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وثيقة رقم 140:

املتحدة140  واألمم  الفلسطينية  الدولة  حول  عريقات  لصائب  دراسة 
]مقتطفات[

31 أيار/ مايو 2011

“استحقاقات أيلول 2011”

مقدمة من: د. صائب عريقات

مُنيز  أن  أمامنا،  املاثلة  والخيارات   ،2011 أيلول  استحقاقات  نتحدث عن  ونحن  لنا  بد  ال  بدقة، 
الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها بدولة فلسطني عىل حدود  باالعرتاف  العامل  قيام دول   بني 

القدس الرشقية. وبني قبول دولة فلسطني كعضو كامل العضوية يف األمم املتحدة.

فاالعرتاف يشء )Recognition(، وقبول العضوية )Admittance( يشء آخر.

:)Recognition( :أوالً خيار االعرتاف

فلسطني عىل  بدولة  بعد  تعرتف  مل  التي  الدول  اعرتاف  للحصول عىل  تستمر جهودنا  أن  بد  ال 
حدود 1967 وبعاصمتها القدس الرشقية.

فهناك توافق دويل يف الوقت الراهن عىل دعم حل الدولتني عىل أساس إنهاء االحتالل اإلرسائييل 
الذي بدأ عام 1967، كام نصت عىل ذلك خارطة الطريق، وعىل أساس قرارات الرشعية الدولية ذات 
األرض  مبدأ  أي  مدريد،  مؤمتر  ومرجعية   ،”1515“  ،”1397“  ،”338“  ،”242“ يشمل:  ومبا  العالقة 
ُمقابل السالم، إضافة إىل ُمبادرة السالم العربية، واالتفاق الذي تم التوصل إليه يف وزارة الخارجيــة 
رايس  كونداليزا  آنذاك  األمريكية  الخارجية  وزيرة  بحضور   .2008/7/30 تاريــخ  يف  األمريكيـــة 

ووفدين فلسطيني – وإرسائييل.

وتم االتفاق عىل أن األساس يف املفاوضات: )Basis for negotiations(، حدود 1967، ومبا يشمل 
البحر امليت، نهر األردن، األغوار، املناطق الحرام، القدس الرشقية، الرابط الجغرايف بني الضفة الغربية 

وقطاع غزة.

وجاء خطاب الرئيس باراك أوباما يوم 2011/5/19، لُيحدد وألول مرة وعىل لسان رئيس أمرييك 
مبدأ الدولتني عىل حدود 1967 مع تبادل متفق عليه.

الوطني  املجلس  قبل  من   ،1988 عام  الفلسطيني  االستقالل  إعالن  خلقه  الذي  الوضع  إن 
الفلسطيني، وما نتج عن مؤمتر مدريد للسالم عام 1991، واتفاقات أوسلو لعام 1993، وميالد السلطة 
بني  الخرائط  وعرض  املواقف  وتبادل   ،2007 عام  أنابولس  مؤمتر  إىل  ووصوالً  الفلسطينية،  الوطنية 
الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء اإلرسائييل السابق إيهود أوملرت عام 2008، جعلت من االعرتاف 
ُمكمالً  أمراً  الرشقية،  القدس  وبعاصمتها   1967 عام  حزيران  من  الرابع  حدود  عىل  فلسطني  بدولة 
وُمسانداً لعملية السالم وليس ُمناقضاً له، كام ال يدخل ضمن اإلجراءات أحادية الجانب، عىل اعتبار 

أن االعرتاف هو قرار سيادي لكل دولة من الدول األعضاء يف الجمعية العامة لألمم )192(.



314

2011 ل�سنة  الفل�سطينية  الوثائق 

العامل أجمع ُيدرك اليوم أن الحل الوحيد القابل للتطبيق هو حل الدولتني عىل حدود الرابع من 
حزيران 1967، وبالتايل فإن االعرتاف بدولة فلسطني عىل حدود 1967 وبعاصمتها القدس الرشقية، 
يؤدي إىل الحفاظ عىل خيار الدولتني، خاصة وأن الحكومة اإلرسائيلية بقيادة بنيامني نتناياهو تستمر 
يف سياسة اإلمالءات وخلق الحقائق عىل األرض واإلجراءات أحادية الجانب، مام ُيسارع يف تآكل خيار 
الدولتني، وأمام هذه السياسات اإلرسائيلية فإن االعرتاف بدولة فلسطني عىل حدود 1967، بات ُيشكل 

حامية لخيار الدولتني.

ونقرتح يف هذا املجال أن يتم تشكيل لجان عمل فلسطينية مع الدول العربية والدول الصديقة 
للعمل يف القارات الخمس:–

الوسطى  وأمريكا  الجنوبية  أمريكا  يف   1967 حدود  عىل  فلسطني  بدولة  االعرتاف  مُلتابعة  لجنة   –1
والبحر الكاريبي للحصول عىل اعرتافات الدول التي مل تعرتف بعد مثل كولومبيا واملكسيك وغريها، 

ويكن لألرجنتني والبازيل املساعدة.

وماليزيا  أندونيسيا  وتستطيع  آسيا،  يف   1967 فلسطني عىل حدود  بدولة  االعرتاف  ملتابعة  لجنة   –2
والصني أن تكون ضمن اللجنة للحصول عىل اعرتاف، اليابان، وكوريا الجنوبية، وتايالند، إضافة إىل 

أسرتاليا ونيوزيلندا.

لجنة ملتابعة االعرتاف يف أوروبا، ويكن أن تكون روسيا وبولندا وتشيكيا أعضاء يف هذه اللجنة   –3
للحصول عىل اعرتاف من مل يعرتف من دول أوروبا، وال حاجة لقرار جامعي من االتحاد األورويب، 
فيمكن لقبص ومالطا وإسبانيا واليونان، القيام بذلك كل عىل حده، وإن تم ذلك سوف تتبع باقي 

دول االتحاد األورويب.

لجنة مُلتابعة االعرتاف، يف إفريقيا يكن لدول مثل جنوب إفريقيا ونيجرييا أن تقود هذه اللجنة.  –4

لجنة ملتابعة االعرتاف يف أمريكا الشاملية وكندا.  –5

لجنة ملتابعة االعرتاف يف األمم املتحدة.  –6

علينا أن نوضح للعامل أجمع وعب رسائل قد يبعثها الرئيس محمود عباس لكل دول العامل، بأن 
من  شكل  بأي  يتعارض  ال  الرشقية،  القدس  وبعاصمتها   1967 حدود  عىل  فلسطني  بدولة  االعرتاف 
رئيسية  مساهمة  ذلك  يعتب  بل  النهايئ،  الوضع  مفاوضات  الستئناف  املبذولة  الجهود  مع  األشكال 
االحتالل  قوات  انسحاب  وإجراءات  يشء،  فلسطني  بدولة  فاالعرتاف  املفاوضات،  هذه  الستئناف 

اإلرسائييل وأوقاتها ومراحلها تتطلب اتفاقاً نهائياً بني الجانبني وبضامنة دولية.

إن أشكال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية يحظى بتأييد دويل عارم، حيث تقوم الدول املانحة 
بتقديم مساعدات كبرية الستكامل الخطة الفلسطينية الستكامل بناء املؤسسات التعليمية والصحية 
والبنى التحتية والقطاعات االقتصادية واألمنية والثقافية والتجارية والسياسية، وتعزيز الديقراطية 

وتكريس مبادئ املكاشفة واملحاسبة وسيادة القانون والحريات الفردية والجامعية.

وعىل صعيد القانون الدويل فإن دولة فلسطني قد حصلت عىل سند استقاللها عىل أساس قرار 
يتطلب  القرار  هذا  عىل  عقود  ستة  من  أكث  مرور  بأن  قائل  يقول  وقد   ،”181“ العامة  الجمعية 
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إقراراً جديداً من املجتمع الدويل، وهذا يجب أن يأيت من مجلس األمن، مام يحتم علينا االنتقال إىل 
موضوعنا الثاين واملتمثل بعضوية دولة فلسطني يف األمم املتحدة.

:Admittance :ثانياً: خيار العضوية

يف مسألة طلب فلسطني االنضامم كعضو يف األمم املتحدة )Member State(، يتم تقديم الطلب 
إىل األمني العام لألمم املتحدة، ويتضمن الطلب وثيقة رسمية يف شكل إعالن قبول االلتزامات الواردة 
يف ميثاق األمم املتحدة. ويتعني عىل األمني العام أن “يعرض الطلب أمام مجلس األمن فوراً” )حسب 
املادة 59 من النظام الداخيل املؤقت ملجلس األمن( وإرسال نسخة من الطلب إىل الجمعية العامة 

“للعلم فقط” )حسب املادة 135 من النظام الداخيل للجمعية العامة(.

املادة 4 من ميثاق األمم املتحدة تنص عىل أن “الدول” فقط هي التي يحق لها الحصول عىل 
“الدولة”  معايري  يستويف  كيان  من  يكون  أن  يجب  القبول  وبالتايل طلب  املتحدة.  األمم  عضوية يف 
معرتف  حكومة  ووجود  محدد  إقليم  وجود  ذلك  يف  مبا   ،1993 لسنة  مونتيفيديو(  )اتفاقية  حسب 
بها. تؤكد، مع ذلك، أن هذا ال يستبعد املتقدمني يف الحاالت التي ال تزال هناك خالفات كبرية حول 
الحدود اإلقليمية. السوابق املاضية تؤكد أيضاً أن وجود إجامع دويل حول االعرتاف ليس رشطًا ُمسبقاً 

لتقديم طلب العضوية.

املادة 4 تتطلب أيضاً أن تكون الدولة املتقدمة بالطلب “محبة للسالم”، وأنها تقبل االلتزامات 
“قادرة  الدولة  أن  الدولية  املنظمة  وتقدير  حكم  حسب  وأنه  املتحدة،  األمم  ميثاق  يف  الواردة 

ومستعدة” لتنفيذ التزاماتها.

املتحدة  األمم  يف  العضوية  قبول  بشأن  القرار  صاحبة  هي  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  إن 
للجمعية. لكن حسب املادة 4 )2( يتطلب أن يكون هذا “بناء عىل توصية من مجلس األمن”. بالتايل 
فإن مجلس األمن هو من ينظر يف طلب العضوية أوالً. امُلامرسة املاضية أظهرت العديد من الحاالت 
حيث إن الدولة املتقدمة مل تكن قادرة عىل تحقيق الحصول عىل العضوية بسبب االنقسام بني الدول 

دامئة العضوية يف مجلس األمن.

مبوجب املادة 59 من النظام الداخيل املؤقت ملجلس األمن هناك لجنة دامئة )التي تضم جميع 
ثم  ومن  األمن.  مجلس  إىل  استنتاجاتها  اللجنة  هذه  ترسل  الجدد.  األعضاء  لقبول  املجلس(  أعضاء 
يكون عىل مجلس األمن أن يتخذ قراراً، مبوجب مرشوع قرار، يف تقدم توصية أو عدمه إىل الجمعية 

العامة. ويخضع هذا القرار للفيتو.

مبوجب املادة 60 من النظام الداخيل ملجلس األمن، إذا مل يكن هناك توصية للقبول، يجب عىل 
املجلس تقديم “تقرير خاص” للجمعية العامة. أما إذا تم مرور مرشوع القرار يتم تحوله إىل الجمعية 

العامة.

يف الجمعية العامة، مبوجب املادة 83 من نظامها الداخيل، قبول عضو جديد هو “موضوع مهم” 
وبالتايل يتطلب أغلبية الثلثني. املادة 137 من النظام الداخيل يسمح للجمعية العامة إحالة الطلب 
مرة أخرى إىل املجلس “ملزيد من الدراسة والتوصية”، إذا فشل مجلس األمن أن يويص بقبول الطلب 

أو أجل النظر يف املوضوع.
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إجراءات ومراحل تقديم طلب العضوية لألمم املتحدة

تقدم فلسطني طلب العضوية لألمني العام

)معلنة بشكل رسمي التزامها مبيثاق األمم املتحدة والتزامات املنظمة الدولية(

يرسل األمني العام الطلب إىل مجلس األمن

يرسل رئيس مجلس األمن الطلب إىل لجنة خاصة بهذه الشأن مؤلفة من جميع أعضاء املجلس

تقوم اللجنة بإرسال استنتاجاتها إىل مجلس األمن قبل 35 يوم عىل األقل )20 آب( من انعقاد 
إرسال  يتم  العامة،  للجمعية  استثنائية  جلسة  حصول  حالة  )يف  العامة  للجمعية  العادية  الجلسة 

التوصيات قبل أسبوعني عىل األقل(

توصيات مجلس األمن:

إيجابية سلبية/ أو تأجيل النظر

)يلزم وجود عىل األقل 9 أصوات مع وعدم وجود فيتو(

تقرير  املجلس  يرسل  انعقاد  من  آب(   10( يوم   25 قبل  العامة  الجمعية  إىل  التوصيات  إرسال 
الجلسة العادية )13 أيلول( أو قبل 4 أيام من انعقاد الجلسة االستثنائية خاص للجمعية العامة

ثالثاً: ما املتوجب علينا عمله؟

فتح حوار اسرتاتيجي مع اإلدارة األمريكية حول مسألة العضوية، فكام هو واضح فإن استخدام   –1
 member( . ًالواليات املتحدة “للفيتو” يجعل من املستحيل متكني فلسطني من أن تصبح عضوا
state( فإن ذهبنا إىل الجمعية العامة بعد الفيتو األمرييك؛ وسواء تم استخدام االتحاد من أجل 
السالم القرار “377” أم ال، وسواء حصلنا عىل 3/2 األصوات ]ثلثي[ أو 50% 1% ]النصف زائد 
واحد[ من األصوات فإن فلسطني ستصبح دولة غري عضو )non–member state(، وهذا يختلف 
جملة وتفصيالً عىل حصول فلسطني عىل العضوية الكاملة يف األمم املتحدة، حيث يصبح وضعها 
دولة تحت االحتالل من دولة عضو آخر، وتكون حدودها قد حددت عىل خطوط 1967، وتصبح 
إجراءات إرسائيل وأفعالها عىل األرض مبا يف ذلك االستيطان وجدار التوسع والضم، أعامل الغية 

وباطلة وال تخلق حقاً وال تنشأ التزاماً.

إن االعرتاف بدولة فلسطني عىل حدود 1967، وقبولها عضواً يف األمم املتحدة، سيسهل عىل القيادة   –2
الفلسطينية اتخاذ قرار باستئناف مفاوضات الوضع النهايئ وبشكل فوري وحول كافة القضايا دون 
واملعتقلني(،  األمن، واإلفراج عن األرسى  املياه،  الالجئني،  املستوطنات،  الحدود،  )القدس،  استثناء 
واالنتهاء باتفاق إطار )Framework Agreement( ضمن سقف زمني ال يتجاوز ستة أشهر من 
تاريخ استئناف املفاوضات، عىل أن يتم إنجاز معاهدة السالم )Treaty( بسقف زمني ال يتجاوز 

ستة أشهر من توقيع اتفاق اإلطار.

إىل بالذهاب  خيارنا  عن  فيه  تحدث  والذي   ،2011/5/19 يوم  أوباما  الرئيس  خطاب  ضوء  عىل   –3 
األمم املتحدة قائالً:
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“بالنسبة للفلسطينيني، ستنتهي جهودهم لنزع الرشعية عن إرسائيل إىل الفشل. فاألعامل الرمزية 
لعزل إرسائيل يف األمم املتحدة يف أيلول/ سبتمب لن تخلق دولة مستقلة”.

واضح مام قاله الرئيس أوباما أن إدارته تفهم بأن ذهابنا إىل األمم املتحدة هو:

  أ– ُمحاولة لنزع الرشعية عن إرسائيل وعزلها.

ب– أنه عمل رمزي.

ت– أن هذا الجهد لن يؤدي إىل خلق دولة مستقلة.

 1967 فلسطني عىل حدود  لدولة  عضوية  من طلب  تحقيقه  نريد  ملا  متاماً  ُمخالف  الفهم  هذا 
وبعاصمتها القدس الرشقية. فنحن ال نسعى لنزع الرشعية عن إرسائيل أو عزلها وال نقوم بذلك 

كفعل رمزي.

الذي  الطلب  الحديث عن ذلك مع اإلدارة األمريكية بأن يضمن  نحن عىل استعداد وال بد من 
وواضحاً  نصاً رصيحاً  العضوية  عىل  للحصول  املتحدة  لألمم  العام  السكرتري  إىل  فلسطني  تقدمه 
الرابع من حزيران 1967، وعىل استعدادها إذا  عىل اعرتاف فلسطني بدولة إرسائيل عىل حدود 
ما أصبحت عضواً يف األمم املتحدة، استئناف مفاوضات الوضع النهايئ حول كافة القضايا وبرعاية 

أمريكية مع باقي أعضاء الرباعية الدولية.

من الرابع  حدود  عىل  الدولتني  خيار  عىل  الحفاظ  هو  الفلسطينية  الخطوة  هذه  من   الهدف 
حزيران 1967.

لقد تعزز هذا املوقف الفلسطيني بعد خطاب الرئيس أوباما يوم 2011/5/19، حني قال:  –4

“نحن نعتقد أن حدود إرسائيل وفلسطني يجب أن تقوم عىل أساس خطوط العام 1967، مع تبادل 
ُمتفق عليه يف األرايض بحيث يتم إنشاء حدود ُمعرتف بها للدولتني. إذ يجب أن يكون للشعب 

الفلسطيني الحق يف حكم نفسه بنفسه وُيحقق كامل إمكانياته يف دولة ذات سيادة ومتصلة”.

إن املوقف الفلسطيني تجاه هذا املبدأ يجب أن ال يكون فقط باملوافقة، بل يجب أن يكون لدينا 
موقف رسمي يطلب فيه من الحكومة اإلرسائيلية ممثلة برئيس وزرائها بنيامني نتناياهو القبول 

بهذا املبدأ، أي “مبدأ الدولتني عىل حدود 1967 مع تبادل متفق عليه”.

إذ ال يكن حتى  املبدأ،  ويجب اإلرصار عىل أن نحصل عىل موافقة إرسائيلية رسمية حول هذا 
الحديث عن عملية السالم إذا مل توافق إرسائيل عىل هذا املبدأ.

إن موقفنا باستئناف املفاوضات النهائية يجب أن يرتبط بهذه النقطة، وهذا ال يعني أننا نتنازل 
عن مواقفنا تجاه باقي القضايا. ولكن اآلن يجب أن يرتكز كل الجهد عىل وجوب أن نسمع موافقة 
الحكومة اإلرسائيلية عىل هذا املبدأ أوالً وقبل أي أمر آخر، وحتى قبل الدخول يف نقاش باقي قضايا 

ومتطلبات املفاوضات واستئنافها.

يف حال استمرت الحكومة اإلرسائيلية بالنشاطات االستيطانية ورفض حدود 1967، واعتبارها من   –5
األوهام كام قال نتناياهو. عندها علينا أن نتوجه إلدارة الرئيس أوباما بعدد من األسئلة: –
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من  بقرار  عليه  متفق  تبادل  مع   1967 حدود  عىل  الدولتني  مبدأ  تثبيت  أن  تعتقدون    أ– هل 
مجلس األمن ُيشكل حامية لهذا املبدأ؟

القدس  لعضوية دولة فلسطني عىل حدود 1967 وبعاصمتها  تقديم طلب  أن  تعتقدون  ب– هل 
الرشقية، لتعيش جنباً إىل جنب مع دولة إرسائيل، ُيشكل حامية ملبدأ الدولتني عىل حدود 1967؟

ت– عىل ضوء استمرار الحكومة اإلرسائيلية برفض مبدأ الدولتني عىل حدود 1967 مع تبادل متفق 
عليه، ونتيجة الستمرارها يف النشاطات االستيطانية وفرض الحقائق عىل األرض، أال تعتقدون 
أن مساندتكم لطلب فلسطني بالحصول عىل العضوية الكاملة يف األمم املتحدة، ُيعتب دعامً، 

ومسانداً للمبادئ التي حددها الرئيس أوباما يف خطابه؟

العربية العتامد  السالم  ُمبادرة  متابعة  لجنة  العرب ومن خالل  األشقاء  فوراً مع  نعمل  أن  علينا   –6
موقف ُمشرتك. نتوجه به إىل اإلدارة األمريكية وعىل أساس ما أوردناه أعاله.

يجب أن ُنكثف جهودنا مع االتحاد األورويب وروسيا واألمم املتحدة، العتامد هذا املبدأ، خاصة وأن   –7
الرئيس أوباما طرح ما طرحه حول الدولتني عىل حدود 1967 استجابة ألعضاء الرباعية وعدد من 

الدول العربية.

امُلصالحة الفلسطينية يجب أن تكون سيفاً يف يدنا عىل رقبة الحكومة اإلرسائيلية، وليست سيفاً بيد   –8
نتناياهو عىل رقبتنا. فاملطلوب هو حكومة فلسطينية تتعامل معها كل دول العامل دون استثناء. 
ووفقاً للبنامج الذي أعلن عنه الرئيس محمود عباس يف الخطاب الذي ألقاه أمام اجتامع املصالحة 

يف القاهرة بحضور كافة فصائل العمل السيايس الفلسطيني.

لرفض  نتيجة  تعذر ذلك  ما  املفاوضات، وإذا  استئناف  األول هو  بأن خيارنا  التأكيد عىل موقفنا   –9
الحكومة اإلرسائيلية مبدأ الدولتني عىل حدود 1967 وإرصارها عىل استمرار االستيطان، ُيفتح خيار 

األمم املتحدة.

إذا كان لدى أمريكا أو أعضاء اللجنة الرباعية خيار آخر فام هو؟  –10

عىل ضوء كل ما تقدم، أين أخطأ الجانب الفلسطيني؟ سؤال يجب أن يوجه لإلدارة األمريكية   –11
وباقي أعضاء الرباعية.

يف حال استخدام الواليات املتحدة ) الفيتو(، بعد كل ما سوف نقوم به نستطيع:–  –12

بإقامة دولة  الفلسطيني  الشعب  العامة الستصدار قرار ينص عىل حق  الجمعية  التوجه إىل    أ– 
فلسطني عىل حدود الرابع من حزيران عام 1967 وبعاصمتها القدس الرشقية، ويدعم الطلب 

بالقانون الدويل وامُلعطيات السياسية والخرائط.

إقرار الجمعية العامة بذلك يعني قبول فلسطني )Non–Member State( دولة غري عضو، 
وهذا يحتاج إىل النصف زائد واحد، إذ ال يكن للجمعية العامة أن تقوم باالعرتاف بدولة ما.

عضوية  طلب  يف  النظر  بإعادة  األمن  مجلس  مبطالبة  العامة  الجمعية  من  قرار  ب– استصدار 
فلسطني.
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حول  التساؤل  طرح  الرضوري  من  أصبح  ولكن  السلطة،  حل  عن  يتحدث  أحد  ال  أخرى،  مرة   –13
إمكانية استمرار السلطة بالوضع الحايل، دون والية سياسية، اقتصادية، أمنية، وظيفية، وسلطة 

االحتالل اإلرسائييل أصبحت مصدراً للسلطات بكل ما للكلمة من معنى.

أي تحميل ُسلطة االحتالل )إرسائيل( املسؤولية كاملة.

التلويح بهذا الخيار بالجدية املطلوبة، رضوري إذا أردنا السرتاتيجيتنا النجاح.

).....(

وثيقة رقم 141:

إعادة  حول  قريع  أحمد  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  لعضو  مقال 
إنتاج “عملية سالم” جديدة141

1 حزيران/ يونيو 2011

إعادة إنتاج عملية سالم جديدة

بقلم عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير، أحمد قريع )أبو عالء(

مىض نحو أسبوع عىل مهرجان الخطابات التي شهدتها العاصمة األمريكية، لنجد أننا اليوم أقرب 

الوقت  قلياًل من  املغلق متاماً، وأن  الطريق  بعد خطوة واحدة، من  أي وقت مىض، نقف عىل  من 

يفصلنا عن موعد االرتطام العنيف بجدار االنفجار والفوىض الناجم عن حالة اإلحباط واليأس التي 

تزرعها السياسات اإلرسائيلية.

وها نحن واإلرسائيليون نصل إىل نهاية الطريق املغلق، إىل املربع األول، وكأن سلسلة ال نهاية لها 

من املفاوضات، وتراثاً كبرياً من أوراق العمل واالتفاقيات واملبادرات والتفاهامت، قد ذهبت جميعها 

نتنياهو  بنيامني  السيد  ألقاه  الذي  العدمي  االستعاليئ واملضمون  الخطاب  بعد  الرياح، وذلك  أدراج 

أمام الكونغرس األمرييك. ألن ما طالعنا به السيد بنيامني نتنياهو، عب جملة من الخطابات املنسقة، 

من جامعة بار إيالن والكنيست يف القدس، إىل البيت األبيض والكونغرس ومقر انعقاد “األيباك” يف 

واشنطن، كان أكث من كاٍف يك نصل إىل مثل هذا التشخيص املؤمل لواقع الحال.

ويف خضم الثورة الشعبية التي انطلقت يف األقطار العربية بشكل ال سابق له، والتي من املقدر 

أكث  ورمبا  فاعلية،  وأشد  ديقراطية،  أكث  جديد،  أوسط  رشق  عن  تتمخض  أن  املستمرة  لتفاعالتها 

السالم  تحديات  ذلك  يف  مبا  جديدتني،  وإرادة  بروح  معها  والتعاطي  القدية،  للتحديات  استجابة 

واقع تغيري  إىل  سبيلها  يف  أنها  أو  غريت،  قد  هذه  العريب  الديقراطي  الربيع  ثورات  فإن   والحرب، 

الرشق األوسط، وبدلت جدول أولويات الشعوب، التي مل تعد بعد اآلن مجرد كميات سكانية مهمشة 

ومستلبة، كام أن املخاض العميق املصاحب لهذه الثورات املطالبة بالحرية والديقراطية، قد حرك يف 

الوقت ذاته كثرياً من املياه التي كانت راكدة، ودفع إىل السطح ويف املركز فيها القضية الفلسطينية 

التي تشكل قاسامً مشرتكاً أعظم بني سائر الشعوب العربية.


