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عب رئي�ص �ل�صاباك يور�م كوهني لعبا�ص، �أكد له فيها �أن �للقاء بني ليبمان مع دحالن مل يكن بعلمه 

.
233

�أو مو�فقته. غري �أنه من �مل�صتبعد �الإقد�م على هذه �خلطوة دون تن�صيق م�صبق مع نتنياهو

 وقد قال ليبمان، يف مقابلة بثتها �لقناة �الإ�رش�ئيلية �لثانية يف 2015/1/16، �إنه يكن �لتو�صل 

حلل �صلمي للنز�ع يف �ملنطقة حتى نهاية �صنة 2015، لكن على “�إ�رش�ئيل” �لتخل�ص من عبا�ص لي�ص 

للتو�صل  �ملنطقة  يف  �لعربية  �لدول  و�صائر  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مفاو�صة  طريق  عن  �إمنا  باغتياله، 

من  �لعديد  “قابلت  ليبمان:  قال  باري�ص  يف  دحالن  مقابلته  عن  �صوؤ�له  وعند  �صامل.  �صالم  �إىل 

.
�ل�صخ�صيات �لعربية هناك، لكنني ال �أذكر �أ�صماءهم �الآن”234

 وك�صفت �لقناة �لعا�رشة �الإ�رش�ئيلية، نقالً عن م�صادر رفيعة يف �خلارجية �الإ�رش�ئيلية، �لنقاب 

عن ح�صور �ل�صفري �الإ�رش�ئيلي لدى م�رش حاييم كورين Haim Koren حلفل زفاف جنل حممد 

و�أكدت   .
235

بالقاهرة تاور  نايل  فريمونت  فندق  يف   ،2015 �أغ�صط�ص  �آب/  يف  �أقيم  و�لذي  دحالن، 

�صحيفة هاآرت�ص �أن دولة �الإمار�ت و“�إ�رش�ئيل” �تفقتا يف �صنة 2015، على تد�صني ممثلية لالحتالل 

يف �إمارة �أبو ظبي، يبدو �أن لدحالن دور فاعل يف هذ �الأمر، وعلق دحالن عب �صفحته على موقع 

تويرت Twitter: “�أبارك ملحمد بن ز�يد فتح مكتب متثيل �إ�رش�ئيلي يف �الإمار�ت، هذ� �لنجاح يوؤ�ص�ص 

.
لعالقات وطيدة �صت�صاهم يف حماربة �الإرهاب ودعم �ل�صالم و�ال�صتقر�ر”236

�صهدتها  �لتي  �لتطور�ت  وتقييم  عر�ص  �إن 

�صنتي  خالل  �لتقرير  يغطيها  �لتي  �لفرتة 

2014 و2015 و��صتقر�ء �الآفاق �مل�صتقبلية يبد�أ يف �لتوقف �أمام مبادرة جون كريي، وزير �خلارجية 

�الأمريكي، �لتي ��صتمرت ت�صعة �أ�صهر و�نتهت يف 2014/4/29، حيث رف�صها �لطرفان، كّل الأ�صبابه، 

بالرغم من حتّمل �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �مل�صوؤولية �الأ�صا�صية عن �لف�صل، الأنها �أ�رشت على �رشورة 

ت�صمني “�تفاق �الإطار” �لذي حاول كريي �لتو�صل �إليه �عرت�ف �لفل�صطينيني بـ“�إ�رش�ئيل” كدولة 

 .
237

“لل�صعب �ليهودي”، وعلى رف�ص �الن�صحاب من �رشقي �لقد�ص �ملحتلة

من  �الأكب  �لعدد  لت�صمل  وتو�صيعها  �لكبرية  �ال�صتيطانية  �لكتل  ب�صم  “�إ�رش�ئيل”  وطالبت 

مر�بطة  �إىل  �إ�صافة  حدودها،  ر�صم  ورف�ص  “ع�صو�ئية”،  ت�صمى  �لتي  و�مل�صتوطنات  �مل�صتوطنني 

قو�ت من حلف �صمال �الأطل�صي )�لناتو( )North Atlantic Treaty Organization )NATO لفرتة 

و�الأغو�ر  �حلدود  على  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  مر�بطة  على  �أ�رّشت  كما  قو�تها.  �ن�صحاب  بعد  موؤقتة 

حلق  تطبيقاً  و�حد  الجئ  عودة  ورف�صت  عاماً،   20–10 بني  ترت�وح  ملدة  ��صرت�تيجية  ومناطق 

، ومل تو�فق على عودة عدد معقول �صنوياً من �لالجئني حتى يف �إطار “مّل �ل�صمل”، �صمن 
238

�لعودة

�لقو�نني �ملعمول بها يف “�إ�رش�ئيل”.

خام�شًا: م�شار الت�شوية ال�شلمية
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�صالم  معاهدة  يف  �لبحث  من  بدالً  �الإطار”  “�تفاق  طرح  على  و�فق  �أنه  من  بالرغم  كريي  ف�صل 

و�تفاق نهائي، ر�صوخاً للمنطق �الإ�رش�ئيلي �لذي يف�ّصل �حللول �النتقالية حتى ال يبت يف �لق�صايا 

�الأ�صا�صية، وعلى �أن يقدم باعتباره وثيقة �أمريكية ولي�ص وثيقة م�صرتكة، لكي تتيح للطرفني �إبد�ء 

مالحظات عليها.

وف�صل كريي الأن �أّي ت�صوية تت�صمن �إقامة دولة فل�صطينية على �أ�صا�ص حدود 1967 مرفو�صة 

من �لتيار �ملركزي يف “�إ�رش�ئيل”، �إذ �إن ما حتاول عمله �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �حلالية و�حلكومات 

��صتيطاين  �حتاليل  و�قع  �أمر  فر�ص  ��صتكمال  يتم  حتى  حله؛  ولي�ص  �ل�رش�ع  �إد�رة  هو  �ل�صابقة 

عليه  يح�صل  �أن  يكن  ما  �أق�صى  ليكون  �صعباً،  �أمر�ً  �لفل�صطينية  �لدولة  �إقامة  يجعل  عن�رشي، 

عن  ومف�صولة  بال�صكان  ماأهولة  معازل  على  يقام  ذ�تي،  حكم  هو  �لنهائي  �حلل  يف  �لفل�صطينيون 

بع�صها �لبع�ص، ل�صمان �أن ال تقوم لها قائمة، ال يف �ملرحلة �لر�هنة وال يف �مل�صتقبل، ومّت قبول �ملنطق 

�الإ�رش�ئيلي، وبات �لبحث يدور يف خانة �إد�رة �ل�رش�ع ولي�ص حله.

لقد �أوقف كريي مبادرته عندما �قتنع باأن �ملوقف �الإ�رش�ئيلي متعنٌت جد�ً، وال يكن زحزحته 

من دون �صغط ال تريد �أن متار�صه �الإد�رة �الأمريكية، و�أن �جلانب �لفل�صطيني ال يكن �أن ي�صي 

�أبعد يف �إبد�ء �ملرونة و�لتنازالت من دون �أن يخ�رش قدرته على �إقناع �صعبه، �لذي �أ�صبحت �لهوة بينه 

وبني قيادته كبرية، وتت�صع با�صتمر�ر، جر�ء ف�صل �خليار�ت �ملعتمدة، وخ�صو�صاً خيار �ملفاو�صات 

�لثنائية برعاية �أمريكية. 

�لطلب  �إىل  حتى  �ال�صتجابة  عدم  حّد  �إىل  و�صل  نتنياهو  حكومة  تعنت  �أن  كريي  �أدرك  وعندما 

�لفل�صطيني بتجميد �ال�صتيطان، و�الإفر�ج عن �لدفعة �لر�بعة من �الأ�رشى �لذي جرى �عتقالهم قبل 

�تفاق �أو�صلو، بالرغم من �أن هذه �خلطوة كانت �صمن �تفاق �صبق ��صتئناف �ملفاو�صات، يت�صمن 

�إطالق �رش�حهم مقابل �متناع �جلانب �لفل�صطيني عن �الن�صمام �إىل �ملوؤ�ص�صات �لدولية طو�ل فرتة 

�الأ�صهر �لت�صعة �ملتفق �أن تكون �صقفاً للتو�صل �إىل �تفاق. وهذ� يعني �أن �إمكانية ��صتمر�ر �ملفاو�صات 

�أ�صبحت متعذرة ولي�ص فقط تو�صلها �إىل �تفاق.

تاريخية الإجناز ما مل  لها فر�صة  �ملنطقة و�الإقليم يوفر  �أن ما يجري يف  نتنياهو  ترى حكومة 

– �ل�صعودي،  يتم حتقيقه من �أهد�ف تو�صعية ��صتعمارية، وتر�هن على مفاعيل �ل�رش�ع �الإير�ين 

وخ�صو�صاً �أنه ياأخذ �صكل �ل�رش�ع �لطائفي و�ملذهبي، �إذ �إن “�إ�رش�ئيل” تر�هن على ت�صكيل حلف 

مع �لدول �لعربية �صّد �ملحور �الإير�ين، يفتح لها �أفقاً لدخول �ملنطقة من �أبو�ب عري�صة ال متر بحل 

�لق�صية �لفل�صطينية عن طريق �إقامة �لدولة �لفل�صطينية على حدود 1967، بل �إنها ترّوج الإمكانية 

�أن ت�صل من  �إقليمية، و�صتحاول  �إ�رش�ئيلية، و�إمنا  �لقادمة لي�صت فل�صطينية  �ملفاو�صات  �أن تكون 

خاللها �إىل حّل �إقليمي يقوم على ح�صاب �لفل�صطينيني.
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ن�صوء  وملنع  �ملفاو�صات،  �أجل  من  �أ�صبحت  �ملفاو�صات  باأن  �صابقاً  ��صتنتاجاً  يوؤكد  �صبق  ما 

بعد  جرت  �لتي  �ملفاو�صات  فاإن  �ل�صياق،  هذ�  يف  �لر�هن.  �لو�صع  على  و�حلفاظ  �أخرى،  خيار�ت 

Camp David يف  توقيع �تفاق �أو�صلو ب�صورة عامة، وبعد �نهيار وف�صل قمة كامب ديفيد �لثانية 

�صنة 2000 ب�صورة خا�صة، وبعد �لتخل�ص من يا�رش عرفات و�إعادة �صياغة �ل�صلطة، �أ�صبح هدفها 

�حلفاظ على �ل�صلطة، ولي�ص �لتو�صل �إىل حّل باإنهاء �الحتالل و�إقامة �لدولة؛ بدليل �أن �لفل�صطينيني 

�صارون  حكومة  رف�صتها  �لتي   ،2003 �صنة   Road Map �لدولية  �لطريق  خريطة  �إقر�ر  بعد  باتو� 

من خالل و�صع 14 حتفظاً عليها، ينفذون �اللتز�مات �لتي عليهم من جانب و�حد من دون �لتز�م 

�إ�رش�ئيلي مماثل.

�لقوى  مو�زين  ��صتمر�ر  ظّل  يف  ن�صهدها  �أن  يكن  و�لتي  �صهدناها  �لتي  �ملفاو�صات،  تكن  مل   

و�لعنا�رش �ملوؤثرة على ما هي عليه، من �أجل �لتو�صل �إىل حّل، بل من �أجل �إد�رة �ل�رش�ع �أو “�لنز�ع” 

كما يقولون )عملية من دون �صالم كما قال ديني�ص رو�ص Dennis Ross منذ �أعو�م(. حّل �ل�رش�ع 

و�إجناز �لدولة ذ�ت �ل�صيادة على حدود 1967 بحاجة �إىل تغيري قو�عد �للعبة ب�صكل جوهري، وهذ� 

يتطلب مقاربة خمتلفة جذرياً يتبناها �لفل�صطينيون ويعملون على �أ�صا�صها.

دولة  بقيام  تنادي  ز�لت  ما  �لتي  �الأحز�ب  تقل�ص  نالحظ  “�إ�رش�ئيل”،  يف  يجري  ما  ومبر�قبة 

تر�جع  حيث  �ال�صم،  �إال  �لدول  مقومات  من  تبقي  ال  �لتي  �الإ�رش�ئيلية  بال�رشوط  حتى  فل�صطينية 

يف   2009 �صنة  �إيالن  بار  جامعة  يف  خطابه  يف  �أعلنه  �لذي  �لفل�صطينية  بالدولة  قبوله  عن  نتنياهو 

ت�رشيح ع�صية �النتخابات �الإ�رش�ئيلية. ثم عاد وتر�جع عن تر�جعه مع تاأكيده على ��صتحالة قيام 

، و�إذ� قامت، ال بّد من �لتز�مها بال�رشوط �الإ�رش�ئيلية �الأمنية 
239

�إ�صعار �آخر دولة فل�صطينية حتى 

نتنياهو  وبعد  �لدول.  �صوى  �صيء  باأي  عالقة  لها  قيامها  عند  جتعلها  �لتي  �ملعروفة،  و�ل�صيا�صية 

و�لي�صار  “�ل�صالم”  على مع�صكر  �لذي كان حم�صوباً  �لعمل  �ملتطرف، جاء حزب  و�ليمني  و�ليمني 

خطة  منها  بدالً  وطرح  �لفل�صطينية،  �لدولة  لقيام  منا�صب  غري  �لوقت  �أن  �الأخري  موؤمتره  يف  ليعلن 

لالنف�صال �أحادي �جلانب متت �ملو�فقة عليها باالإجماع، وت�صكل هذه �خلطة ��صتكماالً خلطة �أريل 

�صارون �لتي بد�أها يف غزة، وكان يخطط ال�صتكمالها يف �ل�صفة، ولكن �ملوت �ل�رشيري �لذي عاجله 

مل يتح له ذلك.

، وهي فكرة �صبق �أن طرحها 
240ٍ

وهناك �أحز�ب مثل “�إ�رش�ئيل بيتنا” تطرح تبادل �صكان و�أر��ص

�إيهود �أوملرت على عبا�ص، وكرر طرحها الحقاً بنيامني نتنياهو وحزب �لبيت �ليهودي �لذي يطالب 

ب�صم �ملناطق �مل�صنفة ج. وهناك �أحز�ب �أخرى تطالب ب�صم جميع �ل�صفة �لغربية وفر�ص �لتمييز 

عن  بعيد�ً  �لفل�صطينية  �لق�صية  وحّل  لطردهم  فر�صة  تتوفر  �أن  �إىل  �لفل�صطينيني،  على  �لعن�رشي 

“�إ�رش�ئيل”، عن طريق حّل �إقليمي، �أو على ح�صاب �الأردن.
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من  عدد  ل�صان  على  �الأمريكية  �الإد�رة  �أعلنت  حني  �ملتحدة،  �لواليات  �إىل  �لعدوى  و�نتقلت 

 �أركانها، �أبرزهم روبرت مايل Robert Malley، م�صوؤول ملف �ل�رشق �الأو�صط و�صمال �أفريقيا يف

�لبيت �الأبي�ص، يف �أو�خر �صنة 2015 باأن �إد�رة �أوباما لن تقوم مببادرة جديدة ال�صتئناف �ملفاو�صات 

�لفل�صطينيني،  حياة  ظروف  لتح�صني  مبادر�ت  به  �لقيام  يكن  ما  �أق�صى  و�أن  عهدها؛  نهاية  حتى 

خا�ص،  ب�صكل  �ل�صلطة  و�نهيار  عام،  ب�صكل  �لتدهور  ومنع  �الإ�رش�ئيليني،  وبني  بينهم  �لثقة  وبناء 

يف  �لنظر  و�إعادة  و�ال�صتقالة،  �ل�صلطة،  مفاتيح  بت�صليم  عبا�ص  حممود  تهديد�ت  ظّل  يف  خ�صو�صاً 

�لعالقة مع �الحتالل من عالقة مع �رشيك �صالم �إىل عالقة مع عدو و�حتالل، و�تخاذ قر�ر�ت بوقف 

�لتن�صيق �الأمني وتغيري �لعالقات �لتبعية �القت�صادية، �إ�صافة �إىل �لتلويح ب�صحب �عرت�ف �ملنظمة 

بـ“�إ�رش�ئيل”، رد�ً على عدم �عرت�فها بالدولة �لفل�صطينية، وتنكرها لكل �التفاقيات، و�مل�صي بتعميق 

�الحتالل وتو�صيع �ال�صتيطان، وعمل كل ما من �صاأنه قطع �لطريق على قيام دولة فل�صطينية.

ولكن  لتنفيذها،  حقيقية  نية  توجد  وال  لل�صغط،  وتكتيكات  مناور�ت  جمرد  �لتهديد�ت  هذه  �إن 

�الإ�رش�ئيلية  �ل�صغوط  من  �ملزيد  حتمل  على  �لفل�صطيني  �ل�صعب  قدرة  عدم  على  �ملوؤ�رش�ت  تتز�يد 

�الأمريكية، و�أبرزها �ملوجة �النتفا�صية، وتاآكل �رشعية وم�صد�قية �ل�صلطة و�لرئي�ص، وبدء معركة 

�خلالفة؛ كل ذلك يجعل من �الأهمية مبكان �الإبقاء على قوة دفع قبل �أن ت�صل �الأمور �إىل ما ال حتمد 

عقباه. و�أخري�ً، �ن�صمت �مل�صت�صارة �الأملانية �أجنيال مريكل Angela Merkel �إىل �ملنادين باأن �لوقت 

.
241

�حلايل لي�ص وقت �إقامة �لدولة

�إن �لرئي�ص حممود عبا�ص ما يز�ل ير�هن على ��صتئناف �ملفاو�صات، لذلك مل ينفذ تهديد�ته بحل 

�ل�صلطة �لتي قال باأنها �أ�صبحت “بال �صلطة”، وال بوقف �اللتز�مات وفقاً لقر�ر�ت �ملجل�ص �ملركزي 

، و�أكدها يف خطابه يف �الأمم �ملتحدة يف دورة 2015، ويبذل كل 
�لتي �تخذها يف �آذ�ر/ مار�ص 2422015

�إن  �الآن—  —حتى  �ملفاو�صات، الأنه موؤمن كما يقول  �أي مبادرة ال�صتئناف  ما ي�صتطيع الإجناح 

�لذي  �الإ�رش�ئيلي  و�لتطرف  �لتعنت  بجد�ر  ��صطد�مه  من  بالرغم  �لوحيد  �لطريق  هي  �ملفاو�صات 

يزد�د �صماكة كل يوم، وال �أفق قريباً لتغيريه، الأن �لكثري من �ل�صو�هد تدل على �أن “�إ�رش�ئيل” ت�صري 

من  �الأدنى  �حلد  حتقق  ت�صوية  �أّي  على  بطو�عية  �ملو�فقة  بو�رد  ولي�صت  �لتطّرف،  من  �ملزيد  نحو 

�حلقوق �لفل�صطينية �ملقرر يف �لقانون �لدويل. 

كريي،  ف�صل  بعد  ما  الحقاً،  ح�صلت  �لتي  �لتطور�ت  ال�صتيعاب  �رشوري  �ل�صابق  �لعر�ص  �إن 

على  دولية  موؤ�ص�صات  �إىل  فل�صطينياً  �ن�صماماً  ذلك  من  بدالً  و�صهدنا  مفاو�صات،  ن�صهد  مل  حيث 

�ملتفق  �ملوعد  �لر�بعة يف  �لدفعة  �الإفر�ج عن  �الإ�رش�ئيلية  �الأوىل بعد رف�ص �حلكومة  �لدفعة  دفعات، 

، و�صملت �الن�صمام �إىل 15 موؤ�ص�صة ومعاهدة، �أبرزها �تفاقية جنيف �لر�بعة 
243

عليه )2014/3/29(

، وكان قد �صبقها �الن�صمام ملنظمة �الأمم �ملتحدة للرتبية و�لعلم 
244Fourth Geneva Convention
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 United Nations Educational، Scientific and Cultural Organization )و�لثقافة )�ليون�صكو

ف�صل  بعد  �لدولية،  �جلنائية  �ملحكمة  �إىل  �الن�صمام  فت�صمنت  �لثانية  �لدفعة  �أما   .)UNESCO(

�ل�رشورية  �الأمن  جمل�ص  �أع�صاء  من  �لت�صعة  �الأ�صو�ت  على  �حل�صول  يف  �لعربي  �لقر�ر  م�رشوع 

�أن عر�صه على  . مع 
245

لعر�صه للت�صويت، بعد تر�جع نيجرييا عن ��صتعد�دها للت�صويت جلانبه

�لت�صويت كان ال يعني �أنه �صيمر، فالـ“فيتو Veto” �الأمريكي كان يقف له باملر�صاد كما ظهر من 

خالل ت�صويت مندوب �لواليات �ملتحدة �صده، ولكن عدم �لو�صول �إىل ما يفر�ص ��صتخد�م �لفيتو 

بعدم �حل�صول على �الأ�صو�ت �لت�صعة يعفي �الإد�رة �الأمريكية من حرج كبري، فا�صتخد�م �لفيتو �صّد 

م�رشوع قر�ر ين�صجم مع �ل�رشعية �لدولية يظهر �ملعايري �ملزدوجة و�لدفاع �الأعمى عن “�إ�رش�ئيل” 

و�لتعامل معها كدولة فوق �لقانون �لدويل.

وهنا، ال بّد من مالحظة �إ�رش�ر �جلانب �لفل�صطيني على عر�ص �مل�رشوع على �لت�صويت بالرغم 

�أ�صحاب  �لدول  مندوبي  من  عدد�ً  �أن  من  �لرغم  وعلى  م�صمونة،  غري  �لت�صعة  �الأ�صو�ت  �أن  من 

�لع�صوية �ملوؤقتة يف جمل�ص �الأمن كان �صيتم ��صتبد�لهم بعد �أيام قليلة، و�أن �ملوؤيدين مل�رشوع �لقر�ر 

�لعربي من �ملوؤيدين �جلدد �أكرث من �لقد�مى �لذين ي�صتعدون للرحيل.

�لفيتو  با�صتخد�م  كبري  �حتمال  هناك  يكون  عندما  كثري�ً  �الأف�صل  من  �صبق،  ما  �إىل  �إ�صافة 

�الأمريكي �صّد م�رشوع قر�ر عربي �أن يحدث ذلك بعد �صمان �أن �لقر�ر �صيح�صل على �أغلبية كبرية 

12 �صوتاً.  �أكرث من  �لغالب على  �لعربي يح�صل يف  مثلما كان يح�صل �صابقاً، حيث كان �مل�رشوع 

�أن م�رشوع �لقر�ر �لعربي قدم للت�صويت من دون  �إىل  �إجمال هذه �لنقطة ال بّد من �الإ�صارة  وقبل 

�الأوىل،  �لقيادية  �ملوؤ�ص�صة  عن  �لقفز  حول  كبرية  �نتقاد�ت  �صبب  ما  �لتنفيذية،  �للجنة  على  عر�صه 

وخارجها(،  �ملنظمة  )د�خل  �لف�صائل  خمتلف  مع  �لق�صايا  هذه  مثل  حول  �لت�صاور  �رشورة  وعن 

من  ت�صمنه  وملا  و�لديبلوما�صيني،  �لقانونيني  من  �خلبة  وذوي  �لوطنية  و�لفعاليات  و�ملوؤ�ص�صات 

تنازالت جوهرية، وهذ� �أدى �إىل �صحبه وتعديله مع عدم �الأخذ بكل �ملالحظات �ملقدمة.

�جلدير ذكره �أن �الأمر نف�صه )عر�ص م�رشوع قر�ر على جمل�ص �الأمن من دون �صمان �الأ�صو�ت 

�لرئي�ص حممود عبا�ص على تقدمي  �أ�رّش  2011، عندما  �لت�صعة( ح�صل يف دورة �الأمم �ملتحدة �صنة 

طلب �حل�صول على �لع�صوية �لكاملة لدولة فل�صطني بالرغم من مطالبة فل�صطينية وعربية و��صعة 

�حل�صول  وبعد  �ملتحدة،  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  خالل  من  �ملر�قبة  للع�صوية  �لطلب  تقدمي  يتم  باأن 

عليها يتم بعد ذلك تقدمي طلب للح�صول على �لع�صوية �لكاملة من موقف �أقوى. ومل يح�صل طلب 

�حل�صول على �لع�صوية �لكاملة يف �ملرتني على �الأ�صو�ت �لت�صعة، وهذه هزية كان يكن جتنبها، 

و�الأهم �أنه متت �إ�صاعة �صنة كاملة )يف �صنة 2011( بحجة “�أننا ال نخاف” من �لفيتو �الأمريكي وال 

من �ملجابهة مع �الإد�رة �الأمريكية، يف حني �أن ما ح�صل يف �ملرتني هو جتنب �ملو�جهة با�صم �ملو�جهة.
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�ملو�فقة على  �صل�صلة من �خلطو�ت، مثل عدم  �تخاذ  �لفل�صطينية على  �لقيادة  �أقدمت  ذلك،  بعد 

��صتئناف �ملفاو�صات من دون توفري متطلباتها، وتوقيع �تفاقيات دولية، و�الن�صمام �إىل موؤ�ص�صات 

تارة،  بحجة در��صته  تاأخر كثري�ً  �الن�صمام  �أن طلب  . مع 
246

�لدولية �جلنائية  �ملحكمة  من �صمنها 

بتقدمي  تردد  ظهر  �الن�صمام  وبعد  �أخرى،  تارة  �لف�صائل  جميع  وتوقيع  مو�فقة  على  وللح�صول 

�لتحقيق  تبا�رش  لكي  �ملحكمة؛  على  لل�صغط  �صخمة  �صيا�صية  حملة  تنظيم  عن  و�متناع  دعاوى 

وتوجية �لتهم على �جلر�ئم �ل�صابقة و�حلالية و�مل�صتمرة مثل �ال�صتيطان.

بكثري  �أكب  تاأثري  لها  �صيكون  كان  خطو�ت  وهي  �خلطو�ت،  هذه  �أهمية  من  �لتقليل  يكن  ال 

جعل  �إىل  تهدف  مرت�بطة،  متكاملة  �أدو�ت  ت�صتخدم  جديدة  و��صرت�تيجية  روؤية  �صمن  كانت  لو 

نفر�ص  و�صع  �إىل  و�لو�صول  �حلديث  يكن  حتى  يدعمها؛  ومن  لـ“�إ�رش�ئيل”  مكلفاً  �الحتالل 

�لدخول  “�إ�رش�ئيل”  قبول  بعد  �أو  مفاو�صات،  بال  �رشوط  دون  من  �الإ�رش�ئيلي  �الن�صحاب  فيه 

و�مل�صاركة يف مفاو�صات قادرة على �لتو�صل �إىل ت�صوية توؤدي �إىل �الن�صحاب �الإ�رش�ئيلي و�إن�صاء 

�لدولة �لفل�صطينية �مل�صتقلة يف �ل�صفة و�لقطاع. ولكنها يف �حلقيقة كانت خطو�ت تكتيكية ت�صتهدف 

ب�صكل  تعديلها  بعد  �أو  �ل�صابقة،  و�لقو�عد  �الأ�ص�ص  وفق  �ملفاو�صات،  ��صتئناف  �أجل  من  �ل�صغط 

 جزئي من خالل توفري �صبكة رعاية دولية �صكلية، ت�صم �إ�صافة الأطر�ف �للجنة �لرباعية �لدولية

دوالً عربية.

�إذ�  �ملفاو�صات  ال�صتئناف  م�صتعد  �أنه  وتكر�ر�ً  مر�ر�ً  يكرر  �لرئي�ص  �أن  �صبق،  ما  على  و�لدليل 

�أي مبادرة  �إىل تاأييد  “�إ�رش�ئيل” �لدفعة �لر�بعة من �الأ�رشى وجمدت �ال�صتيطان، وي�صارع  �أطلقت 

فرن�صية �أو غري فرن�صية ال�صتئناف �ملفاو�صات، من دون �الإ�رش�ر على تغيري �لقو�عد و�ملرجعيات، 

ومن دون �صحب �لتنازالت �لفل�صطينية �لتي قدمت يف �ملفاو�صات و�التفاقات �ل�صابقة، خ�صو�صاً 

“تبادل �الأر��صي” و�صّم  “�إ�رش�ئيل” يف �لوجود، و�ملو�فقة على مبد�أ  تلك �ملتعلقة باالعرت�ف بحق 

تكون  �أن  �إىل  �إ�صافة  �لالجئني،  لق�صية  عليه  متفق  عادل”  “حّل  وعلى  �ال�صتيطانية،  �لكتل  معظم 

�لدولة �لفل�صطينية منزوعة �ل�صالح.

�ل�صابقة،  �لدولية  �لقر�ر�ت  تفعيل  عدم  يف  �لفل�صطينية  للخطو�ت  �لتكتيكي  �لطابع  يظهر  كما 

�لقانونية  و�لفتوى  �مل�صري،  تقرير  وحّق  �الحتالل،  مقاومة  بحق  �ملرتبطة  �لقر�ر�ت  وخ�صو�صاً 

ملحكمة �لعدل �لدولية )International Court of Justice )ICJ، و�الن�صمام للموؤ�ص�صات �أو �ملحاكم 

�لدولية، وخ�صو�صاً �ملحكمة �جلنائية �لدولية، ودعم �ملقاطعة و�ملقاومة �ل�صعبية، حتى �ل�صلمية �لتي 

يتم �حلديث ليالً نهار�ً عن تبنيها، �إ�صافة �إىل �حتو�ء �ملوجة �النتفا�صية من خالل �جلمع بني تاأييدها 

وحما�رشتها وعدم تنظيمها ومّدها وتوفري رو�فع �صيا�صية ومالية وغريها لها، �أهمها بلورة قيادة 

موحدة ت�صع �أهد�فاً قابلة للتحقيق.



2014-2015التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

128

و�إذ� نظرنا �إىل �لتحرك �لفرن�صي �لذي يطل بر�أ�صه كلما تر�جع �لدور �الأمريكي، يف حماولة مللء 

مثل  �الإيجابية،  �لنقاط  بع�ص  من  عليه  ينطوي  مما  )بالرغم  �أخرى  �أطر�ف  متالأه  �أن  قبل  �لفر�غ، 

(، جند �أنه ُمرتهن �إىل حّد كبري باملوقف 
247

�لتعهد باالعرت�ف بالدولة �لفل�صطينية �إذ� ف�صل �لتحرك

�أو  �أخ�رش  �إىل �صوء  لـ“�إ�رش�ئيل”، وبحاجة  �ملنحاز  و�أملانيا  �الأوروبي، خ�صو�صاً موقف بريطانيا 

عدم ممانعة �أمريكية؛ لذ� فاإن �أ�ص�صه ومنطلقاته تهبط با�صتمر�ر.

�أ�ص�ص  يحدد  �الأمن  جمل�ص  من  قر�ر  على  باحل�صول  �ملطالبة  من  �لفرن�صي  �ملوقف  �نتقل  لقد 

مّت  �إطار جدول زمني ق�صري، ثم  �إىل ت�صوية يف  للتو�صل  �أو مبادرة  �أّي حترك  ومنطلقات و�أهد�ف 

�لهبوط ب�صقف م�رشوع �لقر�ر، �إىل �لتخلي عنه ��صتجابة لن�صيحة �أمريكية، وتبني �ملطالبة بتو�صيع 

وخ�صو�صاً  �ل�صابقة،  �ملوؤمتر�ت  غر�ر  على  �إقليمي  �أو  دويل  موؤمتر  وعقد  �لدولية  �لرباعية  �للجنة 

موؤمتر �أنابولي�ص Annapolis Summit، �لذي كانت مهمته �لوحيدة توفري من�صة وغطاء ال�صتئناف 

�ملفاو�صات.

�إن توفري رعاية دولية د�ئمة من دون �أن يكون �الإطار �لدويل هو �ملظلة �لد�ئمة ومن دون حتديد 

�ملرجعية �لتي حتكم �ملفاو�صات؛ �صيعيد �إنتاج دور �صاهد �لزُّور �لذي لعبته �للجنة �لرباعية �لدولية، 

�إذ كانت �صكالً من �أ�صكال �لتحايل �لدويل على �ل�رشعية �لدولية. فاالأمم �ملتحدة يجب �أن تكون هي 

�الإطار �لذي ينظم ويقود �أّي حترك دويل )لتح�صيل جانب من �حلقوق �لفل�صطينية( ولي�صت جمرد 

طرف من �أربعة �أطر�ف، بعيد�ً عن �اللتز�م بالقانون �لدويل وقر�ر�ت �الأمم �ملتحدة، ومن دون دور 

فاعل �صاغط، بل �أق�صى ما يكن �أن تقدمه هو �لن�صح، و�إذ� جتاوزت ذلك يكون �لغ�صب و�لرف�ص 

�الأمريكي باملر�صاد.

�إن �لعودة �إىل �ملفاو�صات لتحقيق روؤية حّل �لدولتني �لتي قام عليها م�رشوع �لت�صوية �ل�صلمية، 

من دون �لتز�م �إ�رش�ئيلي بالقانون �لدويل وقر�ر�ت �الأمم �ملتحدة كمرجعية، ومن دون �إطار دويل 

فاعل م�صتمر يلك �ل�صالحيات �لكاملة ليفر�ص على �لطرفني �لتو�صل �إىل حّل �صمن �صقف زمني 

تعني  �لدولية؛  �لقر�ر�ت  لكل  و�ملنتهك  و�ملحتل  �مل�صتعمر  �لطرف  على  �ل�صغط  خ�صو�صاً  ق�صري، 

تقدمي طوق جناة لالحتالل، ومتكينه من مو��صلة �حتالله وجر�ئمه �ملختلفة بغطاء دويل، ويكن �أن 

يوؤدي ملمار�صة �ل�صغط على �لطرف �ل�صعيف لكي يقبل بحلول تنتق�ص من �أب�صط حقوقة �لوطنية، 

�لذي  �لقائم  �لو�صع  ت�صتهدف �حلفاظ على  �صلمية،  ت�صوية  يف عملية من دون  باأن يكون طرفاً  �أو 

يتغري با�صتمر�ر ل�صالح �لطرف �الإ�رش�ئيلي جّر�ء �صيا�صة تغيري �حلقائق على �الأر�ص ب�صكل د�ئم، 

بغ�ص �لنظر عن طبيعة �حلكومة �لتي حتكم “�إ�رش�ئيل”.

نظرة يف امل�شتقبل القريب:

يتوقع مل�صار �ملفاو�صات و�لت�صوية �ل�صلمية �أن ي�صري يف �أحد م�صار�ت ثالث. �مل�صار �الأول يقوم 

على بقاء �لو�صع على ما هو عليه، �أقل �أو �أكرث قليالً، من دون تغيري�ت در�ماتيكية، وهذ� �ل�صيناريو 
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�النتفا�صية  �ملوجة  بدليل  لال�صتمر�ر،  قابالً  يعد  مل  �لفل�صطيني  �لو�صع  الأن  �حتماالته،  تتناق�ص 

على  �العتد�ء�ت  ��صتمر�ر  منها  عدة،  باأ�صكال  حمموم  ب�صكل  يت�صاعد  �لذي  �الإ�رش�ئيلي  و�لعدو�ن 

خطة  و�إحياء  �ال�صتيطاين،  و�لتو�صع  و“�أ�رشلتها”،  �لقد�ص  تهويد  ��صتكمال  �أجل  من  �الأق�صى 

“�إ�رش�ئيل �لكاملة”، و�إز�لة �خلط �الأخ�رش، و�إقر�ر �ملزيد من �لقو�نني �لعن�رشية، و��صطر�ر قيادة 
�ملحكمة  �إىل  �الن�صمام  �ل�صعبية و�ملقاطعة، وتفعيل  باملقاومة  �لتهديد  �إىل  و�ل�صلطة  �لتحرير  منظمة 

�جلنائية �لدولية، �إ�صافة �إىل وقف �لتز�ماتها �ملرتتبة عليها يف �تفاق �أو�صلو.

�أما �مل�صار �لثاين �ملحتمل فيقوم على �أ�صا�ص �ل�صري باجتاه عملية �صيا�صية جديدة، �عتماد�ً على 

من  دويل  موؤمتر  لعقد  حت�صري  هناك  يكون  بحيث  لها،  م�صابه  �صيء  على  �أو  �لفرن�صية،  �ملبادرة 

خالل �جتماعات حت�صريية غري مبا�رشة �أو حتى مبا�رشة، ويكن توفري غطاء لها بعقدها يف �إطار 

موؤمتر يعقد حول �الأمن �الإقليمي كما تخطط �الإد�رة �لفرن�صية. و�صتكون هناك جهود فل�صطينية 

وجدول  �ل�صلمية،  �لت�صوية  لعملية  ومرجعية  �أ�ص�ص  و�صع  عنه  ينتج  �أو  يعقد  �ملوؤمتر  هذ�  جلعل 

�لدفعة  �ال�صتيطان و�الإفر�ج عن  �أو ينتج عنه جتميد  �ملفاو�صات، و�أن ي�صبقه  زمني ق�صري الإنهاء 

�الأ�صهر يف  �ملعتقلون  و�أولئك  عنهم،  �ملفرج  من  �عتقالهم  مّت  �لذين  و�الأ�رشى  �الأ�رشى،  من   �لر�بعة 

�الأخرية.

�أو دور له، و�أال تكون له مرجعية  �أّي م�صمون  �أن تفرغ �ملوؤمتر من  “�إ�رش�ئيل” ف�صتحاول  �أما 

على  حتافظ  حتى  �ل�صابقة،  �ملفاو�صات  �إليها  �نتهت  �لتي  �لنقطة  من  تبد�أ  و�أن  �ملفاو�صات،  �صوى 

�لتنازالت �لفل�صطينية �ل�صابقة وتبني عليها. كما �صت�صعى لتوظيفه لتطبيع عالقاتها مع عدد �إ�صايف 

من �لدول �لعربية، وحت�صني فر�ص �لتفاو�ص �الإقليمي، على �أمل �أن يقود ذلك يف �مل�صتقبل �إىل حّل 

من  �صو�ء  �الإ�رش�ئيلي،  للموقف  �أقرب  �صيغة  �صيكون  �ملوؤمتر  هذ�  يف  عليه  �صيتفق  ما  �إن  �إقليمي. 

على  قادر�ً  �الأر�ص  �لقوي على  �لطرف  �أوجه، و�صيكون  �أم تكون حمالة  �لر�صمية،  �ل�صيغة  خالل 

�إعطائها �لتف�صري �لذي ينا�صبه، ما يجعل عقد مثل هذ� �ملوؤمتر نوعاً من �إ�صاعة �لوقت، و�صبّاً للماء 

يف طاحونة “�إ�رش�ئيل”.

و�صتتز�يد �حتمالية هذ� �ل�صيناريو يف حال �صارت �الأزمات �الإقليمية، خ�صو�صاً �ل�صورية، نحو 

�أو �مل�صتمر لفرتة طويلة. وقد ي�صاعد على �إجناز هذ�  �أو �لتهدئة، و�لتعاي�ص �ملوؤقت،  نوع من �حلل 

�ل�صيناريو حتقيق م�صاحلة فل�صطينية عب ت�صكيل حكومة وحدة وطنية، حتى لو كانت من دون 

توفري �الأ�ص�ص �لكفيلة با�صتد�متها وجناحها.

بني  �صاملة  مو�جهة  باجتاه  �صت�صري  �الأحد�ث  �أن  �أ�صا�ص  على  فيقوم  �ملحتمل  �لثالث  �مل�صار  �أما 

�لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني. ويف هذه �حلالة ال جمال لعودة �ملفاو�صات �لثنائية ب�صيغتها �لقدية 

�أو ب�صيغة معدلة قليالً عنها. وتكون فر�صة �إنهاء �النق�صام و�إجناز �لوحدة يف هذ� �ل�صيناريو �أكب، 
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على  تركز  جديدة  مقاربة  و�عتماد  �ل�صابقة،  و�لتنازالت  �التفاقات  ملر�جعة  �لباب  �صتفتح  الأنها 

�ملقاومة وجعل �الحتالل مكلفاً لـ“�إ�رش�ئيل”، و�إىل درجة جتبها على �الن�صحاب، �صو�ء من طرف 

و�حد، �أم عب �ملفاو�صات.

�إن مثل هذ� �ل�صيناريو لي�ص مرجحاً يف �لوقت �لر�هن، ولكن ال يكن ��صتبعاده كلياً، ب�صبب تز�يد 

�ملطالبة �لفل�صطينية �ل�صيا�صية و�ل�صعبية بتبني مقاربة جديدة، ويف ظّل �إخفاق �خليار�ت �ل�صابقة؛ 

فال جمال للح�صول على دعم �صعبي جديد للمفاو�صات، بينما �لقيادة و�لبنى و�ملوؤ�ص�صات يف حالة 

�إذ� مل تقم �لف�صائل بعملية  تقادم، ويف ظّل ف�صاء جديد يطل بر�أ�صه ومر�صح للت�صاعد، خ�صو�صاً 

�فتقدتها بعد م�صي  �لتي  �ل�رشعية  �ملوؤ�ص�صات  �الأقل ينح  �إ�صالح على  �أو  تغيري وجتديد �صاملة، 

�لفرتة �لقانونية للرئي�ص و�ملجل�ص �لت�رشيعي، وبعد �ل�صلل �لذي تعاين منه موؤ�ص�صات �ملنظمة من 

دون  ومن  �جلديدة،  و�ملجموعات  للقوى  ��صتيعاب  دون  ومن  �لوطني،  للمجل�ص  �جتماعات  دون 

�إجر�ء  يكن  �لتي  �ملناطق  يف  حتى  �لوطني،  للمجل�ص  �نتخابات  �إجر�ء  وال  م�صاءلة  وال  مر�جعة 

�النتخابات فيها.

�النتخابات  �أحدثته  �لذي  �الإ�رش�ئيلية  لالأحز�ب  �لد�خلي  �لتَّمو�صع  �إعادة  �أن  يبدو 

لتوجهات  �لكلي  �مل�صار  على  جديد�ً  ت�صف  مل   ،2015 مار�ص  �آذ�ر/  يف  �الإ�رش�ئيلية 

�ملتطرف.  �لديني  �الجتاه  ونحو  �ملت�صدد  �ليمني  نحو  جنوحه  يف  ��صتمر  �لذي  �ل�صهيوين،  �ملجتمع 

ولذلك، فقد ��صتمرت �ل�صيا�صات �الإ�رش�ئيلية حتت �إد�رة نتنياهو وحزب �لليكود، يف تبني مزيد من 

�لتو�صع �ال�صتيطاين، وتهويد �ملقد�صات، وقطع �لطريق على تطلعات �ل�صعب �لفل�صطيني يف �حلرية 

و�ال�صتقالل، و�الإف�صال �لعملي لـ“حّل �لدولتني”.

وبالرغم من ��صتقر�ر �القت�صاد �الإ�رش�ئيلي، وقدرته على توفري ناجت حملي وُمعدُل دخِل فرٍد 

مرتفع؛ وبالرغم من �لتفوق �لطاغي للقوى �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية، وبالرغم من حالة �لت�صع�صع 

�أن �ل�صعب  �إال  �لثور�ت و�ل�صلوك �لقمعي �لر�صمي و�لتدخالت �خلارجية؛  و�الإنهاك �لعربي نتيجة 

على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  و�إف�صال  بل  و�ل�صمود،  �لثبات  يف  متميزة  �إر�دة  عن  عبَّ  �لفل�صطيني 

 �لقطاع يف �صيف 2014 من خالل �الأد�ء �لبطويل للمقاومة �مل�صلحة. كما �أبدع �ل�صعب �لفل�صطيني يف

�أ�صكال �ملقاومة من خالل جيل من �ل�صباب �لذي و�جه �لغطر�صة  �ل�صفة �لغربية �صكالً جديد�ً من 

�الإ�رش�ئيلية بال�صكاكني... وغريها.

وبالتايل فاإنه و�إن كان �ل�صعب �لفل�صطيني ما ز�ل يعاين من �الحتالل، فاإن �مل�رشوع �ل�صهيوين 

ما ز�ل يحمل �أزماته من �صنة �إىل �أخرى، يف بيئة ترف�ص �ال�صت�صالم الإر�دته �أو �لتطبيع معه وتتطلع 

للنه�صة و�حلرية و�ال�صتقالل.

خال�شة






