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يُناقُشُحالياً ُفيُأروقةُمجلسُاألمنُالدوليُملفُطلبُالعضويةُالكاملةُلدولةُفلسطينُعلىُحدودُ
الرابعُمنُحزيرانُ/يونيوُُ 7691فيُمنظمةُاألممُالمتحدةُ.وأيُاُكانتُنتيجةُالمناقشات ُبالقبولُأوُالرفضُ،
فإنُُالطلبُالذيُتقدُمُبهُالرئيسُالفلسطينيُمحمودُعباسُ،خاللُاجتماعاتُالدورةُالسادسةُوالستُينُللجمعيةُ
العامُة ُلألمم ُالمتحدة ُهو ُفي ُالمحصلة ُإقرارُ ُبفشل ُمسارُُ ،دام ُعشرين ُعامُاًُ ،من ُالمفاوضات ُالثنائية ُمعُ
إسرائيلُتحتُالرعايةُاألميركيةُ،وعودةُبالقضيةُالفلسطينيةُإلىُالمؤسُساتُالدوليةُ ُ.
ُوكان ُرئيس ُدائرة ُالمفاوضات ُسابقاً ُفي ُمنظمة ُالتحرير ُصائب ُعريقاتُ ،قد ُأعلن ُفي ُُ 77أيلولُ/سبتمبرُ
ُ ،1177أنُ ُالتوجُهُالفلسطيني ُيعتبرُ"بدايةُالخطوةُوليسُنهايتها"ُ،وأنُ ُهناكُالتزاماً ُفلسطينياً ُبالمضيُ ُفيُ
ُصرح ُمحمود ُعباس ُرئيسُ
طريق ُوضُع ُالمجتمع ُالدولي ُأمام ُمسؤولياته ُإلنهاء ُاالحتالل ُاإلسرائيليُ .كما ُ
السلطةُالفلسطينيةُبعدُعودتهُإلىُرامُاهللُأنهُلنُتكونُعودةُإلىُالمفاوضاتُدونُوقُفُاالستيطانُ .
يطرحُهذاُالتوجُهُتساؤالًُبشأنُماُإذاُكانتُالسلطةُالفلسطينيةُقادرةُعلىُمغادرةُالمسار ُالثنائي ُمعُإسرائيلُ،
وذلك ُبالنظر ُإلى ُتأكيد ُالرئيس ُمحمود ُعباس ُم ار اًر ُأنُ ُتوجُهه ُإلى ُاألمم ُالمتحدة ُهو ُخطوة ُفي ُإطارُ
المفاوضاتُوليسُإنهاء ُلهاُ .الحقيقةُأنُ ُالخطوةُقدُتكونُمناورةُسياسيةُالُتتجاوزُفيُمداهاُومعناهاُبنيةُ
ًُ
دُوكررُأنهُالُخيارُ ُأمامُالفلسطينيينُسوىُ
ُ
الثقافةُالسياسيةُالسائدةُفيُعهدُمحمودُعباسُ،الذيُطالماُأكُ

المفاوضاتُ.فقدُكانُالطرفُالفلسطينيُيعملُطوالُالوقتُبمنطقُالبحثُعنُاالعتراف ُبأيُ ُثمنُ،معبُ ُاًرُ
عنُاستعدادهُلتقديمُالتنازالتُالمطلوبةُفقطُإذاُاعترفُبشرعيتهُدوليُاًُ ُ.ويمكنُتلخيصُالتغييرُاألساسيُالذيُ
طرأُعلى ُالخطابُالسياسي ُالفلسطيني ُمؤخُ ُاًر ُبتأكيدُمحمودُعباس ُعلىُثوابتُماُيسمُىُالحلُ ُالدائمُوعدمُ
إمكانيةُالتفاوضُدونُمرجعيةُللمفاوضاتُ.وهذهُالنبرةُالتيُوصلتُإلىُحدُُرفعُالسقفُ،هيُتحديدُاًُماُجلبُ
التعاطف ُواالحترامُوالتأييدُشعبيُاً ُودوليُاُ ،خالفُاً ُللنُبرة ُالسابقة ُالتي ُأدُتُإلى ُالنفور ُشعبيُاً ُو ُتراجعُالمكانةُ
دوليُاًُ .
ُومنُالمهمُااللتفاتُإلىُأنُُالمجرىُالطبيعيُلألمورُهوُتحقيقُالسيادةُوممارستهاُثمُنيلُاالعترافُ.وتحقيقُ
السيادةُوممارستها ُشرطُضروريُلوجودُالدولةُ،أمُاُاالعترافُفليسُضرورةُوجوديةُللدولُ ُ .وقبولُالعضويةُ
(ُ )Admittanceفيُاألممُالمتحدة ُلنُيقيمُدولةُفلسطينية؛ ُبلُيؤسُسُلها ُقانونيُاً ُفقطُ،معُضرورةُالتفريقُ
بينُهذهُالخطوةُوبينُاالعتراف ُ(ُ،)Recognitionإذُتعترفُحالياً ُُ 719دولةُحولُالعالمُبدولةُفلسطينُ
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المعلُنةُفيُالجزائرُالعامُ7611؛ ُإالُ ُأنُ ُذلك ُأيضُاً ُلمُيكنُليؤسُسُحقيقةُقيامُدولة ُفلسطينُ ،ألنُ ُالدولُالُ
تقامُإالُ ُبممارستهاُالسيادةُالفعليةُفي ُنطاقُإقليمُمحدُدُ .وفيُالحالةُالفلسطينيةُفإنُ ُاالحتاللُالُيزالُقائماًُ،
وهوُماُيطرحُمجدداً ُالتساؤالتُعلىُقيادةُالسلطةُالفلسطينيةُبشأنُتبنُيُاستراتيجياتُجديدة ُلتحقيقُالسيادةُ
ماُيدعمُخطوتيُ ُاالعترافُوقبولُالعضويةُفيُاألممُالمتحدةُ،أوُمعاودةُالجلوسُعلىُطاولةُالمفاوضاتُ
معُإسرائيلُولكنُبمرجعياتُقانونيةُجديدةُ .
لقد ُكانُوصولُالمفاوضاتُإلىُطريقُمسدود ُمصحوبُاًُأيضُاًُبوصولُخيارُالمقاومةُفيُالداخلُإلىُوضعُُ
الُيقلُ ُانسدادُاًُ .واقتناعُالسلطةُالفلسطينيةُبهذاُاالنسدادُ،وتغيُرُاألوضاعُالسياسيةُفيُالوطنُالعربيُعلىُ
إثر ُالثورات ُالعربيةُ ُ ،وباألخصُ ُاإلطاحة ُبنظام ُالرئيس ُالمصري ُحسني ُمباركُ ،عمُق ُأزمة ُالسلطةُ
الفلسطينيةُ ،لكنهُرفعُعنهاُالضغوطُاإلقليميةُ ُوسمحُلهاُبرفعُسقفُخطابها ُالسياسيُ،ألنُ ُالوضعُالقائمُفيُ
المنطقةُخلق ُضغوطُاًُجديدة ُعلى ُإسرائيلُوالواليات ُالمتحدةُ .لقد ُتوجُه ُالرئيسُمحمودُعباسُفيُالبدايةُإلىُ
توقيع ُالمصالحة ُمع ُحركة ُ"حماس" ُوذلك ُبغرض ُالذهاب ُإلى ُاألمم ُالمتحدة ُبحكومة ُوحدة ُوطنيةُ ،لكنُ
المصالحةُكانتُشكليةُ،ولمُيتبعهاُأيُُمؤشُرُيدلُُعلىُجديتهاُ ُ.
وقدُجوبهت ُاتفاقيةُالمصالحة ُباعتراضُمباشرُمنُحكومة ُنتنياهو ُالذيُخيُر ُالسلطة ُالوطنية ُبين ُ"حماس"ُ
أو ُالتفاوض ُمع ُإسرائيلُ .أمُا ُأوباماُ ،فـقال ُفي ُخطاب ُُ 76أيار/مايو ُُ 1177إنُ ُ"اإلعالن ُعن ُاتفاق ُبينُ
الً ُعميقُاً ُومشروعُاً ُبالنسبة ُإلىُإسرائيلُ ،وهوُ:كيف ُيمكن ُالتفاوض ُمع ُطرفُ
(حماس) ُو(فتح) ُيطرح ُتساؤُ
ليس ُمستعدُاً ُلالعتراف ُبحقُك ُفي ُالوجود"ُ.وطالب ُالقادةُ ُالفلسطينيين ُبتقديم ُإجابةُ ُعن ُذلك ُالتساؤلُ ُ.وفيُ
خطابهُبعدُذلكُبثالثةُأيامُ ،أمامُمجلسُالعالقاتُالعامةُاألميركيةُ-اإلسرائيليةُ(أيباك)ُ،أكُدُأوباماُعلىُأنُ
ذلك ُاالتفاق ُيشكُل ُ"عقبة ُكبيرة ُأمام ُالسالم"ُ ،مُطالبُاً ُ"حماس" ُبتحمُل ُ"مسؤوليات ُالسالم ُاألساسية" ُ(كماُ
يعرفهاُ:االعترافُبإسرائيلُ،نبذُالعنفُ،وقبولُجميعُاالتفاقيات)ُ .وفيماُأكُدُعلىُحدودُُ 7691كأساسُلحلُُ
ُ
الدولتين ُمعُقبولُمبدأُتبادلُاألراضيُ،فقدُحدُدهماُبأنهماُدولةُللشعبُاليهوديُودولةُللشعبُالفلسطينيُ.
وأكُدُمجد ًداُعلىُضرورةُاالعترافُبإسرائيلُكدولةُيهوديةُفيُدورةُالهيئةُالعامُةُلألممُالمتحدةُاألخيرةُ.ترافقُ
التراجع ُفي ُمواقف ُأوباما ُمع ُتشدُدُ ُفي ُسياسة ُنتنياهو ُالذي ُحظي ُبتأييدُ ُغير ُمسبوق ُداخل ُالكونغرسُ
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خطابهُأمامُالمشرعينُاألميركيينُ،الذيُجدُدُفيهُرفضهُالتامُ
ُ
األميركيُفيُُ 12أيارُ/مايوُالماضيُخاللُ
ُوقفُاالستيطانُأوُالعودةُإلىُحدودُالرابعُمنُحزيرانُُ/يونيوُُ ُ.7691
عملياًُ ،فإنُ ُالسلطة ُالفلسطينية ُبقيادة ُالرئيس ُالفلسطيني ُمحمود ُعباس ُلم ُتتُخذ ُخطوة ُالتوجُه ُإلى ُاألممُ
المتحدةُ،إالُ ُعندماُتأكُدتُأنُ ُأوباماُغيرُقادرُعلىُفرضُشرطُتجميدُاالستيطانُعلىُالحكومةُاإلسرائيليةُ
أو ُغيرُراغب ُفيه ُُ ،وأنهُال ُجدوىُمن ُمواصلةُالمفاوضات ُمع ُإسرائيلُوفق ُاألساليب ُالسابقةُ ،والتيُلمُ
تُفُض ُإالُ ُإلى ُمزيد ُمن ُسياسات ُالضمُ ُاالستيطانيُ ،وتهويدُ ُللقدس ُالشرقيةُ ،وحصار ُلقطاع ُغزةُ ،وعزلُ
للتجمُعاتُالفلسطينيةُفيُالضفةُإلىُكانتوناتُبالحواجزُوالجدارُ،وتقييدُالسلطةُباتُفاقياتُأمنيةُ،وباشتراطاتُ
تمويليةُعمُقتُعجزهاُأمامُاالحتاللُ ُ.
لقد ُكشفت ُالوثائق ُالتي ُسُُربت ُمن ُوحدة ُدعم ُالمفاوضات ُالفلسطينية ُفي ُنهاية ُالعام ُُ ،1171عن ُحجمُ
التنازالتُالتيُكانُالجانبُالفلسطينيُعلىُاستعدادُلتقديمهاُلحكومةُإيهودُأولمرتُ(ُ،)1116-1119إالُأنُُ
ذلكُلمُيكنُكافياً ُلحملُإسرائيلُعلىُتوقيعُاتُفاقُسالمُنهائيُ،بلُقامتُحكومةُأولمرتُبنشاطُاستيطانيُ
محمومُ،كماُاستغلُتُواقعُالتفاوضُمعُالفلسطينيينُفيُشنُهاُحربيُنُعلىُلبنانُُ 1119وغزةُُ .1111ومعُ
مجيء ُحكومةُاليمينُالمتطرفُبزعامةُبنيامينُنتنياهوُ،حصلتُالسلطةُعلىُتعهداتُمنُقبلُإدارةُالرئيسُ
األميركيُباراكُأوباماُومنُاللجنةُالرباعيةُللسالمُفيُالشرقُاألوسطُببدءُمفاوضاتُسالمُتؤدُيُفيُالعامُ
ُ 1177إلىُقيامُدولةُفلسطينيةُعلىُأساسُحلُ ُالدولتينُ،إالُ ُأنُ ُالمفاوضاتُلمُتكدُتبدأُحتىُتعثرتُمعُ
مواصلةُإسرائيلُتوسيعُالمشاريعُاالستيطانيةُ،وعجزُاإلدارةُاألميركيةُعنُلجمهاُ ُ.
اءُقررتُالسلطةُالفلسطينيةُبدعم ُعربيُ،اتُباعُماُأسمتهُاستراتيجيةُجديدةُللمفاوضاتُ
وفيُظلُ ُهذهُاألجو ُ
ُالمتكررةُ .قدُم ُعباس ُخطاباً ُمغاي اًر ُأمامُ
ُ
بالتوجُه ُإلى ُاألمم ُالمتحدة ُوصمدت ُفي ُوجه ُالضغوط ُاألميركية
امةُتتطرقُإلىُمأساةُالشعبُالفلسطينيُ
ُ
الجمعيةُالعامُةُلألممُالمتحدةُفيُُ12أيلولُ/سبتمبرُ،بلغةُأكثرُصر
منذُالنكبةُوتصفُنظامُاالحتاللُبـُ"االبارتايد"ُ،وانُُظلُتُلغةُالتنازالتُالتيُانتهجتُمنذُالعامُُ1112قائمةُ
فيُطياتهاُ .
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لقد ُاحتاج ُالرئيس ُالفلسطيني ُمحمود ُعباس ُإلى ُرفع ُنبرة ُخطابه ُإلى ُحدُ ُرفض ُالضغوط ُاألميركية ُنظ ُاًرُ
لتراكمات ُالسنوات ُالماضية ُالتي ُوسعت ُأزمة ُالثقة ُبينه ُوبين ُالشُعب ُالفلسطينيُ ،الذي ُتأثُر ُبموجة ُربيعُ
الشعوبُالعربية؛ ُهذاُعداُعنُقضية ُاالنقسامُالفلسطينيُ،وعجز ُالسلطةُالفلسطينيةُعنُاتُخاذُمواقف ُفاعلةُ
ضدُ ُممارسات ُاالحتالل ُاإلسرائيلي ُالمتواصلةُضدُ ُالفلسطينيينُ،بلُ ُومواصلتها ُالتنسيقُاألمنيُ ،حتى ُوصلُ
األمر ُبالدبلوماسيةُالفلسطينيةُإلىُتفويت ُفرصةُاالستفادةُمنُتوصيةُمحكمةُالعدلُالدولية ُعام ُ(ُ)1112
ُواستنكافها ُعن ُتفعيل ُتقرير ُالقاضي ُريتشارد ُغولدستونُ
المتعلقة ُبعدم ُقانونية ُالجدار ُالعازل ُواالستيطانُ ،
بشأنُإدانةُالعدوانُاإلسرائيلي ُعلى ُقطاع ُغزةُشتاءُُ،1116ُ –ُ 1111بلُوعدمُتفكيرهاُحتىُفيُاستغاللُ
الفصلُالسابعُمنُميثاقُاألممُالمتحدةُوالعملُعلىُتحويلُالقرارُُ121إلىُقرارُإلزاميُعندُالتطبيقُ .
ُوفي ُالمقابلُ ،قابلت ُالحكومات ُاإلسرائيلية ُالمتعاقبة ُمبادرةُالسالمُالعربيةُو"مبادراتُحسنُالنية" ُالفلسطينيةُ
بمزيد ُمن ُالتوسُع ُاالستيطاني ُوالتضييق ُوالحصار ُعلى ُالفلسطينيين ُوهو ُاألمر ُالذي ُكان ُسيؤدُي ُفي ُنهايةُ
المطافُإلىُانهيارُماُتبقُىُمنُشرعيةُللسلطةُالفلسطينيةُ .
هكذا ُأكُد ُمحمود ُعباس ُبلغة ُواضحة ُأنه ُلن ُيعترف ُبإسرائيل ُدولة ُللشعب ُاليهودي ُ(فهذا ُشرط ُجديد ُوالُ
يشكُلُبأيةُحالُجزًُءاُمنُأيُُاتُفاق)ُ،وخاطبُالدولُاألعضاءُفيُالجمعيةُالعامةُمحمُالًُإياهاُمسؤوليةُإقامةُ

دولةُللشعبُالفلسطينيُبعدُثالثةُوستينُعامُاًُمنُالصُراعُمعُإسرائيلُ،بمعنىُأنُُالتنازلُعنُُ11فيُالمئةُ

منُفلسطينُالتاريخيةُيعدُ ُتضحي ُةً ُكبيرةُتستحقُ ُمنُالمجتمعُالدوليُأنُيقفُإلى ُجانبُالمطالبُالسلميةُ
كررُتأكيدهُعلىُأنُ ُخطوةُالتوجُهُإلىُاألممُالمتحدةُالُتعنيُخروجاًُ
والمشروعة ُللشعبُالفلسطينيُ ُ.ولكنهُ ُ
عن ُالمفاوضات ُبل ُتغيي اًر ُلقواعدها ُبضرورة ُاعتراف ُإسرائيل ُبالدولة ُالفلسطينية ُعلى ُحدود ُُ 7691ووقُفُ
االستيطانُ ُ.
لقيُخطابُعباسُترحيبُاً ُدولياً ُكبي اًرُكماُحُشدُحولهُتأييدُ ُشعبيُفلسطينيُ ،رغمُعدمُوجودُإجماعُفصائليُ
على ُهذه ُالخطوةُ .فقد ُرأت ُحركة ُ"حماس" ُفي ُالخطوة ُترسيمُاً ُبال ُمقابل ُلحدود ُإسرائيلُ ،واعتبر ُرئيسُ
حكومتها ُفي ُغزة ُإسماعيل ُهنية ُأنُ ُالدول ُتُقام ُبالمقاومة ُوالتحرير ُوليس ُ"باستجداء ُالعطف ُالدولي"ُ ،كماُ
اعتبرتُالحركةُالخطوةُتفريطُاًُفيُحقُُالالجئينُالفلسطينيينُفيُالعودةُإلىُمناطقهمُاألصليةُ،معُأنُُمسألةُ
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التنازل ُعنُحقُ ُالالجئين ُكانت ُقدُُأدرجتُقبلُهذهُالخطوةُبسنواتُكثيرةُ،وفقُصيغةُ"حلُ ُعادل" ُضمنُ
القرارُُ ُ.762
ناجما ُعنُطبيعةُالخصومة ُالسياسيةُمعُحركةُ"فتح" ُوالتيُتدفعُ
يمكنُاعتبارُموقفُقيادة ُحركة ُ"حماس"ًُ ُ ،

باتجاهُرفضُأيُ ُمبادرةُسياسيةُتقُدمُعليهاُالسلطةُالفلسطينيةُ .إالُ ُأنُ ُالحركةُاإلسالميةُنفسهاُواثرُانكفائهاُ
ُالتحول ُالسياسي ُالذي ُشهدته ُمصرُ ،ال ُتزال ُتعاني ُمن ُأزمة ُفيُ
ُ
في ُقطاع ُغزة ُالمحاصرُ ،ورغمُاً ُعن
استراتيجيةُالمقاومة ُمنذُالعدوانُعلىُغزةُُُ ،1116-1111وهيُفيُالوقتُذاتهُغيرُقادرةُعلىُطرحُأيُُ
بدائل ُسياسية ُعلى ُالمستوى ُاإلقليمي ُوالدوليُ .ومن ُهنا ُففي ُهذه ُالمرحلة ُالصعبة ُليس ُمن ُمُخرج ُأمامُ
السلطة ُفي ُغزة ُوفي ُرام ُاهلل ُسوى ُالوحدة ُالتي ُتبدأ ُبرأينا ُبإعادة ُبناء ُمنظمة ُالتحرير ُالفلسطينية ُبالعملُ
المشتركُبينُحركتيُفتحُوحماسُوغيرهماُ ُ.
لقدُحقُقتُالقيادةُالفلسطينيةُعبرُهذهُالخطوةُُ،وعلىُالمستوىُالقصيرُهدفيُنُ :
ُأولاُ،تجاوز ُأزمة ُالشرعية ُالشعبية ُخاصة ُبعد ُالهزيمة ُالساحقة ُفي ُانتخابات ُالمجلس ُالتشريعي ُالفلسطينيُ
عام ُُ ،1119وهوُماُيفسُرُالمماطلةُفيُإرجاءُتنفيذُاتُفاقُالقاهرةُمعُ"حماس"ُإلىُحينُاستجالءُنتائجُهذهُ
الخطوةُ.وقدُيكونُالتجاوزُهذاُمؤقُتُاًُإذاُلمُتستفدُالسلطةُمنُهذهُالخطوةُلبناءُاستراتيجيةُأكثرُفاعليةُتجبرُ
إسرائيلُعلىُتقديمُالتنازالتُ .
وثانياُ ،ترسيخ ُفكرة ُالدولة ُالفلسطينية ُعلى ُحدود ُالرابع ُمن ُحزيران/يوليو ُُ ،7691واعادة ُاحتضانها ُشعبيُاًُ،
كحل ُمقبول ُرغم ُأنه ُينتقص ُالحقوق ُالتاريخية ُللشعب ُالفلسطينيُ ،هذا ُمع ُاإلشارة ُإلى ُأنُ ُغالبية ُالقوىُ
والفصائلُالفلسطينيةُقبلتُبحلُ ُدولةُعلىُُ 11فيُالمئةُمنُمساحةُفلسطين ُالتاريخيةُ(ُولوُبشكلُمؤقُتُ
فيُحالةُحركةُ"حماس")ُ .
ُبالنسبة ُإلى ُرئيس ُالوزراءُاإلسرائيليُبنيامين ُنتنياهوُوالذي ُأعقب ُخطابه ُخطابُالرئيسُالفلسطينيُ،فقدُ
وجُه ُمنُعلىُمنصُةُاألممُالمتحدة ُخطاباً ُإلىُالجمهورُاإلسرائيليُأكُد ُفيه ُنفسُالءاتهُالتيُألقىُبهاُأمامُ
الكونغرس ُاألميركي ُبشأن ُاالستيطان ُوحدود ُالدولة ُالفلسطينية ُومواعيد ُمحدُدة ُسلفاً ُإلتمام ُالسالمُ .ومثلُ
عباسُ،ارتفعتُشعبيةُنتنياهوُمنُُ21إلىُُ27فيُالمئةُداخلُإسرائيلُبعدُالخطابُ.واستخدمُرئيسُالوزراءُ
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اإلسرائيلي ُلغة ُ"مسرحية" ُمعتادة ُالستمالة ُالرأي ُالعام ُالغربي ُأيضاً ُبضرورة ُالتنبُه ُإلى ُاألخطار ُالمحدقةُ
بإسرائيلُ،إلبقاءُالمفاوضاتُفيُإطارُ"األرضُمقابلُاألمن"ُ .
ُو ُفيُالوقتُالذيُبدأُفيه ُأعضاءُاللجنةُالرباعيةُللسالم ُيعدُونُخطُةُالستئناف ُالمفاوضات ُفيُغضونُ
نياهوُعرضاُبلقاءُعباسُفيُنيويوركُالستئنافُالمفاوضاتُ.
ًُ
شهرُ ،علىُأنُ ُتستغرقُسنةُواحدةُ،أعلنُنت
وكان ُالعرض ُبحدُ ُذاته ُفارغُ ُالمضمونُ ،فهو ُنفسه ُالذي ُقُدُمُللرئيسُعباس ُفي ُالعامُُ .1171وهوُاقتراحُ

مراوغُينمُ ُعنُعدمُاستقامةُ.فهدفهُالحقيقيُكسُبُالوقتُ ُوتأجيلُاألزمةُالُسيُماُوأنُ ُنتنياهوُأعلنُبعدُأيامُ
قليلةُمنُتقديمُالطلبُالفلسطينيُعنُبناءُُ7711وحدةُاستيطانيةُفيُالقدسُالشرقيةُ.ولئنُكانُهذاُالموقفُ
يعبُرُعنُاستمرارُنفسُالسياسةُاإلسرائيليةُالمتعنُتةُ،فإنهُيمثُلُفيُالظرفُالحاليُرداً ُعملياً ُعلىُاإلصرارُ
الفلسطيني ُبالمضيُ ُقدمُاً ُفي ُطلب ُعضوية ُاألمم ُالمتحدةُ ،بقدر ُما ُيشكُل ُأيضاً ُتحدُياً ُللمنظمة ُالدوليةُ
وق ارراتهاُبشأنُاالستيطانُباالعتمادُعلىُالغطاءُاألميركيُ ُ.
وكانُالرئيسُالفرنسيُنيكوالُساركوزيُقدُطرحُفيُاليومُالسابقُلخطابيُ ُعباسُونتنياهوُعرضاً ُبقبولُدولةُ
فلسطينية ُدون ُتحديد ُحدودها ُبصفة ُمراقب ُفي ُالجمعية ُالعامُة ُلتجاوز ُأزمة ُالتصويت ُفي ُمجلس ُاألمنُ.
يحتاجُالرئيسُاألميركيُالمثقُلةُبالدهُبأزمةُالديونُواالقتصادُالمتعثرُ،والذيُهوُعلىُأبوابُانتخاباتُُرئاسيةُ
نهايةُالعامُالمقبلُ،إلىُدعمُمراكزُالضغط ُومجموعاتُالمصالحُ(اللوبي) ُالصهيونيةُفيُالوالياتُالمتحدةُ.
جُإذاُماُصوتتُبـُ"الفيتو"ُضدُ ُقرارُقبولُالعضويةُ
ُ
إالُ ُأنُ ُذلكُيضعُالدبلوماسيةُاألميركيةُفيُموقفُحر
الكاملةُللدولةُالفلسطينيةُفيُمجلسُاألمنُ،خاص ُةً ُمعُحاجة ُواشنطنُإلى ُإظهارُتعاطفُمعُثوراتُالربيعُ
العربيُبوصفها ُمساندةُللتغيُرُالديمقراطيُفيُالمنطقة ُوارادةُالحرية؛ ُوهذاُماُيفسُرُاللجوءُإلىُالضُغطُعلىُ
عباسُمنذُالبدايةُُ ،واطالةُالمشاوراتُداخلُمجلسُاألمنُ .لكنُحتُىُبمنطقُالسياسةُاألميركيةُالداخليةُالُ
الً ُفيُكلمتهُفيُاألممُالمتحدةُ،وذلكُحتىُفيُ
يوجدُمبررُلتبنُيُالرئيسُاألميركيُالخطابُالصهيونيُكام ُ
ُ
فهمُتاريخُالصراعُ ُ.
ويحظىُالطلبُالفلسطينيُلغايةُاآلنُرسميُاً ُبموافقةُالرئيسُالدوريُلجلسةُمجلسُاألمن ُُ -لبنانُ،وكلُمنُ
الهند ُوالب ارزيل ُوجنوب ُأفريقيا.أمُا ُألمانيا ُوالبرتغالُ ،فقد ُأعلنتا ُتأييدهما ُللمبادرة ُالرباعية ُبالعودة ُإلىُ
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المفاوضات ُفي ُغضون ُشهر ُدون ُتحديد ُموقف ُمسبق ُمن ُالتصويتُ ُ .وبالنسبة ُإلى ُالبوسنة ُوالهرسكُ
مواقفهاُبشكلُنهائيُ ،والُشكُ ُأنُ ُبعضهاُيدعمُالطلبُالفلسطيني؛ ُأمُاُكولومبياُ
والغابونُونيجيرياُ،فلمُتحدُدُ ُ
فقد ُرفضت ُالقرار ُبسبب ُعالقاتها ُاالقتصادية ُمع ُإسرائيلُ ،في ُحين ُتفضُل ُالدول ُاألربع ُالباقية ُالدائمةُ
العضوية ُ(المملكة ُالمتحدةُ ،فرنساُ ،روسياُ ،الصين ُالشعبية) ُقاعدة ُاإلجماعُ ،رغم ُأنُ ُروسيا ُوالصين ُأبُدتاُ
رغبةُفيُقبولُعضويةُدولةُفلسطينُ ُ.
والىُحينُاستجالءُالموقفُالنهائيُللدولُفإنُ ُالحالةُالسياسيةُالجديدةُالناشئةُعنُالخطوةُ ،تضعُالسلطةُ
الفلسطينيةُأمامُأربعةُسيناريوهاتُ :
األولُ :أنُ ُيسقط ُطلب ُالعضوية ُبفعل ُ"الفيتو" ُاألميركي ُأو ُبعدم ُحصوله ُعلى ُاألصوات ُالكافيةُ ،وهنا ُقدُ
تتوجُهُالسلطةُالفلسطينيةُإلىُالجمعيةُالعامُةُلطلبُالعضويةُغيرُالكاملةُ،أو ُتقبلُبعرضُالرباعيةُالدوليةُ
وفقُنفسُااللتزاماتُالسابقةُمعُإسرائيلُمعُتغييرُُطفيفُفيُشروطُالتفاوضُوالذيُقدُتقبلهُإسرائيلُلتجاوزُ
أزمتهاُالدبلوماسيةُ ُ.وبذلكُتكونُالسلطةُكسبتُنص ُاًر ُمعنويُاً ُأمامُالشارعُالفلسطينيُقدُيحسُنُموقفهاُفقطُ
أمام ُحركة ُ"حماس" ُالمحاصرةُ ،لكن ُالعودة ُإلى ُالمفاوضات ُبموجب ُاقتراح ُالرباعية ُسوف ُيعيد ُالسلطةُ
بسرعةُإلىُوضعهاُالسابقُالحرجُ ُ.
الثانيُ:أنُتوظُفُالسلطةُالفلسطينيةُحالةُالتأييدُداخلُاألممُالمتحدةُ،بغضُ ُالنظرُعنُطبيعةُالعضويةُ،
لتكوين ُقاعدة ُدعم ُدوليةُتكونُطرفُاًُضاغطُاًُعلىُالدبلوماسيةُاألميركيةُتجاهُطريقةُإدارةُالصراعُمنُجهةُ،
وأنُتعملُالسلطةُعلىُتوظيفُحالةُالتأييدُالدوليُللضُغطُعلىُإسرائيلُبفرضُعقوباتُ ُمباشرةُتستهدفُ
منُع ُمواصلةُاالستيطان؛ ُأو ُقد ُيرتقي ُالتصعيد ُبفرض ُعقوباتُعلى ُإسرائيلُنفسها ُبوصفها ُدولةُ"أبرتايد"ُ
عنصريةُ،منُأجلُإجبارهاُعلىُقبولُوقُفُاالستيطانُوالتفاوضُعلىُأساسُدولةُفلسطينيةُتتطابقُبشكلُ
كبير ُمع ُحدود ُُ 7691وضمن ُشروطُ ُأمنيُة ُمقبولة ُللطرفينُ .وهي ُاستراتيجية ُجديدة ُتتطلب ُالقطع ُمعُ
استراتيجيةُُ-بلُوعقليةُالسلطةُالقائمةُ ُ.
ثالث اُ :أن ُتعمل ُالسلطة ُالفلسطينية ُباتُجاهين ُُ -االستفادة ُمن ُالتأييد ُالدولي ُفي ُالمفاوضات ُالسياسية ُمنُ
جهةُ،ومنُجهةُأخرىُإعادة ُبناءُالسلطةُالفلسطينيةُعلىُقاعدةُإتمامُالمصالحةُمعُ"حماس"ُوالمضيُ ُفيُ
7

املركز العربي لألبحاث و دراسة السياسات

خيارات القيادة الفلسطينية بعد طلب عضوية ألامم املتحدة

إصالح ُمنظمة ُالتحرير ُالفلسطينية ُوالتزام ُالوحدة ُالوطنيةُ ،كخيار ُواقعي ُلسلطة ُتحت ُاالحتاللُ ،بدالً ُمنُ
انتخاباتُبالُمضمونُ.وهذاُيتطلُبُالخروجُعنُقواعدُالتبعيةُللتمويلُاألجنبيُ،ووقفُالتنسيقُاألمنيُبشكلُ
متنوعةُوُأكثرُفاعليةُوتأثيراُونجاعةُ،منُأجلُالضغطُ
كاملُمعُإسرائيلُ،والسُعيُإلىُاستراتيجياتُمقاومةُ ُ
علىُإسرائيلُمنُالداخلُ...أيُاستراتيجيةُجديدةُ .
رابع اُ :أن ُتجابه ُالسلطة ُالفلسطينية ُُ -بغضُ ُالنظر ُعن ُأيُ ُنتيجة ُيسفر ُعنها ُطلب ُالعضوية ُفي ُاألممُ
المتحدةُُ-بعقوباتُأميركيةُ.وقدُدعاُإلىُذلكُعملياُأعضاءُفيُالكونغرسُ،كماُطالبتُبهُعدُةُجهاتُنافذةُ
فيُواشنطن؛ُ ُومنُبينهاُمسؤولُملفُ ُالشرقُاألدنىُفيُمجلسُاألمنُالقوميُاألميركيُالسابقُأليوتُأبرامزُ
الذيُطالبُبعقوباتُماليُةُقاسيةُعلىُالسلطةُالفلسطينيةُبشرطُأنُالُتمسُُالمستوياتُالتيُتتُصلُبالتنسيقُ
األمنيُبينُالسلطةُواسرائيلُ.وفيُهذهُالحالةُإمُاُأنُترضخُالسلطةُوتتعمُقُأزمةُعباسُالداخليةُلصالحُ
حركةُ"حماس"ُ،أوُتنهارُالسلطةُبإعالنُعباسُاستقالتهُمنُرئاستهاُأوُبحلُُالسلطةُبرمُتهاُُ-كونهاُانتهتُ
بذلكُإلىُمجردُوكيلُأمنيُلالحتاللُاإلسرائيليُفقطُدونُحتُىُالقدرةُعلىُإدارةُمشاريعُمدنيُةُفلسطينيةُ ُُ.
لىُحدثُلمرةُواحدةُإذاُ
ُ
دُتفقدُمفعولهاُوتتحولُإ
ُ
منُالواضحُأنُُخطوةُالسلطةُوُمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُق
عادتُالسلطة ُإلى ُاستراتيجيتهاُ ،وأنهاُتكتسب ُمعنى ُفعليُاً ُإذاُاندرجتُضمنُاستراتيجية ُمن ُنوعُمختلفُ.
وتعودُالصع ُوبةُفي ُتخيُل ُذلكُإلىُأنُ ُهذاُالفعلُيتضمُن ُتمردُاً ُعلىُالواقعُالقائمُوبناهُالتيُصلبُعودهاُ
عبُرُعقدينُمنُالتفاوضُواالرتباطُالمصلحيُبالتنسيقُاألمنيُوالتمويلُاألجنبيُ .
ُ
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