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  دراسات

  
  

___________  
  فياض. علي أ

  
  مقارنة نقدية بين التجربتين التفاوضتين

  مية والفلسطينيةالفيتنا
  

  
أبريل من كل سنة، بذكرى حترير جنوب فيتنام / نيسان 30الشعب الفيتنامي، يف  يحتفل

 وسقوط النظام املوايل لواشنطن يف سايغون، وإجناز أهداف الثورة الفيتنامية يف) 1975(
  ).1976(والسيادة والوحدة القومية  االستقالل

وبذلك النصر املظفر يكون الفيتناميون أجنزوا مهمات واحدة من أكثر الثورات املعاصرة 
أهمية وغنى؛ فقد شكّلت التجربة الفيتنامية يف املاضي، وستظل تشكل يف املستقبل أيضاً، منارة 

ها، ومصدراً غنياً بالدروس والعبر حلركات هادية للشعوب املكافحة من أجل حريتها واستقالل
  .التحرر الوطني يف العامل

الثورة الفيتنامية الرئيسي أنها شكلت أمثولة قاطعة وبرهاناً ساطعاً على " إعجاز"ولعل 
إمكان انتصار شعب بلد من العامل الثالث املتخلف على أعتى وأقوى قوة إمبريالية، على الرغم من 

  .زين القوى املادية والعسكرية والسياسية والتقنية بين احلالتين املتواجهتينالفارق الفلكي يف موا
الثورة الفيتنامية األساسي أنها قدمت أروع عروضها الثورية الناجحة يف " امتياز"ولعل 

الفترة الواقعة بين نهاية احلرب العاملية الثانية وأواسط العقد السابع، أي طوال ثالثة عقود شملت 
  .م احلرب الباردة إثارة وضراوةأكثر أعوا

الثورة الفيتنامية األهم أنها قدمت نفسها للعامل آنذاك، ال باعتبارها " خصوصية"ولعل 
فصالً مغلقاً من فصول املعسكر االشتراكي، وإنما باعتبارها جزءًا حيوياً من القوى االشتراكية، 

                                                            

  ر سابق يف فيتنامكاتب فلسطيني، سفي. 
  



  131، ص )2001 فيرخ( 48، العدد 12المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية تاسارد

 

2 
 

، وتنشط يف إطار حركة عدم ويف الوقت نفسه دولة آسيوية تنتمي إىل شعوب العامل الثالث
  .االنحياز

بهذه املالمح احملددة ترك النموذج الفيتنامي سحره وجاذبيته على مسرح العامل الثالث 
  :يف حقبتين متالحقتين

الفرنسيين، ثم ضد األميركيين، حتولت احلالة الفيتنامية  يف زمن الكفاح املسلح ضد □
  .ات والسياسات الثوريةمثاالً يحتذى به من حيث التطبيقات واملمارس

، وإجناز مهمتي االستقالل الوطني وتوحيد الوطن، 1975بعد االنتصار األكبر سنة  □
حتولت التجربة الفيتنامية مرجعاً حلركات التحرر الوطني الصاعدة، يف دروسها وشعاراتها 

  .وعبرها
التجربة  كانت حركة التحرر الوطني الفلسطينية يف طليعة تلك القوى التي تعاملت مع

الفيتنامية باعتبارها مثاًال حياً يحتذى ونموذجاً قابالً للتطبيق، على الرغم من الفوارق الكبيرة 
والتباينات املتعددة بين احلالتين الفلسطينية والفيتنامية، والتي عكست  واالختالفات الكثيرة

لى األداء الدبلوماسي نفسها ال على النتائج العسكرية والتنظيمية والسياسية فقط، بل أيضاً ع
  .والتفاوضي

الفيتنامي يف التجربة النضالية  رصد مكانة النموذج  (1)سنحاول يف هذه الدراسة
الفلسطينية، فكراً وممارسة، مع تركيز خاص على التجربة الدبلوماسية والتفاوضية بمراحلها 

  .ستخالصوحمطاتها، جناحاتها وإخفاقاتها، وذلك من خالل التدقيق واملقارنة واال
  

____________  
  النموذج الفيتنامي

  يف التجربة الفلسطينية
إحدى حركات التحرر الوطني البارزة يف القرن العشرين، إذ جتلى  عُدَّت الثورة الفلسطينية  

أول فصولها العنفية يف عقده الثالث، ثم جتددت يف ثلثه األخير، األمر الذي أهلها لتسلم راية 
  .موذجاً صادقاً وجتربة غنيةنالثورة الفيتنامية التي شكّلت لها مثاالً ناصعاً والثورة العاملية من 

وقد انعكس ذلك التأثير الفيتنامي يف الفكر السياسي الفلسطيني ويف املمارسة العملية على حد 
سواء، يف اخلطاب الثوري بشعاراته ورموزه كما يف العمل املباشر والتطبيقات امليدانية يف 

االت العسكرية والتنظيمية والسياسية، وهو ما سنتطرق إليه لكن بتوسع أكبر يف خمتلف اجمل
جمال الدبلوماسية التفاوضية التي حتولت خياراً استراتيجيًا، وننتقل بعدها إىل حماولة املقارنة 

  .1975النقدية لثالث جتارب تفاوضية سبقت الوصول إىل النصر النهائي سنة 
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  مثاالً نظرياً  هو شي منه –هانوي )  أ(

الناحية النظرية شكّلت الثورة الفيتنامية للفلسطينيين مصدراً لإللهام والتحريض  من
  :واإلسقاط الثوري

يف زمن النضال املسلح كان املثال الفيتنامي النابض جاذباً ومشجعاً وحمرضاً، أي  □
  .أنه كان مصدراً لإللهام الثوري

جربة الفيتنامية احلية معيناً للتجريب والتثقيف ويف زمن االنتصار النهائي كانت الت  □
  .والتقليد، أي أنها كانت مصدراً لإلسقاط الثوري

ويف احلالتين حملت التجربة الفيتنامية إعجازيتها وامتيازها وخصوصيتها عن بقية  □
  .التجارب الثورية املعاصرة

د جناحاً يف جمال بالنسبة إىل إعجازية املثال الفيتنامي، فقد كان من أكثر األساني
الفارق املذهل يف موازين القوى، وخصوصاً أنه يف احلالة الفلسطينية والعربية مل يكن ممكنًا 

اإلمبريايل، بل إنه ضرب من اخليال انتظار  –إحراز التفوق االستراتيجي على العدو الصهيوين 
  .حدوث ذلك االختالل يف املوازين التقليدية ملصلحتنا

وتزامنًا،  تشابهاً ياز املثال الفيتنامي، فقد كان من أقرب العناوين إلينا،وبالنسبة إىل امت
إذ تصاعد أكثر العروض الثورية الفيتنامية جناحًا ضد الفرنسيين يف النصف األول من 

ثم تصاعد أكثر فصول . اخلمسينات، وكان شعبنا يعاين آثار النكبة وآالم التشرد وعذابات اللجوء
ميركيين وعمالئهم اجلنوبيين إثارة يف النصف األول من الستينات، وكان حرب العصابات ضد األ

شعبنا بدأ يعي ذاته سياسياً، ويطرح مسألة إحياء العامل الذاتي الفلسطيني، إظهاره وتفعيله يف 
  .عملية الصراع

وبالنسبة إىل خصوصية املثال الفيتنامي، فقد كان من أجنح احملاوالت يف التقاط سمة 
باالنحياز إىل املعسكر االشتراكي الفتي، واالستفادة من إمكاناته ) يف زمن احلرب الباردة(املرحلة 

الصراعية مع اإلمبريالية، من دون افتقاد اخلصوصيات الوطنية واإلقليمية؛ إذ كانت القوى 
ال الغربية كشفت عن عدائها الشديد حلركة القومية العربية وللطموحات التنموية االستقاللية، كان 

إىل جانب تلك العوامل . بد من االستفادة فلسطينيًا من الدخول االشتراكي إىل مسرح الشرق األوسط
املوضوعية، فقد قدمت فيتنام نفسها صديقة للعرب والفلسطينيين من خالل، أوالً، أن حكومة هو 

 أن اعترف شي منه مل تعترف بدولة إسرائيل، ومل تقم أية عالقات دبلوماسية بها أو بغيرها، إىل
اخلارجية الفيتنامية كانت تميل إىل تأييد  بها العرب والفلسطينيون أنفسهم؛ وثانيًا، أن السياسة
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القضية العربية يف احملافل الدولية واإلقليمية، وإىل التعاطف مع حركة التحرر الوطني العربية 
  (2)).اجلزائرية والنصارية(

ة  الوطنية الفلسطينية، يف معظمهم، يف لذلك مل يكن غريباً أن يعترف مؤسسو احلرك
أحاديثهم ومذكراتهم ومقابالتهم، بأن املثال الفيتنامي شكّل بالنسبة إليهم، يف البدايات، اإللهام 

  :الفكرة كان، يف مطلع الستينات/ الثاين بعد املثال اجلزائري، وأن التساؤل
  ملاذا ال نفعل كما فعل اجلزائريون والفيتناميون؟ 

  ا ال نبدأ بقوانا الذاتية، ولو كانت متواضعة؟أي ملاذ
قد نسجت يف قلب  عاصمة ) فيتنام(وإنها لداللة بالغة أن تكون العالقة ببلد اإللهام الثاين 

إىل اجلزائر ليكون على تماس ) ابو جهاد(خليل الوزير  فقد ذهب الشهيد). اجلزائر(اإللهام األول 
وهناك أيضاً بدأ تماسه باملثال  ).وقف واإلمكاناتالتجربة وامل(مباشر باملثال اجلزائري 

  .الفيتنامي عبر البعثات الفيتنامية الدائمة والزائرة، ثم عبر زيارته األوىل املبكرة إىل فيتنام
الفيتنامية، فإننا معنيون  –وإذا كنا غير معنيين اليوم بالتأريخ للعالقات الفلسطينية 

" فتح"فقد سافر خليل الوزير باعتباره أحد مؤسسي حركة . تباإلشارة إىل تلك الواقعة ذات الدالال
، قبل أن تطلق احلركة رصاصتها األوىل، أي يف فترة 1964األوائل، لتلقي العلوم الثورية سنة 

  .اإلعداد لالنطالقة املسلحة والتحضير لها
" إسالمية"مل تمنع ) تونغ –ماو تسي " شيوعية"كما (هو شي منه " شيوعية"وهكذا فإن 

خليل الوزير وإخوته الفتحاويين األوائل من عبور احلاجز النفسي والتحريمي يف اجتاه بكين 
وهانوي وبيونغ يانغ، إذ كانت أبواب موسكو آنذاك موصدة يف وجه الفلسطينيين، كما مل تمنع 

زعماء حركة القوميين العرب من االندفاع يف االجتاه " عروبة"هو شي منه الحقاً " شيوعية"
  !ساري ذاتهالي

فقد شّكلت احلالة الفيتنامية نموذجاً جاذباً لكل القوى الفلسطينية الصاعدة، وكان  وهكذا
النموذج الفيتنامي حمل إجماع فلسطيني، ومركز التقاء بين اليسار واليمين، وبين القوميين 

  (3).والوطنيين، وبين املعتدلين واملتطرفين
  

  املتعثرةالتطبيقات الفلسطينية امليدانية ) ب(
  :أن التأثر الفلسطيني بالتجربة الفيتنامية مر بمرحلتين نالحظ
، فكانت 1967يونيو / املرحلة النظرية األولية الدعائية التحريضية قبل حزيران: األوىل

، وإىل التعبئة )سياسياً( ، وإىل إحياء العامل الذاتي الفلسطيني)عسكرياً( الدعوة إىل النضال املسلح
وشهدت هذه املرحلة إطالق الشعارات الثورية، وتعريب املبادىء ). تنظيمياً (مني واالنخراط األ
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والقوانين الثورية، وترويج مقولة حرب الشعب وحرب العصابات واستراتيجيا حرب التحرير 
  .الشعبية، لكنها اتسمت بالضبابية، وعدم الوضوح مع وعي ثوري غير متبلور

ارسة التعبوية والتطبيقية منذ معركة الكرامة سنة املرحلة العملية، أي املم: الثانية
، والتي تركزت على النظرية الثورية والتنظيم الثوري الطليعي واالستراتيجيا الثورية 1968

  .املتكاملة واملراحل الثورية الثالث
وقد اتفقت التيارات الفلسطينية الرئيسية، يف صوغها خلطابها السياسي التعبوي، على 

ة للتجربة الثورية الفيتنامية، لكنها اختلفت يف درجة التركيز والتكوين يف اجملالين اخلطوط العام
  :التنظيمي والسياسي

فحركة فتح والفصائل القومية كانت ترى يف جتربة اجلبهة الوطنية والتحالف الوطني 
مطعمة والوحدة الوطنية عناوين جذابة يف التجربة الفيتنامية، تصلح أساساً للتطبيق والتقليد 

  .بالنموذج اجلزائري
أمّا اليساريون وأنصارهم فكانوا يرون يف جتربة التنظيم الطليعي واحلزب القائد والتسلح 
باملاركسية اللينينية، عناوين أكثر جاذبية وتصلح شروطاً لنجاح الثورة الفلسطينية، معززة 

  .بتجارب األنصار يف الدول االشتراكية
الستفادة من املثال الفيتنامي مع مراعات األوضاع اخلاصة ويف التطبيق امليداين كانت ا

العربية، لكن كان أيضاً االجتاه إىل التقليد والنسخ اآليل يف بعض احلاالت،  –باحلالة الفلسطينية 
أمّا يف امليدان . سياسياً وتنظيمياً، فتعرضت جمموعة من العناوين للتطبيق اخلالق أو غير اخلالق

وين تعرضت للتقليد أو للنسخ أو للتطبيق اخلالق نسبياً أو للتشويه اجلزئي، يف العسكري، فإن العنا
، )قوات التحرير، واجليش الشعبي، وامليليشيات الشعبية، ووحدات الدفاع الذاتي(البناء العسكري 

). العمليات اخلاصة، والهجمات الثورية، والقواعد الثورية، والقاعدة األمنية(ويف العمل العسكري 
هو شي منه، واحلزام األخضر، : ا زلنا نتذكر تلك العمليات العسكرية التي حملت أسماء، مثلوم

السعدي، والصواريخ الثقيلة، واحلمة، لكن الفارق يف اإلمكانات  وسحب اجلحيم، وفرحان
واألوضاع وامليادين القتالية بين احلالتين الفلسطينية والفيتنامية جعل بعض تلك التطبيقات 

  !يالً أو خاسراً أو إعالمياً فقط، وأحياناً كاريكاتورياًيبدو هز
كان أكثر الشعارات الفلسطينية العاكسة للتأثر بالتجربة " هانوي العرب"ولعل شعار 

الفيتنامية، حامالً جمموعة من الدالالت اجلاسرة بين احللم واحلقيقة، وبين الوهم والواقع، وبين 
، هي العاصمة املرشحة، واملدينة املؤهلة لتكون 1970 فقد كانت عمان، سنة. الرغبة والعجز

. وكان الزعماء اليساريون، كما اليمينيون، يرونها مركز املشروع الثوري الطموح". هانوي العرب"
/ بل إن ياسر عرفات الذي كان توىل يف رئاسة اللجنة التنفيذية وقيادة القوات الفدائية يف آذار
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س أنه صاحب السلطة الثورية الوليدة املنافسة للسلطة ، بدأ يتصرف على أسا1969مارس 
  (4).امللكية

األجزاء الثورية املفعمة باألمل والطموحات الكبيرة، بدأ عرفات يستعين بتجربة  يف تلك
. ، على رأس وفد فلسطيني كبير1970فقد استقبلته هانوي، يف ربيع سنة . هو شي منه الشخصية

ومستغرقين  يف االستماع إىل التجربة الفيتنامية من القادة  وبينما كان اعضاء الوفد منهمكين
كان . واملسؤولين مباشرة، كان عرفات يجول بنظره باحثاً عن هو شي منه، الزعيم الغائب احلاضر

ولعل ثالثة . يبحث عمّا هو خارج غرف االجتماعات، وعمّا هو غير مكتوب يف التقارير الرسمية
  :القائد الفدائي الصاعد جنمهعناوين من دون غيرها استهوت 

التوازن يف العالقات الفيتنامية اخلارجية، وخصوصاً التوازن بين موسكو  جتربة) 1(
  .وبكين، وبين املعسكر االشتراكي وحركة عدم االنحياز

جتربة هو شي منه القيادية، التي حولته إىل الرمز واملثال، وكيفية احلفاظ على قيادة  )2(
  .كية تؤدي إىل الرمزية، وعلى عادات تقود إىل الشعبيةمتواصلة، وعلى مسل

جتربة هو شي منه التفاوضية الغنية، وخصوصاً اتفاق جنيف مع الفرنسيين الذي ) 3(
  .حمل تنازالت واسعة

وإذا كانت مسيرة عرفات الالحقة قد عكست تأثره بالعنوانين األول والثاين، إذ حاول 
العربية بصورة    والدولية، فيما يتعلق بالعالقات بالدولاالستفادة من التناقضات اإلقليمية 

خاصة، واللعب على التناقضات واالختالفات بين األنظمة، ناجحاً هنا وفاشالً هناك، وإذ حاول، 
) ولو إىل حين(وبنجاح كبير، تقليد هو شي منه يف مظهره العسكري العام وعزوفه عن الزواج 

شف احلياتي املعلن، فإنه مل ينجح قط يف التحول إىل مفكر والتمظهر الثوري املبالغ فيه والتق
  (5).، على الرغم من حماوالته املتكررة)كما كان هو شي منه(ثوري وخطيب مفوه 

مع ذلك، فإن ما يهمنا التركيز عليه أكثر من غيره هو العنوان الثالث، أي االستنجاد 
  :التفاوضية، وذلك لسببين بالتجربة الفيتنامية يف اجملال الدبلوماسي والتكتيكات

إن العمل الدبلوماسي الفلسطيني احتل حيزاً واسعاً يف العقدين األخيرين بعد أن : األول
  .تراجع الفعل العسكري إىل أدنى درجاته

إن التطبيق املشوه للتجربة الفيتنامية على الساحة الفلسطينية ترك آثاراً سلبية : الثاين
ية، وحرف التسوية السياسية املنشودة رسمياً عن مسارها الوطني جداً يف جممل القضية الفلسطين

  .العام
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  الدبلوماسية التفاوضية كخيار استراتيجي) ج(
السياسة اخلارجية لدولة، أو لكيان سياسي، أو ملنظمة، تتشكل من جمموعة من  تإذا كان

ارجية الدولية القرارات واملمارسات التي حتدد لها موقفها ووجهات نظرها يف العالقات اخل
واإلقليمية، فإن الدبلوماسية، أو العمل الدبلوماسي، هي تلك الوسائل واألساليب التي تلجأ إليها 

وهنا يأتي التفاوض أو املفاوضات على . تلك الدولة أو تلك املنظمة لتنفيذ سياستها اخلارجية
  .رأس تلك الوسائل واألساليب الدبلوماسية

فصائل التحرر الوطني، يعتبر العمل الدبلوماسي امتدادًا يف احلركات الثورية، ولدى 
الوطنية  –للنضال السياسي الذي يشكّل، بدوره، مع النضال العسكري ركيزتي العملية الثورية 

  :ويف هذه احلالة فإن النضال الدبلوماسي يخدم يف اجتاهين رئيسيين. التحررية
اخلارجي، وللحصول على ) ملعنوياملادي وا(لكسب التعاطف والتأييد والدعم : األول

منظمة، أو حكومة موقتة، أو حكومة يف (اعتراف اآلخرين الدبلوماسي بالكيان السياسي للثورة 
  ).املنفى

وتفكيك شبكة حتالفاته بما ) بالعزل واحلصار(اخلارجية  إلضعاف جبهة العدو: الثاين
ره على االعتراف بالطرف املقابل الداخلية ويضعف مناعتها، وإلجبا يؤثر سلباً يف تماسك جبهته

  .املؤدية إىل التسوية السياسية) العلنية أو السرية(والدخول يف املفاوضات 
لذلك سيكون من الصعب أن تُفهم أو ُتستوعب دروس جتربة دبلوماسية لثورة ظافرة 

ية التي وينطبق ذلك على احلالة الفيتنام. بمعزل عن االطالع على التجربتين العسكرية والسياسية
حققت جناحات باهرة، كما على احلالة الفلسطينية التي ما زالت تتعثر على الرغم من إجنازاتها 

  .الدبلوماسية املهمة السابقة
من هنا نقول إن أول إشكاالت التعامل القيادي الفلسطيني مع التجربة الفيتنامية تمثل 

ث وتطورات فيتنامية، إمّا عن طريق يف امليل الغريزي إىل االستشهاد االنتقائي بوقائع وأحدا
، وإمّا عن طريق عزلها عن السياق الذي جاءت فيه )تعريبها وفلسطنتها(حتويرها املعتمد 

وقد جتلى ذلك اخللل يف العامل الفلسطيني . فيتنامياً، وعن األوضاع املشروطة بالزمان واملكان
  .ت حتديداًأنصع ما يكون يف امليدان الدبلوماسي، ويف جتربة املفاوضا

  (6):وهنا ال بد من التذكير باملالحظات التالية يف شأن التجربة الدبلوماسية الفلسطينية

إن الدبلوماسية الفلسطينية حققت إجنازات كبيرة ومهمة يف اجملال األول، ونقصد : أوالً
أييد بل يمكننا القول إن الثورة الفلسطينية نالت من التعاطف والت. التأييد والدعم اخلارجي
ما مل حترزه ثورة أُخرى، فقد اتسعت دائرة ) كما الدعم املادي واملايل(السياسي والدبلوماسي 

التعاطف والتأييد للنضال الفلسطيني لتشمل الدائرة العربية فاإلسالمية فاإلفريقية فاالشتراكية، 
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يف مطلع  جهوأحرزت منظمة التحرير الفلسطينية اعترافاً دبلوماسياً غير مسبوق، وصل إىل أو
الثمانينات، بحيث جتاوز املئة دولة، إضافة إىل اعتراف عدد كثير من املنظمات والهيئات الدولية 

  .واإلقليمية واملتخصصة
إن تلك اإلجنازات الدبلوماسية حتققت يف فترة كانت العملية النضالية الفلسطينية : ثانياً

جنازات الدبلوماسية كان أكبر من صحيح أن حجم اإل. متصاعدة يف شقيها العسكري والسياسي
املردود املفترض للعمل العسكري الفلسطيني املتواضع نسبياً، لكن األساس اآلخر يف تلك 
اإلجنازات الدبلوماسية كان يرتكز على التضحيات البشرية واإلنسانية التي قدمها الفلسطينيون، 

  .والتي فعلت العمل السياسي الدؤوب
الفلسطينية مل تستطع استكمال إجنازاتها الدبلوماسية يف اجملال  إن الدبلوماسية: ثالثاً

الثانين ونقصد إضعاف جبهة العدو الداخلية، وإرغامه على الدخول يف مفاوضات تقود إىل تسوية 
صحيح أن عالقات العدو اخلارجية تأثرت سلباً بقطع الكثير من الدول . عادلة، أو حتى متوازنة

، لكن حتالفات العدو األساسية مع الدول )أو جتميدها أو تخفيفها(رائيل عالقاته الدبلوماسية بإس
  .الغربية مل تتأثر إالّ يف أضيق احلدود، كما أن جبهته الداخلية استمرت متماسكة إىل حد كبير

إن الدبلوماسية الفلسطينية بقيت عاجزة، حتى أواسط الثمانينات، عن استدراج  :رابعاً
عب الفلسطيني الوطنية، كما مل تتمكن من إجباره أو إغرائه بالدخول يف اعتراف العدو بحقوق الش

بل أبعد من ذلك، مل تتمكن من احلصول على اعتراف . مفاوضات تسوية جادة لتحقيق تلك احلقوق
  .إسرائيل بالفلسطينيين طرفاً سياسياً مؤهالً

ركائزها ، فقدت الثورة الفلسطينية واحدة من أهم 1982باخلروج من لبنان سنة 
العسكرية والسياسية والشعبية، أي تلك القاعدة الرئيسية التي انطلق منها الهجوم الدبلوماسي 

الثوري والكفاح املسلح  وبينما كان خيار العنف. يف أواسط السبعينات) املدعوم عربياً(الفلسطيني 
حت معها الدبلوماسي والتسوية السلمية يتقدم إىل درجة أصب يتراجع، كان خيار النضال

  .الدبلوماسية الفلسطينية هي اخليار االستراتيجي
ومل جتد القيادة املتنفذة أمامها سوى دبلوماسية التنازالت، معتقدة أنها كفيلة بإبقائها 

ريغن، وبريجنيف، (لذلك جاء تعاملها مع املبادرات السياسية املتالحقة . العباً حياً على الساحة
/ اتفاق شباط(وب ارجتايل أوصالها إىل املأزق الشهير األول بطريق يائسة وأسل) وامللك فهد

وعندما حاولت  اخلروج من املأزق عن طريق إعادة ترتيب ). مع امللك حسين 1985فبراير 
، كانت تدخل موضوعياً يف املأزق )الوحدة الوطنية واالتفاق السياسي(عناصر قوتها السياسية 

، الذي كان يقضي عليها لوال انطالق )1987نوفمبر / اينقمة عمان يف تشرين الث(الشهير الثاين 
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ديسمبر التي جتلت كخيار نضايل جديد وأسلوب مالئم / االنتفاضة الشعبية يف كانون األول
  .وناجع يف املقاومة الشعبية

يف ظل هذه املستجدات والتعقيدات والتحوالت بعد اخلروج من بيروت، أخذ ياسر عرفات 
بمعنى أنه قبل اخلروج كان يتطرق بين حين وآخر إىل  ؛ه األُخرىيتقمص شخصية هو شي من

التجربة التفاوضية الفيتنامية، وكان يستشهد ويستحضر واقعة قبول الزعيم الفيتنامي بتقسيم 
، كي )1955مؤتمر جنيف الدويل سنة (فيتنام وإقامة السلطة الثورية على اجلزء الشمايل من البلد 

قبل أن يصبح برناجماً وطنيًا ) البرنامج املرحلي(وع السلطة الوطنية يعزز موقفه يف معركة مشر
لكن عرفات مل ينقطع عن تقليد هو شي منه، القائد الثوري املمارس  .مرحلياً معتمداً من اجلميع

للكفاح املسلح، والتشبه به بطريقة فجة أحياناً، وخصوصاً بعد أن تسلم راية الثورة العاملية من 
  .1975يف مهرجان احتقايل أقيم يف برلين سنة اجلنرال جياب 

كان يبحث عن   (7)،1980وعندما قام عرفات بزيارته الثانية إىل فيتنام يف خريف سنة 
الوجه اآلخر لهو شي منه؛ عن هو شي منه الدبلوماسي، املفاوض، املرن على تواز مع هو شي منه 

يارة كان يقوم بدور شبيه بما قام به الزعيم لكنه بعد عامين على تلك الز. الثوري، املقاتل، الصلب
الفيتنامي يف أواخر األربعينيات، أي الدبلوماسية التي تخرج من لهيب املقاومة املسلحة، 

  .واملفاوضات التي تستبق الهزيمة العسكرية
وهذا يقودنا إىل جتربة هو شي منه التفاوضية الطويلة املعقدة، واملريرة الغنية، والتي 

دولة (، ثم انتقلت إىل تسوية غير عادلة )حكم إداري ذاتي هزيل(سوية جائرة ظاملة ابتدأت بت
  ).دولة موحدة مستقلة ذات سيادة(، وأخيراً تسوية عادلة ونهائية )مستقلة على نصف البلد

  
______________________  

  التسوية اجلائرة: التجربة األوىل
  )املساومة يف شأن العنف الثوري(

صل يف البحث عن التسوية السياسية السلمية بين األطراف املعنية هو وجود إذا كان األ  
حالة صراعية حمتدمة بين تلك األطراف، فإن انتقاء احلالة الصراعية، أو تغييب األساس 
الصراعي، سيؤثر نوعياً يف طبيعة التسوية، وسيحولها من تسوية سياسية جادة إىل تسوية 

يقوم بها طرف واحد، يمتلك  )أو حملية(ترتيبات سياسية إقليمية  سياسية صورية، تكون أقرب إىل
" حزب الله"باستثناء حالة (وهو ما يحدث على الساحة العربية منذ تسعة أعوام . القوة والفعالية

، حيث يفرض األميركيون واإلسرائيليون على الطرف العربي والفلسطيني )يف اجلنوب اللبناين
ب إىل الترتيبات املتالئمة مع حالة الضعف والوهن والهزال التي اتفاقيات ومعاهدات هي أقر
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يعيشها املفاوض العربي والفلسطيني، الذي وافق مبكراً على املساومة يف شأن األساس 
  (8).الصراعي

ال بد من االعتراف بأنه بسبب اختالف أوضاع الصراع ووسائله وأودواته بين الساحتين 
فاخلروج من . مفاهيم العنف الثوري وتعبيراته ومفاعيله خمتلفةالفيتنامية والفلسطينية، فإن 

بيروت كان يعني بالنسبة إىل الفلسطينيين انحسار خيار العنف الثوري بشكله التقليدي كعمل 
وهذا النشاط العسكري، على حمدوديته، . عسكري مباشر إىل عدد من العمليات املسلحة املتفرقة

برزت االنتفاضة الشعبية باعتبارها  1987باراً من أواخر سنة لكن اعت. جرت املساومة يف شأنه
من أشكال العنف الثوري، ثم حتولت إىل الشكل الرئيسي ) للفلسطينيين(الشكل املمكن واملالئم 

  .للصراع
يف إطار هذا املفهوم فإن االنتفاضة الفلسطينية، كظاهرة نضالية متميزة، فرضت نفسها 

نية الفلسطينية حمدثة تفاعالً عميقاً يف اجتاه تطورها، ورافدة بقوة على مسيرة احلركة الوط
الصهيوين بسالح غير خاضع لشروط قانون التسلح التقليدي وحمددات   - الصراع العربي 

" االنتفاضة"بل إن تعبير . املوازين اإلقليمية، ورابطة بين البؤرة الفلسطينية وحركة الشارع العربي
اموس السياسي واإلعالمي املعاصر غير الناطق بالعربية، فأعطى الفلسطينية اقتحم بقوة الق

ة الفلسطينية خصوصيتها، وأدخل قضيتها العادلة عن جدارة إىل كل البيوت ياالنتفاض التجربة
  .يف أربعة أركان األرض

لقد شكلت االنتفاضة، عند انطالقتها األوىل، فرصة تاريخية إلعادة بناء احلركة الوطنية 
  :يادين النضالية كافةعلى أسس جديدة أكثر ثباتاً وفعالية يف امل الفلسطينية
إلعادة االعتبار إىل العامل الذاتي الداخلي يف ميدان املواجهة املباشرة، : سياسياً □

  .وتصحيح العالقة بين الداخل واخلارج، بما يعزز الوحدة الوطنية والديمقراطية الفلسطينية
للمشروع الثوري ) التنظيمية واجلبهوية(ب القوائم الذاتية إلعادة بناء وتصلي: تنظيمياً □

  .بما يعضد اإلمكانات العنفية ويقوي املركز السياسي
إلعادة صوغ العالقات الفلسطينية العربية على أسس جديدة يتفاعل فيها : حتاليفياً □

القومي ملصلحة القطري وليس على حسابه، ويتخلص القطري فيها من جنوحه املرضي 
  .القوميال

إلعادة االعتبار إىل العنف الثوري، وتكريس الوعي الفلسطيني املقاوم، وتعزيز : عسكرياً □
  .القدرة على ابتداع أشكال عنفية مالئمة ومتناسقة مع العمل العسكري اخلارجي

إلعادة تنظيم احلركة الدبلوماسية وتوجيهها، وجتيير عوامل القوة السابق : دبلوماسياً □
  .حة مركز املنظمة اإلقليمي والدويل وتفعيل أوراقها التفاوضيةذكرها ملصل
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وجرت مساومة بشأنها يف صفقة  لكن الفرصة التاريخية مل تستثمر على الوجه األفضل،
  .التي مل تكن أكثر من تسوية جائرة وظاملة ومهينة يف أحسن األحوال أوسلو البائسة

ففي احلالة . عليه املفاوض الفيتناميسنالحظ أن ما فعله املفاوض الفلسطيني مل يقدم 
). 1945(الفيتنامية ظل شرط الصراع متوفراً منذ انطالقة املفاوضات األوىل مع الفرنسيين 

صحيح أن وتيرة الصراع اختلفت يف فترات، وأن إدارة الصراع تغيرت يف فترات أُخرى، نتيجة 
ين على حساب املفاوضين التفوق الفرنسي امليداين الذي عزز مركز املفاوضين الفرنسي

الفيتناميين، ثم نتيجة التفوق األميركي امليداين الذي عزز موقف املفاوضين األميركيين لبعض 
الوقت، لكن الصحيح  أيضاً أن القيادة الفيتنامية، ويف أسوأ حلظاتها التفاوضية، مل تسقط نهائيًا 

لقوى بما يكفل التوصل إىل تسوية الشرط الصراعي، بل تمكنت من التحرك الفاعل لتعديل ميزان ا
أقل جوراً يف البداية، ثم إىل تسوية أكثر معقولية، وأخيراً إىل تسوية أكثر إنصافاً وعدالً ولو بعد 

  ).1975- 1945(ثالثة عقود 
  

  استغالل التناقضات، ال االتكاء عليها) أ(
و الفرنسي، لقد راهن هو شي منه، يف جتربته األوىل، على التناقضات يف معسكر العد

وهذا ما يفعله ياسر عرفات منذ . وسعى الستغاللها من أجل احلصول على شروط تفاوضية أفضل
  :اإلسرائيلي، لكن نالحظ الفارق بين املسلكين –أعوام يف تعامله مع املعسكر األميركي 

ة يف احلالة الفرنسية كان التافقض حمدوداً، بل هامشياً بين القوى السياسية الفرنسي)  1(
خالفاً يف شأن إعادة استعمار الهند الصينية أو إعطائها االستقالل، وإنما كان  يف باريس؛ مل يكن

اختالفاً يف وجهات النظر بشأن طريقة ودرجة تطبيق السياسة االستعمارية التقليدية يف 
سياسية ى الوبالضبط كما هو االختالف احلايل يف وجهات النظر بين الق    (9)املستعمرة الفرنسية،

بشأن طريقة ووسيلة إدارة املناطق العربية احملتلة، وطبيعة ) العمل والليكود(اإلسرائيلية الرئيسية 
  .العالقة بسكانها الفلسطينيين

يف احلالة الفرنسية كان التناقض حمدوداً وهامشياً أيضًا بين السلطة املركزية )  2(
 حالة قريبة من االختالف يف وجهات النظر االستعمارية وسلطات الهند الصينية االستعمارية، يف

التكتية بين املركز اإلمبريايل احلايل يف واشنطن والقيادة اإلسرائيلية يف تل أبيب، والذي بلغ 
  (10).أضيق درجاته يف عهد الرئيس كلينتون

ولقد اعتقد هو شي منه أن يف إمكانه االستفادة جيداً من االختالفين املذكورين كي يحسّن 
ه التفاوضية لتعزيز مواقعه، من أجل احلصول على تنازالت مهمة تقوده إىل فرض سلطته شروط

وهذا ما اعتقده ياسر . السياسية وتأمين االعتراف بحق الشعب الفيتنامي يف احلرية واالستقالل
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نظر بين حزب لحماوًال استثمار االختالف احملدود يف وجهات ا) واملفاوض العربي عامة(عرفات 
  .والليكود، وكذلك بين واشنطن وتل أبيبالعمل 

فقد ! يف احلالتين املذكورتين، الفيتنامية والفلسطينية، كانت األحالم مسنودة باألوهام
راهن هو شي منه، من جانبه، على اخلالفات واالختالفات على أمل أن تتحول إىل تناقضات حادة 

مر الواقع تمهيداً لتعزيزه وتطويره، يستثمرها إلضعاف مركز العدو وإجباره على االعتراف باأل
أّما عرفات فقد . لكنه مل يعتمد كلياً على ذلك العامل؛ بمعنى أنه مل يراهن بأوراقه كلها عليه

لفة، ربما يكون الظاهر متماثًال، لكن املفاوض الفلسطيني الضعيف أصالً مل تصرف بطريقة خمت
قف واالختالف يف وجهات النظر بقدر ما ألقى يمتلك تصوراً عقالنياً الستثمار الفوارق يف املوا

حزب العمل؛ أي أنه اتكأ تماماً على ذلك العامل، األمر الذي أفقده  –بنفسه بين حمور واشنطن 
  .اتزانه وتوازنه وطيّر أحالمه

  
  عدم اللجوء إىل اخليارات البديلة) ب(

حتى كانت األوهام ) أقل من عامين(يف احلالة الفيتنامية املذكورة مل يمض وقت طويل   
السلطوية الثورية تتبخر على صخرة القوة الفرنسية، ألن اجلانب الفرنسي اخلارج منهكاً ضعيفًا 
من احلرب  العاملية الثانية، اعتمد، يف البداية، على تكتيك التفاوض مع الثوار الفيتناميين بهدف 

لذا، رأيناه يقدم بعض التنازالت . كسب الوقت ال أكثر، كي يستعيد قوته ويعيد بناء ركائزه ميدانياً 
التي تتضمن بعض االعتراف باحلقوق الوطنية الفيتنامية، لكنه كان يعتمد تكتيكاً موازياً يقضي 

، وباإلنهاك املبرمج لقوة اخلصم واستنزاف طاقته وصدقيته ةبالقضم املتدرج للمناطق احملرر
إىل ) وقيعهم عدة اتفاقات مع هو شي منهعلى الرغم من ت(ومل يهدف الفرنسيون . وقوته املعنوية

التوصل إىل تسوية ثابتة أو دائمة أو عادلة، وإنما كانوا يقدمون تنازالت حمدودة وموقتة 
ومشروطة، الستدراج الفيتناميين وكشف مواقعهم ومراكزهم، ثم لعزلهم عن حميطهم وعن 

نسيون أقدامهم على األرض وعندما ثبّت الفر .جيرانهم، واالستفراد بهم بعد حصارهم وعزلهم
  !تنكروا لكل اتفاقاتهم مع حكومة هو شي منه الثورية

وكان املفاوض الفيتنامي، بدوره، راغبًا يف تثبيت أقدامه على األرض، لكن افتقاره إىل 
عناصر القوة املوضوعية، وتأكل قوة الذاتية، واتساع جبهة املعارضة الداخلية للتنازالت، كل هذا 

  .أمام املفاوض الفرنسيجعله يتراجع 
ويف حالة مشابهة للحالة الفلسطينية الراهنة، كان املفاوض الفيتنامي يغطي ضعفه 
أمام املفاوض الفرنسي باملزيد من التنازالت له، فكانت شهوة اآلخر تتفتح ملزيد من التنازالت، 
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حيازته، إىل أن  وبالتايل كان املفاوض الفيتنامي يفقد بالتدريج األوراق التفاوضية التي يف
  !جاءت اللحظة التي مل يجد فيها ما يقدمه إالّ رأسه

ككل مفاوض  –سنالحظ من خالل مسيرة املفاوضات الفيتنامية، أن املفاوض الفيتنامي 
. كان يف البداية يتمترس خلف مواقف متشددة، يعلنها ويتمسك بها إىل أطول وقت ممكن –عاقل 

ن اعترافاً فرنسياً كامالً بسلطته الشرعية على كل فيتنام، فكان يطلب من املفاوضين الفرنسيي
تالل الفادح إالّ إنه، أمام االخ. والفيتنامي املساواة بين الطرفين الفرنسي موتعامالً كامًال وعلى قد

يف موازين القوى على األرض، كان يتراجع عن ذلك السقف ليقبل، يف املرحلة التالية، بالوجود 
املوقت على األرض الفيتنامية، يف مقابل اعتراف فرنسي حاسم بالسلطة الفرنسي املشروط و

الوطنية احلرة، ثم يعود ليتراجع يف املرحلة الثالثة للقبول بحكم إداري على املناطق التي توجد 
  .فيها قواته الثورية، فكان مفهوماً ومنطقياً نزوله من احلد األقصى إىل احلد األدنى

هو شي منه كان ضعيفاً، فقد ظل املفاوضون باسمه يقبلون، يف وألن املركز التفاوضي ل
ويف املقابل فإن املفاوض . كل جولة مفاوضات، بما كانوا رفضوا القبول به يف اجلولة السابقة

الفرنسي، وألن مركزه التفاوضي كان يتعزز، كان يتخلى يف كل جولة عن االلتزامات التي تعهد 
تملص من كل تعهداته للجانب الفيتنامي؛ فكان مفهوماً ومنطقيًا  بها يف اجلولة السابقة، إىل أن

واملشهد الفلسطيني التفاوضي قد يبدو مشابهًا، لكن . رفضه القبول بآخر الشروط الفرنسية
  :التدقيق يقودنا إىل اختالفين كبيرين

إن املفاوض الفلسطيني، على عكس املفاوض الفيتنامي، كان يقدم تنازالته  :األول
فالفلسطينيون مل يدخلوا القاعة بمطالب احلد األقصى، . انية قبل دخول قاعة املفاوضاتاجمل

ولعل احلضور . وإنما ضمّنوا خطاباتهم األوىل تنازالت جمانية قبل أن تبدأ املفاوضات الفعلية
، من حيث الشكل )مدريد، واملتعددة، وواشنطن(الفلسطيني يف احملطات التفاوضية األوىل 

  (11).كان ينطوي على تنازالت غير ثانويةوالصيغة، 

قيادة (إن املفاوض الفيتنامي عندما مل يجد ما يتنازل عنه سوى مصيره الشخصي  :الثاين
ليعزز به  ،، أسقط الرهان على إمكان التسوية السلمية، وانتقل فوراً إىل خيار العنف الثورين)الثورة

، )التنظيم الطليعي(من دون وجود احلزب الشيوعي ومل يكن ذلك االنتقال ممكناً . مركزه التفاوضي
، والعمق الصيني )جبهة الفيت منه(الوطنية ، والوحدة )جيش التحرير الشعبي( والقوة العسكرية

لذلك كان سهالً على القيادة الفيتنامية أن تتراجع عن كل تنازالتها أمام الفرنسيين، وأن . املؤاتي
  .ات دبلوماسية الحقة خمتلفة تماماً عن السابقةتعيد جتهيز املسرح العسكري ملفاوض

أمّا املفاوض الفلسطيني فقد وقع أسير لعبته التفاوضية بعد أن قدم أخطر التنازالت، 
وبعد أن أحرق كل البدائل، وأصبح ظهره إىل احلائط، ومل يعد قادرًا على اللجوء إىل خيار العنف 
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، ألن تنظيمه الطليعي املفترض )مثالً 1996سنة انتفاضة النفق (الثوري، إالّ يف أضيق احلدود 
جرى تمزيقها بال رحمة، والقوة  حتول إىل حزب السلطة إىل حد كبير، والوحدة الوطنية" فتح"

العسكرية حتولت قوى شرطوية أمنية يف قيد السيطرة اإلسرائيلية، والعمق العربي جرى انتهاكه 
خيار االنتفاضة مرة ُأخرى، كانت شروط املواجهة وعندما اضطرت القيادة إىل استخدام . وتهميشه

  .متواضعة، كما سنرى الحقاً ةأصعب، والتضحيات البشرية الفلسطينية أكبر، واملكاسب التفاوضي
  وتكتيك النفاق السياسي والثقايف ■
أراد املرء أن يكمل صورة املقارنة بين شخصية هو شي منه وياسر عرفات، فعليه أن  إذا

باعتبارهما عنصرين ملطفين خليار املفاوضات  و شي منه إىل اجملاملة والنفاقيستحضر جلوء ه
لقد استعان هو شي منه . يف ظل اختالل موازين القوى، وهو ما فعله عرفات بطريقة مبالغ فيها

بكل العبارات املهذبة والتعبيرات الدبلوماسية يف خماطبته أعدائه الفرنسيين، سواء خالل زياراته 
و يف لقاءاته مع الوفود الفرنسية، أو يف رسائله إىل املسؤولين الفرنسيين، أو يف نداءاته لباريس، أ

  .املوجهة إىل الشعب الفرنسي وقواه السياسية
كذلك أسرف الزعيم الفيتنامي يف احلديث عن حضارة الشعب الفرنسي وعن ثقافته 

لك اجملامالت واجلنوح نحو النفاق، لكن كل ت". العظيمة"وعن مبادىء الثورة الفرنسية  ،"املتميزة"
مضافاً إليها النيات احلسنة ومبادرات حسن السلوك، مل جتد نفعاً أمام حتول ميزان القوى، ومل 
يشفع لهو شي منه كل مرونته اجملانية وجنوحه إىل السلم املذل أمام مفاوض فرنسي من الدرجة 

  (12).رنسيةالثالثة جاءه إىل مقره يطالبه باالستسالم للقوات الف
عبارات مهذبة، وكلمات رقيقة، وتعبيرات دبلوماسية : عرفات اتبع األسلوب ذاته نالحظ أن

  (13).يف التعامل مع اإلسرائيليين واألميركيين على حد سواء، ومسلكيات يمكن أن تثير االستهجان

التراث  إدانة املاضي، واستنكار العداوة، والتغني بالعمومة، وتسخير: مع اإلسرائيليين □
  .اللحظة التفاوضية خلدمة اليهودي واآليات القرآنية واألحاديث النبوية

، عن القيم واألخالقيات، واالستحضار "العظيم"احلديث عن الشعب : مع األميركيين □
ملبادىء احلرية وحقوق اإلنسان، واإلشادة بالديمقراطية وبالسياسة األميركية وبالدور األميركي 

وجتاهل كل السياسات واإلجراءات األميركية العدائية جتاه الشعوب والبالد الشريف والنزيه، 
  .العربية ودول العامل الثالث

وتمكن، بعد سبعة . المهلكن هو شي منه كان قادراً على رفض الطلب الفرنسي باستس
العنف الثوري، من إجبار الفرنسيين على االستسالم والدخول يف جولة مفاوضات  أعوام من

فهل يف قدرة عرفات أن يعيد إنتاج التجربة بالنهج واألدوات واألساليب والتكتيكات . ةخمتفل
  البائسة ذاتها؟
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ارة الذاتية احملدودة التي حصل عليها من دالزعيم الفيتنامي مل يتمكن من احلفاظ على اإل
قراطية الفرنسيين باملفاوضات، لكنه تمكن بالقوة من إجبارهم على االعتراف بجمهوريته الديم

فهل أمام عرفات إمكان لتحويل سلطته اإلدارية احملدودة إىل سلطة . دولة مستقلة ذات سيادة
  وطنية حقيقية، ثم تطويرها يف اجتاه دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة؟

كما أشرنا سابقًا، فإن أهل أوسلو غالباً ما يستنجدون بالتجربة الدبلوماسية الفيتنامية 
، وخصوصًا يف مرحلة املفاوضات األوىل مع الفرنسيين، إذ قبل هو شي منه جزئيًا وانتقائياً

إقامة سلطة إدارية حمدودة، ويف الثانية يف مؤتمر جنيف الدويل، حين أقام الزعيم الفيتنامي 
  .دولته املستقلة على نصف األراضي الفيتنامية

ن املذكورتين فإنهم وباستحضار أصحاب نهج أوسلو للتجربتين التفاوضيتين الفيتناميتي
يحاولون، أوًال، تبرير قبولهم بحكم إداري ذاتي حمدود على بعض املناطق الفلسطينية، وثانيًا 

لكن أولئك غالباً ما يتجاهلون . يسوغون قبولهم باتفاقات جائرة وغير عادلة وغير متوازنة
إحراجات كبيرة، كما  التجربة التفاوضية الفيتنامية األخيرة مع األميركيين ملا تشكله لهم من

  .سنرى الحقاً
  

  دولة مستقلة يف أوضاع غير مؤاتية) ج(
احلكم الذاتي لدى هو شي منه، كان األساس الذي استند إليه هو الرغبة يف  يف جتربة  

احلفاظ على در، ولو متواضع، للحركة الوطنية الفيتنامية يف التسويات التي يحوكلها الكبار 
  .هو ما يتذرع به عرفات وأنصاره عند تبريرهم اتفاق أوسلوو ،اإلقليميون والدوليون

نالحظ، يف نقطة التشابه بين احلالتين هنا، أن الطرفين استندا إىل حركة االنتفاضة 
أغسطس / ففي أجواء انتفاضة آب. الشعبية الشاملة للحصول على أعظم مكسب سياسي متخيّل

سبتمبر دولته املستقلة باسم / أيلول أوائل يف فيتنام، أعلن هو شي منه يف 1945الشهيرة سنة 
وهذا ما فعله عرفات حين أعلن، يف أجواء االنتفاضة الشعبية، قيام . جمهورية فيتنام الديمقراطية

لكن الفارق بين احلالتين أن األول أعلن دولته . 1988نوفمبر /دولة فلسطين يف تشرين الثاين
القوات الثورية عليها قادمة من قواعدها املنتشرة املستقلة يف عاصمتها هانوي، بعد أن أطبقت 

يف معظم املناطق، بينما الثاين أعلن دولته املستقلة يف عاصمة عربية، اجلزائر، تبعد آالف األميال 
عن فلسطين، وبعد أن تشتتت قواته الثورية املسلحة يف معسكرات وجتمعات منتشرة يف الصحارى 

  .العربية النائية
يتجلى يف أن األول أعلن استقالل دولته يف وجه قوى استعمارية  كذلك فإن الفارق

خارجة من احلرب العاملية الثانية، ضعيفة منهكة، تلعق جروحها وتلملم أشالءها السياسية 
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والعسكرية واالقتصادية املبعثرة، بينما أعلن الثاين استقالل دولته يف وجه قوة استعمارية 
  .ح العسكري للمنطقة إىل درجة كبيرةاستيطانية فتية تهيمن على املسر

وإقليمية  دولية والفارق أيضًا بينهما أن األول أعلن دولته املستقلة على أبواب تغييرات
نهيار النظام االستعماري القديم، وميالد نظام عاملي جديد مؤاتية، بعد احلرب العاملية الثانية، كا

يحتل االحتاد السوفياتي فيه دوراً رئيسيًا، وتتجه التطورات إىل سيطرة الشيوعيين الصينيين على 
بداية انهيار : السلطة، بينما قام الثاين بخطواته على أبواب تغييرات دولية وإقليمية غير مؤاتية

تراجع دور االحتاد السوفياتي على املسرح الدويل، وتورط القوتين املعسكر االشتراكي، و
  .اإلقليميتين املناصرتين يف العراق وإيران يف حرب مهلكة

  هزيل وحكم إداري ذاتي ■
كما قلنا سابقاً، فإن دولة هو شي منه مل تعمر طويالً على الرغم من األوضاع التي بدت 

لرجل كثيراً مل يفوا بوعودهم له شخصياً، ومل يساعدوا واألميركيون الذين عول عليهم ا. مؤاتية
الشعوب التي وعدوها خالل احلرب العاملية الثانية باحلرية واالستقالل، بل على العكس ساعدوا 

وألن هو شي منه عول كثيراً على  .املستعمرين الفرنسيين يف العودة إىل مستعمراتهم القديمة
فقد اعتقد أن التنازالت للفرنسيين ستخقق من غلوائهم،  موقف احللفاء، وألن احللفاء خذلوه،

وستحافظ له على احلد األدنى من سلطته السياسية وسيادته القومية متمثالً يف احلكم اإلداري 
الدولة املستقلة ذات السيادة "ولقد بدأ هو شي منه دبلوماسيته تلك بإعالن احلد األقصى، . الذاتي

سلطة وطنية إدارية ذاتية على شمال "حصوله على احلد األدنى،  ، وانتهى بعدم"على كل فيتنام
وبين مطلبي الدولة املستقلة واحلكم الذاتي مر عامان تنازل هو شي منه فيهما عن الدولة ." فيتنام

املستقلة احلرة إىل الدولة املستقلة من دون سيادة، ثم إىل فيدرالية للهند الصينية، وإىل والية حرة 
  .ات، وإىل سلطة وطنية، وإىل إدارة ذاتية، وإىل حكم ذاتي على بعض فيتناميف إطار والي

كانت التنازالت جتر تنازالت إضافية إىل درجة أن دبلوماسية الزعيم الفيتنامي راوحت 
بين مطالب متواضعة، مثل القبول ) الفاصل بين عام االستقالل وعام صعود اجلبال( 1946سنة 

ان فيتنامي يرئسه فرنسي مقيم بفيتنام، وبتأجيل إعالن استقالل باستفتاء عام النتخاب برمل
فيتنام بين خمسة وعشرة أعوام، وبمنح فرنسا األولوية املطلقة يف كل العقود االقتصادية بعد 

  .استقالل فيتنام
يف النهاية، قبل هو شي منه بحكم إداري ذاتي هزيل، بال سيادة وال استقالل وال شخصية 

لكنه كان يستعد للعودة  .صالحيات خارجية، ومن دون صالحيات دفاع وطنيوطنية، ومن دون 
وكان يجهز املسرح العسكري، فكان يكسب الوقت حتى تأتي اللحظة . "العنف الثوري"إىل البديل، 

املالئمة؛ وقد جاءت عندما حاول الفرنسيون جتريد سلطته الذاتية من الصالحيات األمنية 
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كانت معركة هانوي للسيطرة الفرنسية على بقية أحياء العاصمة، و. الداخلية، فرفض شروطهم
  .1946التي اضطر هو شي منه ورفاقه إىل مغادرتها يف نهاية سنة 

يف املقابل، فإن الدبلوماسية الفلسطينية عولت على األميركيين أيضاً لتحقيق أهدافها 
لنا يتذكر كيف ركزت وك. املتواضعة نسبياً، وإقامة دولتها املستقلة على بعض فلسطين

وكم هي باهظة . ، فاالعتراف األميركيالدبلوماسية الفلسطينية على مسألة احلوار األميركي
التنازالت التي قدمها ياسر عرفات على املذبح األميركي يف النصف الثاين من الثمانينات، والتي 

ية العامة يف جنيف بين دورة اجمللس الوطني واملبادرة الفلسطينية واجلمع 1988تكثفت سنة 
فقد غطت تنازالته مساحة واسعة من األهداف والثوابت الوطنية، كخيار . واملؤتمر الصحايف

، واالعتراف بإسرائيل، من دون أن يحصل على أكثر من 338، والقرار 242الكفاح املسلح، والقرار 
  (14).املوافقة األميركية على احلوار مع منظمة التحرير الفلسطينية

  

____________________  

  التسوية اجلائرة : التجربة الثانية
  )القبول بنصف االنتصار(

الفلسطيني بالنسبة إىل عرفات إجنازاً كبيراً كان يبالغ   –حمطة احلوار األميركي  شكّلت
يف آثاره، ويبالغ يف التعويل عليه، بالضبط كما جرى مع مو شي منه عند موافقة األميركيين 

والحظنا أن الرجلين يقدمان التنازالت من دون اكتراث لرأي . التفاوض معهوالفرنسيين على 
  .اآلخرين، الشركاء يف االئتالف الوطني والشركاء يف مسيرة التسوية

نعم، لقد تشابه الرجالن يف جنوحهما إىل اخليار التفاوضي، ويف تقديم التنازالت 
ن العودة إىل املؤسسات الثورية والوطنية الكبيرة، ويف اتخاذ القرارات السياسية اخلطرة، من دو

قصر "الشرعية بحجة احلصول على أكبر هامش للمناورة، وقطع الطريق على حماوالت العرقلة و
  .لدى املعارضين" النظر

كان عرفات يناور ويفاوض ويصرح ويفتح القنوات ويتنازل، بل يحدد سياسة منظمة 
هو يف ذلك كان يسلك السلوك ذاته الذي أقدم عليه هو و. التحرير فعالً، بطريقة فردية على األغلب

ويف احلالتين كان االستقواء بالشعب، بالعامة، باملشاعر واالنفعاالت . شي منه، أو كان قريباً منه
الوطنية، على املؤسسات والهيئات، اعتماداً على الرصيد الشعبي املتوفر للرجلين منذ مرحلة 

  .ناجمة عن خصوصية القضيةالكفاح املسلح، وعلى الرمزية ال
هنا نالحظ أن عرفات امتاز من هو شي منه بدرجة أعلى من الرمزية، ونقصد الرمزية 

صحيح أن  هو شي منه كان رمزاً وطنياً، ومثّل . الناجمة عن خصوصية املسألة الفلسطينية
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، للمنظمة، القضية العادلة للشعب الفيتنامي املوجود على أرضه، لكن عرفات حتول رمزاً للقضية
للشعب، للداخل واخلارج، فكان يمثل الشخصية الوطنية والكيانية السياسية غير املوجودة على 

رة الثورة وباحلركة يها، كثيرًا ما أحلقت الضرر بمسيلذلك، فإن رمزية عرفات املبالغ ف. األرض
  .الوطنية عندما جرى استثمارها بطريقة سلبية

فاوضية املذكورة، وحين انهارت جتربة احلكم اإلداري عندما فشلت جتربة هو شي منه الت
وعندما قادت . الذاتي الفيتنامي، كان عليه أن يدفع الثمن، وأن يعامَل كمهزوم ال كمنتصر

مغامرته الدبلوماسية احلركة الوطنية إىل طريق مسدود، كان عليه أن يفقد الكثير من رصيده 
واإلحباط، وُوجهت إليه سلسلة اتهامات تراوحت ما  وشعبيته واحترامه، إذ تعرض حلالة من العزل

لكنه كان  والتفرد والهيمنة،" النزعة البورجوازية"و" االنحرافية اليمينية"و" اخليانة الوطنية"بين 
  . قادراً على جتاوز الطريق املسدود الذي أوصل الثورة إليه

وقت كي يستعيد صورته لقد احتاج هو شي منه، وهو القائد واملؤسس واملعلم، إىل بعض ال
وقد استغربت األوساط الفرنسية، التي . األصلية، ويحافظ على توازنه، ويصحح املسيرة التفاوضية

كانت تنتظر سقوطه، كيف استطاع أن ينتقل وبنجاح من حالة املفاوضات املهيمنة إىل حالة 
  .القتال املشرف

، حتى خالل "عروق الرجل دماء الثورة كانت ال تزال جتري يف"وفسر البعض ذلك بأن 
لكن مع االحترام الكبير للمواهب واإلمكانات الشخصية . دبلوماسيته ومفاوضاته وتنازالته

واإلرادة الداخلية، فإن الرجل كان يستند إىل ما هو أهم وأفعل، أي إىل وجود التنظيم الثوري 
، وهي العوامل "ألفيت منه"هة الطليعي، والقوات الثورية املسلحة، والوحدة الوطنية املتمثلة يف جب

  .حققت له التوازن والتفوق والنجاح يف استثمار األوضاع املؤاتيةالذاتية التي 
يؤخذ على هو شي منه يف جتربته الثانية، أنه وافق على إقامة سلطته الثورية وسيادته 

) ت وفريقهمنهم عرفا(املعترف بها على النصف الشمايل من البلد، وهو ما يعتبر يف نظر آخري 
سابقة ثورية ال بد من االستعانة بها لتبرير القبول بما يتيسر للفلسطينيين يف ظل املوازين 

يف النضال الوطني، والتبرير للقبول " املرحلية"التشريع لِـ : وهنا يجب التمييز بين احلالتين. الراهنة
  .باألمر الواقع

املعادلة الدولية قد أجبرته على  عندما قبل هو شي منه بنتائج مؤتمر جنيف الدويل كانت
التنازل، لبعض الوقت، عن نصف البلد، ومل يكن يستطيع التضحية بكل االنتصار العسكري الذي 

يف مقابل التمسك باملوقف الثوري والتمترس ) يف معركة ديان بيان فو(حققه على الفرنسيين 
  .حول الهدف النهائي
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صره الذاتية التي استثمرت العناصر ذكرنا كيف استطاع هو شي منه أن يبني عنا
املوضوعية، وخصوصاً استالم الشيوعيين الصينيين السلطة، وإقامة نظام ثوري على امتداد 
احلدود الفيتنامية الشمالية، األمر الذي أخل بميزان القوى امليداين ملصلحة الثورة الفيتنامية 

لفيتنامية، هو الذي مكن املفاوض الفيتنامي أوجدته البندقية ا وهذا الواقع اجلديد، الذي. الشمالية
من العودة بقوة وعنفوان إىل مائدة املفاوضات، وهو الذي أجبر املفاوض الفرنسي على القبول 

ففي . ، ولو نظرياً"االعتراف باستقالل فيتنام ووحدتها وسيادتها: "بما كان يرفضه ألعوام طويلة
ن يترجموا كل انتصارهم العسكري امليداين إىل مؤتمر جنيف الدويل مل يستطكع الفيتناميون أ

والقبول بتسوية ) السوفياتي والصيني(مكاسب سياسية، واضطروا إىل الرضوخ لضغوط احلليفين 
وبغير ذلك مل يكن ممكناً استمرارهم يف القتال بعد التهديدات األميركية الوقحة، من . غير عادلة

  (15).دون مساعدة موسكو وبيكين
شي منه، املضغوط عليه، على عدم ثبات األوضاع املذكورة، وعلى إمكان  لقد راهن هو

استعادة اجلنوب وتوحيد (استعادة ما فقده يف مؤتمر جنيف بالطرق السلمية والديمقراطية 
لكن املراهنة تلك مل تكن موقفاً انتظاريًا، وإنما مرحلة انتقالية فصلت بين مؤتمر جنيف ). الوطن

ري من جديد، الذي فتح الباب أمام جتربة تفاوضية جديدة ومشرفة مع وانطالقة العنف الثو
يف العمل الثوري " املرحلية"إن االستعانة بمواقف هو شي منه يف جنيف لتبرير . األميركيين

الفلسطيني تبدو صائبة ومنطقية ما دام البرنامج املرحلي مل يفقد ركائزه األساسية والوطنية التي 
لكن االستعانة بتلك الواقعة . اصل العملية النضالية، ولو بأشكال خمتلفةتؤمّن احلفاظ على تو

فالذي جرى يف . التاريخية الفيتنامية لتبرير القبول بصفقة أوسلو هي التي تستدعي االستهجان
وإذا اعتبره البعض، جمازًا، شكالً من التسوية . ال يتجاوز حدود الصفقة البائسة اتفاق أوسلو وبعده

فإنها تبقى تسوية ناقصة ومشوهة وفاقدة عناصر استمراريتها وديمومتها وتطورها،  السياسية،
إن جتربة احلكم اإلداري الذاتي الفلسطينية، يف . أرادها العدو لنا مصيدة فوقعنا بها بحماسة

لكن هل . تقديرنا، ليست بعيدة يف مصيرها عن جتربة احلكم اإلداري الذاتي الفيتنامية البائدة
عرفات، بمنهجه التفاوضي الراهن، بأساليبه وأدواته وأوراقه ورجاالته احلاليين، أن يستطيع 
نحو الدولة املستقلة املوعودة؟ هذا ما سنحاول اإلجابة عنه عند " الفيتنامي"املشوار  يستكمل

تقويمنا لالنتفاضة احلالية باعتبارها الشكل النضايل األكثر مالءمة يف الوقت الراهن، قبل نهاية 
  .الدراسة
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____________________  
  التسوية العادلة: التجربة الثالثة

  )دبلوماسية القوة الثورية(
بحسب االستطالعات األميركية املبكرة، فإن املواطن األميركي مل يكن، عندما بدأ التدخل   

لذلك مل . العسكري املباشر لبلده يف فيتنام، قد سمع عن فيتنام، ومل يكن يعرف أين يقع هذا البلد
جونسون الديمقراطية على تدخلها ألعوام، ولذلك أيضًا مل تكن  –يكن معنياً بمحاسبة إدارة كيندي 

لكن األمر . النداءات السلمية التي وجهها هو شي منه إىل الشعب األميركي تلقى آذاناً صاغية
عن (ألميركي اختلف تماماً، وأصبح اخلطاب الفيتنامي مسموعاً ومؤثراً عندما أحس املواطن ا

بفداحة اخلسائر الناجمة عن التورط ) طريق اجلثث العائدة وعن طريق الضرائب اإلضافية
   (16).األميركي يف فيتنام

هو بالضبط مدخل الدبلوماسية الفيتنامية إىل البيت األميركي، وكان أيضاً هو  كان هذا
اوضات باريس الشهيرة بالضبط أداة املفاوض الفيتنامي يف مواجهة نظيره األميركي يف مف

)1967-1973.(  
 –على عكس املفاوضات العربية (األميركية  –لقد انطلقت املفاوضات الفيتنامية 

، وهم يف 1968بعد ضربة عسكرية سياسية نفسية تلقاها األميركيون يف ربيع سنة ) اإلسرائيلية
ليون ونصف مليون نصف مليون جندي أميركي وم(أوج قوتهم العسكرية على األرض الفيتنامية 

، األمر الذي جعل االنسحاب من فيتنام ال مطلباً فيتنامياً فقط، بل أيضاً مطلباً شعبيًا )جندي حليف
املعارض  واحلزب) الديمقراطي(احلاكم أميركياً، وموضوع تنافس انتخابي بين احلزب 

  ).اجلمهوري(
العملية الثورية امليدانية، الدبلوماسي الفيتنامية لتستكمل، بل لتحصد نتائج هنا جاء دور 

وجاء دور املفاوض الفيتنامي يف العاصمة الفرنسية ليستكمل ويتكامل مع دور املقاتل 
الفيتنامي يف الغابات واملستنقعات وعلى ضفاف نهر امليكونغ وفروعه املتشعبة آالف األميال، 

  .وبين آالف املدن والقرى واخلرب
لوماسية الفيتنامية، املستندة إىل صالبة الوضع ويف هذه اللحظة التاريخية وضعت الدب

العامل "العسكري السياسي والتنظيمي، هدفها املركزي من املفاوضات، والذي تركز على إخراج 
  .من معادلة الصراع بشأن األرض الفيتنامية" األميركي

تى ح 1991منذ مدريد سنة  ،ومن الطريف جداً يف متابعة التكتيكات العربية والفلسطينية
 –من الصراع العربي " العامل األميركي"، أنها هي األُخرى حاولت إخراج 2000جنيف سنة 

الصهيوين، ال عن طريق لغة العنف والقوة واالقتدار، وإنما عن طريق لغة السالم واحلق والعدل 
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 والقانون، وال عن طريق إشعاره باخلسائر املادية واملعنوية التي قد تلحق به، وإنما عن طريق
. منحه املزيد من االمتيازات واألوراق والصدقية والثقة، باعتباره وسيطاً عادالً ونزيهاً وديمقراطياً

  .وهذا مل يحدث قط يف التجربة الفيتنامية الثالثة كما سنرى
  

  استراتيجيا الدبلوماسية املتكاملة) أ(
م من احلرب استغرقت عملية إخراج العامل األميركي من الصراع أكثر من أربعة أعوا  

وكانت . الدبلوماسية الدائرة يف العاصمة الفرنسية بموازاة احلرب العسكرية الدائرة يف فيتنام كلها
فكان على . الواحدة منها تغذي اُألخرى، وتتفاعل وتتكامل معها إىل أن أجنزتا املهمة املركزية

بلوماسية األميركية على الدبلوماسية الفيتنامية يف األشهر األخيرة من التفاوض أن تساعد الد
إخراج الهزيمة األميركية بطريقة مالئمة أو مشرفة نسبياً، كما كان يلح كبير الدبلوماسيين 

، 1973لكن مل يمض أكثر من عامين على اتفاقية باريس سنة . األميركيين آنذاك هنري كيسنجر
عميل لواشنطن يف من فيتنام، حتى كان النظام ال" املشرف"التي أمنت االنسحاب األميركي 

  .اجلنوب ينهار حتت وطأة أقدام الثوار الشيوعيين
إذًا، فإن استراتيجيا التفاوض الفيتنامية مل تكن وحيدة أو معزولة كما هي استراتيجيا 
التفاوض الفلسطينية، وإنما كانت جزءًا فاعالً من النضال الدبلوماسي والسياسي، الذي كان 

  .ي، أي إىل االستراتيجيا العسكرية ذات القواعد التنظيمية والسياسيةبدوره مستنداً إىل العنف الثور
وألن الدبلوماسية الفيتنامية استراتيجيا جادة، فإنها مل تتحول إىل ترف ثوري، أو إىل 

وألنها استراتيجيا جادة، فقد كانت ذات معامل وحدود . تسلية نضالية كما يجري غالباً يف ساحتنا
وقوانينه، ومل  كاتها وأدواتها ووسائلها، باعتبارها علماً مستقالً له أصولهوتخوم، وكانت لها تكتي

، كما "الفهلوة"تكن جمرد عمليات ارجتالية أو خطوات اعتباطية، أو مبادرات قوامها الشطارة و
  .جرى ويجري يف مفاوضاتنا مع اإلسرائيليين

ريس ملفات كاملة تشتمل إذا تذكرنا أن القيادة الفيتنامية وفرت لوفدها املفاوض يف با
على حتليل ألوضاع الطرف اآلخر العسكرية والسياسية واالقتصادية، وألوضاع احلزب 
الديمقراطي احلاكم واحلزب اجلمهوري املعارض، وللخالفات بين مراكز القوى يف اإلدارة 

ميركية ، وألوضاع الشخصيات األ)البيت األبيض والبنتاغون واالستخبارات املركزية(األميركية 
ملفاوضين القادمين إىل باريس، علينا أن نتذكر، يف املقابل، احلالة املزرية التي كان العامة وا

إذ كانوا، لألسف، مدعاة للتندر . عليها املفاوضون العرب والفلسطينيون، على وجه التحديد
األرقام والسخرية يف كثير من احلاالت التفاوضية، ملا يحيط بهم من جهل يف جمال اخلرائط و

  !واألسماء
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  املركز التفاوضي والتكتيكات التفاوضية) ب(

بعد هجوم (قلنا إن الفيتناميين دخلوا جتربة املفاوضات األخيرة من مركز تفاوضي قوي 
ثم استمر ). حرب اخلليج الثانية(، ونحن دخلناها من مركز تفاوضي ضعيف )1968الربيع سنة 

عن طريق شن ) كلما شعروا بمماطلة املفاوض األميركيالتفاوضي (الفيتناميون يعززون وضعهم 
أّما نحن فقد استمرينا يف . املزيد من الهجمات اجلنوبية وحتقيق املزيد من الصمود الشمايل
يتعنت ويتشدد على طاولة  إضعاف مركزنا التفاوضي كلما شعرنا بأن املفاوض اإلسرائيلي

  . واي بالنتيشناملفاوضات، من واشنطن إىل القاهرة إىل طابا إىل
وحتى تكتيك التعامل مع واقعة املفاوضات نفسها، حتول مقلوباً يف حالتنا عّما كان يف 

فقد بدأت املفاوضات بشأن نتيجة حاجة األميركيين إليها للخروج من املأزق، . احلالة الفيتنامية
لفترة طويلة، يطالبون  لكن عندنا بعد أن  كان اإلسرائيليون،. أو الستخدامها يف احلملة االنتخابية

باملفاوضات املباشرة لتأمين االعتراف العربي بهم، أحرقنا هذه الورقة بأرخص األثمان، ثم 
نتمسك باملفاوضات، ونطالب باستئنافها، وهم الذين يجمدونها أو يهددون أصبحنا نحن الذين 

  .اوضاتبوقفها وتعليقها، ونالب الرأي العام بالضغط على إسرائيل الستئناف املف
بدأ اجلانب الفلسطيني متلهفاً إىل درجة مذهلة، ومل يستثمر أية فرصة الستخدام تكتيك 

جمزرة احلرم اإلبراهيمي، (قطع املفاوضات أو تعليقها، حتى عندما مرت أوضاع تستدعي ذلك 
م ، واالستيالء على األرض للمشاريع االستيطانية، واالعتقاالت، واجلرائوعملية اإلبعاد اجلماعي

  ).املتتالية حتى جمزرة قانا يف اجلنوب اللبناين
بطريقة مثالية، فكانوا " العنف الثوري"نالحظ أن الفيتناميين كانوا يستخدمون ورقة 

يضغطون بها على املفاوض األميركي كي يبادر الرئيس األميركي إىل احلد من استخدام العنف 
ي والبحري ضد ، على احلد من القصف اجلووجنح الفيتناميون يف إجبار واشنطن، أوالً. العسكري

الشمال الفيتنامي، ثم على وقف القصف جزئيًا، وبعد ذلك على حصر القصف يف مناطق حمدودة، 
  .حتى يف أصعب مراحل املفاوضات" العنف الثوري"من دون أن يفتقد الفيتناميون ورقة 
أ املفاوضات، فقد تعهدنا للمساومة قبل أن تبد" العنف الثوري"أمّا نحن، يف طرحنا ورقة 

للمصريين أوالً، ثم لألميركيين، ثم لإلسرائيليين، بوقف اإلرهاب، ثم العنف، ثم الكفاح املسلح، 
بينما استمر الطرف اآلخر يواصل عنفه ضدنا، ويستخدمه سالحاً ابتزازياً يف املفاوضات، 

 .اإلسالمي ضدهوحتولت قواتنا األمنية الشرطوية إىل مساعدة لوقف العنف اجلهادي 

ويف جمال األولويات التفاوضية، كان األميركيون يضغطون يف اجتاه إعطاء املسائل 
بين (العسكرية األولوية على املسائل السياسية، بذريعة أن السياسي يتعلق بالفيتناميين أنفسهم 
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ا ما لكن املفاوض الفيتنامي تمترس حول اإلطار السياسي للمفاوضات، وهذ). الشمال واجلنوب
االنتخابات والهدنة (كما أن األميركيين حاولوا إغراق املفاوضات بالشؤون التفصيلية  .حتقق له
على حساب املسائل األساسية، إالّ إن املفاوض الفيتنامي أحبط تكتيكهم وأجبرهم على ) واللجان

  .إجناز األساسي أوالً، قبل الدخول يف الثانوي
ت وط العدو العسكرية واألمنية، فجاءنا لشرنحن على العكس من الفيتناميين رضخ

االتفاقات تلبي حاجات اإلسرائيليين العسكرية واألمنية من دون تلبية حاجاتنا السياسية 
 واألرقام ثم بالتفاوض يف شأن قضايا انتقالية احتوتها مئات الصفحات من اخلرائط. والسيادية

املسائل األساسية، كالقدس والسيادة واحلدود واألسماء واملواعيد واملواصفات، وافقنا على تأجيل 
والالجئين واملستعمرات إىل مرحلة الحقة، بل وافقنا على جتزئة وتأجيل ترحيل قضايا املرحلة 

، وتداخلت بقايا القضايا االنتقالية مع 1999مايو / االنتقالية إىل ما بعد انتهائها يف أيار
  .قضايا احلل الدائم

الوطنية اعتبرها الفيتناميون ورقة أساسية، ورفضوا أن / ةحتى ورقة الوحدة القومي
لقد أصر . يف بداية املفاوضات على الرغم من اإلحلاح األميركي الشديد يطرحوها للمساومة

األميركيون على استبعاد وفد اجلنوب من املفاوضات، وتعطلت املفاوضات ثالثة أشهر قبل أن 
. املوقتة على قدم املساواة يف مفاوضة األميركيينحتسم ملصلحة جلوس وفد احلكومة الثورية 

أمّا نحن فقد قبلنا ال بوفد ملحق فقط، بل أيضاً بوفد جمزوء منقوص مشروط، وظل فلسطينيو 
وأمّا املفاوضون القادمون من اخلارج فإنهم ! ى قائمة الفيتو اإلسرائيلي حتى اليوملالشتات ع

  .ياً ووظيفياً من سلطة الداخل، ال ممثلين لشعب اخلارجيعامَلون إسرائيلياً باعتبارهم جزءاً عضو
لقد الحظنا يف التجربة التفاوضية األخيرة أن الفيتناميين برعوا يف استخدام جميع 
اإلمكانات الطبيعية والبشرية واملادية املتوفرة لديهم، من أكبر سلسلة جبلية حتى أصغر قضيب 

ى أبسط بندقية صينية، للضغط على املفاوض بامبو، ومن أعقد سالح سوفياتي توفر لهم حت
الفلسطيني مل يجرؤ، حتى  -ويف املقابل، فإن املفاوض العربي. األميركي وإرهاقه وإرباكه

اللحظة، على استخدام احلد األدنة من اإلمكانات الطبيعية والبشرية والعسكرية واملالية املتوفرة 
أي وحدة احلركة والتكتيك بين املفاوضين العرب له يف تعزيز مركزه، وإنما افتقد أبسط أوراقه، 

ولعل املفاوض الفلسطيني كان أكثر املفاوضين العرب تفريطاً يف ورقة الوحدة . أنفسهم
  (17).والتضامن، مع أنه أكثرهم حاجة إليها
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  األوراق التفاوضية واألدوات التفاوضية  )ج(
وراق واألساليب التفاوضية بين كان صعباً علينا اليوم حصر الفوارق يف جمال األ إذا

احلالتين الفيتنامية والفلسطينية، فإن من غير الصعب أن نلحظ الفوارق يف جمال األدوات 
  (18).الدبلوماسية

لقد توفر يف الساحة الفيتنامية دبلوماسيون تقليديون، لكنهم مل يكونوا عسكريين  -
ين ثوريين، ومثقفين واعين، لهم تاريخهم تقليديين جهلة أو حزبيين متقاعدين، وإنما كانوا عسكري

وبحسب معرفتي املباشرة باملفاوضين، يف معظمهم، فإنهم مل يشكلوا فريقاً أو . النضايل الناصع
فئة مترفة متميزة غريبة عن جسم الثورة، تدعى إىل تأدية مهمات موقتة للرئيس، وإنما كانوا 

  .وا جزءاً حميمياً منهاثواراً حقيقيين، تمرسوا بالعملية النضالية، وكان
إذ يقول . املقارنة بحالنا التفاوضية وإذا تذكرنا كبير املفاوضين الفيتناميين فجعتنا -

كيسنجر عن عضو املكتب السياسي املكلف ملف املفاوضات، يل دوك تو، إنه كان يحترف إقامة 
  (19)!الم بطالقةالثورات والدعوة إىل حرب العصابات، ويف الوقت نفسه، يحسن التحدث عن الس

املفاوضون الفيتناميون مل يكونوا بليدين جامدين كما يتخيل البعض، وإنما كانوا يف  -
ولعلنا . حركة دائمة، كما كانوا يلجأون إىل جذب االهتمام الصحايف والتلفزي، وإثارة الرأي العام

ومع    (20).يف باريسنتذكر نغوين بنه ومواقفها املثيرة على رأس وفد احلكومة الثورية املوقتة 
ذلك، فإن االبتسامة وتقطيبة اجلبين والنكتة وحركة املالمح كانت حمسوبة بدقة يف أثناء 

  .املفاوضات، وكان لكل منها مدلوله ومعناه ومغزاه
  :يف الوقت ذاته ومرناً لقد كان الدبلوماسي واملفاوض الفيتنامي مبدئياً وصلباً

حتقيق : ملياً عن األهداف األساسية للثورة الفيتناميةكان مبدئياً، ومل يتراجع ع: أوالً
وإعادة توحيد الوطن الفيتنامي واالعتراف الدويل  ،)الشمال واجلنوب( االستقالل الشامل والكامل

بسيادته وحدوده اإلقليمية، ومل يساوم يف شأن املوقف من وجود القوات والقواعد األميركية 
  ).وقبلها الفرنسية(

لباً، ومل يتردد يف التصدي لكل احملاوالت االبتزازية واملناورات التي قام كان ص: ثانياً
يف القضايا اإلجرائية، كما يف القضايا : بها املفاوضون األميركيون يف كل مراحل املفاوضات

  .السياسية األساسية، وكذلك يف املسائل التفصيلية
تستدعي اللحظة احلرجة ذلك، لكن كان مرناً، ومل يخش إظهار اللين املطلوب عندما : ثالثاً

تلك املرونة مل تكن جمانية أو مفتوحة، وإنما كانت تأتي مشروطة وموقتة وخاضعة حلسابات 
  . دقيقة
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فهل هذه هي أحوال املفاوضين الفلسطينيين؟ لقد شاهدنا مفاوضينا على شاشات التلفزة 
مستغربة، ويستمرئون  يبتسمون من دون داع، ويداعبون املفاوضين اإلسرائيليين بطريقة

فزية يف كل جلسة، ويمارسون إدارة العالقات العامة والتصرفات حضارية املظهر لاملصافحات الت
  .برعونة واستخفاف

لقد أظهر تكتيك املفاوضات السرية واحملادثات املوازية واملسارات البديلة حجم الضعف 
ودرجة التخبط واإلرباك لدى وعدم الثقة لدى القيادة الفلسطينية بنفسها وبمفاوضيها، 

فطوال مسيرة املفاوضات وحمطاتها السرية، منذ جتربة حيدر عبد . املفاوضين الفلسطينيين
، حتى )1997-1996(، مروراً بتجربة أحمد قريع وصائب عريقات )1993-1992(الشايف 

فاوض تكشّف امل ،)باالستقاالت والتهديدات والعودة عنهما) (2000(جتربة ياسر عبد ربه 
الفلسطيني عن صورة مهزوزة وشخصية ضعيفة وحسابات مرهونة باملقعد الوزاري واملنصب 

  (21).السلطوي أكثر منه بقضية وطنية ورؤية تفاوضية والتزام سياسي

  :نخلص مما تقدم إىل ما يلي
إن العمل السياسي ليس نضاالً من الدرجة الثانية، وإنما هو شكل مكمل ومتفاعل مع : أوالً

شكال النضالية العسكرية والسياسية والتنظيمية، وربما يتقدم على بقية األشكال فيمثل املركز األ
  .األول، لكن يف أوضاع استثنائية خاصة

إن املفاوضات ليست عاراً يف تاريخ الثوار أو وصمة على جباههم وإنما هي، كما : ثانياً
ومقومات وقواعد ال بد من التزامها  قلنا، يف صميم العمل الدبلوماسي، لكنها حتتاج إىل شروط

  .وتفعيلها على نحو يعزز اجلبهة التفاوضية ويحصن مفاوضيها وتطويرها
إن التنازالت ليست رجساً من عمل الشيطان على املناضلين والعقائديين أن : ثالثاً

ان يجتنبوها يف املطلق، وإنما هي سالح ذو حدين عليهم أن يحسنوا استخدامه يف املكان والزم
  .احملددين واللحظة املالئمة، وأن يقللوا اآلثار السلبية واخلطرة على العملية الثورية

إن العمل الدبلوماسي واملفاوضات والتنازالت ال تعني بالضرورة نهاية احلركة : رابعاً
كاملة الثورية، أو مؤامرة على القضية الوطنية، ما دامت جاءت يف سياق استراتيجيا ثورية مت

  .، ويف خدمة تكتيكات نضالية واعية ومصيبة يف كل مرحلة نضاليةوواضحة
أخيرًا، قلنا يف تلخيص التجربة الفيتنامية، إن الدبلوماسية الفيتنامية مل تصنع النصر 

يف قاعة املفاوضات إلجبار األميركيين ) اإلجنازات امليدانية(الشهير، لكنها استثمرت بإبداع كبير 
يف املقابل، نقول بأمانة موضوعية إن الدبلوماسية الفلسطينية مل تصنع و. على اإلقرار بهزيمتهم

النصر املوعود بعد، لكنها جنحت حتى اآلن على األقل يف تبديد الكثير من أوراقنا التفاوضية 
  .املهمة بطريقة تدعو إىل األسف والرثاء
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_____________________  
  االنتفاضة واالستثمار الدبلوماسي

فانتفاضة األقصى شكلت . أتي خيار االنتفاضة الشعبية يف اللحظة املالئمةمرة أُخرى ي
. عامالً غير حمسوب يف مسيرة التسوية، وجاءت يف الوقت املالئم فلسطينياً وغير املالئم إسرائيلياً 

فاملسار التفاوضي الفلسطيني كان وصل إىل املأزق عندما رفض عرفات ضغوط براك للتنازل يف 
س والالجئين والدولة؛ وبدا التفاوض الفلسطيني ضعيفاً وجمرداً من عناصر القوة موضوعات القد

وأوراق التفاوض؛ وتصرف براك على أساس أنه سيد الساحة التفاوضية، ووصلت هذه العنجهية 
   .سبتمبر املاضي/ اإلسرائيلية إىل ذروتها يف زيارة شارون للمسجد األقصى يف أواخر أيلول

ي انطلقت يف إثر ذلك احلدث االستفزازي أدخلت عامل قوة ملصلحة لكن االنتفاضة الت
ودفعت يف اجتاه العودة إىل الوحدة  الطرف الفلسطيني يف معادلة الصراع والتفاوض معاً،

الوطنية الفلسطينية يف مواجهة العدو الصهيوين، وحركت الشارع العربي الشعبي، فأحرجت النظام 
ده وسلبيته، وحتول عنصر ضغط ملصلحة الطرف الفلسطيني العربي الرسمي، فأخرجته عن حيا

اإلسرائيلية صدقيتها، وكشفت  –كان ضاغطاً عليه، وأفقدت عملية التسوية األميركية  بعد أن
هشاشتها، وعورتها، ووضعت العنصرية والعدوانية اإلسرائيلية حتت اجملهر من جديد، ووضعت 

  .حكومة تل أبيب أمام خيارات صعبة
  :ت االنتفاضة جمموعة من التفاعالت الفكرية والسياسية وامليدانية أبرزهالقد أطلق

أعادت تأكيد جذر الصراع باعتباره صراعاً بشأن الوجود بين أمة راسخة األقدام ) 1(
صاحبة األرض والوطن، وبين كيان عنصري عدواين جرى تلفيقه بالقوة ورغم أنف  ،والتاريخ

لية االستعمارية على أرضنا ويستمد استمراريته وقوته من التاريخ خلدمة املصالح اإلمبريا
  .عالقته بتلك القوى

استعادت األولوية لقضية فلسطين باعتبارها قضية مركزية لألمة العربية بعدما ) 2(
ضاعت هذه  احلقيقة املسلّمة يف دهاليز املسارات التفاوضية واالتفاقات الثنائية واملفاوضات 

  .هاتالسرية على خمتلف اجلب
أعادت االعتبار إىل الفكر املقاوم من جديد، على أرض فلسطين، ويف الساحات ) 3(

العربية، بعد أن ساد فكر التسوية يف العقل الرسمي العربي وكاد يسمم املناخات والثقافات 
  .والعالقات العربية، ويطيح الثوابت العربية
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بين الوطني والعربي، وبين القطري أحيت الثوابت الوطنية والقومية والعالقة اجلدلية ) 4(
والقومي، وبين الذاتي اخلاص واملوضوعي العام، من خالل إعادة وإحياء مقولة التضامن العربي 

  .يف مواجهة اخلطر املشترك ومن أجل بناء غد أفضل
جددت االهتمام بعناصر القوة املعنوية والروحية، وأهمية هذه القوة يف معادلة ) 5(

ة بعدما هيمنت على العقل العربي مقولة االختالل الفادح يف ميزان القوى الصراع التقليدي
  .بيننا وبين العدو الصهيوين) العسكرية واملادية(التقليدية 

لكن االنتفاضة، بالشروط الصعبة والتضحيات اجلسيمة، معرضة خلطر التصفية بالقوة 
مل تتوفر لها مقومات الصمود  العسكرية اإلسرائيلية وباملساومة التفاوضية الفلسطينية إذا

لذا فإن قيادة االنتفاضة، والقوى احلية والفاعلة يف حركة الشارع الفلسطيني، . وعناصر اإلدامة
معنية جميعها بالتمييز بين االستثمار االستهالكي التكتي، وبين التثمير الثوري االستراتيجي، 

  - فاضة يف امليدان الدبلوماسي إن استثمار قوة االنت. وبين التوظيف االنتهازي الرخيص
التفاوضي أمر مشروع ومبرر ما دام يصب يف خدمة هدف استمرار املسيرة النضالية، ويراكم 
ملصلحة إنضاج األوضاع لتعزيز األشكال النضالية األُخرى؛ أي ما دام يصب يف جمرة عملية 

تفاوضية، والتعامل معها لكن توظيف االنتفاضة يف خدمة اللحظة ال. تثمير وتثوير بعيدة املدى
والدماء والدموع قرابين  ،والضحايا باعتبارها ورقة ذات قيمة استعمالية موقتة، وتقديم الشهداء

اإلسرائيلية اجلائرة والظاملة، ستترك آثاراً سلبية بليغة يف مسيرة  –على مذبح التسوية األميركية 
  .النضال الوطني

ادة الفلسطينية عربياً ودولياً لوقف االنتفاضة ال شك يف أن الضغط الذي تتعرض له القي
هائل وخطر، لكن قيادة احلركة الوطنية الفلسطينية جمتمعة تتحمل مسؤولية اإلمساك بعناصر 
القوة املتوفرة يف انتفاضة األقصى، بغرض اإلدامة والتعزيز ثم التفعيل والتطوير والتعامل مع 

على طريق خدمة أهدافنا الراهنة يف احلرية االنتفاضة كخيار نضايل استراتيجي ال تكتي 
  .املستقلة وعاصمتها القدس واالستقالل وإقامة الدولة الفلسطينية

لكن أين تقع االنتفاضة بين األشكال والوسائل النضالية الفلسطينية، وهل هي نهاية 
  املطاف؟

وقت الراهن، إن االنتفاضة بسبب تراجع اخليارات الكفاحية العربية اُألخرى يف ال: أوالً
كاحلرب العسكرية النظامية وحرب التحرير الشعبية والكفاح املسلح، تصبح هي البديل املمكن من 

  .بل اندالعهاخيار االستسالم الشامل والهزيمة املطلقة الذين كان يخيم على املنطقة ق
إن االنتفاضة بسبب صعوبة األشكال النضالية الفلسطينية الرئيسية، العمل : ثانياً

لعسكري املباشر والنضال السياسي الفاعل، احتلت صدارة العملية الكفاحية لتشكل اخليار ا



  131، ص )2001 فيرخ( 48، العدد 12المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية تاسارد

 

28 
 

العمليات (االستراتيجي األبرز يف املدى املنظور، لتصبح األشكال واألساليب الكفاحية اُألخرى 
يف خدمة تفعيلها ) اخلاصة، والقصف بالهاون، واالشتباك بالرشاشات، واإلغارات الفدائية

  .ها نحو مراحل أرقىوتطوير
إن الشعب الفلسطينية، بتجربته النضالية الغنية، وباستعداده العايل للتضحية، : ثالثاً

وبروح املقاومة املتوثبة فيه، وبخبراته الصراعية املتراكمة، يوفر عن جدارة أول شروط جناح 
  .ور الطليعياالنتفاضة املنشودة املتمثلة يف جهوزية العامل الذاتي والشرط الوطني والد

إن الشعب العربي يف أقطاره كافة، وبمخزونه الروحي واملعنوي، وبإمكاناته : رابعاً
السياسية والبشرية، وبعمق ارتباطه بقضيته املركزية، ورغبته يف خوض الصراع التي عبّر عنها 

ناد أكثر من مرة، قادر على توفير الشرط املوضوعي باملشاركة الفعلية والدعم املطلوب واإلس
  .الدائم واحلاضنة االستراتيجية العميقة لالنتفاضة

لكن إىل أن يتم ذلك على الوجه املطلوب، فإن مناطق السلطة عرضة لكل أنواع احلصار 
والعزل والتضييق، والقيادة عرضة لكل أنواع الضغط واالبتزاز والتهديد للتخلي عن خيار 

  .االنتفاضة ملصلحة خيار املفاوضات فقط
املوقف وتاليف خماطر االنهيار ال بد للقيادة الفلسطينية من التعامل بجد وملعاجلة 

وهذا يفترض، أوالً وقبل . ومسؤولية أكثر من السابق مع استحقاقات العمل السياسي والدبلوماسي
التجربة الدبلوماسية والتفاوضية املاضية لالستفادة من  كل شيء، أن يعيد الفلسطينيون مراجعة

  .ها، أخطائها وثغراتها، يف إعادة بناء االستراتيجيا السياسية الدبلوماسية اجلديدةدروسها وخبرات
غير (إن بناء استراتيجيا تفاوضية جديدة يعني يف النتيجة حتويل املناوشات التفاوضية 

إىل معركة تفاوضية حمددة األهداف واملهمات والوسائل، وحتويل املهارات ) الفاعلة وغير اجملدية
واملبادرات املتفرقة االرجتالية إىل تكتيكات تفاوضية مدروسة، وحتويل العمل الشخصية 

الدبلوماسي التفاوضي إىل شكل كفاحي فاعل يشكل امتداداً لنضاالت الشعب الفلسطيني  املشرفة، 
  ■ (22).وال يقطع مع تاريخه الوطني العريق وانتمائه القومي العتيد
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  املصادر
  

 

                                                            

استندت الدراسة إىل جمموعة مقاالت عن التجربتين الدبلوماسيتين الفلسطينية     (1)
شؤون "و" جملة الدراسات الفلسطينية: "والفيتنامية نشرها املؤلف يف اجملالت التالية

ـ، يف الفترة "الهدف"و" احلرية"و" الفلسطيني الكاتب"و" الديمقراطيالفكر "و" األوسط
1988-2000.  

العالقة باحلزب الشيوعي اإلسرائيلي، راكح، ظلت فيتنام ترفض إقامة عالقات  باستثناء   (2)
بإسرائيل إىل أن اعترف الفلسطينيون والعرب بإسرائيل، فتبادلت معها فيتنام االعتراف 

مدت سفيرها لدى القاهرة سفيراً غير مقيم ، واعت1993يوليو / تموز 11والعالقات يف 
  .لدى تل أبيب

، وجورج حبش، وفاروق القدومي، وصالح خلف، )أبو جهاد(خليل الوزير  أنظر مذكرات  (3)
ونايف حواتمه، وخالد احلسن، واألدبيات الصادرة عن حركة فتح واجلبهة الشعبية 

  .واجلبهة الديمقراطية والصاعقة وجبهة التحرير العربية
ان عرفات يمارس السيادة الفعلية على األرض، كان جورج حبش زعيم اجلبهة بينما ك  (4)

وكان نايف ". هانوي العرب"الشعبية يطلق شعاراته الثورية املتعلقة بتحويل عمان إىل 
على " السلطة كل السلطة للمقاومة"حواتمه زعيم اجلبهة الديمقراطية يطلق أنصاره إلعالن 

  .حياء واملؤسساتجُدُر اخمليمات واأل
انطباعات شخصية عن الزيارة وعرفات، استمع إليها الكاتب من كمال عدوان، أحد أعضاء    (5)

الوفد الفلسطيني إىل فيتنام، بعد العودة إىل عمان، حيث كان املسؤول عن اإلعالم 
وقد استُشهد يف عملية االغتيال الشهيرة يف فردان، بيروت، يف . املركزي حلركة فتح

  .1973أبريل / اننيس
، "الشرق األوسط"، جريدة "املأزق –املسيرة  –احللم : الدبلوماسية الفلسطينية"علي فياض،    (6)

25/8/1994.  
السبب املباشر يف زيارة عرفات الثامية إىل هانوي كان حماولة القيام بوساطة بين    (7)

لعسكري الفيتنامي فيتنام والصين بعد احلرب التي دارت بين البلدين بسبب التدخل ا
  .املباشر يف كمبوديا، وإطاحة النظام املوايل للصين يف فنوم بنه

ـ، ومبدأ األرض يف 338و  242باملوافقة على حضور مؤتمر مدريد على قاعدة القرارين    (8)
  .مقابل السالم الذي نسف الثوابت القومية والوطنية وقرارات الشرعية الدولية
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يف الهند الصينية، طبيعتها وأطرافها  الفيتنامية –ت الفرنسية للمزيد بشأن العالقا   (9)
: قبرص" (استراتيجية التفاوض يف التجربة الفيتنامية"علي فياض، : وحدودها، أنظر

  ".أوهام التسوية: "، الفصل األول)1992دار كنعان، : مؤسسة عيبال؛ دمشق
مارس / سد، يف جنيف آذارحيث تبنى الرئيس األميركي يف لقائه الرئيس حافظ األ   (10)

نعي "باتريك سيل، : الشروط اإلسرائيلية يف اجلوالن، أنظر/األطماع/، املطالب2000
  .9/5/2000، "احلياة"، "املسار السوري

مؤتمر السالم "إبراهيم بكر، : بشأن تفصيالت تلك التنازالت وخماطرها، أنظر   (11)
/ ، شباط"الرأي"ة الصحفية األردنية املؤسس: عمان" (واملفاوضات املباشرة مع إسرائيل

دار األهايل، : دمشق" (أوسلو والسالم اآلخر املتوازن"؛ نايف حواتمه، )1992فبراير 
1998.(  

  :للمزيد من التفصيالت بشأن رسائل ونداءات ومبادرات تلك املرحلة، أنظر   (12)
  Joseph Buttinger, Vietnam: A Dragon Embattled (London: Pall Mall Press, 

1967).           
على سبيل املثال، مشهد عرفات وهو يؤدي التحية لصورة يتسحاق رابين ويقبل يد أرملته   (13)

ليا، وكذلك تأديته التحية العسكرية للرئيس األميركي واإلشادة بالقيم التي يمثلها بينما 
  .غارقاً ألذنيه يف فضيحة وحماكمة لوينسكي

من حلم : التجربة الدبلوماسية الفلسطينية"علي فياض، : ن ومنقوص، أنظرحوار باهظ الثم   (14)
، 27، العدد "جملة الدراسات الفلسطينية"، "الدولة الديمقراطية إىل مأزق احلكم الذاتي

  .162، ص 1996صيف 
، "احلرية"، جملة "حكومة الثورة بين نصف االنتصار واالنتحار الثوري: "أنظر   (15)

7/8/1988 ،32-34.  
، ..."فياض، استراتيجية التفاوض: ، أنظر"دبلوماسية النعوش الطائرة"أطلق عليها املؤلف    (16)

  .138مصدر سبق ذكره، ص 
األمر الذي دفع رئيس الدبلوماسية الفلسطينية إىل انتقاد ذلك املوقف الفلسطيني عالنية،    (17)

  .37- 32ص ، 13/4/1998، "الوسط"، جملة "مذكرات فاروق القدومي: "أنظر
، "جتربة التفاوض الفلسطينية"علي فياض، : بشأن األدوات الدبلوماسية الفلسطينية، أنظر   (18)

  .58، ص 1998أغسطس / ، آب74، العدد "شؤون األوسط"جملة 
دار طالس، اجلزء : دمشق(، ترجمة خليل فريحات "كيسنجر يف البيت األبيض مذكرات"   (19)

  .168، ص )1985الثاين، الطبعة الثانية، 
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نغوين تي بنه، وزيرة خارجية احلكومة الثورية املوقتة، ترأست الوفد اجلنوبي، وترأس يل    (20)
دوك تو الوفد الشمايل، لكنه عملياً كان يُعتبر كبير املفاوضين الشماليين واجلنوبيين، وقد 

  .أّما السيدة بنه، فهي تشغل اليوم منصب نائب رئيس اجلمهورية. 1990تويف سنة 
عندما قدم الوزير ياسر عبد ربه استقالته من رئاسة الوفد املفاوض احتجاجاً على    (21)

مل يجرؤ على انتقاد رئيس ) يف ستوكهومل(ازدواجية القنوات التفاوضية العلنية والسرية 
، "احلياة: "السلطة الفلسطينية، وإنما وجه اتهامه إىل السلطات اإلسرائيلية فقط، أنظر

16/5/2000.  
  .7/6/1999، "احلياة"، "استراتيجية دبلوماسية ال مناوشات تفاوضية"علي فياض، : أنظر   (22)
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