضب الحديد االمرييك الساخن طاملا ان املزاج االمرييك االن بدأ يعتدل ,ويتفهم
الحالة الفلسطينية ومظلوميتها وعدالتها.
واذا كنا كفلسطينيني نريد ان نربح باليانصيب فقد كان علينا ان نشرتي ورقة اليانصيب كام
فعل ابو مازن حني بدأ املشوار الصعب يف العمل السيايس الكفاحي الدبلومايس عرب العامل وخاصة
االمم املتحدة ,ال ان نذهب للدعاء والولولة وان نرجو ان نربح دون ان نشرتي ورقة )1( .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه��ذا الن�رص ال���ذي اعتربه
كبريا بحاجة ال��ى ان يثمر املزيد
من االجن��ازات على طريق رحيل
االحتالل واقامة الدولة الفل�سطينية
ي��غ��ري مل��زي��د م��ن العمل ,وعلى
الفل�سطينيني االن ان ي�ستغيثوا اكرث
باملجتمع الدويل عربا واجانب يف
اعادة تقييم م�رشوع قرار يدعو الى
اعتبار فل�سطني دولة كاملة ولي�ست
مراقبا يف االمم املتحدة

( )1مقال (عن قرار جمل�س االمن االخري..ابو مازن ا�شرتى الورقة وربح)� ،سلطان احلطاب 2016/12/27
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طريق العطشان إلى سراب الدحالن
قيل أن «الذي يكرب حجره ال يرضب» وحني اختار دحالن باريس ليعلق صورته فيها
أصيب بفشل ذريع مل تنقذه فيه رشكة العالقات العامة التي استأجرها لحشد ()250
شخصا مل يتجاوز الحضور ( )128شخصا ( )100منهم من الطالب والشباب الصغار فيهم
 ٪70ليسوا من التنظيم او من الذين يؤيدونه أما بعض أولئك الذين حرضوا ليجلسوا يف
املقاعد االمامية فقد تكفلت ارسائيل بتسهيل مهمة ادخالهم يف حني جرى دفع مبالغ
طائلة لعقد املؤمتر الذي استمر يوما واحدا وبكلفة بلغت اكرث من مليون يورو من اصل
سبعة ماليني خصصتها دولة خليجية رُصف منها مليونان يف القاهرة لثالثة مؤمترات شبيهة
مل تخرج إال بصور وبيانات سواء يف القاهرة او عني السخنة او مؤمتر نساء دحالن يف غزة
حني ما زالت الشعارات املرفوعة رغم بريقها غري جذابة.
حني اقتلعت جذور دحالن من االرض املحتلة حاول اعادة زراعتها يف الخارج دون
ان يدرك تاريخيا ان زراعة الخارج متوت وتجف برسعة مهام وضعوا لها من سامد واغدقوا
عليها من ماء ألن نباتات الرشفات ال تصل جذورها لالرض وهناك مناذج فلسطينية
عديدة ابتداء من حكومة عموم فلسطني ومرورا بتجارب ادركها الفلسطينيون حني
انتقلوا للداخل لتكون اقدام قيادتهم يف ارض فلسطني.
كنت ذكرت صديقي عزمي بشارة بذلك حينام غادر ارض الوطن اىل املنفى وها هو
دحالن يعيش الحالة بتنفس اصطناعي تضمن دميومته اموال غريبة لها اجندات خاصة.
كنت امتنى ان ال تعمل اموال عربية يف هذا الجانب ما تعمله فقد ك ّنا دامئا نرى يف
الشيخ زايد رمزا ومنوذجا عربيا عىل الوحدة والدعوة للم الشمل وما زالت رؤيتنا قامئة يف
ذريته وان اختلفت اجتهاداتها مدركني ان العملة الجيدة تطرد الرديئة وان ما سيكتشفه
املمولون سيخيب ظنهم ،ويبدو يل ان رساب العطشان يف رحلة الدحالن قد انكشف
متاما وان باريس كانت محطة اعالن فشل املرأة التي راهنت عىل اقتسام املولود مع امه
الرشعية التي صمتت حتى ال يقسم الطفل .فهل يستمر الصمت لتستمر جرمية الدعوة
بتقسيم فتح او النيل منها.
ملاذا باريس؟ وملاذا فندق الشيخ منصور صاحب نادي مانشسرت ستي االنجليزي،
وهذه املاليني اللقاء خطب وكلامت كان االجدر ان تنفق يف مخيامت غزة وعىل مدارسها
او عىل ارس شهدائها الذين يعانون االمرين من سياسة الدحالن االمنية وبطشه وتهميشه
ألهلها اىل ان انفجروا وقد كان يدرك هذه النهاية حني هرب منها اىل مرص.

الدكتور عزمي ب�شارة

لقد وقف من يقول لك يومها« :ملاذا هربت من رام الله وما مربر هروبك ؟ هل
هربت من االتهامات بالفساد وتسليم القطاع ؟ ملاذا بقيت يف مرص وجنودك يطاردون ؟
أمل تحلق ذقن الزهار الذي تغازله االن ؟ وكيف لك ان تنتقد االعتقاالت وانت من اعتقل
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الرنتييس ومحمد ضيف والشيخ ياسني؟ هل كنت تحمي املرشوع الوطني ؟ وملاذا تقارن
نفسك بعرفات الذي صمد يف املقاطعة يف وجه االحتالل وهربت واكتفيت باخذ صورته
معك اىل باريس!!».
وبقي يراقب الحريق وهو مشغول بتحالفات مع انظمة عربية يريد ان يوفر لها
املزيد من اسباب القمع لشعوبها كام كان تحالفه مع سيف االسالم القذايف ومن قبل
والده وسيطا الطالق رساح سجني ارسائييل من جامعة ليربمان (وزير الجيش االرسائييل)
يف ليبيا كان إطالق دحالن هدية قدمها لليربمان الذي اصبح فيام بعد صديقه الذي وفر
له صفقة سالح للعقيد القذايف يواجه بها ثورة الشعب الليبي.
اراد الدحالن ان يحول الثورة واملقاومة اىل ثورة قطاع خاص تكشف عنها استثامراته
املديدة وامواله املتحركة التي تشرتي رشكات عالقات عامة لحشد املؤيدين.
اعتقد ان حليف دحالن االسايس الذي سخر امواال وسفارات يف الخارج من اجل
صب له يف االخري ماء بارداً كام يقولون بالعامية
متكينه من الحركة يف القاهرة وباريس قد ّ
وبدأ الفيلم الذي مل يحسن الدحالن اخراجه يكشف عن عيوب مل يكن املستهدف
بالخدمة صاحب مصلحة يف كشفها.
يف مرص عقد املؤمتر الذي رفعت فيه صور الدحالن يف عني السخنة مدفوع الثمن
وقد سعى لتسهيل عقده احد كبار ضباط االمن املتقاعدين والذي كان ضابط ارتباط
يلتقي الدحالن قبل تقاعده  ..وهو من اقنع موظفا كبريا يف الجامعة العربية واخرين
لتربير ضغوط دولة خليجية يف قبول الدحالن وطرحه كحالة جديدة.
تدرك اطراف غزية كثرية من التي ترفع قميص عثامن عىل اسنتها مطالبة برشعية
له انه كان االقىس عىل ابناء حامس وانه دفعهم ذات طيش إىل ان يطلقوا النار عىل ابناء
جلدتهم من مقاتيل فتح الذين فوجئوا باالنقالب وكان التعذيب والقاء املقاتلني من اعىل
االبراج واستهداف االصابع التي تضغط عىل الزناد بالقطع وايضا اطالق الرصاص عىل
الركبة والقدم وقد رأيت مناذج ذلك يف مستشفى االردن بعد وقوع انقالب حامس عىل
السلطة يف غزة والذي يتحمل دحالن مسؤوليته يف الدرجة االوىل كام تتحمل السلطة
جانبا يف انها مل تحاسبه عىل ذلك منذ تلك اللحظة االوىل باعتباره ف ّر من امليدان وتوىل يوم
الدفاع عن الرشعية .ويبدو ان اسلوب الطبطبة وعفا الله عن ما مىض قد أغرى الشاب
الذي اقرتن طموحه بخياله ليتوهم امكانية االنقالب عىل الرئيس عرفات قبل استشهاده
باشهر قليلة وقد فشل.
لقد جاء يستنجد بعامن التي ردته رغم انه اغرى بعض من توهموا يف قدراته
لينكشف لهم بعد ذلك ان ما قام به هو عمل من اعامل املراهقة .فقد جاء اىل عامن
ليعقد مؤمترا صحفيا قبل اكرث من ( )12سنة يقول فيه ان لديه ثالثني الف مسلح يف غزة
وانه سيطيح بعرفات حال عودته من عامن وان عىل االطراف الراغبة يف رشاء مزاده ان
تنتظره ليعود لها برأس كليب!!

�سيف اال�سالم القذايف
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ومل ينجح فقد ظل الفشل حليفه وضاقت به املواقع التي كانت تُعطى له بكرم دون
حق فلم يكن الرجل خريج كلية عسكرية او امنية ليمتطي موقع وزير االمن او ما يشابه
ذلك وال حتى رئيس جهاز امن وقايئ او صاحب أسبقية ليكون له موكب كان الناس يف
رام الله يتساءلون من هذا الذي يخرتق الشوارع املزدحمة مبوكبه ويكاد يدهس الناس
دون ان يعرفوه معتقدا انه يستطيع ان يفعل يف الضفة الغربية ما كان يفعله يف غزة قبل
هروبه وتسليمه التنظيم لقادة االنقالب.
مؤمتر القاهرة الذي رد فيه الدحالن عىل املؤمتر السابع لفتح يف رام الله والذي
أكد رشعية الرئيس عباس ووطد قيادته مل ينجح ومع ذلك مل يتوقف الدحالن ,فقد
اغرته سهولة الحصول عىل املال ليدفع ملؤمتر اخر وليفكر يف باريس وتذاكر السفر
وفندق الخمس نجوم واملرصوفات والهدايا  ,كام اغراه انفتاح بعض العواصم العربية له
رحل من ارسائيل اىل الواليات املتحدة التي ما زالت عند بعض االنظمة العربية
بضغط ُم ّ
تأمر فتطاع  ,ولذا انشغلت انظمة عربية من خالل الرباعية العربية وخارجها ليس من
اجل املصالحة بني فتح وحامس  ,وانجاز هذه املهمة الجليلة بل من اجل اعادة الدحالن
اىل الحلبة ليواصل هوايته يف الرصاع عىل السلطة التي كان يعتقد انه يدفع مثنها باموال
عربية وظفت من اجل اضعاف السلطة بدل ان توظف من اجل تثبيت صمود الشعب
الفلسطيني يف مواجهة االحتالل .
مل يطرد احد من رام الله «الجرنال» دحالن ،فقد خرج متخفيا لتكون هجرته ملا
هاجر اليه وهو يريد العودة محموال عىل قرارات امنية عربية ظلت تتعامل مع القضية
الفلسطينية عن طريق االجهزة االمنية وليس املدنية ,ولوال ان عبدالنارص قد شكل يف
الرئاسة املرصية دائرة للشؤون العربية ظاهرها مدين وباطنها امني ,لظلت القيادات
الفلسطينية تراجع ضباطا امنيني كانوا احيانا برتب متدنية ,وقد انكشف ذلك مجدداً
يف مهمة الرباعية العربية اخريا ,والتي نطق يف اجتامعاتها ضباط امن وضعوا يف رأس
اولوياتها اعادة «املندوب السامي» دحالن اىل سدة الرئاسة متناسني ما دفعه الشعب
الفلسطيني طوال اكرث من قرن من اجل استقالل قراره الوطني ولجأ اىل اوسلو ,حيث
حضن االحتالل بعد ان ضاقت االرض العربية عىل القرار الفلسطيني مبا رحبت.
ملاذا تريد بعض االنظمة العربية ان تظل اضافة سلبية للقضية الفلسطينية وان
تدمن التدخل فيها ليس حبا يف االنتصار لها ,فالفلسطينيون كانوا وما زالوا قوميني
بالفطرة ويرون ان انتصاراتهم عىل االحتالل ال تكون إ ّال بعمق عريب ,ولكن هذا االعتقاد
ال يقرتب من الشكل الذي ترى بعض االنظمة العربية نفسها عليه حني تصبح اداة ضغط
لالحتالل عن القرار الفلسطيني وهو ما عشناه ورأيناه حني توجه الرئيس ابو مازن اىل
االمم املتحدة ليكرث الحكامء الذين اصابتهم الحكمة بأثر رجعي وهم يطلبون منه ان
يركن اىل حسن نوايا الواليات املتحدة وما تعطيه ارسائيل وان ال يذهب بنفسه يف توليد
الدولة الفلسطينية عرب االمم املتحدة .
ما قام به دحالن هو خروج عىل الرشعية ومترد عليها وتشويه صورة القرار
الفلسطيني واالستقواء عليه ,ويبدو انه مل يقرأ يف تجارب الثورات معنى الخروج ,ومل يقرأ
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يف نقد اهل السنة وحتى لدى االمام الشافعي ابن غزة او ما قال به االمام الغزايل من
«حرمة الخروج عىل الرشعية الن يف الخروج من الرضر ما يزيد عن النفع».
النزعة الفردية واالندفاع واالسلوب الطاوويس دفع الرجل ملزيد من االمعان يف ابراز
صورته عىل حساب قضية الشعب الفلسطيني دون ان يقدم برنامجا ،فلو كان دحالن
عىل يسار أيب مازن لكان لنا رؤية اخرى ,لكن الرجل هو بطل التنسيق االمني الذي يلوم
رفاقه االن عليه بعد ان ورطهم فيه ,وهو بطل االنشقاق والفتنة يف غزة ,وبطل االستقواء
بالخارج وامواله وتجارته وتشويه القرار الفلسطيني ,وسلطته عىل منظمة التحرير
الفلسطينية التي يدعي انه يعمل عىل احيائها.
متسكن يف منفاه وقد عمل اىل ان يتمكن ,والذي كان يراه يجلس او يقف يف
مجالس الشيوخ كان يدرك ان الشعب الفلسطيني ال يقاد بهذه الطريقة ,وال يقبل هذا
«شم نفسه» بدأ يتطلع اىل الخارج فذهبت امواله املستأجرة وبعض
االسلوب ,وحني ّ
رجاله وحتى زوجته الشعال الفتنة يف بريوت ويف مخيامتها وتحديدا عني الحلوة.
لذا رأينا مثن الشغب وانفالت بعض الزعران يف مظاهرات مكلفة الثمن لرتفع صوره,
وراينا السيدة زوجته تقوم مبهامت لفتت انتباه بعض اللبنانيني من الذين مل يقبضوا ومل
يضغط عليهم او مل يقبلوا القبض والضغط مثل الزعيم وليد جنبالط الذي قال (ال نريد ان
ندفع مثن حسابات اقليمية  ..ويجب منع بعض الرموز وزوجاتهم من دخول لبنان) معلقاً
عىل املهمة التي تقوم بها السيدة جليلة زوجة السيد محمد دحالن يف لبنان ,وتوزيع
مساعدات وهمية تحولت اىل اشتباكات ورصاص يف مخيم عني الحلوة.
والن طريق الرساب ال يحمل ماء ,فقد فشل لقاء باريس وفشلت من قبل مؤسسة
االهرام املرصية التي رغبت يف دعوة ( )100صحفي يف دورة لصحفيني من غزة لصالح
دحالن ,والتي استعانت بتقرير كاذب كتبه دميرتي دينايل عضو املجلس الترشيعي عن
تعذيب السلطة لجامعة دحالن .
كنت امتنى ان ال يكون ركاب الصف االول يف لقاء باريس كلهم من غزة حتى تظل
هناك مصداقية لدعوة دحالن انه ميثل فلسطينيني عىل اختالف جغرافيتهم ,وحني كان
يوسع دائرة الجغرافيا كان يدعو شباباً من تنظيامت اخرى وحتى من غري الفلسطينيني
ليزيد عدد الحضور ,محاوال االختباء وراء شخصيات فرنسية خارج السلطة او يف االحزاب
تتوق ان يجري تصويرها يف ندوات عشية االنتخابات الفرنسية يف محاولة من الدحالن
الظهار انه اصالحي دون ان نعرف ما هي بضاعة االصالح التي يبيعها وما عالقة انطوان
الفيري وحتى سمري تويني بذلك .
البعض سمى انصار الدحالن الذين حرضوا زار باريس باملجنحني وهو اسم مخفف
يف حني سامهم البعض باملجذفني واالخرين بالخوارج او باملهرطقني او الباحثني عن
األضوية.
حاولت مساعدات السيدة زوجة الدحالن يف مخيامت لبنان الشغب عىل زيارة أيب
مازن الذي ظل يحظى باحرتام القيادة اللبنانية ويعمل عىل تفعيل الشتات الفلسطيني
يف خطة شاملة بدأت بعد مؤمتر فتح السابع ,وتحدث عنها امني رس اللجنة املركزية
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لحركة فتح اللواء جربيل الرجوب امس االول يف لقاء تلفزيوين يف برنامج حال السياسة مع
املقدمة امرية حنانيا ,وقد وضع كثريا عىل النقاط عىل الحروف مؤكدا ان مساعي الدحالن
املرتبطة بتأييد بعض االطراف العربية الواهمة لن تنال من العالقات الفلسطينية املرصية
التاريخية واملستمرة التي اعطتها زيارة الرئيس محمود عباس للقاهرة امس االول وقبيل
انعقاد القمة العربية دفعة قوية لالمام.
لقد استطاع الرئيس محمود عباس الذي ما زال يحمل العنوان الرئيس والوحيد
للشعب الفلسطيني ان يحافظ عىل اتجاه البوصلة العاملية باتجاه القضية الفلسطينية
وقرارها ومتثيلها ,وهذا ما دفع الرئيس االمرييك دونالد ترامب لالتصال به ودعوته لزيارة
البيت االبيض ومع ذلك فام زال اسلوب املراهقة يدفع املنشق دحالن لرصف املزيد من
االموال يف عقد مؤمتر اخر ومل يستفد من فشل مؤمتر باريس ويف واشنطن هذه املرة .
لن نقول زيادة عام قالته السيدة االماراتية سارة الحامدي :ملاذا تريدون تنصيب
دحالن؟ وعلينا ان ننصح اخوتنا االعزاء يف االمارات والذين ال نشك يف اخالص معظمهم
ان ال يبددوا اموال االمارات لجني خيبة امل اخرى بعد ما احدثه الدحالن يف مؤمتر
باريس حني اراد ان يغطي جرمية االنشقاق بيافطة تحمل اسم «مؤمتر الوفاء للشهداء
واالرسى».
باختصار لن يستطيع رواد فندق كايرو سيتي يف  2016/10 /14يف ما سامه الدحالن
مؤمتر القاهرة وال محاولة رشاء فتح معرب رفح اليام قليلة لخروج انصار الدحالن من
غزة لحضور املؤمتر  ,وال حتى الـ (  ) 30مشاركاً الذين دعاهم املركز القومي لدراسات
الرشق االوسط الذي يديره ضابط متقاعد من املخابرات ,وال رشكة العالقات العامة التي
تعود ملكيتها لصهر ضابط مخابرات آخر اقنع موظفا يف الجامعة العربية بصناعة تغطية
للدعوة باسم الجامعة العربية ،وال غريها ان تفعل شيئا كثريا سوى التشويه املتعمد
للقضية التي ضحت مرص باكرث من ( )150الف شهيد من اجلها.
اذن نحن بانتظار كذبة نيسان يف االول من ابريل ليعقد دحالن مؤمتر ُا لهذه املناسبة
يف واشنطن ,والذي لن يكون باحسن مام كان عليه لقاء باريس.
دحالن الذي «رش» الكثري حتى ال يشهد لقاء غزة اي اشكاليات امنية من جانب
حامس الجتامع نساء دحالن ,وهو امر مل نتعود عليه حني طاردت حامس فتح الرسمية
واعتدت عىل القياديني حلس وابو سمهدانه ,اما االخرون من الذين ذهبوا يف طريق
«العطشان اىل رساب الدحالن» ,فقد تلهوا بالتجارة ونسوا القضية التي بدأوا بها رأس
مالهم !! ()1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اللواء جربيل الرجوب

( )1مقال (طريق العط�شان �إلى �سراب الدحالن)� ،سلطان احلطاب2017/3/20 ،
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أبا مازن :سالمة قلبك ..وخصومك «نكاية
في الطهارة» هل يفعلونها؟
التحرك الذي يقوده الرئيس محمود عباس اآلن باتجاه دول يف افريقيا وأوروبا
تشمل أديس أبابا حيث منظمة الوحدة االفريقية وباريس حيث ما زالت املبادرة
الفرنسية ورضورة اللقاء مع الرئيس الفرنيس الجديد الذي يتوسم الرئيس عباس به خريا
ان لجهة الدور الفرنيس املوصول إلنجاح عملية سالم يف املنطقة أو الجهة دعم املوقف
الفلسطيني باتجاه االعرتاف بالدولة الفلسطينية ،ثم اىل تونس بعد أن أصبحت الزيارة
واجبة واعادة اطالق عالقات مل تؤثر عليها التقلبات السياسية التي عصفت بأول بلد
أصابه الربيع العريب.
وقد تكون مرص املحطة االخرية من اجل اعادة تسخني العالقات املرصية الفلسطينية
التي عملت زيارة الرئيس أيب مازن األخرية عىل تدفئتها ،رغم استهداف هذه العالقة
التاريخية العميقة من أطراف عديدة تحاول تعكريها واالصطياد فيها وتوظيفها.
تحرص القيادة الفلسطينية عىل أن تبقى العالقة مع مرص قوية وواضحة وشفافة
لدور مرص التاريخي إزاء فلسطني منذ حكم الهكسوس قبل امليالد وإىل لحظتنا الحالية،
ولن تستطيع تداخالت عديدة ورسيعة وتكتيكية أن توهن هذه العالقات ،فمرص أكرب
من كل املوجات التي تأيت من بعيد قوية ثم تنكرس عىل شواطئها ،فام زالت قلوب
املرصيني تنبض حبا بفلسطني ،وما زالت مرص حتى اآلن مع خياراتها القومية بعد أن
جددت ثورتها التي اعرتتها يف البداية موجة صفراء كادت تذهب مبرص وانجازاتها لوال
جيشها الوطني الذي تصدى لذلك لتبقى هوية مرص عربية وطنية.

املحاوالت اليائ�سة ما زالت
م�ستمرة على اك�ثر من م�ستوى
وكلها ت�ستهدف دور الرئي�س
عبا�س يف خدمة ق�ضيته ويف متثيله
لها ،وه��ذا اال�ستهداف ي�ستعمل
كل الطرق

ما زال الرئيس أبو مازن صامدا مؤمنا بالنهج الذي كرس له حياته وهو االنتصار
لقضية شعبه بتأييد عاملي ألن فلسطني خرست حني انحاز املجتمع الدويل إلرسائيل وهي
ستنترص حني يعود املجتمع الدويل عن انحيازه وهذه معركة ال تتقدم عليها أي معارك
أخرى مهام كانت واجبة ،وما حققه الرئيس أبو مازن يف هذا السياق من كسب دويل
ال يستطيع مراقب منصف أن ينكره ،ففلسطني اآلن ماثلة أمام العامل يف األمم املتحدة
وخارجها ويف املحافل الدولية وهي بحاجة اىل من يراكم جهدا اضافيا اىل جانب جهد
الرئيس عباس الذي تستهدفه قوى اليمني اإلرسائييل التي يفضحها دوره ويؤثر عليها
بشكل يجعلها ترفض رشاكته يف احداث سالم حقيقي.
املحاوالت اليائسة ما زالت مستمرة عىل اكرث من مستوى وكلها تستهدف دور
الرئيس عباس يف خدمة قضيته ويف متثيله لها ،وهذا االستهداف يستعمل كل الطرق

63

مبا فيها الطرق الرخيصة واالشاعات تارة عن مرض الرئيس وأخ��رى عن شعبيته،
فقد أعياهم صموده ،وإرصاره وقدرته عىل اقناع املجتمع الدويل بعدالة قضيته.
وما زالت األطراف تلتقي بني إعالم ارسائييل مييني مدسوس يعمل ليل نهار ضد نهج
الرئيس ويستعمل أدوات فلسطينية وحتى تسميات لها عالقة باالنتفاضة والتغطي
بشعارات وطنية يعمل عىل اشاعة جو اليأس والتآمر وااللتفاف عىل املكاسب والتشكيك
بنهج القيادة ،وبعد آخر اقليمي يزرع بؤرا وخاليا داخل األنظمة العربية االقليمية ليعكر
عالقاتها بالقضية مستغال الرتهل باالجهزة االدارية البريوقراطية لبعض هذه االنظمة
واالعتامد عىل خاليا داخلها تقبل التآمر عىل فلسطني اىل أن يفتضح امرها فتتخفى وهناك
اطراف اقليمية يجري توظيفها بضغط ارسائييل صهيوين لتغطي إرسائيل نفسها من بعض
املهامت وتوكلها اىل  5دول يف االقليم وقد تابعنا ذلك يف الرباعية العربية ومحاوالتها
السابقة قبل انعقاد القمة العربية االخرية.
يحلو لبعض األطراف االقليمية العربية ذات الدور الوظيفي أن تزرع نباتات
(هالوك) يف رشفاتها لتدس بها يف الحقل الفلسطيني كام يجري العمل يف ظاهرة الدحالن
التي حاولت أطراف اقليمية فرضها عىل قيادة الشعب الفلسطيني التي لفظته لسواد
سريته والنقالبه عىل شعبه وقيامه مبؤامرة االنقسام وتكريسه ،اذ ما زالت هذه األطراف
تستثمر فيه ألنها ذات دور يف تكريس االنقسام واالبتعاد عىل ادارة أزماته ،ما زالت
أطراف اقليمية خفية ومعلنة ذات برامج قذرة تدير أزمات برسم الخدمة االحتاللية
االرسائيلية وتدفع أطرافا متناقضة عىل اللقاء يف أهداف خبيثة وإال كيف نفهم لقاء
الدحالن مع بعض اطراف حامس التي يهمها البقاء يف موقعها مكرسة االنقسام وقافزة
فوق دماء الشهداء الذين سقطوا ضحية لرصاع حامس عىل السلطة وما أحدثته من تدمري
لكرامة الشعب الفلسطيني الذي تختطفه يف غزة وتجعله رهينة اقتصاد األنفاق الذي
يجعل حامس الزهار والح ّية ومجموعة من املستفيدين تقبل عطايا الدحالن املدفوعة من
جهات عدة اقليمية عىل شكل رشاوى عينية مبارشة وغري مبارشة إلحداث لقاء انتهازي
يتناسب مع ما فعله الدحالن يف حامس ومسؤوليته عن تأزيم الحالة الفلسطينية التي
أدت اىل االنقسام.
الشبكة املرصية ذات الطبيعة االمنية التي نسقت لدحالن ليقوم بنشاطاته املشبوهة
يف القاهرة ومناطق مرصية أخرى جرى كشفها يف لقاء الرئيس عباس مع الرئيس السييس،
ولكن يبدو أن أطرافا اقليمية ما زالت ترص عىل الرتويج لحصان طروادة من أجل ادخاله
اىل القلعة الفلسطينية ولكن الشعب الفلسطيني الذي رفض تاريخيا وما زال يرفض أن
تعرض عليه قيادات من خارج صفه الوطني ظل يناضل عىل جبهتني جبهة االحتالل
والهيمنة األجنبية وجبهة فرض قيادات عليه أو التدخل يف قراراته ،فقد رفض الوصاية وما
زال يرفضها وهو اليوم أقدر عىل رفضها وبضاعة دحالن الجديدة املروج لها لن تشرتيها
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السوق الفلسطينية حتى وان ختمت بختم حامس أو سمحت حامس برتويجها فهذا
التحالف الخبيث ترفضه فتح والفصائل والشارع الوطني وترفضه حتى أطراف وطنية يف
حامس ما زالت ترى يف الدحالن خصام لها ولقضية الشعب الفلسطيني مبا اقرتفت يداه
قبل االنقسام وخالله وحتى اليوم.
ملاذا هذا التحالف الجديد بني بعض حامس والدحالن؟ وملاذا تحمله أطراف اقليمية
تقوم بدور وظيفي لخدمة االحتالل ومساعدته؟ من هي هذه األطراف اىل متى ستستمر؟
وعىل ماذا تراهن ومع من تتعامل من قوى االحتالل وما هو مرشوعها؟ وهل هو نفس
املرشوع الذي جرى بيعه ارسائيليا لحكومة مريس قصرية العمر وقد اطلعت عليه من
الرئيس محمود عباس وقد كان املرشوع آنذاك يتكلم عن دولة فلسطينية بديلة يف قطاع
غزة وجزء من شامل سيناء من حدود غزة اىل ما قبل العريش وملسافة عرشين كيلو مرتاً
ومبساحة حوايل  650كم وهو املرشوع الذي فضحه الرئيس عباس وجاءت الثورة عىل
مريس لتفضحه.
فلامذا يعود اآلن؟ من وراءه ؟ هذه أسئلة برسم االجابة عنها.
ملاذا نقل إدارة تنفيذه لصالح االحتالل اىل مرسح االحداث؟
ملاذا تتورط دول اقليمية يف مرشوع كهذا ،وما الثمن الذي تقبضه وملاذا يجري
طرحه كوطن بديل؟
الرئيس ابو مازن يحيي املوقف االردين ألنه متنبه لهذه الخطوة وقلق ايضا منها
ويرى فيها خطرا عىل أمنه الوطني وكان امللك عبد الله الثاين قد تجاوز بحسن ادارته للقمة
العربية مثل هذا املرشوع حني تحدثت مرص قبيل القمة عن مرشوع فلسطيني جديد،
فكان العمل االردين الذي كرسه امللك هو أن تستمع القمة العربية للقيادة الفلسطينية
التي ظلت ترص عىل إقامة دولة فلسطينية مستقلة عىل الرتاب الوطني الفلسطيني الذي
احتل عام  1967مبا يف ذلك رشق القدس ،وتطبيق قرارات الرشعية الدولية.

االردن ي��درك حجم اخلطر
حني يجري اخلروج على قرارات
ال�رشعية الدولية او القفز عن
قرارات القمة العربية االخرية

االردن يدرك حجم الخطر حني يجري الخروج عىل قرارات الرشعية الدولية او القفز
عن قرارات القمة العربية االخرية او اغفال املبادرة العربية او استبدالها ،فدخول الدول
االقليمية عىل حلول جزئية ومفاجئة او مبيتة للقضية الفلسطينية هو بالرضورة عبث
مبارش او غري مبارش باألمن الوطني األردين واملس بثوابت هذا األمن وروافعه السياسية.
اي نهج ه��ذا ال���ذي تنتهجه بعض ح�ماس وه��ي ت��ه��رب ل�لأم��ام دون
مراعاة الثوابت السياسية أو االخالقية أو الدينية فالهروب من قطر ال يكون
اىل خصوم القضية وأول��ئ��ك الذين ي��ري��دون تصفيتها ،اف���رادا كانوا أم جهات.
واذا كانت حامس يف ضيق وحصار وقد انعكست عليها ازمة الخليج الجديدة فإن الهروب
يجب ان يكون باتجاه القضية الفلسطينية وقيادتها التي تتسع للجميع ،والتي تقبل
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حامس فصيال وطنيا فلسطينيا ببعده االسالمي ،وتفتح املجال ليكون رشيكا ومساهام
وجاهزا لالنخراط يف انتخابات مستقبلية عىل مستوى الترشيعي والرئايس .فلامذا تهرب
حامس من هذا االستحقاق وتذهب باتجاه كتب عليه (نكاية يف الطهارة ..الخ(.
ملاذا تريد جهات أخرى ان تحل محل قطر يف غزة ،امل تدرس تجربتها وما آلت إليه،
ورغم تناقض سياسات املتنافسني هل هي مسألة توظيف لدورهام ،ام محاولة احتواء ام
ان املحرك للدورين هو نفس املعلم الراغب الوصول اىل الهدف نفسه.
واذا كانت اطراف اقليمية عربية تريد مساعدة غزة فهذا واجبها ويسجل لها .ولكن
ان كانت تريد الصيد يف مياه غزة التي عكرها التوظيف االرسائييل فتلك جرمية لن يغفرها
الشعب الفلسطيني وهو يدرك اآلن اهدافها ومراميها ،فاألموال التي دفعتها قطر يف غزة
كثرية ولكن يف اي الوجوه رصفت؟ ومن سأل عن ذلك؟ وكيف كان يسمح للعامدي بحمل
األموال والتنقل ومن أفاد منها .وملاذا تحاول االطراف نفسها اآلن ان ترضع من ثدي آخر
وهي تنقل بنادقها من اليسار اىل اليمني وبالعكس.
ملاذا تتحالف حامس مع دحالن ،وعىل اي األسس؟ وما هو االتفاق؟ وملاذا ال
تجري مصارحة الشعب الفلسطيني به؟ وملاذا يجري التعامل مع هذا االتفاق كام لو أنه
“بندوق” او حمل سفاح أو لقيط او حمل من محارم؟ ما عالقة مرص اآلن بحامس؟ وما
هو سقف العالقة وعتبتها؟ وملاذا تتغري بني عشية وضحاها؟ وما عالقة أطراف أخرى ظل
يزعجها التعامل مع حامس ومع االخوان؟ وملاذا يريد دحالن ان يكسب لها الرهان او
تكسب له الرهان بالتحالف مع بعض حامس ولخدمة من؟
هل صحيح ان هناك مرشوع تهجري لسكان غزة باتجاه سيناء؟ وهل صحيح انه
يجري تفريغ القطاع بعد رضبه..؟ وان سياسة التجويع واملصادرة وقطع الكهرباء والجباية
عرب االنفاق وبيع األدوية التي تصل من جانب السلطة ليصادرها املتنفذون يف غزة .هل
صحيح ان ذلك مخطط له من بدايات سابقة تتكشف اآلن منذ انقالب الدحالن الذي
وظف لصالح حامس ويجري اليوم حصده مجددا؟

هل �صحيح ان هناك م�رشوع
تهجري ل�سكان غزة باجتاه �سيناء؟
وه��ل �صحيح ان��ه يجري تفريغ
القطاع بعد �رضبه

ما قاعدة هذا االتفاق؟ وملاذا ال يرصح به؟ إن كان وطنيا او نظيفا او رشعيا ،ملاذا
يجري التسرت عليه وتحريك وسائل اعالمية ارسائيلية خفية لخدمته والثناء عليه وكسب
االنصار له.
اذن كانت السلطة الفلسطينية ويف وقت مبكر ادركت مخاطر االنقالب الحمساوي
عىل الرشعية يف غزة كام تدرك اآلن دور الدحالن فيه وهي تدرك ايضا املرامي واالهداف
وهي تقرأ ترصيحات احد الحمساويني وهو “الح ّية” عن البعد االنساين لالتفاق وكأن
الدحالن مبعوث االمم املتحدة أو االونروا!!
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يكرس االنقسام مبثل هذا االتفاق الذي يشرتي الجرائم التي وقعت فيه وبعده يف
غزة ويعيد غسلها كام تغسل األموال ويربئ املجرمني ويعيد متثيل الجرمية باعتزاز.
واذا كان الدحالن يعمل كام يقول عىل ترقيص البعض “خمسة بلدي” فمن هم
الراقصون اآلن وما عالقة حامس بالفرقة الجديدة والجوقة او الدح ّية التي يريد الدحالن
ان يكون “الحايش” فيها.
هل أصبح الحل دحالنيا وما هو الفيلم الهندي الذي سيعرضه الدحالن يف غزة
وكيف ستكون نهاية البطل؟ وملاذا عىل ممثيل حامس تغيري مالبسهم املحتشمة اىل
الساري الذي يكشف الرصة ..ومن اين لدحالن الذي نعرف انه كان يبيع بالقطاعي أمواال
لتمويل هكذا مرشوع يعجز عنه بن الدن؟
هذا املرشوع الذي يجري ترسيبه هو مثرة زواج متعة بني الدحالن وحامس
و”النقطة” فيه فتح املعابر أليام حتى يحس الغزيون انه -اي الدحالن“ -غاب وجاب”
طاملا استطاع ان يقنع بعض االطراف املرصية التي لها هوامش مختلفة عن القرار املرصي
الرسمي.
اخريا كشفت جريدة الجريوسامل بوست االرسائيلية أن نسخة الضامنات من حامس
والدحالن واطراف اقليمية اخرى وصلت اىل ارسائيل وان موافقات اتخذت ورغم ان
الرئيس أبا مازن الذي يراهن عىل وعي الشعب الفلسطيني وخاصة يف غزة مل يقلق إال
انني ارى وجوب قلقه ورضورة ان يقف ليفضح هذا املخطط ويعمل عىل إسقاطه ان مل
يكن أمس فاليوم.
االرسائيليون الذين يهربون من استحقاقات اي عملية سالم جادة ير ّوجون
اىل مثل ه��ذه البضاعة الدحالنية يف دول��ة رساب��ي��ة بديلة ل��دول��ة فلسطينية
ول��ذا يضعون رؤيتهم يف مخطط ال��دح�لان ال��ذي يضع سمه يف دس��م ح�ماس.
فإرسائيل اآلن تريد رشيكا يكرس االنقسام وليس رشيكا ينهي االنقسام ،وتريد رصاعاً
عربياً وليس رصاعا عربيا عىل القضية الفلسطينية وارسائيل تريد امداد االنقسام بكل
اسباب البقاء ،وان تستمر فيه وتحوله اىل مرشوع تجعل الدحالن يف امارته سواء اطلق
لحية مع حامس ام احتفظ مبالبسه طاملا ان اصحاب اللحى يف حامس عىل استعداد ان
يقفوا وراء “الحايش” لتنظيم صف الدح ّية!!
لألسف تترصف اطراف اقليمية عربية لتدخل يف الكوع الفلسطينية وتجعل الصوت
الدويل املنترص للقضية الفلسطينية خافتا خاصة بعد زيارة ترامب للمنطقة ،وهذا ما
يدفع الرئيس أبا مازن اآلن لتجديد حركته السياسية باتجاه اثيوبيا وباتجاه فرنسا وباتجاه
تونس ،وقد يكون مرص ،يف محاولة لجعل طريق القضية سالكا واطفاء الحرائق التي
تشعلها ارسائيل بأدوات فلسطينية واقليمية لرتيح نفسها من الضغوط الدولية.

اال�رسائيليون الذين يهربون
من ا�ستحقاقات اي عملية �سالم
ي��روج��ون ال��ى مثل هذه
ج���ادة ّ
الب�ضاعة الدحالنية يف دولة �رسابية
بديلة لدولة فل�سطينية
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فاإلرسائيليون ال يريدون حل الدولتني ويريدون القدس عاصمة ابدية لهم واالغوار
جزء من احتاللهم ومنهم من يغري الفلسطينيني بحل الدولة الواحدة حتى اذا ما قتل
حل الدولتني جرى اسقاط حل الدولة مبولود االبارتهايد النابت من تكريس االمر الواقع
اآلن.
هل يأيت النظام االقليمي العريب ليقدم حال؟ وملاذا يتخىل عن املبادرة العربية رسا ارضاء
إلرسائيل ويعمل عىل ايقاع انقالب عىل النظام السيايس الفلسطيني الذي ما زال ميسك
باستحقاقات القضية الفلسطينية؟ واذا كان النظام االقليمي العريب املتدخل يشفق
عىل الفلسطينيني ويريد تخليصهم بانقالب لتغيري نظامهم السيايس فإن ذلك لن ينجح
فالفلسطينيون هم من يقررون ذلك وكل محاوالت القفز عن ارادة الشعب الفلسطينيني
وتصفية قضيتهم ستفشل ،واذا كان االمر كذلك فإن عىل القيادة الرشعية الفلسطينية
قيادة الرئيس أيب مازن -ان تنهض اآلن اىل حوار اسرتاتيجي مع مرص ومع األردن تحديداوان ترتب البيت الفلسطيني برسعة وأن تقطع الطريق عىل املزايدين واملرتددين عىس
ان تدرك اطراف حامس الوطنية مخاطر املرحلة التي يجب ان يكون شعارها ال تطبيع
وال اعرتاف بإرسائيل إال بإقامة الدولة الفلسطينية!! ()1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1مقال (ابو مازن� :سالمة قلبك وخ�صومك «نكاية يف الطهارة» هل يفعلونها؟)� ،سلطان احلطاب،
2017/7/3
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أبو مازن :نرفض أن نبوس القرعة..
«ولدينا قنبلتنا النووية»
أنهى الرئيس محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية جولة ناجحة يف
عدة عواصم يف افريقيا  ..تونس والقاهرة ويف اوروبا ..باريس ويف اسيا ..عامن ،وقد التقى
يف أديس أبابا رئيس الوزراء مريام ديسالني ومع قادة قمة منظمة الوحدة االفريقية ومع
الرئيس التونيس الباجي قائد السبيس ومع الرئيس الفرنيس ماكرون والرئيس املرصي
عبدالفتاح السييس.
حصاد الزيارات كان وفرياً ففي أديس ابابا وضع الرئيس عباس كثرياً من القادة االفارقة
يف صورة الوضع يف الرشق االوسط ورضورة العمل لدفع عملية سالم حقيقية ال ترهنها
حكومة اليمني االرسائيلية ،وكانت ملباحثات الرئيس مع عديد من الزعامء نتائج إيجابية يف
ترسيخ العالقات الفلسطينية مع عديد من العواصم االفريقية و يف مقدمتها أديس أبابا.
حني قابلت الرئيس عباس الذي وضعني يف صورة جولته ومضامينها وأهدافها ،كنت
أرغب أن أتوقف مع اجاباته عىل زيارته للقاهرة ،حيث عملت وسائل اعالم يف املنطقة
عىل الشغب عىل سياسات الرئيس أيب مازن وتوجهاته ،وكان ر ّد عليها بعدم االشتباك
االعالمي وإمنا برتك الحقائق عىل االرض تأخذ مداها وتعلن عن نفسها بوضوح ،فالرئيس
من الرصاحة والشفافية بحيث ال تخفى سياساته وال يتحدث بها وراء االبواب املغلقة
حتى إذ فتحت االبواب وقيل ما هذا غيرّ منها وفيها ،ولذا فإن الحوار االمرييك الفلسطيني
املستمر مع الرئيس يأخذ اآلن منحى فهم املوقف الفلسطيني الذي يعرب عنه الرئيس يف
مسائل عديدة لها عالقة بالحال الفلسطينية.
فاالمريكيون الذين كان يهمهم حامس واستمرار مواقفها القامئة ومناكفاتها للسلطة
كانوا وما زالوا يضغطون عىل الرئيس أيب مازن الذي اتخذ خطوة تجميد رواتب  ٪30من
موظفي غزة الذين تشغلهم حامس لصالح سياساتها املعربة عنها باالدارة العامة يف غزة.
وهي حكومة موازية طالب الرئيس عباس بحلها ،فالرواتب التي ترصفها السلطة ملوظفي
حامس يف غزة والتي تزيد عىل مليار وخمسامية دوالر هي التي استهدفت بااليقاف مام
اثار حفيظة الواليات املتحدة التي التقى مبعوثها جيسون جرينبالت الرئيس أبا مازن يف
رام الله وهذا اللقاء هو الثالث فالرئيس من اكرث القادة العرب لقاء مع االدارة االمريكية
الجديدة ورئيسها دونالد ترامب ،والضغوط عليه إلعادة املفصولني الذين متت إحالتهم
إىل التقاعد ووقف رواتبهم من حامس مل تنجح وكان الرئيس واضحا يف ذلك ولن تتغري
االمور إال بحل حكومة حامس وعودة الحال اىل ما كانت عليه قبل االنقالب ،ويف نفس

69

السياق كانت ترصف السلطة الوطنية يف رام الله ازاء االدوية املرسلة اىل غزة والتي كانت
حامس تحتكر توزيعها عىل تنظيمها وعنارصها وتبيعها لصالح قياداتها ومنها انواع مهمة
من الدواء واملتعلقة بشبكات القلب وادوية نوعية اخرى وهو االسلوب الذي جعل
الرئيس عباس يأخذ موقفا جديدا مختلفا مل يقبل فيه ضغوطا امريكية وبعضها عربية
وبدل ان تتفهم الواليات املتحدة خطوات الرئيس الضاغطة التي تدفع باتجاه اعادة
اللحمة الفلسطينية ادعت االدارة ان من شأن خطوته ان تفجر االوضاع يف قطاع غزة وان
تثري الشارع بردود فعل قوية وقد استغرب الرئيس هذا االدعاء وهذا املوقف االمرييك
فقد كان ادرك من قبل ان رشاكة حامس يف االنتخابات الفلسطينية والتي انقلبت بعدها
عىل السلطة الوطنية كانت بتوجيه امرييك من وزيرة الخارجية انذاك كونداليزا رايس
التي كانت ترى رضورة دعم حامس ومتكينها من حصد نتائج االنتخابات ومتكينها من
الفوز وكانت وعدت قيادات اخوانية حني التقتهم متكينهم من الفوز حتى اذا ما فازوا
استكملوا الخطة التي عرفناها فيام بعد وهي نفس الخطة التي مكنت فيها االدارة
االمريكية قيادات لالخوان من االستيالء عىل السلطة يف اكرث من بلد عريب وخاصة يف
تونس ومرص.
لقد ظلت االدارة االمريكية تدعم نشوء حامس واالخوان املسلمني وقد وصل ذلك
ذروته زمن الرئيس اوباما ومن قبل زمن ادارة الرئيس بوش االبن ،فاالمريكيون هم من
أوعزوا اىل دولة قطر استقبال وقبول قيادات حامس املبعدة من االردن وهي القيادات
التي اعادت قطر واطراف دولية توظيف ادوارها مجددا ضد الرشعية الفلسطينية اىل ان
جرت متغريات يف االدارة االمريكية التي رأينا مواقفها الجديدة يف عدم استمرار احتضان
االخوان وايضا حامس وقد جرى التعبري عن ذلك من خالل االزمة القطرية مع دول
الخليج االخرى.

لقد ظلت االدارة االمريكية
تدعم ن�شوء حما�س واالخ��وان
امل�سلمني وقد و�صل ذلك ذروته
زم��ن الرئي�س اوب��ام��ا وم��ن قبل
زمن ادارة الرئي�س بو�ش االبن،
فاالمريكيون هم من �أوع��زوا الى
دولة قطر ا�ستقبال وقبول قيادات
حما�س املبعدة من االردن

الحوار املرصي الفلسطيني يف لقاء الرئيس أيب مازن مع الرئيس السييس كان ودودا
ومريحا وصفه الرئيس ابو مازن بهذه الصفة وبني يف الوصف حاجة مرص لهذا الحوار
وحاجة فلسطني كذلك وان العالقات مل تكن من قبل كام وصفتها بعض وسائل االعالم
املعادية وامنا كانت جيدة وهي االن اكرث جودة بل انها متطابقة يف كثري من الجوانب وان
ما قيل انه اعرتى املوقف املرصي من مواقف جانبية تتعلق بالدحالن او اعادة تسويق
حامس امام ضغوط عربية أو دولية ليس صحيحا فاملوقف املرصي الذي عرب عنه الرئيس
السييس هو املوقف الصحيح أما املواقف االخرى الجانبية والتي تبيع بالقطاعي من هذا
الجهاز او تلك املجموعة فهذه عقلية ظلت معروفة وظل ميكن التعامل معها وإطفاؤها
بلقاء الرئيس السييس ومسح اثارها ،فمرص كام قال الرئيس السييس ال تخطئ يف هذا
املجال.
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الرئيس السييس وجد مساحة من الوقت ملناقشة الرئيس يف جانب من تاريخ
مرص يتعلق باالخوان املسلمني حيث استمع للرئيس عباس حول مداخلة تتعلق مبا ورد
من معلومات يف احد املسلسالت عن تاريخ مرص وعن طبيعة ودور االخوان املسلمني
ومنظر النحاس باشا ُيقبل يد امللك فاروق وتفسري أيب مازن للظاهرة ومقارنتها حني
كانت الدبابات االنجليزية تحارص القرص املليك يف القاهرة لفرض النحاس الذي كان
ابو مازن كان يعتقد االمريكيون كام اعتقد غريهم من اتباعهم
عمي ًال لإلنجليز.
يف املنطقة انهم يستطيعون الضغط عليه خاصة فيام يتعلق بطلبهم منه قطع رواتب
ومعاشات الشهداء واالرسى الفلسطينيني وهي الفكرة التي روجت لها ارسائيل لدى
االدارة االمريكية.
وحني كان املبعوث االمرييك اىل رام الله يفاتح أبا مازن يف االمر يف بيت لحم نظر اليه
النظرة املعهودة حني ال يعجبه يشء واستعمل لغة الجسد وكأنه يقول “انىس املوضوع” مذكرا
بلغة فصيحة أنه يدفع لهؤالء “اي الحركة تدفع” منذ عام  1965وهو ال يستطيع أن يخطو
خطوة واحدة دون استمرار التزامه معهم وبهم فهم جزء اصيل من الشعب الفلسطيني يف
قضية ما زالت ح ّية ،واستغرب ابو مازن ان يطلب منه استمرار متويل حامس قائال للذين
طالبوه من العرب واالمريكيني“ :طيب تفضلوا ادفعوا لحامس بدل مطالبتي بالدفع».
قيادة حامس تستعمل موضوع الكهرباء وموضوع املوظفني وموضوع االدوية والعالجات
كقميص عثامن وارصار الرئيس عىل موقفه ليس ألنه ضد شعبه او مصالح شعبه او
نضاالت شعبه ولكنه يدرك أنه يصب بذلك ان استمر يف طاحونة االنقسام واالستعداء
عىل السلطة وتغذية سلطة حامس ومخططاتها.
ضغط االدارة االمريكية عىل الرئيس عباس يف قضية تهديده بقطع املساعدات
االمريكية عنه يف حال استمر يف الدفع ألرس الشهداء واالرسى رد عليه “إذا اقطعوا ما
شئتم ،فلن أستجيب لذلك ابدا ،وان كنتم ترصون عىل ذلك فقولوا لصديقكم نتنياهو ان
يرسل يل مالزما لتسليمه املفتاح فأريحكم من ما تعتربونه عقبة يف وجه طلبكم  ،وعندها
تدبروا االمر وواجهوا الشعب الفلسطيني.

�ضغط االدارة االمريكية على
الرئي�س عبا�س يف ق�ضية تهديده
بقطع امل�ساعدات االمريكية عنه
يف ح��ال ا�ستمر يف ال��دف��ع لأ��سر
ال�شهداء واال�رسى

ابو مازن كام علمت قال للمبعوث االمرييك (بعد ان طالبه ان يفتح أذنيه وان
يستمع جيدا) :ان كنتم تريدون ذلك اي قطع رواتب الشهداء لخدمة ارسائيل فسنسلم
ارسائيل املفاتيح  ..ثم سندخل اىل منظامت االمم املتحدة التي اعدادها كبرية تزيد عىل
اربعامئة وخاصة منظمة امللكية الفكرية فإن دخلناها ستنسحبون منها وعندها سترتبع
الصني ،وستكون خسائركم باملليارات” .عندها انتبه املبعوث االمرييك وبلع ريقه وصمت.
كانت تلك قنبلة أيب مازن الذرية التي هدد بتفجريها أمام املبعوث االمرييك الذي
كان عليه ان يعود إلدارته بهذا املوقف.
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اذن مقايضة أيب مازن ستكون غالية الثمن ال يستطيعون دفعها وهي انهيار
السلطة واالنخراط يف منظامت دولية وكذلك وقف التنسيق االمني بالكامل .وبالتايل
قطع مخصصات الشهداء واألرسى« ،دون ذلك خرط القتاد»!!.
الرئيس عباس يعشق املوسيقى والغناء والتمثيل وكتابة الرواية متابع دقيق ،لذلك
فإن ما تحدث به عىل الهامش مع الرئيس السييس من انه عىل استعداد ألن يكتب الجزء
الثاين للمسلسل والذي سينال من تاريخ االخوان املسلمني وهذه الصفحات من تاريخ
مرص جاء ليكمل مشاهد وحلقات ابدع فيها املمثلون يف االنتاج املرصي والذين كان منهم
اثنان من الفلسطينيني.
ابو مازن يقرأ التاريخ وهو باحث جاد له اكرث من عرشين كتابا بعضها يف الرصاع
مع ارسائيل والصهيونية وعن يهود روسيا وعن املهاجرين الروس وغريها الكثري مام تتعلق
بالوقائع التاريخية ولديه قدرة عالية عىل الربط واالستنتاج واخذ الدروس ،فهو ادرك منذ
وقت مبكر مدى الرضر والخطر الذي لحق بالقضية الفلسطينية وسوء التعامل مع القيادة
الفلسطينية حني وقفت منظمة التحرير اىل جانب العراق يف الصدام مع دول الخليج بعد
غزو الكويت .ويدرك ان ذلك كان يحتاج اىل نقد واىل أخذ عربة ودروس يستفاد منها االن يف
.
عدم االنسياق يف اتخاذ مواقف بني الطرفني الشقيقني يف دول الخليج
واعتقد أنه يرى كام يرى املثل العامي “يا داخل بني البصلة» وانهم -أي دول الخليج-
سيعودون غدا للمصالحة ونخرج ان تدخلنا بخفي حنني ،فنحن ما زلنا نشكو التدخل يف
شؤوننا حتى من جانب اشقاء عرب ولذا نرفض التدخل يف شؤونهم ألنه ال ينقصنا املزيد
من العقوبات واللوم والرضر“ ،فدرء املفاسد أوىل من جلب املنافع” ،ولذا سنلتزم الحياد
وقد اخربنا اخواننا بذلك ،واطلعناهم عىل وجهة نظرنا ،فنحن يف املوضوع الفلسطيني مع
اخواننا الذين يساعدوننا وكانوا وما زالوا ويف مقدمتهم االردن ومرص واململكة العربية
السعودية وهذه الدول الثالث بالنسبة لنا خط احمر واالردن ومرص مل تخذالنا ابدا وملسنا
ذلك يف القمة العربية يف البحر امليت وبعد ذلك واىل اليوم فقد وقف االردن معنا وما زال
يقف ونحن نحرتم سياساته العاقلة واملتوازنة وحرصه عىل مصالح االمة ونحن متفاهمون
متاما عىل قضايا الواقع وتطوراتها وسنبقى يف حالة تشاور عىل كل املستويات ونحن
باستمرار نتبادل الرأي ونضع اخواننا هنا يف الصورة وهم ال يبخلون علينا بتقديم النصح
وعرض رؤيتهم وكذلك اخواننا يف مرص الذين جنبوا االمة التآمر والضياع وما زالوا يستبسلون
.
يف رد التحديات التي ميثلها االخوان املسلمون
وعن زيارته تونس قال الرئيس ابو مازن إلخواننا يف تونس :يف اعناقنا دين فقد نرصونا حني
ُظلمنا وساعدونا حني احتجنا وتقاسمنا معهم صعب االيام وحلوها وقد عدت فالتقيت
صديقا هو رئيس الجمهورية الباجي قائد السبيس ليتحدث بتطابق يف وجهات النظر .أما
يف فرنسا فالرئيس الفرنيس مكرون صديق قديم وحتى قبل االنتخابات وقد كنا نقف اىل

وع��ن زي��ارت��ه تون�س قال
الرئي�س اب��و م��ازن لإخ��وان��ن��ا يف
تون�س :يف اعناقنا دين فقد ن�رصونا
حني ُظلمنا و�ساعدونا حني احتجنا
وتقا�سمنا معهم �صعب االي��ام
وحلوها
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جانبه واىل جانب مواقفه املؤيدة للقضية وانا اعتقد -والكالم للرئيس أيب مازن -ان مسألة
االعرتاف الفرنيس بالدولة الفلسطينية مسألة وقت فقط وهي قادمة قريبا.
وقد كان الرئيس مكرون مستمعا جيدا ومتحدثا لبقا وودودا ولديه القدرة عىل
اجامل معرفته بالوضع يف الرشق االوسط وبأوضاعنا.
وكنت اخىش ان يكون وقت الرئيس ضيقا وان بقايئ لفرتة اطول قد يشغله عام هو
اهم ولكن حرارة الرتحيب واالستمهال ليرشح يل عام سألت ويضعني بالتفاصيل شجعاين
خاصة وانا انظر اىل سفريه النشيط يف عامن وهو يقول :الرئيس سيتكلم عن النقطة الثانية
التي اثرتها وهي مهمة.
نظرت اىل الرئيس وكأنه يقول وانا اشفق عليه من الضغوط “يا جبل ما يهزك ريح”
وبأيدينا اوراق كثرية وال يستطيع احد ان ينال منا ونحن مؤمنون بقضيتنا ،نُح ّكم عقلنا
ونبتعد عن العواطف والتصفيق املجاين ونؤمن أن الفكرة الصائبة هي التي تنترص اخرياً
حتى وان اعتقدتها االقلية فال تخف يا ّ
حطاب.
الدكتور عبدال�سالم املجايل

كان رد الرئيس عىل من يريدون منه موقفا بالتدخل يف االزمة الخليجية ان يجيبوا
عن اسئلته بخصوص التدخل يف الشأن الفلسطيني ورضورة وقفه وبخصوص استمرار
دعم حامس واستعدائها عىل املمثل الرشعي ورضورة حل حكومتها املؤقتة ،وظل رده
ثابتا ،اذ يعتقد الرئيس ان مراهنات بعض االطراف عىل العبث بقيادته وطرح اسامء
محروقة ومتهمة امنا هو لعب يف الوقت الضائع ورهان عىل خيل مصابة.
كنت اودعه وقد اودعني ملفا فيه مقابلة ثرية لصحفي عريب مع خبري من االمن
القومي االمرييك هو باتريك بول وقال يل :اقرأ هذه ستجد فيها الكثري من الذي بدأ
يتكشف واذا اشكل عليك يشء يف نشأة حامس ،فاسأل صديقك الدكتور عبدالسالم املجايل
فقد تعلمنا منه الكثري)1( .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ابو مازن :نرف�ض �أن نبو�س القرعة« ..ولدينا قنبلتنا النووية»� ،سلطان احلطاب2017/7/11 ،
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الرئيس عباس:
«ال يقعقع لي بالشنان ،وال يغمز جانبي
كتغماز التين “
ما زال الرئيس محمود عباس يحدو ركب شعبه ويعلق الجرس ويستجيب للنبض
الحي لشعبه ويعتمد الرؤية املبرصة ،وما زال يقارع االحتالل ويحمي ِشباك امللعب
ّ
الفلسطيني ,الذي تحاول ارسائيل أن تتسلل إليه باالرهاب والعنف وتشويه صورة
الفلسطينيني  ،وما زالت تتوسل ذلك باساليب دعم االنقالب الذي قادته حامس وفتاوى
شيوخها وقادتها الذي يستعدون عىل صمود الشعب الفلسطيني ,ويستدرجون االحتالل
مآس.
ملزيد من البطش دون أن يحاسبوا عىل افعالهم وما جرته عىل الشعب من ٍ
يف اللحظة الحاسمة يغيب املزايدون ويدفنون رؤوسهم يف الرمل ,ويتحدثون
عن االنضباط عىل الحدود وعىل تفويت الفرصة عىل العدو مبزيد من الصمت
ويحرمون عىل معارضيهم ما كانوا يبيحونه النفسهم ,حني كان هدفهم االسمى
رضب الحركة الوطنية الفلسطينية واالستعداء عليها وجعلها هدفاً سائغاً للعدو،
خطاب الرئيس أيب مازن الذي علقت عليه حامس بسلبية قطع الطريق عليهم بشجاعة
مضمونه وبانحيازه الواضح لشعبه واتخاذه االجراءات املناسبة يف الوقت املناسب ومبا
يخدم املصلحة الفلسطينية.
العقالنية الفلسطينية ال ترى “العجز” “عقل” وامنا ترى ان العقل هو وسيلة قيادة
الشعب الذي يفهم املزايدات ويفهم املناقصات ..وكام قال لينني “أمس مبكر وغدا متأخر
واليوم هو املوعد” ،وهذا ما فعله الرئيس ابو مازن وهو يتابع طاقات شعبه يف القدس
التي أدرك االرسائيليون أنها تحكم من الشعب الفلسطيني وان االحتالل واهن ان اعتقد
للحظة أنه ينزع ارادتهم أو ثنيهم يف الدفاع عن مقدساتهم  .فارسائيل االن ويف هذه
اللحظة هي عند الرئيس عباس سلطة احتالل كام وصفها يف خطابه الذي استعمل فيه
اوراقه مبهارة حني أمر بوقف التنسيق االمني الذي يسيل لعاب حامس يف غزة لالنخراط
فيه وان تكون هي البديل فيه حتى يبقى “الح ّية “ وامثاله يقودون هذا الشعب الصامد
اىل الفناء واىل مزيد من التجارة يف قوته اليومي بعد أن تحول اقتصاد غزة اىل اقتصاد
انفاق وجباية وخاوات.

العقالنية الفل�سطينية ال
ترى “العجز” “عقل” وامنا
ترى ان العقل هو و�سيلة قيادة
ال�شعب الذي يفهم املزايدات
ويفهم املناق�صات

هذه لحظة الحقيقة والرئيس عباس يوقف التنسيق األمني اىل ان تدرك ارسائيل
خطأ مواقفها التي أرادت فيها اختبار ارادة الفلسطينيني يف القدس ,ويف املسجد األقىص
 ،فقامت عليهم القيامة الفلسطينية والتي بدأت تؤيت مثارها يف تراجع سلطات االحتالل
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بعد أن أدركت أن لعبة عض األصابع لن يقول الفلسطينيون فيها “أخ” أوال ,وأنها ستجد
نفسها باحتجاجاتهم املدنية والسلمية وارصارهم عىل دخول مسجدهم بإرادتهم غري
قادرة عىل انفاذ مخططاتها التي تورطت فيها بعض االنظمة العربية من التي بدأت
تقايض كل مقدس ورشيف يف هذه االمة مقابل الرىض االرسائييل والبقاء يف الكريس.
ك ّنا حذرنا منذ فرتة من مخاطر الخروج عىل القيادة الرشعية الفلسطينية ومنهجها
ومن ظاهرة زراعة نباتات مهجنة يف الرشفات اراد زارعوها ان ينقلوها اىل االرض الفلسطينية
حني تبنوا دحالن الذي يختفي االن أمام ه ّبة الشعب الفلسطيني يف القدس كام فص امللح
الذي يذوب  ،فهو يريد أن يحكم شعبا مستسلام أمام ضغوط املال األسود العريب وأمام تآمر
االجهزة التي ال تؤمن بالدفاع عن الرتاب الوطني واملقدسات ,بل عن انظمة ما زالت تخوض
حروب “داحس والغرباء” وتفتي مبا يغضب الله ورسوله واملسجد األقىص.
يدرك الرئيس ابو مازن أن الشمس العربية ما زالت غائبة ,وأنها ترشق عىل حروب
ورصاعات داخلية وأن الذين يستمتعون بها هم عىل شواطئ أجنبية  ،ويدرك أن القيامة
العربية مل تقم بعد وأن عليه أن يحمي الربج الفلسطيني وما فيه من حامم بكل الوسائل
املمكنة من الثعلب الصهيوين املرتبص اىل ان تقوم هذه القيامة ولذا كان خطابه واضحا
واجه به الجرح الفلسطيني يف االقىص ليعيد إىل شعبه نشوة الصمود والصرب والكفاح
مؤكدا للقايص والداين أن القدس عاصمة فلسطني ريض من ريض وغضب من غضب ،وأنها
ليست العاصمة األبدية الرسائيل وان االمتحان الذي زج نتنياهو نفسه فيه الرضاء اليمني
االرسائييل املتطرف سيسقط فيه بارادة الشعب الفلسطيني ,وأن اليمني االرسائييل سيلفظ
هذا الكذاب ويرمي به فارسائيل التي جرت عسكرتها حتى االنياب واستبدلت قيادتها
التاريخية مبثل هؤالء املصابني بالرعونة والعمى السيايس لن ينقذوا صاحبهم الذي عرته
وفضحته واثبتت عجزه ارادة الشعب الفلسطيني واملوقف الدويل املتناغم مع هذه االرادة.
يف عواصم العامل يف لندن وباريس واستكهومل واوسلو وعديد من العواصم االجنبية تدفقت
الناس اىل الشوارع انتصارا للقدس وأهلها وادانة للنظام العنرصي واالبارتيد الذي يعتدي
عىل املصلني ومينعهم ويحجر عىل مسجدهم.

ي���درك الرئي�س اب��و م��ازن
�أن ال�شم�س العربية م��ا زال��ت
غائبة ,و�أنها ت�رشق على حروب
و��صراع��ات داخلية و�أن الذين
ي�ستمتعون بها هم على �شواطئ
�أجنبية

ارسائيل االن يف مأزق ولن تقوى عىل استمرار خططها والذين اوهموها أنها
قادرة امنا سيجعلون نتنياهو ضحية ،وارسائيل التي تهرب لألمام من قرار مجلس االمن
االخري الذي استعملت فيه الواليات املتحدة االمتناع عن التصويت والذي يعترب االرايض
الفلسطينية عام  1967محتلة مبا يف ذلك القدس ويدعو لالنسحاب منها هذا املوقف
الدويل يجري تجسيده االن بحيوية الشعب الفلسطيني وشجاعة قيادته التي ينعقد
مجلس االمن مجددا بفعل صمود شعبها وبفعل توظيفها لهذا الصمود وحرصها عليه
وتحويله اىل قرارات ستجد يوما ما طريقها اىل التنفيذ طاملا بقي هذا الشعب الفلسطيني
بهذه الروح وهذا االرصار.
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نعم ال مجال للمزايدة عىل القيادة الرشعية الفلسطينية ,ال بصواريخ ال تصيب وال
بخطابات عنرتية ال تتعدى االلفاظ االنشائية ,وال برفع اعالم دول عربية مختلف عليها
يجري رفعها باألجرة يف مسرية الدم والصمود والنضال ،لقد اثبتت التيارات االسالمية
السياسية “االسالم السيايس” أنه ليس أمينا عىل قضية شعبنا وأنه يسهل توظيفه ورشاء
ذمم القامئني عليه فهم يف املعركة الحقيقية يصمتون ويف الزارات واالحتفاالت التي تكرس
االنقسام يربزون بروز الثعلب يف ثياب الواعظني.
نعم الرئيس ابو مازن يجمد االتصاالت مع سلطة االحتالل ويقول ذلك مبلء فيه،
يف حني يواصل اعالم النعيق املأجور الدس والقول إنه جاء اىل فلسطني من زيارته يف
الصني باستدعاء ارسائييل لقطع زيارته .ويكذبون ثم يكذبون ويعادون قيادة شعبهم
بعد أن اغرقوا هذا الشعب يف خالفات داخلية وعربية ومواقف ال تقدم يف نضاله شيئا.
الرئيس عباس يقتطع ( )25مليون دوالر من ميزانية السلطة التي يرفض وضع
اشرتاطات عليها لتقدميها لصمود القدس بدل أن يرسلها اىل ام��راء االنقالب يف
غزة والذين خطفوا أهل غزة وجعلوا منهم دروع��اً برشية يسهل قصفها ليموت
االطفال مجانا وتبقى اللجنة االداري���ة وقادتها االش��اوس يحرضون عىل القتل.
صحيح أن الرئيس دعا اىل عدم االستمرار يف شن الحمالت االعالمية واىل العمل عىل
املصالحة واىل اشرتاط حل اللجنة االنقالبية املسامة باإلدارية والتي تحرص ارسائيل عىل
بقائها لتخلق مخلوقا فلسطينيا مشوها برأسني ولكن ليسمح يل الرئيس عباس أن اقول
إن دعوته املقدرة لن تنسحب علينا نحن الذين نرى ما يجري ولن نسكت عليه ألن
الساكت عن الجرمية شيطان أخرس ،ريض من ريض وغضب من غضب .حتى اولئك
العرب الذين نذروا اموالهم للتدخل يف الشأن الفلسطيني كسباً للرىض االرسائييل وسخروا
فتاوى شيوخهم لتخرج بها فتواهم عن بيضة االسالم وتصنفهم يف مربع الرويبضات وهم
يتحدثون عن النضال والصمود.
يخرج علينا من علب الليل من يعظ يف النضال الفلسطيني ومن يريد تصميم
قيادة جديدة للفلسطينيني ومن يريد اعراب الجملة االعجمية او يضع نقاطاً عىل حروف
لتقلب املعاين اىل فعل الرذيلة .نعم يوجه الرئيس عباس البوصلة باتجاه القدس وهو
الحريص عىل ذلك منذ بدأ النضال الفلسطيني يف حائط الرباق عام  ،1929ويوم قىض
الشهداء الثالثة الذين غنى لهم الشعب الفلسطيني عىل اسوار عكا  :عندما خرجت
جنازاتهم من سجن عكا وها هي كوكبة من ثالثة اخرين بعد ما يقارب القرن من الزمان
يخرجون للدفاع عن االقىص وعن ترابه الفلسطيني دون ان ينتظروا من يريد االنتساب
اليه ويواصل وضع رأسه يف الرمل وحتى حني يجري تفقد املناضلني تختفي الصفوف
وتصل الوقاحة حد االفتاء بأن مسألة املسجد االقىص مسألة داخلية ارسائيلية وهؤالء
املفتون نرتكهم لشعوبهم يك تدفنهم احياء يف املزابل ألنهم يعيبونها ويعهرون ما تبقى
لها من انتساب عريب .
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الرئيس يف اللحظة الصعبة ال يزايد مبواقفه عىل احد ولكنه يراها فرصة مناسبة
ليطرح املصالحة الوطنية املعمدة بالصمود يف القدس ويدعو اىل حوار مع حامس
قد يتجاوز اسامع املراهقني ومتعطيش السلطة فيها وتظل هذه الدعوة برسم التقاط
بعض قادة حامس الذين نحرتمهم وعىل رأسهم خالد مشعل الذي يتجاوزه املزايدون.
أمام صمود املقدسيني وتضحياتهم وامام الدروس التاريخية التي يقدمونها لشعبهم
وللعامل وقد اعتقدت ارسائيل انها ببطاقاتها الزرقاء وامللونة وبطاقات التأمني الصحي
االجتامعي قد ارسلتهم لتهويد أقصاهم ومدينتهم فإنهم اليوم قد خرجوا ليثبتوا انهم
االكرث صالبة واالكرث امساكا بالحقوق الوطنية الفلسطينية واالكرث التفافا حول القيادة
الرشعية لشعبهم  ..قيادة منظمة التحرير الفلسطينية التي عقدت مؤمترها االول يف
مدينتهم منتصف الستينيات من القرن املايض.
نعم لتوحيد الجهود من اجل القدس وال كبرية للخالفات واالنقسام والهيئة االدارية
التي تطعن وحدة الشعب الفلسطيني .ونعم للتربع كل عىل قدر استطاعته فالقدس
توحد واملسجد االقىص يوحد ارادة الشعب الفلسطيني ويوحد العرب واملسلمني وامام
جالل التضحيات الفلسطينية ودماء الشهداء والجرحى .يدعو الرئيس ابو مازن لوقف
الحمالت االعالمية ،فإذا صعد الشهيد اىل الرقي واذا ما سالت الدماء يف سبيل القدس فال
صالة وال كالم وال مزايدة ألن البوصلة الفلسطينية يعيد الرئيس اآلن توجيهها.
الرئيس عاد من الصني وقد قطع زيارته من اجل القدس ومل تستدعه ارسائيل
كام يعتقد اعالم “الحية” و”الزهار” ومن اسسوا للنفس الكريهة يف اللغة السياسية
الفلسطينية.
وهو بدعوته من داخل االحتالل يدعو اىل انعقاد قيادة الشعب الفلسطيني لتنظر
يف اسناد مواقفه الوطنية التي ال يزايد فيها عىل احد .فالقيادة اآلن يف امتحان حاميه
املرشوع الوطني الفلسطيني وتقرير املصري الذي يقرره صمود املقدسيني و من خلفهم
شعبهم الذي خرج للدفاع عن نفس االهداف ،وألن الرئيس قد وضع قضية شعبه عىل
الخريطة الدولية وأبقى نوافذها مفتوحة عىل العامل الذي انترص ومازال ينترص لها يف
االمم املتحدة وكثري من املحافل الدولية فهو يخاطب االمم املتحدة اآلن لتوفري الحامية
للشعب الفلسطيني الذي استوجب استمرار العدوان االرسائييل حاميته واستوجبت
السياسات االرهابية االرسائيلية أن يقف العامل ملواجهتها.

ن��ع��م لتوحيد اجل��ه��ود من
اجل القد�س وال كبرية للخالفات
واالنق�سام والهيئة االداري��ة التي
تطعن وحدة ال�شعب الفل�سطيني

وما قرار مجلس االمن االخري ببعيد ،وما قرارات االمم املتحدة العديدة ببعيدة
ايضا ،فالقيادة الفلسطينية الرشعية التي مل يلهيها التآمر او التدخل يف شؤون اآلخرين او
التجارة عرب االنفاق هي يف انعقاد دائم متفرغة لواجباتها الوطنية لتدير اشكال الرصاع
الكفاحي السلمي الفلسطيني الذي يقره العامل ويتضامن معه  ,وهي يف اتصال مع القادة
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العرب ممن بقوا يقفون مع القضية وحتى مع اولئك الذين يريدون ان يدقوا يف ظهرها
مسامري ارسائيل ليعلقوا عليها االستسالم.
فالحقوق الفلسطينية املرشوعة غري قابلة للترصف وهي برسم ان تتحقق مهام طال
الزمن وعىل العرب ان يرتجموا مقولة (القضية املركزية اآلوىل لهم) وان يربروا لشعوبهم
خذالن االقىص والصمت املريب عىل استباحته ،وفقدان رجولتهم أمامه يف حني يكونون
كام قالت الشاعرة غزالة وهي تطارد الحجاج بن يوسف الثقفي يف شوارع بغداد بعد
صالة العرص “أسد عيل ويف الحروب نعامة “ .نعم معظمهم اسود عىل شعوبهم وال
مجال لتكرار قامئة االسامء ولكنهم نعامات أمام ما يحدث يف االقىص وما يقع يف فلسطني
 .هؤالء ال يستطيعون ان يحاربوا االرهاب ان مل يبدأوا بحرب ارهاب الدولة االرسائيلية
وان مبواقف سياسية حقيقية او يصمتوا او يعريوا املناضلني سكوتهم بعدما اصبحت بعض
املواقف الرسمية العربية عبئاً عىل القضية الفلسطينية واضافة سلبية سوداء.
خطاب الرئيس أيب مازن جاء يف وقته ووضع النقاط عىل الحروف واعاد شحن ارادة
شعبنا فالرئيس الذي نعرف مواقفه يف كامب ديفيد الفلسطينية حني خرج الرئيس عرفات
ليهاتف القادة العرب بخصوص القدس ،يومها كان موقف أيب مازن معروفا” اجابوا ام
مل يجيبوا نحن مع القدس ،ولن نتنازل ابدا “يومها قال الرئيس عرفات اذن ليمشوا يف
جنازيت!! واذا كان الراحل عرفات قد قىض وهو يردد الذهاب اىل القدس ودعوة االشبال
القادمني والزهرات القادمات إليها فإن أبا مازن مل يخرج عن دعوة االمساك بالقدس ابدا
وهو يراها خطاً احمر ويرى دونها “خرط القتاد”)1( .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1الرئي�س عبا�س« :ال يقعقع يل بال�شنان ،وال يغمز جانبي كتغماز التني»� ،سلطان احلطاب2017/7/24 ،

ف��احل��ق��وق الفل�سطينية
امل�رشوعة غري قابلة للت�رصف وهي
بر�سم ان تتحقق مهما طال الزمن
وعلى العرب ان يرتجموا مقولة
(الق�ضية املركزية الآولى لهم) وان
يربروا ل�شعوبهم خذالن االق�صى
وال�صمت املريب على ا�ستباحته
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خطوط التماس في خطاب الرئيس عباس
ال أعتقد أن القضية الفلسطينية املعارصة عرفت خطاباً شام ًال كام ًال فاع ًال موضوعياً
عميقاً ودقيقاً تناولها ليجسد فهم أهلها وقيادتها مع العامل كام كان خطاب الرئيس
محمود عباس يف األمم املتحدة .وأستطيع القول انه ليس تاريخياً فقط وإمنا مستقبيل
أضاء مساحات واسعة من واقع مظلم ومعقد وظامل و أراد أن يقدمه للعامل من أجل
املساعدة عىل إعادة صياغة هذا الواقع املرير املتمثل يف استمرار االحتالل الفايش للشعب
واألرض الفلسطينية.
حلق الرئيس يف أجواء مختلفة بعضها صعب وفيه مطبات كبرية ومعقدة ولكنه
أثبت شجاعته وجرأته املعروفة التي ظل يغطيها بكالم موزون وعبارات منتقاة وبوقار يف
املحيا ولون يف الشعر وتهذيب وأناقة.
كلامت الرئيس عباس ساخنة وعميقة وهي أبلغ من كل العنرتيات وحتى كثري من
الرصاص الذي يحمل الشعارات ويقرص عن إصابة أهدافه.
تحدث يف خط التامس وأصاب حقائق ظل مهروباً منها أو مغف ًال عنها ولكنه
طرقها ،لقد عالج قضايا تاريخية ظلت جائرة وظاملة كوعد بلفور وحمل األطراف املعنية
مسؤولياتهم وفضح نواياهم القدمية والقامئة ورجم الدولة االستعامرية الكربى بحجارة
نقد قوية أمام املجتمع الدويل كله واستعان مبثل جنوب أفريقيا التي استعمرتها بريطانيا
ومكنت البيض فيها إىل أن جاء اليوم املوعود بطرد البيض العنرصيني وتصفية تراث
االبارتهايد وكانت والدة الثائر وسرية حياته املناضلة نيلسون مانديال الذي ألهم الرئيس
عباس ومسرية النضال الفلسطينية فاستشهد به وبعبارته الشهرية (ال يكتمل نرصنا إال
بنرص الشعب الفلسطيني) لقد كان التعبري صفعة ملمثيل نظام االبارتايد اإلرسائييل ومن
يدعمهم فالرئيس عباس موقن أن الحرية قادمة وأن االحتالل إىل زوال وهو ال يرمي
الشعارات جزافاً بل يربطها برؤيته القامئة عىل روافع السالم والتبشري به واالبتعاد عن
العنف والسالح الذي ظلت إرسائيل وطغمتها العسكرية تسحب الشعب الفلسطيني
إىل استعامله يف مواجهتها دون أن تكون الظروف الذاتية أو املوضوعية ناجزة لتظل
تجتث استعداداته ومتنعه من التطور والنمو والبقاء والحياة اإلنسانية الالئقة التي تؤهله
كشعب صنو الشعوب األخرى.
كان الرئيس أبو مازن وهو رأس مدرسة نضالية فلسطينية قد أدرك تجاه تجربته
العميقة يف مرحلة خوض النضال التحرري منذ انطالقة فتح يف مراحل ما قبل العودة
للوطن ان هناك طرقاً أخرى غري الرصاص وأن أشكاالً مختلفة من النضال مع الطرف اآلخر
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مهام كان معادياً قد تحفر يف الصخر متخذاً من قطرة املاء التي تواصل سقوطها عىل
الصخر منوذجاً ومستله ًام كفاح غاندي وأسلوب النمل الذي برش به الشاعر الفلسطيني
الراحل توفيق زياد:
الين لست كالكربيت
ولكني كنريان املجوس أيضء

أيضء ملرة  ..وأموت
من مهدي إىل لحدي  ..ومن سلفي  ..إىل نسيل

طويل كاملدى نفيس

وأتقن حرفة النمل  ..عىل مهيل

ألن وظيفة التاريخ

أن مييش كام منيل

يؤمن صاحب الخطاب أن الرتاكم رضوري للكفاح وأن إرشاك الشعب كله بكل
فئاته وطبقاته وألوان ثقافته رضوري أيضاً لالنخراط يف املواجهة املدنية والسلمية.
والرئيس أبو مازن ال ميل من استعامل كلمة السلمية واتخاذها أسلوباً مهام طال
طريقها وتعقد وهو يواصل إشهارها يف طريق الكفاح الفلسطيني ألنه يدرك أنه يخاطب
قلعة إرسائيلية مدججة بالسالح وتريد استمرار املنازلة مع شعب أعزل ال ميلك إال صربه
وإرادته وإرصاره عىل الحياة.

ال�شاعر الراحل توفيق زياد

والرئيس يف الخطاب يتساءل أمام سياسة التهويد واألرسلة اإلرسائيلية يف القدس
منذ عام  1967حيث قامت إرسائيل بضمها ومواصلة احتاللها بأساليب غري قانونية
أين نذهب إذن؟! ويجيب ليخدم رؤيته ورؤية الكثريين ممن يؤمنون برؤيته ويقطع
الطريق بشجاعة عىل الذين يريدون لرؤيته املوت والدم والهزمية أن تستمر باستعداء
اآللة العسكرية اإلرسائيلية عىل املدنيني والعزل الفلسطينيني كام يف منوذج غزة حيث
يستمر النزف والحريق والحصار ،يجيب الرئيس بوضوح «لن نذهب لإلرهاب والعنف،
فالقدس مدينة محتلة وقرارات إرسائيل وإجراءاتها فيها باطلة والغية وغري قانونية من
البداية للنهاية».
إرسائيل تريد للفلسطينيني اآلن ويف أوضاعهم الذاتية املحارصة واملوضوعية التي
يشكل اإلقليم العريب املحرتق إضافة سلبية فيها أن يشتبكوا معها برشوطها ولكن
الرئيس ال يريد أن يصارع إرسائيل مبفرده أو باإلمكانيات املحدودة لشعبه األعزل تحت
االحتالل ولكن بكل الطاقة العاملية اإلنسانية الحية وبكل ما تدركه األمم املتحدة من
مخاطر االحتالل وسياسته األبارتايد وهو يجند العامل يف خطابه لذلك ويدفعهم لتحمل
مسؤولياتهم باسلوب يستفز العدوانية اإلرسائيلية اليمينية املتطرفة بأكرث مام تستفزها
الصواريخ البدائية التي ال تصيب األهداف وأمنا تحول إرسائيل ومبربرات وذرائع إىل وحش
نازي ينقض عىل أطفال الفلسطينيني ومنازلهم ومقتنياتهم ليضعها كلها برسم التدمري
والقتل والحصار املستمر وسط فرجة دولية ال تنتهي.

80

وحتى ال يفرس كالم الرئيس أيب مازن الذي له تأثري كبري يف املجتمع الدويل عىل أن
تحذيراته وما دعا إليه حني قال «وقد نجد أنفسنا مضطرين إىل اتخاذ خطوات أو البحث
يف حلول بديلة ليك نحافظ عىل وجودنا الوطني ويف ذات الوقت نبقي اآلفاق مفتوحة
لتحقيق السالم واألمن لكن كل الخيارات التي نبحث عنها ستكون سلمية».
نعم ارادها سلمية من أشكال متعددة يف الكفاح والنضال حيث ميلك الفلسطينيون
الكثري من ذلك وليس الخيار الذي عرضه حربا او عمليات عسكرية ألنه يدرك ماذا تريد
ارسائيل يف هذه املرحلة وما هي املربرات التي تختبئ وراءها وملاذا اختارت ان يدخل
شارون املسجد االقىص وان تدفع باتجاه انتفاضة عسكرية مسلحة قطفت هي مثارها.
وما زالت اذكر تعبريا للملك الحسني الراحل قاله يل حني استقبلني يف مكتبه
ليكرمني بعد مؤمتر مدريد عام ( 1990لو أننا نعمل من اجل ان تخلع ارسائيل املالبس
العسكرية وترتك «الفوتيك» النتهت) وهو تعبري ذيك يصب يف رؤية الرئيس أيب مازن
الذي يدرك ان ارسائيل مخلوق عسكري مسلح ال يعيش إال بالحروب وعىل الحروب وان
تعريفه لدعوات السالم والضغط عليه من اجل ذلك يفقده مربر وجوده ومناعته ويجعله
يف مصاف املخلوقات االخرى التي ال يستطيع العدوان ومامرسة االحتالل.
ويف هذا السياق ظلت ارسائيل ترغب ان يكون التطرف والعنف والجرمية شعار
الفلسطينيني لتامرس ضدهم العدوان وظلت تعطي القيادات الفلسطينية املربرات
لها لتستعد وتقوى وتقتل وتغتال وتحتل وتفتك حني يكتفي الفلسطينيون بالشعارات
الصاخبة.

ال�شهيد ماجد �أبو �شرار

ولذا كانت ارسائيل تغتال وتقتل من القيادات الفلسطينية كل من امتلك مرشوعا
او دعاهم للسالم او طالبها بحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وبحقه يف تقرير مصريه
وظل اؤلئك الذين طالبوا بالصدام املسلح معها دون خطط يعيشون وميوتون عىل فراشهم
كام ميوت البعري.
فقد قتلت قادة ناضلوا بسلمية وآمنوا بحقوق شعبهم فنارصهم العامل وانترص لهم
ووضعوا كفاح شعبهم ومقاومته يف اساليب يقبلها العامل ويربرها ،قتلت ارسائيل عصام
رسطاوي وماجد ابو رشار وخضري الكبييس وأبا جهاد والرئيس عرفات وأبا يوسف النجار
وكامل عدوان وكامل نارص وغريهم ،وتركت اخرين ميوتون بهدوء واكتفت منهم بانتزاع
مربرات الستمرار رصاعها وال اريد هنا ان اتوقف عند اسامء.
اذن السلمية التي يدعو لها الرئيس ابو مازن يف خطابه ويشدد عليها ليست سلمية
العجز والخذالن واالستسالم وامنا السلمية التي ينترص لها العامل والتي تفقد ارسائيل
ذرائعها يف القتل واالقتالع وان تعمل يف الضفة الغربية كالنموذج الذي عملته يف غزة
دون ان تدرك غزة اهدافها إال اذا اراد البعض استمرار الهتاف «ع القدس رايحني شهداء
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باملاليني» دون ان يدركوا ان مضمون ذلك هو الحياة اوال والحرية اوال وتحرير القدس
اوال وليس املوت اوال واعتباره هدفا يف حد ذاته.
السلمية عند الرئيس عباس مفهوم سيايس وكفاحي وانساين واسرتاتيجي وثقايف
عميق الداللة وهو لغته املشرتكة مع العامل والجرس الذي يعرب فيه لتظل قضية فلسطني
وشعبها يف دائرة النضال حتى طرد االحتالل.
ال أعتقد أن هناك قائداً أو مناض ًال أو حتى مثقفاً قرأ أوسلو أو كتب عنها أو خربها
كام هو الرئيس محمود عباس وأعتقد أنه ميكن قراءة أوسلو يف جوانب أخرى غري التي
تستجلب السب والتخوين  ..فقد قيم أبو مازن أوسلو عشية التوقيع عليها ويف وقت
مبكر قبل أن يعرفها الكثريون وقبل أن َي ّدعوا الحكمة بأثر رجعي حني قال يف حديث
مبارش استمعت إليه وسجلته وما زلت أمتلك التسجيل «إما أن يأخذنا أوسلو إىل دولة
أو يأخذنا إىل الجحيم»!!
كان الرئيس أبو مازن وقبل أن يكون رئيساً يدرك خطورة أوسلو ووعورة طرقه
رحل الجهد الفلسطيني لجعله
ومطباته وصعوبات ذلك وكان رهانه وهو يلج إليه و ُي ّ
يثمر ،فقد كان أوسلو خياراً صعباً وخيار املستجري من الرمضاء بعد أن ضاقت األرض
العربية عىل املقاومة الفلسطينية مبا رحبت واتخذت قرارات تجفيف عروق منظمة
التحرير الفلسطينية وجعلها مشلولة بعد الرحيل إىل تونس بعيدة عن خطوط التامس
التي اخرتقها الرئيس عرفات باالنتفاضة السلمية األوىل الرائعة التي وضعت القضية
والشعب عىل الخريطة بشكل واضح.

ال�شهيد �أبو جهاد

الحصار الذي سبق أوسلو والذي تعرضت له منظمة التحرير يحتاج إىل قراءة
هادئة منفصلة لتعرف الدوافع إىل أوسلو وهو نفس الحصار الذي قاد إىل مدريد وقد
أصاب األردن أيضاً بعد حرب الخليج وكانت رصخة امللك حسني آنذاك يف قمة بغداد
فتى أضاعوا  ..ليوم كريهة وسداد ثغر».
العربية األخرية« :أضاعوين وأي ً

كانت – أطال الله يف عمرها – أم جهاد زوجة القائد الشهيد أيب جهاد تجلس يف
مكتب أرس الشهداء يف جبل الحسني تأتيها نساء الشهداء وأمهاتهم وبناتهم وأخواتهم
ليطلنب املساعدة ،كان الدعم قد توقف بتوجيه لخدمة أغراض سوداء ،كان املطلوب
تصفية القضية يف أعقاب حرب الخليج وسميت أطراف «بدول الضد» وحرشت معها
منظمة التحرير الفلسطينية لدرجة أن أم جهاد قالت ال يوجد عندي عرشة دنانري أعطيها
ألم شهيد عاجزة!!
من هناك تكونت أوسلو لتنطلق من جديد وقد ال يكون يف نفقها رؤية واضحة وقد
نقول فيها ما قاله مالك يف الخمر لكن ماذا كان البديل؟ وأين هو ذلك البديل يف ظل تلك
اللحظة؟ ومع كل سيئات أوسلو إال أنه َم ّكن ( )250ألف فلسطيني من العبور واستطاعت
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القيادة الفلسطينية أن تضع أقدامها يف أرض فلسطني وأن تبدأ قبل اغتيال رابني وانقالب
شارون عىل عملية السالم بدخول املسجد األقىص.
وأذكر أنني ألتقيت الرئيس الراحل يارس عرفات يف مبنى املقاطعة يف نابلس لي ًال
وسألته وقد كان نتنياهو رئيساً للوزراء ،بعد مقتل رابني ماذا تستطيع أن تفعل مع قدوم
نتنياهو؟ صمت وهو ينظر إ ّيل وتناول قطعة حالوة من عشاء متواضع أمامنا فيه الحالوة
التي كان يأخذها ألسباب تتعلق مبرض القولون وفيه الفالفل ملن يريد وقد وضع إىل
جانبه كأس فيه رشاب أبيض مائل لالصفرار اعتقدت ألول وهلة أنه لنب فأخذ منه رشفة
وعبس كام لو أن طعمه حار أو مالح ثم وضعه وقال« :خذ جرب هذا» فاخذته ووضعته
عىل فمي ورفعته برسعة ولوال املكان واملكانة لبصقته عىل األرض برسعة فتامسكت
وقلت« :ما هذا يا سيادة الرئيس؟» فقال :هل هو م ّر؟ فقلت جداً جداً ما هذا؟ فقال:
ُ
فصمت وعرفت القصد
«إنه جوزة الطيب» هل تعتقد أنها أكرث مرارة من الوضع العريب،
والرسالة التي يريدها أن تصلني ،ثم استدرك وقال تسألني عن نتنياهو« ،أنا واياه والزمن
طويل» أنا فني هأل ،فقلت يف نابلس فقال خالص قدمي هنا يف فلسطني وبيننا الزمن
وشعبنا لن يقهر.
أبو مازن ال يرشب جوزة الطيب ،ويصمت عن الوضع العريب وأشكره أنه مل يذكر
الحال العربية يف خطابه ويبدو أنه يرى أن الرضب يف امليت حرام وأن العامل أوسع وأرحب
وان طلب نرصته اآلن رمبا شكل إضافة إيجابية أكرث مام شكل الوضع العريب عىل القضية
من إضافة سلبية خاصة أن أنظمة عربية عديدة ما زالت ترص عىل أن تتعامل مع القضية
الفلسطينية من خالل أجهزتها األمنية فقط ،وما زال بعضها يطمع يف مزيد من التدخل
يف القرار الفلسطيني لصالح أطراف معادية للقضية ،وما زال يرى أنه قادر وتلك مسألة مل
يدركها النظام العريب ومل يتعظ منها حتى يف مرحلة ما بعد الربيع العريب.
صمت أبو مازن عىل بعض أطراف النظام العريب ليس خوفاً ولكنه ال يريد يف مناسبة
هامة يف االمم املتحدة أن ينرش غسي ًال وسخاً بعدما أزكمت رائحة الرصاعات العربية -
العربية وروائح القتل والبارود والجثث أنوف العامل وسببت األمل لعيونه وهو يرى ما
يبتلعه البحر من العرب الهاربة واملهربة.
مل يتجول خطاب أيب مازن يف أي مساحات عربية وخاطب العرب الجالسني يف األمم
املتحدة كجزء من أمم األرض التي وصلت لدعم الفلسطينيني كاالتحاد األورويب قبل أن
يصل العرب ودعمهم املرشوط باستثناء ما ذكره من فضل لألردن يف القدس ورعايتها
وصمود هذه الرعاية إذ ظل األردنيون توأم فلسطني وهم الذين يحسون مبعاناة الشعب
الفلسطيني ويتطلعون معه إىل يوم الحرية وهم يكابدون الفاشية اإلرسائيلية التي عربت
عن حقدها وعدوانيتها يف قتل األردنيني يف سفارة إرسائيل يف عامن.
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أربع وعرشون سنة عىل أوسلو وما زال عقي ًام مل ينجب سالماً رغم كل أشكال العالج
ألن إرسائيل هي من تقوم مبنع اإلنجاب وتصادر إمكانياته ،لقد أجهضت إرسائيل كل
إمكانيات السالم ،وأ ّرقها يف السنوات األوىل من أوسلو أن ترى نتائج باهرة يف انرصاف
الفلسطينيني إىل البناء واإلعامر وأدركت أن يف ذلك خطراً عليها أمام شعب جبار يتقن
الصمود ويتشبث باألرض ويؤمن بثقافة السالم ويواصل زرعها فارسلت شارون إىل
املسجد األقىص لتقلب الطاولة الفلسطينية وتوقف امل ّد الحضاري والعمراين الفلسطيني
وقدرة الفلسطينيني عىل إعادة بناء الحياة.
ماض يف طريق الكفاح ودحر
حتى مع فشل أوسلو فإن الشعب الفلسطيني ٍ
االحتالل وبإرادة هذا الشعب يقف الرئيس أبو مازن اآلن عىل منرب األمم املتحدة بكل
ثقة وشجاعة وهو يواصل بناء املداميك السياسية لتقوم الدولة الفلسطينية العتيدة التي
يواصل انجازات كبرية الستخراج شهادة ميالدها كاملة غري منقوصة وعرب كل منظامت
األمم املتحدة التي حاولت أطراف إرسائيلية وحليفة وحتى إقليمية أن تثنيه عن مشواره
النضايل هذا وأن تشكك فيه وأن تعتربه وكأنه بديل أي أشكال نضالية أخرى يبتدعها
الشعب الفلسطيني يف إطار إميانه بالسلمية.
طريق الكفاح السلمي عرب دول العامل طريق طويل وشاق ولكنه موصل ،يف حني أن
طريق االنفعال قصري ورسيع وال يصل يف الحالة اإلرسائيلية املدججة بالسالح والتي يجري
رشاؤها يف االقليم وبعروض مغرية.
البعض يستكني أمام السيطرة اإلرسائيلية ويبيع يف أول محطة وينىس دوره العريب
والقومي واالقليمي خوفاً من عودة الربيع العريب الذي جرى االستقواء عليه بالخارج وما
زال البعض يرى أن العالقة مع إرسائيل هي شهادة التطعيم ضد وباء الربيع الذي قد
يتجدد ،فبعض األنظمة تريد تعهداً أجنبياً وطابعاً إرسائيلياً عىل عرض الحال املقدم للخارج.
يف حني يقول الرئيس أبو مازن بجرأة« :لقد اعرتفنا بدولة إرسائيل عىل حدود عام
 1967لكن استمرار رفض الحكومة اإلرسائيلية االعرتاف املتبادل بيننا وبينهم الذي وقعناه
يف اوسلو عام  1993موضع تساؤل».
وأنا أسأل :و َمن غريك يا أبا مازن يتساءل اآلن أو يقوم بإعادة النظر حتى وهم
يدوسون عىل األطراف العربية وعىل املصالح العربية دون اعتذار .ال أحد يتساءل بل
البعض يهرول باتجاه مواالة إرسائيل وتحسني العالقة بها والذي قد يصبح جهاراً نهاراً،
وفضيحة يف عز النهار.
أنت تسأل وتُسمع املجتمع الدويل أسئلتك وال تريد أن تضع كناسة االحتالل تحت
السجادة حني تصف السلطة بأنها ليس لها سلطة وأن االحتالل غري مكلف وهذا ال يقوله
إال عازف عن السلطة ويتطلع إىل حقوق شعبه.
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تسأل وتذكر بخطابك السابق يف األمم املتحدة حني طالبت أن يكون هذا العام
 2017هو عام إنهاء االحتالل اإلرسائييل ألرض دولة فلسطني.
وحني تساءلت من الذي يحرض عىل اآلخر ومن الذي ميارس العنف غري االحتالل
اإلرسائييل العسكري ألرضنا والذي تجاوز نصف قرن.
ومن الذي ألغى ومنذ نشوئها قبل عرش سنوات اللجنة الثالثية األمريكية – اإلرسائيلية
– الفلسطينية ملعالجة قضية التحريض ،والقرار كان المريكا فلامذا ألغيت اللجنة وبقينا
نطالب بإحيائها إذن من يحرض؟ ومن الذي ميارس التحريض عملياً؟ الجواب هو االحتالل.
ويصل األمر ذروته ويتساءل الرئيس أبو مازن ملاذا من تقع عليهم مسؤولية إنهاء
االحتالل باستعامل نفوذهم لدى إرسائيل وهم من خلقوها ،ملاذا يصفون االحتالل باملزعوم
وينفون وقوعه يف موقف يزايد عىل الغالبية اإلرسائيلية نفسها فهم إرسائيليون اكرث من
اإلرسائيليني حني يصفون االحتالل باملزعوم «ويقصد الرئيس سفري الواليات املتحدة يف
إرسائيل وإن مل يسمه» خمسون عاماً ونحن نرزح تحت االحتالل ثم يأيت شخص يف موقع
مسؤولية ويقول أين االحتالل؟
ونقول مع أيب مازن متسائلني:
«وليس يصح يف األفهام يشء إذا احتاج النهار إىل دليل».
فهل يحتاج االحتالل الفايش العنرصي يف فلسطني إىل دليل؟ وأي عقلية هذه التي
تقول إن االحتالل مزعوم.
أليس هذا أيها الرئيس من قبيل القول للواليات املتحدة األمريكية؟!
«فيك الخصام وأنت الخصم والحكم».
ونقطع تساؤالت أيب مازن الكثرية التي تشكل إجاباته التي شكلت مضمون خطابه
التاريخي لنقول يف الخالصة للتساؤالت «إن استمرار هذا االحتالل يعترب وصمة عار يف
جبني دولة إرسائيل أوالً ويف جبني املجتمع الدويل ثانياً»)1( .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1مقال (خطوط التما�س يف خطاب الرئي�س عبا�س)� ،سلطان احلطاب2017/9/23 ،
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إلى الرئيس أبي مازن ..
القول الفطين في قطع الشك باليقين
ولكنهم «مل يستبينوا الرشد إ ّال ضحى الغد» فهل استبانوا الرشد؟ وهل أدركوا أنهم
فرقوا العيص الفلسطينية لتتكرس ،وأنهم لفظوا قوله تعاىل «واعتصموا بحبل الله» واكتفوا
باللفظ وضلوا بعد ذلك سبيال.
ح ّملوا األمة فوق ما تحتمل ،ووضعوها يف غزة أمام اآللة الحربية اإلرسائيلية التي
طحنت األطفال وحرقت الزرع والرضع حتى أصبحت غزة يف املستنقع وسط الظالم
محارصة من الدواء والكهرباء وقد جرت شيطنتها واغلقت يف وجهها املعابر وضاقت
بأهلها األرض مبا رحبت ليتوىل من أقاموا لحكمها اللجنة االدارية الجباية واقتصاد االنفاق
ألول مرة يف التاريخ؛ فيأكلوا ويجوع غريهم ويتعالجوا وميرض غريهم ويضيئوا بيوتهم
وساحاتهم ويعيش غريهم يف الظالم.
تلك صفحة سوداء مل ميل الرئيس من وصفها ولكنه تجاوزها وغفر ملن فعلوها منذ أرسل
لهمرسلهووفدهولكنهلنينىسألنالجراحكانتعميقةيفشعبصامداليستحقالذيجرىله،
إنها املصالحة إذن ،وهي استحقاق وواجب وهي دواء بلسم لجرح االنقسام الذي ال بد
أن يندمل إذا ما صفت النوايا.
هذه إذن لحظة تاريخية ،وقد ألقوا بكل ما تراكم يف غزة من مشاكل وظلم ومعاناة
أمام الرئيس وقالوا له إذهب أنت وسلطتك إنا ننتظر ما ستفعل ،فهل هم صادقون؟
يأتون وقد تقطعت بهم السبل ،وضاقت بهم االتجاهات ،وطلبتهم القبائل وهم
يدركون أن شعب غزة هو من يسدد الفاتورة ،أخذتهم العزة باإلثم وعلوا واستكربوا
إىل أن أدركوا ان الرجوع إىل الحق خري من التامدي يف الباطل وأن االلتزام بالجامعة
هو األوىل وأن الرتاث النضايل للشعب الفلسطيني يف منظمة التحرير ال ميكن التفريط
به وأن اإلطار يتسع للجميع وأن الخيار لذلك هو صندوق االقرتاع الذي حولوه إىل
سلم ليصعدوا عليه يف انتخابات عام  2006وحني صعدوا وفازوا بسبب نزاهة الرئيس
وإلزامه لجامعته يف فتح بالنتائج مهام كانت ،رموا السلم ومل ينزلوا ،وحني استعىص
عليهم النزول عن الشجرة التي كانت ستنرش من أهل غزة وهم فوقها بدأوا يطلبون
املساعدة للنزول ،وها هو الرئيس مي ّد لهم السلم مرة أخرى لينزلوا إىل األرض ويتعلموا
مرة أخرى كيف يصونون نتائج االنتخابات وكيف يتمرنون عىل الرشاكة ويقبلون االئتالف.
ما زلت أذكر فجر ذلك اليوم ،حني أتصل الدكتور حنا نارص رئيس لجنة االنتخابات
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مع الرئيس أيب مازن ليقول له نتائج االنتخاب وقد أدرك الرئيس أن الفوز كان لهم
فلم يتغري موقفه ومل يقلب الطاولة ويلغي النتائج كام يفعل النظام العريب ،بل قبلها
وطالب بإنفاذها وبشرّ حنا نارص بأننا قابلون وبادر باالتصال بالسيد اسامعيل هنية
الذي عليه أن يتكلم اآلن عن تلك الليلة أن يأيت لتشكيل الحكومة ويف نفس اللحظة
استدعى أحمد قريع «أبا عالء» من منزله يف أبوديس فجراً وكان أبو عالء قد نام لساعة
واحدة أخذه فيها نعاس الفجر وطلب منه الحضور لتقديم االستقالة التي سبقت
حضور هنية بوقت قصري ،تلك لحظات تاريخية كان مثن الدميوقراطية فيها باهظاً،
كانت شخصيات من فتح قد تجرعت املرارة وكان األمنيون يف فتح قد ابلغوا الرئيس
بأن لديهم خططاً للتخلص من نتائج االنتخابات بأساليب عدة ،حينها فقط غضب
وحذرهم وحملهم املسؤولية وسارع بقبول النتائج علناً ليقطع الطريق عىل الذين
أرداوا شيئاً آخر ،كل ذلك حصل ،وكل ذلك مل يقنع ماليك شعار حامس ،فقد استهواهم
االنقالب واالنفراد بعد ثالثة أشهر ليعلنوا غزة إمارة لهم ويخوضوا رصاعاً كان فيه
شهداء وجرحى وإطالق رصاص وقطع أصابع وإلقاء مناضلني من سطوح األبراج يف غزة.
كانت الخيارات صعبة أمام الرئيس عباس ومن يؤمن بنهجه ليقول «إن كنا رضينا النتائج
يف االنتخابات فهل نخوض حرباً أهلية وقودها الشعب الفلسطيني» إذ مل يكن يهتم
هؤالء مبا ميكن أن يحدث وكان االهتامم منصباً عىل إقامة كانتون يف غزة حسبوا أنهم من
خالله يفتحون الدردنيل!!
ذهبوا رشقاً وغرباً وقرأوا يف كتب كثرية ووضعوا الشقيق مكان العدو واألجنبي
بديل األخ وابن العم والشقيق وربطوا انفسهم بحركة اإلخوان املسلمني التي كانت ترقد
عىل بيض مختلف محتواه ومختلط من باطنه ،ومل يدركوا أن يف حركة اإلخوان العاملية
من يعترب الوطنية منتنة وفتنة ومن مييل اىل افغانستان قبل القدس ،ومن يرى املالئكة
تقاتل مع عمر البشري قبل ان ينتزع الشياطني جنوب السودان!!

كانت اخليارات �صعبة �أمام
الرئي�س عبا�س ومن ي�ؤمن بنهجه
ليقول «�إن كنا ر�ضينا النتائج يف
االنتخابات فهل نخو�ض حرباً
�أهلية وقودها ال�شعب الفل�سطيني

كان محمود عباس واضحا وشجاعا يف قبوله املبادرة ،حني جاءه الخرب يف اقامته يف
نيويورك وهو يحرض اجتامعات الجمعية العامة لألمم املتحدة .
وكأين به يقول «يا سارية الجبل  ..الجبل» ويوعز بنرصة الفكرة والتقاطها وانتظار
قدومه ،كان قد حرض اردوغان يف زيارته له يف اسطنبول ان ينصح االبن الضال بالعودة
عن اللجنة االدارية ،ومل يرتدد اردوغان يف النصح ألنه كان يرى ان الطريق يأخذ حامس اىل
املجهول ،وتشمت بها اعداءها حني تنفجر غزة يف وجوههم وتخرج عليهم خروج طهران
عىل الشاه وخروج اديس ابابا عىل هيال سيال يس وخروج أهل بغداد عىل القرامطة.
ما قاله الرئيس عباس للميس الحديدي وعمرو اديب يف لقاءين تلفزيونيني منفصلني
هو وثيقة تكشف اللحظة القامئة وتداعياتها قبل ان تنىس ،فقد رسد الدوافع واالسباب
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وأضاء املساحات السابقة والقامئة والالحقة دون مواربة وهو يدرك حجم العبء
وعودة االمانة اىل اهلها بعد ان وقع عبث شديد وتدمري واساءات ونزف دماء زكية.
نعم جاءت مرص باملصالحة ودفعت بجهاز مخابراتها إلنقاذ ما ميكن إنقاذه يف غزة التي
تحولت اىل مكان ال يصلح حتى لحكم حامس او للعيش البرشي ،وكانت مرص مدفوعة
ايضا مبصالحها والحفاظ عىل امنها بعد ان كشفت ان االنفاق كانت تأيت منها رياح
السموم لتقتلع زرعها وتهز استقرارها ،فالسالح كان يتدفق مبعرفة ارسائيلية تحرص عىل
ان تتحول سيناء اىل كرة نار يف الحضن املرصي.
نعم اسقطت مرص صفقة عقدها مريس حني سمح «بأخونة « القضية الفلسطينية
وفضل حال غري فلسطيني وغري وطني فيه دولة لغزة وما جاورها من امتداد بديل ،وحني
قبل الدولة املؤقتة وانقلب عىل التمثيل الفلسطيني ،وجعل حامس رشيكا يف مفاوضات
مع ارسائيل يف مكتب «االتحادية» جوار مكتبه وكان ما جرى من تحت الطاولة قد
ترسب وقد اطلعت عىل بعضه يف حينه وصدمت حني نرش الرئيس ابو مازن الخريطة
ودب الصوت الذي مل يسمعه يف حينه ال عرب وال عجم ممن
الكاشفة للمخطط وحذر ّ
كانوا مأخوذين برقصة الزار التي عقدها مريس ليدشن طريق حامس لوالية اسالمية وبناء
فسطاط آخر لديار االسالم وأهل الهجرة بعيدا عن أهل الكفر!!

ال�سيد ا�سماعيل هنية

اذن مصالح مرص أملت وأمنها أمىل ودورها التاريخي يف القضية الفلسطينية
أمىل بعد ان كانت استدارت يف زمن مريس ،لقد عانت مرص يف سيناء وما زالت واختبأ
االرسائيليون وراء من دعوا للجهاد ولكن باتجاه الجنوب هذه املرة!
هل نضجت املعاناة وهل ادركت حامس االن خطأ خروجها عىل الصف الفلسطيني
وكلفة ذلك وهي الكلفة التي دفعها الشعب الفلسطيني ،مل يستجيبوا التفاق القاهرة
وال الدوحة وال كل اشكال الوساطات وال حتى القسم بالله الذي أقسموه عىل أستار
الكعبة فكل ذلك مل يكن يخدم الفكرة الخفية وهي االنفراد والرغبة يف السلطة.
اليوم وكام قال الرئيس «نحن أوالد اليوم» قالها مخلصا وداعيا اىل الهروب من كابوس
االنقسام وعذابه وقد عمل من اجل هذه اللحظة حني استعمل آخر االسلحة وهو معاقبة
حامس واغالق حنفية الدعم عنها حتى يعود االبن الضال ،وقد نجح أبو مازن رغم
التشهري بخطوته واتهامه وخروج الكثريين عليه واستعداء ارسائيل التي كانت تشرتط
عىل الرئيس يف زمن االنقسام «مكسور ال تأكل وصحيح ال تكرس ،واذهب اىل التفاوض
ليكون زادك» اوقعوا االنقسام الذي اختبأت وراءه ارسائيل بقولها «نتفاهم مع من»
واختبأت وراء ادارة اوباما التي حذرت من العودة عن االنقسام واتهمت الرئيس أبا مازن
انه يريد املصالحة مع ارهابيني ،اىل ان صمتت اخريا والرئيس عباس ال يغفل خطر صمت
االرسائيليني او عدم ابداء ردة فعل مانعة ،كام انه مل يحصد موافقة امريكية رصيحة عىل
املصالحة وان كان يف حديثه مع ترامب ايضا مل يسمع ما مينع من الذهاب اىل املصالحة.
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يدرك ابو مازن انها بداية ،وان هناك صعوبات جمة وان الدولة الفلسطينية ما زالت،
وانها لن تكون بني عشية وضحاها بل ال بد من مواصلة العمل عىل الطريق الناجح الذي
دشنته قيادته بكفاح سيايس واضح يف منظمة االنرتبول ،وقبولها يف العديد من املنظامت
الدولية املنبثقة عن االمم املتحدة ،فقد ثبت االن للكثريين ان نضال القيادة الفلسطينية
السيايس كان يقوده الرئيس ابو مازن والذي آمن به ومل يخرج منه حتى وهو يشجب
االنتفاضة املسلحة ومشتقاتها ليؤكد عىل ان اساليب النضال عديدة اختارت حامس واحداً
من مائة واختارت آخر حلقة وهتفت «للقدس ماشيني شهداء باملاليني» دون ان ترمم بيتا
مقدسيا او تدعم صمود عائلة هدم بيتها او اقتلعت منه.
اذن الرئيس وقد بلغه الخرب بأن حامس حلت ورطتها «اللجنة االدارية « مل يقل ما
قاله امرؤ القيس حني قتلت كندة والده وانقلبت عليه «اليوم خمر وغدا أمر» ،بل أمر
حكومته بالسفر اىل غزة للسؤال عن حاجات الناس وتقديم األمل لهم وقال «بقدرش
أتلكلك» ألين أنا من أرص عىل الغاء اللجنة االدارية وانا من اراد حلها ومتكني الحكومة
من اداء عملها يف غزة كام الضفة الغربية متاما ،ثم الذهاب اىل االنتخابات الترشيعية
الرئاسية .
دعاهم اىل كلمة سواء واىل أخذ ما يستطيعون من الرشعية عن طريق الصناديق
وليس بغريها كام حاولوا قبل ّ
حل اللجنة االدارية.
الرئيس ال��ذي يثق مبرص َق ِب َلها َح َكام و َق�� ِب َ
��ل ان تكون الطاولة املرصية
مكانا لفتح كل امللفات وان تشهد القاهرة خامتة االح��زان بعد ان برشت مبولود
املصالحة وتضميد جرح االنقسام .فهي راعية ال��والدة وي��أيت تقدير الرئيس أيب
م��ازن لها يف انها مل متل ومل تشرتط وليس لها ما تخفيه او تحاول الصيد فيه.
الرئيس الذي يتمتع بروح فكاهة عالية ال يظهرها يستطيع معرفة ذلك من بعض تعبرياته
فهو يحمل ايضا روح فنان تعطيه الصرب ويفلسف من خاللها كثريا من اساليب العمل.
الذين راهنوا عىل أن اسلوب الرئيس لن يأيت بحامس كتفاً فوجئوا بالنتائج وأدركوا
خربته وبصريته فقد قرأ السطور وما بني السطور منذ انقالب غزة وما حمله من نبت
شيطاين مل يكن من مثاره فقط ظاهرة الدحالن التي غ ّربت حامس فيها النكاح وإمنا من
ظواهر اخرى كثرية كانت استحقاقاتها مكلفة.
أليس ما جرى صدمة ملدام كلينتون وزيرة الخارجية االمريكية السابقة التي حاولت
أن تجمع رأسني عىل مخدة يف مكتب االتحادية يف القاهرة جوار مكتب مريس حني
سمحت إلرسائيل أن تجد رشيكاً يف التفاوض من خارج املنظمة حيث يحلل اإلخوان ما
كان محرماً ،فيلتقي اإلرسائيليون مع الحامسيني مبباركة وإفتاء من مكتب مريس الذي كان
يعتقد أن هذا شبيه بلقاء قريش مع يهود بني قريظة!
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إن املوقف الذي أظهره أبو مازن أمام الرشوع باملصالحة هو موقف حكيم وعظيم
حذر فيه من أنه لن يستفز من هذا املعسكر أو ذلك من حامس أو حتى من جامعته
فهناك من ليس لهم مصلحة يف املصالحة أو ردم االنقسام فقد استفادوا من الوضع القائم
وتكيفوا معه وهؤالء يقول لهم لن نلتفت إىل مواقفكم وحمالتكم وشتمكم ولن توقف
دواليبنا عصيكم طاملا ظلت حامس ترغب يف أن نسري معاً وأن يكون لدينا رشطي واحد
ومسؤول عن املعابر واحد وبندقية معلومة واحدة ومرجعية واحدة ونهج واحد وصناعة
كل ذلك من نتائج الصناديق ،لتكون املخرجات هي من نتائج التوافق ال االنقالب.
املصالحة عنوان والطريق طويل إىل إنهاء االنقسام وتصفية آثاره من أجل الذهاب
إىل الدولة املستقلة التي لن تكن يف اليوم التايل وإمنا بعد مشوار طويل من نضال مرتاكم
ال يلغي بعضه بعضاً وإمنا يراكم بعضه فوق عمل بعضه.
هذا املشوار الجديد ال يجوز أن يكون فيه الرتبص أداة أو حتى شعاراً ،وال يجوز إحصاء
األخطاء واتخاذها مربراً للنكوص ،فاالطراف جميعاً أخطأت وأوصلت الشعب الفلسطيني
إىل هذه الحال.
املصالحة التي تنخرط فيها األطراف الفلسطينية اآلن هي بداية األمل وهي زراعة
بذرة الوحدة الوطنية التي ستثمر حق تقرير املصري بشكل يضمن الحقوق الوطنية
الفلسطينية.
حياك الله ايها الرئيس وألهمك املزيد من الصرب ،فأنت أكرث ما تكون بحاجة إليه)1( .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1مقال (الى الرئي�س �أبي  ..مازن القول الفطني يف قطع ال�شك باليقني)� ،سلطان احلطاب2017/10/5 ،
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أبو مازن :أبقاش بدها..
رأيته وقد عقد العزم وتوكل ،كان يشعر بالراحة والتفاؤل ومل يكن يرتدي ربطة
العنق كام عهدته ،وهو يحب ربطات العنق وله ذوق عالٍ فيها ،كان مه ّيأً أن أسأله وقد
ترددت يف البداية فزياريت كانت للسالم عليه وتقديم كتايب عن املسجد االقىص وعن رام
الله ،وقد كرمني برعايتهام ،ولكني وقد رأيته مه ّيأً للحديث غلبتني املهنة والكار فسألت
عن املصالحة والوضع يف غزة وملاذا جاءت حامس له وقد رفعت الراية البيضاء؟ فابتسم
وقال“ :أبقاش بدها”؛ فقلت هذا تعبري ألهلنا من بني معروف ،فقال :نعم هكذا أردت:
كان جربيل الرجوب عىل يساره وعبد الحي املجايل عىل ميينه ،يستمعان وقد أعجبتهام
اإلجابات ،قال مل تعد االمور تنتظر وعلينا أن نحسم ،فال لكلكة وال مامطلة ،نعم نريد
املصالحة ولكن ليس بتبويس اللحى أو عىل حساب مصالح شعبنا ،نريدها ط ّياً لصفحة
املايض وخروجاً منه وبناء جديداً باتجاه املستقبل.

ال�سيد جربيل الرجوب �أمني �سر
اللجنة املركزية يف حركة فتح

وقال :أكتب فنحن مخلصون لذلك ،لن أوصيك مبا هو للنرش ومبا هو ليس للنرش،
أدركت أنه يثق ،وادركت أنه ال يخفي شيئاً فلديه من الشجاعة أن يقول كل ما يف نفسه
يف هذا املوضوع ،فقد قال يف كلمته امام االمم املتحدة الكثري وزاد أن قال يف مقابالته مع
الفضائيات املرصية ما هو اكرث ،فامذا سيقول يل من جديد؟؟ الجديد هو يف الخلفيات
الشفافة التي قدمها عن دوافع حامس يف االنقالب وعن الوقائع الالحقة وعن توجيهاته
لقيادته وردود الفعل وإرصاره عىل أن تظل الصناديق نظيفة وأن يكسب الفلسطينيون
حي.
تجربة االنتخابات يف مترين ّ
لقد عانينا كثرياً من مامرسات انتهازية وغري مبدئية ولكن مصلحة شعبنا تدفعنا
للصرب والتحمل واالرصار ،يجب إنهاء االنقسام وقد ذهبنا بإرادة واضحة ونية صافية
وقد اوصيت وفدنا ،واعطيناه كالماً مكتوباً ،وحذرنا من ردة الفعل ومن النزق ،فشعبنا
يتابع ويراقب ويتفاعل وينتظر ،وقد جاءت حامس تطلب ذلك بعد أن ح ّلت حكومتها
ُبق شيئاً.
وامعنت يف خطوات االنقسام ومل ت ِ
وحني حلت حكومتها ،بدأنا العمل فوراً كام لو ك ّنا سيارة اسعاف ،مل ننتظر وقد
بدأت التحرك حتى قبل عوديت من االمم املتحدة ،واجريت العديد من االتصاالت مع رام
الله ،ومع قيادات عربية ودولية وخاصة مع اإلدارة االمريكية والرئيس ترامب شخصياً
الذي مل يعلق كثرياً واكتفى بكلمتني مل يصحبهام لغة “البدي” التي يستعملها دامئاً وكأنني
به يقول :ال أمانع!!
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كنت أسأل نفيس :ما الذي كانت تريده حامس؟ وملاذا ظلت تقتحم األبواب
املفتوحة وخاصة ابواب انتخابات املجلس الترشيعي واالنتخابات الرئاسية؟ وملاذا ال
يتقدمون ويأخذون :ملا تقدموا يف انتخابات ( )2006وفازوا بحامية الرئيس محمود عباس
حني كان توجه بعض قيادته إلغاء النتائج ولكنه حذرهم من ذلك ،ومىض يقبلها وكان مثن
ذلك باهظاً ،فقد طارت حامس بالنتائج ورصفتها انقساماً كريهاً وتدمرياً لصورة الشعب
الفلسطيني ألكرث من ( )11سنة.
اآلن وقد قدم الرئيس لهم حبل النجاة أو خشبة اإلنقاذ ومكنهم من النزول عن
الشجرة التي صعدوا إليها ليقودوا انقساماً ويشكلوا حكومة (اللجنة اإلدارية) يف غزة،
فامذا هم فاعلون؟ لقد مكنهم من النزول عن الشجرة وقدم لهم ما يعيدهم إىل الحضن
الوطني الفلسطيني ومينع عنهم كثرياً من ردود الفعل االقليمية والعاملية التي استهدفت
حامس ونفت عنها الصفة الوطنية وأدرجتها يف باب “االره��اب” وشيطنتها ليسهل
االنقضاض عليها وتصفيتها بوسائل إرسائيلية وغري ارسائيلية.
أبو مازن الذي حقق الكثري عىل املستوى السيايس للقضية الفلسطينية حني ولج بها
بوابة العامل مستعم ًال اللغة التي يفهمها هذا العامل وكان آخر االنتصارات لهذه القضية
فوز فلسطني بعضوية منظمة االنرتبول الدولية بعد جهد ومناورات ارسائيلية وامريكية
كبرية ملواجهة مواقف دولية مثلتها الصني حيث مكان انعقاد الدورة ودول عديدة من
االمم املتحدة تتفهم املوقف الفلسطيني وترى يف ارسائيل دولة محتلة.
االتصاالت مع أيب مازن مل تتوقف طيلة االيام املاضية ،فمرص عىل الخط والرئيس
عبد الفتاح السييس يزج بقدرات مرص وجهاز مخابراتها الفطن إلنجاز خطوات املصالحة،
ال لسواد عيون الفلسطينيني وإمنا ايضاً ملصالح مرص االقليمية بعدما تبني أن خارصة سيناء
النازفة لها عالقة باستمرار االنقسام الفلسطيني وغياب املسؤولية امللتزمة عن املعابر
والحدود ،فقد أدركت مرص أن األنفاق التي تنقل أسباب العيش إىل غزة كان يخرج منها
سالح بال هوية محددة إىل أن يصل إىل االيدي التي تستعمله وهي التي تعطيه هويته،
حني كانت أطراف التصدير والتصنيع تبذل كل جهدها ملسح اي اثباتات تشري اىل ذلك يف
كثري من االحيان ،فقد تحولت سيناء اىل وجع للمرصيني وإىل خطر يلحق الرضر الشديد
باالستقرار يف مرص ويعكر االمن القومي املرصي بشكل مبارش وهو ينتقل اىل مدن مرص
يف الداخل.
مرص التي ارادت ان ترضب اكرث من عصفور واحد بحجر ،رأت يف املصالحة تسديداً
لواجب أراد املرصيون الذين ضحوا من اجل فلسطني منذ حرب  1948واىل اشعار آخر ان
يسدد ،وأرادت مرص حامية أمنها القومي كام أرادت اعادة التعامل مع غزة عىل اسس
أخرى تفيض إىل تعامل سيايس وليس أمنياً فقط ،خاصة حينام تصبح غزة جزءاً من سياسة
السلطة الوطنية الفلسطينية.
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سيصل عباس إىل غزة وسوف ترى فيه جامهري غزة بوابة تُفتح لهم عىل العامل،
فالرئيس قادر بعزميته ودعم شعبه أن يحمل غزة بعيداً عن املستنقع الذي ُرميت فيه،
وأن يأخذها ألسباب العيش الكريم وان يضمد الكثري من جراحها وهو يستعمل لغة العامل
اإلنسانية الستجالب الدواء وعودة االعامر التي ُعطلت كثرياً.
إرسائيل ظلت تراهن عىل فشل املصالحة لتكسب الرهان يف وجه مرص التي أرادت
باملصالحة إغالق الطاقة التي يأيت منها الريح ،ليس بسدها وإمنا بتغيري اتجاه الريح ووقف
الرائحة الكريهة التي كان يحملها لتكون نافذة تنفس وحياة وتعاون وتفهم ،كام نوافذ
فلسطني عىل االردن.
االتصال املرصي شمل املتفاوضني عىل مستويات عدة وجرى مع الرئيس أيب مازن
عىل مستوى القيادة األوىل التي بشرّ ت وأظهرت اإلرصار عىل مواصلة العمل ،فمرص ال
تتدخل يف الشأن الفلسطيني تدخ ًال كريهاً ،والفلسطينيون ال يسمحون مبثل ذلك التدخل،
ولكنهم يرون يف الخطوة املرصية انتصاراً للقضية ومساعدة من األشقاء لوقف تداعيات
االنقسام وإعادة ردمه والبناء عليه بالوحدة الوطنية.
ويف السياق ،ظل الرئيس أبو مازن يرى لألردن دوراً مرشفاً يف اسناد القضية
الفلسطينية وخاصة يف القدس ،وهو الدور الذي ترجمه امللك عبد الله الثاين بزيارته
لرام الله ،واستمرار متسكه بالقيادة الفلسطينية الرشعية التي ميثلها الرئيس ابو مازن،
فقد أدرك االردن ومنذ عقود ماذا يعني التمثيل الفلسطيني املستقل والقرار املستقل
منذ االعرتاف مبنظمة التحرير الفلسطينية يف قمة الرباط ،وايضاً منذ خطوة فك االرتباط
واالعرتاف بأوسلو وإقامة السلطة الفلسطينية وقد ناهض االردن االنقسام الذي صنعته
حامس يف غزة وتحفظ عىل اي عالقة معها منذ وقت أبعد من وقوع االنقسام وكان له
معها إشكاليات مل تحل ،سواء نشاطها الذي ظل يعتقد أنه يؤذي أمنه الوطني والتزاماته،
أو يف امتدادها اإلخواين عىل ارضه ولهذا ظلت العالقة بها متحفظاً عليها وظل االردن
يحتفظ بعنوان واحد ،وحتى حني جاءت لعبة الدحالن مع حامس عرب اطراف عربية لها
اجنداتها ،مل ينطلِ ذلك عىل االردن الذي أدرك اهداف اللعبة وابعادها فكانت زيارة امللك
اىل رام الله قد وضعت سطراً جديداً ملا سيأيت.
يف رام الله التي تجولت فيها لي ًال ونهاراً ،وغادرتها إىل نابلس وعدت منها إليها
بعد منتصف الليل ،كانت الطرق آمنة وكان التزام السلطة باألمن يساعد فلسطني عىل
االستمرار يف التنمية ،فاالستقرار يف الضفة مصلحة فلسطينية قبل أن يكون ارسائيلية ،ولذا
فإنه حني رأى شارون أن الفلسطينيني يستفيدون من االستقرار ما بني السنوات  1996و
 2000وان امواالً فلسطينية مغرتبة تتدفق وان هناك بناء وتنمية يف الضفة وغزة ،ادرك
ان الفلسطينيني إن استقروا شكلوا خطورة عىل أمن ارسائيل فاالستقرار ميكنهم من إبقاء
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شعبهم صامداً ومن بناء دولتهم العتيدة املرشحة لالعرتاف الدويل ،يف حني أن العنف غري
املدروس والخطوات االرتجالية تعطي املربر املستمر الرسائيل باستمرار رضب انجازاتهم
واسباب صمودهم وحرمانهم من التعليم والصحة والعمران.
ادرك ابو مازن خطورة الرصاع املسلح يف اللحظة القامئة ،ولذا كان متحفظاً عىل
االنتفاضة املسلحة بعد عام  2000وقد شجبها وعاىن من موقفه الذي استجلب ردود
فعل جاهلة وصلت حد إطالق الرصاص عىل بيته يف غزة وهو القائد الصلب الذي يعرف
ما هي الحركة الصهيونية وما هي استهدافاتها يف االستيطان وكيف تفكر ارسائيل والتي
تخفي عن أنظار العامل نظام التميز العنرصي (االبارتهايد) الذي يفضحه الرئيس ابو مازن
يف كل يوم متسلحاً مبواقف دولية تتفهم نهجه.
السلطة الفلسطينية ليست فاسدة ،قالها واشار إىل شاشة الكومبيوتر بإمكان اي
راغب أن يرى موازنة السلطة عىل النت وان يعرف شفافية املامرسات ،فالذين ميولون
يتابعون اين تذهب أموالهم وكيف ترصف ،لقد توقفت املساعدات العربية إ ّال بعضها
من السعودية والجزائر  ..وشيئاً من الكويت ،واالخرون ال يدفعون وإن دفعوا فلغرينا
وليس من أجل اسناد مواقفنا وإمنا يف بعض االحيان للتشويش عليها ،ال ديون علينا وأن
كان بعضها القليل فذلك بفعل سياسات املصادرة االرسائيلية الموالنا املتأتية من الرضائب
والتي تحصلها ارسائيل وهي حق لنا.
وقد أكد أبو مازن« :سنكون قادرين عىل جعل ديننا صفراً ،رغم قسوة االحتالل
والحصار واالجراءات العدوانية املستمرة».
ما الحظته ان مناطق السلطة الفلسطينية حيث األمن والرشطة الفلسطينية آمنة
داخلياً إ ّال حني تقع االجتياحات االرسائيلية التي ال تريد لتجربة االستقرار ان تنجح  ..ال
َ
عنف شعبياً يف فلسطني ،ال رصاعات عشائرية أو قبلية ،ال عنف يف الجامعات وال تعديات
عىل القانون يف املمتلكات واألرايض ،وال إطالق نار يف االعراس وال قتل يف رسقات وال فساد
يصل إىل ح ّد االعتداء عىل املال العام ومصادرته ،وهذه مسائل ميكن ألي زائر اىل مناطق
السلطة ان يالحظها فالتناقض فقط مع االحتالل وكل الجهد موجه له والستمرار الصمود
والعيش والبحث عن اي فرصة لالستقرار.
األمن الداخيل الفلسطيني مهم جداً عند الرئيس أيب مازن وهو ال يسمح عىل
االطالق بالعبث به النه يدرك مرامي الخطط اإلرسائيلية التي تستهدف ايجاد ذرائع
القتالع الفلسطينيني ونفيهم وتبديدهم ويجعل من همه افقاد االرسائيليني لذرائعهم
أولوية عنده ،ويف سبيل ذلك ال يعقده أنه يتعامل معهم وجهاً لوجه ويتعامل مع االدارة
االمريكية التي تسندهم والتي يستقبل مبعوثيها باستمرار وبشكل دوري أكرث من استقبال
اي زعيم عريب آخر لألمريكيني النهم يدركون دوره ويدركون حيوية القضية ودفع العامل

وقد �أكد �أبو مازن�« :سنكون
قادرين على جعل ديننا �صفراً،
رغ��م ق�سوة االح��ت�لال واحل�صار
واالجراءات العدوانية امل�ستمرة»
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باتجاه ان تغري االدارة األمريكية مواقفها املنحازة بشكل اعمى الرسائيل والتي انتقدها
الرئيس ابو مازن من فوق منرب االمم املتحدة وحملها مسؤوليات تعطيل عملية السالم،
وأخذ عليها الكثري من املواقف العدوانية وكل ذلك مل يحبط الرئيس أبا مازن أو يثنيه عن
عزميته يف مواجهة االحتالل واالنحياز االمرييك بكل الوسائل املرشوعة وهي عديدة وقد
تكون كافية إذا أدراك الفلسطينيون كيف يستعملونها ،ويف هذا السياق أيضاً فإن العمل
الفلسطيني النشيط عرب املحافل الدولية واملوقف العاملي املتفهم لذلك ،جعال الرئيس
االمرييك ترامب املندفع منذ بداية عهده يراجع موقفه من نقل السفارة االمريكية من
تل ابيب اىل القدس وهذه خطوة ال تأيت هكذا عفو الخاطر وامنا تريد املزيد من العمل
السيايس الفلسطيني والعاملي املساعد لدحر الخطوة االمريكية وابطالها.
لقد عملت املحافل الصهيونية وطوال سنوات طويلة يف ملعب يخلو من الدور
العريب ولذا استطاعت ارسائيل وتحالفاتها االمريكية الداخلية ان تضع االدارات االمركية
يف انحياز اعمى لخططها ومنها املوقف االمرييك االخري من االنحياز الرسائيل باالنسحاب
من منظمة اليونسكو لذرائع منها ما تقول االدارة االمريكية انه انحياز هذه املنظمة
ضد ارسائيل ،كام ان من مثار االنحياز االمرييك الرسائيل ما قاله سفري الواليات املتحدة
يف ارسائيل عن احتاللها حني نفى ان تكون ارسائيل محتلة او حتى املوقف االمرييك من
االتفاق النووي االيراين حيث جاءت الترصيحات عىل مقاس ارسائيل واجندتها متاماً.
استطاع الرئيس ابو مازن ان يحافظ عىل صمود شعبه وحقن دماء اطفال
الفلسطينيني ما استطاع وهذا له كلفة عالية سددها بسياسات حكيمة متزنة ،وإذا كانت
هذه السياسات ال تريض اطرافاً مزاودة أو مناقصة أو ال تبدو شعبية بالقدر الكايف فإن
الرئيس مع اغلبية تعتقد بصواب هذه السياسات من خالل نتائجها ،فالرئيس ابو مازن
ال يؤمن بالعنف وهو ال يؤمن مبقولة «شهداء باملاليني» أو باالنتحار من اجل بطولة غري
مثمرة ،ولكنه يؤمن برتاكم النضال وتوزيع مهامه عىل كل الفلسطينيني واجنداتهم يف كل
العامل ملواجهة اخطر موجة عدوانية عىل فلسطني وقضيتها.
الرئيس يقرأ التاريخ ويكتب فيه ولديه قدره فائقة عىل التحليل واستخالص العرب
ولديه الجرأة ان ينقد سلطته حني قال يف االمم املتحدة انه يف سلطة بال سلطة وامام
احتالل غري مكلف وهو ال يبدل بندقية احتالل ببندقية اوصياء او متدخلني يف الشأن
الفلسطيني وال يرغب الدخول يف الرصاعات العربية حيث دفع الفلسطينيون امثاناً
باهظة لذلك ويف اكرث من منعطف ومرحلة ولذا ال يريد فلسطني يف اليسار او اليمني كام
ال يريدها رشقية او غربية وامنا وطنية فلسطينية يف عمق عريب واسالمي يحفظ مالمح
وجهها واضحة دون متويه او تغطيه ..وهذا ما كانت عليه فتح منذ والدتها وما حافظت
عليه واعطاها مثارها ومكن لها من جذور يف وسط شعبها.
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ابو مازن كام خربت يقبل القسمة عىل كل شعبه وحتى لو كان يقود فتح ويرأس
لجنتها املركزية فهو ال ينحاز لها اال مبقدار التزامها بالخط الوطني الذي يتحمل هذه
املسؤولية والحفاظ عليها وينظر اىل كل الفصائل نظرة وطنية واحدة يف اطار منظمة
التحرير الفلسطينية التي يقودها وتجدد له قيادتها أما من هم خارج املنظمة فإنهم ايضاً
أبناؤه وابناء الشعب الفلسطيني ابقى لهم االبواب مفتوحة لدخول البيت الفلسطيني
(املنظمة) عرب صناديق االقرتاع واعطاهم حق قيادة الشعب الفلسطيني عرب الصناديق
ايضاً دون ان تكون لديه حساسية أو تعصب وهو يدرك ان الخلل يصيب احياناً جميع
التنظيامت الفلسطينية سواء تنظيمه او التنظيامت االخرى ولذا ظل حريصاً عىل النقد
الداخيل وتصويب اوضاعه يف دميوقراطية مركزية تعرفها االحزاب اليسارية ويف تعددية
للرأي ،ضمن قضية االغلبية واألقلية يف اتخاذ القرار.
ما رأيته يف مؤمتر فتح السابع يف رام الله يثلج الصدر ،فقد كرث الندابون ومدعو
الحكمة بأثر رجعي ممن ارادوا اخافة الرئيس أنه بانعقاد املؤمتر واالنتخابات فيه سوف
يزيد الطني ب ّلة وسيؤدي لرضب الوحدة الوطنية وتفجري ألغام كامنة وما تبقى من وحدة
وطنية وعالقات.
والبطء يرمم الحركة وييضء كل الزوايا املعتمة ليخرج لشعبه والعامل اكرث قوة
وارصارا واكرث ترتيبا للبيت السيايس الفلسطيني الذي يقصده االن الكافة من الفصائل
بالتحالف واالصطفاف واملصالحة.
واذا كان االنقالب عىل القرار الفلسطيني والسلطة واملنظمة قد وقع يف زمن الرئيس
عباس فإنه يسجل له اليوم أنه عمل كثريا من اجل ان يأيت هذا اليوم ،يوم انهاء االنقسام
وبناء الوحدة الوطنية الفلسطينية التي عمل الرئيس من اجلها مبا يف ذلك محارصة
الخطأ وقطع اسباب الدعم عنه اىل ان خرج من ذلك من يدعو للمصالحة ليصيب ذلك
يف اهداف الرئيس.
واليوم نبارك أليب مازن نواياه الصافية وخطواته املدروسة وفرح شعبه مبا احدث
من مصالحة انعكست يف استقبال وزرائه يف غزة ،وانا اراهن ان تخرج غزة ملالقاة أيب مازن
خروج البرصة للحسن البرصي وخروج القاهرة للمعز ،فقد حمل ابو مازن الدواء وهو
سيمسح عىل جرح الغزيني ويقول« :وإن شاء الله ما بتنعاد».
فالوحدة الفلسطينية  -الفلسطينية هي املدماك الذي سيتواصل عليه البناء.
مربوك للرئيس أيب مازن ما تم انجازه ومربوك للشعب الفلسطيني.
وما زلنا نقول امام كل خطوة الحذر  ..الحذر وهو ما يردده ابو مازن وهو يتحدث
عن املرحلة ،ولعله ما زال يقول ووفده يذهب اىل غزة ويعود منها لتجديد العمل.
يا سارية الجبل الجبل ()1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1مقال (ابو مازن� :أبقا�ش بدها)� ،سلطان احلطاب2017/10/15 ،
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الملك والرئيس ..
ما قيل وما لم يقل في قصر الحسينية
هذه واحدة من أهم الزيارات التي قام بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إىل
األردن ،فقد أخذت طابعاً يعكس أهميتها وعمق مضمونها ودالالتها وما أراد األردن من
خالل امللك أن يؤكده وهو يتعامل مع السلطة الفلسطينية ومع رئيسها حيث رشعية
التمثيل الفلسطيني الذي يؤكد األردن أن ال تنازع فيه أو معه وأن العنوان الفلسطيني
مقروء وواضح وأن ليس لدى األردن سوى هذا العنوان يف التعامل مع الشعب الفلسطيني
وقضيته.
املوقف املبديئ األردين مىض عليه سنوات مل يغري االردن فيها مواقفه بل ظل ميسك
عىل هذا العنوان والطريق املفيض إليه رغم ضغوط مختلفة ضعف أمامها اآلخرون.
مل تكن العالقات األردنية – الفلسطينية بأحسن حال مام هي عليه يف أي وقت سواء
تلك التي تربط الزعيمني امللك عبدالله الثاين والرئيس عباس ،إذ تتطابق السياستان تطابقاً
شديداً يف العديد من القضايا املشرتكة وبفعل ذلك أصحبت السياستان متساندتني وقد
أدرك الزعيامن مخاطر افرتاق الخنادق األردنية والفلسطينية أمام رياح سموم ميكن أن
تهب خاصة وأن املنطقة مليئة باملطبات وتغيرّ اتجاه الريح الذي يحمل الحرائق وما يهلك
الزرع والرضع ،بعد املحاوالت اإلرسائيلية لتخطي السياج األردين والفلسطيني ورضبهام
لتتمكن إرسائيل من العبور مبخططاتها وخاصة التي يصممها اليمني اإلرسائييل املتنامي،
حيث تستعني يف إنفاذها مبواقف تراهن عليها يف مستجدات املنطقة التي أصبحت بعض
اطرافها تتشبث بالقشة اإلرسائيلية ظناً أنها منجية أمام أوكازيون املناقصات الذي يسود
املنطقة حيث الحروب واإلنقسامات والفنت وقد انهارت حدود وعواصم.

ن���ع���م  ..م����ا ي��خ�����ش��اه
الفل�سطينيون منذ زمن بعيد ،يخ�شاه
الأردنيون الآن خا�صة بعد �أن ك�شرّ
اليمني الإ�رسائيلي عن �أنيابه ومل يعد
مييّز بني جغرافيا و�أخرى وت�سمية
و�أخرى وبعد �أن مل يعد يقر�أ التزام
حكومته ب�أي اتفاقيات وقد تلوثت
�أيديه بدماء الأردنيني يف ال�سفارة
الإ�رسائيلية يف عمان

نعم  ..ما يخشاه الفلسطينيون منذ زمن بعيد ،يخشاه األردنيون اآلن خاصة بعد أن
كشرّ اليمني اإلرسائييل عن أنيابه ومل يعد مي ّيز بني جغرافيا وأخرى وتسمية وأخرى وبعد
أن مل يعد يقرأ التزام حكومته بأي اتفاقيات وقد تلوثت أيديه بدماء األردنيني يف السفارة
اإلرسائيلية يف عامن.
رياح السموم تهب اآلن هذه املرة من الرشق لتذروا ما تبقى من روابط عربية،
فالبعض ُّ
يغذ السري رسيعاً باتجاه التطبيع بأشكال مختلفة ليأخذ مقعده املتقدم فيه،
وهذا األمر يستهدف سحب الدور املركزي للطرفني األردين والفلسطيني حيث تستند
القضية الفلسطينية لصالح تعويم ح ّلها وتوزيعه بني القبائل.

97

فقط األردنيون والفلسطينيون يستطيعون بإرادتهم بناء مصدات أمام رياح السموم
حتى ال يجف ما تبقى من زرع العالقات املشرتكة أو رضع الصمود ،فإرسائيل تضع عيونها
اآلن خلف حدود األردن لتغري أطرافاً بالوفود إليها وقد ال تدرك هذه األطراف طبيعة
تجربة األردن يف التعامل مع االحتالل أو حتى طبيعة التجربة والصمود الفلسطينية
واستمرار النداءات منذ أكرث من قرن من الزمان.
أعتقد أن هذه املرحلة التي بحثها الرئيس أبو مازن مع امللك عبدالله الثاين حساسة
جداً وأن ليس لألردنيني والفلسطينيني فيها إال أنفسهم لالعتامد عىل النفس التقاء رياح
السموم الناشئة وهو أمر أفصح عنه امللك عبدالله الثاين عىل املستوى االقتصادي وهو
يخاطب األردنيني ويدرك أن االقتصاد مولود للسياسة يتأثر بها وإال ملا ترك األردن وحيداً
«يحك جلده بظفره» وال يجد لنداءاته العربية صدى وهو ما يذكرنا بالوقت القايس عشية
فتى أضاعوا»
احتالل العراق وقصة «القدر» العراقي ومقولة امللك الراحل «أضاعوين وأي ً
وحني كانت منظمة التحرير الفلسطينية قد شهدت تجفيف مواردها حني كانت أمهات
الشهداء يعدن بال مساعدة ،والبقية معروفة.
أرجل األردنيني والفلسطينيني يف «فلقة واحدة» فإما أن يجلسوا يف الكساح أو
يذهبوا للركض باتجاه مصريهام يف موسم من النكوص واإلحباط واإلنكار العريب ،وأعتقد
أن زيارة امللك عبدالله الثاين لرام الله أدرجت يف هذا السياق وأن تزينت بالدعوة ملواصلة
عملية السالم يف محاولة للخروج من النفق وهو ما فعله أيضاً الرئيس أبو مازن من خالل
زيارته إىل عامن هذا األسبوع.
لدى الطرفني األردين والفلسطيني ما يكفيهام من وجع الرأس الذي يسببه اليمني
اإلرسائييل واألمثلة كثرية ال حاجة للمزيد منها والتوقف عندها  ..وألن القاسم املشرتك
يف باب التعاون السيايس يتخذ اآلن من التنسيق املشرتك واملشورة أدواته ليصب يف إطار
البحث عن ّ
حل ما زالت إرسائيل تتهرب منه وتنكره.
املتاح من العالقة قد مي ّكن الطرفني من اجتياز هذا النفق املعتم وإسناد بعضهام
البعض لعل بصيص األمل يظهر من وراء ذلك يف أعقاب بدء املصالحة الفلسطينية وإرصار
األردن عىل حل عادل للقضية.
أما محاولة «مالحقة الع ّيار» األمرييك إىل بوابات واشنطن فهي محاولة مشرتكة
لالستقواء بالعامل أمام محاوالت إرسائيل فرض مخططاتها ضد الطرفني معاً وخاصة الطرف
األردين الذي بدأ اليمني اإلرسائييل ينصب له شباك الوقيعة بتحضري للمعارضة الواهمة
وروايات مزيفة ومواقف عدوانية تغطي بها إرسائيل سوءتها املتمثلة يف نظام األبارتايد
العنرصي.
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نعم يستأنس الفلسطينيون باألردنيني ويستأنس األردنيون بالفلسطينيني للحفاظ
عىل القائم وحاميته وللقدرة عىل السري بخطوات إىل األمام يف مساحات ملغومة من
أطراف بعضها معروف الهوية والبعض اآلخر غري معروف والطرفان يدركان أن تنسيقهام
لن يرتك بال كلفة وقد تكون باهظة من األطراف املعادية ،فامللك عبدالله يقول ويواصل
القول هنا يف الداخل والخارج وحيث يستطيع األردن القول إن القضية الفلسطينية
هي القضية املركزية وجوهر الرصاع يف املنطقة وهي دوماً عىل رأس أولويات السياسة
الخارجية للمملكة ألن هذه القضية بالنسبة لألردن قضية وطنية أوالً ال يستطيع الهروب
من استحقاقاتها وألنها أيضاً بدأت خانقة وضاغطة وذات حمل ثقيل حني هربت
أكتاف عربية عديدة عن حملها وتركت للكتفني الفلسطيني واألردين معاناة هذا الحمل
واحتامالت زيادته.
يف األفق مصالحة فلسطينية فلسطينية بدأ مخاضها ،انتظر مولودها الفلسطينيون
لتصبح رزمة عص ّيهم أقوى عىل الكرس وانتظرها األردنيون حتى ال ترتفع عليهم كلفة
انتظار ّ
حل القضية وحتى ال يزج بهم مجدداً يف أدوار مكشوفة ابتداء مام يسمى «الدور
الوظيفي» الذي رفضه األردن برصامة لصالح متكني الدور الفلسطيني ومتثيله وإنهاء
لضغوط اليمني اإلرسائييل وهلوساته عن مستقبل األردن ومحاولة تهميش وتطنيش الدور
األردين والتقليل منه واستبدال التعامل معه بالتعامل مع أطراف أخرى أقليمية أظهرت
رغبتها يف املراودة وسمحت لقميصها أن ُيق ّد من ُق ُبل.
املصالحة الفلسطينية ،فرصة للفلسطينيني عىل مختلف مستوياتهم وحتى رغباتهم،
فهي ملن يريدون ملواصلة الكفاح منعة ،وهي ملن يريدون مواصلة العملية السلمية
قطعاً ألسباب وذرائع االحتالل حول وجود الرشيك ومن ميثل ،وهي عند األردنيني سد
لثغرة ميكن أن تهب منها رياح سموم متس السيادة الوطنية وأيضاً فرصة يرى فيها
األردن إمكانية مواصلة البناء يف العملية السلمية إذا ما أعادت املصالحة لهذه العملية
أهليتها ،فاألردن الذي أختار طريق السالم يجد يف املصالحة الفلسطينية انتصاراً لالعتدال
الفلسطيني وتخفيفاً من العقبات التي بقيت تقف أمامه ويرى أن إعادة تأهيل غزة
بالسلطة ومتكني السلطة باملصالحة مع غزة سيجعالن الصورة الفلسطينية بعامتها مقبولة
عاملياً إىل درجة متكن األردن من إعادة تسويق الدعوة إىل التفاوض عىل قاعدة تحريك
أفكار ترامب وكشف مدى عمق جذور مبادرته ووعوده املقطوعة.

«نحن والأردن حري�صون
على امل�صاحلة الفل�سطينية بال
�أدن��ى �شك وحري�صون على �أن
تنجح �ضمن الإطار الذي ورد يف
االتفاق»

والرئيس عباس يرى يف السياسة األردنية منصة ميكن الوقوف عليها للقول بشكل
واضح ومفهوم وهو يخاطب من عاشوا االنقسام واستمروا فيه «نحن واألردن حريصون
عىل املصالحة الفلسطينية بال أدىن شك وحريصون عىل أن تنجح ضمن اإلطار الذي ورد
يف االتفاق».
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أما اإلطار الذي ورد يف االتفاق فلم يرتكه الرئيس عباس إطاراً «حماّ ل أوجه» أو
مجاالً لإلفتاء من تلك األطراف يف حامس والتي أدمنت إعراب الجملة الفلسطينية بأدوات
أعجمية حني قال «أن يكون هناك سلطة واحدة وقانون واحد ونظام واحد وأن تتمكن
حكومة الوفاق الوطني من مامرسة نشاطها وعملها كام متارسه يف الضفة الغربية».
موعد رسيان متكني السلطة يف غزة هو بداية شهر كانون األول القادم وهي مسافة
زمنية قصرية ،لكن هناك طابوراً أراد أن ينصب متاريس ،وأن يضع عصياً حني استعجل
تغريب نكاح املصالحة بالذهاب إىل طهران ومحاولة التفيؤ بالشجرة اإليرانية التي فتح
االحتالل طريق الوصول إليها ليس حباً يف املرتحلني وإمنا طمعاً يف أن يستمر األكل من
هذه الشجرة لتبقى اللعنة قامئة ويظل الفلسطينيون يف وضع شتى.
ما كان يجب الحج املبكر إىل طهران قبل إمتام املصالحة «وحتى نشوف الصبي»
وما كان عىل قوى الحرشجة يف حامس أن تستعرض ما تبقى لها من عضالت يف امللعب
اإليراين ،وكان الجدير بهم أن يقفوا مع أحد قادتهم املناضلني ممن عرفوا السجون
وتالقحوا بفكرهم مع مناضيل الحركة الوطنية الفلسطينية وهو القائد «السنوار» الذي
لعب دوراً محسوساً باملامرسة وصحح كثرياً من الرطانة واللكنة غري الوطنية لبعض حملة
املسابح وأوعية التبخري واقتباس لبس الخواتم.
اللقاء األخري بني الرئيس عباس وامللك عبدالله الثاين وضع كثرياً من النقاط عىل
الجملة الفلسطينية القادمة حتى تصبح قراءتها ممكنة دولياً ،فالرئيس أبو مازن كام
قال يل «ال يتحسس من التدخل واإلسناد األردين املعلوم للقضية الفلسطينية» وخاصة يف
هذه املرحلة وإن كانت الحساسية الفلسطينية ما زالت تثري الحكة واالحمرار من أطراف
عربية عديدة أرادت استمرار التعامل مع القضية الفلسطينية من خالل أجهزة املخابرات
وصناعة دمى التمثيل ،وهو ما ظل يزعج كثرياً من القيادات الفلسطينية التي مل ترتدد يف
فضح الطابق والدعوة إىل نضج املرجعيات السياسية العربية وأهليتها للتعاطي مع هذه
القضية السياسية بامتياز.
املصالحة يف زخمها الذي سيستمر بإرادة شعبية اآلن سوف تدفن البثور والدمامل
التي زرعها االنقسام وسوف تجتث األدران العالقة وإنزميات االنقسام املتغذية بأموال
عربية وخطط إرسائيلية.
لقد سارت املصالحة وتركت خلفها أصناماً أقيمت لتجد من يتبعها ،كام أسست
املصالحة لروح وطنية فلسطينية ،بدأت تقول للقيادة الفلسطينية استووا واعتدلوا فإن
الله ال ينظر إىل الصف األعوج.
لقد أغرقت املصالحة يف خضم تيارها مرسح العرائس وقطعت الخيوط التي كانت
ترتاقص بالدمى وبان الخيط األبيض من األسود والنجاسة من الطهارة واألموال التي
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اشرتت وباعت يف كثري من مناطق وطننا العريب يف ليبيا واليمن وتونس وحتى يف انقالب
تركيا ويف دول افريقية ولكن هذه األموال مل تستطع أن تشرتي يف فلسطني ألن العملة
زائفة واملر ّوجني يحاولون العبور بحصان طروادة وقد انكشفوا !!
إيها األردنيون والفلسطينيون :ليس لكم والله إ ّال أنفسكم وهذه األرض املمتدة
غرب النهر ورشقه فأسقطوا بتالحمكم املقوالت اليمينية اإلرسائيلية التي خرجت رائحتها
ليميزها األردنيون ،وهي املقوالت الصهيونية التي جعلت من إرسائيل نظام ابارتايد مل
تتحمله مندوبة كوبا املناضلة وفضحه مندوب الكويت البطل فكيف يسكت من يفرتض
أن أرجلهم يف الفلقة ؟؟
مل يعد لنا أردنيني وفلسطينيني إال العمل املشرتك الواعي لحامية أنفسنا مهام
ارتفعت كلفته ،فهو أنجى لنا من تدمري العدوانية اإلرسائيلية ملستقبلنا)1( .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1مقال (امللك والرئي�س  ..ما قيل وما مل يقل يف ق�صر احل�سينية)� ،سلطان احلطاب2017/10/24 ،

�إي�����ه�����ا الأردن�������ي�������ون
والفل�سطينيون :لي�س لكم واهلل
�إالّ �أنف�سكم وهذه الأر�ض املمتدة
غ��رب النهر و��شرق��ه ف�أ�سقطوا
بتالحمكم امل��ق��والت اليمينية
الإ�رسائيلية التي خرجت رائحتها
ليميزها الأردنيون
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ن يعزل من ؟
أبو مازن :نحن وأميركاَ ..م ْ

�أبو مازن يراهن على الإرادة
الفل�سطينية وهو يعتقد �أنها ن�ضجت
لت�ستقل وتعرف �أين تكمن م�صالح
ال�شعب الفل�سطيني

أتيح يل االتصال مع الرئيس محمود عباس «أيب مازن» والحديث معه يف آخر
املستجدات وامللفات ،كنت محشوراً باألسئلة وهو يدرك دامئاً أنني أنتظر إجاباته ألمتكن
من تقديم وجهة نظر متكاملة ال يسهل عىل املشككني اخرتاقها حني يقدمون روايات
مغرضة فالرجل الواقعي ال يحمل يف السياسة وجهني ،ومن هنا عرفه العامل وقدر له
مواقفه ،فهو ال يخفي شيئاً ليقول شيئاً آخر ،وإن أخفى فإنه ال يقول ،وإن قال فإنه ال
يخفي ،وهذا ميتد حتى مع أولئك الذين يعملون معه ،أو إىل جواره من الذين قد ال
يفهمونه ،ما فوق الطاولة عنده هو ما تحت الطاولة ايضاً ،فالرجل الذي أ ّلف ( )160كتاباً
مختلفة االحجام أحصيت منها ربعها فقط ،والباقي مل أمتكن من االطالع عليه ولكنه ذكر
يل العدد ،ما زال ميتلك الوقت ليقرأ ويكتب ويبحث وميحص ،وكثرياً ما تعتمد قراراته
عىل معرفته وخربته وقراءته وخاصة فيام يتعلق منها بالرصاع العريب – اإلرسائييل ،والذي
أصبح رصاعاً فلسطينياً–إرسائيلياً ،بعد أن اختبأ العرب خلف املوقف الفلسطيني وا ّدعوا
أنهم يسريون خلفه وينتظرون ما يقول رغم أن االيام أثبتت أن املوقف الفلسطيني قال
وما زال يقول اشياء كثرية مل تسمع ومل تصل ومل يؤخذ بها عربياً ،وبدل أن يقطر املوقف
العريب بثقله املوقف الفلسطيني ويرجح به ،وجدنا العكس ،ولكن دون أن يقطر املوقف
الفلسطيني املوقف العريب الذي استدار منذ وقت وترك الفلسطينيني وحدهم يف غالب
االحيان ،ورغم أن أبا مازن ال يريد مثل هذا القول :أن العرب تركوا الفلسطينيني ،وإمنا
يريد قوالً اخف عىل امل أن يعودوا لدورهم وأن يدركوا وأن يستبينوا الرشد.
أبو مازن يراهن عىل اإلرادة الفلسطينية وهو يعتقد أنها نضجت لتستقل وتعرف
أين تكمن مصالح الشعب الفلسطيني ،ولذا فإنه كان قد اخترب هذه اإلرادة اكرث من
مرة واثبت أنها قادرة وصامدة وشجاعة وأنها ذهبت به إىل االمم املتحدة لتوليد الدولة
الفلسطينية العتيدة رغم “املامنعة العربية” التي تجلت يف الضغط عليه أن ال يذهب،
وذهب إىل مجلس االمن ليخذله العرب هناك وينترص له من ليسوا عرباً وال مسلمني
ومنهم من ال يخطر اسمهم يف البال مثل نيوزيلندا والسنغال.
ليعرف السقف من العتبة
وقال يف االمم املتحدة إنه ذهب ُيطالب باتفاق اطار ُ
قبل أن يعود إىل مفاوضات كل هدفها التقاط الصور ،فالرئيس كام قال “يريد أن يعرف
الحدود ،حدود الدولة” ،وحتى يكرس هذه الحلقة الجهنمية من االنكار اإلرسائييل
املستمر ،كان يسأل ضيوفه وسائليه والراغبني يف املعرفة من يهود واجانب ممن يسألونه
ملا ال تعرتف بإرسائيل ،أن يحددوا له حدود إرسائيل وأن يبينوا له أين حدودها ليعرتف
بذلك وليعرف بعدها حدود الدولة الفلسطينية ،فيدهشون بسؤاله ويصمتون وكأنهم
يكتشفون الدوالب!!
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ال يكل الرئيس أبو مازن وال ميل يف الرهان عىل بعدين ،ارادة الشعب الفلسطيني،
واالرادة الدولية والتي يواصل تحريكها أنها ستدرك إن آج ًال أو عاج ًال أن ال احتالل يدوم،
وأن البقاء للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ،وأن الفجر قادم مهام طال الليل.
فهمت دامئاً عندما يتحدث أبو مازن ،أن الشعب الفلسطيني يف هذه املرحلة
بحاجة إىل االستقرار أكرث من حاجته إىل السالح ،فهو ال يريد السالح وال يتطلع إليه ،وال
يريد الحرب أو عزل أحد مبا يف ذلك إرسائيل ،وهو ال يريد معاداة أو الصدام مع أي طرف
دويل وخاصة الواليات املتحدة األمريكية ،التي ما زالت تظهر له الوجه اإلرسائييل وما
زالت تلبس القناع اإلرسائييل وآخر االقنعة كانت الخطوة األمريكية السافرة والفجة وغري
املفهومة التي دعت الغالق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية يف واشنطن (تراجعت
الواليات املتحدة الحقاً) وردة فعل أيب مازن الهادئة عىل ذلك والتي أعقبها ابتسامة مائلة
عىل وجهه وقوله “ طيب يغلقوه “ هاي اليل طلع معهم ،ثم غيرّ نربته وقال “شو بدهم
بالضبط؟! هذا ابتزاز ونحن ال نقبله ،مل يعودوا وسيطاً نزيهاً ،خضعوا للضغوط اإلرسائيلية
وتراجعوا عن وعودهم ،اذن لرنى من يعزل من؟؟ صدقني أنهم يعزلون أنفسهم وسرتى
كيف ينظر لهم العامل اآلن وقال أنا يف مدريد والتقيت امللك (فيليبي السادس) واضاف
لقد كان اللقاء حميمياً ،تحدث امللك عنا بود وعن قضيتنا وتفهم متاماً مواقفنا ونحن عىل
موعد من موقف إسباين غري مسبوق قد أكون فهمت أنه مهام حاولت الواليات املتحدة
أن تتطابق يف مواقفها مع إرسائيل ،فإن هناك مواقف دولية ال تذهب بهذا االتجاه ،حتى
من حلفاء الواليات املتحدة الغربيني أو من ترتبط معهم بتحالفات مختلفة.
لن نخاف ،قالها وصمت وأضاف ..لن نرتدد يف استعامل حقوقنا الثابتة التي أكدتها
األمم املتحدة والتي أعطتنا حق مقاضاة إرسائيل يف املحافل الدولية ويف محكمة الجنايات.
ويسأل الرئيس :إذا كانت إرسائيل غري مجرمة وغري مذنبة بحق الشعب الفلسطيني
فلامذا هي قلقة ومنزعجة من رشاكتنا مع األمم املتحدة والتزامنا يف منظامتها كافة شأن
أي دولة أخرى؟؟ وملاذا تقوم قيامة اليمني اإلرسائييل وزعيمه نتنياهو حني نتحرك باتجاه
املنظامت الدولية أو نقوم بتقديم شكوى ،وملاذا تعترب إرسائيل هذه املواقف التي نتبناها
أخطر عليها ممن يقصفونها باألسلحة التي يسمونها صواريخ.
اعتقد أن الرئيس أبو مازن يقبل تصوري يف القول رداَ عىل تساؤله “أن الذي عىل
رأسه بطحة يتحسسها” ،وأن إرسائيل يف موقفها الراهن بني حل الدولة وحل الدولتني
وهي ترفض هذا وذلك ،كبالع املوس الذي ال يستطيع أن يخرجه أو يدخله.
ويؤكد أنه كلام تحركت عملية السالم خطوة لالمام استدار االمريكيون خلف
اإلرسائيليني خطوات إىل الوراء ،فقد انقلبت االدارة االمريكية التي وعدت يف أنابوليس
يف أواخر عهد أوباما بوقف االستيطان ،ثم وعدت ثم انقلبت ،ثم وعد ترامب بأنه ميلك
مبادرة العرص وأنه جاء بالعصا السحرية التي مل نرها حتى اآلن ،ويبدو أن عصا إرسائيل
لقفت ما فكر ترامب أن يصنعه ليتمخض الجبل األمرييك ويلد فأراً ،أغلقوا املكتب وقد
اعتقدوا أننا سنذهب زاحفني مستسلمني ،وحني أدركوا أننا لن نفعل ذلك وأن العامل
يحمل تحفظنا ويشاطرنا القلق ،تراجعوا وتوقفوا عن قرارهم ،لن يعزلونا ،وصمود شعبنا
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�أب��و م��ازن� :أن ال�شعب
الفل�سطيني يف ه��ذه املرحلة
بحاجة �إلى اال�ستقرار �أكرث من
حاجته �إلى ال�سالح

ال نريد اح���داً �أن يتدخل
يف �ش�ؤوننا �إال بقدر ما ن�ؤمن �أن
التدخل هو تعاون و�أخوة ،ونحن
مع الأردن والأردن معنا
لقد كابدنا الكثري ونحن
نرى �شعوب امتنا حترتق وتتمزق
وتركب البحار وتغرق �أو متوت بال
دواء �أو غذاء وقدمنا ما ن�ستطيع

هو االساس ،والسؤال امام هذه السياسات املتطرفة ،من يعزل من؟؟ أليس هذا املوقف
األمرييك األخري مدعاة للتساؤل حول مدى نزاهة هذا املوقف وصالحه أن يكون وسيطاً؟؟
لقد طلبت من مضيفنا امللك االسباين عىل مائدة الغداء التي أقامها بحضور أكرث من ()90
شخصية إسبانية كبرية ومسؤولة ونافذة أن يعرتفوا بالدولة الفلسطينية وأن يدعموا قضية
شعبنا الذي كان وما زال ينرش السالم ،إننا آخر وطن يف هذا العامل ما زال االحتالل جامثاً
عليه ،وما زالت متارس ضده قوانني ومامرسات عنرصية ،وما زالت إرسائيل ترضب عرض
الحائط بقرارات الرشعية الدولية.
قلت له“ :والعرب  ..وحامس  ..و ”...؟
تنهد ،وقال تعلمنا الدروس ،ال نريد احداً أن يتدخل يف شؤوننا إال بقدر ما نؤمن أن
التدخل هو تعاون وأخوة ،ونحن مع األردن واألردن معنا ،نفس الخطوات ،واضع جاللة
امللك يف التفاصيل ونحن نواجه نفس التحديات وطريقنا للخالص نعرفه ،نسعى إلقامة
دولتنا املستقلة عىل ترابنا الوطني وعاصمتها يف القدس وبعد ذلك نحن واألردن إطار
واحد ومصري واحد ،لكننا وكذلك األردن لن نقبل أي شكل يجري الحديث عنه قبل أن
تتحقق الدولة املستقلة ولو ليوم واحد.
ما عن حامس ،فإنني كنت أعلم حجم العقبات املوضوعة يف طريق ردم االنقسام
وما زالت مطالبنا منهم تراوح مكانها رغم حسن النوايا الذي أظهرناه وعملنا من أجله،
فحكومتنا كانت هناك ونحن نطالب أوالً وقبل كل يشء بتمكني الحكومة ثم فتح كل
امللفات العالقة وارتضينا مشاركة مرصية ،مظلة نتحدث تحتها يف هذه القضايا ،وما
زلنا نرص عىل أن يكون لنا أمن واحد وبندقية واحدة وقرار واحد ،ليكونوا كام يشاؤون
يف املعارضة ويف الربملان ويف الوصول إىل السلطة عرب الصناديق كام أثبتنا لهم من قبل
يف انتخابات عام  2006لكننا ال نريد أن نكون واجهة وديكور “وبرداية” يغطون بها
مواقفهم ،إنهم يدركون حجم الخطر الذي يواجه قضيتنا ويواجه غزة تحديداً ،ولذا ال
داعي للتحرك باتجاه الخارج واستمرار االستقواء به من جانبهم ،استنفدوا العالقات مع
إيران حني أداروا ظهرهم لسوريا التي احتضنتهم طوي ًال واستبدلوا االبوة االيرانية باالبوة
الرتكية حني فضلوا أن يكونوا اخواناً مسلمني اكرث من تفضيلهم أن يكونوا إىل جانب
إخوتهم يف السلطة والفصائل وكافة التشكيالت الفلسطينية.
ما زال االستقطاب قامئاً ،ورغم ذلك فقد واصلنا نضالنا باالشكال التي نؤمن بها ومن
خالل العامل وعرب األمم املتحدة ،وأنجزنا وما زال أمامنا مشوار طويل يف االنتصار لقضيتنا،
فامذا فعلوا حتى اآلن ؟؟ ومتى يدركون انهم معنا أقوى بكثري من أن يستمروا عىل
حالهم ،لقد اعتربت أمريكا وإرسائيل أن املصالحة مع حامس إرهاب ،ولكننا فعلنا وما زلنا
مند ايدينا ،وهناك أطراف شيطنت حامس ،لكننا رفضنا ذلك واعتربناهم جزءاً من شعبنا
ولوناً من الوان الطيف فيه ونحن لسنا ضدهم إال مبقدار ما يحاولون القسمة والتشتيت
والخروج عىل الرشعية وبيع القرار الفلسطيني لقوى إقليمية تؤثر عىل قرارنا وترهنه.
لقد كابدنا الكثري ونحن نرى شعوب امتنا تحرتق وتتمزق وتركب البحار وتغرق أو
متوت بال دواء أو غذاء وقدمنا ما نستطيع ،ال اخفيك أنني اعطيت وكنت عىل استعداد
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دامئاً ألن اعطي من فقدوا من العرب ديارهم بالهروب من الحريق يف دولهم وخاصة
االطفال والنساء واملعوزين جوازات سفر فلسطينية وحني سمعت أيضاً فتاة سورية يف
الكويت تناشدين أن اعطيها جواز سفر وتقول“ :عندكم اكرث اماناً يا أبا مازن” ،لقد آملني
ذلك وقد كان هناك من عاتبني من املسؤولني السوريني عىل ذلك قبل أن ابرر ملاذا
فعلت ،وملاذا سأفعل ،لقد ساعدتنا سوريا دامئاً ،ووقفت إىل جانب شعبنا ومل نشعر فيها
بأي متييز وعاملتنا كام لو كنا سوريني وارسلوا ابناءنا إىل التعليم والبعثات ،فكيف ندير
لهم الظهر حني تكون الحاجة إىل مواقفنا ماسة ،إننا نتأمل لكل جرح عريب ولقد وقفنا إىل
جانب سوريا وما زلنا نقف ومل ننقطع عنها ،وكذلك نحن مع لبنان الذي ال ننىس فضل
أهله وشعبه ونقدر سياساته وال نتدخل فيها.
لقد كنت دامئاً مع وحدة الصف العريب ومع تصفية الخالفات وضد سياسات
املحاور ،ومع السالم والحوار ،وقد ال تعلم أنني حني كانت األمور تتعقد ،كنت أتحرك
دامئاً حتى حني مل أكن يف موقع املسؤول األول ،فقد تحركنا باتجاه األردن ألعزي يف امللكة
علياء عام  ،1977حني كانت العالقات معلقة واستقبلني امللك الراحل وتفاجأ يب آيت من
الكويت ،كام أنني مارست النقد الذايت الواسع عىل مواقف لنا يف عام  1970وما زال لدي
الكثري ألقوله يف أكرث من محطة يعوزها التفسري ،لقد كان يل موقف من فك االرتباط وأنا
اتفهم املوقف األردين وردة الفعل فيه ويف كثري من االحيان كنت أنفرد للدفاع عنه وتبيان
أين املصلحة الفلسطينية يف ذلك ،وكنت دامئاً أجد التفهم لدى القيادة األردنية سواء
قيادة امللك الراحل الذي نعرف دوره أو امللك عبدالله الثاين الذي يشاطرنا وجهة النظر،
ونرى فيه سنداً وعوناً.
الحديث مع الرئيس أيب مازن تناول قضايا اخرى عديدة ستذكر يف مكان آخر ويف
حلقة اخرى حتى ال يطول هذا املقال.
وإذا كنت يف مقايل هذا قد نسبت شيئاً للرئيس أيب مازن مل يقله فيام استمعت إليه،
فإن ذلك من اجتهادي وتصوري ،فأنا ال احمله إال مقدار ما يقبل مام كتبت وللمجتهد
نصيب إن اخطأ ومتطلع للنصيبني إن اصبت)1( .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1مقال (�أبو مازن نحن وامريكا  ..من يعزل من؟)� ،سلطان احلطاب2017/11/25 ،
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إعادة التوازن في خطاب أبي مازن

اللورد بلفور �صاحب الوعد

«ترامب ،كاملجنون الذي رمى حجر يف برئ يحتاج اآلن للعامل ليك يرفعه” ،أما أبو
مازن فقد رمى حجراً يف الربكة الراكدة ،وأشعل الشمعة يف نفق األمة الذي جرى السكوت
عىل تعتيمه ،هل نقول “بق أبو مازن البحصة” ومل يعد يتذرع أن يف فمه ماء؟؟ حني
تحدث عن أرهاب اإلدارة األمريكية وابتزازها املستمر للقيادة الفلسطينية والشعب
الفلسطيني بإقدامها عىل تقديم القدس الفلسطينية العربية املسلمة واملسيحية ألعداء
األمة ،وعن إرهاب الدولة االرسائيلية مبامرساتها املستمرة من تهويد للقدس ومن استمرار
يف االستيطان ومن تكريس ومامرسة لنظام األبارتهايد العنرصي وانتهاك بشع لحقوق
اإلنسان بقتل الفلسطينيني بدم بارد حيث املفاخرة باالحتالل وتكريسه وإنكار حقوق
أهل فلسطني.
كان خطاب الرئيس أيب مازن أمام القمة واضحاً ،وضع النقاط عىل الحروف ،شجاعاً
كشف عن املعطيات التي مارستها اإلدارة األمريكية للوصول إىل هذه اللحظة املشؤومة
وترك للمراقبني أن يقرأوا ما بني السطور بربط دال عىل الحقائق وكاشفاً كثرياً من الزوايا.
مل يقل أبو مازن كلمته ومييش كام يفعل الكثريون من قادة األمة واملحسوبني يف
زعاماتها ،بل أعرب الجملة الفلسطينية وبنى منها موقفاً ال يزايد عليه فيه أحد ،وال
ميكن أن يتجاوزه ،حني جعل من القدس خطاً أحمر مرسوماً بدم الفلسطينيني وكفاحهم
وصمودهم وحني قام بتعبئة شعبه ملقاومة شعبية نضالية مستمرة تستعمل األدوات
الالئقة وتجرتح وسائل عديدة ظل الشعب الفلسطيني ينفرد بها منذ انتفاضة الحجر التي
رصفت الطريق لعودة الفلسطيني ليزرع بذرة قيادته يف فلسطني.
أعاد الرئيس يف خطابه تأصيل الخطاب الفلسطيني املتعلق بقضية الرصاع عىل
فلسطني ،رابطاً بالجذور ومقارناً وعد بلفور عام  1917مبحاولة اعادة إنتاج هذا الوعد من
خالل وعد ترامب ومضيئاً مساحات ال يدركها إال الباحث املثقف وقد أنزل هذا اإلدراك
عىل وعي القيادات السياسية العربية واإلسالمية التي ال يتمتع خطابها بعمق تاريخي
وقد ظل أسري املانشيت اإلعالمي.
كان لدى الرئيس محمود عباس إدراك مسبق بأن جهوده املخلصة والحثيثة باتجاه
املجتمع الدويل بوسائل سياسية ودبلوماسية صبورة قد آتت أكلها ،وحان حصاده وإال
ملا وقفت هذه الدول التي ظل بعضها ال يعرتف بالدور والجهد الفلسطيني بل ويضع
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العقبات والعيص يف دواليب ذلك الدور ،وها هي هذه الدول تعاود إنتاج دورها لتقرتب
وتقر بدور فلسطيني جرى بناؤه باملشاركة الدولية والبناء عليها ،وهذا ما دفع الرئيس أبا
مازن للقول “إن العامل أجمع وألول مرة يف التاريخ يقف وقفة واحدة من الرشق والغرب
ضد قرار ترامب” ،وحتى تلك الدول التي تعودت الوقوف إىل جانب أمريكا مثل كندا
وبريطانيا وأسرتاليا ومع ذلك كله ُيرد اإلستشهاد القاطع من الذكر الحكيم “ والذين إذا
أصابهم البغي هم ينترصون”.
لقد أصاب الشعب الفلسطيني بغي بريطانيا قدمياً وبغي الواليات املتحدة حديثاً،
ومع ذلك كله ومع تدمري مقدرات الشعب الفلسطيني واقتالعه من وطنه عام 1948
وتبديده إال أنه ظل مؤمناً بقضيته صامداً مكافحاً آخذاً مبقولة صاحب رواية الشيخ
والبحر إرنست همنجواي “اإلنسان قد يدمر ولكنه ال يهزم” نعم د ّمر شعبنا ولكنه مل
يهزم ،والوقائع عىل ذلك ال حرص لها ،وها هي تتمثل يف هذا الصمود األسطوري وهذه
املقاومة السلمية الرائعة والعطاء الذي ال حدود له ويف االلتفاف املتجدد حول القيادة
الفلسطينية الرشعية التي التقطت اللحظة التاريخية الفارقة وبنت عليها ورفعت شعار
عروبة القدس ومضت ترد عىل كل مشكك ومتآمر ومخطط وظامل .لقد انترص شعبنا عىل
الفناء ورفع راية الحياة والحرية فهو يضحي من أجل حياة حرة كرمية وليس من أجل
املوت ولذا فإنه سينترص بعد ظلم ،ولن يكون عليه مالمة ،وإمنا اإلدانة واللوم والعقوبة
عىل الذين يظلمون ويبغون.
وألنه القائد الذي يستلهم نضال شعبه ويحول الكفاح إىل حقائق ماثلة ملزيد من
املكاسب لشعب عاىن فإن أبا مازن يبرش شعبه بالنرص وانتهاء الظلم مؤكداً يف خطابه
“نحن سننترص بإذن الله وسننهي هذا الظلم الذي وقع علينا جميعاً الفلسطينيني ،العرب،
املسيحيني ،املسلمني ،االحرار يف كل أنحاء العامل”.
خطاب الرئيس يف نصه املكتوب وحواشيه اإلضافية والكالم املضاف إليه ارتجاالً
والذي أعطاه نكهة وصالبة وإضاءة وتوهجاً شكل أمام الدول الـ ( )47الرؤية الفلسطينية
املبرصة والرشيكة والتي تحرتم التزاماتها املبدئية املنبثقة عن الرشعية الدولية التي طعنها
ترامب وانقلب عليها واحدث سابقة تاريخية جعل العامل يتوجس خيفة من افعاله التي
قد تنسحب عىل قرارات الرشعية الدولية وعىل إطالقها لتحدث خل ًال وزلزلة لالستقرار
والسلم الدوليني وهذا ما أدركه كثري من األمريكيني رسميني وغري رسميني وكثري من دول
العامل التي تنادت لرفض موقف ترامب ،ال لسواد عيون الفلسطينيني أو عدالة قضيتهم
فقط ،وإمنا لهذا الدافع الذي ذكرته والذي ميس قرارات الرشعية الدولية ،وينقلب عليها
ويعطي ما ال ميلك ملن ال يستحق.
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الرئيس أبو مازن منسجم مع نفسه ومع نهجه ولذا جاء للتأكيد يف يوم األمتحان
القايس ليقول وهو يجني حصاد ما زرع “ إننا هنا اليوم ومن خلفنا كل أمتنا وشعوبنا
وجميع املسلمني واملسيحيني يف منطقتنا والعامل من أجل إنقاذ مدينة القدس الرشيف
وحاميتها”.
ويف سياق الثوابت الفلسطينية واالستقواء باملوقف الدويل النزيه جاء تأكيد الرئيس
أيب مازن “إن القدس كانت وال زالت وستظل إىل األبد عاصمة دولة فلسطني وهي درة
التاج ،ويضيف الرئيس خارج النص املكتوب “وهي زهرة املدائن وهي أرض اإلرساء
واملعراج التي ال سالم وال استقرار دون أن تكون كذلك”.
كان كل ذلك من الرئيس قبل أن يبدأ البسملة يف الخطاب والتي جاءت عىل شكل
تحية للرئيس الرتيك الذي متيزت مواقفه بالوضوح والريادة واملبادرة ورفع القدس حيث
يجب أن ترتفع يف مكانتها وهي املنزلة التي كنا كعرب نتمنى أن تنزلها بعض األنظمة
العربية املنزلة التي أنزلها إياها أردوغان.

�أب���و م���ازن�“ :إن القد�س
كانت وال زالت و�ستظل �إلى الأبد
عا�صمة دول��ة فل�سطني وهي درة
التاج ،وي�ضيف الرئي�س خارج
الن�ص املكتوب “وهي زهرة املدائن
وهي �أر�ض الإ�رساء واملعراج التي
ال �سالم وال ا�ستقرار دون �أن تكون
كذلك”

ويرى أبو مازن أن ما اقرتفه ترامب خطيئة كربى ،بل جرمية كربى تضع تحديات
وتفرض تحديات ال بد من الرد عليها واالرتقاء ملستوى خطورتها وحتى تحمى القدس
و ُيدافع عن هويتها وطابعها ومقدساتها اإلسالمية واملسيحية ،وإىل أن ينتهي االحتالل
االرسائييل ألرض دولة فلسطني كافة ويف مقدمتها القدس.
وإذا كان هناك من يستحق تحية الرئيس أيب مازن بداية فإنه شعبه املرابط يف
بيت املقدس وأكناف بيت املقدس ومن بني شعبه خص املقدسيني الذين يتحملون أذى
املستوطنني وبطش االحتالل ،وقد رسد يف كلمته جملة من اإلجراءات االحتاللية التي
متارسها سلطة االحتالل عىل املقدسيني يف كل مناحي الحياة االجتامعية واالقتصادية
والسياسية وحتى الدينية ،ويقدم الرئيس منوذجاً من مقاومة املقدسيني ،مذكراً مستمعيه
بهبتهم يف وجه الخطوة اإلرسائيلية العدوانية اآلمثة حني أقبلت سلطات االحتالل عىل
بناء البوابات االلكرتونية ونصب الكامريات عليها لفرض الرقابة عىل القدس وتسجيل
دخول املستوطنني ومراقبة حركة املعتصمني واملرابطني داخل املسجد األقىص ،وقد أسقط
الفلسطينيون مبقاومتهم وإرادتهم وإرصارهم تلك اإلجراءات وأبطلوها وجعلوا إرسائيل
ترتاجع أمام إرادة الشعب الفلسطيني يف القدس ،وهو األمر الذي مل تقو عليه أنظمة
عربية كان موقفها باهتاً أو غري مسلح بإرادة عملية حتى وأن انتسب الكثريون للفعل
الفلسطيني أو أرادوا االستظالل به أو ادعاء الحكمة فيه بأثر رجعي.
كان الرئيس أبو مازن يتحدث إىل حامة املسجد األقىص مبارشة وينظر إليهم عرب
الكامريات ويشري بيديه “إننا كلنا سنظل معاً وسوياً للدفاع عن القدس” وأضاف من النص
وهو يخاطبهم بالقول “سنبقى ثابتني يف وجه املؤامرات التي تستهدف مدينتنا وعاصمة
دولتنا وبدعم من أشقائنا وأصدقائنا إىل أن نحقق حريتنا واستقاللنا”.
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إذن وهذا ما اكده الرئيس من أن إعالن ترامب «انتهاك صارخ للقانون الدويل
واالتفاقيات املوقعة وبخاصة قرارات مجلس األمن قالها بال مواربة أو مجاملة” وكان قد
قال مثل ذلك حني تعرض وجود القدس العربية للخطر يف كامب ديفيد حني ضغطت
قوى الرش األمريكية وبدفع إرسائيل عىل الرئيس عرفات ليسلم مبخططاتهم ليقول “إذن
إمشوا يف جنازيت» وهو التعبري الذي لحق إعالن أيب مازن للرئيس عرفات “إياك إياك”
وقيل إنه نصحه أن ال يعتمد عىل اآلخرين من عرب وعجم ساعة االمتحان وساعة انتظار
االجابة وأن عليه أن يحسم بالقول القدس الرشقية عاصمة دولة فلسطني األبدية ،يومها
كان التأخر عن حزم الحقائب للرحيل مضيعة للوقت وهذا ما ظل أبو مازن يشهره
من موقف يف وجه كل املشككني والقعدة املرتابني والذين يف نفوسهم مرض أو أحقاد
ممن قالوا “إذهب أنت وربك” أو “ممن شغلتهم أموالهم وأنفسهم” أو “ظلوا يقولون
بألسنتهم ما ليس يف قلوبهم” وقعدوا عن نرصة القدس وأهلها وكانوا من أهل الشقاق
والنفاق أو كانوا كالذين حاولوا أن يثنوا املعتصم عن انتصاره للمرأة املسبية بوضع كل
األسباب والذرائع لينرصف عن سامع صوتها ،أو ممن قال عنهم املتنبي ممن يعتقدون أن
العجز هو عني العقل بقوله “يرى الجبناء أن العجز عقل”.
إذن نقل السفارة األمريكية إىل القدس عند أيب مازن “استفزاز للمجتمع الدويل
الذي مت ّيز عن املوقف األمرييك مبا عربت عنه دوله وشعوبه وقياداته السياسية والروحية
ومنظامته اإلقليمية والدولية وهي ترفض هذا اإلعالن وتتضامن مع الشعب الفلسطيني
وطموحاته يف الحرية واالستقالل”.
ملاذا هذه الصدمة األمريكية بخصوص القدس؟ ويتساءل الرئيس أبو مازن ،ويجيب،
“أمل نكن منخرطني يف العملية السلمية من أجل الوصول لسالم عادل وشامل يف املنطقة؟؟
أمل يقولوا لنا أنهم يعدون صفقة القرن؟؟ فلامذا قدموا لنا صفعة العرص ؟؟ أليس هذا
استخفافاً مبشاعر شعوب منطقتنا والعامل ومجلس األمن والقانون الدويل ؟؟
وميحص أبو مازن املواقف ويقرأها عىل ضوء مصالح شعبه وثوابت املوقف
الفلسطيني ويخرج بنتيجة واضحة يعلنها عىل املأل دون مامطلة أو تأجيل “إن الواليات
املتحدة األمريكية قد اختارت أن تفقد أهليتها كوسيط وأن ال يكون لها دور يف العملية
السياسية”.
نعم لقد خاب أمل أيب مازن يف اإلدارة األمريكية ويف الوساطة األمريكية ويف السياسة
األمريكية حني رأى انحيازها األعمى إلرسائيل وموقفها اإلرسائييل والذي ميكن القول فيه
انها “ملكية أكرث من امللك”.
موقف أيب مازن أشبه مبوقف أمرئ القيس حني ُقتل أبوه ليخرج طالباً بدمه ومتمث ًال
قول الشاعر “نحاول ُملكاً أو منوت ف ُنعذرا” وهو أشبه مبوقف شاعر قبيلة بني عبد
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القيس التي كانت رشق الجزيرة العربية وقد اجتمعت عليها القبائل يف عدوان ظامل
فخرج شاعرها املث ّقب العبدي ليخاطب حينها بشجاعة أبرز القوى العاملية آنذاك ،قوى
الفرس وممثلهم ملك املناذرة التابع لهم حني طلب من هذا األخري أن يحدد موقفه من
العدوان الواقع عىل قبيلته ،وقد قال الشاعر يف رسالته لتلك القوى املتآمرة وزعيمها
املسمى عمرو بن هند ممثل الفرس:
		

ومن عمر ٍو أتتني
إىل عمروٍْ ،

أخي ال َّن ِ
ني
جدات
				
والحلم ال َّرص ِ
ِ
َ
فإ َّما أنْ
		
تكون أخي بحقِّ
فأَع ِر َف َ
منك َغ ِّثي من َسميني
				
َّ
فاطرحني واتخذىن
وإ َّال
		
َ
َّ��ق��ي��ك و َت َّتقيني
����د ّواً أَت
				
َع ُ

مت َوجهاً
وما أَدري إذا يمَ َّ ُ
		
�ير أَيُّ��هُ�ما َيليني
				
ُأ ُ
ري���د ال��خَ َ
أَأَل��خَ �يرُ ال��ذي أن��ا أَ ْب َتغي ِه
		
أَ ِم الشرَُّّ الذي هو َي ْب َتغيني
				

أليس موقف أيب مازن يف مخاطبة اإلدارة األمريكية التي تدعم العدوان اإلرسائييل
عىل شعبه شبيهاً مبوقف “املثقب العبدي” بقوله “وإال فاطرحني واتخذين عدواً” وقوله
“وما أدري إذا ّميمت وجهاً” أليس هذا من قبيل قول أيب مازن “أن اإلدارة األمريكية مل
تعد محايدة وال تصلح أن تكون وسيطاً” ،وقد بينّ أن هذه اإلدارة منحازة كل االنحياز
إلرسائيل« ،هذا هو موقفنا ونتمنى ونأمل أن تؤيدونا يف ذلك».
ما زال بنو عبد القيس يفتخرون باملعبرّ عن موقفهم وهو املوقف الذي ّ
قل نظريه يف
تحديد املواقف بوضوح حني طلب النرصة بكربياء ضد عدو طالبه أن يحدد موقفه “فإما
أن تكون أخي بحق ،فأعرف منك َغ ّثي من َسميني” ،وهذا ما قصده أبو مازن اليوم وهو
يخاطب اإلدارة األمريكية املنحازة و ُيشّ هر مبوقفها بشجاعة.
ما جاء به ترامب كان أمراً فرياً لن يعطي رشعية إلرسائيل يف القدس ،وقد ر ّد عليه
الفلسطينيون مبوقف صلب جاء عىل لسان الرئيس أيب مازن يف خطابه التاريخي يف
إسطنبول “لن نقبل ولن يكون هناك سالم يف املنطقة ويف العامل دون ذلك”.
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وهذا الحجر الذي رماه املجنون يف برئ السالم العاملي ليغلق به املنافذ يخلق حالة
يراها أبو مازن تشجع الجامعات املتطرفة وغري املتطرفة عىل تحويل الرصاع ،من رصاع
سيايس إىل رصاع ديني ،وحني يرى أبو مازن أن ذلك ال يتوقف يضع الكرة يف امللعب
العاملي ويقول “عند ذلك يتحمل العامل ما دام يريدونه رصاعاً دينياً”.
كانت إرسائيل منذ البداية تريد تحويل الرصاع إىل رصاع ديني ليضيع الدم
الفلسطيني ويتوزع ويسجل ضد مجهول ولتجد عدواً تديم معه الرصاع الذي تريد توسيع
دائرته يف البعد الديني حتى ال تدفع مثن الرصاع مع اإلرادة الوطنية الفلسطينية أو حتى
مع االرادة القومية العربية ،ألنها تعلم أنه بتحويلها الرصاع إىل رصاع ديني تعتقد به أنه
يضيع الحقوق الوطنية الفلسطينية ويحيلها إىل وصاية دينية تحتكم إىل غيبيات مؤجلة،
فهي يف األصل ومنذ وعد بلفور ووثيقته املشؤومة كان ينظر إىل الفلسطينيني عىل أنهم
طوائف أخرى غري اليهودية تقيم يف فلسطني وأن هذه الطوائف ليس لها إال حقوق
مدنية ودينية وهكذا رأت بريطانيا يف وعدها بأن من يقيمون عىل هذه األرض يجب أن
ال يتمتعوا بأكرث من حقوق دينية ومدنية».
لقد أدرك أبو مازن هذا املضمون وبقي يتحدث عنه وهو يرد يف رسالته عىل
املوقف الربيطاين اليوم عشية مئوية وعد بلفور يف  ،2017/11/17ففي الوقت الذي
حرمت بريطانيا آنذاك الشعب الفلسطيني من الحقوق السياسية يف بالده ،حافظت عىل
حقوق اليهود ويف أماكن سكناهم األصلية مبا فيها الحقوق السياسية وغريها ،ويرى أبو
مازن يف وعد ترامب ودعوته إىل دولة يهودية إلرسائيل إعادة تأكيد عىل ذلك ،ملا يحمله
معنى الدولة اليهودية من مخاطر ال يدركها الكثريون ولكن الرئيس عباس يدركها علمياً
وواقعياً ونضاليا يف عديد من املقاالت والكتب التي ألفها ومىض عىل تأليف بعضها أكرث
من أربعة عقود وقد أعاد التأكيد اآلن عىل ذلك أمام ممثيل ( )47دولة عربية وإسالمية.

وينتقل أبو مازن من مضمون كتبه العديدة التي وصل تسلسلها إىل ( )106كتب
وكتيب ،بعضها نرش وبعضها ما زال مخطوطاً إىل تضمني هذا الجانب من املعرفة بخطورة
الدولة اليهودية يف خطابه أمام قمة إستنطبول اإلسالمية ويقول “هذا ما حذرنا منه عىل
الدوام وأكدنا حرصنا عىل رفضه ،ونسأل سؤاالً بريئاً :من الذي يحرك الرصاع الديني؟؟ من
الذي اخرتع املنظامت اإلرهابية يف العامل؟؟ كلنا نسأل وكلنا نعرف الجواب”.
إذن الرجل يسأل سؤال العارف ويرتك األمر ملن أفرغ روعهم وخوفهم ليجيبوا بعد
طول انحباس األنفاس الخائفة من الضغط والتي تحسب الحساب لخاطر عدو أمتها أكرث مام
تحسب حساباً لشعوبها التي أرادوا تحويلها إىل مخلوقات تهتف بفضل األنظمة وحكمتها !!!
األمر الذي كشف عنه أبو مازن بوضوح وجرأة هو إصابة املوقف األمرييك من
القضية الفلسطينية باالنفصام أو «الشيزوفرينيا” عىل النحو الذي وصفه يف خطابه،
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ففي الوقت الذي ينخرط الرئيس باسمه وباسم شعبه يف محاربة اإلرهاب يف املنطقة
والعامل وهذا دور عرفه العامل وأقره أليب مازن بعد أن عقد معه رشاكات واتفاقيات
مبا فيها مع الواليات املتحدة ،وقد قال يف هذا السياق“ ،املوقف األمرييك يف منتهى
الشيزوفرينيا ،اإلدارة األمريكية تتعامل معنا يف كل يشء ،نزورهم ويزوروننا ويدعموننا
والكونغرس يعتربنا إرهابيني ،من الصادق فيهم؟؟ اإلدارة أم الكونغرس؟؟ نحن نرفض
قرارات الكونغرس والكالم هنا أليب مازن وله أيضاً القول :الكونغرس أصدر  27قراراً عىل
أننا إرهابيون ،ونحن باتفاق رسمي مكتوب بيننا وبني الواليات املتحدة وبيننا وبني 83
دولة يف العامل بروتوكوالت محاربة اإلرهاب ،إحنا ضد اإلرهاب ،نحن لسنا إرهابيني ،هم
اخرتعوا اإلرهاب”.
نعم أيها الرئيس ،هم اخرتعوا اإلرهاب ،ومن مل يصدق ففي العراق وسوريا وديار
أخرى عربية وغري عربية الربهان ،هم من اخرتعوا داعش وجدتها القاعدة وأخواتها
وسالالتها وأقاربها يف النرصة وغريها وقد يلد لهم أحفاد ،فام زال يف البرئ ماء ،وما زال
ترامب يسقي شجرة اإلرهاب رغم كل إدعاءاته وحلفائه أنهم يف عملياتهم إمنا يجففون
منابع اإلرهاب ،ليثبت أن كل ما قالته اإلدارة األمريكية كان كالم حق أريد به باطل.
مل يكن أشجع من أيب مازن يف كشف هذه الحقيقة التي تجاوزها رؤساء وزعامء
يرون شعوبهم تنزف مبثل هذا اإلرهاب و َمن وراءه ويذهبون يف نسبته إىل مسميات
أخرى علموا أم مل يعلموا ،نعم كلنا يعرف الجواب فليقولوها وراء من قالها بشجاعة ومن
قدم لهم التشخيص الواضح ليعالجوا املرض.
أما وقد “فحطت” اإلدارة األمريكية وأخذت بالباطل وانحازت إليه وخرجت عن
الرشعية مبواقف غري رشعية بشأن القدس ،فإنها تجاوزت الخطوط الحمراء وفقدت
أهليتها مام يحتم عىل العامل الوقوف يف وجهها والخروج من صفها ووقف أي التزام معها
يف هذه املسألة.
لقد نقضوا العهد وأداروا ظهرهم لالتفاقيات وأبطلوا املربوم منها وقد كشف الرئيس
أبو مازن عن ذلك بقوله “نحن اتفقنا وإياهم اتفاقاً رسمياً عىل أن نقوم بعمل ما فيام
يتعلق باملنظامت الدولية أي ال ننتمي لبعض املنظامت الدولية رشيطة أن ال تقوم أمريكا
بنقل سفارتها ،مل تفعل شيئاً مبكتبنا يف واشنطن لن توقف مساعداتها  ..ستأمر إرسائيل
بوقف االستيطان ولكنها خرقت هذا.
إذن مل تنجح املقايضة وأبطلت إرسائيل االتفاق الذي أعلن عنه أبو مازن ،وجاءت
ردة فعله قوية مدوية “نحن سنخرق ،بذلك ولن تلتزم مبا إلتزمنا به”.
إرسائيل إذن سجل من الجرائم قرأ أبو مازن عىل املؤمترين شيئاً منه وقد أحس
أردوغان حني ابتعد عن إنشائية الخطاب وقدم للمشاهدين يف القاعة وعرب العامل خرائط
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فلسطني التي سطا االحتالل عىل أرضها وصبغ خرائطها باحتالله لتغيب فلسطني ويحرض
اإلحتالل ،كان ذلك واضحاً ،وكان مفجعاً أيضاً سلوك االحتالل وترصفاته من خالل قتل
االطفال وسحبهم من أحضان أمهاتهم ،وحصار طفل صغري بأربعة عرش جندياً ،لقد قدم
أردوغان للعامل شيئاً صادماً لكثري من دوله وحتى بعض من حرضوا مام رأيناهم يوسعون
بؤبؤ عيونهم وينتبهون ألقواله وكأنهم يسمعون عن مضمونه ألول مرة.
ويف السياق األردوغاين ،وتعميقاً له ،قال الرئيس عباس “إرسائيل مل تحاسب عىل
تدمري وطمس أكرث من (  )400قرية وبلدة فلسطينية عن الوجود ،محتها من الوجود بل
وفرقت جميع القرارات الدولية منذ عام  1948ومبا فيها القرار ،338 ،242 ،194 ،181
 ،478وإىل القرار (  )2334وهي مل تلتزم بقرار واحد حتى قرار التقسيم الذي أعطاها
نسبة امتدت لتأخذ  ٪22إضافية من أرض الدولة الفلسطينية».
والسؤال عند أيب مازن بعد طول إجابات ورشح وتفصيل ،من الذي يحمي إرسائيل؟
ومن الذي يدعم مواقفها املعادية للرشعية الدولية؟ ويزيد يف طرح األسئلة من الذي
يشجعها؟ ومن الذي يساعدها؟ ومن الذي وقف معها مؤخراً لينقل سفارته للقدس؟
ويقول القدس املوحدة عاصمة لدولة إرسائيل؟ إنه  ..ومل يرتك وقتاً لإلجابة فقال ترامب!!
ويستخلص الرئيس ليقول كيف لدول العامل السكوت عن هذه االنتهاكات يف
حق القانون الدويل؟ ويواصل طرح األسئلة عن االحتالل ونظام األبارتهايد الذي متارسه
إرسائيل؟
ويفضح الرئيس إرسائيل واحتاللها بحملة من الحقائق ويوردها بالقول “ األبارتهايد
أو التمييز العنرصي انتهى يف جنوب أفريقيا ومل يبقَ إال عندنا ،قانون لليهود وقانون
إرسائيل ،رشعة لليهود ورشعة لنا ،نحن مختلفون عنهم يف كل يشء ،لدينا قوانني تطبق
علينا ولديهم قوانني تطبق عليهم ما هذا ؟؟ ويجيب ويرتدد صدى السؤال يف أذهان
السامعني لينتظروا ما يقول ،فيقول“ :إنه األبارتهايد ويجيب عىل شكل سؤال ،هل يقبل
العامل بعد  30سنة من األبارتهايد يف جنوب أفريقيا أن يبقى لدى الشعب الفلسطيني
ومن قبل هذه الدولة؟؟.
ثم يقول هناك قضية هامة ،ما هي ؟؟
ال دولة يف غزة ،وال دولة بدون غزة ،قالها يف الوطن وأمام قيادته ،ويقولها أمام
القمة اإلسالمية بشكل حاسم ليقطع الطريق عىل املشاريع العديدة ما ظهر منها وما
بطن وخاصة ما ترسب من “صفعة” العرص كام وصفها أبو مازن والتي تتحدث عن دولة
فلسطينية يف غزة وشامل سيناء ،وهو املرشوع الذي تداوله الرئيس املرصي السابق محمد
مريس وكشف الغطاء عنه الرئيس محمود عباس يف محافل عديدة حني كانت حامس
تجلس يف حضن مريس وتبرش بأفكاره.
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ثم يقول هناك ق�ضية هامة،
ما هي ؟؟
ال دول��ة يف غ��زة ،وال دولة
بدون غزة

الرئيس إذن يرفض دولة غزة ويضيف “إن شعبنا لن يركع ولن يستسلم بل سيبقى
صامداً عىل أرضه مرابطاً مبسيحييه ومسلميه يف القدس ويف كل بقعه من فلسطني”.

الرئي�س ي ��ؤك��د �أن��ن��ا نريد
القد�س حيّة من خ�لال زيارتها،
ودعم �صمود �أهلها ،وال نريدها
حجارة �صامتة ومباين فارغة مقد�سة

اإلرصار الذي يبديه الرئيس قاطع وهو يؤمن أن الفلسطينيني سيحققون آمالهم
برتاكم نضالهم ويرى أن بناء املؤسسات عىل أساس سيادة القانون والنهوض باالقتصاد
الوطني هو يف صلب النضال الذي يدعو له الرئيس ويطلب ذلك “مبقدار ما نستطيع” وقد
كرر الجملة مرتني من خارج النص املكتوب ،فاالقتصاد والنهوض به مبقدار االستطاعة ،ألن
الرئيس يدرك محدودية االقتصاد الفلسطيني والحصار املرضوب عليه وارتهان االحتالل له،
ويدعو يف الوقت ذاته إىل العمل الحثيث وبأقىص ما ميكن إىل وحدة الشعب واألرض وإىل
إنهاء االنقسام وتحقيق املصالحة وهو يدرك بعد مرور عرش سنوات عىل االنقالب الذي
أدارته حامس عىل الرشعية أن ردم االنقسام ليس سه ًال ولكن ذلك مهمة وطنية ال تعلوها
أي مهمة أخرى ،أمام هذه التحديات الكبرية يطرح الرئيس السؤال الهام ،ما العمل؟ ماذا
نحن فاعلون؟ وهو يدرك أنه يتساءل باسم كل شعبه وأن التاريخ يرصد ويراقب ويسجل
ما يفعل قادة األمة لهذه املرحلة ،ولذا يطرح سؤاله عىل القمة وأمامها يف صيغة :ماذا
سيسجل التاريخ عن قراراتنا؟ وما هي املواقف التي سنتخذها عىل مستوى القمة وعىل
املستوى الثنايئ مع كل من الواليات املتحدة األمريكية وإرسائيل رداً عىل عدوانهام الصارخ
عىل القدس؟؟ سؤال جوهري يرسم معامل الطريق ويطرحه الرئيس مبارشة وبشكل واضح
الستدراج برنامج عمل يشكل إنفاذه الرد املناسب ،فالرئيس عباس الذي ميسك بالتفاؤل
حتى يف أشد املراحل حلكة وسوداوية ،يدعو إىل ترجمة الخط األحمر الذي وضع أمام
القدس والذي ال يسمح الشعب الفلسطيني ألحد بتجاوزه ،هو خط من الكفاح والنضال
والدم والشهداء والجرحى ،خط اقامة الفلسطينيون من إرادتهم وآمالهم ومعاناتهم
ويريدونه أن يثمر ليعربوا منه إىل دولتهم املستقلة وعاصمتهم القدس ويؤسسوا لحياة
جديدة من الكرامة واالستقالل ،لذا يعاود طرح السؤال :كيف نرتجم الخط األحمر وكيف
ال يتحول إىل خط أسود؟؟
يعاود الرئيس أبو مازن التذكري باملبادرة العربية للسالم ويضيف إليها صفاتها ويربز
حولها نقطة هامة ،يرغب دامئاً التذكري بها وهي أن املبادرة العربية دعت إىل حل القضية
الفلسطينية أوالً قبل الذهاب إىل إقامة أية عالقات مع إرسائيل.
ويف هذا السياق مي ّيز الرئيس بني التطبيع املكروه واملحرم وبني زيارة القدس املباحة
واملحبذة والتي يدعو إليها مؤكداً مقولته الشهرية “إننا يف القدس نزور السجني ال السجان،
وزيارة السجني ال تعني التضامن مع السجان” ولذا فإن الرئيس يؤكد أننا نريد القدس
ح ّية من خالل زيارتها ،ودعم صمود أهلها ،وال نريدها حجارة صامتة ومباين فارغة
مقدسة ،ومن هنا أهمية إعامر مساجد الله كام يف النص القرآين “إمنا يعمر مساجد الله
من آمن بالله واليوم اآلخر” ونضيف أن هجر القدس وترك املسجد األقىص أسرياً شاحباً
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ينبت العشب بني بالطاته أمر يفرح إرسائيل التي ظلت تحرص حتى قبل عدوانها عام
 1967عىل أن يزور يهود منها “حائط الرباق” الذي يسميه الصهاينة “حائط املبىك” بعد
أن يعربوا إىل الضفة الغربية التي كانت يف اإلدارة األردنية من خالل جرس بنات النبي
يعقوب إىل القدس وسط حراسة أردنية توصلهم للصالة وتعيدهم منها.
كانوا يحرصون عىل الصلة  ..فكيف نقطع نحن خارج فلسطني الصلة عن مقدساتنا
باسم تهم التطبيع ،أمل يكن أسامة بن منقذ أحد قادة صالح الدين ،يتوجه إىل القدس
ليصيل يف مسجدها الذي كان يف قبضة الفرنجة وتحت احتاللهم وقد كان يعاين من ذلك،
بل إن بعض الفرنجة كانوا يضايقونه أثناء الصالة برمي النفايات عليه أو محاوالت قطع
صالته.
إذن ال يجوز “الحرد” عن القدس ومقاطعتها من أحبابها واتباع دياناتها ،بل ال بد من
دعم أهلها وتثبيت صمودهم ،حتى تبقى القدس شوكة يف حلق أعدائها ويبقى مواطنوها
الفلسطينيون قادرين عىل الدفاع عنها كام رأيناهم وهم يلغون البوابات اإللكرتونية
ويسقطون عنها كامريات التصوير ويسجلون صموداً اسطورياً وسابقة مل تتكرر.
ومن هذه الدعوات التي ظل الرئيس يطلقها جرى التقاط وترجمة إحدى هذه
الدعوات عن طريق إحدى هذه املنظامت وهي “منتدى الشباب للتعاون والحوار”
املنبثقة عن منظمة التعاون اإلسالمي باعتامد القدس الرشيف عاصمة الشباب اإلسالمي
للعام  ،2018إذن يحتفل أهل القدس مع الشباب القادم لزيارتهم وتأكيد هويتهم وفتوى
الرئيس أن ذلك ليس تطبيعاً.
يف نفس السياق يدعو الرئيس من يتحدث لهم يف القمة يف إسطنبول إىل أن
يراجعوا حساباتهم وأن يقيموا مواقفهم من القرارات األمريكية التي تنتهك الرشعية
الدولية وتستهدف الجميع وليس الشعب الفلسطيني وحده ،ويخلص الرئيس إىل تلخيص
املطالب الفلسطينية من قمة إستنطبول اإلسالمية يف جملة من القرارات التي يدعو
التخاذها حتى يسهل عليهم ويوقف الجدل واالرتجال والترشيق والتغريب وحتى يقول
هذا هو موقفنا ملن يريد أن يعمل معنا وهو يبدأ ذلك عىل شكل نقاط محددة تشكل
املطالب الفلسطينية من املؤمتر وتوضح املطلوب منه.
نعم أيها الرئيس ،االبتزاز األمرييك عىل أشده ،والضغط قائم وأصحاب الخارصة الرقيقة
استجابوا ومنهم من مل مينعه العدد والعدة عن االنحناء إلدمانه ذلك وأقول فيهم ما قلته
ذات يوم “الله ال يسامحكم” واالعتقاد بأن “العجز عقل” والخشية أن تفلت دولة أو
اثنتان تحت الضغط أو االبتزاز وعند ذلك ميكن أن تك ّر املسبحة كام شبهت خاصة ومنهم
من نقل وعاد عن نقله حني أحس أنه يخرس ،ولذا فإنك حملت دول القمة اإلسالمية
مسؤولياتها ليشعر املرتحلون من دول العامل بسفاراتهم إىل القدس أنهم يخرسون.
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والرئيس عباس يرى يف االقرتاح الثاين املقدم للقمة أنه مل يعد من املمكن أن يظل
التعامل مع إرسائيل وكأن شيئاً مل يكن ،بل املطلوب اتخاذ مواقف وإجراءات سياسية
واقتصادية تجاهها من قبل الجميع وصوالً إىل إجبارها عىل االنصياع إلرادة املجتمع
الدويل يف إنهاء احتاللها ألرض دولة فلسطني ،بعاصمتها القدس الرشقية وأعامل القواعد
اآلمرة يف القانون الدويل اإلنساين.
إذن الرئيس يطالب مبعاقبة العدوان اإلرسائييل والرد عليه مبا يليق ويكبح ،وأن
تف ّعل يف وجه دولة االحتالل القوانني الدولية االنسانية وخاصة البند السابع الذي تجعله
اإلدارة األمريكية ناراً عىل بعض الدول وبرداً وسالماً عىل إرسائيل باستعامل «الفيتو» تارة،
وباستعامل أساليب الضغط واالبتزاز ضد الدول تارة أخرى ،وإذا كانت اإلدارة األمريكية يف
قرار رئيسها املستهرت ترامب قد قفزت عىل قرارات الرشعية الدولية وأهانتها فإن فلسطني
قادرة عىل الرد مبا تستطيع وهي إذ تتسلح بأحرار العامل لتستطيع أن تعزل السياسة
الخرقاء للرئيس ترامب ،وهذا ما عناه الرئيس أبو مازن ويدعو لتكراره ويقول “نحن
عندما قررت إرسائيل إقفال األقىص ووقفنا يف وجهها ،ميكن أن نقوم بإجراءات كثرية
من أجل منعها” ويقصد عرب الساحات الدولية وقد نجحت سياسات الرئيس أيب مازن
السياسية والدبلوماسية وأعطت مثارها فيام نراه من مقاطعة دولية تتسع ضد إرسائيل،
ضد منتجات املستوطنات اإلرسائيلية واعتبار تلك املنتجات غري رشعية ،وهذا يواكب
ما قامت به السلطة الفلسطينية نفسها من وقف التنسيق األمني وأشكال أخرى منها
املوقف الفلسطيني الذي جرى التعبري عنه بشجاعة حني أرادت اإلدارة األمريكية إغالق
مكتب منظمة التحرير الفلسطينية يف واشنطن فسمعت من الرئيس أيب مازن كالماً ال
يعجبها برده عىل مواقفها بالقول “إن أرادت اإلدارة إغالق املكتب فلن تجد من تتحدث
إليه ،ألننا سنحيلها إىل االتصال بسفرينا هناك ولن نستقبلها هنا يف فلسطني” ومثل ذلك
تكرر من جانب الرئيس أيب مازن وبشجاعة حني أعاد التأكيد عىل رفض استقبال أي
مبعوث أمرييك إىل الرئاسة الفلسطينية بعدما اعترب أبو مازن أن الواليات املتحدة مل تعد
تصلح ألن تكون وسيطاً نزيهاً وأنها فقدت أهليتها لذلك”.
وقلنا والكالم للرئيس عباس “أبلغنا الجميع هنا أن ال تعامل مع القنصل األمرييك
وهذا ليس رساً كل الفلسطينيني ممنوع عليهم أن يتعاملوا معه” رداً عىل موقف اإلدارة.
وأضاف أبو مازن “ال بد من إجراءات ،ال بد أن يشعروا أن كل يشء ليس سه ًال وليس هيناً
وبالتايل لكل يشء مثن ونحن نستطيع أن نُد ّفعهم الثمن ،العامل ينظر إىل مصالحه سياسية
واقتصادية فكلام مست مصلحة يحسب ألف حساب قبل أن يتخذ قراراً بحق إنسانٍ ما”
نعم هذا كالم صحيح متاماً فلو أن ترامب أدرك قراره املجرم بخصوص القدس ملا اتخذه،
ألنه يعتقد أن هذا القرار لن يدفع كلفته وقد مير شأنه شأن قرارات اإلدارات األمريكية
ضد القضايا العربية ،وقياساً عليه كان الرئيس أبو مازن قد ذكر يف خطاب سابق يف االمم
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املتحدة “بأن السلطة بال سلطة وأن االحتالل كان ما زال غري مكلف وهو األمر الذي ال
يريد له أبو مازن بعد اليوم من العدوان االمرييك أن يستمر” ،وحتى تهرب إرسائيل من
القرارات الدولية الصادرة ضدها ظلت دامئاً تبدي املوافقة لكنها ال تطبق أبداً ،كان ذلك
جلياً يف قرار التقسيم ( )181الذي يتحدث عن دولتني وأيضاً قرار ( )194الخاص بالالجئني،
ويستشهد أبو مازن بإجابة رئيس الوزراء اإلرسائييل “اشكول” الذي أرسل رسالة إىل األمم
املتحدة يقول فيها “نعم سنطبق” فاعرتفوا به ومل يطبق وعىل ذلك يعلق أبو مازن فيقول
“ضحك علينا أشكول ،ضحك عىل العامل” وسأل قائ ًال لكن أشكول يف موقفه مدعوم من
َمن؟ واإلجابة معلومة.
أما النقطة الرابعة من اقرتاحات أيب مازن أمام القمة اإلسالمية فهي دعوته إىل
التوجه مبشاريع قرارات ملجلس األمن ولكل مؤسسات األمم املتحدة واملنظامت الدولية
بهدف إبطال ما اتخذته الواليات املتحدة من قرارات بشأن القدس وفق املادة 3/27
من البند السادس مليثاق األمم املتحدة ،ويف هذا السياق بدأ الرئيس أبو مازن يقول
هذه الجملة بعد عودته مبارشة من اسطنبول وقد تحرك مجلس األمن مبشاريع قرارات
جديدة ،ويرى الرئيس عباس أن القانون الدويل يساعده يف هذا املقام ويقول “إذا رفعت
قضية عىل دولة معينة يف مجلس األمن أو الجمعية العامة أو يف غريها فال يحق لهذه
الدولة أن تصوت ،وبالتايل نهرب من الفيتو ،لذا فإن  14دولة االن ضد أمريكا يف هذا الباب
وهذه فرصة» ،ويبدو أن أبا مازن ممن يدركون أن الواليات املتحدة ميكن الرد عليها
قاض أمرييك أسقط قرار ترامب
وهزميتها عرب القوانني ورفع القضايا واملرافعات وقد كان ٍ
منع مواطني دول عديدة من زيارة الواليات املتحدة ويستطيع محا ٍم أمرييك أو أكرث اآلن
رفع قضايا عىل ترامب بخصوص جرميته التي أرتكبها ضد القدس حني أقر انها عاصمة
إلرسائيل ،وهذه الوسيلة التي ميكنها أن تجعله يرتاجع بفعل قوة القانون الذي يستهرت به.
ويف النقطة الخامسة يرى الرئيس أبو مازن وهو يقرتحها عىل القمة أن هناك
اعتامداً عىل قرارات مجلس األمن ذات الصلة وتحديداً  476و  478للعام  1980والقرار
 2016/2334الذي هز إرسائيل لصدوره رغم أنها مل تنفذه حني اكتفت اإلدارة األمريكية
بعدم إستعامل “الفيتو” ليمر القرار.
ويف النقطة السادسة يرى الرئيس رضورة عقد دورة خاصة ملجلس حقوق اإلنسان
لتتحمل الدول االعضاء مسؤولياتها نحو انتهاك القانون الدويل األسايس ،خصوصاً اتفاقية
جنيف الرابعة ويستهجن الرئيس مواقف املندوبة األمريكية نييك هاييل يف هذا املوضوع
حني طالبت بإلغاء البند الذي يخول الفلسطينيني أن يدافعوا عن أنفسهم يف حقوق
اإلنسان.
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ويف النقطة السابعة وبعد أن قال أبو مازن يف نهاية عرضة للنقطة التي سبقت
“مايش الحال” متوعداً تلك املندوية ،أنه يؤكد مجدداً بأننا ملتزمون بالسالم رغم كل
يشء ،فالسالم عند أيب مازن عقيدة يعمل من أجلها وال يخرج عليها ويكافح ليجعل السالم
الحقيقي فرصة ليعيش وينقل الشعوب الغارقة يف الرصاع إىل رحابته ،ويعود أبو مازن
للتأكيد يف هذا الباب “نحن ملتزمون بالسالم وسنبقى ملتزمني بالسالم وسنبقى نحارب
العنف واألرهاب وسنستمر حتى نحصل عىل دولتنا وهذا هو شعارنا”.
يرى أبو مازن رضورة أن تتغري وسائل وأدوات العمل يف املرحلة القادمة ،لذا فإن
الرئيس طالب باتخاذ قرار بنقل ملف الرصاع برمته لألمم املتحدة وتشكيل آلية جديدة
تتبنى مساراً جديداً لتطبيق قرارات الرشعية الدولية ويقول “مل تعد الواليات املتحدة أه ًال
للتوسط يف عملية السالم ،أمريكا ال نريدها ،مل نعد نقبلها بعد هذه القرارات ،لن نقبلها
ألن أحسن يشء أن نفاوض نتنياهو ليس أن نفاوضهم” ومىض يخرج عن النص ويتكلم
باللهجة العامية ويقول “ما دام هم بعملو هيك ،ال نريد آلية دولية”.
هذه ليست أول مرة تكون اإلدارة األمريكية ملكية أكرث من امللك وتكون عىل ميني
إرسائيل وأكرث اندفاعاً منها ،فقد كان لها مواقف مشابهة ،أذكر منها أنني حني كنت
أزور الرئيس الراحل يارس عرفات يف مكتبه يف غزة وقد دخل إليه مدير مكتبه ليقول
له “دينس روسس” سيكون بعد قليل عىل حاجز “أرتز” “املنطار” ويأيت ملقابلتك ،كان
لحظتها يدخل عليه يارس عبد ربه وشخصية أخرى نسيت من هي وإذا به ينتفض ويقول
“مش عاوز ،مش عاوز أشوفه ،أنا عاوز أقابل بريس ،أيوه بريس أفضل منه ،دا صهيوين
ومتطرف ،واإلرسائييل أفضل منه” .استغربت هذا الكالم ،وانتظرت أن ينتهي انفعاله
الشديد وسألت :ملاذا ال تريد مقابلته؟ فقال “دا ابن ***** بيجي بيحيك معنا كالم حتى
اإلرسائيليني ما بقولوه ،إسمع أقلك ،دول مش عاوزين سالم أبداً ،تأكد أننا لو وضعنا
شمعون بريس نفسه (كان رئيساً للوزراء) رئيساً للجنة التنفيذية عندنا مش حيعطوه
حاجة” ،يومها أستغربت ذلك ،وأدركت أن كل ما كان يدور ويعاين منه عرفات من بعد
كان رشاء وقت ،فقد قلبت إرسائيل الطاولة وهذا ما يدركه أبو مازن اآلن ولكنه يذهب
باتجاه ان يتسلح باإلرادة الدولية وتأييد العامل لقضيته وهذا رس إمساكه بشعار السالم،
وهو يدرك أنهم -أي حكومة اليمني املتطرفة -ال تريد سالماً.
أما يف النقطة الثامنة من عرضه ،فإن أبا مازن يحذر من االعرتاف مبدينة القدس
عاصمة إلرسائيل أو إنشاء أية بعثة دبلوماسية فيها أو نقلها إىل املدينة باعتبار ذلك خرقاً
للقانون الدويل واعتداء رصيحاً عىل األمتني العربية واإلسالمية وعىل حقوق املسيحيني
واملسلمني والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
ويف النقطة التاسعة ،يؤكد الرئيس أنه مل يعد من املمكن السكوت أمام مواصلة
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إرسائيل انتهاك هوية وطابع مدينة القدس واستمرار الحفريات واإلستيطان ،ومع هذه
الحال يطالب الرئيس عباس بضامنات حاسمة لوقف االنتهاكات االرسائيلية يف املؤسسات
الدولية.
أما يف النقطة العارشة ،فيدعو الرئيس الدول التي تؤمن بحل الدولتني إىل أن تتخذ
خطوات لالعرتاف بالدولة الفلسطينية ويرضب الرئيس أبو مازن مث ًال من بعض الدول
التي تقول انها تعرتف بدولتني ،والحقيقة أنها تعرتف بدولة وهذه الدولة ليس لها حدود
وهي مخالفة لكل القوانني الدولية ،وقد كان الرئيس عباس من قبل قد سأل أحد ضيوفه
من اإلرسائيليني الذين زاروه يف مكتبه يف رام الله ودعاه لالعرتاف بالدولة اليهودية يقصد
إرسائيل ،فسأله أين هي حدود هذه الدولة ألعرتف بها؟ وعندها ستعرف أين حدود
دولتنا إذا ما عرفت إرسائيل نفسها ،فبهت السائل وصمت وكأنه يكتشف املجهول.
ومييض أبو مازن يف خطابه يف هذه النقطة ليقول “يجب أن نطالب هذه الدول بالذات،
الدول األوروبية ومواقفها هذه األيام جيدة ومقبولة وميكن أن يستمعوا إلينا ليك يعرتفوا
بدولة فلسطني ألن هذا مهم ،بدأنا بـ  138دولة معرتفني بنا ،إحنا معرتفني فينا أكرث من
دولة إرسائيل”.
ويف النقطة أو املطلب الحادي عرش ،جاءت رضورة أن تدعم الدول مساعي دولة
فلسطني لالنضامم لجميع املنظامت واملعاهدات الدولية باعتبارها حقاً طبيعياً لها،
عندما أصبحنا عضواً مراقباً يف األمم املتحدة سمح لنا القانون الدويل أن نكون أعضاء يف
( ) 522منظمة ،وبدأنا فع ًال واحتج األمريكان عىل  22منظمة وعندها اتفق الرئيس عباس
معهم عىل مقايضة تأجيل االنضامم بعدم نقل السفارة األمريكية من تل أبيب إىل القدس
واستجاب الرئيس ونيس ترامب االتفاق وأخذ خطوته اإلجرامية.
ما زالت املنظامت األخرى الـ ( ) 22والتي ستنضم إليها فلسطني طاملا أخذت
العالقات مع اإلدارة األمريكية هذا املنحى ،ويرى الكثري من املراقبني أن الرئيس عباس
حقق يف هذا امليدان نتائج هامة ،ظهرت نتائجها يف تبدالت املوقف الدويل املؤيد أكرثه
للحقوق الفلسطينية والذي شجب الخطوة اإلمريكية الهجينة ،ولعل االنضامم الفلسطيني
إىل اإلنرتبول له داللة إيجابية واضحة جعل أبو مازن يعلق يف كلمته هذه “لن يفلت من
إيدينا خارج عن القانون أياً كانت صفته”.
أما يف النقطة الثالثة عرشة ،فإن الرئيس يقول “إننا يف حل من االتفاقيات املوقعة
مع إرسائيل إن استمرت يف انتهاكاتها وخاصة يف القدس” وقد حذر أمام القمة من أن “ال
ميكننا أن نبقى سلطة بدون سلطة وتحت احتالل بال كلفة” ومثل هذا الكالم قاله الرئيس
عباس من عىل منرب األمم املتحدة يف خطابه األخري أمام الجمعية العامة ليضع العامل أمام
مسؤولياته ،وهذا األمر يف اعتقاد الرئيس حان وقت تقييمه يف القيادة الفلسطينية ومع
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�إننا يف حل من االتفاقيات
املوقعة مع �إ�رسائيل �إن ا�ستمرت
يف انتهاكاتها وخا�صة يف القد�س”
وقد حذر �أم��ام القمة من �أن “ال
ميكننا �أن نبقى �سلطة بدون �سلطة
وحتت احتالل بال كلفة

االشقاء ودول العامل لتكون الدولة الفلسطينية منوطة بها املهام بدل هذه السلطة حتى
ال يتكرر تعبري أيب مازن حول تقييم السلطة وحال اإلحتالل.
وأخرياً قالها الرئيس واضحة “نحن نقول لإلرسائيليني إننا غري ملتزمني بأي اتفاق بيننا
وبينهم ومن ضمن ذلك اتفاق أوسلو وعليها -أي إرسائيل -أن تتحمل كافة املسؤوليات
يف الصحة والتعليم واملياه فهي دولة احتالل” كان ذلك خارج النص املكتوب وقد أكمل
الرئيس الجمل الشفوية بقوله “فهم ال يأتون إال بهذه الطريقة” أي أن الرئيس أورد
األبل حيث الطريقة التي يجب أن تورد فيها ،وهذه الطريقة أنهم ما داموا قد تخلوا
عن االتفاقيات ومضامينها واجهضوا تلك االتفاقيات وأفرغوها من معناها فإنه عىل غري
استعداد ليبقى يقدم خدمات من املفرتض أن يقوم بها االحتالل لشعب ما زال تحت
االحتالل ،فكيف للشعب الفلسطيني أن يدفع إلرسائيل مثن احتاللها وان يحافظ عليها
وهي محتلة ،تلك مفارقة غري منطقية كان الرئيس عباس يدركها ولكن رهانه كان عىل
تحوالت املجتمع الدويل الذي بدأ يرحب بفكرة الدولة الفلسطينية التي ما زالت مل
يتحقق.
أما يف النقطة الرابعة عرشة واالخرية من اقرتاحاته فإن أبا مازن يدعو إىل تعزيز
صمود املقدسيني وطلب الدعم لهم بكل الوسائل املادية واملعنوية وقد أشار بيده إشارة
يف معنى املطالبة بالدفع املادي قائ ًال ( لقد آن االوان للوقوف إىل جانب أهلنا يف القدس
ومؤازرتهم وعدم تركهم يف مواجهة االحتالل وحدهم).
ويف هذا السياق دعا الرئيس إىل إنشاء وقفية إسالمية دولية لدعم فلسطني
واملقدسات بقيمة مليار دوالر.
القد�س بحاجة �إل��ى �أم��وال
عربية و�إ�سالمية للحفاظ على
هويتها

دعوة الرئيس الحادة جاءت لتذكر بالشعار الذي كانت ترفعه الصهيونية يف بداية
إقامة دولة إرسائيل وهو الشعار الذي يقول “إدفع دوالراً نقتل عربياً” ليستبدل عىل
املستوى الفلسطيني مطالباً العامل العريب واإلسالمي الذي متثله يف قمة إسطنبول ()57
دولة حرض منها ( )47وهو “ادفع دوالراً تدفع صمود فلسطيني يف القدس” ،ومثل هذه
الدعوة من الرئيس عباس كانت تكررت وقد انشئ صندوق القدس  ..وصندوق لالقىص،
ولالنتفاضة األوىل وهناك لجنة فلسطني العليا التي يرأسها املغرب وهناك وقفيات و و،
ولكن أكرثها لألسف إما جمد أو ال يعمل أو مرص يعرتض نهوضه بذرائع كثرية.
القدس بحاجة إىل أموال عربية وإسالمية للحفاظ عىل هويتها ،هي بحاجة إىل من
يرسج قناديلها بالزيت ،والزيت هنا أو الوقود هو الدفع املادي كام يقول أبو مازن ،الدفع
ملستشفياتها ومدارسها وبيوت أهاليها املهدمة واملصادرة والتخفيف عنهم يف مواجهة
البطالة والفقر والرضائب التي تستهدف بيع عقاراتهم ووضع اليد اإلرسائيلية عليها.
حني يرى اإلنسان كيف تخصص األموال العربية وألي األغراض ،يشعر باإلحباط
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والقدس بحاجة إىل الدوالر دع ًام لصمود أهلها ومتكينهم من البقاء فيها ولكن ما
الطريقة؟ سوى الوعي عىل مخاطر ما يتهدد والقدس من تدمري واقتالع لسكانها ،حتى
يدرك العريب واملسلم واملسيحي وأحرار العامل أن استمرار احتالل القدس وعدم حل
القضية الفلسطينية سيظالن يحمالن املزيد من عدم االستقرار ويذكر بقول امللك عبدالله
الثاين حني وقعت أحداث الحادي عرش من سبتمرب /أيلول عام “ 2001لو أن القضية
الفلسطينية وجدت لها ح ًال ما كان ميكن أن يحدث الذي حدث” وهذا يسحب أيضاً عىل
عدم االستقرار يف ساحات عربية عدة عصف بها العنف واالرهاب بسبب التطرف الذي
نشأ عن غياب العدالة والذي اججته إرسائيل والواليات املتحدة لتبعدا أمتنا عن أهدافها
الحقيقية يف التحرير والتنمية وتزج بها يف أتون رصاعات داخلية ال تبقي وال تذر وبدل
أن يقع التنافس مع املحتلني تغريت البوصلة لتأكل بلداننا بعضها من الداخل ،وكام قال
الشاعر “والنار تأكل بعضها إن مل تجد ما تأكله” .ويبدو أن الذين هربوا من استحقاقات
القضية الفلسطينية يف االسناد السيايس واملادي إمنا وقعوا يف أزمات أكرب وأخطر وأصبح
حالهم حال املستجري من الرمضاء بالنار ،فلم يدركوا أهداف النجاة وال أهداف الفوز
وصار حالهم كاملنبت الذي ال ظهراً أبقى (ثروة) وال مسافة قطع (نجاة وتقدم).
ماذا تقول لشعبك العظيم وقد ارتقيت يف خطابك إىل مستوى تطلعاته وآماله،
وأنت رائده الذي ال يكذبه ،واملحافظ عليه حتى يبلغ حقوقه واستقالله واملقدم له
كشعب متحرض ميسك بالحياة ويضحي يف سبيلها ويستنكر اإلرهاب الذي كان ضحيته.
أنت قلت يف خطابك أمام القمة لشعبك “لقد طال زمن التحديات واالستهداف
واملحن ،قرنٌ مىض بقيت فيه راية شعبنا خفاقة ،هاماتنا مرفوعة ،سرية عظيمة خضناها
يف الكفاح والنضال واإلميان واليقني بالنرص مل تتوقف.
أنت تحيي هذا الشعب العظيم عىل دعمه وعىل الحضن الدافئ الذي ظل يستقبلك
به حتى ال تشعر القضية بالربود أو الجمود أو املوت ،نعم صمدت وصمد معك شعبك
إيها الرئيس وحني كان الربيع العريب يعصف بدوله ويحولها كالعصف املأكول ويقلب
أعالها أسفلها ويشل إمكانياتها ،كان الربيع الفلسطيني تضحيات وشهداء وجرحى
وصموداً ومقاومة سلمية وكفاحاً متص ًال ،مل يكن ربيع الفلسطينيني وما زال إال اشتباكاً
مع العدو وليس تدمرياً للذات وحتى أولئك الذين خرجوا عىل الرشعية ضلوا وضلت بهم
الطريق وفقدوا البوصلة وادخلوا اآلخر للقرار الفلسطيني وقد أدركوا أنهم لن يصلوا،
كان ربيع الفلسطينيني برداً وسالماً عىل القيادة ،وجحي ًام عىل مغتصبي األرض والقدس.
قلت عن شعبك أمام القادة يف اسطنبول “مل يستكن فينا طفل ومل يخضع شاب
ومل يستسلم شيخ ،جي ًال بعد جيل ،نعم نساء ورجاالً نؤمن بحقنا ووعد الله لنا ،أن هذه
املدينة الفلسطينية املقدسة ،ومنذ أن أسسها اليبوسيون الكنعانيون قبل خمسة آالف عام
مل تكن ولن تكون إال عاصمة دولتنا املستقلة والسيادة فيها لدولة فلسطني”.
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بقول امللك عبداهلل الثاين
حني وقعت �أحداث احلادي ع�رش
من �سبتمرب� /أيلول عام 2001
“لو �أن الق�ضية الفل�سطينية وجدت
لها ح ًال ما كان ميكن �أن يحدث
الذي حدث

قلتها وأكدت عليها وقلت إنك ال تريد أن تناقش وضعها يف التاريخ رغم أنك
الباحث واملؤرخ واألكادميي ورغم أنك املؤمن والعابد ،مل تقل ذلك ألنك ال تريد أن تحرف
الرصاع الذي أرادوه دينياً ليصطادوا فيه عدواً مفرتضاً يستجلبون عطف العامل من خالله
وينكرون حق شعبنا يف أرض وطنه ،أردته رصاعاً وطنياً قومياً عربياً للعرب واملسلمني
واملسيحيني.
ورغم أن كتبك يا فخامة الرئيس فيها الشواهد عىل حق شعبنا يف وطنه ،وصفتهم
أي اإلرسائيليني -أنهم «شاطرين» يف تزوير التاريخ ،كيف ال وتاريخهم يف فلسطنيأكذوبة وأساطري أدانتها بعض كتبهم ومن نطق بالحق من مؤرخيهم املعروفني ،أردتها
أي القدس -مدينة مفتوحة لجميع أتباع الديانات الساموية“ ،يصيل كام يريد ويرحلكام نريد” ،وهذا ليس جديداً ،فقد كان اليهود املتدينون يزورون حائط الرباق ويصلون
فيه حتى قبل احتالله عام  ،1967يدخلونه يوم السبت ويخرجون منه يف حامية عربية
دون أن ميسهم أحد ،ولكنهم اليوم وهم يغلقون القدس وأماكنها املقدسة عىل املصلني
من أبنائها ويحتلونها ويحولونها عاصمة لهم بتواطؤ أمرييك مكشوف عرب عنه الرئيس
األرعن ترامب الذي استنهض مجدداً إرادة الفلسطينيني للدفاع عن القدس وإرادة كل
عريب رشيف ومسلم مؤمن بالله ال بغريه ممن أفرغوا العبادة من مضمونها.

�أردتها �-أي القد�س -مدينة
مفتوحة جلميع �أت��ب��اع الديانات
ال�سماوية“ ،ي�صلي كما يريد
ويرحل كما نريد

وبعد الشعب الفلسطيني خاطبت أبناء األمة العربية واإلسالمية من إسطنبول
وقلت “لقد وقفتم عىل مدى عقود تنارصون فلسطني وقضيتها العادلة وظللتم تحملون
القدس يف أعامق قلوبكم وستظلون .قدمتم التضحيات ألجلها ومل تبخلوا عليها باملال
واألنفس ،فكنتم نعم األهل والسند ،نعم يا سيادة الرئيس وما زالت قبور العراقيني يف
جنني شاهدة ومعارك باب الواد األردنية بقيادة القائد حابس املجايل شاهدة ،وما زالت
حكايات عبد النارص املرابط يف الفالوجة باسم الجيش املرصي البطل ماثلة يف صدور
الفلسطينيني وقلوبهم ،وما زالت التضحيات السورية واللبنانية وحتى املغربية وقد جاءوا
مجاهدين رغم الظروف الصعبة ،شاهدة.
لقد خاطبت العرب يف قمة اسطنبول وقلت :يف القدس شعب مل يهن رغم الصعاب
والتضييق ،شعب يرفع رأسه فخراً بثباته وصموده يف وجه االحتالل ،شعب يعتز بتاريخه
وبانتامئه ألمته العظيمة ومبا قدمه من إنجازات كبرية ومن إسهامات لإلنسانية.
ويصل بك األمل والغضب مداهام لتسأل من يسمعك مستنكرأ فعل اإلنجليز يف
فلسطني وتقول “والله كنا متعلمني من البداية من زمان ،والله ما كنا حمري ،كنا مثقفني،
واستنكرت وأنت تتكلم بالعامية خارج النص املكتوب“ ،مش فاهم كيف بريطانيا بتسوي
انتداب علينا وإحنا يف تلك الثقافة وذلك العلم الذي كنا نتمتع فيه”؟! «لكن هم أصحاب
مرشوع قديم ،يريدون أن يزرعوا يف هذه املنطقة جس ًام غريباً عىل أهلها ،صديقاً لهم
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من أجل مصالحهم االستعامرية” ،نعم  ..أنت سألت وأجبت بوضوح وعدت لتؤكد
“أن منظمة التحرير الفلسطينية املمثل الرشعي الوحيد للشعب الفلسطيني مبسلميه
ومسيحييه يعاهدونكم عىل البقاء سدنة لألقىص والقيامة وبيت املقدس وأكنافها.
الرئيس عباس يف خطابه أمام القمة أراد التأكيد عىل الرعاية األردنية ووصفها
بالعظيمة وربطها مبجهود جاللة امللك عبدالله الثاين وهي جهود صبت يف جانب القدس
ومقدساتها وهي مقدسات لألردن ،واألردن هو حاميها ،والرئيس عباس يشيد باملوقف
األردين الصلب ،وينسق مع األردن يف هذا املجال.
ثم عاد الرئيس أبو مازن ليؤكد عىل دور لجنة القدس ورئيسها امللك محمد السادس
ووكالة بيت املال التابعة لها وهي اللجنة التي تحتاج إىل مزيد من التفعيل واالنعقاد
الدوري ومزيد من الخطط.
الجانب اآلخر الهام فيمن يستحقون أن يشكروا وأن ينادى عليهم للوقوف مع
القدس ومقدساتها هو قداسة البابا فرانسيس وهو عىل عالقة طيبة وصداقة عميقة
أدع
مع الرئيس محمود عباس ودامئاً يحتفي بلقائه وبدل أن يقول الرئيس عباس للباباُ :
لنا ،فإن البابا وهو ميسك بيد الرئيس يطلب منه أن يدعو له وهو موقف يعكس عمق
الروحانية واألخ ّوة التي متثلها فلسطني وأرض فلسطني والقدس ومقدساتها .ولعل املواقف
التي أعلنها قداسة البابا وما زال يعلنها لها أهمية كربى وسط اتباعه الذين يزيدون عىل
املليار نسمة ،لذا فإن موقف البابا والكنيسة الكاثولوكية يف غاية األهمية خاصة وأننا عىل
أبواب أعياد امليالد املسيحية يف بيت لحم وسيكون لقاء الرئيس عباس مع البابا غاية يف
وجسده شخصياً بزيارة البابا وشجع
األهمية وهذا اللقاء رغبه جاللة امللك عبدالله الثاين ّ
الرئيس عباس عىل وضع البابا يف الصورة والتفاصيل وكسب تأييده للموقف الفلسطيني
وأيضاً وقوف الكنيسة والبابا يف وجه التوجه األمرييك اإلرسائييل بخصوص القدس ،كام أن
الرئيس عباس يف خطابه توقف أمام املوقف املرشّف لألزهر وشيخه الع ّالمة أحمد الطيب
وشكره لوضوح هذا املوقف وقيمته ،وقد تواصل الشكر لرتكيا لدورها واستضافتها للمؤمتر
وموقفها من فلسطني وقضيتها ومن القدس ودعوتها أن تكون السفارات يف القدس لدى
دولة فلسطني العتيدة لتعرتف بالقدس الرشقية عاصمة للدولة الفلسطينية وليست يف
غرب القدس أو لدى الدولة اإلرسائيلية واملوقف الرتيك الذي مثله أردوغان وهو يرتأس
القمة كان واضحاً وشجاعاً ووضع أكرث من احتامل وسيناريو لتطور األحداث.
القدس كام قال الراحل الحسني “منها يبدأ السالم وفيها ينتهي” وهي كام قال
الرئيس محمود عباس “لن يكون هناك سالم ،ولن يكون يف االقليم سالم ،ولن يكون يف
العامل سالم ،إذا مل تقم دولة فلسطني وعاصمتها القدس وعىل حدود عام  1967وعىل
العامل أن يختار”)1( .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1مقال (اعادة التوازن يف خطاب �أبي مازن)� ،سلطان احلطاب2017/12/21 ،
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مع امللك حممد ال�ساد�س

ايها المتآمرون :إنكم تنطحون صخرة!!

هرتزل م�ؤ�س�س احلركة ال�صهيونية

إنها معركة التمثيل أيضاً ،معركة بقاء القيادة الفلسطينية التي ميثلها الرئيس أبو
مازن ،والسؤال معركة التمثيل ام معركة التحرير؟ هذا سؤال ظل الفلسطينيون يقفون
أمامه ويدفعون مثنه ،فكلام اقرتبوا من التحرير دفعوا كلفة أعىل للتمثيل ،متثيلهم
املستقل حيث «ال تحرير بال متثيل وطني فلسطيني» ،وحيث ال جسم حياً بال رأس.
ارادت الصهيونية أن تبقيهم جسداً ميتاً بال رأس وبال متثيل ليسهل عليها إنكارهم
وإنكار هويتهم بل ونفيهم متى أرادت لتحقق مقولة هرتزل «أرض بال شعب».
كان التواطؤ الصهيوين الذي ُيدرك ،مع التحالف العريب (قبل نشوء االستقالل)
والذي ال يدرك ،وإن أدرك فإنه يساوم عىل إدراكه ،أن املطلوب لخدمة الصهيونية قبل
قيام إرسائيل وبعد قيامها أن ال يكون للفلسطينيني قيادة متثلهم لدى املحافل الدولية
والعامل أو تتحدث باسمهم أو تقودهم إىل أهدافهم يف الحرية واالستقالل.
دعونا نثبت ذلك ونتتبع هذه القضية الهامة منذ بدايات القضية الفلسطينية
من خالل النصوص والوثائق والوقائع ،ألن املسألة ما زالت تتكرر وإن بأشكال مختلفة
وحيثيات متباينة مع بقاء نفس الهدف ونفس الفكرة ،اليوم كام األمس يريدون تغيري
القيادة الفلسطينية ألنها ال تخدم مواقفهم ومصالحهم وأدوارهم ووظائفهم وتربير وجود
بعضهم ،ولذا فإنهم يريدون حصارها واستبدالها مبا يتناسب مع رغبة ارسائيل والحركة
الصهيونية ومن خدم اهدافها.
ملاذا االن؟ وملاذا عادوا إىل نفس الهدف؟؟
حني تكون القيادة الفلسطينية معزولة وضعيفة وغري قادرة عىل متثيل شعبها
وقيادته نحو أهدافه يرتكونها تعيش الضعف والصدام مع شعبها الذي يتوق للحرية،
وحني تنشط هذه القيادة وتفك العزلة وتبني عالقات دولية مؤثرة وتوصل رسالتها
ورسالة شعبها ،يعملون عىل االنقضاض عليها بوسائل مختلفة مبارشة وغري مبارشة.
شاهدنا اليوم قيادة الرئيس محمود عباس (أيب مازن) ودعونا ن َُعد من اليوم إىل
األمس لرنبط بني ذلك ونقول ما أشبه اليوم باألمس أو الليلة بالبارحة !!
لقد نُكب الشعب الفلسطيني منذ بدأت الصهيونية تخطط لتحويل فلسطني إىل
وطن قوي لليهود وكانت نظرية هريتزل أن يقنع العامل أن أرض فلسطني بال شعب،
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وأنه يريدها لشعب بال أرض ،لذا أنكر وجود الشعب وبالتايل أنكر وجود قيادة لهذا
الشعب والقيادة تأيت خطورتها ان كانت من الشعب ومتثل إرادته ألنها تنسف نظرية
هريتزل وترد عليها ،وحتى حني كانت الصهيونية ومن بعدها إرسائيل تصطدم مع الشعب
الفلسطيني الذي يقاومها ،كانت تريد من دول الجوار أو األنظمة العربية الناشئة آنذاك
بعد سايكس -بيكو أن تقوم بدور متثيل هذا الشعب والحديث باسمه ليسهل لها أن
تقايض تلك األنظمة املحتاجة إىل دعم املستعمر ودعم الحركة الصهيونية لهذه األنظمة
حتى تبقى ،وبالتايل تحصل عىل املساعدات املرجوة.
إذن كانت فلسفة الحركة الصهيونية التي فوضت االستعامر الربيطاين ممث ًال يف
حكومة االنتداب عام  1921وبعد صدور وعد بلفور الذي أعطى فلسطني لتكون وطناً
قومياً لليهود ،كانت تلك الفلسفة تتلخص بتغييب الوجود الفلسطيني وبرفض قبول
ممثيل الشعب للتحدث باسمه بحجة أن الفلسطينيني إرهابيون أو متطرفون أو أنهم
ال يسلمون لليهود مبا يغتصبونه أو ي ّدعونه ،ولهذا كانت الفكرة الصهيونية أن ال ميثل
الفلسطينيون أنفسهم وإذا كان ال بد من هذا التمثيل فليكن من العرب سواء يف الجوار
أو غريه ليكون هؤالء من يجري التفاوض معهم ويكونوا وكالء عن االستعامر وأوصياء
عىل الشعب الفلسطيني حني يتحدثون باسمه وينوبون عنه لتحقيق هدفني معاً ،أولهام:
إنكار وجود الشعب الفلسطيني .وثانيهام :متييع القضية وتضييعها عندما تكون بني يدي
أناس بعيدين باإلضافة لخضوع هؤالء املمثلني التام للسياسة الربيطانية ،فإن مل يستطيعوا
ذلك و ُفرض أن تكون الوجوه فلسطينية فلتكن إذن تحت سيطرة وتبعية وتضييع النظام
العريب ،ولنا منوذج حني أسست مرص منظمة التحرير الفلسطينية يف رحم الجامعة
العربية وأرادت استمرار إحكام القبضة عليها قبل أن تأتيها قيادة من فتح رفعت شعار
“ال وصاية وال احتواء”.
املعركة اآلن عادت عىل التمثيل إلن القيادة الفلسطينية املستقلة حققت كثرياً
من األهداف وقادت شعبها ملزيد من االنتصارات وقبول العامل واالقرار بحق الشعب
الفلسطيني يف دولة مستقلة ،إذن ال بد من احتواء هذه القيادة أو تفريغها أو االنقالب
عليها أو اغتيالها ليتسنى للمخطط الصهيوين أن يبقى نافذاً !!
وتلك وقائع يقول املؤرخ باي روبن أن لورنس والجرنال اللنبي يشاركان سايكس -
بيكو “أن الصهاينة سيساعدون العرب يف سوريا إذا قام العرب بفتح الطريق أمام اليهود
إىل فلسطني” ويقول“ :الصهاينة متأكدون أن هؤالء املسؤولني العرب يوافقونهم عىل هذه
الرشاكة” (انظر الدول العربية والقضية الفلسطينية باري روبني -جامعة ساركوز .)1981
هذا موقف بريطانيا يف العرشينيات والثالثينيات من القيادات الفلسطينية ،فقد
لعبت األنظمة العربية آنذاك صفقات منفردة مع الحركة الصهيونية مقابل مساعدة
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ال�ضابط الإجنليزي لورن�س

الحركة الصهيونية لها وتفهم حاجاتها يف البقاء ،وظلت هذه الصفقات التي يرغب قادة
عرب أن تكون رسية يف حني كانت الصهيونية تعلن عنها!!
ولهذا كان املطلوب آنذاك أن يسقط من الحساب الحديث مع القيادة الفلسطينية !!
الزعيم الربيطاين ت�شرت�شل

وظلت اللعبة سارية بني الحريني العامليتني وظل بعض العرب آنذاك يؤمن بحق
اليهود يف فلسطني من أجل مساندته وحل قضاياه الداخلية أما يف العلن فإن قضية
فلسطني عىل ألسنة الخطباء والقادة العرب فهي قضية قومية وهي جنوب سوريا وهي
قضية مركزية !!
وهكذا ظلت القيادات العربية جاهزة لتسليم أي قيادة فلسطينية أو مواجهتها
أو اتهامها وهذا ما حدث مع ثورة عزالدين القسام ومعه شخصياً ،حني قاتلته القوات
الربيطانية وخذله العرب بأن طلبوا من شعبه أن “يخلد إىل حسن نوايا الصديقة بريطانيا”،
وبعد ذلك وقبل النكبة حني دخلوا بالجيوش وجاء جيش االنقاذ طلب من الفلسطينيني
“أن ال يقاتلوا وأن ينتظروا الجيوش العربية لتخلص لهم وطنهم!!

لذا قامت �إ�رسائيل بالتهام
اجلزء الأكرب من فل�سطني وقامت
�أط��راف عربية ب�إحلاق ما تبقى من
ف�ضلة!!!

ووقعت النكبة وقامت الهدنة وذهبت االنظمة لتوقع يف رودس ونسيت شعب
فلسطني وقضيته وأنكرت قيادته وتربعت بحقوقه ونفذت بريشها أو جلدها!!
وجرى تجاهل اسم فلسطني متاماً وحتى الحكومة العاجزة التي شكلها الفلسطينيون
لتحمل اسمهم “حكومة عموم فلسطني” والتي ولدت عاجزة ومل ميض عليها إال عام واحد
حتى طردها العرب من غزة إىل مرص ليعزلوها ومل تجر دعوتها أو االتصال بها وكانت
النتيجة سنوات طوال من الضياع بعد أن طرد شعب فلسطني وأرادت جولدا مائري تحقيق
رصختها بالقول“ :أين هو الشعب الفلسطيني؟” مستنكرة وجوده ألن قيادته جرى رضبها
وح ّلها !!!
وكانت النتيجة صفقات وتوقيع اتفاقيات هدنة وتقسيم أقرته األمم املتحدة ومل
تجد أحد إلحقاقه أو املطالبة بالحصة الفلسطينية فيه وتحول الرصاع حسب املفهوم
الصهيوين باعتباره رصاع حدود بني ارسائيل واالنظمة العربية آنذاك.
لذا قامت إرسائيل بالتهام الجزء األكرب من فلسطني وقامت أطراف عربية بإلحاق
ما تبقى من فضلة!!!
وانتهت القضية آنذاك بشكل مؤمل “وذابت الشخصية الوطنية” يف أروقة الجامعة
العربية وتحولت قضية الفلسطينيني إىل “قضية طعام ومسكن ووكالة غوث” ومل تقم
الدولة الفلسطينية ومل يحصل الفلسطينيون عىل دولتهم ومل يساعدهم أحد عىل ذلك.
لقد ظل ترشتشل يردد الرغبة الصهيونية ويحميها حني كان يرفض اسم الشعب
الفلسطيني ويخاطب بدل ذلك العرب ويقول لهم “الشعب الذي متثلونه” دون أن
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يقول اسم الشعب هذا ،ومل يكتف بذلك بل كان يطلب من الفلسطينيني أن يبحثوا عن
الوسائل الالزمة لتنفيذ السياسة الربيطانية يف فلسطني.
واستمر ذلك ورأينا رؤية ترشتشل ورؤية الحركة الصهيونية التي كانت إرسائيل
وكيلتها تتحقق يف كامب ديفيد املرصية يف صفقة السالم مع مرص حني تحدثت مرص
آنذاك بالنيابة عن الفلسطينيني حول مستقبل الضفة الغربية وقطاع غزة وجرى تغييب
الشعب الفلسطيني وممثله آنذاك منظمة التحرير الفلسطينية ووقع السادات نيابة عنهم
يف صفقة حصل فيها عىل سيناء ناقصة السيادة مقابل أن ينىس االستحقاق الفلسطيني
بل أنه فرط فيه متاماً ،وظل السؤال ملاذا عملها السادات؟ والجواب هو ما رأته الحركة
الصهيونية بداية القرن من تغييب الشعب الفلسطيني وقيادته.
من قبل قلنا أن حكومة عموم فلسطني اعتقلت ونفيت من غزة إىل القاهرة لتدفن
هناك ،وبعد ذلك كانت صفقة كامب ديفيد والقيادة الفلسطينية متغيبة رغم أن منظمة
التحرير الفلسطينية كان لها متثيل يف ( )120دولة ،فكيف فعلها السادات وملاذا وما
دوافعه ؟؟
وبنفس الطريقة غ ّيب حافظ األسد القيادة الفلسطينية املمثلة يف منظمة التحرير
الفلسطينية عام  1983حني مل يكتف بإنكارها بل عمل ما عجزت إرسائيل عن عمله حني
شق املنظمة وطرد يارس عرفات من األرض السورية وصنع شك ًال منشقاً يتبعه.
نعم لقد استبعدوا الكيانية الفلسطينية وعملوا عىل طمسها وتجاوزها بناء عىل
رغبة القوى التي عملوا من أجلها وادعوا “أن فلسطني صغرية وهم كبار” ،وأنهم يريدون
الحفاظ عىل األجزاء الكبرية العربية من آسيا مقابل الصغرية.
وهذا ما جاء يف تقرير لجنة بيل الربيطانية وما جاء يف مخاطبة رياض الصلح عام
 1931لجامل الحسيني أمني عام اللجنة التنفيذية العربية“ ،يا جامل ،عليك أن تتعامل
مع الصهيونية باعتبارها واقعاً ألن ذلك يف مصلحتنا” ،فريد عليه جامل الحسيني :بصفتك
سورياً ال تتدخل يف الشؤون الداخلية الفلسطينية”.
إنه تنازع التمثيل ومحاولة املساومة عليه واملقايضة به وها هي الصورة إنهم
يحاولون ،أليس كذلك يا أبا مازن؟ ،ما زالوا يستحرضون الجرمية ويعملون عىل تكرارها
لكن يف مواقع أخرى من عاملنا العريب وبعد أن مل تستطع دول الطوق ذلك أنيط األمر
لبعض دول النفط التي حملت املخططات حمل املتلمس للصحيفة التي فيها قتله دون
أن يعلم!!
وقد ال تكون تدرك تلك الدول أن هذه مخططات الحركة الصهيونية ما زالت تتجدد
وما زالت تبحث عن منقذين ان مل يكن بجيوشهم فبأموالهم ،وأن مل تكن بوجوه عربية
فبوجوه فلسطينية هي أقرب إىل العرائس التي تربط بخيوط يف أصابع محركيها الذين
هم ليسوا فلسطينيني وال ينتمون لفلسطني.
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لقد ظلت النظرية الصهيونية مقتنعة بأن “الطريق إىل القدس مير عرب القاهرة
وبغداد” وغريها من العواصم العربية آنذك ،وأن عواصم جديدة ناشئة تدخل اآلن أو
كانت بعيدة أو يف االحتياط ،وان االتفاق مع العرب الفلسطينيني ميكن أن يتم فقط من
خالل إقامة عالقات مع القادة الحقيقيني الذين لديهم سلطة مطلقة.
إذن مرص أنشأت املنظمة وجاءت بأحمد الشقريي  1964لتضعه رهينة ،وسوريا
شقت فتح واملنظمة عام  1983وأنشأت عام  1984جبهة الخالص الوطني ومجموعات
تابعة لها.
احلاج �أمني احل�سيني

�أحمد ال�شقريي �أول رئي�س للمنظمة

وبعد معركة الكرامة زرع كل نظام عريب لنفسه منظمة وتبعها بوصف “فلسطينية”
ليستثمر يف بورصة العمل الفلسطيني الذي ملع بعد معركة الكرامة  1968ليس حباً
يف فلسطني دامئاً وإمنا امتطا ًء لخيولها التي تسبق ،وضعت تلك الفصائل واملنظامت
التي غابت فيام بعد عندما عادت القيادة إىل الوطن أو ظلت تلك الفصائل يافطات أو
ظلت تجلس قياداتها يف األحضان التي صنعتها دون أن تفعل شيئاً سوى تشويه القيادة
الفلسطينية ومحاوالت إضعافها والنيل منها.
فالقضية الفلسطينية أصبحت منج ًام تحل قضاياهم باملقايضة عليها لقد شطب
اسم فلسطني بعد عام  1948عن الخريطة وشطب عىل يد النظام العريب آنذاك ،حتى عن
املطاعم والفنادق والنوادي والصحف أو حتى محالت البنارش وتحول الشعب الفلسطيني
إىل جسم بال رأس.
أمل يطاردوا الحاج أمني الحسيني الذي ضاقت عليه األرض العربية مبا رحبت؟ ومل
تحمه أو متكنه بل طاردته ونفته إىل أن مات يف بريوت؟ ألنه كان مطلوباً تغيريه والقضاء
عليه ومنعه من حضور أي مؤمتر يبحث القضية الفلسطينية وقالوا له“ :عليك أن تخلد
إىل الراحة ونحن نعيد فلسطني لكم أيها الفلسطينيون”.
يف سنوات العتمة تلك وبعدها ،ومع عودة الشعب الفلسطيني إىل الوعي الذي
جرى تغييبه باملطاردة يف املطارات والعواصم ،أنبلجت فتح عام  1965لرتد عىل مشكلة
(الوصاية واالحتواء) تلك املرحلة بداية الستينات ،سئل الشقريي“ :كيف تخدم القضية؟
فأجاب :أنه يائس من النظام العريب وأن اإلمكانية هي بالعمل الفردي فالوضع ال يحتمل
الجامعي ،لقد سامها الشقريي “مرحلة الغرف السوداء” وقال“ :إنه الوحيد الذي يعرف
ما يجري فيها وأن النظام العريب يطالبه أن يكذب عىل شعبه” قالها “كانوا يتآمرون عىل
شعبي يف الغرف املظلمة ويدعون أمام الصحافة أنهم يعملون عىل تحسني أوضاعه
ويطلبون مني أنا الفلسطيني أن أكذب عىل الناس وعىل شعبي وأن أضلله”.
نعم انبلجت فتح يف مثل هذه األيام قبل ( )62عاماً واسقطت مرشوع التوطني يف
سيناء حني حركت شعبها ،واتهم الفلسطينييون كلام أرادوا أن يتحركوا بالعاملة والتجسس
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والتقاعس يف الحرب وبيع األرض والهروب من الوطن ،وقيل لهم “هل ال يعجبكم الذي
نعمله من أجلكم ونضحي يف سبيل قضيتكم ،فامذا تريدون منا أكرث؟!”.
ومع انبالج فتح ،انبلج ( )36تنظي ًام بأسامء مختلفة بعضه أصيل وبعضه مثل
الهالوك الذي يأكل الزرع.
كانت املنظمة قد أقيمت ليس حباً يف العيون الفلسطينية ولكن محاولة احتواء
موقف الشعب الفلسطيني وبدء مخاضاته من أجل امتصاص الغليان من صدور
الفلسطينيني.
وانطلق الشقريي ،وسمح له أن يتحرك قبيل هزمية عام  1967وتشكل خطابه
مبصالح دول عربية عىل حساب آخرى ،وسدد فواتري عربية ورحبت به مرص وقاومته
سوريا ،وبدأ العمل وأقام مؤسسات فلسطينية ودخل الجامعة العربية وشعر ألول مرة
كام يقول “إنه ممثل للشعب الفلسطيني وليس موظفاً معيناً من قبل الجامعة العربية”.
قامت فتح وشعارها “ال وصاية وال احتواء” ولذلك كانت حذرة من الشقريي بداية
ألنها كانت ترى أن رشعيته يف مهب الريح وأنها مازالت ويف القبضة العربية.
الشقريي أحس بالحصار وأستاء من الوصاية العربية والصيغ الهزيلة ،ولكنه ريض
وصرب ألنه كان يريد أن يضع قدميه عىل الطريق وأن يربز الكيان الفلسطيني.
وحني كان يرشح قضيته وخاصة للسوريني كان يجد فتوراً وحني جاء إىل قمة
الخرطوم ليشهد الالءات العربية الثالثة الشهرية مل يعربوه ومل يحرتموه بل أنكروا دوره
وحجموه فلم يعودوا بحاجة إليه.
برزت فتح ،وعملت ولكن ال صدى يف الجامعة العربية لها بداية وبدأت أطراف
عربية ضدها وتحاربها كالعادة فالتمثيل الفلسطيني خطري وال يجوز أن يفلت من يد
العرب حتى وان تقاسموه بني مرص والشام ومن رغب !!
وتركت فتح وبدأت تعمل وبدأت مطاردتها وسجن يارس عرفات يف سوريا ورفاقه
أيضاً ثم استطاع أن يفلت ويف هذه املرحلة يقول محمود عباس آنذك “أفلتنا من قبضتهم
وأيقنوا أنهم يتعاملون مع أناس مراسهم صعب ونابهم أزرق ولذا مل يستطيعوا أن
يستعملوا معنا القوة التي تعودوا أن يستعملوها ضد شعبهم وضد بعضهم وإن فعلوا
ذلك فيام بعد”.
لقد استغلوا ديكتاتورية الجغرافيا واستعملوها ضدنا إىل حد استعامل العنف
واإلبادة الشخصية واملعنوية ،كل دولة عربية مع استثناءات تريد من الفلسطينيني عىل
أرضها أشخاصاً ومؤسسات أن يكونوا تابعني لها مبارشة أو جزءاً من سياساتها العربية
والعاملية.
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وعندما استقال الشقريي تحت الضغط قال محمد حسني هيكل يف مرص “لقد
انتظرناها منذ زمن بعيد ،كان ال بد أن يذهب الشقريي”.
عزل الشقريي يف قمة الخرطوم وحارصوه واستقال وجرى حصار عرفات وعقدت
القمة يف بريوت ومل يستطع النظام العريب بكل دوله أن يخرجوا الرجل ولو لحضور القمة
التي قدمت أهم مبادرة باسم القضية الفلسطينية “مبادرة السالم العربية عام .”2002
مل تأته الفزعة العربية ،تركوه يف الحصار اإلرسائييل كام تركوا بريوت كلها من قبل يف
قبضة شارون  82يوماً ومل يأت العرب رغم أن إرسائيل جاءتهم محتلة !!

ال�شهيد �صالح خلف «�أبو �أياد»

وصمد عرفات وقاتل يف لبنان يف وجه شارون وتوسط العرب إلخراجه وضاقت عليه
األرض مبا رحبت وعرض عىل اليونان استئجار جزيرة لنقل مقاتليه بعد أن حذرته روسيا
من البقاء يف لبنان وفجأة فتحت له أبواب تونس التي أجارته وبقي بعيداً عن فلسطني،
ولكنه أوصل لها االنتفاضة األوىل العظيمة بقيادة أيب جهاد ،وتساقط القادة الفلسطينيون
غري محميني يف عواصم عربية عديدة والتي مل تحاسب القتلة الذين انتهكوا سيادة تلك
الدول يف بريوت ،حيث استشهد القادة الثالثة ويف لبنان يف عملية فردان واستشهد أبو
جهاد ،ثم أبو إياد ،وأبو الهول يف تونس ،كلهم مل ينتقم العرب الستشهادهم رغم أن األرض
العربية كانت تجريهم ويحتمون بها !!
وبقي عرفات يف تونس وادرك بعد ذلك حني صنع أوسلو أن االحتالل عىل قسوته
رمبا يكون أفضل من املطاردة العربية واملعتقالت والسجون واستباحة األوطان ولذا
“استجار من النار بالرمضاء” عله يصنع وطناً.
ودخل عرفات الوطن وبدأ يزرع الحلم ويقاوم االحتواء بعد أن تراجعت الوصاية
العربية التي استكانت قلي ًال وأستأنست أن إرسائيل لن تحاسبها طاملا عادت القيادة
الفلسطينية اىل الداخل وليس يف عواصم عربية.
ذهب الشقريي الذي قال ساعة غضب وهم يفرضون عليه الوصاية “إن فعلت فهذا
يعني أنني مضطر الستخراج رأي عرشين ملكاً ورئيساً” ،وهذا يعني أنني لن أمتكن من
فعل يشء وسأترك لهؤالء أن يتدخلوا يف شؤوننا وأعاملنا” ،نعم ذهب الشقريي ودخلوا
إىل املنظمة ،وكان الشقريي قبل استقالته قد قال أيضاً “إن مشكلتي ليست مع الجامهري
العربية ،إنها مع امللوك والرؤساء أنا ال ميكنني أن أعمل معهم وال ميكنني العمل بدونهم،
هذه هي املشكلة.
وذهب الشقريي ،وجاء عرفات وصنع القرار الفلسطيني املستقل وقاتل عىل جبهة
القرار واالحتواء والوصاية ،وقاتل من أجل التحرير وشق طريقاً واصلها من جاء من
بعده ،كان عرفات يدرك أن اللعبة مع الشقريي يجب أن ال تتكرر وكان يدرك أنه ليس
للشقريي قواعد تدافع عنه فقد غرسوه كنباتات الرشفات يف حني زرع عرفات بذرة
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املقاومة واالنطالقة وهي التي حمته يف العواصم العربية ويف جبهات القتال قبل أن يعود
إىل الوطن وقد حملته االنتفاضة الباسلة إليه.
ومع أن عرفات ميلك رشعية الثورة ورشعية قيادة شعبه فقد عملوا عىل عزله
وتحدثوا بدون اسم شعبه ،يقول كارتر يف كتابه “دم إبراهيم” إنه سأل األسد عام إذا كان
عرفات ميكن أن يتحدث باسم الشعب الفلسطيني؟ فأجاب األسد :ال ..إنه بحاجة إىل
مساعدتنا ،يجب أن نعمل نحن وبعد ست سنوات من هذا القول عمل األسد وتجاوز
قيادة عرفات وشق فتح عام  ،1983فأضاف كارتر يف مذكراته يف ذلك الصيف “قدم
األسد اقرتاحاً يتجاوب مع املطالب اإلرسائيلية بأن يتحدث القادة العرب اآلخرون باسم
منظمة التحرير الفلسطينية” ،وأضاف كارتر “ :ان كل الزعامء العرب مل يكونوا يحدثونه
ال ترصيحاً وال تلميحاً عن دولة فلسطينية”.
وبعد حصار بريوت قال أحد الوزراء العرب يخاطب عرفات “نتمنى أن تنشق
األرض وتبلعكم ،أنتم سبب البالء لنا”.
ورغم أن املنظمة قامت عام  1964فإن العرب مل يعرتفوا بها ممث ًال للشعب
الفلسطيني إال بعد عرش سنوات ،أي يف عام .1974
كان الرئيس عرفات دامئا يريد مفاوضني من املنظمة وحني مل يستطع وفرض عليه
أن يكونوا من الداخل من تحت االحتالل وافق ألنه يثق بهم ،مخاوف القيادة الفلسطينية
كانت دامئاً أنها تسمع من األمريكيني عن طريق العرب وغري العرب كالماً قد يكون مزوراً
ناقصاً أو زائداً وكانت القيادة ترغب أن تحصل عىل الحقيقة ،ولذا كان مؤمتر مدريد
قد طرح كيف ميثل الفلسطينيون ،بوفد مستقل أم عريب موحد أو أردين مشرتك ،العرب
رفضوا فكرة الوفد العريب املوحد وال أحد دعم فكرة وفد فلسطيني مستقل ،فذهب
الفلسطينيون واألردنيون معاً إىل أن انفصلوا بعد “محادثات الكوريدور” يف واشنطن،
ويف املفاوضات املتعددة ضغط الفلسطينيون أن يكونوا مستقلني وأن يفاوضوا بانفسهم
ونجحوا يف ذلك ،كانت مخاوف القيادة الفلسطينية دامئاً أن يقبل العرب التطبيع وأن
يقدموا أشياء دون موافقتهم ويف حال غيابهم.
ومرت السنوات ،ومل تتوقف محاوالت إلغاء التمثيل الفلسطيني أو تجاوزه ،أو ثني
الفلسطينيني عن اهدافهم ،لذا جرت مزاحمة عرفات يف أوسلو ،وغضب من العرب من
غضب ،وحرد من حرد وشنت حمالت عىل الرئيس عرفات ،كان عرفات يتسلح باالنتفاضة
وينتزع رشعيته النضاليه منها ،ومنها خرجت كل املبادرات وهي أي االنتفاضة حملته إىل
العامل وأكدت متثيل قيادته ،وحني أعياهم انتزاع متثيله أو الحد من دوره يف كفاح شعبه
ضاق به اإلرسائيليون فضاق به العرب ومل يساعدوه وتركوه يف حصار املقاطعة وعقدوا
قمة بريوت عام  2002بدونه وصدرت املبادرة العربية للسالم واملتعلقة بقضيته يف غيابه
وبقي سجيناً إىل أن نقل إىل املستشفى ليموت.
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وسار أبو مازن عىل نهجه واستطاع أن يحقق األهداف التي مل يحققها عرفات،
فعمق فهم العامل برغبة الفلسطينيني يف السالم وقدم خطاباً فلسطينياً معتدالً يقبله العامل
ويدعو لقبوله ويف زمنه جاء املوقف األمرييك بالدعوة إلقامة دولة فلسطينية يف زمن بوش
األبن ،وزادت السفارات واملمثليات الفلسطينية وأصبحت فلسطني دولة مراقباً يف األمم
املتحدة وعضواً يف اليونسكو ويف العديد من املنظامت الدولية وحقق مكاسب سياسية
عىل املستوى العاملي باتساع الزيارات من فلسطني وإليها وعقدت عدة مؤمترات يف
فلسطني مبا فيها املؤمتر السابع لفتح الذي صان الجسم الفلسطيني من االنقسام.
وحني رأوا أبا مازن يصعد بالقضية ويسجل أهدافاً جديدة ويف ّوت عىل اليمني
اإلرسائييل إضعاف القيادة الفلسطينية أو النجاح يف إحباط هجومها باتجاه السالم الذي
بدأ يحرج إرسائيل ،دبرت إرسائيل ومبعاونة أطراف أقليمية وطالب سلطة وتيار معارض
انقالب غزة الذي كان من أسبابه نهج دحالن وسلوكه املريب وكان االنقالب رضبة
للوحدة الفلسطينية ومؤامرة عىل التمثيل ووحدة الهدف.
واستطاع الرئيس أبو مازن وعرب عرش سنوات من سعيه من اجل ردم االنقسام
وتحقيق املصالحة أن يحتوي إىل حد كبري أعراض االنقسام املرعبة وأن يواصل السعي
بالقضية الفلسطينية عرب املحافل الدولية ملزيد من االنتصار وأن يقطع العديد من الذرائع
حني وصلت االستغالقات حد الخيارات الصعبة بدون مصالحة “أنت لست رشيكاً فمن
مع نتحدث؟” مع غزة أم الضفة؟ وباملصالحة أنت تتحالف مع اإلرهاب وهذا مل يكن
املوقف اإلرسائييل فقط ،بل واألمرييك الذي عرب عنه أوباما.
إذن شق القيادة الفلسطينية وإضعاف التمثيل والبحث املستمر عن بدائل مستجية
كان دامئاً ما تراهن عليه إرسائيل وما تريده وتسعى إليه”.
ونتاج سياسات اإلضعاف واملحورة يف العامل العريب ويف دول عديدة لها عالقة بالقضية
الفلسطينية واستجابة لضغوط ومصالح بدأ الضغط عىل القيادة الفلسطينية ،إلدخال
عنارص إليها لها تبعيات مريبة مع دول يف األقليم وخارجه وعادت نفس الصورة حني
كانت سوريا قد ضغطت إلدخال أعضاء يف اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
مع بدايات فتح وهم من البعثيني كثمن عىل فقدان القرار املستقل ،ولكن الفلسطينيني
دفعوا مثن كل ذلك واختاروا أن تكون قيادتهم يف وطنهم تواجه عسف االحتالل وضغوطه
عىل أن تكون خارج االحتالل وتدين “بالوصاية والتبعية” ،ولذلك أضطربت العالقات
مع مرص السباب ال عالقة لفلسطني فيها ،كام اضطربت مع أطراف عربية استقبلت
املنشق الدحالن الذي كانت له طموحات غري مرشوعة وعالقات مشبوهة استهدفت
القيادة الفلسطينية ،ودفعت أمواالً طائلة من أجل ذلك وتشكلت الرباعية العربية باسم
املصالحة بني حامس وفتح والسلطة ولكنها يف الواقع كانت تريد إعادة الدحالن وصمدت
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القيادة الفلسطينية وردت وافشلت الكثري من هذه الخطط املستهرتة التي تورطت فيها
أطراف عربية ودعمتها إرسائيل وتفهمتها الواليات املتحدة وهي مترر مشاريعها العدوانية
يف القدس بنقل سفارة الواليات املتحدة إليها من تل أبيب واالعرتاف بها عاصمة إلرسائيل
مام حدا بالقيادة الفلسطينية أن تستعمل رصيدها الدويل وأن تسعى مع عرب ومسلمني
يف قمة إسطنبول الناجحة يف ديسمرب عام  2017وعرب محافل دولية عديدة يف اإلمساك
بالحقوق الفلسطينية وإبرازها .
وصمدت القيادة الفلسطينية واشتبكت مع الواليات املتحدة حول إغالق مكتب
املنظمة يف واشنطن وحول املوقف األمرييك من استعامل الفيتو لصالح إرسائيل يف القدس
وحول إجراءات ترامب بخصوص القدس ورفضت القيادة الفلسطينية استقبال املبعوثني
األمريكيني بل ورصحت علناً أن الواليات املتحدة مل تعد وسيطاً يف عملية السالم وال تصلح
بانحيازها إلرسائيل أن تكون وسيطاً.
وأثبتت القيادة الفلسطينية قدرتها عىل ان تجعل شعبها يلتف حولها وقطعت شوطاً
كبرياً باتجاه املصالحة التي مل ترض إرسائيل أو الواليات املتحدة ورأت إرسائيل فيها خطراً
عليها يتشكل من عودة الوحدة الفلسطينية وزاد األمر تعقيداً أن السلطة الفلسطينية
استطاعت يف االمم املتحدة أن تعزل إرسائيل والواليات املتحدة التي استشاطت غضباً
وهددت القيادة الفلسطينية وطالبت بوقف مساعدتها وعادت تصف منظمة التحرير
الفلسطينية باإلرهاب وعندها تجددت بعض املواقف العربية واإلقليمية التي ترتجم
الرغبة األمريكية وبدأت هذه االطراف تشوش عىل القيادة الفلسطينية وتنتقدها وتطرح
بدائل لها وتعمل عىل التدخل يف شؤونها.
وحني رأى عباس أن خياراته هي خيارات شعبه وبدأ بتحريك الشارع الفلسطيني
الذي بدأ بدوره يحرك الشارع العريب والعاملي وبدأت هذه الدوائر تضيق به وبدأت
تنفس املؤرقني يف شوارعها ليشتموا القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني ومييزون
أنفسهم عن فلسطني واالنتامء لها واالبتعاد عن منزلة القدس وأهميتها.
كانت املواقف يف اللجنة الرباعية العربية واضحة األهداف ومع ذلك استطاعت
القيادة الفلسطينية أن تحتوي وأن تحسن العالقة مع مرص وأن تحافظ عىل عالقات
متوازنة مع كل األطراف العربية وأن تنأى بالنفس عن الرصاعات العربية وعن سياسة
املحاور التي تكاثرت يف عاملنا العريب وكان املوقف الفلسطيني واضحاً ومميزاً وبعيداً
عن االستقطاب مل يستجب للضغوط ومىض يحمل القضية الفلسطينية وينترص لها،
فحرض الرئيس أبو مازن مؤمتر القمة اإلسالمية يف اسطنبول وكان فاع ًال كام كانت القيادة
الفلسطينية حارضة بقوة يف االمم املتحدة ويف مجلس وزراء جامعة الدول العربية ويف
منظامت دولية عديدة انضمت فلسطني إىل معظمها وعددها ( )22منظمة دولية أبرزها
محكمة الجنايات الدولية التي جاهرت القيادة الفلسطينية باالنضامم إليها.
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لقد واجهت قيادة أيب مازن كثرياً من سوء الفهم ومواقف عربية واقليمية
سلبية ولكنها ظلت تتعامل معها بحذر ووعي واحتواء وحوار وهي تدرك أهداف تلك
املخططات ومراميها مستفيدة من خرباتها التاريخية يف هذا املجال ويظل السؤال ملاذا
تفكر أطراف عربية يف الضغط عىل القيادة الفلسطينية والتدخل يف شؤونها؟ ودعم
محمد دحالن إلعادته إىل القيادة الفلسطينية؟ هل تريد هذه األطراف تطعيم القيادة
مبناضلني ومقاتلني وراديكاليني يرفضون االحتالل؟ فإن أرادوا ذلك فدحالن ليس الخيار،
وهل يريدون شخصية عىل يسار أيب مازن أو أكرث تشدداً يف وجه االحتالل فإن أرادوا
فدحالن ليس هو الخيار ،إذن ملاذا يريدونه ويريدون دعمه ،هل يعطل أبو مازن املصالحة
والدحالن يعجلها؟ وهو من كان من أسباب االنقسام واالنقالب يف غزة ،إذن ملاذا يريدونه
ويعملون من أجله وميكنونه باملال؟؟
إذن مثة أمور خفية وهي أن أبا مازن كان وما زال عقبة يف وجه األحتالل ومخططاته
ويف وجه صفعة ترامب الغامضة ويف وجه املخططات األمريكية التي تستهدف تصفية
القضية الفلسطينية لصالح إرسائيل وخدمته لها مقابل مكاسب ألنظمة عربية تبحث
عن املساعدة من إرسائيل وحلفائها من أجل استقرارها ومصالحها ،وهي جاهزة الفتداء
الضغط عليها بالتفريط بالقضية والدفع من جيبتها!!
أال نالحظ أنه كلام تقدمت القضية الفلسطينية لصالح الفلسطينيني وكلام
استقطبت التأييد العاملي أكرث شنت حمالت أقوى عىل القيادة الفلسطينية للنيل من
مواقفها وإضعافها وتهديدها ألن تتوقف أو تُثنى عن مواصلة إقامة الدولة الفلسطينية
املستقلة ؟؟ ولذا فإن هذه األطراف كانت قد ضغطت عىل الرئيس عباس أن ال يذهب
أص ًال اىل األمم املتحدة وأن ال يتوجه إىل الجمعية العامة أو مجلس االمن تحت ذارئع
واهنة وغري مفهومة سوى أن إرسائيل تريد ذلك وأمريكا تضغط من أجل ذلك.
قالوا له ال تذهب وذهب ،وال تعمل كذا وكذا وعمل وتبنى هذا املوقف وال تتبنى
هذا ،ومل يستجب ،وهو صاحب تجربة يف ذلك منذ كامب ديفيد ومنذ مؤمتر قمة رست
والرد عىل املزايدين ويف مواقع ال مجال لحرصها ،لقد صمد أبو مازن وما زال يصمد بإرادة
ووعي وقدرة عىل كسب تأييد شعبه املكافح فالربيع الفلسطيني هو ضد االحتالل وليس
ضد القيادة وعىل اآلخرين أن يتذكروا أن الفلسطينيني وقيادتهم هم من قبلوا التحدي
وما زالوا يقبلونه يف القدس اآلن يف حني أن عواصم عربية مل تخرج مسرية واحدة ومل ترفع
عل ًام فلسطينياً ومل ترسل مساعدات ،لقد رضبوا مخيامت الفلسطينيني إلضعاف القيادة
الفلسطينية الرشعية وحارصوها وتقاسموا األدوار وساعدوا إرسائيل يف طرح سؤال بديل
القيادة وشككوا يف قدرة القيادة عىل عقد املؤمتر السابع لفتح وتوقعوا االنقسام وشككوا
يف رغبة القيادة يف املصالحة إىل أن رأوا أهل غزة يستقبلون الحكومة الفلسطينية استقباالً
مل يسبق له مثيل.
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كيف لألذرع التي تعمل إلرضاء أمريكا وارسائيل أن تصمت؟ وأن توقف محاوالتها
لتغيري القيادة الفلسطينية بعد االنتصارات التي حققتها هذه القيادة يف املحافل الدولية
وبعد هذا الصمود املشهود له فلسطينياً وحتى من جانب العدو.
أليست املعادلة كام ييل ،كلام صمد الفلسطينيون مع قيادتهم وواصلوا نضالهم
زاد التآمر عىل قيادتهم لفكها عن شعبها بالبحث عن قيادات أخرى؟ ولكن أين لهم
أن ينالوا أهدافهم ،فهذا الشعب الفلسطيني صامد ،وتوحده املحن ويقف صلباً خلف
قيادته أمام املؤامرات وقد تعلم الكثري من الدروس ،والقيادة الفلسطينية بقيادة أيب مازن
اآلن تحقق املزيد من األهداف وهي بحاجة إىل دعم العرب كل العرب يف هذه األيام
الحاسمة لينترص الشعب الفلسطيني عىل سجانيه وعىل املحتلني بعد أن وقف العامل مع
الحق الفلسطيني ،أما الخذالن الذي ميارسه البعض والذي يستجيب يف مامرسته للرغبة
اإلرسائيلية واألمريكية فهو لن ينجح وسينقلب السحر عىل الساحر فالتاريخ شاهد ولن
تغفر القدس ملن يخذلونها ويخذلون صمود شعبها ،وسوف تحاسب الشعوب العربية
أولئك الذين يكبلونها ويحبطونها يف هذه اللحظات الصعبة.
اآلن يظهر معدن هذه القيادة الصلبة التي ال ترتبك وتحافظ عىل إنجازاتها وعالقاتها
الدولية وتتخذ قراراتها بالحوار واملشورة والوعي والعقل ليتحمل الجميع املسؤولية بال
مغامرة وبال ضعف.
قيادة الرئيس عباس قريبة من شعبها تضبط إيقاع الكفاح وهي تحافظ عىل الطاقة
النضالية للشعب ومتكنه ملواجهات طويلة ،وتحفظ هذه القيادة رباطة جأشها فهي تقاوم
االحتالل باملقاومة السلمية الفاعلة وتدفع الثمن وهي تواصل التعامل مع العامل وتحافظ
عىل خطابها املتوازن وتدعو لدعم عريب ودويل فاعل ومتصل من اجل القدس ومن اجل
إزالة االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الرشقية.
لقد أدركت االردن التحدي الذي يواجه القضية الفلسطينية والقدس مبا تعنيه عىل
وجه التحديد فكان موقفها واضحاً وشجاعاً ومؤيداً لفلسطني ونضال أهلها فالتحديات
ماثلة أمامها وقد الحظ األردنيون ظواهر منها قتل األردنيني يف سفارة إرسائيل يف عامن
وعقد مؤمتر ملا سموه املعارضة االردنية وتقف الدوائر االرسائيلية وراء ذلك كام نالحظ
محاوالت ّيل الذراع األردنية وثنيها عن مواقفها الوطنية والقومية ولفك ارتباطها بنرصة
قضية فلسطني وقضية القدس التي يعتربها االردن قضية وطنية.
أدرك األردن االستعداد اإلرسائييل املتجدد عليه والتحريض األمرييك ضده والضغط
عليه ليضعف و ُيغري مواقفه خاصة حضوره القوي يف املحافل الدولية وتحديدا يف مؤمتر
اسطنبول ويف لقاء امللك عبدالله الثاين مع الحرب األعظم وجملة الزيارات واملهامت التي
قام بها امللك انتصاراً للقضية الفلسطينية وحقوق أهلها املرشوعة .
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الآن يظهر معدن هذه القيادة
ال�صلبة التي ال ترتبك وحتافظ على
�إجنازاتها وعالقاتها الدولية وتتخذ
قراراتها باحلوار وامل�شورة والوعي
والعقل ليتحمل اجلميع امل�س�ؤولية
بال مغامرة وبال �ضعف

مل َ
يخش أبو مازن الضغوط وها هو يصعد بشعبية بكلفة يحسده عليها القعدة
واملعطلون ،يذهب إىل قمة إسطنبول ليفضح االحتالل والسياسة االمربيالية األمريكية لهذه
اإلدارة املتهورة ،أبو مازن زادها ورضب عرض الحائط بالضغوط وتبويس اللحى وأنه ال
يفرط وال يرىض دون حق شعبه موقفاً وها هو يجوب العامل ويفضح مواقف االحتالل
ومن ينارصه.
قالها مبلء الفم وشجاعة وصوت جهوري مل يتحرشج مؤكداً باللسان والقلب
واإلرادة ولغة الجسم أن “الواليات املتحدة منحازة وال تصلح رشيكاً” قالها وهو يكشف
عن النوايا األمريكية وأهدافها ومحاوالت متريرها .لقد فضح أبو مازن الطابق ورد الصفعة
و”أدمى مقلة األسد األمرييك الهائج” ،فشعب فيه مثل عهد التميمي يستطيع قائده أن
يقف املوقف الذي يقفه أبو مازن.
لقد أصبحت الطفلة اليافعة رمزاً لشعب بأكمله وأيقونة عاملية ومنوذجاً للشباب
املتطلعني للحرية ال تخىش االحتالل وطغمته وتعتربه منراً من كرتون تجرأت لتمزيقه أمام
كامريات العامل.

“الواليات املتحدة منحازة
وال ت�صلح �رشيكاً” قالها وهو
يك�شف ع��ن ال��ن��واي��ا الأم�يرك��ي��ة
و�أهدافها وحماوالت متريرها
ولو �أن العرب �أدركوا �أهمية
هذه اخلطوة وعمقها لأ�رسعوا يف
منا�رصته والت�شديد على مواقفه
لكن �أنّ��ى لهم يعرفون ويدركون
وبع�ضهم �أراد �أن يكون ال�صدى �أو
هارباً من املجد والكرامة

هم يهجمون عىل القيادة الفلسطينية وعىل شعبها ولكنهم اصطدموا بعهد ومبا
متثل عهد من إرادة وطاقة ورمز إنساين مؤثر ،لقد أثبت أبو مازن أنه ميتلك يف قلعته
التي ال جدران لها سوى شعبه انه قادر أن يقول ال وأن يستمر يف مناداة العامل ومخاطبته
وتجنيد كل طاقاته الخرية ما استطاع لصالح قضية شعبه التي واكبها مناض ًال منذ ()65
سنة.
أبو مازن يعزل نتنياهو وحكومته اليمينية ،ويعزل ترامب ومجموعة الفاشيني
واملتعصبني الذين يبحثون عن حروب دينية ويطالعون األساطري املتعفنة ،إنه يضعهم
يف الزاوية عراة ولو أن العرب أدركوا أهمية هذه الخطوة وعمقها ألرسعوا يف منارصته
والتشديد عىل مواقفه لكن أنىّ لهم يعرفون ويدركون وبعضهم أراد أن يكون الصدى أو
هارباً من املجد والكرامة.
لو وقف العرب مع أيب مازن يف هذه اللحظات التاريخية بصدق لتغريت املعادلة
متاماً كام قال الدكتور عبدالسالم املجايل لكن بعضهم ممن سكت عىل حصار عرفات يف
الرس ورثاه يف العلن يريد لقيادة أيب مازن أن ال تصمد حتى متر االجندات الوظيفية املفصلة
لهم ،بعضهم يزايد عليه ويريدونه انتحارياً ،مهمته إعداد قوائم الشهداء والجرحى دون
هدف ليضمن لهم جلوساً مسلياً وهم يراقبون ،ولذا فإنهم وهم متضايقون يريدون أن
يسلطوا عليه حامس مرة وأن يقدموا له النموذج اإليراين مرة أخرى بعد أن استهواهم
القائد اإليراين قاسم.
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ومع ان التحدي اإلرسائييل سافر ومع أن هذه هي معركة رد هذا التحدي إال أنها
ايضاً وعىل مستوى العنوان هي معركة اإلمساك والدفاع أو الحفاظ عىل القيادة الرشعية
لفلسطني ،قيادة أيب مازن الن التمثيل الفلسطيني املمثل يف القيادة الفلسطينية هو
املحافظ عىل املكاسب الفلسطينية وهواملوجه للبوصلة واملختزن للنضال واألمني عليه،
أنهم يريدون الفلسطينيني بال رأس يرى ويسمع ويدرك ،يريدونهم جس ًام ُهالمياً عامئاً
يستخدمونه ألغراضهم ويستطيعون املقايضة عليه يريدون أن يدخلوا عنارصهم حتى
وان كانت بوجوه فلسطينية وبلهجة فلسطينية إىل القلعة الفلسطينية كام دخل حصان
طروادة ليحتلوا القلعة من الداخل ويكرسوا إرادتها بعد أن فشلت إرسائيل ،ويريدون
إعفاء إرسائيل التي تعمل عىل ضم الضفة الغربية بعد تهويد القدس أن تعفى من صفة
االحتالل فاملرشوع الذي يتبنونه تكريس لالحتالل االرسائييل ونظام االبارتهايد ،يريدون أن
يقبلوا القصور اإلرسائييل يف دولة مؤقتة ويف كنتونات صغرية عىل شكل بلديات يقودها
رؤساء بلديات تحت الحكم العسكري أو املدين اإلرسائييل وال ترابط بينها وإمنا تدعي أنها
تحكم نفسها بنفسها لتزول عنها صفة االحتالل.
الذين يريدون تغيري القيادة الفلسطينية وهي اآلن يف أوج صمودها ووطنيتها
وتالحمها عىل ماذا يراهنون؟ هل يراهنون عىل دور أردين وظيفي رفضه امللك عبدالله
الثاين علناً واكد عىل رفضه عىل الدوام وصمد يف وجه الضغوط وما زال يصمد يف كل
يوم ونستطيع أن نقرأ امللك من وجهه ومن تدريبه بني قواته املسلحة وامتشاقة بندقيته
ومالزمة الزي العسكري فهو يغلق عيناً ويفتح أخرى ويرى التحدي ماث ًال من سبطانة
بندقيته التي ال يع ّزبها حني تقتيض رضورات القدس.
امللك عبدالله الثاين ال يزايد عىل أحد وهو ضد املناقصة وال يرغبها ولكنه يدرك أن
القدس مسألة وطنية أردنية وخيار للصمود والوحدة الوطنية وحب األردنيني وانتامئهم
ويرفض التهديد باملساعدات التي ال يقايض بها عىل كرامة االردنيني ومنارصتهم لقضيتهم.
هم يستهدفوننا اآلن هنا مبوجه من اإلشاعات والتشكيك وقلب الحقائق وهم
يروجون أن عباس إرهايب وأن امللك عبدالله متطرف ألنه ميسك بالقدس عاصمة عربية
لفلسطني ،ويغرد من أجلها ،كام يغرد امراء الهاشميني وأبناء الشعب األردين الذين ما زالوا
منذ اليوم األول يتظاهرون وينددون باالحتالل.
مل يعد أبو مازن يخىش كل هذا الزبد ألن ما ميكث يف االرض هي إرادة شعبه
وهي التي تحميه وندرك أن البذرة التي زرعها مع عرفات ورفاقه رضبت بذورها يف
تراب فلسطني وهي راسخة جذورها يف األرض وفرعها يف سامء العامل تطرح اكلها يف هذه
االنجازات الكبرية ويف املحافل الدولية وأن هذه البذرة التي هي التمثيل الفلسطيني
غري قابلة للتزوير بعد أن شقت الصخر ومن مثارها عهد التميمي ،هذه الشعلة ال ميكن
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إطفاؤها ولو كره األمريكيون وغريهم ممن يبحثون عن قيادة فلسطينية جديدة يهدونها
الرسائيل رشوة لبقاء كراسيهم.
مل يصل قائد فلسطيني ما وصله الرئيس أبو مازن اآلن من شعبية وسط شعبه فهذا
الشعب ال يجمع عىل ضاللة وإمنا عىل شجاعة وتضحية والذين ما زالوا يتباهون بشعر
الجريان أو بنادق االقليم وخطب قادته املرتجمة من لغات ،عليهم أن يدركوا أن “ما
حك جلد الفلسطينيني مثل أظافرهم” وأن كل أشكال التضليل والخطابة وإطالق اللحى
واملزاودات ال تصل وأنها كاملنبت الذي ال ظهراً أبقى وال مسافة قطع.
إن القيادة الفلسطينية اآلن أمام تضحيات وتحديات فقد اعتربت القيادة من املايض
وأدركت أهمية أن متثل شعبها وأن ال ترتكه لغريه يتحكم فيه ويزور إرادته.
ولذا فإن هذا اإلدراك يف إمساك الرئيس بتمثيل شعبه وارصاره عىل البقاء يف موقعه
هو ما يرفع شعبيته وميكن نجمه من السطوع فالشعب الفلسطيني يرى يف قائده الرائد
الذي ال يكذبه ،وهو صامد صابر ال يزايد وإمنا يعمل بوعي ووطنية ،ليكون بوصلة
الكفاح الذي اختار له املقاومة السلمية لتناسب املرحلة والحالة فهي التي تهدي النضال
الفلسطيني سواء السبيل.
أبو مازن ليس جيفارا وال يريد أن يكون ،ال يدعو لالنتحار وال إىل الشهداء باملاليني
وإمنا بالعدد الذي يبقي الشعلة متقدة فهو يحب أن يلعب دور زرقاء الياممة يف أمته
ويقول ملن تضل به الطريق :يا سارية الجبل الجبل ،ومييض لدوره برشف وشجاعة وإباء
يف حامية شعبه وتحقيق أهدافه الوطنية)1( .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�إن ال��ق��ي��ادة الفل�سطينية
الآن �أم���ام ت�ضحيات وحتديات
فقد اعتربت القيادة من املا�ضي
و�أدركت �أهمية �أن متثل �شعبها و�أن
ال ترتكه لغريه يتحكم فيه ويزور
�إرادته

( )1مقال (�أيها املت�آمرون �إنكم تنطحون �صخرة)� ،سلطان احلطاب2017/12/31 ،
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ارحموا السلطة الفلسطينية
ّ
وكفوا عن التحريض الرخيص
شعارهم «ال برحمك وال بخيل رحمة الله تنزل عليك»!!!..
ويلتقي الزهار الذي بدأ يظهر مجدداً من الداخل مع الدحالن الجالس عند حقول
النفط يف الخارج ليعزفوا معزوفة “البقرة والسكاكني”!
ويزايد املزايدون وتبدأ الخطابة والكل ينتظر ،ال أعرف ماذا ينتظرون؟ هل ينتظرون
أن ُيس ّلم أبو مازن مفاتيح السلطة؟؟ وإذا س ّلمها نتيجة فقر وامالق ،فهل هم سيستلمون؟
ام انهم يرون البديل يف الحاكم العسكري االرسائييل؟ الذي كان يدير الضفة الغربية قبل
قيام السلطة بقوانني عسكرية ،املهم عندهم أنه ليس أبو مازن.
ملاذا كلام صعد النضال الفلسطيني يف مواجهة االحتالل ،ساعدوا االحتالل عىل
تبخيس نضال شعبنا ومحاوالت النيل منه؟؟
اآلن يف هذه اللحظة والسلطة تقاوم االبتزاز األمرييك القذر ،ملاذا مل تتغري مواقفهم
من السلطة؟ وملاذا يتواصل هجومهم عىل السلطة؟ ملاذا تفتح الجزيرة شاشتها ساعة
ألحد الجالسني يف بريوت من حامس “العاروري” ليشتم السلطة ويطالب برحيلها دون
أن يقاطعه مقدم الربنامج بجملة واحدة ويرتكه كام لو أنه يف محارضة من منزله ،يف حني
ال نستطيع أن نكمل جملة واحدة دون أن يرد علينا بجملتني أو دون ان يجري االعتذار
بأن الربنامج قد انتهى ،أليس هذا هو استعامل االحتياط يف الوقت املناسب؟
نعم بدأت آليات املزايدة التي تصب يف رحى االحتالل تشتغل ،فهم مل يقدموا
ملقاومة االحتالل شيئاً وهم ال يصمتون حني يبدأ شعبنا يف ترجمة إرادته يف مواجهة
االحتالل.
إنهم يتشفون اآلن واالدارة الفاشية االمريكية تقطع املساعدات عن السلطة
ويستخفون بخبز الفلسطينيني وعلبة دوائهم ويطالبونهم باملوت حصاراً دون أن يجعلوا
مع حمالتهم عىل الفلسطينيني وعداً باملساعدة ،إنهم ال يقدمون شيئاً سوى الكالم ا ُملعيب
واملنتقص من قدرات شعبنا.
القيادة الفلسطينية الشجاعة اآلن ترفض االبتزاز األمرييك  ..فأين أنتم؟ أين مواقفكم
للرد العميل وليس بالتنافخ والخطابة ،اين اموالكم البديلة لـ ( )370مليون دوالر التي
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تقدمها أمريكا؟ ملاذا ال تجمعوها أوالً وتتحدثون ثانياً؟ ملاذا ال تقوم لكم مبادرات للرد
عىل االدارة االمريكية؟ هل استدعيتم سفراءكم عندها؟ هل هددتم بتجارة او مال او نفط
او عالقات؟
قلتم السلطة مستسلمة وضعيفة وفكرتم عن طريق الرباعية العربية وغريها أن
تغيرّ وا قياداتها ولوال ر ّد الشعب الفلسطيني عليكم ملضيتم يف مرشوعكم ،وحني وقفت
السلطة موقفها اآلن صمتم صمت القبور واخذتم اجازة وتركتم غلامنكم يتحدثون عن
املراجل والبطوالت املرجوة.
ّأي نفاق هذا؟ ألستم تريدون سلطة مناضلة مكافحة تطلق طاقات شعبها؟ تفضلوا
ها هي تفعل ،فأين انتم ومن انتم؟ ألستم تريدون سلطة ترفض املساعدات االمريكية ألن
للمساعدات اشرتاطات؟ فأين انتم واين بديلكم؟ وملاذا صمتم وصفقتم لقطع املساعدات
االمريكية؟ ومل تقولوا بالدعم العريب أو حتى دعم املقتدرين الفلسطينيني يف الخارج
واملنايف واملهجر؟
أنتم ال تتقنون إال لغة املزايدة والحديث يف الوقت الضائع ،وان تكونوا صدى العداء
شعبكم دون أن تدركوا مرامي العدو!!
االدارة االمريكية تلوي يد السلطة اآلن ومعركة ّ
عض االصابع بدأت ،والسلطة تقول
(أحد أحد) ال لبيع القدس وال للذهب واملليارات وهي تقول ذلك ويدها يف النار وقدماها
ٌ
يف الفلقة ،ولكنكم تقولون ذلك وكأنكم يف فيلم سيناميئ وتتخيلون أن الدم هو كاتشب
يعلو اجساد شباب االنتفاضة من اجل القدس.
�إرحموا هذا ال�شعب ،ف�إما
ان ت�ساعدوه او ت�صمتوا ،ونظرة
واحدة لتاريخ الكفاح الفل�سطيني
ف�إن القليلني من العرب كانوا معه
والكثريون يف االنظمة كانوا �ضده،
�إقر�أوا التاريخ لرتوا

إرحموا هذا الشعب ،فإما ان تساعدوه او تصمتوا ،ونظرة واحدة لتاريخ الكفاح
الفلسطيني فإن القليلني من العرب كانوا معه والكثريون يف االنظمة كانوا ضده ،إقرأوا
التاريخ لرتوا.
أليس اإلصبع الفلسطيني اآلن تحت االسنان اإلرسائيلية االمريكية ،ماذا عملتم؟
حتى التحجيز “الفصل بني املشتبكني” مل تقوموا به ،تنتظرون أن يرفع الفلسطينيون
راية بيضاء من اجل أن تقولوا تعبرياتكم املعهودة “استسلموا”“ ،باعوا قضيتهم”،
«باعوا أرضهم»  ..إلخ.
تصمد السلطة اآلن وهي يف جوف الحوت ،تحت االحتالل ويصمد قادتها وهم يف
قبضة االحتالل الذي يطرح فيه الفلسطينيون معاناتهم مثراً حلواً “كعهد التميمي” ،يصمد
أبو مازن وامامه صورة عرفات يف حصار املقاطعة عام  2002حني مل يكن اي اسهام يف
ف ّكه ،وتصمد قيادة أيب مازن اآلن ويرفض استقبال املبعوث األمرييك ،هل ترفضون انتم
وانتم احرار يف عواصمكم كام يبدو استقباله او حتى عتابه او تذكريه بالتزامات بالده
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املقطوعة وبقرارات الرشعية الدولية التي انتهكها ،لقد قالها الرئيس األمرييك كارتر من
قبل “مل يذكر أي زعيم عريب أمامي شيئاً عن الحقوق الفلسطينية”.
كل االنظمة العربية السابقة ومنذ وعد بلفور مل متكن الفلسطينيني من مواصلة
نضالهم وكانت اضافة سلبية عىل ذلك النضال والوقائع موجودة وكتبناها وميكن العودة
إليها.
لقد اشبعونا خطابة وتنازلوا ،وقالوا “الوغى ك ّر وف ّر ،ثم فروا ثم فروا ثم فروا”.

أيها املزايدون عىل الحق الفلسطيني وقيادته الصامدة الصابرة ،اصمتوا ألنكم لن
تفعلوا شيئاً ،اصمتوا ثم بعد ذلك افعلوا إن استطعتم ،ولكن كيف وفاقد اليشء ال يعطيه،
وقراركم مرهون منذ أ ّم ترامب صالة الجامعة يف مؤمتر القمة االسالمية العربية حني زار
املنطقة.
أليس الغريب أن عواصم عربية قادرة مل ترفع عل ًام فلسطينياً واحداً حتى اآلن
لتؤكد موقفها؟ ومل ترفع صورة للقدس او املسجد االقىص لتقول شيئاً!! وانرصفت للرياضة
واالنفتاح ودعوة الفنانني والفنانات ليكون رأس السنة عىل شكل امرأة يف وضع خاص !!
أمل ته ّز مشاعركم صورة عهد التميمي؟ ماذا لو كانت من جنوب رشق آسيا؟ ملاذا
مألتم الدنيا رصاخاً عىل “الروهينجا”؟ وملاذا قاتلتم ضد بعضكم سنوات طويلة وما
زلتم؟ يف حني مل يقاتل العرب يف معارك فلسطني إال اياماً أو ساعات كام يف حرب حزيران
عام .1967
ال نريد االحباط ألن الشارع العريب بريء منكم ولكن نريد أن نكشف عوراتكم
وسوء ظنكم وتآمركم عىل القضية التي اصبحت قميص عثامن تحلفون بها.
أال تخشون عىل شعوبكم التي تستخفون بها حتى اذا ما خرجت عليكم هربتم
بأموالكم؟ اين زين العابدين بن عيل؟ اين القذايف؟ اين مبارك؟ وماذا عن غريهم؟؟.
إرسائيل نظام عنرصي استعامري فايش ،هل تدركون ذلك؟ ملاذا ال تالقونها؟ قبل
أن تدخل إىل عواصمكم وتبيد شعوبكم؟ وهذا الذي ميارس االبتزاز “ترامب” ويريد
القدس مقابل ( )370مليون دوالر يدفعها للسلطة ،أمل تقرأوا مرسحية «شكسبري» ،وبطله
اليهودي «شايلوك» يف «تاجر البندقية» وكيف اراد القصاص منه لدين عليه باقتطاع كيلو
من لحمه حني مل يق َو عىل السداد؟.
يريدون القدس مقابل املساعدات ،وهم بذلك يريدون الكرامة والعقيدة وحقوق
الشعب الفلسطيني يف اعظم مدينة عىل االرض ،إن مل يدافع عنها اهلها وهم سيدافعون،
فلم تسمح االديان وال الشعوب اآلخرى من غري االسالمية أن تؤول إىل قتلة االنبياء ،وقاتيل
املسيح تحديداً.
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لن نخاف عىل أيب مازن وهو مييض يف هذا الطريق ،فرمبا البعض ال يعرف شجاعته
يف سجون دمشق بداية االنطالقة التي عاش لرياها اآلن بعد ( )63عاماً من عمرها املديد،
حني قال لسجانه “إن عظمنا ازرق وانتظرونا” ثم رأهم بعد ذلك وحالهم حال قول
“أسد ع ّ
يل ويف الحروب نعامة” ،انهم يا سيدي أقوياء عىل شعوبهم وعىل بعضهم
الشاعر ٌ
وبرد واستسالم عىل عدوهم.
ليس مطلوباً من أيب مازن الذي يف مهمته االساسية والوطنية حامية شعبه االعزل
تحت االحتالل أن يلف حزاماً ناسفاً عىل وسطه ويخرج ليكتبوا فيه قصائد رثاء ،أو
ُيذ ّكروا مبحاسنهم فيه وتربعاتهم له ولنصائحهم التي يزعمون انه مل يسمعها ،وهم الذين
استكرثوا عليه أن يذهب لالمم املتحدة واستعانوا عليه باالنس والجن أن ال يذهب ألن
االدارة االمريكية طلبت منهم تلك املهمة.
ليس مطلوباً أن يكون شعار أيب مازن “شهداء باملاليني” يقدمهم وقوداً للفرن النازي
الجديد الذي أخذت وكالته إرسائيل من هتلر حتى ال تطفأ ناره ،وإمنا املطلوب أن يحمي
الشعب الفلسطيني وأن يجرتح كل املعجزات حتى ال يجري اقتالع هذا الشعب يف زمن
اإلبادة والتهجري والهروب من االوطان الجائرة انظمتها ،وإذا كان نظام االسد قد اقتلع
وطرد خمسة ماليني من شعبه وبددهم يف البحار وعرب املنايف وصمت العامل واعترب االسد
محارباً يف وجه االرهاب ،فهل سيقلق العامل ان فعل مثلها نتنياهو؟ الذي سيقولون بعد
فعلته انه حارب االرهاب أيضاً.

اتركوا �أب��ا م��ازن يت�رصف،
فهو امني على ق�ضية �شعبه ،كونوا
معه ال �ضده ،اعطوه م�ساعداتكم
ودعاءكم ومواقفكم ال�سيا�سية

اتركوا أبا مازن يترصف ،فهو امني عىل قضية شعبه ،كونوا معه ال ضده ،اعطوه
مساعداتكم ودعاءكم ومواقفكم السياسية.
هو مل يطلب منكم سالحاً ولن يطلب ،ومل يطلب منكم ان تأتوا إىل فلسطني لتقاتلوا
معه او تعتصموا يف املقاطعة فأنتم لستم املتطوعني االجانب من امثال الفتاة “راشيل”
التي وقفت يف وجه الجرافة االرسائيلية او من الذين يأتون اسبوعياً ليحتجوا عىل جدار
الفصل العنرصي!!
وبدالً من ان تقفوا مع رام الله ،مع القدس ،تقفون مع طهران ،وبدالً من أن
تتحدثوا لشعبكم بلغة املنطق والوطنية والحق من وسائله ،تذهبون إىل قناة الجزيرة أو
غريها لتستأجروا مساحات للسب والردح او تقيموا فضائيات يف املنفى لتظهروا منها بلغة
املناضلني يف أجمل وأغىل بدالتكم وربطات عنقكم.
الشعب الفلسطيني الذي اعطى الحاج امني ،واحمد الشقريي ويارس عرفات وفيصل
الحسيني وأبا مازن وآالف القادة املناضلني ،لن يشرتي من مرسح العرائس الذين تعرضونه
دمية اسمها الدحالن ولن تقوى أجهزة مخابراتكم عىل أن تزرع يف أرضه ممث ًال عنه.
حان لكم أن تك ّفوا عن تكرار اللعبة السمجة يف الحديث عن القيادة الفلسطينية
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وبدائلها ،ألنها القيادة التي اختارها شعبها ،واذكر قوالً أليب مازن زمن الربيع العريب الذي
اقتلع أنظمة ودحر عواصم قوله “لو خرج ع ّ
يل يف رام الله خمسة آالف يتظاهرون ضدي
لعدت إىل البيت قبل أن يتفرقوا”.
الربيع الفلسطيني ضد االحتالل أيها املنتظرون مواسمه ،وحني مل تفلحوا يف تبديل
القيادة الفلسطينية عرب ضغط اجهزتكم االمنية ،فإنكم تبتهلون إىل ترامب لينجز لكم
ذلك.
أيها املرتبصون بالقيادة الفلسطينية ،إنها اليوم عىل ثغرة من ثغور االمة ولن يؤىت
من قبلها ،ورمبا هذا الكالم يطمنئ شعوب امتنا التي غيبتم ارادتها عن الظهور ولكنه
لن يطمئنكم النكم تريدون الشعب الفلسطيني بال قيادة فلسطينية ،إذ انكم ما زلتم
تعتربون االدارة االمريكية صديقة ،والسؤال صديقة ملن؟ النظمتكم وحاميتكم؟ أم ماذا؟
انها ليست صديقة للشعب الفلسطيني وقضيته ،ليست صديقة لقدسنا وهي تفرط فيها،
تحم مبارك الذي خدمها اكرث من نتنياهو ،ومل
لتقولوا عنها ما تقولون من صداقة ،فهي مل ِ
تحافظ عىل شاه إيران ،ومل تسأل عن مصري ابن عيل ومل تشفق عىل العراقيني أو السوريني
الذين طحنتهم بسياساتها وتحالفاتها يف املنطقة.
أدرك الفلسطينيون خطر الصهيونية مبكراً وحذروا منه منذ عام  1901حني كتب
«نجيب نصار” يف صحيفة الكرمل بعد ان قاوم الفالحون الفلسطينيون اول املستعمرين يف
“بتاح تكفا” عام  1882بعض الفلسطينيني يف سنوات الثالثينيات من ال يدرك أن بريطانيا
باألمس هي أمريكا اليوم فاعتربوها محايدة وصديقة وميكن “الركون” إىل سياساتها ،إىل
ان اكتشفوا انها اساس البالء وانها من اعطى وعد بلفور واقام االنتداب لصالح الصهيونية
وانسحب عام  1948لصالح إرسائيل.
بعض الفلسطينيني “األفندية” ممن كان يلبس الطربوش االحمر مل يدرك ،وبعضهم
ممن لبس الحطة والعقال ادرك ،ولذلك ما كان لعبد القادر الحسيني ابن العائلة
الربجوازية ان يستشهد يف معركة القسطل يف  1948/4/10إال بعد أن ادرك أن بريطانيا
هي إرسائيل ولذا خرج عليها حني مل يخرج عليها االفندية وظلوا يعتقدونها محايدة
وصديقة ،واليوم ها هي الواليات املتحدة تنام يف الفراش اإلرسائييل وتكشف عن انيابها
بدعم إرسائيل وموافقتها عىل اخذ القدس والحبل عىل الجرار يف مقاطعة الفلسطينيني
وحصارهم والضغط عليهم.
عىل شعبنا أن يدرك أن االمربيالية االمريكية الجديدة هي االمربيالية الربيطانية
القدمية يف فلسطني!!
اتركوا أبا مازن يعمل وهو يجد يف األردن حليفاً بعد أن ادرك األردنيون ان الصهيونية
وارسائيل تستهدفاهم وأن مداراتهام أو االمساك بورقة التوت من معاهدات واتفاقيات مل
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ال��رب��ي��ع الفل�سطيني �ضد
االحتالل �أيها املنتظرون موا�سمه،
وحني مل تفلحوا يف تبديل القيادة
الفل�سطينية عرب �ضغط اجهزتكم
االمنية ،ف�إنكم تبتهلون �إلى ترامب
لينجز لكم ذلك

يعد يغطي عورة االحتالل وال حتى افعاله القبيحة ضد األردن عىل ارضه بقتل األردنيني أو
حتى ما يحاك من مؤامرات ضد األردن الرسمي يف تسمية معارضات لها يجري استزراعها،
او يف التحريض املبارش او غري املبارش ،او يف نرش االشاعات وانتظار الفنت والفوىض.
حان وقت ان نصحو ،فالصهيونية تتناولنا عىل شكل وجبات تأخذ واحدة وتؤجل
أخرى والحكيم من اعترب قبل فوات األوان ،وعلينا أن نتخذ من األشجار التي متوت واقفة
عربة إن أردنا النجاة.
إرسائيل اآلن محارصة مهام بدت قوية ومعزولة من العامل ،مهام بدا حضورها يف
األلبوم األمرييك ،فال يخدعنكم الرساب ،إنها منر من كرتون حني يبدأ ملسها وتحسس
جلدها ،فلنخترب أنفسنا بالصمود واإلرصار عىل التمسك بالكرامة والحق ولنغلق اآلذان
عىل الطابور الذي بدأ يتحرك يف شارعنا ليقول “ما دخلنا”“ ،ما لنا والفلسطينيني”،
«قضيتهم خرسانة وقضيتنا رابحة».
يا ساديت :هذا ربع الساعة األخري“ ،فإن كان يف يد أحدكم فسيلة فليزرعها حتى وأن
جاءت القيامة”.
انتبهوا من طوابري التشكيك باملزايدة التي نسمعها وباملناقصة التي ما زالت
احتياطاً للعدو يطلقها طابوره الخامس حني يفلس ،وال تكونوا سكيناً ينتظر بقرة الشعب
الفلسطيني لتكبو ،بل كونوا عوناً له وسنداً ،فإن حاميته هي حاميتكم يف كل عواصمكم
العربية ما قربته منها الجغرافيا او ابعدته)1( .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1مقال (�إرحموا ال�سلطة الفل�سطينية وكفّوا عن التحري�ض الرخي�ص)� ،سلطان احلطاب2017/12/31 ،

الطابور الذي بد�أ يتحرك يف
�شارعنا ليقول “ما دخلنا”“ ،ما لنا
والفل�سطينيني”« ،ق�ضيتهم خ�رسانة
وق�ضيتنا رابحة
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خطاب السيادة..
بال نقصان او زيادة
وكأنه قال لحوارييه وأنصاره وصحابته من املؤمترين يف املجلس املركزي يف
 2018/1/13اصمدوا وصابروا ورابطوا فهم اليوم وكأنهم يف شعب أيب طالب محارصون،
ألنهم يدعون للحرية ويرصون عىل نيل حقوقهم واالمساك بقدسهم التي يراودهم عليها
األعداء وبعض االشقاء.
يدرك أبو مازن الذي “بق البحصة” ،ومل يرشق مباء فمه أن ظلم ذوي القرىب اشد
مضاضة عليه وعىل شهداء وارسى وجرحى فلسطني ،ويدرك أن الخذالن قديم وأن املسرية
وعرة ومعقدة وفيها عربة ملن يعترب ،ونصيحة ألولئك الذين راهنوا وما زالوا يراهنون عىل
غري “الظفر الفلسطيني لحك الجلد الفلسطيني” ،سواء كان هذا الرهان عربياً مرشوطاً
أم اقليمياً له اطامع ،ويريد أن يجعل من القضية الفلسطينية أداة لتحسني اوضاعه أو
زيادة مكاسبه أو رشاء بضاعته ألن هذه القضية التي استخدمت كقميص عثامن بقيت
مادة جذب واغواء واغراء حني كانت تستخدم عىل غري االهداف الوطنية أو القومية أو
حتى االنسانية .
مل يقل أبو مازن لرفاقه وصحابته أنه اكمل لهم نضالهم بل اكد لهم أنه سيظل
معهم ما بقي فيه ومضه ،من عطاء ولكنه قال لهم “متسكوا باملقاومة الشعبية السلمية
التي لن تضلوا ما متسكتم بها يف هذه املرحلة ألنها استجابة لالستطاعة التي يستطيعها
شعبنا كله ،فهي التي توحده وهي التي تضمن انخراطه جميعه وليس قلة منه يف
مرشوعنا الوطني املقبول واملرشوع واملقر دولياً .
قد يكون هذا هو ربع الساعة االخري أليب مازن الذي لن يربح موقعه يف (معركة
أحد) الستعجال الغنائم ولو كانت ذهباً أو فضة كام قال ،ألن املرابطة وعدم التفريط
رشطا االمساك بالقدس وعدم السامح ببيعها يف سوق النخاسة األمرييك الذي يتسابق عليه
الرشاة تسابق امراء الطوائف عىل رشاء الجواري!!
شد
ما زالت القدس فيه وهي د ّرة التاج وزهرة املدائن وإليها تُشد الرحال و َي ُ
الرجال ارادتهم ويهون يف سبيلها األرس واالستشهاد ومن اجلها خرجت عهد التميمي
وستخرج نساء كثريات ورجال كثريون وهي التي من اجلها تخرج املرأة دون إذن زوجها
والصبية أو الصبي دون إذن اهله ،ستبقى القدس هكذا عنوان الفلسطينيني وبوصلتهم
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وميزان نضالهم وحجر الزاوية يف بناء وطنيتهم وكلمة الرس يف عالقاتهم القريبة والبعيدة،
ولن ينزع عنها أبو مازن صفاتها طال الزمن أم قرص ،سواء تفرقت األمة او تجمعت عليها
األمم “تجمع األكلة عىل قصعتها».
القدس دونها “خَ رط ال َقتاد” وهي لن تكون لإلرسائيليني عاصمة أو مدينة ابدية
حالف َ
“حتى ُي َ
بط َن الراح ِة الشَ ُعر” وستبقى الهامة تحوم فوق رؤوس الفلسطينيني “تقول
إسقوين” ما دامت القدس عطىش الرادة التحرير.
إن اردتم أن تقرأوا أبا مازن (وقراءته ليست بسهلة ألنه ال يعرض نفسه ألشعة
اإلعالم كثرياً) ،فاقرأوه يف لحظة الصفاء واالنفعال االخرية حني تحدث يف املجلس املركزي
وقد حمل للمنصة ثقافته وأكادمييته ووعيه وخربته ومعرفته ودهاءه ودبلوماسيته
ووطنيته وانفعاله الصادق وإخالصة لقضية شعبه.
قالها القدس بأهمية مكة للذين ال يريدون اعراب الجملة املقدسية أو الذين
ينشدون خلف املنشد األمرييك أن القدس جملة معرتضة أو غري قابلة لالعراب أو أنها من
الهامش وليست من املنت.
للذين ال يعرفون أبا مازن أو يشفقون عىل الشعب الفلسطيني لحاجته إىل
قيادة اخرى ،عليهم أن يقرأوا كامل النص وعمق تجربته وأن يقرأوه يف الغرف املغلقة
والكواليس التي زرع فيها نفس املواقف التي يزرعها فوق الطاولة وتحتها ويف األدراج،
فلغة الرجل واحدة غري قابلة للتأويل وال تتلون بتلون املناخ أو موائد العواصم ،وهو عىل
مذهب االمام الشافعي ابن غزة إن صىل ،وعىل نهج أولئك القادة الذين رفعوا يف البناء
الفلسطيني واعلوا من مداميكه منذ الحاج أمني الحسيني مروراً بالشقريي ووصوالً إىل
عرفات رفيق نضاله.
كنا نستمع أليب مازن الباحث والدارس واملستخلص لدروس التاريخ يف رواية
الصادق املستلهم نضال شعبه وتضحياته لقد كشف حجم الفجيعة والخرسان وهو يسأل:
هل تريدون دولة عاصمتها أبو ديس؟ “هيك عرضوا علينا” ،وعىل املزايدين أن يدركوا
أنهم إمنا يعيدون عزف مزامري من عرضوا ،وعليهم أن يتوقفوا عن قراءة هذه املزامري
لريدوها إىل اصحابها ال أن يقرأوها عليك يا سيادة الرئيس ألنك ترفضها وترص عىل رفضها
وتعبئ من أجل ذلك ،وللذين ال يريدون قراءة اللحظة واملكان أن يتأملوا القول “ نحن
هنا ،باقون ،لن نرتكب أخطاء املايض عام  1948وال أخطاء  ،1967باقون رغم االحتالل
واالستيطان ولن نرحل».
ولو أن وقتك يا أبا مازن يف الحديث املكثف يسمح ألنشدت قصيدة الراحل توفيق
زياد الذي أحببته:
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إنا هنا باقون  ..فلترشبوا البحرا
نحرس ظل التني والزيتون  ..ونزرع األفكار كالخمري يف العجني
برودة الجليد يف أعصابنا  ..ويف قلوبنا جهنم حمرا
وأنت يا سيادة الرئيس تدرك أن جذورك وجذور شعبك قد رست قبل ميالد الزمان
وقبل تفتح الحقب وقبل الرسو والزيتون
وقد قلتها وأنت تُع ّرف بنفسك وشعبك وتشري إىل ذلك يف كتب اآلخرين “هذه
بالدنا من أيام الكنعانيني ،نحن أسالف الكنعانيني ،ومل نغادر هذه البالد منذ الكنعانيني
وشاهدنا يف التوراة” وقد ذكرت أن شعبك سبق قدوم إبراهم الخليل إىل وطنك ،وألن
هذه الجذور عمرها عمر الزيتون الروماين وأقدم ،فإنك وشعبك لن تغادر ولن تعتمد
املنايف بدي ًال ،ال تعتذر وال تقول إنك خرجت عن النص ألنك منزعج ،بل خرجت عنه وعليه
ألنك واثق بعدالة قضيتك متيقن أن اكرث املمتد إليك هي سكاكني حادة وليست أيدي
حانية وإن كان بعضها ممتداً فألنها ما زالت متسك بيشء من عروبتها!!
قلت “الحرة تجوع وال تأكل بثدييها” وأنت ترد عىل اإلرهايب الذي يجفف رضع
وكالة غوث الالجئني عن أطفال فلسطني يف مخيامت الجحيم منذ  1948وقد أمسكه
العامل اآلن متلبساً يف جرمية إنسانية ترقى لجرائم الحرب ،فام عالقة تجفيف حليب
“األونروا” عن األطفال مبعاقبة أيب مازن؟ أليست هذه عقوبات جامعية يا مسرت ترامب؟
وهل تريد من الالجئني الذين حرمتهم سياستك املنحازة إلرسائيل من العودة إىل حضن
وطنهم الدافئ أن يقولوا لك شكراً وهو من قبيل أن تشكر املغتصبة مغتصبها ؟!!
يا أبا مازن ،أنت ال ُت ّكرب حجرك ،فقد ظل حجر االنتفاضة يجوب كل دول العامل قبل
أن يسقط عىل الرأس اإلرسائيلية املحمية ولكنه كان يف النهاية يصلها ويصيبها ويخرتق
حاميتها وها أنت بإرصارك وسعيك الدبلومايس النضايل تخرتق ومبا هو أقوى من الحجر
عواصم العامل ومحافله وهيئاته لترضب الرأس اإلرسائييل العنرصي يف محكمة الجنايات
الدولية وتشكو الجرائم املرتكبة بحق شعبك يف منظمة اإلنرتبول وتطالب بإمساك الفاعلني،
ويف اليونسكو لتحفظ للقدس تراثها وهويتها وصلتها األبدية بالشعب الفلسطيني ،الذي
أعطاها مالمحه وصفاته ولغته وخشوعه وتصوفه رغم سياسات التهويد واألرسلة وتحفيظ
الدروس العربية وتعني معلمني للتقوية فيها ورغم مزاحمة عتاة الصهيونية وأولهم شارون
المتالك بيوت قدمية يف القدس يزاحمون فيها أهلها الصابرين ومنوذجهم عائالت قرش
وفرج وشامسنة وآل السعدي وصالح وغريهم.
أحد” رغم العذاب املتمثل يف الضغوط
أحد ٌ
“أحد ٌ
أيها الرئيس :ما زلت تنشد وتقول ٌ
عليك من املعلن واملخفي ،من البعيد والقريب ،وما زلت تقول لهم “ال وألف ال” تقول
لهم ولكبريهم الذي علمهم السحر ،لرتامب وغري ترامب ،لرتامب ولعبيده وجواريه ومن
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ساروا عىل هديه وارتضوا بالتبعية العمياء له ليحموا مواقعهم وأدوارهم التي مل تعرفها
بعد غالبية شعوبهم ،وهي األدوار التي بدأت أوراق التوت تتساقط عنها لتظهر عوراتهم
وسوءاتهم قدميها وحديثها ،ما أصاب القضية الفلسطينية منها وما أصاب غريها من
القضايا العربية وحتى الدولية حني تحول بعض النظام العريب إىل أنظمة قرصنة واستئجار
معتقالت وإىل مكتتب يف منظامت التدخل الرسيع ومستأجر للبالك ووتر وأخواتها
ومشتقاتها مام قل عدده وزادت جرامئه وغال مثنه.
وكام زرقاء الياممة فقد رأيت ما مل يروا أو ما مل يرغبوا يف ان يفضحوه بعد أن رأوه،
رأيت يا سيادة الرئيس صفقة العرص فقلت هذه صفعة فاحذروها وبدأت يف ردها ،فهل
إستبانوا ذلك ،أم أنهم أستكربوا وأخذتهم الصيحة األمريكية العالية بالخوف وعزة القبيلة
باإلثم فسكتوا وأمعنوا يف الوظيفة املقررة لهم والتأهيل املطلوب ،وقد ال يستبينوا الرشد
بدموع مستعارة عليها كثرياً ،أسرية أبدية
مبكراً وقد يأيت الغد وإذا بالقدس التي بكوا
ٍ
حيث مل يبقى لديهم إال نشيد “القدس عروس عروبتنا” دون أن يتعرفوا عىل العروس أو
يدفعوا مهرها ،ودون أن يدركوا معنى العروبة التي ي ّدعون االنتساب إليها كام انتسب
الذئب إىل ليىل وهو ينام يف فراش جدتها.
كان يف نفيس يا سيادة الرئيس أن تعلن حالة الطوارئ يف عواصمنا أو حالة الحداد
ولو أليام من أجل القدس ،أو أن تعطل املدارس أو تنزل الناس للشوارع كام يف أعقاب
مباريات كرة القدم لفرق مبتدئة أو أن توقد الشموع أو تشعل كام يف أعياد رأس
السنة التي أصبحت عربية بامتياز وهي تهبط يف عواصم قبائلنا بأكرث مام تفعل يف لندن
وباريس.
من هو هذا الوزير يا سيادة الرئيس الذي تجرأ أن يزايد عىل دم الفلسطينيني
وكفاحهم والذي مل ي َر هباتهم؟ وكيف يرى وهو دائم السفر مدمن عىل األفالم الزرقاء
وعىل «جروبات» املراهقني ،وملاذا أردتم تذكريه أو حتى الرد عليه وأنتم تعلمون قوله
تعاىل« :وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالماً» أال تتذكر قول الرسول عليه السالم «داروا
سفهاءكم» وملاذا يريد الوزير الدم يف شوارع القدس ،ويريد املزيد من جثث الشهداء
ويستمتع مسرتجعاً رجولته ساعة إطالق النار عىل شهيد ميدان املنارة يف القدس وعىل
الطالبة التي تحمل حقيبتها وسط حلقة من الجنود الذين امتدت بنادقهم إىل صدرها
وهي تنرث حقيبتها التي مل يشفع لها أنها خالية ،من أن يطلق عليها الرصاص لتموت
تحت عدسة الكامريا ،هم ال يريدون أن يروا الشاب املعوق الذي قتلته إرسائيل ألنه
خرج إليها حني عزت األقدام العربية التي مل تُجريه ومل تسمح له أن يكون يف الخلف
لتتقدم بدله ،الوزير يريد كل ذلك ليستمتع به كام لو كان يشاهد فيل ًام يكون الدم
فيه عىل أجساد املمثلني من الكاتشب دون أن يرغب أن يرى أعالم فلسطني يف ميادين
بلده محمولة يف مسرية ،ألن ذلك يغضب إرسائيل وقد يهدد أمن عاصمته املطيعة!!
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ال تلم يا سيادة الرئيس هذا الوزير العريب املتساءل ،فرمبا مل يخرج بعد من تأثري السهرة
السابقة أو الدعوات الخاصة التي تصاحب مؤمترات وزراء العرب الطارئة لتخفف من
أحد أمامهم .
معاناتهم حني تذكر القضية الفلسطينية أو يذكرها ٌ
كان الله عونك وعون من يحتمل الرد عىل مثل ذلك السؤال وقدرته عىل أن يكون
دبلوماسياً.
نعم يا فخامة الرئيس إن من تخاطبهم من الذين رابطوا يف القدس وجوارها واكنافها
ومعك يف رام الله هم من أهل الرباط ،وها أنت تقرأ عليهم “ يا آيها الذين آمنوا اصربوا
وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون».
إنهم صابرون ومرابطون واختاروا أكناف بيت املقدس ليعقدوا مؤمترهم ،مؤمتر
التحدي فيها ،فاملكان مناسب يا سيدي كام قلت ،وعىل الذين أدمنوا أن يتحدثوا يف
الخارج بعيداً عن القدس وفلسطني ليأخذوا راحتهم ويعلوا من أصواتهم فإنهم كالتي
“تتباهى بشعر جارتها” أو كمن يستعري الندابة أو ما يسمى يف غزة “الجنايك” إلحياء
األعراس!!
تقول ألصحابك الذين جاءوا لك من قراهم ومدنهم ومن إقامتهم الجربية ومن
السجون واملعتقالت التي أمضوا فيها سنوات طواال ،ومن طول املعاناة تقول لهم إن
“األنظار تتجه نحوكم وأنه مهام خذلوكم لن يرضوكم ألن الربانية اإللهية تحميكم».
نعم لقد خذلوهم أكرث من مرة يا سيدي ،وها هي اللدغات يف أصابعهم ألنهم
وضعوها يف جحور من لدغوهم أكرث من مرة وما زال نفر من الشعب الفلسطيني يراهن
عىل تلك الجحور فيلدغ ويعاود اللدغ كالذي “يحب خُ ّناقه” أو كمن يذهب إىل مغارة
الضبع مضبوعاً عىل قدميه!!
حني ضاق بك الواقع القائم أيها الرئيس وأردت تعريفه ورده إىل جذوره ومصادره
ذهبت إىل التاريخ لتقرأ بعض صفحاته أمام رفاقك ،لتكون العربة والتضحية واملنفعة،
تساءلنا هل صحيح أن التاريخ ال يعيد نفسه؟؟ وهل صحيح أن الليلة ال تشبه البارحة؟
أو أن اليوم ال يشبه األمس؟ أنت يا فخامة الرئيس خري من تجيب ،ألنك أجبت عن هذه
األسئلة يف كتب كاملة بعضها ما زال مل ينرش ومل ي َر النور العتبارات ال داعي لذكرها.
الذاكرة الفلسطينية يا سيادة الرئيس ال تنىس ألن ما ارتكب بحق شعبها كان بشعاً ومأساوياً
والذين الموك ألنك تذكر وعد بلفور وتذ ّكر به وتطلب من املجرم االعتذار عنه ،هؤالء ال يدركون
أن جرح بلفور ما زال ح ّياً وما زال ينزف يف مخيامت الالجئني ويف املنايف التي وصلت إىل أالسكا
وشامل كندا ،وأن هذا الجرح الذي ما زال يؤمل ،لن يشفى إال مبسح آثاره وهو إنهاء االحتالل
وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة العتيدة التي تضمن حق تقرير املصري لشعب أنكره بلفور
وحرمه من حقوقه السياسية والسيادية عىل أرضه ،حني أعطى ما ال ميلك ملن ال يستحق.
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أنت تؤمن يا سيادة الرئيس من خالل إرصارك أنه ال يضيع حق وراءه مطالب،
فكيف لك أن ال تحاول أو أن تسكت وخلفك املاليني من أبناء شعبك الذين ما زالت جراح
بلفور ماثلة يف أجسادهم وما زالت أعراض وعده تفتك مبستقبل أجيالهم .
إنك تعلم كمثقف وباحث وقارئ ومتابع أن قضية شعبنا سبقت جرمية بلفور وأن
األطامع الصهيونية يف فلسطني قدمية وأن هذه األطامع ارتدت أكرث من ثوب وادعت أكرث
من دعوة وحجة وطالبت بنرصة أكرث من غا ٍز ومستعمر وقد رسدت ذلك بعلم ووعي
حني تحدثت عن كرومويل بريطانيا وعن مستعمري هولندا وعن نابليون فرنسا وعن
ترشتشل الجد والحفيد وعن كل الذين ورثوا وتعاقبوا عىل الفكرة الصهيونية التي اتخذت
من اليهود وقوداً الشعالها وإدامة شعلتها ،وقد زرعها هرتزل وتعهدتها بريطانيا املستعمرة
ليأيت الوريث ترامب بوعده ويجدد بعد قرن انتهى مل يتوقف فيه الفلسطينيون عن
نضالهم منذ وطأت أقدام املستعمرين الصهاينة أرض أول مستوطنة جوار نابلس يف “بتاح
تكفا” منذ منتصف مثانينات القرن التاسع عرش أي عام (.)1882
لقد رسدت من الوقائع ما ييضء وتكفي إضاءته ملن يريد أن يعترب وأن يدرك مخاطر
الحركة الصهيونية التي مل يدركها استاذ الجيل يف مرص آنذاك “أحمد لطفي السيد” الذي
جلس إىل جانب صاحب الوعد “بلفور” يف حفل افتتاح الجامعة العربية عام  1925إىل
أن اقتحم الحفل الشاعر الفلسطيني العريب املسيحي “إسكندر البيتجايل” (من بيت جاال
جوار بيت لحم) بقصيدته الشهرية التي ذكر فيها املضيف والضيف أحمد لطفي السيد
بخطأ ما فعله بحضوره الحفل ومدى السخط الذي كان يعتمل يف نفوس الفلسطينيني
ضد املشاركة العربية يف الحفل وضد قيام الجامعة العربية عىل أرضهم:
الله أكرب كل هذا ..يف سبيل الجامعة
ما تلك جامعة العلوم ..بل املطامح جامعة
إن السياسة أوجدتها ..والسياسة خادعة
من لندن هرولت ترضم ..نار هذي الواقعة
يا لورد ما لومي عليك ..فأنت أصل الفاجعة
لومي عىل مرص متد ..لنا كفاً صافعة
يا (سيد) قد جئتنا ..وقلوب قومك هالعة
وشهدت جامعة املطامع ..ال العلوم النافعة
أرأيت كيف تحيط العرب ..الذئاب الجائعة
لو جاء هذي األرض (أحمد) ..قبل يوم الجامعة
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لرأى فلسطيناً تقيم له ..املحافل ساطعة
ولهرولت من كل حدب ..للقاء مسارعة
نشكو لكم منكم بني مرص ..ظروف الواقعة
أوهمتم األعداء إنا ..أمة متقاطعة
ال تشمتوا أم ًام غدت فينا ..وفيكم طامعة
وخطأ التطبيع هذا ما زال يكرره بعض العرب بعد مائة سنة ممن مل يدركوا مخاطر
التطبيع املجاين!!
نعم يا سيادة الرئيس ،هرتزل يف مرشوعه الصهيوين الذي عرب عنه يف كتابه “املسألة
اليهودية أو دولة اليهود” كام ذكرت ،اعتمد عىل ُبعدينُ ،بعد رشاء األرايض الفلسطينية
من خالل املنظمة التي دعا إلنشائها وأسسها “الكريت كاميت” وبعد متويل هذا الرشاء من
خالل تأسيس صندوق يتعلق بنقل اليهود إىل فلسطني ،وهو بذلك وضع للفكرة جسداً
ووضع للجسد أقداماً مييش عليها فكان املرشوع الصهيوين الذي ولد إرسائيل التي وضعت
يف الحاضنة الدولية من املربية بريطانيا وظلت تنتقل باختالف العناية إىل حواضن عاملية
غربية أهمها الحاضنة األمريكية اآلن ،ومن هنا كانت الفكرة التي سوقها هرتزل عن
األرض التي بال سكان وهي فلسطني للسكان الذين ال أرض لهم وهم اليهود املضللون من
الصهيونية والتي تواطأت مع دول عديدة الضطهادهم حتى يكونوا جاهزين للهجرة إىل
فلسطني كحالة خالص لهم .
وهذه القضية كتب عنها الرئيس عباس بعملية وتوسع سواء يف البعد املتعلق باقتالع اليهود
والعرب من بلدانهم يف العراق واليمن واملغرب ومرص وغريها وترحيلهم إىل فلسطني أو يف بعد
تحالف النازية التي ذبحت اليهود مع الصهيونية التي استغلت املذابح.
البعض يعتقد أن أمريكا ال عالقة لها بوعد بلفور وأنه -أي الوعد -كان يف وقت مبكر عام
 1917عن تدخلها يف املنطقة أو اهتاممها بها وهذا األمر ليس صحيحاً ،فالواليات املتحدة كانت
معنية بكل حرف يف الوعد كام يذكر الرئيس أبو مازن “كانت أمريكا مع الحكومة الربيطانية يف كل
كلمة وكل خطوة فيه وأمريكا هي التي أرصت ومل تكن عضواً يف عصبة األمم».
الفلسطينيون مل يسكتوا منذ الوعد بل فضحوه ،وقد فضحه قائد الثورة البلشفية
لينني حني كتب عنه وأعلن وكذلك فضح الفلسطينيون قرارات املؤمتر األول للحركة
الصهيونية الذي أقامه هريتزل وكتب عن ذلك صاحب صحيفة الكرمل الفلسطينية نجيب
نصار يف نفس العام  1897وعنه أخذت جريدة األهرام يف أول ذكر للحركة الصهيونية
ومؤمترها األول وكان ما ذكرته األهرام قد جاء يف عام  1901أي بعد ثالث سنوات من
إنعقاد ذلك املؤمتر.
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الفلسطينيون كانوا يقظني ،ومقاومني يف انتفاضات متعاقبة رسدها الرئيس عباس
منذ ثورة  1921إثر االنتداب الربيطاين وإعالن وعد بلفور وعام  1929يف ثورة الرباق ثم
ثورة  1936يف أطول إرضاب يف التاريخ استمر لستة أشهر قبل أن يتدخل العرب للضغط
من أجل إنهائه تحت شعار “رضورة اإلخالد إىل حسن نوايا الصديقة بريطانيا” وبدل
أن يكون النظام العريب آنذاك إضافة إيجابية للكفاح الفلسطيني ،كان عكس ذلك فقد
استعمل للضغط عىل الفلسطينيني وترويضهم وهو الدور الذي ما زال مستمراً حتى
خطاب أيب مازن يف املجلس املركزي اآلن ،ولن يرتاجع هذا الدور الوظيفي للنظام العريب
عىل املدى املنظور بل رمبا يزداد اتساعاً وخطورة ما مل تنهض جامهري األمة بدورها
وواجبها .
وتكررت املشاريع التي رسد معظمها الرئيس عباس يف كلمته يف املجلس املركزي،
وجاء قرار التقسيم الفلسطيني عام  1947وقامت الدولة اإلرسائيلية التي اشرتط لقيامها
إقامة دولة فلسطينية ،ولكن دولة إرسائيل قامت والدولة الفلسطينية مل تقم بتآمر
إرسائييل صهيوين غريب ،ومع ذلك كله فقد اعرتفت الواليات املتحدة كام االتحاد السوفيتي
آنذاك بالدولة الفلسطينية ومل يعرتف الرئيس األمرييك آنذاك “ترومان” بدولة يهودية إذ
قام بشطب تعبري الدولة اليهودية بقلمه عن االقرتاح املقدم له من الحركة الصهيونية
واستبدل صفة اليهودية بصفة اإلرسائيلية.
إذن ملاذا يهودية؟ سؤال طرحه أبو مازن وقال “الحدق يفهم” فمن هو الحدق؟
وكيف يفهم؟ وهل يحتاج األمر إىل حدق ليفهم؟ أم أن الحدق وغريه سيدرك أن املوضوع
يتعلق بتصفية كل موروث القضية الفلسطينية وأساس إدعائها وتصفية مكوناتها
واستحقاقاتها وأبرزها قضية الالجئني الفلسطينيني وما يعنيه ذلك من حقوق ،سواء حق
العودة وكذلك التعويض وقرارات اخرى؟؟
ويتسلسل الرئيس يف رسده التاريخي ملحطات كفاح الشعب الفلسطيني وكيف جرى
التعامل العريب مع القضية الفلسطينية يف منوذج حكومة عموم فلسطني التي أقامت بداية
يف غزة قبل أن ترحل إىل مرص وكذلك فرتة الراحل أحمد الشقريي الذي كان سفرياً للجامعة
العربية لدى القضية الفلسطينية قبل أن يصبح سفرياً للقضية لدى العرب ،وكيف جرى
التعامل معه والخالص منه رغم أن بداية صناعة املنظمة وقيادتها كانت عربية لعوامل
تتعلق مبصالح النظام العريب ومصالحه قبل أن يكون انتصاراً للقضية الفلسطينية.
ثم جاء الراحل يحيى حمودة لفرتة قصرية قبل أن يأيت إىل قيادة املنظمة وفتح
وحركة النضال الفلسطينية يارس عرفات والذي قال “نحن أصحاب القضية وال يحق
ألحد أن يتكلم باسم الشعب الفلسطيني سوى املنظمة” وكان هذا أخطر قرار يف تاريخ
الشعب الفلسطيني.
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ويف وصف إقالة الشقريي أو طرده عربياً قلت يا سيادة الرئيس كاشفاً جوانب من
تلك املرحلة “أبعدوا أحمد الشقريي الذي مل يكن عىل قد الخاطر وعىل قد اليد ومن ال
يأيت عىل قد اليد يذهب” كنت تقرأ املايض واللحظة القامئة وأنت تعيش ضغط النظام
العريب واإلقليمي يف اكرث من موقع ،سبق أن عكسته قيادة الشعب الفلسطيني ولنفس
السبب التي حاول النظام العريب العمل عىل التدخل يف القرار الفلسطيني املستقل أو
تغيري القيادة الفلسطينية مبا يتناسب والضغوط عىل ذلك النظام العريب .
ويكشف أبو مازن عن دوافع النظام العريب األساسية إلنشاء منظمة التحرير
الفلسطينية ويفهم من ذلك أنه ليس رغبة يف متكني الفلسطينيني من النضال أو تحرير
وطنهم أو لسواد عيونهم ،بقدر ما هو عمل الحتواء الحالة الفلسطينية وارهاصاتها
الالحقة وتوجهاتها بداية ،وهذا ما حدث قبل أن يفلت زمام األمور من النظام العريب حني
أكد الرئيس الراحل يارس عرفات استقاللية القرار الفلسطيني ،ورمبا دفع الثمن الحقاً وهو
ما يفعله الرئيس عباس اآلن والذي تجري محارصته ومحاولة احتوائه بأشكال متعددة
بصناعة قيادة بديلة يف مختربات عربية وخارجية وبضغط خارجي وعريب يصب لصالح
إرسائيل وحروبها بالوكالة عىل الشعب الفلسطيني.
ويروي الرئيس عباس قصة الخروج إىل تونس وهي ليست رحلة الهالليني األوىل
من بالد الشام والجزيرة إىل هناك وليست تغريبة الزير سامل وإمنا قصة استشهاد أيب
جهاد قائد االنتفاضة االوىل ومهندسها وقصة قتل القادة الفلسطينيني الثالثة وعىل رأسهم
أبو إياد كام لو كانت رحلة الفلسطينيني رحلة صيد يف السفاري لينفرد بهم االغتيال
اإلرسائييل يف أوطان “مخردقة” مل تحمهم ومل تحاول أن تحمهم.
لقد تدرب الفلسطينيون عىل القرار املستقل منذ البداية ،وضحوا يف سبيل ذلك
ألنهم يدركون أن هذا القرار هو الحصان الذي سيقود العربة الفلسطينية والتي ال يجوز
أن توضع أمام الحصان أو أن تقاد من أطراف أخرى لن تصل بها إىل بر األمان ولن توفر
لها الحرية واالستقالل ،ومن هنا جاء تأكيد الرئيس عباس بقوله “لدينا شعاران ،األول
عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول العربية ،وال نقبل أحد أن يتدخل يف شؤوننا
رغم أن القضية قومية وأكرب منا ولكن نحن أصحاب القرار األول يف القضية الفلسطينية”،
وتعود اللحظة القاسية من التدخل متثل أمام نظر أيب مازن ومتر يف خاطره فيخرج عن
النص أو يقلبه ويقول “ال نريد أحد أن يتدخل بنا ويلعب من تحت” وكأين به يرصخ
ليقول “حلو عنا».
يؤكد الرئيس عباس أمام قيادته يف املجلس املركزي وأمام أطراف فلسطينية رشيكة
عديدة “نحن قادرون أن نقود أمورنا بأنفسنا ونحن لدينا غلطة بقصة اجتياح صدام
للكويت” ومثل هذا أو قريب منه قاله الرئيس عباس عن أحداث عام  1970يف األردن
وعن قرار فك االرتباط ولديه الشجاعة عىل النقد الذايت من موقع املسؤول وهذا ما تفتقر
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يا�رس ع��رف��ات وال���ذي قال
“نحن �أ�صحاب الق�ضية وال يحق
لأح��د �أن يتكلم با�سم ال�شعب
الفل�سطيني �سوى املنظمة” وكان
هذا �أخطر قرار يف تاريخ ال�شعب
الفل�سطيني
الرئي�س عبا�س بقوله “لدينا
�شعاران ،الأول عدم التدخل يف
ال�ش�ؤون الداخلية للدول العربية،
وال نقبل �أحد �أن يتدخل يف �ش�ؤوننا
رغم �أن الق�ضية قومية و�أك�بر منا
ولكن نحن �أ�صحاب القرار الأول
يف الق�ضية الفل�سطينية

إليه القيادات العربية التي مل متارس النقد حتى يف القضايا املصريية والكربى ،منذ اعتربت
الهزمية املرة عام  1967نكسة ومنذ اعتربت بقاء النظام الثوري يف سوريا عام الهزمية
 1967أهم من ضياع أجزاء من الوطن يف الجوالن ،ومنذ ُحمل عبدالنارص عىل األكتاف
بعد هزمية عام  ،1967لقد إنعدم النقد وتراكمت األخطاء ،ودفعنا الثمن وما زلنا نعيش
الرتاجع والتسويغ .
ويقف الرئيس أبو مازن يف خطابه عىل محطة أوسلو ،ليقول “إن إرسائيل أنهت
أوسلو” ولذلك من القرارات التي دعا لها املجلس املركزي للتوقف ،ودعاهم بالقول
“أين نذهب؟” ذاكراً أن من فوائد أوسلو أن إرسائيل التي كانت تنكر وجود الشعب
الفلسطيني اعرتفت بوجوده وحصل االعرتاف املتبادل ،ولكن الرئيس ال يغفل ما الذي
حدث بعد ذلك وكيف صادرت إرسائيل أوسلو وانقلبت عليه وقتلته حتى غدت السلطة
التي انبثقت من أوسلو سلطة وبدون سلطة وتحت احتالل بال كلفة” ،مستخلصاً نتيجة
أن الشعب الفلسطيني لن يقبل ذلك ولن يبقى عىل ذلك.
ومع كل الذي حدث ما زال الرئيس أبو مازن يقول ألصحابه وحوارييه من القيادة أن
املوقف من حل الدولتني ال تراجع عنه وأنه يتمسك به عىل أساس الرشعية الدولية وليس
عىل أساس رؤية أحد ،بعد أن أراد كل منهم أن يقصص رؤياه عىل الشعب الفلسطيني
وأن يقدم روايته التي ال تتناسب مع حقوق هذا الشعب ولذا رد أبو مازن رؤاهم لهم
وطلبهم أن يحتفظوا بها بعيداً ،وقدم فهمه للتسوية يف دولة فلسطينية يف حدود عام
 1967وتبادل طفيف بالقيمة واملثل والعاصمة القدس الرشقية ووقف االستيطان مبا
يشمل كل الضفة مبا فيها القدس وعدم القيام بكل اإلجراءات األحادية من الطرفني ،هذه
رؤية أيب مازن ،أما األوهام األخرى فلن يقبلها الفلسطينيون وخاصة الدولة املؤقتة أو
املزايدة املطلقة التي ال تراعي حقوق الفلسطينيني وال تحقن دماءهم.
وأثنى الرئيس يف حديثه عىل بعض أعضاء قيادته من مواقع مختلفة ومهام متباينة
ممن لهم عالقة باللحظة الراهنة ،أمثال القائد رياض منصور يف األمم املتحدة ووزير
الخارجية رياض املاليك يف معركته يف اليونسكو ،والقائد جربيل الرجوب ودوره يف وضع
فلسطني مجدداً عىل خريطة الرياضة العاملية بعد أن اقتلعت منها وغابت لسبعني سنة
ومنذ آخر مباراة دولية يف الثالثينات.
وأعلن أبو مازن أنه مع املقاومة الشعبية السلمية وهو يؤمن بها إمياناً مطلقاً
عقائدياً ال تكتيكياً وإسرتاتيجياً ال يتغري ،ويرى أنه املناسب لحالة الشعب الفلسطيني
ويربطها مبقاومة غاندي واملقاومة ضد نظام األبارتهايد العنرصي يف جنوب أفريقيا وهي
أقوى وأكرث تأثرياً من غريها من األشكال األخرى التي ال تتناسب اآلن مع حال الشعب

154

الفلسطيني ومحيطه وتحالفاته وحجم القوى املعادية أو املتورطة يف معاداته ويرى أن
الهجوم القوي الذي تقوم به القيادة الفلسطينية باتجاه املحافل الدولية ومنظامت األمم
املتحدة العديدة التي انتسب الفلسطينيون ألكرثها وما زالوا ينتسبون ،هذا الهجوم يزعج
إرسائيل أكرث من حالة استعامل السالح التي ما زالت إرسائيل توظفها إلظهار الشعب
الفلسطيني يف حالة يجري وصمه فيها باإلرهاب وتستطيع من خالل ذلك االستعداء عليه
ومصادرة حقوقه بل واقتالعه من وطنه وتربيره خارجه وأشكال أخرى رأينا منوذجها يف
غزة.
وموقف أيب مازن من استعامل السالح ليس جديداً فهو منذ ذلك قبل أن يكون
رئيساً للسلطة وبعد ذلك وحتى اليوم وبديله و ّعى الفلسطينيني لألخذ بهذا البديل
وهو املقاومة الشعبية السلمية والتوسع فيه واجرتاح أساليب عديدة منبثقة منه .ويرى
الرئيس عباس أن الفلسطينيني ضحايا العدوان والحروب واملؤمترات والتدخالت ،لذا فإنهم
حريصون عىل ثقافة السالم ويفهمون معناها ويدعون لألخذ بها وهم مع الحرب عىل
اإلرهاب أياً كان شكله ومكانه ،إبتداء من إرهاب الدولة اإلرسائيلية ضدهم وانتهاء بأشكال
أخرى من إرهاب اإلسالم السيايس واملنبثق عن التطرف وعدم قبول اآلخر ورضب املدنيني
كام يحدث يف الغرب ،ولذا ظل الفلسطينيون بعيدين عن االنخراط باإلرهاب كالذي
متثله “داعش” وقد تعلموا الدرس ومتثلوه ،لذا مل يخدعهم الربيع العريب الذي بان فيه
الخيط األبيض من األسود وانكشفت فيه الحيل والخداع وركوب معاناة األمم ودغدغة
أحالمها ،فالربيع العريب عنده خريف عريب وهو ربيع أمرييك مستورد جرى تصديره لبالدنا
لنحرق به أنفسنا ويزيدنا ضعفاً عىل ضعف ،وفرقة فوق فرقة وهو يخدم تلك املخططات
والخرائط التي انترشت يف بالدنا وعن بالدنا دون أن يستوقف الكثريين منا أو يستدعي
يقظتنا وانتباهنا وإرادتنا إلسقاط تلك املخططات ،لذا سقطت يف خضم ما سمي بالربيع
العريب ،مواقف عربية عديدة خاصة املتعلقة باملوقف من القضية الفلسطينية التي مل
َ
تحظ بتأييد أكرث قوة وصالبة وترك الفلسطينيون يواجهون وحدهم ،لقد أدى الربيع
العريب إىل انقسامات وحروب وضعف يف الحالة العربية وانرصفت ال ُقطريات العربية
محاولة أن تقتلع أشواكها وأن تبحث عن تحالفات قد تكون خطرة مبا يكفي عىل األمن
القومي العريب من أجل حامية نفسها أو أنظمتها.
ويتحدث أبو مازن عن االبتزاز األمرييك له وللسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير
الفلسطينية وحتى للشعب الفلسطيني ،فاإلدارة األمريكية التي تعاملت معه ومع السلطة
لسنوات واستقبلته وتفاوضت معه وأرسلت مندوبها إليه ما زال الكونغرس عندها يعترب
منظمة التحرير إرهابية ويبتز القيادة الفلسطينية بالدعوة إىل إغالق مكتبها يف واشنطن
وإنزال العلم الفلسطيني وقطع املساعدات عن السلطة بعد قرار ترامب باعتبار القدس
عاصمة إلرسائيل والدعوة لنقل سفارة الواليات املتحدة إليها من تل أبيب ،وكذلك قطع
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املساعدات التي كانت تقدمها الواليات املتحدة للسطلة الفلسطينية وهو املوقف الذي
رد عليه الرئيس أبو مازن بوضوح وصالبة ،حني أكد أن القدس ليست للبيع ال بالذهب
وال بالفضة وأنه إن أغلق مكتبه يف واشنطن فلن يستقبل املبعوثني ،وحني قرر ترامب
جعل القدس عاصمة إلرسائيل ووقف ضد الحقوق الفلسطينية يف القدس يف مجلس
األمن واألمم املتحدة رد الرئيس أبو مازن بالقول إن الواليات املتحدة مل تعد وسيطاً
نزيهاً وهي ال تصلح ولن يقبلها وسيطاً ودعا املجتمع الدويل لتحمل مسؤولياته يف هذا
السياق حتى يوقف االنفراد اإلرسائييل أو حتى األمرييك املنحاز بالشعب الفلسطيني،
ومل يتوقف األمر عند هذا الحد ،بل أمعنت اإلدارة األمريكية الحالية يف معاقبة الشعب
الفلسطيني بقطع املساعدات عن وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني “األونروا”
بتقليل املساعدات ألكرث من النصف كجزء من الضغوط عىل القيادة الفلسطينية إلعادتها
إىل االنفراد اإلرسائييل يف مفاوضات بال مضمون وسلطة بال سلطة واحتالل بال كلفة ،وهو
األمر الذي قال الرئيس أبو مازن إنه لن يقبله.
وما زالت لعبة عض األصابع بني الواليات املتحدة والقيادة الفلسطينية قامئة وال
أحد مداها وما زالت اإلدارة األمريكية التي تنفذ الرغبات اإلرسائيلية تواصل الضغط
يعرف ٌ
عىل النظام العريب ليقوم بدوره بالضغط عىل القيادة الفلسطينية يف حالة من الرتويض
تستهدف قبول الرشوط األمريكية التي هي رشوط ورغبات إرسائيلية يف نهاية املطاف.
أبو مازن يرشح أمام قيادته أيضاً مشوار الذهاب إىل األمم املتحدة لتوليد الدولة
الفلسطينية كمراقب وحجم الضغط عليه والنصائح غري الخالية من الشهوة له والتي مل
يستجب لها ورغب أن يدفع مثنها يف أكرث من موقف وموقع .
ال��ق��د���س لي�ست للبيع ال
بالذهب وال بالف�ضة و�أنه �إن �أغلق
مكتبه يف وا�شنطن فلن ي�ستقبل
املبعوثني

إن اإلدارة األمريكية اليمينية التي يقودها ترامب تتنافس يف املزايدة عليه يف خدمة
إرسائيل ويقدم أبو مازن منوذجاً لذلك وهو سفري اإلدارة يف إرسائيل والذي أراد أن يكون
إرسائيلياً أكرث من اإلرسائيليني حني طالب بنفي صفة االحتالل عن إرسائيل يف الضفة
الغربية وغزة ،كام تريد إرسائيل ليكشف الرئيس أن هذا الداعية ملخططات إرسائيل ما
هو إال مستوطن ويسكن يف مستوطنة .
ومن نفس الفئة أو فصيلة الدم االستعامرية جاءت ممثلة اإلدارة األمريكية يف األمم
املتحدة الهندوسية نييك هييل التي تريد أن ترضب بحذائها ذي الكعب العايل أي شخص
ينتقد املامرسات اإلرسائيلية إذ أنها مل تخرت الكعب لحذائها كموضة بل كأداة رضب ملن
يخالفونها حبها إلرسائيل ،وقد رد عليها أبو مازن رداً متوازناً بحكم املقام واملقال ،كام
رفض مقابلة املستوطن برتبة سفري أمريكا يف إرسائيل وما زال الحبل عىل الجرار يف أمثال
هؤالء الذين قال عنهم عرفات ذات يوم “إنني أفضل أن أقابل شمعون بريس عىل أن
أقابل أحداً منهم يقصد دنيس روس لطبيعة انحيازهم وعقيدتهم”.
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ملاذا ال يتساءل العامل الذي أعطى مئات القرارات للقضية الفلسطينية ومل ُينفذ
منها واحداً ،ملاذا ال يتساءل ملاذا؟ ويعود أبو مازن للمطالبة “بحك الجلد الفلسطيني
باألظفر الفلسطيني” ،ويدعو للمصالحة وكأنه يقول بعد كل تلك الجولة التاريخية
والسياسية يف املواقف “ماذا يفيدنا حني نكسب العامل ونخرس انفسنا” ويقصد بذلك
املصالحة الفلسطينية التي طال انتظار الشفاء من جراحها واستمر النزف واالنقسام
وظلت املربرات الواهنة تشكل ذريعة ومستنداً لدى قوى استفادت من االنقسام وأرادت
تكريسه عىل حساب الشعب الفلسطيني ويرى الرئيس عباس أنها -أي املصالحة -خيار
ال بديل له وال مهرب منه وأنها رضورة ال يجوز استمرار الخروج عليها ويدعو من اجلها
حامس إىل متكني الحكومة الفلسطينية من عملها ،إنه يريدها من أجل أن تكون القضية
الفلسطينية أكرث حضوراً وأن يكون الشعب الفلسطيني أقرب ألهدافه فيها وهو يريد لها
أي املصالحة -نتيجة واضحة وعميقة لخصها بالقول “نريد دولة واحدة وبنظام واحدوبندقية واحدة بنظام عسكري واحد» .
أبو مازن يدرك التعقيدات والصعوبات وأمام ذلك وهو يدرك أيضاً أن رحلة األلف
ميل تبدأ بخطوة واحدة ،ألنه يف نهاية املطاف ومهام طال الزمن لن يقبل دولة يف غزة
وال دولة فلسطينية بدون غزة.
وال ينىس يف خضم الشكوى وعرض الحال وطلب منارصة املجتمع الدويل من
أن يذكر إبداع الفلسطينيني وتفوقهم ومساهامتهم العاملية املشهودة ،ففلسطني تحت
االحتالل ومواردها مكدودة أو مصادرة ومع ذلك تساهم وتدعم وتكافح من أجل الحرية
وغ ٍد أفضل.
ويرى أن هناك إمكانيات هائلة لدى الشباب الفلسطيني لإلبداع والتميز ولدى
الفلسطينيني قدرة عىل جلب االستثامرات الخارجية من رؤوس أموالهم املغرتبة يف املنايف
أو حتى من رؤوس أموالهم ،ويرى أن الواجب يحتم أن ُيساعد الفلسطينيون يف املنفى
وخاصة يف مخيامت اللجوء وتحديداً يف لبنان ،ولذا ظل هاجس الرئيس أيب مازن كيف
يساعد سكان هذه املخيامت الذين حرموا من العمل ومن حقوق املواطنة وحرم أوالدهم
من الدراسة الجامعية فكان صندوق باسمه لذلك ،وقد تعهد أن كل طالب ينهي الثانوية
بنجاح ميكنه الحصول عىل منحة دراسية وكانت األعداد قد وصلت إىل ( )2800طالب
وطالبة يتعلمون ويتخرجون ليبدأ غريهم.
وطول مراس الرئيس وخربته م ّكنا ادارته من االلتفات لقضايا داخلية عديدة غري
التعليم والثقافة ومتابعة املبدعني واملميزين فكانت أيضاً هيئة تسوية االرايض التي
تقوم بعمل مهم من اجل حامية االرايض من الترسيب لالحتالل وقد جرى تسجيل ثلث
األرايض التي تحتاج إىل ترسيم.
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ويف ُبع ٍد آخر أيضاً ،جرى تأسيس املكتبة الوطنية وهو ما أطلق عليه قرص أيب
مازن وهو قرص ضيافة ،فقرر الرئيس أن تكون مكتبة وطنية قاطعاً بذلك دابر التخمني
والتخريص ومؤكداً عىل أن تكون مكتبة وطنية لكل األجيال الفلسطينية .
لقد طرق الرئيس أبو مازن أبواباً عديدة يف الداخل والخارج ووسع دوائر العمل
وحقق العديد من املكاسب وكانت إضافته للعمل الوطني املثمر هي األوسع يف تاريخ
النضال الفلسطيني منذ بداياته ،إذ أن الرئيس اعتمد عىل مبدأ املؤسساتية يف العمل
مؤكداً عىل هذا الجانب وهو ما مكنه من تحقيق أهداف عديدة يف العمل السيايس
والدبلومايس الخارجي انتصاراً لقضية شعبه ،فقد حصلت فلسطني بعد معاناة عىل موقع
دولة مراقب وستحصل ،والعمل يسري عىل نفس النهج عىل كامل العضوية ،ودخلت
الرشاكة الفلسطينية إىل العديد من املنظامت الدولية كاإلنرتبول التي ستبدأ نتائج
اإلنضامم لها تظهر.
الرئيس توقف عند الخطوة االمريكية التي اتخذتها اإلدارة األمريكية يف تخفيض
املساعدات لألونروا واعتربها عقوبة للشعب الفلسطيني ومحاولة ابتزاز رخيصة لقيادته
للفلسطينيني وحذر من ذلك وتساءل كيف تعمل اإلدارة األمريكية عىل محاوالتها إلغاء
األونروا وقضية الالجئني ما زالت مل تحل ،حتى أنه -أي الرئيس عباس -نفسه ما زال الجئاً.
وهدد الرئيس بكشف قوائم بأسامء األشخاص الذين يعملون يف االستيطان سواء
كانوا أفراداً أو رشكات وقال إن القامئة تصل إىل ( )150رشكة.
ثم توقف يف كلمته الطويلة عند البند السابع لحقوق اإلنسان الخاص بفلسطني
والذي حاولت اإلدارة األمريكية أن تلغيه ولكنها مل تستطع ،كاشفاً أن هناك قراراً يف قمة
عامن عام  1980نص عىل “أن كل دولة تعرتف بأن القدس عاصمة إلرسائيل وتنقل
سفارتها إليها يجب أن نقطع عالقاتنا معها».
ويف الخالصة فإن كلمة الرئيس الطويلة والعميقة والعلمية قدمت جرداً لحساب
تاريخي نضايل للشعب الفلسطيني الذي سامه الرئيس شعب الجبارين ،وتشعبت كل
مراحل نشوء القضية الفلسطينية وما واجهته حتى اليوم.
لقد لفت الرئيس االنتباه إىل نقاط جوهرية أبرزها أن النضال الفلسطيني رغم
العقبات الذاتية واملوضوعية الداخلية والخارجية مل يتوقف وأنه ظل يؤرش باتجاه الحقوق
الوطنية الفلسطينية وخاصة حق تقرير املصري بإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة.
كام لفت االنتباه إىل أن املؤامرة كانت دامئاً تستهدف القرار الفلسطيني املستقل وعدم
متكني الفلسطينيني منه واختيارهم لقيادة وطنية فلسطينية ظل التنازع االستعامري
الصهيوين معها قامئاً واستعملت مختلف األدوات يف أن ال يكون للشعب الفلسطيني
قيادته الوطنية التي تقوده ألهدافه ،وسجل التنازع مع القيادة الفلسطينية ميلء
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واملحاوالت لتغيري تلك القيادة كان وما زال والفلسطينيون يدركون ذلك ويدركون أن
الحركة الصهيونية ظلت تستعمل أداوات مختلفة وأحياناً عربية إلنجاز هذه املهمة.
والنقطة املهمة األخرى أن الفلسطينيني وهم شعب هذه األرض جرى من جانب
االنتداب الربيطاين ثم الحركة الصهيونية تسميتهم بعرب فلسطني ليس حباً يف قوميتهم
وإمنا لتجريدهم من حقهم يف فلسطني أو نسبتهم إليها باعتبارهم امتداداً للعرب وبلدهم
أي مكان عريب فلم ُي َس َّم املرصيون عرب مرص وال األردنيون عرب األردن بل مرصيون
وأردنيون ،يف حني ُس ّم َي الفلسطينيون عرب فلسطني متييزاً لهم وافساحاً املجال لغريهم
يف فلسطني ،عىل حسابهم.
أما النقطة املهمة األخرى فإن الحديث املوجه من الصهيونية وأنصارها ظل يتحدث
عن القضية الفلسطينية وليس الشعب الفلسطيني وكأن هذه القضية بال مضمون وبال
شعب وانسحب ذلك يف تعامل األنظمة العربية التي فرقت بني الشعب الفلسطيني وبني
قضيته ،وبدالً من دعم هذا الشعب وهو مضمون القضية وروحها وجسدها ظل الحديث
يجري عن يشء مجرد وهو القضية وهذه املسألة مهمة وقد أثارها أخرياً يف األزهر رئيس
مجلس النواب الكويتي (مرزوق الغانم) بشكل واضح وعلمي حني قال “إن الجدير
بالدعم هو الشعب الفلسطيني من أجل استمرار كفاحه وصموده فوق أرضه» .
خطاب الرئيس أيب مازن أمام املجلس املركزي تتبع املحطات التاريخة ورسم خريطة
طريق لكفاح الشعب الفلسطيني ودعا الفلسطينيني إىل االعتامد عىل الذات وإىل رص
الصفوف واملصالحة الوطنية اآلخذ باملقاومة الشعبية السلمية وإىل استمرار كسب العامل
إىل جانب هذه القضية العادلة والتأكيد عىل محاربة اإلرهاب الذي ال بد من استمرار
متييزه عن املقاومة املرشوعة التي هي حق للشعوب الواقعة تحت االحتالل يف أن تتبناها،
مؤكداً عىل خصوصية القضية الفلسطينية من خالل قرارات عميقة للواقع القائم واحسان
اختيار األدوات النضالية املناسبة فيه.
هذا الخطاب الطويل وثيقة تاريخية هامة وصفحة من صفحات التاريخ الفلسطينية
تعكس تشخيص الواقع والربط بني املايض والحارض ،أردت أن اتتبعه بالتعليق والربط ليكون
هذا التعليق الذي أردته يف حلقات جزءاً من كتاب اعده اآلن باسم “طول املراس يف تجربة
الرئيس عباس” أضيفه إىل رؤية الرئيس عباس ،التي ظل يرتجمها يف ٍ
سلوك واضح.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1مقال (خطاب ال�سيادة بال نق�صان او زيادة)� ،سلطان احلطاب2018/1/20 ،

159

أبو مازن ..وسوى الروم!!
وسوى الروم خلف ظهرك روم ،إنهم يستعملون بني جلدتك عصا لتطويعك ،كان
ذلك وما زال وهم يراهنون عىل ذلك وقد ادمنوا هذه الطريقة ،وأنت اآلن يف حال تقول:
اللهم قني رش بني جلديت اما اعدايئ فأنا كفيل بهم ،منذ أن قررت عدم قبول االدارة
االمريكية وسيطاً يف عملية مل يعد فيها سالم وإمنا دعم وتأييد لالحتالل وخططه.
أنت اليوم عىل مفرتق طرق ،فإما ان تواصل رحلة الرساب يف الزار العريب – األمرييك
املشرتك ،واما ان تتوقف لتعيد النظر يف الرحلة والراحلة وترى يف شعبك سندك ومعينك
ونبع االرادة التي ال تنضب ،هم من فرضوا عليك الخيارات عىل كره ،وعليك أن تبرص
الخيط االبيض من االسود وان تنادي يف االمة أن تتوقف عن دور الفرجة ،وان يكون لها
بعض االظافر لتحك جلدها.
أشهد انك شجاع وجريء ،حني رفعت إصبعك يف وجه املوقف االمرييك الذي عمل
عىل ابتزاز مواقفك بتهديده بإغالق مكتبكم يف واشنطن ويف جملة االجراءات العدوانية
التي لحقت.
كيف لعر ّيب ان يقول لك هذا هو املقسوم؟ او ان يستقوي مبن اعطى القدس
إلرسائيل عليك؟ وكيف لهم ان يعتربوا القدس التي هي جوهرة التاج ونبض قلب االمة
ان تكون شيئاً ثانوياً؟! كيف ميكنهم ان يقولوا لك تجرع هذه الكأس وإال اتينا لك بقيادة
زرعناها يف حواضن عواصم الزجاج لنزرعها يف الرتاب الفلسطيني ،وهم يدركون دون
أن يتعلموا أن الرتاب الفلسطيني ال يحكم بقيادات االنابيب ،وال يقبل التلقيح إال من
مناضلني يقر شعبهم ويعرتف بقيادتهم.
اليوم وأنت متيض صابراً صامداً محتسباً عند شعبك ،نضالك وموقفك فإن هذا
يقلقهم ،فالروم الذين خلفك هم اخطر من الذين امامك؟؟
كان صوتك يف اسطنبول صوت االمة التي ما زالت تؤمن بالقدس ،وكان سعيك يف
عواصم العامل الذي ينصت ملا تقول سعياً محموداً ،وكانت معارك كسب املوقف الدويل
اشد وطأة عىل االحتالل من عمليات عسكرية ال سياق لها.
يريدون أن ُيخيفوك بصفقة العرص أو القرن التي ال مالمح لها ،وان يجعلوا منها
فزاعة حتى تقبل وتسلم ما يف يدك ملا هو يف عقل الرئيس االمرييك الذي ال يتذكر إال
تاريخ مراهقته.
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هم يقعقعون لك بالشنان لتخىش وتخاف ،ويعتقدون ان عظمك طري وهش دون
أن يدركوا أن عظمك هو عظم شعبك وأن دمك من دمه ولحمك من لحمه وان شعبك لن
يسلمك حتى وإن مضيت ،فستكون يف وجدانه كام الراحل العظيم يارس عرفات ،وهذه
ميزة الشعب الفلسطيني الذي يذكر قياداته التي ارتبطت بنضاالته.
املحاولة اآلن أن ُيلقى بيوسف يف الجب ،وأن ُيؤىت عىل قميصه بد ٍم كذب ،والذين
يريدون ذلك ،يريدون مواصلة كامب ديفيد املرصية حني مل يوضع علم فلسطني عىل
الطاولة وحني انربت اطراف عربية تتحدث باسم القضية الفلسطينية يف غياب قرسي
ملمثليها ،منظمة التحرير.
اليوم يحاولون مرة اخرى تغييب الشعب الفلسطيني وقضيته وقيادته ويفتحون
الخطوط الخلفية واالمامية ليطلوا عىل االحتالل الذي يريد فاعلوه أن يغلقوا النافذة
العربية عىل الشعب الفلسطيني ،وأن يتفاهموا مع االحتالل بعيداً عن حقوقه الوطنية
الثابتة.
صفقة القرن وهم كبري ،وهي بضاعة مغشوشة ليس من مكوناتها حقوق الشعب
الفلسطيني.
آيها النظام العريب ،اعطو الرئيس أبا مازن فرصة ،ال تستخفوا برأي زرقاء الياممة
وهي تحذركم ،إنه يرى ما ال ترون ،ويدرك ما ال تدركون ،إن يده يف النار وليس يف املاء،
إن شعبه يتلقى عيص االحتالل وال يعدها ،هل نظرتم يف عيون عهد التميمي ،وهل رأيتم
يبق إال قميصه شاهداً عىل استشهاده ،هل
كيف خطف االحتالل جثة أحمد جرار ومل ِ
سمعتم كالم أسامء بنت أيب بكر التي بعثت يف أم أحمد جرار صابرة محتسبة ،هل يف
كل التاريخ العريب الذي مأل كراسات مدارسنا امرأة مثلها؟ ملا تُغمضون عيونكم وتغلقون
مناهجكم واعالمكم وترفعون أصوات صخب هزامئكم لتغطوا عىل صوتها الذي يفضح
مواقفكم كام فضحت جدائل النساء الدمشقيات الواقفات عىل باب حاكم دمشق يف زمن
احتالل الفرنجة للقدس وهن يلقني بجدائلهن وقد قطعنها ورمني بها إليه قائالت «خذ
هذه ق ّيد خيلك بها»!
ملاذا ال يفزع أحد للمحارصين يف غزة التي تذوي وقد قطعت عنها اسباب الحياة،
كيف تقارنون بالعهد العثامين حني ارسل السلطان العثامين عام  1834رسالة إىل اهايل
السلط يطلب منهم أن يذهبوا للدفاع عن غزة يف وجه غزوة إبراهيم باشا ،وهل يستطيع
اهل السلط اليوم او سواهم ان يفزعوا بعلبة دواء او بطانية يرسلونها بحرية للمحارصين
بعد أن اصبحت األرض العربية مستنقعات يصعب امليش املستقيم فيها؟!
اخرتت يا أبا مازن أن تكون مع شعبك إىل أن يقيض الله امراً واخرتت أن تواصل
دق جدار الخزان الذي ميثله االحتالل وأنت تعيد متثيل رواية غسان كنفاين ،هم يدركون
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اليوم يحاولون مرة اخرى
تغييب ال�شعب الفل�سطيني وق�ضيته
وقيادته ويفتحون اخلطوط اخللفية
واالمامية ليطلوا على االحتالل
الذي يريد فاعلوه �أن يغلقوا النافذة
العربية على ال�شعب الفل�سطيني،
و�أن يتفاهموا مع االحتالل بعيداً
عن حقوقه الوطنية الثابتة

انك يف الخزان تحتمل االختناق الذي قد يؤدي إىل املوت عىل أن تسلم لهم وأنت تدرك
ما معنى ذلك ،وقد ادركته من قبل وكتبت عنه تحت اسامء منها «حتى ال ننىس» و
«ما أشبه اليوم باألمس» و «الله ال يسامحكم» ،هم أنفسهم ما زالوا يرتبصون ،وما زالوا
يتطوعون لتدخلهم االدارة االمريكية حصانها الخشبي إلخرتاق قلعة االرادة الفلسطينية.
هم ال يدركون أنك ما زلت تختزل عذابات االقتالع واللجوء واشواك الطريق من
صفد إىل دمشق ،وانك ما زلت تذكر الخذالن من العواصم الناطقة بالعربية والخذالن
االكرب يف بريوت  1982التي أعطوها بصمتهم وخذالنهم لشارون يستبيحها لثامنني يوماً
ون ّيف ،وتذكر كيف هجمت خناجرهم عىل القيادة الفلسطينية حني كانت تكبوا ليمثلوا
يف جثتها يف محاولة إللغاء التمثيل الفلسطيني الرشعي والوحيد ،لقد اثخنتوا الجسم
الفلسطيني باإلنشقاقات التي آخرها انشقاق حامس التي ادخلت اىل البيت الوطني
الفلسطيني تجارة الشعارات وراهنت عىل االيراين الذي اعتقدته صديقاً وراحت تنظر إىل
دموع عينيه ،وليس إىل فعل يديه يف عواصم عديدة.
لقد اخرتت الرهان عىل إرادة شعبك ومضيت تتحدث لغة العامل وانت تحاوره يف
حقوق هذا الشعب ،مل تكل ومل متل من حمل صخرة «سيزيف» التي اسقطتها األيدي
أكرث من مرة لتعاود حملها إىل قمة الجبل حيث الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها
القدس الرشقية.
نعم ستصل بهذه الصخرة وستضعها معل ًام حتى ولو مل تصل االسطورة ،لقد مضيت
حني كنت تُع ّذب لرتتد عن دين السالم الذي اعتتنقوه ومل يفهموه ومل يفهموا أن كلفته
أحد أحد ،رغم صخرة
تفوق عىل ارسائيل كلفة الحرب التي هي بضاعتها ،لقد بقيت تقول ٌ
الرتويض التي وضعوها عىل صدرك اآلن وقالوا لك تنفس!!
نعم شعبك محارص باالحتالل ويعيش عىل الكفاف وهم ينفقون لتمكني املرأة
االمريكية مبا لو دفع ألحيا مدارس فلسطني تحت االحتالل واعاد اطفال القدس من
الشوارع اىل مقاعد الدراسة ،لله درهم كيف تتربع إمرأة اوروبية مسؤولة لديها ضمري
إنساين بـ( )13مليون دوالر لوكالة إغاثة وتشغيل الالجئني وهم يبحلقون مستغربني فيها
وكأنهم يلومونها ،يف حن مل ينبسوا ببنت شفة وترامب يجفف حليب املساعدات عن
اطفال املخيامت الفلسطينية يف الداخل ويف املنايف.
هل ال يستطيع النظام العريب املتسابق يف بناء اطول االبراج واختيار افضل الخيول
وسباقات الهجن واجمل رأس ماعز أن يسد حاجة اطفال وكالة الغوث ويحفظ كرامتهم
التي اراد ترامب أن ينتزعها بتجويعهم و ّيل يد قيادتهم؟
لو خصص النظام العريب قرشاً عن كل عريب شهرياً لعوض ما اعتربته االدارة االمريكية
سالحها لرتكيع الشعب الفلسطيني.
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ملاذا ال ينطق النظام العريب اآلن لغة عربية واضحة تقول «ال لتصفية قضية الالجئني
عن طريق حجب املال االمرييك عن األونروا»؟ وال لضم القدس الرسائيل عن طريق صفقة
القرن التي قرأت مزامريها يف عواصم عربية وما زالت تقرأ ،وحتى قبل ان يلعب ترامب
دور االمام يف الصالة الجامعية العربية االسالمية التي سميت قمة ،جعل نهايتها االلتفات
اىل القدس التي اهداها الرسائيل منذ دشن خطاً جديداً اراد العرب أن يعربوه دون أن
يقول لهم أنه يفيض إىل مغارة الضبع!!
أبا مازن ،ح ّول صمتك القرسي اآلن إىل عمل وواصل تجنيد االرادة الفلسطينية عىل
الصمود وأبدأ معزوفة املقاومة السلمية الشعبية عىل مختلف مقاطعها ،فهذا الطريق
موصل حتى وإن طال ،وجامعي وواسع وسيجد من يشككوا أن العامل سريتضيه عبوراً إىل
فضاء الدولة الفلسطينية واستقاللها وسيادتها مهام اختلطت االوراق ومهام اكلت االدارة
االمريكية بكثري من الرؤوس حالوة التبعية.
(أبو مازن  ..وسوى الروم )2018/2/8
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خطاب غاندي فلسطين أمام مجلس األمن..
من أين لك هذا الصبر؟
عروبة اإلخباري -كتب سلطان الحطاب – الرئيس عباس يحمل صخرة “سيزيف”
ليضعها أمام مجلس األمن يف أعىل قمة  ..يصل بها دون أن ييأس بعد محاوالت عديدة بدأها
وما زال يرص عىل أن يستمر  ..ويف أطول خطاب غري تقليدي أمام مجلس األمن مل يعتد أطرافه
عىل سامع طوله يقرأ مزامري السالم ويعزفها بدقة وقد أعد درسه وأحسن إعداده ..وقدم خطة
سالم متكاملة من خارج الصندوق الذي صنعته الواليات املتحدة ملفاوضات ال معنى لها حني
كانت تجهض كل محاولة تفاوضية بانحيازها األعمى.
الروشيتة التي كتبها الرئيس عباس من خالل كلمته اىل مجلس األمن كتبها بخط واضح
وأشار اىل دواء موصوف وهو عقد مؤمتر دويل يف أقرب وقت ومع منتصف هذا العام 2018
ملا تقتضيه الحالة من ارساع  ،وقد جاء بتشخيص دقيق حني وصف الحالة ورضورة أن تكون
طريق السالم التي أغلقتها ارسائيل سالكة ،وهو يستعني باملجتمع الدويل لفتحها وبأقوى
تعبريات هذا املجتمع الدويل وهو مجلس األمن ،بعد أن أعطته الجمعية العامة لألمم املتحدة
 138صوتا لصالح فتح هذه الطريق وانهاء أطول احتالل ووصول الشعب الفلسطيني اىل
دولته املستقلة التي يقرر فيها مصريه متمتعا بحقوقه املنصوص عليها يف قرارات الرشعية
الدولية  ،ومل يغفل الرئيس وهو يكتب ابرز اشكال الدواء ملعالجة القضايا العالقة والتي ما
زالت ارسائيل تقفز عنها وهي قضية القدس التي أراد الرئيس ترامب ازاحتها عن الطاولة
وجعلها عاصمة الرسائيل ونقل السفارة االمريكية اليها .وقضية الالجئني والحدود واملياه
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واالستيطان وكل امللفات التي اغلقت ارسائيل بها طريق السالم وراحت تفعل احتاللها مبزيد
من االجراءات احادية الطرف.
أليست ارسائيل مخلوقا عديم النسب حني تنكر هي نفسها أبويها الذين انجباها وهام
قرار  181وقرار  194اذ لوالهام ما كانت ،وبدون انفاذهام فال شهادة ميالد لها وتبقى عاقة..
وهي تريد أيضا أن تكون فوق القانون الدويل وأن تواصل احتاللها بإجراءات تستهدف األمن
واالستقرار والسالم الدوليني  .وما زال الرئيس عباس يقرأ مزامريه يف معبد العامل األول وما زال
يبحث عن آذان صاغية وعن إرادة متجددة تنترص ملوقفه الواضح والداعي للسالم.
وما زال يجسد موقف غاندي ويسعى به ويجرم استعامل السالح غري التقليدي
والتقليدي ويصف مخاطره وظواهر استعامله وخطره عىل االنسان والتنمية يف لغة تستدرج
التصفيق والرىض لكنها تريد مواقف وانحياز واضح ضد العدوان.
خطاب الرئيس أبو مازن أمام مجلس األمن كان األوضح واألقوى واألكرث جرأة يف
التشخيص  ..ومل يرتك مجاال للتساؤل فقد طرح اسئلة واختار اجابات وعرض املشكلة وقدم
حلوال  ..ولكن هل نادى أحياء؟ هو يؤكد أنه ينادي عىل أحياء يف مجلس األمن  ..وهو يعلم
أنه ظل ينادي من داخل الخزان كام فعل غسان كنفاين يف روايته “رجال تحت الشمس” ومن
خارج الخزان حني اتيح له أن يقف أمام مجلس األمن ليعرب الجملة الفلسطينية وينقض
الرواية االرسائيلية عن السالم ويحملها املسؤولية.
مل يذهب الرئيس عباس ليقص قصة شعبه الرتاجيدية عن النكبة واالحتالل واملعاناة
ويقول “وكفى الله املؤمنني”  ..بل أنه قدم رواية السالم الحقيقية يف مرشوع واضح ومتامسك
أعلن عن نقاطه ومل يتجنب اعراضه حني تحدث عن حل متفق لقضية الالجئني وعن تبادل
لالرايض يف عملية االنسحاب..
قدم مرشوعه الذي دعا أن تنهض به رشاكة دولية واسعة لتكون عىل غرار مؤمتر باريس
ودعا النخراط دول مجلس األمن فيه وكذلك الرباعية الدولية والقوى املقررة واالطراف
املعنية – ارسائيل وفلسطني واىل كرس احتكار الواليات املتحدة االمريكية التي ظهر انحيازها
” وطلعت رائحته” واستوجب فضحه والبحث عن بدائل له..
لقد حدد الرئيس ابو مازن شكل املؤمتر الدويل القادم وبني الغاية منه واستخلص النتائج
وحرصها حتى ال يظل املجتمع الدويل ينتظر “الخض يف املاء” ويلف يف حلقة مفرغة.
التصفيق كان لغاندي فلسطني وملانديال القضية الفلسطينية التي طال زمن غياب حلها
بسبب تطرف دولة االحتالل ورشاهة عدوانها وانطالء ادعاءاتها عىل املجتمع الدويل حني كانت
الصورة الفلسطينية هي ما تقدمها ارسائيل او تصنعها ولكن هذا الزمن تغريت فيه معامل كثرية
فقد فضحت القيادة الفلسطينية القامئة بنهجها الواضح وانحيازها للسالم ومراهنتها عىل
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املجتمع الدويل كل صور الزيف االرسائيلية وقدمت القيادة الفلسطينية بديال لها ووضعت
الخيارات أمام املجتمع الدويل لينرصها عىل هذا الباطل.
لقد استثمر الرئيس عباس رصيد الشعب الفلسطيني الكفاحي عىل مدى أكرث من قرن
من الزمان ليؤكد عىل هوية هذا الشعب املعتدى عليه واملحب للسالم واالستقرار والتنمية
مستثمرا شجاعة هذا الشعب ومتسكه بنبذ العنف وحل الدولتني وتحقيق االستقرار وبعث
األمل يف النفوس .
لقد قدم الرئيس عباس ورقة االعتامد للمجتمع الدويل ممثال يف مجلس األمن لقبول
فلسطني سفريا للسالم ودولة كاملة العضوية ال ينقصها يشء لتكون كذلك وقد تأهلت متاما
باملوقف واملامرسة والحق الطبيعي وقرارات الرشعية الدولية.
ما زال الرئيس عباس الذي ال يكل وال ميل مدفوعا بارادة شعبه الذي ميثل رمزه عهد
التميمي وغريها من اطفال وابطال فلسطني يقدم جرد حساب للمجتمع الدويل فيه رهان
وارصار عىل اعادة زرع بذور السالم رغم ملوحة محتوى االحتالل وارهابية مناخاته واجراءاته
واحرتافه لالقتالع لكل املحاوالت.
االنسداد الشديد يف عملية السالم التي قامت بها دولة االحتالل مل ترهب الرئيس ابو
مازن ومل تعجله ليستنكف عن املحاولة  ..بل جعلته أكرث ارصارا طاملا أن العامل ما زال يقرأ
لغته ويصفق لها وهي اللغة التي تحرج االحتالل والتي كسبت العضوية يف ( ) 105منظمة
دولية منبثقة عن االمم املتحدة وحصدت تأييد ( ) 138دولة.
واذا كانت ارسائيل قد نجحت يف ادارة الظهر ملئات النتائج من التصويت يف االمم
املتحدة والجمعية العامة ( ) 107مرة ولعرشات عديدة يف مجلس األمن ( ) 57مرة وأدارت
ظهرها لقرارات الرشعية الدولية حتى االن فإنها لن تقوى عىل االستمرار أمام املحاوالت
الفلسطينية الجادة يف إعادة انتاج موقف دويل مختلف سوف يجعل فلسطني يف عضوية
كاملة وسوف يكشف بشاعة احتاللها ويعمل عىل التعامل معها كام تعامل مع نظام التمييز
العنرصي يف جنوب افريقيا..
الرئيس عباس كان واضحا وهو يعمل عىل مالحقة “العيار اىل باب الدار ” بقوله ” :أنه
مستعد أن مييش عىل االقدام اىل آخر الدنيا” يف سبيل االنتصار لحق شعبه ولكنه غري مستعد
للرتاجع انشا واحدا لتقديم أي تنازالت من ثوابت حقوق شعبه..
بسطها ويجد لها الحل فيام قدم وهو يبلغ الدعوة للسالم
يبسط الرئيس قضية شعبه و ُي ّ
كام بلغ االنبياء دعاواهم ليتخلص من الشعور باالثم يف أنه مل يقل ومل يعمل ويسأل أين
يذهب بعد هذا املشوار الطويل يف عتمة االحتالل ..لقد وصل “سيزيف” أعىل الجبل فهل
تقبل اآللهة محاوالته لريتاح وما رأي هذه القيادة العاملية حتى اآلن؟ إنه سؤال الرئيس الذي
ما زال يبحث عن إجابة..
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أبو مازن :مطلوب كيرين
هايسود عربي
�إنه الرد الذي يراه امل�ؤلف حممود عبا�س الكريين كامييت ال�صهيوين (وهو �صندوق
�شراء وتطوير الأرا�ضي) وكان هذا ال�صندوق ال�صهيوين الذي حددت مهمته قد ت�أ�س�س عام
� ،1901أي بعد انعقاد امل�ؤمتر ال�صهيوين الأول الذي افتتحه امل�ؤ�س�س هرتزل عام  ،1897وكان
تلبية لقرار �صادر عن امل�ؤمتر ال�صهيوين اخلام�س الذي عقد يف مدينة بال ،هذا ال�صندوق
كانت فيينا مقره ،ثم نقل �إلى كولون يف �أملانيا اي�ض ًا عام  1907ويف احلرب العاملية االولى
انتقل �إلى مدينة هاغ يف بولندا ويف عام  1922انتقل �إلى القد�س وتر�أ�سه مناحيم بو�شكني
وعندما ان�شئت �إ�سرائيل حتولت مهمة ال�صندوق من �شراء االرا�ضي �إلى حت�سني وت�شجري
االرا�ضي وجتفيف امل�ستنقعات � ..إلخ كما عمل ال�صندوق على جذب املهاجرين عن طريق
ان�شاء قرى عمالية وت�أمني العمل للقادمني اجلدد.
كما قال بنّاء قرى (الناحال) وهي قرى املخافر االمامية ويف عام  1960وقعت اتفاقية
بني ال�صندوق القومي واحلكومة الإ�سرائيلية ن�صت على ت�شكيل ما ي�سمى ب�سلطة االرا�ضي
وعني لهذه ال�سلطة جمل�س
الإ�سرائيلية لإدارة ممتلكات كل من احلكومة وال�صندوق القومي ُ
م�ؤلف من �سبعة ا�شخا�ص ممثلني عن احلكومة و�ستة عن ال�صندوق القومي وكذلك ن�صت
االتفاقية على ت�شكيل �سلطة تنمية الأرا�ضي ،وتعمل هذه ال�سلطة �ضمن اطار ال�صندوق
القومي وي�شرف عليها جمل�س ،وقد بلغت ممتلكات ال�صندوق من االرا�ضي ما يزيد على
( )2.5مليون دومن.
وي�ستمر امل�ؤلف يف �سرد املعلومات املتعلقة بهذا ال�صندوق ،وهو �إذ يكتب عنه ويقدمه
للقارئ فهو يريد �أن يقدم منوذج ًا ملا يجب �أن يقوم به ال�شعب الفل�سطيني وقيادته من فكرة
م�شابهة ،حيث يدعو الرئي�س حممود عبا�س �إلى اقامة �صندوق فل�سطيني ل�شراء االرا�ضي
وا�صالحها ومعظم ارا�ضي ال�صندوق اليهودي هذه جاءت على �شكل هبات من احلكومة
الربيطانية التي حولت االر�ض الفل�سطينية التي مل تكن ملكيات خا�صة �إلى هذا ال�صندوق
ا�ضافة �إلى م�صادر اخرى ،كما �أن التربعات التي تقدم من اليهود يف العامل كانت جزء ًا من
ال�صندوق.
وهناك اي�ض ًا �صندوق �آخر كتب عنه �أبو مازن وقدمه للقراء ،وقد تناول هذه الكتابة من
املو�سوعة اليهودية من اجلزء العا�شر وهو �صندوق اعمار فل�سطيني� ،أو ال�صندوق الت�أ�سي�سي
الذي ان�ش�أه امل�ؤمتر ال�صهيوين العاملي املنعقد يف لندن عام  1920ويلخ�ص �أبو مازن ما قام
به هذان ال�صندوقان خلدمة اغرا�ض �إقامة الدولة اليهودية يف فل�سطني ،واهمية هذين
ال�صندوقني كما يراها ،تكمن يف الفكرة التي تقف وراءهما والتي نرجو �أن ي�ستفيد منها
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االن�سان العربي يف جمال معركته الطويلة �ضد احلركة ال�صهيونية ،فالكريين هاي�سود وهو
ال�صندوق الثاين كان دوره ت�أمني املهاجرين �إلى الكيان ال�صهيوين وتوفري العمل املنا�سب
لهم يف فل�سطني ،وت�أمني االقامة املغرية لهم والنجاح يف ال�صندوق ملهماته ال يعود �إلى بريق
احلركة ال�صهيونية و�إمنا يعود �إلى اال�سباب الطارئة التي عا�شها اليهود يف احلرب العاملية
الثانية.
ال�صندوق الذي ن�ش�أ كفكرة مميزة ما لبث �أن فقد دوره حني بد�أ الذين هاجروا يف
العودة هاربني خارج (�أر�ض امليعاد) وحني �أ�صبح طالبو ت�أ�شرية الهجرة يزيدون عن طالبي
القدوم �إلى �إ�سرائيل رغم �أن املهاجرين من �إ�سرائيل يندفعون بقناعات ادركوها يف حني �أن
القادمني تبذل يف �سبيل قدومهم ا�شكال من الدعاية واالنفاق الكبري لإقناعهم بالقدوم ،وقد
بلغت الهجرة من �إ�سرائيل م�ستويات عالية يف عام  1980ذكرتها جملة �شترين ونقلتها عنها
الر�أي العام الكويتية يف العدد ( )6147يف و�صف دقيق ومف�صل.
ويعتقد مهند�سو الهجرة الإ�سرائيليون �أن ثمة عاملني يدفعان �إلى الهجرة من �إ�سرائيل،
هما اجلانب املادي حيث كان البع�ض منهم يف اخلارج يتقا�ضى رواتب عالية قبل �أن ت�ضلله
الدعاية الإ�سرائيلية ليعي�ش على الكفاف ،والعامل الثاين :االختالل البنيوي يف النف�سية
الإ�سرائيلية� ،إذ ي�شعر الكثري من الإ�سرائيليني الذين هاجروا �إلى �إ�سرائيل انهم انحازوا �إلى
اخليار العقيم.
لقد ظلت الواليات املتحدة الأمريكية الدولة االكرث جذب ًا لليهود وت�أتي بعدها دول �أوروبا
الغربية وكندا وا�سرتاليا ،لقد انتفت الدوافع جميع ًا التي جتذب اليهود �إلى فل�سطني وانتفت
الأ�سباب التي جتعلهم ي�ستمرون يف حياتهم العادية يف �إ�سرائيل وبذلك �أي�ض ًا فقد ا�صبح
�صندوق الكريين هاي�سود وما تبعه من �صناديق وما رافقه من �صناديق ادت نف�س املهمة بال
فائدة وبال جدوى وقد ا�ستنفذت �أغرا�ضها.
ويتحفظ الرئي�س �أبو مازن يف كتابته عن ال�صناديق ال�صهيونية ثم الإ�سرائيلية املعنية
بهذه الن�شاطات حني يقول “ال نريد تب�سيط الأمور حتى تقزميها بحيث نقول �إن حل امل�شكلة
ال�صهيونية يف فل�سطني يتم عرب املال ،ومع ذلك ف�إن املال العربي وهو وفري ي�ستطيع �إذا و�ضع
يف مكانه ال�صحيح �أن يفعل الكثري وان يقدم خدمة مزدوجة لليهود والعرب يف �آن مع ًا ،بحيث
ي�صل هذا املال ب�شكل مربمج وعلمي �إلى ايدي املحتاجني �إليه من اليهود وبق�صد متويل
ترحيلهم� ،إن هذا العمل بحد ذاته يعترب ن�ضا ًال فعا ًال ال يقل اهمية و�ضرورة عن باقي اوجه
الن�ضال التي متار�س الآن على ال�ساحة الفل�سطينية ،فبقدر ما نحن بحاجة �إلى البندقية
والكلمة ،نحن بحاجة �إلى مثل هذا امل�شروع ومن ح�سن احلظ �أن املال متوفر ب�شكل رئي�سي
لدى العرب ،فهل ي�ستطيعون ا�ستعماله يف املكان املنا�سب”؟
ويختم �أبو مازن الكتيب الذي اعده لهذا الغر�ض بالقول “نحن بحاجة �إلى ان�شاء
�صندوق كريين هاي�سود عربي فهل نحن قادرون على ذلك”؟ ()1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(“ )1مطلوب كرين هاي�سود عربي” ،د .حممود عبا�س
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الوجه اآلخر ..العالقة السرية
بين النازية والصهيونية
الرئي�س حممود عبا�س واح��د من �أب��رز الباحثني العرب الذين بحثوا يف احلركة
ال�صهيونية وارتباطاتها وخمططاتها ،و�أجنز يف ذلك كتب ًا و�أبحاث ًا عديدة ،ونتوقف عند
جتربته يف الكتابة عن “العالقة ال�سرية بني النازية وال�صهيونية” وهو مو�ضوع خطري
و�شائك ،ظلت املعلومات عنه نادرة وبعيدة املنال وغري متاحة كما ظلت هذه العالقة غري
مفهومة بل �أن البع�ض كان ي�ستغربها حينما كانت النازية تظهر كما لو �أنها �ضد ال�صهيونية،
بل لقد حملت النازية وخا�صة يف زمن �أبرز رموزها �أدولف هتلر م�س�ؤولية املذابح التي وقعت
لليهود يف �أملانيا والتي �سميت «الهولوكو�ست».
الرئي�س عبا�س يكتب عن الوجه الآخر ،عن العالقة ال�سرية بني النازية وال�صهيونية
وميكنه الربط من تف�سري كثري من الظواهر والأعرا�ض واملجريات التي �أ�صابت الق�ضية
الفل�سطينية باعتبار فل�سطني اجلهة التي وجهت ال�صهيونية وحلفاءها اليهود �إليها ومكنتهم
من �أن يقيموا وطن ًا مب�ساعدة دول غربية �أخرى على ر�أ�سها بريطانيا التي �أ�صدرت وعد بلفور.
ويبدو �أنه لوال ما حدث لليهود يف �أملانيا ويف عموم �أوروب��ا من مذابح وت�شريد عملت
عليها جهات عديدة ما كان ليهود �أوروبا �أن يهاجروا �إلى �أر�ض فل�سطني التي �أقيمت فيها
دولة �إ�سرائيل.
يكتب الرئي�س حممود عبا�س عن بداية العالقة ما بني النازية وال�صهيونية ويتوقف عند
اتفاقية هعفراه ويرى �أن البداية كانت من عام  1939 – 1933ويك�شف عن هذا التحالف
اجلهنمي فيما �أوردت��ه جريدة معاريف الإ�سرائيلية على ل�سان �إليعازر لفنه رئي�س حترير
املجلة الناطقة با�سم الهاغاناه يف احلرب العاملية الثانية يقول “بالن�سبة للزعامة ال�صهيونية
مل يكن �إنقاذ اليهود غاية بحد ذاتها بل جمرد و�سيلة لإقامة دولة يهودية يف فل�سطني”.
النازية كانت ترغب يف التخل�ص من الأملان اليهود ،يف حني كانت ال�صهيونية تريدهم
من �أجل �إقامة الدولة اليهودية يف فل�سطني ،هكذا بد�أت الفكرة والتعاون.
ويورد الرئي�س عبا�س �إح�صائيات عن عدد اليهود الأملان يف عام  1932والذين و�صلوا
�إلى �أكرث من ن�صف مليون وكان معظمهم �آن��ذاك �إما معادي ًا لل�صهيونية �أو ال �صهيوين،
فقد كان ال�صهيونيون �أقلية �صغرية ال �أهمية وال نفوذ لها بني يهود �أملانيا وكانت املنظمات
ال�صهيونية هي التي تقوم بالتن�سيق بينهم.
يف تلك الأثناء كانت اجلالية الأملانية يف فل�سطني معار�ضة متام ًا لفكرة توجه اليهود
الأملان لفل�سطني و�س�أل القن�صل الأملاين يف يافا وهو مندوبهم ما �إذا كان هتلر م�ستعد ًا لأن
ي�سمح ببقاء اليهود يف �أملانيا حتت املراقبة بد ًال من �إر�سالهم �إلى فل�سطني.
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يف خ�ضم تلك ال�صراعات ،ظن بع�ض العرب ب�سذاجة كما يقول الرئي�س عبا�س �أن
النظام النازي املعادي لليهود �سيقف �إلى جانب ق�ضاياهم العادلة وباعتبار �أن الإجنليز
يدعمون مطامع ال�صهيونية يف فل�سطني ،ف�إن الأملان �سيدعمون الفل�سطينيني العرب� ،إال �أن
كل ممار�سات الأملان النازيني كانت تدل على الإ�صرار على �إقامة دولة يهودية يف فل�سطني
ب�صرف النظر عن كل الت�صريحات واملذكرات التي كانت ت�صل �إلى م�سامع الزعماء العرب”.
�ص.31
ويكتب الرئي�س عبا�س عن الإج���راءات النازية للتعجيل بالهجرة وي��رى �أن منها
الت�شريعات النازية �ضد اليهود ويندرج فيها قرارات ال�شرطة ال�سيا�سية البافارية املتعلقة
باالجتماعات العامة وال�سماح بالتدريب ،وجمع الأم��وال وال��زي الر�سمي كما �أن من هذه
الإجراءات ،الإجراءات القمعية وقد �أدت تلك الأعمال القمعية امل�ستمرة �ضد اليهود والأملان
�إلى قيام �أحد الفتيان اليهود يف باري�س بقتل الدبلوما�سي الأملاين يف ال�سفارة الأملانية يف
باري�س وقد �شكلت تلك العملية نقطة انطالقة ملزيد من القمع �ضد اليهود يف �أملانيا و�سميت
تلك بليلة الكري�ستال امل�شهوه.
ويرى الرئي�س عبا�س �أن قيادة احلركة ال�صهيونية قامت بدعم �إج��راءات النازيني
�ضد اليهود لتحقيق �أهدافها وذلك من خالل عديد من الو�سائل منها ال�صحافة ال�صهيونية
و�أقوال وت�صرفات احلركة ال�صهيونية وامل�ؤمترات ال�صهيونية وموقفها خالل تلك املرحلة.
يقول الرئي�س حممود عبا�س �إن احلديث عن املذبحة التي �أ�صابت اليهود يف احلرب
العاملية الثانية على يد �أملانيا النازية يتطلب التعرف على مواقف زعماء ال�صهيونية من هذه
املذابح والإجراءات التي اتخذوها لوقفها �أو للحد منها �أو لتقليل �أخطارها  ..وي�ستنتج بعد
درا�سة �أن ما فعلته ال�صهيونية كان عك�س ما نفرت�ض متام ًا ،فقد اخفت املعلومات التي كانت
ترد عن املذبحة ومل تقد �أي م�ساعدة مادية واعتمدت مبد�أ االنتقاء يف عمليات تخلي�ص
اليهود ومل تبذل �أي جهد لدى دول العامل وخا�صة ال��دول الغربية لقبول الالجئني اليهود
الفارين من جحيم النازية بل و�ضعت العراقيل يف وجه كل اجلهود التي كانت تبذل من قبل
اجلماهري امل�سيحية”� .ص55
وزادت ال�صهيونية �أن قامت بعمليات حتري�ضية ،ويحاول الرئي�س عبا�س من موقعه
كباحث �أن يجيب عن �س�ؤال معقد وهو ما م�صلحة ال�صهاينة يف ذبح اليهود �أبناء دينهم؟
وملاذا يكونون �شركاء يف هذه املذابح؟ وما الذي يدفعهم لذلك؟
ويرى �أن ال�سائل عن ذلك عليه �أن يطلع على الأ�س�س الفكرية التي قامت عليها احلركة
ال�صهيونية وكيف �أنها من�سجمة مع تلك االفكار ،فقد عمت الأفكار بالوقائع الفطرية
بالتطبيق ،ويف هذا ال�سياق يقدم امل�ؤلف مناذج من تواط�ؤ ال�صهيونية مع النازيني ومن تواط�ؤ
القيادات ال�صهيوتية التي بد�أت تتمتع بالنفوذ �ضد اليهود ومنهم يهود رومانيا ويهود بلغاريا
ويهود �سلوفاكيا ،ويهود البلقان وق�صة ال�سفينة والدانوب ،و�أي�ض ًا ق�ضية �أطفال يهود هنغاريا.
وي��رى الرئي�س حممود عبا�س �أن بيانات الوكالة اليهودية ،وت�صريحات الزعماء
ال�صهاينة �أمثال بن غوريون ومو�شي �شاريت ت�أتي خالية من �أية �إ�شارة للمذابح يف الوقت
الذي كان العامل كله يتابعها.
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وي�برز ال�س�ؤال يف كتاب �أب��ي م��ازن عن الوجه الآخ��ر للعالقة ال�سرية بني النازية
وال�صهيونية ،ويجيب عن �س�ؤال �إذن ما هو الهدف الذي رمى �إليه النازيون من ذبح اليهود؟
هل هو التخل�ص من اليهود؟ و�إذا كان كذلك فال حاجة بهم لعقد هذه ال�صفقات وهم الذي
يعملون على التخل�ص من مئات الألوف بالإبادة والقتل ،لن ي�ضايقهم التخل�ص من ب�ضعة
�ألوف من ال�شبان وال�شابات ،ويف حماولة للإجابة يقول “يبقى �أمامنا �أحد �أمرين اثنني� ،إما
�أنهم يريدون �أن يحرجوا الربيطانيني ب�إر�سال دفعات من اليهود ليربزوا تناق�ض ًا بني الطرفني
ت�ستفيد منه �أملانيا ،و�إما �أن يف نيتهم �إن�شاء كيان يهودي مرتبط بهم ب�شكل �أو ب�آخر”.
ويفرد امل�ؤلف حممود عبا�س يف الق�سم الرابع من الكتاب ف�ص ًال با�سم الالجئون
اليهود ويرى �ضرورة �إلقاء ال�ضوء على نقطتني ت�سهمان يف تو�ضيح املوقف ،واحدة تتعلق
بامل�س�ألة اليهودية والثانية موقف حكومة �إ�سرائيل من ق�ضية الالجئني اليهود بعد احلرب
الثانية وقيام �إ�سرائيل و�أو�ضاع ه�ؤالء الالجئني �أثناء املذبحة ،ثم يتوقف امل�ؤلف عند باب
التحري�ض ،وهو العمل الذي ين�سجم مع مبادئ ال�صهيونية التي ا�ستفادت يف التحري�ض من
موجات الال�سامية التي جتتاح �أوروبا وا�ستثارة تلك املوجات وحتريكها ان�سجام ًا مع املبادئ
التي ت�ؤمن بها ال�صهيونية.
كما يتوقف عند تيار �أ�سمه تيار التحريفيني وهو �أ�شد نكاية على اليهود من التيار
ال�صهيوين الأ�صلي الذي يقوده هرتزل ويقول �إذا كان تيار ال�صهاينة حاف ًال بالتعاون الآثم
واالتفاقيات الإجرامية ف�إن تاريخ ال�صهاينة التحريفيني �أكرث عراقة �إذ امتدت جذور تعاونهم
حتى عام  1919وجرت املمار�سة منه بدقة دون �أن تثري انتباه كثري من امل�ؤرخني”� .ص.159
ويف الف�صل الثالث من الكتاب يتوقف امل�ؤلف عند االت�صاالت ال�سرية بني قيادة احلركة
ال�صهيونية و�أملانيا النازية يف ال�سنوات ما بني  1945 – 1933حتت عنوان املتواطئون الذين
اعتربوا �أن كل عمليات التعاون مع النازيني �إمنا هي من �أجل �إنقاذ اليهود وتخلي�صهم من
براثن الأعداء.
ويتحدث امل�ؤلف عن املقاومة اليهودية للنازية وعن جمال�س الكبار وهي م�ؤ�س�سة لعبت
دور ًا هام ًا يف حياة اليهود وقد ترك لها النازيون حرية الت�صرف بال�ش�ؤون اليهودية كاملة،
ثم ما �سمي باملتواطئني ومنهم جمموعة كبرية من ال�صهاينة اليهود ممن �أخذوا منا�صب
عليا يف احلياة اليهودية وعملوا مع النازية وقد عرب عنهم ناحوم جولدمان رئي�س املجل�س
اليهودي العاملي ال�سابق عندما قال “ لوال هتلر ملا قامت دولة �إ�سرائيل” �إذن كانت احلركة
ال�صهيونية تعي الدور الذي قام به هتلر والنتائج املرتتبة على ا�ضطهاد اليهود ،هذا الوعي
جعلها ال تكتفي مبوقف املتفرج ال�صامت عن هذه االعمال ،و�إمنا جعلها تقوم بدور ال�شريك
الفعال”� .ص.193
ويف نهاية الكتاب يتحدث امل�ؤلف حممود عبا�س عن االغيار «الغوييم» وهم غري اليهود
ب�شكل وا�ضح وكيف يجب على اليهود التعامل معهم وعدم االندماج بهم ثم ينتقل للت�أكيد يف
ا�ستنتاج وا�ضح على �أن جوهر االمربيالية واحد و�أن اختلفت املظاهر.
ويتوقف عند النموذج الأو�ضح وهو يف النظر الأمريكية ونقي�ضها للم�س�ألة اليهودية
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ويقول “لي�س دقيق ًا ما يقال من �أن �أمريكا �أقحمت نف�سها على ق�ضية فل�سطني يف احلرب
العاملية الثانية فقط ،و�أنها علمت مت�أخرة مبعاهدة �سايك�س-بيكو ووعد بلفور و�أنها مل تكن
معنية بال�شرق الأو�سط ولي�س لها �أية م�صالح فيه ،و�أنها �أعلنت موافقتها على وعد بلفور
جماملة لربيطانيا التي كانت يف ذلك الوقت �صاحبة اليد الطولى يف كل ق�ضايا املنطقة
وكانت �صاحبة الكلمة الأولى”� .ص.217
ويتحدث امل�ؤلف يف �سياق �أن فكرة الال�سامية جرى زرعها يف وطن ال�ساميني وتلك
مفارقة ،وكيف جرى زرع بذور الفتنة والتحري�ض رغم �أن اليهود عا�شوا يف خمتلف البلدان
العربية وما زالوا ،و�أن رحيلهم عنها مل يكن �سبب ًا عربي ًا وال ا�ضطهاد ًا �أو تنكي ًال �أو طرد ًا،
وهذا ال�شرخ يعود تاريخه �إلى الن�صف الأول من القرن املا�ضي (القرن التا�سع ع�شر) وله
عالقة بتفاقم امل�س�ألة ال�شرقية وتطالب الدول اال�ستعمارية على اقت�سام �إرث الإمرباطورية
العثمانية قبل انهيارها”� .ص.227
ويف هذا ال�سياق خلقت الدول اال�ستعمارية م�شاكل و�أحداث ًا ت�صب يف هذا املجال وكلها
تخدم نف�س الهدف ويورد امل�ؤلف حادثتني ،الأولى حادث دم�شق عام  1840والآخر حادث
جتني�س اليهود بجن�سيات فرن�سية يف �شمال افريقيا والعمل على تن�صريهم بحجة حمايتهم
من امل�سلمني �سنة  1867واحلادثة الأولى قتل فيها راهب طائفة الالتني وخادمه على يد يهود
اختطفوه لي�صنعوا من دمه فطرية الف�صح وبتحري�ض من جهات �أجنبية ولذا �أ�صدر وايل
دم�شق التابع ملحمد علي با�شا يف م�صر �أمر ًا باعتقال الأربعة ع�شر �شخ�ص ًا ووجه ًا يهودي ًا
من املتهمني و�سجنهم فقامت قيامة الدول الأوروبية وحتقق الغر�ض بالتدخل الأوروبي� ،أما
حادثة التن�صري لليهود فقد كانت بهدف �إيجاد �شرخ بني اليهود وامل�سلمني يف املغرب ،وهنا
يربز دور امللك حممد اخلام�س ملك املغرب يف الرد على قوانني نورنربغ وحملة التن�صري
واال�ستعداد والإعالن من جانبه بت�صريح قال فيه “اليهود املغاربة رعايا يتوجب �أن �أحميهم
من �أي اعتداء”� .ص.232
وينتهي الكتاب �إلى القول �إن (اال�سامية) نفت العن�صرية و�إن ما كان زمن رو�سيا
القي�صرية قد اتخذ طابع ًا عن�صري ًا عرقي ًا �ضد اليهود ومل يغ�ضب اليهودية العاملية التي
وظفته هذه (اال�سامية) يف االحتاد ال�سوفيتي وقد تخل�صت من العن�صرية �ضد اليهود ،مل
تر�ض اليهودية العاملية التي حر�ضت فاحلملة على اال�شرتاكية من جانب احلركة ال�صهيونية
ِ
مل تكن ملجرد الكراهية فح�سب و�إمنا للرد على املوجة العارمة التي اجتاحت ال�شبيبة اليهودية
للم�شاركة يف احلركة الثورية الرو�سية التي ر�أت فيها اخلال�ص ،ويف هذا ال�سياق قال لينني
عام  1917عن ثورة �“ 1905إن حقد القي�صرية كان موجه ًا �ضد اليهود ب�صورة خا�صة� ،أما
اليهود فهم ي�ؤلفون الآن ن�سبة عالية جد ًا من قادة احلركة الثورية  ..لقد بذلت احلكومة
ال�سوفيتيه جهود ًا كبرية يف الدفاع عن اليهود و�إن�صافهم”)1( .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(“ )1الوجه االخر ..العالقة ال�سرية بني النازية وال�صهيونية” ،د .حممود عبا�س
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ي��ب�رز دور امل���ل���ك حممد
اخلام�س ملك املغرب يف الرد على
قوانني نورنربغ وحملة التن�صري
واال�ستعداد والإع�لان من جانبه
بت�رصيح قال فيه “اليهود املغاربة
رعايا يتوجب �أن �أحميهم من �أي
اعتداء

يقول لكم:
استثمروا الفوز ..كيف؟
ظل الفل�سطينيون يف �صراعهم مع ال�صهيونية يتطلعون لل�صدام مع �أدواتها يف امليدان
وهو اجلي�ش الإ�سرائيلي ولهذا جاءت احلروب الإ�سرائيلية التي �شنت خارج حدود فل�سطني
املحتلة وفوق الأر���ض اللبنانية يف اجلنوب فر�صة للفل�سطينيني لال�شتباك ومعرفة العدو
واكت�ساب اخلربات من معرفته ،فقد ظلت �أطراف دولية غربية وحتى عربية متنع مثل هذا
اال�شتباك وكانت �إ�سرائيل نف�سها تلج�أ �إلى �أ�سلوب �إجها�ض �أي عمل ع�سكري �أو حربي عربي
ا�ستخباري ًا قبل �أن يقع �أو تكلف بالوكالة من ينوب عنها يف القيام بذلك.
يف كتابه الذي عنونه با�سم “ا�ستثمار الفوز” يكتب �أبو مازن عن ذلك وهو يت�سلح
بخربات �أكادميية ونظرية وحتى عملية عن الكيان ال�صهيوين وحروبه واعتداءاته امل�ستمرة.

“�إن ا�ستثمار الفوز يقت�ضي
مراكمة ن�رص جزئي على الن�رص
اجل��زئ��ي ال�سابق ،ل�صنع الن�رص
الكبري”

يف درا�ساته املتعددة وكتبه ومقاالته التي زادت على املائة وكذلك يف خطاباته ون�شاطه
ال�سيا�سي والدبلوما�سي والفكري اختار �أبو مازن احلركة ال�صهيونية وف�صل فيها وو�ضعها من
جوانب كثرية على الورق لت�صبح مقروءة �ضمن ر�ؤية “اعرف عدوك” لقد �شكل ال�صراع مع
�إ�سرائيل م�سرية فل�سطينية كفاحية متعددة الأ�شكال ،و�أبو مازن من خرباته وخال�صة ر�أيه
يقول “�إن ا�ستثمار الفوز يقت�ضي مراكمة ن�صر جزئي على الن�صر اجلزئي ال�سابق ،ل�صنع
الن�صر الكبري” وهذه كانت ر�ؤية الثوار مثل جياب وهوت�شي منه يف فيتنام وغريهما ممن
اختربوا طبيعة العدو الفا�شية االمربيالية ،ومي�ضي �أبو مازن قائ ًال “�إننا لواثقون �أن دماء
�شهدائنا الأب��رار لن ت�ضيع هدر ًا فعهدنا لهم مبوا�صلة ال�سري على املبادئ التي ق�ضوا من
�أجلها ويف �سبيل الأهداف التي م�ضوا دونها”.
يتحدث �أبو مازن عن حرب متوز عام  1981على لبنان والتي ا�ستمرت ا�سبوعني ويعترب
�أنها ال مثيل لها بني احلروب �إذ �أنها ت�شكل منوذج ًا �صاحل ًا لتجارب ي�ست�شف منها �إدراك
الكثري من املعاين ،فالطرفان املتحاربان لأول مرة هما منظمة التحرير الفل�سطينية القادمة
من الطرق املغلقة والن�سيان واملنبلجة من �إرادة ال�شعب الفل�سطيني لت�صل �إلى نقطة ال�صدام
وت�شتبك ،يف حني �أن الطرف الآخر هي �إ�سرائيل نف�سها التي ظلت متتلك بدائل اال�شتباك
املبا�شر احلي الذي كانت تتهرب منه دائم ًا طاملا ال يظهرها تقاتل من كانت تعترب �أن ال �ش�أن
لهم ،هذه احلرب لأ�سبوعني انتهت بوقف �إطالق النار ب�شكل تعاقدي بني الطرفني ،وواقع
تعاقدي هو الذي ق�صده �أبو مازن و�أراد �أن يقدم دالالته.
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ويرى �أبو مازن �أن وقف �إطالق النار يف هذه احلرب مل يكن مل�صلحة الفل�سطينيني
املمثلني مبنظمة التحرير الفل�سطينية ،و�إمنا مل�صلحة وحماية �إ�سرائيل من ق�صف احلق،
و�إحلاق �أ�ضرار مادية كبرية باملدن والقرى احلدودية و�سبب يف نزوح مكثف عن امل�ستوطنات
و�إ�صابة مدينة نهاريا حتديد ًا ب�أ�ضرار مادية وب�شرية.
وقد �صدقت توقعات �أبي مازن يف تقييم مدى الأهمية لأن تكون منظمة التحرير طرف ًا
يف اال�شتباك تطلب على �إثره �إ�سرائيل وقف �إطالق النار وهذا ما يثبته موقف �شمعون برييز
بقوله “�أنه �أق�سى �ضربة �سيا�سية عرفتها �إ�سرائيل ب�سبب ظهور يا�سر عرفات ك�شريك كامل
يف االتفاق الذي جرى التو�صل �إليه”� .ص.10
ويقع القادة الإ�سرائيليون يف تناق�ض غريب وهم ي�سوغون �أ�سباب قبولهم وقف �إطالق
النار ،فرئي�س الأركان رفائيل �إيتان يدعي �أن �إ�سرائيل قبلت لأن الفدائيني انهاروا �أو �أو�شكوا
على االنهيار وهذا ما �أدى �إلى وقف النار ،وال�س�ؤال الذي طرحه �أبو مازن “هل كان �إيتان
حري�ص ًا على �أن ال ينهار الفدائيون ،ولذلك قبل القرار؟.
وهناك جمموعة كبرية من الت�صريحات الإ�سرائيلية املتخبطة �أحدها لـ “مناحيم
بيغن” “لقد مار�س اال�سرائيليون �ضغط ًا م�ستمر ًا على الواليات املتحدة للإ�سراع بتحقيق
لوقف �إطالق النار لأنها املنقذ حني �أزمتهم”.
�إذن الفوز ناجت عن القدرة الفل�سطينية على �إجبار �إ�سرائيل على املطالبة بوقف �إطالق
النار و�إدخال �أطراف دولية ،واملقاتلون كانوا جمموعة من الفل�سطينيني واللبنانيني حمدودي
العدد والعتاد فكيف لو كان الأمر غري ذلك؟
�إذن احلروب التي تدعي �إ�سرائيل �أنها خا�ضتها �أو انت�صرت فيها مع العرب ومل تطلب
وقف ًا بل جرى التو�سل �إليها لتوقفها ماذا كانت؟ وهذا ما يجيب عنه “يورام بريي” من
�صحيفة معاريف يورد ذلك �أبو مازن وننقله عنه �إذ يقول�“ :إن احلرب التي تخو�ضها �إ�سرائيل
الآن �ضد منظمة التحرير تختلف عن �سائر احلروب التي خا�ضتها يف املا�ضي �ضد م�صر وعن
املعارك �ضد الأردن وعن النزاعات �ضد �سوريا ،ولي�س املق�صود االختالف التقني بني هذه
احلروب وطريقة ا�ستخدام القوات و�إمنا يف املبادئ والقيم الأ�سا�سية التي وجهها” .ومي�ضي
للقول�“ :إن احلرب �ضد املنظمة يف �صيف � 1981ست�سجل كحدث تاريخي يف تاريخ اجلي�ش
الإ�سرائيلي حيث بلور مناحيم بيغن مفهوم ًا �إ�سرتاتيجي ًا جديد ًا يف نقل احلرب �إلى جبهة
�إ�سرائيل الداخلية املدنية ومل يحدث �أبد ًا �أن �أدت عملية ع�سكرية بادرنا �إليها نحن ب�أنف�سنا
�إلى مكوث �سكان بئر ال�سبع والقد�س �أو طربيا ا�سبوع ًا كام ًال يف املالجئ ،ف�إذا كان هناك �أحد
ميلك تعريف ًا �آخر ملا فعله بيجن مبدينة نهاريا يف ذروة املو�سم ال�سياحي فليتقدم”.
ثم يتحدث �أبو مازن عن املبادئ الأ�سا�سية يف النظرية الع�سكرية الإ�سرائيلية ويرى
ويف�صل يف ذلك� ،إذ تعتمد على ال�ضربات اخلاطفة
�أنها ت�ستند �إلى عدم املواجهة املبا�شرة ّ
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“�إن احلرب التي تخو�ضها
�إ�رسائيل الآن �ضد منظمة التحرير
تختلف عن �سائر احل��روب التي
خا�ضتها يف املا�ضي �ضد م�رص وعن
املعارك �ضد الأردن وعن النزاعات
�ضد ���س��وري��ا ،ولي�س املق�صود
االختالف التقني بني هذه احلروب
وطريقة ا�ستخدام القوات و�إمنا
يف املبادئ والقيم الأ�سا�سية التي
وجهها”

وال�سريعة وال�صاعقة ثم احلرب اخلاطفة التي ظلت �إ�سرائيل تعتمد عليها �ضد الدول العربية
لتتمكن من �إخ��راج هذه ال��دول واح��دة تلو الأخ��رى من املعركة بحيث ت�شل حركتها وتوقع
بها خ�سائر كبرية ،ثم �أي�ض ًا يف املبادئ ،نقل املعركة �إلى �أر�ض العدو وهذه �إحدى القواعد
الأ�سا�سية التي اعتمدتها �إ�سرائيل ،ومبد�أ �آخر هو ال�ضوء الأخ�ضر من قبل الدول االمربيالية
التي ظلت حتمي م�صالح �إ�سرائيل وتوجهها وتنقذها.
ويقدم �أبو مازن براهني ونتائج لكل مبد�أ من هذه املبادئ التي ذكرها وجتلياته على
الواقع ،وي�صل به التحليل �إلى اعتبار امل�شروع اال�ستيطاين وكيفية ا�ستثمار الفوز ،كعب �أخيل
التي ك�شفت �أمام العامل ،والتي يخ�شى هذا ال�صحفي �إ�ستغاللها من جانب الفدائيني .ما هو
كعب �أخيل يف الكيان ال�صهيوين؟.
يجيب �أبو مازن يف ثالث نقاط ..
�أوالها :اخل�سائر الب�شرية املدنية ،ثانيها :النزوح ،وثالثها :مدينة نهاريا ،وهذا ما حاول
الفدائيون ا�ستنزافه وما حاولت �إ�سرائيل �إخفا�ؤه.
رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي بن غوريون

�إن ال��واج��ب يقت�ضي �أن
نبحث نحن يف اجل��ان��ب العربي
ع���ن امل���ي���زات امل��ت��وف��رة ال �أن
نكتفي بالرتكيز على النواق�ص
وال�صعوبات والثغرات التي ميكن
جتاوزها �أو التغلب عليها لأ�سباب
تتعلق باحل�ضارة وا�ستيعاب التقنية
لعقدين من الزمن على الأقل

وبالن�سبة لليهود ونظرة القادة الإ�سرائيليني ،لي�س كل �إن�سان يهودي �أثمن ما لدى
احلركة ال�صهيونية و�إمنا يجب �أن نو�ضح �أن الإن�سان اليهودي املقيم يف �أر�ض �إ�سرائيل �أثمن
ما لدى هذه احلركة ،وكل يهودي ال يقيم يف �إ�سرائيل ح�سب ر�أي بن غوريون لي�س يهودي ًا،
ولي�س �صهيوني ًا وال ي�ؤمن باهلل والتوراة والتلمود ،وهذا ما يف�سر جممل ت�صرفات احلركة
ال�صهيونية جتاه اليهود يف البلدان الأخرى ،ولذا ف�إنه يف احلرب الأخرية وق�صف نهاريا مل
تهتم �إ�سرائيل كثري ًا باخل�سائر املادية واملعامل وال�سياحة و�إمنا ان�صب اهتمامها على الإن�سان
القتيل واجلريح والذي اهتزت معنوياته.
ويطرح �أبو مازن ال�س�ؤال :كيف ميكن ا�ستثمار هذا الفوز؟ ويجيب“ :يجب ا�ستهداف
التجمعات الب�شرية و�أن ال ت�ستهدف املن�ش�آت واملعامل وامل�صانع واملعدات لأن كعب �أخيل لي�س
فيها ،وثاني ًا اعتبار ا�ستهداف �أي يهودي خارج الوطن املحتل يخدم احلركة ال�صهيونية”.
ثم يقدم �أب��و م��ازن ا�ستخال�صات حتت عنوان “الإن�سان يف اجلانب العربي ،عرب
ودالالت” ويرى �أن هناك نقاط �ضعف كثرية لدى املجتمع الإ�سرائيلي يجب الرتكيز عليها
 ..فهناك التناق�ضات الدينية واملذهبية التي جتعل الكثريين من اليهود ويعتربون قيام دولة
�إ�سرائيل نوع ًا من الكفر وطريق ًا للق�ضاء على اليهود.
�إن الواجب يقت�ضي �أن نبحث نحن يف اجلانب العربي عن امليزات املتوفرة ال �أن نكتفي
بالرتكيز على النواق�ص وال�صعوبات والثغرات التي ميكن جتاوزها �أو التغلب عليها لأ�سباب
تتعلق باحل�ضارة وا�ستيعاب التقنية لعقدين من الزمن على الأقل.
و�ضمن هذه املعادلة و�أبو مازن ينقد الطريقة العربية يف النظرة �إلى ال�صراع ويقول “�إن
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احلديث عن التحرير والن�ضال ودحر العدو ال�صهيوين �أمر ال ميكن حدوثه ،ولو ت�صرفت كل
�شعوب الأر�ض امل�ضطهدة ت�صرفنا وح�سبت ح�ساباتنا ملا حترر �شعب منها على الإطالق” ،قد
يقول قائل“ :نحن نحارب �إ�سرائيل ومن ورائها ال�صهيونية العاملية مدعمة بكل الإمربياليات
يف العامل و�أن �إ�سرائيل بالن�سبة لتلك الإمربياليات �أعظم �أهمية من كل ب�ؤر اال�ستعمار التي
حد ما� ،أي �أن �إ�سرائيل
عرفناها يف العامل” ،قد يكون ال�شق الثاين من الت�سا�ؤل �صحيح ًا �إلى ٍّ
قد تكون �أعظم �أهمية من كل ب�ؤر اال�ستعمار يف العامل بالن�سبة للأمربيالية لكن تلك الب�ؤر
كانت �أي�ض ًا هامة لها.
ما يتوفر من عنا�صر قوة عن العرب ال يتوفر عند �إ�سرائيل ومثال ذل��ك ،العن�صر
الب�شري �أو ًال ثم العمق الإ�سرتاتيجي ثاني ًا ،والرثوة النفطية ثالث ًا.
و�أخري ًا يختتم �أبو مازن بالقول “�إن الرد احلا�سم وال�صحيح يبد�أ �أو ًال وقبل كل �شيء
باال�ستفادة الكاملة من طاقتنا الب�شرية ومن عمق وطننا الإ�سرتاتيجي ثم يدخل النفط
بطاقتنا الهائلة يف املعركة»)1( .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يقول لكم :ا�ستثمروا الفوز  ..كيف؟ ،د .حممود عبا�س

“�إن الرد احلا�سم وال�صحيح
يبد�أ �أو ًال وقبل كل �شيء باال�ستفادة
الكاملة من طاقتنا الب�رشية ومن
عمق وطننا الإ�سرتاتيجي ثم يدخل
النفط بطاقتنا الهائلة يف املعركة»
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هذه االتصاالت ..لماذا؟
املق�صود هي االت�صاالت مع اال�سرائيليني ،مع اليهود ومع كل االطراف التي يف موقع
اخل�صم� ،أو التي ال بد �أن يقوم معها احلوار.
و�أكاد �أجزم �أن الدكتور حممود عبا�س م�ؤلف كتيب “هذه االت�صاالت  ..ملاذا؟» كان �أول
من �ألقى حجر ًا يف الربكة الراكدة ،و�أول من �أحدث ثقب ًا �أو نافذة يف اجلدار امل�صمت ليفتح
باب املعرفة واحلوار وي�ضيء للحق مدخ ًال ويجادل ويقنع بالق�ضية التي تعمد الكثريون من
الأ�صدقاء من غري وعي و�إعداد بتخطيط التجهيل بها.
يطرح الرئي�س عبا�س �س�ؤاله يف العنوان ليجيب عنه بالتف�صيل ،خا�صة بعد �أن ن�ضجت
الظروف التي �أدت �إلى االت�صال و�أدت �أي�ض ًا �إلى ال�س�ؤال عنه بعد �أن كرث امل�ستنكرون و�أي�ض ًا
املحبذون و�أ�صبح لزام ًا التو�ضيح.
ويقول �أبو مازن عن ذلك “احتل مو�ضوع االت�صاالت الفل�سطينية الإ�سرائيلية يف الآونة
الآخرية (�سنوات الثمانينات من القرن املا�ضي) حيز ًا وا�سع ًا يف �إطار احلركة ال�سيا�سية
خا�صة بعد االنتفا�ضة ال�شعبية املباركة بعد منت�صف الثمانينات وبعد �إق��رار املبادرة
الفل�سطينية لل�سالم”.
ويقول “بد�أ التحرك على طريق االت�صاالت مع القوى الإ�سرائيلية ومرت مبراحل
عديدة ،وقد اتخذت اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير ق��رار ًا بعقد لقاء علني ر�سمي مع
ممثلي احلزب ال�شيوعي الإ�سرائيلي «راكاح» ومت اللقاء عام  1977وقد رحب به البع�ض يف
حني �شنت قوى قومية هجوم ًا عنيف ًا �ضده”.
وقد ناق�ش املجل�س ( )13يف دورته عام  1977هذا املو�ضوع م�ؤكد ًا على �أهمية هذه
االت�صاالت ،و�إلى جانب ذلك وفيما بعد �أقر م�ؤمتر فتح اخلام�س هذه االت�صاالت و�أقر جلان
املتابعة.
ويرى �أبو مازن �أن مو�ضوع االت�صاالت هذا ينطلق من �صلب مرحلة الكفاح الوطني
الفل�سطيني ،بل ج��اء خ�لال ت�صاعده ال�سيا�سي والع�سكري ،لقد كانت ه��ذه الفكرة من
“املحرمات القومية” والت�صدي لها عند الراف�ضني �ضرورة �أمنية للم�صاحلة العليا.
واعتقد �أن الأنظمة العربية وخا�صة �أنظمة الطوق العربي �أنها مبقدار م�ضيها يف �سيا�سة
اجلهل والتجهيل و�إحجامها عن ذكر ما يتعلق ب�إ�سرائيل والإ�سرائيليني وعدم التعاطي مع
ذلك كله ف�إنها ت�ضمن عدم وجود الآخر  ..حتى �أن البع�ض اعترب �أن �إ�سرائيل جمرد “وجود
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مزعوم” وقد راق هذا االكت�شاف لإ�سرائيل املزعومة لو�سائل �إعالم الأنظمة فراحت تردده
بال ح�ساب� ،أما الو�سائل املكتوبة فت�ضع �إ�سرائيل بني مزدوجني !!
ومن �شواهد ذلك يف املمار�سة ما يلي:
القول باخلطر ال�شامل على املواطن �إن ا�شرتى ال�صحف العربية �أو الكتب التي ت�صدر
عن �إ�سرائيل.
خطر �سماع الإذاع��ة الإ�سرائيلية حيث يعترب ذلك ت�شجيع ًا للعدو ،وعدم جواز تعلم
العربية ،فمعرفة اللغة تعني معرفة �أ�صحاب اللغة� ،أما �أ�سو�أ اجلرائم يف نظر الأنظمة فقد
كان قيام مواطن عربي ب�إجراء ات�صال مع حملة اجلن�سية الإ�سرائيلية عرب ًا �أو يهود ًا.
و�سيا�سة اخلطر ال�شامل على الكتّاب الأجانب الذين يكتبون عن �إ�سرائيل وو�ضع
�أ�سمائهم يف القائمة ال�سوداء ،ويرى البع�ض �أن هذه املحظورات واملمنوعات ت�شكل حاجز ًا
نف�سي ًا ي�صلب �إرادة القتال و�أن هذه التدابري جزء من احلرب �أو �أنها احلرب ذاتها ،وين�سون
حتى من تاريخنا �أن احلرب وعرب تاريخنا هي بداية معرفة بالآخر.
وي�ستخل�ص �أبو مازن بعد طول دفع للحجج يف هذا املجال �أن فكرة االت�صاالت مع القوى
الإ�سرائيلية حكمتها �إذ ًا �ضرورة البحث عن املجتمع الإ�سرائيلي ومعرفته ،وقد جرى ا�ستنتاج
حقيقتني يراهما �أبو مازن هما:
�أو ًال � :أن املجتمع الإ�سرائيلي لي�س كتلة مرتا�صة متما�سكة ال ميكن النفاذ فيها و�إمنا هو
جمموعة �أفكار �سيا�سية واجتماعية ودينية متباينة.
ثاني ًا � :أن �سيا�سة الأحزاب الإ�سرائيلية و�آراءها مل تكن متباينة ومت�ضاربة على النحو
الذي تبدو عليه الآن ،فبعد قيام �إ�سرائيل مل يعد الإ�سرائيلي بحاجة للتفكري يف ق�ضية فل�سطني
و�شعبها ،ولذا كانت انطالقة الثورة عام  1965كما يرى �أبو مازن �صدمة لكل من �أراد واعتقد
�أن ال�شعب الفل�سطيني قد انتهى ،فكانت االنطالقة كابو�س ًا �ضاغط ًا على �ضمري من تخدر
�ضمريه و�ضربة للحاملني ب�أن �أر�ض الع�سل واللنب ما خلقت �إال لهم.
وي�ستخل�ص �أبو مازن �أن معرفة املجتمع الإ�سرائيلي تتطلب معرفة خمتلف جوانبه وال
�شك �أن معرفة ال�سيا�سة حتتل موقع ًا متميز ًا يف �إطار املعرفة املطلوبة وحتى تكتمل ال�صورة
للمعرفة ير�سم امل�ؤلف اخلريطة ال�سيا�سية للمجتمع الإ�سرائيلي ويبد�أ التعريف ب�أحزاب تجَ َ ُّمع
املعراخ وتكتل الليكود ومع�سكر قوى ال�سالم ثم الأحزاب الدينية ،وبعد التق�سيمات ال�سيا�سية
يقدم لتق�سيمات على �أ�س�س عرقية ودينية بني يهود من �أ�صل �أوروبي و�آخرين من �أ�صل �شرق
�أو�سطي عربي ،ويرى �أنه ا�ستناد ًا لهذه املعطيات وخدمة للن�ضال الفل�سطيني واكتمال حلقاته
كان القرار الفل�سطيني ب�ضرورة االت�صال بالقوى اال�سرائيلية والتي بد�أت ب�شكل ر�سمي عام
 1977قرار ًا يجيز هذه االت�صاالت.
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�أن املجتمع الإ�رسائيلي لي�س
كتلة مرتا�صة متما�سكة ال ميكن
النفاذ فيها و�إمنا هو جمموعة �أفكار
�سيا�سية واجتماعية ودينية متباينة

�أما م�ستوى االت�صاالت فقد بد�أت ت�سمح للقوى املنادية ب�إنهاء االحتالل واالعرتاف
بحقوق ال�شعب الفل�سطيني ومتت مراقبة تطورها.
وتكثفت االت�صاالت معها كونها الأقرب للحل ال�سيا�سي باجتاه دولتني ،كذلك مت �إجراء
ات�صاالت متعددة وهامة مع حمائم حزب العمل من خالل احل�ضور امل�شرتك لندوات دولية،
ومن داخل الليكود مت لقاءان مع �شخ�صيتني من التكتل ،الأول مع مو�شيه عمرياف وفي�صل
احل�سيني ،وعندما ك�شف اللقاء تخلت قيادة الليكود عن عمرياف ،الذي ان�ضم �إلى �شينوي
وغادر موقع اليمني ،ويف فيينا لقاء �آخر مع تكتل الليكود مثل الفل�سطينيني فيه عبدالرزاق
اليحيى ومثل الليكود “هاليل”.
�أما االت�صاالت مع املع�سكر الديني والتي �أثارت خالفات حادة بني احلاخامات �إثر لقاء
طليطلة با�سبانيا ،وقد �أدانت امل�ؤ�س�سة الدينية الإ�سرائيلية اللقاء ،كما �شملت اللقاءات قوى
يهودية معادية لل�صهيونية داخل �إ�سرائيل وخارجها متيزت باعرتافها الوا�ضح بحق ال�شعب
الفل�سطيني يف تقرير م�صريه و�إقامة دولته امل�ستقلة.
ويذكر رائد االت�صاالت ومهند�سها الفل�سطيني االهتمام الذي كان يوليه الفل�سطينيون
لالت�صال مع املنظمات غري احلكومية والإ�سرائيلية واليهودية التي ت�شارك يف الندوات
وامل�ؤمترات الدولية وغالبية هذه املنظمات التي يزيد عددها على �ستني منظمة.
ويرى �أبو مازن �أهمية خا�صة لالت�صاالت مع اليهود ال�شرقيني وقد اعتربت ال�سلطة
احلاكمة يف �إ�سرائيل �أن االت�صال باليهود ال�شرقيني يف �إطار حمرماتها ورغم ذلك نحج
لقاء طليطلة و�صدر عنه بيان من اليهود ال�شرقيني ،وكانت النتيجة هامة يف دعوتهم ملوافقة
املنظمة على �إقامة دولة فل�سطينية وبحق ال�شعب الفل�سطيني يف تقرير م�صريه.
ويختم الرئي�س عبا�س كتابه القيم عن “هذه االت�صاالت  ..ملاذا” بعر�ض �آخري ملوقفنا
وموقفهم� ،أي الفل�سطينيني واليهود �أو الإ�سرائيليني ،ويقول “فيما م�ضى كانت �إ�سرائيل
تظهر دائم ًا على امل�سرح العاملي ويف خمتلف املحافل الدولية وك�أنها اجلهة الوحيدة التي تريد
ال�سالم يف بحر من العداء املحيط ودعاة احلروب من العرب ،ويقول ولكن منذ تبنينا �شعار
�إقامة الدولة الدميقراطية العلمانية �أخذنا ب�ضرورة البحث عن و�سيلة لالت�صال با�ؤلئك
الذين �سيتعاي�شون معنا يف �إطار دولة واحدة على قدم امل�ساواة من �أجل �شرح وجهة نظرنا
هذه لهم”.
وبعد �أن �أ�صبح املوقف الفل�سطيني من�سجمع ًا مع ال�شرعية الدولية يف قرارات دورة
ال�شهيد �أبي جهاد يف املجل�س الوطني الفل�سطيني اتخذت هذه امل�س�ألة منحى جديد ًا.
لقد ا�ستثارت االت�صاالت �إ�سرائيل ويقول �أبو مازن “بعد دخول االت�صاالت مع القوى
الإ�سرائيلية مرحلة جديدة عام  1982حملت احلكومة الكني�ست على اتخاذ قرار يحظر لقاء
ال�شخ�صيات والقوى الإ�سرائيلية مع منظمة التحرير �آب� /أغ�سط�س  1986حتت طائلة العقوبة
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التي قد ت�صل �إلى ثالث �سنوات �سجن �إ�ضافة �إلى غرامة مالية باهظة” وهنا ن�س�أل� :إذن من
الذي يخ�شى من االت�صاالت؟ وعن �أي تطبيع تتكلم �إ�سرائيل؟ وما هو �شكل االت�صاالت التي
تريدها؟
القرار الإ�سرائيلي يف احلذر ظل �ساري ًا وقد حوكم مبوجبه عدد من الإ�سرائيليني الذين
دخلوا ال�سجن عام  1987ومع ذلك ازدادت حركة االت�صاالت ،متحدية قوانني الكني�ست ،وقد
ك�شفت �إ�سرائيل زيف رغباتها يف ال�سالم حني �سنت تلك القوانني و�أعلنت �إ�سرائيل الءاتها
ال�شهرية“ ،ال للتفاو�ض مع منظمة التحرير ،ال للدولة الفل�سطينية ،ال للم�ؤمتر الدويل ،ال حلق
تقرير امل�صري ،ال لالن�سحاب �إلى حدود عام  »1967ولي�س �صدفة �أن �أطلق على �إ�سحاق �شامري
الإرهابي بعد ذلك لقب “م�سرت ال”.
املوقف الأمريكي

�إ�سحاق �شامري

يجزم الرئي�س �أبو مازن بعد طول جتربة ونقا�ش ومقارنات وات�صاالت وهو ما زال يف
عام �« 1988أن املوقف الأمريكي هو املوقف الإ�سرائيلي متام ًا لي�س مبعنى االحلاق ال�سيا�سي
وموقف �إ�سرائيل هو موقف �أمريكا ذاته ،و�أدركنا ذلك م�ستند ملعطيات تاريخية �سيا�سية
ملمو�سة لو �أرادت �أمريكا فع ًال اتخاذ موقف �آخر جتاه الق�ضية.
ما هو املطلوب من الواليات املتحدة �إذن ؟
ما يكتبه الرئي�س حممود عبا�س يف الإجابة عن هذا ال�س�ؤال كتبه عام � 1988أي قبل
ثالثني �سنة ،وهذا الكالم ما زال �صاحل ًا وما زال بر�سم ال�س�ؤال ،وما �أ�شبه الليلة بالبارحة
�أو اليوم بالأم�س ،لرنى �إجابته ونقارن ما الذي حدث و�أين و�صلت الأمور الآن وقد �أ�صبحت
الإدارة الأمريكية بانحيازها لإ�سرائيل ال ت�صلح للو�ساطة ،ومل تعد منا�شدتها جتدي.
يف املرحلة احلالية ،ولكي ن�صل باحلوار مع �أمريكا �إلى نتائج مثمرة ،ت�ؤدي بالطرف
الأمريكي �إلى االعرتاف بحقنا يف تقرير امل�صري ال بد من مالحظة التايل:
�أن التحرك الأمريكي ال�سيا�سي جتاه املو�ضوع الفل�سطيني جاء �إثر انطالقة االنتفا�ضة
التي تركت �آثارها ال�سيا�سية على املو�ضوع الفل�سطيني ،و�آثارها ال�سيا�سية والأمنية على
اال�ستقرار يف املنطقة وب�صمت التحرك ال�سيا�سي الدويل بب�صماتها ،لذلك ف�إن ا�ستمرارية
االنتفا�ضة �شرط لتحقيق �أهدافنا.
�أعلنت منظمة التحرير مواقفها ال�سيا�سية و�شنت هجوم ًا �شام ًال لل�سالم من �أجل
ا�ستمراره وتفعيله �إلى جانب ا�ستمرار االنتفا�ضة ،رغم الت�أييد الر�سمي العربي للمبادرة
الفل�سطينية خا�صة يف قمتي اجلزائر والدار البي�ضاء� ،إال �أن الدول العربية مل تتخذ اخلطوات
العملية الكفيلة بدفع هذه املبادرة �إلى الأم��ام ومل تقم حتى الآن بالتحرك املطلوب دولي ًا
من �أجل ذلك رغم قرار القمة العربية الأخرية �إلى جانب غياب ال�ضغط العربي احلقيقي
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على الواليات املتحدة من �أجل فر�ض املوقف العربي والفل�سطيني عليها ومن �أجل �إعالن
موقف �أمريكي متوازن ال ي�أخذ فقط باحل�سبان امل�صلحة الإ�سرائيلية ،ولكن عليه �أن ينظر
�إلى امل�صلحة الوطنية لل�شعب الفل�سطيني وحقوقه الوطنية وكذلك للحق العربي يف ال�صراع
الدائر يف املنطقة� ،إلى جانب ا�ستمرار التق�صري العربي جتاه االنتفا�ضة املايل واملعنوي
فبدون ذلك ي�صعب اال�ستمرار يف املقاومة والكفاح.
العمل امل�ستمر من �أجل الدفع ب�ضرورة �إ�صدار �إعالن مبادئ عن جمل�س الأمن �أو الدول
اخلم�س دائمة الع�ضوية �أو الدولتني العظميني ي�شمل املبادئ التالية:
• ان�سحاب �إ�سرائيل من كافة الأرا�ضي املحتلة عام  1967مبا فيها القد�س العربية.
• تنفيذ قراري جمل�س الأمن  ،338 ،242باعتبارهما امل�ستند القانوين.
• مبادلة الأر�ض بال�سالم.
• متكني ال�شعب الفل�سطيني من نيل حقوقه ال�سيا�سية امل�شروعة مبا فيها حقه يف
ممار�سة تقرير امل�صري.
• حق جميع دول املنطقة يف العي�ش ب�سالم وبحدود �آمنة.
• عقد امل�ؤمتر الدويل لل�سالم يف ال�شرق الأو�سط ك�إطار للتفاو�ض حول حتقيق �أ�س�س
ال�سالم.
و�إذا ما وافقت �أمريكا على ذلك ف�إنها تك�شف عن ح�سن نواياها ب�أنها م�ستعدة لل�سري يف
ت�سوية �سيا�سية �سلمية متوازنة وب�أنها جادة يف الو�صول �إلى �إقرار ال�سالم ال�شامل والدائم)1( .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1هذه االت�صاالت  ..ملاذا؟ .د .حممود عبا�س
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ما أشبه اليوم باألمس
ولعل �أخطر الكتب التي مل ين�شرها الرئي�س حممود عبا�س على امللأ ،و�أبقاها حبي�سة
الورق و�أدراجها ،ورمبا ت�سربت للبع�ض ممن قر�أوها فغريت الكثري من قناعاتهم بل وقد
تكون قلبت تلك القناعات ر�أ�س ًا على عقب ليدرك بعد ذلك من قر�أها واعتقدها �أن ال�شعب
الفل�سطيني مل يكن �ضحية احلركة ال�صهيونية وحلفائها الغربيني فقط ،بل كان �ضحية
الأنظمة العربية التي تولدت من قرارات النفوذ الغربي واالت�صاالت ال�صهيونية وموافقاتها
و�أن ما يقال يف العلن وفوق الطاوالت وعلى املنابر ويف امليكروفونات غري ما ميرر من حتت
الطاوالت وما يجري عقده من اتفاقيات و�صفقات يف الغرف املغلقة واالت�صاالت احلذرة.
من يقر�أ �أبا مازن بهدوء وبعقل مفتوح ،يكفر بالواقع العربي الذي مثلته الأنظمة العربية
منذ ن�ش�أتها على يد �سايك�س وبيكو ،وهي الأنظمة التي ظلت تربر نف�سها وتفتدي م�صاحلها
على ح�ساب الق�ضية الفل�سطينية التي حتولت �إلى قمي�ص عثمان ،و�إلى �سالمل يرتقي عليها
الباحثون عن ال�سلطة والنفوذ وال�شعبية.
ما كتبه �أبو مازن ومل ين�شره مريع..مريع ،فقد و�ضع نقاط ًا على حروف مل تكن مقروءة،
واكمل مربعات كانت ناق�صة و�أ�ضاء زوايا ظلت معتمة ،وفك طال�سم اتفاقيات و�صفقات وربط
بني مقدمات غام�ضة و�أهداف مك�شوفة لت�ستكمل امل�شاهد التي تتبعها منذ البداية ،وهو ير�صد
منو ون�شوء الكيانية الفل�سطينية� ،أما حتديات املنطقة  ..فقد ذهب �إلى املقدمات ليو�ضحها
حتى ي�صل �إلى الأهداف و�إلى اال�ستنتاجات القا�سية التي �أدركها ال�شعب الفل�سطيني �آخري ًا
حني امتلك قراره وامتلك قيادته ليجد �أن ح�ضن العدو �أحيان ًا �أدف�أ من ح�ضن الأخ وال�صديق
و�أن ظلم ذوي القربى الذين طاردوا فكر الثورة منذ انبالج دوائرها يف بركة احلال العربية
الراكدة ليطفئوا �أي �أمل ويظلوا يتحدثون كوكيل با�سم الأ�صيل الغائب الذي �ألقوه يف اجلب
وجاءوا على قمي�صه بدم كذب ليقولوا لل�شارع العربي �أنه ال ي�ستطيع احل�ضور.
و�إذا كانت وقائع التاريخ ال تكرر نف�سها كما �أن املرء ال ي�ستطيع �أن ي�سبح يف ماء النهر
الواحد مرتني� ،إال �أن وقائع التاريخ قد تت�شابه للتطابق �أحيان ًا ،وهذا الذي قدمه �أبو مازن
من وقائع عن ق�ضيته التي عمل من �أجلها ليكتب ذلك حتت ا�سم “ما ا�شبه اليوم بالأم�س”
وي�ضيف كلمة ولكن ،وهنا قد يكون االختالف فيما ا�ستثنته لكن ،لكن امل�آ�سي التي واجهها
ال�شعب الفل�سطيني على يد ال�شقيق والقريب ظلت تتوا�صل وتتكرر وما زال كثري من النظام
العربي يحمل مربر وجوده و�شهادة ميالده مبقدار تدخله يف ال�ش�أن الفل�سطيني �أو �إعاقة
و�صول الفل�سطينيني �إلى �أهدافهم �أو قدرتهم على بناء قيادتهم ،لأن بروز الكيانية الفل�سطينية
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و�سطوعها وامتالكها لقيادتها يعني غياب �شم�س ال�صهيونية و�إدعاءاتها ومقوالتها وحججها،
وتوفر �أدوات مقاومتها وف�ضحها وك�سب الت�أييد العاملي �ضدها.
منذ بدء ن�شوء الق�ضية الفل�سطينية ،وال�صهيونية قد رفعت �شعار “�أر�ض بال �شعب
ل�شعب بال �أر�ض» وهي املقولة التي �أرادت ا�ستمرار رفعها والإم�ساك بها �إلى اليوم رغم �أن
عدد الفل�سطينيني يف العامل و�صل �إلى ( )12مليون ًا ن�صفهم داخل الوطن ،فما زالت �إ�سرائيل
تنكرهم وتعريهم �أي �شيء �آخر �إال فل�سطينيني ي�ستحقون وطن ًا وقيادة ،فهي مل تعرتف بهم
�إال عرب ًا على �أر�ض فل�سطني التي تدعي �أنها وطنها ووطن دولتها اليهودية ،وهي ال تعرتف
بقيادتهم �إال يف حدود من يتبعها ،ولذلك اعرتفت مبنظمة التحرير الفل�سطينية يف اتفاقيات
�أو�سلو ،ثم ذهبت �إلى اعتبار ال�سلطة الفل�سطينية املتولدة من منظمة التحرير لي�س �شرط ًا
وظلت تتهم املنظمة بالإرهاب وتدعو الواليات املتحدة لتقوم بنف�س العمل.
�إ�سرائيل ال تعرتف باحتاللها لفل�سطني وال حتى باحتاللها لل�ضفة الغربية وقطاع غزة
و�شرق القد�س وتريد من الفل�سطينيني �أن ي�سموا احتاللها �أي �شيء �آخر غري االحتالل يف
حماولة لإبعادهم عن حق املقاومة لالحتالل ،لأن ال�شرعية الدولية تبيح لأي �شعب حتت
االحتالل �أن يقاوم املحتل بكل الو�سائل ،ولذا ف�إن ما ظلت تقوم به �إ�سرائيل من ممار�سات
احتاللية وعن�صرية ومن �ضغط على العامل وعلى النظام العربي ،ظل ي�صب يف البحث عن
بديل يتحدث عن فل�سطني من غري الفل�سطينيني ،ولذا ظلت �إ�سرائيل حترم �أن يتحدث عن
الق�ضية الفل�سطينية وتعقيداتها و�أي ت�سويات فيها� ،أو حولها �أي طرف �أو �أطراف عربية ولكن
لي�س فل�سطني.
وظلت �إ�سرائيل تعمل على �أن ال يقوم للفل�سطينيني كيانية �سيا�سية �أو دولة ،و�أن يجري
�إتباع الفل�سطينيني للعرب واعتبارهم عرب ًا يقيم بع�ضهم على �أر�ضها ،ومن هنا جاءت
ت�ضحيات عديدة ون�ضاالت م�ستمرة لل�شعب الفل�سطيني من �أجل االعرتاف به وبقيادته ومن
�أجل الكيانية الفل�سطينية ،ورمبا كان هذا الن�ضال يفوق الن�ضال الذي مور�س �ضد االحتالل
وهذه ال�صهيونية والدوائر اال�ستعمارية التي خططت الغت�صاب فل�سطني وتغيب �أهلها وطم�س
ق�ضيتها.
كانت معركة التمثيل الفل�سطيني معركة �أ�سا�سية مل ي��درك �أهميتها وخطورتها يف
الكفاح �ضد ال�صهيونية الكثريون من الذين رفعوا �شعارات القومية �سواء كانوا متحالفني �أو
م�ضللني �أو من �أنظمة عربية ظلت تخفي �سوءاتها باحلديث عن فل�سطني وم�س�ؤوليتها عنها
وهي امل�س�ؤولية املدعاة ،التي كانت توظف ل�صالح �أعداء الق�ضية.
ما كتبه �أبو مازن هام وخطري ويقلب معظم القناعات الواهمة التي ح�شاها الإعالم
العربي و�أنظمته الذرائعية يف ر�ؤو�س املواطنني العرب لتربير الق�صور والعجز والت�آمر ،وهي
كتابات موثقة متكن من االطالع عليها ومتابعتها بحكم املعاي�شة والن�ضال واالق�تراب من
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الدوائر ال�صانعة للقرار والقدرة على الو�صول �إلى املعلومة �أو انتظار ن�شرها من الدوائر
الغربية الدميقراطية �أو حتى الإ�سرائيلية التي ال يهمها ما يفكر به احللفاء امل�ست�أجرون �أو
املدفوع لهم ثمن ما قدموه من خدمة.
ما �أ�شبه اليوم بالأم�س ،ما �أ�شبه الليلة بالبارحة ،يا �أبا مازن و�أنت تربط بني الأيام
والوقائع حني يعاد متثيل نف�س امل�شهد على نف�س ال�ضحية ولنف�س امل�ستفيدين.
�ضاع ال�شعب الفل�سطيني طوي ًال ،وا�ستمر تيهه قبل �أن يعرث على البو�صلة وي�شكل قيادته
التي عانت داخلي ًا الهالوك الذي زرعته الأنظمة يف الزرع الفل�سطيني لي�أكل النبات احلقيقي
حني حولت الأنظمة الق�ضية الفل�سطينية �إلى بور�صة وزرع كل نظام له فيها ف�صي ًال وحزب ًا،
قبل �أن تقوى بذرته على �شق �صخر املعاناة وتنبت وحتمي نظمها وتقبل �أو�سلو لتعود �إلى
الوطن وهي تدرك حجم املخاطر والتحديات ولكنها �-أي قيادة ال�شعب الفل�سطيني -التي
حو�صرت يف العوا�صم العربية و�أدركت �أخري ًا �أنها تهرب من النار �إلى الرم�ضاء حني اختارت
احل�ضن الوطني الذي ما زال االحتالل جاثم ًا عليه ،فهل وجدت يف نار االحتالل ما هو �أف�ضل
من جنة الأقارب �أم �أن الت�سميات هي امل�شكلة؟!
�أق��ر�أ الكيانية الفل�سطينية و�ألتقط �أنفا�سي التي تتقطع و�أحتقن غ�ضب ًا و�أمل� ًا و�أعيد
ال�سطر الواحد مرتني لأعيد ر�سم �صور على قناعات واهنة كنا ابتنيناها يف وهم ،كانت كثري
من ال�صور تتهدم وحتل حملها �صور م�ؤملة عا�شها الفل�سطينيون الذين ظل اخوانهم العرب
يعتربونهم احليط الواطي ويلحقون بهم ل�صالح عدوهم �أب�شع الأ�ضرار.
من �أين �أبد يف هذا املحيط ب�أمواجه املتالطمة؟ وعلى �أي املحطات التي تختزنها
ذاكرتي وقد ع�شت بع�ضها؟ �أتوقف لأقر�أ ر�أي ًا �آخر و�أ�صدم مبعلومات جديدة موثقة و�أ�سحب
عن نف�سي ما كنت �أتغطى به من غطاء لقناعات تولدت من وهم ،فالكذبة الكربى كانت ما
�سمته الأنظمة “قومية املعركة» وهي �أ�شبه مبا قاله نزار قباين:
وقالوا الوغى ك ٌّر وف ّر  ..ثم ف ّروا ثم ف ّروا ثم ف ّروا
هكذا �إذن قومية املعركة �شيء �آخر حني ترتجم لدى الأنظمة �أو يجري �إعراب جملتها،
�إنها اختباء وراء �شعارات خلدمة م�صالح قطرية �ضيقة �أو فحوية �أو حزبية �أو طائفية �أو حتى
�شخ�صية �أو للمقاي�ضة مع العدو ال�ستمرار �سلطة �أو حماية نفوذ �أو موقف �أو حتى عن نظام
متهالك �أو ي�ضطهد �شعبه ،والأ�سو�أ من قومية املعركة.
فيما قر�أته يف كتاب “ما �أ�شبه اليوم بالأم�س” مل�ست حر�ص ال�صهيونية وحلفائها من
عرب وعجم على الف�صل ما بني ال�شعب الفل�سطيني والق�ضية الفل�سطينية ،فاجلميع يتحدث
عن الق�ضية وخدمتها والت�ضحية من �أجلها �أو الو�صاية عليها وين�سى ال�شعب الفل�سطيني بل
يعاديه ويحا�صره ويقتلعه ويوافق على خمططات ت�ضر به ،وك�أن الق�ضية حجارة �أو �أر�ض
ولي�ست �شعب ًا حي ًا من دم وحلم ،لقد �أدمنوا احلديث عن الق�ضية وا�ستفادوا منها وجعلوها
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�شعارهم ولكنهم عملوا كل ما ي�ستطيعون ليجعلوا ال�شعب الفل�سطيني يف احلال التي عا�شها
ل�سنوات طوال من الت�شريد واحل�صار واملطاردة والنبذ ولعل ال�شاهد على ذلك حرمانه من
العمل كما يف لبنان �أو من املواطنة كما يف العديد من الدول حتت حجة عدم التوطني وهي
الدول التي ال تعمل �ضد التوطني �شيئ ًا بل �إنها م�ستعدة لت�ساوم على هذه امل�س�ألة �إن طلبت منها
اجلهات التي نكبت ال�شعب الفل�سطيني و�شردته �أو تلك التي تدعمها وتواليها من دول العامل.
ظلت مهمة كثري من الأنظمة العربية ا�ستمرار �إنكار حق ال�شعب الفل�سطيني يف الكفاح
من �أجل ق�ضيته با�سم عدم توريطها �أو حتى حقه يف التنقل �أو حقه يف العمل من �أجل ق�ضيته
وكان الغرب ودوله اال�ستعمارية �أكرث احت�ضان ًا لل�شعب الفل�سطيني وق�ضيته من دول عديدة
يف عاملنا العربي.
كان �أبو مازن يدرك �أن قادة ال�شعب الفل�سطيني كانوا على علم ،كما �أنهم اليوم على
علم بكل �شيء بالتفا�صيل وبكل ما يجري خلف الكوالي�س ويف الغرف املظلمة� ،إال �أن العلم
بال�شيء �أمر يختلف متام ًا عن الإف�صاح عن هذا ال�شيء لإن امل�س�ؤولية امللقاة على عاتق القائد
تفر�ض عليه �أن يلجم نف�سه حتى ال تتعر�ض جماهريه لالنهيار وحتى ال يو�صل النا�س �إلى
حالة من الي�أ�س والقنوط وحتى ال ي�شعروا �أنهم وحدهم يف املعركة �أمام كل هذه القوى التي
ال قبل لهم بها� ،إذن هذه هي املعادلة التي حتدث من خاللها الرئي�س عبا�س يف �أوراقه غري
املن�شورة والتي �أ�صابني عند قراءتها الإحباط الذي حذر منه و�أ�شفق على اجلماهري من �أن
ي�سري �إليها.

كان �أبو مازن يدرك �أن قادة
ال�شعب الفل�سطيني كانوا على
علم ،كما �أنهم اليوم على علم بكل
�شيء بالتفا�صيل وبكل ما يجري
خلف الكوالي�س ويف الغرف
املظلمة

�أ�صابني بالإحباط و�أنا العارف لكن معرفتي مل تكن لتحيط بكل هذه ال�صور ال�سوداء
واملواقف املخزية والت�آمر املك�شوف واال�ستقواء على ال�شعوب بغياب الدميقراطية واملحا�سبة
واملكا�شفة لقد ا�ستطاعت الأنظمة غري الوطنية والتي ت�أخذ بقاءها من الر�ضى اخلارجي
عليها �أن تنفذ خمططات يف �إقامة �إ�سرائيل ،عجزت �إ�سرائيل عنها ،و�إذا كان الغرب قد �أقام
�إ�سرائيل ،ف�إن �أنظمة عربية قد �ساهمت يف ت�أثيثها بال�سكان اليهود والعرب الذين طردوا من
بلدانهم �إليها مكرهني.
فيما كتبه �أبو مازن يف كتبه غري املن�شورة �أو حتى املن�شور من بع�ضها يقول “ال �أكتب
التاريخ ولكن �أكتب للتاريخ” لأن ما يكتبه مل ي�سبقه �أحد �إليه ومل يعرفه �أحيان ًا �سواه ،فقد
جاء به من املعاي�شة وامل�شاهدة واملكايدة ،ومي�ضي يقول فيما د ّون واحتُفظ “فهذه الف�صول
لي�ست �أبحاث ًا ذات طابع تاريخي مبقدار ما هي �أحداث مرت يف التاريخ ،ال بد �أن يطلع عليها
احلا�ضر لي�ستفيد منها وير�سم خطاه على هداها �إل��ى امل�ستقبل ،ولذلك فهي مزيج من
التجربة ال�شخ�صية والأحداث العامة وا�ستقراء الوثائق التي مل يك�شف النقاب عن معظمها،
وهي معامل م�سرية طويلة تبد�أ منذ العقد الثاين من هذا القرن ومتتد بكل ما فيها ومن فيها
�إلى يومنا هذا”.
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�أقر�أ وال �أ�ستطيع �أن �أن�شر ،و�أفهم وال �أ�ستطيع �أن �أعلن فهمي ،فما قاله �أبو مازن يف
م�سريته الن�ضالية مما عاي�ش وكابد وعانى وهو ما �سميته “طول املرا�س يف جتربة الرئي�س
عبا�س” وفره مكتوب ًا على �أوراقه اخلا�صة وال �أدري متى ي�أتي اليوم الذي ُين�شر يف الأجيال
وتعب�أ الأجيال على �أ�سا�سه ،لرتى قامات ر�سمها الإعالم مل تكن �إال منور ًا من كرتون ،و�أن
حناجر ُب ّحت وهي تهتف للق�ضية �إمنا كانت يف اخلفاء ت�ساوم عليها ،و�أن �أ�سماء ظلمت كانت
�أكرث وطنية و�أن من باعونا قومية ون�ضا ًال �شعاراتي ًا �إمنا كانوا ير�سلوننا �إلى املاء لنعود �أكرث
عط�ش ًا.
تاريخنا العربي املعا�صر الذي مل يكتب �أكرث خزي ًا بكثري من الذي يخزي مما ع�شناه
ونعي�شه ،ف�إذا كان املعلن يخزي فكيف بغري املعلن!
كان الفل�سطينيون ويف وقت مبكر يدركون �أن ما يدور يف اخلفاء عن ق�ضيتهم مريب،
ولذا �أعلن الوفد الفل�سطيني يف امل�ؤمتر ال�سوري عام � 1920أنه «حتى الآن �إلتزمنا ال�صمت،
لكن ذلك �سيكون �صعب ًا يف امل�ستقبل”.
كانت ال�صهيونية حري�صة على �أن ت�سمى �سوريا لل�سوريني ،والعراق للعراقيني ،وم�صر
للم�صريني ،و�أن تن�سب �إليهم �أ�سماء بلدانهم دون ذكر �صفة العرب� ،إال حني ت�صل �إلى
فل�سطني فت�سميهم عرب فل�سطني وال ت�سميهم الفل�سطينيني ،لتومئ �أنهم عرب مقيمون على
�أر�ض فل�سطني ميكنهم العودة �إلى وطنهم املمتد و�أر�ضهم العربية و�أنهم على �أر�ض فل�سطني
�أتباع ورعايا و�أقلية للدولة اليهودية القادمة.
وحتى حني كان يدعى ال�سوريون �أو العراقيون �أو غريهم للم�ؤمترات �أو التفاو�ض عن
الق�ضية كانت الدوائر ال�صهيونية حتر�ص �أن ال يح�ضر الفل�سطينيون الذين كانت ت�سميهم
العرب الفل�سطينيني وتطالب �أن يح�ضر نيابة عنهم �أي عرب “لأن ه�ؤالء العرب �سوف يتبنون
املوقف الأ�شد تطرف ًا وعناد ًا” ،والق�صد الفل�سطينيني ،ثم مت�ضي الوكالة اليهودية تقول “لقد
كانت الدول اال�ستعمارية منذ وعد بلفور �إلى اليوم وعلى ر�أ�سها احلركة ال�صهيونية التي
�أقامت �إ�سرائيل وحتى حكومة اليمني الإ�سرائيلي الآن يعتقد �أن احلل للق�ضية الفل�سطينية
هو مع العرب ولي�س مع الفل�سطينيني ،وهذا ما يقوم به ويدعو �إليه نتنياهو يف القفز عن
الق�ضية و�شعبها وممثليها �إلى الأنظمة العربية والتعاطي معها وال�ضغط عليها للتحدث با�سم
الفل�سطينيني �أو ممثلهم رغم وجود ممثل لل�شعب الفل�سطيني ،وحني توفر املمثل لل�شعب
الفل�سطيني� ،أي قيادته القائمة تعمد �إ�سرائيل لت�شويه هذه القيادة ،و�أنها لي�ست �شريك ًا �أو
تطالب �أنظمة عربية بال�ضغط عليها وجعلها تقبل ما ال ميكن قبوله.
ولقد الحظنا �أدوار ًا عربية ت�شكل �إ�ضافة �سلبية للق�ضية الفل�سطينية تبدت حني جرى
�ضغط على القيادة الفل�سطينية �أن ال تذهب �إلى الأمم املتحدة لالعرتاف بدولة فل�سطني،
وتقدمي ن�صائح يف هذا االجتاه ،وغري ذلك مما ال ح�صر له من مواقف خمتلفة يف املا�ضي،
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احلاج �أمني احل�سيني

“�إن الطريق �إلى القد�س مير
عرب عوا�صم هذه البالد ولذلك
�أ�سقطوا من ح�سابهم كلياً احلديث
مع الزعامات الفل�سطينية ال�رشعية”
ولي�س ه��ذا هو ال�سبب الوحيد
فح�سب بل �أن ال�صهاينة يرون
�أن جمرد احلديث مع الفل�سطينيني
يعني االعرتاف بوجودهم ومن ثم
بحقوقهم وهذا ما كانوا يتجنبونه
ب�شكل قطعي لت�أكيد مقولة هرتزل
“�أر�ض ب�لا �شعب ل�شعب بال
�أر�ض”

عار�ض املندوب ال�سامي على فل�سطني جميء املفتي احلاج �أمني احل�سيني �إلى لندن للم�شاركة
يف املفاو�ضات التي فيها عرب ،فح�ضوره ي�صنع التطرف ويخلق ال�صعوبات و�أن املندوب
ال�سامي يقرتح �أن امل�س�ؤولني العرب عليهم �أن يختاروا من بينهم من ميثل ويف حال مل يختاروا
ف�إن املندوب ال�سامي �سيختار ،واملندوب ال�سامي مع الر�أي القائل �إنه ميكن �أن يوجه �أربعة
�أو خم�سة من املمثلني املنا�سبني جد ًا وامل�ستعدين للمجيء �إلى لندن ،ونف�س ال�شيء تكرر حني
اعرت�ضت دول عربية على ح�ضور ممثل منظمة التحرير الفل�سطينية �أحمد ال�شقريي لقمة
اخلرطوم عام  1967ويف م�ؤمترات عديدة ظل يجري تهمي�ش دور القيادة الفل�سطينية �أو
تغييبها �أو �إهانتها �أو القفز عنها �أو التقرير نيابة عنها ،وظلت الأنظمة العربية تتجاذب
التمثيل الفل�سطيني وت�ضغط عليه �إلى �أن عاد الفل�سطينيون عرب �أو�سلو �إلى وطنهم وما زال
ال�ضغط م�ستمر ًا بالقدر الذي ال يفلح يف كثري من االحيان �أو ي�ؤخذ على حمامل اخرى.
�إذن كانت الرغبة من النظام العربي دائم ًا بتغييب التمثيل الفل�سطيني للتحدث
با�سم ال�شعب بحجة �أنهم ميار�سون الإرهاب وقبول دعوة املعتدلني يف �أح�سن الأوقات ممن
يعرف �سلف ًا �أنهم ال ميثلون �أحد ًا وال ي�ستطيعون �أن يتجاوزوا القيادة ال�شرعية ،لقد جاء يف
مذكرات زعماء احلركة ال�صهيونية “�إن الطريق �إلى القد�س مير عرب عوا�صم هذه البالد
ولذلك �أ�سقطوا من ح�سابهم كلي ًا احلديث مع الزعامات الفل�سطينية ال�شرعية” ولي�س هذا
هو ال�سبب الوحيد فح�سب بل �أن ال�صهاينة يرون �أن جمرد احلديث مع الفل�سطينيني يعني
االعرتاف بوجودهم ومن ثم بحقوقهم وهذا ما كانوا يتجنبونه ب�شكل قطعي لت�أكيد مقولة
هرتزل “�أر�ض بال �شعب ل�شعب بال �أر�ض”.
كتاب “ما �أ�شبه اليوم بالأم�س” ين�شر غ�سي ًال و�سخ ًا كثري ًا للأنظمة العربية النا�شئة
من �سايك�س  -بيكو بعد وعد بلفور وطوال ال�سنوات التي �سبقت النكبة التي كانت ثمرة لتواط�ؤ
ال�صهيونية مع �أنظمة املنطقة وحتى بعد النكبة حيث ترك ال�شعب الفل�سطيني �أعزل مقتلع ًا
الجئ ًا �إلى �أن قامت منظمة التحرير الفل�سطينية برغبة من عبد النا�صر نكاية يف «البعث»
ال�سوري والتي مل تكن يف البداية �إال �شراكة عربية يف ثوب كل ي�سحبه لتغطية تق�صريه �إزاء
الق�ضية التي قامت املنظمة من �أجلها ..لقد ولدوها بجي�ش ي�أمتر بنظام الدولة التي يرابط
على �أر�ضها قبل �أن تنطلق فتح وينطلق القرار الفل�سطيني امل�ستقل ،الذي عانى الكثري وما
زال يعاين ليبقى م�ستق ًال وي�ستطيع متثيل الفل�سطينيني و�سط معاناة �شديدة.
ما زال النظام العربي يف تعاطيه مع الق�ضية يختلف حتى على كثري من الثوابت
والأ�سا�سيات ،هناك �صفحات �سوداء عن تعاطي النظام العربي من مقدمات النكبة ومع
وقوعها ونتائجها ،وعن تبادالت وتعامالت واتفاقيات حمبطة لي�ست على م�ستوى االنظمة
فقط و�إمنا على م�ستوى �شخ�صيات عامة وكتاب و�أدباء ومفكرين خدعوا باحلركة ال�صهيونية
وحملوا �شعاراتها� ،أو روجوا لها.
فالقادة العراقيون بعد انقالب ر�شيد عايل الكيالين هربوا �إلى فل�سطني التي كان
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يحكمها املندوب ال�سامي الربيطاين اليهودي هربرت �صموئيل ليقيموا يف فندق امللك داود
�أربعة �أ�شهر قبل �أن ي�سقط انقالب الكيالين ويعودوا!!
لن�أخذ مث ًال ر�سالة جميل م��ردم رئي�س وزراء �سوريا يف � 1935إل��ى مو�شيه �شرتوك
م�س�ؤول الوكالة اليهودية وزير اخلارجية فيما بعد (يجب �أن ال يخطر ببال �أي من �أفراد
�شعب �إ�سرائيل ب�أن احلكومة ال�سورية برئا�ستي �سوف ت�سمح بتنفيذ م�ؤامرة على ح�ساب دماء
ال�شعب اليهودي) (مذكرات �إلياهو �سا�سون� ،ص .)37-36
وحتى يف توقيع اتفاقيات الهدنة و�أ�شهرها رود�س مل يدع الفل�سطينيون ومل يح�ضروا،
ووقع العرب نيابة عنهم ،وفاو�ض كل بلد منفردا ومل يعر �أحد انتباها ملذكرة �سكان املثلث
الفل�سطيني املوجهة يف  1949/5/22والتي عرب فيها موقعوها عن الأ�سى وعن التفريط
باحلقوق الفل�سطينية.
وحتى مع النكبة وبعدها وحني كان النظام العربي يتخلى وتقوم لفل�سطني حكومة
هزيلة هي حكومة عموم فل�سطني ومقرها غزة ثم يف غرفة يف القاهرة ف�إن النظام العربي
ا�ستكرث دعوتها لأن �إ�سرائيل رف�ضت التفاو�ض معها ،فرف�ض العرب االعرتاف بها وجتاهلتها
اجلامعة العربية وقد احتجت حكومة عموم فل�سطني لدى اجلامعة العربية يف مذكرة يف
.1947/10/17
وظل هذا ين�سحب حتى �أنه يف عام  1978حني وقع الرئي�س ال�سادات على اتفاقيات
كامب ديفيد فاو�ض نيابة عن الفل�سطينيني ووقع اتفاقيتني احداهما وهذه م�ستهجنة تتعلق
بالأر�ض الفل�سطينية والق�ضية الفل�سطينية يف حني مل يوقع عن اجلوالن املحتل ،وال�س�ؤال ملاذا
وقع ومن �أنابه وهو يعلم �أن للفل�سطينيني من ميثلهم؟؟ فكيف جتاهلها وهي التي ولدت على
�أر�ض م�صر!!
لقد و�صل ال�صهاينة �إلى قناعة �أن الطريق �إلى القد�س مير عرب القاهرة وبغداد ،كما
جاء على ل�سان ال�صهيوين كي�شي (�إن االتفاق مع العرب الفل�سطينيني ميكن �أن يتم فقط من
خالل �إقامة عالقات مع القادة احلقيقيني الذين يحظون ب�سلطة مطلقة يف الدول العربية)
من هذا املنطلق ولعك�سه متام ًا انطلقت فتح من �أجل �أن تقول ما ذكر الرئي�س حممود عبا�س
“ال و�صاية وال احتواء” �ص.63
وحني كانت املنظمة ت�صمد وفتح مت�سك بثوابتها يف اال�ستقالل ،كانت الأنظمة العربية
ت�صنع ان�شقاقات �أو ف�صائل بديلة لت�ضرب املوقف الفل�سطيني �أو تعيقه �أو متثله �أو تلتف حوله
 ..فما �أ�شبه اليوم بالأم�س ،لقد كان ال�صرا ُع حاد ًا حول اال�ستقاللية ولعل �أكرث الدول العربية
حماول ًة ل�سحب التمثيل الفل�سطيني �أو م�صادرته �أو التمتع به هي �سوريا ،عرب احلقب املختلفة
ومنذ ا�ستقاللها ،فقد كانت ترى يف الورقة الفل�سطينية ما ميكنها من ترجيح مواقفها �أو
متريرها �أو متكينها من رفع ال�شعارات التي تريدها.
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هربرت �صموئيل

لقد و�صل ال�صهاينة �إل��ى
قناعة �أن الطريق �إلى القد�س مير
عرب القاهرة وبغداد ،كما جاء على
ل�سان ال�صهيوين كي�شي (�إن االتفاق
مع العرب الفل�سطينيني ميكن �أن
يتم فقط من خالل �إقامة عالقات
مع القادة احلقيقيني الذين يحظون
ب�سلطة مطلقة يف الدول العربية)

باخت�صار وكما يعتقد �أبو مازن فقد كان لتغييب ال�شعب الفل�سطيني على مدى طويل
ي�شمل فرتة ظهور الق�ضية الفل�سطينية كم�شكلة ،ال�سمة الرئي�سية البارزة لل�سيا�سة العربية
الر�سمية ،بحيث كانت تتخذ القرارات وتعقد ال�صفقات بفل�سطني �أر�ض ًا و�شعب ًا وق�ضية مبعزل
عن قيادات هذا ال�شعب� .ص.82
لقد كان هناك اتفاق غري مكتوب يق�ضي ب�أن ال يرفع ا�سم فل�سطني فوق �أية يافطة،
ففي الأردن حتول ما تبقى من فل�سطني �إلى ا�سم ال�ضفة الغربية ويف م�صر حتول الق�سم
اجلنوبي من فل�سطني �إلى ا�سم قطاع غزة و�شطب ا�سم فل�سطني من كل فندق �أو �شارع �أو ٍ
ناد
�أو �صحيفة �أو حتى مطعم ،وال اعتقد اننا بحاجة لأن ن�س�أل ملاذا تت�صرف الأنظمة العربية
بهذا اال�سلوب؟؟ لقد حتول ال�شعب الفل�سطيني الواقع حتت الهيمنة العربية يف �أكرث من قطر
عربي �إلى ج�سم بال ر�أ�س ،وجماهري بال قيادة ،بعد �أن ت�شردت قياداته التاريخية وزعاماته
الوطنية �أو ا�ستوعبت حتت وط�أة احلاجة �أو االرهاب الذي يالحقها يف كل مكان.
لقد واجه الفل�سطينيون احلالة الأ�صعب حني قال لهم عبدالنا�صر يف عام  1961عندما
التقى �أع�ضاء املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني عن قطاع غزة “�إن كنتم تت�صورون �أن لدي خطة
لتحرير فل�سطني ف�أنتم واهمون� ،أقولها ب�صراحة لي�ست لدي خطة ولي�س لدي ا�ستعداد”
وتبني يف هزمية � 1967أنه كذلك ،لقد ا�ستمرت فرتة ال�ضياع الفل�سطيني من عام  1948حتى
عام  1964والتي و�صفها املرحوم �أحمد ال�شقريي بفرتة “الغرف ال�سوداء” وقد عانى ال�شعب
الفل�سطيني فيها حالة الإنكار التافه حلقوقه وحالة املطاردة واالتهام وم�شاريع التوطني يف
�سيناء.

لقد واج���ه الفل�سطينيون
احل��ال��ة الأ���ص��ع��ب ح�ين ق��ال لهم
عبدالنا�رص يف عام  1961عندما
التقى �أع�ضاء املجل�س الت�رشيعي
الفل�سطيني عن قطاع غ��زة “�إن
كنتم تت�صورون �أن ل��دي خطة
لتحرير فل�سطني ف�أنتم واهمون

مل يكن يحق للفل�سطينيني حتى جمرد الإ�شارة �إلى ق�ضيتهم وكانت االتهامات تطاردهم
فهم تارة عند الأنظمة التي كانت تختبئ من واجباتها املعلنة قد باعوا �أر�ضهم �أو جت�س�سوا �أو
تقاع�سوا عن احلرب وهربوا من وطنهم� ،إلى �آخر املعزوفة اليومية.
و�أخري ًا جاءت منظمة التحرير الفل�سطينية التي ولدت من م�ؤمتر القمة العربي الأول
الذي انعقد يف الإ�سكندرية يف  1964/1/13وكان �شهر  1964/9قد �شهد انعقاد املجل�س
الوطني الفل�سطيني االول الذي خرجت منه اللجنة التنفيذية الأولى برئا�سة �أحمد ال�شقريي،
وكانت تلك والدة حقيقية للن�ضال الفل�سطيني الالحق بعد ( )16عام ًا من ال�ضياع.
مبوازاة ذلك جاءت فتح يف انطالقتها يف  1965/1/1بعد طول خما�ض �سابق ،ويرى
�أبو مازن �أنها مل تكن تثق ب�أي تنظيم �آخر ونظرت �إلى م�شروع ال�شقريي بريبة و�شك لأنه مكبل
ب�إرادات عربية خمتلفة متدخلة يف �ش�ؤونه ولذا قامت فتح يف الأ�سا�س على عدم الثقة ب�أي
نظام عربي رغم �أنها تعاملت مع كل الأنظمة وهي كما قال �أبو مازن “ظلت ترى �أن التعامل
�شيء والثقة �شيء �آخر”� .ص.93
ويكتب �أبو مازن عن ال�شرعية الفل�سطينية التي ظلت يف مهب الريح طوي ًال �إلى �أن
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جاءت فتح التي انطلقت وبد�أت جمموعة عمليات عرب احلدود ومل جتد �صدى لها يف �أو�ساط
النظام العربي الر�سمي وقد اعتربها نغمة ن�شاز ًا وقد �أ�صدر اللواء علي عامر �أوامره �إلى
الدول العربية مبالحقة رجالها حيثما وجدوا معترب ًا �أنهم يخربون خمططات الدول العربية
(الحظوا املخططات الناجمة عام .)1967
يقول الرئي�س عبا�س عن جهة عربية هو �سماها و�أنا ال �أ�سميها هنا ويق�صد هو والقيادة
معه (وهكذا �أفلتنا مرة �أخرى من قب�ضتهم و�أيقنوا �أنهم يتعاملون مع �أنا�س مرا�سهم �صعب
ونابهم �أزرق ولذلك فهم ال ي�ستطيعون �أن ي�ستعملوا معنا القوة التي تعودوا �أن ي�ستعملوها �ضد
�شعبهم).
والرئي�س عبا�س يف طول مرا�سه ال ين�سى النقد لبع�ض مواقف قيادته ،ففي الوقت
الذي حر�ص ال�شقريي على وقف التبعية للأنظمة العربية التي دفعته �إلى اال�ستقالة لأنه مل
ي�ستطع �أن يتكيف معها ،يقول الرئي�س عبا�س تلك �إحدى ح�سناته وحني جئنا من بعده لقيادة
املنظمة ،بد�أنا عهدنا ب�إدخال �أع�ضاء وال�ؤهم لنظام معروف تخفيف ًا ل�ضغوط قوية علينا،
“لقد رف�ضهم ال�شقريي ومل يفتح لهم النافذة ففتحنا لهم الأبواب على م�صاريعها ليدخلوا
ويكونوا �شركاء ،ولقد كان ذلك خط�أً قات ًال فلنعرتف”� .ص .142
ويلخ�ص ال�شقريي م�أ�ساته يف القيادة وهي م�أ�ساة كل قيادة فل�سطينية ويقول “لي�ست
يل م�شكلة مع ال�شعب الفل�سطيني وال مع اجلماهري العربية� ،إن م�شكلتي مع امللوك والر�ؤ�ساء،
�أنا ال ميكنني العمل معهم وال ميكن العمل بدونهم وهذه هي امل�شكلة”� .ص.146
ويوا�صل �أبو مازن �سرد تاريخ امل�سرية ويكتب كيف �أن الدماء الفل�سطينية كانت فداء
لل�شرعية ..ويتوقف عند معركة الكرامة عام  1968وعند �أح��داث �أيلول  1970وي��رى �أن
البندقية بالن�سبة لالن�سان الفل�سطيني ثروة ،فهي يف الوطن العربي م�صدر ال�سلطات ومنبع
احلكم لأن الأنظمة العربية يف معظمها و�صلت عن طريق البندقية وحني امتلكها الفل�سطيني
ح�صلت كثري من الإ�ساءات .ويوا�صل نقده عن احداث عام  1970منتقد ًا العمل الفدائي يف
الأردن وما ارتكبته الف�صائل ،وكان لذلك �أعرا�ض ونتائج ،وقد �أ�ساء بع�ضها �إلى عبدالنا�صر
الذي كان حليف ًا للثورة الفل�سطينية  ..ولكنه غ�ضب وترك ال�صدام معها عام  1970يحدث.
()1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(“ )1ما �أ�شبه اليوم بالأم�س” ،د .حممود عبا�س
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الصهيونية بداية ونهاية
كيف نقرأ أبا مازن
قراءة في فكره من خالل بعض كتبه

م��ن �أي���ن ج���اءت عن�رصية
ال�صهيونية”؟؟ وق��د ر�أي���ت يف
الإجابة جديداً وتف�سرياً منطقياً
قوياً ،ويرى �أن ال�صهيونية عملت
على توفري ملج�أ لليهود و�أن ت�صنع
لهم وطناً جلمع �شتاتهم ووقف
مذابحهم التي تعر�ضوا لها

«عندما يكتب �أبو مازن ال يكتب منطلق ًا من �شخ�صه ك�أي باحث عادي ،ولكنه يكتب
ليعرب عن تاريخ �شعبه بن�ضاله وثواره ،بتجمعاته ،وانت�شاره ،يكتب جممع ًا ح�صيلة حركته
الرائدة فتح ،يكتب ع�صارة كفاح حركته القائدة فتح ،لذا كانت الكتابة بالن�سبة �إليه التزام ًا
وطني ًا وقومي ًا وثوري ًا».
“�أبو عمار»
ميتلك الرئي�س حممود عبا�س منذ بد�أ الكتابة ر�ؤي��ة مو�ضوعية عميقة عن احلركة
ال�صهيونية وقد جاء كتابه “ال�صهيونية بداية ونهاية” ليجيب على كثري من املعلومات
والوقائع وحتى الأحداث التي وقعت وهو يناق�ش بعد ال�صهيونية عن�صرية من خالل ذلك
القرار الذي �أ�صدرته اجلمعية العامة للأمم املتحدة وو�ضعت �صفة العن�صرية بعد تعبري
ال�صهيونية ومل يكن هذا القرار بخ�صو�ص عن�صرية ال�صهيونية الأول ولن يكون الأخري ،ما
دامت ال�صهيونية متار�س العن�صرية وت�شكل ال�شاهد الأبرز عليها.
ويف هذا ال�سياق يرى الرئي�س حممود عبا�س يف كتابه “�أن الأمم املتحدة ال متلك حتى لو
اقتنعت بعدالة ق�ضاياها القوة ملنحها حقوقها» ،وي�س�أل م�ؤلف الكتاب الدكتور حممود عبا�س
“من �أين جاءت عن�صرية ال�صهيونية”؟؟ وقد ر�أيت يف الإجابة جديد ًا وتف�سري ًا منطقي ًا
قوي ًا ،ويرى �أن ال�صهيونية عملت على توفري ملج�أ لليهود و�أن ت�صنع لهم وطن ًا جلمع �شتاتهم
ووقف مذابحهم التي تعر�ضوا لها ،ولهذا و�ضعت لنف�سها �شعار ًا على نحو “ال�شوق �إلى �أر�ض
�صهيون ،والهدف �أر���ض امليعاد� ،أر���ض الآب��اء والأجداد” �ص� ،8إذن ال�صهيونية ا�ستمدت
عن�صريتها من اليهودية حتقيق ًا ملا ورد يف التوراة “�أنتم �أوالد الرب� ،إلهكم لأنكم �شعب
مقد�س للرب� ،إلهكم وقد اختاركم الرب لكي تكونوا له �شعب ًا فوق جميع ال�شعوب التي تعي�ش
على الأر�ض”.
وي�ست�شهد الرئي�س عبا�س على عن�صرية اليهودية وت�سلحها باليهودية املتع�صبة مبا قاله
�أبا �إيبان وزير اخلارجية الإ�سرائيلية الأ�سبق “�إن بقاء الأخالق والعدالة وال�سالم يف العامل
مرهون ببقاء اليهود وعدم تخليهم عن الو�صاية على هذه الر�سالة” ،وهو يريد �أن يبني �أن
اليهود يف اعتناقهم ال�صهيونية �إمنا يتبعون �أحكام دينهم وتعاليم ثوراتهم”.
ويرى الرئي�س عبا�س �أن يف ذلك ظلم ًا لكثري من اليهود الذين “ال ي�ؤمنون بال�صهيونية
كعقيدة و�سيا�سة و�أ�سلوب وبع�ضهم يرف�ضها ا�ستناد ًا �إلى تعاليم الدين اليهودي �أو لأنه ال يرى
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�أنها احلل ال�صحيح للم�شكلة اليهودية والبع�ض الآخر يرى �أنها خلقت يف العامل م�شكلة ا�سمها
امل�شكلة اليهودية مل تكن موجودة يف املا�ضي”� .ص.9
ويدعو الرئي�س عبا�س �إلى “�أنه �إذا �أردنا �أن نتعرف على عن�صرية ال�صهيونية فعلينا �أن
نعرف �أين متار�س هذه العن�صرية” ،ويرى �أنها متار�س يف �إ�سرائيل على �سبيل املثال يف فئات
تعي�ش هناك ،ويقول قد يتبادر للذهن �أن العن�صرية متار�س فقط على الفل�سطينيني العرب
الذي يعي�شون هنا ،وي�ضيف “ولكن احلقيقة �أنها متار�س على جمموعة �أخرى من �سكان
�إ�سرائيل وال تقل هذه املمار�سة عما ميار�س �ضد الفل�سطينيني”� ،إنها على اليهود ال�شرقيني،
اليهود العرب الذين ا�صطلح على ت�سميتهم يف الداخل «ال�سفاردمي» ،ويحلو لهم �أن ي�سموا
�أنف�سهم «�إ�سرائيل الثانية» يف حني ي�سمي اليهود الغربيون «الأ�شكناز» �أنف�سهم «�إ�سرائيل
الأولى» باعتبارهم الطبقة احلاكمة.
ومي�ضي بالقول “�إذا �أردنا �أن نتحدث عن التمييز العن�صري ال�صهيوين ،فعلينا �أن
نك�شف زيف ال�صهيونية و�سخط �أعدائها ب�أنها حركة حترر وطني لل�شعب اليهودي ونطرح
ق�ضية اخواننا اليهود العرب الذين يتعر�ضون للتمييز العن�صري ال�صهيوين الب�شع.
ويورد الرئي�س عبا�س مثا ًال �آخر للتمييز الذي متار�سه �إ�سرائيل على اليهود العرب على
ل�سان بن غوريون �أول رئي�س وزراء لإ�سرائيل بعد قيامها عام �“ 1948إنهم غري متعلمني،
عاداتهم هي عادات العرب وقد يخرج منهم �شيء يختلف قلي ًال ولكن يف مدى ثالثة �أجيال
ولكني ال �أرى ذلك بعد ول�ست متفائال”� .ص.13
ويورد �أبو مازن مثا ًال �آخر على ل�سان مايكل �سلزر عن كراهية الغربيني لليهود ال�شرقيني،
�إذ يعلل �سلزر الأ�سباب فيما يلي :لأن اليهودي ال�شرقي يذكر الغربي بعدوه العربي وطاملا �أنهم
�أي اليهود ال�شرقيني -مت�أخرون فهذا ينفي الفكرة ال�صهيونية يف �أنها ادخلت احل�ضارةللعرب ،فكيف يكون ذلك وغالبية �سكان �إ�سرائيل ثقافتهم العربية هي الغالبة� ،أما ال�سبب
الثالث فهو �شعور الغربيني باخلوف �أن ي�أتي اليوم الذي ينحاز فيه اليهود العرب �إلى جانب
العرب ولذا يرى �سلزر �أن هذا هو ال�سبب الذي يدفع �إ�سرائيل �إلى عدم الو�صول �إلى ت�سوية
مع العرب قبل �أن ت�صبح الدولة غربية قلب ًا وقالب ًا ،لذا تخاف �إ�سرائيل الأولى (الأ�شكناز)
من عزلها عن الأوروبيني �إذا ما طغت �إ�سرائيل الثانية (ال�سفاردمي) على امل�شهد� ،إذن التميز
وا�ضح وي�سرد الرئي�س عبا�س ذلك يف جتليات منها التمييز يف الإ�سكان والتفرقة �ضدهم يف
الأعمال و�أثر ذلك يف الداخل وامل�ستويات املعي�شية ،وكذلك التفرقة يف التزاوج� ،إذ يرف�ض
اليهود الغربيون الزواج من اليهود ال�شرقيني لأنهم ي�صفونهم بالك�سل وعدم املثابرة وعدم
الإنتاج وي�ؤثرون على �صفات اليهود التقليدية.
ولذا ف�إن اليهود الغربيني يف �إ�سرائيل يبتعدون عن الزواج من يهود الفال�شا القادمني
من احلب�شة وال يعرتفون بيهوديتهم وال يجيزون الزواج منهم حتى �أن �أحدهم �-أي الفال�شا-
قال “لقد رف�ضت من احلب�شة لكوين يهودي ًا وها �أنذا �أرف�ض هنا يف �إ�سرائيل مع �أنني يهودي”
�ص ،17وهناك التفرقة يف جمال التعليم ،وهناك �أي�ض ًا العمل على تغريب اليهود ال�شرقيني
لإزالة هويتهم حتى ال تتحول �إ�سرائيل �إلى بلد �شرق �أو�سطي تندثر فيه �أهداف ال�صهيونية،
ويف �سبيل ذلك تلج�أ �إ�سرائيل �إلى تطبيق املناهج الغربية يف املدار�س ،وهي ال جتعل و�سائل
الإعالم تعنى برتاث ال�شرقيني من مو�سيقى وفن وفكر وتاريخ ،وكذلك فيما يتعلق باالنتخابات
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�أبو مازن�“:أنه �إذا �أردنا �أن
نتعرف على عن�رصية ال�صهيونية
فعلينا �أن نعرف �أي��ن متار�س هذه
العن�رصية”
�أب��و م��ازن�“ :إذا �أردن��ا �أن
نتحدث ع��ن التمييز العن�رصي
ال�صهيوين ،فعلينا �أن نك�شف زيف
ال�صهيونية و�سخط �أعدائها ب�أنها
حركة حترر وطني لل�شعب اليهودي
ون��ط��رح ق�ضية اخ��وان��ن��ا اليهود
العرب الذين يتعر�ضون للتمييز
العن�رصي ال�صهيوين الب�شع”

حني جعلت �إمكانيات الرت�شيح مرتبطة بالأموال ولذا حرمت ال�شرقيني و�أكرثهم فقراء من
الأهتمام ،وين�شط اله�ستدروت �أي�ض ًا ك�أداة من �أدوات �سيا�سة التغريب� ،إذ يقوم على تفكري
و�أ�ساليب غريبة وتقوم �إ�سرائيل ملواجهة اليهود ال�شرقيني بت�شجيع الغربيني لزيادة الن�سل،
ويلخ�ص �أبو مازن هذه ال�سيا�سات فيما قاله لورك ماكويل بالهند “خلف جمتمع هندي الدم
واللون ولكنه �إجنليزي الذوق والفكر والعادات والثقافة”� .ص.21
ولعل املثال الوا�ضح ي�أتي من كتاب “اخلروج من العراق” وهو كتاب ن�شره جمل�س
الطائفة ال�سفاردية وكتبه �إ�سحق بامو�شيه (عراقي) «يروي الق�ص�ص الدامية التي حدثت
ليهود العراق قبل هجرتهم الق�سرية �إلى �إ�سرائيل بعد �أن عا�شوا يف بلدهم العراق �سنوات
طويلة �أ�س�سوا فيها �أعرق جالية يهودية يف العامل”� .ص.22
وهناك �أمثلة كثرية يتحدث عنها الكتاب يف هذا املجال يف العراق «و�آذانا حكام العرب
وو�صفونا باليهود وحني و�صلنا �إ�سرائيل ا�ضطهدونا وو�صفونا بالعراقيني ،و�أرادوا �إثبات
عراقيتنا واغرتابنا عن �إ�سرائيل”.
وي�برز �س�ؤال :من �أق��ام هذه الدولة؟ ومن �صاحب امل�صلحة يف �إقامة هذه الدولة؟
وبالتايل من ابتدع ال�صهيونية �صاحبة الفكرة؟ فكرة �إقامة هذه الدولة.
ويعلو الأ�سئلة �س�ؤال :من يحتاج �إلى دولة يهودية يف فل�سطني؟ �أبو مازن يتتبع ع�شرات
الأمثلة ويقول �إن املحاولة الأولى كانت حماولة “كور�ش” امللك الفار�سي وقد �أرادها �أن تقوم
يف فل�سطني حلماية احلدود الغربية لإمرباطوريته من الهجمات امل�صرية املعادية ف�أ�صدر
قراره ال�شهري �سنة  559ق.م ويروي على ذلك ق�ص�ص ًا و�أ�ساطري ثم ي�أتي مبثال �آخر هو نداء
نابليون ليهود املغرب عام � 1799أن عودوا �إلى وطنكم ودعاهم لاللتحاق بقواته التي حتا�صر
عكا يف فل�سطني لتبقى لهم دولة ،وي�شاركوه ب�أموالهم ملجهوده احلربي ،وكان هدفه الأعلى
�إقامة قاعدة ارتكازية يف فل�سطني تدين له مبقومات الوجود وحتافظ على م�صاحله»� .ص.28
ويف �سبيل ذلك جمع نابليون وجهاء الطائفة اليهودية و�أملى عليهم بيان ًا �أ�صدروه عام
 1806يعلنون فيه والءهم لفرن�سا فقط و�أن اليهودية لهم جمرد دين ال �أكرث �ص.28
وتزايد االهتمام ب�إقامة دولة يهودية يف فل�سطني بعد تزايد نفوذ حممد علي با�شا وبعد
احلملة التي �شنها ابنه �ضد الدولة العثمانية حيث �أوقفه الأوروبيون الذين �أرادوا �أن تظل
الدولة العثمانية �ضعيفة و�أرادوا �أن يقيموا حاجز ًا يف�صل بني دولة حممد علي والعثمانيني.
ور�أى الربيطانيون �أن ذلك ميكن �أن ينجزه اليهود الذين قد يفرحون للفكرة وي�ؤيدونها
حتت حمايتهم وهنا انق�سم اليهود بني راف�ض ومرحب ومرتدد ،ومع ذلك مل تي�أ�س احلكومة
الربيطانية التي �أفرغت ذلك يف وعد بلفور عام  1917وقبلها بفتح قن�صلية لها يف القد�س
عام  1848وح�صلت يومها على قرار باعتبارها احلامي لليهود الرو�س الأرثوذك�س املقيمني
يف فل�سطني بعد �أن تنازلت رو�سيا لهم عن حق حمايتهم وقد جاء يف ر�سالة �إلى ال�سفري
الربيطاين “توجد هذه الأيام بني اليهود املبعرثين يف �أوروبا فكرة قومية فحواها �أن الوقت
قد �أو�شك �أن يحل حتى تعود �أمتهم �إلى فل�سطني و�إذا �أتيح لل�شعب اليهودي �أن يعود مبوافقة
وحماية ال�سلطان العثماين ف�إنه �سي�شكل حاجز ًا بوجه �أي م�شروع �شرير قد يقدم عليه حممد
علي �أو خلقه”� .ص .29باملر�ستون وزير خارجية بريطانيا.
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وقد كتبت �صحيفة التاميز اللندنية تقول “�إن اقرتاح ت�أ�سي�س دولة لل�شعب اليهودي
يف �أر�ض �أجداده وحتت حماية الدولة العظمى مل يعد بعد اليوم مو�ضوع تكهن و�إمنا �أ�صبح
مو�ضوع تفكري ر�سمي جاد”� .ص.29
يتتبع �أبو مازن ظهور احلركة ال�صهيونية تتبع ًا �سيا�سي ًا دقيق ًا يلتقط املحطات الأ�سا�سية
وال يغرق يف احلوا�شي ويظل يوظف هذا التتبع ملا عرفه من جوهر ال�صهيونية وهو بهذا
يختلف عن جملة امل�ؤرخني �أو الباحثني �أو امل�ؤلفني عن احلركة ال�صهيونية ،وهو يبد�أ باحلديث
عما �أحيط مب�ؤ�س�سها من �أ�ساطري وحماولة �صناعة بطل ومير يف كتابه بكل احللقات وكيف �أن
احلكومة الربيطانية املت�صهينة �آنذاك هي من حاول �إقناع الر�أي العام اليهودي الربيطاين
باملوافقة على مو�ضوع الوطن القومي والتنازل عن ت�صلبه ليقبل هذه الفكرة.
وي�س�أل وهو ي�ستخل�ص العرب ويقول :من الذي يحتاج �إلى دولة يهودية يف فل�سطني؟ �أهم
اليهود؟ وال يرتك املجال فيجيب كال� ،ألف كال ،الذي يحتاج �إلى دولة �إ�سرائيل هو اال�ستعمار
الربيطاين لغايات مل تخف على اليهود �أنف�سهم ومل تعد تخفى علينا.
ويعترب �أبو مازن «�أن من مظاهر �إفال�س ال�صهيونية هجرة اليهود ال�سوفييت ويذكر
خم�سة �أ�سباب دعت اليهود �إل��ى تقلي�ص هجرتهم �إل��ى �إ�سرائيل فهم �-أي يهود االحتاد
ال�سوفييتي� -إن كانوا يحبذون الهجرة ف�إنهم لي�سوا بال�ضرورة يحبذونها �إلى �إ�سرائيل ،ويعترب
�أي�ض ًا �أن من مظاهر �إفال�س ال�صهيونية هجرة يهود البالد العربية ويجيب عن ال�س�ؤال �أن
احلركة ال�صهيونية قد قبلت هذه الهجرة م�ضطرة لأنها كانت ترغب �أن تبقى دولتها ذات
طابع غربي حم�ض غري ملوث بيهود امل�شرق ال�سفاردمي”� .ص.47
ويقدم مناذج على ذلك هجرة يهود املغرب وهجرة يهود العراق وتق�سيم هجرتهم �إلى
ثالث مراحل ويعر�ض االح�صائية ب�أرقام قليلة جد ًا ملا تبقى من يهود وعرب يف البالد العربية.
ثم ينتقل للحديث عن هجرات اليهود من �أمريكا ال�شمالية و�أمريكا اجلنوبية وكندا
والأرجنتني وكوبا و�أمريكا الو�سطى والربازيل وفنزويال واملك�سيك و�أروغواي وت�شيلي ويهود
فرن�سا وبريطانيا و�أملانيا الغربية ويختتم بيهود النم�سا وهولندا و�إيطاليا وبلجيكا.
ث��م يتحدث �أب��و م��ازن ع��ن الهجرة املعاك�سة ويعتربها �أي�ض ًا م��ن مظاهر �إفال�س
ال�صهيونية ون�ستنتج بعد نقا�ش �أن اليهود ال�شرقيني «ال�سفاردمي» �أكرث رغبة يف الهجرة �إلى
خارج �إ�سرائيل من اليهود الغربيني «الأ�شكناز» ب�سبب اال�ضطهاد الذي يالقونه ،ويدر�س كافة
العوامل الطاردة لهم ب�شكل علمي ومو�ضوعي ،ويفرد ف�ص ًال للحديث عن ما فعله اليهود
�أنف�سهم �ضد ال�صهيونية ويرى كيف �أن اال�ستعمار الربيطاين والأمريكي �ألب�سا ال�صهيونية
ثوب ًا زاهي ًا لكي ت�صلح �أن تكون حركة حترر وطني لليهود يف العامل وجهز لها ايديولوجية
م�ستوحاة من خبث نواياهما لتجر يهود العامل �إلى فل�سطني  ..فاليهود كما يذكر �أبو مازن
رف�ضوا فكرة زعيم الطائفة اليهودية يف بريطانيا مونتغيوري املك�شوفة ل�صالح ال�صهيونية
كما رف�ضوا فكرة وعد بلفور يف حينه وي�سرد عديد من العوامل.
وقدم �أبو مازن �أ�سماء العديد من املنظمات واللجان واملجموعات التي رف�ضت كما هي
اليهود يف ال�صهيونية ومنها اللجنة الأمريكية من �أجل دولة الأرا�ضي املقد�سة ،ومنظمة راف
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�إذن هريتزل ال يريد الأمان
لليهود يف جمتمعاتهم ،يريد �أن
يبقيهم قلقني حتى ي�صبحوا �صهاينة
وهذا ما فعله �أحد مرتجمي �أفكاره
وهو بن غوريون �أول رئي�س لوزراء
�إ�رسائيل
وم��ن �أجلنا و�أجلهم كما
يدعو �أبو مازن علينا �أن نقوم �أو ًال
بتح�سني �أح���وال اليهود العرب
املقيمني يف البالد العربية وثانياً
عودة اليهود العرب �إلى ديارهم
وم�ساعدة املنظمات اليهودية
املناه�ضة لل�صهيونية

توف (الرفيق الطيب) ومنظمة الفهود ال�سود ومنظمة املرياج ومنظمة ناتوري كارتا واملنظمة
اال�شرتاكية الإ�سرائيلية «املارتزين» ومنظمة (هيا�س).
ويفرد يف كتابه هذا ف�ص ًال با�سم “ال�صهيونية والال�سامية وجهان لعملة واحدة” وهنا
يورد امل�ؤلف مقولة مل�ؤ�س�س احلركة ال�صهيونية تقول “�إن �أولئك الذين ارتفع م�ستواهم املادي
والفكري من اليهود ان�صهروا يف املجتمعات التي عا�شوا فيها ون�سوا قوميتهم� ،إننا �سنن�صهر
يف �أي جمتمع �إذا مكثنا فيه مدة طويلة ب�أمان وهذا لي�س يف �صاحلنا”� ،إذن هريتزل ال يريد
الأمان لليهود يف جمتمعاتهم ،يريد �أن يبقيهم قلقني حتى ي�صبحوا �صهاينة وهذا ما فعله �أحد
مرتجمي �أفكاره وهو بن غوريون �أول رئي�س لوزراء �إ�سرائيل ،والذي ا�ستعمل العنف والقتل
والتفجري �ضد اليهود يف البالد العربية ليهاجروا مكرهني �إلى �إ�سرائيل با�سم �أن جمتمعاتهم
العربية متار�س �ضدهم الال�سامية ويورد مثا ًال �أن «عراقي ًا يهودي ًا رفع دعوى تعوي�ض على بن
غوريون بعد �أن �أ�صيب بعجز جزئي يف العراق نتيجة عمل كلفه به بن غوريون ب�إلقاء قنابل
على متاجر وحمالت اليهود يف العراق ،ليحملهم على الهجرة �إلى �إ�سرائيل”� .إذن لي�س يف
�صالح الفكر ال�صهيوين �إطالق ًا �أن يرى اليهود مندجمني يف املجتمعات التي يعي�شون فيها،
وي�ؤكد هريتزل على هذا بالقول “�سيكون هناك اعرتا�ض �آخر من اليهود �أكرث �أهمية وهو
�أنني �أ�ساعد املناوئني لل�سامية بقويل �إنني �شعب� ،شعب واحد و�أنني �أعيق اندماج اليهود يف
الأمكنة التي يوجد �أمل بتحقيقه فيها ،و�أنني �أعر�ض هذا االندماج �إلى اخلطر حيث هو الآن
حقيقة واقعة”� .ص.98
ويرى �أبو مازن �أن ال�صهيونية تعبىء اليهود ب�أفكار جتعل املجتمعات التي يعي�شون فيها
ال تقبلهم وبالتايل تلفظهم با�سم الال�سامية ومن ثم تلتقطهم ال�صهيونية �إلى �أر�ض امليعاد
ويف �سبيل ذلك تقوم ال�صهيونية مبمار�سات الال�سامية �ضد اليهود ،من خالل االرهاب والفنت
والال�سامية التعاقدية (وهي �أن يتم اتفاق بني �أركان ال�صهيونية من جهة و�أركان الدولة التي
تنوي ال�صهيونية تهجري يهودها ،اتفاق قانوين �شرعي كامل).
ثم ي�س�أل �أبو مازن يف �صفحات �أخرية من كتابه حتت عنوان ماذا عملنا؟ وماذا يجب �أن
ُيعمل؟ ويرى «�أن امل�صيبة حلت على الفل�سطينيني وعلى اليهود الذين يعترب �أنه مل ي�ستنفدوا
كل و�سائلهم ومل يبلغوا قمة مقاومتهم لل�صهيونية وباملقابل ف�إن الأنظمة العربية وجيو�شها
حني دخلت فل�سطني عام  1948لتحمي ال�شعب من طغيان ال�صهيونية فهجرته و�أخرجته
من بالده لتفر�ض عليه ح�صار ًا �سيا�سي ًا وفكري ًا وتلقي به يف �سجون هي ا�شبه بالغيتوات
التي كان يعي�ش فيها اليهود” ومع ذلك ومن �أجلنا و�أجلهم كما يدعو �أبو مازن علينا �أن
نقوم �أو ًال بتح�سني �أحوال اليهود العرب املقيمني يف البالد العربية وثاني ًا عودة اليهود العرب
�إلى ديارهم وم�ساعدة املنظمات اليهودية املناه�ضة لل�صهيونية والرعاية العربية يف �أمريكا
واحلوار العربي الأوروبي وكلها خطوات عملية ال بد من اتخاذها لننقذ انف�سنا وننقذهم من
بالء ال�صهيونية.
ثم يختم �أبو مازن كتابه بعنوان (التطبيق العملي) ويقول �إنه يطرح �أفكاره يف هذا
الكتاب من �أجل الو�صول �إلى هدف ن�سعى �إلى حتقيقه وو�ضعه مو�ضع التنفيذ ومنها ا�ستمرار
العمل والت�أكيد ب�أنه لي�س كل يهودي �صهيوني ًا ولي�س كل �صهيوين يهودي ًا وال بد من التمييز بني
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ال�صهيونية واليهودية ثم ما يجري تكري�سه يف املجتمعات الأوروبية من �أن العرب �ضد اليهود
وهذه مقولة ا�ستعمارية كر�ستها ال�صهيونية وال بد من تفنيدها.
وي��رى �أب��و م��ازن �أن بع�ض البلدان العربية �صحح خط�أه �إزاء الت�ضليل ال�صهيوين
بخ�صو�ص اليهود العرب وي�ضرب �أمثلة مما فعلته دول عربية ومنها اليمن وال�سودان والعراق
واملغرب وليبيا وكلها �أ�صدرت مذكرات �أو بيانات �أو ق��رارات حتدثت ب�إيجابية عن اليهود
العرب� ،أو دعت لعودتهم كاليمن وليبيا وغري ذلك من خطوات ،بل �إن ليبيا عقدت الندوة
العاملية عن ال�صهيونية وامل�س�ألة العن�صرية والتي وجه لها الرئي�س يا�سر عرفات ر�سالة هامة.
�ص.130
ويف نهاية بحثه القيم ر�صد الرئي�س حممود عبا�س جملة من النقاط قائ ًال “�إن
ت�شخي�ص املر�ض هو ن�صف العالج و�أول خطوة حقيقية يف طريق ال�شفاء” فيقول« :كانت
احلركة ال�صهيونية لنا �أم��ر ًا جمهو ًال وق�ضية غم�ضة � ..إلخ ،وكانت وهم ًا كرب يف �أذهاننا
مع الأيام � ..إلخ ،ثم يقول انها �-أي ال�صهيونية -هذا الطفل اللقيط �أل�صقوه ب�أب بري عنه
فترب�أ منه � ..إل��خ ،ومي�ضي يف ٍ
و�صف وا�سع ليظهر ما ن�سج حول ال�صهيونية من ق�ص�ص
وتدلي�س وعدم �إظهارها على حقيقتها املدمرة لليهود �أو ًال ولل�شعب الفل�سطيني ولال�ستقرار
يف املنطقة ،ثم ينهي كتابه بالقول بد�أت ال�صهيونية غريبة و�ستنتهي غريبة ،كانت تبدو لنا
قدر ًا ف�أ�صبحت نهايتها قدر ًا ،اليهود �ضحيتها ونحن �أي�ض ًا �ضحيتها ونحن واليهود �سنتكفل
بالق�ضاء عليها ،لنعي�ش بعدها كما ع�شنا قبلها يف وطن رحب وا�سع مليء باخلريات تكفي
اجلميع وتظلل اجلميع باخلري واملحبة وامل�ساواة” ()1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(“ )1ال�صهيونية بداية ونهاية” ،د .حممود عبا�س
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اليهود �ضحيتها ونحن �أي�ضاً
�ضحيتها ونحن واليهود �سنتكفل
بالق�ضاء عليها ،لنعي�ش بعدها كما
ع�شنا قبلها يف وطن رحب وا�سع
م��ل��يء ب��اخل�يرات تكفي اجلميع
وتظلل اجلميع ب��اخل�ير واملحبة
وامل�ساواة

مفهوم الرئيس عباس
للدولة الفلسطينية
حل الدولتين
• عام � 1988أعلنت القيادة الفل�سطينية يف وثيقة اال�ستقالل التي تالها الرئي�س الراحل
يا�سر عرفات امام املجل�س الوطني الفل�سطيني يف اجلزائر القبول مببد�أ حل الدولتني
على خطوط الرابع من حزيران  1967ا�سا�س ًا النهاء ال�صراع الفل�سطيني – اال�سرائيلي.
�إننا نتطلع �إل��ى �إقامة دولة
فل�سطينية جت�سد ح��ق �شعبنا يف
تقرير امل�صري ،وتكون واحة للأمن
والأم��ان واال�ستقرار ،واملمار�سة
احلقيقية للدميقراطية؛ تعي�ش ب�سالم
ووئام وجوار ح�سن

• منذ ذلك اليوم ،وعلى مدى كل ال�سنني املا�ضية عملت القيادة الفل�سطينية بجد
و�إخ�لا���ص م��ن �أج��ل حتقيق ه��ذا ال��ه��دف ع�بر امل��ف��او���ض��ات ،لكن ا�ستمرار الن�شاط
اال�ستيطاين يجعل من حل الدولتني هدف ًا بعيد املنال ويخلق من الوقائع على االر�ض ما
يكفي الدامة ال�صراع ل�سنوات بل لعقود قادمة.
• قد تدفع بع�ض ال�سيا�سات اال�سرائيلية يف اجتاه حل الدولة الواحدة لكن هذا احلل ال
ي�شكل خيار ًا للفل�سطينيني النه يقود الى نظام جديد للف�صل العن�صري ويحمل يف ثناياه
عنا�صر ا�ستمرار ال�صراع الدامي بني الطرفني ل�سنوات ورمبا لعقود عديدة)1( .
ميكن فهم مفهوم الرئي�س للدولة الفل�سطينية من خ�لال كلمته يف معهد نوبل
فماذا يقول؟؟
“�إننا نتطلع �إلى �إقامة دولة فل�سطينية جت�سد حق �شعبنا يف تقرير امل�صري ،وتكون
واحة للأمن والأم��ان واال�ستقرار ،واملمار�سة احلقيقية للدميقراطية؛ تعي�ش ب�سالم ووئام
وجوار ح�سن ،ويف �إطار من الثقة واالحرتام املتبادل ،مع كافة دول املنطقة و�شعوبها ،مبا يف
ذلك �إ�سرائيل ،نريدها دولة م�ساملة تكر�س جهودها لبناء الإن�سان ،و�ضمان التنمية الب�شرية
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امل�ستدامة وا�ضعة يف �سلم �أولويتها جت�سيد القيم الإن�سانية كما �أقرتها الأمم املتحدة”.
ومي�ضي بالقول “وال نريد ولي�ست لدينا الإمكانيات ،لإقامة دولة ذات قوة ع�سكرية،
بل نطمح لإقامة م�ؤ�س�سات �أمنية وفق ًا لأعلى املعايري الإن�سانية الدولية ،حتمي املواطن،
وحتر�ص على حماية القانون و�سيادته� ،إننا نرغب يف تكري�س كل ما يتوفر لنا من مال من
�أجل بناء م�ؤ�س�سات تعليمية تربوية وثقافية ،وبنية حتتية ت�سهم يف حتقيق الرخاء والرفاه
والتقدم ل�شعبنا ،وترفع من م�ستوى معي�شته؛ نريد قوة �أمن ت�ستطيع �أن تكون حامية لتعهداتنا
والتزاماتنا الدولية .وللو�صول �إلى هذه الغاية ال بد �أن ينتهي االحتالل ،ويرحل امل�ستوطنون
�إلى ما وراء خطوط الرابع من حزيران ل�سنة )2( ».1967
وهو يريدها دولة مدنية تنه�ض من خالل التنمية وال�شراكة فيقول« :ويف الوقت
الذي نبذل فيه كل اجلهد لإقامة دولتنا امل�ستقلة ،ف�إننا نعمل ب�شكل حثيث على موا�صلة
وا�ستكمال عملية البناء الداخلي ،و�إر�ساء البنى التحتية لدولتنا العتيدة ،ويتم هذا بالتكامل
بني دور �سلطتنا وحكومتنا ،وبني دور القطاع اخلا�ص ،وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين املختلفة،
ويف هذا الإطار ،ال بد من التنويه �إلى �أن خطتنا لبناء م�ؤ�س�سات الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة
ٍ
إجنازات هام ًة على الأر�ض ،بف�ضل م�ساندة املجتمع الفل�سطيني بكل قطاعاته
حتقق تقدم ًا و�
لهذه اخلطة ،وبفعل الدور الهام الذي تقوم به الدول ال�شقيقة وال�صديقة ،وكذلك امل�ؤ�س�سات
املخت�صة ذات ال�صلة ،هذه اخلطة التي متتد �إلى توفري ال�شروط الأمنية املالئمة وال�ضرورية
لبناء امل�ؤ�س�سات ،ولت�شجيع التنمية االقت�صادية ،عرب �ضمان الأمن والأمان ملواطنينا ،وفر�ض
النظام و�سيادة القانون ،وحتقيق �أق�صى درجات ال�شفافية وامل�س�ؤولية يف ممار�سات م�ؤ�س�ساتنا
جميعها دون ا�ستثناء ،مبا فيها امل�ؤ�س�سة الأمنية»)3( .
ويرى الرئي�س �أمام �ضيفه الرو�سي �أننا ن�ستحق دولة فيقول« :نحن �ألزمنا �أنف�سنا
�أنه خالل عامني �سرتون عندنا �سلطة� ،أي�ضا تنتهي يف �سبتمرب .باملنا�سبة ،ال يوجد �ضيف جاء
عندنا ،و�آخرهم ميدفيديف ،ور�أى الذي لدينا �إال وقال� ،إنكم ت�ستحقون دولة.
وجاء عندنا زعيم دولة من �أعظم الدول ،ملدة �أربع �ساعات ون�صف ومل ي َر ن�صف غلطة،
ال بروتوكولي ًا وال تنظيمي ًا وال �أمني ًا ،وال �شيء ،فما الذي ينق�صنا ،كل �شيء نعمله ،تعليم
نعمل ،ثقافة نعمل� ،صحة نعمل ،وعندما يخرجون من عندنا �شوفوا ما الذي ن�ستطيع عمله
بال�سياحة ،وغريها ،ولكن ال ن�ستطيع �أن نتحرك ،ن�ستطيع �أن نعي�ش على ال�سياحة الدينية
امل�سيحية والإ�سالمية.
وي�ضيف :ف�إذا مل يح�صل �شيء ،فاهلل �أعلم ماذا �سيح�صل ،وال �أريد قول �شيء الآن،
ونريد �أن نتخذ قرارات نراها منا�سبة ويف م�صلحتنا”)4( .
ويرى الرئي�س �أن ما �أجنز وهو الدولة املراقب ما هي �إال حمطة على طريق �إقامة
الدولة الناجزة امل�ستقلة ويقول:
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وال ن��ري��د ولي�ست لدينا
الإمكانيات ،لإقامة دول��ة ذات
ق��وة ع�سكرية ،بل نطمح لإقامة
م�ؤ�س�سات �أمنية وفقاً لأعلى املعايري
الإن�سانية الدولية
ويرى الرئي�س �أن ما �أجنز
وهو الدولة املراقب ما هي �إال
حمطة على طريق �إق��ام��ة الدولة
الناجزة امل�ستقل

نحن لدينا ال�صرب ،ولدينا
ال�صمود ،ولدينا الأم��ل ،ولدينا
العمل ال يكفي �أن ن�صرب ،ال يكفي
�أن ن�صمد ،ال يكفي �أن ن�أمل ،و�إمنا
يجب �أن نعمل
�أ�صبحت دولة فل�سطني جزءاً
من النظام الدويل ،بعد �أن ح�صلت
على و�ضع الدولة يف م�ؤ�س�سات
الأمم املتحدة عام 2012

«ال يكفي �أن نذهب �إلى الأمم املتحدة لنح�صل على دولة مراقب ،و�إن كان �أم ًرا لي�س �سهال
ولي�س ب�سيطا ،هناك بع�ض الدول التي تقف �أمامنا يف جمل�س الأمن؛ وقدمنا الطلب ،و�أخذنا
�صفة دولة مراقب ،وا�ستفدنا من هذا ،ب�أننا ذهبنا �إلى جنيف و�أ�صبحنا �أع�ضاء يف اتفاقية
جنيف وعدد من املنظمات الدولية؛ لأننا كدولة مراقب ،و�إن كنا مراقب ًا ،يحق لنا �أن ننتمي �إلى
 520منظمة وم�ؤ�س�سة دولية .وبد�أنا وح�صلنا؛ والآن نحن يف طريقنا� ،أخذنا قبل �أيام التحكيم،
�أع�ضاء يف منظمة التحكيم� ،صرنا نحكم يف العامل� .أي خالف عاملي نحن �سنحكم؛ لكن نتمنى
�أن يحكموا يف ق�ضيتنا .نتمنى �أن يبادروا يف احلكم يف ق�ضيتنا .تلك الدول العظمى على الأقل
ليقولوا كلمة حق؛ هل االحتالل حق! هل اال�ستيطان حق! كلمة واحدة ،نريد منهم �أن يقولوا :هل
ر�ؤية الدولتني �صحيحة� ،أم غري �صحيحة؟ ال نريد �أكرث ،نحن لدينا ال�صرب ،ولدينا ال�صمود،
ولدينا الأمل ،ولدينا العمل ال يكفي �أن ن�صرب ،ال يكفي �أن ن�صمد ،ال يكفي �أن ن�أمل ،و�إمنا يجب
�أن نعمل .وهذا هو ما يربر عملنا ،وهذا هو ما يربر وجودنا اليوم هنا ،م�ؤ�س�ساتنا جاهزة كلها؛
ولكن هذا ال مينع �أن تكون لدينا �أرقى اجلامعات ،و�أرقى املدار�س ،و�أرقى امل�ؤ�س�سات ،و�أرقى
امل�ست�شفيات والآن عندنا هذا �أنا �أحلم باليوم الذي تتوقف به التحويالت ،وت�أتي التحويالت من
اخلارج ممكن؟ ممكن نعم نحن كلنا لدينا هذا الأمل»)5(.
والرئي�س يب�شر بامل�ستقبل حول هذه الدولة واعتبارها ج��زءاً من النظام الدويل
ويقول« :لقد �أ�صبحت دولة فل�سطني جزء ًا من النظام الدويل ،بعد �أن ح�صلت على و�ضع
الدولة يف م�ؤ�س�سات الأمم املتحدة عام  ،2012وان�ضمت �إلى العديد من املنظمات واملواثيق
واملعاهدات الدولية ،مبا يف ذلك منظمة اليون�سكو وحمكمة اجلنايات الدولية ،واالتفاقية
الدولية ملكافحة الف�ساد ،وغريها من امل�ؤ�س�سات واملنظمات .و�سوف ن�ستمر يف هذا الطريق
الذي بد�أناه ،م�ؤكدين يف هذا املقام �أن دولة فل�سطني ،مب�ؤ�س�ساتها كافة ،ال�سيا�سية والإدارية
والأمنية ،حري�صة على الوفاء بجميع التزاماتها الناجمة عن ان�ضمامها لهذه املواثيق
واالتفاقيات الدولية؛ وال يكفي االن�ضمام؛ و�إمنا علينا مواءمة منظومة قوانيننا الوطنية مع
متطلبات القانون الدويل� ،أو بتحقيق �أق�صى درجة ممكنة من ال�شفافية والنزاهة والإ�صالح
يف املجاالت كافة ،مبا يف ذلك االلتزام الكامل باملمار�سة الدميقراطية ك�أ�سا�س للحكم يف
دولتنا ،عرب �إجراء االنتخابات املحلية والربملانية والرئا�سية ،حاملا نتمكن من ذلك؛ وها نحن
ن�ستعد يف هذا ال�سياق لإجراء االنتخابات املحلية ،حيثما كان ذلك ممكن ًا؛ ولكن الدميقراطية
ممكنة يف كل مكان؛ لذلك ن�س�ألهم :ملاذا ترف�ضون �إجراء االنتخابات املحلية ،رغم الظروف
اال�ستثنائية التي يعي�شها �شعبنا؟ �آملني �أن ت�ستجيب حركة «حما�س» ل�صوت العقل وال�ضمري
الوطني ،لإنهاء االنق�سام عرب �صناديق االق�تراع ،التي هي ال�ضمانة الوحيدة للم�شاركة
الإيجابية يف بناء الوطن وحتقيق اال�ستقالل؛ علم ًا �أننا �أثبتنا ،خالل كل املراحل املا�ضية� ،أننا
نتمتع مب�صداقية ال يت�سرب �إليها ال�شك يف النزاهة واحرتام املمار�سة الدميقراطية ونتائج
االنتخابات.
وي�ؤكد “لقد �أ�صبحت دولة فل�سطني حقيقة قانونية و�سيا�سية ال ميكن جتاوزها؛ و�إن
�شعبنا الذي انتزع هذه املكا�سب والإجن��ازات بن�ضاله وت�ضحياته ،وبعدالة ق�ضيته ودعم
�أ�شقائه و�أ�صدقائه ،لن يفرط بها ،ولن يتهاون لإجناز احلرية و�إنهاء االحتالل وممار�سة
ال�سيادة واال�ستقالل)6( ».
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الديمقراطية الفلسطينية ..نموذج خاص
مما ال �شك فيه �أن الدميقراطية الفل�سطينية �شهدت يف منت�صف العقد ال�سابق
ريا على �صعيد االنتخابات الرئا�سية والربملانية وت��داول ال�سلطات بالطرق
تطو ًرا كب ً
ال�سلمية ،ما يدل على التقدم والن�ضج ال�سيا�سي واحرتام اخليار الدميقراطي وامل�شاركة
�يرا ع��ن روح الدميقراطية
ال�شعبية اجل��م��اع��ي��ة ،وق��د �سبقتها خ��ط��وة تعد الأك�ث�ر ت��ع��ب ً
الفل�سطينية ال�سليمة ،ع�برت عنها التيارات ال�سيا�سية الفل�سطينية املختلفة امل�شاركة
يف االنتخابات ال�سابقة عام 2006م ،وقد وقع حينها  13ف�صيلاً وحز ًبا فل�سطين ًّيا خالل
الدعاية االنتخابية ميثاق �شرف ،تعهدوا فيه بااللتزام ب�سري العملية االنتخابية ب�شفافية
ون��زاه��ة و�سط تناف�س �شريف بني املر�شحني والقوائم االنتخابية ،واالل��ت��زام بالقانون
االنتخابي وتعليماته ،وتكمن �أهمية هذا امليثاق ب�أنه يعد التزا ًما �أخالق ًّيا و�أدب ًّيا من قبل
الف�صائل ب�إجناح العملية االنتخابية ،وقد احتوى امليثاق على  25بن ًدا ,تناولت البنود
املح�صورة من  5حتى  20احلملة الدعائية واالنتخابية والقواعد التي التزمت بها القوائم
االنتخابية يف �أثناء حملتها االنتخابية ،التي ت�ضمنها القانون االنتخابي يف تنظيم احلملة
الدعائية واالنتخابية.
تُعد االنتخابات الفل�سطينية الت�شريعية التي جرت يف  25كانون الثاين (يناير)
2006م الثانية منذ عام 1996م ،وكان من املفرت�ض �إجراء تلك االنتخابات يف مطلع عام
2000م ،ولكنها تعطلت ب�سبب اندالع انتفا�ضة الأق�صى ،وممار�سات االحتالل (الإ�سرائيلي)،
واتفق يف �إعالن القاهرة بتاريخ � 17آذار (مار�س) 2005م بني الف�صائل الفل�سطينية كافة،
وبح�ضور رئي�س ال�سلطة؛ على �إجراء االنتخابات الت�شريعية يف متوز (يوليو) من العام
نف�سه� ،إال �أن االنتخابات ت�أجلت حتى كانون الثاين (يناير) 2006م.
ف��ه��ذه ال��دمي��ق��راط��ي��ة الفل�سطينية ال��ت��ي ب��ه��رت ال��ع��امل �أج���م���ع ،و�أذه���ل���ت ال��ك��ي��ان
(الإ���س��رائ��ي��ل��ي) ،مل��ا د ّل���ت عليه م��ن ث��ق��اف��ة �سيا�سية واع��ي��ة ،ومن����وذج متح�ضر للمظهر
الفل�سطيني الدميقراطي احلديث؛ واجهت حتديات جمة عملت على هدمها حلرمان
ال�شعب الفل�سطيني من حقه ال�سيادي يف انتخاب ممثليه وقادته ،فاالحتالل (الإ�سرائيلي)
ريا على الدميقراطية الفل�سطينية و�أكرثها معاداة لها،
كان �أكرث الأطراف اخلارجية ت�أث ً
�إذ تدخل ب�شكل مبا�شر وب�أ�ساليب عديدة يف االنتخابات الفل�سطينية ،على ر�أ�سها تدخله
يف و�ضع القانون الفل�سطيني الذي جرت على �أ�سا�سه انتخابات املجل�س الت�شريعي الأول
عام 1996م ،وفر�ضه عقوبات �سيا�سية واقت�صادية ،و�إغالق املناطق الواقعة حتت �سيطرته،
ومنها مدينة القد�س املحتلة؛ بهدف حرمان كثري من �أب��ن��اء ال�شعب الفل�سطيني من
ممار�سة حقهم الدميقراطي ،كما حرم الأ�سرى يف �سجونه من حقهم ال�سيا�سي بامل�شاركة
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يف االنتخابات ،ما �أثر على الدميقراطية الفل�سطينية ،لكن -كما قلت -االنتخابات جرت
يف ظل رف�ض (�إ�سرائيل) والواليات املتحدة م�شاركة حركة “حما�س” فيها ،وتهديداتهما
بقطع املعونات املالية عن ال�شعب الفل�سطيني يف حال فوز “حما�س” وا�شرتاكها �أو ت�شكيلها
للحكومة الفل�سطينية.
مناف�سا دمي��ق��راط�� ًّي��ا ب��ج��واره��ا؛ لتكون ه��ي الدميقراطية
ف��ـ(�إ���س��رائ��ي��ل) ال ت��ري��د
ً
الوحيدة يف املنطقة دون مناف�س! لهذا ف�إنها ال تريد �أن تنجح التجربة الدميقراطية
الفل�سطينية؛ لأنها ال ت�ستطيع �أن تظهر الفل�سطينيني ل��ل��ر�أي العام العاملي ب�أنهم ال
ي�ستحقون اال�ستقالل و�أنهم غري جديرين به� ،إذا كانت لديهم دميقراطية ناجحة ،ولقد
�أثبتت التجربة خالل االحتالل (الإ�سرائيلي) لأرا�ضي ال�ضفة الغربية وقطاع غزة منذ
ع��ام 1967م �أنها مل ت�شجع وج��ود �أي ن��وع من �أن���واع حرية التعبري والعمل املنظم لدى
الفل�سطينيني ،على �أ�سا�س �أن ذل��ك يتناق�ض بطبيعة احل��ال مع قوانني االح��ت�لال ،مع
�أن “اتفاقية �أو�سلو” دعت يف البند الثالث منها �إلى “ :متكني ال�شعب الفل�سطيني من
حكم نف�سه بنف�سه وفقًا ملبادئ الدميقراطية ،و�إجراء انتخابات مبا�شرة واحدة وعامة”،
واجلدير بالذكر �أن قانون االنتخابات الفل�سطيني م�ؤقت ،يتعامل مع املرحلة االنتقالية
من املفاو�ضات مع (�إ�سرائيل) ،التي يفرت�ض �أن ت�ستمر خم�س �سنوات فقط� ،إال �أنه ب�سبب
االحتالل (الإ�سرائيلي) ،وع��دم ق��درة ال�سلطة على التو�صل �إل��ى قانون جديد؛ ا�ستمر
العمل بالقانون ال�سابق)7( .
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الديمقراطية الفلسطينية ..سكر زيادة
هذا العنوان هو من قول للرئي�س الراحل عرفات حني كان يف بريوت وقد و�صف
الدميقراطية الفل�سطينية ب�أنها تقوم يف غابة البنادق.
يف الوقت الذي يقف فيه الرئي�س ال�شرعي لل�شعب الفل�سطيني «�أبو مازن» معلنا بقوة
�أن االنتخابات يف موعدها الد�ستوري ا�ستحقاق وطني للفل�سطينيني جميعا ،ولي�س من حق
لأحد �أو جلهة ما التالعب يف هذا احلق ،يخرج رئي�س حكومة حما�س املقالة يف غزة ليقول :ال
انتخابات دون اتفاق وطني ،و�إجرا�ؤها يف ال�ضفة دون غزة جرمية ،نعم! جرمية لكن ما الذي
مينع حما�س من �إجراء االنتخابات يف غزة؟ خ�صو�صا �أن غزة ال يوجد بها حواجز �إ�سرائيلية
�أو �أية معيقات ..ما الذي مينع حما�س من �إج��راء االنتخابات يف غزة خ�صو�صا هي التي
ت�سيطر ع�سكريا عليها وتوفر الأمن واحلماية للجميع ح�سب ما تقول؟؟ لو كنت غري فل�سطيني
و�أعي�ش يف �أوروبا �أو �أمريكا وخريت ب�أن �أقارن بني الت�صريحني ،ت�صريح رئي�س حكومة حما�س
الذي يرف�ض االنتخابات ،وت�صريح الرئي�س ال�شرعي حممود عبا�س الذي يقول االنتخابات يف
موعدها حق للمواطن ولي�س حق ًا للأحزاب.
يقف الرئي�س �أبو مازن بكل �صالبة منحازا لأبناء �شعبه الذي دفع ثمنا باهظا من �أجل
الدميقراطية مقتنعا بها متاما كحل �أ�سا�سي حلالة االنق�سام التي مل تنجح جوالت احلوار
حتى الآن يف �إنهائها ،الدميقراطية هي :تبادل ال�سلطة بطرق �سلمية ،والدميقراطية جاءت
بديال ال�ستخدام القوة ال مفر منها وال خيار �آخر غريها ،الدميقراطية هي م�شاركة الأحزاب
يف ت�شكيل حكومة وح��دة وطنية ،نعتقد �أن الرئي�س حممود عبا�س فعلها من قبل عندما
فازت حركة حما�س باالنتخابات الت�شريعية الأخرية حيث ا�ستلمت حكومة حما�س وزارات
وم�ؤ�س�سات ال�سلطة بهدوء دون �أية �إ�شكالية تذكر رغم معرفته ب�أن ذلك �سوف ي�أتي بح�صار
�شديد على �شعبنا.
مع ذلك تعامل الرئي�س حممود عبا�س مع حما�س كممثل لل�شعب الفل�سطيني واحرتم
نتيجة االنتخابات بروح عالية من امل�س�ؤولية ،وحاول �إقناع العامل بهذه النتيجة لكن ذلك
مل ِ
يعط ثمارا ،مما �أدى به لإقناع حما�س بحكومة وحدة وطنية للخروج من هذه الأزمة،
وفعال مت ت�شكيل هذه احلكومة وا�ستمرت فيما يقارب اخلم�سة �شهور ،لكن حما�س قامت
فيما بعد بانقالب ع�سكري م�ستخدمة ميل�شياتها و�سيطرت على قطاع غزة بالكامل ،هذه هي
دميقراطية حما�س وتوجهها ،بدال من �أن ت�ستخدم قوتها الربملانية بطريقة ح�ضارية ،راحت
ت�سفك دماء �شعبها وتدمر منجزات ومقدرات وطنية هي لي�ست ملكا لفتح �أو لأ�شخا�ص ،ولو
كانت كذلك ،ملاذا يتم تدمري من�ش�آت هي �أخريا ملك للنا�س وللوطن ،و�إنها ت�ساوي قيمة
وثمن ًا؟ �أي �سيا�سة هذه ؟ و�أية قيم نحتفظ بها لأجيالنا وتاريخنا؟ ماذا لو فعل الرئي�س حممود
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عبا�س ما فعله زعماء عرب كثريون؟؟ � ّأي زعيم عربي كان لديه احلكمة وال�صرب يف احلفاظ
على �شعبه مثلما الرئي�س حممود عبا�س؟ كلنا يعرف ماذا فعلت احلكومة اجلزائرية عندما
فازت جبهة الإنقاذ الإ�سالمية باالنتخابات ،وكلنا يعرف ماذا فعل النظام ال�سوري يف حماة
عام  1982عندما اكت�شف خاليا م�سلحة للإخوان امل�سلمني هناك ،كلنا يعرف �أنه ال يوجد
نظام عربي �أو �إ�سالمي واحد ميكنه �أن يقبل مبا فعلت به حما�س يف غزة ،الرئي�س حممود
عبا�س مل يقد �شعبه �إلى الهالك والدمار ،الرئي�س حممود عبا�س رئي�س لل�شعب الفل�سطيني
�أينما كان ولديه م�شروع وطني هو م�شروع منظمة التحرير الفل�سطينية التي اعرتف العامل
قاطبة بها كممثل �شرعي ووحيد ل�شعبنا ،وق��ادت الن�ضال الفل�سطيني ومازالت ،الرئي�س
حممود عبا�س لي�س طوباويا� ،أو حاملا� ،أو واهما ،الرئي�س حممود عبا�س قادر على حتقيق دولة
فل�سطينية م�ستقلة وعا�صمتها القد�س ال�شريف و�إنهاء االحتالل دون اللجوء �إلى هدنة طويلة
(خم�سني �سنة) مع االحتالل كما هو �سقف حما�س؟! الرئي�س حممود عبا�س مل مينع املقاومة
�ضد االحتالل يف غزة كما متنعها حما�س الآن! الرئي�س حممود عبا�س مل يقم بقتل امل�صلني
وتدمري م�ساجد اهلل ،كما فعلت حما�س يف رفح.
الرئي�س حممود عبا�س مل يقم مبا قام به كثري من زعماء اجلمهوريات العربية بتغيري
الد�ستور كي يت�سنى له البقاء يف احلكم� ،أو يورثه لأبنائه ،الرئي�س حممود عبا�س حافظ
بدرجة كبرية على نزاهة االنتخابات ،و�إجرائها بحرية كاملة دون �أية عقبات� ،أو خمالفات
�شهد العامل �أجمع ب�شفافيتها ونزاهتها ،الرئي�س حممود عبا�س� ،أنت رجل الدميقراطية
الأول يف املنطقة ،و�أنت الأجدر على قيادة ال�شعب الفل�سطيني؛ فا�صنع ما تراه منا�سبا مبا
ينهي حالة االنق�سام ،ومبا ينهي االحتالل و�إقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة ،ولت�سقط كل
الأقنعة الزائفة وكل الأوهام وال مربر لأحد �أن يفر�ض ر�ؤيته و�سيا�سته التي يريدها ولتكن هذه
االنتخابات الر�ؤية ال�صحيحة التي يريدها �شعبنا يف �إعادة الوحدة ل�صفوف �شعبنا املمزقة
وكفى! ()8
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رؤية الرئيس عباس لالنتخابات الفلسطينية كأداة للتحرير
قال الرئي�س حممود عبا�س“ :اليوم وبعد ظهور نتائج االنتخابات واجتياز �شعبنا
العظيم لهذا االمتحان؛ �أقف �أمامكم ب�صفتي رئي�س ًا وممث ًال لل�شعب الفل�سطيني ب�أ�سره ،لأقول:
اننا �سنوا�صل امل�سرية من �أجل تعزيز الوحدة الوطنية ،وتعميق احلوار مع جميع القوى ،وكل
التيارات الفاعلة يف وطننا ،واحلر�ص على �صالبة بنيان جمتمعنا وم�ؤ�س�ساتنا .كما �سنوا�صل
م�سرية يا�سر عرفات من �أجل حتقيق ال�سالم العادل� ,سالم ال�شجعان الذي كان يعمل دوم ًا
يف �سبيله ،والذي �أعطى كل حياته وجهده وعرقه من �أجل حتقيقه.
�إن هذا العام هو عام االنتخابات الفل�سطينية ،االنتخابات الرئا�سية والت�شريعية
والبلدية؛ فلنح�شد كل طاقاتنا الوطنية ،لت�شمل عملية االنتخابات كذلك كل امل�ؤ�س�سات
والنقابات والقوى ال�سيا�سية والف�صائل ،حتى نبث روح � ًا جديدة يف حياتنا ال�سيا�سية
الداخلية)9( .
كما قال الرئي�س حممود عبا�س »:قبل �أق��ل من �شهر توجه ال�شعب الفل�سطيني �إلى
�صناديق االقرتاع يف االنتخابات الرئا�سية ،التي عقدت بعد رحيل الرئي�س يا�سر عرفات ،ويف
ممار�سته الدميقراطية امل�شهودة ،ف�إن ال�شعب الفل�سطيني من خالل هذه االنتخابات� ،أكد
مت�سكه بخيار ال�سالم العادل)10( .
كما قال الرئي�س عبا�س�« :إن هذه امل�سرية الدميقراطية التي بد�أها �شعبنا يف انتخابات
الرئا�سة واملجل�س الت�شريعي يف عام  ،1996وانتخابات يوم  9كانون الثاين  /يناير من عام
 ،2005مرورا بانتخابات املجال�س البلدية واملحلية ،و�صوال �إلى انتخابات املجل�س الت�شريعي،
�إمنا ي�ؤكد للعامل ب�أ�سره �أن �شعبنا الفل�سطيني يفتخر ويعتز بقيمه الإن�سانية والدميقراطية،
�ساعيا �إلى ال�سالم وت�أكيد حقه يف احلرية يف دولته الفل�سطينية وعا�صمتها القد�س ال�شريف.
لقد عملنا بحزم من اجل �إجراء االنتخابات يف موعدها املحدد ،ومب�شاركة جميع �ألوان
الطيف ال�سيا�سي الفل�سطيني ،و�سنظهر ذات احلزم يف توفري جميع عنا�صر جناح االنتخابات
و�سريها يف �أجواء هادئة ،حرة ونزيهة .لذلك �أ�صدرت تعليمات م�شددة لأبنائنا يف قوات
الأمن الفل�سطينية لتوفري احلماية الكاملة ل�صناديق االقرتاع من �أجل تثبيت الأمن و�ضمان
نزاهة االنتخابات و�شفافيتها ،ويهمني �أي�ض ًا �أن �أ�ؤكد �أن مهمة �إجناح هذه االنتخابات مهمة
كل مواطن.
�إنني يف هذه املنا�سبة العظيمة� ،أدعو جماهري �شعبنا للم�شاركة الكاملة يف االنتخابات
الت�شريعية يوم غد ،وممار�سة كل مواطن حقه االنتخابي .فهذه االنتخابات حمطة على طريق
نيل حريتنا وحتقيق ا�ستقاللنا وبناء دولتنا)11( .
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�سنوا�صل امل�سرية من �أجل
تعزيز الوحدة الوطنية ،وتعميق
احل���وار م��ع جميع ال��ق��وى ،وكل
ال��ت��ي��ارات ال��ف��اع��ل��ة يف وطننا،
واحلر�ص على �صالبة بنيان جمتمعنا
وم�ؤ�س�ساتنا
�أدع�����و ج��م��اه�ير �شعبنا
للم�شاركة الكاملة يف االنتخابات
الت�رشيعية يوم غد ،وممار�سة كل
م��واط��ن حقه االن��ت��خ��اب��ي .فهذه
االنتخابات حمطة على طريق نيل
حريتنا وحتقيق ا�ستقاللنا وبناء
دولتنا

وقال �أي�ض ًا« :الآن كما ذكرت يف البداية ،يوجد لدينا ق�ضايا كثرية تتعلق بفتح والوطن،
يف عندنا احتاد امل��ر�أة ،نريد �أن نرى وب�سرعة �أي�ضا االحت��ادات كلها وخالل �أ�شهر تنتهي
انتخاباتها ،يعني �أن احتادات مل تجُ رِ انتخابات منذ  40عاما ،وهذا غري �صحي ،ولكن ال
بد من عمل كل ما يلزم لتفعيل هذه االحتادات ،احتادات �شعبية ونقابية وجامعات ومكاتب
حركية ،يجب �أن نعمل فيها وب�أق�صى �سرعة ممكنة جت�سيدا للن�شاط الذي نقوم به الآن،
وا�ستكماال له بان يكون هناك عمل داخل احلركة ،لكي نقول ب�صراحة ،نحن عملنا امل�ؤمتر،
وعملنا املجل�س الوطني وعملنا انتخابات)12(.
وقال �أي�ض ًا« :نحن مل نخ�سر االنتخابات ،نحن ح�صلنا على �أكرث الأ�صوات واقل املقاعد؛
بف�ضل العبقريات '�أنا �أو بال�ش'' ،يا فيها �أو بخفيها' ،كل ثالثة �أو �أربعة تر�شحوا ملقعد ،وحما�س
نزلت مر�شح ًا واحد ًا ،ولكل واحد منهم � 5آالف �صوت وذاك �أخذ خم�سة �آالف وواحد ،وح�صل
على املقعد� 82 ،شخ�ص ًا ،نزلوا باالنتخابات م�ستقلني خارج القوائم ،بالإ�ضافة �إلى قائمة
امل�ستقبل ،وهي ال تزال و�صمة)13( .
و�أي�ض ًا قال« :هذه ‘املاكينة’ بد�أت العمل بجهود اال�ستعداد لالنتخابات� ،إمنا �أحب
�أن �أقول -وال بد �أن يكون وا�ضحا� -أن االنتخابات ال تتم �إال بعد �إج��راءات تقوم بها جلنة
االنتخابات امل�ستقلة املوجودة عندنا ،هذه اللجنة �ستذهب لقطاع غزة من �أج��ل ت�سجيل
املواليد اجلديدة ،التي �أ�صبحت م�ؤهلة من �أجل �أن تقوم بدور الناخب ،وهذا منذ خم�س
�سنوات مل يح�صل.
وهناك �أهمية ق�صوى لتجديد �سجالت الناخبني ،لدينا ما ال يقل عن � 300-250ألف
يحتاجون �إلى �إعادة الت�سجيل؛ وبالتايل مهمة هذه اللجنة القيام بهذا العمل ،و�إذا انتهت هذه
املهمة نكون قطعنا ن�صف الطريق؛ �أما الن�صف الآخر فهو يعتمد على اجلانب الإ�سرائيلي،
مبعنى ال بد �أن توافق لنا �إ�سرائيل على �أن جنري االنتخابات يف القد�س ال�شرقية التي نطمع
ون�أمل �أن تكون عا�صمة لدولة فل�سطني.
احلكومة الإ�سرائيلية �سبق �أن وافقت يف انتخابات  1996ويف انتخابات  2005و2006
على �إجراء هذه االنتخابات يف مدينة القد�س ،نحن �سنتقدم بالطلب و�سنطلب من �أ�صدقائنا
يف العامل �أن يتحدثوا مع احلكومة الإ�سرائيلية من �أجل �أن توافق ،و�إال ال ن�ستطيع �أن جنري
انتخابات مبعزل عن القد�س؛ لأنها �إ�شارة وا�ضحة للعامل ولإ�سرائيل �أننا �أ�سقطنا القد�س من
ح�سابنا ،وهذا لن نقبل به �إطالقا.
�إذا بالن�سبة لالنتخابات ،هناك االنتخابات الت�شريعية والرئا�سية واملجل�س الوطني،
هناك �سجالت �سنبد�أ بها ،وهناك �أي�ضا القد�س التي ال بد �أن تتم املوافقة عليها)14( .
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فلسطين ديمقراطية ..نحن ديمقراطيون
ك��ان الرئي�س عبا�س ومنذ انخراطه يف العمل الوطني يحر�ص على �أن يظل هذا
العمل دميقراطياً �سواء يف م�ؤ�س�سات ما قبل الدولة وحتى ما بعد ذلك ويف كل منا�سبة ظل
ي�ؤكد على احلوار والفعل الدميقراطي ويدعو �إليه ومنذ البداية يقول وهو يهدي الفوز
يف االنتخابات ل�شعبه:
“كلي فخر بهذا الأداء الدميقراطي املميز ل�شعبنا الفل�سطيني العظيم .هذا ال�شعب
الذي وقف يف وجه االحتالل ليقول لنف�سه �أو ًال وللعامل �إننا ومهما عظمت التحديات ،فلن
نرتاجع عن م�شروعنا الوطني ،ومهما تراكمت العقبات ،لن تثنينا عن موا�صلة م�سريتنا
الدميقراطية التي نعتز بها جميع ًا� .إن ال��ذي ف��از اليوم يف ه��ذه االنتخابات هو ال�شعب
الفل�سطيني البطل� ،صانع هذه امل�أثرة الدميقراطية وحاميها .لذا ف�إنني �أهدي هذا الفوز
با�سم كل ال�شعب �إلى روح وذكرى القائد اخلالد ،رمز م�سريتنا وبطلها ،الأخ يا�سر عرفات،
الذي زرع البذرة الأولى لهذه التجربة الدميقراطية ،ورفع رايتها وكر�س تقاليدها .فتحية
الإجالل والإكبار �إلى روحك الطاهرة يا �أبا عمار يف يوم الدميقراطية الفل�سطينية .ويف هذا
اليوم التاريخي يف م�سريتنا الوطنية �أقول ،جلميع �أبناء �شعبنا :الذين �شاركوا يف الت�صويت،
ويف �إحياء �شعلة الدميقراطية ،لكم جزيل ال�شكر والعرفان ،ولكم العهد مني ببذل كل اجلهد
لتنفيذ الربنامج الذي انتخبتموين على �أ�سا�سه ،وملوا�صلة ال�سري على الدرب لتحقيق �أهدافنا
الوطنية .وال�شكر والتقدير جلميع الذين عملوا من �أجل جناح هذه احلملة االنتخابية)15( ».
و�أم��ام املجل�س الت�شريعي يعود للت�أكيد «لقد احتفلنا بالأم�س بيوم الدميقراطية يف
بالدنا ،وهو اليوم الذي �شهد عقد �أول جل�سة ملجل�سكم املوقر يف العام 1996م ،الأمر الذي
يتيح لنا القول بكل الفخر واالعتزاز :اننا نعي�ش هذا العام عام الدميقراطية يف فل�سطني».
لقد �أثبتت ال�شهور الأربعة املا�ضية ،والتي تلت رحيل الرئي�س اخلالد يا�سر عرفات� ،أن
ال�شعب يكون قوي ًا عندما تكون للقوانني قوة ،حيث ت�صدت جماهري �شعبنا وم�ؤ�س�ساتنا ،و�أنتم
يف مقدمتها ،للمهمة التاريخية ،وللأعباء اجل�سام التي خلقها ذلك الغياب الأليم ،فخالل
هذه ال�شهور متت عملية انتقال �سل�سة وهادئة ومنوذجية لل�سلطة ،وجاءت كتعبري حي عن
الوفاء ل�شهدائنا وجرحانا و�أ�سرانا.
ويرى يف االنتخابات ونتائجها مهما كانت ت�أكيد ًا لنهجه وفكره ويقول “وانطلقت على
�إثرها ور�شة عمل دميقراطية �شاملة� ،ست�ؤدي يف ختامها �إن �شاء اهلل �إلى جتديد نظامنا
ال�سيا�سي ،مبا يليق بهذا ال�شعب العظيم ،وتطلعاته ال�سامية .وبتقدير و�إعجاب راقب العامل
�أجمع جماهري �شعبنا وهي تتوجه �إل��ى �صناديق االق�تراع يف االنتخابات الرئا�سية لت�ؤكد
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ومهما عظمت التحديات،
فلن نرتاجع عن م�رشوعنا الوطني،
ومهما تراكمت العقبات ،لن تثنينا
عن موا�صلة م�سريتنا الدميقراطية
التي نعتز بها جميعاً

الرئي�س عبا�س« :م��ن حق
كل فل�سطيني �أن يفخر بتجربتنا
الدميقراطية ،فقد �أجرينا انتخابات
حرة ونزيهة �شهد العامل ب�شفافيتها
يف ظل ظروف بالغة التعقيد وحتت
حراب االحتالل

ت�أييدها للخيار الدميقراطي ،والتعددية ،ومبد�أ تداول ال�سلطة ،و�سيادة القانون ،والف�صل
بني ال�سلطات .وجاءت االنتخابات البلدية لت�ؤكد كذلك تكري�س قاعدة االحتكام ل�صناديق
االقرتاع ،ولتعمق املمار�سة الدميقراطية يف بالدنا.
�إن ما قام به جمل�سكم املوقر خالل ال�سنوات الت�سع املا�ضية من دور ت�شريعي ورقابي
ر�سخ قواعد متينة للتجربة الدميقراطية الفل�سطينية .و�إن مداوالت جمل�سكم وجلانه �أ�س�ست
و�أر�ست ون�شرت الوعي بالتقاليد الدميقراطية يف �أو�ساط �شعبنا ،و�إن ما �شرعتم من قوانني
�شكل وي�شكل البنية التحتية لنهو�ض وعمل م�ؤ�س�ساتنا)16( ».
وي�ؤكد التم�سك باخليار الدميقراطي ويقول« :لقد عرب �شعبنا الفل�سطيني مب�شاركته
الوا�سعة يف هذه اال�ستحقاقات عن مت�سكه باخليار الدميقراطي ،وجدارته وقدرته على بناء
كيان وطني يليق بت�ضحياته وطموحاته ،كما عرب �أي�ض ًا عرب االنتخابات الرئا�سية عن مت�سكه
بحقوقه الوطنية الثابتة ،وبخيار ال�سالم العادل ،ومبا طرحناه من برنامج للعمل الداخلي،
ي�ؤكد على �سيادة القانون والإ�صالح والتعددية ال�سيا�سية ،وتوفري الأمن والأمان للمواطن يف
ظل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية)17( .
وي�شري �إلى التوجه لل�شعب لتعزيز التيار الدميقراطي ويقول« :نتوجه جميعا يف القد�س
ال�شريف وقطاع غزة وال�ضفة الغربية النتخاب ممثلي �شعبنا للمجل�س الت�شريعي الفل�سطيني،
على طريق تعزيز الدميقراطية الفل�سطينية ،وتكري�س �سلطة القانون والنظام ،وحماية �أمن
الوطن واملواطن و�صيانة كرامته»)18( .
كما يقول الرئي�س عبا�س« :من حق كل فل�سطيني �أن يفخر بتجربتنا الدميقراطية ،فقد
�أجرينا انتخابات حرة ونزيهة �شهد العامل ب�شفافيتها يف ظل ظروف بالغة التعقيد وحتت
حراب االحتالل ،حيث �أجرينا االنتخابات الرئا�سية والبلدية والت�شريعية ،وقد �أدت انتخابات
املجل�س الت�شريعي �إلى ح�صول حركة حما�س على �أغلبية مقاعد املجل�س ،وقمت ومبوجب
�صالحياتي الد�ستورية بتكليف رئي�س الوزراء بت�شكيل احلكومة ،حيث ت�ضمن خطاب التكليف
ن�ص ًا وا�ضح ًا وهو �ضرورة التزام احلكومة بالقرارات واالتفاقيات املوقعة �سابق ًا من قبل
منظمة التحرير الفل�سطينية املمثل ال�شرعي والوحيد ل�شعبنا ،واحرتام القرارات العربية
والدولية ،التي ت�شكل م�صدر قوة لنا ،وااللتزام بالنهج التفاو�ضي ونبذ العنف ب�أ�شكاله
كافة)19(».
كما يقول يف ذكرى اال�سراء واملعراج« :نحن �شعب ي�ؤمن بالدميقراطية وعملنا من
�أج��ل الدميقراطية ولنا جت��ارب كثرية يف هذا املجال ،ولدينا من النزاهة وال�شفافية ما
�شهد لنا به كل العامل ،ونحن نقر ونعرتف �أن حما�س يف عام  2006جنحت باالنتخابات
وبالتايل �سلمناهم احلكومة ،والآن نقول تعالوا �إلى كلمة �سواء لنحتكم لل�شعب ،لل�شعب الذي
انتخبكم ليقول ال�شعب كلمته ،ملاذا ال نقبل ،ملاذا قبل يف العام  2005والعام  2006االنتخابات
واليوم ال نقبلها ،هل االنتخابات ملرة واح��دة؟ هل الدميقراطية مرة وتنتهي؟ ال ،ما دمنا
قبلنا بالدميقراطية فالدميقراطية متتالية ،بعد �سنتني بعد ثالث بعد �أربع ال بد �أن جتري
انتخابات وال بد �أن ي�أتي �أنا�س ويذهب نا�س وتلك الأيام نداولها بني النا�س ،فلماذا ال نقبل
االحتكام لل�شعب �إال �إذا كنا نخاف من ال�شعب ،ونحن ال نخاف من ال�شعب ،لأننا منه ،ف�إذا
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قرر ال�شعب �أي قرار نحرتمه ونقبل به ولن نحيد عنه �أبدا ،ولكن ما هو احلل ،كيف نت�صور
امل�ستقبل ،هناك حجج عند �إ�سرائيل تقول الفل�سطينيون منق�سمون -حجة جاهزة يخرجونها
من حتت الطاولة يف �أي وقت ويقولون مع من نتفاو�ض ،ملاذا ال نقفل هذا الباب �أمامهم و�أمام
غريهم ،ملاذا ال ن�سد عليهم الذرائع ،هناك يف الفقه الإ�سالمي �سد الذرائع ،ملاذا ال ن�سد
عليهم هذه الذرائع ونقول نحن موحدون ،جهة واحد وقلب واحد وعقل واحد� ،إمنا ال تبحثوا
عن احلجج من �أجل �أن ال ت�صلوا لل�سالم من �أجل �أن ت�ضعوا العراقيل �أمام ال�سالم)20( .
ويربط بني التجربة الدميقراطية الفل�سطينية وجتارب ال�شعوب العربية الأخرى يف
�أقطارها ويقول« :ملاذا نخاف من �إرادة ال�شعب؟ وهل نعود له مرة بالعمر عندما نك�سب؟ وهل
الدميقراطية ملرة واحدة؟ ال �أحد ي�ستطيع �أن يحتكر �إرادة ال�شعب ،ندعو حركة حما�س �إلى
تغليب العقل وتغليب امل�صالح الوطنية على احلزبية والإقليمية ،فالوطن �أغلى)21( .
و�أمام اجلمعية الربملانية يقول« :لقد اخرتنا يف بناء �سلطتنا الوطنية ،ويف �إر�ساء دعائم
دولتنا امل�ستقبلية ،النظام الدميقراطي الربملاين القائم على احرتام التعددية وامل�ساواة بني
املواطنني ،ن�ساء ورجا ًال ،و�سيادة القانون ،و�صون احلريات وحقوق الإن�سان ،ورغم ال�صعوبات
والتدخالت اخلارجية والقيود االحتاللية التي زرعت العقبات والألغام يف طريق م�سريتنا
الدميقراطية ،فقد �صممنا على موا�صلة الت�شبث باخليار الدميقراطي و�صون حرية التنظيم
والعمل احلزبي والنقابي ،وتعزيز دور م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،وحماية حرية الر�أي والتعبري
والن�شر وال�صحافة واالجتماع و�صون احلريات الفردية والعامة»)22( .
وبعيد رفع علم فل�سطني يف اليون�سكو يرفع �صوته بالدميقراطية ويقول »:وكل ذلك يتم
بروح االنفتاح واحلوار والت�سامح والتعددية والدميقراطية التي يتم�سك بها �شعبنا ويف �إطار
قانوين ي�صون حقوق الإن�سان واحلريات الفردية ومينع التمييز ويعزز دور املر�أة وال ي�ضع
قيودا على الإبداع ،فهذه هي فل�سطني التي نبنيها ،دولة توا�صل دورها يف العطاء والإ�سهام
احل�ضاري الإن�ساين ،وحترتم التزاماتها الدولية وت�سعى �إلى ال�سالم واحلفاظ عليه وتدعم
ثقافة ال�سالم والتنوع الثقايف وحوار احل�ضارات وتنبذ االنغالق والتع�صب”)23( .
ويف اج��ت��م��اع املجل�س ال��ث��وري حل��رك��ة فتح ك�شف عن وج��ود معار�ضة للعودة �إلى
املفاو�ضات ولكن كيف تتعامل ب�أ�سلوب دميقراطي؟
«وب�ل�ا �شك ك��ان��ت ه�ن��اك معار�ضة م��ن قبل ع��دد م��ن الف�صائل مل�ب��د�أ ال �ع��ودة �إل��ى
املفاو�ضات ،وهذا حق لهم ،ي�ستطيعون �أن يعرت�ضوا و�أن يرف�ضوا ب�صرف النظر عن الأ�سباب
وعن النتيجة ،وهذا �أمر نحن تعودنا عليه يف كل م�سريتنا الثورية منذ عام  1965وحتى
يومنا هذا ،يف كل مرة ويف كل قرار كان هناك معار�ضة ،هذه املعار�ضة ت�ستمر �سنة �سنتني
ومن ثم يعودون لي�سريوا يف الركب ،و�آخرها �أو�سلو «اخليانية باعت وفرطت وتنازلت» ،لكنهم
كلهم عادوا وعملوا يف ال�سلطة وح�صلوا على الهويات وكثري منهم �أ�صبحوا نوابا ووزراء ،لكن
عندما اعرت�ضوا قلنا ال مانع”)24( .
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برنامج عباس ..برنامج السلطة
الرئي�س حممود عبا�س قام باتخاذ جمموعة خطوات وا�ضحة باجتاه تعميق عالقات
فل�سطني مع املجتمع ال��دويل ومنظماته وخا�صة مع الأم��م املتحدة التي توجه �إليها و�سط
�ضغوط عربية ودولية ملنعه من ذلك ،وا�ستطاع توليد فل�سطني دولة مراقب ًا يف الأمم املتحدة
وو�ضع �أقدام ًا م�شروعة يف هذا ال�سبيل على الطريق املو�صل ،وبد�أ يف ت�صعيد الكفاح ال�سيا�سي
�ضد �إ�سرائيل وهو الأمر الذي حاولت �إدارة ترامب تقوي�ضه واحليلولة دون انت�صار الق�ضية
الفل�سطينية يف املحافل الدولية وذلك بابتزاز القيادة الفل�سطينية التي رف�ضت املواقف
اليمينية الإ�سرائيلية يف بقاء املفاو�ضات عقيمة ،ولذا كان موقف الإدارة الأمريكية من
ال�سالم �صفعة لكل من انتظرها بعد ان تكلمت عن �صفقة الع�صر ويف هذا املجال اقدم
ترامب على نقل �سفارته من تل �أبيب �إلى القد�س وموافقة �إ�سرائيل يف م�شاريعها ل�ضم ال�ضفة
الغربية وهو الأمر الذي رد عليه عبا�س ب�أنه لن يقبل الأمريكيني و�سيط ًا يف عملية ال�سالم.
لقد حقق الرئي�س عبا�س من خالل نهجه يف الدعوة �إلى مقاومة �سلمية واال�ستقواء
بالعامل احلر ومنظمات الأمم املتحدة نتائج كبرية ومهمة ا�ستفزت �إ�سرائيل التي �ضغطت
بدورها على الإدارة الأمريكية الأخرية� ،إدارة ترامب بعدما ا�ستطاعت �إدارة �أوباما من قبل
�أن ت�سمح بتمرير قرار جمل�س الأمن بعدم ا�ستعمال «الفيتو» وكان ذلك يف �أواخر عهد �أوباما
أرا�ض
حني �صدر قرار جمل�س الأمن رقم ( ) 2334الذي ين�ص على �أن الأرا�ضي الفل�سطينية � ٍ
حمتلة وكذلك القد�س ال�شرقية و�أن امل�ستوطنات باطلة.
لقد ا�ستطاع الرئي�س عبا�س وال ��ذي اتخذ خ�ط��وات حا�سمة م��ن �أج��ل امل�صاحلة
الفل�سطينية وما زال يعترب �أن امل�صاحلة من ثوابت العمل الفل�سطيني التي ال يجوز الرتاجع
عنها ،وم�ضى �أي�ض ًا يف خطواته ال�سيا�سية عرب العامل باالن�ضمام �إلى �أكرث من  22منظمة
وهيئة دولية منبثقة عن الأمم املتحدة ومنها منظمة االنرتبول وكذلك حمكمة اجلنايات
الدولية وغريها مئات.
وت�أ�سي�ساً على كل ما تقدم ،نعر�ض �أ�س�س الربنامج الوطني الذي هو برنامج حركة
فتح ،ال�ستكمال بناء م�ؤ�س�سات الدولة وجت�سيد اال�ستقالل:

أو ً
ال :سياسي ًا
	.1التم�سك بال�سالم العادل وال�شامل كخيار ا�سرتاتيجي ،على �أ�سا�س حل الدولتني والت�أكيد على
�أن �سالمنا لن يكون ا�ست�سالم ًا �أو ب�أي ثمن ،واحلفاظ على ثوابتنا الوطنية ،والتي ت�شمل:
�أ� -إنهاء االحتالل الع�سكري الإ�سرائيلي لأر�ض دولة فل�سطني ،والذي بد�أ عام ،1967
واعتبار عام  2017عام �إنهاء االحتالل والعمل على ح�شد دعم العامل �أجمع لتحقيق
هذا الهدف.
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ب -جت�سيد �إقامة دولة فل�سطني امل�ستقلة بعا�صمتها القد�س ال�شرقية على حدود الرابع
من حزيران عام  ،1967لتعي�ش ب�أمن و�سالم �إلى جانب دولة �إ�سرائيل ،و�ستبقى
�أيدينا ممدودة لل�سالم.
ت� -إيجاد حل عادل ومتفق عليه لق�ضية الالجئني ا�ستناد ًا لقرار اجلمعية العامة 194
وكما حدد يف مبادرة ال�سالم العربية لعام .2002
ث -حل ق�ضايا الو�ضع النهائي كافة ا�ستناد ًا لقرارات ال�شرعية الدولية ذات العالقة،
وبخا�صة القد�س ال�شرقية املحتلة ،باعتبارها العا�صمة الأبدية لدولة فل�سطني،
والت�أكيد على رف�ضنا احلديث عن القد�س باعتبارها عا�صمة لدولتني� ،أو عا�صمة
فل�سطني يف القد�س.
ج -رف�ض احللول االنتقالية �أو املرحلية واملجتز�أة ،والدولة ذات احلدود امل�ؤقتة ،وما
ي�سمى الوطن البديل� ،أو �إبقاء الأو�ضاع على ما هي عليه ،ورف�ض الدولة اليهودية.
ح -مطالبة حكومة االحتالل الإ�سرائيلية بتنفيذ ما ترتب عليها من التزامات ومبا
ي�شمل وقف الن�شاطات اال�ستيطانية ،مبا فيها القد�س ال�شرقية املحتلة ،والت�أكيد
على عدم �شرعية اال�ستيطان والإف��راج عن جميع الأ�سرى� ،إ�ضافة �إلى تنفيذ ما
ترتب على حكومة االحتالل من التزامات يف االتفاقات املوقعة ،مبا فيها تفعيل
اللجنة الثالثية �ضد التحري�ض ،ووقف االجتياحات.
خ -لقد حدد املجل�س الوطني الفل�سطيني يف جل�سته عام  1988هذه الثوابت املرتكزة
�إلى القانون الدويل وال�شرعية الدولية ،وعندما وقعنا اتفاق �أو�سلو عام  ،1993حدد
هدف عملية ال�سالم بتنفيذ القرارين “  “ 242و”  ،“ 338وثبت جدول �أعمال
املفاو�ضات النهائية لي�شمل القد�س واحل��دود وامل�ستوطنات والالجئني والأم��ن
واملياه والأ�سرى ليتم التفاو�ض حولها و�إيجاد حلول لها خالل الفرتة االنتقالية التي
حددت بخم�س �سنوات تنتهي عام � ،1999إال �أن حكومة االحتالل تنكرت ملبادئ
اتفاق �أو�سلو وجداوله الزمنية.
د	-العمل باجتاه مراجعة االتفاقيات املوقعة كافة مع اجلانب الإ�سرائيلي ،نتيجة
النتهاء مددها ،وتغري الظروف وعدم التكاف�ؤ بني الطرفني ،وعدم التزام اجلانب
الإ�سرائيلي بتلك االتفاقات.
ذ -دعم موا�صلة عمل اللجنة املخت�صة بالتوا�صل املجتمعي مع املجتمع الإ�سرائيلي،
والتي تعترب �أحد �أهم �أدوات الت�أثري على �شعب الدولة املحتلة واملنا�صرين فيها
حلقوق �شعبنا غري القابلة للت�صرف ،وبهدف �شرح الر�ؤية الفل�سطينية لل�سالم.
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ر -دعم عقد امل�ؤمتر الدويل لل�سالم وفق ًا للمبادرة الفرن�سية مبا ي�ضمن مرجعيات
حمددة ت�ستند �إلى القانون الدويل وال�شرعية الدولية ،و�سقوف زمنية للمفاو�ضات
والتنفيذ ،و�آليات متابعة ومراقبة دولية جديدة ت�ضمن التنفيذ الدقيق والأمني ملا
يتفق عليه.
	.2الدفع ببذل كل اجلهود املمكنة لإزال��ة �أ�سباب االنق�سام وحتقيق امل�صاحلة الوطنية
عرب ت�شكيل حكومة وحدة وطنية و�إجراء انتخابات ت�شريعية ورئا�سية عامة ،و�إجراء
االنتخابات املحلية ،مع ا�ستمرار جهودنا احلثيثة لفك احل�صار الظامل عن �أهلنا يف
قطاع غزة.
 .3تر�سيخ وتعزيز املقاومة ال�شعبية ال�سلمية وتطويرها يف املجاالت كافة .وتعزيز �صمود
�شعبنا على الأر���ض وخا�صة يف القد�س والأغ��وار واملناطق امل�سماة “ ج “ ،ومقاطعة
منظومة اال�ستيطان بكل �إفرازاتها.
 .4تر�سيخ مكانة دولة فل�سطني القانونية و�شخ�صيتها ال�سيا�سية كما حددها قرار اجلمعية
العامة  ،2012 / 19 /67كدولة مراقب وال�سعي للح�صول على الع�ضوية الكاملة يف
الأم��م املتحدة ،وموا�صلة العمل على ان�ضمام دولة فل�سطني للم�ؤ�س�سات واملنظمات
واملواثيق والربوتوكوالت الدولية.
 .5تعزيز عالقات دولة فل�سطني اخلارجية من خالل احل�صول على اعرتاف الدول التي
مل تعرتف بها بعد  138 -دولة اعرتفت بدولة فل�سطني � ،-أو رفعت م�ستواها ،وت�شكيل
اللجان امل�شرتكة وتوقيع االتفاقيات الثنائية.
 .6موا�صلة العمل مع املنظمات الدولية ،وبخا�صة اليون�سكو ،من �أج��ل �صيانة الهوية
احل�ضارية والتاريخية والدينية ملدينة القد�س ومقد�ساتها ،ومدينة بيت حلم واخلليل
وغريها ،والبناء على ما حتقق يف قرارات اليون�سكو ذات ال�صلة ،بالتعاون والتن�سيق مع
اململكة الأردنية الها�شمية ال�شقيقة.
	.7ا�ستمرار بناء وامتالك �سفارات دولة فل�سطني يف خمتلف القارات وا�ستبدال الإيجارات
بعقارات مملوكة للدولة ،لدينا � 103سفارات يف اخلارج  90منها ملك لدولة فل�سطني،
ولدينا ار�ض حتت البناء يف موريتانيا وتون�س وال�سودان والكويت واليابان والبحرين قريبا.
 .8تعزيز وتقوية وكالة التعاون الدولية الفل�سطينية يف وزارة اخلارجية والتي تقدم اخلربات
وامل�ساعدات الفل�سطينية للدول ال�صديقة.
	.9العمل وفق ًا خلطة �شاملة للتعامل مع الأخطاء التاريخية التي ارتكبت بحق �شعبنا وبلدنا
فل�سطني ،بهدف ت�صحيح هذه الأخطاء (وعد بلفور وغريه).
 .10متابعة العمل مع املحكمة اجلنائية الدولية ،لالنت�صاف ل�ضحايانا وحما�سبة جمرمي
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احلرب ،و�صو ًال لفتح حتقيق ق�ضائي يف جرائم االحتالل التي ارتكبت بحق �شعبنا يف
املجاالت كافة.
	.11الت�أكيد على موقفنا الثابت مبحاربة الإرهاب �أي ًا كانت دوافعه وم�صادره ،ومبا ي�شمل
�إرهاب الدولة و�إرهاب املجموعات اال�ستيطانية ،والتعاون �إقليمي ًا ودولي ًا يف هذا املجال،
وا�ستمرار مت�سكنا بثقافة ال�سالم والت�سامح ونبذ العنف والتطرف ،والعمل على حل
النزاعات بطرق �سلمية.
	.12ا�ستمرار تعزيز ثقافة الت�سامح ،واعتماد �أ�س�س وركائز ديننا احلنيف ،وو�سطيته الرائعة،
كنقطة ارتكاز يف ن�شر ثقافة الت�سامح وحرية االعتقاد والعبادة.
 .13تعزيز العالقات مع الأ�شقاء العرب ،وا�ستمرار التن�سيق والتعاون من خالل جلنة متابعة
مبادرة ال�سالم العربية والعمل على ال�صعد كافة ومبا ي�شمل منظمة التعاون الإ�سالمي
ودول عدم االنحياز ،واالحت��اد االفريقي ،واالحت��اد الأوروب��ي وغريها من املنظمات
الإقليمية والدولية.
	.14الت�أكيد على مبد�أ عدم التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية لأي دولة ،وعلى رف�ضنا احلازم
وال�صارم لأي تدخل يف �ش�ؤوننا الداخلية واحلفاظ على قرارنا الوطني امل�ستقل.
 .15رف�ضنا تفتيت الدول العربية ،والفو�ضى والت�أكيد على موقفنا الثابت باجتاه احللول
ال�سلمية يف الدول العربية من خالل احلوار الوطني ال�شامل .والتعبري عن رف�ضنا لإثارة
النعرات املذهبية والطائفية والعرقية بني ال�شعوب العربية.
	.16الت�أكيد على موقفنا وم�ساعينا جلعل منطقة ال�شرق الأو�سط خالية من ال�سالح النووي،
وغريه من �أ�سلحة الدمار ال�شامل ،ومبا ي�شمل دولة �إ�سرائيل الدولة الوحيدة التي متتلك
�أ�سلحة نووية يف املنطقة.
 .17رف�ض الهيمنة على املنطقة ب�أ�شكالها كافة ،ورف�ض ا�ستبدال الهيمنة الدولية بالهيمنة
الإقليمية ب�أي مكان.
	.18الرف�ض التام ملا ي�سمى بقانون جا�ستا الأمريكي.
 .19نتطلع لبناء عالقة �إيجابية وبناءة مع �إدارة الرئي�س الأمريكي املنتخب دونالد ترامب
وفق ًا للأ�س�س والركائز الواردة �أعاله.
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ثاني ًا :استمرار بناء المؤسسات وتجسيد استقالل الدولة
	.1ا�ستمرار بذل كل جهد ممكن لتعزيز �صمود �أبناء �شعبنا يف عا�صمتنا القد�س ال�شرقية
ومتكينهم يف املجاالت كافة .ودعا �سيادته �إلى زيارة القد�س وتقدمي الدعم لتعزيز
�صمود �أهلها.
	.2ا�ستمرار االهتمام بالأ�سرى والأ� �س�يرات والأط�ف��ال الأ��س��رى ،وعائالتهم والأ�سرى
املحررين واجلرحى وعائالت ال�شهداء.
	.3الت�أكيد على �أهمية �صندوق ال�ضمان االجتماعي ليغطي �أبناء �شعبنا كافة.
 .4دعم �أبناء �شعبنا الفل�سطيني يف خميمات اللجوء واملنايف ،والنهو�ض بامل�س�ؤوليات يف
�إيجاد �آليات لتوفري امل�ساعدات لأبناء �شعبنا ،كتعميم جتربة م�ؤ�س�سة حممود عبا�س
مل�ساعدة الطلبة املحتاجني يف لبنان �إلى مناطق �أخرى ،وتوفري فر�ص العمل عرب متويل
امل�شاريع ال�صغرية يف خميمات اللجوء يف لبنان و�سوريا ،والعمل على �ضرورة ا�ستمرار
الأونروا يف حتمل م�س�ؤولياتها عن هذه املخيمات .كل فل�سطيني يف لبنان يح�صل على
الثانوية العامة علينا توفري تعليم له حتى يتخرج من اجلامعة.
 .5موا�صلة العمل على مواءمة القوانني والت�شريعات املحلية مع نظرياتها الدولية.
	.6االهتمام ب�أبناء �شعبنا من ذوي االحتياجات اخلا�صة ،و�ضمان احلياة الكرمية لهم من
خالل توفري التعليم وفر�ص العمل املنا�سبة.
 .7تر�سيخ احلقوق واحلريات العامة واخلا�صة ،وحقوق الإن�سان وحقوق املر�أة والطفل،
والعبادة ،وتعزيز دور م�ؤ�س�سات املجتمع املدين واالبتعاد عن التع�صب و�إثارة الفنت،
وفق ًا للمعايري الدولية.
	.8احلفاظ على مبد�أ ف�صل ال�سلطات واحرتام الق�ضاء وحتديثه ،وتعزيز مبادئ ال�شفافية
واحلكم الر�شيد .م�ؤخرا مت ت�أ�سي�س املحكمة الد�ستورية وهذا �شيء مهم ،م�ؤكدا حر�صه
التام على ف�صل ال�سلطات الثالث.
	.9الت�أكيد على مبادئ ال�سلطة الواحدة وال�سالح ال�شرعي الواحد و�سيادة القانون واجتثاث
الفو�ضى والفلتان ب�أ�شكاله كافة .لن ن�سمح بالفلتان الأمني وكل من يعبث بالأمن �سنقطع
يده.
 .10موا�صلة حماية �أم�لاك الدولة الفل�سطينية ومنظمة التحرير الفل�سطينية و�أم�لاك
الأوقاف والعمل على �إزالة �أية تعديات عليها ،وا�ستثمارها وتطويرها ل�صالح املنافع
العامة.
	.11ا�ستمرار تر�سيخ االقت�صاد احلر وحماية امل�ستثمر املحلي والأجنبي واحلفاظ على
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حقوقه كاملة.
 .12فك االرتباط عن االحتالل باجتاه �إجن��از اال�ستقالل التام ،وذل��ك بخلق مزيد من
امل�شروعات ،وفر�ص العمل املنا�سبة لتحقيق ذلك.
 .13تر�شيد القطاع العام �إلى احلد ال�ضروري ومبا ي�ضمن تطوير قطاع خا�ص وطني قوي
يتكامل مع القطاع العام لبناء م�ؤ�س�سات الدولة الع�صرية.
	.14اال�ستمرار يف حماربة �أ�شكال الف�ساد كافة وتر�سيخ مبادئ امل�ساءلة واملحا�سبة.
	.15اعتماد ال�صناعة الإنتاجية والتكنولوجية كطريق لالعتماد على الذات وتر�سيخ ركائز
االقت�صاد.
	.16ا�ستمرار تطوير قطاع التعليم ونوعيته وخا�صة املهني وقطاعات ال�سياحة والبنى التحتية
وال�صحة والنقل واملوا�صالت واالت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات والزراعة والطاقة
املتجددة والإن�شاءات والثقافة واحلكم املحلي ،والريا�ضة وباقي القطاعات ومبا يتوافق
مع طبيعة دولة فل�سطني وانفتاحها على ال�شعوب واحل�ضارات والديانات.
 .17دعم قطاع التعاونيات كافة ،ال�صناعية والإ�سكانية وغريها ،ودعم وحماية الزراعة
الفل�سطينية ،وحماية املنتجات الوطنية ومنحها الأولوية على غريها.
 .18ت�شجيع التميز والإبداع وتوفري الإمكانيات للمتميزين واملبدعني ،ودعم البحث العلمي
يف املجاالت كافة.
 .19بناء املزيد من املناطق ال�صناعية واحلدائق التكنولوجية وتطويرها ون�شرها يف خمتلف
حمافظات فل�سطني.
 .20حماية الآثار وتنفيذ برامج التطوير وال�صيانة ،لتعزيز �إمكانيات تطوير ال�سياحة لدولة
فل�سطني ،وت�شجيع ال�سياحة الدينية �إلى القد�س وبيت حلم واخلليل.
	.21االهتمام باالكت�شافات الغازية والبرتولية وباقي الرثوات الطبيعية يف فل�سطني.
 .22تعزيز االهتمام بالقطاع الفني ومبا ي�شمل امل�سرح واملو�سيقى وال�سينما والفنون اجلميلة.
 .23تطوير قطاع املياه وفق ًا للحاجات الب�شرية والزراعية وتطوير �إمكانية اال�ستفادة من
ثروات البحار (البحر الأبي�ض املتو�سط ،البحر امليت).
 .24حماية املناخ والبيئة وفق ًا للمعايري الدولية.
 .25رعاية الكتاب والأدباء وال�شعراء يف دولة فل�سطني.
 .26تبني وتنفيذ �أهداف التنمية امل�ستدامة ومكافحة الفقر والبطالة كما اعتمدتها الأمم
املتحدة� .سنطلب ت�شكيل جلنة من �أجل التعاطي مع الق�ضايا اخلا�صة بقطاع غزة)25( .
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الرئي�س يكرم الراحل �سعيد خوري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1موقع ال�سيد الرئي�س حممود عبا�س.
( )2كلمة الرئي�س حممود عبا�س يف العا�صمة الرنويجية �أو�سلو.2006/4/26 ،
( )3كلمة الرئي�س حممود عبا�س يف افتتاح م�ؤمتر فل�سطني الثاين لال�ستثمار ،بيت حلم.2010/6/2 ،
( )4كلمة الرئي�س حممود عبا�س خالل ا�ستقباله املحافظني وقادة الأجهزة الأمنية و�أمناء �سر و�أع�ضاء
مركزية حركة فتح مبقر الرئا�سة يف مدينة رام اهلل.2011/1/31 ،
( )5كلمة الرئي�س حممود عبا�س يف منا�سبة و�ضع حجر الأ�سا�س مل�ست�شفى “هوغو ت�شافيز” جلراحة
وطب العيون يف بلدة ترم�سعيا بتاريخ � 21آذار .2016
( )6كلمة الرئي�س حممود عبا�س خالل االحتفالية اخلا�صة بانتهاء املراحل الأولى من تدريب موظفي
القطاع العام على مدونة ال�سلوك و�أخالقيات الوظيفة العامة� 12 ،آذار .2017
( )7مقال (خريطة طريق الدميقراطية الفل�سطينية) ،د� .أمين �أبو ناهية – حركة املقاومة ال�شعبية.
( )8مقال (الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س هو الرئي�س الدميقراطي الأول يف املنطقة،2009/9/5 ،
عبدالكرمي عليان.
( )9كلمة الرئي�س حم��م��ود عبا�س يف حفل �أدائ����ه اليمني ال��د���س��ت��وري��ة يف مقر امل��ق��اط��ع��ة ،رام اهلل،
.2005/1/15
( )10كلمة الرئي�س حممود عبا�س �أمام قمة �شرم ال�شيخ الرباعية يف م�صر.2005/2/8 ،
( )11كلمة الرئي�س حممود عبا�س ،متلفزة مبنا�سبة االنتخابات ،رام اهلل.2006/1/14 ،
( )12خطاب الرئي�س حممود عبا�س �أم��ام املجل�س الثوري حلركة فتح يف دورت��ه اخلام�سة ،رام اهلل،
.2010/1/16
( )13خطاب الرئي�س حممود عبا�س خالل �أعمال املجل�س اال�ست�شاري حلركة فتح.2012/1/12 ،
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الرئي�س يكرم اللواء حازم عطا اهلل
( )14خطاب الرئي�س حممود عبا�س �أمام جمل�س اجلامعة العربية بالقاهرة.2012/2/12 ،
( )15خطاب الرئي�س حممود عبا�س يف حفل �أدائ���ه اليمني الد�ستورية يف مقر املقاطعة ،رام اهلل،
.2005/1/15
( )16خطاب الرئي�س حممود عبا�س �أمام املجل�س الت�شريعي مبنا�سبة افتتاحه الدورة العا�شرة ،رام اهلل،
.2005/3/8
( )17خطاب الرئي�س حممود عبا�س �أمام القمة العربية يف اجلزائر.2005/3/22 ،
( )18كلمة الرئي�س حممود عبا�س ،متلفزة مبنا�سبة االنتخابات ،رام اهلل.2006/1/14 ،
( )19كلمة الرئي�س حممود عبا�س مبنا�سبة الذكرى الــ “ ”58للنكبة ،رام اهلل.2006/5/15 ،
( )20كلمة الرئي�س حممود عبا�س يف االحتفال الذي �أقامته وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية ،لإحياء
ذكرى الإ�سراء واملعراج ،رام اهلل.2010/7/10 ،
( )21كلمة الرئي�س حممود عبا�س يف حفل �إحياء ذكرى املولد النبوي ال�شريف برام اهلل.2011/2/14 ،
( )22خطاب الرئي�س حممود عبا�س �أمام اجلمعية الربملانية ملجل�س �أوروبا يف ق�صر اوروبا.2011/10/6 ،
( )23خطاب الرئي�س حممود عبا�س بعيد رفع علم فل�سطني يف اليون�سكو.2011/12/13 ،
( )24خطاب الرئي�س حممود عبا�س يف اجتماع املجل�س الثوري حلركة فتح يف دورت��ه الثانية ع�شرة
“دورة القادة ال�شهداء» مقر الرئا�سة ،رام اهلل� 2 ،أيلول .2013
( )25خطاب الرئي�س �أمام اجلل�سة امل�سائية للم�ؤمتر العام ال�سابع حلركة فتح يف يومه الثاين مبقر
الرئا�سة يف مدينة رام اهلل بتاريخ  30ت�شرين الثاين .2016
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يهودية الدولة ..كيف؟
وما معنى ذلك؟
الدولة اليهودية
• �سبق �أن اعرتفت منظمة التحرير الفل�سطينية بدولة ا�سرائيل عام  1993من خالل
وثيقة االعرتاف املتبادل.
• �إثارة مطلب االعرتاف بالدولة اليهودية لي�ست �إال حماولة لو�ضع الع�صا يف دواليب
العملية ال�سلمية
• ال��دول العربية التي وقعت على اتفاق �سالم مع ا�سرائيل (م�صر واالردن) اعرتفتا
با�سرائيل ومل يطلب منهما االعرتاف بيهودية الدولة.
• عندما طلب م�ست�شارو الرئي�س االمريكي اال�سبق هاري ترومان عام  1948من الرئي�س
االعرتاف بالدولة اليهودية �شطب عبارة الدولة اليهودية بخط يده وا�ستبدلها بعبارة
دولة ا�سرائيل
• �إذا �أرادت ا�سرائيل تغيري ا�سمها وا�ستبداله ب�أي ا�سم كان فعليها �أو ًال التوجه الى االمم
املتحدة واملطالبة باعرتاف جديد.
• كل االوراق الر�سمية ال�صادرة عن ا�سرائيل داخلي ًا وخارجي ًا حتمل عبارة دولة
ا�سرائيل مبا فيها وثائق اثبات ال�شخ�صية التي يحملها كل مواطن �إ�سرائيلي ولذلك من
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غري املعقول ان يكون مطلوب ًا من الفل�سطينيني االعرتاف با�سم يختلف عن اال�سم الذي
عرفت به ا�سرائيل على مدى كل العقود التي مرت منذ قيامها)1( .
نرف�ض االعرتاف ب�إ�سرائيل دولة يهودية« ..يحلو عنا»!!
وي�أتي ذلك يف �سياق حديثه فيقول“ :النقطة التي �أريد �أن �أ�شري �إليها هي الدولة
اليهودية ،هذه �إ�شارة ال �أدري من �أين اخرتعوها ،قالوا عليكم �أنتم الفل�سطينيون �أن تعرتفوا
بالدولة اليهودية ،نحن نعرف الغاية التي ي�سعون لتحقيقها من وراء هذه ،ولذلك نحن نرف�ض،
و�س�ألناهم ملاذا مل تطلبوا من الأردن عندما وقعتم عملية �سالم �أو من م�صر مثل هذا الطلب،
ملاذا تطلبونه منا ،طبعا اجلواب معروف ممكن �أن نتحدث عن ال�سبب من وراء هذا الطلب،
هناك مليون ون�صف مليون فل�سطيني عرب ،وهناك ن�صف مليون رو�سي م�سيحي ،قول هدول
ما �إلنا دعوة فيهم نحن نتكلم عن العرب ،العرب مليون ون�صف �إذا قلنا دولة يهودية فهذا
مربر كاف من �أجل طرد ه�ؤالء ،وبد�أ ليربمان يتحدث عن �سلخ �أو �إعادة املثلث مبا فيه من
�سكان �إلى العرب ولكن نحن احلقيقة انتبهنا �إلى هذا)2( ».
ويف هذا ال�سياق �أي�ضاً يتحدث الرئي�س عن ما ي�سمى الدولة اليهودية فيقول« :مرة
ي�صرون على ا�ستمرار اال�ستيطان ،و�أخرى يطالبون باالعرتاف ب�إ�سرائيل دولة يهودية ،فج�أة
�صرنا ن�سمع دوله يهودية ذات طابع دميقراطي كيف يكون ذلك نحن نرف�ض هذه الت�سمية
جملة وتف�صيال وهذا موقفنا الثابت ،ونحن نعرف ما ي�سعون لتحقيقه ولن نرتك لهم الفر�صة
لتحقيق ما ي�سعون له من وراء هذا ال�شعار.
�أتوجه لفل�سطينيي الداخل بالقول :انتم �إخواننا وهمنا همكم لكم خ�صو�صيتكم
ونحرتمها �أنتم رفعتم �شعار مهم ال�سالم وامل�ساواة هناك تفرقه عن�صرية �ضد العرب
والفل�سطينيني يف �إ�سرائيل.
مرة ي�صرون على ا�ستمرار اال�ستيطان ..و�أخرى يطالبون باالعرتاف ب�إ�سرائيل دولة
يهودية وثالثة ب�أن القد�س عا�صمة موحدة لدولتهم ،ورابع ًا باحتالل الأغوار والتالل املطلة
عليه كمتطلب �أمني ،وخام�سة ب�إنكار حق الالجئني والأغرب من ذلك �أن يخرج علينا رئي�س
الوزراء الإ�سرائيلي منذ �أيام ويحذرنا من قيامنا باتخاذ �أي خطوة �سماها �أحادية اجلانب
كالذهاب للأمم املتحدة وغريها)3( ».
كما يقدم الرئي�س مزيد ًا من التعليل لذلك ويقول“ :نحن نعرتف ب�إ�سرائيل ،حتى
�أمريكا ،حتى ترومان يف عام  1948حني عر�ض عليه االع�تراف بالدولة اليهودية �شطبها
بيده وقال �أعرتف بدولة �إ�سرائيل ،ملاذا الآن يريدون منا �أن نعرتف بالدولة اليهودية؟ نحن
ال نقبل ب�أي حال من الأحوال ،نحن نعرف غر�ضهم ،وغر�ضهم وا�ضح ،جمرد �أن نعرتف ال
قيمة ملليون و� 400ألف فل�سطيني عربي موجودين يف �إ�سرائيل ،ولن ي�سمح لأي فل�سطيني الجئ
بالعودة لإ�سرائيل .باخت�صار هذا هو الهدف)4( .

219

و�أم���ام اجتماع ال���دورة  20للجنة القد�س يقول�« :أكدنا ومن حيث املبد�أ رف�ضنا
القاطع ملطلب االعرتاف ب�إ�سرائيل كدولة يهودية ،فبجانب �أننا ال نقبل �أبد ًا امل�س بحقوق
الالجئني التي كفلها القانون والقرارات الدولية ،وحقوق املواطنني الفل�سطينيني يف �إ�سرائيل،
ف�إننا ويف الأ�سا�س نرف�ض حماولة �شطب روايتنا التاريخية وحمو ذاكرتنا اجلمعية وحماولة
تزييف التاريخ باغتيال حقائقه الرا�سخة» )5( .
و�أم��ام �أعمال ال��دورة  13للمجل�س الثوري ي�ضيف الرئي�س عبا�س ويقول «�إ�سرائيل
منذ �سنتني �أو ثالث ،رفعت لنا ق�ضية مل تكن واردة يف الق�ضايا الأ�سا�س ومل تكن موجودة
على جدول �أعمالنا وهي الدولة اليهودية ،وهي م�صممة على �أن تطلب هذا الطلب فقط من
دولة فل�سطني ،ال تريد من �أي دولة يف العامل �أن تعرتف بها دولة يهودية ،لكنهم يطلبون منا
كفل�سطينيني �أن نعرتف بالدولة اليهودية �أو يف �صيغ �أخرى دولة ال�شعب اليهودي ،الوطن
القومي لليهود ،مما يعني �أوال �أو �أخريا االعرتاف بالدولة اليهودية ،نحن قلنا التايل :نحن
اعرتفنا بدولة �إ�سرائيل عام  1993يف االعرتاف املتبادل بني الرئي�س عرفات ورئي�س الوزراء
الإ�سرائيلي ،وبعد ذلك مل يطلب منا �أحد �شيئا �إطالقا ،وبعد ذلك ُوقعت معاهدتا �سالم
الأولى مع م�صر والثانية مع الأردن ،ومل يطلب من كال الدولتني هذا االعرتاف ،فلماذا يطلب
منا هذا؟»)6( .

عليكم �أن تعرتفوا بالدولة
علما ب�أنه عندما عقد
اليهوديةً ،
ات��ف��اق ���س�لام م��ع ك��ل م��ن م�رص
والأردن مل يطلب ه��ذا) ونحن
نقول :نحن نرف�ض هذا

ويف قاعة ال�برمل��ان اليوناين ي�شرح الرئي�س عبا�س الأبعاد اخلطرة ملفهوم الدولة
اليهودية فيقول« :عندما يحاولون حتويل ال�صراع من �سيا�سي قانوين �إلى ديني هذا �سيعطي
الذريعة لكل الأطراف املتطرفة من داع�ش وغريها لتتحدث بلغتها ،وتتكلم بلهجتها وتقول
مبا تريد ب�أنها هي من حتمي الإ�سالم ،والإ�سالم بريء منها ومن غريها ،لذلك ال نريد �أن
نعطي �سالحا للمتطرفني ،يجب �أن تبقى امل�شكلة بيننا وبني الإ�سرائيليني �سيا�سية ،ال يجب
حتويلها لق�ضية دينة �إطالقا ،ومن هنا نقول ال بد من حماية وعدم االعتداء على الأق�صى
والكني�سة وبقية امل�ساجد والكنائ�س يف الأرا�ضي الفل�سطيني ،دعونا من هذه الق�ضية لنتكلم
حول االحتالل حول اال�ستيطان واجلدار العن�صري الذي ال يزال يبنى �إلى الآن بيننا وبني
الإ�سرائيليني ،نحن ال نريد جدار ًا يف�صل بيننا نريد ج�سرا يو�صل بيننا ،نحن جريان و�سنكون
يف امل�ستقبل �أ�صدقاء ،ما الذي مينع ذلك ،نحن ل�سنا �ضد اليهودية �إطالقا وال ن�ستطيع �أن
نكون �ضد اليهودية ،اليهودية دين حمرتم نحرتمه جميعا ونقدره لكن م�شكلتنا مع االحتالل
ال�صهيوين)7( ».
و�أمام اجتماع جمل�س اجلامعة العربية يقول الرئي�س« :اعرتفنا بدولة �إ�سرائيل ،ومل
يطلب منا �أحد بعد ذلك بخم�س ع�شرة �سنة ب�شيء غري ذلك؛ ولكن خرج علينا ال�سيد نتنياهو
ببدعة (عليكم �أن تعرتفوا بالدولة اليهودية ،عل ًما ب�أنه عندما عقد اتفاق �سالم مع كل من
م�صر والأردن مل يطلب هذا) ونحن نقول :نحن نرف�ض هذا.
نوعا ما وقالوا :نحن نريد �أن ن�شري �إلى القرار ( )181القرار
وجاءوا لنا مبقولة خبيثة ً

220

 181هو قرار التق�سيمي (تق�سيم فل�سطني) ورد فيه «دولة يهودية» و»دولة عربية” .فقالوا:
ملاذا ال تقبلون بهذا القرار ( )181وبالتايل بدولة يهودية هم �أخذوا جز ًءا من القرار؛ اختاروا
واحدا من القرار ،و�أهملوا كل القرار� .إذا �أرادوا القرار كله ،نحن موافقون؛ ولكن �أن
�سط ًرا ً
تختار� ،أن تنتقي على ذوقك ما تريد من قرارات ،وترف�ض ما تريد؛ فهذا ما ال نقبله .لذلك
الإ�شارة ب�أي حال من الأحوال �أو التلميح ب�أي حال من الأحوال للقرار ( )181نحن لن نقبل
به)8( ».
�أما املعاين ال�سيا�سية املبا�شرة ،التي تتوخاها �إ�سرائيل من وراء �إ�صرارها على طلب
اعرتاف الآخرين بها دولة يهودية ،فيمكن متثلها يف اجلوانب الآتية:
�أوال :تكري�س الواقع ال�سائد� ،أي �سيطرتها على �أر�ض فل�سطني التاريخية من النهر �إلى البحر،
وتاليا فر�ض �إمالءاتها على الفل�سطينيني ،وحتديد نتيجة املفاو�ضات� ،أو تعيني �سقفها
�سلفا ،ح�سب �أهوائها وادعاءاتها الدينية والأيديولوجية.
�صحيح �أن احلديث هنا يتغطى بفكرة “دولتني ل�شعبني” متعينني ،وهذا يختلف عن
فكرة حل الدولتني� ،إال �أنه يعني� ،أي�ضا� ،أن �إقامة الدولة الفل�سطينية �ستتم وفقا للحدود
التي تفر�ضها �أو تر�ضاها �إ�سرائيل ،و�أن هذا احلل هو نهاية املطاف حلقوق �أو مطالب
الفل�سطينيني.
ثانيا :فر�ض قناعة �إ�سرائيلية مفادها �أن فل�سطني التاريخية هي مبثابة “�أر�ض �إ�سرائيل”� ،أي
ُملك ح�صري لليهود ،ولي�ست مو�ضع ت�صارع بني �شعبني و”قوميتني”� ،أو بني حقني
مت�ساويني ،ف�إ�سرائيل هنا �صاحبة حق ح�صري ،والفل�سطينيون جمرد طارئني على
الزمان واملكان .واال�ستنتاج هنا �أن �إ�سرائيل ،بادعائها هذا ،تت�صرف ك�أنها تتنازل عن
جزء من “حقها” يف فل�سطني� ،أو عما تعده “�أر�ض �إ�سرائيل الكاملة” ،للفل�سطينيني
كي يقيموا عليها دولتهم اخلا�صة� ،شرط �أن يوافقوا على روايتها� ،أي على كونها �صاحبة
احلق ،ك�أنها يف ذلك متن �أو تتف�ضل عليهم ،ناهيك عن ت�صوير نف�سها �صاحبة تفوق
�أخالقي على الفل�سطينيني!
ثالثا :رف�ض �إ�سرائيل ،باعتبارها الدولة “القومية” لل�شعب اليهودي ،حتمل �أي م�س�ؤولية
ع��ن النكبة ،وع��ن والدة م�شكلة الالجئني الفل�سطينيني ،وبالتايل رف�ض ح��ل هذه
الق�ضية داخ��ل حدودها ،لأن اليهود فيها فقط ،مبوجب ذل��ك ،هم من ميتلكون حق
تقرير امل�صري� ،أما الفل�سطينيون فيمكنهم تقرير م�صريهم لكن يف دولتهم اخلا�صة.
رابعا :حتاول �إ�سرائيل من وراء هذا امل�شروع ال�ضغط على الفل�سطينيني وابتزازهم
لتطويعهم ،وفر�ض �إمالءاتها عليهم ،عرب تهديد مواطنية الفل�سطينيني يف مناطق
� ،48أو �سحب بطاقات الإقامة من فل�سطينيي القد�س ،ففي ظل ت�شريع كهذا �سي�صبح
الفل�سطينيون جمرد �سكان� ،أفراد ،لي�س لهم حقوق �سيا�سية جمعية �أو قومية ،باعتبار
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�أن �إ�سرائيل هي الدولة القومية اخلا�صة لليهود ،علما ب�أن �إ�سرائيل ظلت تتعاطى مع
الفل�سطينيني من مواطنيها يف الإط��ار الفردي والطائفي فقط� ،أي من دون �صفتهم
الوطنية �أو العربية .هكذا� ،سيكون مب�ستطاع �إ�سرائيل وقتها وبطرق قانونية منع
التعبريات الوطنية للفل�سطينيني من مواطنيها ،و�ضمنه ،حظر �أي من م�ستويات العالقة
ال�سيا�سية مع �شعبهم ،حتت طائلة التهديد ب�سحب اجلن�سية عنهم �أو ترحيلهم ،مما
يعني �أن م�سار “الأ�سرلة” هو امل�سار الوحيد امل�سموح به لهم.
على ال�صعيد الإ�سرائيلي ي�أتي هذا امل�شروع يف �إطار التجاذبات والتناف�سات ال�سيا�سية
الداخلية يف �إ�سرائيل ،كجزء من حماوالت رئي�س احلكومة بنيامني نتنياهو ا�ستقطاب التيارات
اليمينية القومية والدينية ،لتعظيم فر�صه يف الفوز يف االنتخابات القادمة ،كما بو�صفه جزءا
من التجاذبات وال�صراعات بني العلمانيني واملتدينني ،ويف �سياق املناق�شات املتعلقة بعالقة
الدين بالدولة ،وعالقة الدين بالهوية ،وم�ستوى الدميقراطية ،وهي املناق�شات التي تقف يف
�أ�سا�س التوترات داخل املجتمع الإ�سرائيلي ،والتي ال يغطي عليها� ،أو يخفف من تفاقمها،
�سوى توجيه الأنظار نحو التحديات اخلارجية� ،أو ما ت�سميه �إ�سرائيل اخلطر الوجودي،
والعداء العربي لها.
معلوم �أن “وعد بلفور” (  ) 1917ن�ص على “�إقامة وطن قومي لليهود يف فل�سطني”،
ولي�س على �إقامة دولة لليهود �أو دولة يهودية .وتكرر ذلك يف �صك االنتداب ،ويف تو�صيات
اللجان الدولية حول فل�سطني قبل قيام �إ�سرائيل.
كذلك ف��إن القرار  ،273ال�صادر عن الأم��م املتحدة ( ،) 1949وال��ذي اعرتفت فيه
دول العامل ب�إ�سرائيل ،ا�شرتط �إنفاذ الدولة النا�شئة للقرارين  ) 1947( 181و1949 ( 194
) ،والأول يق�ضي بتق�سيم فل�سطني �إلى دولتني يهودية وعربية والثاين يق�ضي بحق العودة
لالجئني الفل�سطينيني ،وهو ما وافقت عليه �إ�سرائيل حينها ،دون �أن تنفذه.

“وعد بلفور” ()1917
ن�ص على “�إقامة وط��ن قومي
لليهود يف فل�سطني” ،ولي�س على
�إقامة دولة لليهود �أو دولة يهودية.
وتكرر ذلك يف �صك االنتداب،
ويف تو�صيات اللجان الدولية حول
فل�سطني قبل قيام �إ�رسائيل

وما ينبغي ذكره هنا �أن احلديث عن دولة يهودية يف ذلك الوقت يختلف عن كونها
ال��دول��ة القومية لليهود ،لأن ن�ص ق��رار التق�سيم �ضمن للفل�سطينيني البقاء يف الدولة
املخ�ص�صة لليهود ،ولليهود البقاء يف الدولة املخ�ص�صة للدولة العربية ،كما ن�ص على �إقامة
نوع من االحتاد االقت�صادي بني الدولتني ،والإدارة الدولية يف مدينة القد�س.
ويعني هذا �أن احلديث عن اعتبار �إ�سرائيل هي الدولة القومية لليهودية بدعة ،وت�أكيد
جديد على الطابع اال�ستعماري والعن�صري لهذه الدولة امل�صطنعة .ف�ضال عن ذلك ف�إن
احلديث عن الدولة القومية لليهود اليوم ال يقت�صر على كونها دولة لليهود من مواطنيها،
و�إمنا على اعتبارها دولة ليهود العامل ،و�أن �إ�سرائيل ،يف هذا الطرح ،تخرج الفل�سطينيني من
مواطنيها من دائرة املواطنة� ،أو تهددهم بذلك ،وهم يف �أر�ضهم.
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بيد �أن هذا الكالم ال يعني �أن �إ�سرائيل ال تت�صرف اليوم من واقع كونها دولة لليهود،
بغ�ض النظر عن ال�صيغ القانونية ،فهي تعرف ذاتها كدولة يهودية ،وتت�صرف من الناحية
العملية بو�صفها الدولة القومية لليهود يف العامل كله ،وتقدم نف�سها باعتبارها املالذ الآمن
لهم ،ف�ضال عن �أنها ترتجم ذلك يف قوانينها و�ضمنه “قانون العودة” ،الذي يتيح لأي يهودي
يف العامل �أن ي�أتي �إليها ويحظى باملواطنة فيها.
كما �أن ثمة “قانون �أرا�ضي الدولة” الذي يعد كل الأرا�ضي ملكا للدولة يحظر بيعها
�أو نقل ملكيتها ،وهذا ي�شمل رموزها �أي�ضا� ،أي العلم والن�شيد والكني�ست ،والقوانني امل�ستمدة
من التعاليم التوراتية .والأهم من ذلك �أن �إ�سرائيل تت�صرف �إزاء الفل�سطينيني على هذا
الأ�سا�س ،وهذا ما يف�سر طردهم ،وحماولة �إزاحتهم من الزمان واملكان.
الالفت �أن عنجهية �إ�سرائيل و�صعودها ،ينمان عن �شعور بالنق�ص وافتقاد للطم�أنينة،
فهذه الدولة بعد �أكرث من �ستة عقود ما زالت تبحث عن هويتها وعن ت�أكيد ذاتها .وهذه الدولة
التي طاملا عا�شت على ادعاء �أنها واحة للدميقراطية واحلداثة والعلمانية ها هي تتمخ�ض عن
دولة تعي�ش يف ظل الأ�ساطري التاريخية والدينية ،وتتجه نحو تعريف ذاتها بالدين ،والطائفة،
بينما هي حائرة بني كونها دولة دميقراطية �أو يهودية ،وكونها دولة علمانية �أو دينية.
من ناحية �أخ��رى ،ميكن الت�أريخ ملطلب �إ�سرائيل االع�تراف بها دول��ة قومية لليهود
بالتحفظات التي و�ضعتها على خطة “خريطة الطريق” ،التي طرحتها الإدارة الأمريكية
املا�ضية ( ،)2003وجاء يف الفقرة ال�ساد�سة منها “يف ما يتعلق بالبيانات التمهيدية والت�سوية
النهائية يجب �أن ُي�شار �صراحة �إلى حق �إ�سرائيل يف الوجود دولة يهودية ،و�إلى التخلي عن �أي
حق لالجئني الفل�سطينيني يف العودة �إلى دولة �إ�سرائيل “ه�آرت�س”.2003/5/27 ،
ب�ع��ده��ا مت ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى ه��ذا امل�ط�ل��ب يف الكلمة ال�ت��ي �أل �ق��اه��ا �أري �ي��ل � �ش��ارون يف
م ��ؤمت��ر ال�ع�ق�ب��ة ( ،)2003/6/4ال ��ذي ج�م��ع وق�ت�ه��ا ال��رئ�ي����س الأم�ي�رك ��ي ج ��ورج بو�ش
ورئ�ي����س احل�ك��وم��ة الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة �أري �ي��ل � �ش��ارون ورئ�ي����س احل�ك��وم��ة الفل�سطينية حممود
ع �ب��ا���س .ويف ح�ي�ن��ه �أي� ��د ج� ��ورج ب��و���ش ه ��ذا امل �ط �ل��ب ب�ك�ل�م�ت��ه ال �ت��ي حت ��دث ف�ي�ه��ا عن
"“التزام ال��والي��ات املتحدة ب���أم��ن �إ�سرائيل دول��ة يهودية ناب�ضة باحلياة والن�شاط” .
وقد بلغ التجاذب �أ�شده بني �إ�سرائيل والفل�سطينيني ب�ش�أن هذا املو�ضوع يف م�ؤمتر �أنابولي�س
( ،)2007/11/27الذي نظمته الواليات املتحدة الأمريكية يف �أواخر عهد بو�ش ،حيث طرح
هذا املطلب يف كلمات كل من رئي�س احلكومة الإ�سرائيلية (وقتها) �إيهود �أومل��رت ،ووزيرة
خارجيته ت�سيبي ليفي.
وقد حاول اجلانب الإ�سرائيلي �أن ي�ضمن “بيان التفاهم امل�شرتك” ،لدى انطالق عملية
�أنابولي�س ،م�صطلح الدولة اليهودية ،لكن اجلانب الفل�سطيني ،مدعوما من الدول العربية،
رف�ض ذلك ب�شدة ،على �أ�سا�س �أن املطلوب االع�تراف ب�إ�سرائيل فقط ،ولي�س االع�تراف
بطابعها ،وهو ما هدد بتفجري م�ؤمتر �أنابولي�س ،مما �أدى �إلى تنازل اجلانب الإ�سرائيلي عن
طلبه.
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على ذلك ف�إن قادة حزبي الليكود وكادميا ،ومعهم الأحزاب اليمينية املتطرفة (�شا�س
و�إ�سرائيل بيتنا والبيت اليهودي /املفدال) ،هي من تبنت هذا الطرح ،و�أ�ضافته �إلى جملة
ال�شروط املطروحة من قبل �إ�سرائيل للت�سوية مع الفل�سطينيني� .أما الأحزاب الأخرى (العمل
ومرييت�س والحقا ي�ش عيتيد) فال تلقي باال لهذا ال�شرط ،وال تعول عليه ،وتعده زائدا ،وال
داعي له ،خ�صو�صا �أن اعرتاف “الأغيار” (�أي الآخرين) ،بطابع �إ�سرائيل ال يقدم وال ي�ؤخر،
لها ،طاملا �أنها هي التي حتدد طبيعتها دولة يهودية ،وباعتبار �أن طرح مو�ضوع كهذا قد يثري
املتاعب ،ويدل على �ضعف �إ�سرائيل ولي�س على قوتها.
الق�صد �أن رئي�س احلكومة الإ�سرائيلية بنيامني نتنياهو مل ي�أت بجديد يف طرحه هذا
ال�شرط،بعد�أنكانيركز�سابقاعلىطلب“الأمن�أوال”�،أيوقفالفل�سطينينيلكل�أعمالاملقاومة
امل�سلحة� ،إذ كان �سبقه �إلى ذلك �شارون و�أوملرت وليفني (التي تعار�ض �صيغة امل�شروع حاليا).
وقد حتول نتنياهو نحو طلب االعرتاف ب�إ�سرائيل دولة يهودية منذ اخلطاب الذي �ألقاه يف بار
�إيالن (� ،)2009أي بعد �أن نفذ الفل�سطينيون ،ال�شروط التي حددتها خطة “خريطة الطريق” .
وكان بن غوريون رئي�س �أول حكومة �إ�سرائيلية قد تراجع عن و�صف �إ�سرائيل ب�أنها “دولة
اليهود”� ،أي الدولة التي ينتمي �إليها اليهود يف �أي مكان يتواجدون فيه .وح�سب يو�سي
بيلني (“�إ�سرائيل اليوم” )2010/12/3 ،ف�إنه يف “اللحظة التي ب��د�أ فيها بن غوريون
بعر�ض �إ�سرائيل كدولة اليهود ،وطالب جميع يهود العامل بالهجرة �إليها”� ،أث��ار غ�ضب
اليهود الأمريكيني يف ذلك احلني ،وزعيمهم يعقوب بالو�شطاين ،وهو ملياردير كان يتربع
لإ�سرائيل .كما �أن ثالثة من زعماء املنظمات اليهودية-الأمريكية ح�ضروا �إلى �إ�سرائيل،
(م��اي��و�/أي��ار ،)1948 ،والتقوا مع بن غ��وري��ون ،وق��ال��وا له �إن “�إ�سرائيل لي�ست خمولة
بالإعالن عن نف�سها �أنها دولة يهود العامل وتدعوهم للهجرة ،لأن هذا الأمر قد ي�شعل عداء
خفيا لل�سامية وادع��اءات حول والء مزدوج” .حتى �إن بالو�شطاين هدد بوقف التربعات
لإ�سرائيل “�إذا ما ا�ستمر قادتها يف اال�صطدام مع غري اليهود حول م�س�ألة الوالء املزدوج”.
و�أو�ضح لنب غوريون �أن “الواليات املتحدة لي�ست �شتاتا ،وهي لي�ست مكانا علق فيه اليهود.
وبالن�سبة ليهود �أمريكا ،الواليات املتحدة هي الغاية الأخرية” .بعدها ،بح�سب بيلني ،تراجع
بن غوريون عن و�صف �إ�سرائيل ب�أنها “دولة اليهود” ،و�أعلن �أن “دولة �إ�سرائيل متثل مواطنيها
فقط ،وتتحدث با�سمهم ،وال تتطلع ب�أي �شكل �إلى �أن متثل �أو �أن تتحدث با�سم اليهود مواطني
دول �أخرى”)9( .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1موقع الرئي�س حممود عبا�س «املوقف ال�سيا�سي – الدولة اليهودية»
( )2خطاب الرئي�س حممود عبا�س �أمام ملتقى ال�سالم والأمن العاملي� ،أبو ظبي2010/11/7 ،
( )3كلمة الرئي�س حممود عبا�س يف مهرجان �إحياء الذكرى ال�ساد�سة ال�ست�شهاد الرئي�س يا�سر عرفات،
رام اهلل2010/11/11 ،
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( )4خطاب الرئي�س حممود عبا�س �أمام جمل�س اجلامعة العربية بالقاهرة2012/2/12 ،
( )5خطاب الرئي�س حممود عبا�س �أمام اجتماع الدورة الع�شرين للجنة القد�س يف مراك�ش 2014 /1/17
( )6كلمة الرئي�س حممود عبا�س �أمام �أعمال الدورة الثالثة ع�شرة للمجل�س الثوري حلركة فتح “دورة
�شهداء الريموك والثبات الوطني”� 12 ،آذار 2014
( )7خطاب الرئي�س حممود عبا�س يف قاعة ال�برمل��ان اليوناين عقب الت�صويت ب��الإج��م��اع ل�صالح
االعرتاف بدولة فل�سطني 22 ،كانون الأول 2015
( )8خطاب الرئي�س حممود عبا�س �أم��ام االجتماع غري العادي ملجل�س اجلامعة العربية على م�ستوى
وزراء اخلارجية بتاريخ � 28أيار 2016
( )9مقال (معنى �إ�سرائيل دولة قومية لليهود)“ ،2014/12/17 ،اجلزيرة”
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وعد بلفور
بقلم :الرئي�س حممود عبا�س
ال يعرف الكثري من الربيطانيني �آرثر جيم�س بلفور الذي �شغل من�صب رئي�س الوزراء
يف �أوائل القرن الع�شرين ،ولكن ا�سمه م�ألوف جدا لـ  12مليون فل�سطيني .ويف الذكرى املئوية
لوعد بلفور ،يتوجب على احلكومة الربيطانية �أن تغتنم الفر�صة وتقوم بت�صحيح اخلط�أ
التاريخي الذي ارتكبته بحق �شعبنا الفل�سطيني.
يف مكتبه يف لندن ،بتاريخ  2نوفمرب  ،1917و ّقع ال�سري �آرثر جيم�س بلفور ر�سالة يعد
بها املنظمة ال�صهيونية ب�إقامة وطن قومي لهم على �أر�ض فل�سطني .لقد تعهد بلفور مبنح
�أر�ض فل�سطني التي مل تكن له ،متجاهال احلقوق ال�سيا�سية ل�شعبنا الذي عا�ش على هذه
الأر�ض منذ �آالف ال�سنني .وبالن�سبة لل�شعب الفل�سطيني� ،أبناء �شعبي ،فقد كانت الأحداث
التي �سببتها هذه الر�سالة مدمرة وتركت �آثارا بعيدة املدى على �شعبنا.
لقد خلقت ال�سيا�سة الربيطانية الداعمة للهجرة اليهودية �إلى فل�سطني مقابل تنكرها
للحق العربي الفل�سطيني يف تقرير امل�صري توترات �شديدة بني املهاجرين اليهود الأوروبيني
وال�سكان الفل�سطينيني الأ�صليني .وعانت فل�سطني ،التي �أ�صبحت البند الأخري على جدول
�أعمال �إنهاء اال�ستعمار ،وعانينا نحن �شعب فل�سطني الذين ن�سعى �إلى احل�صول على حقنا
غري القابل للت�صرف يف تقرير امل�صري من �أكرب نكبة عرفها التاريخ املعا�صر .ففي عام 1948
قامت امليلي�شيات ال�صهيونية بطرد ما يقارب من مليون رجل وامر�أة وطفل ق�سرا من وطنهم
وارتكبت جمازر مروعة ودمرت مئات القرى يف هذه العملية .لقد كان عمري  13عام ًا حني
طردنا ق�سر ًا من �صفد .وفيما حتتفل �إ�سرائيل بت�أ�سي�س دولتها ،نحيي نحن الفل�سطينيني
ذكرى مرور �أحلك يوم يف تاريخنا.

226

�إن وعد بلفور لي�س واقعة ميكن ن�سيانها ،حيث يبلغ عدد �أبناء �شعبي اليوم �أكرث من 12
مليون ن�سمة متفرقني يف جميع �أنحاء العامل� ،أجرب بع�ضهم على اخلروج بالقوة من وطنهم يف
عام  ،1948وما زال �أكرث من  6ماليني فل�سطيني يعي�ش يف املنفى حتى يومنا هذا .ويبلغ عدد
الذين متكنوا من البقاء يف منازلهم  1.75مليون ن�سمة يعي�شون اليوم يف ظل نظام متييز
ممنهج يف دولة �إ�سرائيل .ويعي�ش نحو  2.9مليون فل�سطيني يف ال�ضفة الغربية يف ظل احتالل
ع�سكري وح�شي حتول �إلى ا�ستعمار ،منهم  300.000من �سكان القد�س الأ�صليني الذين ال
زالوا يقاومون �سيا�سات االحتالل الإ�سرائيلية التي تعمل على ترحيلهم ق�سرا من مدينتهم،
بينما يعي�ش مليونا فل�سطيني يف قطاع غزة ،ال�سجن املفتوح الذي يدمر ب�شكل منتظم من قبل
الآلة الع�سكرية الإ�سرائيلية.
�إن وعد بلفور لي�س منا�سبة لالحتفال ،خا�صة يف الوقت الذي ال يزال فيه �أحد الطرفني
ُيظلم ويعاين ب�سبب هذا الوعد .فقد �أدى �إن�شاء وطن لأ�شخا�ص �آخرين �إلى ت�شريد �شعب �آخر
وا�ستمرار ا�ضطهاده وال ميكن املقارنة بني املحتل وال�شعب القابع حتت االحتالل ،ويتوجب
معاجلة هذا اخللل الذي تتحمل فيه بريطانيا قدرا كبريا من امل�س�ؤولية ،ويجب �أن تقام
االحتفاالت يف اليوم الذي يحظى فيه جميع من على هذه الأر�ض باحلرية والكرامة وامل�ساواة.
�إن القيام بالتوقيع على وع��د بلفور هو فعل ح�صل يف املا�ضي –وهو �أم��ر ال ميكن
تغيريه -ولكنه �أمر يجب ت�صحيحه وهذا يتطلب التوا�ضع وال�شجاعة ،ويتطلب تقبل املا�ضي،
واالعرتاف بالأخطاء واتخاذ خطوات ملمو�سة لت�صحيح تلك الأخطاء .و�إنني يف هذا ال�سياق
�أحيي �شجاعة ال�شعب الربيطاين الذي يدعو حكومته �إلى اتخاذ مثل هذه اخلطوات :فقد
�صوت  274نائبا برملانيا ل�صالح االعرتاف بدولة فل�سطني ،وطالب الآالف من الربيطانيني
حكومتهم باالعتذار عن وعد بلفور ،وخرجت العديد من جمموعات الت�ضامن واملجتمع املدين
�إلى ال�شوارع ن�صرة حلقوق �شعبنا بال كلل �أو ملل.
وعلى الرغم من الويالت التي عانينا منها يف القرن املا�ضي ،ال يزال �أبناء ال�شعب
الفل�سطيني �صامدين ،فنحن �شعب فخور برتاثه الغني وح�ضاراته القدمية وبكون فل�سطني
مهد الأديان ال�سماوية الثالث .وقد تكيفنا على م َر ال�سنني مع الوقائع من حولنا – والتي
�سببتها �سل�سلة من الأحداث التي بد�أت يف عام  -1917وقدمنا تنازالت م�ؤملة وكبرية من �أجل
ال�سالم ،بدءا بقبول قيام دولة فل�سطينية على  ٪22فقط من وطننا التاريخي ،واالعرتاف
بدولة �إ�سرائيل دون احل�صول على �أي اعرتاف مماثل حتى يومنا هذا .وتبنينا حل الدولتني
على مدى ال�سنوات الثالثني املا�ضية ،والذي بات حتقيقه م�ستحيال مع مرور الوقت .فطاملا
ا�ستمرت �إ�سرائيل بالتمتع باحل�صانة واملكاف�آت التي مينحها �إياها املجتمع الدويل بدال من
م�ساءلتها عن انتهاكاتها املتوا�صلة ملبادئ القانون الدويل ،فلن ي�شكل ذلك حافزا لها لإنهاء
احتاللها ،وهذه الر�ؤية هي ر�ؤية ق�صرية النظر حتما.
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يجب على �إ�سرائيل و�أ�صدقاء �إ�سرائيل �أن يدركوا جيد ًا �أن حل الدولتني قد ينتهي
متاما� ،إال �أن ال�شعب الفل�سطيني باق هنا ،و�سيوا�صل �سعيه من �أجل ا�سرتداد حريته� ،سواء
كان ذلك من خالل حل الدولتني �أو من خالل الن�ضال من �أجل احل�صول على حقوق مت�ساوية
لكل من يعي�ش يف فل�سطني التاريخية.
لقد �آن الأوان للحكومة الربيطانية القيام بدورها املنوط بها ،فاتخاذ خطوات ملمو�سة
تهدف �إلى �إنهاء االحتالل على �أ�سا�س القانون الدويل والقرارات الدولية ،مبا يف ذلك قرار
جمل�س الأمن الأخري رقم  ،2334واالعرتاف بدولة فل�سطني على حدود عام  1967وعا�صمتها
القد�س ال�شرقية ،من �ش�أنه �أن يدفع نحو �إحقاق احلقوق ال�سيا�سية لل�شعب الفل�سطيني ،و�إن
رفع الظلم عن �أبناء ال�شعب الفل�سطيني واالنت�صاف حلقوقه امل�شروعة �سي�ساهمان بال �شك
يف حتقيق �سالم عادل ودائم يف ال�شرق الأو�سط ،من �أجل الفل�سطينيني والإ�سرائيليني وباقي
دول املنطقة على حد �سواء)1( .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1مقال (عبا�س يف ذكرى بلفور� :شعبنا الفل�سطيني يعي�ش على هذه الأر�ض منذ
�آالف ال�سنني وعلى بريطانيا االعتذار)« ،موقع �إ�س�أل �أكرث»2017/11/1 ،
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مبادرة عبا�س يف جمل�س االمن عودة الى املفاو�ضات
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مسيرة السالم..
بدأها الفلسطينيون
وأنهاها اإلسرائيليون
• لي�ست هناك اي �شروط م�سبقة ي�ضعها اجلانب الفل�سطيني ،كل ما هنالك مطالبة
فل�سطينية وا�ضحة ب�أن تفي ا�سرائيل بالتزاماتها التي ن�صت عليها كل االتفاقات املوقعة
بني الطرفني بالإ�ضافة الى خطة خريطة الطريق ،وبيانات الرباعية وقرارات ال�شرعية
الدولية ذات ال�صلة.
• احرتمت القيادة الفل�سطينية التزاماتها وجتاوبت مع اجلهود الدولية ولي�س هناك ما
يربر حتميلها م�س�ؤولية تعرث املفاو�ضات والعملية ال�سيا�سية.
• القيادة الفل�سطينية على ا�ستعداد كامل للنظر يف اي مالحظات تقدم �إليها حول
اخطاء ارتكبتها� ،إن وجدت لكنها يف اال�سا�س تعيد الت�أكيد على �ضرورة انتهاز الفر�صة
املواتية للتو�صل الى حل الدولتني قبل �أن ت�ضرب املنطقة تداعيات املتغريات املت�سارعة
فيها)1( .
يتخذ الرئي�س حممود عبا�س من خيار ال�سالم خيار ًا �إ�سرتاتيجي ًا لنهجه ،وهو اخليار
الذي اتخذته منظمة التحرير الفل�سطينية منذ برنامج عام  1974وكان الرئي�س عبا�س �أحد
رواده والداعمني له ،ويرى �أن ال�سالم العادل ميكن التو�صل �إليه بالتفاو�ض النتزاع احلقوق
الوطنية.
وقد كان الرئي�س قد �أيد خطة خريطة الطريق وحر�ص على �أن تنفذ ودعا الطرف
الآخر لتنفيذها ،وكان الرئي�س ي�شجب �أحداث العنف والإرهاب �أي ًا كان م�صدرها �سواء كان
فل�سطيني ًا �أو �إ�سرائيلي ًا ويعتربها خطر ًا على تهدئة الأو�ضاع وال تتيح فر�صة لعملية �سلمية
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جادة ،ويف �سبيل ذلك ظل يب�شر بال�سالم ويدعو �إليه رغم ما كان يعانيه ال�شعب الفل�سطيني
من عدوان م�ستمر وظل يربز اجلوانب الإيجابية للحوار ويحاول �أن يجد لذلك تربير ًا مهما
تعقدت الأمور ،فيقول “ نحن �شعبان كتب علينا �أن نعي�ش جنب ًا �إلى جنب ،و�أن نتقا�سم احلياة
على هذه الأر�ض ،والبديل الوحيد عن ال�سالم هو ا�ستمرار االحتالل وال�صراع».
وكان الرئي�س يرى �أن اللجنة الرباعية الدولية عليها القيام بدورها املبا�شر يف رعاية
تنفيذ خريطة الطريق؛ دون الدخول يف دهاليز ال�شروط امل�سبقة� ،أو الإغ��راق يف متاهات
احللول االنتقالية واجلزئية طويلة الأمد)2( .
وهذا ما عاد الرئي�س عبا�س �إلى ت�أكيده مرة �أخرى بالقول “�إنه يجدد من خالل القمة
التم�سك مبرجعية عملية ال�سالم ،وقرارات ال�شرعية الدولية ،واالتفاقات املوقعة بني منظمة
التحرير الفل�سطينية واحلكومة الإ�سرائيلية ويدعو م�صر والأردن ملوا�صلة اجلهد� ،إلى جانب
اللجنة الرباعية الدولية ،لتحقيق تقدم مت�سارع على امل�سار الفل�سطيني الإ�سرائيلي� ،إننا
نتطلع لكي حتل لغة احلوار حمل لغة الر�صا�ص واملدفع ،ويحل التعاي�ش وح�سن اجلوار بدل
اجلدار)3(.
ويعود الرئي�س عبا�س لي�ؤكد مرة �أخرى التم�سك بخيار ال�سالم ،كخيار ا�سرتاتيجي،
وباعتماد املفاو�ضات والو�سائل ال�سلمية للو�صول �إلى ت�سوية دائمة مع الإ�سرائيليني)4( .
ورغم كل �أ�شكال العدوان املتكررة على ال�شعب الفل�سطيني يعود الرئي�س حممود عبا�س
ليقول « �إننا متم�سكون بال�سالم كخيار لنا ،نريد �أن ن�صل �إلى الدولة الفل�سطينية من خالل
ال�سالم واملفاو�ضات ،نحن حاربنا كثريا 60 ،عاما من احلروب منذ  ،1948ولكن قبل ذلك
هناك ثورات فل�سطينية ،كثورة عام  1936وثورة عام  ،1929ع�شنا حروب ًا طويلة ،نريد االن
�أن ن�ستقر ،وان ن�صل �إلى الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة وعا�صمتها القد�س.
وي��رى الرئي�س �أن��ه ال حل لكثري من الق�ضايا املتفجرة والعالقة واملتجددة واملتمثلة
بالإرهاب والتطرف بدون حتقيق العدالة ،والعدالة تبد�أ بفل�سطني ،وي�سرد عديد ًا من هذه
الق�ضايا فيقول «هناك ق�ضايا ك�أفغان�ستان وباك�ستان واليمن والعراق وال�صومال ،كلها ب�ؤر
متفجرة ،نحن نعتقد �إذا حلت الق�ضية الفل�سطينية فان كل الق�ضايا �ستحل ،و�إذا بد�أت
العدالة بفل�سطني ف�ستنت�شر �إلى كل العامل»)5( .
ودع��وات الرئي�س من �أج��ل حتقيق ال�سالم مل تتوقف يف كل املنا�سبات واللقاءات
والكلمات ففي كلمته �أمام الربملان البلجيكي يعود ليقول « �إننا ال نتكلم بلغتني ،بل موقفنا
واحد ونعرب عنه بكل اللغات .نريد �إنهاء االحتالل الذي وقع عام  1967عرب املفاو�ضات،
فهل لنا �أن ن�سمع من احلكومة الإ�سرائيلية وبلغة وا�ضحة �إن كانت تعترب ال�ضفة الغربية مبا
فيها القد�س ال�شرقية �أر�ض ًا فل�سطينية يجب االن�سحاب منها ،بد ًال من اال�ستمرار يف املراوغة
وك�سب الوقت واالبتزاز».
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وي�ؤكد يف نف�س املكان « نعم موافقون على كل مرجعيات عملية ال�سالم التي حتظى
ب�إجماع دويل بدء ًا من قرارات جمل�س الأمن الدويل �إلى خريطة الطريق ،ومبادرة ال�سالم
العربية ،وبيان دي�سمرب الأوروب��ي ،وكذلك ا�ستعدادنا لتنفيذ االتفاقيات التي وقعناها �أو
التفاهمات التي تو�صلنا �إليها مع حكومات �إ�سرائيلية �سابقة)6( .
وي�سرد الرئي�س جملة من املواقف واجلهود الفل�سطينية والدولية التي بذلت من �أجل
متكني عملية ال�سالم للو�صول �إلى �أهدافها يف �إنهاء االحتالل وبني �أن دو ًال عديدة بد�أت تدرك
�أن عملية ال�سالم حمكومة بالف�شل ما دامت تفتقر التفاق حول مرجعياتها و�أهدافها وفق
ال�شرعية الدولية  ..و�ضرب على ذلك مثا ًال مبا قاله املبعوث الأمريكي جورج ميت�شل حني
دعا �إلى ما �سمي مبباحثات التقريب� ،أو باملحادثات غري املبا�شرة� ،إذ طرح ميت�شل �أن املدة
الزمنية حلل ق�ضايا الو�ضع النهائي كافة � 24شهر ًا و�أنه �سيبد�أ بق�ضية احلدود ليتم اجنازها
خالل الأ�شهر الأربعة الأولى .
ورغم قول الرئي�س �أن ال�سعي لل�سالم من جانبه م�ستمر ومتوا�صل بااللتزام بالقرارات
والتن�سيق امل�شرتك مع الأ�شقاء والأ�صدقاء �إال �أن ا�سرائيل حتى الآن ال ت�ؤمن بحل الدولتني وال
تعمل بهذا ويت�ساءل( :وال ندري ب�أي اجتاه يريدون �أن ي�أخذوننا؟!))7( .
ويف �سياقات مت�صلة قال الرئي�س عبا�س �إنه مع ال�سالم العادل وال�شامل ،القائم على
حل الدولتني)8( .
و�أي�ض ًا قال« :لقد �آن االوان ل�صنع ال�سالم ،و�إنهاء االحتالل الذي بد�أ عام � ،1967آن
الأوان لو�ضع حد نهائي لل�صراع يف منطقة ال�شرق الأو�سط)9( .
ويف منا�سبة �آخرى يقول الرئي�س حممود عبا�س «و ُرغ� َ�م ُ
الظلم التاريخي الذي حلق
ب�شعبنا� ،إال �أن رغبته يف حتقيق ال�سالم العادل الذي ي�ضمن له �إجناز حقوقه الوطنية يف
احلرية واال�ستقالل مل ولن ترتاجع»)10( .
وال يرتدد الرئي�س عبا�س يف العودة دائم ًا �إلى خيار ال�سالم فيقول« :نلج�أ مرة �أخرى �إلى
�أ�سلوب ال�سالم من خالل املفاو�ضات ،وي�ضيف رفعنا �شعارا (ال للعنف ،ال ال�ستعمال القوة ،ال
ال�ستعمال ال�صواريخ ،نريد ال�سالم مع جرياننا الإ�سرائيليني) ،ويف نف�س امل�ؤمتر دعا الرئي�س
عبا�س �إلى �سالم �إقليمي ي�شمل الأرا�ضي ال�سورية واللبنانية ،ون�سميه �سالم املنطقة ويذكر
�أنه ح�صلت مفاو�ضات �سورية �إ�سرائيلية برعاية تركية ،وكان هناك تفكر حلل م�شكلة �شعبنا
�أي�ض ًا.
ويف دعوته يرى الرئي�س �أبو مازن الإمكانية لإح�لال ال�سالم �إذا ما قبلت �إ�سرائيل
املبادرة العربية لل�سالم التي �أطلقت يف قمة ب�يروت عام  2002والتي تدعو �إل��ى �أن��ه �إذا
ان�سحبت �إ�سرائيل من الأرا�ضي الفل�سطينية والأرا�ضي العربية املحتلة ف�إن جميع الدول
العربية ثم بعد ذلك جميع الدول الإ�سالمية ميكن �أن تط ّبع عالقاتها مع �إ�سرائيل ،وبالتايل
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ف�إن الر�ؤية لل�سالم �ستكون �أو�سع من احلوار الفل�سطيني الإ�سرائيلي �أي �أو�سع من ال�سالم
الفل�سطيني الإ�سرائيلي.
ويرى �أن الأ�سا�س لعملية ال�سالم هو العودة حلدود  ،1967وميكن �أن جنري بيننا
وبينهم تبادال وتعديال ما للحدود� ،إال �أن االتفاق كان على �أن م�ساحة ال�ضفة الغربية تعود
كما كانت ،ويف ذكره �أن لديه معلومات يقولها لأول مرة كان يعني هذه امل�س�ألة املتعلقة بتعديل
يف احلدود وحتى يف مو�ضوع الأمن فقد ذكر الرئي�س �أنه جرى االتفاق على «�أن الأمن يتواله
طرف ثالث ،ذاكر ًا �أنه مل يكن لدينا اعرتا�ض من هو الطرف الثالث ،ثم ا�ستقر الر�أي على �أن
تكون قوات الناتو ،ويذكر الرئي�س �أن اجلرنال الذي خ�ص�ص لهذه املهمة وهو (جيم جون�س)
ا�ستقال بعد �أ�سبوعني ،و�أن الرئي�س بو�ش كان موافق ًا �أن يكون الناتو هو الطرف الثالث» ،ومل
يكن لدينا مانع �أن يكون الناتو متمو�ضعا يف ال�ضفة الغربية من اجل حماية حدود �إ�سرائيل
ومن اجل ا�ستكمال تدريب القوات الفل�سطينية ويف هذا امللف اخذنا موافقة الأردن وم�صر،
وقد وافقتا ب�شرطني ،الأول �أن ال تكون قوات �أردنية �أو م�صرية يف الأرا�ضي الفل�سطينية وهذا
حق ،وان ال تكون هناك قوات من الطرف الثالث يف الأرا�ضي الأردنية وامل�صرية وهذا حق،
واقفل امللف وانتهى وو�ضع على الطاولة من اجل ا�ستكمال بقية امللفات.
الرئي�س �أو�ضح �أن القد�س �أي�ض ًا جرى تناولها وكذلك ق�ضية الالجئني ،لكن ي�ضيف مل
ن�صل �إلى حل لهذه امللفات الن رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي اوملرت واجه م�شاكل �أدت �إلى توقف
املفاو�ضات (م�شاكل �أوملرت كانت يف �إنهائه بالف�ساد وتقدميه للمحاكمة و�أف�ضت �إلى ا�ستقالته
واحلكم عليه بال�سجن) وبالتايل توقفت املفاو�ضات وذهب �أوملرت وا�ستبدل بالوزيرة ت�سفي
ليفني ،وبعدها جاء نتنياهو �إلى احلكم.
الرئي�س عبا�س ي�شرح بعد ذلك للر�أي العام حم�صلة تلك املفاو�ضات وتلك املرحلة التي
ا�ستمرت ثمانية �أ�شهر اختلفت عليها الروايات وقد �صحح الرئي�س ما قالته و�سائل الإعالم
الإ�سرائيلية بالقول “ يقولون �إن اوملرت قد عر�ض علينا عرو�ضا رف�ضناها ،هذا الكالم ال
�أ�سا�س له من ال�صحة ،هذه هي احلقيقة تو�صلنا �إلى ما تو�صلنا �إليه ،وكان بالإمكان �أن
ن�ستكمل احلوار لكن مع الأ�سف ح�صلت ظروف داخلية �إ�سرائيلية �أدت �إلى �سقوط حكومة
اوملرت.
ويقول الرئي�س �أعطينا فر�ص ًا كثرية حتى ال تف�شل املفاو�ضات مع الإ�سرائيليني بعد
�أوملرت ،ويقول �شيئ ًا مهم ًا حول هذه امل�س�ألة “ �إننا – �أي الفل�سطينيني  -يف 2010/12/19
وقبل انتهاء والية الرئي�س بو�ش االبن بثالثة �أو �أربعة �أ�سابيع قمنا بزيارته لنتحدث يف خال�صة
املرحلة ،فقال لنا بو�ش ملاذا ال جتتمعون مرة �أخرى ،واقرتح �أن جنتمع وفعال وافقنا ،وفوجئنا
بعد ذلك بالهجوم على غزة ،وقبلنا �أن نذهب للمفاو�ضات ولكن الطرف الإ�سرائيلي مل يقبل
و�ضاعت هذه الفر�صة”.
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ويك�شف الرئي�س �أن كل الإدعاءات الإ�سرائيلية عن عقبات ت�ضعها �أو ت�ضعها �أطراف
عربية �أو �إ�سالمية يف مواجهة ال�سالم لي�ست �صحيحة ،بالقول انه ال توجد موافقة �إ�سالمية،
ويقول الرئي�س عبا�س رد ًا على ذلك “هناك  6م�ؤمترات �إ�سالمية اعتمدت فيها املبادرة
العربية لل�سالم ،وبع�ض هذه امل�ؤمترات يف �أنقرة ،ويف ال�سودان ،ويف طهران ،ولكن انتهت
تلك املرحلة وجاءت مرحلة ال�سيد نتنياهو».
وجاء الرئي�س �أوباما �إلى الإدارة الأمريكية ،وبد�أ التفا�ؤل وقام بزيارة �إلى القاهرة
وا�سطنبول ملخاطبة املنطقة والعرب وامل�سلمني و�أعلن يف القاهرة “�أن على �إ�سرائيل �أن توقف
كل الن�شاطات اال�ستيطانية” ،يومها قلنا -والكالم للرئي�س حممود عبا�س� -إن ما دعا له
الرئي�س �أوباما ورد يف مكانني مهمني “الأول اتفاق ثنائي بيننا وبني �إ�سرائيل مل يطلع عليه
الكثريون يف عام  1995ين�ص على ما يلي “ :ال يحق لأي طرف �أن يقوم ب�أية �أعمال �أحادية
من �ش�أنها �أن جتحف بنتائج مفاو�ضات املرحلة النهائية ،هذا يعني �أن اال�ستيطان يجب
�أن يتوقف ،ثم جاءت خطة خريطة الطريق لتقول ال بد لإ�سرائيل �أن توقف كل الن�شاطات
اال�ستيطانية مبا فيها النمو الطبيعي”)11( .
ويف �سياق مت�صل ،يدعو الرئي�س �أبو مازن ال�شعب الإ�سرائيلي وقادته �إلى �صنع ال�سالم
ويقول «�إن �صنع ال�سالم �أه��م من اال�ستيطان و�إن ال�سالم ال�شامل والعادل �أغلى من كل
�شيء� ،أغلى من االئتالف احلكومي وليربمان ،و�أغلى من الر�ؤى وامل�صالح ال�ضيقة ،ف�أوالدنا
و�أوالدك��م ال بد �أن يذوقوا طعم التعاي�ش واال�ستقرار والأم��ن على قدم امل�ساواة وباحرتام
متبادل قبل �أن ت�ضيع الفر�صة»)12( .
ويرى يف منا�سبة �أخرى �أن �أ�سا�س التقدم يف عملية الت�سوية ال�سلمية يقوم على مبد�أ
ال�شراكة واالتفاق على املرجعيات القانونية وااللتزام باالتفاقيات من �أجل حل امل�شكالت
الناجمة عن ال�صراع الدموي الطويل واملرير� ،شراكة تتفهم الهموم امل�شروعة للآخر وت�ؤ�س�س
مل�ستقبل جديد وخمتلف بني ال�شعبني الفل�سطيني والإ�سرائيلي .وي�ؤكد الرئي�س عبا�س «�إن
التزامنا ثابت وقوي بالتو�صل �إلى اتفاق �شامل ي�ؤدي �إلى دولتني قابلتني للحياة ،احداهما
قائمة ،وهي �إ�سرائيل ،والأخرى يجب �أن حتظى با�ستقاللها ،وهي دولة فل�سطني يف حدود
الرابع من حزيران �سنة .»1967
ويف الدعوة لل�سالم يقول الرئي�س عبا�س“ :ال بد من وقف م�صادرة الأرا�ضي وطرد
املواطنني الفل�سطينيني من بيوتهم ،وبناء جدار ال�ضم العن�صري املدان دولي ًا ،و�إطالق �سراح
الأ�سرى الفل�سطينيني يف ال�سجون الإ�سرائيلية ،ورفع احل�صار اجلائر والال �إن�ساين عن �أهلنا
يف قطاع غزة ،ووقف النقل غري ال�شرعي للمدنيني الإ�سرائيليني �إلى الأر���ض الفل�سطينية
املحتلة ،مبا فيها القد�س ال�شرقية ،لأنه ال تعاي�ش بني اال�ستيطان وال�سالم ،فاال�ستيطان تعبري
عدواين �صارخ عن االحتالل وعقلية التو�سع ،وال�سالم يعني االع�تراف باحلقوق الوطنية
ن�ص ًا وروح ًا ،ومببد�أ الأر�ض
لل�شعب الفل�سطيني ،وااللتزام بتطبيق قرارات ال�شرعية الدولية ّ
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مقابل ال�سالم ،وبر�ؤية حل الدولتني وبخطة خريطة الطريق)13( .

ويرى الرئي�س �أن امل�سرية الفل�سطينية بلورت �أهداف ًا وطنية ،وهو يرى �أنها ت�صب باجتاه
حتقيق ال�سالم «فمن امليثاق الأول للمنظمة �إلى برنامج النقاط الع�شر بعد حرب ت�شرين
الأول عام � 1973إلى قرارات املجل�س الوطني عام  ،1988فاتفاق �إعالن املبادئ عام 1993
والهدف الذي ن�سعى �إليه هو �إنهاء االحتالل الإ�سرائيلي و�إقامة دولتنا الفل�سطينية امل�ستقلة
وعا�صمتها القد�س ال�شرقية.
ويذكر الرئي�س �أنه كان مقرر ًا لعملية ال�سالم التي بد�أت عام � 1993أن تنتهي بان�سحاب
�إ�سرائيلي كامل من االرا�ضي التي احتلت عام  ،1967و�إقامة الدولة امل�ستقلة وعا�صمتها
القد�س ال�شرقية ،وحل ق�ضية الالجئني ح�سب ق��رارات الأم��م املتحدة وامل�ب��ادرة العربية
لل�سالم� ،إال �أن عملية ال�سالم تعرثت لأ�سباب متعددة منها اغتيال رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي
ال�سابق ا�سحاق رابني ،والعدوان الإ�سرائيلي على لبنان وجمزرة قانا وزيارة �شارون للأق�صى
مما �أدى �إلى اندالع االنتفا�ضة الثانية وما رافقها من عنف و�إراقة دماء ،والعدوان الإ�سرائيلي
على قطاع غزة ،وحتت غطاء هذه الأحداث وغريها ،ا�ستغلت احلكومة الإ�سرائيلية الو�ضع
لتوا�صل التو�سع اال�ستيطاين يف ال�ضفة الغربية ،وبناء جدار الف�صل العن�صري ،كما تعر�ضت
مدينة القد�س املحتلة لعملية تهويد وا�سعة بهدف ت�صفية الوجود الفل�سطيني الإ�سالمي
وامل�سيحي)14( .
وحني كنت �س�أذهب �إلى الأمم املتحدة قال الإ�سرائيليون هذا عمل �إحادي الطرف،
ملاذا؟؟ قلت �صحيح لكني ذاهب �إلى  192دولة ،ول�ست ذاهبا لأبرم عقدا بيني وبني دولة
�أو دولتني �أو ع�شر� ،س�أقول لـ 192دولة ما هو املطلوب؟ ماذا �أعمل؟ ماذا نريد �أن نعمل� ،إذا
ح�صلنا على ما نريد؟ ال ب�أ�س)15( .
يف ظل غياب العدل املطلق يقول الرئي�س عبا�س «اعتمدنا طريق العدل الن�سبي ،العدل
املمكن والقادر على ت�صحيح جانب من الظلم التاريخي الفادح الذي ارتكب بحق �شعبنا،
ف�صادقنا على �إقامة دولة فل�سطني فوق  ٪22فقط من �أرا�ضي فل�سطني التاريخية� ،أي فوق
كامل الأرا�ضي التي احتلتها �إ�سرائيل يف العام )16( .»1967
وك�شف الرئي�س �أمام جمهوره حني عاد �إلى رام اهلل من الأمم املتحدة «�أن هناك من
يعرقل ومن ي�ضع العقبات و�أن هناك من ال زال يرف�ض احلق ويرف�ض ال�شرعية ،و�سيقف
بوجهنا ولكننا بوجودكم �أ�صلب من اجلميع يف الو�صول �إلى �أهدافنا)17( .
ويف وقت الحق قال الرئي�س« :توجد يف �إ�سرائيل ُقوى �سالم ت�شاركنا الأمل يف الو�صول
�إلى حل تتعاي�ش فيه ب�أمن و�سالم دولة فل�سطني �إلى جانب دولة �إ�سرائيل ،ويف العامل هناك
الأغلبية ال�ساحقة التي اعرتفت بدولتنا والتي ت�ؤمن ب�أن ال�سالم الإ�سرائيلي الفل�سطيني
م�صلحة حيوية لل�سالم واال�ستقرار العاملي»)18( .
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ومبثل ه��ذا الكالم حت��دث الرئي�س عبا�س �أي�ض ًا قائ ًال�« :إنني على ثقة �أن ال�شعب
الإ�سرائيلي يريد ال�سالم ،و�أن �أغلبيته ت�ؤيد حل الدولتني .ولقد عربنا على الدوام عن مواقفنا
الثابتة و�شرحناها ،و�أو�صلنا ر�سالتنا»)19( .
ويف منا�سبة �أخرى قال« :نحن نريد ال�سالم للجميع وال نريد احلرب والعنف وننبذ
العنف ب�أ�شكاله كافة ،هنا ويف اخلارج ،وال نريد العودة ملربعات الدم وال�صراع و�إمنا نريد
ا�ستعادة حقوقنا والعي�ش يف �أمن و�سالم وا�ستقرار ،فهل هذا كثري ،بعد �سبعة عقود من
العذابات والت�شريد والآالم ،خم�سة �أجيال ،ف�إلى متى؟»)20( .
ويف �سياق التقاط �أي مبادرة �أو خطة �أو توجه لل�سالم مهما كان م�صدره ،كان الرئي�س
عبا�س يرحب وي�ستجيب ولذا قال «�إننا نرحب باجلهود الدولية والأوروبية ،مبا فيها املبادرة
الفرن�سية الداعية لت�شكيل جمموعة دعم دولية لتحقيق ال�سالم» ،والرئي�س ظل يحر�ص دائم ًا
على حماية �شعبه من املهالك واالقتالع والتبديد ويخفف من �آثار االحتالل الب�شع عليه ويف
هذا ال�سياق يقول «نحن ال نريد �أن نذهب ب�شعبنا للمهالك بل �إلى الن�صر واال�ستقالل وهذه
مهمة على ال�سا�سة و�صانعي القرار والإعالم الذكي الذي ي�ستطيع �أن يو�صل الر�سالة �إلى كل
مكان»)21( .
ومع كل املعاناة التي ي�سببها االحتالل ،من �سيا�سات القتل والتهويد والت�ضييق ،ف�إن
الإجابة ما زالت عند الرئي�س يف قوله «�إننا ال نرد على الكراهية والوح�شية الإ�سرائيلية
االحتاللية مبثلهما ،بل نعمل على ن�شر ثقافة ال�سالم والتعاي�ش بني �شعبنا ويف منطقتنا،
ونتوق لأن نراها و�شعوبها كافة تنعم بال�سالم والأمن واال�ستقرار والرخاء واالزدهار ،وهذا
ال يتحقق مع ا�ستمرار االحتالل واال�ستيطان وجدار الف�صل العن�صري ،وحرق الب�شر و�أماكن
العبادة والبيوت ،وقتل ال�شباب ،والأطفال والر�ضع ،وحرق املزروعات واالعتقال دون تهم �أو
حماكمة»)22( .
وعاد الرئي�س لي�ؤكد «�أن هناك منظمات حقوقية �ستعلن رف�ضها للممار�سات التي تقوم
بها احلكومة الإ�سرائيلية ،نحن بالطرق ال�سلمية والدبلوما�سية �سن�صل �إلى حقنا و�سنبني
دولة فل�سطني وعا�صمتها القد�س ال�شرقية لتعي�ش جنبا �إلى جنب مع دولة �إ�سرائيل»)23( .
وي�صف الرئي�س احلالة من عملية ال�سالم التي ت�صادرها �إ�سرائيل ب�أنها دوران يف حلقة
مفرغة «فبالرغم من هذه الت�ضحية الكبرية ،ال زلنا منذ م�ؤمتر مدريد واتفاقية �أو�سلو ندور
يف احللقة املفرغة للمفاو�ضات من �أجل املفاو�ضات ،التي تفر�ضها �إ�سرائيل يف لعبة ك�سب
الوقت ،لإقامة حقائق على الأر�ض جتعل فكرة حل الدولتني بعيدة التحقق ،وال زالت م�ستمرة
يف ا�ستيطانها وم�صادرتها لأرا�ضينا ،وبناء جدار العزل العن�صري عليها»)24( .
والرئي�س عبا�س وه��و يوا�صل دعوته لل�سالم ي�شجب الإره��اب ويدينه بكل �أ�شكاله
ومواقفه ويقول «نحن نقف �ضد الإرهاب ب�صوره و�أ�شكاله كافة ،وندينه ،من �أية جهة كان

236

م�صدره؛ فمنطقتنا هي �أكرب �ضحاياه ،وتعي�ش يف خ�ضمه منذ عدة �سنوات» وت�أكيد ًا ملواقفه
من ما �أ�صاب الأر�ض العربية من �أرهاب ي�ؤكد �أنه يدعم وحدة ال�شعب والأر���ض والتو�صل
الى حل �سيا�سي ،جلميع ال�صراعات يف �سوريا ،وليبيا ،والعراق ،وغريها؛ وندعم يف ذات
الوقت اجلهود الدولية التي تقودها اململكة العربية ال�سعودية لتعزيز �أ�س�س ال�شرعية يف اليمن
ال�شقيق ،ومواجهة قوى الإرهاب والتطرف والطائفية ودعاة العنف)25( .
ويعاود ليقول «�إننا ن�سعى لبناء اجل�سور مع �إ�سرائيل وفق قرارات ال�شرعية الدولية،
والأم��ن وال�سالم للجميع ،بد ًال من بناء ج��دران الف�صل العن�صري؛ لذلك نطلب ت�صويت
بالدكم ل�صالح قرارات فل�سطني لإن ذلك يحمي «حل الدولتني» ،فحل ق�ضية فل�سطني ح ًال
عاد ًال هو مفتاح ال�سالم ،و�سي�سهم يف نزع ذرائع املجموعات الإرهابية يف املناطق املحيطة
بنا ،و�سيجلب اخلري للمنطقة ومل�ستقبل �أجيالها ،وللأمن وال�سلم العامليني»)26( .
�أبرز املحطات التي قطعها عبا�س يف م�سرية ال�سالم
يقول الرئي�س عبا�س :ما هي �سيا�ستنا التي يجب �أن نتبعها؟
املبد�أ الأول� :أننا �ضد االرهاب والعنف �أيا كان م�صدره؛ ولدينا على الأقل  45بروتوكو ًال
هدفها حماربة الإرهاب ،وال نخجل �أن نقول ذلك؛ لأن الإرهاب �ضد الإن�سانية و�ضد احل�ضارة.
املبد�أ الثاين :نحن ن�ؤمن بـ”حل الدولتني” (دولة �إ�سرائيل ،ودولة فل�سطني) ،ودولة
فل�سطني على حدود  1967وعا�صمتها القد�س ال�شرقية ،ونحن ن�ؤمن مببادرة ال�سالم العربية،
�شرط �أن تطبق من الأول؛ ولي�س من الآخر؛ وهذا يعني �أن تن�سحب �إ�سرائيل؛ ال �أن حت�صل
على التطبيع قبل االن�سحاب)27( .
هذه اخلال�صة جاءت بعد حمطات ن�سردها دون تفا�صيل فيما يلي:
حمطات يف م�سرية ال�سالم الفل�سطينية الإ�سرائيلية
بد�أت هذه امل�سرية يف مفاو�ضات مبا�شرة بني الفل�سطينيني والإ�سرائيليني يف حمطتها
الأولى،

اتفاق أوسلو عام 1993
حاولت مفاو�ضات �أو�سلو معاجلة العن�صر الغائب عن جميع املحادثات ال�سابقة وهو
�إج��راء مباحثات مبا�شرة بني الإ�سرائيليني والفل�سطينيني الذين مثلتهم منظمة التحرير
الفل�سطينية .متثلت �أهمية هذه املباحثات يف التو�صل �إلى اعرتاف نهائي متبادل بني �إ�سرائيل
ومنظمة التحرير الفل�سطينية.
جرت املفاو�ضات يف �سرية تامة حتت رعاية الرنويج و ُو ِّقع االتفاق الذي تو�صل �إليه
الطرفان يف البيت الأبي�ض يوم � 13سبتمرب� /أيلول  1993يف ح�ضور الرئي�س الأمريكي ،بيل
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كلينتون .وت�صافح كل من الزعيم الفل�سطييني يا�سر عرفات ،ورئي�س الوزراء الإ�سرائيلي،
ا�سحاق رابني.
ن�ص اتفاق �أو�سلو على ان�سحاب القوات الإ�سرائيلية على مراحل من ال�ضفة الغربية
وغزة و�إن�شاء “”�سلطة حكم ذاتي فل�سطينية م�ؤقتة” ملرحلة انتقالية ت�ستغرق خم�س �سنوات
على �أن تُتوج بت�سوية دائمة بناء على القرارين رقم  242و.338
وحتدث االتفاق عن و�ضع “حد لعقود من املواجهة والنزاع” وعلى اعرتاف كل جانب
“باحلقوق ال�شرعية وال�سيا�سية املتبادلة” للجانب الآخر.
لكن بالرغم من �أن الن�ص على �إقامة دولة فل�سطينية مل يرد يف ن�ص االتفاق بو�ضوح،
ف�إن املعنى ال�ضمني يعني �إن�شاء دولة فل�سطينية يف امل�ستقبل �إلى جانب �إ�سرائيل.
كان ثمة تبادل للر�سائل بني يا�سر عرفات الذي ذكر �أن “منظمة التحرير الفل�سطينية
تعرتف بحق �إ�سرائيل يف الوجود ب�سالم و�أمن يف حني قال �إ�سحاق رابني “قررت حكومة
�إ�سرائيل االعرتاف مبنظمة التحرير الفل�سطينية ب�صفتها ممثل ال�شعب الفل�سطيني»)28( .

اتفاق واي ريفر
يق�سم �إل��ى ق�سمني :اتفاق واي ريفر الأول ،واتفاق واي ريفر الثاين امل�سمى اتفاق
ومذكرة �شرم ال�شيخ وقد كان الأول يف عام  1998والثاين يف .1999/9/4
ن�صت اتفاقية واي ريفر التي وقعت عام  1998على االن�سحاب الإ�سرائيلي من بع�ض
مناطق ال�ضفة ،وعلى اتخاذ تدابري �أمنية ملكافحة الإرهاب ،وتوطيد العالقات االقت�صادية بني
ال�سلطة الفل�سطينية و�إ�سرائيل و�إعادة االنت�شار الثاين للقوات الإ�سرائيلية يف ال�ضفة الغربية
على �أن تتم �إعادة االنت�شار على ثالث مراحل:

أو ً
ال -المرحلتان األولى والثانية:
وت�شمالن �إجراءات ت�سهيل تطبيق االتفاق االنتقايل ب�ش�أن ال�ضفة الغربية وقطاع غزة
املوقع يف الثامن والع�شرين من �سبتمرب� /أيلول  1995واتفاقات �أخرى ذات �صلة بينها خا�صة
تلك املتعلقة بعمليات �إعادة انت�شار �إ�ضافية وبق�ضايا الأمن.
وبالن�سبة للمزيد من �إعادة االنت�شار ف�إنها تن�ص على:
 .1انتقال  ٪13من املنطقة (ج) �إلى الفريق الفل�سطيني بواقع � ٪1إلى املنطقة (�أ) و٪12
�إلى املنطقة (ب) ،على �أن يتعهد الفريق الفل�سطيني بتحويل  ٪3من املنطقة (ب) التي �آلت
�إليه �إلى مناطق خ�ضراء �أو حمميات طبيعية ،ويحتفظ الفريق الإ�سرائيلي بامل�س�ؤولية الأمنية
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ال�شاملة على تلك املحميات الطبيعية بهدف حماية الإ�سرائيليني ومواجهة حتدي الأعمال
الإرهابية ،وميكن لقوات ال�شرطة الفل�سطينية �أن تقوم بتحركاتها بعد التن�سيق والت�صديق.
 .2كجزء من التطبيق ال�سابق للمرحلتني الأولى والثانية من املزيد من �إعادة االنت�شار ف�إن
 ٪14,2من املنطقة (ب) �ست�صبح يف املنطقة (�أ).

ثاني ًا  -المرحلة الثالثة من المزيد من إعادة االنتشار
وتتكون فيها جلنة يتابعها وزير اخلارجية الأمريكية �آنذاك وارن كري�ستوفر ويتم �إطالع
الواليات املتحدة با�ستمرار على ما يجري)29( .
اتفاق ومذكرة �شرم ال�شيخ
بعد منت�صف ليل ال�سبت  1999/9/4وق��ع ك��ل م��ن يا�سر ع��رف��ات رئي�س ال�سلطة
الفل�سطينية و�إيهود باراك رئي�س حكومة �إ�سرائيل مذكرة �شرم ال�شيخ التي �أطلق عليها ا�سم
«واي  »2يف ختام مفاو�ضات ع�سرية لتف�سري اتفاق «واي  »1وو�ضع برنامج لتنفيذه .وقد دمج
االتفاق ما تبقى من املرحلة االنتقالية مع مفاو�ضات احلل النهائي التي يفرت�ض �أن تبد�أ يوم
 9/13وتنتهي يف التاريخ نف�سه بعد عام)30( .

محطة كامب ديفيد عام 2000
ُبذلت حماوالت عديدة لت�سريع االن�سحاب و�إقامة ال�سلطة الوطنية كما ن�ص على ذلك
اتفاق �أو�سلو (مبا يف ذلك يف اتفاقية طابا يف عام  ،1995اتفاقية واي ريفر يف عام 1998
واتفاقية �شرم ال�شيخ يف عام  .)1999ثم �سعى الرئي�س كلينتون �إلى معاجلة ملفات الو�ضع
النهائي مبا يف ذلك م�شكلة احلدود وو�ضع القد�س والالجئني التي مل ت�شملها اتفاقية �أو�سلو
وتركتها ريثما تتم مفاو�ضات م�ستقبلية بني الطرفني.
جرت املفاو�ضات يف يوليو /متوز بني رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي �إيهود باراك ،وزعيم
منظمة التحرير الفل�سطينية يا�سر عرفات ،لكنها مل تنته �إلى اتفاق معني بالرغم من �أنها
تناولت ق�ضايا تف�صيلية �أكرث من قبل .متثلت امل�شكلة الأ�سا�سية يف �أن �أق�صى ما ميكن �أن
تقدمه �إ�سرائيل يقل عن احلد الأدنى الذي ميكن �أن يقبل به الفل�سطينيون.
عر�ضت �إ�سرائيل االن�سحاب من قطاع غزة والتنازل عن �أج��زاء وا�سعة من ال�ضفة
الغربية� ،إ�ضافة �إل��ى منح �أرا���ض �إ�ضافية من �صحراء النقب �إل��ى الفل�سطينيني على �أن
حتتفظ بامل�ستوطنات الرئي�سية ومعظم �أجزاء القد�س ال�شرقية .اقرتحت �إ�سرائيل �إ�شراف
الفل�سطينيني على الأم��اك��ن املقد�سة يف القد�س القدمية وامل�ساهمة يف �صندوق خا�ص
بالالجئني الفل�سطينيني.
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يرغب الفل�سطينيون يف العودة �إلى خطوط عام  1967ومنح الإ�سرائيليني حق الو�صول
�إلى اجلزء اليهودي من القد�س ال�شرقية كما يرغبون يف االعرتاف “بحق العودة” بالن�سبة
�إلى الالجئني الفل�سطينيني .وقد �أدى ف�شل حمادثات كامب ديفيد �إلى ا�ستنئاف االنتفا�ضة
الفل�سطينية.

محادثات طابا عام 2001
رف�ض كلينتون اال�ست�سالم يف مواجهة هذه ال�صعوبات رغم �أنه كان على و�شك مغادرة
البيت الأبي�ض .ويف هذا ال�سياق ،قدم «اقرتاحا لردم الهوة» بني الطرفني  .ويف هذا ال�سياق،
�أطلق حمادثات �إ�ضافية يف وا�شنطن والقاهرة ثم يف طابا الحقا (م�صر(.
وبالرغم من �أن هذه املحادثات مل جتر على �أعلى م�ستوى� ،إال �أنها جنحت يف تقريب
هوة اخلالفات ولو �أنها مل تنجح يف التغلب عليها .كانت ثمة مرونة �أكرث فيما يخ�ص تبادل
الأرا�ضي .وقال مراقبو االحتاد الأوروبي �إن �إ�سرائيل �أ�صبحت م�ستعدة لقبول �أن تكون القد�س
ال�شرقية عا�صمة للدولة الفل�سطينية امل�ستقبلية.

خطة السالم السعوية عام 2002
يف �أعقاب ف�شل املحادثات الثنائية بني الطرفني وا�ستئناف النزاع ،قدم ال�سعوديون
خطة �سالم يف القمة العربية التي انعقدت ببريوت يف مار�س� /آذار  2002تقوم على نهج
متعدد اجلوانب و�أكدت على �أن العامل العربي �أجمع حتدوه رغبة يف و�ضع حد لهذا النزاع.
تن�ص مبادرة ال�سالم العربية على �ضرورة ان�سحاب �إ�سرائيل �إل��ى ح��دود عام 67
وال�سماح ب�إقامة دولة فل�سطينية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة و�إيجاد “حل عادل” لق�ضية
الالجئني ويف املقابل ،تعرتف الدول العربية بحق �إ�سرائيل يف الوجود .و�أعادت قمة عربية
�أخرى عقدت يف الريا�ض يف  2007الت�أكيد على مبادرة ال�سالم ال�سعودية.
وتكمن قوة هذه املبادرة يف الدعم الذي حظيت به م�س�ألة �إقامة دولتني يف املنطقة يف
حني تتمثل نقطة �ضعفها يف �أن الطرفني يتوجب عليهما التفاو�ض على الق�ضايا ذاتها التي
ف�شال يف حلها �إلى حد الآن.

خريطة الطريق عام 2003
خريطة الطريق هي خطة �سالم �أعدتها اللجنة الرباعية التي ت�ضم الواليات املتحدة
ورو�سيا واالحتاد الأوروبي والأمم املتحدة .وال ت�ضع اخلطة تفا�صيل ب�ش�أن ت�سوية نهائية للنزاع
الإ�سرائيلي الفل�سطيني لكنها تقرتح الطرق الكفيلة بحل امل�شكلة وكيفية مقاربتها .وت�أتي يف
�أعقاب اجلهود التي بذلها ال�سيناتور الأمريكي جورج ميت�شل باجتاه ا�ستئناف حمادثات
ال�سالم يف عام .2001
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قبل خريطة الطريق� ،صدر بيان مهم يف يونيو /حزيران  2002عن الرئي�س الأمريكي
�آنذاك ،جورج دبليو بو�ش ،والذي �أ�صبح �أول رئي�س �أمريكي يدعو �إلى �إقامة دولة فل�سطينية
واقرتح البيان جدوال زمنيا متدرجا يقوم على �إقامة الأمن قبل التو�صل �إلى ت�سوية نهائية:
املرحلة �أ :ي�صدر اجلانبان بيانات تدعم احلل القائم على دولتني .ويف املقابل ،ينهي
الفل�سطينيون العنف ويت�صدون “لكل �أولئك املنخرطني يف الإرهاب” ،ويتولون �إعداد د�ستور،
وتنظيم انتخابات على �أن يوقف الإ�سرائيليون الن�شاطات اال�ستيطانية وميار�سوا �ضبط
النف�س خالل تنفيذ العمليات الع�سكرية.
املرحلة ب� :إن�شاء الدولة الفل�سطينية “ذات احلدود امل�ؤقتة” يف م�ؤمتر دويل.
املرحلة ج :مباحثات ب�ش�أن االتفاقيات النهائية.
مل تُطبق خريطة الطريق .دعا اجل��دول الزمني اخلا�ص بها �إل��ى �ضرورة التو�صل
�إلى اتفاقات نهائية يف عام  .2005وبالرغم من �أن الأحداث املتالحقة غطت على خريطة
الطريق� ،إال �أنها تظل نقطة مرجعية للمفاو�ضات.

اتفاق جنيف عام 2003
وبالرغم من انهيار املحادثات الر�سمية بني الطرفني ،ف�إنهما تو�صال بطريقة غري
ر�سمية �إلى اتفاق بينهما يف دي�سمرب /كانون الأول وحتديدا بني �شخ�صيتني قياديتني �إ�سرائيلية
وفل�سطينية وهما يو�سي بيلني� ،أحد مهند�سي اتفاق �أو�سلو ،عن اجلانب الإ�سرائيلي ،ووزير
الإعالم الفل�سطيني ال�سابق يا�سر عبد ربه ،عن اجلانب الفل�سطيني.
�أهم تقدم يف املو�ضوع هو تنازل الفل�سطينيني عن “حق العودة” يف مقابل احل�صول
على معظم �أجزاء ال�ضفة الغربية ولو �أن االتفاق ن�ص على �إمكانية عودة قلة متثيلية منهم �إلى
منازلهم .تتنازل �إ�سرائيل عن بع�ض امل�ستوطنات الرئي�سية مثل �أرييل لكنها حتتفظ ب�أخرى
بالقرب من منطقة احل��دود على �أن يقرتن ذلك بتبادل الأرا��ض��ي بحيث متنح �إ�سرائيل
الفل�سطينيني �أرا�ضي يف داخل �إ�سرائيل يف مقابل احتفاظها ب�أخرى يف ال�ضفة الغربية.
وكذلك ،ن�ص االتفاق على منح الفل�سطينيني حق �إقامة عا�صمة دولتهم املرتقبة يف القد�س
ال�شرقية على �أن يحتفظ الإ�سرائيليون بال�سيادة على احلائط الغربي من املدينة القدمية.
وتو�صل اجلانبان �إلى اتفاق غري ر�سمي بحيث مثل �إ�سرائيل الرئي�س ال�سابق جلهاز
اال�ستخبارات الداخلي (ال�شني بيت) عامي �أيالون والفل�سطينيني نائب �سابق يف القد�س عن
منظمة التحرير الفل�سطينية ،هو �ساري ن�سيبة ن�ص االتفاق على العودة �إلى حدود  67وجعل
القد�س مدينة مفتوحة وتخلي الفل�سطينيني عن حق العودة �إلى منازلهم القدمية.
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أنابوليس عام 2007
عقد الرئي�س الأمريكي بو�ش يف الوالية الثانية من رئا�سته م�ؤمترا يف القاعدة البحرية
�أنابولي�س مباريالند يف حماولة ال�ستئناف عملية ال�سالم بني الفل�سطينيني والإ�سرائيليني.
�شارك رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي �إيهود �أوملرت ،ورئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود
عبا�س يف املحادثات� ،إلى جانب م�س�ؤولني من اللجنة الرباعية وممثلني عن بلدان عربية
عديدة منها اململكة العربية ال�سعودية و�سوريا.
و�صدر عن امل�ؤمتر بيان م�شرتك بني القادة الإ�سرائيليني والفل�سطينيني دعا �إلى
االنخراط يف مفاو�ضات يكون هدفها التو�صل �إلى اتفاق �سالم كامل بحلول نهاية .2008
واتفق الطرفان على �أن تطبيق بنود ال�سالم ينبغي �أن ت�سبقه �إجراءات بناء الثقة املن�صو�ص
عليها يف خريطة الطريق ،وجرت اجتماعات منتظمة بني �أوملرت وعبا�س قيل �إنها حققت
تقدما جيدا بخ�صو�ص ق�ضايا احل��دود لكنها توقفت فج�أة عندما بد�أ الهجوم الع�سكري
الإ�سرائيلي على غزة يف �أواخر .2008

2010
�أطلق الرئي�س الأمريكي ،ب��اراك �أوباما ،يف � 2سبتمرب حمادثات مبا�شرة يف البيت
الأبي�ض جمعت بني حممود عبا�س وبنيامني نتنياهو لكن انتهاء العمل يف �إ�سرائيل بالتجميد
اجلزئي لال�ستيطان يف � 26سبتمرب �أدى �إلى انهيار املفاو�ضات.

2011
رف�ض نتنياهو دعوة �أوباما �إلى �إقامة دولة فل�سطينية على حدود  67ت�ضم ال�ضفة
الغربية وغزة والقد�س ال�شرقية.
يف � 23سبتمرب ك�شفت اللجنة الرباعية عن خطة ترمي �إلى ا�ستئناف مباحثات ال�سالم
وتق�ضي ببدء املفاو�ضات يف غ�ضون �شهر وااللتزام بالتو�صل �إلى اتفاق �سالم يف نهاية .2012
يف � 31أكتوبر /ت�شرين الأول ،ح�صل الفل�سطينيون على ع�ضوية منظمة اليون�سكو
التابعة للأمم املتحدة� ،أعلنت �إ�سرائيل عن �إن�شاء  2000وحدة �سكنية يف القد�س ال�شرقية
وال�ضفة الغربية وجتميد نقل العائدات املالية امل�ستحقة �إلى ال�سلطة الف�سلطينية.

2012
 3يناير /كانون الثاين :املفاو�ضون الفل�سطينيون والإ�سرائيليون يلتقون �سرا يف الأردن.
 25يناير :م�س�ؤول فل�سطيني ي�ستبعد �إجراء مزيد من املباحثات بعد اللقاء اخلام�س.
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2013
� 30أبريل /ني�سان :جامعة الدول العربية تدخل تعديال على �شروط مبادرة ال�سالم
العربية التي طرحت عام  2002مبا ي�سمح بتبادل الأرا�ضي بني الإ�سرائيليني والفل�سطينيني.
 19يوليو� :أعلن وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي ،يف �ساد�س زيارة له �إلى ال�شرق
الأو�سط عن �أن الطرفني تو�صال �إلى اتفاق على �أ�سا�س ا�ستئناف حمادثات الو�ضع النهائي
بني الطرفني.
 28يوليو :وزارة اخلارجية الأمريكية تعلن �أن الطرفني اتفقا على �إجراء مباحثات
مبا�شرة يف وا�شنطن يومي  29و 30يوليو.
 29يوليو :كريي يعلن تعيني مارتن �إنديك ،ال�سفري الأمريكي ال�سابق لدى �إ�سرائيل،
مفاو�ضا رئي�سيا يف مباحثات ال�سالم بني الإ�سرائيليني والفل�سطينيني)31( .

المبادرة الفرنسية
رحب الرئي�س حممود عبا�س باملبادرة الفرن�سية وباالجتماع الوزاري الت�شاوري الذي
انبثق عنها ،مب�شاركة وزراء خارجية  28دولة ،وثالث منظمات �إقليمية ودولية .وقال «نحن
مقبلون على حترك دبلوما�سي يهدف �إلى تو�سيع امل�شاركة الدولية ،الأمر الذي ي�ستدعي
دعم الدول العربية لهذه املبادرة الفرن�سية ،بهدف عقد امل�ؤمتر الدويل لل�سالم ،على �أ�سا�س
قرارات ال�شرعية الدولية ذات ال�صلة ،وكذلك املبادرة العربية لل�سالم كما �صدرت عن م�ؤمتر
قمة بريوت يف العام )32( ».2002
قدمت فرن�سا مبادرة قالت �إنها احلل ال�شامل للق�ضية الفل�سطينية بدعم �أمريكي،
حيث تقوم املبادرة على �أ�سا�س الدعوة �إلى عقد مفاو�ضات ق�صرية ،ولكن مكثفة حول امللفات
اجلوهرية بني دولة االحتالل والفل�سطينيني ،حيث ت�ضع املبادرة ن�صب عينيها �أن هدف
�إنهاء ال�صراع الفل�سطيني الإ�سرائيلي ،باعتباره لب ال�صراع يف ال�شرق الأو�سط ،و�سبب
اال�ضطرابات وغياب الأمن يف املنطقة.
تن�ص املبادرة ،ح�سب الوثيقة التي عممتها اخلارجية الفرن�سية على الدول املعنية،
على حتديد �سقف زمني لأي مفاو�ضات م�ستقبلية بني الطرفني ،وحتديد بنود التفاو�ض،
واملوا�ضيع اخلالفية التي يجب حلها ،وو�ضع معايري دولية يلتزم بها الطرفان ،حتى االتفاق
النهائي حول تفا�صيل حل الدولتني.
أي�ضا �ستقدم االعرتاف بدولة فل�سطني “امل�ستقلة” بح�سب �أو�صاف الفرن�سيني،
املبادرة � ً
حيث تن�ص على �أن يتفق امل�شاركون يف م�ؤمتر ال�سالم على ما و�صفته باخلطوط العري�ضة
لعملية ال�سالم ،و ُيعني بعدها م�ؤمتر �آخر يف الن�صف الثاين من العام احل��ايل ،مب�شاركة
الفل�سطينيني والإ�سرائيليني ،مع التزامهم بتنفيذ بنود املبادرة وباملفاو�ضات والعمل على
حتقيق حل الدولتني ،كما �أو�ضحت الوثيقة �أنه �إذا تعذر حدوث ذلك ف�إن فرن�سا “�ستعرتف
بدولة فل�سطني امل�ستقلة”.
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ال�سفري مارتن �إندك

حتدث مراقبون عن تكهنات لتفا�صيل حل الدولتني يف املبادرة الفرن�سية تتحدث عن اعتماد
مبد�أ تبادل الأرا�ضي بني ال�ضفة الغربية و�أم الفحم التي ت�سيطر عليها �إ�سرائيل ،كما توقع كثريون
دو ًرا م�صر ًيا رئي�س ًيا يف حل م�شكلة قطاع غزة ،ولكن �صورة التدخل امل�صري حتى الآن غري وا�ضحة
املعامل.
يف حني يتوجب على الفل�سطينيني بح�سب املبادرة التنازل عن حق العودة للأرا�ضي التاريخية،
يف مقابل توطنيهم يف �أرا�ضي التبادل اجلديدة ،ومل يتبني بعد ماذا �سيكون املوقف من القد�س املحتلة.
ويرى عبا�س �أن املبادرة الفرن�سية تقرتح “مبادئ حلل ال�صراع على غرار تثبيت حدود يونيو
أرا�ض بني الطرفني ،وجعل القد�س عا�صمة م�شرتكة بني الدولتني� ،إلى جانب حتديد
 1967مع تبادل � ٍ
جدول زمني لإنهاء االحتالل ،وعقد م�ؤمتر دويل لل�سالم».
جدير بالذكر �أن املفاو�ضات الفل�سطينية الإ�سرائيلية التي كانت ترعاها الإدارة الأمريكية
توقفت يف �أبريل من العام  2014بعد رف�ض دولة االحتالل الإ�سرائيلي وقف اال�ستيطان ،وقبول حدود
أ�سا�سا للمفاو�ضات ،والإفراج عن �أ�سرى قدماء يف �سجونها)33( .
ً � 1967
الرئي�س ال�صيني �شي جني بينغ �أثناء حمادثاته مع نظريه الفل�سطيني حممود عبا�س الذي
اختتم زيارة دولية �إلى بكني ق ّدم ر�ؤية �صينية من �أربع نقاط حول ت�سوية الق�ضية الفل�سطينية ،وهي
“ر�ؤية ت�ضع �أ�سا�س ًا لل�سيا�سة ال�صينية جتاه الق�ضية الفل�سطينية خالل ال�سنوات املقبلة”.
وترتكز الر�ؤية ال�صينية على النقاط الآتية :الدعم ال�سيا�سي ،والأمن امل�ستدام ،وتن�سيق جهود
املجتمع الدويل ،وحتقيق ال�سالم من خالل التنمية.
وت�ضمنت ر�ؤية �شي ت�أكيده �أن ال�صني �ستتعاون مع فل�سطني يف تطوير منطقة �صناعية ويف
تدريب الأكفاء وبناء حمطة للطاقة ال�شم�سية مل�ساعدة البالد يف حت�سني قدراتها التنموية الذاتية.
وعالوة على ذلك ،اقرتح �شي �إطالق �آلية حوار ثالثية الأط��راف مع فل�سطني و�إ�سرائيل من �أجل
تطوير م�شروعات كربى مل�ساعدة اجلانب الفل�سطيني.
والحظ املبعوث ال�صيني اخلا�ص ال�سابق ملنطقة ال�شرق الأو�سط وو �سي كه �أن “ر�ؤية �شي
اجلديدة ،مقارنة بالر�ؤية التي طرحها �شي يف �أيار  2013خالل لقائه الرئي�س عبا�س �أثناء زيارته
لل�صني يف ذلك الوقت ،حتمل ميزات عدة ،تكمن �أوالها يف �أنها ال ت�ؤكد على الدعم ال�سيا�سي التقليدي
فح�سب ،و�إمنا تت�ضمن العديد من الإجراءات االقت�صادية وكذا �آلية ت�ضمن تطبيق هذه الإجراءات،
وهو ما يعد �شيئ ًا جديد ًا”)34( .
خالل اجتماع للمجل�س الأوروبي يف برلني يف � 1999/3/26-24أكدت دول االحتاد الأوروبي
اقتناعها ب�أن �إن�شاء دولة فل�سطينية ذات �سيادة ،ودميوقراطية ،وم�ساملة ،وقادرة على البقاء �أف�ضل
�ضمان لأمن �إ�سرائيل ،ولقبول �إ�سرائيل ك�شريك يف املنطقة على قدم امل�ساواة .و�أكد املجل�س الأوروبي
على “احلق الدائم ومن دون تقييد للفل�سطينيني يف تقرير م�صريهم.
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وثيقة موراتينوس
عقب اندالع االنتفا�ضة الفل�سطينية الثانية ،بعد ف�شل مفاو�ضات كامب ديفيد 2000م،
قدم املبعوث الأوروب��ي لل�سالم ميجيل انخل موراتينو�س وطاقمه وثيقة غري ر�سمية حلل
ال�صراع بني الفل�سطينيني والإ�سرائيليني ،بعد ت�شاور املمثلني الفل�سطينيني والإ�سرائيليني
الذين تواجدوا يف طابا يف كانون الثاين /يناير  ،2001وكانت هذه الوثيقة انعكا�س ًا خلريطة
اقرتحها الإ�سرائيليون يف بداية حمادثات كامب ديفيد ،والتي دعت �إلى �إقامة دولة فل�سطينية
على  ٪87من ال�ضفة الغربية ،يف حني ترى اخلطة التي قدمها موراتينو�س الدولة الفل�سطينية
على  ٪83من �أرا�ضي ال�ضفة الغربية ،وتكون حدود الدولة الفل�سطينية وفق «قرار جمل�س
الأمن .»242

بيان االتحاد األوروبي عام 2016
خالل الفرتة الأخرية تطور املوقف الأوروبي من احلقوق الفل�سطينية خطوات للأمام،
يف �سبيل تر�سيخ قواعد عملية ال�سالم ،ومواجهة الإجراءات الإ�سرائيلية ،حيث �صدر بيان
قوي من وزراء خارجية االحتاد الأوروبي ،يف العا�صمة البلجيكية بروك�سل بتاريخ  18يناير
� ،2016أك��دوا فيه ب�شكل وا�ضح وقطعي ان االتفاقيات املوقعة مع �إ�سرائيل ال ت�سري على
الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،ووجهوا انتقادات لل�سيا�سة اال�ستيطانية التي تتبعها �إ�سرائيل
يف الأرا�ضي التي احتلتها بعد عام  ،1967وو�صفها البيان ب�أنها انتهاك للقانون الدويل ،وعقبة
�أمام عملية ال�سالم ،وتهديد حلل الدولتني .كما �أورد البيان االنتهاكات الإ�سرائيلية يف �أرا�ضي
 ،1967ومنها �إن�شاء اجلدار العازل ،وعمليات م�صادرة الأرا�ضي ،واعترب بناء امل�ستوطنات يف
القد�س ال�شرقية ،يهدد احتمالية �أن تكون املدينة عا�صمة لدولتني يف امل�ستقبل.

الشراكة األوروبية الفلسطينية
انطلقت يف العا�صمة البلجيكية بروك�سل مفاو�ضات ال�شراكة الفل�سطينية الأوروبية ،كما
�أكد امل�ست�شار هادي �شلبي ،الدبلوما�سي الفل�سطيني يف البعثة الفل�سطينية لدى االحتاد الأوروبي،
وهذه ال�شراكة ال تقوم �إال بني دول م�ستقلة واالحتاد الأوروبي ،يف �إ�شارة لتوجه االحتاد لالعرتاف
بالدولة الفل�سطينية امل�ستقلة ،رغم وجود خطوط حمراء لدى االتحّ اد ،قائمة على اعتماد
املفاو�ضات الطريقة الوحيدة للو�صول حلل لل�صراع الفل�سطيني ،بهدف الو�صول ح ّل الدولتني.
أوروبي باال�سرتاتيج ّية ،نظر ًا للعالقة
ال ميكن و�صف العالقة بني فل�سطني واالتحّ اد ال ّ
القو ّية بينه وبني �إ�سرائيل ،ورغ��م �إن موقفه حتّى اللحظة مل يرتقِ �إل��ى تط ّلعات ال�شعب
الفل�سطيني الذي ي�أمل منه لعب حموري يف عملية ال�سالم ،والتو ّقف عن تبنّي �سيا�سة ناعمة
ّ
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جتاه االحتالل وانتهاكاته� ،إال �إن هذا ال يعني �أن موقفه مل يتطور جتاه احلقوق الفل�سطينية،
وخا�صة االع�تراف بالدولة الفل�سطينية ،فاالحتاد ب��د�أ ي�أخذ موقف ًا �إيجابي ًا من احلقوق
الفل�سطينية ،وخا�صة بعد فتح باب مفاو�ضات ال�شراكة الأوروبية الفل�سطينية التي ال جترى
�سوى بني االحتاد ودول ،مما يتطلب مزيد ًا من اجلهود الفل�سطينية والعربية لل�ضغط باجتاه
تطوير موقف االحتاد من احلقوق الفل�سطينية)35( .
و�أخري ًا ..
فامل�سرية ال�سلمية و�صلت �إلى حائط م�سدود بعد موات طويل ب�سبب ال�سيا�سة الإ�سرائيلية
اليمينية املتطرفة التي متثلها حكومة نتنياهو وب�سبب املوقف الأمريكي الذي اتخذه الرئي�س
ترامب بنقل ال�سفارة الأمريكية �إلى القد�س واعتباره القد�س عا�صمة لإ�سرائيل و�إطالق يد
�إ�سرائيل يف الإ�ستيطان والتهويد يف القد�س  ..واعتبار الرئي�س �أبو مازن �أن الواليات املتحدة
مل تعد �شريك ًا وال و�سيط ًا نزيه ًا ويرف�ض تدخلها لأن �إ�سرائيل �أي�ض ًا �صنفت �أو�سلو و�ألغت
قراراته من التطبيق وتنكرت لقرارات ال�شرعية الدولية.

المبادرة العربية للسالم
• ال زالت الفر�صة مواتية للتو�صل الى حل الدولتني و�إنهاء ال�صراع لكنها قد تكون
الفر�صة الأخ�يرة الن من غري املمكن ان ي�ستمر الو�ضع الراهن الى االبد وقد وفرت
مبادرة ال�سالم العربية التي اقرتها قمة بريوت عام  2002وتبنتها القمة اال�سالمية
يف طهران عام  2003الفر�صة امام ا�سرائيل لإقامة عالقات طبيعية ودبلوما�سية مع
 57دولة عربية و�إ�سالمية مقابل �إنهاء ا�سرائيل احتاللها لكافة االرا�ضي التي احتلتها
يف حرب حزيران  1967واالعرتاف بالدولة الفل�سطينية امل�ستقلة وعا�صمتها القد�س
ال�شرقية وبالتو�صل الى حل عادل ومتفق عليه لق�ضية الالجئني الفل�سطينيني.
• على احلكومة اال�سرائيلية ان تختار بني ال�سالم وب�ين اال�ستيطان وب�ين االمن
واالحتالل لكنها قطع ًا ال ميكن �أن حتتفظ بهذه النقائ�ض وتدعي يف الوقت نف�سه �أنها
ت�سعى للتو�صل الى �سالم عادل و�شامل يف املنطقة.
• ان الإ�سراع يف العملية ال�سلمية واجناز حل الدولتني وفق ال�شرعية الدولية يخدم
اال�ستقرار االقليمي وال�سالم العاملي)36( .
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المبادرة العربية للسالم – بيروت عام 2002
ان جمل�س جامعة الدول العربية على م�ستوى القمة املنعقد يف دورته العادية الرابعة
ع�شرة �إذ ي�ؤكد ما �أقره م�ؤمتر القمة العربي غري العادي يف القاهرة يف يونيو (حزيران)
 1996من ان ال�سالم العادل وال�شامل خيار ا�سرتتيجي للدول العربية يتحقق يف ظل ال�شرعية
الدولية وي�ستوجب التزام ًا مقاب ًال ت�ؤكده ا�سرائيل يف هذا ال�صدد.
وبعد �أن ا�ستمع الى كلمة �صاحب ال�سمو امللكي االمري عبداهلل بن عبد العزيز ويل
عهد اململكة العربية ال�سعودية التي اعلن من خاللها مبادرته الى ان�سحاب ا�سرائيل الكامل
من جميع االرا�ضي العربية املحتلة منذ  1967تنفيذ ًا لقراري جمل�س االمن ( 242و )338
واللذين عززتهما قرارات م�ؤمتر مدريد عام  1991ومبد�أ االر�ض مقابل ال�سالم والى قبولها
قيام دولة فل�سطينية م�ستقلة وذات �سيادة وعا�صمتها القد�س ال�شرقية مقابل قيام الدول
العربية ب�إن�شاء عالقات طبيعية يف �إطار �سالم �شامل مع ا�سرائيل.
وانطالق ًا من اقتناع الدول العربية ب�أن احلل الع�سكري للنزاع مل يحقق ال�سالم �أو
االمن لأي من الأطراف:
 يطلب املجل�س من ا�سرائيل اعادة النظر يف �سيا�ساتها وان جتنح لل�سلم معلنة ان ال�سالمالعادل خيارها اال�سرتاتيجي اي�ض ًا.
-

كما يطالبها بالقيام مبا يلي:

�أ .االن�سحاب الكامل من االرا�ضي العربية املحتلة مبا يف ذلك اجلوالن ال�سوري وحتى خط
الرابع من يونيو (حزيران)  1967واالرا�ضي التي ما زالت حمتلة يف جنوب لبنان.
ب .التو�صل الى حل عادل مل�شكلة الالجئني الفل�سطينيني يتفق عليه وفق ًا لقرار اجلمعية
العامة لالمم املتحدة رقم .194
ت .قبول قيام دولة فل�سطينية م�ستقلة ذات �سيادة على االرا�ضي الفل�سطينية املحتلة منذ
الرابع من يونيو  1967يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة وتكون عا�صمتها القد�س ال�شرقية.
-

عندئذ تقوم الدول العربية مبا يلي:

�أ .اعتبار النزاع العربي – اال�سرائيلي منتهي ًا والدخول يف اتفاقية �سالم بينها وبني
ا�سرائيل مع حتقيق االمن جلميع دول املنطقة.
ب .ان�شاء عالقات طبيعية مع ا�سرائيل يف �إطار هذا ال�سالم ال�شامل.
ت� .ضمان رف�ض كل ا�شكال التوطني الفل�سطيني الذي يتنافى والو�ضع اخلا�ص يف البلدان
العربية امل�ضيفة.
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ث .يدعو املجل�س حكومة �إ�سرائيل واال�سرائيليني جميع ًا الى قبول هذه املبادرة املبينة اعاله
حماية لفر�ص ال�سالم وحقن ًا للدماء مبا ميكن الدول العربية وا�سرائيل من العي�ش يف
�سالم جنب ًا �إلى جنب ويوفر لالجيال القادمة م�ستقب ًال �آمن ًا ي�سوده الرخاء واال�ستقرار.
ج .يدعو املجل�س املجتمع الدويل بكل دوله ومنظماته الى دعم هذه املبادرة.
ح .يطلب املجل�س من رئا�سته ت�شكيل جلنة خا�صة من عدة من الدول االع�ضاء املعنية
واالمني العام الجراء االت�صاالت الالزمة بهذه املبادرة والعمل على ت�أكيد دعمها على
كافة امل�ستويات ويف مقدمتها االمم املتحدة وجمل�س االمن والواليات املتحدة واالحتاد
الرو�سي والدول الإ�سالمية واالحتاد االوروبي)37( .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1موقع ال�سيد الرئي�س حممود عبا�س ،املوقف ال�سيا�سي – ال�شروط امل�سبقة.
( )2كلمة الرئي�س حممود عبا�س وهو ي�ؤدي اليمني الد�ستورية يف مقر املقاطعة يف  2005/1/15كرئي�س
لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية.
( )3خطاب الرئي�س حممود عبا�س �أمام قمة �شرم ال�شيخ الرباعية يف م�صر.2005/2/8 ،
( )4خطاب الرئي�س حممود عبا�س �أمام القمة العربية يف اجلزائر.2005/3/22 ،
( )5حما�ضرة الرئي�س حممود عبا�س يف اجلامعة الإ�سالمية الرو�سية.2010/1/28 ،
( )6كلمة الرئي�س حممود عبا�س �أمام الربملان البلجيكي ،بروك�سل.2010/2/23 ،
( )7خطاب الرئي�س حممود عبا�س �أمام القادة العرب يف مدينة �سرت الليبية.2010/3/27 ،
( )8كلمة الرئي�س حممود عبا�س يف �إحياء ذكرى الإ�سراء واملعراج ،رام اهلل.2010/7/10 ،
( )9كلمة الرئي�س حممود عبا�س بعد القمة اخلما�سية مع �أوب��ام��ا وم��ب��ارك وامللك عبد اهلل الثاين
ونتنياهو يف وا�شنطن.2010/9/2 ،
( )10كلمة الرئي�س حممود عبا�س �أمام اجلمعية العامة للأمم املتحدة ،نيويورك2010/9/25 ،
( )11خطاب الرئي�س حممود عبا�س �أمام ملتقى ال�سالم والأمن العاملي� ،أبو ظبي.2010/11/7 ،
( )12خطاب الرئي�س حممود عبا�س يف الذكرى ال�ساد�سة ال�ست�شهاد الرئي�س يا�سر عرفات ،رام اهلل،
.2010/11/11
( )13خطاب الرئي�س حممود عبا�س يف اليوم العاملي للت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني2010/11/29 ،
نيويورك.
( )14خطاب الرئي�س حممود عبا�س يف ال��ذك��رى ال�ساد�سة والأرب��ع�ين النطالقة ال��ث��ورة ،رام اهلل،
.2010/12/31
( )15كلمة الرئي�س حممود عبا�س �أمام املجل�س الثوري حلركة فتح ،رام اهلل.2011/5/10 ،
( )16كلمة الرئي�س حممود عبا�س يف ال��دورة ال�ساد�سة وال�ستني للجمعية العامة للأمم املتحدة،
.2011/9/23
( )17كلمة الرئي�س حممود عبا�س لدى و�صوله عائدا من الأمم املتحدة.2011/9/25 ،
( )18خطاب الرئي�س حممود عبا�س �أمام الربملان الدومنيكاين يف �سانتو دومنيغو.2011/10/7 ،
( )19خطاب الرئي�س حممود عبا�س �أمام اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف نيويورك� 26 ،أيلول .2013
( )20خطاب الرئي�س حممود عبا�س يف حفل افتتاح م�ؤمتر الهيئات الدولية للت�ضامن مع ال�شعب
الفل�سطيني.2014/11/21 ،
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( )21كلمة الرئي�س حممود عبا�س يف حفل افتتاح املقر اجلديد للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون،
رام اهلل.2015/2/4 ،
( )22كلمة الرئي�س حممود عبا�س �أمام الدورة الـ 70للجمعية العامة للأمم املتحدة يف نيويورك30 ،
�أيلول .2015
( )23كلمة الرئي�س حممود عبا�س يف حفل اال�ستقبال الذي �أقامته الطائفة الأرمنية مبنا�سبة �أعياد
امليالد املجيدة يف كني�سة املهد ببيت حلم بتاريخ  18كانون الثاين .2016
( )24كلمة الرئي�س حممود عبا�س �أمام الربملان الأوروبي يف بروك�سل بتاريخ  23حزيران .2016
( )25كلمة الرئي�س حممود عبا�س �أمام اجتماع اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف مدينة نيويورك،
� 22أيلول .2016
( )26خطاب الرئي�س حممود عبا�س يف قمة االحتاد الأفريقي يف دورته التا�سعة والع�شرين املنعقدة يف
�أدي�س �أبابا،

 3متوز .2017

( )27خ��ط��اب الرئي�س حم��م��ود عبا�س يف امل���ؤمت��ر ال��ث��اين ل�سفراء فل�سطني ل��دى ال���دول العربية
والإ�سالمية الذي انعقد يف العا�صمة البحرينية املنامة 12 ،ني�سان .2017
( )28مقال (تاريخ حمادثات ال�سالم بني الفل�سطينيني والإ�سرائيليني) 29 ،متوز BBC ،2013عربي.
( )29مقال (اتفاق واي ريفر  ..ن�ص ملخ�ص) ،اجلزيرة.2004/10/3 ،
( )30مقال (�إتفاق ومذكرة �شرم ال�شيخ يف  ،)1999/9/4مركز املعلومات الوطني الفل�سطيني ،وفا.
( )31مقال (تاريخ حمادثات ال�سالم بني الفل�سطينيني والإ�سرائيليني) 29 ،متوز  BBC ،2013عربي.
( )32كلمة الرئي�س حممود عبا�س باالجتماع الوزاري الت�شاوري للمبادرة الفرن�سية الذي عقد يف  3يونيو/
حزيران  2016يف باري�س.
( )33مقال (ماذا تعرف عن املبادرة الفرن�سية لل�سالم بني الفل�سطينيني واالحتالل) ،2016/6/1 ،نون
بو�ست.
( )34مقال (ر�ؤية �صينية جديدة من  4نقاط لت�سوية الق�ضية الفل�سطينية) ،2017/7/21 ،احلياة.
( )35مقال (املوقف الأوروبي من الدولة الفل�سطينية) ، 2017/6/22 ،مدونات اجلزيرة.
( )36موقع ال�سيد الرئي�س حممود عبا�س ،املوقف ال�سيا�سي.
( )37موقع ال�سيد الرئي�س حممود عبا�س ،املوقف ال�سيا�سي.
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قصة الرئيس عباس
مع األمم المتحدة
التوجه إلى االمم المتحدة
• لي�س هناك �أي تناق�ض بني التوجه الفل�سطيني الى االمم املتحدة للح�صول على
الع�ضوية الكاملة فيها وبني املفاو�ضات الفل�سطينية – اال�سرائيلية ال بل ان هذه اخلطوة
الفل�سطينية جاءت لتثبيت مرجعيات احلل ال�سيا�سي التي اعتمدتها ووافقت عليها
االطراف املعنية ،مبا فيها منظمة التحرير الفل�سطينية واحلكومة اال�سرائيلية ،وابرز
هذه املرجعيات مبد�أ االر�ض مقابل ال�سالم الذي مت �إقراره يف م�ؤمتر مدريد الدويل
لل�سالم يف ت�شرين الثاين  1991ووقف بناء اال�ستيطان يف الأرا�ضي املحتلة وقيام الدولة
الفل�سطينية امل�ستقلة على خطوط عام  1967مع تعديالت طفيفة متفق عليها.
• مل ي�ستهدف التوجه الى االمم املتحدة عزل �إ�سرائيل �أو نزع ال�شرعية عنها ،بل
الت�أكيد على عدم �شرعية االحتالل الذي بد�أ عام  1967بهدف �إنهائه ونيل اعرتاف
العامل بدولة فل�سطينية تعي�ش مع جريانها يف �أمن و�سالم.
• �إن اع�تراف العامل بالدولة الفل�سطينية وقبول ع�ضويتها الكاملة يف االم��م املتحدة
ي�سهمان يف تعزيز ال�سالم واال�ستقرار يف املنطقة ومع نهاية �شهر �آب  2013بلغ عدد
الدول التي تعرتف بالدولة الفل�سطينية ب�شكل عام  138دولة بالإ�ضافة �إلى املمثليات
والبعثات الدبلوما�سية يف دول �أخرى وبخا�صة يف �أوروبا الغربية)1( .
حتدث الرئي�س حممود عبا�س عن �صلة الق�ضية الفل�سطينية بالأمم املتحدة و�سعيه
امل�ستمر من اجل ان تنت�صر الأمم املتحدة لق�ضية �شعبه ،عرب مراحل كثرية منها ،ذهابه
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�إلى الأمم املتحدة لتوليد الدولة الفل�سطينية و�سعيه لدى دول العامل من �أجل ذلك ومل
يرتدد يف ذكر العقبات التي اعرت�ضت �سبيله وبينّ �أنه ُ
ين�ش ُد حقاً ،وال يريد عزل �أي طرف
يف هذه املهمة ،ف�أمام اجلمعية العامة للأمم املتحدة يرى الرئي�س عبا�س �أهمية دور واحدة
من الوكاالت املنبثقة عن الأمم املتحدة وهي وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني
الفل�سطينيني يف ال�شرق الأدن��ى (الأون��روا) ،التي عملت وما زالت تعمل لتوفري اخلدمات
الأ�سا�سية لأبناء �شعبنا الالجئني ،الذين ال زالوا منذ �أكرث من �ستني عام ًا ينتظرون �إن�صافهم
و�إحقاق حقهم يف العودة �إلى ديارهم وممتلكاتهم.
نعم �إن للأمم املتحدة دور ًا �أ�سا�سي ًا يف تعزيز عالقات التعاون بني ال�شعوب وتوجيهها
لال�ستثمار يف تطوير املجتمعات و ُبناها التحتية ،وحماربة الفقر والبطالة والت�صحر،
والأمرا�ض والأوبئة وخماطرها الفتاكة على اجلن�س الب�شري ،وم�ستقبل كوكبنا ككل� ،إن�ساني ًا
وبيئي ًا.
�إن �شعبنا ووطننا فل�سطني ومنطقتنا ،منطقة ال�شرق الأو�سط ،تواجه م�شاكل خطرية،
ال زالت تَدفع بها �إلى مربعات العنف والنزاع ،ب�سبب �إ�ضاعة الفر�صة تلو الفر�صة ،ملعاجلة
ق�ضايا �شعوب املنطقة ب�شكل جدي ،والتو�صل حللول جذرية �شاملة ،وب�سبب عقلية التو�سع
والهيمنة التي ال زالت حتكم فكر وتوجهات �إ�سرائيل ،القوة القائمة باالحتالل ،والتي جعلت
من عدم االلتزام بقرارات ال�شرعية الدولية ،مبا فيها ق��رارات اجلمعية العامة للأمم
املتحدة وجمل�س الأمن ،نهجها ال�سائد ،مما ُيفقد تلك القرارات ت�أثريها واحرتامها ،وي�ؤثر
على م�صداقية الأمم املتحدة ،ويعزز وجهة النظر القائلة �إن هناك �سيا�س ًة للكيل مبكيالني،
وخا�صة فيما يتعلق بق�ضية �شعبنا الفل�سطيني ،و�أن �إ�سرائيل دولة فوق القانون ت�ضرب عر�ض
احلائط بكل تلك القرارات ،ومتار�س القمع ،واالعتقال ،والقتل ،والتدمري ،وهدم البيوت،
واحل�صار ،والتو�سع اال�ستيطاين ،و�إقامة جدار ال�ضم والعزل العن�صري ،بحق �شعبنا ووجوده
على �أر�ض وطنه ،دون رادع.
كما يثني الرئي�س يف نف�س املنا�سبة على دور الأمم املتحدة فهي التي �صانت ق�ضيتنا
ومدت يد العون ل�شعبنا و�ش َّرعت من الأحكام والقرارات ما �شكل �أ�سا�س ًا ال ميكن جتاوزه
يف البحث عن احلل ال�شامل والعادل والدائم ،ومن هذا املنرب ندعوها �إلى موا�صلة دورها
املحوري حتى يتم �إحقاق احلق ،وينال �شعبنا ما ا�ستلب من حقوقه ،وي�سود ال�سالم منطقتنا
ب�أ�سرها)2( .
ويف منا�سبة اليوم العاملي للت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني قال الرئي�س عبا�س:
“تعاطت الأمم املتحدة منذ ن�ش�أتها مع ق�ضية فل�سطني ،وهي تتحمل م�س�ؤولياتها جتاه هذه
الق�ضية حلني حلها فع ًال من كافة جوانبها ب�إنهاء االحتالل الإ�سرائيلي لأر�ضنا ومقد�ساتنا
وتقرير م�صري �شعبنا وفق ًا لقرارات ال�شرعية الدولية و�إجماع العامل ب�أ�سره ،و�أ�صدرت عدد ًا
من القرارات امل�ستندة �إل��ى ميثاق الأم��م املتحدة والقانون ال��دويل ،مبا يف ذلك القانون
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الإن�ساين الدويل ،وهي قرارات و�إن كانت مل تنفذ حتى الآن نظر ًا لرف�ض �إ�سرائيل وتعنتها،
فهي ما زالت ت�شكل �شبكة احلماية الأ�سا�سية حلقوق �شعبنا ،والأ�سا�س لتحقيق العدل الذي هو
�شرط حتقيق ال�سالم ،ون�ستذكر هنا �أن قراري جمل�س الأمن الدويل لعام ( ) 1967رقم 242
وعام ( ) 1973رقم  338ي�شكالن �أ�سا�س ًا لعملية ال�سالم يف ال�شرق الأو�سط)3( .
و�أم��ام جلنة املتابعة العربية يقطع مربرات املعطلني والذين يتذرعون بالقول «نحن
جادون يف الذهاب �إلى الأمم املتحدة يعني ال ي�أخذنا �أحد ويقول «يا �أخي هادول مبزحوا»،
ال نحن ال منزح وال ننكت وال نناور وال نقوم ب�أي تكتيكات ،الذهاب �إلى الأمم املتحدة �ضرورة
ال بد منها»)4( .
ويف اجلل�سة االفتتاحية لأعمال املجل�س املركزي ي�ضع م�ستمعيه يف ال�صورة ويقول
«نحن ذاهبون �إلى الأمم املتحدة ومن هنا نح�شد الدعم ،عندنا الآن  122دولة تعرتف بدولة
فل�سطني على حدود  67و�أظن �أنه يوجد عندكم �صور لأعالم هذه الدول .نحن الآن الن�شاط
موزع يف كل مكان ،ومبا معناه �أننا نحن نريد �أن نح�شد الت�أييد ،و�ستبقى القيادة يف حالة
اجتماع ،و�أن نطلب الر�أي وامل�شورة من جميع النا�س ،و�سيكون �آخر هذه امل�شورات بعد �أن
�أجرينا م�شاورات فع ًال مع دول عظمى و�أخذنا �آراء يف هذا املو�ضوع ،نحن �س�ألنا الكل و�أخذنا
ر�أي الكل ،طب ًعا �أمريكا ال تريد ،معروف حتى الآن يقولون ال نريد ،ومع ذلك �أنا �أقول «�أنا
مل �أ�سمع ر�أ ًيا ر�سمي ًا من �أمريكا ،لكن �أ�سمع �آراء من الأمريكيني عرب و�سطائهم عرب النادي،
لكن نحن بالأخري ن�سمع ،ونحن باملنا�سبة ال نريد �أن ن�صادم �أمريكا ،نحن نريد �أن نتفاهم
معهم وقلنا لهم هذا نريد �أن نتفاهم �أن نتوافق معكم� ،أن نن�سق مواقفنا معكم ومع �أوروبا
ومع غريها».
رايحني للأمم املتحدة ،رايحني لل�شرعية الدولية ،رايحني لأكرب منرب يف العامل ،هذا
لي�س عمال �أحاديا يا �سادة ،العمل الأحادي هو ما تقوم به �إ�سرائيل ،العمل الأحادي هو �أن
تنهب �أر�ضنا وتبيعها والزم النا�س ت�شرتيها غ�صب عنهم و�إال هم عن�صريون ،العمل الأحادي
هو ع�شرات من اجل�نراالت ي�شتغلوا يف الغور ب�شركات �إنتاج من �أرا�ضينا وبتجيب مئات
ماليني الدوالرات وبيقلك �أمني ًا بدنا نحافظ ،كذابني م�شان ي�ضلو ينهبوا الأر�ض� ،إذا م�ش
عمل �أحادي� ،إحنا رايحني �إلى الأمم املتحدة ،هم يقومون بالأعمال الأحادية ويف اتفاقيات
بينا وبينهم ،خطة خريطة الطريق تقول هذا ال يجوز �أعمال �أحادية� ،أي �أحد يجي يف�سرها
ما هي الأعمال الأحادية ونحن م�ستعدون �أن نقبل ،وعندما يقولوا �أعمال �أحادية ال هذا لي�س
عم ًال �أحادي ًا وهذا لي�س عز ًال لدولة �إ�سرائيل ،ت�صوروا نحن نريد �أن نعزل دولة �إ�سرائيل يف
العامل؟ ولكن نحن نحاول �أن نعزل �سيا�سة دولة �إ�سرائيل كذلك يقولون �إن هذه نزع ال�شرعية
عن �إ�سرائيل ،كيف نحن ذاهبون لنقول �إ�سرائيل موجودة يف الأمم املتحدة وع�ضو؟ ولكن
�س�أقول لهم �إن �إ�سرائيل عندما قامت قامت ب�شرط �أن تقوم الدولة الفل�سطينية ،هذا ال�شرط
مل يتحقق� 63 ،سنة م�ساحمينكم �أعطونا بعد � 64سنة� ،أما نحن ال ننزع عنكم ال�شرعية �إال �إذا
اعتقدوا ان االحتالل هو ال�شرعية وهذا ال�شيء ال يقبل)5( .
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وع�شية التوجه للأمم املتحدة يتحدث الرئي�س عبا�س عن دوافع الذهاب �إليها ويقول
نذهب �إلى الأمم املتحدة للمطالبة بحق م�شروع لنا وهو احل�صول على الع�ضوية الكاملة لدولة
فل�سطني يف هذه املنظمة ،نحمل معنا كوفد فل�سطيني كل �آالم و�آمال �شعبنا ،لتحقيق هذا
الإجناز و�إنهاء الإجحاف التاريخي بحقنا ،لننعم كبقية �شعوب الأر�ض باحلرية واال�ستقالل
يف دولة فل�سطينية على حدود الرابع من حزيران عام  ،1967وعا�صمتها القد�س ال�شرقية.
فجهودنا احلثيثة واملخل�صة من �أجل التو�صل عرب املفاو�ضات �إلى حل ينهي االحتالل ويف�ضي
�إل��ى قيام دول��ة فل�سطينية م�ستقلة و�صلت �إل��ى طريق م�سدود ،ب�سبب �سيا�سات احلكومة
الإ�سرائيلية املتعنتة والراف�ضة لاللتزام مبرجعية للمفاو�ضات على �أ�سا�س قرارات ال�شرعية
الدولية واالتفاقات املوقعة مع منظمة التحرير الفل�سطينية وموا�صلتها لال�ستيطان وتهويد
القد�س من خالل تغيري الواقع الدميغرايف يف املدينة ،وهو ما يحول دون حل الدولتني على
�أ�سا�س حدود عام .1967
ويرى �أن الذهاب �إلى الأمم املتحدة لي�س الإ�سرتاتيجية الفل�سطينية و�إمنا جزء من هذه
الإ�سرتاتيجية التي تهدف �إلى �إعادة فل�سطني بعا�صمتها القد�س ال�شريف وعلى حدود الرابع
من حزيران � ،1967إلى خريطة اجلغرافيا من خالل املفاو�ضات ذات املرجعية الدولية
املحددة)6( .
ويف الدورة  66للجمعية العامة للأمم املتحدة يقدم الرئي�س عبا�س ال�صورة كما يلي
«لقد ارتبطت الق�ضية الفل�سطينية بالأمم املتحدة من خالل القرارات التي اتخذتها هيئاتها
ووكاالتها املختلفة ،ومن خالل الدور اجلوهري واملقدر لوكالة غوث الالجئني '�أون��روا' التي
جت�سد امل�س�ؤولية الدولية جتاه حمنة الالجئني الفل�سطينيني� ،ضحايا النكبة التي وقعت عام
.1948
ونحن نطمح ون�سعى �إلى دور �أكرب و�أكرث ح�ضور ًا وفعالية للأمم املتحدة يف العمل من
�أجل حتقيق �سالم عادل و�شامل يف منطقتنا ،ي�ضمن احلقوق الوطنية الثابتة وامل�شروعة
لل�شعب الفل�سطيني كما حددتها قرارات ال�شرعية الدولية ممثلة يف هيئة الأمم املتحدة)7( .
ولدى و�صوله عائدا من الأمم املتحدة يقول :ذهبت �إلى الأمم املتحدة �أحمل �آمالكم
و�أحالمكم وطموحاتكم وعذاباتكم ور�ؤيتكم �إلى امل�ستقبل وحاجتكم امللحة لدولة فل�سطينية
م�ستقلة ،وال �أ�شك حلظة واحدة �أن العامل كله ،العامل احلر من �أق�صاه �إلى �أق�صاه ا�ستقبل ما
نقلناه عنكم وعن تاريخكم وعن عذاباتكم وعن ن�ضاالتكم وعن تطلعاتكم �إال بكل االحرتام
والتقدير)8( .
و�أمام اجلمعية الربملانية ملجل�س �أوروبا يقول الرئي�س عبا�س :اليوم لدينا  128دولة
ع�ضو ًا يف الأمم املتحدة تعرتف بدولة فل�سطني على حدود الرابع من حزيران  ،67ونحن نعتز
�أن من بينها  17من الدول الأع�ضاء يف جمل�س �أوروبا ،وتقيم فل�سطني عالقات دبلوما�سية
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يقدم الرئي�س عبا�س ال�صورة
كما يلي «لقد ارتبطت الق�ضية
الفل�سطينية ب��الأم��م املتحدة من
خ�لال ال��ق��رارات التي اتخذتها
هيئاتها ووكاالتها املختلفة ،ومن
خ�لال ال��دور اجل��وه��ري واملقدر
لوكالة غ��وث الالجئني '�أون���روا'
التي جت�سد امل�س�ؤولية الدولية جتاه
حمنة الالجئني الفل�سطينيني� ،ضحايا
النكبة التي وقعت عام 1948

متطورة مع  24دولة �أخرى من الدول الأع�ضاء يف جمل�س �أوروب��ا ،ولقد �أكدت العديد من
هذه الدول ،وبخا�صة تلك املنتمية �إلى االحتاد الأوروبي� ،أنها على ا�ستعداد لالعرتاف بدولة
فل�سطني يف الوقت املنا�سب ،ح�سن ًا ،نحن نقول لكم ب�صدق :الآن هو الوقت املنا�سب ،ونحن
نثمن القرار الذي اتخذه الربملان الأوروبي م�ؤخر ًا بهذا ال�ش�أن وندعو �إلى تنفيذه)9( .
و�أمام جلنة متابعة مبادرة ال�سالم العربية يف�سر املوقف الأمريكي ويقول :بالن�سبة
ملو�ضوع الذهاب �إلى الأمم املتحدة كما تعلمون نحن قبل �أن نذهب ب�ستة �أ�شهر كان هناك
حوار بيننا وبني الأمريكان� ،إال �أن الأمريكان مل يلتفتوا �إلى جدية هذا الأمر �إال يف الأ�سبوع
الأخ�ير ،وقبل الذهاب �إلى هناك جاءنا وفد �أمريكي برئا�سة ديفيد هيل ،و�أبلغنا �أن هذه
اخلطوة خطرية وت�ؤدي �إلى ت�صادم بيننا وبني الواليات املتحدة ،حجته يف ذلك الأولى)10( .
ويف ذك��رى ا�ست�شهاد الرئي�س ال�شهيد يا�سر عرفات يقول الرئي�س عبا�س :عندما
تقدمنا بهذا الطلب ظهرت بع�ض الأقالم وبع�ض الأ�صوات لتقول �إن هذا قفزة يف الهواء،
�إن هذا ي�ضيع منظمة التحرير الفل�سطينية وي�ضيع حق الالجئني ،وال �أدري من �أين جاءوا
بهذه الفُتيا! ،كيف �إذا تقدمنا بطلب دولة يف الأمم املتحدة ن�ضيع منظمة التحرير ،فمنظمة
التحرير هي التي �شكلت احلكومة وت�شكل الدولة وهي املظلة ،فكيف ميكن �أن ت�ضيع املنظمة
يف هذه امل�سرية� ،أما ق�ضية الالجئني فب�صراحة كانت نكتة ،كيف عندما نح�صل على دولة
ي�ضيع حق الالجئني ،هناك ق�ضايا املرحلة النهائية و�أهم هذه الق�ضايا هي ق�ضية الالجئني،
وح ْزنا على ت�أييد
وبالتايل �أعتقد �أن هذه الأ�صوات �سكتت عندما ذهبنا �إلى هناك وتكلمنا ُ
الأغلبية ال�ساحقة من العامل)11( .
و�أمام جمل�س اجلامعة العربية يقول الرئي�س عبا�س� :سنذهب للم�ؤ�س�سات الدولية
مرة �أخرى� ،سنذهب �إلى جمل�س الأمن ،و�سنذهب �إلى اجلمعية العامة� ،سنذهب �إلى تفعيل
معاهدة جنيف الرابعة ،وغري ذلك من امل�ؤ�س�سات؛ لأن العامل مل يرحمنا ،الرباعية مل ت�ستطع
�أن تفعل �شيئ ًا؛ فلعل املنظمات وامل�ؤ�س�سات القانونية ميكن �أن تفعل �شيئ ًا ،هذا ما �سنعمله
خالل �أيام)12( .
ويف ال��ذك��رى  64للنكبة يقول الرئي�س عبا�س :ال يوجد يف العامل ب�أ�سره من ينكر
وجود �شعبنا ،وال حقه يف دولته امل�ستقلة على �أر�ضه ،وهذا �إجناز تاريخي عظيم بحد ذاته،
مكننا من احل�صول على الع�ضوية الكاملة يف عدة م�ؤ�س�سات دولية ،بينها منظمة دولية
هامة مثل ‘اليون�سكو’ ،وكان بالإمكان احل�صول على الع�ضوية الكاملة يف الأمم املتحدة
لوال ال�ضغوط التي مور�ست على عدد من الدول الأع�ضاء يف جمل�س الأمن ،ولكن م�ساعينا
�ستتوا�صل للح�صول على حقنا امل�شروع� ،سواء كدولة كاملة الع�ضوية �أو كدولة غري ع�ضو يف
الأمم املتحدة)13( .
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و�أم��ام اجلمعية العامة للأمم املتحدة يقول الرئي�س عبا�س :م�سعانا لرفع مكانة
فل�سطني ال ي�ستهدف نزع ال�شرعية عن دولة قائمة بالفعل هي �إ�سرائيل ،بل لتكري�س �شرعية
دولة يجب �أن تقام هي فل�سطني ،و�شددت �أمامكم على �أن م�سعانا ال ي�ستهدف امل�س بعملية
ال�سالم و�أنه لي�س بدي ًال للمفاو�ضات اجلدية ،بل وعلى العك�س متاما من ذلك فهو ي�ستهدف
دعم خيار ال�سالم ،وبث احلياة يف �أو�صال عملية كانت يف حقيقة الأمر يف حالة موت �سريري.
كما �أعدنا الت�أكيد م��رار ًا و�أثبتنا باملمار�سة �أن دولة فل�سطني امللتزمة بقرارات ال�شرعية
الدولية �ستمار�س دورها وم�س�ؤولياتها بني منظومة الأمم ب�صورة �إيجابية وبناءة ومبا يعزز
ال�سالم)14( .
و�أم��ام اال�ستقبال ال�شعبي بعد عودته من ال��والي��ات املتحدة ي�صف امل�شهد ويقول:
�سافرنا وعدنا� ،سافرنا وعدنا ونحن على العهد باقون ،وبالوعد متم�سكون؛ فكونوا �أيتها
الأخوات والإخوة مطمئنني ب�أن الن�صر لنا ب�إذن اهلل ،و�إننا ملنت�صرون .على كل حال ،نحن
حملنا الأمانة ،ونحن على الأمانة حمافظون ،ولن نتخلى عنها ،و�أنتم تعرفون كل الظروف،
وكل الأحوال ،و�أقول لكم :التفريط من املحال)15( .
ويف افتتاح الدورة  26للمجل�س املركزي يقول الرئي�س عبا�س« :اليوم وقعنا على �أوراق
االن�ضمام لالتفاقيات الدولية ،وقال لنا الإ�سرائيليون �إنهم تفاج�أوا بالتوقيع ،و�أنا قلت �أننا
بعثنا ر�سالة و�أخربناكم بذلك ،ووقعنا على ر�سائل االن�ضمام للمنظمات الدولية يف الليل،
�س�ألني الإخوان هل ن�سلم الر�سائل للجهات الدولية ،قلت �سلموها لثالث جهات للأمم املتحدة
وبع�ضها لهولندا ،وبع�ضها جلنيف و�أخربوهم �أن يفعلوها»)16( .
ويف الدورة  41ملجل�س وزراء منظمة التعاون الإ�سالمي يقول الرئي�س عبا�س :بعد �أن
ذهبنا للأمم املتحدة وح�صلنا على �صفة دولة مراقب ب�أغلبية كبرية �ساحقة �ساهمتم �أنتم
بالو�صول �إليها� ،أ�صبحنا ع�ضو ًا مراقب ًا يف الأمم املتحدة ومن حقنا �أن نن�ضم لكل املنظمات
الدولية واملعاهدات واملواثيق يف هذه الفرتة .وبعد م�ضي حوايل �شهرين من هذا احلدث
جرى ات�صال بيننا وبني الإدارة الأمريكية كانت نتيجته �أن الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما
قام بزيارة لنا يف رام اهلل ،وكانت زيارة باملنا�سبة عظيمة جد ًا ،حيث حتدث ب�أنه م�ؤمن
بعملية ال�سالم ،وب�أنه يوكل الأمر هذا �إلى وزير خارجيته ال�سيد جون كريي ،والتقينا مع
ال�سيد جون كريي هنا يف اململكة العربية ال�سعودية؛ واتفقنا على ا�ستئناف املفاو�ضات على
�أ�سا�س �أن املفاو�ضات تتم على حدود عام  ،1967وم ّر حوايل �أ�سبوع على هذا االتفاق ثم
عقدنا اتفاق ًا �آخر منف�ص ًال متاما عنه ،وهو �أن تطلق �إ�سرائيل �سراح � 104أ�سرى من �أولئك
الذين مكثوا يف ال�سجون من قبل  1994مقابل �أن منتنع نحن عن الذهاب �إلى املنظمات
الدولية� ،أي �أن منتنع عن طلب ع�ضوية للمنظمات ،وفعال بذل الوزير الأمريكي جهودا خارقة
والتقينا به ع�شرات املرات� ،سواء اجتماعات ثنائية �أو ثالثية ،من �أجل الو�صول �إلى حل،
وم�ضت الأ�شهر الت�سعة دون �أن نتمكن من و�ضع الأم��ور يف ن�صابها ال�صحيح من �أجل �أن
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من�سك بخيوط العملية حتى ن�صل �إلى احلل ال�سيا�سي .ويف هذه الأثناء وبطبيعة احلال بعد
ت�سعة �أ�شهر كان من املفرو�ض �أن تطلق �إ�سرائيل �سراح الدفعة الرابعة من الأ�سرى الذين يبلغ
عددهم حوايل � 30أ�سري ًا ،وهنا رف�ضت �إ�سرائيل �أن تطلق �سراح الأ�سرى ويف نف�س الوقت
�أعلنت عن �آالف وحدات ال�سكن اال�ستيطانية يف الأرا�ضي الفل�سطينية)17( .
ويف افتتاح امل�ؤمتر  56لأبناء رام اهلل يف الواليات املتحدة يك�شف الرئي�س عبا�س «�أن
القيادة قررت االن�ضمام لـ 15اتفاقية ومعاهدة دولية ،وقامت الدنيا ومل تقعد ،هم يعرفون
معنى هذا االن�ضمام ،ونحن نعرف ،و�إن كنا ال نعرف �أرجو �أن نعرف ،ما �أهمية مثل هذا
االن�ضمام ،وبالذات اتفاقيات جنيف ،الأول��ى والثانية والثالثة والرابعة ،وملحقها ،هذه
قوة بيدنا ون�ستطيع �أن نعمل الكثري ،وب�إمكاننا عمل الكثري ولكن بالدبلوما�سية ،ال ن�ستعمل
الدبلوما�سية وجانبها م�سد�س ،نحن ن�ستعمل الكالم والعقل ،لكن هم يتهموننا بالإرهاب،
ويقولون �أبو مازن 'بروفي�سور بالإرهاب الدويل والدبلوما�سي' ،ولكن نحن م�صممون على هذه
ال�سيا�سة ،وقعنا االن�ضمام وات�صلنا بالدول يف هولندا وجنيف والأمم املتحدة ،وطلبنا تفعيل
هذه االتفاقيات والآن �أ�صبحت مفعلة جميعها)18( .
ويف منا�سبة الذكرى  32ملذبحة �صربا و�شاتيال يقول الرئي�س عبا�س :نذهب �إلى
الأمم املتحدة كو�سيلة من و�سائل كفاحنا لتحقيق �أهدافنا رغم �أن هناك من �سيقف �أمامنا
ويتعنت ويعرت�ض طريق حتقيقنا لهدفنا لكننا يف هذه احلالة �سنذهب �إلى كل املنظمات
الدولية لطلب احلماية ل�شعبنا ملعاقبة املجرمني)19( .

ي��ؤك��د الرئي�س عبا�س �أن��ه
«ل�سنا نحن من يحرج �أو يعزل
الواليات املتحدة ،بل من يزيدها
عزل ًة دفاعها عن �سيا�سات �إ�رسائيل

ويف ذكرى انطالقة فتح ي�ؤكد الرئي�س عبا�س �أنه «ل�سنا نحن من يحرج �أو يعزل الواليات
املتحدة ،بل من يزيدها عزل ًة دفاعها عن �سيا�سات �إ�سرائيل ،وا�ستعمالها حلق النق�ض
(الفيتو) ع�شرات املرات يف جمل�س الأمن ،حتى ال تعاقب �إ�سرائيل على �أفعالها ،ومن الوا�ضح
�أن احلكومة الإ�سرائيلية مل ت�ستوعب �أو تتعظ من �أن التحول الذي ت�شهده ال�ساحة الأوروبية،
من مقاطع ٍة ملنتجات امل�ستوطنات ،واالعرتافات املتتالية بدولة فل�سطني من قبل احلكومات
والربملانات �سببه الأ�سا�س �أن العامل ب�أ�سره قد م ّل هذا االحتالل البغي�ض ،االحتالل الوحيد
الباقي والأطول يف التاريخ احلديث)20( .
ويف افتتاح اجتماع املجل�س املركزي ويف نقد ذاتي جريء يك�شف الرئي�س عبا�س «�أنه
عندما ذهبنا �إلى جمل�س الأمن لنح�صل على ع�ضوية كاملة ،ومل ننجح يف ذلك ،ذهبنا يف
 2012للجمعية العامة فنجحنا .ثم �سرنا يف اخلطوات �سواء يف التوقيع على مواثيق ومعاهدات
وغريها ،وتوجهنا �أخريا �إلى جمل�س الأمن ومل ن�ستطع �أن نح�صل على العدد الكايف ،فاتهمنا
�أننا تعجلنا)21( .
و�أم��ام ال��دورة ال��ـ 70للجمعية العامة للأمم املتحدة يراهن الرئي�س عبا�س ويقول:
�إن �شعبي يعلق الآمال على دول هذه املنظمة ،لتمكينه من نيل حريته وا�ستقالله و�سيادته،
ليتحقق هدفه وحقه يف دولة خا�صة به كباقي �شعوب الأر�ض ،وكذلك حل ق�ضية الجئيه وفق
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قرار الأمم املتحدة  ،194ومبادرة ال�سالم العربية ،فهل هذا كثري؟ ()22

وخالل ا�ستقباله يف رام اهلل بعد عودته من الأمم املتحدة يعرب بعاطفة جيا�شة ويقول:
«ونحن نرفع العلم يف حديقة الأمم املتحدة تذكرت الأطفال ال�شهداء ،الذين ا�ست�شهدوا
وهم يرفعون العلم يف �أماكن خمتلفة يف الوطن ،ولذلك نهدي هذا العلم لأرواح جميع ه�ؤالء
ال�شهداء ،ولن نن�سى �أ�سرانا يف ال�سجون� 6 ،آالف �أ�سري يف ال�سجون ،و�أولهم الأ�سرى الثالثون،
لن نن�ساهم وق��د ذكرتهم يف كالمي ،هم على ر�أ���س القائمة التي �إن �شاءوا �إن يطبقوا
االتفاقيات ،فهي على ر�أ�س االتفاقيات)23(.
ويف افتتاح معر�ض القد�س يف الذاكرة يقول الرئي�س عبا�س «�إن ذهابنا �إلى جمل�س
الأمن وتقدمي م�شروع القرار الفل�سطيني العربي ي�أتي يف �إطار حقوق �شعبنا وحتديد �سقف
زمني ب�إنهاء االحتالل و�إقامة دولة فل�سطني امل�ستقلة ذات ال�سيادة وفق قرارات ال�شرعية
الدولية ،ذهبنا �إلى جمل�س الأمن و�أبلغنا العامل نحن ح�صلنا على هذا يف اجلمعية العامة عام
 2012كما يعلم اجلميع ،ح�صلنا على دولة وحدود  67و�أ�صبحنا ع�ضوا مراقبا يف اجلمعية
العامة ،رغم �أننا كنا نطالب �أن نكون ع�ضوا كامال لكن ت�صدى لنا «الفيتو» عام  ،2011ويف
ال�سنة التالية ذهبنا �إلى اجلمعية العامة وح�صلنا على �صفة الدولة املراقب ،وهذا �أتاح لنا
االن�ضمام �إلى جميع امل�ؤ�س�سات واملنظمات الدولية ،وكانت �أولى هذه املنظمات التي ح�صلنا
على ع�ضويتها اليون�سكو ،والآن ذهبنا مرة �أخرى ملجل�س الأمن و�أبلغنا العامل �أننا نريد �أن
تعرتفوا مبا اعرتف به جل العامل يف  2012/11/29بدولة فل�سطينية على حدود  67ونحدد
املفاو�ضات �إلى متى واالحتالل �إلى متى ،ويتوقف اال�ستيطان يف ذلك الوقت ،عملنا كل جهدنا
للح�صول على � 9أ�صوات لأنه وقتها �إما �أن ي�صوت عليه �أو يعطي عليه 'فيتو' ومن املعروف من
هي الدولة التي �ستعطي 'فيتو' ،يف اللحظة الأخرية كنا �ضامنني الأ�صوات الت�سعة لكن ح�صلنا
على � 8أ�صوات ،بع�ض الإخوة وال�صحافة والإعالم قالوا ف�شلت فل�سطني ،نحن مل نف�شل يف
جمل�س الأمن بل جمل�س الأمن ف�شل ،وبالنتيجة �إما �أن يخ�سر القرار بوجود � 8أ�صوات فقط
�أو يخ�سر بفيتو ،فقلنا لهم م�سبقا ومل يكن مفاجئ ًا لأحد� ،أنه حتت كافة الظروف �سنن�ضم
جلميع املنظمات الدولية وعلى ر�أ�سها حمكمة اجلنايات الدولية ،ووقعنا على  20ميثاقا على
ر�أ�سها حمكمة اجلنايات».
ويف نف�س املنا�سبة يقول« :ح�صلنا يف اجلمعية العامة على ت�أييد  139دولة ،وفقط 9
دول هي من كانت �ضدنا ،وهذا ي�ؤكد �أن العامل معنا يقف �إلى جانبنا ،بالرغم من ال�ضغوط
الكثرية التي تعر�ضنا �إليها ،قرارات جنيف ن�أخذها بالإجماع ناق�ص واحد)24( ».
وخالل م�شاركته يف ع�شاء �أعياد امليالد يقول «ذهبنا �إلى جمل�س الأمن لأننا يئ�سنا
من �أي م�ساع ميكن �أن تو�صلنا �إلى حل ،و�إلى من التج�أنا ب�صراحة مل نلج�أ للعنف �أو القتل
لأن هذا لي�س �سيا�ستنا ،ف�سيا�ستنا التوجه للمجتمع الدويل وللمجال�س الأممية والدبلوما�سية
لنح�صل على حقنا وحق تقرير امل�صري لهذا ال�شعب الذي عا�ش ويعي�ش لأكرث من  6عقود
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الرئي�س عبا�س« :ونحن
نرفع العلم يف حديقة الأمم املتحدة
تذكرت الأطفال ال�شهداء ،الذين
ا�ست�شهدوا وهم يرفعون العلم يف
�أماكن خمتلفة يف الوطن

حتت االحتالل»)25( .

و�أمام جمل�س اجلامعة العربية يبني« :قررنا الذهاب �إلى جمل�س الأمن وذهبنا ،ومع
الأ�سف مل نح�صل على ما نريد ،قد يقول البع�ض حتى لو ح�صلنا على ق��رارات ف�إن هذه
القرارات ال تنفذ ،لكن مع ذلك نرى ان اكرب منرب يف العامل ال بد �أن يعرتف مبا اعرتفت به
اجلمعية العامة للأمم املتحدة من حقوق لل�شعب الفل�سطيني ب�إقامة دولته امل�ستقلة على حدود
الرابع من حزيران عام  1967والقد�س ال�شرقية عا�صمة له ،وحل عادل مل�شكلة الالجئني
ح�سب مبادرة ال�سالم العربية وهذا ما طلبناه وهذا ما �سن�ستمر يف طلبه يف امل�ستقبل القريب
�إن �شاء اهلل� .إننا يف الوقت الذي ال نح�صل به على قرار من جمل�س الأمن �سنذهب باالن�ضمام
�إلى املنظمات الدولية ،لذلك يف يوم  31دي�سمرب وقعنا على ميثاق روما اخلا�ص مبحكمة
اجلنايات الدولية ،كما وقعنا على  17ميثاقا ومعاهدة �أخرى من �أ�صل  522وثيقة �أو معاهدة
هي ما ت�سمى املعاهدات واملواثيق الدولية ،نحن من حقنا �أن ننتمي �إلى هذا ملاذا؟ عندما
نقول �إننا نريد �أن نذهب �إلى حمكمة اجلنايات الدولية نحن ل�سنا مغرمني باملحاكم وال
نريدها ،ولكن عندما نف�شل يف �إيقاف عدوان �إ�سرائيل علينا ف�إننا م�ضطرون لذلك ،ونتمنى
على احلكومة الأمريكية �أن ت�ضع حدا للعدوان علينا ،خا�صة ما يتعلق باال�ستيطان يف الأرا�ضي
الفل�سطينية.
ويف و�صف رد فعل �إ�سرائيل على الذهاب الى االمم يقول :وبعد �أن ذهبنا �إلى حمكمة
اجلنايات الدولية� ،إ�سرائيل بد�أت بعقوبات وهذه العقوبات متثلت بحجز الأموال التي جتبيها
با�سمنا وال�ضرائب التي جتبيها با�سمنا ومقدراها  130مليون دوالر ،وهي ت�شكل ن�سبة عالية
جدا من ميزانيتنا ،عقابا لنا وال �أدري كيف تعاقبنا بهذا ،فهذه �أموالنا� .أنا �أفهم �أنه لو �أن
�إ�سرائيل تقدم لنا م�ساعدة واختلفنا على ق�ضية ما توقف هذه امل�ساعدة ،ولكن �أن تقوم مبنع
هذه الأموال هذا �شيء م�ستغرب و�شيء م�ستهجن ،وكما تعلمون حتى الآن نحن م�ضطرون �أال
ندفع الرواتب لأن هذا املبلغ جزء �أ�سا�سي من الرواتب التي ندفعها للموظفني)26( .
ويف م�ؤمتر االحتاد االفريقي برر الذهاب �إلى جمل�س الأمن «�إن جلوءنا �إلى جمل�س
الأمن ال يعني على الإطالق تخلينا عن املفاو�ضات ،امل�ستندة لقرارات ال�شرعية الدولية،
كخيار رئي�س للو�صول �إلى اتفاق �سالم ينهى االحتالل ويقيم ال�سالم والأمن واال�ستقرار يف
منطقتنا .وبالتايل ال تناق�ض بني توجهنا �إلى امل�ؤ�س�سات الدولية وبني املفاو�ضات»)27( .
ويف م�ؤمتر �صحفي مع الأمني العام للأمم املتحدة (بان كي مون) يعود �إلى الإ�شادة
بدور منظمة الأمم املتحدة ،بجميع هيئاتها ووكاالتها العاملة ،التي �أ�سهمت يف تثبيت حقوق
ال�شعب الفل�سطيني منذ قرابة �سبعني عام ًا)28( .
ويف الذكرى  52النطالقة حركة «فتح» يقول الرئي�س عبا�س «�أقول لكم �إن اال�ستيطان
على �أر���ض دولة فل�سطني املحتلة �إلى زوال؛ فقد ح�صلنا منذ �أي��ام على قرار تاريخي من
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جمل�س الأمن حول اال�ستيطان ،ب�إجماع دويل عارم .هذا القرار الذي �أكد املرجعيات الدولية،
وطالب �إ�سرائيل بوقف جميع ن�شاطاتها اال�ستيطانية ،باعتبارها متثل انتها ًكا للقانون الدويل،
واتفاقية جنيف الرابعة ،و�أكد عدم جواز �إحداث �أية تغيريات يف التكوين الدميغرايف ،وطابع
وو�ضع �أر�ض دولة فل�سطني املحتلة منذ عام  ،1967مبا فيها القد�س ال�شرقية؛ وطالب دول
العامل ،بعدم التعامل مع امل�ستوطنات الإ�سرائيلية ،من خالل التمييز يف املعاملة بني �إ�سرائيل
والأرا�ضي املحتلة منذ العام )29( .»1967
و�أم��ام اجلمعية العامة للأمم املتحدة يجرد ك�شف مطالباته وما يريده من الأمم
املتحدة ويقول� ،أطالب منظمتكم ودولكم املوقرة مبا يلي:
�أوال :العمل احلثيث واجلاد من �أجل �إنهاء االحتالل الإ�سرائيلي لدولة فل�سطني خالل
فرتة زمنية حمددة� ،إذ �إنه مل يعد كاف ًيا �إ�صدار البيانات الف�ضفا�ضة التي تدعو �إلى �إنهاء
االحتالل وحتقيق ال�سالم من دون �سقف زمني لذلك؛ وتطبيق املبادرة العربية لل�سالم مبا
ي�شمل ق�ضية الالجئني ح�سب القرار .194
ثانيا :وقف الن�شاطات اال�ستيطانية يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة كافة ،كما ن�صت
على ذلك ق��رارات الأمم املتحدة ذات ال�صلة ،والتي كان �آخرها قرار  2334لعام 2016؛
بالإ�ضافة �إلى منطوق اتفاقية جنيف الرابعة.
ثالثا :توفري احلماية الدولية لأر�ض و�شعب دولة فل�سطني ،توطئة لإنهاء االحتالل؛
لأنه لي�س مبقدورنا حماية �شعبنا و�أر�ضنا ومقد�ساتنا من هذا االحتالل البغي�ض؛ وال ميكن �أن
يكون الرد على هذا االحتالل ال�سكوت عليه.
رابعا :الطلب من �إ�سرائيل الإقرار بحدود عام  1967ك�أ�سا�س حلل الدولتني ،وتر�سيم
هذه احلدود على �أ�سا�س قرارات ال�شرعية الدولية ،وبعد هذا الرت�سيم �سيكون مبقدور كل
طرف �أن يت�صرف ب�أر�ضه كما ي�شاء دون الإجحاف بحقوق الطرف الآخر.
خام�سا� :أطالب جميع الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة التي اعرتفت بدولة �إ�سرائيل
�أن تعلن �أن اعرتافها مت على �أ�سا�س حدود العام 1967؛ ت�أكيدا على االلتزام بقرارات ال�شرعية
الدولية ومبقت�ضيات احلل ال�سيا�سي القائم على هذه القرارات .وا�سمحوا يل �أن �أ�س�ألكم� :أين
هي حدود دولة �إ�سرائيل التي اعرتفتم وتعرتفون بها؟ كيف ميكن االعرتاف بدولة لي�س لها
حدود؟ والقانون الدويل يقول� :إن لكل دولة حدو ًدا.
�ساد�سا� :أدع��و ال��دول كافة �إل��ى �إنهاء كل �أ�شكال التعامل املبا�شر وغري املبا�شر مع
منظومة اال�ستيطان اال�ستعماري الإ�سرائيلي غري القانونية يف �أر�ض دولة فل�سطني ،واتخاذ
جميع الإجراءات لوقف هذا التعامل وفق ما ن�صت عليه قرارات ال�شرعية الدولية ومواقف
هذه الدول� ،أ�سوة مبا فعله املجتمع الدويل بالنظام العن�صري يف جنوب افريقيا �سابقًا.
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�سابعا :حث الدول التي مل تعرتف بدولة فل�سطني على االعرتاف بها؛ �إذ �إنه ال يعقل
�أن تغيب معايري امل�ساواة التي ت�ساعد يف حتقيق ال�سالم ،و�أنا ال �أفهم كيف ي�ضر االعرتاف
بدولة فل�سطني بفر�ص حتقيق ال�سالم ،ال �سيما ونحن كفل�سطينيني نعرتف بدولة �إ�سرائيل
على حدود العام .1967
ثامنا� :إننا نتوقع من جمل�س الأمن الدويل املوافقة على طلبنا بقبول دولة فل�سطني
دولة كاملة الع�ضوية يف الأمم املتحدة؛ فكل من ي�ؤيد احلل ال�سيا�سي على �أ�سا�س الدولتني،
عليه �أن يعرتف بالدولتني ولي�س بدولة واحدة.
تا�سعا� :إننا ننا�شد املجتمع الدويل موا�صلة تقدمي الدعم االقت�صادي واملايل لل�شعب
الفل�سطيني؛ ليتمكن من حتقيق االعتماد على الذات ،كما ننا�شدكم موا�صلة تقدمي الدعم
لوكالة غوث وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني (الأونروا)؛ حتى تتمكن من اال�ستمرار يف تقدمي
خدماتها الإن�سانية .ويف هذا ال�سياق ف�إننا نحذر من حماوالت تغيري مهام الوكالة و�أنظمتها،
ونحذر كذلك من �شطب البند ال�سابع يف جمل�س حقوق الإن�سان� ،أو منع �صدور القائمة
ال�سوداء لل�شركات العاملة يف امل�ستعمرات الإ�سرائيلية يف �أر�ض دولة فل�سطني املحتلة.
عا�شرا :وباملقابل ف�إننا ن�ؤكد التزامنا باحرتام حقوق الإن�سان واالتفاقيات الدولية
ذات العالقة ،وتنفيذ �أجندة الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة  ،30/20واتفاقية باري�س لتغيري
املناخ ،وبقية االتفاقيات واملعاهدات التي اعتمدناها ووقعنا عليها)30(.

أبرز المنظمات الدولية التي انضمت
إليها دولة فلسطين
على الرغم من حماوالت االحتالل الإ�سرائيلي العديدة و�ضع كافة العراقيل بوجه
ان�ضمام فل�سطني �إل��ى خمتلف املنظمات الدولية ،ال �سيما تلك املعنية مبتابعة انتهاكات
وجرائم تل �أبيب ،ف�إن فل�سطني ا�ستطاعت خالل الأعوام الأخرية �ضمان كر�سي لها داخل
م�ؤ�س�سات دولية ،من �ضمنها منظمة ال�شرطة اجلنائية الدولية «�إنرتبول».
وفيما يلي ا�ستعرا�ض لأهم املنظمات التي ان�ضمت �إليها فل�سطني منذ عام :2004

منظمة الشرطة الجنائية
� 27سبتمرب� /أيلول  :2017منظمة ال�شرطة اجلنائية الدولية «الإنرتبول» تقبل فل�سطني
ع�ضو ًا فيها بت�صويت  74دولة مع القرار.
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مجموعة أغادير
 4ابريل /ني�سان  :2016وزراء جتارة دول جمموعة �أغادير (م�صر ،وتون�س ،واملغرب،
والأردن) ،يوافقون على ان�ضمام فل�سطني التفاقية �أغادير �إلى جانب دولة لبنان ،مبا يتيح
لفل�سطني �إمكانية ا�سترياد املواد اخلام ومكونات الإنتاج الالزمة لل�صناعة الفل�سطينية من
دول “�أغادير” ،ودول االحتاد الأوروب��ي ،و�إجراء عمليات الت�صنيع الالزمة عليها ،و�إعادة
ت�صديرها �إلى �أ�سواق املنطقة الأورومتو�سطية ،معفاة من الر�سوم اجلمركية� ،إ�ضافة �إلى
اال�ستفادة من عدد من الربامج.

محكمة التحكيم الدائمة
 14مار�س� /آذار  :2016فل�سطني حت�صل على الع�ضوية الكاملة يف حمكمة التحكيم
الدائمة ،بعد ح�سم الت�صويت من خالل � 57صوت ًا باملوافقة وامتناع � 24صوت ًا وب��دون �أي
معار�ضة.

اتفاقية اإلطار لتغير المناخ
 12دي�سمرب /ك��ان��ون الأول  :2015فل�سطني تن�ضم ر�سمي ًا �إل��ى اتفاقية الأمم
املتحدة الإطارية لتغري املناخ (� ،)UNFCCCإذ ت�شكل االتفاقية �إط��ار ًا عام ًا للجهود
الدولية ،يف معاجلة الق�ضايا ذات الطابع الكوين والإن�ساين.

مؤسسة الكومسات التعليمية
� 6أكتوبر /ت�شرين الأول  :2015فل�سطني تن�ضم �إلى م�ؤ�س�سة الكوم�سات التعليمية ،ما
يتيح الفر�ص للطلبة الفل�سطينيني بتبادل اخلربات مع دول الأع�ضاء يف امل�ؤ�س�سة.

منظمة عالم المهارات الدولي
� 12أغ�سط�س� /آب  :2015اجلمعية العمومية ملنظمة عامل املهارات الدويل ،ويف �أعمال
دورتها ال�ـ 43التي عقدت يف مدينة �ساو باولو الربازيلية ،ت�ص ّوت ل�صالح ان�ضمام دولة
فل�سطني �إلى ع�ضويتها ر�سمي ًا ،لتكون الدولة رقم  75يف املنظمة .وهي متخ�ص�صة يف تطوير
التعليم والتدريب املهني والتقني لدى الدول الأع�ضاء فيها ،وت�سعى لتنظيم م�سابقة املهارات
الدولية مرة كل عامني يف �إحدى الدول الأع�ضاء.
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منظمة الجمارك العالمية
 18مايو� /أيار  :2015فل�سطني تن�ضم ر�سمي ًا �إلى منظمة اجلمارك العاملية.

المحكمة الجنائية الدولية
 1ابريل /ني�سان  :2015فل�سطني ،وب�شكل ر�سمي ،ت�صبح ع�ضو ًا يف املحكمة اجلنائية الدولية.

 20منظمة و  31معاهدة واتفاقية دولية
 31دي�سمرب /كانون الأول  :2014الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س يوقع على وثيقة
لالن�ضمام �إلى  20منظمة ومعاهدة واتفاقية دولية ،منها :االن�ضمام �إلى حمكمة اجلنايات
الدولية ،امليثاق املمهد لع�ضوية فل�سطني يف ميثاق روما ،والإعالن لقبول مادة  12و 13مليثاق
روما ،وميثاق احلقوق ال�سيا�سية للمر�أة ،وميثاق دفن املواد ال�صلبة وال�ضارة يف مناطق الدول
خارج حدودها ،وميثاق عدم �سقوط جرائم احلرب بالتقادم ،ومعاهدة احلد من انت�شار
الأ�سلحة النووية ،ومعاهدة احلد من الأ�سلحة التقليدية املحددة ،ومعاهدة احلد من القنابل
العنقودية ،وبروتوكول  2من مواثيق جينيف لعام  ،1949وبروتوكول  3من مواثيق جنيف
عام  ،1949وبروتوكول حماية ال�شخ�صيات الدولية ،وميثاق االلتزام بتطبيق �أحكام جرائم
احل��رب و�ضد الإن�سانية ،والإع�لان عن �أن دول��ة فل�سطني تلتزم بكل املواثيق وامل�ؤ�س�سات
والأعراف الدولية.

الجمعية الدولية للمدعين العامين
 26نوفمرب /ت�شرين الثاين  :2014اجلمعية الدولية للمدعني العامني توافق على طلب
النيابة العامة لدولة فل�سطني االن�ضمام �إليها ،لت�صبح فل�سطني الدولة رقم  147يف هذه
اجلمعية ،عقب مباحثات مع عدد من نيابات الدول الأطراف.

اتحاد الصحافيين األوروبيين
 22نوفمرب /ت�شرين الثاين  :2014احت��اد ال�صحافيني الأوروبيني يقرر قبول نقابة
ال�صحافيني الفل�سطينيني ع�ضو ًا مراقب ًا يف االحتاد ،خالل اجتماعاته ال�سنوية التي عقدت
يف العا�صمة الرو�سية مو�سكو.

ميثاق الطاقة األوروبي
� 16سبتمرب� /أيلول  :2014فل�سطني تن�ضم لإعالن ميثاق الطاقة الأوروب��ي ،الذي مت
تبنّيه للمرة الأولى يف الهاي بهولندا عام .1991
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شبكة الدول األورومتوسطية للشباب
� 6أكتوبر /ت�شرين الأول  :2013فل�سطني تن�ضم �إل��ى �شبكة ال��دول الأورومتو�سطية
لل�شباب ،وميثل ان�ضمام فل�سطني لل�شبكة ف�ضاء لل�شباب الفل�سطيني وم�ؤ�س�سات العمل الأهلي
ال�شبابية لال�ستفادة من برامج ال�شبكة املختلفة ،وخلق عالقات تو�أمة و�شراكة مع امل�ؤ�س�سات
ال�شبابية الفاعلة يف الدول الأع�ضاء.

نادي الطهاة الدولي
� 12سبتمرب� /أيلول  :2013نادي طهاة فل�سطني ين�ضم �إلى نادي الطهاة الدويل.

معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية
� 16أبريل /ني�سان  :2013جمل�س �إدارة معهد املوا�صفات واملقايي�س للدول الإ�سالمية
ي�صادق على ان�ضمام م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س الفل�سطينية �إلى املعهد.

صندوق النقد الدولي
 19ابريل /ني�سان � :2012صندوق النقد الدويل يقبل ع�ضوية فل�سطني يف املعيار اخلا�ص
لن�شر البيانات  ،SDDSوالذي ي�ضم  22م�ؤ�شر ًا ،تتيح لكافة امل�ستخدمني االطالع عليها،
وا�ستخدامها ح�سب احتياجاتهم ،كذلك �ستو�ضع تلك امل�ؤ�شرات على اللوحة الإلكرتونية ،لن�شر
البيانات يف �صندوق النقد الدويل ،مبا يدرج فل�سطني على اخلريطة الإح�صائية الدولية.

دولة غير عضو
 29نوفمرب /ت�شرين الثاين  :2012اجلمعية العامة للأمم املتحدة ت�ص ّوت ل�صالح القرار
رقم  ،19/67والذي ح�صلت مبوجبه فل�سطني على �صفة دولة غري ع�ضو يف الأمم املتحدة،
خالل االجتماع الـ 67للجمعية العامة ،وهو اليوم العاملي للت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني.
وقدم االقرتاح ممثل فل�سطني يف الأمم املتحدة.

اليونسكو
� 31أكتوبر /ت�شرين الأول  :2011فل�سطني حت�صل على الع�ضوية الكاملة يف منظمة
الرتبية والعلوم والثقافة «يون�سكو».

اإليسيسكو
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� 27أكتوبر /ت�شرين الأول  :2011االجتماع التن�سيقي لر�ؤ�ساء وفود الدول الأع�ضاء يف
املنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة «�إي�سي�سكو» ،يقرر دعم ان�ضمام دولـة فل�سطني
ع�ضو ًا كام ًال �إلى منظمة «يون�سكو».

غرفة التجارة الدولية
 25يناير /كانون الثاين  :2011فل�سطني تن�ضم ر�سمي ًا �إلى ع�ضوية غرفة التجارة
الدولية ،من خالل التوقيع على االتفاقية ،يف مقر غرفة التجارة الدولية يف باري�س ،وحتتل
مكانة مهمة على ال�صعيد الدويل ،لقدرتها على حل النزاعات التجارية الدولية الإقليمية،
كالنزاعات التجارية العديدة املوجودة حالي ًا ما بني ال�شركات الفل�سطينية والإ�سرائيلية
والعاملية ،ومن خالل �آليات موثوق بها عاملي ًا.

االتحاد االسيوي للرياضة العسكرية
 7يناير /كانون الثاين � :2011إقرار ع�ضوية فل�سطني الكاملة والر�سمية يف االحتاد
الآ�سيوي للريا�ضة الع�سكرية (�سيزم) ،يف البحرين ،وتفتح هذه الع�ضوية املجال والآفاق
الكبرية �أمام الفرق الفل�سطينية الع�سكرية للم�شاركات اخلارجية والدورات التدريبية ويف
الن�شاطات الع�سكرية الريا�ضية بكافة فعالياتها.

دول الربط الكهربائي
 17يناير /كانون الثاين  :2007وزراء الطاقة لدول الربط الكهربائي ال�سباعي يوافقون
مبدئي ًا يف اجتماعهم احلادي ع�شر على ان�ضمام فل�سطني �إلى دول الربط ،حلني االنتهاء من
الدرا�سات الفنية واالقت�صادية والإجراءات القانونية املطلوبة لالن�ضمام.

المنظمة العالمية للملكية الفكرية
� 29سبتمرب� /أيلول  :2005املوافقة على طلب فل�سطني للح�صول على ع�ضوية املراقبة
يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية (.)WIPO

الشبكة األكاديمية األورومتوسطية
 7يونيو /حزيران  :2005فل�سطني تن�ضم �إلى ال�شبكة الأكادميية الأورومتو�سطية،
ب�صفة ر�سمية.

برلمان حلف شمال األطلسي
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 31مايو� /أيار  :2005فل�سطني حت�صل خالل م�ؤمتر «لوبيليان» يف جمهورية �سلوفينيا،
على ع�ضوية برملان حلف �شمال الأطل�سي «ناتو» ،بعد �أن �ص ّوت �أع�ضاء الربملان بالإجماع على
منح فل�سطني مقعد ًا ب�صفة «مراقب».

منظمة األمن والتعاون الدولية
 30نوفمرب /ت�شرين الثاين  :2004فل�سطني تن�ضم �إلى منظمة الأمن والتعاون الدولية
ومقرها النم�سا كع�ضو م�شارك ،على هام�ش م�ؤمتر الأورومتو�سطى الذي عقد يف الهاي.
وت�ضم املنظمة  55دولة ،وتعمل تلك املنظمة يف كافة املجاالت املتعلقة بالأمن على م�ستوى
العامل ،و�أبرز �أهدافها احلد من انت�شار ال�سالح ،خا�صة �أ�سلحة الدمار ال�شامل ،وت�شجيع
الدبلوما�سية الوقائية يف حل ال�صراعات)31( .

اليونسكو  ..وفلسطين
اتخذت منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة «اليون�سكو» عددا من القرارات
اخلا�صة بالقد�س واملقد�سات فيها ،ومتحورت القرارات حول االهتمام مبدينة القد�س و�إلغاء
ما غريته �إ�سرائيل فيها واملحافظة على املمتلكات الثقافية والأماكن املقد�سة واملناحي
التعليمية فيها.
وفيما ي�أتي �أبرز القرارات التي اتخذتها املنظمة الأممية بهذا اخل�صو�ص:
 :1956اتخذت اليون�سكو �أول قرار لها بخ�صو�ص القد�س ،وجاء بعد نحو ثماين �سنوات من
�ضم �إ�سرائيل ال�شطر الغربي منها .ون�ص القرار على اتخاذ جميع التدابري من �أجل
حماية املمتلكات الثقافية يف املدينة يف حال النزاع امل�سلح.
 :1968اتخذت اليون�سكو قرارا ي�ؤكد على القرار ال�سابق ،كما دعا القرار �إ�سرائيل �إلى االمتناع
عن �إجراء �أي حفريات يف املدينة �أو نقل للممتلكات �أو تغيري ملعاملها �أو ميزاتها الثقافية.
 :1974ات �خ��ذت اليون�سكو ق ��رارا ق�ضى ب��االم�ت�ن��اع ع��ن ت�ق��دمي �أي ع��ون ث�ق��ايف وعلمي
للإ�سرائيليني ب�سبب ممار�ساتهم يف القد�س.
� :1978أ�صدر امل�ؤمتر العام لليون�سكو قرارين مهمني بخ�صو�ص القد�س� ،أولهما توجيه نداء
عاجل �إلى �إ�سرائيل لكي متتنع عن كافة الإجراءات التي حتول دون متتع ال�سكان العرب
الفل�سطينيني بحقوقهم يف التعليم واحلياة الثقافية والوطنية ،وثانيهما يدين �إ�سرائيل
لتغيريها معامل القد�س التاريخية والثقافية وتهويدها.
 :2003اتخذت اليون�سكو قرارا ب�إر�سال بعثة فنية �إلى القد�س لتقييم و�ضع البلدة القدمية على
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خلفية الإجراءات واحلفريات الإ�سرائيلية فيها.
 2005و :2006اتخذت اليون�سكو بني هذين العامني قرارات ن�صت على القيمة اال�ستثنائية
ملدينة القد�س و�أ�سوارها ،وو�ضعتها على الئحة الرتاث العاملي املهدد باخلطر .و�أ�شارت
�إلى العقبات التي ت�ضعها �إ�سرائيل لتحول دون �صون الرتاث الثقايف.
 :2007اتخذت اليون�سكو قرارا طالبت فيه �إ�سرائيل بتقدمي تقرير مف�صل ب�ش�أن احلفريات
التي جتريها يف منحدر باب املغاربة املتاخم للم�سجد الأق�صى.
� :2016أدرجت اليون�سكو  55موقعا تراثيا يف العامل على قائمة املواقع املعر�ضة للخطر ،ومنها
البلدة القدمية يف القد�س املحتلة و�أ�سوارها ،مما خلف غ�ضبا وا�ستنكارا �إ�سرائيليا.
 :2016تبنت اليون�سكو خالل اجتماع بالعا�صمة الفرن�سية باري�س يف �شهر �أكتوبر /ت�شرين
الأول ق��رارا نفى وج��ود ارتباط ديني لليهود بامل�سجد الأق�صى وحائط الرباق الذي
ي�سميه اليهود «حائط املبكى» ،واعتربهما تراثا �إ�سالميا خال�صا.
� :2017ص ّوت املجل�س التنفيذي لليون�سكو على قرار ي�ؤكد قرارات املنظمة ال�سابقة باعتبار
�إ�سرائيل حمتلة للقد�س ،ويرف�ض �سيادة �إ�سرائيل عليها)32( .
�صوت �أع�ضاء الهيئة الإداري���ة (جمل�س امل ��دراء) ملنظمة الأم��م املتحدة للرتبية
وال�ع�ل��م والثقافة «اليون�سكو» ( 58ع���ض��وا) ،يف اجتماعهم م�ساء �أم����س يف العا�صمة
الفرن�سية ب��اري����س ،ل�صالح م�شروع ق��رار يقطع ال�ع�لاق��ات اليهودية ب��احل��رم القد�سي
ال�شريف يف القد�س املحتلة ،و�أي ��د ال �ق��رار  24دول ��ة ،مقابل �� 6ض��ده بينما امتنع عن
.
الت�صويت  26ع�ضوا ،وتغيبت دولتان هما �صربيا وت��رك�م��ان���س�ت��ان
و�صوت ل�صالح القرار �إل��ى جانب فل�سطني ،ال�برازي��ل وال�صني وم�صر وجنوب �أفريقيا
وبنغالد�ش وفيتنام ورو�سيا و�إيران ولبنان وماليزيا واملغرب وموري�شيو�س واملك�سيك وموزمبيق
ونيكاراغوا ونيجرييا وعمان وباك�ستان وقطر وجمهورية الدومينيكان وال�سنغال وال�سودان.
وانتقلت فرن�سا وب�ضغوط �إ�سرائيلية من م�ؤيد للقرار يف املرة الأولى �إلى ممتنع� ،إلى جانب
ال�سويد و�سلوفينيا والهند والأرجنتني وتوغو ،ومل ي�صوت ل�صالح القرار �أي من الدول الأوروبية
و�صوت �ضد القرار الواليات املتحدة وبريطانيا والتفيا وهولندا وا�ستونيا و�أملانيا.
وتقدم مب�شروع القرار الذي ينفي باملطلق وجود �أي عالقة تاريخية يهودية مبدينة
القد�س عموما و�أي رابط تاريخي �أو ديني �أو ثقايف لليهود واليهودية يف امل�سجد الأق�صى
املبارك خ�صو�صا ،مندوب فل�سطني بدعم من م�صر واجلزائر واملغرب ولبنان وعمان وقطر
وال�سودان .ويحدد القرار �أن القد�س مقد�سة لليهود وامل�سلمني وامل�سيحيني ،ولكن يف ما يتعلق
.
باحلرم القد�سي ي�ؤكد �أن��ه مقد�س للم�سلمني ف � � �ق� � ��ط
وبينما رحبت حركة فتح بنتائج الت�صويت ،اعتربته اجنازا للدبلوما�سية الفل�سطينية وانت�صارا
مهما «ل�شعبنا وللمرابطني يف القد�س والأق�صى ولقيادتنا الوطنية» ،وقال م�س�ؤول �إ�سرائيلي
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.
رفيع �إن هذه حماولة للت�شكيك بالرتابط بني احلائط الغربي والهيكل اليهودي
وزعم م�س�ؤول �إ�سرائيلي رفيع �أنه ي�ستدل من املعلومات التي و�صلت �إلى �إ�سرائيل يف الأ�سبوع
الأخري �أن الكثري من الدول العربية خا�صة املوقعة على م�شروع القرار م�ضطرة �إلى دعم
القرار .وح�سب قوله «و�صلتنا معلومات �أن بع�ض الدول العربية �أعربت يف حمادثات مع دول
�أوروبية عن عدم ارتياحها للخطوات الفل�سطينية يف اليون�سكو» .وتابع القول «�إنهم يتحدثون
ب�صورة فظة �ضد الفل�سطينيني ويدعون �أنهم يبالغون ويتطرفون لكنهم ي�ؤكدون من جهة
�أخرى �أنه ال يوجد �أمامهم �أي مفر �إال دعم القرار لأ�سباب �سيا�سية داخلية تتعلق بالر�أي
العام)33( .
فازت فل�سطني بالع�ضوية الكاملة يف منظمة الرتبية والعلوم والثقافة “يون�سكو”,
يف خطوة ينتظر �أن تدعم اجلهود الرامية للح�صول على ع�ضوية كاملة يف الأمم املتحدة.
وقد اعرت�ضت الواليات املتحدة وكندا و�أملانيا ,بينما �صوتت ل�صالح فل�سطني كل من رو�سيا
والربازيل وال�صني والهند وجنوب �أفريقيا وفرن�سا ,وامتنعت بريطانيا عن الت�صويت .وقبل
�ساعات من الت�صويت� ,أقرت �إ�سرائيل ب�أن الفل�سطينيني �سيح�صلون على النتيجة الالزمة
لالن�ضمام �إلى ع�ضوية منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة “يون�سكو” ,كع�ضو
كامل الع�ضوية.
وقالت �إ�سرائيل على ل�سان مبعوثها �إلى املنظمة منرود بركان �إن �إ�سرائيل �ستن�ضم
�إلى الواليات املتحدة يف �سحب متويلها لليون�سكو ,وهو ما يعادل نحو  ٪3من موازنة املنظمة،
و�أ�ضاف “هذا �سيجعل من امل�ستحيل على اليون�سكو �أداء وظيفتها” ،وتوقع �أن يت�سبب ذلك يف
ما و�صفه ب�أثر م�ضاعف على العديد من الهيئات املتخ�ص�صة الأخرى التابعة للأمم املتحدة
وعلى اجلمعية العامة ،وقال بركان “�سيجري ت�صويت و�سيفوز به الفل�سطينيون طبقا حل�ساب
الأ�صوات الذي قمنا به” يف �إ�شارة �إلى امل�سعى الفل�سطيني لالن�ضمام �إلى اليون�سكو.
ي�شار �إلى �أن فل�سطني بحاجة �إلى غالبية الثلثني من �أ�صوات الدول الأع�ضاء التي يحق
لها الت�صويت وعددها  193بلدا ,حتى ت�صبح ع�ضوا كامل الع�ضوية .ويف هذا ال�سياق ,توقع
وزير اخلارجية بال�سلطة الفل�سطينية ريا�ض املالكي احل�صول على امل�ساندة املطلوبة .وقد
�أيد �أربعون ممثال من بني  58يف املجل�س �إحالة الق�ضية لالقرتاع يف وقت �سابق من ال�شهر
اجلاري ورف�ضت �أربع دول هي الواليات املتحدة و�أملانيا ورومانيا والتفيا �إجراء ت�صويت يف
حني �أن  14دولة امتنعت عن الت�صويت.
وينظر الفل�سطينيون �إلى املوافقة على الع�ضوية الكاملة على �أنها انت�صار معنوي يف
�إطار ال�سعي للع�ضوية الكاملة بالأمم املتحدة لكنه رمبا يجعل اليون�سكو تدفع ثمنا باهظا.
يذكر �أي�ضا �أن الواليات املتحدة منعت يف الت�سعينيات متويل �أي منظمة تابعة للأمم
املتحدة تقبل بفل�سطني ع�ضوا كامل الع�ضوية مما يعني �أن اليون�سكو �ستخ�سر �سبعني مليون
دوالر �أو نحو  ٪22من موازنتها ال�سنوية ,طبقا لوكالة ال�صحافة الفرن�سية .واليون�سكو هي
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�أولى وكاالت الأمم املتحدة التي �سعى الفل�سطينيون لالن�ضمام �إليها كع�ضو كامل منذ �أن
تقدم الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س بطلب الع�ضوية الكاملة يف الأمم املتحدة يوم 23
�سبتمرب� /أيلول املا�ضي .وتقول الواليات املتحدة �إنها �ست�ستخدم حق النق�ض (فيتو) �ضد
الع�ضوية الكاملة ,فيما تقود �إ�سرائيل معار�ضة وا�سعة للطلب)34( .

الموقف من اليونسكو في خطابات الرئيس عباس
�أمام جلنة متابعة مبادرة ال�سالم العربية قال الرئي�س عبا�س“ :هناك ق�ضية �أخرى
تعر�ضنا لها وهي ق�ضية اليون�سكو يف احلقيقة �أن م�س�ألة اليون�سكو جاءت بالطريق ومل تكن
هناك م�س�ألة متعمدة �أو مق�صودة ،و�إمنا مندوبنا يف اليون�سكو حاول �أن يقدم طلب ًا من �أجل
الع�ضوية فيها منذ �سنتني ،ثم جاء هذا الطلب باملنا�سبة وبامل�صادفة عندما كنا يف اجلمعية
العامة ،وقامت الدنيا ومل تقعد و�أمريكا ترف�ض رف�ضا قاطعا وحجتها يف ذلك حجتان ،الأولى
ملاذا ال تنتظرون نتيجة الت�صويت يف الأمم املتحدة ،فقلنا �أنتم �ضد الذهاب �إلى الأمم املتحدة
ونحن نعرف ولي�س لدينا �أوهام �إن مل نح�صل على � 9أ�صوات ف�سنح�صل على “الفيتو” ويف
كال احلالتني النتيجة واحدة ،فقالوا �إن هناك �أمرا �آخر وهو �أن الكونغر�س الأمريكي لديه
قرار يف �سنة  1989ين�ص على �أن منظمة التحرير الفل�سطينية منظمة �إرهابية وال يجوز
التعامل معها ف�إذا دخلت يف �إحدى هذه امل�ؤ�س�سات الدولية ف�إن �أمريكا �ستمتنع عن دعم هذه
امل�ؤ�س�سات �أيا كانت .وكان ا�ستغرابنا �أننا منذ عام � ،1989أي منذ  22عاما ح�صلت �أمور
كثرية� ،إ�سرائيل اعرتفت بنا يف العام  ،1993وقالت نعرتف مبنظمة التحرير الفل�سطينية
ممثال �شرعيا ووحيدا لل�شعب الفل�سطيني ونتفاو�ض معها على هذا الأ�سا�س)35( .
ويف ذك��رى ا�ست�شهاد الرئي�س ال�شهيد يا�سر ع��رف��ات قال الرئي�س عبا�س« :وكانت
املنا�سبة الثانية قبول فل�سطني يف منظمة اليون�سكو ب�أغلبية زادت على الثلثني رغم كل
ال�ضغوط التي مور�ست ملنع قبولنا ع�ضوا يف �إحدى �أكرب املنظمات املتخ�ص�صة التابعة للأمم
املتحدة ،كان املفرو�ض �أن نح�صل على الثلثني ،وكنا نخ�شى من �أال نتمكن من احل�صول على
الثلثني ب�سبب ال�ضغوط الهائلة التي كانت تالحقنا من كل مكان ،ولكن من ح�سن احلظ ولأن
العامل بد�أ يتفهمنا وبد�أ يعي ق�ضيتنا ح�صلنا على  ٪83من �أ�صوات منظمة اليون�سكو)36(.
وبعيد رفع علم فل�سطني يف اليون�سكو قال الرئي�س عبا�س� :إنها حلظة تاريخية مفعمة
بامل�شاعر بالن�سبة يل ول�شعبي �أن يرتفع علم فل�سطني يف �ساحة منظمة الأمم املتحدة للرتبية
والعلوم والثقافة «اليون�سكو» لريفرف يف �سماء هذه املدينة ال�صديقة واجلميلة �إلى جانب
�أعالم بقية دول العامل ،و�أن تكون ب�شارة وفاحتة ان�ضمام دولة فل�سطني �إلى املنظمات الدولية
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ان�ضمامها �إلى ع�ضوية هذه املنظمة العريقة بكل ما يت�ضمنه ميثاقها وبراجمها و�أهدافها من
قيم �إن�سانية نبيلة فهو �أمر مدعاة للفخر واالعتزاز.
فال �شيء يليق بفل�سطني �أر�ض الر�ساالت ال�سماوية الثالث ،و�ساحة تفاعل احل�ضارات
التي تتعاي�ش �شواهدها فوق الأر�ض املقد�سة� ،أكرث من �أن تكون اليون�سكو بوابتها �إلى العامل
وهي تبعث من جديد.

ال�شاعر حممود دروي�ش

وال �شيء ميكن �أن يبعث على الفخر والزهو لدى وطن حممود دروي�ش وادوارد �سعيد
و�آالف املثقفني واملبدعني الفل�سطينيني املنت�شرين يف الوطن ويف ال�شتات� ،أكرث من �أن يكون
االعرتاف الدويل الأول بدولة فل�سطني من قبل هذه املنظمة.
�أود هنا �أن �أ�شكركم جمدد ًا على قبول دولة فل�سطني ع�ضو ًا كامل الع�ضوية يف منظمة
اليون�سكو .لقد كان ذلك اليوم ،وبحق ،يوم ًا هام ًا للغاية يف م�سرية �شعبنا نحو احلرية
واال�ستقالل وحتقيق ال�سالم العادل.
و�إننا �إذ ن�ؤكد التعهد باحرتام ميثاق املنظمة وبااللتزام بر�سالتها و�أهدافها ف�إننا
نعد ب�أن ن�سهم بروح م�س�ؤولة وبفعالية وايجابية وبتعاون وثيق مع الدول الأع�ضاء يف العمل
وبقيادتكم ال�سيدة املديرة العامة من اجل حتقيق الأهداف النبيلة لليون�سكو.
نحن اليوم ع�ضو يف اليون�سكو ون�أمل �أن يح�صل �شعبنا على دولة م�ستقلة تعي�ش جنب ًا �إلى
جنب مع دولة �إ�سرائيل ب�أمن و�سالم وا�ستقرار ونرجو �أن ال يطول انتظارنا)37( .
وخالل �أعمال املجل�س اال�ست�شاري حلركة فتح قال الرئي�س عبا�س�« :إذن بهذا املفهوم
كانوا يريدون �أن نذهب �إلى اجلمعية العامة .وكان قرارنا يف ذلك الوقت �أن نذهب �إلى جمل�س
الأمن ،واحلقيقة� ،إن �ضغوطا هائلة مور�ست علينا حتى الدقائق الأخرية (يعني حتى �ساعات
من قبل �أن نقدم الطلب للأمني العام للأمم املتحدة) ،لكننا رف�ضنا وذهبنا �إلى جمل�س
الأمن ،وال زال الطلب موجو ًدا عند جمل�س الأمن.
بذلنا ج�ه��ودا خ��ارق��ة يف �أم��ري��ن :الأول زي��ادة ع��دد ال��دول املعرتفة بنا حتى و�صل
 130دول ��ة ،ث��م حم��اول��ة �إق �ن��اع ال ��دول الأع���ض��اء يف جمل�س الأم ��ن بالت�صويت ل�ن��ا؛ لأن
جمل�س الأم��ن لديه نظام يقول� :إذا كانت هناك ت�سع دول ميكن �أن ينجح ال�ق��رار ،ما
مل يكن هناك “فيتو”؛ ولذلك كنا حري�صني جدا على �أن نح�صل على ت�سع دول ،ثم �إذا
.
ج��اء “الفيتو” ه��ذه ق�ضية ال ح��ول ل�ن��ا ب�ه��ا وال ق� � � � � � � � � � ��وة
يف احلقيقة مل ننجح يف احل�صول على ت�سع دول ،وخذلتنا دول �شقيقة �إ�سالمية ،بعد �أن
تعر�ضت �إل��ى �ضغوط هائلة ،وكل ال��دول التي ذهبنا �إليها كانت تتعر�ض ل�ضغوط هائلة
بعد الت�صويت لنا ،وجنحنا يف احل�صول على ت�أييد ثماين دول فقط من ت�سع ،مع ذلك
قلنا� :سن�ضع القرار يف جمل�س الأم��ن ،والقرار بقي يف جمل�س الأم��ن حتى هذه اللحظة،
ول��ن ينتهي �إال �إذا ق��دم للت�صويت �أو �سحب .وال اعتقد ان��ه بالإمكان �سحبه ،ونحن لن
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املفكر �إداورد �سعيد

ن�سحبه ،ولكن �إذا �أردن��ا �أن ن�صوت ،ف�سنقدم �أو �سنطلب من �إح��دى ال��دول الأع�ضاء �أن
تقدم امل�شروع بالورقة الزرقاء عندما يقال ‘بلو برنت’ �سيدخل للت�صويت ،وه��ذا ميكن
�أن يح�صل يف �أي وقت ،ونحن الآن نقي�س كل الأمور وندر�سها؛ لرنى ماذا ميكن �أن نعمل.
يف تلك الأثناء تقدمنا بطلب لليون�سكو ،هذا الطلب قدم قبل �سبتمرب ،قبل �أن نذهب �إلى
جمل�س الأم��ن �أو �إلى اجلمعية العامة ،وب��د�أ يتفاعل ،وب��د�أت �أي�ضا ال�ضغوط الهائلة علينا
لن�سحب الطلب �أي�ضا� ،أبرزها التلويح بوقف امل�ساعدات الأمريكية عن هذه املنظمة ،وكذلك
�ستمنع امل�ساعدات عنا.
وقال :لقد ا�ستند الأمريكان يف رف�ضهم لطلب فل�سطني يف اليون�سكو �إلى �سببني:
الأول� :أننا ذاهبون �إلى الأمم املتحدة ولدينا الآن ن�شاط ملدة �شهر �أو �شهرين ،وال
حاجة �إلى �أن ت�شغلوا �أنف�سكم بق�ضايا جانبية ،وكانت �إجابتنا لهم :انتم �ضد ذهابنا �إلى
الأمم املتحدة ،يعني ملاذا يف هذه اللحظة �أ�صبح ذهابنا �إلى الأمم املتحدة مه ًما وتن�صحوننا
�أن نلتفت �إليه ،رغم �أنكم وقفتم يف وجه ح�صولنا على ت�سعة �أع�ضاء يف جمل�س الأمن ،وهذا
يعني ؛نه �سبب غري وجيه.
ال�سبب ال �ث��اين :ق��ال اجل��ان��ب الأم�ي�رك��ي :لدينا ق��ان��ون �أ� �ص��دره الكونغر�س �سنة
 ،1989يحرم التعامل مع الإره��اب ،و�أجبناهم :هل نحن �إرهابيون؟ رمبا ال يق�صدون،
ولكن القانون يتعامل معنا ك�إرهابيني؟ قالوا :القانون قانون ،ف�أجبنا الأمريكان� :أننا
ا�ستقبلنا ثالثة ر�ؤ�ساء جمهورية �أمريكية ،وقدموا لنا م�ساعدات هائلة ،ولنا علم مرفوع
يف وا�شنطن ،وال زلنا نعترب �إره��اب�ي�ين! �أو التعامل معنا كالتعامل مع الإره��اب�ي�ين! هذا
ال�سبب يجعلنا ن�صمم على الذهاب �إل��ى اليون�سكو ،قالوا :على كل ح��ال ،هذا عمل غري
�صديق و�سيحرجنا ،قلنا :م��ا دام��ت ه��ذه ه��ي �أ�سبابكم فنحن ذاه �ب��ون ال حم��ال��ة �إل��ى
وح�صلنا يف اليون�سكو رغ��م ال�ضغوط � 107أ��ص��وات ،وك��ان �ضدنا � 14صوتًا.
اليون�سكوّ ،
و�سجل ن�صر لفل�سطني برفع علمنا يف باري�س� ،إال �أن الأمريكان عادوا وقالوا� :أين تذهبون
بعد اليون�سكو؟ قلنا :ما هو املطلوب؟ قالوا :ال حاجة لأن تطلبوا طلبات ملنظمات �أخرى؛ لأننا
قادرون �أن نقدم طلبات ملنظمات �أخرى ،فقالوا :هل �أن تذهبوا �أي�ضا �إلى منظمات ،ولكن
نحن فع ًال نقرر ما نريد �أن نعمل ،هناك  19منظمة ميكن �أن نقدم لها الواحدة تلو الأخرى،
وحدث نقا�ش ،فقلنا لهم :لن نذهب لهذه املنظمات يف الوقت احلايل ،قالوا :ما معنى الوقت
احلايل ،قلنا :الوقت احلايل)38( .
و�أمام جمل�س اجلامعة العربية قال الرئي�س عبا�س :نحن نعرف �أيها الأخوة الأعزاء،
�أننا حينما ذهبنا لليون�سكو عاقبونا مرتني :مرة من قبل الكونغر�س ،و�أوقفوا امل�ساعدات التي
يقدموها لنا ،وهي م�ساعدات جمزية؛ و�إ�سرائيل منعت عنا الأم��وال التي جتمعها با�سمنا
عقابا لناً � .إذا عقوبتان :واحدة من هنا ،وواحدة من هناك .و�سنواجه مثل هذه العقوبات.
و�سنواجه مثل هذه العقبات ،لكن ما باليد حيلة ،رمبا يحجزوا عنا مثل الذي قلت �سواء
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الأمريكان �أو الإ�سرائيليون ،وفهمكم كفاية)39( .

و�أم��ام امل�ؤمتر ال�سابع حلركة فتح يف يومه الثاين قال الرئي�س عبا�س“ :قرارات
اليون�سكو التي �صدرت م�ؤخر ًا ،تهدف �إلى احلفاظ على الرتاث الإن�ساين يف مدينة القد�س
ال�شرقية املحتلة ،من عمليات الطم�س والتغيري التي تقوم بها �إ�سرائيل ب�شكل ممنهج.
وقد ج��اءت هذه ال�ق��رارات التاريخية ثمرة للجهود امل�شرتكة التي بذلتها فل�سطني
واململكة الأردنية الها�شمية� ،سوي ًا مع �أ�شقائنا و�أ�صدقائنا يف اليون�سكو ،و�سوف ت�ستمر هذه
اجلهود من �أجل حماية حقوقنا وتراثنا من م�ؤامرات وخمططات االحتالل.
ونحن جندد موقفنا ب�أن القد�س ال�شرقية املحتلة عام  1967عا�صمة دولة فل�سطني،
نريدها �أن تكون مفتوحة للعبادة لأتباع الديانات ال�سماوية الثالث ،وقد كنا وال زلنا دائم ًا
مع االنفتاح وحوار الأدي��ان ،وقد اجتمعنا منذ عامني يف حا�ضرة الفاتيكان ،بدعوة كرمية
من قدا�سة البابا فران�سي�س من �أجل ال�سالم .وهنا جندد ال�شكر لقدا�سة البابا على زيارته
التاريخية لبيت حلم ،وعلى منح فل�سطني قدي�ستني يف احتفال مهيب لأول مرة يف التاريخ،
واعرتاف الفاتيكان بدولة فل�سطني)40( .

قبول عضوية فلسطين في «اإلنتربول»
�أعلنت املنظمة الدولية لل�شرطة اجلنائية «�إنرتبول» ،قبول ع�ضوية دولة فل�سطني خالل
ت�صويت باجلمعية العامة للمنظمة يف بكني.
وواف��ق��ت ق �ي��ادة امل�ن�ظ�م��ة ال��دول �ي��ة ل�ل���ش��رط��ة اجل�ن��ائ�ي��ة “�إنرتبول” ع�ل��ى تلبية
طلب فل�سطني لالن�ضمام �إلى ع�ضويتها.
ورحب د .ريا�ض املالكي ،وزير خارجية دولة فل�سطني ،بنتائج الت�صويت ،وقبول ع�ضوية
فل�سطني يف منظمة ال�شرطة اجلنائية الدولية “الإنرتبول” ،و�أكد �أن الت�صويت ال�ساحق
لدعم ع�ضوية فل�سطني انعكا�س للثقة يف قدرات فل�سطني على �إنفاذ القانون وااللتزام بالقيم
الأ�سا�سية للمنظمة.
هذا االنت�صار حتقق ب�سبب املوقف املبدئي لأغلبية �أع�ضاء “الإنرتبول” الذين دافعوا
عن ال�سبب الوجودي لهذه املنظمة ومبادئها الأ�سا�سية ،حيث رف�ضوا ب�شكل وا�ضح حماوالت
التالعب والت�سلط ال�سيا�سي“ ،اليوم ،تغلبت احلقائق ،واملبادئ على جميع االعتبارات
الأخرى”.
قرار املنظمة الدولية جتاوز ال�ضغوط الإ�سرائيلية والأمريكية ،التي حالت دون املوافقة
على الطلب الفل�سطيني خالل اجتماع “الإنرتبول” ،الذي عقد يف عام .2016
وتتخوف �إ�سرائيل ب�شكل كبري من ان�ضمام فل�سطني للمنظمة ،لأن ذلك يعني �أنه
�سي�سمح لها ب�إ�صدار �أوامر اعتقال ل�ضباط و�سيا�سيني �إ�سرائيليني ،وتلقي معلومات ح�سا�سة
عن “مكافحة الإرهاب”.
ويف نوفمرب /ت�شرين الثاين من العام  ،2016علقت “الإنرتبول” طلب فل�سطني
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االن�ضمام �إلى ع�ضويتها ،بعد �أن �صوت ل�صالح ان�ضمامها  56ع�ضوا ،فيما �صوت  62ع�ض ًوا
بال ،وامتنع � 37آخرون عن الت�صويت.
وتعترب “الإنرتبول” �أكرب منظمة �شرطة دولية �أن�شئت يف  ،1923وت�ضم عنا�صر تابعني
لـ 190دولة ،وتتخذ من مدينة ليون الفرن�سية مقرا لها)41( .

فلسطين دولة مراقب في االمم المتحدة
منحت اجلمعية العامة للأمم املتحدة فل�سطني �صفة دولة مراقب غري ع�ضو يف الأمم
املتحدة ،يف خطوة تعد انت�صارا دبلوما�سيا ومك�سبا قانونيا للفل�سطينيني.
و�صوتت  138دولة ل�صالح م�شروع القرار الذي منح دولة فل�سطني هذه ال�صفة ،يف حني
عار�ضته ت�سع دول ،وامتنعت عن الت�صويت  41دولة.
ووافقت على الطلب الفل�سطيني ثالث من الدول اخلم�س دائمة الع�ضوية يف جمل�س
الأمن ،وهي فرن�سا ورو�سيا وال�صني ،يف حني عار�ضته الواليات املتحدة وامتنعت بريطانيا
عن الت�صويت.
�أما الدول الثمانية الأخرى التي رف�ضت القرار فهي كندا وجمهورية الت�شيك و�إ�سرائيل
وجزر مار�شال وميكرونيزيا ناورو وباالو وبنما.

مضمون القرار

وقال الرئي�س الفل�سطيني يف
كلمته قبيل الت�صويت �إن اجلمعية
العامة مطالبة ال��ي��وم “ب�إ�صدار
�شهادة ميالد دولة فل�سطني ،ولهذا
ال�سبب بالذات نحن هنا اليوم»

ون�ص م�شروع القرار الذي مت الت�صويت عليه على منح فل�سطني �صفة «دولة مراقب
غري ع�ضو» يف الأمم املتحدة ،كما دعا جمل�س الأمن �إلى النظر «ب�شكل �إيجابي» �إلى قبول طلب
دولة كاملة الع�ضوية يف الأمم املتحدة ،الذي قدمه الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س يف
�سبتمرب� /أيلول .2011
ويدعو امل�شروع �إلى �ضرورة التو�صل �إلى حل عادل مل�شكلة الالجئني والوقف الكامل
جلميع الأن�شطة اال�ستيطانية الإ�سرائيلية يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،مبا فيها القد�س
ال�شرقية.
كما ت�ؤكد فقرات امل�شروع على ت�صميم اجلمعية العامة على الإ�سهام يف �إعمال احلقوق
الثابتة لل�شعب الفل�سطيني والتو�صل �إلى ت�سوية �سلمية يف ال�شرق الأو�سط تنهي االحتالل الذي
بد�أ يف عام  1967وحتقق ر�ؤية الدولتني ،كما تعرب عن احلاجة امللحة ال�ستئناف وت�سريع
املفاو�ضات من �أجل حتقيق ت�سوية �سلمية عادلة ودائمة و�شاملة.
وتعهد الفل�سطينيون يف امل�شروع املذكور با�ستئناف عملية ال�سالم فور الت�صويت على
القرار يف الأمم املتحدة.
وقال الرئي�س الفل�سطيني يف كلمته قبيل الت�صويت �إن اجلمعية العامة مطالبة اليوم
“ب�إ�صدار �شهادة ميالد دولة فل�سطني ،ولهذا ال�سبب بالذات نحن هنا اليوم».

272

و�أ�ضاف �أن “الأ�سرة الدولية تقف الآن �أمام الفر�صة الأخرية لإنقاذ حل الدولتني”،
م�شريا �إل��ى �أن “�إ�سرائيل مار�ست التهديد” على الفل�سطينيني ملنعهم من تقدمي طلب
احل�صول على �صفة دولة مراقب غري ع�ضو يف الأمم املتحدة.
ودعا عبا�س العامل �إلى “ت�صحيح الظلم التاريخي الذي �أحلق بال�شعب الفل�سطيني”،
وقال “اللحظة حانت ليقول العامل كفى لالحتالل واال�ستيطان” الإ�سرائيليني.
�أ ّما على ال�صعيد ال�سيا�سي ،فقد بذل الرئي�س �أبو مازن جهود ًا م�ضني ًة من �أجل �إعادة
�إطالق عملية ال�سالم مع اجلانب الإ�سرائيلي برعاية دولية؛ لتح�صيل احلقوق امل�شروعة
لل�شعب الفل�سطيني ،و�إقامة دولته امل�ستقلة وعا�صمتها القد�س ال�شريف ،ورف�ض االبتزازات
الإ�سرائيلية الهادفة لفر�ض اال�ست�سالم على ال�شعب الفل�سطيني ،والتنازل عن الثوابت
الوطنية .وعمل الرئي�س حممود ع ّبا�س على ح�شد املواقف الدولية الداعمة للق�ضية الوطنية،
وزار يف �سبيل ذلك ع�شرات الدول ،و�شارك يف خمتلف املحافل واملنا�سبات التي ميكن �أن
ت�ش ّكل منرب ًا ل�شرح معاناة ال�شعب الفل�سطيني وت�أكيد حقه يف احلرية واال�ستقالل وتقرير
امل�صري)42( .

قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 2334
هو ق��رار تبناه جمل�س الأم��ن التابع ل�ل�أم��م املتحدة يف  23دي�سمرب  ،2016حث
ع�ل��ى و��ض��ع نهاية للم�ستوطنات الإ�سرائيلية يف الأرا���ض��ي الفل�سطينية ،ون����ص على
مطالبة �إ�سرائيل بوقف اال�ستيطان يف ال�ضفة الغربية مبا فيها القد�س ال�شرقية ،وعدم
�شرعية �إن�شاء �إ�سرائيل للم�ستوطنات يف الأر�ض املحتلة منذ عام 1967وهو �أول قرار يمُ رر يف
جمل�س الأمن متعلق ب�إ�سرائيل وفل�سطني منذ عام .2008
كانت م�صر تقدمت مب�شروع القرار يوم  22دي�سمرب قبل �أن ت�سحبه بعد مكاملة هاتفية من
الرئي�س الأمريكي املنتخب دونالد ترامب مع الرئي�س امل�صري عبد الفتاح ال�سي�سي .ثم �أعيد
طرح م�شروع القرار يوم  23دي�سمرب عن طريق نيوزيالند وال�سنغال وفنزويال وماليزيا وحاز
على ت�أييد  14ع�ض ًوا ،فيما امتنعت فقط الواليات املتحدة عن الت�صويت .قوبلت املوافقة على
هذا القرار بت�صفيق داخل غرفة املجل�س ،بينما �أعلنت �إ�سرائيل عن ا�ستنكارها البالغ له.
ويعد هذا القرار تاريخ ًّيا نظر ًا لأن معظم م�شاريع القرارات �ضد �إ�سرائيل تُرف�ض
با�ستخدام «الفيتو» ،حيث قامت الواليات املتحدة با�ستخدامه  42مرة من �أج��ل حماية
�إ�سرائيل ،وتعد هذه هي املرة الأولى التي ال تلج�أ فيها الواليات املتحدة لهذا احلق مما جعله
قرار ًا �ساري ًا وبناء عليه مت تبني القرار بعد �إقراره من غالبية الأع�ضاء.
كانت هناك �أخبار عن اعتزام الرئي�س الأمريكي املنتهية واليته باراك �أوباما عدم
ا�ستخدام حق النق�ض� ضد م�شروع القرار ،على عك�س عادة الواليات املتحدة ال�سابقة ،كان
هذا القرار قد مت �إعداد م�سودته من قبل م�صر يف  22دي�سمرب ،وقام مندوب م�صر يف جمل�س
الأمن برفع القرار �إال �أن ات�صاالت �إ�سرائيل والرئي�س الأمريكي املنتخب دونالد ترامب مع
الرئي�س امل�صري عبد الفتاح ال�سي�سي جعلت م�صر ت�ؤجل القرار بحجة مراجعته ،ولكن يف
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 23دي�سمرب مت تقدمي امل�سودة مرة �أخرى من قبل كل من الدول الأع�ضاء غري الدائمني يف
املجل�س :ماليزيا ونيوزيالندا وال�سنغال وفنزويال ،مما جعله يخ�ضع للت�صويت ومتت املوافقة
عليه بالإجماع من قبل  14ع�ضو ًا وبدون �أ�صوات معار�ضة ،وامتناع ع�ضو واحد وهو الواليات
املتحدة.
يعد هذا القرار �أن �إن�شاء �إ�سرائيل للم�ستوطنات يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة منذ عام
 1967مبا فيها القد�س ال�شرقية ،لي�س له �أي �شرعية قانونية وي�شكل انتهاكا �صارخا مبوجب
القانون الدويل� ،أدان القرار جميع التدابري الرامية �إلى تغيري التكوين الدميوغرايف وو�ضع
الأر���ض الفل�سطينية املحتلة والتي ت�شمل �إلى جانب تدابري �أخرى امل�ستوطنات وتو�سيعها،
ونقل امل�ستوطنني الإ�سرائيليني وم�صادرة الأرا�ضي وهدم املنازل وت�شريد املدنيني يف انتهاك
للقانون الدويل والقرارات ذات ال�صلة ،وهذا القرار لن يعرتف ب�أي تغيريات يف خطوط
الرابع من حزيران  1967مبا يف ذلك ما يتعلق بالقد�س �سوى التغيريات التي يتفق عليها
الطرفان من خالل املفاو�ضات)43( .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1موقع الرئي�س حممود عبا�س «املوقف ال�سيا�سي  ..التوجه �إلى الإمم املتحدة»

( )2خطاب الرئي�س حممود عبا�س �أمام اجلمعية العامة للأمم املتحدة ،نيويورك2010/9/25 ،
( )3كلمة الرئي�س حممود عبا�س يف حفل الأمم املتحدة مبنا�سبة اليوم العاملي للت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني،
نيويورك2010/11/29 ،
( )4كلمة الرئي�س حممود عبا�س �أمام جلنة املتابعة العربية الدوحة2011/5/28 ،
( )5كلمة الرئي�س حممود عبا�س يف اجلل�سة االفتتاحية لأعمال املجل�س املركزي( ،الرئا�سة -رام اهلل) 2011/7/27
( )6كلمة الرئي�س حممود عبا�س ع�شية التوجه للأمم املتحدة يف رام اهلل2011/9/16 ،
( )7خطاب الرئي�س حممود عبا�س يف الدورة ال�ساد�سة وال�ستني للجمعية العامة للأمم املتحدة2011/9/23 ،
( )8كلمة الرئي�س حممود عبا�س �أمام مهنئيه الذين احت�شدوا ال�ستقباله يف مقر املقاطعة مبدينة رام اهلل لدى
و�صوله عائدا من الأمم املتحدة2011/9/25 ،
( )9خطاب الرئي�س حممود عبا�س �أمام اجلمعية الربملانية ملجل�س �أوروبا يف ق�صر اوروبا2011/10/6 ،
( )10خطاب الرئي�س حممود عبا�س �أمام جلنة متابعة مبادرة ال�سالم العربية ،الدوحة2011/10/30 ،
( )11خطاب الرئي�س حممود عبا�س يف ذك��رى ا�ست�شهاد الرئي�س ال�شهيد يا�سر عرفات واال�ستقالل ،رام اهلل،
2011/11/16
( )12كلمة الرئي�س حممود عبا�س �أمام جمل�س اجلامعة العربية بالقاهرة2011/2/12 ،
( )13كلمة الرئي�س حممود عبا�س يف منا�سبة الذكرى الـ 64للنكبة2012/5/14 ،
( )14خطاب الرئي�س حممود عبا�س �أمام اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف نيويورك� 26 ،أيلول 2013
( )15خطاب الرئي�س حممود عبا�س �أمام اال�ستقبال ال�شعبي بعد عودته من الواليات املتحدة الأمريكية ،رام اهلل،
� 20آذار 2014
( )16كلمة الرئي�س حممود عبا�س يف افتتاح الدورة  26للمجل�س املركزي (دورة الأ�سرى و�إنهاء االنق�سام) 27 ،ني�سان 2014
( )17كلمة الرئي�س حممود عبا�س يف الدورة احلادية والأربعني ملجل�س وزراء خارجية منظمة التعاون الإ�سالمي،
مدينة جدة ال�سعودية 18 ،حزيران 2014
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( )18خطاب الرئي�س حممود عبا�س يف افتتاح امل�ؤمتر ال�ساد�س واخلم�سني لأبناء رام اهلل يف الواليات املتحدة
الأمريكية “دورة ندمي الزرو” ،ق�صر رام اهلل الثقايف2014/6/19 ،
( )19كلمة الرئي�س حممود عبا�س عرب الهاتف �أمام مهرجان ت�أييد ل�سيادته ومبنا�سبة الذكرى  32ملذبحة �صربا
و�شاتيال2014 /9 /16 ،
( )20كلمة الرئي�س حممود عبا�س يف ذكرى انطالقة فتح بتاريخ 2014/12/31
( )21كلمة الرئي�س حممود عبا�س يف افتتاح اجتماع املجل�س املركزي يف دورته ال�سابعة والع�شرين يف مقر الرئا�سة
مبدينة رام اهلل� 4 ،آذار 2015
( )22كلمة الرئي�س حممود عبا�س �أمام الدورة الـ 70للجمعية العامة للأمم املتحدة يف نيويورك� 30 ،أيلول 2015
( )23كلمة الرئي�س حممود عبا�س خالل ا�ستقباله يف رام اهلل بتاريخ 2015/10/2
( )24كلمة الرئي�س حممود عبا�س يف افتتاح معر�ض القد�س يف الذاكرة بتاريخ  4كانون الثاين 2015
( )25كلمة الرئي�س حممود عبا�س خالل م�شاركته يف ع�شاء �أعياد امليالد ح�سب التقومي ال�شرقي 6 ،كانون الثاين 2015
( )26كلمة الرئي�س حممود عبا�س �أمام اجتماع جمل�س اجلامعة العربية على امل�ستوى الوزاري 15 ،كانون الثاين 2015
( )27كلمة الرئي�س حممود عبا�س يف اجلل�سة االفتتاحية يف م�ؤمتر قمة االحتاد االفريقي يف دورته الرابعة والع�شرين (دورة
متكني املر�أة والتنمية) يف �أدي�س �أبابا ب�إثيوبيا 30 ،كانون الثاين 2015
( )28كلمة الرئي�س حممود عبا�س يف م�ؤمتر �صحفي مع الأمني العام للأمم املتحدة (بان كي مون) يف مقر الرئا�سة مبدينة
رام اهلل 28 ،حزيران 2016
( )29كلمة الرئي�س حممود عبا�س يف الذكرى الثانية واخلم�سني النطالقة حركة التحرير الوطني الفل�سطيني “فتح”
 31كانون الأول 2016
( )30كلمة الرئي�س حممود عبا�س �أمام اجلمعية العامة للأمم املتحدة /الدورة ( ،)72نيويورك� 20 ،أيلول 2017
( )31مقال (هذه �أبرز املنظمات الدولية التي ان�ضمت �إليها دولة فل�سطني“ ،2017/9/27 ،العربي اجلديد”
( )32مقال (قرارات اليون�سكو التي �أغ�ضبت ا�سرائيل)“ ،2017/5/2 ،اجلزيرة”
( )33مقال (قرار تاريخي لـ “اليون�سكو” ينفي عالقة اليهود بالأق�صى)“ ،2016/10/14 ،القد�س العربي”
( )34مقال (فل�سطني تفوز بع�ضوية كاملة يف اليون�سكو)“ ،2011/10/31 ،اجلزيرة”
( )35كلمه الرئي�س حممود عبا�س �أمام جلنة متابعة مبادرة ال�سالم العربية ،الدوحة2011/10/30 ،
( )36كلمه الرئي�س حممود عبا�س يف ذك��رى ا�ست�شهاد الرئي�س ال�شهيد يا�سر ع��رف��ات واال�ستقالل ،رام اهلل،
2011/11/16
( )37كلمه الرئي�س حممود عبا�س بعيد رفع علم فل�سطني يف اليون�سكو2011/12/13 ،
( )38كلمه الرئي�س حممود عبا�س خالل �أعمال املجل�س اال�ست�شاري حلركة فتح2012/1/12 ،
( )39كلمه الرئي�س حممود عبا�س �أمام جمل�س اجلامعة العربية بالقاهرة2012/2/12 ،
( )40خطاب الرئي�س حممود عبا�س �أمام اجلل�سة امل�سائية للم�ؤمتر العام ال�سابع حلركة فتح يف يومه الثاين مبقر
الرئا�سة يف مدينة رام اهلل بتاريخ  30ت�شرين الثاين 2016
( )41مقال (قبول ع�ضوية فل�سطني يف االنرتبول)« ،2017/9/27 ،العربية»
( )42مقال (فل�سطني دولة مراقب يف االمم املتحدة)« ،2012/11/29 ،اجلزيرة»
( )43قرار جمل�س االمن التابع لالمم املتحدة « ،2334ويكيبيديا»

275

مفهوم األمـــــن
عند الرئيس عباس
االمن:
• حتقيق ال�سالم هو الطريق االكيد لتوفري االمن للجميع ولي�س العك�س.
• االمن حق �سيادي لدولتي فل�سطني وا�سرائيل كي تعي�شا جنب ًا على جنب يف �سالم وتعاون
وح�سن جوار

غور االردن جزء ال يتجز�أ من
االرا�ضي الفل�سطينية التي احتلت
ع��ام  1967وه��و منطقة حيوية
لالقت�صاد والتنمية الفل�سطينية وال
ميكن القبول بال�سيطرة اال�رسائيلية
عليه مهما كانت الذرائع االمنية

• ال حاجة الي وجود ع�سكري �أو �أمني ا�سرائيلي يف ارا�ضي الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة
وخا�صة يف غور االردن ولكن هناك امكانية للقبول بوجود طرف ثالث ملدة يتفق عليها
اذا كان ذلك يجيب على خماوف ا�سرائيل االمنية.
• غور االردن جزء ال يتجز�أ من االرا�ضي الفل�سطينية التي احتلت عام  1967وهو منطقة
حيوية لالقت�صاد والتنمية الفل�سطينية وال ميكن القبول بال�سيطرة اال�سرائيلية عليه
مهما كانت الذرائع االمنية.
• لن تدخل الدولة الفل�سطينية يف �أية حماور �أو حتالفات ع�سكرية مع اطراف من �ش�أنها
تهديد �أمن ا�سرائيل �أو تهديد ال�سالم واالمن واال�ستقرار يف املنطقة.
• من حق الدولة الفل�سطينية �أن تكون لها قوات �أمن قوية حلفظ وتوفري االمن واالمان
والنظام ملواطنيها)1( .
وحني يتحدث الرئي�س حممود عبا�س عن الأمن ،ف�إنه يتحدث عنه ببعديه الأمن الوطني
للفل�سطينيني وحمايتهم ،والتزامه بالأمن للإ�سرائيليني ح�سب االتفاقيات املعقودة.
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لقد جنحت ال�سلطة الوطنية يف توفري الأمن ل�شعبها ب�صورة ملحوظة ،ويف هذا ال�سياق
يقول الرئي�س عبا�س “�إننا جنحنا يف توفري الأمن ملواطنينا ب�شكل �أذهل اجلميع ،مل يخطر
ببال الكثريين من �أهلنا ،من اخواننا وبالتايل نبني الوطن”.
وي�ؤكد الرئي�س �أي�ض ًا بالقول :نحن حري�صون على الأمن وهذا ما حدث فعلي ًا ،لأنه جزء
من ال�شعب ويعمل مل�صلحة ال�شعب واال�ستقرار الذي جرى هو نتيجة اجلهود من قبل الأمن
حتى يرى املواطن العادي ذلك ويطمئن �إلى �أهله وماله وعائلته .وي�ضيف الرئي�س �أن الأمن
لفل�سطني ،والأر�ض الفل�سطينية ،بالنهاية يجب �أن تكون خالية من الوجود الإ�سرائيلي مبعنى
وجود ع�سكري �أو مدين يف الأرا�ضي الفل�سطينية)2( .
كما يقول الرئي�س حممود عبا�س“ :االحتالل ي�سابق الزمن لر�سم احلدود يف �أر�ضنا
وفق ما يريد ولفر�ض �أمر واقع على الأر���ض يغري حقائقها و�شواهدها ويقو�ض االمكانية
الواقعية لقيام دولة فل�سطني)3( .
ويقول الرئي�س“ :انهم مياطلون يف ق�ضايا الأمن واحلدود ويخلقون الذرائع ويتهربون
من طرق امل�سائل مبا�شرة  ..لقد جل�سنا بناء على طلب االمريكان ثالث جل�سات ،الأولى يف
وا�شنطن والثانية يف �شرم ال�شيخ والثالثة يف بيت نتنياهو وق�ضينا (� )15ساعة حوار مبا�شر
معه وكان م�صر ًا على الأمن و�أنا �أقول له الأمن واحلدود ومفهومه للأمن مل يغريه �أبد ًا وهو
يريد – نتنياهو� -أن يبقى يف غور الأردن والتالل املقابلة يف ال�ضفة الغربية � 40سنة وبعد
ذلك ننظر يف املو�ضوع ،قلت له �إن كان هذا مفهومك فالأف�ضل يل �أن يبقى االحتالل ونخل�ص
منه ،نحن مفهومنا للأمن ما عندنا مانع �أن ي�أتي طرف ثالث وهذا ما اتفقنا عليه مع املبعوث
الأمريكي جيم�س جونز والرئي�س بو�ش االبن ،وكان االتفاق مع امللك عبداهلل الثاين والرئي�س
مبارك على �أ�سا�س دولتني متجاورتني وفج�أة جونز اختفى وامللف اختفى.
ر�ؤيتنا فيما يتعلق باحلدود وفيما يتعلق بالأمن وال يوجد عندنا �سر ،نقبل بحدود عام
 1967مع تعديالت طفيفة بالقيمة واملثل� ،أما مو�ضوع الأمن فلن نقبل بوجود �أي طرف على
�أر�ضنا الفل�سطينية� ،أي ًا كان هذا الطرف ب�إ�ستثناء الوجود الإ�سرائيلي ،ومل يقدم الإ�سرائيليون
�شيئ ًا ميكن �أن يعقد به ويلتفت �إليه)4( .
ويرى الرئي�س يف حديثه �أمام امل�ؤمتر ال�سابع حلركة فتح�“ :أن قوى االمن الفل�سطينية
بعملها وفق ًا للقانون تعمل على توفري الأمن والأمان لأبناء �شعبنا الفل�سطيني واحلفاظ على
املمتلكات العامة واخلا�صة وامل�ساعدة يف حماية البعثات الدبلوما�سية واملنظمات الدولية
ومالحقة املجرمني واخلارجني عن القانون ،وامل�ساعدة يف الإنقاذ يف ح��االت احل��وادث
واحلرائق والكوارث الطبيعية ،واملحافظة على ال�سلم الأهلي وف�ض النزاعات العائلية.
كما تقوم بت�أمني االنتخابات املحلية والعامة ،والتمثيل الع�سكري يف �سفارات فل�سطني
باخلارج وامل�شاركة يف االجتماعات وامل�ؤمترات ذات العالقة ،وتطبيق التزامات فل�سطني وفق ًا
لالتفاقيات واملعاهدات الدولية.
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كما يقول الرئي�س حممود
عبا�س“ :االحتالل ي�سابق الزمن
لر�سم احل���دود يف �أر���ض��ن��ا وفق
ما يريد ولفر�ض �أم��ر واق��ع على
الأر���ض يغري حقائقها و�شواهدها
ويقو�ض االمكانية الواقعية لقيام
دولة فل�سطني

ولأجل ذلك حر�صنا على متكني قوى الأمن الفل�سطينية مبختلف فروعها وت�شكيالتها،
من بناء من�ش�آت خا�صة بها ومراكز لل�شرطة يف جميع املحافظات ،عالوة على بناء وجتهيز
املختربات اجلنائية املتخ�ص�صة ،ومراكز للتدريب ،ويف هذا االطار ف�إن جامعة اال�ستقالل
ت�ضطلع بدور هام يف �إعداد ال�ضباط والكوادر الع�سكرية ،وكذلك تقوم �أكادميية ال�شرطة،
ومراكز تدريب قوى الأمن الوطني وحر�س الرئا�سة بدور هام يف هذا املجال.
وت�ضطلع قوى الأمن بواجبات �إ�ضافية يف املجاالت االجتماعية والإغاثية وقد �ساهمت يف
�إعادة ترميم مئات املنازل واملن�ش�آت العامة والأهلية ودور العبادة امل�سيحية والإ�سالمية ،كما
ت�ساهم يف حمالت قطاف الزيتون والتربع بالدم والإغاثة يف حاالت الكوارث الطبيعية)5( .
ويف خطاب متلفز مبنا�سبة الذكرى  53النطالقة حركة “فتح” “نقول لإ�سرائيل �إذا
كنتم تريدون ال�سالم والأمن واال�ستقرار ،فعليكم �إنهاء احتاللكم وا�ستيطانكم لأر�ضنا �أر�ض
دولة فل�سطني على حدود  1967وعا�صمتها القد�س ال�شرقية وحل ق�ضايا الو�ضع النهائي كافة
ا�ستناد ًا لقرارات ال�شرعية ذات ال�صلة».
و�أ�ضاف «لن نقبل ببقاء الو�ضع القائم ،ولن نقبل بنظام االبارتهايد ،ولن نقبل ب�سلطة
دون �سلطة واحتالل دون كلفة ،وعليكم (الإ�سرائيليني) �أن تعيدوا النظر يف �سيا�ساتكم
و�إجراءاتكم العدوانية �ضد �شعبنا و�أر�ضنا ومقد�ساتنا قبل فوات الأوان».
وجدد الرئي�س رف�ضه للإعالن الأمريكي باعتبار القد�س عا�صمة لإ�سرائيل وقال �إن
«امل�ؤامرة على القد�س لن متر ،ولن ن�سمح لكائن من كان �أن مي�س بحقوقنا وثوابتنا الوطنية».
واعترب �أن وا�شنطن ب�إعالنها املذكور «انحازت لإ�سرائيل قوة االحتالل باالعتداء على
مكانة القد�س وو�ضعها القانوين والتاريخي ،وبذلك تكون الواليات املتحدة قد خالفت القانون
الدويل وال�شرعية الدولية وفقدت �أهليتها كو�سيط يف عملية ال�سالم»)6( .
وكان الرئي�س عبا�س قد �أوقف التن�سيق الأمني وقرر جتميد االت�صاالت مع �إ�سرائيل يف
�شهر متوز  2017يف �أعقاب �إجراءاتها يف مدينة القد�س وحتديد ًا يف امل�سجد الأق�صى حيث
اعلن ع ّبا�س يف م�ؤمتر �صحفي عقده عقب انتهاء جل�سة ت�شاورية عقدها يف مقر املقاطعة برام
اهلل جتميد االت�صاالت مع دولة ا�سرائيل ووقف التن�سيق االمني معها« ،حلني التزام �إ�سرائيل
ب�إلغاء الإجراءات التي تقوم بها �ضدنا» كما جاء يف خطاب الرئي�س الفل�سطيني.
و�أكد الرئي�س الرف�ض الكامل للبوابات االلكرتونية الكا�شفة للمعادن التي ت�ستخدم
ك�إجراء �أمني ،معتربا �أنها «�إج��راءات �سيا�سية مغلفة بغالف �أمني وهمي لل�سيطرة على
امل�سجد الأق�صى والتهرب من عملية ال�سالم .وتهدف هذه االجراءات حلرف ال�صراع من
ال�سيا�سي وحتويله الى �صراع ديني».
على ال�صعيد الداخلي ،طلب عبا�س من اجلميع “وقف املناكفات الإعالمية وتوحيد
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البو�صلة نحو القد�س والأق�صى والدفاع عن مقد�ساتنا” ،مطالبا حركة حما�س على وجه
التحديد باال�ستجابة للنداء ال��ذي �أطلقه “وحل اللجنة الإداري��ة ومتكني حكومة الوحدة
والذهاب النتخابات �شاملة”.
ودعا عبا�س لعقد جل�سة للمجل�س املركزي الفل�سطيني بغية “و�ضع الت�صورات الالزمة
واخلطط حلماية م�شروعنا الوطني وحقنا يف تقرير امل�صري” ،كما دعا اللجنة التح�ضريية
للمجل�س الوطني الفل�سطيني للإ�سراع يف �إجراءاتها.
كما طالب الأمم املتحدة مب�ساندة ال�شعب الفل�سطيني وحمايته ،م�ؤكد ًا �أن القيادة
الفل�سطينية �ستبقى يف حالة انعقاد دائم يف ظل التطورات الأخرية.
و�أكد �أبو مازن دعم القد�س والفل�سطينيني يف املدينة بكل ما هو متاح فقال “قررنا
تقدمي كل ما ميكن من �أجل دعم �أهلنا يف القد�س ونخ�ص�ص مبلغ  25مليون دوالر جديدة
لهذا الغر�ض” ،داعيا رجال االعمال وال�صناديق العربية واال�سالمية �إلى التجنيد لهذه املهمة
وتوحيد اجلهود لن�صرة �أهل القد�س الفل�سطينيني ،كما دعا كافة امل�ؤ�س�سات للتربع ب�أجر يوم
واحد من �أجل القد�س.
وحيا ع ّبا�س �أهلنا يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة على وقفتهم رغم �إجراءات االحتالل،
وجه التحية للفل�سطينيني املقد�سيني ال�صامدين على حد قوله وعلى “وقفتهم البطلة
كما ّ
وال�شجاعة” ،م�ؤكدا �أن القد�س ال�شرقية هي العا�صمة الأبدية لل�شعب الفل�سطيني و�أن ال�سيادة
الفل�سطينية عليها �أبدية “�سنعمل على حترير القد�س على طريق اال�ستقالل الناجز وال�سيادة
الكاملة لدولة فل�سطني على حدود .”1967
وقال الرئي�س الفل�سطيني “�أ�شد على �سواعد �أهايل القد�س من امل�سيحيني وامل�سلمني
الذين �صلوا جنب ًا �إلى جنب بالأق�صى”.
ومل ين�س �أبو مازن �أن يتمنى ال�شفاء العاجل للم�صابني واجلرحى يف احداث اليوم الدامي،
الذي �أ�سفر عن ا�ست�شهاد ثالثة فل�سطينيني مقد�سيني و�إ�صابة �أكرث من � 400آخرين)7( .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1موقع الرئي�س حممود عبا�س« ،املوقف ال�سيا�سي – الأمن»
( )2خطاب الرئي�س حممود عبا�س �أمام جلنة املتابعة يف الدوحة2011/5/28 ،
( )3خطاب الرئي�س حممود عبا�س يف .2011/10/30
( )4كلمة الرئي�س حممود عبا�س �أمام جمل�س اجلامعة العربية بالقاهرة.2012/2/12 ،
( )5كلمة الرئي�س حممود عبا�س �أمام امل�ؤمتر ال�سابع حلركة فتح يف مدينة رام اهلل2016/11/30 ،
( )6مقال عبا�س (لإ�سرائيل الأمن وال�سالم مرهون ب�إنهاء االحتالل واال�ستيطان)“ ،2017/12/31 ،م�صراوي”
( )7مقال (الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س يعلن جتميد االت���ص��االت الكاملة م��ع �إ�سرائيل)،
“ ،2017/7/21ال�شرق الأو�سط”
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م�ؤكدا �أن القد�س ال�رشقية
ه��ي العا�صمة الأب��دي��ة لل�شعب
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي و�أن ال�����س��ي��ادة
الفل�سطينية عليها �أبدية “�سنعمل
على حترير القد�س على طريق
اال���س��ت��ق�لال ال��ن��اج��ز وال�سيادة
الكاملة لدولة فل�سطني على حدود
1967

التحريض
مت يف واي ريفر عام  1998ت�شكيل جلنة ثالثية ( فل�سطينية–ا�سرائيلية–�أمريكية)
ملعاجلة مو�ضوع التحري�ض وعملت هذه اللجنة ملدة �ستة �شهور ثم توقفت ال�سباب نحن ل�سنا
طرف ًا فيها ،ومنذ ذلك احلني ونحن نطالب ب�إحياء اللجنة الثالثية يف حني رف�ضت احلكومات
اال�سرائيلية املتعاقبة ذلك)1( .
التحري�ض ي�ضربوننا بحدي ال�سيف !!
هل يحر�ضون علينا  ..ويتهموننا بالتحري�ض
�ضربني وبكى و�سبقني وا�شتكى.
يوا�صلون االفرتاء والتزوير واجرتار الكالم واملواقف ليظهرونا �أمام العامل دعاة عنف
واره��اب وحتري�ض ويدرجون كل حقوقنا يف مقاومتهم ومطالبتهم بحقوقنا عرب الو�سائل
امل�شروعة التي يقرها املجتمع الدويل يف باب التحري�ض ..
قلنا لهم دائم ًا �أن ي�شكلوا جلنة لذلك هم الذين يحر�ضون �ضدنا� ،ضد ق�ضيتنا العادلة
و�ضد �شعبنا و�ضدي �شخ�صي ًا ولدينا ع�شرات الوقائع يف ذلك.
قال الرئي�س عبا�س« :الإ�سرائيليون يخرجون خ�برا� ،أن �أب��ا م��ازن حر�ض احلكومة
الإ�سرائيلية على الهجوم على غزة ،و�أظن و�ضحت لكم هذا الكالم �أكرث من مرة وهناك
من �صدق ،ويقول ال بد من رجمه يف الكعبة ،طبعا باخت�صار كل ما يجري هو عبارة عن
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عملية لدفعنا ال �أدري �إلى �أين ،و�أنا و�صلتني ر�سالة تقول �أال يتذكر م�صري يا�سر عرفات؟،
واهلل بتذكر� ،أنا واهلل بتذكر وبعرف �شو �صار ب�س على الأقل ليفهمنا العامل �أننا ال نطالب
بغري ال�شرعية الدولية وبغري ما �أقر باللوائح واالتفاقات ،طبعا هذا ال بد �أن ن�ضيف �إليه ما
يجري يف القد�س ،وعلى فكرة يقولون عني �إنه �أنا �أقوم بعمليات تخريب ،ما هذه عمليات
تخريب� ،أنني ابحث عن �أولئك الذين يبيعون الأرا�ضي يف القد�س ومالحقتهم ،طبعا �إنا
�أالحقهم وراح �أظل �أالحقهم ،هذه جرمية؟ ،هو ال يعرف دالل املغربي عملوا لها دوار وذهب
بنف�سه ،طبعا �أنا مل �أذهب بنف�سي ،لكن �أنا ال �أنكر هذا طبعا بدنا نعمل لها دوار ،طيب ما
هو زائيفي عملوا له �شارع عند الأخ �صائب وغريه ،ما هذا ،نحن ننكر تاريخنا؟ كيف يعني؟،
نحن ماذا كنا نعمل ،كنا ن�ضرب بع�ضنا البع�ض بالبندورة والبي�ض ،كنا ن�شتغل �ضد بع�ض،
كنا نعمل عمال ع�سكريا ،بعدين �أنا �أقدر �أتنكر من كل الذي عملنا؟ ال ال �أتنكر ،الآن ال �أعطي
نف�سي بطوالت لكن �أنا واحد من امل�ؤ�س�سة ونحن خرجنا يف اخلم�سة و�ستني من �أجل �إطالق
الر�صا�صة الأولى ،و�أنا قلت هذا لنتنياهو يف واي ريفر ،تتذكروا ،وقلت له �أنت يجب �أن تخرج
الأ�سرى ،قال على �أيديهم دم ،قلت له و�أنا و�أنت ماذا على �أيدينا؟ نحن على �أيدينا نحن ،يا
�سيدي ه�ؤالء النا�س وحلفت له �أنني �أنا بعثتهم ،لي�س �أنا باملعنى ال�صحيح ،ولكن نحن �صحيح،
و�أخ��ذوا م�ؤبدات نريدهم �أن يخرجوا ،ف�صار هذا حتري�ض ،يف �سجلي الآن دالل املغربي،
والقد�س ما هذا الكالم الفا�ضي ،طيب ما نحن كنا نعمل �ضد بع�ض ،والآن قلنا �سالم ،نريد
�سالما ،الذي يقول نريد �سالما كان داخال يف حرب نحن مل نبد�أ من الأول نقول �سالم ،بد�أنا
من الأول نقول حرب حرب حرب حرب وثورة ثورة حتى الن�صر ،طيب ماذا تعني ثورة؟”.
كما قال �أي�ضاً “ :لكن هذا كله يدخل يف �إطار التحري�ض الذي يريدون بالآخر �أن
يظهرونا �أمام العامل ال �أحد قاب�ضنا وقابلنا �إنه نحن طالب �سالم ،و�صدقوين العامل كله �أينما
ذهبنا يرحب بنا ب�أننا فعال طالب �سالم ،لكن �أي�ضا ال�سالم لي�س ب�أي ثمن يا �أخي ،يعني م�ش
على كيفك ،يتكلمون عن التحري�ض قلنا طيب ،نحن منذ زمن طلبنا جلنة ثالثية منذ �أيام
املفاو�ضات جلنة ثالثية �أمريكية �إ�سرائيلية فل�سطينية جتل�س على الطاولة وترى التحري�ض
الذي عندنا وعندهم ،واهلل واحد كتب ا�سمه عكيفا الدار وقال ‘لو ن�شوف التحري�ض الذي
يقوم به �أنا�س يدفع لهم من امل�ؤ�س�سات احلكومية ‘اذبحوا العرب ا�سلخوا العنوا �أبو العرب’
من هنا ومن هنا ،هذا لي�س حتري�ضا؟ طيب ،مادمتم تريدون احلديث عن التحري�ض ،يعني
الطريق م�ش رايح ،الطريق رايح جاي ،ولذلك نحن م�ستعدون� ،إذا كان هناك �شيء من عندنا
ما نقوم به ليعكر م�سرية ال�سالم بنحكي ،ولكن كمان عندكم ب�صراحة كل هذه االتهامات
التي ت�أتينا من هنا وهناك هي اتهامات ظاملة ويريدون �أن ي�ضعونا يف الزاوية ،ونحن نتكلم
عن املقاومة ال�شعبية التي نعني بها نعلني وبعلني والنبي �صالح والقد�س”)2( .
«ال �أريد تبادل التهم� ،أنا �أقول عندي حتري�ض تعال لنناق�شه� ،أحد امل�س�ؤولني الإ�سرائيليني
قال ملاذا ت�شكل جلنة ثالثية ،فعلى �أبو مازن �أن يزيل التحري�ض �أين وجد ،باملقابل على ال�سيد
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نتنياهو حيث يرى التحري�ض �أن يزيله ولكن من احلكم يف هذا ،و�أنا ال �أطالب بحكم منا �أو
حليف لنا بل نطالب بالطرف الأمريكي لتقول هنا حتري�ض يجب �إزالته� ،إذا م�س�ألة ب�سيطة
ميكن حلها ،ولكن ال يجب �أن تكون �شماعة نعلق عليها �أي موقف ،والتحري�ض يجب �إزالته
�سواء كان هناك اتفاق �سالم �أو مل يكن ،مع وجود مفاو�ضات �سالم �أو مل يوجد ،الن التحري�ض
جرثومة تعكر الأجواء وتقتل الرغبة بال�سالم ،ونحن من  13عاما نقول تعالوا نزيل التحري�ض
ولكن للأ�سف مل ن�سمع �أي �إجابة»)3( .
«وهناك ق�ضية يثريها الإ�سرائيليون ،وهي «التحري�ض» ،ورغم �أن التحري�ض الإ�سرائيلي
ال ينقطع وممار�سات االحتالل وامل�ستوطنني ال تتوقف ،وملعاجلة هذه الظاهرة ،ف�إننا نطالب
ب�إعادة تفعيل اللجنة الثالثية امل�شكلة من �إ�سرائيل وفل�سطني والواليات املتحدة الأمريكية ،يف
�سنة  1998مع ال�سيد نتنياهو �شخ�صي ًا ،ونرحب بدخول االحتاد الأوروبي كطرف رابع يف هذه
اللجنة»)4( .

التحريض  ..االسم اإلسرائيلي لوعي
الفلسطينيين السياسي
يقول الكاتب جمد ك ّيال :ال تفهم �إ�سرائيل الفل�سطينيني �إال كمعطيات �أمنية ،والتحري�ض
املفتاحي الذي
الفل�سطيني  ..هذا جنم ال�صحافة الإ�سرائيل ّية اجلديد وعد ّوها ،وامل�صطلح
ّ
يتكرر يومي ًا ع�شرات امل ّرات .عملي ًا ،تلحق تهمة التحري�ض بواحد من اثنني -1 :كل تعبري
فل�سطيني يت�ض ّمن التعاطف �أو التماهي مع مقاومة االح�ت�لالّ � ،أي التعبري الفل�سطيني
ال�سيا�سي -2 ،ك�شف احلقائق التي حتاول �إ�سرائيل �أن تخفيها،
غري املج ّرد من امل�ضمون
ّ
.
والتي من �ش�أنها ،بطبيعة احل��ال� ،أن تُ�شعل ال�ساحة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن� ّي��ة
ال�سلطة الفل�سطين ّية ،مث ًال ،تحُ ّر�ض �ضد �إ�سرائيل لأنّها تُ�س ّمي ميادين و�شوارع يف ال�ضفّة
الغرب ّية ب�أ�سماء �شخ�ص ّيات فل�سطين ّية مثل يحيى ع ّيا�ش ودالل املغربي .ويح ّر�ض م�سرح ّيون
فل�سطين ّيون عندما ُينتجون م�سرح ّية عن منا�ضلٍ يف �سجون االحتالل ،بينما تعترب املحكمة
الإ�سرائيل ّية العليا ن��داء مقاطعة �إ�سرائيل “�إرهاب ًا �سيا�سي ًا”� ،أم��ا الأح��زاب ال�سيا�س ّية
ح�سا�سة”.
الفل�سطين ّية يف الداخل فتُح ّر�ض لأنها تدعو جمهورها للتظاهر “يف ف�تر ٍة ّ
ورثاء ال�شهداء و�شعارات مثل “عا�شت االنتفا�ضة” تكفي ملحاكمة �ش ّبان فل�سطينيني بتهمة
التحري�ض للإرهاب وحب�سهم �أ�سابيع و�شهورا طويلة (نحو  100فل�سطيني ّمت اعتقالهم
خالل �شهر ت�شرين الأول� /أكتوبر على خلف ّية من�شوراتهم يف في�سبوك) ،يف م�ؤمتر املناخ
الدويل ( )COP21الذي ُعقد بداية ال�شهر املا�ضي يف باري�س ،ا�ستغ ّل نتنياهو لقاءه الق�صري
ب�أوباما لي�شكو له حتري�ض ال�سلطة الفل�سطين ّية الذي ي�ؤ ّدي �إلى “قتل املواطنني الإ�سرائيليني
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يومي ًا” ،بينما يفتتح اجلي�ش الإ�سرائيلي وحدات “ملكافحة التحري�ض” عرب �شبكات التوا�صل
االجتماعي .هذه كلها ،تندرج يف خانة التعبري عن مواقف ذات م�ضمونٍ �سيا�سي .من جه ٍة
�أخرى ،فما يندرج ب�سياق ن�شر احلقائق “التي من �ش�أنها �أن ت�شعل الأر�ض” ،ت�شن احلكومة
الإ�سرائيل ّية هجوم ًا على الرئي�س الفل�سطيني حممود ع ّبا�س لأنه حت ّدث عن الطفل الفل�سطيني
�أحمد منا�صرة يف م�ؤمتر �صحا ّيف ،وهو الطفل الذي �أطلقوا النار عليه و�أبقوه دقائق طويلة
طبي قبل اعتقاله ب�شبهة حماولة طعن ،بينما جتمهر حوله الإ�سرائيل ّيون بال�شتم
دون ٍ
عالج ّ
والب�صق ،وهو ذاته الطفل الذي ظهرت ت�سجيالت لتعذيبه يف غرفة التحقيق� .أما نائبة وزير
اخلارج ّية (ووزير اخلارج ّية هو نف�سه وزير الإعالم ،ووزير االقت�صاد ،ووزير التعاون الإقليمي
ونف�سه رئي�س احلكومة – بنيامني نتنياهو) فقد اجتمعت مبندوبني عن غوغل ويوتيوب من
�أجل فر�ض رقابة على “التحري�ض القاتل” عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي ،م�شدد ًة على
“�ضرر” ن�شر فيديوهات تُظهر �إعدام الفل�سطينيني .وكذلك عاقبت �إ�سرائيل ال�صحايف
االملاين مارتن ليجان (ومثله املئات) ومنعته من الدخول �إلى الأرا�ضي املحت ّلة لع�شر �سنوات
ب�سبب كتاباته وتقاريره حول ما يحدث يف فل�سطني .ويف املرتبة الأولى مل�سابقة التحري�ضات
القد�سي
التي تزعج �إ�سرائيل ،جند كل ن�شر ملعلومات حول تغيري “الو�ضع القائم” يف احلرم
ّ
ال�شريف.
منهج ّية ا�ستخدام “التحري�ض” ال تُبقيه يف �إطار املناكفة وامل�ضايقات ال�سيا�س ّية ،وال
تكتفي باعتقال منا�ضلني� ،إغالق م�سارح ،حماكمة برملانيني فل�سطينيني ،وتقدمي دعاوى
�أ�ضرار مببالغ مال ّية باهظة �ضد من يدعو للمقاطعة .بل هي ت�ؤ�س�س ب�شكلٍ مبا�شر لأخطر
قرا ٍر اتخذته ال�سلطات الإ�سرائيل ّية بحق التنظيم ال�سيا�سي للفل�سطينيني داخل �إ�سرائيل منذ
النكبة :يوم  17ت�شرين الثاين /نوفمرب� ،أعلنت احلكومة عن حظر “احلركة الإ�سالم ّية”،
منع ن�شاطها� ،إغالق م�ؤ�س�ساتها وم�صادرة كافّة �أمالكها.
ال�سيا�سي طاملا ابتعد عن ح ّيز
بهام�ش من التعبري والتنظيم والتمثيل
ت�سمح �إ�سرائيل
ٍ
ّ
الفعلي للوقائع ال�سيا�س ّية التي تفر�ضها على الأر���ض� ،أي ابتعد عن النموذج الذي
التغيري
ّ
ق ّدمته “احلركة الإ�سالم ّية” (وه��ذا ،مبعزل عن مواقف احلركة االجتماع ّية والطائف ّية
اخلطرية) .ميكن للفل�سطينيني داخل الأرا�ضي املحت ّلة عام � 1948أن ينتظموا يف جمع ّيات،
تنظيمي� ،أما النظام ال�صهيوين فيحتفظ بحقّ النق�ض ل ٍأي من
�أحزاب ،حركات� ،أو �أي �إطار
ّ
هذه التنظيمات بوا�سطة ا�ستخدام قانون �أنظمة الطوارئ املُف ّعل يف �إ�سرائيل منذ ن�ش�أتها،
والذي بح�سبه و ّقع وزير الأمن على قرار حظر احلركة الإ�سالم ّية .و�أنظمة الطوارئ هذه
التي تتيح منظومة وا�سعة من ال�صالح ّيات الإدار ّية بيد احلكومات ،لي�ست �أداة لدى ال�سلطات
جوهري من عقل ّية النظام ومنطقه ،ومن دونها مل تكن �إ�سرائيل
ال�صهيون ّية� ،إمنا هي جزء
ّ
لتوجد ليوم واحد .فهي تتبع قانون ًا انتداب ّي ًا �أكرب من الدولة �سن ًا ،ووجوده �سابق لوجودها،
حتى نكاد نقول �أنه يحملها على كفّه باعتباره جامع ال�صالح ّيات الأمن ّية للدولة .وعندما
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يتناق�ض القانون امل��د ّ
ين يف دولة اال�ستعمار مع نظام الطوارئُ ،يغ ّلب الأخ�ير على الأ ّول.
.
وبكلمات �أخرى ،ف�إن قانون الطوارئ هو الد�ستور احلقيقي لإ�سرائيل
يف العام � ،2007أ�صدرت املخابرات الإ�سرائيل ّية ت�صريح ًا ر�سمي ًا مب�صادقة امل�ست�شار الق�ضائي
للحكومة (�أي �أن الت�صريح مل يكن زلة) ت�ؤ ّكد فيه �أن �أجهزتها “�ستعمل على �إحباط �أي حت ّرك
والدميقراطي ،حتى لو كان ن�شاط ًا قانوني ًا متاح ًا يف نظام
للم�س بطابع دولة �إ�سرائيل اليهودي
ّ
ّ
دميقراطي” .يف العام  ،2013على �أثر االحتجاجات �ض ّد خمطط “برافر” لإفراغ �صحراء
ّ
النقب من �أهلها� ،صدرت ت�صريحات عديدة من م�س�ؤولني �إ�سرائيليني ي�ؤ ّكدون ب�أن “الدولة
أمني امل� ِّؤ�س�س لأنظمة
لن ت�سمح ب�أي طموحات قوم ّية لدى العرب يف �إ�سرائيل” .هذا املنطق ال ّ
الطوارئ ،الذي ال يرى �إذ ًا الفل�سطينيني �إال كمعطيات �أمن ّية ،والذي ُي�صر على م�صادرة � ّأي
جمعي لهم ،هو الذي يعجز اليوم عن التعامل مع التم ّرد يف القد�س وال�ضفّة.
�إرادة �أو طموح
ّ
الفل�سطيني الذي ال ينتمي لف�صيلٍ وال ٍ
قائد له وال ق ّوة �إقليم ّية ت�سنده،
ولأنه ي�صطدم بالإن�سان
ّ
الفل�سطيني بوا�سطة منعه من تداول املعرفة امل�س ّي�سة ،تلك
فهو يحاول �أن يكافح الإن�سان
ّ
..
التي تك�شف احلقائق ،وتلك التي تعبرّ عن املوقف منها
ولأن الع�سكر وجمتمعهم ظ � ّل��وا دون �أج��وب � ٍة لواقعهم الأم��ن� ّ�ي ،فهم ب��دل البحث عن
الأج��وب��ة الإن���س��ان� ّي��ة – �إن �ه��اء ك��ل ام �ت �ي��ازات ال�ي�ه��ود يف فل�سطني -ي �ح��اول��ون م�لاءم��ة
الدموي”.
الأج��وب��ة ال�ق��دمي��ة ل�ل��واق��ع اجل��دي��د م��ؤط��ري�ن�ه��ا يف م�صطلح “التحري�ض
ّ
ال�سفري)5( .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1موقع ال�سيد الرئي�س حممود عبا�س« ،املوقف ال�سيا�سي  ..التحري�ض».
( )2خطاب ال�سيد الرئي�س حممود عبا�س �أمام املجل�س الثوري حلركة فتح يف دورته اخلام�سة ،رام اهلل،
2010/1/16
( )3خ��ط��اب ال�سيد الرئي�س حم��م��ود عبا�س خ�لال ا�ستقباله وفداً م��ن طلبة اجل��ام��ع��ات والكليات
الإ�سرائيلية ،ون�شطاء �سالم و�سيا�سيني �إ�سرائيليني ،رام اهلل2014/2/16 ،
( )4خطاب ال�سيد الرئي�س حممود عبا�س �أمام الربملان الأوروبي يف بروك�سل بتاريخ  23حزيران 2016
( )5مقال (التحري�ض  ..اال�سم الإ�سرائيلي لوعي الفل�سطينيني ال�سيا�سي) ،جمد كيال2016/1/14 ،
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القدس ..
منها يبدأ السالم
وفيها ينتهي
• القد�س ال�شرقية جزء ال يتجز�أ من االرا�ضي الفل�سطينية التي احتلتها ا�سرائيل عام
.1967
• قرار ا�سرائيل �ضم القد�س واعتبارها عا�صمة لها غري �شرعي وخمالف للقانون
الدويل ،ولذلك ترف�ض خمتلف دول العامل نقل �سفاراتها لدى ا�سرائيل الى القد�س.
• القد�س عا�صمة لدولتني يف �إطار الت�سوية الدائمة ،القد�س ال�شرقية املحتلة يف 4
حزيران  1967عا�صمة للدولة الفل�سطينية والقد�س الغربية عا�صمة لدولة �إ�سرائيل.
• ميكن �أن تكون هناك بلدية للقد�س ال�شرقية وبلدية للقد�س الغربية ين�سق بينهما ج�سم
واحد.
•

ال حاجة لإعادة تق�سيم القد�س وميكن �أن تبقى مفتوحة لأتباع كافة الديانات)1( .

�أمعنت �إ�سرائيل يف تهويد القد�س و�أ�سرلتها يف حماولة منها لطم�س هويتها العربية
والإ�سالمية وقد ت�صدى لها ال�شعب الفل�سطيني وحتديد ًا مواطنو القد�س الفل�سطينيون بكل
�أمكانياتهم وف�ضحوا خططها �أمام العامل وما زالت املعركة على القد�س وفيها م�ستمرة ولعل
�أ�صعب حلقاتها اخلطوة اجلرمية التي اتخدها الرئي�س الأمريكي ترامب ب�إقرار القد�س
عا�صمة لإ�سرائيل وهي اخلطوة التي جلبت ردود فعل عاملية وا�سعة وما زالت.

286

وال�س�ؤال ما هو التهويد الذي تقوم به �إ�سرائيل يف القد�س؟؟ �إنه تغيري معامل القد�س وما
فيها من مقد�سات ا�سالمية وم�سيحية؛ الدينية ،والتاريخية ،والثقافية ،حتى الب�شرية ،التي
تدل على �إ�سالمية هذه الأماكن واملقد�سات ،وحتويل كل ذلك �إلى معامل يهودية وفق الت�صور
التلمودي ،حتى يت�سنى لليهود �أن يثبتوا �أحقيتهم بهذه الأر�ض.
ومل مي�ض وقت طويل على توقيع اتفاق �أو�سلو حتى قلبت �إ�سرائيل ظهر املجن ،فقد
تخلت عن تعهداتها باحلفاظ على الو�ضع القائم للم�ؤ�س�سات الفل�سطينية يف القد�س ،و�أقدمت
على �إغالق بيت ال�شرق والغرفة التجارية ونحو خم�سني م�ؤ�س�سة تعليمية و�صحية واجتماعية
واقت�صادية وثقافية و�إعالمية ،وبا�شرت حربا متمادية ال هوادة فيها ،ا�ستهدفت كافة مكونات
القد�س؛ �أر�ضا و�سكانا وم�ؤ�س�سات ومقد�سات.
وب�إغالق بيت ال�شرق وامل�ؤ�س�سات الفل�سطينية الأخرى فقدت القد�س مركزها ال�سيا�سي
ومرجعيتها الوطنية التي انفرط عقدها ،وب��د�أت �إ�سرائيل توظيف اتفاق �أو�سلو بت�أجيل
التفاو�ض حول القد�س كمظلة زمنية وقانونية لت�سابق الزمن يف تهويد و”�أ�سرلة” القد�س
عرب �أربعة حماور :العزل واحل�صار والإحالل واال�ستيطان.

إجراءات اسرائيلية تهويدية في القدس
أوال :العزل
قامت �إ�سرائيل بعزل مدينة القد�س ميكانيكيا من خالل اجل��دار واحلواجز على
مداخل القد�س عن بقية املدن الفل�سطينية ،وعزل الأحياء املقد�سية عن بع�ضها البع�ض من
خالل �إقامة ب�ؤر ا�ستيطانية ،والتحكم يف طرق التوا�صل بني هذه الأحياء.

ثانيا :الحصار
حما�صرة الوجود ال�سكاين الفل�سطيني يف مدينة القد�س يف �أ�ضيق م�ساحة ممكنة،
واحلد من تو�سعها من خالل م�صادرة �أكرث من ثلثي الأرا�ضي يف مدينة القد�س ،وتقييد
حركة البناء الفل�سطيني والتو�سع يف هدم املنازل ،حيث �ضاعفت �إ�سرائيل بعد اتفاق �أو�سلو
هدم املنازل بن�سبة  ،٪500كما ت�ضاعفت حاالت �سحب حقوق الإقامة من املقد�سيني ،حيث
قامت �إ�سرائيل بعد اتفاق �أو�سلو ب�سحب حقوق الإقامة من �أكرث من ع�شرة �آالف مواطن
مقد�سي.
كل هذه الإج��راءات مكنت �إ�سرائيل من ممار�سة �سيا�سة التهجري ال�صامت من �أجل
�إحداث خلل �إ�سرتاتيجي يف امليزان الدميغرايف الفل�سطيني ل�صالح الوجود اال�ستيطاين.
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ثالثا :اإلحالل
�إثر �إغالق امل�ؤ�س�سات اخلدمية الفل�سطينية يف مدينة القد�س ،قامت �إ�سرائيل بانتهاج
�سيا�سة �إح�لال م�ؤ�س�سات �إ�سرائيلية مكان امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية ،و�أ�سرلة اخلدمات
التي تقدم للمقد�سيني من خالل فر�ض الت�أمني ال�صحي الإجباري على املقد�سيني ،وربط
اخلدمات ال�صحية بامل�ؤ�س�سات الإ�سرائيلية ،كذلك قامت ب�إن�شاء العديد من امل�ؤ�س�سات
االجتماعية وال�شبابية والريا�ضية املرتبطة بالبلدية الإ�سرائيلية ،كما قامت مبحاولة �أ�سرلة
اخلدمات التعليمية من خالل �إيجاد مرافق تعليمية لتدري�س املنهاج الإ�سرائيلي وحماولة
فر�ض هذا املنهاج على املدار�س اخلا�صة الفل�سطينية يف مدينة القد�س ،وهي املحاولة التي
يخو�ض املقد�سيون �صراعا مريرا معها الآن.

رابعا :االستيطان
منذ توقيع اتفاق �أو�سلو مل تنفك �إ�سرائيل عن ت�صعيد وترية اال�ستيطان يف مدينة القد�س
كما ال�ضفة الغربية ،فقد ت�ضاعف عدد امل�ستوطنني يف القد�س ال�شرقية خالل العقدين
املا�ضيني �إلى ثالثة �أ�ضعاف ،فقد كان عددهم قبل االتفاق نحو مائة �ألف م�ستوطن ،لي�صل
الآن �إلى نحو ثالثمائة �ألف م�ستوطن يف القد�س ال�شرقية ،خا�صة بعد �أن قامت �إ�سرائيل
بتو�سيع حدود املدينة �إلى �أكرث من مائة كيلومرت مربع.
لعل املراقب لتطورات االو�ضاع يف امل�سجد االق�صى لديه الكثري من االدلة لالعتقاد ب�أن
اال�ستهداف احلقيقي للم�سجد االق�صى جاء بعد اتفاق او�سلو.
ويواجه املقد�سيون زحفا دميوغرافيا متماديا للم�ستوطنني على �أرا�ضيهم ،خا�صة يف
قلب الأحياء الفل�سطينية يف املدينة ،بينما ترتفع وترية �سيا�سة التطهري العرقي و�سيا�سة
التهجري ال�صامت بحقهم؛ لدرجة �أن نحو � 140ألف مقد�سي �أ�صبحوا يقطنون الآن خارج
جدار الف�صل العن�صري بفعل عدم توفر وحدات �سكنية داخل اجلدار.

المقدسات اإلسالمية
وال يعادل ما تتعر�ض له القد�س من �إجراءات التهويد �إال ما تتعر�ض له املقد�سات اال�سالمية
وامل�سيحية ،خا�صة امل�سجد الأق�صى املبارك ،من اع�ت��داءات وحم��اوالت لفر�ض ال�سيادة
الإ�سرائيلية على احل��رم القد�سي ال�شريف ،التي كانت �آخرها حم��اوالت و�ضع البوابات
الإلكرتونية على مداخل امل�سجد ،وهي املحاولة التي ت�صدى لها املقد�سيون و�أف�شلوها.
ولعل املراقب لتطورات الأو�ضاع يف امل�سجد الأق�صى لديه الكثري من الأدلة لالعتقاد
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ب�أن اال�ستهداف احلقيقي للم�سجد الأق�صى جاء بعد اتفاق �أو�سلو ،فقد كان امل�سجد قبل
االتفاق مو�ضوعا هام�شيا يف الفكر ال�صهيوين ،وكانت فتاوى كبار احلاخامات يف �إ�سرائيل
حترم دخوله� ،أما بعد اتفاق �أو�سلو ،فحدث تغيري �إ�سرتاتيجي يف مواقف اليمني الإ�سرائيلي.
كان دخول الإ�سرائيليني �إلى الأق�صى �ضمن برنامج الزيارات ال�سياحية �أ�سوة بالأجانب
�ضمن ال�ضوابط والربامج والتوقيت الذي ت�ضعه �إدارة الأوقاف الإ�سالمية ،بالإ�ضافة �إلى دفع
ر�سوم الدخول لإدارة الأوقاف وفر�ض اللبا�س املحت�شم ،وكانت هذه العملية تتم دون تدخل
ال�شرطة الإ�سرائيلية.
وبعد التوقيع على اتفاقية �أو�سلو بنحو عامني� ،أي يف العام  ،1996قام بنيامني نتنياهو
بافتتاح النفق �أ�سفل احلرم القد�سي ،وما جنم عنه من هبة النفق التي ا�ست�شهد على �أثرها
ع�شرات الفل�سطينيني وقتل ع�شرات الإ�سرائيليني.
ثم جاء اقتحام �أرئيل �شارون للم�سجد الأق�صى يف العام  ،2000وما جنم عنه من
جمزرة راح �ضحيتها ع�شرات الفل�سطينيني ،وما �أعقب ذلك من اندالع االنتفا�ضة الثانية.
ال�صمود الذي اظهره املقد�سيون يف مواجهة االجراءات اال�سرائيلية االخرية يف امل�سجد
االق�صى يظل االمل الوحيد والرهان غري اخلا�سر على ان اتفاق او�سلو لن يعلو على �صوت
عروبة القد�س.
وبعد العام  ،2000بد�أت الهجمة الإ�سرائيلية على امل�سجد الأق�صى ،حيث �صادرت
ال�شرطة الإ�سرائيلية �صالحية الأوقاف الإ�سالمية يف التحكم يف دخول ال�سياحة الأجنبية،
و�سمحت بالتايل للمجموعات املتطرفة بدخول امل�سجد الأق�صى ،وتو�سعت االقتحامات منذ
العام  2000وحتى الآن بوترية مت�سارعة ،ومل تعد حم�صورة بجماعات متطرفة ،و�إمنا �أ�صبح
املقتحمون ميثلون كافة �شرائح املجتمع الإ�سرائيلي و�أجهزته الأمنية وال�سيا�سية والت�شريعية.
وزاد عدد املقتحمني من مائة يف ال�شهر قبل اتفاق �أو�سلو �إلى ثالثة �آالف �شهري ًا يف
العام .2017
هذا بالإ�ضافة �إلى قيام ال�شرطة الإ�سرائيلية بالتحكم يف دخول امل�سلمني �إلى امل�سجد
وقيامها باالعتداء على احلرا�س واملواطنني داخل امل�سجد الأق�صى واتخاذ قرارات �إبعاد
بحقهم وحماولة التدخل ال�سافر يف �ش�ؤون الأوقاف حتى و�صل الأمر يف �أغ�سط�س� /آب املا�ضي
�إلى تقدمي دعوى ق�ضائية �ضد بع�ض م�ؤ�س�سات الأوقاف ب�أنها منظمات �إرهابية)2(.
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القدس في فكر وخطاب الرئيس عباس
مل تغب القد�س عن تفكري الرئي�س حممود عبا�س وال عن قراراته وخطاباته ومقابالته،
فقد ظلت دائم ًا يف مقدمه اهتماماته وظل يحر�ص �أن تكون �أي�ض ًا اجلزء الأهم يف �أي عملية
�سالم ليكون خال�صها وتكون عا�صمة الدولة الفل�سطينية� ،إذ �أن ال دولة فل�سطينية ميكن �أن
تقوم دون �أن تكون القد�س ال�شرقية عا�صمة لها ،ويف هذا ال�سياق ف�إننا نتتبع ما قاله الرئي�س يف
خطاباته املختلفة منذ عام  2005وحتى عام  2017وع�شية �إعالن الرئي�س الأمريكي ترامب
يف خطوة جمرمة اعتبار القد�س عا�صمة لإ�سرائيل ( )2017/12/6ففي حفل �أدائه اليمني
الد�ستورية يقول�“ :إنني �أتوجه بالتحية �إلى كل �أبناء �شعبنا ،والى �أبناء القد�س ال�شريف،
عا�صمة دولتنا امل�ستقلة؛ فقد �أثبتم للعامل انتماءكم الوطني ،وت�صميمكم على ال�سري �إلى
الأمام ،ومت�سككم ب�أهدافنا الوطنية وباخليار الدميقراطي ،من خالل هذه امل�شاركة الوا�سعة
التي نعتز بها ،والتي جتاوزت كل التقديرات ،بالرغم من امل�صاعب والعقبات والظروف
املعيقة التي اعرت�ضتنا”)3( .
ويف القمة العربية يقول الرئي�س عبا�س :و�أ�صبح ه��دم واحتالل البيوت وت�شريد
�أ�صحابها ،وم�صادرة الأرا�ضي وبناء الوحدات اال�ستيطانية ،ممار�س ًة يومي ًة تُنفّذ برنامج
التطهري العرقي .و�أ�صبح امل�سجد الأق�صى املبارك �أولى القبلتني وثالث احلرمني ال�شريفني،
هدف ًا ثابت ًا حلملة االحتالل وللمتطرفني الإ�سرائيليني.
لقد قلنا �أيها الأخوة دوم ًا ،وجندد القول �أمامكم اليوم ،ب�أن القد�س هي درة التاج ،وهي
بوابة ومفتاح ال�سالم ،و�أكدنا با�ستمرار �أن العبث باملدينة املقد�سة من قبل االحتالل �إذكاء
مي للو�ضع و�إ�شعال احلروب يف املنطقة والعامل.
لنار التوتر ،وت�أز ٌ
�أن القد�س هي درة التاج،
وهي بوابة ومفتاح ال�سالم ،و�أكدنا
با�ستمرار �أن العبث باملدينة املقد�سة
من قبل االحتالل �إذكاء لنار التوتر،
وت�أزميٌ للو�ضع و�إ�شعال احلروب يف
املنطقة والعامل

“�إنني من على هذا املنرب� ،أقول لقادة �أمتنا العربية ول�شعوبها� ،إن القد�س وما حولها
�أمانة و�ضعها اهلل �سبحانه وتعالى يف �أعناقنا ،و�إن �إنقاذها من غول اال�ستيطان وخطر التهويد
وامل�صادرة ،فر�ض عني علينا جميع ًا ،لذلك �أدعوكم جميع ًا للعمل اجلاد والعاجل لإنقاذها
وتوفري كافة الإمكانيات لتعزيز �صمودها واحلفاظ على طابعها التاريخي واحل�ضاري
والديني� ،أود �أن �أ�ؤكد على �أهمية �أن نعمل جميعا على جمموعة من املقرتحات وهي :
� .1أهمية �أن تتقدم املجموعة العربية يف نيويورك بطلب عقد جل�سة خا�صة للجمعية العامة
للأمم املتحدة لإدان��ة الإج��راءات الإ�سرائيلية يف القد�س ال�شريف ،و�إل��زام �إ�سرائيل
بالقانون الدويل الإن�ساين ب�صفتها قوة احتالل يتوجب عليها عدم امل�سا�س بالو�ضع يف
القد�س.
 .2ح�شد الدعم العربي والإ�سالمي والتن�سيق مع منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي وخا�صة جلنة
القد�س للعمل على وقف �إجراءات �إ�سرائيل يف القد�س ولتعبئة الر�أي العام العاملي لوقف
االعتداءات على املقد�سات امل�سيحية والإ�سالمية وحمايتها ،والت�أكيد على �أن القد�س
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ال�شرقية �أر�ض حمتلة وب�أن جميع الإجراءات التي تقوم بها �سلطات االحتالل الإ�سرائيلي
فيها باطلة باعتبارها عا�صمة دولة فل�سطني.
مايل �إ�ضايف وب�شكل عاجل من خالل �صندوقي الأق�صى والقد�س ،وذلك
دعم ٍ
 .3تقدمي ٍ
بزيادة الدعم املقرر يف قمة بريوت  2002واملوجه لل�صندوقني املذكورين �إلى خم�سمائة
مليون دوالر لدعم �صمود ال�شعب الفل�سطيني يف القد�س وتثبيته على ار�ض وطنه ،ودعوة
ال�صناديق وامل�ؤ�س�سات املالية العربية لتنفيذ م�شاري َع تنموية يف القطاعات كافة التي
تدعم الوجود العربي يف املدينة املقد�سة مع �أهمية ا�ستمرار وتعزيز الدعم ملوازنة
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية التي يخ�ص�ص  ٪58منها لدعم �شعبنا يف قطاع غزة
احلبيب.
 .4و�ضع خطة حترك عربي لدعم �صمود القد�س ،وتكليف الأمانة العامة لدعوة جمل�س
اجلامعة على م�ستوى الوزراء خالل ثالثة �شهور لتقييم املوقف على �ضوء تطور الأحداث
يف القد�س )4(.
ويف احتفال �إحياء ذكرى الإ�سراء واملعراج يقول “القد�س املباركة تتعر�ض هذه الأيام
لأخطر االنتهاكات و�أ�شد العدوان؛ من م�صادرة لأرا�ضها ،وهدم ملنازل �أهلها ،و�سحب لهويات
مواطنيها ،وهو الأمر الذي نرف�ضه و�سوف نواجهه بكل ما �أوتينا من طاقة ،ولن نقبل به
�أب��د ًا ولن نقبل ب�إبعاد �أي مواطن مقد�سي عن �أر�ضه ،ولذلك وقفنا بحزم يف وجه القرار
الإ�سرائيلي القا�ضي ب�إبعاد نواب املجل�س الت�شريعي املقد�سيني عن مدينتهم ،فهذه جرمية
خطرية ال ميكن ال�سكوت عليها �أو التهاون يف مواجهتها ،لأننا نرى فيها مقدمة لتهجري ق�سري
ملواطني القد�س ،هدفه تغيري الواقع اجلغرايف الدميوغرايف للمدينة املقد�سة ،وا�ستباق نتائج
تناق�ضا �صارخً ا مع
املفاو�ضات ال�سيا�سية ب�إجراءات �أحادية جتحف بتلك النتائج ،وتتناق�ض
ً
القانون الدويل ،ومع ال�شرعية الدولية ،ومع االتفاقات املوقعة بني منظمة التحرير الفل�سطينية
و�إ�سرائيل”)5( .
و�أم��ام اجلمعية العامة للأمم املتحدة ي�ؤكد «�إن مدينة القد�س ال�شرقية العريقة،
عا�صمة دولة فل�سطني امل�ستقلة ،وامل�صنفة بقرار من منظمة اليون�سكو على �أنها �أحد معامل
الرتاث العاملي الإن�ساين الواجبة حمايته ،تتعر�ض من قبل �إ�سرائيل ،القوة القائمة باالحتالل،
لعمليات تزويرٍ للحقائق ،وتدم ٍري للمعامل واملقابر ،وللهوية الدينية والروحية والتاريخية يف
�أرجاء املدينة املقد�سة كافة ،بوترية مت�سارعة ،بهدف طم�س معاملها احل�ضارية ،وا�ستباق
مفاو�ضات الو�ضع النهائي ،ف�ض ًال عن �أعمال احلفر حتت امل�سجد الأق�صى ،وعمليات تدمري
البيوت ،وترحيل و�سحب هويات �سكانها ،وحما�صرتها بهدف عزلها عن حميطها الفل�سطيني
العربي ،وال�سيطرة على املدينة املقد�سة جغرافي ًا ودميوغرافي ًا»)6( .
و�أمام اجلمعية الربملانية ملجل�س �أوروبا يبني �أنه «يف القد�س ال�شرقية ،يتعر�ض ال�سكان

291

الفل�سطينيون �إلى �سيا�سة تطهري عرقي منهجية ،ت�شمل هدم املنازل وت�شريد ال�سكان و�سحب
الهويات ،مبن يف ذلك من نواب ال�شعب املنتخبون ،بهدف طردهم من مدينتهم ،ويتم تقييد
حرية الو�صول �إلى الأماكن املقد�سة ،وموا�صلة احلفريات التي تهدد �أ�سا�ساتها ،ف�ض ًال عن
خنق املدينة وعزلها عن حميطها الفل�سطيني بحزام من امل�ستوطنات واجلدران»)7( .
و�أمام القمة العربية يف بغداد يذكر �أنه «يف �صدارة امل�شهد تقف ق�ضية القد�س ،ك�أكرث
الق�ضايا قدا�سة وح�سا�سية يف ن�ضالنا للخال�ص من االحتالل ،هي م�سرى النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم ،ومنبع ر�سالة امل�سيح عليه ال�سالم ،وهي �أولى القبلتني وثاين امل�سجدين وثالث
احلرمني ال�شريفني ،وهي الأكرث تعر�ضا لعدوان االحتالل وملمار�ساته العن�صرية ،ف�سلطات
االحتالل الإ�سرائيلي تعمل وب�سعار غري م�سبوق وبا�ستخدام �أب�شع الو�سائل و�أخطرها على
تنفيذ ما تعتربه الف�صل الأخ�ير يف حربها العدوانية الهادفة ملحو و�إزال��ة الطابع العربي
والإ�سالمي وامل�سيحي يف املدينة املقد�سة �سعيا لتهويدها وتكري�سها عا�صمة لدولة االحتالل
عرب دفع املواطنني الفل�سطينيني ملغادرة املدينة من خالل ارهاقهم بال�ضرائب العقابية وهدم
البيوت وم�صادرة الأرا�ضي و�سحب الهويات و�ضرب االقت�صاد املقد�سي بعزل املدينة عن
حميطها الفل�سطيني بطوق من امل�ستوطنات واحلواجز.
�إن ما ترتكبه �إ�سرائيل يف القد�س تطهري عرقي �ضد الفل�سطينيني ما يعني �أننا ك�أمة
عربية �أمام ا�ستحقاق تاريخي جتاه مدينتنا املقد�سة ،ا�ستحقاق يفر�ض علينا بذل كل جهد
م�ستطاع لتعزيز �صمود وثبات املقد�سيني حماة املدينة املقد�سة القاب�ضني على جمر ال�صمود
يف بيت املقد�س و�أكناف بيت املقد�س ،ومن هنا جاء التزامنا بعدم ا�ستئناف املفاو�ضات حتى
يتوقف اال�ستيطان وبخا�صة يف مدينة القد�س.
�إنني �أتوجه �إليكم �أ�صحاب اجلاللة والفخامة وال�سمو ،لكي نعيد القد�س ل�صدارة العمل
العربي يف كل املجاالت عرب حماور عدة ،منها:
�أو ًال � :أن تكون القد�س عنوان ًا مركزي ًا و�أ�سا�س ًا يف عالقاتنا كعرب مع جميع دول العامل.
ثاني ًا  :العمل على تعزيز البنية التحتية للمجتمع املقد�سي عرب تبني امل�شاريع الالزمة
لدعم املدينة املقد�سة ،وتعزيز �صمود �أهلها ،وهنا ال بد يل من التذكري بااللتزام الذي قطعه
القادة العرب على �أنف�سهم يف القمة املا�ضية بر�صد  500مليون دوالر للمدينة املقد�سة والتي
ال تزال يف انتظار �أن ت�صل �إليها.
و�أخري ًا جاء م�ؤمتر الدوحة حول القد�س وطلب �سمو �أمري قطر حت�ضري خطة ا�سرتاتيجية
للقد�س وقد �أجنزنا الآن هذه اخلطة لتقدميها لكم جميعا عربا وم�سلمني.
ثالث ًا  :العمل على �إيجاد حالة توا�صل دائمة مع القد�س و�أهلها لك�سر احل�صار املفرو�ض
عليها و�إخراجها من عزلتها التي طال �أمدها ،التوا�صل مع القد�س ولي�س حترمي زيارة القد�س
ولي�س هناك ن�صو�ص ال يف القر�آن وال يف ال�سنة ومل يح�صل يف التاريخ �أن �أحد ًا �أو مفتي ًا من
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املفتني �أو قا�ضي ًا من الق�ضاة �أو رجل دين حرم زيارة القد�س ،وقعت حتت احتالالت كثرية
ومل ي�أت �شخ�ص يقول حرام عليكم زيارة القد�س ،منذ �أن قام الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
بالإ�سراء للقد�س وبال�صالة بكل الأنبياء يف القد�س �إلى االحتالل الربيطاين مل ي�أت �شخ�ص
ليقول هذا حرام وهذا حالل ،الآن هو احلالل الآن هو وقت دعم القد�س ب�صرف النظر عن
وجود احتالل �أو عدم وجود االحتالل)8( .
ومبنا�سبة ال��ذك��رى  64للنكبة يت�ساءل «كيف نحمي القد�س من خماطر التهويد؟
فاال�ستيطان داخل املدينة وحولها ي�سري بوتائر مل حتدث منذ عقود ،وهدم البيوت وت�شريد
�أ�صحابها ممار�سة يومية ،وامل�سجد الأق�صى املبارك� ،أولى القبلتني وثاين امل�سجدين وثالث
احلرمني ال�شريفني هدف ثابت لأطماع االحتالل واملتطرفني ،ومنع امل�ؤمنني -م�سلمني
وم�سيحيني -من دخول املدينة لل�صالة ،وفر�ض ال�ضرائب الباهظة على املواطنني لإجبارهم
على الهجرة ،كل هذا �سيا�سة ال ت�سمية لها �سوى التطهري العرقي.
�إننا نقدر املواقف الإيجابية التي عربت عنها دول االحتاد الأوروبي ب�ش�أن املمار�سات
الإ�سرائيلية يف القد�س ،كما نقدر رف�ض دول العامل االعرتاف بالقد�س عا�صمة لإ�سرائيل،
وهذا التفهم الدويل جزء من قناعة املجتمع الدويل ب�أن احلكومة الإ�سرائيلية تتحمل م�س�ؤولية
ان�سداد �أفق عملية ال�سالم ،برف�ضها الوقف ال�شامل للن�شاطات اال�ستيطانية والتفاو�ض على
�أ�سا�س حدود  ،1967لأن املفاو�ضات ال جدوى منها يف ظل ا�ستمرار اال�ستيطان ،ومن العبث
التفاو�ض على احلدود يف حني يعمل االحتالل على ر�سم وفر�ض احلدود التي تلبي �أهدافه
التو�سعية ،وعرب طرح فكرة الدولة ذات احلدود امل�ؤقتة التي رف�ضناها ون�ؤكد جمدد ًا على
رف�ضها)9( .
و�أم��ام جلنة القد�س يف مراك�ش يقول الرئي�س عبا�س�« :إن متابعة وقائع ما �شهدته
وت�شهده القد�س خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية واليوم من ممار�سات االحتالل ،تقود �إلى
ا�ستنتاج واحد ،هو �أن �سلطات االحتالل الإ�سرائيلي ت َُ�س ِّر ُع وب�شكل غري م�سبوق ،وبا�ستخدام
�أب�شع و�أخطر الو�سائل ،يف تنفيذ ما تعترب ُه املعرك َة الأخري َة يف حربها الهادف ِة ملحو و�إزالة
الطابع العربي الإ�سالمي وامل�سيحي للقد�س ال�شرقية� ،سعي ًا لتهويدها وتكري�سها عا�صمة
لدولة االحتالل.
ويف هذا ال�سياق ت�شهد القد�س ت�سارع ًا غ َري م�سبوقٍ يف الهجمة اال�ستيطانية ،وتوا�ص ًال
أرا�ض
يف هدم البيوت التي حتمل رمزية تاريخية ،وبناء امل�ستوطنات يف �أكرث من موقع على � ٍ
مت اال�ستيالء عليها من املواطنني ،ويف نف�س ال�سياق تتم �إحاطة القد�س بجدار الف�صل
العن�صري ،وبطوقٍ من امل�ستوطنات ِلعزلِ املدين ِة عن حميطها يف ال�ضفة الغربية)10( .
ويف جمل�س وزراء منظمة التعاون الإ�سالمي يقول الرئي�س عبا�س�« :أما يف مو�ضوع
القد�س ،ف�أقول �إن القد�س ال�شرقية التي ن�صمم �أنها عا�صمة دولة فل�سطني وبدونها ال توجد
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دولة م�ستقلة ،ونوجه نداء لكل �إخوتنا �أن القد�س يف خطر وتهود واملقد�سات الإ�سالمية تق�سم
مكانيا وزمانيا كما حدث يف احلرم الإبراهيمي ،فهيا �شدوا الرحال �إلى القد�س ،قال عليه
ال�صالة وال�سالم 'ال ت�شد الرحال �إال �إلى ثالث :امل�سجد احلرم وامل�سجد الأق�صى وم�سجدي
هذا' ،قالها والقد�س حمتلة من قبل الرومان ،مل يقلها وهي حمررة ،والقد�س بقيت حتتل
وحترر منذ فجر الإ�سالم �إلى يومنا هذا ،ومع ذلك مل ينقطع زوار القد�س واملقد�سون الذين
يذهبون �إلى احلرم املكي وامل�سجد النبوي والى القد�س ،ونحن نعرف �أن الو�ضع �صعب و�أن
االحتالل ي�ضع العراقيل ،لكن بنف�س الوقت القد�س بحاجة للجميع وجهد اجلميع وبحاجة
�إلى دعم اجلميع ،وتذكرون �أن الر�سول عليه ال�سالم قال عندما �سئل عن بيت املقد�س� ،إئتوه
و�صلوا فيه ،ومن مل ي�ستطع �أن ي�أتي �إليه ،فلي�أت �إليه زيتا ت�سرج يف قناديله ،ومن �أهدى �إليه
زيتا كان كمن �أتاه.
الآن وقت احلماية ،لأنه ب�صراحة فل�سطني بدون القد�س لي�ست دولة ،ولن نقبل �أن تكون
لنا دولة فل�سطينية �إذا مل تكن القد�س ال�شرقية عا�صمة لها ،وقرار الأمم املتحدة بتاريخ
 2012/11/29قال �إن �أرا�ضي عام  1967مبا فيها القد�س ال�شرقية هي �أرا�ضي دولة حمتلة،
وهذا الفرق بني املا�ضي واحلا�ضر ،حيث �إنه باملا�ضي كانت �إ�سرائيل ترى �أن القد�س �أرا�ض
متنازع عليها ويبنون يف كل مكان حتت هذه احلجة .الآن بعد القرار �أ�صبحت �أرا�ضي دولة
حتت االحتالل مبا فيها القد�س ،وبناء عليه نحن ب�سبب عدم �إطالق �سراح الأ�سرى �سارعنا
لالن�ضمام �إلى  15منظمة ومعاهدة دولية مبا فيها وعلى ر�أ�سها اتفاقيات جنيف الأربع ،التي
تقول باخت�صار �إن الدولة املحتلة ال يجوز لها �أن تنقل �سكانها �إلى الأرا�ضي التي احتلتها ،وال
يجوز �أن تبعد �سكان الدولة املحتلة عن �أرا�ضيهم”)11( .

ي��ق��ول ال��رئ��ي�����س ع��ب��ا���س:
«مل تكن القد�س ومقد�ساتها يف
خطر ،كما هي اليوم؛ وال زالت
معاناتها و�أه��ل��ه��ا ومقد�ساتها
تتفاقم جراء ال�سيا�سات التدمريية
للحكومات الإ�رسائيلية املتعاقبة

وخالل افتتاح معر�ض القد�س يف الذاكرة يقول الرئي�س عبا�س« :ونود هنا �أن ن�ؤكد
�أن القد�س هي مفتاح ال�سالم ،وقد ظلت على مدى الع�صور مدينة التعاي�ش روحي وديني
ترحب بكل من �أتاها م�ساملا وتلفظ كل من �أتاها غازيا حمتال ،و�ستلفظه و�ستنبذه .ونحن
اليوم نريدها مدينة لل�سالم ،كيف ال وهي بوابة ال�سماء ومعراج حممد �صلى اهلل عليه و�سلم،
ويف دروبها �سار عي�سى امل�سيح عليه ال�سالم ،وهما من نحتفل هذه الأيام مبيالدهما عليهما
ال�سالم� ،صدفة غريبة عجيبة وجميلة يف ذات الوقت �أن نحتفل مبيالد امل�سيح وميالد �سيدنا
حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،هذا دليل على الت�آخي بني امل�سلمني وامل�سيحيني»)12(.
و�أم��ام القمة اخلام�سة للم�ؤمتر الإ�سالمي يقول الرئي�س عبا�س« :مل تكن القد�س
ومقد�ساتها يف خطر ،كما هي اليوم؛ وال زالت معاناتها و�أهلها ومقد�ساتها تتفاقم جراء
ال�سيا�سات التدمريية للحكومات الإ�سرائيلية املتعاقبة؛ فعلى مدى خم�سة عقود ،مل تتوقف
�آلة التهويد والطم�س للهوية العربية الإ�سالمية وامل�سيحية للمدينة املقد�سة ،وفق ًا ل�سيا�سة
ممنهجة ،ترمي �إلى عزلها عن باقي املدن الفل�سطينية الأخرى ،و�إحاطتها ب�أحزمة ا�ستيطانية
من جميع جوانبها»)13( .
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و�أمام اجلمعية العامة للأمم املتحدة يقول الرئي�س عبا�س�« :إن ما تقوم به �إ�سرائيل
من تغيري للو�ضع القائم التاريخي يف القد�س ،وامل�س مبكانة امل�سجد الأق�صى على وجه
اخل�صو�ص ،هو لعب بالنار ،واعتداء على م�س�ؤولياتنا وم�س�ؤوليات الأردن ال�شقيق ،نحن
االثنان م�س�ؤوالن عن هذه املدينة ،نحذر احلكومة الإ�سرائيلية من مغ ّبته ونحملها امل�س�ؤولية
الكاملة عن تداعياته .ال حتاولوا �أن تذهبوا �إلى حرب دينية� ،إنها خطرية علينا وعليكم،
�صراعنا �سيا�سي؛ فليبق �سيا�س ًيا»)14( .
ويف م�ستهل اجتماع القيادة الفل�سطينية يقول الرئي�س عبا�س« :اجلميع كانوا على
موقف رجل واحد ،مل يرجف لهم جفن ،ومل تفت لهم عزمية ،و�إمنا كلهم �أعلنوا ب�صوت واحد
�أن ال�صالة يف امل�سجد الأق�صى تتم �إذا عادت الأمور �إلى ما كانت عليه قبل  14متوز ،الآن
�سن�ستمع من �سماحة املفتي عن الو�ضع بال�ضبط ،لأنه يفرت�ض كانت هناك دعوات لل�صالة،
وبدء ال�صالة يف الفجر؛ ولكن �أ�ص ّرت املرجعية الدينية ،على �أال تكون يف �صالة الفجر� ،إمنا
�ستكون هناك ال�صالة اليوم اخلمي�س يف امل�سجد الأق�صى”)15( .
و�أم���ام امل��ئ��ات م��ن �أب��ن��اء القد�س ق��ال الرئي�س عبا�س« :لن نخاف بعد اليوم ،وهذه
املعركة التي ح�صلت معركة �شر�سة ومعركة قوية ،ومعركة كان ميكن �أن نخ�سرها يف غم�ضة
عني .لوال �إرادة اهلل �أوال ومن ثم لوالكم وما فعلتم .ولوال �صمودكم ،و�أذك��ر االجتماعات
التي عقدناها للقيادة الفل�سطينية؛ كان يح�ضر �إخوتنا ممثلو القد�س ،ونحن نقول لهم :ماذا
لديكم؟ فيقولون :هذا ما لدينا ،فكل القيادة ال تعقب �إال بكلمة واحدة وهي (نحن معكم)،
وهذا الذي جعلنا نحقق هذا الن�صر؛ ولذلك علينا �أن ن�شد النواجذ عليه و�أن نحافظ عليه،
و�أن ال يفلت من بني �أ�سناننا و�أيدينا؛ من �أجل ن�صر �آخر ،ومن �أجل خطوة �أخرى؛ فاخلطوات
طويلة و�صعبة ومريرة؛ فنحن منذ � 52سنة حتت االحتالل ،و� 70سنة يف الت�شرد؛ لكن مع
ذلك ،مل ني�أ�س ،ولن يهد�أ لنا بال؛ وما زالت �إرادتنا كما كانت يف �أولها؛ املهم �أن ن�ستمر يف
هذا ،و�أال يقولوا لنا� :ضاعت الق�ضية .هنا باقون ،ولن نخرج من هذا البلد؛ واخلط�أ الذي
ارتكبناه عام  1948لن يتكرر ،و�شعارنا الآية الكرمية «ا�صربوا و�صابروا ورابطوا» ،ونحن
املرابطون»)16( .

وسائل تهويد مدينة القدس
منذ �أن قامت �إ�سرائيل باحتالل مدينة القد�س ع��ام 1967م ،وه��ي تعمل جاهدة
لل�سيطرة عليها وتغيري معاملها بهدف تهويدها و�إنهاء الوجود العربي فيها ،وقد ا�ستخدمت
لأجل ذلك الكثري من الو�سائل وقامت بالعديد من الإجراءات �ضد املدينة و�سكانها ،حيث
كان اال�ستيطان يف املدينة ويف الأرا�ضي التابعة لها �أحد �أهم الو�سائل لتحقيق هدف �إ�سرائيل
الأ�سا�سي جتاه مدينة القد�س.
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االستيطان ومصادرة األراضي
�سعت «�إ�سرائيل» خالل العقود املا�ضية �إلى ا�ستكمال خمططها اال�ستيطاين الهادف
لل�سيطرة الكاملة على مدينة القد�س ،وعملت على حتقيق ذلك من خالل تو�سيع ما ي�سمى
بحدود القد�س �شرق ًا و�شما ًال ،وذلك ب�ضم م�ستوطنة «معاليه �أدوميم» التي يقطنها حوايل 35
�ألف م�ستوطن ،كم�ستوطنة رئي�سية من ال�شرق� ،إ�ضافة �إلى امل�ستوطنات الع�سكرية ال�صغرية
مثل «عنتوت ،مي�شور� ،أدوميم ،كدار ،كفعات بنيامني» من اجلهة ال�شرقية« ،والنبي يعقوب،
كفعات زئييف ،والتلة الفرن�سية ،كفعات حد�شا ،كفعات هاردار» من ال�شمال.
�إن ال�سيا�سة التي اتبعتها «�إ�سرائيل» �أدت �إلى م�ضاعفة عدد امل�ستوطنني ،ويف نف�س
الوقت قللت ن�سبة ال�سكان الفل�سطينيني الذين ي�شكلون ثلث �سكان القد�س� ،أي حوايل 220
�ألف ن�سمة مبا فيها اجلزء امل�ضموم � 380ألف ن�سمة ،مع العلم �أن عدد امل�ستوطنني يف مدينة
القد�س ي�ساوي عدد امل�ستوطنني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة (� 180ألف م�ستوطن).
عملي ًا ف�إن �ضم م�ستوطنة «معاليه �أدوميم» �إلى حدود البلدية �أ�ضاف � 35ألف م�ستوطن
�إلى عدد امل�ستوطنني املوجودين يف احلزام اال�ستيطاين حول القد�س ،وبذلك ي�صبح �أكرث
من � 200ألف م�ستوطن ي�سكنون داخل حدود البلدية� ،إ�ضافة �إلى امل�ستوطنات ال�شرقية التي
ت�ضاعف العدد فيها �إلى � 400ألف يهودي يف القد�س الغربية.
�إن عدد امل�ستوطنات يف القد�س ح�سب �إح�صائيات مركز �أبحاث الأرا�ضي  29م�ستوطنة،
 14منها يف اجلزء امل�ضموم من القد�س� ،أي ما ي�سمى حدود القد�س ال�شرقية ،وتنت�شر هذه
امل�ستوطنات يف حمافظة القد�س على �شكل جتمعات ا�ستيطانية مكثفة تتخذ ال�شكل الدائري
حول املدينة و�ضواحيها ممثلة مبراكز ا�ستيطانية كبرية امل�ساحة.
وي�شار �أي�ضا �إلى �أن حدود البلدية (القد�س الغربية) مت ب�شكل ر�سمي تو�سيعها ،ولكن
عمليا مت اال�ستيالء على  72كم 2بقرارات خمتلفة وبتقييد التمدد العمراين يف القد�س وحتويل
املناطق �إلى م�ستوطنات �إ�سرائيلية ،كما حدث مع جبل �أبو غنيم “م�ستوطنة هارحماه».

اآلثار المترتبة على االستيطان اليهودي في القدس وضواحيها
ال �شك �أن لعملية اال�ستيطان «الإ�سرائيلية» يف القد�س و�ضواحيها� ،آث��ار ًا كبرية على
ال�سكان الفل�سطينيني ميكن �إجمالها بالنقاط التالية:
• م�صادرة �آالف الدومنات من الأرا�ضي التابعة للقرى التي �أقيمت عليها امل�ستوطنات.
• تطويق التجمعات ال�سكنية الفل�سطينية واحلد من تو�سعها الأفقي والعمودي ال�ستيعاب
التزايد الطبيعي لل�شعب الفل�سطيني.
• تهديد بع�ض التجمعات ال�سكانية الفل�سطينية بالإزالة ،وخا�صة تلك التي تعرت�ض
تنفيذ املخطط الإ�سرائيلي الرامي �إلى دمج العديد من امل�ستوطنات املحيطة بالقد�س.
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• �إبقاء فل�سطينيي مدينة القد�س و�ضواحيها يف حالة خ��وف ورع��ب معزولني عن
�شعبهم ووطنهم ب�شكل دائم ،من خالل االعتداءات املتكررة عليهم من قبل امل�ستوطنني
املدججني بال�سالح واملحميني من قبل قوات ال�شرطة الإ�سرائيلية وحر�س احلدود.
• عزل مدينة القد�س و�ضواحيها عن حميطها الفل�سطيني يف ال�شمال واجلنوب وال�شرق.
• ف�صل �شمال ال�ضفة عن جنوبها ،والتحكم يف حركة الفل�سطينيني بني �شمال ال�ضفة
الغربية وجنوبها.
• قطع التوا�صل اجلغرايف بني �أنحاء ال�ضفة الغربية وتق�سيمها �إل��ى بقع متناثرة،
وبالتايل احليلولة دون �إقامة دولة فل�سطينية ذات �سيادة ومتوا�صلة جغرافيا.
• ت�شويه النمط العمراين الرائع للقد�س العتيقة والقرى الفل�سطينية املحيطة ،ال�ضاربة
جذورها يف �أعماق التاريخ ،وذلك ب�إدخال النمط العمراين احلديث.

القدس ومصادرة األراضي
يعتمد االحتالل الإ�سرائيلي �سيا�سة م�صادرة الأرا�ضي اململوكة للفل�سطينيني من �أجل
تو�سيع م�ستوطناته ،وبالتايل ت�ضييق اخلناق على الوجود العربي يف مدينة القد�س ،وقد مت
خالل العقود املا�ضية م�صادرة الآالف من الدومنات يف القد�س وحميطها وما زالت هذه
ال�سيا�سة متبعة من قبل االحتالل ففي عام 2004م ،جرى الإعالن عن م�صادرة  2000دومن
من �أرا�ضي قرية الوجلة جنوبي القد�س املحتلة ،لإقامة  5000وحدة ا�ستيطانية جديدة عليها،
كما ك�شف النقاب عن خمطط ا�ستيطاين خطري يبتلع جميع �أرا�ضي بيت �إك�سا �شمال غربي
القد�س ،وقد �أخطرت ال�سلطات الإ�سرائيلية املواطنني الفل�سطينيني مب�صادرة � 14ألف دومن
من �أرا�ضي قريتهم لإقامة م�ستوطنة جديدة عليها .و�أن قريتهم من الآن ف�صاعد ًا �أ�صبحت
تقت�صر على �ألف دومن ،هي املنطقة امل�صنفة فقط ،بينما اعتربت بقية املمتلكات والأرا�ضي
�أمالك دولة يحظر على �أ�صحابها االنتقال �إليها والعمل بها لزراعتها وفالحتها.
ويف ذات ال�سياق ف�إن االحتالل قام ب�سل�سلة من اخلطوات من �أجل ال�سيطرة على �أكرب
م�ساحة ممكنة من �أرا�ضي القد�س ،فمنذ العام1967م ،قام قائد املنطقة الو�سطى �آنذاك
رحبعام زئيفي بالتن�سيق مع مو�شي ديان وزير احلرب الإ�سرائيلي يف ذلك الوقت ،ب�ضم
�أرا�ضي  28قرية ومدينة فل�سطينية ،و�إخراج جميع التجمعات ال�سكانية الفل�سطينية من حدود
املدينة.
يف العام 1993م ،بد�أت مرحلة �أخرى من تهويد القد�س ،وهي عبارة عن ر�سم حدود
جديدة ملدينة القد�س الكربى( ،املرتوبوليتان) ،وت�شمل �أرا�ضي تبلغ م�ساحتها  600كم� 2أو
ما يعادل  ٪10من م�ساحة ال�ضفة الغربية ،هدفها التوا�صل الإقليمي واجلغرايف بني تلك
امل�ستوطنات لإحكام ال�سيطرة الكاملة على مدينة.
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الكتل االستيطانية حول القدس
كتلة غو�ش عت�صيون :تتكون من م�ستوطنات� :ألون �شيغوت ،كفار عت�صيون ،جمدال
عوزا ،نايف دانيال ،جبعوت ،بات عاي�س ،رو�ش ت�سودمي ،بيتار عيليت.
كتلة معاليه �أدوميم :ت�ضم :معاليه �أدوميم ،علمون ،جفعات بنيامني ،مي�شور �أدوميم،
�ألون ،نفي برات.E1 ،
كتلة موديعني
كتلة الكتل اال�ستيطانية �شمال غرب القد�س :ت�ضم :جفعات زئيف ،جفعوت حد�شاه،
هارادام ،وهار�شموئيل.
ونتيجة لوجود هذه الكتل اال�ستيطانية� ،إ�ضافة �إلى �إجراءات �أخرى تقوم بها ال�سلطات
الإ�سرائيلية ،ف�إن التجمعات ال�سكانية الفل�سطينية يف القد�س �ستتحول �إلى مناطق معزولة عن
بع�ضها (غيتوات) مقابل توا�صل ا�ستيطاين يهودي.

التجمعات الفلسطينية في مدينة القدس
غيتو �شمال �شرق القد�س :وي�شمل خميم �شعفاط� ،ضاحية ال�سالم ،عناتا وحزما،
ويقطنه حوايل � 40ألف ن�سمة.
غيتو �شمال القد�س :وي�شمل �ضاحية الربيد ،وبلدة الرام ويقطنه حوايل � 60ألف ن�سمة.
غيتو �شمال غرب القد�س :وي�شمل  14قرية ويقطنه نحو � 60ألف ن�سمة.
غيتو جنوب �شرق القد�س :وي�شمل بلدات ال�سواحرة� ،أبو دي�س والعيزرية ،يقطنه 60
�ألف ن�سمة.

التجمعات االستيطانية داخل الحدود الموسعة لمدينة القدس
احلي اليهودي داخل �أ�سوار البلدة القدمية� :أقيم على �أنقا�ض حارة ال�شرف عام
1968م ،حيث متت م�صادرة ( )116دومن ًا من الأرا�ضي ،يبلغ عدد امل�ستوطنني يف احلي
حوايل .2800
نيفي يعقوب :تقع �شمال مدينة القد�س يقيم فيها  19300م�ستوطن.
راموت :ت�أ�س�ست عام1972م ،ويقطن فيها  37.200م�ستوطن.
جيلو� :أكرب امل�ستوطنات الواقعة يف اجلزء اجلنوبي الغربي من مدينة القد�س ،ت�أ�س�ست
عام 1972م على م�ساحة  2700دومن.
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تلبيوت ال�شرقية� :أقيمت عام 1974م ،على م�ساحة  2240دومن ًا ،ويقيم فيها حوايل
 15000م�ستوطن.
معلوت دفنا :تبلغ م�ساحتها  1389دومن ًا ،مت �إن�شا�ؤها عام 1973م ،ويقيم فيها 4700
م�ستوطن.
اجلامعة العربية� :أقيمت عام 1924م على �أرا�ضي قرية العي�سوية ،وجرى تو�سيعها
على فرتات حتى بلغت م�ساحة خمططها الهيكلي  740دومن ًا ،ويقيم فيها حوالى  2500ن�سمة.
ريخ�س �شعفاط “رامات �شلومو» :تبلغ م�ساحة خمططها الهيكلي 1198دومن ًا ،وقد مت
ال�شروع يف �إن�شائها عام 1990م.
رامات ا�شكول وجبعات همفتار :تبلغ م�ساحتها حوايل  397دومن ًا ،ويقيم فيها 6600
ن�سمة.
م�ستعمرتا ب�سغات زئيف ،ب�سغات عومر� :أقيمت هاتان امل�ستعمرتان على م�ساحة 3800
دومن من �أرا�ضي قرى بيت حنينا ،حزما ،عناتا ،ويقيم فيها حوايل � 35ألف م�ستوطن حتى
عام 1998م.
عطروت “منطقة �صناعية» :تبلغ م�ساحتها حوايل  1200دومن ،حيث �صودرت �أرا�ضيها
عام 1970م.
جبعات هماتو�س :تبلغ م�ساحتها حوايل  170دومن ًا ،تعود ملكية الأر�ض ل�سكان قرية
بيت �صفاقا.
م�ستعمرة جبل �أبو غنيم (هارحماه) :تبلغ م�ساحتها  2058دومن ًا� ،صودرت �أرا�ضيها
من القرى العربية �صور باهر ،و�أم طوبا ،بيت �ساحور.
التلة الفرن�سية� :أقيمت على �أرا�ضي قريتي “لفتا و�شعفاط” ،وتبلغ م�ساحتها 822
دومن ًا ،ويقيم فيها حوايل  12000م�ستوطن.
م�شروع ماميال “قرية داود»� :أقيمت على م�ساحة  130دومن ًا.
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تهجير الفلسطينيين وسحب الهويات منهم
تعترب �سيا�سة تهجري الفل�سطينيني من مدينة القد�س احدى الو�سائل املعتمدة لدى دولة
االحتالل الإ�سرائيلي من �أجل خلق واقع جديد يكون فيه اليهود الن�سبة الغالبة يف مدينة
القد�س ،وقد و�ضعت احلكومات املتعاقبة لدولة االحتالل خمططات �شريرة من �أجل ذلك،
نتبني ذلك من خالل :
الت�صريحات التي �أعلنها رئي�س ال��وزراء ال�سابق (�أرئيل �شارون) مبنا�سبة الذكرى
الثامنة والثالثني الحتالل القد�س عام 1967م ،والتي وا�صل فيها �أكاذيبه بالإعالن عن �أن
القد�س ملك لإ�سرائيل و�أنها لن تكون بعد اليوم ملكا للأجانب.
ما �أعلنه �شيمون بريز ب�ضرورة التهجري اجلماعي للفل�سطينيني من مدينة القد�س،
والذين يقدر عددهم بنحو � 240ألف مواطن.
بيان �صادر عن جمل�س وزراء دولة االحتالل بعنوان “خطة تنمية القد�س” ت�ضم تنفيذ
خمطط ا�ستيطاين جديد ي�شمل هدم  68م�سكنا فل�سطينيا وت�شريد  200عائلة من �سكانها
بحي الب�ستان يف بلدة �سلوان.
كما ي�شمل تن�شيط املنظمات اليهودية املتطرفة جلذب �أموال اليهود الأمريكيني من
.
الأثرياء ،ل�شراء ممتلكات يف القد�س يف �صفقات م�شبوهة
م�شروع قرار جمل�س ال�شيوخ الأمريكي ،الذي ي�شرتط االع�تراف مبدينة القد�س عا�صمة
موحدة لإ�سرائيل ،مقابل االعرتاف بالدولة الفل�سطينية م�ستقبال ،بهذه الإجراءات حتاول
دولة االحتالل با�ستماتة فر�ض الأمر الواقع على الأر�ض ،و�إدخال ق�ضية القد�س هذه املرحلة
اخلطرية ،كما ت�شكل هذه الإجراءات انتهاكا �صارخا للقرارات والقوانني ال�شرعية الدولية،
حيث ين�ص قرار جمل�س الأمن  242على �أن القد�س املحتلة وال�ضفة الغربية والقطاع� ،ضمن
الأرا�ضي العربية املحتلة عام 1967م مما يقت�ضي عودة �إ�سرائيل �إلى حدودها ،وهو ما �شملته
�أي�ضا ر�ؤية بو�ش وخريطة الطريق واملبادرة العربية.

سحب الهويات اإلسرائيلية من السكان العرب في القدس
عملت احلكومات الإ�سرائيلية املتعاقبة على تنفيذ تو�صية اللجنة الوزارية الإ�سرائيلية
ل�ش�ؤون القد�س لعام 1973م ،برئا�سة غولدا مائري ،والتي تق�ضي ب�أن ال يتجاوز عدد ال�سكان
الفل�سطينيني يف القد�س  ٪22من املجموع العام لل�سكان ،وذلك لإحداث خلخلة يف امليزان
الدميغرايف يف املدينة ،لذلك فقد جل�أت �سلطات االحتالل �إلى ا�ستخدام الكثري من الأ�ساليب
لتنفيذ هذه الو�صية والتي كان �آخرها �سحب الهويات من ال�سكان العرب يف القد�س ،ولكن
بالرغم من �إقدام ال�سلطات على �سحب الهويات من �أكرث من خم�سة �آالف عائلة مقد�سية �إال
�أن الفل�سطينيني ي�شكلون حوايل  ٪35من جمموع ال�سكان داخل حدود املدينة ،نتيجة عودة
�آالف املقد�سيني لل�سكن داخل حدود القد�س.
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انحياز موقف الواليات المتحدة إلسرائيل بشأن القدس
يف �إطار الدعم الأمريكي لدولة االحتالل الإ�سرائيلي ،يحاولون يف البيت الأبي�ض ووزارة
اخلارجية ،جاهدين فر�ض �سيا�سة الأمر الواقع على مدينة القد�س كعا�صمة موحدة لدولة
:
«�إ�سرائيل» ويتبني ذلك من خالل جملة من اخلطوات التي مت اتخاذها �أهمها
جنحت جلنة ال�ع�لاق��ات العامة الأم��ري�ك�ي��ة /الإ�سرائيلية (�إي �ب��اك)� ،إح ��دى جماعات
ال�ضغط الإ�سرائيلية يف ال��والي��ات املتحدة ،يف دف��ع �أح��د رج��ال الكوجنر�س �إل��ى تقدمي
م�سودة م�شروع ق��رار يطالب ب��الإع�تراف بالقد�س كعا�صمة لإ�سرائيل ال تقبل التق�سيم.
:
ي�شمل م�شروع القانون الذي تقدم به ال�سيناتور بروادنباك يف  2005/4/19الآتي
يجري تداول م�شروع يف جمل�س ال�شيوخ (الكوجنر�س) ،يدعو لالعرتاف بالقد�س كعا�صمة
غري مق�سمة لإ�سرائيل قبل  180يوما من اعرتاف الواليات املتحدة بالدولة الفل�سطينية.

تشريع للكونجرس األمريكي حول القدس
من �أجل توفري االعرتاف بالقد�س كعا�صمة غري مق�سمة لإ�سرائيل قبل اعرتاف الواليات
املتحدة بالدولة الفل�سطينية ولغايات �أخرى ،ف�إن جمل�س ال�شيوخ (الكوجنر�س) الأمريكي
يقرر:
اجلزء الأول :هذا الت�شريع امل�شرتك ميكن ت�سميته ت�شريع القد�س.
اجلزء الثاين :تو�صل الكوجنر�س �إلى النتائج التالية:
 لقد كانت القد�س عا�صمة ال�شعب اليهودي لأكرث من � 3آالف عام. مل تكن القد�س �أبدا عا�صمة لأي دولة �أخرى غري ال�شعب اليهودي. القد�س مركزية لليهودية ،وقد ذكرت يف التوراة  -اجنيل اليهود  766مرة. مل تذكر باال�سم يف القر�آن. القد�س مقر احلكومة الإ�سرائيلية مبا فيها الرئي�س والربملان واملحكمة العليا. ين�ص قانون الواليات املتحدة الأمريكية على �أن القد�س يجب �أن تكون العا�صمة غرياملق�سمة لإ�سرائيل ولكل دولة �سيادية احلق يف حتديد عا�صمتها.
 �إ�سرائيل الدولة الوحيدة التي ال تقيم فيها الواليات املتحدة �سفارة يف املدينة املعلنةكعا�صمة ،وال تعرتف باملدينة كعا�صمة.
 يجب ال�سماح ملواطني �إ�سرائيل بحرية العبادة طبقا لتقاليدهم. -تدعم �إ�سرائيل احلرية الدينية جلميع املعتقدات.
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 يعرب نقل ال�سفارة الأمريكية يف �إ�سرائيل من تل �أبيب �إلى القد�س عن دعم الوالياتاملتحدة املتوا�صل لإ�سرائيل وللقد�س غري املق�سمة.
اجلزء الثالث :يتم نقل موقع �سفارة الواليات املتحدة يف �إ�سرائيل ،من تل �أبيب �إلى القد�س يف
مدة ال تزيد على  180يوما قبل االعرتاف بالدولة الفل�سطينية.
اجلزء الرابع :االعرتاف بالقد�س غري املق�سمة عا�صمة لإ�سرائيل :لن تعرتف الواليات املتحدة
بالدولة الفل�سطينية حتى قيام املجتمع الدويل بحل و�ضع القد�س ،وباالعرتاف باملدينة
على �أنها العا�صمة غري املق�سمة لإ�سرائيل.
اجلزء اخلام�س :موقف الكوجنر�س من حرية العبادة :يتمثل موقف الكوجنر�س يف وجوب
ال�سماح ملواطني (�إ�سرائيل) كحق �أ�سا�سي من حقوق الإن�سان املعرتف بها من الواليات
املتحدة ،وقرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم  181ال�صادر يف  29نوفمرب 1947م،
بالعبادة بحرية وطبقا لتقاليدهم.

إصدار القوانين
قانون التنظيم والتخطيط
كان من الأ�ساليب املبتكرة ل�سلطات االحتالل من �أجل تهويد مدينة القد�س �إ�صدار
ما ي�سمى قانون التنظيم والتخطيط ،الذي انبثقت عنه جمموعة من اخلطوات الإداري��ة
والقانونية املعقدة والتعجيزية يف جماالت الرتخي�ص والبناء ،بحيث �أدى ذلك �إلى حتويل
ما يزيد على  ٪40من م�ساحة القد�س �إلى مناطق خ�ضراء مينع البناء للفل�سطينيني عليها،
وت�ستخدم كاحتياط لبناء امل�ستوطنات كما حدث يف جبل �أبو غنيم ،وقد دفعت هذه الإجراءات
�إلى هجرة �سكانية عربية من القد�س �إلى الأحياء املحيطة باملدينة ،نظرا �إلى �سهولة البناء
والتكاليف.
ويف العام 1993م ،بد�أت مرحلة �أخرى من تهويد القد�س ،وهي عبارة عن ر�سم حدود
جديدة للمدينة (القد�س الكربى) املرتوبوليتان ،وت�شمل �أرا�ضي تبلغ م�ساحتها  600كم� ،2أو
ما يعادل  ٪10من م�ساحة ال�ضفة الغربية ،لتبد�أ حلقة جديدة من �إقامة م�ستوطنات خارج
حدود املدينة ،هدفها الأ�سا�سي التوا�صل الإقليمي واجلغرايف بني تلك امل�ستوطنات لإحكام
ال�سيطرة الكاملة على مدينة القد�س.
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السيطرة على التعليم
منذ �شهر �آب� /أغ�سط�س 1967م� ،أي بعد �شهرين من �سقوط مدينة القد�س اتخذت
حكومة الكيان اال�سرائيلي ع��دد ًا من القرارات املتعلقة بقطاع التعليم يف مدينة القد�س
وال�ضفة الغربية املحتلة .حيث قررت فيما يتعلق بالقد�س الإلغاء النهائي للربامج التعليمية
الأردنية التي كانت مطبقة �سابق ًا يف مدار�س املدينة و�إبدالها بالربامج التعليمية املطبقة يف
املدار�س العربية يف االرا�ضي املحتلة �سنة 1948م� .إال �أن هذا االجراء التع�سفي مل يطبق
على باقي مدن ال�ضفة الغربية املحتلة ،و�إمنا مت الإبقاء فيها على الربامج واملناهج والكتب
التعليمية الأردنية بعد فر�ض تعديالت على عدد من الكتب اخلا�صة بالرتبية الإ�سالمية
والتاريخ واجلغرافيا وقد كان يف ذلك �إ�شارة وا�ضحة على تفرقة �سلطات االحتالل املتعمدة
.
�ضد مدينة القد�س عن باقي مدن ال�ضفة الغربية
كما �سعت هذه ال�سلطات لفر�ض الربنامج التعليمي الإ�سرائيلي ب�صورة تدريجية ،مع ت�ضييق
اخلناق على املدار�س اخلا�صة (الأهلية) وذلك ب�إ�صدارها قانون الإ�شراف على املدار�س رقم
 5729لعام 1969م ،والذي �شمل الإ�شراف الكامل على جميع املدار�س مبا فيها املدار�س
اخلا�صة بالطوائف الدينية �إ�ضافة للمدار�س الأهلية اخلا�صة.
كما فر�ضت على هذه املدار�س وعلى اجلهاز التعليمي فيها احل�صول على تراخي�ص
�إ�سرائيلية جتيز لها اال�ستمرارية يف ممار�سة ن�شاطاتها ،وكذلك الإ�شراف على برامج التعليم
وم�صادر متويل هذه املدار�س ،عامدة يف هذا ال�سياق �إلى ت�ش ّويه احلقائق التي ت�ضمنتها
املناهج املقرة من قبلها ،من ذلك الإ�ساءة لديننا احلنيف والأنبياء والر�سل واحل�ضارة
العربية الإ�سالمية ،وتزييف احلقائق التاريخية وطم�س مادة العقيدة الإ�سالمية وت�شويهها
ف��ر�أت �أن الإ�سالم هو “ جمرد تربية روحية” و�أن تاريخ الإ�سالم هو تاريخ فنت وكوارث
وحاولت �إقناع التالميذ بالأفكار الإ�سرائيلية .وعملت على تغييب ال�سور املتحدثة عن بني
�إ�سرائيل والف�ساد يف الأر�ض �أو ال�سور والآيات التي حتث على القتال واجلهاد وا�ستبدالها
بتدري�س التوراة و”الأ�ساطري اليهودية».
ويف مادة الأدب العربي مت تغييب درا�سة ال�شعر العربي يف اجلزء املتحدث عن البطوالت
العربية وعن فل�سطني واعتماد مواد خا�صة مبا ي�سمى الأدب الإ�سرائيلي كق�ص�ص وروايات
�إ�سرائيلية عن املحرقة وغريها.
�أما يف مادة التاريخ فتم تق�سيم املنهاج املعتمد بتخ�صي�ص ن�صف املناهج للتاريخ
العربي كما يكتبه ويراه امل�ؤرخون الإ�سرائيليون والن�صف الآخر خ�ص�ص للتاريخ العربي
واليهودي.
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تهويد أسماء المواقع الفلسطينية
عملت احلكومة الإ�سرائيلية منذ �أكرث من  120عام ًا (1878م) على طم�س �أ�سماء
القرى واملدن الفل�سطينية و»عبرْ َ نَتها» ،و�أ�صبح ذلك ر�سمي ًا يف �سنة 1922م ،حني �ش ّكلت
الوكالة اليهودية جلنة �أ�سماء لإطالقها على امل�ستوطنات اجلديدة والقرى القدمية ،ومنذ
ذلك التاريخ حتى 1948م ،مت تغيري �أ�سماء  216موقع ًا ،ويف �أول ثالث �سنوات للنكبة قررت
جلنة حكومية تغيري �أ�سماء  194موقع ًا �آخر ،ويف (1953-1951م) وبعد �أن �أُحلقت اللجنة
بديوان رئي�س الوزراء وان�ضم �إليها  24من كبار علماء التاريخ والتوراة ،مت تغيري  560ا�سم ًا،
وما زالت املحاوالت �سارية حتى اليوم.
وق��د متت “عربنة”  7000ا�سم ملواقع فل�سطينية على الأق��ل ،ف�ض ًال عن الأ�سماء
التاريخية واملواقع اجلغرافية (�أكرث من  5000موقع) و�أكرث من  1000م�ستوطنة .وا�ستكما ًال
مل�شروعها التهويدي فقد بدلت �أ�سماء املناطق العربية ب�أ�سماء �إ�سرائيلية م�ؤكدة ذلك يف
املناهج التعليمية ،لرت�سيخ هذه الأ�سماء يف �أذهان النا�شئة العرب .فكان �أن حرفت �أ�سماء
املدن الفل�سطينية الرئي�سية من العربية �إلى العربية ف�أ�صبحت كما يلي:
نابل�س� :شخيم وتعني يف العربية النجد.
اخلليل :هربون وتعني ال�صعبة.
بيت حلم :بيت خلم وتعني بيت اخلبز.
القد�س� :أور�شليـم.
وعملت احلكومة الإ�سرائيلية على تغيري �أ�سماء بوابات القد�س التاريخية بق�صد
و�ضح يف اجلدول التايل)17(:
تهويدها ،وذلك ُم َّ
اال�سم العربي التاريخي
باب اخلليل
باب احلديد
باب العمود (دم�شق)
باب الزاهرة (ال�ساهرة)
باب �ستنا مرمي
باب املغاربة
باب الرحمة
باب النبي داود
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اال�سم العربي بعد التهويد
�شاغر يافو (يافا)
�شاغر هحدا�ش
�شاغر �شكيم
�شاغر هورودو�س
�شاغر هاريون (الأ�سود)
�شاغر ه�أ�شفا (النفايات)
�شاغر هرحميم
�شاغر تن�سيون (�صهيون)

و�أخري ًا ف�إن القد�س ال تنام ليلها ب�أمن و�سالم ،وال تعي�ش الهدوء وال�سكينة الدنيوية
والروحية مثلها مثل �أية مدينة مقد�سة يف العامل ،وال حتيا القد�س ،مدينة ال�سالم وزهرة
يوم
املدائن ،يومها بهناء و�أمان دون جرائم ومنغ�صات االحتالل ال�صهيوين الذي يرتكب كل ٍ
ع�شرات اجلرائم بحق الإن�سان واملقد�سات.
تدخل مدينة القد�س عامها اجلديد  2018وحتيطها م�شاريع التهويد واال�ستيطان من
كل جانب ،ويوا�صل العدو ال�صهيوين تنفيذ خمططات اال�ستيطان وحفر َ
احلفريات �أ�سفل
قبة ال�صخرة .تدخل القد�س العام اجلديد وهي تتو�شح بال�سواد العظيم ،وزادها ه ّم ًا وبال ًء،
الإعالن الأمريكي ال�صهيوين القد�س عا�صمة الكيان وال�شروع يف نقل ال�سفارة الأمريكية لها.
ها هي القد�س ت�ستعد مع بدء العام اجلديد ( )2018ملواجهة املخاطر الكربى التي تتهددها.
الكيان ال�صهيوين ي�ستعد يف عام  2018لتنفيذ مئات املخططات التهويدية اال�ستيطانية
التي ت�ستهدف تنفيذ �أكرب عدد من امل�شاريع التهويدية ،وم�سارعة الزمن يف العام اجلديد
للو�صول �إلى خمططات القد�س الكربى ( 2020القد�س الكربى).
�إن العدو ال�صهيوين �سيعمل عام  2018على ت�سخري الإمكانات كافة من �أجل امل�ضي
قدم ًا يف تنفيذ م�شاريع التهويد ،ال �سيما خمططات التق�سيم املكاين والزماين للقد�س،
وخمططات القد�س العا�صمة الأبدية للكيان ،و�إمتام �إجراءات نقل ال�سفارة الأمريكية من تل
�أبيب �إلى القد�س ،والعمل املتوا�صل على حث الدول الأخرى على نقل �سفاراتها �إلى القد�س.
و � 2018سيكون خمتلف ًا عن العام املا�ضي ،حيث �سيعمل الكيان على تكثيف املداهمات
ملنازل املقد�سيني ومطاردتهم وتهجريهم من م�ساكنهم �ضمن خمططات ال�سيطرة الكاملة
على القد�س ،ويف �إطار ت�شديد القب�ضة احلديدية على القد�س و�ضواحيها بهدف منع تنفيذ
�أية عمليات فدائية جديدة يف القد�س و�شوارعها ،وموا�صلة مالحقة ومطاردة الن�شطاء من
ال�شباب وال�شابات واملرابطني يف القد�س؛ من �أجل مواجهة انتفا�ضة القد�س والعمل على
�إجها�ضها ،وحتقيق الأمن والأمان لقطعان امل�ستوطنني يف القد�س.
الكيان ال�صهيوين يواجه انتفا�ضة القد�س وفعاليات الدعم وامل�ساندة للقد�س و�أهلها،
من خالل اعتماده اال�سرتاتيجية الهجومية وانتقاله من اال�سرتاتيجية الدفاعية ،ح�سب ما
ك�شف عنه وزير الأمن الداخلي “جلعاد �أردان” يف ت�صريحات ل�صحيفة “يديعوت �أحرونوت”
العربية خالل جوالته التفقدية للرتتيبات الأمنية يف قرى و�شوارع القد�س املحتلة ،وحتدث عن
�سيا�سة الكيان يف مواجهة انتفا�ضة القد�س والتي تتمثل يف االنتقال من ا�سرتاتيجية دفاعية
�إلى ا�سرتاتيجية هجومية.
القد�س تواجه املزيد من اجلرائم واالعتداءات ال�صهيونية عليها ،وقد ك�شف العدو
ال�صهيوين عن وجهه احلقيقي بزيادة بناء الوحدات اال�ستيطانية يف القد�س منذ قرار
الرئي�س الأمريكي (ترامب) اعتبار القد�س عا�صم ًة للكيان ،ويعلن ال�صهاينة عن خمططاتهم
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لبناء مليون وحدة ا�ستيطانية لتنفيذ م�شروع “القد�س الكربى  ،”2020و�سيعمل ال�صهاينة
خالل عام  2018على �ضم املزيد من الكتل اال�ستيطانية �إلى القد�س ،وموا�صلة هدم املنازل
واملن�ش�آت التجارية كما يحدث حالي ًا يف بلدة �سلوان جنوبي امل�سجد الأق�صى من هدم ملن�ش�آت
جتارية و�إخطارات بالهدم واال�ستيالء على ممتلكات بذرائع خمتلفة ،وموا�صلة اال�ستيالء
على املحالت التجارية وال�سيطرة الكثري من الأرا�ضي بحجة �أنها “�أمالك غائبني”.
االحتالل �أعلن حديث ًا عن خمططات ا�ستيطانية جديدة يف القد�س ،ت�ستهدف بناء
جمموعة من الوحدات اال�ستيطانية قرب حائط الرباق ،وكذلك قرر ال�صهاينة �إن�شاء �سكة
حديدية للم�ساهمة يف تهويد القد�س ،و�أطلقوا عليها ا�سم “ترامب”؛ تقدير ًا من ال�صهاينة
ملواقف الرئي�س الأمريكي.
امل�ؤامرات واملخططات ال�صهيونية ت��زداد بحق القد�س والأق�صى ،وقد �أخذ الكيان
ال�ضوء الأخ�ضر من �أمريكا للإعالن عن هذه املخططات ،والبدء بتنفيذها على �أر�ض الواقع،
وزيادة امليزانيات واملخ�ص�صات املالية ملخططات تهويد وتدمري امل�سجد الأق�صى املبارك.
و�إن الفعاليات ال�شعبية واحلراك اجلماهريي وحراك ال�شعوب العربية والإ�سالمية
�ستتوا�صل ملواجهة قرار ترامب اللعني ،و�سيتم تطوير هذا احلراك لي�صل �إلى �أبعد مدى
يف دعم وم�ساندة القد�س ون�صرة للمرابطني على �أر�ضها ،و�ستتوا�صل مواجهة خمططات
وجرائم االحتالل ال�صهيوين على ال�صعد وامليادين كافة.
تئن وهي على �أعتاب العام اجلديد ( ،) 2018وتنا�شد �أبناء �أمتنا
القد�س املحتلة ُّ
العربية الإ�سالمية و�أحرار العامل املزيد من الدعم وامل�ساندة ،وتقدمي املزيد من الت�ضحيات
من �أجل حتريرها من دن�س املحتلني ،و�إنقاذها من براثن امل�ؤامرات واملخططات ال�صهيونية
التي ت�ستهدف تدمريها و�إقامة الهيكل املزعوم)18( .
�ص ّوتت اجلمعية العامة للأمم املتحدة م�ساء اخلمي�س  21دي�سمرب /كانون الأول ،2017
ب�أغلبية � 128صوتا ل�صالح القرار رقم “ ”A/ES-10/L.22الذي يطالب اجلميع بعدم تغيري
طابع مدينة القد�س ال�شريف �أو مركزها �أو تركيبتها الدميغرافية ،وي�ؤكد �أن �أي قرار ين�ص
على ذلك الغ وباطل ولي�س له �أي �أثر قانوين ،ما اعترب �صفعة لقرار الرئي�س الأمريكي دونالد
ترمب االعرتاف بالقد�س عا�صمة لإ�سرائيل.
ويف حني غابت عن جل�سة الت�صويت  21دولة ،امتنعت  35دولة عن الت�صويت ،وعار�ضت
القرار ت�سع دول من �إجمايل الدول الـ 193الأع�ضاء يف الأمم املتحدة .
وان�ضمت �سبع دول هي غواتيماال وهندورا�س وتوغو وميكروني�سيا وناورو وباالو وجزر
مار�شال الى ا�سرائيل والواليات املتحدة يف الت�صويت �ضد القرار ،ومن البلدان التي الـ 35
التي امتنعت الت�صويت االرجنتني وا�سرتاليا وكندا وكرواتيا والت�شيك واملجر والتفيا واملك�سيك
والفلبني ورومانيا ورواندا.
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�أما �أوكرانيا التي �أيدت م�شروع القرار يف جمل�س الأمن ،فكانت بني  21بلدا تغيب عن
جل�سة الت�صويت.
القرار-الذي قدمت م�شروعه تركيا واليمن با�سم املجموعة العربية ومنظمة التعاون
الإ�سالمي -اعترب ر�سالة �إلى الرئي�س الأمريكي دونالد ترمب برف�ض �إعالنه القد�س عا�صمة
لإ�سرائيل ،ولتهديده مبعاقبة الدول التي ت�صوت ل�صالح القرار عرب قطع امل�ساعدات املالية عنها.
وقد انعقدت اجلل�سة الطارئة وفق القرار  377لعام  1950املعروف بقرار “االحتاد من
�أجل ال�سالم” .وعقدت اجلمعية العامة ع�شر جل�سات فقط من هذا النوع طوال تاريخها.
وفيما يلي ن�ص القرار:
�إن اجلمعية العامة ،بت�أكيدها على قراراتها ذات ال�صلة ،مبا فيها القرار “A/
 ،”15/72/RESال�صادر يف  30نوفمرب /ت�شرين الثاين  2017ب�ش�أن القد�س ،وبت�أكيدها

ع�ل��ى ق��رارات �ه��ا ذات ال���ص�ل��ة ،مب��ا فيها ال��ق��رارات  ،) 1967( 242و،) 1968( 252
و ،) 1969( 267و ،) 1971( 298و ،)1973 ( 338و ،) 1979( 446و ،)1980 ( 465و476
( ،) 1980و ،) 1980( 478و.) 2016( 2334
و�إذ ت�سرت�شد مبقا�صد ومبادئ ميثاق الأمم املتحدة ،و�إذ ت�ؤكد جمددا جملة �أمور ،منها
عدم جواز اال�ستيالء على الأرا�ضي بالقوة.
و�إذ ت�ضع يف اعتبارها املركز اخلا�ص الذي تتمتع به مدينة القد�س ال�شريف ،ال �سيما
احلاجة �إلى حماية البعد الروحي والديني والثقايف الفريد للمدينة واحلفاظ عليه ،على
النحو املتوخى يف قرارات الأمم املتحدة ذات ال�صلة.
و�إذ ت�شدد على �أن القد�س ت�شكل �إحدى ق�ضايا الو�ضع النهائي التي ينبغي حلها من
خالل املفاو�ضات ،متا�شي ًا مع قرارات الأمم املتحدة ذات ال�صلة.
و�إذ تعرب يف هذا ال�صدد عن بالغ �أ�سفها �إزاء القرارات الأخرية املتعلقة بو�ضع القد�س.
ف�إنها:

 -1ت�ؤكد �أن �أي ق��رارات و�إج��راءات تهدف �إل��ى تغيري طابع مدينة القد�س ال�شريف �أو
مركزها �أو تركيبتها الدميغرافية لي�س لها �أي �أثر قانوين ،و�أنها الغية وباطلة ،ويجب
�إلغا�ؤها امتثاال لقرارات جمل�س الأمن ذات ال�صلة ،وتدعو يف هذا ال�صدد جميع الدول
�إلى االمتناع عن �إن�شاء بعثات دبلوما�سية يف مدينة القد�س ال�شريف ،عمال بقرار جمل�س
الأمن .) 1980( 478
 -2تطالب جميع الدول باالمتثال لقرارات جمل�س الأمن املتعلقة مبدينة القد�س ال�شريف،
وبعدم االعرتاف ب�أية �إجراءات �أو تدابري خمالفة لتلك القرارات.
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 -3تكرر دعوتها �إلى عك�س م�سار االجتاهات ال�سلبية القائمة على �أر�ض الواقع التي
تهدد �إمكانية تطبيق حل الدولتني ،و�إلى تكثيف وت�سريع وترية اجلهود و�أن�شطة الدعم على
ال�صعيدين الدويل والإقليمي من �أجل حتقيق �سالم �شامل وعادل ودائم يف ال�شرق الأو�سط
دون ت�أخري على �أ�سا�س ق��رارات الأم��م املتحدة ذات ال�صلة ،ومرجعيات مدريد ،مبا يف
ذلك مبد�أ الأر�ض مقابل ال�سالم ،ومبادرة ال�سالم العربية ،وخريطة الطريق التي و�ضعتها
املجموعة الرباعية ،و�إنهاء االحتالل الإ�سرائيلي الذي بد�أ عام .1967
 -4تقرر دعوة اجلل�سة الطارئة امل�ؤقتة اخلا�صة لالنعقاد ،وتكليف رئي�س اجلمعية
العامة للأمم املتحدة يف �أقرب جل�سة ال�ستئناف عملها بناء على طلب الدول الأع�ضاء)19( .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1موقع الرئي�س حممود عبا�س «املوقف ال�سيا�سي – القد�س»
( )2مقال ( 24عام ًا على اتفاق او�سلو  ..القد�س وخنجر التهويد)« 2017/9/13 ،اجلزيرة»
( )3كلمة الرئي�س حممود عبا�س يف حفل �أدائه اليمني الد�ستورية يف مقر املقاطعة ،رام اهلل2005/1/15 ،
( )4خطاب الرئي�س حممود عبا�س �أم��ام القادة العرب امل�شاركني بالقمة العربية (قمة دع��م �صمود
القد�س) يف مدينة �سرت الليبية2010/3/27 ،
( )5كلمة الرئي�س حممود عبا�س يف االحتفال الذي �أقامته وزارة الأوق��اف وال�ش�ؤون الدينية لإحياء
ذكرى الإ�سراء واملعراج ،رام اهلل2010/7/10 ،
( )6خطاب الرئي�س حممود عبا�س �أمام اجلمعية العامة للأمم املتحدة ،نيويورك2010/9/25 ،
( )7خطاب الرئي�س حممود عبا�س �أمام اجلمعية الربملانية ملجل�س �أوروبا يف ق�صر اوروبا2011/10/6 ،
( )8خطاب الرئي�س حممود عبا�س �أمام القمة العربية يف بغداد2012/3/29 ،
( )9كلمة الرئي�س حممود عبا�س مبنا�سبة الذكرى الـ 64للنكبة2012/5/14 ،
( )10خطاب الرئي�س حممود عبا�س �أمام اجتماع الدورة الع�شرين للجنة القد�س يف مراك�ش/1/17 ،
2014
( )11خطاب الرئي�س حممود عبا�س يف الدورة احلادية والأربعني ملجل�س وزراء خارجية منظمة التعاون
الإ�سالمي ،مدينة جدة ال�سعودية 18 ،حزيران 2014
( )12خطاب الرئي�س حممود عبا�س خالل افتتاح معر�ض القد�س يف الذاكرة ،بتاريخ  4كانون الثاين
2015
( )13خطاب الرئي�س حممود عبا�س �أمام القمة اال�ستثنائية اخلام�سة للم�ؤمتر الإ�سالمي املنعقدة يف
العا�صمة الأندوني�سية جاكرتا بتاريخ � 7آذار 2016
( )14خطاب الرئي�س حممود عبا�س �أمام اجلمعية العامة للأمم املتحدة ال��دورة ( ،)72نيويورك20 ،
�أيلول 2017
( )15كلمة الرئي�س حممود عبا�س يف م�ستهل اجتماع للقيادة الفل�سطينية عقد يف مقر الرئا�سة مبدينة
رام اهلل 27 ،متوز 2017
( )16كلمة الرئي�س حممود عبا�س �أمام املئات من �أبناء القد�س الذين ح�ضروا �إلى مقر الرئا�سة برام
اهلل حتت �شعار “القد�س تنت�صر” بتاريخ � 5آب 2017
( )17مقال (و�سائل تهويد مدينة القد�س)« ،وكالة وفا»
( )18مقال (القد�س  2018تواجه �إ�سرتاتيجيات الكيان الهجومية)« ،اخلليج اون الين»2018/1/1 ،
( )19مقال (قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة ب�ش�أن القد�س« ،)2017اجلزيرة» 2017/12/22
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االستيطان
المستوطنات
• كل ا�شكال اال�ستيطان وبناء امل�ستوطنات اال�سرائيلية يف االرا�ضي الفل�سطينية املحتلة
مبا فيها القد�س ال�شرقية غري �شرعية وخمالفة للقانون ال��دويل وق��رارات املجتمع
الدويل.
• امل�ستوطنات القائمة واال�ستيطان وا�ستمراره ال تبقي من االر�ض واملوارد ما ي�سمح
ب�إقامة دولة فل�سطينية مرتابطة وقابلة للحياة وبذلك حتول دون حتقيق حل الدولتني.
• امل�ستوطنات ق�ضية من ق�ضايا الو�ضع النهائي وميكن معاجلتها يف املفاو�ضات مبا ال
يجحف با�ستقالل و�سيادة الدولة الفل�سطينية ووحدة �أرا�ضيها وتوا�صلها اجلغرايف،
لذلك من غري املعقول �أن توا�صل ا�سرائيل �سيا�ساتها اال�ستيطانية وتبني املزيد من
الوحدات ال�سكنية يف امل�ستوطنات وتو�سع العديد منها يف الوقت الذي ي�سعى الطرفان
الى التو�صل الى حل عادل و�شامل.
• ال ميكن جناح املفاو�ضات دون وقف كامل للن�شاطات اال�ستيطانية مبا فيها ما ي�سمى
"النمو الطبيعي" ،لأن ا�ستمرار اال�ستيطان يفقد املفاو�ضات جدواها وال يرتك للطرفني
ما ميكن التفاو�ض عليه م�ستقب ًال .
• ت�شكل العمليات العدوانية واال�ستفزازية والعن�صرية للم�ستوطنني الإ�سرائيليني التي
ت�ستهدف املواطنني الفل�سطينيني وممتلكاتهم يف االرا�ضي الفل�سطينية املحتلة عقبة
كربى امام ال�سالم وتقو�ض فر�ص التعاي�ش امل�ستقبلي بني الفل�سطينيني واال�سرائيليني
وتثري املزيد من االحقاد بني الطرفني)1( .
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كانت املمار�سات اال�ستيطانية يف الفرتة من بعد توقيع اتفاق الت�سوية عام  1993وحتى
 2005تقري ًبا «�شر�سة» ،وجتاهلت احلكومة الإ�سرائيلية فيها اتفاقية �أو�سلو الداعية �إلى عدم
تغيري الو�ضع القائم ،فت�صاعد الن�شاط اال�ستيطاين الإ�سرئيلي بوترية عالية.
جت�سدت هذه املرحلة يف مزيد من البناء والتو�سع اال�ستيطاين وم�صادرة االرا�ضي؛
بغية تقوية التواجد اال�ستيطاين يف حميط القد�س ومناطق ما ي�سمى بالكتل اال�ستيطانية التي
�أعلن �صراحة بوجوب �ضمها �إلى �إ�سرائيل.
وا�ستمرت احلكومات الإ�سرائيلية العمالية والليكودية يف �سيا�سة تو�سيع اال�ستيطان
وفتح ال�شوارع االلتفافية و�إ�صدار الأوام��ر الع�سكرية القا�ضية بو�ضع اليد على الأرا�ضي
الفل�سطينية.

مرحلة تهويد فلسطين
وتبد�أ من عام  2005والتي ب��د�أت مبوجب خطة فك االرتباط االحادية من جانب
ا�سرائيل ،فقامت �إ�سرائيل بتفكيك  21م�ستوطنة يف قطاع غزة ،و 4م�ستوطنات يف ال�ضفة
الغربية يف عام .2005
وا�ستمر التو�سع اال�ستيطاين يف هذه الفرتة التي ت�ستمر حتى الآن مناطق حمددة
�أكرث من مناطق اخ��رى ،وذلك بغية تنفيذ الر�ؤية الإ�سرائيلية للمرحلة النهائية للحدود
وامل�ستوطنات.
وا�ستنادا �إلى تقارير حركة ال�سالم فقد تزايد عدد امل�ستوطنني �إلى � 145ألف ًا ومت بناء
� 10آالف وحدة �سكنية ،و�أقيمت �أربعة �آالف وحدة �سكنية جديدة.
ويف عام  ،2016و�صل عدد امل�ستوطنني يف ال�ضفة الغربية �إلى � 407آالف م�ستوطن،
و� 375ألفا يف القد�س ال�شرقية)2(.
وح�سب اح�صائيات م�ؤ�س�سة املقد�سي لتنمية املجتمع هدمت �سلطات االحتالل منذ
العام  2000-1967نحو  500مبنى ،وخالل الفرتة  2014 -2000مت هدم  1,342مبنى يف
القد�س (ذلك اجلزء من حمافظة القد�س الذي �ضمته �إ�سرائيل عنوة بعيد احتاللها لل�ضفة
الغربية يف عام  )1967ما �أ�سفر عن ت�شريد ما يقارب � 5,760شخ�ص ًا.
وت�شري البيانات �إلى تزايد وترية عمليات الهدم الذاتي للمنازل يف القد�س منذ العام
 2000حيث �أقدمت �سلطات االحتالل على �إجبار  340مواطن ًا على هدم منازلهم ب�أيديهم
خالل الفرتة .2014-2000
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ووفق ،مكتب االمم املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون االن�سانية ‘�أوت�شا’ مبدينة القد�س املحتلة،
قامت قوات االحتالل منذ بداية العام ( ،)2015بهدم ما جمموعه  417مبنى يف ال�ضفة
الغربية مبا فيها اجلزء ال�شرقي من مدينة القد�س ،ما �أدى �إلى تهجري  495فل�سطينيا من
بينهم  277طفال.
من جانبه ،قال مدير معهد االبحاث التطبيقية القد�س (�أري��ج) جاد �إ�سحاق �إن ما
تخطط له �إ�سرائيل هو دولتان ولكن على نف�س املكان يف ال�ضفة الغربية ،مبعنى �أنه من
م�ساحة ال�ضفة الغربية �إ�سرائيل تخطط �إلى �أن تعطي امل�ستوطنني حوايل  ٪75من املنطقة
(ج) وهذه باملجمل حتول الدولة الفل�سطينية �إلى معازل وكنتونات تغطي حاليا لي�س �أكرث من
 ٪50من ال�ضفة الغربية.
وبالن�سبة لت�صاعد عمليات الهدم فقد زادت � 4أ�ضعاف منذ بداية العام  2015حتى
الآن وح�صل تغري غري طبيعي يف عمليات الهدم� ،إذ هدمت �سلطات االحتالل  276منزال
و 348من�ش�أة ،مقابل  108بيوت و 59من�ش�أة يف العام  2015ما يعني زيادة ن�سبة هدم املنازل
بن�سبة  ٪155مقارنة بالعام املا�ضي ،و ٪481يف ن�سبة املن�ش�آت مقارنة باملن�ش�آت ،وكان الرتكيز
يف القد�س ونابل�س واخلليل.
وقال �إن هذه الن�سب ت�ؤ�شر لوجود حملة لتثبيت مفهوم الكتل اال�ستيطانية و�إقامة دولة
للم�ستوطنني يف ال�ضفة الغربية وخري دليل على ذلك ما حدث يف منطقة (�أي ون) مبعاليه
�أدوميم حيث مت اخالء كل البدو من املنطقة.
�إن ما يجري يف القد�س هو عملية تفريغ من الفل�سطينيني ،ومل تعد هناك مناطق يف
القد�س مثل ال�شيخ جراح ووادي اجلوز بها فل�سطينيون بل ا�صبحت حاليا ت�شهد تواجدا
�إ�سرائيليا متوا�صال ويجري كل يوم اقتطاع منزل او اال�ستيالء عليه �أو هدم منزل بهدف
تثبيت عملية تهويد القد�س ،فما يجري عملية تهويد حتت نظر العامل ومن طرف واحد من
قبل �إ�سرائيل والعامل يقف �ساكنا وال يحرك �شيئا ،فهم مينحون تراخي�ص لوحدات �سكنية
مبعدل  143وحدة �سنويا بينما حاجة �أهايل القد�س  2000وحدة ،وهذا دفعهم للبناء يف
املناطق القريبة من القد�س مثل الرام والعي�سوية وحتولت هذه املناطق مل�ستودعات ب�شرية
بكثافة �سكانية عالية ،مثال يف منطقة كفر عقب جت��اوزت � 50ألف مواطن يف املرت املربع
الواحد وهذا �أمر غري طبعي وال توجد خدمات ميكن تقدميها للمواطنني يف ظل هذا الو�ضع.
ويف مو�ضوع االح�صائيات قال �إ�سحق �إنه منذ عام  2000وحتى نهاية ال�شهر املا�ضي
و�صل عدد البيوت املهدومة  3979منزال يف ال�ضفة الغربية.
وهدمت �سلطات االحتالل منذ عام  1967وحتى نهاية عام  2015اكرث من �ألفي من�ش�أة
�سكنية وغري �سكنية ،ما ا�سفر عن ت�شريد �آالف الفل�سطينيني ،حيث ت�شري الإح�صائيات �إلى
�أن اكرث من ن�صف الذين مت ت�شريدهم هم من الن�ساء والأطفال.
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وحتى منت�صف �شهر فرباير� /شباط  ،2016هدمت �سلطات االحتالل  17من�ش�أة �سكنية
وغري �سكنية ،ما ا�سفر عن ت�شريد ع�شرات العائالت.
�إن تكاليف احل�صول على ترخي�ص للبناء يف مدينة القد�س تعترب من االغلى ثمنا بني
دول العامل واالطول وقتا ،حيث يرتاوح معدل ال�سنوات للح�صول على ترخي�ص بني  8و12
�سنة� ،أما يف ما يتعلق بتكلفة الرتخي�ص املالية ف�إنها تختلف من منطقة �إلى �أخرى.
وعليه ف�إن معدل ترخي�ص �شقة �سكنية مب�ساحة � 110أمتار مربعة يرتاوح بني �ستني الف
دوالر �أمريكي و�سبعني الفا ،ناهيك عن بع�ض ال�ضرائب والر�سوم التي يتوجب على املواطن
املقد�سي دفعها بعد عملية البناء.
وتطرق �إلى املخطط الإ�سرائيلي اخلطري الذي تقوم به االدارة املدنية اال�سرائيلية
ممثلة مبا ُيطلق عليه بفريق “اخلط االزرق” وال��ذي متثل مب�سح وت�سجيل  62,000دومن
من االرا�ضي الفل�سطينية املحتلة يف ال�ضفة الغربية ك�أرا�ضي دول��ة لأغرا�ض التو�سعات
اال�ستيطانية ،ي�ضاف ذلك �إلى م�صادرات ما ي�سمى “�أرا�ضي دولة” وخا�صة الأمر الع�سكري
الإ�سرائيلي ال�صادر يف �شهر اذار من العام  2016والذي ي�صادر  2343دومنا من االرا�ضي
الفل�سطينية الواقعة الى اجلنوب من م�ستوطنة املوج اال�سرائيلية يف حمافظة �أريحا ،بالإ�ضافة
الى الأمرين الع�سكريني ال�صادرين يف �شهر ني�سان من العام  2016واللذين ي�صادران 1160
دومنا من الأرا�ضي الفل�سطينية لذات الغر�ض يف كل من قرية الزاوية يف حمافظة �سلفيت
وقرية �سنرييا يف حمافظة وقلقيلية.
وعليه فقد بلغت م�ساحة االرا�ضي الفل�سطينية التي متت م�صادرتها خالل الفرتة ما بني
�شهر كانون الثاين  2016ومنت�صف �شهر حزيران 7773 ،دومنا� ،أي بزيادة قدرها  ٪439عن
العام  2015خالل الفرتة ذاتها والتي بلغت  1442دومنا ,كان �أبرزها يف كل من حمافظات
�أريحا وبيت حلم و�سلفيت بواقع  3887دومنا و 1366دومنا و 1160دومنا على التوايل.
من جانبه ،قال وزير الدولة ل�ش�ؤون اجلدار واال�ستيطان وليد ع�ساف� ،إن حكومة اليمني
املتطرف التي تقود �إ�سرائيل ،دمرت �أرا�ضي الدولة الفل�سطينية ،وعزلت �شمال ال�ضفة عن
جنوبها وو�سطها بحواجز ع�سكرية حتولت �إلى ما ي�شبه املعابر ،وا�ستباحت كافة الأرا�ضي مبا
فيها تلك امل�صنفة (�أ) ،ويف نف�س الوقت متنع الفل�سطينيني من ا�ستغالل ما م�ساحته  ٪63من
�أرا�ضي الدولة الفل�سطينية لوقوعها يف مناطق م�صنفة (ج).
و�أ�ضاف �أن اال�ستيطان يعني نهب االر�ض ،ظاهرها وباطنها ،ورهن كل ما عليها ،ت�سهيالت
الحق الفل�سطينيون على
للم�ستوطنني وتعقيدات �أمام �أية �إ�ضافة على بناء قائم للفل�سطينينيُ ،ي َ
م�ساكنهم رغم ب�ساطتها وتهدم برك�ساتهم وخيمهم ع�شرات املرات ويتم االعتداء على النا�س
أرا�ض زراعية خ�صبة،
بكل الو�سائل ،فيما ينعم امل�ستوطنون بكل �شيء بال مقابل ،مياه وفرية و� ٍ
و�شبكات طرق ب�أحدث املوا�صفات ،على ح�ساب �أ�صحاب الأر�ض الأ�صليني.
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وبني �أن �إ�سرائيل متلك اخلربة الكافية للهروب من اية ا�ستحقاقات للفل�سطينيني ،هي
تفتعل الأزمات كلما اقرتب ا�ستحقاق فل�سطيني ،ويف نف�س الوقت ت�سابق الزمن لل�سيطرة على
الأر�ض بعد �سرقتها من �أ�صحابها ،من ي�سري بني مدن ال�ضفة الغربية يدرك مبا�شرة حجم
امل�أ�ساة الناجتة عن اال�ستيطان حتى الالفتات العربية مت تغيريها ب�أخرى عربية كتب عليها
�أ�سماء امل�ستوطنات بدال من �أ�سماء البلدات والقرى الفل�سطينية.
وقال ع�ساف �إن مقومات البنية التحتية داخل التجمعات اال�ستيطانية وخارجها وحجم
االنفاق احلكومي على �شق �شبكات الطرق الرابطة بني امل�ستوطنات �إلى جانب �شبكات املياه
والكهرباء وال�صرف ال�صحي ،تو�ضح ما يجري وك�أنه ت�أ�سي�س كيان جديد للم�ستوطنني.
ولفت ع�ساف �إلى �أنه بعد عقدين ونيف من توقيع هذا االتفاق ،باتت مدينة القد�س
�أق��رب �إل��ى التهويد والأ�سرلة بفعل �سيا�سة اال�ستيطان وبناء اجل��دار و�إغ�لاق امل�ؤ�س�سات
الفل�سطينية ويف مقدمتها “بيت ال�شرق” ،يف وقت �أ�صبح فيه ،امل�سجد الأق�صى يف عني
العا�صفة الإ�سرائيلية ،ب�سبب ما يتهدده من حم��اوالت لل�سيطرة عليه ،من قبل جماعات
التطرف اليهودية النا�شطة يف جمال بناء الهيكل.
وقال :لقد جنحت �إ�سرائيل يف تغيري اخلريطة اجلغرافية للقد�س املحتلة ،وبعد مرور
�أكرث من عقدين على هذا االتفاق ،فقد �ضاعفت احلكومات الإ�سرائيلية املتعاقبة البناء
اال�ستيطاين.
وي�شري التقرير الذي �أوردت��ه ن�شرة �صادرة عن “املكتب الوطني للدفاع عن الأر�ض
ومقاومة اال�ستيطان” يف رام اهلل� ،إلى �أن االحتالل ي�ستويل على  ٪62من م�ساحة ال�ضفة
أرا�ض غنية باملوارد الطبيعية ،ويمَ نع الفل�سطينيني من ا�ستغاللها من
الغربية ،وهي مناطق و� ٍ
�أجل اال�ستثمار ،كما يخ�ص�ص االحتالل ما ن�سبته  ٪39من املناطق «ج» لبناء امل�ستوطنات،
وح� ّول نحو  ٪20من املناطق ج �إل��ى مع�سكرات للجي�ش ،وهي مناطق مغلقة ب�شكل كامل،
ويحظر على الفل�سطينيني االقرتاب منها ،بينما مت تخ�صي�ص نحو  ٪13من املناطق (ج)،
لإقامة حمميات طبيعية ،يف ظل ت�ضاعف عمليات بيع وت�سويق الوحدات اال�ستيطانية يف
ال�ضفة الغربية املحتلة منذ بداية العام  2015بن�سبة  ٪865مقارنة بالعام الذي �سبق.
يف هذا ال�سياق ك�شف التقرير ال�سنوي ال�صادر عن م�ؤمتر االم��م املتحدة للتجارة
والتنمية  ،2014عن �سرقة �إ�سرائيلية “علنية” للموارد الطبيعية من ال�ضفة الغربية ،خا�صة
يف االرا�ضي امل�سماة باملناطق (ج) ،ما يحرم الفل�سطينيني من  3.5مليار دوالر �سنوي ًا موارد
تلك املناطق)3( .
ويف افتتاح م�ؤمتر فل�سطني لال�ستثمار يقول الرئي�س عبا�س « :فيما يتعلق بوقف
اال�ستيطان ،مطالبنا لي�ست �شروط ًا م�سبقة كونها وردت يف قرارات ال�شرعية الدولية ويف
خطة خريطة الطريق ،خا�صة موا�ضيع �إلزام �إ�سرائيل ب�شكل ال لب�س فيه بوقف كل الن�شاطات
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اال�ستيطانية مبا فيها النمو الطبيعي ،وعندما كرر �أوباما هذا مل يكرره من فراغ بل قر�أه من
خطة خريطة الطريق التي اعتمدها جمل�س الأمن والتي قبلت بها �إ�سرائيل وكذلك هناك
اتفاقات بيننا وبينهم منذ �أكرث من  15عاما تقول �إنه ال يجوز لأي طرف ب�أعمال �أحادية من
�شانها �أن جتحف بنتائج مفاو�ضات املرحلة النهائية واال�ستيطان ،وهذا عمل �أحادي يجحف
بنتائج املفاو�ضات وعندما نطالب بوقف اال�ستيطان ال ن�ضع �شروط ًا م�سبقة لأننا تعودنا من
�أجهزة الإعالم الإ�سرائيلية �أن تكرر هذه املقولة وي�صدقها البع�ض )4(.
ويف احتفال وزارة الأوق���اف لإحياء ذك��رى اال���س��راء وامل��ع��راج قال الرئي�س ”:م�س�ألة
اال�ستيطان ممنوعة غري مقبولة ،ومن�صو�ص عليها باالتفاقيات ،من�صو�ص عليها �أنه ال يجوز
القيام ب�أي عمل من �ش�أنه �أن يجحف يف مفاو�ضات املرحلة النهائية ،وهذا اال�ستيطان يجحف
مبفاو�ضات املرحلة النهائية ،يجحف يف قيام كيان �شرعي يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة
لذلك نحن نرف�ضه� ،إ�ضافة �إلى ذلك فقد ورد يف خطة خريطة الطريق �أنه على �إ�سرائيل �أن
توقف كل الن�شاطات اال�ستيطانية التي تقوم بها �إ�ضافة �إلى ذلك هنالك �أكرث من  15قرارا
�صدر يف جمل�س الأمن حترم اال�ستيطان ،ونقول �إن اال�ستيطان غري �شرعي وعلى �إ�سرائيل
عند احلل النهائي �أن تزيل كل هذه امل�ستوطنات)5( .
وقال الرئي�س عبا�س خماطبا ال�شعب عن اال�ستيطان :مواقفنا جتاه اال�ستيطان وعدم
�شرعيته ،وجتاه التو�سع اال�ستيطاين مل يتغري ،وال بد �أن �أقول اليوم ب�صراحة وبكل و�ضوح ما
كنا قد �أبلغنا به جميع الأطراف مبن فيها الراعي الأمريكي لهذه املفاو�ضات قبل موافقتنا
على امل�شاركة فيها� ،إن حكومة �إ�سرائيل �سوف تتحمل وحدها امل�س�ؤولية عن تهديد هذه
املفاو�ضات باالنهيار والف�شل ،يف حال ا�ستمرار التو�سع اال�ستيطاين بجميع مظاهره و�أ�شكاله
يف �سائر �أنحاء الأر�ض الفل�سطينية التي احتلت منذ عام )6( .1967
و�أمام اجلمعية العامة للأمم املتحدة يقول الرئي�س�« :إن مطالبتنا بتجميد اال�ستيطان
ورفع احل�صار ووقف ال�سيا�سات واملمار�سات الإ�سرائيلية غري القانونية ال ت�شكل �شروط ًا
م�سبقة غريبة عن م�سرية العملية ال�سلمية ،بل هي تنفيذ اللتزامات وتعهدات �سابقة مت
الت�أكيد على تنفيذها يف االتفاقات وال�ق��رارات جميع ًا التي �صدرت منذ انطالق العملية
ال�سيا�سية ،والتزام �إ�سرائيل بتحقيقها يوفر املناخ ال�ضروري لإجناح املفاو�ضات وامل�صداقية
للوعد بتنفيذ نتائجها ،وعلى �إ�سرائيل �أن تختار بني ال�سالم وا�ستمرار اال�ستيطان)7( .
لقد حتدث الرئي�س حممود عبا�س ويف كافة املنا�سبات الهامة عن اال�ستيطان وخماطره
و�ضرورة وقفه و�إزالة امل�ستوطنات ك�شرط �أ�سا�سي حلل دائم ففي خطاب الرئي�س حممود
عبا�س �أمام ملتقى ال�سالم العاملي قال:
«�إذا �أرادوا �أن نعود �إلى املفاو�ضات املبا�شرة فيجب �أن يتوقف اال�ستيطان ب�شكل كامل
نذهب بعده مبا�شرة ملناق�شة ق�ضيتي احلدود واالمن� ،إذا و�صلنا �إلى حل كان به �إذا مل ن�صل
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�إذا �أرادوا �أن نعود �إل��ى
املفاو�ضات املبا�رشة فيجب �أن
يتوقف اال�ستيطان ب�شكل كامل
نذهب بعده مبا�رشة ملناق�شة ق�ضيتي
احلدود واالمن

ميكن �أن مندد هذه املدة ،لكن �أن ي�ستمروا يف اال�ستيطان فهذا �أمر ال نقبل به ،هنا �أي�ضا
و�ضعنا خيارات ،قلنا �إذا رف�ضت �إ�سرائيل جتميد اال�ستيطان فنحن نطالب الواليات املتحدة
ب�أن ت�ضع م�شروعا ،نحن نقدم لها م�شروع ًا ،ت�ضع م�شروعا وتقدمه للطرفني �إذا ف�شلنا يف
هذا نريد �أن نذهب ملجل�س الأمن من اجل �أن نقول للعامل اعرتفوا بالدولة الفل�سطينية،
�أ�صال الرئي�س �أوباما قال خالل �سنة �ستكون هناك دولة فل�سطينية و�ست�صبح ع�ضوا يف الأمم
املتحدة� ،إذا مل يح�صل هذا هناك خيارات �أخرى ،يعني هناك �ستة� ،سبعة خيارات نحن
ن�ضعها و�سيتم التعامل مع هذه اخليارات بالت�سل�سل ،يعني ال نقدم كل هذه اخليارات مرة
واحدة و�إمنا نقدمها بالت�سل�سل ،ف�شل خيار نذهب �إلى اخليار الآخر ،ف�شل خيار نذهب �إلى
الذي بعده ،ويف النهاية �إذا ف�شلت كل هذه اخليارات نحن �سنقول للجانب الإ�سرائيلي منذ
�أن وقعنا اتفاق �أو�سلو �إلى يومنا هذا هناك جمموعة من االتفاقات ،وهناك جمموعة من
العهود واملواثيق ،وهناك جمموعة من القرارات الأممية نحن طبقناها باحلرف و�أنتم مل
تطبقوا واحدا منها ،و�أعطي منوذجا �أن االلتزامات التي وردت يف خطة خريطة الطريق
والتي �أولها تطالب �إ�سرائيل بوقف اال�ستيطان ب�شكل كامل �إلى �آخر  11بند ًا لن تطبق بندا
واحدا ،بينما نحن طبقنا كل ما علينا� ،إذا �سنقول للجانب الإ�سرائيلي �أنتم احتالل يعني �أنتم
حمتلني �أر�ضنا ولكم الهيمنة ولكم ال�سيطرة ونحن علينا التكاليف وكل �شيء والأمن وهو
�شيء مهم ويف غاية الأهمية وهم يعرتفون بذلك� ،إذا �إ�سرائيل مل ترف�ض �سنقول لهم نحن
كل التزاماتنا نطبقها �أنتم ال تطبقون التزاماتكم نحن يف حل من تنفيذ االلتزامات ،ن�أمل
�أن ال ن�صل �إلى هذا ن�أمل �أن ال ن�ضطر �إلى مثل هذه الإجراءات ،ن�أمل ان ال ن�صل حتى �إلى
جمل�س الأمن ،لكن اخليار الأول املنطقي الذي يطالب به العامل �أجمع هو وقف اال�ستيطان
والعودة �إلى املفاو�ضات.
عندما كنا يف �أنابول�س خم�سني دولة ،الكل خطب والكل حتدث والكل قال ال بد من وقف
اال�ستيطان ،ال �أجد دولة يف العامل تقول نحن مع اال�ستيطان� ،إذا ملاذا �إ�سرائيل فقط هي التي
تخالف كل املواثيق والعهود واالتفاقات وتقول �أريد �أن �أ�ستوطن ،ملاذا الأر�ض لي�ست �أر�ضها،
الأر�ض لي�ست متنازع ًا عليها ،الأر�ض حمتلة� ،إذا على �إ�سرائيل �أن توقف هذه الن�شاطات
اال�ستيطانية ونتمنى �أن يكون احلل هو هذا ،نحن م�ؤمنون بال�سالم وال ن�ؤمن بالفو�ضى ولي�س
فقط �إميان ًا و�إمنا فعل على الأر�ض واثبتنا اننا نريد ذلك من خالل املفاو�ضات ف�إذا مل ننجح
فنحن م�ضطرون يف النهاية لأن نقول الكلمة الأخرية)8( .
ويف حفل �إحياء ذكرى املولد النبوي ال�شريف قال الرئي�س“ :ال بد �أن تتوقف هذه
الن�شاطات ال�سرطانية التي ت�سمى اال�ستيطان وهذا �شرط عرفه العامل ،وخاطب اوباما يف
القاهرة مليارات امل�سلمني بالعامل وقال لهم :ال بد من وقف الن�شاطات اال�ستيطانية مبا يف
ذلك ما ي�سمونه 'النمو الطبيعي' مع ذلك ال زالت احلكومة الإ�سرائيلية ترف�ض ذلك� ،إذا مل
يتوقف اال�ستيطان و�إذا بقيت �إ�سرائيل ترف�ض املرجعيات فلن نعود للمفاو�ضات �إطالقا ،لأن
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املفاو�ضات يجب �أن تكون مبنية على �أ�سا�س ولن نذهب يف ظلم و�إلى ظلم ،نحن لن نقبل،
ويجب �أن تكون كل الأمور وا�ضحة وحمددة ،هناك مرجعيات يجب �أن تقر بها كل الأطراف
لتكون مفاو�ضات جمدية ونافعة وت�أتي بنتائجها.
�إن ا�ستمرار االحتالل واال�ستيطان الإ�سرائيلي يف �أر�ضنا املحتلة يقو�ض كل الأ�س�س التي
دخلنا التفاو�ض عليها ويجعل من امكانية حتقيق ال�سالم القائم على حل الدولتني امرا بعيد
املنال� ،أريد �أن �أقف قليال هنا دولتان ،يعني دولة فل�سطينية على حدود � 67إلى جانب دولة
�إ�سرائيلية.
اال�ستيطان غري �شرعي ولو بقي �ألف عام �سيبقى غري �شرعي ،لكن لن نقر بحدود دوله ذات
حدود م�ؤقتة ،ولذلك رف�ضنا اال�ستمرار باملفاو�ضات حتى يتوقف اال�ستيطان والتو�سع الإ�سرائيلي
ب�أر�ضنا ،فال �سالم مع االحتالل وال �سالم مع اال�ستيطان وال �سالم بدون القد�س عا�صمة الدولة
الفل�سطينية امل�ستقلة ،وال �سالم دون حل عادل لق�ضية الالجئني ح�سب القرار )9( . 194
ويف افتتاح �أعمال املجل�س املركزي يقول الرئي�س عبا�س« :ال مفاو�ضات بدون وقف
اال�ستيطان ،ومع ذلك خرجت علينا مظاهرات تقول ال مفاو�ضات دون وقف اال�ستيطان،
نتنياهو كان يقول للكثريين :لو ي�أتيني �سريى كل �شيء جاهز ًا فجل�سنا ،جل�ست معه ثالث
مرات كان جمموعها خم�س ع�شرة �ساعة يف وا�شنطن و�شرم ال�شيخ والقد�س ،ويف نهاية هذه
اجلل�سات �س�ألته ،هل توقف اال�ستيطان؟ قال :ال»)10( .
ويف الدورة  66للجمعية العامة للأمم املتحدة يقول الرئي�س�« :إن تقاري َر بعثات الأمم
املتحدة وبع�ض امل�ؤ�س�سات واجلمعيات الأهلية الإ�سرائيلية ،تقدم �صورة مرعبة عن حجم
احلملة اال�ستيطانية التي ال ترتدد احلكومة الإ�سرائيلية يف التفاخر بتنفيذها عرب امل�صادرة
املمنهجة لالرا�ضي الفل�سطينية ،وطرح العطاءات لبناء �آالف الوحدات اال�ستيطانية اجلديدة
وبخا�صة يف �أرا�ضي القد�س العربية ،ويف خمتلف مناطق ال�ضفة الغربية ،وع َرب بناء جدار
مق�سما �إياها �إلى جزر معزولة ،ملحق ًا
الف�صل الذي يلتهم م�ساحات وا�سعة من ارا�ضيناِّ ،
بذلك �آثار ًا مدمر ًة بحياة ع�شرات االلوف من الأ�سر الفل�سطينية)11( .
و�أمام اجلمعية الربملانية ملجل�س �أوروبا يقول الرئي�س�« :إن ت�أكيدنا على �ضرورة وقف
اال�ستيطان باعتباره �أحد املتطلبات ال�ضرورية ال�ستئناف عملية ال�سالم لي�س �شرط ًا م�سبق ًا،
بل هو التزام تفر�ضه خطة خريطة الطريق ،وال ميكن لعملية ال�سالم �أن ت�ستقيم �إذا قامت
على احرتام الفل�سطينيني فقط اللتزاماتهم ،بينما تتنكر �إ�سرائيل جلميع التزاماتها)12( .
ولل�شعب الفل�سطيني مبنا�سبة الذكرى  66للنكبة يقول الرئي�س عبا�س« :لقد قلت
�سابقا و�أكرر �أمامكم و�أمام العامل ب�أجمعه� ،إن اال�ستيطان من �أ�سا�سه غري �شرعي ،ولن نقبل
به حتت �أي م�سمى ،دينيا كان �أو �أمنيا �أو �سيا�سيا ،فيدنا ممدودة لل�سالم ،والعمل ال�سيا�سي
يعني املفاو�ضات ،ونريد �أن نح�صل على حقوقنا من خالل املفاو�ضات امل�ستندة �إلى ال�شرعية

317

لقد قلت �سابقا و�أك���رر
�أمامكم و�أم��ام العامل ب�أجمعه� ،إن
اال�ستيطان من �أ�سا�سه غري �رشعي،
ولن نقبل به حتت �أي م�سمى ،دينيا
كان �أو �أمنيا �أو �سيا�سيا ،فيدنا
ممدودة لل�سالم ،والعمل ال�سيا�سي
يعني املفاو�ضات

الدولية ،و�إلى ما مت التوافق عليه من مبادرات واقرتاحات وخطط ،وتنفيذ �أمني و�صادق لكل ما
نتفق عليه مع اجلانب الإ�سرائيلي بغ�ض النظر عن ت�شكيلة حكومتهم التي تذهب �أو ت�أتي)13( .
و�أمام القمة العربية يقول الرئي�س عبا�س�« :آن الأوان لرتجمة الت�صريحات والبيانات
التي ن�سمعها عن �إدانة اال�ستيطان �إلى �إج��راءات وعقوبات ،و�إلى اعرتاف بدولة فل�سطني
ممن مل يعرتف بها بعد ،واتخاذ القرارات الكفيلة بت�أمني احلماية الدولية ل�شعب فل�سطني،
نحن ذهبنا للجمعية العامة نطالب باحلماية لأن الإ�سرائيليني يف �أي منا�سبة يعتدون علينا
بدون مقدمات ،ويقطعون الأ�شجار ،كل يوم يوجد خلع �أ�شجار وهدم م�ساجد وكنائ�س ،لذلك
قررنا بناء على ما قرره جمل�سنا املركزي يف دورته الأخرية �إعادة �صياغة وترتيب عالقاتنا
ال�سيا�سية واالقت�صادية والأمنية مع �إ�سرائيل»)14( .
و�أمام امل�ؤمتر ال�سابع حلركة فتح يقول الرئي�س عبا�س�« :إن املقاومة ال�شعبية ال�سلمية
حق ل�شعبنا ولن نتنازل عنه ،ويف هذا الإطار ندعم ما تقوم به جلان املقاومة ال�شعبية يف
ع�شرات القرى والبلدات للت�صدي لبناء اجلدار والتو�سع اال�ستعماري وم�صادرة الأرا�ضي
و�إغالق وحما�صرة القرى والدفاع عن حق املواطنني يف الو�صول لأرا�ضيهم الزراعية يف كل
مكان»)15( .
وكانت �إ�سرائيل و�ضعت خططا لبناء �أكرب عدد من امل�شاريع اال�ستيطانية منذ عام
 ،1992رغم حتذيرات من �أن هذه ال�سيا�سة ت�ؤثر �سلبا على فر�ص حتقيق حل الدولتني.
لقد مت تقدمي خطط لبناء  8345وحدة �سكنية ا�ستيطانية يف ال�ضفة الغربية عام 2017
مبا يف ذلك خطط “للبناء الفوري” لـ  3066منزال.
ومتر خطط البناء اال�ستيطاين يف العادة بعدد من املراحل قبيل ح�صولها على املوافقة
النهائية“ .فالأرقام يف الن�صف الأول من  2017هي الأعلى منذ عام .”1992
خطط اال�ستيطان عام � 2017شملت بناء  7721وحدة وهي �أكرث بثالث مرات من كل
اخلطط التي مت تقدميها عام  ،2016حيث بلغت  2699وحدة.
وكانت �إ�سرائيل قررت امل�ضي قدما يف خطة بناء �أكرث من ثالثة �آالف وحدة �سكنية
جديدة للم�ستوطنني يف ال�ضفة املحتلة.
وتعهد رئي�س الوزراء بنيامني نتنياهو ببناء �أول م�ستوطنة جديدة منذ  25عاما
«لتعوي�ض» �أربعني عائلة من امل�ستوطنني مت �إجال�ؤها من ب�ؤرة عمونا اال�ستيطانية الع�شوائية
ب�أمر ق�ضائي �أوائل العام اجلاري.
و ُي �ع��د ه��ذا �أول �إع�ل�ان ا�ستيطاين ج��دي��د منذ زي ��ارة الرئي�س الأمريكي دونالد
ترمب لإ�سرائيل والأرا�ضي الفل�سطينية يف مايو � /أيار)16( .2017
وكان عام  2018قد �سجل �أي�ض ًا بداية قوية الزدياد اال�ستيطان.
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قال النا�شط يف مقاومة اال�ستيطان واجلدار عبداهلل رحمة ان اجلميع ينظر بعني من
اخلطورة الى اعالن موافقة ا�سرائيل على ان�شاء  ٣٧٨٥م�ستوطنة يف ال�ضفة الغربية.
وقال �إن العام  2018اال�سو�أ من ناحية هذه القرارات مقارنة مع االعوام املا�ضية قائال:
اذ نتحدث عن االيام االولى من ال�شهر االول من العام  ،٢٠١٨التهديد من امل�صادقة على
ان�شاء  ١٢٨٥وحدة ا�ستيطانية ،لو قارنا ذلك مع العام  ٢٠١٦حيث مت بناء  ٢٦٢٩ومن ثم
و�صل العدد يف العام  ٢٠١٧الى  ،٦٧٤٢ولكن من خالل قراءة للو�ضع يف االيام الع�شر االولى
من هذا العام ف�إن هذا العام هو اال�سو�أ على االطالق وهذا �سي�ؤثر على الناحية اجلغرافية
والدميوغرافية على الفل�سطينيني ،حيث �سي�ؤدي الى ال�سيطرة على م�ساحات اخرى من
االرا�ضي الفل�سطينية ومن ثم عزلها.
ان االع�لان عن بناء هذه امل�ستوطنات اجلديدة �سي�ؤدي الى تعقيد االم��ور والو�ضع
�سيكون بغاية امل�أ�ساوية و�سيتطلب ان تزداد وترية املقاومة ال�شعبية حتى ن�ستطيع ان نت�صدى
ملثل هذه امل�شاريع ،حتى ي�شعر االحتالل ب�أن بناءه للم�ستوطنات لن يحقق له املكا�سب بل
�سيكلفه ذلك ثمن ًا باهظ ًا من خالل الفعاليات وامل�سريات والتظاهرات او قطع الطرق.
وفيما يتعلق باالعت�صامات على االر�ض يف مناطق االحتكاك قال ابو رحمة ان هذا
يتطلب توحيد اجلهود اكرث ويتطلب ان يكون هنالك ا�ستمرارية على كافة ال�صعد �سواء
ال�شعبي او الدبلوما�سي.
وختم :التن�سيق مع املجتمع الدويل كان يف ال�سابق من خالل قرار جمل�س الأمن او
االجتماعات يف اجلمعية العمومية او التوجه الى املحكمة الدولية او تفعيل الدور من خالل
حمكمة اجلنايات الدولية للقادة ال�سيا�سيني الذين يقومون بكل هذا التخطيط ،واجلانب
االخر اي�ض ًا يكون من خالل فر�ض العقوبات وتفعيلها على ار�ض الواقع)17( .
ويف تقرير اال�ستيطان الذي �صدر بداية العام  2018املكتب الوطني للدفاع عن االر�ض
ومقاومة اال�ستيطان جاء �أنه رغم االدانات الدولية لن�شاطات ا�سرائيل اال�ستيطانية  ،فقد
اعطت حكومة االحتالل اال�سرائيلي ال�ضوء االخ�ضر لبناء اكرث من  1200وحدة ا�ستيطانية
يف ال�ضفة الغربية املحتلة ،ومتت املوافقة عليها وا�صبحت يف مراحل خمتلفة من االجراءات .
فقد ح�صلت  325وحدة على موافقة نهائية وهذا يعني ان ا�شغال البناء جاهزة للبدء الفوري
مع مطلع عام  2018بينما اعطيت  770وحدة اخرى املوافقة االولية ،حيث �صادقت �سلطات
االحتالل من خالل ما ت�سمى “االدارة املدنية” ،على بناء  250وحدة ا�ستيطانية جديدة،
وهي بناء  200وحدة ا�ستيطانية يف م�ستوطنة “اورانيت” و 50وحدة ا�ستيطانية يف م�ستوطنة
“بت�سائيل” يف االغوار ال�شمالية ،وبناء  433وحدة يف م�ستوطنة ارييل و 196يف»اورانيت»
و 166فى “اميانويل” و 130يف “بيتار عيليت” و 32وحدة �سكنية يف اخلليل .وطبقا لقائمة
الوحدات ال�سكنية التي تقع يف مراحل التخطيط� ،سيتم بناء  499وحدة يف جفعات زئيف،
و 325وحدة يف كفار �أدوميم ،و 300وحدة يف ف�صايل منطقة وادي الأردن ،و 227وحدة يف
غو�ش عت�صيون ،و 168وحدة يف م�ستوطنة ت�سوفيم.
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ويف اط��ار �سيا�سة و�سعي االحتالل املتوا�صل لتهويد مدينة القد�س املحتلة قامت
طواقم م�شرتكة من بلدية االحتالل و”�سلطتي الآث��ار والطبيعة” الإ�سرائيليتني ،باقتحام
حي وادي الربابة يف �سلوان  ،و�شرعت ب�أعمال حفر لإق��ام��ة ج�سر �سياحي ا�ستيطاين
للم�شاة ،و�سيقام امل�شروع ب�إ�شراف ما ي�سمى “�سلطة تطوير القد�س” الإ�سرائيلية ،ويبلغ
طول اجل�سر  197م�ترًا ،بارتفاع  30م�ترًا ،وت�سعى �سلطات االحتالل منذ �سنوات طويلة
لل�سيطرة على �أرا�ضي حي وادي الربابة حتت غطاء “احلدائق العامة” ،ومتنع �أ�صحاب
الأرا�ضي الذين ميلكون الأوراق والوثائق التي ت�ؤكد ملكيتهم لها من ا�ستخدامها .و�سوف
أرا�ض فل�سطين ّية ،بالإ�ضافة لربطه بني الب�ؤر اال�ستيطانية يف املنطقة.
يقوم امل�شروع بق�ضم � ٍ
ويف حمافظة نابل�س �شرعت جرافات تابعة للم�ستوطنني ،بتجريف م�ساحات وا�سعة من
�أرا�ضي قرية مادما ،جنوب نابل�س ،حيث قام م�ستوطنون بعمليات جتريف وفتح طرقات
من م�ستوطنة “يت�سهار” املقامة على �أرا��ض��ي املواطنني باجتاه منطقة القعدات �شرق
البلدة .فيما ا�صيب ال�شاب عبد اهلل با�سم اق��رع ( ٢٣عاما) من قرية قبالن بحجارة
امل�ستوطنني امام م�ستوطنة رحاليم اجلاثمة امام مدخل قبالن ومت نقله الى امل�ست�شفى
لتلقي العالج .يف حني �أبلغت �سلطات االحتالل الإ�سرائيلي ،مدير مدر�سة بورين املختلطة،
ر�سميا ب�أنها قررت م�صادرة  ٢٠دومنا من ارا�ضي مدر�سة بورين الثانوية جنوب مدينة
نابل�س وو�ضع ا�سالك �شائكة حولها بحجة منع االحتكاك بني الطالب وامل�ستوطنني من
م�ستوطنة “يت�سهار”� ،ضباط االحتالل �أبلغوه ب�أن القرار �سوف ينفذ خالل الأيام القادمة.
والى ال�شرق من مدينة نابل�س اقتلع م�ستوطنون ،من م�ستوطني “�ألون موري” �أ�شجار زيتون
تعود ملكيتها للمواطن حممد نايف عمران يف منطقة ر�أ�س العني بقرية دير احلطب �شرق
نابل�س يف حني هاجم ع�شرات امل�ستوطنني منازل املواطنني يف بلدة بورين جنوب مدينة
نابل�س ور�شقوها باحلجارة كما �أحرق امل�ستوطنون الإطارات املطاطية على الطريق االلتفايف
.
على مقربة من منازل املواطنني ،ور�شقوا املركبات الفل�سطينية ب��احل�ج��ارة
يف الوقت نف�سه �شرعت قوات االحتالل اال�سرائيلي ،ب�شق طريق ا�ستيطاين بني بلدتي تل
وفرعتا ،متهيدا لتو�سيع الب�ؤرة اال�ستيطانية “جلعاد» املقامة على ارا�ضي قرية تل وجيت
�شمال ال�ضفة الغربية  ،حيث ن�صب امل�ستوطنون وبحرا�سة جي�ش االحتالل اخليام و�شرعوا
بتجريف م�ساحات وا�سعة من االرا�ضي يف منطقة اخلنادق وخلة ابو عامر بني فرعتا وتل،
ما ي�شري الى ان هناك نية لدى االحتالل باال�ستيالء على مناطق وا�سعة و�ضمها للب�ؤرة
اال�ستيطانية «جفعات جلعاد” وربطها مب�ستوطنة “قدوميم” املقامة على ارا�ضي كفر قدوم.
وكان وزير جي�ش االحتالل قد اعلن عقب مقتل احد امل�ستوطنني قبل عدة ايام عن
االعرتاف بالب�ؤرة اال�ستيطانية جفعات جلعاد واعطائها �صفة م�ستوطنة ر�سمية.
فيما توالت ردود االفعال اال�سرائيلية عقب مقتل م�ستوطن ا�سرائيلي يف حميط حمافظة
نابل�س وفتحت الباب �أمام بازار وا�سع من الت�صريحات العن�صرية ،التي يحاول كل حزب من
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خاللها �أن يرفع �أ�سهمه يف �أو�ساط االحزاب اليمينية واملتطرفني ،والتي ت�صب يف غالبيتها
يف اطالق العنان ملزيد من نهب ارا�ضي الفل�سطينيني لفائدة التو�سع اال�ستيطاين ،ومن هذه
الت�صريحات دعوة رئي�س حزب “البيت اليهودي” وزير الرتبية والتعليم الإ�سرائيلي نفتايل
بينت �إلى الإعالن عن الب�ؤرة اال�ستيطانية “جفعات جلعاد” م�ستوطنة “قانونية” واملبادرة
برد مبا�شر ببناء امل�ستوطنات ،ويف ذات الإطار دعت وزيرة الق�ضاء الإ�سرائيلي �إيليت �شكيد
�إلى طرد عائالت منفذي العمليات.
من ناحيته ،ا�ستغل وزي��ر العلوم والتكنولوجيا اال�سرائيلي �أوف�ير اوكوني�س العملية
ليدعو �إلى �إقرار قانون الإعدام للأ�سرى الفل�سطينيني منفذي العمليات ،ومن جهته دعا
وزي��ر الزراعة� ،أرئيل� ،إل��ى قتل فل�سطينيني �أك�ثر و�إيقاع جرحى �أك�ثر ،اما رئي�س املجل�س
اال�ستيطاين “�شومرون” ،يو�سي دغ��ان ،فقد دع��ا احلكومة الإ�سرائيلية �إل��ى االع�تراف
الكامل بالب�ؤرة اال�ستيطانية كم�ستوطنة يف �إ�سرائيل ،وطالب وزير الأمن بامل�صادقة على
بناء �ألف وحدة �سكنية يف «جفعات جلعاد” ،يف وقت �أطلق فيه قطعان من امل�ستوطنني،
الذين يطلق عليهم “�شبيبة التالل” ،هتافات “انتقام” .ونفذ الع�شرات منهم عمليات
عربدة وانتقام يف عدد من القرى املحيطة مبوقع وقوع عملية اطالق النار بقرى نابل�س.
وا�ستجابة لهذه الدعوات املتطرفة �أ�صدر رئي�س احلكومة الإ�سرائيلية نتنياهو ،تو�صياته
لوزارة الأمن بربط الب�ؤرة اال�ستيطانية “جفعات جلعاد” ب�شبكة الكهرباء ،وكذلك تطوير
�شبكة البنى التحتية بامل�ستوطنة املقامة على �أرا�ض فل�سطينية مبلكية خا�صة و�سيتيح قرار
رئي�س حكومة االحتالل ترتيبات تنظيم عملية ربط وتزويد امل�ستوطنة ب�شبكة الكهرباء،
وكذلك ربط امل�ستوطنة ب�شبكة البنى التحتية بامل�ستوطنات املجاورة وجاء قرار نتنياهو هذا،
من�سجم ًا مع التعليمات ال�صادرة عن وزير الأمن� ،أفيغدور ليربمان ،الذي طالب بفح�ص
�إمكانية �شرعنة الب�ؤرة اال�ستيطانية “جفعات جلعاد” التي تعترب “غري قانونية” مبوجب
قوانني االحتالل ،وذلك يف �أعقاب عملية �إطالق النار التي نفذت جنوب نابل�س ،وقتل فيها
م�ستوطن من الب�ؤرة اال�ستيطانية ذاتها.
ال�سنو ّية مبا يتع ّلق
على �صعيد �آخ��ر ن�شرت منظمة “يي�ش دين” ورق��ة املعلومات ّ
بتطبيق القانون على امل�ستوطنني امل�شتبه بارتكابهم خمالفات على خلفية �أيديولوج ّية �ضد
ال�ضفة الغرب ّية ،املعلومات ت�ستند �إل��ى املتابعة التي جتريها “يي�ش دين”
فل�سطينيني يف ّ
منذ ع��ام  2005بعد فتح �أك�ثر من  1200ملف حتقيق يف ق�سم ال�شّ رطة امل�سمى بق�سم
لواء �شاي وذلك بعد ال�شكاوى التي ق ّدمها الفل�سطينيون املت�ضررون .ت�شري املعطيات الى
�أنه منذ عام  2005انتهت فقط  ٪3من ملفات التّحقيق يف االعتداءات على فل�سطينيني
على خلفية �أيديولوج ّية ب��الإدان��ة .كذلك الأم��ر بالن�سبة للملفات اخلا�ضعة ملتابعة «يي�ش
دين»؛ حيث انتهت فقط  94( ٪8.1ملف ًا من �أ�صل  1163ملف ًا ُمعالجَ ًا) بالإدانة الفعلية.
ويف القد�س ،تقوم بلدية االحتالل ببناء �أنفاق �ضخمة �أ�سفل املدينة  ،حل ّل م�شكلة عدم كفاية
املقابر الالزمة لدفن املوتى من الإ�سرائيليني ،م�شكلة النق�ص يف املدافن دفعت منظمة
«هيفرا كادي�شا» اليهودية املتخ�ص�صة يف الدفن للتخطيط لنظام دفن متعدد الطوابق يف 4
�أو  5م�ستويات ،الواحد تلو الآخر  .ومن املتوقع �أن ي�شهد �أولى اجلنازات خالل عام ،ليتم حل
م�شكلة نق�ص املدافن لفرتة ترتاوح بني  12و 14عام ًا من خالل حلني ،هما الأبنية اجلديدة
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والأنفاق  ،فيما قامت جرافات بلدية االحتالل بهدم �سور املقربة اليو�سفية املال�صق لباب
الأ�سباط اخلارجي ،وي�أتي الهدم يف �سياق عمليات حفرٍ يف املنطقة ،و�صلت �إلى مداميك
�أثرية قريبة من عتبة باب الأ�سباط ،وت�شهد هذه املنطقة حملة تهويدية خطرة ،تت�ضمن �إقامة
قطار هوائي ،وحدائق توراتية ،ومراكز �سياحية ا�ستيطانية ،ومنظومة مراقبة �أمنية متطورة .
ويف اخلليل� ،أخطرت �سلطات االحتالل الإ�سرائيلي ،بهدم م�سكن �شرق يطا جنوب
اخلليل حيث داه�م��ت خربة �أم اخل�ير و�أخ �ط��رت امل��واط��ن زي��د �سليمان عيد الهذالني،
ب�ه��دم برك�س ي�ستخدم ل�غ��اي��ات ال�سكن ب��امل�ك��ان ،و�أم�ه�ل�ت��ه حتى ت��اري��خ .2018/1/24
ويف رام اهلل ،اعتدى م�ستوطنون على �سيارات املواطنني الفل�سطينيني بالقرب من مفرتق دير
ابزيع  ،حيث قامت جمموعة من امل�ستوطنني بر�شق �سيارات املواطنني باحلجارة بالقرب من
مفرتق دير ابزيع را�س كركر غرب رام اهلل فيما هاجم م�ستوطنو بيت ايل قرية بتني �شرق
رام اهلل ،و�ألقوا احلجارة على �سيارات املواطنني املارة بالقرب من احلاجز الإ�سرائيلي يف
املنطقة على املدخل ال�شمايل ملدينة رام اهلل.
ويف نابل�س ،ا�ست�شهد الفتى علي عمر منر قينو ( 16عاما) من عراق بورين  ،بعد ان
�أ�صيب بر�صا�صة يف الر�أ�س خالل مواجهات مع قوات االحتالل  ،وجرى نقله �إلى امل�ست�شفى
حيث �أعلن عن ا�ست�شهاده الحقا وكان الفتى علي قد ا�صيب يف مواجهات مع قوات االحتالل
الإ�سرائيلي ،عقب ت�صدي املواطنني لهجوم من قبل جمموعة من امل�ستوطنني على قرية عراق
بورين جنوب نابل�س ،ونفذ الع�شرات من امل�ستوطنني عمليات عربدة وانتقام يف عدد من
القرى املحيطة مبوقع وقوع عملية اطالق النار بقرى نابل�س حيث قام امل�ستوطنون بتحطيم
ممتلكات للمواطنني يف قرية بورين وع�صرية القبلية كما جتمهر املئات من امل�ستوطنني يف
مفرتق حوارة ونفذوا اعمال عربدة ورددوا هتافات عن�صرية �ضد الفل�سطينيني والعرب كما
قام امل�ستوطنون بتك�سري �سيارات املواطنني على مفرتق م�ستوطنة «�شيلو عيليه” الى جانب
حتطيم �سيارات اخرى على حاجزي “يت�سهار” وحوارة ،واعتدى م�ستوطنون على مواطنني
اثنني من بيت دجن وهما هاين �سعيد حامد وعماد �سليمان ابو ثابت بعد ر�ش غاز الفلفل
داخل مركبتهما وذلك على حاجز بيت فوريك و�شهد حميط حاجز حوارة ودوار “يت�سهار”
ومفرق �صرة جيت عربدة لقطعان امل�ستوطنني و�ضرب حجارة على ال�سيارات العربية.
ويف قلقيلية ،هاجم م�ستوطنون بلدتي جيت وفرعته �شرق قلقيلية ،واعتدوا على منازل
املواطنني هناك ،وقال �شهود عيان من جيت �إن �أكرث من  150م�ستوطن ًا من م�ستوطنة “جلعاد”
هاجموا  منطقة الباطن يف اجلهة اجلنوبية من جيت ،واعتدوا على املواطنني وممتلكاتهم
هناك� ،إال �أن �أهايل القرية ت�صدوا لهم و�أجربوهم على االن�سحاب �إلى امل�ستوطنة وقالت
م�صادر حملية �إن م�ستوطنني حطموا زجاج نوافذ منازل يف قرية فرعتا �شرق قلقيلية وقد
�شمل االعتداء ت�ضرر  ١٠منازل  .ون�صب م�ستوطنون ،خيمة يف ذات املكان الذي قتل فيه
امل�ستوطن احلاخام “رزئيل �شيتح” بالقرب من الب�ؤرة اال�ستيطانية “حفات جلعاد” غرب
مدينة نابل�س.
وقال �شهود عيان �إن امل�ستوطنني رفعوا العلم اال�سرائيلي فوق اخليمة ،وحولوها الى ما
ي�شبه املزار ،حيث توافدت اليها جمموعات متتالية من امل�ستوطنني ب�سياراتهم.
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ويف االغوار ،دمرت دبابات االحتالل ع�شرات الدومنات من االرا�ضي الزراعية املعدة
للزراعة البعلية وخربت �أكرث من  40دومن ًا مزروعة باحلم�ص تعود للمواطن �أحمد دراغمة
ب�شكل مبا�شر يف منطقة ال�شك بالفار�سية يف االغ��وار ،خالل تدريبات ع�سكرية �أجراها
االحتالل بالذخرية احلية بني منازل املواطنني خالل �شهر دي�سمرب الفائت وخالل اال�سبوع
املا�ضي يف مناطق الفار�سية بالأغوار ال�شمالية والعقبة �شرق طوبا�س وخربة الطويل جنوب
نابل�س بعد �إع�لان املناطق بانها مناطق ع�سكرية مغلقة .فيما ر�شق عدد من امل�ستوطنني
�سيارات املواطنني امل��ارة على حاجز احلمرا ،ال��ذي يربط مدن ال�ضفة الغربية بالأغوار
الفل�سطينية ،بعد �أن جتمهروا بالقرب منه وفق ما �أف��اد رئي�س جمل�س قروي فرو�ش بيت
دجن ،توفيق احلج حممد  ،ب�أن م�ستوطنني جتمعوا بحماية جنود و�شرطة االحتالل ،ور�شقوا
�سيارات املواطنني التي جتتاز احلاجز ،باحلجارة)18( .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1موقع الرئي�س حممود عبا�س «املوقف ال�سيا�سي – امل�ستوطنات»
( )2مقال (بناء م�ستوطنة جديدة يف ال�ضفة  ..تعرف على مراحل اال�ستيطان الإ�سرائيلي يف فل�سطني)،
« ،2017/4/1اليوم اجلديد»
( )3مقال (دولة امل�ستوطنني)« ،2016/7/12 ،وكالة وفا»
( )4كلمة الرئي�س حممود عبا�س يف افتتاح م�ؤمتر فل�سطني الثاين لال�ستثمار ،بيت حلم2010/6/2 ،

( )5كلمة الرئي�س حممود عبا�س يف االحتفال الذي �أقامته وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية لإحياء
ذكرى الإ�سراء واملعراج ،رام اهلل2010/7/10 ،
( )6كلمة الرئي�س حممود عبا�س خماطبا ال�شعب الفل�سطيني ع�بر تلفزيون فل�سطني ،رام اهلل،
2010/8/29
( )7خطاب الرئي�س حممود عبا�س �أمام اجلمعية العامة للأمم املتحدة ،نيويورك2010/9/25 ،
( )8خطاب الرئي�س حممود عبا�س �أمام ملتقى ال�سالم والأمن العاملي� ،أبو ظبي2010/11/7 ،
( )9كلمة الرئي�س حممود عبا�س يف حفل �إحياء ذكرى املولد النبوي ال�شريف برام اهلل2011/2/14 ،
( )10كلمة الرئي�س حممود عبا�س خالل افتتاح �أعمال املجل�س املركزي �ضمن دورة ا�ستحقاق �سبتمرب
يف مقر الرئا�سة مبدينة رام اهلل2011/3/16 ،
( )11خطاب الرئي�س حممود عبا�س يف ال��دورة ال�ساد�سة وال�ستني للجمعية العامة للأمم املتحدة،
2011/9/23
( )12خطاب الرئي�س حممود عبا�س �أمام اجلمعية الربملانية ملجل�س �أوروبا يف ق�صر اوروبا2011/10/6 ،
( )13كلمة الرئي�س حممود عبا�س لل�شعب الفل�سطيني مبنا�سبة الذكرى  66للنكبة2014/5/14 ،
( )14خطاب الرئي�س حممود عبا�س �أمام القمة العربية يف �شرم ال�شيخ� 28 ،آذار 2015
( )15كلمة الرئي�س حممود عبا�س �أمام اجلل�سة امل�سائية للم�ؤمتر العام ال�سابع حلركة فتح يف مدينة
رام اهلل ،بتاريخ  30ت�شرين الثاين 2016
( )16مقال (�إ�سرائيل  2017 ..عام اال�ستيطان الأكرب)« ،2017/6/11 ،اجلزيرة»
( )17مقال ( 2018العام الأ�سو�أ يف اال�ستيطان الإ�سرائيلي)« ،عمون»
( )18مقال (حكومة االح�ت�لال تعطي ال�ضوء الأخ�ضر لبناء امل��زي��د م��ن ال��وح��دات اال�ستيطانية)،
« ،2018/1/13دنيا الوطن»
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الالجئون..
مشكلة مزمنة لم تجد ح ً
ال
قضية الالجئين
• هناك اكرث من �ستة ماليني الجئ فل�سطيني م�شردون يف �أرجاء العامل ،وما نطالب به
هو و�ضع هذا امللف على طاولة املفاو�ضات.
• يتعني على ا�سرائيل ان تعرتف ب�أنها كانت جزء ًا من م�شكلة الالجئني الفل�سطينيني
و�أنها بال�ضرورة ال بد �أن تكون جزء ًا من احلل ،لقد اثبتت املفاو�ضات ال�سابقة بيننا وبني
اال�سرائيليني ان هناك افكار ًا عملية قابلة للتنفيذ حلل م�شكلة الالجئني الفل�سطينيني
مبجرد توفر النية ال�صادقة للتو�صل الى حل الدولتني وانهاء ال�صراع.
• وفرت املبادرة العربية لل�سالم الفر�صة التاريخية امام ا�سرائيل ،حيث و�ضعت �صيغة
قبل بها العامل اجمع للتو�صل الى حل عادل ومتفق عليه وفق القرار االممي رقم ،194
مبعنى ان تكون هناك حلول ق�سرية مفرو�ضة على احد)1( .
تعترب ق�ضية الالجئني من الق�ضايا الأ�سا�سية يف �سيا�سة منظمة التحرير الفل�سطينية
و�سيا�سة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،فهي لي�ست فقط جمرد ق�ضية مركزية �إذ �أنها ذاتها
الق�ضية املركزية ،فالآن وبعد ( )70عام ًا على ال�شتات الفل�سطيني� ،أ�صبح عدد الجئي 1948
ونازحي  1967يقدر بـ( )6ماليني فل�سطيني يف �أنحاء العامل املختلفة ،وهذه الأع��داد من
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الالجئني موزعة على �أكرث من  132دولة ،واجلدير بالذكر �أن  ٪42من الالجئني يعي�شون يف
دول الطوق املحيطة بفل�سطني ،ويعي�ش �أي�ضا  ٪46منهم على الأر�ض الفل�سطينية يف قطاع غزة
وال�ضفة و�أرا�ضي  ،48وبالتحديد ف�إن املهجرين املقيمني يف �أرا�ضي ( 48الالجئني الداخليني)
بلغ عددهم حوايل � 250ألف ن�سمة� ،أي �أن حوايل  ٪20من الفل�سطينيني يعي�شون يف �أرا�ضي الـ
 48ومع ذلك ف�إن هذه الق�ضية لي�ست ق�ضية � ٍ
أعداد و�أرقام ،بقدر ما هي ق�ضية �آمال وتطلعات
ال�شعب الفل�سطيني با�ستعادة دياره و�أمالكه وح�صوله على ا�ستقالله.
ٍ
كخطوط
ولعل �أهم النقاط الأ�سا�سية التي تنادي بها منظمة التحرير وال�سلطة الوطنية
حمراء من ال�صعب جتاوزها �أو القفز عنها هي:
 .1االلتزام بحق العودة لالجئني الفل�سطينيني يف كافة مراحل جلوئهم.
 .2حق التعوي�ض جلميع الالجئني الفل�سطينيني.
	.3االلتزام بقرارات ال�شرعية الدولية ك�أ�سا�س حلل هذه الق�ضية ،ال �سيما قرار الأمم
املتحدة رقم  194ال�صادر يف )2( .1948/12/11
يف مفاو�ضات او�سلو ال�سرية ،انتقلت ق�ضايا الالجئني والنازحني الى طاولة املفاو�ضات
ويف اتفاق اعالن املبادئ “اتفاق �أو�سلو” عام  1993احيلت حقوق الالجئني الى مفاو�ضات
الو�ضع النهائي على �أن تبد�أ منت�صف عام  ،1996وجاء يف االتفاق (يتفق الطرفان على ان
الوقت قد حان النهاء عقود من املواجهة والنزاع واالعرتاف بحقوقهما امل�شروعة وال�سيا�سية
املتبادلة ،ولتحقيق ت�سوية �سلمية وم�صاحلة تاريخية من خالل العملية ال�سيا�سية) ،ويف بند
�آخر حدد االتفاق ق�ضايا احلل النهائي (وهذه املفاو�ضات �سوف تغطي الق�ضايا املتبقية مبا
فيها ،القد�س ،الالجئون ،امل�ستوطنات ،الرتتيبات الأمنية ،احلدود ،العالقات والتعاون مع
جريان �آخرين ،وامل�سائل الأخ��رى ذات االهتمام امل�شرتك) ،و (يتفق الطرفان على ان ال
جتحف او تخل اتفاقيات املرحلة االنتقالية بنتيجة مفاو�ضات الو�ضع الدائم)( ،ومن املفهوم
.
ان املفاو�ضات حول الو�ضع الدائم �ست�ؤدي الى تطبيق قراري جمل�س االمن  242و)338
وجتدر اال�شارة الى �أن اتفاق او�سلو ميز بني الجئي  1948ونازحي  1967واحيلت ق�ضية
النازحني الى اللجنة الرباعية التي ت�شكلت عام  1995من م�صر واالردن وا�سرائيل واملنظمة.
واغرق الطرف اال�سرائيلي مفاو�ضات احلل الدائم و�ضمنها ق�ضايا الالجئني والنازحني يف
مناق�شات اجرائية ادت الى هدر الوقت .وبقيت حقوق النازحني معلقة ال بل ميكن القول انها
ربطت عمليا ودون قرار مبعاجلة حقوق الالجئني.
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حقوق الالجئين في مفاوضات كامب ديفيد ومحادثات طابا

وزيرة اخلارجية الأمريكية �أولربايت

يف �سياق االت�صاالت التي اجرتها االدارة االمريكية لت�سوية خالفات الطرفني حول
تنفيذ االتفاقات التي وقعوها يف او�سلو وما بعده ،وا�ستكمال املفاو�ضات حول ق�ضايا احلل
النهائي ،دعت الطرفني الجراء جولة من املفاو�ضات على م�ستوى القمة ت�ضم عرفات وبارك
ا�ضافة للرئي�س كلينتون .ومتهيدا لعقد قمة كامب ديفيد �أبلغت وزيرة اخلارجية اولربايت
القيادة الفل�سطينية ان باراك قادم الى وا�شنطن وبجعبته افكار جديدة حلل ق�ضايا املرحلة
النهائية القد�س والالجئني واحلدود واال�ستيطان ..الخ يف حينه ت�صور كلينتون ،بناء على
تقييم الإ�سرائيليني ون�صائح بع�ض م�ست�شاريه� ،أن الظرف نا�ضج للخروج من القمة باتفاق.
حده الأدنى توقيع «اتفاق �إطار مو�سع» يت�ضمن حلوال و�أفكار ًا مترحل ق�ضايا احلل النهائي
املطروحة يف املفاو�ضات ،ويت�ضمن بحده الأعلى «�إعالن مبادئ» �أ�س�س ت�سوية نهائية و�شاملة
للنزاع الفل�سطيني ـ الإ�سرائيلي املزمن.
ويف م �ف��او� �ض��ات ك��ام��ب دي�ف�ي��د ��ش�ك��ل ال �ط��رف��ان ث�ل�اث جل ��ان م��وا� �ض �ي��ع :الأول���ى
خ��ا��ص��ة ب��ال�ق��د���س ،وال�ث��ان�ي��ة بق�ضايا احل���دود وامل���س�ت��وط�ن��ات والأم� ��ن ،وال�ث��ال�ث��ة لبحث
ق�ضية ال�لاج �ئ�ين م��ن ج�م�ي��ع ج��وان �ب �ه��ا .وك �ل��ف ع��رف��ات حم �م��ود ع�ب��ا���س “�أبا مازن”
.
من�سق �أع �م��ال جل��ان ال�ت�ف��او���ض ب�ق�ي��ادة جل�ن��ة ال � �ل ��اج � � � �ئ � �ي ��ن
وعند دخول الر�ؤ�ساء الثالثة -كلينتون وباراك وعرفات -يف بحث م�ستقبل مدينة القد�س
وم�صري الالجئني مت�سك عرفات بقوة بتنفيذ ق��رارات ال�شرعية الدولية اخلا�صة بهما،
وابلغ كلينتون رف�ضه توقيع �أي اتفاق ين�ص على �إن�ه��اء ال�ن��زاع وال يت�ضمن حل ق�ضيتي
القد�س والالجئني .وك��رر املوقف ذات��ه يف ر�سالة خطية ار�سلها الوفد الفل�سطيني يوم
� 2000/7/17إل��ى الإدارة الأمريكية جاء فيها“ :نحن ن�سعى للتو�صل �إل��ى اتفاق �سالم
 ،وبالن�سبة للم�سائل الثالث التي حتدثنا عنها فاننا على ا�ستعداد للذهاب �إل��ى ابعد
احل ��دود� ،إن ك��ان ذل��ك �ضمن ح��ل ي�ضمن ال�سيادة الفل�سطينية على القد�س واالت�ف��اق
على حل ع��ادل لق�ضية الالجئني على �أ�سا�س ال�شرعية الدولية وخا�صة ال �ق��رار..194
الخ” وبجانب الر�سالة ك�شف عرفات للرئي�س كلينتون �أن��ه ال ي�ستطيع الت�صرف مب�صري
ال�لاج�ئ�ين وال �ق��د���س مب �ف��رده ،وال ب��د م��ن ال �ع��ودة لأخ ��ذ ر�أي ع��دد م��ن زع �م��اء ال�ع��رب.
وقبل عودته من كامب ديفيد ،اقنع باراك نف�سه �أن ال�ضغط على ال�شعب الفل�سطيني وقيادته
مي ّكنه من انتزاع تنازالت ب�ش�أن القد�س والالجئني والأر���ض ،مل ينتزعها يف كامب ديفيد.
واعتقد �أن افتعال �صدام معهم ي�ساعده يف تربير ف�شله يف التو�صل �إلى اتفاق .ورغم حر�صه
على القول يف م�ؤمتره ال�صحفي الذي عقده قبل �صعوده �إلى الطائرة عائدا �إلى تل �أبيب:
“انه طاملا مل يتم �إبرام اتفاق �سالم فان كل الأفكار الإ�سرائيلية التي طرحت يف املفاو�ضات
الغية”� ،إال �أن قوى اليمني الإ�سرائيلي مل تغفر له موافقته يف “الكامب “.
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االنتفاضة الثانية تعقد حل قضية الالجئين
ومع تفجر االنتفا�ضة الثانية دخل ال�صراع حول احلل النهائي وبخا�صة اال�ستيطان
والقد�س والالجئني مرحلة جديدة .واعتقد بع�ض الفل�سطينيني ان االنتفا�ضة «امل�سلحة» كفيلة
بتح�سني ال�شروط الفل�سطينية .باملقابل اعتقد باراك انه جنح يف ا�ستدراج الفل�سطينيني الى
امليدان الذي يريد وان ال�ضغط االقت�صادي واالمني كفيل بارغام قيادتهم على تقدمي تنازالت
مل تقدمها يف الكامب .وراح كل طرف يراهن على تراجع الآخر .وحاول عرفات مرة �أخرى
اال�ستعانة بالو�ضع العربي وجنحت االنتفا�ضة يف تقدمي موعد القمة العربية اال�ستثنائية،
ودعا الرئي�س مبارك ب�صفته رئي�س القمة �إلى عقدها يوم  21ت�شرين الأول� /أكتوبر.2000
الى ذلك ،رفعت الإدارة الأمريكية وترية �ضغطها على الرئي�س مبارك لرتتيب قمة
جتمع عرفات وباراك و�ألح كلينتون على عقدها يف الأرا�ضي امل�صرية .وف�ضل عرفات ت�أجيلها
�إلى ما بعد القمة العربية� ،إال �أن كلينتون رف�ض و�أ�صر على موقفه ومار�س �ضغوطا قوية على
عرفات لتغيري موقفه .وا�ستجاب عرفات لل�ضغوط ومل ي�ش�أ ن�سف بقايا ج�سور العالقة مع ادارة
كلينتون .وبعد الت�شاور حدد يوم  2000/10/16موعدا النعقادها ،اي قبل اقل من ا�سبوع من
موعد القمة العربية .وانتزع عرفات مب�ساندة م�صرية موافقة �أمريكية على م�شاركة �أمني
عام الأمم املتحدة ومندوب عن املجموعة الأوروبية �إ�ضافة مل�صر والأردن.

في محادثات طابا حصل تقدم في معالجة قضية الالجئين
على �أبواب االنتخابات الإ�سرائيلية � 6شباط /فرباير 2001اعتقد �أركان حزب العمل
وقادة الي�سار �أن التو�صل �إلى اتفاق مع الفل�سطينيني هو ال�سبيل الوحيد لتخلي�ص باراك من
تخبطه واخلروج من الورطة الذي ح�شرهم فيها .وت�صور �أركان الإدارة الأمريكية �أن عقد
مثل هذه ال�صفقة كفيل مب�ساعدة باراك يف ك�سب �أ�صوات انتخابية تكفي لإنقاذه ويجنبهم
اال�ضطرار الحقا �إلى التعاطي مع �شارون زعيم املتطرفني .وحتت �ضغط حاييم رامون ويو�سي
بيلني و�آخرين يف قيادة حزب العمل حتدث باراك عن �إمكانية عقد اتفاق انتقايل مع ال�سلطة
الفل�سطينية ،يقوم على تـ�أجيل ق�ضيتي القد�س والالجئني مقابل ت�أجيل �إنهاء النزاع .علما �أن
باراك ظل �إبان خدمته يف اجلي�ش ووجوده يف رئا�سة الوزراء ،يعار�ض االتفاقات املرحلية التي
وقعها رابني.
يف حينه� ،أ�سرعت القيادة الفل�سطينية �إلى رف�ض البحث يف �صفقة ت�أجيل �إنهاء النزاع
مقابل ت�أجيل حل ق�ضيتي القد�س والالجئني وب ّلغت باراك عرب قنوات االت�صال اخلا�صة،
�إ�صرارها على حل ق�ضايا احلل النهائي دفعة واحدة .ومل ت�سمع لبع�ض الأ�صوات القليلة التي
اعتربت االقرتاح خطوة تقرب ال�شعب من حقوقه ،وحت�سن املوقف الفل�سطيني يف املفاو�ضات،
وت�سهل حياة النا�س على الأر�ض.
ومع اقرتاب رحيل كلينتون من البيت الأبي�ض يوم  20كانون الثاين /يناير� 2001ألغت
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الدكتور نبيل �شعث

الإدارة الأمريكية �إر�سال دين�س رو�س �إلى املنطقة ،و�صار همها ت�أمني رحيل هادئ ولي�س
اكرث .وا�ستجابت �إدارة كلينتون لطلب باراك ومار�ست �ضغطا على القيادة امل�صرية لرعاية
مفاو�ضات فل�سطينية �إ�سرائيلية ،ووافقت القيادة امل�صرية من حيث املبد�أ على ا�ست�ضافة
جولة جديدة من املفاو�ضات �إذا طلب الطرفان ذلك ،وكان وا�ضحا �أنها مل تكن متحم�سة
للمو�ضوع وت�شك يف جناح هكذا لقاء.
و�أظهرت مناق�شات طابا ،ومفاو�ضات �أخرى �سرية جرت يف قناة موازية� ،أن ما طرحه
الرئي�س كلينتون يف قمة كامب ديفيد ب�ش�أن الدولة والأر�ض والالجئني واال�ستيطان واحلدود
كان موافق ًا عليه �إ�سرائيليا .وب�ش�أن الالجئني؛ جدد الطرفان يف طابا ما ورد يف “ورقة الأفكار
الأمريكية” التي قدمها كلينتون .وقام يو�سي بيلني يف لقاءاته الثنائية مع الوزير نبيل �شعث
بتو�ضيح مفهوم �إ�سرائيل “للأفكار الأمريكية” حول الالجئني وف�صلها �أكرث ،ووافق على �أن
ين�ص االتفاق حول الالجئني الفل�سطينيني على اعرتاف �إ�سرائيل بحقهم بالعودة �إلى “ار�ض
فل�سطني التاريخية”� ،شرط �أن يكون مفهوما �أنها ال ت�شمل �أر�ض �إ�سرائيل يف حدود العام .1967
وتقت�صر عودتهم على املناطق اخلم�سة التي حددتها “�أفكار كلينتون” .ونقل عن بيلني �إمكانية
ا�ستيعاب 70ـ � 100ألف الجئ يف ع�شر �سنوات .وان ي�ضع هذا احلل حدا نهائيا ،ملطالب الالجئني،
واعتباره ترجمة نهائية لقرار الأمم املتحدة رقم  194املتعلق بعودة الالجئني وتعوي�ضهم.
ورف�ض اجلانب الإ�سرائيلي اق�تراح نبيل �شعث �إدراج عائدات “�صندوق �أم�لاك الغائب”
وفوائده البنكية خالل ن�صف قرن �ضمن م�ستحقات الالجئني بالتعوي�ض ،باعتبارها عائدات
ناجتة عن ا�ستثمار �أمالك الالجئني �أر�ضا وعقارات .وادعى ب�أنها �أنفقت بقرارات حكومية
وظفت يف نقل وا�ستيعاب املهاجرين اليهود من الدول العربية و�سواها .وكرر بيلني اقرتاح
الرئي�س كلينتون حول ت�شكيل �صندوق دويل لتعوي�ض الالجئني الفل�سطينيني ت�ساهم فيه
�إ�سرائيل ب�سخاء وم�س�ؤولية� ،أ�سوة بالدول الغنية الأخرى.
يبني هذا العر�ض املختزل ،ان ق�صة الالجئني الفل�سطينيني وحقوقهم امل�شروعة ق�صة
طويلة ومعقدة ،كانت وما تزال مليئة بالعذاب والأمل والأم��ل .وظلوا �سنني طويلة يحلمون
باخلال�ص والعودة للوطن وكثريا ما هبط �أملهم للح�ضي�ض ،وارتفع احيانا الى الأعايل.
وكانت �أحالمهم دوما مليئة بوقائع وكوابي�س م�ؤرقة؛ اولها فقدان االر�ض والبيت والهوية،
وت�آمر احلكومات العربية و�آخرها تواط�ؤ الدول الكربى واالمم املتحدة �ضدهم)3( .
لقد ظلت ق�ضية الالجئني  ..ق�ضية �أ�سا�سية من ق�ضايا ال�صراع واملفاو�ضات وظلت
معرو�ضة با�ستمرار يف خطابات الرئي�س عبا�س ومواقفه ومنها ما قاله الرئي�س عبا�س:
«يريدون �إقفال الباب ب�شكل نهائي �أمام م�س�ألة الالجئني ،وهم �أي�ضا يحاولون �أن ي�ضللوا
الر�أي العام بقولهم �إن الفل�سطينيني يريدون �أن يغرقوا �إ�سرائيل بخم�سة ماليني الجئ ،هذا
الكالم نحن مل نقله ،نحن ملتزمون باملبادرة العربية التي تقول ال بد من حل عادل ومتفق
عليه لق�ضية الالجئني� ،إذن فلن�ضع ق�ضية الالجئني على الطاولة ونناق�شها”)4( .
ويف �إحياء الذكرى ال�ساد�سة ال�ست�شهاد الرئي�س يا�سرعرفات قال الرئي�س عبا�س:
“�أطمئنكم ب�أننا ملتزمون باحلقوق ومل��اذا ال نتم�سك؟ متم�سكون بق�ضية الالجئني ..مل
نن�س ولن نن�سى ،هذا هو عهدنا لكم كما كان دائم ًا ،وكما كان عهدكم بنا ومبنظمة التحرير
َ
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الفل�سطينية املمثل ال�شرعي والوحيد ل�شعبنا .رابني اعرتف باملنظمة املمثل ال�شرعي والوحيد
ويتفاو�ضون معها على هذا الأ�سا�س وال�سلطة ال عالقة لها بق�ضايا احلل النهائي .
و�أتوجه �إليكم يا �شعبنا يف ال�شتات خا�صة يف لبنان و�أذكركم باملبادئ التي تربينا عليها
ون�ؤمن بها ب�أننا �ضيوف ال نتدخل بال�ش�ؤون الداخلية ولن ن�سمح ب�أن ن�ستغل من �أية جهة كانت
لتحقيق م�آرب ال عالقة لها بالق�ضية الوطنية ،خا�صة امل�سا�س ب�سيادة الدول التي نتواجد
فيها.
ون�ؤكد �أننا ومن خالل االت�صاالت مع الأ�شقاء ،نطالب بتح�سني �أو�ضاع الالجئني ورفع
املعاناة عنهم �إلى حني عودتهم لوطنهم ،وحققنا بع�ض التقدم .الفل�سطينيون يف لبنان
حمرومون من عدد من املهن ونقول للبنان نحن �ضيوف لن نتدخل ولي�س لنا عالقة لكن �إلى
حني �أن تنتهي �ضيافتنا يجب �أن نح�صل على لقمة العي�ش الكرمية و�شكر احلكومة اللبنانية
للموافقة يف البدء برفع بع�ض احلواجز ون�شكرهم على املوقف)5( .
وخالل م�شاركة الرئي�س عبا�س يف حفل �إحياء ذكرى املولد النبوي ال�شريف قال:
“�إذن عندما نطالب بحل عادل مل�شكلة الالجئني ،نحن ال نطالب ب�شيء خارق خارج عن
حدود ال�شرعية الدولية ،ولذلك عندما يقولون نحن ال نريد �أن ن�سمع كلمة الجئني ،فهذا
افرتاء على احلقيقة ولن نقبل �أال يكون ملف الالجئني على الطاولة ،وبهذه املنا�سبة لن نقبل
مبا يعر�ضونه علينا الدولة اليهودية ،ولن نقبل هذا التعريف ،وكلنا نعرف ونفهم ملاذا نحن
نرف�ض ذلك وهم يعرفون ذلك ،لكننا �أمام هذا امل�أزق الذي تقف فيه عملية ال�سالم ،و�أمام
هذه الظروف الدقيقة التي متر بها املنطقة ب�أ�سرها ،ال ميكننا �أن نقف مكتويف الأيدي �أو
نقول لي�س بالإمكان �أبدع مما كان .ميكن للإن�سان �أن ي�صل �إلى مرحلة من القنوط والي�أ�س
ويقول ماذا �أعمل .ال حول وال قوة �إال باهلل ،لن نقول هذا بل �سنطالب بحقنا الذي فر�ضته لنا
ال�شرعية الدولية و�أن ن�ضالنا ال�سيا�سي والوطني �سوف ي�ستمر ويتوا�صل على خمتلف ال�صعد
واملجاالت كافة”)6( .
ومبنا�سبة الذكرى ال�سابعة وال�ستني للنكبة قال�“ :إن ق�ضية فل�سطني مل تعد خمتزلة
بكونها ق�ضية الجئني ،فالعامل من �أق�صاه �إلى �أق�صاه يعرتف بق�ضية فل�سطني ق�ضية حترر
وطني ،و�أن �شعبها له احلق يف تقرير امل�صري ،و�أن االحتالل الإ�سرائيلي وكل ممار�سته
مرفو�ضة ومدانة وخمالفة للقانون الدويل”)7( .
و�أم��ام القمة العاملية يف مدينة �إ�سطنبول  2016قال الرئي�س عبا�س« :ال زال قرابة
�ستة ماليني �إن�سان من �شعبنا من الالجئني والنازحني يعي�شون يف �أماكن اللجوء يف دول
اجلوار ،ويف داخل فل�سطني ،وال زالت �إ�سرائيل التي ارتكبت هذه اجلرائم منذ العام ،1948
مل تعرتف مب�س�ؤوليتها عن ت�شريدهم ،وعن تدمري وم�سح مئات املدن والقرى الفل�سطينية،
وا�ستمرت �إ�سرائيل يف م�شاريعها اال�ستيطانية االحتاللية ،ومنعت الفل�سطينيني من البناء
على �أرا�ضيهم ،وقامت بهدم منازلهم ،وغريها من اجلرائم التي يعاقب عليها القانون
الدويل والقانون الدويل الإن�ساين»)8( .
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الرئي�س عبا�س والرئي�س
ع��ون ق��ال �أب��و م��ازن �إن التحدي
الأبرز هو «مدى قدرتنا على فر�ض
احلل العادل وال�شامل جلميع �أوجه
ال�رصاع العربي الإ�رسائيلي وفق
القرارات الدولية والبنود الكاملة
ملقررات القمة العربية

ويف م�ؤمتر �صحفي م�شرتك ،بني الرئي�س عبا�س والرئي�س عون قال �أبو مازن �إن التحدي
الأب��رز هو «مدى قدرتنا على فر�ض احلل العادل وال�شامل جلميع �أوج��ه ال�صراع العربي
الإ�سرائيلي وفق القرارات الدولية والبنود الكاملة ملقررات القمة العربية».
ولفت عون �إلى �أن م�أ�ساة فل�سطني التي بد�أت مع وعد بلفور بلغت عامها املائة وهي
اجلرح الأكرب يف وجدان العرب و�أول �ضحاياها ال�شعب الفل�سطيني ثم اللبناين.
وقال الرئي�س الفل�سطيني �إن الفل�سطينيني �ضيوف يف لبنان �إلى حني عودتهم امل�ؤكدة
�إل��ى وطنهم فل�سطني ،م�ؤكدا احلر�ص على “�أن يكونوا مبن�أى عن �صراعات املنطقة”.
و�أ�ضاف“ :نقف �ضد الإرهاب ودعونا منذ البداية �إلى احلوار البناء ،ودعينا �إلى �صون وحدة
الأرا�ضي العربية”.
و�أكد �أن لبنان �سيبقى منارة م�شعة للح�ضارة واملعرفة وال�صمود يف بالد العرب ،وقال:
“�سنظل نحفظ لكم مواقفكم امل�شرفة جتاه ا�ست�ضافة �أبناء �شعبنا ونكن لكم وللجمهورية
اللبنانية ال�شقيقة �أ�سمى م�شاعر املودة والعرفان”.
ولفت �إلى �أن العملية ال�سيا�سية ال زالت تراوح مكانها “لأن �إ�سرائيل م�صرة على احتالل
�أر�ضنا و�إبقاء �شعبنا يف �سجن كبري وهذا ما لن نقبله و�سنوا�صل العمل بالطرق ال�سيا�سية
والدبلوما�سية لتطبيق قرارات جمل�س الأمن”.
�إن زيارة الرئي�س الفل�سطيني �إلى لبنان تكت�سب �أهمية كبرية يف ظل الظروف ال�صعبة
واملعقدة التي ت�شهدها املنطقة العربية ،وهدفها تعزيز العالقات اللبنانية والفل�سطينية
وتكثيف التعاون امل�شرتك ،وبحث الأو�ضاع يف خميمات الالجئني الفل�سطينيني بهدف حت�سني
الظروف املعي�شية للفل�سطينيني يف لبنان ،و�إبعاد املخيمات عن اخلالفات الداخلية)9( .
وك��ان م�س�ؤول �أمريكي �أعلن �أن الواليات املتحدة �سوف تقطع  65مليون دوالر من
امل�ساعدات التي تقدمها لوكالة الأمم املتحدة (الأون��روا) ،التي تقدم اخلدمات لالجئني
الفل�سطينيني حيث يبدو �أن �إدارة ترامب نفذت تهديدها بقطع امل�ساعدات.
وقال امل�س�ؤول الأمريكي �إن القرار بتقدمي  60مليون دوالر فقط �سوف يحافظ على
وجود املدار�س وتقدمي اخلدمات ال�صحية ،فقد قال يف الوقت نف�سه �إن ترامب يطالب الدول
الأخرى بتقدمي املزيد من امل�ساعدات لأنه يعتقد ب�أن وا�شنطن تدفع �أكرث مما ينبغي.
وانتقد م�س�ؤول فل�سطيني قرار وا�شنطن ،بينما قال الأمني العام للأمم املتحدة �أنطونيو
غوتري�س �إنه ال يدرك فعل ًيا حجم التغيري يف امل�ساعدات لكنه قلق ب�ش�أن هذا القطع يف التمويل،
�أما امل�س�ؤول الأمريكي فقد قال �إن «الأونروا» بحاجة �أ�سا�سية لإعادة تقييم الطريقة التي تعمل
بها وطريقة متويلها.
وقال امل�س�ؤول الأمريكي“ :من دون الأموال التي نقدمها اليوم �سوف تتعر�ض الأونروا
خلطر نفاد الأموال ثم الإغالق ،لكن امل�ساعدات التي تقدمها الواليات املتحدة �سوف متنع
حدوث ذلك يف امل�ستقبل القريب ،و�سوف نعيد النظر قري ًبا يف الـ 65مليون دوالر التي ندفعها».
كان ترامب قد كتب تغريدة �أول يناير  2018يتهم فيها الفل�سطينيني بعدم احرتام
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الواليات املتحدة رغم تلقيهم ماليني الدوالرات من امل�ساعدات من وا�شنطن)10( .

حذرت وكالة غوث وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني “�أونروا” ،من اخلطر الذي بات
يواجه ماليني امل�ستفيدين من خدماتها� ،إثر تقلي�ص الواليات املتحدة الأمريكية دعمها لها.
ومن جانبه ،قال املفو�ض العام للوكالة “بيري كرينبول”� :إن “تقلي�ص الدعم الأمريكي
ُيدخل كرامة و�أمان املاليني من الجئي فل�سطني ،والذين هم بحاج ٍة للم�ساعدات الغذائية
الطارئة و�أ�شكال الدعم الأخرى ،يف الأردن ولبنان و�سوريا وال�ضفة الغربية وقطاع غزة يف
دائرة اخلطر”.
و�أ�ضاف يف بيان له بتاريخ  17يناير “ :2017هذه امل�ساهمة املقل�صة �ست�ؤثر �أي�ضا على
الأمن الإقليمي ،يف وقت ي�شهد العديد من املخاطر والتهديدات يف منطقة ال�شرق الأو�سط،
وخا�صة ذلك اخلطر املتمثل يف ازدياد التطرف”.
و�أ�شار “كرينبول” �إيل �إن م�ستقبل � ٥٢٥ألف طالب وطالبة ،و ٧٠٠مدر�سة (تديرها
الوكالة) ،بات يواجه اخلطر”.
ويذكر �أن اخلارجية الأمريكية كانت �أعلنت ،الثالثاء  16يناير� ،أن وا�شنطن �أر�سلت
 60مليون دوالر �إلى “�أونروا” ،لتتمكن من اال�ستمرار يف عملها ،لكنها ج ّمدت مبلغ  65مليون
دوالر �إ�ضافية.
وتقدم “�أونروا” خدماتها لنحو  5.3مليون فل�سطيني ،يف الأرا��ض��ي الفل�سطينية
والأردن ولبنان و�سوريا.
وحتى نهاية عام  ،2014بلغ عدد الالجئني الفل�سطينيني  5.9مليون الجئ ،بح�سب
اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني بينهم حوايل  5.3مليون الجئ م�سجلون لدى الوكالة
الأممية)11( .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1موقع الرئي�س حممود عبا�س« ،املوقف ال�سيا�سي – ق�ضية الالجئني»
( )2مقال (موقف منظمة التحرير الفل�سطينية وال�سلطة الوطنية يف مو�ضوع الالجئني)« ،وكالة وفا»
( )3مقال (تطور املوقف الفل�سطيني من حل ق�ضية الالجئني  ،)2004-1964ممدوح نوفل2004/9/24 ،
( )4خطاب الرئي�س حممود عبا�س �أمام ملتقى ال�سالم والأمن العاملي� ،أبو ظبي2010/11/7 ،
( )5كلمة الرئي�س حممود عبا�س يف مهرجان �إحياء الذكرى ال�ساد�سة ال�ست�شهاد الرئي�س يا�سر عرفات،
رام اهلل2010/11/11 ،
( )6كلمة الرئي�س حممود عبا�س خالل م�شاركته يف حفل �إحياء ذكرى املولد النبوي ال�شريف برام
اهلل2011/2/14 ،
( )7كلمة الرئي�س حممود عبا�س مبنا�سبة الذكرى ال�سابعة وال�ستني للنكبة عرب �شا�شة تلفزيون
فل�سطني� 14 ،أيار 2015
( )8خطاب الرئي�س حممود عبا�س �أم��ام القمة العاملية الأول��ى للعمل الإن�ساين يف مدينة �إ�سطنبول
الرتكية بتاريخ �24أيار2016
( )9مقال (الرئي�س عبا�س من بريوت :الالجئون الفل�سطينيون �ضيوف وعودتهم م�ؤكدة)2017/2/23 ،
( )10مقال (قطع امل�ساعدات الأمريكية عن «الأونروا» ي�شعل غ�ضب ًا عاملي ًا �ضد ترامب)،2017/1/17 ،
«نون بو�ست»
( )11مقال (ب�سبب خف�ض امل�ساعدات الأمريكية �« ..أون��روا» خطر حقيقي يواجه ماليني الالجئني،
« ،2018/1/17العد�سة»
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المقاومة الشعبية السلمية
• من حق ال�شعب الفل�سطيني �أن يقول "ال" لالحتالل وان ميار�س حقه امل�شروع يف
مقاومته ،وهناك اجماع بني الفل�سطينيني اليوم على خيار املقاومة ال�شعبية ال�سلمية.

يرف�ض ال�شعب الفل�سطيني
وقيادته العنف والعنف امل�ضاد
وينادي بالتم�سك باملقاومة ال�شعبية
ال�سلمية

• يرف�ض ال�شعب الفل�سطيني وقيادته العنف والعنف امل�ضاد وينادي بالتم�سك باملقاومة
ال�شعبية ال�سلمية ،ومع ذلك ف�إن �ضحايا كثريين من �أبناء �شعبنا ومعهم مت�ضامنون
ا�سرائيليون و�أجانب ي�شاركون يف بع�ض هذه الفعاليات كما يف نعلني وبعلني وغريهما،
تعر�ضوا وال زالوا يتعر�ضون على �إيدي اجلي�ش الإ�سرائيلي ل�شتى �أ�ساليب القمع خالل
مظاهراتهم ال�سلمية يف املناطق املحاذية جلدار الف�صل)1(.
يف �أكرث خطابات الرئي�س ويف ر�ؤيته ظل دائم ًا يطالب ب�إزالة االحتالل الإ�سرائيلي عن
الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة والقد�س ال�شرقية والعودة �إلى
حدود الرابع من حزيران عام  1967وظل يت�ساءل على النحو التايل :
متى �سينتهي هذا الطغيان واالحتالل؟ متى حترتم �إ�سرائيل قواعد ال�شرعية الدولية
حتى يتوقف �سفك الدماء ويحل ال�سالم احلقيقي.
ويوا�صل ال�س�ؤال :القد�س حما�صرة ،وغ��زة حما�صرة واخلليل ممزقة ،وبيت حلم
معزولة ،و�أرا�ضينا منهوبة ،ون�س�أل العامل �إلى متى ي�ستمر ذلك؟ �أال يحق لنا �أن ن�س�أل مثل
هذا ال�س�ؤال الكبري؟ ()2
ويرى الرئي�س �إن ت�صويب م�سار العملية ال�سيا�سية ال ميكن �أن يتم �إال بتحمل املجتمع
الدويل للم�س�ؤولية الرئي�سية يف �إنهاء االحتالل الإ�سرائيلي وهو �أطول احتالل �شهده التاريخ
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احلديث ،و�ضمان حق �شعبنا يف تقرير م�صريه يف دولته امل�ستقلة ذات ال�سيادة على حدود
عام  ،1967وعا�صمتها القد�س ال�شرقية وحل ق�ضية الالجئني ح ًال عاد ًال ومتفق ًا عليه ،وذلك
من خالل تطبيق مبادئ ميثاق الأمم املتحدة ،وقرارات اجلمعية العامة وجمل�س الأمن ذات
ال�صلة ،وفتوى حمكمة العدل الدولية ،و�أحكام القانون الدويل مبا يف ذلك القانون الإن�ساين
الدويل وقانون حقوق الإن�سان ،على الأر�ض الفل�سطينية املحتلة ،مبا فيها القد�س ال�شرقية،
وهي كلها متثل املرجعية ال�سيا�سية ال�شرعية لأية مفاو�ضات ناجحة حول احلل النهائي)3( .
وي�ؤكد جم��دد ًا ويقول« :نحن طالب حق وعدل و�سالم ،ال نعتدي على �أحد وال نقبل
بالعدوان على �شعبنا ووطننا ومقد�ساتنا ،لقد قلنا للعامل اجمع من فوق منرب الأمم املتحدة
�إننا لن نقبل با�ستمرار الو�ضع الراهن يف فل�سطني املحتلة ،ولن ن�ست�سلم ملنطق القوة الغا�شمة
و�سيا�سات االحتالل والعدوان التي متار�سها احلكومة الإ�سرائيلية وقطعان م�ستوطنيها الذين
ميار�سون الإرهاب �ضد �شعبنا ومقد�ساتنا وبيوتنا و�أ�شجارنا و�إعدام �أطفالنا بالدم البارد،
كما فعلوا مع الطفل �أحمد منا�صرة وغ�يره من الأطفال يف القد�س وغريها من الأماكن
و�سوف ن�ستمر يف كفاحنا الوطني امل�شروع الذي يرتكز على حقنا يف الدفاع عن النف�س،
وعلى املقاومة ال�شعبية ال�سلمية والن�ضال ال�سيا�سي والقانوين ،و�سنعمل بال�صرب واحلكمة
وال�شجاعة الالزمة من �أجل حماية �شعبنا ومنجزاتنا ال�سيا�سية والوطنية التي حتققت بعد
عقود من الن�ضال واملثابرة ،وعرب م�سرية طويلة من ال�شهداء واجلرحى والأ�سرى)4( .
كما يرجع ويقول الرئي�س�« :أمل تت�ساءلوا �إلى متى �سيظل االحتالل الإ�سرائيلي الذي
طال �أمده لأر�ضنا؟ و�إلى متى �سيبقى �شعبنا حمروم ًا من التمتع الكامل ،وغري املنقو�ص،
بحقوقه التي كفلتها ال�شرعية الدولية ،و�أولها حقه الأ�سا�س يف احلياة ،وتقرير امل�صري،
وبناء دولته امل�ستقلة ذات ال�سيادة ،وكذلك حقه يف العي�ش ك�إن�سان وفق ما جاء يف املعاهدات
واالتفاقيات الدولية ،فهل هذا كثري؟
�أما �آن الأوان للمجتمع الدويل �أن ينتقل من التنادي بعدالة الق�ضية الفل�سطينية� ،إلى
اتخاذ التدابري والإج��راءات العملية ،التي حتقق هذه العدالة ل�شعبي الفل�سطيني ،وتقيم
ال�سالم والأمن كواقع ملمو�س)5( .
ويعاود يف كلمة له �أم��ام القمة العاملية الأول��ى للعمل الإن�ساين فيقول�« :إننا نغتنم
الفر�صة ،لنجدد وجوب �إنهاء االحتالل الإ�سرائيلي لأر�ض دولة فل�سطني ،وذلك من خالل
دعم املبادرة الفرن�سية ،وامل�شاركة على امل�ستوى الوزاري يف جمموعة دعم دولية يف الثالث
من حزيران ،وعقد امل�ؤمتر الدويل لل�سالم ب�أ�سرع وقت ممكن ،وعلى �أ�سا�س حل الدولتني على
حدود  ،1967ومبادرة ال�سالم العربية ،وقرارات الأمم املتحدة ذات ال�صلة ،وحتديد �سقف
زمني و�آلية متابعة لتطبيق ما يتفق عليه)6(.
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ل��ن ن�ست�سلم ملنطق القوة
الغا�شمة و�سيا�سات االحتالل
والعدوان التي متار�سها احلكومة
الإ�رسائيلية وقطعان م�ستوطنيها
ال��ذي��ن مي��ار���س��ون الإره����اب �ضد
�شعبنا ومقد�ساتنا وبيوتنا

ويقول الرئي�س �أمام اجلل�سة امل�سائية للم�ؤمتر العام ال�سابع حلركة فتح:
• ح�صلنا لأول مرة يف تاريخ ال�شعب الفل�سطيني ،على �شهادة ميالد لدولة فل�سطني يف
النظام الدويل ،وذلك يف  29نوفمرب  ،2012وقد ح�صلت دولة فل�سطني على ع�ضوية
كاملة يف الع�شرات من املعاهدات والوكاالت الدولية مثل منظمة اليون�سكو ،وحمكمة
اجلنايات الدولية ،ومواثيق جنيف الدولية حلقوق الإن�سان وغريها ،و�سنوا�صل عملنا
وجهودنا ،لنيل الع�ضوية الكاملة يف اجلمعية العامة للأمم املتحدة.
• تعرتف بنا حالي ًا  138دولة 40 ،منها متت يف الفرتة من  2009وحتى تاريخه ،وكان
�آخرها ال�سويد والفاتيكان.
• لقد �أقمنا عالقات دبلوما�سية وا�سعة ،وقد �أ�صبح لدينا � 103سفارات وبعثات مقيمة،
هذا بالإ�ضافة �إلى متثيل غري مقيم مع غالبية دول العامل.
• �ضاعفنا بعدة مرات ال�سفارات التي منتلكها ،حيث �أ�صبحت  120عقار ًا ،منها  80مقر ًا
جديد ًا ،و  14مقر ًا �آخر قيد التنفيذ ،ت�ضاف �إلى  26عقار ًا كنا منتلكها �سابق ًا ،وقد مت
ت�سجيلها جميع ًا با�سم منظمة التحرير الفل�سطينية.
• �أن�ش�أنا وكالة للتعاون الدويل تقوم ب�أعمال الإغاثة ،ومد ج�سور التعاون مع �شعوب
العامل.
• ن�شارك بانتظام يف م�ؤمترات القمم العربية ،وعدم االنحياز ،وامل�ؤمترات الإ�سالمية،
والقمم االفريقية ،واجلمعية العامة للأمم املتحدة �سنوي ًا يف نيويورك ،وم�ؤمتر املناخ
وغريها ،وذلك من �أجل ت�أمني الدعم والت�أييد لق�ضية �شعبنا.
• قمنا بع�شرات الزيارات الثنائية ،بهدف تطوير عالقات ال�صداقة والتعاون ،و�شرح
املوقف الفل�سطيني ،وح�شد الدعم العربي والدويل وطلب االعرتاف بدولة فل�سطني.
• ومن دواعي الفخر واالعتزاز �أنه و�أثناء زيارتي الأخرية لالحتاد الأوروبي مت ا�ستقبالنا
كدولة م�ستقلة ،حيث ،ولأول مرة عزف الن�شيدان الوطني الفل�سطيني والأوروبي يف مقر
الربملان الأوروبي يف �سبتمرب املا�ضي ،ورفع العلمان الأوروبي والفل�سطيني.
• ح�صلنا على دعم �أوروبي وا�سع و�صدر العديد من البيانات الأوروبية الداعمة حلقوقنا،
واتخذت قرارات و�إجراءات �ضد منتجات امل�ستوطنات ،ونبذ ال�شركات الأوروبية العاملة
يف امل�ستوطنات ،ولدينا جلان حكومية م�شرتكة مع عدد كبري من ال��دول الأوروبية،
وكذلك اتفاقيات �شراكة مع االحتاد الأوروبي ،وعلى م�ستوى االحتاد من �أجل املتو�سط.
• وعلى م�ستوى االجن��ازات الدولية يف املجال الربملاين فقد �أ�صبح املجل�س الوطني
الفل�سطيني ع�ضوا كامال يف االحت��اد الربملاين ال��دويل ،وع�ضوا كامال يف اجلمعية
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الربملانية االورومتو�سطية وبرملان االحتاد من �أجل املتو�سط ،وح�صلنا على الع�ضوية
امل�شاركة يف اجلمعية الربملانية ملجل�س �أوروبا .بالإ�ضافة �إلى ع�ضوية فل�سطني الكاملة يف
العديد من الربملانات الإقليمية ،ومنها العربية والآ�سيوية والإ�سالمية والع�ضوية املراقبة
يف االحتاد الربملاين االفريقي.
• مت تطوير الهياكل احلكومية ،و�إ�صدار القوانني ال�ضرورية لت�شكيل حكومة تعمل
م�ؤ�س�ساتها وفق نظم احلكم الر�شيد ،وال ينق�صها �إال حتقيق نهاية االحتالل ،و�إعالن
ا�ستقالل الدولة ،وذلك ب�شهادة املنظمات الدولية.
• مت بناء م�ؤ�س�سات دولة فل�سطني على �أ�سا�س االلتزام ب�سيادة القانون ،واعتماد املعايري
الدولية يف املحا�سبة ،وال�شفافية.
• يف جمال تطوير قوانني ونظم حديثة لإدارة �ش�ؤون الوظيفة العمومية ،فقد �شهدت
الإدارة العامة واخلدمة املدنية تطورات نوعية يف ال�سنوات ال�ست املا�ضية.
• وا�صل ديوان الرقابة املالية والإدارية تطوير �أعماله وتقدمي تقاريره ال�سنوية ما �ساعد
على �ضبط الأداء ومراقبته.
• يجري العمل على تنمية �صندوق التقاعد واملحافظة على حقوق املتقاعدين وتطويرها.
• ويف جمال مكافحة الف�ساد ،مت �إن�شاء هيئة لهذه الغاية يف العام  ، 2010وفق قانون
ونظم متطورة ،وتقوم بدور هام يف التوعية والتحقق والإحالة للهيئات الق�ضائية.
• وال يفوتنا �أن ن�شيد بالدور الهام ملركز الإح�صاء الوطني الفل�سطيني.
• يف جمال االنتخابات املحلية ،حالت ظروف قاهرة دون �إجرائها م�ؤخر ًا ،و�سيتم حتديد
موعد جديد لها عند انتهاء الإجراءات القانونية والق�ضائية الالزمة لذلك.
• يف جمال توثيق رم��وز الدولة وا�ستخدام ا�سم "دولة فل�سطني" ب��د ًال من ال�سلطة
الفل�سطينية.
• �أ�صدرنا قانون حرمة العلم ،باعتباره �أحد رموز ال�سيادة .وعملنا جاهدين وجنحنا
يف رفعه عالي ًا على مقرات الأمم املتحدة.
• كما مت توثيق ون�شر ال�سالم الوطني الفل�سطيني ،و�أن�ش�أنا عدد ًا من الفرق املو�سيقية يف
الأمن الوطني وال�شرطة لعزفه يف املنا�سبات الر�سمية ،وكذلك حددنا موا�صفات �شعار
الدولة ،ومت اعتماده يف الأوراق الر�سمية.
• قمنا ب�إ�صدار جمموعات من �أو�سمة الدولة ،وامليداليات املدنية والع�سكرية ،وقد مت منح
العديد منها لل�شخ�صيات الفل�سطينية والعربية والأجنبية ،تقدير ًا لها على �إجنازاتها
خلدمة فل�سطني)7( .
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ويوا�صل خماطبة املجتمع الدويل ويقول�« :إن ما تقوم به احلكومة الإ�سرائيلية يهدف
�إلى �إ�ضاعة للوقت ،وتكري�س االحتالل لأر���ض دولة فل�سطني ،و�سرقة �أرا�ضينا وا�ستغالل
م�صادرنا الطبيعية ،وحرمان �شعبنا من العي�ش بكرامة وحرية و�سيادة على ترابه الوطني،
ونقول للجميع �إن هذه املنطقة لن تنعم بالأمن وال�سالم واال�ستقرار ما مل ينعم بذلك �شعبنا،
فاحلرب تبد�أ من فل�سطني وال�سلم يبد�أ من فل�سطني ،و�سنظل نلتزم باملبادئ الأخالقية
والإن�سانية ال�سامية واملقاومة ال�سلمية لالحتالل ،و�سنم�ضي يف بناء �أ�س�س دولتنا وحا�ضرنا
و�ستظل �أجيالنا يف وطننا فل�سطني ،ولن نركع ولن ن�ست�سلم ،بل �سنوا�صل ال�صمود والعمل
ال�سيا�سي والدبلوما�سي ،و�سنبقى على هذه الأر�ض نعمل ونبني ون�صنع احلياة وامل�ستقبل
الواعد ون�سهم بدورنا احل�ضاري والإن�ساين يف �أر�ض الر�ساالت مهد امل�سيح عليه ال�سالم
وم�سرى نبينا ور�سولنا الكرمي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم)8( .
ويف �آخر كلمة له �أمام اجلمعية العامة للأمم املتحدة يقول :
«�إن ا�ستمرار هذا االحتالل يعترب و�صمة عار يف جبني دولة �إ�سرائيل �أوال ،ويف جبني
املجتمع ال��دويل ثان ًيا ،ويقع على عاتق هذه املنظمة الدولية م�س�ؤولية قانونية و�سيا�سية
و�أخالقية و�إن�سانية لإنهاء هذا االحتالل ،ومتكني ال�شعب الفل�سطيني من العي�ش بحرية
ورخاء يف دولته الفل�سطينية امل�ستقلة بعا�صمتها القد�س ال�شرقية املحتلة على حدود الرابع
من حزيران عام )9(.»1967
واحلق ما �شهدت به (اخل�صوم)
�شاهد ماذا يقول االحتالل عن �أبي مازن
من هو حممود عبا�س من هو �أبو مازن؟ ي�س�ألون �أوملرت :هل تنازل عبا�س ،اكرث واحد
جل�ست معه وفاو�ضته يف هذه الق�ضية وال مرة قال لك نعم.
م���ا ت���ق���وم ب���ه احل��ك��وم��ة
الإ�رسائيلية يهدف �إل��ى �إ�ضاعة
للوقت ،وتكري�س االحتالل لأر�ض
دول��ة فل�سطني ،و�رسقة �أرا�ضينا
وا�ستغالل م�صادرنا الطبيعية،
وحرمان �شعبنا من العي�ش بكرامة
وحرية و�سيادة على ترابه الوطني،
ونقول للجميع �إن هذه املنطقة لن
تنعم بالأمن وال�سالم واال�ستقرار
ما مل ينعم بذلك �شعبنا ،فاحلرب
تبد�أ من فل�سطني وال�سلم يبد�أ من
فل�سطني

�أنا مل �أقرتح �أي �شيء يتعلق بحق العودة ،حتدثنا عن مل ال�شمل للعائالت وحتدثنا عن
�أعطاء خم�سني �ألف جن�سية للم ال�شمل ،وتتو�سع هذه الق�ضية ولكنه رف�ض ،رف�ض ،حتدثنا
عن �إمكانية من �سنة �إلى خم�س �سنوات �أن يدخلوا على دفعات وكحاالت �شخ�صية “مل �شمل
�شخ�صي” ،و�أنا �أك�شف لكم� ،أنا �أقرتحت �أ�صعب اقرتاح يف حياتي ،حينما جل�ست مقابل واحد
مثل حممود عبا�س قائد يربكك ،كانت املفاو�ضات �شاقة و�صعبة ،ال ت�ستهينوا بهذا الرجل
حتدثنا عن ن�سب مئوية� ،إنه قائد ال�شعب الفل�سطيني املنتخب .بالن�سبة يل كنت رئي�س وزراء
�إ�سرائيل ،ولو �أجرى ال�شعب الفل�سطيني انتخابات �سينتخبه مرة �أخرى.
�أن��ا �أظهر بر�أيي و�أق��ول �أب��و م��ازن �أف�ضل من اي �شخ�ص حت��دث وداف��ع عن ال�شعب
الفل�سطيني ( )36م��رة ،كل مرة �ساعات �أجل�س معه يف مفاو�ضات قا�سية و�شديدة وحق
العودة� ،إنه جاد وجدي يف �صنع ال�سالم ،جاد جد ًا وكان م�صدوم ًا وقلت له ال�سيد الرئي�س
وقع الآن على هذا الورقة وبعد يومني تكون يف الأمم املتحدة وتظهر لكل العامل هذا املو�ضوع.
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مل يكن عنيف ًا �أو حاد ًا �أو قال “حل ّو عني ما بدي” ولكن اخلريطة التي قدمتها فيما
يتعلق بالتجمعات اال�ستيطانية الثالثة ذكرت فيها املناطق على طول احلدود التي �سيكون
أرا�ض� ،إذن �أنت كنت �ستطرد
فيها م�ستوطنات والتي يتحدثون اليوم �أنه �سيكون فيها تبادل � ٍ
امل�ستوطنني ،كم عدد امل�ستوطنني الذين كانوا ح�سب اتفاق  2008كانوا ثمانني �ألف م�ستوطن
يخرجون ويخلو بيوتهم ،هل كنت تتحدث عن دولة � ،1967شوف يا يهود ل�ست هنا لأجادلك،
يريدون ال�سالم لكن �أنا ال �أريد �أن �أخرج من بيتي و�أرى جندي ًا �إ�سرائيلي ًا يحمل بندقية يف
وجهي ،عليك �أن تفهم كيف يفكر الفل�سطينيون ،وبيني وبني طريقتهم يف املفهوم الوطني
لديهم والوجود اال�سرائيلي يف دولتهم.

رؤية أبي مازن للحل كما جاء في كلمته أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة
من �أجل �إنقاذ عملية ال�سالم وحل الدولتني ،ف�إنني �أطالب منظمتكم ودولكم املوقرة
مبا يلي:
�أوال :العمل احلثيث واجلاد من �أجل �إنهاء االحتالل الإ�سرائيلي لدولة فل�سطني خالل فرتة
زمنية حمددة� ،إذ �إنه مل يعد كاف ًيا �إ�صدار البيانات الف�ضفا�ضة التي تدعو �إلى �إنهاء
االحتالل وحتقيق ال�سالم من دون �سقف زمني لذلك؛ وتطبيق املبادرة العربية لل�سالم
مبا ي�شمل ق�ضية الالجئني ح�سب القرار .194
ثانيا :وقف الن�شاطات اال�ستيطانية يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة كافة ،كما ن�صت على
ذلك قرارات الأمم املتحدة ذات ال�صلة ،والتي كان �آخرها قرار  2334لعام 2016؛
بالإ�ضافة �إلى منطوق اتفاقية جنيف الرابعة.
ثالثا :توفري احلماية الدولية لأر�ض و�شعب دولة فل�سطني ،توطئة لإنهاء االحتالل؛ لأنه لي�س
مبقدورنا حماية �شعبنا و�أر�ضنا ومقد�ساتنا من هذا االحتالل البغي�ض؛ وال ميكن �أن
يكون الرد على هذا االحتالل ال�سكوت عليه.
رابعا :الطلب من �إ�سرائيل الإقرار بحدود عام  1967ك�أ�سا�س حلل الدولتني ،وتر�سيم هذه
احلدود على �أ�سا�س قرارات ال�شرعية الدولية ،وبعد هذا الرت�سيم �سيكون مبقدور كل
طرف �أن يت�صرف ب�أر�ضه كما ي�شاء دون الإجحاف بحقوق الطرف الآخر.
خام�سا� :أطالب جميع الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة التي اعرتفت بدولة �إ�سرائيل �أن
تعلن �أن اعرتافها مت على �أ�سا�س حدود العام 1967؛ ت�أكيدا على االلتزام بقرارات
ال�شرعية الدولية ومبقت�ضيات احلل ال�سيا�سي القائم على هذه القرارات ،وا�سمحوا
يل �أن �أ�س�ألكم� :أين هي حدود دولة �إ�سرائيل التي اعرتفتم وتعرتفون بها؟ كيف ميكن
االعرتاف بدولة لي�س لها حدود ،والقانون الدويل يقول� :إن لكل دولة حدو ًدا.
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�ساد�سا� :أدعو الدول كافة �إلى �إنهاء كل �أ�شكال التعامل املبا�شر وغري املبا�شر مع منظومة
اال�ستيطان اال�ستعماري الإ�سرائيلي غري القانونية يف �أر�ض دولة فل�سطني ،واتخاذ جميع
الإجراءات لوقف هذا التعامل وفق ما ن�صت عليه قرارات ال�شرعية الدولية ومواقف
هذه الدول� ،أ�سوة مبا فعله املجتمع الدويل بالنظام العن�صري يف جنوب افريقيا �سابقًا.
�سابعا :حث الدول التي مل تعرتف بدولة فل�سطني على االعرتاف بها؛ �إذ �إنه ال يعقل �أن تغيب
معايري امل�ساواة التي ت�ساعد يف حتقيق ال�سالم ،و�أنا ال �أفهم كيف ي�ضر االعرتاف بدولة
فل�سطني بفر�ص حتقيق ال�سالم ،ال �سيما ونحن كفل�سطينيني نعرتف بدولة �إ�سرائيل على
حدود العام .1967
ثامنا� :إننا نتوقع من جمل�س الأمن الدويل املوافقة على طلبنا بقبول دولة فل�سطني دولة
كاملة الع�ضوية يف الأمم املتحدة؛ فكل من ي�ؤيد احلل ال�سيا�سي على �أ�سا�س الدولتني،
عليه �أن يعرتف بالدولتني ولي�س بدولة واحدة.
تا�سعا� :إننا ننا�شد املجتمع ال��دويل موا�صلة تقدمي الدعم االقت�صادي وامل��ايل لل�شعب
الفل�سطيني؛ ليتمكن من حتقيق االعتماد على ال��ذات .كما ننا�شدكم موا�صلة تقدمي
الدعم لوكالة غ��وث وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني (الأون� ��روا)؛ حتى تتمكن من
اال�ستمرار يف تقدمي خدماتها الإن�سانية .ويف هذا ال�سياق ف�إننا نحذر من حماوالت
تغيري مهام الوكالة و�أنظمتها ،ونحذر كذلك من �شطب البند ال�سابع يف جمل�س حقوق
الإن�سان� ،أو منع �صدور القائمة ال�سوداء لل�شركات العاملة يف امل�ستعمرات الإ�سرائيلية
يف �أر�ض دولة فل�سطني املحتلة.
عا�شرا :وباملقابل ف�إننا ن�ؤكد التزامنا باحرتام حقوق الإن�سان واالتفاقيات الدولية ذات
العالقة ،وتنفيذ �أجندة الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة  ،30/20واتفاقية باري�س لتغيري
املناخ ،وبقية االتفاقيات واملعاهدات التي اعتمدناها ووقعنا عليها)10( .
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المقاومة السلمية
�أمام املجل�س الثوري حلركة فتح قال الرئي�س عبا�س�“ :صحيح غرينا الو�سائل و�صرنا
نذهب �إلى نعلني وبلعني ونحتج ،لكن هذه مقاومة ،نحن مع هذه املقاومة ،نعم ،هذه من
حقنا ،هذه املقاومة من حقنا� ،أنا �ضد العمل الع�سكري� ،أنا الآن �ضد العمل الع�سكري� ،ضد
االنتفا�ضة امل�سلحة .نحن ال نخجل من هذا ،لكن �أي�ضا نرى ا�ستيطان ًا وجدار ًا وذبح ًا ،فال
نتكلم؟! ال نرفع �صوتنا؟! ال يذهب ال�سيد نبيل ليتكلم كلمة؟! ()11
ويف اجلل�سة االفتتاحية لأعمال املجل�س املركزي قال�« :أنا �أقول ،نحن مع املقاومة
ال�شعبية ،ولكن ال جتعلوها �شعار ًا فقط ،لأن ما يجري يف القرى القريبة من اجلدار مظاهرات
مو�سمية قليلة العدد ،حمزنة عندما نراها ،وامل�شاركون فيها من الأورب�ي�ين والأمريكان
والإ�سرائيليني والفل�سطينيني ،ولكن ما دام��ت حقا م�شروعا لي�س �ضد اجل��دار فح�سب،
و�إمنا �ضد اجلدار واال�ستيطان وال�سيا�سة اال�ستيطانية ومنتجات امل�ستوطنات واال�ستيطان
يف القد�س وغريها ،اذ ًا كل يوم يف عندنا ما يدعونا ،ما يحفزنا لكي نقوم مبقاومة �شعبية
وا�سعة النطاق ولي�س يف مكان واحد وال ت�شمل �شريحة واحدة وال ت�شمل جمموعة واحدة ،ولكن
كلنا نتحدث عن املقاومة ثم عندما نرى ما يجري يف هذه املظاهرات ب�صراحة ال جند من
يتكلمون عنها خالل الأ�سبوع � ،إذا كنا حقيقة نريد هذا فلنفعل ذلك و�أنا �أ�صر على مقاومة
�شعبية و�أ�صر على �أنها مقاومة �شعبية غري م�سلحة غري م�سلحة  ..غري م�سلحة (م�شان ما حدا
يفهمنا غلط).
ونحن الآن نقتدي مبظاهرات الربيع العربي التي تقول جميعا (�سلمية� ،سلمية) يف ليبيا
يف م�شكلة و�ضرب عليهم النار فدافعوا عن �أنف�سهم ،فتحول املو�ضوع وتغري وتبدل وتطور �إلى
درجة م�ؤ�سفة ،لكن ما جرى يف تون�س وم�صر وغريهما ،هي مقاومات �سلمية وهذا نحرتمه،
ما هو موقفنا؟ نحن مع �إرادة ال�شعوب فقط ال يطالبنا �أحد بغري ذلك ما تراه ال�شعوب نحن
نراه وما تتوافق عليه نحن معه ال �أكرث وال �أقل ،ال نريد �أن نزاود على �أحد ،ال نريد �أن نرفع
�صوتنا فوق �صوت ه�ؤالء النا�س الذين يقومون ويعملون وي�ضحون وغري ذلك نراقب ،نراقب
ثم عندما تظهر النتيجة نحن مع �إرادة ال�شعب �أي ًا كانت هذه الإرادة لأن ال�شعوب ال تخطىء
وبالتايل �ست�صل �إن �شاء اهلل �إلى ما تريد �إلى ما تطمح �إليه دون تدخل وبيانات وت�صريحات،
و�إنني من موقعي هذا ،هذا الكالم ال نريد �أن ن�سمعه)12( .
ومبنا�سبة الذكرى الـ 64للنكبة قال الرئي�س« :ومن �أ�شكال املقاومة �أي�ض ًا ،مت�سكنا
بال�شرعية الدولية وم�صداقية خطابنا الذي ك�سبنا عربه ت�أييد العامل ،والذي �أدى �إلى اتهامي
�شخ�صي ًا من قبل م�س�ؤولني �إ�سرائيليني ب�شن حرب �إرهابية دبلوما�سية قانونية ،وب�أنني �أريد
عزل �إ�سرائيل ونزع ال�شرعية عنها)13( .
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مت�سكنا بال�رشعية الدولية
وم�صداقية خطابنا ال��ذي ك�سبنا
عربه ت�أييد العامل ،والذي �أدى �إلى
اتهامي �شخ�صياً من قبل م�س�ؤولني
�إ�رسائيليني ب�شن ح��رب �إرهابية
دبلوما�سية قانونية ،وب�أنني �أريد
عزل �إ�رسائيل ونزع ال�رشعية عنها

ويف �إ�ضاءة �شعلة االنطالقة قال« :و�أخ�يرا ال�شهيد زياد �أبو عني ،هذه الفتاة ابنته
�ستكمل امل�سرية ،ذهب ليزرع �شجرة يف ترم�سعيا فقتلوه ،وذهب �شهيدا ،يف اليوم التايل ابنته
حملت نف�س ال�شجرة وزرعتها هنا يف مقر الرئا�سة ،من ظن �أننا نحبط من ظن �أننا ني�أ�س �أو
نخذل �شعبنا فظنه خائب ،نحن م�ستمرون يف موقفنا يف �سيا�ستنا رائدنا الأ�سا�س هو م�صلحة
�شعبنا ،ال نلتفت ميينا وال ي�سارا)14( .

ال�شهيد زياد �أبو عني

وق���ال �إن مل ينعم �شعبنا
بال�سالم والأمن على �أر�ضه و�سمائه
وبحره ،ف�إن �أحداً لن ينعم بال�سالم
واال�ستقرار لأن �شعبنا مل يهن ومل
ي�ستكن وتربينا على ال�صمود
وحفظ ال��ك��رام��ة و�سن�ستمر يف
الدفاع عن �شعبنا بكل الو�سائل
ال�سلمية والقانونية

ومبنا�سبة الذكرى  67للنكبة قال�“ :إن مقاومة االحتالل ت�شمل تعرية وعزل ال�سيا�سات
الإ�سرائيلية و�إدانتها وتقدمي امل�س�ؤولني عما يرتكب من جرائم للمحكمة اجلنائية الدولية،
وبخا�صة يف مو�ضوعي اال�ستيطان وما ارتكب من جرائم �أثناء العدوان على قطاع غزة)15( .
كما وجه الرئي�س حممود عبا�س ر�سالة للإ�سرائيليني قائ ًال� :أتوجه بدعوة �صادقة �إلى
�أبناء ال�شعب الإ�سرائيلي و�أدعوهم �إلى �سالم ي�ضمن الأمن وال�سالم للجميع و�أن �أيدينا ال
تزال ممدودة وجمدد ًا القول ولأ�صحاب الفكر والر�أي وال�سا�سة يف املجتمع الإ�سرائيلي �أن
ال�سالم ال يزال يف املتناول وهي �أن تقوم دولتكم ب�إنهاء احتاللها لأر�ضنا و�أن تتوقف �آلة
البط�ش الع�سكرية بالتنكيل ب�شعبنا و�سننعم جميع ًا بال�سالم والأمن.
ووجه ر�سالة للقادة الإ�سرائيليني« :نقول للقادة الإ�سرائيليني ان الوقت حان لالعرتاف
بدولة فل�سطني وهذه رمبا تكون الفر�صة الأخرية لكم  ..وال ندري ماذا �ستحمل رياح التغيري
التي حتدث باملنطقة».
وقال �إن مل ينعم �شعبنا بال�سالم والأمن على �أر�ضه و�سمائه وبحره ،ف�إن �أحد ًا لن ينعم
بال�سالم واال�ستقرار لأن �شعبنا مل يهن ومل ي�ستكن وتربينا على ال�صمود وحفظ الكرامة
و�سن�ستمر يف الدفاع عن �شعبنا بكل الو�سائل ال�سلمية والقانونية.
و�شدد بالقول «نحن ال نقبل الإ�ساءة لتاريخ ون�ضال ال�شعب الفل�سطيني وذلك مبحاولة
نتنياهو تربئة هتلر من جرائمه الب�شعة �ضد اليهود ويلقي م�س�ؤولية ذلك على الفل�سطينيني
�إمنا يحاول تربير اجلرائم التي ارتكبت بحق ال�شعب الفل�سطيني ويحاول اتهام الفل�سطينيني
بكل �شيء مبا يف ذلك املحرقة وهو حم�ض كذب وافرتاء)16( .

مع المقاومة السلمية وضد المسلحة
ي�ؤمن الرئي�س عبا�س باملقاومة يف �إطارها ال�سلمي ويراها كفاح ًا وطني ًا متعدد الأ�شكال
وفاعلة يف ال�ضغط على العرب والعامل واملجتمع الدويل للو�صول �إلى احلقوق الوطنية امل�شروعة
ب�إقامة الدولة الفل�سطينية وعا�صمتها يف القد�س ال�شرقية  ..ويف هذا ال�سياق يقول الرئي�س
عبا�س�« :إن �شعبنا �سيوا�صل مقاومته ال�شعبية ال�سلمية �ضد االحتالل واال�ستيطان وجدار
الف�صل العن�صري ،مقدم ًا بذلك منوذج ًا ملهم ًا لقوة ال�شعب الأعزل يف مواجهة الر�صا�ص
وقنابل الغاز واجلرافات».
ويرى الرئي�س �أن املقاومة ال�شعبية ال�سلمية ،هامة ويدعو للغو�ص للبحث يف فوائدها،
جدا� ،أن نرفع �صوتنا عاليا يف كل يوم ،و�إن مل يكن يف كل �أ�سبوع ،و�أنا قلت هذا
هذه �ضرورة ً
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الكالم �أكرث من مرة لإخواننا ،وقلت :على القيادات �أن تنزل وت�شارك يف هذه املقاومة.
ومع نزول القيادات للمظاهرات ،ي�أتيكم �إ�سرائيليون و�أوروبيون ،و�أمريكان ،ي�شاركوننا
يف االحتجاجات على اجلدار وعلى اال�ستيطان ،وعلى املمار�سات الب�شعة .هذا املو�ضوع يجب
�أن نكثفه ،يجب �أن نقويه ،يجب �أن نعمل كل ما لدينا من �إمكانات لرنفع �صوتنا عال ًيا ،وهذا
حق م�شروع ال �أحد ي�ستطيع �أن يقول :هذا لي�س حقًا ،نحن نختار الآن -ويف هذه الظروف
ال�صعبة -نختار املقاومة ال�شعبية ال�سلمية ،حتى يعرف العامل دائما �أننا ن�سعى وراء حقنا،
وال ميوت حق وراءه مطالب.
ويف هذا تو�ضيح �أن الرئي�س ي�ؤمن باملقاومة ال�سلمية الوا�سعة والعميقة وينتقد النماذج
القائمة واملحدودة املتوفرة ويعدد يف مكان �آخر من كالمه �أ�شكا ًال لهذه املقاومة التي ال يرى
بينها املقاومة امل�سلحة �أو �إطالق الر�صا�ص �أو التفجري �أو ا�ستعمال ال�صواريخ ملا يرى من
تبعات مكلفة وخطرية على ال�شعب الفل�سطيني وبقائه وملا لهذا ال�شكل من املقاومة امل�سلحة
الذي يرف�ضه من ا�ستجالب ردود فعل �إ�سرائيلية قال عنها (�أنا م�ش قد احلمل هاد))17( .
ويعاود الرئي�س الذي كان �ضد املقاومة امل�سلحة واالنتفا�ضة امل�سلحة الثانية ب�شكل معلن
دعوته لل�سلمية ويقول:
«نحن قلنا مقاومة �سلمية ،ما يف غري بلعني ونعلني ي�أتي كم �شاب فل�سطيني وكم �شاب
�إ�سرائيلي وكم �شاب �أوروب��ي وكم فتاة �أمريكية ،ويطلعوا مظاهرات و ُي�ضربوا بقنابل غاز،
ويذهبوا �إلى امل�ست�شفيات؟ هل هذه هي املقاومة ال�سلمية! يف الأول كنا نقول �إن �أبو مازن ال يريد
مقاومة لو كان يريد كنا خربنا الدنيا' ،تف�ضل �إال �إذا بده يطخطخ هاي �أنا م�ش قد احلمل هاد.
القد�س مل تتعر�ض بحياتها خلطر التهويد مبقدار ما تتعر�ض له اليوم ،وكل النا�س
تتغنى بالقد�س ،ولي�س فيها عمل ،والقمة العربية التي عقدت يف �سرت قررت  500مليون
دوالر ،بعد � 6شهور الذي و�صل �إلى ال�صندوق الإ�سالمي  37مليون دوالر فقط “)18( .
انتقد عبا�س يف �صحيفة ال�شرق الأو�سط الدول العربية لعدم قيامها باي �شيء لرتويج
مبادرة ال�سالم العربية ال عامليا وال حمليا  ،وا�شار الى انه �شخ�صيا طلب من �صحف عربية
�أن تن�شر املبادرة لكنها رف�ضت ذلك لأنها كانت حتمل علم �إ�سرائيل  ،معتربا ان املبادرة
العربية �أهم �سالح يف يد العرب وميكن ا�ستخدام الرف�ض اال�سرائيلي لها لإحراج �إ�سرائيل.
وجدد رئي�س ال�سلطة رف�ضه لفكرة املقاومة امل�سلحة  ،م�شريا الى ان ال�سلطة الفل�سطينية
�أكدت معار�ضتها لهذه الفكرة التي طرحتها بع�ض الدول العربية على قمة �سرت االخرية.
وت�ساءل “ملاذا يريد العرب فر�ض املقاومة امل�سلحة علينا؟ �إذا كان العرب يريدون
احلرب فنحن معهم ..و�إذا كانوا ال يريدون احلرب وال يريدون ال�سالم يف الوقت نف�سه ف�إن
حالة ال �سالم وال حرب غري ممكنة” .و�شدد عبا�س على �أن ال�شعب الفل�سطيني لن يقبل ب�شن
حرب ولن يقبل باملقاومة امل�سلحة لأنه يعرف نتائجها .وقال ان االنتفا�ضة دمرتنا ولن ا�سمح
بتدمري �شعبنا من جديد .و�أ�ضاف ان البديل هو املقاومة ال�شعبية  ،م�شريا الى ان مقاطعة
منتجات امل�ستوطنات جزء من املقاومة ال�شعبية.
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المقاومة الشعبية الفلسطينية ورؤية الرئيس عباس
مل يكن طرح خيار املقاومة ال�شعبية ذي الطابع ال�سلمي وليد اللحظة؛ �إذ كان مطروح ًا
طيلة املرحلة املا�ضية؛ وكان �أ�سا�س ًيا يف االنتفا�ضة الأول��ى عام 1987؛ �إ ّال �أن الزخم الذي
حظيت به املقاومة امل�سلحة �إب��ان انتفا�ضة الأق�صى ح�شر هذا اخليار يف زاوي��ة هام�شية،
و�أ�ضعف فاعلية الدعوة �إليه ،يف ظل �أ�شكال العدوان الإ�سرائيلي القمعية والعنيفة التي مور�ست
�ضد الفل�سطينيني �صباح م�ساء.
وبد�أ خيار املقاومة ال�شعبية ي�ستعيد زخمه و�أهميته يف الآونة الأخ�يرة؛ وذلك يف ظل
غياب املقاومة امل�سلحة يف ال�ضفة الغربية ،وحالة التهدئة ال�سائدة ن�سبي ًا يف قطاع غزة؛ ما
جعل املقاومة ال�شعبية القا�سم امل�شرتك واحلل التوافقي املتاح ،يف هذه املرحلة احل�سا�سة من
تاريخ الق�ضية الفل�سطينية.
كان الرئي�س حممود عبا�س �س ّباق ًا يف تبنيه خليار املقاومة ال�شعبية ال�سلمية؛ و�أظهر دعمه
وت�أييده املطلق لهذا النهج يف مواجهة �سيا�سات االحتالل؛ وذلك بهدف ممار�سة ال�ضغط على
قيادة االحتالل ،من خالل �إعادة تفعيل العن�صر ال�شعبي ،الذي ي�شكل عامل �إزعاج حقيقي
ل�سيا�سة وخمططات االحتالل ،الذي �أ ِلف �سيا�سة القتل والقمع امل�سلح؛ فوقف عاجزًا �أمام
هذا النوع من املقاومة .ومن هنا جاء خيار توجه الرئي�س حممود عبا�س �إلى اجلمعية العامة
للأمم املتحدة ،الذي ت ّوج بح�صول فل�سطني على �صفة “دولة غري ع�ضو” يف الأمم املتحدة.
ويهدف �إتّباع هذا النهج �إلى حماولة حتريك املجتمع الدويل ،بهدف �إعادة العمل على
امل�سار الفل�سطيني–الإ�سرائيلي ،والتدخل لتليني املواقف الإ�سرائيلية املت�شددة ،وح�شد الت�أييد
الدويل ملنا�صرة الق�ضية الفل�سطينية وحقوق الفل�سطينيني جمي ًعا ،يف كافة �أماكن وجودهم.
على �صعيد االحتالل الإ�سرائيلي ،ف�إنه ال ُيخفي خ�شيته من اعتماد هذا اخليار؛ �إذ �إن
قدرته على �إ�سباغ ال�شرعية على قمع املقاومة ال�سلمية� ،أ�ضعف من قدرته على مواجهة املقاومة
امل�سلحة؛ فذلك يعني نزع ال�صفة الأخالقية والإن�سانية عن املواجهة غري املتكافئة التي ي�ستخدم
فيها االحتالل �أدوات القمع والقتل �ضد الفل�سطينيني ،و�ضد احلجر الفل�سطيني املجرد.
و�إذا حاولنا التمعن يف مربارات املقاومة ال�شعبية؛ نالحظ عدة �أ�سباب �أهمها:
�ضرورة م�سايرة روح وواقع الثورات ال�شعبية العربية ،عرب ا�ستنها�ض البعد اجلماهريي،
بعيد ًا عن اللجوء �إلى العنف امل�سلح و�أدواته.
ان�شغال ال�شعوب العربية يف ترتيب بيتها الداخلي ،يجعل التعويل على دور عربي �شعبي
وا�سع مل�ساندة الق�ضية الفل�سطينية ومواجهة االحتالل ،خارج ال�سياق ،ويفر�ض على القيادة
الذكي مع املعادلة الراهنة يف ال�صراع مع االحتالل عرب انتهاج
الفل�سطينية �ضرورة التعاطي ّ
�أ�ساليب غري عنفية.
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ضرورة إبقاء روح المقاومة حية ومتقدة في نفوس الفلسطينيين

�ضرورة �إحراج االحتالل دولي ًا ،والعمل على ت�شوي�ش و�إرباك خمططات التهويد واال�ستيطان؛
فكل يوم مير دون فعل كفاحي فل�سطيني ُينق�ص قدرة الفل�سطينيني على مواجهة خمططات
و�إجراءات وجرائم االحتالل ،ويجعل مهمتهم يف كبح التوغل الإ�سرائيلي على الأر�ض
واملقد�سات �أكرث �صعوبة.
اخلروج من م�أزق تناق�ض الربامج والأجندات الف�صائلية ،عرب التوافق على برنامج
عملي ملواجهة االحتالل يلقى ت�أييد ًا وجتاو ًبا من اجلميع ،وي�ضمن قبول وم�شاركة الف�صائل
الفل�سطينية دون ا�ستثناء.

وقد حققت املقاومة ال�شعبية الآن ،ويف ظل ما يجري ،الكثري من الإجنازات على �صعيد
مقاومة االحتالل والت�صدي جلدار الف�صل العن�صري يف نعلني ،وبلعني ،وقرية النبي �صالح،
واملع�صرة ،وكفر قدوم ،وغريها من القرى والأماكن الفل�سطينية؛ ف�سطرت هذه املقاومة
الكثري من الإبداعات ،وفر�ضت نف�سها على عناوين ال�صحافة العاملية ،وعززت الر�أي العام
العاملي �ضد �شرا�سة اال�ستيطان اال�ستعماري الإ�سرائيلي يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة،
وخطورته على حتقيق ال�سالم و�إقامة الدولة الفل�سطينية.
ويف خطوة جديدة ومبدعة ،ابتكرت املقاومة ال�شعبية طر ًقا جديدة ،و�أ�ساليب عديدة
يف مواجهة االحتالل ونهجه القائم على العنف والقتل؛ فقد �أظهرت �إقامة قرية “باب
ال�شم�س” التي مل يطل عمرها عن � 48ساعة ،براعات وابتكارات املقاومة ال�شعبية ال�سلمية
امل�شرقة �ضد االحتالل الإ�سرائيلي ملنع تنفيذ خمطط احتاليل يق�ضي ببناء � 4آالف وحدة
ا�ستيطانية ا�ستعمارية يف منطقة “ “ 1 Eهدفه عزل مدينة القد�س عن حميطها الفل�سطيني
وف�صل �شمال ال�ضفة عن جنوبها ولإف�شال حل الدولتني على �أ�سا�س حدود 1967م �أ�سطورة
غري م�سبوقة ،ورمزية جديدة وحقيقية يف املقاومة ال�شعبية ال�سلمية يف مواجهة االحتالل؛
فقد ت�سابقت وكاالت الأنباء العربية والعاملية يف عناوينها لإبراز القرية ك�أول جتمع �سكاين
مهدد بالتدمري وامل�صادرة بعد �ساعات على �إقامتها.
وقد �أظهرت هذه اخلطوة �شجاعة املقاومني الذين اختاروا املكان املنا�سب لإقامتها؛
ف�أقاموها على م�شارف �أرا�ضي القد�س املحتلة املهددة بامل�صادرة؛ ما �شكل �ضو ًءا يظهر حجم
املعاناة التي يلقاها �شعبنا الفل�سطيني جراء النهج االحتاليل الإ�سرائيلي القائم على �سرقة
ناقو�سا نبه العديد من ال�ضمائر يف العامل ،وهدد
الأر�ض وابتالعها .قد دقت هذه املحاولة ً
الدعاية الإ�سرائيلية التي ت ّدعي التح�ضر والدميقراطية؛ فقد �أراد ه�ؤالء املقاومون املبدعون
املدججون ب�سالح الإرادة وال�صرب ،حتت الربد القار�س ،والذي مل ي�سبق له مثيل يف الع�شر
�سنوات الأخرية� ،أن يقولوا لدولة االحتالل� :إننا ن�ستطيع الرد عليكم ب�أ�سلوبنا احل�ضاري ،وال
نخاف تهديدكم وبط�ش قوتكم الع�سكرية؛ و�أن «باب ال�شم�س» ولدت لتعزز احلق الفل�سطيني
يف �إقامة دولته وعا�صمته القد�س.
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ومن �أ�ساليب املقاومة ال�شعبية املقاطعة االقت�صادية لالحتالل ،التي تع ّد خطوة تدق
م�سامريها يف نع�ش االحتالل دون عنف؛ فال�شعب الذي يريد مقاومة عدوه مقاومة م�ستمرة
وجادة يبد�أ �أولاً باملقاطعة االقت�صادية التي تلحق �ضر ًرا باقت�صاد االحتالل الغا�صب� ،أو حتول
دون �إفادة العدو اقت�صاد ًيا من �أموال ومقدرات �ضحيته؛ وت�شجع املنتج املحلي الذي يعترب �أحد
�أركان ا�ستمرار املقاومة؛ ما يحتم �ضرورة ن�شر الوعي الوطني الذي ير�سخ امل�س�ؤولية الفردية
واجلماعية لدى �أبناء هذا ال�شعب املنكوب؛ لتغليب القيم الوطنية على القيم اال�ستهالكية،
والتي تتوارى معها مربرات �شراء املنتج ال�صهيوين.
جتلت املقاومة ال�شعبية الفل�سطينية يف �أروع �صورها عندما هبت اجلماهري الفل�سطينية،
ويف مقدمتها �أبناء مدينة القد�س ،ملواجهة قرار �سلطات االحتالل الإ�سرائيلي �إغالق امل�سجد
الأق�صى املبارك يف الرابع ع�شر من متوز 2017م وللمطالبة ب�إزالة البوابات الإلكرتونية
واملمرات احلديدية واجل�سور والكامريات الذكية ،وغريها من الإجراءات الإ�سرائيلية التي
�أعقبت عملية الإغالق؛ �إذ �سارع املواطنون �إلى تنظيم امل�سريات واالعت�صامات واملرابطة
و�إقامة ال�صلوات على عتبات امل�سجد الأق�صى؛ وكان باب الأ�سباط العنوان الأب��رز لهذه
يوما.
للمقاومة ال�شعبية ال�سلمية على مدار ً 14
وقد �صمد املواطنون الفل�سطينيون �صمو ًدا �أ�سطور ًيا بتالحم عز نظريه بني كل الأ�شقاء
دون االلتفات لالختالفات الف�صائلية والفكرية رغ��م جل��وء جنود االحتالل �إل��ى العنف
والعنجهية يف حماولتهم ف�ض اعت�صام املواطنني ومرابطتهم يف حميط امل�سجد الأق�صى،
با�ستخدام الر�صا�ص احلي واملعدين املغلف باملطاط وقنابل ال�صوت والغاز والهراوات واملياه
العادمة واالعتداء على الطواقم الطبية وال�صحفية؛ ما �أدى �إلى ارتقاء عدة �شهداء و�إ�صابة
املئات بجروح انتهت برتاجع ال�سلطات الإ�سرائيلية عن كافة �إجراءاتها؛ ليدخل املواطنون
امل�سجد الأق�صى منت�صرين ب�إرادتهم و�صمودهم ،وبدعم القيادة الفل�سطينية ،وعلى ر�أ�سها
الرئي�س حممود عبا�س باتخاذ �سل�سلة من القرارات واالجراءات العاجلة ،ويف مقدمتها دعم
�صمود املقد�سيني ،واملبا�شرة بحملة دبلوما�سية وا�سعة النطاق ،وقطع التن�سيق االمني بكافة
�أ�شكاله مع اجلانب الإ�سرائيلي.
ولعل حالة االلتفاف ال�شعبي حول املوقف الراف�ض لأي تغيري قامت به �سلطات االحتالل
بعد الرابع ع�شر من متوز  2017جتاه امل�سجد الأق�صى وتناغم املوقف الر�سمي الفل�سطيني
مع املوقف ال�شعبي واملرجعيات الدينية كان له الأثر الوا�ضح يف حتقيق هذا االنت�صار.
مدر�سة التحدي الأ�سا�سية املختلطة يف جب الذيب التابعة ملديرية تربية بيت حلم
�شكلت عنوا ًنا �آخر من عناوين املقاومة ال�شعبية ملواجهة اال�ستيطان و�سيا�سة التطهري العرقي
التي ميار�سها االحتالل بحق الفل�سطينيني عندما �أقدمت �سلطات االحتالل على هدم هذه
املدر�سة يف �أيلول 2017؛ ف�سارع املواطنون ،ومب�شاركة ر�سمية� ،إلى �إعادة بنائها يف ظل تواجد
قوات االحتالل التي اعتدت على امل�شاركني يف عملية البناء؛ ولكن �إ�صرار الأهايل واجلهات
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الر�سمية الفل�سطينية (املحافظة ووزارة الرتبية والتعليم وهيئة مقاومة اجلدار واال�ستيطان)
جنح يف �إمتام بناء املدر�سة ،خالل �ساعات الليل؛ ليبد�أ الطالب عامهم املدر�سي يف ال�صباح
على مقاعد مدر�ستهم رغم �أنف االحتالل  .
وم��ا زال��ت املقاومة ال�شعبية ال�سلمية تعرب عن �أب��رز جتلياتها يف الت�صدي للقرار
الأمريكي الذي اتخذه ترامب بخ�صو�ص القد�س واعتباره املدينة عا�صمة لإ�سرائيل وكذلك
اخلطوات الإ�سرائيلية امل�صاحبة والالحقة والتي تتزايد كل يوم يف �أ�شكال خمتلفة �أبرزها
اال�ستيطان و�سيا�سات التهويد وامل�صادرة يف القد�س وهو ما ترد عليه الآن املقاومة ال�سلمية
ب�أ�شكال مت�صاعدة وخمتلفة وبدعم وت�أييد من الرئي�س حممود عبا�س والقيادة الفل�سطينية
يف م�ؤمترها الأخري يف املجل�س املركزي الفل�سطيني)19( .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1موقع الرئي�س حممود عبا�س “املوقف ال�سيا�سي”
( )2كلمة الرئي�س حممود عبا�س يف افتتاح م�ؤمتر فل�سطني الثاين لال�ستثمار ،بيت حلم.2010/6/2 ،
( )3خطاب الرئي�س حممود عبا�س �أمام اجلمعية العامة يف نيويورك.2010/9/25 ،
( )4كلمة الرئي�س حممود عبا�س املوجهة لل�شعب الفل�سطيني بتاريخ .2015/10/14
( )5كلمة الرئي�س حممود عبا�س� أمام جمل�س حقوق الإن�سان يف جنيف بتاريخ .2015/10/28
( )6كلمة الرئي�س حممود عبا�س� أمام القمة العاملية الأولى للعمل الإن�ساين يف مدينة �إ�سطنبول الرتكية بتاريخ
� 24أيار .2016
( )7خطاب الرئي�س حممود عبا�س �أمام اجلل�سة امل�سائية للم�ؤمتر العام ال�سابع حلركة فتح يف يومه الثاين مبقر
الرئا�سة يف مدينة رام اهلل بتاريخ  30ت�شرين الثاين .2016
( )8خطاب الرئي�س حممود عبا�س �أمام برملان جيبوتي بتاريخ  28كانون الثاين .2016
( )9كلمة الرئي�س حممود عبا�س� أمام اجلمعية العامة للأمم املتحدة /الدورة  ،72نيويورك� 20 ،أيلول .2017
( )10كلمة الرئي�س حممود عبا�س� أمام اجلمعية العامة للأمم املتحدة /الدورة  ،72نيويورك.2017/9/20 ،
( )11كلمة الرئي�س حممود عبا�س� أمام املجل�س الثوري حلركة فتح يف دورته اخلام�سة ،رام اهلل.2010/1/16 ،
( )12كلمة الرئي�س حممود عبا�س يف اجلل�سة االفتتاحية لأعمال املجل�س املركزي (الرئا�سة -رام اهلل).2011/7/27 ،
( )13كلمة الرئي�س حممود عبا�س مبنا�سبة الذكرى الـ 64للنكبة.2012 /5/14 ،
( )14كلمة الرئي�س حممود عبا�س يف �إ�ضاءة �شعلة االنطالقة بتاريخ .2014/12/31
( )15كلمة الرئي�س حممود عبا�س مبنا�سبة الذكرى ال�سابعة وال�ستني للنكبة عرب �شا�شة تلفزيون فل�سطني14 ،
�أيار .2015
( )16كلمة الرئي�س حممود عبا�س �أمام جمل�س حقوق الأن�سان يف جينيف.2015/10/28 ،
( )17خطاب الرئي�س حممود عبا�س �أمام اجلمعية الربملانية ملجل�س �أوروبا يف ق�صر �أوروبا.2011/10/6 ،
( )18كلمة الرئي�س حممود عبا�س خالل �أعمال املجل�س اال�ست�شاري حلركة فتح.2012/1/12 ،
( )19مقال (املقاومة ال�شعبية الفل�سطينية) ،مركز املعلومات الوطني الفل�سطيني ،وفا.
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المرأة الفلسطينية
تحت االحتالل
ك�شف تقرير �صادر� ،أم�س الثالثاء  28ت�شرين الثاين  ،2017عن جمعية معهد ت�ضامن
ن�ساء الأردن� ،أن الن�ساء الفل�سطينيات يعانني من عدة �صعوبات ج�سيمة يف ظل توا�صل
االحتالل ال�صهيوين والتي حالت دون متتعهن بحقوقهن املدنية واالن�سانية.
ووفق ما بينه تقرير “ت�ضامن” ،تواجه الن�ساء الفل�سطينيات يوميا م�شاكل وعقبات
خطرية ،تتمثل يف هدم املنازل وطرد ال�سكان و�إلغاء حقوق الإقامة واالحتجاز وال�سجن
التع�سفي وارتفاع معدالت الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي ونق�ص اخلدمات الأ�سا�سية
�أو انعدامها كمياه ال�شرب والكهرباء والوقود وحوداث العنف العائلي وتدين خدمات ال�صحة
والتعليم واملعي�شة ،عالوة على  ارتفاع حاالت الإ�صابة بال�صدمات وت�ضا�ؤل �شعور الن�ساء
بالراحة النف�سية ،الى جانب معاناة الن�ساء والفتيات يف قطاع غزة  ،التي و�صفتها اجلمعية
بـ”الكارثية”.
وقد �صدر هذا التقرير ،حول حقوق الن�ساء الفل�سطينيات تعليقا ،على مطالبة  املجل�س
االقت�صادي واالجتماعي للأمم املتحدة يف ال�سابع من �شهر يونيو املا�ضي� ،إ�سرائيل
باعتبارها �سلطة احتالل باالمتثال التام لأحكام ومبادئ الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان،
والأنظمة املرفقة باتفاقية الهاي الرابعة ( ،)1907واتفاقية جنيف املتعلقة بحماية املدنيني
وقت احلرب ( ،)1949وكافة �أحكام القانون الدويل ومبادئه و�صكوكه ذات العالقة ،من �أجل
حماية حقوق الن�ساء الفل�سطينيات و�أ�سرهن.
واعتربت “ت�ضامن” �أن ق��رار الأم��م املتحدة ،قد �أع��رب عن “القلق العميق �إزاء
احلالة اخلطرية للن�ساء والفتيات الفل�سطينيات نتيجة للآثار الوخيمة الناجمة عن ا�ستمرار
االحتالل الإ�سرائيلي غري امل�شروع وجميع مظاهره .وقد طالب القرار بعودة جميع الالجئني
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وامل�شردين من الن�ساء والأطفال الفل�سطينيني �إلى ديارهم وممتلكاتهم امتثا ًال لقرارات الأمم
املتحدة ذات العالقة ،م�ؤكدا �أن االحتالل الإ�سرائيلي ال زال ي�شكل العقبة الرئي�سية التي
حتول دون متتع الن�ساء والفتيات الفل�سطينيات بحقوقهن ومينع تقدمهن وم�شاركتهن يف
التنمية املحلية)1( .
الرئي�س حممود عبا�س ومن خالل مواقفه املعلنة واملمار�سة وخطاباته املحلية ويف
املحافل الدولية �أولى ق�ضية املر�أة الفل�سطينية اهتمام ًا خا�ص ًا وربط معاناتها مبعاناة الأطفال
�أي�ض ًا:
ففي خطاب الرئي�س �أمام املجل�س الت�شريعي قال�« :آمل �أن ي�أخذ جمل�سكم املوقر بعني
االعتبار �ضرورة العمل على �ضمان متثيل منا�سب للمر�أة ،كي يتاح للمر�أة الفل�سطينية �أن تقوم
بدور يف حياتنا ال�سيا�سية ،يرتفع �إلى م�ستوى �إجنازاتها ون�ضاالتها يف م�سرية العمل الوطني،
ويوفر الفر�صة ال�ستفادة املجتمع من قدراتها وكفاءاتها ،وكذلك �أن ي�ؤخذ بعني االعتبار
�ضمان متثيل �أو�سع �شريحة من �شرائح املجتمع الفل�سطيني ال�سيا�سي)2( .
ومبنا�سبة يوم الطفل قال الرئي�س عبا�س « :و�أنا �أرى يف عيونكم ر�ؤية قبل �أن تتوفر للكبار
عندما تتحدثون عن حياتكم ،عندما متار�سون حياتكم ،عندما متار�سون تعليمكم ون�شاطكم،
عندما متار�سون ن�ضالكم ،عندما متار�سون كفاحكم من �أجل حياة �أف�ضل ،من �أجل م�ستقبل
�أف�ضل قد ترونها �أكرث مما يراها الكبار ،لذلك هنيئا لنا بكم يا �أطفالنا الأعزاء».
وبهذه املنا�سبة ،ونحن نتحدث عن الطفل وهو غري مقطوع عن الأم ،الأم التي حملت
و�أجنبت و�أر�ضعت والتي ربت وهي �صاحبة الف�ضل كل الف�ضل ب�أنها �أن�ش�أت مثل هذا اجليل
ال�شاب والطفل والر�ضيع والرجل الذي يقف �شاخما اليوم يف وجه االحتالل ،يف وجه اجلدار
ويف وجه اال�ستيطان يف وجه القمع اليومي ويف وجه االجتياحات اليومية .هذا اجليل امتداد
لأجيال منذ مائة عام عندما قرروا حكم الإعدام على ال�شعب الفل�سطيني لي�أتوا اليوم لريوه
�أكرث قوة و�أكرث ت�صميما و�أكرث عزمية على التم�سك ب�أر�ضه وطنه وم�ستقبله.
ونحن نحتفل بيوم الطفل نرى هذا الإن�سان الذي يدر�س هو نف�سه الذي ي�صارع ،هو
الذي ينزل �إلى ال�شارع ،هو الذي يحمل احلجر لأنه ي�شعر �أنه م�س�ؤول وهو الذي ي�ست�شهد مثل
حممد الدرة وهو الذي يجرح وهو الذي يعاق وهو الذي ي�سجن ،العار كل العار على قوات
االحتالل التي يف �سجونها مئات من الأطفال �إما موقوفون و�إما حمكومون بذنب مل يرتكبوه
�إال �أنهم يتطلعون �إلى حياة �أف�ضل ،يتطلعون �إلى �أن يروا م�ستقبلهم كما �أي طفل يف العام ،يف
�إ�سرائيل ويف غري �إ�سرائيل ،من حق هذا ال�شعب ومن حق �أطفال هذا ال�شعب �أن يعي�شوا حياة
كرمية �آمنة كغريهم من بقية �شعوب العامل.
بال �أدنى �شك يجب �أن نهتم اهتماما كبريا بالطفل وباملع�سكرات ،مع�سكرات ال�شباب،
مع�سكرات ال�صيف لأنها هي املدار�س التي تربي الأجيال ،جي ًال بعد جيل من �أجل امل�ستقبل
لذلك ي�سعدنا جدا �أن قانون الطفل قد اعتمد ،ولكننا ال ن�سعد �إال �إذا ر�أيناه يطبق تطبيقا
على الأر�ض و�سنعمل �أي�ضا وب�إذن اهلل من �أجل قانون الأحداث ليكون لنا هذا القانون حكما
لكل الق�ضايا التي نعر�ض لها وتعرفون �إننا مررنا ع�شرات القوانني التي حتكم حياتنا التي
حتكم م�ؤ�س�ساتنا ،واعتقد �أننا بحاجة لع�شرات القوانني من �أجل �أن تكون حياتنا كدولة حياة
م�ؤ�س�سات نحن ن�ؤمن بامل�ؤ�س�سة التي حتكم والتي من خاللها يتم التعامل مع اجلمهور التعامل
الفردي بطبيعة احلال من غري املعقول �أن يكون �سائدا يف بالدنا لذلك هذه القوانني التي
تتعلق بالأطفال وتتعلق بغري الأطفال من الق�ضاء �إلى الأمن �إلى امل�ؤ�س�سات الأخرى متر يوما
بعد يوم ،ونرجو اهلل �أن يتاح لها التطبيق ،لأننا عند التطبيق نطمئن وعندما يكون لدينا
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�آمل �أن ي�أخذ جمل�سكم املوقر
بعني االعتبار �رضورة العمل على
�ضمان متثيل منا�سب للمر�أة ،كي
يتاح للمر�أة الفل�سطينية �أن تقوم
بدور يف حياتنا ال�سيا�سية

قال الرئي�س عبا�س« :وقد
حققنا خطوات هامة على طريق
تعزيز م�شاركة امل���ر�أة يف احلياة
ال��ع��ام��ة ويف م��ؤ���س�����س��ات �صنع
القرار ،التنفيذية منها والت�رشيعية
والق�ضائية
�إنني يف ي��وم امل���ر�أة العاملي
�أ�ؤك���د قناعتي ب ��أن �شعبنا الذي
نا�ضل من �أجل حريته ،ال ميكن �أن
يقبل باالنتقا�ص من حرية ن�صفه
الآخر حتت ذرائع وم�سببات يعود
بع�ضها ملفاهيم وتقاليد بالية

القانون ال احد ميكن �أن يحتج فالقانون كان ظاملا �أو عادال ،وبالتايل الكل �سيكون مرتاحا
الكل �سيكون مطمئن ًا �إلى �أن دولة القانون دولة امل�ؤ�س�سات التي حتكم)3( .
وخالل افتتاح �أعمال املجل�س املركزي قال الرئي�س عبا�س ”:نحن نهتم بالطالب
واملر�أة وغريهم ،لكن �إمكاناتنا حمدودة ،لكن لدينا �شيء من التطور نفتخر به ،وهذا ما
ن�سعى �إليه ،ومثال ذلك م�ساعدتنا لإخواننا يف لبنان ب�إن�شاء �صندوق للطالب الذين يعي�شون
حياة �صعبة ،ودفعنا �أول الأق�ساط وم�ستعدون للأق�ساط الأخرى)4( .
و�أمام اجلمعية الربملانية ملجل�س �أوروبا قال الرئي�س عبا�س« :وقد حققنا خطوات هامة
على طريق تعزيز م�شاركة امل��ر�أة يف احلياة العامة ويف م�ؤ�س�سات �صنع القرار ،التنفيذية
منها والت�شريعية والق�ضائية ،وم�ؤ�س�سات احلكم املحلي ،وبهذا االجتاه وقعنا على اتفاقية
�إنهاء كافة �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة (�سيداو)� ،سعي ًا لتحقيق امل�ساواة التامة بينها وبني
الرجل»()5
و�أثناء افتتاح امللتقى الإعالمي الريا�ضي قال:املر�أة هي ن�صفنا الأحلى ،و�صاحبة احلق
يف كل �شيء ،وعلى ر�أ�س كل �شيء.
يجب �أن تكون املر�أة �شريكة يف كل �أنواع الريا�ضة ،ونعرف �أن الريا�ضة ر�سالة �إ�ضافة
�إلى �أنها ر�سالة �سيا�سية؛ لأنها تقرب بني ال�شعوب وتعرفها على بع�ضها ،وت�شيع احلب والأخوة
والت�آلف بني ال�شعوب.
املر�أة �شريك �أ�سا�سي يف الريا�ضة ،والريا�ضة فوق ال�سيا�سة تتعامل مع كل �شعبنا يف
ال�ضفة وغزة والقد�س وال�شتات ،ال فرق وال حدود وال �سدود ،واجلميع �سوا�سية؛ لهم احلق يف
امل�شاركة ومتابعة الن�شاطات الريا�ضية التي تخلق ال�شعوب وتدعم حياة ال�شعوب ،وهي لي�ست
ممتعة فقط ،بل من مكونات احلياة املختلفة (ال�سيا�سية ،واالقت�صادية ،واالجتماعية))6(.
وبيوم املر�أة قال الرئي�س عبا�س« :لقد حظيت املر�أة الفل�سطينية بالدور الذي يليق بها
يف م�ؤ�س�سات منظمة التحرير الفل�سطينية ،فقد ن�ص �إعالن اال�ستقالل الفل�سطيني عام 1988
على �صون حقوق املر�أة وتعزيز دورها .كما �أ�صدرت ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ت�شريعات
متقدمة لت�أكيد مبد�أ امل�ساواة ما بني الرجل واملر�أة �أمام القانون يف كل املجاالت االقت�صادية
واالجتماعية وال�سيا�سية وغريها.
�إن اهتمامنا بتكري�س مبد�أ امل�ساواة مبا ي�شمله من حقوق على ال�صعد كافة ،جتلى
فيما ن�ص عليه القانون الأ�سا�سي لعام  2003وتعديالته ،وق��د حظيت حقوق امل��ر�أة يف
جمتمعنا ويف دولتنا بجل اهتمامي �سواء كان ذلك يف برناجمي االنتخابي �أو يف م�صادقتي
على الوثيقة ال�صادرة عن جلنة امل��ر�أة يف الأمم املتحدة واملوقعة بتاريخ � 20شباط 2013
.
واملتعلقة بالآليات املطلوب اعتمادها لإنهاء العنف �ضد امل� � ��ر�أة
�إنني يف يوم املر�أة العاملي �أ�ؤكد قناعتي ب�أن �شعبنا الذي نا�ضل من �أجل حريته ،ال ميكن �أن
يقبل باالنتقا�ص من حرية ن�صفه الآخر حتت ذرائع وم�سببات يعود بع�ضها ملفاهيم وتقاليد
بالية ،لذلك كانت م�صادقتي على اتفاقية ‘�سيداو’ ،كما �أ�صدرت تعديال على الت�شريعات
اجلزائية فيما يتعلق مبعاقبة اجلناة يف اجلرائم املرتكبة وب�أية ذرائع كانت.
مل يقت�صر اهتمامي لتحقيق امل�ساواة بني امل��ر�أة والرجل يف جمتمعنا على القوانني
واملرا�سيم ،بل قمنا بتحقيق العديد من االجنازات ب�ش�أن ن�سب التمثيل للمر�أة يف م�ؤ�س�ساتنا
الت�شريعية ويف م�ؤ�س�ساتنا التنفيذية بدءا من احلكومة �إلى ال�سلطات املحلية ،وكذلك اف�ساح
املجال �أمام املر�أة يف م�ؤ�س�ساتنا الق�ضائية والأمنية)7( .
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ويف م�ؤمتر قمة االحتاد االفريقي قال الرئي�س عبا�س� :إن �أكرب حمفزات النمو والتنمية
يف جمتمعاتنا هو �أن نعطي املر�أة ما ت�ستحقه من االهتمام والرعاية والتنمية ،فمجتمع يتعطل
فيه ن�صفه املبدع واخلالق �أال وهي املر�أة �سيظل جمتمع ًا فقري ًا بائ�س ًا وعاجز ًا.
فبتوعية املر�أة وتعليمها وتثقيفها ونيلها حلقوقها كاملة وعلى قدم امل�ساواة مع الرجل
ن�ستطيع �أن نبني جمتمعاتنا ونكافح الأمرا�ض ،ونعلم �أن القارة االفريقية العمالقة تواجه
خطر الأوبئة ،ونحن �إذ نهنئكم على ما تقدمونه من جناح يف مكافحتها ،ف�إن املجتمع الدويل
ب�أ�سره ،يتوجب عليه �أخالقي ًا و�إن�ساني ًا� ،أن يبذل كل ما بو�سعه مل�ساعدة القارة االفريقية على
مكافحة الأمرا�ض والأوبئة التي تفتك باملاليني من الب�شر)8( .
و�أمام امل�ؤمتر ال�سابع حلركة فتح قال الرئي�س عبا�س« :كان للمر�أة الفل�سطينية ،وال يزال
دور مركزي يف م�سرية �شعبنا الفل�سطيني ،ون�ضاله من �أجل احلرية واال�ستقالل ،وكانت ،وال
زالت� ،شريكة للرجل يف خمتلف قطاعات العمل واحلياة ،ولأنها كذلك ،فقد عملنا على �سن
القوانني وتعديل القائم منها من �أجل �إعطائها حقها.
مبوجب القانون �أ�صبح للمر�أة حد �أدنى ن�سبته  ٪20يف االنتخابات الت�شريعية واملحلية،
وت�شغل امل��ر�أة جميع وظائف الرجل ولها فر�ص مت�ساوية يف التعليم الأ�سا�سي واجلامعي،
واملعلوم للجميع �أن عدد املتفوقات من البنات �أكرب يف الثانوية العامة ،ولها فر�ص مت�ساوية
�أي�ض ًا يف التقدم للوظائف يف القطاعني العام واخلا�ص ،وهي موجودة يف املنا�صب العليا ،فهي
وزيرة ،و�سفرية ،وقا�ضية ،وطبيبة ،ومهند�سة ،ورئي�سة هيئة ومديرة �شركة ،وبنك ،ورئي�سة
نقابة ،ويف العديد من الوظائف)9( .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1مقال (االحتالل عقبة �أمام حقوق املر�أة الفل�سطينية) ،2017/11/29 ،وفاء احلكريي“ ،ميم»
( )2خطاب الرئي�س حممود عبا�س �أمام املجل�س الت�شريعي مبنا�سبة افتتاحه الدورة العا�شرة ،رام اهلل،
2005/3/8
( )3كلمة الرئي�س حممود عبا�س مبنا�سبة يوم الطفل ،رام اهلل 2006/4/10
( )4كلمة الرئي�س حممود عبا�س خالل افتتاح �أعمال املجل�س املركزي �ضمن دورة ا�ستحقاق �سبتمرب يف
مقر الرئا�سة مبدينة رام اهلل2011/3/16 ،
( )5كلمة الرئي�س حممود عبا�س �أمام اجلمعية الربملانية ملجل�س �أوروبا يف ق�صر اوروبا2011/10/6 ،
( )6كلمة الرئي�س حممود عبا�س �أثناء افتتاح امللتقى الإعالمي الريا�ضي يف رام اهلل2012/5/16 ،
( )7كلمة الرئي�س حممود عبا�س بيوم املر�أة2013/3/7 ،
( )8كلمة الرئي�س حممود عبا�س يف اجلل�سة االفتتاحية يف م�ؤمتر قمة االحتاد االفريقي يف دورته الرابعة
والع�شرين (دورة متكني املر�أة والتنمية) املنعقدة يف �أدي�س �أبابا ب�إثيوبيا 30 ،كانون الثاين 2015
( )9كلمة الرئي�س حممود عبا�س �أمام اجلل�سة امل�سائية للم�ؤمتر العام ال�سابع حلركة فتح يف يومه الثاين
مبقر الرئا�سة يف مدينة رام اهلل بتاريخ  30ت�شرين الثاين 2016
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البعد االجتماعي في رؤية الرئيس..
التعليم ..الثقافة ..والفن
الرئي�س حممود عبا�س ممن يعتقدون ب�ضرورة موا�صلة البنية التحتية والفوقية للدولة
الفل�سطينية ،ويف هذه البنية الفوقية ي�أتي التعليم والثقافة والفكر والفن ليوازي البنية
التحتية يف الزراعة وال�صناعة والطرق وغريها ،فما ر�ؤي��ة الرئي�س عبا�س يف التعليم يف
فل�سطني؟ وكيف يراها؟
ويف ذك��رى ا�ست�شهاد الرئي�س ال�شهيد يا�سر عرفات يقدم الرئي�س حممود عبا�س
ر�ؤيته لدعم التعليم والطلبة ويقول“ :والطالب الذين يتعلمون ويتخرجون وي�شتغلون نتمنى
منهم �أن ي�ساعدوا ويعلموا غريهم ،وال نطالبهم بالدفع بعد التخرج لأنهم �سيبحثون عن
عمل وي�صرفون على عائالتهم ويريدون الزواج وامل�سكن و�إذا مكنهم اهلل �سي�صرفون على
غريهم”.
ويرى �أن ذلك يتم عن طريق “التكافل الأ�سري ،قلنا للأثرياء الفل�سطينيني وهم كرث،
�أن يتكفلوا ب�أ�سر فقرية يعني �أن يوفر الواحد مبلغا لأ�سرة يت�صل بها مبا�شرة ويدفع لهم كل
�شهر مبلغا ،و�إذا ا�ستطاع �أن يدفع لع�شرة يدفع ،من �أجل �أن يكفل هذه الأ�سر ويك ّون عالقات
�إن�سانية معهم وتوا�صال اجتماعيا ،ويف نف�س الوقت يعيلهم وحتى الآن هناك � 500شخ�ص
بد�أوا يدفعون للنا�س ونتمنى �أن يكرب امل�شروع �أكرب و�أكرب”  .
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وهو يريد ذلك �أن ي�سحب على كل الأ�سر وخا�صة يف لبنان« ،م�شروع �إقرا�ض ممكن
�أي عائلة ت�ستطيع العمل ولكن ال يوجد لديها �إمكانية ،تعطى قر�ضا حتى تعمل وحلني مي�سرة
ت�سدد هذا القر�ض ،وبد�أنا ب�ألف م�شروع يف خمتلف املخيمات و�إن �شاء اهلل تتحول �إلى 5
�آالف ،هذا بالن�سبة لإخواننا يف لبنان»)1( .
ويف افتتاح امللتقى الإعالمي الريا�ضي ي�شجع الرئي�س الريا�ضة ويبارك ما و�صلت �إليه
اجلهود املحلقة يف هذا املجال و�أهمية ما تنجزه الريا�ضة من تنظيم وتدريب و�إعداد �أجيال
ومن روح الفريق واحلوار ويقول« :الريا�ضة ت�سهم يف تقريب وجهات النظر ،ويف حل الكثري
من امل�شاكل التي ا�ستع�صت عليها ال�سيا�سة ،واللواء الرجوب ا�ستطاع �أن يوحد بني ال�ضفة
وغزة ،رغم �أن ال�سيا�سيني خمتلفون».
لكم ر�سالة هامة جدا :ندعمكم ون�ؤيدكم ،ندعم هذا اجلانب من حياتنا؛ لأنه مهم ،وقد
يكون الأهم ،مل تكن الريا�ضة على ر�أ�س �أولوياتنا؛ لأ�سباب االحتالل وال�شتات ،كنا بعيدين
عنها ،و�إن كان �شبابنا ي�شاركون ويلعبون مع كل �شباب العامل ،لأنهم ي�شعرون ب�أن الريا�ضة
مهمة يف حياة ال�شعوب.
يف عام 1934؛ مل يكن �أحد منكم مولود ًا ،كنا نتبارى مع �أ�شقائنا يف م�صر لندخل ك�أ�س
العامل؛ �أي �أننا و�صلنا الدرجات النهائية ،هذا يعني �أنه كان لنا ريا�ضة عربية ،لكن ظروف
االحتالل غريت الكثري من حياتنا ،وقبل �سنتني قررنا �أن نقوم بنه�ضة ريا�ضية ،وهذا ما ترونه
الآن من ن�شاطات على كل امل�ستويات ،عمرها �سنتان فقط ،والرجوب قام بكل اجلهود)2( .
و�أمام فعاليات حمافظة اخلليل ي�ضرب الرئي�س مث ًال من �أبناء املحافظة ،وهنا يعلي
من �ش�أن املر�أة وي�ؤكد دورها ويقول�« :أما بالن�سبة للجامعات ،طبعا الذين �أخذوا الدرجات
الأول��ى ( )٪70منهم يف كل فل�سطني ولي�س باخلليل فقط من البنات وه��ذا �شيء جميل
نفتخر به ،اننا نحن نهتم بالن�صف الآخر منا ،الن�صف لي�س الآخر ،الن�صف الذي يلدنا
ويرعانا ،بالإ�ضافة �إل��ى انه ن�صف ،لكن هو ال��ذي يلد ،وهو ال��ذي يربي الن�صف الثاين.
ويرى يف �أبناء اخلليل منوذج ًا على االدخار والبناء وال�صناعة و�إتقان العمل ويقول“ :فما
�شاهدته فعال �شيء يرفع ال��ر�أ���س� ،سمعت �أن هناك ( )3000م�صنع ،وه��ذه هي النقطة
الأ�سا�سية يف حياة ال�شعوب .يا �سيدي و( )250رح ن�سويهم ( )250والآن بقولك لي�ش هذا
�شيء هو احلجر الأ�سا�س يف ال�صناعة يف حياة ال�شعوب يف التنمية؟ لأننا نحن ممكن �أن
نبني ،نبني بيت ندفع عليه �أب�صر قدي�ش ،وانتو اخلاليلة �شاطرين ب�صرف الفلو�س على
البيوت وتنميقها وكذا ،وطبعا نربي الأوالد وغريه ،لكن امل�صنع ال�صغري اللي بتعمله اللي
ب�شغل ( )5-4عمال وي�ستورد وي�صدر ،هذا اللي بعمل التنمية يف البلدً � ،إذا التنمية ت�أتي من
هنا ،ممكن �أن ت�أتي من الزراعة ،لكن �أر�ضنا كلها حتت ت�صرف الإ�سرائيليني.
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حتى الآن ال منلك �أن ن�سيطر على مناطق ( )cممكن ال�سياحة ت�أتينا؛ ونحن �أقدم بالد
العامل ،ولدينا م�سرى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ولدينا امل�سجد (امل�سجد االبراهيمي يف
اخلليل) ،ولدينا كني�سة القيامة ،ولكن -يا ح�سرة -ال يوجد لدينا �سياح؛ لأنه ال ي�سمح لل�سياح
�أن ي�أتوا �إلينا ف�إذا ال�سياحة معطلة� ،إال من رحمه ربه ،والزراعة معطلة ،لكن ال�صناعة مهمة،
وهذا ما �أ�سعدين �أن �أراه يف اخلليل ،هنا �أكرث من �أي مكان �آخر؛ لذلك �أنا �أمتنى �أن ن�شجع
هذه ال�صناعة ،ومن هنا ف�إن �صندوق اال�ستثمار ال�شوف رح ي�صريو ( ،) 3200و�شوي �صندوق
اال�ستثمار خ�ص�ص ( )60.000.000دوالر لقرو�ض �صناعية .تف�ضلوا خذوها يف �أي وقت
جدا �أن �أرى هنا م�صن ًعا ،وهنا
�شئتم؛ حتى ن�صري ( � )3250أو ( ) 3300فع ًال �أنا بكون �سعيد ً
اخرتاعا)3( .
اخرتاعا وهنا
م�صن ًعا ،وهنا م�صن ًعا ،وهنا
ً
ً
ويف افتتاح املنتدى الأول للمبدعني يراهن الرئي�س على القدرة الإن�سانية واملوارد
الب�شرية يف �شعبه ويقول:

الرئي�س عبا�س �«:إن �شبابنا
و�شاباتنا هم القاعدة ال�صلبة واملتينة
ل�شعبنا»

«نحن ال منلك ماال وال برتوال وال غازا وال ذهبا ،نحن دولة فقرية ومن �سوء احلظ نعي�ش
على امل�ساعدات ب�سبب االحتالل ،لكن منلك �شيئا واحدا هو العقل نفكر وننجح ،كثريون من
دول العامل �سبقونا بهذا� ،إذا كان لديك العقل وا�ستعملته يف الطريق ال�صحيح �ست�صل �إلى ما
تريد وتطور بلدك»)4( .
ويف الذكرى  51النطالقة الثورة الفل�سطينية يعود الرئي�س ليتحدث عن ال�شباب
ويقول�« :إن �شبابنا و�شاباتنا هم القاعدة ال�صلبة واملتينة ل�شعبنا ،ويتوجب علينا الوقوف �إلى
جانبهم وبناء قدراتهم الذاتية ،وتوجيههم لربامج تعليمية مرتبطة باحتياجات �سوق العمل،
مما �سي�ؤهلهم احل�صول على فر�ص عمل ،ومن هنا ،ف�إننا نوجه اجلهات احلكومية املعنية،
لتنفيذ خطة رائ��دة وطموحه يف جمال الإ�صالح الرتبوي ال�شامل ،ومراجعة ال�سيا�سات
الوطنية املتعلقة بال�شباب يف جماالت التعليم والتدريب ،و�إيجاد �آليات لتمكني ال�شباب من
اخلريجني واملبدعني من حتويل �أفكارهم �إلى م�شاريع ناجحة ومنتجة ،وذلك عرب �إن�شاء
�صناديق �إقرا�ض مايل مي�سر ،وتخفيف �إج��راءات احل�صول على القرو�ض من ال�صناديق
القائمة ،وقد �أن�شانا م�ؤ�س�سة لت�شجيع الإبداع والتميز ،و�سنعمل على �إن�شاء جوائز تقديرية
مادية ومعنوية للمبادرين يف خمتلف املجاالت)5( ».
و�أمام امل�ؤمتر ال�سابع حلركة فتح يقول الرئي�س عبا�س“ :التعليم بالن�سبة لكل فل�سطيني
يعي�ش يف الوطن �أو يف ال�شتات ،كان وال يزال من �أهم و�سائل تطوير م�ستقبلهم وحياتهم،
ونحن نفتخر على الدوام ب�أننا من بني �شعوب املنطقة والعامل الأكرث تعليم ًا ،وكانت تعليماتنا
جلميع احلكومات التي �شكلناها ،ب�إعطاء اهتمام خا�ص للتعليم وتطوير املناهج الرتبوية
والتعليمية ويف جميع مراحلها الأ�سا�سية واجلامعية واملهنية وربطها ب�أ�سواق العمل لت�صل �إلى
م�ستوى مناف�س عاملي ًا؛ وا�صلنا عملية بناء املئات من املدار�س واملعاهد ،ون�شجع امل�ؤ�س�سات
الأهلية ،واخلا�صة ،لال�ستثمار يف هذا املجال الهام ،ويف هذا الإطار ن�شجع البحث العلمي
وربطه بالقطاع اخلا�ص املحلي والدويل.
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حافظنا على جمانية التعليم الأ�سا�سي يف املدار�س احلكومية ويف مدار�س الأون��روا،
ودعم جميع اجلامعات احلكومية والأهلية بهدف متكينها من موا�صلة ر�سالتها ،ف�ض ًال عن
موا�صلة اال�ستثمار يف مواردنا الب�شرية لأنها �أهم و�أغلى لدينا من موارد.
توجيهاتنا الدائمة لو�ضع خطط متو�سطة ،وطويلة املدى ،لتطوير املناهج التعليمية،
واالهتمام بالتعليم املهني ال�صناعي ،والزراعي ،وال�سياحي ،وتكنولوجيا املعلومات ،وغريه،
والعمل على �إعالء �ش�أنه ،وربط منظومة التعليم بكاملها ب�سوق العمل ومهن امل�ستقبل .ويف
هذا املجال ،نتعاون مع املنظمات الدولية املتخ�ص�صة وال��دول املتقدمة من �أجل االرتقاء
مب�ستوى التعليم يف بالدنا.
ويف هذا البعد بعد متكني ال�شباب ي�أتي رهان الرئي�س عبا�س عليهم ويقول يف نف�س
املنا�سبة «من �أجل متكني ال�شباب ،و�ضعنا حجر الأ�سا�س لأول حديقة تكنولوجية يف فل�سطني
بدعم كرمي من حكومة الهند ال�صديقة يف حرم جامعة بريزيت ،ويجري العمل مع حكومة
كوريا اجلنوبية على م�شروع مماثل� ،ستتم �إقامته يف منطقة �أخرى ،وذلك من �أجل �إنتاج
التكنولوجيا ،و�صناعة االبتكارات ،وت�شجيع الريادة».
كما حتدث الرئي�س عن جزء من الإجن��از يف البنية التحتية والفوقية ويذكر بدور
م�ؤ�س�سة بكدار ويقول“ :قامت بكدار وهي امل�ؤ�س�سة التي �أن�ش�أتها منظمة التحرير الفل�سطينية
عند العودة للوطن ،وقد �أجن��زت  5000م�شروع على م�ستوى الوطن يف ال�ضفة ومبا فيها
القد�س ال�شرقية ،وقطاع غزة ،يف خمتلف جماالت التنمية ،والبنية التحتية ،وبرامج خلق
فر�ص عمل ،ولعل من �أهم امل�شاريع الوطنية الكربى ،التي يجري بنا�ؤها حالي ًا حتت �إ�شراف
“بكدار” :م�ست�شفى خالد احل�سن لل�سرطان ،وم�ست�شفى هوغو ت�شافيز للعيون”.
ويذكر مرة �أخرى ب�ضرورة تعزيز البنية االجتماعية ويدعو �إلى �ضرورة تعزيزها لتكون
قوية ومتما�سكة يف وجه ممار�سات االحتالل الإ�سرائيلي يف بالدنا ،وهي توا�صل جهودها عرب
دعم الربنامج الوطني لإنهاء االحتالل بالطرق ال�سيا�سية والدبلوما�سية.
هذا وقد حققنا اجنازات كبرية ،يف املجاالت االجتماعية التي تهدف لتح�سني رفاه
وحياة �شعبنا وحتويله ملجتمع ع�صري خالل ال�سنوات الع�شر املا�ضية ،وذلك يف ظل نظام
يحافظ على �سيادة القانون ،والأمن ،وير�سخ ثقافة احلوار وال�سالم ،ويعزز االنتماء والتم�سك
باملوروث الثقايف والتاريخي ،وموا�صلة �إعالء �ش�أن العمل الوطني ،و�أهمية الت�ضحيات التي
قام بها �شهدا�ؤنا ،وجرحانا ،و�أ�سرانا ،والعناية بهم وبعائالتهم ،وت�أكيد حقنا يف املقاومة
ال�شعبية ال�سلمية �ضد االحتالل الإ�سرائيلي لبالدنا ،ويف نف�س الوقت ي�ؤكد على �أهمية العلم
والعمل وحتقيق العدالة االجتماعية ويتيح الفر�صة للمجتهدين و�أ�صحاب الكفاءات.
ويرى �أن فل�سطني على خريطة الريا�ضة بو�ضوح “ي�شهد اجلميع بالنه�ضة الريا�ضية يف
ال�سنوات الت�سع املا�ضية ،حيث مت �إن�شاء اللجنة الأوملبية الفل�سطينية ،واالحتادات الريا�ضية
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يف خمتلف التخ�ص�صات ،ودعم الأندية الريا�ضية ،وتدعيمها بالفرق الن�سائية �إلى جانب
الفرق الأخرى ،ومت �إن�شاء البنية التحتية لها ،مبا فيها املالعب ،والأدوات الريا�ضية ،وتدريب
املدربني ،وقد �أ�صبح لفل�سطني منتخبات ت�شارك يف الألعاب الدولية وك�أ�س �آ�سيا والعامل يف
كرة القدم وغريها؛ وي�شارك فيها الالعبون الفل�سطينيون من الداخل واخلار ،ويحق ل�شعبنا
�أن يفتخر ب��الإجن��ازات الكبرية لهذا القطاع ،ونحن نثمن جهود هذه امل�ؤ�س�سة وقيادتها
وكوادرها و�أطقمها الفنية والتنظيمية ومن اجلن�سني».
ويعاود الت�أكيد على الزراعة ودورها يف االقت�صاد والبعد االجتماعي ويقول“ :يعترب
قطاع الزراعة من �أهم روافد االقت�صاد الوطني ،مت �إن�شاء م�ؤ�س�سة الإقرا�ض ،و�إن�شاء �صندوق
درء املخاطر والت�أمينات الزراعية ،و�إعفاء املزارعني من �ضريبة الدخل ،ول��وال �سيطرة
�إ�سرائيل على �أكرث من  ٪60من �أر�ضنا وبخا�صة منطقة الأغوار ،لكان الو�ضع خمتلف ًا متام ًا.
نعمل على تقدمي امل�ساعدات للمت�ضررين من اعتداءات االحتالل يف ال�ضفة والقطاع
بتمويل م�شكور من االحتاد الأوروبي بقيمة ت�صل �إلى  17مليون يورو ،ومن �أجل تعزيز �صمود
املزارعني على �أر�ضهم �سيتم تعوي�ض املت�ضررين من الكوارث الطبيعية ،اعتبار ًا من بداية
ال�شهر القادم بقيمة  20مليون �شيكل.
ويتحدث الرئي�س عن جزء من البنية الأ�سا�سية يف البعد االجتماعي واملوزعة بني البنية
الفوقية والتحتية ويق�صد ال�صحة ويقول“ :مت تطوير النظام ال�صحي باعتباره منظومة
متكاملة ،فقد مت �إن�شاء املجل�س ال�صحي الفل�سطيني الأعلى ،كما نقوم بت�شجيع احلكومة
والقطاع اخلا�ص واجلامعات على ال�سواء لبناء امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية .ويجري حالي ًا
م�ضاعفة عدد امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية ومراكز الوالدة يف جميع حمافظات الوطن”.
ويف بعد هذا الرهان على ال�شعب يدعو الرئي�س للتميز وا�ستثمار الإبداع ويقول“ :قمنا
ب�إن�شاء املجل�س الأعلى للإبداع والتميز يف  ،2013ومت �إن�شاء �صندوق لدعم الإبداع والتميز،
وذل��ك بهدف متكني ال�شباب وانخراطهم يف بناء امل�ستقبل وتوطني العقول الفل�سطينية
وتنميتها ،وقد قام املجل�س بدعم  35م�شروع ًا وبناء قدرات � 980شاب ًا و�شابة ،وبال�شراكة مع
القطاع اخلا�ص”.
ويرى الرئي�س �أنه رغم �أن ال�سياحة الفل�سطينية غري ن�شطة بفعل ما يقوم به االحتالل،
�إال �أن العمل م�ستمر خلدمة ذلك“ ،لقد مت الك�شف عن �أكرب لوحة متوا�صلة للف�سيف�ساء يف
العامل يف مدينة �أريحا مب�ساحة  827مرت ًا مربع ًا بق�صر ه�شام منذ عهد الدولة الأموية ،يف
الفرتة من � 724إلى  743ميالدية ،ويجري حالي ًا ترميم كني�ستي املهد والقيامة ،واحلفاظ
على الرتاث الثقايف ،وت�شجيع الفنون ال�شعبية واملعا�صرة وامل�سرح”)6( .
ويف البعد االجتماعي �أي�ض ًا ويف �إطار دعم الفن والفنانني ف�إن الرئي�س عبا�س يرعى
الفن ويتفاعل معه ،وهنا ميكن القول �إن للرئي�س حممود عبا�س لقب فنان ،فقد كانت له
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يف �صباه ميول �شديدة نحو تعلم املو�سيقى ،كما �أنه يعترب الثقافة العميقة القائمة من روافع
علمية و�سيلة لبناء الأمم وال�شعوب ،ويرى �أن «القلوب ت�صد�أ» كما يقول الر�سول ولذا ال بد
�أن تعمر بالفن �أي�ض ًا كما بالإميان ،ولذلك ظل يحر�ص على دعم الفنانني الفل�سطينيني
والعرب وت�شجيعهم باحل�ضور واال�ستقبال واالطالع على �أو�ضاعهم وحتميلهم ر�سائل خلدمة
جمهورهم ،وهو يرى �أن الفن لغة توحيد ور�سالة �سالم ،و�أن الفن ي�شكل عامل ًا �أكرث �سالم ًا
وا�ستقرار ًا وبعد ًا عن العنف والتطرف ،ويف هذا ال�سياق كان الرئي�س عبا�س يح�ضر احتفاالت
فوز املتفوقني الفل�سطينيني الذين كانوا يح�صدون اجلوائز ،وكان ح�ضوره �إلى بريوت حل�ضور
فوز حمبوب العرب �أكرب دليل ،فقد كان من �أوائل من باركوا الثنني من الفل�سطينيني فازا
بجوائز �أرب �آيدول وهما يعقوب �شاهني و�أمري دندن.
كما ا�ستقبل من تالهما يف الرتتيب من املتفوقني العرب وهما عمار وحممد و�أكد لهم
�أن الفن والثقافة و�سيلة فاعلة يف تو�صيل ر�سالة ال�شعب الفل�سطيني املنا�ضل �إلى العامل.
كما �أن الفنانني العرب الكبار امل�شرفني على امل�سابقات التقوا الرئي�س عبا�س وكرمهم
باال�ستقبال وقبل هداياهم له ومنهم الفنان راغب عالمة ووليد توفيق ،وقدم للعديد منهم
جوازات �سفر فل�سطينية ظلوا يتطلعون لها باعتزاز ،وكان الرئي�س عبا�س قد منح الفنانتني
كارمن �سليمان الفائزة يف �أرب �آيدول و�سلمى ر�شيد جوازي �سفر فل�سطينيني ،وقد �شاركتا يف
�إحياء حفالت يف ال�ضفة الغربية يف ر�أ�س ال�سنة لإدخال البهجة �إلى نفو�س �أهلنا املحا�صرين
باالحتالل.
الرئي�س عبا�س ال يفوت منا�سبة تخدم الفن �أو الفنانني �إال ونوه بها �أو �ساهم بالتهنئة
�أو التعزية ،فقد عزى بالفنان الكويتي الكبري الراحل عبد احل�سني عبد الر�ضا من الكويت
وكتب يف برقية التعزية (بت�أثر بالغ تلقينا نب�أ رحيل الفنان املخ�ضرم عبد احل�سني عبد الر�ضا
بعد حياة حافلة يف خدمة �شعبه ووطنه وق�ضايا �أمته ،وم�سرية �أثرى من خاللها املكتبة الفنية
والثقافية الكويتية والعربية ب�أعماله الإبداعية املتميزة ،وبرحيله خ�سرت ال�ساحة الفنية
الكويتية والعربية رمز ًا من �أبرز رموزها).
الرئي�س عبا�س كتب له ولهم بيده تهاين وتعازي وهو يح�س بكل كلمة يكتبها للفن
والفنانني.
فقد ا�ستقبل �أ�صالة ن�صري و�أحمد جمال وعمار ح�سن ويو�سف عرفات وهند �صربي
ويا�سر امل�صري وطالب الدويك و�شوقي بزيع  ..منح بع�ضهم و�سام الثقافة و�أو�سمة �أخرى
وبع�ضهم منحه اجلن�سية الفل�سطينية كجن�سية �إن�سانية تت�سع كل حمبي ال�سالم ومنا�صرة
�شعب فل�سطني.
لقد امتدت مظلة حبه وتقديره للفنانني الذين غنّوا �أو ر�سموا �أو عزفوا لل�سالم� ،سواء
كانوا عرب ًا �أو حتى يهود ًا ،ويف هذا ال�سياق ا�ستقبل الرئي�س عبا�س مبدينة رام اهلل وفد ًا
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من �ستني �إ�سرائيلي ًا جميعهم يهود ممن ولدوا يف بلدان عربية وكان الوفد برئا�سة �سام بن
�شرتيت وكان يف الوفد الوزير ال�سابق مائري �شرتيت وال�سفري ال�سابق يهودا النكري وكذلك
الربوفي�سور �شموئيل مورا ،وكان اللقاء قد مت بتن�سيق من ع�ضو الكني�ست طلب ال�صانع ،وقد
خاطب الرئي�س عبا�س �ضيوفه “هناك الكثري مما يجمعنا مع اليهود من �أ�صول عربية ،لأن
اليهود ال�شرقيني هم �أبناء الأمة العربية” م�شري ًا يف هذا املجال �إلى اللغة والثقافة والتاريخ
والفن واملو�سيقى ،م�ست�شهد ًا بحبه ل�سماع �أغانٍ �إ�سرائيلية ملو�شيه �إلياهو وهو فنان �أ�صيل خدم
الأغنية ال�شرقية.
يف اللقاء ال��ذي ي�شكل اخ�تراق � ًا للمجتمع الإ�سرائيلي ال��ذي ي�سيطر عليه اليمني
الإ�سرائيلي ،يرى الرئي�س عبا�س �أن هذه و�سيلة ناجحة للو�صول �إلى املجتمع وك�شف ال�ضار
فيه للق�ضية الفل�سطينية �أمثال الفنان �شموئيل بن عامي الذي �أهدى الرئي�س عبا�س متثا ًال
�صنعه بيده  ..منوه ًا �إلى �أن الرئي�س عبا�س �صديق للفنانني.
و�إخال�ص ًا لتوجه الرئي�س يف هذا ال�سياق ف�إنه �أمر بتحول ق�صر ال�ضيافة �إلى حا�ضنة
للثقافة ،حني ا�ستكمل ق�صر ال�ضيافة الذي بني على منط حديث يف قرية �سردا �شمال رام
اهلل ،انتظر الكثريون �أن يرحل الرئي�س حممود عبا�س ليقيم فيه ،لكنه فاج�أ قيادته بتحويل
الق�صر �إلى مكتبة وطنية.
الرئي�س ناق�ش الأم��ر مع املعنيني يف قيادته ودفعهم لإق��رار ذل��ك ،فكانت اخلطوة
مك�سب ًا وانت�صار ًا للثقافة واملثقفني ،حني ر�أى الرئي�س �أن الأولى هو �أن تكون املنفعة عامة و�أن
يكون لفل�سطني ويف رام اهلل مكتبة مرموقة ي�شار �إليها ويزورها الكثريون من الفل�سطينيني
والأجانب ،وهذه املكتبة التي �أمر الرئي�س بالإعداد لها �ستكون الأولى على �أر�ض فل�سطني يف
نوعها و�أهدافها ،و�ستكون العنوان الذي يتوا�صل من خالله الفل�سطينيون مع مكتبات العامل
وثمرات املطابع ،وهي الوعاء الذي �سي�سرتد �إليه تراث فل�سطني املنهوب من خالل اجلهود
الوطنية التي �ستبذل يف هذا املجال.
املكتبة �ستكون و�سيلة ات�صال ومتابعة ال�ستعادة كنوز فل�سطينية كثرية من العامل عرب
قوانني حتمي ذلك ،وتخدم هذا التوجه وحت�صن الوجود الثقايف.
املبنى الفاره �أقامه املجل�س االقت�صادي الفل�سطيني للتنمية والإعمار (بكدار) بتمويل
حكومي من وزارة املالية الفل�سطينية يف م�ساحة ( 4700م� ) 2إلى جانب �أبنية �أخرى م�ساحتها
(4000م )2ومهبط للطائرات املروحية على جممل �أر�ض م�ساحتها 27000م.2
يتميز موقع املكتبة الوطنية اجلديد �أن��ه قريب من جمموعة امل�ؤ�س�سات الثقافية
والأكادميية مثل جامعة بري زيت ،كما �أنه يقع يف مكان حيوي على الطريق العام ،وي�شكل
امتداد ًا حيوي ًا ملحافظة رام اهلل والبرية.
وكان العمل يف ق�صر الثقافة الذي حتول بعد �إجنازه �إلى مكتبة وطنية قد بد�أ قبل خم�سة
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�أعوام ،املكان كما و�صفه الكثريون �سيكون �أحد �أهم املعامل املعمارية احلديثة يف فل�سطني من
حيث جمال الت�صميم والإمكانيات املتوفرة فيه �إذ اتخذ ت�صميمه طراز ًا معماري ًا �إ�سالمي ًا
نفّذ ب� ٍأيد فل�سطينية مبدعة.
وكانت امليزانية املخ�ص�صة لإن�شاء هذه املكتبة قد جتاوزت  17.5مليون دوالر.
املكتبة �سيكون لها �شخ�صية اعتبارية و�سي�ساهم القطاع اخلا�ص الفل�سطيني يف دعمها
وتطويرها لتكون م�ستقلة مالي ًا و�إداري ًا ،ويكون لها جمل�س �أمناء يتولى الإ�شراف عليها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1كلمة الرئي�س حممود عبا�س يف ذكرى ا�ست�شهاد الرئي�س ال�شهيد يا�سر عرفات واال�ستقالل ،رام اهلل،
2011/11/16
( )2كلمة الرئي�س حممود عبا�س �أثناء افتتاح امللتقى الإعالمي الريا�ضي يف رام اهلل2012/5/16 ،
( )3كلمة الرئي�س حممود عبا�س �أمام فعاليات حمافظة اخلليل 2012/8/1
( )4كلمة الرئي�س حممود عبا�س خالل افتتاح املنتدى الأول للمبدعني يف فل�سطني 2015/9/12
( )5كلمة الرئي�س حممود عبا�س يف منا�سبة الذكرى احلادية واخلم�سني النطالقة الثورة الفل�سطينية،
بتاريخ 2015/12/31
( )6كلمة الرئي�س حممود عبا�س �أمام اجلل�سة امل�سائية للم�ؤمتر العام ال�سابع حلركة فتح يف يومه الثاين
مبقر الرئا�سة يف مدينة رام اهلل 2016/11/30
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العالقات
الفلسطينية األردنية
الأردن ميكن �أن جنري فيها انتخابات ال�سباب كلنا يعرفها وال نريد �أن ندخل مداخل
�صعبة لن نخرج منها ،وبالتايل كنا نختار بالتوافق �أع�ضاء املجل�س الوطني يف ذلك الوقت،
ميكن �أن نختارهم �أي�ض ًا بنف�س الطريقة)1( .
اجلهود التي قام بها ال�شقيق االردن بقيادة جاللة امللك عبداهلل الثاين عظيمة ،حيث
ا�ستمرت هناك مفاو�ضات بيننا وبني الإ�سرائليني على مدى �شهر مل حتقق �شيئ ًا يذكر ،ميكننا
الذهاب ملفاو�ضات حول ق�ضية احلدود والأمن ،الن �إ�سرائيل �إلى االن ال تعرتف بحدود العام
� ،1967إننا نطالب بتحديد املوقف الإ�سرائيلي وب�شكل ر�سمي من ق�ضيتني رئي�سيتني هما
مرجعية ال�سالم وا�ستمرار الن�شاط اال�ستيطاين وكما جرت العادة ف�إننا �سنت�شاور مع ًا يف
املرحلة املقبلة حول خطواتنا الالحقة واملحدودة للتحرك)2( .
كالما ،هذا لي�س �شي ًئا يف الهواء؛ �إمنا هو
نحن نقول فل�سطني والأردن تو�أم ،هذا لي�س ً
متاما �أن �صاحب اجلاللة
واقع .الق�ضية الفل�سطينية هي ق�ضية الأردن الأولى؛ نحن نعرف ً
جهدا يف كل مرة للحديث والعمل من �أجل
وكل �أركانه وكل حكومته وكل امل�س�ؤولني ال ي�ألون ً
متاما �أن ق�ضية فل�سطني هي ق�ضية التو�أم؛
ق�ضية فل�سطني ،لأنهم يعلمون ويعرفون وي�شعرون ً
هي ق�ضيتهم؛ هي ق�ضية الأردن ال�شقيق)3( .
و�أود هنا �أن �أ�شيد بجهود اململكة الأردن�ي��ة الها�شمية معنا يف رعاية مقد�ساتنا يف
مدينة القد�س .وي�أتي املوقف الأردين الوا�ضح من الإ�صرار على �إقامة الدولة الفل�سطينية
على الرتاب الوطني الفل�سطيني باعتبار �أن ذلك يخدم الأمن الوطني الأردين وي�صب يف
�أطر قومية ،ويف هذا ال�سياق كان امللك يرى �ضرورة �إنفاذ حل الدولتني وقد ذكر ويف �أكرث
من منا�سبة �أهمية �أن جتد الق�ضية الفل�سطينية ح ًال لها لأن غياب هذا احلل يبقي عدم
اال�ستقرار قائم ًا يف املنطقة وي�ؤذن مبزيد من ال�صراع والعدوانية الإ�سرائيلية)4( .
�إن الوثيقة املوقعة بني امللك عبد اهلل الثاين والرئي�س حممود عبا�س بخ�صو�ص الو�صاية
الأردنية على املقد�سات ت�أتي يف �إطار التن�سيق املتبادل بينهما للحفاظ على القد�س وعدم
ا�ستغالل و�ضعها  ..كما �أن اجلهود الأردنية الكبرية املبذولة لن�صرة القد�س ومقد�ساتها من
جانب الأردن انعك�ست يف اجلهود الأردنية املميزة على امل�ستوى ال�سيا�سي ورف�ض �سيا�سات
ترامب التي حتدثت عن نقل ال�سفارة الأمريكية �إلى القد�س وم�ضاعفات هذه اخلطوة وما
ترتب على الأردن من كلفة ردها وجتميدها.
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لقد ات�سمت العالقات بني الأردن وفل�سطني بالأخوة والت�ضامن و�إدراك حجم املخاطر
والتحديات التي تواجه اجلهتني� ،إن جلهة اال�ستقطابات واملحاور العربية �أو جلهة ال�ضغوط
الأمريكية الإ�سرائيلية � ..إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1خطاب الرئي�س حممود عبا�س يف االجتماع الأول للجنة منظمة التحرير الفل�سطينية اخلا�صة ب�إعادة
تفعيل وتطوير و�صياغة هياكل املنظمة.2011/12/22 ،
( )2خطاب الرئي�س حممود عبا�س �أمام القمة العربية يف بغداد.2012/3/29 ،
( )3خطاب الرئي�س حممود عبا�س يف االحتفال بعيد اال�ستقالل الـتا�سع وال�ستني للمملكة الأردنية
الها�شمية الذي نظمته �سفارة اململكة لدى فل�سطني يف رام اهلل بتاريخ � 27أيار 2015
( )4خطاب الرئي�س حممود عبا�س يف اجلل�سة امل�سائية للم�ؤمتر العام ال�سابع حلركة فتح يف يومه الثاين
مبقر الرئا�سة يف مدينة رام اهلل بتاريخ  30ت�شرين الثاين 2016
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ال�سلطان قابو�س ي�ستقبل الرئي�س عبا�س يف م�سقط

العالقات
الفلسطينية العمانية
ظلت الق�ضية الفل�سطينية -ب�صفتها الق�ضية املركزية االولى لالمة العربية -حا�ضرة
يف ذهن ال�سلطان قابو�س بن �سعيد بن تيمور منذ االيام االولى لقيامه بالنه�ضة العمانية
العام 1970م ،وقد ذكرها كونها ق�ضية حقوق ثابتة لل�شعب الفل�سطيني الذي البد له من
اقامة دولته امل�ستقلة على تراب وطنه وعا�صمتها القد�س.
وقد كانت الر�ؤية العمانية لل�صراع العربي – اال�سرائيلي والفل�سطيني – اال�سرائيلي
ثابتة فعمان تدعو لل�سالم العادل .وهذه الدعوة ظلت جزء ًا ا�صيال من ال�سيا�سة العمانية على
خمتلف ال�صعد ففي خطابه يف اليوم الوطني الثالث 1973/11/18م ،قال ال�سلطان قابو�س
«اننا نقف �ضد العدوان ال�صهيوين ون�ؤيد احلق العربي يف ا�ستعادة جميع االرا�ضي العربية
التي اغت�صبها العدو بالقوة والغدر واالرهاب و�سنبقى -دائما -م�ؤيدين للحق العربي وندعمه
بالدم واملال ون�سانده بكل طاقتنا حتى يعود احلق الى ن�صابه وترتفع اعالم الن�صر» .
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وقد ظلت ال�سلطنة حتث املجتمع الدويل على اجناز عملية �سالم عادلة وجتاوز حالة
اجلمود التي تكر�س االمر الواقع يف ال�صراع ..فاننا ن�ساند التحرك االردين الفل�سطيني وكل
حترك عربي ودويل ي�سعى لل�سالم ،وعاود ال�سلطان احلديث عن �ضرورة ان يقدم املجتمع
الدويل املزيد من امل�ساندة والدعم للجهود الرامية الى عقد م�ؤمتر دويل لل�سالم يف ال�شرق
االو�سط ..وان يو�ضع حد للمعاناة القا�سية التي يرزح حتتها ال�شعب الفل�سطيني م�شيدا مبا
تو�صل اليه املجل�س الوطني الفل�سطيني حالل اجتماعه باجلزائر من نتائج.
ويف منا�سبة اخ��رى اع��اد ال�سلطان قابو�س الت�أكيد (اننا ن�ؤكد عزمنا على تكثيف
م�ساعينا املخل�صة خلدمة الق�ضايا العربية ومنا�صرة ال�شعب الفل�سطيني ال�شقيق يف كفاحه
البا�سل ال�ستعادة حقوقه امل�شروعة ).
ودعا مرة اخرى الى �ضرورة التو�صل الى حل عادل ودائم للق�ضية الفل�سطينية يرفع
عن كاهل ال�شعب الفل�سطيني يد االحتالل ،وكل الوان الظلم واملعاناة ،ويعيد اليه حقوقه
الوطنية يف تقرير امل�صري واقامة دولته امل�ستقلة.
واع��اد الت�أكيد بالوقوف الى جانب ال�شعب الفل�سطيني يف ق�ضيته العادلة ون�ضاله
امل�شروع من اجل احلرية وتقرير امل�صري.
وكجزء هام من �سيا�ستها اخلارجية فان الدعوة لل�سالم دائما ظلت عنوانا «لقد دعونا
با�ستمرار الى ت�سوية ق�ضية ال�شرق االو�سط بال�شكل الذي يحقق ال�سالم ال�شامل والعادل
جلميع االطراف ،ومن هذا املنطلق فاننا نرحب مب�ؤمتر ال�سالم الذي افتتح مبدريد ملعاجلة
هذه الق�ضية ونع ّده خطوة هامة من �ش�أنها تعزيز االمن ،وتر�سيخ اال�ستقرار يف هذه املنطقة
امل�ضطربة ،وتهيئة حياة اف�ضل ل�شعوبها وعلى االخ�ص ال�شعب الفل�سطيني ال�شقيق الذي عانى
من االحتالل خالل ن�صف قرن م�ضى ونرجو ان يتمكن هذا امل�ؤمتر من حتقيق االهداف
املتوخاة من عقده ويتو�صل الى اقامة ال�سالم الدائم والعادل لدول املنطقة ،ويعيد الى ال�شعب
الفل�سطيني املنا�ضل حقوقه امل�شروعة وي�ضمن له العي�ش الكرمي على ار�ض وطنه وتكري�س
طاقاته العادة بنائه وتعمريه وتنميته وتطويره».
وظل املوقف العماين ثابتا وم�ؤكدا �ضرورة انهاء م�أ�ساة طال عليها الزمن دون الو�صول
الى حل النهائها هي م�أ�ساة ال�شعب الفل�سطيني ال�شقيق ،واذ نرتقب ما �سوف ت�سفر عنه
حمادثات ال�سالم حول ق�ضية ال�شرق االو�سط لندعو الى حترك عاجل و�سريع من اجل رفع
املعاناة اليومية عن ال�شعب الفل�سطيني املنا�ضل الذي يرزح حتت نري االحتالل.
وكان ال�سلطان قابو�س رحب مبا جرى يف م�ؤمتر مدريد واملفاو�ضات التي ح�صلت على
امل ان تتوا�صل م�سرية ال�سالم «لقد رحبنا باالتفاق الذي مت يف هذا ال�ش�أن .ونحن نتطلع
-االن -الى احتالل �سالم �شامل وعادل بني العرب وا�سرائيل» .
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ويرى ال�سلطان ان ما مت حتقيقه يف اعقاب م�ؤمتر مدريد ميكن البناء عليه وخا�صة
امل�سارات االردنية وال�سورية واللبنانية وان ما مت حتقيقه من خطوات هامة بالن�سبة للم�سارين
الفل�سطيني واالردين قد اعطى العامل مثاال منوذجيا ي�ستحق الدعم والثناء من اجلميع.
وا�سرائيل مطالبة اليوم -اكرث من اي وقت م�ضى -باتخاذ خطوات على امل�سارين ال�سوري
واللبناين لتحقيق االن�سحاب ال�شامل من اجلوالن واجلنوب اللبناين ومع ان عملية ال�سالم
واجهت عرثات وعقبات ظلت ا�سرائيل تفر�ضها مبمار�ساتها االحتاللية وفر�ض �سيا�سة االمر
الواقع املتمثلة يف اال�ستيطان وتهويد االرا�ضي املحتلة كما تفعل يف القد�س اال ان �سيا�سة
�سلطنة عمان يف جوهرها ظلت تغلب -دائما -عملية ال�سالم وتباركها ،وظلت تدعو الى
الوقوف بحزم مع حق ال�شعب الفل�سطيني يف اقامة دولته امل�ستقلة على ترابه الوطني.
وال�سلطان هنا يدعو الى �سالم االقوياء ال ال�ضعفاء ” ولكن ال�سالم الذي ن�ؤمن به لي�س �سالم
ال�ضعفاء الذين ال يقدرون على رد العدوان ..امنا �سالم االقوياء الذين يعدون لالمر عدته ثم
عاد ال�سلطان فاكد مرة اخرى الوقوف الدائم احلازم مع الق�ضايا العادلة ويف طليعتها ق�ضية
ال�شعب الفل�سطيني الذي يعمل من اجل ا�سرتداد حقوقه واقامة دولته امل�ستقلة.
ويرى �ضرورة ان يقيم ال�شعب الفل�سطيني دولته وعا�صمتها القد�س ال�شريف «اننا نقف
بكل حزم الى جانب ال�شعب الفل�سطيني يف تقرير م�صريه واقامة دولته امل�ستقلة على تراب
وطنه وعا�صمتها القد�س ال�شريف ,وقد عاود ال�سلطان جمددا ويف منا�سبة وطنية عمانية
املطالبة برفع املعاناة عن ال�شعب الفل�سطيني ،واتاحة الفر�صة له يف م�ساعيه الرامية الى
اقامة دولته امل�ستقلة» .
وقد ظل ال�سلطان قابو�س يف معظم خطاباته يف العيد الوطني لبالده منذ البداية
العام 1970م وحتى اليوم ي�ؤكد موقف ال�سلطنة الثابت ..كما انه وعرب هذه امل�سرية الطويلة
�شارك يف ت�صريحات واحاديث ومقابالت عن الق�ضية الفل�سطينية ..وكان التقى الرئي�س
الراحل يا�سر عرفات يف 1999/3/14م ،عندما قام عرفات بزيارة مل�سقط يف جولة عربية
ا�ستطالعية عن نيته اعالن الدولة الفل�سطينية يف مايو/ايار من نف�س العام 1999م ،وقد
ن�صحه ال�سلطان قابو�س بت�أجيل اعالن الدولة وكان جرت له مرا�سم ا�ستقبال ووداع ر�سمية.
وكان الرئي�س حممود عبا�س رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية التقى ال�سلطان قابو�س يف
م�سقط يف 2011/1/14م� ،إذ اكد موقف ال�سلطنة الداعم للحقوق الفل�سطينية وعلى ر�أ�سها
حقه يف اقامة دولته امل�ستقلة على تراب وطنه..
يجدر بالذكر ان امل�ساعدات العمانية لل�شعب الفل�سطيني اخذت اكرث من �شكل �سواء
على امل�ستوى الر�سمي الذي تقدمه ال�سلطنة او امل�ستوى ال�شعبي الذي جرى التعبري عنه يف
اكرث من مبادرة فقد ا�ستفادت ع�شرة �آالف ا�سرة فل�سطينية من امل�ساعدات العمانية خارج
ال�سلطنة وذلك يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ويف املخيمات الفل�سطينية داخل االرا�ضي
االردنية واللبنانية وقد اخذ �شكل توزيع امل�ساعدات نقدا..
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كما �أ�سهمت �سلطنة عمان وبتوجيه من ال�سلطان وعرب �سفارتها يف االردن ( وممثليتها
يف غزة ثم يف ال�ضفة الغربية قبل العام 2000م يف تقدمي امل�ساعدات العينية والنقدية
ملخيمات الالجئني الفل�سطينيني يف االردن وفل�سطني ،وقد زارت بعثات متخ�ص�صة من
ال�سفارة يف االردن فل�سطني اكرث من مرة لهذا الغر�ض كما بنت �سلطنة عمان العديد
من املدار�س وامل�ستو�صفات يف االرا�ضي الفل�سطينية حتت االحتالل اال�سرائيلي ،كما
�شملت م�ساعدات ال�سلطنة ،خميمات مثل :الزعرتي مل�ساعدة الالجئني ال�سوريني ..ببناء
الكرفانات وامل�ساعدات العينية بتقدمي املالب�س والنقدية اي�ضا وزادت هذه امل�ساعدات على
مليوين دينار اردين..

الوزير يو�سف بن علوي يف
كني�سة القيامة بالقد�س

وكانت �سلطنة عمان ا�ستقبلت مبعوثا فل�سطينيا يف طريقه الى طهران حيث الو�ساطة
العمانية لدى طهران جلعل النظام ال�سوري مي ّكن �سكان خميم الريموك الفل�سطيني جوار
دم�شق من و�صول امل�ساعدات الدولية اليهم ،وقد ا�شاد املبعوث الفل�سطيني جربيل الرجوب
باهمية العالقة الفل�سطينية العمانية داعيا كادر ال�سفارة الفل�سطينية يف م�سقط الى تكثيف
اجلهد خلدمة هذه العالقة وتطويرها مع ال�سلطنة قيادة وحكومة و�شعبا وكانت �سفارة
فل�سطني يف �سلطنة عمان افتتحها الرئي�س حممود عبا�س اثناء زيارته الى م�سقط العام
2011م ،بعد ان وف ّرت ال�سلطنة كل االمكانيات القامة ال�سفارة من ار�ض وبناء واثاث.
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وجت�سيد ًا لعالقات الدعم ال ُعماين لل�شعب الفل�سطيني وقيادته ال�شرعية وبتوجيه من
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد �سلطان ُعمان ،قام وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية يو�سف بن علوي
بزيارة لفل�سطني التقى فيها الرئي�س حممود عبا�س وعديد ًا من امل�س�ؤولني الفل�سطينيني وقد
رافقه يف الزيارة ملناطق عديدة اللواء جربيل الرجوب� ،أمني �سر اللجنة التنفيذية حلركة
فتح والذي خطط للزيارة و�أعد لها ،وقد زار الوزير ال�ضيف القد�س حيث �صلى يف امل�سجد
الأق�صى وزار كني�سة القيامة وم�شى يف �شوارع القد�س وحتدث مع مواطنيها الفل�سطينيني
وعلق قائ ًال« :من �سمع لي�س كمن ر�أى».
وكانت زيارة الوزير بن علوي خطوة نادرة من بني امل�س�ؤولني العرب على هذا امل�ستوى
الرفيع من الزيارة� ،إذ �أن �سلطنة ُعمان يف هذا ال�سياق حتدت احل�صار الذي يفر�ض على
ال�شعب الفل�سطيني والتعامل معه ،وكان الوزير بن علوي قد واجه �صعوبات من �سلطات
االحتالل ومن امل�ستوطنني خا�صة يف مدينة اخلليل التي توجه لزيارتها وزي��ارة احلرم
الإبراهيمي فيها حيث ن�شب خالف بني مرافقيه يف الزيارة وعلى ر�أ�سهم كبري م�ستقبليه
اللواء الرجوب وبني جنود االحتالل وقد قالت �إ�سرائيل ان بن علوي زار دون تن�سيق معها ومع
�سلطاتها وكان عليه �أن ين�سق مع اجلانب الإ�سرائيلي لتعد له الزيارة ولكن رغبة بن علوي
و�سلطنة ُعمان كانت �أن يقوم بن علوي بزيارة فل�سطني وال�سلطة الفل�سطينية فقط و�أن ال
يلتقي ب�أي م�س�ؤول �إ�سرائيلي.
يف القد�س �صلى بن علوي يف م�سجدها الأق�صى وكان يف ا�ستقباله مدير الأوقاف
الإ�سالمية ال�شيخ عزام اخلطيب ومدير امل�سجد الأق�صى ال�شيخ عمر الك�سواين ونائب
حمافظ القد�س عبداهلل �صيام.
وكان الوزير بن علوي قد �أقام يف رام اهلل والتقى فيها الرئي�س عبا�س ،وقد و�صفت
زيارته بالتاريخية وجاء يف �سياق دعم �أهل القد�س وامل�سجد الأق�صى.
وبعد الزيارة الهامة للم�سجد الأق�صى وكني�سة القيامة وقرب ال�سيد امل�سيح عليه
ال�سالم فيها ،قدم الوزير هدية من البخور ال ُعماين الفاخر لكل من امل�سجد والكني�سة.
يف رام اهلل وبعد حمادثات ناجحة مع الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س �أكد الوزير
ال ُعماين �أنه« :علينا �أن ن�شجع �إخواننا العرب اينما كانوا على القدوم �إلى فل�سطني لأنه كما
قلت من ي�سمع لي�س كمن يرى ،مطلوب �أن يروا الفل�سطينيني».
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رئي�س اللجنة املركزية حلركة فتح يف ا�ستقبال الوزير بن علوي بح�ضور رئي�س الوزراء الفل�سطيني

وكان هذا جت�سيد ًا لنداء الرئي�س حممود عبا�س املتكرر ،والذي �أطلقه �أي�ض ًا يف الأزهر
ال�شريف حيث دع hالعرب وامل�سلمني لزيارة مدينة القد�س م�ؤكد ًا �أن ذلك ال يعني التطبيع
مع �إ�سرائيل �أو االعرتاف بها ،بل �إن الزيارة واجب �إذ �أن الأ�سري يزار طاملا �أن الفل�سطينيني
حتت االحتالل ويف قب�ضته.
وكانت العالقات ال ُعمانية الفل�سطينية قد تطورت بهدوء ودون �ضجيج وقد �ساندت
ُعمان ال�سلطة الوطنية ودعمت بع�ض امل�شاريع اخلريية يف امل�ست�شفيات واملدار�س الفل�سطينية
مناح �أخ��رى عديدة ،حيث ي�أمل الفل�سطينيون من الأ�شقاء العرب املزيد من الدعم
ويف ٍ
والت�أييد ال�سيا�سي لق�ضيتهم يف كافة املحافل الدولية.

367

العالقات
الفلسطينية المصرية
من امل�ؤكد �أن كل من يتابع مبو�ضوعية عالقة م�صر بالق�ضية الفل�سطينية �سوف يتو�صل
�إيل حقيقة م�ؤكدة ،مفادها �أن م�صر تعد ال�سند الرئي�سي لهذه الق�ضية املحورية على مدى
تاريخها ،وال �شك �أن هذا الأمر يجد تف�سريه يف عدة جوانب� ،أهمها �أن الق�ضية الفل�سطينية
تعترب ق�ضية �أمن قومي م�صري تتطلب التحرك اجلاد للتو�صل �إيل حل عادل لها ي�ؤدي يف
النهاية �إيل ا�ستقرار الأو�ضاع يف ال�شرق الأو�سط خا�صة �أن امل�شكالت الراهنة يف املنطقة ال
تعادل يف تعقيداتها �أو تاريخها الق�ضية الفل�سطينية.
ويف هذا املجال ن�ؤكد �أن م�صر حر�صت دائم ًا على �أال تتدخل يف ال�شئون الداخلية
الفل�سطينية بل ووقفت مع القيادة الفل�سطينية يف �أ�صعب املراحل حتى تكون لها �سند ًا وعون ًا
كلما حاولت بع�ض الأط��راف الإقليمية �أن جتذب القرار الفل�سطيني ،بعيد ًا عن البو�صلة
ال�صحيحة حيث ر�أت م�صر �أن هذا التدخل يزيد من تعقيد الق�ضية وال ي�سهم �سوى يف خلق
�أو تعميق �أي انق�سام داخلي ،وكان الدور امل�صري دائما هو الداعم لوحدة ال�صف ولل�شرعية
الفل�سطينية.
ولي�س بجديد �أن �أ�ؤكد �أن عالقة م�صر مع �إ�سرائيل ما زال يحكمها املو�ضوع الفل�سطيني
الذي يعترب مو�ضوع ًا رئي�سي ًا يف االت�صاالت التي جتري بني الطرفني ،ومن ال�ضروري �أن
نعرتف �أن الرف�ض امل�صري ال�شعبي للتطبيع مع �إ�سرائيل ال يزال و�سيظل مرتبط ًا بال�سيا�سة
الإ�سرائيلية املت�شددة جتاه الفل�سطينيني ورف�ضها �إقامة دولتهم امل�ستقلة بالإ�ضافة �إلى
الإجراءات الإ�سرائيلية املتطرفة جتاه امل�سجد الأق�صى.
وال�س�ؤال الذي يردده البع�ض حالي ًا هو هل هناك �سحابة تغيم على العالقات الثنائية
بني م�صر وفل�سطني ,ولذا بات من ال�ضروري �أن �أ�ؤكد النقاط التالية:
�أوال� :أي اختالف يف وجهات النظر بني الدولتني يعد �أمر ًا طبيعيا خا�صة نحن نتحدث
عن الق�ضية الفل�سطينية وم�شتمالتها التي تت�سم بهذا العمق والتعقيد والت�شابك ،ولكن الأمر
امل�ؤكد �أن عمق هذه العالقة ي�ستطيع احتواء �أي اختالفات يف الر�ؤى قد تثار مهما كان حجمها.
ثانيا :مل ولن يحدث يف تاريخ العالقة الثنائية �أي اختالفات فيما يتعلق بثوابت العالقة �أو الأمور
الإ�سرتاتيجية �أو مبادئ حل الق�ضية �أو حمددات احلركة امل�صرية جتاهها فهذا خط �أحمر ال اقرتاب
منه ،وبالتايل فاالختالف يظل واردا وال خوف من تداعياته ما دام بعيدا عن الثوابت.
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ثالثا :من حق م�صر �أن تطرح ر�ؤاها �أمام القيادة الفل�سطينية يف �أي ق�ضية ترى م�صر
�أهميتها ،وذلك انطالقا من العالقة الإ�سرتاتيجية بني الطرفني والثقة املتبادلة بينهما وهنا
�أ�ؤكد �أن م�صر ال ت�سعى �إلى فر�ض ر�أيها ولكنها تعر�ض وجهة نظرها طبق ًا ملا تراه منا�سب ًا
دون �أن جترب القيادة الفل�سطينية على ال�سري يف �أي نهج ال توافق عليه .واملبد�أ الذي تتبناه
م�صر و�أكده الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي مرارا �أننا ال نتدخل يف ال�شئون الداخلية لأي دولة
ويف املقابل ف�إننا نرف�ض �أن تتدخل �أي دولة مهما يكن حجمها يف �شئوننا الداخلية.
رابعا :القيادة الفل�سطينية حتر�ص دائم ًا على التن�سيق مع القيادة امل�صرية وت�ستمع
�إلى ر�ؤيتها وتقييماتها املو�ضوعية وهو �أمر معتاد يف �ضوء طبيعة وعمق العالقة الثنائية ,
وبالتايل من املهم �أن ت�ضع القيادة الفل�سطينية يف اعتبارها �سالمة املق�صد وح�سن النية
امل�صرية واحلر�ص علي امل�صلحة الفل�سطينية �إذا ما مت طرح �أي ق�ضايا من جانبنا ما دامت
تدخل يف �إطار الن�صح وامل�شورة ولي�س الفر�ض والإجبار .وم�صر �ستظل دائما بلدا �آمنا ترحب
بالفل�سطينيني ،ولن تكون هناك �أي عوائق �أمام تردد اجلميع عليه.
مما ال �شك فيه �أن م�صر لن تتخلى �أبد ًا عن دورها الرائد جتاه الق�ضية الفل�سطينية،
و�ستحر�ص على �إبقاء هذه الق�ضية يف دائرة ال�ضوء ولي�س �أدل على ذلك من اخلطاب الذي
�ألقاه الرئي�س ال�سي�سي يف الدورة الأخرية للجمعية العامة للأمم املتحدة ولقاءات �سيادته
املتكررة مع الرئي�س �أبي مازن وكان �آخرها يف نيويورك على هام�ش اجتماعات الأمم املتحدة
يف �سبتمرب املا�ضي ،كما �أن م�صر لن تت�أخر عن تقدمي اجلهد املطلوب منها واملرحب به
فل�سطينيا ويف �إطار التفاهم امل�شرتك من �أجل دعم املوقف ووحدة ال�صف الفل�سطيني ور�أب
�أي �صدع قد يهدد وحدة املوقف الذي نريده قويا قادرا على �إجناز تطلعاتنا ب�إقامة الدولة
الفل�سطينية)1( .
مطلع مار�س  2014ك�شفت م�صادر م�صرية �أن الرئي�س ال�سي�سي طلب من الرئي�س
عبا�س الت�صالح مع حممد دحالن �ضمن م�صاحلة فتحاوية فتحاوية �شاملة� ،إال �أن عبا�س
تهرب منها بطريقة دبلوما�سية ،الأمر الذي �أغ�ضب القيادة امل�صرية لكنها حافظت على
الدبلوما�سية املعتادة مع ال�سلطة.
ظلت العالقات بني الرئي�سني الفل�سطيني وامل�صري جيدة نوع ًا ما ،حتى رف�ض حممود
عبا�س مبادرة ال�سي�سي لل�سالم التي �أطلقها يف مايو  ،2016والتي تدعو لعقد م�ؤمتر �إقليمي
لإج��راء مفاو�ضات مبا�شرة برعاية القاهرة ،ولي�س م�ؤمتر ًا دولي ًا -كما تق�ضي املبادرة
الفرن�سيةـ من �ش�أنه �أن يفر�ض ح ًال على �إ�سرائيل ويجربها على و�ضع جدول زمني وااللتزام
به لإنهاء املفاو�ضات واالن�سحاب حلدود .67
وقد �أدى الرف�ض من عبا�س لإغ�ضاب الرئي�س امل�صري الذي حاول ا�ستغالل املبادرة يف
خطب ود الغرب واخلروج من عزلته ال�سيا�سية.
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وجاء رف�ض عبا�س ملبادرة ال�سي�سي بحجة �أنها تع�صف باال�سرتاتيجية التي تتبعها
ال�سلطة يف تدويل ال�صراع مع �إ�سرائيل وجرها للمحافل الدولية وت�شجيع دول العامل على
مقاطعتها.
الرد امل�صري جاء على الفور بال�سماح لدحالن بعقد عدة م�ؤمترات يف م�صر برعاية
املخابرات امل�صرية �أبرزها م�ؤمتر “عني ال�سخنة” الذي عقد يف �أكتوبر  2016بعنوان “م�صر
والق�ضية الفل�سطينية” ح�ضرته � 130شخ�صية فل�سطينية ،بعدما رف�ضت م�صر اقامته �سابق ًا
قبل رف�ض الرئي�س عبا�س ملبادرة ال�سي�سي.
تلى ذلك ب�شهرين حماولة م�صر معاقبة ال�سلطة الفل�سطينية والرئي�س حممود عبا�س
بتقدمي طلب يف جمل�س الأمن لت�أجيل الت�صويت على م�شروع يدين اال�ستيطان الإ�سرائيلي
الأم��ر ال��ذي متت املوافقة عليه ،ما �أث��ار غ�ضب قيادة ال�سلطة ومت تداركه مع دول �أخرى
لتمريره)2( .
ثم ماذا ..
لقد ا�ستقرت العالقات الفل�سطينية امل�صرية وتطورت وقيمها الرئي�س �أبو مازن تقييم ًا
�إيجابي ًا عالي ًا يف �أكرث من منا�سبة و�أعترب م�صر حليف ًا �إ�سرتاتيجي ًا للق�ضية الفل�سطينية وظل
يراهن دائم ًا على دعمها ويرى �أن التدخل امل�صري امل�سموح به فل�سطيني ًا هو تدخل ال�شقيق
وهو عمل ي�سند الكفاح الفل�سطيني وينت�صر له ولعل الزيارات التي قام بها الرئي�س عبا�س �إلى
م�صر يف عامي  2018 ، 2017دليل على ذلك ،كما �أن جهود م�صر الكبرية لإجناح امل�صاحلة
الفل�سطينية ظلت ت�صب يف هذا الإطار النافع للبلدين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1مقال (تو�ضيحات مطلوبة يف العالقات امل�صرية الفل�سطينية)« ،الأهرام اليوم» اللواء حممد ابراهيم،
2016/11/6
( )2مقال (تقدير موقف :العالقات امل�صرية الفل�سطينية الر�سمية اجل��دي��دة)« ،مركز الدرا�سات
الإقليمية»
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العالقات
الفلسطينية اللبنانية
العالقات الفل�سطينية اللبنانية تاريخية ،وقد قامت بني لبنان وفل�سطني �شراكة ن�ضالية
عميقة و�صداقات ر�سمية �أي�ض ًا وظل لبنان الأر�ض وال�شعب حا�ضنة للن�ضال الفل�سطيني يف
املنفى وهناك �سل�سلة من اخلطوات التي نظمت العالقة مع الفل�سطينيني �أبرزها لقاء �أو
م�ؤمتر القاهرة عام  1969ويف �سياق هذه العالقات وتو�ضيح ًا لها وخالل حفل ع�شاء �أقامه
الرئي�س اللبناين مي�شيل �سليمان قال الرئي�س حممود عبا�س :و�أود يف هذا املقام �أن �أركز
يف عبارات وا�ضحة ال لب�س فيها ،ب�أن �أبناء �شعبنا الذين يقيمون يف لبنان هم �ضيوف عليكم
�أيها الأ�شقاء ،هم جميعا حتت القانون يف بلدكم الكرمي الذي احت�ضنهم و�آواهم ون�صرهم
يف حمنتهم حمنة النكبة الفل�سطينية ،وجندد القول �أمامكم و�سبق �أن �أكدناه مرارا وتكرارا،
ب�أننا نرف�ض التوطني الذي �أ�شري ب�شكل وا�ضح و�صريح �إلى هذا املبد�أ يف مبادرة ال�سالم
العربية التي لن تخ�ضع ال للتغيري وال للتبديل لأنها قرارات قمم عربية و�إ�سالمية ال ي�ستطيع
�أحد �أن يغريها �أو يبدلها �إال بقمم �أخ��رى ،و�إن �شاء اهلل ال نريدها �أن تتغري لأنها مبادئ
وقيم �سامية نريد ون�سعى �إلى حتقيقها .وبذلك نحن نرف�ض التوطني ووطننا هو فل�سطني
ولن نر�ضى عنه بديال ،والوجود الفل�سطيني يف لبنان م�ؤقت و�سي�أتي اليوم قريبا ليعود كل
فل�سطيني يف ال�شتات �إلى وطنه فل�سطني.
وبهذه املنا�سبة ن�ؤكد على وحدة الأرا�ضي اللبنانية و�سيادتها وهذه م�س�ألة مقد�سة يف
نظرنا ونعول على حماية احلكومة اللبنانية لأمن الالجئني الفل�سطينيني ورعايتهم يف لبنان
ونتطلع دائما �إلى ر�ؤية لبنان واحة من الأمن واال�ستقرار والرخاء.
وهذا يعني �أننا ملتزمون بقرارات الوفاق الوطني اللبناين فيما يتعلق بوجود ال�سالح
الفل�سطيني كله داخل املخيمات وخارج املخيمات تبعا لقرارات احلكومة اللبنانية)1( .
ومبنا�سبة الذكرى  66للنكبة قال الرئي�س عبا�س:
«وي�شغل بالنا �أي�ضا و�ضع �إخواننا يف املخيمات الفل�سطينية يف لبنان الذين فتحوا
بيوتهم لإخوان لهم جاءوا من �سوريا ليتحملوا �أعباء جديدة على �أعبائهم ،فلهم منا جميعا
كل التحية والتقدير ،و�أنا�شدهم بهذه املنا�سبة عدم االجنرار خلف خمططات �شيطانية تريد
�إدخال خميماتنا يف لبنان يف �أتون �صراعات مذهبية وتكفريية ،وحتويل بع�ض املخيمات �أو
�أجزاء منها �إلى ب�ؤر ت�ؤوي اخلارجني عن القانون ،فموقفنا وا�ضح و�صريح وهو احرتام �سيادة
لبنان ال�شقيق ،ونحن �ضيوف م�ؤقتون �إلى حني العودة لوطننا ،ولبنان الر�سمي هو وحده،
ووحده فقط من يقرر نزع ال�سالح ،ونحن مع لبنان رئي�سا ورئي�س حكومة وبرملان ًا بكل ما
يقررونه»)2( .
ويف حفل مل�ؤ�س�سة حممود عبا�س لتو�سيع برامج امل�ؤ�س�سة يف املخيمات الفل�سطينية يف
لبنان قال الرئي�س عبا�س:
«كما تعلمون ،فكرة امل�ؤ�س�سة بد�أت لأن �أهلنا يف لبنان ال تتاح لهم فر�ص التعليم اجلامعي
وال حتى الثانوي ،وكان ال بد �أن نفكر كيف ميكن �أن ن�ساعد الإخوان ودعمهم ،مل تكن هناك
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طريقة �إال �أن ن�ؤ�س�س م�ؤ�س�سة لتعليمهم وكان هناك �شرطان ،الأول من يح�صل على الثانوية
يتعلم ب�صرف النظر عن انتمائه ووالئه� ،إمنا هو فل�سطيني يتعلم ،والثاين �أال يعيد ما �صرف
عليه ،و�أعتقد �أن فيه اخلري عندما يكرب وي�شتغل وي�صبح رجل �أعمال �أن يعلم غريه كما علمه
الآخرون»)3( .
ويف كلمة متلفزة خلريجي دورة ق��وى الأم��ن يف ب�يروت قال الرئي�س عبا�س “�أيها
الإخ��وة� ،إن عليكم م�س�ؤولية خا�صة يف خميماتنا بلبنان ،وهي م�س�ؤولية احلفاظ على �أمن
وا�ستقرار �شعبنا هناك ،ومنع �أية حماولة جلرنا �إلى االقتتال الداخلي وحتويل خميماتنا �إلى
ب�ؤرة للتوتر و�إثارة امل�شاكل؛ ف�إن مثل هذه املحاوالت لن تقود �إال �إلى دمارنا ودمار ق�ضيتنا
الوطنية العادلة؛ وه��ي معادلة حل��رف بو�صلتنا عن �أهدافنا الوطنية بالعودة واحلرية
واال�ستقالل� .إن م�س�ؤوليتكم احلقيقية لي�ست حفظ الأمن فح�سب؛ بل �إن عليكم م�س�ؤولية
�أخرى ال تقل �أهمية ،فهي تعزيز وحت�صني للهوية الوطنية الفل�سطينية والت�صدي ملحاوالت
طم�س وتغييب هذه الهوية”)4( .
ويف امل�����ؤمت����ر ال�����ص��ح��ف��ي م���ع ال���ع���م���اد م��ي�����ش��ال ع����ون ق ��ال ال��رئ�ي����س ع�ب��ا���س «�إن �ن��ي
لأغتنم فر�صة حديثي ه��ذا �إليكم ،لأ�ؤك ��د على م�س�ألة يف غاية الأهمية بالن�سبة لنا،
ول�شعبنا ولأ�شقائنا يف لبنان ،وهي �أن �إخوتكم من الالجئني الفل�سطينيني على الأر���ض
اللبنانية ما هم �إال �ضيوف عليكم؛ فهم �أهلكم؛ ونحن على ثقة ب�أنكم �ست�ستمرون يف
ح�سن رعايتكم لهم واحت�ضانهم؛ وم��ن جانبنا ،ف�إننا نعمل دائ�م� ًا �أن يكون وجودهم
�إيجابي ًا �إل��ى ح�ين عودتهم امل ��ؤك��دة �إل��ى دي��اره��م ووطنهم فل�سطني ،ال��ذي ن�صر عليه.
هذا ونحر�ص ،كل احلر�ص ،دائم ًا لأن يبقى �أبناء �شعبنا مبن�أى عن الدخول يف �صراعات
املنطقة؛ و�شعبنا يف لبنان �أكد على ان�ضباطه وحفاظه على الأمن واال�ستقرار يف املخيمات؛
وهنا �أ�شيد بالتزام جميع الف�صائل الفل�سطينية بر�ؤيتنا هذه ،و�أ�شكر جميع �أجهزة الدولة
اللبنانية يف هذا اخل�صو�ص ،الأمر الذي ي�ساهم يف تعزيز العالقات الفل�سطينية اللبنانية.
وتعلمون ،ب�أننا نقف ،مثلما تقفون؛ �ضد الإرهاب ب�أ�شكاله وم�صادره كافة .ونحن منذ
البداية دعونا �إلى احلوار البناء بني الأطراف يف الأقطار التي ت�شهد �صراعات ،و�أكدنا كذلك
على �ضرورة �صون وحدة و�سالمة �أرا�ضي كل قطر عربي)5( .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1كلمة الرئي�س حممود عبا�س خالل حفل ع�شاء �أقامه الرئي�س اللبناين مي�شيل �سليمان يف بريوت،
 3متوز 2013
( )2كلمة الرئي�س حممود عبا�س مبنا�سبة الذكرى  66للنكبة2014/5/14 ،
( )3كلمة الرئي�س حممود عبا�س خالل م�شاركته يف حفل مل�ؤ�س�سة حممود عبا�س ل�صالح تنفيذ وتو�سيع
برامج امل�ؤ�س�سة يف املخيمات الفل�سطينية يف لبنان 21 ،ني�سان 2015
( )4كلمة الرئي�س حممود عبا�س املتلفزة خلريجي دورة قوى الأمن يف العا�صمة اللبنانية بريوت بتاريخ
 16متوز 2016
( )5كلمة الرئي�س حممود عبا�س يف امل�ؤمتر ال�صحفي امل�شرتك مع نظريه اللبناين العماد مي�شال عون
يف بريوت بتاريخ � 23شباط 2017
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العالقات
الفلسطينية السعودية
نود يف البداية �أن نعرب عن ت�أييدنا الكامل للقرار ال��ذي اتخذته اململكة العربية
ال�سعودية وجمل�س التعاون اخلليجي والدول العربية بامل�شاركة يف العملية الرامية للحفاظ
على وحدة اليمن ،ودعم ال�شرعية فيه ويف نف�س الوقت ن�ؤكد على �أهمية اال�ستجابة لدعم
احلوار الذي نادى به جمل�س التعاون اخلليجي والتم�سك باحلوار باعتباره ال�سبيل الأمثل
لتحقيق الأمن واال�ستقرار لليمن ال�شقيق واحلفاظ على وحدة �أرا�ضيه)1( .
و�سط م�ؤ�شرات مت�سارعة على �ضغوط �سعودية متار�سها الريا�ض على ال�سلطة
الفل�سطينية من �أجل قبول احلل الأمريكي املنتظر اقرتاحه يف �ش�أن ال�صراع مع �إ�سرائيل،
�ص ّرح وزير اخلارجية يف ال�سلطة ريا�ض املالكي بالقول �إن «اململكة ال�سعودية لن تُقدم على
التطبيع مع �إ�سرائيل ب�أي �شكل كان قبل حل الق�ضية الفل�سطينية».
كالم املالكي الذي ي�أتي بعد ن�شر وثيقة «الأخبار» عن مرا�سلة بني وزير اخلارجية
ال�سعودي عادل اجلبري وويل العهد حممد بن �سلمان جاء مرافعة دفاعية عن اململكة� ،إذ
ُقدم كل الدعم على امل�ستويات كافة �إلى الفل�سطينيني بغية الو�صول �إلى
قال �إن “ال�سعودية ت ِّ
حل قائم على �أ�سا�س ال�شرعية الدولية وقراراتها” ،من دون �أن يو�ضح فحوى اللقاءات التي
عقدها رئي�س ال�سلطة حممود عبا�س ،عندما ا�ستدعي �إلى الريا�ض اال�سبوع املا�ضي علم ًا ب�أن
�صحف ًا �أمريكية قالت �إن ال�سعوديني طلبوا من عبا�س �أن يقبل �أي �صيغة حل تطرحها �إدارة
دونالد ترامب ،و�إال فعليه اال�ستقالة)2( .
�صرح ال�سفري �أحمد بن عبدالعزيز قطان� ،سفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى
جمهورية م�صر العربية واملندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد ال�سلك الدبلوما�سي
العربي ،ب��أن ال�صندوق ال�سعودي للتنمية قام بتحويل ما يعادل مبلغ  30.8مليون دوالر
�أمريكي� ،إلى ح�ساب وزارة املالية الفل�سطينية ،وذلك قيمة م�ساهمات اململكة ال�شهرية لدعم
موازنة ال�سلطة الفل�سطينية لأربعة �أ�شهر «من �إبريل وحتى يوليو  »2017بواقع  7.7مليون
دوالر �شهري ًا.
و�أكد ال�سفري قطان يف بيان له� ،أن اململكة العربية ال�سعودية �سوف ت�ستمر دوم ًا يف
دعم الق�ضية الفل�سطينية على كافة الأ�صعدة ال�سيا�سية واالقت�صادية والإن�سانية)3( .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1كلمة الرئي�س حممود عبا�س �أمام القمة العربية املنعقدة يف �شرم ال�شيخ� 28 ،آذار 2015
( )2مقال (فل�سطني..ال�سلطة تدافع عن ال�سعودية واال�ستنفار اال�سرائيلي متوا�صل)
«االخبار» 25 ،كانون الثاين 2017
( )3مقال (ال�سعودية ت�سدد ح�صتها يف ميزانية ال�سلطة الفل�سطينية بـ  30.8مليون دوالر،
«اليوم ال�سابع»2017/12/14 ،
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العالقات
الفلسطينية الجزائرية
العالقات الفل�سطينية اجلزائرية قدمية وقوية ودائمة منذ بداياتها ،واجلزائر تعرتف
بفل�سطني وال تعرتف ب�إ�سرائيل وهي من الدول الداعمة للعملية ال�سلمية يف ال�شرق الأو�سط.
ولفل�سطني �سفارة يف اجلزائر ،وكانت اجلزائر من �أوائل الدول التي تعرتف مبنظمة
التحرير الفل�سطينية وقد مت افتتاح �أول مكتب للمنظمة يف اجلزائر عام  1965وعني فيه
�سعيد ال�سبع ك�أول مدير ،وقد �ساهم املكتب يف حملة تعريب اجلزائر و�إر�سال ( )2500مدر�س
فل�سطيني �إلى اجلزائر بناء على طلب احلكومة اجلزائرية ،وقام املكتب �أي�ض ًا بتوقيع اتفاق
مع وزارة الدفاع لتدريب ال�ضباط الفل�سطينيني ومت تخريج �أول دفعة من كلية �شر�شال
الع�سكرية عام  1966بح�ضور الرئي�س هواري بومدين ورئي�س الأركان ومدير الكلية.
يف عام  1974مت افتتاح �سفارة فل�سطينية يف اجلزائر وهو نف�س العام ال��ذي نالت
فل�سطني �صفة مراقب يف الدورة  29حيث كان عبد العزيز بوتفليقة رئي�س ًا لتلك الدورة.
ويف زمن ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،كان الرئي�س حممود عبا�س قد زار اجلزائر
يف  2014/12/25والتقى الرئي�س اجلزائري عبد العزيز بوتفليقة ورئي�س الوزراء �آنذاك
عبدامللك �سالل لقاء الرئي�س عبا�س مع الرئي�س اجلزائري �أكد على �أبرز تطورات الق�ضية
الفل�سطينية والتوجه ملجل�س الأمن والعالقات الثنائية وكان الرئي�س عبا�س قد قلد بوتفليقة
و�سام جنمة فل�سطني وهو �أعلى و�سام يف فل�سطني تقدير ًا لدوره ودور اجلزائر.
ويف بيان الرئا�سة الفل�سطينية جاء �أن حممود عبا�س �سيبحث مع الرئي�س بوتفليقة �آخر
تطورات الق�ضية الفل�سطينية و�سبل جتنيد الدعم للطلب الفل�سطيني املقدم �إلى جمل�س الأمن
الدويل لتحديد �سقف زمني لإنهاء االحتالل و�إقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة بعا�صمتها
القد�س.
ويف � 2012/11/29صوتت اجلزائر ل�صالح ق��رار اجلمعية العامة للأمم املتحدة
 67/19الذي ين�ص على منح فل�سطني �صفة دولة مراقبة غري ع�ضو يف الأمم املتحدة ،وخالل
احلرب على غزة  2014حثّ وزير اخلارجية اجلزائري رم�ضان العمامرة املجتمع الدويل على
الت�صرف لكف الهجمات الإ�سرائيلية �ضد الفل�سطينيني واحرتام هدنة نوفمرب  2012وقال
العمامرة “بينما ندين ب�أ�شد العبارات الهجوم الوح�شي �ضد ال�شعب الفل�سطيني الأعزل نحن
ن�ؤمن ب�أن هذه الهجمات �شجعها �صمت املجتمع الدويل الرا�ضي عن ال�سيا�سات الإ�سرائيلية
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التو�سعية وت�أثريها ال�سلبي على ال�سالم والأمن يف املنطقة” ،و�أكد �أي�ض ًا على �ضرورة اتخاذ
�إجراءات عاجلة يف �إطار الأمم املتحدة للو�صول ل�صيغة ترغم �إ�سرائيل على وقف �أعمالها
العدوانية على غزة.
وتقف اجلزائر �إلى جانب فل�سطني يف كل املحافل الدولية وتقدم امل�ساعدات املادية
والدعم ال�سيا�سي دون انقطاع ،فقد ظلت اجلزائر ملتزمة بذلك وقد عرب ال�شعب اجلزائري
ب�شكل وا�ضح وفاعل عن وقوفه �إلى جانب الق�ضية الفل�سطينية التي يعتربها ق�ضيته املركزية
وخرجت اجلزائر يف مظاهرات وا�سعة ت�ستنكر املواقف الأمريكية ،خا�صة موقف ترامب يف
نقل ال�سفارة الأمريكية من تل �أبيب �إلى القد�س والعمل على جعل القد�س عا�صمة لإ�سرائيل.
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العالقات
الفلسطينية اإليرانية
ت�أخذ العالقات الفل�سطينية الإيرانية طابع التوتر واالحتقان نتاج تدخل �إيران يف ال�ش�أن
الفل�سطيني من خالل حتري�ضها «حما�س» على موا�صلة االنق�سام ودعم خططها وم�شاريعها
يف هذا ال�سياق ،ونتاج التحري�ض املتوا�صل على �شخ�ص الرئي�س عبا�س و�سيا�سته.
ورغم الدعم الفل�سطيني املبكر من جانب منظمة التحرير الفل�سطينية للثورة الإيرانية،
�إال �أن انقالب ًا يف مواقف �إيران بد�أ م�ستمر ًا حتى الآن ويف خ�ضم توتر العالقات الثنائية،
التقى الرئي�س عبا�س مع رئي�سة املجل�س الوطني للمقاومة الإيرانية يف اخلارج (يف باري�س)
وعندها بد�أ هجوم �إ�ضايف على املوقف الفل�سطيني.
�أمني �سر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية الدكتور �صائب عريقات نوه �إلى
�أن التطاول الإيراين على القيادة الفل�سطينية مل يكن املرة الأولى ،بل �سبقته جوالت متعددة
من تطاول م�س�ؤولني �إيرانيني على �شخ�صيات من ال�سلطة الفل�سطينية� ،إال �أنه هذه املرة
جتاوز حجم النقد �إلى التجريح وال�سب والقذف يف �شخ�ص رئي�س الدولة ،وهو ما ال ميكن
ال�سكوت عنه.
�أما فيما يتعلق بالرد على االتهامات الإيرانية ب�ش�أن لقاء عبا�س–رجوي ،فقد �أكد
عريقات �أنه ال عالقة لهذا اللقاء بال�ش�أن الإيراين الداخلي ،و�إنه مل يتطرق لبحث �أي من
الق�ضايا الإيرانية خالل اللقاء ،بل تطرق الأمر �إلى م�سائل �أخرى ال عالقة لها بالو�ضع يف
�إيران من قريب �أو بعيد ،م�شري ًا �إلى �أن القيادة الفل�سطينية ت�سعى دوم ًا �إلى ن�سج عالقات
جيدة مع كافة القوى الإقليمية والعاملية وحركات التحرير يف كافة �أنحاء العامل.
ويف نف�س ال�سياق� ،شنت حركة فتح بدورها هجوم ًا على هذه الت�صريحات قائلة�“ :إنه
يثبت فظاعة دور القائمني على خدمة امل�شروع ال�صهيوين بحمالتهم املنظمة على رئي�س
ال�شعب الفل�سطيني وقائد حركة حترره الوطنية ،وعلى الق�ضية الفل�سطينية” ،متهمة القيادة
الإيرانية بالعمل على �إحالل الدمار واملوت واحلروب الأهلية الداخلية والفتنة املذهبية يف كل
بلد عربي ا�ستطاعت الو�صول �إليه ،ف�ض ًال عن ال�سعي �إلى تدمري وتخريب ال�صف الفل�سطيني،
وتعميق االنق�سام ،من خالل الوقوف خلف «حما�س» يف مواجهة فتح ومنظمة التحرير من
�أجل اكت�ساب مواقع متقدمة مل�صاحلهم ،على حد قولها.
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مع زعيمة املعار�ضة مرمي رجوي

كما �شككت فتح يف مربرات �إيران ب�أنها تعمل ل�صالح الق�ضية الفل�سطينية ،م�شرية
�إلى �أن طهران ال عالقة لها بالقد�س ،بل تكر�س مل�صاحلها يف املنطقة فح�سب ،حمذرة من
امل�سا�س بالرئي�س عبا�س الذي قالت �إنه ميثل “�ضمري ال�شعب الفل�سطيني” و�إنه “خط �أحمر
لن ي�سمح الحد باالقرتاب منه بالإ�ساءة �أو الت�شكيك ب�إخال�صه لل�شعب الفل�سطيني الذي
انتخبه”.
�أمام هذا الت�صعيد اخلطري من قبل اجلانب الفل�سطيني مل جتد طهران �سبي ًال لتهدئه
الأو�ضاع �سوى الرتاجع خطوة للوراء قلي ًال ،ال �سيما بعدما فقدت جزء ًا كبري ًا من ر�صيدها
الفل�سطيني جراء التقارب مع اجلانب ال�سعودي ،وهو ما يدفعها للحيلولة دون ت�أزم الو�ضع
اكرث مما هو عليه)1( .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1مقال (لقاء عبا�س مع املعار�ضة االيرانية قد يف�سد العالقات مع طهران) 4 ،اغ�سط�س « ،2016نون بو�ست»
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العالقات الفلسطينية مع
جنوب أفريقيا
ات�سمت العالقات الفل�سطينية مع جنوب افريقيا بقوا�سم م�شرتكة ن�ضالية �ضد
امل�ستعمر وقد و�صف هذه العالقة الراحل الكبري نيل�سون مانديال يف منت�صف ال�سبعينيات
حينما قال «�إن حرية جنوب �أفريقيا �ستبقى منقو�صة ما مل حت�صل فل�سطني على حريتها»
فيما قال الرئي�س احلايل جاكوب زوما عام �« 2010إننا وال�شعب الفل�سطيني كنا نقاتل �سوي ًا».
وك��ان �أول لقاء بني الزعيمني عرفات ومانديال يف العا�صمة الزامبية لوكا�سا بعد
الإفراج عن مانديال بفرتة ق�صرية عام  1990وتكررت اللقاءات بعد ذلك وكان عرفات قد
ح�ضر تن�صيب مانديال ك�أول رئي�س �أ�سود ومنتخب دميقراطي ًا جلنوب �أفريقيا  ..كما زار
الرئي�س مانديال فل�سطني يف عام  1996لتتوالى الزيارات على امل�ستوى القيادي الرفيع.
لعبت جنوب افريقيا دورا هاما يف حركة عدم االنحياز التي ا�ست�ضافت م�ؤمتراتها �أكرث
من مرة ،دعما لفل�سطني ،ما �أدى �إلى ان�سحاب الوفدين الأمريكي والإ�سرائيلي ذات مرة من
امل�ؤمتر ،على �إثر �إ�صرار جنوب افريقيا على ربط العن�صرية بال�صهيونية.
وتدعم جمهورية جنوب افريقيا كافة امل�شروعات املقدمة يف املحافل الدولية ،دعما
لل�شعب الفل�سطيني ،ب�شكل يتعدى دور املنا�صر �إلى دور امللتزم بالق�ضية الفل�سطينية ،الذي
يت�صرف وك�أنه مت�ضرر من ال�صراع ،وهو ما جتلى يف م�ستوى الدعم اجلنوب افريقي للقرار
املقدم �ضد جدار الف�صل العن�صري عام 2004م ،يف حمكمة الهاي الدولية ،علما �أن فل�سطني
قد افتتحت �سفارتها يف العا�صمة بريتوريا بجنوب �أفريقيا ،التي حتظى ب�صفة ومتثيل
دبلوما�سيني كاملني ،يف ني�سان من العام 1995م ،فيما افتتحت جنوب �أفريقيا ممثليتها يف
فل�سطني يف �شهر �آب من ذات العام ،وهناك اتفاقيات تعاون ثنائي موقعة بني البلدين يف عدة
جماالت.
وتكرم فل�سطني اليوم الزعيم الأممي مانديال الذي كان قد زارها قبل  20عاما بتخليده
يف متثال �سيبقى �شاهدا ودائما �إلى الأبد)1( .
والرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س قد نعى رئي�س جنوب افريقيا ال�سابق الذي و�صفه
ب�أنه «فقيد �شعوب العامل �أجمع ،وفقيد فل�سطني الكبري الذي وقف معنا وكان �أ�شجع و�أهم
رجاالت العامل الذين وقفوا معنا».
ويف خطاب �ألقاه وزير اخلارجية ريا�ض املالكي نيابة عن الرئي�س عبا�س قال�« :إن
عالقات منظمة التحرير الفل�سطينية باحلركة الوطنية يف جنوب افريقيا ،تعود �إلى ما يقارب
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اخلم�سة عقود ،بنينا و�أقمنا خاللها �أف�ضل �أ�شكال التعاون والتن�سيق على قاعدة ال�شراكة
الن�ضالية ،والأه��داف التحررية الإن�سانية ،ورف�ض العن�صرية بكل �أ�شكالها ،وحق ال�شعوب
املقد�س يف تقرير م�صريها.
�إن جتربة �شعب جنوب افريقيا املريرة حتت نظام الف�صل العن�صري البائد ،واملعاناة
من الظلم والتمييز واال�ضطهاد ،جتعل هذا البلد وقيادته ،الأكرث تفهم ًا ملا يعانيه �شعبنا
الفل�سطيني حتت االحتالل الإ�سرائيلي وممار�ساته القمعية والعن�صرية ،حيث يتوا�صل
اال�ستيطان وتهويد القد�س و�إقامة جدار الف�صل العن�صري ،واالعتقاالت اليومية واحلواجز،
ٍ
وانتهاك �صارخ لل�شرعي ِة الدولي ِة وقراراتها ومبادئها.
حتد �سافر،
يف ٍّ
لقد ك��ان املنا�ضل ال��راح��ل (�أوليفر تامبو) �صاحب ر�ؤي��ة تاريخية ب�ش�أن ق�ضيتنا
الفل�سطينية؛ �إذ قال حرفي ًا عام  1971يف اجتماع ملنظمة ت�ضامن ال�شعوب الأفرو� -آ�سيوية يف
طرابل�س�“ :إن �إ�صرار �إ�سرائيل على ا�ستمرار احتاللها للأرا�ضي العربية ،ورف�ضها للمطالب
العادلة لل�شعب الفل�سطيني جعال منطقة ال�شرق الأو�سط� ،أر�ضية ل�صراع متفجر؛ مما ي�شكل
تهديد ًا للأمن وال�سلم الدوليني)2( ».
وظل الرئي�س �أبو مازن حري�ص ًا على �أن ت�ستمر العالقات مع الدول االفريقية و�أن تتطور
ويجري توظيفها ل�صالح احلقوق الوطنية الفل�سطينية وال�ضغط من �أجل �إحداث �سالم عادل
يتمكن الفل�سطينيون من خالله من نيل حقوقهم الوطنية ،فقد
جرى �إهمال افريقيا عربي ًا وخ�سارة مواقف �سيا�سية عديدة بعد �أن ظلت �أفريقيا �إلى
جانب الق�ضايا العربية و�إلى جانب �إدانة �إ�سرائيل على عدوانها وحروبها املختلفة يف عام
 1956و  1967و  1973وبلغت هذه العالقات ذروتها يف زمن الرئي�س امل�صري الراحل جمال
عبد النا�صر الذي ظل حري�ص ًا على تعزيزها و�إ�شراك افريقيا يف امل�ؤمترات الدولية وخا�صة
يف م�ؤمترات دول عدم االنحياز وم�ؤمترات �أخرى وحتى يف �إطار االمم املتحدة ،وم�ؤمترات
منظمة الوحدة الأفريقية �أو امل�ؤمترات الإ�سالمية وخا�صة منظمة امل�ؤمتر اال�سالمي التي
�شكلت عام � 1968إثر حرق امل�سجد الأق�صى وكانت تلك العالقات قد �أثمرت الكثري من
النتائج الإيجابية �آنذاك يف الت�صويت قبل عام  1975باعتبار ال�صهيونية �شك ًال من �أ�شكال
العن�صرية ووقوف كثري من الدول الأفريقية يف �صف االنت�صار للق�ضية الفل�سطينية وهو
الأمر الذي مل يرق ال�سرائيل وعملت على تفتيت التحالفات العربية االفريقية وتغيري الكثري
من املواقف االفريقية ل�صاحلها وهذا ما كان ينعك�س �أحيان ًا يف مواقف بع�ض هذه الدول
الى جانب �إ�سرائيل �أو تعزيز التعاون معها �أو تقدمي امل�ساعدات واخلرباء لها ،وقد الحظنا
ذلك عند بع�ض هذه الدول ومنها �أثيوبيا وجنوب ال�سودان وغريهما ،ومع هذه التغريات مل
يي�أ�س الرئي�س عبا�س من دعوة �أفريقيا جمدد ًا �إلى الوقوف �إلى جانب الق�ضية الفل�سطينية
بقوله (ونحن ندرك ب�أن افريقيا التي وقفت معنا ،ظلت على مدى العقود املا�ضية يف الهيئات
واملحافل الدولية تدعم حقوق �شعبنا).
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كما قال ويف نف�س املنا�سبة« :وحتى حينما كان االنت�صار للق�ضية الفل�سطينية ي�ضعف
يف االمم املتحدة ويجري �إجها�ض اجلهود الفل�سطينية ل�ضعف الدوافع العربية ،كان الرئي�س
عبا�س ي�صف املوقف االفريقي بال�صديق (الذي مل يثنه ذلك اخل�سران عن الت�شبث باحلق
وا�ستمرار دعم �شعبنا وق�ضيته العادلة))3( .
ويدعو الرئي�س الدول االفريقية من خالل قمة االحتاد االفريقي الى موا�صلة الثبات
على موقفها من الق�ضية الفل�سطينية وا�ستمرار الت�شاور مع القيادة الفل�سطينية ك�أ�صدقاء
وحلفاء تاريخيني.
ويرى �أن ال�سيا�سة اال�سرائيلية قد جنحت يف اخرتاق كثري من املواقف االفريقية وهو
ي�شري �إلى ذلك ويدعو الى �ضرورة التذكري بالعالقات املبدئية والثابتة مع الق�ضية الفل�سطينية
ويقول (�إن حماوالت دولة االحتالل الإ�سرائيلي امل�شاركة يف م�ؤمتراتكم الإقليمية ،وترتيب
م�ؤمترات قارية لها ،ي�شجعها على اال�ستمرار يف غطر�ستها ،واحتاللها لفل�سطني) ويطالب
�أن يتم ربط اي تقدم يف عالقات القارة ب�إ�سرائيل مبدى التزامها ب�إنهاء احتاللها لأر�ض دولة
فل�سطني املحتلة منذ عام  1967بعا�صمتها القد�س ال�شريف))4( .
ويثني الرئي�س على دور االحتاد االفريقي وقادة افريقيا التاريخيني وي�صف الن�ضال
االفريقي بقوله« :م�ضى قدم ًا يف توحيد ال�صفوف لإن�شاء االحتاد االفريقي العتيد  ..مما �أدى
�إلى حتقيق �إجنازات وا�سعة))5( .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1مقال (مانديال يف فل�سطني مرة اخرى والى االبد)« ،فل�سطني اليوم»2016/4/26 ،
( )2خطاب الرئي�س حممود عبا�س يف حفل الع�شاء الذي �أقامه رئي�س جنوب افريقيا جاكوب زوما
على �شرف ر�ؤ�ساء الدول وامللوك يف بريتوريا� ألقاه وزير اخلارجية ريا�ض املالكي نيابة عنه يف
2012/1/7
( )3كلمة الرئي�س حممود عبا�س يف اجلل�سة االفتتاحية يف م�ؤمتر قمة االحت��اد االفريقي يف دورته
الرابعة والع�شرين 30 ،كانون الثاين 2015
( )4كلمة الرئي�س حممود عبا�س �أمام قمة االحتاد االفريقي يف دورته التا�سعة والع�شرين املنعقدة يف
�أدي�س �أبابا 3 ،متوز 2017
( )5كلمة الرئي�س حممود عبا�س �أم���ام القمة الثامنة والع�شرين ل�لاحت��اد االفريقي املنعقدة يف
العا�صمة االثيوبية �أدي�س �أبابا يف  30كانون الثاين .2017
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العالقات الفلسطينية مع
أميركا الالتينية
عام ًا بعد عام تتوالى االعرتافات الدولية بالدولة الفل�سطينية ،والتي كان �آخرها
ت�صويت الربملان اليوناين بالإجماع ل�صالح االعرتاف بدولة فل�سطني يف  22دي�سمرب /كانون
الأول املا�ضي ،كما �أعلنت دولة الفاتيكان اعرتافها بفل�سطني ر�سمي ًا دولة م�ستقلة يف الثاين
من يناير /كانون الثاين اجلاري ،وذلك بعد دخول االتفاق الذي وقع نهاية يونيو /حزيران
املا�ضي بني الفاتيكان وفل�سطني حيز التنفيذ ،وبذلك ي�صل عدد الدول التي اعرتفت بفل�سطني
دولة م�ستقلة حتى الآن �إلى  136دولة.
تعد �أمريكا الالتينية من �أكرث الأقاليم امل�ؤيدة للق�ضية الفل�سطينية يف العامل ،وقد جتلى
هذا الت�أييد بو�ضوح يف اعرتاف جميع دول �أمريكا الالتينية بالدولة الفل�سطينية ،با�ستثناء
املك�سيك ،وكولومبيا وبنما ،التي تربطها عالقات اقت�صادية وع�سكرية قوية بالواليات املتحدة
الأمريكية و«�إ�سرائيل» على حد �سواء .وكانت باراغواي هي �أولى دول �أمريكا الالتينية التي
تعرتف بدولة فل�سطني ،مع وجود متثيل دبلوما�سي بني البلدين ،وذلك عام  ،2005ويف عام
 ،2008اعرتفت كو�ستاريكا بالدولة الفل�سطينية ،مع �إقامة متثيل دبلوما�سي م�شرتك بينهما.
ويف عام  2009اعرتفت كل من فنزويال وجمهورية الدومينيكان بفل�سطني.
ويف دي�سمرب /كانون الأول  ،2010قامت  4دول جديدة باالعرتاف بفل�سطني ،وهي:
ال�برازي��ل ،الأرجنتني ،بوليفيا ،الإك ��وادور .وكانت ال��دول املعرتفة بفل�سطني من �أمريكا
الالتينية يف عام  :2011بريو� ،شيلي ،وغوايانا ،وبريو ،و�سورينام ،و�أوروغواي ،وال�سلفادور،
والهندورا�س ،و�سانت فين�سنت ،وبيليزي ،ودومينيكا ،وباربوردا ،وغرينادا .ويف عام ،2013
اعرتفت كل من غواتيماال وهايتي بدولة فل�سطني.
كما ات�ضحت مالمح الدعم الر�سمي للق�ضية الفل�سطينية يف قيام دول �أمريكا الالتينية
بت�أييد ق��رارات الأمم املتحدة التي تدعم احلقوق امل�شروعة لل�شعب الفل�سطيني يف تقرير
م�صريه ،وتلك التي تدين املمار�سات التي تنتهكها «�إ�سرائيل» يف ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة ويف القد�س املحتلة ،ومل يقت�صر دعم دول �أمريكا الالتينية على االعرتاف بفل�سطني
دولة م�ستقلة ،بل �إن معظمها �أيد قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم  ،67/19والذي
مت الت�صويت عليه يف  29نوفمرب /ت�شرين الثاين  ،2012ملنح فل�سطني �صفة «دولة مراقب
غري ع�ضو» يف الأمم املتحدة ،ومل تعار�ضه �سوى بنما ،وامتنعت عن الت�صويت عليه كل من
كولومبيا ،هايتي ،باراغواي ،وغواتيماال.
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ويعك�س موقف �أمريكا الالتينية امل�ؤيد للق�ضية الفل�سطينية حدوث تغريات جذرية
يف توجهات دولها التي لعبت دور ًا ال ميكن �إنكاره يف تر�سيخ الكيان «الإ�سرائيلي» يف الأمم
املتحدة؛ حيث كان ت�أييد هذه الدول لقرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم  ،181املعروف
با�سم قرار تق�سيم فل�سطني وال�صادر يف  29نوفمرب/ت�شرين الثاين  ،1947حا�سم ًا يف قبول
ع�ضوية «�إ�سرائيل» يف الأمم املتحدة ،خا�صة �أن دول �أمريكا الالتينية كانت ت�شكل �أكرث من
ثلث ع�ضوية اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف �أواخر عام  ،1947وقد �ص ّوتت �أغلبية هذه
ال��دول ل�صالح قرار التق�سيم ( 13دول��ة) ،هي :بوليفيا ،الربازيل ،كو�ستاريكا ،جمهورية
الدومينيكان ،الإك��وادور ،غواتيماال ،هايتي ،نيكاراغوا ،بنما ،باراغواي ،بريو� ،أوروغواي،
وفنزويال .و�ص ّوتت دولة واحدة �ضده ،هي :كوبا .وامتنعت ( )6دول عن الت�صويت ،هي:
الأرجنتني� ،شيلي ،كولومبيا ،ال�سلفادور ،الهندورا�س ،واملك�سيك .ومثلما قامت �أغلبية
دول �أمريكا الالتينية بالت�صويت ل�صالح قرار تق�سيم فل�سطني ،ف�إنها جميع ًا قامت من
دون ا�ستثناء ،باالعرتاف بدولة «�إ�سرائيل» ،و�إن �شهدت ال�سنوات التالية قطع العالقات
الدبلوما�سية بني «�إ�سرائيل» وكل من بوليفيا ،وكوبا ،وفنزويال.
ومثل �صعود تيار الي�سار �إلى �سدة احلكم يف عدد من دول �أمريكا الالتينية �أواخر
القرن الع�شرين ومطلع القرن احلادي والع�شرين نقطة حتول رئي�سية يف املوقف الالتيني من
الق�ضية الفل�سطينية ،حيث �ساهم �صعود الي�سار يف تزايد التوجهات اال�ستقاللية لل�سيا�سة
اخلارجية لدول املنطقة ،التي �سعت �إلى االنعتاق من عالقة التبعية التي ربطتها بالواليات
املتحدة .ويف هذا الإطار ،عمدت احلكومات الي�سارية �إلى �إعادة تقييم عالقتها بـ «�إ�سرائيل»،
حليف الواليات املتحدة و�شريكها يف العديد من عمليات مواجهة القوى الي�سارية وحركات
التحرر الوطني يف �أمريكا الالتينية.
و�ساهم التقارب العربي مع �أمريكا الالتينية يف اتخاذها مواقف داعمة للق�ضية
الفل�سطينية ،ويف ه��ذا الإط��ار جت��در الإ��ش��ارة �إل��ى ح��دوث بع�ض التطورات الإيجابية يف
العالقات العربية مع دول �أمريكا اجلنوبية خالل ال�سنوات املا�ضية ،والتي متثلت يف عقد
�أربع قمم بني الدول العربية ودول �أمريكا اجلنوبية ،وذلك يف برازيليا بالربازيل عام ،2005
والدوحة بقطر عام  ،2009وليما ببريو عام  ،2012و�أخري ًا يف الريا�ض بال�سعودية عام .2015
بالإ�ضافة �إلى زيادة حجم التبادل التجاري بني الدول العربية و�أمريكا الالتينية من حوايل 6
.
مليارات دوالر عام � 2005إلى �أكرث من  33مليار دوالر عام 2014
وك��ان وج��ود جاليات عربية ن�شطة يف العديد من دول �أمريكا الالتينية عام ًال مهم ًا يف
�إحداث نوع من الرتاجع يف ت�أييد هذه الدول لـ«�إ�سرائيل» ،فهناك تواجد قوي ملواطنني من
�أ�صول عربية يف �أمريكا الالتينية ،يبلغ حوايل  25مليون مواطن ،يوجد  12مليون ًا منهم يف
الربازيل ،معظمهم من �أ�صول لبنانية و�سورية ،وذلك يف مقابل �أقل من � 96ألف يهودي يف
الربازيل .كما ت�شري بع�ض التقديرات �إلى �أن عدد املواطنني من ذوي �أ�صول فل�سطينية يف
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�شيلي يبلغ � 400ألف مواطن ،يف مقابل � 30ألف يهودي فقط ،ويف الأرجنتني ،هناك 3.5
مليون مواطن من �أ�صول عربية يف مقابل � 182أل��ف يهودي فقط .وهو الأم��ر ال��ذي ي�ؤثر
بال �شك يف مواقف حكومات تلك ال��دول من «�إ�سرائيل» ،ب�صرف النظر عن توجهاتها
ال�سيا�سية ،ميينية كانت �أم ي�سارية� .أ�ضف �إلى ذلك اعتناق �أغلبية مواطني دول �أمريكا
الالتينية للعقيدة الكاثوليكية ،وهو ما مثل دافع ًا قوي ًا لتلك التباع مواقف بابا الفاتيكان يف
بع�ض ال�ش�ؤون الدولية ،و�إ�صغائها �إلى �آرائه من الق�ضية الفل�سطينية والقد�س ب�صفة خا�صة.
وعلى �ضوء ما �سبق مل يكن من امل�ستغرب املوقف الذي تتخذه الربازيل يف الوقت الراهن
والراف�ض العتماد �سفري جديد لـ«�إ�سرائيل» لديها ،وهو «داين ديان» الذي �شغل من قبل من�صب
رئي�س جمل�س امل�ستوطنات اليهودية يف ال�ضفة الغربية ،ويعرف عنه ع��دا�ؤه للفل�سطينيني
والعرب ،كما �أنه من �أ�شد امل�ستوطنني تطرف ًا ،فالربازيل كانت الداعم الرئي�سي للق�ضية
الفل�سطينية يف �أمريكا اجلنوبية ،بل �إنها قادت حملة االعرتافات بالدولة الفل�سطينية يف
املنطقة ،وهو الأمر الذي ميكن فهمه يف �إطار الدور الإقليمي املحوري الذي تلعبه الربازيل،
باعتبارها القوة االقت�صادية الأكرب يف �أمريكا اجلنوبية.
واملوقف الربازيلي من م�س�ألة ال�سفري اجلديد لـ«�إ�سرائيل» مل يكن امل�ؤ�شر الأول على
توتر العالقات ال�سيا�سية بني البلدين ،حيث �سبق �أن قامت الربازيل با�ستدعاء �سفريها
يف «�إ�سرائيل» احتجاج ًا على عدوان الأخ�يرة على غزة عام  ،2014كما �أدان��ت على ل�سان
رئي�ستها احلالية (ديلما رو�سيف) هذا العدوان بقولها�« :أعتقد �أن ما يحدث يف قطاع غزة
�أمر خطري» ،و�أ�ضافت�« :أنا ال �أعتقد �أنها �إبادة جماعية ،ولكني �أعتقد �أنها جمزرة� ،إنه �إجراء
غري متكافئ».
ومن الناحية الأخرى ،ف�إن قيام «�إ�سرائيل» باتخاذ موقف مت�شدد رمبا يقود �إلى اندالع
�أزمة دبلوما�سية مع الربازيل التي تعترب من �أهم دول �أمريكا الالتينية ،وال�شريك التجاري
الرئي�سي لـ«�إ�سرائيل» يف املنطقة ،حيث بلغ حجم �صادراتها للربازيل عام  464( 2014مليون
دوالر �أمريكي) ،ف�ض ًال عن تطور عالقات التعاون يف جم��االت عديدة وبخا�صة الزراعة
والتجارة ،بالإ�ضافة �إلى العالقات الع�سكرية املتطورة بني البلدين ،وخا�صة ما يتعلق بت�صدير
ال�سالح «الإ�سرائيلي» للربازيل)1( .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1مقال (فل�سطني تك�سب �أمريكا الالتينية) ،د� .صدقة حممد حممود« ،جريدة اخلليج»2016/1/17 ،
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العالقات
الفلسطينية اليابانية
لتعزيز فهم املوقف الفل�سطيني دعت اليابان الرئي�س يا�سر عرفات عام  1989لزيارتها
وتعزيز ًا لفكرة م�ؤمتر مدريد لل�سالم عام  1991ومن �أجل تعميق م�سار ال�سالم بد�أت اليابان
تقدمي م�ساعدات اقت�صادية لفل�سطني وقد بلغت خالل تلك الفرتة من  1999-1993حوايل
 400مليون دوالر منها  270مليون ًا عن طريق الوكاالت التابعة للأمم املتحدة ،كما �شاركت يف
اللجان املتخ�ص�صة التي انبثقت عن م�ؤمتر مدريد وتر�أ�ست جلنة البعثة.
كما �شاركت اليابان يف �إر��س��ال مراقبني �إل��ى ال�ضفة الغربية وقطاع غ��زة ملراقبة
االنتخابات الت�شريعية عام  1996وكانت �أعلنت عن رف�ضها لقرار �إ�سرائيل ببناء م�ساكن يف
منطقة جبل �أبو غنيم يف القد�س ال�شرقية يف �شباط عام  1997وكانت �آخر منحة قدمت من
احلكومة اليابانية �إلى وكالة غوث وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني يف ني�سان عام )1( .2001
وكان الرئي�س حممود عبا�س قد قال يف كلمة مع رئي�س الوزراء الياباين �شنزو �آبي “
ي�سعدين �أن �ألتقي بكم يا دولة الرئي�س جمدد ًا ،هنا يف ربوع بلدكم العظيم .وقد كان يل هذا
ال�صباح �شرف لقاء جاللة الإمرباطور �أكيهيتو ،و�إنني لأرى يف هذه الزيارة لبلدكم ال�صديق
امتداد ًا لزياراتنا املتبادلة ،وهي ت�أتي كذلك يف �إطار �سعينا لتعزيز وتطوير عالقات ال�صداقة
التاريخية بني �شعبينا وبلدينا ،والتي نحن على ثقة ب�أن �أمامها م�ستقب ًال كبري ًا وواعد ًا.
وبهذه املنا�سبة ،ف�إنني �أعرب عن عميق التقدير لل�شعب الياباين ال�صديق وحلكومتكم
املوقرة على مواقف الدعم وامل�ساندة املادية واملعنوية التي اعتدمت على وقوفها �إلى جانبنا
من �أجل متكني �شعبنا من بناء م�ؤ�س�ساته الوطنية؛ ونحن ال نن�سى �أبد ًا مواقفكم ال�صادقة يف
املحافل الدولية من �أجل �إقامة ال�سالم العادل والدائم يف منطقتنا وفق ر�ؤية حل الدولتني
وقرارات ال�شرعية الدولية ،ومبا ي�ضمن ل�شعبنا العي�ش بكرامة وحرية وا�ستقالل يف وطنه
ويحقق الأمن جلميع دول املنطقة و�شعوبها.
وقد تناولت مع دولة رئي�س الوزراء �آبي� ،سبل تطوير عالقاتنا الثنائية؛ ويف هذا الإطار،
فقد �شهدنا اليوم توقيع اتفاقية حول دعم اليابان لرتميم ق�صر ه�شام الأث��ري يف مدينة
�أريحا .وكما هو معلوم للجميع ف�إن اليابان ت�سهم يف تعزيز ركائز االقت�صاد الفل�سطيني من
خالل مبادرتها الهامة ب�إقامة ممر لل�سالم واالزدهار يف منطقة الأغوار الفل�سطينية و�أريحا،
ونتائجها املبا�شرة يف �إقامة املنطقة ال�صناعية الزراعية ،التي بد�أت فع ًال بع�ض من م�صانعها
بالإنتاج.
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و�أنتهز الفر�صة لتقدمي ال�شكر اخلا�ص لدولة رئي�س الوزراء �آبي ،على قرار حكومته
بتقدمي رزمة دعم اقت�صادية �إ�ضافية لفل�سطني؛ الأمر الذي �سي�ساهم يف دعم بناء م�ؤ�س�ساتنا
الفل�سطينية ،وتنمية اقت�صادنا الوطني.
كما نتقدم بال�شكر لليابان؛ ال�ست�ضافتها م�ؤمتر دول �شرق �آ�سيا للتعاون من �أجل التنمية
يف فل�سطني (�سيباد) ،الذي انعقد يف الثالث من فرباير املا�ضي؛ ونقدم ال�شكر جلميع الدول
التي �شاركت يف هذا امل�ؤمتر.
و�إننا نقدر اجلهود اليابانية ،ونثمن دور املبعوث الياباين لل�شرق الأو�سط؛ ونرحب دائم ًا
بدور ياباين �أكرب يف �إيجاد حل �سيا�سي ينهي االحتالل الإ�سرائيلي لأر�ض دولة فل�سطني ،على
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�أ�سا�س حدود العام  ،1967وفق قرارات ال�شرعية الدولية ،و�ضمن �سقف زمني حمدد ،كما
�أ�شرنا؛ فنحن ال نريد مفاو�ضات من �أجل املفاو�ضات ،ولن نقبل بحلول انتقالية �أو جزئية؛
و�سنوا�صل ان�ضمامنا للمعاهدات واالتفاقيات الدولية ،ل�صون حقوق �شعبنا ،وتر�سيخ �أ�س�س
دولتنا الدميقراطية القادمة)2( .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1مقال (اليابان والق�ضية الفل�سطينية)« ،املو�سوعة الفل�سطينية» 1 ،نوفمرب 2016
( )2كلمة الرئي�س حممود عبا�س  -م�شرتكة مع رئي�س الوزراء الياباين �شنزو �آبي يف طوكيو2016/2/15 ،

الرئي�س الفل�سطيني
حممود عبا�س مع وزير
اخلارجية الياباين
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العالقات الفلسطينية مع
الفاتيكان
ظلت العالقات الفل�سطينية مع الفاتيكان تتعزز با�ستمرار ،وقد تطورت و�أخذت مناحي
عملية جديدة منذ قيام ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف الت�سعينات من القرن املا�ضي
و�ساهمت زيارات قدا�سة البابا ومن قبله باباوات الفاتيكان �إلى بيت حلم وح�ضور احتفاالت
�أعياد امليالد برت�سيخ هذه العالقات واالطالع على معاناة ال�شعب الفل�سطيني.
ويرتبط الرئي�س حممود عبا�س رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية بعالقة مميزة مع
قدا�سة البابا الذي ظل ينا�صر ق�ضايا ال�شعب الفل�سطيني ،وقد و�صف الرئي�س عبا�س هذه
العالقة بالإيجابية واحلميمة.
ويف التاريخ ف�إن الفاتيكان رف�ض فكرة هريتزل ب�إقامة وطن لليهود يف �أر�ض فل�سطني،
يقول البابا بيو�س العا�شر عام  1904حني لقائه مع هريتزل “نحن ال ن�ستطيع �أن ن�ساند هذه
احلركة ال�صهيونية ،اليهود مل يعرتفوا ب�سيدنا ي�سوع امل�سيح لذلك ال ميكننا نحن االعرتاف
بو�ضع اليهود اياديهم على القد�س � ..إذن كانت الدوافع لرف�ض طلب هريتزل لهذا ال�سبب
و�سبب �آخر هو رف�ض الفاتيكان ت�شريد ال�شعب الفل�سطيني وعلى هذا الأ�سا�س العقائدي
واملختلف جذري ًا رف�ض الفاتيكان �أي�ض ًا وعد بلفور الذي �صدر ب�ش�أن الدولة اليهودية يف عام
 1917رغم اعرتاف الدول الكربى به �آنذاك ولهذا مالت الفاتيكان �إلى فكرة تدويل القد�س.
وجاء يف بيان للبابا بيو�س الثاين ع�شر “�أنه نظر ًا للظرف الفعلي ،ف�إن الفاتيكان يف�ضل
العرب على اليهود”.
وقد قال البابا بيو�س الثاين ع�شر  1958-39حني ر�أى الهجرة اليهودية املتدفقة
�إلى فل�سطني يف ذلك الوقت “�إن �أ�سو�أ ما ميكن �أن يحدث للقد�س هو �أن تقع حتت �سيطرة
اليهود” ،ولذا ومع وقوع حرب عام  1948وتق�سيم القد�س خرج البابا بيو�س الثاين ع�شر
عن �صمته ون�شر ر�سالة حتت عنوان “مبزيد من القلق” ،ناق�ش فيها منح القد�س واملناطق
املجاورة لها �شخ�صية دولية (تدويل القد�س) وكانت تلك الر�سالة عالمة فارقة على تغيري
حا�سم يف �سيا�سة احلرب الأعظم.
ومنذ ذلك احلني و�إ�سرائيل حتاول اخرتاق الفاتيكان وتعمل كل ما هو ممكن للت�أثري
عليه وتخ�شى العرب امل�سيحيني الكاثوليك من الت�أثري عليه لأنهم ظلوا دائم ًا ج�سر ًا بينه وبني
منظمة التحرير الفل�سطينية ،ال �سيما �أن مكانة البابا العظيمة وت�أثريه على املاليني من
�أتباعه ي�ؤثران على �إ�سرائيل ومواقفها ،ولذلك كان ديفيد بن غوريون الذي �سمى نف�سه “�أ�سد
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يهودا” يقول جلماعته “ال تفكروا �أبد ًا بذلك الهراء حول �أق�سام البابوية ،انظروا �إلى عدد
الأ�شخا�ص الذين ي�ستطيع ح�شدهم مل�ساعدته”.
وكان يزعج �إ�سرائيل عالقة الرئي�س عرفات بالفاتيكان وخا�صة البابا يوحنا بول�س
الثاين عام  1978ودخول عرفات �إلى حا�ضرة الفاتيكان وكذلك الرئي�س حممود عبا�س الذي
تعززت عالقاته اكرث بالفاتيكان وخا�صة البابا احلايل (فران�سي�س) ويف كل مرة ظل البابا
يبدي التزامه ب�إيجاد وطن للفل�سطينيني ،و�أ�صبح لفل�سطني ممثل لدى الفاتيكان ،وحني مل
تتمكن �إ�سرائيل يف زمن رئي�سة الوزراء جولدا مائري من اخرتاق دائرة البابا بول�س ال�ساد�س
عام  1972والتمكن من التج�س�س على ق�صوره ومكاتبه يف دولته ال�صغرية الفاتيكان بعد �أن
قال البابا “�إن الوقت غري مالئم لإقامة عالقات معها”.
الرئي�س حممود عبا�س كان قد خاطب البابا �أي�ض ًا يف امل�ؤمتر ال�صحفي الذي عقده
معه يف مدينة بيت حلم بقوله “لقد �شاهدمت قدا�سة البابا هذا اجلدار البغي�ض الذي تقيمه
�إ�سرائيل القوة القائمة باالحتالل على �أرا�ضينا ،يف الوقت الذي نحن �أحوج ما نكون فيه
�إلى بناء ج�سور التوا�صل واحلوار واجلوار احل�سن والبعد عن كل ما من �ش�أنه �أن يزرع بذور
الكراهية واحلقد والعداء ،فنحن �شعب يتطلع بحرية وكرامة و�سيادة على ترابه الوطني
بعيد ًا عن خراب االحتالل”)1( .
ويف �آخر زيارة قام بها الرئي�س عبا�س للفاتيكان والتقى البابا ،حر�ص قدا�سته على
�إعادة ت�أكيد موقف الفاتيكان الثابت من ق�ضية فل�سطني وقد بلغت العالقة بني الرئي�س عبا�س
وبابا الفاتيكان حد ًا كبري ًا من االنفتاح واالرتياح ا�ستجلبت تعبري البابا للرئي�س عبا�س بقوله
“�إدع يل يا �سيادة الرئي�س” وهو ما ذكره الرئي�س عبا�س.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1خطاب الرئي�س حممود عبا�س يف امل�ؤمتر ال�صحفي يف مدينة بيت حلم2014/5/27 ،

391

العالقات الفلسطينية مع
أوروبا واتحادها
افتتحت املفو�ضية االوروبية مكتبها يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة يف العام  1994عقب
ال�سيا�سي يف ملف
توقيع اتّفاق ّية �أو�سلو والتي �شملت دعم االتحّ اد لل�سلطة مال ّي ًا ،وبعد ذلك دوره
ّ
أوروبي يف فل�سطني جون
عملية ال�سالم كع�ضو يف الرباع ّية الدول ّية ،مل يغفلها مم ّثل االتحّ اد ال ّ
أوروبي ال�شريك والداعم الأكرب لفل�سطني� ،سيت�سم ّر يف
جات روتر الذي �أ ّكد � ّأن «االتحّ اد ال ّ
الفل�سطيني يف خمتلف املجاالت ،وعلى ر�أ�سها �إقامة الدولة الفل�سطين ّية يف
دعمه ال�شعب
ّ
�إطار ح ّل الدولتني ،وعرب املفاو�ضات املبا�شرة بني فل�سطني وا�سرائيل».
أوروبي على �أن تكون املفاو�ضات املبا�شرة الطريق
وعلى الرغم من �إ�صرار االتحّ اد ال ّ
لتج�سيد ح ّل الدولتني ،وا�شرتاطه اعرتافه بالدولة الفل�سطين ّية ،باعرتاف ك ّل دولة ع�ضو
�ردي� ،إلاّ � ّأن ال�سلطة ت�سعى �إل��ى احل�صول على موقف متط ّور من ال��دول
فيه يف �شكل ف� ّ
الأع�ضاء كاعرتاف ال�سويد بدولة فل�سطني يف  30ت�شرين الأ ّول� /أكتوبر املا�ضي.
وقال م�صدر يف وزارة اخلارج ّية الفل�سطين ّية رف�ض الك�شف عن ا�سمه “هناك تط ّور يف
املوقف الأورو ّبي جتاه فل�سطني ،ونطمح �إلى �أن يزداد �إيجاب ّية” ،متو ّقع ًا �أن ت�شهد الأ�سابيع
واالقت�صادي،
الدبلوما�سي
املقبلة “مواقف وقرارات �أوروب ّية �ض ّد �إ�سرائيل على ال�صعيدين
ّ
ّ
وكذلك �ض ّد اال�ستيطان”.
من جانبه ،قال رئي�س دائرة العالقات الدول ّية يف ّ
غ�سان ال�شكعة � ّإن
منظمة التحرير ّ
“املواقف الأوروب ّية جتاه الفل�سطين ّيني ناجتة عن تغيرّ النظرة الأوروب ّية �إليهم ب�سبب عمل
الدبلوما�س ّية الفل�سطين ّيةّ ،
خا�صة يف
واطالع الأوروب ّيني على ما ترتكبه �إ�سرائيل من انتهاكات ّ
جمايل اال�ستيطان ،والعدوان على غزّة”.
و�أ�ضاف ال�شكعة“ :نحن ال نطلب من الأوروب ّيني االنحياز �إلينا ،و�إنمّ ��ا االنحياز �إلى
القيم التي ي�ؤمن بها االتحّ اد الأوروبي ،والتي ترجمت يف اعرتاف بع�ض الربملانات الأوروب ّية
بدولة فل�سطني ،ومقاطعة منتجات امل�ستوطنات”.
نوعي
وتابع ال�شكعة“ :الفل�سطين ّيون يق ّيمون اعرتاف الربملانات الأوروب ّية كـ”تغيرّ
ّ
يحتاج �إلى دعم عرب حثّ الربملانات حكوماتها على تنفيذ اعرتافها بدولة فل�سطني ،التي قد
حتدث يف الزمن القريب”.
وت�أتي التقديرات الفل�سطين ّية ،بعد �أ ّي��ام من قرار احلكومة الهولند ّية بـ”وقف دفع
خم�ص�صات اليهود الناجني من الناز ّية وي�سكنون يف امل�ستوطنات” يف  11ايار اجلاري ،يف
ّ
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حني ذكرت �صحيفة معاريف الإ�سرائيل ّية يف  15ايار اجلاري � ّأن “االتحّ اد الأورو ّبي �سيتّخذ
الفل�سطيني” ،من بينها �سحب
إ�سرائيلي-
ال�شهر املقبل قرارات حا�سمة حول ال�صراع ال
ّ
ّ
اجلن�س ّيات الأوروب� ّي��ة من �ساكني م�ستوطنات ال�ضفّة الغرب ّية ،يف وقت ت��زداد اخلالفات
الفرن�س ّية الإ�سرائيل ّية حول مبادرة باري�س املتع ّلقة بالق�ض ّية الفل�سطين ّية.
وكان قد اقرتح وزير اخلارجية الفرن�سية هذه املبادرة وينوي تقدميها ملجل�س الأمن
لكنها ال زالت يف مراحلها االولى ،تت�ضمن مبادئ حلل ال�صراع الفل�سطيني اال�سرائيلي ،على
�أ�سا�س حدود الرابع من حزيران  ،1967مع تبادل �أرا�ض ،وجعل القد�س عا�صمة للدولتني،
و�صياغة معينة لالعرتاف ب�إ�سرائيل كدولة يهودية ،وحتديد جدول زمني لإنهاء املفاو�ضات،
وت�شكيل جلنة �سالم دولية.
وقال م�صدر يف مكتب االتحّ اد الأوروبي رف�ض الك�شف عن هو ّيته � ّإن “االتحّ اد الأوروبي
لي�س لديه ال�صالحية لالعرتاف بالدولة الفل�سطين ّية ،لأنّه يط ّبق ما تتّفق عليه الدول الأع�ضاء
مما يعني � ّأن اخلطوة الأولى يجب �أن تكون اعرتاف ك ّل الدول الأع�ضاء يف االتحّ اد
بالإجماعّ ،
فردي كما فعلت ال�سويد”.
الأوروبي بدولة فل�سطني يف �شكل ّ
امل�ستقبلي لالتحّ اد من فل�سطني وا�ستمرار الدعم لها� ،أو�ضح امل�صدر:
وحول املوقف
ّ
“هناك جمموعة خطوط حمراء لدى االتحّ اد الأوروبي ،قائمة على دعم االتحّ اد مبد�أ ح ّل
الدولتني ،لكن �إذا وا�صلت �إ�سرائيل �سيا�ستها مبا مينع عمل ّي ًا �إمكان ح ّل الدولتني ،ف� ّإن االتحّ اد
�سيتّخذ مواقف حا�سمة ،يف ظ ّل ارتفاع وترية النقا�ش بني ال�سيا�س ّيني والربملان ّيني ودافعي
ال�ضرائب الأوروب ّية ،حول جدوى ا�ستمرار اال�ستثمار بدعم بناء م� ّؤ�س�سات الدولة الفل�سطين ّية
التي لن ترى النور ،وهذه �أي�ض ًا ر�سالة �إلى �إ�سرائيل”.
امللف
وي�ش ّكك حم ّللون يف جد ّية االتحّ اد الأوروبي وقدرته على اتّخاذ قرارات مه ّمة يف ّ
إقليمي ال�سابق ملجل�س العالقات الأوروب ّية الفل�سطين ّية رامي عبده
الفل�سطيني� ،إذ قال املدير ال ّ
ّ
تحّ
أوروبي باال�سرتاتيج ّية ،نظر ًا �إلى االن�سجام
ال
اد
ال
وا
فل�سطني
بني
العالقة
و�صف
“ال ميكن
ّ
والعالقة القو ّية اللذين يربطان االتحّ اد ودولة �إ�سرائيل ،وي�صالن �أحيان ًا �إلى التغطية على
جرائمها �ض ّد الفل�سطين ّيني”.
طي حلقوق الإن�سان ،ومق ّره جنيف:
و�أ�ضاف عبده الذي ير�أ�س حال ّي ًا مركز ال
ّ
أورومتو�س ّ
أوروبي مواقف �إيجابية يف الفرتة الأخريةّ ،
لكن �سببها ال يعود �إلى تغيرّ
“اتّخذ االتحّ اد ال ّ
�سيا�سته ،بل ربمّ ا �إلى فظاعة اجلرائم الإ�سرائيل ّية �ض ّد الفل�سطين ّيني من ج ّهة ،ومن ج ّهة
�أخرى غ�ضبه من �إ�سرائيل التي �أدارت ظهرها �إلى املبادرة الأوروب ّية لإطالق عمل ّية ال�سالم،
مما �أف�شل جهودها يف �أن تكون العب ًا
أمريكي جون كرييّ ،
وتبنّت مبادرة وزير اخلارج ّية ال ّ
الفل�سطيني”.
امللف
�سيا�س ّي ًا يف ّ
ّ
و�أ�شار عبده �إلى � ّأن “موقف االتحّ اد الأوروبي حتّى اللحظة ال يرقى �إلى تط ّلعات ال�شعب
الفل�سطيني الذي ي�أمل منه لعب دور حمايد ال ينحاز �إلى طرف على �آخر ،بل ينحاز �إلى قيم
ّ
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مع الرئي�س الفرن�سي ماكرون

يتج�سد
العدالة واحلقّ  ،والتو ّقف عن تبنّي �سيا�سة ناعمة جتاه االحتالل وانتهاكاته ،والذي ّ
من خالل �صمت االتحّ اد الأوروب��ي عن تدمري �إ�سرائيل ع�شرات امل�شاريع االقت�صاد ّية التي
مي ّولها يف مناطق ج”.
م��ن ج��ان�ب��ه ،ق��ال �أ� �س �ت��اذ ال�ع�ل��وم ال�سيا�س ّية يف ج��ام�ع��ة ب�يرزي��ت وم��دي��ر امل��رك��ز
الفل�سطيني لدرا�سات الدميقراط ّية جورج جقمان � ّإن “مقدرة الدول الأوروب ّية على �إحداث
ّ
إ�سرائيلي يف اتجّ اه احل ّل حمدودة ج ّد ًا ،بعدما ّمت
الفل�سطيني-ال
جوهري يف ال�صراع
فارق
ّ
ّ
ّ
احتكار هذا الأمر من قبل �أمريكا و�إ�سرائيل التي ترف�ض � ّأي دور فاعل للدول الأوروب ّية”.
و�أ�ضاف جقمان“ :ال توجد م�ؤ�شّ رات �إلى عالقة ا�سرتاتيج ّية بني فل�سطني واالتحّ اد
الأوروبي ،ل ّأن امل�ساعدات املال ّية التي يق ّدمها االتحّ اد الأوروبي هي لأ�سباب �سيا�س ّية ،حيث
تبقي ال�سلطة الفل�سطين ّية غري مفل�سة من ناحية مال ّية ،لكنّه يف املقابل يفتقد �إلى قدرات يف
ال�ضغط على �إ�سرائيل”.

جورج جقمان

و�أو�ضح جقمان � ّأن “دول االتحّ اد الأوروبي جتد �صعوبة يف االتّفاق على �سيا�سة خارج ّية
واحدة ،يف ظ ّل وجود نفوذ لإ�سرائيل على بع�ضها واخرتاق لأخرى� ،إلى جانب وجود اللوبيات
اليهود ّية يف �أورو ّبا التي متار�س ال�ضغوط على ال�سيا�س ّيني والربملان ّيني وو�سائل الإعالم”.
وتويل ال�سلطة الفل�سطينية اهمية كربى لعالقتها بدول االحتاد وتراهن على االحتاد
االوروبي لتحقيق اجنازات �سواء يف ا�ستكمال بناء م�ؤ�س�سات الدولة الفل�سطينية من خالل
امل�ساعدات املالية املقدمة لها ،او على امل�ستوى الدبلوما�سي وال�سيا�سي الذي يعطي زخما
لفل�سطني وه��ذا يتمثل يف اع�تراف الربملانات االوروب�ي��ة لدولة فل�سطني وكذلك ا�ستمرار
مقاطعة منتجات امل�ستوطنات يف دول اوروبا)1( .
و�أمام الربملان الأوروبي يف �سرتا�سبورغ قال الرئي�س عبا�س“ :وطوال امل�سرية ال�سيا�سية
والن�ضال الوطني لل�شعب الفل�سطيني بقيادة منظمة التحرير الفل�سطينية ومنذ �إقامة ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية يف العام  ،1994بعد توقيع �إعالن املبادئ فقد كان احلر�ص على دور
�أوروبي رئي�سي وفاعل ون�شط ،ركن ًا �أ�سا�سي ًا من �أركان ال�سيا�سة والدبلوما�سية الفل�سطينية،
وال ين�سى �شعبنا املواقف املتقدمة للعديد من ال��دول الأوروب�ي��ة ،جتاه دعم حقوق ال�شعب
الفل�سطيني وحركة حترره الوطني بقيادة منظمة التحرير ،ودعمها ال�سيا�سي واملادي والتقني
ال�سخي من �أجل بناء م�ؤ�س�ساته وكيانه الوطني ،يف مواجهة �آثار �سيا�سات االحتالل واحل�صار
والتدمري .وهو دعم كان يعزز با�ستمرار ثقة �شعبنا بعدالة ق�ضيته وبال�شرعية الدولية.
وطبيعي يف هذه اللحظة ،وهي حلظة �صعبة �أخرى� ،أن نتطلع �إلى �أوروبا ،فاملرحلة مفتوحة
على احتماالت خطرة ،وطبيعي �أن ننتظر دورا �أوروبيا ريادي ًا.
�إن �سعينا لتحقيق ال�سالم مل يتوقف منذ عقود ،ورغم هول الظلم التاريخي الذي حلق
ب�شعبنا فقد كنا قادرين على �صياغة �سيا�سة واقعية ال�سرتداد حقوق �شعبنا يف تقرير م�صريه.
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فمنذ مراحل مبكرة� ،شهدت عديد العوا�صم الأوروب�ي��ة ،لقاءات �سرية وعلنية بني
ممثلني ملنظمة التحرير ون�شطاء �إ�سرائيليني من مع�سكر ال�سالم ،كما �أن عا�صمة �أوروبية هي
�أو�سلو ،ا�ست�ضافت �أول ات�صاالت ر�سمية بني منظمة التحرير واحلكومة الإ�سرائيلية ،وتوقيعا
بالأحرف الأولى على �أول اتفاق يف التاريخ بني الطرفني يف العام  ،1993قبل �أن يوقع ر�سمي ًا
يف وا�شنطن يف العام نف�سه.
�سبق ذلك يف العام  1988موافقة جمل�سنا الوطني على قراري جمل�س الأمن  242و338
لإف�ساح الفر�صة �أمام م�صاحلة تاريخية .و�أ�صدقكم القول ،ف�إن الأمر مل يكن �سهال على
�أعداد كبرية من �أبناء �شعبنا ،ولكننا كقيادة ،و�أذكر هنا دور قائدنا التاريخي يا�سر عرفات،
امتلكنا ال�شجاعة التخاذ تلك القرارات ،والتي تقوم على �أ�سا�س قيام دولة فل�سطينية على ٪22
من �أرا�ضي فل�سطني التاريخية ،متثل الأرا�ضي التي احتلتها �إ�سرائيل يف العام )2( .»1967
و�أم��ام اجلمعية الربملانية يف ق�صر اوروب��ا قال الرئي�س عبا�س :ما يجمع بيننا ،نحن
الفل�سطينيني ،وبني �أوروبا يتجاوز روابط اجلوار اجلغرايف بني �ضفتي املتو�سط ،ويذهب �أبعد
من جمرد عالقات التبادل التجاري والتزاوج الإن�ساين ،وما �أنتجته من تفاعل ح�ضاري ميتد
�إلى �آالف ال�سنني.
ما يجمع بيننا هو قبل هذا وذاك القيم امل�شرتكة التي ت�شبثت بها �شعوبنا ،قيم احلرية
والإخ��اء وامل�ساواة والعدالة بني الب�شر ،التي حملت رايتها �شعوب �أوروب��ا منذ قرون ،والتي
تنا�ضل من �أجلها اليوم �شعوب الأمة العربية ،ويف مقدمتها �شعبنا الفل�سطيني.
و�أود �أن �أع�بر لكم عن امتنان ال�شعب الفل�سطيني للدعم ال�سخي ال��ذي يتلقاه من
دول �أوروب��ا مل�ساعدته على بناء اقت�صاده وم�ؤ�س�ساته ،ونحن ن�أمل �أن يتعزز هذا الدور
مبزيد من التعاظم للدور ال�سيا�سي الذي تلعبه �أوروبا يف دفع م�سرية ال�سالم يف منطقتنا.

We have always stressed that we want our European friends to
)3( .be players and not only payers

و�أمام مبادرة من�شن غالدباخ الأملانية قال الرئي�س عبا�س :وتعلمون �أن دولة فل�سطني
�أ�صبحت ع�ضو ًا مراقب ًا يف الأمم املتحدة يف  29ت�شرين الثاين من العام املا�ضي ،وجاءت هذه
الع�ضوية ال لتنفي ال�شرعية �أو تنزعها عن � ٍ
أحد ،و�إمنا لتكري�س �شرعية دولة يجب �أن تقام
هي فل�سطني ،و�أن املجتمع الدويل الذي �صوت لالعرتاف بفل�سطني وبغالبية كبرية� ،إمنا كان
يعطي قوة دفع لدعم خيار ال�سالم ،وبث احلياة من جديد يف عملية ال�سالم.
ولقد كنا عند كلمتنا يف وعدنا لأ�صدقائنا يف �أوروبا والعامل ،حينما قلنا لهم �إن ع�ضوية
دولة فل�سطني يف الأمم املتحدة لي�ست بدي ًال عن املفاو�ضات و�أننا �سنعود ملائدة املفاو�ضات
و�أنه ال يوجد تعار�ض بني االن�ضمام �إلى ع�ضوية الأمم املتحدة والذهاب للمفاو�ضات .وها
نحن قد عدنا للمفاو�ضات)4( .
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ويف اجتماع «جلنة متابعة مبادرة ال�سالم العربية» قال الرئي�س عبا�س“ :يف �أوروبا
نحن عالقاتنا متطورة ،والدول الأوروبية اعتربت اال�ستيطان غري �شرعي ،ثم منتجاتهم غري
�شرعية ،ثم  11برملا ًنا �إلى الآن اعرتفت بدولة فل�سطني؛ �إ�ضافة �إلى ال�سويد والفاتيكان التي
متثل مليارين حول العامل .و�شرف كبري �أن قدا�سة البابا يعرتف؛ �أملنا �أن ت�ساعدونا جميعا
باعرتافات �أكرب من الدول الأوروبية وغريها».
�أ�صدرت جلنة العالقات مع فل�سطني يف الربملان الأوروبي بالتن�سيق مع جمل�س العالقات
الأوروبية ـ الفل�سطينية وثيقة� ،أكدت فيها دعمها للأ�سرى الفل�سطينيني امل�ضربني عن الطعام
يف �سجون االحتالل اال�سرائيلي للمطالبة باحرتام حقوقهم وكرامتهم الإن�سانية.
و�أو�ضحت وثيقة اللجنة التي ينتمي لها  75برملان ًيا �أوروب �ي � ًا «�أن حقوق الأ�سرى
الفل�سطينيني تنتهك مبوجب القانون الدويل من خالل نقلهم من الأرا�ضي الفل�سطينية �إلى
ال�سجون يف �إ�سرائيل يف انتهاك وا�ضح التفاقية جنيف الرابعة»« .وعالوة على ذلك ،يعاقب
الأ�سرى بحرمانهم من زيارة عائالتهم� ،إلى جانب تعر�ضهم للإهمال الطبي و�إخ�ضاعهم
لالعتقال الإداري دون توجيه تهمة �أو حماكمة ،لفرتات غري حمددة .وهذا يف حد ذاته �شكل
من �أ�شكال التعذيب النف�سي»)5( .
ظل االحتاد االوروبي من خالل دوله العديدة ي�سند االو�ضاع االقت�صادية للفل�سطينيني
حتت االحتالل ويدعم العديد من تو�سعاتهم االقت�صادية واالجتماعية وي�ساهم ب�شكل فعال
يف موازنة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية وقد �شهدت برملانات وم�ؤ�س�سات وجمعيات االحتاد
االوروبي زيارات عديدة لقيادات فل�سطينية وخا�صة زيارات الرئي�س عبا�س املختلفة ،وحديثه
�أمام الربملانات لدول االحتاد االوروب��ي ،وقد متيز االحتاد االوروب��ي يف مواقفه ال�سيا�سية
الداعمة للق�ضية الفل�سطينية عن املوقف الأمريكي وخا�صة يف بناء امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية،
وقد وجد االحتاد يف ال�سلطة الفل�سطينية �شريك ًا يف �إر�ساء �أ�س�س ال�سالم العادل ويف اجتثاث
جذور االرهاب و�سحب الذرائع من ايدي املتطرفني الذين يغطون �أعمالهم باحلديث عن
فل�سطني والقد�س يف حني �أن االحتالل وا�ستمراره وكذلك اال�ستيطان وتو�سعه وحماولة فر�ض
�إ�سرائيل للحقائق على االر�ض وما متار�سه من عقوبات جماعية هي ما يدفع باملنطقة �إلى
دوامة العنف والتطرف و�إراقة الدماء)6( .
والعالقات مع االحتاد االوروب��ي تعمقت منذ افتتح االحتاد مكتبه يف ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة يف العام  1994بعد توقيع اتفاق او�سلو ،حيث بد�أ الدعم لل�سلطة مالي ًا  ..ثم
�سيا�سي ًا ،من خالل ملف عملية ال�سالم كون االحتاد ع�ضو ًا يف الرباعية الدولية ،وقد �أكد
االحتاد على ل�سان اكرث من م�س�ؤول «�أن االحتاد االوروبي ال�شريك والداعم الأكرب لفل�سطني
و�أنه �سي�ستمر يف ذلك ويف خمتلف املجاالت وخا�صة �إقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة يف
�إطار حل الدولتني» (انظر جون جات روتر ممثل االحتاد االوروبي).
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وي�شكل موقف االحت��اد االوروب��ي تطور ًا ملمو�س ًا عن بقية دول عديدة يف العامل وهو
مر�شح للمزيد من تطوير مواقفه خا�صة يف جمايل اال�ستيطان والعدوان على غزة.
ويرى غ�سان ال�شكعة رئي�س دائرة العالقات الدولية يف منظمة التحرير الفل�سطينية
«ان اعرتاف الربملانات االوروبية بالدولة الفل�سطينية ي�شكل تغيري ًا نوعي ًا يحتاج �إلى دعم
عرب حث الربملانات حكوماتها على تنفيذ اعرتافها بدولة فل�سطني التي قد حتدث يف الزمن
القريب.
ولعل من اخلطوات التي تربز هذا اجلانب ما جاء يف قرار احلكومة الهولندية من وقف
املخ�ص�صات التي تدفعها هولندا لليهود الناجني من النازية �إذا ما �سكنوا يف امل�ستوطنات
يف املناطق الفل�سطينية املحتلة ،وهناك خطوات ن�صبت يف هذا االجت��اه من بينها �سحب
اجلن�سيات االوروبية من �ساكني م�ستوطنات ال�ضفة الغربية وما تعك�سه �أي�ض ًا العالقات
الفرن�سية الإ�سرائيلية من توتر نتاج املوقف اال�سرئيلي من املبادرة الفرن�سية.
ويرى االحتاد االوروبي �أن االعرتاف بالدولة الفل�سطينية يجب �أن ي�أتي من كل دولة
�أوروبية على انفراد ،لي�صار �إل��ى �أعرتافه يف النهاية كما ن�صت على ذلك لوائحه ويرى
االحتاد �أن حل الدولتني هو احلل الذي يراه و�أنه �إذا ما ا�ستمرت �إ�سرائيل يف تعطيل ذلك
مبواقفها ف�إن االحتاد �سي�أخذ مواقف حا�سمة �ضد �إ�سرائيل.
وال يراهن عديد من الفل�سطينيني على مواقف مبدئية وثابتة لالحتاد الأوروبي نظر ًا
لقوة عالقة االحتاد ب�إ�سرائيل واتخاذ مواقف منه تغطي على جرائمها ،ويكمن تطور مواقف
االحت��اد االوروب��ي االيجابية نتاج فداحة اجلرائم اال�سرائيلية املرتكبة بخ�صو�ص ال�شعب
الفل�سطيني و�أي�ض ًا نتاج املوقف اال�سرائيلي امل�صادم للمبادرة الأوروبية لإطالق عملية ال�سالم
والتي تبنت مبادرة وزير اخلارجية الأمريكي كريي ويتطلع الفل�سطينيون �إلى مواقف �أكرث
يتخذها االحتاد االوروبي و�أن يلعب دور ًا حمايد ًا ال ينحاز فيه لإ�سرائيل و�أن يكون له مواقف
حا�سمة من تدمري االحتالل اال�سرائيلي للعديد من امل�شاريع االقت�صادية التي مي ّولها االحتاد
لل�سلطة الفل�سطينية وخا�صة يف املناطق (ج).
ويجري تعليل �ضعف موقف االحتاد االوروبي وو�صفه بعدم احل�سن ،نتاج لعدم خروج
دوله من هيمنة الإدارة الأمريكية يف ر�ؤيتها لل�صراع الفل�سطيني الإ�سرائيلي.
وحتى امل�ساعدات املالية التي يقدمها االحتاد لل�سلطة ف�إن ت�صنيفها �أنها ت�أتي خلدمة
البعد ال�سيا�سي يف �أن ال تنهار ال�سلطة و�أن ال تكون مفل�سة ولي�س لتحقيق ال�ضغط الفاعل على
�إ�سرائيل ومع ذلك كله ف�إن ال�سلطة الفل�سطينية تراهن على دور لالحتاد الأوروبي لتحقيق
�إجن��ازات ملمو�سة يف بناء م�ؤ�س�سات الدولة الفل�سطينية و�أي�ض ًا على امل�ستوى ال�سيا�سي
والدبلوما�سي لإعطاء دفع للفل�سطينيني يتمثل يف موا�صلة اعرتاف الربملانات الأوروبية لدولة
فل�سطني وكذلك ا�ستمرار مقاطعة منتجات امل�ستوطنات يف عموم دول �أوروبا)7( .
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الرئي�س حممود عبا�س (ابو مازن ) اثناء لقائه ممثلة ال�سيا�سة العليا يف االحتاد الأوروبي

وك��ان الرئي�س حممود عبا�س يف كلمته يف امل�ؤمتر ال�صحفي امل�شرتك مع الرئي�س
الروماين يف مدينة رام اهلل بتاريخ  2016/3/10قال�« :إننا نثمن دور االحتاد االوروبي يف
دعم ال�سالم وتقدمي امل�ساعدات االقت�صادية ويف جمال بناء امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية ،االمر
الذي ي�سهم يف حتقيق الأمن واال�ستقرار يف املنطقة».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1مقال (فل�سطني واالحتاد االوروبي � ..شراكة ا�سرتاتيجية �أم عالقة �سيا�سية عابرة؟)� ،أحمد ملحم،
2015/5/22
( )2خطاب الرئي�س حممود عبا�س �أمام الربملان الأوروبي يف �سرتا�سبورغ 2006/5/16
( )3خطاب الرئي�س حممود عبا�س �أمام اجلمعية الربملانية ملجل�س �أوروبا يف ق�صر اوروبا 2011/10/6
( )4كلمة الرئي�س حممود عبا�س �أمام مبادرة من�شن غالدباخ الأملانية يف دو�سلدورف� ،أملانيا 19 ،ت�شرين
الأول 2013
( )5خطاب الرئي�س حممود عبا�س يف اجتماع «جلنة متابعة مبادرة ال�سالم العربية» يف مقر «الأمانة
العامة جلامعة الدول العربية» يف القاهرة بتاريخ � 5آب 2015
( )6كلمة الرئي�س حممود عبا�س يف م�ؤمتر �صحفي م�شرتك عقب مباحثاته مع م�س�ؤولة العالقات
اخلارجية يف االحتاد الأوروبي فيديريكا موغرييني يف بروك�سيل بتاريخ  22حزيران 2016
( )7مقال (فل�سطني واالحتاد االوروبي � ..شراكة ا�سرتاتيجية �أم عالقة �سيا�سية عابرة؟)� ،أحمد ملحم،
2015/5/22
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العالقات الفلسطينية مع
االتحاد االفريقي
تتمتع فل�سطني بدور مميز مع االحتاد االفريقي ومقره يف �أدي�س �أبابا يف اثيوبيا وحتظى
بدعم من جانب االحتاد االفريقي من خالل م�شروع قرار وتقرير �سيا�سي خا�ص بفل�سطني
يقدم ملرتني يف ال�سنة ويتم تبنيهما من قبل املجل�س ال��وزاري واعتمادهما �ضمن مقررات
القمم االفريقية ،ويجري با�ستمرار دع��وة وزراء من فل�سطني حل�ضور فعاليات الهيئات
واللجان املنبثقة عن االحتاد االفريقي و�أي�ض ًا ن�شاطات الدولة الأثيوبية فقد دعي من فل�سطني
وزيرا العمل وال�ش�ؤون االجتماعية� ،أما وزراء ال�صحة يف االحتاد فقد تبنوا م�شروع ًا خا�ص ًا
بالأو�ضاع ال�صحية يف فل�سطني ولأول مرة تدرج موا�ضيع ال�صحة والالجئني على جدول
�أعمال املجال�س التنفيذية لالحتاد االفريقي كما �أ�صبحت كلمة فل�سطني يف االحتاد االفريقي
ممثلة ب�سيادة الرئي�س حممود عبا�س �أو من يليه مكانة.
طلب رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية ،حممود عبا�س� ،أمام القمة الـ  28لالحتاد الأفريقي
«عدم �إقامة عالقات مع االحتالل الإ�سرائيلي على ح�ساب ق�ضية ال�شعب الفل�سطيني ،التي
ما زالت بحاجة لتما�سك املواقف االفريقية» ،يجب �أن يرتجم �إلى فعل دبلوما�سي ال�ستثمار
العالقات ب�شكل ال ي�سمح بتمدد النفوذ الإ�سرائيلي فالعرب عموما مل يح�سنوا البناء �سيا�سي ًا
واقت�صادي ًا على الرغم من التاريخ الطويل للعالقات االفريقية العربية ،ما دفع بـ(�إ�سرائيل)
�إلى ا�ستقطاب الدولة الإفريقية من املدخل الأمني واالقت�صادي.
وفل�سطني ع�ضو دائم ونائب للرئي�س يف منظمة الوحدة الأفريقية ،وي�سعى االحتالل �إلى
العودة ب�صفة ع�ضو مراقب بعد جتميد ع�ضوية (�إ�سرائيل) كمراقبة منذ  25عاما.
و�شهدت العالقة الفل�سطينية الأفريقية “تراجعا لأ�سباب مو�ضوعية �أهمها انتهاء
ثنائية القطبية ،والتحوالت يف �أ�ساليب ت�شكيل العالقات بني الدول على �أ�سا�س امل�صالح ولي�س
املواقف الأيديولوجية فقط” ،كما ي�ؤكد �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية د .علي اجلرباوي.
“العالقات الأفريقية الإ�سرائيلية حتركها امل�صالح ،ولدى الأخرية ما تقدمه للقارة
ال�سمراء يف ظل انعدام الإمكانيات الفل�سطينية”.
وقطعت العديد من الدول الأفريقية عالقاتها الدبلوما�سية مع االحتالل الإ�سرائيلي يف
�سبعينيات القرن املا�ضي بعد هزمية .1967
ب��دوره ،ي�ؤكد الكاتب واملحلل ال�سيا�سي د� .صالح النعامي ،ان التطبيع العربي مع
االحتالل الإٍ�سرائيلي كان دافع ًا قوي ًا لـ(�إ�سرائيل) من �أجل �إحياء العالقات وحتقيق النفوذ
يف القارة ال�سمراء.
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ويلفت �إل��ى �أن �أفريقيا متثل بالن�سبة لالحتالل الإ�سرائيلي قوة عددية يف املحافل
الدولية “وهذا الإدراك ي�أتي يف �سياق الوعي بطبيعة ال�صراع العربي الإ�سرائيلي ،باعتبار
القارة الأفريقية �ساحة من �ساحات �إدارة املعركة ،و�إمكانية اال�ستفادة من ثقل ال�صوت
الأفريقي يف الأمم املتحدة هذا املجال».
�إن “العالقات الإ�سرائيلية الإفريقية حم�صورة يف املجال الأمني واالقت�صادي التي
تبنى عليها م�صالح �سيا�سية ،حيث حتتاج الدول االفريقية �إلى ال�سالح واخلربات الأمنية
الإ�سرائيلية ال �سيما يف جمال ت�أهيل الألوية الع�سكرية امل�س�ؤولة عن حماية �أمن الر�ؤ�ساء
الأفارقة».
و�إحكام االحتالل ال�سيطرة على �صناعة التنقيب على النفط ،حيث تتولى �شركات
�إ�سرائيلية بغطاء �أوروبي التنقيب عن النفط يف عدد من الدول الأفريقية� ،إذ تعززت رغبت
(�إ�سرائيل) يف ا�ستغالل احتياط النفط الأفريقي على �إثر تقارير �أممية حتدثت عن  80مليار
برميل.
ومتكن االحتالل الإ�سرائيلي من ترميم عالقاته ب�أفريقيا ال �سيما يف و�سط وغرب
القارة ،بعد توقيع اتفاق ال�سالم مع م�صر ،وانعقاد م�ؤمتر مدريد لل�سالم يف ال�شرق الأو�سط
عام  .1991وبات االحتالل الإ�سرائيلي يقيم حالي ًا عالقات دبلوما�سية كاملة مع �أربعني دولة
بالقارة.
وما زالت امل�ؤ�س�سات الأفريقية  -كاالحتاد الأفريقي الذي ي�ضم يف ع�ضويته  45دولة-
تقاطع االحتالل الإ�سرائيلي ،كما يقول كثري من امل�س�ؤولني واخلرباء الأفارقة �إن اخلطاب
العام يف القارة ما زال �إلى جانب حق الفل�سطينيني يف احل�صول على حريتهم و�سيادتهم على
�أر�ضهم)1( .
ويف القمة اخلام�سة والع�شرين مل�ؤمتر قمة االحتاد االفريقي يف جوهان�سبورغ ،فقد
قال الرئي�س ان االحتاد يقدم عربة وخال�صة جتربة خ ّالقة ي�ستلهم منها ال�شعب الفل�سطيني
املكافح يف ال�شتات العربة لإجناز حقوقه الوطنية ،كما �أنه يف العام الذي يليه ويف كيغايل يف
 2016/7/17قام الرئي�س بتكرمي رئي�سة مفو�ضية االحتاد االفريقي بو�سام جنمة القد�س
تقدير ًا لدورها املتوا�صل يف دعمها حلقوق ال�شعب الفل�سطيني يف احلرية واال�ستقالل)2( .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1مقال (العالقات الفل�سطينية االفريقية اال�ستثمار الغائب) ،حممد الدلو2017/1/31 ،
( )2كلمة الرئي�س حممود عبا�س يف القمة اخلام�سة والع�شرين مل�ؤمتر قمة االحتاد االفريقي يف جوهان�سبورغ
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العالقات
الفلسطينية الهندية
على مدى �سنوات ،تطور املوقف الهندي حيال ال�صراع الإ�سرائيلي  -الفل�سطيني .ويف وقت
مبكر ،كان الت�ضامن الهندي مع الن�ضال الفل�سطيني را�سخا لدرجة �أنه على مدى �أكرث من
�أربعة عقود رف�ضت الهند �إقامة عالقات دبلوما�سية ر�سمية مع �إ�سرائيل .ولكن التحوالت
اجليو�سيا�سية مع نهاية احلرب الباردة ا�ضطرت الهند �إلى و�ضع �سيا�سة خارجية جديدة �أ�سفرت
عن �إقامة العالقات الدبلوما�سية مع �إ�سرائيل يف عام  .1992ومنذ ذلك احلني ،حافظت الهند
على التوازن بني تنمية العالقات الثنائية مع �إ�سرائيل والإعراب عن ت�ضامنها مع فل�سطني.
ويف حني �أن الهند حري�صة على زيادة م�ستوى العالقات الثنائية مع فل�سطني ،ف�إنها غري
م�ستعدة لطرح �سيا�ستها جتاه �إ�سرائيل من خالل املنظور الفل�سطيني التقليدي .ويف �أعقاب
املحادثات الأخرية مع الرئي�س الفل�سطيني� ،أكد رئي�س الوزراء الهندي مودي دعم الهند لقيام
الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة وذات ال�سيادة والقابلة للوجود الفعلي على الأر�ض ،واملتعاونة ب�شكل
�سلمي مع �إ�سرائيل .وهي من العبارات الدبلوما�سية القوية للغاية واملحملة بالآثار بعيدة املدى.
يقول مودا�سار قمر ،من معهد الدرا�سات والتحليالت الدفاعية يف نيودلهي« :البيانات
القوية الداعمة لفل�سطني التي �صرح بها مودي خالل زيارة عبا�س ت�شري �إلى �أن الهند مل تعد
ت�شعر باحلاجة �إلى التقليل من �ش�أن �أي من هذه العالقات الثنائية مع �إ�سرائيل �أو فل�سطني.
والهند ،من جانبها� ،أكرث وعيا و�إدراكا لدورها اخلا�ص يف منطقة غرب �آ�سيا.
وخل�صت القيادة الهندية �إلى �أن تقاربها املتزايد من �إ�سرائيل ال ي�ضر مطلقا مبوقفها
الداعم للق�ضية الفل�سطينية .ولقد ا�ستغرق الأمر من الهند نحو �أربعني �سنة التخاذ قرار
ال�صداقة مع �إ�سرائيل ،ولكن ا�ستغرق الأمر منها نحو عقدين ون�صف من الزمن لكي تتوقف
عن اعتبار هذه العالقات �شديدة ال�سرية”.
وقال الرئي�س الفل�سطيني �إن القيادة الهندية قد �أكدت على الأهمية الكربى للعالقات
الثنائية مع فل�سطني ،التي نالت كثريا من الزخم و�شهدت مزيدا من التو�سع يف ال�سنوات
الأخرية .كما �أعرب عن �أمله يف �أن تزيد هذه الزيارة من �أوا�صر التعاون الثنائي وتنويع م�ستويات
العالقات ملا فيه �صالح ال�شعبني .و�أعرب الرئي�س الفل�سطيني كذلك عن �سعادته بحقيقة �أن
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�أغلب امل�شاريع املعلن عنها خالل الزيارة �سوف ت�أخذ �صيغة التنفيذ الفعلي يف امل�ستقبل القريب.
يف نيودلهي ،ويف �إ�شادة وا�ضحة باملكانة الدبلوما�سية للهند� ،شدد الرئي�س عبا�س على الدور
الهندي يف جهود ال�سالم املرتقبة .وت�ؤكد ت�صريحات عبا�س ،مثل ت�صريحات رئي�س الوزراء
الهندي يف ت�أييده الوا�ضح لدولة فل�سطني امل�ستقلة ،على �أن الهند قد جنحت يف الت�أكيد على
عالقاتها الثنائية بكل من �إ�سرائيل وفل�سطني)1( .
ويف املركز الثقايف الإ�سالمي الهندي بح�ضور قيادات الأح���زاب و�أع�ضاء الربملان
وممثلي ال�سلك الدبلوما�سي املعتمدين قال الرئي�س عبا�س :نحن ظللنا وال زلنا نحر�ص
طوال م�سرية عالقاتنا التاريخية لأن يكون هناك دور للهند يف �صنع ال�سالم يف منطقتنا ،ويف
دعم عدالة ق�ضيتنا ،ودعم حق تقرير امل�صري ل�شعبنا الفل�سطيني.
وقد ا�ضطلعت الهند بهذا الدور ،ونتطلع بل نريد لدورها �أن ي�ستمر ،ونرغب يف خلق
عالقات تعود بالنفع على االقت�صادين الهندي والفل�سطيني مع ًا ،ولدينا فر�ص واعدة لتحقيق
ذلك ،وما علينا �إال �أن ن�ستثمرها بال�شكل ال�صحيح.
ولعل من �أهم فر�ص التعاون االقت�صادي بني الهند وفل�سطني ،التعاون وبناء االتفاقيات
يف جمال ال�سياحة ،وبخا�صة ال�سياحة الدينية �إلى فل�سطني التي ت�ضم املقد�سات للديانات
ال�سماوية ،حيث ميكن لوكاالت ال�سياحة الهندية والفل�سطينية �أن ت�ؤ�س�س تعاون ًا مثمر ًا يف هذا
املجال الهام)2( .
ومع �أن العالقة الهندية الإ�سرائيلية تطورت ب�شكل كبري يف ال�سنوات الأخرية ،وو�صلت
�إلى تبادالت اقت�صادية وجتارية وتكنولوجية وا�سعة راهنت عليها �إ�سرائيل وحاولت توظيفها
�سيا�سي ًا حل�صد مواقف هندية متقدمة من �سيا�ساتها االحتاللية � ..إال �أن املوقف الر�سمي
الهندي الأخري املعرب عنه بالت�صويت �إلى جانب قرار يف اجلمعية العامة يت�صدى للموقف
الأمريكي لإعتبار القد�س عا�صمة لإ�سرائيل وت�صويت الهند �ضده ،وهو ما ترتب عليه توتر يف
العالقات الإ�سرائيلية الهندية جرى مبوجبها جتميد �صفقات ووقف زيارات متبادلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1مقال (الهند تعيد تعريف �سيا�ستها جتاه فل�سطني) ،ال�شرق الأو�سط2017/5/25 ،
( )2كلمة الرئي�س حممود عبا�س يف املركز الثقايف الإ�سالمي الهندي بح�ضور قيادات الأحزاب و�أع�ضاء
الربملان وممثلي ال�سلك الدبلوما�سي املعتمدين وعدد من ال�شخ�صيات االعتبارية الهندية15 ،
�أيار 2017
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العالقات
الفلسطينية الفرنسية
لعل فرن�سا من �أكرث الدول الأوروبية التي تردد الرئي�س عبا�س على زيارتها وهي
�أكرث ال��دول الأوروبية و�ضوحاً يف عالقاتها مع فل�سطني ويف دعوتها لإقامة �سالم بني
الفل�سطينيني والإ�سرائيليني وكان لها يف هذا املجال م�ساهمة وا�ضحة يف املبادرة الفرن�سية
التي متخ�ضت عن الدعوة الفرن�سية لعقد م�ؤمتر دويل لل�سالم �أف�شلته �إ�سرائيل ومل
تقبله الواليات املتحدة.
�آخر الزيارات للرئي�س عبا�س �إلى باري�س كانت بعد قرار ترامب االعرتاف بالقد�س
عا�صمة لإ�سرائيل ويف هذه الزيارة �أكدت فرن�سا للرئي�س عبا�س مت�سكها باملوقف الدويل
وما كانت قد وافقت عليه.
ويف منا�سبة �أخرى و�أمام جلنة العالقات اخلارجية يف جمل�س ال�شيوخ الفرن�سي يف
� 8شباط  2017قال الرئي�س عبا�س« :تهدف زيارتي هذه لفرن�سا �إلى تقدمي ال�شكر والتقدير
للرئي�س واحلكومة وال�شعب الفرن�سي على جهودهم ومثابرتهم لإجناح امل�ؤمتر الدويل لل�سالم
الذي ح�ضرته  70دولة و 5منظمات دولية .وهذا لي�س بجديد على فرن�سا بجميع ر�ؤ�سائها
وحكوماتها وبرملاناتها وجمال�س �شيوخها؛ فقد وا�صلت فرن�سا دعمها لتحقيق �سالم �شامل
وع��ادل يف منطقتنا على �أ�سا�س “حل الدولتني” ،وقدمت العديد من امل�ب��ادرات ،وبذلت
اجلهود احلثيثة ،وقدمت الدعم االقت�صادي لتمكني ال�شعب الفل�سطيني من بناء م�ؤ�س�ساته
والنهو�ض باقت�صاده.
و�إن ت�صويت اجلمعية الوطنية وجمل�س ال�شيوخ يف العام  2014بالتوجيه للحكومة
الفرن�سية ل�صالح االعرتاف بدولة فل�سطني ،لهو دليل على املبادئ والقيم النبيلة التي يتحلى
بها ال�شعب الفرن�سي� ،صاحب احل�ضارة العريقة ،والثقافة الراقية ،الذي ،نحن يف فل�سطني،
ن�ستلهم جتاربنا منه يف الدفاع عن حريتنا وبناء دولتنا امل�ستقلة واحلفاظ على كرامتنا
الوطنية.
كما تعلمون ف�إن  11برملان ًا �أوروبي ًا قد �أو�صت حكوماتها باالعرتاف بدولة فل�سطني ،على
اعتبار �أن احلفاظ على “حل الدولتني” ويف غياب �إمكانية التو�صل حلل �سيا�سي ،يتطلب من
الدول التي تعرتف ب�إ�سرائيل �أن تعرتف بالدولتني ،ولي�س بدولة واحدة.
لقد تعددت �أوجه التعاون بني بلدينا و�شعبينا؛ حيث �ساهمت فرن�سا ،وعلى مدى عقود،
يف بناء م�ؤ�س�ساتنا الوطنية ،وفق معايري �سيادة القانون واملوا�صفات الدولية� ،إ�ضافة للنهو�ض
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باقت�صادنا؛ كما مت �إن�شاء العديد من امل�شروعات التنموية ،منها� :إن�شاء املنطقة ال�صناعية
يف بيت حلم ،وامل�ساهمة يف ترميم كني�سة املهد.
هذا �إلى جانب تاريخ طويل من العالقات املميزة على م�ستوى التعاون بني املدن ،ويف
جماالت “التعليم” و”الثقافة” ،ومن �أجل النهو�ض بالعالقات مل�ستويات �أعلى ،فقد مت �إن�شاء
اللجنة الوزارية امل�شرتكة بني البلدين ،والتي نتمنى لها النجاح يف موا�صلة عملها الدوري يف
حتقيق �أهدافها)1( .
كما قام الرئي�س عبا�س بزيارة �إلى فرن�سا يف  2017وعقد م�ؤمتر ًا �صحفي ًا طالب فيه
فرن�سا بدعم قيام الدولة الفل�سطينية والت�صويت ل�صالح ع�ضوية كاملة لفل�سطني يف الأمم
املتحدة ،حيث تتميز العالقات الفرن�سية بالثبات والتطور.
وتطورت العالقات مع فرن�سا ب�شكل الفت و�شكلت زيارة الرئي�س عبا�س �إلى باري�س �أكرث
من مرة منعطفات �أ�سا�سية ،فقد جاءت �آخر الزيارات لت�ؤكد على حقوق ال�شعب الفل�سطيني،
وهناك حمطات هامة يف هذه العالقة.
ويرتكز املوقف ال�شعبي الفرن�سي من الق�ضية الفل�سطينية على املحددات التالية:
 عدالة الق�ضية الفل�سطينية. حق ال�شعب الفل�سطيني يف اقامة دولة م�ستقلة. فهم معاناة ال�شعب الفل�سطيني منذ النكبة والى يومنا هذا. حتدي املوقف الر�سمي غري الوا�ضح. البحث عن االعالم البديل و�شبكات التوا�صل االجتماعي لفهم ما يجري حق ًا يفاالرا�ضي الفل�سطينية.
ي�أخذ الدعم ال�شعبي الفرن�سي لفل�سطني الأ�شكال امللمو�سة التالية:
 امل�شاركة يف املظاهرات والندوات والتجمعات امل�ؤيدة لعدالة الق�ضية الفل�سطينيةوالتنديد بجرائم االحتالل اال�سرائيلي �ضد ال�شعب الفل�سطيني.
 االن�ضمام الى جمعيات منا�صرة وم�ؤيدة لل�شعب الفل�سطيني. زي��ارات ميدانية ال��ى ال�ضفة الغربية وقطاع غ��زة وخميمات الالجئني يف لبنانخا�صة وامل�شاركة يف دعم �صمود الأهايل من خالل املظاهرات ال�سلمية �ضد اجلدار و�ضد
امل�ستوطنات واالقامة مع الأهايل وامل�شاركة يف قطف الزيتون وتقدمي الدعم املادي للأفراد
وامل�ؤ�س�سات (يدفع كل �شخ�ص كحد �أدنى �ألف يورو للح�ضور الى فل�سطني “ثماين تذاكر
واقامة”) وحتديد ًا ل�سلطات االحتالل اال�سرائيلي التي حتاول منع املت�ضامنني من دخول
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الأرا�ضي الفل�سطينية عرب مطاراتها .
 كفالة العديد من الأيتام من �أبناء ال�شهداء والأ�سرى مث ًال يف قطاع غزة ،هناك �أكرثمن �ألف ومائتي مواطن فرن�سي يكفلون �أيتام ًا يف قطاع غزة عن طريق م�ؤ�س�سات وجمعيات
فل�سطينية (االغاثة اال�سالمية  -فرن�سا ،جمعية ال�صالح اال�سالمية ،االحت��اد الن�سائي
الفل�سطيني ،جمعية اغاثة فل�سطني).
 تقدمي دعم مادي مبا�شر للطلبة يف فل�سطني �أو فرن�سا. كتابة ر�سائل احتجاجية الى رئا�سة الدولة الفرن�سية ،احلكومة الفرن�سية ،و�سائلاالع�لام الفرن�سية للمطالبة بالتنديد باجلرائم اال�سرائيلية واظهار ت�أييد �أكرب لل�شعب
الفل�سطيني.
 امل�ساهمة يف تدعيم التعاون الفل�سطيني الفرن�سي الر�سمي وامل�ؤ�س�سي من خالل قوة�ضغط �شعبي واملتابعة مع امل�ؤ�س�سات والبلديات واملحافظات القامة م�شاريع ودعم امل�ؤ�س�سات
واجلمعيات واجلامعات واملدار�س يف االرا�ضي الفل�سطينية ،مثال :ق�سم اللغة الفرن�سية
بجامعة الأق�صى ودور املت�ضامنني من خالل الزيارات واحل�صول على دعم للق�سم من
م�ؤ�س�سات وجمعيات فرن�سية)2( .

وم���ع ذل���ك ف�����إن امل��وق��ف
الفرن�سي حتى الآن ما زال متحفظاً
على االع�تراف بدولة فل�سطينية
م�ستقلة على الأر���ض الفل�سطينية
التي احتلت عام 1967

ميكن القول �إنه رغم خ�صو�صية الو�ضع ال�سيا�سي واحلايل يف فرن�سا اال ان املوقف
ال�شعبي الفرن�سي يف حالة حتول ايجابي وهناك ت�أييد متزايد للق�ضية الفل�سطينية كق�ضية
عادلة يجب ا�ستثماره من طرف اخلارجية الفل�سطينية  ،ال�سفارة الفل�سطينية يف فرن�سا،
اجلالية الفل�سطينية يف فرن�سا والناطقني باللغة الفرن�سية يف فل�سطني بهدف زيادة الدعم
الفرن�سي لل�شعب الفل�سطيني.
وم��ع ذل��ك ف ��إن املوقف الفرن�سي حتى الآن ما زال متحفظ ًا على االع�ت�راف بدولة
فل�سطينية م�ستقلة على الأر�ض الفل�سطينية التي احتلت عام .1967
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1كلمة الرئي�س حممود عبا�س �أمام جلنة العالقات اخلارجية يف جمل�س ال�شيوخ الفرن�سي� 8 ،شباط
2017
( )2كلمة الرئي�س حممود عبا�س يف امل�ؤمتر ال�صحفي الذي طالب فيه فرن�سا بدعم قيام الدولة الفل�سطينية
والت�صويت ل�صالح ع�ضوية كاملة لفل�سطني يف الأمم املتحدة عام 2017
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العالقات
الفلسطينية الصينية
كانت العالقات الفل�سطينية ال�صينية ذات ج��ذور بعيدة وعميقة وتاريخية بد�أت
بدعم املقاومة الفل�سطينية منذ بداياتها وا�ستمرت بال انقطاع وي�ستطيع الرئي�س حممود
عبا�س �أن يعك�سها يف كلماته ففي افتتاح املقر اجلديد لوزارة اخلارجية يف رام اهلل بتاريخ 13
ت�شرين الثاين  2015قال “ فال�صني كانت وما زالت من الداعمني الكبار لتطلعات �شعبنا من
�أجل احلرية واال�ستقالل ،وها هي اليوم ت�ساهم معنا يف بناء م�ؤ�س�سات دولتنا الفل�سطينية،
و�إننا نثمن عاليا الدعم املايل وال�سيا�سي والدبلوما�سي الذي تقدمه ال�صني لفل�سطني ،ونتطلع
�إلى اليوم الذي ن�ستقبلكم فيه �أيها الأ�صدقاء يف عا�صمة دولتنا اخلالدة القد�س ال�شرقية،
ف�شكرا لل�صني على كل ما تقدمه ل�شعبنا.
حر�صت ال�صني على ت�أكيد اهتمامها بالقيام ب��دور ن�شط يف املنطقة فقامت عام
2002م ،بتعيني مبعوث لها لعملية ال�سالم يف ال�شرق الأو�سط لت�سهيل عملية التوا�صل مع
خمتلف الأطراف (ال تزال مهامه قائمة حتى الآن) ثم اجتهت ملزيد من تن�شيط هذا الدور
من خالل طرح مبادرة �سالم تت�ضمن �إقامة دولة فل�سطينية م�ستقلة على حدود 1967م،
وعا�صمتها القد�س مع مراعاة االعتبارات الإ�سرائيلية الأمنية ،وتطبيق مبد�أ الأر�ض مقابل
ال�سالم على �أن يتم تنفيذ ذلك عن طريق املفاو�ضات و�ضرورة �أن يقدم املجتمع الدويل
ال�ضمانات الالزمة لإجناح عملية ال�سالم ،وبالرغم من هذا الطرح ال�صيني �إال �إنها �أيدت
أي�ضا وب�شدة خريطة الطريق التي طرحتها الرباعية الدولية عام 2003م ،والتي ت�ضمنت
� ً
�إقامة دولة فل�سطينية م�ستقلة �إلى جانب دولة �إ�سرائيل �أو ما يعرف با�سم حل الدولتني
 ، TWO STATE SOLUTIONوال يزال هذا هو املوقف ال�صيني الر�سمي حتى الآن .
قدما يف دعم عالقاتها
وال بد �أن ن�شري فى هذا ال�صدد �إلى �أن ال�سيا�سة ال�صينية �سارت ً
مع �إ�سرائيل حيث زارها الرئي�س ال�صيني عام 2000م ،وبد�أت الزيارات املتبادلة بني الدولتني
أي�ضا رئي�سا وزراء �إ�سرائيل ال�سابق ( �إيهود �أوملرت)
تتوالى على �أعلى امل�ستويات ،فقد زارها � ً
عام 2007م ،واحلايل (بنيامني نتانياهو) يف منت�صف عام  ،2013بالإ�ضافة �إلى زيارات من
امل�س�ؤولني الع�سكريني واالقت�صاديني وكل ما يتعلق باملجاالت العلمية والتكنولوجية من كال
اجلانبني ،وال ميكن لنا �أن نتجاهل يف هذا املجال – كداللة على تطور العالقات بني الطرفني
– تلك الأزمة التي �أثارتها �صفقة تزويد �إ�سرائيل لل�صني بطائرات الإنذار املبكر (فالكون)
عام 2004م ،وقد تدخلت الواليات املتحدة وجنحت فى �إف�شال هذه ال�صفقة تطبيقًا للقرار
الأمريكي بعدم نقل تكنولوجيتها الع�سكرية �إلى ال�صني .
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وا�ستمرت ال�سيا�سة ال�صينية على نف�س املنوال حيث �شاركت يف امل�ؤمترات اخلا�صة
ب�إعادة �إعمار قطاع غزة ( �شرم ال�شيخ عام 2009م ،والقاهرة  2014م) وكانت حري�صة على
�أن يتم و�ضع مقررات هذه امل�ؤمترات مو�ضع التنفيذ)1( .
ويف اول زيارة لرئي�س �صيني لفل�سطني ،كانت زيارة الرئي�س ال�صيني جيانغ تزي مني
الى فل�سطني عام  2000داللة على عمق تاريخ العالقات الفل�سطينية ال�صينية ،فاالهتمام
الفل�سطيني ،الر�سمي وال�شعبي يف هذه الزيارة كان كبريا ومميزا ،كان برفقة الرئي�س عقيلته
وال�سيد ت�شيان ت�شي ت�شان وعقيلته الى جانب عدد كبري من امل�س�ؤولني ال�صينيني ،اجلانب
ال�صيني طلب ان تكون زيارة القد�س ال�شرقية مدرجة يف برنامج الرئي�س ال�صيني لفل�سطني
لأن لهذا الطلب مدلوالته ال�سيا�سية  ،ويعك�س مت�سك ال�صني بقرارات ال�شرعية الدولية التي
تعترب القد�س ال�شرقية جزء ًا من االرا�ضي التي احتلتها ا�سرائيل عام  1967وعليها االن�سحاب
منها وفق قرار جمل�س االمن الدويل  ،242وكانت �إ�سرائيل متنع �أي زائر او اي وفد ر�سمي
�أجنبي من زيارة القد�س ال�شرقية.
مبادرة النقاط اخلم�س ال�صينية حلل م�شكلة ال�شرق الأو�سط :
اوال � :إن الطرف ال�صيني يعرب عن ترحيبه ودعمه لإعالن الأطراف الأربعة ر�سميا
خطة “ خريطة الطريق “ لل�سالم يف ال�شرق الأو�سط ،ويرى �أن م�ضامني “ خريطة الطريق”
�إيجابية ،وو�ضعت �أ�سا�سا جيدا لإعادة املفاو�ضات بني �إ�سرائيل وفل�سطني ،وي�أمل �أن ينتهز
الطرفان الإ�سرائيلي والفل�سطيني هذه الفر�صة املواتية ،ويتخذا �إجراءات منا�سبة للتعاون
مع جهود املجتمع الدويل لدفع مفاو�ضات ال�سالم وحل النزاع الفل�سطيني الإ�سرائيلي يف
�أقرب وقت ممكن.
ثانيا  :ينبغي على الطرفني الإ�سرائيلي والفل�سطيني� ،أن يعلنا ر�سميا ويف �أقرب وقت
ممكن قبولهما وتنفيذهما خلطة “خريطة الطريق” ،والأمر الأكرث �إحلاحا �ضرورة وقف
الطرفني الفوري لعمليات كبح العنف بالعنف ،والعمل على خلق ظ��روف م�ؤاتية لإع��ادة
املفاو�ضات والتو�صل �إلى االتفاق ،وعلى �إ�سرائيل �سحب قواتها �إلى مواقعها التي كانت ترابط
فيها قبل � 28سبتمرب  ،2000ووقف عملياتها وهجماتها الع�سكرية �ضد املناطق الفل�سطينية
ورفع احل�صار ال�سيا�سي واالقت�صادي ،والتوقف عن �سيا�سة “الت�صفية املو�ضعية” ،وجتميد
بناء امل�ستوطنات وتخفيف حدة املعاناة الإن�سانية لل�شعب الفل�سطيني  ،ورفع احل�صار عن
الرئي�س الفل�سطيني يا�سر عرفات ،ويف الوقت نف�سه يجب �ضمان �أمن �إ�سرائيل ب�صورة
كاملة ،ومن الواجب �أن تتخذ ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية �إج��راءات فعالة لوقف �أعمال
العنف املتطرفة� .إن ال�صني ت�ؤيد �إقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة يف �أقرب وقت ،وترحب
ب�إجراء انتخابات دميقراطية ،و�إجراء �إ�صالحات يف املجاالت ال�سيا�سية واملالية واالقت�صادية
والق�ضائية والإدارية وغريها .الت�أكيد على حق ال�شعب الفل�سطيني يف حرية اختيار نظامه
ال�سيا�سي ،و��ض��رورة اح�ترام قيادة ال�شعب الفل�سطيني ال�شرعية التي مت انتخابها عرب
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االنتخابات الدميقراطية � .أما بالن�سبة �إلى امل�سائل التي قد تطر�أ وتربز �أثناء تنفيذ “خريطة
الطريق” ،فيجب على الطرفني �أن يحالها بوا�سطة املفاو�ضات على �أ�سا�س مبادئ تبادل
الآراء ب�صراحة و�صدق ،والت�شاور املتكافئ ،والتفاهم والت�سامح املتبادلني والبدء يف امل�سائل
ال�سهلة قبل ال�صعبة .
ثالثا  :يجب �إن�شاء �آلية مراقبة دولية عادلة موثوق بها وفعالة يف �أقرب وقت ممكن،
ل�ضمان حتقيق خطة “خريطة الطريق».
رابعا  :على �أ�سا�س القرارات املعنية للأمم املتحدة ومبد�أ “الأر�ض مقابل ال�سالم”
الذي �أر�ساه م�ؤمتر مدريد لل�سالم واالتفاقيات والتوافقات امل�شرتكة التي تو�صلت �إليها جميع
الأطراف املعنية يجب �إعادة املفاو�ضات بني �إ�سرائيل و�سوريا ولبنان للتو�صل �إلى م�شروع حل
نهائي تقبله جميع الأطراف حتى يتحقق ال�سالم الدائم وال�شامل يف منطقة ال�شرق الأو�سط.
خام�سا � :إن دفع حتقيق ال�سالم واال�ستقرار يف منطقة ال�شرق الأو�سط م�س�ؤولية
م�شرتكة للمجتمع ال��دويل وواجبه امل�شرتك ،فيجب عليه �أن يركز جل اهتماماته بق�ضية
ال�شرق الأو�سط ،وي�ضاعف جهوده يف امل�شاركة باحلل ،ويجب على الأمم املتحدة �أن تلعب
دورا �أكرب .وتدعو ال�صني �إلى عقد م�ؤمتر دويل حلل ق�ضية ال�شرق الأو�سط ،حت�ضره الدول
اخلم�س دائمة الع�ضوية يف جمل�س الأمن وجميع الأطراف املعنية� .إن ال�صني ترغب امل�شاركة
بن�شاط يف اجلهود الدولية لدفع م�سرية ال�سالم يف منطقة ال�شرق الأو�سط.
ان مبادرة النقاط اخلم�س ال�صينية لي�ست املبادرة االولى التي تطلقها ال�صني لدفع
عملية ال�سالم يف ال�شرق االو�سط واحالل �سالم دائم و�شامل يف املنطقة  ،اال انها قد تكون
املبادرة االكرث �شمولية التي تعالج ال�صراع العربي اال�سرائيلي ب�شكل �شامل)2( .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1مقال (املوقف ال�صيني جتاه الق�ضية الفل�سطينية  ..عالقات بكني مع ا�سرائيل لي�ست على ح�ساب
العرب � -آراء حول اخلليج) ،اللواء حممد ابراهيم
( )2مقال (حمطات يف العالقات الفل�سطينية ال�صينية)« ،املركز العربي للمعلومات»
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العالقات
الفلسطينية البلجيكية
تطورت العالقات مع بلجيكا وكان الرئي�س حممود عبا�س قد زار العا�صمة بروك�سل
وخطب �أم��ام ال�برمل��ان البلجيكي �شاكر ًا بروك�سل على م��ا قدمت م��ن م�ساعدات مالية
واقت�صادية �سواء على امل�ستوى الثنائي �أم من خالل م�ؤ�س�سات االحت��اد الأوروب��ي لتلبية
احتياجات مواطنينا ،ولتمكيننا من �إقامة قاعدة اقت�صادية لبناء دولتنا امل�ستقلة وقد تعزز
ذلك من خالل اتفاقية التعاون املوقعة يف رام اهلل يف  2001/3/4حيث قدمت بلجيكا () 50
مليون يورو لثالث �سنوات وا�ستثمرت يف العديد من امل�شاريع يف جماالت خمتلفة �شملت البنى
التحتية والتعليم وال�صحة« ،وعندما تتجولون يف مدننا وقرانا �ستجدون االالف من �أطفالنا
يتوجهون و�سيتوجه غريهم �إلى ثماين ع�شرة مدر�سة بنيت وتبنى بتمويل �سخي من بالدكم
ال�صديقة».
وكان رئي�س الوزراء الفل�سطيني رامي احلمدهلل قد التقى نظريه البلجيكي �شارل ميت�شل
ملناق�شة م�صادقة الكين�ست الإ�سرائيلي على قرارات عدوانية لها عالقة باال�ستيطان ورف�ض
ذلك ،وكذلك مناق�شة التطورات ال�سيا�سية واالقت�صادية وجملة االنتهاكات الإ�سرائيلية وقد
و�ضع رئي�س الوزراء البلجيكي �أكلي ًال من الزهور على �ضريح الراحل يا�سر عرفات يف رام
اهلل.
و�أعلنت احلكومة البلجيكية يف  2017/6/12رف�ضها االع�تراف ب�أي تغيريات على
حدود  1967لدولة فل�سطني وقال وزير اخلارجية البلجيكي �إن بالده كما االحتاد الأوروبي
تدين �إعالن ال�سلطات الإ�سرائيلية بناء �آالف الوحدات ال�سكنية الإ�ضافية يف امل�ستوطنات
و�أ�ضاف “الإعالنات اجلديدة تندرج �ضمن تكثيف �إ�سرائيل م�ؤخر ًا تدابري ت�سريع اال�ستيطان
بالأرا�ضي املحتلة مثل �إقرار قانون لتنظيم امل�ستوطنات غري القانونية الأمر الذي يخالف
القوانني الدولية مبا فيها القانون الإ�سرائيلي نف�سه”.
و�شدد الوزير البلجيكي ديدييه رايندرز على «�أن �سيا�سة اال�ستعمار الإ�سرائيلية يف
الأرا�ضي املحتلة مبا فيها القد�س ال�شرقية ،تعد انتهاك ًا �صارخ ًا للقانون الدويل و�أن �إعالن
�إ�سرائيل عن بناء م�ستوطنات جديدة يهدد �أي انتعا�ش ممكن وحمتمل ملحادثات ال�سالم بني
الطرفني الفل�سطيني والإ�سرائيلي لتحقيق حل الدولتني و�إقامة �سالم عادل”)1( .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1مقال (بلجيكا :نرف�ض اي تغيريات على حدود فل�سطني) «�شا�شة نيوز»2017/6/13 ،
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العالقات
الفلسطينية البريطانية
�أمام جمل�س اللوردات الربيطاين يقول الرئي�س حممود عبا�س :و�آمل �أن تدخل هذه
اخلطوط العامة �إلى حيز التنفيذ يف كانون الثاين /يناير  .2014كما �أُعلن�”:إلى ذلك ن�أمل
منكم كربيطانيا و�أع�ضاء يف االحتاد الأوروبي �أن توا�صلوا اتخاذ اخلطوات الهادفة �إلى حتقيق
حل الدولتني ،والتي هي ترجمة طبيعية ل�سيا�ستكم الوا�ضحة على منظومة اال�ستيطان التي
تنتهجها �إ�سرائيل ،والتي �ست�ساعدنا يف النهاية على حتقيق ال�سالم من �أجل الفل�سطينيني
والإ�سرائيليني على حد �سواء.
يف العام املا�ضي �صوتت  138دولة ل�صالح فل�سطني كدولة غري ع�ضو يف الأمم املتحدة،
و�آمل �أن ي�أتي اليوم الذي ن�شهد فيه قري ًبا بريطانيا العظمى وهي تعرتف بدولة فل�سطني
وعا�صمتها القد�س على حدود الرابع من حزيران عام )1(.1967
يف �سبتمرب  2011قالت بريطانيا انها �سوف تعرتف بفل�سطني كدولة ولكن فقط مبكانة
املراقب غري ع�ضو بد ًال من الع�ضوية الكاملة يف الأمم املتحدة ويف �أكتوبر  2014مرر جمل�س
العموم يف اململكة املتحدة اقرتاح ًا يدعو احلكومة الى االعرتاف بفل�سطني كدولة م�ستقلة ويف
اكتوبر � 2014أي�ض ًا ،دعت حكومة ا�سكتلندا املخولة �إلى االعرتاف بفل�سطني كدولة م�ستقلة
وان تفتح اململكة املتحدة �سفارة لها)2( .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1كلمة الرئي�س حممود عبا�س �أم��ام جمل�س اللوردات والعموم الربيطاين «ال�برمل��ان» ،لندن9 /9 ،
2013/
(� )2إمكانية االعرتاف بفل�سطني ،املو�سوعة العاملية «ويكيبيديا»
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العالقات
الفلسطينية األميركية
هذه العالقة يكتب فيها املجلدات ولكننا �سنخت�صر ذلك ونقدمها يف �سنواتها الأخرية
من خالل ر�ؤي��ة الرئي�س حممود عبا�س حيث تدرجت هذه العالقة من العداوة والإنكار
كما املوقف الإ�سرائيلي �إلى االنفتاح والتعارف والتعامل ثم �إلى العودة لاللتزام باملوقف
الإ�سرائيلي مما حدا بالرئي�س حممود عبا�س وبعد �أن اتخذت �إدارة الرئي�س الأمريكي ترامب
قرار ًا بنقل ال�سفارة الأمريكية من تل �أبيب �إلى القد�س واعتبار القد�س عا�صمة ال�سرائيل
�إلى اعتبار الواليات املتحدة منحازة وال ت�صلح و�سيط ًا يف عملية ال�سالم وترتب على ذلك
ا�ستدعاء الرئي�س عبا�س ملمثل فل�سطني يف الواليات املتحدة.
وكان الرئي�س ترامب هدد قبل الت�صويت على قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة
برف�ض قرار ترامب قطع امل�ساعدات عن الدول التي ت�صوت ل�صالح القرار.
�إن االنحياز الأعمى ل�سيا�سة حكومة االحتالل اليمينية يف �إ�سرائيل دفع العالقات
الفل�سطينية الأمريكية �إل��ى �أ�سو�أ حاالتها فقد ظلت الواليات املتحدة تتعامل مع ال�شعب
الفل�سطيني وقيادته مبعايري مزدوجة وب�أ�سلوب يثري اال�ستغراب ،ففي الوقت الذي تدير
الإدارات الأمريكية حوارات م�ستمرة مع الفل�سطينيني ويف الوقت الذي تكررت فيه الزيارات
التي يقوم بها الرئي�س حممود عبا�س للإدارة الأمريكية با�سم ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
التي تتلقى م�ساعدات �أمريكية تزيد على  700مليون دوالر �سنوي ًا ويف الوقت ال��ذي ترى
فيه الواليات املتحدة الأمريكية ال�سلطة �شريك ًا فاع ًال يف حماربة الإرهاب ،ف�إن الكونغر�س
الأمريكي وبنف�س من الإدارة ظل يعترب منظمة التحرير الفل�سطينية منظمة �إرهابية فكيف
يكون ذلك ؟
لقد �شخّ �ص الرئي�س �أبو مازن يف اكرث من حديث وخطاب ومنا�سبة �صيغة العالقة
مع الإدارات الأمريكية ،وفع ًال بعد تويل �أبي مازن رئا�سة ال�سلطة بعد ا�ست�شهاد �أبي عمار
قال بو�ش الأبن مقولة مهمة جد ًا “لن تنتهي واليتي يف رئا�سة �أمريكا حتى �أعلن قيام الدولة
الفل�سطينية” و�أثارت هذه املقولة ت�سا�ؤالت عديدة حول م�صداقية جورج بو�ش الإبن ،حتى
�أن �أح��د ال�صحافيني �س�أل الرئي�س �أب��ا م��ازن يف لقاء �صحفي :هل ت�صدق �إع�لان الدولة
الفل�سطينية قبل نهاية واليته؟ قال الرئي�س �أبو مازن “وماذا تريدين �أن �أقول له ،هل �أنت
تكذب� ،أنا م�ضطر �أن �أنتظر لينفذ كالمه”.
لكن جورج بو�ش الأبن مل ينفذ كالمه ،وترك للرئي�س �أوباما الذي �أتى بعده ،والذي
�أي�ض ًا مل ينفذ �شيئ ًا بل بقي مو�ضوع الدولة الفل�سطينية معلق ًا ،ثم جاء ترامب ليدمر كل
الآمال التي كانت موجودة والرهانات على الإدارة الأمريكية ،كي تلعب دور ًا نزيه ًا بال�صراع،
حتى �إن القمة الإ�سالمية برتكيا ،طالبت بالبحث عن و�سيط نزيه يف ال�صراع ،وتطوعت
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�أوروبا من خالل برملانها خالل �أيام كي تلعب دور الو�سيط النزيه يف ال�صراع الفل�سطيني
الإ�سرائيلي ،وحتى لو رف�ضت �إ�سرائيل هذه اخلطوات �أو غري و�سيط �آخر غري �أمريكا ،ف�إن
�ضغوط ًا �شديدة �سوف متار�س على �إ�سرائيل �سواء اقت�صادية من االحتاد الأوروبي �أو �ضغوط ًا
مبجل�س الأمن ،لأن الق�ضية الفل�سطينية لن تبقى لعبة يف يد �إ�سرائيل و�أمريكا وخا�صة ق�ضية
القد�س.
و�أمام جلنة متابعة املبادرة العربية لل�سالم قال الرئي�س عبا�س «يف كل منا�سبة ي�ستقبلنا
االمريكيون ون�ستقبل الأمريكيني من رئي�س �إلى وزير دفاع �إلى مدير خمابرات �إلى غريهم،
�إ�ضافة �إلى ذلك �أمريكا تدفع لل�شعب الفل�سطيني  770مليون دوالر �سنويا �سواء للأونروا
�أو لدعم املوازنة مبا�شرة ،فكيف ميكن �أن جنمع بني الإرهاب وهذا املوقف الأمريكي الذي
يدعمنا ،وا�ستغربنا �أن �أمريكا �أ�صرت �أننا �إذا ذهبنا فهذا نوع من املواجهة بني �أمريكا وبينكم
ونحن ال نحب �أو نواجهكم ،قلت له ب�صراحة :نحن ال نريد �أن نواجه ال �أمريكا وال �أي دولة
يف العامل ،نحن حري�صون كل احلر�ص على �أن تكون عالقتنا مع �أكرب دولة يف العامل و�أ�صغر
دولة يف العامل عالقة طبيعية وعالقة جيدة وعالقة ممتازة ،لأننا �أ�صحاب ق�ضية ونريد لهذه
الق�ضية �أن ت�ؤيد من قبل كل دول العامل ،فكيف من �أمريكا ونحن نعترب �أمريكا �صديقة ،نعم
�أنا اعترب �أمريكا �صديقة التي تقدم يل كل هذا الدعم وهذه امل�ساعدات ،لكن يف نف�س الوقت
عندما تقول �إن علينا �أن منتنع و�أنتم لن تدفعوا لليون�سكو �أو غريها لأننا منظمة �إرهابية،
يعني ميكن �أن تبحثوا عن �أي �سبب �آخر عن �أي ذريعة �أخرى ولكن نحن نقول لهذا ال�سبب
نحن ال نريد �أن تدخلوا �إلى اليون�سكو فهذا �أمر ال ن�ستطيع �أن نقبل به»)1( .
ويف اجتماع جلنة منظمة التحرير الفل�سطينية قال الرئي�س عبا�س« :يف هذه الأثناء
هددت �أمريكا بقطع م�ساعداتها عن اليون�سكو ،كما قرر الكونغر�س �أال يدفع لنا الدعم الذي
يقدم لنا من قبل الواليات املتحدة الأمريكية .نحن ن�ستلم م�ساعدات من �أمريكا ،وقرروا �أال
يعطونا �إياها ،وال�سبب يف ذلك ،هو الأمم املتحدة واليون�سكو ،ثم قالوا :ال ب�أ�س ،نحن ميكن
�أن نقدم لأجهزة الأمن م�ساعدات� ،أي ما هو خم�ص�ص لأجهزة الأمن نقدمه فقط .طبعا:
رف�ضا قاط ًعا ،نحن لن نقبل � ًأبدا �أن نعامل كجهاز �أمني ،يعني �سعد
جدا ،ورف�ضناه ً
هذا �آملنا ً
حداد �أو �أنطوان حلد هذا ،ورف�ضنا ذلك فع ًال ،والآن الكونغر�س يناق�ش هذا املو�ضوع؛ ف�إما
�أن يدفع كل امل�ساعدات� ،أو ال يدفعها .يف نف�س الوقت؛ �إ�سرائيل منعت الأموال ملدة �شهرين.
نحن كل �شهر جنمع بحدود  100مليون دوالر ،وهذه جزء من ميزانيتنا �إذا مل نح�صل عليها،
ال ن�ستطيع �أن ن�صرف رواتب؛ �إمنا الذي ح�صل بعد �شهرين ا�ضطر ال�سيد نتنياهو لأ�سباب
كثرية �أن يدفع هذه الأموال»)2( .
ومبنا�سبة ال��ذك��رى ال��ـ 64للنكبة ق��ال الرئي�س عبا�س“ :ويهمني هنا� ،أن �أقولها
ب�صراحة� ،إننا ال نريد �صداما مع الواليات املتحدة� ،إذ رغم عالقاتها املميزة واخلا�صة
واملنحازة لإ�سرائيل ،فقد قامت بتقدمي دعم هام ومقدر لل�شعب الفل�سطيني ولل�سلطة
الوطنية الفل�سطينية ،ون��درك جيد ًا �أهمية وحمورية ال��دور الأمريكي يف �أية عملية �سالم
جادة ،وما ن�سعى �إليه ونعمل من �أجله هو �أن يكون الدور الأمريكي �أكرث توازن ًا لتكون الو�ساطة
نزيهة ،وحتى ال تبقى الواليات املتحدة متهمة باالنحياز وباعتماد املعايري املزدوجة يف تطبيق
القرارات الدولية عندما يتعلق الأمر ب�إ�سرائيل وانتهاكاتها للقانون الدويل»)3( .
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نحن ال ن��ري��د ���ص��دام��ا مع
�أمريكا وات�صاالتنا معها م�ستمرة،
واجلهود التي بذلها وزير اخلارجية
الأمريكي جون كريي ،وهو نف�سه
�أعلن �أن نتنياهو هو الذي �أف�شلها
ب�سبب �إ���ص�راره على ا�ستمرار
اال�ستيطان يف الأر�ض املحتلة

ويف ذكرى االنطالقة قال الرئي�س عبا�س“ :وهنا �أود �أن �أكون يف غاية ال�صراحة
والو�ضوح� ،إننا نريد �أن نكون �أ�صدقاء للواليات املتحدة الأمريكية ،ونحن ن��درك �أهمية
ومركزية دورها ،كما �أننا نقدر امل�ساعدات التي قدمتها وتقدمها لنا ،وقد عربنا عن ترحيبنا
بالت�صريحات واملواقف التي �أعلنها الرئي�س باراك �أوباما وطاقم �إدارته �ضد م�شاريع �إ�سرائيل
اال�ستيطانية ،ومطالبتها بتجميد الأن�شطة اال�ستيطانية كافة ،مبا فيها ذلك امل�سمى ‘النمو
الطبيعي للم�ستوطنات’ ،وكذلك حتذير الواليات املتحدة لإ�سرائيل بعبارات قوية ب�ش�أن خطة
التو�سع يف املنطقة املعروفة با�سم  E1والتي �ستحول دون قيام الدولة الفل�سطينية املتوا�صلة
جغرافيا ،ونرجو �أن ي�صبح هذا التحذير الأمريكي موقفا حا�سما لوقف اال�ستيطان»)4(.
و�أمام اجتماع جمل�س اجلامعة العربية قال الرئي�س« :نحن ال نريد �صداما مع �أمريكا
وات�صاالتنا معها م�ستمرة ،واجلهود التي بذلها وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي ،وهو
نف�سه �أعلن �أن نتنياهو هو الذي �أف�شلها ب�سبب �إ�صراره على ا�ستمرار اال�ستيطان يف الأر�ض
املحتلة ،وعلى رف�ضه �إطالق �سراح الأ�سرى»)5( .
ومبنا�سبة الذكرى الـ  52النطالقة حركة التحرير الوطني الفل�سطيني “فتح” قال
الرئي�س:
«ويف الوقت ذاته ،ف�إننا ن�ؤكد ا�ستعدادنا للعمل مع الإدارة الأمريكية اجلديدة ،وعلى
ر�أ�سها الرئي�س املنتخب دونالد ترامب ،من �أجل حتقيق ال�سالم يف املنطقة ،وفق حل الدولتني،
واملرجعيات والقرارات الدولية ،ومبادرة ال�سالم العربية»)6( .
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الرئي�س عبا�س ي�ستقبل الرئي�س الأمريكي ترامب يف فل�سطني

ويف القمة الإ�سالمية يف ا�سطنبول ،عاد الرئي�س حممود عبا�س و�أك��د �أن الواليات
املتحدة مل تعد و�سيط ًا ي�صلح يف ق�ضية ال�شرق الأو�سط و�أنها منحازة لإ�سرائيل ،كما �أن
الرئي�س عبا�س رف�ض ا�ستقبال املبعوثني الأمريكيني �إلى املنطقة حمذر ًا من خطورة اخلطوة
التي اتخذتها الإدارة الأمريكية �إدارة ترامب وتداعياتها.
وعمل الرئي�س على عزل هذه اخلطوة وحما�صرتها عرب اجلهد ال�سيا�سي الدبلوما�سي
الذي تقوم به ال�سلطة ومنظمة التحرير الفل�سطينية ومن خالل املوقف الدويل ال�صديق
للفل�سطينيني واملزيد من القرارات ال�شرعية الدولية بخ�صو�ص احلقوق الوطنية امل�شروعة
لل�شعب الفل�سطيني مبا يف ذلك �إقامة دولته امل�ستقلة وعا�صمتها القد�س ال�شرقية)7( .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1كلمة الرئي�س حممود عبا�س �أمام جلنة متابعة املبادرة العربية لل�سالم يف الدوحة2011/10/30 ،
( )2كلمة الرئي�س حممود عبا�س يف االجتماع الأول للجنة منظمة التحرير الفل�سطينية اخلا�صة ب�إعادة
تفعيل وتطوير و�صياغة هياكل املنظمة2011/12/22 ،
( )3كلمة الرئي�س حممود عبا�س مبنا�سبة الذكرى الـ 64للنكبة يف 2012/5/14
( )4كلمة الرئي�س حممود عبا�س يف ذكرى االنطالقة والعام امليالدي اجلديد 31 ،كانون الأول 2012
( )5كلمة الرئي�س حممود عبا�س �أمام اجتماع جمل�س اجلامعة العربية على امل�ستوى الوزاري 15 ،كانون
الثاين 2015
( )6كلمة الرئي�س حممود عبا�س مبنا�سبة ال��ذك��رى الثانية واخلم�سني النطالقة حركة التحرير
الوطني الفل�سطيني «فتح» بتاريخ  31كانون الأول 2016
( )7كلمة الرئي�س حممود عبا�س يف �شهر دي�سمرب عام  2017يف القمة الإ�سالمية يف ا�سطنبول

419

العالقات
الفلسطينية االثيوبية
العالقات الفل�سطينية مع اثيوبيا قدمية وحتظى مبواقف مبدئية وثابتة وم�ؤيدة لعدالة
الق�ضية الفل�سطينية ون�ضال ال�شعب الفل�سطيني لإنهاء االحتالل وهذه املواقف ملتزمة بها
اثيوبيا ويف كل اللقاءات ت�ؤكد على ذلك ومع كل ال�ضغوط التي مور�ست على اثيوبيا حني
تقدمنا بطلب ع�ضوية الأمم املتحدة كع�ضو مراقب� ،صوتت �أثيوبيا �إلى جانبنا ول�صالح القرار
الفل�سطيني ،بل وعبرّ املوقف الر�سمي االثيوبي يف هذا املجال بقوة �إذ قالت اثيوبيا «�إن الطلب
الفل�سطيني ت�أخر  65عام ًا وفل�سطني يجب �أن حت�صل على اال�ستقالل وال�سيادة منذ زمن
طويل».
�إن بني فل�سطني واثيوبيا متثي ًال كام ًال على م�ستوى االعرتاف املتبادل ف�سفارة فل�سطني
ممثلة على م�ستوى �سفري ،و�سفري اثيوبيا لدى القاهرة تقرر تعيينه �سفري ًا غري مقيم لدى
دولة فل�سطني.
والعالقة ت�شمل �أي�ض ًا �أبعاد ًا يف جمال اال�ستثمار والتجارة حيث كان وا�ضح ًا �أن احلكومة
االثيوبية ترحب باال�ستثمار الفل�سطيني ملا يتمتع به ال�شعب الفل�سطيني من �سمعة ح�سنة
وم�صداقية وخربات عالية وكفاءات ،رغم �أن الظروف ال�سيا�سية حالت حتى الآن دون حتقيق
ح�ضور كبري يف جمال اال�ستثمار يف القطاعني العام واخلا�ص ،وال يزيد عدد الفل�سطينيني يف
اثيوبيا على ثالثني وكلهم رجال �أعمال ورمبا ت�ضاعف هذا العدد عام )1( .2017
والفل�سطينيون يعملون يف جمال زراعة الورود واخل�ضروات والفراولة وتربية املوا�شي
على م�ستوى جتاري وامل�ستثمرون الفل�سطينيون يديرون �أموالهم يف الزراعة نظر ًا خل�صوبة
الأر�ض وه�ؤالء قدموا ب�شكل فردي من اخلارج وهناك بع�ض املهند�سني يف جماالت خمتلفة
كالبناء والكهرباء �إلى جانب من يقومون ب�أعمال ت�صدير �إلى االقطار العربية من منتوجات
وحلوم وهناك م�ستثمر له م�صنع لل�صابون.
واثيوبيا بلد م�ستقر يوجد فيه ما يقارب ( )120بعثة دبلوما�سية �إلى جانب املنظمات
الدولية التابعة للأمم املتحدة وكذلك املقر الرئي�سي لالحتاد االفريقي والذي يعطيها عمق ًا
لعالقاتها الإقليمية واالفريقية والعربية والإ�سالمية واالثيوبيون معتادون على العي�ش بتعاي�ش
مع خمتلف الأطياف ال�سيا�سية والدينية وحياة الب�ساطة ويزيد عدد �سكان اثيوبيا على مائة
مليون ن�سمة كما تزيد م�ساحتها عن مليون كيلو مرت مربع.
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العالقات الفل�سطينية االثيوبية جيدة وم�ستمرة وقد زار الرئي�س حممود عبا�س اثيوبيا
عدة مرات منها زيارة ر�سمية وزيارات �أخرى للم�شاركة يف قمم االحتاد االفريقي وكانت له
لقاءات مع رئي�س اجلمهورية ورئي�س الوزراء وم�س�ؤولني �آخرين وكذلك قام وزير اخلارجية
الفل�سطيني بزيارات �إلى اثيوبيا وخا�صة �أثناء ح�شد الت�أييد لفل�سطني لتكون دولة مراقب ًا يف
الأمم املتحدة وملا الثيوبيا من دور مهم يف �إطار �أفريقيا وعلى امل�ستوى الأممي.
وكانت ال�سلطة الفل�سطينية ،وهي تعزز عالقاتها مع اثيوبيا قد طلبت من الراحل ملي�س
زيناوي رئي�س الوزراء االثيوبي الأ�سبق منح فل�سطني قطعة �أر�ض لإقامة ال�سفارة الفل�سطينية
عليها كهدية من ال�شعب االثيوبي �إلى الفل�سطيني وهذا ما مت بالفعل ،حيث بنيت �سفارة وقام
الرئي�س عبا�س �إلى جانب الرئي�س زيناوي بافتتاحها ،ومل يقدم الرئي�س زيناوي طوال 22عام ًا
على زيارة �أو افتتاح �أي �سفارة �سوى �سفارة فل�سطني ،ويف االفتتاح تناول الرئي�س زيناوي
الغداء مع الرئي�س عبا�س من امل�أكوالت الفل�سطينية ،وكان وزير اخلارجية االثيوبي ال�سيد
�سيوم ني�سيفني قد زار فل�سطني ملدة يومني التقى فيهما الرئي�س حممود عبا�س ورئي�س الوزراء
ووزير اخلارجية الفل�سطيني ،ووقعت معه اتفاقيات ت�شمل الدعم ال�سيا�سي وقطاع التعليم
والتعاون التجاري وال�سيا�سي واملجال االقت�صادي وال�شباب والريا�ضة �إ�ضافة �إلى الزراعة
والتعاون الأمني �إلى جانب ذلك مت التوافق بني اجلانبني على الإعفاء ال�ضريبي املزدوج كما
زار وفد من الهيئة الإ�سالمية االثيوبية ير�أ�سه رئي�س الهيئة الأثيوبي مدينة رام اهلل حل�ضور
م�ؤمتر القد�س الذي �أقيم حتت رعاية ال�سيد الرئي�س حممود عبا�س.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1من مقابلة مع �سفري فل�سطني يف �أدي�س �أبابا2014/11/3 ،
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أحداث محفورة في التاريخ
الفلسطيني المعاصر
�أه��م االح��داث التي �شهدتها ال�ساحة الفل�سطينية منذ وف��اة عرفات وحتى حتقيق
امل�صاحلة بني «فتح» و»حما�س» برعاية م�صرية خال�صة عام .2017

• وفاة عرفات عام 2004
�شهد عام  2004رحيل يا�سر عرفات رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية خالل ح�صاره يف مقر
الرئا�سة برام اهلل ،بعد عودته من رحلة العالج يف باري�س.

• تولي أبي مازن السلطة عام 2005
بعد رحيل عرفات مبا�شرة ،مت انتخاب حممود عبا�س رئي�س ًا لل�سلطة الفل�سطينية،
وخالل ذلك العام توافقت الف�صائل الفل�سطينية على التهدئة مع االحتالل الإ�سرائيلي ،كما
عقدت اول قمة فل�سطينية �إ�سرائيلية يف مدينة �شرم ال�شيخ امل�صرية ،بني عبا�س ،ورئي�س
الوزراء الإ�سرائيلي �شارون ،مت االتفاق خاللها على وقف اعمال العنف بني اجلانبني ،وتعهد
�إ�سرائيل باالن�سحاب من خم�س مدن يف ال�ضفة الغربية.

• فوز «حماس»  ..وعملية الوهم المتبدد عام 2006
�شهد العام فوز حركة حما�س باالنتخابات الت�شريعية يف فل�سطني وتويل �إ�سماعيل هنية
رئا�سة احلكومة ،بالإ�ضافة �إلى ا�سر اجلندي الإ�سرائيلي “جلعاد �شاليط” ،يف عملية الوهم
املتبدد التي نفذتها كتائب الق�سام.
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• توقيع اتفاق مكة عام 2007
مت توقيع االتفاق بني حركتي فتح وحما�س يف مدينة مكة ،الذي عرف با�سمها ،ومت
االتفاق على وقف اعمال العنف الداخلي وت�شكيل حكومة وحدة وطنية ،ذلك قبل �أن تقوم
حما�س باقتحام مقرات ال�سلطة الفل�سطينية بالقوة الع�سكرية ،ويف  14يونيو من نف�س العام،
اعلن حممود عبا�س ،حل حكومة الوحدة الوطنية برئا�سة �إ�سماعيل هنية ،وت�شكيل حكومة
جديدة برئا�سة الدكتور �سالم فيا�ض.

• حرب غزة عام 2008
يف العام نفذت �إ�سرائيل بقيادة �إيهود اوملرت ،رئي�س احلكومة وقتها ،احدى عملياتها
الع�سكرية التي و�صفت ب�أنها االكرث دموية يف التاريخ والتي �سميت “الر�صا�ص امل�صبوب”،
�ضد قطاع غزة ،حيث اعلن عن ا�ست�شهاد  1400مواطن بح�سب تقارير االمم املتحدة ،وا�صابة
ع�شرات الآالف ،وتدمري البنية اال�سا�سية والتحتية بالكامل ،مع فر�ض �إ�سرائيل حل�صار كامل
على القطاع ،بعد تنفيذ عملية اختطاف اجلندي الإ�سرائيلي جلعاد �شاليط.

• تكليف نتنياهو بالحكومة عام 2009
�شهد العام اجتياح �إ�سرائيل لقطاع غزة ،وبعد  23يوم ًا من العمليات الع�سكرية ،اعلنت
�إ�سرائيل وقف ًا احادي اجلانب لإطالق النار ،كما مت تكليف نتنياهو برئا�سة احلكومة جمد ًدا.

• تزييف التاريخ عام 2010
يف  21فرباير من ذلك العام ،اعلنت �إ�سرائيل عن �ضم احلرم االبراهيمي يف اخلليل
وقرب راحيل يف بيت حلم لقائمة مواقعها االثرية ،ويف نهاية ذلك العام اعلنت الربازيل،
الأرجنتني ،بوليفيا ،الإكوادور وباراغواي اعرتافها بال�سلطة كما قررت الرنويج رفع التمثيل
الدبلوما�سي بني وبينها ال�سلطة الفل�سطينية على م�ستوى �سفارة كاملة.

• فلسطين في األمم المتحدة عام 2012
يف نوفمري منحت اجلمعية العامة لالمم املتحدة �صفة ع�ضو مراقب للدولة الفل�سطينية،
يف خطوة اعتربها الكثريون مك�سبا دبلوما�سيا هاما ،حيث يعد ذلك اعرتاف ًا غري مبا�شر بها
من قبل املجتمع الدويل.
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• ماليزيا تكسر الحصار عام 2013
يف  22يناير �أعلن عن و�صول رئي�س الوزراء املاليزي حممد جنيب عبد الرزاق لقطاع
غزة عرب معرب رفح الربي الفتتاح عدد من امل�شاريع مب�ساهمة ماليزية ،برفقة �أكرث من 50
�شخ�صية ،وا�ستمرت زيارته عدة �ساعات.

• عام التضامن مع الشعب الفلسطيني 2014
يف  16يناير اعلنت االمم املتحدة� ،أن  2014عام الت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني ،ومت
اعتماد القرار مبوافقة  110ا�صوات ،من الدول االع�ضاء.

• رفع العلم عام 2015
اقرت اجلمعية العامة لالمم املتحدة رفع علم الدولة الفل�سطينية فوق املقر الرئي�سي
للمنظمة مبوافقة  119دولة .ويف � 30سبتمرب قام رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية برفع العلم
الفل�سطيني امام املقر الرئي�سي ملنظمة االمم املتحدة ،بجوار  193علما للدول االع�ضاء بها.

• فلسطين في االوليمبيات عام 2016
�شاركت الدولة الفل�سطينية يف دورة االلعاب االوليمبية “ريو ،”2016بعد تلقيها دعوة
ر�سمية من الربازيل الدولة املنظمة ،كما �شهد هذا العام ت�صاعد اخلالفات بني حركتي
فتح وحما�س والغاء االنتخابات املحلية التي كانت مقررة يف االرا�ضي الفل�سطينية بعد قرار
املحكمة العليا يف رام اهلل.

• المصالحة برعاية مصرية عام 2017
�شهد العام جناح الدولة امل�صرية يف ر�أب ال�صدع بني حركتي حما�س وفتح وحتقيق
امل�صاحلة بينهما ،بعد �سنوات من اخلالفات.
ويعترب جناح م�صر يف امتام امل�صاحلة امتداد ًا لدورها الذي لعبته عرب �سنوات عديدة
يف خدمة الق�ضية الفل�سطينية ،من خالل �سعيها الد�ؤوب لتحقيق حلم الدولة للفل�سطينيني
وكانت مدينة �شرم ال�شيخ� ،شاهدة على ع�شرات االجتماعات والقمم لتحقيق ذلك الهدف،
ولكن من باب املكايدة ال�سيا�سية �سعت دويلة قطر �إلى اللعب بورقة فل�سطني ،ظنًا منها انها
ت�ستطيع من خاللها حتقيق �أي تواجد على ال�ساحة الدولية ،يف حماولة ال�ستغالل بع�ض
االزمات التي تعر�ضت لها م�صر م�ؤخرا �سواء كانت اقت�صادية �أو حرب الدولة �ضد االرهاب،
ولكنها ف�شلت وهو ما ف�شلت يف حتقيقه حيث �سجل التاريخ حماولتني فا�شلتني لتلك الدويلة.
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• قرار ترامب 2017/12/6
قرر الرئي�س االمريكي دونالد ترامب نقل �سفارة الواليات املتحدة االمريكية �إلى القد�س
واعتبار القد�س عا�صمة لإ�سرائيل واملوقف الفل�سطيني الذي يرف�ض ذلك ويعترب الواليات
املتحدة و�سيط ًا منحاز ًا ال ي�صلح وعدم قبول دور الواليات املتحدة يف عملية ال�سالم)1( .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1مقال (بعد  13عام ًا على رحيل يا�سر عرفات� ..إجنازات مل ي�شهدها الزعيم التاريخي
لفل�سطني)�« ،صوت الأمة»2017/11/9 ،
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الرئي�س حممود عبا�س والرئي�س الرتكي

الرئي�س حممود عبا�س و�أمري دولة الكويت
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مع رئي�س الوزراء الهندي
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مع ملك �إ�سبانيا وملكتها
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عن الرئي�س �أبي مازن
ال�سرية الذاتية (الن�ش�أة ،التح�صيل العلمي ،العمل ال�سيا�سي)
املكان �صفد
طول املرا�س يف جتربة الرئي�س عبا�س
زيارة ابي مازن  ..اخرتاق ايجابي يف العالقة االمريكية الفل�سطينية
عبا�س يف عمان يفتح اوراقه وقلبه
مع ابي مازن على فنجان �شاي
قال يل الرئي�س عبا�س:االدارة االمريكية هددتني
ما �ضل �صاحبكم وما غوى
�سقط الرهان عن دحالن واملطلوب االلتفاف حول القيادة الفل�سطينية
ما تلك بيمينك يا عبا�س
عن قرار جمل�س االمن االخري ..ابو مازن ا�شرتى الورقة وربح
طريق العط�شان الى �سراب الدحالن
ابا مازن� :سالمة قلبك وخ�صومك «نكاية يف الطهارة» هل يفعلونها؟
ابو مازن :نرف�ض ان نبو�س القرعة ولدينا قنبلتنا النووية
الرئي�س عبا�س:ال يقعقع يل بال�شنان وال يغمز جانبي كتغماز التني
خطوط التما�س يف خطاب الرئي�س عبا�س
الى الرئي�س �أبي مازن:القول الفطني يف قطع ال�شك باليقني
�أبو مازن� :أبقا�ش بدها
امللك والرئي�س..ما قيل وما مل يقل يف ق�صر احل�سينية
�أبو مازن :نحن و�أمريكا من يعزل من؟
اعادة التوازن يف خطاب �أبي مازن
�أيها املت�آمرون انكم تنطحون �صخرة!!
ارحموا ال�سلطة الفل�سطينية وكفوا عن التحري�ض الرخي�ص
خطاب ال�سيادة..بال نق�صان او زيادة
ابو مازن  ..و�سوى الروم!!
خطاب غاندي فل�سطني
�أبو مازن:مطلوب كريين هاي�سود عربي
الوجه االخر العالقة ال�سرية بني النازية وال�صهيونية
يقول لكم:ا�ستثمروا الفوز  ..كيف؟
هذه االت�صاالت  ..ملاذا؟
ما �أ�شبه اليوم بالأم�س
ال�صهيونية بداية ونهاية
مفهوم الرئي�س عبا�س للدولة الفل�سطينية
يهودية الدولة  ..كيف وما معنى ذلك؟
وعد بلفور ..بقلم الرئي�س حممود عبا�س
م�سرية ال�سالم  ..بد�أها الفل�سطينيون و�أنهاها الإ�سرائيليون
ق�صة الرئي�س عبا�س مع االمم املتحدة
مفهوم االمن عند الرئي�س عبا�س
التحري�ض
القد�س منها يبد�أ ال�سالم وفيها ينتهي
اال�ستيطان
ال
الالجئون ..م�شكلة مزمنة مل جتد ح ً
املقاومة ال�شعبية ال�سلمية
املر�أة الفل�سطينية حتت االحتالل
البعد االجتماعي يف ر�ؤية الرئي�س التعليم ،الثقافة ،الفن
العالقات الفل�سطينية مع دول العامل
احداث حمفورة يف التاريخ الفل�سطيني املعا�صر

431

الصندوق القومي الفلسطيني
مل يكن ال�صندوق القومي الفل�سطيني� ,أول حماولة الن�شاء م�ؤ�س�سة وطنية مالية ترفد ن�ضال ال�شعب العربي
الفل�سطيني ,بل �سبقه يف ذلك حماوالت عدة منها �صندوق االمة وبيت املال العربي و�سواهما ,ولكن ال�صندوق القومي
الفل�سطيني هو االن ,ومبوجب النظام اال�سا�سي ملنظمة التحرير الفل�سطينية ,اجلهة الوحيدة امل�س�ؤولة عن جميع
ال�ش�ؤون املالية املتعلقة باملنظمة .ويقوم ال�صندوق مبهامه املختلفة وفق ًا لتعليمات اللجنة التنفيذية للمنظمة (منظمة
التحرير الفل�سطينية) ,املتما�شية مع قرارات املجل�س الوطني الفل�سطيني.
ت�أ�س�س ال�صندوق عام  ,1964ويتولى ت�سيري �أعماله جمل�س ادارة ت�ستمر �صالحيته ملدة ثالث �سنوات قابلة
للتجديد ,مبوافقة اللجنة التنفيذية ,وال يقل عدد �أع�ضائه عن �أحد ع�شر ع�ضو ًا يعينون بقرار من هذه اللجنة� .أما
بالن�سبة الى رئي�س املجل�س ,فينتخبه املجل�س الوطني الفل�سطيني من بني اع�ضائه ,ويعترب ع�ضو ًا يف اللجنة التنفيذية,
وهو امل�س�ؤول االول عن جميع �أعمال ال�صندوق ,مبا يف ذلك تنفيذ اخلطط والربامج الهادفة لتمويل منظمة التحرير
الفل�سطينية
بو�صفه ع�ضو ًا يف اللجنة التنفيذية ،يعترب رئي�س ال�صندوق حلقة الو�صل بني املنظمة وال�صندوق ,وي�شرف رئي�س
جمل�س االدارة على اعمال ال�صندوق من خالل املدير العام ,وم�ساعدي الرئي�س للتخطيط املايل وال�ش�ؤون االقت�صادية.
ويجدر بالذكر ان املدير احلايل لل�صندوق القومي الفل�سطيني هو الدكتور رمزي خوري.
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