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مقدمة:
البعد الدويل يف فهم �أزمة امل�رشوع الوطني الفل�سطيني �رضوري؛ فـ“�إ�رسائيل” �أقيمت
بقرار دويل (وعد بلفور  ،)Balfour Declarationوكذلك ّ
مت تق�سيم فل�سطني بقرار دويل
(قرار التق�سيم  ،181وقرار  ،)242واملفاو�ضات الفل�سطينية  -الإ�رسائيلية بد�أت برعاية
دولية (اتفاق �أو�سلو) .حديثاً ،مثّل الدور الدويل عن�رصا ً حا�سما ً يف الثورات العربية� ،سواء
كان يف م�رص بتخلي �أمريكا عن حليفها مبارك� ،أو يف ليبيا من خالل التدخل الع�سكري
املبا�رش للناتو� ،أو يف اليمن من خالل التو�صل �إىل ت�سوية مبوجب املبادرة اخلليجية
النتقال ال�سلطة هناك.
ولعل العامل احلا�سم يف زيادة االعتماد يف ّ
ف�ض النزاعات على اجلانب الدويل يعود
بالأ�سا�س لت�آكل حدود الدولة القومية ،والذي جاء نتيجة ال�ستفحال ظاهرة العوملة،
وانت�شار و�سائل االت�صال ،والتقدم التكنولوجي ،وزيادة االعتمادية ما بني الدول يف
النظام الدويل اجلديد.
لهذه الأ�سباب جميعها وجب التعاطي مع اجلانب الدويل بدرجة عالية من الأهمية
عندما نريد فهم الأزمة التي يعانيها امل�رشوع الوطني الفل�سطيني يف الوقت احلايل ،ومما
ال �ش ّك فيه �أن الواليات املتحدة الأمريكية ت�أخذ ن�صيب الأ�سد عندما يدور احلديث عن
اجلانب الدويل.
وعليه حتاول هذه الورقة البحث يف الدور الأمريكي ،وعالقته ب�أزمة امل�رشوع
الوطني الفل�سطيني؛ وبالتحديد الت�أثري الأمريكي على �صناعة القرار الوطني الفل�سطيني
بهذه املرحلة .وحتى نتمكن من فهم هذا الدور �ستحاول هذه الورقة �إلقاء ال�ضوء على
مدخالت وخمرجات �صناعة القرار ال�سيا�سي الأمريكي وهام�ش الت�أثري الفل�سطيني فيها
* زميل ال�سيا�سة اخلارجية مبعهد بروكنجز ،و�أ�ستاذ النزاعات الدولية يف جامعة جورجتاون ،قطر.
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وت�أثري التدخل الأمريكي على امل�رشوع الوطني الفل�سطيني ب�شقيه الدويل والداخلي ،ث ّم
التطرق �إىل �إفرازات املفاو�ضات الفل�سطينية  -الإ�رسائيلية والدور الأمريكي فيها ،و�أخريا ً
احلديث عن حلول كامنة؛ للتعاطي ب�شكل فاعل مع الدور الدويل والأمريكي ال �سيّما بعد
و�صول املفاو�ضات �إىل طريق م�سدود.

�أ ً
وال :مدخالت وخمرجات �صناعة القرار ال�سيا�سي الأمريكي:
يبني ال�شكل رقم (� )1أن القرار ال�سيا�سي الأمريكي ال ي�صنعه فرد حمدد �سواء
كان الرئي�س �أو غريه ،و�إمنا ت�صنعه امل�ؤ�س�سة ال�سيا�سية الر�سمية املتمثلة مب�ؤ�س�سات
ال�سلطات الثالث :الت�رشيعية (جمل�س النواب  House of Representativesوجمل�س
ال�شيوخ  ،)U.S. Senateوالتنفيذية (مثل جمل�س الأمن القومي National Security
 ،Councilالبنتاجون  ،Pentagonمكتب التحقيقات الفيدرالية  ،FBIجهاز املخابرات
املركزية الأمريكية �سي �آي �أي  ،CIAوغريها) ،وم�ؤ�س�سات ال�سلطة الق�ضائية.
�شكل رقم  :1مدخالت وخمرجات �صنع القرار ال�سيا�سي الأمريكي

ولع ّل املثال الأبرز والأحدث على حتكم امل�ؤ�س�سة ال�سيا�سية ،ولي�س الفرد ،بالقرار
ال�سيا�سي الأمريكي هو املواجهة التي قادها الرئي�س باراك �أوباما مع رئي�س الوزراء
الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو وعنوانها وقف اال�ستيطان يف مناطق .1967
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�إنَّ ت�صاعد ح ّدة املواجهة �أظهر بو�ضوح كيف انتقلت املواجهة بني الطرفني� ،أوباما
ونتنياهو� ،إىل الكوجنر�س الذي ح�سم املواجهة بالوقوف والت�صفيق  29مرة لنتنياهو
خالل خطابه هناك يف �أيار /مايو 2011؛ وهو عدد مل ي�ستطع الرئي�س الأمريكي نف�سه
احل�صول عليه من برملانه (الكوجنر�س) .ثم ر�أينا كيف تراجع �أوباما �أخريا ً بالكامل عن
موقفه ب�رضورة وقف اال�ستيطان ال�ستئناف املفاو�ضات الفل�سطينية  -الإ�رسائيلية
املتعرثة.
�إن احلال يف م�ؤ�س�سات ال�سلطة التنفيذية ومواقفها من الق�ضايا العربية ال يختلف
كثريا ً عنه يف امل�ؤ�س�سات الت�رشيعية ،فالفرق بني النفوذ الإ�رسائيلي داخل م�ؤ�س�سات
ال�سلطة التنفيذية والنفوذ الفل�سطيني �أو العربي �شا�سع هنا .فبينما يدفع اللوبي
اليهودي بك ّل قواه لإي�صال منا�رصيه �إىل مواقع ح�سا�سة داخل هذه امل�ؤ�س�سات ،1ما يزال
اجلانب العربي يناق�ش فيما �إذا كان يجوز للمواطنني الأمريكيني املنحدرين من �أ�صول
عربية دخول هذه امل�ؤ�س�سات من عدمه ،وذلك لأ�سباب رمبا تكون ثقافية� ،أيديولوجية،
�سيا�سية�...،إلخ ،وما يزال هذا اجلدل غري حم�سوم.
وامل�ؤ�س�سة ال�سيا�سية غري الر�سمية هي الأخرى ت�سهم ب�شكل حيوي وفعال يف
مدخالت حمتوى القرار ال�سيا�سي الأمريكي �أي�ضاً ،مثل :الإعالم ،مراكز الأبحاث،
جمموعات ال�ضغط (اللوبيات) ،ال�رشكات ،الأحزاب ال�سيا�سية ،الر�أي العام ،وغريها.
وبدون اخلو�ض يف ميكانيكيات عمل هذه املجموعات جميعها ،يالحظ �سيطرة الرواية
الإ�رسائيلية لل�رصاع مع الفل�سطينيني على الغالبية ال�ساحقة لهذه امل�ؤ�س�سات� ،أما
الت�أثري الفل�سطيني والعربي عليها فيع ّد حمدودا ً جداً .فعلى �سبيل املثال يعاين الإعالم
الأمريكي ما ميكن ت�سميته بالإجماع الإعالمي  Media Consensusعلى الرواية
الإ�رسائيلية ،وعدم �إف�ساح املجال الكايف للرواية الفل�سطينية بالوجود يف هذا املجال
الإعالمي ال�شا�سع.
احلال نف�سه ينطبق �إىل درجة كبرية على الكثري من مراكز الأبحاث ،التي ت�ستفحل
الرواية الإ�رسائيلية يف عدد كبري منها ،والتي تقدم ل�صانع القرار الأمريكي تف�سريها
اخلا�ص ملجريات ال�رصاع ،وجتعله حبي�س �أفكار قامت هذه املراكز بتزويدها.
 1الحظ و�صول رام �إميانويل � Rahm Emanuelإىل من�صب كبري موظفي البيت الأبي�ض ما بني
والذي يحمل اجلن�سيتني الإ�رسائيلية والأمريكية.
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حتيز مر�شحي الأحزاب ال�سيا�سية للجانب الإ�رسائيلي لي�س بغريب على �أحد؛
حيث ي�صاحب االنتخابات عادة ما ميكن ت�سميته مبو�سم املزايدات على من �سيخدم
“�إ�رسائيل” �أكرث .وهذا يظهر مبقولة املر�شح اجلمهوري لالنتخابات الرئي�سية نيوت
جنجريت�ش  Newt Gingrichب�أن “الفل�سطينيني �شعب مبتكر” ،2وبزيارة املر�شح
اجلمهوري ميت رومني  Mitt Romneyلـ“�إ�رسائيل” والتي ع ّد فيها القد�س عا�صمة
“�إ�رسائيل” على الرغم من �أن املوقف الر�سمي للإدارة الأمريكية ال يعرتف بذلك.
�أما يف ما يتعلق بن�شاط اللوبيات فيظهر ال�شكل رقم ( )2ن�صيب الفرد من �إنفاق العامل
الإ�سالمي والدول ال�صناعية الكربى و“�إ�رسائيل” على �أن�شطة اللوبي والعالقات العامة
خالل الفرتة كانون الثاين /يناير  - 1997كانون الأول /دي�سمرب  ،2002حيث و�صل
ن�صيب الفرد من �إنفاق “�إ�رسائيل” �إىل  1.841دوالر �أمريكي لكل فرد ،مقابل  0.02فقط
يف العامل الإ�سالمي.3
�شكل رقم  :2ن�صيب الفرد خالل الفرتة ( 2002-1997بالدوالر)

2

Gingrich Calls Palestinians an “Invented” People, Reuters News Agency, 9/12/2011,
http://alturl.com/csvii (Last accessed 1/8/2012).

 3جمل�س العالقات الإ�سالمية الأمريكية (كري) ،الواليات املتحدة الأمريكية ،كانون الأول /دي�سمرب .2003
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جاءت �سيطرة الرواية الإ�رسائيلية على الر�أي العام �أخريا ً كمح�صلة لهذه
التفاعالت الإعالمية واحلزبية ،ورمبا �أي�ضا ً من خالل التعليم املدر�سي .وبدون �ش ّك
ي�ستغل مر�شحو الأحزاب ال�سيا�سية هذا الر�أي العام التخاذ قرارات تكون ذات حتيز
�إ�رسائيلي.
هذه العوامل جميعها تظهر �أن التغري يف البيت الأبي�ض ،وو�صول رئي�س جديد هناك
لن ي�أتي بالتغيري الكبري فيما يتعلق بال�رصاع الفل�سطيني  -الإ�رسائيلي؛ كون القرار
ال�سيا�سي لي�س مرهونا ً
ب�شخ�ص معني (الرئي�س) �أو املكتب البي�ضاوي (كما هو احلال
ٍ
لدى العديد من الأنظمة العربية) ،و�إمنا بامل�ؤ�س�سة ال�سيا�سية الر�سمية بالدرجة الأوىل،
وامل�ؤ�س�سة ال�سيا�سية غري الر�سمية بالدرجة الثانية.
رمبا كان الرئي�س باراك �أوباما هو �أحر�ص و�أ�صدق رئي�س �أمريكي ي�أتي خالل العقود
املن�رصمة ،ويحاول وبجدية منقطعة النظري �إحراز اخرتاق على هذا ال�صعيد وبالتحديد
املوجه للعامل الإ�سالمي .فبالرغم من مواجهاته
بعد خطابه ال�شهري يف جامعة القاهرة
ّ
املتعددة مع نتنياهو حول وقف اال�ستيطان� ،إال �أنه ف�شل ف�شالً ذريعا ً يف �إجبار نتنياهو
على الرتاجع عن موقفه باال�ستمرار يف الن�شاطات اال�ستيطانية .بل �إن املواجهة بني
االثنني انتقلت �إىل �ساحة الكوجنر�س الأمريكي الذي �أظهر �أن والءه لرئي�س وزراء دولة
�أجنبية (نتنياهو) �أكرث من والءه لرئي�سه املنتخب ،عندما يتعلق الأمر بـ“�إ�رسائيل”؛ مما
ا�ضطر �أوباما لرتاجع مهني عن موقفه بخ�صو�ص جتميد اال�ستيطان ك�رشيطة ال�ستمرار
املفاو�ضات.

ثاني ًا :الت�أثري الأمريكي يف تفاقم الأزمة و�صناعة
القرار الفل�سطيني:
عملت الواليات املتحدة الأمريكية ومنذ م�ؤمتر مدريد �سنة  ،1991ث ّم اتفاق
�أو�سلو �سنة  1993على رعاية املفاو�ضات الفل�سطينية  -الإ�رسائيلية ،و�إمدادها
بالدعم الالزم ال�ستمراريتها ،حيث برز دور الت�أثري الأمريكي على ال�صعيدين
الدويل والداخلي.
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 .1ال�صعيد الدويل :جتلى هذا الت�أثري يف املواطن التالية:
�أ	.احتكار املرجعيات التفاو�ضية وح�رصها يف الواليات املتحدة الأمريكية .فمنذ
�سنة  1993ما زالت �أمريكا ت�شكل الو�سيط واملرجع للمفاو�ضات ،فهي بذلك
لي�ست فقط ف�شلت مبهمتها كو�سيط نزيه وذي قدرة على م�ساعدة املتفاو�ضني
بالتو�صل التفاق؛ بل �إنها منعت نتيجة الحتكارها هذه املرجعية تدخ َل �أطراف
دولية �أخرى ،رمبا كانت �أكرث قدرة على القيام بهذا الدور بنجاح.
وحتى اتفاق �أو�سلو الذي ّ
مت التو�صل �إليه مبعزل عن �أمريكا ،فكان ال ب ّد من توقيعه
ر�سميا ً يف البيت الأبي�ض ،لتج�سيد دور املرجعية الأمريكية املطلقة للمفاو�ضات.
ي�شار �إىل �أن نظام االحتكار هذا �سمح فقط بوجود وكالء �أو متعاقدين من الباطن
لهذه املرجعيات ،يقومون ب�أدوار معيّنة ،لإجناز مهمات حمددة ،ت�ساعد يف احتكار
املرجعيات ،وتكري�س �سيطرة نظام الوكالء .وكان نظام الرئي�س ال�سابق
ح�سني مبارك �أكرث من ممار�س لهذا الدور ،الذي كان ُيطلب منه التدخل لتذليل
عقبة معينة ،قد تعكر �صفو نظام االحتكار .القرار الفل�سطيني الر�سمي بهذه
املرحلة متت قولبته ،ليتفاعل �ضمن هذا الإطار؛ �إذ ب�إمكانه االحتجاج والتظلم
ولكن �ضمن �سقف �أمريكي.
ب .تهمي�ش دور املنظمات الدولية ذات ال�صلة كاجلمعية العامة للأمم املتحدة ،وحمكمة
العدل الدولية ) International Court of Justice (ICJواملحكمة اجلنائية
الدولية ) International Criminal Court (ICCوغريها ،وت�سخري اجلزء
الآخر لتكري�س االحتكار والهيمنة الأمريكية ،كمجل�س الأمن الذي يحكم ب�سقف
الفيتو الأمريكيُ .ي�شار �إىل �أن الواليات املتحدة ا�ستخدمت الفيتو منذ ت�أ�سي�س
جمل�س الأمن  84مرة4؛ كان منها  42فيتو 5لإحباط م�شاريع تدين “�إ�رسائيل”.
والقرار الفل�سطيني مل ي�ستفد على هذا ال�صعيد من املحافل الدولية هذه خلدمة
الق�ضية الفل�سطينية �أو التو�صل حل ّل عرب التفاو�ض ،وكان �أكرث ما حققه فقط
�إجنازات على امل�ستوى الرمزي واملعنوي يف امل�شاريع التي ّ
مت تقدميها �إىل اجلمعية
العامة للأمم املتحدة.
Inocencio Arias, “Humanitarian Intervention: Could the Security Council Kill the United Nations?,” 4
Fordham International Law Journal, Fordham Law School, New york, vol. 23, issue 4, 1999.
5

Scrapping UN Veto Would Help U.S. Take on Russia, China, Bloomberg, 17/4/2012,
http://tinyurl.com/bqqsog6 (Last accessed on 8/8/2012).
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ج .ت�سويق منظومة قيم تفاو�ضية فريدة من نوعها ،رمبا تكون خا�صة باملفاو�ضات
الفل�سطينية  -الإ�رسائيلية؛ مل يكن لها �أن تنجح لوال ال�رشعية الأمريكية لها .وقد
عملت هذه املنظومة على �إيجاد خلل بنيوي يحتم ف�شل املفاو�ضات.
هناك جمموعة من املبادئ التي حتكم �أي مفاو�ضات دولية وهي التي حتدد
بالنهاية فر�ص جناحها؛ مثل توازن القوى بني الأطراف املتفاو�ضة ،وو�سيط
نزيه وحمايد ،ومتثيل املفاو�ضني ل�شعوبهم ،وغريها.
�صحيح �أن الو�ضع املثايل الذي تتوفر فيه املبادئ جميعها رمبا ال يكون موجودا ً
دائماً ،ولكن خ�صو�صية املفاو�ضات الفل�سطينية  -الإ�رسائيلية هي �أنها رمبا
تكون املفاو�ضات الوحيدة التي اختلت بها جميع املبادئ التفاو�ضية ولي�س
جزءا ً منها .فاختالل موازين القوة فا�ضح جداً ،والو�سيط الأمريكي منحاز جداً،
والتمثيل الفل�سطيني حمدود جداً؛ ومع ذلك ا�ستطاعت الواليات املتحدة ت�سويق
هذه املنظومة التفاو�ضية وملدة  18عاما ً حتى الآن (�سنة  .)2012وعليه فلي�س
من امل�ستغرب �أبدا ً يف عامل التفاو�ض الدويل �أن ت�ؤدي هذه املفاو�ضات �إىل الف�شل
احلتمي ،ولي�س من امل�ستغرب �أي�ضا ً �أن ي�ستقيل املبعوث الأمريكي �إىل ال�رشق
الأو�سط جورج ميت�شل من مهمته ،وهو نف�س الو�سيط الذي جنح يف التو�صل �إىل
اتفاق اجلمعة العظيمة  6Good Friday Agreementيف �إيرلندا ال�شمالية ،حيث
عملت الواليات املتحدة هناك على ال�ضغط على الطرف الأقوى يف ال�رصاع ،من
�أجل تعديل موازين القوة ،حتى حتقق النجاح يف النهاية يف التو�صل �إىل االتفاقية
املذكورة.7
وعلى العك�س من ذلك عملت الواليات املتحدة يف احلالة الفل�سطينية على ال�ضغط
دوما ً على الطرف الأ�ضعف يف املفاو�ضات (الفل�سطيني) لزيادة االختالل يف
موازين القوة املتباينة �أ�صالً ،وهو ما جعل التو�صل التفاق �سالم جمرد �رساب،
وح ّول املفاو�ضات �إىل عملية ا�ست�سالم عو�ضا ً عن ذلك.
 6تعرف �أي�ضا ً باتفاقية بلفا�ست  ،Belfast Agreementجاءت ح�صيلة لعملية ال�سالم يف �إيرلندا ،حيث ّ
مت التو�صل
�إىل االتفاقية بني احلكومتني الربيطانية والإيرلندية لت�سوية النزاع يف �إيرلندا ال�شمالية ،و ّ
متت امل�صادقة عليها
با�ستفتاء �شعبي يف  ،1998/5/22وو�ضعت ح ّدا ً للنزاع بعد عقود من ال�رصاع هناك .وقد لعب ال�سيناتور
الأمريكي جورج ميت�شل دورا ً حموريا ً يف التو�صل لالتفاقية ،وهو نف�س الو�سيط الذي ا�ستقال من الو�ساطة
بني الفل�سطينيني والإ�رسائيليني.
Naseer Aruri, “United States Policy and Palestine: Oslo, the Intifada and Erasure,” Race & 7
Class, Institute of Race Relations (IRR), vol. 52 (3), January 2011, pp. 3-20, Sage.
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د .ت�أ�سي�س معايري دولية ،تعمل على قيا�س مطالب ال�شعوب ،و�إ�ضفاء �صفة
ال�رشعية عليها من غريها؛ مثل الت�صنيف ال�سنوي الذي جتريه وزارة اخلارجية
الأمريكية للدول واملنظمات الداعمة “للإرهاب” .وقد ّ
مت تطبيق هذه املعايري على
امل�رشوع الوطني الفل�سطيني حيث متت “�رشعنة” القرار الفل�سطيني ،املن�سجم
مع امل�رشوع التفاو�ضي فقط ،و�إلبا�س �صفة “الإرهاب” على القرار الفل�سطيني
اخلارج عن هذا الإطار؛ وبالتحديد حما�رصة حركة حما�س دولياً ،حيث بقي
تعامل املجتمع الدويل معها كمنظمة �إرهابية طوال هذا الوقت.
 .2ال�صعيد الداخلي :يظهر ت�أثري الدور الأمريكي يف �أزمة امل�رشوع الوطني
الفل�سطيني على ال�صعيد الفل�سطيني الداخلي يف املواطن الآتية:
�أ .ت�أثري بنيوي يقوم على �إيجاد م�ؤ�س�سات �سلطة فل�سطينية قابلة للحياة فقط
من خالل الدعم املايل الدويل .نظرياً ،ف�إن امل�رشوع الذي يقوده رئي�س ال�سلطة
الفل�سطينية حممود عبا�س ورئي�س وزراءه �سالم فيا�ض ،لبناء م�ؤ�س�سات دولة،
تقوم على ال�شفافية واملحا�سبة واملهنية؛ حتى يقتنع العامل ب�أن الفل�سطينيني
م�ؤهلون لإقامة الدولة ،و�أن الدولة قائمة على الأر�ض مب�ؤ�س�ساتها ،هو طرح
فيه وجهة نظر .ولكن هناك م�شكلتني �أ�سا�سيتني يف هذا امل�رشوع تتمثل الأوىل
يف احلاجة �إىل ال�سيادة ،وهو ما ال ميلكه عبا�س حتى تتم حماية هذه امل�ؤ�س�سات؛
والأخرى تتمثل يف اال�ستقاللية املالية التي �ست�ؤهل هذه امل�ؤ�س�سات لل�صمود
واال�ستمرارية� ،إذا توقفت قناة الدعم املايل الدويل بني ع�شية و�ضحاها .ومثال
االنتفا�ضة الثانية هو خري دليل على انهيار م�ؤ�س�سات ال�سلطة ،التي بناها املجتمع
الدويل �أمام التدمري الإ�رسائيلي املمنهج لهذه امل�ؤ�س�سات.
كذلك �سيبقى الدعم املايل الدويل لهذه امل�ؤ�س�سات حمدوداً ،بحيث ال ي�ستطيع
حتقيق اال�ستقاللية املالية ،8التي ميكن لها �أن ت�ستقل بالقرار الفل�سطيني عندئذٍ.
ولذلك تبقى م�ؤ�س�سات الدولة تفتقر �إىل عامل اال�ستدامة  ،Sustainabilityوالذي
يع ّد �رشطا ً �أ�سا�سيا ً يف � ّأي عملية تنمية حقيقية �أو ا�ستقالل �سيا�سي .وبهذا ينتقل
م�رشوع بناء ال�سلطة من حالة “االعتمادية ال�رضورية”؛ على املجتمع الدويل
 8لي�س م�صادفة �أن تبقى ال�سلطة الفل�سطينية تكافح ومنذ ت�أ�سي�سها لت�أمني رواتب املوظفني ويبقى احلديث يدور
دوما ً عن “دفع ن�صف رواتب ال�شهر القادم �أو جميعها �أو ال �شيء” ،فبعد نحو ع�رشين عاما ً يبقى م�رشوع
ال�سلطة غري قادر على جتاوز الأ�سا�سيات ،رواتب املوظفني بهذه احلالة.
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�إىل حالة “االعتمادية الع�ضوية”؛ وهذا بدوره يلحق القرار الوطني الفل�سطيني
بالكامل بامل�ساعدات الدولية ،لكون م�ؤ�س�سات ال�سلطة �أ�صبحت ت�شكل عبئا ً
الزج بحوايل
ماليا ً على القيادة الفل�سطينية ،ولأن وقف الدعم املايل الدويل يعني ّ
� 180ألف موظف قطاع عام �إىل غياهب املجهول.
ب� .صقل ثقافة حملية تت�ساوق والر�ؤية الدولية للت�سوية؛ �إذ الأمر مل يتوقف على
بناء م�ؤ�س�سات �سلطة ّ
ه�شة تفتقر لال�ستدامة واال�ستقاللية ،بل �إىل ت�أطري هذا
النهج �ضمن تيار فكري ومدر�سة يف العمل .فقد ظهر ما �أ�صبح يعرف بظاهرة
“الفيّا�ضية”  ،9Fayyadismوهذا بدوره �أ ّثر على الأُطر والبنى الفكرية للقرار
الفل�سطيني ،بحيث �أ�صبح �صانع القرار الفل�سطيني يفكر ويقرر �ضمن هذه
املعطيات ،كيف يحافظ على امل�ؤ�س�سات من االنهيار وكيف تدفع رواتب املوظفني
لل�شهر القادم�...إلخ.
ج .ت�شويه للقطاع االقت�صادي ،وهو �أحد روافع امل�رشوع الوطني الفل�سطيني ،من
خالل �إحداث ازدهار اقت�صادي ُم َقنَّع ،ناجت عن الدعم املايل الدويل والأمريكي
للقطاع العام؛ على ح�ساب القطاعات االقت�صادية الأخرى ال�رضورية لبناء
اقت�صاد وطني م�ستدام .وهو الأمر الذي يح ّول امل�رشوع الوطني �إىل م�ؤ�س�سات
خدماتية ،فقد �أ�شار تقرير للبنك الدويل ب�أن ن�سبة النمو التي حققها االقت�صاد
الفل�سطيني ،والتي بلغت  %7.7بني �سنتي  ،2011-2007قد حدثت بقطاعات
اخلدمات احلكومية والعقارات ،بينما ح�صل تقلّ�ص يف القطاعني الزراعي
وال�صناعي.10

ثالث ًا� :إفرازات تفاو�ضية:
قبل نقا�ش احللول املتوفرة للتعاطي مع البعد الأمريكي يف �أزمة امل�رشوع
الوطني الفل�سطيني ،ال ب ّد من الوقوف مليا ً على معطيات �أفرزتها املفاو�ضات
 9ن�سبة �إىل رئي�س الوزراء �سالم فيا�ض الذي يقود هذا النهج من العمل الذي يقوم على بناء م�ؤ�س�سات �سلطة
ت�ؤهل ،على الأقل نظريا ً ،لقيام دولة فل�سطينية ولكنها م�ؤ�س�سات تفتقد �إىل ال�سيادة واال�ستقاللية املالية ،الأمر
الذي ميكن �أن يحولها �إىل عبء على امل�رشوع الوطني الفل�سطيني.
Palestinian Economic Growth Unsustainable - World Bank, BBC, 25/7/2012, http://www.bbc. 10
co.uk/news/world-middle-east-18979724 (Last accessed on 13/8/2012).
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الفل�سطينية  -الإ�رسائيلية ،وهو امل�رشوع الذي تبنته الواليات املتحدة �سبيالً
وحيد ا ً حل ّل ال�رصاع ،وقادته ورعته منذ �سنة  ،1993راف�ضة بذلك حلول �أخرى
كالتوجه �إىل جمل�س الأمن �أو غريه.
يجب االعرتاف �أوالً ب�أن اال�سرتاتيجية التفاو�ضية احلالية قد و�صلت �إىل طريق
م�سدود ،ف�سواء كانت املفاو�ضات برعاية �أمريكية مبا�رشة �أم حتت رعاية اللجنة
الرباعية التي تلعب الواليات املتحدة فيها الدور الرئي�س ،فالنتيجة واحدة .و�إن  18عاما ً
من التفاو�ض هي �أكرث من كافية لإثبات ف�شل النموذج التفاو�ضي نف�سه �ضمن معطياته
احلالية.
فالو�سيط بهذه احلالة (الواليات املتحدة) �إما فا�شل يف القيام بدوره كو�سيط
ماهرُ ،يق ِّرب الأطراف �إىل نتيجة ،و�إما متحيز لأحد الأطراف؛ ويف كلتا احلالتني يجب
اال�ستغناء عن خدماته يف هذا املجال .هذا االعرتاف مهم ،لكونه ي�سهم يف عملية ميكن
ت�سميتها بـ“ن�ضوج اال�سرتاتيجية الفل�سطينية”؛ بحيث ي�صبح من ال�رضوري البحث
عن ا�سرتاتيجيات جديدة ميكن لها �أن حتدث التغيري املن�شود ،بدالً من الدوران يف حلقة
تفاو�ضية فارغة.
من ناحية �أخرى ،يجب التمييز بني الثابت واملتغري يف العملية التفاو�ضية والرعاية
الأمريكية لها .فاملفاو�ضات نف�سها هي املتغري ،وال�سيا�سيات املنفذة على الأر�ض هي
11
الثابت .يف احلالة التفاو�ضية الفل�سطينية  -الإ�رسائيلية فاملتغري هو املحادثات التقاربية
 ،Proximity Talksواملحادثات املوازية  ،Parallel Talksوتفاهمات ميت�شل وتطمينات
زيني ،والرعاية الأمريكية والرعاية الرباعية ،وغريها الكثري من املتغريات التي واكبت
العملية التفاو�ضية .وللأ�سف تعاطى الفل�سطينيون مع املتغري طوال الـ  18عاما ً املا�ضية،
يتنقلون من حمادثات �إىل مفاو�ضات ،ومن تطمينات �إىل تفاهمات ،ومن رعاية �أمريكية
�إىل رعاية �أوروبية؛ بينما ا�ستمر الثابت املتمثل باال�ستيطان وتهويد القد�س ي�سري على
وترية واحدة طوال فرتة املفاو�ضات .وعليه فرمبا كان اخلط�أ الأكرب الذي ارتكبته القيادة
الفل�سطينية هو اجللو�س على طاولة املفاو�ضات ،و�إذا ما كان هناك عملية بناء ولو لبيت
واحد يف م�ستوطنة.
 11يعرف هذا النوع من املباحثات على �أنه عملية دبلوما�سية ،يقوم خاللها ممثل حيادي ب�إجراء مباحثات منف�صلة
بني �أطراف نزاع معني ،ال يكون لديهم الرغبة �أو اال�ستعداد للقاء وجها ً لوجه.
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من الإفرازات الأخرى التي �أظهرتها التجربة التفاو�ضية هو �أن ا�سرتاتيجية “ال�سلوك
املهذب” الذي يتم مكاف�أته من قبل الأطراف املعنية ،والذي يتبناه الرئي�س عبا�س ،قد
يعمل يف �أملانيا بعد احلرب العاملية الثانية ،والذي ّ
مت على �أ�سا�سه منحها م�رشوع مار�شال
 Marshall Planلإعادة �إعمار �أوروبا؛ �أو قد يعمل يف اليابان والتي ّ
مت التوقيع معها على
اتفاقية �سان فران�سي�سكو � San Francisco Treatyسنة  ،121951التي منحت اليابان
اال�ستقاللية و�أنهت االحتالل الأجنبي فيها .ولكن هذا النموذج ال ينطبق يف حالة ال�رصاع
مع “�إ�رسائيل” بب�ساطة؛ ب�سبب اختالف طبيعة ال�رصاع التي ت�ستهدف الأر�ض نف�سها
يف فل�سطني؛ لذا وجب احلذر من اقرتا�ض نظريات وخربات ال�شعوب الأخرى وتطبيقها
بجمود.
نظرية ال�سلوك املهذب ،وترجمتها �إىل بناء امل�ؤ�س�سات وفر�ض الأمن لن ي�ؤديا
بال�رضورة �إىل �إنهاء االحتالل ،ومنح الدولة لل�شعب الفل�سطيني ،ولكنهما �سي�ؤديان �إىل
حتويل ال�شكل املعدل لالحتالل �إىل و�ضع دائم .ويف هذا ال�صدد يرى الكاتب ناثان ثرال
 Nathan Thrallيف �صحيفة نيويورك تاميز � The New York Timesأن جناح عبا�س يف
فر�ض الأمن والذي كان يفرت�ض �أن ي�ؤدي �إىل دولة فل�سطينية ،قد �أدى عو�ضا ً عن ذلك �إىل
ن�سيان �أن هناك احتالالً.13
لقد �أظهرت التجربة التفاو�ضية فرقا ً كبريا ً بني مفهومي التنازل التكتيكي مقابل
التنازل اال�سرتاتيجي .التنازالت التي قدمها املفاو�ض الفل�سطيني غلب عليها الطابع
اال�سرتاتيجي كاملوافقة على ا�ستمرارية املفاو�ضات منذ �سنة  1993يف ظ ّل ا�ستمرار
ا�ستيطان وتهويد القد�س وبوترية عالية ،والذي �أحدث تغريات ا�سرتاتيجية على وجه
ال�رصاع كالعامل الدميوغرايف مثالً.
بينما جل�أ املفاو�ض الإ�رسائيلي لتقدمي تنازالت تكتيكية ال تغري يف جوهر ال�رصاع،
مثل خف�ض عدد نقاط التفتي�ش داخل ال�ضفة ث ّم العودة لزيادتها بعد �أ�شهر ،والإفراج عن
 12انتهت احلرب العاملية �سنة  ،1945واحتلت اليابان من قبل قوات احللفاء ،وكانت تلك املرة الأوىل التي يتم فيها
احتالل اليابان من قبل قوى �أجنبية .وبعد �أن ا�ست�سلمت اليابان ونفذت ما عليها مما ا�ستوجبه اال�ست�سالم
قامت الواليات املتحدة بالتوقيع مع اليابان على معاهدة �سالم �سان فران�سي�سكو يف  ،1951/9/8والتي منحت
اليابان ا�ستقاللها و�أنهت االحتالل الأجنبي يف .1952/4/28
Nathan Thrall, The Third Intifada is Inevitable, The New York Times newspaper, 22/6/2012, 13
http://www.nytimes.com/2012/06/24/opinion/sunday/the-third-intifada-is-inevitable.html
(Last accessed on 14/8/2012).
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عدد من املعتقلني ث ّم العودة العتقال عدد �أكرب فيما بعد ،والإفراج عن �أموال ال�رضيبة
الفل�سطينية ث ّم حجز عدد �أكرب مع �أول �أزمة تفاو�ضية .وهكذا ا�ستمر اال�ستيطان وتهويد
القد�س رويدا ً رويداً ،حتى و�صل عدد امل�ستوطنني �إىل ما يقارب � 540ألفا ً يف ال�ضفة
الغربية ،بينهم �أكرث من � 200ألف يف القد�س ،14وهو عدد مقارب للعدد الذي وعد به رئي�س
الوزراء الإ�رسائيلي �إ�سحق �شامري  Yitzhak Shamirعند بداية م�ؤمتر مدريد حني قال
ب�أنه �سيفاو�ض الفل�سطينيني لع�رشين عاماً ،وخاللها �سيتمكن من زرع ن�صف مليون
م�ستوطن يف ال�ضفة الغربية.
�أخرياً ،فقد بات وا�ضحا ً ب�أنه ال بديل عن امل�صاحلة الوطنية الفل�سطينية لفر�ض حالة
تفاو�ضية؛ �إذ �إن املفاو�ض املجز�أ وامل�شتت ،والذي يعاين �رصاعات وانق�سامات داخلية ال
ميكن له �أن يحقق �إجنازات عرب طاولة املفاو�ضات ،التي ُتع ّد انعكا�سا ً ملوازين القوى يف
املقام الأول.

حلول كامنة:
يجب الإدراك �أوالً ب�أنه ال يوجد ح ّل �سحري �أو ما ي�سمى بـ“الر�صا�صة ال�سحرية”

لإحداث تغيري جوهري يف املوقف الأمريكي من �أزمة امل�رشوع الوطني الفل�سطيني.
ولكن وبالرغم من قتامة املوقف ،ف�إن الت�أثري يف املوقف الأمريكي ممكن جداً ،وذلك �إذا
ّ
مت التعاطي معه بطريقة ممنهجة بعيدة عن الع�شوائية ومبجموعة من اال�سرتاتيجيات
املوجهة ولي�س بالت�رصيحات الإعالمية التي ُتع ِّقب على املواقف بني الفينة والأخرى.
ولهذا نحاول هنا حتديد جمموعة من املرتكزات التي ت�ساعد يف �صياغة ا�سرتاتيجيات
عملية للتعاطي مع املوقف الأمريكي وت�أثريه على امل�رشوع الوطني الفل�سطيني.
�أوالً� :رضورة اال�ستفادة من حالة االنفراج الن�سبي يف موازين القوى العاملية والتغري
الذي �أ�صاب ُبنية النظام الدويل بتحوله خالل العقد املن�رصم ،ولو ب�شكل بطيء ،من
نظام �أحادي القطبية باجتاه تعددية الأقطاب .فقد �سيطرت الواليات املتحدة خالل
فرتة الت�سعينيات حتديداً ،على �صنع القرار الدويل فيما يخ�ص امل�س�ألة الفل�سطينية،
حتى �إن اتفاق �أو�سلو �سنة  1993كان ال ب ّد من توقيعه يف حديقة البيت الأبي�ض ،حتى
 14وكالة فل�سطني اليوم ،نقالً عن معطيات ن�رشتها وزارة الداخلية الإ�رسائيلية ،2012/7/26 ،انظر:
ّ ( http://tinyurl.com/c7r6ylv
مت دخول املوقع يف .)2012/8/24
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يكت�سب ال�رشعية الدولية التي يحتاجها ،لي�صبح قابالً للتنفيذ .كذلك ،فقد كان ب�إمكان
�إدارة الرئي�س الأمريكي بيل كلينتون  ،Bill Clintonمثالً ،ال�ضغط على �إحدى �أقوى
احلكومات الإ�رسائيلية املتمثلة بتحالف �شارون  -نتنياهو لتوقيع اتفاقيتي واي ريفر
واخلليل ،والذي �أدى يف نهاية املطاف �إىل �سقوط هذه احلكومة وو�صول �إيهود باراك
� Ehud Barakإىل احلكم .غري �أن املوقف الأمريكي اليوم عاجز عن ال�ضغط ،حتى �ضمن
حدوده الدنيا ،على احلكومة الإ�رسائيلية والف�شل الذريع الذي ُمني به �أوباما يف مواجهته
مع نتنياهو حول اال�ستيطان هو خري دليل على ذلك .وبالتايل فقد تراجع الدور الأمريكي
من دور “الهيمنة الأمريكية” على �صناعة القرار الدويل يف فرتة الت�سعينيات �إىل دور
“القيادة الأمريكية” يف الوقت احلايل؛ مبعنى �أن الواليات املتحدة ما زالت قوة دولية
ولها ح�ضورها ال�سيا�سي الدويل ،ولكنها خ�رست الدور احل�رصي ل�صناعة القرار الدويل
اخلا�ص بامل�س�ألة الفل�سطينية.
هذا يعطي القرار الفل�سطيني هام�شا ً جديدا ً للمناورة مل متتلكه خالل فرتة
الت�سعينيات .فاخلروج على الإرادة الأمريكية لي�س نهاية املطاف ،حيث ي�ؤكد �آرون ديفيد
ميلر  ،Aaron David Millerامل�س�ؤول ال�سابق يف اخلارجية الأمريكية ،يف جملة فورين
بولي�سي  Foreign Policyعلى تراجع النفوذ الأمريكي وقدرة �سيا�سته اخلارجية على
الت�أثري“ :يقول اجلميع ،هذه الأيام ،بدءا ً من الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س وو�صوالً
�إىل رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو ،كال لأمريكا دون ح�ساب الكلفة �أو
النتيجة لذلك .والف�شل يف ال�رشق الأو�سط �أو يف �أي منطقة �أخرى ُيج ّر�أ الآخرين �أي�ضاً،
مثل الرو�س وال�صينيني ،على �أخذ الواليات املتحدة على منحى �أقل جد ّي ًة”.15
فعلى القيادة الفل�سطينية الإدراك �أن الت�أثري الهائل للدور الأمريكي على القرار
الفل�سطيني ،الذي �ساد يف فرتة الت�سعينيات مل يعد موجودا ً بالدرجة نف�سها ،وقد �أ�صبح
هناك هام�ش ال ب�أ�س به للعمل خارج �إطار الهيمنة والإرادة الأمريكية.
ثانياً :بنا ًء على ذلك ،على القيادة الفل�سطينية التوقف عن العمل بنظرية “املفاو�ض
املتو�سل” ،التي تقود ال�ست�سالم ولي�س التفاقيات �سالم عادلة قابلة للحياة� .إن فر�ضية
Aaron David Miller, Why does America Keep Making the Same Mistakes?, Foreign Policy 15
magazine, 2/3/2012,
_http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/03/01/why_does_america_keep_making_the
same_mistakes?page= 0,1 (Last accessed on 13/8/2012).
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القيادة الفل�سطينية التي تقوم على حماولة بناء م�ؤ�س�سات وفر�ض الأمن الأمر الذي
ي�شجع الأطراف الدولية ،وبالتحديد الواليات املتحدة ،على مكاف�أة “ال�سلوك املهذب”
للقيادة الفل�سطينية مبنحها امتيازات و�صالحيات ،ومن ث ّم دولة .هذه الفر�ضية خاطئة
بل ممكن �أن تكون مدمرة للم�رشوع الوطني الفل�سطيني ،لعدة �أ�سباب �أهمها� :أنها تكر�س
حالة اختالل بنيوي ملوازين القوى التي ُيع ّد توازنها �رشطا ً �أ�سا�سيا ً لنجاح �أي مفاو�ضات
فل�سطينية كانت �أم غريها .ويف هذا امل�ضمار يو�ضح جيم�س زغبي  James Zogbyمدير
املعهد العربي الأمريكي ) Arab American Institute (AAIيف �صحيفة ذا نا�شيونال
 The Nationalقائالً “ي�أتي الفل�سطينيون �إىل طاولة احلوار كمت�رضعني �أكرث من كونهم
مفاو�ضني وذلك لعدم امتالكهم لبطاقات ال�ضغط وافتقارهم للنفوذ .والإ�رسائيليون ،يف
املقابل ،يحملون جميع هذه البطاقات ،ويعلنون ب�شكل م�سبق � َّأي البطاقات لن تطرح على
الطاولة؛ هم ُيلون �أكرث من �أنهم يفاو�ضون”.16
ودرو�س التجربة التفاو�ضية يف �إيرلندا ال�شمالية ت�شري وبو�ضوح �إىل الدور احليوي
الذي لعبته اجلالية الإيرلندية يف الواليات املتحدة ،بت�شجيع الإدارة الأمريكية ،لل�ضغط
على الطرف القوي يف املفاو�ضات (بريطانيا) ،حتى يتم تعديل موازين القوى بع�ض
ال�شيء .وهو الأمر الذي م ّكن ال�سيناتور جورج ميت�شل من النجاح يف الو�صول �إىل اتفاق
اجلمعة العظيمة وو�ضع ح ّد للنزاع هناك.17
�أما يف احلالة الفل�سطينية فقد عملت الإدارة الأمريكية ،وبدعم من اللوبي اليهودي
بال�ضغط على الطرف ال�ضعيف (الفل�سطيني) ،لزيادة االختالل يف موازين القوى والتي
ت�ؤدي يف النهاية �إىل ا�ست�سالم الطرف املنهزم� .إذا ً على القيادة الفل�سطينية ال�سعي �إىل
التعديل يف موازين القوى �أوالً ،قبل الت�سليم بالكامل للطرف الدويل ،واالعتماد على
ح�سن النوايا يف منح االمتيازات و�إعادة احلقوق.
�إن تعديل موازين القوى ممكن جداً ،وذلك من خالل بناء حتالفات دولية ر�سمية
و�شعبية ،والدخول يف امل�ؤ�س�سات الدولية التي ا�ستبعد اجلانب الفل�سطيني منها لعقود
طويلة .و�إن جتربة جنوب �إفريقيا غنية يف هذا املجال؛ حيث عمل التحالف الدويل على
James Zogby, Move aside Washington, and Let the UN Vote on Palestine, The National 16
newspaper, 24/4/2011, http://www.thenational.ae/thenationalconversation/comment/move-asidewashington-and-let-the-un-vote-on-palestine#full (Last accessed on 14/8/2012).

� 17إذا ً لي�س غريبا ً على الو�سيط الدويل املحنك (�سيناتور ميت�شل) �أن يعلن ا�ستقالته من مهمته يف الو�ساطة وفقدانه
الأمل ب�إحراز �أي تقدم ،وذلك لقناعته بعدم وجود املبادئ الأ�سا�سية للتفاو�ض.
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ت�أهيل الطرف الأ�ضعف يف ال�رصاع من حتقيق غاياته و�إنهاء نظام الف�صل العن�رصي.
التغي الن�سبي يف بنية النظام الدويل �إىل هذه
وكما �أ�رشنا يف النقطة الأوىل ،هنا فقد �أَف�سح
ُّ
الإمكانية من بناء التحالفات الدولية.
ثالثاً :بناء التحالفات الدولية ال يتم مبنهجية العمل املتبعة يف خماطبة العامل حيث يغلب
على اخلطاب الفل�سطيني دوما ً اجلانب ال ِقيَمي ومفاهيم ال�ضحية واحلقّ والباطل .وهذا
طبعا ً مهم ،ولكن اقت�صار اخلطاب على اجلانب ال ِقيَمي ي�صبح عقبة �أمام بناء حتالفات
دولية؛ فاخلطاب الفل�سطيني يجب �أن يوازن ما بني اجلانب ال ِقيَمي وجانب امل�صلحة.
تويل الواليات املتحدة ب�شكل خا�ص اهتماما ً كبريا ً يف مو�ضوع امل�صلحة ،كمرتكز
�أ�سا�سي يف �سيا�ستها اخلارجية؛ وهو العامل الذي حكم �سيا�سة �أمريكا اخلارجية
يف ال�رشق الأو�سط ،ح�سب اعرتاف وزيرة اخلارجية ال�سابقة كوندوليزا راي�س
 Condoleezza Riceيف خطابها يف اجلامعة الأمريكية يف القاهرة قائلة “ملدة  60عاماً،
�سعت بالدي ،الواليات املتحدة ،يف هذه املنطقة ،هنا يف ال�رشق الأو�سط ،نحو اال�ستقرار
على ح�ساب الدميوقراطية ،ومل نحقق �أ ّيا ً منهما”.18
نالحظ مثالً �أن ال�سيا�سي الفل�سطيني يجهد يف حماولة �إثبات وجود ازدواجية يف
معايري ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية ،وهذا رمبا املثال الأكرث �شيوعا ً يف العامل الإ�سالمي.
ولكن الذي ال يدركه الكثري من القائلني بهذا املنطق �أنه رمبا ال ي�ضري موظفي وزارة
اخلارجية الأمريكية كثريا ً �أن يقال ب�أن �سيا�ستهم تقوم على ازدواجية املعايري يف ال�ش�أن
الفل�سطيني ،ولكن ما يلفت انتباههم بكل ت�أكيد هو كيف لهذا القرار �أو ذاك �أن ي�ؤثر على
امل�صلحة الأمريكية .19فال ب ّد �إذا ً للخطاب ال�سيا�سي الفل�سطيني الدويل املوازنة ما بني لغة
ال�ضحية ولغة امل�صلحة ،ال اقت�صاره على جانب واحد فقط.
Rice calls for Mid-East Democracy, BBC, 20/6/2005, http://news.bbc.co.uk/2/hi/4109902.stm 18
(Last accessed on 5/8/2012).

 19ال�رصاع بني املبادئ والقيم من جهة ،وامل�صالح من جهة �أخرى يف ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية قدمي ،حيث
متثل املبادئ الول�سونية (ن�سبة �إىل وودرو ويل�سون  Woodrow Wilsonالرئي�س الـ  28للواليات املتحدة
 )1921-1913الـ  14الداعية �إىل دعم ال�شعوب وت�شجيع مطالبها يف الدميوقراطية وحقّ تقرير امل�صري اجلانب
القيمي .ويف املقابل يربز اجتاه املحافظني اجلدد ،الذي يركز على نزعة التفوق الع�سكري وال�رضبات اال�ستباقية
اجلانب الأخر بهذا ال�رصاع ،الأمر الذي دعا فران�سي�س فوكوياما  Francis-Fukuyamaيف كتابه “�أمريكا على
مفرتق طرق” للمناداة مبا �س ّماه “الول�سونية الواقعية” ،يف حماولة منه للتوفيق بني هذين االجتاهني� .إذ يرف�ض
فوكوياما النزعة الع�سكرية لل�سيا�سة اخلارجية ،ويركز بدالً عن ذلك على ن�رش التنمية ال�سيا�سية واالقت�صادية
يف العامل ،كما ي�شدد على بناء القوة الع�سكرية الأمريكية ولكن دون ا�ستخدامها.
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رابعاً :الهام�ش الفل�سطيني للحديث بلغة امل�صالح يكون �أكرب و�أو�سع عندما ي�أخذ ذلك
بعدا ً عربيا ً �إ�سالميا ً حيث تقاطع امل�صالح والتقاء الأجندات ما بني املع�سكرين وا�سع جداً.
والعمل �ضمن برنامج م�صلحي ميكن له �أن ي�أخذ عدة �أ�شكال مثل بناء التحالفات الدولية
على ال�صعيدين احلكومي وغري احلكومي ،ويف جماالت خمتلفة �سيا�سية واقت�صادية
وتعليمية وقانونية.
ولعل �أحد �أهم �أ�شكال هذا الربنامج هو الرتكيز على الت�أثري يف مدخالت القرار
ال�سيا�سي الأمريكي� ،سواء كان ذلك من خالل الإعالم �أم معاهد الأبحاث �أو غريها .20ففي
جمال الإعالم مثالً ال ب ّد من ك�رس ما ي�سمى “الإجماع الإعالمي” ،Media Consensus
الذي يربز دائما ً الرواية الإ�رسائيلية لل�رصاع ،وبالتايل ف�إن هذا الإجماع يزود �صانع
القرار الأمريكي ،لي�س فقط باملعلومة ح�سب الرواية الإ�رسائيلية ،ولكن �أي�ضا ً بتحليلها
و�أبعادها.
خام�ساً� :رضورة العمل خارج الأُطر التفاو�ضية التقليدية طاملا مل تتحقق �إجنازات
ا�سرتاتيجية ،وبالتحديد وقف اال�ستيطان و�إجراءات تهويد القد�س .رمبا يكون من
الأخطاء الكبرية التفاق �أو�سلو التوقيع دون ا�شرتاط وقف اال�ستيطان ،و�إذا كان هناك
مربرا ً ب�أي �شكل لهذا اخلط�أ ،فرمبا يكون اخلط�أ الأكرب من ذلك هو ا�ستمرار املفاو�ضات
دون اتخاذ موقف حازم من اال�ستيطان.
كان ف�شل �أوباما يف وقف اال�ستيطان من �أجل ا�ستئناف املفاو�ضات خميبا ً للآمال
لدى البع�ض ،ولكنه بالت�أكيد جاء ببع�ض النتائج الإيجابية من وجهة نظر �أخرى،
وبالتحديد يف �إنهاء الوهم ب�إمكانية وقف اال�ستيطان� ،أو حتقيق مكا�سب ا�سرتاتيجية
من خالل الأطر التفاو�ضية التقليدية التي حكمت عملية ال�سالم منذ �سنة  .1993من
هنا كان ال ب ّد للقيادة الفل�سطينية العمل ،و�ضمن ا�سرتاتيجية ومنهجية ،بعيدة عن
الع�شوائية وردود الأفعال ،بحيث ت�ستهدف املجاالت خارج هذه الأطر التفاو�ضية
التقليدية .واملجاالت التي ميكن العمل من خاللها كثرية جداً ،من �أه ّمها تفعيل اجلوانب
القانونية يف ال�رصاع ،وبالتحديد فيما يخ�ص القد�س حيث الإجراءات الإ�رسائيلية غري
القانونية متعددة .فمثالً “هناك روايات تفيد بقيام ال�سلطات الإ�رسائيلية يف القد�س
 20راجع الق�سم الأول يف هذه الورقة ،الذي ي�رشح مدخالت وخمرجات القرار ال�سيا�سي الأمريكي.
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بعمليات زرع قبور 21يف مناطق خمتلفة من القد�س لإثبات ارتباطات يهودية يف املدينة
املقد�سة ،اجلوانب القانونية يف ال�رصاع لها درجة عالية من الفعالية خ�صو�صا ً يف مثل
هذه الأحوال وغريها”.22
�أ�ضف �إىل ذلك العمل من خالل املنظمات الدولية ،ودرا�سة خيارات املقاومة ال�شعبية
ال�سلمية ،واحلمالت الدولية التي قطعت �شوطا ً طويالً يف مو�ضوع املقاطعة االقت�صادية
والتعليمية ،و�سحب اال�ستثمارات ،وحتى الع�صيان املدين .وميكن للقيادة الفل�سطينية
�أن ت�ضع ن�صب عينيها منوذج جنوب �إفريقيا ،التي عملت من خالل التحالفات الدولية
على تغيري موازين القوى على الأر�ض والتي �أدت يف النهاية �إىل �إنهاء �سيا�سة الف�صل
العن�رصي.23
�ساد�ساً :مواجهة “�سلطة الفيتو” يف جمل�س الأمن ولي�س جتنبها� .إن القيادة
الفل�سطينية ب�إمكانها التقدم مب�رشوع االعرتاف بالدولة الفل�سطينية ،يف ك ّل دورة
ملجل�س الأمن ،ومبا ي�سمح به نظامه الداخلي ،ولت�أخذ الواليات املتحدة “الفيتو” يف كل
مرة.
الفيتو له ثمن وهذا ما دعا الرئي�س �أوباما �إىل االت�صال �شخ�صيا ً مبجل�س الرئا�سة
البو�سني ،ملنعه من ت�أييد م�رشوع الدولة الفل�سطينية ،حيث كان �صوت البو�سنة هو
الذي يويف العدد املطلوب لل�سماح بتقدمي امل�رشوع .وبالتايل� ،سيكون من ال�صعوبة مبكان
ا�ستخدام الفيتو ب�إفراط ملا ميكن لذلك �أن ي�ؤدي �إىل زيادة تراجع م�صداقية امل�ؤ�س�سة الدولية
(جمل�س الأمن) ،التي ت�سمح بتكري�س هيمنة القوى الكربى على النظام الدويل ،ومفاقمة
 21راجع يف هذا اخل�صو�ص قيام ال�سلطات الإ�رسائيلية ببناء ع�رشين من �أحجار القبور يف �سلوان ،من �أجل
ال�سيطرة على حميطها ك�أر�ض مقد�سة .انظر:
Israel Constructs 20 Fake Grave Stones in Silwan, Palestine News Network, 18/4/2012,
http://english.pnn.ps/index.php/politics/1422-israel-constructs-20-fake-grave-stones-insilwan (Last accessed on 25/8/2012).
 22مقابلة امل�ؤلف مع الدكتور �شاهر عواودة ،الباحث يف �ش�ؤون القد�س يف منظمة التعاون الإ�سالمي ،حزيران/
يونيو  ،2012جدة ،اململكة العربية ال�سعودية.

 23راجع يف هذا املجال ت�رصيحات ال�سفري الربيطاين يف تل �أبيب يف  ،2012/8/3والتي حذر فيها من ت�آكل وانهيار
و�ضع “�إ�رسائيل” يف العامل ،م�شددا ً على �أن “احلديث ال يدور عن �أ�شخا�ص عاديني بل نواب برملانيني
و�شخ�صيات مهمة حول العامل� ”.صحيفة القد�س العربي ،لندن ،2012/8/3 ،انظر:
ّ ( http://tinyurl.com/bub48x9
مت دخول املوقع يف .)2012/8/9
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ال�رصاع القيمي  -امل�صلحي الذي تعاين منه ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية لعقود� .إذ
�سيُظهر ذلك ت�أييد الواليات املتحدة لتقرير امل�صري ل�شعوب العامل ،وبالوقت نف�سه منعه
عن ال�شعب الفل�سطيني .وكذلك دعوة الواليات املتحدة ملراجعة عالقتها بـ“�إ�رسائيل”� ،إذ
�سي�صبح ال�س�ؤال الأكرث �إحلاحاً� :إىل متى �ستبقى �أمريكا تدفع ثمن حمايتها للممار�سات
الإ�رسائيلية الال �أخالقية �ض ّد الفل�سطينيني؟ وهذا بالتحديد ما دعا وزير الدفاع الأمريكي
روبرت جيت�س � Robert Gatesإىل الت�رصيح ب�أن “�إ�رسائيل �صديق جاحد”.24
�سابعاً :من �أجل �صياغة ا�سرتاتيجية عمل فل�سطيني فاعلة للتعاطي مع البعد
الأمريكي ،ف�إن القيادة الفل�سطينية مدعوة لإحداث تغيريات داخلية كثرية� ،أهمها :تفعيل
العمل ال�سيا�سي امل�ؤ�س�ساتي ،ونفي �سيطرة الفردية واملركزية على العملية التفاو�ضية.
وكما يو�ضح الق�سم الأول يف هذه الورقة البحثية ،فامل�ؤ�س�سة ال�سيا�سية ،ال الفرد ،ت�سيطر
على القرار ال�سيا�سي الأمريكي.
كذلك ا�ستخدم نتنياهو التحالف مع اليمني املتطرف والتوازنات يف الكني�ست
الإ�رسائيلي للإفالت من الكثري من ال�ضغوط الدولية ،بحجة احتمال انهيار التحالفات
الداخلية و�سقوط احلكومة �إن ا�ستجاب لل�ضغوط اخلارجية .وامللفت لالنتباه �أن اجلانب
الدويل �أظهر تفهما ً كبريا ً لهذه احل�سا�سية الداخلية ،يف حني يتم التعاطي مع اجلانب
الفل�سطيني على �أن القرار ال�سيا�سي الفل�سطيني يبد�أ وينتهي بالقيادة العليا ،ورمبا
ب�أ�شخا�ص معينني.
واجلدير ذكره �أن هذا النمط من الفردية �ساد احلقبتني الأخريتني يف العمل ال�سيا�سي
الفل�سطيني؛ ولهذا لوحظ قيام اجلانب الدويل مبمار�سة �ضغوط هائلة على الرئي�سني
الراحل يا�رس عرفات وحممود عبا�س .ولهذا الأمر ،وحتى ال ميار�س اجلانب الدويل هذا
النوع من االبتزاز ال�سيا�سي ،ف�إن على القيادة الفل�سطينية م�أ�س�سة القرار ال�سيا�سي،
حتى ُتنِّب نف�سها هذا التعامل مع هذه ال�ضغوط �أوالً ،وحتى تتحمل امل�ؤ�س�سة م�س�ؤولية
هكذا قرارات م�صريية.

24

Robert Gates Says Israel Is an Ungrateful Ally: Jeffrey Goldberg, Bloomberg, 6/9/2011,
http://tinyurl.com/3d7k98n (Accessed on 1/9/2012).
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و�إذا كانت القيادة الفل�سطينية غري قادرة على تفعيل دور املجل�س الت�رشيعي
نتيجة االحتالل ،ف�إن هناك املجل�س الوطني واملجل�س املركزي .وحتى بالإمكان تفعيل
امل�ؤ�س�سات الداخلية حلركة فتح التي تقود م�رشوع ال�سلطة الفل�سطينية ،مثل امل�ؤمتر
العام واملجل�س الثوري لتتحمل م�س�ؤولياتها وت�شارك بالقرار ال�سيا�سي.
ثامناً :لي�ست ا�سرتاتيجيات املعار�ضة الفل�سطينية �أح�سن من تلك التي تديرها القيادة
الر�سمية الفل�سطينية عندما يدور احلديث عن البعد الدويل .فقد ف�شلت حركة حما�س يف
�إحداث اخرتاق دويل جوهري لت�صنيف الإدارة الأمريكية لها كـ“منظمة �إرهابية” ،وبقيت
حبي�سة لهذا التعريف على ال�ساحة الدولية ،وحما�رصة يف الداخل الفل�سطيني �سيا�سيا ً
وفيزيائياً� .إن االخرتاق الوحيد الذي �أحدثته حركة حما�س لهذا التعريف متثل باللقاء
اليتيم بني رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلما�س خالد م�شعل والرئي�س الأمريكي ال�سابق
جيمي كارتر Jimmy Carter؛ كذلك يدور احلديث بني الفينة والأخرى عن لقاءات
“�رسية” بني قادة من حما�س و�أوروبيني ،ولرمبا كانت ال�رسية التي تت�سم بها هذه
ٌ
اعرتاف �ضمني بالتعريف الأمريكي للحركة .وعليه ،ف�إن حركة حما�س
اللقاءات هي
بحاجة �إىل مراجعة خطابها الدويل� ،إذ ال ميكن لها اال�ستمرارية بهذا احلال من العزلة عن
ال�ساحة الدولية.
تا�سعا ً :و�أخري اً ،ال ب ّد من التطرق �رسيعا ً �إىل دول الربيع العربي ،ومدى
قدرتها على الت�أثري يف املوقف الأمريكي فيما يتعلق بالق�ضية الفل�سطينية� .إذ
لي�س من الوا�ضح الآن ما ميكن لهذه الدول �أن تقدمه للق�ضية الفل�سطينية غري
الدعم الدبلوما�سي واملايل يف املدى املنظور .رمبا يكون الأمر خمتلفا ً على املدى
البعيد واال�سرتاتيجي� ،أما الآن ف�إن اهتمام الثورات العربية يرتكز على الأجندة
الداخلية .فالثورات قامت يف هذه الدول ب�سبب �أجندات داخلية حم�ضة (بطالة،
قمع �سيا�سي ،ف�ساد�...إلخ) ،الأمر الذي يدعو القيادات اجلديدة يف هذه الدول
للرتكيز على مثل هذه الأجندات .فالتحديات ج ّمة حيث �ستكون هذه الدول مثقلة
لفرتات طويلة يف �إحداث تغيري داخلي ،يختلف عما كان عليه احلال لدى الأنظمة
ال�سابقة.
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خامتة:
رمبا مل يكن البعد الدويل �أكرث �أهمية يف تاريخ الق�ضية الفل�سطينية مما هو عليه الآن،
وهذا يعود للتغريات التي �أ�صابت بنية النظام الدويل منذ انتهاء احلرب الباردة و�صعود
النظام �أحادي القطبية .ث ّم التحوالت التي ت�شري �إىل نظام �أكرث تعددية قطبية ،ث ّم ت�آكل
حدود الدولة القومية وا�ستفحال ظاهرة العوملة ،ث ّم �أخريا ً و�صول الربيع العربي وما
�أحدثه من تغريات �إقليمية ا�سرتاتيجية.
الدور الأمريكي ومدى ت�أثريه على الق�ضية الفل�سطينية اختلف بانتقاله من حالة
الهيمنة على �صنع القرار خالل حقبة الت�سعينيات �إىل دور القيادة ،واالبتعاد عن التفرد
يف القرار .وهذا ي�شري �أي�ضا ً �إىل عدم التقليل من �أهمية الدور الأمريكي �إذ تبقى الواليات
املتحدة حتتل موقعا ً قيادياً ،ولكن لي�س مهيمناً ،يف الوقت الراهن.
الواليات املتحدة م�س�ؤولة بدرجة كبرية عن النتائج الكارثية التي تو�صلت �إليها
املفاو�ضات .ف�سيا�سة �إر�ضاء “�إ�رسائيل” التي انتهجها الو�سيط الأمريكي� ،أدت �إىل
انعدام احلافز للطرف الإ�رسائيلي لتقدمي �أي تنازالت تذكر ،مبا فيها التجميد امل�ؤقت
لال�ستيطان ،وبالنهاية الف�شل احلتمي للتجربة التفاو�ضية .وكان امل�ستفيد الوحيد هو
الطرف الإ�رسائيلي ،الذي �أبقى على �سيا�ساته اال�سرتاتيجية املتمثلة باال�ستيطان وتهويد
القد�س.
مل يخ�رس اجلانب الفل�سطيني فقط ،بل �إن الواليات املتحدة كانت خا�رسة �أي�ضا ً من
هذه التجربة؛ التي عمل ف�شلها على �إطالة ورمبا جعل ال�رصاع بال نهاية؛ بالرغم من �أن
الواليات املتحدة ت�صبو دائما ً �إىل فر�ض حالة من اال�ستقرار يف مناطق نفوذها ،وجتنب
ال�رصاع القيمي  -امل�صلحي الأمريكي الذي ذكرناه �سابقاً.
�إن ف�شل الرئي�س �أوباما يف وقف اال�ستيطان ،يجب �أن ي�شكل نقطة حتول يف العمل
ال�سيا�سي الفل�سطيني الدويل ،حيث ات�ضح جليا ً �سقف الدعم الذي ميكن للقيادة الر�سمية
الأمريكية �أن تقدمه للجانب الفل�سطيني ،وللأ�سف ف�إن هذا ال�سقف مرتبط باملوافقة
الإ�رسائيلية �أوالً و�أخرياً.
يف ال�سابق مل يكن وا�ضحا ً فيما �إذا كان االنحياز الأمريكي لـ“�إ�رسائيل” ناجت فقط
عن رغبة �أمريكية وت�شابك م�صالح .ولكن البعد الذي �أ�ضافته جتربة �أوباما وخ�صو�صا ً
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جتاه وقف اال�ستيطان ،هو �إثبات عدم قدرة البيت الأبي�ض على فر�ض مواقف معينة على
“�إ�رسائيل” ،كما فعل كلينتون يف الت�سعينيات �أو جيم�س بيكر  James Bakerيف م�ؤمتر
مدريد .وبالتايل ف�إن املراهنة على مواقف حمايدة للإدارة الأمريكية يف هذا ال�رصاع،
ي�صبح نوعا ً من العبث وهذا ي�سقط �أي�ضا ً فر�ضية التفاو�ض واملرجعيات ،التي حكمت
العملية التفاو�ضية خالل العقدين املا�ضيني.
�إن عدم املراهنة على الدور الر�سمي الأمريكي يتبعه �أي�ضا ً مراجعة دقيقة للم�شاريع
التي ت�أتي �ضمن هذا الإطار ،وبالتحديد م�رشوع بناء م�ؤ�س�سات بريوقراطية تفتقد
لل�سيادة وتعتمد على املعونات املالية الدولية ،والأمريكية بالتحديد� .إن هذا لن يقود
�إىل مرحلة ا�ستقالل وطني ،بل على العك�س من ذلك ت�صبح هذه امل�ؤ�س�سات ورواتب
املوظفني عبئا ً على ال�سلطة الفل�سطينية و�إحباطا ً للعاملني يف هذه امل�ؤ�س�سات نتيجة
للم�ساومة ال�شهرية على رواتبهم وقوت عيالهم .ولي�س من املبالغة االفرتا�ض �أن
االنتفا�ضة القادمة رمبا تكون قادمة من جي�ش املوظفني الذين �سي�ضيقون ذرعا ً بهذه
املعادلة ،التي ت�ستخدم فيها مدخوالتهم ال�شهرية كورقة مل�ساومة القيادة الفل�سطينية
على قرارها ال�سيا�سي.
�ضمن هذه املعطيات ،فقد �أ�صبح من ال�رضوري على القيادة الفل�سطينية البحث
عن طرق جديدة للتعاطي مع البعد الدويل وحتديدا ً الأمريكي .هذا طبعا ً ال يعني هجرة
احلوار مع اجلانب احلكومي ،ولك ّن ال ّدر�س الذي يجب تعلمه هو �أنه لن يكون هناك
جدوى ملحادثات م�ستقبلية ،طاملا بقيت موازين القوى على حالها.
�إن ال�ساحة الدولية مليئة باجلوانب التي ي�رشعها القانون الدويل لل�شعب الفل�سطيني
الذي يعاين من االحتالل ،حيث ميكن للقيادة الفل�سطينية العمل لتغيري عالقة التبعية
التي �سادت التجربة التفاو�ضية ،وال�سعي لبناء التحالفات الدولية ،احلكومية وغري
احلكومية ،واال�ستنارة بنموذج جنوب �إفريقيا مما قد يفيد يف �إحداث تعديل مبوازين
القوى.
وعليه فالتحول يف العمل ال�سيا�سي الفل�سطيني ،ميكن له �أن ي�شمل العمل مع قوى
فاعلة غري حكومية على ال�ساحة الأمريكية ،والتي لها مقدرة على الت�أثري يف ال�سيا�سات
الأمريكية .وال جتدر اال�ستهانة بهذه القوى هنا ،بل �إن هناك �أر�ضية خ�صبة للعمل يف هذا
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املجال ،فاجلامعات الأمريكية مثالً ،مبا فيها جامعات النخبة ،يغلب عليها الفهم الدقيق
لل�رصاع ،وبالتايل التعاطف مع احلقوق الفل�سطينية العادلة.25
الت�أثري مبدخالت القرار ال�سيا�سي الأمريكي هو �أحد �أهم اال�سرتاتيجيات التي
ميكن للقيادة الفل�سطينية �أن تنتهجها؛ والتي ميكن لها فعالً �أن حتدث تغيريا ً يف املوقف
ال�سيا�سي الأمريكي .وهذا ال ُيع ّد �أمرا ً معقدا ً بل ميكن للح�ضور الفل�سطيني �أن ي�ساعد
�صانع القرار الأمريكي على �صياغة �سيا�سات �أكرث توازنا ً من تلك التي �سيطرت على
املوقف الأمريكي خالل العقدين املن�رصمني.
واحل�ضور الفل�سطيني يف مدخالت القرار ال�سيا�سي الأمريكي يتطلب املوازنة بني لغة
القيم من جهة ،وامل�صلحة من جهة �أخرى� .إذ �إن احلديث بلغة ال�ضحية فقط لي�س من امل�ؤكد
�أن ُيحدث التغيري املطلوب ،و�إن التن�سيق العربي ،مع ما ي�سمح به و�ضعه الآن ،ميكن
�أن يكون مفيدا ً بالتحديد يف هذه امل�س�ألة .كذلك ف�إن الت�أثري يف مدخالت القرار ال�سيا�سي
الأمريكي يتطلب ح�ضورا ً �إعالميا ً و ُكتَّابا ً مميزينَ ،ي ُكون لهم ح�ضو ٌر �إعالمي ويف مراكز
الأبحاث ،ويجدر الت�أكيد هنا على �أن ال�ساحة الأمريكية مليئ ٌة بالكتّاب واملفكرين املميزين،
ولكن ما ينق�صهم هو م�سائل التن�سيق ،والعمل �ضمن فريق ،و�صياغة اال�سرتاتيجية
املنا�سبة ،واختيار الو�سيلة املالئمة لطرح ق�ضية معينة.
�أخرياً ،ف�إن و�صول القيادة الفل�سطينية وغريها �إىل حالة الوعي بالدرو�س امل�ستخل�صة
من التجربة التفاو�ضية ،و�رضورة تبني ا�سرتاتيجيات جديدة للعمل على ال�ساحة
الدولية ُي�شكل البداية لهذا التغيري املطلوب� .أما الإ�رصار على العمل �ضمن الأدوات
القدمية ،ف�إن ذلك �سيعمل فقط على تعقيد املرحلة القادمة وزيادة ن�سبة الإحباط لدى
اجلماهري الفل�سطينية ،التي لن تتقبَّل حالة ال�ضياع �إىل الأبد.

 25التعاطف الوا�سع مع الق�ضية الفل�سطينية يف اجلامعات الأمريكية �أزعج القوى الفاعلة يف دعم “�إ�رسائيل” يف
الواليات املتحدة ،حيث قام عدد منهم بت�أ�سي�س ما �أ�صبح يعرف بـ“كامب�س ووت�ش” Campus Watch؛ وهي
م�ؤ�س�سة تقوم على مراقبة �أ�ساتذة اجلامعات الأمريكية الذين ينتقدون االحتالل الإ�رسائيلي يف فل�سطني
ومنتقدي ال�سيا�سة الأمريكية الداعمة لـ“�إ�رسائيل” ،وتقدمي الردود عليهم ،وقد �أثار ذلك حفيظة العديد من
امل�ؤ�س�سات التعليمية الأمريكية ،حيث قد ي�ؤدي هذا النوع من الرقابة �إىل احل ّد من حرية الكلمة والتعبري ،الذي
يع ّد من املبادئ املقد�سة يف ال�رصح الأكادميي الأمريكي.
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