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  )3مساهمة (

  حسن عصفور:
  ستواجه الواليات املتحدة إشكاليات كبيرة

  إذا جتاهلت مكانة القضية الفلسطينية
  يف الواقع اإلقليمي العربي

إمكــان لتطبيق خريطــة الطريق إذا كــان هنــاك، أوالً، جــديــة من قبــل الواليــات  ثمــة
املتحـــدة األميركيـــة يف إلزام إســـــــــــرائيـــل بتطبيقهـــا، وإذا تم التعـــامـــل مع منطق خريطـــة 

تنفيذها بأنها حماولة أو آلية لتنفيذ االتفاقات املوقعة، وخصـــــــــــوصـــــــــــًا  الطريق وآليات
وما تاله من اتفاقات، وصـــوًال  1993دئ لســـنة مرجعيتها األســـاســـية اتفاق إعالن املبا

  إىل إنهاء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية.
أمّا إذا تم التالعب بهذا اخليط الناظم خلريطة الطريق فأعتقد أن ال جمال لنجاحها، 
بغض النظر عن القدرة األميركية أو اإلســـــــــرائيلية. وجتربة األعوام املاضـــــــــية جلية جداً، 

يف اإلمكان فرض حل عســـكري للقضـــية الفلســـطينية، وأنه ال بد إلســـرائيل وهي أن ليس 
من أن تدرك أن الطريق الوحيد إىل األمن هو إنهاء االحتالل، من خالل البوابات املقرة 

  بهذا الشأن، وإحدى أدوات ذلك يجب أن تكون منطق خريطة الطريق.
رق األوســــــط مســــــألة وعلى الواليات املتحدة أن تدرك أن مصــــــاحلها واســــــتقرار الشــــــ

مرهونة بإيجاد حل للقضية الفلسطينية. من دون ذلك تبقى األمور مرتبكة ومضطربة، 
وقد تتطور إىل أشــــكال متعددة من العداء للواليات املتحدة، الذي يزداد بصــــورة خاصــــة 

  يف ضوء التطورات التي حدثت يف العراق.
ما اســتمرت يف النســق القديم وقد تواجه الواليات املتحدة إشــكاليات كبيرة جداً إذا 

من التفكير، وإذا ما جتاهلت املغزى واملكانة املركزية للقضــــــية الفلســــــطينية يف الواقع 

                                           

)(  عضو جلنة املفاوضات العليا الفلسطينية. 
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اإلقليمي العربي، وتعاملت مع القضـــــــــــية الفلســـــــــــطينية على أنها حدث من جملة أحداث 
كثيرة. أعتقـــد أن الواليـــات املتحـــدة بـــذلـــك ســـــــــــتـــدفع ثمنـــاً كبيراً جـــداً، ومن مصـــــــــــلحتهـــا 

ســـــتراتيجية حل القضـــــية الفلســـــطينية وإنهاء االحتالل اإلســـــرائيلي، وإالّ بقيت األمور اال
مفتوحة على مصـــــــاريعها بعيداً عن أي حال من االســـــــتقرار. والثمن لن تدفعه إســـــــرائيل 
فقط بل الواليات املتحدة أيضــاً، ســواء من حيث الكراهية أو العداء لها، أو ربما بأشــكال 

  متنوعة من املعارضة.
قد أوقف الفلســـــــطينيون أحد أشـــــــكال املقاومة، وهو اجلانب العســـــــكري، وربما أحد ل

جوانبه فقط ال كلها. وإن كنت أعتقد أنه ال بد من وقف األنشـــــــــــطة العســـــــــــكرية يف هذه 
املرحلة فإن هذا ليس من موقع أنها غير مؤثرة يف االحتالل بقدر ما أنه ال بد من فسح 

 أين يمكن أن تصل. ففي الوضع السياسي العام بعد اجملال للجهود السياسية لرؤية إىل
أيلول/ســـــبتمبر كان يفترض بالقيادة الســـــياســـــية والقوى الوطنية الفلســـــطينية بكل  11

تشــــــكيالتها، وبغض النظر عن التســــــميات، أن تعيد النظر يف األســــــاليب املســــــتخدمة يف 
وجود عدالة من  مقاومة االحتالل ألن الوضـــــــــــع مل يعد مرتبطاً بوجود حق من عدمه، أو

عدمها، وإنما يرتبط بطبيعة الظروف احمليطة واإلمكانات املتاحة ومصـــــــلحة النضـــــــال 
  الوطني.

إســــرائيل تمكنت من إحلاق خســــائر كبيرة جداً بالبنية التحتية للشــــعب الفلســــطيني: 
قتلت اآلالف من أبناء شـــــــــــعبنا، ودمرت املنازل، ودمرت االقتصـــــــــــاد الوطني، لكنها يف 

تنعم قط بالراحة. وبالتايل احلديث عن النصـــر اإلســـرائيلي املوهوم هو كذب. املقابل مل 
  ويف املقابل نحن أيضاً مل ننتصر، وإنما آذينا االحتالل ودولة االحتالل.

وال يشـــــــكل وقف بعض األنشـــــــطة أو األشـــــــكال العســـــــكرية تخلياً عن حالة املقاومة. 
ذا مفهوم تضـــــــــــليلي ألن املقاومة ال وأعتقد أنه عندما يقال إننا تخلينا عن املقاومة فه

تقتصــــر على الشــــكل العســــكري حيث أن اقتصــــارها على النشــــاط العســــكري يعكس خطًأ 
  استراتيجياً يف الرؤية والنهج الوطني الفلسطيني.

نحن نبحث عن دولة ذات ســـــــــــيادة، مع إنني أدرك أن االســـــــــــتقالل يف ظل اخلريطة 
قي الدول، وتمتلك مواصــــــفات الدول التي الكونية نســــــبي. لكن دولتنا يجب أن تكون كبا

تعيش يف إطار من الســــــيادة احلقيقية. وأنا ال أحبذ مصــــــطلح دولة قابلة للحياة ألنه قد 
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يفهم منه أنها ناقصة السيادة. إذا قالت الواليات املتحدة ذلك فهذا يخصها، وإذا قالت 
ا نحن كفلســـــــــــطينيين فنبحــث عن دولــ ة فلســـــــــــطينيــة أوروبــا ذلــك فهــذا يخص أوروبــا. أمــّ

  مستقلة ذات سيادة يف حدود الرابع من حزيران/يونيو، وعاصمتها القدس العربية.
أعتقــد أن الواليــات املتحــدة ربمــا جنحــت يف جر الــدول األوروبيــة يف تعميم تعبير 
قابلة للحياة من منطلق تضـــــــــــليلي. وأنا أنصـــــــــــح أالّ نســـــــــــتخدم هذا التعبير إالّ يف إطار 

  التعليق على املصطلح.
وللحفاظ على احلقوق الوطنية الفلســــــــــطينية ومنع االلتفاف عليها ال بد من اعتماد 
املرونــة يف التعــامــل مع اخليــارات والبــدائــل. وأعتقــد أن هنــاك تــداخالً يف املفــاهيم، وال 
ا ذاك. نحن نفــاوض، ثم توقفــت املفــاوضـــــــــــــات عنــدمــا قــامــت  ا هــذا اخليــار وإمــّ يوجــد إمــّ

 28لســــــــطيني بدأ بزيارة شــــــــارون للحرم القدســــــــي يف إســــــــرائيل بعدوان على الشــــــــعب الف
، ثم أُتبع بعدوان عســـــــــــكري جنمت عنه حالة من املواجهة التي 2000أيلول/ســـــــــــبتمبر 

  يسميها الفلسطينيون انتفاضة.
هناك التزامات نتعامل بها ونحترمها ما دامت إســـــــــــرائيل تلتزمها. وعدم احترام 

ة شــعب الفلســطيني ليس قاصــراً ولديه خبرإســرائيل اللتزاماتها يقابله رد فلســطيني، فال
خمتلفــة عن شـــــــــــعوب املنطقــة. وهو شـــــــــــعــب يريــد أن يتحرر من االحتالل، فــإذا اقتنعــت 
إســـــرائيل بذلك ســـــلمياً كان به، وإن مل تقتنع فهناك مئة طريقة لدى الشـــــعب الفلســـــطيني 

 ةكي يواصــــل نضــــاله من أجل إزالة االحتالل اإلســــرائيلي عن األراضــــي التي احتلت ســــن
. وال وجود إلمكان التراجع عن هذا الهدف، باإلضــافة طبعاً إىل التوصــل إىل حل 1967

من الصعب احلديث  194عادل لقضية الالجئين التي إن مل يغلق ملفها وفقاً للقرار رقم 
  اإلسرائيلي. - عن إغالق ملف الصراع الفلسطيني

 2003أوائل تموز/يوليو 
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