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صدق اهلل العظيم

أ

رب العالميف ،كالصالة كالسالـ عمى خاتـ األنبياء كالمرسميف ،سيدنا محمد
الحمد هلل ٌ
صمى اهلل عميو كسمـ ،كبعد:
أخير عمى إعانتو لي في إكماؿ ىذا الجيد المتكاضع .كلما كاف" :مف ل
الشكر هلل أكنل ك نا
عمي كثيركف بالمساعدة كالعكف
يشكر الناس ل يشكر اهلل" ،فإنو ل بد مف القكؿ إنو قد ٌ
تفضؿ ٌ

أخص بالذكر:
كأكد أف ٌ
أتقدـ ليـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف .ك ٌ

تفضؿ باإلشراؼ عمى ىذه الرسالة ،فبفضؿ
 أستاذم الفاضؿ الدكتكر /رياض األسطؿ ،الذم ٌ
تـ إنجاز ىذه
اهلل عز كجؿ ،ثـ بجيده المتكاصؿ ،كتكجيياتو السديدة ،كرحابة صدرهٌ ،
الرسالة ،فمو مني كؿ الشكر كالتقدير.

 األستاذيف الفاضميف :األستاذ الدكتكر /عبد الناصر سركر ،كالدكتكر /زىير المصرم؛
ضميما بقبكؿ مناقشة رسالتي ،كلما أسدياه مف نصح كتقكيـ خالؿ المناقشة.
لتف ٌ

أتقدـ بالشكؿ الجزيؿ مف جميع أساتذة قسمي التاريخ كالعمكـ السياسية في جامعة
كما ٌ

عمي بعمميـ كتكجيياتيـ خالؿ فترة دراستي الجامعية .كما ل يفكتني أف
األزىر ،الذيف لـ يبخمكا ٌ
أتقدـ بجزيؿ الشكر كالمتناف لكؿ مف ساعدني مف األصدقاء كاإلخكاف ،الذيف شجعكني ككقفكا
ٌ

إلى جانبي.

كختاما ،فإف ما كاف في ىذه الرسالة مف صكاب فبتكفيؽ مف اهلل عز كجؿ ،كما كاف فييا
ن
مف خطأ كنقصاف فمف نفسي كمف الشيطاف.

الباحث
أحمد عكض الككمي

ب

إلى مف كممو اهلل بالييبة كالكقار ..إلى مف أحمؿ اسمو بكؿ فخار
كالدم الحبيب
سر نجاحي
إلى مف شممتني برعايتيا ،كمف كاف دعاؤىا ٌ
كالدتي
إلى شريكتي في ىذا النجاح ..مف كقفت إلى جانبي بكؿ حب ككلء
زكجتي
إلى سندم في ىذه الحياة
أخكتي كأخكاتي
إلى أبنائي :غنى ،عكض ،سممى
كجيدا
تحممكا معي مشقة البحث ،كقتنا
ن
إلى كؿ الذيف ٌ
آمؿ أف يككف ثمرة ذلؾ سعادتيـ الدائمة

ت

إهذاء خاص
إلي الخي زهنج من أجلي أثمن ما حملك
وهي ححخضس في سيازة اإلسعاف
جدحي الغاليت ..اسخيخت
وفاء وحباً وذكسى عطسة

ث

الممخص
ناقشت الدراسة أحد أبرز مكاضيع الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي ،المتعمٌقة بمشاريع

التسكية غير الرسمية بيف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف بيف عامي  ،2008-1991كذلؾ مف خالؿ
تحميؿ ىذه المشاريع ،كتحديد المتغيرات الداخمية كاإلقميمية كالدكلية التي أكصمت إلييا ،كقياس

مدل تأثيرىا عمى مسار المفاكضات ،كمعرفة مدل تأثير ىذه المشاريع عمى التفاقيات الرسمية،
كمدل إمكانية أف تش ٌكؿ أساسا لتسكية متكازنة لمصراع.
كمف ىنا استعرضت الدراسة الجذكر التاريخية لمتسكية بيف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف،

كالمحددات الداخمية كالخارجية المؤثٌرة في مساعي التسكية غير الرسمية لدل الجانبيف ،كما
استعرضت ىذه المشاريع في تسمسؿ تاريخي كتحميؿ سياسي مقارف ،ثـ تبيف أثر ىذه المشاريع

كتحديدا
عمى المكاقؼ التفاكضية لدل كمييما ،فضالن عف أثرىا عمى مكاقؼ األطراؼ الدكلية،
ن

الرباعية الدكلية.

كيذكر أف الباحث اعتمد في دراستو المنيج التاريخي ،كالمنيج الكصفي التحميمي ،إضافة

إلى المنيج الستشرافي؛ مف أجؿ استكشاؼ مشاريع التسكية غير الرسمية خالؿ الفترة الزمنية
لمدراسة ،كمعرفة األفكار التي كردت فييا ،كتحميؿ بنكدىا.
تكصؿ الباحث إلى عدة نتائج .منيا أف الطرؼ الفمسطيني كاف األكثر استجابة
ك ٌ
لمشاريع التسكية غير الرسمية في مسعى التكصؿ إلى تسكية سياسية حقيقية تنيي الصراع ،إلى
تعبير ليا في العديد مف التفاىمات
جانب أف األفكار كالمقترحات الكاردة في ىذه المشاريع كجدت نا
بديال عف ق اررات الشرعية الدكلية.
السياسية الالحقة بيف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف ،حيث حمٌت ن
كأظيرت الدراسة أف مشاريع التسكية غير الرسمية لـ تحظى بقبكؿ شعبي فمسطيني أك

أفكار تتعارض مع الثكابت الكطنية ،إلى جانب أنيا لـ تتكافؽ مع
نا
تضمنت
فصائمي؛ لككنيا
ٌ
الرؤية السياسية لممعارضة الفمسطينية.
كأخي انر قدمت الدراسة جممة مف التكصيات ،أبرزىا ،إجراء مراجعة لمسار المفاكضات مع

اإلسرائيمييف ،كاعادة النظر في مشركعية األىداؼ كالمصالح ،إضافة إلى التفاؽ عمى استراتيجية
كطنية شاممة تحقؽ معادلة مكضكعية بيف العمؿ الدبمكماسي كالمقاكمة المخططة كالمدركسة،

األىـ عدـ النخراط في أم مشاريع تفاكضية جديدة ،كاجراء مراجعة نقدية شاممة لكؿ المشاريع
ك ٌ
تصكر جديد لممشركع
السابقة ،كالغاء ما يتعارض منيا مع الثكابت كالحقكؽ ،كمحاكلة تقديـ
ٌ

الكطني يستند إلى ق اررات الشرعية الدكلية بكصفيا مرجعية أساسية لمتفاكض ،كمنع تجاكز ىذا
األمر لحقنا.
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Abstract
The study discusses one of the most important issues of the
Palestinian-Israeli conflict, which is the informal settlement projects
between the Palestinians and the Israelis in the period 2008 - 1991. It
analyzes such projects and their impact on the negotiations between the
two sides, and concentrates on the internal, regional and international
variables that led to such projects. It also studies the impact of these
projects on the official conventions, and to what extent they may form a
basis for a balanced settlement of the conflict.
The study reviews the historical roots of the settlement between
the Palestinians and the Israelis, the internal determinants affecting the
efforts of the informal settlement between the two sides, the impact of
these projects on the two sides’ negotiating positions, and also their
impact on the positions of the international parties, particularly the
Quartet.
The researcher uses the historical approach, descriptive analytical
methodology, and the methodologies of internal and external criticism
in order to explore the informal settlement projects during the period of
study, and to find out the ideas included therein, and the analysis of
these projects’ items.
The researcher concludes that the Palestinian side was the most
responsive to the projects of informal settlement in an effort to reach a
real political settlement to end the conflict, and the ideas and proposals
included in these projects have explanation in many of the subsequent
political understandings between the Palestinians and the Israelis. Most
serious, The researcher also concludes that such projects became a
reference and a base for negotiations, and also they became a starting
point for official understandings and replaced the resolutions of
international legitimacy.
The study also shows that the projects of informal settlement
projects did not enjoy a Palestinian popular or factional acceptance for
they included ideas that contradict with the national constants, and they
did not correspond to the political vision and tools of solution the
Palestinian opposition believes in.

ح

The study concludes to a number of recommendations, the most
important of which are the necessity of reviewing negotiations' option
with the Israelis, re-considering the legitimacy of goals and interests, in
addition to consensus on a comprehensive national strategy that can
achieve an objective balance between diplomacy and the planned and
studied resistance. It also highly recommends not to engage any new
negotiations' projects, to review all previous projects, and to eliminate
what contradicts the Palestinian constants and rights .
The study also recommends to present a new vision for the
national Palestinian project based on international legitimacy
resolutions, as it's the basic reference for negotiation, and not to ignore
this fact later .
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مقدمة
شيدت منطقة الشرؽ األكسط منذ انطالؽ مؤتمر مدريد لمسالـ عاـ  ،1991مشاريع

كمبادرات رسمية "كثيفة" لتسكية الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي؛ لكنيا فشمت جميعيا ألسباب

عديدة مف بينيا اإلخالؿ في ميزاف التفاكض لصالح إسرائيؿ ،كالضغط األمريكي في السياؽ الذم

التعنت كمكاصمة الرفض اإلسرائيمي
يخدميا كبما ل يتعارض مع منطمقاتيا السياسية ،إضافة إلى ٌ
لكؿ مخرجات الح ٌؿ ،ككؿ ذلؾ بمعزؿ عف مصالح الجانب الفمسطيني أك ما يمكف يترتب عمى

ذلؾ مف ضرر عميو ،كمف دكف مراعاة لمتبعات المترتبة عمى ذلؾ بشأف استمرار الصراع

كتفاقمو.

كقد جرت سمسمة طكيمة مف المداكلت كالحكارات الثنائية كمتعددة األطراؼ كفي عكاصـ

عربية كغربية ،كلكنيا فشمت في إحداث اختراؽ في أعقد الصراعات كأكثرىا حضك انر عمى

الصعيد الدكلي؛ ألنيا ترتبط بمنطؽ المشركع الصييكني ،بجكانبو المختمفة ،إضافة إلى ارتباطاتو

الخارجية ،كصمتو بالمتغيرات الدكلية التي تتحكـ فيو ،كتشابكت عكامؿ فشؿ مخرجاتو التي
مصدرىا إسرائيمي كمبعثيا ديني كعقائدم بدرجة أكلى ،مقابؿ رغبة رسمية فمسطينية غير يمجمع

كحيدا عمى
كيقينا بقدرتو
منفردا
خيار
التمسؾ بو نا
ن
ن
ن
عمييا ،كاقباؿ غير مدركس عمى التفاكض ك ٌ
تغيير أك التأثير في العقمية اإلسرائيمية الرافضة كالمماطمة في تحقيؽ السالـ .كمف ىنا كصمت
جميع مساعي التسكية إلى طريؽ مسدكد.

شجع ىذا األمر عمى بركز مشاريع غير رسمية أنتجتيا شخصيات أكاديمية كقيادية
كقد ٌ
يتبكأ مكاقع غير رسمية كمع ذلؾ
خرجت مف
ٌ
الصؼ الفمسطيني كاإلسرائيمي .كاف معظميا ٌ

حظيت أفكارىا بدعـ سياسي مف أكساط كمراكز دكلية؛ في إطار المحاكلت المستمرة لتسكية

الصراع ،ككاف مف بينيا ثالث كثائؽ تناكلتيا ىذه الدراسة بالتحميؿ ،عمى قاعدة أف مبادرات
كمشاريع التسكية الرسمية انطمقت في غالبيتيا مف مفاكضات ثنائية ذات قنكات دكلية متعددة،

كعمى رأسيا اتفاؽ إعالف المبادئ حكؿ ترتيبات الحكـ الذاتي النتقالي ،المشيكر باتفاؽ أكسمك،

الذم بقي الحكار بشأنو سرنيا لمدة عاميف ،قبؿ اإلعالف الرسمي عنو في  13سبتمبر ،1993
كىذه الكثائؽ ىي كثيقة بيميف -أبك مازف ،التي أخذت اسـ "مشركع معاىدة قضايا الحؿ النيائي"،
كثيقة نسيبة -أيالكف ،ككثيقة جنيؼ (بيميف -ياسر عبد ربو) ،التي سميت "مسكدة اتفاقية لمكضع

الدائـ".
تندرج ىذه المبادرات كالمشاريع غير الرسمية ضمف ما بات ييعرؼ بدبمكماسية المسار
الثاني ،التي تنشط في محاكلة تحقيؽ التقدـ الذم فشؿ عمى المستكل الرسمي ،كاستخدمت في
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تبنتو منظمة
الحالة الفمسطينية يمرًافقة لمجيد الرسمي المبذكؿ ،كفي إطار
التحكؿ كالنيج الذم ٌ
ٌ
شجعت فيو
التحرير الفمسطينية نحك النفتاح عمى قكل السالـ في إسرائيؿ ،لكف بالقدر الذم ٌ
مجمكعة مف الظركؼ كالمتغيرات في سمكؾ ىذا المسار ،فقد فشمت ىذه الدبمكماسية في تحقيؽ
المرجك منيا؛ لفتقارىا عمى المستكل الفمسطيني لمتقييـ كالقدرة عمى التكظيؼ ،كعدـ التزاميا
بإطار الثكابت الكطنية!

مف أجؿ ذلؾ تتجمى أىمية ىذه الدراسة باعتبارىا أكؿ عمؿ بحثي –بتقديرم -يتناكؿ

التصالت السرٌية لمسالـ كظركفيا كالتبعات المترتٌبة عمييا ،كمكاقع كمكاطف الصكاب كالخطأ،
قدـ قراءة تحميمية يمكف الستناد إلييا في إعادة ترتيب أكضاع الدبمكماسية الفمسطينية ككاقعيا،
كت ٌ
الكسب ،كمنع التضحية
كندا ،كيرفع لدييا المقدرة عمى
كيرفدىا باألفكار التي تجعميا مؤثرة ٌ
ٍ
باألىداؼ ،كيثرم ،باإلضافة ،الفكر التفاكضي لمفمسطينييف في مكاجية الم ٍكر اإلسرائيمي.

أكال :مشكمة الدراسة:
تدكر مشكمة الدراسة حكؿ مشاريع التسكية غير الرسمية خالؿ الفترة الممتدة مف العاـ

 1991كحتى  ،2008حيث إف ىذه المشاريع جاءت في إطار ما سمي بالمحاكلت اإلبداعية
لمتسكية السياسية .كمع ذلؾ لـ تسيـ اإلسياـ المرجك منيا ،كلـ تؤثر أفكارىا ل في إدارة
المفاكضات بيف الطرفيف الفمسطيني كاإلسرائيمي ،كل في تطكير المنيج السياسي التفاكضي

لكمييما ،كىك أمر لفت لالنتباه ،كلكنو لـ يحظ باىتماـ الباحثيف عمى نحك مفصؿ كمتكامؿ ،كىك
ما اقتضى الدراسة كالبحث.

ثانيا :تساؤالت الدراسة:
تأتي ىذه الدراسة لممساىمة في اإلجابة عمى سؤاؿ رئيسي:
"ما طبيعة مشاريع التسكية غير الرسمية بيف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف  ،2008-1991كأثرىا
عمى إدارة المفاكضات؟"
كتتفرع عف ىذا السؤاؿ جممة مف األسئمة ،ىي:
ٌ
 -1ما الجذكر التاريخية لمشاريع التسكية السياسية؟
 -2كيؼ تطكر الفكر السياسي الفمسطيني اتجاه التسكية السياسية؟
 -3ما تأثير المتغيرات الداخمية كاإلقميمية كالدكلية عمى مشاريع التسكية غير الرسمية؟
 -4ما مستقبؿ التسكية السياسية عمى ضكء مسار مشاريعيا غير الرسمية؟
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ثالثا :أىداؼ الدراسة:
تسعى الدارسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:
 -1تسميط الضكء عمى جذكر مشاريع التسكية غير الرسمية ،كالتي بدأت في صكرة

اتصالت سرية خجكلة ،ثـ تحكلت إلى ميداف لختبار النكايا ،كمساعي البحث عف

مخرج سياسي يمكف أف يشكؿ أساسان لتسكية مقبكلة مف الطرفيف.
 -2تحديد المتغيرات الداخمية كاإلقميمية كالدكلية ،التي ساىمت في ميالد مشاريع التسكية
غير الرسمية.

 -3عرض أىـ مشاريع التسكية غير الرسمية ،كتناكؿ رؤيتيا لتسكية القضايا المؤجمة لمحؿ
النيائي ،كبخاصة فيما يتعمؽ بالقدس كالالجئيف كالحدكد كالمستكطنات كالثركات

الطبيعية.
 -4بياف األدكار كالسياسات كالمكاقؼ معرًقمة لألىداؼ التفاكضية.
 -5رصد أكجو العتراض الفمسطيني كاإلسرائيمي عمى ىذه المشاريع.
 -6بياف تأثير مشاريع التسكية غير الرسمية عمى التفاقيات الرسمية ،كتحديد مدل إمكانية
أف تش ٌكؿ ىذه المشاريع قاعدة أك أرضية يمكف البناء عمييا.

رابعان :أىمية الدراسة:
تكمف أىمية الدراسة فيما يمي:
 -1غالبية البحكث ركزت عمى المسار الرسمي لمتسكية بيف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف ،ليذا
كانت ىذه الدراسة لتغطية ىذه الثغرة.
 -2مشاريع التسكية غير الرسمية ل تقؿ أىمية عف المبادرات كالمشاريع الرسمية ،مف مبدأ
أنيا شكمت بيئة سياسية بديمة لمبيئة السياسية الرسمية لمتفاكض.

 -3تقديـ إسياـ عممي يتعمؽ باستشراؼ أم مبادرات جديدة لمتسكية قد تنشأ نتيجة مشاريع
غير رسمية مسبقة ،أك التنبؤ بتعثر أم مفاكضات قائمة قد ينشأ عمى إثرىا "جيكب

تفاكضية".
 -4محاكلة إلثراء المكتبة العربية في مكضكع ليزاؿ بحاجة إلى البحث ،لسيما أف القضية
الفمسطينية ل تزاؿ عالقة؛ نتيجة تعثر محاكلت التسكية العربية كالدكلية.
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خامسا :منيجية الدراسة:
اعتمدت الدراسة عمى منيجيف رئيسيف ،ىما:
.1

المنيج التاريخي:
تبرز أىمية المنيج التاريخي ،في حؿ المشكالت المعاصرة عمى ضكء خبرات الماضي،

كما يساعد عمى إلقاء الضكء عمى اتجاىات حاضرة كمستقبمية ،كيتيح الفرص أماـ إعادة تقييـ

البيانات بالنسبة لفركض النظريات ،أك تعميمات ظيرت في الزمف الحاضر دكف الماضي ،كما
إنو يؤكد الىمية النسبية لمتفاعالت المختمفة ،التي تكجد في األزمنة الماضية كتأثيرىا.
.2

المنيج الكصفي التحميمي:
مف خالؿ تفسير الكضع القائـ كتحديد الظركؼ كالعالقات المكجكدة بيف المتغيرات ،كما

أنو يتعدل مجرد جمع بيانات حكؿ الظاىرة إلى التحميؿ كالربط ،كالتفسير ليذه البيانات كقياسيا،
كاستخالص النتائج منيا.
 .3المنيج االستشرافي :كقد تـ تكظيفو لمتنبؤ المستقبمي بناء عمى المعطيات المتكفٌرة.

سادسا :حدكد الدراسة:
ن
-1الحد الزماني :تناكلت الد ارسة المرحمة التاريخية بيف عامي  ،2008-1991ككقع الختيار
عمى ىذه الفترة كإطار زمني لمدراسة؛ لما تثيره مف أىمية ،حيث شيدت محطات سياسية
نتياء بعاـ
بارزة ،أىميا بركز مشاريع غير رسمية لمتسكية بيف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف ،ا ن
 2008الذم كصمت فييا المفاكضات إلى طريؽ مسدكد.
-2الحد المكاني :تناكلت الدراسة مشاريع التسكية غير الرسمية كفؽ سنة بركزىا ،كانطالقنا مف
العكاصـ العربية كالغربية التي رعت ىذه المشاريع ،كانطمقت منيا.

سابعا :مصطمحات الدراسة:
ن
-

أكسمك" :إعالف المبادئ الفمسطيني– اإلسرائيمي"
تش ٌكؿ اتفاقية أكسمك التي كقعت عمييا منظمة التحرير الفمسطينية كاسرائيؿ في كاشنطف

ميما في تاريخ الصراع العربي -اإلسرائيمي ،ككانت
بتاريخ  13أيمكؿ/سبتمبر  ،1993منعطفنا ن
التصالت السرٌية التي أجراىا كزير الدكلة النركيجي لمشؤكف الخارجية "يكىاف يكرغف" ىكلست،

مع قيادة منظمة التحرير في تكنس كالحككمة اإلسرائيمية ،قد ميٌدت الطريؽ لبدء مفاكضات
أكسمك السرية في  20كانكف الثاني /يناير  ،1993التي استمرت  13جكلة ،كانتيت في  20آب/
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كتمخضت عف مكافقة الطرفيف في النياية عمى مسكدة "إعالف المبادئ
أغسطس ،1993
ٌ
الفمسطيني– اإلسرائيمي" ،كعمى العتراؼ المتبادؿ بيف المنظمة كاسرائيؿ( .المكسكعة الفمسطينية،
)2013
-

التسكية السمميةPacific Settlement :

السممية لح ٌؿ النزاع بيف دكلتيف أك أكثر،
الدبمكماسية
ىي المجكء إلى إحدل الطرؽ
ٌ
ٌ
السممية
كالمباحثات كالمفاكضات كالكساطة كالتكفيؽ كالتحقيؽ كالتحكيـ كالقضاء الدكلي ،كالتسكية
ٌ

غالبا قبؿ نشكب القتاؿ بيف الطرفيف ،كانما يجكز المجكء إلييا بعد الحرب المباشرة أك كقؼ
تتـ ن
فضال عف
معينة أك بدكف أم شرط أك قيد ،كيجكز
ن
القتاؿ ،ما لـ يستسمـ أحد الطرفيف بشركط ٌ
ذلؾ ،عرض النزاع مف قبؿ أحد الطرفيف عمى مجمس األمف أك الجمعية العامة لألمـ المتحدة

لمبت فيو سمميًّا( .بدكم)102 ،1989 ،
ٌ
-

حزب العمؿ اإلسرائيمي:
تأسس عاـ  1968جراء اتحاد األحزاب التالية" :مبام -احدكت ىعفكدا-بكعالي تسيكف-

رافي" ،كمما جاء في بياف تأسيسو أنو "سيسعى إلى تجميع الشعب الييكدم في "بالده" كاقامة
أيضا "الكصكؿ إلى
مجتمع عمالي عادؿ كح ٌر في دكلة إسرائيؿ المستقمٌة" ،كمف أىداؼ الحزب ن
اعتمادا عمى أسس الصييكنية الشتراكية كالقيـ التي
تحقيؽ الغايات الكطنية لمشعب الييكدم
ن
عرؼ الحزب نفسو عمى أنو مف يدعاة السالـ الحقيقي كالمستقر بيف
العمالية" ،ي
كي ٌ
تؤمف بيا الحركة ٌ

إسرائيؿ كجا ارتيا ،كأنو يسعى إلى تثبيت أمف إسرائيؿ كسيادتيا ،كأنو يعمؿ مف أجؿ نمك القتصاد

جدٌية مف أجؿ استيعاب
الكطني كرفاىية الشعب ،كتعميؽ الديمقراطية كأسسيا ،كالعمؿ بكؿ ٌ
الييكد مف أقطار العالـ كافة ،كتكطينيـ في "أرض اآلباء كاألجداد" ،كفؽ تعابيره( .منصكر،
)204-203 ،2009
-

خريطة الطريؽRoad Map :

المقدمة لح ٌؿ المشكمة الفمسطينية عاـ 2003؛
خريطة الطريؽ ىي أحدث المشركعات
ٌ
قدمتيا كاشنطف ،كقبميا طرفي
إلنياء الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي ،كتقكـ ىذه الخطٌة التي ٌ

النزاع :الفمسطينييف كاإلسرائيمييف ،عمى عدة خطكات منيا :انسحاب القكات اإلسرائيمية مف المدف

الفمسطينية ،كقؼ الستيطاف اإلسرائيمي ،كنقؿ السمطات المدنية لمفمسطينييف ،ثـ إعالف الدكلة

الفمسطينية عاـ  ،2005مقابؿ نزع سالح الفصائؿ الفمسطينية ،كانياء النتفاضة الفمسطينية،
ككقؼ العمميات ضد إسرائيؿ ،كلـ ينجح تطبيؽ خريطة الطريؽ بسبب عدـ التزاـ إسرائيؿ
بتعيداتيا ،كقياميا ببناء الجدار الفاصؿ بيف األراضي الفمسطينية كالمدف اإلسرائيمية ،كمكاصمة
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تصفيتيا لمككادر الفمسطينية ،رغـ بدء انسحابيا مف بعض المدف الفمسطينية( .عبد الكافي،

)194 ،2005
-

راكاح:
حزب يسارم إسرائيمي انشؽ عف "الحزب الشيكعي اإلسرائيمي" عاـ  1965كأيطمؽ عميو

اسـ "القائمة الشيكعية الجديدة" ،كقد دافع عف حقكؽ العرب ،كطالب بعكدة الالجئيف إلى ديارىـ،

كما عارض عدكاف  ،1967كدعا إلى تنفيذ قرار مجمس األمف  ،242كمساكاة العرب مع الييكد
في الحقكؽ المدنية داخؿ إسرائيؿ ،كقد اعترؼ الحزب عاـ  1974بالحقكؽ الكطنية لمشعب

الفمسطيني ،بما في ذلؾ حقٌو في تقرير مصيره ،كفي إنشاء دكلة مستقمٌة لو في الضفة الغربية
ندد بالستيطاف( .المقاتؿ ،بدكف تاريخ)
كقطاع غزة كالقدس العربية ،كما ٌ
-

السيادة:

داخميا إلى السمطة الشرعية الشاممة كالمطمقة التي تمارسيا الدكلة
يشير مفيكـ السيادة
ن
خارجيا فيرتبط المفيكـ أساسا بمبدأ عدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ،
عمى إقميـ محدد ،أما
ن
ككذا المساكاة القانكنية بيف ىذه الدكؿ في مختمؼ عالقاتيا كتعامالتيا الدكلية( .معيد البحريف

السياسية)41 ،2014 ،
لمتنمية
ٌ
-

قناة االتصاؿCommunication Channel :
ىي كسيمة التصاؿ التي يمكف بكاسطتيا نقؿ الرسالة مف المرسؿ إلى المرسؿ إليو ،كيمكف

تحركيا مف المرسؿ حتى
أف يقصد بقناة التصاؿ أنيا الخط أك المسار الذم تتخذه الرسالة عند ٌ
تصؿ إلى المستقبؿ( .عبد الكافي)332 ،2005 ،
-

مشاريع التسكية غير الرسمية:

الصؼ الفمسطيني
ىي مشاريع سياسية أنتجتيا شخصيات أكاديمية كقيادية خرجت مف
ٌ
كيتبكأ معظميا مكاقع غير رسمية؛ لتسكية الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي ،كمف أبرز
كاإلسرائيمي،
ٌ
ىذه المشاريع كثيقة بيميف -أبك مازف ،التي أخذت اسـ "مشركع معاىدة قضايا الحؿ النيائي"،

كثيقة نسيبة -أيالكف ،ككثيقة جنيؼ (بيميف -ياسر عبد ربو) ،التي سميت "مسكدة اتفاقية لمكضع

الدائـ".
-

كثيقة جنيؼThe Geneva Accord :
كثيقة جنيؼ بسكيس ار سنة  2003ىي إحدل التفاقات غير الرسمية التي كقعتيا

شخصيات فمسطينية عمى رأسيا كزير اإلعالـ الفمسطيني السابؽ ياسر عبد ربو ،كعف الجانب
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اإلسرائيمي كزير العدؿ األسبؽ يكسي بيميف .كقد تطرقت الكثيقة إلى أساسيات لمتفاكض بشأف
عدد مف القضايا المصيرية مف بينيا حؽ العكدة .كقد أثار ظيكرىا إلى العمف عددا مف المكاقؼ
كردكد الفعؿ ،كنستعرض منيا الجزء المتعمؽ بحقكؽ الالجئيف (مركز المعمكمات الكطني،
.)2011
-

كثيقة اليدؼ:

تـ تكقيعيا بيف عامي أيالكف كسرم نسيبة برعاية أكركبية ،بتاريخ
ىي كثيقة إعالف مبادئ ٌ
رسمييف ،حيث كاف سرم نسيبة أكاديمي
 27يكليك/تمكز 2002ـ ،كالتي تمت بيف كفديف غير
ٍ
فمسطيني ،يشغؿ مسؤكؿ ممؼ القدس في منظمة التحرير الفمسطينية ،كرئيس جامعة القدس ،فيما
كاف عامي أيالكف في منصب الرئيس السابؽ لجياز األمف العاـ اإلسرائيمي (الشاباؾ).

ثامنا :الدراسات السابقة:
تـ الكقكؼ عمى عدد مف الدراسات السابقة ذات الصمة النسبية بمكضكع الدراسة .كيمكف
اإلشارة إلييا عمى النحك التالي:
 دراسة حاتـ خميؿ السطرم (( :)2016مشاريع التسكية السياسية الرسمية لمصراع العربي
اإلسرائيمي في مجمة شؤكف فمسطينية  ،)1993-1971الجامعة اإلسالمية ،غزة.

اىتمت الدراسة ببحث تطكرات الصراع العربي -اإلسرائيمي ،كالتغييرات التي طرأت عمى

الفكر السياسي الفمسطيني منذ صدكر قرار مجمس األمف  242كحتى تكقيع اتفاؽ أكسمك
في 1993؛ مف خالؿ دراسة مشاريع التسكية السياسية لمصراع العربي-اإلسرائيمي في
مجمة شؤكف فمسطينية.

كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج ،أبرزىا أف مشاريع التسكية السياسية
ٌ
الرسمية لمصراع العربي-اإلسرائيمي تقاطعت في أنيا قائمة عمى قرار مجمس األمف 242

تـ فييا استغالؿ الظركؼ السياسية في فرض التفسير األمريكي
في سمسمة متٌصمة ٌ
كاإلسرائيمي لقرار مجمس األمف  ،242كما نجحت مشاريع التسكية السياسية لمصراع
العربي-اإلسرائيمي في تراجع الفكر السياسي الفمسطيني مف رفض التسكية في  1964إلى
ثـ السعي ليا في  ،1985إلى أف أصبحت التسكية محكر الفكر
القبكؿ بيا في ٌ ،1974
السياسي الفمسطيني في .1988
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 دراسة ىاني خميؿ المداكم (( :)2011مشاريع التسكية السياسية الرسمية لمقضية
الفمسطينية  ،)1991-1978الجامعة اإلسالمية ،غزة.

تناكلت الدراسة مشاريع التسكية السياسية الرسمية لمقضية الفمسطينية بيف عامي

 .1991-1978كىدفت إلى إبراز الختالفات بيف ىذه المشاريع في كؿ فترة مف الفترات

التعرؼ عمى أىدافيا مف خالؿ التعامؿ مع قضية فمسطيف بكصفيا قضية
مرت بيا ،ك ٌ
التي ٌ
لجئيف ،أم الشؽ اإلنساني كليس السياسي.
كتكصمت الدراسة إلى أف مشاريع التسكية تعني تسكية القضية الفمسطينية كالشعب
ٌ
الفمسطيني لصالح إسرائيؿ ،كتفتيت قكة الشعب الفمسطيني ،كتمزيؽ مككناتو األساسية،

حؽ العكدة،
إضافة إلى أف مشاريع التسكية أنكرت الحقكؽ الفمسطينية "تقرير المصيرٌ ،
إقامة دكلة فمسطينية".
 دراسة سامي يكسؼ أحمد (( :)2011المكاقؼ السياسية الفمسطينية المتباينة كأثرىا
عمى مشاريع الدكلة الفمسطينية المقترحة في إطار التسكية  ،)1993-1967مجمة

جامعة األزىر ،غزة.

ركزت ىذه الدراسة عمى تعدد المكاقؼ كاآلراء الفمسطينية كالعربية كاألطراؼ المعنية

حياؿ مسألة إقامة الدكلة الفمسطينية ،كأساليب تحقيؽ الحؿ السياسي إلقامتيا ،حيث تراكحت تمؾ
المكاقؼ بيف الرفض كالقبكؿ تجاه أساليب كتحقيقات التسكية ليذه القضية المصيرية ،التي تشكؿ

قضية محكرية لألمتيف العربية كاإلسالمية معا.

كىدفت الدراسة إلى محاكلة إظيار حقيقة أف النظاـ العربي ،كالنظاـ السياسي الفمسطيني
منذ نشأتو يتحمالف جزءا مف مسؤكلية الفشؿ في تحقيؽ أىداؼ المشركع الكطني الفمسطيني ،كاف
النقسامات كالتجاذبات السياسية التي مر فييا النظاـ السياسي الفمسطيني كاف ليا انعكاساتيا

السمبية عمى مجمؿ مشاريع الدكلة التي طرحت في مختمؼ المراحؿ.
أف الرد عمى الرفض اإلسرائيمي المستمر يتطمب استراتيجية فمسطينية مقابمة،
كتكصمت إلى ٌ
ترتكز إلى رفض أم انتقاص مف حقكؽ الدكلة الفمسطينية كسيادتيا ،األمر الذم يستمزـ التفكير
بإعالف فمسطيني كاضح عف دكلتيـ المنشكدة ،كتعزيز الجبية العربية كاإلسالمية كالدكلية

المساندة ليذا المكقؼ.
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 دراسة سمير حممي سيسالـ (( :)2005المشاريع األمريكية لتسكية القضية الفمسطينية
 -1977-1947دراسة تاريخية تحميمية) ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

تناكلت الدراسة المشاريع األمريكية لتسكية القضية الفمسطينية عمى امتداد السنكات مف

 ،1977-1947معالجة تاريخية تحميمية كثائقية ،باعتبار أنيا شيدت أخطر األحداث التي
عاشيا الفمسطينيكف كالعرب كالمسممكف.

كىدفت الدراسة إلى استيضاح حقيقة المكاقؼ كالمشاريع األمريكية لتسكية القضية

الفمسطينية ،كطركحات الرؤساء األمريكييف مف ديمقراطييف كجميكرييف ،الخاصة بحؿ
جدية ىذه المشاريع.
القضية الفمسطينية ،كمدل ٌ
كتكصمت إلى عدد مف النتائج ،أىميا أف الكليات المتحدة تعاممت مع القضية

الفمسطينية بعد عاـ  1948باعتبارىا مشكمة إنسانية ،مشكمة لجئيف مقتمعيف مف أرضيـ

مشرديف ،يحتاجكف إلى العكف كالغكث كالتشغيؿ ،كأف مشاريع التسكية األمريكية منذ عاـ

التكصؿ إلى حؿ مشكمة الالجئيف مف خالؿ مشاريع التكطيف،
 1949لـ تخرج عف نطاؽ
ٌ
كطرح المشاريع القتصادية ،لكي تختفي بذلؾ حقيقة الصراع ،كالتي ىي في األصؿ

سياسية.

 دراسة ماجد سعيد المدىكف (( :)2005األفكار كالمشاريع اإلسرائيمية المقترحة لتسكية
القضية الفمسطينية مف عاـ  ،)1977-1948الجامعة اإلسالمية ،غزة.

تناكلت الدراسة األفكار كالمشاريع اإلسرائيمية في الفترة الكاقعة ما بيف عاـ 1977-
 ،1948القائمة عمى أساس إيجاد تسكية لمقضية الفمسطينية أكنل ،كلقضية الصراع العربي

ثانيا.
اإلسرائيمي ن

كىدفت الدراسة إلى عرض أىـ تمؾ األفكار كالمشاريع ،كاظيار األسباب الحقيقية مف

كراء تعددىا ،إضافة إلى إظيار الختالفات الطفيفة بيف ىذه األفكار كالمشاريع في كؿ فترة

مرت بيا ،كالكشؼ عف األىداؼ كالنكايا اإلسرائيمية
مف الفترات ،كالربط بيف الظركؼ التي ٌ
مف كراء تمؾ المشاريع ،كنتائجيا كآثارىا.
كخميصت إلى أف معظـ تمؾ األفكار كالمشاريع جاءت لتؤكد عمى التكجو اإلسرائيمي نحك

ترسيخ الحتالؿ لممناطؽ العربية المحمة ،كاإلجماع داخؿ المجتمع اإلسرائيمي كبكؿ فئاتو

الجتماعية كالسياسية عمى نظرية عدـ العكدة مطمقنا إلى حدكد ما قبؿ عاـ  ،1967كأف
معظـ األفكار كالمشاريع اإلسرائيمية سكاء الرسمية منيا أك غير الرسمية ،مناكرة سياسية
كدعائية لكسب الكقت ،كفرض المزيد مف الحقائؽ عمى أرض الكاقع.
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 دراسة أكرـ محمد عدكاف (( :)2005المشاريع كاألفكار الصييكنية تجاه تسكية القضية
الفمسطينية كالصراع العربي اإلسرائيمي  ،)1973-1922مجمة الجامعة اإلسالمية ،غزة.

تناكلت الدراسة مكضكع المشاريع كاألفكار اإلسرائيمية لتسكية قضية فمسطيف في المرحمة

الكاقعة بيف عامي  ،1973-1922كرٌكزت عمى أىـ المشاريع كاألفكار التي كضعيا العديد مف
القادة السياسييف لمحركة الصييكنية لتسكية القضية الفمسطينية خالؿ المرحمة السابقة ،إلى جانب

المشاريع كاألفكار التي طرحتيا أحزاب صييكنية حكؿ نفس القضية.
كاستنتجت الدراسة أف تعدد المشاريع كاألفكار اإلسرائيمية اتجاه القضية الفمسطينية كالصراع
العربي اإلسرائيمي أمر مقصكد ،لترؾ النطباع لدل المجتمع الدكلي بأف إسرائيؿ التي قامت عمى

أنقاض مجتمع آخر كتعتبر مغتصبة ألراضي شعب آخر ،تمد يدىا لمسالـ إليجاد حؿ مناسب

ليذه القضية ،إلى جانب أف السياسية اإلسرائيمية اتجاه قضية فمسطيف كالصراع العربي

اإلسرائيمي ،خاصة بعد إنشاء دكلة إسرائيؿ عاـ  ،1948نابعة مف الستراتيجية الصييكنية
القديمة ،القائمة عمى أساس أف فمسطيف ىي أرض الميعاد كاألجداد ،كل يمكف التنازؿ عنيا بأم
حاؿ مف األحكاؿ ،ليذا فمعظـ المشاريع كاألفكار اإلسرائيمية منذ ظيكر القضية كحتى يكمنا ىذا،

يتخذ مف ىذه النظرية أساسا في طرحيا.

تاسعا :التعقيب عمى الدراسات السابقة:
ن
أىـ ما يميز الدراسات السابقة أنيا ركزت عمى عدة نقاط ،مف أبرزىا أنيا:
 -1عرضت المشاريع كالتفاقات السياسية اتجاه القضية الفمسطينية كالصراع العربي
اإلسرائيمي ،كالمكقؼ مف قياـ دكلة فمسطينية مستقمة.
 -2اىتمت بالمشاريع كاألفكار األمريكية كاإلسرائيمية ،كرٌكزت عمى تأثير ىذه األفكار
كنتائجيا عمى القضية الفمسطينية ،كمسار الصراع.

 -3أبرزت المكاقؼ السياسية الفمسطينية المتباينة كأثرىا عمى مشاريع الدكلة الفمسطينية
المقترحة.

مر فييا النظاـ السياسي الفمسطيني
 -4أظيرت أف النقسامات كالتجاذبات السياسية التي ٌ
كاف ليا انعكاساتيا السمبية عمى مجمؿ مشاريع التسكية.
 -5أكضحت الرفض اإلسرائيمي لتسكية قضية الالجئيف باعتبارىا مشكمة "خارج حدكدىا"،
كتجاىؿ متعمد لكؿ الق اررات الدكلية المتعقمة بحؿ بيا.
 -6طرحت كجيات نظر كأفكار لحمكؿ كفيمة بإنياء الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي.

11

كمف ىنا ،يتضح أف الدراسات السابقة لـ تتناكؿ بالتحميؿ مشاريع التسكية غير الرسمية ،كما

يتعمؽ بأثرىا عمى إدارة المفاكضات خالؿ الفترة الممتدة بيف  ،2008-1991كليذا تجد ىذه

الدراسة ما يبررىا ،كيمنحيا مزيدان مف التفرد عما سكاىا مف دراسات.
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الفصؿ الثاني

الجذكر التاريخية لمتسكية السياسية بيف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف
المبحث األكؿ :التصالت السرية بيف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف قبؿ مؤتمر مدريد
المبحث الثاني :التصالت السرية بيف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف ما بيف مؤتمر
مدريد كاتفاؽ أكسمك 1993-1991

المبحث األكؿ

جذكر االتصاالت السرية بيف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف
تعكد الجذكر التاريخية لمتسكية السياسية بيف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف إلى المحظة التي

بدأ يشعر فييا الفمسطيني بأف تكمفة الصراع باتت أكبر مف مقدرتو عمى الستمرار في خيار

جديان في الحمكؿ
المكاجية ،لذلؾ كجد مف المناسب سمكؾ طريؽ التسكية السياسية ،كالتفكير ٌ
السممية ،كفتح قنكات اتصاؿ خمفية مع الجيات كاألطراؼ اإلسرائيمية التي تتبنى مبدأ السالـ
كترفض العنؼ؛ عمى أمؿ أف تحقؽ التسكية السياسية ما عجز عنو الكفاح المسمٌح.

فقد كاف مشركع الدكلة الديمقراطية العممانية في فمسطيف ،أكؿ الحمكؿ السممية التي تبنتيا

منظمة التحرير الفمسطينية مع نياية ستينات القرف الماضي .كذلؾ كاف المدخؿ إلى مسيرة
األكؿ في الفكر السياسي الفمسطيني( .أبك نحؿ،2012 ،
التسكية السياسية في المنطقة ،كالتحكؿ ٌ
)167
ككاف مف النتائج التي أفرزتيا حرب تشريف/أكتكبر  ،1973أف خرجت التسكية لمصراع

نسبيا -إلى مجاؿ اإلمكاف ،كجرل قطع أكؿ خطكة
مع إسرائيؿ مف مجاؿ الحتماؿ البعيد – ن
عممية بيذا التجاه بعقد اتفاقيتي فؾ الرتباط بيف إسرائيؿ مف جية ،ككؿ مف مصر كسكريا مف
الجية األخرل ،كاف ىذا النتقاؿ بمكضكع التسكية ،دفع المسألة الفمسطينية إلى كاجية األحداث؛
ألف ما مثمتو الحركة الكطنية الفمسطينية إثر نيكضيا بعد الحرب عاـ  ،1967فرض نفسو عمى

أطراؼ الصراع المختمفة ،كجعؿ مف الصعب القفز فكؽ المسألة الفمسطينية( .الخميمي،1976 ،
 )9-8كعميو ،فإف المقاربة اإلسرائيمية الجديدة باتجاه الحؿ مع الفمسطينييف بدأت تتبمكر بعد حرب
عاـ  ،1973حيث تكصؿ اليسار في إسرائيؿ إلى عدـ جدكل استمرار احتالليا لألراضي العربية

الي استكلت عمييا خالؿ حرب عاـ  .1967كبدأت في عيد حككمة غكلدا مائير ترتفع أصكات
تدعك إلى التفاكض مع أم جية فمسطينية تعترؼ بدكلة إسرائيؿ كبالقرار  ،242كتتحفظ عف

استخداـ القكة ضدىا ،إل أف منظمة التحرير لـ تكف مقبكلة كشريؾ لمحكار بعد( .الحسيني،
)123 ،2014
كبعد تكقيع اتفاقية كامب ديفيد بيف مصر كاسرائيؿ عاـ  ،1978بمعزؿ عف الجانب

تكصال إلى
الفمسطيني ،سعت منظمة التحرير إلى تأميف لقاءات كاجتماعات بالطرؼ اإلسرائيمي،
ن
تسكية ،فأكعزت قيادة المنظمة إلى ممثمييا داخؿ األراضي المحتمة ،لمتحرؾ باتجاه ما س ٌمتو

القكل التقدمية المناىضة لمصييكنية في فمسطيف المحتمة ،كقد أجريت المقاءات تمؾ بسرية تامة.

(مصطفى )116 ،1994 ،في إطار ما يكصؼ عادة بدبمكماسية المسار الثاني " Second
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( ."Track Diplomacyالشرفا)140 ،2015 ،
ككانت الدكرة الثانية عشرة لممجمس الكطني الفمسطيني ،التي هعقدت في القاىرة في مطمع
تبني برنامج مرحمي يؤىؿ منظمة التحرير كي تككف طرفنا
يكنيك /حزيراف  1974تيدؼ إلى ٌ

فاعال في التسكية ،كأقرت الجمسة الختامية التي انعقدت في  8يكنيك /حزيراف مف العاـ نفسو،
ن

البرنامج السياسي المرحمي لممنظمة ،الذم ييطمؽ عميو "برنامج النقاط العشر" ،كالذم أفسح
المجاؿ في الدكرة الثالثة عشر لممجمس الكطني إلى اتخاذ قرار التصاؿ بقكل السالـ( .شاليؿ،
)2005
مرحمة االستطالع:
بدأت التصالت السرية في مراحميا األكلى تأخذ طابع التعارؼ ،إذ كاف كؿ طرؼ

اعتقادا منيما أف
يرغب في دراسة عقمية كنظرة الطرؼ اآلخر عف قرب ،كبال كساطة مف أحد،
ن
لغة الحكار المباشر ىي الكسيمة إليجاد التقارب الذم يمكف أف يبنى عميو الحؿ (مصطفى،
نصو" :ينبغي أف ننتيي مف
ص )116فصالح خمؼ ،الرجؿ الثاني في منظمة التحرير ،قاؿ ما ٌ
كجكبا .كل لػ (نعـ)
سمبية كمزايدات الماضي ،فالػ (ل) التقميدية في الحركة الفمسطيني ليست ثكرية
ن

شكؿ مف أشكاؿ الخيانة ضركرةن .بؿ قد يككف الرفض عمى العكس طريقة في اليركب مف
المشاكؿ ،كفي التزيي بزم النقاء العقائدم المنحكؿ"( .خمؼ)133 ،1996 ،
كبينما كانت الحككمة اإلسرائيمية ترفض التفاكض المباشر" ،استقرت التصالت بيف

الطرفيف طكاؿ السبعينيات كالثمانينيات مف القرف الماضي عمى اعتماد كسيط ثالث ،أك التصاؿ
عبر اليسار اإلسرائيمي ،كظمت معظـ تمؾ التصالت محصكرة في الجانب الفكرم السياسي،

كذات طبيعة تمييدية أكثر مما كانت اتصالت سياسية عممية"( .مكسى )146 ،2007 ،ككاف
ىدؼ منظمة التحرير الكاضح مف كراء ىذه التصالت ىك كسر أم قيكد إسرائيمية عمى التعامؿ

مباشرة مع ممثمي الفمسطينييف ،ككاف ىذا يتحقؽ في البداية بتشجيع الكطنييف المستقميف عمى

الشتراؾ في لقاءات مع اإلسرائيمييف كجيا لكجو ،ككانت الفكرة مف كراء ذلؾ تعريؼ اإلسرائيمييف
بالفمسطينييف مف غير "اإلرىابييف" أك "المتعصبيف" كبأكلئؾ الذيف يؤمنكف بالتعايش السممي.

(سعيد /1995 ،أكسمك)77 ،2

تعرفت المنظمة عمى حركات الرفض اإلسرائيمية التي ظيرت أكاخر الستينيات،
كقد ٌ
التعرؼ
كاحت ٌكت بفمسطينيي األراضي المحتمة عاـ  1948ألكؿ مرة ،كأكصميا ذلؾ الحتكاؾ إلى ٌ

يما مف ىؤلء الفمسطينييف ،ثـ إلى
عمى حزب (راكح) الشيكعي اإلسرائيمي الذم يضـ ن
عددا م ن
تعرفت عمى مكاقؼ أفراد إسرائيمييف يرفضكف التكسع الصييكني ،كمكاقؼ
التفاعؿ معو ،كما ٌ
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المكجو لعرب فمسطيف ،كدرست بعناية برامج األحزاب
آخريف يقمقيـ اإلرىاب الصييكني
ٌ
اإلسرائيمية ،كحددت مكاقع كؿ منيا ،كذلؾ التقت خالؿ تحركيا عمى الساحة الدكلية بعناصر
التكسع الصييكني ،كرفض
كميا أك جز نئيا ،كتدعك إلى كقؼ
ييكدية تقدمية ترفض الصييكنية ن
ٌ
تككف التجمعات الييكدية في الكليات
اإلرىاب ضد عرب فمسطيف ،كدرست دراسة أكلية طبيعة ٌ

المتحدة ،كأكركبا الغربية كالشرقية ،كالعكامؿ التي تؤثر في تكجياتيا ،كأقامت عالقات مع
التقدمية فييا( .الدجاني)39-38 ،1983 ،
العناصر ٌ
كمف ىنا أمكف تقسيـ التصالت السرية بيف الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي إلى

مرحمتيف :األكلى ،اتسمت بالتمييد تكطئةن لمتآلؼ بيف الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي ،التي أطمؽ
عمييا اسـ المرحمة الستطالعية ،كقد اتسمت بالسرية البالغة ،كترجع بداياتيا إلى عاـ ،1968
كالتي لـ يكشؼ عنيا إل في منتصؼ السبعينيات مف القرف الماضي ،بعد أف كمٌؼ ياسر عرفات

ممثؿ المنظمة في لندف سعيد حمامي بفتح قناة سرية مع اإلسرائيمييف ،أتاحت لعرفات فرصة

إرساؿ رسالة إلى إسحؽ رابيف رئيس الكزراء اإلسرائيمي حينذاؾ .كفي عاـ  1975تمكف إدكارد
مكرتيمر ( )Edward Mortimerالصحفي بصحيفة (التايمز) المندنية ( ،)The Timesمف
عقد لقاء جمع بيف حمامي كيكرم أفنيرم في لقاء تفاكضي لـ يكشؼ عنو إل بعد عشرة أعكاـ

في كتاب (العدك الصديؽ) ألفنيرم ،كتمؾ المحاكلت تزامنت مع محاكلت المجمس اإلسرائيمي –
ضـ إسرائيمييف أمثاؿ :يعقكب أرنكف المدير الساؽ لك ازرة المالية
الفمسطيني لمسالـ ،الذم ٌ
اإلسرائيمية ،كالجنراؿ السابؽ متتياىك بيميد ،كعقب ذلؾ مجمكعة مف التصالت التي جرت في
براغ في تشيككسمكفاكيا عاـ  ،1976كاعترؼ العديد مف ىؤلء اإلسرائيمييف الذيف شارككا في تمؾ

المقاءات ،أنو تـ تحديد ىدؼ مبدئي ليا متمثال "بسد فجكة مف الحقد كسكء الفيـ بيف الطرفيف"،
كأنيا أتاحت ليـ الفرصة لرؤية جانب آخر مف القيادة الفمسطينية ،أما اليدؼ الفمسطيني فتمثٌؿ

في إرساؿ إشارات كاضحة لإلسرائيمييف ،تبيف اعتماد النيج البراغماتي في برنامج كفكر منظمة
التحرير ،كبخاصة حركة فتح كبرل فصائؿ المنظمة (أبك نحؿ ،كآخركف.)465 ،2012 ،
محاكالت التقارب
أما المرحمة الثانية مف عممية التصالت السرية فقد بدأت مع بداية الثمانينيات مف القرف
الماضي ،كىك ما قي ٌدر بأنيا مرحمة صياغة التقارب إلنضاج بيئة السالـ النيائي حسب األعراؼ
ترسخت لدل القيادة الفمسطينية في تمؾ المرحمة ،كالتي اعتمدت عمى تشريع
كالقناعات ،التي ٌ
دكرات المجمس الكطني الفمسطيني لمحكار مع القكل الديمقراطية اإلسرائيمية ،كالتي ازدادت كثافتيا
بعد عاـ  ،1983أم بعد الخركج الفمسطيني المسمح مف لبناف ،كىك ما يعكس يأس المنظمة في
تمؾ المرحمة( .األخرس)133،2009 ،
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كبدأت التصالت الفمسطينية-اإلسرائيمية بشكؿ ظاىر ،في ىذه المرحمة ،بعد عاـ

 ،1973فقد يعقد أكؿ لقاء عاـ  1974بيف عصاـ السرطاكم كماتي بيميد في أكركبا ،كما عقدت
بعد ذلؾ عدة لقاءات بيف مسؤكليف فمسطينييف كمسؤكليف في الحزب الشيكعي اإلسرائيمي ،مثؿ
ماير فمنر ،كلقاءات أخرل مع إسرائيمييف مثؿ :أكرم أفنيرم ،كيعقكب أرنكف ،كيكسي أميتام،
كفي عاـ  1985عقد لقاء في بكف (مدينة غرب ألمانيا) بيف عماد شقكر أحد مستشارم عرفات،

أيضا بيف خالد الحسف عضك
كأك ار نمير مف حزب العمؿ ،كبنفس العاـ عقد لقاء آخر في بكف ن
المجنة المركزية لفتح ،ككؿ مف لطيؼ دكرم ،كمحمد كتد مف حزب مباـ ،كقد سبؽ ىذه المقاءات،

لقاء آخر في العاـ  1984بيف عضكم الكنيست كتد كدكرم مع أعضاء مف ـ.ت.ؼ ،مف
الصؼ الثاني( .الصافي)214 ،1987 ،
كنشطت منظمة التحرير ،في الفترة ما بيف سنة  1986كسنة  1988في اتصالتيا عمى

أكثر مف خمس قنكات مباشرة مع عناصر مف إسرائيؿ ،كبعد فترة مف السككف استمرت أكثر مف
سنتيف في أعقاب اغتياؿ الدكتكر عصاـ السرطاكم فإف القنكات السرية عادت إلى نشاطيا،
كتعددت قنكاتيا بحيث ل تصبح مظمة التصاؿ بإسرائيؿ مقصكرة عمى قناة كاحدة كرجؿ كاحد

يمكف أف يطكلو الرصاص المتربص أك الطائش ،ككانت ىذه التصالت جميعا تجرم تحت

مؤكدا لق اررات سابقة كرد
غطاء قرار صدر مف المجمس الكطني الفمسطيني في دكرة سنة 1986
ن
كضكحا ،فقد
كعاما ،لكف في قرار سنة  1986كانت النصكص أكثر
ضمنيا
فييا ذكر التصاؿ
ن
ن
ن
كاف نص القرار الذم كافقت عميو كؿ فصائؿ منظمة التحرير يقكؿ بالحرؼ" :يقر المؤتمر دعكة
المجنة التنفيذية لكضع خطط بفتح خطكط اتصاؿ فمسطينية مع الدكائر الييكدية أك اإلسرائيمية

المؤيدة لقضيتنا كلفكرة دكلة فمسطينية مستقمة" ،ككانت المفارقة في ىذا القرار أنو في ذلؾ الكقت
لـ يكف ىناؾ إسرائيمي كاحد يؤيد فكرة قياـ دكلة فمسطينية ،لكف النص كضع بيذا الصيغة

مطمكبا منو
لتسييؿ مركره مف قبؿ كؿ الفصائؿ ،فإغراء اإلشارة إلى دكلة فمسطينية مستقمة كاف
ن
أف يعطي غطاء يبدك مقبكنل لفكرة التصاؿ مف أساسيا( .ىيكؿ)199 ،2001 ،
بدء االتصاالت العمنية
أصبحت التصالت ذات طابع شرعي محمي بالقرار الصادر عف المجمس الكطني

الفمسطيني ،كمع ذلؾ فقد بقي معظـ مف في الساحة الفمسطينية ل يؤمنكف أك ل يقبمكف الممارسة

مف الناحية النفسية ،كذلؾ نتيجة لمتربية الطكيمة التي تربى عمى أساسيا أجياؿ مف الشعب
الفمسطيني ،تربية ترفض مجرد ذكر الييكد أك اإلسرائيمييف ،كفي كثير مف األحياف كاف البعض
 قائد فمسطيني مف قرية سرطة في مدينة نابمس ،كاف مستشا انر لمشؤكف الخارجية لرئيس منظمة التحرير

الفمسطينية ياسر عرفات ،كممثؿ المنظمة في العاصمة البرتغالية لشبكنة ،كعضك المجنة المركزية لحركة فتح.
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يطبؽ ىذا الحظر عمى العرب الذيف يحممكف الجنسية اإلسرائيمية ،ففي أحد ميرجانات الشبيبة

العالمية ،في إحدل الدكؿ الشرقية -الشيكعية سابقنا -حضر مف إسرائيؿ الشاعر الكبير محمكد
دركيش ،الذم كنا نتغنى بشعره كنردده في كؿ مكاف شعبي أك رسمي ،كفي نفس الميرجاف
حضر شخص فمسطيني ينتمي إلى حزب البعث السكرم كىك فيصؿ الحكراني ،كالغريب أنو
عندما عممت قيادة حزب البعث أف الحكراني ألقى السالـ عمى دركيش فيصؿ مف الحزب؛ ألنو
كضع يديو بيد إسرائيؿ( .عباس)29-28 ،1994 ،
كجرت في عيد حككمة الميككد ،عاـ  ،1987اتصالت كلقاءات سرية بيف سرم نسيبة

ضمت فيصؿ الحسيني كالصحفي
كمكسى عميراؼ مف أعضاء الميككد ،أعقبتيا لقاءات
ٌ
اإلسرائيمي إيش شالكـ ،كلكف شامير أكقؼ ىذه التصالت كاعتقؿ الحسيني .كمع ذلؾ أجرت

المنظمة اتصالت مع حزب العمؿ ،في إبريؿ  ،1989مف خالؿ عبد الكىاب دراكشة ، حيث

سياسيا مف إعداد إسحاؽ رابيف إلى المنظمة ،كالتقى سعيد كنعاف في
مشركعا
حمؿ دراكشة
ن
ن
غمار مفاكضات كاشنطف بإحدل الشخصيات المقربة لرابيف ،كقد قاـ أحمد الطيبي بدكر ميـ بيف

المنظمة كرابيف ،حيث سعى الجانبيف حتى تعرؼ كؿ منيما عمى مكاقؼ اآلخر تجاه العديد مف
المسائؿ المتعمقة بتسكية النزاع الفمسطيني اإلسرائيمي ،كعقد لقاءيف مع حاييـ رامكف كزير الصحة

المقرب لرابيف( .شاش)51 ،1999 ،

كقد أكرد الكاتب الصحفي المصرم محمد حسنيف ىيكؿ ،في كتابو "المفاكضات السرية بيف

عددا مف قنكات التصاؿ السرية
العرب كاسرائيؿ :سالـ األكىاـ ،أكسمك -ما قبميا كما بعدىا" ن
التي كانت تديرىا منظمة التحرير ،كىي( :ىيكؿ)202-200 ،2001 ،

 -1قناة اتصاؿ يديرىا محمكد عباس -أبك مازف -بنفسو ،ككاف اتصالو بالدرجة األكلى مع
مجمكعات اليسار اإلسرائيمية ،كضمنيا راكاح "القائمة الشيكعية الجديدة" ،ككاف الطرؼ

اآلخر عمى الناحية اإلسرائيمية "شكلميت آلكني" بكصفيا رئيسة لحزب "ميريتز" ،كىك مف
أىـ أحزاب الحككمة الئتالفية برئاسة "إسحاؽ رابيف ،كعمى ىذه القناة كاف يتحرؾ أيضا

الصحفي اإلسرائيمي "يكرم أفنيرم" كالكاتب الفمسطيني الذم يحمؿ الجنسية اإلسرائيمية
"إميؿ حبيبي" ،كتبدد الكثير مف جيد ىذه القناة؛ ألف حزب الميككد برئاسة شامير كاف شبو
مسيطر عمى صنع القرار السياسي اإلسرائيمي ،بحقيقة أف شامير كاف يتنقؿ ما بيف رئاسة

الك ازرة كك ازرة الخارجية .كلما كاف معظـ المشاركيف مف الجانب اإلسرائيمي في ىذه القناة ىـ
عضكا في لجنة المتابعة العربية ،كشغؿ عضكية الكنيست اإلسرائيمي عف الحزب الديمقراطي العربي مف
 كاف
ن
الدكرة الحادية عشر كحتى الرابعة عشر.
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محدكدا.
ىامشيا أك
مف عناصر اليسار ،فإف تأثيرىـ عمى القرار اإلسرائيمي ،كاف
ن
ن
 -2قناة اتصاؿ سرية رتٌبيا كزير الخارجية األمريكي "جكرج شكلتز" ،ككاف الطرؼ الفمسطيني
فييا ىك الدكتكر "كليد خالدم" األستاذ بجامعة "ىارفارد" األمريكية ،ككاف الطرؼ اإلسرائيمي
ىك "أبا إيباف" كزير الخارجية اإلسرائيمي األسبؽ ،كقد كتب الدكتكر "خالدم" مذكرة عف أكؿ

كلما كاف كؿ مف الشريكيف في ىذا
اجتماع بينو كبيف "أبا إيباف" بتاريخ  13مايك ٌ ،1986
األكؿ غمب عميو طابع المناقشة العامة كالفمسفية
المقاء مف خمفية أكاديمية ،فإف المقاء ٌ
أحيانا .كطبقنا لممذكرة التي كتبيا الدكتكر كليد خالدم عف كقائع المقاء ،فإف الجزء األكؿ
ن

مف الحديث انصب عمى نقد شارؾ فيو الثناف لمسياسة األمريكية ،كخاللو قاؿ أبا إيباف:
"إف ضـ األراضي الفمسطينية المحتمة إلى إسرائيؿ أمر غير كارد كمرفكض مف حزب

العمؿ ،كفي اقتراع أخير في الكنيست فإف مشركع قرار بضـ األراضي لـ يحصؿ إل عمى
كبير مف المعضمة يعكد إلى فشؿ الكليات المتحدة في
سبعة أصكات" ،ثـ قاؿ إف "جزنءا نا
دكرىا ككسيط" .كتكجو كليد خالدم بسؤاؿ صريح لػ "أبا إيباف" عف سياسة حزب العمؿ،
ككاف رده بأف "بيريز كصؿ إلى آخر ما يمكف أف يصؿ إليو" ،ثـ أبدل رأيو بأنو لبد مف
عقد اجتماع رسمي إسرائيمي-فمسطيني ،كاف عقد مثؿ ىذا الجتماع ل يعطي اعتراؼ

إسرائيؿ لمفمسطينييف فقط ،كلكنو مف ناحية أخرل يعطي اعت ارفنا مف الفمسطينييف بإسرائيؿ.

تحرؾ فييا بنشاط السيد "بساـ أبك شريؼ" ،ككانت أىميتو في ذلؾ الكقت
 -3قناة اتصاؿ سرية ٌ
أنو مستشار مقرب مف الرئيس ياسر عرفات ،كضاعؼ مف أىمية ىذه القناة أنو في ذلؾ
قدـ فييا حمكنل بدت جريئة بالنسبة لحؿ
الكقت  -1987-نشر مذكرة حظيت باىتماـ كاسع ٌ
الصراع العربي-اإلسرائيمي ،فقد كردت فييا ألكؿ مرة إشارة فمسطينية رسمية تقر نيبا إلى
استعداد منظمة التحرير لالعتراؼ بػ "حؽ إسرائيؿ في الكجكد داخؿ حدكد آمنة كمعترؼ
بيا".

 -4قناة اتصاؿ نشطة في القاىرة ،ككاف المسؤكؿ الفمسطيني عنيا ىك السيد "سعيد كماؿ"
مندكب المنظمة في القاىرة ،ككانت القناة تعمؿ بتشجيع كتكجيو مف الدكتكر "مصطفى

خميؿ" كالمستشار "أسامة الباز" ،ككانت األطراؼ اإلسرائيمية في ىذه القناة عديدة ،فقد
كانت الفكرة العامة ىي إتاحة الفرصة لػ "سعيد كماؿ" أف يمتقي بأكبر عدد ممكف مف الزكار

اإلسرائيمييف الرسمييف كغير الرسمييف إلى القاىرة ،ككاف كؿ المسؤكليف المصرييف القريبيف

يمحكف عمى المنظمة في نقطتيف أصبحتا بمثابة "لزمة"
مف ىذه القناة أك العارفيف بشأنيا ٌ
متكررة في كؿ مناقشات تمؾ الفترة ،كىما :العتراؼ بقرارم مجمس األمف  242ك،338
كنبذ اإلرىاب.
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رسميا
ككاف مف نتائج اتصالت سعيد كماؿ مع عدد مف الييكد أف أطمؽ ياسر عرفات
ن

بعد اجتماع مع الرئيس مبارؾ ما يس ٌمي (إعالف القاىرة) الذم أعمف فيو أف منظمة التحرير
الفمسطينية قررت إيقاؼ جميع أعماؿ العنؼ ضد إسرائيؿ .ككاف الغرض مف ىذا اإلعالف
محاكلة لكسب مكافقة دكلة العدك عمى التفاكض المباشر مع منظمة التحرير( .أبك غريبة،
)501 ،2004

كما جرت ،كذلؾ ،محاكلت فردية لمد قنكات اتصاؿ ،كبدت تمؾ كسيمة داخؿ الصفكؼ

الفمسطينية لمكصكؿ ىمسا إلى "أذف" القيادة بشيء ييميا .كفي ىذه الفترة طمب مندكب المنظمة


في جنيؼ "نبيؿ الرمالكم" مقابمة "عز ار كايزماف"  ،كقابمو فعال في جنيؼ ،فتحدث إليو كنقؿ عنو
بعض األفكار المتعمقة بإمكانية الكلكج إلى عممية التسكية( .ىيكؿ )202 ،2001 ،كفي تفاصيؿ

ىذه القناة ،تحدث نبيؿ الرمالكم ،عف لقائو بكايزماف ،فأكد أنو تـ في "فندؽ ىيمتكف في جنيؼ
يكـ  5حزيراف /يكنيك  ،1989ككاف كايزماف يشغؿ آنذاؾ منصب كزير التكنكلكجيا في "حككمة

ضمت تكتؿ الميككد كحزب العمؿ برئاسة اسحاؽ شامير،
الكحدة الكطنية" اإلسرائيمية التي
ٌ
كاستمر المقاء ساعة كنصؼ الساعة ،ككنت أكؿ مسؤكؿ مف منظمة التحرير الفمسطينية يقابؿ
كايزماف ،كعف اتصالو بعرفات ،قاؿ الرمالكم ،إف كايزماف أعرب لو عف رغبتو في لقاء أبك عمار

"في أم كقت قد تتاح لي الفرصة ،كأنا أحترمو كمستعد لزيارتو" ،ككشؼ لو أنو أطمع شمعكف
يرد عميو كؿ مرة" :ل يزاؿ
بيريز زعيـ حزب العمؿ آنذاؾ مرنا
ار عف رغبتو ىذه ،لكف بيريز كاف ٌ
الكقت غير مالئـ لعقد مثؿ ىذا النكع مف المقاءات"( .مصطفى)132 ،1994 ،
كرغـ أف ىذه التصالت لـ ً
تأت بنتائج فكرية ،إل أنيا ساىمت مساىمة كبيرة في

تكضيح كجيات نظر كؿ طرؼ لمطرؼ اآلخر ،بما يمكف أف نعتبره تكطئة مناسبة لما جرل في
يتغير الكضع تقر نيبا إل بعد نشكب النتفاضة الفمسطينية
أكسمك( .عباس )91 ،1994 ،كلـ ٌ
األكلى مف جية ،كثبكت الستعداد الرسمي العربي لمتخمي عف القضية الفمسطينية كما حدث في
قمة عماف قبؿ النتفاضة بقميؿ مف جية أخرل ،كجاء الغزك العراقي لمككيت كما تركو مف آثار
كارثية عمى الكضع العربي ثـ الحرب األمريكية عمى العراؽ لتميٌد الطريؽ ألكؿ مفاكضات
تـ ذلؾ في مؤتمر مدريد الذم شارؾ فيو الفمسطينيكف
رسمية بيف اإلسرائيمييف كالفمسطينييف ،كقد ٌ

ضمف كفد مشترؾ ،كلكف بأعضاء اختارتيـ منظمة التحرير الفمسطينية (مكسى)146 ،2007 ،

ككاف األمر األكثر أىمية في مؤتمر مدريد أف الضحية كالجاني جمسا كجينا لكجو عمى الطاكلة،
لممرة األكلى في تاريخ القضية الفمسطينية( .عبد المنعـ)26 ،1994 ،
 الرئيس السابع إلسرائيؿ خالؿ الفترة مف  1993إلى  .2000ككاف أحد ميندسي معاىدة السالـ التي كقعتيا
حككمة الميككد برئاسة مناحـ بيغف عاـ  1979مع مصر ،كالتي كاف كايزماف يتكلى فييا ك ازرة "الدفاع".
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التحكؿ في المكقؼ الفمسطيني الرسمي أنذر ببداية مشكار تفاكضي شاؽ أماـ
إف
ٌ
المفاكض الفمسطيني ،في مسعى الحصكؿ عمى دكلة ذات سيادة تحت شعار "التعايش السممي"
مقدمة ذلؾ قنكات اتصاؿ سرية نشطة ،حممت ضمف أبرز
كالحاجة إلى إنياء الصراع .ككاف ٌ
كأىـ رسائميا ،إعالف كجية سياسية فمسطينية جديدة ،تتماىي مع التجاه العربي كالدكلي بشأف

السالـ مع إسرائيؿ ،خاصة بعد حرب تشريف/أكتكبر .1973

لقد أظيرت تمؾ القنكات بداية دبمكماسية نشطة لمنظمة التحرير بغطاء غير معمف ،بما

رد فعؿ عنيؼ مف القاعدة الشعبية العريضة التي لـ يندمؿ
يؤكد خشية المفاكض الفمسطيني مف ٌ
جرحيا مف جرائـ إسرائيؿ في حرب  1948كالنكسات الالحقة ليا ،كبصكرة لـ يكف مف السيؿ
التحكؿ السياسي تحت أم مبرر كاف ،مثمما الحاؿ في النتفاضة األكلى
معيا أف تستكعب ىذا
ٌ
عاـ  ،1987قبؿ أف تتطكر ىذه التصالت كتدخؿ في نفؽ مدريد ،فأكسمك.
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المبحث الثاني

االتصاالت السرية بيف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف ما بيف مؤتمر مدريد
كاتفاؽ أكسمك 1993-1991

أعمف الرئيس األمريكي جكرج بكش في  6مارس (آذار)  1991بعد أف تـ تحرير الككيت،

في حديث لو أماـ جمسة مشتركة لمجمس الشيكخ كالنكاب أف الكقت قد حاف إلنياء النزاع العربي
اإلسرائيمي ،كيجب أف يستند السالـ الشامؿ عمى قرارم األمـ المتحدة  242ك ،338كعمى مبدأ
األرض مقابؿ السالـ ،كأف يشمؿ ىذا المبدأ أمف إسرائيؿ ،كالعتراؼ بيا ،ككذلؾ ضماف الحقكؽ

السياسية المشركعة لمشعب الفمسطيني ،كفي أعقاب ذلؾ بدأ كزير الخارجية األمريكي جيمس
بيكر سمسمة مف الزيارات إلى المنطقة كصمت إلى  8زيارات انتيت إلى عقد مؤتمر السالـ

الدكلي في مدريد ،في الفترة مف  30أكتكبر إلى أكؿ نكفمبر ،بحضكر الرئيسيف األمريكي جكرج
بكش كالسكفيتي ميخائيؿ جكرباتشكؼ ،إشارة كتأكيدا لألىمية التي يعطيانيا لممؤتمر( .منتصر،

)15
كعندما بدأت عممية السالـ فكر انتياء خطاب الرئيس بكش ،كاف يينظر إلييا ككأنيا مف
أحالـ اليقظة .كرتب كؿ طرؼ نفسو عمى نقاط ابتداء مختمفة كأىداؼ متباينة .ليست فقط متباينة
متناقضا مع البعض اآلخر .كحاكؿ كؿ طرؼ أف يبذؿ قصارل جيده
بعضا منيا كاف
بؿ إف
ن
ن
أيضا
أمر
لتحقيؽ أىدافو ،كبناء عميو لـ تكف نتيجة المؤتمر ،أم نجاحو ،نا
ن
مضمكنا ،كاف الفشؿ ن
مطركحا ،كفي أم كقت مف عممية السالـ نفسيا كاف يمكف لمتفاكض أف يفشؿ .كاف
خيار
نا
ن
يصا عمى إعطاء أفكار ضبابية كثيرة ،دكف شرح أم
الجانب األمريكي في بداية عممية السالـ حر ن
نقاط( .عبد المنعـ)36 ،1994 ،

كصمت إسرائيؿ إلى مؤتمر السالـ في مدريد بشركطيا -تقر نيبا -كمف دكف أف تقدـ تنازلت
ذات شأف ،سكاء في النكاحي الجكىرية أك في النكاحي اإلجرائية .كمع ذلؾ فإنيا لـ تكف سعيدة
بمؤتمر مدريد ،كل تبدك كذلؾ بعده .كالسبب ىك استمرار الخالؼ بينيا كبيف الكليات المتحدة في

شأف كثير مف القضايا الجكىرية ،كبعض المسائؿ اإلجرائية ،كخشيتيا أف تككف اإلدارة األمريكية
فعال ،ىذه المرة ،عمى تحقيؽ السالـ في الشرؽ األكسط ،الذم يعني ،إف تحقؽ
جادة كمصممة ن
 دبمكماس ي كرجؿ سياسي أمريكي ،عضك في الحزب الجميكرم ،شغؿ كظيفة رئيس طاقـ البيت األبيض في
عيد الرئيس ركنالد ريغاف في دكرتو األكلى ،ثـ عمؿ كزي انر لمخزينة األمريكية في عيد الرئيس ريغاف بيف 1985

ك ،1988ككزير الخارجية في عيدة الرئيس جكرج بكش األب مف  1989ك.1992
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فعال ،انتياء حمـ "إسرائيؿ الكبرل" (خميفة )28 ،1991 ،كعمى الجانب اآلخر ،أبرز الجانب
ن
الفمسطيني قبكنل بالشرعية الدكلية كمرجع لممفاكضات( .عبد المنعـ)28 ،1994 ،

كاف السؤاؿ الذم اضطرت إسرائيؿ إلى مكاجيتو عندما طرح مكضكع المفاكضات قبؿ
انعقاد مؤتمر مدريد ،ىك :مف الذم يمثؿ الطرؼ الفمسطيني في المفاكضات؟ ككاف ليذا السؤاؿ
جكانب كثيرة بالنسبة إلى إسرائيؿ :أكليا أنيا لـ تكف لترضى بأف يعتبر تفاكضيا مع جانب

فمسطيني اعترافا بالشعب الفمسطيني كجكدا كحقكقا ،كبأرض اسميا فمسطيف .كثانييا أنيا لـ تكف
لترضى بأف تعترؼ بأف لمفمسطينييف الذيف طردكا مف ديارىـ خالؿ حرب  1948كالحركب التي
تمتيا ،كباألخص حرب  ،1967أم عالقة بأرض فمسطيف ،أك حؽ تجاىيا ،أك أم دكر في أم
تفاكض بشأنيا .كبالتالي فإنيا إذا قبمت بالتفاكض مع منظمة التحرير ،مثال ،تككف قد قدمت

اعت ارفنا بكحدة الشعب الفمسطيني أينما كاف .ككانت تفضؿ أف تتفاكض مع أفراد فمسطينييف مف
تفاكضيا .كقد حمت ىذه اإلشكالية في صيغة
الداخؿ كحده ،كمستعدة لتقبؿ صيغة ما تعطييـ حقنا
ن
المظمة األردنية المكحدة ،التي تجمع كفديف أحدىما أردني كاآلخر فمسطيني ،كمف ثـ تجرم

المفاكضات معيما في مساريف مستقميف .كاشترطت أف يتككف الجانب الفمسطيني مف أفراد مف
األراضي المحتمة ،كبذلؾ استطاعت أف تتجنب العتراؼ بمنظمة التحرير ،كبالشعب الفمسطيني

المشرد خارج األراضي الفمسطينية ،كلكنيا غيرت مكقفيا بمقدار  180درجة ،بعد اثنيف كعشريف
شير مف بدء المفاكضات ،كدخمت –في أكسمك -في مفاكضات سرية مباشرة مع منظمة التحرير،
نا
كتكصمت إلى تكقيع أكراؽ معيا( .الدجاني)171-170 ،1994 ،
ممكنا ،قصد بو في الدرجة األكلى إعطاء
كالكاقع أف مؤتمر مدريد كاف
ن
يكنيا ن
مشيدا تمفز ن
جميعا م نعا في قاعة كاحدة،
النطباع العاـ لألطراؼ كلمعالـ بأف العرب كاإلسرائيمييف جمسكا
ن
كانيمككا في صنع السالـ فيما بينيـ .ككاف العنصر الميـ في المفاكضات الثنائية التي يجب أف

تجرم بعد الميرجاف في ىدكء كصمت أخرل بعيدة عف مدريد لكي تبحث صميـ المكضكعات
كجكىر الخالؼ إلى نتائج (ىيكؿ)242-241 ،

لـ يكف اندفاع القيادة الفمسطينية ،أك بعض أعضائيا ،نحك فتح القنكات المكازية ناتجا عف
عدـ الثقة بالكفد المفاكض الفمسطيني المحاكر ،كبقدراتو في التعبير عف المكقؼ الفمسطيني ،أك

في إدارة المفاكضات ،بؿ لكجكد قناعة مسبقة عند أبك عمار كأبك مازف كآخريف بأف المفاكضات
الرسمية العمنية الخاضعة لمرقابة الجماعية كألضكاء الكاميرات ،كتسجيؿ المحاضر الرسمية،
ليست ىي اإلطار األنسب لمعالجة القضايا الكبيرة كالمعقدة ،ففي مثؿ ىذه الحالت يككف

الطرفاف مقيديف ،كتسيير المفاكضات ببطء شديد ،كيصعب عمييا التقدـ بصكرة مقبكلة باتجاه
أىدافيا المحدد ليا( .نكفؿ)308 ،2000 ،
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كفي فترة النتخابات اإلسرائيمية الثالثة عشرة  1992كظيكر نتائجيا بخسارة الميككد ،بدأت

قيادة منظمة التحرير الفمسطينية التركيج لفكرة القناة الخمفية التي يمكف ابتكارىا لمساندة
الم ٌرة التي عشناىا خالؿ خمس جكلت مع الميككد ،كما يقكؿ
مفاكضات كاشنطف" ،ألف التجربة ي
محمكد عباس ،دعت بما ل يقبؿ التردد ،إلى البحث عف قناة خمفية تطرح فييا األفكار بحرية
أكثر دكف رقابة أك ركتيف"( .عباس ،)146 ،1994 ،خاصة أف "اسحؽ شامير كشؼ بعد خسارة

حزبو في انتخابات الكنيست  ،92عف أف حككمتو سعت إلى تجكيؼ المفاكضات ،كتقكيض
أىدافيا المعمنة ،كالرتداد عف اللتزاـ بأسسيا ،كمكاصمة عممية الستيطاف ،كالسعي في الكقت
نفسو إلى الحصكؿ عمى المساعدات األمريكية لتمكيؿ اليجرة الييكدية إلى إسرائيؿ" (ىالؿ،
.)70 ،1998
كعمى ضكء ذلؾ ،كجدت قناة أكسمك "التي مثٌمت أخطر مراحؿ إدارة الصراع؛ لما ترتب

تحكؿ بارزة فيما يتعمؽ بالصراع العربي
عمييا مف أبعاد كتداعيات جعمت مف التفاؽ يمثؿ نقطة ٌ
اإلسرائيمي ،غير أف طبيعة التحكؿ المذككر لـ ً
تأت استجابةن لستحقاقات التفاكض بكصفو عممية
ٌ
تبادلية ،حيث أدل ىذا التحكؿ إلى انقالب في عالقة المنظمة بدكلة الحتالؿ ،دكف أف يكازيو

انقالب في مكقؼ الحتالؿ تجاه الحقكؽ الفمسطينية( .دركيش)94 ،2013 ،
بداية قناة أكسمك:
بدأت قناة أكسمك مف صيؼ  1992بيف مدير منظمة (فافك) النركيجية ،تيرم ركد

()1

لرسف

كيكسي بيميف نائب كزير الخارجية اإلسرائيمي .كفي أيمكؿ/سبتمبر  92قاـ كزير

الخارجية النركيجية بزيارة إسرائيؿ ،كاقترح تنشيط قناة أكسمك الخمفية كالسرية بيف إسرائيؿ كمنظمة
التحرير .كألف مفاكضات أكسمك بدأت تحت مظمة (الفافك) ،فقد رأس الكفد اإلسرائيمي في الجكلت
األربع األكلى د .يائير ىيرشفيمد

()2

الذم سبؽ كأف عمؿ مع ىذه المنظمة ،كمعو الدكتكر ركف

بكنداؾ( .)3ككاف الفريؽ تحت إشراؼ يكسي بيميف المباشر ،كرعاية بيريس-رابيف منذ البداية.

كانعقدت مفاكضات أكسمك تحت عنكاف (ندكة عف المكارد البشرية تنظميا الفافك) في فيال منعزلة

اقعا تحت ضغط
في سارسبكرغ عمى مقربة مف أكسمك( .حكاتمة )86-85 ،1998 ،ككاف رابيف ك ن
الكفاء بتعيده في الحممة النتخابية بتحقيؽ اتفاؽ حكـ ذاتي مع الفمسطينييف خالؿ تسعة أشير
مف انتخابو ،فخمص –كما أراد عرفات-إلى أف الشريؾ المفاكض الرئيسي مكجكد في تكنس ،ل

في كاشنطف ،حيث تراكح المفاكضات مكانيا( .إنديؾ)99 ،2010 ،
( )1دبمكماسي كسياسي كعالـ اجتماع نركيجي

( )2أستاذ جامعي إسرائيمي ،ينتمي إلى حزب العمؿ
( )3مؤرخ إسرائيمي
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قاـ لرسف باطالع بيميف عمى نتائج الدراسات التي أجراىا في تمؾ الفترة في معيده في

األراضي الفمسطينية المحتمٌة ،كتركزت تمؾ الدراسات عمى األكضاع الحياتية لمسكاف
الفمسطينييف ،كعمى التجاىات السائدة في أكساطيـ ،ككانت الستخالصات مفاجأة سارة،

فمستكل الحياة كاف أعمى مف المتكقع ،حيث عكست الميكؿ رغبة في تصفية النزاع .كادعى
ثمة ضركرة ىنا
لرسف أنو كجد في إسرائيؿ أيضا اتجاىا مماثال( .بنزيماف )136 ،1993 ،لكف ٌ
لإلشارة إلى أف مستكل الحياة لدل الفمسطينييف في تمؾ الفترة ،كاف أقؿ مف أف يبعث عمى
السركر ،إنما كاف يعتريو اإلحباط مف الحالة السياسية ،كبخاصة بعد اندلع انتفاضة الحجارة

( ،)1993-1987كمف غياب أم أفؽ يب ٌشر برخاء اقتصادم قريب ،عمى األقؿ.

يعقدت الندكة خالؿ الفترة مف العشريف كالثاني كالعشريف مف كانكف الثاني ،1992
كحضرىا خمسة مشاركيف ىـ ىيرشفيمد كبنداؾ مف الجانب اإلسرائيمي ،كأبك عالء قريع ،مسؤكؿ
المالية لمنظمة التحرير ،كماىر الكرد كحسف عصفكر ،مف الجانب الفمسطيني .كأجمؿ أبك عالء
رسالتو إلى الحككمة اإلسرائيمية مكقفو في اقتراح مف ثالث نقاط -1 :خيار "غزة أكنل" كبمكجبو
تمزـ إسرائيؿ نفسيا بالنسحاب مف قطاع غزة في غضكف سنتيف أك ثالث سنكات ،كسيغدك

القطاع حينيا كصاية تحت رعاية مصر أك تحت انتداب متعدد األطراؼ كلفترة محددة ،كفي تمؾ
سيباشر بيا عندما
األثناء ستتكاصؿ المفاكضات عمى خطة حكـ ذاتي مؤقت لمضفة الغربية التي ي
يتـ التفاؽ-2 .خطة "مارشاؿ" مصغرة مف أجؿ الضفة الغربية كغزة ،كفييا يضطمع المجتمع

الدكلي كمف خالؿ المساعدة كالستثمار بتنشيط اقتصاديات المقاطعات كتكسيعيا بنحك عظيـ.

-3تعاكف اقتصادم فعاؿ بيف إسرائيؿ كالسمطات الفمسطينية المؤقتة التي ستقكـ في غزة( .بيرس،
)377-376 ،1995
ككمؼ بيرس "أكرم سبير" كبير المفاكضيف اإلسرائيمييف في أكسمك ،بعد مشاكراتو مع
رابيف ،بأف يناقش ثالث قضايا ،كانت بمثابة ثالثة خطكط حمراء بالنسبة إلسرائيؿ ،كقد قدميا

سبير بقكلو" :قبؿ كؿ شيء ،يجب عمى الفمسطينييف أف يكافقكا عمى أف القدس لف تدرج في إطار
تسكية الحكـ الذاتي .فإذا رفضكا ذلؾ يجب أف يدرككا أنو لف يحدث تقدـ .كيجب عمييـ ثانيا أف
يتخمكا عف النمط التقميدم الذم يتبعكنو ،كالذم ينص عمى عرض جميع الخالفات التي تحدث
بيننا لمتحكيـ الدكلي ،فنحف ل نرغب في إدخاؿ أم جياز مف أجيزة مجمس األمف في الصكرة،

فمف الميـ أف نعرؼ كيؼ نحؿ مشاكمنا بأنفسنا ،كبعد ذلؾ سيمكننا أف نستكضح منيـ كمعيـ

فكرة إقامة الحكـ الذاتي في غزة أكل ،كالذم تستطيع زعامة منظمة التحرير النخراط فيو".
(سبير)13 ،1998 ،

عضكا في المجنة التنفيذية لمنظمة
كالتقى الشاعر محمكد دركيش ،الذم كاف حتى كقتيا
ن
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التحرير ،في ىذا الكقت تقر نيبا ،بكاحدة مف أبرز القيادات اليسارية اإلسرائيمية "شكلميت ألكني".
كفي ىذا المقاء ،الذم جرل في العاصمة الفرنسية باريس ،حيث عرضت "ألكني" صراحة استعداد

حزب العمؿ لمتفاكض مباشرة مع منظمة التحرير ،كالعتراؼ بيا ،شريطة أف يجد الحزب
التشجيع الكافي مف قبؿ المنظمة .كعندما سأليا دركيش عف مطالب إسرائيؿ المحددة في ىذا

الخصكص ،قالت" :إف المطمكب أف تديف المنظمة أعماؿ العنؼ ،كأف تقدـ عمى تغيير الميثاؽ
الكطني الفمسطيني" ،إل أف محمكد دركيش أكد عمى أف المباحثات ل يمكف ليا أف تبدأ لتنتيي
نيايتيا المعركفة ،كاقترح أف تككف البداية مناقشة استعداد الحككمة اإلسرائيمية ألف تعطي

الفمسطينييف حقكقيـ( .بكرم)73 ،1993 ،

كعقد المقاء الثاني لقناة أكسمك بذات الحضكر ،كفي منتصؼ شباط  ،93كعاد أبك عالء

أكثر تفاؤل بعدما اتفؽ مع ىيرتشفيمد عمى دمج مكاقؼ الطرفيف في كرقة كاحدة سميت "نقاط
مسكدة إعالف مبادئ مطركح لمنقاش" ،كنقؿ أبك عالء أف اإلسرائيمييف مستعدكف لمدخكؿ مباشرة

في بحث مكضكع النسحاب مف غزة ،لكنو أصر عمى أف يككف في إطار اتفاؽ أكسع ،مف نكع
إعالف مبادئ مثال أك اتفاقية إطار( .نكفؿ)58 ،1995 ،

كأكصمت السرٌية التي أيديرت بيا عممية التفاكض التي ٌأدت لتفاؽ أكسمك ،إلى عجمة في
األمر ،بحيث كانت المدة الفاصمة بيف الرفض كالقبكؿ ،لـ تزد عمى بضعة أياـ مف أكائؿ شير
آب/أغسطس الماضي  ..1993في األسبكع األكؿ مف آب/أغسطس كاف الرفض ،كفي األسبكع

الثاني كاف القبكؿ" (ىيكؿ )14-13 ،1994 ،أك كما قاؿ رئيس الكزراء األردني طاىر المصرم
كتحكلت
آنذاؾ" ،إف السرية كاف ليا دكر حاسـ في إنجاح أكسمك" (أبك بكر.)94 ،1998 ،
ٌ

المحادثات التي كاف ىدفيا في األساس ح ٌؿ المشكالت التي لـ تحؿ في مفاكضات كاشطف ،إلى
الطريؽ المفضي إلى المفاكضات السياسية ،كالتكقيع عمى التفاؽ بيف شمعكف بيرس كمحمكد
عباس ،بحضكر عرفات كرابيف( .بيميف)2013 ،
كتجمعت كؿ نقاط البداية المتفرقة كالمتباعدة ،في نياية المطاؼ ،لتش ٌكؿ مجرل شؽ ما
ٌ
يشبو قناة مائية ،كانت تتسع كتتعمؽ مع مركر الكقت ،لتحفر بعدئذ مجراىا العريض ،كتحدث
احدا مف أىـ التحكلت السياسية الكبرل في حياة الشعب الفمسطيني ،كحياة منطقة الشرؽ
ك ن

كتغير بصكرة عميقة ككاسعة ،العالقات التي كانت قائمة في ىذه المنطقة مف
األكسط برمتياٌ ،
العالـ عمى مدل العقكد الزمنية الطكيمة الماضية (أحمد قريع .)47 ،2008 ،فبعد  12جكلة مف
التفاكض امتدت حتى عشية  13أيمكؿ/سبتمبر ،احتفمت األطراؼ المعنية بتكقيع اتفاؽ إعالف
مبادئ السالـ بيف إسرائيؿ كمنظمة التحرير .كالذم جاء في مبادئو" :أف حككمة دكلة إسرائيؿ
ممثال
كالفريؽ الفمسطيني في الكفد األردني -الفمسطيني إلى مؤتمر السالـ في الشرؽ األكسط،
ن
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لمشعب الفمسطيني ،يتفقاف عمى أف الكقت قد حاف إلنياء عقكد مف المكاجية كالنزاع كالعتراؼ
بحقكقيما المشركعة كالسياسية المتبادلة ،كالسعي لمعيش في ظؿ تعايش سممي كبكرامة كأمف

متبادليف ،كلتحقيؽ تسكية سممية عادلة كدائمة كشاممة ،كمصالحة تاريخية مف خالؿ العممية
السياسية المتفؽ عمييا"( .اتفاؽ الحكـ الذاتي)1993 ،
كيالحظ أف كثيريف مف أعضاء الكفد الفمسطيني المفاكض في مدريد ككاشنطف خالؿ
السنكات  ،1993-1991كانكا قد شارككا في المقاءات غير الرسمية؛ األمر الذم يؤشر إلى أف
إيجابيا في التمييد لممفاكضات الرسمية بيف منظمة التحرير
دكر
دبمكماسية المسار الثاني لعبت نا
ن
كحككمة إسرائيؿ في أكسمك ،كبعد أكسمك( .الشرفا)140 ،2015 ،
كمف ىنا تخمص الدراسة إلى أف المدة الزمنية الفاصمة بيف مدريد كأكسمك 1993-1991

كانت فارقة في تاريخ الحركة الكطنية الفمسطينية بالنظر إلى التفاؽ الذم انتيت إليو ،كنقمت مف

خاللو القضية الفمسطينية إلى مرحمة السعي إلقامة الدكلة ،بعد أف كانت السعي لمتحرير كانجاز

حؽ العكدة كتقرير المصير .ككانت في أساسيا مراكمة لسجؿ طكيؿ مف قنكات التصالت

السرية في عكاصـ عربية كغربية ،بمشاركة أطقـ مفاكضات عديدة،
الخمفية ،كجكلت الحكار ٌ
كانت تتطمع إلى تسكية الصراع األكثر تعقيدان في المنطقة.
كل بد مف القكؿ إف العكائد السياسية ليذه المرحمة لـ تكف بحجـ المأمكؿ فمسطينيان؛ بدليؿ

تحكؿ الفكر السياسي
بركز معارضة داخمية استخدمت ىذه التفاقات في التركيج لمفشؿ في ٌ
الفمسطيني نحك التسكية السياسية .كاألىـ مف ذلؾ ،مركر المرحمة النتقالية دكف أف تنتقؿ
مضاميف التفاقات إلى أرض الكاقع ،فمـ تنشأ الدكلة الفمسطينية ،كاستمر الحتالؿ ،لتعطينا بذلؾ

استنتاجان مبك انر بأف ساعات طكيمة مف التصالت السرٌية ل تعني بالضركرة أف تحقؽ ما نشأت
مف أجمو.
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الفصؿ الثالث

المحددات السياسية المؤثرة في مساعي التسكية غير الرسمية بيف
الفمسطينييف كاسرائيؿ

المبحث األكؿ :المحددات السياسية الداخمية لدل الجانب الفمسطيني
المبحث الثاني :المحددات السياسية الداخمية لدل الجانب اإلسرائيمي
المبحث الثالث :مكقؼ الرباعية الدكلية المعنية بتسكية القضية الفمسطينية

حكمت جممة مف المحددات الداخمية لدل الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي سياستيما فيما

الرسمية لمتسكية ،بخاصة بعد أف كصمت المفاكضات العمنية إلى أفؽ
يتعمؽ بالمساعي غير
ٌ
مسدكد.
كذىب يكسي بيميف ،في مقابمة خاصة مع الباحث عبر البريد اإللكتركني في  30سبتمبر

أىميا أف
 ،2017إلى أف أسباب استخداـ القنكات غير الرسمية مختمفة بشكؿ كبير .كمف ٌ
"األشخاص المعنييف ل يشغمكف مناصب رسمية ،لكنيـ يشعركف بأنيـ يمكف أف يسيمكا في
تحقيؽ السالـ كالمصالحة مف خالؿ مبادرة مدنية قد يتـ اإلعالف عنيا ،كالتي ربما تجمع الدعـ

الشعبي ،كتشجع صناع القرار عمى اتخاذ خطكات شجاعة" .أماـ السبب الثاني ،كفؽ بيميف ،فيك

أف صانعي القرار أنفسيـ بحاجة إلى قناة غير ممزمة كغير رسمية؛ إما ألف الطرفيف لـ يعترفا
تماما.
ببعضيما البعض ،أك ألف األفكار التي يرغبكف في طرحيا غير متطابقة ن

كمع ذلؾ ،كاف كؿ طرؼ مف الجانبيف متأث انر بظركفو السياسية كالمحمية الخاصة .كىي

ظركؼ تختمؼ عف بعضيا؛ ألف متغيرات الكاقع الفمسطيني تختمؼ تمامان عف متغيرات الجانب

اإلسرائيم ي .كمف ىنا سيتـ تفصيؿ القكؿ في المحددات الداخمية لدل الفريقيف ،في مبحثيف
منفصميف ،يتعمؽ أكليما بالمحددات التي شكمت المكقؼ الفمسطيني ،بينما يتعمؽ الثاني

بالمحددات التي شكمت المكقؼ اإلسرائيمي.

المبحث األكؿ

المحددات السياسية الداخمية لدل الجانب الفمسطيني
بمتغيرات جكىرية في برنامجيا
مرت منظمة التحرير الفمسطينية منذ إنشائيا عاـ ،1964
ٌ
ٌ
السياسي ،نقمتيا مف ميداف الكفاح المسمح إلى أركقة التسكية كالتفاكض ،حيث تش ٌكمت خالليا
الرؤية الفمسطينية لمعممية السممية القائمة عمى مبدأ اللتزاـ بإمكانية إحالؿ السالـ ،كمعالجة

المختمؼ عميو ،لـ يسفر عف أية
الصراع عبر بكابة التفاكض كالنضاؿ السممي .لكف ىذا
التحكؿ ،ي
ٌ
تقدـ مبررات مقنعة لقبكؿ مخرجات ىذا النتقاؿ السياسي ،حيث نتج عنو مزيد
نتائج يمكف أف ٌ

الخسائر الكطنية الفمسطينية .فقد حصمت إسرائيؿ عمى اعتراؼ فمسطيني بحقيا في الكجكد
كبدكلتيا المقامة عمى األراضي الفمسطينية قبؿ عاـ  1967دكف مقابؿ ،مع أنو كاف أحد األكراؽ

التي يمكف أف تميد السبيؿ لستعادة األراضي كالحقكؽ العربية( .شاش)39 ،1999 ،

كرغـ أف إعالف المبادئ بيف منظمة التحرير كحككمة إسرائيؿ ،الذم كقٌع في كاشنطف في
نص عمى فترة انتقالية ل تتعدل خمس سنكات يجرم خالليا تسكية
 13أيمكؿ /سبتمبر ٌ 1993
جميع القضايا الخالفية ،كتكقيع اتفاؽ نيائي ،إلٌ إف الفترة النتقالية مع قيكدىا كسمبياتيا
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م ىذا الفشؿ في تحقيؽ
المعركفة ،أصبحت فترة مستمرة ،دكف أفؽ متفؽ عميو بيف الطرفيف .ك يعز ى
التطمعات الفمسطينية منذ تكقيع إعالف المبادئ حتى اليكـ ،إلى استمرار المكاقؼ كالمقاربة

التفاكضية الفمسطينية ،في ظؿ مزيد مف التعنت كالتسكيؼ اإلسرائيمي( .منصكر)49 ،2011 ،
إلى جانب مجمكعة مف المحددات الداخمية ،كالتغييرات التي طالت الثقافة السياسية الفمسطينية،

كما صاحبيا مف تناقضات حزبية ،باإلضافة إلى جممة مف التدخالت كالضغكط العربية كالدكلية.

أكنال :االلتزاـ بإطار الثكابت الكطنية:
كانت الحركة السياسية الفمسطينية ،ككذا الرأم العاـ الفمسطيني داخؿ فمسطيف كفي مناطؽ

أفقيا،
الشتات ،منذ ما قبؿ تكقيع اتفاقية أكسمك ،قد دخؿ مرحمة مف النقساـ السياسي
عمكديا ك ن
ن
كاعتقد قسـ مف الفمسطينييف أف ىذه التسكية كالمفاكضات الجارية مف أجؿ التكصؿ لتفاقيات
بشأنيا ،لف تككف إل تسكية إسرائيمية-أمريكية ،ككفؽ رؤاىا كمصالحيا ،كأف النتائج ميما كانت

ميمة فإنيا لف تمبي الحد األدنى مف الحقكؽ الكطنية الفمسطينية التي يسعى التحالؼ اإلسرائيمي-
األمريكي إلى حصرىا في إطار حكـ ذاتي إدارم لمسكاف دكف األرض ،كيحؿ مشكمة أك مشاكؿ

إسرائيؿ ،بينما يفاقـ مشاكؿ كمعاناة الفمسطينييف( .الييئة العامة لالستعالمات)17 ،2001 ،

كيعزل ىذا النقساـ السياسي ،بدرجة أكلى ،إلى التغيير الكبير في برنامج منظمة التحرير،
ي
فمنذ سنة  1964كاف البرنامج الكطني لممنظمة يدعك بكضكح إلى تحرير كامؿ لألرض
تـ
الفمسطينية ،قبؿ أف ٌ
يتبدؿ إلى المرحمية سنة  ،1974مف خالؿ برنامج "النقاط العشر" الذم ٌ
طرحو في الدكرة الثانية عشرة لممجمس الكطني الفمسطيني التي انعقدت في القاىرة بحزيراف مف

العاـ نفسو.

مجال ميما لمتحرؾ السياسي الفمسطيني ،ككضع عبارات مبيمة
كقد أفسح ىذا البرنامج
ن

تييئ لحتماؿ المشاركة في التسكيات السياسية .فمع أف ميثاؽ المنظمة نص عمى أف "الكفاح

المسمح ىك الطريؽ الكحيد لتحرير فمسطيف ،ذكر برنامج النقاط العشر أف منظمة التحرير تناضؿ

بكافة الكسائؿ ،كعمى رأسيا الكفاح المسمح؛ لتحرير األرض الفمسطينية ،كاقامة سمطة الشعب
الفمسطينية المستقمة عمى كؿ جزء مف األرض الفمسطينية يتـ تحريرىا" .كمف ىنا لـ يعد الكفاح

كحيدا لمتحرير ،كما كافؽ البرنامج ألكؿ مرة عمى تجزئة مشركع التحرير خطكة
المسمٌح طريقنا
ن
خطكة ،كالتخمي جز نئيا عف المنيج السابؽ ،الذم يؤكد عمى شمكلية التحرير كأمر ل يقبؿ التنازؿ.
(صالح)2002 ،

تحكؿ
كاف ىدؼ الحركة الكطنية في األعكاـ األكلى لنطالؽ الثكرة ىك تحرير فمسطيف ،ثـ ٌ

في أكاسط سبعينات القرف العشريف إلى إقامة دكلة عمى أم جزء يمكف تحريره مف فمسطيف.
(ىالؿ )4 ،2010 ،ككانت ذركة التنازلت في دكرة المجمس الكطني التي عقدت بقطاع غزة عاـ
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 ،1996بحضكر الرئيس األمريكي األسبؽ بيؿ كمينتكف ،كالتي شيدت إفراغ ميثاؽ منظمة

التحرير مف مضمكنو ،حيث أقرت الدكرة تعديؿ مكاد الميثاؽ الكطني الفمسطيني .فكاف في

الميثاؽ  33مادة ،ل تتفؽ كتعيدات عرفات لرابيف الكاردة في رسالتو ،أك مع اتفاقية أكسمك كما
برمتو،
تالىا .كمف ىنا تـ تعديؿ  27مادة مف أصؿ الثالث كالثالثيف ،كىك ما يعني ن
فعميا إلغاءه ٌ
كىذا ما حدث بالفعؿ( .الحكت)16 ،2007 ،
إف أكؿ تحود داخمي يكاجو الجانب الفمسطيني ىك عدـ مقدرتو عمى العكدة عما قرر شطبو

خيار آخر غير الستمرار في
مسبقنا ،فيما يتعمؽ بمرجعيات العمؿ السياسي .فال يبدك أف ىناؾ نا
المفاكضات ،في إطار فمسفة قكاميا أف "ما ل يأتي بالتفاكض يمكف أف يتحقؽ بمزيد مف
التفاكض"( .شاىيف )8 ،2012 ،كالقبكؿ بما يترتٌب عمى ذلؾ مف إطالة أمد الصراع .فالقيادة
بعيدا في صراعيا ضد إسرائيؿ بالعكدة إلى حيث كانت ،أم
الفمسطينية لـ تعد تستطيع الذىاب ن

كثير في
أيضا ل تستطيع الكلكغ نا
إلى مرحمة الكفاح المسمح؛ ألف ثمف ذلؾ سيككف باىظا ،كىي ن
مسايرة اإلمالءات اإلسرائيمية؛ ألف ذلؾ سيقكض شرعيتيا في الشارع الفمسطيني( .الكيالي،
)2009

كرغـ تعبير العديد مف المسؤكليف الفمسطينييف عف مخاكفيـ مف إمكاف القضاء عمى أم

فرصة لقياـ دكلة فمسطينية مستقمة ،في ضكء استمرار عمميات التكسع الستيطاني في  %42مف
أراضي الضفة الغربية المحتمة منذ سنة  ،1967فإف اإلصرار عمى التمسؾ بما بات ييعرؼ باسـ
"ح ٌؿ الدكلتيف" يغمؽ الطريؽ عمى التفكير في الخيارات الستراتيجية في ظؿ انسداد األفؽ أماـ
تحكيؿ مشركع سمطة الحكـ الذاتي المنقكص إلى دكلة مستقمة عمى كامؿ األراضي المحتمة منذ

سنة  ،1967إلى جانب ضماف عكدة الالجئيف إلى الديار التي يى ٌجركا منيا ،كممارسة حؽ تقرير
المصير في آف كاحد( .شاىيف)9 ،2012 ،
كأصبح السعي نحك العصؼ بكؿ ثكابت القضية الفمسطينية كفؽ مقررات الشرعية الدكلية

عاـ  1947كالتي ترسميا ق اررات دكلية كمنيا القرار ( )181لعاـ  1947في شأف تقسيـ فمسطيف،

فاألراضي الفمسطينية المحتمة في  5حزيراف /يكنيك  1967في الضفة الغربية كقطاع غزة، ،
دخمت مرحمة المراجعة كعدـ اللتزاـ اإلسرائيمي بيا كبقبكؿ السمطة الفمسطينية الضمنية ،كىك

تضمف أحقية
يكيا (اتفاؽ شاركف /بكش في نيساف /أبريؿ  )2004الذم
األمر المدعكـ أمر ن
ٌ
إسرائيؿ في الحتفاظ ببعض األراضي الفمسطينية داخؿ حدكد حزيراف /يكنيك  1967لح ٌؿ
المشكمة السكانية في إسرائيؿ ،كذلؾ فإف قضية كياف الدكلة الفمسطينية المستقمة ،كقضية القدس
كعاصمة ليذه الدكلة ،كميا أمكر دخمت مرحمة "المراجعة كالمقايضة" ،ككصمت األمكر إلى
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خياريف ل بديؿ ليما ،إما السير في التجاه اإلسرائيمي ،كا ٌما العكدة إلى سيناريك الحصار كالتيديد
تـ التخمٌص منو"( .زىراف)205-204 ،2006 ،
"نمكذج حصار عرفات حتى ٌ
كىكذا تح ٌكلت ـ .ت .ؼ ،التي كانت "الرقـ الصعب" في المعادلة ،إلى الطرؼ األضعؼ
في المفاكضات ،كبعد أف كاف ل مكاف ألم مؤتمر في شأف الصراع بالشرؽ األكسط دكف

الحضكر الفمسطيني ،فقدت ـ .ت .ؼ عناصر قكتيا ،كأفرغت مكقفيا مف قكة الرتكاز عمى
شرعية حقكقيا ،كعمى شرعية الق اررات الدكلية التي تعالج ىذه الحقكؽ ،فكافقت عمى إرجاء

"القدس" إلى مراحؿ أخرل ،ككافقت عمى تجزئة قضية الشعب الفمسطيني ،كعمى تأجيؿ البحث في
حقكقو في العكدة ،كذلؾ استجابة لنصيحة الجانب األمريكي لمفمسطينييف بالتركيز عمى الجكىر

مف دكف "القضايا اإلجرائية" ،كىك ما أدل إلى اختالط اإلجرائي بالجكىرم ،كالى ضياع الثنيف

معان( .جاد اهلل)6 ،1992 ،

ثانيا :اختالؼ البرامج بيف الحركات كالتنظيمات الفمسطينية:
ن
معارضا لنيج منظمة التحرير بزعامة حركة
سياسيا
مشركعا
تتبنى عدة فصائؿ فمسطينية
ن
ن
ن
فتح بشأف المكقؼ مف التسكية مع إسرائيؿ ،كترفض الستفراد بمنظمة التحرير ،كما ترفض حالة
التيميش كالتراجع التي أصابتيا مع تأسيس السمطة الفمسطينية عاـ  ،1994بصكرة جعمتيا غائبة
عف دائرة التأثير كالفعؿ.

التحكلت لحقت بمسارىا ،كأف
كيدرؾ المتتبع لمسار المنظمة كسياساتيا ،أف الكثير مف
ٌ
الكثير مف الخالفات كاألزمات كادت أف تكدم بيا ،مع التراجع العاـ لدكرىا في مكاقع كمناطؽ

الشتات الفمسطيني .كمع تراجع دكر مؤسساتيا الكطنية ،كبركز الدكر األساسي لمؤسسات السمطة
عمى حساب دكر كمؤسسات المنظمة ،ضاعت ماىية التمايز كالتفريؽ بيف السمطة الكطنية

الفمسطينية باعتبارىا جزنءا مف المنظمة ،كبيف المنظمة التي بدت كتابعة لمسمطة الكطنية،
تيستحضر كقت الضركرة( .بدكاف)35 ،2012 ،
كلقد بدأ تحدم ىيمنة منظمة التحرير الفمسطينية عمى الحؿ السياسي الفمسطيني في

جس ندا
أكاخر عقد الثمانينيات مع ظيكر اإلسالـ السياسي في األراضي المحتمة سنة  ،1967يم ٌ

بصكرة أساسية في حركة "حماس" التي تأسست في بداية النتفاضة األكلى في سنة  ،1987كفي

حركة "الجياد اإلسالمي" ،المنظمة األصغر قبؿ ذلؾ بعدة أعكاـ ،كالمنظمتاف كمتاىما مف

المحمية ،كبرزتا في النتفاضة
"الداخؿ الفمسطيني" ،كقد تفرعتا مف حركة اإلخكاف المسمميف
ٌ
األكلى كقكة ييحسب حسابيا ،غير أف التيديد الذم طرحو اإلسالـ السياسي لـ يتخذ حجمو

الظاىر كالكاضح إل بعد تكقيع اتفاؽ أكسمك في سنة  ،1993ذلؾ التفاؽ الذم حدد المراحؿ

32

التي ييفترض بيا أف تيفضي في نياية عاـ  2000إلى سالـ مكقٌع مع إسرائيؿ( .ىالؿ،2010 ،
)2
اقعا يرنك لتغيير
كأخذت برامج الح ٌؿ السممي في الضفة كقطاع غزة فرصتيا كي تكاجو ك ن
سياسيا فحسب ،بؿ يتعداه ليشمؿ مناحي الحياة بمختمؼ تقسيماتيا ،كباتت
الكضع القائـ ،ليس
ن

حركات اإلسالـ السياسي ،كخاصة برنامج حركة المقاكمة اإلسالمية حماس ،جزنءا مف المعادلة،
كأصبح الدخكؿ في تطبيؽ برامج الح ٌؿ السممي يتطمب في بعض األحياف مكاجية مباشرة مع
حركتي حماس كالجياد( .الشكبكي )4 ،2007،مع أىمية اإلشارة إلى أف تنامي حركات اإلسالـ

دعما لحركات اإلسالـ السياسي في فمسطيف المناكئة لفتح،
السياسي في المنطقة كاإلقميـ ،ش ٌكؿ ن
ً
المعارض لكؿ التجاىات السياسية كالفكرية المنغمسة
كدافعا ليا في مشركع التغيير السياسي،
ن
في خيار التسكية ،كالرافض لنمط العالقة القائـ مع إسرائيؿ.

كتضع مستجدات النظاـ السياسي الفمسطيني المرتبطة أساسا بتنامي حركات اإلسالـ

السياسي ،كاختالؼ البرامج الكطنية مف مسألة التسكية السياسية ،كمحاكلة كؿ طرؼ فرض

تحديا أماـ تسكية حقيقية؛
رؤيتو ،عدا عف مطامع المنافسة عمى قيادة المشركع الكطني ،تضع
ن
بسبب بركز المنافسيف ،كعدـ مقدرة "الحزب الكاحد" عمى فرض برنامجو عمى الجميع .كاألىـ مف

ذلؾ ،ىك الكقكع فيما يمكف تسميتو بػ "تقاسـ الشرعيات" الكاجب اجتماعيا لتمرير مشاريع الح ٌؿ،
كذلؾ بعد فكز حركة حماس في النتخابات التشريعية عاـ .2006

كيبقى غياب الديمقراطية في التعامؿ مع القضايا المصيرية أحد أىـ مظاىر الخمؿ في

المكقؼ الفمسطيني الرسمي؛ األمر الذ أسقط إمكاف تكفير استراتيجية كاضحة كمعركفة ،ل فيما
يتعمٌؽ بالعممية التفاكضية الدائرة فحسب ،بؿ –كىك األىـ -في اتجاه العالقات الكطنية

الفمسطينية .فحالة النقساـ السياسي في صفكؼ الحركة الكطنية الناجمة عف انخراط أحد أطرافيا
في العممية التفاكضية الجارية ،كعف الشركط اإلسرائيمية األمريكية ،ىي التي تضعؼ مف دكف

شؾ كحدة كتماسؾ الصؼ الكطني في النضاؿ المناىض لالحتالؿ( .جاد اهلل)7 ،1992 ،

ثالثنا :اصطداـ المفاكض الفمسطيني بالتعنت اإلسرائيمي:
ئيسيا في بطء أك تعطيؿ
مثٌؿ ٌ
سببا ر ن
تعنت الجانب اإلسرائيمي في مفاكضات التسكية؛ ن
القكة .فمع تزايد اللتزامات التي
جيكد التفاؽ كتنفيذه؛ كنتيجة لختالؿ شركط التفاكض ،كمكازيف ٌ
كافؽ عمييا الطرفاف ،أدت التفاقات المرحمية المتتابعة إلى تزايد إمكاف المخالفات كالتراجع عف

مصغرة لمصراع
محكر لمخالؼ المقبؿ ،كصكرة
نا
المكاعيد المحددة لمتنفيذ .كأصبح كؿ اتفاؽ مؤقت
ٌ
ار ،كتراجع الحتراـ لنصكص التفاقات
ار كتكرنا
في شمكليتو ،كقاد ذلؾ إلى إعادة التفاكض مرنا
نفسيا ،كما أغرل ذلؾ قيادتي الطرفيف باتخاذ مكاقؼ تعكيضية ،مثؿ خطب الفمسطينييف النارية،
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يدا مف المستكطنات ،مع إعراض كؿ مف القيادتيف عف تييئة
مقابؿ إنشاء اإلسرائيمييف مز ن

شعبييما لمتنازلت التي ل بد منيا في النياية ،ككاف ليذه الخطكات ،التي ىدفت إلى ترضية

الرأم العاـ عمى الجانبيف ،نتيجة غير مقصكدة ،ىي المزيد مف نفكر كؿ منيما مف اآلخر ،كىك
ما زاد مف صعكبة التكصؿ إلى صفقة نيائية( .تركماني)2009 ،
كقد اتبعت إسرائيؿ في المفاكضات الفمسطينية-اإلسرائيمية السرية ،كما في جميع
مفاكضاتيا مع العرب ،المراحؿ التي كاف ىنرم كيسنجر كزير الخارجية األمريكي األسبؽ،

يكصي بيا -1 :تييئة الطرؼ المقابؿ ،كاعداده نفسيا لما تريده منو  -2إثارة مخاكفو  -3إثارة

آمالو  -4الختراؽ ،فقد عممت إسرائيؿ عمى إضعاؼ المكقؼ التفاكضي الفمسطيني ،كعزلو عف
باقي األطراؼ العربية ،كتخكيفو بعدـ إضاعة الفرصة كاثارة آمالو بالعتراؼ بمنظمة التحرير
الفمسطينية ،ثـ اختراؽ الفمسطينييف كتقسيميـ( .الحمش)265 ،1997 ،

إف القراءة المكضكعية لكقائع مقدمات كنتائج الجكلت السابقة مف المفاكضات ،منذ مدريد

حتى ما بعد أكسمك ،ل تقكدنا إلى تكقٌع أشياء طيبة كثيرة في المستقبؿ القريب ،كبخاصة ألف
حككمة إسرائيؿ تكاصؿ سياسة القبضة الحديدية ضد الشعب الفمسطيني داخؿ األراضي المحتمة،

كثير مف الكممات الشفيية المعسكلة في محادثات الممرات
كألف الكفد التفاكضي اإلسرائيمي يعطي نا
مجرد كالـ ،ثـ ينقمب إلى التشدد كالعنؼ عندما يصؿ إلى طاكلة
عندما يككف األمر
ٌ

يقدـ أفكاره لمتسكية( .عبد المنعـ)158 ،1994 ،
تشددا كعنفنا عندما ٌ
المفاكضات ،كيصبح أكثر ن

حادا بيف طرفيف ،حتى كلك كاف نزنال مف أجؿ
لقد اعتبرت إسرائيؿ عممية السالـ نزنال ن
السالـ ،كىذا يعني أف تصيغ لنفسيا استراتيجية تدير بيا ىذه العممية ،فإذا كاف عمييا أف تسمٌـ

لمطرؼ الثاني بشيء عف طريؽ المفاكضات ،فميكف بأقؿ القميؿ ،كأف تستخمص منو أقصى ما
تستطيع استخالصو ،عف طريؽ الضغط السياسي كالدبمكماسي كالنفسي ،كخمؽ عقبات كعراقيؿ
تحبط الطرؼ اآلخر في المفاكضات ،كتضعضع مركزه التفاكضي ،أم أنيا جيزت نفسيا لما

اعا ،أك حسب الكصؼ الذم استخدمو شيمكف بيريز في محاضرة بجامعة "جكرج
اعتبرتو صر ن
كاشنطف" في عاـ  ،1998في تعريفو لعممية السالـ بقكلو" :نحف في حرب مف أجؿ السالـ".
(تركماني)2009 ،
كلـ تتغير الشركط اإلسرائيمية لممفاكضات المباشرة أك غير المباشرة ،فيما بيف اتفاؽ
أكسمك كقمة كاشنطف .كىي شركط "المحتؿ" صاحب الحضكر األقكل عمى األرض ،فمف شامير

إلى رابيف إلى بيريز إلى نتنياىك فباراؾ فشاركف ،ثـ إلى نتنياىك مرة أخرل ،تتجدد األجندات
كالشركط السياسية اإلسرائيمية باتجاه المزيد مف التشدد( .الزرك .)2010 ،كبعد سقكط شامير في

السر كاألسباب التي جعمت خمس جكلت مف المفاكضات –
النتخابات ،كشؼ بكؿ كضكح عف ٌ
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مفاكضات أكسمك-تبقى تراكح في مكانيا ،ككصكليا في نياية الجكلة الخامسة إلى طريؽ مسدكد،

حيث قاؿ لصحيفة معاريؼ "إنو كاف يخطط ألف تستمر مفاكضات الحكـ الذاتي عشر سنيف،
كيخطط إلسكاف مميكف مياجر في أراضي الضفة كالقطاع خالؿ ذات الفترة"( .نكفؿ)1994 ،

حال مؤقتنا يتمثؿ في الحكـ الذاتي،
كاألمر الخطير في اتفاقيات أكسمك ىك أنيا حددت ن
دكف أم إشارة محددة المعالـ تي ٌبيف الكجية التي ستنتيي إلييا عممية السالـ في مرحمتيا األخيرة.
(سعيد /1995 ،أكسمك )162 ،2كىك األمر الذم حدا بخبير القانكف الدكلي أنيس فكزم القاسـ
إلى القكؿ" :اإلسرائيميكف كانكا كاضحيف في سمككيـ كتصرفاتيـ بأنيـ سكؼ يتحدثكف ،ربما

كثير" ،في الكقت الذم كاف األمؿ فيو يحدك الفمسطينييف إلى
لعشريف عاما ،ل يعنييـ األمر نا
إمكانية التسكية بناء عمى تقديـ المزيد مف عالمات حسف النكايا( .شبكة الجزيرة)2013 ،

كىكذا افتقرت المفاكضات الفمسطينية – اإلسرائيمية إلى رؤية كاضحة محددة لميدؼ؛ مما
دفع الطرفيف إلى تناكؿ المرحمة النتقالية ليس عمى أنيا ميمة لالستعداد لتفاؽ نيائي بؿ مجرد
تمييد لممفاكضات النيائية ،كليس عمى أنيا فرصة لبناء الثقة بؿ لتحسيف المكقؼ التفاكضي،

كال منيما حرص عمى الحفاظ عمى مكتسباتو لحيف الكصكؿ إلى المفاكضات
أف ن
كالنتيجة ٌ
النيائية ،كىكذا غ ٌذل مكقؼ كؿ مف الطرفيف تصمب الطرؼ المقابؿ ،مما أدل إلى حمقة مفرغة
مف التيرب مف اللتزامات ،كالنتياكات الكاضحة ،كالتيامات المتبادلة( .تركماني)2009 ،

حد ذاتيا ،كباستمرار ما يسمى إدارة
اضحا أف إسرائيؿ معنية بالمفاكضات في ٌ
كلقد بات ك ن
"عممية السالـ" ،بدل مف التكصؿ إلى معاىدة سالـ ،فيي تستعمؿ المفاكضات كسيمة لتجنب

العزلة ،كالمقاطعة ،كالعقكبات الدكلية.

لقد منح الجانب الفمسطيني ،بانعداـ خياراتو في شأف الصراع كحصرىا في خيار التفاكض

من ىح الطرؼ اإلسرائيمي
مرة كعند ك ٌؿ محطة تكقٌؼ بالعكدة إلى طاكلة التفاكض ،ى
كالقبكؿ في كؿ ٌ
كامؿ الذرائع كالمبررات التي جعمتو يمتنع كيماطؿ في تنفيذ التفاقات .كليذا السبب يؤكد إدكارد

الندية بيف طرفيف" (سعيد،
سعيد أنو "ل يمكف لمعممية التفاكضية أف تقكـ إل عمى أساس التكافؤ ك ٌ
التحدم الذم
 ،)52 ،2002كىذا األساس ل يتكفر بيف طرفي التسكية ،مما يرتقي بو إلى مرتبة
ٌ
القكة ،الجانب الفمسطيني.
يقكض أم جيد تفاكضي أك اتفاؽ يتطمع إليو فاقد ٌ
يمكف أف ٌ

ابعا :القيكد االقتصادية في اتفاؽ أكسمك كىشاشة اقتصاد السمطة الفمسطينية:
ر ن
ذىب حكاتمة إلى أف اتفاؽ أكسمك كضع نياية ألمؿ دفع كتطكير صيغة التحاكر بيف
الطرفيف ،كأف صيغة مدريد-كاشنطف قد انتيت( .حكاتمة )111 ،1998 ،كبالتالي ،كاف خيار
العكدة إلى دبمكماسية المسار الثاني ،كالعمؿ انطالقنا مف ىذه المستجدات.
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كسمح امتالؾ إسرائيؿ مكازيف القكة بتقييد الطرؼ المقابؿ ليا (الجانب الفمسطيني) بقيكد

أمنية في اتفاقات السالـ ،كفي مقدمتيا اتفاؽ أكسمك.

كاستمرت المنطقة (الضفة الغربية كقطاع غزة) كفقنا لتفاؽ إعالف المبادئ (أكسمك )1كما
لتفاؽ القاىرة كمالحقيما ،في الخضكع لألكامر العسكرية اإلسرائيمية ،ىذا مف جية ،كمف جية

الممزمة لمفمسطينييف ،كالتي عمييـ
أخرل ىناؾ مجمكعة مف اإلجراءات كالنظـ كالقكاعد كالقيكد ي
مساع كجيكد ترمي إلى تنمية أك
عما إذا كانت تتعارض مع مصالح أك
األخذ بيا،
و
ٌ
بغض النظر ٌ
تحسيف الكضع القائـ ،كيمكف استعراض أىميا في التالي( :إرشيد)132-130 ،2007 ،

 النظاـ الضريبي كالجمركي ،حيث بقيت السمطة الفمسطينية تخضع إلى نفس اإلطارالضريبي كالجمركي اإلسرائيمي ،كتقكـ إسرائيؿ كفقنا لالتفاؽ بجباية الضرائب غير
المباشرة المستكردة إلى مناطؽ السمطة الفمسطينية عبر إسرائيؿ ،كش ٌكمت قيمة ىذه
الضرائب كالرسكـ نسبة كبيرة مف العائدات المحمية لمسمطة ،كاستخدمت إسرائيؿ عممية

تكريد ىذه الضرائب إلى السمطة؛ لمضغط عمييا كمٌما اقتضت الحاجة.

تـ ربطيا بالكامؿ في جياز "اإلدارة المدنية" اإلسرائيمي
 أنظمة كاجراءات األحكاؿ المدنية ٌعمميا) ،كل تعتبر أم كثيقة بيذا الخصكص رسمية إذا لـ تتـ المصادقة
(الجيش
ن
اإلسرائيمية عمييا.

 الستيراد كالتصدير ،حيث خضعت كل تزاؿ البضائع المستكردة إلى الضفة الغربيةكقطاع غزة لمعايير دائرة المكاصفات كالمقاييس اإلسرائيمية؛ األمر الذم حرـ المستيمؾ

الفمسطيني مف بعض البضائع "التفضيمية" التي قد تتالءـ أكثر مع قدرتو الشرائية.

 التشريعات التي يقكـ المجمس التشريعي باعتمادىا يجب أف تيعرض عمى لجنة مشتركةفمسطينية إسرائيمية لمحصكؿ عمى المكافقة كالتصديؽ ،كفي حاؿ عدـ مكافقة الجانب
اإلسرائيمي ،تعتبر التشريعات بحكـ الالغية.
 -مخططات التنظيـ الييكمي لممدف كالقرل كالبمديات ،كالتي تشتمؿ عمى مخططات الطرؽ

الخارجية ،شبكات الكيرباء ،الماء ،كباقي المرافؽ الحيكية العامة ،تخضع لترتيبات
الجانب اإلسرائيمي.

أيضا خضع
 نظاـ السير كترخيص كتأميف المركبات في مناطؽ السمطة الفمسطينية نلمشركط كالمعايير اإلسرائيمية.
حيتو الصحافة باعتباره خطكة ميمة في "عممية
كما أف اتفاؽ القاىرة نفسو  -1994-الذم ٌ
السالـ" ،يتضمف كؿ ما يمكف مف القيكد اإلضافية عمى السمطة الكطنية الفمسطينية ،حيث تحتفظ
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إسرائيؿ لنفسيا بالسيطرة عمى مداخؿ كمخارج غزة كأريحا ،كمخارجيما ،مع كجكد فمسطيني رمزم
ىناؾ( .سعيد /1995 ،غزة-أريحا)29 ،

تماما صكغ البنية الجتماعية كالقتصادية
ككانت إسرائيؿ ،في سياؽ احتالليا ،قد أعادت ن
في الضفة الغربية كقطاع غزة عبر عمميات نزع الممكية ،كمنع التنمية الصناعية ،كتيميش
الزراعة ،كالسيطرة عمى المكارد الطبيعية ،كعمى القتصاد ،كالتجارة ،كما إلى ذلؾ( .ىالؿ،

 )7 ،2010كىذا ما يتعارض مع مساعي التسكية كمدركات المنفعة المتبادلة لمتعاكف ،كمع

سياسيا مف أجميا.
المصالح التي يدافع عنيا الجانب الفمسطيني ،كيناضؿ
ن

نص عميو اتفاؽ أكسمك أساسا ،باعتباره ييدؼ إلى إقامة ترتيبات
كما أنيا تيخالؼ ما ٌ
انتقالية تؤدم إلى تسكية دائمة ،كمنيا نقؿ الصالحيات لمسمطة الكطنية الفمسطينية ،باإلضافة

إلى منحيا سمطة التشريع( .اتفاؽ أكسمك )1993 ،عممان أف البنؾ الدكلي كاف قد كضع يبعيد
تكقيع اتفاؽ أكسمك عاـ  ،1993خطة اقتصادية لمفمسطينييف تحت اسـ "استثمار في السالـ"؛
بيدؼ إرشاد المانحيف الثنائييف الرئيسييف حكؿ سبؿ صرؼ المعكنة بما يدعـ عممية السالـ ،كىذا

دعما لمتنمية
يقكدنا إلى السؤاؿ حكؿ الغرض
الخفي مف "مكارد المانحيف" ،إف كانت في حقيقتيا ن
ٌ
طاردا لالتفاؽ؟
عامال
في فمسطيف كبالتالي دعـ جيكد التسكية ،أـ لتعزيز الحتالؿ لتككف بذلؾ
ن
ن
كيتسـ "المستعمركف الجدد" بتأثيرىـ الممحكظ ،كما يكضِّح تقر هير صادر عف خدمة أبحاث
الككنغرس في يكنيك/حزيراف  2012إذ أشار إلى أف المعكنة المقدمة لمفمسطينييف ىدفت عمى مر
السنيف إلى دعـ ثالث أكلكيات أمريكية رئيسية عمى األقؿ في مجاؿ السياسات :مكافحة اإلرىاب
ضد إسرائيؿ ،كتشجيع التعايش الفمسطيني السممي مع إسرائيؿ بينما يجرم إعداد الفمسطينييف

لمحكـ الذاتي ،كتمبية الحتياجات اإلنسانية لمحيمكلة دكف تفاقـ حالة عدـ الستقرار ،كقد اتسعت
و
كدكلة في
النقطة األكلى لتشمؿ معارضة المسعى الفمسطيني الرامي إلى نيؿ العتراؼ بفمسطيف
األمـ المتحدة ،كمعارضة أم مبادرة تسعى لزيادة العتراؼ الدكلي خارج إطار "عممية السالـ".

(كايمدماف)2013 ،

كمف الطبيعي أف تؤثر مثؿ ىذه الدرجة مف التبعية في المكقؼ السياسي لمسمطة
الفمسطينية ،فخالؿ المفاكضات الفمسطينية اإلسرائيمية كانت الكليات المتحدة تتكئ بصكرة تكاد

يقدـ التنازلت ،كيخفٌض مطالبو السياسية
تككف دائمة عمى الطرؼ الفمسطيني األضعؼ؛ كي ٌ
ليجعميا أشد قبكنل لدل إسرائيؿ ،كمع انييار عممية التفاكض بعد اندلع النتفاضة الثانية ،تركزت
الضغكط السياسية بمزيد مف اإللحاح عمى "إصالح" الحكـ الفمسطيني ،ذلؾ "اإلصالح" الذم كاف

آنذاؾ كناية ممطٌفة عف تقميص الصالحيات الممنكحة لمرئيس عرفات لرفضو الستسالـ لمشركط

اإلسرائيمية ،كمف األمثمة عمى التدخؿ الخارجي في "اإلصالح" السياسي ،استحداث منصب رئيس
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الحد مف قدرة
الكزراء في آذار/مارس  ،2003كذلؾ استجابة لمضغط الخارجي في األغمب ،بغية ٌ
عرفات عمى المناكرة بنقؿ بعض سمطاتو كرئيس لمسمطة الفمسطينية إلى رئيس حككمة يؤمؿ بأف
انصياعا لمرغبات األمريكية -اإلسرائيمية( .ىالؿ)8 ،2010 ،
يككف أكثر
ن

مساعدا
إف اعتمادية الكياف الفمسطيني عمى أمكاؿ المانحيف كمكاردىـ لف يككف عامالن
ن

لممفاكض الفمسطيني بقدر ما أنو مكركث ثقيؿ يجعمو مكشكفنا أماـ القكل كاألطراؼ الخارجية
القكة.
كيجعمو يعرضة لبتزازىا ،بنفس التأثير المترتٌب عمى عدـ امتالؾ مكازيف ٌ

جدنيا في تطبيؽ نمكذج تنمكم بديؿ يراعي
كبالتالي ،فإف ثمة حاجة ماسة إلى التفكير ٌ
كتميزىا ،ل يقبؿ بالكصفات الدكلية الجاىزة مف المؤسسات المالية
خصكصية الحالة الفمسطينية ٌ

الدكلية ،أك مف مجتمع المانحيف ككصفاتيـ "السياساتية" ،كىذا ليس مف باب الرفض ألجؿ

الرفض ،إنما ألنيا فشمت عمى مدار عشريف عاما في فمسطيف ،في خمؽ عالـ أفضؿ كأكثر

عدل( .الترتير)68-67 ،2016 ،
ن

خامسا :القيكد األمنية في اتفاقات أكسمك:
ن
نصت المادة الثامنة مف كثيقة إعالف المبادئ
ش ٌكؿ الممؼ األمني أحد أىـ بنكد اتفاؽ أكسمك ،فقد ٌ
تحت بند النظاـ العاـ كاألمف عمى التالي" :مف أجؿ ضماف النظاـ العاـ كاألمف الداخمي
لمفمسطينييف في الضفة الغربية كقطاع غزة ،سينشئ المجمس قكة شرطة قكية بينما ستستمر

إسرائيؿ في الضطالع بمسؤكلية الدفاع ضد التيديدات الخارجية ككذلؾ بمسؤكلية األمف
اإلجمالي لإلسرائيمييف بغرض حماية أمنيـ الداخمي كالنظاـ العاـ".

لقد حرصت إسرائيؿ عمى تطكيؽ اتفاؽ أكسمك بمجمكعة مف القيكد األمنية التي تحقؽ
المصمحة األمنية الذاتية ،كفي المقابؿ تعيؽ تنامي قكة أمنية فمسطينية ،أك بمعنى آخر تشكيؿ قكة

فمسطينية كفؽ التقدير اإلسرائيمي لحجميا كمستكل عسكرتيا ،بصكرة ل تمنحيا األفضمية كل
يجعميا تش ٌكؿ خط انر عمى أمف المستكطنيف ،إنما تكجيو ىذه القكة نحك خدمة أمنيا عبر تكميفيا

بكاجبات أمنية تحت عنكاف "التنسيؽ األمني" ،مف دكف التزامات إسرائيمية؛ غير أف تيحافظ
إسرائيؿ عمى إدارة مسائؿ األمف اإلجمالي لإلسرائيمييف .كمف ىنا كلـ تخمؽ قكات األمف
الفمسطينية أم عقبة ممحكظة أماـ استعادة حرية العمؿ األمني اإلسرائيمي( .بركـ)2013 ،5 ،
كيمكف القكؿ إف نصكص "أكسمك" كممحقاتو تجعؿ مف أمف إسرائيؿ كاإلسرائيمييف العمكد
الفقرم لالتفاؽ كلعممية السالـ ،كطبقنا لمرؤية اإلسرائيمية .كلـ يتبدؿ جكىر المكقؼ اإلسرائيمي في
 شمكمك بركـ :باحث إسرائيمي كبير في "معيد دراسات األمف القكمي" التابع لجامعة تؿ أبيب ،كعضك في الكفد
اإلسرائيمي الرسمي المفاكض خالؿ السنكات .1998-1994
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قيكدا قكية عمى
مكضكع األمف منذ ذلؾ التاريخ ،رغـ ٌ
تبدؿ الحككمات ،كمف ثـ فرضت إسرائيؿ ن
تعجؿ
عممية بناء أجيزة األمف الفمسطينية ،بيدؼ منع الفمسطينييف مف تبني سياسة أمنية كطنية ٌ

في استقالليـ ،كتصكف حقكقيـ( .نكفؿ .)2005 ،كمما يؤكد ذلؾ أف الستخبارات اإلسرائيمية
نظرات إلى أف إحداث سابقة السيطرة الفمسطينية عمى مكاقع جديدة يمكف أف يؤثر في مستقبؿ

المفاكضات بشكؿ سمبي ييدد أمف إسرائيؿ"( .مجمكعة األزمات الدكلية . )2010 ،18 ،كمف
حجمت دكر السمطة الفمسطينية ،كىدفت
ىنا يرل الباحث أف التفاىمات األمنية في ىذه التفاقات ٌ
إلى تحكيميا لضابط أمف لحماية الكجكد اإلسرائيمي في األراضي المحتمة ،كىك ما أكقع السمطة
في مكاجية مع الفصائؿ الفمسطينية التي تتبنى نظرية المقاكمة.

سادسا :ضغكط متغيرات النظاـ اإلقميمي العربي:
ن
كل يمكف عزؿ متغيرات النظاـ اإلقميمي العربي عمى كاقع التسكية كمسارىا ،مف مبدأ
تميز القضية الفمسطينية يببعدىا القكمي ،التي تتأثر بو ،كتؤثٌر فيو حتى كقت قريب.
ٌ
يخيا تالزـ ما بيف القضية الفمسطينية كالعالـ العربي ،بحيث إف أم تحكلت
كلقد حدث تار ن
أك متغيرات كبيرة تحدث في العالـ العربي إنما كانت تنعكس مباشرة عمى القضية الفمسطينية.
فعندما تنتكس الحركة القكمية كالثكرية العربية تنتكس القضية الفمسطينية ،كعندما تنيض الحالة

العربية تنيض معيا القضية ،فما كانت فمسطيف لتضيع كتحدث نكبة  1948لك لـ تكف الحالة
نيكضا مع
العربية عاجزة ،بؿ متكاطئة مع بريطانيا ،كما كانت الحركة الكطنية الفمسطينية لتعرؼ
ن
التقدمي العربي.
المد الثكرم ك ٌ
حركة "فتح" كبقية القكل الكطنية في أكاسط الستينيات لكل حالة ٌ
أخير غير منقطعة الصمة عف
كفي المقابؿ ،فإف النتكاسات التي أصابت القضية الفمسطينية نا
تراجع الحالة الثكرية كالتقدمية العربية منذ تكقيع مصر اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيؿ في سنة

 ،1978ثـ انييار النظاـ اإلقميمي العربي بعد حرب الخميج الثانية( .أبراش)7 ،2011 ،

تماما؛ لتدخؿ
ارتباطاٌ بيذه المعادلة فإف ٌ
المد أك البعد القكمي لمقضية الفمسطينية قد انقطع ن
الدكؿ العربية كاحدة تمك األخرل في مسمسؿ التطبيع مع إسرائيؿ بكسائؿ كأشكاؿ مختمفة ،أبرزىا
القتصادم ،ل سيما أف الكليات المتحدة -إمبراطكرية القرف الكاحد كالعشريف -ىي الكسيط

المشجع لذلؾ ،كىا ىي المنطقة بأسرىا تتحكؿ مف الكطف العربي إلى الشرؽ األكسط ،مف
ك ٌ
القكمية كالعداء إلى التطبيع كالمصالحة ،حتى أصبح العالـ العربي يجني ثمار الرككد بكجكد
إشكاليات كعطب عمى جميع األصعدة الجتماعية كالثقافية كالسياسية كالمشركعية كالعسكرية
كالتكنكلكجية( .أبك طو)2006 ،

إف النظرة العربية إلى المسألة الفمسطينية تب ٌدلت ،كغاب اإلجماع بشأنيا ،كباتت تتجاذب
العرب مدرستاف :إحداىا مرتبطة باإلسالـ السياسي ،كأخرل بالنظاـ العربي ،فالحالة الفمسطينية

39

محرنكا لممحيط ،كانما باتت تتأثر بما يجرم فيو ،كأضحت تتمثؿ في النماذج التي
نا
لـ تعد
عنصر ٌ
متغيرات النظاـ اإلقميمي
يفرزىا ىذا المحيط( .الغبرا . )108 ،2016 ،كىكذا يمكف القكؿ إف ٌ
العربي لـ تكف عنصر دفع في جيكد التسكية لح ٌؿ الصراع ،انطالقنا مف حقيقة أف القضية
تحكلت في نياية المطاؼ إلى قضية صراع فمسطيني-إسرائيمي ،عمى ضكء انحسار
الفمسطينية ٌ
حجـ كحدكد العامؿ القكمي.

*

*

*

كخالصة القكؿ في العكامؿ السابقة أنيا أدت إلى ما يأتي:
 .1أف قنكات المفاكضات الرسمية بيف الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي تعرضت لمكقكع المبكر

في الجمكد لدرجة الكصكؿ إلى طريؽ مسدكد ،كبخاصة في ظؿ استبعاد المرجعيات

جدية الرباعية الدكلية في دفع عممية المفاكضات الرسمية قيدمان.
الدكلية ،كعدـ ٌ
 .2أف المطالب كالقيكد األمنية التي تمسكت بيا إسرائيؿ جعمت المنظمة تتردد في اإلقداـ عمى
أم اتفاؽ يمكف أف يضاعؼ مف مسؤكلياتيا األمنية قبؿ الشركع في المفاكضات الرسمية.

كقد اتضح ذلؾ بشكؿ جمي في خطة خارطة الطريؽ كفي رؤية "حؿ الدكلتيف ،المعركؼ

بدكلتي ف لشعبيف" كفي غيرىا مف محاكلت إعادة قاطرة المفاكضات الرسمية إلى كضعيا
المتفؽ عميو أصالن.
 .3أف الجانب اإلسرائيمي اتخذ مف الشتراطات األمنية كمف نشاط حركات المقاكمة ذريعة قكية
لمتيرب مف العكدة لمفاكضات التسكية السياسية الرسمية بحجة عجز السمطة عف ضبط

األمف ،كأف إسرائيؿ ل يمكف أف تعكد لممفاكضات تحت ضغكط إرىاب "جماعات اإلرىاب

الفمسطيني"!

 .4أف تمسؾ الجانب الفمسطيني بجدكلة قضايا الحؿ النيائي عمى نحك متزامف كرفضو
لتجزئتيا أك تأجيؿ بعضيا أك التخمي عف بعضيا اآلخر ،في الكقت الذم رفضت فيو

إسرائيؿ تمبية مطالب الحد األدنى الفمسطيني قد ساىـ بشكؿ جمي في فتح الطريؽ أماـ إلى
قنكات التصاؿ غير الرسمية.
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المبحث الثاني
المحددات السياسية المؤثرة في مكاقؼ الجانب اإلسرائيمي
الكاقع أف ىناؾ مجمكعة عكامؿ تنتمي إلى البيئة الداخمية في إسرائيؿ ،بمكرت السمكؾ
السياسي اإلسرائيمي في التعامؿ مع مساعي التسكية ،ىي عمى النحك التالي:

أكنال :أيديكلكجية كأىداؼ الحركة الصييكنية:
كيتصؿ العامؿ الرئيسي كاألىـ بمنطمقات الفكر الصييكني بشأف المكقؼ مف قياـ دكلة

فمسطينية .فال تزاؿ عقيدة "إسرائيؿ الكبرل" تشكؿ المحرؾ الرئيسي لتكجيات الحككمة اليمينية
حياؿ الفمسطينييف ،كبالتالي فإف الغرض المطمكب مف المفاكضات ىك ضبط ،أك تعديؿ أم اتفاؽ
مع الفمسطينييف بما يتالءـ مع ىذه العقيدة كيخدميا( .الخالدم ،آغا)11-10 ،1996 ،

كما أف األراضي الفمسطينية التي احتمت في عاـ  1967عف طريؽ العدكاف اإلسرائيمي

ىي -مف كجية النظر اإلسرائيمية -جزء مف أرض "إسرائيؿ الكاممة"؛ كألنو تبيف إلسرائيؿ صعكبة

تحقيؽ ىذا المفيكـ ،فإف ىذه األراضي أصبحت "أراضي متنازنعا عمييا" ،أم ليس ليا صاحب ذك
سيادة يمكف التفاكض معو ،بؿ إف ىذه األراضي ىي "ييكدا كالسامرة" في المغة العبرية ،كنتيجة
ىذه األفكار اإليديكلكجية الدينية الصييكنية ،فإف إسرائيؿ في أكسمك كتكابعيا أصرت عمى عدـ

استخداـ كممة النسحاب ،بؿ كممة "إعادة النتشار" ،فاألكلى تعنى أف ىذه األراضي محتمة ،أما

الثانية فيي عمى األقؿ تشكؾ في تكصيؼ الطبيعة القانكنية ليذه األراضي( .محمد)2016 ،

ضمنا
عدا عف أف عبارة "أرض إسرائيؿ" بالعبرية مشحكنة بمشاعر قكمية كخالصية تشير
ن

إلى حكـ الييكد لجميع فمسطيف كاألردف ،ككاف مفيكـ أرض إسرائيؿ ،إسرائيؿ الكبرل ،المعتقد

الذم يعتز بو أكؿ رئيسيف لمكزراء مف حزب الميككد كىما بيغف كاسحؽ شامير أكثر مف أم معتقد

آخر ،كما كاف جكىر فمسفة الميككد( .فندلي)90 ،2005 ،
كيعكد الفكر اليميني الصييكني العمماني إلى مؤسسو زئيؼ جابكتنسكي الذم كاف أحد

قيادات الصييكنية في العشرينات مف القرف الماضي ،كىك يقكـ عمى عدة مبادئ رئيسية أىميا:
(حمدم)59-58 ،2004 ،
 -1كجكب قياـ دكلة إسرائيؿ عمى كؿ أرض فمسطيف التاريخية (أم شاممة األردف) طبقنا لما
كنظر ألف النتداب قد اقتطع جزنءا مف فمسطيف كأقاـ عمييا األردف،
نا
جاء في كعد بمفكر،
يعتبر اليميف الحالي أف الدكلة الفمسطينية يجب أف تقكـ فو.
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 -2إف القكة ىي السبيؿ الكحيد لقياـ كضماف استمرار دكلة إسرائيؿ ،كاف العرب سيقبمكف بيا
فقط ،عندما يدرككف أنيـ غير قادريف عمى ىزيمتيا.

نظر ألف الفمسطينييف ىـ جزء مف الشعب العربي ،مف المستحسف ترحيميـ إلى دكؿ
 -3نا
عربية أخرل ،كبخاصة العراؽ أك السعكدية ،حتى تككف إسرائيؿ دكلة ييكدية خالصة أك
فييا أقمية عربية ل تذكر.

كقد حددت دراسة بعنكاف "إسرائيؿ عمى مشارؼ القرف الػ "21الصادرة عاـ 1988ـ عف

معيد "فاف لير" اإلسرائيمي في القدس ،كالمتخصص في الدراسات الستراتيجية ،حددت الغايات

كاألىداؼ القكمية لدكلة إسرائيؿ ،ككاف عمى رأسيا "اليدؼ القكمي األعمى إلسرائيؿ" ،كىك إقامة

إسرائيؿ الكبرل ذات اليكية الييكدية النقية ،كقكة إقميمية عظمى مييمنة في منطقة الشرؽ
األكسط ،كلتحقيؽ ذلؾ في المرحمة القادمة –كفي ضكء ما يسمى بعممية السالـ التي قبميا

العرب -فإف عمى إسرائيؿ أف تسعى مف خالؿ معاىدات السالـ كترسيـ الحدكد إلى ضـ ما

تستطيعو مف المناطؽ التي احتمتيا في عاـ  ،1967كالتي تحقؽ متطمبات أمنيا مف كجية النظر
الجيكاستراتيجية ،كيكفؿ ليا الحصكؿ عمى مصادر مياه إضافية ،كفرض شرعيتيا عمى تمؾ

األراضي ،مع إخالئيا مف السكاف العرب؛ حفاظنا عمى اليكية الييكدية ،عمى أف تعمؿ
الستراتيجية العسكرية عمى تحقيؽ ذلؾ مف خالؿ الردع الكقائي كالنتقامي الجسيـ ،كتأميف

كثقافيا مع
اقتصاديا
سياسيا ك
عمميات الضـ كالستيطاف كتيكيد األراضي ،كالتح ٌكـ في المنطقة
ن
ن
ن
اقتصاديا( .سكيمـ)2004 ،
العتماد عمى الذات عسكرنيا ك
ن
البعد الديني في
يترتٌب عمى ذلؾ عدـ إمكانية تحقٌؽ سالـ حقيقي ،باعتبار أف استدعاء ي
عصيا عمى الحؿ .كمف المؤكد أنو إذا أصرت إسرائيؿ عمى رؤيتيا ىذه ،فمف
أم صراع يجعمو
ٌ
يككف ىناؾ سالـ شامؿ كعادؿ كدائـ ،ففي مكاجية رؤية لحقكؽ ييكدية مستمدة مف التكراة ،ل بد

أف تبرز رؤية مقابمة لحقكؽ إسالمية تعتبر فمسطيف كميا أرض كقؼ ،كجزء مف دار اإلسالـ

الذم ل يجكز ألحد التفريط في شبر كاحد منو( .تركماني)2009 ،

ثانيا :طبيعة النظاـ الحزبي كتبايف العالقات بيف األحزاب الصييكنية:
ن
تميزه ،كالتنافس
ل يمكف إغفاؿ طبيعة النظاـ الحزبي داخؿ إسرائيؿ ،كحالة التعددية التي ٌ
حتى داخؿ الحزب نفسو؛ في سبيؿ الكصكؿ إلى السمطة ،كتطبيؽ األفكار كالمبادئ كالسياسات
خصكصا بالتسكية مع
فيما يتعمؽ بالسياسة الداخمية كالخارجية لمدكلة ،كمنيا ما يتعمؽ
ن
الفمسطينييف.
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كيستدؿ عمى ذلؾ مف مكقؼ اليميف اإلسرائيمي المعارض ألم تسكية مع الفمسطينييف،

كعمى كجو الخصكص حزب الميككد" .فبالنسبة لرفض قياـ دكلة فمسطينية في برامج الميككد

كمتطكرة في كؿ مرحمة انتخابية كضمانة لعدـ قياـ دكلة
النتخابية نجد أنيا ثابتة في الرفض،
ٌ
جدا أف ندرؾ أف الميككد ،خالفنا لحزب العمؿ
فمسطينية( .أبك جزر .)155 ،2009 ،كمف الميـ ن
مميزة
حييا في اإلعراب عف مطامحو اإلقميمية ،كلعؿ أبرز حقيقة ٌ
اإلسرائيمي ،لـ يكف قط ن

كحاضر ،كضكح مكقفو عندما يتعمؽ األمر بيدفو النيائي ،كىك
نا
ماضيا
أليديكلكجيا الميككد،
ن
إسرائيؿ الكبرل ،التي يحكميا الييكد إلى األبد( .باليس)2 ،1992 ،
فنجد أف سياسات الميككد تتركز عمى "الحد مف أضرار أكسمك" ،كحصر التفاقات مع
الفمسطينييف ضمف إطار المفيكـ الميككدم لمحكـ الذاتي المحدكد ،كالحيمكلة دكف إمكاف تطكير

ذلؾ في اتجاه بناء مقكمات الدكلة الفمسطينية المستقمة ،كفي ىذا السياؽ يريد الميككد التخمص
مف أعباء حكـ الكثافة السكانية العربية ،كالحد مف احتمالت الحتكاؾ اليكمي بالفمسطينييف،

تخكؿ اليميف إطباؽ سيطرتو عمى األرض الفمسطينية بأكبر قدر مف اليدكء
كالكصكؿ إلى صيغة ٌ
المعدؿ بحسب مفيكـ
كبأقؿ خسارة مادية أك سياسية ممكنة ،كىكذا يصبح اتفاؽ أكسمك ٌ -
الميككد -النياية ل البداية فيما يتعمؽ بمصير الضفة الغربية كقطاع غزة ،كيصبح باإلمكاف
"التعايش" مع أكسمك باعتباره تجسيدا لألفكار الميككدية القديمة العيد بشأف طبيعة التسكية النيائية

مع الفمسطينييف( .الخالدم ،آغا)11 ،1996 ،

ثالثنا :مطالب األمف اإلسرائيمي المتعمقة بقكات االحتالؿ كمستكطنيو:
يتسـ مفيكـ السالـ بأف لو رؤية خاصة لدل الساسة اإلسرائيمييف ،بما ييحقؽ إلسرائيؿ
السيطرة كالتحكـ في المنطقة ،فيك ل يتعدل ككنو كسيمة فقط لتحقيؽ ما عجزت الحرب عف
تحقيقو ،فالستراتيجية اإلسرائيمية نحك التسكية تعتمد عمى عدة مضاميف ،جكىرىا ربط مفيكـ

دكما في مكقع اليجكـ؛ بحجة الدفاع عف
السالـ بالمفيكـ األمني ،كالذم يتيح إلسرائيؿ أف تككف ن
إسرائيؿ ،فاألمف اإلسرائيمي الذم ييحقؽ التسكية يعتمد عمى إقامة بنية أمنية تندمج فييا جميع

بمداف المنطقة ،مف خالؿ اتفاقيات السالـ الثنائية كالمستقرة في المنطقة( .العيمة)40 ،2011 ،

كسياسيا ،تخضع لمقتضيات
اقتصاديا
إذ يالحظ أف جميع تصرفات إسرائيؿ الداخمية كالخارجية
ن
ن
دائما مف متطمبات األمف اإلسرائيمي،
األمف ،حيث تنبع خيارات إسرائيؿ السياسية كغير السياسية ن

الذم صار يشغؿ القيمة العميا بيف شتى القيـ اإلسرائيمية الكبرل( .ثابت)2004 ،

كل يشكؿ السالـ ىدفنا استراتيجيا كمحكرنيا لذاتو في الستراتيجية اإلسرائيمية الحالية ،بقدر
دكما ىك أف تصبح إسرائيؿ القكة اإلقميمية في المنطقة دكف منازع،
ما أف اليدؼ الذم تتكخاه ن
تتحكـ في مفاتيح الشرؽ األكسط( .أبك عامر )2005 ،فالمفيكـ المييمف لألمف القكمي في
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إسرائيؿ يميؿ إلى اعتبار الدبمكماسية بمثابة خادـ لالستراتيجي ،كليس العكس( .ىكركفتيس،
كآخركف)34 ،1986 ،

إف الحاجة العميقة لألمف بالنسبة لمشعب الييكدم كاف سياسة فييمت كأٌييدت مف كافة
األحزاب السياسية اإلسرائيمية عمى أنيا مبدأ أساسي ،كاعتنؽ الميككد ،كبكؿ تراثو الصييكني

التصحيحي كبشيرتو كحامؿ لكاء خط القكمية الرئيس ،المسألة األمنية كباقتناع متحمس ،كتطمٌع
قادر عمى أف يبيف
نحك أم انحراؼ كأم ضعؼ يمكف أف يمارسو التجمع العمالي ،ككاف نا
المخاكؼ التاريخية العميقة كالمتأصمة لمشعب الييكدم ،كاعتبر مف الناحية النتخابية عمى أنو

قكيا فيما يتعمؽ باألمف( .شندلر)249 ،1997 ،
الحزب الذم كاف ن

كتعطي إسرائيؿ أىمية كبرل لخطر قياـ أم نكع مف الكحدة أك التضامف أك التقارب بيف

العرب ،لما قد يترتب عميو مف حشد حقيقي لقدراتيـ الكبيرة ،كليذا ركزت نظرية األمف اإلسرائيمية
عمى ضركرة تفتيت الصؼ العربي ،كبذر بذكر الشقاؽ بينيـ ،كقد كضح ذلؾ في قكؿ شمعكف
بيريز" :لكي نككف قكة سياسية في الشرؽ األكسط ،يجب أف تتسع الخالفات بيف العرب" ،كما أف

ثمة أربعة مبادئ رئيسية تتبناىا نظرية األمف اإلسرائيمي لالنسحاب مف األراضي الفمسطينية
المحتمة ،كتتركز في العمؽ الستراتيجي المشركط ،كنزع السالح ،كالتعاكف األمني ،كالسيطرة
عمى األجكاء كالمنافذ البرية كالبحرية كالجكية ،كفي إطار األمف أكنل قبؿ السالـ ،كمف دكف تحقيؽ

ىذه المبادئ فال حؿ لمصراع ،كالتحكؿ إلى إدارة الصراع لكسب الكقت ،كالعمؿ عمى تصفية

القضايا طبقنا لألمر الكاقع( .عكا لمشؤكف اإلسرائيمية)2016 ،

ابعا :تساكؽ النخبة السياسية مع سياسة مكاصمة االستيطاف:
ر ن
ل يمكف الحديث عف قياـ دكلة فمسطينية ذات سيادة حقيقية عمى األرض في ظؿ سياسة
األمر الكاقع التي تحاكؿ إسرائيؿ فرضيا في األراضي الفمسطينية مف خالؿ الستيطاف الذم
أصبح قيمة كميزة أساسية في األيديكلكجيا الصييكنية.
مرت بكثافة
فاألراضي الفمسطينية المحتمة منذ عاـ  1967خالؿ األعكاـ ٌ 2009-1993
مثيال منذ عاـ  ،1967كما زاد عدد المستكطنيف
بناء استيطانية لـ يشيد تاريخ الحتالؿ ليا ن
بصكرة كبيرة ،رغـ تعاقب الحككمات بيف العمؿ كالميككد (الرفاتي )81 ،2013 ،إذا ما عممنا أف،

اتفاقات أكسمك لـ تشر بكضكح إلى كيفية التعامؿ مع الستيطاف في المرحمة النتقالية ،كلـ تنص

أجؿ ىذا المكضكع شأنو شأف القدس كالالجئيف إلى
التفاقيات عمى كقؼ الستيطاف ،كاٌنما ٌ
مرحمة الح ٌؿ النيائي ،مع العمـ أنو أكثر الممفات سخكنة كأىمية؛ ككنو يتعمؽ بأمر يحدد مستقبؿ

الدكلة كشكميا( .إبراىيـ)99 ،2010 ،
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مكحد إزاء سياساتيا فيما يتعمؽ
كما تجتمع الحككمات اإلسرائيمية المتتالية عمى مكقؼ ٌ
بالمستكطنات ،كتقديـ الدعـ الالمتناىي ليذه المشاريع كسكانيا ،كاذا كاف الستيطاف قد سبؽ

إنشاء دكلة إسرائيؿ ،فإنو بعد إنشائيا عاـ  1948اتجو إلى تحقيؽ أىداؼ أخرل تتمثؿ في ترسيخ
القاعدة البشرية كالقتصادية كالعسكرية لمدكلة ،كبما يخدـ مشاريعيا المستقبمية التكسعية ،لذا كاف

أكؿ عمؿ قامت بو الحككمة اإلسرائيمية مف خالؿ الكنيست بتاريخ  1950/7/5ىك إقرار قانكف
العكدة الذم بمكجبو يمنح كؿ ييكدم داخؿ فمسطيف حؽ الستيطاف فييا ،كيمنح كؿ ييكدم

يياجر إلى فمسطيف اكتساب الجنسية( .الكعبير)86 ،2012 ،

كتعمؿ المؤسسة اإلسرائيمية عمى تجميع أكثر ما يمكف مف الفمسطينييف عمى أق ٌؿ ما يمكف
تطكرت سياسة الستيطاف
مف األرض ،كىذا ثابت منذ النكبة (بركة )56 ،2016 ،لذلؾ ٌ

لتستيدؼ فصؿ الضفة الغربية عف قطاع غزة ،كاخراج القطاع مف الغالؼ الجغرافي اإلسرائيمي-
الفمسطيني ،كابقاء الضفة داخؿ ىذا الغالؼ مف خالؿ :السيطرة عمى معابر الضفة كعمى تن ٌقؿ
عمميا
األفراد كالبضائع ،حصر الكجكد الفمسطيني في المناطؽ "أ" ك "ب" ،ضـ المنطقة "ج"
ن
قانكنيا ،منع التنمية الفمسطينية الجتماعية كالقتصادية في كامؿ الضفة بما فييا
لضميا
تمييدا
ن
ن
ٌ
يصدؽ كالـ قادتيا بشأف
القدس الشرقية ،ىذه ىي سياسة إسرائيؿ الفعمية ،كلـ يعد أحد في العالـ ٌ
قبكليـ بدكلة فمسطينية ،كاستعدادىـ إلجراء مفاكضات تؤدم إلى معاىدة سالـ( .منصكر،

)110 ،2016
يأتي ذلؾ في الكقت الذم يجدد فيو مجمس األمف الدكلي مكقفو مف الستيطاف ،في

جمستو التي عقدت بتاريخ  23كانكف األكؿ /ديسمبر  ،2016كالذم أعاد فيو تأكيد ق ارراتو ذات
الصمة ،بما فييا الق اررات  242ك ،338كأداف جميع التدابير الرامية إلى تغيير التككيف الديمغرافي

كطابع ككضع األرض الفمسطينية منذ عاـ  ،1967بما فييا القدس الشرقية ،كتأكيده "مف جديد"

صارخا بمكجب
أف إنشاء إسرائيؿ لممستكطنات فييا ،ليس لو أم شرعية قانكنية ،كيش ٌكؿ انتيا نكا
ن
القانكف الدكلي ،كعقبة كبرل أماـ تحقيؽ ح ٌؿ الدكلتيف ،كاحالؿ السالـ العادؿ كالدائـ ،كالشامؿ.

(قرار مجمس األمف رقـ  2334بشأف الستيطاف )2016

خامسا :است ارتيجية الحدكد في المنظكر الصييكني:
ن
في الكقت الذم يستند فيو المكقؼ الفمسطيني إلى الشرعية الدكلية بضركرة اعتبار حدكد
 67ىي حدكد الدكلة الفمسطينية ،يعتبر الطرح اإلسرائيمي أف العكدة إلى حدكد  67ىك أمر
استنادا إلى رسالة الرئيس بكش إلى رئيس الكزراء اإلس ارئيمي السابؽ شاركف بشأف عدـ
مستبعد
ن
ردا عمى رسالة شاركف إلى الرئيس األمريكي جكرج
كاقعية الحؿ عمى أساس حدكد  ،67كذلؾ ن
بكش البف ،التي طالب فييا بالمكافقة األمريكية عمى احتفاظ إسرائيؿ بالتجمعات الستيطانية
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الكبيرة في أم تسكيو متكقعة مع الفمسطينييف( .اسحاؽ )2010 ،كبحكـ أف إسرائيؿ تتحكـ في
المعابر كالحدكد بالضفة الغربية ،فإف ذلؾ يعني إعاقة التكاصؿ الداخمي كالخارجي ،كبالتالي

مقكمات التنمية السياسية ،كمعيؽ مف معيقاتيا( .إبراىيـ)167 ،2010 ،
مقكـ ميـ مف ٌ
ضرب ٌ

المدنية كالييكد" ،قاـ أبا إيباف ،كىك سياسي
كفي كتابو الصادر تحت عنكاف "التراث:
ٌ
بضـ خريطة إلى الكتاب عنكاف "إسرائيؿ اليكـ"،
عممي بارز في إسرائيؿ ككزير خارجية سابؽ،
ٌ
ٌ
تصكر الضفة الغربية عمى أنيا مندمجة كمتكاممة سمفنا مع الدكلة اإلسرائيمية( .ركز،
كىي
ٌ
)102 ،1990
كتتفؽ إسرائيؿ بمختمؼ حككماتيا كأحزابيا الحاكمة عمى ضركرة تعديؿ حدكد الرابع مف
حزيراف  ،1967بما يجعميا تحتفظ لنفسيا بالسيادة عمى الكتؿ الستيطانية الرئيسية ،ككذلؾ تتفؽ
عمى فرض قيكد عمى الدكلة الفمسطينية تنتقص مف سيادتيا عمى أجكائيا كمياىيا كمعابرىا

كحدكدىا ،كىي دكلة ينبغي ،كفؽ الشركط اإلسرائيمية ،أف تككف منزكعة السالح ،كل ييسمح ليا
بعقد أم اتفاقيات أك معاىدات مع أطراؼ أخرل بدكف مكافقة إسرائيؿ كرضاىا ،كبما يتكافؽ مع

مصالحيا ،كىذه الرؤية تستند إلى أف أراضي الضفة كغزة ىي أر و
اض متنازع عمييا ،كلذلؾ فيي
القكم عمى
خاضعة لممفاكضات كالمساكمة ،بما يسمح إدخاؿ تعديالت يفرضيا الطرؼ
ٌ
الضعيؼ( .الييئة العامة لالستعالمات)66 ،2001 ،

سادسا :الرغبة اإلسرائيمية في مكاصمة الييمنة عمى الثركات الطبيعية الفمسطينية:
ن
تعتبر أطماع إسرائيؿ في فمسطيف كالمنطقة العربية عمى السكاء ،مف أىـ المحددات

كتحديدا أطماعيا في الثركات ،التي منيا عمى سبيؿ المثاؿ ،المياه ،مف منطمؽ
اإلسرائيمية؛
ن
استراتيجية لدييا بأف التحكـ في مصادر المياه العربية ىك جزء مف أمنيا القكمي ،قبؿ أف يككف

دينيا.
شعكر
نا
ذلؾ
كمطمبا ن
ن

كرٌكز حمـ الحركة الصييكنية منذ البداية عمى نير الفرات لجعمو ضمف حدكد ىذه الدكلة.

دكر
(العباسي )2009 ،لذلؾ ترل إسرائيؿ أف سيطرتيا عمى المياه اإلقميمية العربية سيمنحيا نا
مستقبال ،كيجعميا تتحكـ كحدىا في الكضع الجيكسياسي لمنطقة الشرؽ األكسط
إقميميا
ياديا
ن
ن
ر ن

يتكيؼ ىذا الكضع لصالحيا ،كبما يخدـ سياساتيا،
(دامك )2012 ،كبالتالي تضمف أف
ٌ
كمفاىيميا الستراتيجية كمبادئيا ،كىذا ينسحب عمى األرض الفمسطينية ،كتأثير ذلؾ عمى
المكقؼ مف التسكية ،إذا ما عممنا أف تخطيط الحدكد كاف مقترننا بمكارد المياه ،كيراعييا بالدرجة
األكلى.

46

سابعا :متغيرات الرأم العاـ اإلسرائيمي:
ن
مكضكعا بالغ األىمية ،كتتسـ
تمثٌؿ التسكية بالنسبة لممجتمع اإلسرائيمي كالرأم العاـ فيو
ن
ردكد الفعؿ اإلسرائيمي إزاء أم مبادرة لمتسكية بحساسية مفرطة تنعكس مباشرة عمى األكضاع

السياسية كالحزبية إلسرائيؿ ،كتبمغ تمؾ الحساسية ذركتيا عندما تتضمف مبادرات التسكية تنازلت
إقميمية مف جانب إسرائيؿ( .مينا ،معركؼ)177 ،2003 ،

منقسما حكؿ ثمف السالـ مع العرب ،ل سيما أف
فقد كاف المجتمع اإلسرائيمي كل يزاؿ
ن
الدخكؿ في عممية تفاكضية يعني انسحابات إسرائيمية حتمية مف أر و
المخيمة
اض عربية تعد في
ٌ

أصيال مف أرض إسرائيؿ( .يكسؼ ،مصطفى)16 ،2011 ،
الجماعية كالدينية اإلسرائيمية جزنءا
ن
إضافة إلى أف الككلكنياليات اإلسرائيمية ،كالمستكطنكف في األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ
 1967تعتبر عائقنا مركزنيا أماـ أم حؿ دائـ يضمف إقامة دكلة فمسطينية في حدكد الرابع مف
سكانيا أخذ يتبمكر كجزء منسجـ
جسما
حزيراف  ،67كيشكؿ المستكطنكف في الضفة الغربية
ن
ن

كمتالحـ مع المجتمع اإلسرائيمي داخؿ الخط األخضر ،نجد ذلؾ في ىيمنة المستكطنيف عمى

المكاقع المتقدمة في الجيش اإلسرائيمي ،السياسة اإلسرائيمية ،حضكرىـ داخؿ األحزاب المركزية
كخاصة ،الحزب الحاكـ ،الميككد ،كاألكاديميا ،كالقتصاد ،كغيرىا مف المجالت( .مصطفى،

)73 ،2013
كيعتقد المفكر كالكاتب اإلسرائيمي "عكيفا إلدار" ،أف أحد أىـ األسباب التي دفعت الرأم

العاـ اإلسرائيمي لالنجراؼ نحك التطرؼ ىك اعتقاده أنو لـ يعد ىناؾ شريؾ فمسطيني أك عربي
في أم تسكية مستقبمية لمصراع ،كيشير إلدار إلى أنو رغـ أف الجميكر اإلسرائيمي يؤمف بأف ح ٌؿ
الصراع يتطمب تسكية سياسية ما ،رغـ عدـ استعداده لدفع الثمف المطمكب إلنجازىا ،فإنو بات ل
أصال بكجكد شريؾ( .النعامي)2009 ،
يؤمف ن
عالميا ،كل سيما في مجاؿ التأثير في الرأم العاـ
كلع ٌؿ اإلحاطة بنفكذ الحركة الصييكنية
ن
يقدـ جزنءا أساسنيا مف
الغربي كمراكز اتخاذ القرار في الكليات المتحدة األمريكية ،يمكف أف ٌ

دائما بيف مشاريع الح ٌؿ ،كما يجرم عمى أرض
اليكة القائمة ن
الجكاب عمى األسئمة المتعمٌقة بتمؾ ٌ
الكاقع( .شفيؽ)20 ،1999 ،
يفسر كصكؿ
إف تعقيدات ح ٌؿ الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي ليا ما يبررىا ،كليا ما ٌ
التسكية إلى أفؽ مسدكد؛ األمر الذم سمح بظيكر مبادرات غير رسمية ،في محاكلة لتقريب
كجيات النظر مجددا ،كاللتقاء عف نقاط اتفاؽ جديدة يمكف التفاكض عمييا ،لكف نجاح كؿ ذلؾ

مرتبط بتجاكز التحديات السياسية ،كالمحددات الكابحة لعربة السالـ.
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كخالصة القكؿ إف مكاصمة المفاكضات الرسمية مف قبؿ الجانب اإلس ارئيمي أصبحت

أم ارن شبو مستحيؿ ،كذلؾ نظ ارن لالعتبارات التالية:

 .1أف البعد األمني كمخاكؼ الجانب اإلسرائيمي القائـ عمى منطؽ القكة ،كالذم ل يؤمف

بإمكانات استمرار كجكده بعيدان عنيا جعؿ مف التنازؿ لمجانب الفمسطيني عف مزيد مف

األرض أك منحو مزيدان مف الصالحيات في ظؿ المفاكضات الرسمية ،سيؤثر سمبان عمى

مستقبؿ إسرائيؿ.

 .2أف التنافس الحزبي جعؿ تصرفات المفاكض اإلسرائيمي تحت مجير الصراع السياسي
الداخمي كعرضو لتيديد اإلطاحة بالحككمة اإلسرائيمية ذات نظاـ التعدد الحزبي اليش ،الذم
ل يسمح باستقرار النظاـ السياسي كل يؤىمو لإلقداـ عمى أم خطكة تسكية جدية.

 .3أف الستراتيجية الصييكنية كقكانيف األساس اإلسرائيمي تحرـ عمى الجانب اإلسرائيمي
الخكض في أم مفاكضات رسمية حكؿ عدد مف القضايا األساسية ،كمف بينيا القدس

كحقكؽ الالجئيف كالحدكد الدكلية بيف إسرائيؿ كدكلة فمسطيف.

كبؿ مكقفو في إدارة ممؼ المفاكضات
 .4أف ىيمنة اليميف اإلسرائيمي كتحالفو مع القكل الدينية ٌ
جدية مع الفمسطينييف.
الرسمية؛ ألف اليميف كاليميف المتطرؼ في إسرائيؿ يرفض أم تسكية ٌ
 .5أف الجانب اإلسرائيمي رأل في المفاكضات كالمبادرات كالمشاريع غير الرسمية كسيمة ناجزة
لممناكرة كاطالؽ بالكنات الختبار ،كدفع الفمسطينييف لتقديـ مزيد مف المركنة بال مقابؿ.
كيمكف القكؿ بعبارة أخرل أف الجانب اإلسرائيمي رأل في المفاكضات غير الرسمية مجرد

"شاركقة" تشغؿ الجانب الفمسطيني ،كتبمبؿ مكاقفو كتثير الصراعات الداخمية كالخالفات

السياسية في صفكفو ،دكف أف يكمٌؼ ذلؾ الجانب اإلسرائيمي أم مسؤكلية كدكف أف يدفعو
لمتنازؿ أك دفع أم ثمف سياسي لمكاصمة الحتالؿ.

كمف ىنا نشط بعض السياسييف اإلسرائيمييف تجاه الكلكج في مفاكضات غير رسمية عمى

أمؿ أف تسيٌؿ ىذه المفاكضات ميمة النخبة السياسية اإلسرائيمية ،كتعطييا فرصة إدارة ممؼ
المفاكضات الرسمية بطريقة أسيؿ.
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المبحث الثالث

مكقؼ الرباعية الدكلية المعنية بتسكية القضية الفمسطينية
تعتبر الرباعية الدكلية ،بأركانيا التحاد األكركبي كالكليات المتحدة كركسيا كاألمـ
مؤثر في الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي منذ تش ٌكميا عاـ  2002لمتابعة
نا
المتحدة ،فاعالن
تصكنار
المفاكضات ،كتقديـ معايير جديدة خارج إطار ق اررات األمـ المتحدة ،كىذا األمر يعطينا
ٍ
كتحديدا في حسابات القكل الدكلية الكبرل.
لمحكرية القضية الفمسطينية ،كحضكرىا الدكلي،
ن

كقد ناشدت منظمة التحرير الفمسطينية ،طكاؿ مساعي عممية التسكية ،المجتمع الدكلي

كمو ،كبخاصة راعيي مؤتمر السالـ ،اتباع سياسات عادلة كمتكازية في التعامؿ مع أطراؼ
الصراع ،كاعطاء الىتماـ الكاجب لقكاعد اإلجراءات كاألطر المرجعية لعممية السالـ ىذه،
كق اررات الشرعية الدكلية المرتبطة بيا ،كخاصة قرارم األمـ المتحدة رقمي  242ك ،338كاستعادة

كافة األراضي الفمسطينية المحتمة ،كأكدت عمى مشركعية الحقكؽ الكطنية كالسياسية لمشعب
لمتصرؼ( .عبد المنعـ .)155 ،1994 ،كمع ذلؾ تأكد ،بالنظر إلى
الفمسطيني ،كعدـ قابميتيا
ٌ
مكاقؼ أطراؼ الرباعية مف أمر التسكية ،أف ىذه األطراؼ لـ تكف تتبع سياسات عادلة في
التعامؿ مع أطراؼ الصراع ،كأنيا غير قادرة عمى مكاجية الصمؼ اإلسرائيمي ،الذم قابمتو مركنة

فمسطينية كبيرة ،تجاه مبادرات الرباعية ،كجيكدىا لمتسكية.

ىيمنة الكاليات المتحدة عمى عممية التسكية:
احتكرت الكليات المتحدة القضية الفمسطينية ،كأخذت عمى عاتقيا مشركع التسكية،

كحرصت عمى إبعاد أم تأثير يمكف أف يقكـ بو أم طرؼ دكلي آخر يريد أف يمعب دك ار في ىذه
القضية؛ ألنيا تمثؿ بكابة الدخكؿ إلى المنطقة بأكمميا مع أىميتيا كحيكيتيا( .أبك طو)2006 ،
الدكر إلى الكليات المتحدة عمى مسرح السياسة الدكلية ،مع نياية
كذلؾ بعد أف انتقمت فعالية ٍ
الحرب الباردة ،كانييار التحاد السكفيتي .كعميو ،فقد استيبعدت أكركبا مف مسار مفاكضات مدريد
أيضا مف المراحؿ المتعاقبة التي أدت إلى تكقيع
سنة  1991برعاية أميركية كسكفيتية ،كاستبعدت ن

اتفاقية  13سبتمبر /أيمكؿ سنة  1993في كاشنطف ،كفي المقابؿ ،يدعي التحاد الكركبي،
كشاىد ،لمتكقيع عمى التفاؽ المرحمي الفمسطيني اإلسرائيمي في  28سبتمبر/أيمكؿ سنة .1995

(الككاكبي)2017 ،
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دكما بعيف عدـ الرتياح ،إف لـ نقؿ بعيف
إف "الكليات المتحدة ،التي ،كانت تنظر ن
العداكة ،إلى نضاؿ الشعب الفمسطيني ،باتت القكة العظمى الكحيدة المييمنة عمى مقاليد القرار

الدكلي دكف منازع؛ األمر الذم أدل إلى تفاقـ حراجة الكضع الفمسطيني ،كجعمو أكثر انكشافنا
كخصكصا مع تآكؿ الكضع العربي ،كغياب أم حاضنة ليذا
متغير دكلي ىائؿ كحاسـ،
أماـ ٌ
ن
تحكلت دكلية أكبر مف قدرتو عمى استمرار كادامة كفاحو
الشعب ،الذم أصبح يكاجو مطالبات ك ٌ
الكطني ،كنيؿ حقكقو المشركعة"( .قريع /2005 ،الركاية الفمسطينية)43 ،

طرحيا مبادرة "خارطة الطريؽ" -إضافة إلى رغبتيا في
كىكذا أرادت الكليات المتحدة مف ٌ
مجاممة العرب كأكركبا لمساعدتيا في حربيا عمى العراؽ -منع أم مبادرة جديدة قد تطرح
مستقبال لحؿ الصراع العربي اإلسرائيمي .كلكي ل تككف المبادرة العربية( ،)التي رفضتيا

إسرائيؿ ،محكر التسكية المستقبمية .كىكذا أيضان ،جاءت ىذه المبادرة الجديدة بتنسيؽ مع
إسرائيؿ؛ لتككف أساسا ألم تسكية مستقبمية ،كلتمبي مطالب إسرائيؿ بشطب حؽ العكدة( .بني

فضؿ )96 ،2009 ،مع أىمية العمـ بأف "خارطة الطريؽ" ل تختمؼ عما سبقيا مف مبادرات
سممية ،كعمى رأسيا اتفاقية أكسمك ،سكل أف ىذه المبادرة تحكم المزيد مف الجداكؿ الزمنية ،كمزيد

مف الشتراطات األمنية؛ قبؿ الشركع في تحريؾ مسار تسكية القضية الفمسطينية( .الجزيرة نت،

)2003
كامال ،فأنيا كانت تتصرؼ كشريؾ
كرغـ أف الكليات المتحدة حاكلت أف تككف شري نكا
ن

دائما لصالح الجانب
كامؿ إلسرائيؿ ،كليس لكؿ األطراؼ المعنية األخرل ،لذلؾ كاف ٌ
تدخميا ن
المقدمة مف الجانب الفمسطيني أك اإلسرائيمي
اإلسرائيمي ،ككمٌما نشب خالؼ حكؿ المقترحات
ٌ
دائما إلى جانب إسرائيؿ ،كىذا رٌبما ما قيصد بمصطمح "الشريؾ
كانت الكليات المتحدة تقؼ ن
الكامؿ"( .عبد المنعـ)156 ،1994 ،

كقد ذكر استطالع أجرم في مايك /أيار  ،2003أف أكثر مف  %60مف األمريكييف كانكا
تسكم النزاع ،كما
يرغبكف في حجب الدعـ عف إسرائيؿ لك قاكمت ضغط أمريكا عمييا لكي ٌ
سياسيا" .كبالفعؿ ،فإف  %73قالكا إنو
ارتفعت تمؾ النسبة إلى  70%بيف األمريكييف "الناشطيف
ن
"ينبغي عمى الكليات المتحدة أل تحابي نأيا مف الطرفيف" .كمع ذلؾ فشمت إدارة بكش في تغيير
بدل مف ذلؾ ،كمع
سياسات إسرائيؿ .كانتيى األمر بكاشنطف إلى أف تساند نيج إسرائيؿ المتشدد ،ن

الزمف تبنت اإلدارة مبررات إسرائيؿ ليذا النيج ،بحيث غدا الخطاباف األمريكي كاإلسرائيمي،
متماثميف( .مير شايمر ،كالت)21 ،2007 ،
 مبادرة أطمقيا ممؾ السعكدية عبد اهلل بف عبد العزيز ،أثناء القمة العربية الرابعة عشرة عاـ  ،2002لمسالـ في
الشرؽ األكسط بيف إسرائيؿ كالفمسطينييف ،كقد نالت تأييدان عربيان.
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كحدت ممارسة الكليات المتحدة الضغكط عمى الجانب الفمسطيني مف قدرتو كثيرا،
ٌ

كدفعتو إلى تغيير مساراتو كمطالبو ،كالى قبكؿ بتقديـ تنازلت جكىرية دكف مقابؿ .كقد تعرض

المفاكضكف الفمسطينيكف في مفاكضات كامب ديفيد الثانية  2000إلى نكعيف مف الضغكطات
اإلسرائيمية أماـ أعيف األمريكييف ،إحداىما بالترىيب بأف يتعرض الفمسطينيكف إلى ترحيؿ إلى

الخارج ،كنقؿ السفارة األمريكية إلى القدس ،كيعاد اسـ عرفات إلى لئحة اإلرىابييف ،كأف تتكقؼ
أمريكا عف كافة المساعدات المكجية لمفمسطينييف ،كأف يمنع العماؿ العرب مف الدخكؿ لمعمؿ في
إسرائيؿ ،كعندىا سيثكركف عمى عرفات( .أبك طو)2006 ،

كيمثٌؿ ىذا النحياز األمريكي ،رغـ كضكح تفسيره في الثقافة كالسياسة ،عائقنا أماـ إنجاز
انحياز
نا
دكليا كعر نبيا ،خاصة مع افتقاد بديؿ لدكر الكليات المتحدة أقؿ
أم تسكية مقبكلة ن
إلسرائيؿ( .محمد )2016 ،باعتبار أف سقؼ الدكر األمريكي في دفع عممية التسكية لف يتجاكز
ما ل تقبؿ بو إسرائيؿ ،كأف سقؼ دكرىا يتحدد بالتنسيؽ معيا ،كأف تعميماتيا كخطكطيا العريضة

كشركطيا ل تكضع أك تيطمب إل بما يحقؽ مصالحيا كمصالح حميفتيا إسرائيؿ( .الكادية،
)108 ،2013

كقد لخص أحد المشاركيف األمريكاف بمفاكضات كامب ديفيد ( )2عاـ  2000النحياز األمريكي

األعـ األغمب مف الحالت ،نقكـ بدكر المحامي عف إسرائيؿ".
إلسرائيؿ في قكلو ،لحقنا" :كنا في
ٌ
(مير شايمر ،كالت)4 ،2007 ،

حدكد دبمكماسية كدكر االتحاد األكركبي:
كانت إسرائيؿ كراء الممانعة في تدخؿ التحاد األكركبي ،في أم كساطة كتسكية لسببيف

رئيسيف ،يتعمؽ األكؿ بفيـ إسرائيؿ لطبيعة العممية السممية التي ترفض أف تأخذ أم يبعد دكلي؛
حتى ل تقع تحت ضغط المجتمع الدكلي .كظمت تقبؿ كساطة الطرؼ الكحيد المقبكؿ لدييا ،كىك

الكليات المتحدة ،بسبب مكاقؼ كاشنطف المعيكدة .ككثي انر ما كانت إسرائيؿ تعبر عف امتعاضيا

دعما لمحقكؽ
مف مكاقؼ التحاد السياسية ،كقمقيا مف التعبيرات الصريحة لمقادة األكركبييف ن
السياسية الفمسطينية ،بجانب قمؽ إسرائيؿ مف النزكع األكركبي لالستناد لممرجعيات الدكلية أساسان

لحؿ الصراع ،في الكقت الذم كانت فيو إسرائيؿ تصر عمى التمسؾ بالتفاىمات الثنائية التي
تتجاكز تمؾ المرجعيات( .أبك سيؼ)62 ،2013 ،
كثمة ثالث مالحظات يمكف أف تكشؼ عف العمٌة في المكقؼ األكركبي ،كتساعد عمى

فيميا في تطكير استراتيجية فمسطينية تنطمؽ ليس مف ردكد الفعؿ كالعكاطؼ ،بؿ مف القراءة
الفكرية كالعممية لطبيعة مكاقؼ كعالقات أكركبا مع المنطقة( :أبك سيؼ)69-68 ،2013 ،
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أكنل :الفصؿ الكاضح بيف ما يقكـ بو التحاد األكركبي في مكاقفو السياسية كبيف عالقتو مع
جدية بربط تطكر ىذه العالقة بالتزاـ إسرائيؿ برؤية التحاد
إسرائيؿ .فمـ تظير مطالب ٌ
السياسية ،التي كانت ترل في الفصؿ بيف المسارات ما يعطؿ تحقيؽ الرؤية األصكب

لحؿ الصراع ،كالقائمة عمى حؿ الدكلتيف ،بؿ ما ييدد استقرار المنطقة ،الذم يقع في
صمب مصالح أكركبا الحيكية .فإسرائيؿ تتمتع بمزايا التفاقيات التفضيمية التي تربطيا
فعميا في التحاد دكف أف يقع عمييا عبء اللتزاـ بأم مف
بأكركبا كتجعميا
عضكا ن
ن
التزامات الدكؿ األعضاء ،كىي غير مطالبة بأم شيء مقابؿ ىذا السخاء الذم تمقاه في

التعاكف العممي ،كالمزايا التي تيمنح لبضائعيا في التبادؿ التجارم.

ثانيا :أف أكركبا كانت ،كل تزاؿ ،تؤمف فقط بالحؿ المتفؽ عميو بيف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف.
ن
اضحا في إعالف برليف الشيير .كقد عجزت دكؿ التحاد عف اتخاذ مكقؼ
ككاف ىذا ك ن
مكحد بشأف التصكيت لصالح فمسطيف .فالدكلة الفمسطينية يجب أف تككف كفؽ اتفاؽ
ٌ
سالـ مع إسرائيؿ .كىك ما يعني رىف عممية السالـ كاحقاؽ الحقكؽ الفمسطينية المشركعة،

التي يقر بيا التحاد ،برغبة إسرائيؿ ،كبكممة أخرل كأد أم فرصة لتحقيؽ السالـ.

ثالثنا :تخدير إسرائيؿ لمكعي األكركبي حيث كانت تبرع في إيقاد الذاكرة التاريخية األكركبية،
كبإحياء ذكرل المحرقة كالتعبير عف آلـ الييكد عمى يد أكركبا .كيمكف فيـ كيؼ يتـ
استبعاد أم فرصة لمعاقبة إسرائيؿ تحت جرس إنذار تمؾ الذاكرة ،لكف ىذا في حد ذاتو
يحمؿ جممة مف المغالطات يكمف أكليا في أنو يأتي عمى حساب اآللـ الفمسطينية
أحدا ل يطالب أكركبا بمحاربة إسرائيؿ،
كالحقكؽ الكطنية لمشعب الفمسطيني ،كثانييا أف ن
بؿ بأف تمتزـ إسرائيؿ بالقانكف الدكلي كضكابطو ،كعميو فيك يعني أف لدل إسرائيؿ عذر

مسبؽ لنتياؾ القانكف الدكلي كالخالؿ بكؿ النظـ كالمكاثيؽ الدكلية.

كلـ تنس الدكؿ األكركبية كىي تسعى لبمكرة مكقؼ بشأف الدكلة الفمسطينية أف تضع

مسألة المساعدات ضمف ىذا اإلطار .كذلؾ مف خالؿ برامج محددة حممت عناكيف إصالح

تحديدا بتقديـ مشركعات إلصالح مرافؽ بعينيا في السمطة
السمطة كمؤسساتيا ،ككانت أكثر
ن
كعبرت صراحة ككما
الفمسطينية ،مثؿ منظكمة القضاء ،كالمؤسسات المالية ،كاألجيزة األمنيةٌ ،
جاء عمى لساف منسؽ سياساتيا الخارجية خافيير سكلنا ،أثناء زيارتو لمقدس في الثاني عشر مف
يكليك /تمكز - 2005في إطار مساعي التحاد لتشجيع إسرائيؿ عمى إتماـ خطتيا اليادفة إلى

النسحاب مف غزة -بأف التحاد األكركبي "يريد أف يساعد عمى المستكل القتصادم كالسياسي
كاألمني" ،معتبرة ذلؾ خطكة ميمة عمى طريؽ دكلة فمسطينية طاؿ انتظارىا ،إذا ما تحققت جنت

اتيجيا( .عبد العاطي)2005 ،
ار في الشرؽ األكسط
أكركبا مف كرائو استقرنا
أمنيا كاستر ن
مطمكبا ن
ن
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المقدمة إلى
كيعد التحاد األكركبي المساىـ األكبر في مجاؿ المساعدات التنمكية
ٌ

قدـ إلى الفمسطينييف ،منذ عاـ  1994حتى نياية عاـ ،2009
األراضي الفمسطينية المحتمة ،فقد ٌ
مساعدات بمغت قيمتيا نحك  4.26مميار يكرك .ككاف اليدؼ المعمف ليذه المساعدات متسقنا مع

مبادئ إعالف البندقية" :دعـ قياـ دكلة فمسطينية قابمة لمحياة" .كتركزت مساعدات التحاد

األكركبي منذ عاـ  1994كاتفاقيات أكسمك ،عمى تشييد البنى التحتية لمدكلة الفمسطينية المقبمة في
األراضي الكاقعة تحت إدارة السمطة الكطنية الفمسطينية ،بما فييا مطار أريحا كمقار السمطة،

تـ تشييدىا بدعـ التحاد
كبرغـ ذلؾ ،فإف جزنءا نا
كبير قد تـ ىدمو مف البنى التحتية التي ٌ
األكركبي؛ جراء الغارات العسكرية اإلسرائيمية (فاسككنسيمكس)20-19 ،2013 ،
كاكتفى خافيير سكلنا ،كقتيا ،بالقكؿ إف "ما تقكـ بو إسرائيؿ مف تدمير لمبنية التحتية في

الضفة كالقطاع ىك ىدر لممساعدات األكركبية ،كاعاقة عف التكصؿ إلى فرص إلحالؿ السالـ،
كاضاعة لمساعي يمكف أف تسفر عف إقامة دكلة فمسطينية في نياية المطاؼ"( .عبد العاطي،
)2005

كىكذا يمكف القكؿ إف الدكر الذم يمارسو التحاد األكركبي في عممية التسكية ل يرتقي
يقدميا في التأثير
إلى حد ممارسة الضغط عمى أطراؼ الصراع ،أك استثمار المساعدات التي ٌ
عمى مكاقفيما .فقد كاف التعنت اإلسرائيمي كالعتداءات المستمرة عامالف في تحجيـ ىذا الدكر أك
تنمكيا فحسب ،دكف أم تأثير سياسي عمى المسار( .الككاكبي)2017 ،
تقميصو؛ ليككف مصرفنا
ن
كيقؼ ىذا المكقؼ عمى النقيض مف المكقؼ األمريكي ،حيث مثٌمت المساعدات األمريكية

إحدل أدكات التدخؿ الرئيسية في إعداد مسرح التفاكض الفمسطيني اإلسرائيمي ،فقد عممت
استعدادا
الكليات المتحدة مف خالؿ ىذه المساعدات عمى تدعيـ طرؼ فمسطيني محدد ،يبدم
ن

اصال لالستجابة التدريجية كالتراكمية لمتصكرات األمريكية الخاصة بالتسكية مف ناحية ،ككما
متك ن
عممت عمى حجب ىذه المساعدات عف أطراؼ فمسطينية أخرل لترددىا في الستجابة لمتصكرات

األمريكية مف ناحية أخرل( .صالح)239 ،2007 ،

إف ضعؼ الدكر األكركبي عف مسألة الصراع ،كتدخمو المحدكد منذ مؤتمر مدريد لصالح
يعزز بقاء الكضع الراىف فيما يخص احتالؿ إسرائيؿ لألراضي الفمسطينية ،كمما
األمريكافٌ ،
تحكلت
يؤكد عمى محدكدية ىذا الدكر منذ اعتداءات  11سبتمبر  ،2001أف السياسة األكركبية ٌ
مف دكر المراقب إزاء الصراع الفمسطيني ،لدكر "الشريؾ التاـ" مع سياسات الكليات المتحدة ،في

إطار الرباعية العربية( .أبك جاسر)148 ،2013 ،

كتستفيد إسرائيؿ مف سياسة الجكار األكركبي ( )ENPباعتبارىا جارة التحاد األكركبي،
كبير لدعـ التعاكف السياسي
تمكيال نا
فالييئة المالية التابعة لسياسة الجكار األكربي تخصص
ن
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كالقتصادم بيف التحاد األكركبي كالشركاء األكركمتكسطييف ،لكنو بسبب المكانة القتصادية

التي تتمتع بيا إسرائيؿ ،كمستكل التنمية القتصادية فييا ،لـ حقؽ سكل استفادة ىامشية مف ىذه

السياسة( .فاسككنسيمكس)18 ،2013 ،

حدكد الدكر الركسي في ظؿ متغيرات النظاـ الدكلي:
ترتبط ركسيا بعالقات جيدة مع إسرائيؿ .كقد انعكس ذلؾ في مكاقفيا مف التسكية .فقد

ظا ،كتميزت بفتح آفاؽ
نا
شيدت العالقات الركسية – اإلسرائيمية بعد مؤتمر مدريد،
تطكر ممحك ن
كال مف
جديدة لمتعاكف المشترؾ في المجالت القتصادية كالتجارية كالعسكرية كاألمنية ،كشيدت ن
مكسكك كتؿ أبيب ،زيارات متبادلة لمسؤكلي الدكلتيف ،كانطمقت العالقات المتبادلة مف مصالح

كقكاسـ كاىتمامات مشتركة ،ال أنيا مرت بمراحؿ تأزـ كتكتر؛ بسبب مكاقؼ كاجراءات صدرت

طكيال لرتباط العالقات بينيما بعمؽ المصالح المشتركة،
عف كال الطرفيف ،إل أنيا لـ تستمر
ن

فضال عف تكجيات كمساعي القيادة الركسية بالعكدة الى الشرؽ األكسط ،كتأدية دكر فاعؿ في
ن
مجريات أحداثو كشؤكنو الحيكية ،ككف ركسيا دكلة عظمى ،كترغب بأخذ مكانتيا الدكلية عمى
مختمؼ األصعدة كالساحات الدكلية( .محمد)153 ،2011 ،
كلما كانت أف القضية الفمسطينية تعتبر رافعة ألم دكلة تبحث عف دكر إقميمي فاعؿ في
المنطقة كالشرؽ األكسط ،فإف ركسيا كجدت في إسرائيؿ غايتيا ،كبالتالي كانت تختمؼ معيا في

ممفات خارجية ،لكنيا ظمت في حالة انسجاـ مع مكاقفيا كتكجياتيا بشأف التسكية مع

الفمسطينييف .كينسب الفضؿ في حالة التكافؽ ىذه إلى الدبمكماسية اإلسرائيمية التي استطاعت أف

تكظٌؼ المنفعة المتبادلة في تكجيو المكقؼ الركسي نحك ما يخدـ الرؤية اإلسرائيمية بشأف ما

يتعمؽ بالتسكية ،كالتحمؿ مف أم قيكد أك مؤثرات خارجية ضاغطة عمييا.

فإسرائيؿ ،تحتؿ المرتبة األكلى بيف دكؿ الشرؽ األكسط مف حيث حجـ التبادؿ التجارم مع

ركسيا ،الذم بمغ نحك  3مميارات دكلر في عاـ  ،2008كما تحتؿ ركسيا المركز الثاني بعد

الكليات المتحدة مف حيث عدد السائحيف الذيف يزكركف إسرائيؿ ،خاصة بعد إلغاء نظاـ تأشيرات
السفر بيف البمديف في سبتمبر  ،2008كيمثمكف أكثر مف  %10مف إجمالي السائحيف إلسرائيؿ،
كتتعاكف الدكلتاف عمى نحك كثيؽ في مجاؿ تكنكلكجيا النانك ،كالفضاء كالطاقة( .الشيخ)2011 ،

كىكذا كانت المكاقؼ الركسية تجاه القضية الفمسطينية تدكر في فمؾ السياسة كالمكاقؼ

خصكصا مف القضية الفمسطينية ،فإف
األمريكية .كاف حصؿ أم تعارض في بعض المكاقؼ،
ن
ذلؾ يككف خارج نطاؽ الدخكؿ في صدامات حادة مع الكليات المتحدة كالتحاد األكركبي( .أبك
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سميدانة )140 ،2012 ،أم أف الدكر الركسي ضمف الرباعية لـ يحقؽ أم فائدة حقيقية

لمفمسطينييف ،بعيدة عف مظاىر التعاطؼ.

كيستد ٌؿ عمى ذلؾ بقكؿ الجنراؿ الركسي "ايفانشكؼ" ،مدير األكاديمية لمقضايا الجيك-
سياسية الركسية" :إف مكسكك عند تنفيذ تعاكنيا العسكرم مع حمفائيا سكرية كايراف ،تأخذ بعيف
العتبار مصالح إسرائيؿ كأمنيا؛ ألف ركسيا تبقى عينيا عمى إسرائيؿ؛ لكجكد نحك مميكف شخص
ناطقيف بالمغة الركسية ،تحاكؿ مكسكك الستفادة منيـ كمف خبراتيـ بعد ىجرتيـ إلى إسرائيؿ عاـ

( ."1990العزم)2010 ،

القيكد اإلسرائيمية عمى دكر منظمات األمـ المتحدة:
لقد تكافقت إسرائيؿ كالكليات المتحدة عمى تحجيـ دكر المنظمة الدكلية عف الشراكة
الحقيقية في مساعي التسكية السياسية ،رغـ فتكر ق ارراتيا ،في كثير مف المكاقؼ ضد الجانب

اإلسرائيمي ،ككقكفيا عند حد الشجب كاإلدانة .كمع ذلؾ ظير انحياز منظمة األمـ المتحدة

إلسرائيؿ في تراجعيا الرسمي عف عدد مف ق ارراتيا تجاه القضية الفمسطينية ،كمنيا أنو بعد قياـ

إسرائيؿ كاحتالليا أر و
اض تزيد عما ىك مخصص ليا في قرار التقسيـ  ،181لـ تمارس أم دكر
أك ضغط إللزاميا بالعكدة إلى حدكدىا المخصصة ليا ،كاحتراـ حدكد الدكلة األخرل الناشئة ،أك
حتى احتراـ ق ارراتيا .كرغـ أف القرار نص عمى دكلتيف ،فإف األمـ المتحدة قبمت كاعترفت

بإسرائيؿ في الكقت الذم رفضت فيو قبكؿ عضكية الدكلة األخرل.

كيقصد بتراجع دكر األمـ المتحدة ،تراجع المؤسسات الرئيسة التي تعمؿ في ىذا المجاؿ،
ي
كىي الجمعية العامة لألمـ المتحدة ،كمجمس األمف ،مف حيث الق اررات التي أخذتيا ،كمف جية

اجعا عف
أخرل ىك التراجع في السمككيات السياسية التي تمارسيا ىذه المؤسسة ،كالتي تشكؿ تر ن
ميثاقيا ،في سبيؿ تنفيذ رغبات الدكؿ الستعمارية العظمى كمصالحيا ،كمف ىنا فإف ىناؾ
مؤشرات قكية عمى تراجع ىذه الدكؿ ،بؿ باإلمكاف كصفيا أنيا المؤسسة الدكلية التي تآمرت عمى

القضية الفمسطينية مع الحركة الصييكنية ،كلـ تكف محايدة كما يراد ليا أف تككف ،أك كما يعِّرفت

في ميثاقيا( .عمرك)28 ،2008 ،

كيشير الكاقع إلى أف دعـ الكليات المتحدة لمنظمة األمـ المتحدة كالتركيج لدكر فاعؿ ليا
طا باستخداـ المنظمة ككسيمة نافعة
عمى الساحة الدكلية ،إلى أف ىذا الدعـ كاف مشرك ن

لدبمكماسيتيا العالمية مف ناحية ،كبانسياؽ المنظمة كراء الستراتيجية األمريكية العالمية،

إطار إلضفاء الشرعية الدكلية عمى أنماط سمككيا المختمفة ،مف ناحية أخرل.
كأىدافيا ،كاتخاذىا نا
(عمي)171 ،2009 ،
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سببا في عدـ قدرة المنظمة الدكلية عمى إلزاـ إسرائيؿ بتنفيذ ق ارراتيا،
ككانت ىذه المكاقؼ ن
التي كانت تكفؿ ،بالحد األدنى ،عدـ صكؿ التسكية بيف الجانبيف إلى طريؽ مسدكد .كمف ثـ فإف

تقدـ ،تكجب القكؿ إف غياب التزاـ الرباعية الدكلية بدكرىا ،الذم أيكجدت
القراءة المكضكعية لما ٌ
ألجمو؛ لـ ينتج عنو أم تأثير إيجابي عمى مسار التسكية ،بقدر ما اختارت ،تحت ضغط
المصالح ،النحياز لمطرؼ اإلسرائيمي ،في غير صالح الجانب الفمسطيني ،كىذا األمر ينفي

التكصؿ ألم تسكية أك اتفاؽ نيائي في األفؽ ،يخرج عف إطار "إعالف المبادئ"؛
احتمالت
ٌ
بسبب عدـ حيادية العامؿ اإلقميمي المطمكب لتسكية شاممة.
كخالصة القكؿ في ىذا المبحث إنو يمكف تحديد دكر المكاقؼ الدكلية في إفساح

المجاؿ أماـ مشاريع التسكية غير الرسمية ،فيما يأتي:

 .1أف قكة تأثير الكليات المتحدة كاسرائيؿ عمى الدكر الدكلي أعطى النخبة السياسية في
إسرائيؿ فرصة ذىبية لمخكض في مشاريع التسكية غير الرسمية ،حيث اعتقد الفمسطينيكف،
كربما كانكا عمى خطأ ،أف مشاريع التسكية غير الرسمية يمكف أف تصب في قنكات

المفاكضات الرسمية ،كيمكف أف تفتح آفاؽ التفاكض التي كصمت إلى طريؽ مسدكد.
 .2أف نجاح إسرائيؿ كالكليات المتحدة في استبعاد ق اررات كمرجعيات الشرعية الدكلية عف

طاكلة المفاكضات ،جعؿ مف الممكف الخكض فيما يزعـ أنو محاكلت إبداعية لحؿ الصراع
العربي اإلسرائيمي.

شجعت مساعي التسكية غير الرسمية ،كشكمت حاضنة سياسية
 .3أف دكؿ التحاد األكركبي ٌ
لمعظميا ،كذلؾ بدعكل حاجة األطراؼ المعنية إلى أفكار كطركحات سياسية جديدة يمكف
أف تقرب كجيات النظر بيف الفرقاء المعنييف.

 .4أف مجمؿ التجاىات الدكلية رأت في المفاكضات غير الرسمية ،مدخالن ميمان لممارسة
الضغط عمى الجانب الفمسطيني ،ككسيمة استثنائية لتفكيؾ عدد مف مكاقفو الثابتة مف

قضايا الحؿ النيائي.

 .5أف القكل الفاعمة في المجتمع الدكلي رأت في مشاريع التسكية غير الرسمية كسيمة ناجزة

لترحيؿ أزمة الصراع العربي اإلسرائيمي ،كإلكساب المجتمع الدكلي مزيدان مف الكقت لمبحث

فيما يمكف عممو في ىذا المكضكع.
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الفصؿ الرابع

كثيقة عباس -بيميف (مشركع معاىدة قضايا الحؿ النيائي )1995
المبحث األكؿ :الظركؼ السياسية التي صاحبت الكثيقة
المبحث الثاني :القضايا السياسية التي عالجتيا الكثيقة

المبحث األكؿ

الظركؼ السياسية التي صاحبت الكثيقة
ديباجة عامة:
تبمكرت كثيقة عباس-بيميف السياسية غير الرسمية بيف أطراؼ فمسطينية كاسرائيمية عاـ
 ،1995بعد مباحثات سرية امتدت ألكثر مف عاـ ،يعرفت باسـ "مشركع معاىدة قضايا الحؿ
النيائي" .حيث يعقدت اجتماعاتيا عمى فترات متالحقة في كؿ مف القدس كقبرص كأمسترداـ
كأكسمك كلندف كأثينا كباريس.
كىكذا يمكف القكؿ إنو لـ يقتصر التفاكض حكؿ كثيقة "عباس-بيميف" عمى عاصمة بعينيا،

إنما تكزعت عمى عكاصـ أجنبية إلى جانب مدينة القدس ،كىذا يعطي دللة عمى أف المكاف لـ

يكف لو حضكر في الكثيقة ،بما يترتب عمى ذلؾ مف استنتاج بأنو لـ يكف ىناؾ كسيط كاضح

جمي( .مجمة
مثال ،الذم برز فيو دكريف :السكيدم كمصرم
كمحدد ،عكس اتفاؽ أكسمك 2ن
ٌ
الدراسات الفمسطينية )209 ،1994 ،بمعنى أكضح ،أف الحضكر الشخصي طغى عمى المكاف

في الكثيقة.

كاف يمثٌؿ الطرؼ الفمسطيني في الكثيقة ،محمكد عباس كد .أحمد الخالدم ،كحسيف األغا،

كسرم نسيبة ،كحسف عصفكر ،كميدم عبد اليادم ،كالبركفيسكر برنار سابيال.

بينما مثٌؿ الطرؼ اإلسرائيمي ،يكسي بيميف ،الكزير في حككمة حزب العمؿ كالنائب الجديد

في الكنيست  .1990كىك الذم يعتبر الصانع الحقيقي لالنعطاؼ التاريخي في العالقات
اإلسرائيمية الفمسطينية .فبعد سنيف طكيمة مف محاكلت إسرائيؿ لتصفية منظمة التحرير
جسديا كفكرنيا ،بادر بيميف ،إلى التصاؿ مع قادتيا ،حيث اجتمع عدة مرات مع ياسر
الفمسطينية
ن
عرفات في تكنس بشكؿ سرم( .مجمي .)2008 ،كشارؾ في الجتماعات كؿ مف البركفيسكر
يائير ىيرشفيمد أحد أىـ مفاكضي مباحثات أكسمك كصانعي اتفاقياتيا ،كالمؤرخ كالمستشرؽ في
معيد ناحكـ تركماف ،ركف بكنداؾ ،كأكرم سافير ،أميف عاـ ك ازرة الخارجية ،أحد أبرز مفاكضي

أكسمك ،كآخريف.

كتتككف ىذه الكثيقة مف سبع عشرة صفحة ،تضـ ثالثة مالحؽ تتضمف خمس خرائط بيانية
تفصيمية بالتعديالت المقترحة ،كتحتكم عمى المبادئ العامة ،في كؿ ما يتعمؽ بمدينة القدس،
كالالجئيف ،كالمستكطنات ،كمصادر المياه المشتركة ،كالمرتكزات القصكل لمدكلة الفمسطينية،
إضافة إلى القضايا العالقة مثؿ ،األماكف المقدسة ،كاألمف ،كالمعابر ،كالعتراؼ المتبادؿ،

كترسيـ الحدكد ،كفترة اختبار النكايا .إضافة إلى مالحظة ختامية تنص عمى "تعميؽ التكقيع عمى

58

الكثيقة كالتصديؽ عمييا كعمى ممحقاتيا ،إلى حيف النتياء مف مفاكضات الح ٌؿ النيائي حكؿ
التفاصيؿ الدقيقة".
كقد أشار كزير الخارجية السكيدم األسبؽ المستر "ستيف أندرسكف" إلى الكثيقة ،ألكؿ مرة،
في مقابمة مع راديك الجيش اإلسرائيمي ،أذيعت يكـ  15تشريف الثاني/نكفمبر  ،1995قاؿ فييا:
سرية مكثفة قد جرت بيف متفاكضيف إسرائيمييف كآخريف فمسطينييف ،عمى مدل
"إف مفاكضات ٌ
أكثر مف عاـ في عدد مف العكاصـ األكركبية؛ أدت إلى التكصؿ إلى اتفاؽ مبادئ حظي بمباركة
القيادتيف ،كاف تمؾ المفاكضات قد تيٌكجت بصياغة كثيقة تتضمف المبادئ األساسية لمحؿ النيائي،
بعمـ كؿ مف السيد ياسر عرفات كاسحؽ رابيف الذم كاف يريد اإلعالف عنيا قبؿ أسابيع قميمة مف

مكعد النتخابات اإلسرائيمية؛ لتككف أساسا لبرنامجو النتخابي في حزيراف/يكنيك  ،"1996غير

يكما فقط مف تاريخ إنجاز
أف الرصاصات التي عاجمتو عند اغتيالو الذم كقع بعد اثني عشر ن
السرم مغمقنا ،إلى أف تسمٌمو خمفو شيمكف بيريز،
الكثيقة 1995/11/5؛ أدل إلى إبقاء ممفيا ٌ
الذم آثر الحتفاظ بسرية الكثيقة ،كعدـ الكشؼ عنيا في حينو ألسباب انتخابية( .حمكـ)2000 ،
كتمقت جريدة ىآرتس اإلسرائيمية مف مراسميا في أثينا برقية أماطت المثاـ عف المقاءات
السرية المثيرة .كقد نشرت الصحيفة قنبمتيا اإلعالمية تمؾ في عددىا الصادر يكـ

 ،1996/2/23كاقتطفت مف الكثيقة فقرة ميمة تتحدث عف "إقامة دكلة فمسطينية منزكعة

مثير في الحممة الدعائية النتخابية التي
انتخابيا نا
عنصر
نا
السالح ،ليا كضع الفاتيكاف" ،مضيفة
ن
كانت محتدمة في إسرائيؿ آنذاؾ .ككاف ىذا الخبر الذم نشرتو ىآرتس ألكؿ مرة عف الكثيقة
المذككرة ،أكؿ خيط ضكء يميط المثاـ عف الكثيقة ،أعقبتيا مقابمة نشرتيا مجمة اإلكسبريس

الفرنسية يكـ  ،1996/5/8مع ركف بكنداؾ أحد المشاركيف في صياغتيا ،ألمح فييا بشكؿ
مكارب عف صحة الكثيقة بقكلو" :نعـ ،يكجد شيء مف ىذا القبيؿ" .ثـ تال ذلؾ تصريح ليكسي
بيميف ،نشرتو كؿ الصحؼ العبرية يكـ  .1996/7/31ثـ أقر بصحة الكثيقة كالتصالت التي

شارؾ فييا عدة أكاديمييف مف الطرفيف يكـ  ،1996/11/29حيث أفصحكا عف معظـ البنكد

"مرجعا لممفاكضيف السياسييف لمرحمة الحؿ النيائي"،
التي تضمنتيا الكثيقة التي كضعت لتككف
ن
كما أطمؽ عمييا( .األسمر)2014 ،
كقد لقت الكثيقة -رغـ أنيا لـ تكف رسمية-قبكنل كمعارضة بيف أطراؼ فمسطينية

تنصؿ مف الكثيقة ،حيث قاؿ حيف سئؿ
كاسرائيمية .كمنيا الرئيس الفمسطيني ياسر عرفات ،الذم ٌ
عف رأيو في تفاىـ أبك مازف كبيميف" :ىؿ تقصدكف تفاىـ بيميف كأبك بيميف"( .كنفاني)2013 ،
بينما دافع محمكد عباس عف الكثيقة ،كىك الذم ترأس الطرؼ الفمسطيني المفاكض فييا ،فحيف

سئؿ عنيا قاؿ إنيا "مجرد اجتيادات"( .بكرية)2009 ،
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كحيف سئؿ يكسي بيميف" :ىؿ تعتقد أف التفاىمات التي تكصمت إلييا مع أبك مازف ،متى ما

ئيسا
تبنتيا الحككمة اإلسرائيمية .ستؤدم إلى إنياء النزاع؟" ،أجاب" :أعتقد أنني لك كنت اليكـ ر ن

لمحككمة ،لكاف في استطاعتنا التكصؿ خالؿ أشير قميمة إلى اتفاؽ سالـ مع الفمسطينييف عمى
أساس التفاىمات التي تمت بيف أبك مازف كبيني ( )...ما فعمناه ،أبك مازف كأنا ،ىك أننا فتحنا
زمنيا نحك المستقبؿ"( .مجمة الدراسات الفمسطينية)227 ،1997 ،
نفقنا ن

جيكدا إلعادة إحياء ىذه الكثيقة ،عشية انتفاضة
كيذكر أف أط ارفنا إسرائيمية كفمسطينية بذلت
ن
األقصى ،حيث تضمنت المحاكلة الحديث عف( :أبك عامر)124 ،2008 ،
 العمؿ عمى إنشاء منظمة دكلية تتكلى مساعدة الالجئيف عمى الندماج في المجتمعاتالتي يقيمكف فييا ،كتحسيف أكضاعيـ الجتماعية.
بجدية مع الحككمات المجاكرة لمدكؿ المضيفة إلزالة
 تسعى حككمة حزب العمؿ ٌالصعكبات كالمعكقات أماـ قرار السمطة الفمسطينية بيذا الشأف.
 تخكيؿ السمطة الفمسطينية إصدار تأشيرات دخكؿ مؤقتة لالجئيف لزيارة أقاربيـ ،بما لمجال إلقامتيـ في أراضييا ،مع حؽ "إسرائيؿ" بالستفسار عف حالت تشؾ
يدع
ن
بنكاياىا.

كيؤكد ذلؾ ما قالو بيميف ،بأنو في فترة حكـ باراؾ ،كقبؿ شيريف مف قمة كامب ديفيد في 19
أيار/مايك  ،2000حضر إلى إسرائيؿ مستشار الرئيس األمريكي كمينتكف في شؤكف األمف
القكمي ،ساندم بيرغر ،كاجتمع بأبي مازف كبو؛ لمناقشة تفاىمات  ،1995ككاف الستنتاج الذم

مبرر لقتراح أف تجرم المفاكضات بشأف الح ٌؿ الدائـ عمى أساس
نا
خميص إليو ىك أف ىناؾ
تفاىمات بيميف-أبك مازف ،كقد قبؿ كمينتكف التكصية ،كطمب أف تيطرح التفاىمات في بداية قمة

يتضمف أم اتفاؽ يتـ التكصؿ إليو،
أصر عمى أف
كامب ديفيد ،لكف باراؾ رفض ذلؾ ٌ
بشدة ،ك ٌ
ٌ
النص عمى انتياء الصراع( .بيميف)2002 ،
ٌ

المناخ السياسي لكثيقة عباس بيميف:
ً
المشاركة في إعداد ىذه الكثيقة كصياغتيا تحمؿ الصفة الرسمية ،كل
لـ تكف الشخصيات

تتمتٌع بأىمية القرار ،كلكف ل ينفي ذلؾ أنيا كانت مؤثرة كصاحبة حضكر في مكاقعيا ،باعتبار
أنيا كانت ناشطة في الحقؿ السياسي ،كتحمؿ رؤية متقاربة ،كنقاط تفاىـ مشتركة ،كقناعة في

القدرة عمى إحالؿ السالـ.

فمحمكد عباس ،الذم ترأس الجانب الفمسطيني المفاكض ،كاف يشغؿ في ذلؾ الكقت
عضكا في المجنة المركزية
منصب أميف سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية ،ككاف
ن
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لحركة فتح .ككاف "المسؤكؿ األكؿ عف التصالت مع اإلسرائيمييف" ،بحسب أبك عالء قريع.

(ىيكؿ .)266 ،2001 ،ككاف يتطمٌع إلى ما كصفو في مذ ٌكراتو الشخصية "طريؽ أكسمك"،
"استكماؿ اإلنجاز السياسي الفمسطيني ،كنقمو إلى استقالؿ فعمي"؛ لسبب "أف نصكص التفاؽ
(أكسمك) التي قد تيق أر عمى أنيا زرعت أكتاد الستقالؿ ،ل تكفي لبناء الستقالؿ" (عباس،
.)332-331 ،1994
ير في حككمة حزب العمؿ
ككاف يكسي بيميف ،الذم ترأس الجانب اإلسرائيمي المفاكض ،كز نا
ار لرئيس الكزراء شمعكف بيريز .كلـ يكف يرل أف اتفاؽ أكسمك يمكف أف ييفضي
آنذاؾ ،كمستش نا

كثاقبا
حقيقيا
إلى دكلة فمسطينية ،بدليؿ قكلو حيف سئؿ عف عممية أكسمك" :ل أذكر أف نقا نشا
ن
ن
بشأف الحؿ الدائـ دار داخؿ حزب العمؿ ،كداخؿ الحككمة ،كداخؿ الفريؽ المفاكض"( .مجمة

الدراسات الفمسطينية)227 ،1997 ،

لذلؾ ،جاء الدخكؿ في مباحثات الكثيقة عقب التكقيع عمى "اتفاؽ أكسمك" بأكثر مف عاـ،

كبعيد اتفاؽ القاىرة  1994المعركؼ باسـ "أكسمك  ."2كىكذا تأثرت الكثيقة بالمناخ السياسي الذم

نصت عمى
تكفٌر في مرحمة ما بعد أكسمك .كىذا ما أشارت إليو في "المقدمة العامة" ليا ،حيث ٌ
"إقرار الطرفيف بأف اتفاقيتي أكسمك ( )1ك( )2ىما األساس الذم يقكـ عميو الحؿ النيائي المحددة

معالمو في ىذه الكثيقة".

كمع ذلؾ رأل إبراىيـ أبراش أف ىذا التفاقات أكقعت الطرؼ الفمسطيني في "حالة مف

اإلرباؾ كعدـ الكضكح سادت بعد تكقيع اتفاقية أكسمك ،في كيفية التصرؼ كالتعامؿ مع الكاقع

الجديد في ظؿ كجكد سمطة فمسطينية ،كما عمييا مف استحقاقات بمقتضى التفاقات المكقٌعة".
(أبراش)2016 ،
تحكنل ميما في تضاريس الحقؿ السياسي الفمسطيني
إضافة إلى أف اتفاؽ أكسمك أدخؿ ٌ
تجسد في قياـ سمطة فمسطينية عمى مناطؽ في الضفة الغربية كقطاع غزة ،كىي سمطة تجد
ٌ

تحكليا إلى دكلة مستقمة ،معتمدة ،بدرجة رئيسية ،عمى
مبرر كجكدىا في السعي لستكماؿ ٌ
الضـ كالسيطرة
التفاكض مع الدكلة المستعمرة ،التي كانت تسعى ،كلز الت ،عبر الستيطاف ك ٌ
عمى الحدكد كالمعابر كالمكارد الطبيعية الميمة ،لتقميص كتجزئة رقعة سيطرة السمطة الفمسطينية

إلى أقصى الحدكد ،إضافة إلى التن ٌكر لحقكؽ الفمسطينييف في الشتات( .ىالؿ)17 ،1998 ،

61

المبحث الثاني

القضايا السياسية التي عالجتيا الكثيقة
تناكلت الكثيقة مجمكعة مف القضايا السياسية كىي قضايا أساسية في الصراع الفمسطيني-
اإلسرائيمي ،فمف أىـ األفكار التي تناكلتيا ،حصرىا عاصمة الدكلة الفمسطينية في بمدتي "أبك

المقدسة تحت السيادة اإلسرائيمية في إطار صيغة
ديس كالعيزرية" بالقدس ،كأف تككف األماكف
ٌ
"الفاتيكاف" ،كدكلة فمسطينية مستقمة منزكعة السالح ،إلى جانب إلغاء ككالة غكث كتشغيؿ

الالجئيف-أكنركا كاستبداليا بييئة جديدة لستيعاب "النازحيف" ،مع فترة اختبار نكايا تمتد لعشريف
عاما.
ن

كيتـ في ىذا المبحث استنطاؽ كثيقة عباس-بيميف ،استنادا إلى منيج تحميؿ المضمكف،

باإلضافة إلى المنيج التاريخي ،كالمنيج الستشرافي؛ بيدؼ بياف ما يمي:
 -معرفة األفكار التي كردت في الكثيقة.

 قياس بنكد الكثيقة عمى التفاقات المكقٌعة مف جية ،كعمى الثكابت الفمسطينية مف جيةأخرل.
 التعرؼ عمى أثر الكثيقة عمى تفكير األطراؼ التفاكضية. معرفة مدل إمكانية أف تش ٌكؿ الكثيقة أساسا لتسكية متكازنة لمصراع الفمسطينياإلسرائيمي.

المقدمة أف "التنفيذ الكامؿ لما كرد فييا مف بنكد كفؽ المراحؿ المحددة ،يمغي أم
كرد في
ٌ
اما مف قبؿ
تبعة لحقة تتعمؽ باألراضي أك السكاف أك الالجئيف أك الممتمكات؛ كيشكؿ التز ن

الطرفيف بحؿ دائـ يطكم بشكؿ نيائي نزاعاتيما ،كما ترتٌب عمييا مف ق اررات عربية أك إقميمية أك
دكلية"( .حمكـ)420-401 ،2000 ،
كيالحظ أف ىذه الفقرة خمت مف تسمية "األراضي أك السكاف أك الالجئيف أك الممتمكات"

مجرد مطالب.
الكاردة في ٌ
مقدمة الكثيقة ،عمى أنيا حقكؽ فمسطينية أك حتى اعتبار أنيا ٌ

النص مصطمح "نزاعاتيما"؛ دللة عمى اختزاؿ القضية الفمسطينية باعتبارىا
كما كرد في
ٌ
مجرد "نزاع" .كالنزاع عمى األرض يعني أف الطرفيف ليما نفس حؽ الدعاء فييا( .عتيؽ،
ٌ

قضائيا ،ييمكف تسكيتو بالحكار بيف طرفيف يمتمكاف "عدالة" ما.
عدا
 )2014إضافة إلى أف ليا يب ن
ن
(ركمي .)2016 ،كىذا األمر سبؽ أف كرد في مقدمة اتفاؽ أكسمك( .مجمة الدراسات الفمسطينية،
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أيضا إلى أف الكثيقة خمت مف أم ذكر لمصطمح "القضية
 )175 ،1993مع أىمية اإلشارة ن
الفمسطينية" ،نتيجة لكصفيا عمى أنيا "نزاع".
أيضا مف ق اررات
كتيمزـ الكثيقة ،عند تطبيقيا ،الطرفيف
بطي نزاعاتيما ،كما يترتٌب عمييا ن
ٌ
نصت عميو تفاىمات كاتفاقات سابقة،
مرة ،ما ٌ
عربية أك إقميمية أك دكلية .كىذا يخالؼ ،ألكؿ ٌ
كمنيا أكسمك ،بأف أم تسكية دائمة يجب أف تقكـ عمى أساس قرارم مجمس األمف  242ك.338

تكجيا نحك عدـ تدكيؿ القضية الفمسطينية،
(مؤسسة الدراسات الفمسطينية)1993 ،؛ مما يعكس ٌ
كجعميا "مسألة ثنائية" بيف طرفيف ،كمما يؤكد ذلؾ أنو كرد في الفصؿ الثامف مف الكثيقة ،الخاص
بشبكة العالقات العامة أف "أفكار تدكيؿ القدس أك إعادة تقسيميا ،أصبح غير كارد عمى اإلطالؽ

بعد ىذا التفاؽ"( .حمكـ)420-401 ،2000 ،
كل يتطابؽ ىذا األمر مع ما كرد في مذ ٌكرات محمكد عباس "طريؽ أكسمك" ،التي قاؿ فييا:

قائما ،كلكننا ل نمارس القتاؿ كالعنؼ
"نحف في حالة حرب ،نمارسيا بكسائمنا ما داـ الحتالؿ ن
مف أجؿ القتاؿ كالعنؼ ،كانما لنصؿ إلى حقكقنا التي أقرتيا لنا الشرعية الدكلية"( .عباس،
)101 ،1994

كحددت الكثيقة فترة اختبار نكايا "تمتد إلى عشرة أعكاـ في حدىا األدنى ،كل تطكؿ عف
ٌ

عشريف عاما في حدىا األقصى ،تترسخ خالليا شبكة العالقات القائمة عمى الثقة ،كالتعاكف
المشترؾ ،كالسالـ الدائـ بيف الشعبيف"( .حمكـ )420-401 ،2000 ،كىي مدة كافية لمطرؼ
مالئما في ظؿ ىذه الظركؼ .مع العمـ
الذم يممؾ القكة ،كاإلشارة ىنا إلى إسرائيؿ؛ لفرض ما تراه
ن
غطاء لالستيطاف كالتيكيد في الضفة
أف تأجيؿ قضايا الكضع النيائي ،جعؿ المفاكضات تشكؿ
ن

الغربية كالقدس( .أبراش)2016 ،

كقياسا عمى اتفاؽ أكسمك ،فإف "المنطؽ السياسي-الستراتيجي الكامف خمؼ اإلصرار
ن
اإلسرائيمي عمى كجكد مرحمة انتقالية ،يقكـ إلى حد بعيد عمى الفتراض المسبؽ بأف إسرائيؿ
تـ فعمو خالؿ المرحمة النتقالية ،إذا
تستطيع ،أك أنيا ستحتفظ بالحؽ أك بالقدرة عمى إلغاء ما قد ٌ
ما ناقض ذلؾ مصالحيا الحيكية ،أما النظرة الفمسطينية إلى المرحمة النتقالية فيي مختمفة

جذرنيا ،فبالنسبة إلى الفمسطينييف ،فإف العنصر األساسي في المرحمة النتقالية ىك ككنيا مؤقتة
كعابرة ،بالتالي فإنيا فترة سينتقؿ الفمسطينيكف خالليا بخطكات تراكمية غير صارخة ،مف ككنيـ
تحت الحتالؿ الكامؿ إلى كضعية الستقالؿ الكامؿ ،أك إلى أقرب ما يمكف مف الستقالؿ

الكامؿ .كمف ىنا يمكف القكؿ إف الفكرة الفمسطينية خطٌية كتصاعدية ،كالفكرة اإلسرائيمية تجريبية،
كتنطكم عمى إمكاف النكفاء"( .الخالدم ،اآلغا)3 ،1993 ،
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أىـ القضايا التي عالجتيا الكثيقة:
أكنال :القدس:
النص الكارد فييا "إلى أنو سيصار إلى
محدكدا في الكثيقة ،حيث أشار
حي ناز
ن
احتمٌت القدس ٌ
ٌ
تكسيع حدكد المدينة الكبرل لتشمؿ( :أبك ديس ،كالعيزرية ،كسمكاف) ،كتستطيع السمطة الفمسطينية

كمركز إدارنيا ليا يصبح اسميا:
نا
فيما بعد أف تتخذ مف األحياء الجديدة المستحدثة عاصمة
(القدس  )AL-QUDSبالعربية كالالتينية كليس ( ،)Jerusalemبينما تسمى بقية أنحاء المدينة
منعا ألم التباس ،كيعترؼ بيا
القديمة بحدكدىا البمدية القائمة ن
حاليا (أكرشميـ  )JERUSALEMن
كعاصمة أبدية إلسرائيؿ"( .حمكـ)420-401 ،2000 ،
كيخالؼ ىذا التكجو ق اررات الجمعية العامة لألمـ المتحدة ،كمجمس األمف ،بشأف الكضع

القانكني لمدينة القدس ،كمف أىميا (الفرا:)27-22 ،2007 ،

ينص عمى
 قرار رقـ ( )181الصادر في  29تشريف الثاني /نكفمبر 1947ـ ،الذمٌ
خاضعا لنظاـ
مستقال
ككضعا
منفصال،
كيانا
ن
ن
تقسيـ فمسطيف ،كأف يككف لمدينة القدس ن
ن
ن
عيف مجمس كصاية ليقكـ بأعماؿ
دكلي خاص تحت إدارة األمـ المتحدة ،عمى أف يي ٌ
السمطة اإلدارية.

 قرار رقـ ( )194في  11ديسمبر 1948ـ ،الذم أكد ضركرة أف تمقى القدس معاممةخاصة كمنفصمة عف سائر فمسطيف ،كيجب أف تكضع تحت السمطة الفعمية لألمـ

المتحدة.

نص عمى ضركرة كضع القدس تحت
 قرار رقـ ( )303في  9ديسمبر 1949ـ ،الذم ٌنظاـ دكلي دائـ.
نص عمى فتح اعتماد مالي قدره ثمانية
 قرار رقـ ( )356في  10ديسمبر 1949ـ الذم ٌمالييف دكلر؛ بيدؼ إقامة نظاـ دكلي لمدينة القدس.
 قرار رقـ ( )114في  20ديسمبر 1949ـ الذم طالب إسرائيؿ بإلغاء نقؿ الدكائركالمؤسسات كالك ازرات إلى القدس.
 قرار رقـ ( )118في  11فبراير 1950ـ الذم يطالب كؿ مف إسرائيؿ كاألردف بإبداءرأييما في تعديؿ مشركع نظاـ القدس ،الذم يمنع العرب كالييكد مف اتخاذ القدس
عاصمة ليـ.
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 قرار رقـ ( )2253في  4يكليك 1967ـ ،الذم أعربت فيو الجمعية العامة لألمـ المتحدةعف قمقيا الشديد مف التدابير اإلسرائيمية اليادفة إلى تغيير كضع المدينة ،كاعتبرت ىذه

التدابير غير صحيحة ،كطالبت إسرائيؿ بإلغائيا ،كالمتناع عف القياـ بأم عمؿ مف
شأنو تغيير كضع المدينة.
نص عمى عدـ جكاز
 قرار مجمس األمف الشيير رقـ ( )242لسنة 1967ـ ،الذم ٌضـ اإلقميـ أك اكتساب السيادة
القكة أك الغزك ،كعدـ جكاز ٌ
الستيالء عمى اإلقميـ بطريؽ ٌ
عميو ،كبما أف القدس الشرقية كاألراضي العربية قد احتميا الجيش اإلسرائيمي ،فإنو ل
يسمح بأم تغييرات إقميمية لصالح إسرائيؿ ،كيطمب سحب القكات المسمٌحة اإلسرائيمية

مف األقاليـ المحتمٌة في النزاع األخير.

 قرار مجمس األمف رقـ ( )252الصادر في 1968/5/21ـ ،الذم اعتبر أف جميعالتدابير كاألعماؿ القانكنية كاإلدارية التي اتخذتيا إسرائيؿ ،بما في ذلؾ نزع ممكية
األراضي كالممتمكات المترتبة عمييا ،كالتي تيدؼ إلى تغيير الكضع القانكني لمقدس،

باطمة.

 -قرار رقـ ( )2851في  20ديسمبر 1971ـ ،الذم أكدت فيو الجمعية العاـ لألمـ

المتحدة أف كؿ اإلجراءات التي اتخذتيا إسرائيؿ لتيكيد القدس ،كالستيطاف في األراضي

كميا.
العربية المحتمٌة ،باطمة كلغية ن
 قرار مجمس األمف رقـ ( )592الصادر في  8ديسمبر 1986ـ ،الذم أكد الكضعالخاص بالقدس.

األكؿ ،رغـ أف
ٌ
كتعد الق اررات الصادرة عف األمـ المتحدة ذات أىمية بالغة مف كجييفٌ ،
يتـ تطبيقو بشكؿ عممي ،إل أف النتائج القانكنية المترتٌبة عمى
النظاـ القانكني الخاص بالقدس لـ ٌ
تـ العتراؼ بيا ،مف خالؿ عدـ العتراؼ باإلجراءات التي
القرار  181بخصكص القدس قد ٌ
قامت بيا إسرائيؿ في المدينة ،كاعتبارىا لغية كمخالفة لكضع القدس الخاص ،كالثاني ،ىك أف

النتائج القانكنية المترتٌبة عمى النظاـ القانكني الدكلي الخاص بالمدينة ينطبؽ ليس فقط عمى
أيضا عمى القدس الحديثة التي أقامتيا إسرائيؿ .كاألىـ مف ذلؾ أف إسرائيؿ
المدينة القديمة ،بؿ ن
عمييا كاجب كالتزاـ قانكني بعدـ تغيير الكضع القانكني لمدينة القدس ،كما ىك منصكص عميو

في القرار 181؛ ألنيا اعترفت بيذا القرار صراحة ،كاستندت إليو في إعالف قياميا( .مركز
الزيتكنة لمدراسات كالستشارات)117 ،2011 ،
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فمسطينيا بالسيادة اإلسرائيمية عمى مدينة القدس ،في
كيعتبر الطرح الكارد في الكثيقة اعت ارفنا
ن
استنادا إلى الق اررات المذككرة أعاله ،إلى
الكقت الذم لـ يصدر فيو أم قرار دكلي يعترؼ بذلؾ،
ن

جانب أف ق اررات األمـ المتحدة المتعمٌقة بالقدس لـ تعط أم حؽ إلسرائيؿ في أم جزء مف

المدينة ،لكف ىذه الكثيقة أعطت إسرائيؿ الحؽ الكامؿ ليا في القدس ،كعممت عمى تقسيـ السيادة
عمييا ،أك بعبارة أخرل ،أعادت رسـ خريطة القدس.

كتجاكزت الكثيقة ذلؾ بتنازؿ الطرؼ الفمسطيني عف مبدأ السيادة الكاممة عمى مدينة القدس

القديمة ،التي ىي بنظر القانكف الدكلي عائدة إلى الشعب الفمسطيني رغـ كجكد الحتالؿ

اإلسرائيم ي ،ككف كجكد الحتالؿ مخالؼ لقاعدة عامة في القانكف الدكلي تقضي بعدـ إلزاـ
المجتمع الدكلي بالعتراؼ بأم مكاسب أك تغييرات إقميمية تنجـ عف استخداـ القكةٌ ،كىك مبدأ
تحريـ الستيالء عمى أراضي الغير بالقكة ،الكارد في إعالف مبادئ القانكف الدكلي الخاصة

الكدية كفؽ ميثاؽ األمـ المتحدة ،الصادر عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة بتاريخ
بالعالقات ٌ
 24أكتكبر 1970ـ( .أبك الخير)2010 ،
نصت عمى أنو "في حاؿ كجكد معارضة فمسطينية كاسحة
األمر الالفت ىك أف الكثيقة ٌ
ليذا التصكر ،يتـ كضع الخيار البديؿ لمعاصمة الفمسطينية المقترحة كىك (مدينة راـ اهلل) التي

شمال"( .حمكـ )420-401 ،2000 ،كىذا الطرح ييعطي إشارة
تقع كإحدل ضكاحي مدينة القدس
ن
إلى إمكانية التنازؿ عف مناطؽ حيكية كتاريخية مف القدس ،كالعتراؼ بالسيادة اإلسرائيمية عمييا.
كييالحظ أف الكثيقة راعت ،عمى نحك غير مسبكؽ ،مسألة كجكد معارضة فمسطينية ،كىذا
يتزامف مع بركز دكر الحركات اإلسالمية ،الرافضة لنيج التسكية السياسية مع إسرائيؿ.
كبشأف المصطمحات كاألسماء غير العربية التي كردت في الكثيقة لمدينة القدس ،نجد أف

( ) Jerusalemالذم رفضت الكثيقة أف يككف اسـ عاصمة الدكلة الفمسطينية ،ىك السـ الدكلي
سيطمؽ عمى عاصمة إسرائيؿ "األبدية"،
لممدينة ،كذك دللة دينية كتاريخية ،بينما (أكرشميـ) الذم ي
حاضر في
نا
البعد العقائدم كاف
فيك اسـ ييكدم مرتبط باأليديكلكجيا؛ األمر الذم يسمح بالقكؿ إف ي

التفاكض ،فاألسماء ليس بدللتيا المغكية فحسب ،إنما بدللتيا السياسية كالقانكنية كالدينية

كالتاريخية.
المقدسة في مدينة القدس،
كرغـ إيجابية حرية الكصكؿ لألماكف اإلسالمية كالمسيحية
ٌ
المنصكص عمييا في الكثيقة ،فأف جزئية "السيادة السياسية" ،تمنح إسرائيؿ في المقابؿ ،حرية منع
أم جية مف الكصكؿ إلى ىذه األماكف ،تحت دعكل انتياؾ ىذه السيادة ،مف مبدأ أنيا ستككف

مطمقة اليد في ممارسة صالحياتيا دخؿ حدكد عاصمتيا الجغرافية ،كدكف أف تنازعيا أك تتدخؿ
فييا أم دكلة أخرل.
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كما تناقض الكثيقة قرارات الجمعية العامة لألمـ المتحدة القاضية بأف القدس جزء مف

( )

كضعا شبييا بكضع مقر الفاتيكاف
األراضي المحتمة ،كذلؾ حيف تدعك ألف يككف ليذه األماكف
ن
في العاصمة اإليطالية ركما ،أك بكضع ككلكمبيا في الكليات المتحدة األمريكية.

ثانيا :المستكطنات:
ن
تقكـ البنكد الخاصة بمسألة المستكطنات في الكثيقة عمى فكرة "تبادؿ األراضي" ،فيما يتعمؽ

كتحديدا ذات الكثافة السكانية التي تشكؿ
بالمستكطنات المقامة عمى أراضي الضفة الغربية،
ن
 %20مف األراضي.
عمميا مع التكقيع
استنسخت فكرة تبادؿ األراضي مف تجربة إسرائيؿ مع األردف .حيث بدأت ن
عمى معاىدة "كادم عربة"  ،1994التي أجازت إلسرائيؿ استمرار سيطرتيا عمى آلؼ الدكنمات
مف األراضي األردنية المحتمة ،تحت خدعة "استئجار األراضي"( .أحمد )10 ،2013 ،كتحاكؿ

بحد
الكثيقة رسـ خط حدكدم يستجيب لمكقائع الميدانية التي فرضيا الستيطاف في الضفة ،كىذا ٌ
ذاتو تجاكز كاضح كصريح لمضاميف كنصكص القرار الدكلي رقـ .242
نص عميو لحقنا قرار المجمس الكطني الفمسطيني في دكرتو الحادية
كتخالؼ الكثيقة ما ٌ
كالعشريف ،التي يعقدت في مدينة غزة بتاريخ  25-22نيساف/إبريؿ 1996ـ حكؿ مفاكضات

الكضع النيائي" :إف المجمس الكطني الذم كافؽ عمى اتفاؽ إعالف المبادئ في حينو لفتح

الطريؽ أماـ عممية السالـ ،يؤكد أف المفاكضات القادمة لحؿ قضايا الكضع النيائي كىي القدس
كالمستكطنات كالالجئكف ،كالحدكد ،كالعالقات مع الجكار ،كالسيادة كالمياه ،يجب أف تقكـ عمى

أساس التطبيؽ التاـ لقرارم مجمس األمف  242ك 338كلق اررات الشرعية الدكلية الخاصة بقضية
فمسطيف المحتمة في عاـ ( ."1967مركز المعمكمات الكطني)2011 ،

متماثال في المساحة ،ككذلؾ النكعية ،بدليؿ
كلف يككف التبادؿ المنصكص عميو في الكثيقة،
ن

أف الكثيقة أكدت أف التبادؿ "ينطبؽ عمى منطقة (حمكؽ ىاكتسو) الكاقعة شمالي النقب ،كغير

ضميا ألراضي السمطة لممساعدة عمى تكسيع الرقعة المحاذية
المأىكلة بالسكاف ،كالتي يمكف ٌ
لقطاع غزة المكتظ بالسكاف" .كىي منطقة صحراكية ،قريبة مف الحدكد المصرية ،يسكنيا بدك
النقب" ،ككذلؾ منطقة مثمث أـ الفحـ ،مقابؿ بعض المستكطنات ذات الكثافة السكانية التي
ستضـ ألراضي إسرائيؿ ،خاصة تمؾ التي تضـ تجمعات قريبة مف الخط األخضر" ،كالمقصكد
ىنا ،ىك استبداؿ مناطؽ ذات كثافة سكانية لفمسطينيي الداخؿ عاـ .1948

 أصغر دكلة في العالـ مف حيث المساحة ،كتأخذ شكال شبو إىميمجي في قمب مدينة ركما عاصمة إيطاليا التي
تحيط بيا مف جميع التجاىات ،كيفصميا عنيا أسكار خاصة
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و
متساك لألرضي ،كاألىـ أف الرابط المشترؾ في عمميات
يتضح إذف أننا أماـ تبادؿ غير

ضمنا خطة "ترانسفير" لمفمسطينييف ،مف خالؿ ضـ بدك النقب كقراىـ إلى حدكد
التبادؿ يستيدؼ
ن
قطاع غزة ،ككذلؾ الحاؿ مع فمسطينيي  48بضـ قراىـ إلى الضفة؛ لخدمة "ييكدية الدكلة".
التخكفات اإلسرائيمية مف العامؿ الديمكغرافي ،دأبت إسرائيؿ في السنكات األخيرة
فمف كاقع
ٌ
عمى طرح فكرة "ييكدية الدكلة" ،كمحاكلة تسكيقيا ،كفرضيا عمى الجانب الفمسطيني( .قاسـ،
)81 ،2012
لغيا
كيترتٌب خطرىا في اعتبار نضاؿ الفمسطينييف منذ مطمع القرف الفائت ،كحتى يكمنا ىذا ،ن
مجرد إرىابييف حاربكا الييكد ألخذ حؽ مف حقكقيـ ،كبالتالي يصبح
كل قيمة لو ،كأنيـ كانكا ٌ

الييكد ىـ سكاف فمسطيف األصمييف ،كالعرب ىـ الدخالء الذيف كانكا يغتصبكف حقٌيـ( .أبك نحؿ،
)322 ،2011
كتشير الكثيقة إلى بقاء "المستكطنات األقؿ كثافة ،التي تشكؿ  %30مف األراضي ،تحت

السيادة اإلسرائيمية طيمة فترة الحد األقصى لختبار النكايا 20-سنة -ثـ يصار بعد انقضاء تمؾ

المدة إلى نقؿ السيادة عمييا لمسمطة الفمسطينية"( .حمكـ )420-401 ،2000 ،كتغيب ىنا
الضمانات الكافية إلمكانية أف تستغؿ إسرائيؿ ىذه المدة في زيادة أعداد قاطني ىذه

أمر
مضي المدة المشار إلييا ،نا
المستكطنات ،كرفع كثافتيا ،بشكؿ يجعؿ مف فكرة اإلخالء بعد
ٌ
غير ممكف ،كىذا لـ نجده في شرط طاقـ المفاكضات فيما يتعمؽ بأعداد الفمسطينييف ،حيف استند
عمى مبدأ "إبقاء أقؿ عدد ممكف مف الفمسطينييف في المنطقة التبادلية ،التي ستضـ في نياية

التسكية إلى إسرائيؿ"( .كثيقة عباس-بيميف)1994 ،

كلـ تحدد الكثيقة مصير الفمسطينييف في المناطؽ التبادلية التي ستنضـ في نياية التسكية

تنضـ
إلى إسرائيؿ ،بينما حددت بكضكح مصير المستكطنيف الييكد في المستكطنات التي لف
ٌ
كخيرتيـ بيف "الحصكؿ عمى الجنسية المزدكجة -اإلسرائيمية كالفمسطينية -أك البقاء
إلسرائيؿٌ ،
كسكاف أجانب دائميف في الدكلة الفمسطينية".
المخكؿ
كلـ تذكر الكثيقة نسبة التبادؿ التي جرل التفاؽ عمييا لألراضي ،أك حتى الطرؼ
ٌ

بتقدير ىذه النسب.

كيالحظ الباحث أف البند الخاص بالمستكطنات في الكثيقة ،فرضت قيكدان مشددة عمى

الجانب الفمسطيني ،حيث تـ تكرار كممة "يحظر" عمى الفمسطينييف ،ثالث مرات ىي:
 -يحظر تفكيؾ أم مستكطنة خالؿ المدة المشار إلييا.
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 يحظر عمى أم فمسطيني استعماؿ الطرؽ اللتفافية لممستكطنات الكاقعة في األغكار،طيمة المدة المذككرة بحدىا األقصى.

 يحظر عمى السمطة الفمسطينية اتخاذ أم إجراء مف طرؼ كاحد يحكؿ دكف تطكرىاالديمغرافي أك السكني أك العمراني ،عقب انتقاؿ السيادة ليا.
كيعكس التكرار ىنا األىمية التي يكلييا الطرؼ اآلخر لممضمكف المتعمؽ بكاقع الستيطاف
كمستقبمو ،كىك في كاقعو تقييد لمطرؼ الفمسطيني يمنع اكتماؿ السيادة عمى الدكلة الفمسطينية

خالؿ فترة اختبار النكايا.

خريطة تبادؿ األراضي كفؽ كثيقة عباس-بيميف
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ثالثنا :الالجئكف الفمسطينيكف:
تدعك الكثيقة إلى إلغاء ككالة غكث كتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف (أكنركا) ،كالى إحالؿ
بدل عنيا" ،لتتكلى عممية تأىيؿ الالجئيف كالنازحيف كتأميف استيعابيـ في دكؿ
ىيئة دكلية جديدة ن

كأماكف إقامتيـ الحالية"( .حمكـ)420-401 ،2000 ،

ككانت األكنركا قد تأسست بمكجب القرار رقـ  302الصادر عف الجمعية العامة لألمـ

المتحدة في  8كانكف األكؿ 1949؛ بيدؼ تقديـ برامج اإلغاثة المباشرة كالتشغيؿ لالجئي
كتقدـ خدماتيا لحكالي
فمسطيف .كبدأت الككالة عممياتيا في األكؿ مف شير أيار عاـ ٌ ،1950
خمسة مالييف لجئ مف فمسطيف في األردف كلبناف كسكرية كاألراضي الفمسطينية المحتمة ،إلى

أف يتـ التكصؿ إلى حؿ لمعاناتيـ( .األكنركا)2017 ،

تدخؿ فكرة إلغاء األكنركا كايجاد ىيئة دكلية جديدة تنكب عنيا ،في تحكيؿ ممؼ الالجئيف

ضمنيا ،إغالؽ
مف "قضية سياسية" بمضامينيا القانكنية إلى "قضية إنسانية" .كيعني ىذا األمر،
ن
نيائيا .عمى ضكء أف الالجئيف اعتب ار األكنركا منذ نشكئيا عاـ 1950
ممؼ الالجئيف الفمسطينييف ن
شاىدة عمى معاناتيـ ،كمذكرة دائمة بحقٌيـ في العكدة .كما ساىـ نظاـ األكنركا القائـ عمى
الصحية ،كمراكز األنشطةاؿ شبابية كالنسائية
تأسيس كرعاية مف سمسمة مف المدارس ،كالمنشآت
ٌ

اليكية الفمسطينية في المنفى( .الحسيني )30 ،1999 ،كىذا
كالمجتمعية ،في المحافظة عمى
ٌ
أيضا ما تدعك إليو الكثيقة عالنية ،بتكزيعيا الميمات عمى طرفي التفاكض ،بالتعاكف مع
ن
األط ارؼ الدكلية الراعية" ،بما يضمف إغالؽ ممؼ الالجئيف ببطء" ،كما كرد فييا.

كيعزز ىذا الفتراض أف الكثيقة كضعت الالجئ الفمسطيني النازح مف أراضي  ،67في
ٌ
مصاؼ األجنبي الزائر ،حيف منحت السمطة الفمسطينية "حؽ إصدار تصاريح الدخكؿ المؤقتة
كتأشيرات الزيارة؛ لإلقامة المحدكدة ،كبغرض زيارة ذكييـ المقيميف"؛ كىذا األمر ل يعدك ككنو

سمبا لحؽ "المكاطنة" لالجئ الفمسطيني.
ن

إف البنكد المتعمٌقة بالالجئيف في الكثيقة تدعك بكضكح إلى إسقاط حؽ عكدة الالجئيف

الفمسطينييف ،مف خالؿ الدعكة إلى التكطيف كالتأىيؿ في مناطؽ المجكء بالخارج ،كنفي صفة

قرر
المجكء عمف في الداخؿ الفمسطيني ،بما يتعارض مع قرار األمـ المتحدة رقـ  ،194الذم ٌ

"كجكب السماح بالعكدة-في أقرب كقت ممكف -لالجئيف الراغبيف في العكدة إلى ديارىـ كالعيش
بسالـ مع جيرانيـ ،ككجكب دفع تعكيضات عف ممتمكات الذيف يقرركف عدـ العكدة إلى ديارىـ

كعف كؿ مفقكد أك مصاب بضرر ،عندما يككف مف الكاجب كفقنا لمبادئ القانكف الدكلي
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كاإلنصاؼ أف يعكض عف ذلؾ الفقداف أك الضرر مف قبؿ الحككمات كالسمطات المسؤكلة".

(مركز المعمكمات الكطني الفمسطيني)2011 ،

أيضا ما أكد عميو المجمس الكطني الفمسطيني في دكرتو الحادية كالعشريف،
كيخالؼ ذلؾ ن
تمسكو التاـ بتطبيؽ القرار  194الخاص بالالجئيف .كفي
التي عقدت في مدينة غزة  ،1996مف ٌ

ىذا ،تغييب لمثكابت الفمسطينية ،كلممرجعيات الدكلية لقضية الالجئيف ،كتعزيز لممكقؼ اإلسرائيمي

تحمؿ المسؤكليات القانكنية تجاه الالجئيف( .مركز المعمكمات
الرافض لفكرة حؽ العكدة أك ٌ
الكطني الفمسطيني)2011 ،

ابعا :مصادر المياه المشتركة:
ر ن
حركبا مف أجميا ،كعقدت
تعتبر المياه في الشرؽ األكسط سمعة استراتيجية خاضت الدكؿ
ن
دكر مركزنيا في المفاكضات
تحالفات ،كتكلي إسرائيؿ ىذا المكضكع أىمية استراتيجية ،كتمنحو نا

حكؿ إقامة الدكلة الفمسطينية ،كلف يككف بالنسبة ليا ،أق ٌؿ مف المخاكؼ األمنية التقميدية( .أيالند،
)72 ،2009

كيصر اإلسرائيميكف عمى السيطرة كالرقابة عمى مصادر المياه في الضفة الغربية كقطاع
ٌ
غزة ،حيث حددت المادة  40مف التفاقية المرحمية اإلسرائيمية الفمسطينية حكؿ الضفة الغربية

كتـ تقديرىا حسب
كقطاع غزة "أكسمك  ،"2كمية المياه التي يجب أف يستيمكيا الفمسطينيكفٌ ،
التفاؽ بػ 80-70مميكف لتر مكعب في السنة( .عاشكر )92 ،2010 ،عمما بأف إدارة مصادر

المياه ل تندرج ضمف صالحيات إسرائيؿ كقكة احتالؿ ،كذلؾ كفؽ ما ينص عميو قانكف
"الحتالؿ المحارب" المكجكد في لكائح لىام لسنة  1907كاتفاقية جنيؼ الرابعة لسنة .1949

(العتيمي)2004 ،
كتدعك الكثيقة إلى "استغالؿ مشترؾ" لمصادر المياه الكاقعة في أراضي السمطة
نص عميو البند الرابع مف اتفاؽ أكسمك ( )2بشأف الكلية
الفمسطينية .كىذا األمر يخالؼ ما ٌ
اإلقميمية لمسمطة الفمسطينية "التي تشمؿ األرض ،كما في باطنيا ،كالمياه اإلقميمية"( .مركز

المعمكمات الكطني الفمسطيني)2011 ،

كيعني "الستغالؿ المشترؾ" في أساسو ،نفي السيادة الفمسطينية الكاممة عمى المصادر

المائية ضمف الحدكد السياسية لمدكلة الفمسطينية ،كيجعؿ منيا دكلة ذات سيادة منقكصة .ثـ ،إف
الكثيقة لـ تشر إلى أم تعريؼ لمحقكؽ المائية الفمسطينية؛ كعميو ،فإف ما يحدث ىك إنكار

إسرائيم ي لمحؽ الفمسطيني في السيادة عمى المياه .فقضية المياه ترتبط عند الفمسطينييف بحقيـ
في تقرير المصير دكف تدخؿ خارجي ،كحقيـ في الستقالؿ كالسيادة الكطنية ضمف حدكد دلتيـ
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المستقمة كعاصمتيا القدس ،لذلؾ ينظركف إلى الدعاءات اإلسرائيمية المبالغ فييا في قضية
أحكاض المياه كتداخميا بيف ما ىك مكجكد في الضفة الغربية كعمى الساحؿ الغربي ،باعتبارىا

ذريعة لمسيطرة عمى مصادر المياه الفمسطينية( .عاشكر)96 ،2010 ،

كافيا بصكرة
سنكيا الخاصة بدكلة فمسطيف
كتعتبر كمية المياه المتجددة
ن
مكردا أساسنيا ن
ن
مريحة لتمبية حاجاتيا الستيعابية كالقتصادية كالتنمكية في ربع القرف األكؿ لكجكدىا ،كاذا ما
أيخذ في العتبار أف الكضع المائي لدكؿ المنطقة بأسرىا ليس أفضؿ مف كضع فمسطيف ،فإننا
نستنتج أف عامؿ المياه ل يش ٌكؿ ،كما تحاكؿ الدكائر الصييكنية الدعاء ،عائقنا أساسنيا يحكؿ
دكف كجكد ىذه الدكلة( .الجرباكم ،عبد اليادم)84 ،1990 ،

خامسا :حدكد صالحيات الدكلة الفمسطينية:
ن
أعطت الكثيقة الطرؼ اإلسرائيمي حؽ اختيار صيغة السيادة التي يجب أف تتمتع بيا
الدكلة الفمسطينية الكليدة ،بيف سيادة "تتطابؽ مع تمؾ التي يتمتع بيا الفاتيكاف أك ككستاريكا ،أك
اختيار الرتباط مع األردف بصيغة ككنفدرالية يكافؽ عمييا األردف"( .حمكـ)420-401 ،2000 ،

كأكدت الكثيقة عمى أف "أيا مف الخيارات المذككرة لف يمس األسس المتعمقة بكضع مدينة
القدس ،كفؽ التفاصيؿ آنفة الذكر" ،بمعنى أف عاصمة الدكلة ستككف إما األحياء الجديدة التي

أضيفت لممدينة أك راـ اهلل ،فيما ستبقى القدس عاصمة أبدية إلسرائيؿ .كالالفت أف الدكلة ستبقى،
بمكجب الكثيقة" ،مجيكلة" الصالحيات لمدة ثالث سنكات عمى األقؿ مف فترة اختبار النكايا ،دكف
إيراد مبررات ليذا األمر ،إذا ما كاف تنفيذ الطرفيف لالتفاؽ يعني "إنياء مرحمة الصراع إلى

األبد" ،بمكجب الكثيقة.

كيبرر ذلؾ خشية الطرؼ اإلسرائيمي الدخكؿ في مكاجية مع التيار األيديكلكجي في

الحركة الصييكنية الرافض لفكرة التخمٌي عف الضفة الغربية باعتبارىا "أرض الميعاد"؛ لككف فكرة

الصييكنية الدينية ترٌكز عمى عممية تيكيد المكاف الفمسطيني( .مصطفى )9 ،2013 ،كبالتالي

فإف مدة السنكات الثالث ىي أشبو بفترة اختبار تجرم خالليا تدارس كيفية تجاكز العامؿ
األيديكلكجي ،الذم يعتبر عامؿ تعطيؿ رئيسي لمبدأ ح ٌؿ الدكلتيف في العديد مف مشاريع التسكية.

كلـ تشر الكثيقة بشكؿ كاضح إلى حدكد الدكلة الفمسطينية ،باستثناء اإلشارة في الفصؿ

الخاص بػ "المبادئ العامة" إلى أف "العكدة إلى حدكد عاـ  ،1967ىي فكرة خيالية ممغاة" ،كىك
ما يعني تخمي الكثيقة عف ىذه الحدكد كاعتبارىا غير كاقعية كغير عممية ،لكجكد المستكطنات

كلضركرة تبادؿ أر و
اض بحجـ حاجات إسرائيؿ األمنية كالستراتيجية .كذلؾ في الكقت الذم مف

المفترض أف تغطٌي فيو مفاكضات الكضع الدائـ ،القضايا العالقة ،التي مف ضمنيا ،الحدكد،
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ضمنا إلى أف جغرافية الشعب
بمكجب البند الخامس مف اتفاؽ أكسمك 1993ـ ،الذم أشار
ن
أيضا قرار
أقرىا ن
الفمسطيني ىي حدكد ( .67مجمة الدراسات الفمسطينية )175 ،1993 ،كالتي ٌ

مجمس األمف الدكلي رقـ .242

الفتية ،بمكجب الكثيقة ،مطمقة القكة العسكرية ،إنما ستككف
كلف تككف الدكلة الفمسطينية ٌ
منزكعة السالح" ،كستحتفظ بحقيا في بناء قكة شرطية مزكدة بأسمحة فردية خفيفة ،بالعدد الذم
تراه ضركرنيا ألمنيا الداخمي"( .حمكـ )420-401 ،2000 ،كىي قيكد ليست جديدة ،إنما مكثٌقة
في جميع التفاقات الرئيسية بيف إسرائيؿ كالقيادة الفمسطينية ،كمنيا اتفاؽ أكسمك( .مجمة
الدراسات الفمسطينية )175 ،1993 ،كىذا األمر ينطمؽ مف نظرية األمف القكمي اإلسرائيمي،
التي تسعى إلى خمؽ مناطؽ جكار معزكلة السالح ،ل تيدد أمنيا.
أيضا
فنظرية األمف القكمي اإلسرائيمي "ل تشمؿ تعزيز القكة العسكرية فقط ،بؿ تشمؿ ن

السياسة الخارجية ،كالتقدير الستراتيجي لمكاقع الجيكبكليتيكي المحيط بالدكلة المعنية ،كمدل
التناقض أك التقارب األيديكلكجي بينيا كبيف جاراتيا المباشرة ،كدراسة إمكانيات الدكؿ ذات

المصالح المتعارضة معيا ،أك إمكانيات الدكؿ المعادية ليا ،كقدراتيا العسكرية كالبشرية
التفكؽ لدل ىذه البمداف؛ لتخاذ
كالقتصادية كالجيكبكليتيكية ،كتحديد نقاط القصكر أك
ٌ
الحتياطات الالزمة في مكاجيتيا ،إذا اقتضى األمر"( .طاىر )51 ،1991 ،كما أف مفيكـ
ثـ إجبار الطرؼ اآلخر،
األمف اإلسرائيمي يربط الستقرار بالردع ،كالقدرة عمى التيديد بو ،كمف ٌ
مناسبا
إف كاف الجانب الفمسطيني أك دكؿ الجكار العربي ،عمى الستجابة لما تراه إسرائيؿ
ن
ألجكائيا( .عكاد)55 ،2015 ،

سادسا :شبكة العالقات العامة (التنسيؽ األمني):
ن
تمزـ الكثيقة الطرفيف بالتعاكف كالتنسيؽ المشترؾ في القضايا الثنائية في مجالت األمف،
كىي مسألة تكررت بالمثؿ في الترتيبات األمنية التي كردت في اتفاقات سابقة ،حيث أشارت

المادة  8مف اتفاؽ أكسمك ،التي جاءت تحت عنكاف "النظاـ كاألمف" ،إلى طبيعة العالقة في

نصت المادة  10فيو عمى تشكيؿ لجنة ارتباط مشتركة
المجاؿ األمني بيف الطرفيف .كما ٌ
إسرائيم ية فمسطينية فكر دخكؿ التفاؽ حيز التنفيذ( .مجمة الدراسات الفمسطينية،)175 ،1993 ،
كما كرد أيضا في ترتيبات اتفاؽ القاىرة  1994الحديث عف لجنة مشتركة لمتعاكف كالتنسيؽ

األمني (مجمة الدراسات الفمسطينية)209 ،1994 ،؛ تيدؼ ،بدرجة كبيرة ،إلى الكصكؿ إلى

"تطبيؽ ىادئ" لكؿ ما اتفؽ عميو.

تعاقديا ،كتيظيره
اما
ن
كتجعؿ الكثيقة مف التنسيؽ األمني بيف القيادة الفمسطينية كاسرائيؿ التز ن
عمى أنو مصمحة فمسطينية بالدرجة األكلى .كىذا األمر ،مف شأنو ،أف يضع القيادة الفمسطينية
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في مكاجية حركات المعارضة ،الرافضة ليذا المبدأ .فقد "ش ٌكؿ مكضكع التنسيؽ األمني ،كل

اما
يزاؿ ،أكثر مجالت عمؿ السمطة الفمسطينية نا
مثار لمجدؿ منذ نشأتيا ،بيف مف يرل فيو التز ن
بد لمشركع بناء الدكلة المركر عبره،
تعاقديا كضركرة ل يمكف لمحكـ الذاتي البقاء دكنو ،كبكابة ل ٌ
ن
ثمنا باىظنا عمى الشعب الفمسطيني كمشركعو لمتحرر مف
كمف يرل في المقابؿ أنو خطيئة تجر ن

الحتالؿ ،مف خالؿ ضرب قكل المقاكمة التي تيش ٌكؿ عامؿ القكة األىـ لديو ،عالكة عمى أنو
عامؿ فرقة في الساحة السياسية الفمسطينية"( .مركز الزيتكنة لمدراسات)2015 ،
كمف خالؿ الطالع عمى الترتيبات األمنية بيف الطرفيف الفمسطيني كاإلسرائيمي ،يتضح أنو

ليس ىناؾ أم تبادلية أك تكازف ،كنالحظ أنو يندرج داخؿ التفاقيات إمالءات كشركط عمى
فعميا عمى أرض الكاقع ،بما
الجانب الفمسطيني ،كاف لـ تظير نظرنيا في النص ،فإنيا ظيرت ن
القكة العسكرية لمجانب اإلسرائيمي مف أعماؿ كسياسات .ثـ إف المأخذ عمى الجانب
تقكـ بو ٌ
الفمسطيني ىك ظيكره كأداة بيد الجانب اإلسرائيمي ،مف خالؿ التزامو بيذه الترتيبات األمنية ،رغـ

تخاذؿ الجانب اإلسرائيمي في اللتزاـ بمضمكف التفاقيات كالترتيبات األمنية المكقٌع عمييا ،كما
يتخمٌميا مف كاجبات كاقعة عمى عاتقو( .عكاد)26 ،2015 ،
كأشارت الكثيقة إلى حؽ "اإلسناد العسكرم عند الضركرة التي تقتضييا ظركؼ السمطة

الفمسطينية أك عجزىا عف الحفاظ عمى أمنيا الداخمي"( .حمكـ )420-401 ،2000 ،لكنيا لـ
تشر إف كاف ذلؾ سيجرم بطمب مف السمطة أـ بتقدير إسرائيمي منفرد يمنح إسرائيؿ حرية التدخؿ

العسكرم في إقميـ الدكلة الفمسطينية تحت ىذه الذريعة.

كما ساىمت الكثيقة في تعزيز "الفكقية اإلسرائيمية" بإعطاء إسرائيؿ "حؽ المساءلة دكف
تحفٌظ كفي أم كقت تراه ضركرنيا ،حتى بعد سرياف مفعكؿ التفاؽ كنفاد مدتو"( .حمكـ،2000 ،
 )420-401كفي المقابؿ ،ساىمت في تقزيـ أك تعزيز نقص السيادة الفمسطينية ،بمنح إسرائيؿ
"حؽ الحتفاظ بأجيزة مراقبة غير مرئية في كافة المعابر كنقاط الحدكد البرية كالبحرية كالجكية

طيمة فترة اختبار النكايا" .كىذا يتعارض مع قرار المجمس الكطني الفمسطيني في دكرتو الحادية

نص عمى أف "أقصر الطرؽ
كالعشريف عاـ 1996ـ ،حكؿ األمف المتبادؿ بيف الجانبيف ،حيث ٌ
لتكفير األمف ىك السير في طريؽ السالـ ،كالنسحاب اإلسرائيمي التاـ مف األرض الفمسطينية".

(مركز المعمكمات الكطني الفمسطيني.)2011 ،

كتظير تسمية التنسيؽ األمني المشترؾ في الكثيقة عمى أنو "عالقات عامة" ،ككأف الحديث

يدكر عف مؤسسة تقكـ بدكر تسكيقي ،كفي ىذا ابتعاد عف التكصيؼ الحقيقي لخطكرة التنسيؽ

األمني .كما أنو يتعارض مع الثكابت الستراتيجية كالسياسات المرحمية لحركة فتح ،كخاصة ما
المقر في المؤتمر العاـ الخامس الذم يعقد في تكنس بأغسطس
كرد في النظاـ األساسي لمحركةٌ ،
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1989ـ ،بحضكر أكثر مف ألؼ عضك ،الذم دعا إلى تصعيد الكفاح المسمٌح ،كتكاصؿ العمؿ
السياسي( .الييئة العامة لإلذاعة كالتمفزيكف )2016 ،باعتبار أف التنسيؽ األمني ىك التضاد

العممي لمكفاح المسمح.

تقدـ ،يخمص الباحث إلى القكؿ بأف ىذه الكثيقة قد تضمنت مجمكعة مف النقاط التي
كمما ٌ
يمكف البناء عمييا ،كلكنيا تضمنت في ذات الكقت ،عددان مف المقترحات التي تنتقص مف سقؼ

الثكابت الكطنية الفمسطينية .كىك ما يمكف اإلشارة إليو عمى النحك التالي:

أكنال :النقاط التي يمكف البناء عمييا:
تـ تفريغيا
 الدعكة إلى إقامة دكلة فمسطينية كفؽ مرتكزات محددة .لكف ىذه اإليجابية ٌيتـ اإلعالف
ٌ
بنص أف تككف الدكلة "منزكعة السالح ،كخالية مف أم قكات جيش" ،كأل ٌ
بدءا مف سرياف مفعكؿ الكثيقة.
عنيا قبؿ مركر ثالث سنكات عمى األقؿ ،ن

 -منح السمطة الفمسطينية حؽ تقرير صيغة السيادة .لكف ىذه اإليجابية تـ تفريغيا بحصر

السيادة في ثالثة خيارات يجب أف تتطابؽ معيا" :الفاتيكاف ،ككستاريكا ،الرتباط مع

تمس األسس المتعمقة بكضع مدينة القدس.
األردف بصيغة ككنفدرالية" ،كبما ل ٌ

 -بقاء األماكف اإلسالمية كالمسيحية في مدينة القدس ،مفتكحة لمجميع ،كضماف حرية

يقيد ىذه الحرية "بما ل يتعارض مع
بنص ٌ
تـ تفريغيا ٌ
الكصكؿ إلييا .لكف ىذه اإليجابية ٌ
سيادة إسرائيؿ السياسية عمى أراضييا ،باعتبارىا تقع ضمف الحدكد الجغرافية لعاصمتيا
األبدية".

تـ تفريغيا بشرط
 انتقاؿ السيادة الفمسطينية عمى منطقة غكر األردف .لكف ىذه اإليجابية ٌ"ثبات فترة اختبار النكايا" ،كدكف أف تحدد مصير ثالث مناطؽ عسكرية سيقكـ الطرؼ
اإلسرائيمي بإقامتيا في المنطقة ،طيمة المرحمة النتقالية.

 منح السمطة الفمسطينية حؽ إدارة المعابر كنقاط الحدكد المتعمقة بيا .لكف ىذه اإليجابيةتـ تفريغيا بانتقاؿ ىذا الحؽ "في نياية فترة اختبار النكايا" البالغة  20سنة.
ٌ

 عدـ احتفاظ الجيش اإلسرائيمي بالسيادة عمى المكاقع المقامة عمى نير األردف ،بعدانتياء فترة اختبار النكايا .لكف ىذه اإليجابية ت ٌـ تفريغيا بإمكانية احتفاظ الجيش بالمكاقع
جبر عمى الطرؼ الفمسطيني.
"باتفاؽ مشترؾ بيف الطرفيف" ،قد يجعمو نا
 -امتداد السيادة الفمسطينية عمى المستكطنات األقؿ كثافة ،التي تشكؿ  %30مف

األراضي .لكف ىذه اإليجابية تـ تفريغيا باشتراط انتقاؿ السيادة الفمسطينية بعد يمضي
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الحد األقصى لفترة اختبار النكايا ،تبقى ىذه المستكطنات خالليا تحت السيادة

اإلسرائيمية.

ثانيا :النقاط التي تجاكزت الثكابت الكطنية الفمسطينية:
ن
 إلغاء كتغييب جميع المرجعيات الدكلية الخاصة بالقضية الفمسطينية. نسؼ أحد أىـ أركاف الميثاؽ الكطني الفمسطيني الذم أيقيمت عمى أساسو منظمةالتحرير الفمسطينية ،المتعمٌؽ بحؽ عكدة الالجئيف باعتباره حقان غير قابؿ لمتصرؼ.
 إخالء مسؤكلية إسرائيؿ مف أم أعباء قانكنية تجاه الفمسطينييف ،كحرمانيـ مف مطالبتيابأم أثر رجعي .كاعتبار كؿ المرجعيات كالق اررات الدكلية في حكـ المنتيية

 اعتبار أف حدكد الدكلة الفمسطينية عمى أرضي  1967أمر غير كاقعي ،كاغفاؿ بيافالمحددات التي ينبغي أف ترسـ عمى أساسيا.

البعد األمني ينقص مف السيادة الفمسطينية ،كييعطي إسرائيؿ حرية العمؿ في إقميـ الدكلة
 يالفمسطينية.
 عدـ العتراؼ بالحقكؽ المائية ضمف الحدكد السياسية لمدكلة الفمسطينية.عترؼ بالسيادة اإلسرائيمية عمى
 طرح مدينة راـ اهلل بديالن لعاصمة الدكلة الفمسطينية كال االقدس ،كلك بصكرة غائمة.

 منح إسرائيؿ فرصة لمزيد مف التسكيؼ كالمماطمة ،ألنيا تتجاكز السقؼ الزمنيالمنصكص عميو في اتفاقات أكسمك.
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الفصؿ الخامس

كثيقة نسيبة  -أيالكف لحؿ الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي (إعالف مبادئ)
المبحث األكؿ :الظركؼ السياسية التي صاحبت الكثيقة
المبحث الثاني :القضايا السياسية التي عالجتيا الكثيقة

تمثؿ كثيقة سرم نسيبة كعامي أيالكف نمكذجان كمحاكلة أخرل لطرح مشاريع تسكية غير

رسمية .كلبد مف القكؿ إف ىذه الكثيقة قد كلدت في ظركؼ سياسية مختمفة عف الظركؼ

السياسية التي كجدت فييا كثيقة عباس بيميف .كمف ثـ كاف مف الضركرم تناكؿ ىذه الكثيقة كفقان

لمتقسيـ المشار إليو آنفان.

المبحث األكؿ

المناخ السياسي لكثيقة نسيبة -أيالكف
سبؽ تكقيع ىذه الكثيقة مجمكعة مف المتغيرات السياسية عمى الصعيديف :الفمسطيني

كاإلسرائيمي ،كعمى الصعيديف :اإلقميمي كالدكلي ،ككانت ىذه المتغيرات بيئة حاضنة للتقاء

أطراؼ فمسطينية إسرائيمية غير رسمية؛ في محاكلة لتقديـ أفكار يمكف أف تيعيد الستقرار إلى
مستقر في حينو ،كعمى أمؿ تحقيؽ ما فشمت
نا
كاقع الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي الذم لـ يكف

فيو اتفاقات كمشاريع سابقة.

ميمة ،كفٌرت المناخ السياسي الداعـ لتكجو
متغيرات
كقد رصد الباحث ستة
ٌ
كتحكلت ٌ
ٌ
التفاكض غير الرسمي فيما عرؼ بكثيقة نسيبة-أيالكف ،بيف عامي  2000ك ،2002كىي:

أكنال :فشؿ مفاكضات كامب ديفيد (تمكز /يكليك )2000
لـ يكف الفشؿ الذم حدث في قمة كامب ديفيد  ،2بسبب قضية القدس فحسب ،فقد كاف
شامال لقضايا مصيرية أخرل :كالحدكد كالنسحاب اإلسرائيمي ،كالسيادة ،كاألمف،
الخالؼ
ن
اسعا في المفاكضات المتعثرة كفي كسائؿ
كالالجئيف ،إلٌ أف قضية القدس كانت قد احتمت ٌ
حي ناز ك ن
اإلعالـ؛ ألنيا كانت نقطة التفاكض قادت إلى الفشؿ( .أبك نحؿ ،أبك سعدة)23 ،2011 ،
كقد ساىمت سنكات مف انعداـ الثقة المتبادلة ،كانعداـ اإليماف بعممية السالـ ،كالظركؼ

السياسية في إسرائيؿ كفي أكساط الفمسطينييف ،كسيركرة التفاقات السابقة ،كحدكد إمكانية
التماىي مع سياسات كظركؼ الكليات المتحدة ،كالعالقات (أك غيابيا) بيف باراؾ كعرفات كآلية

ؾ ألم مف الجانبيف ييقاطع مف الجانب اآلخر
المفاكضات ،في خمؽ كضع أصبح فيو أم تحر ٌ
مدمرة( .مالي ،آغا)72 ،2002 ،
بطريقة ٌ
كاضطر الرئيس كمينتكف يكـ  24تمكز /يكليك مف العاـ نفسو ،كبعد أكثر مف أسبكعيف

مف المفاكضات الفمسطينية اإلسرائيمية الشاقة كالمكثٌفة في كامب ديفيد ،إلى اإلعالف عف انتياء

أعماؿ القمة دكف اتفاؽ ،كرفض العتراؼ بفشمو كفشميا( .نكفؿ )9 ،2000 ،كجاء انييار كامب

ديفيد  2نتيجة التضارب بيف منطقيف متنافسيف :التكقٌع اإلسرائيمي لمزيد مف التنازلت بشأف
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قضايا الكضع النيائي مف أجؿ الحصكؿ عمى انسحابات أضيؽ نطاقنا ،في مقابؿ رفض القيادة

قدمتو
قدمت ما ٌ
الفمسطينية عف تقديـ المزيد مف التنازلت في مفاكضات الكضع النيائي ،بعد أف ٌ
خالؿ المرحمة النتقالية( .تمارم ،حمامي)9 ،2001 ،
كبعد انييار كامب ديفيد ،أشاع حزب العمؿ (بقيادة براؾ كبنياميف بف إليعيزر كشمكمك بف

عامي) مقكلة عدـ كجكد شريؾ فمسطيني إلسرائيؿ في عممية التسكية؛ بدعكل أف القيادة

"السخي" لبراؾ ،كتخمٌت عف طريؽ
الفمسطينية –كعمى رأسيا ياسر عرفات -رفضت العرض
ٌ
المفاكضات ،كذىبت إلى النتفاضة؛ لمضغط عمى إسرائيؿ ،كاجبارىا عمى تقديـ تنازلت إلى
أيضا ظيرت مقكلة عدـ السماح لمفمسطينييف
الفمسطينييف ،بكاسطة العنؼ ،كفي ىذه المرحمة ن
بجني مكاسب سياسية مف كراء النتفاضة كالمقاكمة ،أك اإلرىاب بالمصطمحات اإلسرائيمية.

(كيالي)3 ،2003 ،

كيمكف القكؿ إف القضية الفمسطينية استعادت ،عبر بكابة الخركج مف كامب ديفيد،

متفجرة ،كتجدد الحديث عمى كؿ المستكيات أف منطقة الشرؽ األكسط
مكقعيا الطبيعي كقضية
ٌ
لف تشيد السالـ كالستقرار إذا لـ يتـ ح ٌؿ ىذا النزاع المزمف ،كأقرت جميع القكل الدكلية مف
جديد بأف الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي ل يزاؿ مستم ار كىك األساس ،كأف ما كقع مف اتفاقات
بيف الطرفيف ل يحكؿ دكف انفجاره بصكرة دمكية في كؿ لحظة( .نكفؿ)10 ،2000 ،

ثانيا :اندالع االنتفاضة الفمسطينية الثانية (أيمكؿ /سبتمبر :)2000
ن
اندلعت النتفاضة الفمسطينية الثانية (انتفاضة األقصى) في  28أيمكؿ /سبتمبر ،2000
كرد فعؿ عمى العرض اإلسرائيمي في قمة كامب ديفيد؛ ذلؾ أف المكاطف الفمسطيني تعامؿ بحذر

افضا تقديـ حكـ نيائي قاطع ضده إلى أف
نا
كصبر مع اتفاؽ أكسمك،
منتظر ما سيسفر عنو ،كر ن
تتضح كؿ الحقائؽ حكلو .كيقؼ في عمؽ ىذا المكقؼ أمؿ غامض بأف يسفر اتفاؽ أكسمك عف
تسكية مقبكلة ،كلكف قمة كامب ديفيد  2كشفت لممكاطف الفمسطيني نكع السالـ الذم تريده

تفجر النتفاضة الثانية( .أبك نحؿ ،أبك
إسرائيؿ؛ مما أحدث صدمة نفسية عميقة لديوٌ ،أدت إلى ٌ
سعدة)33 ،2011 ،
اضحا عبر التجربة كسياسة األمر الكاقع أف إسرائيؿ (بقيادتييا العمالية كالميككدية)
كبات ك ن
فمسطينيا لمتكصؿ إلى مصالحة تاريخية كفؽ
استعدادا
تعاممت مع اتفاؽ أكسمك ل لككنو يحمؿ
ن
ن

مدخال لتقكيض المشركع الكطني الفمسطيني .كمف ىنا
أسس العدؿ كاإلنصاؼ ،كانما باعتباره
ن
كاف انفجار القناعة الشعبية بأف مكاصمة المفاكضات عمى األسس كالمرجعيات كالصطفافات

السابقة يجب أف تتكقؼ ،كا نل فالطريؽ الكحيد ىك طريؽ المقاكمة ،كلذا يجب قراءة النتفاضة
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تدخؿ شعبي لتغيير مسار "عممية السالـ" السابؽ ،كمضمكنيا( .ىالؿ،2000 ،
(الثانية) بما ىي ٌ

)26

كتمرد عمى الرؤية اإلسرائيمية التي تعاممت مع خريطة
كمف ىنا ،أيضان ،جاءت النتفاضة ٌ
عمميا باعتبارىا خريطة الح ٌؿ النيائي ،كبذلؾ سمٌطت الضكء عمى فشؿ الرىاف عمى
اتفاؽ أكسمك
ن
بقكة السالح ،بما في ذلؾ
الحمكؿ النتقالية التي تكظٌفيا إسرائيؿ لفرض الكقائع عمى األرض ٌ
الستيطاف ،كالتيكيد ،كالحكاجز ،كتقطيع أكصاؿ األرض الفمسطينية ،كبيذا المعنى ،كشفت

النتفاضة عكرة "أكسمك" ،باستعصاء تحكيؿ مشركع سمطة الحكـ الذاتي إلى دكلة مستقمٌة عمى
حدكد الرابع مف حزيراف /يكنيك ( .1967المصرم ،شاىيف)5 ،2007 ،

ثالثنا :فشؿ محادثات طابا (كانكف الثاني /يناير :)2001
كافؽ براؾ ،عمى مضض ،عمى استئناؼ المفاكضات مع الفمسطينييف في ظؿ النتفاضة،

كتكرست قاعدة جديدة
عمى أمؿ استعادة ثقة بعض العرب كأنصار السالـ مف اإلسرائيمييف،
ٌ
لممفاكضات ،تـ المزج فييا بيف إجراء المفاكضات ،كبيف استمرار المكاجيات في الشكارع في آف
اضحا لمطرفيف الفمسطيني كاإلسرائيمي أنيما سيتكجياف إلى طابا لستكماؿ
كاحد ،ككاف ك ن
مفاكضات كامب ديفيد ،كأف "أفكار" الرئيس كمينتكف التي طرحيا بعد فشؿ القمة ستككف نقطة
النطالؽ( .نكفؿ)1 ،2001 ،
كىكذا مثٌمت مفاكضات طابا ،الفرصة األخيرة لمرئيس كمينتكف ،ككذلؾ "فرصة معنكية"

بالنسبة لرئيس الكزراء اإلسرائيمي براؾ ،الذم أراد استخداـ تمؾ المفاكضات ألغراض انتخابية،

المتفجر عمى األرض ،فإنيا
كبرغـ الظركؼ التي أحاطت بيذه المفاكضات ،كخاصة الكضع
ٌ
تقدـ ،قرر
كجدية ،كفي المحظة التي بدأت فييا تمؾ المفاكضات بإحراز ٌ
جرت في أجكاء إيجابية ٌ

بحجة اقتراب مكعد النتخابات اإلسرائيمية
براؾ كقفيا في  27كانكف الثاني/يناير 2001؛ كذلؾ ٌ
لرئاسة الحككمة( .قريع /2005 ،في الطريؽ الى الدكلة )33 ،مع أىمية اإلشارة إلى أف

المفاكضات يخطٌط ليا أف تتـ في مجمكعات مستقمة ىي :الحدكد ،كاألمف ،كالالجئكف ،كالماء،
كالقدس( .الشرؽ األكسط)2001 ،

ً
حث
كلـ
تفض المحاكلة األخيرة التي يبذلت في طابا ،في إطار المساعي التي استيدفت ٌ
الطرفيف عمى إبراـ اتفاقية بينيما ،إلى تحقيؽ أم نتيجة تذكر؛ كىك ما ٌأدل إلى تكقٌؼ مفاكضات
السالـ عمى مدل األعكاـ السبعة التالية "إلى حيف انعقاد مؤتمر قمة أنابكليس لمسالـ في شير

تشريف الثاني ( ."2007باتير)26 ،2012 ،
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ابعا :بركز تكجيات مكافحة اإلرىاب عقب أحداث  11أيمكؿ /سبتمبر :2001
ر ن
كانت النظرة السائدة إلى القضية الفمسطينية مف قبؿ أحداث  11أيمكؿ /سبتمبر ،أنيا
قضية "تحرير" ،ككانت في نظر األغمبية العظمى مف دكؿ العالـ –الدكؿ التي تجمعيا الجمعية

العامة لألمـ المتحدة-قضية تنتسب إلى شيء "خيِّر" ل إلى شيء "شرير" ،إل أف ركابط الكليات
المتحدة بإسرائيؿ كانت طاغية ،إلى درجة أنيا ظمٌت عمى الدكاـ تحجب ىذه الرؤية ،كجعمت

كتعرض أميركا
تبني ىذا
كاشنطف غير قادرة عمى ٌ
التصكر ،كبعد زلزاؿ  11أيمكؿ /سبتمبرٌ ،
ٌ
لضربة مف "اإلرىاب" بالغة القسكة ،انعكست المعادلة ،كبعد فترة تردد ،تغمٌبت لدل اإلدارة

تردد ،إلى معسكر الشر-
األمريكية القناعة بأف قيادة عرفات ىي قيادة يجب نسبيا ،مف دكف ٌ

معسكر اإلرىاب( .أحمد)24 ،2002 ،

لقد قمبت أحداث  11سبتمبر مفيكـ األمف األمريكي ،ككانت فاصمة ج ندا ،فالكليات
المتحدة لـ تتعرض لتيديد أمني داخمي حقيقي منذ تأسيسيا ،بما في ذلؾ أثناء الحربيف العالميتيف
األكلى كالثانية كما حدث في الحادم عشر مف سبتمبر  ،2001لقد صنعت أحداث كاشنطف
اقتصاديا( .الحمد)2002 ،
سياسيا ك
كنيكيكرؾ أكبر صدمة أمريكية ،كفي مركزيف ىما األىـ
ن
ن
التحكلت التي طرأت عمى السياسة األمريكية اتجاه القضية الفمسطينية
ميز
ككاف أبرز ما ٌ
ٌ
بعد أحداث  11أيمكؿ ،ىك التقارب بؿ التكافؽ الذم ظير –أكثر مف أم كقت مضى -بيف

يخص القضية الفمسطينية ،كيمكف لمس انعكاساتو بالدعـ
السياستيف :األمريكية كاإلسرائيمية ،فيما
ٌ
كباألخص تيار المحافظيف الجدد ،كالذم
الذم حصمت عميو الممارسات اإلسرائيمية مف قبميا،
ٌ
دعاىا إلى تكظيؼ اعتداءات الحادم عشر مف أيمكؿ في سبيؿ تصكير قمعيا لممقاكمة

الفمسطينية باعتباره جزءان مف الحممة العالمية لمكافحة اإلرىاب( .حامد)46 ،2008 ،
كقد انعكس ىذا التماىي عمى المكقؼ اإلسرائيمي في صكر عديدة منيا:
.1

أف إسرائيؿ ضاعفت مف اىتماماتيا كمطالبيا األمنية مف الجانب الفمسطيني .كتمسكت

.2

إبراز عجز الجانب الفمسطيني عف الكفاء بالمطالب األمنية ،كبالتالي الدعاء بعدـ قدرتو

بالشرط المسبؽ لالستقرار األمني قبؿ الجمكس عمى طاكلة المفاكضات.

عمى حماية التفاقات المتكقع التكصؿ إلييا .كىك ما يجعؿ أم اتفاقية سالـ مصدر تيديد

لألمف القكمي كالستراتيجي لدكلة إسرائيؿ.
.3

أنيا عممت عمى تجريـ كشيطنة حركات المقاكمة الفمسطينية المعارضة لتفاقات أكسمك.

.4

أنيا عممت عمى تحكيؿ دفة الصراع كتغيير أكلكياتو بحيث أصبحت إيراف كالقاعدة أك ما
سمي في حينو بمحكر الشر ،ىي اليـ األكبر لمكليات المتحدة كحمفائيا.
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.5

التخفيؼ مف حدة الضغكط الدكلية التي كانت تعمؿ عمى إنجاز تسكية تاريخية كتطالب

.6

أف إسرائيؿ شرعت في تعزيز كتطكير مشاريعيا الستيطانية بحجة حماية العمؽ

إسرائيؿ بتعديؿ مكقفيا مف ىذا التسكية.

اإلسرائيمي كالتصدم لمخاطر اإلرىاب المحتممة التي يمكف أف تأتي مف الشرؽ أك الشماؿ

أك الجنكب.
.7

أنيا عممت عمى جذب محكر دكؿ العتداؿ العربي لالنخراط في مكافحة اإلرىاب كأخذت

تسعى جاىدة لخمؽ تحالفات كخطكط تفاىـ سرية مع العديد مف األنظمة العربية.

خامسا :تنازالت مبادرة السالـ العربية (مارس /آذار :)2002
ن
القمة العربية في بيركت عاـ  ،2002عف مجمس جامعة الدكؿ
صدرت المبادرة في ختاـ ٌ
العربية .كمف أبرز ما دعت إليو ،النسحاب اإلسرائيمي الكامؿ مف األراضي العربية المحتمٌة حتى

التكصؿ إلى حؿ عادؿ لقضية الالجئيف الفمسطينييف كفقا
خط الرابع مف يكنيك/حزيراف  ،1967ك ٌ
لقرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ  ،194كقياـ دكلة فمسطينية مستقمة ذات سيادة عمى
األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ  1967كتككف عاصمتيا القدس الشرقية ،مقابؿ اعتبار النزاع

العربي اإلسرائيمي منتييا ،كالدخكؿ في اتفاقية سالـ بينيا كبيف إسرائيؿ ،مع إنشاء عالقات
طبيعية في إطار ىذا السالـ الشامؿ( .مؤسسة الدراسات الفمسطينية)2002 ،

كقد كصؼ أبك عالء قريع ( )2012ىذه المبادرة بػ "عرض السالـ العربي" ،كبمثابة دعكة

كحسف الجكار ،كقاؿ "إف العرب اجتازكا فيو لءاتيـ التاريخية
صريحة إلى التصالح كالتعايش ي
كتقدمكا مف خاللو و
بيد
أقركا فيو بكجكد إسرائيؿٌ ،
المرفكعة ن
قمة الخرطكـ عاـ  ،1967ك ٌ
عاليا منذ ٌ
نيائيا لدعاء إسرائيؿ الرائج
ممدكدة بالسالـ الكامؿ ،مقابؿ تطبيع كامؿ لمعالقات ،ككضعكا حداٌ ن
بأف العرب يرفضكف العتراؼ بيا ،كيترٌبصكف بيا".

تنازل تاريخيًّا مجانيًّا مف جانب كاحد ،كدكف أف يممؾ العرب
كمما يذكر أف المبادرة قدمت ن

األميركية
الدكلية ك
القكة الالزمة لفرضيا ،كدكف تكفر الستعداد اإلسرائيمي لقبكليا أك اإلرادة
ٌ
ٌ
لمضغط عمى إسرائيؿ إلجبارىا عمى قبكليا ،كلـ تكف ىناؾ مفاكضات كل رىاف كبير عمى
جماعية لالستعداد لمسالـ الكامؿ ،بما في ذلؾ
استئنافيا بسرعة؛ بؿ كانت المبادرة رسالة عر ٌبية
ٌ
العتراؼ كالتطبيع مع إسرائيؿ ،مقابؿ النسحاب الكامؿ إلى حدكد  ،1967كقبكؿ حؿ عادؿ
لقضية الالجئيف ،ككاف الجكاب اإلسرائيمي تجاىؿ المبادرة كاعتبارىا غير كافية ،كشف
متفؽ عميو
ٌ
الفمسطينية المحتمة عاـ  ،1967انتيى بمحاصرة مقر
عدكاف عسكرم شامؿ عمى األراضي
ٌ
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الرئيس ياسر عرفات الذم انتيى باغتيالو ،كبتغيير النظاـ السياسي الفمسطيني باستحداث منصب

رئيس الكزراء( .المصرم)2013 ،

سادسا :االجتياح اإلسرائيمي لمضفة الغربية (نياية مارس /آذار )2002
ن

ً
تكتؼ إسرائيؿ بتجاىؿ مبادرة السالـ العربية ،كالحطٌ مف قدرىا كالتقميؿ مف أىميتيا
لـ

يجؼ حبر ىذه المبادرة ،إلى تكسيع
كمغازييا التاريخية ،بؿ عمدت في الكقت ذاتو ،كقبؿ أف
ٌ
دائرة العدكاف العسكرم الشامؿ عمى أراضي الضفة الغربية الخاضعة لمسمطة الكطنية الفمسطينية،
ككأنيا الرد اإلسرائيمي المممكس
فيما عرؼ بعممية "السكر الكاقي"  ،كىك ما بدت معو ىذه العممية ٌ
ردا عمى العمميات
عمى العرض العربي الجماعي بتحقيؽ السالـ العادؿ كالشامؿ ،أكثر مما بدت ن

المتتابعة في ذلؾ الكقت( .قريع)2010 ،

لمعمف لالجتياح اإلسرائيمي لمناطؽ السمطة الفمسطينية ىك ضرب ما أيطمؽ
ككاف اليدؼ ا ي
عميو "البنية التحتية لإلرىاب" ،لكف اليدؼ الحقيقي تمثٌؿ في ضرب خيار المقاكمة بأشكاليا

المتعددة ،التي أصبحت تستنزؼ المشركع اإلسرائيمي كمستكطنيو في الضفة الغربية كقطاع غزة،
كما ىدؼ الجتياح إلى ضرب البنية التحتية لمسمطة الفمسطينية بأجيزتيا العسكرية كاألمنية

مقر رئيس السمطة نفسو ،في إشارة إلى إمكاف إلغاء
كالمدنية (ك ازرات كبمديات )..إضافة إلى ٌ
السمطة بكؿ أجيزتيا في حاؿ استمرت المقاكمة بمختمؼ أشكاليا( .جاد)31 ،2002 ،
كتكمف الخطكرة الكبرل لحممة "السكر الكاقي" في ىدفيا السياسي ،الذم يمكف إيجازه

بمحاكلة تغيير المعادلة السياسية التي قاـ عمييا اتفاؽ أكسمك ،كايجاد كاقع سياسي جديد في
األراضي المحتمة يميٌد األرضية لتنفيذ مخططات اليميف المتطرؼ الذم يحكـ إسرائيؿ اآلف ،كاف
ىدؼ إرجاع عقارب الساعة إلى الكراء يتطمٌب ،أكؿ ما يتطمٌب ،خفض سقؼ التطمعات الكطنية
الفمسطينية ،عبر ىدـ كؿ مقكمات الصمكد الفمسطيني ،كفي الدرجة األكلى تدمير الكعي

الفمسطيني المقاكـ ،كليذا السبب اتخذت الحممة ىذا الطابع الشامؿ الشرس ،مستيدفة ضرب

برمتو.
القكاعد السياسية كالجتماعية لمحركة الكطنية الفمسطينية ،كتركيع المجتمع الفمسطيني ٌ

(صراص)75 ،2002 ،
ٌ
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المبحث الثاني

مقترحات التسكية الكاردة في الكثيقة
ديباجة:
ذكر سرم نسيبة ،في مقابمة خاصة مع الباحث ،أف "كثيقة اليدؼ" التي كضعيا مع

أيالكف ،كانت مبادرة شخصية في ظؿ تعثٌر تطبيؽ اتفاؽ أكسمك ،الذم كاف مف المفترض أف يقكد

إلى إنياء الحتالؿ بعد خمس أعكاـ مف تكقيعو ،ككانت األطراؼ الرسمية آنذاؾ ،كمنيا الكليات

تـ
المتحدة ،قد قررت إعادة برمجة ذلؾ التفاؽ مف خالؿ ما يس ٌمي بػ "خريطة الطريؽ" التي ٌ
كتؤجؿ إلى
سكؼ المسألة،
ٌ
التكقيع عمييا في الفترة ذاتيا ،كالتي كاف كاضحا لنا أنيا إنما سكؼ ت ٌ
ما ل نياية تنفيذ النسحاب كاقامة الدكلة.

نيائيا بشكؿ فكرم،
كأكد نسيبة أف المبادرة كانت تسعى إلى رفع صكت الذيف يريدكف ن
حال ن
أمال بأف يدفع
كيقركف في الكقت نفسو بالمبادئ العامة التي سكؼ تحكـ مثؿ ىذا اتفاؽ ،كذلؾ ن
ٌ

فكرا.
ىذا الصكت الجانبيف
ٍ
الرسمييف لحسـ الخالفات مف خالؿ عقد مفاكضات نيائية ن

كميما يكف فقد جاءت كثيقة "اليدؼ" ،أك إعالف المبادئ التي كقعيا عامي أيالكف كسرم

نسيبة برعاية أكركبية ،بتاريخ  27يكليك/تمكز 2002ـ ،في صفحتيف تضمنتا خمسة بنكد أساسية

سيتـ عرضيا في ىذا المبحث عمى نحك مفصؿ.

رسمييف ،حيث كاف سرم نسيبة أكاديمي
كقد تـ الحكار حكؿ الكثيقة بيف كفديف غير
ٍ
فمسطيني ،يشغؿ مسؤكؿ ممؼ القدس في منظمة التحرير الفمسطينية ،كرئيس جامعة القدس ،فيما
كاف عامي أيالكف في منصب الرئيس السابؽ لجياز األمف العاـ اإلسرائيمي (الشاباؾ).
ممثال لالتحاد األكركبي،
كيشار إلى أف "خافيير سكلنا" رعى تكقيع الكثيقة باعتباره
ن

ك"ميجيؿ انخؿ مكراتينكس" باعتباره المبعكث األكركبي لمسالـ ،ك"جكرج باباندريك" باعتباره كزير
خارجية اليكناف( .مركز الزيتكنة لمدراسات كالستشارات)19 ،2012 ،

أىـ مضاميف الكثيقة:
البند األكؿ :دكلتاف لشعبيف:
تتبنى الكثيقة ،في البند األكؿ ،خيار ح ٌؿ الدكلتيف لشعبيف ،فمسطيني كييكدم( .مجمة
الدراسات الفمسطينية )216 ،2002 ،كىذا يتكافؽ مع قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ
 181لعاـ  ،1947مع فارؽ أف قرار الجمعية العامة أكصى في بند التقسيـ كالستقالؿ ،أف تنشأ
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في فمسطيف دكلتاف مستقمتاف ،عربية كييكدية( .مؤسسة الدراسات الفمسطينية )1993 ،كفي

كالىما ،اعتراؼ بالحؽ التاريخي لمييكد في فمسطيف ،كما يترتٌب عمى ذلؾ مف فرض السيادة
القانكنية عمييا.
كتزعـ الكثيقة أنيا جاءت استجابة لما دعت إليو كثيقة "إعالف استقالؿ فمسطيف" الصادرة

عف المجمس الكطني الفمسطيني في دكرتو التي انعقدت في الجزائر بتاريخ 1988/11/15ـ،

عمى أساس قرار األمـ المتحدة  .181كأنيا تتالءـ مع التكجو الفمسطيني إلقامة الدكلة الفمسطينية
عمى أية أرض تنسحب منيا إسرائيؿ (المكسكعة الفمسطينية )2013 ،كأنيا تتفؽ مع ما تدعك إليو

كثيقة إعالف قياـ دكلة إسرائيؿ عاـ  ،1947التي جاء فييا" :بحكـ حقنا الطبيعي كالتاريخي

بمكجب قرار الجمعية العمكمية لألمـ المتحدة ،نعمف عف إقامة دكلة ييكدية في أرض إسرائيؿ،
كىي دكلة إسرائيؿ"( .ك ازرة الخارجية اإلسرائيمية)2013 ،

كتيظير الكثيقة مدل تأثير العالقة أك الرابط بيف الديف كالدكلة في الفكر الصييكني ،كمكقع
اما بأفكار
الديف كدكره السياسي في قياـ دكلة إسرائيؿ ،بدليؿ
ٌ
التسمؾ بمطمب ييكدية الدكلة؛ التز ن
مؤسس الصييكنية ،ثيكدكر ىرتسؿ ،الذم قاؿ في كتابو "دكلة الييكد"" :إف الدكلة الييكدية

ضركرية لمعالـ ،كلذلؾ فسكؼ تقكـ"( .ىرتسؿ )2 ،1896 ،إذا ما عممنا أف تعثٌر مراحؿ عممية
التسكية كالمفاكضات بيف إسرائيؿ كالفمسطينييف ،يعكد باألساس إلى اختالؼ أىداؼ ك ٌؿ منيما،
كعدـ اتفاؽ كمييما عمى شكؿ القضايا النيائية ،الحدكد ،الالجئيف ،القدس ،الستيطاف ،كالتي

جميعيا تحمؿ تفسيرات دينية لدل الييكد ،كتعتبر قضايا مصيرية لدل الفمسطينييف( .أبك عكدة،
)325 ،2011

مسكغ سياسي لتشجيع
كيكمف في معنى اعتبار "إسرائيؿ دكلة الشعب الييكدم الكحيدة"ٌ ،
اليجرة الييكدية ،كتشكيؿ مجتمع ذم طابع ييكدم باعتباره خصكصية قكمية ،كاعطاء الحؽ في
ممارسة التمييز ضد السكاف الفمسطينييف داخؿ األراضي المحتمة عاـ  .1948كىذا ما دعت إليو

الكثيقة عالنية في البند الرابع حيف نصت عمى أف "تفتح إسرائيؿ أبكابيا لمييكد مف كافة أنحاء

العالـ"( .مجمة الدراسات الفمسطينية )216 ،2002 ،خاصة ،أف ىجرة الييكد إلى فمسطيف لـ
طكعية صرفة ،بقدر ما كانت قسرٌية ،كبأساليب صييكنية مختمفة ،في أغمبت األحياف،
تكف
ٌ
كالدكر الذم لعبتو الحركة الصييكنية في دفع ييكد العالـ إلى اليجرة إلى فمسطيف بات معركفنا ،
كبخاصة ييكد شرؽ أكركبا كألمانيا ،كذلؾ عمى خالؼ رغبتيـ( .أبك جعفر )48 ،2008 ،ألف

قياـ دكلة ييكدية سيخفؼ أعباء الحركة الصييكنية ،كسيرفع أعداد المكاطنيف الصياينة.

تحكؿ قضية الالجئيف لقضية بارزة كضاغطة
كالالفت لالنتباه أف إسرائيؿ ،كعمى ضكء ٌ
أف القرار
عمى الصعيد الدكلي ،فإنيا لجأت لتفسير خاص بيا لق اررات الشرعية الدكلية ،فادعت ٌ
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فإف المطالبة بعكدة الالجئيف لديارىـ
نص عمى قياـ دكلتيف ييكدية كعربية ،كبالتالي ٌ
ٌ 181
سيحكليا إلى دكلة ذات أغمبية عربية ،مما
كممتمكاتيـ في مناطؽ  ،1948أم داخؿ حدكدىا،
ٌ
يعني أف الييكد فقدكا دكلتيـ ،كأف الفمسطينييف بات بحكزتيـ دكلتيف ل دكلة كاحدة( .أبك عامر،

 )46 ،2008لذلؾ كانت اإلجراءات اإلسرائيمية التمييزية بحؽ السكاف العرب داخؿ الخط
األخضر ،كمصادرة األراضي تحت بند قانكف أمالؾ الغائبيف ،كمنع التطكير في البمدات العربية

تفسر عممية التيكيد ،باإلضافة إلى المشاريع اإلسرائيمية التي تستيدؼ التغمغؿ في الكسط العربي
ٌ
مف الشماؿ إلى الجنكب ،ترجمة كاقعية لميكاجس الديمكغرافية مف الزيادة العربية ،التي يرل

تيديدا إلسرائيؿ( .قاسـ)90 ،2012 ،
النمك السكاني العربي يش ٌكؿ
ن
اإلسرائيميكف أف ٌ

البند الثاني :الحدكد:

تناكؿ البند الثاني في الكثيقة مسألة حدكد الدكلتيف ،كدعا إلى أف تككف "عمى أساس خطكط
نصا مع قرار مجمس األمف الدكلي رقـ  ،242الذم
الرابع مف حزيراف /يكنيك  ،"67كىذا يتكافؽ ٌ
نص عمى "انسحاب القكات المسمٌحة اإلسرائيمية مف األراضي التي احتمتيا في النزاع األخير".
ٌ

(مؤسسة الدراسات الفمسطينية )1993 ،لكف ىذا التكافؽ قد تـ تقكيضو باإلشارة إلى أف ىذه
الحدكد قابمة لمتعديؿ بمكجب مبدأ "تبادؿ األراضي.
كتسمح الكثيقة بتعديؿ حدكد عاـ  1967عمى أساس تبادؿ األراضي ،مع فارؽ أف التبادؿ

متماثال في النسبة "" ،"1:1بما يتالءـ مع احتياجات الجانبيف ،بما
المنصكص عميو ىنا سيككف
ن

في ذلؾ الحتياجات األمنية ،التكاصؿ اإلقميمي ،كالعتبارات الديمكغرافية"( .مجمة الدراسات

الفمسطينية)216 ،2002 ،

ضمنيا بأف األراضي متنازع عمييا،
مجرد طرح نسبة مئكية لمتبادؿ في الكثيقة ،اعت ارفنا
ن
كيعد ٌ
كىذا يخالؼ ق اررات الشرعية الدكلية مثؿ  181ك .242كيظير مف خالؿ الكثيقة أف الق اررات
الدكلية لـ تعد المرجعية األساسية عند بحث مسائؿ األرض كالحدكد ،إنما أصبحت المفاكضات

ىي المرجعية.

كما أف القكؿ بأف يتالءـ التبادؿ مع احتياجات الجانبيف ،فيو ابتعاد عف الحقيقة؛ حيث إف
فكرة تبادؿ األراضي ىي مطمب إسرائيمي يراعي بالدرجة األكلى الجكانب كالحتياجات األمنية

ينيا ،أك بكممات أخرل ،أف الجانب الفمسطيني ليس بحاجة
لدل إسرائيؿ ،كليس
مطمبا فمسط ن
ن
التبادؿ بقدر ما يحتاجو الجانب اإلسرائيمي.
إضافة إلى أف "مجرد القبكؿ بمبدأ تبادؿ األراضي ىك تنازؿ ،ل تقتصر مفاعيمو عمى

استدراج الضغط عمى الجانب الفمسطيني ،بؿ تشمؿ ميمة تسييؿ إقامة كقائع عمى األرض
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عمميا،
الضـ اإلسرائيمي لما يسمى بالكتؿ الستيطانية المركزية ،كمنيا القدس
لتمرير مخطط
ن
ٌ
سكاء اندرجت ىذه العممية في سياؽ تبادلي أـ ل"( .سميماف)2005 ،
كيؤخذ عمى نسبة التبادؿ الكاردة في الكثيقة " ،"1:1أنيا تخضع لمكقائع التي فرضتيا
إسرائيؿ مف ناحية حجـ الكتؿ الستيطانية التي تقع تحت سيطرتيا في الضفة الغربية ،بشكؿ

اضطرىا لمقبكؿ بفكرة التبادؿ .فقد أظير التقرير اإلحصائي السنكم لمجياز المركزم لإلحصاء

الفمسطيني لعاـ  ،2011أف عدد المستعمرات في الضفة الغربية بمغ  144مستعمرة ،منيا 26

ضميا إلى إسرائيؿ ،ك 10مستعمرات
تـ ٌ
مستعمرة في محافظة القدس تتكزع بكاقع  16مستعمرة ٌ
في  J2مف المحافظة ،ك 24مستعمرة في محافظة راـ اهلل كالبيرة ،ككاف أقؿ عدد مف المستعمرات
في محافظة طكلكرـ بكاقع ثالث مستعمرات ،بينما بمغ عدد المستعمريف في الضفة الغربية

مستعمر ،أم ما يزيد عف نصؼ مميكف مستعمر( .اإلحصاء الفمسطيني،2012 ،
نا
536.932
)17
اجعا عف شرط كقؼ الستيطاف اإلسرائيمي في الضفة
كيعتبر القبكؿ بمبدأ تبادؿ األرضي تر ن
أرضا لمدكلة الفمسطينية الكليدة ،إلى جانب قطاع غزة ،إضافة إلى أف المكاقفة
الغربية ،المقررة ن
عمى ىذا المبدأ تقمؿ مف قيمة المكقؼ الفمسطيني المطالًب بإقرار إسرائيؿ بحدكد الرابع مف

كتفرغو مف مضمكنو .فإسرائيؿ ،في مسألة
حزيراف أساسا لمبحث في مسألة النسحاب كالحدكدٌ ،
تقر بالقانكف الدكلي كالق اررات الدكلية ،كتقكـ بتفسيرىا حسب مصالحيا ،حيث يطرح
الحدكد ،ل ٌ

اإلسرائيميكف بأف الراضي المحتمٌة عاـ  ،1967ىي أ ار و
ض مباحة لـ يكف ألحد سيادة عمييا ،أم
يمكف تقاسميا ،كىذا يعني تقاسـ  %22مف فمسطيف النتدابية ،كىذا برنامج الحد األدنى

يقر بأنيا جزء مف الدكلة العربية
الفمسطيني ،كلـ يعترفكا بأف الكضع القانكني ليذه األراضي ٌ
حسب قرار التقسيـ  181سنة ( .1947عاشكر)119 ،2010 ،
كقد رفض الفمسطينيكف في مفاكضات كامب ديفيد  ،2000فكرة "النسب" عند بحث

مكضكع النسحاب ،كطمبكا الستناد إلى مبدأ تحديد المكاقع عمى الخرائط ،كرفضكا مبدأ "الكتؿ

ضـ المستكطنات ،طالبيف البحث بكضع كؿ مستكطنة عمى
الستيطانية" عند بحث مكضكع ٌ
حدة؛ تجنٌنبا لضـ مزيد مف األراضي الكاقعة بيف المستكطنات مع سكانيا ،إلى إسرائيؿ ،كما
رفضكا مبدأ "تبادؿ األراضي" إل عمى أساس المساكاة بالنسبة كالقيمة( .الحسف)80 ،2003 ،
ككانت مسألة تبادؿ األراضي قد طرحت في محادثات طابا  .2001عندما كافؽ الجانب

اإلسرائيمي عمى النطالؽ في البحث في مكضكع األرض انطالقنا مف حدكد  ،1967كأبدل
استعداده لالنسحاب مف نسبة تصؿ إلى أكثر مف  %97مف األراضي الفمسطينية التي احتمت
عاـ  ،1967كضمنيا منطقة الغكر بالكامؿ كشريط البحر الميت ،كأف يتـ تعكيض الجانب
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الفمسطيني بأراض مف أرض إسرائيؿ بحدكدىا في سنة  1967تعادؿ مف حيث المساحة كالقيمة

الػ( .% 3نكفؿ )99 ،2001 ،لكف ل يعني ذلؾ إمكانية القبكؿ بما كرد في الكثيقة ،بسبب أف

متفجرة في حينو ،كما سبؽ ذكره ،إضافة إلى
محادثات طابا كانت محاكلة أخيرة لحتكاء أكضاع ٌ
أف تسارع الستيطاف في الضفة يعزز ىذا الفتراض ،خاصة كأنو ينطمؽ مف دكافع أمنية.
شقييا الجغرافييف،
نصت الكثيقة عمى أف "تحكز الدكلة الفمسطينية عمى اتصاؿ بيف ٌ
كما ٌ
الضفة الغربية كقطاع غزة"( .مجمة الدراسات الفمسطينية .)216 ،2002 ،أم أف الكثيقة تدعك

ضمنا إلى إنشاء ممر آمف يمر عبر األراضي اإلسرائيمية؛ بغرض تحقيؽ الكحدة الجغرافية لمدكلة
ن
الفمسطينية ،كىي بذلؾ تتفؽ مع ما كرد في المادة رقـ  9مف اتفاقية قطاع غزة كمنطقة أريحا
 ،1994في الممحؽ رقـ  1بركتكككؿ بشأف انسحاب القكات العسكرية كالترتيبات األمنية( .قانكف،
 )2012كبالتالي ،تعطي إسرائيؿ حؽ السيادة عمى حركة انتقاؿ الفمسطينييف بيف الضفة الغربية

ممر آمف ،إذا تكفرت لذلؾ ثالثة
كقطاع غزة .باعتبار أف إسرائيؿ ستكافؽ مف حيث المبدأ عمى ٌ
شركط :األكؿ أف تككف الممرات تحت المسؤكلية األمنية اإلسرائيمية الكاممة ،كالثاني أف تيمنح

إسرائيؿ صالحية كضع محددات تتعمٌؽ بمف يسمح لو باستخداـ الممرات ،كالثالث أف يقبؿ

ممر آمف مشابو في أراضي الدكلة الفمسطينية( .أيالند،
الفمسطينيكف بالتبادؿ في حؽ إسرائيؿ في ٌ
)82 ،2009
كمف الجدير بالذكر أف الكثيقة لـ تنعزؿ عف المناخ السياسي الذم نشأت فيو ،بدليؿ أنيا

البعد العربي في مضامينيا ،كبدا ذلؾ في دعكتيا ألف تككف الحدكد "عمى أساس مقررات
أضافت ي
األمـ المتحدة ،كالمبادرة العربية (المعركفة بالمبادرة السعكدية)" ،حيث تطالب مبادرة السالـ
العربية "بقبكؿ دكلة فمسطينية مستقمٌة ذات سيادة عمى األراضي الفمسطينية المحتمٌة منذ الرابع مف
يكنيك  1967في الضفة الغربية كقطاع غزة ،كتككف عاصمتيا القدس الشرقية"( .جامعة الدكؿ

العربية)2002 ،

البند الثالث :القدس:
اىتمت الكثيقة بقضية القدس ،فدعت في البند الثالث منيا ألف تككف "مدينة مفتكحة
كعاصمة لمدكلتيف" ،حيث أعطت إسرائيؿ حؽ السيادة عمى األحياء الييكدية فييا ،فيما أعطت

الفمسطينييف حؽ السيادة عمى األحياء العربية( .مجمة الدراسات الفمسطينية )216 ،2002 ،كىي
بذلؾ تخالؼ ق اررات الجمعية العامة لألمـ المتحدة كمجمس األمف بشأف الكضع القانكني لممدينة،

التي مف أىميا قراراف رقـ  181ك ،194كغيرىا مما سبؽ إيراده في المبحث السابؽ .كلكنيا في

المقدسة ،كىي تتفؽ في ىذه
المقابؿ ،تدعك إلى ضماف حرية الديانات كالكصكؿ إلى األماكف
ٌ
المقدسة كاألبنية كالمكاقع
الجزئية ،مع قرار التقسيـ  ،181في الفصؿ األكؿ منو الخاص باألماكف ٌ

88

نصو" :تضمف حرية الكصكؿ كالزيارة كالمركر بما ينسجـ مع الحقكؽ القائمة لجميع
الدينية ،الذم ٌ
المقيميف كالمكاطنيف في الدكلة األخرل كفي مدينة القدس ،ككذلؾ لألجانب دكف تمييز في
الجنسية ،عمى أف يخضع ذلؾ لمتطمبات األمف القكمي كالنظاـ العاـ كالمياقة ،كذلؾ تضمف حرية
العبادة بما ينسجـ مع الحقكؽ القائمة ،عمى أف يخضع ذلؾ لصيانة النظاـ العاـ كالمياقة".

(مؤسسة الدراسات الفمسطينية)1993 ،

المقدسة ،إل
كبينما تدعك الكثيقة بكضكح إلى عدـ ممارسة أم طرؼ سيادتو عمى األماكف ٌ
أنيا أعطت نفسيا صالحية تعييف يحماة ليذه األماكف ،فكانت الدكلة الفمسطينية حامية لمحرـ
الشريؼ لصالح الشعكب اإلسالمية ،فيما تككف إسرائيؿ حامية لحائط "المبكى" لصالح الشعب

ابتداء ،فإف الكثيقة ،في ىذا البند،
الييكدم( .مجمة الدراسات الفمسطينية .)216 ،2002 ،ك ن
تتماىى ،شكميان ،مع قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني ،كمع اتفاقيات دكلية أكصت بأىمية تأميف
الحماية الكاممة ألماكف العبادة ،كمنيا:
.1

اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ  ،1949التي تدعك إلى أىمية الحفاظ عمى األماكف الدينية،

تدمر أم
حيث ٌ
نصت في المادة  53منيا عمى أنو "يحظر عمى دكلة الحتالؿ أف ٌ
ممتمكات خاصة ثابتة أك منقكلة تتعمؽ بأفراد أك جماعات ،أك بالدكلة أك السمطات العامة،

حتما ىذا
أك المنظمات الجتماعية أك التعاكنية ،إل إذا كانت العمميات الحربية تقتضي ن
التدمير"( .المجنة الدكلية لمصميب األحمر)1954 ،
.2

اتفاقية لىام لعاـ  ،1954الخاص بحماية الممتمكات الثقافية في حالة نزاع مسمح ،حيث

نصت في المادة  4منيا عمى أنو" :تتعيد األطراؼ السياسية باحتراـ الممتمكات الثقافية،
ٌ
اء في أراضييا أك في أراضي األطراؼ السياسية المتعاقدة األخرل ،كتطالب بالمتناع
سك ن
عف استعماؿ ىذه الممتمكات أك الكسائؿ المخصصة لحمايتيا ،أك األماكف المجاكرة ليا

عرفت في المادة
عمما أف التفاقية ٌ
مباشرة ألغراض قد ٌ
تعرضيا لمتدمير أك التمؼ" ،ن
األكلى منيا الممتمكات الثقافية ،كاعتبرت األماكف الدينية أماكف ثقافية( .المجنة الدكلية

لمصميب األحمر)1949 ،

عمميا ،فإف النص الكارد في الكثيقة بشأف الحماية ،جاء بصيغة عامة ،كلـ يحدد
أما
ن
حمؿ الكثيقة الطرفيف التزامات محددة ،مما يعني إمكانية أف
مضمكف ىذه الحماية ،كبالتالي ل تي ٌ

تستغؿ إسرائيؿ ىذا الكضع لتخاذ تدابير يمكف أف تيدد بتغيير كضع المدينة .كىك األمر الذم

ح ٌذرت منو الجمعية العامة لألمـ المتحدة ،في قرار رقـ ( )2253لعاـ 1967ـ ،الذم أعربت فيو
عف قمقيا الشديد مف التدابير اإلسرائيمية اليادفة إلى تغيير كضع المدينة ،كاعتبرت ىذه التدابير
غير باطمة ،كطالبت إس ارئيؿ بإلغائيا ،كالمتناع عف القياـ بأم عمؿ مف شأنو تغيير كضع
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المدينة ،كقرار مجمس األمف رقـ  252الصادر في 1968/5/21ـ ،الذم اعتبر أف جميع
التدابير كاألعماؿ القانكنية كاإلدارية التي اتخذتيا إسرائيؿ ،بما في ذلؾ نزع ممكية األراضي

كالممتمكات المترتبة عمييا ،كالتي تيدؼ إلى تغيير الكضع القانكني لمقدس ،باطمة( .الفرا،
)27-22 ،2007
كما أف الكثيقة تنقؿ ميمة الحماية ،مف األمـ المتحدة إلى طرفي الصراع ،عمى عكس ما
نص عمييا قرار التقسيـ " ،181بأف يككف لمدينة القدس كياف منفصؿ ككضع مستقؿ خاضع
ٌ
لنظاـ دكلي خاص تحت إدارة األمـ المتحدة"( .مؤسسة الدراسات الفمسطينية .)1993 ،كىي
تتعمد تغييب المرجعيات الدكلية الخاصة بالقضية الفمسطينية.
بذلؾ ٌ

تبنت التسمية الييكدية لحائط البراؽ "حائط المبكى" ،كىي بذلؾ
كيالحظ كذلؾ أف الكثيقة ٌ
تنقؿ ممكية الحائط إلى الييكد ،بما يؤكد اعت ارفنا بالحؽ الديني كالتاريخي ليـ فيو ،عمى نحك

ؾ
يخالؼ الحؽ في إسالمية الحائط ،الذم أكدت عميو المكاد المتعمٌقة باألماكف
المقدسة في ص ٌ
ٌ
النتداب عمى فمسطيف ،كالذم صكدؽ عميو مف قبؿ عصبة األمـ في  24يكليك  ،1922إضافة

المقدـ إلى عصبة األمـ عاـ 1930ـ ،الذم
إلى أنو يخالؼ تقرير المجنة الدكلية (لجنة سمبسكف) ٌ
نفى ممكية الييكد لمحائط ،حيف جاء فيو" :لممسمميف كحدىـ تعكد ممكية الحائط الغربي ،كليـ

كحدىـ الحؽ العيني فيو لككنو يؤلؼ جزنءا ل يتج أز مف ساحة الحرـ الشريؼ التي ىي مف أمالؾ
الكقؼ"( .مؤسسة الدراسات الفمسطينية.)61 ،1968 ،

أحيانا ،أصكات تخمع القدسية الييكدية عف حائط المبكى،
كحتى بيف الييكد أنفسيـ ،تظير،
ن
كتعتبر أل عالقة لمديف الييكدم بيذا المكقع( .المتككؿ طو )2010 ،كما أنيـ بشيادتيـ يتخذكف
مكانا لمصالة منذ القرف السادس عشر فقط ،كقد أصبح
مف "حائط البراؽ" أك الحائط الغربي ،ن
طا كثيقنا باألطماع السياسية الصييكنية العالمية ،التي كشفت عف أطماعيا في
ليذا الفعؿ ارتبا ن
القرف التاسع عشر( .عبد العزيز)122 ،2004 ،

المقدسة ،كىي بذلؾ تكافؽ ق اررات الجمعية
كتحظر الكثيقة القياـ بأم حفريات تحت األماكف ٌ
العامة لألمـ المتحدة بيذا الشأف ،التي تعتبر الحفريات مظي نار مف مظاىرة انتياؾ حرمة األماكف

المقدسة .كمف بينيا قرار رقـ  2253في  4يكليك 1967ـ ،الذم أعربت فيو الجمعية العامة عف
ٌ
قمقيا الشديد مف التدابير اإلسرائيمية اليادفة إلى تغيير كضع المدينة ،كاعتبرت ىذه التدابير غير

صحيحة ،كطالبت إسرائيؿ بإلغائيا ،كالمتناع عف القياـ بأم عمؿ مف شأنو تغيير كضع المدينة.

(الفرا)25 ،2007 ،
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البند الرابع :الالجئكف:
جديدا لحؽ العكدة ،يظير في تشجيعيا ىجرة الييكد إلى إسرائيؿ ،أم
تفسير
نا
تقدـ الكثيقة
ٌ
ن
"لجكء إسرائيمي" .حيف تنص ،بكؿ بكضكح ،عمى أف "تفتح إسرائيؿ أبكابيا لمييكد مف كافة أنحاء
امتدادا لبند سابؽ في
العالـ"( .مجمة الدراسات الفمسطينية .)216 ،2002 ،كيعتبر ىذا البند
ن
الكثيقة يعتبر "إسرائيؿ دكلة الشعب الييكدم الكحيدة" ،كبالتالي فإف اآلثار السياسية كاحدة ،كىي

التي سبؽ ذكرىا في البند األكؿ.

كتحصر الكثيقة عكدة الالجئيف الفمسطينييف إلى أراضي الدكلة الفمسطينية ،المقررة مسبقنا
األكؿ منيا ،عمى أنيا ستككف عمى خطكط الرابع مف حزيراف /يكنيك 1967ـ .أم أف
في البند ٌ

أيضا ،أنيا ل تعترؼ بخصكصية
الكثيقة حددت المكاف الذم ستتحقؽ إليو العكدة .كمعنى ذلؾ ن
كمعاناة حكالي  957ألؼ عربي فمسطيني ،أم ما نسبتو  %66مف إجمالي الفمسطينييف الذيف

عشية حرب عاـ  ،1948كفؽ تقديرات األمـ المتحدة عاـ
كانكا يقيمكف في فمسطيف التاريخية
ٌ
ىجركا منيا،
( .1950اإلحصاء الفمسطيني )2016 ،كما ل تعترؼ بحقيـ في أراضييـ التي ٌ
إنما تضعيـ بيف خيارم العكدة إلى الكياف الفمسطيني الجديد ،أك الندماج في الدكلة اإلسرائيمية،

كالتخمٌي عف فمسطينيتيـ.

كفعميا ،فإف إسرائيؿ ل تسمح إلٌ باليجرة الييكدية ،بينما تحظر عكدة الالجئيف
ن
جدا عمى دخكؿ أم فمسطيني ،بما في ذلؾ القانكف الجديد
قيكدا صارمة ن
الفمسطينييف ،كتفرض ن
"قانكف المكاطنة كالدخكؿ إلى إسرائيؿ" ،الذم يحظر ٌلـ شمؿ عائالت بيف مكاطنيف عرب
أيضا يستند
كأزكاجيـ الفمسطينييف مف الخارج( .يفتاحئيؿ )133 ،2011 ،كبما أف القانكف الدكلي ن

فثمة مشكمة قائمة في تطبيؽ ىذه المعايير لمساندة حؽ العكدة في حالة
إلى سيادة الدكلةٌ ،
الفمسطينييف ،فمف الكاضح أف أم تفسير حرفي لمقانكف يؤدم إلى اعتبار أف الفمسطينييف ل
يممككف حؽ العكدة؛ ألف إسرائيؿ ليست دكلتيـ( .زريؽ)68 ،1994 ،

كالمتابع لمسيرة التفاكض التي بدأت بمؤتمر مدريد  ،1991كانتيت بكامب ديفيد الثانية
 ،2000كما تخمميا مف اتفاقيات ثنائية كمباحثات سرية ،يخرج بخالصة أف العديد مف

اإلسرائيمييف يجادلكف بأف حؽ العكدة لالجئيف إلى فمسطيف المحتمة ،يتنافى مع الح ٌؿ القاضي
بكجكد دكلتيف ،كالذم ينيي الصراع العربي -اإلسرائيمي .كبناء عمى ىذه الجدلية ،فإف عكدة
يتـ إلى الدكلة الفمسطينية المستقبمية ،التي ستسف "قانكف العكدة" المشابو لمقانكف
الالجئيف ٌ
اإلسرائيمي عاـ  ،1950الخاص بعكدة الييكد لدكلتيـ( .قاسـ )73 ،2012 ،لذلؾ ،نجد أف

تنص عمى أف "تفتح الدكلة الفمسطينية أبكابيا لمشتات
التكجو حيف
الكثيقة تتماىى مع ىذا
ٌ
ٌ
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مقدمة لقانكف عكدة
الفمسطيني كلالجئيف" (مجمة الدراسات الفمسطينية .)216 ،2002 ،كىي ٌ

فمسطيني ،يمنح الحؽ في اليجرة كالستيعاب في الدكلة الفمسطينية الجديدة فقط.

كتخالؼ الكثيقة بذلؾ قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة  ،194كخاصة المادة رقـ 11
نصيا" :تقرر كجكب السماح بالعكدة -في أقرب كقت ممكف -لالجئيف الراغبيف في
منو ،التي ٌ
العكدة إلى ديارىـ كالعيش بسالـ مع جيرانيـ ،ككجكب دفع تعكيضات عف ممتمكات الذيف
يقرركف عدـ العكدة إلى ديارىـ كعف كؿ مفقكد أك مصاب بضرر"( .مركز المعمكمات الكطني

الفمسطيني ،)2011 ،كما تخالؼ أىـ ركيزة مف ركائز الثكابت الكطنية الفمسطينية التي تنص
عمى عدـ التنازؿ عف حؽ العكدة.

كتعتبر المادة  11في ىذا القرار ،مف أكثر ما ييستشيد بو في مناقشات األمـ المتحدة حتى
ار
اليكـ ،كقد أكدتيا الجمعية العامة سنة تمك األخرل منذ عاـ  ،1949فأصدرت أكثر مف  30قرنا

ئيسيا حكليا ،عدا ما استشيد بو منيا في ق اررات أخرل ،تؤكد جميعيا حؽ الالجئيف الفمسطينييف
ر ن
في العكدة كالتعكيض ،كقامت الدائرة القانكنية في األمانة العامة لألمـ المتحدة بكضع  6دراسات
بيف عامي  1949ك 1950حكؿ تفسير الفقرة  11كتطبيقيا ،كالسكابؽ في القانكف كالعرؼ

الدكلييف ،لمساعدة لجنة التكفيؽ في سعييا لتطبيؽ الفقرة المذككرة التي ما زالت قائمة كتشريع

دكلي( .سالمة)78 ،2015 ،

إضافة إلى أف الكثيقة تخالؼ في ىذا البند ،قرار مجمس األمف  242الذم يدعك إلى تسكية

عادلة لقضية الالجئيف( .مؤسسة الدراسات الفمسطينية )1993 ،كما أنيا تخالؼ قرار مجمس

األمف رقـ  ،338الذم دعا إلى كقؼ إطالؽ النار أثناء حرب تشريف 1973ـ ،كيمكف أف يفيـ
نظر إلى أف الفقرة  2مف النص ،تييب باألطراؼ
ضمنا أف لو عالقة بالالجئيف الفمسطينييف؛ نا
ن
المعنية أف تبدأ في تنفيذ القرار  242بعد قؼ إطالؽ النار ،كمعمكـ أف القرار يشير في الفقرة "3
ب" إلى الالجئيف( .الفرا)26 ،2012 ،
كفي ىذا المجاؿ يعتبر قرار التقسيـ رقـ  ،181أكؿ تحديد قانكني أك اعتراؼ مباشر مف

األمـ المتحدة بالحؽ الكطني لمفمسطينييف في تقرير مصيرىـ ،كذلؾ برز العتراؼ الثاني في
قرار الجمعية العامة رقـ  2649بتاريخ  ،1970/11/30حيث أعربت فيو األسرة الدكلية عف
قمقيا مف استمرار الحتالؿ األجنبي ،كحرماف الشعكب مف حؽ تقرير مصيرىا ،كل سيما شعبي

فمسطيف كجنكب أفريقيا( .حساكم)235 ،2008 ،
كتدعك الكثيقة إلى تعكيض الالجئيف عبر صندكؽ دكلي يشترؾ فيو المجتمع الدكلي ،إلى

جانب فمسطيف كاسرائيؿ ،مع اقتراح استيعابيـ في دكلة ثالثة .كىك إجراء يدعـ خطة إعادة تأىيؿ
الالجئيف في أماكف تكاجدىـ ،ضمف تسكية بتعاكف إقميمي عمى المستكل السياسي كالمالي .كىذا
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األمر ل يعدك ككنو مقايضة لحؽ العكدة بالتعكيض ،ضمف إطار اقتصادم فقط .فحؽ الالجئيف
الفمسطينييف في التعكيض يستمد مصادره بشكؿ كبير مف ق اررات األمـ المتحدة التي أكدت عمى

يحا لستمالؾ األرض المممككة لمعرب
حماية أمالكيـ ،حيث
"منعا صر ن
تضمف القرار رقـ  181ن
ٌ
في الدكلة الييكدية ( )...إل ألغراض المنفعة العامة ،شرط دفع تعكيض كامؿ تقرره المحكمة
العميا قبؿ نزع اليد"( .حساكم )221 ،2008 ،مع أىمية العمـ ،بأف المكقؼ التقميدم لمحككمات

اإلسرائيمية تمثٌؿ منذ النصؼ الثاني مف الخمسينيات ،بالتحفٌظ القاطع تجاه أم التزاـ بدفع
تعكيضات لالجئيف الفمسطينييف( .غازيت)78 ،1955 ،
كمف ىنا يمكف القكؿ إف الكثيقة تتماىي مع مكقؼ إسرائيؿ التي تصر عمى أف يككف دفع
يفسر عمى أنو اعتراؼ بالمسؤكلية السياسية كالقانكنية
التعكيضات مساىمة إنسانية منيا؛ كأل ٌ
كاألخالقية عف خمؽ قضية الالجئيف ،كىك ما تحاكؿ إسرائيؿ تفاديو منذ تأسيسيا .فعندما سأؿ
الرئيس األمريكي "جكف كينيدم" رئيس الكزراء "بف غكريكف" أثناء لقائيما في نيكيكرؾ بتاريخ

تصكره لح ٌؿ مشكمة الالجئيف ،أجابو" :ليست ىناؾ مشكمة لجئيف ،إنما ىي
 1961/5/30عف
ٌ
قضية يستغمٌيا العرب"( .أبك عامر)178 ،2008 ،
كيستنتج مف فكرة إنشاء صندكؽ تعكيض الالجئيف ،أف مكقؼ المفاكض الفمسطيني في
ي
مفاكضات الكثيقة حياؿ قضية الالجئيف ،طغت عميو الىتمامات األكبر بالشؤكف القتصادية،
كالحاجة إلى إقامة بنية اقتصادية تحتية قابمة لمحياة( .زريؽ )68 ،1994 ،بدليؿ ما كرد في البند
الخامس مف الكثيقة بشأف الدكلة الفمسطينية بأف "يضمف المجتمع الدكلي ككنيا قابمة لمكجكد".

تقدـ ،إلى جرأة القكؿ إف مبدأ حؽ العكدة المنصكص عميو
كتؤشر الكثيقة،
استنادا عمى ما ٌ
ن
في قرار  194قد سقط بالتقادـ كل يصمح لمتطبيؽ؛ بسبب التغيرات الدكلية ،كتغيير كجية نظر

بعض األطراؼ الفمسطينية تجاه مبدأ حؽ العكدة ،لصالح فكرة تسكية عادلة لقضية الالجئيف.

أصيال يناضؿ مف أجمو الشعب ،جرل تأكيده في:
(الفرا )19 ،2012 ،بعد أف كاف حقنا
ن
المقر مف المجمس الكطني الفمسطيني في
 البرنامج السياسي المرحمي لمنظمة التحريرٌ
دكرة انعقاده الثانية عشر في القاىرة  ،1974الذم جاء فيو" :تناضؿ منظمة التحرير
ضد أم مشركع كياف فمسطيني ثمنو العتراؼ كالصمح كالحدكد اآلمنة ،كالتنازؿ عف

الحؽ الكطني ،كحرماف شعبنا مف حقكقو في العكدة كحقو في تقرير مصيره فكؽ ترابو
الكطني"( .مؤسسة الدراسات الفمسطينية)1974 ،

 الميثاؽ الكطني الفمسطيني ،الذم جاء في مادتو " :26منظمة التحرير الفمسطينيةالممثمة لقكل الثكرة الفمسطينية مسؤكلة عف حركة الشعب العربي الفمسطيني في نضالو
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مف أجؿ استرداد كطنو كتحريره كالعكدة إليو كممارسة حؽ تقرير مصيره"( .مؤسسة
الدراسات الفمسطينية)1968 ،

 مقررات المجمس الكطني الفمسطيني في دكرتو الحادية كالعشريف  1996حكؿ الالجئيفعاـ  ،48التي أ ٌكد فييا "تمسكو التاـ بتطبيؽ القرار  194الخاص بالالجئيف ،كقد
اعتمدت لجنة الالجئيف المنبثقة عف المفاكضات المتعددة األطراؼ ىذا القرار كأساس
لبحث قضية الالجئيف المنبثقة عف المفاكضات المتعددة األطراؼ ،كالذم يتضمف حقيـ

في العكدة إلى كطنيـ"( .مركز المعمكمات الكطني الفمسطيني)2011 ،

البند الخامس :دكلة منزكعة السالح:
جديدا في مسألة الترتيبات األمنية بشأف الدكلة الفمسطينية ،إنما تقتبس
ل تقدـ الكثيقة
ن
شرطنا تكرر في اتفاقات سابقة .بأف "تككف الدكلة الفمسطينية منزكعة السالح" (مجمة الدراسات

الفمسطينية )216 ،2002 ،كىك شرط ينطمؽ مف نظرية األمف القكمي اإلسرائيمي ،التي تسعى
إلى خمؽ مناطؽ جكار معزكلة السالح ،تضمف أمنيا ،كما كرد ذكره في المبحث السابؽ.

احدا ،كىك أف اىتماـ إسرائيؿ
يفسر نا
أمر ك ن
كتكرار ىذا الشرط في كثيقة نسيبة -أيالكف ٌ
انصب عمى الناحية العسكرية قبؿ السياسية أك السياسة الخارجية ،باعتبار أف
األمني األكؿ
ٌ

تابعا يخضع لالحتياجات األمنية بيدؼ تكفير الستعداد الدائـ
السياسة الخارجية أمست
ن
لممكاجية( .طاىر)52 ،1991 ،

إف دكلة منزكعة السالح يعني دكلة ناقصة السيادة ،ل تممؾ القدرة عمى الدفاع عف نفسيا.

عمى نحك يخالؼ ما سعت إليو منظمة التحرير الفمسطينية منذ الثمانينيات ،بإقامة دكلة ذات
سيادة في الضفة الغربية كقطاع غزة ،مع القدس الشرقية عاصمة ليا( .منصكر )2013 ،فيما

تتفؽ مع نسؽ الدكلة التي طالب بيا رئيس الحككمة اإلسرائيمية ،بنياميف نتنياىك ،في خطابو

بجامعة "بار إيالف" في الرابع عشر مف يكنيك /حزيراف  ،2009بقكلو إنو "لف يقبؿ بأم دكلة

فمسطينية دكف ضمانات بنزع سالحيا ،كأف يترافؽ ذلؾ مع قبكؿ الفمسطينييف كالعرب بالعتراؼ

بإسرائيؿ دكلة لمشعب الييكدم ،كأف يجرم حؿ قضية الالجئيف خارج إسرائيؿ"( .الجزيرة نت،
)2009
كفي ىذا البند تقترح الكثيقة ميمة ثانية لممجتمع الدكلي –بعد المساىمة في إقامة صندكؽ
دكلي لتعكيض الالجئيف -كىي ضماف قابمية الدكلة الفمسطينية لمكجكد .كيفيـ مف ذلؾ ،أف

الكثيقة تحاكؿ التجاه نحك الح ٌؿ اإلقميمي ،عبر إيجاد التزاـ كتعاكف دكلي يستكعب الصراع
الفمسطيني اإلسرائيمي ،مما يؤكد أف الكثيقة تأثرت بالمناخ السياسي كحالة الستقطاب التي كاف
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مقدمة المبحث .باعتبار ،أف الح ٌؿ
يشيدىا المجتمع الدكلي في أثناء التفاكض ،كالتي أكردناىا في ٌ
كتحديدا أف الطريقة الصحيح لح ٌؿ
التكجو الدكلي السائد اتجاه ىذه المشاكؿ،
اإلقميمي يتكافؽ مع
ن
ٌ
الصراعات تككف بتحقيؽ اتفاقية دكلية قائمة عمى قكاعد اقتصادية ،ل تسكية سياسية قائمة عمى

اعتبارات أمنية فقط( .أيالند )87 ،2009 ،كيمكف القكؿ إف معظـ النزاعات الثنائية اتجيت نحك

كيكرس عدـ
أشده،
التسكية أك كادت ،إل النزاع الفمسطيني اإلسرائيمي ،الذم ل يزاؿ عمى ٌ
ٌ
الستقرار في المنطقة( .عبد السالـ)90 ،2014 ،
ار بأف ىذه الدكلة ل تممؾ عناصر
كيحمؿ استخداـ الكثيقة مصطمح "دكلة قابمة لمكجكد" ،إقرنا
البقاء ،كتضمر ش نكا في إمكانية تحقيؽ ذلؾ .كما أف استخداـ مصطمح كيذا قد يتضمف محاكلة
لتفادم تحديد طبيعة السيادة في الدكلة الفمسطينية المزمع إنشاؤىا" ،فال أحد يتكمـ عف دكلة

مستقمة أك دكلة ذات سيادة أك شعب لو حؽ تقرير مصيره"( .الغد)2005 ،

البند السادس :نياية الصراع:
طا لكافة المطالب
تعتبر الكثيقة أف "تنفيذ المبادئ الكاردة فييا تعني في نياية األمر إسقا ن

كالدعاءات مف قبؿ الطرفيف ،كينتيي بذلؾ الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي" .كىي بذلؾ تي ٍخمي

مسؤكلية إسرائيؿ مف أم أعباء قانكنية أك مطالب بأثر رجعي ،كما أف إنياء الصراع يعني

ضمنيا إسقاط كؿ الق اررات الدكلية الخاصة بالقضية الفمسطينية ،كالتي لـ تنفذ حتى تاريخو.
ن

كيالحظ أف الكثيقة لـ تتحدث عف مرجعية دكلية تمارس دكر الرقابة عمى التنفيذ ،كما أنيا

زمنيا أك مرحمة انتقالية لذلؾ.
لـ تحدد نا
إطار ن

تقدـ ،يخمص الباحث لمقكؿ بأف ىذه الكثيقة قد تضمنت مجمكعة مف النقاط التي
كمما ٌ
يمكف البناء عمييا كلكنيا تضمنت في ذات الكقت ،عددان مف المقترحات التي تنتقص مف سقؼ
الثكابت الكطنية الفمسطينية .كىك ما يمكف اإلشارة إليو عمى النحك التالي:

أكنال :النقاط التي يمكف البناء عمييا:
 القدرة عمى تكظيؼ المناخ السياسي في إيجاد مبادئ لتسكية سياسية تنيي الصراع. -إقامة دكلة فمسطينية مستقمة عمى حدكد الرابع مف حزيراف  ،1967كل يناقض ذلؾ النص

عمى تبادؿ أر و
اض؛ ألف الجانب الفمسطيني قبؿ ذلؾ مف حيث المبدأ كلكنو أخضعو

لشرط التفاكض كالتفاؽ.

 إظيار البعد العربي لمقضية الفمسطينية ،بتبني مبادرة السالـ العربية. -إنياء الستيطاف داخؿ حدكد الدكلة الفمسطينية ،بما يتفؽ مع ق اررات الشرعية الدكلية.
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 -دعـ مبدأ القدس عاصمة لدكلتيف ،كالنص عمى تقاسـ السيادة ،كىك ما تطالب بو منظمة

التحرير ،التي تطالب بالسيادة عمى القدس الشرقية كتدعميا في ذلؾ معظـ الدكؿ العربية

كمعظـ الدكؿ اإلسالمية.

المقدسة ،كتحافظ عمى حرمتيا مف أم انتياؾ،
 ضماف حرية الكصكؿ كالزيارة لألماكفٌ
بحظرىا أم حفريات تحتيا .كصكف كتأميف الحماية الكاممة ألماكف العبادة.
لمتيرب مف مسؤكليتيا األخالقية
 إل ازـ إسرائيؿ بدفع تعكيضات بما ل يتيح المجاؿ لياٌ
عف خمؽ قضية الالجئيف.
 إشراؾ المجتمع الدكلي في ميمة استيعاب الصراع الفمسطيني-اإلسرائيمي ،كانيائو.كسياسيا.
اقتصاديا
 الدعكة لضماف عناصر البقاء لدكلة فمسطينية مزدىرةن
ن
 -دعـ تحقيؽ كحدة جغرافية لمدكلة الفمسطينية.

ثانيا :النقاط التي تجاكزت الثكابت الكطنية الفمسطينية:
ن
 تخالؼ بعض القيـ كالثكابت السياسية لدل الشعب الفمسطيني. إلغاء كتغييب المرجعيات الدكلية الخاصة بالقضية الفمسطينية. العتراؼ بالحؽ التاريخي لمييكد في فمسطيف ،بمكافقتيا عمى إقامة "دكلة ييكدية". نقؿ ممكية حائط البراؽ إلى الييكد بتبنييا التسمية الييكدية لو :حائط المبكى ،كىي بذلؾتعترؼ بالحؽ الديني ليـ فيو.
تشجيع اليجرة الييكدية إلى فمسطيف ،بما يتقاطع مع مياـ الحركة الصييكنية.
ٌ

 تجاكز المكقؼ الفمسطيني المطالًب بإقرار إسرائيؿ بحدكد الرابع مف حزيراف حدكدا لمدكلةالفمسطينية ،بمكافقتيا عمى مبدأ تبادؿ األراضي .كىك ما ترؾ األمر لمكازيف التفاكض

بيف األطراؼ كليس لمق اررات الدكلية.

 إعطاء إسرائيؿ حؽ السيادة عمى حركة انتقاؿ الفمسطينييف بيف الضفة الغربية كقطاعغزة.

 إعطاء إسرائيؿ حؽ السيادة عمى األحياء الييكدية في القدس ،بما يخالؼ الكضعالقانكني لممدينة في ق اررات الشرعية الدكلية.
المقدسة .كنقؿ ىذه الميمة إلى طرفي الصراع.
 -منع السيادة الفمسطينية عمى األماكف ٌ
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 إظيار األراضي الفمسطينية المحتمة عمى أنيا "أر واض متنازع عمييا" بمكافقتيا عمى تبادؿ
أراضي بنسبة "."1:1

 إلغاء حؽ عكدة الالجئيف الفمسطينييف مف أراضي عاـ  ،1948كحؽ تقرير مصيرىـ،كتقايضو بالتعكيض ،بدعميا خطة إعادة تأىيؿ الالجئيف في أماكف تكاجدىـ.
 خمؽ دكلة فمسطينية منقكصة السيادة ،ل تممؾ القدرة عمى الدفاع عف نفسيا ،بمكجبمبدأ نزع السالح.
 إعفاء إسرائيؿ مف أم أعباء قانكنية مترتبة عمى الصراع ،كتيسقط حؽ الفمسطينييف فيمطالبتيا بأثر رجعي.
 خمكىا مف اإلطار الزمني كعدـ تحديد مرحمة انتقالية لمتنفيذ ،مما ترؾ الكممة لمكازيفالقكل في تحديد معالـ الحؿ ،أك ىام نشا لمتراجع كالرفض.
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الفصؿ السادس

كثيقة جنيؼ "متعددة األطراؼ" 2003
المبحث األكؿ :المناخ السياسي لكثيقة جنيؼ
المبحث الثاني :القضايا السياسية التي تعالجيا كثيقة جنيؼ

لقت كثيقة جنيؼ لسنة  2003دعمان دكليان ،كاىتمان كبي انر مف عدد مف شخصيات النخبة

السياسية الفمسطينية كاإلسرائيمية عمى حد سكاء ،كيرجع ذلؾ إلى عدة عكامؿ ،منيا فشؿ ثالثة

المشاريع األمريكية لمتسكية كالتي كانت محكر الحكار كالمفاكضات في عيد بكش البف ،كىي
كثيقتا تينت كميتشؿ كخطة خارطة الطريؽ ،كأنيا تزامنت مع اتجاه إسرائيؿ بزعامة أريئيؿ

شاركف ،لمزيد مف التعنت في ظؿ انشغاؿ المجتمع الدكلي بمحاربة اإلرىاب ،كأف الىتماـ
الدكلي قد انصب عمى البعد األمني في معالجة القضية الفمسطيني كاعتباره مقدمة لمعالجة بقية
القضايا النيائية لمصراع الفمسطيني اإلسرائيمي  . . .إلخ .كمف ىنا سيتـ تناكؿ ىذه الكثيقة مف

خالؿ مبحثيف يدرساف ظركفيا السياسية كيحمالف مضمكنيا تحميالن سياسيان دقيقان.

المبحث األكؿ

المناخ السياسي لكثيقة جنيؼ
ديباجة عامة:
المسماة "اتفاؽ الكضع النيائي" ،ىي خطة سالـ غير رسمية تفاكضت
كثيقة جنيؼ
ٌ
عمييا شخصيات إسرائيمية معارضة كفمسطينية عاـ  ،2003برعاية ك ازرة الخارجية السكيسرية،

كقدمت عمى
عددا مف القضايا الرئيسية لمصراع الفمسطيني اإلسرائيميٌ .
كتتضمف  17مادة تتناكؿ ن
أنيا "تحقيؽ لمسالـ في الكضع النيائي حسب التصكر المكجكد في عممية خارطة الطريؽ التي
ترعاىا المجنة الرباعية"( .دائرة شؤكف المفاكضات)2015 ،
فقد كرد في الديباجة العامة لمكثيقة أنيا "أيبرمت في إطار عممية السالـ في الشرؽ
األكسط ،التي بدأت في مدريد في أكتكبر/تشريف أكؿ  ،1991كاعالف المبادئ الصادر بتاريخ

 13سبتمبر/أيمكؿ  ،1993كالتفاقيات الالحقة بما فييا اتفاقية المرحمة النتقالية الصادرة في
سبتمبر/أيمكؿ  ،1995كمذكرة كام ريفر في أكتكبر/تشريف أكؿ  ،1998كمذكرة شرـ الشيخ في

الرابع مف سبتمبر/أيمكؿ  ،1999كمفاكضات الح ٌؿ النيائي بما في ذلؾ قمة كامب ديفيد في
تمكز/يكليك  ،2000ككثيقة كمينتكف الصادرة في ديسمبر/كانكف أكؿ  ،2000كمفاكضات طابا في
امتدادا
يناير/كانكف ثاني ( ."2001دائرة شؤكف المفاكضات )2015 ،أم أف كثيقة جنيؼ جاءت
ن
ليذه التفاقات كالمشاريع ،في مسعى تحقيؽ تسكية لمصراع الفمسطيني اإلسرائيمي.

النص اإلنجميزم عنكاف "اتفاؽ جنيؼ" ،في احتفاؿ أقيـ
كجرل إعالف الكثيقة التي تحمؿ في
ٌ
في أحد فنادؽ األردف عمى شاطئ البحر الميت ،بتاريخ  12تشريف األكؿ/أكتكبر  .2003كقد

حضر الحتفاؿ مف الجانب الفمسطيني ،بحسب صحيفة ىآرتس الصادرة في ،2003/10/13

كؿ مف :ياسر عبد ربو "كزير سابؽ في حككمات فمسطينية متعددة" ،كنبيؿ قسيس ،كىشاـ عبد
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الرازؽ ،كقدكرة فارس ،كمحمد الحكراني .أما مف الجانب اإلسرائيمي ،فقد حضر كؿ مف :يكسي

بيميف "كزير سابؽ" ،كأعضاء الكنيست حاييـ أكركف "ميرتس" ،كعمراـ متسناع "حزب العمؿ"،

كأبراىاـ بكرغ "حزب العمؿ" ،كعضك الكنيست سابقنا نحاما ركنيف ،كالبريغادير جنراؿ "احتياط"
غيك ار إنبار ،الكاتب عامكس عكز( .مجمة الدراسات الفمسطينية)7 ،2003 ،

كاف ياسر عبد ربو ،رئيس الفريؽ الفمسطيني المفاكض ،يشغؿ منصب أميف سر المجنة
التنفيذية لمنظمة التحرير ،ككزير اإلعالـ في الحككمة التي ش ٌكميا محمكد عباس –أبك مازف-في
ظؿ رئاسة ياسر عرفات لمسمطة .ككاف إلى جانب نايؼ حكاتمة في النشقاؽ الذم ضرب الجبية

الشعبية ،ك ٌأدل إلى كلدة الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف" ،كتكلٌى فييا منصب األميف العاـ
المساعد ،عمى مدل عقديف( .شربؿ )2008 ،كيعني ذلؾ ،أف عبد ربو كاف يشغؿ مكاقع متنفٌذة
في المنظمة كالسمطة ،لكنو لـ يكف يحمؿ الصفة الرسمية في كثيقة جنيؼ.

كعضكا في الكنيست اإلسرائيمي عف
ككاف يكسي بيميف ،رئيس الفريؽ المفاكض في كثيقة،
ن
حركة "شاحر" برئاستو ،التي خاضت انتخابات الكنيست عاـ  2003ضمف قائمة مشتركة مع

حزب ميرتس ،كالخيار الديمقراطي برئاسة ركمف برنفمف ،عمى الطرؼ اإلسرائيمي( .السعدم،

 )38 ،2009فقد كانت لدل بيميف انتقادات شديدة لزمالئو في حزب العمؿ حكؿ سياستيـ ،حيث

اتيميـ بإضاعة الفرصة التاريخية لمسالـ مع الفمسطينييف ،في زمف إييكد باراؾ ،كاعترض عمى
احتجاجا ،كأقاـ حزبا جديدا
دخكؿ العمؿ في حككمة أرئيؿ شاركف سنة  ،2001كانسحب منو
ن
"شاحر" ،ككاف أكؿ نشاط لو اإلعداد لما عرؼ فيما بعد بػ"مبادرة جنيؼ"( .مجمي )2008 ،كىذا
يفسر اندفاع بيميف نحك التكصؿ إلى كثيقة تسكية جديدة ،بعد أعكاـ قميمة مف كثيقة عباس-بيميف

 ،1994ضمف محاكلتو لمراكمة جيكد معسكر السالـ كصكنل إلى إنياء الصراع الفمسطيني

اإلسرائيمي ،بدليؿ أف أغمب أعضاء الفريؽ اإلسرائيمي المكقٌع عمى كثيقة جنيؼ ،ىـ مف اليسار.

المناخ السياسي الذم برزت فيو الكثيقة:
 كجكد رغبة كحاضنة دكلية :جرت مفاكضات الكثيقة في سكيسرا ،كىذه الرعاية تعكسمحاكلة المفاكضيف استغالؿ المكقع الدكلي لسكيس ار باعتبارىا الراعية كالمكدع لدييا

التفاقيات الدكلية الخاصة بحقكؽ اإلنساف ،كاضفاء القدسية عمى مساعي تسكية الصراع
الفمسطيني اإلسرائيمي باعتبارىا ميمة إنسانية تتفؽ مع ما يدعك إليو القانكف الدكلي
اإلنساني كاتفاقيات جنيؼ .لكف ىذا مخالؼ لسكيس ار ألسباب عدة ،ىي( :الشكلي،

)2007
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 -1سكيس ار دكلة متعاقدة عمى اتفاقية جنيؼ الخاصة بحماية المدنييف كقت الحرب ،كجاءت
تفكيضا غير شرعي لمحقكؽ األساسية الفردية كالجماعية
كثيقة جنيؼ ببنكدىا لتقكض
ن
لمفمسطينييف.

 -2رعاية سكيس ار ليذه الكثيقة تضع إسرائيؿ في ح ٌؿ مف التزاماتيا المدنية كالجزائية حكؿ
التيجير القسرم لمفمسطينييف مف مكاطنيـ.
سكيسر لمكثيقة ككأنو التزاـ قانكني ليا في إنفاذ أحكاـ اتفاقية جنيؼ الرابعة في
ا
 -3رعاية
قبكليا كشرعنتيا بشكؿ قانكني لنتزاع األراضي الفمسطينية ،كنقؿ السكاف ،كقبكليا
بالنتياكات المنظٌمة مف قبؿ إرىاب الدكلة اإلسرائيمية لمحقكؽ الفمسطينية التي تمارسيا

يكميا عمى الشعب كاألرض ،مف خالؿ الستيطاف كمصادرة األراضي كالغتياؿ
ن
كالعتقاؿ كالحصار كالمعاناة لمشعب الفمسطيني.
كل تعتبر ىذه الرعاية في صالح الطرؼ الفمسطيني؛ "انطالقنا مف أف سكيس ار أخفقت
بصكرة مستمرة في الكفاء بمسئكلياتيا كدكلة مكدعة لدييا اتفاقيات جنيؼ ،كطرؼ و
ساـ متعاقد

عمى اتفاقية جنيؼ الرابعة ،كمف ضمف ذلؾ اللتزاـ الكاضح بمحاسبة إسرائيؿ عمى النتياكات
الخطيرة لتفاقية جنيؼ الرابعة التي تقترفيا بصكرة مستمرة في األراضي الفمسطينية المحتمة".
(المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساني)2003 ،

كقد حظيت مشركع الكثيقة بمكافقة ضمنية مف أعمى مستكل رسمي في فمسطيف ،كاإلشارة

ىنا إلى الرئيس الفمسطيني ياسر عرفات ،الذم أبدل مكافقة ضمنية عمييا باعتبارىا تنطكم عمى

عدد مف المحاكلت اإليجابية التي تمس "العصب الحساس" في عممية التسكية ،حيث رأل أنيا
محاكلة لمكصكؿ إلى ما كصفو بػ "سالـ الشجعاف" ،في تصريح لو بتاريخ  ،2003/10/14حيث

نصو" :التفاقية ليست رسمية ،كىؤلء عبارة عف نشطاء مف الطرفيف الفمسطيني
قاؿ ما ٌ
كاإلسرائيمي ،بمساعدة كحضكر كمشاركة دكلية ،نحف سياستنا أل نقطع أم محاكلة لمكصكؿ إلى

سالـ الشجعاف الذم كقٌعتو مع شريكي الراحؿ يتسحاؽ رابيف ،األرض مقابؿ السالـ"( .مجمة
الدراسات الفمسطينية)174 ،2004 ،
كتختمؼ ىذه الكثيقة عف سابقاتيا في أنيا كانت عمنية ،كفي إطار مؤتمر دكلي،

كبحضكر نخبة سياسية متعددة الطيؼ ،كشارؾ فييا عدد كبير مف رجاؿ السمطة كالمنظمة بصفة
بعدا شبو رسمي كمختمؼ عف كثيقتي عباس -بيميف كنسيبة
شخصية؛ األمر الذم أعطاىا ن
أيالكف ،بحممة دعائية جبارة باعتبارىا مسكدة لتفاقية الكضع الدائـ ،كسارت السمطة في ىذه

رسميا كبأجيزتيا اإلعالمية ،ككانت تحاكؿ التقميؿ مف أىمية ىذه الكثيقة عندما تتعرض
الحممة
ن
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فتدعي أنيا غير رسمية كتمثؿ كجية نظر بعض النشطاء كاألكاديمييف
لردكد فعؿ ترفض الكثيقةٌ ،
اإلسرائيمييف كالفمسطينييف( .حمكد)2011 ،

سبؽ كثيقة جنيؼ  2003مجمكعة متغيرات سياسية مثٌمت استم ار انر لمظركؼ التي سبقت إطالؽ

مقدمات إلطالؽ كثيقة جنيؼ،
تـ بيانو سابقان ،كانت عبارة عف ٌ
كثيقة نسيبة-أيالكف  ،2002كما ٌ
المتغيرات في التالي:
ضمف مساعي إعادة إحياء عممية التسكية ،كيمكف رصد ىذه
ٌ
 فشؿ المبادرات السياسية األمريكية لمتسكية :شيد العاميف الذيف سبقا إطالؽ كثيقة جنيؼبركز مبادرات سياسية أمريكية لمتسكية بيف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف ،كاف مف أبرزىا خارطة

أعدتيا المجنة الرباعية الدكلية ،إضافة إلى خطة "جكرج تينت"  2001التي
الطريؽ  2002التي ٌ
تقدـ في
أيضا لجنة ميتشؿ
لتقصي الحقائؽ  ،2000لكف ىذه المشاريع فشمت في تحقيؽ ٌ
أعقبت ن
ٌ

المفا كضات بيف الجانبيف؛ األمر الذم أتاح المجاؿ أماـ المشاريع غير الرسمية كأدل إلى بركز

كثيقة جنيؼ  2003في محاكلة لتعزيز تدابير بناء الثقة ،كتحقيؽ ما فشمت بو المبادرات

األمريكية لمتسكية.
 استمرار السياسة األمريكية في الضغط عمى السمطة في إطار برامج "مكافحة اإلرىاب":القكة العسكرية أحد أىـ أدكات تنفيذ السياسة الخارجية األمريكية ،كعكفت الكليات المتحدة
تعتبر ٌ
لتحقيؽ أىدافيا كمصالحيا عمى استخداـ ىذه القكة ضد القكل الدكلية المناكئة ليا تحت غطاء
"مكافحة اإلرىاب"؛ كبدت في أسكأ صكرىا في الحرب عمى العراؽ عاـ  ،2003كحرصيا عمى

القكة في المحافظة عمى بقاء إسرائيؿ كأمنيا في منطقة الشرؽ األكسط ،كتماىي
تكظيؼ ىذه ٌ
إسرائيؿ نفسيا مع ىذه السياسة ،كميميا إلى شيطنة المقاكمة الفمسطينية تحت ىذا المبدأ؛ حتى

التكصؿ إلى تسكية لمصراع الفمسطيني-اإلسرائيمي" .فمف مشركع الشرؽ
تالشت معيا فرص
ٌ
األكسط الجديد مع الرئيس اإلسرائيمي شمعكف بيريز إلى مشركع الشرؽ األكسط الكبير مع
الرئيس األمريكي جكرج بكش ،تبقى الساحة السالمية عمكمان ،كالساحة العربية خصكصان ،ساحة

الختبار كالصراع الجديد ،فقد يح ٌددت مف الكليات المتحدة كأنيا العدك البديؿ عف التحاد
السكفياتي"( .إلياس )2004 ،كلذلؾ ،بدل أنو مف األجدل قبكؿ المبادرات غير الرسمية ،في

بالحد األدنى ،كتمنع
سبيؿ ضماف كجكد قنكات اتصاؿ قائمة تحافظ عمى المكتسبات السياسية
ٌ
تفجر الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي.
ٌ
 تكلي شاركف لمسمطة كعدـ قبكلو لمدخكؿ في مفاكضات جدية مع السمطة :أثارت خسارةحزب العمؿ اإلسرائيمي في انتخابات الكنيست  2001كفكز "الميككد" بزعامة آرئيؿ شاركف ،الذم

تكلٌى الحكـ لفترتيف متتاليتيف خالؿ الفترة " ،"2005-2001قمقان في حينو حكؿ مصير عممية
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التسكية كحدكد التفاكض ،بالنظر إلى سياسة شاركف كرؤيتو لمحؿ مع الفمسطينييف ،التي أكجزىا
أحمد قريع في قكلو" :إف أسكأ ما شيده عيد شاركف مف مضاعفات سمبية خطية ىك انغالؽ
األفؽ السياسي ،كتعطيؿ كؿ إمكانية لمحكار أك التفاكض ،كتقكيض كؿ مبادرة أك اتفاؽ لمعكدة

تقدـ بديالن لمنطؽ
مجددان إلى مائدة المفاكضات ،كافتقار الزعيـ اإلسرائيمي إلى أية رؤية سياسية ٌ
القكة الذم يستيكم الجنراؿ المحارب القديـ"( .قريع )55 ،2005 ،كالقمؽ كاف متزايدان بصكرة أكثر
ٌ
يتبنى مكاقؼ معادية لمقضية الفمسطينية؛ لذلؾ كجدت مشاريع
مف صعكد اليميف الصييكني الذم ٌ
التسكية غير الرسمية قبكلن لدل اإلقميـ ،ككجدت ليا حاضنة دكلية ،باعتبارىا كسائؿ سياسية

كتعنتو في
يمكف المناكرة بيا ،كالتغمٌب عمى المراكحة التي قد تنتج عف صمؼ اليميف الصييكني ٌ
المفاكضات ،كمكاقفو مف قضايا الح ٌؿ النيائي.
شنت
 استمرار عممية "السكر الكاقي" كاعتبار ياسر عرفات غير ذم صمة بعممية التسكيةٌ :حككمة شاركف في  29ماس  2002عممية "السكر الكاقي" في الضفة الغربية ،كسعت إسرائيؿ

الحد مف
مف خالليا إلى كقؼ النتفاضة الثانية ،كتدمير البنى التحتية لممقاكمة الفمسطينية ،ك ٌ
العمميات الفدائية ،فاحت ٌؿ شاركف خالليا معظـ مدف الضفة الغربية ،كصكلن إلى حصار الرئيس
الفمسطيني ياسر عرفات .لقد أكجدت العممية تداعيات أمنية كسياسية كبيرة ،حيث إنيا أظيرت
التكجو اإلسرائيمي نحك التسكية ،خاصة بعد فكز اليميف الصييكني في انتخابات 2001
حقيقة
ٌ
بزعامة شاركف ،كأف جكلت طكيمة سابقة مف التفاكض كانت مضيعة لمكقت كالجيد بالنظر إلى
النتائج التي أكصمت ليا بإعادة احتالؿ مدف الضفة الغربية ،إضافة إلى فشؿ مسار التسكية في

جمب إجماع الشارع الفمسطيني حكلو ،كىنا يينظر إلى المبادرات غير الرسمية كمنيا كثيقة جنيؼ،
بأنيا كفٌرت فرصة لحتكاء "العنؼ" ،كمنع انزلؽ األكضاع إلى حالة ل يمكف السيطرة عمييا.
 رغبة بعض عناصر النخبة السياسية الفمسطينية في التكصؿ إلى تسكية :لقد ارتبطتمشاريع التسكية غير الرسمية بانشغاؿ النخبة الفمسطينية في فكرة التكصؿ إلى تسكية سياسية،

تعنت
في ظؿ تعدد المشاريع السياسية المطركحة ككصكليا إلى طرؽ مسدكد ،كعمى الرغـ مف ٌ
الجانب اإلسرائيمي .فمـ تنظر النخبة الفمسطينية المقتنعة بالمشاركة في مؤتمر جنيؼ إلى

المتغيرات الميدانية كسكء النتائج التي أكصمت ليا اتفاقات سابقة ،بككنيا محطات مفصمية يمكف

تبني رؤل تقميدية ترل في
النطالؽ منيا إلعادة تصحيح المسار ،إنما تجاىمت ذلؾ كمضت في ٌ
التسكية الخيار األقؿ ضر انر مف العكدة إلى مربع الكفاح المسمح ،كبأدكات ل تحظى بالحد األدنى
مف تكازف القكل.
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كقد دفع ىذا األمر بقكل أخرل –الجماعات اإلسالميةػ إلى "التشكؾ في نخبكية السمطة كالقيادة

الفمسطينية ،كالى الدعاء بأنيا النخبة السياسية الحقيقية التي تمثؿ عامة الشعب الفمسطيني؛

المعبرة عف أىدافو كتطمعاتو القكمية"( .أبراش )78 ،2011 ،كاعتبرت ىذه القكل أف "مف
ألنيا
ٌ
تغيرت
الغريب أف تستمر الطبقة السياسية الفمسطينية في الحديث عف تسكية ،رغـ أف الظركؼ ٌ
كثي انر ،كأف إسرائيؿ تزداد قكة كحضك انر استيطانيان عمى األرض الفمسطينية ،في الكقت الذم كاف

فيو الفمسطينيكف يزدادكف ضعفان كتف ٌككان ،سياسيان كمجتمعيان .كىك األمر الذم كاف يقتضي أف

يتجو الفمسطينيكف إلى ابتكار معادلت سياسية جديدة أكثر كاقعية ،كربطان بيف اإلمكانات

الطمكحات ،كلممرحمي بالستراتيجي ،كالممكف بالمأمكؿ؟( .الكيالي)2016 ،
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المبحث الثاني

القضايا السياسية التي تعالجيا كثيقة جنيؼ
سنحاكؿ التركيز في ىذا المبحث عمى القضايا الرئيسية لمصراع الكاردة في كثيقة جنيؼ،

كالمتمثمة في الحدكد ،كالقدس ،كالالجئيف ،كالدكلة ،كنياية الصراع.

أكنال :الحدكد:
تستند الكثيقة إلى قرارم مجمس األمف الدكلي  242ك 338بشأف ترسيـ حدكد دكلتي

إسرائيؿ كفمسطيف ،كىي بذلؾ تتفؽ مع ق اررات الشرعية الدكلية ،الخاصة بحدكد الدكلة

الفمسطينية .لكنيا تقترح في المادة الرابعة منيا ،تعديالت حدكدية متبادلة "بناء عمى قاعدة دكنـ

يسجؿ عمى الكثيقة في ىذا الجانب،
مقابؿ دكنـ"( .دائرة شؤكف المفاكضات )2015 ،كبالتالي ٌ
المآخذ التي كردت في الكثائؽ السابقة ،في مسائؿ الحدكد كاألرض ،كىي:

مطمبا كحاجة إسرائيمية
 أنيا تدعـ مقترح تبادؿ األراضي ،الذم سبؽ أف أشرنا إلى أنون
بدرجة أساسية ،كليست مف احتياجات الجانب الفمسطيني.
 جعمت المفاكضات المرجعية األساسية في ترسيـ الحدكد ،كليس الق اررات الدكلية.تبادلة متنازع عمييا ،كىذا يخالؼ
الم ى
 المكافقة عمى مبدأ التبادؿ يعني أف األراضي يالق اررات الدكلية ،خاصة  242ك.338
كيعكد بركز فكرة تبادؿ األراضي إلى محادثات كامب ديفيد الثانية في يكليك/تمكز 2000

تقدـ الكفد اإلسرائيمي باقتراح يقضي بالتخمي عف إحدل
بيف السمطة الفمسطينية كاسرائيؿ ،حيف ٌ

منطقتيف :أـ الفحـ كبعض جكارىا ،أك منطقة "حالكتسا" المحاذية لقطاع غزة ،مقابؿ الحتفاظ
بالمستكطنات الكبرل في الضفة الغربية( .الحسف)2007 ،

كبما أف فكرة التبادؿ ىي في األساس إسرائيمية ،فإف ذلؾ يجدد التأكيد أنيا ما ىي إل تمكيو

عمى المكقؼ اإلسرائيمي الرافض مف حيث المبدأ النسحاب إلى حدكد الرابع مف حزيراف ،كمف

ىنا ل تنص كثيقة جنيؼ عمى أف تخمي إسرائيؿ كافة المستكطنات ،بؿ يتناكؿ اإلخالء كالتسمـ
كالتسميـ كالسيادة الفمسطينية إما بصيغ عامة ،أك بإحالتيا إلى ممحؽ لـ تتـ صياغتو بعد ،كتكتفي

الكثيقة بالحديث عف "المستكطنات التي ستنقؿ إلى السيادة الفمسطينية"؛ ما يعني أف ثمة
مستكطنات لف تنقؿ إلى السيادة الفمسطينية (سميماف )2005 ،كىذا القبكؿ الفمسطيني ،مف خالؿ

الكثيقة ،أسس صياغة قانكنية في بقاء المستكطنات كالستيطاف في األراضي ،كىك نقيض لحؽ
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العكدة ،كنقيض لسيادة الدكؿ في الستقالؿ كالحرية ،كالمزيد أف بقاء الستيطاف كقبكؿ الكثيقة
بو ،سيؤسس لنظاـ الفصؿ العنصرم ضد الفمسطينييف( .الشكلي)2007 ،

كيستند المكقؼ اإلسرائيمي عمى أف حدكد  1967كانت حدكد ىدنة ،كبالتالي فإف قيمتيا
ليست كالحدكد الدكلية ،فخط اليدنة ل يعكس إل حقيقة الكضع العسكرم في تمؾ المحظة مف

أصر اإلسرائيميكف
كقؼ إطالؽ النار ،كلذلؾ يسيؿ إجراء أم تغييرات عمييا في المستقبؿ؛ لذلؾ ٌ
في اتفاؽ أكسمك بأف تككف حدكد اليدنة ىي نقطة النطالؽ في المفاكضات التي يجب أف يقكـ
عمييا الحؿ ،كليس عمى أساس قرار األمـ المتحدة  181سنة ( .1947عاشكر68- ،2010 ،

)67

مرة في الكثيقة ،في بنكد كقضايا جرل
كقد لحظ الباحث أف كممة "الممحؽ" كردت ٌ 49
إحالتيا إلى جكلت تفاكضية لحقة؛ األمر الذم يفسر أننا أماـ كثيقة مفتكحة كغير كاممة ،كىي
أجمت البحث في قضايا رئيسية مثؿ القدس
بذلؾ تكرر تجربة اتفاقية أكسمك  ،1993التي ٌ
كالمستكطنات كالحدكد .بصكرة دفعت حيدر عبد الشافي ،الذم ت أرٌس كفد فمسطيف المفاكض في

مؤتمر مدريد لمسالـ  ،1991إلى القكؿ" :إف كاحدة مف المشكالت الكبرل فيما يتعمٌؽ بيذه

مجال لتفسيرات كاسعة ،كيبدك لي أننا
التفاقية –أكسمك-ىي أنيا مصكغة بعبارات عامة تترؾ
ن
مكجكدا فييا"( .مجمة الدراسات الفمسطينية)84 ،1993 ،
نحاكؿ أف نق أر فييا ما ليس
ن

كالمفارقة أف مف القضايا الرئيسية التي جرل تأجيؿ البحث فييا بكثيقة جنيؼ ما كرد في

الفقرة  3مف المادة الرابعة بأف "نقؿ السمطات مف إسرائيؿ إلى فمسطيف يتـ بمكجب الممحؽ ."X

(دائرة شؤكف المفاكضات )2015 ،أم أف الممحؽ ىك الذم سيقرر شكؿ السيادة الفمسطينية بعد

النسحاب اإلسرائيمي مف األراضي المحتمٌة ،كليس النص األساسي لمكثيقة.

ثانيا :القدس:
ن
يستقي الصراع عمى القدس جذكة استم ارره مف الطبيعة البنيكية لممدينة ،فيي مشركع الدكلة
المقدسة المسيحية
المتمسؾ بالمطالبة بالقدس الشرقية بما فييا األماكف
الفمسطينية األكؿ،
ٌ
ٌ
كاإلسالمية ،كىي حجر الزاكية لعاصمة الدكلة الفمسطينية المنشكدة؛ ككنيا تمثٌؿ المركز التجارم
كالمالي في القتصاد الفمسطيني ،كحمقة الكصؿ بيف شمالي الضفة الغربية كجنكبييا ،كاستمرار

بقائيا تحت الحتالؿ اإلسرائيمي يعني تقسيـ الضفة إلى قسميف منعزليف ،كىك ما يعني فشؿ
مشركع أم دكلة فمسطينية مستقمة( .مسمط )34 ،2006 ،األمر الذم دعا حاتـ عبد القادر

مسؤكؿ ممؼ القدس في حركة التحرير الكطني الفمسطيني "فتح" إلى القكؿ "إنو عمى مدل أكثر

أحيانا أخرل ،كانت القدس ىي
أحيانا كتستأنؼ
عاما مف المفاكضات ،التي تتكقؼ
ن
ن
مف عشريف ن
القضية األصعب في مفاكضات الكضع النيائي"( .عبد القادر)2017 ،
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تدعك كثيقة جنيؼ في الفقرة  2مف المادة  6إلى أف "يككف لكؿ طرؼ عاصمتو في مناطؽ

القدس الكاقعة تحت سيادتو ،كيعترؼ كؿ طرؼ بعاصمة الطرؼ اآلخر"( .دائرة شؤكف

المفاكضات )2015 ،كىذه الصيغة المفتكحة تدعك لمتساؤؿ حكؿ المغزل مف عدـ اعتراؼ الكثيقة
مباشرة بالقدس الشرقية عاصمة لمدكلة الفمسطينية ،بينما عمدت إلى ترسيـ حدكد العاصمة بناء

عمى سيادة كؿ طرؼ.

كبمكجب ىذه الصيغة ،فإف الكثيقة تعترؼ بضـ مناطؽ كاسعة مف القدس الشرقية إلى دكلة

إسرائيؿ ،باعتبار أنيا تمارس سيادتيا عمى حائط البراؽ كاألحياء الييكدية فييا ،أم أف الكثيقة
تعترؼ بالسيادة اإلسرائيمية عمى ىذه المناطؽ ،كفي المقابؿ تعمؿ عمى تقزيـ عاصمة السمطة في

حدكد األحياء العربية بالقدس الشرقية فقط .كىذا يخالؼ الق اررات الدكلية ،الخاصة بمدينة القدس،
كمنيا ،قرار مجمس األمف رقـ  242بتاريخ  22تشريف الثاني /نكفمبر  ،1967الذم طالب

إسرائيؿ بالنسحاب مف األراضي التي احتمتيا في "النزاع األخير" ،كالتي مف بينيا القدس.
(مؤسسة الدراسات الفمسطينية)1993 ،

كما يتعارض مع ثابت فمسطيني تحدد في قرار المجمس الكطني في دكرتو الػ 21التي
يعقدت بمدينة غزة عاـ  ،1996بشأف القدس ،الذم كرد فيو "أف قياـ إسرائيؿ بضـ القدس مف
جانب كاحد في عاـ  67ىك قرار غير شرعي ،كل يعترؼ المجمس الكطني بأم إجراءات قامت
اقعا ،كيؤكد المجمس تمسكو التاـ بعركبة القدس باعتبارىا
بيا الحككمة اإلسرائيمية لجعؿ الضـ ك ن
جزنءا ل يتج أز مف األراضي الفمسطينية التي احتمت عاـ ( ."67مركز المعمكمات الكطني

الفمسطيني)2011 ،

كفي البند  5مف المادة  6الخاصة بمدينة القدس ،تدعك الكثيقة إلى إنشاء "قكة تكاجد

متعددة الجنسيات" داخؿ الحرـ الشريؼ ،تيعنى بقضايا األمف كالصكف" .رغـ أف قرار التقسيـ
نص
 181أككؿ ميمة حماية مدينة القدس ،بما فييا الحرـ الشريؼ ،إلى األمـ المتحدة ،حيف ٌ
خاضعا لنظاـ دكلي خاص تحت
مستقال
ككضعا
منفصال،
كيانا
ن
ن
عمى" :أف يككف لمدينة القدس ن
ن
ن
مرجعا
إدارة األمـ المتحدة" (مؤسسة الدراسات الفمسطينية .)1993 ،كبالتالي فإف الكثيقة تخالؼ
ن

دكليا في شأف حماية المقدسات بإجراء أمني آخر يدخؿ في إطار تغيير الكضع القائـ في الحرـ
ن
القدسي ،يمكف اعتباره مقدمة لتغيير الكاقع التاريخي كالديني لمحرـ الشريؼ.
فمنذ نشأة الحركة الصييكنية كالصراع العربي-اإلسرائيمي عمى فمسطيف ،ش ٌكمت السيطرة

المقدسة ،خاصة الحرـ القدسي الشريؼ كالحرـ اإلبراىيمي في الخميؿ،
عمى األماكف اإلسالمية
ٌ
كغيرىما مف األماكف ،ىدفنا مف الدرجة األكلى لمحركة الصييكنية كمف بعدىا دكلة إسرائيؿ؛
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بدعكل تثبيت الركاية التكراتية "بأرض الميعاد" ،كالرؤية الصييكنية المتمثٌمة بشعار" :أرض بال

شعب لشعب بال أرض"( .اليندم)22 ،2014 ،

إضافة إلى أف إدخاؿ قكات متعددة الجنسيات لمحرـ يخالؼ فتكل كاف قد أصدرىا مفتي
حرـ فييا أم سيادة غير إسالمية عمى الحرـ
القدس كالديار الفمسطينية ،الشيخ عكرمة صبرمٌ ،
"يحرـ عمى المسمميف أف يم ٌكنكا غير المسمميف مف
القدسي الشريؼ بجميع أجزائو ،كجاء ٌ
نصياٌ :
اإلشراؼ أك الخدمة أك القياـ بالطقكس لمشعائر الدينية كالعبادات في المسجد األقصى ،أك أم

جزء منو أك مف أرضو كباطنيا ،ميما نزلت أك فضائو ميما عال"( .مجمة الدراسات الفمسطينية،

)182 ،2001

كذلؾ ،تعترؼ الكثيقة بسيادة إسرائيؿ عمى "حائط المبكى" كفؽ تسميتيا .عمى نحك يخالؼ

ؾ النتداب
المقدسة في ص ٌ
الحؽ في إسالمية الحائط ،الذم أكدت عميو المكاد المتعمٌقة باألماكف ٌ
عمى فمسطيف ،الذم صكدؽ عميو مف قبؿ عصبة األمـ في  24يكليك  ،1922إضافة إلى أنو
المقدـ إلى عصبة األمـ عاـ 1930ـ ،الذم نفى ممكية الييكد
يخالؼ تقرير المجنة الدكلية
ٌ
لمحائط ،حيف جاء فيو" :لممسمميف كحدىـ تعكد ممكية الحائط الغربي ،كليـ كحدىـ الحؽ العيني

فيو لككنو يؤلؼ جزنءا ل يتج أز مف ساحة الحرـ الشريؼ التي ىي مف أمالؾ الكقؼ"( .مؤسسة
الدراسات الفمسطينية.)61 ،1968 ،
كيضاؼ إلى ذلؾ ،أف الكثيقة اعترفت بشرعية الحفريات اإلسرائيمية أسفؿ الحرـ الشريؼ،

حيف أخضعت نفؽ الحائط الغربي إلى اإلدارة اإلسرائيمية ،في البند رقـ  10مف المادة السادسة،

الذم تمنح فيو الييكد إمكانية كصكؿ غير مقيدة لمحرـ ،كالحؽ في العبادة كاقامة الطقكس
الدينية .كيعتبر ىذا النفؽ األشير كاألطكؿ ،كىك أىـ نفؽ حفره الحتالؿ ،كيصؿ طكلو إلى نحك

متر ،كارتفاعو إلى متريف كنصؼ ،كيحتكم اليكـ عمى منشآت أخرل ،متحؼ ،كمطاىر،
 450نا
مظير مف مظاىر انتياؾ حرمة
نا
ككنس ،كعركض ،كغيرىا( .أبك عطا )2016 ،كىي بذلؾ تدعـ

المقدسة ،التي تخالؼ ق اررات الجمعية العامة لألمـ المتحدة .كمف بينيا قرار رقـ 2253
األماكف ٌ
في  4يكليك 1967ـ ،الذم أعربت فيو الجمعية العامة عف قمقيا الشديد مف التدابير اإلسرائيمية
اليادفة إلى تغيير كضع المدينة ،كاعتبرت ىذه التدابير غير صحيحة ،كطالبت إسرائيؿ بإلغائيا،
كالمتناع عف القياـ بأم عمؿ مف شأنو تغيير كضع المدينة( .الفرا)25 ،2007 ،

ثالثنا :الالجئكف:
ميما كجكىرنيا في الصراع العربي اإلسرائيمي منذ
تحتؿ قضية الالجئيف الفمسطينييف
ن
مكقعا ن
عاـ  ،1948كىي تشكؿ إحدل القضايا الرئيسية في مفاكضات التسكية السياسية؛ لككنيا تتعمؽ
الميجريف مف أراضييـ كديارىـ التي احتمتيا إسرائيؿ.
بمصير مالييف الالجئيف
ٌ
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كتعتبر حالة الالجئيف الفمسطينييف أقدـ مشكمة مف نكعيا قائمة في العالـ ،مع كجكد عدد

مف مخيمات الالجئيف التي بمغ عمرىا حتى عاـ  2009أكثر مف ستيف عاما ،كمناقشة القضية

يتحمؿ مسؤكلية
لب الصراع اإلسرائيمي الفمسطيني ،كىي تطرح منذ البداية ن
تمس ٌ
ٌ
جدل حكؿ مف ٌ
الشركع في الصراع العربي اإلسرائيمي ببدء حرب ( .1948أيالند)76 ،2009 ،
ميما في كثيقة جنيؼ ،كرغـ أنيا اعتمدت
كقد احتمت قضية الالجئيف الفمسطينييف نا
حيز ن
قرار الجمعية العمكمية لألمـ المتحدة رقـ  ،194كقرار مجمس األمف لألمـ المتحدة رقـ ،242
بنكدا تبتعد عف جكىر الحؿ
كمبادرة السالـ العربية ،أساسا لحؿ ىذه القضية ،إل أنيا
تضمنت ن
ٌ
الذم طالبت بو الق اررات الدكلية.

ابتداء ،فإف الكثيقة اعتمدت في المادة السابعة الخاصة بالالجئيف ،مصطمح "مشكمة
ن
قانكنيا .كاستخداـ ىكذا مصطمح يعني( :الشكلي،
الالجئيف" كليس "حؽ الالجئيف" ،المدعكـ
ن
)2007

 -1إسقاط صفة الحؽ عف قضية الالجئيف.
 -2إقرار بأف التعاطي مع قضية الالجئيف خاضع لرغبة الطرفيف.
 -3إسقاط لكؿ ق اررات الشرعية الدكلية بشأف الالجئيف ،كعمى رأسيا قرار  ،194التي تـ تأكيدييا
مرة.
أكثر مف ٌ 135

 -4إعفاء إسرائيؿ مف مسؤكلياتيا التعسفية بالتيجير ،كمف مسؤكلياتيا القانكنية كاألعراؼ
الدكلية.

 -5تجاىؿ ق اررات الشرعية الدكلية التي تنص عمى حؽ العكدة ،كخاصة المادة  13مف اإلعالف
العالمي لحقكؽ اإلنساف ،كالمادة  12مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية،

كالبرتكككؿ الرابع في التفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف ،ككذلؾ المعاىدة األميركية ،كالمعاىدة

األفريقية لحقكؽ اإلنساف.
 -6مخالفة إلجماع فقياء القانكف الدكلي بأنو ل يجكز ألم طرؼ إسقاط أم حؽ مف حقكؽ
الشعكب بالتفاكض أك اإلنابة أك التقادـ ،أك الستفتاء.

خيرت الكثيقة في البند  4مف المادة السابعة ،الالجئ الفمسطيني بيف العكدة إلى الدكلة
ٌ
الفمسطينية المزمعة أك البقاء في مكاف إقامتو -أم لدل الدكؿ المضيفة-كبيف اختيار دكلة ثالثة،
بينما يعكد أعداد مف الالجئيف إلى إسرائيؿ ،لكنيا أخضعت ذلؾ لمقرار السيادم اإلسرائيمي.
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احا يقضي بأف تسمح
كيذكر أنو في سنة  1949طرحت حككمة الكليات المتحدة اقتر ن
إسرائيؿ بعكدة ثمث العدد اإلجمالي لالجئيف الفمسطينييف –كانت التقديرات آنذاؾ تقكؿ إف األمر
يتعمؽ بعكدة  200ألؼ نسمة تقر نيبا-عمى أف تتحمؿ الكليات المتحدة نفقات إعادة تأىيؿ باقي
جميعا في الدكؿ العربية ،لكف دافيد بف
يتـ استيعابيـ
ن
الالجئيف ،الذيف كاف مف المفترض أف ٌ
غكريكف رئيس الحككمة آنذاؾ رفض القتراح األمريكي الداعي إلى استيعاب كتمة كيذه مف

مستعدا لدفع تعكيضات ليـ( .غازيت )78 ،1955 ،كىك األمر
الالجئيف في إسرائيؿ ،بينما كاف
ن

الذم ينبئ برفض إسرائيؿ ليذا المقترح في كثيقة جنيؼ بادعاء أف ذلؾ يمكف أف يخؿ بالميزاف
الديمغرافي ،كل يخدـ طابع ييكدية الدكلة لدييا.

أما عف العكدة إلى "دكلة فمسطيف" ،فالمقصكد بيا العكدة إلى مناطؽ الدكلة الفمسطينية
ٌ
عمى أساس خطكط الرابع مف يكنيك/حزيراف  1967بمكجب المادة الرابعة مف كثيقة جنيؼ ،كىذا
الخيار تعتبره الكثيقة حقنا لكؿ الالجئيف الفمسطينييف ،كىي بذلؾ تخالؼ قرار الجمعية العامة
لألمـ المتحدة  ،194الذم قرر كجكب السماح بالعكدة-في أقرب كقت ممكف-لالجئيف الراغبيف

في العكدة إلى ديارىـ كالعيش بسالـ مع جيرانيـ( .مركز المعمكمات الكطني )2011 ،إضافة إلى

ضمنا تجاىؿ
أف إقرار مسار العكدة لكؿ الالجئيف إلى الدكلة الفمسطينية في مناطؽ  67يعني
ن

عكدة فمسطينيي عاـ  1948إلى ديارىـ ،بما يتناقض مع مخرجات المجمس الكطني في دكرتو
الػ 21التي يعقدت بمدينة غزة عاـ  ،1996الخاصة بالالجئيف عاـ  ،48حيث أ ٌكد "تمسكو التاـ
بتطبيؽ القرار  194الخاص بالالجئيف"( .مركز المعمكمات الكطني)2011 ،
كيجب العتراؼ بأف األغمبية العظمى لألحزاب السياسية اإلسرائيمية ترفض أم تغيير في
المسائؿ الجكىرية المتعمٌقة بإسرائيؿ كدكلة ييكدية صييكنية لمشعب الييكدم ،كقد أكد رئيس

الحككمة-األسبؽ -رابيف أف اليدؼ الستراتيجي مف المفاكضات مع الفمسطينييف ىك تحقيؽ
فصؿ كامؿ بيف الشعبيف ،كبالتالي المحافظة عمى إسرائيؿ كدكلة ييكدية ،كقد أكضح مستشار

حزب العمؿ السابؽ في الشؤكف العربية ،يكراـ كاتس ،كمف دكف تحفٌظ ،أف "إسرائيؿ دكلة ييكدية،
تتحكؿ إلى دكلة ثنائية القكمية ،كأف الخط األحمر الذم ل نستطيع تجاكزه ىك تغيير القكانيف
كلف ٌ
ؾ بأف
التي تكفؿ لمييكد حؽ العكدة كالعيش في إسرائيؿ"( .دركيش )64 ،1996 ،كما مف ش ٌ
تجاىؿ مصير لجئي عاـ  1948يندرج في سياؽ خدمة ييكدية إسرائيؿ.
كما دعت الكثيقة إلى إنشاء "صندكؽ لحالة المجكء" في البند  10مف المادة السابعة،

بمساىمة إسرائيمية تتـ عمى دفعات ،كألحقت تحديد ىيكمية الصندكؽ كأعمالو كتشكيمتو إلى

الممحؽ  .Xكيالحظ أف الكثيقة اعتمدت مصطمح "مساىمة" ،أم أف تدفع إسرائيؿ جزنءا مف أمكاؿ
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التعكيض بما ييظير األمر عمى أنو مساىمة إنسانية منيا ،كليس دفع كؿ األمكاؿ بشكؿ يجعميا
قانكنيا عف حالة المجكء.
مسؤكلة
ن
"مفكضية دكلية"
كذلؾ ،عممت الكثيقة عمى تدكيؿ قضية الالجئيف ،عبر الدعكة إلى تشكيؿ
ٌ
في البند  11مف المادة نفسيا" ،تككف مسؤكلة بشكؿ كامؿ كحصرم عف تنفيذ كافة الجكانب

المتعمقة بالالجئيف في ىذه التفاقية" ،كىي بذلؾ تيعفي إسرائيؿ مف مسؤكليتيا عف نشكء قضية
الالجئيف ،حيف تدعك الكثيقة بكؿ كضكح ،في البند الثامف ،إلى أف "يشارؾ المجتمع الدكلي بشكؿ
كامؿ في الحؿ الشامؿ لمشكمة الالجئيف"( .دائرة شؤكف المفاكضات)2015 ،

يحمميا المسؤكلية إليجاد حمكؿ ليذه
كالحقيقة أف إسرائيؿ ترفض حؽ العكدة ألف اعترافيا بو ٌ
المشكمة ،كما أنيا ل تريد أف تجد نفسيا مسؤكلة عف حرب  1948كنتائجيا ،بؿ ىي تمقى كامؿ
المسؤكلية عمى الجانب العربي كالفمسطيني ،كىذا المكقؼ يجعميا في حؿ مف اللتزاـ بمسألة

العكدة الفعمية لالجئيف داخؿ حدكدىا ،أما إذا اعترفت بمبدأ حؽ العكدة فإف ذلؾ سيحرميا مف
العتراض ،أك النقض ،أك مراقبة جميع العائديف( .عاشكر)86 ،2010 ،

في المقابؿ ،طالبت الكثيقة بإلغاء ككالة غكث كتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف "أكنركا" ،بما
ييدؼ إلى "إنياء كضعية الالجئ" ،في كؿ بمد تعمؿ فييا الككالة( .دائرة شؤكف المفاكضات،

 ،)2015كىذا المطمب يستيدؼ ،كما كرد ذكره في مبحث سابؽ ،تحكيؿ ممؼ الالجئيف مف
قضية سياسية بمضامينيا القانكنية ،إلى قضية إنسانية ،كانياء الشاىد عمى قضية الالجئيف منذ
عاـ .1948

كرصد الباحث أربعة بنكد في المادة السابعة الخاصة بالالجئيف تطالب الكثيقة بإنيائيا،
كىي:
 إنياء كضعية الالجئيف" :يتـ إنياء كضعية الالجئيف الفمسطينييف فكر تحقيؽ مكافاإلقامة الدائـ لالجئ حسبما تحدده المفكضية الدكلية" (البند .)6/7
 إنياء المطالبات" :تنص ىذه التفاقية عمى حؿ دائـ كشامؿ لمشكمة الالجئيفالفمسطينييف ،كل يجكز رفع أم مطالبات بخالؼ تمؾ المتعمقة بتنفيذ ىذه التفاقية" (البند

.)7/7
 إنياء المطالبات المالية" :ل يجكز رفع أم دعاكل لمطالبات مالية أخرل بخصكصمشكمة الالجئيف الفمسطينييف ضد إسرائيؿ" (البند .)9/7
 إنياء ككالة األكنركا" :يتـ إلغاء األكنركا في كؿ بمد تعمؿ فييا ،عمى أساس إنياءكضعية الالجئ في تمؾ البمد" (البند .)13/7
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كبالنظر إلى ىذه المطالب ،نجد أنيا ل تخدـ الجانب الفمسطيني بقدر ما تش ٌكؿ بكابة ليركب

خصت الكثيقة مادة الالجئيف باإلشارة
الطرؼ اإلسرائيمي مف التبعات القانكنية لمصراع .كقد
ٌ
المباشرة إلى كقؼ ىذه المطالبات ،لسببيف عمى األقؿ :مف جية ،ألنيـ كتمة مكصكفة كمحددة
مف الشعب الفمسطيني تشكؿ  %60مف تعداده ،تجمعيا عمى تعدد مناطؽ لجكئيا كتبايف

قميميا ،كمف جية
ظركفيا ،قضية كاحدة ذات خصكصية كأىمية كحساسية بالغة
فمسطينيا كا ن
ن
ناجز لقضية الالجئيف"( .سميماف)2005 ،
تصفكيا نا
حال
تقدـ ن
أخرل ،ألف الكثيقة ٌ
ن

ابعا :الدكلة الفمسطينية:
ر ن
يمثؿ مفيكـ الدكلة الفمسطينية أحد ىذه المفاىيـ التي تشير ليا األدبيات الفمسطينية
كاإلسرائيمية كبيانات المجنة الرباعية كبعض نصكص ق اررات األمـ المتحدة ،لكنيا كاف تماثمت في

المغة فإنيا متباينة كالى حد بعيد في المضمكف( .عبد الحي)2012 ،

تناكلت الكثيقة باىتماـ مسألة الدكلة الفمسطينية ،باعتبارىا قضية رئيسية يمثٌؿ قياميا

الخطكة التي تسبؽ نياية الصراع .كقد لحظ الباحث أف أكثر البنكد التي تتعمؽ بالدكلة كسيادتيا

يفسر أف المفاكضات تناكلت الدكلة
في الكثيقة ،كردت في المادة الخامسة الخاصة باألمف؛ مما ٌ
الفمسطينية ضمف منظكر أمني ،بما يتكافؽ مع النسؽ كالرؤية اإلسرائيمية .كىذه البنكد ىي( :دائرة
شؤكف المفاكضات)2015 ،

 تككف فمسطيف دكلة غير مسمحة تممؾ قكات أمف كبيرة ،كيتـ تحديد القيكد عمى األسمحةالتي يمكف شراؤىا أك امتالكيا أك استخداميا مف قبؿ قكات األمف الفمسطينية أك
تصنيعيا في فمسطيف في الممحؽ ( .Xالبند .)3/5

 يتـ نشر القكة المتعددة الجنسيات في دكلة فمسطيف( .البند  )6/5كميمتيا ،حماية سالمةأراضي دكلة فمسطيف ،كتنفيذ المياـ عمى المعابر الحدكدية الدكلية الفمسطينية.

 تبدأ عمميات النسحاب اإلسرائيمي مف أراضي دكلة فمسطيف عمى مراحؿ ،فكر دخكؿىذه التفاقية حيز التنفيذ ،كتتـ بمكجب الجدكؿ الزمني كاإلجراءات الكاردة في الممحؽ .X

(البند )7/5

مصغر في غكر األردف تحت سيطرة القكة المتعددة
 تبقي إسرائيؿ عمى كجكد عسكرمٌ
الجنسيات كيخضع لالتفاقية التي تحدد الكضع القانكني ليذه القكة كما كرد شرحو في
شير إضافية( .البند )7/5
الممحؽ  Xكذلؾ لمدة  36نا
 يمكف إلسرائيؿ أف تبقي محطتي إنذار مبكر في شماؿ الضفة الغربية ككسطيا فيالمكاقع الكاردة في الممحؽ ( .Xالبند )8/5
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 يحؽ لسالح الجك اإلسرائيمي استخداـ المجاؿ الجكم الفمسطيني الذم تتمتع فمسطيفبالسيادة عميو ألغراض التدريب بشكؿ يتفؽ كما يرد في الممحؽ ( .Xالبند )9/5

 تخضع كافة المعابر الحدكدية لمراقبة فرؽ مشتركة تتككف مف أعضاء مف قكات األمفالفمسطينية كالقكة المتعددة الجنسيات( .البند )12/5
ينص عمى "استخداـ المدنييف
كيضاؼ إلى ذلؾ ،البند  1مف المادة  9في الكثيقة الذم ٌ
اإلسرائيمييف لطرؽ محددة في فمسطيف"( .دائرة شؤكف المفاكضات)2015 ،
كيالحظ مف البنكد أعاله مدل التدخؿ اإلسرائيمي في المياـ الحيكية لمدكلة الفمسطينية

بشكؿ ينتقص مف سيادتيا ،فيي بمكجب الكثيقة ل تممؾ سيادة عمى معابرىا الحدكدية كل
فعميا ىك استبداؿ
أجكائيا ،كل حتى السيادة في تأميف نفسيا كأراضييا ،كبالتالي فإف ما جرل ن
السيادة بعنكاف كاحد ىك األمف ،الذم لف يخدـ إل إسرائيؿ.
بمجرد اإلخالء اإلسرائيمي-
كما أف تكقيت بدء السيادة الفمسطينية في الكثيقة –التي تبدأ
ٌ
أيضا –كسبؽ اإلشارة إليو-في
مرتبط بجدكؿ زمني في ممحؽ لـ تتـ صياغتو بعد ،بحسب ما كرد ن

الفقرة  3مف المادة الرابعة بأف "نقؿ السمطات مف إسرائيؿ إلى فمسطيف يتـ بمكجب الممحؽ ،"X

مؤشر عمى أنيا ليست أكلكية
نا
أم أف سيادة الدكلة الفمسطينية ضمف القضايا المؤجمة ،كىذا يعطي
يمبي الحتياج األمني اإلسرائيمي.
بالنسبة لممفاكضيف ،بقدر قياـ كياف فمسطيني ٌ
كصرح
كقد طرح الجانب اإلسرائيمي بأف القرار  242يتطمب المساكاة بيف األرض كاألمف،
ٌ
بأنو لك كاف يمكف تطبيؽ القاعدة القائمة "بأنو ل يمكف اكتساب أر و
اض بالقكة" ،فإنو يمكف تطبيقيا

بطريقة ما كبدرجة محدكدة فقط في سياؽ كضع الضفة الغربية كقطاع غزة ،كأف القرار  242كما
صرحكا بأنو
يعيو اإلسرائيميكف يتطمب إقامة حدكد "آمنة كيمكف الدفاع عنيا لكؿ دكلة" ،كمع ذلؾ ٌ
ليس مف الكاضح إلى أم درجة يمكف تطبيقو عمى دكلة فمسطيف المستقبمية ،إذ كرركا بأف
فمسطيف لـ تذكر في القرار  ،242كأف السكاف الفمسطينييف لـ يحصمكا عمى اعتراؼ دكلي سنة
( .1967عاشكر)60 ،2010 ،

كتقتضي األىمية ،التركيز عمى ما كرد في البند  2مف المادة  ،5الذم يدعك إلى إقامة
التكجو ،بما تنطكم عميو مف انتقاص مكشكؼ لسيادة الدكلة الفمسطينية،
نظاـ أمف إقميمي .كىذا
ٌ
يندرج في إطار مخطط دكلة يجرم تأىيميا ما إف تتأسس؛ لالضطالع بدكر ممحؽ مف أجؿ
إقامة نظاـ أمف إقميمي بإدارة أمريكية–إسرائيمية مشتركة( .سميماف)2005 ،
فإسرائيؿ تنظر لمسالـ كاألمف الشامؿ كالمستقر بأنو يقاـ عمى ثالثة أعمدة( :عاشكر،

)27 ،2010
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-1

ترتيبات أمنية دائمة تندمج مع ترتيبات السالـ.

-2

العتماد عمى القدرات الذاتية كعمى دعـ إقميمي إضافي كعمى كجو الخصكص مف

حككمة الكليات المتحدة األمريكية التي برىنت عمى مصداقيتيا ،كعمى المساعدة الدائمة البعيدة

المدل كاللتزاـ بأمف إسرائيؿ.
 -4إقامة بنية أمنية إقميمية تندمج فييا جميع بمداف المنطقة؛ األمر الذم يؤكد عمى العالقات
المستقرة كالطبيعية .كينبغي أف تككف األسس التي يبنى عمييا السالـ كاألمف المستقريف
كالشامميف في منطقتنا ىي اتفاقيات السالـ الثنائية ،كاتفاقيات السالـ مع جميع األطراؼ

التي ستندمج في بنية األمف اإلقميمي ىذه.

كتكفي نظرة سريعة إلى مشركع "الشرؽ األكسط الجديد" الذم طرحو بيرس كآخركف إلدراؾ

أنو مشركع ل يتكقٌؼ عند حدكد إقامة "سكؽ شرؽ أكسطية" ،بؿ ىك في صيغتو اإلسرائيمية
المتداكلة "مشركع لتأسيس نظاـ إقميمي جديد"( .ىالؿ)31 ،1995 ،

كما يجب التكقؼ عند البند  5مف المادة  5المتعمٌؽ "بإبقاء إسرائيؿ عمى كجكد عسكرم

مصغر في غكر األردف تحت سيطرة القكة المتعددة الجنسيات"؛ مف أجؿ الستدلؿ عمى أف
ٌ
الكثيقة ل تدعـ الحفاظ عمى مقكمات قياـ دكلة فمسطينية ذات سيادة .فمنطقة غكر األردف -التي
تشكؿ الجزء األكبر مما يعرؼ بالمنطقة (ج) المنصكص عمييا في اتفاؽ أكسمك لعاـ 1993

نص عمى خضكعيا لمسيطرة اإلسرائيمية حتى يتـ التكصؿ إلى اتفاؽ سالـ بيف الفمسطينييف
الذم ٌ
كاإلسرائيمييف-منطقة غنية بمكاردىا الطبيعية ،كستسيـ بتعزيز القتصاد الفمسطيني ،بحسب تقرير
صادر عف البنؾ الدكلي ،مف خالؿ استغالؿ الثركات المعدنية في الجزء الجنكبي مف الغكر،
سنكيا( .العنزم)2014 ،
كالتي تقدر بحكالي  918مميكف دكلر ن
كيغطٌي غكر األردف ،الذم تسيطر عميو إسرائيؿ منذ عاـ  ،1967أكثر مف ربع المساحة

اإلجمالية لمضفة الغربية – أم نحك  1500كيمكمتر مربع ،كيعيش ىناؾ -حتى العاـ -2014
نحك  57ألؼ فمسطيني ،كقد كثفت إسرائيؿ أنشطتيا الستيطانية فيو منذ بداية عممية السالـ في

أكائؿ تسعينيات القرف الماضي ،كارتفع عدد المستكطنات في غكر األردف كمنطقة شماؿ البحر
الميت إلى  39مستكطنة تضـ أكثر مف  10آلؼ مستكطف( .شبانة )2014 ،كىذه الكقائع ،ىي
مقدمة إلجبار الطرؼ الفمسطيني عمى التنازؿ عف غكر األردف ،لذلؾ كاف اقتراح اإلبقاء عمى

تكاجد عسكرم إسرائيمي ،ضمف خدمة ىذا اليدؼ.
إف الكثيقة في مسألة الدكلة الفمسطينية كالسيادة ،تتعارض مع حؽ تقرير المصير لمشعب

الفمسطيني دكف تدخؿ أك كصاية خارجية .كما تخالؼ مخرجات المجمس الكطني  1996الذم
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طالب بػ "دكلة مستقمة تتمتع بسيادة كاممة عمى أرض الكطف" بمكجب المفاكضات القادمة لح ٌؿ
أيضا الق اررات الدكلية ذات
قضايا الكضع النيائي( .مركز المعمكمات الكطني )2011 ،كتخالؼ ن
الشأف ،كخاصة قرار مجمس األمف  242الذم دعا إلى "العتراؼ بسيادة ككحدة أراضي كؿ دكلة

حرة
في المنطقة ،كاستقالليا السياسي ،كحقٌيا في العيش بسالـ ضمف حدكد آمنة كمعترؼ بياٌ ،
مف التيديد بالقكة أك استعماليا"( .مؤسسة الدراسات الفمسطينية)1993 ،

خامسا :نياية الصراع:
ن
تضمنت الكثيقة مجمكعة مف البنكد تحدد نياية الصراع الفمسطيني-اإلسرائيمي ،كاف في

نصو أف "تنفيذ ىذه التفاقية
مقدمتيا ما كرد في البند  2مف المادة األكلى في الكثيقة ،الذم جاء ٌ
سيؤدم إلى تسكية كافة مطالب الطرفيف المترتبة عمى أحداث كقعت قبؿ التكقيع عمى ىذه

التفاقية ،كل يمكف ألم مف الطرفيف أف يتقدـ بمطالب إضافية تتعمؽ بأحداث كقعت قبؿ التكقيع
عمى ىذه التفاقية"( .دائرة شؤكف المفاكضات)2015 ،
تدعك الكثيقة بكؿ كضكح في ىذا البند إلى إلغاء الق اررات الدكلية السابقة الخاصة بالقضية

الفمسطينية ،كما أنيا تيعفي إس ارئيؿ مف األعباء القانكنية لمصراع ،كتحرـ الفمسطينييف ،في
المقابؿ ،مف مطالبتيا بأثر رجعي عف أم استحقاؽ سابؽ ،أك لحقنا ،كىذا ما بدا بشكؿ مباشر

نص عمى أف "تسكد ىذه التفاقية عمى كافة
في البند  5مف المادة الثانية في الكثيقة الذم ٌ
التفاقيات السابقة بيف الطرفيف".
كما كرد في البند  1مف المادة الثانية نفسيا بأف "تعترؼ دكلة إسرائيؿ بدكلة فمسطيف فكر

فكر" .كىذا يؤشر إلى أف نياية الصراع ،كما
قياميا ،كما تعترؼ دكلة فمسطيف بدكلة إسرائيؿ نا
تقتضيو الكثيقة ،ل يعني بالضركرة قياـ دكلة فمسطينية يمعترؼ بيا ،مثمما يككف الحاؿ مع دكلة

فكر ،بمكجب ما كرد كأكدتو المادة األكلى مف الكثيقة بأف
إسرائيؿ التي تكجب العتراؼ بيا نا
"اتفاقية الح ٌؿ النيائي تينيي عيد الصراع".
إف القبكؿ بنياية الصراع قبؿ قياـ دكلة فمسطينية ذات سيادة يعتبر سابقة خطيرة تتعارض

مع اتفاقات سابقة ،منيا إعالف المبادئ –أكسمك-الذم ربط ،في مقدمتو ،إنياء الصراع
بالعتراؼ المتبادؿ بالحقكؽ السياسية المشركعة ،ضمف تسكية دائمة تقكـ عمى أساس قرارم

مجمس األمف  242ك( .338مجمة الدراسات الفمسطينية )1993 ،كما تخالؼ ق اررات الشرعية
اجعا عف كثيقة إعالف
الدكلية كأبرزىا قرار  181بشأف قياـ دكلتيف .إضافة إلى أف ذلؾ يمثٌؿ تر ن
الستقالؿ الفمسطيني الصادرة عف المجمس الكطني في دكرتو  19المنعقد في الجزائر .1988

(مركز المعمكمات الكطني)2011 ،
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نسبيا عف الصراعات األخرل ،فمعظـ النزاعات
إف الحالة اإلسرائيمية الفمسطينية مختمفة ن
الحالية القائمة ،كما ىي الحاؿ بيف اليند كباكستاف حكؿ كشمير ،كاسرائيؿ كسكرية حكؿ ىضبة
الجكلف ،كعشرات مف الحالت األخرل ،ىي شؤكف إقميمية جرل التعامؿ مع تأثيراتيا المؤلمة

لعقكد ،بينما الصراع اإلسرائيمي الفمسطيني مختمؼ؛ لثالثة أسباب عمى األقؿ( :أيالند،2009 ،

)84

 -1يعيش الشعب الفمسطيني تحت الحتالؿ ،كفي ظركؼ غير مقبكلة في القرف الحادم
كالعشريف.

تقرر حدكدىا الخاصة المعترؼ بيا ،قبؿ انتياء الصراع.
 -2دكلة إسرائيؿ ل تستطيع أف ٌ
 -3لمصراع آثار إقميمية كدكلية مؤلمة.
ككرد كذلؾ في البند  2مف المادة الثانية أف "تككف دكلة فمسطيف خميفة منظمة التحرير
الفمسطينية كتتمتع بكافة حقكقيا ككاجباتيا" .تقكـ الكثيقة ىنا بما يمكف اصطالحو بعممية إحالؿ

سياسي تستيدؼ تغيير المرجعية السياسية لمشعب الفمسطيني ،مف خالؿ القضاء عمى فكرة
كمنطؽ الثكرة بإذابة منظمة التحرير في إطار الدكلة .كيمكف العكدة إلى تصريح أبا إيباف –كزير

الخارجية اإلسرائيمية األسبؽ-الذم قاؿ بدىشة كفرح يكـ تكقيع اتفاؽ إعالف المبادئ " :1993مف

قاصدا منظمة التحرير الفمسطينية( .الحكت،1994 ،
كاف يتكقٌع أف تسقط القمعة مف الداخؿ؟"،
ن
)14
لذلؾ ،تكرر الكثيقة خطأ اتفاؽ إعالف المبادئ بأف تككف فمسطيف البديؿ عف منظمة

التحرير .فكقائع الحياة منذ اتفاؽ أكسمك أكدت أف القيادة الفمسطينية ارتكبت خطأيف كبيريف،
تكىـ بعض أركانيا ،بعد التكقيع ،بأف عممية السالـ ستسير بصكرة طبيعية ،ككفقنا
األكؿ عندما ٌ
ٌ
لمنصكص كالتكاريخ التي كردت في التفاقات التي كقٌعت مع اإلسرائيمييف في أكسمك كباريس
ضمنا النتياء المتدرج
كتصرفكا عمى أساس أف ىذه التفاقات تفرز
كالقاىرة ،كالثاني عندما ف ٌكركا
ن
ٌ
فكر البديؿ
لمدكر الذم كانت المنظمة تقكـ بو ،كأف السمطة الفمسطينية قادرة عمى أف تككف نا
كالكارث الشرعي لمنظمة التحرير( .نكفؿ)52 ،1995 ،

مجال لتفسيرات كاسعة قد ينتج عنيا نزاعات ،حيف كرد
أيضا أنيا تترؾ
ن
كيؤخذ عمى الكثيقة ن
نصو" :يتـ فض النزاعات المتعمٌقة بتفسير أك تطبيؽ ىذه التفاقية
في البند  1مف المادة  16ما ٌ

مف خالؿ المفاكضات في إطار عمؿ ثالثي تستدعيو لجنة التكجيو العميا"؛ ما يعني أف التكقيع ل
أيضا نياية الصراع ،إنما إدارتو؛ كىذا ينزع مصداقية الكثيقة
يعني نياية التفاكض التي ل تعني ن
التي أكردت في مقدمتيا أنيا تيدؼ إلى "كضع حد لعقكد مف الصراع كالمكاجيات".

116

تقدـ ،يخمص الباحث لمقكؿ بأف ىذه الكثيقة قد تضمنت مجمكعة مف النقاط التي
كمما ٌ

يمكف البناء عمييا كلكنيا تضمنت في ذات الكقت عددان مف المقترحات التي تنتقص مف سقؼ
الثكابت الكطنية الفمسطينية .كىك ما يمكف اإلشارة إليو عمى النحك التالي:

أكنال :النقاط التي يمكف البناء عمييا:
انطباعا بإمكانية التكصؿ إلى تسكية لمصراع الفمسطيني اإلسرائيمي.
 أعطتن
 اعتمدت عمى كسيط دكلي كبمشاركة مف عدد كبير مف أعضاء في السمطة الفمسطينيةكمنظمة التحرير.

 حظيت بمكافقة ضمنية مف أعمى مستكل رسمي في فمسطيف؛ مما عزز إمكانية تنفيذىا،كشجع األطراؼ الدكلية لمضغط عمى الجانب اإلسرائيمي كدفعو لمتخفيؼ مف تعنتو.

 استثمرت مجمكعة المتغيرات السياسية التي كفٌرت المناخ الداعـ ليا. -اتفقت مع ق اررات الشرعية الدكلية ،الخاصة بحدكد الدكلة الفمسطينية ،باستنادىا إلى

اإليجابية تـ تفريغيا بطرح تعديالت
قرارم مجمس األمف الدكلي  242ك ،338لكف ىذه
ٌ
حدكدية متبادلة تخدـ في األساس الجانب اإلسرائيمي.

تـ
 اعتمدت القرارات الدكلية أساسا لح ٌؿ قضية الالجئيف الفمسطينييف ،لكف ىذه اإليجابية ٌتفريغيا بتضميف بنكد ابتعدت بيا الكثيقة عف جكىر الحؿ الذم طالبت بو ىذه الق اررات.
 أكجدت مرجعية دكلية لضماف تنفيذ التفاقية كمراقبتيا؛ مش ٌكمة في "مجمكعة التنفيذكالتحقؽ".
 دعت إلى إخالء جميع المستكطنات في المناطؽ الخاضعة لمسيادة الفمسطينية ،كتحتفظبممكية المكجكدات اإلسرائيمية لصالح الدكلة الفمسطينية.
 -اعترفت باألىمية التاريخية كالدينية لمدينة القدس ألتباع الديانات الثالثة ،لكف ىذه

تـ تفريغيا باقتراح إدخاؿ قكة تكاجد متعددة الجنسيات تساىـ في تغيير الكضع
اإليجابية ٌ
القائـ في الحرـ ،كبالتالي المدينة.

ثانيا :النقاط التي تجاكزت الثكابت الكطنية الفمسطينية:
ن
 تضمنت نقاطنا غير محددة جرل إحالتيا إلى جكلت تفاكضية لحقة ،ضمف ممحؽ لـتتـ صياغتو.

 -تعارضت مع حؽ تقرير المصير لمشعب الفمسطيني دكف تدخؿ أك كصاية خارجية.
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 استغمت المكقع الدكلي لسكيس ار باعتبارىا راعية التفاقيات الدكلية الخاصة بحقكؽاإلنساف ،في إعفاء إسرائيؿ مف التزاماتيا الحقكقية كاإلنسانية تجاه الفمسطينييف.

 جعمت المفاكضات المرجعية األساسية في ترسيـ الحدكد ،كليس الق اررات الدكلية. اعترفت بضـ مناطؽ كاسعة مف القدس الشرقية إلى دكلة إسرائيؿ ،باعتبار أنيا تمارسسيادتيا عمييا ،فيي ل تعترؼ بالقدس الشرقية كاممة عاصمة لمدكلة الفمسطينية.

 عممت عمى تقزيـ عاصمة السمطة في حدكد األحياء العربية بالقدس الشرقية فقط. خالفت الق اررات الدكلية الخاصة بمدينة القدس ،كالثكابت الفمسطينية التي تتمسؾ بالحفاظعمى عركبتيا.

 ساىمت في تغيير الكضع القائـ بالحرـ القدسي الشريؼ ،بما يخدـ المحاكلت اإلسرائيميةلتغيير الكاقع التاريخي كالديني لمحرـ.

 منحت الييكد ممكية حائؽ البراؽ. اعترفت بشرعية الحفريات اإلسرائيمية أسفؿ الحرـ الشريؼ. أسقطت صفة الحؽ عف قضية الالجئيف ،كحصرتيا في اعتبارىا "مشكمة".ضمنيا خيار ييكدية إسرائيؿ.
 تجاىمت عكدة فمسطينيي  48الالجئيف ،كبالتالي تدعـن
 أعفت إسرائيؿ مف مسؤكليتيا القانكنية الكاممة عف المجكء الفمسطيني.حكلت ممؼ الالجئيف مف قضية سياسية بمضامينيا القانكنية ،إلى قضية إنسانية.
 ٌ نصت عمى قياـ دكلة فمسطينية منقكصة السيادة. ألغت الق اررات الدكلية الخاصة بالقضية الفمسطينية ،كأعفت إسرائيؿ مف األعباء القانكنيةلمصراع.
 -أنيت الصراع قبؿ قياـ دكلة فمسطينية يمعترؼ بيا.
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أثر مشاريع التسكية غير الرسمية عمى مسيرة التسكية السياسية
المبحث األكؿ :أثر مشاريع التسكية غير الرسمية عمى المكقؼ التفاكضي الفمسطيني
المبحث الثاني :أثر مشاريع التسكية غير الرسمية عمى المكقؼ التفاكضي اإلسرائيمي
المبحث الثالث :أثر مشاريع التسكية غير الرسمية عمى مكاقؼ الدكؿ الراعية لعممية التسكية

المبحث األكؿ

أثر مشاريع التسكية غير الرسمية عمى المكقؼ التفاكضي الفمسطيني
لـ تخمك مشاريع التسكية غير الرسمية عمى اختالؼ ظركفيا مف أم تأثير عمى المكقؼ
التفاكضي الفمسطيني ،كىذا ما سنحاكؿ التعرؼ عميو في ىذا المبحث؛ انطالقنا مف أف القراءة
النقدية لمكثائؽ الثالث ل تستيدؼ النص كحده ،إنما الخط السياسي العاـ كالفكر كالسمكؾ
السياسي لمفريؽ الفمسطيني المفاكض.
يتيعف ابتداء اإلشارة إلى مجمكعة مف المتغيرات التي أثٌرت عمى مدل تفاعؿ الفمسطينييف مع
ٌ
مشاريع التسكية غير الرسمية ،كيمكف رصدىا في النقاط التالية:
 -1اإلحباط العاـ مف خيار التسكية السياسية كمبادراتيا ،فيي لـ تستطع إقناع الفمسطينييف

بقدرتيا عمى إحالؿ السالـ ،كاقامة دكلة فمسطينية ذات سيادة ،كايقاؼ انتياكات إسرائيؿ
كسمككيا العدكاني ضدىـ .كليذا يعتقد خميؿ الشقاقي مدير المركز الفمسطيني لمبحكث

السياسية كالمسحية ،في مقابمة خاصة مع الباحث في  8أكتكبر  ،2017أف مشاريع
التسكية غير الرسمية لـ تنجح في التأثير عمى المكاقؼ الرسمية أك الشعبية اتجاه قضايا

محدكدا "باستثناء الفكرة القائمة بأف السالـ ممكف ،كأف ىناؾ
التسكية ،كأنيا تأثيرىا بقي
ن
شريكا لمطرؼ اآلخر".
 -2كجكد تجربة تفاكضية سابقة تمثٌمت في اتفاؽ أكسمك  ،1993الذم حظي باىتماـ دكلي

كبير ،لكنو فشؿ في إيجاد تسكية سياسية عادلة ،في الكقت الذم كاف يفترض أف يككف

التفاؽ مؤقتا ينتيي بإقامة دكلة فمسطينية بعد خمس سنكات مف تكقيعو ،أم في عاـ
حدا لعقكد مف المكاجية.
 ،1998لكنو لـ يجمب لمفمسطينييف دكلة ،كلـ يضع ن
 -3عدـ كجكد كسيط دكلي عادؿ في الصراع؛ ٌأدل إلى تفاقـ شعكر الفمسطينييف باليأس مف
إمكانية تحقيؽ مكاسب سياسية عبر مبادرات التسكية ،كنيؿ الحقكؽ المشركعة.

خمال
 -4انحياز المجتمع الدكلي
كتحديدا الكليات المتحدة لصالح إسرائيؿ؛ األمر الذم أكجد ن
ن
في ميزاف القكة بيف طرفي الصراع ،انعكس في تغاضي المجتمع الدكلي عف رفض
إسرائيؿ اللتزاـ بالقانكف الدكلي ككقؼ اجراءاتيا غير القانكنية في األرض الفمسطينية.
عامال
 -5الظركؼ كالتعقيدات اإلسرائيمية الخانقة التي باتت تحكـ الحياة الفمسطينية مثٌمت
ن
ئيسيا مف العكامؿ التي دفعت الفمسطينييف إلى تفضيؿ المقاكمة بكؿ أشكاليا عمى خيار
ر ن
التفاكض كالحمكؿ السممية ،كالجنكح نحك التجاه الفمسطيني الرافض لمتسكية.
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 -6لـ تنسجـ مشاريع التسكية غير الرسمية مع الرؤية السياسية لممعارضة الفمسطينية ،حيث

ً
معارضة ليا نفكذ كتأثير في الشارع الفمسطيني ،إضعاؼ المكقؼ
كاف بمقدكر قكل

التفاكضي الرسمي كغير الرسمي .كمف أجؿ ذلؾ قاؿ يكسي بيميف ،في مقابمة خاصة:

انفتاحا عمى األنشطة غير الرسمية ،فال عجب أنو
"بما أف المجتمع اإلسرائيمي أكثر
ن
بالنسبة إلى زمالئنا الفمسطينييف كاف مف األعباء أف يشارككا في محادثات غير رسمية
غير مأذكف بيا".
ً
المعارضة لمتسكية أنيا غير ممزمة بالقبكؿ بالعتبارات التي تدعك جية
كترل القكل السياسية

التفاكض لممكافقة عمى سقؼ و
يما لمحقكؽ
متدف مف اآلماؿ كفقنا لمعممية التفاكضية ،كترل فييا تقز ن
كتضييعا لمثكابت( .دركيش )189 ،2013 ،فحركة حماس –إحدل أكبر حركات المعارضة في
ن
تمبي طمكحات الشعب
تـ
التكصؿ إلييا حتى اآلف ل ٌ
ٌ
فمسطيف-ترل أف اتفاقات التسكية التي ٌ
الفمسطيني ،كل تستجيب لمحد األدنى مف تطمعاتو ،باعتبارىا اتفاقات غير عادلة( .أبك رمح،

لخص رمضاف عبد اهلل شمٌح األميف العاـ لحركة الجياد اإلسالمي –ثاني
 )42 ،2011بينما ٌ
حركات المعارضة الفمسطينية -مكقؼ حركتو مف التسكية كالتفاقات الناجمة عنيا ،بقكلو" :نحف
شيئا .الشيء الكحيد الذم يمكف
يغير مف المكقؼ الصييكني ن
نعتبر أف سجاؿ البرامج كالحمكؿ لف ٌ
تغيير ىك استمرار الضغط العسكرم عمى إسرائيؿ لتعديؿ ميزاف القكة ،كاحداث نكع مف
أف يحدث نا
كي كتغيير المفاىيـ"( .مجمة الدراسات الفمسطينية)53 ،2014 ،
ٌ

كيرل أحمد يكسؼ ،القيادم في حركة حماس ،في مقابمة خاصة مع الباحث ،إف "مشاريع

التسكية غير الرسمية ليا تأثير كبير؛ ألنيا تتخذ كمرجعيات ،كتحدد السقؼ الذم يمكف النطالؽ
أيضا لمعرفة كيؼ يف ٌكر الخصـ" .كيؤكد أف الجانب الفمسطيني
منو في التفاكض ،كىي ميمة ن
استجاب أكثر لمشاريع التسكية غير الرسمية ،ككاف األكثر جيكزية لمجمكس مع الطرؼ
حاضر في مثؿ ىذه المفاكضات ألنو دائما يحاكؿ أف
نا
اإلسرائيمي" ،كاف كاف الجانب اإلسرائيمي
يختبر نكايا الفمسطينييف ،كالمستكيات التي يمكف ليـ التنازؿ فييا".
كيضيؼ يكسؼ" :إذا أردت تقديـ تنازلت أك معرفة كجية نظر الخصـ فالبد أف تمجأ إلى
كغالبا ىذا ما يحدث .ىكذا حصمت اتفاقات الكليات المتحدة مع فيتناـ
المحادثات غير الرسمية،
ن
في باريس التي امتدت إلى سبع سنكات ،كاتفاقيات الفرنسييف مع الجزائر لثالث سنكات".
تقدـ ،باستم اررية الييمنة عمى مكاقع جية
كيتٌسـ النظاـ السياسي الفمسطيني ،إضافة إلى ما ٌ
القرار السياسي ،حيث ما زالت الطبقة المسيطرة ،كالكيانات الفصائمية ،كطرؽ العمؿ ،ىي ذاتيا
منذ عقكد ،كعمى األقؿ منذ إقامة السمطة الفمسطينية في الضفة الغربية كقطاع غزة ،أم منذ قرابة

جدا مف
ربع قرف ،كما يتٌسـ ىذا النظاـ بالعطؿ كالجمكد ،فالطبقة السياسية السائدة تبدك محافظة ن
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الناحية السياسية ،كقد استمرأت العيش عمى الكاقع ،كلـ تفكر قط بتغيير خياراتيا ،عمى رغـ
إقرارىا بإفشاؿ إسرائيؿ لخيار أكسمك( .كيالي )2015 ،لذلؾ ،فإنو يمكف التفريؽ ،عند دراسة تأثير

مشاريع التسكية غير الرسمية عمى المكقؼ التفاكضي الفمسطيني في الفترة ما بعد عاـ ،1991
بيف منيجيف في التفاكض في حقبتيف رئاسيتيف ،ىما حقبة الرئيس ياسر عرفات ،كحقبة الرئيس

محمكد عباس ،كما يمكف التفريؽ في المكقؼ مف األطركحات التي جرت خارج غرؼ التفاكض
الرسمية ،كتأثير ذلؾ عمى السمكؾ السياسي.

منيجا في التفاكض مع إسرائيؿ في قضايا الح ٌؿ المرحمي -أم قضايا الحكـ
كاتٌبع عرفات
ن
اقعيا إلى سنة  -2000يستند إلى
المقرر ليا خمس سنكات  1998-1993كالتي ٌ
امتدت ك ن
الذاتي ٌ
ثـ الضطرار لقبكؿ بما يعرضو اإلسرائيميكف في كثير مف مسائؿ الخالؼ،
المطالبة بما يريد ٌ
ككاف تبريره أف ىذه مفاكضات مرحمية فمنأخذ أثنائيا مف اإلسرائيمييف كؿ ما نستطيع الحصكؿ
سيبحث في المفاكضات النيائية؛ كبسبب ذلؾ ساد انطباع لدل اإلسرائيمييف
عميو ألف الباقي كمو ي
بأف عرفات مفاكض سيؿ ،يقبؿ كؿ طركحاتيـ بعد قميؿ مف الجدؿ( .الحسف)8 ،2010 ،
بالمتغيرات السياسية في كؿ
مرت المسيرة التفاكضية لمرئيس عرفات بمحطات فارقة تأثرت
ٌ
ٌ
جكلة مف جكلت التفاكض ،كيعتبر الفشؿ في ىذه الجكلت مف العكامؿ التي ميٌدت لظيكر

مشاريع التسكية غير الرسمية .فبعد أكسمك كممحقاتو ،كقٌع عرفات اتفاؽ "كام ريفر  "1مع رئيس
نص ،ضمف أمكر
الكزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىك في الكليات المتحدة عاـ  1998الذم ٌ
أخرل ،عمى إعادة انتشار إسرائيمي في بعض المناطؽ الفمسطينية ،كتشكيؿ لجاف مشتركة
لمتنسيؽ األمني كمنع "التحريض عمى اإلرىاب" ،لكف نتنياىك لـ يمتزـ بالتفاؽ قبؿ أف يخسر في

انتخابات الكنيست  ،1999التي جاءت بحزب العمؿ إلى الحكـ.
كس ٌمي
استأنؼ عرفات المفاكضات مع رئيس الكزراء اإلسرائيمي الجديد اييكد باراؾ ،ي

مكضحا لبعض النقاط في التفاؽ السابؽ كمتابعة
التفاؽ الجديد "كام ريفر  "2الذم جاء
ن
تكجت بمحاكلة الرئيس األمريكي السابؽ بيؿ كمينتكف
تنفيذىا ،كاستمرت التفاىمات إلى أف ٌ

التكصؿ لتفاؽ نيائي في مفاكضات "كامب ديفيد"  ،2000لكف ىذه المفاكضات فشمت أماـ
ٌ
رفض عرفات التنازؿ عف حؽ العكدة كتقسيـ القدس؛ كىي األفكار التي قبمت بيا كثيقة عباس-
بيميف قبؿ  6أعكاـ مف كامب ديفيد؛ مما يعني أف تأثير مشاريع التسكية غير الرسمية كاف

محدكدا في المكقؼ التفاكضي ألبي عمار.
ن
تأكد ذلؾ في فشؿ المحاكلة التي يبذلت في مباحثات طابا عاـ  2001قبؿ أف يقرر باراؾ
كقفيا بحجة اقتراب انتخابات الكنيست التي عادت باليميف إلى الحكـ ،ليستأنؼ التفاكض بخطة
األمف ككقؼ إطالؽ النار اإلسرائيمية الفمسطينية التي اقترحيا مدير ككالة الستخبارات المركزية
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كعرفت باسمو "خطة تينيت"( .دائرة شؤكف المفاكضات)2001 ،
"جكرج تينيت" في العاـ نفسو ،ي
لكف الخطٌة انيارت ألف حككمة شاركف لـ تكف ترغب في الدخكؿ في الستحقاقات السياسية

لتقصي الحقائؽ -تشكمت في شرـ الشيخ في أكتكبر  2000لبحث أسباب
لتقرير لجنة ميتشؿ
ٌ
اندلع انتفاضة األقصى -التي افترض أف يتـ التطرؽ إلييا بعد نجاح اتفاؽ تينيت عمى األرض.
(مركز المعمكمات الكطني )2011 ،فعندما نشرت لجنة ميتشؿ لتقصي الحقائؽ تقريرىا قبمو

عرفات ،كاعتبره كثيقة ميمة كيمكف أف تش ٌكؿ نقطة ارتكاز صحيحة في اتجاه البحث عف تسكية

كامال( .نافعة)2001 ،
سياسية لمجرد أنيا تطمب كقؼ النشاط الستيطاني كقفنا ن

كقد ميدت خطة تينيت كتقرير ميتشؿ إلى "خارطة الطريؽ"  ،2002خطة السالـ التي
أعدتيا المجنة الرباعية الدكلية ،كالتي ترٌكز عمى نقاط مف بينيا إقامة دكلتيف إسرائيمية كفمسطينية،
كعمى أف تتـ التسكية النيائية بحمكؿ عاـ  .2005كأعمف الرئيس ياسر عرفات في
 ،2002/11/12أف السمطة الفمسطينية قبمت بيا مف حيث المبدأ ،في الكقت الذم لـ تعمف فيو

الحككمة اإلسرائيمية مكقفيا الرسمي مف الخارطة ،ما دعا عرفات إلعالف أف حككمة إسرائيؿ
تعمؿ مف خالؿ مناكراتيا عمى تفريغ خارطة الطريؽ مف مضمكنيا ،ألنيا ل تريد كقؼ

زمنيا ،كترفض الشراؼ الدكلي كاآللية الدكلية لتحقيؽ األمف كالسالـ.
الستيطاف كل تريد جدكنل ن
(الطناني)2006 ،
دخمت المسيرة التفاكضية لعرفات بعد ذلؾ في منحى خطير عمى ضكء المماطمة

اإلسرائيم ية في تنفيذ استحقاقات السالـ ،كيالحظ أنو في الكقت الذم كصمت فيو مباحثات

ثـ في العاـ التالي كثيقة جنيؼ
التسكية إلى طريؽ مسدكد ،ظيرت كثيقة أيالكف-نسيبة ٌ ،2002
 ،2003كلـ يكف الرئيس عرفات في حالة تم ٌكنو مف البناء عمى ىذه المشاريع أك اتخاذ مكقؼ

محاصر كفي حالة يرثى ليا ،كتحت ضغكط إسرائيمية أمريكية
نا
رسمي منيا؛ باعتبار أنو كاف
لالستجابة إلمالءاتيـ.
كقد حاكؿ فمسطينيكف كثيركف الستفادة مف ىذا الكضع ،بتصديؽ الدعاءات اإلسرائيمية

السخي ،كمشركع
بأف عرفات كاف العقبة الرئيسية أماـ السالـ ،كأنو ىك الذم رفض عرض باراؾ
ٌ
كمينتكف ،ككفر الذرائع المناسبة لحككمة شاركف لممضي في حربيا بدكف رادع عربي أك دكلي،
كأخذكا يطالبكف باستغالؿ مرض ياسر عرفات لتحقيؽ ما لـ يحققو ياسر عرفات( .المصرم،
)2004
رسميا نأيا مف مشاريع التسكية غير الرسمية الثالثة التي تناكلتيا
يتبف الرئيس عرفات
لـ ٌ
ن
الدراسة ،لكف ل ييفسر ذلؾ أنيا تبتعد عف الفكر التفاكضي ألبك عمار أك رؤيتو لمح ٌؿ ،ككنو
المؤيدة لمسالـ .فيك حيف سئؿ عف
بالتحرؾ نحك القكل اإلسرائيمية
احدا ممف شجعكا كأكعزكا
ك ن
ٌ
ٌ
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رأيو في تفاىـ أبك مازف كبيميف  ،1994أجاب" :ىؿ تقصدكف تفاىـ بيميف كأبك بيميف"( .كنفاني،

 )2013في إشارة إلى تنصمو مف الكثيقة.

تبنى المقترح الذم نالت كثيقة أبك مازف -بيميف السبؽ فيو،
كنجد في المقابؿ ،أف عرفات ٌ
الخاص بتبادؿ األراضي .فقد حاكؿ عرفات تجاكز الكضع –الذم كصمت إليو قمة كامب ديفيد

 -2000بالستعداد إلعالف قياـ الدكلة الفمسطينية عمى كامؿ حدكد  ،1967مع القبكؿ بنظرية
تبادؿ األراضي ،فزار العديد مف دكؿ العالـ لنيؿ التأييد لفكرتو ،لكنو كاف يفاجأ بالفيتك األمريكي

مضطر
نا
كقد سبقو إلى عكاصـ الدكؿ التي ازرىا( .الحسف )8 ،2010 ،كذلؾ قبؿ أف يجد نفسو
إلى تشجيع انتفاضة ثانية؛ في محاكلة لتغيير مكازيف القكل مع إسرائيؿ.
مكسعة لمنقاط التي كاف
كعمى النحك ذاتو ،كانت كثيقة جنيؼ  2003بمنزلة خطكط عامة ٌ
الرئيس الفمسطيني الراحؿ ياسر عرفات قد طرحيا في مقاؿ نشر في صحيفة "نيكيكرؾ تايمز" في
فبراير  2002تحت عنكاف" :ىذه ىي رؤيتي لمسالـ" ،كمف سكء الحظ أف النشر تزامف مع
مناخات الحرب األمريكية عمى اإلرىاب بعد أحداث  11سبتمبر  ،2001كمع اتياـ القيادة

الفمسطينية بدعـ اإلرىاب ،إثر الكشؼ عف باخرة السالح "كاريف أم" ،كمع بداية السعي
اإلسرائيمي لعزؿ الرئيس عرفات كتدمير مؤسسات السمطة الفمسطينية( .عبد اهلل)2008 ،
شيدت مرحمة ما بعد عرفات ،تسمٌـ محمكد عباس مقاليد السمطة كزماـ القرار فييا عاـ

 ،2005حيث يش ٌرعت األبكاب أماـ مرحمة جديدة مف المفاكضات الثنائية في ظؿ البرنامج
خيار استراتيجنيا
السياسي المعركؼ الذم يحممو الرئيس عباس؛ الذم ل يؤمف إلٌ بالمفاكضات نا

كحيدا ِّ
لحؿ الصراع مع الحتالؿ( .مركز الزيتكنة لمدراسات كالستشارات ،)2010 ،فبعد أياـ
ن
قميمة مف إعالف تكميؼ أبك مازف برئاسة الحككمة عاـ  ،2003أعمف أميف عاـ الجبية
الديمقراطية لتحرير فمسطيف نايؼ حكاتمة أف "حككمة أبك مازف تحمؿ أزمتيا في معدتيا" ،كش ٌكؾ

البزة العسكرية ،كنزع "الفكتيؾ" المرقٌط
الجميع في ميمة الحككمة كىي تجريد النتفاضة مف ٌ
عنيا ،كانياء عسكرة النتفاضة ،كىك مشركع سبؽ أف طرحو أبك مازف حتى قبؿ أف ير ٌشح ألم
منصب رسمي( .سعادة)2014 ،

دافع محمكد عباس –أبك مازف -عف كثيقتو ،التي ترأس الطرؼ الفمسطيني المفاكض فييا.

فحيف سئؿ عنيا قاؿ إنيا "مجرد اجتيادات"( .بكرية )2009 ،لكف ىذه الجتيادات كضعت عمى

طاكلة التفاكض .بدليؿ أف أبك مازف ىك الذم أشار عمى أبك عمار في عاـ  1999كخالؿ

قائال" :إف كاف ىناؾ تبادؿ أر و
اض صغير بالقيمة
مفاكضات كامب ديفيد بشأف تبادؿ األراضي ن
كالمثؿ ،ل بأس"( .عدكاف)2015 ،
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كبقيت كثيقة عباس-بيميف أساسا لممفاكضات في مراحميا كافة ،حتى أنو في اجتماعات

فعميا التفاؽ عمى صيغة تبادؿ األراضي ،كتـ تحديد خرائط لذلؾ،
كامب ديفيد الثانية جرل ن
كخصكصا منطقة "حمكؽ ىاكتسو" غير المأىكلة
بحيث يتمدد قطاع غزة إلى صحراء النقب،
ن

عمميا ،لكف رٍفض عرفات تقديـ تنازلت حكؿ القدس المحتمة أفشؿ المفاكضات.
بالسكاف
ن
(كنفاني)2013 ،
تعبير ليا في "تفاىمات أكلمرت-عباس" ،ككانت قائمة عمى األمر
نا
ككجدت ىذه األفكار
نفسو .حيث اتفؽ الرئيس الفمسطيني محمكد عباس كرئيس الكزراء اإلسرائيمي إييكد أكلمرت،

بحضكر الرئيس األمريكي جكرج بكش في  ،2007/11/28عمى بدء مفاكضات التسكية الدائمة
بشكؿ فعمي في ست لجاف عمؿ فرعية ،كؿ منيا متخصص في مكضكع محدد ،كىي :القدس

ابتداء مف مطمع سنة  2008لتنتيي في
كالالجئكف كالحدكد كاألمف كالمياه كالستيطاف ،كذلؾ
ن
أقصى حد ليا مع نياية السنة( .مركز الزيتكنة لمدراسات كالستشارات)13 ،2008 ،
نصت تفاىمات "أكلمرت-عباس" عمى أف يككف الح ٌؿ اإلقميمي بيف الحتالؿ كالسمطة
ٌ
قائما عمى أساس حدكد عاـ  1967مع تبادؿ لألراضي ،إلبقاء األحياء الييكدية التي
الفمسطينية ن
بنيت في القدس بعد حرب  67تحت السيادة اإلسرائيمية ،كاعتبار األحياء العربية التي تندرج اليكـ

داخؿ أراضي بمدية القدس جزنءا مف الدكلة الفمسطينية ،كاخضاع "الحكض المقدس" مف القدس
كفقنا لألدياف الثالثة بما في ذلؾ البمدة القديمة ،لمكصاية الدكلية( .كراعيف)2014 ،
كذكر أكلمرت ،في مقابمة أجرتو معو صحيفة جيركزاليـ بكست اإلسرائيمية كنشرتيا في 28

فبراير  ،2014أف رئيس السمطة محمكد عباس كاف قد أبدل مكافقتو المسبقة عمى تقسيـ مدينة
القدس إلى عاصمتيف ييكدية كفمسطينية ،عمى أف تخضع كمتاىما لإلدارة كالسيطرة اإلسرائيمية،

كفيما يتعمؽ بقضية الالجئيف كحؽ العكدة ،قاؿ أكلمرت" :عرضنا عمى أبك مازف قبكؿ ألؼ لجئ

إيمانا بحقيـ في ىذه األرض ،غير أف
سنكيا عمى مدار خمس سنكات مف منطمؽ إنساني ،كليس ن
ن
عباس أراد زيادة العدد دكف تحديد رقـ معيف" ،مضيفنا" :رئيس السمطة الفمسطينية أبمغني أنو ل
متجاكبا معنا"( .فمسطيف أكناليف،
يرغب بتغيير التركيبة السكانية إلسرائيؿ ،كأنا أعتقد أنو كاف
ن
 )2014كىي تصريحات كافقيا الرئيس عباس ،حيف نفى أماـ كفد إسرائيمي في مقر الرئاسة
بمدينة راـ اهلل في الشير نفسو ،أف يككف قد اقترح أف يعكد الالجئكف الفمسطينيكف إلى أرضيـ

لنغير تركيبتيا
ىجركا منيا ،كقاؿ" :لكف لف نسعى أك نعمؿ عمى أف نغرؽ إسرائيؿ بالمالييف ٌ
التي ٌ
السكانية"( .عربي)2014 ،21
تتطابؽ تفاىمات "أكلمرت -عباس" مع أفكار كثيرة كردت في كثيقة "عباس -بيميف"
 ،1994كفي مقدمتيا إعادة طرح خيار تبادؿ األراضي كتحديد النسب المئكية لمتبادؿ ،الذم كرد

125

ألكؿ مرة في الكثيقة؛ لتقكدنا إلى استنتاج بأف مشاريع التسكية غير الرسمية ش ٌكمت قاعدة أك
أرضية انطمؽ منيا المكقؼ الفمسطيني التفاكضي ،فقد منحت المفاكض الفمسطيني جرأة عمى

تضمنت تنازلت كمحاكلة تمريرىا في سياؽ العممية التفاكضية الرسمية؛
طرح المقترحات التي
ٌ
رسميا أـ غير رسمي.
قدـ ىذا التنازؿ طرفنا
بذريعة أنو سبؽ طرحيا ،بمعزؿ إف كاف مف ٌ
ن
كيرل خميؿ الشقاقي مدير المركز الفمسطيني لمبحكث السياسية كالمسحية ،في مقابمة
خاصة ،إف "المكاقؼ الرسمية كجدت في المشاريع غير الرسمية فرصة لمظيكر لمعمف ،كفي ىذه

المسألة كاف الطرؼ الفمسطيني ىك األكثر استفادة مف الطرؼ اإلسرائيمي؛ ألف المفاكض
الفمسطيني كاف أكثر قرنبا مف القيادة الرسمية مما كاف عميو الحاؿ بيف المشارؾ اإلسرائيمي ،كما
مثال" .كيعتقد الشقاقي أف الطرفيف لجأ إلى المفاكضات غير الرسمية لفحص
في كثيقة جنيؼ ن
نكايا بعضيما بطريقة تضمف لكؿ منيما إمكانية إنكار تقديـ أم تنازلت في حالة فشؿ ىذه

المفاكضات ،إضافة إلى التأثير عمى الرأم العاـ لدل الطرؼ اآلخر عند بركز الحاجة لذلؾ؛ عف

طريؽ تسريب مضمكف المفاكضات لمصحافة.

كحظيت المقترحات األمريكية اإلسرائيمية التي رفضيا ياسر عرفات في قمة كامب ديفيد،
التصرؼ في مصير الالجئيف كالقدس
حيف كاشؼ عرفات الرئيس كمينتكف بأنو ل يستطيع
ٌ
بمفرده( .نكفؿ )85 ،2000 ،حظيت لحقنا بقبكؿ فمسطيني رسمي؛ ألسباب مف بينيا أف
تبكأت مكاقع
الشخصيات التي أنتجت مشاريع التسكية غير الرسمية ،كمنيا محمكد عباسٌ ،
سياسية رفيعة ،كأصبحت عمى رأس مؤسسات صناعة القرار الفمسطيني؛ مما جعؿ مف اليسير
طرح األفكار الكاردة فييا لمنقاش كالتفاكض ،كالقبكؿ بيامش إضافي مف التنازلت ،كالقبكؿ بما

الحد األدنى فييا.
دكف ٌ
كجعمت-في المقابؿ -مف الصعب العكدة إلى التفاكض انطالقنا مف الق اررات الدكلية كضمف
مرجعا لمتفاكض
إطارىا ،إنما البدء مف حيث انتيت إليو ىذه المشاريع ،باعتبار أنيا أصبحت
ن

بديال عف الشرعية الدكلية .كىذا ما أشار إليو ممدكح نكفؿ بشأف كثيقة جنيؼ  ،2003حيف قاؿ:
ن

رسميا ،كالحكـ عمى ىذا النمكذج ىك مدل
"بدييي القكؿ إف كثيقة سكيس ار نمكذج كليست اتفاقنا
ن
خدمتو لمقضية الفمسطينية في الزمف المحدد ،كأعتقد أف المصمحة الكطنية تفرض عمى المفاكض

الفمسطيني الرسمي التعامؿ معيا عند العكدة لطاكلة المفاكضات باعتبارىا اتفاقنا غير ممزـ كيمثؿ
أيضا تمريف عالقات عامة إذا أراد .لكف المصالح
الحد األدنى أك ما دكنو ،كبإمكانو اعتباره ن
أيضا عدـ
العميا ذاتيا تفرض عمى المفاكض ليس فقط العمؿ عمى الرتقاء بسقؼ التفاؽ ،بؿ ن
النزكؿ إلى دكف ما ىك كارد في كؿ بند مف بنكدىا"( .نكفؿ)2003 ،
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يؤكد ىذا األمر ما كشفت عنو القناة اإلسرائيمية العاشرة بأف الرئيس الفمسطيني محمكد

تكصال إلى تفاىمات سياسية في
عباس كرئيس المعارضة اإلسرائيمية "يتسحاؽ ىرتسكغ"
ٌ
المفاكضات السرٌية التي أجرياىا في مارس /آذار  ،2015مف خالؿ الكزير السابؽ "افرايـ سنيو"
تـ خالليا التفاؽ عمى أف تش ٌكؿ
مف جانب ىرتسكغ ،كمسؤكؿ فمسطيني مف جانب عباسٌ ،
مبادرة السالـ العربية قاعدة لمكاقع اإلقميمي الجديد في الشرؽ األكسط ،بعد تكقيع التفاؽ( .القدس

العربي)2016 ،
كتحمؿ تفاىمات عباس -ىرتسكغ ،كما زعمت القناة العاشرة ،في طياتيا تنازلت استراتيجية

فمسطينية ،فالنسحاب اإلسرائيمي ل يككف بحدكد  4حزيراف ،بؿ بمساحة تساكم المساحة التي
ضمتيا إسرائيؿ منذ حرب حزيراف  ،1967ما يفتح الباب لتبادؿ أراض في حدكد  4%مف مساحة

الضفة ما يتيح إلسرائيؿ ضـ المستكطنات كالطرؽ اللتفافية ،أما بشأف القدس ،فتنسحب إسرائيؿ
مف األحياء العربية "أبك ديس كالعيزرية كغيرىا" لتككف عاصمة الدكلة الفمسطينية ،لكف تبقى
تحت سيادة بمدية مكحدة يككف رئيسيا إسرائيمنيا ،ما يحافظ عمى القدس المكحدة عاصمة لدكلتيف،
بينما يخضع األقصى لرعاية دكلية تحت العمـ اإلسرائيمي ،كيبقى حائط البراؽ تحت السيادة

فيتبيف أف ىذه األفكار تنسجـ مع ما كرد في كثيقة
اإلسرائيمية المباشرة( .حمادة)2016 ،
ٌ
"عباس -بيميف"؛ ما يعني أف مشاريع التسكية غير الرسمية مثٌمت ،كل تزاؿ ،أساسا لممفاكضات
يتـ العكدة إليو لتحقيؽ تسكية ممكنة.
كنصا
ن
بيف الفمسطينييف اإلسرائيمييفٌ ،
مرجعيا ٌ

يثبت ذلؾ ما أدلى بو يكسي بيميف كياسر عبد ربو –مكقٌعا كثيقة جنيؼ  -2003في
تصريح لييئة اإلذاعة كالتمفزيكف السكيسرية عاـ  ،2011أم بعد ثماني سنكات مف تكقيع الكثيقة،
بأف "ىنالؾ فرصة لستخداـ المبادرة المدعكمة مف قبؿ سكيس ار كنقطة مرجعية"( .ىيئة اإلذاعة

كالتمفزيكف السكيسرية /2011 ،طمب العتراؼ) مع العمـ أف ىذا التصريح تزامف مع تقديـ
طمبا بالعضكية الكاممة لدكلة فمسطيف في األمـ المتحدة عاـ 2011؛ مما
الرئيس محمكد عباس ن
جعؿ ىيئة اإلذاعة كالتمفزيكف السكيسرية تخرج بعنكاف لتصريح بيميف كعبد ربو ،قالت فيو إف

"طمب العتراؼ بدكلة فمسطيف ييعيد مبادرة جنيؼ إلى الكاجية".

كاعترؼ الرئيس عباس بأىمية كثيقة جنيؼ باعتبارىا كثيقة تخدـ مسار السالـ ،رغـ أنو

أبدل تحفٌظو عمى مضمكنيا ،حيث قاؿ" :إف ىذه الكثيقة جاءت في كقت فراغ ،كتكمف أىميتيا
في أنيا تقكؿ بكجكد عنكاف لمسالـ لدل الفمسطينييف كلدل اإلسرائيمييف"( .الجكىرم )2004 ،كىك
مكقؼ مشابو لسابقو الرئيس عرفات الذم اعتبر أف كثيقة جنيؼ "محاكلة لمكصكؿ إلى سالـ

الشجعاف"( .مجمة الدراسات الفمسطينية)174 ،2004 ،
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كمنحت مشاريع التسكية غير الرسمية ،أصحابيا لحقنا أفضمية التمثيؿ كالتكاصؿ مف دكف
تفكيض ،كتقديـ أنفسيـ عمى أنيـ األقدر عمى إدارة المفاكضات ،بدليؿ ما كشؼ عنو ياسر عبد

ربو حكؿ مفاكضات سرٌية جمعتو برئيس الكزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىك كمستشاره اسحؽ
مكلخك نياية عاـ  2010كبداية عاـ ( .2011معا )2013 ،لكف ىذه المفاكضات لـ تستكمؿ،
كتراجع نتنياىك عف مكقفو.

كقد أشار صائب عريقات إلى "أف ىناؾ مف يحاكؿ الظيكر بمظير القادر عمى إدارة

المفاكضات ،أك يحاكؿ تقديـ أكراؽ اعتماده مف خالؿ اقناع الطرؼ اآلخر بأنو األقدر في

المرات في المفاكضات
مجمكعتو عمى تقديـ التنازلت ،كلع ٌؿ ىذا ما حدث في العديد مف ٌ
الفمسطينية اإلسرائيمية ،إذ تم ٌكف الجانب اإلسرائيمي مباشرة أك مف خالؿ إدخاؿ الطرؼ الثاني –

أمريكا أك آخريف-مف فتح طرؽ التفافية عمى المفاكض الفمسطيني لمحصكؿ عمى التنازلت التي
لـ تكف الحككمة اإلسرائيمية في دفع ثمنيا أك حتى التفاكض عمييا .محاكلة استغالؿ طرح أك
اعتقاد مف أشخاص في الجانب الفمسطيني كاف ىميـ الكحيد إثبات مدل أىميتيـ ،كقدرتيـ عمى

ثـ معالجة ذلؾ مف خالؿ األفكار ،أك الضغط بمقابالت إعالمية
تحقيؽ الختراقات ،كمف ٌ
لممزايدة"( .عريقات)37-36 ،2008 ،
ي
أيضا أف التفاىمات اإلسرائيمية التي جرل عرضيا أعاله في حقبة الرئيس عباس،
كيالحظ ن
جميعا استندت إلى كثيقة
كانت تتـ مع عنكاف فمسطيني كاحد ىك أبك مازف نفسو ،كقد تأكد أنيا
ن
تعبير ليا في الكثيقة ،كىذا يكشؼ عف أنو يمكف مف خالؿ
نا
عباس-بيميف  ،1994ككجدت
مشاريع التسكية غير الرسمية استنباط النمط كالفكر التفاكضي الخاص بكؿ شخصية ،كتحديد

المعتقدات كالقيـ السمككية التي يمكف أف تنعكس لحقنا عمى العممية التفاكضية.
يقكؿ ىاني المصرم ،مدير المركز الفمسطيني ألبحاث السياسات كالدراسات الستراتيجية-
مسارات" :إف الحفاظ عمى نفس األسماء التي تقكد المفاكضات ،ىي مف األخطاء كالثغرات

الكبيرة في النظاـ السياسي الفمسطيني؛ ألف األصؿ في المفاكضات أف يتـ تغيير الطاقـ
المفاكض بشكؿ دائـ .إف الطرؼ الخصـ تصبح لديو كؿ نقاط القكة كالضعؼ كالتفاصيؿ حكؿ
الكفد المفاكض ،كبالتالي يستطيع أف يؤثر عميو كيعرؼ تصرفاتو كردكد فعمو"( .الحدث)2015 ،
يحركو دافع أيديكلكجي نحك التفاكض باعتباره الخيار كمو كليس
كاسرائيؿ تعمـ أف الرئيس عباس ٌ
إيجابا لمصمحة المكقؼ التفاكضي اإلسرائيمي في
ضمف مجمكعة خيارات؛ األمر الذم انعكس
ن
التكصؿ إلى تسكية ،كالستمرار في مفاكضات ممتدة.
عدـ
ٌ

تصكنار آخر لمشاريع التسكية غير الرسمية
لتقدـ
كتبرز ،في اإلطار ،كثيقة نسيبة-أيالكف ٌ
ٌ
بكصفيا "بالكف اختبار" لمتمييد ألفكار يصعب طرحيا عمى المستكل الرسمي .فاألكاديمي
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تبنى فييا "ح ٌؿ الدكلتيف" يجرم بمقتضاه انسحاب
الفمسطيني سرم نسيبة الذم كقٌع الكثيقةٌ ،
إسرائيؿ إلى خطكط الرابع مف حزيراف  ،1967كاقامة دكلة منزكعة السالح ،كتنازؿ الفمسطينييف
عف حؽ العكدة ،غير أف نسيبة فيما بعد تكصؿ -في كتاب أصدره بعنكاف "ما قيمة دكلة

فمسطينية؟" -إلى نتيجة مفادىا أف دكلة فمسطينية ل تستحؽ أف يبذؿ مف أجميا أم جيد ،كيقترح
انتخابيا ليست دكلة
في ذلؾ تجربة يقكؿ إنيا تستحؽ التفكير فييا ،كىي دكلة كاحدة ،لكنيا
ن
ديمكقراطية كتككف ىكذا بترتيب يجرم اإلجماع عميو ،كيعني ذلؾ أف تمنح إسرائيؿ الفمسطينييف

باتفاؽ معيـ مرتبة "مكاطنيف مف الدرجة الثانية" لكؿ مف ىـ تحت الحتالؿ اإلسرائيمي كيقبؿ

ذلؾ( .األخبار)2011 ،

كدافع نسيبة عف آ ارئو الجديدة .بقكلو إنو "مف المفارقة أف يبدك ح ٌؿ الدكلتيف ،أم إقامة دكلة
أمر يزداد استبعاده ،رغـ أف
فمسطينية بشكؿ سممي قادرة عمى الحياة بجانب دكلة إسرائيؿ ،نا

الكثيريف مف اإلسرائيمييف كالفمسطينييف يؤيِّدكنو"( .قنطرة )2010 ،كذىب إلى أبعد مف ذلؾ،
بإقدامو عمى عقد مؤتمر تطبيعي عاـ  2011عمى رأس مجمكعة مف الشخصيات الفمسطينية،

لما يسمى بالتحاد الفمسطيني-اإلسرائيمي ،قبؿ أف يخرج اعتصاـ حاشد في القدس يدعك إلى
فكر مف رئاسة جامعة القدس( .ككالة معا)2011 ،
إقالة نسيبة نا
كيعتقد سرم نسيبة ،في مقابمة خاصة مع الباحث في  4أكتكبر " :2017لألسؼ ،نحت
نيائيا عندما استفحؿ
كميا (حسب خريطة الطريؽ) ،كسرعاف ما تعثٌرت
ن
نحكا أخر ن
المفاكضات ن
الحصار عمى الرئيس الفمسطيني أبك عمار ،كبالتالي لـ تنجح المبادرة في تحقيؽ غرضيا آنذاؾ
في حسـ التعثر كالبت في تحقيؽ اليدؼ مف المفاكضات ،كىك إنياء الحتالؿ".

كيسير يكسي بيميف ،الذم يعتبر مف ميندسي اتفاقات أكسمك ،كالطرؼ اإلسرائيمي المفاكض

في كثيقة عباس-بيميف ،عمى نيج نسيبة .كأعمف في مقابمة مع قناة "آم  24نيكز" اإلسرائيمية
"يتكجب عمى السمطة الفمسطينية كالقيادة أف تستقيؿ ،كأف تسمٌـ المفاتيح إلى
الناطقة بالعربية ،أنو
ٌ
إسرائيؿ" ،كأكد أف مبادرة جنيؼ التي يتحدث عنيا ىك أنو ل يمكف التكصؿ لتسكية دائمة ،رغـ
أنو يجب العمؿ الى التكصؿ لح ٌؿ سممي)2017 ،i24NEWS( .

كفعؿ األمر نفسو ،ياسر عبد ربو الذم دعا إلى العتراؼ بانييار "اتفاؽ أكسمك" ،كقاؿ في

مؤتمر صحافي بعد إعفائو مف أمانة سر منظمة التحرير الفمسطينية إنو "يتكجب عمينا مف باب
كتاما،
المراجعة ،أف نعترؼ صراحة بأف خطتنا السياسية منذ أكسمك حتى اآلف فشمت ن
فشال ذر ن
يعا ن
كحيدا،
سبيال
كاف رىاننا عمى حؿ يؤدم إلى إنياء الحتالؿ عف أرض كطننا عبر المفاكضات ن
ن
كميا"( .الحياة)2015 ،
انيار ن
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ييظير ىذا األمر حجـ اإلحباط الذم كصؿ إليو أصحاب مشاريع التسكية غير الرسمية مف
السياسة اإلسرائيمية؛ بسبب المماطمة كالتسكيؼ كالمراكغة التي يتبعيا المفاكض اإلسرائيمي،
كالسعي إلى ترسيخ الحتالؿ كصكنل إلى إقامة "إسرائيؿ الكبرل".

يتكجب عدـ
إف خالصة تجارب السنكات السابقة ،بالنسبة لمقضية الفمسطينية أثبتت أنو ٌ
المجكء إلى اتفاقات أك تسكيات جزئية أك غامضة ميما بمغت درجة الضغكط ككبر حجميا؛ ألنو
في حالة فشؿ ىذه التسكيات –كىذا ما حصؿ بالفعؿ -فإف البديؿ سيككف المكاجيات الدامية أك

الحرب الشاممة ،كىذا يعني أف مفاكضات السالـ أك جيكد السالـ ،ل تقكد بالضركرة إلى تعزيز

فمسطينيا خالؿ اتفاقيات
تـ تكقيعو
ن
حالة الستقرار( .عميرة )3 ،2007 ،كمف الكاضح أف ما ٌ
تـ التفاكض حكلو خالؿ جكلت التفاكض المستمرة ،لـ يصؿ إلى سقؼ ق اررات
أكسمك ،كما ٌ
الشرعية الدكلية أك حدكدىا التي يسعى الفمسطينيكف لتحصيميا ،كليس مف المتكقع أف ينجحكا في

ذلؾ ،في إطار أم مفاكضات تخضع لمسياؽ الزمني الحالي كمكازيف القكل التي تحكمو.

(الحسيني)131 ،2014 ،
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المبحث الثاني

أثر مشاريع التسكية غير الرسمية عمى المكقؼ التفاكضي اإلسرائيمي
أثر عمى المكقؼ التفاكضي
عمى النحك الذم كاف لمشاريع التسكية غير الرسمية نا
الفمسطيني ،انعكس األمر عمى الحالة اإلسرائيمية ،كظيرت تفاعالت المكاقؼ في إسرائيؿ مف
بتصكرات عممية السالـ ،كمستقبؿ الدكلة.
ىذه المشاريع ،باعتبار أنيا تتعمؽ
ٌ
لقد ساىمت مجمكعة مف المتغيرات في التأثير عمى مدل تفاعؿ اإلسرائيمييف مع مشاريع

التسكية غير الرسمية ،في مقدمتيا المنطمقات الدينية ،التي تتمثٌؿ في الصراع بيف الديني
كتحديدا قضايا التسكية لمصراع الفمسطيني -اإلسرائيمي.
كالعمماني مف قضايا السياسة الخارجية،
ن
فقد أظيرت المفاكضات الفمسطينية -اإلسرائيمية ،التي انطمقت عقب اتفاقيات أكسمك عاـ

1993ـ ،تأثير العامؿ الديني عمى السياسة في إسرائيؿ ،عبر سمسمة مف التحريضات الدينية ضد

عممية التسكية؛ أدت في نيايتيا إلى اغتياؿ رئيس الكزراء اإلسرائيمي اسحؽ رابيف ،عمى يد

متطرؼ ديني ينتمي لمصييكنية الدينية ،كما امتد ىذا التأثير عبر مساىمتو في تعطيؿ بعض
ٌ
التفاقيات الالحقة ،كانتقالو إلى النشاط المحمكـ في استيطاف أراضي الضفة الغربية ،كتعزيز
المستكطنات ذات الطابع الديني المحض( .أبك عكدة)325 ،2011 ،

ينضـ إلى ذلؾ ،انعداـ الثقة لدل اإلسرائيمييف بقدرة مبادرات التسكية عمى جمب األمف ليـ،

كازالة مشاعر الخكؼ كالعدائية ،كالتشكيؾ في استطاعة مشاريع التسكية غير الرسمية عمى
دكليا.
تحقيؽ ما عجزت عنو التفاقات الرسمية المدعكمة ن

تبني الركاية
كذلؾ ،انعداـ الثقة في كجكد شريؾ فمسطيني قادر عمى تحقيؽ السالـ؛ نتيجة ٌ
حمؿ
اإلسرائيمية الرسمية منذ فشؿ اتفاؽ أكسمك كاندلع النتفاضة الثانية عاـ  ،2000التي تي ٌ
الفمسطينييف مسؤكلية جمكد المسيرة السياسية ،لذلؾ يعتقد يكسي بيميف ،في مقابمو خاصة بأف

"التفاىمات غير الرسمية قد يككف ليا تأثير كبير عمى عامة الناس في إقناعيـ بأف الجانب

اآلخر ىك شريؾ حقيقي".

كيمثٌؿ تراجع األحزاب اليسارية مقابؿ نزعة المجتمع اإلسرائيمي نحك اليميف كاليميف

عامال أساسنيا مف عكامؿ محدكدية تأثير مشاريع التسكية غير الرسمية ،إذا ما عممنا
المتطرؼ
ن
كتحديدا حزب العمؿ .فكثيقة
أف الطرؼ اإلسرائيمي المفاكض ينتمي في جميعيا إلى اليسار،
ن

جنيؼ  2003كاف اليدؼ منيا إحياء اليسار اإلسرائيمي كتعبئة قكاه؛ لتفعيؿ المكاجية مع معسكر

اليميف كتفكيكو( .عبد اهلل )2008 ،كىذا ما دعا الحككمة اإلسرائيمية كائتالفيا الحاكـ إلى
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قدمو اليسار اإلسرائيمي في الكثيقة؛ لتعارضو مع مشركعيا
معارضة الكثيقة؛ ألنيا ل تقبؿ ما ٌ

استنادا لمقكة
اعتقادا منيا أف بمقدكرىا فرض مشركعيا ن
كامال ك ن
التكراتي كالككلكنيالي الستيطاني؛ ك ن
العسكرية الطاغية( .ممكح)2003 ،
كليس مف محض المصادفة فقط أف يأتي الجتياح اإلسرائيمي لمبناف بعد التكقيع عمى

اتفاقات كامب ديفيد بيف مصر كاسرائيؿ ،كأف تأتي حرب أكتكبر بعد فشؿ مبادرة كليـ ركجرز
كزير الخارجية األمريكي في ذلؾ الكقت ،كأف تنطمؽ النتفاضة الفمسطينية األكلى في العاـ

 1987بعد فشؿ مبادرة كزير الخارجية األمريكي جكرج شكلتز التي أراد مف خالليا تجاىؿ

الشعب الفمسطيني كمنظمة التحرير ،كما أف فشؿ محادثات كامب ديفيد بيف إسرائيؿ
كالفمسطينييف قد ٌأدل إلى النتفاضة الفمسطينية الثانية في عاـ  ،2000ككذلؾ فإف الجتياح
اإلسرائيمي لمناطؽ السمطة الكطنية في آذار  ،2002قد جاء بعد يكـ كاحد مف قمة بيركت التي
صدرت عنيا مبادرة السالـ العربية( .عميرة)4-3 ،2007 ،
قد يبرر ذلؾ مكافقة رئيس الكزراء اإلسرائيمي األسبؽ اييكد أكلمرت عمى اقتراح الرئيس

التكصؿ لتفاؽ سالـ دائـ.
الفمسطيني محمكد عباس عمى فتح "قنكات خمفية" لبحث مبادئ
ٌ
(المصرم اليكـ )2006 ،كجرل تبرير ذلؾ بأنو لتحاشي غضبة شركاء أكلمرت مف المتطرفيف

في الحككمة ،كبالتالي انسحابيـ منيا ،مما قد يسقط حككمة التحالؼ اليش ،كيؤدم إلى مجيء

مف ىك أكثر تطرفنا مف أكلمرت لمحكـ( .فيصؿ )2008 ،كما يعطي ذريعة لقناة التفاكض السرٌية
بيف ىرتسكغ كعباس التي جرت عمى مدل أكثر مف سنتيف ،في الكقت الذم سبقت األشير

التسعة لمحادثات كيرم في ( .2013بيميف)2017 ،

نستنتج مف ذلؾ أف مشاريع التسكية غير الرسمية كاف يتـ تكظيفيا في خدمة المصالح

كتحديدا أحزاب اليسار في حالة الستقطاب السياسي القائمة مع
السياسية لألحزاب اإلسرائيمية،
ن
المتطرؼ ،كتحسيف صكرتيا أماـ المجتمع اإلسرائيمي ،سكاء في حالت النجاح أك الفشؿ،
اليميف
ٌ
كبمعزؿ عف صدؽ الغايات.

فممدكح نكفؿ أشار إلى المسألة بقكلو" :إذا كاف بيميف كشاحاؾ كديفيد كمحي كميتسناع
مدخال لخكض معركة إسقاط شاركف كحككمتو ،فيذه المعركة تيـ
أرادكا كثيقة سكيس ار –جنيؼ-
ن
الفمسطينييف كأنصار صنع السالـ في المنطقة"( .نكفؿ)2003 ،

يؤكد ذلؾ ما قالو بيميف ،في مقابمة خاصة" :إف المفاكضيف غير الرسمييف قد يككف ليـ أثر

صناع القرار كما كاف لتفاىـ عباس-بيميف عمى أطركحات كمينتكف ،أك ربما يككف ليـ آثار
عمى ٌ
غير مباشرة مثؿ تأثير مبادرة جنيؼ عمى قرار شاركف بالنسحاب مف قطاع غزة".
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كفي حالة اليميف ،فإف "المفاكضات مف أجؿ التفاكض" منيج يمكف اعتباره تكممة لسياسة

حككمة شمير خالؿ الفترة التي عقبت مؤتمر مدريد  ،1991كاليدؼ مف ذلؾ كاضح ،كيترٌكز
عمى استغالؿ العممية التفاكضية مف أجؿ تمرير السياسات الحككمية ،كخمؽ الحقائؽ عمى

خصكصا عالقتيا بالكليات المتحدة-
األرض مف دكف إلحاؽ الضرر بصكرة إسرائيؿ الخارجية –
ن
أيضا مف دكف الضطرار إلى تقديـ
أك مف دكف اإليحاء بأف إسرائيؿ غير معنية بالسالـ ،ك ن
التنازلت الميدانية أك السياسية الصعبة إلى الجانب الفمسطيني( .الخالدم ،آغا)5 ،1996 ،

إضافة إلى أف األفكار كالتصالت التي كانت تحاكؿ البتعاد عف أنظار اليميف

كتحديدا تفاىمات أكلمرت-عباس كىرتسكغ-عباس ،كانت تستند إلى الطركحات
اإلسرائيمي،
ن
الكاردة في مشاريع التسكية غير الرسمية ،مثمما جرل شرحو في المبحث السابؽ.
فقد كشفت كرقة عمؿ إسرائيمية قيدمت إلى مؤتمر ىرتسيميا السنكم الثامف ،الذم يعقد في
بضـ إسرائيؿ لكتؿ استيطانية في
الفترة بيف  20ك 23كانكف الثاني /يناير 2008ـ عف اقتراح
ٌ

الضفة مقابؿ أراض إسرائيمية داخؿ أك عمى امتداد الخط األخضر تنقؿ إلى الدكلة الفمسطينية،
مثؿ أر و
اض في منطقة (حمكتسا) في النقب ،كما في كثيقة بيميف -أبك مازف ،كقد كجدت ىذه

تعبير ليا في اقتراح رئيس الحككمة اييكد باراؾ سنة  ،2000كاقتراح الرئيس األميركي بيؿ
نا
الفكرة
كمينتكف ،كفي مبادرة جنيؼ كخطة اليدؼ "أيالكف -نسيبة"( .عدكاف)2015 ،
تمسؾ عامي أيالكف بكثيقتو .كقاؿ في مقابمة صحافية في  30تشريف
كبخالؼ سرم نسيبةٌ ،
الثاني/نكفمبر " :2005أنا اعتقد أف الكثيقة التي صغتيا سكية مع البركفيسكر سرم نسيبة ىي
البرنامج السياسي لحزب العمؿ" ،كأضاؼ" :عندما أتحدث عف انفصاؿ في دكلتيف فإف الفكرة

المركزية تعتمد عمى كثيقة أيالكف -نسيبة ،كفي نياية المطاؼ حتى لك فعمنا أمك ار بصكرة مستقمة

في الطريؽ إلى اليدؼ فإنيا تيدؼ إلى تحقيقو بشكؿ أسرع"( .المركز الفمسطيني لمدراسات
اإلسرائيمية-مدار)2005 ،
كمف جانبو ،طرح الرئيس اإلسرائيمي "رؤكبيف ريفميف" ،في مقابمة مع صحيفة يديعكت

احركنكت العبرية عاـ  ،2015بمناسبة مركر عاـ عمى تكليو منصبو الرئاسي ،فكرة إقامة
"ككنفدرالية فمسطينية إسرائيمية بدكف حدكد" ،كقاؿ إنو "ل يرل– أم إمكانية لمسالـ إذا لـ تكف

ىناؾ حدكد مفتكحة بيننا كبيف جيراننا" .كىي نفس أطركحات فمسطينية سابقة ،خاصة التي
سرم نسيبة " فيما يعرؼ بكثيقة نسيبة كعامي
اشتير بطرحيا رئيس جامعة القدس الدكتكر " ٌ
يفسره كؿ طرؼ كما يريد" :يتفؽ الطرفاف عمى ح ٌؿ
أيالكف ،التي جاء في مقدمتيا طرح غامض ٌ
كسط تاريخي ،يقكـ عمى مبدأ دكلتيف سياديتيف دائمتيف تعيشاف الكاحدة بجانب األخرل" ،دكف
كنا"،
أف حؿ الدكلتيف لـ يعد مم ن
تحديد أم مالمح أك حدكد لكؿ دكلة ،كيعمف سرم نسيبة لحقنا " ٌ
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كيبدأ التنظير لدكلة كاحدة لمشعبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي أك اتحاد ككنفدرالي بيف دكلتيف( .أبك

مطر)2015 ،

تشددا في "الميككد" ،الحزب
كتكمف أىمية ريفميف كسياسي في انتمائو إلى الجناح األكثر
ن
اليميني العقائدم ،الذم يتزعمو نتنياىك ،لكف مشركع ريفميف السياسي مختمؼ عف الميككد المتشدد

في كؿ الطركحات( .عبد الرحمف )2017 ،حيت إف استراتيجية الرفض الخاصة بحزب الميككد

لقياـ دكلة فمسطينية عبر المبادرات السممية ،يتمثؿ في تقديـ حككمات الحزب منذ عاـ 1977

كحتى العاـ  2003العديد مف المبادرات ،كىي نكعاف ،األكؿ ييدؼ إلى إيجاد نكع مف الستفزاز
لمشاعر الفمسطينييف بتقديـ مبادرة ل تحقؽ أدنى شيء مف األماني الفمسطينية فيرفضيا

الفمسطينيكف ،كالنكع الثاني مبادرات "إجياضية" تأتي عقب المبادرات الدكلية أك العربية؛ بيدؼ

خمؽ رفض عربي لممبادرات اإلسرائيمية( .أبك جزر)157-156 ،2009 ،

ئيسيا مف أسباب فشؿ مشاريع التسكية
سببا ر ن
إف الحكـ في إسرائيؿ –اليميف-كاف كل يزاؿ ن
مرجعا يتٌـ العكدة
غير الرسمية في تحقيؽ التأثير السياسي المطمكب منيا ،باستثناء أنيا ظمٌت
ن

جدنيا في مسألة السالـ ،كيؤشر
إليو ،كبالتالي يمكف الستدلؿ بذلؾ عمى أنو غير مستعد لمبحث ٌ
في المقابؿ إلى أف ىذه المشاريع فشمت في إقناع المجتمع أك الناخب اإلسرائيمي برسالتيا كدكرىا

في إحالؿ السالـ كتحقيؽ األمف.
استنادا إلى استراتيجية الميككد الحاكـ .كصؼ ياسر عبد ربو أميف سر
مف أجؿ ذلؾ ك ن
المجنة التنفيذية السابؽ لمنظمة التحرير الفمسطينية المكقؼ اإلسرائيمي مف المفاكضات بأنو

عاما" ،كقاؿ في بياف كزعتو دائرة اإلعالـ بالمنظمة ،في  29تشريف
"األسكأ منذ عشريف ن
األكؿ/أكتكبر " :2013تسعى إسرائيؿ إلى كسب الكقت كالمماطمة لتكسيع الستيطاف كفرض
كتدمر أم إمكانية إلقامة دكلة فمسطينية
كقائع جديدة عمى الرض تنسؼ ىذه المفاكضات
ٌ
متصمة كقابمة لمحياة"( .النيار المبنانية)2013 ،
يندرج في السياؽ ،الكثيقة التي كشؼ عنيا الصحفي اإلسرائيمي "ناحكـ برنياع" في صحيفة

سمتيا يديعكت "كثيقة
يديعكت احركنكت ،بعنكاف "مشركع كثيقة مبادئ حكؿ الكضع الدائـ" ،التي ٌ
التنازلت" ،كتـ التكصؿ إلييا عاـ  2013إثر مفاكضات سرٌية في لندف بيف كؿ مف مبعكث
نتنياىك المحامي إسحؽ مكلخك ،كحسيف آغا ممثؿ رئيس السمطة الفمسطينية محمكد عباس.

 أكاديمي لبناني ،يعمؿ محاض انر في جامعة أكسفكرد البريطانية ،كشارؾ عمى مدل السنكات الثالثيف الماضية،

في سمسمة طكيمة مف التصالت السرٌية التي جرت بيف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف ،ضمف مفاكضات رسمية كشبو

رسمية.
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تكصؿ الكاتب األردني ياسر الزعاترة ،في
كبعد استعراض الكثيقة حسبما كشفيا "برنياع"،
ٌ
كثير عف كثيقة جنيؼ لصاحبيا ياسر عبد ربو كأصحابو ،التي
مقاؿ لو ،إلى أنيا "ل تختمؼ نا
أيضا بمباركة مف عباس ،كتكاد تتطابؽ مع عرض كمينتكف/باراؾ في قمة كامب ديفيد
أنجزت ن

صيؼ عاـ  ،"2000كتنص الكثيقة –عمى سبيؿ المثاؿ -أنو "تكجد ثالثة كجكه لمسألة القدس:

أرض إقميمية ،كحكـ ،كأماكف مقدسة .كجزء مف التقدـ إلى ح ٌؿ النزاع ،يمكف لمطرفيف أف يتعاطيا
مع أمانييما بالرتباط بالمدينة ،شريطة أل يعاد تقسيميا" ،كىنا يتساءؿ الزعاترة" :الخالصة أنو ل
عكدة لمقدس ،فيي باقية دكف تقسيـ كما يعمف نتنياىك ليؿ نيار ،ككؿ ما سيحصؿ عميو

الفمسطينيكف ىك الحقكؽ الدينية .فبماذا يختمؼ ىذا عف عرض كمينتكف-باراؾ في قمة كامب
ديفيد صيؼ عاـ  ،2000كعف كثيقة جنيؼ لصاحبيا ياسر عبد ربو؟"( .الجزيرة نت)2015 ،
ردا باسـ رئيس الحككمة قاؿ فيو إف الحديث يدكر عف ثرثرة
كردا عمى الكثيقة ،نشر الميككد ن
ن
سياسية ليديعكت كبني مكزيس –محرر الصحيفة -بيدؼ ايجاد اتيامات كاذبة ضد رئيس

الحككمة نتنياىك قبؿ أياـ مف النتخابات؛ لتقميص مقاعد الميككد ،كبيذا يسيطر اليسار برئاسة
تسيبي كبكجي ،كبدعـ القائمة العربية المنتفخة ،ككصؼ الكثيقة بأنيا "ككمة مف الكالـ الفارغ".

(كسبي كآخركف)2015 ،
إف ىذا المنيج يعكس أكنل سعي نتنياىك لالبتعاد عف صكرة "الحميمية" بينو كبيف الزعامة

ثانيا محاكلة اإلبقاء عمى
الفمسطينية ،كما بدا الكضع بالنسبة إلى زعماء حزب العمؿ ،كيعكس ن
ىامش مف حرية العمؿ كالمناكرة لدل رئيس الحككمة عبر تكميؼ الممثميف أك المبعكثيف مف

"الصؼ الثاني" القياـ بالتصالت الحساسة أك "الممكثة" لدل الرأم العاـ اليميني في إسرائيؿ.
(الخالدم ،آغا )6 ،1996 ،كبالتالي ،فإف التصالت غير الرسمية يمكف أف تدخؿ في إطار

المناكرة التي يحرص اليميف اإلسرائيمي عمى تفادم اللتزاـ بنتائجيا ،كالكتفاء باستغالليا في
إظيار كجكد مساعي تفاكض مف أجؿ كسب مزيد مف الكقت في فرض كقائع ميدانية جديدة

كما مف التعقيدات عمى عممية السالـ" .فقد لكحظ أف أفكار التسكية ل تطرح إل في
تضيؼ ًّ

المراحؿ التي تككف فييا التسكية في إجازة إلزامية بفعؿ التعنت اإلسرائيمي كالتكاطؤ األميركي مع
شركط تؿ أبيب"( .مجمة التقدمييف العرب)2016 ،
كيعتقد أكرم سبير ،الدبمكماسي اإلسرائيمي األسبؽ ،ككبير المفاكضيف اإلسرائيمييف في
أكسمك ،في مقابمة خاصة مع الباحث عبر البريد اإللكتركني في  6أكتكبر  ،2017إف مشاريع

التسكية غير الرسمية الثالثة "عباس-بيميف ،أيالكف-نسيبة ،جنيؼ" ذات أىمية كبيرة؛ ألنيا تيظير
أف الكضع الدائـ ممكف ،مع شركاء معقكليف مف كال الجانبيف.
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كيعتقد سبير أف لجكء شخصيات فمسطينية كاسرائيمية إلى محادثات غير رسمية سببو أف

"المحادثات الرسمية نادرة ،باستثناء أكسمك ،كتميؿ إلى النتياء كالخركج بمكاقؼ جامدة" ،ككصؼ

المحادثات غير الرسمية بأنيا "منظمات مفيدة ،إذا ما تـ إدارتيا مف قبؿ أشخاص مطمعيف كعمى
اتصاؿ مع الحككمات ،إضافة إلى أف "ليا ميزة كبيرة بأنيا تسمح بتبادؿ األفكار اإلبداعية،
قائال" :أكسمك بدأت بيذه الطريقة".
ككضع استراتيجية مشتركة" ،ن

كىك يعتقد كذلؾ ،أف جنيؼ كانت أفضؿ مبادرة "حيث كاف ليا بعض التأثير عمى الرأم

العاـ المعتدؿ ،كلكف لـ تحظى بأم أثر عمى الحككمات ،كخاصة في إسرائيؿ".

كيخمص الباحث إلى أف األثر الجمي لمشاريع التسكية غير الرسمية عمى المكقؼ
التفاكضي اإلسرائيمي ظير في استخداميا ليذه المشاريع ألغراض سياسية ل عالقة ليا بالسعي
الجدم لمتسكية السياسية ،كمف أىميا إظيار الحرص كصدؽ النكايا اإلسرائيمية نحك التسكية
ٌ
السياسية لمصراع؛ باعتبار ذلؾ مف أىـ الكسائؿ التي تمكف إسرائيؿ مف مكاصمة التسكيؼ كقضـ
المزيد مف األرض بالستيطاف ،كتكظيفيا في التركيج لدعاية عدـ كجكد شريؾ فمسطيني لمسالـ،

كذلؾ بمعزؿ عف حالة التجاذبات الحزبية في إسرائيؿ بشأف المكقؼ مف ىذه المشاريع .كيضاؼ
إلى ذلؾ أف انطالؽ إسرائيؿ في جكلت التفاكض الالحقة مما انتيت إليو مشاريع التسكية غير

الرسمية ،كىذا يعني أف المستكل الرسمي في إسرائيؿ استفاد أيضان مف ىذه المشاريع باعتبارىا

بديالن عف الق اررات الدكلية الخاصة بالقضية الفمسطينية ،كاف لـ تكف تحظ باىتماميا أك قبكليا

ليا.
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المبحث الثالث

أثر مشاريع التسكية غير الرسمية عمى مكاقؼ الرباعية الدكلية
تندرج مشاريع التسكية ،سكاء الرسمية كغير الرسمية ،ضمف ما يخدـ مياـ المجنة

الرباعية الدكلية ،باعتبارىا ي"رباعي كساطة" لعممية السالـ في الشرؽ األكسط ،التي تش ٌكمت عاـ
 2002نتيجة تصاعد الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي كبعد نحك عاميف مف اندلع انتفاضة
كتضـ ممثمي الكليات المتحدة كركسيا كالتحاد األكركبي كاألمـ المتحدة.
األقصى،
ٌ

حافظ الكسيط الدكلي لممفاكضات الفمسطينية اإلسرائيمية عمى حضكره الفاعؿ منذ البدايات
األكلى لنطالؽ مسار التفاكض ،فقد مثٌمت الكليات المتحدة دكر الكسيط األبرز في مجمؿ
مراحؿ التفاكض ،حيث اعتمدت سياسة الدبمكماسية المكككية منذ كقت مبكر؛ لمتجكاؿ عمى

مختمؼ األطراؼ في المنطقة العربية؛ مف أجؿ إيجاد أرضية مشتركة ينطمؽ منيا الجميع نحك

عمكما( .دركيش)51 ،2013 ،
إيجاد ح ٌؿ لمصراع القائـ في فمسطيف ،كالمنطقة
ن

المتغيرات التي أثرت عمى مدل تفاعؿ القكل الدكلية مع مشاريع التسكية
تجتمع جممة مف
ٌ
دكليا ليذه
غير الرسمية ،عمى رأسيا المكقؼ الدكلي مف اإلرىاب؛ كىذا األمر حقؽ قبكنل ن

المشاريع باعتبارىا نقيض اإلرىاب كالكجو اآلخر لو ،بمعزؿ عف المكقؼ اإلسرائيمي الرسمي

رمز لالنفتاح كالتعايش بيف الشعكب،
منيا ،بحيث يينظر إلى التصالت غير الرسمية بكصفيا نا
كمد جسكر التكاصؿ عمى مستكل القاعدة الشعبية كالحزبية.
ٌ
كيعتبر التحالؼ الكثيؽ بيف الكليات المتحدة األمريكية كاسرائيؿ مف أىـ العكامؿ المؤثرة،

فالعالقة ترتكز عمى قاعدة متينة مف القيـ كالمصالح كالرغبات المشتركة ،انعكست عمى المكقؼ
غطاء لممكقؼ التفاكضي
مف مبادرات كمشاريع التسكية الرسمية أك غيرىا ،بحيث شكمت
ن
اإلسرائيمي في جميع محطات التفاؽ أك الفشؿ.
القكة كاألمر
يقترف بذلؾ ن
أيضا ،أنو يغمب عمى السياسة الدكلية التعامؿ مع األمكر بمنطؽ ٌ
تبني الدبمكماسية،
شجع عمى ٌ
الكاقع ،دكف أم اعتبار لألعراؼ كالمكاثيؽ كالقكانيف الدكلية؛ مما ٌ

بالقكة المادية ،كباعتبارىا
التي مف صكرىا مشاريع التسكية غير الرسمية؛ لتفادم الصطداـ ٌ
الخيار األسمـ التي يمكف أف تحقؽ تكافقنا مع شركط النظاـ الدكلي كرغباتو ،كبما يسمح بإبقاء
الصراع ضمف نطاؽ التح ٌكـ ،كمنع تفاقمو.
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كعند مراجعة سج ٌؿ التفاقات كالمقاءات الرسمية كغير الرسمية بيف طرفي الصراع ،نجد
أنيا حظيت بالحتراـ كالدعـ ،كل يعني األط ارؼ الدكلية في مثؿ ىذه الحالت مضمكف ىذه

المقاءات كالتفاقات ،كانما ييميا أف يشارؾ فييا كيكافؽ عمييا طرفا الصراع؛ لكي تحظى بالدعـ
كالتأييد مف أكثر مف طرؼ دكلي ،خاصة أف المجتمع الدكلي يستشعر أكثر فأكثر مخاطر

الكضع عمى األمف كالستقرار الدكلي( .ممكح)2003 ،

كجدت الكليات المتحدة في مشاريع التسكية غير الرسمية فرصة لالنطالؽ في مشركع

اع حصرم لمتسكية .فبحسب كزير الدفاع اإلسرائيمي
مفاكضات التسكية ،كتثبيت مكقعيا كر و
السابؽ مكشيو يعمكف "كانت ىناؾ  7-6مسكدات أميركية في السنكات األخيرة"( .كسبي كآخركف،

)2015
مف تمؾ المبادرات ،ما يعرؼ بػ "كثيقة اإلطار" التي كضعيا كزير الخارجية األمريكي جكف
كيرم عاـ  2013لمتسكية بيف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف .كىي بتعبير الكاتب األردني حممي

"مجرد طبعة منقٌحة عما يسمى كثيقة عباس– بيميف الشييرة"( .األسمر)2014 ،
األسمر ٌ

كبحسب المبعكث األميركي مارتف إنديؾ ،فإف "كثيقة اإلطار" تنص عمى إقامة دكلة
فمسطينية عمى أساس حدكد عاـ  67مع تبادؿ لألراضي ،كابقاء ما بيف  75في المئة إلى 80

في المئة مف المستكطنيف تحت السيادة اإلسرائيمية ،مف دكف أف تحدد نسبة التبادؿ ،كذلؾ تنص
عمى أف يقكـ الجانب الفمسطيني بمكجب بالعتراؼ بػ"ييكدية دكلة إسرائيؿ" ،كفي المقابؿ ،تعترؼ

إسرائيؿ بالدكلة الفمسطينية ،كبعدىا يقكـ الجانباف باإلعالف عف إنياء الصراع بينيما ،فيما لـ
ىجركا منيا ،كاستبداؿ ذلؾ
تشر الكثيقة إلى عكدة الالجئيف الفمسطينييف إلى أراضييـ التي ٌ
ماديا ،كلـ تتناكؿ ،عمى ما ركم عف إنديؾ ،ممؼ مدينة القدس بالتفصيؿ ،كانما اكتفت
بتعكيضيـ ن

بذكر "مبادئ عامة كطمكحات الطرفيف في شأنيا"( .الشيخ)2014 ،

كقد كشفت صحيفة ىآرتس العبرية عف أنيا حصمت عمى مسكدتيف لكثيقة اإلطار

األمريكية ،قالت إنيما تعتمداف عمى قناة محادثات سرية أجراىا في  2013المبعكث الخاص

لرئيس الحككمة نتنياىك لعممية السالـ ،المحامي يتسحاؽ مكلخك ،كمستشار الرئيس الفمسطيني
كثير
محمكد عباس ،د.حسيف آغا"( .ككالة سما )2017 ،التي سبؽ أف أكردنا أنيا "ل تختمؼ نا
عف كثيقة جنيؼ ،لصاحبيا ياسر عبد ربو كأصحابو".
إضافة إلى أف بنكد خارطة الطريؽ التسعة التي يحمميا كزير الخارجية األمريكي جكف

كيرم إلنياء ممؼ القضية الفمسطينية ،تيظير اعتماده عمى اقتراحات كاف إييكد أكلمرت رئيس
الكزراء اإلسرائيمي األسبؽ قد طرحيا عمى رئيس السمطة محمكد عباس في  31آب/أغسطس
 ،2008كتتضمف البنكد التسعة األمكر ذاتيا التي تضمنتيا تفاىمات "أكلمرت -عباس" مع
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إدخاؿ بعض التعديالت عمييا( .كراعيف )2014 ،كقد سبؽ أف أشرنا إلى تفاىمات "أكلمرت-
عباس" تتطابؽ مع أفكار كثيقة "عباس -بيميف" .1994

يعني ذلؾ أف مشاريع التسكية غير الرسمية كجدت قبكنل لدل الكسيط األمريكي .بدليؿ أف

بيميف كعبد ربو تمقٌيا العديد مف رسائؿ الدعـ كالتشجيع ،كاف أبرزىا رسالة مف كزير الخارجية
األمريكي األسبؽ ككلف باكؿ ،أكد فييا دعمو كتشجيعو لمخطكة التي قاما بيا ،كاعتبر باكؿ
ميما "لمحفاظ عمى األمؿ كالتفاىـ"( .نكفؿ )2003 ،كما أف
مشركع "كثيقة جنيؼ"
ن
مشركعا ن
كثير عف مبادرة الرئيس كمينتكف كما طرحيا في آخر
المدقؽ في كثيقة جنيؼ يجدىا ل تختمؼ نا
أياـ مفاكضات كامب ديفيد في يكليك ( .2000ممكح)2003 ،

لقد كضعت كاشنطف أطراؼ الرباعية أماـ كاقع مفركض كىك أف اإلشراؼ المباشر عمى

التسكية أمريكي خالص ،كأف دكر الرباعية ىك المساعدة ضمف ىذا المبدأ ،كىك ما حصؿ ،إذ لـ
يمحظ أم أثر لتمثيؿ األمـ المتحدة بشخص أمينيا مف زاكية حضكر أك التذكير بق ارراتيا ذات

مغيبة عف أسس كقكاعد التسكية كبالتالي عف مآلتيا ،فيما بقي دكر
الصمة كىي في معظميا ٌ
شكميا رغـ الكزف السياسي الذم يشكمو ،كفي المرات القميمة التي يبادر فييا أحد
التحاد األكركبي ن
أفكار لمتسكية يككف سيؼ المالحظة األميركي ػ اإلسرائيمي ىك الحاضر
نا
مككنات التحاد كيقدـ
في مضمكف ىذه األفكار( .مجمة التقدمييف العرب)2016 ،
مرجعا
يعزز ىذا الكاقع ،الرأم بأف مشاريع التسكية غير الرسمية ،إضافة إلى أنيا كانت
ن

أيضا أداة لكاشنطف في فرض حضكرىا المباشر في
لمبادرات أمريكية لحقة لمتسكية ،مثٌمت ن
الممؼ الفمسطيني اإلسرائيمي ،عبر إحاطتيا برسائؿ الدعـ كالتشجيع ،بصكرة تيظير جدارة ىذه

أيضا في الرعاية.
المشاريع في طرحيا عمى المستكل الرسمي ،كجدارتيا ىي ن

كيدلؿ عمى ذلؾ ما نقمتو صحيفة ىآرتس العبرية عف مسؤكليف أمريكييف "كبار" في اإلدارة
األمريكية السابقة بأف "نتنياىك رغب في أف تأخذ اإلدارة المريكية نتائج قناة الحكار السرية بيف

مكلخك كمستشار عباس ،كتعيد قكلبتيا في كثيقة أمريكية يتـ عرضيا عمى الجانبيف"( .ككالة

سما )2017 ،إضافة إلى ما ينقؿ عف نفتالي بينيت رئيس حزب البيت الييكدم ،في سياؽ تأكيده
سمتيا صحيفة يديعكت "كثيقة التنازلت" حكؿ محادثات مكلخك كآغا ،بأف "نتنياىك
عمى صحة ما ٌ
كتقدـ بعرض ألبك مازف أساسو عكدة لخطكط  67مع
تعرض لضغط شديد مف اإلدارة األميركيةٌ ،
تبادؿ لألراضي ،كتأجيؿ مكضكع القدس كالالجئيف ،كعدـ إزالة المستكطنات الييكدية بؿ نقميا

إلى السيادة الفمسطينية أك اإلخالء الطكعي مع التعكيضات"( .الجزيرة نت)2015 ،

كل يمكف ،عمى الجانب اآلخر ،نفي أف مشاريع التسكية غير الرسمية أحيت الرغبة
السياسية لدل الرباعية الدكلية في ممارسة دكرىا في إحالؿ السالـ ،كاإلشارة ىنا إلى األطراؼ

139

غير الكليات المتحدة .فالتحاد األكركبي كاف لو دكر كاضح في ىذه المشاريع ،برز في رعاية

سكيس ار -إحدل دكؿ التحاد -مفاكضات كثيقة جنيؼ  ،2003رغـ التحفٌظات التي صدرت حكؿ
ممثال عف التحاد األكركبي ،ك"ميجيؿ
ىذا الدكر .كما رعا كثيقة أيالكف -نسيبة ،خافيير سكلنا
ن
انخؿ مكراتينكس" ،كجكرج باباندريك كزير خارجية اليكناف.

كمؤمنا بقدرة ىذه المشاريع في
كيضاؼ إلى ذلؾ ،أف التحاد األكركبي بقي ثابتنا في مكقفو
ن
كضع حد لمصراع الفمسطيني اإلسرائيمي أك عمى األقؿ منع تصاعده .فقد قالت رئيسة الكنفدرالية

السكيسرية ،خالؿ خطاب ليا أماـ الجمعية العامة بمقر األمـ المتحدة في نيكيكرؾ ،بتاريخ 21
سبتمبر " ،2011إف مبادرة جنيؼ تظؿ أحد الحمكؿ المتاحة إلرساء السالـ في المنطقة" ،كرأت

متكامال ،يتكافؽ مع مبادرة السالـ العربية" ،ككالىما يريداف أف تككف
مقترحا
أف المبادرة تظؿ
ن
ن
فكرة السالـ مركز كؿ الجيكد"( .ىيئة اإلذاعة كالتمفزيكف السكيسرية /2011 ،مبادرة جنيؼ)
كقد جاء في الستراتيجية األمنية األكركبية عاـ  2003إعالف صريح بأف "الصراع

العربي -اإلسرائيمي يش ٌكؿ أكلكية استراتيجية ألكركبا" ،فما داـ الصراع مف دكف حؿ "فستككف
ىناؾ فرصة ضئيمة لمتعامؿ مع المشكالت األخرل في منطقة الشرؽ األكسط ،لذا ينبغي لالتحاد
األكركبي الستمرار في العمؿ عمى المشكمة ،كتخصيص مكارد ليا إلى حيف إيجاد ح ٌؿ ليا".
(فاسككنسيمكس)6 ،2013 ،
كعمى النقيض مف ذلؾ ،غاب الدكر الركسي الفاعؿ أك حتى الداعـ لمشاريع التسكية غير

الرسمية .لسبب أف ركسيا تدرؾ أف اإلدارة األمريكية ىي الفاعؿ األساسي في المنطقة كفي

عممية السالـ ،إلى جانب أف افتقار ركسيا لمقكمات التأثير كالضغط عمى األطراؼ المختمفة في
سمبا عمى القكة الفعمية لمبادراتيا المطركحة ،كما أف عدـ قدرة ركسيا بالتأثير
الصراع يؤثر ن
كالضغط عمى الطرؼ اإلسرائيمي مف ناحية ،كرغبة إسرائيؿ كاإلدارة األمريكية في النفراد بإدارة
عممية التسكية في الشرؽ األكسط عمى النحك الذم يحقؽ مصالحيا فقط ،كالحيمكلة دكف تدخؿ

أم طرؼ ذم مكقؼ ايجابي كداعـ لمقضية الفمسطينية ،مثٌؿ عائقنا أساس نيا لتفعيؿ الدكر الركسي
اع و
ثاف في عممية السالـ ،كعضك في المجنة الرباعية لمتسكية السممية في المنطقة( .ظاىر،
كر و
)2010

كمحككما في إطار الرباعية الدكلية ،لذلؾ
مقي ندا
كعمى صعيد األمـ المتحدة ،فإف دكرىا بات ٌ
ن
كانت بعيدة عف تأثير مشاريع التسكية غير الرسمية ،في الكقت الذم استندت فيو جميع ىذه

المشاريع إلى ق اررات الشرعية الدكلية الخاصة بالصراع الفمسطيني اإلسرائيمي ،التي تبمكرت داخؿ

أركقة ىذه المنظمة الدكلية؛ مما يجعؿ ىذه المشاريع منصة انطالؽ لممنظمة نحك إعادة التعريؼ
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بيذه الق اررات ،كالتأكيد عمى أىميتيا في ح ٌؿ الصراع ،كضركرة أف تككف مكضع التنفيذ ،كبالتالي
إحياء الدكر الدكلي لممنظمة ،كاعادة تعريؼ نفسيا بكصفيا مؤسسة دكلية محايدة.
لكف ،يدرؾ الفمسطينيكف كالعرب أف السبب الكامف كراء ذلؾ كمو ،ىك كقكع المنظمة الدكلية
تحت ىيمنة العكاصـ الكبرل ،كخصكصا كاشنطف ،التي عطٌمت تطبيؽ ق ارراتيا ،كأكصمت

سياسات األمـ المتحدة إلى حد التقاطع شبو التاـ مع مجمؿ السياسة األمريكية ،كبخاصة اتجاه
الصراع العربي -اإلسرائيمي( .مجمة التقدمييف العرب)2011 ،
لقد كاف لمشاريع التسكية غير الرسمية تأثير متفاكت عمى األطراؼ الدكلية ،بحسب نفكذ

كمكقع كؿ طرؼ في القضية الفمسطينية كمدل اقترابو مف طرفي الصراع ،بيف العكدة إلييا

مرجعا لمقترحات التسكية كنسخ األفكار الكاردة فييا كالتطكير عمييا ،أك استغالليا في
بكصفيا
ن
المحافظة عمى دينامية الصراع كالحتفاظ بمكاقعيا فيو ،باعتبار أف ىذه المشاريع تدعك إلى
تأجيؿ قضايا الكضع النيائي.
فالنحياز األمريكي ألحد طرفي النزاع مف ناحية ،كقياـ دكلة محتمة –إسرائيؿ-بإمالء

تيديدا لالستقرار ،خاصة أف ىذه
شركطيا مف أجؿ إنشاء دكلة أخرل مف ناحية ثانية ،تش ٌكؿ
ن
الشركط كما يممييا "الحؿ األحادم" ترتقي لمستكل بقاء الحتالؿ( .عميرة)19 ،2007 ،
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النتائج كالتكصيات

أكنال :نتائج الدراسة:
 -1أظيرت مشاريع التسكية غير الرسمية أف ىناؾ رغبة تفاكضية جامحة لدل الطرؼ
الفمسطيني في التكصؿ إلى تسكية سياسية حقيقية تنيي الصراع كتقيـ دكلة فمسطينية

مستقمة ذات سيادة ،رغـ المماطمة كالتسكيؼ الذم قابؿ بو الطرؼ اإلسرائيمي اآلخر ،ىذه
الرغبة.
تعبير ليا في العديد
نا
 -2كجدت األفكار كالمقترحات الكاردة في مشاريع التسكية غير الرسمية
مف التفاىمات السياسية الالحقة بيف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف.
مرجعا كأساسا لممفاكضات بيف الفمسطينييف
 -3أصبحت مشاريع التسكية غير الرسمية
ن
بديال عف ق اررات الشرعية الدكلية.
كاإلسرائيمييف ،كنقطة انطالؽ ليا ،كحمٌت ن
 -4منحت مشاريع التسكية غير الرسمية المفاكض الفمسطيني جرأة عمى تقديـ تنازلت،
كاستيغمت بكصفيا "بالكف اختبار" لقياس مدل إمكانية أف تأخذ زخما كقكة دفع لطرحيا عمى
المستكل الرسمي.

 -5تبيف أنو يمكف الستعانة بمشاريع التسكية غير الرسمية في استنباط النمط كالفكر
التفاكضي الخاص بالشخصيات السياسية المسؤكلة عنيا ،كتحديد المعتقدات كالقيـ السمككية

التي يمكف أف تنعكس لحقنا عمى العممية التفاكضية.
ظ مشاريع التسكية غير الرسمية بقبكؿ فمسطيني شعبي أك فصائمي جامع؛ لككنيا
 -6لـ تح ى
أفكار تتعارض مع الثكابت الكطنية ،إلى جانب أنيا لـ تتكافؽ مع الرؤية السياسية
تضمنت نا
ٌ
كأدكات الح ٌؿ لدل المعارضة الفمسطينية.

 -7تسببت المماطمة اإلسرائيمية كالتسكيؼ في محدكدية التأثير السياسي لمشاريع التسكية غير
تقدـ سياسي عبر التسكية،
الرسمية ،كاصابة أصحابيا باإلحباط مف إمكانية حدكث ٌ
كدعكتيـ إلى مراجعة ىذا المسار.
تحركات في
 -8استغمت إسرائيؿ مشاريع التسكية غير الرسمية لكسب الكقت ،كاظيار أف ىناؾ ٌ
مسار التسكية ،كليس جمكدان.
 -9استيغمت مشاريع التسكية غير الرسمية ضمف حالة الستقطاب الحزبي داخؿ إسرائيؿ ،كبما
دبمكماسيا يندرج في
عمال
يخدـ األجندة كالمصالح السياسية ،بمستكل الىتماـ باعتبارىا ن
ن
التكجو كالستراتيجية العامة لمحزب.
إطار
ٌ
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-10

امتدادا لمدكر الذم
حظيت مشاريع التسكية غير الرسمية بقبكؿ دكلي؛ باعتبارىا
ن

يمارسو المجتمع الدكلي لح ٌؿ الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي عبر المفاكضات.

ثانيا :تكصيات الدراسة:
ن
 -1إجراء مراجعة لمسار المفاكضات مع اإلسرائيمييف ،كاعادة النظر في مشركعية األىداؼ
كالمصالح ،كتحديد ما ىك قابؿ لمتفاكض مف غيره مما ىك محظكر طرحو.
 -2التفاؽ عمى استراتيجية كطنية شاممة تحقؽ معادلة مكضكعية بيف العمؿ الدبمكماسي
كالمقاكمة المخططة كالمدركسة.

 -3ضركرة ربط العممية التفاكضية ،بجدكؿ زمني غير قابؿ لمنقض كالتأجيؿ.
متاحا ضمف مجمكعة مف البدائؿ الكاضحة كالممكنة ،كالتأكيد
خيار
 -4أف يككف التفاكض نا
ن
عمى أف التفاكض ىك مجرد تكتيؾ ضمف منظكمة استراتيجية شاممة.
 -5تكسيع دائرة التمثيؿ في المفاكضات لتخرج مف نطاؽ الحزب أك المكف السياسي الكاحد إلى
إشراؾ قكل فمسطينية سياسية أخرل؛ بما يسمح بالحفاظ عمى سقؼ التفاكض ،كتجنب أم

ضغكط ،كمنع النزلؽ نحك أم تنازلت محتممة.

 -6محاكلة تكفير شرعية شعبية كفصائمية لممفاكض الفمسطيني ،بعد التفاؽ عمى برنامج

يقكم المكقؼ الفمسطيني
سياسي كطني جامعٌ ،
يتحرؾ في إطاره كضمف محدداتو؛ بش ٌكؿ ٌ
التفاكضي أماـ الطرؼ اآلخر ،كيزيد تكافؤ القكة.

 -7الحرص عمى أىمية المفاكض الفمسطيني ،كقدرتو عمى التمثيؿ كالمدافعة كانتزاع الحقكؽ،
تجرده مف أم مصمحة ذاتية.
إضافة إلى ٌ

 -8مراعاة تكفٌر شركط النجاح لعممية التفاكض ،كفي مقدمة ىذه الشركط تكسيع دائرة الكساطة
كالرعاية الدكلية ،بمحاكلة استدراج فاعميف دكلييف إضافييف ل تتداخؿ مصالحيـ مع أطراؼ
كخصكصا إسرائيؿ.
التفاكض،
ن
 -9عدـ النخراط في أم مشاريع تفاكضية جديدة ،كاجراء مراجعة نقدية شاممة لكؿ المشاريع

تصكر جديد لممشركع
السابقة ،كالغاء ما يتعارض منيا مع الثكابت كالحقكؽ ،كمحاكلة تقديـ ٌ
الكطني يستند إلى ق اررات الشرعية الدكلية بكصفيا مرجعية أساسية لمتفاكض ،كمنع تجاكز
ىذا األمر لحقنا.

 -10إعادة بناء كتفعيؿ المؤسسات الكطنية ،كفي مقدمتيا منظمة التحرير الفمسطينية ،كتكسيع
اإلطار القيادم ليا؛ لتككف مرجعية كطنية لمتفاكض.
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قائمة المراجع
أكالن :القرآف الكريـ
ثانيان :المكسكعات كالمعاجـ:
 بدكم ،أحمد ( :)1989معجـ المصطمحات السياسية كالدكلية ،دار الكتاب المصرم،القاىرة ،دار الكتاب المبناني ،بيركت.

 الكيالي ،عبد الكىاب ( :)1979مكسكعة السياسة ،الجزء.6 منصكر ،جكني ( :)2009معجـ األعالـ كالمصطمحات الصييكنية كاإلسرائيمية ،المركزالفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية-مدار ،راـ اهلل.
 معيد البحريف لمتنمية السياسية ( :)2014معجـ المصطمحات السياسية ،المنامة. -مكسكعة المقاتؿ (د/ت) :األحزاب السياسية في إسرائيؿ كدكرىا في الحياة السياسية.

ثالثان :المقابالت الخاصة:
 أكرم سبير ،الدبمكماسي اإلسرائيمي األسبؽ ،ككبير المفاكضيف اإلسرائيمييف في اتفاؽأكسمك .1993

 يكسي بيميف الكزير اإلسرائيمي السابؽ ،كأحد اليسارييف اإلسرائيمييف. سرم نسيبة ،مفاكض فمسطيني سابؽ ،كرئيس جامعة القدس. خميؿ الشقاقي ،مدير المركز الفمسطيني لمبحكث السياسية كالمسحية. -أحمد يكسؼ ،القيادم في حركة حماس.

رابعان :الكثائؽ:
 -1إعالف مبادئ بشأف ترتيبات الحككمة الذاتية االنتقالية ،مجمة الدراسات الفمسطينية،
المجمد  ،4العدد  ،16بيركت.1993 ،
 -2اتفاؽ القاىرة ،مركز المعمكمات الكطني الفمسطيني ،راـ اهلل.2011 ،
 -3اتفاقية جنيؼ الرابعة بشأف حماية األشخاص المدنييف في كقت الحرب ،المجنة الدكلية
لمصميب األحمر ،لىام.1949 ،

145

 -4اتفاقية لحماية الممتمكات الثقافية في حالة نزاع مسمح ،المجنة الدكلية لمصميب
األحمر ،لىام.1954 ،
 -5البرنامج السياسي المرحمي لمنظمة التحرير الفمسطينية ،مؤسسة الدراسات الفمسطينية،
بيركت.1974 ،
 -6حمٌكـ ،ربحي ( :)2000كثيقة عباس-بيميف ،في "كفاء لمتاريخ" ،عماف ،ص 420-
.402

 -7خطة تينيت ،دائرة شؤكف المفاكضات ،راـ اهلل.2001 ،
 -8قرار مجمس األمف رقـ  ،242مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،ط ،3ص،198-197
بيركت.1993 ،
 -9قرار مجمس األمف الدكلي رقـ  2334بشأف االستيطاف  ،2016ككالة األنباء
كالمعمكمات الفمسطينية (كفا) ،راـ اهلل.
-10

قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة " 194حؽ العكدة".

-11

اتفاقية قطاع غزة كمنطقة أريحا ،ممحؽ ( )1بركتكككؿ بشأف انسحاب القكات

-12

قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ  181بتاريخ  27نكفمبر  ،1947مف

العسكرية اإلسرائيمية كالترتيبات األمنية ،قانكف.2012 ،

(ق اررات األمـ المتحدة بشأف فمسطيف كالصراع العربي اإلسرائيمي) ،المجمد األكؿ 1974-
نقال عف المحاضر الرسمية لمجمعية العامة،
 ،1947مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،ن

الدكرة  ،2الممحؽ رقـ .1993 ،11
-13

مبادرة السالـ العربية ،بيركت ،مارس /آذار 2002

-14

مبادرة سرم نسيبة كعامي أيالكف لحؿ الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي "إعالف

-15

مقابمة مع يكسي بيميف أحد كبار قادة حزب العمؿ يشرح فييا اتفاقية أبك

-16

اتفاقية أكسمك-مقابمة مع حيدر عبد الشافي ،مجمة الدراسات الفمسطينية ،العدد

-17

مؤسسة الدراسات الفمسطينية ( :)1968الحؽ العربي في حائط المبكى :تقرير

مبادئ" ،مجمة الدراسات الفمسطينية ،العدد  ،52بيركت.2002 ،

مازف-بيميف" ،مجمة الدراسات الفمسطينية ،المجمد  ،8العدد  ،31بيركت.1997 ،
 ،16بيروت.1993 ،

المجنة الدكلية المقدـ إلى عصبة األمـ عاـ  ،1930بيركت.
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-18

مجمة الدراسات الفمسطينية ( :)2001فتكل لمفتي القدس كالديار الفمسطينية،

-19

مجمة الدراسات الفمسطينية ( :)2004تصريح لمرئيس ياسر عرفات يبدم فيو

-20

مجمة الدراسات الفمسطينية ( :)2014فمسطيف ىي البكصمة :حكار مع رمضاف

-21

كثيقة جنيؼ ،مجمة الدراسات الفمسطينية ،العدد  ،56بيروت.2003 ،

-22

كثيقة إعالف استقالؿ فمسطيف ،المكسكعة الفمسطينية.2013 ،

-23

كثيقة إعالف قياـ دكلة إسرائيؿ عاـ  ،1947ك ازرة الخارجية اإلسرائيمية .2013

الشيخ عكرمة صبرم ،العدد  ،46-45بيركت.

مكافقتو الضمنية عمى "كثيقة جنيؼ" ،العدد  ،57بيروت.

عبد اهلل شمح األميف العاـ لحركة الجياد اإلسالمي في فمسطيف ،بيركت.

خامسان :الكتب العربية كالمعربة:
 -1أبراش ،إبراىيـ ( :)2011عمـ االجتماع السياسي :مقاربة ابستمكلكجية كدراسة
تطبيقية عمى العالـ العربي ،غزة.

 -2األشعؿ ،عبد اهلل ( :)2007نحك دبمكماسية جديدة لمنظمة التحرير الفمسطينية ،في
محسف محمد صالح (المحرر العاـ) :منظمة التحرير الفمسطينية :تقييـ التجربة كاعادة
البناء ،مركز الزيتكنة لمدراسات كالستشارات ،بيركت.

 -3إنديؾ ،مارتف ( :)2010أبرياء في الخارج ،دار الكتاب العربي ،بيركت.
 -4باتير ،ياعيؿ ( :)2012المفيكـ اإلسرائيمي لعدـ كجكد شريؾ في عممية السالـ ،سمسمة
أكراؽ إسرائيمية ( ،)57المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية ،راـ اهلل.
 -5أبك بكر ،تكفيؽ ( :)1998مسيرة التسكية السياسية  1994-1977حكارات كشيادات،
مركز جنيف لمدراسات ،عماف.
 -6بكرم ،مصطفى ( :)1992غزة-أريحا األكراؽ السرية ،ط ،2مركز الفكر العربي
لمدراسات كالنشر ،القاىرة.
 -7بيريس ،شمعكف ( :)1995معركة السالـ ،األىمية لمنشر كالتكزيع ،عماف.
 -8بيميف ،يكسي ( :)2013النجاحات التي حققتيا اتفاقات أكسمك ،مؤسسة الدراسات
الفمسطينية ،بيركت.
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 -9أبك حجمة ،إبراىيـ ،خمة ،سالـ ( :)1996اتفاقية أكسمك :المسيرة المتعثرة في منعطفيا
الجديد ،شركة دار التقدـ العربي لمصحافة كالطباعة كالنشر ،بيركت.

 -10حساكم ،نجكل ( :)2008حقكؽ الالجئيف الفمسطينييف بيف الشرعية الدكلية
كالمفاكضات الفمسطينية -اإلسرائيمية ،مركز الزيتكنة لمدراسات كالستشارات ،بيركت.

 -11الحسف ،بالؿ ( :)2003رؤية فمسطينية لمفاكضات كامب ديفيد كتكابعيا ،المؤسسة
العربية لمدراسات كالنشر ،بيركت.
 -12أبك حسنة ،نافذ ( :)2007تطكر الكعي الفمسطيني بمنظمة التحرير الفمسطينية ،في
محسف محمد صالح (تحرير) ،منظمة التحرير الفمسطينية :تقييـ التجربة كاعادة البناء،

مركز الزيتكنة لمدراسات كالستشارات ،بيركت.

 -13الحسيني ،سنية ( :)2014العممية السممية الفمسطينية-اإلسرائيمية بيف مقاربتيف
متناقضتيف ،مركز دراسات الكحدة العربية ،بيركت.

الحمش ،منير ( :)1997السالـ المداف ،ط ،2مكتبة مدبكلي ،القاىرة.
 -14ي
 -15حكاتمة ،نايؼ ( :)1998أكسمك كالسالـ اآلخر المتكازف ،األىالي لمطباعة كالنشر
كالتكزيع ،دمشؽ.
 -16الحكت ،شفيؽ :)2007( ،تجربة منظمة التحرير الفمسطينية (رؤية عامة) ،في محسف
محمد صالح (المحرر العاـ) :منظمة التحرير الفمسطينية :تقييـ التجربة كاعادة البناء،
مركز الزيتكنة لمدراسات كالستشارات ،بيركت.

 -17خمؼ ،صالح ( :)1996فمسطيني بال ىكية ،دار الجميؿ لمنشر ،عماف.
 -18الدجاني ،أحمد صدقي ( :)1983رؤل مستقبمية عربية لمثمانينات ،دار الجميؿ لمنشر،
عماف.
 -19الدجاني ،برىاف ( :)1994مفاكضات السالـ-المسار كالخيارات كاالحتماالت ،مؤسسة
الدراسات الفمسطينية ،بيركت.
 -20ركز ،جكف ( :)1990إسرائيؿ :الدكلة الخاطفة ،دار الحمراء لمطباعة كالنشر ،بيركت.
 -21سبير ،أكرم ( :)1998المسيرة (خفايا أكسمك مف األلؼ إلى الياء) ،دار الجميؿ لمنشر
كالدراسات كاألبحاث الفمسطينية ،عماف.
 -22السعدم ،غازم ( :)2009النظاـ االنتخابي اإلسرائيمي-انتخابات الكنيست  ،2009دار
الجميؿ ،عماف.
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 -23سعيد ،إدكارد (" :)1995غزة-أريحا" سالـ أمريكي ،ط ،2دار المستقبؿ العربي ،القاىرة.
 -24سعيد ،ادكارد ( :)1995أكسمك" 2سالـ بال أرض" ،دار المستقبؿ العربي ،القاىرة.
 -25سعيد ،ادكارد ( :)2002نياية عممية السالـ أكسمك  1كما بعدىا ،دار اآلداب ،بيركت،
ط .1
 -26شاش ،طاىر ( :)1999مفاكضات التسكية النيائية كالدكلة الفمسطينية-اآلماؿ
كالتحديات ،دار الشركؽ ،القاىرة.

 -27الشرفا ،نابغة عبد الكريـ ( :)2015استراتيجيات التفاكض الفمسطيني اإلسرائيمي،
أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا ،غزة.
 -28شفيؽ ،منير ( :)1999مف اتفاؽ أكسمك إلى الدكلة ثنائية القكمية ،دار الشركؽ لمنشر
كالتكزيع ،عماف.
نجار ،األىمية
 -29شندلر ،ككلف ( :)1997إسرائيؿ ،الميككد كالحمـ الصييكني ،ترجمة محمد ٌ
لمنشر كالتكزيع ،عماف.
 -30الصافي ،طالؿ ( :)1987الدبمكماسية كاالستراتيجية في السياسة الفمسطينية 1987-
 ،1917ككالة أبك عرفة لمصحافة النشر ،القدس.
 -31صالح ،محسف ( :)2002مشاريع التسكية السممية لمقضية الفمسطينية :2001-1937
في دراسات منيجية في القضية الفمسطينية ،ككاللمبكر.
 -32صالح ،محسف ( :)2007القضية الفمسطينية كالكضع الدكلي في التقرير الستراتيجي
الفمسطيني لسنة  ،2007تحرير :محسف صالح ،مركز الزيتكنة لمدراسات كالستشارات-
بيركت.

 -33طاىر ،عالء ( :)1991حرب الفضاء كنظرية األمف اإلسرائيمي ،الصالح لمدراسات
الستراتيجية كالنتاج اإلعالمي ،القاىرة.
 -34عباس ،محمكد ( :)1994طريؽ أكسمك ،شركة المطبكعات لمتكزيع كالنشر ،بيركت.
 -35أبك عامر ،عدناف ( :)2008المكقؼ اإلسرائيمي مف قضية الالجئيف -الرؤية التاريخية
كالسمكؾ السياسي ،تجمع العكدة الفمسطيني-دمشؽ ،بيركت.

 -36عبد السالـ ،محمد عمر الفاركؽ ( :)2014دبمكماسية الدكلة الراعية لمسالـ
الفمسطينية اإلسرائيمي بيف التحيز كالمسئكلية الدكلية ،المكتب العربي لممعارؼ ،القاىرة.
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 -37عبد العزيز ،زينب ( :)2004مف حائط البراؽ إلى جدار العار ،دار الكتاب العربي،
دمشؽ-القاىرة ،ط .1
 -38عبد المنعـ ،بكر ( :)1994دكلة فمسطيف-مؤتمر السالـ مف مدريد إلى أكسمك ،دار
الشركؽ ،القاىرة.
 -39عريقات ،صائب ( :)2008الحياة مفاكضات ،جامعة النجاح الكطنية ،نابمس.
 -40أبك غريبة ،بيجت ( :)2004مف مذكرات المناضؿ بيجت أبك غريبة :مف النكبة إلى
االنتفاضة ( ،)2000-1949المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ،بيركت.

 -41فندلي ،بكؿ ( :)2005الخداع ،ترجمة الدكتكر محمكد يكسؼ زايد ،ط ،5شركة
المطبكعات لمتكزيع كالنشر ،بيركت.
 -42قريع ،أحمد ( :)2005الركاية الفمسطينية الكاممة لممفاكضات مف أكسمك إلى خريطة
الطريؽ-مفاكضات أكسمك  ،1993مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،بيركت.

 -43قريع ،أحمد ( :)2005في الطريؽ الى الدكلة الفمسطينية :قراءات في المشيد
السياسي الفمسطيني "السالـ المعمؽ  ،"2المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ،بيركت.

 -44قريع ،أحمد ( :)2008المفاكضات المتعددة األطراؼ لعممية السالـ-بدايات ممتبسة
كنيايات مؤجمة ،بيركت.

 -45مالي ،ركبرت ،آغا ،حسيف ( :)2002الفشؿ في سياؽ شامؿ ،كامب ديفيد كما بعدىا:
مقايضة الكىـ ،سمسمة أكراؽ إسرائيمية ( ،)10المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية ،راـ

اهلل.
 -46مجمكعة األزمات الدكلية (" :)2010تربيع الدائرة .إصالح األمف الفمسطيني تحت
االحتالؿ" ،تقرير الشرؽ األكسط ،رقـ  ،98راـ اهلل ،القدس ،برككسؿ.

 -47مركز الزيتكنة لمدراسات كالستشارات ( :)2011إسرائيؿ كالقانكف الدكلي ،تحرير عبد
الرحمف محمد عمي ،بيركت.
 -48مصطفى ،أميف ( :)1994االتصاالت السرية العربية-الصييكنية  ،1993-1918دار
الكسيمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،القاىرة.
 -49مصطفى ،ميند ( :)2013المستكطنكف مف اليامش إلى المركز ،المركز الفمسطيني
لمدراسات اإلسرائيمية-مدار ،راـ اهلل.

 -50منتصر ،صالح ( :)1991الطريؽ إلى السالـ-مدريد  ،1991دار المعارؼ ،القاىرة.
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 -51مينا ،محمد ،معركؼ ،خمدكف ( :)2003الحكـ كاإلدارة في إسرائيؿ ،دار غريب
لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،القاىرة.
 -52مكسى ،حممي ( :)2007منظمة التحرير كادارة المفاكضات مع إسرائيؿ ،في محسف
محمد صالح (تحرير) ،منظمة التحرير الفمسطينية :تقييـ التجربة كاعادة البناء ،مركز
الزيتكنة لمدراسات كالستشارات ،بيركت.

 -53مير شايمر ،جكف ،كالت ،ستيفف ( :)2007المكبي "اإلسرائيمي" كالسياسة الخارجية
األمريكية ،ترجمة :أنطكاف باسيؿ ،شركة المطبكعات لمتكزيع كالنشر ،بيركت.

 -54أبك نحؿ ،أسامة ،كآخركف ( :)2012مسيرة المتغيرات السياسية كأثرىا عمى سياسات
منظمة التحرير الفمسطينية (مف النشأة إلى أكسمك) ،دار الجندم لمنشر كالتكزيع،

القدس.
 -55نكفؿ ،ممدكح ( :)1995قصة اتفاؽ أكسمك-الركاية الحقيقية الكاممة ،األىمية لمنشر
كالتكزيع ،عماف.
 -56نكفؿ ،ممدكح ( :)2001البحث عف الدكلة ،المؤسسة الفمسطينية لدراسة الديمقراطية
(مكاطف) ،راـ اهلل.
 -57ىرتسؿ ،ثيكدكر ( :)1896الدكلة الييكدية.
 -58ىالؿ ،جميؿ ( :)1998النظاـ السياسي الفمسطيني بعد أكسمك ،المؤسسة الفمسطينية
لدراسة الديمقراطية (مكاطف) ،راـ اهلل.
 -59ىكركفتيس ،داف ،كآخركف ( :)1986الثابت كالمتغير في النظرية األمنية اإلسرائيمية،
ترجمة ككالة المنار لمصحافة كالنشر المحدكدة ،نيقكسيا.
 -60ىيكؿ ،محمد حسنيف ( :)1994اتفاؽ غزة-أريحا أكنال ..السالـ المحاصر بيف حقائؽ
المحظة كحقائؽ التاريخ ،مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،بيركت.

 -61ىيكؿ ،محمد حسنيف ( :)2001المفاكضات السرية بيف العرب كاسرائيؿ :سالـ األكىاـ،
أكسمك -ما قبميا كما بعدىا ( ،)3ط ،3دار الشركؽ ،القاىرة.

 -62الييئة العامة لالستعالمات ( :)2001السالـ المغدكر-الركاية الفمسطينية ألحداث
عممية السالـ كاندالع االنتفاضة الفمسطينية الثانية.
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 -63يفتاحئيؿ ،أكرف ( :)2011المكاطنة العربية الفمسطينية في إسرائيؿ ،في" :الفمسطينيكف
في إسرائيؿ :قراءات في التاريخ ،كالسياسة ،كالمجتمع" ،المركز العربي لمدراسات
الجتماعية التطبيقية ،راـ اهلل.

سادسان :األبحاث كالدراسات العممية:
 -1إسماعيؿ ،سامح محمد ( :)2014الصييكنية كاستدعاء المكركث الديني/
التاريخي ،منتدل العالقات العربية كالدكلية ،الدكحة.

 -2أحمد ،سمير (" :)2013تبادؿ األراضي" في مشاريع ككثائؽ التسكية ،ككالة القدس
لألنباء ،بيركت.
 -3الحسيني ،جالؿ ( :)1999الالجئكف الفمسطينيكف ،دائرة شؤكف الالجئيف ،مركز
المعمكمات الكطني الفمسطيني ،راـ اهلل.
 -4أبك الخير ،مصطفى ( :)2010القدس كاألمـ المتحدة رؤية قانكنية ،الجمعية
الفمسطينية لحقكؽ االنساف-راصد ،بيركت.

 -5دامك ،محمد ( :)2012األطماع اإلسرائيمية في المياه العربية كانعكاساتيا عمى
األمف القكمي العربي ،شبكة األلككة.

 -6زىراف ،جماؿ ( :)2006منيج قياس قكة الدكؿ كاحتماالت تطكر الصراع العربي-
اإلسرائيمي ،مركز دراسات الكحدة العربية ،بيركت.

 -7سميماف ،فيد ( :)2005الظؿ كالصدل ،قراءة في كثيقة "جنيؼ– البحر الميت"،
مكقع التجديد العربي.
 -8ظاىر ،فارس ( :)2010مكقؼ الرباعية الدكلية مف القضية الفمسطينية ،شبكة
أميف اإلعالمية.
 -9عميرة ،حنا ( :)2007القضية الفمسطينية كعكامؿ عدـ االستقرار في الشرؽ
األكسط ،تحالؼ السالـ الفمسطيني ،راـ اهلل.

-10

عبد الحي ،كليد ( :)2012الدكلة الفمسطينية :الممكف كالمحتمؿ كالمأمكؿ،

مركز الجزيرة لمدراسات ،الدكحة.
-11

عتيؽ ،عمر ( :)2014تأثير المصطمح اإلعالمي "الصييكني" عمى اليكية

الثقافية ،القدس أكناليف ،راـ اهلل.
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-12

عكا لمشؤكف اإلسرائيمية ( :)2016تطكر نظرية األمف اإلسرائيمية كتأثيرىا عمى

-13

مسمط ،عصاـ ( :)2006الكاقع يفرض الكاقعية :القدس في ق اررات الشرعية

-14

مركز الزيتكنة لمدراسات كالستشارات ( :)2008مسار المفاكضات الفمسطينية

العقيدة العسكرية القتالية في إسرائيؿ.

الدكلية ،دراسة مقدمة لمؤتمر القدس الثامف ،جامعة النجاح الكطنية ،نابمس.

اإلسرائيمية ما بيف أنابكليس ك القمة العربية في دمشؽ (خريؼ –2007ربيع
 ،)2008بيركت.

-15

مركز الزيتكنة لمدراسات كالستشارات ( :)2010مستقبؿ المفاكضات

الفمسطينية – اإلسرائيمية في ظؿ استمرار االستيطاف ،تقدير استراتيجي ،21
بيركت.

-16

مركز الزيتكنة لمدراسات كالستشارات ( :)2012المكقؼ األكركبي مف مبادرات

-17

مركز الزيتكنة لمدراسات ( :)2015مستقبؿ التنسيؽ األمني بيف السمطة

-18

أبك نحؿ ،أسامة ،أبك سعدة ،مخيمر ( :)2011المكقؼ التفاكضي لمرئيس

-19

الكادية ،أحمد ( :)2013السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفمسطينية

التسكية السممية لمقضية الفمسطينية  ،2012-1947بيركت.
كاسرائيؿ ،بيركت.

مقدـ لمؤتمر الشييد الرمز ياسر عرفات
ياسر عرفات في قمة كامب ديفيد ،بحث ٌ
(تاريخ كذاكرة) ،غزة.
 ،2011-2001مركز الزيتكنة لمدراسات كالستشارات ،بيركت.
-20

ك ازرة العمؿ ( :)2014المستكطنات اإلسرائيمية كآثارىا االقتصادية كاالجتماعية

-21

يكسؼ ،أيمف ،مصطفى ،ميند ( :)2011سياسة إسرائيؿ الخارجية تجاه القكل

عمى األراضي الفمسطيني كقطاع العمؿ ،راـ اهلل.

الصاعدة-تركيا ،اليند ،الصيف كركسيا ،المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية-
مدار ،راـ اهلل.

سابعان :الرسائؿ العممية:
 -1إبراىيـ ،بالؿ ( :)2010االستيطاف اإلسرائيمي في الضفة الغربية كأثره عمى التنمية
السياسية ،جامعة النجاح الكطنية ،نابمس.
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 -2إرشيد ،سامر ( :)2007تأثير اتفاؽ أكسمك كاالنتفاضة الثانية عمى حركة فتح كالسمطة
الفمسطينية ،جامعة بيرزيت ،راـ اهلل.

 -3أحمد ،سامي يكسؼ ( :)2011المكاقؼ السياسية الفمسطينية المتباينة كأثرىا عمى
مشاريع الدكلة الفمسطينية المقترحة في إطار التسكية  ،1993-1967مجمة جامعة

األزىر ،غزة.
 -4األخرس ،سامي محمد ( :)2009تأثير المحددات كاألبعاد اإلقميمية كالدكلية عمى
سياسات منظمة التحرير الفمسطينية مف عاـ 1996-1982ـ ،رسالة ماجستير غير

منشكرة ،غزة ،جامعة األزىر-غزة.
 -5أبك جعفر ،أحمد ( :)2008دراسة نقدية في قرارم الجمعية العامة لألمـ المتحدة 181
ك 194المتعمقيف بالقضية الفمسطينية ،جامعة النجاح الكطنية ،نابمس.

 -6أبك جزر ،يكسؼ ( :)2009مكقؼ حزب الميككد مف الدكلة الفمسطينية ،جامعة القدس،
القدس.
 -7حامد ،قصي ( :)2008دكر الكاليات المتحدة األمريكية في إحداث تحكؿ ديمقراطي في
فمسطيف (كالية الرئيس جكرج بكش االبف  ،)2006-2001جامعة النجاح الكطنية،

نابمس.
 -8دركيش ،عبد السالـ "محمد رشدم" ( :)2013أثر االختالؿ في شركط التفاكض

الفمسطيني اإلسرائيمي عمى إيجاد حؿ لمقضية الفمسطينية ،جامعة النجاح الكطنية،
نابمس.

 -9الرفاتي ،إياد ( :)2013االستيطاف في فكر األحزاب الدينية الصييكنية في "إسرائيؿ"
كأثره عمى عممية التسكية السياسية ( ،)2009-1991جامعة األزىر ،غزة.

 -11أبك رمح ،حازـ ( :)2011الصراع بيف حركتي فتح كحماس كأثره عمى التسكية
السممية ،جامعة الشرؽ األكسط ،عماف.

 -11السطرم ،حاتـ خميؿ ( :)2016مشاريع التسكية السياسية الرسمية لمصراع العربي
اإلسرائيمي في مجمة شؤكف فمسطينية  ،1993-1971الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 -12أبك سميدانة ،عز الديف عبد اهلل ( :)2012االستراتيجية الركسية تجاه الشرؽ األكسط
 -2008-2000دراسة حالة القضية الفمسطينية ،جامعة األزىر ،غزة.
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 -13سالمة ،عماد ( :)2015االعتراؼ بإسرائيؿ دكلة ييكدية كتأثيرىا عمى إقامة دكلة
فمسطيف ،جامعة النجاح الكطنية ،نابمس.

 -14سيسالـ ،سمير حممي ( :)2005المشاريع األمريكية لتسكية القضية الفمسطينية
 ،1977-1947الجامعة اإلسالمية ،غزة.
 -15الشكبكي ،بالؿ ( :)2007التغيير السياسي مف منظكر حركات اإلسالـ السياسي في
نمكذجا" ،جامعة النجاح الكطنية ،نابمس.
الضفة الغربية كقطاع غزة "حركة حماس
ن

 -16الشرفا ،نابغة عبد الكريـ ( :)2015استراتيجيات التفاكض الفمسطيني اإلسرائيمي،
أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا ،غزة.
 -17العيمة ،حاتـ ( :)2011التغيرات السياسية في إسرائيؿ كأثرىا عمى عممية التسكية مع
منظمة التحرير الفمسطينية خالؿ الفترة  ،2001-1992جامعة األزىر ،غزة.

 -18عكاد ،محمد ( :)2015أسس الترتيبات األمنية (الفمسطينية -اإلسرائيمية) في الضفة
الغربية كأثرىا عمى التنمية السياسية ،جامعة النجاح الكطنية ،نابمس.

 -19أبك عكدة ،يحيى ( :)2011جدلية العالقة بيف الديف كالسياسة في إسرائيؿ كأثرىا عمى
اتجاىات التسكية ،جامعة األزىر ،غزة.

 -20عدكاف ،أكرـ محمد ( :)2005المشاريع كاألفكار الصييكنية تجاه تسكية القضية
الفمسطينية كالصراع العربي اإلسرائيمي  ،1973-1922مجمة الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 -21الفرا ،عبد الناصر ( :)2007القدس في الق اررات الدكلية كاألمـ المتحدة ،جامعة القدس
المفتكحة ،غزة.
 -22الفرا ،عبد الناصر ( :)2012حؽ العكدة لالجئيف الفمسطينييف في الشرعية الدكلية،
جامعة القدس المفتكحة ،غزة.
 -23قاسـ ،عايش ( :)2012الصراع الديمكغرافي الفمسطيني اإلسرائيمي ،2030-2000
جامعة األزىر ،غزة.
 -24الكعبير ،ىاني ( :)2012الفكر السياسي الصييكني كأثره عمى الصراع العربي
اإلسرائيمي في مرحمة السالـ  ،2013-1991جامعة الشرؽ األكسط ،عماف.

 -25المدىكف ،ماجد سعيد ( :)2005األفكار كالمشاريع اإلسرائيمية المقترحة لتسكية القضية
الفمسطينية مف عاـ  ،1977-1948الجامعة اإلسالمية ،غزة.
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 -26المداكم ،ىاني خميؿ ( :)2011مشاريع التسكية السياسية الرسمية لمقضية الفمسطينية
 ،1991-1978الجامعة اإلسالمية ،غزة.
 -27أبك نحؿ ،أسامة ( :)2011ييكدية دكلة إسرائيؿ :جذكر المصطمح كتأثيره عمى القضية
الفمسطينية ،جامعة األزىر ،غزة.

ثامنان :الدكريات:
 -1أبراش ،إبراىيـ ( :)2011الثكرات العربية كفمسطيف :استعادة البعد القكمي أـ تعزيز البعد
اإلسالمي؟ ،مجمة الدراسات الفمسطينية ،العدد  ،87بيركت.

 -2أحمد ،محمد سيد ( 11 :)2002أيمكؿ /سبتمبر كالقضية الفمسطينية ،مجمة الدراسات
الفمسطينية ،العدد  ،52بيركت.

مجديا ،العدد
 -3األخبار المبنانية ( :)2011سرم نسيبة :حؿ الدكلتيف سقط كلـ يعد
ن
 ،1329بيركت.
 -4أيالند ،غيك ار (" :)2009إعادة التفكير في حؿ الدكلتيف" ،المركز الفمسطيني لمدراسات
اإلسرائيمية-مدار ،العدد  ،34راـ اهلل.

 -5باليس ،إلفي ( :)1992عكامؿ المحافظة كالتغيير في مكاقؼ الميككد ،مجمة الدراسات
الفمسطينية ،العدد  ،9بيركت.

 -6بدكاف ،عمي ( :)2012منظمة التحرير الفمسطينية الكاقع الراىف كآفاؽ تطكيرىا ،مجمة
شؤكف فمسطينية ،عدد  ،248راـ اهلل.

 -7بركة ،محمد ( :)2016أسئمة المكاطنة كالمكاجية ،مجمة الدراسات الفمسطينية ،العدد
 ،108بيركت.
 -8بركـ ،شمكمك (" :)2013عممية أكسمك في الميزاف بعد  20عامان" ،في اتفاؽ أكسمك
كالسالـ المستحيؿ -آراء كتقكيمات إسرائيمية ،مجمة الدراسات الفمسطينية ،بيركت.

 -9بيميف ،يكسي ( :)2002بيميف -أبك مازف بكامؿ المسؤكلية ،مجمة الدراسات الفمسطينية،
العدد  ،49بيركت.

 -10الترتير ،عالء ( :)2016نحك رؤية تنمكية فمسطينية ،مجمة الدراسات الفمسطينية ،العدد
 ،105بيركت.
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 -11تمارم ،سميـ ،حمامي ،ريما ( :)2001انتفاضة األقصى :الخمفية كالتشخيص ،مجمة
الدراسات الفمسطينية ،العدد  ،45بيركت.

 -12جاد اهلل ،محمد ( :)1992عاـ مف محادثات التسكية -نظرة نقدية ،مجمة الدراسات
الفمسطينية ،العدد  ،12بيركت.

 -13جاد ،إصالح ( :)2002الكضع الفمسطيني ما بعد الجتياح اإلسرائيمي كاستشراؼ آلفاؽ
المستقبؿ ،مجمة الدراسات الفمسطينية ،العدد  ،51بيركت.

 -14الجرباكم ،عمي ،عبد اليادم ،رامي ( :)1990مياه دكلة فمسطيف :مف الستالب إلى
السترداد ،مجمة الدراسات الفمسطينية ،العدد  ،4بيركت.

 -15الجكىرم ،شاكر ( :)2004أبك مازف :أتحفظ عمى كثيقة جنيؼ كلف تككف ىناؾ فمكجة
في قطاع غزة ،صحيفة دنيا الكطف اإللكتركنية ،عماف.

-16الحسف ،بالؿ ( :)2010عالمات الطريؽ في التفاكض الفمسطيني اإلسرائيمي :نيج
العتداؿ الذم لـ يثمر ،مجمة الدراسات الفمسطينية ،العدد  ،84بيركت.

 -17حمادة ،معتصـ ( :)2016كثيقة عباس  -ىرتسكغ الجديدة ،صحيفة النيار المبنانية،
بيركت.
 -18الحكت ،شفيؽ ( :)1994اتفاقات عرفات -رابيف كمصير منظمة التحرير الفمسطينية،
مجمة الدراسات الفمسطينية ،العدد  ،18بيروت.

 -19الحياة ( :)2015ياسر عبد ربو يدعك إلى االعتراؼ بانييار اتفاؽ أكسمك ،لندف.
 -20اإلحصاء الفمسطيني ( :)2012المستعمرات اإلسرائيمية في األراضي الفمسطينية:
التقرير اإلحصائي السنكم  ،2011راـ اهلل.

 -21الخالدم ،أحمد سامح ،آغا ،حسيف جعفر ( :)1996حككمة الميككد :بعض الخصائص
المميزة عمى المسار الفمسطيني ،مجمة الدراسات الفمسطينية ،العدد  ،28بيركت.

 -22الخالدم ،أحمد ،اآلغا ،حسيف ( :)1993بعد التفاؽ :نقاط تكتر في العالقة الفمسطينية-
اإلسرائيمية الجديدة ،مجمة الدراسات الفمسطينية ،العدد  ،16بيركت.

 -23خميفة ،أحمد ( :)1991مفاكضات السالـ :المكقؼ اإلسرائيمي عشية مؤتمر مدريد ،مجمة
الراسات الفمسطينية ،المجمد  ،2العدد  ،8بيركت.

 -24الخميمي ،غازم ( :)1976المسألة الفمسطينية كالتسكية :احتمالت كتكقعات ،مجمة شؤكف
فمسطينية ،العدد  ،56راـ اهلل.

157

 -25دركيش ،مركاف ( :)1996تأثير قياـ دكلة فمسطينية عمى العرب في إسرائيؿ ،مجمة
الدراسات الفمسطينية ،العدد  ،28بيروت.

-26الدستكر األردنية ( :)2003النتشة :يكفي تنازالت * د .عبدالشافي :كثيقة جنيؼ ..ال
شيئا لمشعب الفمسطيني ،عماف.
تعني ن

كحؽ العكدة ،مجمة الدراسات الفمسطينية،
 -27زريؽ ،إيميا ( :)1994الالجئكف الفمسطينيكف
ٌ
العدد  ،19بيركت.
 -28أبك سيؼ ،عاطؼ ( :)2013أكركبا كفمسطيف :بيف القتراب كالمسؤكلية ،مجمة أكراؽ
فمسطينية ،العدد  ،2راـ اهلل.

 -29شاىيف ،خميؿ ( :)2012ممياة سياسية بيف استحقاؽ "دبمكماسية الرسائؿ" ك"استحقاؽ
أيمكؿ" المقبؿ ،مجمة الدراسات الفمسطينية ،العدد  ،91بيركت.

 -30شربؿ ،غساف (" :)2008اليسارم العرفاتي" ،صحيفة الحياة ،الحمقة األكلى ،العدد
 ،16668لندف.

 -31أبك شريؼ ،بساـ ( :)2008ياسر عرفات ،صحيفة القدس العربي ،العدد  ،5881السنة
العشركف ،لندف.
عاما عمى قياـ منظمة التحرير الفمسطينية ،مؤسسة
 -32الشريؼ ،ماىر ( :)2014خمسكف ن
الدراسات الفمسطينية.
 -33الشكلي ،زياد ( :)2007كثيقة جنيؼ كآثارىا عمى مجمؿ الصراع الفمسطيني العربي –
اإلسرائيمي ،صحيفة دنيا الكطف اإللكتركنية.

 -34الشيخ ،ماجد (" :)2014اتفاؽ اإلطار" الفمسطيني -اإلسرائيمي ىؿ يفجر مفاكضات
جكف كيرم؟ ،صحيفة الحياة المندنية.

 -35صحيفة الحدث ( :)2015مسؤكؿ مفاكضات إسرائيمي جديد كالفمسطيني ال يتغير..
ذكاء إسرائيمي أـ أخطاء فمسطينية ،راـ اهلل.

صراص ،سمير ( :)2002التقكيـ اإلسرائيمي لنتائج عممية "السكر الكاقي" ،مجمة
ٌ -36
الدراسات الفمسطينية ،العدد  ،51بيركت.
 -37عاشكر ،عمر (" :)2010حؿ الصراع الفمسطيني– اإلسرائيمي تعارض المفاىيـ كالحمكؿ
البديمة" ،مجمة قراءات استراتيجية ،العدد  ،6مركز التخطيط الفمسطيني ،غزة.
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 -38أبك عامر ،أشرؼ ( :)2005السالـ في الفكر االستراتيجي اإلسرائيمي ،صحيفة دنيا
الكطف اإللكتركنية.
 -39عبد الرحمف ،أسعد (" :)2017ريفميف" ..كيؼ يختمؼ عف الميككد؟ ،صحيفة التحاد
الماراتية ،أبك ظبي.
 -40عبد اهلل ،عصاـ ( :)2008ما مصير (تفاىمات) كثيقة جنيؼ؟ ،صحيفة إيالؼ
اللكتركنية ،لندف.
 -41عمي ،سميـ كاطع ( :)2009مقكمات القكة األمريكية كأثرىا في النظاـ الدكلي ،مجمة
دراسات دكلية ،العدد  ،42جامعة بغداد ،العراؽ.

 -42العنزم ،عمي ( :)2014غكر األردف كمشركع السالـ ،صحيفة الحياة ،لندف.
 -43غازيت ،شمكمك ( :)1995قضية الالجئيف الفمسطينييف :الحؿ الدائـ مف منظكر
إسرائيمي ،مجمة الدراسات الفمسطينية ،العدد  ،22بيركت.

كمتغير ،مجمة الدراسات
 -44الغبرا ،شفيؽ ناظـ ( :)2016فمسطيف في ظؿ كاقع عربي شائؾ
ٌ
الفمسطينية ،العدد  ،108بيركت.
 -45القدس العربي ( :)2016الكشؼ عف اتفاؽ بيف عباس كىرتسكغ عشية االنتخابات
اإلسرائيمية ،لندف.

 -46قريع ،أحمد (" :)2010أبك عالء قريع ..شيادة مفاكض ..رؤية شاىد عياف" ،صحيفة
الحياة الجديدة ،العدد  ،5376راـ اهلل.
 -47قريع ،أحمد ( :)2012عشر سنكات عمى مبادرة السالـ العربية إلى متى؟ ،مقاؿ في
صحيفة القدس العربي ،السنة الثالثة كالعشركف ،العدد .7092
 -48كراعيف ،مكسى ( :)2014تفاىمات "أكلمرت -عباس" التي تستند إلييا مفاكضات
كيرم ،صحيفة السبيؿ ،عماف.

 -49كسبي ،دكدم ،كآخركف (" :)2015كثيقة التنازؿ" ال كجكد ليا ،صحيفة األياـ
الفمسطينية ،راـ اهلل.

-51كنفاني ،يزف ( :)2013تبادؿ سكاف ال أراض ،جريدة المدف اإللكتركنية ،بيركت.
اتحادا :مكقعيا مف األحداث الجارية في المنطقة
 -51الككاكبي ،سالـ ( :)2017أكركبا ،دكنل ك ن
العربية ،مجمة شؤكف عربية ،العدد  ،169القاىرة.
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 -52كيالي ،ماجد ( :)2003بعد ثالثة أعكاـ :كامب ديفيد كتداعياتيا ..نحك مراجعة نقدية
لمسياسة الفمسطينية ،مجمة الدراسات الفمسطينية ،العدد  ،55بيركت.

 -53كيالي ،ماجد ( :)2015حالة الجمكد في النظاـ السياسي الفمسطيني ،صحيفة الحياة
المندنية.
 -54مجمة التقدمييف العرب ( :)2011األمـ المتحدة كالقضية الفمسطينية ..الدكر المأمكؿ
بيف االنحياز كالعجز ،بيركت.

 -55مجمة التقدمييف العرب (" :)2016الرباعية الدكلية" كعباءة المكقؼ األميركي ،بيركت.
 -56مجمي ،نظير ( :)2008يكسي بيميف ..االعتزاؿ المبكر ،صحيفة الشرؽ األكسط ،العدد
 ،10937لندف.
 -57محمد ،كليد حسف ( :)2011العالقات الركسية اإلسرائيمية بعد مؤتمر مدريد لمسالـ،
مجمة دراسات دكلية ،العدد  ،47جامعة بغداد ،العراؽ.

 -58المستقبؿ ( :)2003القيادة الفمسطينية تشجع "كثيقة جنيؼ" ثـ تبدم حذرىا ،العدد
 ،1463بيركت.
 -59المصرم اليكـ ( :)2006أكلمرت يقبؿ اقتراح أبك مازف لفتح "قنكات خمفية" لمتفاكض
مع إسرائيؿ ،القاىرة.

-61المصرم ،ىاني ( :)2004إسرائيؿ كمرض ياسر عرفات ،صحيفة األياـ الفمسطينية ،راـ
اهلل.
 -61المصرم ،ىاني ،شاىيف ،خميؿ ( :)2007بعد ثمانية أعكاـ :انتفاضة األقصى في
طريقيا إلى انتفاضة ثالثة ،مجمة الدراسات الفمسطينية ،العدد  ،72بيركت.

 -62منصكر ،كميؿ ( :)2011تقييـ تجربة المفاكضات الفمسطينية – اإلسرائيمية كصياغة
رؤية جديدة ،مجمة الدراسات الفمسطينية ،العدد  ،86بيركت.

 -63منصكر ،كميؿ ( :)2016الخيارات القانكنية كدللتيا السياسية في مكاجية سياسة
الحتالؿ اإلسرائيمية ،مجمة الدراسات الفمسطينية ،العدد  ،105بيركت.

-64نافعة ،حسف (" :)2001خطة تينيت" كظيفتيا اختزاؿ "تقرير ميتشؿ" كتكصياتو ،صحيفة
الحياة ،العدد  ،13988الباب/الصفحة  ،9لندف.

 -65النعامي ،صالح ( :)2009كيؼ صعد اليميف كانيار اليسار في إسرائيؿ ،مجمة "كجيات
نظر" المصرية ،القاىرة.
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 -66النيار المبنانية ( :)2013منظمة التحرير الفمسطينية :المكقؼ اإلسرائيمي مف
عاما ،بيركت.
المفاكضات األسكأ منذ أكثر مف  20ن

-67نكفؿ ،ممدكح ( :)2000عممية السالـ بعد قمة كامب ديفيد الثانية ،مجمة الدراسات
الفمسطينية ،العدد  ،43بيركت.

تعرؼ الطرفاف عمى حقيقة مكاقؼ كؿ منيما ،مجمة
 -68نكفؿ ،ممدكح ( :)2001في طابا ٌ
الدراسات الفمسطينية ،العدد  ،48بيركت.
 -69ىالؿ ،جميؿ ( :)1995المشركع اإلسرائيمي لمنظاـ اإلقميمي ،مجمة الدراسات الفمسطينية،
العدد  ،22بيركت.

 -70ىالؿ ،جميؿ ( :)1997أبعاد مأزؽ المشركع الكطني الفمسطيني بعد أكسمك ،مجمة
الدراسات الفمسطينية ،العدد  ،36بيركت.

 -71ىالؿ ،جميؿ ( :)2000انتفاضة األقصى :األىداؼ الماشرة كمقكمات الستمرار ،مجمة
الدراسات الفمسطينية ،العدد  ،44بيركت.

 -72ىالؿ ،جميؿ ( :)2010الستقطاب في الحقؿ السياسي الفمسطيني ،مجمة الدراسات
الفمسطينية ،العدد  ،83بيركت.

تاسعان :الندكات كالمحاضرات:
 -1حمدم ،إيماف ( :)2004انييار عممية التسكية كمكاقؼ قكل اليميف كاليسار

اإلسرائيمييف ،ضمف بحكث كمناقشات الندكة الفكرية لمركز دراسات الكحدة العربية،
بيركت.

 -2فاسككنسيمكس ،ألفاركدك ( :)2013االتحاد األكركبي كالقضية الفمسطينية ،محاضرة في

مركز اإلمارات لمدراسات كالبحكث الستراتيجية بتاريخ  1حزيراف/يكنيك  ،2011أبك

ظبي.
 -3الحسيني ،سنية ( :)2014العممية السممية الفمسطينية-اإلسرائيمية بيف مقاربتيف
متناقضتيف ،محاضرة فمسطينية في جامعتي القدس كبيرزيت.

 -4الحمد ،جكاد ( :)2002االنعكاسات الدكلية ألحداث  11أيمكؿ عمى القضية الفمسطينية
(ندكة) ،صحيفة السبيؿ األردنية.
http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang
=A&id=13965
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عاش ارن :المكاقع اإل لكتركنية:
 -1اسحاؽ ،جاد ( :)2010إطاللة عمى مكضكع الحدكد كاألمف في المفاكضات
اإلسرائيمية -الفمسطينيةhttp://group194.net/article/20945 .

 -2أبك طو ،عالء فكزم ( :)2006عالقة المتغيرات الدكلية بالقضية الفمسطينية ،صحيفة
دنيا الكطف اإللكتركنية.
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/36719.html
 -3األسمر ،حممي ( :)2014ىؿ حاف كقت التكقيع عمى كثيقة عباس – بيميف؟ ،مكقع
عيف نيكز ،عمافhttp://ainnews.net/?p=282319 .

 -4أبك مطر ،أحمد ( :)2015طرح إسرائيمي خيالي ينسجـ مع أطركحات فمسطينية
سابقة ،يكمية إيالؼ اإللكتركنية ،لندف.
http://elaph.com/Web/opinion/2015/8/1029987.html
 -5أبراش ،إبراىيـ ( :)2016البديؿ الكطني التفاقية أكسمك كتكابعيا ،مكقع أمد لإلعالـ،
غزةhttps://www.amad.ps/ar/?Action=PrintNews&ID=114259 .

 -6اإلحصاء الفمسطيني ( :)2016كاقع الالجئيف الفمسطينييف بمناسبة اليكـ العالمي
لالجئيف ،راـ اهلل.
http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=1683
 -7بكرية ،عدناف ( :)2009كثيقة بيميف – أبك مازف  ..رحـ اهلل حؽ العكدة ،مكقع الفكر
القكمي العربي.
http://www.alfikralarabi.org/modules.php?name=News&file=artic
le&sid=4108
 -8بيميف ،يكسي ( :)2017دركس القناة غير المعركفة ،صحيفة "إسرائيؿ ىيكـ" ،ترجمة
مكقع "فمسطيف اليكـ" ،غزةhttps://paltoday.ps/ar/post/293794 .

 -9تركماني ،عبد اهلل ( :)2009معكقات السالـ العربي– اإلسرائيمي كآفاقو ،مكقع صفحات
سكرية ،تكنسhttp://www.alsafahat.net/blog/?p=18343 .

 -10ثابت ،أحمد ( :)2004جكانب الصراع العربي اإلسرائيمي كمجاالتو ،مكقع الجزيرة نت.
https://goo.gl/CFAL4Y
 -11الجزيرة نت ( :)2009نتنياىك :دكلة منزكعة السالح لمفمسطينييف.
https://goo.gl/VDhT58
 -12الجزيرة نت (" :)2015كثيقة التنازالت" كالمظاىرات تيدداف مستقبؿ نتنياىك
السياسي ،الدكحةhttps://goo.gl/B29zGM .
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 -13الدستكر األردنية ( :)2003النتشة :يكفي تنازالت * د .عبدالشافي :كثيقة جنيؼ ..ال

شيئا لمشعب الفمسطيني ،عماف.
تعني ن
https://www.addustour.com/articles/379205
 -14ركمي ،باسـ ( :)2016مصطمحات نعتمدىا ..كىي ضدنا ،صحيفة السفير المبنانية.
http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=3589
 -15الزرك ،نكؼ ( :)2010مف أكسمك إلى كاشنطف ،مكقع الجزيرة نت.
https://goo.gl/2jhbHt
 -16سكيمـ ،حساـ ( :)2004األىداؼ القكمية اإلسرائيمية كاستراتيجيات تنفيذىا ،مكقع
الجزيرة نتhttps://goo.gl/yZJhBz .

 -17سعادة ،عمي ( :)2014أبك مازف كالخركج مف جمباب "الختيار" ،مكقع عربي،21
الدكحةhttp://arabi21.com/story/746050 .

 -18الشيخ ،نكرىاف ( :)2011المد كالجزر في العالقات الركسية -اإلسرائيمية ،صحيفة
الشركؽ المصريةhttps://goo.gl/Z4kXi9 .
ثمف

أكسمك،

برنامج

فمسطيف

تحت

المجير.

 -19شبكة الجزيرة (:)2013
https://goo.gl/dXRYsV
 -20شاليؿ ،عمر محمكد ( :)2005المفاكضات السرية في أكسمك ،صحيفة دنيا الكطف
اإللكتركنيةhttps://goo.gl/jUEhE1 .

 -21الشكلي ،زياد ( :)2007كثيقة جنيؼ كآثارىا عمى مجمؿ الصراع الفمسطيني العربي –
اإلسرائيمي ،صحيفة دنيا الكطف اإللكتركنية.
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/107977.html
 -22شربؿ ،غساف (" :)2008اليسارم العرفاتي" ،صحيفة الحياة ،الحمقة األكلى ،العدد
 ،16668لندفhttps://goo.gl/rwiMkM .

 -23صحيفة الغد األردنية ( :)2005دكلة فمسطينية قابمة لمحياة.
https://goo.gl/j2BPsA
 -24الطناني ،معيف ( :)2006المكقؼ الفمسطيني الرسمي مف خارطة الطريؽ ،مركز
التخطيط الفمسطيني ،غزة.
http://www.oppc.pna.net/mag/mag9-10/new_page_2.htm
 -25العتيمي ،شداد ( :)2004المياه الفمسطينية ..أزمة في الكاقع كاشكاؿ في التفاكض،
مكقع الجزيرة نتhttps://goo.gl/rwNWCs .

 -26عبد العاطي ،محمد ( :)2005المكقؼ األكركبي مف إقامة الدكلة الفمسطينية ،مكقع
الجزيرة نتhttps://goo.gl/Uy1Ez1 .
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 -27عبد اهلل ،عصاـ ( :)2008ما مصير (تفاىمات) كثيقة جنيؼ؟ ،صحيفة إيالؼ
اللكتركنية ،لندف.
http://elaph.com/Web/ElaphWriter/2008/8/359829.htm
 -28العباسي ،رٌياف ذنكف ( :)2009األطماع اإلسرائيمية في البالد العربية ،صحيفة دنيا
الكطف اإللكتركنيةhttps://goo.gl/DH5u2t .

 -29العزم ،خالد ممدكح ( :)2010العالقة الركسية اإلسرائيمية الجديدة كمدل تأثيرىا عمى

سكرية كايراف ،الحكار المتمدف ،محكر السياسة كالعالقات الدكلية ،العدد .3126
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=229197
 -30العنزم ،عمي ( :)2014غكر األردف كمشركع السالـ ،صحيفة الحياة ،لندف.
http://www.alhayat.com/m/opinion/392719
 -31عربي :)2014( 21عباس ينفي مكافقتو عمى عكدة الالجئيف لفمسطيف ،الدكحة.
/https://arabi21.com/story/728420

 -32عدكاف ،عصاـ ( :)2015ىؿ قبؿ عباس بضـ أراض مف سيناء؟ ،مكقع فمسطيف
أكناليف ،غزةhttp://felesteen.ps/details/news/150722 .

 -33فيصؿ ،تكجاف ( :)2008أبك مازف كالمفاكضات السرية ..كصؿ مع التاريخ ،الجزيرة
نت ،الدكحةhttps://goo.gl/kGKweM .

 -34فمسطيف أكناليف ( :)2014أكلمرت :عباس كافؽ عمى تقسيـ القدس كادارتيا إسرائيميًّا،
غزةhttp://felesteen.ps/details/news/111182 .

 -35الكيالي ،ماجد ( :)2009أكىاـ أكسمك كما فعمتو بالفمسطينييف ،مكقع الجزيرة نت.
https://goo.gl/tvnFQ6
 -36كنفاني ،يزف ( :)2013تبادؿ سكاف ال أراض ،جريدة المدف اإللكتركنية ،بيركت.
https://goo.gl/U9yrru
 -37الكيالي ،ماجد ( :)2016الفمسطينيكف في تكىماتيـ ،صحيفة الحياة ،لندف.
http://www.alhayat.com/m/opinion/16292611#sthash.fQ52osjg.dpbs
 -38المستقبؿ ( :)2003القيادة الفمسطينية تشجع "كثيقة جنيؼ" ثـ تبدم حذرىا ،العدد
 ،1463بيركتhttps://goo.gl/SgKCJM .

 -39ممكح ،عبد الرحيـ ( :)2003كثيقة جنيؼ كحكار القاىرة ،الحكار المتمدف.
https://goo.gl/Fy2XEM
 -40المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية -مدار ( :)2005عامي أيالكف في مقابمة
خاصة :حدكد  1967ىي أساس ألم اتفاؽ ،راـ اهلل.
https://goo.gl/prqTdP
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 -41المتككؿ طو ( :)2010حائط البراؽ ،صحيفة دنيا الكطف اإللكتركنية.
https://goo.gl/GDnXqz
ِّ
المفكر الفمسطيني سرم
 -42مكقع قنطرة لمحكار مع العالـ اإلسالمي ( :)2010حكار مع
نسيبة :كقؼ كافة أعماؿ البناء في المستكطنات أمر غير كاقعي ،أجرل الحكار :إيغاؿ

أفيداف ،ترجمة :رائد الباشhttps://goo.gl/ncwaqW .

 -43المصرم ،ىاني ( :)2013حتى ال تتحكؿ مبادرة السالـ العربية إلى "إسرائيمية" ،المركز
الفمسطيني ألبحاث السياسات كالدراسات الستراتيجية – مسارات.
https://goo.gl/tsB8pr
 -44منصكر ،كميؿ ( :)2013كيؼ يصبح لمدكلة سيادة؟ ،شبكة السياسات الفمسطينية.
https://goo.gl/ijm3wW
 -45محمد ،عبد العميـ ( :)2016فرص كمعكقات التسكية السممية لمصراع العربي
اإلسرائيمي ،صحيفة األىراـ ،القاىرة.
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/535893.aspx
 -46نكفؿ ،ممدكح ( :)1994تقييـ المفاكضات الفمسطينية-اإلسرائيمية خالؿ عاـ ،المكقع
الشخصي لمكاتبhttps://goo.gl/MFsHDU .

 -47نكفؿ ،ممدكح ( :)2003قراءة في كثيقة جنيؼ ،مداخمة في ندكة بجامعة بيرزيت ،راـ
اهللhttps://goo.gl/AoUV2D .
 -48نكفؿ ،ممدكح ( :)2005السياسة األمنية الفمسطينية كتحديات التطكير كالتنفيذ ،المكقع
الشخصي.

 -49ىيئة اإلذاعة كالتمفزيكف السكيسرية ( :)2011طمب االعتراؼ بدكلة فمسطيف يعيد "مبادرة
جنيؼ" إلى الكاجية ،جنيؼhttps://goo.gl/ZTGeHR .

 -50ىيئة اإلذاعة كالتمفزيكف السكيسرية ( :)2011مبادرة جنيؼ تظؿ أحد الحمكؿ الممكنة
لقضية الشرؽ األكسط ،جنيؼhttps://goo.gl/oLwVjH .

 -51الييئة العامة لإلذاعة كالتمفزيكف ( :)2016المؤتمر العاـ لحركة فتح منذ النشأة إلى
السابعhttps://goo.gl/S6vhfC .

 -52ككالة معا ( :)2011عبيدات يدعك إلقالة سرم نسيبة مف رئاسة جامعة القدس ،راـ
اهلل.
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=444468
 -53كايمدماف ،جيريمي ( :)2013ألـ يحف الكقت بعد لدفف نمكذج معكنة أكسمك؟ ،شبكة
السياسات الفمسطينيةhttps://goo.gl/5Hrrr9 .
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 -54ككالة األمـ المتحدة إلغاثة كتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف في الشرؽ األدنى.2017 ،
https://www.unrwa.org/ar
 -55ككالة معا ( :)2013عبد ربو يكشؼ عف مفاكضات سرية جمعتو بنتنياىك كمستشاره،
راـ اهلل.
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=595002
حصريا لػ :i24newsأنا أدعـ حؿ السمطة
 :)2017( i24news -56ميندس أكسمك
ن
الفمسطينيةhttps://goo.gl/VDQTis .
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الممحؽ األكؿ
جدكؿ مقارنة بيف الكثائؽ الثالث

 يصار إلى تكسيع حدكدالمدينة الكبرل لتشمؿ:

القدس

"أبك ديس ،كالعيزرية،
كسمكاف".

 -تستطيع السمطة

الفمسطينية فيما بعد أف

تتخذ مف األحياء الجديدة
المستحدثة عاصمة
كمركز إدارنيا ليا
نا

 تح ٌؿ ىيئة دكلية جديدةمحؿ ككالة الغكث الحالية
"األكنركا" لتتكلى عممية

تأىيؿ الالجئيف كالنازحيف

كتأميف استيعابيـ في دكؿ

الالجئكف

كأماكف إقامتيـ الحالية.

 ستقدـ إسرائيؿ المساعداتالمالية كغيرىا لمعمؿ عمى
استيعابيـ حيث يقيمكف.
كىي غير ممزمػة بمبدأ

 تككف القدس مدينةمفتكحة كعاصمة
لمدكلتيف.

 · -األحياء العربية في

القدس تككف تحت سيادة
فمسطينية ،كاألحياء

الييكدية تحت سيادة

 عاصمة لمدكلتيف. يككف لكؿ طرؼ عاصمتوفي مناطؽ القدس الكاقعة

تحت سيادتو ،كيعترؼ كؿ
طرؼ بعاصمة الطرؼ

اآلخر.

إسرائيمية.

 الالجئكف الفمسطينيكفيعكدكف فقط الى دكلة

فمسطيف .كالييكد يعكدكف

فقط لدكلة إسرائيؿ.

 -األسرة الدكلية كاسرائيؿ

كالدكلة الفمسطينية ستبادر

كتقدـ األمكاؿ لصندكؽ
ٌ

دكلي لتعكيض الالجئيف.

 -يتـ إنياء كضعية

الالجئيف الفمسطينييف

كالجئيف ،فكر تحقيؽ
مكاف اإلقامة الدائـ.

مخير
 الالجئ الفمسطيني ٌبيف العكدة إلى الدكلة

الفمسطينية المزمعة أك

البقاء في مكاف إقامتو.
 سيتـ تعكيض الالجئيفعف خسارتيـ في

حقيـ في العكدة.

الممتمكاف الناتجة عف

تيجيرىـ.

 ل يجكز رفع أم دعاكللمطالبات مالية أخرل

بخصكص مشكمة

الالجئيف الفمسطينييف ضد
إسرائيؿ.

168

 يتـ إلغاء األكنركا في كؿبمد تعمؿ فييا ،عمى

أساس إنياء كضعية

الالجئ في تمؾ البمد.

الدكلة

الفمسطينية

 تحتفظ السمطة الفمسطينيةبحؽ تقرير كاختيار

 لف تنتشر أك تتمركز فيفمسطيف ىي الدكلة الكحيدة

السيادة التي تتطابؽ مع

لمشعب الفمسطيني

الفاتيكاف ،أك ككستاريكا،

الكحيدة لمشعب الييكدم.

تمؾ التي يتمتع بيا

أك الرتباط مع األردف

كاسرائيؿ ىي الدكلة

فمسطيف أم قكات مسمحة.

 لف تحتفظ فمسطيف بجيشكلكف تحتفظ بقكات أمف
قكية.

بصيغة ككنفدرالية يكافؽ

عمييا األردف.

 الدكلة الفمسطينية ستككفمنزكعة السالح.

ضـ المستكطنات
 يتـ ٌذات الكثافة السكانية

(كتشكؿ حكالي%20مف
األراضي) إلسرائيؿ

نيائيان ،كمبادلتيا بأراض
-دكف شرط التسػاكم

المستكطنات

بالمساحة-مف المناطؽ
ذات التداخؿ الجغرافي

 -لف يبقى مستكطنكف في

 -إسرائيؿ مسؤكلة عف إعادة

إرساء الحدكد المتفؽ

القاطنيف في المناطؽ

 -تككف الدكلة الفمسطينية

الفمسطينية خارج ىذه

الدكلة الفمسطينية ،بعد

تكطيف اإلسرائيمييف

عمييا.

الخاضعة لسيادة الدكلة

منزكعة السالح ،كتضمف
األسرة الدكلية أمنيا
كاستقالليا.

كالطبيعة السكانية.

المناطؽ.

 -تنتيي عممية إعادة

التكطيف كفؽ جدكؿ زمني
منصكص عميو.

 -بقاء "المستكطنات األقؿ

كثافة ،التي تشكؿ %30

مف األراضي ،تحت

السيادة اإلسرائيمية طيمة
فترة الحد األقصى

لختبار النكايا 20-سنة-

ثـ يصار بعد انقضاء تمؾ
المدة انتقاؿ السيادة عمييا
لمسمطة الفمسطينية

 -المستكطنات الكاقعة في
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األغكار ،كالمدرجة في
خانة الكثافة السكانية

األقؿ ،تكضع تحت

السيادة اإلسرائيمية خالؿ
فترة اختبار النكايا.

 -باقي األراضي الكاقعة

تحت إدارة جيش "الدفاع"
اإلسرائيمي "كىي تشكؿ

الػ "%50تخضع مباشرة
لمسيادة الفمسطينية.

الحدكد

 -يقر الجانب الفمسطيني

 -حدكد الدكلة الفمسطينية

بأف العكدة إلى حدكد عاـ

عمى أساس خطكط الرابع

ممغاة.

تعديالت حدكدية

 1967ىي فكرة خيالية

 -يقاـ خط الحدكد بيف

دكلتي فمسطيف كاسرائيؿ

مف حزيراف /يكنيك ،67مع

عمى أساس خطكط الرابع

بالتساكم.

مع بعض التعديالت

مف يكنيك/حزيراف ،1968
الحدكدية المتبادلة ،عمى
قاعدة التساكم في

المساحة كالنكعية.
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الممحؽ الثاني
النص الكامؿ لكثيقة عباس -بيميف
المشارككف في صياغة الكثيقة:
أ .عف الجانب اإلسرائيمي :
 .1السيد يكسي بيميف /الكزير في حككمة حزب العمؿ/مستشار رئيس الكزراء بيريز.

 .2البركفيسكر يائير ىيرشفيمد /أحد أىـ مفاكضي مباحثات أكسمك كصانعي اتفاقياتيا.
 .3الدكتكر ركف بكنداؾ /مؤرخ كمستشرؽ في معيد ناحكـ تركماف ،كالده ناحكـ بكنداؾ رئيس
تحرير إحدل أكبر الصحؼ الدانيماركية" ،بكليتيكاف" كشقيؽ أحد قتمى حرب (الغفراف).

 .4الدكتكر يكسي إلغكر /باحث أكاديمي.

 .5المستشػار نمركد نكفاؾ /المستشار السياسي لشيمكف بيريز.

 .6السيد أكرم سافير /أميف عاـ ك ازرة الخارجية ،أحد أبرز نجكـ مباحثات أكسمك السرية.
 .7السيد داف زلماف /خبيرالشؤكف القانكنية بالخارجية اإلسرائيمية.
 .8السيد إسحؽ رلتر /البركفيسكر بالجامعة العبرية.
ب .عف الجانب الفمسطيني:

 .1السيد محمكد عباس /أميف سر المجنة التنفيذية ،عضك المجنة المركزية لحركة فتح.
 .2الدكتكر أحمد الخالدم.
 .3السػيد حسيف األغا.

 .4الدكتػكر سرم نسيبة.

 .5السيد حسف عصفكر.

 .6السيد ميدم عبداليادم/مدير المركز األكاديمي الفمسطيني لمدراسات الدكلية.
 .7البركفيسػكر برنار سابيال (بيت لحـ).
ج .الراعكف كالمراقبكف:

 .1السيد ستيف أندرسكف /كزير خارجية السكيد األسبؽ.
 .2السيد جاف بيرككلف /مستشار القانكف الدكلي بجامعة زايمر الفرنسية.

 .3السيد لكسياف شمنغكام /أخصائي القضاء الدكلي ،مندكبان عف ك ازرة الخارجية الفرنسية.
 .4السيد ركلف دكبرتاف /مستشار عمكـ الدكلة بالخارجية الفرنسية.
 .5السيد حسيب الصباغ /رجؿ أعماؿ فمسطيني.
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تفاصيؿ الكثيقة:
تتككف الكثيقة مف سػبع عشرة صفحة ،إضافة إلى ثالث مالحؽ تتضمف خمس خرائط بيانية
تفصيمية بالتعديالت التي تقترحيا عمى حدكد عاـ1967ـ كعمى حدكد بمدية القدس الكبرل

المنصكص عمييا كعاصمة أبدية إلسرائيؿ ،إلى جانب حدكد بمدية القدس العربية المسػتحدثة (أبك
ديس كجكارىا) كعاصمة إدارية لمسمطة الفمسطينية يطمؽ عمييا اسـ "القػدس" ،كخارطة تتعمؽ
بالمستكطنات ذات الكثافة السكانية ،كأخرل بمصادر المياه المشتركة.

كتحتػكم الكثيقة عمى:
فصػؿ يتعمؽ بػ :المبادئ العامة
كآخر يتعمؽ بػ :مدينة القدس
كآخر يعالج مكضكع الالجئيف
كرابع يتعمؽ بػ :المستكطنات
كبند يتناكؿ المرتكزات القصكل لمدكلة الفمسطينية
كبنػد يتعمؽ بػ :مصادر المياه المشتركة
كآخر يتعمؽ بػؾ شبكة العالقات العامة
كأخير يتناكؿ القضايا العالقة :األماكف المقدسػة  ،األمف ،المعابر  ،العتراؼ المتبادؿ ،ترسيـ

الحدكد ،كفترة اختبار النكايا.

أكالن  :مقدمة عامة:
تنص الكثيقة عمى إقرار الطرفيف بأف اتفاقيتي أكسػمك( )1ك( )2ىما "األساس الذم يقكـ عميو
الحؿ النيائي" المحددة معالمو في ىذه الكثيقة ،كأف التنفيذ الكامؿ لما كرد فييا مف بنكد كفؽ
المراحؿ المحددة ،يمغي أية تبعػة لحقة تتعمؽ باألراضي أك السػكاف أك الالجئيف أك الممتمكات؛
كيشكؿ التزاما مف قبؿ الطرفيف بحؿ دائـ يطكم بشؿ نيائي نزاعاتيما كما ترتب عمييا مف ق اررات

عربية أك إقميمية أك دكلية (بما في ذلؾ كافة الق اررات ذات الشأف الصادرة عف الجمعية العامة

لألمـ المتحدة كمجمس األمف الدكلي كالمنظمات المتخصصة المنبثقة عنيما) ،كيمتزـ الطرفاف
بمحاربة اإلرىاب ككؿ كسائؿ العنؼ كالعنؼ الضاد كاللتزاـ بزرع الثقػة خالؿ فترة اختبار النكايا

التي تمتد إلى عشرة أعكاـ في حدىا األدنى كل تطكؿ عف عشريف عاما في حدىا األقصى،
تترسخ خالليا شبكة العالقات القائمة عمى الثقة كالتعاكف المشترؾ كالسالـ الدائـ بيف الشعبيف.
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ثانيػان :مكضكع القدس:
يشير النص إلى أنو سيصار إلى تكسيع حدكد المدينة الكبرل لتشمؿ( :أبك ديس ك العيزرية

كسمكاف) ،كتستطيع السمطة الفمسطينية فيما بعد أف تتخذ مف األحيػاء الجديدة المستحدثة عاصمػة

كمرك انز إداريان ليا يصبح اسميا( :القػدس  )AL-QUDSبالعربية كالالتينية كليس (،)Jerusalem

بينما تسمى بقيػة أنحاء المدينة القديمة بحدكدىا البمدية القائمة حاليان (أكرشميـ )JERUSALEM

منعان ألم التباس ،كيعترؼ بيا كعاصمة أبدية إلسرائيؿ ،كتشكؿ األحياء الجديدة المستحدثة مف

أبك ديس كسمكاف كالعيزرية كحدة جغرافية كسياسية مستقمة تشكؿ عاصمة لمدكلة التي ستعمف
عقب انقضاء فترة اختبار النكايا المنصكص عمييا في ىذه التفاقية ،كتجسيدان لمتطمعات الركحية

كالتاريخية لمشعب الفمسطيني.

كفي حاؿ كجكد معارضة فمسطينية كاسحة ليذا التصكر ،يتـ كضع الخيار البديؿ لمعاصمة

الفمسطينية المقترحة كىك (مدينة راـ اهلل) التي تقع كإحدل ضكاحي مدينة القدس شمالن.

أما بالنسبة لمسكاف العرب في العاصمة أكرشميـ ،فيتـ تشكيؿ مجمس بمدم محمي يدير شؤكنيـ
المحمية تحت إشراؼ مجمس البمدية اإلسرائيمي عف كامؿ المدينة ،كل يتكاجد في محيط مسؤكلية
ىذا المجمس إل الشرطة اإلسرائيمية فقط( ،كيمكف الستعانة الفنية بالكثيقة التي أعدىا رئيس

بمدية أكرشميـ السػابؽ تيدم ككليؾ ليذه الغاية).
أما فيما يتعمؽ باألماكف اإلسالمية كالمسيحية المقدسة في المدينة ،فيرفع عمييا أحد العمميف
الفمسطيني أك األردني (كفؽ ما يتفؽ عميو الطرفاف) كتبقى مفتكحػة لمجميع ،مع ضماف حرية

الكصكؿ إلييا بما ل يتعارض مع سيادة إسرائيؿ السياسية عمى أراضييا ،باعتبارىا تقع ضمف

الحدكد الجغ ارفية لعاصمتيا األبدية ،كيككف لتمؾ األماكف كضع شبيو بكضع مقر الفاتيكاف في
العاصمة اإليطالية ركما ،أك بكضع ككلكمبيا في الكليات المتحدة األمريكية ،مع مراعاة عدـ
إغفاؿ مصالح األردف المتعمقة بالحرـ القدسي الشريؼ ،كاللتزاـ بمصالح جميع األطراؼ ذات

العالقة.
ثالثان :مكضكع المستكطنات:
أ .المستكطنات ذات الكثافة السكانية (كتشكؿ حكالي%20مف األراضي) يتـ ضميا نيائيان
إلسرائيؿ كمبادلتيا بأراضي -دكف شرط التساكم بالمساحة -مف المناطؽ ذات التداخؿ الجغرافي
كالطبيعة السكانية.
إف ىذا التبادؿ لألراضي ،كالذم لف يككف بالضركرة متساكيان ينطبؽ عمى منطقتي (حمكؽ
ىاكتسو) الكاقعة شمالي النقب كغير المأىكلة بالسكاف ،كالتي يمكف ضميا ألراضي السمطة
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لممساعدة عمى تكسيع الرقعة المحاذية لقطاع غزة المكتظ بالسكاف ،ككذلؾ منطقة مثمث أـ الفحـ
مقابؿ بعض المستكطنات ذات الكثافة السػكانية التي ستضـ ألراضي إسرائيؿ ،خاصة تمؾ التي
تضـ تجمعات قريبة مف الخط األخضر .كينطبؽ ىذا الضـ عمى مستكطنات :أريئيؿ ،معاليو

أدكميـ ،إفرات ،معاليو إفرايـ ،جفعات زئيؼ ،بيت إيؿ ،غكش عتسيكف ،كريات أربع.
ب .المستكطنات األقؿ كثافة (كتشكؿ  %30مف األراضي) فتبقى تحت السيادة اإلسرائيمية طيمة
فترة الحد األقصى لختبار النكايا (20سنة) ،ثـ يصار بعد انقضاء تمؾ المدة انتػقاؿ السيادة
عمييا لمسمطة الفمسطينية ،مع إعطاء قاطنييا حؽ الختيار بيف العيش تحت السيادة الفمسطينية

أك النتقاؿ إلى إسرائيؿ مقابؿ تعكيضات مالية مقبكلة .كيحظر تفكيؾ أية مستكطنة خالؿ المدة
المشار إلييا.
ج .المستكطنات الكاقعة في األغكار ،كالمدرجة في خانة الكثافة السكانية األقؿ ،كالتي ستكضع
تحت السيادة اإلسرائيمية خالؿ فترة اختبار النكايا ،فإنو يحظر عمى أم فمسطيني استعماؿ طرقيا

اللتفافية طيمة المدة المذككرة بحدىا األقصى ،كيعاد السماح باستعماليا مف قبؿ الفمسطينييف في
نياية المدة المشار إلييا .كما يحظر عمى السمطة الفمسػطينية اتخاذ أم إجراء مف طرؼ كاحد

يحكؿ دكف تطكرىا الديمغرافي أك السكني أك العمراني عقب انتقاؿ السيادة عمييا لمسمطة

الفمسطينية.

د .أما باقي األراضي الكاقعة تحت إدارة جيش الدفاع اإلسرائيمي (كىي تشكؿ اؿ )% 50الباقية
مف األراضي بما فييا المدف (التي تـ إعادة النتشار فييا أك التي سيتـ إعادة النتشار في

المناطؽ المتبقية منيا) فتخضع مباشرة لمسيادة الفمسطينية المنصكص عمييا في ىذه التفاقية
كفؽ المراحؿ المنصكص عمييا في اتفاقي أسمك 1ك.2
كقد استندت أطقـ المفاكضات إلى مبدأ إبقاء أقؿ عدد ممكف مف الفمسطينييف في المنطقة
التبادلية التي ستضـ في نياية التسكية إلى إسرائيؿ(كما ىك مكضح في الخارطة المرفقة بيذه
الكثيقة) كسيتـ نقؿ ثالث قرل عربية مجاكرة لمستكطنات كفار عتسيكف كأريئيؿ.

كسيككف بمقدكر المستكطنيف الييكد في المستكطنات التي لف تنضـ إلسرائيؿ كالذيف لف يفرض
اإلخالء عمييـ ،الحصكؿ عمى الجنسية المزدكجة -اإلسرائيمية كالفمسطينية -أك البقاء كسكاف
أجانب دائميف في الدكلة الفمسطينية – أييما يختاركف.-
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رابعان :مكضكع الالجئيف:
فيما يتعمؽ بمكضكع الالجئيف كالنازحيف  ،فإنو ينبغي العمؿ عمى أف تح ٌؿ ىيئة دكلية جديدة
محؿ ككالة الغكث الحالية(األكنركا) لتتكلى عممية تأىيؿ الالجئيف كالنازحيف كتأميف استيعابيـ في

دكؿ كأماكف إقامتيـ الحالية ،كالعمؿ عمى تطكير أكضاعيـ الحياتية كالجتماعية ،كامتصاص
أعدادىـ في الحياة اليكمية لممجتمعات التي يعيشكف في محيطيا؛ كتتكفؿ حككمة حزب العمؿ
بالتعامؿ ثنائيان مع الدكؿ المعنية كمع األطراؼ الدكلية الراعية دكنما صخب أك ضجيج ،كبما ل

يشكؿ إحراجان لمسمطة الفمسطينية ،كبممارسة الضغكط الكفيمة بانتزاع المكاقؼ الدكلية الداعمة ليذا

اليدؼ كالتعامؿ مع الدكؿ المضيفة بما يضمف إغالؽ ىذا الممؼ ببطء بعد أف يتـ تييئة كافة
الظركؼ التي تعطي ليؤلء حؽ المكاطنة حيث يقيمػكف.

أما فيما يتعمؽ بدخكؿ ىؤلء إلى أراضي السمطة الفمسطينية ،فإف ليذه األخيرة حؽ إصدار
تصاريح الدخكؿ المؤقتة كتأشيرات الزيارة الالزمة ليؤلء بغرض زيارة ذكييـ المقيميف ،شريطة أف

ل يمنح ىؤلء حؽ المكاطنة في حدكد أرض السمطة ،كانما يحؽ منحيـ حؽ اإلقامة المؤقتة

المحدكدة التي تيمنح لمزكار مف الرعايا األجانب ( كإلسرائيؿ حؽ المساءلة في أية حالة يشتبو فييا
دكف تحفظات) ،كذلؾ بيدؼ عدـ اإلخالؿ الديمغرافي بيف الجانبيف أك زعزعػة استقرارىما
السياسي .كيتعيد الجانب الفمسطيني بالتعاكف المطمؽ في ىذا الشأف؛ كتعتبر األرقاـ الكطنية
السارية حاليان كالممنكحة لمرعايا المقيميف في مناطؽ السمطة الفمسطينية حتى تاريخ كضع ىذه
الكثيقة مكضع التنفيذ ىي المرجعية الرسمية ألم تجاكز قد يقع بعد دخكليا حيز التنفيذ.

كمف دكف أف يككف إلسرائيؿ صالحية تحديد عدد المسمكح ليـ باإلقامة المؤقتة في أراضي

السمطة الفمسطينية مف الالجئيف كالنازحيف ،فإف السمطة الفمسطينية تمتزـ باحتراـ عامؿ الثقة
المتعمؽ بيذا الشأف ،كالمتثاؿ لحؽ المساءلة المشار إلييا عند الضركرة مف قبؿ حككمة إسرائيؿ.
خامسان :مكضكع المياه:
يتـ استغالؿ مصادر المياه المشتركة الكاقعة في أراضي السمطة الفمسطينية كفؽ تنسيؽ مشترؾ
بيف الطرفيف عبر لجاف فنية متخصصة كبالتعاكف التقني مع إسرائيؿ بما لدييا مف كسائؿ فنية

مؤىمة لذلؾ ،خاصة في المناطؽ الجكفية المحددة في الممحؽ المتعمؽ بيذا الشأف.
سادسان :الدكلة الفمسطينية:

إف إقامة دكلة فمسطينية كفؽ مرتكزات محددة ،ىك الحؿ السياسي الذم سيرسخ دعائـ السالـ،
كيضع خاتمة لمنزاع بيف الجانبيف كفؽ تفاىـ مشترؾ يحتفظ فيو الفمسطينيكف بحقيـ في السيادة

التي تتطابؽ مع تمؾ التي يتمتع بيا الفاتيكاف أك تمؾ التي تتمتع بيا ككستاريكا.
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كمف حؽ السمطة الفمسطينية تقرير الصيغة التي تراىا بيف خيارات السيادة المذككرة أعاله أك

الرتباط مع األردف بصيغة ككنفدرالية يكافؽ عمييا األردف ،مع التأكيد عمى أف أيان مف الخيارات

المذككرة لف يمس األسس المتعمقة بكضع مدينة القدس كفؽ التفاصيؿ آنفة الذكر.

كتحتفظ الدكلة الفمسطينية الفتية منزكعة السالح بحقيا في بناء قكة شرطية مزكدة بأسمحة فردية

خفيفة بالعدد الذم تراه ضركريان ألمنيا الداخمي ،مثمما ىك الحاؿ في ككستاريكا.

كفيما يتعمؽ بالمكاقع الحالية لمجيش اإلسرائيمي عمى نير األردف ،فإف بقاء الجيش اإلسرائيمي فييا

طيمة فترة اختبار النكايا ضمف حدىا األقصى سيظؿ قائمان دكف أف تممؾ إسرائيؿ حؽ الحتفاظ
بالسيادة عمى تمؾ المكاقع بعد نفاذ الفترة المشار إلييا إل باتفاؽ مشترؾ بيف الطرفيف.

كل يجكز اإلعالف عف ىذه الدكلة قبؿ مركر ثالث سػنكات عمى األقؿ مف فترة اختبار النكايا بدءنا

مف سرياف مفعكؿ ىذه الكثيقة.
سابعان :مبادئ عامة:

أ .غكر األردف :في منطقة غكر األردف الكاقعة تحت السيطرة اإلسرائيمية
سيتـ إقامة ثالث مناطؽ عسكرية كؿ كاحدة باتساع كتيبة ،كمحطات إنذار مبكر طيمة المرحمة

النتقالية التي سيتـ بعدىا نقؿ الصالحية بما فييا معابر الحدكد إلى أيدم الفمسطينييف
عاـ2007ـ إذا ثبتت فترة اختبار النكايا.
ب .المعبر اآلمف :ما بيف قطاع غزة كالضفة الغربية :تكافؽ إسرائيؿ عمى إقامة ممر غير
خاضع لقانكف الدكلة في أضيؽ مسافة تصؿ قطاع غزة بالمناطؽ في الضفة الغربية .
ج .الالجئكف :إضافة إلى ما اتفؽ عميو بشأنيـ ،ستقدـ إسرائيؿ المساعدات المالية كغيرىا لمعمؿ
عمى استيعابيـ حيث يقيمكف .كىي غير ممزمػة بمبدأ حقيـ في العكدة.

د .الصفة العسكرية :تأكيدا عمى ما تـ التفاىـ بشأنو ،ستكػكف الدكلة الفمسطينية منزكعة السالح
كخالية مف أية قكات جيش ،كما أف أية قكات عسكرية تتكاجد فييا ستككف بعمـ إسرائيؿ كمكافقتيا.

ق .إنياء الصراع :تأكيدان ليذا المبدأ ،يقرر الطرفاف أنو بتنفيذ ىذا التفاؽ تككف قد طكيت مرحمة

الصراع إلى األبد ،كلف يككف لمفمسطينييف أيػة مطالب أخرل مف دكلة إسرائيؿ بأم أثر رجعي.

ك .حدكد عاـ1967ـ :يقر الجانب الفمسطيني بأف العكدة إلى حدكد عاـ 1967ـ ىي فكرة خيالية
ممغاة ،كما أنو يقر بإسقاط طمبو القاضي بإخالء األحياء الييكدية في شرقي القدس مقابؿ أف
يحصؿ عمى إدارة محمية لمكاطنيو في الضكاحي العربية منيا.
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ثامنان :شبكة العالقات العامة:
تخضع العالقات الثنائية المشتركة إلى مبدأ حسف الجكار الذم يحدد إلزامية التعاكف كالتنسيؽ في

القضايا الثنائية المشتركة في مجالت األمف  ،كاإلسناد العسكرم عند الضركرة التي تقتضييا

ظركؼ السمطة الفمسطينية أك عجزىا عف الحفاظ عمى أمنيا الداخمي أك تأدية مياميا ألسباب
تقنية أك أخرل لكجستية ،ككذلؾ في مجالت ترسيـ الحدكد أك أية مشاكؿ قد تط أر لحقان.
كمع األخذ في العتبار أف إقامة دكلة فمسطينية منزكعة السالح سيككف كفقا لمنطكؽ اتفاؽ
أكسػمك ،كأف أفكار تدكيؿ القدس أك إعادة تقسيميا أصبح غير كارد عمى اإلطالؽ بعد ىذا
التفاؽ ،فإف أىمية قصكل ستعمؽ عمى فترة اختبار النكايا بحدييا األدنى كاألقصى (2007ـ
ك2017ـ)؛ كمع األخذ بعيف العتبار أيضان احتفاظ إسرائيؿ بحؽ المساءلة دكف تحفظ كفي أم

كقت تراه ضركريان (حتى بعد سرياف مفعكؿ التفاؽ كنفاد مدتو) ،تتكلى السمطة الفمسطينية حؽ

إدارة المعابر كنقاط الحدكد المتعمقة بيا في نياية فترة اختبار النكايا المنصكص عمييا في ىذه
التفاقية (بحدىا األدنى) ،كالى أف يحيف ذلؾ ،تحتفظ إسرائيؿ بأجيزة مراقبة غير مرئية في كافة

المعابر كنقاط الحدكد البرية كالبحرية كالجكية دكف أف يككف ليا ظيكر عمني أك احتكاؾ مباشر
كمرئي طيمة فترة اختبار النكايا.

(*مالحظة :اتفؽ الجانباف عمى تعميؽ التكقيع عمى ىذه الكثيقة كالتصديؽ عمييا كعمى ممحقاتيا
إلى حيف الفركغ مف مفاكضات الحؿ النيائي حكؿ التفاصيؿ الدقيقة).
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الممحؽ الثالث
نص كثيقة نسيبة أيالكف
تقديـ
يعترؼ الشعباف ،الييكدم كالفمسطيني ،كؿ كاحد بالحقكؽ التاريخية لغيره عمى نفس الرض .عمى
مدار الجياؿ سعى الشعب الييكدم الى اقامة الدكلة الييكدية في كافة ارجاء ارض اسرائيؿ،

بينما سعى الشعب الفمسطيني ىك الخر الى اقامة دكلة في كافة ارجاء فمسطيف .يتفؽ الطرفاف
بيذا عمى حؿ كسط تاريخي ،يقكـ عمى مبدأ دكلتيف سياديتيف دائمتيف تعيشاف الكاحدة بجانب
الخرل .اعالف النكايا المقدـ ىنا ىك تعبير عف ارادة غالبية الشعب.

يؤمف الطرفاف اف ىذه المبادرة ستسمح ليما بالتأثير عمى قادتيما كبذلؾ يفتحاف فصال جديدا في
تاريخ المنطقة .ىذا الفصؿ الجديد سيتـ تحققو ايضا بدعكة السرة الدكلية لضماف امف المنطقة

كالمساعدة في تطكير القتصاد فييا.
إعالف النكايا:

 )1دكلتاف لشعبيف :يعمف الطرفاف أف فمسطيف ىي الدكلة الكحيدة لمشعب الفمسطيني كاسرائيؿ ىي
الدكلة الكحيدة لمشعب الييكدم.
 )2الحدكد :تتفؽ الدكلتاف عمى اقامة حدكد دائمة بينيما عمى اساس حدكد  4حزيراف 1967
كق اررات المـ المتحدة كمبادرة السالـ العربية (المبادرة السعكدية).
· تقكـ التعديالت الحدكدية عمى تبادؿ مناطؽ بالتساكم (كاحد الى كاحد) بمكجب المتطمبات
الحيكية لمطرفيف ،كبضمنيا المف كالتكاصؿ القميمي كالعتبارات الديمكغرافية.
· المنطقتاف الجغرافيتاف المتاف ستشكالف الدكلة الفمسطينية – الضفة الغربية كقطاع غزة –
تككناف متصمتاف ببعضيما.

· بعد ارساء الحدكد المتفؽ عمييا لف يبقى مستكطنكف في الدكلة الفمسطينية.
 )3القدس :تككف القدس مدينة مفتكحة كعاصمة لمدكلتيف .يتـ ضماف حرية الديانة كالكصكؿ التاـ
لالماكف المقدسة لمجميع.
· الحياء العربية في القدس تككف تحت سيادة فمسطينية كالحياء الييكدية تحت سيادة اسرائيمية.
· لف تككف ألم طرؼ سيادة عمى الماكف المقدسة ،كيتـ تعريؼ دكلة فمسطيف عمى انيا حارسة
كتعرؼ اسرائيؿ كحارسة لمحائط الغربي لصالح
( )guardianلمحرـ الشريؼ لصالح المسمميفٌ .
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الشعب الييكدم .كيتـ الحفاظ عمى الكضع القائـ بخصكص الماكف المقدسة لممسيحية .لف

تجرم حفريات داخؿ الماكف المقدسة اك تحتيا.

 )4حؽ العكدة :اعترافا بمعاناة كضائقة الالجئيف الفمسطينييف ،فاف السرة الدكلية كاسرائيؿ
كالدكلة الفمسطينية ستبادر كتقدـ المكاؿ لصندكؽ دكلي لتعكيض الالجئيف.
· الالجئكف الفمسطينيكف يعكدكف فقط الى دكلة فمسطيف .كالييكد يعكدكف فقط لدكلة اسرائيؿ.
· تقترح السرة الدكلية تقديـ تعكيضات لتحسيف حاؿ الالجئيف الراغبيف بالبقاء في الدكؿ التي
يعيشكف فييا اك الراغبيف باليجرة الى دكؿ ثالثة.

 )5تككف الدكلة الفمسطينية منزكعة السالح كتضمف السرة الدكلية امنيا كاستقالليا.
 )6نياية الصراع :مع التطبيؽ الكامؿ ليذه المبادئ تكضع نياية لكافة مطالب الطرفيف كيصؿ

الصراع السرائيمي – الفمسطيني الى نيايتو.
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