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مقدمة

�أحمد  �لنه�ئي،  �لو�صع  مف�و�ص�ت  �إىل  �لفل�صطيني  �لوفد  رئي�ص  يقول 

 :1993 �صنة  �أو�صلو  مف�و�ص�ت  يف  �لفل�صطيني  �لوفد  تر�أ�ص  �لذي  قريع، 

�ل�صلمية حلّل  �لو�ص�ئل  �إحدى  �لع�م  �لق�نون �لدويل  “تعترب �ملف�و�ص�ت يف 
�لنز�ع�ت �لدولية. ولعل �أبرز ق�صية يف �ل�رشق �لأو�صط، ك�نت وم� ز�لت 

توؤثر على �لأمن و�ل�صلم �لدوليني، هي ق�صية فل�صطني �لتي ينزف جرحه� 

كل يوم على يد �لحتالل �لإ�رش�ئيلي وعلى يد �لفل�صطينيني �أنف�صهم”1.

مهدت منظمة �لتحرير �لفل�صطينية لدخوله� يف عملية �ل�صالم يف �ل�رشق 

�لت��صع  �لفل�صطيني  �لوطني  �نعق�د �ملجل�ص  �أعلنت خالل  �لأو�صط، عندم� 

عن  �ل�ص�در   181 ب�لقر�ر  ر�صميً�  �عرت�فه�   1988/11/15-12 يف  ع�رش 

دولتني؛  �إىل  فل�صطني  بتق�صيم  و�لق��صي   ،1947/11/29 يف  �ملتحدة  �لأمم 

عربية ويهودية، و�عرت�فه� ر�صميً� ب�لقر�ر 242 �ل�ص�در عن �لأمم �ملتحدة يف 

.1967/11/22

وبعد �أن �أو�صك �ل�رش�ع �لفل�صطيني - �لإ�رش�ئيلي �أن يقرتب من ت�صوية 

يف  عليه  �لتوقيع  مت  �لذي   ،Oslo Accords �أو�صلو”  “�تف�ق  بعد  موؤقتة 

وتر�جعت  �ملكذوب،  �لأمل  هذ�  تال�صى   ،1993/9/13 يف  و��صنطن 

�لت�ريخ  على  �لق�ئم  �جلدل  من  تنتهي  ل  حروب  �أم�م  �ل�صالم  �حتم�لت 

يف  �أخذ  �ملجحفة  �لت�صوية  جوهر  �أن  من  �لرغم  وعلى  �لق�نون.  و�أ�ص�نيد 

�لعتب�ر كل �لأطم�ع �ل�صهيونية يف مق�بل �إهد�ر ك�مل للحقوق �لفل�صطينية 

ك�فة. فقد عملت �حلكوم�ت �لإ�رش�ئيلية �ملتع�قبة على �إفر�غ هذه �لت�صوية 
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من �أي م�صمون جدي، بعد �أن حتقق لـ“�إ�رش�ئيل” م� ك�نت تتطلع �إليه من 

�عرت�ف فل�صطيني به�. 

فيم�  �أو�صلو”  لـ“�تف�ق  �لتنفيذية  �لإجر�ئية  �لتف�قي�ت  توقيع  وتت�بع 

 ،1995/9/28 يف  وط�ب�   ،1995/5/4 يف  �لق�هرة  �تف�ق�ت  فك�نت  بعد، 

و�خلليل يف 1997/1/15، وو�ي ريفر يف 1998/10/23، و�رشم �ل�صيخ يف 

�لفل�صطيني  �جل�نبني  بني  �نقطعت  �ملب��رشة  �ملف�و�ص�ت  لكن   .1999/9/4

و�لإ�رش�ئيلي بعد ف�صل �ملف�و�ص�ت يف ك�مب ديفيد يف 2000/7/25-12، 

و�ندلع �نتف��صة �لأق�صى يف 2000/9/28.

بو�ص  جورج  ح�ول  �لأمريكية،  �ملتحدة  �لولي�ت  روؤ�ص�ء  من  وكغريه 

George Bush �صعود �ملجد عرب �صلم �لق�صية �لفل�صطينية؛ فقد �أعلن يف 

2007/7/16 دعوته �إىل عقد موؤمتر لل�صالم يف �ل�رشق �لأو�صط، يف خريف 

�لع�م 2007، وت�ص�رك فيه “دول �جلو�ر”. ويهدف �ملوؤمتر �إىل �لعمل ب�جت�ه 

حدود  ذ�ت  فل�صطينية  دولة  وبن�ء  �ل�صالم،  عملية  و�إحي�ء  �لدولتني  حّل 

مت�صلة وق�بلة للحي�ة و�أن تتع�مل هذه �ملف�و�ص�ت مع م�ص�ألة �لقد�ص وو�صع 

.
2
�لالجئني

مل يكن �قرت�ح بو�ص جديد�ً من حيث �ملحتوى، ولكنه جديد ب�لن�صبة �إىل 

مو�قف �إد�رة بو�ص جت�ه عقد موؤمتر دويل لإع�دة �إطالق م�صرية �ملف�و�ص�ت 

لعقد  مبب�در�ت  دول  عدة  تقدمت  �ل�ص�بقة  �ل�صنو�ت  فخالل  و�لت�صوية؛ 

ك�نت�  �لإ�رش�ئيلية  و�حلكومة  بو�ص  �إد�رة  ولكن  �ل�صدد،  بهذ�  دويل  موؤمتر 

ترف�ص�نه� رف�صً� ح��صمً�. 

فم� �لذي ��صتجّد حتى يطر�أ هذ� �لتغيري؟ 

�لأو�صط  “�ل�رشق  �أ�صمته  م�  حتقيق  يف  �لأمريكية  �لإد�رة  ف�صل  بد�ية، 
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�لكبري”، حيث �أ�صبح �لن�رش �لع�صكري �أ�صبه ب�مل�صتحيل فيم� يتعلق مب�أزق 

�لعر�ق �لذي �حتلته ول تعرف كيف تخرج منه.

�جلي�ص  ف�صل  نتيجة  ج�ء  ف�لإخف�ق  لبن�ن،  يف  �أي�صً�  �لإحب�ط  ويتجلى 

�لإ�رش�ئيلي �أم�م حزب �هلل يف عدو�ن متوز/ يوليو 2006، فبعد �أن �أعلنت 

Condoleezza Rice يف �لأ�صبوع �لأول من �لعدو�ن  كوندوليز� ر�ي�ص 

ب�أنه خم��ص لولدة “�ل�رشق �لأو�صط �جلديد”، مل تعد �إد�رة بو�ص ت�أتي على 

ذكره بعد �نته�ء �لعدو�ن.

من  و�لن�صح�ب  فل�صطني،  يف  و�ملق�ومة  �لنتف��صة  �صمود  �أن  كم� 

قط�ع غزة وتفكيك �مل�صتوطن�ت منه، وفوز حركة حم��ص يف �لنتخ�ب�ت 

�لت�رشيعية، وف�صل �حل�ص�ر، وتوقيع �تف�ق مكة، وت�صكيل حكومة �لوحدة 

من  تعّد  كله�  غزة،  قط�ع  على  حم��ص  حركة  �صيطرة  و�أخري�ً  �لوطنية، 

مظ�هر ف�صل �إد�رة بو�ص.

�ل�صعبي  �ل�صتي�ء  فموجة  �لأمريكي،  �لد�خل  على  �نعك�ص  كله  وهذ� 

يف  “ت�صون�مي”  �إىل  �لأو�صط حتولت  �ل�رشق  قي�دة بو�ص و�صي��ص�ته يف  من 

 ،2006 �لنتخ�ب�ت �لن�صفية ملجل�ص �لكوجنر�ص يف ت�رشين �لث�ين/ نوفمرب 

عندم� قرر �لن�خبون �إعط�ء �حلزب �لديوقر�طي �لغ�لبية.

ومن جهة �أخرى، ح�ولت �إد�رة بو�ص، ب�لتو�فق مع “�إ�رش�ئيل” ��صتغالل 

ح�لة �لنق�ص�م �لفل�صطيني �لتي تبعت �صيطرة حم��ص على �لقط�ع؛ و�لقي�م 

�لرئي�ص عب��ص و�لفل�صطينيون ب�صكل ع�م يف  بعملية تف�و�صية يكون فيه� 

�أ�صعف ح�لتهم، لل�صغط عليهم للح�صول على �أكرب قدر من �لتن�زلت. 

كم� ك�ن عقد �ملوؤمتر مبث�بة �إع�دة “و�صع �جلزرة” �أم�م �لفل�صطينيني، لدعم 

�لتي�ر �ملوؤيد للت�صوية، وحم�ولة �إقن�ع �لفل�صطينيني بجدوى هذ� �مل�ص�ر، يف 
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مق�بل خّط �ملق�ومة �لذي تتبن�ه حركة حم��ص. كم� قد يعطي ذلك عب��ص 

�لوقت �لذي يحت�جه لتقوية نفوذه يف �ل�صفة �لغربية، يف �لوقت �لذي يتّم 

فيه �إ�صع�ف حم��ص وحم��رشته� و�رشبه� يف �ل�صفة و�لقط�ع.
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اأواًل : ملخ�س البيان اخلتامي ملوؤمتر “اأنابولي�س”

�لدعو�ت   2007/11/20 يف  بو�ص  جورج  �لأمريكي  �لرئي�ص  وجه 

 Annapolis Pease لل�صالم  �لدويل  �أن�بولي�ص  موؤمتر  يف  للم�ص�ركني 

عب��ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  ر�أ�صهم  وعلى   ،Conference

. غري �أن م�ص�در 
3
�Ehud Olmer ورئي�ص �لوزر�ء �لإ�رش�ئيلي �إيهود �أوملرت

موثوقة ق�لت جلريدة �حلي�ة �إن وزيرة �خل�رجية �لأمريكية ر�ي�ص “وجهت 

لهذه  رئي�صً�  ب�صفته  عب��ص،  و�لرئي�ص  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �إىل  �لدعوة 

�لأمريكية  �خل�رجية  وق�لت  �لفل�صطينية”.  �لتحرير  ملنظمة  ولي�ص  �ل�صلطة 

يف موقعه� على �لإنرتنت �إنه� وجهت �لدعوة �إىل �ل�صلطة �لفل�صطينية ولي�ص 

.
4
�إىل منظمة �لتحرير

، مب�ص�ركة 52 
5
و�فتتح بو�ص �ملوؤمتر يف 2007/11/27 يف مدينة �أن�بولي�ص

دولة ومنظمة. و�صمت ق�ئمة �مل�ص�ركني �لأمني �لع�م جل�معة �لدول �لعربية 

�إح�ص�ن  �لدين  �أكمل  �لإ�صالمي  �ملوؤمتر  �لع�م ملنظمة  عمرو مو�صى و�لأمني 

�لعربية  �لدول  معظم  �ص�ركت  كم�   .Ekmeleddin Ihsanoglu �أوغلو 

يف �ملوؤمتر، ومن بينه� م�رش و�لأردن و�ل�صعودية، �إ�ص�فة �إىل �صورية ولبن�ن 

.
6
�للتني ك�ن من �لالفت للنظر م�ص�ركتهم� يف �ملوؤمتر

وخالل �فتت�ح �ملوؤمتر، �أعلن بو�ص �لتو�صل �إىل وثيقة تف�هم�ت م�صرتكة 

“تدخل  �أنه  �إىل  �أمريكية  م�ص�در  و�أ�ص�رت  و“�إ�رش�ئيل”،  �لفل�صطينيني  بني 

�صخ�صيً�” من �أجل �إجن�زه�، بعد �أن �أبدى �جل�نب �لفل�صطيني ت�ص�وؤمً� �إز�ء 

فر�ص �إجن�ز �لوثيقة، بعدم� رف�ص �جل�نب �لإ�رش�ئيلي ت�صمينه� جملة تفيد 
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 ،1967 �إنه�ء �لحتالل لالأر��صي �ملحتلة ع�م  �إىل  �ملف�و�ص�ت تهدف  ب�أن 

ملت�بعة  ثالثية  جلنة  وت�صكيل  للمف�و�ص�ت،  زمني  �صقف  حتديد  ورف�صه 

ب�إطالق  �جل�نبني  من  تعهد�ً  تت�صمن  �لوثيقة  �أن  �إىل  بو�ص  و�أ�ص�ر   .
7
�لتنفيذ

�إط�ر  يف  ��صتثن�ء،  دون  �جلوهرية  �لق�ص�ي�  حول  ثن�ئية  ملف�و�ص�ت  فوري 

جدول زمني �صقفه نه�ية �لع�م 2008، �إ�ص�فة �إىل ت�صكيل جلنة ملت�بعة تنفيذ 

�لتز�م�ت �جل�نبني يف “خريطة �لطريق”، على �أن تر�قب �لولي�ت �ملتحدة 

�لتنفيذ. كم� �أ�ص�رت �لوثيقة �إىل “ت�صميم �جل�نبني على مو�جهة �لإره�ب 

 .
و�لعنف �صو�ء �أك�ن من �جل�نب �لفل�صطيني �أو �لإ�رش�ئيلي”8

وعرّب بو�ص عن �عتق�ده ب�أن �لوقت من��صب مت�مً� لبدء �ملف�و�ص�ت، �أوًل 

لأن �لق�دة �لفل�صطينيني و�لإ�رش�ئيليني م�صممون على حتقيق �ل�صالم، وث�نيً� 

�لن�رش  بتقدمي  ن�صمح  و“لن  م�صتمرة  �ملنطقة  م�صتقبل  حول  �ملعركة  لأن 

للمتطرفني”، وث�لثً� لأن �لع�مل يفهم �أهمية دعم هذه �ملف�و�ص�ت، على حّد 

. مط�لبً� �لفل�صطينيني ب�إق�مة دولة موؤ�ص�ص�ت وتفكيك بمُنى �لإره�ب، 
9
تعبريه

ومط�لبً� “�إ�رش�ئيل” ب�إظه�ر �لتز�مه� ب�إق�مة دولة فل�صطينية من خالل وقف 

عليه�  ��صتولت  �لتي  �لأر��صي  �حتالل  و�إنه�ء  �ل�صتيط�ين،  �لتو�ّصع  �أن�صطة 

. وتعهد بو�ص مبح�فظة �لولي�ت �ملتحدة “على �لتز�مه� ب�أمن 
10
�صنة 1967 

، وتعهد ببذل كل م� يف 
�إ�رش�ئيل كدولة يهودية ووطن لل�صعب �ليهودي”11

و�صعه لو�صع نه�ية لل�رش�ع بني “�إ�رش�ئيل” و�لفل�صطينيني قبل تركه من�صبه 

يف ك�نون �لث�ين/ ين�ير 2009. يف حني حّث بو�ص �لدول �لعربية على دعم 

�إع�دة  وعّد   ،
12

حم��ص حركة  مع  �ل�صلطة  على  �رش�عه  يف  عب��ص  �لرئي�ص 

�إحي�ء �ملب�درة �لعربية خطوة �إيج�بية، د�عيً� �لدول �لعربية �إىل �لعمل ب�جت�ه 

وطنً�  لـ“�إ�رش�ئيل”  ب�أن  توؤمن  �أنه�  و�إظه�ر  “�إ�رش�ئيل”،  مع  تطبيع عالق�ته� 



11

م�سار املفاو�سات الفل�سطينية الإ�رسائيلية

.
13

د�ئمً� يف �ل�رشق �لأو�صط، ب�لقول و�لفعل

من ج�نبه، عّد �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عب��ص موؤمتر �أن�بولي�ص “فر�صة 

قد ل تتكرر”، وق�ل “�إن طريق �ل�صالم هو خي�ر ل رجعة فيه، و�إن �لتف�و�ص 

�إن  وق�ل  �ل�صحيح”.  �لطريق  هو  �ل�صالم  �إجن�ز  �أجل  ومن  �ل�صالم،  حول 

“م�صري �لقد�ص عن�رش �أ�ص��صي يف �أي �تف�ق. نريد �لقد�ص �ل�رشقية �أن تكون 
ع��صمتن� و�أن نقيم عالق�ت مع �لقد�ص �لغربية”. كم� دع� “�إ�رش�ئيل” �إىل 

�ل�رشقية  �لقد�ص  فيه�  مب�  �ملحتلة،  �لعربية  �لأر��صي  كل  من  �لن�صح�ب 

ومرتفع�ت �جلولن وم� تبقى من �لأر��صي �للبن�نية �ملحتلة، وت�صوية ب�قي 

ق�ص�ي� �ل�رش�ع، مثل ق�صية �لالجئني وفق �لقر�ر 194 وح�صب م� ج�ء �أي�صً� 

.
14

يف مب�درة �ل�صالم �لعربية

�لأر�ص تربهن  مب��رشة وملمو�صة على  �إجر�ء�ت  �تخ�ذ  �إىل  عب��ص  ودع� 

“�أنن� على طريق ل عودة عنه ب�جت�ه �ل�صالم �ل�ص�مل و�لك�مل”، يرتجم بوقف 
و�إطالق  و�حلو�جز  �لع�صو�ئية  �مل�صتوطن�ت  و�إز�لة  �ل�صتيط�نية  �لأن�صطة 

و�صلطة  �لنظ�م  فر�ص  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مهمة  وت�صهيل  �لأ�رشى، 

. وتعهد عب��ص بتنفيذ خطة 
15

�لق�نون، وط�لب ب�إز�لة �جلد�ر ورفع �حل�ص�ر

“خريطة �لطريق”، وبخ��صة �جلو�نب �لأمنية فيه� ملح�ربة “�لإره�ب” من 
.

16
�أي م�صدر ك�ن وبك�فة �ل�صبل

ب�لدخول  فتعهد يف كلمته  �أوملرت  �إيهود  �لإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أم� 

�جلوهرية،  �لق�ص�ي�  جميع  يف  �لفل�صطينيني  مع  متو��صلة  مف�و�ص�ت  يف 

�أجل حتقيق  من  ب�ملخ�طر  مليئة  موؤملة  لت�صوية  م�صتعدون  “نحن  و�أ�ص�ف: 

تطلع�ت �ل�صالم. �صتكون �ملف�و�ص�ت ثن�ئية مب��رشة متو��صلة وم�صتمرة يف 

م�صعى لإكم�له� خالل �لع�م 2008. و�أعتقد �أنن� �صنتمكن من �لو�صول �إىل 
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�لعربية  �لدول  ودع�  ل�صعبني”.  دولت�ن  بو�ص:  �لرئي�ص  روؤية  يحقق  �تف�ق 

�إىل �ملوؤمتر ني�بة عن  �أنه ج�ء  �إىل تطبيع عالق�ته� مع “�إ�رش�ئيل” موؤكد�ً على 

�جلدول  �أن  �إىل  �أوملرت  وملّح   .
للعرب”17 ب�ل�صالم  يده  لـ“مد  �لإ�رش�ئيليني 

.
18

�لزمني قد ل يكون ق�طعً� مثلم� ي�أمل بو�ص

و�أكدت وزيرة �خل�رجية �لأمريكية كوندوليز� ر�ي�ص يف �لبي�ن �خلت�مي 

�أنه ك�ن هن�ك تركيز على “�لتز�م�ت �لفرق�ء و�ملجتمع �لدويل للو�صول �إىل 

. وق�لت �إن على �لع�مل �لتحرك ب�صكل �رشيع ب�جت�ه ت�صوية 
حّل �لدولتني”19

�أن�بولي�ص هو بد�ية،  “لذ� ف�إن  �ل�رش�ع �لفل�صطيني - �لإ�رش�ئيلي. وت�بعت 

يف  �ل�صالم  لتحقيق  و�جلوهرية  �جل�دة  �جلهود  من  ل�صل�صلة  نه�ية،  ولي�ص 

.
�ل�رشق �لأو�صط”20
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ثانيًا: �ضري املفاو�ضات

�لإ�رش�ئيلي،  �لوزر�ء  ورئي�ص  عب��ص،  حممود  �لفل�صطيني،  �لرئي�ص  �تفق 

يف  بو�ص،  جورج  �لأمريكي،  �لرئي�ص  بح�صور  �أوملرت،  �إيهود 

يف  فعلي  ب�صكل  �لد�ئمة  �لت�صوية  مف�و�ص�ت  بدء  على   ،2007/11/28

وهي:  حمدد،  مو�صوع  يف  متخ�ص�ص  منه�  كل  فرعية،  عمل  جل�ن  �صت 

�بتد�ء  وذلك  و�ل�صتيط�ن،  و�ملي�ه  و�لأمن  و�حلدود  و�لالجئون  �لقد�ص 

من مطلع �صنة 2008، لتنتهي يف �أق�صى حدٍّ له� مع نه�ية �ل�صنة. وح�صب 

هذ� �لتف�ق، �صتجرى �ملف�و�ص�ت يف تلك �للج�ن، على �أن تكون هن�ك 

وت�صيبي  قريع  �أحمد  �لتف�و�ص،  وفدي  رئي�صي  برئ��صة  علي�  توجيه  جلنة 

ليفني Tzipi Livni. وب�لإ�ص�فة �إىل جلنة �لتوجيه �لعلي�، �صيح�فظ عب��ص 

يت�بع�ن فيه� تلك �ملف�و�ص�ت، وي�صدر�ن  و�أوملرت على لق�ء�ت دورية، 

و�أ�ص�ر   .
21

�ملف�و�ص�ت من  �لت�لية  للمرحلة  تعليم�تهم�  ذلك  على  بن�ء 

�إليه  �لتو�صل  مّت  �نطالقً� مم�  �صتبد�أ  �لنه�ئية  �ملف�و�ص�ت  �أن  �إىل  قريع  �أحمد 

.
22

�أن�بولي�ص يف 

وح�صب �تف�ق عب��ص - �أوملرت، فمن �ملفرت�ص �أن يكون هن�ك م�ص�ر�ن 

�لد�ئمة؛  �لت�صوية  على  �لتف�و�ص  مب�ص�ر  مرتبطني  وغري  م�صتقالن  �آخر�ن 

يف  �لفل�صطينيني  مل�ص�عدة  �مل�نحة  �لدول  تديره  �لذي  �مل�ص�ر  هو  �لأول: 

بن�ء دولة ذ�ت موؤ�ص�ص�ت و�صلطة ق�نون، و�إع�دة بن�ء �لقت�ص�د �لفل�صطيني 

�لث�ين:  للرف�ه. و�مل�ص�ر  �آف�ق  �قت�ص�د�ً خمططً� ومنظمً� ذ�  من جديد ليكون 

�صيكون  و�لذي  �لطريق”،  “خريطة  من  �لأوىل  �ملرحلة  تطبيق  م�ص�ر  هو 
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�إليه  يلج�أ  وحكم،  مر�قب  ب�صفة  ف�عل،  ب�صكل  فيه  �رشك�ء  �لأمريكيون 

.
23

�لفريق�ن يف ح�لة ن�صوء �أزمة

�ص�ئب  �لتحرير  منظمة  يف  �ملف�و�ص�ت  �صوؤون  د�ئرة  رئي�ص  �أن  غري 

عريق�ت لفت �لنظر �إىل �أن �لرتكيز يف مرحلة م� بعد موؤمتر �أن�بولي�ص �صيكون 

�لنه�ئي،  للحّل  �لثن�ئية  �ملف�و�ص�ت  هي:  متو�زية،  م�ص�ر�ت  �أربعة  على 

موؤ�ص�ص�ت  وبن�ء  �لقت�ص�دية،  و�لتنمية  �لطريق،  خريطة  و��صتحق�ق�ت 

 .
24

�لدولة

1. بدء املفاو�ضات:
من  �لأوىل  �جلولة  مبق�طعة  �لفل�صطينية  �لتهديد�ت  من  �لرغم  على 

�ملف�و�ص�ت، بعد �أن �أعلنت “�إ�رش�ئيل” يف 2007/12/4 طرح من�ق�صة لبن�ء 

�أكرث من 307 وحد�ت �صكنية ��صتيط�نية جديدة يف م�صتوطنة “ح�ر حوم�” 

�لأوىل  �جلل�صة  عقدت  ؛ 
25

�ملحتلة �لقد�ص  يف  غنيم  �أبو  جبل  على  �ملق�مة 

�ملحتلة.  �لقد�ص  يف   2007/12/12 يف  وليفني  قريع  بني  �ملف�و�ص�ت  من 

�لإ�رش�ئيلية   Yedioth Ahronoth �أحرونوت  يديعوت  وذكرت جريدة 

يف 2008/3/30 �أن ليفني وقريع �لتقي� “على �نفر�د وحتت �صت�ر من �ل�رشية 

�لت�مة” �أكرث من 50 مرة بوترية �جتم�عني �إىل ثالثة �أ�صبوعيً�، و��صتغرق كل 

.
26

�جتم�ع بينهم� من �ص�عتني �إىل ثالث

وط�لب قريع يف �جتم�عه �لأول مع ليفني بوقف �لأن�صطة �ل�صتيط�نية 

بيهودية  ب�لعرت�ف  �لفل�صطيني  �لوفد  ليفني  ط�لبت  كم�   ،
27

��صتثن�ء بال 

�لأمن  مو�صوع  تويل  “�إ�رش�ئيل”  �أن  على  و�أكدت   ،
28

�لإ�رش�ئيلية �لدولة 

�ملف�و�ص�ت،  من  ث�نية  جولة  �لتف�و�ص  فريق�  وعقد   .
29

علي� �أهمية 
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ج�ءت   ،2007/12/24 يف  جد�ً  �صعبة  ب�أنه�  عريق�ت  �ص�ئب  و�صفه� 

بعدم� ك�صفت حركة �ل�صالم �لآن Peace Now �لإ�رش�ئيلية �أن �حلكومة 

�لإ�رش�ئيلية خ�ص�صت نحو 98 مليون �صيكل )زه�ء 25 مليون دولر( يف 

و�أ�ص�ر   .
30

�لغربية ب�ل�صفة  م�صتوطنتني  منزًل يف   750 لبن�ء   2008 ميز�نية 

“�إ�رش�ئيل”  �أم�م  ب�أن  �لإ�رش�ئيلي  �أبلغ �جل�نب  قريع  �أحمد  �أن  �إىل  عريق�ت 

�أن ت�صتمر يف �ملف�و�ص�ت و�لعملية �ل�صي��صية  �إم�  م�ص�رين ل ث�لث لهم�، 

.
31

�أو �أن ت�صتمر يف �ل�صتيط�ن

و�لتقى عب��ص �أوملرت لأول مرة منذ �أن�بولي�ص يف 2007/12/27، و�تفق� 

�لو�صع  بق�ص�ي�  �لإجح�ف  �ص�أنه�  من  خطو�ت  ب�أي  �لقي�م  عدم  “على 
�أو  جديدة  م�صتوطن�ت  �إق�مة  على  يمُقدم  لن  �إنه  �أوملرت  وق�ل  �لنه�ئي”. 

م�ص�درة �أر��ٍص جديدة لأغر��ص �ل�صتيط�ن، لكن هذ� ل يعني �لتوقف عن 

 .
32

تو�صيع �مل�صتوطن�ت �لق�ئمة

�ملف�و�ص�ت؛  جل�ن  لت�صكيل  �له�دفة  ليفني   - قريع  لق�ء�ت  ��صتمرت 

ت�صكيل  من  �لنته�ء  تقريبً�  مّت  �أنه  ليفني،  مع  �جتم�عه  بعد  قريع،  و�أعلن 

. يف حني 
33

 2008/1/2 �لنه�ئي يف  �لتف�و�صية ملف�و�ص�ت �لو�صع  �للج�ن 

للجنة  �جتم�ع  يف  ليفني  من  طلب  قريع  �أن  عريق�ت،  �ص�ئب  ك�صف 

مف�و�ص�ت  يف  لالأ�رشى  جلنة  ت�صكيل   2008/1/7 يف  �ملف�و�ص�ت  توجيه 

�إىل   2008/1/18 يف  �أوملرت  مع  لق�ئه  يف  عب��ص  و�أ�ص�ر   .
34

�لنه�ئي �حلّل 

�أنه لن ي�صتطيع �أن يوقع �أي �تف�ق نه�ئي م� مل ي�صمل �إطالق �رش�ح جميع 

 .
35

�لأ�رشى

وعلى �لرغم من �تف�ق قريع مع ليفني على عقد حم�دث�ت مكثفة ومعمقة 

�رشيك  وجود  يف  قريع  �صكك  ؛ 
36

�لإعالم و�ص�ئل  عن  وبعيدة  وم�صتمرة 
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�لف�ص�ئية  �لعربية  لقن�ة  حديث  يف  وق�ل  �ل�صالم،  لعملية  حقيقي  �إ�رش�ئيلي 

بثته يف 2008/1/17 �إن “�إ�رش�ئيل حتى �لآن مل تثبت ب�أنه� مقتنعة ب�لعودة 

.
�إىل �ملف�و�ص�ت”37

2. تعرث املفاو�ضات:
يف  “�إ�رش�ئيل”  �أطلقته�  �لتي  �ل�ص�خن”  “�ل�صت�ء  عملية  خلفية  على 

 ،
38ً

�صهيد�  129 �صقوط  �أ�صفرت عن  2008/2/27 �صّد قط�ع غزة، و�لتي 

�ل�صلطة  �أن  ليفني،  ت�صيبي  �أبلغ  قريع  �أحمد  �أن  �إ�رش�ئيلية  م�ص�در  ذكرت 

. كم� �أعلن 
39

�لفل�صطينية قررت جتميد �ملف�و�ص�ت مع �حلكومة �لإ�رش�ئيلية

يف  و�لرك�م  �لهدم  �أنق��ص  حتت  دفنت  �ملف�و�ص�ت  �أن  عريق�ت  �ص�ئب 

.
40

قط�ع غزة، ودمرت عملية �ل�صالم بو�قع �لعتد�ء�ت و�جلر�ئم �ملرتكبة

ورّدت ليفني على تلك �لت�رشيح�ت بقوله�: “حتى لو جّمد �لفل�صطينيون 

تنفذه�  �لتي  و�لعملي�ت  �لقر�ر�ت  �صكل على  ب�أي  يوؤثر  لن  �حلو�ر، ذلك 

.
�إ�رش�ئيل يف غزة حلم�ية مو�طنيه�”41

ويف 2008/3/2 دعت �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية �لرئي�ص 

عب��ص لتعليق �ملف�و�ص�ت و�لت�ص�لت مع �جل�نب �لإ�رش�ئيلي حتى يتوقف 

، و�أعلن عب��ص ر�صميً� تعليق �ملف�و�ص�ت �إىل �أن يتوقف �لعدو�ن 
42

�لعدو�ن

. وحّمل �لن�طق ب��صم �لرئ��صة �لفل�صطينية نبيل �أبو ردينة 
43

على قط�ع غزة

.
44

�حلكومة �لإ�رش�ئيلية وحده� م�صوؤولية تعطيل عملية �ل�صالم

3. عودة املفاو�ضات:
ط�ولة  �إىل  �لعودة  على  مو�فقته   2008/3/5 يف  عب��ص  حممود  �أعلن 
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. و�أ�ص�ر �أحمد قريع يف 2008/3/11 �إىل �أن �لت�ص�لت مع 
45

�ملف�و�ص�ت

�جل�نب �لإ�رش�ئيلي مل تنقطع، لكن �لنطالقة �جلدية للعملية �لتف�و�صية م� 

.
46

ز�لت مرهونة بوقف �ل�صتيط�ن ووقف �لعتد�ء�ت �لإ�رش�ئيلية

ويف 2008/3/17 ��صتوؤنفت �ملف�و�ص�ت عرب لق�ء بني قريع وليفني، يف 

�أعق�ب تعهد�ت وزيرة �خل�رجية �لأمريكية للرئي�ص �لفل�صطيني ب�أن تتخذ 

 .
“�إ�رش�ئيل”47 ج�نب  من  و�إيج�بية  جدية  �أكرث  �آخر  منحى  �ملف�و�ص�ت 

�لأحي�ء  يف  م�ص�كن  بن�ء  �صتو��صل  “�إ�رش�ئيل”  �أن  �أوملرت  �إعالن  �أن  غري 

�ل�صتيط�نية يف �لقد�ص �ل�رشقية، �لتي تريد �إبق�ءه� حتت �صيطرته� يف �إط�ر 

�تف�ق حمتمل مع �لفل�صطينيني؛ دفع قريع للقول �إن لق�ءه مع ليفني مّت ب�صكل 

.
48

غري ر�صمي

�لجتم�ع  وهو  �أوملرت،  مع  عب��ص  �جتم�ع  ع�صية   2007/4/6 ويف 

�أعلن  �ل�ص�خن”،  “�ل�صت�ء  عملية  بعد  و�لأول  �أن�بولي�ص  منذ  �ل�ص�د�ص 

 .
ثمن”49 “ب�أي  “�إ�رش�ئيل”  مع  �صالم  �تف�ق  �إىل  يتو�صل  لن  �أنه  عب��ص 

لدى  �إن  بر�ص”  “فر�ن�ص  لوك�لة  �لجتم�ع،  �ص�رك يف  �لذي  قريع  وق�ل 

يتّم جت�وزه� يف �ملف�و�ص�ت مع  “خطوطً� حمر�ً، لن  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

.
�إ�رش�ئيل”50

ويف حني ذكرت م�ص�در �إ�رش�ئيلية �أن ليفني عر�صت على قريع خريطة 

و�مل�صتعمر�ت  �ملحتلة  �لقد�ص  على  �لإ�رش�ئيلية  �ل�صي�دة  ت�صمل  جديدة 

�أن خالف�ت ح�دة  �إىل  �أ�ص�رت �مل�ص�در  �لكربى يف �ملدينة وغور �لأردن، 

ن�صبت بني قريع وليفني عند عر�ص هذه �خلريطة. كم� رف�ص قريع �قرت�ح 

�لأمنية لالإ�رش�ئيليني على  �مل�صوؤولية  Ehud Barak، ب�صم�ن  ب�ر�ك  �إيهود 

.
51

قمة جبلية يف منطقة فل�صطينية تطل على مط�ر �للد
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4. اللجنة الثالثية:
      االأمريكية - الفل�ضطينية – االإ�ضرائيلية:

يف  �لإ�رش�ئيلية   - �لفل�صطينية   - �لأمريكية  �لثالثية  �للجنة  عقدت 

2008/3/14 �جتم�عه� �لأول منذ موؤمتر �أن�بولي�ص برئ��صة �جلرن�ل �لأمريكي 

�لفل�صطينية  �حلكومة  رئي�ص  ومب�ص�ركة   ،William Fraser فريزر  ويلي�م 

�مل�صتوى. حيث �ص�رك رئي�ص  �إ�رش�ئيلية منخف�صة  �صالم في��ص، ومب�ص�ركة 

 Amos Gilad لهيئة �لأمنية و�ل�صي��صية يف وز�رة �لدف�ع ع�مو�ص جلع�د�

بدًل من �لوزير �إيهود ب�ر�ك، وهو م� عّده �لفل�صطينيون تهربً� �إ�رش�ئيليً� من 

تطبيق �ملرحلة �لأوىل من “خريطة �لطريق”، خ�صو�صً� جتميد �ل�صتيط�ن. 

�لتن�صيق  ب�آلي�ت  تتعلق  وم�ص�ئل  و�قت�ص�دية  �أمنية  ق�ص�ي�  �لجتم�ع  ون�ق�ص 

بتنفيذ  “�إ�رش�ئيل”  في��ص  وط�لب  �لفل�صطينية.  و�ل�صلطة  “�إ�رش�ئيل”  بني 

جلع�د  وط�لب  �ل�صتيط�ن،  جتميد  خ�صو�صً�  �أن�بولي�ص،  يف  عليه  �تفق  م� 

ب�ر�ك يف  في��ص مع  . ويف �جتم�ع 
�لإره�ب”52 “حم�ربة  �أ�صم�ه  مب�  في��ص 

2008/3/26، تركز �لبحث حول تنفيذ �للتز�م�ت �لو�ردة يف خطة خريطة 

.
53

�لطريق، و�لأو�ص�ع �لأمنية و�لقت�ص�دية يف �لأر��صي �ملحتلة
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ثالثًا: ال�ضلوك الفل�ضطيني

1. موقف الرئا�ضة، وحكومة فيا�س،
      ومنظمة التحرير الفل�ضطينية، وفتح:

�صي��صي  بـ“�تف�ق  ب�ملط�لبة  �أن�بولي�ص  موؤمتر  من  �لفل�صطيني  �ملوقف  بد�أ 

مقرونً�  �لنه�ئي  ب�لو�صع  �خل��صة  �جلوهرية”  “�لق�ص�ي�  يتن�ول  تف�صيلي” 

ع�مة  م�صرتكة  بوثيقة  �لقبول  حّد  �إىل  تر�جع  ثم  للتطبيق،  زمني  بجدول 

�لطرفني.  لكال  منف�صل  بـ“بي�ن”  �لقبول  �إىل  لينتهي  �ملوؤمتر،  على  تطرح 

ود�أب رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عب��ص، عند بدء �ملف�و�ص�ت، على 

مط�لبة رئي�ص �لوزر�ء �لإ�رش�ئيلي �إيهود �أوملرت بـ“�تف�ق تف�صيلي” وجدول 

زمني لتطبيقه. ويف لق�ء�ته �خل��صة، كثري�ً م� �أعرب عب��ص عن خ�صيته من 

�لإ�رش�ئيلي  �جل�نب  َمَنح  بغمو�ٍص  �ت�صمت  �لتي  “�أو�صلو”  جتربة  تكر�ر 

حمل  يف  �لفل�صطيني  �جل�نب  �أخفق  وعندم�  متب�ينة.  لتف�صري�ت  فر�صة 

�قرت�ح  على  و�فق  تف�صيلي،  �تف�ق  �إىل  �لتو�صل  على  �لإ�رش�ئيلي  �جل�نب 

�أمريكي ب�لتف�و�ص على “وثيقة �صي��صية” تمُقّدم �إىل موؤمتر �أن�بولي�ص. غري �أن 

�لوفدين �لفل�صطيني و�لإ�رش�ئيلي �للذين عمال على مد�ر ثالثة �أ�صهر، ف�صال 

�لإ�رش�ئيلية.  �لتعجيزية  �ل�رشوط  ب�صبب  �صي��صية”  “وثيقة  �إىل  �لتو�صل  يف 

و�أم�م تعرث �لو�صول �إىل هذه �لوثيقة َقِبَل �جل�نب �لفل�صطيني عر�صً� �أمريكيً� 

.
54

ب�صدور بي�ن خت�مي يف �ملوؤمتر يعلن �نطالقة �ملف�و�ص�ت �لنه�ئية

وبرز هذ� �لقبول يف كلمة رئي�ص �ل�صلطة �لتي وجهه� يف 2007/11/30 �إىل 

�لأمم �ملتحدة مبن��صبة “�ليوم �لع�ملي للت�ص�من مع �ل�صعب �لفل�صطيني” و�ألق�ه� 
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ني�بة عنه ي��رش عبد ربه، ق�ل فيه� �إن “�ملوؤمتر �لت�ريخي” يف �أن�بولي�ص: 

حمطة وفر�صة يف غ�ية �لأهمية من �أجل �إطالق مف�و�ص�ت �صالم 

ج�دة �صمن �إط�ر زمني وبرع�ية وم�ص�ركة �ملجتمع �لدويل، ممثاًل 

ب�للجنة �لرب�عية �لدولية للو�صول �إىل نه�ية �ل�رش�ع و�إق�مة �صالم 

�ل�رشقية،  �لقد�ص  فيه�  مب�  �لفل�صطينية،  �لأر��صي  �حتالل  ينهي 

�لفل�صطينيني،  �لالجئني  لق�صية  عليه  ومتفقً�  ع�دًل  حاًل  ويوفر 

م�صتند�ً �إىل �لقر�ر 194، وي�صمن قي�م دولتن� �مل�صتقلة وع��صمته� 

ب�أمن و�صالم مع جري�نه�، مب� يف ذلك  لتعي�ص  �ل�رشقية،  �لقد�ص 

دولة �إ�رش�ئيل.

�لتو�صع  مع  ول  �جلد�ر،  بن�ء  مع  يتحقق  ل  “�ل�صالم  �أن  من  حذر  لكنه 

من  بيت حلم وغريه�  �لقد�ص وحم��رشة  بتهويد  ول  �مل�صتوطن�ت،  بن�ء  يف 

 .
�لإجر�ء�ت �لإ�رش�ئيلية”55

“�أن  �أكد رئي�ص حكومة ت�صيري �لأعم�ل �لفل�صطينية �صالم في��ص:  كم� 

�إىل  �أن�بولي�ص،  لق�ء  يف  م�ص�ركته�  ور�ء  من  تهدف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

�أمني  وجه  فيم�   .
�لقد�ص”56 وع��صمته�  �لفل�صطينية  �لدولة  �إق�مة  ت�رشيع 

�رّش حركة فتح، �لن�ئب �لأ�صري مرو�ن �لربغوثي، ر�ص�لة �إىل �حتف�ل ح��صد 

فيه�  �أكد  �أبيب،  تل  يف   2008/4/8 يف  �لإ�رش�ئيلية  �لآن  �ل�صالم  حلركة 

�لدولية،  �ل�رشعية  قر�ر�ت  �إىل  ت�صتند  ت�ريخية  م�ص�حلة  لعقد  ��صتعد�ده 

يف  جنب  �إىل  جنبً�  تعي�ص�ن  و�إ�رش�ئيلية  فل�صطينية  دولتني  وجود  وتكفل 

.
57

�أمن و�صالم

�أن �ملم�ر�ص�ت �لإ�رش�ئيلية على �لأر�ص وخ��صة �لعملية �ل�صتيط�نية  �إل 

يف �ل�صفة �لغربية و�لقد�ص �ل�رشقية؛ ك�نت �لعقبة �لأوىل يف طريق م�رشوع 
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�لت�صوية �لذي ي�صعى �إليه عب��ص، مم� دفعه �إىل �لت�أكيد على موقفه من �لدولة 

�لتي  “�لعقبة  �إن  و�لقول  �ل�صتيط�ين،  �لتو�صع  رف�ص  وعلى  �لفل�صطينية، 

لقت بعد �أن�بولي�ص هي م�ص�ألة �ل�صتيط�ن، وهي عقبة حقيقية، ول يكن  خمُ

.
�أن يكون هن�ك تف�و�ص و�ل�صتيط�ن م�صتمر”58

�ملجل�ص  �أم�م  له  كلمة  يف  وق�ل  �ملوؤقتة،  �لدولة  حدود  عب��ص  ورف�ص 

�ملوؤقتة  �حلدود  ذ�ت  “�لدولة   :2008/1/13 يف  �لتحرير  ملنظمة  �ملركزي 

مب�حث�ت مو�صعة  �أ�رّش عب��ص خالل  . كم� 
نرف�صه�”59 مرفو�صة، و�صنظل 

�لأو�صط  �ل�رشق  ل�صوؤون  �لأمريكية  �خل�رجية  وزيرة  م�ص�عد  مع  �أجر�ه� 

2008/2/8، على عودة �لأو�ص�ع يف  David Welch يف  ديفيد وول�ص 

.
60

�ل�صفة �إىل م� قبل �نتف��صة �لأق�صى

بهذ�  �لرئ��صة و��صحً�  “�إ�رش�ئيل” فقد ك�ن موقف  بيهودية  يتعلق  وفيم� 

�خل�صو�ص، حيث ق�ل �لرئي�ص عب��ص يف 2008/2/17: “هن�ك تن�ق�ص م� بني 

تعريف �إ�رش�ئيل ب�أنه� دولة يهودية ويف نف�ص �لوقت �إنه� دولة ديوقر�طية، 

وتد�عي�ت �أنه� يهودية يعني ب�خت�ص�ر حرم�ن غري �ليهود من كل حقوقهم 

.
مب� يف ذلك �ملو�طنة”61

وعلى �لرغم من رف�ص “�إ�رش�ئيل” للمب�درة �لعربية منذ طرحه� يف قمة 

بريوت �لعربية، �إل �أن �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية ط�لبت 

�ل�صالم  مب�درة  على  ب�لت�أكيد  دم�صق  قمة   2008/3/20 يف  �صدر  بي�ن  يف 

. كم� بقي عب��ص متم�صكً� 
62

�لعربية، وتفعيل �لدور �لعربي لدعم هذه �ملب�درة

ب�ملب�درة �لعربية، حيث ط�لب �لدول �لعربية قبيل توجهه للم�ص�ركة يف قمة 

دم�صق �لعربية ب�لإبق�ء على �ملب�درة وعدم �صحبه�، و�أ�ص�ف ق�ئاًل: “يجب 

لأنه�  �أجله�،  من  نق�تل  و�أن  جميعً�،  عنه�  ند�فع  و�أن  هي  كم�  تبقى  �أن 
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مب�درة ثمينة وعلى �لطرف �لآخر �أن يقبل به�، كم� هي، ل �أن ن�أتي �لآن 

.
فنغريه� �أو نعدله�”63

وعلى �لرغم من تعرّث �لعملية �لتف�و�صية و��صطد�مه� بعدة عقب�ت بقيت 

رف�صه�  موؤكدة  �ل�صرت�تيجي،  �خلي�ر  هي  �ملف�و�ص�ت  تعّد  �ل�صلطة  رئ��صة 

�لكف�ح �مل�صلح يف �لوقت �حل�يل، كم� �أكدت على حّل �لدولتني. فقد ق�ل 

“يف   2008/2/27 �لرئي�ص عب��ص خالل حو�ر نظمته جريدة �لد�صتور يف 

مر�حل  ويف  عليه،  نقدر  ل  لأنن�  �مل�صلح؛  �لكف�ح  �صّد  �أن�  �حل�يل  �لوقت 

“خي�رن�   2008/3/5 عب��ص يف  وق�ل   .
�لأمور خمتلفة”64 تكون  رمب�  ق�دمة 

كل  ح�صب  للدولتني،  حّل  �إىل  تقود  �لتي  �ملف�و�ص�ت،  هو  �ل�صرت�تيجي 

تقود  �أن  �إمك�نية  وحول   .
�لدولية”65 و�ملرجعي�ت  و�لقر�ر�ت  �ملب�در�ت 

وقف  �إىل  �لفل�صطيني  �جل�نب  �لإ�رش�ئيلي  �لع�صكري  �لت�صعيد  جر�ئم 

“�إن  �لفل�صطيني  للرئي�ص  �ل�صي��صي  �مل�صت�ص�ر  حّم�د،  منر  ق�ل  �ملف�و�ص�ت 

و�لتهرب  �ل�صالم،  عملية  من  �لتهرب  ب�لأ�ص��ص  هدفه  �إ�رش�ئيل  مت�ر�صه  م� 

ينجر  لن  �لفل�صطيني  �جل�نب  ف�إن  “لذلك  وت�بع  ب�ملف�و�ص�ت”،  �لبدء  من 

بوقف  �لإ�رش�ئيلية  �ل�صتفز�ز�ت  على  فعل  وردود  مو�قف  �تخ�ذ  �إىل 

�ملف�و�ص�ت، و�صيو��صل مت�صكه مبو�قفه �لد�عية �إىل �لبدء ب�ملف�و�ص�ت، حتى 

.
ل يتيح للج�نب �لآخر �لهروب من ��صتحق�ق�ت �ل�صالم”66

وعلى �لرغم من تف�وؤل عب��ص بعقد �صالم يف نه�ية 2008، �إل �أنه �صكك 

بذلك، وق�ل يف 2008/4/3 قبيل قمة ثالثية م�رشية - �أردنية – فل�صطينية 

]�إق�مة  �ملن�صود  �أنه �صيتم حتقيق �لهدف  �أجزم  �أن  ��صتطيع  “ل  �لق�هرة:  يف 

.
�لدولة �لفل�صطينية[ بنه�ية ع�م 2008”67

كم� قدم �صالم في��ص تقييمً� غري متف�ئل من �لعملية �ل�صي��صية لأ�صب�ب عدة، 
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فق�ل: “�ل�صبب �لأول �أنه ل يف �ملرحلة م� قبل �أن�بولي�ص ول يف مرحلة م� بعد 

�أن�بولي�ص بد� لن� �أن هن�ك ��صتعد�د�ً لدى �لإ�رش�ئيليني للقبول، بدون �أي حتفظ 

وبو�صوح، مب�صتلزم�ت خ�رطة �لطريق فيم� يتعلق ب�ل�صتيط�ن... يجب �أن 

يتوقف �ل�صتيط�ن ب�صكل ك�مل وبن�صبة 100 %”. وت�بع “�ل�صبب �لث�ين هو 

�لأو�ص�ع �ل�ص�ئدة على �لأر�ص، و�لتي ل تبعث على �لعتق�د ب�أنه ب�لفعل 

.
هن�ك �أي عملية جدية، و�أخ�ص ب�لذكر �لو�صع �ل�ص�ئد يف غزة”68

�إىل   2008/2/25 يف  �أبر��ص  �إبر�هيم  �لثق�فة  وزير  دفع  �لت�ص�وؤم  هذ�  �إن 

�ملق�ومة  “عبثية  عنه:  ق�ل  م�  ب�صبب  في��ص  من حكومة  ��صتق�لته  يقدم  �أن 

.
و�ملف�و�ص�ت، وح�لة �ل�صي�ع و�لَتَوَه�ن يف �ل�ص�حة �لفل�صطينية”69

“�إ�رش�ئيل”  �أن  للجزيرة نت،  �لربغوثي يف حديث خ��ص  و�أكد مرو�ن 

تكون  �أن  �ملعقول  غري  من  “�إنه  وق�ل  �صالم،  �إىل  �لتو�صل  يف  ج�دة  غري 

و�لقتل  �ل�صتيط�ن  ��صتمر�ر  ظّل  يف  جمدية  معه�  �جل�رية  �ملف�و�ص�ت 

فتح  ب��صم  �لن�طق  �لرحمن  عبد  �أحمد  وق�ل   .
�لأر�ص”70 و�لعتق�ل على 

�إن “�جل�نب �لفل�صطيني لي�ص لديه �أوه�م ب�أن �ملف�و�ص�ت �حل�لية يكن �أن 

.
توؤدي �إىل نتيجة بدون تدخل دويل”71

�إن  �لفل�صطيني،  �لرئي�ص  ب��صم  �لر�صمي  �لن�طق  ردينة،  �أبو  نبيل  وذكر 

�أن   ،2008/3/31 يف  به�  لق�ئه  خالل  حرفيً�  ر�ي�ص  �أبلغ  عب��ص،  �لرئي�ص 

خل�صه�  خطو�ت،  بـ�أربع  �إل  �ل�صالم،  مب�صرية  يثق  لن  �لفل�صطيني  �ل�صعب 

غزة،  عن  �حل�ص�ر  ورفع  �حلو�جز،  و�إز�لة  ب�لك�مل،  �ل�صتيط�ن  بـ“وقف 

�لقط�ع  لت�صهيل حي�ة �ملو�طنني يف  �ملع�بر،  لت�صلم  �لفل�صطينيني  وم�ص�عدة 

.
�ملح��رش”72

وك�صف عب��ص يف 2008/4/14 �أنه ي�صعى �إىل �لتو�صل �إىل “�تف�ق �إط�ر” 
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يف  مطروحة  �لق�ص�ي�  “كل  وق�ل  “�إ�رش�ئيل”  مع  �جل�رية  �ملف�و�ص�ت  يف 

يكون  �أن  يجب  �لتف�ق  ق�صية.  لأي  ت�أجيل  ول  ��صتثن�ء  ل  �ملف�و�ص�ت، 

�تف�ق �إط�ر يحدد كل ق�صية، ثم نذهب بعد ذلك �إىل �تف�ق على �لتف��صيل 

و�خلر�ئط”. وهذه �ملرة �لأوىل �لتي يتحدث فيه� عب��ص عن “�تف�ق �إط�ر”، 

. و�صدد خالل زي�رته لتون�ص يف 
73

�إذ �إنه د�أب على �ملط�لبة ب�تف�ق تف�صيلي

2008/4/20 على �أنه يريد �تف�قية �إط�ر حتدد �خلطوط �لعري�صة للطريقة �لتي 

.
74

يكن به� حّل ق�ص�ي� �لو�صع �لنه�ئي �حل�ص��صة، لإق�مة دولة فل�صطينية

منظمة  يف  �ل�صي��صية  �لد�ئرة  رئي�ص  �لقدومي،  ف�روق  موقف  وك�ن 

�لتحرير، �ص�رمً� جت�ه �ملف�و�ص�ت فقد ط�لب بـ“وقف �للق�ء�ت مع �إ�رش�ئيل 

وتغيري �لقي�دة �حل�لية لل�صلطة �لفل�صطينية”، حمماًل �إي�ه� م�صوؤولية �خلال�ص 

و�نتقد  �لحتالل”.  ل�صلط�ت  تقدمه�  طوعية  “كخدم�ت  �ملق�ومني  من 

�لقدومي، م� �أ�صم�ه� “�صب�بية �لقر�ر �ل�صي��صي �لفل�صطيني �حل�يل”، و�لذي 

 .
�أع�ده �إىل “�ل�صغوط و�لأمو�ل �لأمريكية و�لأوروبية”75

�ملف�و�ص�ت  بف�صل  �أقّر  �لذي  ربه  عبد  لي��رش  للنظر  لفت  موقف  وبرز 

وهدد يف ح�ل ��صتمر�ر ف�صله� ب�أنه �صيتم در��صة �إعالن �ل�صتقالل من ج�نب 

�لع�مل و�لولي�ت �ملتحدة م�ص�عدتن� يف حم�ية دولتن�  “على  و�حد وق�ل: 

“�إ�رش�ئيل ت�صتخدم �ملف�و�ص�ت  �إ�رش�ئيل”، وق�ل  �صّد �لدولة �ملعتدية وهي 

�إم�  علين�  وتعر�ص  بعده�  لت�أتي  �لع�م،  نه�ية  حتى  �لوقت  لك�صب  و�صيلة 

�إعالن مب�دئ، �أو دولة ذ�ت حدود موؤقتة على م� تبقى من �أ�صالء �أر�صن�، 

.
بعد �أن ت�صّم �إليه� م� تريد”76
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2. موقف احلكومة امُلقالة،
      ورئا�ضة الت�ضريعي، وحركة حما�س: 

و�ملجل�ص  هنية،  �إ�صم�عيل  برئ��صة  �ملمُق�لة  �لفل�صطينية  �حلكومة  عّدت 

�لت�رشيعي �لفل�صطيني وحركة حم��ص �لره�ن على �ملف�و�ص�ت �لتي جتريه� 

وقفه�  �إىل  عب��ص  �لرئي�ص  ودعت  �جلدوى”،  “عدية  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

�ملمُق�لة،  �حلكومة  و�نتقدت   .
77

�لأمريكية �لإد�رة  على  �لعتم�د  ووقف 

ت�صمن  �خلط�ب  �أن  �إىل  �أن�بولي�ص، لفتة  موؤمتر  عب��ص يف  �لرئي�ص  خط�ب 

 .
78

وقي�د�ته ون�ص�له  وح��رشه  �لفل�صطيني  �ل�صعب  لت�ريخ  م�صيئة  عب�ر�ت 

�إعد�م  �صتكون  �ملطروحة  �لق�صية  “�إن  �ملمُق�لة:  �لوزر�ء  رئ��صة  ديو�ن  وق�ل 

ب��صم  �لن�طق  ور�أى   .
�أن�بولي�ص”79 لق�ء  ط�ولة  على  �لالجئني  عودة  حّق 

حكومة هنية، ط�هر �لنونو �أن موؤمتر �أن�بولي�ص ك�ن �أكرب �أكذوبة يف ت�ريخ 

.
�لق�صية �لفل�صطينية، وو�صفه ب�أنه “مله�ة �صي��صية وع�ر �صي��صي كبري”80

�لعدو�ن  �أن  �إىل  ب�لإن�بة  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �أحمد بحر رئي�ص  و�أ�ص�ر د. 

يف  �لنهز�مية  للموؤمتر�ت  نت�جً�  ك�ن  �لفل�صطيني  �ل�صعب  على  �ل�صهيوين 

.
82

؛ وعّد هذه �للق�ء�ت عبثية وهزلية
81

�أن�بولي�ص وب�ري�ص

وق�ل رئي�ص �ملكتب �ل�صي��صي حلركة حم��ص خ�لد م�صعل لهيئة �لإذ�عة 

�أم بغري موؤمتر، من  �أك�ن مبوؤمتر  �أي جهد دويل �صو�ء  “نحن مع  �لربيط�نية 

�أجل �إن�ص�ف �ل�صعب �لفل�صطيني لكن �ل�صوؤ�ل هو: هل �صيحقق �أن�بولي�ص 

�ل�صالم يف  �أن ي�صنع  �لفل�صطيني؟ هل لأن�بولي�ص مقوم�ت  لل�صعب  ذلك 

. ور�أى �أنه لي�ص هن�ك “�أي تفوي�ص وطني لأحد 
�ملنطقة؟... �أن� �أ�صك”83

مق�طعة  على  �لعربية  �لدول  وح�ّص  عقيمة”،  مف�و�ص�ت  يف  ب�لدخول 

. وق�ل 
�أي مق�بل”84 “تن�زًل جم�نيً� من دون  �أنه ي�صكل  �أن�بولي�ص، معترب�ً 
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“فكرة  �إّن  �ل�صي��صي حلم��ص  �ملكتب  ن�ئب رئي�ص  �أبو مرزوق  د. مو�صى 

رحت لهدفني �أ�ص��صيني؛ �لأول هو م�ص�ندة ودعم �أوملرت  موؤمتر �أن�بولي�ص طمُ

�لتغطية  �لث�ين هو  2006[، و�لهدف  ]�صيف  لبن�ن  بعد هزيته يف جنوب 

 .
على �ملخطط �لأمريكي �ملتعلق ب�لإعد�د حلرب حمتملة �صّد �إير�ن”85

و��صحً�  �لربمل�نية  حم��ص  كتلة  ونو�ب  �ملمُق�لة  �حلكومة  موقف  وك�ن 

وثيقة  على  �لكتلة  ونو�ب  هنية،  وّقع  حيث  �أن�بولي�ص،  ملوؤمتر  ب�لن�صبة 

ب�حلقوق  تفريط  �أي  عن  �لطريق  تقطع   ،2007/11/26 يف  “عهدة” 
ب�أي  نقبل  �أل  �هلل  “نع�هد  �لعهدة  ن�ص  يف  وج�ء  �لفل�صطينية.  و�لثو�بت 

حّل للق�صية �لفل�صطينية ل يت�صمن حترير �لأر�ص و�ملقد�ص�ت، وعودة كل 

رو� من دي�رهم ع�م 1948، و�أل ن�ص�وم على �أي جزء  جِّ �لالجئني �لذين همُ

من مدينة �لقد�ص بجميع �أر��صيه� وعق�ر�ته� وم�صجده� �لأق�صى ومع�مله� 

 .
و�آث�ره� ومقد�ص�ته� �لإ�صالمية و�مل�صيحية، و�هلل على م� نقول �صهيد”86

وق�ل هنية خالل �لتوقيع “ل جدوى من �ملف�و�ص�ت يف �ملرحلة �لر�هنة، 

من  ف�ئدة  ل  �أن  معترب�ً  �للق�ء�ت”،  هذه  مثل  على  كثري�ً  يعول  �أحد  ول 

. وق�ل �إن �لهدف من �أن�بولي�ص هو “�رشعنة �لكي�ن �ل�صهيوين، 
87

�أن�بولي�ص

. ويف ت�أكيد على موقفه 
وح�صوله على �عرت�ف مب� ي�صمى يهودية �لدولة”88

من ق�صية حّق �لعودة، رف�ص هنية م� عر�صه �لرئي�ص �لأمريكي يف بي�ن له 

.
89

بدفع تعوي�ص�ت لالجئني �لفل�صطينيني بدياًل حلقهم ب�لعودة

كم� دع� هنية، يف كلمة وجهه� قبيل قمة دم�صق “�لق�دة �لعرب �إىل دعم 

حّل  و�إيج�د  لالجئني،  �لعودة  بحّق  و�لتم�صك  ومق�ومتهم،  �لفل�صطينيني 

لهم وعودتهم �إىل دي�رهم وذويهم، موؤكد�ً �أن �ل�صعب �لفل�صطيني يرف�ص 

�لأ�ص��صية  وحقوقه  �حلرية  يف  �لوطنية  تطلع�ته  مع  يتع�ر�ص  م�رشوع  �أي 
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ووقف  �لقد�ص،  وحم�ية  �لأ�رشى  جميع  وخروج  �لالجئني،  عودة  يف 

.
�ل�صتيط�ن”90

ب�لقر�ءة   2008/2/19 �لفل�صطيني يف جل�صة يف  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  و�أقّر 

�لث�نية “ق�نون جترمي وحترمي �لتن�زل عن �لقد�ص”. كم� �أ�صدر �ملجل�ص وثيقة 

ِقرَّ �لق�نون بغ�لبية �لنو�ب 
مُ
جترم �لتن�زل عن حقوق �لالجئني �لفل�صطينيني. و�أ

�حل��رشين من كتلة “�لتغيري و�لإ�صالح”، يف ظّل غي�ب نو�ب بقية �لكتل 

.
91

�لأخرى

ونظمت حركت� حم��ص و�جله�د �لإ�صالمي “موؤمتر�ً وطنيً� للحف�ظ على 

�لثو�بت” يف مدينة غزة، يف 2007/11/26، حذرت� فيه من مغبة “�لتن�زل 

عن �أي من �حلقوق و�لثو�بت �لفل�صطينية”. و�ص�رك يف �ملوؤمتر �إىل ج�نب 

�ل�ص�عقة،  ومنظمة  �لع�مة،  �لقي�دة   - �ل�صعبية  �جلبهة  من  كل  �حلركتني، 

وجبهة �لن�ص�ل �ل�صعبي، وعدد من �لأك�دييني و�لفع�لي�ت و�لهيئ�ت، يف 

ظّل غي�ب معظم ف�ص�ئل منظمة �لتحرير. وتال �لقي�دي يف حم��ص رئي�ص 

�ملوؤمتر د. حممود �لزه�ر �لبي�ن �خلت�مي للموؤمتر، وعرّب فيه عن “رف�ص كل 

�لطريق  “خريطة  �إن  وق�ل  حقوقن�”.  من  تنتق�ص  �لتي  �ملطروحة  �حللول 

�لع�م، ونرى يف  �لوطني  للمطلب  �لأدنى  �حلّد  تلبي�ن  �لعربية ل  و�ملب�درة 

و�لإ�صالمية  �لعربية  �لدول  ونط�لب  وثو�بتن�،  بق�صيتن�  �إ�رش�ر�ً  �عتم�ده� 

�لدولية  ب�ل�رشعية  ي�صمى  �لع�دلة، ونحذر مم�  ثو�بتن�  ب�لتخلي عنه�، وتبني 

.
�لتي هي �أد�ة �لإد�رة �لأمريكية - �ل�صهيونية �حل�لية”92

��صتقو�ء  �أوملرت  مع  عب��ص  يعقده�  �لتي  �للق�ء�ت  �أن  حم��ص  ور�أت 

منه “ب�لعدو �ل�صهيوين على حم��ص وب�قي �لف�ص�ئل �ملق�ومة، �لتي ترف�ص 

�لعرت�ف ب�لحتالل و�لتف�و�ص معه”، ور�أت يف عقد مثل هذه �للق�ء�ت 
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يخدم  مب�  �لفل�صطيني،  لل�صعب  �مل�صريية  ب�لقر�ر�ت  عب��ص  من  “��صتفر�د�ً 
�لكي�ن  بيهودية  و�إقر�ر�ً  و�لأمريكية،  �لإ�رش�ئيلية  و�مل�ص�ريع  �لأفك�ر 

�لفل�صطيني” يف  �لوطني  “�ملوؤمتر  �فتت�ح  . وحدد م�صعل يف 
�لإ�رش�ئيلي”93

�خلي�ر  “ح�صم  على  تقوم  للم�صتقبل  ��صرت�تيجية  دم�صق،  2008/1/23 يف 

�لوطنية... وتعزيز  �لدولة... و�لتم�صك ب�حلقوق  �لتحرير قبل  ب�أن يكون 

 .
متطلب�ت �ل�صمود”؛ وط�لب بوقف �ملف�و�ص�ت مع “�إ�رش�ئيل”94

�ملف�و�ص�ت بني حم��ص و“�إ�رش�ئيل” �أكد خ�لد  يخ�ّص مو�صوع  وفيم� 

م�صعل �أنه “ل توجد مف�و�ص�ت مع �إ�رش�ئيل �إل يف مو�صوع جلع�د �ص�ليط 

ف�إنه�  �إ�رش�ئيل  مع  �ملف�و�ص�ت  �أم�  م�رشية،  و�ص�طة  وعرب   ،Gilad Shalit

مو�فقته  م�صعل  و�أبدى   .
حم��ص”95 حركة  د�خل  للنق��ص  مطروحة  غري 

على “قي�م دولة فل�صطينية على حدود �لر�بع من حزير�ن/ يونيو ع�م 1967 

م�صتوطن�ت، ومع حق  �أي  دون  ب�صي�دة حقيقية، ومن  �لقد�ص  ع��صمته� 

.
�لعودة ك�ماًل، لكن من دون �لعرت�ف ب�إ�رش�ئيل”96

ويف 2007/12/30  ق�ل حممد نز�ل، ع�صو �ملكتب �ل�صي��صي حلركة حم��ص 

ِلَد  يف مهرج�ن �لذكرى �لع�رشين لنطالقة �حلركة، �إن �جتم�ع �أن�بولي�ص “ومُ

ميتً� ول يعدو كونه و�صفة تخدير جديدة لل�صعب �لفل�صطيني”، و�أكد �أن 

ب�متي�ز.  �ل�صهيونية  �لأمريكية و�حلكومة  �لإد�رة  �للق�ء ك�ن خدمة  هدف 

وق�ل: “�إنن� ومعن� ف�ص�ئل �ملق�ومة، لن ن�صمح لبو�ص �أن يحقق م�ص�حله على 

ح�ص�ب ق�صيتن� �لوطنية، ولن ن�صمح لفريق �أبو م�زن ب�أن يبيعو� ق�صيتن� ول 

�أي  على  �لتوقيع  على  تتجر�أ  �لتي  �ليد  و�صتقطع  حقوقن�،  عن  يتن�زلو�  �أن 

�لوطنية  ب�أي من �حلقوق  �أو  �لقد�ص  �أو  �لالجئني  يفرط بحّق عودة  �تف�ق 

.
�لث�بتة”97
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“�لحتالل ل  �أن  �أ�ص�مة حمد�ن،  لبن�ن  �أكد ممثل حركة حم��ص يف  وقد 

ينتهي �إل ب�ملق�ومة”. وق�ل يف �حتف�ل خط�بي �أقيم يف بريوت لذكرى �لنكبة 

�ل�صتني يف 2008/5/28 “�إن طرد �ل�صعب �لفل�صطيني ل ينتهي �إل ب�لعودة �إىل 

فل�صطني، ومن يت�صور حاًل �صوى ذلك هو خ�رج د�ئرة حتمل �مل�صوؤولية”، 

يكون  و�أن  بد  فل�صطني ل  �أر�ص  على  كي�ن �صهيوين  �إق�مة  “�إن  و�أ�ص�ف: 

هدف �لتحرير �إنه�ء هذ� �لكي�ن، ل �لبحث عن خم�رج لبق�ئه �أو �لإقر�ر بحّق 

�ل�صعب  يعي�صه  �لذي  �لر�هن  �لو�صع  �أر�صن�”. وحول  على  �لوجود  له يف 

�لفل�صطيني ق�ل حمد�ن: “�إن �إد�رة �ل�رش�ع ولي�ص �إد�رة �صالم �أو مف�و�ص�ت، 

ويف �ل�رش�ع كل �صيء يجب �أن يكون يف خدمة معركة �لتحرير، ل �أن تكون 

.
�ملعركة يف خدمة مو�ئد �لتف�و�ص وتقدمي �لتن�زلت”98

3. موقف حركة اجلهاد االإ�ضالمي: 
ه�جم �لأمني �لع�م حلركة �جله�د �لإ�صالمي رم�ص�ن عبد �هلل �صّلح موؤمتر 

�أن�بولي�ص، معترب�ً �أن هدفه جّر دول عربية جديدة للتطبيع مع “�إ�رش�ئيل”، 

�لطريق،  خ�رطة  ومن  بو�ص  روؤية  من  �أ�صو�أ  �لعربية  �ملب�درة  “�إن  وق�ل 

 .”]Balfour Declaration[ بلفور  وعد  من  و�أي�صً�  �أو�صلو  من  وحتى 

�لفل�صطينية  �لق�صية  لت�صفية  يوؤ�ص�ص  و�إنه  �لأخطر  هو  �أن�بولي�ص  “�إن  وق�ل 

يف  دم�صق”  “موؤمتر  يف  �فتت�حية  كلمة  خالل  وط�لب   .
عربية”99 مبب�ركة 

و“�إ�رش�ئيل”،  �ل�صلطة  بني  �مل�صخرة”  �ملف�و�ص�ت  بـ“وقف   ،2008/1/23

�أو�صلو” و“�إع�دة �لنظر يف هذه �ل�صلطة �لك�رثة”.  “�إلغ�ء �تف�ق  د�عيً� �إىل 

و�أكد �صّلح �أن “هن�ك خلاًل ��صرت�تيجيً� يف �لتفكري”، وق�ل �إن �أب� م�زن ومن 

بينم�  �لوطن،  يف  ل�رشك�ئهم  ظهورهم  يديرو�  ب�أن  قر�ر�ً  “�تخذو�  حوله 
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ي�صعون بكل و�صيلة �إىل خلق �رش�كة بديلة مع �لعدو �لذي يغت�صب ويحتل 

�لوطن”، م�صتنكر�ً �أن ي�صع �أبو م�زن �رشوطً� “مق�بل لق�ء �إخو�نهم، بينم� 

 .
لي�ص هن�ك �أي قيد �أو �رشط للق�ء �أوملرت و�أعو�نه”100

 

4. موقف اجلبهة ال�ضعبية لتحرير فل�ضطني:
�ل�صعبية،  للجبهة  �لع�م  �لأمني  �صعد�ت،  �أحمد  �لأ�صري  �لن�ئب  دع� 

�لفل�صطينيني �إىل عدم �لتعويل على لق�ء �أن�بولي�ص. و�أ�ص�ف “�إن �لهدف من 

عقد لق�ء �أن�بولي�ص هو �إع�دة ت�صويق خطة خريطة �لطريق ب�أبع�ده� �لأمنية، 

 .
وت�صفية �ملق�ومة �لفل�صطينية، وتكري�ص �لنق�ص�م �لد�خلي �لفل�صطيني”101

�ل�صعب  �أن  �لن�ئب خ�لدة جر�ر  للجبهة  �ل�صي��صي  �ملكتب  و�أكدت ع�صو 

ملن  ول  وثو�بته،  حقوقه  على  م�ص�وم  لأي  �لثقة  يعطي  لن  �لفل�صطيني 

ي�صعى ل�رشب مق�ومته، وط�لبت جر�ر، يف بي�ن، بعقد موؤمتر دويل يكون 

ملوؤمتر  ب�لن�صبة  هو  كم�  �ملتحدة  �لولي�ت  ولي�ص  �ملتحدة  �لأمم  رع�ية  حتت 

.
102

�أن�بولي�ص؛ لتنفيذ قر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية

�لتف�ق  مّت  “م�  �أن  مزهر،  جميل  للجبهة،  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  وعّد 

�أن�بولي�ص ل ي�صتجيب للحقوق و�لثو�بت �لفل�صطينية، و�صيتكرر  عليه يف 

�صيء، ومل  تف�ِص لأي  �لتي ط�مل� تكررت ومل  �لعبثية  �ملف�و�ص�ت  �صين�ريو 

. وط�لبت �جلبهة �ل�صعبية 
جتلب ل�صعبن� �إل �لكو�رث على ك�فة �ل�صعد”103

دم�صق،  من  �لط�هر  م�هر  للجبهة  �ل�صي��صي  �ملكتب  ع�صو  ل�ص�ن  على 

ت�صتخدم  و�لتي  “�إ�رش�ئيل”،  مع  �ملف�و�ص�ت  بوقف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

�صّد  و�حل�ص�ر  �لعدو�ن  وت�صعيد  جديدة  م�صتوطن�ت  لبن�ء  وغط�ًء  �صت�ر�ً 

.
104

�ل�صعب �لفل�صطيني
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5. موقف اجلبهة الدميوقراطية لتحرير فل�ضطني: 
حذر ن�يف حو�متة، �أمني ع�م �جلبهة �لديوقر�طية لتحرير فل�صطني، من 

خطط ومن�ور�ت حكومة �أوملرت لتحويل موؤمتر �أن�بولي�ص �إىل خط�ب�ت 

و�للجنة  عب��ص  �لرئي�ص  �جلبهة  ودعت   .
105

�أعم�ل جدول  دون  من 

من  م�صرتكة  علي�  وطنية  مرجعية  لت�صكيل  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية 

�لوطني؛ لإد�رة كل  �لوف�ق  �لق�هرة ووثيقة  �إعالن  �لتي وقعت  �لف�ص�ئل 

�لدولية،  �ل�رشعية  قر�ر�ت  �صقف  حتت  و�لتف�و�صية  �ل�صي��صية  �لعملي�ت 

ومب�درة �ل�صالم �لعربية، وحّق �ل�صعب �لفل�صطيني يف �لدولة وع��صمته� 

.
106

�لقد�ص و�لعودة

6. موقف جلان املقاومة ال�ضعبية:
�أعلن �ملتحدث ب��صم جل�ن �ملق�ومة �ل�صعبية �أبو جم�هد �أن موقف �ملق�ومة 

من �لتف�و�ص مع �لعدو �لإ�رش�ئيلي، و�لذي ترى فيه �رشبً� من �رشوب �لعبثية 

و�أنه ل يخدم �لق�صية �لفل�صطينية، مرفو�ص رف�صً� ق�طعً�، ولن تكون نتيجته 

.
107

�لنه�ئية �إل يف �ص�لح �لحتالل �ل�صهيوين

7. موقف املبادرة الوطنية الفل�ضطينية: 
�لربغوثي  د.م�صطفى  �لن�ئب  �لفل�صطينية  �لوطنية  �ملب�درة  رئي�ص  دع� 

�لقي�دة �لفل�صطينية �ملمُ�ص�ِرَكة يف �أن�بولي�ص، �إىل �لتعلم من جتربة مف�و�ص�ت 

“غط�ء  �صوى  يكن  مل  �أن�بولي�ص  موؤمتر  �أن  �لربغوثي  ور�أى   .
108

�أو�صلو

�لدولية”،  �لرب�عية  وتهمي�ص  وتعطيله�،  �لعربية  �ملب�درة  لتنفي�ص  وو�صيلة 

�لتو�صعي، و�لذي  “�إ�رش�ئيل” �ل�صتيط�ين  وهو م� ي�صّب نه�ية يف م�رشوع 
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. ودع� �لربغوثي �إىل وقف 
109

يهدف �إىل عزل قط�ع غزة عن �ل�صفة �لغربية

.
�ملف�و�ص�ت مع “�إ�رش�ئيل”110

8. املمار�ضات على االأر�س:
�لرئ��صة  بد�أت  �لإ�رش�ئيلي  �جل�نب  مع  �ملف�و�ص�ت  م�ص�ر  مع  ب�لتو�زي 

�لفل�صطينية وحكومة �صالم في��ص بعدة خطو�ت يف �ل�صفة �لغربية �صملت 

�لإعد�د �لبنيوي متهيد�ً لقي�م دولة فل�صطينية، ونزع �ل�صالح “غري �ملرخ�ص”، 

ففي 2007/11/16 بد�أت فرق �لعمل يف و�صع �لأ�ص��ص لإع�دة بن�ء ثم�ين 

يف  “�إ�رش�ئيل”  دمرته�  �أخرى  �إد�رية  ومب�ٍن  للحكومة  مق�ّر  �أو  مق�طع�ت 

دفع  من  �أهم  هذ�  �إن  في��ص  وق�ل   .2000 �صنة  �لنتف��صة  بدء  بعد  �ل�صفة 

.
111

�لرو�تب وهي رمز لل�صلطة

عبد  �لفل�صطينية  �لأعم�ل  ت�صيري  حكومة  يف  �لد�خلية  وزير  وك�صف   

وجود  عن   ،2007/11/18 يف  به�  �أدىل  ت�رشيح�ت  يف  �ليحيى  �لرز�ق 

�لت�بعة  �مل�صلحة  �لأجنحة  وحّل  �لأ�صلحة  بجمع  يق�صي  رئ��صي  مر�صوم 

و�أكد  �لق�ص�م.  وكت�ئب  �لأق�صى  كت�ئب  مقدمته�  يف  �ملق�ومة،  لف�ص�ئل 

�ليحيى �أن �ملق�ومة له� مفهوم و��صح، وم� جرى خالل �ل�صنو�ت �ل�صبع 

.
112

ك�ن ك�رثة على �لق�صية �لفل�صطينية

كم� ك�صف وزير �لإعالم يف �حلكومة �لفل�صطينية بر�م �هلل ري��ص �مل�لكي 

يف 2007/11/26 عن م�ص�درة �لأجهزة �لأمنية كمي�ت كبرية من �لأ�صلحة 

غري �ل�رشعية خالل �لأي�م �مل��صية، و�صّدد على �أنه ل توجد �أي ح�ص�نة لأية 

جمموع�ت م�صلحة خ�رج �ل�صالح �لفل�صطيني �ل�رشعي �ملتمثل يف �لأجهزة 

�مل�صلحة  �خلالي�  لع�رش�ت  �لأمنية  �لأجهزة  تفكيك  عن  وك�صف  �لأمنية، 

 .
113

�لت�بعة حلركة حم��ص
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�إليه� حزب  2007/11/27 م�صرية دع�   ومنعت �ل�رشطة �لفل�صطينية يف 

�لتحرير يف ر�م �هلل �صّد موؤمتر �أن�بولي�ص؛ حيث ��صتخدمت �لعي�ر�ت �لن�رية 

.
114

يف �لهو�ء و�لع�صي مم� �أدى �إىل مقتل �أحد �ملتظ�هرين

تنفذه�  �لتي  �لع�صكرية  �لعملي�ت  �لأمني ومنع  �لو�صع  لتثبيت  وحت�صري�ً 

�ملق�ومة �نطالقً� من �ل�صفة �لغربية، وبح�صب تقرير ن�رشته جريدة ه�آرت�ص 

وحدة  “�صكلت  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ف�إن   2008/4/6 يف   Haaretz

�لأمريكية،  �ملتحدة  �إ�رش�ئيل و�لأردن و�لولي�ت  فل�صطينية خ��صة مبو�فقة 

مهمته� �صبط �لأمن وحم�ربة حركة حم��ص يف �ل�صفة �لغربية”. وج�ء يف 

�لتقرير �أن 620 �ص�بطً� وجنديً� من قو�ت �لأمن �لوطني يتلقون تدريب�ت 

�لولي�ت  بتمويل من  �أردنيني  �أيدي �صب�ط  �إ�رش�ئيلي على  بن�ًء على طلب 

�ملتحدة �لأمريكية”. وبح�صب �خلطة �لأمنية لل�صلطة �لفل�صطينية، ف�إن هذه 

�لغربية،  �ل�صفة  �إىل   )2008 يوليو  �ل�صيف )مطلع متوز/  �صت�صل يف  �لفرقة 

ومو�جهة  �ل�صفة  يف  �لنظ�م  بحفظ  مكلفة  فرق  خم�ص  �صمن  و�صتكون 

.
115

حم��ص

�لوحدة  ز�ر  �ليحيى  �لرز�ق  عبد  �لد�خلية  وزير  �أن  �لتقرير،  يف  وورد 

خالل �صهر �آذ�ر/ م�ر�ص 2008 وحتدث �إليهم ق�ئاًل: “�أنتم ل�صتم موجودين 

هن� من �أجل مو�جهة �إ�رش�ئيل، لأن �ل�رش�ع معه� مل يوؤدِّ حتى �لآن �إل ملع�ن�ة 

�صعبن� وبدون نت�ئج �إيج�بية.. عليكم �أن تثبتو� لالإ�رش�ئيليني �أن لديكم �لقدرة 

على �لعمل و�لنج�ح”. وق�ل �ل�صح�يف �لإ�رش�ئيلي �لذي �أعّد �لتقرير: “�إن 

�ليحيى ف�صل �حلديث �أم�م �جلنود ب�ل�صورة �ل�صب�بية، ولكن كل �مل�ص�ركني 

و�ملهتمني بهذه �لفرقة �صو�ء من �ل�صلطة، �أو من �لأمريكيني، �أو �لأردنيني �أو 

�لإ�رش�ئيليني يعلمون �أن �لهدف �لذي و�صعوه و��صح للجميع وهو حم�ربة 
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حزير�ن/يونيو  مطلع  يف  �إنه  �لفل�صطينيون  �مل�صوؤولون  ويقول  حم��ص”. 

يقوم  �لأردن؛ حيث  �إىل  �أخرى  �إر�ص�ل وحدة خ��صة  �صيتّم  �لق�دم   2008

كيث د�يتون Keith Dayton مبر�فقة �لوحدة ويقدم لل�صلط�ت �لإ�رش�ئيلية 

.
116

ق�ئمة بح�ج�ته�
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رابعًا: ال�ضلوك االإ�ضرائيلي

يف املفاو�ضات مع الفل�ضطينيني

1. التعاطي ال�ضيا�ضي:
�ل�صي��صي  �مل�رشح  عن   Ariel Sharon �ص�رون  �أريل  غ�ب  �أن  منذ 

�ل�صي��صية  �حلي�ة  دخلت  مر�صية،  غيبوبة  يف  دخوله  نتيجة  �لإ�رش�ئيلي 

�لك�ريزم�  �لقي�دة ذ�ت  و�فتق�د  �ل�صي��صي،  �ل�صعف  �لإ�رش�ئيلية مرحلة من 

�ملوؤثرة يف م�ص�ر �لأحد�ث. 

�أ�صهم  بل  �ل�صي��صي،  �لتدهور  لهذ�  �مل�صبب  ذ�ته  بحّد  �لغي�ب  يكن  ومل 

“�إ�رش�ئيل” هو حزب  يف ذلك وجود حزب جديد على ر�أ�ص �حلكم يف 

حيث   .
117

 �Likud �لليكود  حزب  عن  �أ�صاًل  �ملن�صق   ،Kadima ك�دي� 

لل�صي��صة  �لأكرب  �لقطبني  ي�صكالن  �لعمل  حزب  مع  �لليكود  حزب  ك�ن 

يف  حزبني  و�أعرق  �أكرب  �أنهم�  مبوجب  �حلكم  دفة  ويتن�وب�ن  �لإ�رش�ئيلية، 

�ل�صعف  نتيجة ح�لة  �لأخرية. وك�نت ولدة ك�دي�  “�إ�رش�ئيل” يف �حلقبة 
و�ل�رش�ع�ت د�خل حزب �لليكود، و�لتي مل يكن حزب �لعمل مبن�أى عنه�؛ 

بدليل خروج �صمعون برييز Shimon Peres منه و�ن�صم�مه �إىل ك�دي�.

ظّل  ويف  �لإ�رش�ئيلي،  �لي�ص�ر  تر�جع  �إىل  �إ�ص�فة  �حلزبي،  �لت�صظي  هذ� 

�صي��صة �لتهرب من ��صتحق�ق�ت �لت�صوية �لتي هي �أ�صاًل موجودة منذ بد�ية 

�لعملية �ل�صلمية �لتي بد�أت يف مدريد �صنة 1991، دفع �ل�صي��صة �لإ�رش�ئيلية 

�لإمك�ن على  �لتف�و�صية، و�لعمل قدر  �لق�ص�ي�  �عتم�د طريقة ترحيل  �إىل 

�إ�صغ�ل �جل�نب �لفل�صطيني بق�ص�ي� جزئية، يعمل �لإ�رش�ئيليون على �إيج�ده� 
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ك�صبً� للوقت؛ كق�صية �إع�دة �حتالل من�طق من �ل�صفة خالل عملية �ل�صور 

�لو�قي �صنة 2002 مثاًل، �لتي �أتت مب��رشة بعد �إقر�ر �لق�دة �لعرب وتبنيهم 

ملب�درة �ل�صالم �لعربية يف قمة بريوت. حيث دخلت ق�صية تر�جع �جلي�ص 

�لتف�و�ص،  جل�ص�ت  �صلب  يف  �لعملية  هذه  قبل  مو�قعه  �إىل  �لإ�رش�ئيلي 

�أمره على م� �صبقه من ق�ص�ي� �ملف�و�ص�ت و�ملط�لبة  و�أ�صبحت طلبً� يطغى 

ب�حلقوق �لفل�صطينية.

�إل حمطة جديدة من حمط�ت  �أن�بولي�ص وم� حلقه  �صبق موؤمتر  مل يكن م� 

�لت�صويف �لإ�رش�ئيلي و�ملم�طلة؛ بغية حتقيق مك��صب على �لأر�ص ي�صعب 

�لرت�جع عنه�، من خالل تو�صيع �ل�صتيط�ن د�خل �ل�صفة �لغربية، و��صتكم�ل 

�خلريطة  تغيري  على  �مل�صتط�ع  قدر  و�لعمل  �لعن�رشي،  �لف�صل  جد�ر  بن�ء 

على  للعمل  �إ�ص�فة  �ليهودي،  �لعن�رش  ل�ص�لح  �لقد�ص  يف  �لديوغر�فية 

تهويد �ملدينة �ملقد�صة. ف�صاًل عن �أن �لروؤية �لإ�رش�ئيلية تقوم �أ�ص��صً� على �أن 

م�صكلته� مع �لفل�صطينيني ل تعدو كونه� م�صكلة �صعب يعي�ص بني ظهر�ين 

�ل�صعب �لإ�رش�ئيلي، ولي�صت م�صكلة �صعب له حقوق و�أر�ص مغت�صبة.

قدر�ت  يف  �لت�صكيك  “�إ�رش�ئيل”  ح�ولت  بل  فح�صب  ذلك  لي�ص 

�لقي�م  عليه�  يتوجب  وم�  “مب�صوؤولي�ته�”  �لقي�م  على  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

عن  �لأنظ�ر  للفت  �ملق�ومة،  �صالح  ك�صحب  �لطريق،  خريطة  �صمن  به 

بعد  عنه�، خ�صو�صً�  �ل�صغوط  �لتز�م�ته� وتخفيف  “�إ�رش�ئيل” من  تهرب 

�أعق�ب  �لغربية وقط�ع غزة، يف  �ل�صفة  �نق�ص�م �صي��صي بني  م� حدث من 

رئي�ص  �أكد  فقد   .2007/6/14 �صيطرة حركة حم��ص على قط�ع غزة يف 

�لوزر�ء �لإ�رش�ئيلي �إيهود �أوملرت �أن �لولي�ت �ملتحدة تدعم موقف بالده 

بعدم تطبيق �لتز�م�ته� على �لأر�ص، �إل بعد تطبيق �لفل�صطينيني �لتز�م�تهم 
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غزة  قط�ع  يف  �لعنف  وقف  حيث  من  �لطريق  خريطة  خطة  يف  �لو�ردة 

. كم� �أن وزيرة �خل�رجية �لإ�رش�ئيلية ت�صيبي ليفني ر�أت 
118

و�ل�صفة �لغربية

�أن �ل�صلطة �لفل�صطينية �صتو�جه عقب�ت يف تنفيذ �لتز�م�ته� وفق خطة خريطة 

�لطريق، لأنه� ل ت�صيطر على قط�ع غزة، ف�صاًل عن �أن هن�ك م�ص�كل يف 

يتز�من مع تطبيق  �لفل�صطينيني  �أن �حلو�ر مع  ليفني  �لغربية. ور�أت  �ل�صفة 

لقي�م  �ملج�ل  �إت�حة  �أن  �لطريق، و�صددت على  �لأوىل من خريطة  �ملرحلة 

 .
119

ذلك ي�صبق  �لذي  �لإره�ب  مك�فحة  ب�رشورة  مرتبط  فل�صطينية  دولة 

للق�ء  �لب�رز  �لإجن�ز  هو  �لطريق  خريطة  تطبيق  ��صرت�ط  �أن  ليفني  وعّدت 

�لرئي�ص �لإ�رش�ئيلي �صمعون برييز يف  �ل�صي�ق ذ�ته ر�أى  . ويف 
120

�أن�بولي�ص

�أن  �لربيط�نية   Financial Times ت�يز  �لف�ينن�ص�ل  ن�رشته� جريدة  مق�بلة 

�لتف�ق �ل�صي��صي مع �لفل�صطينيني يبدو �صعبً� ب�صبب �نق�ص�م�تهم و�صعفهم، 

ور�أى �أن على �لفل�صطينيني حتى يقيمو� دولة، �أن يحر�صو� على �أل ت�صبح 

�إيهود  �أن  كم�   .
“�إ�رش�ئيل”121 على  هجم�ت  ل�صّن  ق�عدة  �لدولة  هذه 

ب�ر�ك ��صتبعد �إجن�ز �تف�ق �صالم مع �ل�صلطة �لفل�صطينية ب�صبب �أن �لطرف 

على  �لقدرة  لديه  ولي�ص  �صعبة،  قر�ر�ت  لتخ�ذ  م�صتعد  غري  �لفل�صطيني 

. ويف 
�لرغبة يف حم�ربة �لإره�ب”122 “ول  �ل�صلطة و�لنظ�م و�لأمن  ب�صط 

 Yuval Diskin لجت�ه ذ�ته، حذر كل من رئي�صي �ل�ص�ب�ك يوف�ل دي�صكن�

وجه�ز �ل�صتخب�ر�ت ع�مو�ص يدلني Amos Yedlin ورئي�ص �أرك�ن �جلي�ص 

“�إ�رش�ئيل” من  Gabi Ashkenazi، حكومة  �أ�صكن�زي  �لإ�رش�ئيلي غ�بي 

�حلّل  �تف�ق  لتطبيق  عب��ص،  حممود  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  على  “�لعتم�د 
حتى  ب�ملف�و�ص�ت  ت�صتمر  ب�أن  �حلكومة  و�أو�صو�  ل�صعفه،  نظر�ً  �لد�ئم”، 

�لتو�صل �إىل �تف�ق، ولكن عليه� �أن جتمد تطبيقه لعدة �صنو�ت �إىل �أن تثبت 
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.
123

�ل�صلطة �لفل�صطينية قدرته� على �أن تكون �رشيكة

�لنق�ص�م  ��صتمر�ر  على  �لتحري�ص  حم�ولة  عن  “�إ�رش�ئيل”  تتورع  مل 

ذلك؛  يف  م�ص�ومة  ورقة  �ملف�و�ص�ت  م�صتخدمًة  �لفل�صطيني،  �ل�صي��صي 

جلع�د  ع�مو�ص  �لإ�رش�ئيلي  �لدف�ع  لوزير  �ل�صي��صي  �مل�صت�ص�ر  �صدد  حيث 

على �أن �لرئي�ص حممود عب��ص ل يكنه �ل�رش�كة مع حم��ص �لتي تدعو �إىل 

.
124

تدمري “�إ�رش�ئيل”، �إذ� م� �أر�د �ل�صتمر�ر يف قي�دة مع�صكر �ل�صالم

عرب  �ملف�و�ص�ت  ��صتئن�ف  على  “�إ�رش�ئيل”  حر�صت  يبدو  م�  وعلى 

�أن يوؤدي ��صتمر�ر �جلمود يف م�ص�ر  �أن�بولي�ص، خ�صية  �مل�ص�ركة يف موؤمتر 

�لرئي�ص حممود عب��ص وتقوية حركة حم��ص. حيث  �إ�صع�ف  �إىل  �لت�صوية 

�لهدف  �أن  �خل�م�ص”،  �لقد�ص  “موؤمتر  يف  �ألقته�  حم��رشة  يف  ليفني  ر�أت 

�لإ�رش�ئيلية  �مل�ص�لح  “تثبيت  هو  �لفل�صطينيني  مع  �ملف�و�ص�ت  من  �لأول 

و�ملب�دئ �لتي ن�صري عليه� يف �مل�صتقبل”، مو�صحًة �أن عدم �لتف�و�ص على 

هذه �ملب�دئ من �ص�أنه �أن يفّوت على “�إ�رش�ئيل” فر�صة كبرية، قد ل تتكرر 

بذلك  تعني  بن�”، وهي  �لعرت�ف  يرف�صون  من  مع  “ويبقين�  �مل�صتقبل  يف 

 ،Meretz �أخرى حذر رئي�ص كتلة مريت�ص  . ومن جهة 
125

حركة حم��ص

يو�صي بيلني Yossi Beilin، من �أن ف�صل موؤمتر �أن�بولي�ص �صي�صب يف خدمة 

�إ�صع�ف حممود عب��ص، وي�صكل ن�رش�ً حلركة حم��ص، وينذر ب�إمك�نية جتدد 

.
126

�لعنف

 ،Yisrael Beitenu بيتن�”  “�إ�رش�ئيل  حزب  زعيم  هدد  �ملق�بل  ويف 

�حلكومة  من  ب�لن�صح�ب   ،Avigdor Liberman ليربم�ن  �أفيغدور 

�لقد�ص  ت�صمل  �لتي  �لنه�ئي،  �حلّل  ق�ص�ي�  حول  �ملف�و�ص�ت  بدء  ح�ل  يف 

�أن�بولي�ص،  موؤمتر  يف  وهو  �أوملرت،  تلقى  كم�   .
127

و�حلدود و�لالجئني 
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�حل�خ�م   ،Shas �ص��ص  حلزب  �لروحي  �لزعيم  من  و��صحة  تهديد  ر�ص�لة 

�إنه يف ح�ل حتدث يف  فيه�  له  يقول   ،  Ovadia Yosef يو�صف  عوف�دي� 

�ملوؤمتر ولو تلميحً� عن ��صتعد�ده لتق�صيم �لقد�ص �إىل ع��صمتني؛ ف�إنه �صيعود 

.
128

ليجد نف�صه بال حكومة

لذ� حر�ص �إيهود �أوملرت على �أن ل يتعر�ص �لئتالف �حلكومي �لذي 

�لفل�صطينيني،  مع  �ملف�و�ص�ت  نتيجة  تفكك  �أو  �ن�صح�ب�ت  لأي  يقوده 

وخ�صو�صً� يف وقت �صهد فيه حزب ك�دي� تر�جعً� يف �صعبيته؛ فقد ن�رشت 

مبوجبه  يح�صل  ��صتطالعً�   Jerusalem Post بو�صت  جريوز�ليم  جريدة 

 .
129

�لليكود على 26 مقعد�ً يف �لكني�صت مق�بل 16 لك�دي�

لقد �صعى �أوملرت ج�هد�ً لتجنب ذلك كله ب�مل�ص�رعة �إىل تكثيف عملي�ت 

�ل�صتيط�ن يف �ل�صفة �لغربية، و�ملو�فقة على عط�ء�ت لتو�صعة م�صتوطن�ت 

. كم� دعم �رش�ً وعالنيًة 
130

ق�ئمة، وذلك لطم�أنة �ملع�ر�صني د�خل �حلكومة

�خلطو�ت �ملت�ص�رعة �لتي ك�نت تقوم به� جمعي�ت يهودية متطرفة من �أجل 

تهويد �لقد�ص، وعمل على طم�أنة �رشك�ئه يف �لئتالف �حلكومي من �ليمني 

بت�أكيد �أن �تف�ق �صالم مع �لفل�صطينيني لي�ص يف �لأفق بل �لتو�صل �إليه لي�ص 

 .
131ً

�أكيد� لي�ص  تطبيقه  ف�حتم�ل  �إليه،  �لتو�صل  و�أنه حتى يف ح�ل  �أكيد�ً، 

ومع ذلك ف�إن �أوملرت، يف مق�بلة مع جريدة جريوز�ليم بو�صت، عرّب عن 

خم�وفه من ��صطر�ر “�إ�رش�ئيل” �إىل �لتع�مل مع و�قع دولة و�حدة ل�صعبني؛ 

مم� �صينهي وجوده� كدولة يهودية. وهذ�، �إذ� م� رف�صت �لتن�زل عن �أجز�ء 

من �أر�ص “�إ�رش�ئيل” �لتور�تية، بهدف �حلف�ظ على يهودية �لدولة وط�بعه� 

�لديوقر�طي. كم� ر�أى �أن على بالده َتَقبَُّل فكرة �أن �أ�صدق�ءه� �لد�عمني 

يت�صورون م�صتقبله� يف حدود �لع�م 1967، وعلى �أ�ص��ص تق�صيم �لقد�ص. 
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لكنه على �لرغم من ذلك كله، �أكد �أنه ل يت�صور �تف�قً� نه�ئيً� لل�صالم مع 

�أدوميم  مع�ليه  م�صتوطنة  و��صفً�  �حلدود،  هذه  �أ�ص��ص  على  �لفل�صطينيني 

و�أعرب  �إ�رش�ئيل”.  يتجز�أ من  “جزء ل  ب�أنه�  �ل�رشقية  �لقد�ص  تقع يف  �لتي 

عن �عتق�ده ب�أن �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عب��ص “يريد �ل�صالم”، مبينً� �أنه 

يتفهم �ملخ�وف �لفل�صطينية فيم� يخ�ص منو �مل�صتوطن�ت، �إل �أنه �صدد على 

ب�أن  �قتن�عه  �إىل  �لنظر  لفتً�  �لفل�صطينيني.  لالجئني  �لعودة  قبول حّق  عدم 

دولة  وقي�م  �لعودة”،  “�أ�صطورة حّق  قلبه” بني  “�خت�ر يف  عب��ص  �لرئي�ص 

.
132

فل�صطينية ت�صتوعب جميع �لالجئني

�صعى �أوملرت �إىل ت�أكيد رغبته بت�أجيل �لبحث يف �لق�ص�ي� �لنه�ئية �ل�ص�ئكة 

يف �ملف�و�ص�ت مع �لفل�صطينيني جتنبً� لف�صل هذه �ملف�و�ص�ت، حيث نقلت 

جريدة ه�آرت�ص عنه قوله �إنه مّت �لتف�ق مع �جل�نب �لفل�صطيني على ت�أجيل 

ملف �لقد�ص �إىل �ملرحلة �لأخرية من �ملف�و�ص�ت، وبنّي �أنه معني يف �لبد�ية 

ب�صبب  �ملف�و�ص�ت  تتوقف  ل  لكي  ك�حلدود،  “�ل�صهلة”  �لق�ص�ي�  بحّل 

 .
133

�مللف�ت “�ل�صعبة” كق�صية �لقد�ص

مطروحة  �لنه�ئي  �حلّل  ق�ص�ي�  كل  “�أن  ليفني  ذكرت  �ملق�بل  ولكن يف 

مع   ،
134

�لقد�ص فيه�  مب�  �لفل�صطيني  �جل�نب  مع  �ملف�و�ص�ت  ط�ولة  على 

�لت�أكيد على �أن “�إ�رش�ئيل” لديه� “خطوط حمر، وهي لي�صت على ��صتعد�د 

 .
135

لتخطيه�”، متعلقة ب�لقد�ص و�حلدود و�لالجئني

وعلى م� يبدو ف�إن هن�ك تو�فقً� �صمنيً� بني �حلكومة �لإ�رش�ئيلية و�ملع�ر�صة 

حول ق�ص�ي� �حلّل �لنه�ئي، وخ�صو�صً� حّق �لعودة؛ حيث قدم وزر�ء ونو�ب 

�إ�رش�ئيليون عري�صة �إىل �لكني�صت تت�صمن حظر�ً على �إجر�ء �أي مف�و�ص�ت 

هذه  على  وقع  وقد  “�إ�رش�ئيل”.  �إىل  �لفل�صطينيني  �لالجئني  عودة  ب�ص�أن 
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136

�لعري�صة 8 وزر�ء و37 ع�صو كني�صت، منهم 25 ن�ئبً� من حزب ك�دي�

 Benjamin نتني�هو  بني�مني  �لليكود  حزب  زعيم  ر�أى  حني  يف 

Netanyahu �أن �ملف�و�ص�ت مع �لفل�صطينيني حول مك�نة �لقد�ص �إفال�صً� 

يعني  �لقد�ص  من  “�إ�رش�ئيل”  خروج  �أن  �إىل  �لنظر  لفتً�  ت�ريخيً�،  �أخالقيً� 

. كم� �أكد نتني�هو لوزيرة �خل�رجية �لأمريكية 
137

دخول حم��ص و�إير�ن �إليه�

�إىل �لعودة حلدود  �إعالن مب�دئ يدعو  �أنه لن يوقع على  كوندوليز� ر�ي�ص 

 .
138

�لع�م 67 وتق�صيم �لقد�ص

رئي�ص  ن�ئب   ،Haim Ramon ر�مون  ح�ييم  ف�إن  ذ�ته  �ل�صعيد  وعلى 

�لوزر�ء �لإ�رش�ئيلي، ر�أى �أن �لهدف من �ملح�دث�ت �ملدعومة من �لولي�ت 

بخ�صو�ص  لتف�ق  �لتو�صل  هو  و�لفل�صطينيني  “�إ�رش�ئيل”  بني  �ملتحدة 

مب�دئ �إق�مة دولة فل�صطينية يف �لع�م 2008، ولي�ص �تف�ق �صالم ي�صمل كل 

�لنه�ئي،  �لو�صع  ق�ص�ي�  مع  هذ�  �ملب�دئ  �إعالن  يتع�مل  بحيث  �لتف��صيل؛ 

.
139

وهي: �لقد�ص وحدود �لدولة وم�صتقبل �لالجئني �لفل�صطينيني

�أي  من  �لتمل�ص  وحم�ولة  �أي�صً�،  �لإ�رش�ئيلي  �لت�صويف  دللت  من  �إن 

ق�صية  �لإ�رش�ئيلية،  �مل�ص�لح  وفق  �لأر�ص  على  �لو�قع  ت�صكيل  بغية  �لتز�م 

موؤمتر  خالل  حتدد  م�  وفق  �ل�صلمية  للت�صوية  زمني  بجدول  �للتز�م  عدم 

�أن�بولي�ص، حيث �أكدت ت�صيبي ليفني �أنه ل يكن �إلز�م “�إ�رش�ئيل” بجدول 

لديهم حكومة  �أن  �إظه�ر  �إىل  �لفل�صطينيني بح�جة  و�أن  لل�صالم،  �أمريكي 

�أنه�  بينت  �مل�صتقبل. كم�  �أية دولة م�صتقلة يف  لتحكم  ب�مل�صد�قية  تتحلى 

 .
140

ب�لإحب�ط �صعور  �إىل  يوؤدي  �أن  يكن  لأنه  �لزمني،  �جلدول  حتبذ  ل 

وفوق ذلك، فقد ر�أت ليفني �أن �ل�صتج�بة للمطلب �لفل�صطيني بجدول 

�إجر�ء تف�و�ص  ب�لن�صبة له�  �أن�بولي�ص، يعني  زمني ملزم للمف�و�ص�ت بعد 
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�أي�صً�، ر�أى وزير  . ويف هذ� �ل�صدد 
141

و�صط توجيه م�صد�ص نحو ر�أ�صه�

�لأمن �لد�خلي �لإ�رش�ئيلي �آيف ديخرت Avraham Dichter �أن �جلدول 

�أن�بولي�ص غري و�قعي على �لرغم من “�لتف�هم  �لزمني �لذي حدده موؤمتر 

�مل�صرتك” �لق��صي ببذل �أق�صى جهد ممكن، من �أجل �لتو�صل �إىل ت�صوية 

. كم� ��صتبعد �لرئي�ص �لإ�رش�ئيلي �صمعون برييز من جهته 
142

قبل نه�ية 2008 

�أي�صً� يف مق�بلة ن�رشته� جريدة ي�ب�نية يف 2007/11/22 �لتو�صل �إىل �تف�ق 

�صالم يف �ل�رشق �لأو�صط، قبل �نته�ء ولية �لرئي�ص جورج بو�ص يف ك�نون 

.
143

�لأول/ ين�ير 2009 

على  �لتف�و�صية  �أن�بولي�ص  مرحلة  خالل  �لت�أكيد  �إىل  “�إ�رش�ئيل”  �صعت 

يهودية �لدولة، و�أن تكون ثمرة �ملف�و�ص�ت تكري�ص “�إ�رش�ئيل” وطنً� قوميً� 

�خل�رجية  وزير  مع  م�صرتك  �صحفي  موؤمتر  يف  ليفني  ر�أت  حيث  لليهود. 

 ،2007/11/18 يف   Bernard Kouchner كو�صنري  برن�ر  �لفرن�صي 

يف  للعرب  فقط  �لقومي  �حلّل  تكون  لن  �لفل�صطينية  �لدولة  �إق�مة  “�أن 
لعرب  �أي�صً�  بل  �لفل�صطينيني،  لالجئني  فقط  ولي�ص  �لغربية،  و�ل�صفة  غزة 

�إ�رش�ئيل”، مو�صحًة “�أن �إ�رش�ئيل هي دولة يهودية ديوقر�طية”. وهو �لأمر 

ليفني  ت�رشيح�ت  �أن  ليربم�ن،  و�عترب  �ملتطرف،  �ليمني  به  رحب  �لذي 

�لفل�صطينيني  لإلز�م  �لإ�رش�ئيلية  �حلكومة  من  قر�ر  ل�صت�صد�ر  مطلبه  تعزز 

 .
ب�لعرت�ف بيهودية “�إ�رش�ئيل”144

من  و�لتقليل  �أن�بولي�ص  موؤمتر  بنت�ئج  �لت�صكيك  حملة  من  �لرغم  وعلى 

دوره يف م�صرية عملية �لت�صوية بني �لإ�رش�ئيليني و�لفل�صطينيني، ف�إن �أوملرت 

تلقى دعمً� مميز�ً من حو�يل 480 �صخ�صية ع�صكرية �ص�بقة، �أيدو� �مل�ص�ركة 

ذلك  لي�ص   .
145

�لد�ئمة �لت�صوية  حول  �صتليه  �لتي  و�ملف�و�ص�ت  �ملوؤمتر  يف 



43

م�سار املفاو�سات الفل�سطينية الإ�رسائيلية

فح�صب، بل �إن “�إ�رش�ئيل” ر�أت يف موؤمتر �أن�بولي�ص فر�صة �ص�نحة لإحر�ز 

تقدم يف م�صرية تطبيع عالق�ته� مع �لدول �لعربية، خ�صو�صً� تلك �لتي له� 

ثقٌل �صي��صي يف �لع�مل �لعربي ك�ل�صعودية. وظهر �أن هذ� �لهدف ك�ن هو 

�لأكرث �أهمية من �جل�نب �لإ�رش�ئيلي؛ حيث عّد برييز جلو�ص �لدول �لعربية 

قن�عته�  على  دلياًل  �أن�بولي�ص  موؤمتر  “�إ�رش�ئيل” يف  مع  و�حدة  ط�ولة  على 

ور�هن  �أحد،  على  خطر�ً  ت�صكل  ول  متطرفة  غري  دولة  “�إ�رش�ئيل”  ب�أن 

على �أنه “�إذ� مل تكن �مل�ص�فحة ب�لأيدي هذه �ملرة ف�صتكون حتمً� يف �ملرة 

 .
�ملقبلة”146

ومن جهته� �أكدت ليفني �أنه لي�ص مهمً� م� �صتقدمه “�إ�رش�ئيل” للفل�صطينيني 

 .
147

يف موؤمتر �أن�بولي�ص، بل �إن �ملهم هو �لدول �لعربية �لتي �صت�ص�رك يف �ملوؤمتر

ور�أت �أن موؤمتر �أن�بولي�ص فر�صة للف�صل بني �لدول �لعربية و�لإ�صالمية �ملعتدلة 

وبني �لدول �ملت�صددة وعلى ر�أ�صه� �إير�ن، ور�أت �أن �حل�صور �لعربي يعزز فر�ص 

�لنج�ح، و�أنه من دون �لدعم �لعربي ل يوجد فل�صطيني و�حد يكنه �لو�صول 

�إىل �تف�ق مع “�إ�رش�ئيل”. لكنه� يف �ملق�بل ط�لبت �لدول �لعربية ب�أن “ل حتّدد 

.
�رشوط �ملف�و�ص�ت �أو تتدخل فيه�”148

حر�صت “�إ�رش�ئيل” على عدم �إدخ�ل �أي عن�رش دويل موؤثر يف مف�و�ص�ته� 

�أوملرت  �أبدى  حيث  �لأمريكية؛  �ملتحدة  �لولي�ت  غري  �لفل�صطينيني  مع 

فتور�ً فيم� يتعلق بح�صور قمة لل�صالم يف �ل�رشق �لأو�صط �قرتحته� رو�صي� 

يو�صي  ع�ر�ص  ذ�ته  �لجت�ه  . ويف 
149

كليً� ي�صتبعده�  مل  �أنه  من  �لرغم  على 

بيلني فكرة ��صت�ص�فة �لع��صمة �لأمل�نية برلني موؤمتر�ً دوليً� لل�صالم يف �ل�رشق 

�لأو�صط �قرتحته �أمل�ني� يف مطلع حزير�ن/ يونيو 2008. معربً� عن �عتق�ده 

.
150

ب�أن مثل هذ� �ملوؤمتر قد ي�ّص بعملية �ل�صالم
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2. املمار�ضات االإ�ضرائيلية:
متيز �ل�صلوك �لإ�رش�ئيلي منذ �نعق�د موؤمتر �أن�بولي�ص ب�ل�صلبية، على �لرغم 

وب�لت�يل  �ل�صلمية،  �لعملية  حتريك  �أ�ص��ص  على  ك�ن  �ملوؤمتر  �نعق�د  �أن  من 

من �ملفرت�ص �أن يوؤدي ذلك �إىل تخفيف وط�أة �لحتالل عن �لفل�صطينيني 

ك�ن  �لأر�ص  على  �لوق�ئع  ج�صدته  م�  �أن  �إل  �ليومية.  حي�تهم  وتف��صيل 

وك�ن  �لعدو�نية،  �لإ�رش�ئيلية  �لهجم�ت  ��صتمرت  حيث  ذلك؛  خالف 

ف�صاًل  �لقد�ص،  مدينة  �ل�صتيط�ن خ��صة يف  لوترية  ملحوظ  ت�ص�رع  هن�ك 

يف  �ملنت�رشة  �حلو�جز  خالل  من  �لفل�صطينيني  �ملو�طنني  على  �لت�صييق  عن 

و�لت�صييق  �حل�ص�ر  وت�صديد  و�لغتي�لت،  و�لعتق�لت  �لغربية  �ل�صفة 

و�جلرحى  �ل�صهد�ء  وترية  و�رتف�ع  �ملج�زر  و�رتك�ب  غزة،  قط�ع  على 

وجتريف  و�لعتد�ء�ت  �لتوغالت  �إىل  �إ�ص�فة  �لفل�صطينيني،  �صفوف  يف 

�لأر��صي وتدمري �لبيوت.

ب�ر�ك،  �إيهود  �أن  عن  �لنق�ب  �أحرنوت،  يديعوت  جريدة  ك�صفت  فقد 

ط�لب يف جل�صة للحكومة �لإ�رش�ئيلية يف 2007/1/19، بعدم وقف �لبن�ء 

يف �مل�صتوطن�ت، معربً� عن دعمه للم�صتوطنني. علمً� �أن ذلك حدث بعد 

�أقل من يوم و�حد من �جتم�ع �للجنة �ملركزية حلزب �لعمل، و�لتي �أعربت 

.
151

عن دعمه� للعملية �ل�صي��صية و�جتم�ع �أن�بولي�ص

 ويف �لجت�ه ذ�ته ذكر دوف حنني Dove Henin، ع�صو �لكني�صت عن 

�جلبهة �لديوقر�طية لل�صالم و�مل�ص�و�ة، نقاًل عن حركة “ن�ص�ء �صّد �حلو�جز 

- حم�صوم ووت�ص” �أن �جلي�ص �لإ�رش�ئيلي ق�م بن�رش �أ�صم�ء 33 ح�جز�ً �دعى 

 16 �أن  تبني  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينيني  حي�ة  لت�صهيل  نه�ئيً�  �إز�لته� 

ح�جز�ً منه� مل تكن موجودة �أ�صاًل، و�أن 8 حو�جز مم� تبقى ك�نت �أزيلت 
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قبل �أ�صهر عدة، يف حني �أن ح�جزين ظال ق�ئمني م� يعني �أن ثالثة حو�جز 

 .
152

�أزيلت، علمً� �أن �أربعة حو�جز �أقيمت يف �ملق�بل

 300 من  �أكرث  لبن�ء  من�ق�صة  “�إ�رش�ئيل”  طرحت   2007/12/4 يف  و 

وحدة �صكنية ��صتيط�نية جديدة يف �لقد�ص �ل�رشقية �ملحتلة، يف �أول تو�صيع 

 .
153

للم�صتوطن�ت منذ موؤمتر �أن�بولي�ص

يوم  ن�رشت  �إ�رش�ئيل”  �أر��صي  “د�ئرة  �أن  ه�آرت�ص  جريدة  وذكرت 

بن�ء  بهدف  �ل�رشقية،  �لقد�ص  يف  �أر��صٍ   ل�صتئج�ر  عط�ًء   2007/12/30

�إل   ،2005 �لع�م  ربيع  قّر يف 
مُ
�أ قد  ك�ن  ��صتيط�نيً�، وهو م�رشوع  بيتً�   440

م�صوؤول يف مكتب  ق�ل  �ل�صدد  هذ�  �لتنفيذ. ويف  �إىل حيز  يخرج  مل  �أنه 

�أوملرت، �إنه “لن يكون حظر �ص�مل على �لبن�ء يف �لقد�ص �ل�رشقية، ولكنن� 

م�رشوع  كل  على  حكومية  م�ص�دقة  �آلية  تكون  �أن  نريد  ل   ]�حلكومة[ 
�ملف�و�ص�ت  ب�صري  ي�ّص  ل  ك�ن  �إذ�  فقط  �مل�رشوع  على  و�صن�ص�دق  بن�ء، 

م�رشوعني  عن  ه�آرت�ص  ك�صفت   2008/1/1 ويف   .
�لفل�صطينيني”154 مع 

فيه  �أعلن  �لذي  �لوقت  يف  �ملحتلة،  �لقد�ص  يف  جديدين  ��صتيط�نيني 

�أوملرت �أن �صلطة بن�ء �مل�صتوطن�ت �صتكون بيده وحده، و�أنه معني بفر�ص 

تقييد�ت على �آلية �تخ�ذ �لقر�ر�ت ب�ص�أن �لبن�ء. �إل �أن م�صوؤولني يف ديو�ن 

 300 لبن�ء  �لعط�ء  يلغي  لن  �أوملرت  �أن  �أكدو�  �لإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئ��صة 

بيت ��صتيط�ين يف جبل �أبو غنيم يف �لقد�ص، كم� �أنه لن يجمد بيع �لبيوت 

يف م�صتوطن�ت �ل�صفة �لغربية.

�لتطبيقية  �لأبح�ث  معهد  �أكد   2008/1/12 يف  ن�رشت  در��صة  ويف 

من  كثفت  �لإ�رش�ئيلي  �ل�صتيط�ن  منظم�ت  “�أن  )�أريج(  �لقد�ص  يف 

�لن�ص�ط�ت �ل�صتيط�نية يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة و�لقد�ص ب�صكل ملحوظ 
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يف  �ملنطقة  �إىل  بو�ص  جورج  �لأمريكي  �لرئي�ص  زي�رة  وبعد  و�أثن�ء  قبيل 

.
155”2008/1/10

ويف �لجت�ه ذ�ته، ك�صفت منظمة �لع�د Elad Foundation �ل�صتيط�نية 

�ملتدينة �لتي تن�صط يف تهويد مدينة �صلو�ن ور�أ�ص �لعمود و�لبلدة �لقدية من 

و�أوملرت  �ص��ص  �إليه بني حركة  �لتو�صل  مّت  �رشيً�  �تف�قً�  هن�ك  “�أن  �لقد�ص، 

�لبن�ء وم�ص�درة  �لقد�ص، وتكثيف  �لبن�ء يف �مل�صتوطن�ت يف حميط  بتو�صيع 

من�زل عربية د�خل �ملدينة”. و�أكدت �أن حركة �ص��ص لديه� �أكرث من �صبعة 

.
156

ع�رش م�رشوع بن�ء ��صتيط�ين جديد يف حميط �لقد�ص و�ل�صفة �لغربية

ويف 2008/3/31 �أعلنت بلدية �لقد�ص عن قرب �لبدء ب�إق�مة 600 وحدة 

�صكنية يف �لقد�ص �ل�رشقية. وعلى �ل�صعيد نف�صه �أكد تقرير �ص�در عن حركة 

�أن�بولي�ص،  “�إ�رش�ئيل”، ومنذ �نعق�د موؤمتر  �أن  �ل�صالم �لآن يف 2008/3/31 

كثفت �ل�صتيط�ن يف جميع �أنح�ء �ل�صفة �لغربية، ومن كال طريف جد�ر �لف�صل 

�لعن�رشي، ويف �مل�صتوطن�ت و�لبوؤر �ل�صتيط�نية. وق�لت �حلركة، يف تقريره� 

عن �لربع �لأول من �صنة 2008، �إن �لبن�ء �ل�صتيط�ين �صمل 101 م�صتوطنة من 

�أ�صل 120 م�صتوطنة، كذلك ف�إن �لبن�ء ج�ٍر يف ع�رش�ت �لبوؤر �ل�صتيط�نية، 

.
157

�لتي �لتزمت “�إ�رش�ئيل” ب�إز�لته� منذ �أكرث من خم�ص �صنو�ت

ومن جهته، ذكر �لن�ئب �لفل�صطيني م�صطفى �لربغوثي �أنه ومنذ �نعق�د 

�لهجم�ت  ز�دت   2008/4/5 وحتى   2007/11/27 يف  �أن�بولي�ص  موؤمتر 

�لإ�رش�ئيلية بن�صبة 300 %؛ حيث ق�مت “�إ�رش�ئيل” بـ 1,502 هجومً�. كم� 

�أكد �أن �لتو�صع �ل�صتيط�ين ز�د منذ �أن�بولي�ص بوترية تفوق �أحد ع�رش �صعفً�  

على م� ك�ن عليه �حل�ل قبل �ملوؤمتر. مو�صحً� �أن هن�ك 121 م�صتوطنة يف 

�ل�صفة �لغربية و12 يف �لقد�ص ت�صّم 447 �ألف م�صتوطن، �إىل ج�نب 105 
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بوؤر ��صتيط�نية يقطنه� ثالثة �آلف م�صتوطن. و�أ�ص�ر يف هذ� �ل�صي�ق �إىل �أن 

101 م�صتوطنة يف �ل�صفة  �ل�صكنية يف  �ل�صقق  �آلف  ببن�ء  “�إ�رش�ئيل” تقوم 
و�لقد�ص بقر�ر من وز�رة �جلي�ص �لإ�رش�ئيلي، موؤكد�ً �أن �لتو�صع �ل�صتيط�ين 

�صعيد  على  �أم�  �أن�بولي�ص.  منذ  جديدة  ��صتيط�نية  وحدة   11,332 �صمل 

�حلو�جز، فذكر �أن عدده� �رتفع من 521 ح�جز�ً منذ �أن�بولي�ص �إىل 580 

.
158ً

ح�جز�ً، �إ�ص�فة �إىل 364 ح�جز�ً طي�ر�

يف  �لإ�رش�ئيلية   Ir Amim عميم  عري  منظمة  �أ�صدرته  تقرير  وك�صف 

2008/4/7 �أن �إجر�ء�ت �حلكومة �لإ�رش�ئيلية منذ موؤمتر �أن�بولي�ص ت�صكل تقوي�صً� 

للثقة بني �جل�نبني �لفل�صطيني و�لإ�رش�ئيلي، وق�لت �إن موؤمتر �أن�بولي�ص �أ�صحى 

.
159

نقطة �نطالق لأن�صطٍة �إ�رش�ئيلية �أح�دية �جل�نب يف �لقد�ص �ل�رشقية

�لإن�ص�نية  �ل�صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة  �لأمم  �صلمه� مكتب  و�أكدت وثيقة، 

 United Nations Office for the Coordination of )�أوت�ص�( 

لل�رشق  �لدولية  �لرب�عية  ملبعوث   Humanitarian Affairs )OCHA

�لأو�صط توين بلري Tony Blair، �أن �حلو�جز و�لعو�ئق �لتي و�صعه� �جلي�ص 

�لإ�رش�ئيلي يف طرق�ت �ل�صفة �لغربية م� ز�لت على ح�له� خالفً� لتعهد�ت 

ف�إن  )�أوت�ص�(  �ملتحدة. وبح�صب وثيقة  �لولي�ت  “�إ�رش�ئيل” �أم�م  حكومة 

ب�إز�لته�. كذلك  61 ع�ئقً� تعهدت  �أ�صل  44 ع�ئقً� من  �أز�لت  “�إ�رش�ئيل” 
�أظهرت تدقيق�ت �أجرته� منظم�ت حقوق �لإن�ص�ن �أن ق�صمً� من �لعو�ئق 

وق�م  فرعية،  تر�بية يف طرق�ت  �صو�تر  عن  عب�رة  ك�نت  �إز�لته�  �لتي متت 

�لفل�صطينيون ب�أنف�صهم ب�إز�لته�، ويف بع�ص �حل�لت ع�د �جلنود �لإ�رش�ئيليون 

.
160

وو�صعو� �صو�تر تر�بية جديدة

(
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خام�ضًا: ال�ضلوك العربي االإ�ضالمي 

�تخذت �لدول �لعربية و�لإ�صالمية موقفً� �إيج�بيً� من �ملف�و�ص�ت، وفق 

ور�أو�  �لعربية.  و�ملب�درة  �لطريق  وخ�رطة  �لأمن  جمل�ص  قر�ر�ت  مرجعية 

�لحتالل  و�إنه�ء  �ل�صالم،  �إحالل  �إىل  يوؤدي  �لذي  �لوحيد  �لطريق  فيه� 

�مل�صتقلة  دولته  و�إق�مة  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  عن  �ملع�ن�ة  ورفع  �لإ�رش�ئيلي، 

وع��صمته� �لقد�ص. وقد تردد �لعرب بد�ية ب�مل�ص�ركة يف موؤمتر �أن�بولي�ص 

مل� لّفه من غمو�ص، لكنهم ع�دو� و�تخذو� قر�ر�ً موحد�ً مب�ص�ركة 16 دولة 

عربية فيه مب� فيه� �صورية ولبن�ن. 

1. م�ضر:
��صتبقت م�رش �جتم�ع وزر�ء خ�رجية دول جلنة �ملب�درة �لعربية لل�صالم، 

�أن�بولي�ص،  يف  �مل�ص�ركة  من  موحد”  عربي  “موقف  لتحديد  قد  عمُ �لذي 

ريَد به� �لت�أثري على �ملوقف 
مُ
ب�إعالن قبوله� �مل�ص�ركة يف �ملوؤمتر، يف خطوة �أ

. وقد ر�أى وزير 
161

�لعربي من �ملوؤمتر ودفع �لدول �لعربية �إىل �مل�ص�ركة فيه

طريق  على  مهمة  خطوة  �ملوؤمتر  يف  �لغيط  �أبو  �أحمد  �مل�رشي  �خل�رجية 

�لت�صوية  مو�صوع�ت  حول  �لإ�رش�ئيلية  �لفل�صطينية  �ملف�و�ص�ت  ��صتئن�ف 

، كم� �صدد على مت�صك �لعرب ب�ملب�درة �لعربية لتحقيق �ل�صالم 
162

�لنه�ئية

�ملوقف  بجدية  �مل�رشي  �لت�صكيك  رغم   ،
163

له� زمني  �صقف  و�صع  دون 

�لإ�رش�ئيلي من �ملف�و�ص�ت ومم�ر�ص�ته� على �لأر�ص من خالل �رتف�ع وترية 

يف  غزة  يف  “�إ�رش�ئيل”  نفذته�  �لتي  �ملحرقة  على  وتعليقً�   .
164

�ل�صتيط�ن
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2008/2/27، ق�ل �أبو �لغيط �إن �لعدو�ن �لإ�رش�ئيلي على غزة “ي�صع عملية 

“عن  �إىل �لمتن�ع  ، د�عيً� �جل�نب �لفل�صطيني 
�ل�صالم يف حرج �صديد”165

�ل�صو�ريخ.  �إطالق  �إىل  �إ�ص�رة  يف  �ل�صالم”،  بعملية  ت�رّش  �لتي  �لعملي�ت 

و�صدد �أبو �لغيط على �رشورة �إ�رش�ك حم��ص يف �لعملية �ل�صي��صية �لتف�و�صية 

. و�نتقدت 
166

�إذ� عدلت �صي��صته�، ومل تعتمد �لعنف و�لعملي�ت �لع�صكرية

م�رش قر�ر �لرئي�ص عب��ص بوقف �ملف�و�ص�ت �حتج�جً� على �ملحرقة؛ حيث 

حذر �أحمد فتحي �رشور، رئي�ص جمل�ص �ل�صعب، من جتزئة عملية �ل�صالم 

 .
167

لت�صمل �ل�صفة �لغربية وت�أجيل قط�ع غزة

�لدولة؛  يهودية  من  �لإ�رش�ئيلي  �ملوقف  م�رش  رف�صت  ذلك،  مو�ز�ة  يف 

حيث �أو�صح �لن�طق ب��صم �لرئ��صة �مل�رشية �ل�صفري �صليم�ن عو�د �أن “م�رش 

د�خل   48 فل�صطينيي  وجود  ب�صبب  �لإ�رش�ئيلي،  �لتو�صيف  هذ�  تع�ر�ص 

�إ�رش�ئيل، �إ�ص�فة �إىل �أن حّق عودة �لالجئني �لفل�صطينيني هو من ق�ص�ي� �حلّل 

 .
�لنه�ئي”168

�أم� �لرئي�ص �مل�رشي ح�صني مب�رك فقد �صدد على �رشورة �ل�صعي من �أجل 

 ،
�إع�دة �لزخم ملف�و�ص�ت �لو�صع �لنه�ئي بني �لفل�صطينيني و“�إ�رش�ئيل”169

 ،2008 �لع�م  نه�ية  قبل  �صالم  لتف�ق  �لتو�صل  �إمك�نية  يف  �أمله  مكرر�ً 

بتحقيق �خرت�ق  �لإ�رش�ئيلية  �لعربية -  �لعالق�ت  تطور  على ربط  وموؤكد�ً 

 .
170

يف جهود �ل�صالم

جلم�عة  �لع�م  �ملر�صد  دع�  للمف�و�ص�ت،  مع�ر�ص  ب�رز  موقف  ويف 

�لإخو�ن �مل�صلمني يف م�رش مهدي ع�كف �ملر�هنني على خي�ر �ملف�و�ص�ت 

�ملق�ومة،  �صفوف  �إىل  وين�صمو�  ح�ص�ب�تهم،  ير�جعو�  �أن  “�إ�رش�ئيل”  مع 

�لت�صوية  م�ص�ر  �إليه  �آل  �لذي  �لنهي�ر  يعك�ص  غزة  ح�ص�ر  �أن  �إىل  م�صري�ً 
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ب�لك�مل. كم� ر�أى �أن �ل�صتمر�ر يف �ملف�و�ص�ت مع �لإ�رش�ئيليني م�ص�ركة 

 .
171

لهم يف ت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية

2. االأردن: 
عرّب �لع�هل �لأردين عبد �هلل �لث�ين عن �أن لق�ء �أن�بولي�ص مهد �لطريق �أم�م 

�إىل  تف�صي  مف�و�ص�ت ج�دة،  و�لإ�رش�ئيليني؛ لإطالق عملية  �لفل�صطينيني 

�إق�مة �لدولة �لفل�صطينية �مل�صتقلة، وحتقيق �صيغة حّل �لدولتني، و�لتو�صل 

. و�إثر قي�م 
172

�إىل حّل ع�دل يعيد �حلقوق �مل�رشوعة ك�فة لل�صعب �لفل�صطيني

“�إ�رش�ئيل” بتو�صيع �صي��صته� �ل�صتيط�نية، �أبلغ �مللك �لأردين رئي�ص �لوزر�ء 
�لإ�رش�ئيلي �إيهود �أوملرت رف�ص بالده �أية عملي�ت ��صتيط�نية، و��صفً� �إي�ه� 

 .
�ل�ص�بقة”173 �لتف�ق�ت  ورد يف  وم�  عليه  �تفق  مل�  �ص�رخ  “�نته�ك  ب�أنه� 

وقد �أ�ص�د عبد �هلل �لث�ين مبو�قف بو�ص �لد�عمة لعملية �ل�صالم و�إق�مة دولة 

�لإخف�ق يف عملية  نت�ئج  من  وتكر�ر�ً  مر�ر�ً  ، حمذر�ً 
174

فل�صطينية م�صتقلة

�عتد�ء�ت،  من  غزة  يف  يجري  م�  وقف  �إىل  “�إ�رش�ئيل”  ود�عيً�  �ل�صالم، 

و�رشورة �لعودة �ل�رشيعة لط�ولة �ملف�و�ص�ت لأنه� �ل�صبيل �لوحيد لتحقيق 

 .
175

�ل�صالم �لع�دل و�ل�ص�مل

�لعربية  و�لعالق�ت  �خل�رجية  �ل�صوؤون  جلنة  رئي�ص  حذر  ج�نبه،  من 

و�لدولية يف جمل�ص �لنو�ب �لأردين حممد �أبو هديب من خطر دعوة بو�ص 

 .
176

�إىل تعديل خّط �لهدنة ع�م 1949، وجت�هله �حلديث عن حّق �لعودة

�صفريه�  ��صتدع�ء  بالدهم  حكومة  ط�لبو�  �أردنيني  لنو�ب  موقف  وبرز 

�لأمريكي  �ل�صفري  و��صتدع�ء  معه�،  �لعالق�ت  لقطع  متهيد�ً  “�إ�رش�ئيل”  من 

لدى �لأردن وت�صليمه مذكرة �حتج�ج على ت�رشيح�ت �لرئي�ص جورج بو�ص 
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 .
177

�إز�ء يهودية دولة �لكي�ن، ومنحه غط�ء �لعتد�ء على غزة

�أّم� جم�عة �لإخو�ن �مل�صلمني يف �لأردن، فقد �أد�نت موؤمتر �أن�بولي�ص ور�أت 

فيه ��صتهد�فً� لثو�بت �لق�صية �لفل�صطينية، كحق �لعودة و�لالجئني و�لقد�ص، 

 .
معتربًة �مل�ص�ركة �لعربية �لر�صمية فيه “فر�صة للتطبيع �ملج�ين مع �إ�رش�ئيل”178

3. �ضورية:
جدول  ت�صلمت  بعدم�  �أن�بولي�ص  موؤمتر  يف  م�ص�ركته�  �صورية  �أعلنت 

�أعم�ل �ملوؤمتر �لذي �أ�ص�ر �إىل �أن �جلل�صة �ملخ�ص�صة ملن�ق�صة “�ل�صالم �ل�ص�مل” 

�أّن  �لأ�صد  ب�ص�ر  �ل�صوري  �لرئي�ص  ور�أى   .
�ل�صوري”179 “�مل�ص�ر  تت�صمن 

حتقيق �لأمن و�ل�صتقر�ر يف �ملنطقة مرهون بتحقيق �ل�صالم �لع�دل و�ل�ص�مل 

�مل�صتند �إىل قر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية، ومبد�أ �لأر�ص مق�بل �ل�صالم، و�إق�مة 

.
180

�لدولة �لفل�صطينية �مل�صتقلة، وعودة �لالجئني �إىل �أر��صيهم

ومن ج�نبه، حتدث وزير �خل�رجية �ل�صوري وليد �ملعلم، عن متطلب�ت 

“�إ�رش�ئيل”  و��صتعد�د  �لطرفني،  لدى  �ل�صالم  �إر�دة  توفر  وهي  �ل�صالم، 

�صورية  ��صتعد�د  معلنً�   .
181

�جلولن فيه�  مب�  �ملحتلة  �لعربية  �لأر�ص  لإع�دة 

ل�صتئن�ف حم�دث�ت �ل�صالم مع “�إ�رش�ئيل”، �رشيطة �أن يكون �ل�صالم ع�دًل 

مب�  �لفل�صطيني  �مل�ص�ر  على  ذلك  يوؤثر  و�أل  �مل�ص�ر�ت،  ك�فة  على  و�ص�ماًل 

�لأر��صي  يف  وخ��صة  �لأو�صط  �ل�رشق  يف  �ملو�تية  �لأجو�ء  خلق  ذلك  يف 

 .
182

�ملحتلة

4. لبنان:
بحّق  لبن�ن  مت�صك  على  حلود  �إميل  �للبن�نية  �جلمهورية  رئي�ص  �صدد 
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�جل�رية  �ملح�ولت  كل  ر�ف�صً�  �أر�صه،  �إىل  �لفل�صطيني  لل�صعب  �لعودة 

يقوم  �أن  يجب  و�ل�ص�مل  �لع�دل  �ل�صالم  �أن  ومعترب�ً  لبن�ن،  يف  لتوطينه 

على مبد�أ �لأر�ص مق�بل �ل�صالم، وعلى �ملب�درة �لعربية لل�صالم من دون 

 .
183

�أي �جتز�ء

�لعربي،  �لإجم�ع  ق�عدة  على  �أن�بولي�ص  موؤمتر  يف  لبن�ن  �ص�رك  وقد 

بح�صب م� ق�ل رئي�ص �حلكومة �للبن�نية فوؤ�د �ل�صنيورة، �لذي حتدث �أي�صً� 

و�لحتالل  فل�صطني،  ق�صية  وهي  و��صحة،  لبن�نية  �لتز�م�ت  ثالثة  عن 

 .
184

�لفل�صطينيني �لالجئني  وق�صية  �ملحتلة،  �لعربية  لالأر��صي  �لإ�رش�ئيلي 

كم� �أد�ن م�صي “�إ�رش�ئيل” يف عملية �ل�صتيط�ن �له�دفة �إىل تهويد �لقد�ص، 

 .
و��صفً� م� يح�صل ب�أنه “خد�ع مك�صوف”185

�صالم  �صي��صة  �أي  جن�ح  جنبالط  وليد  �للبن�ين  �لن�ئب  ربط  ن�حيته،  من 

�ملتمثلة بقي�م دولة فل�صطينية  �لفل�صطينية،  للق�صية  للثو�بت �ملركزية  بتبنيه� 

وتر�صيم  �لعودة،  حّق  على  و�لت�أكيد  �ل�صتيط�ن،  ووقف  للحي�ة،  ق�بلة 

 .
186

�حلدود، وحّل م�ص�ألة �لقد�ص كع��صمة للدولة �لفل�صطينية

وقد �ت�صمت �ملو�قف �للبن�نية برف�صه� لتوطني �لفل�صطينيني يف لبن�ن، �إذ 

عرّب �لن�ئب مي�ص�ل عون، رئي�ص �لتي�ر �لوطني �حلر، عن رف�صه للتوطني من 

، كم� ذّكر 
مبد�أ �أن “لبن�ن ل ي�صتطيع �أن يتحّمل توطني �صخ�ص و�حد”187

رئي�ص �لهيئة �لتنفيذية يف �لقو�ت �للبن�نية �صمري جعجع بت�صدي �لكت�ئب 

 .
188

و�لقو�ت �للبن�نية ملخطط�ت �لتوطني

للق�صية  �صيئً�  يقدم  “لن  لأنه  �أن�بولي�ص  ف�نتقدت  �لإ�صالمية  �جلم�عة  �أم� 

�لفل�صطينية، بل �صيكون من��صبة للعالق�ت �لع�مة، يف ظّل تطبيع غري م�صبوق 

 .
يتمثل بجلو�ص مندوبي 16 دولة عربية مع ممثلي �لعدو �ل�صهيوين”189
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5. ال�ضعودية:
ر�أى �لأمري �صعود �لفي�صل، وزير �خل�رجية �ل�صعودي، �أن موؤمتر �أن�بولي�ص 

لل�صالم يرتكز ب�صكل �أ�ص��صي �إىل مب�درة �ل�صالم �لعربية وقر�ر�ت �ل�رشعية 

مل  م�  �صالم  هن�ك  يكون  لن  �أنه  �أعلن  كم�   .
190

�لطريق وخريطة  �لدولية 

حرب  يف  عليه�  ��صتولت  �لتي  �لعربية  �لأر��صي  من  “�إ�رش�ئيل”  تن�صحب 

مع  تطبيعية  خطو�ت  �أي  تتخذ  لن  بالده  �أن  موؤكد�ً   .
191

 1967 �لع�م 

“�إ�رش�ئيل” قبل تو�صله� �إىل �تف�ق �صالم نه�ئي ي�صع حد�ً لل�رش�ع �لعربي - 
. كم� �أن �ل�صعودية 

192
�لإ�رش�ئيلي، بح�صب م� ن�صت مب�درة �ل�صالم �لعربية

ط�بع  عن  �حلديث  �جلبري  ع�دل  و��صنطن  يف  �صفريه�  ل�ص�ن  على  رف�صت 

.
يهودي لدولة “�إ�رش�ئيل”193

بينم� �صدر موقف لفت لالأمري تركي �لفي�صل، �صفري �ل�صعودية �ل�ص�بق 

“�إ�رش�ئيل” يف �جلغر�في�  �إىل �ندم�ج  يف �لولي�ت �ملتحدة ولندن، دع� فيه 

�لع�مل  �أن  �إىل  م�صري�ً  �لعربية،  �ل�صالم  مب�درة  على  و�فقت  م�  �إذ�  �لعربية، 

 .
�لعربي مبب�درة ع�م 2002 مّد يد �ل�صالم �إىل “�إ�رش�ئيل”194

6. اجلامعة العربية:
�صكل ح�صور �جل�معة �لعربية يف �أن�بولي�ص �حل�صور �لأول له� يف موؤمتر 

لل�صالم يح�رشه �لإ�رش�ئيليون. وقد �أكد �لأمني �لع�م للج�معة عمرو مو�صى 

�أن م�ص�ركة �لعرب ب�لإجم�ع يف �جتم�ع �أن�بولي�ص ل يعني حدوث تغيري 

يف �ملوقف �لعربي، �لذي عر�صته مب�درة �ل�صالم �لعربية، حيث ل تطبيع �إل 

. بينم� �أعلن بعد عودته من قمة دم�صق �لعربية 
195

يف �إط�ر �ل�صالم �ل�ص�مل

موؤمتر  ح�ول  �لتي  �ل�صالم  عملية  �أن   2008/3/30-29 يف  عقدت  �لتي 

 .
196

�أن�بولي�ص �إحي�ءه� متوت من جديد
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ومن جهته ر�أى رئي�ص مكتب �لأمني �لع�م للج�معة ه�ص�م يو�صف، �أن 

�لد�عم  �لعربي  �لثقل  لإظه�ر  �إل  يكن  مل  ب�ملوؤمتر  �ملكثف  �لعربي  �حل�صور 

للفل�صطينيني ولي�ص هرولة عربية، م�صري�ً �إىل دعم �ملوقف �لفل�صطيني �صد 

 .
�إعالن يهودية “�إ�رش�ئيل”197

فل�صطني  ل�صوؤون  �لعربية  للج�معة  �مل�ص�عد  �لع�م  �لأمني  ر�أى  حني  يف   

تريد  “�إ�رش�ئيل”  يف  و�لع�صكرية  �لأمنية  �لقي�دة  �أن  �صبيح،  حممد  �ل�صفري 

“ك�ن  �أنه  يمُنهي دوره�”، موؤكد�ً  �ل�صالم  ب�ل�صالم، لأن  تقبل  “�حلرب ول 
و��صحً� �أن �إ�رش�ئيل ك�نت تريد من موؤمتر �أن�بولي�ص، �أن يكون فقط موؤمتر 

.
عالق�ت ع�مة”198

�أم� وزر�ء �خل�رجية �لعرب، فقد عرّبو� يف جل�صة عقدت يف 2008/3/5 

عن �رشورة مر�جعة موقف �لدول �لعربية من عملية �ل�صالم، موؤكدين �أن 

“مب�درة �ل�صالم �لعربية ل يكن �أن تظل ق�ئمة من دون جت�وب حقيقي من 
�ملب�درة  �إع�دة طرح  لكنهم ع�دو� و�تفقو� على   .

�إ�رش�ئيل مع طرحه�”199

.
200

�لعربية لل�صالم على �ل�ص�حة �لدولية

7. دول جمل�س التعاون اخلليجي: 
�لرحمن  �لعربية، عبد  �خلليج  لدول  �لتع�ون  �لع�م ملجل�ص  �لأمني  ر�أى   

�مل�رشوع،  �ل�صتيط�ين غري  نهجه�  �لإ�رش�ئيلية  �حلكومة  مو��صلة  �أن  �لعطية 

ب�ص�أنه  �لتف�ق  مّت  م�  مع  ويتن�فى  �لدويل،  للق�نون  �رشيحً�  �نته�كً�  ي�صكل 

�آل  عي�صى  بن  حمد  �لبحريني  �لع�هل  �أكد  بينم�   .
201

�أن�بولي�ص موؤمتر  يف 

خليفة على حّق �لفل�صطينيني ب�إق�مة دولة م�صتقلة وحتقيق ت�صوية ع�دلة وفقً� 

.
202

للقر�ر�ت �لدولية ومب�درة �ل�صالم �لعربية
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�لقطرية  �حلكومة  رئي�ص  ج��صم،  بن  حمد  �ل�صيخ  �أعرب  جهته،  ومن 

�أنه ل يكن �لتوقيع على �تف�ق ت�صوية مع “�إ�رش�ئيل” من  ووزير �خل�رجية 

.
203

دون مو�فقة حم��ص

8. تركيا:
�لرتكي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أن   2007/11/15 يف  ه�آرت�ص  جريدة  ذكرت 

رجب طيب �أردوغ�ن Recep Tayyip Erdogan يرى �أن �ملف�و�ص�ت 

بني “�إ�رش�ئيل” وبني �لفل�صطينيني مهمة جد�ً، كم� �أنه يعتقد �أن لق�ء �أن�بولي�ص 

مهم �أي�صً�، ولكن مبو�ز�ة ذلك كله، ف�إن �أردوغ�ن يعتقد �أن �لأمل ب�لتو�صل 

�إىل �تف�قية بني �لإ�رش�ئيليني و�لفل�صطينيني �صئيل للغ�ية، و�حتم�لت جن�ح 

�ملف�و�ص�ت ي�صل �إىل �ل�صفر؛ لأن �مل�ص�ئل �لع�لقة بينهم� جوهرية ول تتعلق 

.
204

ب�لأر��صي فقط
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�ضاد�ضًا: ال�ضلوك الدويل

1. اأمريكا:
من  رغبة  �أن�بولي�ص،  موؤمتر  �إجن�ز  على  �أمريكي  �إ�رش�ر  هن�ك  ك�ن  لقد 

�إد�رة �لرئي�ص جورج بو�ص ب�لقي�م بخطوة �إيج�بية خالل عهده، يف خ�صم 

�إد�رته. حيث �أ�رشت وزيرة  �لإخف�ق�ت و�ل�صلبي�ت �لتي �ت�صمت به فرتة 

يف  �أن�بولي�ص  موؤمتر  عقد  على  ر�ي�ص،  كوندوليز�  �لأمريكية  �خل�رجية 

�لإ�رش�ئيليني  بني  �ملف�و�ص�ت  يف  تقدم  حدوث  عدم  رغم   2008/11/27

.
205

و�لفل�صطينيني حول �لتو�صل �إىل �لوثيقة �ل�صي��صية �ملقرتحة للموؤمتر

لقد دع� �لرئي�ص بو�ص يف �ملوؤمتر لإق�مة “دولتني ديوقر�طيتني، �إ�رش�ئيل 

وفل�صطني، تعي�ص�ن جنبً� �إىل جنب يف �أمٍن و�صالم”، وحّث جميع �مل�ص�ركني 

 .
يف �ملوؤمتر �إىل “م�ص�عفة جهودهم، لكي ي�صبح هذ� �حللم حقيقة”206

ويف مق�بلٍة مع وك�لة رويرتز Reuters بت�ريخ 2008/1/3، و�صف بو�ص 

�إىل  د�عيً�  �ل�صالم،  جلهود  “ع�ئق”  ب�أنه�  �لإ�رش�ئيلية  �مل�صتوطن�ت  تو�صيع 

تفكيك �ملو�قع �ل�صتيط�نية غري �ملرخ�ص به�. �إل �أنه يف �ملق�بل �أكد �أنه لن 

ي�صمح بقي�م دولة �إره�بية عند حدود “�إ�رش�ئيل”، يف �إ�ص�رة منه �إىل �رشورة 

 .
207

�إنه�ء ح�لة �ملق�ومة �لفل�صطينية

�عترب بو�ص �أن �لإط�ر �لع�م لأي �تف�ق �صالم “يجب �أن ين�ّص على �إنه�ء 

من  عليه�  متفق  تعديالت  ويتطلب   ،”1967 ع�م  بد�أ  �لذي  �لحتالل 

�حل�لية  �لوق�ئع  لتعك�ص  �لأخ�رش(،  )�خلّط   1949 هدنة  خلطوط  �جل�نبني 

لال�صتمر�ر  ق�بلة  فل�صطينية  دولة  قي�م  و�صم�ن  �لأر�ص،  على  �ملوجودة 
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بنود  لتطبيق  “يخ�صع  �أن  يجب  �لإط�ر  هذ�  �أن  مبينً�  ومتو��صلة جغر�فيً�، 

 .
خريطة �لطريق”208

يف  �لكوجنر�ص  �أم�م  �لأخري  خط�به  يف  �تهم  �لأمريكي  �لرئي�ص  �أن  �إل 

2008/1/29، �لنظ�م �لإير�ين ب�لوقوف ور�ء جهود حم��ص لعرقلة �ل�صالم 
.

209
يف �لأر��صي �ملقد�صة

ومن جهته� عر�صت وزيرة �خل�رجية �لأمريكية كوندوليز� ر�ي�ص، بعد 

مط�لب  ثالثة   ،2008/4/30 بت�ريخ  وفي��ص  ب�ر�ك  مع  �لثالثي  �لجتم�ع 

�ملنطقة،  �إىل  بو�ص  قدوم  ع�صية  تنفيذه�،  “�إ�رش�ئيل”  من  طلبت  حمددة، 

وهي:

للمو�طنني  �لتنقل  حرية  ل�صم�ن  �ثنني  �أو  و�حد  طريق  تخ�صي�ص  �أوًل: 

�لفل�صطينيني من �صم�ل �ل�صفة �لغربية وحتى جنوبه�، من دون �لعبور على 

ح�جز ع�صكري �إ�رش�ئيلي.

ث�نيً�: �إر�ص�ل 12 �ألف �رشطي فل�صطيني �إىل �لأردن، وذلك للتدرب على 

حفظ �لنظ�م و�صي�دة �لق�نون يف �أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية. 

ث�لثً�: �ل�صم�ح للفل�صطينيني من �صك�ن �ل�صفة �لغربية بدخول قط�ع غزة 

 .
210

للزي�رة و�لأعم�ل

 ويف ظ�هرة هي �لأوىل من نوعه�، زعم قر�ر ملجل�ص �لنو�ب �لأمريكي 

يحمل رقم 185، و�لذي مّت �لت�صويت عليه ب�لإجم�ع بت�ريخ 2008/4/1، 

�أجربو� على  �أو  “طردو�  �أنهم  يدعي  �لذين  �ليهود  من  �لآلف  مئ�ت  ب�أن 

ترك بيوتهم من �لدول �لعربية، ب�صبب �ل�رش�ع �لعربي �لإ�رش�ئيلي يعتربون 

لجئني”. وط�لب �لكوجنر�ص �حلكومة �لأمريكية ب�إدخ�ل م�صمون �لقر�ر 

.
211

يف كل قر�ر دويل يتحدث عن حّل لق�صية �لالجئني �لفل�صطينيني
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2. االحتاد االأوروبي:
 �ت�صم �ملوقف �لأوروبي ب�صكل ع�م بدعوة �لطرفني �لفل�صطيني و�لإ�رش�ئيلي 

�إىل �صبط �لنف�ص ووقف حلقة �لعنف؛ فقد ق�ل وزير خ�رجية �صلوفيني� ديرتي 

روبل Dimitrij Rupel، ممثل رئ��صة �لحت�د �لأوروبي، يف بي�ن وزعه على 

دول �لحت�د يف 2008/1/11، �إن ملف �ل�صالم يف �ل�رشق �لأو�صط �صيكون 

على قمة �أولوي�ت �لأجندة �ل�صي��صية خالل فرتة تويل �صلوفيني� رئ��صة �لحت�د. 

م�صيفً� �أن بالده �صت�صعى �إىل حتقيق �لتو�صي�ت �لتي وردت يف موؤمتر �أن�بولي�ص 

. ومن جهته ر�أى �ملمثل �لأعلى لل�صي��صة �خل�رجية خ�فيري �صولن� 
212

لل�صالم

 2008/1/15 يف  غزة  قط�ع  يف  ح�صلت  �لتي  �لإ�رش�ئيلية  �لعتد�ء�ت  يف 

و�أدت �إىل ��صت�صه�د 19 فل�صطينيً� “تذكري�ً قويً� ب�حل�جة �إىل �لتقدم على طريق 

 .
ت�صوية �لنز�ع �لإ�رش�ئيلي �لفل�صطيني من خالل �لتف�و�ص”213

3. رو�ضيا: 
�صدد �لرئي�ص �لرو�صي فالديري بوتني Vladimir Putin، على �أن بالده 

بذل  يف  �لدولية،  �لرب�عية  يف  ع�صو�ً  ب�صفته�  وكذلك  بنف�صه�،  �صت�صتمر 

 .
214

�جلهود �حلثيثة من �أجل �إيج�د ت�صويٍة �ص�ملة وع�دلة يف �ل�رشق �لأو�صط

 Sergey Lavrov وبدوره عرّب وزير �خل�رجية �لرو�صي �صريجي لفروف

�ملجتمعة  �لأطر�ف  �أن  معلنً�  �أن�بولي�ص،  موؤمتر  لنت�ئج  بالده  �رتي�ح  عن 

�تفقت على �أن يكون �للق�ء �ملقبل يف مو�صكو على �أن ير�عي توقيته �صري 

. و�أملت مو�صكو، على ل�ص�ن وزير 
215

�ملح�دث�ت �لفل�صطينية - �لإ�رش�ئيلية

خ�رجيته�، يف “�أن تعيد �إ�رش�ئيل �لنظر يف م�ص�ريعه� �ل�صتيط�نية يف �لقد�ص 

. كم� �أن 
�ل�رشقية، من خالل �تب�ع روحية خريطة �لطريق و�أن�بولي�ص”216
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غزة  قط�ع  عن  �حل�ص�ر  لرفع  �لفوري  �لعمل  �رشورة  على  �أكد  لفروف 

ووقف �لأعم�ل �لإره�بية �لتي ت�صتهدف �ل�صك�ن �ملدنيني يف “�إ�رش�ئيل”، 

�لوحدة  حتقيق  �أهمية  على  م�صدد�ً  �ل�صالم،  جت�ه  �ملن�صود  �لتقدم  لتحقيق 

 .
217

�لفل�صطينية حتى يكن �لتو�صل لتف�ق �إ�رش�ئيلي فل�صطيني

4. فرن�ضا:
“ل  �أنه   Nicolas Sarkozy �ص�ركوزي  �لفرن�صي نيكول  �لرئي�ص  ر�أى 

�أجل �ل�صالم”. ويف خط�ٍب  بد من �لإقد�م على كل �ملج�زف�ت �لآن من 

�إنه من �ملتوقع  2008/1/18، ق�ل  �ل�صفر�ء �ملعتمدين يف فرن�ص� يف  �أم�م  له 

دولة  �إىل ج�نب  فل�صطينية  دولة  �إن�ص�ء  “�صنة  �حل�لية   2008 �صنة  تكون  �أن 

. و�صدد على ذلك يف مق�بلٍة مع قن�ة �جلزيرة يف 2008/1/20، 
�إ�رش�ئيل”218

ج�نب  من  �ل�صتيط�ن  عملية  ووقف  للفل�صطينيني  دولة  “نريد  ق�ل  حني 

�إ�رش�ئيل ونقول له� �إن �أف�صل فر�صة ل�صم�ن �أمنه� هو �أن تعي�ص يف ح�صن 

.
جو�ٍر مع دولة فل�صطينية م�صتقلة”219

5. اأملانيا:
عدم  �رشورة   Angela Merkel مريكل  �أجنيال  �لأمل�نية  �مل�صت�ص�رة  ر�أت 

�عتربته  �إذ  �ل�ص�ذج،  �لتف�وؤل  من  بنوٍع  لل�صالم  �أن�بولي�ص  موؤمتر  �إىل  �لنظر 

�لفل�صطينيني  بني  �لد�ئم  �ل�صالم  حتقيق  يف  جديد  من  �لأمل  لإحي�ء  فر�صًة 

و�لإ�رش�ئيليني، وقد حر�صت على ت�أكيد �لتز�م �أمل�ني� ب�صم�ن �أمن و��صتقر�ر 

. �أم� وزير �خل�رجية �لأمل�ين فر�نك ف�لرت �صت�ينم�ير 
ووجود دولة “�إ�رش�ئيل”220

Frank-Walter Steinmeier ف�صدد على �رشورة قي�م “�إ�رش�ئيل” بتجميد 
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بن�ء �مل�صتوطن�ت، �إذ� ك�نت تريد حتقيق �ل�صالم مع �لفل�صطينيني. وحدد ثالثة 

عن��رش رئي�صية للحو�ر و�ل�صالم يف �ملنطقة، وهي: حت�صني �لأحو�ل �لقت�ص�دية 

 .
221

للفل�صطينيني، حت�صني �لأمن لـ“�إ�رش�ئيل”، وجتميد �مل�صتوطن�ت

6. اإيطاليا:
 Massimo D’Alema  وجد وزير �خل�رجية �لإيط�يل م��صيمو د�ليم� 

�أن من �ل�رشوري لـ“�إ�رش�ئيل” و�ل�صلطة �لفل�صطينية �أن تتح�ور� مع حركة 

حم��ص. وق�ل مو�صحً� �إذ� “كن� نريد �لو�صول �إىل �ل�صالم، ل بد من �إدخ�ل 

.
�لذين يثلون �رشيحة كبرية من �ل�صعب �لفل�صطيني يف �ملف�و�ص�ت”222

7. االأمم املتحدة:
و�لإ�رش�ئيلي  �لفل�صطيني  �لطرفني  حّث  على  �ملتحدة  �لأمم  حر�صت 

�عترب  �إذ  و�صالم،  ب�أمن  تعي�ص�ن  دولتني  �أ�ص��ص  على  حّل  �إىل  للتو�صل 

�لأمني �لع�م لالأمم �ملتحدة ب�ن كي مون Ban Ki-moon “�أن �لتقدم يف 

يتطلب  لل�صالم،  �لدويل  �أن�بولي�ص  موؤمتر  �أطلقه�  �لتي  �لتف�و�صية  �لعملية 

�إجر�ء�ت على �لأر�ص ينفذه� �جل�نب�ن ب�لتو�زي، ويف ظّل �صف�فية ورق�بة 

دولية”. و�صدد على �رشورة تنفيذ “روؤية �إنه�ء �لحتالل”، د�عيً� �لأ�رشة 

�لإ�رش�ئيلي  �ل�صعب  ومع  �لفل�صطيني  �ل�صعب  مع  “�لت�ص�من  �إىل  �لدولية 

 .
�أي�صً�”223

مونت��ص  مي�صيل  ب��صمه  �ملتحدثة  ل�ص�ن  على  مون،  كي  ب�ن  حّث  ولقد 

Michèle Montas، “�إ�رش�ئيل” على وقف �لتو�صع �ل�صتيط�ين، و�أكد من 

جديد �أن وف�ء �جل�نبني ب�لتز�م�تهم� مبوجب خ�رطة �لطريق هو �إجر�ء مهم 

�أبو زيد، مديرة  �صئلت ك�رين  . وعندم� 
224

بينهم� �ل�صي��صية  �لعملية  يدعم 
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وك�لة �لأونرو�، �إذ� م� ك�نت ترى �أن عملية �صالم ل ت�صمل حم��ص �صتكون 

 .
ق�بلة للتطبيق، ق�لت “ ل �أعتقد �أنه� ق�بلة للتطبيق على �لإطالق”225

8. اللجنة الرباعية:
عن  كثري�ً  �لأو�صط  �ل�رشق  حول  �لرب�عية  �للجنة  �صلوك  يختلف  مل   

�صلوك �لحت�د �لأوروبي، حيث حر�صت على �إبد�ء دعمه� �لك�مل ملوؤمتر 

�أن�بولي�ص، و�أ�ص�دت يف بي�ن �صدر عنه� يف 2008/11/26 ب�للتز�م �لذي 

عرّب عنه �لق�دة �لإ�رش�ئيليون و�لفل�صطينيون ب�إطالق مف�و�ص�ت ثن�ئية لقي�م 

�إ�رش�ئيلي -  �صالم  �لغربية وقط�ع غزة، وحتقيق  �ل�صفة  فل�صطينية يف  دولة 

�لبن�ء  �أعم�ل  “�إ�رش�ئيل” على جتميد  �للجنة  . وبدوره� حثت 
226

فل�صطيني

توين  كم� حّث   .
227

�لع�صو�ئية �ل�صتيط�نية  �لنق�ط  و�إز�لة  �مل�صتوطن�ت  يف 

بلري، مبعوثه� لعملية �ل�صالم يف �ل�رشق �لأو�صط، �ل�صلط�ت �لإ�رش�ئيلية على 

تغيري �لو�صع �لق�ئم على �لأر�ص فيم� يتعلق بحرية �حلركة وتنقل �ملو�طنني 

 .
228

�لفل�صطينيني، وخ�صو�صً� فيم� يتعلق ب�إز�لة �حلو�جز �لع�صكرية

9. ال�ضني:
�إذ  �أن�بولي�ص،  موؤمتر  م�ص�ركته� يف  �ل�صي��صية خالل  روؤيته�  لل�صني  ك�ن 

طرح وزير �خل�رجية �ل�صيني ي�جن جيت�صي Yang Jiechi، يف كلمته �أم�م 

�لأو�صط  �ل�رشق  يف  �ل�صالم  لتعزيز  ع�مة،  �أ�ص��صية  مب�دئ  خم�صة  �ملوؤمتر 

و�صم�ن قي�م �لدولة �لفل�صطينية وت�صوية �لنز�ع�ت �لأخرى بني “�إ�رش�ئيل” 

وجري�نه�، وهي:

وخم�وف  لهتم�م�ت  طرف  كل  و�إدر�ك  �لت�ريخ  �حرت�م  �لأول:  �ملبد�أ 
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�لطرف �لآخر. 

�ملبد�أ �لث�ين: نبذ �لعنف. 

�مل�ص�رين  على  و��صتئن�فه�  قدمً�  �ل�صالم  حم�دث�ت  دفع  �لث�لث:  �ملبد�أ 

�ل�صوري و�للبن�ين.

�ملبد�أ �لر�بع: �إعط�ء �لأولوية للتنمية.

.
229

�ملبد�أ �خل�م�ص: بن�ء تو�فق وتعزيز عملية �ل�صالم
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خامتة

ح�ولن� يف هذه �ل�صفح�ت �أن ن�صتعر�ص عملية �ل�صالم يف �ل�رشق �لأو�صط 

�أن�بولي�ص وحتى موؤمتر �لقمة �لعربية يف دم�صق، وهي فرتة  بدء�ً من موؤمتر 

�صهدت زي�دة ��صتخد�م عب�رة “�إق�مة �لدولة �لفل�صطينية”، بعد دعوة �لرئي�ص 

�لأمريكي جورج بو�ص لنعق�د موؤمتر لل�صالم يف �ل�رشق �لأو�صط؛ وذلك 

�لفل�صطينيني  بني  م�  ت�صوية  �إىل  للو�صول  �لأمريكية  �جلهود  على  للدللة 

و�لإ�رش�ئيليني.

لدفع  �ملتحدة  �لولي�ت  به�  ق�مت  �لتي  و�لتحرك�ت  �جلهود  كل  ومع 

�نته�ء ولية بو�ص يف  �إىل �لأم�م، لتحقيق ت�صوية نه�ئية قبل  عملية �ل�صالم 

�لأقو�ل  بني  م�  د�ئم  ت�ص�بك  هن�ك  ك�ن   ،2009 ين�ير  �لأول/  ك�نون 

�آلية  �إط�ر�ً ج�ّد�ً يعمل وفق  و�لأفع�ل، ف�لولي�ت �ملتحدة ح�ولت مل توفر 

حمددة وملزمة، للو�صول �إىل نت�ئج ملمو�صة.

يتن�ول  تف�صيلي”،  �صي��صي  بـ“�تف�ق  يط�لب  �لفل�صطيني  �ملوقف  ك�ن 

زمني  بجدول  مقرونً�  �لنه�ئي،  ب�لو�صع  �خل��صة  �جلوهرية”  “�لق�ص�ي� 
�أن�بولي�ص،  �أنه تر�جع وَقِبل بوثيقة م�صرتكة ع�مة تطرح على  �إل  للتطبيق، 

لينتهي به �لأمر �إىل قبول �لعر�ص �لأمريكي ب�صدور بي�ن خت�مي يف �ملوؤمتر 

يعلن �نطالقة �ملف�و�ص�ت �لنه�ئية.

�لإ�رش�ئيلية  �حلكومة  مم�ر�ص�ت  ك�نت  فقد  �لإ�رش�ئيلي،  �جل�نب  يف  �أم� 

وخ��صة �ل�صتيط�ن، عقبة يف طريق �إق�مة ت�صوية �صلمية �ص�ملة؛ حيث هدد 

�جل�نب �لفل�صطيني �أكرث من مرة مبق�طعة جل�ص�ت �ملف�و�ص�ت �إذ� ��صتمرت 
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“�إ�رش�ئيل” يف برن�جمه� �ل�صتيط�ين، كم� �صيطرت �ملم�ر�ص�ت �لإ�رش�ئيلية، 
�ملف�و�ص�ت،  جل�ص�ت  معظم  على  بوقفه�  �لفل�صطيني  �جل�نب  ومط�لبة 

يتخذ  مل  “�إ�رش�ئيل”  ج�نب  �إىل  د�ئمً�  �ملنح�ز  �لأمريكي  �ملوقف  ولكن 

�لإجر�ء�ت �لالزمة لوقف هذه �ملم�ر�ص�ت.

و�أم�م كل �لعقب�ت �لتي ك�نت تقف يف وجه �ملف�و�ص�ت، بقيت �ل�صلطة 

حّل  �إىل  يقود  �لذي  �ل�صرت�تيجي  �خلي�ر  �ملف�و�ص�ت  تعّد  �لفل�صطينية 

�لدولتني، على �لرغم من �أن “�لق�ص�ي� �جلوهرية” �خل��صة ب�لو�صع �لنه�ئي، 

يتّم  و�لتي ك�نت ت�صكل عر�قيل من �ص�أنه� �لإط�حة ب�لت�صوية �ل�صلمية، مل 

�لف�صل يف �أي منه� خالل �لفرتة �لتي تلت �أن�بولي�ص وحتى �لقمة �لعربية 

يف دم�صق. 

�أن  ر�أت  �لتي  �لعربية،  �لدول  �تخذته  �لذي  لذلك  م�ص�به  موقف  وهو 

و�إنه�ء  �ل�صالم،  �إحالل  �إىل  يوؤدي  �لذي  �لوحيد  �لطريق  هي  �ملف�و�ص�ت 

�لحتالل �لإ�رش�ئيلي، ورفع �ملع�ن�ة عن �ل�صعب �لفل�صطيني، و�إق�مة دولته 

�مل�صتقلة وع��صمته� �لقد�ص.

�لفل�صطيني  �لطرفني  بدعوة  ع�م  ب�صكل  ف�ت�صم  �لدويل  �ملوقف  �أم� 

و�لإ�رش�ئيلي �إىل �صبط �لنف�ص ووقف حلقة �لعنف، وحّث �لطرفني للتو�صل 

�إىل حّل على �أ�ص��ص دولتني تعي�ص�ن ب�أمن و�صالم، و�ملط�لبة ب�إجر�ء�ت على 

�لأر�ص، ينفذه� �جل�نب�ن ب�لتو�زي، ويف ظّل �صف�فية ورق�بة دولية؛ من �أجل 

�لتقدم يف �لعملية �لتف�و�صية �لتي �أطلقه� موؤمتر �أن�بولي�ص.

�أن�بولي�ص، يبقى  �نعق�د  �أ�صهر على  �أكرث من �صتة  و�أخري�ً... وبعد م�صي 

يتعلق  فيم�  حتقيقه  يكن  �لذي  �لتقدم  هو  م�  مطروحً�ً:  نف�صه  �لت�ص�وؤل 

ب�حلقوق �لفل�صطينية وم�ص�ر �لت�صوية، يف ظّل ��صتمر�ر “�إ�رش�ئيل” يف �نته�ج 
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نف�ص �صي��ص�ته� �لر�ف�صة ملنح �لفل�صطينيني �أية تن�زلت مق�بل �لتن�زلت �لتي 

قدمته� �ل�صلطة �لفل�صطينية؟ ويف ظّل �أن �ل�صقف �لأعلى �ملعرو�ص �إ�رش�ئيليً� 

�لفل�صطينية، وتر�صيم �حلدود،  �لدولة  �إن�ص�ء  �لع�لقة:  �لأ�ص��صية  �لق�ص�ي�  يف 

وم�صري �مل�صتوطن�ت، وو�صع �لقد�ص، وم�صري �لالجئني، و�لتحكم مبو�رد 

�ملي�ه، و“�لط�بع �ليهودي” لدولة “�إ�رش�ئيل”، ل ي�صل �إىل �حلّد �لأدنى �لذي 

يكن �أن يقبل به �أي فل�صطيني.

�لفل�صطيني حتقيقه� يف ظّل هذ�  �ملف�و�ص  يتوقع  �لتي  �مل�صلحة  وم� هي 

�لو�قع؟.
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ملحق

م�ستهل  يف  بو�ش  تاله  �لذي  وعبا�ش  �أوملرت  بني  �التفاق  ن�ّش 

“�أنابولي�ش”:
�تفق رئي�ص �لوزر�ء �لإ�رش�ئيلي �إيهود �أوملرت و�لرئي�ص �لفل�صطيني حممود 

عب��ص على مو��صلة �ملف�و�ص�ت �لر�مية �إىل حتقيق �ل�صالم من خالل �حلّل 

�لق�ئم على �أ�ص��ص دولتني. و�أعلن �لرئي�ص �لأمريكي جورج بو�ص �لتف�ق 

يف م�صتهل موؤمتر �أن�بولي�ص. وفيم� يلي ن�ّص هذ� �لتف�ق �لذي تاله بو�ص:

�إن ممثلي حكومة دولة “�إ�رش�ئيل” ومنظمة �لتحرير �لفل�صطينية، �ملمثلتني 

ب�صفته  عب��ص  و�لرئي�ص حممود  �أوملرت  �إيهود  �لوزر�ء  برئي�ص  �لتو�يل  على 

لدى  �لفل�صطينية،  لل�صلطة  ورئي�صً�  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  للجنة  رئي�صً� 

�جتم�عهم� يف �أن�بولي�ص يف ولية مريالند، برع�ية رئي�ص �لولي�ت �ملتحدة 

�إىل  تو�صال  �لدويل،  �ملوؤمتر  هذ�  يف  �مل�ص�ركني  من  وبدعم  بو�ص،  جورج 

�لتف�هم �مل�صرتك �لآتي: 

من  وعقود  و�ملع�ن�ة،  �لدم�ء،  لإر�قة  نه�ية  و�صع  على  عزمن�  عن  نعرب 

�ل�رش�ع بني �صعبين�، �إيذ�نً� ببدء عهد جديد من �ل�صالم، ي�صتند �إىل �حلرية، 

للرتويج  �ملتب�دل،  و�لعرت�ف  و�لحرت�م  و�لكر�مة،  و�لعدل،  و�لأمن، 

�رتكبه  �صو�ء  و�لتحري�ص،  �لإره�ب  ومو�جهة  و�لالعنف،  �ل�صالم  لثق�فة 

فل�صطينيون �أم �إ�رش�ئيليون. 

�إىل  جنبً�  تعي�ص�ن  وفل�صطني،  “�إ�رش�ئيل”  دولتني،  قي�م  لهدف  وتعزيز�ً 

بنو�ي�  ثن�ئية  مف�و�ص�ت  يف  فور�ً  �لبدء  على  نتفق  و�أمن،  �صالم  يف  جنب 

ح�صنة، من �أجل �لتو�صل �إىل مع�هدة �صالم، وحّل جميع �لق�ص�ي� �لع�لقة، 
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مب� يف ذلك كل �لق�ص�ي� �جلوهرية من دون ��صتثن�ء، كم� حتدد يف �تف�ق�ت 

�ص�بقة. 

وم�صتمرة،  ن��صطة،  مف�و�ص�ت  يف  �لنخر�ط  على  نو�فق  نحن 

ومتو��صلة، وينبغي �أن نبذل كل جهد من �أجل �لتو�صل �إىل �تف�ق قبل نه�ية 

متو��صل  ب�صكل  �جتم�ع�ت  �صتعقد  �لغر�ص،  هذ�  �أجل  من   .2008 �لع�م 

للجنة توجيه ي�صرتك يف رئ��صته� زعيم� وفدي �لطرفني وفق م� �تفق عليه. 

�صت�صع جلنة �لتوجيه خطة عمل م�صرتكة حتدد وتر�قب عمل فريقي �لتف�و�ص 

ملع�جلة جميع �لق�ص�ي�، على �أن تكون برئ��صة ممثل رئي�صي من كل طرف. 

�إن �جلل�صة �لأوىل للجنة �لتوجيه �صتعقد يف 2007/12/12. 

�صيو��صل �لرئي�ص عب��ص ورئي�ص �لوزر�ء �أوملرت �لجتم�ع كل �أ�صبوعني 

ملت�بعة �ملفــ�و�ص�ت من �أجل تقدمي كل �مل�ص�عدة �ل�رشورية لتقدمه�. 

يتعهد �لطرف�ن �أي�صً� ب�لتنفيذ �لفوري للتز�م�تهم� مبوجب خريطة �لطريق 

للتو�صل �إىل حّل د�ئم يقوم على دولتني لل�رش�ع �لإ�رش�ئيلي - �لفل�صطيني، 

و�لتي يعتمد تطبيقه� على �لأد�ء و�لتي �أ�صدره� رب�عي �لو�ص�طة �لدولية يف 

2003/4/30 - م� ي�صمى خريطة �لطريق - ونتفق على ت�صكيل �آلية �أمريكية، 

فل�صطينية و�إ�رش�ئيلية تقوده� �لولي�ت �ملتحدة ملت�بعة تنفيذ خريطة �لطريق. 

خريطة  يف  �لق�ئمة  �للتز�م�ت  تنفيذ  مبو��صلة  تعهدهم�  �لطرف�ن  يوؤكد 

�لطريق �إىل �أن يتو�صال �إىل مع�هدة �صالم. �صرت�قب �لولي�ت �ملتحدة وحتكم 

على مدى وف�ء كل من �لطرفني ب�لتعهد�ت �خل��صة بخريطة �لطريق. تنفيذ 

مع�هدة �ل�صالم �مل�صتقبلية �صيكون متوقفً� على تنفيذ خريطة �لطريق وفق م� 

.
230

حتكم به �لولي�ت �ملتحدة م� مل يتفق �لطرف�ن على �صيء �آخر
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