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بسم اهلل الرحمن الرحيم

قالوا سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا انك
أنت العليم احلكيم

صدق اهلل العظيم
البقرة اية41

أ

إهداء

ِإىل والدتي العزيزة00املثل والقدوة"ارق كلمات العرفان والتَّقدير"
ِإىل والدي و ِإخواني وعائليت االعزاء000كل احلب واالحرتام
ِإىل زوجيت وأَوالدي البحر الفواض باحلب واحلنان
ِإىل أَرواح ذُهداء فلسطني وعلى رأدهم الشّهود القائد يادر
عرفات"أَبو عمار"000األَكرم منا مجوعاً

ب

شكر وتقدير
ِ
ِ
وتوفيقو لي عمى انجاز ىذا العمؿ البحثي؛ الذي آمؿ أَف
عونو
الحمد هلل وال َشكر لو عمى
السممية وخاصة اتجاه القضية الفمسطينية.
يكوف فيو ما يفيد الميتميف بالمفاوضات ّ
وانطالقاً مف العرفاف بالجميؿ؛ فإنني أَتقدـ بجزيؿ ال ّشكر والتّقدير وفائؽ االحتراـ إِلى أُستاذي
الدكتور أسامة أبو نحل أُستاذ التّاريخ الحديث والمعاصر المشارؾ بجامعة األَزىر -غزة،
الجميؿ ّ
ٍ
عمى تكرمو ِ
اىتماـ وتوجيو ،منذ بدأت في
باإلشراؼ عمى ىذا البحث ،وعمى ما أَحاطني بو مف

إِعداد خطة البحث ،ولما بذلو مف ٍ
جيد كبير في أَسباب إِخراج ىذا البحث عمى أَفضؿ وجو
ممكف؛ فمو مني كؿ ال ّشكر واالمتناف والتّقدير وجزاه اهلل عني خير الجزاء.

الدكتور خالد صافي
كما أُعبر عف عظيـ ال ّشكر والتّقدير واالمتناف لألُستاذيف الجميميفّ :
الدكتور عبد ال ّناصر سرور
األستاذ المشارؾ في التّاريخ الحديث والمعاصر بجامعة األَقصى و ّ
قيمة ووقت
أُستاذ العالقات ّ
الدولية المشارؾ بجامعة األَقصى ،عمى ما منحوني إِياه مف معمومات ّ
ثميف ،فميما مني كؿ ال ّشكر واالمتناف وجزاىما اهلل عني خير الجزاء.

الدكتور رياض االسطل،
كما أَتقدـ بأَسمى آيات ال ّشكر والتّقدير والعرفاف لألُستاذ الجميؿ ّ
عميد كمية اآلداب والعموـ اإلنسانية بجامعة األَزىر ،وال يسعني إِالَّ أَف أَتقدـ بجزيؿ ال ّشكر إِلى

الدكتور عصام مخيمر رئيس
أُسرة قسـ التّاريخ بكمية اآلداب بجامعة األَزىر بغزة؛ وأُخص بال ّشكر ّ
القسـ عمى حسف التّعاوف.

وأَخي اًر أَتوجو بال ّشكر الجزيؿ لكؿ مف شاركني في مسيرة بحثي ،وأُخص بالذكر مف منطمؽ
رد الفضؿ ألَىمو زوجتي الغالية التي وقفت ِإلى جانبي في مسيرتي العممية ،كما ال يسعني إِال أَف
أَتقدـ بجزيؿ ال ّشكر إِلى إِدارة مكتبة ٍ
كؿ مف جامعة األَزىر واألَقصى ومركز التّخطيط الفمسطيني،
وال ّشكر موصوؿ إِلى مركز التّوثيؽ والتّخطيط ومكتبة بمدية غزة.

ج

الدراسة
ممخص ّ
السممية
ىدفت ّ
ّ
الدراسة ِإلى ُمناقشة ُمؤتمر كامب ديفيد 0222ـ ،وأَثره عمى عممية التّسوية ّ
بيف الفمسطينييف و ِ
الدراسة نشأة وتطور
اإلسرائيمييف ،وتطور مفاوضات التّسوية .وناقشت ّ

المفاوضات الفمسطينية ِ -
الدمج بيف مفاوضات المرحمة االنتقالية وقضايا
اإلسرائيمية ،وسياسة ّ
السياسة ِ
تمت مناقشة الموقؼ
الحؿ ّ
النيائي ،و ّ
اإلسرائيمية لمتّالعب عمى المسارات التّفاوضية .كما ّ
اإلسرائيمي مف عممية التّسوية ،خاصة موقؼ رئيس الوز ارء ِ
اإلسرائيمي أييود باراؾ ،والوقوؼ عند

الموقؼ ِ
الدولي مف عممية التّسوية ،وخاصة الموقؼ األَمريكي قبؿ وبعد مؤتمر كامب
اإلقميمي و ّ
النيائي
ديفيد ،كما َّ
تـ الوقوؼ عند مواقؼ األَطراؼ المشاركة في المؤتمر مف قضايا الحؿ ّ

فمسطينياً وِاسرائيمياً وأَمريكياً.

ِ
باإلضافة إلى ُمناقشة ُمؤتمر كامب ديفيد "دراسة في أَسباب فشمو" ،ورؤية األَطراؼ
تمت مناقشة دور الوسيط األَمريكي وانحيازه الكامؿ لمموقؼ ِ
اإلسرائيمي ،مف
المشاركة لمقمة ،كما َّ

خالؿ الدعـ السياسي والعسكري ،كما تـ أيضاً مناقشة المحددات ِ
اإلسرائيمية لسياساتو تجاه
ِ
السالـ بعد
ومستقبؿ عممية ّ
ال ّشرؽ األَوسط ،باإلضافة إلى نتائج قمة كامب ديفيد وأَسباب فشميا ُ
ِ
المعارضة الفمسطينية ،وتداعيات القمة عمى العالـ
القمة ،وكذلؾ ّ
النفوذ المتزايد لميميف اإلسرائيمي و ُ
العربي ِإقميمياً ودولياً.
ِ
الدراسة المنيجيف :التّاريخي والتّحميميِ ،
السموؾ
واستخدمت ّ
باإلضافة إلى منيج تحميؿ ّ
الدراسات.
السياسي لمالئمة ىذه المناىج لمثؿ ىذه ّ
ّ
الدراسة إِلى أربعة فصوؿ؛ حيث ناقش الفصؿ األَوؿ تطور مفاوضات التّسوية بيف
وقسمت ّ
الفمسطينييف و ِ
اإلسرائيمييف قبؿ كامب ديفيد 0222ـّ ،بيف الفصؿ الثّاني مؤتمر كامب ديفيد
وموقؼ األَطراؼ المشاركة فيو ،وتناوؿ الفصؿ الثّالث نتائج مؤتمر كامب ديفيد (دراسة في
السالـ بعد قمة كامب ديفيدِ ،
باإلضافة
الرابع فقد عرض مستقبؿ عممية ّ
أَسباب فشمو) ،أَما الفصؿ ّ
النتائج والتّوصيات.
إلى ّ

النتائج أَىميا :أَف عممية السالـ جاءت في ٍ
وقت اختارتو
وخمُصت ّ
الدراسة إِلى مجموعة مف ّ
ّ
الواليات المتحدة األَمريكية ،إلعادة ىيكمة منطقة ال ّشرؽ األَوسط وفقاً لمرؤية األَمريكية
اإلسرائيمية؛ وأَف ِ
وِ
اإلسرائيمييف كانوا يريدوف حالً وسطاً غير الذي قُدـ في مفاوضات أُوسمو ،مف
د

الدولية التي
خالؿ طرح المفاوضات حوؿ األَراضي التي اُحتمت عاـ 7391ـ ،وق اررات ال ّشرعية ّ

ُبنيت عمييا المفاوضات .وأَف احتكار وساطة الواليات المتحدة لرعاية المفاوضات ،لـ تكف نزيية،
تبيف أَف اليدؼ مف وراء تمؾ المفاوضات ،كاف لكسب
الصراع وليس حمو .إذ ّ
وكانت فقط ِإلدارة ّ

الوقت لصالح إِسرائيؿ ،ولفرض حقائؽ عمى األَرض مف خالؿ المصطمح ِ
اإلسرائيمي "األَمف

السالـ" واالستيطاف.
ُمقابؿ ّ

الدراسة مجموعة مف التّوصيات الميمة لممفاوض الفمسطيني ،ولمجانب ِ
اإلسرائيمي
قدمت ّ
كما ّ
ُ
واألَمريكي والعربي و ِ
اإلسالمي.

ٍ

Abstract
This study aims to discuss Camp David Summit in 2000, and its impact
on the process of the peaceful Compromise between the Palestinians and
the Israelis, and the evolution of Compromise negotiations. The study
discussed the origin and evolution of the Palestinian – Israeli negotiations
and the policy of merger between the transitional negotiations and the
final solution issues, and the Israeli policy of manipulation on the
negotiating tracks. The study also discussed the Israeli position of the
Compromise process, especially the position of Israeli Prime Minister
Ehud Barak, The study focuses on the regional and the international
position of the Compromise process, particularly. the U.S. position before
and after the Camp David, and the positions of the parties participating in
the Conference of the final status issues, Palestinian Israeli and
American Parties ,Who Participated in the Conference , towards the final
solution issues .
In addition to discussing Camp David summit, "a study into the causes
of failure", and the vision of the parties participating in the summit, the
study discussed the role of American mediator Who is biased toward the
full Israeli position, through its national security and the Israeli
determination of its policies toward the Middle East ,The Study also
discusses the results of the Camp David summit ,the reasons for failure,
the future of the peace process , the growing influence of the Israeli right
Side and the Palestinian opposition, and the implications of the summit of
the Summit on the Arab world, regionally and internationally.
The study uses two approaches: the historical and analytical approaches
as well as to the method of analysis of political behavior of the suitability
of these approaches to such studies.

The study divides into several chapters; the first chapter discusses the
evolution of the companies negotiations between the Palestinians and the
Israelis before the Camp David 2000, the second Chapter discusses Camp
David and the position of the parties participating in it, Chapter three
presents Camp David, study of the causes of failure, while the fourth
chapter Shows the future of the peace process after the Camp David
summit, in addition to the results and recommendations.
The study concludes that the peace process came at a time chosen by
the United States of America, to restructure the Middle East according to

و

the vision of America and Israel and that the Israelis wanted a
compromise that is different from what was pressured in Oslo
negotiations,
This study presents negotiations of the territories occupied in 1967, and
the resolutions of international legitimacy, which the negotiations depend
on then, And the monopoly of mediation of the United States for the care
of the negotiations, was not fair, and was only to manage the conflict, not
to resolve it. As it appeared that the purpose behind those negotiations,
was to give time for Israel to impose facts on the ground Through the
Israeli saying "security for peace" and the settlements.

The study presents a set of important recommendations to the
Palestinian negotiator, the Israeli side and the U.S. the Arab and Muslim
world.
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المقدمة
الرئيس األَمريكي ،بيؿ كمينتوف " ،"Bill Clintonإِلى عقد قمػة كامػب ديفيػد ( ، )0فػي
دعا ّ
 77تموز (يوليػو) 0222ـ ،وذلػؾ بطم ٍ
ػب مػف رئػيس الػوزراء ِ
اإلسػرائيمي أييػود بػاراؾ ،الػذي رفػض

تنفيذ استحقاقات أوسمو مف خالؿ عدـ تنفيذ المرحمة االنتقالية .وبعد موافقة الػ ّرئيس كمينتػوف عمػى
الدعوة وفؽ أَجندة بػاراؾ؛ عمػى أَمػؿ أَف يحمػؿ معػو أَفكػا اًر جديػدة تُسػاعد عمػى التّوصػؿ إِلػى
توجيو ّ

الجانب الفمسطيني لممشاركة بالقمة .ولـ يكف عرفػات
الضغط عمى ّ
اتفاؽ سالـ مف خالؿ ممارسة ّ
اإلدارة األَمريكيػػة بشػػأف عقػػد القمػػة ،محػػاوالً التّسػػمح بموقػ ٍ
يرغػػب فػػي تػػوتير العالقػػة مػػع ِ
ػؼ عربػػي
موحػد ،خاصػةً فػي قضػيتي :القُػدس والالجئػػيف ،حيػث تتػداخؿ بيمػا المصػمحة الفمسػطينية بالقوميػػة
لمضغوط األَمريكية.
ولكنو اصطدـ بضعؼ ّ
العربيةّ ،
السياسي العربي ورضوخو ّ
النظاـ ّ

الض ػعؼ التػػي تعانييػػا الس ػمطة الفمس ػطينية ومنظمػػة التّحريػػر
اعتقػػد كمينتػػوف وبػػاراؾ أَف حالػػة ّ
الفمسطينية سوؼ تُفرض عمى الفمسطينييف القبوؿ بما يعرضو بػاراؾ؛ وأَف عرفػات سػيكوف مسػتعداً

الدول ػػة الفمس ػػطينية فب ػػاراؾ ك ػػاف متوىمػ ػاً بقدرت ػػو عم ػػى
ل ػػدفع الػ ػثّمف المطم ػػوب مقاب ػػؿ إِع ػػالف قي ػػاـ ّ
االنض ػػماـ إِل ػػى قائم ػػة العظم ػػاء م ػػف ق ػػادة إِسػ ػرائيؿ ،وذل ػػؾ م ػػف خػ ػالؿ بواب ػػة ُمػ ػؤتمر كام ػػب ديفي ػػد،
الصػراع الفمسػػطيني – اإلسػرائيمي ،مقابػػؿ االعتػراؼ فقػػط بدولػػة
والتّوصػػؿ إِلػػى اتفػػاؽ شػػامؿ ُينيػػي ّ
فمسػػطينية مػػف دوف حػػدود ،وال قُػدس عاصػػمةً ليػػا ،وذلػػؾ خػػالؿ تعيػػده لم ّشػعب ِ
اإلسػرائيمي بػػالعودة
ِ
خطوطو الحمراء.
مف كامب ديفيد ،دوف المساس أَو خدش َّأياً مف

وبعػد بػدء القمػػة الثّالثيػة تح ّػدث الػ ّػرئيس كمينتػوف عػف القمػػة؛ مػذك اًر بأَنيػا سػػتوفر فرصػةً لمحػػؿ
لمص ػراع الفمسػػطيني– اإلس ػرائيمي .واالتفػػاؽ بشػػأف القضػػايا الخالفيػػة والجوىريػػة؛
ال ّش ػامؿ و ّ
النيػػائي ّ
ولكنػو اعتػػرؼ بػأَف تمػػؾ الػ ّػدعوة محاطػةً بالمخػػاطر ،بعػدما أَقػػدـ عمييػا ُمجبػ اًر بعػػد أَف وضػػعو بػػاراؾ
ّ
السالـ بأَكمميا.
أَماـ إِحدى الخياريف؛ فِإما القمة أَو انييار عممية ّ
الد ارسػػة عمػػى الموقػػؼ ِ
النيػػائي ،والموقػػؼ
الس ػبب رّك ػزت ّ
اإلس ػرائيمي مػػف قضػػايا الحػػؿ ّ
وليػػذا ّ
األَمريكي المنحاز لمطّػرؼ ِ
السػالـ برمتيػا ،واألَسػباب التػي أَدت
اإلسػرائيمي مػف خػالؿ تقيػيـ عمميػة ّ

السممية تمؾ ،مف خالؿ إِعادة ىيكمة المنطقة جغرافياً وسياسياً وثقافياً.
إِلى إِطالؽ العممية ّ

ح

ِ
المراوغة اإلسػرائيمية أَثنػاء وبعػد القمػة ،والتػي أَدت إِلػى انػدالع
وىدفت ّ
الدراسة إلى استعراض ُ
الس ػ ػالـ بعػ ػػد االجتي ػ ػػاح
انتفاضػ ػػة األَقصػ ػػى فػ ػػي  02أيم ػ ػػوؿ (سػ ػػبتمبر) 0222ـ ،وانتيػ ػػاء عممي ػ ػػة ّ

ِ
مس ػمطة الفمسػػطينية المسػػماة بمنػػاطؽ (أ) .كمػػا ركػػزت
اإلس ػرائيمي لمػػدف ّ
الض ػفة الغربيػػة الخاضػػعة ل ّ
الدراسة أَيضاً عمى توضيح تباعد ٍ
كؿ مف الموقفيف :الفمسػطيني و ِ
اإلسػرائيمي بعضػيما عػف بعػض،
ّ

السػالـ بعػػد
مػػف خػػالؿ المجريػػات واألَحػػداث التػػي دارت فػػي القمػػة وأَسػػباب فشػػميا ومسػػتقبؿ عمميػػة ّ
القمة.
ومػػف الواض ػػح أَف ِ
اإلدارة األَمريكي ػػة والحكوم ػػة اإلسػػرائيمية ،لػػـ تكون ػػا ج ػػادتيف ف ػػي ح ػػؿ

الص ػراع بمػػا يخػػدـ مصػػالحيا فػػي المنطقػػة ،وأَف المبػػادرات التػػي يػػتـ
الص ػراع ،بقػػدر سػػعييا ِإلدارة ّ
ّ
طرحيا مف ٍ
وقت آلخر كانت تيدؼ لكسب الوقت ،ولكسػب الػرأي العػاـ العربػي و ِ
اإلسػالمي ،لػدعـ
السياسات والمصالح األَمريكية في المنطقة.
ّ

الدراسة:
مشكمة ّ

الدراسة حوؿ تأثيرات وتداعيات مؤتمر كامػب ديفيػد 0222عمػى عمميػة السػالـ
تتمثؿ مشكمة ّ
ب ػػيف الفمس ػػطينييف و االسػ ػرائيميف وظ ػػروؼ وأَس ػػباب عق ػػد م ػػؤتمر كام ػػب ديفي ػػد 0222ـ ،وموق ػػؼ
وسػػموؾ كػػال الطّ ػرفيف (الفمسػػطيني و ِ
متعمقػػة لِمػػا حػػدث فػػي
اإلس ػرائيمي) ،وذلػػؾ مػػف خػػالؿ د ارسػػة ّ
اإلس ػرائيمية المتعاقبػػة لػػـ تسػػع لسػ ٍ
ػالـ عػ ٍ
مػػؤتمر كامػػب ديفيػػد ،وأَف الحكومػػات ِ
ػادؿ فػػي المنطقػػة مػػف
َ
خالؿ سياسة التّالعب عمى المسارات التّفاوضية ،ودمجيا لممرحمة االنتقاليػة (أُوسػمو  ،)0وقضػايا
النيائي والذي أَظير سوء نوايا الموقؼ ِ
اإلسرائيمي مف ىذه القضايا أَثناء مؤتمر القمة.
الحؿ ّ

الد ارس ػػة أَيضػ ػاً ف ػػي الموق ػػؼ األَمريك ػػي المنح ػػاز لمرؤي ػػة ِ
اإلسػ ػرائيمية بالكام ػػؿ،
وتكم ػػف مش ػػكمة ّ
ُ
ٍ
السػ ػالـ
السػ ػيطرة عمػ ػى المنطق ػػة .ومس ػػتقبؿ عممي ػػة ّ
العتب ػػارات سياس ػػية وثقافي ػػة وديني ػػة م ػػف خ ػػالؿ ّ

وتػػداعياتيا بعػػد القمػػة ،والتػػي أَدت إِلػػى انفجػػار انتفاضػػة األقصػػى وتنػػامي دور اليمػػيف ِ
اإلس ػرائيمي
المتطرؼ ،وتحػوؿ اليسػار ِ
اإلسػرائيمي إلِػى أَكثػر راديكاليػة .وتنػامي دور المعارضػة الفمسػطينية بعػد

السالـ ،مف خالؿ رفضػيا لممفاوضػات ورفعيػا لشػعار المقاومػة وحصػوليا عمػى التّأييػد
فشؿ خيار ّ
داخمياً وخارجياً.

ط

الدراسة:
تساؤالت ّ

الد ارسػػة ِ
اإلجابػػة عمػػى عػػدة تسػػاؤالت مرتبطػػة بمػػؤتمر كامػػب ديفيػػد 0222ـ ،وأث ػره
سػػتحاوؿ ّ

عمى عممية التّسوية بيف الفمسطينييف و ِ
السالـ ،والموقؼ
اإلسرائيمييف والموقؼ االمريكي مف عممية ّ
العربي تجاه القضية الفمسطينية.
الدراسة عمى ال ّشكؿ اآلتي:
ويمكف بمورة أَسئمة ّ
 كيؼ بػدأت وتطػورت المفاوضػات الفمسػطينية ِ -
اإلسػرائيمية عبػر مراحميػا المختمفػة ومػا
المعمنة وما ىي محدداتيا
ىي دوافعيا الخفية و ُ
الصػ ػعيد ال ػ ّػداخمي (الفمس ػػطيني و ِ
اإلسػ ػرائيمي) ،والتّحػ ػوالت
 كي ػػؼ س ػػاىمت التّط ػػورات عم ػػى ّ
ِ
الدولية في عقد مؤتمر كامب ديفيد
اإلقميمية و ّ
الصػراعِ ،إلػى تأجيػؿ حػػؿ القضػايا ال ّشػاممة،
 مػا ىػػي المبػررات والػ ّػدوافع التػي ّأدت بػأَطراؼ ّ
النيائي ،والموقؼ ِ
اإلسرائيمي مف ىذه القضايا ،وألي مدى
والتي أُطمؽ عمييا قضايا الحؿ ّ
الرؤية ِ
الرؤية الفمسطينية
اإلسرائيمية مع ّ
تناقضت ّ
 وما ىي مقدمات مؤتمر كامب ديفيد وخفاياه وأَسبابو ونتائجو وأَسباب فشمو

 ىػػؿ كانػػت ِ
اإلدارة األمريكيػػة تسػػعى فعػالً لحػػؿ القضػػية الفمسػػطينية ،أـ كانػػت تسػػعى ِإلدارة
الصػراع ،بمػػا يخػػدـ المصػػالح ِ
اإلس ػرائيمية ومػػا موقفيػػا مػػف مفاوضػػات كامػػب ديفيػػد ()0
ّ

الرؤية األَمريكية و ِ
الصراع وليس حمو
اإلسرائيمية في ِإدارة ّ
وألي مدى تقاطعت كؿ مف ّ
 لماذا رفض الجانب الفمسطيني نتائج القمة وىؿ اندالع االنتفاضة الفمسطينية كػاف خيػا اًر
السالـ
فمسطينياً بعد فشؿ عممية ّ

السالـ بعد قمػة كامػب ديفيػد وىػؿ يمكػف جسػر اليػوة بػيف الطّػرفيف
 ما ىو مستقبؿ عممية ّ
الصعيديف العربي و ِ
الفمسطيني و ِ
اإلقميمي
اإلسرائيمي وىؿ كاف لمقمة تداعيات عمى ّ

الدراسة:
أىمية ّ

الد ارسػػة أَىميػػة عمميػػة وأَكاديميػػة بحيػػث سػػيتـ االسػػتفادة منيػػا ،مػػف خػػالؿ مػػا ستصػػؿ
 ليػػذه ّ
السالـ.
إِليو مف نتائج تتعمؽ بعممية ّ

الد ارسػػة لمباحػث الفمسػطيني والعربػي تحمػػيالً لموقػؼ إِسػرائيؿ والواليػػات
 سػوؼ تُضػيؼ ىػذه ّ
الد ارسػػة تُنػػاقش مػػؤتمر كامػػب ديفيػػد ،الػػذي
الس ػالـ؛ خاصػػة وأَف ىػػذه ّ
المتحػػدة مػػف عمميػػة ّ
السالـ برمتيا.
أَوضح رؤيتيما لعممية ّ

ٌ

الدراسة إِضافة لمباحث الفمسطيني والعربي مف خالؿ العرض والتّحميؿ لموقػؼ
 تُشكؿ ىذه ّ
الرؤيػة األَمريكيػة
السػالـ ،خاصػة وأَف ّ
األَطراؼ المشػاركة بعمميػة ّ
الد ارسػة تُنػاقش تػداعيات ّ
وِ
اإلسرائيمية مف مؤتمر كامب ديفيد عمى ىذه الفترة الحالية.

الدراسة:
أىداف ّ

النقاط التّالية:
يمكف تحديد أَىداؼ ّ
الدراسة في ّ
 رصػػد وتحميػػؿ تطػػور المفاوضػػات الفمسػػطينية – ِ
اإلسػرائيمية ،وتسػػميط الضػػوء عمػػى قضػػايا
الرؤيػػة ِ
اإلس ػرائيمية ليػػذه القضػػايا
الحػػؿ ّ
النيػػائي فػػي ضػػوء مػػؤتمر كامػػب ديفيػػد ،وتوضػػيح ّ
السالـ.
السالـ برمتيا ،وموقؼ أَحزاب اليميف واليسار مف عممية ّ
وعممية ّ

 تحميػؿ طبيعػػة الواقػع والظُػروؼ التػػي أَدت لقبػوؿ السػمطة الفمسػػطينية المشػاركة فػػي مػػؤتمر
النيػػائي ،رغػػـ عػػدـ الت ػزاـ الجانػػب ِ
اإلس ػرائيمي بتطبيػػؽ
كامػػب ديفيػػد لبحػػث قضػػايا الحػػؿ ّ
االتفاقيات الموقعة (المرحمة االنتقالية).

النيػائي،
السالـ في ال ّشرؽ األَوسط وقضايا الحػؿ ّ
 استعراض الموقؼ األَمريكي مف عممية ّ
مف خالؿ ترابط الموقفيفِ :
اإلسرائيمي واألَمريكي ،خاصة أَثناء المؤتمر وبعد فشمو.
السػمبية التػي ترتبػت عػف إِفشػاؿ إِسػرائيؿ لمػؤتمر كامػب ديفيػد ،ومسػتقبؿ
 تحميؿ التّػداعيات ّ
الس ػالـ برمتيػػا ،وافشػػاؿ ىػػذا الخيػػار الػػذي ّأدى إلػػى تنػػامي دور اليمػػيف ِ
اإلس ػرائيمي
عمميػػة ّ
المتطرؼ.

الدراسة:
حدود ّ

ستقتصػػر ىػػذه ا ّلد ارسػػة عمػػى تنػػاوؿ مػػؤتمر كامػػب ديفيػػد 0222ـ ،وأَثػره عمػػى عمميػػة التّسػػوية

بيف الفمسطينييف و ِ
اإلسرائيمييف.

الدراسة:
منيج ّ

الس ػموؾ
اعتمػػدت ّ
الد ارسػػة عمػػى المػػنيج التّػاريخي التّحميمػػي ،كمػػا تػػـ االسػػتعانة بمػػنيج تحميػػؿ ّ
لصػادرة عػػف األَطػراؼ المختمفػػة ،وتحميػػؿ
السياسػػي؛ ألَف ذلػػؾ يػػؤدي إِلػػى فيػػـ ورصػػد التّصػريحات ا ّ
ّ
السموؾ الخارجي.
األَىداؼ واألَدوات والتّوقعات لكؿ طرؼ ،وتحميؿ أَنماط العمؿ الخارجي عمى ّ

ك

السابقة:
ّ
الدراسات ّ

الد ارسػػات التػػي عالجػػت موضػػوع مػػؤتمر كامػػب
فيمػػا يمػػي عرض ػاً س ػريعاً ومختص ػ اًر لػػبعض ّ
ديفيد 0222ـ ،وأَثره عمى عممية التّسوية بيف الفمسطينييف و ِ
اإلسرائيمييف.
 بينييي مييوريس فييي لقيياع صييحدي مييك أييييود بيياراك :مقايييية الييوىمه كامييب ديديييد ومييا بعييده

0220/ـ.

اإلس ػ ػرائيمي "أييػ ػػود بػ ػػاراؾ" ِ
الد ارسػ ػػة تص ػ ػريحات رئػ ػػيس الػ ػػوزراء ِ
باإلضػ ػػافة إِلػ ػػى
ناقشػ ػػت ىػ ػػذه ّ

تعميقػ ػػات ومقػ ػػاالت بػ ػػأقالـ :حسػ ػػيف أغػ ػػا ،وروبػ ػػرت مػ ػػالي "Malley

 ،"Ropertديػ ػػنس روس

" ،"Dennis Rossوغيدي غرينستيف " ،"Gidi Greenstinوييودا ليطاني ،ويروف لندف.

الدراسة ،تصريحات أييود باراؾ حوؿ قمة كامب ديفيد الفمسطينية – ِ
اإلسرائيمية
وتكشؼ ىذه ّ
الروايػػة ِ
عم ػا حػػدث فػػي المفاوضػػات ،التػػي شػػيدىا ىػػذا
 األَمريكيػػة ،ومػػدى صػػدقية ّاإلس ػرائيمية ّ

السمبي الذي لعبتػو
المنتجع األَمريكي في الفترة مف  02-77تموز (يوليو) 0222ـ ،وحجـ ّ
الدور ّ
الروايػػة الكاذبػػة؛ بعػػد أَف قطعػػت تمػػؾ ِ
ِ
اإلدارة شػػوطاً طػػويالً فػػي
اإلدارة األَمريكيػػة فػػي التّػرويج ليػػذه ّ
النظر ِ
الدراسة عمػى اعتمػاد
اإلسرائيمية خالؿ عممية التّفاوض .فقد رّكزت ّ
تبني الكثير مف وجيات ّ

الغموض وبث األَوىاـ ،حوؿ سخاء إِسرائيمي مزُعوـ تجاه الفمسطينييف.
واشنطف وتؿ أَبيب البمبمة و ُ
وفي بعض الحاالت كاف الجانػب األَمريكػي شػريكاً فػي الموقػؼ ِ
الضػبابي ،حػوؿ
اإلسػرائيمي العػاـ و ّ

السالـ"  ،وبخاصة بعد اندالع انتفاضة األَقصى.
"صدقية ّ
النوايا الفمسطينية في ّ

شيرق
السيالم فيي ال ّ
 كاليتون سويشير :حقيقية كاميب ديدييده الوقياخك الخديية النيييار عمميية ّ
األوسط 1222/م.
كاليتػػوف سويشػػر ىػػو محقػػؽ أَمريكػػي سػػابؽ تحػػوؿ إِلػػى العمػػؿ الص ػحافي ،وتُنػػاقش د ارسػ ِ
ػتو
ّ
ُ
اإلس ػرائيمية ،والس ػورية ِ -
القصػػة غيػػر المرويػػة لممفاوضػػات الفمسػػطينية ِ -
اإلس ػرائيمية ،فػػي عػػامي

7333ـ0222-ـ ،أَي الفترة التي كاف فييا أييػود بػاراؾ رئيسػاً لمػوزراء فػي إِسػرائيؿ ،وخػاض فييػا
السوري مفاوضات تُعتبر األَكثر جوىرية وتقدماً عمى المساريف .كما ِإنيا
مع الطّرفيف الفمسطيني و ّ
ولمروايات المتعاكسة والمتضادة حوؿ حقيقة ما جرى.
في نفس الوقت كانت األَكثر إِثارة لمجدؿ ّ

الد ارسػػة ِ
السياسػػة غيػػر المتوازنػػة التػػي اتبعتيػػا الواليػػات
وحاولػػت ىػػذه ّ
اإلجابػػة عػػف الغمػػوض فػػي ّ

المتح ػػدة ف ػػي ال ّشػ ػرؽ األَوس ػػط ،وف ػػي انحيازى ػػا ال ػ ّػدائـ ِإلسػ ػرائيؿ ،وموق ػػؼ ال ػ ّػرئيس كمينت ػػوف خ ػػالؿ
ل

المفاوض ػػات الفمس ػػطينية ِ -
اإلسػ ػرائيمية ف ػػي كام ػػب ديفي ػػد ( )0ع ػػاـ 0222ـ ،حي ػػث ج ػػرى تحمي ػػؿ
الطّرؼ الفمسطيني مسؤولية ِ
اإلخفاؽ بالمشاركات.

 رفيف دروكر :ىيراكيريه إ
اإلخداق األ كبر 1223/م.

الد ارسػػة فت ػرة رئػػيس الػػوزراء ِ
اإلس ػرائيمي أييػػود بػػاراؾ (7333ـ0227-ـ) ،ومػػا
ناقشػػت ىػػذه ّ

السػ ػوداء عم ػػى
شػػيدتو ى ػػذه الفت ػرة م ػػف تغيػ ػرات دراماتيكيػػة داخمي ػػة وِاقميميػػة ال تػ ػزاؿ تُمق ػػي بِظالليػػا ّ
السػ ػالـ ِ
اإلسػػرائيمي -الفمس ػػطيني ،والت ػػي
تط ػػورات األَح ػػداث حت ػػى يومن ػػا ى ػػذا ،م ػػف ت ػػدىور لعممي ػػة ّ

الصػراع إَلػػى مربعػػو األَوؿ ،وتفويػػت الفرصػػة مػػف جانػػب إِسػرائيؿ (بػػاراؾ) عػػف سػابؽ تعمػػد
أَعػػادت ّ
وِاصرار.
الد ارسػة تُعػد األَكثػر توضػيحاً لمموقػؼ األَمريكػي و ِ
اإلسػرائيمي ،ممػا دار
ويػرى الباحػث أَف ىػذه ّ
الد ارسػػة تمتػػاز بعمميتيػػا وشػػموليتيا وثقافتيػػا وايرادىػػا ألَدؽ
خػػالؿ تمػػؾ الفتػرة مػػف مفاوضػػات .وىػػذه ّ

التّفاصيؿ التّفاوضية.

السالم المدقود 1223/م.
 دينس روسّ :
الص ػراع حػػوؿ سػػالـ ال ّش ػرؽ األَوسػػط فػػي مسػػاراتو الثّالثػػة ،كمػػا
وتنػػاقش ىػػذه ّ
الد ارسػػة خفايػػا ّ
توضػػح صػػورة قريبػػة لالنحنػػاءات والتّعرجػػات التػػي شػػيدىا المسػػار الفمسػػطيني ،بػػدءاً مػػف اغتيػػاؿ

رئيس الوزراء ِ
ػاء بقػدوـ أييػود بػاراؾ،
اإلسػرائيمي ِإسػحاؽ اربػيف ،مػرو اًر بفػوز بنيػاميف نتنيػاىو ،وانتي ً
والتأثير المباشػر ليػذه ال ّشخصػيات عمػى مسػار الحػدث ِ
اإلسػرائيمي والفمسػطيني ،وطبيعػة المخػاض

انتياء بقمة كامػب ديفيػدُ ،مستشػيداً بمػا سػمعوا.
الذي عايشتو القيادة الفمسطينية منذ اتفاؽ أُوسمو و ً
وقػػد عمػػؿ ديػػنس روس مبعوث ػاً لمواليػػات المتحػػدة فػػي ال ّش ػرؽ األَوس ػط (7322ـ0222-ـ) .وكػػاف

شاىداً عياف ومواكباً ،بؿ وصانعاً ألَحداث كثيرة في ال ّشرؽ األَوسط.


السالم ومنياورات واشينطن
نصر عاروري :أمريكا الخصم والحكمه دراسة توثيقية في عممية ّ
منذ 2621م 1221/م.

الدراسة موقؼ الواليات المتحدة تجاه القضية الفمسطينية منذ العاـ 7391ـ ،كما
ناقشت ىذه ّ
السػالـ فػػي ال ّشػرؽ األَوسػػط ،وتحديػػداً دورىػػا فػػي
تناولػػت ّ
الد ارسػػة دور الواليػػات المتحػػدة فػػي عمميػػة ّ

الس ػالـ بػػيف الفمسػػطينييف و ِ
الد ارسػػة تحمػػيالً عممي ػاً ومػػدعماً بالوثػػائؽ،
اإلس ػرائيمييف ،وقػ ّػدمت ّ
عمميػػة ّ
النزيو لمواليات المتحدة في المفاوضات الفمسطينية ِ -
اإلسػرائيمية ،منػذ التّفكيػر بػالحوار
ّ
لمدور غير ّ
مع منظمة التّحرير ،مرو اًر بمدريد وأُوسمو وواي ريفر ،وصوالً إِلى مؤتمر
م

كامػػب ديفيػػد 0222ـ ،وأَسػػباب فشػػؿ كامػػب ديفيػػد وتػػداعيات الفشػػؿ عمػػى المنطقػػة ،كمػػا ّبينػػت

الدراسة االنحياز األَمريكي الكامؿ لصالح إِسرائيؿ عمى حساب الفمسطينييف.
ّ

الدراسة ،بقولو" :كتاب عاروري
الصدد ُف ُُؤكد عمى ما قالو إِدوارد سعيد بحؽ ىذه ّ
وفي ىذا ّ
أخاذ ال غنى عنو؛ إِنو استشراؼ رائع وعمؿ ممتاز بعمميتو
ىو األَوؿ مف نوعو! ومرجع نفّاذ ّ
وشجاعتو وثقافتو".
السالم ممكن 1221/م.
 دانيال أبراىامّ :
"السالـ ُممكف" ،كما ىو جمي عياناً بياناً ،وجية نظر إِحػدى ال ّشخصػيات
تناقش ىذه ّ
الدراسة ّ
الفاعم ػػة فػ ػػي الجاليػ ػػة الييودي ػػة األَمريكيػ ػػة ،وتأثيرىػ ػػا عمػ ػػى سياس ػػة ِ
الن ػ ػزاع
اإلدارة األَمريكيػ ػػة حيػ ػػاؿ ّ
الفمسػػطينيِ -
الد ارسػػة إِسػػقاط كامػػب
اإلس ػرائيمي ،وقضػػية ال ّش ػرؽ األَوسػػط عموم ػاً .كمػػا تُنػػاقش ىػػذه ّ
ديفيد ورؤيتو لسالـ مف خالؿ (العودة إِلى حدود 7391ـ ،مع بعض التّعديالت دوف حؽ العػودة،
الس ػكاف لخدمػػة غايػػات التّػوازف الػ ّػديموغرافي) ،فػػي تشػػديد عمػػى ضػػرورة
ومػػع تقسػػيـ القُػدس حسػػب ّ
الدائـ.
استمرار تفوؽ إِسرائيؿ العسكري بعد إِنجاز الحؿ ّ
 يعقييوب بارسيييمنطوف وآخييرون :االنتقييال ميين تسييوية ال ّنيزاع إلييى إدارتييوه المواجييية العنيديية
إ
اإلسراخيمية – الدمسطينية (1222م1223-م)ه 1222/م.

السياسػة ِ
اإلسػرائيمية حيػاؿ الفمسػطينييف
تناقش ىذه ّ
الدراسة المنطمقػات األَساسػية التػي وجيػت ّ
غي ػرات
الس ػنوات 0222ـ0222-ـ ،مقارنػػة مػػع مػػا كػػاف سػػائداً قبػػؿ ذلػػؾ ،وتنػػاقش أَيض ػاً التّ ّ
خػػالؿ ّ
الد ارسػػة عػػف س ػؤ ٍ
اؿ
التػػي جػػاءت بشرئيػػؿ شػػاروف إِلػػى سػػدة الحكػػـ فػػي إِس ػرائيؿ .كمػػا أَجابػػت ىػػذه ّ

يتمحور حوؿ :لماذا باءت مفاوضات كامب ديفيد حوؿ التّسوية بالفشؿ ُمتحػدثاً عػف األَزمػة التػي
انتيػػت إِلييػػا المفاوضػػات ،ومػػا تمخػػض عنيػػا مػػف انفجػػار عنيػػؼ ،عمػػا يسػػميو التّصػػادـ (الحتمػػي)
الروائييف التّاريخييف القومييف.
بيف ّ

 أكرم ىنية :أوراق كامب ديديد 1222/م.

الدراسة مسار القمة الفمسطينية– ِ
اإلسرائيمية– األَمريكية ،التي ُعقػدت فػي ُمنتجػع
ناقشت ىذه ّ
كام ػػب ديفي ػػد ف ػػي الوالي ػػات المتح ػػدة األَمريكي ػػة ،ف ػػي الفت ػػرة م ػػف  02-77تم ػػوز (يوليػ ػو) 0222ـ.
اإلع ػػداد ِ
وتناول ػػت الطّري ػػؽ إِل ػػى القم ػػة و ِ
الضػ ػغط األَمريك ػػي عم ػػى الجان ػػب
الجيػ ػد لي ػػا ،و ّ
اإلسػ ػرائيمي ّ
الفمسػػطيني لعقػػد القم ػػة ،وعػػدـ ن ازىػػة الوس ػػيط األَمريكػػي ف ػػي التّعامػػؿ بػػيف الطّػ ػرفيف ،كمػػا ناقش ػػت

ى

السػالـ بأَكمميػا ،ومسػاحات
ّ
الدراسة موقؼ كؿ األَطراؼ مػف مػؤتمر كامػب ديفيػد ،بػؿ ومػف عمميػة ّ
الفشؿ وحدود االنجاز وتداعياتيما عمى القضية الفمسطينية برمتيا.
الدراسة ،وصفت أَحداث القمة المذكورة بدقة وحيادية ومينية
الصدد ُنؤكد بأَف ىذه ّ
وفي ىذا ّ

الدراسة:
محتويات ّ

الد ارسػ ػػة و ِ
اإلشػ ػػارة إلِ ػ ػى أَىميتيػ ػػا ومبرراتيػ ػػا
الد ارسػ ػػة عمػ ػػى مقدمػ ػػة :وتشػ ػػمؿ خمفيػ ػػة ّ
اشػ ػػتممت ّ

وتسػػاؤالتيا .والفصػػؿ األَوؿ وىػػو بعنػواف تطػػور مفاوضػػات التّسػػوية بػػيف الفمسػػطينييف و ِ
اإلسػرائيمييف
ُ
قبؿ كامب ديفيد .أَما الفصؿ الثّػاني فينػاقش مػؤتمر كامػب ديفيػد وموقػؼ األَطػراؼ المشػاركة فيػو.

الربػع تنػػاوؿ
والفصػؿ الثّالػث فيبػ ّػيف نتػائج مػػؤتمر كامػب ديفيػػد (د ارسػة فػي أَسػػباب فشػمو) .والفصػػؿ ّا
السالـ بعد قمة كامب ديفيد (ِ ،)0
النتائج والتّوصيات.
باإلضافة إلِى ّ
مستقبؿ عممية ّ

ص

الدصل األول

تطور مداويات التّسوية بين الدمسطينيين واإلسراخيميين قبل كامب
ُّ
ديديد
وتطور المداويات الدمسطينية-االسراخيمية2
 -2نشأة
ُّ
 -1سياسة الدمج بين المرحمة االنتقالية وقيايا الحل النياخي.
 -4سياسة التّالعب عمى المسارات.
 -3موقف أييود باراك من عممية التّسوية.
 -2الموقف االمريكي والدولي من عممية التّسوية.

1

الفصل الأول
مداويات التّسوية بين الدمسطينيين واإلسراخيميين قبل كامب ديديد
وتطور المفاوضات الفلسطينية-اإلسرائيلية0
 -1نشأة
ُّ
ِمن ُذ نياية ثمانينات القَرف العشريف دخمػت العالقػات الفمسػطينية اإلسػرائيمية مرحمػةً أُخػرى مػف
ابات ومظػاىر ٍ
حيث بدأت االنتفاضػة الفمسػطينية 7،فػي شػكؿ إضػر ٍ
ات وِالقػاء
مراحؿ عدـ االستقرارُ ،
ُ
ِ
ِحج ػػارٍة وعممي ػ ٍ
ػات ِفدائي ػ ٍػة ُم َّ
الجن ػػود اإلسػ ػرائيمييف والمس ػػتوطنيف .وف ػػي
وجي ػػة م ػػف الفمس ػػطينييف ضػ ػد ُ
ٍ
ِ
صػفوؼ الفمسػطينييف،
المقابؿ قَمع ّ
الجػيش اإلسػرائيمي تمػؾ المظػاىرات وقػاـ باعتقػاالت واسػعة فػي ُ
ُ
ٍ
ٍ
ٍ
وممتمكػػات ،ممػػا َح ػ ّرؾ
َكمػػا قػػاموا بحمػػالت تعػػذيب وتكسػػير عظػػاـ وىػػدـ منػػازؿ ومصػػادرة أَ ارضػػي ُ
القضػػية وأَثػػار ال ػ أَري الع ػاـ العػػالمي ِ
ػات المتحػػدةُ
ض ػد إس ػرائيؿ ،كمػػا َوجيَّ ػت األُمػ ُػـ المتحػػدة والواليػ ُ
َ
ٍ
بالخصوص.
األمريكيةُ
انتقادات إلسرائيؿ ُ
ِ
السياسػػة األَمريكيػػة
ومػػع اسػػتمرِار االنتفاضػػة تَواصػػمت َحمػػالت التّعبئػػة لم ّشػارع العربػػي ضػد ّ
الممارسػػات القَمعيػػة لجػػيش االحػػتالؿ ،وت ارفَقَ ػت حركػػة ال ّش ػارع
الداعمػػة إلس ػرائيؿ ،و َّ
ّ
الص ػامتة عمػػى ُ

ػالتحرؾ
المسػػاند لالنتفاضػػة مػػع حركػػة رسػػمية عربيػػة ،طالب ػت اإلدارة األمريكيػػة بػ ُ
العربػػي الػ ّػداعـ و ُ
ٍ
ويسػػاعد عمػػى ال ُش ػروع فػػي البحػػث عػػف حػ ٍػؿ
العنػػؼ واإلرىػػاب اإلس ػرائيميُ ،
وعمػػؿ شػػيء مػػا ُيوقػػؼ ُ
0
ِ
المضػطر لمقيػاـ بحرك ٍػة مػا ،تجػاه مػا
لمصراع  .وبيذا وجدت اإلدارة األَمريكية نفسيا في وضػع ُ
الضفة الغربية وقطاع غزة؛ بعدما أَدرَكت أَف بقاء األَوضاع عمػى مػا ىػو عميػو قػد ُييػدد
يجري في ّ
اج شديد.3
َمصالحيا في المنطقة،
الدوؿ العربية الحميفة إلحر ٍ
عرض عالقتيا مع العديد مف ّ
َ
وبات ُي ّ

7

 -االنتداييية الدمسييطينية األولييى انطمقػػت فػػي 7321/70/3ـ ،واسػػتمرت حتػػى نشػػأة السػػمطة الفمسػػطينية عػػاـ

لمس ػػالـ ف ػػي خري ػػؼ ع ػػاـ
الس ػػالـ الت ػػي أعقب ػػت م ػػؤتمر مدري ػػد َّ
7332ـ ،ولك ػػف وتيرتي ػػا خفّػػت بع ػػد ب ػػدء مفاوض ػػات َّ
7337ـ.

 -0ممدوح نوفؿ" :االنقالب" أسرار مداويات المسيار الدمسيطيني اإلسيراخيمي  ،ط ،7دار الشػرؽ لمنشػر والتوزيػع،
عماف 7339،ـ ،ص.73-72

3

 -برىػػاف غميػػوف :أزميية الخميييج العربييي وتييداعياتيا عمييي الييوطن العربييي ،نػػدوة مركػػز د ارسػػات الوحػػدة العربيػػة،

بيروت ،تشريف أوؿ (أكتوبر)7337 ،ـ ،ص.00

2

7
ِ
وزعػيـ ِحػزب
وخالؿ حرب الخميج الثّانية راىف إسحؽ شػامير -رئػيس الػوزراء اإلسػرائيمي َ
ِ
الح ػرب وىػػو ُمتحػػرر مػػف
المي ُك ػود -عم ػى وقػػؼ االنتفاضػػة؛ واعتقػػد أَف بإمكان ػو ُمواجيػػة نتػػائج تمػػؾ َ
َّ
ِ
ػالرغـ مػػف حالػ ِػة اليػػأس واإلحبػػاط
ػي و ّ
َ
الض ػغط ّ
ػي لالنتفاضػػة؛ إال أَنػػو َخس ػر الّرىػػاف .فبػ ّ
النفسػ ّ
السياسػ ّ
التي َع َمت المنطقة بعد ِفقػداف الحميػؼ االسػتراتيجي (االتحػاد السػوفيتي) واإلجػراءات القَمعيػة التػي
فرضيا شامير عمى أَ ِ
الضفة الغربية وقطاع غزة إال أف االنتفاضػة قػد تج َػد َدت داخػؿ األَ ارضػي
ىؿ ّ
َ
المحتمػػة ،وكانػػت حركتُيػػا أَشػد وأَعنػػؼ .وأَقػ َّػر ِحػزب المي ُكػود أَف االنتفاضػػة داء  ،وعمػػى
الفمسػػطينية ُ
طريػػؽ لمتعػػايش معػػو ،والبحػػث عػػف ُحمػػوؿ سياسػػية لػػو بعػػدما أَكػػدت التّجربػػة فَشػ َػؿ
إس ػرائيؿ إيجػػاد َ

الحموؿ العسكرية.
ُ

0

ووسػػط تِمػػؾ الظُػروؼ وبعػػد نيايػػة حػػرب الخمػػيج الثانيػػة ،بػػادر الػ ّػرئيس األَمريكػػي جػػورج بػػوش
السػالـ فػػي المنطقػػة ،حػػدد
(األَب) يػػوـ  9آذار (مػػارس) 7337ـ إلػػى اإلعػػالف عػػف مبػػادرة لصػػنع ّ
النحو التّالي:
السالـ في ال ّشرؽ األَوسط عمى ّ
فييا أَماـ الكونغرس رؤية إدارتو ألسس عممية ّ
 األَرض ُمقابؿ السَّالـ.الدولي  332 ،020مف خالؿ المفاوضات.
 تطبيؽ قراري مجمس األَمف ّالفمسطيني.
السياسية المشروعة لم ّشعب
 تحقيؽ الحقوؽ ّّ
السالـ لدولة إسرائيؿ.3
 -ضماف األَمف و َّ

وكػاف َّ
السياسػية ُمػدركيف مػػدى ُخطػورة المنحػػدر الػذي بػػدأَت تيػػوي
الشػعب الفمسػطيني وقيادتػػو ّ
إليو القضية الفمسطينية كقضية قومية عربية ،وذلؾ منذ خروج قوات الثّورة الفمسطينية مػف بيػروت

عػػاـ 7320ـ؛ كمػػا كػػانوا مػػدركيف مػػدى اتسػػاع اليُ ػوة يوم ػاً بعػػد يػػوـ مػػا بػػيف اليػػدؼ االسػػتراتيجي
السياسػػية
(تحريػػر فمسػػطيف) بالوسػػائؿ واألَدوات المتاحػػة إلنجػػاز ىػػذا اليػػدؼ ذي األبعػػاد ّ
الدينيػػة و ّ
والعسػ ػػكرية ليصػ ػػؿ إلػ ػػى تقبػ ػػؿ فك ػ ػرة (المفاوضػ ػػات وقبػ ػػوؿ حػ ػػؿ الػ ػ ّػدولتيف) كيػ ػػدؼ تكتيكػ ػػي  ،وأَف

ػرؼ الثّػ ػورة
الفمس ػػطينييف والع ػػرب معػ ػاً يتحمم ػػوف ج ػػزًءا م ػػف المس ػػؤولية ع ػػف ى ػػذا الخم ػػؿ ،وع ػػف انح ػ ا

7

ثـ تمكنت القوات األجنبية المدعومة مف بعض الدوؿ
 -أي بعد االجتياح العراقي لمكويت صيف عام 7332ـَّ ،

0

 -نوفؿ:االنقالب ،مرجع سابؽ ،ص2 33

العربية مف طرد الجيش العراقي مف الكويت ،في شير شباط (فبراير) 7337ـ.

 -3المرجك السابق ،ص.22
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الفمسػػطينية عػػف أَىػػدافيا الحقيقيػػة ،وتحميميػػا أَكثػػر ممػػا تحتمػػؿ كثػػورة شػػعب نصػػفو تحػػت االحػػتالؿ
ونصفَو اآلخر في المنافي.7

اغؿ
غؿ ال َشػ ػ َ
البع ػػد الق ػػومي لمقض ػػية الفمس ػػطينية والت ػػي ل ػػـ تع ػػد كم ػػا كان ػػت ال ُشػ ػ َ
وبع ػػد تَ ارج ػػع ُ
لمحكومػػات العربيػػة ،وال حتػػى لم ّش ػعوب العربيػػة؛ لػػذا مػػف البػػدييي االسػػتنتاج باسػػتحالة قيػػاـ حػػرب
الس ػممية،
تحري ػر عربيػػة لتحريػػر األ ارضػػي التػػي احتمػػت عػػاـ7391ـ ،ومػػف جيػػة أخػػرى فالتّسػػوية ّ
الرسػػمي العربػػي ،ففمسػػطيف والعمػػؿ عمػػى تحريرىػػا
والتػػي حاولػػت أَف تسػػتثمر البعػػد القػػومي والعجػػز ّ
كاف سنداً لوجود واستم اررية شرعية بعض األَنظمة والحركات الثّورية والقومية العربية20
السػ ػالـ ف ػػي مدري ػػد؛ إنم ػػا ذىبػ ػوا لح ػػؿ مش ػػاكميـ وتحقي ػػؽ
ف ػػالعرب ال ػػذيف ذىبػ ػوا إل ػػى م ػػؤتمر َّ

مصالحيـ وليس لتحقيؽ المصمحة الفمسطينية أَو استعادة الحقوؽ الفمسطينية ،فيو مؤتمر لـ تكػف

لػػو عالقػػة بالقضػػية الفمسػػطينية كقضػػية مصػػيرية لألمػػة العربيػػة ،وال بسػػالمة ال ّش ػعب الفمسػػطيني،
َّ
استغؿ البعض اسـ فمسطيف وقت الحرب لخدمة أَىػداؼ ال عالقػة ليػا بتحريػر فمسػطيف ،فقػد
وكما

ومػشرب ىػي أَبعػد مػا تكػوف عػف خدمػة
استغؿ آخروف اسـ فمسػطيف وقػت التّسػوية لتحقيػؽ مصػالح َ
ال ّشػعب الفمسػػطيني ،ولػػـ يجػػرؤ أَحػ ٌػد عمػػى االعتػراؼ بالحقيقػػة المجػ َّػردة؛ بأَنػػو ُمػؤتمر سػػعى لسػػالمة
إسرائيؿ ،ولضماف المصالح األَمريكية في المنطقة العربية ،ومصالح األنظمة العربية الحميفػة ليػا،
وتصفية القضية الفمسطينية .3

أَي أَف كػػؿ طػ ٍ
ػرؼ ذىػػب لمػػؤتمر مدريػػد ولديػػو مصػػالحو وحسػػاباتو وآمالػػو ونظرتػػو لممسػػتقبؿ؛
الص ػييونية
فػػالطّرؼ الفمسػػطيني كػػاف يػػرى وال زاؿ أَف الحػػرب العالميػػة األُولػػى قػػد أَظيػػرت الحركػػة ّ

الدولية ،حيث تمكنت تمؾ الحركة مف استثمار تمؾ الظّروؼ ،وأَ ّدت الحرب العالمية
عمى الخارطة ّ
الصػييونية لممػرة
الثّانيػة إلػػى تحويػػؿ الفكػرة إلػػى دولػػة والػػى قيػػاـ دولػػة إسػرائيؿ ،فقػػد تمكنػػت الحركػػة ّ
الثّانيػػة فػػي أَقػػؿ مػػف نصػػؼ قػػرف فػػي اسػػتثمار ىبػػوب الريػػاح السياسػػية بعػػد انتيػػاء الحػػرب العالميػػة
الدولي.2
الثّانية ،وانتياء الحرب الباردة واالستقطاب ّ

 -7إب ػراىيـ أبػػراش :فمسيييطين فيييي عيييالم الت يييير ،ط ،7المؤسسػػة الفمسػػطينية لارش ػػاد الق ػػومي ،راـ اهلل0223 ،ـ،
ص.31

 -0عمر عبد السميع :السالم ،ط ،7الدار المصرية المبنانية ،القاىرة7332 ،ـ ،ص231
 -3المرجك السابق ،ص. 33-32
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نصر عاروري :أمريكا الخصم والحكم ،ط ،7مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت 0221،ـ ،ص.02
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الدعوة لمؤتمر مدريد لمسَّالـ في ال ّشرؽ األَوسػط 7337ـ ،لػـ تكػف لتحقيػؽ السَّػالـ العػادؿ
إف ّ

في المنطقة ،بؿ لتسوية سممية مفروضة مف األَقوياء المنتصريف أَي :الواليات المتحدة واسػرائيؿ-
التي لـ تشترؾ فػي الحػرب بصػورة مباشػرة؛ ولكنيػا أَكثػر المنتفعػيف مػف نتائجيػا  -عمػى المغمػوبيف

عمػػى أمػػرىـ عسػػكرياً ،فػػإف اتفاقيػػات التّسػػوية الموقعػػة بػػيف إس ػرائيؿ ومنظمػػة التّحريػػر الفمسػػطينية
الس ػالـ فػػي المنطقػػة؛ وخصوص ػاً بعػػد أَف ت ازيػػدت حالػػة العػػداء بػػيف
والحكومػػات العربيػػة لػػـ تحقػػؽ َّ

ال ّش ػعبيف الفمسػػطيني واإلس ػرائيمي بفعػػؿ االنتفاضػػة وتػػداعياتيا ،بػػؿ سػػتكوف ُمجػػرد اسػػتراحة ُمقاتػػؿ
تُؤسس لحالة حرب جديدة ،قد تأَخذ شكالً ُمغاي اًر لما سبؽ.7
فوجػػد الفمسػػطينيوف أَنفسػػيـ أَمػػاـ فُرصػػة سػػانحة لمعػػودة إلػػى الخارطػػة الجغرافيػػة ،بعػػدما عػػادوا

السياسية؛ فبعد إصدار بياف مؤتمر مدريد والذي عقدتػو مجموعػة ال ّػدوؿ األوربيػة فػي
إلى الخارطة ّ
 02حزيػ ػراف (يوني ػػو) 7323ـ ،وال ػػذي أَوص ػػى منظم ػػة التّحري ػػر الفمس ػػطينية بالب ػػدء بػ ػأَي ن ػػوع م ػػف
المفاوضات مع إسرائيؿ لحؿ القضية الفمسطينية .0

السػممية فػي ال ّشػرؽ األَوسػط ،عنػدما أَعمنػت
كانت منظمة التّحرير قد ميّػدت لػدخوليا العمميػة ّ
خ ػػالؿ انعق ػػاد المجم ػػس ال ػػوطني الفمس ػػطيني التّاس ػػع عش ػػر ف ػػي الفتػػرة مػ ػف 7322/77/72-70ـ،

اعترافيا رسػمياً بػالقرار  727الصػادر عػف األمػـ المتحػدة فػي  03تشػريف ث ٍ
ػاف (نػوفمبر) 7321ـ،
والقاضػػي بتقسػػيـ فمسػػطيف إلػػى دولتػػيف :إحػػداىما عربيػػة واألخػػرى ييوديػػة ،واعترافيػػا رسػػمياً بػػالقرار
 020الصػػادر عػػف األمػػـ المتح ػػدة فػػي  00تش ػريف ثػ ٍ
ػاف (ن ػػوفمبر) 7391ـ؛ كمػػا أنػػو ف ػػي  3آب

(أغس ػ ػػطس) 7323ـ اعتم ػ ػػدت حرك ػ ػػة ف ػ ػػتح وى ػ ػػي أَكب ػ ػػر فص ػ ػػائؿ منظم ػ ػػة التّحري ػ ػػر إس ػ ػػتراتيجية

قرىػػا المجمػػس الػػوطني الفمسػػطيني الػػذي انعقػػد فػػي الج ازئػػر فػػي
المفاوضػػات والحػػؿ ّ
السػممي ،التػػي أَ ّ
3
عاـ 7322ـ.
وميم ػػا يك ػػف م ػػف أَم ػػر؛ ف ػػإف الموان ػػع كان ػػت ال تػ ػزاؿ موج ػػودة عن ػػد رئ ػػيس ال ػػوز ارء اإلسػ ػرائيمي

إسحاؽ رابيف ،2فبعد توليو لرئاسة الوزراء في ظروؼ ما بعد حػرب الخمػيج الثّانيػة ،ومػا بعػد تفكػؾ
 -7عمر عبد السميع :مرجع سابؽ ،ص.031-039

 -0أبراش :فمسطين في عالم الت ير ،مرجع سابؽ ،ص.31
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 -نايؼ حواتمة:أوسمو والسالم اآلخر المتوازن ،ط ،7بيساف لمنشر والتوزيع ،بيروت7332 ،ـ ،ص.31

 -2إسحق رابين :رجؿ سياسي وجنراؿ عسكري سابؽ في الجيش اإلسرائيمي وخامس رخييس وزراع إسيراخيمي فػي
فتػرتيف ،الفتػرة األولػػى مػػف 7312ـ إلػػى 7311ـ ،والفتػرة الثانيػػة مػػف 7330ـ وحتػػى اغتيالػػو عػػاـ 7332ـ ،حينمػػا

اغتالو إسرائيمي متطرؼ.
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لحػػت عميػػو عػػدة شخصػػيات
االتحػاد السػػوفيتي ،كػػاف اربػػيف عمػػى اسػػتعداد لمراجعػػة أَفكػػاره بعػػد أَف أّ ّ
السػممي 7لصػػياغة وترتيػػب المنطقػػة وفػػؽ المصػػالح
أَمريكيػػة ومصػرية إلقناعػػو بالتماشػػي مػػع الحػػؿ ّ
األمريكية ،وثمة أ ِ
َُسباب دعتو لذلؾ ،منيا:
 -7إف إسرائيؿ فشمت في َخمؽ قيادات بديمة في األَرض المحتمة.
نجح في وضع الوفػد
 -0إف ياسر عرفات رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التّحرير الفمسطينية َ
الفمس ػػطيني م ػػف س ػػكاف المن ػػاطؽ المحتم ػػة ف ػػي التّف ػػاوض ف ػػي مدري ػػد وف ػػي واش ػػنطف تح ػػت
جناحو.

الد ارسػات فػي إسػرائيؿ نػادت فػي ذلػؾ الوقػت بػأَف العػالـ
 -3إف كؿ أَجيزة المخابرات وم اركػز ّ
العربي تكتسحو موجة إسالمية عارمة.

 -2الخوؼ مف بروز التّيار اإلسالمي في مصر.
 -2استنتج مف خػالؿ مػا ىػو واقػع عمػى األَرض بػأَف منظمػة التّحريػر أَصػبحت جػاىزة نفسػياً
0
وعممياً إلعطاء كؿ شيء مقابؿ االعتراؼ بيا.
وبينم ػػا ك ػػاف "وارف كريس ػػتوفر" "" Warren Christopherوزي ػػر الخارجي ػػة األَمريك ػػي

3

ػدخؿ "دينػػيس روس ""Dennis Ross
مندىش ػاً مػػف التوصػػؿ إلػػى صػػيغة اتفػػاؽ( أوسػػمو) ،تػ ّ
مبعوث الواليات المتحدة األَمريكية لمشرؽ األوسط فػي الحػوار التفاوضػي ،وقػد بػدا غيػر سػعيد

الجيد الذي
بمفاجأة إتماـ االتفاؽ وغير قادر عمى تقبميا ببساطة؛ وكاف شعوره في الغالب أَف ّ
ػمعوف
قاـ بو ىو وطاقمو في مدريد وفي واشػنطف قػد جػرى تجػاوزه ،ووجػو روس حديثػو إلػى ش ُ

بيريػػز وزيػػر الخارجيػػة اإلس ػرائيمي آنػػذاؾ قػػائالً لػػو( :إنػػو ال ُيعتقػػد أف ىػػذا االتفػػاؽ خطػػوة عمػػى
الصحيح وشرح أَسبابو لذلؾ فيما يمي:
الطّريؽ ّ

الجيػػد األَمريكػػي كػػاف يرّك ػز عمػػى سػػوريا؛ ألَنيػػا أَىػػـ طػػرؼ فػػي المعادلػػة العربيػػة بعػػد
 -7إف ّ
السالـ.
مصر؛ وأَف ىذا االتفاؽ(أوسمو) سوؼ ُيعطّؿ دخوؿ سوريا إلى عمؽ عممية َّ

 -7محمد حسنيف ىيكػؿ :المداويات السرية بين العرب واسراخيل "سالم األوىام"ه أوسمو -ما قبميا وما بعيدىا"،
ط ،3دار الشروؽ لمنشر ،القاىرة7339 ،ـ ،ص.022

-2المرجك السابق ،ص .029
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 -ديييينس روس :عم ػػؿ مبعوثػ ػاً لموالي ػػات المتح ػػدة ف ػػي الش ػػرؽ األوس ػػط ب ػػيف ع ػػامي 2611م1222-ـ ،وعم ػػؿ

خالليا مع الرئيس جورج بوش األب ألربعة أعواـ ،ثـ لثمانية أعواـ مع الرئيس بيل كمينتون.
6

 -0إف بيريػػز بيػػذا االتفػػاؽ أَعػػاد الحيػػاة إلػػى منظمػػة التّحريػػر ،فقػػد كانػػت ىػػذه المنظمػػة مػػف
وجية نظره قد بدأت باالنحسار).7

النقطتيف بالتّالي:
مما دعا بيريز لمرد عمى ىاتيف ّ
 -7إن ػػو رض ػػي بتوقي ػػع اتف ػػاؽ م ػػع منظم ػػة التّحري ػػر؛ ألن ػػو أَدرؾ إِني ػػا ال تػ ػزاؿ تمث ػػؿ ال ّشػ ػعب
الفمسطيني؛ وأَف البديؿ الوحيد ليا ىػو حركػة حمػاس التػي لػـ تعتػرؼ أبػداً بإمكانيػة السَّػالـ مػع

إسرائيؿ.

 -0فيمػا يتعمػؽ بسػػوريا فإنػو يختمػؼ مػػع دينػيس روس " Dennis Ross؛ ألَف ىػذا االتفػػاؽ

سػػوؼ يأخػػذ ورقػػة القضػػية الفمسػػطينية مػػف يػػد الػ ّػرئيس حػػافظ األسػػد ،ويتركػػو يحػػاوؿ اسػػترداد
ىضبة الجوالف.0
وفي الوقت نفسو كاف "ياسر عرفات" يعتقد بأَف لديػو عوامػؿ موضػوعية تدفعػو إلػى قبػوؿ
مػػا جػػرى التوقيػػع عميػػو فػػي أُوسػػمو؛ رغػػـ إد اركػػو بأنػػو اتفػػاؽ سػػيء ال ُيحقػػؽ الحػػد األدنػػى ممػػا كػػاف
يسػميو الثوابػت الفمسػطينية ،ويسػتحيؿ وصػفو بتعبيػر "سػالـ الشػجعاف" الػذي أَعمػف عشػرات المػرات

أَنو مستعد بقبولو؛ وكاف مبرره بأَنو لـ يكف لديو ما يستند إليو غير ذلؾ ،وذلؾ بسبب:
السوفيتي.
 -انييار االتحاد ّ

الدوؿ العربية في إطار التّسوية بعد أَف بدأَت مصر ذلؾ مف قبؿ.
 دخوؿ بعض ّ -انتياء رىانو عمى العراؽ حتى أَصبح منبوذاً في دوؿ الخميج بال ّذات.

 انتصػػار الواليػػات المتحػػدة فػػي الحػػرب البػػاردة ،وبالتػػالي فقػػد أَخػػذت عمػػى نفسػػيا مسػػؤوليةإعادة تنظيـ العالـ.

الجديد لمعالـ.
 إنو ال يستطيع البقاء خارج التّنظيـ ّ سوء األَوضاع فػي األَ ارضػي المحتمػة بعػدما دخمػت االنتفاضػة الفمسػطينية مرحمػة الفوضػى،وبدت فييا ظواىر تصفيات فمسطينية فمسطينية.

 -خوفو مف إعادة بعث المسار األُردني مف جديد.

 -خشيتو مف أَف تأخذ سوريا بزماـ األُمػور بأَخػذ الورقػة الفمسػطينية إلػى صػفيا ،أَمػا إذا سػبؽ

الصػراع العربػي–
ىو فسوؼ تصػبح الورقػة الفمسػطينية لصػالحو ،وىػي فػي أَريػو أَىػـ أَوراؽ ّ
اإلسرائيمي.
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 -ىيكػؿ:المداوييات السييرية بيين العييرب واسيراخيل "سييالم األوىام"هأوسيمو مييا قبمييا وميا بعييدىا ،مرجػع سػػابؽ،

ص2 037
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 الحصار السياسي الذي فرض عمى منظمة التحريػر وتػوتر عالقاتيػا مػع العديػد مػف الػدوؿالعربية ،وتوقؼ أشكاؿ الدعـ االقتصادي.

 نمػػو حركػػة االسػػتيطاف التػػي ترافقػػت مػػع اليج ػرة الييوديػػة الواسػػعة مػػف االتحػػاد السػػوفيتي،حيث وصؿ أكثر مف مميوف مياجر إلى إسرائيؿ ،فوافقت المنظمة رسمياً بالمبادرة لمخػروج

مف المأزؽ السياسي .

 وأخيػ اًر وىػػو سػبب إنسػػاني؛ فػػإف الزعمػاء العػػرب كميػـ يعاممونػػو بغمظػػة أَو بتع ٍػاؿ إلػػى درجػػة
السعودية؛ ترفض أَف تسمح لطائرتو بعبور مجاليا الجوي.7
أَف المممكة العربية ّ

ٍ
ناحية أخرى؛ فإف ال أَري العاـ العربي كاف ال يػزاؿ يشػعر بحالػة مػف فقػداف التّػوازف؛ كمػا
ومف
إف اإلعػالـ العربػي كػاف فػي األَشػػير األُولػى مػف االنتفاضػة ُيبػػدي حػذ اًر اتجاىيػا؛ وكانػت األَنظمػػة

بالعدوى.0
الرسمية العربية تعتبر االنتفاضة مرضاً يمكف أَف ُين َشر َ
ّ

النياي ػػة ت ػػـ االتف ػػاؽ ب ػػيف الطّػ ػرفيف وال ػػذي ل ػػـ يك ػػف يمك ػػف التّوص ػػؿ إلي ػػو إال بتأجي ػػؿ ك ػػؿ
وف ػػي ّ
ىينػػة بػػؿ ىػػي قمػػب
القضػػايا األَساسػػية حتػػى مفاوضػػات الوضػػع ّ
النيػػائي ،واف ىػػذه القضػػايا ليسػػت ّ

الصراع مثؿ القدس التي أَعمنت عنيا إسرائيؿ عاصمة أَبدية ليػا وىػي غيػر قابمػة لمتقسػيـ ،وكػذلؾ
ّ
حؽ العودة ،والتي ترفضو إسرائيؿ رفضاً قاطعاً؛ والحدود حيث أَف إسرائيؿ ال تريد الحػديث عنيػا
وأَخي اًر؛ فقد تـ تأجيؿ البحث في قضية االستيطاف2

فيػػذا االتفػػاؽ ُمفصػػؿ حسػػب رغبػػة إس ػرائيؿ دوف أَف يكمفيػػا شػػيئاً؛ بػػؿ إنيػػا ىيػػأت نفسػػيا منػػذ

مػػؤتمر مدريػػد27337ـ ليػػذه المرحمػػة معتب ػرة أَف القضػػية الفمسػػطينية لُػػب الن ػزاع وجػػوىره .3فػػاف

المفاوض ػػات الفمس ػػطينية -اإلسػ ػرائيمية كفيم ػػة بخم ػػؽ حق ػػائؽ جدي ػػدة عم ػػى ص ػػعيد ال ّش ػػرؽ األَوس ػػط،
الص ػػعيد الػ ّػدولي فإني ػػا كانػػت َّ
ىش ػػة عم ػػى
وبػػالرغـ أَف ى ػػذه المصػػالحة تحظ ػػى بتأييػػد مطم ػػؽ عمػػى ّ
المستوى اإلقميمي. 2

 -7ىيكؿ :مرجك سابق ،ص. 039
 -0المرجك السابق ،ص.031
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 -حسػػيف أبػػو شػػنب:االتدييياق الدمسيييطيني-اإلسيييراخيمي (اليييرأي واليييرأي اآلخييير) ،ط ،7مكتبػػة م ػػدبولي ،الق ػػاىرة،

2

 -احمد محمد السيد:السالم إلى أين  ،جريدة األىراـ ،الخميس7333/3/03ـ ،العدد2 33221
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الرئيس ياسر عرفات حيف صرح إلى وزير الخارجيػة األَمريكػي األَسػبؽ "ىنػري كيسػنجر
وأكد ّ
"، " Henry Kissingerعم ػػى ىشاش ػػة الموق ػػؼ اإلقميم ػػي وخاص ػػة الموق ػػؼ العرب ػػي ق ػػائالً "أن
السورييف يسعوف لمييمنة عمينا".7
السعودييف قد تخمّوا عنا ،واألردنييف يحاولوف إضعافنا ،و ّ
وبعػػد اتفػػاؽ أُوسػػمو؛ تبػػيف إف إس ػرائيؿ تقػػوـ بتنفيػػذ سػػت عمميػػات متكاممػػة موجيػػة نحػػو نسػػؼ

اإلمكانيات المادية لقياـ دولة فمسطينية مستقمة ،منيا:

الضفة الغربية وقطاع غزة.
 الفصؿ الكامؿ بيف ّالضفة الغربية وسائر األَراضي المحتمة.
 فصؿ القدس عف ّ التّوسع االستيطاني. -الحصار االقتصادي.

 المحاوالت اإلسرائيمية الستبداؿ اآلماؿ الوطنية لم ّشعب الفمسػطيني بمشػاريع رمزيػة ،مػعالسمطة الفمسطينية ،بيدؼ تحويميا إلى وكيؿ أَمني.
ّ
الضغط المتواصؿ عمى ّ
 تقطيػػع أَواصػػر األَ ارضػػي الفمسػػطينية وتحويميػػا إلػػى كانتونػػات معزولػػة ،وبمصػػطمحاتالنظاـ الذي كاف سائداً في جنوب أَفريقيا (بانتوستانات منفصمة).0

وفػػي عػػاـ 7333ـ أَخػػذت األَحػػداث فػػي ال ّش ػرؽ األَوسػػط مسػػا اًر جديػػداً ،بعػػد موافقػػة كػػؿ مػػف

الرئيس ياسر عرفات ورئيس الوزراء اإلسرائيمي إسحاؽ رابيف عمى توقيع اتفاقية سالـ تاريخية فػي
ّ
واشػػنطف ،بعػػد مباحثػػات سػػالـ سػ ّػرية ُعقػػدت بػػيف وفػػديف مػػف المنظمػػة واسػرائيؿ فػػي أُوسػػمو .وتمػػت
الموافقة عمى تمكيف الفمسطينييف مف الحكـ ال ّذاتي في قطاع غزة ومدينة أَريحا

ثـ وعػف طريػؽ اسػتمرار المفاوضػات توسػيع الحكػـ الػ ّذاتي فػي مػدف ومنػاطؽ أخػرى فػي
أوالً ،ومف َّ

الضفة الغربية غير التي يستوطنيا الييود23
ّ

ففػػي 73أيمػػوؿ (سػػبتمبر) 7333ـ ،ت ػ َّػـ توقيػػع اتفػػاؽ أوسػػمو ف ػػي واشػػنطف عمػػى أَسػػاس مب ػػدأ

السػالـ 2وفػػي شػػير مػػايو عػػاـ7332ـ انسػػحبت القػوات اإلسػرائيمية مػػف قطػػاع غػزة
األَرض مقابػػؿ ّ
وأَريحا تنفيذاً التفاقية أُوسمو وأَصػبحت تمػؾ األ ارضػي تحػت سػمطة الحكػـ الػ ّذاتي الفمسػطيني ممثمػة
بالسمطة الوطنية الفمسطينية .وفي 7يوليػو7332/ـ عػاد رئػيس منظمػة التّحريػر الفمسػطينية ،ياسػر
7

- Dennis Ross: The Missing Peace The Inside Story Of the Fight for Middle East
Peace, Washington, Institute for Near East Policy, 2005, P.49-50.
-2مصطفى البرغوثي :ما بعد أوسموه ط ،2راـ اهلل ،آذار /مارس7332ـ ،ص.32-72
3

 -سػػميح فرسػػوف :فمسييطين والدمسييطينيونه ط ،7مركػػز د ارسػػات الوحػػدة العربيػػة ،بيػػروت0223،ـ ،ص-210

.213
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عرفات ،إلى قطاع غزة بعد  33سنة ،حيػث دخػؿ فػي البدايػة إلػى مدينػة غػزة و كػاف فػي اسػتقبالو
ما يقرب مف022,222شػخص .وبعػد ثػالث أَيػاـ سػافر عمػى مػتف مروحيػة إلػى مدينػة أَريحػا وىػي

مف مناطؽ الحكـ ال ّذاتي في تمؾ المرحمة بناء عمى اتفاؽ أُوسمو.7

لمسػالـ ليػذا العػاـ
لمسالـ منح جػائزة ُنوبػؿ ّ
وفي شير أُكتوبر7332ـ أَعمنت لجنة جائزة ُنوبؿ ّ
7332ـ ٍ
لكؿ مف رئيس الػوزراء اإلسػرائيمي إسػحاؽ رابيػيف ووزيػر خارجيتػو شػمعوف بيريػز ورئػيس
3 0

السالـ في ال ّشرؽ األَوسط .
ـ .ت .ؼ ياسر عرفات وذلؾ لمجيودىـ في تحقيؽ ّ

الدمج بين المرحمة االنتقالية وقيايا الحل ال ّنياخي:
 -3سياسة ّ
وقعت اتفاقية المرحمة الثّانية - ،والتي تُسمى رسمياً بػ "االتفاقية االنتقالية اإلسرائيمية –

الضفة وغزة ،وتسمى باتفاؽ أُوسمو( ،)0وتسمى أحيانا باتفاقية طابا -،باألَحرؼ
الفمسطينية عف ّ
ثـ ت َّـ التوقيع عمييا رسمياً بعد أَربعة
األولى في  02أيموؿ (سبتمبر) 7332ـ في طابا المصريةَّ ،

أَياـ في واشنطف .واحتوت عمى اتفاقيتي القاىرة وباريس ،ووقعت االتفاقية في أَكثر مف أَربعمائة

السمطة الفمسطينية ،وتشمؿ :التّرتيبات
صفحة ،تحدد ىيكؿ العالقات المستقبمية بيف إسرائيؿ و ّ
األَمنية ،واألمور القانونية ،والعالقات االقتصادية ،واالنتخابات ،ونقؿ السمطات الخاصة بالشؤوف

الضفة الغربية مف خالؿ
السمطة الفمسطينية ،وتعاممت اتفاقية أُوسمو ( )0مع مناطؽ ّ
المدنية إلى ّ
الضفة
تقسيميا إلى أربعة مناطؽ :األولى :وىي منطقة "أ" ،وتمثّؿ  %3مف مجموع مساحة ّ

الغربية

2

وتشمؿ مدف جنيف ونابمس وطولكرـ وقمقيمية وراـ اهلل وأَريحا وتحتوي عمي %12مف

السكاف الفمسطينييف تحت إشراؼ األمف الفمسطيني ،أَما المنطقة "ب"وتضـ البمدات وقرى في

السكاف الفمسطينييف حيث وضعت تحت إشراؼ
ّ
الضفة الغربية التي تحتوي عمى نحو %09مف ّ
مشترؾ لقوات الشرطة الفمسطينية والجيش اإلسرائيمي ،والمنطقة "ج" وتشمؿ المناطؽ غير
الضفة الغربية والمناطؽ ذات األَىمية اإلستراتيجية إلسرائيؿ والمستوطنات
المأىولة عامةً في ّ
الييودية والمنطقة "د" تتضمف المستوطنات اإلسرائيمية وقواعد الجيش باإلضافة إلى منطقة

 -7قػػيس عبػػد الكػ ػريـ وآخػػروف :الطرييييق اليييوعر ،ط ،7دار التق ػػدـ العرب ػػي لمصػػحافة والطباع ػػة والنش ػػر ،بي ػػروت،
7331ـ ،ص.719

 -0كاليتػػوف سويشػػر :حقيقيية كامييب ديديييد :الوقيياخك الخدييية النييييار عممييية السييالم فييي الشييرق األوسييط ،ط،7
ترجمة رضواف زيادة وصفواف عكاش ومحمد شحادة  ،الدار العربية لمعموـ ناشروف ،بيروت0229 ،ـ ،ص.02

3

 -2سميح فرسوف :فمسطين والدمسطينيونه مرجع سابؽ ،ص.222- 223
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الموانئ الساحمية 72كـ المحاذية لمستوطنات غوش قطيؼ جنوب قطاع غزة ستوضع تحت

السيطرة اإلسرائيمية 27

النصوص الخاصة بالحكـ ال ّذاتي المحدد ومدتو خمس سنوات والواردة في اتفاؽ
وبناء عمى ّ
ً
السمطة الفمسطينية
إعالف المبادئُ ،نقمت مسائؿ محددة مف اإلدارة العسكرية اإلسرائيمية إلي ّ

النصوص
السياحة ،وتمؾ ّ
الرعاية االجتماعية و ّ
الضرائب المباشرة و ّ
وىي :التّعميـ والثّقافة و ّ
الصحة و ّ
موجودة في المادة ( )9مف اتفاؽ أُوسمو ()0؛ كما أنيا سمحت بإنشاء قوة شرطة فمسطينية
ومجمس منتخب (سمطة الحكـ ال ّذاتي الفمسطيني االنتقالي) .وقد جرى التّفاوض عمى مجسمو
الضفة الغربية
وسمطاتو ومسئولياتو في اتفاقية التّنفيذ الثالثة التي حددت الحكـ الذاتي ليشمؿ ّ

وذلؾ في أيموؿ (سبتمبر) 7332ـ ،وقد سمحت تمؾ االتفاقية بإنشاء إدارات اقتصادية معينة

النقد ومصرؼ لمتنمية ،وقد جرى تحديد
مثؿ :الكيرباء والماء واألَرض والميناء البحري وسمطة ّ
السيطرة بالتّفصيؿ في المادة ( ،)77باإلضافة
العالقات االقتصادية اإلسرائيمية الفمسطينية وأَجيزة ّ
تـ تحديدىا في برتوكوالت لمتّعاوف
إلي أمور اقتصادية مشتركة أخرى تقوـ عمي أساس إقميميَّ ،
االقتصادي ،المعروفة ببرتوكوؿ باريس الموقع في  03نيساف (أبريؿ) 7332ـ الذي تـ اعتباره

ممحقاً التفاؽ القاىرة ،واتفاقيتي القاىرة الموقعة إحداىما في  2آيار (مايو) واألخرى في  03آب

(أغسطس) 7332ـ.0

وتعد اتفاقية القاىرة األولى المسماة رسمياً "اتفاؽ عف قطاع غزة ومنطقة أريحا" ،ىي التي

َّ
دشنت المرحمة االنتقالية ومدتيا خمس سنوات؛ إذ انسحبت إسرائيؿ مف 023كـ 0أي ما يمثؿ
%92.0مف إجمالي مساحة قطاع غزة ومف منطقة صغيرة 97,1كـ 0مف منطقة أَريحا تمثؿ

 %7مف إجمالي مساحة الضفة الغربية التي تـ احتالليا عاـ7391ـ ،ولـ يتجاوز مجموع ذلؾ

كمو واحداً بالمائة مف أَرض فمسطيف التّاريخية.3

وكاف اليدؼ مف المفاوضات الفمسطينية  -اإلسرائيمية ،الوصوؿ إلى حؿ نيائي عمى أَساس

قراري مجمس األَمف  020و ،332كما أَ َّف الترتيبات االنتقالية ىي جزء ال يتج أز مف العممية
7

 -قيس عبد الكريـ وآخروف:القبية المثقوبةه نظرة عمى المداويات والحركة الجماىيرية مين مجييع نتنيياىو

إلى برتوكول الخميل ،ط ،7شركة التقدـ العربي لمصحافة والطباعة والنشر ،بيروت7333 ،ـ ،ص2 022-023

 -0المرجك السابق ،ص.213 -212

 -3محمد اشتية :االقتصاد الدمسطيني في المرحمة االنتقالية ،ط ،7لممجمس األعمى الفمسػطيني لمتنميػة "بكػدار"،
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النيائية سوؼ تنطمؽ مف حيث انتيت المرحمة
السممية؛ وبالتّالي فإف مفاوضات المرحمة ّ
ّ
7
االنتقالية .
غير أَف ىذه االتفاقية أَباحت لمجيش اإلسرائيمي التن ّقؿ داخؿ مناطؽ الحكـ ال ّذاتي
الفمسطينية؛ وأف ُيبقي فييا عمى منششت ومناطؽ عسكرية؛ وىكذا ففيما سيقوـ الجيش اإلسرائيمي
الضفة الغربية "خارج
عمى ما يفترض ب "االنسحاب" مف غزة وأريحا أوالً ،فانو سيعيد انتشاره في ّ
الداخمي والخارجي والعالقات الخارجية فتبقى بيد إسرائيؿ،
المناطؽ المأىولة" ،أَما أمور األمف ّ
ىذا ونصت اتفاقيات القاىرة كذلؾ عمى إعطاء اإلدارة العسكرية اإلسرائيمية سمطة حصرية في

السياسة ،فضالً عف منح مسؤولية الممارسة ليذه السمطات وفقاً
أمور "التّشريع والتّقاضي وتنفيذ ّ
الدولي "20
لقواعد القانوف ّ
ومع بدء مفاوضات تطبيؽ االتفاقية االنتقالية منذ أوائؿ أيار /مايو7339ـ ،في منتجع طابا
المصري قاـ اإلسرائيميوف بتأجيؿ االجتماع إلى ما بعد االنتخابات اإلسرائيمية؛ ولـ يكف ىذا

الرئيس عرفات بوضع حد لمعمميات التي تقوـ بيا حركة
االجتماع سوى اجتماعاً احتفالياً لمطالبة ّ
السياسية تتطور .وكاف تنفيذ
حماس .وبعد اغتياؿ رئيس الوزراء اإلسرائيمي "رابيف" أَخذت األزمة ّ
إعالف المبادئ في داخؿ المناطؽ المحتمة بطيء ويمر بعممية معقَّدة .وبعد فوز نتنياىو

واالئتالؼ اليميني بقيادة الميكود في إسرائيؿ بدء التّنصؿ مف كؿ االتفاقيات منطمقاً مف الءاتو
الخمس وىي ( -:ال لدولة فمسطينية ،ال لعودة القدس الشرقية لمفمسطينييف ،ال لالنسحاب مف

الخميؿ ،ال إلنياء االستيطاف اإلسرائيمي في المناطؽ المحتمة ،ال لالنسحاب مف مرتفعات الجوالف
ضمف معاىدة سالـ مع سوريا)؛ وىذه الالءات كانت بمثابة رفض مباشر لشروط المفاوضات
السالـ) الذي قامت عميو
والغاء لقراري مجمس االمف( 332-020أي صيغة األرض مقابؿ ّ
عممية السالـ23

الناس نتيجة أَعماؿ نتنياىو االستف اززية وذلؾ بعد سماحو بفتح نفؽ
وتصاعد غضب ّ
والتّنقيب تحت أُسس الحرـ ال ّشريؼ في القدس ،حتى بمغ األَمر في أيموؿ/سبتمبر 7339ـ إلى
حد المواجية واطالؽ النار بيف قوات االحتالؿ وقوات ال ّشرطة الفمسطينية 2
7
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 المرجك السابق ،ص. 07-7312

الدقيقة لالتفاقيات بيف الجانب الفمسطيني والجانب اإلسرائيمي
وىكذا تبيف بوضوح أَف القراءة ّ

تنص فقط عمى إدارة فمسطينية محددة لجزء ضئيؿ ،وانيا التحتوي عمى تصور إلقامة دولة

فمسطينية مستقمة في المستقبؿ .7وكانت اتفاقيات أُوسمو تفترض حدوث نقؿ مرحمي لمحكـ

السمطة الفمسطينية ،وأَف يعقب ذلؾ خالؿ خمس
المباشر عمى ّ
الضفة الغربية وقطاع غزة إلى ّ
النيائي لمقضايا المركزية وىي:المستوطنات والمياه
سنوات إجراء مفاوضات بشأف قضايا الوضع ّ
والحدود والقدس والالجئيف.0

وكاف يفترض كذلؾ أَف تقوـ إسرائيؿ ،بعد إعادة انتشارىا األَوؿ لقواتيا العسكرية في غزة

وأَريحا ،بإعادة انتشار آخر ثالث مرات متوالية خالؿ المرحمة االنتقالية وأَمدىا خمس سنوات.
ومع أَف نصوص االتفاقيات ال تحدد مساحات األَراضي التي ستتخمى عنيا إسرائيؿ ،إال أَف

الزعامة الفمسطينية والمؤيديف اآلخريف التفاؽ أوسمو افترضوا كالعادة أَف إعادة االنتشار ستشمؿ
ّ
كافة المناطؽ التي احتمت في عاـ 7391ـ باستثناء المستوطنات الييودية والقواعد العسكرية

اإلسرائيمية والقدس .ولـ تنفذ عممية إعادة االنتشار الثّاني مف قبؿ حكومة نتنياىو الميكودية بؿ

أُعيد التفاوض عمييا وكانت مدار خالفات ،ولـ يشمؿ األَمر سوى مساحة ضئيمة جداً ،فبمغت
خيبة أَمؿ الفمسطينييف أَقصاىا.3

السمطة الفمسطينية أَقنعت نفسيا أَف حكومة ُع ّمالية
ومع أف كالً مف الواليات المتحدة و ّ
ستكوف أَكثر إقباالً عمى التّنفيذ ،إال أَف حكومة باراؾ العمالّية لـ تنفذ قَط إعادة االنتشار الثّالث،
النيائي مف دوف تنفيذ االتفاقيات الموقعة سابقًا.
وأصرت عمى االنتقاؿ إلى مفاوضات الوضع ّ
النيائي في كامب ديفيد في
السمطة الفمسطينية في مفاوضات الوضع ّ
وىكذا دخمت ّ
الضفة الغربية
تموز/يوليو0222ـ وىي ال تتمتع بسيطرة مدنية تامة إال عمى %72فقط مف ّ

السمطة تأمؿ بيا وتتوقعيا .وقد كانت مناورة باراؾ ىذه،
وقطاع غزة ،وىي المساحة التي كانت ّ
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والنشر ،بيروت7333 ،ـ ،ص 2 723-727
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السمطة الفمسطينية أَف تعيد التّفاوض مف جديد
المدعومة مف الواليات المتحدة ،تعني أَف عمى ّ
النيائي.7
عمى أَي إعادة انتشار آخر مف اجؿ تقديـ المزيد مف التنازالت بشأف قضايا الوضع ّ
النيائي
النيائية حسب االتفاقيات الموقعة والتي أَكدت أَف إجراء مفاوضات الوضع ّ
فالقضايا ّ
يترافؽ مع تنفيذ بقية استحقاقات المرحمة االنتقالية التي حددتيا المذكرة ،مضافاً إلييا ورقة

الضمانات األمريكية ،فإف ىذا التزامف يؤكد عمى رفض أي محاولة لمدمج بيف استحقاقات المرحمة

النيائي؛ ورفض قبوؿ ترحيؿ أي قضية مف االتفاؽ االنتقالي
االنتقالية وبيف مفاوضات الوضع ّ
إلى الف ُّىائي ،وخاصة مراحؿ إعادة االنتشار الثّالثة.0
 -3سياسة التّالعب عمى المسارات:
لـ تحصؿ أي مفاوضات رسمية بيف العرب واسرائيؿ قبؿ نكسة عاـ7391ـ إليجاد تسوية

الصادر عف
بيف الطّرفيف ،ولعؿ قرار التقسيـ ىو الفارؽ الوحيد في ىذا ال ّشأف ،ويعتبر ىذا القرار ّ
األُمـ المتحدة بتاريخ 7321/77/03ـ ،بمثابة القرار الذي يفتح باب التّفاوض بيف العرب
واسرائيؿ؛ حيث أف إسرائيؿ اتيمت العرب برفضو واضاعة الفرصة ،وفي المقابؿ اتيميا العرب
بأنيا لـ تكف جادة بقبولو.

وفي عاـ  7392ـ كاف الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة أوؿ زعيـ عربي يدعو إلى القبوؿ

بحؿ الصراع عمى أساس قرار التقسيـ ،وىو ما جعمو محط انتقاد الذع مف العرب وذلؾ ألنو قبؿ

حرب 7391ـ لـ تكف كممة التّفاوض واردة فمسطينياً وعربياً23

السالـ في ال ّشرؽ األَوسط (7337/77/0-72/32ـ) .وتحت مظمة
ومنذ انعقاد مؤتمر ّ
مدريد وبرعاية الواليات المتحدة األَمريكية ،فالنظاـ الدولي الجديد يتجو إلقرار تسوية لمقضايا

الصراع العربي اإلسرائيمي إال أَف المبادرات والتطورات بصدد تسوية
المعمقة بما يحقؽ إنياء َ

1- Nasser Aruri: U.C Policy Towards the Arab- Israeli Conflict in Amira Hmadi :
the U.S and the Middle East ,State University, New York 1993.
 - 0تيسير خالد :نياية المرحمة االنتقالية واستحقاق إعالن السيادةه الدولية المسيتقمة والسييادة الوطنيية ،ط،7
شركة دار التقدـ العربي لمصحافة والنشر ،بيروت7333 ،ـ ،ص 2 721-722
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النظاـ
الصراع العربي وانشاء نظاـ يشكؿ مرحمة نحو تحقيؽ ىدؼ استراتيجي ليذا ّ
قضايا ّ
الجديد في منطقة ال ّشرؽ األّوسط 27
النظاـ الجديد والذي يسعى لدمج دوؿ المنطقة (العربية منيا و غير العربية ) في
واف ىذا ّ
أساس يرتبط إيديولوجياً بالمعسكر العربي واستراتيجياتو ،وتتمحور ىويتو عمى إقميـ مف االنتماء
النظاـ ال ّشرؽ أوسطي وذلؾ
الجغرافي المشترؾ ليذه المنطقة مف العالـ وقد أًطمؽ عمييا اسـ ّ
بيدؼ إعادة توجيو موارد ىذا اإلقميـ وطاقاتو ضمف األىداؼ اإلسرائيمية والتّيارات األُصولية في

الرئيس األمريكي جورج بوش " "George Bushأَماـ
المنطقة وتعبي اًر عف ذلؾ جاء خطاب ّ
السادس مف مارس 7337ـ وبمناسبة انتصار قوات التّحالؼ وتحرير
الكونجرس األَمريكي في ّ
الصدد ليحدد األَىداؼ التّالية لمسياسة األَمريكية في ال ّشرؽ األَوسط :
الكويت في ىذا ّ
َُمني 2
ّ -7
الدعوة لبناء نظاـ إقميمي أ َ
 -0تقييد سباؽ التّسمح في ال ّشرؽ األَوسط 2
الصراع العربي اإلسرائيمي وتسويتو 2
 -3إنياء ّ

الرخاء لكؿ ال ّشعوب في المنطقة .0
 -2إرساء أُسس وقواعد الحرية التّجارية و ّ
كما سبقت اإلشارة فاف صيغة مدريد لتحقيؽ ال ّسالـ بيف العرب واسرائيؿ قد تضمنت
مسارات ثالث لمعممية التفاوضية المباشرة بيف األَطراؼ العربية واسرائيؿ ىي-:

األول :عقد مؤتمر جنيؼ وافتتاحو .

الثاني  :المفاوضات الثّنائية التي انعقدت فيما بعد في العاصمة األَمريكية واشنطف ،والتي
أسست لتوقيع إعالف المبادئ الفمسطيني اإلسرائيمي في7333/3/73ـ في الواليات المتحدة.

الثالث :مفاوضات متعددة األطراؼ والتي ركزت عمى جوانب التّعاوف االقتصادي والفني
الدوؿ األُوربية ،والتي
الدوؿ اإلقميمية المشاركة و ّ
المحتممة بيف العرب واسرائيؿ وغيره مف ّ
أَسست لالنحسار النسبي لممد القومي والثوري العربي23
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(د2منيػػر محمػػود بػػدوي السػػيد"تداعيات

النسػػبي الػػذي أَصػػاب تيػػار القوميػػة العربيػػة وال ّشػػعوب العربيػػة،
الضػعؼ ّ
ويشػػير ذلػػؾ إلػػى ّ
السياسػػي المتولػػد مػػف ىزيمػػة يونيػػو 7391ـ وغيػػاب القيػػادة الكاريزميػػة
بسػػبب تػػأثير ّ
الض ػغط ّ

العربي ػػة والمش ػػروع الق ػػومي االش ػػتراكي ،وتف ػػاقـ أَزم ػػة المش ػػروع اإلس ػػالمي ،فضػ ػالً ع ػػف ت ازي ػػد
الضػغوط االقتصػػادية والػ ّػديوف الخارجيػػة ،وت ازيػػد حالػػة التّشػػتت التػػي يعػػاني منيػػا العػػالـ العربػػي
ّ
7
خاصة بعد انييار الجبية الشرقية (االتحاد السوفيتي) وتضاعؼ األَعباء المالية .
ومنذ االتفاؽ عمى انعقاد مؤتمر مدريد في العاصمة األَمريكية واشنطف مف خالؿ إحػدى

عشر جولة منذ العاشر مف ديسمبر7337ـ حتى توقيع إعالف المبادئ الفمسطيني اإلسرائيمي
في /73ديسمبر7333/ـ ،ب ٍ
وجو عاـ فقػد اىتمػت ىػذه المفاوضػات فػي مسػاراتيا األربعػة وىػي

-:

المس ػػار الفمس ػػطيني اإلسػ ػرائيمي ،والمس ػػار األُردن ػػي اإلسػ ػرائيمي ،والمس ػػار الس ػػوري اإلسػ ػرائيمي
الص ػراع
السياسػػية الجوىريػػة فػػي ّ
والمسػػار المبنػػاني اإلس ػرائيمي .حيػػث اىتمػػت ببحػػث القضػػايا ّ

العربػػي اإلس ػرائيمي ،وىػػي قضػػايا الحقػػوؽ الفمسػػطينية المشػػروعة ،االنسػػحاب اإلس ػرائيمي مػػف
المحتمػػة عػػاـ7391ـ ،االعت ػراؼ المتبػػادؿ بإس ػرائيؿ ،حيػػث تَمحػػورت عمػػى
األَ ارضػػي العربيػػة ُ
ِ
السػالـ باإلضػػافة لػػذلؾ فقػػد كانػػت ىنػػاؾ العديػػد مػػف المفاوضػػات
أَسػػاس صػيغة األَرض مقابػػؿ ّ
النيائي.0
حوؿ الوضع ّ

 المسار الدمسطيني – اإلسراخيمي :
شيد المسار الفمسطيني اإلسرائيمي 7330ـ تطو اًر في االقتراحات واآلراء المتعمقة

بقضية الحكـ ال ّذاتي ووضع القدس وقد تبمورت قضية المستوطنات وأَوضاع السكاف مف

طرؼ الفمسطيني
العرب 2وقد كاف التّوجو األُوروبي األَمريكي اإلسرائيمي ييدؼ إلى فصؿ ال ّ
الدوؿ العربية بما
صاحب القضية المركزية عف باقي األَطراؼ العربية ،وبكؿ األَحواؿ انتقمت ّ

فييـ سوريا واألردف والطّرؼ الفمسطيني إلى مدريد 32أَما الطّرؼ اإلسرائيمي فقد أَرى أَف
الحكـ ال ّذاتي ىو حكماً إداريا أي إدارة ذاتية لم ّشعب وليست لألَرض ،وال ينبغي أَف يتجاوز

7
0

 -حسيف أبو شنب :مرجك سابق ،ص2 12-13

http://hawariboumadian1520.maktoobblog.com-

(د2منيػػر محمػػود بػػدوي السػػيد"تداعيات

النظاـ الدولي الجديد عمي مسار تسوية الصراع العربي اإلسرائيمي") مرجك سابق 2

 -3زىيػػر ديػػاب :لقػػاء أج ػراه الصػػحفي فػػي قنػػاة الجزي ػرة الفضػػائية سػػامي حػػداد بعن ػواف (إس يراخيل والتالعييب عمييي
المسارات والتداوض مك العرب) في يوـ االثنيف الموافؽ 0222/9/0ـ 2
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السيادة .وفي
ُ
الخطوط الحمراء سواء في القدس ،المستوطنات ،الموارد في األَرض المحتمةّ ،
الضفة
مقابؿ المطالب الفمسطينية بأَف تقوـ ّ
الدولة الفمسطينية عمى األَراضي المحتمة في ّ
الغربية وقطاع غزة (األَراضي المحتمة منذ 7391ـ) والقدس الشرقية عاصمة ليا 2

7

و ٍ
بوجو عاـ يعد المسار الفمسطيني اإلسرائيمي أَكثر المسارات انجا اًز فقد تـ التَوصؿ إلى
اتفاؽ أُوسمو (اتفاؽ إعالف المبادئ ) بيف ـ ت ؼ واسرائيؿ في /73سبتمبر7333/ـ .ومف

الجدير بالذكر أَف تنفيذ ىذا االتفاؽ مف خالؿ المفاوضات الثّائية بعد توقيع اتفاؽ أُوسمو في
واشنطف جرى التّفاوض بسر ٍ
ية تامة إلى أَف تـ اإلعالف عنيا فيما بعد ،األَمر الذي يشير
التّساؤؿ حوؿ فعمية اإلطار الثنائي في واشنطف بالنسبة لباقي األَطراؼ العربية 20
 المسار األ ردني – اإلسراخيمي:
أما عمى المسار األُردني اإلسرائيمي فقد توصؿ الجانباف في المفاوضات بينيما إلى
اتفاؽ حوؿ ِ
صيغة مشتركة لجدوؿ أَعماؿ ،الستمرار المفاوضات بينيما حوؿ حؿ الخالفات
المشتركة ،فيما يبدو أَف توقيع اتفاؽ إعالف المبادئ الفمسطيني اإلسرائيمي في واشنطف أَزاؿ

الحرج عف الحكومة األُردنية ،فقد قامت في اليوـ التّالي مباشرة في إعالف المبادئ بيف (ـ ت
َ
ؼ -واسرائيؿ) 7333/3/73ـ بالتوقيع باألَحرؼ األُولى مع إسرائيؿ عمى جدوؿ أَعماؿ
النجاح الذي تحقؽ في محادثاتيما
ُمشترؾ لممفاوضات بينيما و في 7333/3/72ـ ُيسجؿ ّ
إلى إنشاء لجنة اقتصادية ثالثية (أَمريكية ،إِسرائيمية ،أُردنية) لدراسة الخطوات المستقبمية
لمتنمية االقتصادية بينيما وطبيعة عالقتيما عمى ضوء اتفاؽ غزة أَريحا بينيما وتـ االتفاؽ

عمى ذلؾ في البيت األَبيض في األَوؿ مف أكتوبر 7333ـ ،فيذه المجنة قد بدأَت ممارسة

مياميا في واشنطف وما زاؿ الّتنسيؽ والّتفاوض بيف الطّرؼ األردني واإلسرائيمي بصدد

مستقبؿ مسار (الخيار الكنفدرالي) مع الكياف الفمسطيني المرتقب .3

وبعد خروج القضية الفمسطينية مف اختصاص الوفد األُردني ،أَصبح مف الممكف

الوصوؿ إلى اتفاؽ أُردني فمسطيني في الجولة األُولى مف المفاوضات -ولكف الممؾ حسيف-

 -7دينيس روس :الشرؽ األوسط ،العدد ،3222بيروت/ 71 ،أكتوبر0222/ـ.

 -0ىيكؿ :مرجك سابقه ص 2 022-023
1- Gad Barzilia : Wars , Inter National Conflicts and political order : A Jewish
Democracy in the Middle East , 1st ed, State University of New York press , New
York , 1996.
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السالـ المجالي" 7قد أَعطى تعميماتو إلى وفده باف"كمّما توصمتـ
وفقاً لما يقولو ّ
الدكتور "عبد ّ
الرؼ حتى تتجمع المسائؿ كميا وتتضح في المسارات
مع إسرائيؿ إلى شيء ضعوه عمى ّ

تـ التّوصؿ
الموقعيف" .وعمى الرغـ مما ذكره المجالي فقد ّ
األخرى ،ألَننا ُنريد أَف نكوف آخر ُ
إلى اتفاؽ وادي عربة بيف إسرائيؿ والوفد األُردني في7332/72/09ـ.0
 المسار السوري -اإلسراخيمي :
لقد اثبت المسار السوري -اإلسرائيمي أَنو أَكثر المسارات صعوبة في التّوصؿ إلى اتفاؽ
باالنسحاب اإلسرائيمي مف الجوالف ،والذي يجسد محور المطالب السورية .وفي المقابؿ فاف

الموقؼ اإلسرائيمي يعبر عف التّمسؾ بمحورية ىضبة الجوالف السورية المحتمة لألَمف
اإلسرائيمي ،ومف ثـ تتقدـ إسرائيؿ بمقترحات متعددة تدور في جوىرىا حوؿ عدـ استعدادىا

لالنسحاب مف الجوالف وىي (مقترحات انسحاب جزئي مقابؿ سالـ جزئي– مقترحات أُخرى
باستئجار الجوالف لمدة  33عاما مف سوريا  222الخ ) 2وعمى مدى الجوالت التفاوضية

التي شيدىا ىذا المسار ،استمر الجانباف في الّتقدـ بمقترحات ومقترحات مضادة .3

عموماً ،رّكز الموقؼ السوري في ُمجممو عمى مجموعة المبادئ األَساسية التّالية :
 -7ضرورة االستناد إلى ق اررات مجمس األَمف  332 ،020عمى أَساس مبدأَ األَرض مقابؿ
السالـ .
ّ
الصراع العربي اإلسرائيمي .
 -0شمولية الحؿ لكؿ جبيات ّ
 -3استعداد سوريا لتوقيع اتفاقية سالـ .

 -2أَف تكوف التّرتيبات األَمنية عمى الجانبيف دوف المساس بسيادة أَي طرؼ عمى أَرضو.2
لمسالـ
الرغـ مف إعالنو القبوؿ بالق ارريف  332 ،020كأَساس ّ
أما الموقؼ اإلسرائيمي فعمى ّ
السالـ مع سوريا ،والقبوؿ بتسوية
مع سوريا فانو قد تمسؾ بعدـ التّخمي عف الجوالف دوف تحقيؽ ّ

7

 -الدكتور عبػد السػالـ المجػالي ،رخييس اليوزراع األردنيي السػابؽ ،ورئػيس الوفػد األردنػي فػي مسػار المفاوضػات

0

 -ىيكؿ :مرجك سابق ،ص2022

األردنية اإلسرائيمية في واشنطف 2

 -3انظػػر :مصػػطفى ،حمػػو :تيياريا المداويييات اإلس يراخيمية السييورية ،بػػي بػػي سػػي  ،لنػػدف/00،مػػايو0222 /ـ
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_7416000/7416050.stm
 -4دينيس روس " :السالم المدقود"ه مجمة الشرؽ األوسط ،العدد  ،3232بيروت/32 ،سبتمبر0222/ـ  2
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جزئية عمى نمط اتفاقيات فصؿ القوات بيف إسرائيؿ وسوريا ،واستعداد إسرائيؿ لمبحث في ترتيبات

السالـ 2
أمنية في حالة ّ

و ٍ
بوجو عاـ لـ يستطع المسار السوري اإلسرائيمي حتى الجولة الحادية عشرة التّوصؿ إلى
اتفاؽ بشاف القضايا الخالفية ،فإسرائيؿ لـ تزؿ تُصر عمى مبدأ الضمانات األمنية قبؿ االنسحاب

بؿ والتّطبيع العممي لمعالقات دوف انتظار لتحقيؽ االنسحاب الكامؿ (فتح الحدود ،إقامة عالقات
تجارية دبموماسية ،في مقابؿ االنسحاب المرحمي عمى نمط االنسحاب مف سيناء).7
أما الموقؼ السوري إزاء ذلؾ فقد تمسؾ بمبدأ شمولية االنسحاب مف كؿ األَراضي العربية
ٍ
بوجو عاـ بإتباع
المحتمة بما فييا الجوالف .وقد اتصؼ الموقؼ اإلسرائيمي في المسار السوري

السياؽ جاء اتفاؽ غزة أَريحا
أَساليب المراوغة ،ومحاولة كسب الوقت بصورة ممحوظة .وفي ىذا ّ
الضغوط اإلسرائيمية عمى المسار السوري ،فتعددت المطالب
مع المنظمةِ ليضيؼ بعض
ّ
واالقتراحات اإلسرائيمية لتتراوح بيف اقتراح مفاوضات سرية عمى نمط مفاوضات أُوسمو ،واقتراح
عقد قمة سورية إسرائيمية أَو عمى األَقؿ لقاء بيف وزيري خارجية البمديف ،أَو رفع مستوى التّمثيؿ
السالـ .إضافة إلى ذلؾ فقد استغمّت إسرائيؿ معارضة بعض الفّصائؿ الفمسطينية
في مفاوضات ّ

الضغوط عمى سوريا
لالتفاؽ ،وقياـ حزب اهلل بتصعيد عممياتو ضد إسرائيؿ في محاولة ممارسة ّ
أَمالً في الحصوؿ عمى تنازالت منيا مثؿ :تصعيد
اليجمات اإلسرائيمية ،واألَعماؿ االنتقامية ضد سكاف جنوب لبناف ،ومطالبة سوريا بوقؼ دعميا

ليذه المنظمات.0

وأَخي اًر ،فاف عمى سوريا أَف تنتظر حتى يتـ تنفيذ االتفاؽ الفمسطيني -اإلسرائيمي ثـ بحث

السالـ حتى
قضايا المسار السوري إزاء ذلؾ فاف الموقؼ السوري قد تمسؾ بإص ارره عمى شمولية ّ
صعد السوريوف مف رفضيـ لألُسموب اإلسرائيمي وذلؾ بالتّيديد مف
بعد اتفاؽ غزة  /أَريحا ،كما َّ

المراوغة التي تتبعيا
االنسحاب مف المفاوضات إذا لـ تُراجع إسرائيؿ موقفيا وتضع حداً لسياسات ُ
السابقة اليادفة إلى إطالة أَمد
خاصة ،واف الحكومة اإلسرائيمية الحالية تُنفذ بدقة سياسة الحكومة ّ
-7أوري سػػبير :كبيػػر المفاوضػػيف االس ػرائيميف ،المسيييرة ه "حكايييية أوسييمو ميين األليييف إلييى الييياع" ،ترجمػػة :بػػدر
عقيمي ،ط ،7دار الجميؿ لمنشر ،عماف7332 ،ـ ،ص . 372-370

-0محمػػد العطػػوي:السييالم الييياخكه نتنييياىو يحييرق واشيينطن ،ط ،7دار الحػػرؼ العرب ػي ،دار المناىػػؿ ،بيػػروت،
7332ـ ،ص. 22-22
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المفاوضات حتى تتمكف مف تغيير معالـ األَراضي العربية المحتمة و زرعيا بالمستوطنات ووضع

العرب و العالـ أَماـ ٍ
أمر واقع .7

 المسار المبناني – إ
اإلسراخيمي :
لـ يكف المسار المبناني أَوفر حظاً مف نظيره السوري ،خاصة وأَف المساريف مرتبطاف

بطبيعة العالقة الخاصة بيف البمديف ،كما أَف ىناؾ خصوصية المسار المبناني المرتبط

السياسية واالجتماعية والطّائفية فيو ،وتأثيرىا عمى اإلجماع
بوضع لبناف وتركيبة القوى ّ
المبناني ،إضافة إلى الوجود األَجنبي أَو الخارجي عمى األَراضي المبنانية 2
وقد انعكست تمؾ الخصوصية عمى مسار المفاوضات المبنانية واإلسرائيمية ،حيث كثفَّت
إسرائيؿ مف تبني موقؼ عاـ يتميز بالتّشدد والمراوغة لفتح مسار خارجي لمتفاوض مع لبناف

لبحث قضية الجنوب المبناني باعتبارىا محور التّفاوض بيف البمديف .وتمثمت اإلستراتيجية
اإلسرائيمية في تبني موقؼ عاـ متشدد يتجنب بحث المسالة الجوىرية الخاصة بتنفيذ القرار

( 0)202الخاص بالوضع في لبناف رغـ وضوحو ودقتو وصراحتو بصدد االنسحاب
اإلسرائيمي .واقترح إما معاىدة أَمنية بيف إسرائيؿ ولبناف ،أَو تكويف لجنة عسكرية مشتركة
تصؿ أَيضا في نياية المطاؼ إلى وضع معاىدة أَمنية ُمنفصمة بيف البمديف.3

وحرص الموقؼ المبناني في المقابؿ عمى التأَكيد المستمر عمى ضرورة انسحاب إسرائيؿ
َ
طبقاً لمقرار ،202باإلضافة إلى تمسؾ لبناف بمبدأ شمولية الحؿ واالنسحاب الكامؿ مف كؿ

األَراضي وعمى كؿ الجبيات .واتسـ الموقؼ المبناني في التّناسؽ مع نظيره السوري .واستمر
2
تمسؾ برفضو استقباؿ المبعديف الفمسطينييف
الموقؼ المبناني عمى مطالبة مواقفو ،كما َّ
خالؿ تفاقـ أَزمتيـ بيف الجولتيف الثّانية والتّاسعة .وال زالت مواقؼ الطّرفيف المبناني

حظي اقتراح التّرتيبات األَمنية ببعض الدراسة واالىتماـ
واإلسرائيمي في جوىرىا ثابتة ،واف
َ
 -7المرجك السابق ،ص. 21-29
0

-القرار  312صدر بعد خمسػة أيػاـ مػف االجتيػاح اإلسػرائيمي لمبنػاف والػذي دعػا إسػرائيؿ إلػى سػحب قواتيػا فػو اًر

مف لبناف ،ووضعت تحت وصاية األمـ المتحدة (اليونيفؿ) 2

 - 3محمد العطوي :مرجك سابق ،ص. 37-22
 -4الوبعدوىالفلسطٌُُىىهنهياألراضيٍالفلسيطٌُُاالوذةليا ي م1967م(قطي زيشووالةيفااليز)ُيامو ين
إ)ع دهن م1991مإلًجٌىبلبٌ ى،و)لغ ددهنه َق رب411فلسطٌٍُ،وازلبهنهيدزكادو صوالجه د
اإلسالهٍوقلُلهيالفص ئلاألخزي،وك ى لًرأسهناليدكةىر بيدالعشَيشالزًةُسيٍ(اديدا)يزسقُي دودزكيا
دو صوالذٌأصبخالٌ طق) سنالوبعدَيم
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المبناني شريطةَ أَف يتـ ذلؾ في إطار مفاوضات واشنطف وفي إطار مف شمولية الحؿ وعمى
كؿ الجبيات والمسارات.7

الضغوط عمى الحكومة المبنانية
 إف تداعيات اتفاقيات غزة – أَريحا أَدت إلى زيادة ّسواء بتكثيؼ األَعماؿ العسكرية اإلسرائيمية في الجنوب المبناني إلحراج الحكومتيف السورية
والمبنانية مف جانب ،وفي محاولة إلحداث انشقاؽ وانقساـ في الموقؼ المبناني وخروجو عمى

دائرة االرتباط والتّنسيؽ السورية ،أَوعمى األَقؿ بما يسمح إلسرائيؿ باستخداـ الورقة المبنانية
وصوالً إلى المسار السوري 2
ٍ
بوجو عاـ بما فييا المسار
 ومف خالؿ ما تقدـ فإف ُمستقبؿ المسارات التّفاوضيةالسالـ المزعومة بتداعياتيا عمى
الرؤية اإلسرائيمية لعممية َّ
الفمسطيني اإلسرائيمي ،قد أَظيرت ّ
المسارات وعدـ إمكاف الوصوؿ مف خالؿ المفاوضات إلى إرجاع األَراضي العربية المحتمة

عاـ 7391ـ .0

لذلؾ فإف أَي إستراتيجية بديمة ينبغي أَف تتعامؿ وحقائؽ التّسوية المبنية ،مف حيث
الرسمي بدولة "إسرائيؿ "،
الجوىر ،عمى االنتصار العاـ لمصييونية بانتزاع االعتراؼ العربي ّ
و كيؼ تجسد ذلؾ في االتفاقيات والمعاىدات التي تـ إبراميا مع مصر واألُردف ومنظمة

ومحددات مستقبمية ،بما تتضمنو مف التزامات قانونية،
التّحرير الفمسطينية ،باعتبارىا قُيوداً ُ
وما تفرزه مف آثار سياسية ،ومف ثـ تحديد الموقؼ القومي مف ىذه الحقائؽ.3
إف الموقؼ المبدئي مف التّسوية مع كؿ خطوة مف خطوات االنسحاب اإلسرائيمي مف
أَراضي عربية – في حاالت التّسوية الثّالثة مع مصر واألُردف و ـ.ت.ؼ – كاف يأَتي مف
يسرُكـ االنسحاب اإلسرائيمي مف أَراضي
َيسأَؿ"الفريؽ اآلخر"المعارضيف لعممية السالـ"" :آال ُ
"السالـ" ! لقد
عربية وتحرر مواطنيف عرب مف رقبة االحتالؿ  ...وىؿ ترفضوف أَف يحؿ َّ

7

الحص :أي حؿ لقضية فمسطيف ،المستقبؿ العربي ،العدد  ،022السنو0222ـ ،يصدرىا مركز دراسات
 -سميـ ُ

الوحدة العربية ،ص.72-2
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السالـ الحقيقي في
أَصبحت ىذه التّسوية نفسيا ىي اخطر "العقبات" التي تعترض طريؽ َّ
المنطقة .7
لذلؾ ،فإف إستراتيجية إحالؿ سالـ حقيقي في منطقة الشرؽ األوسط ينبغي أَف يرتكز
عمى انجاز ميمتيف تاريخيتيف :أَوليما :تفكيؾ كؿ األبنية العنصرية ،القانونية والتنظيمية

الصييوني
والمؤسسية ،التي تحتميا دولة إسرائيؿ ،وتصفية الكياف االستعماري االستيطاني ّ

دث في جنوب إفريقيا ،وبما يتفؽ مع حقوؽ اإلنساف والشعوب .وثانييما:
عمى غرار ما َح َ
إعادة االستقرار إلى المنطقة واقامة العدؿ والمساواة بيف شعوبو ودولو األَصمية2
وفي إطار مثؿ ىذه "اإلستراتيجية "يمكف القوؿ أَف ىناؾ مقياساً وطنياً وقومياً محدداً ،ال

الصراع العربي
شؾ في جدوى اعتماده ،بؿ وفي شرعيتو مف أجؿ قياس أَي اتفاؽ بشأف ّ
الصييوني.0
ّ
 -3حقيقة موقف أييود با ارك من عممية التّسوية2

ومف ىنا سيتـ توضيح موقؼ رئيس الػوزراء اإلسػرائيمي أييػود بػاراؾ كونػو احػد أطػراؼ مفاوضػات

السممية لُعبة بيد رؤساء الػوزراء االسػرائيميف الػذيف تعػاقبوا عمػى
كامب ديفيد ،حيث تحولت العممية ّ
السػمطة ثػـ
السمطة مثؿ نتنياىو ،وباراؾ الذي تسمؽ ظيػر العمميػة السػممية مػف أجػؿ الوصػوؿ إلػى ّ
ّ
لمس ػالـ ظي ػره مفػػتعالً األَحػػداث والمواجيػػات عنػػد السػػماح لشػػاروف بتػػدنيس الحػػرـ
مػػا لبػػث أف أَدار َّ

ال ّشريؼ

الض ػغوط الداخميػػة التػػي مورسػػت عميػػو  ،ولمممػػت أ ِ
َُشػػالء
مػػف أجػػؿ الػػتّخمص ،أو التّخفيػػؼ مػػف ّ
ُ
حكومتو التي تفككت مستعصية عمى الوحدة ىاويةً بشعبيتو إلى الحضيض .3
وفي مايو /أيار0222ـ أَصدر رئيس الوزراء باراؾ أوامره لمجيش اإلسرائيمي باالنسػحاب مػف
الض ػربات الموجيػػة مػػف حػػزب اهلل المبنػػاني منيي ػاً بػػذلؾ احػػتالؿ جنػػوب لبنػػاف
جن ػوب لبنػػاف نتيجػػة ّ
الذي داـ حوالي  00عاـ.7

7
0
3
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ويعػػد (أييػػود بػػاراؾ) 0أَحػػد األَركػػاف األَساسػػية فػػي مفاوضػػات كامػػب ديفيػػد ،والػػذي عمػػؿ عمػػى

إظيار اليدؼ الرئيسي مف عممية السَّالـ في ال ّشرؽ األَوسط وفؽ النظػاـ العػالمي الجديػد والمنسػؽ
الرؤيػة األمريكيػػة-اإلسػرائيمية ،والػػذي
بػػيف الواليػػات المتحػػدة واسػرائيؿ إلعػػادة ترتيػػب المنطقػة وفػػؽ ُ
يتحمؿ المسؤولية ،مف وجية النظر الفمسطينية والعربية عف فشؿ

ومراوغتػ ػػو التػ ػػي أدت إلػ ػػى اشػ ػػتعاؿ انتفاضػ ػػة
مفاوضػ ػػات َّ
السػ ػػالـ وخاصػ ػػة كامػ ػػب ديفيػ ػػد0222ـُ ،

األقصى0222ـ.3

السمطة الوطنية الفمسطينية ياسر عرفات في
بدأ باراؾ جولة مف المفاوضات مع رئيس ّ
كامب ديفيد بالواليات المتحدة األمريكية في يوليو /تموز0222ـ ،والتي تبيف أَثرىا عمى عممية

السالـ برمتيا في موقؼ باراؾ مف قضايا الحؿ النيائي .والتي ىي محور بحثنا.
َّ

فالموقؼ اإلسرائيمي فمـ ي ُكف عمى استعداد لتقديـ أَي استحقاؽ يتعمؽ بنقطة السيادة عمى
القُدس ،ال سيما وأَف باراؾ بدا ضعيفاً أَماـ ائتالفو الحكومي الذي بدأَ تحركاً إلسقاطو عقاباً لو
عمى إبدائو "ليونة" تجاه قضايا الحؿ النيائي ،وعمى األَخص استعداده لمتّخمي عف مناطؽ
الرئيسية المحيطة بيا.2
فمسطينية شماؿ وجنوب القدس مقابؿ ضـ ُكتؿ المستوطنات ّ

 -7انظر:جيي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف مص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػطفي ،قصييييييييييييييييييييييييية تحريييييييييييييييييييييييييير جنيييييييييييييييييييييييييوب لمبنيييييييييييييييييييييييييان ،مجم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
المحيطhttp://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=126976&pg=2

 - 0ولػد أيييود بياراك فػي فمسػػطيف عػاـ  7320ـ ،وكػاف ُيسػمى أييػود بػػروج قبػؿ أف يسػتعمؿ االسػـ العبػري بػػاراؾ
"البػرؽ "وبػدأَت ميولُػو العسػكرية مبكػ اًر ،فقػد تطػػوع وىػو فػي السادسػػة عشػر مػػف عمػره فػػي جوالػة كتيبػػة
الػذي يعنػي َ
الشػػبيبة العسػػكرية ،و شػػارؾ فػػي العػػدواف الثالثػػي عمػػى مصػػر عػػاـ 7329ـ والتحػػؽ بالجامعػػة العبريػػة فػػي القػػدس

وحصؿ عمى درجة البكػالوريوس ،ثػـ سػافر إلػى الواليػات المتحػدة األمريكيػة السػتكماؿ د ارسػاتو العميػا فحصػؿ عمػى
الماجسػػتير فػػي ال ػػنظـ اليندسػػية و االقتصػػادية م ػػف جامعػػة سػػتانفورد  http://www.altawasul.comموق ػػع
و ازرة الخارجية اإلسرائيمية2

3

 -بف كسبيت ،ايالف كفير:أييود باراك22الجندي األول :رخييس اليوزراع اإلسيراخيمي ،ترجمػة بػدر العقيمػي ونػور

البواطمة ،ط ،7عماف7333 ،ـ ،ص2 72

-4بف كسبيت ،ايالف كفير :أييود باراكهالجندي األول :رخيس الوزراع اإلسراخيمي ،مرجع سابؽ ،ص 2 000
23

لذلؾ ذىب باراؾ بالءاتو الخمس والتي أكد عمييا في برنامجو االنتخابي لرئاسة الوزراء إلى

مفاوضات كامب ديفيد ( ) 0والتي بقيت كما ىي أَثناء المفاوضات مقابؿ اقتراح حموؿ شكمية
ليا ،وىي:
 -7حؿ ديني وبمدي لمقدس.
 -0التّعويض والتّوطيف لالجئيف واعادة حوالي  722أَلؼ منيـ ضمف إطار لـ شمؿ
العائالت ،واعتبار ذلؾ اعترافاً إسرائيمياً بقرار  732مع عدـ تحمؿ أية مسؤولية مدنية أو
قانونية عف تيجيرىـ.

 -3إبقاء حوالي  %22مف المستوطنات وضميا لمكياف اإلسرائيمي مقابؿ التّنازؿ عف
الصغيرة األُخرى .
الجيوب ّ
السمطة مف أَي وجود عسكري
 -2االحتفاظ بوجود أَمني عند المزوـ في غور األُردف ومنع ّ
في ىذه المنطقة ،أَو التّحالؼ مع أَي دولة عربية ،أَو دخوؿ أَي جيش أَجنبي مف خالؿ ىذه
المنطقة.

 -2ضـ مستوطنات شرقي الخط األَخضر ،وتوسيع حدود القدس مع إعطاء الفمسطينييف
الضفة (بدوف القدس) وابقاء جزء مف إؿ ( )%32بيد اإلسرائيمييف
حوالي  %32مف مساحة ّ
خالؿ فترة قد تمتد إلى عشرة سنوات ،وتأجير بعضيا لمدة قد تصؿ إلى ( 02سنة) كما

السرية.7
تسرب مف خالؿ مفاوضات استوكيولـ ّ

الضعؼ التي
وبعد الموافقة الفمسطينية عمى القمة اعتقد كمينتوف وباراؾ وأَركانيما أَف حالة ّ
تُعانييا ـ2ت2ؼ تَفرض عمى الفمسطينييف القُبوؿ بما يعرضو باراؾ؛ وأَف عرفات مستعد لدفع

الدولة ،وال ّشروع في تجسيد سيادتو
الثّمف المطموب مقابؿ إِشباع رغبتو الجامحة في إعالف قياـ ّ
وتوىـ بارؾ أَف بِإمكانو االنضماـ إلى قائمة
عمى األَرض قبؿ  73أَيموؿ (سبتمبر) 0222ـَّ ،

الصراع الفمسطيني
ُعظماء إسرائيؿ مف بوابة كامب ديفيد ،والتّوصؿ إلى اتفاؽ شامؿ ُينيي ّ
اإلسرائيمي مقابؿ فقط االعتراؼ بدولة فمسطينية مف دوف حدود ،وال تكوف القدس عاصمتيا.

 -7محمػػد عمػػي صػػالح :ميياذا دار فييي مييؤتمر كامييب ديديييد بييين كمينتييون وعرفييات وبيياراك سيينة1222م؟ه جريػػدة
الشرؽ األوسط /71 ،سبتمبر0222/ـ ،العدد ،3202لندف.
24

عيد باراؾ لشعبو بالعودة
الضفة الغربية وقطاع غزة ،حيث تَ َ
وتقوـ عمى قرابة  %32مف أَراضي ّ
المساس بالءاتو ال ّشييرة أَو َخدش أَي مف ُخطوطو الحمراء.7
مف كامب ديفيد دوف َ
الدولي من عممية التّسوية :
 -2الموقف االمريكي و ّ
السنوات الخمس والثّالثوف الماضية كاف ىناؾ ُرؤيتاف ُمختمفتاف لتسوية النزاع
عمى مدى ّ
السالـ
العربي اإلسرائيمي أَوليما :تسوية شاممة برلمانية دولية ،والثّانية إجراءات تُعرؼ بعممية َّ

برزخيف ال
التي تُمسؾ الواليات المتحدة بخناقيا ،وظمت ىاتاف الرؤيتاف منذ حرب 7391ـ َ
النيج ،كما ظمت ىذه اليُ َّوة العميقة بيف الرؤيتيف مف
يمتقياف ال مف حيث الجوىر وال مف حيث ّ
دوف تجسيد حتى نياية حرب الخميج الثانية7337ـ20
إف االنتصار الذي حققتو الواليات المتحدة وحمفائيا في تمؾ الحرب ،ودؽ المسمار األَخير

الدولي الذي نادى بو قرار األُمـ المتحدة  332بعد حرب تشريف األَوؿ
في نعش المؤتمر ّ
/أُكتوبر7313ـ ،ووضع قيادة التّسوية في يد الدبموماسية األَمريكية وحدىا ،سعى وزير الخارجية
"جيمس بيكر " ،"James Bakerمف خالؿ ذلؾ المؤتمر إلى تحديد الموقؼ العربي مف خالؿ

استعاضة المؤتمر الدولي بمؤتمر إقميمي ال وظيفة لو ُسوى إضفاء ال ّشرعية عمى المباحثات
شاىدي ُزور
الثّنائية بيف العرب و االسرائيميف ،بؿ انو أَيضاً استدرج السوفيت والسورييف لِيصبحا
ّ
عمى ىذا االنقالب .3
السوفيتي ،ففي
لقد بدا استعداد البنتاغوف لحرب القطب األُحادي قبؿ انييار االتحاد ّ
آذار/مارس7337ـ ،أَرى أَحد كبار المسئوليف األَمريكييف صورة ىذه األُحادية تتحقؽ ،والذي

أَ َّ
السياسي الذي سربتو صحيفة نيويورؾ تايمز وفقاً لعقيدة بوش الثّاني،
كدت عميو مسودة التّقرير ّ
ٍ
لمجموعة مف الحمفاء أَو
رطي العالـ؛ حيث ال ُيسمح
فاف الواليات المتحدة َّ
نصبت نفسيا ُدور ُش ّ
األَعداء بمنافسة ىذا الدور أَو تحديو .وقررت االحتفاظ لنفسيا بالمسؤولية األولى عف مواجية ما
يتيدد مصالحيا وحمفائيا ،وأف إسرائيؿ طالما وجدت في ىذه المنطقة أَرضاً خصبة لِحشر
الدولية .وكاف األَمريكيوف قد أَصابوا في توقعاتيـ
الرؤية األَمريكية ّ
تطمعاتيا اإلقميمية في سياؽ ّ

7
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أَوائؿ التّسعينات أَف مصالح إسرائيؿ في المنطقة ومصالح الواليات المتحدة ما بعد الحرب الباردة
ستزداد في السنيف المقبمة تشابكاً وتطابقاً.7
السياسة العسكرية األَمريكية إف صالحية إسرائيؿ لالشتراؾ في مغامرات
و أَرت مؤسسة ّ
الواليات المتحدة العسكرية قد تعززت في التّسعينيات بسرعة فائقة ،وذلؾ بفضؿ إجراءات التّسوية

السياسية بيف العرب و إسرائيؿ .و أَرت أَيضاً أَف حيز دورىا اإلقميمي سيتوسع ليشمؿ البحر
ّ
0
األَبيض المتوسط والخميج ووسط آسيا ،مف خالؿ قبوؿ تسوية مؤقتة .
وقد نجحت إسرائيؿ في تقديـ نفسيا ذخ اًر استراتيجياً لما بعد الحرب الباردة وما بعد انييار
االتحاد السوفيتي ،فَعشية زيارة رابيف األُولى بصفتو رئيس وزراء إلى الواليات المتحدة َس َّخر وزير
الزعـ أَف أَىمية إسرائيؿ اإلستراتيجية قد تالشت قائالً " :إذا كاف عمينا
خارجيتو شمعوف بيرز مف ّ

الروس مف قبؿ ،فاف عمينا اآلف أَف ُنواجو وضعاً جديداً 222ألَف أَفضؿ لوحات ال َّسالـ
أَف ُنجابو ّ
المعمقة عمى ِ
الحيطاف المتداعية ستسقط اآلف ،إننا بحاجة إلى ِحيطاف مختمفة ال إلى لوحات
ُ
مختمفة ،واعتقد أَف مف مصمحة الواليات المتحدة أَف ترى ال ّشرؽ األَوسط وقد أُعيد بناؤه مف جديد
" 23
السالـ
الدولية لصنع َّ
الرؤية ّ
وميما يكف مف أمر فاف ّ
موجات المد والجزر التي تخبطّت فييا ّ
في المنطقة و التي انتيت بيا إلى ما نشيده اليوـ مف احتكار الواليات المتحدة و تفردىا بحؿ

النظاـ اإلقميمي مجدداً في ال ّشرؽ األَوسط تحتاج إلى تسوية
المسألة الفمسطينية ،فإف صياغة ّ
صبت اىتماميا عمى التّعاوف االستراتيجي،
ّ
لمنزاع العربي اإلسرائيمي .لكف إدارة بوش الثّاني ّ
وسددت األَبواب في وجو أَية خطوة دبموماسية ذات معنى 2

فقػ اررات األُمػػـ المتحػػدة التػػي دعػػت إلػػى تكػػاتؼ القػػوى الكبػػرى و شػػعوب العػػالـ الثّالػػث لتحقيػػؽ

ىمش الحقوؽ الوطنية الفمسطينية ،اعتػرؼ بػدور المجتمػع
التّسوية عديدة .حتى القرار  020الذي َّ
الدولي ،وطالب األَميف العاـ لألُمـ المتحدة بأَف ُيعيف ممثالً خاصاً يرفع تقري اًر لمجمس األَمف عمػا
ّ
7

السالم والديمقراطية ،ط ،7القاىرة7332 ،ـ ،ص. 033-039
السالم ،أحداث الحرب و َّ
 -عمرو عبد السميعَّ :
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 -أَحمػػد تُيػػامي سػػمطاف :الخديعيية الكبييرُه مخططييات خبثيياع صييييونه وخديعيية العييالم باألسيياطير السياسييية،

3

 -المرجك السابق ،ص. 322-322

ط ،7مكتبة ابف سينا لمنشر والتوزيع ،القاىرة7337 ،ـ ،ص. 092
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يبذلػػو مػػف جيػػود فػػي سػػبيؿ التّسػػوية  2كػػذلؾ ح ػاؿ الق ػرار  332الػػذي دعػػا "األَط ػراؼ المعنيػػة إلػػى

المفاوضات برعاية مناسبة مف اجؿ بناء سالـ عادؿ ودائـ في ال ّشرؽ األَوسط ".7

الدولية لمتّسوية في ال ّشرؽ األَوسط ىي ثمرة لجيود متفانية رعاىا االتحاد
الرؤية ّ
إف ّ
َّ
الدوؿ العربية .وأَ َّ
السبعينيات والثّمانينيات2أَما أُوروبا
السوفيتي و ّ
يدىا معظـ دوؿ العالـ الثالث في ّ
تماما عمى موقؼ حميفتيا األَمريكية
الغربية فقد ّ
تبنت موقفاً مستقالً بعض ال ّشئ بؿ إنيا خرجت ً
وموقؼ إسرائيؿ حيف قبمت بشرعية الحركة الوطنية الفمسطينية وقيادتيا وبمنظمة التّحرير

الفمسطينية ،وحيف أَ َّ
كدت أَف ال شرعية احتالؿ األَراضي العربية عاـ7391ـ وال شرعية االستعمار

اإلسرائيمي المستمر ليذه األَراضي 20

الدوؿ
الدولي تنازالت تاريخية أَساسيا مبادلة األَرض َّ
لقد َّ
بالسالـ ،واعتراؼ ّ
جسد اإلجماع ّ

العربية ومنظمة التّحرير الفمسطينية (باسـ الفمسطينييف) بديمومة إسرائيؿ داخؿ حدود 7391ـ،
في مقابؿ اعتراؼ إسرائيؿ بحؽ ال ّشعب الفمسطيني في تقرير المصير .وحدث إجماعاً دولياً عمى

أَف قراري مجمس األَمف  020و  332يعتبراف حجر األَساس لتسوية حقيقية  ،كما أَف ىناؾ قبوالً
الرباط (7313ـ،
عربياً عاماً بيذا الموقؼ الذي حظي بتأييد القمـ العربية مف قمة الجزائر و ّ
7312ـ) إلى قمة فاس وعماف (7320ـ7321 ،ـ) .كما أَف المجمس الوطني الفمسطيني وافؽ
عمى ىذا الموقؼ ضمناً في عاـ7311ـ ،ثـ اعترؼ بو عمناً في اجتماع الجزائر عاـ 7322ـ.

ففي ذلؾ العاـ كاف اعتراؼ ياسر عرفات أَكثر تحديداً ووضوحاً  ،سواء في خطابو أَماـ اجتماع

الجمعية العامة لألمـ المتحدة الذي انعقد في جنيؼ ،أَوفي المؤتمر الصحافي الذي أَعقب

الخطاب ،أَو في وثيقة ستوكيُولـ 7322ـ.3

الدولي حيث أَف األَدوار تـ توزيعيا بدقة بيف
ولف نخوض كثي اًر في الموقفيف اإلقميمي و ّ
الموقفيف ،بيف المؤيد والمشارؾ لضماف مصالحيـ بعد انييار االتحاد السوفيتي .وأَف جميع مف
شارؾ في مؤتمر مدريد لم َّسالـ كاف تابعاً لسياسة الواليات المتحدة األَمريكية في تنفيذ مخططيا

السياسة األَمريكية وكالعب رئيسي في
كمحدد في ّ
في ال ّشرؽ األَوسط .وكاف دور إسرائيؿ ُ
7

 -مج ػػدي حم ػػاد :نحييييو إسييييتراتيجية وخطيييية عمييييل لمصييييراع العربييييي -الصييييييوني ،مجم ػػة المس ػػتقبؿ العرب ػػي،

0

 -احمػػد صػػدقي الػػدجاني :رؤييية حيييارية لمص يراع العربييي -الصييييوني ،مجمػػة المسػػتقبؿ ،العػػدد ( 033كػػانوف

العدد7333 ،023ـ ،ص. 22-23

الثاني/يناير7333ـ) ص .22-23

 - 3محمد حسنيفه ىيكؿ :سالم األوىام – أوسمو ،مرجع سابؽ ،ص2 773-777
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المنطقة مف خالؿ َّ
الم َحافؿ
الدعـ المالي والمعنوي والعسكري والثّقافي والحماية مف المسائمة في َ

الدولية ويبيف ذلؾ في الفصؿ الثّاني قبؿ أَف نخوض في تفاصيؿ كامب ديفيد0222ـ.
ّ

الرسمي بديالً عف المواجية العسكرية .وتبمورت
وقد أَصبحت التَسوية مف المنظور العربي ّ
إدارة لمتسوية تَ َّدعى "الواقعية" و"االستجابة لممتغيرات العالمية" ،بِدعوى "إنقاذ ما يمكف إنقاذه.
لذلؾ ينبغي إدراؾ أَف االتفاقيات والمعاىدات القائمة المقبمة جاءت ثمرة -النتصار "إسرائيمي"

النظـ العربية لمصراع ضد "إسرائيؿ حيث ،تبدى ذلؾ مف خالؿ
أساساً -بؿ النييار عاـ في إدارة ّ
مرور باتفاقيات
ًا
المسمسؿ الذي انطمؽ مف مباحثات الكيمو  ،727ثـ الحرب األَىمية المبنانية،
كامب ديفيد ،واجتياح لبناف ،وحرب الخميج األُولى (البحث عف عدو بديؿ) ،وحرب الخميج الثّانية

النظر إلى التّسوية القائمة والجارية
(الحرب األَىمية عوضاً مف مجابية العدو) .كذلؾ يمكف ّ
باعتبارىا تسويات ىزيمة ،وليست تسويات خيانية .ومف ثـ ال بد مف إدراؾ أَف التّعامؿ مع
الييونيا سوى العمؿ عمى تغير األَوضاع "الوطنية"
اليزيمة يتضمف م اررة صعبةُ ،
و"القومية" ،إلي حيف تحقيؽ تغير في الظروؼ"العالمية" .وىذا ما فعمتو كؿ مف أَلمانيا والياباف.7

الخالصة:

السياسة األَمريكية تظير بشكؿ فاعؿ في منطقة ال َشرؽ األَوسط ،بعد انتياء الحرب
بدأت ّ
العالمية الثّانية وانشاء دولة إسرائيؿ ،التي لـ تكف أَمريكا صاحبة الفكرة في إنشاءىا؛ إال أَف
الدولة ،لما ستقدمو مف وظائؼ تحترـ مصالحيا وأَىدافيا ؛
الواليات المتحدة استثمرت وجود تمؾ ّ
ال سيما في إعاقة تقدـ المنطقة وتطورىا وتنميتيا ،باإلضافة إلى زعزعة االستقرار فييا و ضرب
وحدتيا .0

"واتبعت الواليات المتحدة سياسة مؿء الفراغ في المنطقة بشكؿ مباشر أَو غير مباشر،

الدعـ
ولجأَت إلى ذلؾ مف خالؿ االعتماد عمى قوة إس ارئيؿ عف طريؽ إمدادىا بكؿ أَنواع ّ

السياسي والمالي والعسكري واالقتصادي ،باعتبارىا أساساً في الدفاع عف المصالح األَمريكية،
ّ
الموكؿ ليا في
وازدادت أَىمية إسرائيؿ في اإلستراتيجية األَمريكية ،بعد نجاحيا في أَداء ّ
الدور ُ
الحرب الباردة ،وبخصوص مواجية ال ّشيوعية في ال ّشرؽ األَوسط ،ومف خالؿ تصدييا لمدوؿ

 -7مجدي حماد :نحو إستراتيجية وخطة عمل لمصراع العربي – الصييوني ،مرجع سابؽ  ،ص. 33-32

0

- Robert W. stookey. America and the Arab States : An Uneasy Encounter, New
, York Wiley ,1975 p .46.
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الحميفة لم ّشيوعية ،وتخريب أَي تقارب بينيا ،وطرحت إسرائيؿ نفسيا كقوة بإمكانيا الوقوؼ ضد
السيطرة عمى المنطقة ".7
السوفيتي  ،وعدـ تمكينو مف ّ
االتحاد ّ

فقد قاؿ "داف كويؿ" " "Dan Quayleنائب الرئيس األَمريكي في عيد "بوش األب" عاـ

7330ـ ،عندما َّ
الصياينة؛ إنني ىنا اآلف،
تحدث أَماـ اجتماع لممنظمات الصييونية" :إخواني ّ

0
الرئيس
لمرئيس "بوش" أُؤكد لكـ التزاـ الواليات المتحدة الكامؿ تجاه إسرائيؿ " وقد ّ
تحدث ّ
كنائب ّ
األَمريكي عف التزاـ الواليات المتحدة بإسرائيؿ قائالً" :إف التزامنا بإسرائيؿ ،نابع مف
3

َُف تُيزـ إسرائيؿ"
مصمحتنا األَخالقية االيدولوجية؛ ولف يسمح أي رئيس لمواليات المتحدة؛ بأ َ
الرئيس "كمينتوف"عاـ 7333ـ ذلؾ بقولو" :إننا سوؼ ندعـ إسرائيؿ عبر التأكيد عمى تفوقيا
وأَك َد ّ

النوعي".2
العسكري ّ

وكانت الواليات المتحدة قد دعمت إسرائيؿ بشكؿ كبير وعمني ،منذ عقد مؤتمر "بالتيمور"
عاـ 7320ـ وحتى يومنا الحالي ،واعتبروىا مصمحة ىامة لمواليات في ال ّشرؽ األَوسط ،فقد
َّ
الرئيس األَمريكي "كمينتوف"" :إف لمواليات المتحدة مصمحة حيوية ليس في إسرائيؿ فقط ،
تحدث ّ

بؿ في التَعاوف االست ارتيجي بيف بمدينا في المنطقة ،وستعمؿ إدارتنا عمى الوفاء بالتزامات أَمريكا،
َّ
ونؤيد بحزـ حاجة إسرائيؿ،
بشأَف التّخزيف المسبؽ
لممعدات العسكرية في إسرائيؿ ،ونحف نتفيـ ُ

الضربة الوقائية التي قامت
إلى االحتفاظ بتفوؽ عسكري نوعي ،عمى ُخصوميا العرب؛ وبأَنو لوال ّ
صداـ حسيف ،وىو مسمح
النووي العراقي في عاـ 7327ـ ،لكانت قواتنا واجيت ّ
المفاعؿ ّ
ضد ُ
الدعـ األَمريكي
النووية في عاـ7337ـ " ،وفي عيد الرئيس " كمينتوف " تصاعد ّ
باألَسمحة ّ
إلسرائيؿ ،وارتقى إلى مرتبة التّطابؽ االستراتيجي ،وفي إطار المفاوضات الثّنائية والمتعددة

7

 -خمدوف ناجي معروؼ :حرب أكتوبر وأثرىا عمى المجتمك اإلسراخيمي 2611-2614ـ  ،رسالة دكتوراه غير

منشورة ،كمية االقتصاد والعموـ السياسية ،جامعة القاىرة7323 ،ـ ،ص . 039-030

Neff Donald, Fallen pillars: U. S. Policy towards Palestine and Israel since - 0
1945, Institute for Palestinian Studies, Washington D.C, 1995, P.7.
 - 3ريتشػارد نيكسػوف :نصيير بيال حييرب ،ترجمػة :المشػير محمػػد عبػد الحمػيـ ،ط ،7مركػػز األىػراـ لمترجمػة والنشػػر،
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 -جماؿ عبد الجػواد :المصالح اإلستراتيجية األمريكية في الوطن العربي ،فػي ىالػة سػعودي (محػرر)  :الػوطف

العربي والواليات المتحدة ،معيد البحوث والدراسات العربية7339 ،ـ ،ص.39
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تبنت الواليات المتحدة الخط االستراتيجي اإلسرائيمي ،الذي يسعى إلى دفع عممية
األَطراؼّ ،
السياسية اإلقميمية .7
التّعاوف االقتصادي اإلقميمي ،واإلسراع فييا مقابؿ إبطاء عممية التّسوية ّ
الدولة الوحيدة التي تعتبرىا الواليات المتحدة الضامف الستقرار
لذا يمكف القوؿ إف إسرائيؿ ّ
مصالحيا في المنطقة نظ اًر الرتباط اإلستراتيجية األَمريكية باإلستراتيجية اإلسرائيمية واف عناصر
التّخطيط االستراتيجي ِ
الدولتيف متداخمة ومترابطة إلى حد إيماف الواليات المتحدة بالرؤية
لكال ّ

لسياسة الخارجية لمواليات المتحدة
اإلسرائيمية مما يجعؿ مف إسرائيؿ ركناً اساسياً في تحديد ا ّ
األَمريكية تجاه القضية الفمسطينية والمنطقة.

7
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الدصل الثَّاني

مؤتمر كامب ديديد ومواقف األطراف المشاركة فيو
تمييد2
 -2الموقف الدمسطيني من قيايا الحل ال ّنياخي.
 -1الموقف إ
اإلسراخيمي من قيايا الحل ال ّنياخي2
 -4الموقف األمريكي من قيايا الحل ال ّنياخي2
 -3الموقيييييف إ
ييييدولي مييييين عمميييييية التَّسيييييوية بيييييين الدمسيييييطينيين
اإلقميميييييي والي ّ
واإلسراخيميين2
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 تمييد:

تَػػنص االتفاقيػػات الثنائيػػة الفمسػػطينية ِ -
اإلس ػرائيمية ذات العالق ػة عمػػى أَف مفاوضػػات الحػػؿ
الػ ّػدائـ تشػػمؿ القضػػايا المتبقيػػة التػػي تػ َّػـ تأَجيػػؿ البحػػث أَو التّفػػاوض بشػػأنيا ،وىػػي قضػػايا القُػػدس
الجػوار وقضػػايا
والالجئػػيف والمسػػتوطنات والتّرتيبػػات األَمنيػػة والحػػدود والعالقػػات والتّعػػاوف مػػع دوؿ ّ
الصراع الفمسطيني ِ
اإلسػرائيمي،
أُخرى ذات االىتماـ المشترؾ .ويتضمف االتفاؽ الوصوؿ إلى حؿ ّ

بما ينسجـ مع َّ
الشرعية َّ
الدولية ،ويضمف عناصر االسػتقرار والبقػاء؛ وعميػو فػِإف المسػائؿ يجػب أَف
ٍ
الممكػف التّوصػؿ لح ٍػؿ دائػـ وشػامؿ ،بحػؿ إِحػدى ىػذه
تُحؿ بشكؿ مترابط ومتكامػؿ؛ ألَنػو مػف غيػر ُ
القضايا أَو جزء مف إِحداىا عمى حساب القضايا األُخرى.
تتمخض المفاوضات عف نتائج تمس الحقوؽ والطّموحات المشروعة لم ّشعب الفمسػطيني؛
أالَّ ّ
واف ال ُنخدع بقبػوؿ مكاسػب قصػيرة المػدى عمػى حسػاب األَىػداؼ بعيػدة المػدى المسػتندة لم ّشػرعية
الدوليػػة؛ ومػػع أَف كػػؿ قضػػية تخػػتص بمجػػاؿ تفّاوضػػي محػػدد بشػ ٍ
الض ػروري
ّ
ػكؿ مسػػتقؿ؛ فإنػػو مػػف ّ
الحفػاظ عمػى آليػة عمػؿ ُموحػدة ،تتضػمف تػرابط مختمػؼ القضػايا لكػي ال نحقػؽ حمػوؿ جزئيػة عمػػى
حساب القضية ال ّشاممة .7

ومف غير المقبوؿ تأَجيؿ أَو ترحيؿ أَيػاً مػف قضػايا المرحمػة االنتقاليػة إلػى مفاوضػات الوضػع

النيػػائي؛ وايجػػاد ح ػالً لمقضػػايا العالقػػة؛ وتطبيػػؽ االتفاقيػػات االنتقاليػػة قبػػؿ الش ػروع فػػي مفاوضػػات
ّ
الحؿ ا ّلنيائي ،ورفض أَية محاولة لدمجيا أَو محاولة خمؽ مرحمة أَو مراحؿ انتقالية جديدة ،بحجػة
تعقيد وصعوبة التّوصؿ ٍ
النيائية .0
لحؿ سريع لبعض القضايا المدرجة عمى طاولة المفاوضات ّ
الدوليػة ،حيػث
وبناء عميو؛ فػإف األُسػس التػي تسػتند إلييػا عمميػة السَّػالـ برمتيػا ىػي ال ّشػرعية ّ
ً
الصادرة عف مؤسساتيا ،كافة المبػادئ األَساسػية التػي
ُيوفر ميثاؽ األُمـ المتحدة والق اررات األُخرى َّ

لمص ػراع العربػػي
يكفػػؿ االلت ػزاـ والتّقيػػد بتنفيػػذىا التَّس ػريع فػػي مفاوضػػات نحػػو حػػؿ سياسػػي شػػامؿ ّ
اإلسرائيمي.
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بالص ػ ػراع العربػ ػػي اإلس ػ ػرائيمي ،ق ػ ػوانيف واضػػػحة
وتعتب ػػر ق ػ ػ اررات األُمػ ػػـ المتحػ ػػدة ذات الص ػ ػمة
َّ

لمنق ػػاش أَو التّفس ػػير أو التّف ػػاوض ح ػػوؿ مض ػػمونيا وى ػػي قابم ػػة لمتطبي ػػؽ؛
ومباشػ ػرة وغي ػػر خاض ػػعة ّ
وبالتالي فِإف أَي اتفاقية ال تنسجـ مع روح ىذه الق اررات يجب رفضيا كمياً ،وىذا ينطبؽ كػذلؾ مػع

األَعراؼ والمفاىيـ َّ
الدولية والمواثيؽ األَساسية لحقوؽ اإلنساف.7

وعن ػػد الح ػػديث ع ػػف المرجعي ػػة؛ عمين ػػا أَف نأَخ ػػذ بع ػػيف االعتب ػػار إِع ػػالف المب ػػادئ الفمس ػػطيني

ِ
اإلس ػرائيمي حػػوؿ المرحمػػة االنتقاليػػة الػػذي تػ َّػـ التوقيػػع عميػػو فػػي 73أَيمػػوؿ (سػػبتمبر) 7333ـ ،ومػػا
الضػفة الغربيػة وقطػاع غػزة فػي  02أَيمػوؿ (سػبتمبر)
تالىا مػف اتفاقيػات فمسػطينية ِإسػرائيمية حػوؿ ّ
نصػ ػت جميعي ػػا عم ػػى اعتب ػػار مب ػػادئ األُم ػػـ المتح ػػدة المرجعي ػػة الت ػػي
7332ـ وم ػػا بع ػػدىا ،والت ػػي ّ
السياسػػية ُمنسػػجمة مػػع مبػػادئ
السػػممية؛ ويجػػب أَف تكػػوف العمميػػة ّ
انطمقػػت بنػػاء عمييػػا المفاوضػػات ّ

ميثػػاؽ األُمػػـ المتحػػدة ومجمػػس األَمػػف الػ ّػدولي القػ اررات  ،332 ،020باإلضػػافة إلػػى عػػدد آخػػر مػػف

الصمة ،والتي تُعالج قضايا الالجئيف والقُدس والمستوطنات وغيرىا.0
ق اررات األُمـ المتحدة ذات ّ

وعميػػو يجػػب عػػدـ إِقحػػاـ مسػػائؿ الحػػؿ االنتقػػالي فػػي تمػػؾ المفاوضػػات ،قبػػؿ أف تأخػػذ بعػػيف
االعتبار األمور اآلتية:

 -7تشكيؿ فريؽ مستقؿ لممراقبة و ِ
تـ التوقيع عميو لممرجعيػة االنتقاليػة وحػؿ
اإلشراؼ عمى ما َّ
النزاعات العالقة في ىذا المجاؿ.
ّ
الدائـ.
 -0ال يجوز دمج أَو نقؿ القضايا العالقة مف المرحمة االنتقالية إِلى ُمفاوضات الحؿ ّ
 -3عدـ تبني دمج المراحؿ أَو التّجزئة.
ِ
ِ
ومماطم ػ ػػة وتأَجي ػ ػػؿ الحكوم ػ ػػة
 -2ال يج ػ ػػوز إخض ػ ػػاع ى ػ ػػذه القض ػ ػػايا الش ػ ػػتراطات إس ػ ػرائيميةُ ،
ِ
اإلسػ ػرائيمية ورغبتي ػػا ف ػػي وض ػػع الجان ػػب الفمس ػػطيني ،تح ػػت االختب ػػار المتواص ػػؿ ض ػػمف
اشتراطات غير محددة أَومحددة. 3

الدوليػػة
ومػػف ىنػػا ال ُبػ َّػد مػػف التَّأكيػػد عمػػى ضػػرورة تحقيػػؽ أَوسػػع ُمشػػاركة مػػف قبػػؿ الجيػػات ّ
السالـ في المنطقة؛ واضافةً إلى ذلؾ فمف الضروري التّذكير عمى أَف ىناؾ قضايا
المعنية بعممية ّ
الميػـ أَف
مطروحة لممفاوضػات ّ
النيائيػة تمػس أَط ارفػاً أُخػرى خاصػة تمػؾ العربيػة فييػا .وعميػو فمػف ُ
تشػػارؾ الػ ّػدوؿ العربيػػة وبشػ ٍ
ػكؿ رسػػمي فػػي القضػػايا المتعمقػػة بيػػا ،وفػػؽ طبيعػػة الموضػػوع وبالوسػػائؿ
7
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المناسػػبة؛ مػػع التَّأكيػػد عمػػى أَف الجانػػب الفمسػػطيني يبقػػى الطّ ػرؼ الوحيػػد المخػػوؿ باتخػػاذ الق ػ اررات
النيائي.
بشأَف قضايا الوضع ّ

وبالتّػالي فمػػف الميػػـ ِ
اإليضػػاح ،إِف ال ّشػػعب الفمسػػطيني يػػدرؾ تمام ػاً انػػو ُمقبػػؿ عمػػى ُمواجيػ ٍػة
ص ٍ
ػعبة وطويمػ ٍػة ،وأَف الجانػػب اإلسػرائيمي ُيحػػاوؿ تمريػػر وتسػويؽ أَفكػػار متعػػددة ،تيػػدؼ إلػػى تفريػػغ
ِ
ومخططات ػ ِػو تج ػػاه ال ّشػ ػعب
ى ػػذه المفاوض ػػات م ػػف جوىرى ػػا وم ػػف ى ػػدفيا ّ
الصػ ػحيح ،لص ػػالح أَىداف ػػو ُ
الفمسطيني وأَ ِ
رضو. 7
الدائـ عمى األُسس التّالية:
لذلؾ ارتكز الموقؼ الفمسطيني تجاه مفاوضات الحؿ ّ
الدوليػػة وىػػو تنفيػػذ ق ػراري مجمػػس األَمػػف  332 ،020وىػػي غيػػر قابمػػة
 -7ق ػ اررات ال ّش ػرعية ّ
المحتمػػة عػػاـ
لممسػػاومة وغيػػر قابمػػة ّ
لمنقػػد ،وىػػذا يعنػػي أَف الطّػرفيف َح َس ػ َما مصػػير األَرض ُ
7391ـ ،وف ػػؽ ى ػػذيف القػ ػ ارريف بم ػػا يعن ػػي االنس ػػحاب اإلسػ ػرائيمي ال ّشػ ػامؿ ورحي ػػؿ ج ػػيش
المقامة عمى األَراضي الفمسطينية2
االحتالؿ ،وتفكيؾ ُ
البنية التحتية لالستيطاف ُ

النيائي يترافؽ مع تنفيذ بقية اسػتحقاقات المرحمػة االنتقاليػة،
 -0إف إِجراء ُمفاوضات الوضع ّ
الض ػ ػمانات
التػ ػػي حػ ػػددتيا المػ ػػذكرة التػ ػػي وقعػ ػػت فػ ػػي شػ ػػرـ ال ّش ػ ػيخ ،مضػ ػػافاً إلييػ ػػا ورقػ ػػة ّ
األَمريكية.0

السياسػة اإلَسػرائيمية ىػي سياسػة محػددة لػبعض مػف
السػابؽ؛ فػِإف ّ
وكما ذكرنا في الفصػؿ ّ
سياسات الواليات المتحدة األَمريكية ،وأف احتكار الواليات المتحدة لحؿ ىذه القضية وفؽ ىػذه

المح ػػددات ،ى ػػو م ػػا أَوص ػػمنا إل ػػى م ػػا آل ػػت إلي ػػو األُم ػػور ،وبس ػػبب االنحي ػػاز الكام ػػؿ لمجان ػػب
اإلسػرائيمي وعػدـ تنفيػذ االتفاقيػة االنتقاليػة ،وِاعػػادة االنتشػار (المرحمػة الثّالثػة) وىػي االنسػػحاب

تـ تأَجيميا في ُمراوغػة مػف حكومػة العمػؿ والميكػود فػي
الضفة الغربية والقدس كاممةَّ ،
مف مدف ّ
النيائية البتزاز الجانب الفمسطيني؛ وأَف مفاوضػات كامػب
دمج ىذه القضايا وتأَجيميا لممرحمة ّ

الرؤية اإلسرائيمية وفرض مشاركة الفمسطينييف.
ديفيد َّ
تـ تحضيرىا ُمسبقاً وفؽ ّ
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النيائي لـ تكف متناسبة مع التّحضػير
لمفاوضات الحؿ ّ
إضافة لذلؾ فاف الجاىزية الفمسطينية ُ
اإلسرائيمي ذو الجاىزية العميا؛ فالوفود اإلسرائيمية تضـ عادةً مستشاريف قػانونيف واسػتراتيجييف

لمخابراتي حسب وصؼ أَحػد ال ُمػ ارقبيف ليػذه
السمؾ العسكري و ّ
وأَكاديمييف ومينييف مف ّ
السمؾ ا ُ
المفاوضػػات .بالمقابػػؿ كػػاف الفمسػػطينيوف يصػػموف االجتماعػػات دوف تحديػػد مػواقفيـ األَساسػػية،
بينم ػػا يجم ػػس اإلسػ ػرائيميوف بص ػػبر م ػػع حواس ػػيبيـ المحمول ػػة وأَق ارص ػػيـ المدمج ػػة الت ػػي تحت ػػوي

ومطورة ومواقؼ بديمة لكؿ سيناريو .7
خططاً ُمفصمة ُ

وحسػػب مػػا ذكػره أَحمػػد قريػػع العضػػو المفػػاوض فػػي الوفػػد الفمسػػطينيُ :كنػػا "نتييػػأ لمػػدخوؿ
إلػػى الميمػػة التّفاوضػػية الص ػعبة؛ التػػي عمينػػا أَف نخوضػػيا بػػرو ٍح مسػ ٍ
ػمحة بتفػػاؤؿ اإلرادة عمػػى
ّ
انت ػزاع الحػػدود القصػػوى مػػف مسػػاحات الحػػؽ الفمسػػطيني ،بػػؿ كامػػؿ ىػػذا الحػػؽ فػػي المسػػائؿ

النيػػائي" (يقصػػد ىنػػا الػػذىاب إلػػى مفاوضػػات
الجوىريػػة التػػي أُحيمػػت إلػػى مفاوضػػات الوضػػع ّ
النيائي في كامب ديفيد0222ـ) ،وذلؾ مف خالؿ:
الوضع ّ

 -7التّمس ػػؾ ال ّش ػػديد وبح ػػزـ ،بتنفي ػػذ جمي ػػع اس ػػتحقاقات المرحم ػػة االنتقالي ػػة ،وخاص ػػة إعػ ػػادة
النازحيف الفمسطينييف التي نصت عمييا اتفاقيات أُوسمو.
االنتشار الثّالثة وعودة ّ
 -0التّمسؾ بوقػؼ االسػتيطاف وسياسػات تيويػد القُػدس المسػتمرة مػف الجانػب اإلسػرائيمي ،قبػؿ
النيائي.
ال ّشروع في ُمفاوضات الوضع ّ
النظر بمناىج وأَساليب وطرؽ التّفاوض الحالية بكؿ تفاصيميا2
 -3إِعادة ّ
 -2تعزيز وترتيب البيت الفمسػطيني بتوسػيع قاعػدة الحػوار الفمسػطيني – الفمسػطيني ،وتييئػة
األَوضاع لتوسيع قاعدة المشاركة الوطنية في اتخاذ القرار.

 -2العمػػؿ عمػػى تعزيػػز آليػػات التّنسػػيؽ والتّشػػاور مػػع األَقطػػار العربيػػة ال ّش ػقيقة ،واإلفػػادة مػػف
تج ػػارب بعض ػػيا ف ػػي التّف ػػاوض ،م ػػع التّمس ػػؾ ب ػػالقرار ال ػػوطني الفمس ػػطيني وف ػػؽ الثّواب ػػت
الوطنية.

 -9الحرص عمى تحقيؽ أَقصى درجات اإلجماع الوطني حوؿ مػا تتوصػؿ إليػو المفاوضػات،
الزج بكؿ إِمكانيات َّ
وىذا يقتضي َّ
الشعب الفمسطيني وطاقاتػو وقػواه فػي العمميػة التّفاوضػية

.0

7
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الني ػػائي
ولك ػػف ف ػػي خري ػػؼ وش ػػتاء ع ػػامي 7333ـ0222-ـ ،وعن ػػد مواجي ػػة قض ػػايا الوض ػػع ّ

ال ّش ػ ػائكة ،أَخػ ػػذت وسػ ػػاطة دينػ ػػيس روس "Ross

 "Dennisالمرحميػ ػػة البطيئػ ػػة عمػ ػػى المسػ ػػار

المخػادع
الفمسطيني ،تفقد التَّرحيب بيػا ُ
وخصوصػاً بعػد توقيػع اتفاقيػة شػرـ ال ّشػيخ ،ولك ّػف األُسػموب ُ
الػػذي ع ػػالج ب ػػو ب ػػاراؾ ومؤي ػػدوه األَمريكي ػػوف اتف ػػاؽ ش ػػرـ ال ّش ػػيخ المرحم ػػي ،أَلح ػػؽ م ػػف وجي ػػة نظ ػػر
النيائي.7
الفمسطينييف ضر اًر مف المستحيؿ إِصالحو باتفاؽ الوضع ّ

الموقف الدمسطيني واألىداف الوطنية من المداويات:
كانت األَىداؼ الوطنية مف المفاوضات كالتّالي:
 -7إِنيػػاء االح ػػتالؿ اإلس ػرائيمي والوج ػػود العسػػكري والمس ػػتعمرات االسػػتيطانية المقام ػػة عم ػػى
األَرض الفمسطينية.

بالسيادة واالستقالؿ2
 -0إِقامة ّ
الدولة الفمسطينية المستقمة المتمتعة ّ
الدولة ىي جزء ال يتج أز مف األُمة العربية2
 -3التّأكيد عمى أَف ىذه ّ

لمدولػة
الروحية والتّاريخية ّ
 -2التّأكيد عمى أَف القُدس العربية ىي العاصمة األَبدية ّ
السياسية و ّ
الفمسطينية المستقمة2

النازحيف إِلى وطنيـ وديارىـ ،مع ضػماف حػؽ التّعػويض الػذي ال
 -2عودة جميع الالجئيف و ّ
يتعارض وال ُيشكؿ بديالً لحؽ العودة2

الخطط التّنموية الوطنيػة ،التػي تضػمف إِنيػاء مظػاىر التّعبئػة
 -9العمؿ عمى وضع البرامج و ُ
الرخاء االقتصادي.0
االقتصادية ،وتحقيؽ ّ
النمو و ّ
الخروقات اإلسرائيمية لالتفاقيات االنتقالية بعػدـ تحويػؿ المنػاطؽ " ،"Bمثػؿ قُػرى:
ومف خالؿ ُ
الراـ ،وىي قَرى تقع عمى أَطراؼ مدينة القدس إلى المنطقػة " ،"Aوالتػي وافػؽ
أَبو ديس والعيزرية و ّ
عمييا باراؾ ،رافعاً بذلؾ آماؿ الفمسطينييف؛ إالَّ أَنو أَعاد طرح قضية سابقة كاف عرفات قد رفضيا

النػ ػاجح ،باتفاقي ػػة
وى ػػي رب ػػط تنفي ػػذ إِسػ ػرائيؿ لممرحم ػػة الثّالث ػػة م ػػف إِع ػػادة االنتش ػػار الثّاني ػػة باالنج ػػاز ّ
ٍ
بشكؿ جدي.3
النيائي والتي لـ يكف أياً مف الطّرفيف قد اشتغؿ عمييا
الوضع ّ

7
0
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 كاليتوف سويشر :حقيقة كامب ديفيد ،ص.722 -المرجك السابق ،ص.002

 -جميػػؿ العبادسػػة  :الخروقييات اإلس يراخيمية التداقييات السييالم الدمسييطينية-اإلس يراخيمية  ،ط ، 7الييئػػة العامػػة

لالستعالمات ،سمسمة اصدرات البنؾ الوطني لممعمومات ،راـ اهلل 0227،ـ ،ص. 72
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المسػتوطنات" والتػػي أَجمعػػت الحكومػػات
إف قضػايا الحػػؿ ّ
النيػػائي الثّالثػة "القُػػدس ،الالجئػػوفُ ،
واألَحػزاب ِ
اإلسػرائيمية عمػػى عػػدـ التَّفػػاوض عمييػػا؛ والتػػي أَكػػدت أَف المفاوضػػات ىػػي مرحمػػة واحػػدة
تعمؿ عمى منح الفمسطينييف حكماً ذاتياً ال دولة ،كاف ىو اليدؼ األَوؿ واألَخير ل ِ
اسرائيمييف

الرئيسية وأَىميا:
وبالتّالي يمكف إِبراز التّوجيات العريضة التي تُمثؿ توجيات الفمسطينييف ّ
أوالً :اعتبػػار الق ػرار  020أَساس ػاً لمتّفػػاوض ،م ػع عػػدـ اعتبػػاره سػػقفاً سياسػػياً لمفمسػػطينييف ،وال

يجب التّفاوض مف أَجؿ التّوصؿ إلى حؿ وسط ليذا القرار الذي كاف بحد ذاتو حالً وسطاً.
ثاني ياً :عػػدـ اعتبػػار قضػػية تقريػػر مصػػير ال ّش ػعب الفمسػػطيني واقامػػة دولتػػو وعاصػػمتيا القُ ػدس
موضوع تفاوضي ،ىو فقط تطبيؽ القرار بما سيشمؿ االنسحاب2

النيػػائي فػػي ظػػؿ اسػػتمرار سياسػػة االسػػتيطاف وقضػػـ
ثالث ياً :ال يمكػػف بػػدء مفاوضػػات الوضػػع ّ
األَرض الفمسطينية ،واذا حدث فستكوف ىذه المفاوضات ال سابقة ليا في التّاريخ2

المحتمػة عػاـ 7391ـ ،وال يمكػف النظػر
رابعاً :التّعامؿ مع القُدس باعتبارىا جزء مف األَراضي ُ
في أَي وضع ليا خارج ىذا ِ
اإلطار.7
الدوليػة لػـ يتغيػر بقبػوؿ إجػراء
أَمػا الوضػع القػانوني لمحقػوؽ الفمسػطينية التػي تُؤيػدىا ال ّشػرعية ّ
تـ التّوصؿ إِليو فػي إِعػالف المبػادئ واالتفاقيػات المرحميػة ال
ُمفاوضات سالـ مع إِسرائيؿ؛ ألَف ما َّ

الدولي ػػة
الدولي ػػة متمثم ػػة ب ػػالق اررات ّ
َيم ػػس بحج ػػـ الحق ػػوؽ الثّابت ػػة لم ّشػ ػعوب ،والتػ ػي أَقرتي ػػا ال ّشػ ػرعية ّ
الصادرة عقب االحتالؿ اإلسرائيمي لكامؿ األَراضي ،وىي:
ّ
 الق ارريف رقـ  0022 ،0023لعاـ 7391/1/72ـ .0 القرار رقـ  020لعاـ 7317ـ.3 -القرار رقـ  029لعاـ 7313ـ.2
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 -ياسيير عب يد ربييو :كممػػة وزيػػر الثقافػػة واإلعػػالـ ،مػػؤتمر الخب ػراء الفمسػػطيني لقضػػايا مفاوضػػات الوضػػع الػػدائـ،

0

 -المذاف أكدا أف إجراءات الضـ الغية وباطمة وطالب إسرائيؿ بإل اع اليم وما يترتب عميو2

2

 -أعاد التأكيد عمى عدـ إقرار الشرعية الدولية لالستيطان.

أوراؽ ومداوالت ،راـ اهلل7333/3/72-79 ،ـ ،ص.32

3

 -أداف تيويد األرض الفمسطينية وأكد بعدم شرعية االستيطان وبطالف اإلجراءات اإلسرائيمية السابقة2

37

 -القرار رقـ  219في 7322/9/32ـ.7

الرابعة).0
 قرار الجمعية العمومية في 7322/1/03ـ (الفقرة الثّانية و ّالصادر في 7322/2/02ـ.3
 -قرار مجمس األَمف ّ 212

السػ ػمـ واألَم ػػف
"تؤك ػػد الجمعي ػػة العام ػػة واذ تعت ػػرؼ بػ ػأَف مش ػػكمة فمس ػػطيف ال تػ ػزاؿ تُع ػ ّػرض ّ
ال ّػدولييف لمخطػر؛ واعت ارفػاً منيػا بػأَف لم ّشػعب الفمسػطيني الحػؽ فػي تقريػر المصػير وفقػاً لميثػاؽ

األُمـ المتحدة؛ واذ تعرب عػف بػالغ قمقيػا لكػوف ال ّشػعب الفمسػطيني قػد ُمنػع مػف التّمتػع بحقوقػو
غير القابمة لمتّصرؼ ،ال سيما حقو في تقريػر مصػيره؛ واذ تسترشػد بمقاصػد الميثػاؽ ومبادئػو؛
واذ تُش ػػير إل ػػى ق ارراتي ػػا المتص ػػمة بالموض ػػوع والت ػػي تُؤك ػػد ح ػػؽ ال ّش ػػعب الفمس ػػطيني ف ػػي تقري ػػر
2
مصيره":

 -7حؽ ال ّشعب الفمسطيني في فمسطيف غير القابمة لمتّصرؼ ،وخصوصاً:
تدخؿ خارجي2
 الحؽ في تقرير مصيره دوف ّالسيادة الوطنية2
 -الحؽ في االستقالؿ و ّ

 -0حػػؽ الفمسػػطينييف غيػػر القابم ػة لمتصػػرؼ فػػي العػػودة إلػػى ديػػارىـ وممتمكػػاتيـ ،التػػي ُش ػردوا

منيا واقتمعوا منيا.

 -3وتُشػػدد عمػػى أف االحت ػراـ ال ُكمػػي لحقػػوؽ ال ّش ػعب الفمسػػطيني ىػػذه ،الغيػػر القابم ػة لمتصػػرؼ
وتحقيؽ ىذه الحقوؽ أمراف ال غنى عنيما لحؿ قضية فمسطيف2

 -2أَف ال ّشعب الفمسطيني طرؼ رئيسي في إقامة سالـ عادؿ ودائـ في ال ّشرؽ األَوسط2
 -2االعتراؼ بحػؽ ال ّشػعب الفمسػطيني فػي اسػتعادة حقوقػو بكػؿ الوسػائؿ وفقػاً لمقاصػد ميثػاؽ

األُمـ المتحدة ومبادئو2
7

 -شييجب إصييرار إسيييراخيل عمػػى تغيػػر الطبيعػػة الماديػػة والتركيبػػة السػػكانية وبنيػػة المؤسسػػات والم اركػػز القانونيػػة

0

 -والتي دعت إسرائيؿ إلى االنسحاب من األرض الدمسطينية المحتمة بما فيييا القيدس ،وأكػد عمػى حػؽ تقريػر

3

 -رد عمػػى إقػرار الكنيسػػت اإلسػرائيمي لقػػانوف ييييم القييدس المحتمػػة منػػذ عػػاـ 7322ـ ،باإلضػػافة إلػػى مػػا احتػػؿ

لمدينة القدس.

المصير لمشعب الفمسطيني دوف تدخؿ خارجي.

عاـ 7391ـ ،واعتبار القدس الموحدة عاصمة إسراخيل ،وأكد القرار عمى:

 -2استنكار اليم االسراخيمي2

 -1إن قانون اليم اإلسراخيمي انتياك لمقانون الدولي2
 -4إن إسراخيل سمطة احتالل حتى في القدس.

2

 -أحميييد مبيييارك الخاليييدي :أس ػػتاذ ف ػػي الق ػػانوف ،وعض ػػو المجم ػػس ال ػػوطني ،عض ػػو األمان ػػة العام ػػة لمحق ػػوقييف،

المستشار القانوني لوحدة البحوث البرلمانية ،المنسؽ العاـ لتجمع البناء الوطني الفمسطيني2
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الدولية؛ أَف تدعـ ال ّشعب الفمسطيني فػي كفاحػو السػترداد
الدوؿ والمنظمات ّ
 -9مناشدة جميع ّ

حقوقو وفقاً لممواثيؽ الدولية .7

ِ
المتكتػؿ مػف مجموعػة مػف
"الموحػد" و ُ
ويمكف إعطػاء صػورة أَوليػة وسػريعة لمموقػؼ اإلسػرائيمي ُ
الالءات ِ
الحمراء لتقديمو ك ػ "رزمػة" كاممػة
اإلسرائيمية ،التي بدأَت تتخذ شكؿ المتاريس أَو ُ
الخطوط َ
النيائي.0
عمى طاولة مفاوضات الوضع ّ

ويختصر الموقؼ اإلسرائيمي في التّالي:
السياسي الواضح بيف اإلسرائيمييف والفمسطينييف2
 -7الفصؿ ّ
 -0ال عودة لحدود 7391ـ.

البحػػث ،وخاصػػة التػػي أُقيمػػت عمييػػا
 -3عػػودة الالجئػػيف غيػػر مطروحػػة نيائي ػاً عمػػى بسػػاط ّ
إسرائيؿ عاـ 7322ـ.
السيادة االسرائيمية2
 -2المستوطنات والتي يسعى اإلسرائيمييف ضميا إلى ّ
ومباشػػر
 -2عػػدـ تجػػاوز جيػػوش أَجنبيػػة لنيػػر األُردف ،والػػذي يعنػػي وجػػود إس ػرائيمي حقيقػػي ُ
النير2
السيطرة عمى المعابر عمى األَقؿ غربي ّ
ومراقب لدخوؿ األَشخاص والعتاد و ّ
ُ
 -9يح ػػاوؿ اإلسػ ػرائيميوف بش ػػتى الوس ػػائؿ أَف تبق ػػى القُ ػػدس دومػ ػاً وأب ػػداً قم ػػب ال ّشػ ػعب اليي ػػودي
الض ػفة الغربيػػة عػػاـ 7391ـ؛ وأَف ارتباطيػػا
ّ
الن ػابض ،والتػػي احتمػػت كغيرىػػا مػػف أَ ارضػػي ّ
دينياً بالقُدس أَقوى مف عالقة األَدياف األُخرى بيذه المدينة.3

وبالرغـ مف أَنو كاف ىناؾ مسار رسػمي مػف المفاوضػات بػيف اإلسػرائيمييف والفمسػطينييف؛ إالَّ
ُ
ّ
ُ
أَنو لـ يكف ييدؼ إِلى الوصوؿ إِلى اتفاؽ حوؿ القضايا المصيرية ،حتى منتصؼ نيساف

(أبريؿ) 0222ـ ،بعد فشؿ جنيؼ مباشرة في آذار (مارس) 0222ـ.2

7

 -أحمػػد مبػػارؾ الخالػػدي :الحقييوق الدمسييطينية طبيعييية وليسييت مكتسييبة ،مػػؤتمر الخب ػراء لقضػػايا مفاوضػػات

الوضع الدائـ ،أوراؽ ومداوالت ،راـ اهلل 7333/3/72-79 ،ـ ،ص.23

 -0محمػػد أبػػو زيػػد :الشييؤون اإلس يراخيمية (مراجعيية أولييية) ،مػػؤتمر الخب ػراء الفمسػػطيني لقضػػايا مفاوضػػات الوضػػع
الدائـ ،أوراؽ ومداوالت ،راـ اهلل7333/3/72-79 ،ـ ،ص.11-13

 - 3خطاب بارك إباف فوزه باالنتخابات " 72 "BBCآيار (مايو) 7333ـ،
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/monitoring/346507.stm.
 - 2سويشر ،حقيقة كامب يديد ،ص.23
39

وبػػيف عػػامي 7333ـ0222 -ـ تصػػاعدت الصػػدمات بػػيف الفمسػػطينييف واإلسػرائيمييف ،وأَدت

االتفاقيات الالحقة مثؿ وآي ريفر7332ـ وشرـ ال ّشيخ 7333ـ ،إِلى إِلزاـ الفمسطينييف ببرامج مف
قبيؿ جمػع األَسػمحة غيػر ال ّشػرعية؛ إالَّ أَنػو بحمُػوؿ شػتاء وربيػع عػاـ 0222ـ أَخػذت الػدالئؿ تشػير

إلػػى أَنػػو فػػي الوقػػت الػػذي كػػاف فيػػو بػػاراؾ ييمػػؿ المسػػار الفمسػػطيني ،ناكث ػاً بتعيداتػػو باالنسػػحاب
المرحمػػي مستشرس ػاً فػػي بنػػاء المسػػتوطنات ،كػػاف القػػادة الفمسػػطينيوف أَيض ػاً ُمنيمكػػيف فػػي تيريػػب
ِ
لس ػري التفػػاؽ
الممحػػؽ األَمنػػي ا ّ
الس ػالح ،وبػػذلؾ فػػإف الس ػمطة الفمسػػطينية بتجاىميػػا لمػػا نػ ّ
ّ
ػص عميػػو ُ
7
ٍ
بشكؿ تدريجي .
أُوسموَ ،سمح عرفات لقواتو تبني خيار الكفاح المسمح

الموقعػػة مػػع الفمسػػطينييف إلػػى تصػػعيد المواجيػػة
المراوغػػة لالتفاقيػػات ُ
وقػػد أَ ّدت سياسػػة بػػاراؾ ُ
الصػ ػراع "االنتفاض ػػة الثّاني ػػة" ،والتػ ػي
ب ػػيف الطّػ ػرفيف ،مم ػػا أَدى إل ػػى ال ػ ّػدخوؿ ف ػػي حقب ػػة جدي ػػدة م ػػف ّ

اشتعمت أَوزارىا في  02أَيموؿ (سبتمبر) 0222ـ.

 -2الموقف الدمسطيني من قيايا الحل ال ّنياخي:

أوالً -الحدود:

الدولي ػػة ألَوؿ مػ ػرة خ ػػالؿ المفاوض ػػات البريطاني ػػة  -الفرنس ػػية ف ػػي
ت ػ َّػـ وض ػػع ح ػػدود فمس ػػطيف ّ
االتفاؽ المعروؼ بػ "سػايكس  -بيكػو" وتبػع ىػذا االتفػاؽ ُمحادثػات أُخػرى بػيف الطّػرفيف انتيػت فػي

عػػاـ 7303ـ بػػالتّوقيع عمػػى خارطػػة رسػػمت الحػػدود الفمسػػطينية مػػع كػػؿ مػػف لبنػػاف وسػػوريا ،المتػػاف
لمسػػيطرة العسػػكرية الفرنسػػية .وبعػػد حػػرب 7322ـ قامػػت إس ػرائيؿ بػػاحتالؿ تمػػؾ المنػػاطؽ
خضػػعتا ّ

التي ضمتيا خريطة 7303ـ لفمسطيف.

0

الدوليػة ولػـ
قررت األُمـ المتحػدة تقسػيـ فمسػطيف ورسػـ حػدود فمسػطيف ّ
ففي عاـ 7321ـ ّ
ينتػ ِػو األَمػػر عنػػد ىػػذا الحػػد ،بػػؿ تػ َّػـ تقسػػيـ فمسػػطيف إلػػى دولتػػيف مسػػتقمتيف .وتػ َّػـ وضػػع خريطػػة
تفصػػيمية أَخػػذت بعػػيف االعتبػػار المصػػالح الييوديػػة ،واقامػػة دولػػة ييوديػػة فػػي فمسػػطيف بنسػػبة

 ،%29وأَعطػت حػوالي  %20,22لمدولػة العربيػػة باسػتثناء منطقػة القُػدس التػي تقػرر وضػػعيا
طبػػؽ فعميػاً عمػػى أَرض الواقػػع نتيجػػة انػػدالع
تحػػت نظػػاـ دولػػي خػػاص ،ولكػػف ىػػذه الحػػدود لػػـ تُ ّ

بالس ػيطرة ِ
اإلس ػرائيمية العسػػكرية عمػػى ح ػوالي  %12مػػف مسػػاحة
حػػرب فمسػػطيف التػػي انتيػػت ّ
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الخطػػوط الجديػػدة فػػي اتفاقيػػات اليدنػػة العربيػػة مػػع إس ػرائيؿ،
فمسػػطيف اإلجماليػػة .وقػػد تػ َّػـ رسػػـ ُ
الدولي كخطوط دائمة .7
ومع ُمرور الوقت اكتسبت ُخطوط اليدنة قبوالً لدى المجتمع ّ
ويع ػػد االس ػػتقالؿ الفمس ػػطيني ض ػػمف ح ػػدود واض ػػحة وس ػػيادة إقميمي ػػة الي ػػدؼ الفمس ػػطيني
ُ
الدائـ ،ولذلؾ يوجد إجماع فمسطيني وطنػي مركػزي حػوؿ
األَكثر أَىمية في ُمفاوضات الوضع ّ
َّ
لمضػفة الغربيػة وقطػاع غػزة .ويتنػاوؿ
حدود ّ
الراىنػة ّ
الدولة؛ يرى أال يكوف ذلؾ أَقؿ مف الحدود ّ
موضوع الحدود القضايا الثّالثة التّالية:
السػيطرة عمػى المعػابر والجسػور ونقػاط ال ّػدخوؿ ومعبػر
 حدود أَرضية (برية) :بما في ذلػؾ ّالضفة الغربية وقطاع غزة.
أَرضي يربط ّ
السػيطرة عمػى
 المياه اإلقميمية الفمسطينية في البحر المتوسط والبحػر الميػت ،بمػا فػي ذلػؾ ّالموانئ البحرية2

السيطرة عمى المطارات20
 المجاؿ الجوي بما في ذلؾ ّالح ػدود التػػي احتمتيػػا عػػاـ 7391ـ ،وىػػي القُ ػدس
أَي أَف عمػػى إِس ػرائيؿ االنسػػحاب ِإلػػى ُ
ال ّشػ ػرقية بح ػػدودىا األَص ػػمية ول ػػيس القُػ ػدس الكب ػػرى كم ػػا يس ػػمييا اإلسػ ػرائيمييف بإض ػػافة القُػ ػرى
الضفة الغربية بما فييا أَغور األُردف ،وقطاع غزة .3
المحيطة بيا ،و ّ
ُ

واسػػتناداً لعنصػػر ِ
اإلجمػػاع الػػوطني الفمسػػطيني ،ولكػػي يػػتمكف المفػػاوض الفمسػػطيني مػػف

المتطمب ػػات الفمس ػػطينية التّفاوض ػػية؛ ال ب ػػد وأَف تش ػػكؿ
المحافظ ػػة عم ػػى األَى ػػداؼ واألَولوي ػػات و ُ

المنطمقات األَساسية في موضوع الحدود:
النقاط التّالية ُ
 -7أَف يقوـ الحؿ عمى أَساس قراري األُمـ المتحدة رقمي .020 ،727

 -0ضماف التّماسؾ والوحدة ِ
لمدولة2
اإلقميمية وعدـ وجود انقطاع جغرافي ّ
المجاورة2
 -3ضماف بقاء الحدود الفمسطينية ُمتالصقة بالكامؿ بحدود ّ
الدوؿ العربية ُ
المعابر2
 -2ضماف سيطرة فمسطينية كاممة عمى ُ
الحدود بما في ذلؾ َ
الضفة بالقطاع2
 -2فتح معبر بري "ك ار دور" يربط ّ
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 -9إِف أَي تعديالت حدودية يجب أَف تكوف متبادلة وطفيفة لمغاية .7
السػالـ الحاليػة فػي
وبالتّالي فِإف ىذه المفاوضات اإلسرائيمية  -الفمسػطينية ضػمف عمميػة ّ
ال ّشرؽ األَوسط ،ىو مف بيف أُمور أُخرى ،مثؿ :إِقامػة ُسػمطة حكومػة ذاتيػة انتقاليػة فمسػطينية،

الضػفة الغربيػة وقطػاع غػزة لفتػرة انتقاليػة ال تتجػاوز
المنتخب لم ّشعب الفمسطيني في ّ
والمجمس ُ
الخمس سنوات ،وتؤدي إلى تسوية دائمة تقوـ عمػى أَسػاس قػراري مجمػس االمػف.332، 020

المفاوضػات حػوؿ
وأَف التّرتيبات االنتقالية ىي جػزء ال يتجػ أز مػف عمميػة ّ
السػالـ بمجمميػا؛ وأَف ُ
الدائـ ستؤدي إلى تطبيؽ قراري مجمس األَمف سالفي الذكر.0
الوضع ّ
ثانياً – القدس:

ِ
المػداوالت التػي
كانت القُدس في مقدمة المواضيع التي أَبػدت إسػرائيؿ تشػدداً تجاىيػا فػي ُ
لمسػ ػالـ ف ػػي ال ّشػ ػرؽ األَوس ػػط ف ػػي أَواخ ػػر تشػ ػريف أَوؿ (أُكت ػػوبر)
س ػػبقت انعق ػػاد ُمػ ػؤتمر مدريػ ػد ّ

7337ـ ،والت ػػي لعب ػػت الوالي ػػات المتح ػػدة األَمريكي ػػة دور الوس ػػيط األَساس ػػي فيي ػػا ،ول ػػـ تواف ػػؽ
إِسػ ػرائيؿ عم ػػى المش ػػاركة ف ػػي المفاوض ػػات وف ػػؽ ص ػػيغة مدري ػػد ،إالَّ وف ػػؽ ش ػػروطيا 2وبم ػػا أَف
َّ
الضػروري ِ
اإلشػارة فيمػا
البحث في ىذه ال ّشروط ال يقع ضمف اىتماـ ىذه ّ
الدراسة2إال أنػو مػف ّ

الرسػػمي األُردنػػي-
يتعمػػؽ بالقُػدس أَف إِس ػرائيؿ رفضػػت ُمشػػاركة ُممثمػػيف عػػف القُػدس فػػي الوفػػد ّ
المشػػترؾ ،وقػػد تػ َّػـ االسػتجابة ليػػذا ال ّشػػرط  .وأَكثػػر مػف ذلػؾ فقػػد اعترضػػت إِسػرائيؿ
الفمسػطيني ُ
الرسمي ،وطالبػت
الوفد االستشاري الفمسطيني الذي ُ
الوفد ّ
سيرافؽ ّ
عمى تمثيؿ القُدس حتى في ّ
ِ
بمػ ػؤتمر مدري ػػد والمفاوض ػػات ،لك ػػف الوالي ػػات المتح ػػدة ل ػػـ تقب ػػؿ الموق ػػؼ
بمنع ػػو م ػػف االش ػػتراؾ ُ

الدعوة لو رسمياً ومباشرة لمحضور .3
الوفد االستشاري ،ووجيت ّ
اإلسرائيمي بشأف ّ
الرغبػة ِ
اإلسػرائيمية واألَمريكيػة عمػى تقسػيـ الحػؿ
وحرص اتفاؽ إعالف المبػادئ تماشػياً مػع ّ
والتّفاوض عمى مرحمتيف:

األولى :المرحمة االنتقالية لمدة خمس سنوات ،تقوـ خالليا سمطة حكومة ذاتية فمسطينية.2
7
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الدائـ ويبدأ التّفاوض حوليا في موعد ال يتعػدى بدايػة العػاـ الثّالػث مػف
والثَّانية :تتعمؽ بالحؿ ّ
المرحمة االنتقالية.7
أَما القُدس في المرحمة االنتقالية وىو ما ُيعرؼ باتفاؽ طابا أَو أُوسمو ،0والموقع في 02
الممحػػؽ
أَيمػوؿ (سػػبتمبر) 7332ـ بخصػػوص القُػدس ،فقػػد تػ َّػـ تفصػػيمو فػػي المػػادة ّ
السادسػػة مػػف ُ

الثّػ ػاني ،حي ػػث عمم ػػت إِس ػػرائيؿ عم ػػى ع ػػدـ إِعط ػػاء الفمس ػػطينييف أَي ح ػػؽ ف ػػي القُػ ػدس ،وع ػػدـ
المتفؽ عمييا .ويبدو أَف ثّمة حديث كاف يدور
االنسحاب مف المناطؽ والقُرى المتاخمة لمقُدس ُ
عػػف اشػػتراط رئػػيس الػػوزراء اإلس ػرائيمي بنيػػاميف نتنيػػاىو بِإعػػادة االنتشػػار فػػي مدينػػة الخميػػؿ،
السمطة الفمسطينية.0
بإغالؽ مؤسسات فمسطينية في القُدس بدعوة أَنيا تعمؿ لصالح ّ

الرسػػالة التػػي أَرسػػميا الػ ّػرئيس ياسػػر عرفػػات إلػػى الػ ّػرئيس االمريكػػي بيػػؿ كمينت ػػوف
وفػػي ّ
" "Bill Clintonعنػػدما حضػػر ديػػنس روس " "Dennis Rossإِليػػو؛" أنػػو ال يوجػػد لػػدى

الفمسػػطينييف أَي خػػالؼ شخصػػي مػػع روس نفسػػو أَو مػػع أَي شػػخص فػػي ِ
اإلدارة األَمريكيػػة،

ولكػف أُريػد أَف تُبمػغ ال ّػرئيس كمينتػوف سػؤاالً؛ مفػاده :لمػاذا "نيكػوالس ببرنػز ""Nichol Bernz
يشػػتمنا كػػؿ يػ ٍ
ػوـ بطريقػ ِػة أَو ب ػأُخرى ،وال يعمػػف ولػػو م ػرة واحػػدة وعمن ػاً مػػا ىػػو موقػػؼ الحكومػػة

الدرجػػة مػػع
األمريكيػػة مػػف قضػػية االسػػتيطاف فػػي القُ ػدس  .ولمػػاذا الػ ّػرئيس كمينتػػوف لػ ّػيف ليػػذه ّ
ػي أَف أَدفػػع ثمػػف البعػػد اإلندونيسػػي أَو طُموحػػات نائػػب رئػػيس ُمقبػػؿ لموصػػوؿ
نتنيػػاىو  .أـ عمػ َّ

لمرئاسػػة فػػي أَمريكػػا .إذا كانػػت مثػػؿ ىػػذه المعػػايير ىػػي التػػي تحكػػـ الق ػرار األَمريكػػي؛ فػػإف ثمػػة
انفجػػا اًر قادم ػاً .واذا كانػػت ِ
اإلدارة األَمريكيػػة ال تسػػتطيع التّعامػػؿ مػػع المنطقػػة ،إالَّ مػػف خػػالؿ

ِ
اإلدارة المتقاطعة وِادارة األَزمات؛ فإف العالقة بيف ال ّشعبيف اإلسرائيمي والفمسطيني مقبمػة عمػى
بشكؿ ٍ
ٍ
كامؿ مقبمة عمى االنفجار" .3
االنييار؛ بؿ إف المنطقة

وليػػذا فػػإف أي حػػؿ إسػرائيمي أُحػػادي لمقُػدس لػػف يكػػوف ناجحػاً،وعمى الفمسػػطينييف األخػػذ بعػػيف
االعتبار األمور التالية:
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ِ
الرابعػػة لعػػاـ
 -7القُػدس عربيػػة فمسػػطينية ُمحتمػػة ينطبػػؽ عمييػػا أَحكػػاـ وقواعػػد اتفاقيػػة جنيػػؼ ّ
7323ـ ،واتفاقية الىاي لعاـ 7321ـ ،وسائر ق اررات األُمـ المتحدة بوضع القدس2
لمدني ػػة الفمسػػطينية بم ػػا فيي ػػا
 -0وضػػع إس ػػتراتيجية فمسػػطينية ش ػػاممة لػ ّػدعـ وتط ػػوير الحيػػاة ا َ
الرسمية واألَىمية فػي المدينػة ،وبخاصػة قضػايا ِ
اإلسػكاف واالقتصػاد والخػدمات
المؤسسات ّ
ُ
االجتماعية ،لضماف تواصؿ قياـ المدينة بدورىا الحضاري واإلنسػاني والثّقػافي ،باعتبارىػا

الدولة الفمسطينية سياسياً وجغرافياً2
عاصمة لم ّشعب الفمسطيني وَقمَب ّ
ِ
ومقاومػة سياسػة
ومكافحة سياسة التّطيير العرقي اإلسرائيمي العنصػرية التّيويديػةُ ،
 -3فَضح ُ
الحصار والعزؿ و ِ
اإلغالؽ .7
ثالثاً – الالجخون:

الس ػبؿ لم ػربط بػػيف ق ػرار الجمعيػػة العامػػة رقػػـ 732
يتوجػػب عمػػى المفػػاوض الفمسػػطيني إيجػػاد ّ
وبيف إطار اتفاقية أوسمو المسػتند عمػى أسػاس قػراري مجمػس األَمػف  020و 332والمػذيف يشػكالف

أيضاً أساساً التفاقيات كامب ديفيد:

 -7إف اتفاقيات أُوسمو تستند إلى قراري مجمس األَمف  020و.332

 -0إف قضية الالجئيف بمجمميا تستند إلى قرار الجمعيػة العامػة  ،732الػذي يتعمػؽ بالجئػي
عػاـ 7322ـ ،والقػ ارريف المػذكوريف المتعمقػيف بحربػي 7391ـ و7313ـ ،وبنػازحي حػرب

7391ـ.

 -3ف ػػي ح ػػيف ي ػػرى ال ػػبعض أَف القػ ػرار ُ 020يش ػػكؿ عقب ػػة أَم ػػاـ ح ػػؿ قض ػػية الالجئ ػػيف حػ ػالً
الميػػـ التّ ػذكير أَف اتفاقيػػات أُوسػػمو تبقػػى فرصػػة لبحػػث قضػػية الجئػػي
مرضػػياً؛ فإنػػو مػػف ُ
7322ـ عمى أَساس قرار الجمعية العامة .0 732

وبحس ػػب الموقػ ػػؼ الفمس ػػطيني؛ ف ػ ػِإف ِ
اإلش ػػارة إِلػ ػػى الالجئ ػػيف فػػػي القػ ػرار 020تش ػػمؿ الجئػػػي

7322ـ ونازحي 7391ـ ،بينما يتعمؽ القرار  332بحرب عاـ 7313ـ؛ ِ
باإلضافة إِلى أَف

يعرفوف الالجئيف بأَنيـ جميع الذيف ُىجروا مف وطنيـ منذ قيػاـ دولػة إِسػرائيؿ بمػا فيػو
الفمسطينييف ّ
المبعديف بعد حرب 7391ـ وما تالىا؛ فػالقرار  020ال ُيفسػر مػا المقصػود بالحػؿ العػادؿ وكػذلؾ
ُ

القرار 732؛ ففي الفقرة  77منو ورد أَف الجمعية العامة تُقرر" أَف الالجئيف الذيف يرغبػوف بػالعودة
7

 -صػػائب عريقػػات وآخػػروف :اتداقيييية أوسيييموه النتييياخج والتطيييورات ،وقػػائع المػػؤتمر الخػػاص المنعقػػد فػػي بيػػت

لحـ 73 -72آيار ،ط ،7مطبعة راـ اهلل الحديثة ،راـ اهلل7331،ـ ،ص.92-91

 -0إليػػا زريػػؽ :الالجخييون ،مػػؤتمر الخبػراء الفمسػػطينييف لقضػػايا مفاوضػػات الوضػػع الػػدائـ ،أوراؽ ومػػداوالت-79 ،
7333/3/72ـ ،راـ اهلل ،ص.022

44

والعػػيش بسػالـ مػػع جيػرانيـ؛ يجػػب أَف يسػػمح ليػػـ بػػذلؾ فػػي أَقػػرب وقػ ٍ
ػت يمكػػف تحقيقػػو؛ وأَنػػو يجػػب
ُ
ّ
دفػػع تعويض ػات لمػػذيف يختػػاروف أالَّ يعػػودوا ،وىػػي تشػػمؿ تعػػويض خسػػارة أو دمػػار أمػػالؾ ،حسػػب
السمطات المسئولة" .وىذا القرار يستمد
أُسس القانوف ّ
الدولي ،أَو بدؿ عنيا ،بواسطة الحكومات أَو ّ
الدولي؛ الػذي ُيقػر بػأَف حػؽ العػودة ىػو حػؽ شخصػي قػائـ بذاتػو بغػض
شرعيتو القوية مف القانوف ّ

الميجػػر ىػػو حػػؽ شخصػػي
ّ
النظػػر عػػف االتفاقيػػات الثّنائيػػة بػػيف الػ ّػدوؿ؛ وأَف حػػؽ الممكيػػة لم ّش ػخص ُ
7
الدوؿ .
الثنائية بيف ّ
غير ُمتعمؽ باالتفاقيات ّ
ولم ػػا كان ػػت إِسػ ػرائيؿ قام ػػت كدول ػػة لميي ػػود ،ول ػػيس لمس ػػكاف ال ػػذيف أَق ػػاموا عم ػػى أَ ارض ػػييا عن ػػد
َّ

غير في الفيـ ال ّذاتي لمدولة؛ بأَف غالبيػة الييػود سػكاف إسػرائيؿ يتػأَلفوف مػف
قياميا؛ مع إف ىذا ال ُي ّ
مػواطنيف لػػدييـ جنسػػية فػػي دولػػة أُخػػرى؛ وبالتّػالي فكػػال الػ ّػدولتيف دولػػتيـ .ويحػػؽ ألَي ُمنتمػػي لمػػديف

الييػػودي أَف ُيصػػبح مواطنػاً لػػو كامػػؿ الحقػػوؽ ،ويحظّػى بامتيػػازات مقارنػةً بالسػػكاف العػػرب إِذا قػػرر
اليجرة والتّوجو إِلى إِسرائيؿ .في حيف إِنو ال يحػؽ لالجػئ الفمسػطيني العػودة ِإلػى ديػاره التػي ُىجػر

منيا منذ عقود معدودة؛ كما يصعب عمى المواطف العربي في إسرائيؿ أَف يمنح الجنسية ألَخيو أَو
قريبو أَو زوجتو مف خالؿ برنامج لّـ ِشمؿ العائالت.0
وميما يكف مف أَمر؛ فِإف حؽ العودة لقيً بالغػاً فػي ال ّػدوائر ِ
اإلسػرائيمية ،وبالمقابػؿ قابمػو قمقػاَ

بالرضػا مػف
شديداً مزمناً بيف الالجئيف بينمػا يحػاوؿ المفاوضػوف الفمسػطينيوف ،انتػزاع اتفػاؽ ُيقابػؿ ّ
ظ حػؽ العػػودة باىتمػاـ ،أَكثػػر مػف االىتمػػاـ
الطّػرفيف؛ عممػاً بأنػػو منػذ عقػػود وحتػى يومنػػا ىػذا لػـ يحػ َ

لصػحؼ ِ
الصػحؼ ومقػاالت إِسػرائيمية بتحمػيالت
اإلسػرائيمية ،حيػث امػتألَت افتتاحيػات ّ
الذي تُبديػو ا ّ
عدة لحؽ العودة ،مف أَىميا ما ُذكر في صحيفة "جيروسالـ بوست" التي صػرحت فػي افتتاحيتيػا

في 7333/ 70/02ـ؛ إِف عودة مالييف الالجئيف تعني نياية دولة

اليي ػػود؛ وتعت ػػرؼ ص ػػحيفة ى ػػا آرت ػػس" بػ ػأَف ظُم ػػـ وق ػػع عم ػػى الالجئ ػػيف ال ػػذيف تركػ ػوا دي ػػارىـ؛ وِاني ػػـ
عما لَحؽ بيـ .3
يستحقوف تعويضاً َّ

7

 -المرجك السابق ،ص.072-023

0

 -عزمػػي بشػػارة :االنتداييية والمجتمييك الدمسييطيني (تحميييل فييي خيييم اإلحييداث)ه ط ،7مركػػز د ارسػػات الوحػػدة

3

 -سػػميماف أبػػو سػػتة :حييق العييودة مقييدس وقييانوني وممكيينه ط ،7المؤسسػػة العربيػػة لمد ارسػػات والنشػػر ،بيػػروت،

العربية ،بيروت0222ـ ،ص.723

0227ـ ،ص.722
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رابعا– االستيطان:
المفػػاوض الفمسػػطيني،
المسػػتوطنيف مػػف أَىػػـ المشػػكالت التػػي تُجابػػو ُ
تُعػػد قضػػية االسػػتيطاف و ُ
الضػ ػ ػفة الغربي ػ ػػة والقُػ ػ ػدس ،أساسػ ػ ػاً ىامػ ػ ػاً
كػ ػ ػِإخراج المس ػ ػػتوطنيف م ػ ػػف األَ ارض ػ ػػي الفمس ػ ػػطينية ف ػ ػػي ّ
المسػػتوطنيف فػػي
لممفاوضػػات؛ ألنيػػا تُشػػكؿ التّيديػػد األَوسػػع ل ػألَرض الفمسػػطينية ،حيػػث يبمػػغ عػػدد ُ
ُ

الض ػ ػفة الغربيػ ػػة فقػ ػػط مػ ػػا يقػ ػػارب ُ 722222مسػ ػػتوطف ،إضػ ػػافةً إلػ ػػى ُ 712222مسػ ػػتوطف ممػ ػػف
ّ
اسػػتوطنوا حػػوؿ وفػػي القُ ػدس ال ّش ػرقية بعػػد حػػرب 7391ـ؛ وبالتّػالي ف ػِإف أَعػػداد مسػػتوطني القُ ػدس
الّشرقية سوؼ يتزايد عمى المدى القريب ،وذلؾ لصعوبة وتعقد موضوع القُدس .7

ومن ػ ػػذ التّوقي ػ ػػع عم ػ ػػى اتف ػ ػػاؽ إِع ػ ػػالف المب ػ ػػادئ ع ػ ػػاـ 7333ـ ،ش ػ ػػيدت اليجم ػ ػػة االس ػ ػػتيطانية

اإلسػرائيمية ت ازيػػداً ممحوظ ػاً فػػي األَ ارضػػي الفمسػػطينية ،بيػػدؼ تػػدمير إمكانيػػات إقامػػة دولػػة مترابطػػة

األَطػ ارؼ لم ّشػػعب الفمسػػطيني .وسػػجمت اليجمػػة االسػػتيطانية منػػذ عػػاـ 7331ـ انقضاض ػاً واضػػحاً
عمػػى األَ ارضػػي الفمسػػطينية ،ونيػػب ثرواتيػػا ،وتػػدمير البيئػػة المحيطػػة بالمسػػتوطنات ،وذلػػؾ بقصػػد

النيائيػة .وقػد بمػغ
فرض األَمر الواقع عمى ال ّشعب الفمسطيني قبؿ الػدخوؿ فػي ُمفاوضػات المرحمػة ّ
حجـ األَراضي الفمسػطينية التػي صػادرتيا إِسػرائيؿ خػالؿ العػاـ 7333ـ أَكثػر مػف  22أَلػؼ ُدونػـ،
الضػفة الغربيػة وقطػاع غػزة
وبذلؾ يصؿ مجموع ما صادرتو إِسرائيؿ مف األَراضي الفمسػطينية فػي ّ
منػػذ اتفػػاؽ أُوسػػمو فػػي العػػاـ 7333ـ حػوالي  222ألػػؼ دونػػـ .وتحػػت ذريعػػة المحافظػػة عمػػى أَمػػف

المستوطنات القائمة ،قامت إِسرائيؿ بتوسيعيا وبتخطيط وتنفيذ شبكة الطُػرؽ االلتفافيػة بيػدؼ ربػط
ُ
ػالعمؽ ِ
الس ػ ػكانية
اإلس ػ ػرائيمي داخػ ػػؿ ِإس ػ ػرائيؿ ،وعػ ػػزؿ التّجمعػ ػػات ّ
المسػ ػػتوطنات بعضػ ػػيا بػ ػػبعض بػ ػ ُ
ُ
المص ػػادرة لي ػػذا الغ ػػرض
الفمس ػػطينية ع ػػف بعض ػػيا ال ػػبعض .وبمغ ػػت مس ػػاحة األَ ارض ػػي الفمس ػػطينية ُ
حوالي  71أَلؼ دونـ خالؿ العاـ 7333ـ ،كما استمرت في اقتالع آالؼ األَشجار ،وىذا ُمخالؼ
لمػػا ورد فػػي االتفػػاؽ االنتقػػالي مػػادة ( .0 )2فحسػػب المػػادة ( )2والمػػادة ( )77لالتفاقيػػة االنتقاليػػة؛

الض ػفة الغربيػػة وقطػػاع غ ػزة يجػػب الحفػػاظ عمػػى وحػػدتيا
المتفاوضػػاف أَف منطقػػة ّ
يعتبػػر الطّرفػػاف ُ
3
النيائي  .وظؿ الموقػؼ الفمسػطيني رافضػاً
وسالمتيا لحيف التّوصؿ إلى نتائج ُمفاوضات الوضع ّ

7

 -شفيؽ ناظـ الغبرا :إسراخيل والعرب من صراع القيايا إلى سالم المصيالح ،ط ،7المؤسسػة العربيػة لمد ارسػات

0

 -جمي ػ ػػؿ العبادس ػ ػػة :الخروقيييييات اإلسيييييراخيمية التداقيييييات السيييييالم الدمسيييييطينية-اإلسيييييراخيمية ،الييئ ػ ػػة العام ػ ػػة

3

 -المادة ( )3مف االتفاقية االنتقاليػة" :يعتبػر الطرفػاف منطقػة الضػفة الغربيػة وقطػاع غػزة وحػدة مناطقيػة واحػدة،

والنشر ،عماف7331 ،ـ ،ص.711-719

لالستعالمات ،سمسمة إصدارات البنؾ الوطني لالستعالمات ،ط ،7فمسطيف ،شباط 0227ـ ،ص.20-27
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لكافة أَشكاؿ االستيطاف فػي األَ ارضػي الفمسػطينية .واعتبػر الفمسػطينيوف أَف إِجػراءات األَمػر الواقػع

التي تقوـ بيا إسرائيؿ مف بناء المستوطنات ،ال تُش ّكؿ حقاً شرعياً؛ ويجػب إزالتيػا وتفكيكيػا تمامػاً؛
ومصادرة االراضي2
إذ ال يمكف ِإحالؿ ّ
السالـ في ظؿ وجود االستيطاف ُ

خامساً– المياه:

الدولي
وفيما يخص الموقؼ الفمسطيني بشأَف قضية المياه ،فقد ظؿ ثابتاً وفؽ مبادئ القانوف ّ

النحو التّالي:
عمى ّ
 -7ارتباط الحقوؽ المائيػة الفمسػطينية بمسػالة األَرض ،والحػدود ،والالجئػيف ،والتّعػويض عػف
الحرماف مف التّنمية2
 -0جميػػع األَحػواض المائيػػة التػػي تقػػع داخػػؿ حػػدود األَ ارضػػي التػػي احتمػػت عػػاـ7391ـ ىػػي
فمسطينية2

المسػتوطنات ومػا يتبعيػا،
 -3جميع ّ
النشاطات التي نشأَت عف آثػار االحػتالؿ الغيػة ،مثػؿُ :
البنيػة التّحتيػة المقامػػة
المنشػشت المائيػة العسػكرية والمدنيػة ،وامتيػازات شػركة ميكػوروت ،و ُ
وُ
مف إِسرائيؿ إلى دائرة المياه في بيت إِيؿ2
المتسارعة والحاجة المستقبمية2
 -2مبدأ االستخداـ العادؿ حؽ المشاطأة ،وحؽ التّنمية ُ
الضرر لدوؿ الجوار2
 -2الطّرؼ الفمسطيني ُممتزـ بعدـ إِلحاؽ ّ
السيادة.7
 -9رفض جميع أَشكاؿ الحموؿ البديمة عف مبدأ الحقوؽ و ّ

سادساً  -العالقات مك الجوار:
يجػػب ِ
اإلق ػرار ب ػأَف تسػػخير العالقػػة مػػع الج ػوار ،تػػأتي فػػي المقػػاـ األَوؿ لخدمػػة المصػػمحة

الصعوبات ،وفيمػا
التّفاوضية الفمسطينية مع إِسرائيؿ ،وىي مسأَلة شائكة يكمف فييا قدر كبير مف ّ
الصعوبات والمعوقات أَماـ تطور ىذه العالقة:
يمي بعض ّ
النماذج واألَمثمة التي توضح ّ
الضعؼ ،أَو انعداـ الثّقة بيف القيادة الفمسػطينية وعػدد
 -7ىناؾ تراكـ مف عوامؿ الحساسية و ّ
المفاوضات2
مف الحكومات العربية ،وخاصة تمؾ المعنية أَكثر بعممية ّ
السالـ و ُ

 المادة ( )42البنود الختاميػة الفقػرة ( )1االتفػاؽ االنتقػالي" :لػف يقػوـ أي طػرؼ بالبػدء أو بأخػذ أي خطػوة يمكػفأف تغير في وضع الضفة الغربية وقطاع غزة لحيف التوصؿ إلى نتائج مفاوضات الوضع الدائـ2

 -المييادة ( )22فقػرة (ا) مػػف بروتوكػػوؿ الخميػػؿ" :تعيػػد الطرفػػاف بالمحافظػػة عمػػى حمايػػة الطػػابع التػػاريخي لممدينػػة

بطريقة لف تضر أو تغير طابع أي جزء مف المدينة"2

7

 -عبد الرحمف التميمي :المياه في المداويات النياخية ،مؤتمر الخبراء الفمسطينييف لقضايا مفاوضات الوضػع

الدائـ ،أوراؽ ومداوالت7333/3/72-79 ،ـ ،راـ اهلل0222 ،ـ ،ص.722
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 -0ىنػػاؾ تقصػػير نػػابع مػػف وجػػود تبػػايف بػػيف مواقػػؼ ومشػػاعر الحكومػػات العربيػػة ،ومواقػػؼ
ومشاعر الجماىير العربية2

 -3ىنػػاؾ عػدد مػػف الحكومػػات العربيػػة ضػػعيفة تجػػاه الواليػػات المتحػػدة التػػي تسػػتخدـ عالقاتيػػا
الثّنائية العربية ِ
اإلسرائيمية عمى حساب العالقات الجماعية العربية2

 -2وج ػػود تناقض ػػات موض ػػوعية ف ػػي المص ػػالح أَحيانػ ػاً ب ػػيف بع ػػض الػ ػ ّدوؿ العربي ػػة والجانػػػب
الفمسطيني.7
 -1الموقف إ
اإلسراخيمي من قيايا الحل ال ّنياخي:

ِ
المف ػػاوض الفمس ػػطيني ،إل ػػى تحدي ػػد نقط ػػة
المف ػػاوض اإلسػ ػرائيمي مثم ػػو ف ػػي ذل ػػؾ مث ػػؿ ُ
يس ػػعى ُ
انطالقػ ػػو أَو مرجعيتػ ػػو ،ومػ ػػف ثػ ػ َّػـ تعريػ ػػؼ مصػ ػػالحو واحتياجاتػ ػػو الحيويػ ػػة ،وأَخي ػ ػ اًر وضػ ػػع خيا ارتػ ػػو

وباإلمكػػاف تحديػػد منطمقػػات الموقػػؼ ِ
التّفاوضػػية عمػػى شػػكؿ خارطػػة أَو خ ػرائط محػػددة؛ ِ
اإلس ػرائيمي
تجاه قضية الحدود كالتّالي:
اإلسرائيمي بأَف ِ
 -7ينطمؽ الموقؼ ِ
اإلشارة المتعمقة بالحدود في القرار  020تنص فػي أَصػميا
ِ
اإلنجميزي عمى انسحاب مف "أَراضي" وليس مف "األَراضي" أَو كافة األَراضي.

 -0يسػػتند الموقػػؼ ِ
اإلس ػرائيمي إِلػػى حقيقػػة أَف حػػدود عػػاـ 7391ـ ىػػي حػػدود ُىدنػػة؛ وبالتّػالي
الدولية2
فِإف قيمتيا ليست كالحدود ّ

الدائمػة؛ يجػب أَف تُػوفر أَساسػاً لحمايػة المصػالح
ُ -3يؤكد الموقؼ اإلسرائيمي عمى أَف الحدود ّ
ِ
اإلسػ ػرائيمية الحيوي ػػة األَساس ػػية ف ػػي األَم ػػف والمي ػػاه والحق ػػوؽ التّاريخي ػػة وحق ػػوؽ مواطنيي ػػا
الضفة والقطاع.0
المستوطنيف الييود في ّ
ُ

وخػ ػػالؿ الفت ػ ػرة مػ ػػف تمػ ػػوز (يوليػ ػػو) 0222ـ وحتػ ػػى كػ ػػانوف ثػ ػ ٍ
ػاف (ينػ ػػاير) 0227ـ ،تبمػ ػػورت
لمص ػراع الفمسػػطيني ِ
اإلس ػرائيمي ،وكانػػت أَبػػرز ىػػذه
ُمقترحػػات ُمتقاربػػة فػػي مضػػمونيا ،كحػ ٍػؿ دائػػـ ّ
المقترح ػػات خط ػػة ب ػػاراؾ الت ػػي ق ػػدميا رئ ػػيس ال ػػوزراء اإلسػ ػرائيمي ف ػػي قم ػػة كام ػػب ديفي ػػد ،والت ػػي ت ػ َّػـ
تمخيصيا لم ّشارع ِ
اإلسرائيمي كالتّالي:
ُ

7
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المسػػتوطنات :وذلػػؾ مػػف خػػالؿ قيػػاـ دولػػة فمسػػطينية فػػي مسػػاحة تتػراوح
 -7األَرض و ّ
الدولػػة و ُ
الض ػفة الغربيػػة وِقطػػاع غ ػزة ،مػػع تبػػادؿ لألَ ارضػػي ،ومػػع احتفػػاظ
بػػيف  %32 - 32مػػف ّ
ِ
المستوطنات2
إسرائيؿ بكتؿ استيطانية تضـ حوالي  %22مف ُ

الدولػػة الفمسػػطينية وذلػػؾ حسػػب
الس ػيادة عمػػى القُ ػدس بػػيف إس ػرائيؿ و ّ
 -0القُ ػدس :يػػتـ تقسػػيـ ّ
السػ ػيادة
السػ ػكانية ،بحي ػػث توض ػػع األَحي ػػاء العربي ػػة ف ػػي القُػ ػدس ال ّشػ ػرقية تح ػػت ّ
التّجمع ػػات ّ
الفمسػ ػ ػػطينية ،وتوضػ ػ ػػع المسػ ػ ػػتوطنات ِ
الس ػ ػ ػيادة
اإلس ػ ػ ػرائيمية فػ ػ ػػي القُ ػ ػ ػدس ال ّش ػ ػ ػرقية تحػ ػ ػػت ّ
ُ
اإلسرائيمية2

المقدسة والبمدة القديمة :يتـ وضع الحرـ ال ّشريؼ تحت سيادة وسيطرة فمسطينية
 -3األَماكف ُ
بالصمة الييودية بالمكاف ،ويتـ وضع حائط المبكى (البػراؽ) والحػي
مع اعتراؼ فمسطيني
ّ
السيادة ِ
السيادة الفمسطينية2
ّ
اإلسرائيمية ،وبقية البمدة القديمة تحت ّ
الييودي تحت ّ
لمدولػػة الفمسػػطينية؛ عمػػى أَف تقػػوـ إِسػرائيؿ باسػػتيعاب
 -2الالجئػػوفُ :يسػػمح لالجئػػوف بػػالعودة ّ
عػػدة آالؼ مػػنيـ وربمػػا حتػػى مائػػة أَلػػؼ ،عمػػى أسػػاس جمػػع شػػمؿ العػػائالت أَو ألَسػػباب

إِنسانية.7

المنعقػد فػي بيػت لحػـ فػي 7331/2/73-72ـ:
المؤتمر الخاص ُ
ويقوؿ صائب عريقات في ُ
النيػػائي؛ ولكػػف يجػػب أَف يػػتـ ذلػػؾ جانب ػاً إِلػػى جنػػب مػػع تنفيػػذ
"إننػػا لسػػنا ضػػد مفاوضػػات الوضػػع ّ

اسػػتحقاقات الوضػػع االنتقػػالي ،وجنبػاً إِلػػى جنػػب مػػع تجميػػد كػػؿ األَعمػػاؿ االسػػتيطانية" .ولػػيس كمػػا
النمػػو الطّبيعػػي ل ِ
صػ ّػرح ِ
اس ػرائيمييف ف ػي
اإلس ػرائيميوف عمػػى لسػػاف "أَجػػاب ُمردخػػاي"ِ" :إف الحػػؽ فػػي ّ
النمػو والتّطػور
الضفة الغربية) ىو حؽ مشروع ،كما لمفمسطينييف الحؽ فػي ّ
السامرة (يقصد ّ
ييودا و ّ
لمدولة ِ
اإلسرائيمية التّصرؼ بأَراضييا،
في القُدس والفرنسييف في باريس؛ وعميو يحؽ ّ
السػ ػيادة عم ػػى
وفيم ػػا يتعم ػػؽ بجب ػػؿ أَب ػػو غن ػػيـ في ػػو ح ػػؽ ِإلسػ ػرائيؿ فق ػػط ؛ ألَني ػػا الوحي ػػدة الت ػػي لي ػػا ّ
القُدس".0

ويمكف أَف ُنمخص الموقؼ ِ
اإلسرائيمي كما يمي:
تـ توقيعيا.
السالـ واالتفاقيات التي َّ
تنصؿ إِسرائيمي كامؿ مف عممية ّ
أوالً :ىناؾ ّ
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ثانياً :إف المبعوث األَمريكي "دينس روس "" "Dennis Ross؛ الذي ُيمثػؿ الجيػة التػي يجػب أَف
ٍ
بكممة واحدة ،وكاف ىناؾ اتفاقية تفػاىـ ضػمنية بيػنيـ ولػـ
السالـ ،لـ ينطؽ وال
تُحافظ عمى عممية ّ
يتصرؼ كوسيط أو ك ٍ
طرؼ ثالث ميمتو مراقبة َمف ُينفذ أَو يرفض تنفيذ االتفاقيات2
ثالثياً :إِف الحكومػػة اإلسػرائيمية تَشػػعر أنػػو ال توجػػد أَي قػػوة فػػي العػػالـ تسػػتطيع إِيقافيػػا عػػف مػػا تريػػد
الخسائر.7
تنفيذه؛ وتَشعر أَنيا تستطيع أَف تخرج مف ذلؾ بأَقؿ َ
وكاف بنياميف نتنياىو قد قاؿ أَكثر مف مرة" :إِف ىؤالء العرب ال يفيموف إالَّ القوة ،والقوة ىي

فرض األَمر الواقع" حيث انو يتحرؾ وفقػاً لمصػييونية الكالسػيكية ،والتػي ينبغػي نيايتيػا قبػؿ بدايػة

فالصػييونية الكالسػيكية ىػي بقايػا عصػر ينتيػي كػأَي حركػة سياسػية
السالـ الحقيقي في المنطقة.
ّ
ّ
أُوربية وىو يسعى إِلى تحسيف حاؿ الييود إلى حد لـ يكف ممكنػاً ألَي داعيػة صػييوني أَف يسػتمر
السػالـ الػذي
الراىنػة عمينػا أَف نعمػـ إِف ّ
في عمميتو التّبشيرية ،لذا عندما نتحدث عػف مسػيرة ّ
السػالـ ّ
السالـ ِ
السالـ المبنػي عمػى إِرجػاع الحقػوؽ إِلػى أَصػحابيا وعمػى تػوازف
اإلسرائيمي وليس ّ
نعنيو ىو ّ
السياسػػييف العػػرب وغيػػر العػػرب الػػذيف يػػدلوف بتص ػريحات عػػف
القػػوى بػػيف العػػرب وِاس ػرائيؿ وكث ػر ّ
السػالـ الػذي يتحػدثوف
السالـ ال يقولوف الحقيقة لم أَري العاـ 2ىػؤالء ال يقولػوف ِإف ّ
تمسكيـ بمسيرة ّ
عنػػو ىػػو سمسػػمة مػػف ِ
اإلجػراءات ومصػػالح تعتبرىػػا إِسػرائيؿ أمػالً واقعػاً عمػػى األَرض ،أَوعمػػى مائػػدة

السياسة األَمريكية ،ثـ تطمب مف األَطراؼ العربية التّصديؽ عمييا2
المفاوضات ،أَوفي ّ

0

الجديدة لنظرية األَمف ِ
اإلسرائيمي فيي-:
أَما العناصر األُخرى ّ
أوالً :ال يمك ػػف ت ػػأميف األَم ػػف ِ
بالسػ ػالـ ال ػ ّػرادع المبن ػػي عم ػػى تف ػػوؽ ن ػػوعي عس ػػكري
اإلسػ ػرائيمي إِال ّ
إِسرائيمي ُمتواصؿ عمى العرب2
ِ
المبكر المتػوفرة لػدييا لتمكينيػا
ثانياً :إِف قُدرة إِسرائيؿ عمى ّ
الردع تعتمد عمى المدة الزمنية لانذار ُ
مف تجنيد قوات االحتياط لدييا2

ثالثييياًِ :إف ق ػػدرة إِسػ ػرائيؿ عم ػػى ال ػ ّػردع تعتم ػػد عم ػػى الح ػػد األَدن ػػى م ػػف المس ػػاحة المطموب ػػة لمج ػػيش
ِ
اإلسرائيمي كي يستطيع االنتشار لمواجية أَي ٍ
خطر محتمؿ2
الصواريخ البالسيتية
رابعاً :منع أَية دولة عربية أَو إِقميمية مف التّزود بأَسمحة غير تقميدية مثؿ ّ
النووية والبيولوجية والكيميائية2
والقُدرات ّ

7
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الدوؿ العربية و ِ
اإلسالمية27
خامساً :إِعادة تفعيؿ وتنشيط ُع
مالء"الموساد"في ّ
ُ
ػر لمفمسػطينييف لتنفيػذ خياراتيػا عمػى األَرض،
ومف ىنا نستنتج أَف إِسرائيؿ لـ تَعد محتاجة كثي ًا
فقػػد حسػػمت أَمرىػػا باتجػػاه تصػػفية القضػػية الفمسػػطينية وتنفيػػذ ُمخططاتيػػا لمفصػػؿ أُحػػادي الجانػػب
صعوبات اقتصادية واجتماعية وسياسية تُؤدي إِلى اليجرة الطّوعيػة أَو تسػميـ مػا تَبقػى
الذي يخمؽ ُ
الضفة الغربية وقطاع غزة لألُردف ومصر؛ واعتبار الخالؼ مع ىذه ال ّػدوؿ خالفػاً حػدودياً مػع
مف ّ

ِ
المقدسة والمسيحية في القُدس2
إيجاد حؿ ما لألَماكف ُ

ِ
صػعوده إِلػى السػمطة فػي العػاـ 7311ـ انطمػؽ مػف
أَما ثوابػت الميكػود حيػاؿ االسػتيطاف لػدى ُ
مفيومػػو لمسػػتقبؿ المنػػاطؽ المحتمػػة "ارض إِس ػرائيؿ الكاممػػة" لػػذا عمػػؿ الميكػػود ط ػواؿ حكمػػو عمػػى
يمحو "الخط األَخضر"ويجعؿ العودة عف تمؾ الوقائع ُمستحيمة .0
ترسيخ تمؾ الوقائع عمى نحو ُ
ِ
المحتمة فيي:
ومف ثوابت الميكود حياؿ االستيطاف الييودي في األَراضي العربية ُ

أوال ًُ :االستيطاف في شتى أَنحاء "ارض-إِسرائيؿ "لدواعي أَمنية وىو حؽ لمييود2
ٍ
المسػػتوطنات
المسػػتوطنات فػػي كتػػؿ اسػػتيطانية ُمترابطػػة (00كتمػػة) وتوسػػيع بعػػض ُ
ثانيييا ًُ :تُػوزع ُ
المجتمعية ودمجيا ،وتحويؿ كؿ كتمة منيا إِلى مدينة استيطاف واحدة2
السكانية العربية ،بؿ بينيا أيضاً.
ثالثا ًُ :عدـ االقتصار عمى توزيع المستوطنات حوؿ األَقميات ّ

3

إالّ أَف االتفاقيػػات التػػي ت ػػـ التّوصػػؿ إِليي ػػا لممرحمػػة االنتقاليػػة التُجح ػػؼ أَو تُخػػؿ بمفاوض ػػات
الني ػػائي إِال أَف الحكوم ػػة ِ
اإلسػ ػرائيمية تصػ ػرفت بم ػػا يتن ػػافى م ػػع ىػ ػذه البن ػػود ف ػػي القض ػػايا
الوض ػػع ّ

التّالية-:

* فرض سياسة األمر الواقك في مدينة القدس من حيث -:

ٍ
الضفة الغربية وقطاع غزة2
 عزؿ مدينة القُدسبشكؿ تاـ عف باقي أَنحاء محافظات ّ
المسػ ػػتوطنات وتوسػ ػػيعيا مػ ػػف خػ ػػالؿ إِنشػ ػػاء اآلالؼ مػ ػػف الوحػ ػػدات
ُ -مصػ ػػادرة األَ ارضػ ػػي وِاقامػ ػػة ُ

السكنية2
ّ

 -تقيد الحركة العمرانية في األَحياء العربية في مدينة القُدس2

الدينية ِ
اإلسالمية والمسيحية2
الممتمكات الثّقافية و ّ
 التّعدي عمى ُ7
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 -القياـ بأَعماؿ الحفريات في المدينة وخاصة تحت المسجد األَقصى2

 -حرمػػاف المسػػمميف مػػف الوصػػوؿ إِلػػى المسػػجد األَقصػػى وحرمػػاف المسػػيحييف مػػف المشػػاركة فػػي

الدينية2
المناسبات ّ

المقدسة2
ومصادرات األَراضي في المدينة ُ
المستوطنات ُ
 تكثيؼ سياسة توسيع ُِ
المؤسسات التّعميمية في القًدس وخاصة جامعة القُدس2
 إغالؽ ُ -سػػحب ىويػػات وحرمػػاف عش ػرات األُلػػوؼ مػػف الم ػواطنيف المقدسػػيف مػػف العػػودة إِلػػى بيػػوتيـ فػػي

ديم ػوغرافي جديػػد يضػػمف أَغمبيػػة
القُ ػدس بيػػدؼ تفريػػغ المدينػػة مػػف سػػكانيا األَصػػميف وخمػػؽ واقػػع ُ
ييودية في القُدس العربية التي احتمت عاـ 7391ـ .
 التّأكيػػد م ػ ار اًر عمػػى لسػػاف قػػادة الحكومػػة ِاإلسػرائيمية ب ػأَف القُػدس ىػػي العاصػػمة الموحػػدة واألَبديػػة
لدولة إِسرائيؿ 2
 ىدـ عشرات المنازؿ العربية في مدينػة القُػدس تحػت حج ٍػج وذ ارئ ٍػع واىي ٍػة منيػا األَسػباب األَمنيػةوعدـ التّرخيص2

7

باإلضافة إِلػي مػا سػبؽ ذكػره تصػرفت الحكومػة ِ
ِ
اإلسػرائيمية بمػا يتنػافي مػع المػادة ()37البنػود
الختامية لمفقرة ()1مف االتفاؽ االنتقالي2

0

بالنسػػبة ِإلسػرائيؿ
النيػػائي ّ
أمػػا موضػػوع الالجئػػيف فيحتػػؿ موقعػاً مركزيػاً فػػي محادثػػات الوضػػع ّ
ألَني ػػا ترغ ػػب ف ػػي إِغ ػػالؽ مم ػػؼ الالجئ ػػيف بش ػػكؿ ني ػػائي ،حس ػػب الخط ػػوط الت ػػي تح ػػظ ِ
باإلجم ػػاع

ِ
السمبي وىي -:
اإلسرائيمي ّ
 -أَال تدفع ثمناً مادياً لقاء خسائر الالجئيف لمدة نصؼ قرف2

بالدرجة االولي2
 عدـ تحمؿ المسؤولية األَخالقية لقضية الالجئيف ّ -عدـ عودة الالجئيف لبيوتيـ إِال بشكؿ رمزي وِالغاء الوكالة ،وِالغاء شرعية قػرار الجمعيػة العامػة

رقـ(2)732

 -7جميؿ العبادسة :الخروقات اإلسراخيمية التداقات السالم الدمسطينية اإلسراخيمية ،مرجع سابؽ ،ص2 2-1

 -0الذي ينص عمػي الحكومػة االسػرائبمية االمتنػاع عػف المبػادرة أو اتخػاذ أي خطػوة مػف شػانيا تغيػر مكانػة الضػفة
الغربيػػة وقطػػاع غ ػزة وىػػذا يعنػػي وقػػؼ النشػػاطات االسػػتيطانية ومصػػادرة األ ارضػػي أو ضػػـ أي ارض فػػي الضػػفة
الغربيػػة بمػػا فييػػا القػػدس الش ػريؼ وقطػػاع غػزة  ،وكمػػا نصػػت المػػادة ( )2مػػف مػػذكرة وآي ريفػػر عمػػي عػػدـ قيػػاـ أي

طرؼ بأعماؿ أحادية الجانب 2
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ِ
َُجؿ تقويض أُسس المطالب الفمسطينية بحؽ العػودة  ،فػي حػيف
وسوؼ تسعى إسرائيؿ مف أ َ
أَف إِسػ ػرائيؿ ُمتحمس ػػة لت ػػوطيف الالجئ ػػيف ف ػػي أَم ػػاكف وج ػػودىـ ،وس ػػعي إِسػ ػرائيؿ إِل ػػى طم ػػس حمم ػػة
تعريػػؼ ال ػ أَري العػػاـ بقضػػية الالجئػػيف ،وِاف الػ ّػرفض ِ
اإلس ػرائيمي لحػػؽ العػػودة مبنػػي عمػػى اعتبػػارات
الصػييوني ،وأَف إِسػرائيؿ عمػػى األَكثػػر تػدعـ إِقامػػة دولػػة فمسػػطينية"طالما ىػػي
ايدولوجيػػة فػػي الفكػػر ّ
تسير وفؽ القيود المفروضة عمييا مف إِسرائيؿ"2

7

وعف موضوع المياه فيتمخص الموقؼ اإلسرائيمي لموضوع المياه عمى النحو التالي:
 -7إِف مصػػادر الميػػاه موزعػػة بشػ ٍ
ػكؿ غيػػر ُمتسػػاوي أَي بمعنػػى أَف ىنػػاؾ دوالً غنيػػة بالميػػاه مثػػؿ
ُ
تركيا ،لبناف ،مصر ،العراؽ ودوالً فقيرة مثؿ إِسرائيؿ واألُردف وفمسطيف2
الز ارعػة واسػتخداـ ميػاه المجػاري
 -0ليس أَماـ الفمسطينييف حمػوالً أُخػرى سػوى التّحميػة وتقمػيص ّ
المعالجة وزيادة كفاءة االستخداـ2
ُ
 -3كافػػة مصػػادر المي ػػاه المسػػتخدمة ى ػػي مصػػادر مائي ػػة ُمنتييػػة أَي غي ػػر واردة فػػي الحس ػػباف
ا ِإلسرائيمي التّفاوض حوليا2
ػر واحػػداً مػػف المي ػػاه التػػي يسػػتخدميا ِ
اإلسػػرائيميوف
 -2ال يسػػتطيع أَي مس ػئوؿ إِس ػرائيمي اخ ػػذ لتػ ًا
ِإلعطائيا لمفمسطينيف2
 -2يجب أَف يعمـ الفمسطينيوف أَف مصػادر شػربيـ ىػو ميػاه البحػر ولػيس أَمػاميـ سػوى الػ ّذىاب
لمبحر وما ينتظرونو بخالؼ ذلؾ ليس إال سراباً.

السياسػػييف والخب ػراء االس ػرائيميف تعػػود لنفػػاذ
 -9المشػػكمة المائيػػة فػػي المنطقػػة مػػف وجيػػة نظػػر ّ
مصادر المياه ويجب البحث عف مصادر مياه اضافية2

السياسية القائمة أَف تحصؿ عمى المياه مػف
 -1يستحيؿ عمى إِسرائيؿ وحدىا في ظؿ الظّروؼ ّ
تركيا2
 -2مف غير الممكف التّوصؿ ِإلى تسوية سالـ إِقميمية دوف التّوصؿ إِلى حؿ لموضوع المياه2
الس ػيطرة عمػػى متػػدفقات نيػػر اليرمػػوؾ ومنػػع سػػوريا واألُردف مػػف بنػػاء سػػد
 -3اسػػتمرار توسػػيع ّ
النير داخؿ الحدود األُردنية 2
تخزيف في أَعمى ّ

0
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 -إيميا رزؽ( :الالجخون) مؤتمر الخبراء الفمسػطينييف لقضػايا مفاوضػات الوضػع الػدائـ  ،أوراؽ ومػداوالت-79،
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ومف ىنا نرى أَف الموقؼ ِ
النيػائي بػؿ مػف عمميػة السَّػالـ بأَكمميػا
اإلسرائيمي مف قضايا الحػؿ ّ
المسػػتند إلػػى الرؤيػة األَمريكيػػة لمييمنػػة عمػػى منطقػػة َّ
الشػرؽ األَوسػػط فػػي ظػػؿ حالػػة التّرىػػؿ والتّفكػػؾ

الصػعب فػػي ظػػؿ عػػدـ تػوازف
السػالـ فػػي ىػػذا الوقػػت ّ
العربػػي ىػػو سػػالـ المصػػالح ،فػػاف بػػدء عمميػػة ّ
السياسػػية فػػي منطقػػة
القػػوى ىػػو مصػػمحة إِسػرائيمية وأَمريكيػػة بحتػػة ،ربطػػت مصػػالحيا االقتصػػادية و ّ

ال ّشرؽ األَوسط بوجود دولة اسرائيؿ2

 -4الموقف األمريكي من قيايا الحل ال ّنياخي:

في عػاـ 7322ـ كػاف وزيػر الخارجيػة األَمريكػي "دلػس"(" Oodlesمشػروع دلػس) قػد وصػؼ

مسػأَلة الحػػدود العربيػػةِ -
اإلسػرائيمية كواحػػدة مػػف ثػػالث مشػػاكؿ أساسػػية فػػي العالقػػات المتػػوترة بػػيف

االنطباع الػذي تركػو أَف
العرب واسرائيؿ ،و أَرى دلس إف حدود اليدنة ال تُشكؿ حدود دائمة ،وكاف ّ
7
ىناؾ حاجة لتعديؿ ىذه الخطوط آخذاً بعيف االعتبار المصالح العربية وليس ِ
اإلسرائيمية فقط2
ولكنيػػا ال تقبػػؿ
ردت إِس ػرائيؿ بػػالقوؿ بأَنيػػا ُمسػػتعدة ِإلدخػػاؿ تعػػديالت متبادلػػة عمػػى الحػػدود ّ
تنػازالت مػف جي ٍػة واحػدة فقػط  .وأَكػدت إِسػرائيؿ فػي ردىػا إف خػط اليُدنػة ىػو الخػط الوحيػد المتفػؽ

بقي مص اًر عمى ضرورة استبداؿ خطػوط اليدنػة التػي
عميو بيف األَطراؼ ،ولكف الموقؼ األَمريكي ّ
رسػػميا الػ ّػرئيس األَمريكػػي "لينػػدوف جونسػػوف" " " Lyndon Johnsonفػػي آيػػار-مػػايو7391/ـ
ػالخطوط اليشػػة 2وأضػػاؼ لينػػدوف جونسػػوف"" " Lyndon Johnsonأَف ىنػػاؾ حاجػػة لوضػػع
بػ ُ
ترتيبات بجعؿ ىذه الحدود آمنة مف ِ
اإلرىاب والتّدمير2

وأَصبح مفيوـ "الحدود اآلمنة" جزءاً مف لغة الدبموماسية العربية-اإلسرائيمية بعد أَف أَكد قػرار
مجمس األَمف رقـ ( )020في نصو االنجميػزي عمػى ضػرورة انسػحاب إِسػرائيؿ مػف منػاطؽ احتمػت
في حرب حزيراف7391ـ ،وعمى عدـ جواز االستيالء عمى األَرض عف طريؽ الحرب وعمػى حػؽ

ومعترؼ بيا2
كؿ دولة في العيش بسالـ داخؿ حدود آمنة ُ

0

السػالـ2سػنجد ىنػاؾ اختبػاءاً أمريكيػاً
باعتبار الواليػات المتحػدة ّ
الراعيػة الوحيػدة لعمميػة ّ
الدولػة ّ
النيائيػة ،بمعنػى أَف الحكومػات و ِ
اإلدارات األَمريكيػة المتعاقبػة اسػتمرت
وراء اصطالح المفاوضات ّ

من ػػذ 7391ـ وحت ػػى7331ـ ،وباالس ػػتناد إل ػػى األَوراؽ والتّصػ ػريحات ،وباعتب ػػار االس ػػتيطاف غي ػػر

الضػ ػـ باطم ػػة أَو
السػ ػالـ ،واف القُػ ػدس ارض ُمحتم ػػة وبالتّػ ػالي إِجػ ػراءات ّ
ش ػػرعي وعقب ػػة ف ػػي طري ػػؽ ّ

 -7خميؿ الشقاقي :الحدود والترتيبات األمنية ،مرجع سابؽ ،ص2 22
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الغيو ،ولكف نسأَؿ أَنفسنا متػى كانػت المػرة األَخيػرة التػي أَعمػف بيػا ُمتحػدث رسػمي ىػذه المواقػؼ
واذا ما تـ تحدييـ وطرح سػؤاؿ عػف ماىيػة الموقػؼ األَمريكػي حػوؿ القػدس واالسػتيطاف فس ُػيجيب

النيػػائي ومواقفنػػا معروفػػة ،واذا مػػا ُس ػئؿ م ػرةً
أَي ُمتحػػدث أَمريكػػي بػػالقوؿ إِف ىػػذه قضػػايا الوضػػع َ
أُخػػرى عػػف م ػواقفيـ المعروفػػة سػ ُػيجيب ىػػذا المتحػػدث ّإنيػػا معروفػػة وال حاجػػة لمػػدخوؿ بيػػا ،إذاً
7
الضػغط وىػي الجماعػات التػي
!!!ىناؾ تغير كبير في الموقؼ االمريكي 2وذلػؾ بسػبب جماعػات ّ
تضػػـ أف ػراداً لػػدييا اتجاىػػات متماثمػػة ومشػػتركة بالنسػػبة لقضػػايا محػػددة يحػػاولوف مجتمعػػيف الت ػأَثير

عمى الق اررات الحكومية2

0

الصػ ػييوني المنتشػ ػرة ف ػػي الوالي ػػات المتح ػػدة األَمريكي ػػة ،م ػػف أَكث ػػر
وتُع ػػد جماع ػػات ّ
الضػ ػغط ّ
الرغـ مف أَف الييود األَمريكييف ال يتعػدوف ( 9ماليػيف
الجماعات نشاطاً سياسياً واجتماعياً ،وعمى َّ

المالحػػظ ُعمػػؽ تػػأثير ىػػذه
) نسػػمة أَي مػػا ُيقػػارب ( )%0مػػف سػػكاف الواليػػات المتحػػدة إال انػػو مػػف ُ
الداخميػػة أَو الخارجيػػة .ومػػف
الجماعػػة الييوديػػة عمػػى سياسػػات الواليػػات المتحػػدة األَمريكيػػة ،س ػواء ّ
أَبرز نشاطاتيـ:العمؿ عمى تنسػيؽ جيػودىـ مػف خػالؿ منظمػات عديػدة وىنػاؾ عمػى سػبيؿ المثػاؿ

( )12منظمة ُمستقمة موالية إلسرائيؿ في الواليات المتحدة األمريكية ،تعمػؿ عمػى رعايػة المصػالح
واألَىداؼ ِ
اإلسرائيمية وىي تتمتع بوضع اقتصادي ُمتميز بالمقارنة بالجماعات واألَقميػات األُخػرى،
الدخؿ والوظائؼ التي شغموىا وارتفاع نسبة التّعميـ بيف افرادىا2
فيما يتعمؽ بمستوى ّ

3

ويوج ػػد ف ػػي الوالي ػػات المتح ػػدة تنظ ػػيـ يي ػػودي ص ػػييوني غاي ػػة ف ػػي التّعقي ػػد وغالبػ ػاً م ػػا يص ػػور
إِسرائيؿ عمػى إِنيػا تجربػة مشػابية بالتّجربػة األَمريكيػة لترسػيخ العالقػة مػع الواليػات المتحػدة وايجػاد

لجماعػ ػػات
قواسػ ػػـ ُمشػ ػػتركة تجمعيػ ػػـ 2ويتكػ ػػوف ىػ ػػذا التّنظػ ػػيـ مػ ػػف شػ ػػبكة مػ ػػف األَجي ػ ػزة والمجػ ػػاف وا ّ
السياس ػ ػػية ُموح ػ ػػدة ف ػ ػػي القي ػ ػػادة والتّخط ػ ػػيط
والمنظم ػ ػػات ّ
الديني ػ ػػة والثّقافي ػ ػػة والميني ػ ػػة واالجتماعي ػ ػػة و ّ
والتّنسيؽ 22ويتـ ذلؾ مف خالؿ ُمؤسسات أَىميا-:

7

 -صائب عريقات :اتداق أوسمو (النتاخج والتطورات)ه مرجع سابؽ ،ص. 02-02

0

 -ىالة أبو بكر سعودي :السياسة األمريكيية تجياه الصيراع العربيي االسيراخيمي2621م2614-ـ ،ط ،7مركػز
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 -جانيس تيػري :السياسة الخارجيية األمريكيية فيي الشيرق األوسيط (دور جماعػات الضػغط والمجموعػات ذات
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 -فػواز اليمػػص :مقارنػػة بييين سياسيية الواليييات المتحييدة األمريكييية واالتحيياد األوروبييي تجيياه عممييية التسييوية

دراسات الوحدة العربي ،بيروت7329،ـ ،ص2 701
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اإلسيراخيمية ميين مدريييد2662م -كامييب ديديييد1222ـ ،رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة ،معيػػد البحػػوث والد ارسػػات
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الرؤساء2
ُ -7مؤتمر المنظمات الييودية األَمريكية المعروؼ باسـ ُمؤتمر ّ
ٍ
السياسػية
 -0لجنة ال ّشؤوف العامة اإلسرائيمية "ايباؾ" ،وكانػت ولفتػ ٍرة طويمػة أَكثػر المجموعػات ّ
األَمريكية فاعميةً في العمؿ لحشد ال ّدعـ ِإلسرائيؿ 7وتػـ تسػجيميا فػي الكػونجرس األَمريكػي

كجماعة مصالح قانونية ليا الحؽ في عرض وجيات نظرىػا وال ّػدفاع عػف مصػالحيا أَمػاـ
ضػغط نشػاطاً وفعاليػةً ،حيػػث
لجػاف الكػونجرس المختمفػػة وتُعػد ايبػاؾ مػػف أَكثػر جماعػات ال ّ

السياسػة والقػرار ولػيس
صػناع ّ
تعتبر إِسرائيؿ دائماً شاناً داخميػاً أمريكيػاً بالنسػبة لكثيػر مػف ُ
فالسياسػػة األَمريكيػػة ال تعكػػس فقػػط مصػػالح الواليػػات المتحػػدة ،ولكنيػػا
كقضػػية خارجيػػةّ ،

أَيضػاً تتػػأثر بنفػوذ المُػوبي الييػودي الػػذي حقػؽ نجاحػاً ،لػـ تحققػػو أَي جماعػة ضػػغط تػ ّػدافع
عف مصالح دولة أَجنبية داخؿ الواليات المتحدة االمريكية2

0

الم ػؤثرة فػػي سياسػػة الواليػػات المتحػػدة
تعتب ػر منظمػػات المُػػوبي الييػػودي مػػف أَىػػـ وأَبػػرز القػػوى ُ

السالـ في َّ
السياسة الخارجية
تجاه عممية َّ
صنع وتوجيو ّ
الشرؽ األَوسط وذلؾ مف خالؿ تأثيرىا في ُ
لمواليات المتحدة حيث استطاع المُوبي الييودي أَف ُيؤثر عمى ِ
اإلدارة األَمريكية خاصػة فػي عيػدي

الرئيسيف" :ريفاف" و"بوش األب "."Rivan and Bush
ّ

3

السياس ػػة األَمريكي ػػة تج ػػاه القض ػػية الفمس ػػطينية ف ػػي منطق ػػة ال ّشػ ػرؽ األَوس ػػط ممتزم ػػة بػ ػأَمف
إِف ّ
إسرائيؿ وضماف تدفؽ الّنفط بأَسعار معقولة وحماية المواطنيف االمريكيف الموجوديف في المنطقة،

وحرية المالحة في بحارىا ،وفػتح أَسػواقيا أَمػاـ التّجػارة االمريكيػة 2حيػث اسػتطاع المُػوبي الييػودي
وقػػؼ التّسػػاؤالت التػػي وجيػػت إلس ػرائيؿ حػػوؿ انتيػػاؾ ِإس ػرائيؿ لحقػػوؽ اإلنسػػاف عقػػب االنتفاضػػة

األُولى عاـ 7321ـ.

2
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-دانيػػاؿ أب ارىػػاـ :السييالم ممكيين (حػوارات متصػػمة مػػع قػػادة عػػرب واس ػرائيميف ،تقػػديـ  :بيػػؿ كمينتػػوف ،متػػرجـ مػػف
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 -اس ػػتيفف وال ػػت :المييييوبي اإلسييييراخيمي والسياسيييية األمريكييييية الخارجييييية ،ط ،7ترجم ػػة أنط ػ ػواف باس ػػؿ ،شػ ػػركة

االنجميزية ،ط ،7المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية ،راـ اهلل -فمسطيف0221 ،ـ ،ص2 02
المطبوعات لمتوزيع والنشر ،بيروت0221 ،ـ ،ص2 032

 -3رأفت غنيمي الشػيخ :أمريكا والعيالم فيي التياريا الحيديث والمعاصير ،ط ،7عػيف لمد ارسػات والبحػوث اإلنسػانية
واالجتماعية ،القاىرة0229 ،ـ ،ص2 722

2

 -تميـ ىاني خمػؼ  :الموبي اليييودي والميوبي العربيي بالوالييات المتحيدةه مجمػة السياسػة الدوليػة ،العػدد،732

اكتوبر7333ـ ،ص2 732
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لذا نرى أَف الواليات المتحدة األَمريكية فرضت نفسيا عمػى المسػرح ال ّػدولي مػف خػالؿ قوتيػا

لمسياسػ ػػة
االقتصػ ػػادية والعسػ ػػكرية اليائمػ ػػة ،وأَصػ ػػبح فيػ ػػـ جميػ ػػع الالعبػ ػػيف داخػ ػػؿ المسػ ػػرح الػ ػ ّػدولي ّ
الدولي الحالي ،وىي القوة الخارجية
النظاـ ّ
الخارجية األَمريكية أم اًر حتمياً لكونيا القطب األَىـ في ّ

المييمنػة فػػي المنطقػة العربيػػة ،والتػي تمعػػب دو اًر ميمػاً فػػي التّػأثير عمػػى صػناعة القػرار فػي الػػوطف
ٍ
ٍ
بشكؿ خاص.
بشكؿ عاـ والقضية الفمسطينية
العربي
المتعاقب ػػة من ػػذ
ويكش ػػؼ التّػ ػاريخ الدبموماس ػػي الح ػػديث لم ّشػ ػرؽ األوس ػػط ،إف اإلدارة األَمريكي ػػة ُ
احػػتالؿ إِس ػرائيؿ لألَ ارضػػي العربيػػة7391ـ ،أَجيضػػت كػػؿ مسػػعى دولػػي لمتّسػػوية كمػػا إِنيػػا حمػػت
الدولية ،وبذلؾ سمحت ليا أَف تُكرس احتالليا األَ ارضػي الفمسػطينية
إسرائيؿ مف الرقابة والمحاسبة ّ
7
والعربية

النيايػػة إف ال ّش ػرؽ األَوسػػط ال يحتمػػؿ مزيػػداً مػػف االنتظػػار بػػدأَت
حػػيف وجػػدت إِدارة بػػوش فػػي ّ
ٍ
بكثير مف الحذر ،مف ذلػؾ إِنيػا رّغبػت ِإلػى شػامير ومبػارؾ أَف
ُخطوات البحث األُولى عف البدائؿ
السالـ التي تُريد واشنطف أَف ترعاىا.0
ُيؤيدا خطة ّ

لذا لـ تكف الواليات المتحدة األَمريكية يوماً حريصػة عمػى ُحقػوؽ ال ّشػعب الفمسػطيني بػؿ كػاف
ِ
الرئيس ػ ػػي ف ػ ػػي المنطق ػ ػػة
حرص ػ ػػيا عم ػ ػػى مص ػ ػػالحيا ف ػ ػػي منطق ػ ػػة ال ّشػ ػ ػرؽ األَوس ػ ػػط وعم ػ ػػى حميفُي ػ ػػا ّ

السػ ػالـ الت ػػي ب ػػدأَتيا م ػػع تفردى ػػا ف ػػي اغم ػػب سياس ػػات العػ ػالـ وخاص ػػة
"إسػ ػرائيؿ"مف خ ػػالؿ ُخدع ػػة ّ
السياسػػات العربيػػة كقطػ ٍ
الس ػوفيتي ،وىكػػذا لػػـ يكػػف الموقػػؼ األَمريكػػي
ػب أَوحػػد بعػػد انييػػار االتحػػاد ّ
ّ
لقضايا الحؿ ا ّلنيائي سوى ضاغطاً عمى الفمسطينييف وقضيتيـ العادلػة مػف خػالؿ ُحمفائيػا العػرب
المتػاجرة بيػا
عمى القيادة الفمسطينيةُ 2
ويالحظ أَف الواليات المتحػدة تتالعػب بالقضػية الفمسػطينية و ُ
وبمعاناة شعبيا لضماف مصالحيا 2لذا تقوـ بمبادرات مف ح ٍ
ػيف آلخػر ِإلظيػار حرصػيا عمػى حػؿ

القضية الفمسطينية2
 -3الموقف إ
الدولي من عممية التَّسوية بين الدمسطينيين و اإلسراخيميين :
اإلقميمي و ّ
الدولية و ِ
الصػراع
شيدت السنوات القميمة تبايناً واضحاً في المواقؼ ّ
اإلقميميػة تجػاه قضػية حػؿ ّ
في ال ّشرؽ األَوسط ،ولعؿ الموقؼ العربي بدى أَكثر تبايناً تجػاه قضػية ال ّشػرؽ األَوسػط وتقاربػاً فػي
7
0

 نصر عاروري :أمريكا الخصم والحكم ،مرجع سابؽ ،ص2 723 المرجك السابق ،ص2 77157

المصػػالح وتبػػادالً لالتيامػػات بػػيف قػػادة العػػرب؛ وصػػؿ إلػػى حػػد الػػتّيجـ اإلعالمػػي ،بػػؿ واالحتكػػاـ
لمعنؼ أَحياناً ،وانحسا اًر في الفكر االستراتيجي العربي ،وبالتالي عدـ الثّبات واالستقرار في مجػرى
لمنظ ػػاـ
ت ػػدخؿ بع ػػض األَطػ ػراؼ اإلقميمي ػػة و ّ
الدولي ػػة ف ػػي ال ّشػ ػؤوف والقض ػػايا العربي ػػة وزي ػػادة اختراقي ػػا ّ
العربي والتّأَثير عمى توجياتو 2
النظػػاـ العربػػي يبػػدو وكأَنػػو رد الفعػػؿ الوحيػػد الػػذي يمكػػف
ولعػػؿ التّ ارجػػع المتواصػػؿ مػػف جانػػب ّ
رصده باإلضافة إلى التيديدات التي تُواجييػا المنطقػة العربيػة ،وأَف ىػذ 7الت ارجػع أَخػذ مسػا اًر غيػر

الرسمي عاجز عف مواجيػة التّحػديات
مسبوقاً في تاريخ العرب المعاصر 2ولقد بدا ّ
النظاـ العربي ّ
والمخػػاطر التػػي تُيػػدد بقػػاؤه ،بػػؿ وبػػدأَ سػػيناريو امتػػداد التّفكػػؾ إِلػػى مزيػػد مػػف األَقطػػار العربيػػة وارداً،
قائما ،وزيادة االختراؽ العربي واإلقميمي لمحقيقة واقعاً2
وامتداد ّ
الصراع إلى العالقات العربية ً

7

النظػػر األَمريكيػػة بأَنػػو قػػد حػػاف األَواف لمتوصػػؿ إلػػى حػػؿ سػػممي شػػامؿ بػػيف
ولقػػد كانػػت وجيػػة ّ
العػػرب واسػرائيؿ بعػػد ىزيمػػة العػراؽ الػػذي أَصػػر بػػوش األَب إنيػػا مسػػؤولية الػ ّػدوؿ العظمػػى الوحيػػدة
الرئاسػػة
وليسػػت مسػػؤولية إِسػرائيؿ ولكػػف ىػػذا السػػيناريو لػػـ يتحقػػؽ بفشػػؿ بػػوش األب فػػي انتخابػػات ّ

األَمريكية ،حيث قاـ بيؿ كمينتوف " " Bill Clintonومف معو مف المحافظيف الجدد بتغيير مسار
لمسالـ وتحويمو أَوالً إلى أُوسمو ثـ إِلى كامب ديفيد دوف أَي تقدـ2
قطار بوش األَوؿ ّ

0

السػالـ التػي شػنيا بيػؿ كمينتػوف " "Bill Clintonكانػت عمميػة دوف سػالـ اسػتمرت
فعمميػة ّ
بإرشػػادات جػػورج بػػوش " "George Bushاألَب الػػذي وقػػع فػػي مصػػيدة َذوي األَفكػػار المتطرفػػة
اليادفػػة إِلػػى تمزيػػؽ العػػالـ العربػػي وِاعػػادة خارطتػػو ،ومحاربػػة ِ
اإلرىػػاب بػػدالً مػػف إقامػػة سػػالـ بػػيف
الدولتيف 2
العرب واسرائيؿ بؿ إِغالؽ الطّريؽ نحو حؿ ّ

3

السػ ػالـ؛ إال ذاؾ ال ػػدور
إف الموق ػػؼ األُوروب ػػي وال ػػذي ثب ػػت عمميػ ػاً بيامش ػػية دوره ف ػػي عممي ػػة ّ
اليامشي الذي رسمتو ليا الواليات المتحدة األَمريكية والذي ال يخرج عف حػدود دفػع بعػض فػواتير

الحسػػاب 2فأَمريكػػا ىػػي التػػي تُقػػرر وأُوروبػػا ىػػي التػػي تُسػػدد  ،وتقػػدـ بعػػض المسػػاعدات لمسػػمطة
7
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البنيػة التّحتيػة ثػـ تػأتي اآللػة العسػكرية اإلسػرائيمية فتيػدـ كػؿ شػيء22ثػـ
الفمسطينية لمواصمة بنػاء ُ
يتكػرر ىػػذا المشػػيد العبثػػي دوف أَف يتحػػرؾ سػػاكف فػػي الجانػػب األوروبػػي ،فنجػػد إنيػػا لػػـ تخػػرج مػػف
الميادنػة مػع إسػرائيؿ ،ولقػد افتضػح بحػؽ أَمػر "ىشاشػة"الموقؼ
دائرة االنحياز أَو عمى األقؿ دائػرة ُ

الرسمي مف القضية الفمسطينية عندما كشؼ استطالع لمرأي في نحو  3دوؿ أُوربيػة أَف
األوروبي ّ
اكثػرمف %23مػػف ال ّشػعوب منيػػا ،تػػرى أَف إسػرائيؿ ،ومػػف بعػػدىا أَمريكػػا ُيمػػثالف خطػ اًر داىمػاً عمػػى

األَمف العربي القومي العالمي 2

7

النزاع وجوىره فاف المصػالحة الفمسػطينية ِ
اإلسػرائيمية كفيمػة
واذا كانت القضية الفمسطينية لُب ّ
المصػػالحة تحظػػى بتأييػػد
بخمػػؽ حقػػائؽ جديػػدة عمػػى صػػعيد ال ّش ػرؽ األَوسػػط ،وبػ ّ
ػالرغـ مػػف أَف ىػػذه ُ

الدولي إِال إنيا ما زالت ىشة عمى المستوى االقميمي2
الصعيد ّ
ُمطمؽ عمى ّ

0

السػالـ بػيف األَطػراؼ المعنيػػة فػي ال ّشػرؽ
فينػاؾ عوامػؿ أَساسػػية سػاعدت عمػى إِنضػػاج اتفػاؽ ّ
األَوسػط وبخاصػة (إسػرائيؿ ،فمسػطيف ،األردف ،سػوريا ،لبنػاف) إضػافةً إِلػى مصػر التػي سػبقت إلػػى
النظػػاـ
الس ػالـ مػػف خػػالؿ تشػػكيؿ نظػػاـ شػػرؽ أَوسػػطي ُمتناسػػؽ مػػع ّ
عقػػد معاىػػدة 7312ـ وِاحػػالؿ ّ
الجديػ ػػد خاصػ ػػة بعػ ػػد انييػ ػػار االتحػ ػػاد السػ ػػوفيتي والتغمغػ ػػؿ االمريكػ ػػي الكبيػ ػػر بعػ ػػد حػ ػػرب
الػ ػ ّػدولي ّ
العراؽ7337ـ2

3

السياؽ إلػى ال ّػدائرتيف األُوربيػة واألَمريكيػة ،وبخاصػة عمػى
يشير مفيوـ القوى الغربية في ىذا ّ
جػانبي األَطمسػي المتػيف تجمعيمػا معػاً بمػا ُيعػرؼ بمنظومػة الحضػارة الغربيػة المسػيحية ومػا يقصػد
الص ػييوني مػػف ىػػذا التّحػػالؼ "بحركػػة صػػييونية" فك ػ اًر وتعبيراتيػػا الحركيػػة ،بمػػا فييػػا مػػف
بال ّش ػؽ ّ
تنظيمػػات ُمتعػػددة األَغ ػراض وِاس ػرائيؿ ككيػػاف جسػػد قيامػػو فػػي قمػػب المنطقػػة العربيػػة ،ىػػدفًا ليػػذه
الحركة منذ باكورة تبمورىا2

2

ومف أَىـ المصالح اإلستراتيجية التي سعى ىذا التّحالؼ لمتابعتيا-:
7
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 -منع قياـ الوحدة العربية 2

الدوؿ القطرية القائمة2
السياسية لموطف العربي و ّ
 تفكيؾ الجغرافيا ّ -الحفاظ عمى سيولة االتصاؿ بيف نظاـ المصالح الغربية2

الدينية والطّوائؼ وتشجيع الميوؿ االنفصالية ليا2
 التّواصؿ مع األَقميات ّ7
 الحيمولة دوف تطور العالـ العربي تقنياً وعممياً2السػالـ الفمسػطيني
وقد اىتـ الموقؼ ّ
الدولي بالموقؼ المصري الػذي عمػؿ عمػى انجػاز اتفػاؽ ّ
اإلس ػرائيمي وفق ػاً لمػػدور الػػذي تمعبػػو مصػػر فػػي ىػػذا ِ
ِ
اإلطػػار ،فقػػد اتضػػح أَنػػو ال يمكػػف أَف يتحقػػؽ
السالـ في المنطقة دوف مصػر وال تنشػب حػروب بػدوف مصػر ،لػذلؾ ال بػد واف تبقػى مصػر قويػة
ّ
سياس ػػياً واقتص ػػادياً وعس ػػكرياً ،وى ػػذه الق ػػوى ى ػػي أَى ػػـ عنص ػػر م ػػف عناص ػػر االس ػػتقرار ف ػػي ال ّشػ ػرؽ
0
األَوسط ،وِاذا اىتز ىذا االستقرار في مصر فاف كؿ المنطقة سوؼ تكوف عرضةً لمخطر 2
النظ ػػاـ العرب ػػي وفكػ ػرة التّض ػػامف العرب ػػي ،يميي ػػا ويص ػػاحبيا
صػ ػعود وازدى ػػار ألَحػ ػواؿ ّ
ِإف ك ػػؿ ُ
السياسػية ،وبػالعكس ،فمعظػـ المكاسػب التػي
ويواكبيا انتشاء لمحالة الفمسطينية ،وبخاصػة حقائقيػا ّ

حققتيػ ػػا حركػ ػػة التّحريػ ػػر الفمسػ ػػطينية اسػ ػػتظمت برعايػ ػػة عربيػ ػػة ،كمػ ػػا أَف ضػ ػػعؼ المحػ ػػيط العربػ ػػي

الدولية بأَنماط متباينة مف التّحالؼ وعػدـ التّالقػي عمػى مصػادر ،تُيػدد
واإلقميمي والخالفات لمقوى ّ
3
الدوؿ تحت وطأة االحتالؿ المباشر2
األَمف القومي والقطري ،إلى وقوع بعض ّ
الص ػعيد الفمسػػطيني،
وكمػػا نػػرى إف ىػػذه المعطيػػات والظّ ػواىر ال بػػد أَف تُنػػذر باألَس ػوأ عمػػى ّ
النظاـ العربي عموماً إلستراتيجية ُمفصمة تتعامؿ مع قضية التّحرير الفمسػطيني ،وقػد يػدفع
ويفتقر ّ

الػػبعض أَف ُمبالغػػة الفمسػػطينييف فػػي مػػا يعػػرؼ باسػػتقاللية القػرار الوطني،أَعفػػت الػ ّػدوؿ العربيػػة مػػف
أَولوية ىذه القضية2

ًا
ويالحظ
مؤخر تغمغالً لألَطراؼ اإلقميمية؛ مما دفع بعض الفمسطينييف أَف ُيعمقوا عمييا آماالً
ُ
السياسػػي واالسػػتراتيجي
النتشػػاليـ مػػف واقعيػػـ البػػائس مثػػؿ ِإي ػراف  ،واف قطاع ػاً واسػػعاً مػػف العقػػؿ ّ

الن ػاجـ عػػف التّجاىػػؿ العربػػي
العربػػي ُيبػػدي حػ ًا
النظػػر إِلػػى أَف الف ػ ارغ ّ
ػذر مػػف ىػػذه الظػػاىرة الفتػػيف ّ
7
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لمقضية ُيغري إِيراف وغيرىا بالتّقدـ وأَخذ الدور ،وأَف بعض القوى الفمسػطينية ال ينبغػي أَف تُػالـ إِذا
ما استأَنست بالنظاـ ِ
السياسػي (والمسػيحي ربمػا)
اإليراني ألنيا ،لـ تجد عند العرب ال ّػدعـ المػالي و ّ

النظاـ العربي مف انتشاؿ الفمسطيني مف ىذا الواقع المرير وانسػداد أُفػؽ
في الوقت الذي لـ يتمكف ّ
7
الزائؼ 2
السالـ ّ
ّ
وىنا عمينا مف خالؿ إِيضاح الموقؼ ِ
اإلقميمي أَف ُنؤكد باف إِيراف أَحد الالعبػيف الميمػيف فػي
القضػػية؛ وذلػػؾ لتحػػالؼ بعػػض القػػوى الفمسػػطينية وارتبػػاط مصػػالحيا بػػإيراف التػػي تسػػعى السػػتكماؿ
السياسػػي والمػػالي والعسػػكري .وأَف
مشػػروعيا ّ
الن ػووي سػػممياً كػػاف أَو عسػػكرياً ،مػػف خػػالؿ الػ ّػدعـ ّ
اإلقميمػػي القػػوي بػػؿ األَقػػوى عمػػى مسػػتوى الػ ّػدوؿ ِ
الجديػػد ُيؤكػػد عمػػى دور إِي ػراف ِ
اإلقميميػػة فػػي
الواقػػع ّ
الدءوب لوصوؿ المشيد إلى ما يدعوه الػبعض بخريطػة
السعي ّ
المنطقة مف جراء الخموؿ العربي و ّ
ومقطعة
"سايكس بيكو الثّانية" عمى أُسس دينية ومذىبية ،وطائفية ،وعشائرية في دويالت ُمنمنمة ُ

األَطراؼ 2

ولعؿ الموقؼ التركي المتنامي في منطقة َّ
الشرؽ األَوسط ،مف خالؿ تحسيف عالقات بصورٍة

كبيرة مع سوريا ،وتطورات مع إِيراف ،وعالقػات اسػتثمارية مػع رؤوس أَمػواؿ عربيػة ،وخميجيػة مثػؿ

السػعي لتحسػػيف العالقػػات مػػع روسػػيا واليونػػاف 2ولكػػف مػػف الواضػػح أَف ىػػذه
السػعودية واالمػػارات2و ّ
ّ
العالقػػات ليػػا حػػدود وضػوابط (واف كػػؿ ىػػذه األَبعػػاد الجديػػدة فػػي السياسػػة الخارجيػػة لػػـ تكػػف بػػديالً
عف "الخيار األُـ"الذي وضعو نصب أَعينيـ قادة العدالة والتّنمية وىو الخياراالوروبي)2

0

اليـ األَساسي لتركيا في ال ّشرؽ األَوسػط ىػو الوضػع فػي العػراؽ مػف زاويػة خطػر إِقامػة
وكاف ّ
السمبية عمى األَمف القومي ووحدة التراب التركييف ،وأَف الخيار
ّ
الدولة الكردية المستقمة وانعكاساتيا ّ
االسػ ػػتراتيجي لكػ ػػؿ الفئػ ػػات التّركيػ ػػة ىػ ػػو االتحػ ػػاد األُوروبػ ػػي ولػ ػػيس َّ
الش ػ ػرؽ األَوسػ ػػط ،كمػ ػػا حددتػ ػػو

الداخمية في تركيػا بجناحييػا العممػاني و ِ
االتجاىات َّ
اإلسػالمي ،والتػي تعػارض انغماسػاً تركيػاً واسػعاً
فػػي َّ
الش ػرؽ األَوسػػط  .كمػػا أَف التّحػػرؾ التّركػػي فػػي ال ّش ػرؽ األَوسػػط السػػيما فػػي الع ػراؽ وفمسػػطيف،
محكػوـ بمػػدى القبػوؿ األَمريكػػي ليػا ،إضػػافة إلػى أف تركيػػا ال تريػد الػ ّػدخوؿ فػي ُمواجيػػة مػع إِيػراف،
وِانيا ليس بديالً ًُ لمدور العربي في مواجيػة إِيػراف ،حيػث إِنيػا ال تممػؾ شػروط القيػاـ بػدوٍر لصػالح

7
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العرب اتجاه إيراف ،وأَف العرب أَنفسيـ العتبارات كثيرة ال يريدوف لتركيا دو اًر مركزياً فػي المواجيػة

الحالية 2

7

إف العالقات الجديدة التي نسجتيا تركيا مع مختمؼ الفرقاء في الشرؽ األوسط  ،إضػافة إلػى
ّ
عالقاتيػػا اإلسػػتراتيجية مػػع إسػرائيؿ وأمريكػػا وأوروبػا وايػراف تتػػيح ليػػا أف تمعػػب دو اًر مشػػاركا وفعػػاالً

في العممية السياسية إف طمب منيا ذلؾ .

0
عرفيػػا ق ػرار
أمػػا حػػوؿ موقػػؼ جامعػػة الػ ّػدوؿ العربيػػة مػػف ّ
الص ػراع العربػػي– اإلس ػرائيمي ،كمػػا ّ
مجمس الجامعة عمى المستوى الوزاري رقـ -9223في 0227/3/70ـ ىي-:

الدوليػػة وال سػػيما ق ػراري مجمػػس األَمػػف
الس ػالـ اسػػتناداً إلػػى ق ػ اررات ال ّش ػرعية ّ
 -7دعػػـ عمميػػة ّ
الس ػالـ وحػػؽ ال ّش ػعب الفمسػػطيني فػػي تقريػػر مصػػيره
020و  ،332ومبػػدأ األَرض مقابػػؿ ّ
عمى أَرضو 2

 -0دعػػـ الموقػػؼ الفمسػػطيني فػػي ُمواجيػػة تطػػورات األَوضػػاع ،والتّمسػػؾ بػػالحقوؽ المشػػروعة
النيػػائي،
لم ّشػعب الفمسػػطيني فػػي قضػػايا القُػدس والالجئػػيف والحػػدود وسػػائر قضػػايا الوضػػع ّ
لمسالـ إِلى دعـ ىذا الموقؼ الذي
الصديقة و ّ
الدوؿ اإلسالمية و ّ
ودعوة ّ
الدوؿ المحبة ّ
الدوؿ ّ
الدولية ال سيما قرار020و 332و 2 732
يستند إلى ق اررات ال ّشرعية ّ

الس ػابؽ  2322الػػذي يػػنص عمػػى دع ػـ وتوجيػػو قيػػادة
 -3التأكيػػد مجػػدداً عمػػى ق ػرار الجامعػػة ّ
منظم ػػة التّحري ػػر الفمس ػػطينية بوص ػػفيا الممث ػػؿ ال ّشػ ػرعي والوحي ػػد لم ّشػ ػعب الفمس ػػطيني إل ػػى
الخطػ ػوات و ِ
الدولي ػػة
اإلجػ ػراءات واالتص ػػاالت ّ
تجس ػػيد إع ػػالف ّ
الدول ػػة وض ػػرورة اتخ ػػاذ كاف ػػة ُ
لتحقيؽ ذلؾ2

الربػع 7323ـ المتعمػؽ بحمايػة المػدنييف فػي األَ ارضػي
 -2التّأكيد عمػى تطبيػؽ اتفػاؽ جينيػؼ ّا
الفمسطينية المحتمة بما فييا القدس2
 -2دعوة ِ
السالـ في المنطقة ضمف أَولوياتيا وفؽ المبػادئ
اإلدارة األَمريكية إِلى وضع عممية ّ
الدوليػػة ،ومبػػدأ األَرض
لمس ػالـ وااللت ػزاـ بق ػ اررات ال ّش ػرعية ّ
التػػي قػػاـ عمييػػا مػػؤتمر مدريػػد ّ
السالـ وحؽ تقرير المصير لم ّشعب الفمسطيني دوف تدخؿ خارجي2
مقابؿ ّ
7
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والسعودية وسوريا وشرؽ األردف "األردف منذ عاـ2632ـ" واليمف) وزاد عدد الػدوؿ األعضػاء زيػادة مسػتمرة خػالؿ
النصؼ الثاني مف القرف العشريف بدخوؿ 22دولة عربية وانضماـ 3دوؿ بصفة م ارقػب وىػذه صػفة تعطػييـ الحػؽ
في التعبير عف آرائيـ وتقديـ النصح،ولكنيا ال تعطييـ الحؽ في التصويت 2
62

فع ػاؿ فػػي التّغمػػب عمػػى العقبػػات التػػي
 -9دعػػوة روسػػيا واالتحػػاد األُوروبػػي إِلػػى القيػػاـ بػػدور ّ
تعتػػرض إِقامػػة سػػالـ عػػادؿ ودائػػـ وشػػامؿ بالمنطقػػة ودعوتيمػػا إِلػػى ُمواصػػمة ىػػذا الجيػػد
لحمػػؿ إِس ػرائيؿ عمػػى الكػػؼ عػػف وضػػع العراقيػػؿ فػػي وجػػو تحقيػػؽ ال ّس ػالـ العػػادؿ والػ ّػدائـ
7
وال ّشامؿ2
ف ػػي ك ػػؿ مػ ػرة ي ػػتـ ِ
الدولي ػػة  0المعني ػػة ب ػػدفع
الرباعي ػػة ّ
اإلع ػػالف فيي ػػا ع ػػف اجتم ػػاع المجن ػػة ّ

السياسػية واألَمنيػة ويجػري
السالـ عمى المسار الفمسطيني-اإلسرائيمي ،في الممفات ّ
مفاوضات ّ
وس ػبؿ الحػػؿ ،دوف التطػػرؽ لمحػػؽ الفمسػػطيني الحقيق ػي وعػػدـ
طػػرح األَفكػػار حػػوؿ أُفػػؽ ّ
الس ػالـ ُ
النيائيػػة المتعمقػػة بالقُ ػدس وحػػؽ العػػودة والدولػػة الفمسػػطينية -واالسػػتمرار
إيجػػاد حػػؿ لممسػػائؿ ّ
الض ػغوط واالتيامػػات الظالمػػة مػػف الجانػػب
بوضػػع الشػػأف الفمسػػطيني تحػػت وطػػأة الحمػػالت و ّ

اآلخػر ،فػِإف مػا يػتـ االتفػاؽ عميػو إسػرائيمياً وأمريكيػاً يػتـ تعميمػو عمػى المجنػة الرباعيػة دوف أف

يكوف ليا أي تأثير .صحيح إف االتحاد األوروبي وروسػيا واألُمػـ المتحػدة أطػراؼ أَساسػية فػي
المجنػػة الرباعيػػة وتُعبػػر منفػػردة بػػيف وقػ ٍ
ػت وآخػػر عػػف رؤيتيػػا المتباينػػة عػػف ال ػرؤى األَمريكيػػة
صدور البيانػات ال ّشػكمية والغامضػة عػف اجتماعػات المجنػة
المنحازة إِلى جانب إسرائيؿ إال أَف ُ
ُ
3
الرباعيػػة 2فيػػذا يبػػيف تراجعيػػا وت ارجػػع قيادتيػػا فػػي انجػػاز عمميػػة
ُيسػػيء إِلػػى دور وموقػػؼ ّ
الس ػػالـ والتس ػػوية السياس ػػية ف ػػي الش ػػرؽ األوس ػػط وتس ػػميـ إداراتي ػػا إل ػػى اإلدارة األمريكي ػػة فم ػػف

البػ ػ ػػدييي ألي ُمطمػ ػ ػػع أَف ُي ػ ػ ػدرؾ أَف إِس ػ ػ ػرائيؿ تمعػ ػ ػػب بعنصػ ػ ػػر الوق ػ ػ ػت فػ ػ ػػي مفاوضػ ػ ػػاتيا مػ ػ ػػع
الفمسطينييف.

الخالصة:

إف االتفاقيػػات نصػػت عمػػى ضػػرورة الت ػزاـ الجػػانبيف الفمسػػطيني واإلس ػرائيمي بعػػدـ القيػػاـ ب ػأَي

الضرر و ِ
النيػائي "القػدس ،الالجئػيف،
اإلجحاؼ بمصير قضايا ُمفاوضات الوضػع ّ
أَعماؿ قد تُمحؽ ّ
المستوطنات ،الترتيبات األَمنية ،الحدود والمياه"

 - 7موقع الجامعة العربية 2 League of Arab states
http://www.arableagueonline.org/las/arabic/details_ar
- 0المجنة الرباعيية الدوليية  :أحيانػا تسػمى المجنػة الدبموماسػية الرباعيػة أو رباعيػة مدريػد ،أو فقػط الرباعيػة وىػي
لجنػػة دوليػػة فوقيػػة فػػي عمميػػة السػػالـ فػػي الص ػراع العربػػي اإلس ػرائيمي والرباعيػػة ىػػـ (الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة

وروسيا واالتحاد األوروبي واألمـ المتحدة) أنشػئت فػي مدريػد عػاـ0223ـ مػف قبػؿ الػرئيس االسػباني خوسػيو ماريػا
ائنار ،نتيجة لتصاعد الصراع في الشرؽ األوسط ،الموفد الحالي لمجنة ىو توني بمير2
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 -عمي نصر اهلل :دور الرباعية الدولية قيايا الثورة ،مجمة الثورة ،االثنيف 0222/2/3ـ ،تصدر عف مؤسسة

الوحدة لمصحافة والطباعة والنشر ،لبناف 2
http://thawra.alwehda.gov.sy/_kuttab_a.asp
63

الرابع مف آيار عاـ  7333ـ الموعد المحدد إلنياء المرحمة االنتقاليػة لمحكػـ
وقد اقترب موعد ّ
الػػذاتي دوف أَف تقػػوـ الحكومػػات ِ
اإلس ػرائيمية المتعاقبػػة بقيػػادة كػ ٍػؿ مػػف حزبػػي العمػػؿ والميكػػود بتنفيػػذ
االلتزامات المترتبػة عمػى دولػة إِسػرائيؿ مػف االتفاقيػات االنتقاليػة .و كػاف رئػيس الػوزراء اإلسػ ارئيمي

الزمني ػػة ببدع ػػة "ال مواعي ػػد
األَس ػػبؽ ،إِس ػػحاؽ ارب ػػيف ،أَوؿ م ػػف انتي ػػؾ االتفاقي ػػات ونس ػػؼ الج ػػداوؿ ّ
مقدسػة"لتنفيذ االتفاقيػػات الفمسػطينية اإلسػرائيمية .وانفػردت إِسػرائيؿ وحػدىا بػِإقرار المواعيػد المناسػػبة

السمطة في إِسرائيؿ في حزيراف عػاـ 7339ـ،
ليا وعممية التّنفيذ .وعندما استممت حكومة نتنياىو ّ
أَصػػرت عمػػى عػػدـ تنفيػػذ االتفاقيػػات التػػي وقعتيػػا بػػيف ـ2ت2ؼ والحكومػػات ِ
الس ػابقة
اإلس ػرائيمية ّ
بشاف الخميؿ وغيرىا مف قضايا االتفاقية االنتقالية .وأَخطأت ـ2ت2ؼ باالسػتجابة لمطالبيػا بفػتح

االتفاقيػػة والتّفػػاوض مػػف جديػػد .وبعػػد سػػقوط حكومػػة نتنيػػاىو ونجػػاح أييػػود بػػاراؾ وتشػػكيؿ حكومػػة
ِ
ِ
ِ
المتعاقب ػػة بانتي ػػاؾ االتفاقي ػػات وع ػػدـ تنفي ػػذ
جدي ػػدة ف ػػي إسػ ػرائيؿ ،ل ػػـ تكت ػػؼ الحكوم ػػات اإلسػ ػرائيمية ُ
االلت ازم ػػات ِ
اإلسػ ػرائيمية ،ب ػػؿ كثّف ػػت م ػػف األَعم ػػاؿ غي ػػر ال ّشػ ػرعية ف ػػي تيوي ػػد الق ػػدس وى ػػدـ المن ػػازؿ
ومصادرة األَراضي وشؽ الطرؽ االلتفافية27

اإلجراءات واألَعماؿ ِ
ولقد استيدفت ىذه ِ
النيػائي عمػى األَرض
اإلسرائيمية فرض صيغة الحػؿ ّ
النيػائي وذلػؾ لعرقمػة
الرئيسػية فػي مفاوضػات الوضػع ّ
المفاوض الفعمي بشأف القضػايا ّ
قبؿ أَف يبدأَ ُ
الضفة الغربية وقطاع غزة 2
امتداد السمطة الوطنية الفمسطينية لباقي أَنحاء ّ

إِف الموقػػؼ الػ ّػدولي باسػػتثناء الواليػػات المتحػػدة األَمريكيػػة المنحػػازة إلس ػرائيؿ فػػي كػػؿ القضػػايا
ىػػو دور ىامشػػي فمواقفػػو مػػف القضػػية الفمسػػطينية ال ي ػزاؿ محػػدداً ومكم ػالً لمػػدور االمريكػػي حتػػى

الدوليػػة لػػـ ُيطبػػؽ منيػػا إال مػػا يخػػص الجانػػب اإلسػرائيمي منػػذ عػػاـ 7322ـ حت ػى
قػ اررات ال ّشػرعية ّ
ىذه المحظة20
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 -صالح رأفت :االستعداد الدمسطيني المطموب لمداوييات الوييك النيياخي ،مجمػة آفػاؽ ،العػدد الثالػث ،السػنة
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 -حسف نافعة :تعقيب ،سمير عوض عمػي الجربػاوي :العالقيات العربيية -العربيية فيي ظيل الييمنية األمريكييةه

األولى-ربيع 7333ـ ،ص2 711-719

رؤية إستراتيجية ،ط ،7مؤسسة الناشر لمدعاية واإلعالف ،راـ اهلل0222 ،ـ ،ص. 21
64

خالصة القوؿ فػاف المواقػؼ ِ
اإلقميميػة والعربيػة ال تػزاؿ ُمنغمسػة بكػؿ تفاصػيؿ قضػية التُسػوية

لمسػالـ عػاـ 7337ـ ولكػف كمػا ذكرنػا سػابقاً فػِإف ىػذه
الفمسطينية العربية منػذ انعقػاد مػؤتمر مدريػد ّ
األَط ػراؼ ذىبػػت إلػػى ىػػذا المػػؤتمر لحػػؿ قض ػاياىا ولػػيس مػػف أَجػػؿ إيجػػاد تسػػوية عادلػػة لمقضػػية
الفمسػػطينية ،فػػي الوقػػت التػػي يتعػػيف عمييػػا تحقيػػؽ اكبػػر قػػدر ممكػػف مػػف الػػدعـ والتضػػامف واالتفػػاؽ
عمى إستراتيجية ومفاىيـ واضػحة وموحػدة لػدعـ الفمسػطينييف فػي مفاوضػاتيـ الصػعبة والشػاقة مػع

الطرؼ اإلسرائيمي المتعنت والمدعوـ مف الواليات المتحدة األمريكية 2
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الدصل الثّالث

نتاخج مؤتمر كامب ديديد (دراسة في أسباب فشمو)
 -2ا ّلرؤية الدمسطينية لقمة كامب ديديد.
الرؤية اإلسراخيمية لقمة كامب ديديد.
ّ -1
 -4الوسيط األمريكي بين األمن األمريكي وانحيازه إلسراخيل.
 -3نتاخج القمة وأسباب فشميا.
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س ػػاد اعتق ػػاد منػ ػ ُذ ف ػػوز أيي ػػود ب ػػاراؾ برئاس ػػة الحكوم ػػة اإلسػ ػرائيمية ف ػػي 71آي ػػار (م ػػايو)
7333ـ ،بػأَف مرحمػػة ُجمػػود عمميػػة التّسػػوية قػػد انقضػػت برحيػػؿ بنيػػاميف نتنيػػاىو ،وبػػأف ِقطّػػار
النيائيػػة عمػػى كػػؿ
الص ػراع العربػػي -اإلس ػرائيمي انطمػػؽ ىػػذه الم ػرة ،ليصػػؿ إلػػى مرحمتػػو ّ
حػػؿ ّ
الدولية التي واكبت صعود بػاراؾ،
المسارات ،وساىـ في التّرويج ليذا االعتقاد وسائؿ اإلعالـ ّ
ػدؿ جػ ٍ
ػخص معت ػ ٍ
وقدمتػػو كش ػ ٍ
السػػالـ ،وف ػػي اس ػػتئناؼ التّفػػاوض ،آمػ ػالً ف ػػي ط ػػي
ػاد ف ػػي تحقي ػػؽ َّ
ّ
السياسي إلى "سالـ ال ّشرؽ األَوسط".
صفحة ّ
الجمود ّ

ولػػـ تمػ ِ
صػػنعت لبػػا ارؾ ،حتػػى عػػادت ال ّشػػكوؾ نفسػػيا
الصػػورة التػػي ُ
ػض أَسػػابيع عمػػى ىػػذه َ
تُسػػاور األَطػراؼ العربيػػة بعػػد التّصػريحات التػػي أَدلّػػى بيػػا ،والتػػي تُخػػالؼ مػػا ذىػػب إِليػػو بػػاراؾ

صػػرح بيػػا ب ػأَف ال تنفيػػذ التفػػاؽ "وآي ريفػػر" الػػذي وقعػػو بنيػػاميف نتنيػػاىو
فػػور انتخابػػو ،والتػػي َ
السػػابؽ) مػػع الػ ّػرئيس ياسػػر عرفػػات ،وبػػأف القػػدس ليسػػت موضػػوع
(رئػػيس الحكومػػة اإلسػرائيمية ّ
تف ػػاوض ،وى ػػي العاص ػػمة الموح ػػدة لدول ػػة إسػ ػرائيؿ .وال ع ػػودة لالجئ ػػيف تح ػػت أَي ذريع ػػة م ػػف

الدولػػة الفمسػػطينية التػػي قػػد ال يعػػارض بػػاراؾ نشػػؤىا ،فَسػػتعرض عمييػػا
ال ػ ّذرائع .وفيمػػا يخػػص ّ
السػػيطرة اإلس ػرائيمية ،كمػػا أَف المسػػتوطنات
شػػروط عسػػكرية وأَمنيػػة ،وسػػتكوف أَجواؤىػػا تحػػت ّ
األَساسية ستبقى فييا وسترتبط بإسرائيؿ عبر شبكة مف الطّرؽ تُقطع األَرض الفمسطينية .7

الرئيس األَمريكػي
قد نجحت ُخطة باراؾ في المطالبة بعقد قمة كامب ديفيد ،بعد أَف أَبمغ ّ
بيؿ كمينتوف "  "Bill Clintonعبر الياتؼ :بأف ال لتنفيذ االتفاقيات المرحمية ،وال النسػحاب

الضفة الغربية ،وال إلطالؽ معتقميف فمسطينييف ،وال لتسميـ قرى العيزريػة وأَبػو ديػس
جديد مف ّ
والسواحرة المجاورة لمقدس ...الخ ،إذا لـ تُعقد القمة .0

الدعوة وفؽ أَجندة باراؾ ،عمى أَمؿ
ووافؽ الّرئيس األَمريكي عمى َعقد القمة وعمى توجيو ّ
أَف يحمػػؿ معػػو أفكػػار جديػػدة تُسػػاعد فػػي الوصػػوؿ إلػػى اتفػػاؽ ،بعػػد ممارسػػة الػ ّػرئيس األَمريكػػي
"بيؿ كمينتوف "" Bill Clintonضغوطاً شديدة عمى الطّرؼ الفمسطيني ،لممشاركة بالقمة في

الزماف والمكاف المذاف حددىما بتنسيؽ ُمسبؽ مع باراؾ .3
ّ
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 -طالؿ عتريس" :التسوية في عيد باراك" ،مجمة شؤوف األوسط ،العدد  ،29-22يوليو/أغسطس7333ـ ،ص.2
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 -ممدوح نوفؿ" :عمميية السيالم بعيد قمية كاميب ديدييد الثانيية" ،مجمػة الد ارسػات الفمسػطينية ،العػدد  ،23صػيؼ0222ـ،
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 -المرجك السابق ،ص.29

ص .22
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وقػػد ُعقػػدت قمػػة كامػػب ديفيػػد ،وكػػاف لكػػؿ ط ػرؼ رؤيتػػو وأَفكػػاره لمقمػػة ،مػػع أَمػػؿ الموقػػؼ
األَمريكي في انجاز ىذه القمة مف خالؿ ضغوطو عمى الجانب الفمسطيني وانحيازه إلسرائيؿ.
الرؤية الدمسطينية لقمة كامب ديديد:
ّ -2
إف نظرة سريعة عمى اتفاقيات أُوسمو تكشؼ أَف فشؿ قمػة كامػب ديفيػد ( ،)0نػابع أصػالً مػف
بعػػض الثّغ ػرات فػػي إعػػالف المبػػادئ ،إذ يكػػاد ال يوجػػد فػػي ىػػذه االتفاقيػػات مػػا يصػػؿ بػػيف القضػػايا

النيػػائي ال ّشػػائكة؛ ولقػػد أَثبتػػت اتفاقيػػة أُوسػػمو المرحميػػة أَف صػػمتيا
المرحميػػة وبػػيف قضػػايا الوضػػع ّ
عدومة.
النيائي تكاد تكوف َم ّ
بقضايا الوضع ّ
أَما دواعي بناء الثّقة في المرحمة االنتقالية؛ فإنيا لـ تكف ُسوى وسيمة دعائية ،وىػذا مػا جعػؿ
مف تقسيـ المفاوضػات إلػى مػرحمتيف منفصػمتيف أَمػ اًر مريبػاً ،لػذا لػـ تشػيد الفتػرة التػي أَعقبػت توقيػع

اتفاقيات أُوسمو انجا اًز واحداً يردـ اليوة بيف الطّرفيف؛ فبدالً مػف أَف يتػولى الوسػيط األَمريكػي جسػر

ػي الػ ّذراع الفمسػطيني ،فكػاف السَّػالـ
اليُوة؛ لجأَ ّ
الرئيس بيؿ كمينتوف "" Bill Clintonإلػى سياسػة ل ّ
الدائـ يتحقؽ بالقير واإلكراه .7
ّ
أَمػػا الفمسػػطينيوف فكػػانوا يشػػاىدوف تشكػػؿ حقػػوقيـ الوطنيػػة مػػف اتفاقيػػة ألخػػرى بِػػدءاً مػػف أُوسػػمو
األولى ،وانحدا اًر إلى َشرـ ال ّشيخ وطابا؛ بعد أَف بدأَت القيادة الفمسطينية وكأنيا رضيت ِ
ضمناً بأَف
النيائية.
ت ُكوف ق اررات األُمـ المتحدة أساساً ضرورياً لمتسوية ّ

0

الدينية عف
وأَدرؾ الفمسطينيوف قبؿ قمة كامب ديفيد أَف اإلسرائيمييف ما زالوا أَسرى تصوراتيـ ّ
"الػػوطف الموعػػود ،والحقػػوؽ التّاريخيػػة فػػي األَمػػاكف المقدسػػة لمييػػود" وذلػػؾ حتػػى بعػػد أَف اجتيػػدت
ترجيح ػػو ،وك ػػاف ى ػػذا اإلدراؾ أَس ػػاس
الس ػػالـ التّػػاريخي وض ػػرورة
َ
أَطػ ػراؼ كثيػ ػرة ف ػػي تفس ػػير أَىمي ػػة ّ
مخػػاوؼ القيػػادة الفمسػػطينية مػػف فشػػؿ القمػػة قبػػؿ توجيػػو الػ ّػدعوة ليػػا ،وىػػي مخػػاوؼ دفعػػت الػ ّػرئيس
عرفات لمحاولة ثَني واشنطف عف توجيو دعوة لعقد قمة.

7
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نحو القمة:
كانػػت اإلجابػػة الفمسػػطينية بعػػد الػ ّػدعوة لقمػػة كامػػب ديفيػػد0222ـ ،التػػي أُبمغػػت لممبعػػوثيف
السالـ األَمريكي ،دينس روس " ،"Dennis Rossووزيرة الخارجية األَمريكيػة،
األَمريكييفُ :منسؽ ّ
مادليف أولبرايت " ،"Madeleine Albrightواضحة وصريحة؛ فقد قاؿ ليـ ال ّرئيس عرفات" :إف
تنضج بعد لِعقد قمة ،وأَف شيئاً لـ يتحقؽ في محادثات إيػالت؛ كمػا أَنػو لػـ يػتـ إِحػراز
الظروؼ لـ ُ

أَي تقدـ في محادثات قناة اسػتوكيولـ .لػذا نحتػاج ألسػابيع مػف المفاوضػات المكثّفػة قبػؿ أَف نتقػدـ
ِ
وعقػدت وكػاف
ػالرئيس عرفػات كػاف قػد أَبمّػغ أولب اريػت بأَنػو "إذا َدعػوتـ لقمػة ُ
نحو عقػد قمػة ثالثيػة" ف ّ
الس ػػالـَ .دعون ػػا ال
ػيرىا الفش ػػؿ؛ ف ػػإف ى ػػذا سيض ػػعؼ اآلم ػػاؿ ل ػػدى الش ػػعوب بإمكاني ػػة تحقي ػػؽ ّ
مص ػ ُ

ُنضعؼ ىذا األَمؿ" .ولكػف الجانػب الفمسػطيني خػرج بانطبػاع َمفػاده؛ أَف أُولب اريػت مقتنعػة بضػرورة
الجيد لمقمة عبر عقد محادثات ُمكثفة لمدة أُسبوعيف في واشػنطف بػيف مفاوضػيف مخػوليف
اإلعداد ّ
مف الطرفيف .7

ولػػـ يسػػتمع األَمريكيػػوف لنصػػائح وتحػػذيرات المسػػئوليف الفمسػػطينييف؛ حػػيف قػػالوا" :إف قضػػية
فمسػػطيف أَشػػد تعقيػػداً مػػف أَف تُحػػؿ فػػي قمػػة لػػـ ُيعػػد ليػػا جيػػداً .والفشػػؿ سػػيكوف مؤكػػداً مػػا دامػػت
المواقػػؼ اإلس ػرائيمية كمػػا ىػػي حتػػى اآلف .وأَف ىنػػاؾ ُخطوط ػاً حم ػراء فمسػػطينية ال يمكػػف تجاوزىػػا
َ
عمى اإلطالؽ " بؿ أَف المبعوثيف األمريكييف سمعوا مف يقوؿ ليـ :ال تتورطوا في "جنيؼ جديدة"،

السػوري
مشػي اًر لمقمػة التػي َجمعػت بػيف ال ّػرئيس األَمريكػي بيػؿ كمينتػوف " " Bill Clintonوال ّػرئيس ُ
المسػار السػوري –
"حافظ األَسػد" قبػؿ وفاتػو بشػيور ،والتػي انتيػت بفشػؿ ذريػع َع ّػزز الجمػود عمػى َ
لمرئيس األَمريكي .0
اإلسرائيمي ،ووجو لَطمة دبموماسية ُموجعة ّ
َُخطر مرحمة تفاوضية بيف
َُىـ وأ َ
المحمميف عمى أَف ىذه القمة ،كانت أ َ
ويتفؽ الكثير مف ُ
ومنظمػػة التحري ػػر الفمسػػطينية ُمن ػػذ الفت ػرة الممتػػدة م ػػف آيػػار (م ػػايو) 7333ـ إلػػى ش ػػباط
إس ػرائيؿ ُ

(فبراير) 0227ـ.3

المؤكػد.
الرئيس ياسر عرفات الذي َحاوؿ َجاىداً منع انعقاد القمةَ ،
أَما ّ
وحذر َعمناً مػف فشػميا ُ
ِ
اضطر لمموافقة عمى ُحضورىا عندما
َ
ونصح الرئيس كمينتوف ومساعديو بتأجيميا عدة أَسابيع ،فقد ّ

الدعوة .2
ُوجيت إليو ّ

7
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ِ
الرئيس الفمسطيني ياسر عرفات ُحضور القمة وىي :
وساىمت عدة عوامؿ في قُبوؿ ّ
ِ
السياسية "المتفردة" ،لػـ ُيػرد أَف ُينشػأ
 -7إف ياسر عرفات الذي كاف يختزؿ ُعقوداً مف الخبرة ّ
ِخالفاً َحاداً مع اإلدارة األَمريكية َحوؿ َمسالة إجرائية انعقاد القمة.
السػػبع الماضػػية،
السػػنوات ّ
الرئيسػػيف عرفػػات وكمينتػػوف خػػالؿ ّ
 -0إف عالقػػة متميػزة تَمػػت بػػيف ّ
الزعماء األَجانب الذيف دخموا البيت األَبػيض خػالؿ
الرئيس الفمسطيني أَكثر ُ
بحيث أ َ
َصبح ّ
واليتي كمينتوف ( 70مرة).

لمرؤية الفمسطينية ،وأخذ
الرئيس األَمريكي وفي ُمناسبات َعديدة ،كاف ُيصغى باىتماـ ّ
 -3إف ّ
ُيمـ بتفاصيؿ العديد مف جوانبيا.
 -2إف فترة نتنيػاىو قَ ّػدمت َىديػة ثَمينػة لِعرفػات بتعزيػز العالقػة الفمسػطينية – األَمريكيػة ،التػي
بمغ ػػت ذروتي ػػا بزي ػػارة كمينت ػػوف لأل ارض ػػي الفمس ػػطينية ع ػػاـ 7332ـ ،ومخاطبت ػػو لممجم ػػس
ػيؤرخ الحقػاً كػأَوؿ اعتػراؼ عممػػي أَمريكػػي بالدولػػة الفمسػػطينية
الػػوطني الفمسػػطيني ،فيمػػا سػ ُ
قيد التأَسيس.

ولكف ىذه العالقة التي تظؿ مح ُكومة بسػقؼ سياسػة المؤسسػة األَمريكيػة ،كانػت تشػكؿ بارقػة
بالضػبط مػا
أَمؿ لمجانب الفمسطيني؛ وأَف كمينتوف لـ ُيحاوؿ فػرض مػا لػـ يػرده الفمسػطينيوف ،وىػذا
ّ

الدعوة لمقمة .7
الرئيس األَمريكي لعرفات قبيؿ ّ
أَكده ّ

لجنػة
الرسمية عمى المشاركة بالقمة ،كاف عرفات يقػدـ تقييمػو ألعضػاء ّ
وبعد إعطاء الموافقة ّ
المفاوضات ،التي دعاىا الجتماع عاجؿ في راـ اهلل ،فقد كاف متأكداً أَف الوفد الفمسطيني سػيواجو

بمواقؼ إسرائيمية ُمتصػمبة ،تُغػذييا وتَػدعميا أَطػراؼ فػي اإلدارة األمريكيػة؛ كمػا أَنػو كػاف ُيػدرؾ أنػو
0
ٍ
ٍ
طرؼ كاف.
لمعركة صعبة؛ وأنو بحاجة ّلدعـ مف أَي
ذاىب
الرئيسػييف فػي
واصطحب عرفات مف الوفد األَساسي الفمسػطيني المفػاوض مػف الالعبػيف ّ

الجديػػد :محمػػود عبػػاس (أَبػػو
السياسػػية لعرفػػات ،س ػواء مػػف الحػػرس القػػديـ أو الحػػرس ّ
الحمقػػة ّ

مازف) ،سكرتير منظمة التحرير الفمسطينية ،وأَحمد قريع (أَبػو عػالء)ُ ،عضػو المجنػة المركزيػة
لفتح ورئيس المجمس التّشريعي ،وياسػر عبػد ربػو ،وزيػر اإلعػالـ والثّقافػة ،ونبيػؿ شػعت ،وزيػر
التّخطيط والتّعاوف الفمسطيني والمعروؼ أَيضاً بوزير الخارجية ،وصائب عريقات وزير الحكػـ
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الصػحفي أَكػرـ ىنيػة ،إضػافةً
المحمي ،وحسف عصفور ،الذي ت أرَس قسـ شؤوف المفاوضػات ،و ّ
السياسػػي محمػػد دحػػالف ،رئػػيس جيػػاز األَمػػف الوقػػائي فػػي غػزة ،ومحمػػد
إلػػى ُمستشػػار عرفػػات ّ
رشػػيد ذو األُصػػوؿ ال ُكرديػػة ،ونبيػػؿ أَبػػو ردينػػة رئػػيس مكتػػب عرفػػات ،كمػػا أَحضػػر مستشػػاريف
واختصاصػػيف ،وكػػاف معظػػـ ىػؤالء الفمسػػطينييف محػػاميف مػػف وحػػدة َدعػػـ المفاوضػػات ،والػػذيف
سوؼ يناقشوف مع نظرائيـ اإلسرائيمييف قضايا أَقؿ سخونة .7

العميػػا ،إعطػػاء اىتمػػاـ أَكبػػر ل ػ راء القانونيػػة
ومػػع بدايػػة القمػػة بػػدأَت القيػػادة الفمسػػطينية ُ
المقدمػػة مػػف وحػػدة َدعػػـ المفاوضػػات المكونػػة مػػف أثنػػى عشػػر مستشػػا اًر رسػػمياً فقػػط ،حيػػث تػ َّػـ
السػريعة
السماح لعدد قميػؿ مػف ىػؤالء المستشػاريف بالقيػاـ بزيػارات ُمتقطعػة مػف أَجػؿ اإلفػادات ّ
ّ
أَو االجتماعات اإلستراتيجية .وحتى تمؾ كانت تتطمب إذناً خاصاً مف األَمريكييف عمى أَساس
محػػدود ولكػػؿ حالػ ٍػة عمػػى حػػدة .وقػػد كػػاف لمنػػع المستشػػاريف المتكػػرر مػػف دخػػوؿ كامػػب ديفيػػد
بواسػطة ديػنس روس " ،" Dennis Rossغالبػاً أَثػر ضػار عمػى قػدرة الفريػؽ الفمسػطيني مػف
تقديـ ردود قانونية في الوقت المناسب .0

وال ُييػ ػػـ االس ػ ػرائيميف وقيػ ػػادتيـ ال ػ ػثّمف الػ ػػذي يدفعػ ػػوُ ال ّشػ ػػعب الفمسػ ػػطيني نتيجػ ػػة ألَعمػ ػػاؿ
إسرائيؿ .الفرؽ ىو أَف اإلسرائيمييف ُيريدوف إقناع العرب وغيػرىـ أَخالقيػاً بمػواقفيـ فػي حػيف ال
ييتـ ساستيـ بما يفكر بو اآلخروف .

3

ػاد صػبر أَمريكػا اتجػاه
وال يزاؿ ىناؾ لدى الحكومات العرّبية بعػض األَمػؿ فػي أَف يبمػغ نف ُ
إسرائيؿ قريباً النقطة الحرجة ،ولكف ىذا لألَسؼ ،يعني إِساءة فيـ ما يجري حاليػاً فػي إسػرائيؿ
الس ػواء ،إذ أَف احتمػػاؿ ُحػػدوث أَي تغيػػر نػػوعي كالػػذي يحمػػـ بػػو قػػادة
والواليػػات المتحػػدة عمػػى ّ
العػػرب ضػػئيؿ جػػداً .الف إس ػرائيؿ حميف ػاً عنيػػداً يفػػرض تعنتػػو عمػػى العػػالـ كمػػو كش ػريؾ دولػػي
ينبغي لمواليات المتحدة أَف تُحاكيو.

2

السيؿ إيجػاد إسػتراتيجية ،لِجسػر ُىػوة اليػواجس العميقػة المتبادلػة بػيف بػاراؾ
ولـ يكف مف ّ
وعرفات ،فقد تصمَّب الفمسطينيوف في مواقفيـ نتيجة لعواقب تجربػة أُوسػمو المخيبػة؛ بػؿ وأَسػوأ
ألف سوء الظّف لـ يكف ُموجياً نحو اإلسرائيمييف فحسب .فقد كانت حاضػرة فػي ذاكػرتيـ تمامػاً

رسػػالة التطمينػػات التػػي نقمتيػػا أُولب اريػػت خػػالؿ التوقيػػع فػػي شػػرـ ال ّشػػيخ وتػ َّػـ إىماليػػا بعػػد ذلػػؾ.
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حػػوؿ إعػػادة القػػرى والػػذي تنكػػر لػػو أَيضػاً ،وحممػػة بػػاراؾ االسػػتيطانية التػػي تركػػت أَثػ اًر مػػدم اًر ال

يمكػػف إصػػالحو فػػي طريقػػة نظػػر الفمسػػطينيوف إلػػى ُمضػػيفييـ األَم ػريكييف  .7لػػذا أَكػ ّػد الػ ّػرئيس
الفمسطيني ياسر عرفات؛ بأَف باراؾ ال يريد أَف يفيـ أَف الحرـ القدسي يجب أَف يكوف إسالمياً
فقط؛ وأنو مكاف َّ
مقدس لممسمميف فقػط .وأَضػاؼ عرفػات قػائالً :سػواء كػاف فػي تمػؾ المحظػة أَـ
بعد ٍ
وقت قصير الحقاً؛ بأَنو لف يتنازؿ عف حؽ عودة الفمسطينييف إلػى أَ ارضػي فمسػطيف التػي

احتمت عاـ 7322ـ .ثـ قاؿ ليػـ" :أَو إنيػـ سػيقتمونني" ،حيػث أَجابػو ديػنس روس " Dennis
 "Rossقائالً" :أَبو عمار  ...ذلؾ ىو ثَمف القيادة" .0

اء متباينػػة
وقػػد أصػػبح واضػػحاً لػػدى األمػريكييف أف الفمسػػطينييف واإلسػرائيمييف ،يحممػػوف آر ً
كميػ ػ ػاً .فق ػ ػػد فس ػ ػػرت منظم ػ ػػة التحري ػ ػػر الفمس ػ ػػطينية من ػ ػػذ زم ػ ػ ٍػف طوي ػ ػػؿ أف قػ ػ ػراري 332، 020
الصادريف عف مجمس األمف ُيمزماف إسرائيؿ بالتخمي عػف كػؿ شػبر مػف األرض التػي اسػتولت
عميي ػػا ف ػػي ح ػػرب 7391ـ ،وب ػػذلؾ ل ػػيس إلسػ ػرائيؿ أي أس ػػاس ق ػػانوني لاصػ ػرار عم ػػى حق ػػوؽ
لمسػ ػػيطرة عمػ ػػى األمػ ػػاكف المقدسػ ػػة الييوديػ ػػة؛ وأف عرفػ ػػات سػ ػػيقدـ سػ ػػخاء فػػػي السػ ػػماح لمييػ ػػود
باالحتفاظ بجزء مف البمدة القديمة (حارة الييود وحائط المبكى) .3

الض ػػفة الغربي ػػة والقُػػدس من ػػذ ع ػػاـ
وكان ػػت إسػ ػرائيؿ تعتق ػػد إني ػػا تُس ػػيطر تمامػ ػاً عم ػػى ك ػػؿ ّ
بالس ػػماح لألَوق ػػاؼ اإلس ػػالمية ب ػػإدارة "جب ػػؿ
7391ـ ،أَي أَني ػػـ ى ػػـ ال ػػذيف يتصػ ػرفوف بِ ّس ػػخاء ّ

الييكػػؿ"؛ وأَف سػػيطرتيـ عمػػى تمػػؾ المنػػاطؽ جػػاءت وفػػؽ تحػػالؼ عربػػي بػػادر بحػػرب ضػػدىا،

فاستولت عمى األَرض في الحرب دفاعاً عف نفسيا؛ وأَف القرار  020ال ُيمزـ إسرائيؿ بػالتّخمي
السالـ.
عف كؿ المناطؽ مقابؿ ّ
لق ػػد قب ػػؿ الفمس ػػطينيوف بالح ػػؿ الوس ػػط؛ فف ػػي اتفاقي ػػات أُوس ػػمو اعترفػ ػوا بس ػػيادة إسػ ػرائيمية

عمػى %12مػف فمسػطيف التّاريخيػة ( %03أَكثػر ممػا ت َّػـ َمنحػو إلسػرائيؿ بموجػب قػرار التقسػيـ
السػيادة عمػى نسػبة %03
لعاـ7321ـ)؛ عمى افتػراض أَف الفمسػطينييف َسيسػتطيعوف ممارسػة ّ
السػخاء ت َّػـ تجاىمػوُ فػي
المتبقية .لقد قَبؿ الفمسطينييف بيذا الحؿ الوسط ،لكف ىػذا الحػؿ البػالغ ّ
كامب ديفيد ،وطُمب مف الفمسطينييف "تقديـ حؿ وسط بشػأَف الحػؿ الوسػط" ،وتقػديـ المزيػد مػف
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التنػػازالت لِمصػػمحة إسػرائيؿ .مػػع اسػػتمرار الفمسػػطينييف فػػي تقػػديـ الحمػػوؿ فػػال ُيتوقػػع مػػف أَي
شعب تقديـ حموؿ وسط بشأَف حقوقو األَساسية أَو إِمكانية االستمرار والتّطور لدولتو .7
ىذا ما كاف ُيردده أييػود بػاراؾ؛ بػأَف الفمسػطينييف كػانوا وراء فشػؿ قمػة كامػب ديفيػد بعػدـ
اسػتعدادىـ بػػالقبوؿ بالحػػؿ الوسػط .حيػػث حصػػمت إسػرائيؿ عمػػى إقػرار عربػي ودولػػي باحتالليػػا

السالـ ،واف االدعاء باف المعركػة الحقيقيػة مػع إسػرائيؿ
لألراضي الفمسطينية مف خالؿ عممية ّ
0
انتقمت إلى مائدة المفاوضات فمنذ التّوقيع عمى أُوسمو لـ نشيد مفاوضات حقيقية.
لسػػالـ حقيقػػي ودائػػـ بػػيف ال ّشػػعبيف الفمسػػطيني واإلسػرائيمي؛ يجػػب أَف
ومػػف أجػػؿ التّوصػػؿ َّ
تكػػوف دولتػػيف مسػػتقمتيف تتمتعػػاف بإمكانيػػة االسػػتمرار والتّطػػور تعيشػػاف كجػػارتيف متسػػاويتيف،

الدولة الفمسطينية
ولكف مقترحات إسرائيؿ في كامب ديفيد ،والتي لـ تُقدـ أبداً موقفاً تحترـ فيو ّ
مػػف القابمػػة لمحيػػاة واالسػػتقالؿ؛ ألنيػػا تُقطػػع األَرض الفمسػػطينية إلػػى أَربػػع كانتونػػات ُمنفصػػمة
3
السػػيطرة عمػػى حػػدودىـ
ومحاطػػة كمي ػاً ومسػػيطر عمييػػا مػػف قبػػؿ إس ػرائيؿ  .كمػػا تحػػرميـ مػػف ّ
ُ

الخاصة ومجاليـ الجوي وموارد المياه الخاصػة بيػـ ،بينمػا تُضػفي ال ّشػرعية عمػى المسػتعمرات
اإلس ػرائيمية غيػػر ال ّشػػرعية المقامػػة عمػػى األَ ارضػػي الفمسػػطينية ،وتفسػػح المجػػاؿ لتوسػػعيا .ولقػػد
أَعطػػت تمػػؾ المقترحػػات اسػػماً جديػػداً لالحػػتالؿ اإلس ػرائيمي ،ولػػـ تضػػع حػػداً لنيايػػة االحػػتالؿ

العسكري اإلسرائيمي .2

فقد أَك ّػدت مفاوضػات كامػب ديفيػد أَف تسػاىؿ ال ّػرئيس عرفػات فػي قضػايا الحػؿ االنتقػالي
لػػـ ينطبػػؽ عمػػى القضػػايا المصػػيرية .وال يمكػػف إِنكػػار أَف القضػػية الفمسػػطينية بعػػد كامػػب ديفيػػد

الصػعد عمػى أَف منطقػة
عادت إلى مكانيا الطّبيعي كقضية ُمتفجرة .وتَجدد الحػديث عمػى كػؿ ّ
الصػراع المػػزمف؛ وأَقػػرت القػػوى
ال ّشػػرؽ األَوسػػط لػػف تَشػػيد سػػالماً واسػػتق ار اًر إذا لػػـ يػتـ حػػؿ ىػػذا ّ
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الصراع الفمسطيني -اإلسرائيمي ما يزاؿ مستم اًر؛ وىو األَسػاس وأَف
ّ
الدولية كميا مف جديد بأَف َ
ما ُوقع مف اتفاقات بيف الطرفيف ال َيحوؿ دوف انفجاره بصورة دموية في كؿ لحظة.7
السػػالـ تجاىػػؿ المعركػػة القاسػػية التػػي
وىكػػذا نػػرى انػػو ال يمكػػف ألَشػػد ُمعارضػػي عمميػػة ّ
الضغوط
الرئيس عرفات في مواجية ّ
خاضيا الوفد الفمسطيني في كامب ديفيد ،وانكار صمود ّ

األَمريكية ال ّشػديدة التػي تعػرض ليػا؛ وتصػديو بنجػاح لالبتػزاز اإلسػرائيمي ،وتكريسػو لحالػة مػف

الص ػػورة الت ػػي تكون ػػت ع ػػف حال ػػة المف ػػاوض الفمس ػػطيني ف ػػي مفاوض ػػات
الندي ػػة؛ وى ػػذا يعك ػػس ّ
المرحمة االنتقالية.

إف فشػػؿ مفاوضػػات كامػػب ديفيػػد لػػـ تُسػػببيا قضػػية القُػػدس فقػػط؛ أَي بعػػد أَف تػ َّػـ الوصػػوؿ
إلى اتفاقات حوؿ القضايا األَساسية األُخرى؛ بؿ أَف الخالؼ كاف شػامالً حػوؿ قضػايا الحػدود

السيادة واألَمف والالجئيف باإلضافة إلى القدس .ولكف قضية القدس احتمت مكاناً
واالنسحاب و ّ
بػار اًز فػػي اإلعػالـ؛ ألنيػػا كانػت نقطػػة التّفػاوض عنػػد ُبػروز لحظػػة الفشػؿ واإلعػػالف عنيػا .ىػػذا

إضػػافة إلػػى أَف االقت ػراح اإلس ػرائيمي بِ ّش ػأَف القػػدس والػػذي يػػنص عمػػى "سػػيادة إس ػرائيمية عمػػى
المدينة والمسجد األقصى" ،كاف مفاجئاً تماماً لموفد الفمسطيني ولـ يسبؽ لو أَف ُعرض في أَي
مفاوضػػات سػػابقة؛ والػػذي َكشػػؼ لمفمسػػطينييف أَف إس ػرائيؿ ال تُريػػد تسػػوية مقبولػػة؛ وانمػػا تريػػد
فرض حؿ إذعاف ال يمكف القبوؿ بو .0

الروايػػة الفمسػػطينية ولػػـ يتعامػػؿ معيػػا ،وبػػدا األمػػر وك ػأَف
وقَػػد تَجاىػػؿ اإلعػػالـ العػػالمي ّ
الص ػػمت .وق ػػد ش ػػكؿ تبن ػػي
اإلسػ ػرائيمييف ل ػػدييـ ِرواي ػػة ُيعمنوى ػػا ،أَم ػػا الفمس ػػطينيوف فق ػػد التزمػ ػوا ّ
لمروايػػة الفمسػػطينية عمميػػة ضػػغط قاسػػية وواسػػعة
الروايػػة اإلسػرائيمية وتجاىمػػو ّ
اإلعػػالـ العػػالمي ّ
الروايػة
ّ
النطاؽ تُديف الموقؼ الفمسطيني .وتُحاوؿ أَف تَدفع بو نحو َ
العودة لمقبػوؿ بمػا تضػمنتو ّ
3
صػػائب عريقػػات،
اإلسػرائيمية مػػف عػػروض لمحػػؿ ِ .ممػػا َ
"دعػػا كبيػػر المفاوضػػيف الفمسػػطينييف"َ ،
ٍ
الرئيس األَمريكي بيػؿ كمينتػوف " "Bill Clintonووزيػرة خارجيتػو مػادليف
لتوجيو نقده لكؿ مف ّ
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أولب اريػػت " "Madeleine Albrightقػػائالً ليػػـ" :إف اإلس ػرائيمييف كػػانوا ُيناقشػػوف م ػرة عمػػى

الديني ػػة ،ومػ ػرة ثالث ػػة حس ػػب متطمب ػػات الػ ػ أرَي الع ػػاـ ف ػػي
أَسػ ػاس االعتب ػػارات التّاريخيػ ػة ،وأَحيانػ ػاً ّ
إسرائيؿ ،ومرة حسب أَسباب نفسية ال ّشعب اإلسرائيمي ،وقد وقؼ ال ّشعب الفمسػطيني أَمػاـ ىػذه
صػائب
ّ
الدولة العظمى مع حجػر بيػده؛ واذا لػـ يكػف سػالـ لنػا فمػـ يكػف سػالـ ألَحػد" .واسػتَطرد َ
عريقػػات قػػائالً" :أَنػػا أَُتحػػدث إلػػيكـ بقمػ ٍ
كسػػور وأَطمػػب االعتػػذار مػػف كػػؿ فمسػػطيني أَقنعتػػو
ػب َم ُ
َ
لمذىاب إلى السَّالـ خالؿ العشريف سنة األَخيرة" .وتابع قائالً لكمينتوف" :ستكوف أَنػت المسػئوؿ

عػػف كػػؿ فمسػػطيني أَو إس ػرائيمي ُيقتػػؿ إِذا بقيػػت عمػػى ىػػذا المن ػواؿ" .وفػػي نيايػػة الجمسػػة ع ػانؽ
الرئيس عرفات ،صائب عريقات دامعاً بعدما غضب منو في أَكثر مف مناسبة؛ ولكف في ىذه
ّ
المرة كاف ُشكره عف الطّريقة التي دافع بيا عنو وعف القضية الفمسطينية .7

الرؤية اإلسراخيمية لقمة كامب ديديد:
ّ -1
الرؤيػػة تضػػيؽ وتتسػػع وفػػؽ حسػػاباتيـ
َجػػاء اإلس ػرائيميوف إلػػى قمػػة كامػػب ديفيػػد حيػ ُ
ػث كانػػت زاويػػة ّ
ِ
صػناديؽ االقتػراع تطغػى عمػى حسػابات
ّ
ومتطمبات َمصمحتيـ ال ّشخصية .كانت حسابات َ
الصغيرة ُ
المفاوضػػيف اإلس ػرائيمييف .وجػػرت مفاوضػػات كامػػب
َّ
السػػالـ ،وانعكػػس ذلػػؾ كمػػو عمػػى طبيعػػة عمػػؿ ُ

ديفيػػد بِرئاسػػة أييػػود بػػاراؾ بموجػػب جػػدوؿ العمػػؿ ،الػػذي تبمػػور إليجػػاد ح ػؿ ب ػأَي طريقػػة لممواضػػيع

الحمراء التػي وضػعيا رئػيس الحكومػة اإلسػرائيمية؛ بػأف ال عػودة
الخالفية مع عدـ تجاوز ُ
الخطوط َ
السيادة اإلسرائيمية ،والقدس الموحدة عاصمة إلسرائيؿ
لحدود 7391ـ ،وال عودة لالجئيف لمناطؽ ّ
األبدية ،وأنو لف يكوف جػيش أَجنبػي غػرب نيػر األردف مػع بقػاء معظػـ المسػتوطنات فػي المنػاطؽ

السػػيادة اإلسػرائيمية؛ وأف القػرار 020ىػػو األَسػػاس لممفاوضػػات ،ولكػػف ال يتعمػػؽ
االسػػتيطانية تحػػت ّ
السامرة (الضَّفة الغربية) .0
ّ
بالضرورة بمناطؽ َييودا و ّ
وفػػي ِق ػراءة لمجمػػؿ األَداء التفاوض ػػي اإلس ػرائيمي فػػي كامػػب ديفي ػػد فيػػي تقودنػػا لممالحظ ػػات

التالية:

أوالً :جػػاء بػػاراؾ إلػػى كامػػب ديفيػػد وىػػو يحمػػـ بالتّوصػػؿ إلػػى "سػػالـ إسػرائيمي  ،"%722فمػػـ تُفصػػح
َمواقفو واقتراحاتو وخرائطو عف أدنى تَفيـ لممتطمبات والحقوؽ الفمسطينية.

7
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ثانياًَ :نبػذ اإلسػرائيميوف فػي أُطروحػاتيـ أي ذكػر لمرجعيػة دوليػة .فمقػد انطمقػوا مػف قاعػدة المطالػب
اإلسػ ػرائيمية؛ دوف أَي اىتم ػػاـ ُي ػػذكر بػ ػأَي قػ ػرار دول ػػي وخاص ػػة القػ ػ اررات الت ػػي يفت ػػرض ّإني ػػا تش ػػكؿ
مرجعية عممية السَّالـ وىدفيا المتفؽ عميو وفؽ اتفاؽ أُوسمو.

َُعفػوا أَنفسػيـ فػي واقػع األمػر بشػكؿ عػاـ مػف ميمػة التّفػاوض
ثالثاًّ :
إف المفاوضػيف اإلسػرائيمييف أ َ
الحقيقي .7
ولقد أَجرى أييود باراؾ الكثير مف المباحثات استعداداً لكامػب ديفيػد ،باسػتثناء موضػوع واحػد
لػـ يج ِػر أَي تفػاوض حولػػو ،وىػو كيفيػة إدارة المفاوضػػات مػع الفمسػطينييف ،ومػػف يتح ّػدث مػع مػػف
ومتػػى ومػػاذا ُيعػػرض فػػي البدايػػة ومػػاذا فػػي النيايػػة وكانػػت إسػػتراتيجية بػػاراؾ بسػػيطة جػػداً .فقػػد
اعتػػرؼ بيػػا فػػي مباحثػػات داخميػػة ُمصػػغرة ،وىػػي التّوصػػؿ إلػػى اتفػػاؽ مػػع كمينتػػوف حػػوؿ االتفاقيػػة
المالئمة لمطرفيف (اإلسرائيمي واألَمريكي) ،وبعد ذلؾ يفرضانيا َسوياً عمى عرفات .و كاف كمينتوف

مف وجيتو واثقاً أَف باراؾ َيعي ما يفعمو .0

وكاف ىذا أَحد األَسػباب التػي َمنعػت حصػوؿ تقػدماً فػي األَيػاـ األُولػى لكامػب ديفيػد ،فمػـ يكػف
بػػاراؾ قػػد توصػػؿ إلػػى اتفػػاؽ مػػع كمينتػػوف .وقػػد رسػػمت ىػػذه المراوغػػة اإلس ػرائيمية فػػي كامػػب ديفيػػد

المتص ػػاعدة من ػػذ االعتػ ػراؼ المتب ػػادؿ ب ػػيف إسػ ػرائيؿ ومنظم ػػة
مس ػػا اًر معاكسػ ػاً َ
لمص ػ ُ
ػيرورة التفاوض ػػية ُ
التحريػػر .ورغػػـ كػػؿ ىػػذا رغػػب بػػاراؾ كثي ػ اًر فػػي االتفػػاؽ الفمسػػطيني والػػى حػػد بعيػػد؛ فػػإف مصػػيره
السػيادة
السياسي كاف متعمؽ بنتائج ىذا المؤتمر .واتضح أَنو كاف عمى استعداد لمتنازؿ حتى عػف ّ
ّ
3
عمى "جبؿ الييكؿ"؛ المكاف األَكثر قَداسة لمييود ،إذا كاف ىذا التّنازؿ سيؤدي إلى اتفاؽ .
وقػد تبػػيف لمعػرب والفمسػطينييف أَف مػوقفيـ مػػف عمميػػة السَّػالـ مػػع إسػرائيؿ وخصوصػاً التوقيػػع

عمى اتفاؽ أُوسمو قبؿ تطبيؽ قراري مجمس االمف020و 332وترؾ القضايا األَساسية ُمعمقػة دوف
2
حؿ كاف خطئاً فادحاً.
تفجػػرت عمػػى كػػؿ شػػيء وأَوليػػا موضػػوع "جبػػؿ الييكػػؿ" .فينػػا يبػػدأ وىنػػا ينتيػػي،
ولكػػف القمػػة ّ
وأيضاً في باقي القضايا (الالجئوف والمناطؽ واألمف) ،ولـ يتـ التّوصؿ ب ّشػأَنيا التفػاؽ فػي مػؤتمر
القمة ولكف "جبؿ الييكؿ" ىو المفتاح لفيـ ىذه القمة وربما لفيـ ِ
الصراع كمو .وكاف أَبعد ما ذىػب
7
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إليػػو بػػاراؾ خػػالؿ القمػػة ىػػو إعطػػاء حكػػـ ذاتػػي دينػػي لمفمسػػطينييف عمػػى "جبػػؿ الييكػػؿ" .ولػػـ يكػػف
ِ
الجمي ػػور اإلسػ ػرائيمي ُيع ػػارض حت ػػى ُحكمػ ػاً َذاتيػ ػاً
عرف ػػات ُمس ػػتعداً لس ػػماع ذل ػػؾ؛ وأَدرؾ ب ػػاراؾ أف ُ
7
كيذا.
النيػػائي الػػذي تَبػػاىى العػػالـ بِتنػػازؿ أييػػود بػػاراؾ فػػي كامػػب ديفيػػد ىػػو مػػا عرضػػو
إف االتفػػاؽ ّ
(غرينبرغ) " "Greenbergأَحد أَعمدة حكومة باراؾ ،عمى الجميور اإلسرائيمي عمى ِ
صػيغة سػؤاؿ
ُ
اسػتطالعي ،لِحػػؿ الصػراع لألبػد والػػذي َيػػنص عمػػى" :أُريػد أف أَقػ أَر أَمامػػؾ شػروط اتفػػاؽ ُممكػػف مػػع
الفمسطينييف:

الالجئ ػػيف الفمس ػػطينييف
"دول ػػة فمس ػػطينية عم ػػى ح ػػدود %32م ػػف المن ػػاطؽَ ،يس ػػتطيع  32أَل ػػؼ م ػػف
َ
ّ
ِ
السػػالح ،ومعظػػـ المسػػتوطنيف
العػػودة إلسػرائيؿ فػػي إطػػار لَػػـ شػػمؿ ،وتُجػػرد ال ّدولػػة الفمسػػطينية مػػف ّ
السيادة اإلسرائيمية .ولكف بعػض المسػتوطنيف عمػييـ أَف ُيغػادروا أَو
والكتؿ االستيطانية تَبقى تحت ّ
السيادة الفمسطينية .واألَحياء الفمسطينية في شػرؽ القػدس تُصػبح جػزءاً مػف العاصػمة
يعيشوا تحت ّ

السػيادة اإلسػرائيمية ،ولكػف يقػوـ نظػاـ
الفمسطينية التي ُيسمونيا القدس ،وتبقػى البمػدة القديمػة تحػت ّ
ويعطى الفمسػطينييف ُحكػـ ذاتػي دينػي فػي َجبػؿ الييكػؿ.
خاص مثؿ منطقة دينية مفتوحة لمجميعُ ،
ويحصؿ ياسر عرفات عمى مكتب في الحي اإلسالمي ،وتبقى القدس مػا عػدا األَحيػاء الفمسػطينية

المكتظة تحت سيادة إسرائيمية .وتوسع القدس وتضـ إلييا بمدات ييودية ُمجاورة حتى تزداد غالبية
ُ
المواجيػػة اإلسػرائيمية -الفمسػػطينية قػػد انتيػػت" .وقػػد َعػػارض
الييػػود .ىػػذا االتفػػاؽ الػ ّػدائـ َسػػيقرر أَف ُ
َيده .0 %20
ىذا االتفاؽ  %22مف الجميور الييودي ،بينما أ ّ
وكاف اليدؼ اإلسرائيمي -األمريكي َيبدو واضحاً تمامػاًُ :محاولػة تمريػر اتفػاؽ يعيػد جػزءاً مػف
األَرض المحتمػة ولػيس كميػا ،ويحػتفظ إلسػرائيؿ بِأَفضػميات "أَمنيػة" فػي المنػاطؽ الحدوديػة ،وتطػرح

الالجئيف عبر بنود التّعويضػات والتّػوطّف أَو التّيجيػر لػدوؿ الغػرب ،وبجانػب ذلػؾ كمػو
حالً لقضية
ّ
م ػػنح ص ػػالحيات وظيفي ػػة فػ ػي الق ػػدس لمدول ػػة الفمس ػػطينية ،وس ػػيطرة عم ػػى الح ػػرـ القدس ػػي .وكان ػػت
"ح ػالً ُمشػػوىاً" عػػاج اًز عػػف الحيػػاة ولػػو لمحظػػات؛ وأَف
إس ػرائيؿ والواليػػات المتحػػدة تُريػػداف أَف تُفبركػػا َ
النيػائي بإسػرائيؿ .وكانػت الخطػة:
الصراع ولالعتػراؼ ّ
تَقبضا ثمف ذلؾ" توقيع الفمسطينييف إلنياء ّ

إنيػ ػػاء القضػ ػػية الفمسػ ػػطينية ب ػ ػأَبخس األثمػ ػػاف .ولكػ ػػف كػ ػػاف مػ ػػف الواضػ ػػح أَف الف ػ ػريقيف األمريكػ ػػي

لع ػػدة أَي ػػاـ بع ػػد افتت ػػاح القم ػػة؛ ك ػػي ي ػػدركا م ػػا معن ػػى أَف يواجي ػػا رجػ ػالً كياس ػػر
واإلسػ ػرائيمي بحاج ػػة ّ
عرفات.3
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ؾ دائمػاً أَف عرفػات لػػف يمػ ِ
ػض بعيػػداً فػػي إنيػاء النػزاع ووضػػع نيايػػة لممطالػػب
وكػاف بػػاراؾ َيشػ ُ
النػدي؛ حيػث أَراد
واالعتراؼ بييودية إسرائيؿ .وىكذا بالنسػبة لعرفػات كػاف االتفػاؽ المرحمػي حممػو ّ

النياي ػػة القادم ػػة
النياي ػػة ،وأَيي ػػا سيص ػػبح لعب ػػة ّ
انس ػػحاباً إسػ ػرائيمياً آخ ػػر دوف أَف يوض ػػح أَب ػػداً لعب ػػة ّ
السػػبب كػػاف الطّػػرؼ اإلس ػرائيمي سيضػػغط بقػػوة مػػف أَجػػؿ إِنيػػاء
لمجموعػػة المطالػػب المقبمػػة .وليػػذا ّ
المطالب الفمسطينية .7

السػػالـ حػػاوؿ اإلس ػرائيمييف أَف يوضػػحوا لمعػػرب والفمسػػطينييف أَف طريػػؽ
ومػػف خػػالؿ عمميػػة ّ
الصػييوني
ّ
النجاح والتأَييد في واشنطف يمر عبر إسرائيؿ ،واف المطموب وفقػاً لػذلؾ محابػاة المُػوبي ّ
الف الواليات المتحدة تمتمؾ مفتاح المستقبؿ العربي.

0

ومنذ البداية بؿ وقبؿ اتضػاح نتػائج الفشػؿ ،اعتمػدت واشػنطف وتػؿ أَبيػب عمػى سياسػة البمبمػة
"سخاء" إسرائيمي مزُعوـ اتجاه الفمسطينييف .فقػد اسػتيمؾ الػ أرَي العػاـ
و ُ
الغموض وبث األَوىاـ حوؿ َ
األَمريك ػػي والغرب ػػي تم ػػؾ األَوى ػػاـ ف ػػور إِنتاجي ػػا ،وف ػػي بع ػػض الح ػػاالت ك ػػاف شػ ػريكاً ف ػػي الموق ػػؼ

السػالـ"  .3لػذلؾ اعتقػد بػاراؾ أَف
اإلسرائيمي ّ
الضػبابي العػاـ حػوؿ "مص ّػداقية النوايػا اإلسػرائيمية فػي ّ
القمػػة سػػوؼ تَنتيػػي باتيػػاـ إسػرائيؿ" ،بعػػدـ تقػػديـ ُشػػروط مقبولػػة لمفمسػػطينييف ،وسػػوؼ يمقػػوف المػػوـ

عمى إسرائيؿ في انييار عممية أُوسمو ،مما َدعا إلى وضػع خطػة دعائيػة  -إعالميػة ،األَمػر الػذي
ال يمكف فيمو إالَّ في ضوء أَىداؼ باراؾ األَوسع مف القمة .2

وبناء عميو؛ وضػع بػاراؾ ىػدفاً طموحػاً جػداً فػي المفاوضػات مػع الفمسػطينييف ،يتضػمف اتفاقػاً
ً
الص ػراع" ،ونيايػػة المطالػػب
ومطمػػؽ وحػػؿ كػػؿ الخالفػػات ،والػػذي يشػػمؿ إعالن ػاً عػػف "نيايػػة ّ
شػػامالً ُ
الصػراع) ،فمػـ
الفمسطينية مف إسرائيؿ .وفي الواقػع فػإف بػاراؾ ىػو الػذي أَوجػد ىػذا المطمػب (نيايػة ّ
السػػالـ مػػع مصػػر واألُردف .فقػػد
يتحػػدث عػػف ذلػػؾ مػػف قبػػؿ .وىػػذا البنػػد لػػـ يكػػف قائمػاً فػػي اتفاقيػػات ّ

السػممية؛
اتفقت ّ
الدوؿ فيما بينيا ببساطة عمى إنو مف اآلف فصاعداً تُحؿ جميع الخالفات بالطّرؽ ّ

7
0
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والػػذي َبػػرره بػػاراؾ بأَنػػو الوسػػيمة القتنػػاع الػ أرَي العػػاـ بػأَف ال ػثّمف الكبيػػر الػػذي سػػيطمب مػػف إس ػرائيؿ
ومعو ما يبرره .7
الزاوي ػػة؛ وع ػػدـ إخ ارج ػػو إالَّ ف ػػي اتف ػػاؽ أَو إن ػػو
وك ػػاف ى ػػدؼ ب ػػاراؾ ى ػػو ُمحاصػ ػرة عرف ػػات ف ػػي ّ
سيكشؼ وجيو الحقيقي ،ولكف باراؾ ذىب إلى أَبعد مما كاف يتخيمو فػي أَسػوأ أَحالمػو وىػو رفػض
الفمسطينييف تسمّـ مف  %30-%22مف المناطؽ ٍ
أخػوف
كحؿ مرضي؛ فكاف رد عرفات بأف" :لػف ُ
السػػيادة اإلسػرائيمية عمػػى
َشػػعبي ،وىػػؿ تريػػد أَف تػػأتي لجنػػازتي أ ّ
ُفضػػؿ المػػوت عمػػى الموافقػػة عمػػى ّ
الحرـ؛ ولف أَبيع األرمف ،فيػـ جػزء مػف ال ّشػعب الفمسػطيني؛ ولػف أّدخػؿ التّػاريخ العربػي واإلسػالمي
كخػائف .وكمػا وعػػدت شػعبي سػنحرر القػػدس ،إذا لػـ يكػف اآلف فربمػػا بعػد مائػة سػػنة" .فػرد كمينتػػوف

وتحدث بمغة يعموىا الصراخ" :لف تكوف لكـ دولة  -انتيت العالقات بيننا" .0
بغضب،
ّ

وكاف يرافؽ باراؾ في المباحثات خمية معقدة مف األَسػاتذة اإلسػرائيمييف المتميػزيف فػي التّمفيػؽ

اإلعالم ػػي ،وى ػػي ج ػػاىزة لتنش ػػيط ُخط ػػط ب ػػاراؾ ،مم ػػا يعن ػػي إحب ػػاط االحتك ػػار األَمريك ػػي لوس ػػائؿ
اإلعػػالـ ،وذلػػؾ عػػف طريػػؽ إعطػػاء صػػحفييف إِس ػرائيمييف وأُوروبيػػيف وأَم ػريكييف محت ػرفيف قصص ػاً

3
عدـ تأَكيد التزاـ باراؾ بالقرار 020كأّساس لمقمة .وعمى
ُمفبركة في توقيتيا الحقيقي  .فمـ ينتقدوا ّ
الػ ّػرغـ مػػف أَف كمينتػػوف تَمقػػى وعػػداً صػريحاً مػػف بػػاراؾ لتقػػديـ أَفكػػار جريئػػة؛ فقػػد كػػاف عمػػى كػػؿ مػػف

الػ ّػرئيس كمينتػػوف وطاقمػػو أَف يقػػرروا مػػا ىػػي متطمبػػات بػػاراؾ؛ الػػذي أَعمػػف أَنػػو يوافػػؽ عمػػى سػػيطرة
الفمسطينييف عمى القدس ال ّشرقية ما عدا موطئ قػدـ رمػزي .أَمػا بالنسػبة لمسػأَلة األَرض فقػد أَعمػف
الضػفة الغربيػة ،وعػدـ العػودة إلػػى
بػاراؾ إنػو لػف يكػوف ىنػاؾ اتفػاؽ .إذا طمػػب عرفػات  %32مػف ّ
الربػػع مػػف حزي ػراف (يونيػػو) 7391ـ ،وىػػو الحػػؿ الوسػػط الػػذي قبمتػػو منظمػػة التّحريػػر فػػي
حػػدود ّا
أُوسػمو .وفػي ذلػؾ يقػوؿ أروف مميػر " "Aaron Millerأَحػد أَحنػؾ المفاوضػيف اإلسػرائيمييف" :إننػا
النس ػػبة الت ػػي تظ ػػف أَف
أَس ػػاءنا تق ػػدير قض ػػية األَرض"  ،فق ػػد ك ػػاف نبي ػػؿ ش ػػعت ق ػػد سػ ػأَلو" :م ػػا ى ػػي ّ

ػرد عمي ػػو نبي ػػؿ ش ػػعت" :ب ػػؿ
الفمس ػػطينييف يطمبوني ػػا ف ػػي قض ػػية األَرض" فأَج ػػاب أَروف " ،"%12ف ػ ّ
 %722ازئ ػػد أَو ن ػػاقص نس ػػبة ص ػػغيرة لمتب ػػادؿ عم ػػى أَس ػػاس واح ػػدة بواح ػػدة؛ واذا كن ػػت تعتق ػػد إنن ػػا
سنوافؽ عمى أَقؿ مف مائة بالمائة فأَنت تَمزح" .2
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-4الوسيط األمريكي بين المصالح األمريكية وانحيازه إلسراخيل:
الس ػ ػػابقة ب ػ ػػيف
ويب ػ ػػدو أَف األَمػ ػ ػريكييف ل ػ ػػـ يمتزمػ ػ ػوا بالمرجعي ػ ػػة القائم ػ ػػة ف ػ ػػي ك ػ ػػؿ المفاوض ػ ػػات ّ
بالنسػبة لمفمسػطينييف اختبػا اًر
اإلسرائيمييف والفمسػطينييف ،أَي القػرار  ،020فكانػت ِقمػة كامػب ديفيػد ّ
لػػارادات مػػف قبػػؿ ُمضػػيفييـ األم ػريكييف ،أَكثػػر مػػف َكونيػػا قمػػة لمتفػػاوض مػػع اإلس ػرائيمييف .إالَّ أَف
المفػ ػػاوض الفمسػ ػػطيني كػ ػػاف ُمػ ػػدركاً بػ ػػأف الوسػ ػػيط األَمريكػ ػػي ُمنحػ ػػا اًز إلػ ػػى الموافق ػػة عمػػػى المواقػ ػػؼ
ُ

اإلسرائيمية ،بدوف اعتبار لممواقؼ الفمسطينية .لذلؾ َشػ ّكؿ الييػود األَمريكيػوف ثمثػي الوفػد األَمريكػي

المفاوض في كامب ديفيد ،الذي كاف َيعرؼ القميؿ عف العالميف العربي واإلسالمي ،والخصوصية
الثقافيػػة والػػذي أَدى إلػػى شػػعور األَم ػريكييف واإلس ػرائيمييف بحػػواجز ثقافيػػة ثابتػػة عنػػدما تعػػامموا مػػع
القيػادة الفمسػطينية .وقػاـ ديفيػد روس " "David Rossبالػدفاع عػف نفسػو إزاء االنتقػادات المتكػررة

مف قبؿ عرفات بشكؿ متزايد؛ حيػث ص ّػور عرفػات بأنػو َعقبػة القمػة فاعتقػد روس بػأَف األَمػؿ فػي
ٍ
مجموعات صغيرٍة مف الفمسطينييف ،األَمر الذي جعمو يتبع سياسة فَػرؽ تَسػد قػائالً" :إف أَبػو َعػالء
ٍ
َُدرؾ
وأَبو مازف غير متعاونيف ،بينما كاف كؿ مف محمد دحالف ومحمد رشيد متعاونيف" ولكنػو أ َ
الحقاً أَف ذلؾ كاف خطأً كبي اًر مما جعػؿ ال ّػرئيس كمينتػوف يعتقػد أَف التّنػازؿ الػذي قدمػو بػاراؾ حػوؿ
سيطرة الفمسػطينييف ال ّشػكمية عمػى "جبػؿ الييكػؿ" وأَحيػاء فػي البمػدة القديمػة؛ بأَنػو فرصػة لػف تتكػرر
الجانب الفمسطيني .7
الضغط عمى ّ
السبب في ّ
لمفمسطينييف والذي كاف ّ
ويبػػدو أَف أَكثػػر مػػا يػػدلؿ عمػػى كارثيػػة ىػػذا الوسػػيط وانحيػػازه لاس ػرائيمييف ،ىػػي جممػػة صػػغيرة

واحػػدة لمػػارتف إنػػدؾ " ،"Martin Indykسػػفير الواليػػات المتحػػدة فػػي إسػرائيؿ ،فعنػػدما عمػػـ أنػػدؾ
بموافقة باراؾ عمى تقسيـ البمدة القديمة ،قاؿ لعدد مف أعضاء الوفد اإلسرائيمي" :إنو َمجنوف".

0

الضػػغط ال ّشػػديد عمػػى عرفػػات لالسػػتجابة عمػػى اقت ارحػػو .فقػػد قػػاؿ
حيػػث بػػدأَ كمينتػػوف بممارسػػة ّ
الحقاً لممحامي جمعاد شير" :لػـ يسػبؽ أَف تح ّػدثت مػع أَحػد بيػذه الح ّػدة" ،فمػـ يسػمع بػاراؾ أَبػداً مػف

كمينتػػوف تيديػػدات كػػالتي سػػمعيا عرفػػات ،وكػػاف كمينتػػوف قػػد َس ػأَؿ عرفػػات" :لمػػاذا لػػـ توافػػؽ عمػػى
َخوف شػعبي" ،فقػاؿ كمينتػوف" :لقػد ق ّػدـ بػاراؾ
اقتراحاتي في0222/1/72ـ " ،فأَجابو عرفات" :لف أ ُ
ػت تَػرفض أَف تُقػػدـ شػػيئاً؛ إف ىػػذه المباحثػػات سياسػػية وليسػػت دينيػػة؛ فمػػـ تكػػف
تَسػػوية وتنػ ُ
ػازالت وأَنػ َ
الحيػيف اإلسػالمي والمسػيحي وبصػالحيات كاممػة عمػى الحػرـ فػي
بالسيادة عمػى َ
لتستطيع أَف تحمـ ّ

إطػػار دولػػة ذات سػػيادة .أَنػػتـ الفمسػػطينيوف قػػد فَػ ّػوتـ الفُرصػػة عػػاـ7321ـ عنػػدما رفضػػتـ التّقسػػيـ،
7
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وخس ػرتـ ثانيػػة عػػاـ 7312ـ ،وم ػرة أُخػػرى اآلف .لػػف تجػػد فػػي ال ّشػػرؽ األَوسػػط مػػف سػػينظر إليػػؾ.

تسػػتطيع أَف تحظػػى بػ ّػدعـ الكنػػائس التػػي جمعتيػػا فػػي بيػػت لحػػـ عػػاـ 0222ـ؛ وتسػػتطيع أَف تعػػود
ض عميػو.
ّ
لغزة كبطؿ ّ
الصباح التّالي ستجد نفسؾ وحيداً ،وتُحػرـ شػعبؾ مػف كػؿ مػا ُع ِػر َ
ولكنؾ في ّ

ض عمي ػػؾ دول ػػة
وعنػػدىا ُس ػػيحاكمؾ شػػعبؾ والمس ػػمموف؛ وسػػيقولوف ى ػػـ أَيضػ ػاً إف كمينتػػوف ق ػػد َعػ َػر َ
وسمطة عمى الحرـ تحت سػيادة إسػرائيؿ .لقػد ق ّػدـ بػاراؾ تنػازالت كثيػرة وأَنػت لػـ تتحػرؾه أَنػت تريػد
ُ
قدمػػو بػػاراؾ لػػؾ دوف توقيػػع سػػالـ" .فػ َّ
ػرد عميػػو عرفػػات" :أَنػػا قائػػد ال ّشػػعب
فقػػط الحفػػاظ عمػػى كػػؿ مػػا ّ
الفمسطيني وأَنا أُمثؿ العرب والمسمميف والمسيحييف في كؿ ما يتعمػؽ بػالحرـ وكنيسػة القيامػة؛ ولػف
السيادة عمى الحرـ؛ فمػف َيمػر ذلػؾ
أُخوف ثِقتيـ بي ولو َعرضت َّ
عمي دولة تشمؿ حيفا ويافا بدوف ّ
وستكوف األَياـ بيننا وبينكـ" .فأَجابو كمينتوف" :افعؿ ما تشاء" .7
وبع ػػد أَف س ػػمع ص ػػائب عريق ػػات ى ػػذه التّيدي ػػدات ق ػػاؿ لم ػػادليف أولب اري ػػت "

Madeleine

 "Albrightوزي ػ ػرة الخارجيػ ػػة األمريكيػ ػػة" :صػ ػػحيح أنػ ػػو ال يوجػ ػػد ثمػ ػػف لميجػ ػػوـ عمينػ ػػا ،واتيامنػ ػػا

وتيديػداتنا .فمػيس لػدينا لُػوبي لُيغيػر مػف تفكيػركـ ،وأَعػرؼ متانػة التّحػالؼ االسػتراتيجي بيػنكـ وبػػيف
السياسػػي عػػف إس ػرائيؿ ،ولكػ ّػنكـ اآلف تيػػددوف المنطقػػة وشػػعوبيا وتَػػدفعوف بيػػا
إس ػرائيؿ وتعػػاميكـ ّ
ِ
الد َماء ،وموقفكـ ىذا يخدـ بف الدف وكؿ المتطرفيف في العالـ العربػي
العنؼ و ّ
لتغرؽ في دائرة مف ُ
اإلسالمي" ،ثـ تَوجو إلػى كمينتػوف قػائالً" :لقػد توقعػت أَف تكػوف قائػد العػالـ الحػر وتتجنػب التّيديػد؛
وأَف تتباحث معنا ٍ
بقميؿ مف اإلنصاؼ ،فنحف ال ّشعب الذي وافؽ عمى  %00مػف مسػاحة فمسػطيف

التّاريخية" .0

وبعد انتياء القمػة ُسػئؿ "روب مػالي""  "Rob Malleyمسػاعد كمينتػوف ،لمػاذا لػـ يمػارس أَي
إغضابو" .3
ضغط عمى رئيس الوزراء اإلسرائيمي أييود بارؾ بيذا ال ّشأف  ،فأجاب" :لـ نشأ
َ
ومجمػ ػػس األَمػ ػػف القػ ػػومي يػ ػػتح ّكـ
وميمػ ػػا يكػ ػػف مػ ػػف أَمػ ػػر؛ فقػ ػػد كػ ػػاف طػ ػػاقـ البيػ ػػت األَبػ ػػيض َ
بالمفاوض ػػات ،حي ػػث ك ػػاف العدي ػػد م ػػنيـ يجي ػػزوف لي ػػذه ِ
القم ػػة من ػػذ فتػ ػرة طويم ػػة ،ولك ػػف ُمراوغ ػػات
ُ
الجانػ ػػب
الضػ ػػغط عمػ ػػى جانػ ػػب واحػ ػػد وىػ ػػو ّ
السياسػ ػػي التػ ػػي جػ ػػرت فػ ػػي كامػ ػػب ديفيػ ػػد و ّ
االسػ ػػتغالؿ ّ

الفمسػػطيني؛ ىػػو اعتقػػاد اإلدارة األمريكيػػة ب ػأَف بػػاراؾ ذىػػب أَبعػػد ممػػا كػػاف يتخيمػػو األَمريكػػاف فػػي
أَحالميـ؛ بأَف يقوـ بتقديـ تنازالت في القدس (البمدة القديمة و"جبؿ الييكؿ") .2
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ومع ذلؾ فقد أَزعج التّعامؿ األَمريكي المػيف نسػبياً اتجػاه إسػرائيؿ بشػكؿ منػاقض أَيضػاً بعػض
ضػػغطاً أَمريكي ػاً يضػػطر معػػو بػػاراؾ إلػػى القيػػاـ بمػػا بػػدا ليػػـ
أَعضػػاء الوفػػد اإلس ػرائيمي فقػػد أَرادوا َ

ضرورياً في سبيؿ التّوصؿ إلى اتفاؽ  .7أَي أَف الموقؼ األَمريكي كاف في بعض األَحيػاف ُمنحػا اًز
لممصػػالح اإلسػرائيمية أَكثػػر مػػف اإلسػرائيمييف أَنفسػػيـ؛ لػػذا يجػػب البحػػث عػػف وسػػيط نزيػػو ،ال وسػػيط
الداخمية اإلسرائيمية ،كما سبؽ اإلشارة في الفصؿ األَوؿ.
السياسة ّ
تتحكـ بو ُمحددات ّ

 -3نتاخج القمة وأسباب فشميا:
المكثفػة فػي كامػب
بعد أَكثر مف أُسبوعيف مػف المفاوضػات الفمسػطينية – اإلسػرائيمية ال ّشػاقة و ُ
اضػػطر الػ ّػرئيس األَمريكػػي كمينتػػوف لعقػػد مػػؤتمر ص ػحفي فػػي  02تمػػوز (يوليػػو) 0222ـ
ديفيػػدّ ،
لُػػيعمف فيػػو انتيػػاء أَعمػػاؿ القمػػة بػػدوف اتفػػاؽ ،رافض ػاً االعت ػراؼ بفشػػميا .حيػػث أَكػػد أَف المحادثػػات
حققت نتائج ميمة غيػر مسػبوقة ،وأَكػد تعيػد الطرفيف"بمواصػمة جيودىمػا لمتوصػؿ فػي أَسػرع وق ٍ
ػت

الدائـ؛ "وأَف الطّرفيف يتفيماف "أَىميػة
ممكف إلى اتفاؽ يشمؿ جميع الممفات المتصمة بقضايا الحؿ ّ
الجانب مف شأنيا التأثير في نتيجة المفاوضات؛ وأَف خالفاتيمػا سػتُحؿ
عدـ القياـ بأَعماؿ أُحادية َ
ػاخ مالئػ ٍػـ لممفاوضػػات بعيػػداً عػػف
النيػػة" ،وبإشػػاعة منػ ٍ
فقػػط عػػف طريػػؽ مفاوضػػات تجػػري بحسػػف ّ

الضغوط والتّرىيػب والتّيديػد بػالعنؼ" .ولػـ يكت ِ
بالضػغوط ال ّشػديدة التػي َمارسػيا
ػؼ الػرئيس كمينتػوف
ّ
ّ
ِ
ضػػد الػ ّػرئيس عرفػػات ،والتػػي خرجػػت مػػف المػػألوؼ فػػي األَع ػراؼ الدبموماسػػية؛ وبمغػػت حػػد التّيديػػد

الرئيس عرفات لـ يكف َمرناً بما فيو الكفاية ،ولـ يتقدـ عمى
والذي أَشار في مؤتمره ّ
الصحفي؛ بأَف ّ
تقدـ بو باراؾ .0
الحؿ بمثؿ ما ّ
طريؽ ّ
السػػالـ فػػي المنطقػػة دفػػع الفمسػػطينيوف فػػاتورة حسػػابيـ كاممػػة قبػػؿ مشػػاركتيـ فػػي مػػؤتمر
لصػػنع ّ
مدريػػد عػػاـ 7337ـ ،وبػػاعترافيـ بدولػػة إسػرائيؿ قبػػؿ قيػػاـ دولػػتيـ عمػػى مسػػاحة أَقػػؿ مػػف %00مػػف

أَرضيـ التّاريخية .وبدالً مف أَف يحػدد كمينتػوف األَسػباب الحقيقيػة ،التػي أَدت إلػى فشػؿ جيػوده فػي
القمػػة الثّالثيػػة ،ويعاقػػب كػػؿ مػػف وزي ػرة خارجيتػػو مػػادليف أولب اريػػت "" Madeleine Albright
ومنس ػ ػػؽ عممي ػ ػػة الس ػ ػػالـ دي ػ ػػنس روس "Ross
ُ
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ورطػػوه بعقػػد قمػػة قبػػؿ تػػوفير الحػػد األدنػػى لنجاحيػػا ،وأَظيػػروا جيميػػـ بشخصػػية
" ،"Bergerالػػذيف ّ
عرفات وتفكيره واألَخذ بنصائحو وانحيازىـ لموقؼ باراؾ .7
بػػؿ ووصػػؿ األَمػػر بكمينتػػوف أَف أَداف عمن ػاً تفكيػػر الفمسػػطينييف فػػي إعػػالف قيػػاـ دولػػتيـ فػػوؽ

أَرضيـ ،فور انتياء الفترة المحددة لمفاوضات الحؿ النيػائي كمػا حػددتيا االتفاقػات ،وىػددىـ بنقػؿ

الدولية التي تقدـ ليـ ،إذا أَعمنوا قياـ دولتيـ
السفارة األَمريكية إلى القدس ،وبوقؼ كؿ المساعدات ّ
ّ
مػػف جانػػب واحػػدِ .عمم ػاً بأَنػػو أَقػ َػر شخصػػياً فػػي آيػػار (مػػايو) 7333ـ ،حقيػػـ فػػي إعالنيػػا وتمنػػى
عمييـ تأَجيؿ ىذا اإلعالف إلى أيموؿ (سبتمبر) 0222ـ ،وتعيد ليـ باالعتراؼ بيا .0
الرئيس كمينتوف مف كيؿ المديح لبارؾ؛ فإقدامو عمى منح معركة مباشرة ضػد
وآياً تكف دوافع ّ
الفمسطينييف يعكس حالة اإلحباط ال ّشديد التي حػدثت فػي كامػب ديفيػد؛ ويشػير إلػى إنػو فقػد األَمػؿ
بإمكاف انجاز االتفاؽ التّاريخي الذي انتظره طويالً .وتصريحاتو األَخيرة تفػتح األَبػواب أَمػاـ ُخػروج
العالقة الفمسطينية  -األَمريكية عف ِسياقيا ،الذي سارت فيو منذ توقيع اتفاؽ أُوسمو 7333ـ.3
تسػػاىؿ أَبػػو عمػػار فػػي قضػػايا الحػػؿ االنتقػػالي ال ينطبػػؽ
وأَكػػدت مفاوضػػات كامػػب ديفيػػد؛ أَف ّ
عمػػى القضػػايا المصػػيرية؛ وال ُيمكػػف إنكػػار أَف القضػػية الفمسػػطينية اسػػتفادت مػػف بوابػػة كامػب ديفيػػد

الصعد عمى أَف منطقة ال ّشرؽ األَوسط
وموقعيا الطّبيعي كقضية متفجرة؛ وتجدد الحديث عمى كؿ ّ
الدوليػة
َُقػرت كػؿ القػوى ّ
السالـ واالستقرار ،إذا لػـ يػتـ حػؿ ىػذا ّ
لف تَشيد ّ
المػزمف؛ حيػث أ َ
الصػراع ُ
الصراع الفمسطيني -اإلسرائيمي ال زاؿ مستم اًر .2
مف جديد أَف ّ
النظػر عػػف مواقػؼ أَدانػػت كمينتػوف ونتػائج القمػػة عمػى األَرض؛ ألَنػػو ال يمكػف ألَشػػد
وبِصػرؼ ّ
ُمعارض ػػي عرف ػػات تناس ػػي المعرك ػػة القاس ػػية الت ػػي ص ػػمد أَمامي ػػا ف ػػي كام ػػب ديفي ػػد ،وص ػػموده ف ػػي

النديػػة والتكػػافؤ فػػي
الضػػغوط األَمريكيػػة ،وتصػػديِو البت ػزاز إس ػرائيؿ ،وتكريسػػو لحالػػة مػػف ّ
مواجيػػة ّ
الصورة التي تكونت عف حالة المفاوض الفمسطيني في المرحمة االنتقالية .2
المفاوضات ،بعكس ّ
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الخالصة:

الصػػعب ،فينػػاؾ مػػف أَراد إِعػػادة تشػػكيؿ المنطقػػة
السػػالـ فػػي ىػػذا الوقػػت ّ
ونحػػف ننػػاقش عمميػػة ّ
كميػػا عمػػى أَسػػاس سػػايكس -بيكػػو جديػػدة " ،"Sykes-Picotمػػف خػػالؿ القػػوة والتّيديػػد ،ورسػػـ
خريطػػة إسػػتراتيجية لمنطقػػة ال ّشػػرؽ األَوسػػط ،تُعيػػد تشػػكيميا ب ّشػػكؿ واسػػع سياسػػياً واجتماعيػاً ودينيػاً،
ِ
السػالـ
المصػيبة األَكبػر ىػي أَف ُيفػرض عمػى الفمسػطينييف ّ
ُميددة المنطقة بأَسرىا .لذلؾ فقػد تكػوف ُ

السياسػػية
السػػالـ ىػػو مصػػيبة الفمسػػطينييف األَكبػػر؛ فػػإف القيػػادة ّ
اإلس ػرائيمي ،ولػػيس انييػػار عمميػػة ّ
بالسػالـ بػؿ تػؤمف بإسػرائيؿ الكبػرى .ىػذا التّحػالؼ والتّػشلؼ مػا بػيف اليمػيف فػي
اإلسرائيمية لـ تػؤمف ّ

إسرائيؿ والواليات المتحدة ىو الذي َىاجـ رئيس الوزراء اإلسرائيمي األَسبؽ رابيف بقوة بعد
الده لمجيش اإلسرائيمي ال يحؽ لو أف يرسـ سياسية إسرائيؿ" .7
أُوسمو ،فقاؿ ليـ" :مف ال ُيرسؿ أو َ

السػػممية ،والتػػي لػػـ تُسػػفر منػػذ مػػؤتمر مدريػػد عػػف نتيجػػة
لػػذا ال ُيمكػػف القػػوؿ عػػف ىػػذه العمميػػة ّ
الدخوؿ إلى طريؽ مسدود ،أَو فػي َنفػؽ ُمظمػـ ،ال َنكػاد َنػرى ُشػعاع
تُذكر ،بؿ انتيى بيا األَمر في ّ

ضوء في نيايتو .ويرجع تَعثر جيود التّسوية إلى عدة عوامؿ:
ُ
 -7تَشدد وتَعنت الموقؼ اإلسرائيمي؛ فإسرائيؿ يقيناً ال تبغي سالماً عادالً؛ وانما تبغي تسػوية
أَقرب إلػى المبػادرة ِ
الصػفرية ،تحقػؽ ليػا أَقصػى مػا تريػد ،ولمفمسػطينييف أَقػؿ القميػؿ ،تحقػؽ
ليػػا األَمػػف حسػػب رؤيتيػػا ،واالحتفػػاظ بالمسػػتوطنات وبالقػػدس عاصػػمة أَبديػػة ،بينمػػا يكفػػي

الفمسػػطينييف دولػػة قزميػػو ُمييضػػة الجنػػاحَ ،محرومػػة مػػف أَسػػباب القػػوة ،تسػػقط بيػػا ومعيػػا،

تواض ػػعت قػ ػ اررات األُم ػػـ المتح ػػدة ع ػػف تس ػػميتو "حق ػػوؽ ال ّش ػػعب الفمس ػػطيني غي ػػر القابم ػػة
لمتصرؼ".
السػػافر لمطػػرؼ اإلسػرائيمي؛ ذلػػؾ إف ضػػماف بقػػاء وأَمػػف وتف ػوؽ
 -0االنحيػػاز األَمريكػػي التّػػاـ و ّ
السياس ػػة الخارجيػػة األَمريكيػػة اتجػػاه منطقػػة ال ّش ػػرؽ
إس ػرائيؿ يحتّػػؿ باسػػتمرار قمػػة أَولويػػة ّ
األَوسػػط .واذا كػػاف الػ ّػرئيس األَمريكػػي كمينتػػوف قػػد اسػػتطاع أف يجمػػع عرفػػات وبػػاراؾ عمػػى
مائدة التّفاوض فػي كامػب ديفيػد؛ إالَّ أنػو عجػز عػف التّوصػؿ إلػى اتفػاؽ ،بينمػا راح بػاراؾ
وكمينت ػػوف ُيعمن ػػاف لمع ػػالـ أَجم ػػع؛ أَف عرف ػػات ى ػػو المس ػػئوؿ ع ػػف فش ػػؿ المفاوض ػػات؛ وأَن ػػو
َُضػػاع فرصػةً ذىبيػةً برفضػػو العػػرض المقػػدـ مػػف الجانػػب اإلسػرائيمي .وعمػػى خمفيػػة ىػػذا
أَ
الصػ ػػييوني فػ ػػي ِ
اإلدارة األَمريكيػ ػػة
األَمػ ػػر وخمفيػ ػػة تغمغػ ػػؿ اليمػ ػػيف المتطػ ػػرؼ المسػ ػػيحي ّ -
برئاسػػة جػػورج بػػوش االبػػف " ."George Bushولػػـ تكتػػرث ىػػذه اإلدارة باسػػتئناؼ جيػػود

تسوية القضية الفمسطينية؛ بؿ إنيا راحت تبارؾ وت ّػدعـ مخطػط رئػيس الػوزراء اإلسػرائيمي
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آريي ػػؿ ش ػػاروف ض ػػد ال ّش ػػعب الفمس ػػطيني وانتفاض ػػتو ،ورم ػػوز س ػػمطتو الوطني ػػة وتنظيمات ػػو

النضالية .7
ّ

 -3ووفق ػ ػاً لتأكيػ ػػدات قػ ػػادة التنظيمػ ػػات الفمسػ ػػطينية – وبخاصػ ػػة َحركتػ ػػي المقاومػ ػػة اإلسػ ػػالمية
الجياد اإلسالمي وكتائب ُشيداء األَقصى -ال ُيتوقع أَف تُس ِػقط ىػذه المنظمػات
(حماس) و ّ
ِ
المس ػػمح ،فق ػػد اعتم ػػدت المقاوم ػػة ِخي ػػا اًر اس ػػتراتيجياً لي ػػا؛ وبالت ػػالي ال يج ػػوز
َخي ػػار الكف ػػاح ُ
َّ
التخمي عنيا تحت أَي ظرؼ مف الظّروؼ؛ ُمدعية أَف الفمسطينييف دخموا مباحثػات سػالـ
ُمنيػػت جميعيػػا بالفشػػؿ ،وخصوص ػاً تمػػؾ التػػي َدعػػا إلييػػا الػ ّػرئيس األَمريكػػي كمينتػػوف فػػي
الجيػد واالتفػاؽ المبكػر عمػى القضػايا التػي سػيتـ
كامب ديفيػد ،والتػي غابػت عنيػا اإلعػداد ّ
تناوليػػا عمػػى منػػاطؽ االتفػػاؽ ،فمػػـ تكػػف ِقمػػة لمتفػػاوض إذا لػػـ تسػػبقيا مػػثالً اتصػػاالت أَو
لقاءات ِسرية ،يجري ترتيبيا مف أَجؿ االتفاؽ عمى بعض القضايا التي َسيتـ بحثيا .0

الجانب الفمسطيني إلى القمة باعتبارىا "فخاً إسرائيمياً" ،ينبغي عمى
ولتمؾ األَسباب؛ نظر ّ
الوفػػد الفمسػػطيني والػ ّػرئيس عرفػػات تحديػػداً الخػػروج منػػو بأَقػػؿ قَػػدر ُممكػػف مػػف الخسػػائر .وقػػد
ّ
حمػػؿ الفمسػػطينييف
تمثمػػت الخسػػائر المقبولػػة فػػي التّعػػرض لحممػػة إعالميػػة إس ػرائيمية أَمريكيػػة تُ ّ
مس ػػؤولية فش ػػؿ المفاوض ػػات .وتَش ػػويو دور ال ػ ّػرئيس عرف ػػات شخص ػػياً ،في ػػذه الخس ػػائر كان ػػت

بالصػػيغة ِ
اإلس ػرائيمية
بالنسػػبة إلػػى عرفػػات مقبولػػة؛ مقارن ػةً بمػػا يمكػػف أَف يترتػػب عمػػى القبػػوؿ
ّ
ستحوؿ عرفات إلى "خائف" في أَعيف شعبو وال ّشعوب العربية .3
األَمريكية ،والتي كانت َ

7

 -المنوفي :ماذا بعد انييار التسوية السممية ،ص.72

0

 -فيصؿ حوراني" :بينما االنتداية مستمرةه جمود سياسي ومستقبل غامض" ،مجمة الدراسات الفمسطينية ،العدد،22

3

 -عماد جاد :سياسة حكومة شارونه الداخل اإلسراخيمي ،ص. 27-22

خريؼ0227،ـ ،ص.32-03
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الرابك
الدصل ّ

السالم بعد قمة كامب ديديد ()1
مستقبل عممية ّ
 -2سياسة مراوغة حكومة باراك وتداعياتيا عمى الدمسطينيين (انتداية
األقصى).

 -1الموقف األمريكي بعد فشل المؤتمر.
الرؤية اإلسراخيمية َّ
لمشريك الدمسطيني.
ُّ -4
 -3المعارية الدمسطينية واإلسراخيمية وندوذىما المتزايد.
 -2تداعيات كامب ديديد عمى العالم العربي إقميمياً ودولياً.
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لمسالـ في نياية تشريف أَوؿ (أُكتوبر) 7337ـ ،يترقبػوف نتػائج
كاف العرب منذ مؤتمر مدريد َّ

عمػػا توقعػػوه .ويبػػدو أَف حػػظ العػػرب دومػاً أف ُيفػػاجئوا بػأّي
تحقػػؽ ليػػـ مطػػالبيـ ،لكنيػػا طالػػت كثيػ اًر َّ
ٍ
شيء يتصؿ بإسرائيؿ ،حرباً كاف أَو سالماً ،فحروب إسرائيؿ التػي ىاجمػت فييػا العػرب كانػت تػتـ

فجػأَةً؛ ودوف أَف يكػػوف العػػرب مسػػتعديف ليػػا ،اسػػتناداً إلػػى نظريػػة ُيػؤمف بيػػا اإلسػرائيميوف ويعمنوىػػا
الجديػػد؛
المفاج ػأَة ،فيفقػػد القػػدرة عمػػى التّكيػػؼ مػػع الوضػػع ّ
دائم ػاً ،والمبنيػػة عمػػى" :إف العربػػي ت ّش ػمو ُ

المفاجئػػة ،قػػد تمكنػػت مػػف اتخػػاذ
وحتػػى يسػػتطيع أَف ُيمممػػـ نفسػػو ويػ ُػرد عمػػى العػػدواف تكػػوف القػػوة ُ
المحقػؽ"  .7لػذا فػإف كػؿ اتفػاؽ مػع إسػرائيؿ كػاف ُيضػعؼ مػف
أَوضاع تُمكنيا بعد ذلؾ مف ّ
النصػر ُ

النيايػػة إلػػى االعت ػراؼ بيػػا والتّطبيػػع
الص ػراع العربػػي ضػػد عػػدوتيـ إس ػرائيؿ؛ ألَنػػو يػػؤدي فػػي ّ
إرادة ّ
معيا .0

ومخطػط إسػرائيمي
لذا يتضح أَف َّ
السالـ الذي تطمّع إليو اإلسرائيميوف ،كاف وال زاؿ وفؽ ُرؤية ُ
إلعادة بناء المنطقة بأَكمميا عمى أُسس تالئميـ ،وىو َّ
"الشرؽ األَوسط َّ
الجديد" .وعمى ما يبدو فِإف

العوامػػؿ والحسػػابات الخاطئػػة لادارتػػيف األَمريكيػػة
ىػػذا المخطػػط لػػـ ُيكتػػب لػػو ّ
النجػػاح بعػػد ،بسػػبب ّ
واإلسرائيمية؛ فقمة كامب ديفيد0222ـ أَظيرت الموقؼ اإلسرائيمي واألَمريكي جميػاً ،اتجػاه القضػية

ومراوغػػة رئػػيس الػػوزراء اإلس ػرائيمي أَييػػود بػػاراؾ وتػػداعياتيا عمػػى
الفمسػػطينية بعػػد فشػػؿ المػػؤتمرُ ،

الفمسطينييف (انتفاضة األَقصى)؛ بأَف ىناؾ ُرؤية إسرائيمية واضحة لوجود شريؾ فمسطيني (حسب

الدوليػػة عمػػى العػػالـ العربػػي،
الرؤيػػة كانػػت ليػػا تػػداعياتيا اإلقميميػػة و ّ
المقػػاس اإلسػرائيمي)؛ وأف ىػػذه ّ
َ
السالـ برمتيا.
المعارضة العربية والفمسطينية المناىضة لعممية َّ
وخاصة بعد تنامي نفوذ ُ
السػابؽ أَي ضػػرر،
لػذا فػإف "الفمسػطينييف ىػـ الطّػرؼ األضػعؼ ،والػػذي لػـ ُيسػبب انتقػاده فػي ّ
حيػػث اتخػػذ كمينتػػوف ق ػ ارره بتحميػػؿ الفمسػػطينييف وزعػػيميـ ياسػػر عرفػػات نتيجػػة فشػػؿ القمػػة .وعمػػى

الرغـ مف اجتيػاد كمينتػوف وتتوقُػو إلػى الوصػوؿ التفاقيػة ،فقػد كػاف لقػ ارره إلقػاء المػوـ عمػى عرفػات
ّ
عواقب ضارة؛ واف تكف غير مقصودة عمى مستقبؿ ال ّشرؽ األَوسط واألَمف القومي األَمريكػي ،فقػد
صػ ّػرح كمينتػػوف :لقػػد كػػاف عرفػػات خائف ػاً مػػف اتخػػاذ الق ػ اررات التّاريخيػػة الضػػرورية ،مػػف أَجػػؿ إِنيػػاء
النزاع؛ وأَف موقؼ عرفات مف قضية القُدس ىي التػي منعػت انجػاز االتفػاؽ؛ وأَف ُرؤيػة السَّػالـ لػـ
ّ
3
ولكنيا تمقت ضربة ثقيمة بسبب العناد الفمسطيني" .
تتـ ّ

7

-حسيف أبو شنب :االتداق الدمسطيني اإلسراخيميه ال أري وال أري اآلخر ،ط ،7مكتبة مدبولي ،القاىرة7332 ،ـ ،ص.99

3

 -سويشر :حقيقة كامب ديديد ،ص.331-332

0

 -عبد المنعـ سعيد" :آلية انجاز االتداق"ه جريدة الحياة0223/3/02 ،ـ ،العدد  .77727
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 -2سياسة مراوغة باراك وتداعياتيا عمى الدمسطينيين (انتداية األقصى):

ِ
المعارضػػة
انفجػػرت انتفاضػػة األَقصػػى فػػي  02أَيمػػوؿ (سػػبتمبر) 0222ـ ،إثػػر اقتحػػاـ زعػػيـ ُ

الحػرـ القدسػي ال ّشػريؼ ،محػاط بثالثػة آالؼ (  ) 3222مػف رجػاؿ
اإلسرائيمية ارئيؿ شاروف باحػة َ
ٍ
الس ػ ػيادة
الش ػ ػرطة وحػ ػػرس الحػ ػػدود ،وذلػ ػػؾ فػ ػػي تحػ ػػد سػ ػػافر لمشػ ػػاعر الفمسػ ػػطينييف ،وذلػ ػػؾ لتأَكيػ ػػد ّ
السػالـ إلػػى طريػ ٍ
ؽ مسػػدود رغػـ مػػرور تسػع سػػنوات عمػػى
اإلسػرائيمية عميػػو؛ بعػد أَف وصػػمت عمميػة َّ

لمسالـ عػاـ 7337ـ ،وسػبع سػنوات عمػى توقيػع اتفػاؽ أُوسػمو عػاـ  7333ـ.
انعقاد مؤتمر مدريد َّ

فق ػػد كش ػػفت المفاوض ػػات ع ػػف وج ػػود أَزم ػػة عميق ػػة ب ػػيف الطّػ ػرفيف اإلسػ ػرائيمي والفمس ػػطيني ،بس ػػبب

الصػػفقة
التّنػػاقض الحػػاد بػػيف مواقفيمػػا إزاء قضػػايا الحػػؿ الػ ّػدائـ؛ خاصػػة بعػػد أَف اتضػػحت طبيعػػة ّ
المقدمة مف قبؿ األَمريكييف واإلسرائيمييف ،والتي لـ تحقؽ الحد األَدنى مف الحقػوؽ الفمسػطينية فػي
كامػػب ديفيػػد ( 02-77( )0تمػػوز (يوليػػو) 0222ـ) ،والتػػي سػػعوا فييػػا بالتّرغيػػب والتّرىيػػب إلػػى

الدائـ ،بما فييا التّوقيع عمى
استدراج الطّرؼ الفمسطيني ،إلى تقديـ تنازالت كثيرة في قضايا الحؿ ّ
الصراع مقابؿ اقت ارحػات عائمػة وغيػر واضػحة المعػالـ والحػدود ،والتػي تُوجػت بتحميػؿ
وثيقة إِنياء ّ

ػخية"؛ وبػأَف
الطّرؼ الفمسطيني مسؤولية فشػؿ المفاوضػات ،وبسػحب المقترحػات التػي اعتبروىػا "س ّ
ضيعوىا .7
الفمسطينييف
ُ
وفي ىذا المناخ السياسي المأزوـ اندلعت انتفاضػة االقصػى0222ـ اثػر قيػاـ شػاروف باقتحػاـ
الح ػػرـ الشػ ػريؼ ورداً عم ػػى ُمراوغ ػػة رئ ػػيس ال ػػوزراء اإلسػ ػرائيمي ب ػػاراؾ ومناو ارت ػػو المكش ػػوفة ورفض ػػو

الدولػة
لممبادئ األَساسية الثّالثة ،التي ال سالـ مف دونيا وىي :القدس والمستعمرات وحؽ العودة و ّ

الفمسػػطينية ،ونجحػػت االنتفاضػػة فػػي بنػػاء تحػػالؼ وطنػػي قػػوي فػػي ال ّش ػارع الفمسػػطيني ضػ َّػـ جميػػع
السياسية .0
الفعاليات والقوى ّ

ومف ىنا نالحظ أَف الحضور الكثيؼ لمحقيقة الفمسطينية مػف خػالؿ انتفاضػة األَقصػى ،حطّػـ أَىػـ
ٍ
المؤسسة لدولة إسرائيؿ ،أُسطورة "أَ ٍ
لشعب بال أَرض"؛ بعد أَف سعت
رض بال شعب
أَساطير ُ
إسرائيؿ لعقُود لتغييب َّ
الشعب الفمسطيني ،كو ِاقع تاريخي واجتماعي وثقافي ،ووضع دولة إسرائيؿ
أَماـ سؤاؿ ميـ عف وجودىا .وأَدت مراوغة باراؾ إلى إعالف حرب معمنة عمى َّ
الشػعب الفمسػطيني
ُ
ُ
ػات وأسػ ٍ
ات ودبابػ ٍ
باسػػتخداـ أَعتػػى قوتػػو مػػف طػػائر ٍ
ػمحة ثقيمػػة ،فتبنػػى سياسػػة حديديػػة جديػػدة لكسػػر
االنتفاضة تقوـ عمى ما يمي:
 - 7عمي العبد اهلل" :موقف األطراف من انتداية األقصى" ،المعرفة0222/72/3 ،ـ،
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/DCBC158F-5214-4685-80BD-7734F3AE21CA.htm
 - 0المرجك السابق .
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لس ػحؽ االنتفاضػػة ،بصػػرؼ
 -7إطػػالؽ يػػد القيػػادة العسػػكرية لمقيػػاـ بمػػا تعتقػػد أَنػػو ضػػروري ّ
السياسية.
ّ
النظر عف المترتبات ّ
النشػػط" فػػي الػ ّػرد عمػػى العمميػػات الفمسػػطينية ،واغتيػػاؿ
 -0تبنػػى مػػا ُسػػمي بػ ػ "الػ ّػدفاع ال ػ ّذاتي ّ
السياسية والعسكرية ،والغاء االلتزامات المترتبة عمى الكياف اإلسرائيمي.
القيادات ّ
السياسػية واإلعالميػػة عمػى ياسػر عرفػات وتحميمػػو مسػؤولية العنػؼ ،واتيػػاـ
 -3تركيػز الحممػة ّ

السػالح ضػد إسػرائيؿ ،وىػو مػا ُيعتبػر
السمطة الفمسػطينية بالقيػاـ بعمميػات اسػتخداـ ّ
أَجيزة ّ
ُمخالفة واضحة لالتفاقيات المعقودة بيف الطّرفيف.
السياسػػية و ِ
اإلعالميػػة لتسػػويؽ الس ػموؾ العسػػكري اإلس ػرائيمي؛
 -2تحريػػؾ اآللػػة الدبموماسػػية و ّ
ِ
غطاء دولياً عبر تصويره عمى أَنو رد عمى االعتداءات الفمسطينية .7
ومنحو
ً
وقد ش ّكمت ىذه االنتفاضػة تعبيػ اًر عػف مرحم ٍػة جدي ٍ
ػدة فػي تػاريخ القضػية الفمسػطينية ،فػي ضػوء

الصراع لػيس
ما آلت إليو عممية التّسوية مف فشؿ ،ولذلؾ كاف ليا بصماتيا الواضحة عمى مسيرة ّ
السرية بيف
في بعده الفمسطيني فحسب؛ ولكف في بعده العربي واإلسالمي .ففي َغمرة المفاوضات ّ

باراؾ وبنياميف نتنياىو لتشكيؿ حكومػة وحػدة وطنيػة ،األَمػر الػذي دفػع لالعتقػاد بػأَف ىنػاؾ تفاىمػاً

السػماح لزيػػارة شػػاروف االسػػتف اززية ،بيػػدؼ تأَكيػػد
المراوغػػة وحػػزب الميكػػود عمػػى ّ
بػػيف حكومػػة بػػاراؾ ُ
مفادى ػػا أَف السػ ػمطة
السػ ػيادة اإلسػ ػرائيمية عم ػػى الح ػػرـ القُدس ػػي؛ وتوجي ػػو رس ػػالة قوي ػػة لمفمس ػػطينييف ُ
ّ

بالس ػيادة عمػػى القػػدس ميم ػا كمّػؼ ذلػػؾ مػػف ثمػػف،
والمعارضػػة فػػي إس ػرائيؿ ُمجمعػػيف عمػػى التّمسػػؾ ّ
النفػػوذ المتطػػرؼ اإلس ػرائيمي ،و ارفػػؽ ذلػػؾ ى ػز ٍ
ات عنيفػ ٍػة واجيتيػػا
ولكػػف ىػػذه ّ
الزيػػارة ّأدت إلػػى زيػػادة ّ
حكومػػة بػػاراؾ فػػي ائتالفيػػا الح ُك ػومي ،انتيػػت بالتّصػػويت فػػي الكنيسػػت بػػالقراءة األُولػػى عمػػى حمػ ِػو

ػات جديػ ٍ
(حػػؿ الحكومػػة) ،واجػراء انتخابػ ٍ
ػدة قػػد تػػؤدي فػػي حػػاؿ عػػدـ اكتمػػاؿ مفاوضػػات التّسػػوية ،أَو
الصػراع العربػي -اإلسػرائيمي ،إلػى تضػاؤؿ فػرص إعػادة انتخػاب
وصوليا إلى اتفاقات سالـ تُنيي ّ
السياسػة بعػد تبرئتػو مػف الم ّػدعي العػاـ اإلسػرائيمي
باراؾ أَماـ منافسة نتنياىو ،الذي عاد إلى حمَبػة ّ
في قضايا فساد ورشوة مالية ُوجيت ضده .0
وسعى با ارؾ جاىداً لتحقيؽ إجماع وطني إسػرائيمي حػوؿ مدينػة القُػدس وتشػكيؿ حكومػة وحػدة
وطنيػػة ،حتػػى لػػو أَ ّدى ذلػػؾ إلػػى وقػػؼ أَو تجميػػد عمميػػة التّسػػوية مسػػتنداً إلػػى تقػػديره؛ ب ػأَف الموقػػؼ
 - 7كماؿ إبراىيـ عالونة" :انتداية األقصى في فمسطين1222/1222ـ".
http://www.israj.net/vb/t790
 - 0المركز الفمسطيني لاعالـ" ،انتداية األقصىه بداية مرحمة جديدة من تاريا القيية"0222/72/03 ،ـ.
http://www.palestine-info.info/arabic/analysis/2000/23_10_00.htm
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الفمسطيني ومف ِ
خمفو الموقؼ العربي غير ُمستعد في المرحمة الحالية لمقبػوؿ إالَّ بسػيادة فمسػطينية
الحرـ القُدسػي (باسػتثناء حػائط البػراؽ) الػذي تنازلػت عنػو السػمطة الفمسػطينية
عربية إسالمية عمى ّ
ومصر .7

المؤيػدة
المالحظ أَف جميع القوى الفمسطينية شاركت في ىذه االنتفاضػة ،بمػا فييػا القػوى ُ
ومف ُ
لعمميػػة التَّسػػوية فػػي مؤشػ ٍػر واضػػح عمػػى إِحبػػاط ىػػذه القػػوى وعمػػى أَرسػػيا حػػزب السػػمطة "فػػتح"،

لشعورىا بخيبة األَمؿ مف عممية التَّسوية.

المواجيػػة التػػي تقتػػرب بػػيف الطَّػرفيف؛ وبػػدا ىػػذا األَمػػر
وحػ ّذر بػػاراؾ قبػػؿ انػػدالع االنتفاضػػة مػػف ُ

كما لو أَنػو محاولػة إلقنػاع الفمسػطينييف عمػى تقػديـ التَّنػازالت التػي عرضػيا فػي شػير آيػار (مػايو)

سيسػػقط ثالث ػػة آالؼ(
 0222ـ قبػػؿ كامػػب ديفي ػػد؛ وصػػؿ األَم ػػر بػػو إل ػػى حػػد التَّح ػػدث عمػػى إن ػػو ُ
الدموي ػػة المتوقعػ ػػة؛ قب ػػؿ أَف يع ػػود الطّرف ػػاف لطاول ػػة المفاوضػ ػػات.
 )3222قتي ػػؿ ف ػػي المواجيػ ػػات ّ
وتحػ ّػدث بػػاراؾ عػػف ذلػػؾ ،وعنػػدما تفجػػرت قمػػة كامػػب ديفيػػد ف ّك ػر فػػي األَسػػاس بشػ ٍ
ػيء واحػ ٍػد ىػػو
ّ
المواجيػػة القريبػػة ،حيػػث بػػدأَ بػػاراؾ بتح ػريض ِ
الص ػحفييف لالسػػتعداد لممواجيػػة .ونشػػرت
اإلعػػالـ و ّ
"يديعوت أَحرنوت" في نفس اليوـ الذي عاد فيػو بػاراؾ مػف كامػب ديفيػد ،عنوانػاً يقػوؿ فيػو
صحيفة
ُ
المعمػؽ حيمػي
الدفاع اإلسرائيمي:
ّ
باراؾ لجيش ّ
"م َعػا ريػؼ" كتػب ُ
لممواجية" .وفي صحيفة َ
"استعدوا ُ

يتقبمػػوف الفّشػػؿ بتػػنفس الص ػعداء ،ال يسػػتطيعوف إِعفػػاء أَنفسػػيـ مػػف
شػػاليؼ" :حتػػى أولئػػؾ الػػذيف ّ
الناجحػػة
الخػػوؼ اآلتػػي ،وفػػي منطقػ ٍػة مثػػؿ منطقتنػػا ال يوجػػد فػراغ ،وتحتػػؿ مكػػاف المفاوضػػات غيػػر ّ

ُمواجية صعبة بالتأَكيد" .0

ِ
زوده فػػي نيايػػة عػػاـ 7333ـ بتقػػديرات
ولػػـ يػ َػر بػػاراؾ األُمػػور بياجسػػو ،فػػالجيش اإلس ػرائيمي ّ
واضػحة جػػداً؛ بػأَف وجيػػة الفمسػطينييف ىػػي نحػػو المواجيػة" ،فػػي حػاؿ الوصػػوؿ إلػى طريػػؽ مسػػدود

3
وجيػت مػف الطّػرؼ الفمسػطيني
مف ّ
السياسػية"  .ولػـ يكتػرث اإلسػرائيميوف لمتَّحػذيرات التػي ُ
الناحيػة ّ
الزيػارة" :أَف "جبػؿ الييكػؿ "ىػو أَكثػر مكػاف ُمقػػدس
لزيػارة شػاروف لمحػرـ القُدسػي؛ والػذي ص ّػرح قبػؿ ّ
لنا؛ وىو أَساس وجود َّ
الشعب الييودي؛ وأَنا ال أَخشى أَعماؿ ال ّشغب مف الجانب الفمسطيني" .2

7

 -إبراىيـ خميفة :عمم من فمسطينه القاخد الوطني إبراىيم أبو النجا (أبو واخل)ه ط ،7دار ابف خمدوف لمنشر والتوزيع،

0

 -دروكر :ىيراكيريه أييود باراكه اإلخداق األكبر ،ص.331-339

2

 -المرجك السابق ،ص.322

3

غزة0272 ،ـ ،ص.22-22

 -سويشر :حقيقة كامب ديديده ص.322-322

91

الخطػ ػػوة سياسػ ػػة المعػ ػػة؛ ال يمكػ ػػف أّف يخسػ ػػر فييػ ػػا ،ففػ ػػي أَ ّوج
فبالنسػ ػػبة لػ ػػو كانػ ػػت لػ ػػو ىػ ػػذه ُ
كبػػؿ شػاروف رئػػيس حكومتػو بػاراؾ قػػائالً" :إذا
المفاوضػات الممتيبػػة المتركػزة عمػػى " جبػؿ الييكػػؿ"ّ ،
الزي ػػارة فس ػػيحظَى ش ػػاروف بالعن ػػاويف اإلعالمي ػػة ،واذا رف ػػض س ػػيحظَى ش ػػاروف
واف ػػؽ ب ػػاراؾ عم ػػى ّ
الزيارة والتي أَدت إِلى ُمواجيات أُصيب خالليا ثالثوف (  )32مف الشػرطة
بعناويف أَكبر" .فكانت ّ
الزيػػارة؛ ولكػف بشػ ٍ
ػكؿ
اإلسػرائيمية والفمسػطينييف بجػر ٍ
اح خفيف ٍػة ،واسػػتنكر عرفػات والػدوؿ العربيػػة تمػؾ ّ
عاـ ساد ِ
السيطرة .7
اإلحساس بأَف األُمور تحت ّ

الموافػؽ
وأَ ّدت ُمراوغة باراؾ والػذي اعتقػد بأَنػو سيسػيطر عمػى الوضػع بػالقوة ،ففػي يػوـ ّ
السػبت ُ
تغيػػرت الصػورة كميػاً ،وبػػدأَت المنػػاطؽ الفمسػػطينية تشػػتعؿ؛ عش ػرات
 32أَيمػػوؿ (سػػبتمبر) صػػباحاًّ ،

المظػػاىرات العنيفػػة ان ػػدلعت فػػي مواقػػع مختمف ػػة مػػف َّ
الضػ ػفة الغربيػػة والقُ ػدس وقط ػػاع غ ػزة وداخ ػػؿ

المظػػاىرات المركزيػػة فػػي راـ اهلل وغػزة؛ فوجػػود شػػاروف فػػي المسػػجد
أَ ارضػػي عػػاـ 7322ـ .وكانػػت ُ
ورجمػوا
المحبطػيف مػف أَوضػاعيـ؛ وأَلقػوا مئػات الزجاجػات الحارقػة،
ّ
األَقصى أَغضب الفمسطينييف ُ
ٍ
ٍ
الرصاص الحي اتجاه اإلسرائيمييف .0
الحجارة ،وفي حاالت معينة أَطمقوا ّ
السيطرة إسرائيمياً وفمسطينياً؛ فوقؼ باراؾ متحدياً لكؿ
وىكذا خرجت كؿ األُمور والخيوط عف ّ

بالنسبة لجميع األَطراؼ،
التّحذيرات؛ فكانت انتفاضة األَقصى وقمة كامب ديفيد (ُ )0مفترؽ طُرؽ ّ
ودفع كؿ طرؼ جزء مف فاتورة التَّعنت اإلسرائيمي.

 -1الموقف األمريكي بعد فشل المؤتمر:

في  02تموز (يوليو) 0222ـ ،أَلقى الرئيس األَمريكي بيؿ كمينتوف " " Bill Clintonفػػي

النيائي ػػة عم ػػى قم ػػة كام ػػب ديفي ػػد ،وكان ػػت ى ػػذه التّعميق ػػات نتاجػ ػاً لض ػػغط
البي ػػت األَب ػػيض تعميقات ػػو ّ
اإلسػرائيمييف عميػو ،وغضػب بيػؿ كمينتػوف " " Bill Clintonوأُحػبط الفريػؽ األَمريكػي الػذي َشػعر
ِ
الص ػفقة" ،فقػػد اتخػػذ بيػػؿ كمينتػػوف
ب ػأَف "عرفػػات انكشػػؼ بوصػػفو ال ّش ػخص الػػذي لػػـ يسػػتطع إج ػراء ّ
" "Bill Clintonق ار اًر بنكث عيده لمفمسػطينييف ،ألَنيػـ الطّػرؼ األَضػعؼ ،كمػا الـ زعػيميـ ياسػر
عرفػػات عمػػى الفشػػؿ ،وأخػػذ فػػي المبالغػػة فػػي تعظػػيـ بػػاراؾ قػػائالً" :لقػػد اظيػػر رئػػيس الػػوزراء بػػاراؾ
ٍ
بشكؿ خاص شجاعة ورؤية وتفيـ لألَىمية التّاريخية ليذه المحظة" .وأَوضػح لمػرئيس عرفػات عمػى

7
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الس ػالـ قػػائالً" :لػػـ يحػػدث قبػػؿ ذلػػؾ التّفػػاوض عمػػى الوضػػع
اسػػتحياء؛ انػػو سػػيظؿ ممتزم ػاً بعمميػػة َّ

النيائي؛ ولكنني أُقػدر لبػاراؾ أنػو جػاء إلػى ىنػا؛ وىػو يعمػـ أَف عميػو أَف يتخػذ خطػوات جريئػة ،وقػد
ّ
فعػػؿ ذلػػؾ؛ وأَظُ ػف أَف عمػػيكـ أَف تػػروا فيمػػا أَقُ ػوؿ موقف ػاً ايجابي ػاً مػػف بػػاراؾ أَكثػػر منػػو إدان ػةً لمجانػػب
الفمسطيني" .7

ودأَب الفريقاف األَمريكي واإلسرائيمي عمى إعداد الكيفية التي سػيمفّؽ بيػا بيػؿ كمينتػوف " Bill
 "Clintonوبػػاراؾ قصػػة فشػػؿ القمػػة ،فانتيػػؾ كمينتػػوف تعيداتػػو الػػذي أَ ّدى حسػػب اعتقػػاد بعػػض

السبب األَقرب الندالع االنتفاضة الثّانية
الفمسطينييف واإلسرائيمييف وحتى األَمريكييف؛ إلى أنو كاف ّ
مثممػػا ىػػدد كمينتػػوف  .0إالَّ إف ولػػيـ كونػػت " "William Countقػػاؿ :كػػاف عمػػى األَم ػريكييف أّف

يحمم ػوا الطّ ػرفيف المسػػؤولية ،والػ ّػدعوة إلػػى اسػػتمرار الجيػػود لجسػػر اليػػوة ومنػػع التّػدىور إلػػى سػػفؾ
الػ ّػدماء ،بػػدالً مػػف إلقػػاء التّيمػػة عمػػى الفمسػػطينييف؛ فقػػد كػػاف األَمريكي ػوف واإلس ػرائيميوف يعممػػوف أَف
أَكثػػر مػػا يخ ّشػػاهُ الفمسػػطينييف ىػػو لػػوميـ عمػػى فشػػؿ القمػػة ،وأَصػػبح ِ
اإلعػػداد اإلعالمػػي األَمريكػػي
َ
بالضػبط ،وكأَنػو ُمعػػد
لتحميػؿ الفمسػطينييف فشػؿ القمػة ،ىاجسػاً ُيخيػؼ الفمسػطينييف وىػذا مػػا حػدث
ّ

الرئيس األَمريكي يمػارس دوره انطالقػاً مػف ثوابػت وتقاليػد العمػؿ
سمفاً ،ففي المحصمة ّ
النيائية كاف ّ
الصراع الفمسطيني  -اإلسرائيمي ،والتي يمكف تحديدىا في نقاط ثالثة:
السياسي األَمريكي اتجاه ّ
ّ
 -7إف واش ػػنطف تنطم ػػؽ ف ػػي ممارس ػػة دورى ػػا م ػػف واق ػػع حاج ػػات ومتطمب ػػات وىم ػػوـ الحكوم ػػة
اإلسرائيمية القائمة.

الرئيسية كمسممات غير قابمة لمنقاش.
 -0إف واشنطف تقبؿ بالمطالب اإلسرائيمية ّ
 -3إف اإلدارة األَمريكيػػة تُطالػػب الطّ ػرفيف الفمسػػطيني واإلس ػرائيمي بػػنفس القػػدر مػػف "المرونػػة"
و"التّنازالت"؛ بمعنى أَف أَي خطوة إسرائيمية يجب أَف تُقابؿ بخطػوة فمسػطينية؛ وىػي بػذلؾ
تتخطى حقيقة أَف الطّرؼ الفمسطيني ضحية االعتداء مف الطّرؼ اإلسرائيمي .3

الرغـ مف ىذا االنحيػاز األَمريكػي الواضػح إلسػرائيؿ ،لػـ يعتػرؼ األَمريكيػوف بأَخطػائيـ
وعمى ّ
سػػوى بخطػ ٍػأ واحػ ٍػد؛ ىػػو أَنيػػـ لػػـ يقوم ػوا بإعػػداد العػػالـ العربػػي لمػػؤتمر كامػػب ديفيػػد ،فالمعارضػػة
السػعودية خػػالؿ القمػػة ،والمتػػاف
الشػػديدة جػػداً مػػف دولتػػيف صػػديقتيف لمواليػػات المتحػػدة ىمػػا :مصػػر و ّ
يح مفػػاده ب ػأَف" :لػػيس لعرفػػات صػػالحية بالتنػػازؿ عػػف القُ ػدس" .وىكػػذا سػػار كمينتػػوف
خرجتػػا بتص ػر ٍ

بالضػػبط ،ولكػػف بػػاراؾ لػػـ يػػنجح فػػي الحصػػوؿ عمػػى أَي
المخطػػط ،الػػذي وضػػعو لػػو بػػاراؾ
ّ
حسػػب ُ
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ػالرئيس االمريكػي بيػؿ كمينتػوف "" Bill Clinton؛ وليػذا فػإف
شػيء حيػث وضػع بػاراؾ كػؿ ثقت ِػو ب َّ

اإلدارة األَمريكية تتحمؿ القسط األَكبر وربما الحاسـ؛ بأَف مؤتمر كامب ديفيد انتيى إلى ما انتيػى

إليو .7

يتخيػؿ كمينتػوف حتػى فػي كوابيسػو أَنػو فػي
وىكذا حاولت اإلدارة األَمريكية تدارؾ األُمػور؛ فمػـ ّ
السػالـ الػػذي سػػيفرش لػػو الطَّريػػؽ إلػػى جػػائزة ُنوبػػؿ إلػػى خاتمػػة غيػػر
نيايػػة واليتػػو سػػيتحوؿ ميرجػػاف َّ
السياسية ٍ
بفشؿ ذريع.
سعيدة لو ،منيياً حياتو ّ
وتظ ػػؿ الرؤي ػػة األَمريكي ػػة تج ػػاه إِسػ ػرائيؿ ثابت ػػة؛ فإسػ ػرائيؿ تمث ػػؿ طميع ػػة الرؤي ػػة األَمريكي ػػة ف ػػي
المنطقة ،مما يدفع إلى تراجع الوضع العربي والفمسطيني وىبوط سقفو إلى ح ٍػد كبيػر ،بػالقبوؿ بمػا
السػيطرة اإلسػرائيمية،
ىو أَقؿ مف ُحدود َّ
الرابع مػف حزيػراف (يونيػو) 7391ـ ،وبقػدس ُموحػدة تحػت ّ
الس ػالح ،وذلػػؾ
واسػػقاط حػػؽ العػػودة لالجئػػيف ،والقبػػوؿ باقتسػػاـ الحػػرـ القُدسػػي ،وبدويمػػة منزوعػػة ّ

إلدراؾ الواليػػات المتحػػدة عػػدـ وجػػود أَي مؤش ػرات تيػػدد مصػػالحيا ِ
اإلسػػتراتيجية واالقتصػػادية فػػي
ُ

المنطقػػة .ل ػػذا ب ػػات جميػ ػاً أَمػػاـ ِ
اإلدارة األَمريكي ػػة بػ ػأَف ُكمف ػػة إِغض ػػاب العػػرب أَق ػػؿ بكثي ػػر م ػػف ُكمف ػػة
الصػييوني فػي الواليػػات المتحػػدة  .0فمنػذ كامػػب ديفيػػد 0222ـ ،عمػػدت اإلدارات
إِغضػاب المُػوبي ّ

األَمريكيػػة المتالحقػػة عمػػى تيمػػيش القضػػية الفمسػػطينية ،والتّعػػاطي مػػع ذلػػؾ كػأَ ٍ
مر عػػادي واسػػتمرار
الػ ّػدعـ المطمػػؽ إلس ػرائيؿ فػػي شػػخص رئػػيس وزرائيػػا اليمينػػي المتطػػرؼ شػػاروف ،حيػػث سػػاعد ذلػػؾ
الجػدد فػػي الواليػػات المتحػػدة ،المػرتبط لػػيس فقػػط بالتَّحػػالؼ
عمػػى بػػروز وزف ثقيػػؿ لتيػػار المحػػافظيف ّ
الديني أَيضاً مع اليميف المتشدد في إسرائيؿ .3
السياسي ،بؿ و ّ
ّ

ػب
فعن ػػدما أَص ػػبح ب ػػاراؾ ف ػػي خض ػػـ االتيام ػػات اإلسػ ػرائيمية بِإض ػػعاؼ األَم ػػف اإلسػ ػرائيمي ،ى ػ ّ
كمينتػػوف لنجدتػػو فػػي مقابمػػة مػػع التمفزيػػوف اإلس ػرائيمي فػػي  01تمػػوز (يوليػػو) ،وكاف ػأَه عمػػى تنفيػػذ
الرفيػع فػي كامػب ديفيػد؛ بػأَف وعػده برفػع مسػتوى العالقػة اإلسػتراتيجية
االنسحاب مف لبناف وأَداؤه ّ
اإلسػرائيمية مػػع الواليػػات المتحػػدة ،باإلضػػافة إلػػى مسػػاعدة ماليػػة كبيػرة لتحػػديث الجػػيش اإلس ػرائيمي
لمشػػاىدي التمفزيػػوف اإلسػرائيمي؛ إنػػو قػػد ينقػػؿ
أَكثػػر .أَمػػا اليديػػة األَكثػػر إثػػارة لمجػػدؿ فكانػػت إعالنػػو ُ
الس ػ ػفارة األَمريكيػ ػػة مػ ػػف تػ ػػؿ أَبيػ ػػب إلػ ػػى القُ ػ ػدس الغربيػ ػػة ،فكانػ ػػت تمػ ػػؾ مفاج ػ ػأَة لمعػ ػػالميف العربػ ػػي
َّ
ٍ
المفاوضػػات قػػد انتيػػت .وبػػرر كمينتػػوف
واإلسػػالمي ،فبطريقتػػو تمػػؾ ّ
لمػػح بشػػكؿ غيػػر مباشػػر؛ ب ػأَف ُ
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السفارة)؛ ألَنني لػـ أُرد القيػاـ بػأَي ش ٍ
ػيء مػف شػأَنو أَف يقضػي عمػى قػدرتنا
ق ارره" :لـ أَقـ بذلؾ (نقؿ َّ

السػالـ اآلمػػف والػ ّػدائـ والعػػادؿ بػػيف الفمسػػطينييف واإلسػرائيمييف؛ ولكػػف عمػػى
عمػػى التّوسػػط مػػف أَجػػؿ ّ
النظػػر فػػي القػرار وسػأَتخذ قػ ار اًر فػػي وقػ ٍ
ػت مػػا بػػيف ىػػذه المحظػػة وآخػػر
ػررت إعػػادة ّ
ضػػوء مػػا حػػدث قػ ُ

العاـ (أَي عاـ 0222ـ)" .7

وحيف بدأَ األَمريكيوف واإلسرائيميوف بتدارؾ الخطر الذي ُيحدؽ بالمنطقة ،بدءوا بإعادة تأَطّير
كامػػب ديفيػػد مػػف خػػالؿ تجميػػع أَقسػػاميا لتحويميػا إلػػى اتفاقيػػة منسػػجمة ،ففػػوجئ الفمسػػطينيوف بعػػدـ
وجود سجالت لكامب ديفيد لػدى األَمػريكييف ،وعنػدما وصػموا إلػى جميػع القضػايا سػائميف" :أَليسػت

ىػػذه مجموعػػة االتفاقيػػات التػػي توصػػمنا إلييػػا فػػي كامػػب ديفيػػد"َّ .
رد األَمريكيػػوف" :إلػػى ىػػذا الحػػد أَو

ذاؾ" ،فمػـ تكػف لػدييـ سػجالت بمػا حػدث فػي كامػب ديفيػد ،حيػث أَخبػرىـ ديػنس روس Dennis

ػت إلػى قمػة كامػب ديفيػد
"" :"Rossليس لدينا سجالت لكامب ديفيد!" ،قػائالً" :ىػؿ أَنػا الػذي دعي ُ
الرئيس بيؿ كمينتوف " " Bill Clintonوباراؾ وعرفات لتقضية بعػض الوقػت! لػيس ىنػاؾ ُبنيػة
أَـ َّ
ٍ
الصفر" .0
تحتية لممفاوضات القادمة ،ولذلؾ سنبدأ كؿ شيء مف ّ
لقد ُخطط لمفاوضات كامب ديفيد تخطيطاً جيداً بيف اإلدارة األَمريكية وادارة بػاراؾ ،بػؿ أَكثػر
مػػف ىػػذا ،فقػػد كػػاف التّخطػػيط يشػػمؿ المنطقػػة بأَثرىػػا ،ولكػػف بعػػد فشػػؿ المفاوضػػات عمػػى الجػػانبيف

الفمس ػػطيني والسػ ػوري؛ أَدرؾ الجانب ػػاف األَمريك ػػي واإلسػ ػرائيمي أَف ُمخطط ػػاتيـ ل ػػـ ت ػػنجح ف ػػي إِع ػػادة
السياسة األّمريكية شبو ُمعمنة إزاء عممية التّسوية في ال ّشرؽ األَوسػط،
صياغة المنطقة .فأَصبحت ّ
"الس ػور ال ػواقي" اإلس ػرائيمية ،واالجتيػػاح اإلس ػرائيمي ال ّش ػامؿ
وبخاصػػة فػػي أَعقػػاب تفػػاعالت عمميػػة ّ

الض ػفة الغربيػػة ،وحػػرب اإلبػػادة الجماعيػػة ضػػد ال ّش ػعب الفمسػػطيني األَعػػزؿ،
لقػػرى وبمػػدات ومػػدف ّ
بمنأَى عما تُجسده دالالت انتفاضة األَقصى واالستقالؿ وحؽ العودة منػذ انػدالعيا فػي  02أَيمػوؿ

(سبتمبر)0222ـ.

المسمحة ىي التي تساىـ فعمياً في رفع
وباإلجماؿ فمقد ّ
المقاومة ُ
تكرست القناعة بػأَف عمميات ُ
ُكمفة االحتالؿ ،وتكبيػد العػدو خسػائر شػبو يوميػة ومسػتمرة ومتصػاعدة ال يمكػف إلسػرائيؿ التَّعػايش
حيد االخػتالؿ الحاصػؿ فػي المػوازيف العسػكرية التّقميديػة،
ً
معيا
طويال .ومثؿ ىذا الخيار ىو الذي ّ
الرعب" .3
لمصمحة أَىداؼ االنتفاضة والمشروع التّحرري الفمسطيني ،وىذا ىو جوىر "توازف ّ
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شريك الدمسطيني:
الرؤية اإلسراخيمية لم ّ
ّ -4

لـ تكف اتفاقيات أُوسمو بيف الطّرفيف الفمسطيني واإلسرائيمي متساوية بالحقوؽ والواجبات ،بػؿ
ٍ
المحتػػؿ
فالمسػػتعمر أَو ُ
كانػػت تسػػوية بػػيف ُمحتػػؿ ُمسػػتعمر وطػػرؼ أَضػػعؼ منػػو سياسػػياً وعسػػكرياًُ ،
يفػػرض فػػي كػػؿ مرحمػػة بػ ٍ
ػدعـ مػػف الواليػػات المتحػػدة وجيػػة نظ ػره فقػػط ،دوف المبػػاالة لوجيػػة نظػػر
الطَّػرؼ اآلخػػر .بػػؿ أَف ىػػذه المرحمػػة التػػي أُعػػدت جيػػداً مػػف الطّػرفيف األَمريكػػي واإلسػرائيمي إلعػػادة

فالس ػػالـ ال ػػذي ك ػػاف مق ػػر اًر ل ػػو أَف ينتي ػػي
الس ػػيطرة األَمريكي ػػة عم ػػى الع ػػالـَّ .
ىيكمي ػػة المنطق ػػة بع ػػد ّ
الرفاىيػػة ،كػػاف يحمػػؿ فػػي طياتػػو االنزعػػاج والحرمػػاف .وكانػػت ُح ّمػػى االسػػتيطاف تػػنيش
باالسػػتقرار و ّ
تـ توقيع عشرة اتفاقيات بػيف الطّػرفيف
وتمتيـ األَرض بال رحمة ،فبيف عامي 7333ـ – 0222ـَّ ،

بالنصوص .7
الفمسطيني واإلسرائيمي ،طُبقت منيا نسبة ضئيمة جداً مف االلتزامات المكتوبة ّ

وعندما رفض الفمسطينيوف في كامب ديفيد 0222ـ تمؾ العروض اإلسرائيمية ،جاء رد الفعؿ

اإلس ػرائيمي؛ بعػػدما لػػـ يتمكن ػوا مػػف فيػػـ الػ َػرفض الفمسػػطيني لعرضػػيـ؛ العتقػػادىـ ب ػأَف الفمسػػطينييف
أَصبحوا جاىزيف لتقديـ التَّنازالت  .0وعمى ما يبدو فإنو عند وصوؿ المفاوضات إلى قضايا الحػؿ
النيػػائي؛ تبػػيف لاسػرائيمييف أَف ثَػـ ثمنػاً مػػا يجػػب دفعػػو فػػي وقػ ٍ
ػت كػػانوا يعتقػػدوف فيػػو؛ أَنػػو باإلمكػػاف
ّ
الدخوؿ إلى اتفاقية سالـ دوف ثمف ،خاصة فيما يتعمؽ بقضيتي القُدس والالجئيف .3

فالحممػػة اإلعالميػػة التػػي أَعقبػػت فشػػؿ مفاوضػػات كامػػب ديفيػػد ترّكػزت ش ارسػػتيا عمػػى الػ ّػرئيس
الفمسػػطيني ياسػػر عرفػػات بعػػد رفضػػو قبػػوؿ العػػرض اإلسػرائيمي .فقػػد كثُػر الحػػديث عػػف عػػدـ وجػػود

لمسالـ .ومف ىنا أَصػبح لػدى اإلسػرائيمييف رؤيػة مشػروطة َّ
لمشػريؾ فػي السَّػالـ،
ال ّشريؾ الفمسطيني َّ
ُ
صرح وزير الخارجية اإلسرائيمي "شمومو بف عػامي" متيمػاً
وفقاً لضماف مصالحيـ االحتاللية .فقد ّ
الرئيس ياسر عرفات بأَنو ُيعرض المنطقة بأَكمميا لمخطر ،بؿ أَكثر مف ذلػؾ فقػد ص ّػرح بػاراؾ فػي
َُف الػ ّػرئيس عرفػػات قػػادر عمػػى إيقػػاؼ العنػػؼ لػػو أَراد!؛ وأَنػػو ييػػدده بالتَّعامػػؿ معػػو
مقابمػػة ُمتمف ػزة أ َ
السالـ .2
يعد ىناؾ شريؾ لعممية َّ
َ
كخصـ إذا لـ ُيوقؼ العنؼ؛ وأَنو لـ ّ
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الحمػػـ المشػػترؾ بال ّشػريؾ الفمسػػطيني مػػنيج أَحاديػػة الجانػػب؛ كطريقػػة
لقػػد اسػػتبدؿ اإلسػرائيميوف ُ
الضػغط
لتحقيؽ َّ
السالـ العتقادىـ أَنو باإلمكاف ِإجبػار الفمسػطينييف عمػى تقػديـ تنػازالت مػف خػالؿ ّ
السياسي والعسكري؛ أَو أَف العنؼ سيفرض عمى الفمسطينييف التّخمي عػف تطمعػاتيـ وعػف حقػوقيـ
ّ
القوميػػة .فقػػاـ شػػاروف باالنسػػحاب أُحػػادي الجانػػب مػػف قطػػاع غ ػزة عػػاـ 0222ـ ،والبػػدء فػػي بنػػاء
بالضػفة الغربيػػة عػػاـ 0220ـ ،بػػؿ أَكثػػر مػػف ذلػػؾ بػػدأَ الحػػديث يػػدور عػػف
جػػدار الفّصػػؿ العنصػػري
ّ
إعطاء الفمسطينييف دولة ُمؤقتة أَو دولة ذات حدود ُمؤقتة .7
الصػييوني؛ وأَف يكػوف
ومما سبؽ ذكػره نسػتنتج؛ أَف إسػرائيؿ كانػت تُريػد شػريكاً ُيػؤمف بفكػرىـ ّ
سػػنداً ليػػـ فػػي احت ػواء المنطقػػة؛ والتّوقيػػع عمػػى اتفػػاؽ ال ُيمبػػي لمفمسػػطينييف إالَّ أَف يكون ػوا الطّريػػؽ

الدوؿ العربية ،واقامة عالقات طبيعية معيا.
اإلسرائيمي لمتطبيع مع ّ

لمس ػالـ
الص ػحيح ّ
فالمشػػروع الػػذي كػػاف مطروح ػاً ىػػو مشػػروع أَمريكػػي ،ال عالقػػة لػػو بػػالمفيوـ ّ
الدوليػػة المتمثمػػة فػػي ق ػ اررات الجمعيػػة العامػػة لألُمػػـ
القػػائـ عمػػى العػػدؿ والحػػؽ ،وال عمػػى ال ّش ػرعية ّ

لمسػ ػالـ  .0فق ػػد س ػػاعدت اإلدارة
المتح ػػدة ومجم ػػس األَم ػػف؛ وم ػػع ذل ػػؾ ص ػ ّػدؽ الع ػػرب أن ػػو مش ػػروع َّ
الرئيسػيف :بيػؿ كمينتػػوف "" Bill Clintonوجػػورج بػوش ""George Bush
األَمريكيػة فػي عيػػد ّ
السالـ .وأَخذوا بطرح بػدائؿ مػف خػالؿ
االبف تحييد .بؿ ُمحاصرة عرفات الذي كاف شريكاً ليـ في َّ
تفعي ػػؿ منص ػػب رئ ػػيس ال ػػوزراء ف ػػي السػ ػمطة الفمس ػػطينيةُ ،مش ػػجعة بع ػػض األَطػ ػراؼ ف ػػي السػ ػمطة
الفمسطينية وحركة فتح ،لما سماه البعض "بػاالنقالب عمػى شػرعية ياسػر عرفػات" .ولػـ يكػف ىػؤالء

يػػدركوف أَف رمزيػػة عرفػػات ال يمكػػف تجاوزىػػا بسػػيولة؛ ألَنػػو يحظػػى بكاريزمي ػة الحكػػـ .ولػػـ يػػنجح
َّ
تأييػػده لمشخصػػية المطروحػػة.
القػػادة الفمسػػطينيوف بيػػذا المنصػػب (رئاسػػة الػػوزراء) ،إال مػػف خػػالؿ ُ
فػذىب اإلسػرائيميوف لطػرح الحمػوؿ األُحاديػة الجانػػب ،بمسػاندة ودعػـ إدارة ال ّػرئيس األَمريكػي جػػورج
بػوش " "George Bushاالبػف ،وتميػز األُسػموب اإلسػرائيمي فػي التّفػاوض مػع العػرب مػف خػالؿ
ف ػػرض األَم ػػر الواق ػػع ،بوج ػػود إسػ ػرائيؿ كق ػػوة عس ػػكرية واقتص ػػادية ُمييمن ػػة عم ػػى سياس ػػات ال ّش ػػرؽ

7

 -ياسر عبد ربو :اتداقية أوسمو ليست غمطةه ما بعد االنييار مسيرة أوسمو :النجاحات والدشل ،ترجمة وتقديـ :محمد

حمزة غنايـ ،أوراؽ إسرائيمية ،المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية ،راـ اهلل0220 ،ـ ،ص .12

0
الندوة الفكرية التي عقدىا منتدى الفكر العربي والمجنة
لمسالم ،بحوث ومناقشات ّ
 عمر الحامدي :التّصور العربي ّالمصرية لمتضامف ،القاىرة 32-03 ،آذار (مارس) 7331ـ ،ص.27
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الصػ ػراع ،وف ػػؽ
الس ػػممية بم ػػا فيي ػػا األَطػ ػراؼ العربي ػػة عمم ػػت م ػػف اج ػػؿ ح ػػؿ ّ
األَوس ػػط ،واف العممي ػػة ّ
المصالح األَمريكية ِ
اإلسرائيمية .7
فقد أَيدىا شركاؤىـ العرب مف خالؿ الخصائص التّالية:
 -7تجزئة وحدة الموقؼ العربي المفاوض والتّعامؿ مع كؿ وفد عمى حدة.

 -0تجزئػػة القضػػية الواحػػدة إلػػى قضػػايا فرعيػػة ،ثػ َّػـ تجزئػػة القضػػية الفرعيػػة الواحػػدة إلػػى أَج ػزاء
مستقمة عف بعضيا البعض.

 -3تجريد الخصـ العربي مف أَىـ أَوراقو التّفاوضية.
الدولية.
 -2التّنكر لق اررات ال ّشرعية ّ

الضغط لمدوؿ الحميفة ليا ذات الييمنة العالمية.
 -2استخداـ ّ
الرسمية.
 -9فتح قناة تفاوض سرية مع قيادة المفاوض العربي موازية لممفاوضات ّ
السياسي واالستيطاني اإلسرائيمي.
 -1التصعيد العسكري و ّ
 -2المساومة التّجارية الجشعة واالبتزاز المالي.

 -3التّالعب بالوقت الذي تجاوز تسعة عشر (  )73عاماً.
 -72الخداع االستراتيجي.0

ومػػع إدراؾ المفػػاوض الفمسػػطيني والعربػػي؛ أَف ىػػذه الخصػػائص والموافقػػة عمييػػا ىػػي صػػفات

ال ّش ػريؾ ليػػذه العمميػػة؛ فػ ػال بػػد أَف ُنحػػدد مواقفن ػػا مػػف ىػػذه العممي ػػة؛ وأَف ُنعيػػد حسػػاباتنا وأَف ُن ّوح ػػد
صفوفنا حتى نصؿ إلى إستراتيجيةُ ،متفؽ عمييا في ُمواجية التّحديات اإلسرائيمية لتحريػر األَرض
ُ
وعمى أَرسيا القُدس َّ
الشريؼ.

 -3المعارية الدمسطينية واإلسراخيمية وندوذىما المتزايد:

فػػي ربيػػع ع ػػاـ 7339ـ نفػػذت بعػػض الحرك ػػات اإلسػػالمية الفمسػػطينية ،وعم ػػى أَرسػػيا حرك ػػة

المقاومة اإلسالمية (حماس) ،سمسمة مف اليجمات أَدت إلى فػوز اليمػيف اإلسػرائيمي بفػارؽ بسػيط؛

ونجح بنياميف نتنياىو فػي االنتخابػات .وبػدأَ الحػديث يػدور عػف اإلرىػاب فػي سػبيؿ إفشػاؿ أُوسػمو.
لذا عمينا أوالً محاولة تحديد ىذا المفيوـ الغير واضح المعالـ ،فيو تعبير ُمحرؼ مػف قبػؿ الػبعض
الخصػػـ .وأَف عبػػارة "اإلرىػػاب" تػػدؿ عمػػى أَعمػػاؿ ُعنػػؼ موجيػػة
لمنيػػؿ مػػف سػػمعة َ
اآلخػػر ،اسػػتُغؿ ّ
7
شرق األوسط الجديد"من إسراخيل الكبرُ إلى إسراخيل العظمى ،ط ،0مكتبة مدبولي،
السالم المدان ،ال ّ
 منير الحمشّ :القاىرة 7331،ـ ،ص.373

2
لمصراع العربي اإلسراخيمي ،ط ،7مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر
السياسية ّ
العثماف :مأزق التّسوية ّ
ُ -عثماف ُ
والتوزيع ،بيروت 0223،ـ ،ص.792-723
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السػابقيف "ماضػييـ
بصورة عمياء ضد المدنييف؛ فقد أَكد التَّاريخ م ار اًر أَنو ليس ناد اًر أَف اإلرىػابييف ّ
الدوؿ التي
إرىابي" ،فيـ يرتدوف ثياب ُزعماء محترميف أَمثاؿ :مناحيـ بيجيف واسحاؽ شامير؛ وأَف ّ
استخدمت اإلرىاب عمى نطاؽ واسع مثؿ فرنسا في الجزائر ،والواليات المتحدة في فيتناـ ،وروسيا

ف ػػي ال ّشيش ػػاف ،واسػ ػرائيؿ ف ػػي لبن ػػاف وفمس ػػطيف ،وبع ػػض حكوم ػػات دوؿ الع ػػالـ الثّالػ ػث ،في ػػذا ى ػػو
اإلرىاب بعينو .7

المعارية إ
اإلسراخيمية:

فػ ػػي الواقػ ػػع ال توجػ ػػد معارضػ ػػة إس ػ ػرائيمية حقيقيػ ػػة؛ فػ ػػإف جميػ ػػع األَط ػ ػراؼ ُمتفقػ ػػة تمام ػ ػاً عمػ ػػى

الصػراع الفمسػطيني اإلسػرائيمي؛ ألَف إسػرائيؿ ىػي دولػة دينيػة بتعريفيػا
إستراتيجية التّعامؿ مع حػؿ ّ
الدينيػة،
المؤسسػة ّ
وطابعيا كدولة ييودية .ومف يحػدد ييوديػة ّ
الدولػة لػيس الكنيسػت اإلسػرائيمي بػؿ ُ

الدولػػة ،والتػػي نجحػػت فػػي فػػرض ق ػوانيف ال تَمػػت بصػػمة لػػيس فقػػط إلػػى
التػػي ىػػي جػػزء مػػف نظػػاـ ّ
الدولة.0
األَحواؿ ال ّشخصية الفردية ،بؿ إلى سير الحياة العامة في ّ
فمنػػذ بداي ػػة عمميػػة التّف ػػاوض ب ػػيف الفمسػػطينييف واإلسػ ػرائيمييف ،انقس ػػـ الجميػػور اليي ػػودي ف ػػي
صػمب اليُػوة
إسػرائيؿ إلػػى معسػػكريف واضػػحيف ،بػػيف مؤيػػد التفػػاؽ أُوسػػمو وبػػيف معػػارض ليػػا .وفػػي ُ

المعس ػػكريف تق ػػع اختالف ػػات أَيديولوجي ػػة؛ فين ػػاؾ مجموع ػػة تُن ػػادي ب ػ ػ "أَرض إِسػ ػرائيؿ
الفاص ػػمة ب ػػيف ُ
الكبػػرى" ،وىػػي مجموعػػة تطالػػب بحػػؽ القوميػػة الييوديػػة التّػاريخي عمػػى أَرض إس ػرائيؿ ،أَمػػا وجيػػة

السياسػية؛
ّ
النظر البراغماتية والتي أَيدت إقامة دولتيف قادرتيف عمى ممارسػة حياتيمػا االقتصػادية و ّ
أرَى الػػبعض أَنيػػا ستشػػكؿ تحػػدياً اسػػتراتيجياً عمػػى وجػػود دولػػة إسػرائيؿ؛ ويكمػػف ىػػذا الخػػوؼ أَيض ػاً
عنػػد الكثيػػر مػػف مؤيػػديف أُوسػػمو؛ ولكػػف المعسػػكريف اتفقػػا عمػػى أَف ىػػذه التّسػػوية سػػتؤدي إلػػى نيايػػة

النزاع التّاريخي .3
ّ

ففػػي ُخطػػوة محسػػوبة مػػف جانػػب رئػػيس الػػوزراء اإلس ػرائيمي بػػاراؾ ،بسػػماحو لػػزعيـ المعارضػػة
شػػاروف بزيػػارة سػػاحة المسػػجد األَقصػػى فػػي  02أَيمػػوؿ (سػػبتمبر) 0222ـ ،والػػذي جػػاء فػػي سػػياؽ

السػمطة الفمسػطينية وال ّشػعب الفمسػطيني ،بحثػاً عػف شػ اررة لتفجػر الموقػؼ
مخططو التّصعيدي ضد ّ
السػمطة الفمسػطينية التػي رفضػت خطتػو (خطػة بػاراؾ) فػي كامػب ديفيػد.
برد عسكري؛ انتقامػاً مػف ّ
7

 -غريش :إسراخيل -فمسطينه حقاخق حول النزاع ،ص.32

2
الداخرة :إسراخيل ديمقراطية ييودية" ،مجمة قضايا إسرائيمية ،السنة الثالثة ،العدد
 -سميماف ناطور" :محاوالت تربيك ّ

العاشر ،ربيع 0223،ـ ،ص.22
3

 -افرايف ياعر :عممية أوسمو وال أري العام في إسراخيل ،ص.92
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الزيارة باعتباره
تمت بالفعؿ ،فقد ُسجؿ يوـ ىذه ّ
ومع تحذير المخابرات العسكرية مف ّ
الزيارة؛ والتي ّ
ي ػػوـ ب ػػدء انتفاض ػػة جدي ػػدة لم ّشػ ػعب الفمس ػػطيني ض ػػد االح ػػتالؿ اإلسػ ػرائيمي ،وى ػػي االنتفاض ػػة الت ػػي

أُعطيت مسمى "انتفاضة األقصى" نسبة إلى اندالع ال ّش اررة مف ساحة الحرـ ،احتجاجاً عمػى زيػارة
شاروف االستف اززية .7
اتسـ رد فعؿ ال أَري العاـ اإلسرائيمي تجاه االنتفاضة بالتّشدد ،واعتبرىا بمثابة حػرب مػف أَجػؿ
قدـ معسكر باراؾ لم أَري العاـ اإلسرائيمي مسػؤولية عرفػات عػف فشػؿ مفاوضػات كامػب
البقاء .وقد ّ

ديفيػػد ،وبػػدء عم ػؿ ُمسػػمح يسػػتيدؼ أَمػػف إس ػرائيؿ ومواطنييػػا .وأَف ىػػذه الخديعػػة التػػي قػػدميا بػػاراؾ
لم أَري العاـ اإلسرائيمي ،حققت مكسباً كبي اًر لميميف.
ويمكف القوؿ أَف خطة باراؾ التّصعيدية قبؿ االنتخابات قد استيدفت تحقيؽ التّالي:
السػ ػمطة الفمس ػػطينية حت ػػى تت ػػدخؿ لوق ػػؼ وقم ػػع االنتفاض ػػة؛ عب ػػر التم ػػويح
ّ -7
الضػ ػغط عم ػػى ّ
بخطورة البديؿ (أَي شاروف)؛ فأَكثر ما كانت تخشاه إسرائيؿ ىو استمرار االنتفاضة؛ بعد

أَف عجزت آلتيا العسكرية عف قمعيا.

السمطة الفمسطينية .مف أَجؿ وقؼ االنتفاضػة
 -0بدء حممة ضغوط أَمريكية  -أُوروبية عمى ّ
وتييئة األَجواء إلعادة انتخاب باراؾ حتى ال يأَتي شاروف.
 -3فػ ػػتح المجػ ػػاؿ أَمػ ػػاـ اسػ ػػتئناؼ قن ػ ػوات التّنسػ ػػيؽ التّحتيػ ػػة لمػ ػػدخوؿ فػ ػػي جولػ ػػة جديػ ػػدة مػ ػػف
المفاوضات ،تساعد باراؾ في كسب االنتخابات أَماـ ال أَري العاـ اإلسرائيمي .0
وبعد االنتخابات التػي فػاز بيػا شػاروف ،والػذي حػرص عمػى تشػكيؿ حكومػة ُموسػعة؛ إلد اركػو
أَنػػو انتخػػب مػػف قبػػؿ ال ػ أَري العػػاـ اإلس ػرائيمي مػػف أَجػػؿ اسػػتخداـ القػػوة العسػػكرية لوقػػؼ االنتفاضػػة،

الراميػػة إلػػى كسػػر إرادة
والقضػػاء عمػػى العمميػػات االستشػػيادية ،حيػػث انطمػػؽ شػػاروف فػػي سياسػػتو ّ
الدولػػة
ال ّش ػعب الفمسػػطيني مػػف خػػالؿ أَف مػػا يجػػري ضػػد إس ػرائيؿ ىػػو حػػرب حقيقيػػة شػػاممة ضػػد ّ
وال ّش ػػعب اليي ػػودييف .وأَف المفاوض ػػات ليس ػػت ى ػػي الطّري ػػؽ المثم ػػى ف ػػي التّعام ػػؿ م ػػع الفمس ػػطينييف
والعػ ػػرب؛ كمػ ػػا أَف أَي تسػ ػػوية سياسػ ػػية ال بػ ػػد مػ ػػف أَف َيسػ ػػبقيا فػ ػػرض إرادة إس ػ ػرائيؿ عمػ ػػى ال ّشػ ػػعب

الفمسطيني ،وتغير اإلدارة الفمسطينية ووصػوؿ قيػادة بديمػة تُػؤمف بحػؽ إسػرائيؿ فػي الوجػود ،وتُقػدر
قوتيا وتقبؿ التّفاوض وفؽ األُسس التي تحددىا إسرائيؿ .3
7

الداخل اإلسراخيمي :الخطاباته السموكه المحددات ،ص.23
 -عماد جادّ :

3

 -المرجك السابق ،ص.22-23

0

 -المرجك السابق ،ص.21-29
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فف ػػي آذار (م ػػارس) 0220ـ ،وف ػػي ظ ػػؿ حكوم ػػة ش ػػاروف اجتاح ػػت القُػ ػوات اإلسػ ػرائيمية م ػػدف
الضػػفة الغربيػػة وقطػػاع غ ػزة ،وأَعػػادت احػػتالؿ المنػػاطؽ الواقعػػة تحػػت سػػيطرة السػػمطة
ومخيمػػات ّ
الفمسػػطينية ،واضػػعة ِ
المسػػمار األَخيػػر فػػي نعػػش اتفاقيػػة أُوسػػمو ،ومنػػذ ذلػػؾ الحػػيف انيػػارت عمميػػة

السَّالـ اإلسرائيمية  -الفمسطينية رسمياً .7

وعميو فإننا نرى أَف ىذه الحكومة الموسعة والتي ضمت غالبية األَحزاب اليمينية واليسارية قد

عمدت في خطة ممنيجة إلى تركيع ال ّشعب الفمسطيني ،مف خالؿ استخداـ أَقصى درجات العنؼ
السمطة الفمسػطينية وال ّشػعب الفمسػطيني ،وتحميمػو مسػؤولية مػا يجػري إقميميػاً ودوليػاً ،وتجميػؿ
ضد ّ
صورة إسرائيؿ دولياً مف خالؿ االنسحاب األُحادي الجانب"مف غزة".

السػ ػبيؿ الوحي ػػد ،لقي ػػاـ وض ػػماف اس ػػتم اررية دول ػػة
وق ػػد أَرى اليم ػػيف اإلسػ ػرائيمي أَف الق ػػوة ى ػػي ّ
الدولة عمى كؿ أَرض فمسطيف التّاريخية؛ وأَف الفمسطينييف ىـ جزء مف
إسرائيؿ ،ووجوب قياـ تمؾ ّ

ال ّشػ ػعب العرب ػػي وم ػػف المستحس ػػف ت ػػرحيميـ؛ لك ػػؿ ذل ػػؾ ع ػػارض اليم ػػيف اإلسػ ػرائيمي اتف ػػاؽ أُوس ػػمو
بضراوة؛ واصفاً إياه بأَنػو كارثػة إلسػرائيؿ؛ وأَف االنتفاضػة الحاليػة ىػي امتػداد لحػرب عػاـ 7322ـ
.0

حمؿ الفمسطينييف فشػؿ ذلػؾ اليسػار ،واسػكات الحمػائـ اإلسػرائيمية،
أَما اليسار اإلسرائيمي فقد ّ
وبالتالي تحوؿ المجتمع اإلسرائيمي نحػو اليمػيف؛ ُمػدعياً أَف انتفاضػة األَقصػى قػد أَفشػمتو فػي تقػديـ

بػػديؿ لسياسػػة إس ػرائيؿ العدوانيػػة عمػػى ال ّش ػعب الفمسػػطيني وأَف ىػػذه االنتفاضػػة أَفػػرزت يسػػا اًر أَكثػػر
اليسار عبػارة عػف جماعػات عديػدة صػغيرة تؤيػد الحػؽ
الصراع .فقد أَصبح ّ
راديكالية ووعياً لطبيعة ّ

الفمسطيني ،وتعمؿ عمى فضح السياسات الوحشػية لمجػيش والمسػتوطنيف ،مثػؿ حركػة السَّػالـ اآلف
3
الصػػييوني ىػػو خطػػاب القػ ُػوة ،والعػػرب فػػي ىػػذا
وكتمػػة َّ
الس ػالـ وحركػػة يػػش جفػػوؿ ّ
.إف الخطػػاب ّ
ِ
الخطاب ىـ أَىداؼ لمقوة فػاف األَحػزاب اإلسػرائيمية تػرى ىػذا الخطػاب ىػو الطريقػة األمثػؿ لمتّعامػؿ
2
مع العرب والفمسطينييف.
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اء عمى ما سػبؽ؛ نسػتنتج أَف تقسػيـ القػوى اإلسػرائيمية إلػى يمػيف ويسػار ىػو تبسػيط لمواقػع
وبن ً
الديني ػػة والحاضػ ػرة إسػ ػرائيمياً بق ػػوة امت ػػد نفوذى ػػا وتأثيرى ػػا وخاص ػػة عم ػػى الكت ػػؿ
اإلسػ ػرائيمي؛ فػ ػالقوى ّ

الدعايػػة األَمريكيػػة ،والت ػي
الص ػييوني مػػف خػػالؿ ّ
االسػػتيطانية ،وفػػرض وجيػػة نظرىػػا عمػػى الُمػػوبي ّ
تقػػدميا ايبػػاؾ والتػػي تعػػد أَكبػػر ُمؤسسػػة صػػييونية فػػي الواليػػات المتحػػدة األَمريكيػػة ،والتػػي تحظػػى
المؤيػػديف إلسػرائيؿ .باإلضػػافة إلػػى دور الجػػيش اإلسػرائيمي
بػػدعـ قطاعػػات واسػػعة مػػف األَمػريكييف ُ
والػػذي يمعػػب دو اًر ميم ػاً ،فاليسػػاري واليمينػػي و ِ
العممػػاني واليمينػػي الػ ّػديني والجػػيش اإلس ػرائيمي ،تػ َّػـ

الدوليػة ،وخاصػة بعػد فشػؿ
التغيرات اإلقميميػة و ّ
تقسيـ أَدوارىـ بدقة مف خالؿ شعورىـ بالخطر بعد ّ
اإلدارة األَمريكية في العراؽ.

المعارية الدمسطينية:

بوق ػػوع االجتي ػػاح العس ػػكري اإلسػ ػرائيمي الكبيػ ػػر لألَ ارض ػػي الخاض ػػعة سياس ػػياً وأمنيػ ػاً لمسػ ػػمطة

الفمس ػػطينية ،المص ػػنفة تح ػػت بن ػػد المن ػػاطؽ (أ) ف ػػي0220/3/03ـ ،وم ػػع امت ػػداد ش ارس ػػة انتفاض ػػة

السػمطة الفمسػطينية
األَقصى وبسػالة المقاومػة الوطنيػة واإلسػالمية الفمسػطينية فقػد ظػؿ التّػوتر بػيف ّ
المعارضػة ،بشػقييا العممػػاني المشػارؾ فػي منظمػة التّحريػػر الفمسػطينية ،واإلسػالمي الػػذي
وفصػائؿ ُ
السياسػػية الفمسػػطينية منػػذ إِبػراـ اتفػػاؽ أُوسػػمو ومػػا
يعمػػؿ خػػارج المنظمػػة ،مظيػ اًر سػػائداً فػػي العمميػػة ّ
النضػػاؿ الفمسػػطيني ووسػػائؿ تحقيػػؽ ىػػذه األَىػػداؼ إلػػى
ترتّػػب عمييػػا؛ وأَف الخػػالؼ حػػوؿ أَىػػداؼ ّ
تبايف كبير بػيف المػوقفيف وخاصػة الحركػات اإلسػالمية وأَرزىػا حركتػي حمػاس والجيػاد اإلسػالمي.

الص ػراع مػػع إس ػرائيؿ وكيفيػػة التّعامػػؿ معػػو؛ فتمػػؾ الحركػػات
واخػتالؼ المواقػػؼ اتجػػاه ت ّكيػػؼ حػػدود ّ
اإلسالمية تعتبر فمسطيف أَرض وقؼ إسالمي ال يمكف التّخمي عنيػا كميػاً أَو جزئيػاً إلسػرائيؿ؛ وأَف

الدنيوية .7
ُمقاتمتيا بكؿ الوسائؿ أَمر مفروض
الدينية و ّ
بالضرورات ّ
َ

المسػمحة بشػكؿ
وتعاممت ّ
المسمحة وغيػر ُ
المعارضة وتنظيماتيا ُ
السمطة الفمسطينية مع مفيوـ ُ
انتقائي ،محاولػة توظيفيػا بعالقتيػا بإسػرائيؿ؛ ففػي فتػرات التػأَزـ سػعت إلػى التمػويح لممقاومػة؛ غيػر

لمضغط عمى الجانب اإلسرائيمي .0
أَنو بمرور الوقت اتضح أَف ىذا التّعامؿ كاف مجرد تَكتيؾ ّ

7
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فبعػػد االنسػػحاب اإلس ػرائيمي مػػف قطػػاع غ ػزة وتفكيػػؾ المسػػتوطنات الػػذي اسػػتثمرتو األَجنحػػة

السػمة لقوتيػا بػدا الحػاؿ فػي قطػاع غػزة يتحػوؿ
العسكرية الفمسطينية كنص ٍػر لممقاومػة و بػدء فقػداف ّ
7
باتجاه التّعقيد ،كما َخطط لذلؾ رئيس الوزراء اإلسرائيمي شاروف (خطة شاروف).
وميما يكف مػف أَمػر؛ نسػتنتج أَف فتػرة مػا بعػد انتفاضػة األقصػى بالنسػبة لممعارضػة والتّعامػؿ
تغي ػر بشػ ٍ
ػكؿ كبيػػر وخاصػػة مػػع حركػػة حمػػاس ،التػػي بػػدأَ نفوذىػػا بعػػد فشػػؿ المفاوضػػات
معيػػا ،قػػد ّ
المقػػدـ ليػػا مػػف أَط ػراؼ
يت ازيػػد بقػػوة عمػػى ّ
السػػاحة الفمسػػطينية ،مػػف خػػالؿ الػ ّػدعـ المػػادي والعسػػكري ُ
السػمطة الفمسػطينية ،وانفرادىػا
عدة ،وتأّييد ال ّشارع الفمسطيني لنيجيا المقاوـُ ،متحدية بذلؾ قػ اررات ّ

وىيمنتيػػا عمػػى الق ػرار الفمسػػطيني ،وىػػذا األَمػػر قػػد تبػ ّػيف فيمػػا بعػػد فػػي االنتخابػػات التّش ػريعية عػػاـ
0229ـ ،والتي حصمت حماس فييػا عمػى األَغمبيػة فػي المجمػس التّشػريعي الفمسػطيني ،بػؿ وأَكثػر
ِ ِ
القساـ)ُ ،يعد أَكثر تنظيماً وتجيي اًز وتػدريباً
مف ذلؾ فقد أَصبح جيازىا العسكري (كتائب عز الديف ّ
مػػف أَجي ػزة الس ػمطة الفمسػػطينية نفسػػيا؛ وىػػذا مػػا اتضػػح فيمػػا بعػػد مػػف خػػالؿ سػػيطرة حركػػة حمػػاس
عمى قطاع غزة بالقوة العسكرية في  72حزيػراف (يونيػو) 0221ـ ،لتبػدأ مرحمػة جديػدة مػف م ارحػؿ

القضية الفمسطينية.

فبعد انطالؽ االنتفاضة الثّانية ،تشكمت لجنػة التّنسػيؽ العميػا بػيف القػوى الوطنيػة واإلسػالمية،

والتػػي ضػػمت ثالثػػة عشػػر( )73فصػػيالً ،ىػػي :فػػتح ،والجبيػػة ال ّش ػعبية لتحريػػر فمسػػطيف ،والجبيػػة
الديمقراطيػ ػػة لتحريػ ػػر فمسػ ػػطيف ،وحػ ػػزب ال ّش ػ ػعب ،وحمػ ػػاس ،والجيػ ػػاد اإلسػ ػػالمي ،وجبيػ ػػة التّحريػ ػػر
ّ
ويالحػظ
العربية ،وجبية التّحرير الفمسطينية ،والقيادة العامة ،وجبية ّ
الصػاعقةُ .
النضاؿ ال ّشػعبي ،و ّ
عمػػى ىػػذه المجنػػة أَنيػػا لػػـ تسػػتند منػػذ البدايػػة إلػػى خطػػة عمػػؿ مشػػتركة ،فقامػػت إس ػرائيؿ فػػي آب

(أغسطس) 0227ـ باغتياؿ أَبو عمي مصطفى ،أَميف عاـ الجبية ال ّشػعبية لتحريػر فمسػطيف ،ف َّ
ػرد

الس ػ ػياحة اإلس ػ ػرائيمي "رحبعػ ػػاـ زئيفػ ػػي" فػ ػػي تش ػ ػريف أَوؿ (أُكتػ ػػوبر)
ُمقػ ػػاتمي الجبيػ ػػة باغتيػ ػػاؿ وزيػ ػػر ّ
0227ـ ،كرد فعؿ عاجؿ عمى اغتياؿ أَمينيـ العاـ .0
النديػة مػع السػمطة الفمسػطينية
ومف ىنا بدأَت الفصائؿ الفمسطينية مرحمػة جديػدة مػف ال ّشػراكة ّ
المقاومػػة الفمسػػطينية وتأَثيرىػػا عمػػى
مػػف خػػالؿ قػػوة أَجنحتيػػا المسػػمحة .غيػػر أَف الػػبعض يػػرى فػػي ُ

عممي ػػة التّس ػػوية؛ بػ ػأَف االنتفاض ػػة تس ػػببت ف ػػي تعثّػػر تم ػػؾ العممي ػػة؛ بينم ػػا ي ػػرى ال ػػبعض اآلخ ػػر أَف
7
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السػبب فػػي ذلػػؾ التعثّػػر .ولكػػف الجميػػع أَكػػدوا عمػػى أَىميػػة المقاومػػة وتأَثيرىػػا فػػي
االنتفاضػػة ليسػػت ّ
اليسػػار عمػػى حػػد س ػواء؛ وأَف المقاومػػة ىػػي عامػػؿ ال يمكػػف
الػ ّػداخؿ اإلس ػرائيمي بقػػوة عمػػى اليمػػيف و ّ
المقبمة في مسار القضية الفمسطينية .7
إسقاطو مف الحسابات ُ

إف وصػؼ الوضػػع اإلسػرائيمي العػػاـ عمػى ضػػوء انتفاضػػة األقصػػى؛ يشػير بشػ ٍ
ػكؿ واضػػح إلػػى
أَف كػػؿ جوانػػب الحيػػاة اإلس ػرائيمية مػػف :سياسػػية واجتماعيػػة وثقافيػػة واقتصػػادية  ...الػػخ ،تتػػداعى
وتتأَثر باالنتفاضة الفمسػطينية؛ ورغػـ كػوف أَف ىػذه المقولػة إشػارة عامػة إالَّ أنيػا تنطمػؽ مػف حقيقػة
المرئ ػػي والمكتُ ػػوب ،وى ػػذا م ػػا تَتغن ػػى ب ػػو
واض ػػحة لمعي ػػاف م ػػف مج ػػرد متابع ػػة اإلع ػػالـ اإلسػ ػرائيمي َ
الحركات الوطنية واإلسالمية .0
المقاومػة وطريقتيػا فيػي حتميػة لم ّشػعب الفمسػطيني؛ وذلػؾ ألَف الحقيقػة األَيديولوجيػة
أمػا دور ُ
بالمشػ ػػروع
الص ػ ػييونية ىػ ػػي أَسػ ػػاس دولػ ػػة إس ػ ػرائيؿ ،وعالقػ ػػة خمػ ػػؽ واسػ ػػتمرار ىػ ػػذه ّ
ّ
الدولػ ػػة مربػ ػػوط َ
الس ػالـ الػ ّػدائرة اآلف
االسػػتعماري فػػي ىػػذا العصػػر .وذلػػؾ مػػف خػػالؿ تقيػػيـ بعػػض مظػػاىر عمميػػة َ
السالـ الحقيقي  .3فكاف ال بد مف خمػؽ بػدائؿ لمعمميػة
"التطبيع" ،ومدى ُبعدىا أَو قُربيا مف مفيوـ َّ

الس ػممية ،أَو باألقػػؿ ُمسػػاندة ال ّش ػعب الفمسػػطيني لمحصػػوؿ عمػػى حقوقػػو بكػػؿ الطّػرؽ؛ ففشػػؿ عمميػػة
ّ
الس ػالـ وخاصػػة بعػػد كامػػب ديفيػػد ،جعمػػت الطّػرح اآلخػػر (أَي المقاومػػة) ومػػف ينػػادي بيػػا وخاصػػة
ّ
الحركات اإلسالمية ،تحظى بتأييد واسع داخمياً وخارجياً عند شعوب المنطقة.

لقد كاف عمى الفمسطينييف أَف يقتنعوا بأَف تجربة االتفاقيات االنتقالية فشمت؛ وأَف اعتػرافيـ فػي

السيادة اإلسرائيمية عمى %12مػف فمسػطيف التّاريخيػة كػاف بالنسػبة إلسػرائيؿ
اتفاقية أُوسمو بشرعية ُ
ُمجرد مكوف مػف مكونػات التّسػوية؛ وأَف نسػبة  %00المتبقيػة التػي احتمػت عػاـ 7391ـ تخضػعيا

الدولية وخاصة القػرار  020أَخضػعيا
إسرائيؿ أَيضاً لمتّفاوض ،بؿ أَكثر مف ذلؾ فق اررات ال ّشرعية ّ
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النيائي وفقاً
اإلسرائيميوف لمتّفاوض ،تكتيؾ َمدروس في تسمسؿ التّنازالت ،وصوالً إلى قضايا الحؿ ّ
لمرؤية اإلسرائيمية .7
ّ
وممػػا سػػبؽ يتبػ ّػيف لنػػا أَف اإلحبػػاط الػػذي أَصػػاب ال ّش ػارع الفمسػػطيني وخيبػػة األَمػػؿ بعػػدـ إح ػراز
اتفاؽ سياسي ُيزيؿ االحتالؿ؛ جعؿ مشاعر ال ّشعب الفمسطيني تمتيػب وتصػؿ إلػى حػد التّػذمر مػف

السياسػػي المسػػدود .فتطػػورت
السياسػػية فػػي اختػراؽ الطّريػػؽ ّ
الوضػػع الػ ّػراىف ،فيبػػت لمسػػاندة قيادتػػو ّ

االنتفاضة ال ّشعبية إلى ُمواجية ُمسػمحة تمامػاً ،وأَمسػكت العناصػر المسػمحة فػي حركػة فػتح ث َّػـ فػي
الس ػ ػمطة
حمػ ػػاس والمنظمػ ػػات األخػ ػػرى بِزمػ ػػاـ المبػ ػػادرة ،فػ ػػي مواجيػ ػػة العنػ ػػؼ اإلس ػ ػرائيمي ففقػ ػػدت ّ
السيطرة عمى ُمجريات األُمور .0
الفمسطينية ّ

 -2تداعيات كامب ديديد عمى العالم العربي إقميمياً ودولياً:

لقد انعكست تػداعيات فشػؿ مفاوضػات كامػب ديفيػد عمػى العػالـ بأَسػره وخاصػة بعػد انتفاضػة

األَقصى لشعور المواطف العربػي بػأَف طموحػات إسػرائيؿ التّوسػعية لػـ تتوقػؼ؛ وخاصػة أَف العمميػة
الس ػممية ىػػذه ،كانػػت نتيج ػةً لمش ػػروع أَمريكػػي؛ والػػذي ُيعػػد الموق ػػؼ األَقػػوى فػػي ُمسػػاندة إسػػرائيؿ،
ّ
ولمييمنػة عمػػى منطقػػة ال ّشػرؽ األَوسػػط بأَكمميػػا ،فكانػػت ألَحػػداث  77أَيمػػوؿ (سػػبتمبر) 0227ـ فػػي

الوالي ػػات المتح ػػدة األَمريكي ػػة ،والت ػػي كش ػػفت الوج ػػو الحقيق ػػي لي ػػا ،دور ب ػػارز ف ػػي تغيي ػػر الخريط ػػة

الجيوسياسػػية لمنطقػػة َّ
الش ػرؽ األّوسػػط ،خاصػػة فػػي االحػػتالؿ األَمريكػػي لكػػؿ مػػف أَفغانسػػتاف أَواخػػر
ُ
العاـ 0227ـ ،والعراؽ مطمع العاـ 0223ـ.

السالـ في ال ّشرؽ األَوسط وسعي الواليات المتحدة النحسػار المػد القػومي،
ومف خالؿ مشروع ّ
ون ػػزوع القطري ػػة إل ػػى االس ػػتقاللية ،وتفاع ػػؿ المص ػػالح القطري ػػة م ػػع المص ػػالح العالمي ػػة واألَمريكي ػػة

بالػذات ،األَمػر الػذي جعػػؿ بعػض دوؿ المنطقػة ،تُنػادي بحػػؽ اسػتعانتيا بػالقوات األَجنبيػة لمواجيػػة

ُ - 7معيف رباني" :الحجارة والصواريا ال ّنتيجة الحتمية التداق أوسمو" ،مجمة الدراسات الفمسطينية ،بيروت ،مؤسسة
الدراسات الفمسطينية ،صيؼ 0227ـ ،ص.77

 -0يعقوب بار سمينطوؼ وآخروف :االنتقال من تسوية النزاع إلى إدارتوه المواجية العنيدة اإلسراخيمية –الدمسطينية

(1222ـ1223-ـ) ،سمسمة أَوراؽ إسرائيمية ،ترجمة وتقديـ :أنطواف شمحت ،المركز الفمسطيني لمدراسات الفمسطينية ،راـ
اهلل0222 ،ـ ،ص .01-09
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حػ ػػاالت محػ ػػددة ،ممػ ػػا أَ ّدى إلػ ػػى دخػ ػػوؿ دوؿ المنطقػ ػػة فػ ػػي دائ ػ ػرة الت ػ ػأَثير األَمريكػ ػػي ونشػ ػػوء ف ػ ػراغ
استراتيجي  ،7وذلؾ مف خالؿ:

 -7تكريس إسرائيؿ في المنطقة كقوة مييمنة متفوقة تفوقاً عسكرياً نوعياً وليا ترسانة نووية.

النظػػاـ ال ّشػرؽ أَوسػػطي انتسػػاباً فرديػاً ،بحيػػث ال ترقػػى أَي قػػوة
 -0انتسػػاب الػ ّػدوؿ العربيػػة إلػػى ّ
منيا إلى مستوى القوة اإلسرائيمية ،لسيطرتيا عمى البيئة األَمنية لممنطقة.
 -3انكشاؼ العالـ العربي أضمنياً وذلؾ لربط األَمف العربي بقوات أَجنبية.

 -2فػراغ العػػالـ العربػػي مػػف مضػػمونو االسػػتراتيجي واألَمنػػي ،وتعػريض الػ ّػدوؿ العربيػػة لمتجزئػػة
الدينية والمغوية .0
واالقتطاع مف أَراضييا وثرواتيا ،لمصالح األَقميات االثنية و ّ
المػ ػراوغ ق ػػد فش ػػؿ جزئيػ ػاً بس ػػبب بع ػػض
وثم ػػة اعتق ػػاد بػ ػأَف المخط ػػط األمريك ػػي -اإلسػ ػرائيمي ُ
الحركات الجيادية ،التي أَدركت أَطماع الواليات المتحدة واسرائيؿ في المنطقة ،وعدـ جديتيا بحؿ

القضػػية الفمسػػطينية مػػف خػػالؿ مسػػاعدتيا ومسػػاندتيا إلس ػرائيؿ .وىػػذا مػػا صػ ّػرح بػػو زعػػيـ تنظػػيـ
القاعدة "أُسامة بف الدف" ،عندما قاؿ ُمخاطباً األَمريكييف" :لف تَنعمػوا بػاألَمف حتػى َنػراه واقعػاً فػي

فمسػػطيف"  .3فكان ػػت الح ػػرب عمػػى العػ ػراؽ فص ػػؿ جديػػد غي ػػر مس ػػبوؽ مػػف ف ػػرض الييمن ػػة الغربي ػػة

واألَمريكية إقميمياً ودولياً ،فميست تمؾ ىي المرة األُولى التي ُيسقط فييا األَمريكيوف نظاماً سياسياً،
تورطػوا
فقد اسقطوا مػف قبػؿ نظػاـ ُحسػني ال ّػزعيـ فػي سػوريا ،ومحمػد مص ّػدؽ فػي إيػراف ،وكػانوا قػد ّ
في الحرب األَىمية المبنانية أَواخر الخمسينات مف القرف الفائت .2

بؿ أَكثر مف ذلؾ؛ فيـ وسيط غير نزيو فالوسيط ال بد أَف تكوف أُطروحاتو متوازنة وأَف يعمؿ

عمى بناء الثّقة بيف كافة األَطراؼ؛ وأَف يعمؿ عمى تحديد الوقت (سقؼ زمني)؛ وأَف يبقى مسيط اًر
عمػػى العمميػػة؛ وأَف ُيػوفر األَجػواء المناسػػبة لقضػػيتيـ العادلػػة؛ وأَف يطرحػوا لمعػػالـ المشػػكمة مػػف كػػؿ
جوانبيا لكػي يػتمكف الػ أَري العػاـ مػف تفيّػـ المكونػات األساسػية لمقضػية؛ وأَف يمتمكػوا الثّقػة بأَنفسػيـ

 - 7ىيػػثـ الكيالنػػي :التّسييوية السييممية لمصيييراع العربييي -اإلسييراخيمي وتأثيرىييا فيييي األميين العربييي ،ط ،7مركػػز اإلمػػارات
لمدراسات والبحوث اإلستراتيجية ،أبو ظبي7339 ،ـ ،ص.23-20
2
- Hirsh Good man w. seth corrus ,The future Battle field and The Arab Israraeli
Conflict, Brunswick, U S A and London 1990,P.37.
- 3ياسر الزعاترة" :تداعيات 22سبتمبر واالنتداية الدمسطينية" ،المعرفة0222/72/3 ،ـ،
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/AC36DFA4-82CE-40BF-9170A551CA60DC6A.htm
 - 2أيالف بابيػو :الشرق األوسط ما بعد صدامه ت يرات في خدمة إسيراخيل ،قضػايا إسػرائيمية ،السػنة الثالثػة ،ربيػع 0223ـ،
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في حؿ المشكمة أَوالً قبؿ التّوصػؿ إلػى اتفػاؽ؛ وأَف يمارسػوا احت ارمػاً لكػؿ أَطػراؼ القضػية بالمسػاواة
.7

الممقػاة عمػى عاتقيػا ،وتركػوا
أَما األَنظمة ّ
الرسمية العربية فمـ يكف موقفيا عمى قدر المسػئولية ُ
الفمس ػػطينييف يترّنح ػػوف دوف تق ػػديـ ُمس ػػاندة عس ػػكرية لي ػػـ ،وال حت ػػى تق ػػديـ َعػ ػوف سياس ػػي ذا ب ػػاؿ،
يستطيعوف مف خاللو مواجية ما تعرضوا لو مف مذابح مستمرة خالؿ فترة االنتفاضػة الثّانيػة .تمػؾ

الضػ ػغط ال ّشػ ػعبي م ػػف جان ػػب ش ػػعوبيا ،فف ػػي 07تشػ ػريف أَوؿ
الرس ػػمية ولك ػػي تتي ػ ّػرب م ػػف ّ
األَنظم ػػة ّ
(أُكتػػوبر)0222ـ ،عقػػدت الػ ّػدوؿ العربيػػة مػػؤتمر قمػػة طػػارئ فػػي القػػاىرة ،عمػػى أَثػػر أَحػػداث العنػػؼ

وسمي بمؤتمر قمػة األَقصػى،
التي تفجرت ضد الفمسطينييف؛ بعد أَف دخؿ شاروف الحرـ القدسيُ ،
وحضػػر المػػؤتمر جميػػع الػ ّػدوؿ العربيػػة ،وكالعػػادة خػػرج البيػػاف الختػػامي اليزيػػؿ لممػػؤتمر ،بإنشػػاء
السػماح باسػػترداد السػػمع الفمسػػطينية بػػدوف قيػػود كميػػة ونوعيػػة ،0
صػػندوؽ باسػػـ انتفاضػػة القُػدس؛ و ّ

فكانت تمؾ المقررات اليزيمة أَقصى ما لدى العرب ليقدموه لم ّشعب الفمسطيني وقضيتو المصيرية.

وأَعمنػػت الحكومػػة المص ػرية مػػف جانبيػػا عػػف خطػػوة مؤقتػػة بسػػحب سػػفيرىا مػػف إس ػرائيؿ أَمػػاـ
السػمطة
ّ
الصػور الفظيعػة مػف منػاطؽ ّ
الضغط ال ّشعبي المصػري ضػد إسػرائيؿ ،والػذي رافقػو عػرض ّ
الفمسطينية ،والتي ُبثت عمى الفضائيات العربية وخاصة قناة الجزيرة ،وترتب عمى القرار المصػري
اتخاذ قرار أُردني ُمماثؿ .3

السػالـ فػػي التّالشػي شػيئاً فشػػيئاً ،بعػد إِعػالف رئػػيس الحكومػة اإلسػرائيمي بػػاراؾ
وبػدأَت عمميػة ّ
النػار
عػف وقػؼ مؤقػت فػي االتصػػاالت مػع السػمطة الفمسػطينية؛ وبػأَف ال ُمفاوضػات تحػت إطػالؽ ّ

الدولػػة
حتػػى تػػنعـ إس ػرائيؿ بػػاألَمف؛ فػ َّػرد عرفػػات عمػػى ذلػػؾ بِحػػدة" :سنمضػػي إلػػى القُػدس عاصػػمة ّ

الفمسطينية ،واذا لـ ُي ِرد باراؾ ذلؾ فميذىب إلى الجحيـ" .2

7

النجاح
 -صائب عريقات :الحياة مداويات ،ط ،7قسـ العموـ السياسية،كمية االقتصاد والعموـ اإلدارية ،جامعة ّ

الوطنية،عمادة البحث العممي ،نابمس0222 ،ـ ،ص.20-22

 - 0المعرفة ،مؤتمرات القمة العربية في نصف قرن( ،قمة القاىرة 0222ـ)،
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CC554729-4D65-4513-948A-8DC184A24829.htm
 - 3دروكر :أييود باراكه اإلخداق األكبر ،ص.3297
2
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لمس ػالـ يقػػوـ أَساس ػاً عمػػى األَمػػف كمػػا صػ ّػرح بػػاراؾ ،وكممػػا تعػػزز األَم ػػف
إف مفيػػوـ إس ػرائيؿ َّ
اإلسػرائيمي تيػػدد األَمػػف القػػومي العربػػي؛ ألَف مفيػػوـ األَمػػف يعنػػي ضػػماف تفوقيػػا العسػػكري والتّقنػػي
النػووي ،واسػتمرار سػيطرتيا عمػى األَرض تحػت الحجػج األَمنيػة ،وىػذا يعنػي مزيػد مػف الميػاجريف
وّ
الييػػود ،فمفيػػوـ األَمػػف لػػدى إس ػرائيؿ يحػػرص بشػػدة عمػػى حرمػػاف ال ّشػػعب الفمسػػطيني وسػػمطتو أَو
دولتو مف كؿ عناصػر القػوة العسػكرية ،إالَّ فػي حػدود مػا يحقػؽ األَغػراض األَمنيػة ل َكػبح كػؿ تيديػد
ألَمػػف إس ػرائيؿ ،باإلضػػافة إلػػى التّطبيػػع الثّقػػافي الػػذي قػػد يكػػوف أَخطرىػػا ،فيدفػػو ىػػو الوصػػوؿ إلػػى

النفس ػػية لدي ػػو ،ودفع ػػو ب ػػالقبوؿ ب ػػاآلخر ض ػػمف
عق ػػؿ المػ ػواطف العرب ػػي ووجدان ػػو ،وض ػػرب المناع ػػة ّ
شروط ،والتي يعرضيا في عصر قوتو ،والتّرويج لفكرة المشاركة مع اآلخر (إسرائيؿ) .7
وعمػػى العكػػس فػػي الجانػػب اإلس ػرائيمي تمام ػاً حيػػث كػػاف التّعمػػيـ ابػػرز عناصػػر التّفػػوؽ التػػي
الص ػراع حيػػث جعػػؿ منػػو أَداة سياسػػية لصػػياغة ُمجتمػػع يسػػوده
اسػػتخدميا الطّ ػرؼ اإلس ػرائيمي فػػي ّ

العداء لمعرب؛ لذلؾ كاف التّعميـ شبكة كثيفة مف الرمػوز واألَسػاطير التػي أُحكػـ نسػجيا فػي التّػراث
السياسي واالقتصادي،كما أًحكـ َخمطيػا مػع المضػموف الػذي يعػزؿ اإلسػرائيمييف
ّ
الديني والتّاريخي و ّ
عف غيرىـ زمنياً وجغرافياً ويبث داخميـ فكرة التّشوؽ والعداء لمعرب20

الدينية والثّقافيػة والماديػة قػد تسػقط فػي اقػرب مواجيػة ،فعنػدما
يبدو أَف كؿ ىذه التّعبئة العسكرية و ّ
الضفة الغربية تسمع الكثير مف وسػائميـ المرئيػة
الصراع وخاصة الفمسطيني في قطاع غزة و ّ
يحتد ّ

رحيؿ مئات األُلوؼ مف إسرائيؿ إلى دوؿ أُوربية؛ كما تتزايد حاالت اليُروب مف الخدمة العسػكرية
امنا2
وذلؾ بسبب إِدراكيـ أَف ثقافتيـ ُمصطنعة ،واف تفوقيـ العسكري لف يمنحيـ ً
اعس
ولكف التّاريخ َسيسجؿ أَف ّ
الرسمي وال ّشعبي تَقَ َ
النظاـ ّ
السياسي العربي واإلسالمي بشقيو ّ
ف ػػي ُمس ػػاندة الفمس ػػطينييف ف ػػي إب ػػاف خوض ػػيـ معرك ػػة ال ػ ّػدفاع ع ػػف أُول ػػى القبمت ػػيف وثال ػػث الح ػػرميف
الشريفيف23

7
الصراع العربي الصييوني ،إصدارات سياسية ( ،)0المركز القومي
 عبد اهلل حوراني :التطبيك الثقافي وأثره في ّلمدراسات والتوثيؽ ،غزة7333 ،ـ ،ص.31-32
0

 -عبد المطيؼ محمود محمد :موقك التعميم لدُ طرفي الصراع العربي  -اإلسراخيمي في مرحمة المواجية المسمحة

والحشد األيديولوجي ،دراسات إستراتيجية ،مركز اإلمارات لمبحوث والدراسات اإلستراتيجية ،العدد ،20ط ،7أبو ظبي،

0227ـ ،ص.13
3

السالم بعد قمة كامب ديديد الثانية ،ص.722
 -نوفؿ :عممية ّ
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الخالصة:

الس ػالـ بالنسػػبة إلس ػرائيؿ ،كانػػت درع ػاً واقي ػاً لمكثيػػر مػػف
وميمػػا يكػػف مػػف أَمػػر؛ فػػإف عمميػػة َّ
الرغـ مما دفعو الفمسطينيوف مف ٍ
ثمف
جوانب حياتيـ االجتماعية واالقتصادية وحتى األَمنية .عمى ّ
بػ ٍ
ػاىظ لمخطػػط بػػاراؾ التّصػػعيدي ،إلجبػػار القيػػادة الفمسػػطينية عمػػى الموافقػػة عمػػى اقتراحاتػػو؛ إالَّ أف

فالص ػمود ىػػو عن ػواف المرحمػػة
النيايػػة إسػػقاطو واسػػقاط غي ػره،
المقاومػػة الفمسػػطينية اسػػتطاعت فػػي ّ
ّ
ُ
التّالية في ظؿ القوة اإلسرائيمية المدمرة.
وبعػػد سػػقوط بػػاراؾ وانتخػػاب شػػاروف ك ػر ٍ
ئيس لمػػوزراء؛ واعالنػػو أَف رئػػيس الس ػمطة الفمسػػطينية

ثـ فرض عميو حصا اًر قاسياً في مقػر حكومتػو ،ففػي محاولػة
ياسر عرفات ىو عدو إسرائيؿ ،ومف َّ

لمحكومة اإلسرائيمية لوقؼ الخسائر التي تتعرض ليػا منػذ انػدالع انتفاضػة األَقصػى ،وِاعالنػو عػف
ٍ
عزـ شاروف عمػى االسػتمرار فػي إنيػاء
السمطة
بشكؿ مباشر عف العمميات االستشيادية؛ ّ
مسؤولية ّ

السػ ػ ػمطة ،فأَع ػ ػػاد الج ػ ػػيش اإلسػ ػ ػرائيمي اح ػ ػػتالؿ ك ػ ػػؿ من ػ ػػاطؽ السػ ػ ػمطة الفمس ػ ػػطينية .وبع ػ ػػد العممي ػ ػػة
تبنتيػػا حركػػة حمػػاس فػػي  03آذار (مػػارس) 0220ـ ،والتػػي أَسػػفرت عػػف مقتػػؿ
االستشػػيادية التػػي ّ
 07إِسػرائيمياً ،وجػرح أَكثػر مػف 702آخػريف ،قامػػت القػوات اإلسػرائيمية بقصػؼ مقػر رئػيس السػمطة
الفمسطينية ومحاصر ِ
السمطة ومقراتيا األَمنية .7
تو عسكرياًَّ ،
ثـ قامت بتدمير بنية ّ
المشػػاركة فػػي ىػػذه
ُخالصػػة القػػوؿ إف عمميػػة َّ
السػػالـ برمتيػػا بعػػد النظػػر إلػػى مواقػػؼ كػػؿ "األَطػراؼ ُ
العمميػػة باإلضػػافة إِلػػى الجانػػب الفمسػػطيني و ِ
اإلس ػرائيمي ُك ػالً مػػف المػػوقفيف اإلقميمػػي والػ َّػدولي فػػاف

السػػممية منػػذ انعقػػاد مػػؤتمر مدريػػد وحالػػة الغمػػوض التػػي تجػػوب ىػػذا المشػػروع
الرؤيػػة ليػػذه العمميػػة ّ
ّ
الرؤية قد فشمت فشالً ذريعػاً وذلػؾ بسػبب
االمريكي المسمى عممية ّ
السالـ فقد اتضح جمياً أف ىذه ّ
0
فشؿ أَىدافيا الغير معمنة بالنسبة ٍ
لكؿ مف اإلدارة األَمريكية واإلسرائيمية وحمفائيما" .
ُ

 - 7محمد عبد المعطي" :السمطة الوطنية الدمسطينية في ميب الريح" ،المعرفة،
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/0B089B62-AA97-4C3B-9622-9FAAB582C4F1.htm

 -2عماد جاد ":مشروع السالم فيي الشيرق األوسيط إليى أيين؟"مجمػة قضػايا إسػرائيمية ،العػدد،72السػنة السادسػة،
ربيع 0229ـ

ص .09
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النتاخج والتوصيات
الدراسة ِ
توصمت إلِييا،
النتائج والتوصيات التي
وفي ختاـ ىذه ّ
باإلمكاف الوقوؼ عند أَىـ ّ
ّ
وبيانيا كالتّالي:

أوالً :النتاخج:

الس ػالـ برمتيػػا ىػػي نتػػاج ُمخطػػط أَمريكػػي إِس ػرائيميِ ،إلعػػادة ىيكميػػة منطقػػة ال ّش ػرؽ
ِ إف عمميػػة ّ
الرؤية والمصالح األَمريكيػة ِ
السػيطرة عمػى تمػؾ
اإلسػرائيمية ،لضػماف مصػالحيما و ّ
األَوسط وفؽ ّ
المنطقة.

الرسمي؛ بأَف مساحة  %12مف أَرض فمسطيف التّاريخية بات ُيسمى
 إِف االعتراؼ الفمسطيني ّ
الرؤيػػة المبيمػػة التفػػاؽ أُوسػػمو خطيئػػة كبػػرى ،سػػوؼ يػػدفع الفمسػػطينيوف
بدولػػة إِس ػرائيؿ ،وفػػؽ ّ
ثمنيا في المستقبؿ المنظور.

ِ إف التّوقي ػػع عم ػػى اتف ػػاؽ أُوس ػػمو دوف التّط ػػرؽ لمفاوض ػػات الوض ػػع ال ػ ّػدائـ ،ك ػػاف فخػ ػاً أَمريكيػ ػاً
إِسرائيمياً لفرض األَمر الواقع عمى الفمسطينييف.
 إِف تحوؿ المفاوضات الفمسطينية – ِ
"السػالـ
السػالـ" إِلػى ّ
اإلسرائيمية ،مف مبػدأ "األَرض مقابػؿ ّ
مقابؿ األَمف" ،أَدخؿ الطّرؼ الفمسطيني في مفيوـ األَمف ِ
اإلسرائيمي التّوسعي لممنطقة.
الربػػع مػػف حزي ػراف (يونيػػو) 7391ـ ،والتّفػػاوض عمػػى
 إِف إِس ػرائيؿ تريػػد التّفػػاوض عمػػى حػػدود ّا
الدولية.
ق اررات ال ّشرعية ّ
 إِف إِسرائيؿ ال تريد االعتراؼ بحؽ العودة لم ّشػعب الفمسػطيني إِلػى ديػاره ،وال تريػد تقسػيـ مدينػة
القُدس؛ وتُؤ ّكد عمى أَنيا عاصمتيا األَبدية.
الضػفة الغربيػة لممنػاطؽ المسػماة
 ربط إِسرائيؿ لتنفيذ المرحمة االنتقالية مف إِعادة االنتشػار فػي ّ
الدائـ ىو تنصؿ مما اتفؽ عميو.
(ج) ،بقضايا الحؿ ّ
 كػػاف عمػػى الفمسػػطينييف رفػػض ال ػ ّذىاب إلِ ػى مفاوضػػات كامػػب ديفيػػد ( ،)0تحػػت أَي ضػػغوط
حتى تقوـ إِسرائيؿ بتنفيذ بنود المرحمة االنتقالية.

 كػػاف عمػػى القيػػادة الفمسػػطينية بعػػد كامػػب ديفيػػد ( ،)0االعت ػراؼ بفشػػؿ نيػػج المفاوضػػات أَمػػاـ
العالـ بأَسره.

ِ إف المفاوضات وحدىا ال يمكف أَف تُمبي أَدني مطالب ال ّشعب الفمسطيني العادلة ،وخاصة في
ظؿ الييمنة والقوة ِ
اإلسرائيمية عمى المنطقة.
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 إِف العالقة بيف الواليات المتحػدة وِاسػرائيؿ تتميػز بطػابع خػاص ،مػف حيػث قوتيػا ومتانتيػا فػي
الدينية.
السياسية واالقتصادية والعسكرية و ّ
كافة الجوانب ّ
الصراع الفمسطيني – ِ
اإلسرائيمي ،عمى ِأساس حؿ عػادؿ يسػتند
تسع الواليات المتحدة لحؿ ّ
 لـ َ
الصراع بما يخدـ مصالحيا في المنطقة.
عمى ق اررات ال ّشرعية ّ
الدولية ،ولكنيا سعت ِإلدارة ّ
الصراع أَثبت عدـ نزاىة الموقؼ األَمريكي؛ وأَنو يجػب
 إِف احتكار إِدارة الواليات المتحدة لحؿ ّ
النظر في الوساطة األَمريكية رغـ الييمنة األَمريكية المطمقة عمى المنطقة.
إِعادة ّ
اإلدارت ػػيف األَمريكي ػػة و ِ
 اتف ػػاؽ ِ
اإلسػ ػرائيمية ب ػػاف ال شػ ػريؾ الفمس ػػطيني بع ػػد اتي ػػاـ ال ػ ّػرئيس ياس ػػر
السممية عمى حد تقديرىـ.
عرفات؛ بأَنو العقبة في وجية العممية ّ
 لػػـ تق ػػـ إِدارة ال ػ ّػرئيس األَمريك ػػي بيػػؿ كمينت ػػوف بػ ػأَي ض ػػغط عمػػى الجان ػػب ِ
اإلسػػرائيمي ،لتس ػػييؿ
الوصػػوؿ إِلػػى حمػػوؿ سػػممية مػػع الفمسػػطينييف ،كمػػا لػػـ يطػ أر أَي تغيػػر عمػػى الموقػػؼ ِ
اإلسػرائيمي
الصراع.
مف ّ

الض ػ ػفة الغربيػ ػػة ومدينػ ػػة القُ ػ ػدس ،فػ ػػي ظػ ػػؿ
ِ إف إِس ػ ػرائيؿ زادت بنػ ػػاء الكتػ ػػؿ االسػ ػػتيطانية فػ ػػي ّ
المفاوضات بمرات مضاعفة ،وذلؾ لفرض األَمر الواقع عمى األَرض.
ِ إف الفمسػػطينييف تُركػوا وحػػدىـ فػػي الميػػداف عربيػاً واقميميػاً ،فػػي ظػػؿ ش ارسػػة التّحػػديات وخاصػػة
أَثناء قمة كامب ديفيد.
 إِف الػ ّػدور العربػػي ال يعػػدو كونػػو ضػػاغطاً عمػػى القيػػادة الفمسػػطينية؛ وأَف مسػػاندة بعػػض الػ ّػدوؿ

الضغط ال ّشعبي في بعض األَحياف.
العربية لمفمسطينييف ،لـ تكف سوى شعا ارت لمواجية ّ
ِ
المقدمػػة لم ّش ػعب الفمسػػطيني ،مػػا ىػػي إالَّ ورقػػة ضػػاغطة عمػػى القيػػادة
 إف االمتيػػازات الماديػػة ُ
الفمسػػطينية لتقػػديـ تنػػازالت ،كمػػا حصػػؿ عنػػدما ىػػدد بيػػا الػ ّػرئيس بيػػؿ كمينتػػوف الػ ّػرئيس ياسػػر
عرفات أَثناء قمة كامب ديفيد.

السػ ػمطة بأَني ػػا
السػ ػمطة الفمس ػػطينية ،واعتب ػػرت ّ
 دعم ػػت الوالي ػػات المتح ػػدة ح ػػرب إِسػ ػرائيؿ ضػ ػد ّ
المسػئوؿ األَوؿ عػف تػردي الوضػع األَمنػي فػي المنطقػة ،فػي حػيف أَعفػت االحػتالؿ ِ
اإلسػرائيمي
مف أَي مسؤولية تجاه جرائمو.
 عدـ إِمكانية التّوصؿ ٍ
لحؿ دائـ فػي المسػتقبؿ المنظػور بػيف الفمسػطينييف و ِ
اإلسػرائيمييف؛ إِال إِذا
تخمّى الفمسطينيوف عما اعتبروه ثوابت وطنية وقبموا بال ّشروط ِ
اإلسرائيمية.
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ثانياً :التّوصيات:

الد ارسة الوقوؼ عند بعض التّوصيات لمطّرفيف الفمسطيني و ِ
ِ
اإلسرائيمي
وباإلمكاف في نياية ّ
لمدوؿ العربية و ِ
اإلسالمية،
وكذلؾ لمطّرؼ األَمريكي الذي فرض نفسو كوسيط بينيما ،وكذلؾ ّ

كدوؿ حاضنة لمقضية الفمسطينية:
ّ

أوالً  -التّوصيات الموجية لمجانب الدمسطيني:
السػالـ برمتيػا؛
 التّمسؾ بق اررات ال ّشرعية ّ
الدولية؛ ألَنيا األَساس الذي تسػتند إِليػو عمميػة ّ
لمنق ػػاش أَو التّفس ػػير أَو التّف ػػاوض ح ػػوؿ
في ػػي قػ ػوانيف واض ػػحة ومباشػ ػرة وغي ػػر خاض ػػعة ّ
مضمونيا.



السػممية؛
اعتبار مبادئ األُمػـ المتحػدة المرجعيػة التػي انطمقػت بنػاءاً عمييػا المفاوضػات ّ



ال يجوز دمج أَو نقؿ القضايا المعمقة مف مرحمة إِلى أُخرى ،وخاصة مرحمة مفاوضات



التّأكيػػد عمػػى ضػػرورة تحقيػػؽ أَوسػػع ُمشػػاركة مػػف قبػػؿ الجيػػات ا ّلدوليػػة المعنيػػة بعمميػػة
السػ ػالـ ،وع ػػدـ احتك ػػار الوس ػػاطة لموالي ػػات المتح ػػدة األَمريكي ػػة ،وِاشػ ػراؾ ال ػ ّػدوؿ العربي ػػة
ّ
ٍ
بشكؿ رسمي في كافة القضايا.

السممية مع مبدأ ميثاؽ األُمـ المتحدة ،بعدـ جػواز االسػتيالء عمػى
حيث تنسجـ العممية ّ
الدولي ػة ِ ،332 ،732 ،727
باإلضػػافة
أَرض الغيػػر بػػالقوة ،وبخاصػػة ق ػ اررات ال ّشػػرعية ّ
ِ
المستوطنات والقُدس.
إلى قضايا الالجئيف و ُ
الح ػ ػػؿ ال ػ ػ ّػدائـ ،وع ػ ػػدـ تبن ػ ػػي ني ػ ػػج الم ارح ػ ػػؿ والتّجزئ ػ ػػة ،وع ػ ػػدـ إِخض ػ ػػاع ى ػ ػػذه القض ػ ػػايا
لالشتراطات ِ
اإلسرائيمية.




إِف حقػػوؽ ال ّشػ ػعب الفمس ػػطيني ال تػػتـ عم ػػى طاول ػػة المفاوضػػات وح ػػدىا ،ويج ػػب إِس ػػناد
الدعـ ،والذي يعد أم اًر ضرورياً وحاسماً.
العممية التّفاوضية بكؿ عناصر القوة و ّ
السعي بجدية لضػـ جميػع القػوى والفصػائؿ الوطنيػة
تفعيؿ الحوار الوطني الفمسطيني ،و ّ

وِ
الدائمػة
اإلسالمية لطاولػة الحػوار ،واسػتئناؼ االجتماعػات وِاشػراؾ الجميػع فػي الحمػوؿ ّ

ألَنيا مسؤولية تاريخية.



التّمسؾ بوقؼ االستيطاف وسياسات تيويد القُدس المستمرة مف الجانب ِ
اإلسرائيمي ،قبؿ
النظر بمنػاىج وأَسػاليب وطػرؽ التّفػاوض الحاليػة
ال ّشروع بأَي ُمفاوضات ،ويجب إِعادة ّ



العمػػؿ عمػػى تعزيػػز آليػػات التّنسػػيؽ والتّشػػاور مػػع األَقطػػار العربيػػة ،و ِ
اإلفػػادة مػػف تجػػارب
بعضيا في التّفاوض ،مع التّمسؾ بالقرار الوطني الفمسطيني وفؽ الثّوابت الوطنية.

بكؿ تفاصيميا.

111



الح ػ ػػرص عم ػ ػػى تحقي ػ ػػؽ أَقص ػ ػػى درج ػ ػػات ِ
اإلجم ػ ػػاع ال ػ ػػوطني ح ػ ػػوؿ م ػ ػػا تتوص ػ ػػؿ إِلي ػ ػػو



ِإ ازل ػػة ش ػػبح االح ػػتالؿ نيائيػ ػاً ع ػػف األَ ارض ػػي الفمس ػػطينية بك ػػؿ الطّػ ػرؽ؛ ودع ػػـ الفص ػػائؿ
ٍ
بشكؿ عمني.
المقاومة وِاف لـ يكف

المفاوضػػات ،وىػػذا يقتضػػي الػ ّػزج بكػػؿ إِمكانيػػات ال ّش ػعب الفمسػػطيني وطاقاتػػو وق ػواه فػػي
ُمساندة القيادة الفمسطينية.



فػػي حالػػة التّوصػػؿ إلِػى اتفػػاؽ مػػا؛ البػػد أَف يكػػوف اتفاقػاً بنصػػوص واضػػحة ومحػػددة ،ال



الروحي ػػة والتّاريخيػ ػة
التّأكيػػد عم ػػى أَف القُ ػدس العربي ػػة ى ػػي العاصػػمة األَبدي ػػة ّ
السياسػػية و ّ
بالسيادة واالسػتقالؿ والييمنػة
لمدولة الفمسطينية المستقمة؛ وأَف ىذه ّ
ّ
الدولة البد أَف تتمتع ّ

غموض فييا وال مجاؿ لالجتياد واالختالؼ مستقبالً عمى تفسيرىا.

عمى أَراضييا ،بمصادرىا وثرواتيػا الطّبيعيػة؛ ومعابرىػا ومياىيػا وأَجوائيػا وعػودة جميػع

الالجئيف إِلى وطنيـ.







العم ػػؿ عم ػػى اس ػػتغالؿ أَمث ػػؿ لوس ػػائؿ ِ
الدولي ػػة والعربي ػػة ف ػػي فض ػػح الممارس ػػات
اإلع ػػالـ ّ
ِ
اإلسرائيمية ،ونقػؿ الحقيقػة لمعػالـ بيػدؼ اسػتقطاب الػ أَري العػاـ ال ّػدولي ،والحػد مػف تػأَثير
اإلعالـ ِ
وسائؿ ِ
اإلسرائيمي التي تنقؿ معمومات ُمشوىة لمعالـ عف ال ّشعب الفمسطيني.
العمػػؿ عمػػى كسػػب الػ ّػرأي العػػاـ األَمريكػػي مػػف خػػالؿ جماعػػات ضػػغط تُػؤثر فػػي تغييػػر
ص ػنع الق ػرار األَمريكػػي؛ ألَنيػػا العػػب أَساسػػي عمػػى مسػػتوى المنطقػػة
موقػػؼ ُمؤسسػػات ُ
وبالتّالي التّعامؿ عمى كسب واستقطاب ِ
اإلدارة األَمريكية لصالح القضية الفمسطينية.
العمػػؿ عمػػى بنػػاء موقػػؼ عربػػي موحػػد تجػػاه ِ
اإلدارة األَمريكيػػة بال ػ ّذات ،بيػػدؼ اسػػتغالؿ
ُ
الضغط والتّأثير عمى الموقؼ األَمريكي.
نقاط القوة الغربية واستخداميا في ّ

ثانياً  -التّوصيات الموجية لمجانب إ
اإلسراخيمي:
 وقػػؼ االسػػتيطاف ِ
السػمطة الفمسػػطينية ،كشػػرط أَساسػػي السػػتمرار
اإلسػرائيمي فػػي أَ ارضػػي ّ
النظر ،بدالً مف وضع
العممية التّفاوضية مع الفمسطينييف ،والعمؿ عمى تقريب وجيات ّ




العقبات المصطنعة في وجو عممية التّفاوض.
الصػراع؛ وأَف
السػممية؛ وأف العنػؼ لػف يحسػـ ّ
الصػراع بػالطرؽ ّ
العمؿ عمى سرعة إِنيػاء ّ
الحقوؽ الفمسطينية ال تسقط بالتّقادـ.
السػالـ مػع
لمسػالـ؛ ألَنيػا تعتبػر فرصػة تاريخيػة ونػادرة ِإلقامػة ّ
استغالؿ المبادرة العربيػة ّ
إِسرائيؿ.
الص ػراع وبقػػاء إِس ػرائيؿ فػػي المنطقػػة،
الس ػممي كخيػػار اسػػتراتيجي لحػػؿ ّ
االلت ػزاـ بالخيػػار ّ
الدوليػة ،وعػدـ
وعيشيا بسالـ مرتبط بِإقامة دولة فمسطينية عمى أَساس ق اررات ال ّشػرعية ّ
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التّعامؿ مع العػالـ عمػى أَسػاس بقػاء ميػزاف القػوة لصػالحيا لألبػد ،سػواء مػف خػالؿ دعػـ
الواليات األَمريكية أَو القوة العسكرية التي تتمتع بيا.


الدولي ػػة كرزم ػػة واح ػػدة وب ػػدوف انتقائي ػػة؛ ألَني ػػا ى ػػي الت ػػي
التّعام ػػؿ م ػػع قػ ػ اررات ال ّشػ ػرعية ّ
أَعطت ِإلسرائيؿ حؽ الوجود عمى األَرض العربية.



إِف التّركيبة ِ
المترىػؿ
اإلقميمية في المنطقة قد اختمفػت عػف ّ
السػابؽ؛ وأَف الوضػع العربػي ُ
لف يبقى صامتاً لألبد عمى الممارسات ِ
اإلسرائيمية التّعسفية.



يجر إِسرائيؿ إلى حروب متعػددة فػي المنطقػة ،مػف خػالؿ
ِإف اليميف ّ
الديني المتطرؼ َس ُ
النظر بيا بعػد التّغيػرات الجوىريػة التػي طػرأت عمػى
العقمية التّوسعية والتي يجب إِعادة ّ



النظػػر
كػبح جمػػاح المسػػتوطنيف وِاجبػارىـ عػػف التّخمػػي عػػف أَفكػارىـ العنصػرية ،وِاعػػادة ّ
في ثقافة الحقد لدى المتطرفيف.

المنطق ػػة ،وظي ػػور ق ػػوى مس ػػمحة ق ػػادرة عم ػػى ص ػػد إِسػ ػرائيؿ ف ػػي الوق ػػت الح ػػالي ،والت ػػي
تطورت وتعمؿ جاىدة عمى االنتقاؿ إِلى مرحمة المبادأة باليجوـ ،ال االنتظار حتى يػتـ

السابؽ.
مباغتيا كما في ّ
ثالثاً  -التّوصيات الموجية لمجانب األمريكي:
الضػ ػغط عم ػػى الحكوم ػػة ِ
 أَف تعم ػػؿ ِ
اإلسػ ػرائيمية ،بي ػػدؼ تطبي ػػؽ
اإلدارة األَمريكي ػػة عم ػػى ّ




التّفاىمات التي تـ االتفاؽ عمييا مع منظمة التّحرير؛ خاصة وأَف ِ
اإلدارة األَمريكية ىي
ُ
السممية.
الراعي لتمؾ المفاوضات منذ انطالؽ العممية ّ
ّ
عمى ِ
الضغط عمى الطّػرؼ الفمسػطيني ،لمتنػازؿ عػف أَدنػى حقوقػو
اإلدارة األَمريكية عدـ ّ
لصالح إِسرائيؿ؛ وأَف تتمتع بدور نزيو في وساطتيا بيف الطّرفيف.

عمى الواليات المتحدة األَمريكية أَف تتحمؿ المسؤولية األَخالقية ،تجاه القضايا الخالفية
بشكؿ عاـ ،خاصة القضية المحورية في ال ّشرؽ األَوسػط بأَسػرع وق ٍ
ٍ
ػت
مع األُمة العربية

السػ ػالـ
ممك ػػف .الف مص ػػالحيا ف ػػي المنطق ػػة بات ػػت مي ػػددة ،وحت ػػى ي ػػتـ إِرس ػػاء قواع ػػد ّ

العالمي.


عمى الواليات المتحدة العمؿ عمى إِصالح الموقؼ األَمريكي تجػاه القضػية الفمسػطينية؛
ألَف الواليػات المتحػدة قػػد خسػرت الكثيػػر جػراء سياسػػاتيا المسػاندة ِإلسػرائيؿ بش ٍ
ػكؿ غيػػر



أَف تُعيػػد الواليػػات المتحػػدة فػػي ظػػؿ واليػػة الػ ّػرئيس الحػػالي بػػاراؾ أوبامػػا " "Barack
النظ ػ ػػر ف ػ ػػي مواق ػ ػػؼ ِ
الصػ ػ ػراع العرب ػ ػػي
"ّ ،Obama
السػ ػ ػابقة تج ػ ػػاه ّ
اإلدارات األَمريكي ػ ػػة ّ

محدود.

ِ
اإلسرائيمي ،بيدؼ الوصوؿ إِلى حموؿ ُمرضية لجميع األَطراؼ.
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السالـ المنشود يتطمب مف ِ
الدولية فػي
اإلدارة األَمريكية ،تبني وأَخذ ق اررات ال ّشرعية ّ
إِف ّ
االعتبار ،عند صياغة أَي مبادرات وحموؿ لمقضية الفمسطينية.



ِإف تحالؼ إِسرائيؿ مع الواليات المتحدة ،أَصبح عبئاً عمى األَخيرة وعمى أَمنيا القومي،
أَكثػػر مػػف كونيػػا حميػػؼ اسػػتراتيجي فقػػد أَصػػبحت ِإس ػرائيؿ الميػػدد األَوؿ لمصػػالحيا فػػي



عم ػػى ِ
اإلدارة األَمريكي ػػة ُمس ػػاندة الجالي ػػة العربي ػػة ف ػػي بن ػػاء ُمؤسس ػػة إِعالمي ػػة وتاريخي ػػة،
موازية لدور المؤسسة ِ
اإلسرائيمية "إيبػاؾ"؛ والتػي ت ّػروج بػأَف العػرب ىػـ الميػدديف ألَمنيػا
ُ
ُ
مف خالؿ ال ّشائعات.
عمى ِ
اإلدارة األَمريكية تفيّـ المصػالح الفمسػطينية؛ وأَف تحتػرـ مصػالحيا وثقافتيػا ومػدى

صػنع القػرار األَمريكػي مػف
المنطقة؛ بعد أَف ّ
تبيف مػدى سػيطرة المُػوبي ّ
الصػييوني عمػى ُ
خالؿ امتالكو وتحكمو في الكثير مف الق اررات.



تطورىا.

لمدول العربية و إ
اإلسالمية:
رابعاً  -التّوصيات الموجية ّ
 تفعيؿ ال ّػدعـ العربػي و ِ
وتحمػؿ ىػذه ال ّػدوؿ
اإلسػالمي لمقضػية الفمسػطينية بكافػة أَشػكاليا،
ّ
الصػراع الفمسػػطيني– ِ
الصػراع كػػوف
اإلسػرائيمي ،والتّعامػػؿ كطػػرؼ فػػي ّ
مسػػؤولياتيا تجػػاه ّ
ِ
لممواجية مع إِسرائيؿ.
فمسطيف العمؽ العربي واإلسالمي ،والخط األَوؿ ُ


السياسػػي لمقضػػية الفمسػػطينية ،والعمػػؿ
بنػػاء جبيػػة عربيػػة موحػػدة والتّركيػػز عمػػى الػ ّػدعـ ّ
لمضػغط عمػى ِ
عمى استغالؿ كافة ِ
الضػغط
اإلدارة األَمريكيػة ،بيػدؼ ّ
اإلمكانػات المتاحػة ّ

الدولية.
عمى إِسرائيؿ ِإلعطاء الفمسطينييف حقوقيـ التي أَقرتيا ال ّشرعية ّ
 تفعي ػػؿ دور جامع ػػة ال ػ ّػدوؿ العربي ػػة والعم ػػؿ عم ػػى تبن ػػي موق ػػؼ أَكث ػػر اىتمامػ ػاً لمطال ػػب
الجانب الفمسطيني ،مع األَخذ بعيف االعتبار المصالح العربية في المنطقة.



تشػ ػػكيؿ ُنخبػ ػػة عربيػ ػػة تعمػ ػػؿ عمػ ػػى فضػ ػػح الممارسػ ػػات ِ
اإلس ػ ػرائيمية لمعػ ػػالـ ،واسػ ػػتقطاب
ُ
الدولي لصػالح ال ّشػعب الفمسػطيني ،والعمػؿ عمػى اسػتقالؿ الفضػائيات العربيػة
التّعاطؼ ّ
لوس ػػائؿ ِ
اإلع ػػالـ كاف ػػة ،وتوظيفي ػػا لخدم ػػة األَى ػػداؼ العربي ػػة المش ػػتركة ودع ػػـ الموق ػػؼ

الص ػورة الحقيقيػػة عػػف ال ّش ػعب الفمسػػطيني ومعاناتػػو لمعػػالـ بمػػا فػػييـ
الفمسػػطيني ،ونقػػؿ ّ
المواطف العربي.

لمسػ ػػاندة المفاوضػ ػػات؛ يسػ ػػتطيع أَف يػ ػػردع إِس ػ ػرائيؿ عػ ػػف ممارسػ ػػاتيا
 تبنػ ػػي نيػ ػػج جديػ ػػد ُ
ِ
النفط كورقة ضغط عالمية ،والتّيديػد بيػذه
اإلجرامية ضد ال ّشعب الفمسطيني ،واستغالؿ ّ
الورقة.
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المصالحة العربية العربية واالتفاؽ عمػى آليػة عمػؿ لمقضػية الفمسػطينية بعػد فشػؿ خيػار
ُ
المفاوضػػات ،وبعػػد رفػػض إِس ػرائيؿ لممبػػادرة العربيػػة كأَسػػاس لمحػػؿ ،وجسػػر اليػ ّػوة بػػيف
الفمسطينييف مف خالؿ إِنياء االنقساـ الفمسطيني ،لتسخير طاقاتو في ُمواجية إِسرائيؿ.
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قاخمة المراجك
أوالً  -المراجك العربية:
 أَبراش ،إِبراىيـ :فمسطين في عالم التّ ير ،ط ،7المؤسسة الفمسطينية ل ِ
ارشاد القومي،
راـ اهلل0223 ،ـ.
 أَحمد ،يوسؼ أَحمد وآخروف :حالة األمة العربية 1222مه ال ّنظام العربي وتحدي البقاع
والتّ ير ،ط ،7مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت0229 ،ـ.
 اشتية ،محمد :االقتصاد الدمسطيني في المرحمة االنتقالية ،ط ،7المجمس األَعمى
الفمسطيني لمتنمية (بكدار) ،راـ اهلل7333 ،ـ.

 البرغوثي ،مصطفى :ماذا بعد أوسمو ،ط ،7راـ اهلل ،آذار (مارس) 7332ـ.

 بشارة ،عزمي :االنتداية والمجتمك الدمسطينيه تحميل في خيم األحداث ،ط ،7مركز
دراسات الوحدة العربية ،بيروت0222 ،ـ.

 أَبو بكر ،توفيؽ :بعد ثالث سنوات عمى أوسموه محمود عباس (أبو مازن يتذكر و
النشر والطّباعة
لمصحافة و ّ
يتحدث عن الويك الراىن) ،ط ،7شركة ُمؤسسة األَياـ ّ
والتّوزيع ،راـ اهلل 7339 ،ـ.
الصراع العربي إ
اإلسراخيمي ،ط ،7مركز
السياسة األمريكية اتجاه ّ
 أَبو بكر ،ىالةّ :
دراسات الوحدة العربية ،بيروت7329 ،ـ.

الصييوني ،ط ،7مركز
لمصراع العربي ّ
 حماد ،مجدي :نحو إستراتيجية وخطة عمل ّ
دراسات الوحدة العربية ،بيروت0222 ،ـ.

السالم المدان ،ال ّشرؽ األَوسط الجديد مف إِسرائيؿ الكبرى إِلى إِسرائيؿ
 الحمش ،منيرّ :
العظمى ،ط ،0مكتبة مدبولي ،القاىرة7331 ،ـ.

لمنشر والتّوزيع ،بيروت،
السالم اآلخر المتوازن ،ط ،7بيساف ّ
 حواتمة ،نايؼ :أوسمو و ّ
7332ـ.

الصييوني ،إصدارات
الصراع العربي ّ
 حوراني ،عبد اهلل :التّطبيك الثّقافي وأثره في ّ
لمدراسات والتّوثيؽ ،غزة7333 ،ـ.
سياسية ( ،)0المركز القومي ّ
الصييوني واألمة العربيةه األسس والمسارات
 حوراني ،عبد اهلل :التّحالف ال ربي ّ
لمدراسات والتّوثيؽ ،غزة0222 ،ـ.
المقارنة ،ط ،7المركز القومي ّ
الدولة المستقمة
السيادةه ّ
 خالد ،تيسير :نياية المرحمة االنتقالية واستحقاق إعالن ّ
النشر ،بيروت7333 ،ـ.
لمصحافة و ّ
السيادة الوطنيةه ط ،7شركة دار التّقدـ العربي ّ
و ّ
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 خميفة ،إِبراىيـ :عمم من فمسطينه القاخد الوطني إبراىيم أبو ال ّنجا (أبو واخل)ه ط ،7دار
ابف خمدوف َّ
غزة0272،ـ.
لمنشر والتّوزيعّ ،
شيداع ،ط،7
 دار الجميؿ لمدراسات (إِعداد) :انتداية األقصىه إقصص دامية وحكاية ال ّ
عماف0227 ،ـ.
دار الجميؿّ ،
لمدراسات
 أَبو ستة ،سميماف :حق العودة مقدس وقانوني وممكن ،ط ،7المؤسسة العربية ّ
النشر ،بيروت0227 ،ـ.
وّ
لمنشر والتّوزيع،
السالم أوسمو وما بعدىا ،ط ،7دار األَدب ّ
 سعيد ،ادوارد :نياية عممية ّ
بيروت0220 ،ـ.
 سعيد ،ادوارد" :اوسمو" 1سالم بال ارض  ،ط ،7دار المستقبؿ العربي ،القاىرة7332 ،ـ.

 سالمة جميؿ :اتداق وآي ريدر (قراعة قانونيةه قيياخية ...نقديية) الجمعيػة الفمسػطينية
لمعموـ القانونية ،غزة 7333،ـ.

ُ سمطاف ،أَحمد تُيامي :الخديعة الكبرُه مخططات خبثاع صييونه وخديعة العالم
لمنشر والتّوزيع ،القاىرة7337 ،ـ.
السياسية ،ط ،7مكتبة ابف سينا ّ
باألساطير ّ
 شاش ،طاىر :مداويات التّسوية ال ّنياخية والدولة الدمسطينيةه اآلمال والتّحديات ،ط،7
دار ال ّشرؽ ،القاىرة7333 ،ـ.
 ال ّشقاقي ،خميؿ :مسيرة مترددة نحو االعتداله موقف ال أري العام الييودي في إسراخيل

السالم الدمسطينية – اإلسراخيمية (2612م1222-ـ) ،ط ،7المركز
من عممية ّ
السياسية والمسحية ،راـ اهلل0220 ،ـ.
الفمسطيني لمبحوث ّ

الداخمة ،ط ،7مؤسسة الحؽ ،راـ اهلل،
 شقير ،رزؽ :القدسه الويك القانوني والتّسوية ّ
7339ـ.
 أَبو شنب ،حسيف :االتداق الدمسطيني -إ
الرأي اآلخر ،ط ،7مكتبة
الرأي و ّ
اإلسراخيميه ّ
مدبولي ،القاىرة7332 ،ـ.
لمدراسات
 ال ّشيخ ،رأفت ُغنيمي :أمريكا والعالم في التّاريا الحديث والمعاصر ،ط ،7عيف ّ
والبحوث اإلنسانية واالجتماعية ،القاىرة0229 ،ـ.

 العبادسة ،جميؿ :الخروقات إ
السالم الدمسطيني -اإلسراخيميه ط،7
اإلسراخيمية التداق ّ
الييئة العامة لالستعالمات ،سمسمة إِصدارات البنؾ الوطني لالستعالمات ،غزة ،شباط
0227ـ.

السياسة األمريكية من االنحياز الكامل إلى التآمر
السيد عوض :أبعاد ّ
 عثمافّ ،
المباشره موقف القوُ الكبرُ من االنحياز األمريكي والتَّأرجح األوروبي والمراقبة
الصينية ،ط ،7مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت0222 ،ـ.
الروسية و ّ
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السياسية لمصراع العربي إ
اإلسراخيمي ،ط ،7مجد
 العثماف ،عثماف :مأزق التّسوية ّ
النشر والتّوزيع ،بيروت0223 ،ـ.
المؤسسة الجامعية ّ
لمدراسات و ّ
 عبد الجواد ،جماؿ :المصالح اإلستراتيجية األمريكية في الوطن العربيه تحرير :ىالة
الدراسات العربية ،بيروت،
سعودي :الوطف العربي والواليات المتحدة ،مركز البحوث و ّ
7339ـ.

الدار المصرية
الديمقراطية ،طّ ،7
السالم و ّ
السالمه أحداث الحرب و ّ
السميع ،عمرّ :
 عبد ّ
المبنانية ،القاىرة7332 ،ـ.
 عبد الكريـ ،قيس ،وآخروف :الطريق الوعر ،ط ،7شركة التقدـ العربي لمصحافة
والطباعة والنشر ،بيروت7331 ،ـ.

 عبد الكريـ ،قيس ،وآخروف :القبية المثقوبةه نظرة عمى المداويات والحركة
لمصحافة
الجماىيرية من مجيع نتنياىو إلى برتوكول الخميل ،شركة التّقدـ العربي ّ
النشر ،بيروت7331 ،ـ.
والطّباعة و ّ

السيادة الوطنية ،ط ،7شركة التّقدـ
 عبد الكريـ ،قيس ،وآخروفّ :
الدولة المستقمة و ّ
النشر ،بيروت7333 ،ـ.
لمصحافة والطّباعة و ّ
العربي ّ
 عبد الكريـ ،قيس ،وآخروف :خمس سنوات عمى اتداق أوسمو ،ط ،7شركة التّقدـ العربي
لمصحافة والطّباعة والنشر ،بيروت7333 ،ـ.
ّ
لمصحافة
 عبد الكريـ ،قيس ،وآخروف :خطة فك االرتباط ،ط ،7شركة التّقدـ العربي ّ
النشر ،بيروت7333 ،ـ.
والطّباعة و ّ

السياسية ،كمية االقتصاد والعموـ
 عريقات ،صائب :الحياة مداويات ،ط ،7قسـ العموـ ّ
النجاح الوطنية ،عمادة البحث العممي ،نابمس0222 ،ـ.
اإلدارية ،جامعة ّ

الياخكه نتنياىو يحرق واشنطن ،ط ،7دار الحرؼ العربي،
السالم ّ
 العطوي ،محمدّ :
دار المناىؿ ،بيروت7332 ،ـ.
 أَبو عمرو ،زياد ،وآخروف :قراعة تحميمية لالتداق الدمسطيني -اإلسراخيميه غزة أريحا

الدراسات ،نابمس7333 ،ـ.
أوالً ،مركز البحوث و ّ
الداخل  ،ط،7
السالم في ال ّ
شرق األوسط – رؤية من ّ
 أَبو عودة ،عدناف :إشكاليات ّ
النشر ،بيروت7333 ،ـ.
المؤسسة العربية ّ
لمدراسات و ّ
 الغب ار ،ناظـ شفيؽ :إسراخيل والعرب من صراع القيايا إلى سالم المصالح ،ط،7
عماف7331 ،ـ.
المؤسسة العربية ّ
لمدراسات و ّ
النشرّ ،
 غنايـ ،محمد حمزة :مقايية األ وىام المأساويةه كامب ديديد وما بعدهه مقايية الوىم،
لمدراسات ِ
اإلسرائيمية ،راـ اهلل0220 ،ـ.
المركز الفمسطيني ّ
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 فرسوف ،سميح :فمسطين والدمسطينيون ،ط ،7مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت،
0223ـ.

 كنفاني ،مرواف :سنوات األمل ،ط ،7دار ال ّشروؽ ،القاىرة0221 ،ـ.

لمصراع العربي -إ
اإلسراخيمي وتأثيرىا في األمن
السممية
ّ
 الكيالني ،ىيثـ :التّسوية ّ
لمدراسات والبحوث ِ
العربي ،ط ،7مركز ِ
اإلستراتيجية ،أَبو ظبي7339 ،ـ.
اإلمارات ّ

السالم واإلسالم ،ط ،7دار الفارابي ،شركة المطبوعات
 محفُوظ ،عصاـ :اإلرىاب بين ّ
المبنانية ،بيروت0223 ،ـ.
الصراع العربي-اإلسراخيمي في
 محمد ،عبد المطيؼ محمود :موقك التّعميم لدُ طرفي ّ
المواجية المسمحة والحشد االيدولوجيه دراسات إستراتيجيةه مركز ِ
اإلمارات لؿ نافعة،

حسف :تعقيب ،سمير عوض عمي الجرباوي :العالقات العربية -العربية في ظل الييمنة

لمدعاية و ِ
اإلعالف ،راـ اهلل0222 ،ـ.
الناشر ّ
األمريكيةه رؤية إستراتيجية ،ط،7مؤسسة ّ
 نوفؿ ،ممدوح :االنقالبه أسرار مداويات المسار الدمسطيني – اإلسراخيميه ط ،7دار
عماف7339 ،ـ.
ال ّشروؽ ّ
لمنشر والتّوزيعّ ،
النشر
صحافة والطّباعة و ّ
 ىنية ،أكرـ :،أوراق كامب ديديده شركة ومؤسسة األَياـ لم ّ
والتّوزيع ،راـ اهلل0222 ،ـ.

السرية بين العرب وإاسراخيل (سالم األوىام)ه أوسمو
 ىيكؿ ،محمد حسنيف :المداويات ّ
لمنشر ،القاىرة7339 ،ـ.
ما قبميا وما بعدىا ،ط ،3دار ال ّشروؽ ّ

لمنشػ ػػر،
 ىيك ػػؿ ،محمػػػد حس ػػنيف2661/2611 :م حييييديث المبييييادرة ،ط ،7دار ال ّش ػ ػروؽ ّ
القاىرة7332 ،ـ.

ثانياً  -المراجك المترجمة:

السالم ممكنه حوارات متصمة مك قادة عرب وإاسراخيميين ،تقديـ :بيؿ
 أَبراىاـ ،دانياؿّ :
لمدراسات الفمسطينية ،راـ اهلل0221 ،ـ.
كمينتوف ،المركز الفمسطيني ّ
الضغط
السياسة الخارجية األمريكية في ال ّ
شرق األوسط (دور جماعات ّ
 تيري ،جانيسّ :
والمجموعات ذات االىتماـ الخاص) ،ط ،7مكتبة مدبولي ،القاىرة0229 ،ـ.
 دروكر ،رفيؼ :ىيراكيري :أييود باراك  -إ
اإلخداق األ كبر ،ترجمة :ىشاـ حمداف ،المركز

لمدراسات ِ
اإلسرائيمية ،ط ،7راـ اهلل0222 ،ـ.
الفمسطيني ّ
 سبير ،أُوري :كبير المفاوضيف ِ
اإلسرائيمييف ،المسيرةه حكاية أوسمو من األ لف إلى
عماف7332 ،ـ.
الياع ،ترجمة :بدر عقميي ،ط ،7دار الجميؿ ّ
لمنشرّ ،

119

 سمينطوؼ ،يعقوب بار ،وآخروف :االنتقال من تسوية ال ّنزاع إلى إدارتو ،المواجية
العنيفة ِ
اإلسرائيمية – الفمسطينية (0222ـ0222-ـ) ،سمسمة أَوراؽ إِسرائيمية ،ترجمة

لمدراسات الفمسطينية ،راـ اهلل 0222،ـ.
وتقديـ :أَنطواف شمحت ،المركز الفمسطيني ّ
السالم في
 سويشر ،كاليتوف :حقيقة كامب ديديده الوقاخك الخدية النييار عممية ّ

الدار
ال ّ
شرق األوسط ،ط ،7ترجمة :رضواف زيادة وصفواف عكاشة ومحمد شحادةّ ،
العربية لمعموـ ،ناشروف ،بيروت0229 ،ـ.

السالـ منذ 7391ـ،
 عاروري ،نصر :أمريكا الخصم والحكم ،دراسة توثيقية في عممية ّ
الدراسات العربية ،بيروت0221 ،ـ.
ط ،7ترجمة :منير ُعكاشة ،مركز البحوث و ّ
 غريش ،ألف :إسراخيل  -فمسطينه حقاخق حول ال ّنزاع ،ترجمة :د .سميـ طنوس ،ط،7
الدار الوطنية الجديدة ،دمشؽ0223 ،ـ.
ّ
السالم ال التمييز العنصري ،ترجمة :محمد محمود التّوبة ،ط،7
 كارتر ،جيمي :فمسطين ّ
الرياض0221 ،ـ.
العبيكاف ّ
لمنشرّ ،
 كسبيت ،بف ،وأيالف ،كفير :أييود باراك  ...الجندي األول ،رئيس الوزراء ِ
اإلسرائيمي،
عماف7333 ،ـ.
ترجمة :بدر العقيمي ونور البواطمة ،طّ ،7
النشر،
 كمينتوف ،بيؿ ،وآؿ جور :رؤية لت ير أمريكا ،ط ،7مركز األَىراـ لمتّرجمة و ّ
القاىرة7330 ،ـ.
 ليطاني ،أَييودا :ثقافة الكذبه كامب ديديد وما بعدىاه مقايية األوىام ،سمسمة أَوراؽ
ِإسرائيمية (ُ ،)72مؤسسة األَياـ ،راـ اهلل0220 ،ـ.
 نيكسوف ،ريتشارد :نصر بال حرب ،ترجمة :المشير محمد عبد الحميـ ،ط ،7مركز األَىراـ
النشر ،القاىرة7330 ،ـ.
لمتّرجمة و ّ
 والت ،استيفف :الموبي إ
السياسة األمريكية الخارجية ،ط ،7ترجمة :أَنطواف
اإلسراخيمي و ّ
النشر ،بيروت0221 ،ـ.
باسؿ ،شركة المطبوعات لمتّوزيع و ّ

الرساخل العممية غير المنشورة:
ثالثاً ّ -
 معروؼ ،خمدوف ناجي :حرب أكتوبر وأثرىا عمى المجتمك إ
اإلسراخيمي2614م2611-ـ،
السياسية ،جامعة القاىرة7323 ،ـ.
رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية االقتصاد والعموـ ّ
 اليمص ،فواز :مقارنة بين سياسة الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي اتجاه

عممية التّسوية الدمسطينية  -إ
اإلسراخيمية من مدريد 2662م -كامب ديديد 1222ـ،
السياسية ،القاىرة،
رسالة ماجستير غير منشورة ،معيد البحوث العربية ،قسـ ّ
الدراسات ّ
0222ـ.
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رابعاً – المجالت والدوريات :

 األَزعر ،محمد خالد" :واقك القيية الدمسطينية وآفاقياه منظور استراتيجي" ،مجمة
شؤوف عربية ،العدد  ،703ربيع 0221ـ.

 بابيو ،أيالف" :الشرق األوسط ما بعد صدامه ت يرات في خدمة إسراخيل" ،مجمة قضايا
إسرائيمية ،العدد ،72السنة الثالثة ،ربيع 0223ـ.

 بمقزيز ،عبد اإللو" :سقط (اتداق 21آيار (مايو) المبناني  -اإلسراخيمي)"ه مجمة المستقبؿ
العربي ،العدد  ،023لعاـ 7333ـ.

شارونيةه محممون فمسطينيون يقرؤون
الجرباوي ،عمي" :إسراخيل في المرحمة ال ّ
ّ 
لمدراسات ِ
السنة األُولى،
الخارطة" ،مجمة قضايا إِسرائيمية ،المركز الفمسطيني ّ
اإلسرائيميةّ ،
العدد الثّاني ،ربيع 0227ـ.

الحص ،سميـ :أَي حؿ لقضية فمسطيف ،مجمة المستقبؿ العربي ،العدد ،002السنة
ُ 
0222ـ ،تصدرىا مركز دراسات الوحدة العربية.

ُ حوراني ،فيصؿ" :بينما االنتداية مستمرةه جمود سياسي ومستقبل غامض" ،مجمة

الدراسات الفمسطينية ،العدد  ،22خريؼ 0227ـ.
ّ
السياسة
 خمؼ ،ىاني تميـ" :،الموبي الييودي والموبي العربي بالواليات المتحدة" ،مجمة ّ
الدولية ،العدد  ،732أكتوبر 7333ـ.
ّ
السالم "الموقف اإلسراخيمي عشية مؤتمر مدريد" ،مجمة
 خميفة ،أَحمد" :مداويات ّ
الدراسات الفمسطينية ،العدد 7337 ،2ـ.
ّ

الصييوني" ،مجمة المستقبؿ،
ّ 
لمصراع العربي – ّ
الدجاني ،أَحمد صدقي" :رؤية حيارية ّ
العدد  ،033كانوف ٍ
ثاف (يناير)7333 ،ـ.
الدراسات
الصواريا ال ّنتيجة الحتمية التداق أوسمو" ،مجمة ّ
 ربانيُ ،معيف" :الحجارة و ّ
الفمسطينية ،العدد  ،21بيروت 0227ـ.

 روس ،دينس" :انعدام األمن حقيقة ثابتة" ،مجمة ال ّشرؽ األَوسط ،العدد  ،3222بيروت،
 1أكتوبر .0222
شرق األوسطه المواقف المتناقية" ،مجمة ال ّشرؽ األَوسط ،العدد
 روس ،دينس :ال ّ
 ،3232بيروت 32 ،سبتمبر 0222ـ.

 عاروري ،نصر" :البمقنةه لمحة تاريخية" ،مجمة شؤوف عربية ،العدد  ،703ربيع
0221ـ.
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 غانـ ،أَسعد" :تداعيات االنتداية إسراخيمياً" ،مجمة قضايا إِسرائيمية ،المركز الفمسطيني

ل ّمدراسات (مدار) ،العدد األَوؿ ،شتاء 0227ـ.
شرق األوسط" ،مجمة
الدور األوروبي في منطقة ال ّ
 الالوندي ،سعيد" :يوابط ومحددات ّ
شؤوف عربية ،العدد  ،703ربيع 0221ـ.
شارونيةه محممون فمسطينيون يقرؤون الخارطة"،
ُ مغربي ،فؤاد" :إسراخيل في المرحمة ال ّ

لمدراسات ِ
السنة األُولى ،العدد
مجمة قضايا إِسرائيمية ،المركز الفمسطيني ّ
اإلسرائيميةّ ،
الثّاني ،ربيع 0227ـ.

الداخرة :إسراخيل ديمقراطية ييودية" ،مجمة قضايا
 ناطور ،سميماف" :محاوالت تربيك ّ
إِسرائيمية ،السنة الثّالثة ،العدد العاشر ،ربيع 0223ـ.

اليوابط" ،مجمة شؤوف
الدور التّركي في ال ّ
الديف ،محمدّ " :
 نور ّ
شرق األوسط ،اليواجس و ّ
عربية ،العدد  ،703ربيع 0221ـ.

الدراسات الفمسطينية،
السالم بعد قمة كامب ديديد الثّانية" ،مجمة ّ
 نوفؿ ،ممدوح" :عممية ّ
العدد  ،23صيؼ 0222ـ.
الصحف:
خامساً ّ -

الرخيس المصري حسنيه مبارك" ،صحيفة األَىراـ7333/3/02 ،ـ،
" تصريحات ّ
العدد.33270




الحسف ،بالؿ" :كامب ديديد وتوابعو  ...لماذا تجاىل إ
الرؤية
اإلعالم ال ربي ّ

الدولية0223 ،ـ  ،العدد .2232
الدمسطينية" ،جريدة العرب ّ
سعيد ،عبد المنعـ" :آلية انجاز االتداق" ،جريدة الحياة0223/3/02 ،ـ ،العدد.7727

السالم إلى أين " ،صحيفة األَىراـ7333/3/03 ،ـ ،العدد
السيد ،أَحمد محمدّ " :
ّ
.33221

 صالح ،محمد عمي" :ماذا دار في مؤتمر كامب ديديد بين كمينتون وعرفات وباراك
1222ـ" ،جريدة ال ّشرؽ األَوسط 0222/3/71 ،ـ ،العدد .3202

سادساً  -المؤتمرات:

المؤتمر الخاص المنعقد في بيت لحـ ،اتفاؽ أوسموه ال ّنتاخج والتّطورات73/72 ،
 وقائع ُ
آيار 7331ـ ،ط ،7مطابع راـ اهلل الحديثة ،راـ اهلل 7331ـ.
 صائب ،عريقات وآخروف :اتداق أوسموه ال ّنتاخج والتّطورات.
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ومداوالت ،المبادرة
ُ مؤتمر الخبراء الفمسطيني لقيايا مداويات الويك ّ
الداخم ،أَوراؽ ُ
الديمقراطي (مفتاح) ،المنعقد في -79
الفمسطينية لتعميؽ الحوار العالمي و ّ
7333/3/72ـ ،ط ،7مطابع راـ اهلل الحديثة ،راـ اهلل ،آذار 0222ـ:
 التّميمي ،عبد الرحمف :المياه في المداويات ال ّنياخية.

شؤون القانونيةه الحقوق الدمسطينية طبيعية وليست
 الخالدي ،أَحمد مبارؾ :ال ّ
مكتسبة.

 الخطيب ،غساف :العالقات مك الجوار.
 زريؽ ،ايمياء :الالجخين.

شؤون إ
اإلسراخيمية.
 أَبو زيد ،محمد :ال ّ
 ال ّشقاقي ،خميؿ :الحدود والتّرتيبات األمنية.
الداخم.
 عبد ربو ،ياسر :مداويات الويك ّ

الداخم.
 عشراوي ،حناف :المرجعية المقترحة لمداويات الويك ّ
الداخم.
الرحيـ ،الطّيب :مداويات الويك ّ
 عبد ّ
الداخم.
 قريع ،أَحمد :مداويات الويك ّ
سابعاً  -ال ّندوات:

الداخل إ
السموكه
 جاد ،عماد" :سياسة حكومة شارونه ّ
اإلسراخيميه الخطاباته ّ

الندوة الفكرية
السممية" ،بحوث ومناقشات ّ
المحدداته ماذا بعد انييار عممية التّسوية ّ
الدراسات
التي نظمتيا مركز دراسات الوحدة العربية بالتّعاوف مع مركز البحوث و ّ
السياسية في جامعة القاىرة ،ط ،7مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت0222 ،ـ.
ّ

الندوة الفكرية التي عقدىا
لمسالم" ،بحوث ومناقشات ّ
 الحامدي ،عمر" :التّصور العربي ّ
منتدى الفكر العربي والمجنة المصرية لمتضامف ،القاىرة 32-03 ،آذار (مارس)
7331ـ.

السالم مستحيل" ،التّصور العربي
 رمضاف ،المدني أَبو طويراتّ " :
الصييونية و ّ
الدولة ّ
الندوة الفكرية التي عقدىا ُمنتدى الفكر العربي والمجنة
لمسالـ ،بحوث ومناقشات ّ
ّ

عماف7331 ،ـ.
المصرية لمتّضامف مف  32-03آذار (مارس) 7331ـّ ،
الندوة
السممية" ،بحوث ومناقشات ّ
 صبيح ،محمد" :ماذا بعد انييار عممية التّسوية ّ
الدراسات
الفكرية التي نظمتيا مركز دراسات الوحدة العربية بالتّعاوف مع مركز البحوث و ّ
السياسية في جامعة القاىرة ،ط ،7مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت0222 ،ـ.
ّ
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 غميوف ،إِبراىيـ" :أزمة الخميج العربي وتداعياتيما عمى الوطن العربي" ،ندوة مركز
دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،تشريف أَوؿ (أكتوبر) 7337ـ.

الندوة
السممية"ه بحوث ومناقشات ّ
 المنوفي ،كماؿ" :ماذا بعد انييار عممية التّسوية ّ
الدراسات
الفكرية التي نظمتيا مركز دراسات الوحدة العربية بالتّعاوف مع مركز البحوث و ّ
السياسية في جامعة القاىرة ،ط ،7مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت0222 ،ـ.

ثامناً  -المقاعات الصحدية:

 مقابمة تميفزيونية مع ُزىير دياب في قناة الجزيرة الفضائية ،في برنامج ،بعنواف "إسراخيل
والتّالعب عمى المسارات والتّداوض مك العرب" ،بتاريخ 0222/9/0ـ.

تاسعاً  -الخطب السياسية:

الرئيس األَمريكي جورج بوش أَماـ الكونجرس األَمريكي في تسويق وترتيب
 خطاب ّ
السالم ،ممنيجة ومعدة بدقة في
السيطرة عمى العالم من خالل عممية ّ
أحادية ّ
لمسالـ.
7337/3/9ـ ،النطالؽ مؤتمر مدريد ّ

عاش ارً  -مواقك عمى الشبكة اإلليكترونية:

لمدراسات واالستشارات في 0221/9/9ـ).
الزيتونة ّ
( مركز ّ

http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=199&a=39516

http://www.altawasul.com/MFAAR/israel+and+the+middle+east/p
eace+process/peace

الصراع
النظاـ ّ
السيد" :تداعيات ّ
الدولي الجديد عمي مسار تسوية ّ
 د .منير ،محمود بدوي ّ
العربي ِ
اإلس ارئيمي".

http://hawariboumadian1520.maktoobblog.com

 مصطفى ،حمو :تاريا المداويات إ
السورية ،BBC ،لندف /2/00
اإلسراخيمية ّ
0222ـ.

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_7416000/7416050
 جيياف ،مصطفي :قصة تحرير جنوب لمبنان ،موقع محيط.

.stm

http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=126976&pg=2

 خطاب بارؾ إِباف فوزه باالنتخابات 72 ،"BBC" ،آيار (مايو) 7333ـ.
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.http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/monitoring/346507.stm
الدوؿ العربية . League of Arab states
 موقع جامعة ّ
http://www.arableagueonline.org/las/arabic/details_ar
الدولية قيايا الثّورة ،مجمة الثّورة ،االثنيف
الرباعية ّ
 عمي ،نصر اهلل :دور ّ
النشر ،لبناف.
لمصحافة والطّباعة و ّ
0222/2/3ـ ،تصدر عف مؤسسة الوحدة ّ

http://thawra.alwehda.gov.sy/_kuttab_a.asp

 محمد ،عمي صالح" :ماذا دار في مؤتمر كامب ديديد بين كمينتون وعرفات وباراك
سنة1222م؟" ،صحيفة ال ّشرؽ األَوسط ،العدد  71 ،3202سبتمبر 0222ـ.
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=255813&i
ssueno=9425

 شطرت ىذه المقترحات فمسطين إلى أربك كانتونات ُمنفصمة تحيط بيا إِسرائيؿ :شماؿ
(الزيتونة)
غزة.
الضفة الغربية ،جنوب
الضفة الغربية ،وسط
ّ
الضفة الغربيةّ ،
ّ
ّ
ّ
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=25581
3&issueno=9425

 عمي ،العبد اهلل" :موقف األطراف من انتداية األقصى" ،الجزيرة0222/72/3 ،ـ،

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/DCBC158F-5214-4685-80BD7734F3AE21CA.htm



كماؿ ،إِبراىيـ عالونة" :انتداية األقصى في فمسطين1222/1222ـ" .شبكة ِ
اإلسراء
والمعراج -إسراج

http://www.israj.net/vb/t790

 المركز الفمسطيني ل ِ
اعالـ" ،انتداية األقصىه بداية مرحمة جديدة من تاريا القيية"،
0222/72/03ـ،

http://www.palestine-info.info/arabic/analysis/2000/23_10_00.htm

الزعاترة" :تداعيات 22سبتمبر واالنتداية الدمسطينية" ،الجزيرة0222/72/3 ،ـ.
 ياسرّ ،

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/AC36DFA4-82CE-40BF-9170A551CA60DC6A.htm

 مؤتمرات القمة العربية في نصف قرن ( ،قمة القاىرة 0222ـ) ،الجزيرة.

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CC554729-4D65-4513-948A8DC184A24829.htm
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 خطػػاب الػ ّػرئيس األَمريكػػي جييورج بييوش أمييام الكييونجرس األمريكييي فػػي تسػػويؽ وترتيػػب
ومع ػػدة بدق ػػة ف ػػي
ّ الس ػػيطرة عم ػػي الع ػػالـ م ػػف خ ػػالؿ عممي ػػة
ّ أُحادي ػػة
ُ الس ػػالـ ُممنيج ػػة
. ـ7337 لمسالـ
ّ ـ النطالؽ مؤتمر مدريد2662/4/2
http://www.hmsaat.com/vb/archive/index.php/t-5438-p-3.html
، الجزيرة،"الريح
ّ : عبد المعطي، محمد
ّ "السمطة الوطنية الدمسطينية في ميب

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/0B089B62-AA97-4C3B-96229FAAB582C4F1.htm

: المراجك األجنبية- حادي عشر
- Aruri Nasser: U.C Policy Towards the Arab- Israeli Conflict in
Amira Hmadi : the U.S and the Middle East ,State University, New
York 1993.
- Barzilia , Gad : Wars , Inter National Conflicts and political order :
A Jewish Democracy in the Middle East , 1st ed, State University of
New York press , New York , 1996.
- Donald Neff, Fallen pillars: U. S. Policy towards Palestine and Israel
since 1945, Institute for Palestinian Studies, Washington D.C, 1995.
- Faison Sámi and Nasser Aruri . Palestine and Palestinians Asocial
and Political History(2nd Edition), Boucles, Colorado! Wostview
Press,2006.

-Hirsh Good man w. seth corrus ,The future Battle field and The
Arab Israraeli Conflict, Brunswick, U S A and London 1990.
-Robert W. stookey. America and the Arab States : An Uneasy
Encounter, New York Wiley ,1975.
- Ross, Dennis: The Missing Peace The Inside Story Of the Fight for
Middle East Peace, Washington, Institute for Near East Policy, 2005



126



الديرس
الصدحات

المحتوُ
آية قرآنية

أ

اإلىداء

ب

شكر وتقدير

ج

ممخص الدراسة

د -ز

المقدمة :منيجية الدراسة

ح -س
الدصل األول

تطور مداويات التسوية بين الدمسطينيين واإلسراخيميين قبل كامب ديديد
(مدخل تمييدي)

 نشأة وتطور المفاوضات الفمسطينية – اإلسرائيمية.
 سياسة الدمج بيف المرحمة االنتقالية وقضايا الحؿ النيائي.
 سياسة التالعب عمى المسارات:

32-7
72-0
72-72
00-72
71-79

-المسار الفمسطيني -اإلسرائيمي.

72-71

-المسار األردني -اإلسرائيمي.

02-72

-المسار السوري -اإلسرائيمي.

00-02

-المسار المبناني -اإلسرائيمي.

 حقيقة موقؼ أييود باراؾ مف عممية التسوية.
 الموقؼ االمريكي والدولي مف عممية التسوية.
الدصل الثاني

مؤتمر كامب ديديد ومواقف األطراف المشاركة فيو
 تمييد.

-الموقؼ الفمسطيني واألىداؼ الوطنية مف المفاوضات.

 الموقؼ الفمسطيني مف قضايا الحؿ النيائي:
 -الحدود.

02-00
32-02

92-37
39-30
22-39
22-22
20-22
22-20

 -القدس.

22-22

 الالجئوف.127

 -االستيطاف.

21-29

 -المياه.

21

 -العالقات مع الجوار.

 الموقؼ اإلسرائيمي مف قضايا الحؿ النيائي.
 الموقؼ األمريكي مف قضايا الحؿ النيائي.

22-21

22-22
21-22

 الموقؼ اإلقميمي والدولي مف عممية التسوية بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف92-21 .
الدصل الثالث

نتاخج مؤتمر كامب ديديد (دراسة في أسباب فشمو)
 الرؤية الفمسطينية لقمة كامب ديفيد.

22-99
12-92
13-12

 الرؤية اإلسرائيمية لقمة كامب ديفيد.

 الوسيط األمريكي بيف األمف األمريكي وانحيازه إلسرائيؿ.
 نتائج القمة وأسباب فشميا.

20-22
23-20

22-22

 خالصة.
الدصل الرابك

مستقبل عممية السالم بعد قمة كامب ديديد ()1
 تمييد.

 مراوغة باراؾ وتداعياتيا عمى الفمسطينييف (انتفاضة األقصى).
 الموقؼ األمريكي بعد فشؿ المؤتمر.

722-29
22-22
37-22
32-37
31-32

 الرؤية اإلسرائيمية لمشريؾ الفمسطيني.
 المعارضة الفمسطينية واإلسرائيمية ونفوذىما المتزايد.

 تداعيات كامب ديفيد عمى العالـ العربي إقميميا ودولياً.

النتائج

722-31
722-722
772-723

التوصيات

772-777

قائمة المراجع

709-779

الفيرس

702-701
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