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تسويق   بني  الشبه  أوج��ه  عن  غ��امن:  هنيدة  د. 
األبرتهايد وتسويق السياسة اإلسرائيلية

 تهدف هذه الندوة إلى طرح سؤال بدأ يشغل في اآلونة األخيرة 
حيزا واسعا من النقاشات السياسية الدائرة، خصوًصا في املستوى 
األكادميي وهو: هل إسرائيل هي دولة أبرتهايد؟، مبعنى هل إسرائيل 
هي دولة نظام فصل عنصري مثلها مثل جنوب أفريقيا في السابق، 
وبالتالي فلم يعد من املجدي استمرار وصفها بلغة السياسة الدولية 
كدولة حتتل أراضي ليست لها ويتعني عليها إخالءها كي تعود إلى 
ملاذا أصال هذا  السؤال األهم هو:  الطبيعية؟. ولعل  حظيرة األمم 

إسرائيل- أبرتهايـد جديـد

وة
ند

)*( عقد املركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية- مدار بالتعاون مع مركز خليل السكاكيني، في شهر متوز الفائت، ندوة حتت عنوان 
»إسرائيل واألبرتهايد- قراءة مقارنة«. وقد قدمت للندوة د. هنيدة غامن، املدير العام ملركز مدار، وشارك فيها كل من د. ليلى فرسخ، 
من جامعة ماساتشوستس-بوسطن، ورئيس دائرة شؤون املفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية د. صائب عريقات. وفيما يلي وقائع 

الندوة، وقد أعدها للنشر محمود صعيدة:

ما  أبرتهايد في وصف إسرائيل؟  اإلص��رار على استخدام مصطلح 
تغيير قاموس حديثنا وتوصيفنا إلسرائيل؟  املرجوة من  الفائدة  هي 
أليس من األفضل لنا االستمرار في التمسك بالوصف الذي أحالها 

إلى دولة إشكالية، أي دولة محتلة ال أكثر وال أقل؟ 
سيحاول اإلجابة عن هذه األسئلة كل من د. ليلى فرسخ، وهي 
باحثة مختصة في االقتصاد السياسي، ومحاضرة في جامعة بوسطن 
األميركية، ومؤلفة كتاب "العمالة الفلسطينية في إسرائيل"، وهي 
أيضا محررة عدد خاص من مجلة الدراسات الشرق أوسطية صدر 
حول   )MIT( التكنولوجية  للدراسات  ماساتشوستس  معهد  عن 
"النكبة" و"النكسة" ومحاولة مراجعة هذين املصطلحني من جوانب 



64

مختلفة، سياسية وثقافية واجتماعية، و د. صائب عريقات، رئيس 
الدائرة السياسية لشؤون املفاوضات في منظمة التحرير.

 قبل اخلوض في السؤال املهم )هل إسرائيل دولة أبرتهايد، وملاذا 
هذا اإلصرار على استخدام هذا املصطلح؟( أود في البداية أن أوضح 
شيئا بخصوص ما يعنيه مصطلح "األبرتهايد"، فهو كلمة  مأخوذة 
في  املستعمرين   البيض  الهولنديني  لغة  وه��ي  األفريكانا-  لغة  من 
جنوب أفريقيا- وتعني حرفيا الفصل، والذي جتلى عمليا في إتباع 
نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. وهو على أية حال كان 
نظاما سائدا ولكن غير رسمي اتبع منذ  دخول االستعمار البريطاني 
والهولندي إلى جنوب أفريقيا، ومت حتويله إلى نظام قانوني رسمي 
في العام 1948 وذلك بعد االنتخابات التي جرت في جنوب أفريقيا. 
لقد جرى في ذلك العام تصنيف سكان هذا البلد على أساس انتمائهم 
العرقي ضمن أربع مجموعات أساسية: األولى هي طبعا مجموعة 
البيض، والثانية مجموعة السود، والثالثة مجموعة امللونني، والرابعة 
مجموعة الهنود، يضاف إليها مجموعة خامسة أطلق عليها البيض 
اسم التشريفيني )honorary white(، وضمت مهاجرين من أصل 
صيني ومن جنوب شرق آسيا. أما ملاذا مت تصنيفهم هكذا ومنحهم 
جميع احلقوق التي متتع بها البيض في جنوب أفريقيا فهذا عائد إلى 
أفريقيا"  جنوب  "دول��ة  بني  ممتازة  وجتارية  سياسية  عالقات  وجود 

والدول التي كان هؤالء يأتون منها.   
البيروقراطية  خاصة  أتبعت،  التي  األساليب  ف��إن  احل��ال  بطبيعة 
األم��ور  من  واح��ًدا  كانت  العنصرية،  تطبيق  أج��ل  من  والقانونية، 
املثيرة دائما بالنسبة لهذا النظام ولقدرته على تسويق سياسة الفصل 
هذه فيما يتعلق بسحب اجلنسية من السود وإعطائهم جنسيات تابعة 
لكانتونات محددة، حيث كانت هناك عشرة كانتونات من هذا النوع 
مخصصة إلقامة وبالتالي عزل األفارقة السود الذين كانوا يحملون 
جنسيات هذه املناطق، حيث احتاج مواطنوها إلى التصاريح اخلاصة 

في حال أرادوا اخلروج منها إلى العمل  أو غير ذلك. ولقد سوقت 
جنوب أفريقيا سياسة الفصل هذه باعتبارها جتسيدا لفكرة األوتونوميا 
الثقافية )احلكم الذاتي الثقافي(  حيث مت  اعتماد اللغات القبلية في 
الثقافي  واالختالف  التمايز  على  التأكيد  أجل  من  الكانتونات  هذه 

لهذه املجموعات ذاتها.
أعطى نظام الفصل العنصري كل مجموعة مواطنة البانتوستان، 
الذي تقيم )تعزل( فيه، وذلك كجزء من "إقرار" حق  تقرير املصير 
آلية وكيفية تسويق  لكل مجموعة، وهو معطى مثير ألنه يشير إلى 
يستخدم  خطاب  عبر  العنصرية  سياساتها  السابقة  أفريقيا  جنوب 
وهو  منه.  واحلط  انتهاكه  على  أساسا  يقوم  لكنه  اإلنسان،  حقوق 
مثير ألنه يذكر بطريقة أو بأخرى باخلطاب اإلسرائيلي الذي يصاغ 
من أجل الترويج لسياستها. فعلى سبيل املثال ال احلصر، انتهجت 
والنساء  الرجال  بني  تفضيلية  سياسية   1994 العام  حتى  إسرائيل 
فيما يخص ملفات لم شمل العائالت، إذ كانت ترفض قيام املرأة 
إذا كانت هي من القدس  املتزوجة بطلب لم شمل زوجها )بالطبع 
ومتزوجة من شخص من سكان الضفة الغربية( بادعاء أن املرأة حسب 
العادات والتقاليد العربية هي التي تتبع الرجل وليس العكس! أي أنها 
للحد من "اخلطر  تبرير سياستها  ثقافيا من أجل  استخدمت خطابا 
الدميوغرافي". وقد استخدمت سبًبا ثقافيا أيضا من أجل تبرير رفض 
إقامة مشاريع بناء سكنية متعددة الطوابق في القدس، بزعم أن هذا 

يضر بالنسيج االجتماعي- الثقافي القائم. 

د. ليلى فرسخ: مقارنة التجربة الصهيونية 
االستعمارية بتجربة جنوب أفريقيا البيضاء       

الندوة  إلى هذه  أتوا  الذين  مركز "م��دار" واحلضور  أشكر  بداية 
املكرسة ملوضوع يعتبر مهما جدًا ومتداواًل بكثرة في السنوات األخيرة 
وهو: هل إسرائيل هي دولة أبرتهايد؟ وما معنى ذلك؟ وما هي الفائدة 

الركيزة الثانية التي تعتبر مهمة بالنسبة لألبرتهايد متثلت في مأسسة 
من  ودخــول  خــروج  وتصاريح  عمل  تصاريح  طريق  عن  الدميوغرافي  الفصل 
في جنوب  هناك  كــان   1948 العام  قبل  الــســود.   مناطق  إلــى  البيض  مناطق 
أفريقيا نظام تصاريح، ولكن بعد العام 1948 قررت احلكومة بأن السود ينتمون 
أسماء  بطاقات هوية مختلفة بحسب  بإعطائهم  وقامت  قبائل مختلفة  إلى 
أوقات  في  لهم  املخصصة  املناطق  من  خروجهم  إمكانية  وحــددت  مناطقهم، 

وساعات محددة.
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أو الغاية املرجوة من تعريف إسرائيل كدولة أبرتهايد؟. وسأحاول 
خالل الوقت املتاح لي اإلجابة عن هذه األسئلة. 

 بحسب األبحاث التي أجريتها لم تكن إسرائيل تتوقع أن تصبح دولة 
أبرتهايد، بل إنها سعت بكل الطرق إلى حتاشي مثل هذه الصيرورة. 
إن هذه املسألة قد برزت بعد حرب العام 1967 وبالذات بعد عملية 
كانتونات  أبرتهايد، خلقت واقع  أفرزت وخلقت واقع  التي  أوسلو 
ومعازل في الضفة الغربية وغزة. بداية ال بد من التوقف عند ثالثة أمور 
هامة:  أوال مراجعة ملفهوم األبرتهايد، وثانيا مراجعة أوجه املقاربة 
أفريقيا  جنوب  وجتربة  االستعمارية  الصهيونية  التجربة  بني  واملفارقة 
العام  )البيضاء( االستعمارية، وثالثا شرح كيف قامت إسرائيل بعد 
1967 بإرساء أسس نظام األبرتهايد وبالذات بعد  أوسلو، وحسب 
تصوري دون قصد من املفاوضني الفلسطينيني ورمبا حتى دون قصد 
من املفاوضني اإلسرائيليني، وذلك من  خالل طمس وتهميش املشروع 

الوطني الفلسطيني والقضاء على مشروع الدولة الفلسطينية.
ما هو األبرتهايد؟ 

إن األبرتهايد هو نظام قانوني استهدف تكريس التمييز العنصري 
الذي مارسته حكومة البيض في جنوب أفريقيا من خالل استيالئها 
على احلكم في جنوب أفريقيا في العام 1901 وبالذات العام 1911، 
وذلك عبر القيام مبا يلي: أوال ترسيخ التفرقة الدميوغرافية بني السود 
والبيض في جنوب أفريقيا. وقد كان ذلك  في العام 1913 الذي قام 
فيه املستوطنون البيض مبحاصرة وعزل السود الذين هم أغلبية السكان 
في  13% من أراضي جنوب أفريقيا  داخل محميات  أو معازل.  لكن 
مبا أن املواطنني السود كانوا يعملون في "االقتصاد األبيض" فقد كان 
املستعمرون البيض بحاجة إلى نظام تصاريح  ونظام متييز عنصري، أي 
فصل عرقي بني السود والبيض في مدن املستوطنني، غير أن مسألة منو 
االقتصاد في جنوب أفريقيا خالل األربعينيات تسببت بضغط واسع 
أدى إلى هجرة عمالية عالية إلى املناطق "البيضاء"، وفي العام 1948 

برنامجها  أن  أفريقيا  جنوب  في  االستعمارية  البيض  حكومة  رأت 
فرض فصل عرقي بني السود والبيض وصل إلى طريق مسدودة ألن 
الهجرة غير مسيطر عليها، فجاء نظام األبرتهايد الذي صادقت عليه 
احلكومة التي فازت في انتخابات ذلك العام، وصادق عليه البرملان 
األبيض في جنوب أفريقيا. وقد استهدف هذا النظام مأسسة وتوسيع 
نظام الفصل العنصري عن طريق ثالث ركائز أساسية، أولها مأسسة 
الفصل اجلغرافي بني السود والبيض حيث قالت إن مكان إقامة السود 
هو في مساحة ال� 13% التي خصصت لهم في العام 1913، وحولت 
هذه املساكن واحملميات إلى بانتوستانات. والبانتوستان معناه مساكن 
"البانتون"، وهو لقب أطلق على السود، ألنهم قبائل لهم هوية مميزة 
عن هوية البيض، ولديهم ثقافتهم املختلفة، ولذلك فهم بحاجة إلى 
تنمية مختلفة، وعليه فقد عزلتهم في هذه املساكن، وكان ذلك هو 

بداية الفصل اجلغرافي.. 
الركيزة الثانية التي تعتبر مهمة بالنسبة لألبرتهايد متثلت في مأسسة 
خروج  وتصاريح  عمل  تصاريح  طريق  عن  الدميوغرافي  الفصل 
 1948 العام  قبل  السود.   مناطق  إلى  البيض  مناطق  من  ودخ��ول 
كان هناك في جنوب أفريقيا نظام تصاريح، ولكن بعد العام 1948 
قررت احلكومة بأن السود ينتمون إلى قبائل مختلفة وقامت بإعطائهم 
إمكانية  وح��ددت  مناطقهم،  أسماء  بحسب  مختلفة  هوية  بطاقات 

خروجهم من املناطق املخصصة لهم في أوقات وساعات محددة.
السياسي،  الفصل  هي  لألبرتهايد  واألساسية   الثالثة  الركيزة   
دميوغرافيا  وليس  سياسيا  فصال  ليخلق  أس��اس��ا  أقيم  فاألبرتهايد 
كانت  السياسي  الفصل  وهذا  والبيض،  السود  بني  فقط  وجغرافيا 
ركيزته وأساسه بناء البانتوستانات )محميات للسود(، حيث أقيمت 
10 بانتوستانات منح السود فيها حكما ذاتيا قابال للتطور إلى  دولة، 
وأصدرت حكومة البيض أربعة قوانني مهمة أولها في العام 1951 
وآخرها  في العام 1974 أعطت للسود هذه العشرة بانتوستانات، 
قبائل  أنهم  أساس  أغلبية على  املناطق  السود في هذه  حيث يشكل 
مختلفة ال ينتمون إلى قومية واحدة وإمنا إلى قوميات مختلفة ولكل 
أن  اإلع��الن  البيضاء  السلطة  قررت   1960 العام  وفي  لغتها.  منها 
أربعة من هذه البانتوستانات  أصبحت جاهزة لتكون دوال مستقلة، 
وفي العام 1974 أعلنوا عن إحداها دولة مستقلة وخلقوا شيئا اسمه 
مواطنة بانتوستانات، وفي هذه البانتوستانات  كان السود يتمتعون 
بحكم محلي، مبعنى وجود مجلس تشريعي وجهاز قضائي ودستور 
وانتخابات ومجالس محلية، كما منحوهم احلق في حتديد سياستهم 

اجلدار: جتسيد الفصل املأسس.
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هناك عامل ثالث مهم جدًا وهو مفارقة جتربة األبرتهايد في جنوب أفريقيا 
واملشروع الصهيوني، إذ أن املجتمع الدولي رفض كليا فكرة البانتوستانات وفكرة 
السود،  مقاومة  إلى  إضافة  للسود  مختلفة  ومواطنة  للسود  مختلف  تطور 
تطبيق  بعد   ،1955 العام  في  األفريقي   القومي  الوطني  املؤمتر  أعلن  حيث 
نظام األبرتهايد، عن »ميثاق احلرية« الذي رفض جميع أشكال فصل السود 
عن البيض وطالب بـ »دولة جميع مواطنيها«، وعلينا أن  نتذكر هنا أن السود  
إلى أن حتققت في  الفكرة  )املؤمتر الوطني األفريقي( ناضلوا من أجل هذه 
العام 1993 وقد ساعدهم في ذلك املجتمع الدولي منذ العام 1974 حيث وقف 

مناصرا ملوقف املؤمتر الوطني األفريقي.

االقتصادية والتربوية والسياحية وخلق إمكانيات لالستثمار والبناء 
وسمح لهم ببناء مناطق صناعية على احلدود.  على مدار 15 عاما، 
من العام 1960 وحتى العام 1974، كانت هذه جتربة تعلم إنشاء 
البنية التحتية لتكوين الدولة، وفي العام 1974 أعلنت أن أربعة من 
هذه البانتوستانات جاهزة للتحول إلى دول مستقلة، وباشرت دولة 
األبرتهايد في جنوب أفريقيا في إقامة عالقات دبلوماسية معها، لكن 
املجتمع الدولي رفض االعتراف بهذه البانتوستانات معتبرًا أنها نتاج 
البانتوستان  أهمية  كانت  لقد  األبرتهايد.  نظام  هو   عنصري  لنظام 
األصليني   األرض  أصحاب  بني  سياسية  فصل  أداة  كونه  من  نابعة 

واملستوطنني الذين جاؤوا إلى جنوب أفريقيا.  
التجربة  مع  تتشابه  االستعمارية  التجربة  هذه  كانت  إذا  فيما  أّم��ا 
االستعمارية اإلسرائيلية،  فإن أول نقطة تشابه بينهما تتعلق بالبعد 
االستعماري للمشروعني.  ففي كال املشروعني، في جنوب أفريقيا  
وفلسطني، أتى مستوطنون من اخلارج واستولوا على أراٍض مأهولة 
وطردوا سكانها وأصحابها األصليني. ومع ذلك هناك ثالثة عوامل 
أساسية متيز جتربة جنوب أفريقيا عن التجربة االستعمارية الصهيونية، 
إذ أن الصهيونية بداية والدولة اإلسرائيلية الحقا كانت حساسة جدًا 
لهذا املوضوع منذ البداية. مبعنى أن إسرائيل جتنبت بكل الطرق أن 
العربي،  الدميوغرافي  الوجود  وتقبل  اقتصاديا  )العربي(  تستوعب 
القائم في فلسطني، وهو أمر مخالف لسياسة جنوب أفريقيا، التي 
تستغلهم  كي   عليهم  السيطرة  حاولت  وإمن��ا  السود  طرد  حت��اول  لم 
اقتصاديا. وقد جرت السيطرة على السود عن طريق االستيالء على 
استغاللهم  خالل  من  ولكن  بانتوستانات  في  ووضعهم  أراضيهم 
اقتصاديا. وألن املستوطنني البيض كانوا أقلية )22% فقط( من سكان 
جنوب أفريقيا والسود كانوا 80% فلم تكن سلطة البيض االستعمارية 
إليهم.  بحاجة  كانت  أفريقيا، ألنها  بطردهم من كل جنوب  معنية 

أما في املشروع الصهيوني فقد كان هناك إصرار على أهمية الهوية 
أراضيهم  من  الفلسطينيني  طرد  وأهمية  العبرية،  للدولة  اليهودية 
وعدم االعتماد عليهم اقتصاديا. وفي العام 1948 مت طرد وتهجير 
ثلثي السكان الفلسطينيني من أراضيهم،  ولم يكن لدى إسرائيل أي 
الفلسطينيني،  الالجئني  عودة  على  للموافقة  اآلن(  )لغاية  استعداد 
وهو ما يبني مركزية وأهمية الطابع اليهودي واألغلبية الدميوغرافية 

اليهودية في دولة إسرائيل. 
ثانيا سعى املشروع الصهيوني، بقيادة دافيد بن غوريون وحزب 
"العمل"، منذ العشرينيات من القرن الفائت، إلى جتنب أي اعتماد 
اقتصادي على اليد العاملة الفلسطينية لكي ال يتطور الوضع مستقبال 
إلى نظام أبرتهايد، رغم أن عددًا كبيرًا من الصهيونيني الرأسماليني 
في الثالثينيات كانوا يريدون االعتماد على اليد العاملة الفلسطينية 
ألنها كانت أرخص وأفضل، لكن بن غوريون الذي رفع شعار اليد 
العاملة العبرية و"العمل العبري" وخلق "اإلنسان العبري اليهودي 
اجلديد"، جنح إلى حد بعيد في أن يهمش هؤالء الرأسماليني الذين 
كانوا يعتمدون على األيدي العاملة الفلسطينية حتى قبل قيام دولة 
في  عملوا  الذين  الفلسطينيني  العمال  نسبة  كانت  حيث  إسرائيل، 
القطاع اليهودي قبل العام 1948  تتراوح ما بني 30% إلى %35، 
وبعد قيام دولة إسرائيل انخفضت هذه النسبة إلى 20% من مجمل 
القوة العاملة في إسرائيل. وبعد احتالل الضفة الغربية وقطاع غزة 
القطاع  في  الفلسطينيني  العمال  دور  تهميش  إسرائيل على  واظبت 
اليهودي رغم أنهم شكلوا في الثمانينيات ما نسبته 30% إلى 40% من  
سوق العمل اإلسرائيلية. أما اليوم فقد أصبحت هذه النسبة صفر % 
بالنسبة لغزة و12% بالنسبة للضفة الغربية، أما من ناحية دميوغرافية  
فقد جتنبت إسرائيل الوقوع في مأزق أبرتهايدي، فعمدت إلى طرد 

وتهجير السكان الفلسطينيني.
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هناك عامل ثالث مهم جدًا وهو مفارقة جتربة األبرتهايد في جنوب 
أفريقيا واملشروع الصهيوني، إذ أن املجتمع الدولي رفض كليا فكرة 
البانتوستانات وفكرة تطور مختلف للسود ومواطنة مختلفة للسود 
إضافة إلى مقاومة السود، حيث أعلن املؤمتر الوطني القومي األفريقي  
في العام 1955، بعد تطبيق نظام األبرتهايد، عن "ميثاق احلرية" 
الذي رفض جميع أشكال فصل السود عن البيض وطالب ب� "دولة 
جميع مواطنيها"، وعلينا أن  نتذكر هنا أن السود  )املؤمتر الوطني 
األفريقي( ناضلوا من أجل هذه الفكرة إلى أن حتققت في العام 1993 
وقد ساعدهم في ذلك املجتمع الدولي منذ العام 1974 حيث وقف 
الفلسطيني  الوضع  أم��ا  األفريقي.  الوطني  املؤمتر  ملوقف  مناصرا 
العام  منذ  قرر  الدولي  املجتمع  ألن  أصعب  كان  فقد  -اإلسرائيلي 
العربي  للصراع  الوحيد  احلل  أن  التقسيم،  ق��رار  منذ  أي   ،1947
-اإلسرائيلي ليس في وجود دولة واحدة، بل في "التقسيم" الذي 
البالد األصليني. وقد  الكثيرون حال إجراميا بحق سكان  فيه  رأى 
كانت هذه مسألة أساسية، وهي أن الشرعية الدولية منحت املشروع 

الصهيوني ما لم متنحه للمشروع األبرتهايدي في جنوب أفريقيا. 
هذه هي العوامل الثالثة: واقع دميوغرافي مختلف، واقع اقتصادي 

مختلف، واقع دولي أو حل دولي مختلف للحالتني. 
فكيف وصلنا من هذا اإلطار املختلف إلى واقع أبرتهايدي؟  

وقطاع  الغربية  للضفة  إسرائيل  احتالل  بعد  الطريق  ه��ذه  ب��دأت 
في  واسعة  انتقادات  ظهور  ورغ��م  إسرائيل  أن  إذ   1967 العام  في 
إلى  لم تسع في حينه  البالد،  الذين كانوا خارج  اليساريني  أوساط 
قرار  املتحدة في  أعلنته األمم  الذي  الدولتني  مبدأ  حل على أساس 
اجلغرافي  الضم   على  تقوم  سياسة  اتبعت  بل   181 رق��م  التقسيم 
فصل  إلى  وسعت  الفلسطينية،  األراض��ي  من  ممكنة  مساحة  ألكبر 
بدايات  بدأت  وبذلك  واإلسرائيليني،  الفلسطينيني  بني  دميوغرافي 
مشابهة للمشروع  األبرتهايدي في جنوب أفريقيا. ومن خالل بناء 
املستوطنات والسيطرة على األرض و مصادرة األراضي مع احلكم 
العسكري بدأت إسرائيل بتوسيع وتكريس وجودها على أرض الضفة 
العام 1978  الغربية وغ��زة، وفي نفس الوقت أخ��ذت حت��اول  منذ 
اإلدعاء مبطالب في الضفة الغربية وغزة، مع أن املجتمع الدولي وقرار 
مجلس األمن رقم 242 لم يعطها أي أحقية بذلك فقد عملت على 
فرض وقائع على األرض يكون لها أهمية وهذا ما حدث عمليا، ففي 
العام 1978 كان هناك فقط 20 ألف مستوطن فقط واليوم )في العام 
2009( بات هناك نصف مليون مستوطن تقريبا في الضفة الغربية 
والقدس، ولكن النقطة اجلوهرية هي موضوع الدولة الفلسطينية، 
ألن املقاومة الفلسطينية كانت مهتمة أساسا بفرض الوجود واالعتراف 
بحق تقرير املصير الفلسطيني في الساحة الدولية والساحة السياسية.  

املستوطنون فوق القانون.
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العام 1964، وبعد  في  الفلسطينية  التحرير  منظمة  تأسست  بعدما 
تولي  ياسر عرفات رئاستها في العام 1969 طرحت حركة "فتح"  
فلسطني،  دول��ة دميقراطية في كل  إقامة  أكد على  ال��ذي  مشروعها  
تضم اليهود واملسلمني واملسيحيني، دولة عربية واحدة، وفي العام 
املشروع )دولة دميقراطية  الفلسطيني   الوطني  املجلس  تبنى   1971
في كل فلسطني( لكن هذا املشروع لم يلق له  صدى عامليا أو إقليميا 
املجلس  تبنى  التحرير  منظمة  في  املهمة  السياسية  التحوالت  وبعد 
النقاط  العام 1974  الثانية عشرة في  الفلسطيني في دورته  الوطني 
العشر للمشروع املرحلي وقالت املنظمة إن مشروعها هو إقامة دولة 
فلسطينية ولكن أيضًا إنشاء سلطة وطنية فلسطينية على أي جزء يتم 
حتريره من  فلسطني على أن تقوم هذه السلطة بتحرير بقية فلسطني 
وبذلك أقرت مشروع الدولتني، وقبلت عمليا املنظمة هذا املشروع في 
العام 1988 في إطار إعالن "وثيقة االستقالل" وقبول املنظمة لقرار 
242 الذي ينص على االعتراف بوجود إسرائيل. وبدأت مفاوضات 
أوسلو، التي كانت عملية مهمة جدًا في التاريخ الوطني الفلسطيني 
والتي أثارت انتقادات كثيرة ولكنها كانت تنطوي أيضا على "شيء 
ثوري". إن الشيء الثوري في أوسلو هو أن إسرائيل اعترفت ألول 
مرة بوجود الفلسطينيني وبحق تقرير املصير الفلسطيني، وهذه نقطة 
جوهرية ومركزية، وهي التي غيرت طبيعة الصراع. غير أن مشكلة 
سعت  حيث  املفاوضات،  في  تكافؤ  وج��ود  عدم  في  كانت  أوسلو 
املصير  تقرير  حق  وإض��اع��ة  تهميش  إل��ى  أيضا  خالله  من  إسرائيل 
الفلسطيني ومشروع إقامة الدولة الفلسطينية وذلك من أجل احملافظة 

على سيطرتها اجلغرافية على كل فلسطني.
املقاربة  إلى  بشدة  قربتها  أشياء  ثالثة  أوسلو   عملية  رسخت  لقد   
بني جتربة جنوب أفريقيا  وجتربة الواقع الفلسطيني، فهي أوال مهدت 
املناطق إلى  الغربية وغزة من خالل تقسيم  للتجزئة اجلغرافية للضفة 
اتفاقيات  منحتها  التي  الصالحيات  خ��الل  من  وأيضا  ج،  ب،  أ، 
واإلدع��اء  واحلواجز  االغالقات  سياسة  ممارسة  في  إلسرائيل  أوسلو 
مبطالب في الضفة الغربية.  ثانيا مأسسة سياسة التصاريح. قبل العام 
التصاريح أوال في قطاع  اتبع نظام  1988 كانت احلدود مفتوحة ثم 
غزة في العام 1988 وبعد ذلك في الضفة في العام 1990 وبالتالي 
عندما نتحدث عن نظام تصاريح فإن هذا النظام كان متبعًا في جنوب 
أفريقيا. وقد أصبحت حركة الناس وحركة العمال وحركة العائالت 
كلها محكومة بإذن صادر من احلكومة اإلسرائيلية، ليس فقط في داخل 
أراضي العام 1948 وإمنا أيضا  داخل الضفة الغربية ذاتها إضافة إلى 

الدخول واخلروج من وإلى قطاع غزة. وفي النهاية منحت حكمًا محليًا 
وطني  مبشروع  املرتبطة  املؤسسات  ببناء  لهم  وسمحت  للفلسطينيني 
مهم. إن أوجه املقارنة بينها وبني صالحيات حكومات البناتوستانات 
قائمة فعال، حيث كان هناك مجلس تشريعي، وكذلك لدى السلطة 
الفلسطينية في الضفة والقطاع.. هناك لم تكن سيادة، وهنا أيضا ال 
توجد سيادة فلسطينية. هناك كانت بنية اقتصادية معتمدة  على معونات 
وهنا أيضا  تعتمد السلطة الفلسطينية على معونات من دول أوروبية، 
أقر  الدولي  املجتمع  أن  وهو  احلالتني  بني  أساسي  فرق  يوجد  ولكن 
أخيرًا في خريطة الطريق في العام 2003 أن احلل للصراع العربي - 
اإلسرائيلي ال يتمثل فقط في حل الدولتني وإمنا في إنشاء دولة فلسطينية 
ذات حدود مؤقتة، وكان ذلك سيفا ذا حدين، فمن جهة اعترفوا بحق 
الفلسطينية ولكن من جهة أخرى وافقوا  الدولة  املصير وبحق  تقرير 
أصبحت  عمليا  الدولة.  هذه  فحوى  وطمس  تهميش  إمكانية  على 
الدولة الفلسطينية مبثابة "بانتوستانات" تسوق، والغاية من ذلك هي 
تهميش وتضييع القضية الفلسطينية. هذا ال يعني اليأس أو االستسالم 
لهذا الواقع، لكنه يطرح أمامنا أسئلة كثيرة مهمة يجب أن جنيب عنها، 
هناك حاجة ماسة ملراجعة أسس القضية الفلسطينية ومراجعة املشروع 
الوطني الفلسطيني، كما ميكن مراجعة صياغة ما معنى دولة واحدة 
املقاومة واستعادة  أو ما معنى دولة فلسطينية وإع��ادة تفسير ما معنى 
مركزيتها. كي تكون املقاومة فعالة يجب أن يكون املشروع الفلسطيني 
واضحًا، وهنا نحن بحاجة إلى إعادة نقاش أبعاد التجربة التي عاشها 

الشعب الفلسطيني وقدم فيها الكثير طوال 60 عامًا.

د. صائب عريقات: االتفاق العادل يوفره 
القانون الدولي والشرعية الدولية

عندما تسلمت الدعوة من مركز "مدار"، فكرت وقلت لنفسي 
"ما هو حقل األلغام الذي سأدخل فيه، باعتباري رئيس طاقم شؤون 
املفاوضات مع إسرائيل؟". مع ذلك قررت أن أقبل التحدي كوني 

أكادمييا أحب أن ُأحلل األمور لعناصرها األولى. 
في  والوضع  وضعنا  بني  املقارنة  جدوى  هي  ما  في  كثيرًا  فكرت 
جنوب أفريقيا سابقًا؟. إن االحتالل اإلسرائيلي ليس احتالاًل مؤقتا، 
جنيف،  مبيثاق  عمال  لالحتالل  محددة  إدارة  وفق  احتالال  وليس 
وق��ال: "أنا  احتالل جاء بشكل واض��ح ومحدد وصريح  وإمن��ا هو 
لست احتالاًل، أنا حررت األرض"!!. سلطات االحتالل حسب 
تعريفنا لالحتالل أخذت طابعًا يدفع الفلسطيني في بعض األحيان 
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إلى أن يجد أوجه املقارنة والتشابه ما بني األبرتهايد في جنوب أفريقيا 
واالحتالل اإلسرائيلي. إن األكادميي الفلسطيني واملفكر الفلسطيني 
الفلسطيني - اإلسرائيلي  يسأالن نفسيهما: كم يفيدني أن الصراع 
هو صراع ديني أو صراع وطني أو صراع سياسي؟. هنا ال بد من 
أن نؤكد على حقائق محددة. كان شكل اخلريطة التي عرضتها د. 
ليلي فرسخ، اخلريطة احلالية للضفة الغربية، ممكن أن تكون أسوأ من 
الثانية.. املسألة ليست مسألة تشبيه، املسألة ليست بحث  اخلريطة 
ما يجب  الدولي هو  القانون  إن  أق��ول  أن  أود  هنا  أوج��ه شبه.  عن 
تعريفه  حسب  الدولي  القانون  إليه.  الفلسطيني  الشعب  يرتكز  أن 
مع  ال��دول  سلوك  حتكم  التي  القواعد  هو  نظري  وجهة  من  البسيط 
بعضها البعض، والناس مع بعضهم البعض، وبالطبع فإن القانون 
الدولي يحمي املصالح واحلقوق واملطالب الفلسطينية. إن الشعب 
الفلسطيني في املناطق احملتلة العام 1967 ليس جزءًا من إسرائيل 
يتمتع بحقوق أقل مما يتمتع بها اإلسرائيلي، فالشعب الفلسطيني هو 
شعب حتت احتالل ونضاله هو من أجل حريته واستقالله وإقامة دولته 
املستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وحددوها العام 1967، وهذا 
ما أقره لنا القانون الدولي وأقرته سلسلة قرارات في مجلس األمن، 
وهذا ما قررته أيضًا خريطة الطريق التي نصت في مقدمتها على أن 
هدف عملية السالم هو إنهاء االحتالل اإلسرائيلي الذي بدأ في العام 
1967، وعندما تطرقت إلى الدولة ذات احلدود املؤقتة قدمت خيار 
املراحل الذي رأى فيه اجلانب الفلسطيني خيارًا غير ملزم له، وقلنا 

إنه ليس خيارنا وعبرنا عن هذا املوقف أكثر من مرة. 
فيما يتعلق بهذه األرض أريد أن أرى احلركة الصهيونية حتى أستطيع 

أن أرى إن كان التشابه )مع األبرتهايد( يفيدني أو ال يفيدني.
 أنا كفلسطيني، أقسم الفكر الصهيوني إلى خمس مراحل: املرحلة 
األولى هي مرحلة ال وجود. كيف كان الفكر الصهيوني في العام 
1897 في مؤمتر بازل بأن نعطي" أرضا بال شعب لشعب بال أرض" 
أنا أسميها ال وجود، فقد أنكروا وجود 502 ألف فلسطيني مسيحي 
ومسلم على هذه األرض. هذه املرحلة استمرت حتى العام 1917 
والذي صدر فيه وعد بلفور الذي دعا إلى إقامة وطن قومي لليهود 
في فلسطني، مع احلفاظ على احلقوق الدينية واملدنية لألقليات غير 
الوطن  في  احلق  لهم  أقر  اليهود  من   %8 إن  فلسطني.  في  اليهودية 
و92% من الفلسطينيني، مسيحيني ومسلمني، اعتبروا كجالية وأقلية 
لها حقوق مدنية ودينية ليس إال، مبعنى "نقر بوجودك، لكن أنت 
كان   1917 العام  في  أنه  علما  بصراحة،  هكذا  إنسان"،  من  أقل 

اخلليج  ألف عامل من دول  أشهر 50  أربعة  فلسطني كل  إلى  يأتي 
التجارة، وكانت  يافا مركز  الفلسطينية، وكانت  املزارع  للعمل في 
هناك 17 جريدة ومجلة تصدر بشكل يومي وأسبوعي في فلسطني. 
واستمرت هذه املرحلة في الفكر الصهيوني إلى العام  1948، عام 
غوث  وكالة  أقيمت  وقد  الجئني،  إلى  حتولنا  وعام  إسرائيل،  قيام 
وأنشطة  مراكز  وب��دأت  أجلنا،  من  )األون���روا(  الالجئني  وتشغيل 
تعمل في املخيمات في التأهيل والتدريب والتوطني، وحتولت القضية 
الفلسطينية إلى قضية تعامل مع الالجئني. أنا ال أريد أن أرى التشابه 
)مع األبرتهايد(، ألن الذي حصل مع الفلسطيني يفوق ما حصل مع 
غيره، وأنا ال أفهم ملاذا نقارن ما حصل لنا مع غيرنا.  فما بني العام 
1948 إلى العام  1965، فإن 40% من كل من ولد في مخيمات 
اللجوء الفلسطيني ماتوا قبل أن يبلغ عمرهم سنة واحدة، أي أربعة 
من كل عشرة ولدوا في املخيمات ماتوا قبل بلوغهم السنة، وعندما 
نهض قائدنا اخلالد ياسر عرفات في الثورة الفلسطينية املعاصرة لم 
لوقف  املجزرة،  لوقف هذه  بل  واالقتتال،  بالقتل  فيها حبا  ينهض 
هذه اإلبادة لشعب فلسطني، هذه حقيقة. وملا نهضنا بالسالح كانت 
املرحلة الرابعة من الفكر الصهيوني، لكن حتولنا، في نظر كثيرين، 

إلى "إرهابيني"، وذلك من العام 1965 إلى العام 1993.
أنا  ألوسلو،  وبالنسبة  أوسلو.  مرحلة  هي  اخلامسة  املرحلة  إن 
ولم  واشنطن،  في  الشافي  عبد  حيدر  الدكتور  املرحوم  نائب  كنت 
اقرأ  أكن على علم أن هناك مسارا اسمه أوسلو، لكنني طلبت أن 
االتفاق..  الفقرة األولى فيه تقول "حكومة دولة إسرائيل ومنظمة 
الفلسطيني".  للشعب  الوحيد  الشرعي  املمثل  الفلسطينية  التحرير 
كان املوقف اإلسرائيلي قبل أوسلو: ال مفاوضات حول القدس، 
وال مفاوضات حول الالجئني، وال مفاوضات مع أحد من منظمة 
التحرير. في اتفاق أوسلو قبل اإلسرائيلي التفاوض حول القدس 
في إطار مفاوضات الوضع النهائي، كذلك احلال بالنسبة لالجئني 
ولالستيطان وللحدود واألمن. ال نريد خلط احلابل بالنابل، فهذا 
ال يخدم مصلحتنا. هناك نقطة ارتكاز اليوم اسمها القانون الدولي. 
أعرف أن هناك في لغة األفريكانا "separation لكني أعرف  أيضا 
أفظع  أن االحتالل هو أعلى درج��ات اإلره��اب، ليس هناك شيء 
نقطة  وبالتالي  األخ��رى،  الشعوب  إلخضاع  بالنسبة  االحتالل  من 
يدعو ويؤسس حلل على  العالم أجمع  أن  اليوم هي  االرتكاز لدي 
مبعنى   .1967 العام  بدأ  ال��ذي  اإلسرائيلي  االحتالل  إنهاء  أس��اس 
أنا ال أريد أن أكون مواطنا في إسرائيل أمتتع بحقوق متساوية، إمنا 
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لقد حددنا ما نريد: دولة فلسطني املستقلة في حدود 1967 وعاصمتها 
القدس الشرقية، هذه نقطة ارتكاز استطعنا أن جنمع العالم كافة من حولها. 
ال أحد اآلن يقف ضد هذه املسألة ألنها متوافقة مع القانون الدولي، ونظامنا 
يجب أن يرتكز عليه ألن ذلك يجعلنا نبتعد بالضرورة عن الشعارات التي ال 
والتي يحاولون  كرامة معها  التي ال  التنازالت  نبتعد عن  وأيضا  طائل منها، 

فرضها علينا.

مواطن في فلسطني، مواطن فلسطيني في دولة مستقلة إلى جانب 
دولة إسرائيل، حتى نعيش في أمن وسالم. إن مبدأ الدولتني الذي 
كل  مفاوضاتي،  كفاحي،  نضالي،  إذن  هو  الدولي  القانون  أق��ره 
ذلك بهدف الوصول إلى إقامة دولة فلسطني املستقلة، التي شطبت 
من اخلريطة. في وعد بلفور قرروا شطب فلسطني وبناء إسرائيل. 
أفريقيا  فيه  مبا  كله،  العالم  وكان  إسرائيل  أقيمت   1948 العام  في 
وآسيا، يسير باجتاه االستقالل حيث أعلن استقالل كثير من الدول 
في اخلمسينيات والستينيات  بينما سرنا نحن في طريق معاكس جردنا 
من مبدأ الهوية الوطنية كشعب فلسطيني، وهذا دفعنا إلى تكريس 
هويتنا الوطنية الفلسطينية وقرارنا الوطني املستقل. لكن في جزئية 
فال  كفلسطيني،  ق��راري  ه��ذا  والسيادة،  الفلسطينية  ال��دول��ة  إقامة 
نستطيع أن نحول منظمة التحرير الفلسطينية إلى جامعة دول عربية 

مصغرة حتت أي مسمى. 
كان علينا أن نحدد ماذا نريد؟ ما هي نقاط ارتكازنا؟ ما الذي يخدمنا 
نركز عليه هو خيار  أن  ال��ذي يجب  ال��ذي ال يخدمنا؟ خيارنا   وما 
الدولتني في  حدود العام 1967، دولة فلسطينية وعاصمتها القدس 
قضايا  وحتل  إسرائيل  دول��ة  بجانب  وس��الم  أمن  في  تعيش  الشرقية 
القرارات  إلى  استنادًا  الالجئني  رأسها قضية  النهائي وعلى  الوضع 
الشرعية ذات العالقة. إن إسرائيل اعتقدت عكس ذلك، والعيب 
هنا ليس في املفاوضات، وال في أوسلو أو في االتفاقات املوقعة، 
املوقعة  االتفاقات  لهذه  تنكرت  إسرائيلية  حكومات  في  هو  العيب 
وأصرت على فرض اإلمالءات اعتقادًا منها أن السقف الفلسطيني 
سوف ينخفض، وانطلقت من معيار أن احلقائق على األرض هي 
نقطة ارتكاز سلوكهم التفاوضي، مبعنى أن كل ما فرض على األرض 
من االستيطان ومن جدار عازل إلخ... يجب التعامل معه كحقيقة 
واقعة!! كال هذا بالنسبة لي ال يخلق حقا وال ينشئ التزاما. أنا أعرف 
أن إسرائيل دولة قوية ومتلك آالف الدبابات وآالف الطائرات، ومتلك 
وسالحا نوويا، وأدرك أيضا أن كلمتي ضد كلمة أي إسرائيلي في 
الكونغرس أو في برملانات أوروبية ال تغير كثيرا في سياسة الدول، 

واألخالق  العدالة  مبادئ  على  قائمة  ليست  الدولية  العالقات  ألن 
والتسامح، ولو كانت هذه املعايير قائمة ملا كان الشعب الفلسطيني 

قابعًا في الوضع الذي يعيش فيه اليوم.
ف��ي ح��دود 1967  املستقلة  ن��ري��د: دول��ة فلسطني  م��ا  لقد ح��ددن��ا 
وعاصمتها القدس الشرقية، هذه نقطة ارتكاز استطعنا أن جنمع العالم 
متوافقة  املسألة ألنها  كافة من حولها. ال أحد اآلن يقف ضد هذه 
مع القانون الدولي، ونظامنا يجب أن يرتكز عليه ألن ذلك يجعلنا 
نبتعد بالضرورة عن الشعارات التي ال طائل منها، وأيضا نبتعد عن 

التنازالت التي ال كرامة معها والتي يحاولون فرضها علينا.
سواء  الدولي،  القانون  في  محددة  وثائق  في  املبادئ  هناك  إذن 
التعاون  ج��رى  ما  وه��ي  ق���رارات،  أو  اتفاقات  أو  معاهدات  كانت 
على تسميتها بالشرعية الدولية. هذه هي نقطة ارتكازي في خياري 
كفلسطيني، وإذا كانت إسرائيل ال تريد أو تعتقد كما يرد في خطابات 
بيهودية  بأن "نعترف  تلبيتها  بأن هناك شروطًا علينا  نتنياهو  بنيامني 
الدولة"، وأن نعترف أن القدس عاصمة إلسرائيل، وأنه ال وجود 
لقضية الجئني، وأن نقر بأن تكون دولتنا الفلسطينية منزوعة السالح 
وأن نعترف أن حدودنا ومعابرنا وسماءنا حتت السيطرة اإلسرائيلية 
إلخ... وبعد ذلك يقول لي تعال نتفاوض بدون شروط وإذا أردت 
أن تسمي بعد كل هذه الشروط ما تبقى لك دولة سمها دولة!! فإنه 
عمليا لم يقبل مبدأ الدولتني، خالفا ملا روج له البعض ورحبوا به. 
إن ما يتحدث عنه نتنياهو يبقى في مستوى الوصاية واحملمية والتبعية 
العالقات  عرفتها  التي  املظاهر  من  أي  إلى  يرقى  وال  واالن��ت��داب، 
الدولية في عالقة احلاكم واحملكوم، سواء كان احتالال أو غيره. إن 
الذي يتحدث عنه هو وجهة نظر بن تسيون نتنياهو، والده، الذي 
يقول: على أرض إسرائيل الكبرى أقلية يجب أن نعاملها باحترام 
ننفذ مشروعنا. يعني حتى كلمة حكم ذاتي ليست موجودة  بعدما 
حقيقة، وال انتداب وال وصاية وال محمية، وبالتالي إذا كانت هذه 
هي شروط نتنياهو ويعتقد أنه ال يوجد سالم بغير هذه الطريقة فنحن 
تكن  مهما  الفلسطيني،  الشعب  في  يوجد  ال  تامة  بصراحة  نقول 
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إن ما يتحدث عنه نتنياهو يبقى في مستوى الوصاية واحملمية والتبعية 
واالنتداب، وال يرقى إلى أي من املظاهر التي عرفتها العالقات الدولية في عالقة 
احلاكم واحملكوم، سواء كان احتالال أو غيره. إن الذي يتحدث عنه هو وجهة 
نظر بن تسيون نتنياهو، والده، الذي يقول: على أرض إسرائيل الكبرى أقلية 
يجب أن نعاملها باحترام بعدما ننفذ مشروعنا. يعني حتى كلمة حكم ذاتي 
ليست موجودة حقيقة، وال انتداب وال وصاية وال محمية، وبالتالي إذا كانت هذه 
هي شروط نتنياهو ويعتقد أنه ال يوجد سالم بغير هذه الطريقة فنحن نقول 
بصراحة تامة ال يوجد في الشعب الفلسطيني، مهما تكن خالفاتنا ومهما تكن 

حالنا والكرب الذي نحن فيه، أي جهة ميكن أن توافق على هذا الطرح.

خالفاتنا ومهما تكن حالنا والكرب الذي نحن فيه، أي جهة ميكن 
أن توافق على هذا الطرح، ألننا نبحث عن اتفاق عادل، واالتفاق 
العادل يوفره فقط القانون الدولي والشرعية الدولية. وبالتالي فإن هذا 
يقودنا إلى اخليار الثاني، إذا كان يريد خيار الدولة الواحدة من النهر 
إلى البحر فليتفضل للتفاوض معنا إذا كان يوافق على خيار الدولة 
الواحدة، عندئٍذ أستطيع اخلوض في عالم التشبيه واملفارقات. إن 
خياره الثالث، الذي ميارسه اليوم في الضفة الغربية، هو ليس اتفاق 
أوسلو، اتفاق أوسلو نص على أن تتحول مناطق أ، ب، ج في العام 
1996 لتصبح حتت الوالية  الكاملة للسلطة الفلسطينية مع بقاء مساحة 
احلل  مفاوضات  في  حولها  التفاوض  يتم  الغربية  الضفة  من   %10
النهائي، لقد تنكروا لهذا االتفاق وقالوا ال مواعيد مقدسة، ويريدون 
أن يستمروا في االستيطان، وإذا خالف الفلسطيني االتفاق لديهم 
خيارات أن يغلقوا رام الله وأريحا وأي مكان يريدونه.  وإذا ما إذا 
خالف اإلسرائيلي االتفاق فكل ما نستطيعه هو كتابة رسالة إلى دنيس 
روس وخافيير سوالنا وإلى السيناتور ميتشل. إذن اخللل هنا  أني 
جزء من منظومة دولية، والدول تتبع مصاحلها، وهي ليست جمعيات 
خيرية. يعني هل أفاق الرئيس باراك أوباما وأنَّبه ضميره حني قال 
للرئيس أبو مازن إن إقامة دولة فلسطني مصلحة أميركية عليا؟! كال 
الرئيس أوباما رأى أن حدود أميركا اجلغرافية لم تعد مع كندا واملكسيك 
واحمليطني فقط، وإمنا حدود أميركا اجلغرافية اليوم هي أيًضا مع تركيا 
وسورية  السعودية  ومع  والصني  وأوزبكستان  وباكستان  إيران  ومع 
في  السياسية  واجلغرافية  السياسية،  جغرافيتهم  هي  هذه  واألردن، 
منطقة ما تختلف باختالف الدور الوظيفي للدول في هذه املنطقة، 
تعد  لم  أميركا  فإن  وبالتالي  أدوار وظيفية،  قائمة على  ال��دول  وكل 
بحاجة حلماية مصاحلها ألمن إسرائيل وال غير إسرائيل، املهم فهمي 
أين مكاني وأين حدودي،  للتطورات احلاصلة حتى أعرف  الدقيق 

كي أعرف كيف أحقق مكاسب وأن أوظف آليات للحد من الضرر. 
اليوم،  الغربية  الضفة  في  يحصل  ما  وه��و  إلسرائيل  األخير  اخليار 
مبعنى إذا استمروا فيه سيقود إلى نظام أبرتهايد، ذلك ألن أمراضا، 
مثل العنصرية لم تدخل على مر التاريخ حتت جلد أي منا، ال يوجد 
لدى أحد حصانة منها. انظروا سلوك التاريخ جيدًا، سلوك اإلنسان، 
واإلنسان لديه دائًما استعداد ألن يبرر األشياء التي يفكر بها، وقد برر 
اإلنسان عبر التاريخ مظاهر العنصرية أحيانا من الناحية االجتماعية 

وأحياًنا من الناحية االقتصادية أو من الناحية األمنية. 
في النهاية، أود التأكيد في عجالة على ما يلي:

هو  الصحيح،  املكان  فهو  الدولي  القانون  إلى  نرتكز  أن  يجب   
نقطة ارتكازنا األساسية ونقطة قوتنا والتي يتفق معنا العالم حولها.

في  الفلسطينية  الوطنية  الهوية  الفلسطينية  ال��ث��ورة  كرست  لقد 
ليلتقي  العشر  النقاط  أو  الدولتني  مبدأ  قبولها  بواسطة  السبعينيات 
تأسيس  مع  الفلسطيني،  للفكر  طبيعي  منو  عبر   ،1988 العام  في 
للفكر الذي يقوم على أساس مبدأ الدولتني. أنا أدرك حجم الضغط 
الذي نواجهه، وحجم ما تقوم إسرائيل به من ممارسات، من اقتحام 
الخ.   وإغ��الق  وبناء ج��دران، ومن وحصار  واغتياالت واستيطان 
الدولتني  خيار  بإسقاط  معنية  أو  أسقطت  إسرائيل  كانت  إذا  لكن 
جاهزية  لديهم  كانت  وإذا  اخليار،  هذا  بإسقاط  معنيني  لسنا  فنحن 
لصنع السالم، فحدود السالم الفلسطيني هو االنسحاب إلى خط 
4 حزيران 1967، وإقامة دولة فلسطني املستقلة وعاصمتها القدس 
الشرعية  ق��رارات  أساس  النهائي على  الوضع  الشرقية وحل قضايا 

الدولية، مبا فيها قضية الالجئني. 
ما  وهذا  الدولية،  والشرعية  واملواثيق  القوانني  لنا  تعطيه  ما  هذا 
يجب أن نتمسك به وال نحيد عنه. إن الشرعية الدولية، التي نحن 

جزء منها، هي نقطة ارتكازنا األقوى واألضمن.


