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تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  مؤسسات  من  مؤسسة 
على  التركيز  تأسيسه  منذ  املركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام 
تغطية الصراع العربي- اإلسرائيلي من خالل إصدار الكتب وعقد 

إلى حتقيق هذا  تهدف  التي  واخملطوطات  الوثائق  وأرشفة  واملؤمترات  الندوات 
الغرض.يعتمد املركز في بحوثه ونشاطه الفكري أسلوب العرض املوضوعي املوثّق 

للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث العلمي املتبعة في 
واالجتماعية. واالقتصادية  السياسية  العلوم 

مركز األبحاث

مركز األبحاث- منظمة التحرير الفلسطينية  - القدس- فلسطني / تلفاكس :9702966228 +

e-mail: info@prc.ps
http://www.prc.ps

منذ  املركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام  تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  من مؤسسات  مؤسسة 
تأسيسه التركيز على تغطية الصراع العربي- اإلسرائيلي من خالل إصدار الكتب وعقد الندوات واملؤمترات 
الفكري  ونشاطه  بحوثه  في  املركز  الغرض.يعتمد  هذا  إلى حتقيق  تهدف  التي  واخملطوطات  الوثائق  وأرشفة 
أسلوب العرض املوضوعي املوثّق للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث 

واالجتماعية. واالقتصادية  السياسية  العلوم  في  املتبعة  العلمي 
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يقــدم مايــكل لينــك، املقــرر األممــي اخلــاص املعنــي بحالــة حقــوق اإلنســان فــي األراضــي الفلســطينية احملتلــة منــذ العام 
1967، فــي مقالــه هــذا تعليًقــا علــى املواقــف الدوليــة بخصــوص االحتــالل اإلســرائيلي، حيــث يناقــش آفــاق إنهائــه فــي 
ضــوء مواقــف املانحــني الدوليــني والسياســات اإلســرائيلية بحــق الفلســطينيني. ينصــب اهتمــام املقــال األكبــر علــى 
طريقــة تقييــم اجملتمــع الدولــي لالحتــالل اإلســرائيلي، فيبــدأ لينــك نقاشــه مــن عنــد االجتمــاع األخيــر للجنــة االتصــال 
اخملصصــة التــي تُعنــى بتشــجيع حــل الدولتــني وتنميــة االقتصــاد الفلســطيني، وتضــم فــي عضويتهــا أبــرز املانحــني 
ــدوق  ــيا، وصن ــي، وروس ــاد األوروب ــة، واالحت ــدة األمريكي ــات املتح ــل الوالي ــطينية مث ــة الفلس ــلطة الوطني ــني للس الدولي
النقــد الدولــي، والبنــك الدولــي، واململكــة العربيــة الســعودية. ومــن ثــم ينتقــل لتوصيــف الواقــع املعــاش فــي األراضــي 
ــتراتيجيات  ــن االس ــدد م ــه بع ــم مقال ــذا، ويخت ــا كه ــت واقًع ــي خلق ــات الت ــى السياس ــوء عل ــلط الض ــة ويس احملتل

املقترحــة إلنهــاء االحتــالل.

االحتالل اإلسرائيلي على طاولة الفواعل الدوليني

ــل الســلطة  ــدة مــن التعهــدات لتموي ــة جدي ــى تقــدمي جول ــة االتصــال اخملصصــة املانحــني الدوليــني عل شــجعت جلن
الفلســطينية بعــد االطــالع علــى التقــدم احملــرز فــي إقامــة الدولــة الفلســطينية، وتقييــم االقتصــاد الفلســطيني، 
والتطــرق إلــى الوضــع السياســي واالقتصــادي لالحتــالل اإلســرائيلي املســتمر منــذ 54 عاًمــا. وقــد جــاء هــذا التشــجيع 
بعــد االطــالع علــى تقريــر املنســق اخلــاص لــأمم املتحــدة لعمليــة الســالم الــذي أفــاد بســوء الوضــع املالــي للســلطة 
الفلســطينية، وغيــاب األمــل فــي إحيــاء عمليــة الســالم فــي املســتقبل املنظــور، وتــردي الظــروف اإلنســانية علــى األرض 
مــن حيــث التوســع االســتيطاني غيــر القانونــي، وممارســة املســتوطنني للعنــف وهــدم منــازل الفلســطينيني. فــي ظــل 
هــذه املعطيــات، قــدم التقريــر عــددًا مــن احللــول لتحســني االقتصــاد الفلســطيني إال أنهــا لــم تتضمــن فــرض التزامــات 
جوهريــة علــى القــوة القائمــة باالحتــالل، وأصــر علــى إمكانيــة البنــاء علــى حــل الدولتــني رغــم األوضــاع غيــر املواتيــة 

التــي تناولهــا.

لــم يكــن تقريــر البنــك الدولــي أكثــر تفــاؤاًل مــن ســابقه، حيــث أشــار إلــى التدهــور املســتمر فــي األوضــاع االقتصاديــة 
فــي قطــاع غــزة وارتفــاع نســب البطالــة وانخفــاض اإلنتــاج. وقــد لفــت الكاتــب النظــر إلــى الطريقــة املنمقــة التــي 
وصــف بهــا التقريــر الســبب وراء هــذه األوضــاع باعتبارهــا قيــودًا خارجيــة مفروضــة علــى قطــاع غــزة بــداًل مــن القــول 
صراحــة بــأن الســبب هــو احلصــار اخلانــق علــى القطــاع منــذ 14 عاًمــا. كمــا تنــاول التقريــر العوائــق الرئيســية أمــام 
ــطينيني  ــل الفلس ــى تنق ــة عل ــديدة املفروض ــود الش ــى القي ــز عل ــة بالتركي ــة الغربي ــي الضف ــادي ف ــو االقتص النم
وجتارتهــم، وإغفــال املعيقــات اإلســرائيلية العديــدة مــن جــدران فصــل، ونقــاط تفتيــش، وإغالقــات للطــرق، وتخصيــص 

الطــرق الســريعة للمســتوطنني كمصــدر لهــذه القيــود.

ــل  ــر الرســمية، ب ــى التقاري ــالل عل ــم يقتصــر التغاضــي عــن مســؤولية إســرائيل وسياســاتها كقــوة قائمــة باالحت ل
اتضــح كذلــك فــي مواقــف بعــض الشــخصيات الرســمية التــي تشــغل مناصــب فــي جلــان ومؤسســات تتابــع مجريــات 
ــرت  ــذي عب ــة ال ــة االستشــارية لشــؤون اإلدارة وامليزاني الصــراع الفلســطيني اإلســرائيلي. وصــف لينــك موقــف اللجن
عنــه وزيــرة اخلارجيــة النرويجيــة بالســلبي ألنــه وضــع اجلانبــني الفلســطيني واإلســرائيلي فــي الكفــة ذاتها عنــد الدعوة 
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إلــى التهدئــة وجتنــب مــا ميكــن أن يفاقــم حــدة التوتــرات ويحــول دون حتقيــق حــل الدولتــني واســتئناف املفاوضــات دون 
اإلشــارة إلــى مــن يتحمــل املســؤولية الرئيســية بوصفــه القــوة القائمــة باالحتــالل. يســلط الكاتــب الضــوء أيًضــا علــى 
مفارقــة هامــة تتعلــق بالوضــع االقتصــادي للســلطة الفلســطينية، حيــث باتــت إســرائيل تخشــى مــن تهديــد أمنــي 
محتمــل فــي الضفــة الغربيــة فــي حــال تفاقــم األزمــة املاليــة التــي تعانيهــا الســلطة الفلســطينية، فباتــت تضغــط 
علــى الواليــات املتحــدة األمريكيــة للضغــط علــى االحتــاد األوروبــي مــن أجــل زيــادة املســاعدات التــي يقدمهــا للســلطة 
الفلســطينية للحيلولــة دون حــدوث انهيــار اقتصــادي، رغــم أنهــا كانــت قــد شــنت حمــالت عديــدة فــي الســابق ضــد 

الســلطة الفلســطينية بهــدف خفــض التمويــل األوروبــي. 

تضاؤل اآلمال في حل الدولتني 

بعــد أن تطــرق ألبــرز النقــاط التــي ذكرتهــا أو أغفلتهــا التقاريــر الدوليــة، ينتقــل لينــك لنقــاش الوقائــع علــى األرض التــي 
تقــوض اآلمــال الراميــة إلــى حــل الدولتــني. لعــل التوســع االســتيطاني أســوأ املظاهــر التــي ميكــن مالحظتهــا علــى 
أرض الواقــع فبالرغــم مــن الضغــط الــذي متارســه إدارة بايــدن علــى إســرائيل مــا يــزال مــن غيــر املرجــح أن يقلــل هــذا 
ــرى. يشــير  ــل تقــدم بعــض اخملططــات االســتيطانية الكب الضغــط مــن التوســع االســتيطاني وإن كان ميكــن أن يعرق
ــى أن  ــا إل ــة االحتــالل بهــدف إدامــة احتاللهــا الفًت ــد املضطــرد فــي العنــف الــذي متارســه دول ــى التزاي املقــال أيًضــا إل
العــام املنصــرم كان األكثــر دمويــة منــذ العــام 2014، حيــث ُســجلت فيــه أعلــى مســتويات هجمــات املســتوطنني بحــق 
الفلســطينيني مبــا فــي ذلــك هــدم املنــازل، وقتــل املدنيــني الفلســطينيني، ورفــض إعطــاء تصاريــح للبنــاء، وشــن حــرب 

علــى قطــاع غــزة ومــا تبعهــا مــن خســائر ماديــة. 

وفــي حديثــه عــن موقــف اجملتمــع الدولــي، يــرى الكاتــب أنــه ال ميتلــك اســتراتيجية صلبــة إلنهــاء االحتــالل اإلســرائيلي 
ــد  ــني ق ــأن احتمــاالت حــل الدولت ــت صراحــة ب ــي حتدث ــا ســيما مــع وجــود بعــض األصــوات الت ــذ 54 عاًم املســتمر من
تضاءلــت إلــى حــد بعيــد. ويتشــارك االحتــاد األوروبــي وجهــات النظــر مــع هــذه األصــوات حيــث أعــرب عــن حتــول األوضــاع 
فــي احلالــة الفلســطينية اإلســرائيلية إلــى واقــع الدولــة الواحــدة الــذي يتســم بعــدم املســاواة فــي احلقــوق. وكذلــك 
األمــر بالنســبة لأمــني العــام الســابق لــأمم املتحــدة بــان كــي مــون الــذي عّلــق ســابًقا بــأن إســرائيل اتبعــت سياســة 
ــه  ــت في ــذي تالش ــد ال ــى احل ــام 1967 إل ــذ الع ــا من ــي احتلته ــي الت ــع لأراض ــر الواق ــم األم ــي بحك ــم التدريج الض
ــو إال  ــا ه ــني م ــل الدولت ــرى بح ــة الكب ــل الدولي ــك الفواع ــب أن متس ــتنتج الكات ــه يس ــني. وعلي ــل الدولت ــاالت ح احتم

أمنيــات دبلوماســية لتغطيــة عجزهــا بــدل التوصــل إلــى حــل.

تتضــح غرابــة موقــف اجملتمــع الدولــي املتمســك بإصــراره علــى االســتثمار بشــكل كبيــر فــي حــل الدولتــني دون إبــداء 
ــي  ــرائيلي الت ــالل اإلس ــة االحت ــرة حلكوم ــات األخي ــة التصريح ــد متابع ــرائيلية عن ــات اإلس ــادة للممارس ــة ج معارض
أعلنــت بــكل صراحــة عــن رفضهــا إقامــة دولة فلســطينية، وعــدم إظهــار أي نيــة إلزالــة املســتوطنات وحتميل الســلطة 
الفلســطينية مســؤولية اســتحالة اســتئناف مفاوضــات الســالم كونهــا ترفــض وجــود املســتوطنات اإلســرائيلية فــي 
ــة بشــكل رئيســي  ــوم منصب ــب أيًضــا أن اجلهــود اإلســرائيلية الي ــة والقــدس الشــرقية. يالحــظ الكات الضفــة الغربي
ــة حتجيمــه تلقــى مباركــة  ــواء الصــراع ومحاول ــى أن احت ــه مشــيرًا إل ــالل ال إنهائ ــواء الصــراع وإدامــة االحت ــى احت عل
واضحــة مــن الفواعــل الدوليــة الكبــرى. ويأتــي احتــواء الصــراع علــى شــكل عــدة سياســات منهــا: الســماح ببنــاء عــدد 
قليــل مــن املنــازل الفلســطينية فــي املنطقــة املصنفــة ج فــي الضفــة الغربيــة، وزيــادة عــدد التصاريــح للفلســطينيني 
املســموح لهــم بالعمــل فــي إســرائيل، والســماح بتطويــر شــبكات االتصــاالت املتقدمــة، وهــو مــا يدعــو بالكاتــب إلــى 
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القــول بــأن أن القيــادة اإلســرائيلية ال تفهــم الســالم االقتصــادي باعتبــاره طريًقــا نحــو إقامــة الدولــة الفلســطينية بــل 
بديــاًل مــن أجــل ضمــان إطالــة أمــد االحتــالل.

استراتيجيات مقترحة إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي 

بعــد أن وقــف الكاتــب علــى األوضــاع الراهنــة للصــراع الفلسطيني-اإلســرائيلي متنــاواًل إياهــا مــن خــالل حتليــل مواقــف 
وسياســات عــدة فواعــل دوليــة، يتجــه فــي نهايــة املقــال نحــو اقتــراح عــدة اســتراتيجيات مبنيــة علــى أســاس رؤيتــه 
بــأن الوقــت قــد حــان أخيــرًا للوقــوف أمــام الــرأي القائــل بــأن سياســات املانحــني الدوليــني تعمــل علــى إدامــة الوضــع 
الراهــن بــداًل مــن املســاهمة فــي إنهــاء االحتــالل وإقامــة الســالم. يــرى الكاتــب أن مــن شــأن هــذه االســتراتيجيات التــي 
ــا  ــن تطبيقه ــتراتيجية ميك ــكل اس ــي أن تش ــرين األول املاض ــي تش ــدة ف ــأمم املتح ــه ل ــذي قدم ــر ال ــي التقري ــا ف أورده

إلنهــاء االحتــالل اإلســرائيلي ومتكــني الفلســطينيني مــن تقريــر املصيــر.

ــني الفلســطينيني  ــزان القــوة ب ــر فــي مي ــي النشــط نظــرًا للتفــاوت الكبي ــى ضــرورة التدخــل الدول يشــدد لينــك عل
ودولــة االحتــالل حيــث تضمــن قــوة إســرائيل العســكرية اقليمًيــا وعالقاتهــا االقتصاديــة املتينــة مــع الــدول املتقدمــة 
وســيطرتها علــى األرض الفلســطينية احملتلــة وعالقتهــا الدائمــة مــع القــوة العظمــى الوحيــدة فــي العالــم إمــالء مــا 
يحــدث علــى أرض الواقــع وعلــى أي طاولــة مفاوضــات وبالتالــي ال بــد مــن جهــود ومشــاركة دوليــة فرديــة وجماعيــة 
ــياق  ــي ذات الس ــب ف ــد الكات ــاحقة. ويؤك ــرائيل الس ــوة إس ــتخدام ق ــاءة اس ــي إس ــل ف ــار املتمث ــذا املس ــر ه لتغيي
علــى أهميــة اتبــاع نهــج حقوقــي يســتند إلــى القانــون الدولــي وحقــوق اإلنســان حيــث لــم تســفر االســتراتيجيات 
الدبلوماســية املبنيــة علــى احلقائــق املفروضــة علــى األرض والضعــف الفلســطيني وغيــاب القانــون إال عــن ثالثــة عقــود 
مــن الفشــل السياســي فــي عمليــة الســالم فــي الشــرق األوســط وهنــا تظهــر احلاجــة العتمــاد إطــار حقوقــي يســمح 
ــر  ــر ممــا يوف ــد كبي ــي التــي حتظــى بتأيي ــون الدول ــرارات األمم املتحــدة والقان ــأدوات املســاءلة ومبجموعــة ق باالســتعانة ب
فرصــة إلنهــاء االحتــالل والســماح بإمكانيــة وجــود مســتقبل مشــترك ومزدهــر للفلســطينيني واإلســرائيليني بحســب 

ــب.  رأي الكات

تركــز االســتراتيجيات الثــالث األخيــرة علــى دولــة االحتــالل والصــراع نفســه حيــث يــرى لينــك أن التركيــز األكبــر ال بــد 
أن ينصــب علــى كــون الهــدف النهائــي هــو إنهــاء االحتــالل بالكامــل وضمــان حــق تقريــر املصيــر للفلســطينيني الــذي 
ميثــل لــب حقــوق اإلنســان احلديثــة وشــرًطا محوريًــا مــن أجــل ســالم دائــم، الفًتــا إال أن حتقيــق املصيــر يكــون مرتبًطــا 
بتحقيــق ســيادة فلســطينية حقيقيــة علــى حــدود العــام 1967 فــي حــال ظــل حــل الدولتــني ممكنـًـا أو أن يرتبــط بحقوق 
املســاواة الفرديــة واجلماعيــة جلميــع ســكان منطقــة مــا بــني البحــر األبيــض املتوســط ونهــر األردن فــي حــال تالشــى 
ــا بتجنــب اإلخفاقــات الدبلوماســية الســابقة التــي عمــدت إلــى  األمــل بحــل الدولتــني. يبــدي الكاتــب أيًضــا اهتماًم
التفكيــر بإســرائيل كمحتــل مســؤول يتبــع سياســات ســيئة بينمــا أظهــرت أكثــر مــن خمــس عقــود مــن االحتــالل 
أنهــا فــي الواقــع كيــان قائــم باالحتــالل يهــدف إلــى االحتفــاظ بغنائمــه وال يحمــل نوايــا حســنة وال يرغــب باالمتثــال 
للقانــون الدولــي وال للقــرارات الصــادرة عــن اجلمعيــة العامــة التابعــة لــأمم املتحــدة أو عــن مجلــس األمــن أو مجلــس 
حقــوق اإلنســان. وأخيــرًا يُذكـّـر الكاتــب بــأن االحتــالل العســكري فــي العالــم احلديــث مؤقــت لذلــك ال بــد للقــوة القائمة 
باالحتــالل أن تنهــي احتاللهــا فــي أقــرب وقــت ممكــن وأن متتنــع عــن ضــم أي مــن األراضــي احملتلــة، حيــث أنــه مــن املرفوض 

أن يتقبــل القانــون الدولــي اليــوم عــدم حتديــد موعــد إلنهــاء احتــالل لطاملــا أفلــت مــن يــد الشــرعية الدوليــة.
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ــم  ــو ل ــا ل ــق كم ــض احلقائ ــع بع ــل م ــل التعام ــة تفض ــل الدولي ــض الفواع ــأن بع ــر ب ــه بالتذكي ــب مقال ــم الكات يخت
تكــن قائمــة بالفعــل فــي الوقــت الــذي تعــرب فيــه القيــادة اإلســرائيلية صراحــة اعتزامهــا الســيطرة علــى األراضــي 
الفلســطينية لأبــد. ومــا تــزال دولــة االحتــالل اآلخــذة فــي التوغــل أكثــر فأكثــر فــي مشــروعها االســتيطاني ترحــب 
ــا ومــا  مببــادرات اجملتمــع الدولــي مــن أجــل وجــود دولتــني ضامنــة بذلــك اســتدامة الوهــم بــأن حــاًل كهــذا مــا زال ممكنً
ينقصــه هــو وجــود اخللطــة الدبلوماســية الســحرية التــي مــن شــأنها إجناحــه. يشــدد لينــك أن تصرفــات وسياســات 
القيــادة اإلســرائيلية عقالنيــة متاًمــا حيــث تــدرك جيــًدا أنــه ال بــد مــن أخــذ احلــذر كقــوة قائمــة باالحتــالل فــي عالــم 
مــا بعــد االســتعمار إال أنهــا ال متتلــك احلافــز وال الرغبــة للوصــول إلــى واقــع مختلــف. ويشــير الكاتــب فــي النهايــة أن 
الصــراع الفلســطيني اإلســرائيلي هــو الصــراع األكثــر توثيًقــا فــي العالــم فاملشــكلة ال تكمــن فــي اجلهــل أو نقــص 
األدلــة بــل فــي عــدم رغبــة اجملتمــع الدولــي فــي العمــل وفًقــا إلطــاره العــام القائــم علــى القوانــني والقــرارات مــن أجــل 
الســالم وحــق تقريــر املصيــر مبــا يضمــن مســاءلة الطــرف املعتــدي. يصــل الكاتــب فــي النهايــة إلــى خالصــة مفادهــا 

أن االحتــالل لــن ينتهــي مــع الزمــن فــي ظــل غيــاب تدابيــر دوليــة تتصــدى لــه.


