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يف  الفلسطينية  بالقضية  املرتبطة  املوضوعات  كافة  حتظى   
هذه  بأن  القناعة  ظل  يف  خاصة  بأمهية  ومستقبلها  حارضها 
القضية تعترب قضية أمن قومي عريب بصفة عامة وأمن قومي 
مرصي بصفة خاصة األمر الذي يفرض رضورة البحث عن 
تساعد  أن  يمكن  متكاملة  رؤية  لبلورة  املتاحة  البدائل  كافة 
الفلسطينية  القضية  مستقبل  نحو  احلركة  مسارات  حتديد  يف 
خالل املرحلة القادمة السيام يف ظل متغريات إقليمية ودولية 

شديدة احلساسية. 
ومن الواضح أن الواقع الراهن يؤكد أن القضية الفلسطينية مل 
تعد متثل األولوية األوىل يف السياسات اإلقليمية والدولية رغم 
الزخم الذي تشهده بني احلني واآلخر, وقد جيد ذلك تفسريه 
يف تصاعد مشكالت أخرى أكثر خطورة وإحلاًحا وتأثرًيا وعىل 
منطقة  تشهدها  التي  احلالية  والقضايا  اإلرهاب  قضية  رأسها 
اليمن  أو  العراق  أو  سوريا  أو  ليبيا  يف  سواء  األوسط  الرشق 
وهي كلها قضايا حظيت باهتامم دويل ملحوظ بل وصل األمر 
يف  الكربى  القوى  جانب  من  املبارش  العسكري  التدخل   إىل 

بعض هذه القضايا بل وبعض هذه الدول.
ومن أجل استرشاف آفاق مستقبل القضية الفلسطينية يف ظل 
املتغريات اإلقليمية والدولية من الرضوري أن نحاول توصيف 
طبيعة الواقع احلايل للقضية الفلسطينية والذي يشري إىل ما ييل:-
عىل املستوى الدويل  التحرك  الفلسطيني  اجلانب  ·  حماولة 
للحصول عىل بعض املكاسب والسيام لدى املنظامت الدولية 

واقع  من  تغري  ال  لكنها  ومهمة  معنوية  مكاسب  كلها  وهي 
االحتالل اإلرسائييل عىل األرض.

· انشغال الدول العربية بمشاكلها الداخلية والسيام قضية 
مواجهة اإلرهاب وبام حيول بينها وبني التحرك املؤثر لتفعيل 
جهود القضية الفلسطينية فيام عدا بعض املحاوالت اإلجيابية 
التي تبذهلا مرص عىل فرتات وخاصة عىل املستوى الدويل من 

أجل احلفاظ عىل تلك القضية يف دائرة الضوء.
القضية  جتاه  املتشددة  اإلرسائيلية  املواقف  استمرار    ·
التي  احلالية  احلكومة  حتكم  التي  املبادئ  ظل  يف  الفلسطينية 
حل  مبدأ  أجندهتا  من  أسقطت  والتي  ناتانياهو  يرتأسها 
من  بل  عام 1993  منذ  الدويل  املجتمع  أقره  الذي  الدولتني 
سياساهتا  بتنفيذ  تقوم  املتطرفة  احلكومة  هذه  أن  الواضح 
االستيطانية استناًدا عىل خطة ممنهجة لتهويد مناطق حمددة يف 

الضفة الغربية وخاصة مدينة القدس.
استئناف  جتاه  األمريكي  املوقف  يف  الواضح  اهلدوء    ·
كل  مع  املتواصلة  األمريكية  التحركات  رغم  السالم  عملية 
التوصل  يتم  مل  ولكن  واإلرسائييل  الفلسطيني  اجلانبني  من 
حتى اآلن إىل بلورة رؤية متكاملة يمكن عىل أساسها استئناف 

املفاوضات السياسية املتوقفة متاًما منذ منتصف 2014.   
الدور األورويب إىل حد كبري رغم أنه كان دوًرا  تراجع    ·
له  وكان  بل  سابقة  زمنية  فرتات  يف  ومساعًدا  ونشيًطا  مهاًم 
السبق يف طرح فكرة املؤمتر الدويل للسالم يف الرشق األوسط 

الفلسطينية القضية  ومستقبل  وال��دول��ي��ة  اإلقليمية  املتغيرات 
لواء/  محمد إبراهيم 

عضو املجلس املصرى للشئون اخلارجية
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وهي الفكرة التي وصلت لألسف إىل مرحلة من اجلمود التام 

يف ظل رفض إرسائيل للفكرة من األساس.
تلك املتغريات الدولية واإلقليمية جعلت  حكومة  ناتانياهو 
حكومة  أسقطت  بل  السيايس  احلل  مسار  عن  كثرًيا  تبتعد 
أية إمكانية للتوصل إىل حل عادل وشامل للقضية  ناتانياهو 
الفلسطينية يمكن أن تتمشى مع املطالب العربية والفلسطينية 
عملية  حول  اإلرسائيلية  األحاديث  كافة  أن  كام  املرشوعة. 
السالم ال تعدو كوهنا جمرد ترصحيات جوفاء ال تتسم باجلدية 
وال هتدف سوى إلظهار عدم رفض إرسائيل ملبدأ السالم, فقد 
ساعدت تلك املتغريات اإلقليمية التي تشهدها منطقة الرشق 
األوسط خالل املرحلة الراهنة باإلضافة إىل بعض املتغريات 
مع  خاصة  اإلرسائييل  املوقف  أكرب  بشكل  ختدم  أن  الدولية 
القضية  جتاه  الدويل  املجتمع  اهتاممات  يف  الواضح  الرتاجع 
وتصاعد  املنطقة  يف  احلالية  الرصاعات  ظل  يف  الفلسطينية 
واجلهود  املحاوالت  بعض  هناك  أن  رغم  اإلرهاب  ظاهرة 
املحورية  العربية  القضية  التي تسعى ملنح بعض احليوية هلذه 
ولكنها حماوالت حتتاج إىل مزيد من الوقت واجلهد والتنسيق 
مع كافة األطراف حتى تكون فاعلة أو قادرة عىل حتريك مجود 

عملية السالم.
نتناول هذا املوضوع باملعاجلة والتحليل  ومن املهم ونحن 
أن نوضح طبيعة املوقفني اإلرسائييل والفلسطيني جتاه قضايا 
  Fundamental Final باسم  يعرف  ما  أو  النهائي  احلل 
حماور  تكون  سوف  القضايا  هذه  أن  أساس  عىل   Issues
املعنية  األطراف  بني  اتفاق  إىل  التوصل  حالة  يف  التفاوض 
لنتائجها  تقديرنا  عن  النظر  بغض  املفاوضات  استئناف  عىل 
املوقفني اإلرسائييل  استعراض حدود  ثم علينا  املتوقعة, ومن 
والفلسطيني إزاء هذه القضايا ) القدس – احلدود – األمن – 
املستوطنات – الالجئون – األرسى – املياه ( حتى نكون عىل 
بينة من أن املواقف التي تطرحها إرسائيل للحل ال تالئم يف 

معظمها احلد األدنى من مواقف العرب والفلسطينيني.
أواًل قضية القدس:

ينطلق املوقف اإلرسائييل من قضية القدس من نقطة عدم 
التفاوض عىل هذه القضية بل العمل املستمر عىل فرض األمر 
الواقع باستخدام سياسة التهويد جتاه املدينة ويمكن مالحظة 

املوقف اإلرسائييل جتاة قضية القدس عىل النحو التايل:
القضية عن  إبعاد هذه  إىل  البداية  1 -  تسعى إرسائيل يف 
للدولة  عاصمة  متثل  القدس  أن  بدعوى  التفاوض  مائدة 
اإلرسائيلية  للرؤية  طبقًا  خترج  التوصيف  هبذا  فهي  وبالتايل 

عن إطار أية مفاوضات. 

خطة  بوضع   67 يونيو  حرب  بعد  إرسائيل  قامت    -  2
شاملة متكاملة لتهويد القدس بدأت بإصدار الكنيست قرارًا 
يف نفس العام بضم القدس الرشقية إىل القدس الغربية ثم قام 
القدس  باعتبار  قرار  أخطر  بإصدار   1980 عام  الكنيست 

املوحدة عاصمة أبدية للدولة. 
3 -  عمدت السياسة اإلرسائيلية إىل توسيع حدود مدينة 
القدس الرشقية من 7 كيلومرت عام 67 إىل حوايل 80 كيلومرت 
واملستوطنني  املستوطنات  من  عدد  ألكرب  يتسع  حتى  حاليًا 
اليهود وبحيث يكون اجلانب الفلسطيني أمام أمر واقع جديد 
أوجدته إرسائيل عىل األرض حيول دون أن يطالبوا بالقدس 

كعاصمة هلم.
قبل  من  املتكررة  االقتحامات  وتسهيل  السامح    -  4
املسئولني  بعض  ومن  بل  املتطرفة  اليهودية  اجلامعات 

اإلرسائيليني الرسميني لساحات املسجد األقىص. 
اإلدارة  مع  إرسائيل  تبذهلا  التي  اجلهود  مواصلة    -  5
إىل  أبيب  تل  األمريكية من  السفارة  نقل  األمريكية من أجل 

القدس. 
إذا حدث  القدس  6 -  يف كل األحوال ترى إرسائيل أن 
وكانت إحدى قضايا التفاوض فلن توافق عىل تقسيمها مرة 

أخرى.
املوقف الفلسطيني

1 - تطالب السلطة الفلسطينية بأن تكون القدس الرشقية 
إقامتها  السيادة واملزمع  الفلسطينية ذات  الدولة  هي عاصمة 
عىل أن تشمل املدينة بالطبع منطقة القدس القديمة واملسجد 

األقىص الذي جيب أن خيضع للسيادة الفلسطينية متاًما.
2 - إمكانية أن تكون مدينة القدس القديمة مفتوحة أمام 
معتنقي الديانات الساموية ويسمح هلم بزيارة أماكنهم املقدسة 

طبًقا لنظام يتفق عليه.
ثانًيا قضية احلدود:

بني  التفاوض  مسار  يف  الشائكة  القضايا  من  واحدة  هي 
الفلسطينيني واإلرسائيليني حيث يمكن مالحظة مواقف كال 

الطرفني عىل النحو التايل:
   املوقف اإلرسائييل 

1 - حتاول إرسائيل تثبيت مبدأ أنه أصبح من املستحيل أن 
تعود إىل حدود يونيو 67 مهام كانت النتائج املرتتبة عىل هذا 

املوقف.
2 -  تتعمد إرسائيل أال توضح تفصيالت هذا املفهوم حتى 
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اآلن من أجل أن تتمكن من التوسع يف ضم أكرب مساحة ممكنة 
من األرايض الفلسطينية خالل أية تسوية حمتملة حتت ذريعة عدم 

إمكانية العودة إىل حدود 67 العتبارات أمنية وديموغرافية. 
مسئولني  إىل  املنسوبة  الترصحيات  بعض  تشري    -  3
إرسائيليني يمينيني إىل أهنا تسعى إىل ضم حوايل ربع مساحة 
الضفة الغربية إليها حتت مسميات خمتلفة, وجدير بالذكر هنا 
أنه يكاد يكون هناك توافًقا إرسائيلًيا عاًما حول عدم العودة 

حلدود 67 مع اختالف نسب الضم من حزب إىل آخر.
   املوقف الفلسطيني:

السيادة  ذات  الفلسطينية  الدولة  قيام  رضورة    -  1
هذا  وأن  خاصة   1967 حدود  عىل  األطراف  واملتواصلة 
املجتمع  وافق عليها  التي  األساسية  املبادئ  أحد  يعترب  األمر 

الدويل بأكمله.
فلسطني  بني  األرايض  تبادل  عىل  االتفاق  إمكانية    -  2
التبادل  هذا  يتم  أن  برشط  سالم  معاهدة  إطار  يف  وإرسائيل 
بنفس النسبة والقيمة وأال يزيد عن ما نسبته 2 % كأحد أقيص.

 ثالًثا قضية األمن:
الفلسطينية يف  تعترب قضية األمن وتسليح عنارص الرشطة 
نقاط اخلالف يف  الفلسطينية واحدة من  الدولة  نطاق حدود 
مسار التفاوض خالل السنوات السابقة حيث ينطلق موقف 

كل طرف من:
   املوقف اإلرسائييل 

1 - تقوم إرسائيل بتصعيد قضية األمن لتكون بمثابة القضية 
املحورية املركزية التي تعلو ما عداها من قضايا بل ليكون هلا 
يمكن  ال  أنه  بمعنى  األخرى  القضايا  كافة  يف  األكرب  التأثري 
الوضع  قضايا  من  قضية  ألية  حل  إىل  تتوصل  أن  إلرسائيل 

النهائي أو توافق عليها إال من خالل املنظور األمني أساًسا. 
إقامة  عىل  موافقتها  حال  يف  حتى  أنه   إرسائيل  ترى    -  2
دولة فلسطينية فسوف تكون هي املسيطرة عىل النواحي األمنية 
وستضع كافة األسس التي حتول دون أن تشكل هذه الدولة 
وحتديًدا  اإلرسائييل,  لألمن  نوع  أي  من  هتديدات  أية  املرتقبة 
متواصلة  غري  دولة  وبالتايل  السالح  منزوعة  دولة  تكون  أن 

األطراف.
   املوقف الفلسطيني

1 -  عدم القبول بأن يكون األمن ذريعة تستند عليها إرسائيل 
من أجل االستيالء عىل األرايض الفلسطينية أو أن تكون هناك 

دولة فلسطينية منقوصة السيادة وغري متواصلة األطراف.

2 -  رفض أي تواجد عسكري إرسائييل دائم أو مؤقت يف 
الضفة الغربية يف أعقاب قيام الدولة الفلسطينية مع االستعداد 
القبول  إمكانية  وبحث  اإلرسائيلية  األمنية  املخاوف  لبحث 
 ( الغربية  الضفة  من  حمدودة  مناطق  يف  دولية  قوات  بوجود 
غور األردن عىل سبيل املثال ( برشط أن يكون هذا التواجد 

مؤقًتا وخاضع إلرشاف وقرار دويل من األمم املتحدة. 
 رابًعا قضية املستوطنات: 

تستخدم إرسائيل منذ نشأهتا سياسة فرض األمر الواقع يف 
من  كواحدة  املستوطنات  إقامة  سياسة  وتأيت  املجاالت  كافة 
سياسات االغتصاب وهي إشكالية يف مسار التفاوض حيث 

ينطلق موقف كل طرف من هذه القضية عىل النحو التايل:
   املوقف اإلرسائييل 

1 -  نجحت إرسائيل يف بناء العرشات من املستوطنات الكربى 
يف الضفة الغربية والقدس واجلوالن والزالت سياسة االستيطان 
وقد  بعناية  مدروسة  مسبقة  خطط  عىل  بناء  تنفيذها  ويتم  قائمة 
حوايل  إىل  الضفة  يف  املستوطنني  عدد  وصول  إىل  األمر  وصل 

مليون إال ربع مستوطن يقطنون يف أكثر من 150 مستوطنة. 
2 -  دخلت معظم هذه املستوطنات يف منظومة الدولة من 
حيث االندماج وطبيعة اخلدمات التي تقدم هلا, وبالرغم من 
املستوطنات  هذه  رشعية  عدم  تؤكد  التي  الدولية  القرارات 
أن  إال   2334 رقم  األمن  جملس  قرار  آخرها  كان  والتي 
إرسائيل ال تعري هذه القرارات أي اهتامم بل بدأت يف تكثيف 
الرشقية  القدس  مدينة  يف  والسيام  االستيطانية  سياساهتا 
وإصدار القرارات التي تسهل عملية االستيطان واالستيالء 

عىل األرايض الفلسطينية. 
3 - ال شك أن أخطر ما يف هذه السياسة أهنا تغري متاًما من 
طبيعة الواقع عىل األرض, وتشري املعطيات إىل متسك إرسائيل 
بضم هذه املستوطنات الكربى إليها خالل أية تسوية سياسية 

حمتملة.
   املوقف الفلسطيني

1 -  رضورة قيام إرسائيل بإزالة املستوطنات التي أقامتها 
املستوطنات  هذه  بناء  أن  باعتبار  والقدس  الغربية  الضفة  يف 
غري رشعية باعرتاف املجتمع الدويل كله وارتباًطا بالقرارات 

التي أصدرهتا األمم املتحدة يف هذا الشأن.
2 -  أنه يف حالة رغبة إرسائيل يف بقاء بعض املستوطنات 
داخل  تكون  أن  جيب  املستوطنات  هذه  فإن  إزالتها  وعدم 
املناطق التي سيتم االتفاق عىل تبادهلا بني اجلانبني والتي لن 

تتعدى 2 % من مساحة الضفة. 
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 خامًسا قضية الالجئني: 

تعترب قضية الالجئني الفلسطينيني واحدة من أقدم القضايا 
العالقة يف مسار الرصاع الفلسطيني اإلرسائييل من قيام دولة 
إرسائيل عام 1948، وهي واحدة من أكثر القضايا صعوبة يف 

مسار التفاوض نتيجة عدة أسباب منها:
املوقف اإلرسائييل

وتعقيًدا  حساسية  القضايا  أكثر  من  القضية  هذه  تعد   -  1
الفلسطيني  اجلانبني  بني  متاًما  متعارضني  بموقفني  الرتباطها 
دولية  قرارات  مثار  كانت  أهنا  إىل  باإلضافة  واإلرسائييل, 
صادرة من األمم املتحدة والزالت قائمة حتى اآلن رغم تغيري 
إرسائيل للواقع عىل األرض وتغيري معامل مدن كثرية وحتويلها 
الزمن من مدن ذات هوية عربية إىل مدن ذات هوية  بمرور 
هيودية مما يغلق الطريق أمام عودة الالجئني الفلسطينيني إىل 

املدن التي هاجروا منها.
2 - البد هنا أن نشري إىل قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
رقم 194 الصادر يف ديسمرب عام  1948 الذي نص يف بنوده 
عىل حق عودة الالجئني وتعويضهم وهو ما ترفض إرسائيل 
معاجلة  أية  خالل  عليه  النص  حتى  وإنام  تنفيذه  فقط  ليس 
أية  تضمني  حماوالهتا  إىل  باإلضافة  الالجئني,  لقضية  سياسية 
ينهي  مما  الدولة  هيودية  إىل  يشري  نًصا  حمتملة  سياسية  تسوية 

بشكل رسمي قضية الالجئني.
   املوقف الفلسطيني

1 -  ال متتلك أية سلطة أو أية قيادة فلسطينية القدرة عىل 
إسقاط حق العودة أو التنازل عن هذا املبدأ أو القبول بمبدأ 
وخاصة  الدولية  القرارات  أقرته  الذي  األمر  وهو  التوطني 

قرار رقم 194.
2 -  يمكن مناقشة مسألة عودة الالجئني الفلسطينيني من 
يمكن  التي  األماكن  أو  بالعودة  هلم  املسموح  األعداد  حيث 
العودة  يف  يرغب  ال  ملن  التعويض  مسألة  وكذا  إليها  العودة 

وذلك يف أعقاب اإلقرار أواًل بمبدأ حق العودة.
 سادًسا قضية املياه: 

املوقف اإلرسائييل 
1 - متثل هذه القضية أمهية كبرية لدى اجلانب اإلرسائييل 
نظًرا ألنه يعاين من أزمة ونقص يف املياه وبالتايل يعتمد بشكل 
احلدودية  املناطق  بعض  يف  املوجودة  اجلوفية  املياه  عىل  كبري 
يف  الضفة الغربية, باإلضافة إىل اعتامده عىل مياه بحرية طربية 

السورية التي  متده بحوايل ثلث مصادره من املياه. 

املوقف الفلسطيني 
1 -  رضورة سيطرة السلطة الفلسطينية عىل كافة مصادر 
من  أيًضا  تعاين  فلسطني  وأن  خاصة  الغربية  الضفة  يف  املياه 

مشكلة نقص املياه.
مع  املياه  بتحلية  اخلاصة  املرشوعات  إقامة  يمكن   -  2
تسهيل  أجل  من  دويل  بتمويل  أخرى  أطراف  ومع  إرسائيل 

حل مشكلة نقص املياه.
سابًعا قضية األرسى: 

املوقف اإلرسائييل 
1 - تستخدم إرسائيل هذه القضية كورقة مساومة وضغط 

عىل اجلانب الفلسطيني.
2 -  يوجد يف السجون اإلرسائيلية حوايل ستة آالف أسري 
اإلداري  االعتقال  بينها  من  خمتلفة  مسميات  حتت  فلسطيني 

الذي تتوسع فيه السلطات اإلرسائيلية.
من  دفعات  عن  اإلفراج  ترفض  إرسائيل  الزالت    -  3
 1993 أوسلو  اتفاقات  قبل  اعتقاهلم  تم  الذين  األرسى 
باإلضافة إىل مئات األرسى ممن توصفهم بأن أيادهيم تلوثت 

بدماء اليهود.
4 -  البد أن نشري هنا إىل نجاح مرص يف اإلفراج عن مئات 
األرسى الفلسطينيني يف صفقة شاليت التي أنجزناها بنجاح 

عام 2011.
املوقف الفلسطيني 

1 -  رضورة إفراج إرسائيل عن كافة األرسى الفلسطينيني 
بام فيهم األرسى املعتقلني قبل اتفاق أوسلو 1993.

إرسائيل  مع  سالم  معاهدة  إىل  التوصل  حالة  يف  أنه    -  2
جيب أن يتم إغالق هذا امللف متاًما.    

ويف ضوء ما سبق حول املواقف اإلرسائيلية والفلسطينية جتاه 
قضايا الوضع النهائي يتضح مدى تشدد إرسائيل يف مواقفها 
وهي كلها مواقف تعرب بصدق عن طبيعة احلكومة اإلرسائيلية 
احلالية برئاسة ناتانياهو والتي تعد من أكثر احلكومات تطرًفا يف 
تاريخ دولة إرسائيل، وال شك أن كافة هذه املواقف بشكلها 
املطروح تعد مرفوضة متاًما من قبل اجلانبني العريب والفلسطيني 
عنها  التنازل  تقبل  ال  مسبقة  إرسائيلية  مواقف  متثل  مادامت 
والعريب  الفلسطيني  املفاوض  يمتلك  أن  من  البد  وبالتايل 

أدوات الضغط الالزمة لتغيري هذه املواقف.
الساحة  نرتك  بأن  التسليم  لنا  يمكن  فال  آخر  جانب  ومن 
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وتظهر  تشاء  كام  فيها  ترتع  إرسائيل  أمام  خالية  السياسية 
رشيك  وجود  عدم  للعامل  وتؤكد  مواقفها  وقوة  سالمة 
فلسطيني يقبل بالسالم معها خاصة وأن املفاوضات متوقفة 
استثامرها  منذ ثالث سنوات وهي فرتة نجحت إرسائيل يف 
لدعم سياساهتا االستيطانية يف املناطق الفلسطينية وإجياد أمر 
واقع جديد عىل األرض , ويف رأيي أن هذا هو ما هتدف إليه 
يف  متسارع  وبشكل  كبرية  بحرية  تتحرك  إهنا  حيث  إرسائيل 
التفاويض ويزداد  السياسية وغياب اجلهد  العملية  ظل مجود 
تشددها إزاء قضايا الوضع النهائي حتى ال جيد الفلسطينيون 

يف املرحلة القادمة ما يمكن أن يتفاوضوا عليه.
ومن املؤكد أن إرسائيل تستثمر الوضع العريب الراهن أفضل 
استثامر نظًر لعدم وجود أية ضغوط عليها األمر الذي يفرض 
علينا رضورة تغيري قواعد اللعبة وتغيري طبيعة املعادلة احلالية 
صياغة  نحو  والفلسطيني  العريب  اجلانب  توجه  خالل  من 
موقف اسرتاتيجي وتكتيكي متكامل يستند عىل مبادرة السالم 
العربية املطروحة يف بريوت عام  2002 وهيدف بشكل واضح  
التفاوض مع إرسائيل يف أقرب وقت ممكن عىل  إىل استئناف 

أسس ومرجعيات مقبولة من األطراف.
وال شك أن العملية التفاوضية املتواصلة تعد يف رأيي السبيل 
الوحيد إلنقاذ ما يمكن إنقاذه فنحن سوف نتفاوض يف معركة 
أكثر رشاسة للحصول عىل دولة فلسطينية مستقلة عىل ما نسبته 
عامل  يعد  ومل  التارخيية  فلسطني  مساحة  من   %  22 من  أقل 
الوقت أحد كروت القوة التي نملكها, فام تقوم به إرسائيل عىل 
األرض يعد بمثابة الواقع الوحيد الذي سوف يعرتف به العامل 
وهو حتى اآلن واقع ليس يف مصلحتنا السيام وأن الكروت التي 
يف أيدينا قد تكون ناجحة فقط يف حتقيق نتائج وإنجازات قانونية 
ومعنوية لصالح الفلسطينيني ليس أكثر من ذلك, أما الكارت 
وحتديًدا  املقاومة  كارت  به  وأعني  نملكه  الذي  املؤثر  الوحيد 
املقاومة السلمية التي يمكن أن يقبلها املجتمع الدويل لشعب 
نحسن  ال  أننا  الواضح  فمن  واستقالله  بحريته  يطالب  حمتل 

استخدامه بالشكل الذي حيقق أهدافنا العتبارات كثرية.
وبالتايل فإننا إذا أردنا حتريك القضية الفلسطينية يف املستقبل 
الفلسطيني  اجلانب  من  كل  عىل  تقع  كبرية  مسئوليات  هناك 
والدول العربية واملجتمع الدويل جتاه هذه القضية حتى يمكن 
أن نحقق املعادلة املطلوبة وهي حتقيق آمال الشعب الفلسطيني 
يف أن يكون آخر الشعوب التي حتصل عىل حقها املرشوع يف 
االستقالل من االحتالل اإلرسائييل, ويف هذا املجال هناك أدوار 
مطلوبة من كافة األطراف يف املرحلة املقبلة  نوضحها كام ييل: -
القضية  لتنشيط  املؤهلة  الدول  أكثر  هي  مرص  أن    -  1
الفلسطينية يف ضوء أهنا قضية أمن قومي مرصي كام أن مرص 
مع  املتميزة  بعالقاهتا  الناجح  التحرك  مقومات  أهم  متتلك 

الفصائل  بكافة  عالقاهتا  وكذا  بالقضية  املعنية  األطراف  كافة 
والتنظيامت الفلسطينية السيام مع نجاحها يف حتقيق املصاحلة 
الفلسطينية / الفلسطينية وهو ما يفرض اإلرساع بقيادة مرص 

هذا التحرك قبل هناية العام احلايل.
إهناء  خطوات  إنجاز  يف  الفلسطينيني  إرساع  أمهية   -  2
االنقسام التي تم التوافق عليها من أجل أن يكون هناك موقف 
فلسطيني موحد وإلسقاط الذريعة التي يستند عليها ناتانياهو 
يف عدم التحرك السيايس وإنكار وجود رشيك فلسطيني يمكن 

التفاوض معه.
3 -  البد أن يتجه الفلسطينيون إىل استخدام بدائل أخرى 
العادلة أو لدفع إرسائيل  العامل بقضيتهم  سلمية سواء لتذكري 
ملراجعة مواقفها املتشددة وأعني هنا إعادة تفعيل مبدأ املقاومة 
السلمية املرشوعة دون أن يتعدى ذلك أية أعامل غري مقبولة قد 

تفقد املجتمع الدويل تعاطفه مع القضية. 
4 -  رضورة قيام اجلامعة العربية وكذا الدول العربية القادرة 
والتواصل  القضية  حتريك  يف  هبا  املنوط  بدورها  التحرك  عىل 
السالم  مبادرة  تسويق  أجل  من  األطراف  كافة  مع  املكثف 
العربية يف قمة بريوت عام  الدول  التي وافقت عليها  العربية 
2002 والتي متنح إرسائيل التطبيع الكامل يف العالقات العربية 
مقابل االنسحاب الكامل من األرايض املحتلة مع رضورة أن 

يكون هناك توافق عىل آليات واقعية لتنفيذ هذه املبادرة.
5 -  أمهية أن تسعى الدول العربية إىل إقناع املجتمع الدويل 
الفلسطينية  القضية  حل  عدم  استمرار  بأن  واشنطن  وخاصة 
يف  وإنام  فقط  املنطقة  يف  ليس  اإلرهاب  استمرار  عىل  يساعد 

العامل كله.
6 - رضورة أن يتم دفع احلكومة اإلرسائيلية احلالية إلعادة 
تقييم مواقفها حتى تدرك أن احتالهلا لن يستمر لألبد, وأن أمنها 
أو تطوير عالقاهتا مع الدول العربية بالشكل الذي ترغب فيه 

لن يتم إال يف حالة حل القضية الفلسطينية وليس قبل ذلك.
7 - أمهية عودة الدول األوروبية لتنشيط دورها يف عملية 
بدء  الرضوري  ومن  املراقب  بدور  االكتفاء  وعدم  السالم 
األوربيني التواصل مع أطراف القضية بام يتيح تقريب املواقف 
األمريكي  املوقف  مع  التنسيق  أمهية  مع  جديدة,  رؤى  وطرح 

حتى تكون احلركة السياسية هادفة ومنسقة وغري متعارضة.
احلايل  املوقف  من  األمريكية  اإلدارة  تنتقل  أن  أمهية    -  8
أكثر  موقف  إىل  الطرفني  مواقف  فيه  تدرس  الزالت  الذي 
تطوًرا وفعالية يستند عىل بلورة رؤية سياسية شاملة تسهم يف 
يف  والفلسطيني  اإلرسائييل  اجلانبني  بني  املفاوضات  استئناف 
أقرب فرصة ممكنة وال مانع من أن يتم ذلك برعاية وإرشاف 

أمريكي ويف إطار مرجعيات واضحة وجدول زمني حمدد. 


