
045
مقاالت

ديمقر�طية تقيم نظام ف�صل عن�صريًا )�أبارتهايد(. 

ولربما كان ذلك �صحيحًا من وجهة نظر 

ا من وجهة نظر �لحا�صر �لر�هن، 
ّ
تاريخية، �أم

فالأمور تبدو مختلفة تمامًا.

تت�صم ��صتر�تيجيا �إ�صر�ئيل بطول �لنف�س 

و�لثبات و�لتما�صك، فهي ت�صع ن�صب �لعين هدفًا 

I
الثبات والتما�سك يف ا�سرتاتيجيا اإ�رسائيل

ي�صيع 
في �لأدبيات �لي�صارية �لغربية، 

وبع�س �لأدبيات �لي�صارية 

�لإ�صر�ئيلية �أي�صًا، �لقول �إن �إ�صر�ئيل بحركتها 

�ل�صهيونية بارعة، بل لمعة، تكتيكيًا، لكنها

ق�صيرة �لنظر ��صتر�تيجيًا، بمعنى �أنها تحقق 

�نت�صار�ت تكتيكية باهرة، �إّل �إن هذه 

�لنت�صار�ت ت�صعها ��صتر�تيجيًا على طريق ل 

يمكن في نهايته �أن تظل دولة ''يهودية 

ا �أن ت�صبح 
ّ
وديمقر�طية'' في �آن و�حد، �إذ �إنها �إم

ا دولة غير 
ّ
دولة مختلطة عربية ــ يهودية، و�إم

خليل هندي

مقدمات لتفكري ا�سرتاتيجي فل�سطيني*

تهدف هذه �لمقالة �إلى توفير مقدمات وعنا�صر لتفكير ��صتر�تيجي فل�صطيني. وبما �أن �أي 

من  �لأول  �لق�صم  فاإن  �لإ�صر�ئيلية،  و�لمو�قف  �لمخططات  �صتو�جه  فل�صطينية  ��صتر�تيجيا 

هذه �لمقالة يحاول تو�صيف �ل�صتر�تيجيا �لإ�صر�ئيلية، ويذهب �إلى �أن �لمو�قف �لإ�صر�ئيلية 

بد  ل  فل�صطينية  ��صتر�تيجيا  �أي  �أن  بما  كذلك  �ل�صتر�تيجيين.  و�لتما�صك  بالثبات  تت�صم 

من �أن ت�صتهدف تحدي �آليات �ل�صيطرة �لإ�صر�ئيلية، فاإن �لمقالة تخ�ص�س ق�صمها �لثاني 

ا �لق�صم �لثالث فيحاجج �أن طريق �لمفاو�صات ومنا�صده 
ّ
لمحاوله تعيين هذه �لآليات. �أم

�صريع  عر�س  �إلى  �لر�بع  ق�صمها  في  �لمقالة  لتنتهي  م�صدود،  طريق  هو  �لدولي  �لمجتمع 

�لأخير،  �لق�صم  هذ�  بقر�ءة  يكتفي  �أن  �لمتعجل  للقارئ  يمكن  ولذ�  و�لعنا�صر،  للمقدمات 

و�لت�صفح �ل�صريع للأق�صام �ل�صابقة.

* هذه �لمقالة في �لأ�صل ورقة قدمها �لكاتب كمتحدث 
قد 

ُ
رئي�صي في موؤتمر موؤ�ص�صة ''م�صار�ت'' �ل�صاد�س �لذي ع

في ر�م �للـه في 7 - 8 ت�صرين �لأول/�أكتوبر 2017.
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وتلة هناك؛ موقع متقدم هنا وموقع متقدم 

هناك( حقق �ل�صتيطان في �ل�صفة، بما في ذلك 

في �لقد�س، زيادة متدرجة، لكنها مّطردة في 

�أعد�د �لم�صتوطنين )�نظر �لجدول و�لر�صم �لبياني 

�أدناه(. ففي �لفترة 1976 - 2016، بلغت 

�لزيادة ما يقرب من 6% �صنويًا، بينما بلغت في 

�لأعو�م �لأخيرة، منذ �صنة 2009، ن�صبة مئوية 

تكاد تكون ثابتة على م�صتوى 4.3%. هكذ�، على 

�لرغم من �لتباطوؤ �لظاهري في �لنت�صار 

�ل�صتيطاني �لذي �أملته ظروف محددة )محاولة 

�لرئي�س �لأميركي �ل�صابق بار�ك �أوباما فر�س 

تجميد جزئي لل�صتيطان في �صنَتي 2009 

و2010(، فاإن هذ� �لن�صاط تو��صل بد�أب و�إ�صر�ر. 

و�لو�قع �أن �أوباما لم يف�صل في تجميد �ل�صتيطان 

فح�صب، بل �إن فترَتي وليته �صهدتا �زدهار 

�ل�صتيطان وتناميه �أي�صًا، حتى �إن عدد �لوحد�ت 

ر بما يزيد 
ّ
قد

ُ
�ل�صتيطانية �لتي بد�أت في عهده ي

على 17.000 وحدة، �أي ما يعادل �أو يفوق عدد 

�لوحد�ت �لتي بد�أت في عهد بو�س �لذي �صبقه.

تعتقده قابًل للتحقيق في �لمدى �لمتو�صط �أو 

�لأبعد، ثم تو�ظب وتثابر على �لعمل على تحقيقه 

ب�صبر و�أناة، عن طريق مر�كمة مكا�صب ربما 

يكون كل منها �صغير�ً، لكنها في مجموعها 

ت�صكل �إنجاز�ً فارقًا. وفي �لوقت ذ�ته، تتحين 

فر�صًا قد تن�صاأ لتحقيق مكا�صب كبرى )حرب؛ 

�صلح مع �أطر�ف عربية؛ تغير�ت في �لمحيط؛ 

تغير في �لو�صع �لدولي كالنتخابات �لأميركية 

مثًل(، وو�صيلتها في ذلك هي خلق وقائع على 

 بالتدريج، و�إنهاك �لأعد�ء و�لخ�صوم 
1

�لأر�س

و�لمجتمع �لدولي ليقبل �لجميع بهذه �لوقائع، ثم 

�لنق�صا�س كلما �صنحت فر�صة �إحد�ث تغيير 

جذري في �لو�قع، ليلي ذلك �لنتقاُل مرة �أُخرى 

�إلى تثبيت هذ� �لتغيير �لجذري بخلق وقائع على 

�لأر�س بالتدريج من جديد.

�صندّلل على مو�صوعتنا هذه بعر�س موجز 

لثلث م�صائل، هي:

 �نطلقًا 
1( تطور اال�ستيطان في ال�سفة:2

من بد�يات متو��صعة في �صنة 1967 )تلة هنا 

جدول ُيظهر تطور اأعداد امل�ستوطنني �سنويًا

19761977197819791980198119821983198419851986ال�سنة

97,962103,439120,274133,275144,549 89,137 82,257 76,715 71,606 65,424 61,563 عدد الم�ستوطنين

19871988198919901991199219931994199519961997ال�سنة

309,045 289,255 270,448 258,011 240,833 224,503 208,010 190,843 177,193 166,150 155,605 عدد الم�ستوطنين

19981999200020012002200320042005200620072008ال�سنة

468,865 461,496 444,657 428,047 422,366 407,514 394,169 380,447 368,449 346,627 327,831 عدد الم�ستوطنين

20092010201120122013201420152016ال�سنة

607,143 591,120 573,331 556,574 538,949 520,556 503,695 486,865 عدد الم�ستوطنين
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ي ''�لأوتونوميا'' و''�لحكم 
َ
و�لو�قع �أن م�صطلح

�صتخدمان للدللة على ترتيبات تق�صر 
ُ
�لذ�تي'' ي

عن �ل�صتقلل. وهذ�ن هما �لم�صطلحان �للذ�ن 

ت�صر �إ�صر�ئيل على ��صتخد�مهما وت�صمينهما في 

�لتفاقات �لتي تعقدها )كامب ديفيد مع م�صر، 

و�أو�صلو مع �لفل�صطينيين(، بل �إنها تذهب �إلى �أبعد 

ي ''�لأوتونوميا 
َ
من ذلك با�صتخد�م م�صطلح

لل�صكان'' و''�لحكم �لذ�تي لل�صكان'' لإز�لة �أي 

�صتغل للقول �إن �لترتيبات 
ُ
غمو�س يمكن �أن ي

�لمتوخاة ت�صمل �لأر�س و�لمو�رد.

و�إذ� كان تعّلق �ل�صعب �لفل�صطيني بحلم 

�ل�صتقلل من جهة، و�فتتان �لقيادة �لفل�صطينية 

بزخارف �صلطة �لدولة من جهة �أُخرى، قد �أ�صبحا 

م 
ّ
�صتهان بهما، فل باأ�س من �أن تقد

ُ
عامَلين ل ي

�إ�صر�ئيل، ومن ور�ئها �لوليات �لمتحدة، 

و� 
ّ
للفل�صطينيين ''تنازًل'' ي�صمح لهم باأن ي�صم

3
�لحكم �لذ�تي �لمحدود �لممنوح لهم ''دولة''!

وورد �أول �إعلن ر�صمي ب�صاأن �لروؤية 

�لإ�صر�ئيلية �إلى م�صتقبل �لمناطق �لمحتلة، في 

�تفاقات كامب ديفيد �لتي �أدت �إلى ''�إطار لل�صلم 

في �ل�صرق �لأو�صط'' �لذي وّقعته م�صر و�إ�صر�ئيل 

في �صنة 1978.

ين�س هذ� �لإطار على �أنه ''يجب �أن تكون 

2( م�ستقبل ال�سفة الغربية والقد�س: �أكثر 

ما يتجلى �لثبات و�لتما�صك �ل�صتر�تيجي 

�لإ�صر�ئيلي في �لموقف من م�صتقبل �لقد�س 

و�صائر �ل�صفة. فمنذ �صنة 1967 ما ز�لت �إ�صر�ئيل 

 من �أن يقوم 
ّ
ت�صر على �أن م�صتقبل �ل�صفة ل بد

على �لأوتونوميا )autonomy( لل�صكان، بينما 

تحتفظ �إ�صر�ئيل بال�صيطرة على �لأر�س 

 من �أن تظل �لعا�صمة 
ّ
ومو�ردها، و�أن �لقد�س ل بد

�لموحدة �لأبدية لإ�صر�ئيل من دون �أن ي�صاركها 

�أحد في �ل�صيادة على �أي من �أجز�ئها.

هنا تجدر �لإ�صارة �إلى �أن م�صطلح 

 ''�أوتونوميا''، وم�صطلح ''�لحكم �لذ�تي''

)self-government( يحيلن في �لذهن �لعام 
�لفل�صطيني �إلى ما يعادل �ل�صتقلل �أو يكاد. لكن 

للأوتونوميا درجات: فمحميات �لهنود �لحمر في 

�لوليات �لمتحدة وكند� مثًل، تتمتع بدرجة من 

�لأوتونوميا تعفيها من بع�س �ل�صر�ئب ومن 

�لخ�صوع لقو�نين �لقمار! وهناك في �لطرف 

�لآخر �أوتونوميا �لوليات في �لوليات �لمتحدة، 

و�أ�صكال متعددة �أُخرى من �لأوتونوميا في بلد 

�أُخرى، مثًل، منطقة �لبا�صك في �إ�صبانيا، و�آيل 

�أوف و�يت، وجير�صي، وجيرنزي، �لتابعة للتاج 

�لبريطاني، �إلخ.
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�ن�صحاب للقو�ت �لم�صلحة �لإ�صر�ئيلية، و�إعادة 

�نت�صار للقو�ت �لمتبقية في مو�قع �أمنية محددة.''

هل تذّكرنا هذه �لن�صو�س ب�صيء �أحدث؟ 

بالتاأكيد! فالترتيبات و�لإجر�ء�ت �لمحددة فيها 

متطابقة تقريبًا مع �لترتيبات و�لإجر�ء�ت �لتي 

 عليها بعد عقد ون�صف �تفاقا �أو�صلو �لأول 
ّ

ن�س

في �صنة 1993، و�لثاني في �صنة 1995، بين 

�إ�صر�ئيل ومنظمة �لتحرير �لفل�صطينية. و�لأهم من 

ذلك، �أن هناك تطابقًا في �لغر�س �ل�صتر�تيجي 

بين �تفاق كامب ديفيد �لأول و�تفاَقي �أو�صلو. 

فمن �لو��صح �أن �لنية في �لحالتين كلتيهما لم 

تكن �ن�صحابًا �إ�صر�ئيليًا كامل، و�إنما �ن�صحاب 

�لحكومة �لع�صكرية �لإ�صر�ئيلية و�إد�رتها �لمدنية 

و�إعادة ن�صر �لقو�ت �لع�صكرية �لإ�صر�ئيلية من 

�لمر�كز �لآهلة �إلى مو�قع �أمنية محددة تكفل 

�صيطرتها �لفعلية على �لمنطقة باأكملها. وبينما 

حددت �تفاقات كامب ديفيد بو�صوح �لهدف 

�لنهائي على �أنه �لحكم �لذ�تي لل�صكان، فاإن 

�تفاَقي �أو�صلو فر�صا على �لطرف �لفل�صطيني 

ترتيبات وعلقات م�صممة بحر�س ل�صمان �أّل 

تتطور �ل�صلطة �لفل�صطينية �إلى ما هو �أبعد من 

�لحكم �لذ�تي، و�أن تظل ''مجل�صًا �إد�ريًا''.

ومن �لجدير بالملحظة �أن �تفاقات كامب 

ديفيد �لإ�صر�ئيلية ــ �لم�صرية و�تفاَقي �أو�صلو لم 

تتطرق، عمد�ً من وجهة �لنظر �لإ�صر�ئيلية، �إلى ما 

�صتوؤول �إليه �لأمور لو ف�صلت مفاو�صات �لو�صع 

�لنهائي في �لو�صول �إلى �تفاق �صمن �لمهل 

�لزمنية �لمو�صوعة، �لأمر �لذي عنى عمليًا قبول 

�لطرف �لآخر با�صتمر�ر �لو�صع �لر�هن في هذه 

�لحالة، �أي ��صتمر�ر �لحتلل.

وعلى �لرغم من �أن �لطرف �لفل�صطيني لم 

يف�صح ر�صميًا عن �لمقترحات �لتي طرحتها 

�إ�صر�ئيل في كامب ديفيد �لفل�صطيني في �صنة 

 وجولت �لمفاو�صات �لتي تلته منذ 
4

 ،2000

ا ر�صح من 
ّ
ذلك �لحين حتى �لآن، فاإنه يمكن مم

م�صادر متنوعة تكوين �صورة و��صحة لهذه 

�لمقترحات. فالتعريف �لإ�صر�ئيلي لل�صفة �لغربية 

ل ي�صمل �لقد�س �ل�صرقية و�لمياه �لإقليمية في 

هناك لل�صفة �لغربية وغزة ترتيبات �نتقالية 

لفترة ل تتجاوز خم�س �صنو�ت. ولتوفير 

�أوتونوميا كاملة لل�صكان، فاإن �لحكومة 

�لإ�صر�ئيلية �لع�صكرية و�إد�رتها �لمدنية 

�صتن�صحبان... ويجب �أن تعطي هذه �لترتيبات 

�لجديدة �لعتبار �للزم لكل من مبد�أ �لحكم 

�لذ�تي لل�صكان و�هتمامات �لأمن �لم�صروعة 

لجميع �لأطر�ف... و�صيتم �ن�صحاب للقو�ت 

�لم�صلحة �لإ�صر�ئيلية، و�صتكون هناك �إعادة 

توزيع للقو�ت �لإ�صر�ئيلية �لتي �صتتبقى في 

مو�قع �أمن معينة... و�صتبد�أ فترة �ل�صنو�ت �لخم�س 

�لنتقالية عندما تقوم �صلطة حكم ذ�تي )مجل�س 

�إد�ري( في �ل�صفة �لغربية وغزة، وفي �أ�صرع وقت 

ممكن، دون �أن تتاأخر عن �لعام �لثالث بعد بد�ية 

�لفترة �لنتقالية. �صتجري �لمفاو�صات لتحديد 

�لو�صع �لنهائي لل�صفة �لغربية وغزة وعلقاتها 

مع جير�نها... و�صتقرر هذه �لمفاو�صات، �صمن 

�أ�صياء �أُخرى، مو�صوع �لحدود وطبيعة ترتيبات 

�لأمن... و�صيتم �تخاذ كل �لإجر�ء�ت و�لتد�بير 

�ل�صرورية ل�صمان �أمن �إ�صر�ئيل وجير�نها خلل 

�لفترة �لنتقالية وما بعدها. وللم�صاعدة على 

توفير مثل هذ� �لأمن، �صتقوم �صلطة �لحكم �لذ�تي 

بت�صكيل قوة قوية من �ل�صرطة �لمحلية تت�صكل من 

�صكان �ل�صفة �لغربية وغزة... و�صتكون قوة 

�ل�صرطة على �ت�صال م�صتمر بال�صباط 

�لإ�صر�ئيليين و�لأردنيين و�لم�صريين �لمعنيين، 

لبحث �لأمور �لمتعلقة بالأمن �لد�خلي.''

ولم ُت�صر معاهدة �ل�صلم بين �إ�صر�ئيل وم�صر 

في �صنة 1979 في متنها �إلى �ل�صفة �لغربية 

وغزة، غير �أن ر�صالة م�صتركة من بيغن و�ل�صاد�ت 

�إلى �لرئي�س �لأميركي جيمي كارتر ��صتذكرت 

�تفاقات كامب ديفيد )''�إطار لل�صلم في �ل�صرق 

�لأو�صط''(، وتعهدت باأن تدخل �إ�صر�ئيل وم�صر في 

مفاو�صات تهدف �إلى ''�إن�صاء �صلطة حكم ذ�تي 

في �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة لتوفير �أوتونوميا 

كاملة لل�صكان.'' و�أ�صافت �أن ''�لحكومة �لع�صكرية 

�لإ�صر�ئيلية و�إد�رتها �لمدنية �صتن�صحبان، لتحّل 

محلهما �صلطة �لحكم �لذ�تي... و�صيتم بعد ذلك 
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ك �إ�صر�ئيل �لحازم بغر�صها 
ّ
ويتجلى تم�ص

�ل�صتر�تيجي �أي�صًا في �أنها في جميع �لمحادثات 

و�لمفاو�صات منذ كامب ديفيد �لم�صري ــ 

�لإ�صر�ئيلي، لم تتزحزح فيما يتعلق بثلث ق�صايا 

مهمة: �لقد�س، ووقف �لن�صاط �ل�صتيطاني، ومدى 

�نطباق قر�ر مجل�س �لأمن رقم 242 على �ل�صفة 

�لغربية.

فق  فخلل مفاو�صات كامب ديفيد �لأولى، �تُّ

على �أن يحتفظ كل من �لجانبين �لم�صري 

و�لإ�صر�ئيلي بموقفه �إز�ء �لقد�س. فاأر�صل �لرئي�س 

�ل�صاد�ت ر�صالة �إلى �لرئي�س كارتر يقول فيها �إن 

''�لقد�س �لعربية جزء ل يتجز�أ من �ل�صفة �لغربية، 

ويجب �حتر�م �لحقوق �لعربية و�لتاريخية 

�لقانونية في �لمدينة. يجب �أن تكون �لقد�س �لعربية 

تحت �ل�صيادة �لعربية.'' وبالمثل، بعث رئي�س 

�لحكومة �لإ�صر�ئيلية بيغن بر�صالة تقول �إن ''حكومة 

�إ�صر�ئيل �أ�صدرت مر�صومًا في تموز/يوليو 1967 

باأن �لقد�س مدينة و�حدة غير قابلة للتجزئة، 

عا�صمة دولة �إ�صر�ئيل.'' وبطبيعة �لحال، ترك �تفاق 

�لطرفين هذ� على �أّل يتفقا، �لمدينة �لمقد�صة تحت 

�صيطرة �إ�صر�ئيلية كاملة �إلى �أجل غير م�صمى.

وفي �تفاقات �أو�صلو ُتركت ق�صية �لقد�س 

جانبًا �إلى مفاو�صات �لو�صع �لنهائي. وخلل 

ذلت جهود 
ُ
مفاو�صات كامب ديفيد �لثانية، ب

لفر�س ترتيب نهائي يجعل �ل�صيطرة �لإ�صر�ئيلية 

على �لمدينة كاملة ناجزة، بينما ُت�صم �إلى 

مناطق �لحكم �لذ�تي جيوب متناثرة في �لقد�س 

�ل�صرقية وحولها في �صمالها وو�صطها وجنوبها 

تحا�صرها بالكامل �أر��ٍس ُت�صم �إلى �إ�صر�ئيل، 

ويمكن للفل�صطينيين �أن ي�صموها �لقد�س 

ا �لحرم �ل�صريف، 
ّ
ويعتبروها عا�صمة لهم. �أم

منح 
ُ
فتكون �ل�صيادة عليه �إ�صر�ئيلية، وي

منحون 
ُ
�لفل�صطينيون ''و�صاية'' عليه، كما ي

''�إد�رة'' �لأحياء �لإ�صلمية و�لم�صيحية في �لمدينة 

�لقديمة، لكن لي�س �ل�صيادة عليها. وعندما 

�نهارت �لمفاو�صات ب�صبب �لخلفات ب�صاأن هذه 

�لق�صية تحديد�ً، بد�أ بع�س �لدو�ئر �لإ�صر�ئيلية 

و�لأميركية ين�صح بالتو�صل �إلى �تفاق على 

�لبحر �لميت و�لمنطقة �لحر�م )�للطرون(.

و��صتناد�ً �إلى هذ� �لتعريف لل�صفة �لغربية، 

تدفع �إ�صر�ئيل في �تجاه ت�صكيل منطقة حكم ذ�تي 

فل�صطينية ت�صمل في �لبد�ية 73% من �ل�صفة 

�لغربية وقطاع غزة كله.

وفي غ�صون 10 - 25 �صنة يمكن �أن تتو�صع 

منطقة �لحكم �لذ�تي �إلى 91% كحد �أق�صى من 

�ل�صفة �لغربية، علوة على ما يعادل 1% من 

م�صاحة �ل�صفة �لغربية ت�صاف �إلى منطقة �لحكم 

�لذ�تي عن طريق تبادل �لأر��صي.

وبذلك ت�صم �إ�صر�ئيل جميع �لكتل 

�ل�صتيطانية، ف�صًل عن م�صتعمرة كريات �أربع 

�لتي تكون جيبًا �إ�صر�ئيليًا يرتبط باإ�صر�ئيل 

بطريق �لتفافية.

وتنق�صم �ل�صفة �لغربية �إلى ن�صَفين بطريق 

ي�صيطر عليه �لإ�صر�ئيليون من �لقد�س �إلى �لبحر 

�لميت، مع حرية �لمرور للفل�صطينيين، و�حتفاظ 

�إ�صر�ئيل بحقها في �إغلقه في حالت �لطو�رىء.

وفي �لمقابل، ت�صمح �إ�صر�ئيل للفل�صطينيين 

با�صتخد�م طريق �صريع في �لنقب يربط �ل�صفة 

�لغربية بغزة، ويكون �أي�صًا تحت �ل�صيادة 

�لإ�صر�ئيلية.

ونتيجة لكون �لكتل �ل�صتيطانية و�لطرق 

و�لأر��صي �لمتاخمة لها تحت �صيطرة 

�لإ�صر�ئيليين، فاإن �أر��صي �لحكم �لذ�تي تكون 

مة �إلى �أربع مناطق منف�صلة )بانتو�صتانات(: 
ّ
مق�ص

منطقة �لو�صط )ر�م �للـه(؛ منطقة �ل�صمال )نابل�س 

وجنين وطولكرم وقلقيلية(؛ منطقة �لجنوب )بيت 

لحم و�لخليل(؛ منطقة �أريحا. كما �صتتخلل كًل 

من هذه �لمناطق م�صاحات و��صعة ت�صيطر عليها 

�إ�صر�ئيل.

علوة على ذلك، يكون غور �لأردن و�لحدود 

بين �ل�صفة �لغربية و�لأردن تحت �ل�صيطرة 

و�ل�صيادة �لإ�صر�ئيليتين.

�أ�صف �إلى ذلك كله �أن �إ�صر�ئيل تظل م�صيطرة 

على �لمجال �لجوي و�لمياه �لإقليمية و�لبنى 

�لتحتية كلها )�لماء، و�لكهرباء، و�لمجال 

�لكهرومغناطي�صي، و�لتعدين، �إلخ(.
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�ل�صتر�تيجي �لإ�صر�ئيلي يوؤتي ثمار�ً. فكل من 

هذه �لمو�قف و�لقر�ر�ت �لدولية يمنح �إ�صر�ئيل 

�أكثر من �صابقه: من م�صروع �لتق�صيم �لذي طرحته 

لجنة بيل )لجنة فل�صطين �لملكية( في �صنة 

1937، �إلى قر�ر �لجمعية �لعامة للأمم �لمتحدة 

رقم 181 )قر�ر �لتق�صيم( في �صنة 1947، �إلى 

قر�ر مجل�س �لأمن رقم 242 في �صنة 1967، �إلى 

�تفاق �أو�صلو �لم�صادق عليه دوليًا في �صنة 

1993، �إلى وقتنا �لر�هن �لذي ت�صر فيه �لمو�قف 

�لدولية على �أخذ تغير�ت �لو�قع في �لعتبار، 

�لأمر �لذي يعني �لمو�فقة على �صم �لكتل 

�ل�صتيطانية �إلى �إ�صر�ئيل على �لرغم من 

�لت�صريحات �لروتينية �لمتو�ترة �لتي ت�صجب 

�ل�صتيطان وتعتبره غير �صرعي.

ن ثبات �لمو�قف �ل�صتر�تيجية 
ّ
ويبي

�لإ�صر�ئيلية، على �لرغم من تعاقب �لئتلفات 

�لحاكمة �لمتعددة، �أن هذه �لمو�قف لي�صت مو�قف 

فريق �أو �آخر، و�إنما تمثل تو�فقًا �إ�صر�ئيليًا عامًا.

و�لو�قع �أن جنوح �لمجتمع �لإ�صر�ئيلي 

�لمتز�يد �إلى �لتطرف جعل من هذه �لمو�قف 

مو�قف حد �أدنى، ذلك باأن هناك في �لطبقة 

�ل�صيا�صية �لإ�صر�ئيلية وفي �لمجتمع �لإ�صر�ئيلي 

تيار�ت تنادي بال�صم و�لتهجير و�لطرد.

�إن �نعطاف �لمجتمع �لإ�صر�ئيلي �إلى ''�ليمين'' 

لي�س ظاهرة عابرة، بل هو نتاج عملية تاريخية 

مديدة م�صتمرة، ل ت�صمل �لمجتمع �لإ�صر�ئيلي 

وحده، بل �ل�صهيونية و�ليهودية �أي�صًا؛ فهذه 

�لعملية ناجمة عن �لمنطق �لد�خلي لل�صهيونية، 

وهي تدفع بالمجتمع �لإ�صر�ئيلي و�ل�صهيونية 

�إلى مزيد من �لتوح�س و�ل�صتعلء �لعرقي 

و�لتع�صب و�لنغلق.

ومن جهة ثانية، ل ي�صير �لحفاظ على �لو�صع 

�لر�هن و�ل�صتمر�ر في فر�س وقائع على �لأر�س 

بد�أب و�طر�د �إلى �فتقار �إلى �لروؤية �لتاريخية، �أو 

عقم في �لتفكير �ل�صتر�تيجي، و�إنما هو 

��صتر�تيجيا و�عية تقوم على �إر�دوية هي نف�صها 

نتاج �لتجربة �لتاريخية �لإ�صر�ئيلية �لناجحة من 

وجهة �لنظر �ل�صهيونية.

ق�صايا �أُخرى، وترك ق�صية �لقد�س جانبًا فترة 

طويلة �أُخرى!

ا فيما يتعلق بتجميد �ل�صتيطان خلل 
ّ
�أم

�لمحادثات �لنتقالية، فقد رف�صت �إ�صر�ئيل 

ت�صمين ذلك في �تفاقات كامب ديفيد مع م�صر، 

فتم �لتو�صل �إلى تفاهم باأن ير�صل بيغن ر�صالة 

�إلى كارتر يتعهد فيها به. لكن بعد توقيع 

�لتفاقات، ف�صل كارتر في �لح�صول على مثل 

هذه �لر�صالة، على �لرغم من �أنه حاول عدة مر�ت! 

كذلك تبّنت �إ�صر�ئيل �لموقف نف�صه في �لمحادثات 

�لتي �أدت �إلى �تفاَقي �أو�صلو، فلم تت�صمنا �أي مو�د 

 من �لن�صاط �ل�صتيطاني. 
ّ
من �صاأنها �أن تحد

و�أ�صرت �إ�صر�ئيل، ول تز�ل، على �أن �لمادة في 

�تفاق �أو�صلو �لثاني، و�لتي تن�س على �أنه ''ل 

يجوز لأي من �لطرفين �أن يتخذ �أي خطوة من 

�صاأنها تغيير و�صع �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة 

في �نتظار نتائج مفاو�صات �لو�صع �لد�ئم''، 

تنطبق على تغيير �لو�صع �لقانوني فقط، ل على 

�لن�صاط �ل�صتيطاني. ول تز�ل �إ�صر�ئيل منذ ذلك 

�لحين ترف�س تجميد �ل�صتيطان. وعندما نجح 

�لرئي�س �لأميركي �أوباما في فر�س تجميد جزئي 

لل�صتيطان في �صنَتي 2009 و2010، كان 

''�لتجميد'' ��صميًا �أكثر منه فعليًا.

كما �أ�صرت �إ�صر�ئيل خلل محادثات كامب 

ديفيد �لأولى على �أن ت�صاغ �لتفاقات بما ل 

لحق �صرر�ً بادعائها �أن قر�ر مجل�س �لأمن رقم 
ُ
ي

242 ل ينطبق على �ل�صفة �لغربية وغزة. ومرة 

�أُخرى حققت ما تريد، فتم تعديل �لم�صروع 

�لأميركي وفقًا لرغباتها.

وكررت �إ�صر�ئيل هذ� �لموقف ع�صية كامب 

ديفيد �لثاني، عندما �أ�صدر �لنائب �لعام 

�لإ�صر�ئيلي ''ر�أيًا قانونيًا'' باأن قر�ر مجل�س �لأمن 

رقم 242 ل ينطبق على �ل�صفة �لغربية وغزة، 

لأنه ل ينطبق �إّل على �لدول! ومنذ ذلك �لحين، 

��صتمرت �إ�صر�ئيل متم�صكة بهذ� �لموقف.

3( المواقف والقرارات الدولية: ل يملك 

�لناظر �إلى �لمبادر�ت و�لقر�ر�ت �لدولية �لموؤثرة 

ب�صاأن فل�صطين/�إ�صر�ئيل �إّل �أن يلحظ �أن �لثبات 
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�لقريب �لعاجل وحتى في �لأمد �لمتو�صط هو 

مجرد وهم.

كما �أن �لثبات �ل�صتر�تيجي �لإ�صر�ئيلي يجعل 

من �ل�صتخد�م �لفل�صطيني لتعبير ''لو �أن''، 

قتل؛ لو �أن بار�ك لم 
ُ
�أ�صحوكة: لو �أن ر�بين لم ي

يرتكب �أخطاء في حملته �لنتخابية وف�صل؛ لو �أن 

�صارون لم يدخل في غيبوبة؛ لو �أن �أولمرت لم 

يقع �صحية ف�صاده... لما كانت �لأمور لت�صوء �إلى 

5
هذ� �لحد.

وجه �لعقل 
ُ
ويمكن للمرء �أن يتخيل �أنه لو و

�لجمعي �لإ�صر�ئيلي بالقول: ''ل يمكنكم �ل�صتمر�ر 

فيما �أنتم فيه لأنه مخالف لطبيعة �لأمور''، 

لأجاب: ''هذ� ما قيل لنا قبل قيام �لدولة، ولدى 

قيامها، ولدى مو�جهتنا للحروب و�لنتفا�صات 

�لمتعاقبة. وها نحن هنا''!

هذ� يعني �أن �لمر�هنة على تغير �لمو�قف 

�لإ�صر�ئيلية بتغير �لحكومات �أمر عقيم، و�أن تخيل 

�إمكان قيام مع�صكر �صلم �إ�صر�ئيلي قادر في 

II
اآليات ال�سيطرة االإ�رسائيلية على ال�سفة الغربية6

�إن در��صة وفهم دقائق ��صتغال �آليات منظومة 

�ل�صيطرة �لإ�صر�ئيلية هما �صرورة �صيا�صية، فذلك 

ن �إمكانات مقارعتها. ويبدو 
ّ
�صرط للبدء في تبي

لي �أنه لي�س هناك �إدر�ك حقيقي لمدى كثافة 

وعمق و�نت�صار هذه �ل�صيطرة، ل لدى �لنخب 

�لفل�صطينية ول في �ل�صارع �لفل�صطيني. و�لو�قع 

�أن منظومة �ل�صيطرة هذه �صيطانية من حيث 

�لتفكير و�لتخطيط و�لدقة و�لهتمام بالتف�صيلت 

ودر��صة �لأ�صباب و�لمعطيات و�لنتائج، 

و�صنعر�س هنا بع�س �أبرز ملمحها.

ت�صيطر �إ�صر�ئيل على �لأر�س كلها �صيطرة 

كاملة، فالمنطقة ''ج'' �لتي تقع  تحت هذه 

�ل�صيطرة �أمنيًا و�إد�ريًا، ت�صكل 60% من �ل�صفة 

ا �لمنطقة ''ب''، فمن �لمفرو�س 
ّ
�لغربية �أو �أكثر. �أم

في �لتق�صيم �لوظيفي �أن لدى �ل�صلطة �لفل�صطينية 

�لم�صوؤولية �لإد�رية عنها، في حين يحتكر 

فتر�س 
ُ
�لإ�صر�ئيليون �لم�صوؤولية �لأمنية، بينما ي

بموجب �لتق�صيم �لوظيفي نف�صه �أن يكون 

للفل�صطينيين �ل�صلطة �لإد�رية و�لأمنية في 

�لمنطقة ''�أ''. وفي و�قع �لأمر، ل �صلطة حقيقية 

لل�صلطة �لفل�صطينية في �أي من هذه �لمناطق، 

ولي�س �أدل على ذلك من �أن قو�ت �لحتلل تدخل 

مناطق �ل�صلطة على هو�ها في �أي وقت ت�صاء.

وتكفي نظرة �صريعة �إلى �ل�صتيطان لإي�صاح 

دوره في منظومة �ل�صيطرة، بغ�ّس �لنظر عن 

دو�فعه �لأيديولوجية �أو �لقت�صادية. فهو م�صمم 

بو�صوح على تقطيع �أو�صال �ل�صفة �لغربية 

بحيث ل يكون تو��صل جغر�في ما بين مناطقها، 

وبحيث يتمكن �لحتلل من عزل مناطق بعينها 

متى �رتاأى ذلك وب�صهولة.

وت�صكل �ل�صيطرة على �صبكة �لطرق، 

َقد هذه �ل�صبكة، عن�صر�ً ذ� �أهمية 
ُ
وخ�صو�صًا ع

حيوية في هذه �ل�صيطرة �لفيزيائية. ويمكن 

لدر��صة تف�صيلية للطرق في �ل�صفة �لغربية 

ولدمجها مع �صبكة �لطرق في �إ�صر�ئيل نف�صها �أن 

ن كيف �أنها م�صممة على تحقيق �أربعة �أمور 
ّ
تبي

هي: �لم�صاهمة في تقطيع �لأو�صال جغر�فيًا؛ 

تي�صير �نت�صار �لقو�ت �لإ�صر�ئيلية ب�صرعة في 

�لمنطقة كلها؛ توفير �إمكان �إغلق كل منطقة �أو 

بلدة �أو قرية وقطعها عن �لعالم �إن �قت�صى �لأمر؛ 

ربط �لم�صتعمر�ت بالد�خل �لإ�صر�ئيلي، �لأمر �لذي 

ع على تو�صعها.
ّ
ي�صج

ول مفر لدى �لبحث في �آليات �ل�صيطرة من 

تناول �لدور �لذي توؤديه �ل�صلطة �لفل�صطينية. 
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�لأوقات، ويت�صرفون بخ�صية منه في �لأوقات 

كافة. علوة على ذلك، قام �لم�صاجين د�خل 

�ل�صجن �لكلي �لروؤية، بانتخاب �صرطة من بينهم 

لتنظيم �لأمور د�خل �ل�صجن بما ير�صي �ل�صجان 

ويريحه في كثير من �لأحيان من عناء �لرقابة 

�لمبا�صرة و�لتدخل �لمبا�صر. وهذه �ل�صرطة، �لتي 

هي طبعًا �ل�صلطة �لفل�صطينية، تت�صرف هي 

ن هو مقتنع باأنه في �صجن كلي �لروؤية.
َ
نف�صها كم

كذلك فاإن �لوحدة �لجمركية هي �أي�صًا من 

�آليات �ل�صيطرة �لفاعلة. ففي �لعادة، يوؤمل من 

�لوحدة �لجمركية �أن توؤدي �إلى ت�صييق �ل�صقة ما 

ا في 
ّ
بين �لمنطقة �لأقل نمو�ً وتلك �لمتقدمة، �أم

حالتنا فاإنها م�صممة بدقة على �إبقاء �ل�صوق 

�لفل�صطيني �صوقًا �أ�صيرة لدى �لقت�صاد �لإ�صر�ئيلي 

ومن دون �أي فر�صة للتطور با�صتقلل باأي �صكل 

من �لأ�صكال. هذ� ف�صًل عن �أن �لوحدة �لجمركية 

هي �أد�ة للتهديد �لم�صتمر لل�صلطة �لفل�صطينية 

بالعقاب بحجب عائد�ت �لجمارك.

وفي �لوقت نف�صه ل ي�صمح �لحتلل بن�صوء 

�قت�صاد وطني، ول باأن يكون هناك علقات 

�قت�صادية جدية م�صتديمة مع �لعمق �لعربي. 

و�لو�قع �أن �قت�صاد �ل�صفة �لغربية، بجميع 

�أغر��صه ومقا�صده، جزء من �لقت�صاد 

�لإ�صر�ئيلي، و�إن يكن جزء�ً م�صتتبعًا متخلفًا، 

وذلك على �لرغم من حقنه بم�صاعد�ت خارجية 

كبيرة ن�صبيًا. بل يمكن �لقول بقدر من �لثقة �إن 

هذه �لم�صاعد�ت ت�صكل في نهاية �لمطاف دعمًا 

للقت�صاد �لإ�صر�ئيلي، عد� �أنها ت�صاهم في 

تخفيف �أكلف �لحتلل، �أو حتى في جعله من 

7
دون تكلفة.

غير �أن �لحيلولة دون ن�صوء �قت�صاد وطني ل 

يعني حجب �إمكانات ت�صجيع �لزدهار �لفردي، 

بل يبدو من �لممكن تلخي�س �لأمر باأن �إ�صر�ئيل 

ت�صعى في �آن و�حد لتي�صير �لزدهار �لفردي 

وفر�س �لإدقاع �لوطني.

ول تتم �ل�صيطرة بو�صائل ق�صرية فقط، بل 

�أي�صًا عن طريق خلق قطاعات لها م�صلحة في 

له �أو 
ّ
��صتمر�ر �لو�صع، �أو على �لأقل ت�صتطيع تحم

فبغ�ّس �لنظر عن �لنيات، وهي �صليمة، نرى �أنه 

جرى بالمناورة �لمتدرجة ح�صر �ل�صلطة في و�صع 

�أ�صبحت معه جزء�ً من �لمنظومة: فهي تقوم بدور 

�لو�صيط �لإد�ري بين �لنا�س و�لحتلل، �لأمر 

�لذي يحجب �لقطاع �لأكبر عن �لتعامل �لمبا�صر 

مع �لإد�رة �لع�صكرية/�لمدنية �لإ�صر�ئيلية �لتي 

تتخذ �لقر�ر�ت كافة. وبذلك ت�صكل �ل�صلطة فا�صًل 

فعليًا ونف�صيًا ما بين �لنا�س و�لحتلل.

ولي�س غريبًا �أن �للتحام بالحتلل �صبه 

�ليومي ل يكون �إّل في �لقد�س، �لمكان �لوحيد 

�لذي ل وجود فعليًا لل�صلطة فيه )و�إلى حد ما في 

�لخليل حيث �لتد�خل �لفيزيائي ما بين 

�لم�صتوطنين وجي�س �لحتلل من جهة، و�ل�صكان 

من جهة �أُخرى(.

�أ�صف �إلى ذلك �أن �ل�صلطة بتوليها �أمور �أغلبية 

�ل�صكان، وكونها وعاء ي�صتقبل �لم�صاعد�ت 

�لخارجية، ت�صاهم في خف�س �أكلف �لحتلل، �أو 

جعله بل ثمن.

ول �صك مو�صوعيًا في �أهمية �لدور �لذي يقوم 

به �لتن�صيق �لأمني، و�لذي ل تتردد �ل�صلطة في 

�لت�صريح باأنه من م�صلحة �لفل�صطينيين.

ويح�صر هنا مفهوم �ل�صجن �لكلي �لروؤية 

)panopticon(، وهو مفهوم �أطلقه �لإنجليزي 

جيريمي بنثام )فيل�صوف توفي في �صنة 1832(، 

و��صتخدمه و�أ�صاعه �لفرن�صي مي�صيل فوكو 

)فيل�صوف وعالم �جتماع توفي في �صنة 1984( 

في كتاباته عن �لقوة و�ل�صلطة.

�لفكرة ب�صيء من �لتب�صيط هي �أن �أنجع 

ترتيبات �لر�صد و�لمر�قبة هي تلك �لتي ت�صابه 

�صجنًا فيه نقطة مر�قبة تمّكن من روؤية 

�لم�صاجين كافة. غير �أنه ل يمكن �أن تتوفر مو�رد 

ب�صرية تكفي لمر�قبة �ل�صجناء جميعًا في �لوقت 

نف�صه وفي �لأوقات كلها، لكن ذلك لي�س مهمًا. 

�لمهم �أن يقتنع �لم�صاجين باأنهم مر�قبون في 

جميع �لأوقات، و�أن يت�صرفو� على هذ� �لأ�صا�س.

يبدو لي �أن هذ� ما يحدث في �ل�صفة �لغربية 

�إلى حد كبير. فالنا�س يت�صرفون كاأنهم تحت 

�صمع �لحتلل �لإ�صر�ئيلي وب�صره في جميع 
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�أُخرى في تاريخنا �لحديث من �لنتهاء �إلى 

�لفلتان و�لذعر و�نعد�م �لأمن.

و�لحق �أن �لو�صع معقد �إلى درجة ل تبيح 

ن �أ�صاليب خلقة لمقارعة �لحتلل 
ّ
ب�صهولة تبي

من دون �أثمان باهظة ومن دون مغامرة. و�إلى 

كي �لوعي، ت�صاف هند�صة �لوعي بحيث �أ�صبحت 

جمهرة �لنا�س م�صتبطنة في ت�صرفاتها ورد�ت 

�أفعالها على فكرة ديمومة �لو�صع �لر�هن. ولي�س 

�أدل على ذلك من �أن ''�لن�صالت �لمطلبية'' وحدها 

هي �لتي تحرك قطاعًا باأكمله )�لمعلمين(، �أو 

قطاعات و��صعة )�ل�صمان �لجتماعي(، وتحظى 

بالهتمام �ل�صعبي �لو��صع. وهي في �لحالت 

جميعًا، تفتر�س دو�م �لحال على هذ� �لمنو�ل 

�أمد�ً طويًل.

وي�صكل تو�صيع �لعمالة �لفل�صطينية في 

�إ�صر�ئيل وت�صييقها بح�صب �لظروف، �أي�صًا، �إحدى 

�آليات �ل�صيطرة �لتي ت�صتخدمها �إ�صر�ئيل با�صتمر�ر 

لإيقاع عقوبات �أو �إ�صباغ محاباة، ف�صًل عن 

�لم�صاهمة في ت�صويه �لقت�صاد �لفل�صطيني، وفي 

�لزدهار �لفردي �لذي ذكرناه �آنفًا، وفي خلق 

قطاعات �صكانية لها م�صلحة في �لو�صع �لقائم.

�أ�صف �إلى ذلك كله �ل�صيطرة على �لبنى 

�لتحتية، فاإ�صر�ئيل ت�صتطيع بكب�صة زر قطع �لمياه 

و�لكهرباء عن �ل�صفة �لغربية باأكملها. وكلما 

�أبدت �ل�صلطة �لفل�صطينية رغبة في �لتفّلت من 

�لقب�صة �لإ�صر�ئيلية، يبد�أ �لإ�صر�ئيليون بالتحدث 

عن �لطاقة �لكهربائية وت�صديد �أثمانها و�حتمال 

قطعها.

كما ت�صيطر �إ�صر�ئيل على قطاع �لت�صالت، 

فالت�صالت �لهاتفية تمر عبر �ل�صبكة 

�لإ�صر�ئيلية، ومن خلل �لمقا�صم �لإ�صر�ئيلية. 

فاإ�صر�ئيل تحتكر �لطيف �لكهرومغناطي�صي، وهي 

ن يقوم بتخ�صي�س �لذبذبات لمختلف 
َ
م

�ل�صتعمالت، بما فيها �ل�صتعمالت �لفل�صطينية، 

وهي �لتي تقرر �أي جيل من �لهو�تف �لمحمولة 

يمكن للفل�صطينيين ��صتخد�مه.

وهناك �أي�صًا �ل�صيطرة على �لمعابر كاملة 

وبل منازع، فل �أحد ي�صتطيع �لدخول �أو �لخروج 

�لت�صامح تجاهه. من ذلك �صبكة �لعلقات 

�لتجارية �لو��صعة �لممتدة بتخطيط دقيق ومحكم، 

و�لتي تربط بين مجتمع �لأعمال �لفل�صطيني 

ونظيره �لإ�صر�ئيلي، و�إعطاء رجال �لأعمال 

�لفل�صطينيين �متياز�ت مثل حرية �لتنقل 

و�لدخول �إلى �إ�صر�ئيل.

ومن ذلك �أي�صًا عزل �لطبقة �لو�صطى عن 

�صائر �لنا�س، فل تعاني ما يعانيه �لإن�صان 

�ء ع�صف �لحتلل )ت�صهيلت 
ّ
�لعادي جر

وت�صاريح وطبابة في �إ�صر�ئيل و�صفر من �لمطار، 

�إلخ(.

ويمكن ببع�س �لكلبية )cynicism( �لقول �إن 

تكاثر �لمنظمات غير �لحكومية �لمنخرطة في 

''�صناعة �ل�صلم و�لديمقر�طية'' هو جزء من ذلك 

�أي�صًا.

ومنه �أي�صًا تي�صير �لزدهار �لفردي )مع 

حجب �إمكان تطور �قت�صاد وطني، كما �أ�صرنا 

�آنفًا( بت�صجيع �ل�صتهلك �لفا�صح و�أخذ �لقرو�س 

و�صر�ء �ل�صقق و�ل�صيار�ت، �إلخ.

ومن �أهم �لعنا�صر في هذ� �ل�صدد �لدور �لذي 

توؤديه �ل�صلطة، �إذ �إنها، عن طريق �لتوظيف، ُتلحق 

بالقطاعات ذ�ت �لم�صلحة في �لو�صع �لقائم 

�أعد�د�ً غفيرة، وما كان ذلك ممكنًا بالكثافة 

نف�صها بغير وجود �ل�صلطة. هذ� ف�صًل عن �أنها 

غتها 
ّ
��صتوعبت في �أجهزتها �لمتنوعة طاقات فر

من ن�صاليتها �لمحتملة، وجعلت منها كو�در 

بيروقر�طية تجد في �لو�صع �لر�هن �أق�صى ما 

تطمح �إليه.

ربما �أكون على خطاأ، لكن من �لجدير �لتفكير 

على �لأقل في �أن منظومة �ل�صيطرة ما كانت 

لت�صتمر وتتطاول لول نجاح �لحتلل �إلى حد 

 �لوعي؛ كي وعي �لنا�س 
ّ
يه كي

ّ
كبير فيما ي�صم

بعبثية �لمقاومة، وبل جدوى �للتحام مع 

�لحتلل.

ولي�س �أدّل على ذلك من رد�ت فعل �لنا�س 

�لعاديين على كلمة ''�نتفا�صة''، فهم يذّكرونك 

باأن ثمن �لنتفا�صة �لثانية كان باهظًا جد�ً، 

ات فل�صطينية 
ّ
و�أنها �بُتليت بما �بُتليت به هب



113جملة الدراسات الفلسطينية شتاء 0542018

مثًل، �إذ� �صح تو�صيفي للدور �لذي تقوم به 

�ل�صلطة �لفل�صطينية، و�لذي ل يترك �صبيًل 

لل�صتباك مع �لحتلل �إّل بـ ''�إز�حة �ل�صلطة من 

�لطريق''، فهل يجوز �لعمل على �إ�صقاطها؟ من 

�لو��صح �أن ذلك �أمر دونه عذ�بات كبيرة وقفزة 

 و�أعتى.
ّ
�إلى مجهول قد توقعنا في ورطة �أ�صد

و�إذ� ما �تفقنا على �أن �لم�صاعد�ت �لخارجية 

ت�صاهم عمليًا في جعل �لحتلل بل ثمن وت�صاهم 

في �إد�مته، فهل نطالب برف�س هذه �لم�صاعد�ت؟ 

مرة �أُخرى، ذلك �أمر دونه عذ�بات كبيرة. 

وي�صتطيع �لمرء �أن يورد �أمثلة �أُخرى كثيرة.

ل �صك في �أن �آليات �ل�صيطرة �لإ�صر�ئيلية 

وطرق ��صتغالها جديرة بالبحث �لتف�صيلي �لخبير، 

لكن حتى �لبحث �لمقت�صب �لذي �أوردناه يف�صي 

�إلى نتيجة �صارخة هي �أن تركيز �لمفاو�صات 

على ن�صبة �لأر��صي �لتي �صُتنقل �إلى �ل�صلطة 

�لفل�صطينية )من �لمنطقتين ''ب'' و''ج'' �إلى �لمنطقه 

''�أ''( م�صلل و�صيىء �لق�صد، �إذ �إن من �لممكن نقل 

95% من �لأر��صي و�أكثر، ومع ذلك تظل �ل�صيطرة 

�لإ�صر�ئيلية على حالها كاملة ناجزة. و�لحق �أن 

تفكيك �آليات �ل�صيطرة هو �ل�صرط �للزم كي يكون 

�إنهاء �لحتلل فعليًا ل ��صميًا.

�إّل باإذن �إ�صر�ئيل، كما �أنها تتحكم في حركة 

�لب�صائع و�لمو�د في �لتجاهين.

ول نن�صى �ل�صيطرة على �صجل �ل�صكان، فمن 

خللها تمار�س �إ�صر�ئيل �صبطًا ديموغر�فيًا: يبذل 

�لحتلل جهود�ً و��صحة لت�صجيع �لهجرة �إلى 

ن يهاجر ب�صورة موقتة من 
َ
�لخارج، ومنع م

�لعودة.

وللأ�صف، لي�س هناك �أي در��صة للـهجرة 

�لفل�صطينية من �ل�صفة �لغربية، وخ�صو�صًا من 

�لقد�س، �إلى �لخارج. ولي�س من �لو��صح كيف 

يمكن �أن ُتجرى در��صة كهذه في ظل �صيطرة 

�إ�صر�ئيل على �لمعابر، وعلى �صجل �ل�صكان �أي�صًا.

بعد هذ� كله، لعل �لحلقة �لأقوى في منظومة 

�ل�صيطرة هي ح�صرنا، نحن �لفل�صطينيين، في 

و�صع م�صدود �لآفاق، �أي �أن �أثمانًا باهظة تترتب 

على �لتمرد على �لو�صع �لر�هن في �أي �تجاه 

كان.

فعنا �إلى �صعود 
ُ
ه �لأمر �أحياننًا باأننا د

ّ
�أ�صب

�صّلم عاٍل جد�ً، وكلما �صعدنا درجة �صحب 

�لحتلل �لدرجة �لتي دونها، �إلى �أن �أ�صبحنا 

على ر�أ�س �صّلم �صاهق ل توجد طريقة للنزول عنه 

من دون تحّطم.

III
طريق املفاو�سات ومنا�سدة املجتمع الدويل طريق م�سدود8

منذ �أن بد�أت �لمفاو�صات �لفل�صطينية ــ 

�لإ�صر�ئيلية برعاية �أميركية في �صنة 1991، �أي 

قبل ربع قرن، تو�لت جولتها وتتابع ف�صل كل 

جولة من هذه �لجولت. وفي كل مرة يخرج 

علينا �لمحللون و�أ�صحاب نظرية ''�لحياة 

مفاو�صات'' بتف�صير�ت �صتى للف�صل: �صوء �لتوقيت؛ 

�نعد�م �لثقة بين �لطرفين؛ �صوء �لإعد�د؛ �فتقار 

�لقادة �إلى �ل�صجاعة؛ �لف�صل في �إ�صر�ك �لقوى 

�لإقليمية في �لت�صوية؛ �لأخطاء �لتي �رتكبتها 

�لإد�رة �لأميركية في �إد�رة �لعملية؛ �ل�صغط �لذي 

يمار�صه �لمتطرفون في �لطرفين؛ �إجر�ء�ت بناء 

�لثقة لم تكن كافية؛ كان يجب تحقيق �لزدهار 

�لقت�صادي لدى �لفل�صطينيين �أوًل؛ كان يجب 

�لنتظار �إلى �أن ينجز �لفل�صطينيون بناء 

موؤ�ص�صات دولتهم؛ �إلخ.

 كفيل 
9

على �أن تطبيق ''�صفرة �أوكام''

بالتو�صل �إلى �أن �لتف�صير �لأب�صط و�لأقرب �إلى 

�لحقيقة هو �أن كًل من �لطرفين ل يرغب في دفع 
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خلفات د�خل �لجي�س �لإ�صر�ئيلي �لذي �أ�صبحت 

ن�صبة �صباط �لم�صاة �لمتدينين فيه كبيرة ن�صبيًا، 

خلل عمليات �إخلء بع�س �لم�صتعمر�ت؛ �لتوقف 

عن نهب �لمو�رد �لطبيعية �لفل�صطينية، بما في 

ذلك �لمياه؛ فقد�ن �لأرباح من �إد�رة �لجمارك 

ومن �لتجارة �لفل�صطينية؛ دفع ثمن �قت�صادي 

و�جتماعي كبير ل�صتيعاب ع�صر�ت �آلف 

�لم�صتوطنين في �لد�خل �لإ�صر�ئيلي.

وفي �لمقابل، لي�صت �لتكاليف �لمعنوية 

للحتلل مرتفعة بما يكفي لتغيير �لح�صاب. فقد 

�أثبتت �إ�صر�ئيل ولعقود �أنها قادرة تمامًا على 

�لعي�س مع و�صمة �لحتلل وما يرتبط بها من 

تاأثير�ت في �لوئام �لد�خلي وفي �لعلقات مع 

�لعالم ومع �ليهود في �ل�صتات. كذلك تبدو فو�ئد 

�لتو�صل �إلى حل للنز�ع �صئيلة: تمّكن �ل�صركات 

�لإ�صر�ئيلية من �لعمل ب�صكل �أكثر �نفتاحًا في 

ل �لتعاون مع دول عربية من 
ّ
�لدول �لعربية؛ تحو

�ل�صر �إلى �لعلن؛ �لح�صول على مز�يا مالية و�أمنية 

�إ�صافية من �لوليات �لمتحدة و�أوروبا )وهل من 

مجال لمزيد؟(. لكن هذه �لفو�ئد كلها مجتمعة، 

وبعد �أن ت�صاف �إليها فو�ئد �لتخل�س من 

�لتكاليف �لمعنوية للحتلل، تق�صر وبفارق 

كبير عن �لتكلفة �لمحتملة لإنهاء �لحتلل.

ا تهديد �إ�صر�ئيل باأن من �لأف�صل لها �إنهاء 
ّ
�أم

�لحتلل لئل تكّف في قابل �لأيام عن �أن تكون 

دولة يهودية �أو ديمقر�طية �أو كليهما معًا، 

فيحمل في ثناياه �عتر�فًا �صمنيًا باأن �لموقف 

�لإ�صر�ئيلي �لمنطقي هو �لنتظار لمعرفة ما 

�صيحدث في �لم�صتقبل، ما د�م �صقف �لمطالب 

�لفل�صطينية ومطالب �لمجتمع �لدولي معروفًا، 

، ت�صتطيع 
ّ
ا لي�س منه بد

ّ
 مم

ّ
ن �أنه ل بد

ّ
حتى �إذ� تبي

�إ�صر�ئيل �إذ ذ�ك �لتو�صل �إلى �تفاق. وحتى لو 

�صّلمت �إ�صر�ئيل باأن دول �لعالم �صتقوم في 

م�صتقبل ما بفر�س عقوبات عليها �إن لم تقبل حل 

�لدولتين، فاإنه يمكنها �أن تنتظر حتى ذلك 

ن يدري، ربما يمكن في تلك �لأثناء، 
َ
�لحين. وم

وبطرق �صتى، تهجير ما يكفي من �لفل�صطينيين 

ل�صم �ل�صفة �لغربية من دون �لتخلي عن �لأغلبية 

ثمن ت�صوية يقبل بها �لطرف �لآخر، وبدًل من 

ل �إ�صر�ئيل ��صتمر�ر �لو�صع �لر�هن،  ذلك تف�صّ

ل �لو�صع 
ّ
ل �لفل�صطينيون �ل�صتمر�ر في تحم ويف�صّ

�لر�هن.

وعلى �لرغم من �لدعاء�ت بعك�س ذلك، فاإن 

فع �إلى قبول �لحد �لأدنى 
ُ
�لطرف �لفل�صطيني د

�لذي يدعمه �لقانون �لدولي ومعظم دول �لعالم: 

�إقامة دولة فل�صطينية على حدود ما قبل �صنة 

1967 مع مبادلت طفيفة في �لأر��صي ت�صمح 

لإ�صر�ئيل ب�صم �لكتل �ل�صتيطانية، وتكون �لقد�س 

�ل�صرقية �لعا�صمة �لفل�صطينية، و�ل�صيادة على 

�لحرم �ل�صريف للفل�صطينيين، مع �صمان تو��صل 

منح 
ُ
بري للقد�س مع �صائر �لدولة �لفل�صطينية، وي

�للجئون �لفل�صطينيون �لتعوي�س وحق �لعودة ل 

�إلى ديارهم، لكن �إلى �لدولة �لفل�صطينية، وتعترف 

�إ�صر�ئيل بم�صوؤوليتها �لجزئية عن م�صكلة 

�للجئين، ويعود بع�س �للجئين �إلى �أر��صيهم 

ومنازلهم قبل �صنة 1948، لكن على نطاق �صيق 

ل يغير �لتو�زن �لديموغر�في في �إ�صر�ئيل تغيير�ً 

ن يذهب �إلى �أن �لطرف 
َ
ملمو�صًا. وهناك م

�لفل�صطيني ��صطر �إلى تقديم بع�س �لتنازلت 

حتى عن هذ� �لحد �لأدنى. لكن �لمهم في �لأمر 

10 من دون �أن 
�أنه لم يعد ي�صتطيع �لتنازل �أكثر

يفقد م�صروعيته لدى �لجمهور �لفل�صطيني. في 

�لمقابل، وكما �أ�صلفنا، هناك قطاعات و��صعة لها 

م�صلحة في ��صتمر�ر �لو�صع �لر�هن، و�أُخرى 

له �أو �لت�صامح تجاهه.
ّ
ت�صتطيع على �لأقل تحم

ا فيما يتعلق بالجانب �لإ�صر�ئيلي، فاإن 
ّ
�أم

تكلفة �لحل �لذي يمثل �لحد �لأدنى �لذي يمكن �أن 

يقبل به �لفل�صطينيون، هي �أعلى كثير�ً من تكلفة 

��صتمر�ر �لو�صع �لر�هن، و�أعلى من �أي منافع 

يمكن �أن تتاأتى عن حل �لنز�ع. ويمكن للمرء �أن 

يت�صور ما �صيحدث لو قبلت حكومة �إ�صر�ئيلية 

�لحل �لذي يمثل هذ� �لحد �لأدنى: ��صطر�بات 

�صيا�صية �صخمة في ظل رف�س �لأغلبية لل�صيادة 

�لفل�صطينية على جزء من �لقد�س وعلى �لحرم 

�ل�صريف، وربما حتى على ''منح'' �لفل�صطينيين 

دولة؛ تمرد �لم�صتوطنين و�أن�صارهم تمرد�ً عنيفًا؛ 
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�لنووية في �ل�صرق �لأو�صط، ود�أبت على ��صتخد�م 

�لفيتو �صد قر�ر�ت مجل�س �لأمن �لدولي �لتي ل 

تروق لإ�صر�ئيل، و�ل�صغط على �لطرف �لفل�صطيني 

كي تحمله على عدم مو�جهة �إ�صر�ئيل في 

�لمحافل �لدولية، وممار�صة نفوذها لحماية 

�إ�صر�ئيل من �لنتقاد�ت في هذه �لمحافل، وما 

�نفكت ب�صورة خا�صة تحمي �إ�صر�ئيل من 

ا �أوروبا، فل 
ّ
�لم�صاءلة عن �صيا�صات �لحتلل. �أم

تز�ل تدعم ��صتمر�ر �لو�صع �لر�هن عن طريق 

تمويل �ل�صلطة �لفل�صطينية، وت�صر على �لتمييز 

بين �لم�صتعمر�ت من جهة، وبين نظام �لحتلل 

و�لدولة �لمحتلة من جهة �أُخرى، حتى ليمكن 

�لقول �إن �لمعار�صة �لأوروبية للم�صتعمر�ت 

ومنتوجاتها، وهي معار�صة خجولة مترددة على 

�أي حال، ل تخدم غر�صًا غير �إعفاء �أوروبا من 

م�صوؤولية �تخاذ مو�قف �أ�صلب تجاه دولة 

�لحتلل نف�صها.

و�لو�قع �أن �لمجتمع �لدولي بقو�ه �لموؤثرة 

لي�س مهتمًا بحل �لنز�ع، بل باحتو�ئه فقط. 

وحتى لو �فتر�صنا �أن �لمجتمع �لدولي �عتزم 

فر�س حل، فهذ� ل يعني �أنه قادر على ذلك 

�أوتوماتيكيا، �إذ على �لرغم من �أن �إ�صر�ئيل في 

نهاية �لمطاف دولة تابعة للوليات �لمتحدة، 

فاإن قدرتها على �لمناورة و�لتفلت هائلة 

)جماعات �ل�صغط )�للوبي( �ل�صهيونية في 

�لعالم، وخ�صو�صًا في �لوليات �لمتحدة؛ 

�ل�صهيونية �لم�صيحية؛ �لقوة �لمعنوية �لتي 

تمنحها ذكرى �لهولكو�صت لإ�صر�ئيل؛ �صبكة 

�لعلقات �ل�صتخبار�تية و�لتكنولوجية 

�لإ�صر�ئيلية(. ومن جهة �أُخرى، ل ي�صتطيع 

�لمجتمع �لدولي د�ئمًا فر�س �لحلول، حتى لو 

�أر�د، فهو لم ينجح في حالت مثل قبر�س 

وكو�صوفو و�لبو�صنة وك�صمير.

�ليهودية، �أو ربما يتم ��صتيعاب �ل�صفة �لغربية 

من �لأردن وغزة من م�صر، �أو ربما يذعن 

�لفل�صطينيون ل�صتمر�ر �ل�صيطرة �لإ�صر�ئيلية على 

�لمنطقة �إذ� وجدو� تعبيرهم �ل�صيا�صي بعلقة ما 

مع �لأردن.

و�لو�قع �أنه لي�س لتهديد �إ�صر�ئيل بحل �لدولة 

�لو�حدة �صدقية كبيرة في �لوقت �لر�هن، فهي 

�لمهيمنة، وبيدها قر�ر �ل�صم مع �ل�صكان �أو من 

دونهم. و�إذ� ما �أ�صبح هذ� �لتهديد ماثًل، فاإنها 

ت�صتطيع �أن تلجاأ �إلى �ن�صحاب �أحادي، لي�صفق 

لها �لعالم �متنانًا. �إلى ذلك، لي�س للدعاء �أن 

هناك �لآن في و�قع �لأمر دولة و�حدة ما ي�صنده. 

فالجد�ر يف�صل �إ�صر�ئيل عن �أكثر من 90% من 

�ل�صفة �لغربية، ف�صًل عن �أن غزة منف�صلة من 

جهة �أُخرى، كما �أنه يوؤدي دور�ً مزدوجًا، فهو 

يعزل �لفل�صطينيين، لكنه يعزل �أغلبية 

�لإ�صر�ئيليين �أي�صًا عن و�قع �لحتلل، فتبدو 

�ل�صفة لهم كاأنها في عالم �آخر. وما د�مت 

�ل�صلطة �لفل�صطينية موجودة، ونظام �أو�صلو قائمًا، 

جان لوهم 
ّ
و�لطرفان �لفل�صطيني و�لإ�صر�ئيلي يرو

�أن �لو�قع �لر�هن مجرد مرحلة �نتقالية، فاإن 

�لعالم لن يطالب �إ�صر�ئيل بمنح �لفل�صطينيين 

�لمو�َطنة.

ا محاولة رفع تكلفة ��صتمر�ر �لحتلل �إلى 
ّ
�أم

رغم �إ�صر�ئيل على �إنهائه عن طريق منا�صدة 
ُ
حد ي

�لقوى �لموؤثرة، �أي �لوليات �لمتحدة و�أوروبا، 

فتبدو غير و�قعية، مع �أن هذ� ل يعني بال�صرورة 

�لتوقف عن هذه �لمنا�صدة. فقد و�ظبت �لإد�ر�ت 

ق �إ�صر�ئيل 
ّ
�لأميركية �لمتعاقبة على �صمان تفو

�لع�صكري على جميع جير�نها وتزويدها باأكثر 

من 3 بليين دولر من �لم�صاعد�ت �لع�صكرية كل 

عام، وما ز�لت تحمي تر�صانتها �لنووية من 

�لدعو�ت �إلى �إن�صاء منطقة خالية من �لأ�صلحة 
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ــ جعل �لحتلل من دون تكلفة لها، بل ربما 

مثمر�ً �قت�صاديًا.

ــ عزل جمهرة �لإ�صر�ئيليين عن تد�عيات 

�لحتلل.

 وعي قطاعات و��صعة من �لفل�صطينيين 
ّ
ــ كي

في �لمناطق �لمحتلة بعبثية �لمقاومة من جهة، 

وبرهاب �لخوف من �لفو�صى من جهة �أُخرى 

)تجربة �لنتفا�صة �لثانية(.

ــ جعل ��صتمر�ر �لو�صع �لقائم، وخ�صو�صًا 

��صتمر�ر وجود �ل�صلطة �لفل�صطينية، م�صلحة 

ر��صخة لقطاعات و��صعة من �لفل�صطينيين في 

�لمناطق �لمحتلة )مع �أن �لد�فع و�لكبرياء 

�لوطني يتنازعانها(، فالحتلل ما كان في 

�إمكانه �أن ي�صتمر 50 عامًا �عتماد�ً على �لقمع 

و�لق�صر وحدهما.

ــ جعل منظومة �ل�صيطرة على �لمناطق 

�لمحتلة محكمة ومنت�صرة ت�صمل مناحي �لحياة 

كافة.

ــ �لمناورة و�لمد�ورة حتى �أ�صبحت �ل�صلطة 

�لفل�صطينية، ب�صرف �لنظر عن �لنيات �ل�صليمة، 

جزء�ً من منظومة �ل�صيطرة، �أو توؤدي دور �لبلدية 

�لكبرى، بينما تم�صك �إ�صر�ئيل بزمام �لم�صائر 

كلها.

ــ و�صع �لفل�صطينيين في ''فخ ماآزق 

��صتر�تيجية''، بمعنى �أنه تترتب على جميع 

خيار�ت �لتغيير �لممكنة تكاليف هائلة، فت�صبح 

�لمر�وحة في �لو�صع �لر�هن ''موقفًا عقلنيًا''.

4 ــ لي�س �لمجتمع �لدولي، وعلى ر�أ�صه 

�أميركا، مهتمًا بحل �لنز�ع، بل باحتو�ئه فقط. 

وحتى لو �فتر�صنا �لعك�س، فاإن ذلك ل يعني 

بال�صرورة �أنه قادر على فر�س حل )قبر�س؛ 

كو�صوفو؛ �لبو�صنة؛ ك�صمير(. ومن هنا فاإن 

�لعتقاد �أن �لتوجه �إلى �أميركا و�لمجتمع �لدولي 

يف�صي �لتحليل �لذي ورد �أعله �إلى نتيجة 

هي �أن �أي تفكير في ��صتر�تيجيا فل�صطينية يجب 

�أن ي�صتند �إلى مرتكز�ت محددة منها:

11
ــ �لت�صاوؤم �ل�صتر�تيجي.

ــ �لنف�س �لطويل �لمبني على �لنظر �إلى بعيد، 

وربما �إلى مدى تاريخي.

ا �لت�صاوؤم �ل�صتر�تيجي فيفر�صه عناد 
ّ
�أم

�لوقائع �لتي �أوردناها فيما �صبق و�لتي يمكن 

تلخي�صها بما يلي:

1 ــ �ل�صتر�تيجيا �لإ�صر�ئيلية ثابتة متما�صكة 

ل تتغير بتغير �لئتلفات �لحاكمة، وهي تقوم 

على �ل�صيطرة �لكاملة على فل�صطين كلها من دون 

ل �لم�صوؤولية عن �صكان �لأر��صي �لمحتلة. 
ّ
تحم

ومن جهة ثانية، ل ي�صير �لحفاظ على �لو�صع 

�لر�هن و�ل�صتمر�ر في فر�س وقائع على �لأر�س 

بد�أب و�طر�د �إلى �فتقار �إلى �لروؤية �لتاريخية، �أو 

عقم في �لتفكير �ل�صتر�تيجي، و�إنما هو 

��صتر�تيجيا و�عية تقوم على �إر�دوية هي نف�صها 

نتاج �لتجربة �لتاريخية �لإ�صر�ئيلية �لناجحة من 

وجهة �لنظر �ل�صهيونية.

2 ــ جنوح �لمجتمع �لإ�صر�ئيلي �إلى �لوح�صية 

هو عملية تاريخية مديدة م�صتمرة، ل ت�صمل 

�لمجتمع �لإ�صر�ئيلي وحده، بل �ل�صهيونية 

و�ليهودية �أي�صًا، وهي ناجمة عن �لمنطق 

�لد�خلي لل�صهيونية، وتدفع بالمجتمع �لإ�صر�ئيلي 

و�ل�صهيونية �إلى مزيد من �ل�صتعلء �لعرقي 

و�لتع�صب و�لنغلق. ومن هنا، فاإن ت�صور 

�إمكان قيام مع�صكر �صلم �إ�صر�ئيلي قادر في 

�لقريب �لعاجل، وحتى في �لأمد �لمتو�صط، لي�س 

�إّل تعلقًا بحبال �لوهم.

3 ــ نتائج �لعملية �ل�صلمية )�أو�صلو( كارثية، 

فقد تعمق �لحتلل و�ت�صع �ل�صتيطان، ونجحت 

�إ�صر�ئيل في:

IV
اأي ا�سرتاتيجيا فل�سطينية؟
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محاولة لنزع �ل�صرعية عن �لجماعة �لإ�صر�ئيلية، 

�أو حتى عن �إ�صر�ئيل كدولة. هكذ�، بينما يجدر 

بال�صتر�تيجيا �لفل�صطينية �أن ترتكز على �أن حل 

�لدولتين محكوم بالف�صل، فاإنه قد ل يكون من 

�لحكمة، ولفترة طويلة ن�صبيًا، �لتخلي �لعلني عن 

مطلب �إنهاء �حتلل 1967، وذلك من منظور 

رفع تكاليف �لغطر�صة �لإ�صر�ئيلية بفر�س عزلة 

دولية ن�صبية على �إ�صر�ئيل.

�صحيح �أن هذ� �لموقف �لملتب�س قد يعوق 

�لتعبئة �لجماهيرية، لكنه يغني عن �لدخول في 

نقا�س يبدد �لجهود وي�صتثير �لخلفات ب�صاأن 

�لمفا�صلة بين حل �لدولتين وحل �لدولة �لو�حدة 

)�لثنائية �لقومية، �أو �لديموقر�طية �لعلمانية، �أو 

�لفدر�لية، �أو �لكونفدر�لية(، ما د�م تحقيق �أي 

منهما، �إن �أمكن، يتطلب ن�صاًل ع�صير�ً طويل 

13
�لأمد.

و�إذ� �صح �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية توؤدي دور�ً 

مركزيًا في منظومة �ل�صيطرة، فهل ي�صتتبع ذلك 

�لن�صال لإ�صقاط هذه �ل�صلطة �أو �لمطالبة بحلها؟ 

مرة �أُخرى، لي�س بال�صرورة. فقد ل ينجم عن حل 

�ل�صلطة �أو �نهيارها توّلي �صلطات �لحتلل 

�لم�صوؤولية �لمبا�صرة عن �ل�صكان لي�صبح هناك 

��صتباك مبا�صر بين �لنا�س و�لحتلل من دون 

حجاب عازل، بل على �لعك�س، �لأغلب �أن تترك 

�إ�صر�ئيل �لمناطق �لفل�صطينية لت�صودها �لفو�صى، 

�أو تعمد �إلى خلق �إمار�ت ع�صائرية محلية تكون 

�ألعوبة في يدها، وت�صيطر بو��صطتها على مقدر�ت 

�لنا�س )ي�صار �إلى ذلك في بع�س �لكتابات 

�لإ�صر�ئيلية على �أنه حل �لإمار�ت �ل�صبع(.

وفي �لمقابل، لي�س من �لم�صلحة �لفل�صطينية 

على �لمدى �لبعيد ترك �لأمور على حالها �إلى 

�أجل غير م�صمى، ولذ� قد يكون هناك �صرورة 

لت�صور�ت خّلقة. و�إني لأعتقد �أن في �لإمكان 

تطوير فكرة �لن�صال من �أجل دفع �ل�صلطة �إلى �أن 

ت�صبح فعًل ''�صلطة في �لأ�صر''، وذلك باأن تمتنع 

بالتدريج من �لتعامل مع �لحتلل في جميع 

�لمجالت، لتركز على �صمان �لأمن �لفردي 

للنا�س فقط، وربما توفير بع�س حاجاتهم 

بمنا�صد�ت �أخلقية، �أو حتى ب�صجالت من نوع 

�أن �لنز�ع يهدد �لم�صالح �لأميركية، �أو يهدد 

�ل�صلم �لعالمي، يمكن �أن يوؤدي �إلى حل عادل، 

هو �عتقاد و�هم في �أح�صن �لأحو�ل، وربما كان 

م�صلًل عن ق�صد.

هكذ� يت�صح �أن �ل�صعي لحل �لدولتين 

ة �لمجتمع �لدولي، 
ّ
بالتفاو�س، �أو با�صتنها�س هم

�أ�صبح محكومًا بالف�صل. فبالنظر �إلى �لتحولت 

�لتاريخية �لتي مرت وتمر بها �إ�صر�ئيل/

�ل�صهيونية/�ليهودية، ل يمكن حتى مجرد ت�صور 

ن�صوء ��صطفاف للقوى في �إ�صر�ئيل يمّكنها من 

قبول دولة فل�صطينية حقيقية ذ�ت �صيادة حتى 

على جزء من �لأر�س �لمحتلة منذ �صنة 1967. 

كما �أن ��صت�صر�ء �ل�صتيطان، و�أعد�د �لم�صتوطنين، 

باتا ي�صتثنيان قيام دولة فل�صطينية قابلة 

للحياة، و�فتر��س �إمكان �إخلء �لم�صتعمر�ت، �أو 

بع�صها، من �صمن �صفقة ممكنة، لي�س �أمر�ً 

و�قعيًا. و�لنتيجة �إذ�ً هي �أنه ل حل في �لقريب، �أو 

ي �لحد 
ّ
حتى في �لأجل �لمتو�صط، يمكن �أن يلب

�لأدنى من �لمطامح �لفل�صطينية، و�أن �للـهاث 

خلف �صر�ب حلول يتم �لتو�صل �إليها بالتفاو�س، 

ة �لمجتمع �لدولي، قد ل يوؤدي 
ّ
�أو با�صتنها�س هم

�صوى �إلى تي�صير �لتنفيذ �لمتدرج لل�صتر�تيجيا 

�لإ�صر�ئيلية �لقائمة على �ل�صيطرة �لمحكمة على 

فل�صطين كلها.

وما د�م �لأمر كذلك، فاإن هناك حاجة �إلى 

�إعادة توجيه �لجهد �لفل�صطيني نحو �لأجل �لأبعد 

12 من دون �أن ي�صتثني ذلك 
وربما �لتاريخي،

�ل�صعي لتحقيق �أهد�ف و�صيطة، �أو ��صتيعاب 

تغير�ت في �لم�صمار �لفل�صطيني �أو �لعربي �أو 

�لدولي قد تن�صاأ ويكون لها �آثار ��صتر�تيجية.

و�إذ� �صح �أن حل �لدولتين �أ�صبح محكومًا 

بالف�صل، فهل يعني ذلك �لتخلي علنًا عن هذ� 

�لخيار؟ لي�س بال�صرورة. فمطلب �إنهاء �لحتلل 

)حل �لدولتين( يحظى بدعم و��صع ومتناٍم دوليًا 

وبين �ل�صعوب في �لعالم، ونزع �ل�صرعية عن 

�لحتلل ممكن ومتي�صر على م�صتويات �أو�صع 

ا لأي مطلب �آخر قد ُت�صتم منه 
ّ
و�أعلى كثير�ً مم



059 مقاالت مقدمات لتفكير استراتيجي فلسطيني

كله، وتعيد �للحمة �لتي تكاد تكون مفقودة بين 

مكوناته )�ل�صتات، و�ل�صفة، و�لقطاع، وخلف 

�لخط �لأخ�صر(، ويكون بين �أ�صمى �أهد�فها 

�لحفاظ على �لهوية �لجمعية لل�صعب �لفل�صطيني، 

وعلى قيمه �لتحررية �لإن�صانية. كما يوؤمل باأن 

تجعل هذه �لمقاومة �ل�صعب �لو�قع تحت �لحتلل 

�أقل خنوعًا لي�صبح ع�صيًا على �ل�صيطرة �أكثر، 

وعندئذ يخ�صر �لمحتل �صلطته حتى لو ظلت قوته 

�لعنفية قاهرة.

في هذ� �لمنظور، تحتل م�صاألة �للحمة بين 

مختلف مكونات �ل�صعب �لفل�صطيني �أهمية 

مركزية. فل �صك في �أن �صبعين عامًا من �لت�صرذم 

ن مجموعات متنوعة لكل منها 
ّ
�أدت �إلى تكو

�هتماماتها و�صو�غلها وق�صاياها �لمبا�صرة حتى 

في �لأمد �لمتو�صط، و�إن كانت ُتجمع على هدَفي 

�لتحرر و�لعودة. و�إذ� كان ل بد ل�صتر�تيجيا 

متما�صكة من �أن تعين في كل مرحلة تاريخية 

�لهدف �لمركزي للن�صال، وهو بل �صك في 

 ثم دحر �لحتلل، و�إذ� كان 
ّ
�لمرحلة �لر�هنة �صد

ذلك يعني �أن يحتل �أحد مكونات �ل�صعب 

�لفل�صطيني �ل�صد�رة في هذ� �لن�صال و�أن تتوجه 

�لجهود �إلى دعمه، فاإنه يجب من جهة �أّل يوؤدي 

�إلى �صعور �لمكونات �لأُخرى باأنها مهم�صة، 

ب حقيقة �أن هذه 
ّ
ويعني من جهة ثانية �أّل ُتغي

�لمكونات �لأُخرى يجب �أن تتحمل م�صوؤولية دعم 

مركز ثقل �لن�صال، و�أن تتابع في �لوقت نف�صه، 

ن�صالها لتحقيق �أهد�فها �لمبا�صرة و�لمتو�صطة 

�لأمد �لخا�صة بها. وفي هذ� �ل�صياق، يبدو �أن 

�لإعجاب ب�صمود �أهلنا ور�ء �لخط �لأخ�صر، 

وبالحكمة و�لدر�ية �ل�صيا�صية �لتي تبديها 

قياد�تهم، �أو بع�صها على �لأقل، قد �أدى بكثيرين 

�إلى �إحلل �لرغبات محل �لوقائع، فباتو� 

يت�صورون لهم دور�ً ل ي�صتطيعونه، ول ياأخذ في 

�لعتبار و�صعهم �لخا�س �لذي يحّتم عليهم �أن 

ي�صعو� لن�صالهم �أهد�ف �لم�صاو�ة وتغيير طبيعة 

�لدولة، في �لوقت �لذي يمدون �لن�صال �صد 

�لحتلل بالدعم و�لفهم �لأعمق لإ�صر�ئيل 

ترك 
ُ
و�ل�صهيونية. وبالمثل، ربما ل يجوز �أن ي

�لمعي�صية �لأ�صا�صية، في �لوقت �لذي تقود 

ن�صالهم �لفعلي �صد �لحتلل. ول �صك في �أن 

ذلك يتطلب ت�صحيات ج�صيمة من �ل�صلطة ومن 

�لنا�س. ومن هنا �لقول �إن �لتو�صل �إليه يقت�صي 

ن�صاًل.

�صحيح �أن هذ� �أي�صًا موقف ملتب�س، لكنه ذو 

مز�يا. فهو، من جهة، يقل�س �حتمالت �أن ننتهي 

�إلى حل �لإمار�ت �ل�صبع �لذي يعتقد �لبع�س �أنه 

ما تخطط له �إ�صر�ئيل �إذ� ما �أبدت �ل�صلطة تعنتًا، 

�أو �أنه على �لأقل �ل�صيناريو �لمف�صل لديها في 

حالة �نهيار �ل�صلطة. وهو من جهة ثانية، يقلل 

�حتمالت ن�صوب نز�عات فل�صطينية د�خلية ربما 

ت�صبح عنيفة، �إذ يمكن ت�صور �أن تو�جه �ل�صلطة 

بالعنف محاولت �إ�صقاطها �إن هي �رتاأت �أن هذه 

�لمحاولت �أ�صبحت جدية �إلى حد ما، مثلها في 

ذلك مثل �أي �صلطة. كما �أنه يطمئن �لنا�س �إلى 

�أمنهم �ل�صخ�صي، و�إلى �أنهم لن يو�جهو� �لفلتان 

�لأمني مرة �أُخرى، ويمّكن من متابعة ملحقة 

�إ�صر�ئيل في �لمحافل و�لمحاكم �لدولية.

هذ� كله ي�صير �إلى �أن �لن�صال �لفل�صطيني 

محكوم باأن يكون طويل �لنف�س وطويل �لأمد. فما 

هي �ل�صمات �لغالبة �لملئمة لن�صال كهذ�؟ يتعلق 

�لأمر بالنجاعة، مع �إدر�ك �أن جميع �أ�صكال 

�لن�صال م�صروعة. فاإ�صر�ئيل تملك تفوقًا هائًل 

مدمر�ً في �صاحة �لعنف و�لعنف �لمقابل، وعلى 

 �لطرف �لفل�صطيني في 
ّ
�لأغلب �أنها �ختارت جر

�لمو�جهة في �صنة 2000 �إلى هذه �ل�صاحة عمد�ً، 

�إدر�كًا منها لهذ� �لتفوق. ويفتر�س �لن�صال 

�لعنيف �أن في �لإمكان على مدى ق�صير �أو 

متو�صط �إ�صعاف ركائز قوة �لمحتل، وك�صر �إر�دة 

ا في حالة فل�صطين، فيبدو �أن 
ّ
�ل�صتمر�ر لديه. �أم

�لعنف، وخ�صو�صًا �صد �لمدنيين، يوؤدي �إلى 

نتائج عك�صية، �إذ �إنه يجعل �لتما�صك �لجتماعي 

�لد�خلي لإ�صر�ئيل �أكثر متانة، ويدفع بالمجتمع 

�لإ�صر�ئيلي ككل �إلى مزيد من �لتوح�س، وي�صتنفر 

قوى �لدعم �لخارجي لإ�صر�ئيل.

من هنا �صرورة �لنظر جديًا في تبّني مقاومة 

مدنية و��صعة �لنطاق تنتظم �ل�صعب �لفل�صطيني 
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ن؟ وكيف يمكن 
َ
و�متناع من دفع �ل�صر�ئب �إلى م

في ظل �لحتلل بناء موؤ�ص�صات ت�صاهم في 

�لحفاظ على �لهوية �لجمعية، من دون �لوقوع 

في فخ �ل�صلم �لقت�صادي �أو ''�لتطور �لمنف�صل''؟ 

تلك تحديات ل بد من �لت�صدي لها.

على �أن �لتحديات ل تقت�صر على ذلك، بل 

تتخطاه �إلى �صرورة تطوير �أجوبة على �أ�صئلة 

كثيرة، بينها:

ما هي �لقوى �لموؤهلة لقيادة �لن�صال �لطويل   ●

�لأمد؟ وهل من دور للف�صائل؟

ما هي �آليات ردم �ل�صرخ بين �لعلمانيين   ●

و�لإ�صلميين )في �لبد�ية بين ''فتح'' 

و''حما�س''(، وت�صوية �لنز�عات و�لختلفات؟

كيف يمكن �أن ي�صتعاد �ل�صتباك بين   ●

�لخا�صعين للحتلل وبين قو�ت وقوى 

�لحتلل كي ي�صبح للحتلل �أكلف، 

ويجري رفع هذه �لأكلف با�صتمر�ر؟

كيف يمكن ك�صر �لتعاون )�لطوعي و�لق�صري(   ●

و�لتعامل مع �لحتلل في �ل�صفة و�لقطاع؟ 

وما هي �آليات ذلك؟ و�لأهم، ربما، كيف 

�ل�صبيل �إلى ك�صر عاد�ت �لطاعة �لتي تكونت 

لدى �لنا�س خلل مدة طويلة؟

كيف يمكن تعزيز جهود نزع �ل�صرعية عالميًا   ●

عن �حتلل 67 �أوًل، ثم في مرحلة لحقة عن 

�لم�صروع �ل�صهيوني؟ وما دور حركة 

�لمقاطعة و�لعقوبات في ذلك؟ 

بع�س �أهلنا في �ل�صتات من دون دور غير، مثًل، 

�نتقاد �ل�صلطة، في �لوقت �لذي يو�جهون م�صائل 

وم�صكلت يجب �لن�صال من �أجلها )�لحقوق 

�لمدنية وتح�صين �لظروف �لمعي�صية في لبنان، 

على �صبيل �لمثال(.

ويميز د�ر�صو حركات �لمقاومة غير �لعنيفة 

خم�صة من �أ�صكالها:

�لمقاومة �لرمزية: �لإيماء�ت و�لإ�صار�ت   )1

و�لعلمات �صعيًا للتعبير عن �لتم�صك 

بالق�صية وقيمها.

�لمقاومة �ل�صجالية: ن�صر �لرو�ية �لوطنية   )2

وتعهدها بالرعاية و�لتعبير عن �لحتجاج 

و�لت�صجيع على متابعة �لن�صال.

ن هم في خطر 
َ
�لمقاومة �لدفاعية: حمايه م  )3

للمحافظة على �لقوى �لمنا�صلة، وعلى قيم 

�لت�صامن �لإن�صانية �لتي يتهددها �لحتلل 

بالخطر.

�لمقاومة �لهجومية: �صعيًا لإحباط �لمحتل،   )4

كالإ�صر�بات و�لتظاهر�ت و�أ�صكال �لع�صيان 

�لمدني، مثل �لمتناع من دفع �ل�صر�ئب.

�لمقاومة �لبّناءة: �صعيًا لتحدي �لنظام �لذي   )5

يفر�صه �لمحتل ببناء موؤ�ص�صات بديلة تحافظ 

على �لهوية �لجمعية.

ومن �لو��صح �أن �ل�صكلين �لأخيرين، وهما 

�لأفعل و�لأكثر تقدمًا، �إ�صكاليان في �لحالة 

ن؟ 
َ
�لفل�صطينية. �إ�صر�بات وع�صيان مدني �صد م
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املصادر

فالتعبير  والفرن�سية  باالإنجليزية  اأّما  االأر�س''،  على  وقائع  ''خلق  هو  بالعربية  الم�ستخدم  التعبير   1

 irreversible( ''وقائع ال يمكن عك�سها''  اإذ يعني  اأدق،  fait accomplis، وهو تعبير  الم�ستخدم هو 

.)facts
للح�سول على بيانات، اعتمدت على موقع مراقبة اال�ستيطان التابع لجماعة ال�سالم االآن وموقع جماعة   2

ـ دين، وهذه الجماعات كلها اإ�سرائيلية، وموقع موؤ�س�سة ال�سالم في ال�سرق  بيت�سيلم وموقع جماعة يي�سـ 

االأو�سط االأميركية. وفي حدود علمي، وربما اأكون مخطئًا، فاإن الموؤ�س�سات البحثية والفكرية الفل�سطينية 

مق�ّسرة فيما يتعلق بمتابعة اال�ستيطان وتحليل اتجاهاته.

في م�سرحية ''روميو وجولييت'' ل�سك�سبير، تقول جولييت ما يمكن ترجمته ببع�س الت�سرف: ''هل يهّم   3

اال�سم؟ �ستظل الوردة حلوة الرائحة حتى لو اأطلقنا عليها ا�سمًا اآخر.'' نعم، �سيظل الحكم الذاتي المحدود 

كريه الطعم والرائحة حتى لو اأطلقنا عليه ا�سم دولة!

ربما امتنعت القيادة الفل�سطينية اآنذاك من االإف�ساح عن مقترحات اإ�سرائيل، ومن اإيراد االأ�سباب التي   4

دفعتها، محقة، اإلى رف�سها، ب�سبب اعتقاد �سائع باأن الدبلوما�سية الرفيعة هي مرا�ساة وتقبيل لحى، 

االإ�سرائيلية، كي ي�سول ويجول  اآنذاك رئي�سًا للحكومة  الذي كان  المجال وا�سعًا الإيهود باراك  فتركت 

�ساجبًا ''جحود'' الفل�سطينيين تجاه الجود االإ�سرائيلي، ومدعيًا اأن ال �سريك فل�سطينيًا.

يتندر بع�س الموؤرخين في�سفون طريقه التفكير هذه باأنها مدر�سة اأنف كليوباترا في كتابة التاريخ، تلك   5

المدر�سة التي ت�ستغل ببحث ما اإذا كان التاريخ �سيتغير وفي اأي اتجاه لو اأن اأنف كليوباترا كان اأق�سر 

قلياًل اأو اأطول قلياًل.

يعتمد هذا الق�سم على مداخلة قدمها الكاتب في ندوة نظمتها موؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية في الرنكا،   6

قبر�س، في 4 و5 ت�سرين الثاني/نوفمبر 2016، وكان مو�سوعها ''مراجعة لل�سيا�سات االإ�سرائيلية تجاه 

الق�سية الفل�سطينية''.

لالإجابة عن  �سعيًا  فل�سطينية،  نظر  االقت�سادية من وجهة  للم�سائل  درا�سات  اإلى  ما�سة  هناك حاجة   7

)نهب  اقت�ساديًا  مربح  االأمر  اإن  اأم  لالحتالل،  �سافية  اقت�سادية  تكلفة  هناك  مثل: هل  اأ�سئلة حا�سمة 

الموارد الطبيعية، والطرق، وال�سوق اال�ستهالكية الفل�سطينية(؟ هل تنتفع اإ�سرائيل اقت�ساديًا من العمالة 

الفل�سطينية فيها، اأم اإنها اأ�سا�سًا اأداة �سيطرة؟ ما دور المناطق ال�سناعية الم�ستركة؟ هل يمكن تحقيق 

ا�ستقالل اقت�سادي جزئي فل�سطيني، واإلى اأي مدى وكيف، وهل يمكن تحقيق تنمية اقت�سادية حقيقية، 

اقت�سادية  تنفيذ حركة مقاطعة  والقطاع  ال�سفة  االحتالل، وكيف؟ هل يمكن في  ولو جزئية، في ظل 

وا�سعة، وما مدى تاأثيرها االقت�سادي في اإ�سرائيل )هذا اإذا تركنا جانبًا اأثرها المعنوي(؟ وغير ذلك كثير.

ا�ستفدت كثيراً في هذا الق�سم من كتاب ممتاز �سدر حديثًا، واإن كان ق�سده مختلفًا، وكنت ال اأتفق مع   8

بع�س ما ذهب اإليه. هذا الكتاب هو:

Nathan Thrall, The Only Language They Understand: Forcing Compromise in Is�  

rael and Palestine (New York: Metropolitan Books, 2017).
ي�ستنتج هذا الكتاب اأن الواليات المتحدة واأوروبا، بتلويحهما الدائم باأن هناك حاًل قريبًا، وبدعمهما   

اأن المطلوب هو  اإلى  اإنهاء ال�سراع، ف�ساهمتا في تكري�سه، ويذهب  اأزالتا حوافز  الو�سع القائم عمليًا، 

فر�س حل على الطرفين. ولالأ�سف، ال بد للحل المفرو�س من اأن يكون اأميركيًا، واأن يكون على ح�ساب 

اأف�سل من الو�سع  اإن اأي حل، حتى لو كان مجحفًا للطرف الفل�سطيني، هو  الطرف االأ�سعف. قد يقال 
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الواليات  اأن  لل�سك،  مجااًل  يدع  ال  بما  اأثبتت  والم�ستمرة  المديدة  المفاو�سات  تجربة  اإن  اإالّ  الحالي. 

المتحدة تفاو�س اإ�سرائيل، حتى اإذا ما تو�سل الطرفان اإلى ما ير�سي اإ�سرائيل حاولت الواليات المتحدة 

فر�سه على الطرف الفل�سطيني. بمعنى اآخر، ال بد للحل المفرو�س من اأن ينال ر�سى اإ�سرائيل م�سبقًا، 

وما دامت موازين القوى على ما هي عليه، فاإن اإ�سرائيل لن تر�سى بحٍل اإالّ اإذا كان اأف�سل لها من الو�سع 

القائم. وما هو اأف�سل الإ�سرائيل، �سيكون، بالتعريف تقريبًا، اأ�سواأ للفل�سطينيين.

�سفرة اأوكام مبداأ لحل الم�سائل يطبَّق في العلوم، وخ�سو�سًا علم الكمبيوتر، فحواه اأنه اإذا كان هناك   9

فر�سيات متناف�سة، فاإن اأف�سلها هو تلك التي يدعمها اأب�سط االفترا�سات واأقلها عدداً.

 You cannot ask us :ُينقل عن المرحوم في�سل الح�سيني قوله بلعب ذكي على الكلمات باالإنجليزية  10

to compromise the compromise.
تح�سر في الذهن هنا مقولة الفيل�سوف ال�سيوعي االإيطالي اأنطونيو غرام�سي عن ت�ساوؤم العقل وتفاوؤل   11

االإرادة. يقال اأحيانًا اإن الت�ساوؤم محبط، حتى لو كان ت�ساوؤم العقل. رداً على ذلك، يقول المنّظر الثقافي 

الثقافية''. هو  ''الدرا�سات  ي�سمى  اأ�سبح  الذي  المعرفي  الحقل  موؤ�س�س  )يعتبره كثيرون  �ستيوارت هول 

اأ�سود جامايكي المولد، اإنجليزي الن�ساأة والثقافة، ق�سى جل حياته في الجامعات االإنجليزية اإلى اأن 

توفي في �سنة 2014. ومع ذلك، ظل ي�سر على اأنه لي�س اإنجليزيًا ولن يكون اأبداً ــ يا لتعقيدات م�سائل 

الهوية(: ''علينا اأن نتفح�س ما يحدث االآن، فاإذا كان ال يب�سر بخير، لنقل اإنه ال يب�سر بخير. علينا اأالّ 

نخدع اأنف�سنا. بعد ذلك يمكننا اأن نلجاأ اإلى تفاوؤل االإرادة ونقول نعتقد اأن االأمور يجب ويمكن اأن تكون 

مختلفة. اأّما اللجوء اإلى تفاوؤل االإرادة قباًل )اأي قبل اإعمال ت�ساوؤم العقل(، فيعني الوقوع في الطوباوية.''

)اأحيانًا ي�سعر  ''ا�ستكانة''  ''جهد'' ال  اإلى ما ي�سمى الحل الديموغرافي، فالمطلوب  ال يعني ذلك الركون   12

المرء باأن مو�سوعة الحل الديموغرافي هذه توؤدي دور االأفيون في الو�سط الفل�سطيني، واإن كان مرّوجوها 

يريدون لها اأن توؤدي دور الفزاعة في الو�سط االإ�سرائيلي(. اأ�سف اإلى ذلك اأن مو�سوعة اختالل الميزان 

عالم  اأعمال  )انظر  فيها  م�سكوك  التوالد  معدالت  اأ�سا�س  على  الفل�سطينيين  لم�سلحة  الديموغرافي 

الديموغرافيا يو�سف كرباج(، كما اأن اإ�سرائيل يمكن اأن تلجاأ دائمًا اإلى تكثيف الهجرة، وقد بداأ الحديث 

فعاًل عن �سرورة ا�ستيعاب مهاجرين من التجمعات �سبه اليهودية في العالم.

يقول دار�س ح�سيف، هو وليد الخالدي، في كلمة له: ''تركز النظرية ال�سيا�سية العربية، وال تزال تركز   13

اأّما  االأهداف،  عن  �سخمة  كتابات  هناك  الو�سائل.  ح�ساب  على  )النهائي(  الهدف  على  بعيد،  حد  اإلى 

الكتابات عن كيفية الو�سول اإلى هناك... فنحيلة جداً. وتباين ذلك مع الفكر ال�سهيوني تباين ملحوظ. 

فقد ق�سيت مئات ال�ساعات في قراءة محا�سر الموؤتمرات ال�سهيونية التي بداأت عام 1897 مع الموؤتمر 

ال�سهيوني االأول في بازل وا�ستمرت حتى اليوم. واتخذت هذه الموؤتمرات قرارات. ويمكن االطالع على 

هذه القرارات في محا�سر ترد فيما ال يقل عن 2000 �سفحة... وربما اأكثر. في هذه المحا�سر ترى الظاهرة 

نف�سها تتكرر:... ُيبحث الهدف باإيجاز �سديد، ويركز في الجزء االأكبر على قرارات تتعلق باالأدوات وال�سبل 

والطرائق واالآليات.'' انظر:

 “Walid Khalidi: A Conversation on the Current Middle East Situation”, Middle  

East Institute, http://www.mei.edu/transcripts/walid-khalidi-conversation-cur-
rent-middle-east-situation


