


  )51(سلسلة ترمجات الزيتونة 
 2010 أبريل/نيسان 

  
  
  

  
  اسةردترجمة 

  

  بين التسوية واألزمة
  الجولة القادمة من القضية الفلسطينية

  
  
  

يرى كاتب هذه الدراسة أن محمود عباس وسالم فياض ينتهجان سياسة ذات شقين، الشق األول               

للتوصل إلى تسوية دائمة وإقامة دولـة       “ إسرائيل”هو محاولة استئناف المفاوضات المباشرة مع       

؛ أو كبديل عن ذلك الطلب من األمم المتحدة االعتراف بحدود سـنة             1967حدود  مستقلة داخل   

أما الشق الثاني فهو اإلنشاء الفعلي للدولة الفلسطينية        .  كحدود للدولة الفلسطينية المستقبلية    1967

أما حماس فهي ليست على عجلة من أمرها للوصول إلى أي مصالحة مـع      . 2011في منتصف   

. ة إلعادة بناء قوتها العسكرية وترسيخ مكانتها بوصفها كيانـاً إسـالمياً           فتح، وهي تسعى جاهد   

ويحاول هذا المقال تحليل الوضع الفلسطيني المنقسم، وميزان القوى واالتجاهات التي تبلـورت             

  ..  في المجالين األمني والسياسي“ إسرائيل”عند الطرفين، وانعكاسات ذلك على 
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  مقدمة

ى أكثر تقدير من المحادثات بشأن تسوية دائمة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين توقفت عملية             بعد سنة عل  

ومرة أخـرى، وجـد     . على قطاع غزة  " الرصاص المصبوب "أنابوليس، ونفذ الجيش اإلسرائيلي عملية      

ـ    . الفلسطينيون واإلسرائيليون أنفسهم على مفترق طرق حول العالقة بينهما         شهد فالساحة الفلـسطينية ت

: معاناة سياسية وانقساماً جغرافياً؛ في حين أن إسرائيل في ظل حكومة اليمين، تقف في مواجهة خيارين               

االستيطان أو األزمة، وبين إعادة تجديد العملية السلمية مع السعي للوصول إلى حـل نهـائي، وبـين                  

ربية، وإنشاء كيان إسالمي    الركود السياسي الذي يمكن أن يؤدي إلى إقامة دولة أمر واقع في الضفة الغ             

  . راديكالي في قطاع غزة

  

وقد فشلت كل المحاوالت الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية بين حماس وفتح وإجـراء االنتخابـات                

الرئاسية في السلطة الوطنية الفلسطينية، وإجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني أو على األقـل              

ن ناحية أخرى، أضفت منظمة التحرير الفلسطينية الصفة الرسمية على الواقع وم. جدولة هذه االنتخابات

اإلداري الحالي، بما في ذلك تمديد والية محمود عباس رئيساً للسلطة الفلسطينية حتى إجراء انتخابـات                

وفي غضون ذلك، فإن كالً من السلطة الفلسطينية في الضفة، وحكم حماس في غـزة يتمتعـان                 . جديدة

  . ر أمني وإداري نسبيينباستقرا

  

جنباً إلى جنب، ينهج كل من محمود عباس وسالم فياض سياسة ذات شقين، الشق األول هـو محاولـة           

للتوصل إلى تسوية دائمة وإقامة دولة مستقلة داخل حـدود          “ إسرائيل”استئناف المفاوضات المباشرة مع     

 كحـدود للدولـة     1967حدود سـنة    ؛ أو كبديل عن ذلك الطلب من األمم المتحدة االعتراف ب          1967

أمـا  . 2011أما الشق الثاني فهو اإلنشاء الفعلي للدولة الفلسطينية في منتـصف            . الفلسطينية المستقبلية 

قيادة حركة حماس، فقد اختارت حتى اآلن الحفاظ على سيطرتها على قطاع غـزة ورفـض شـروط                  

وبالتالي، فإنها ليست على عجلة من أمرها       . الرباعية الدولية، بما فيها االعتراف بحق إسرائيل بالوجود       

وهي تسعى إلعـادة بنـاء قوتهـا        . للوصول إلى أي مصالحة مع حركة فتح والمشاركة في االنتخابات         

العسكرية وترسيخ مكانتها ككيان إسالمي تموله إيران عسكرياً واقتصادياً؛ وتأمل في تحقيـق مكاسـب               

  . إتمام صفقة تبادل األسرىعلى صعيد الرأي العام الفلسطيني من خالل 

  

تداعيات احتمال وقوع أزمة تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية بحكم األمـر            “ إسرائيل”وفي الواقع، تواجه    

وربما يؤدي تجديـد العمليـة      . الواقع في الضفة الغربية، وإنشاء كيان إسالمي راديكالي في قطاع غزة          

زراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى إقامـة الدولـة         السياسية وإحراز تقدم كبير، كما اقترح رئيس الو       

الفلسطينية كنتيجة للمفاوضات، كما توقع أن تؤدي متابعة هذا المسار السياسي إلـى تعزيـز شـرعية                 

ومن . “إسرائيل”السلطة الفلسطينية عند الرأي العام الفلسطيني وتجنب النظر إليها على أنها أداة لخدمة              

ماس أمام المجتمع الدولي كعقبة أمام العملية السياسية؛ وقد يؤدي هذا أيضاً إلى             جانبها، ستظهر إدارة ح   
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منح إسرائيل الشرعية الالزمة للقيام بأي عمل عسكري ضد حماس فـي قطـاع غـزة، إذا اقتـضت                   

والهدف من هذه الورقة هو تحليل االنقسام الفلـسطيني الحاصـل، وميـزان القـوى               . الضرورة ذلك 

  . في المجالين السياسي واألمني“ إسرائيل”بلورت عند الطرفين وانعكاسات ذلك على واالتجاهات التي ت

  

  انشقاقات داخلية

واصلت مصر خالل السنة الماضية جهود الوساطة بين فتح وحماس سعياً لتحقيق وحدة وطنية، وخوفاً               

سط حاليـاً بـين     وهي تحاول التو  . من احتمال قيام كيان إسالمي راديكالي موالي إليران على حدودها         

وقد أكدت على أن منظمة التحريـر       . ومنظمة التحرير الفلسطينية للتوصل إلى تسوية دائمة      “ إسرائيل”

، وأن تحقيق المصالحة    “إسرائيل”الفلسطينية هي الطرف الشعري الوحيد المخول إجراء مفاوضات مع          

ة أن تحفيز العملية السلمية، قـد       وترى المقاربة المصري  . مع حماس ليس شرطاً لتجديد العملية السياسية      

يوفر أرضية إيجابية لجهود المصالحة بين فتح وحماس تؤدي إلى توحيد الساحة الفلسطينية وتمكين أبو               

  . مازن من استعادة سيطرته على قطاع غزة من خالل الفوز في االنتخابات

  

ـ             سطينيين والـذي مـن     وقد وضعت مصر مراراً مواعيد جديدة الستكمال الحوار والداخلي بـين الفل

المفترض أن يؤدي بحماس وفتح والفصائل األخرى إلى التوقيع على وثيقة المصالحة التـي وضـعت                

وتشمل الوثيقة المذكورة   . القاهرة مسودتها، وذلك تحت رعاية مصرية وبدعم من جامعة الدول العربية          

عية المقبلـة، باإلضـافة إلـى       االتفاق على وضع حد للخالف وتحيد موعد االنتخابات الرئاسية والتشري         

ووفقاً لمسودة الوثيقة نفسها، فمـن المفتـرض أن يـصدر    . انتخاب أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني  

 عضواً من فتح وحماس وممثلين عن الفصائل األخرى         16مرسوم رئاسي فلسطيني، بتشكيل لجنة تضم       

ق، على أن تنتهي أعمالها بعد االنتخابات       واألحزاب المستقلة، وسوف تتولى هذه اللجنة تنفيذ بنود االتفا        

وتشمل المسؤوليات المنوطة باللجنة التحضير لالنتخابات وتوحيد مؤسسات الـسلطة          . وتشكيل الحكومة 

الفلسطينية في كل المجاالت، وإعادة المنظمات األهلية غير الحكومية، ورصد جهود إعادة اإلعمار في              

  . قطاع غزة

  

ركة فتح على الورقة المصرية، فإن قيادة حركة حماس قدمت العديد من            وفي حين وقع مسؤولون من ح     

فقد قبلت حماس بالبنود المتعلقة بإصـالحات منظمـة         . التحفظات على بنود ترى بأنها بحاجة للتوضيح      

التحرير الفلسطينية بحيث تضم جميع الفصائل والقوى الفلسطينية، واعتماد التمثيل النسبة في انتخابـات              

وطني الفلسطيني الجديد، مما يضمن تمثيل جميع القـوى الوطنيـة واإلسـالمية والفـصائل               المجلس ال 

واألحزاب األخرى، وجميع القطاعات والجمعيات داخل وخارج السلطة الفلسطينية؛ وإنشاء آليات أمنية            

ار والسكان، وتحترم حق الشعب الفلسطينية بالمقاومة؛ واعتب      ) األراضي الفلسطينية (سوف تحمي الوطن    

  . نقل المعلومات التي تضر بالوطن وبالمواطنين وبالمقاومة خيانة عظمى يعاقب عليها القانون
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ومن جهة أخرى، طلبت حماس توضيحات بخصوص بنود أخرى في وثيقة المصالحة، تـشمل عـودة                

، وهي الخطوة التـي تـضمن       ) عنصر 3000حوالي  (أعضاء األجهزة األمنية السابقة إلى قطاع غزة        

.  األمني للسلطة الفلسطينية في القطاع، ولكنها ال تضمن وجوداً مماثالً لحماس في الضفة الغربيةالوجود

وحظر األجسام العسكرية خارج إطار اآلليات األمنية المتفق عليها، مما يعني نزع سالح حركة حماس،               

هات األمنية المكلفـة     عنصراً؛ والتعاون بين الج    11000التي تضم حوالي    " القوة التنفيذية "بما في ذلك    

، مما يعني بالنسبة لحماس إعطاء شرعية للتعـاون مـع           "الصديقة"بمتابعة اآلليات األمنية، وبين الدول      

وهنا التناقض في الوثيقة، حيث أن الوثيقة نفسها تعترف بحق المقاومة، ثم تحظره في الوقت . “إسرائيل”

  . نفسه

  

رقة المصرية ترتبط بالصراعات الداخلية على السلطة       وهناك عوامل أخرى تعيق توقيع حماس على الو       

فمع اقتناع إسماعيل هنية . في الحركة بين قيادات الداخل وقيادات الخارج، والقلق حول نتائج االنتخابات

الذي يعرق االتفاق، فإنهمـا     " الطرف السيئ "ومحمود الزهار بأن حماس تظهر للمجتمع الدولي بمظهر         

  . ة المصالحة المصرية، شرط تضمين الوثيقة تحفظات الحركة المذكورة آنفاًيؤيدان التوقيع على ورق

  

فهما يخافان من أن تقوم القاهرة بالضغط على حماس من خالل إغالق معبر رفح وتقييد تحركات قادة                 

أما خالد مشعل الذي سبق أن دعم توقيع ورقة المصالحة المصرية مع اإلبقاء على تحفظـات                . الحركة

  .يها، فإنه اليوم يملي على حماس رفض الوثيقة، ومن خالل ذلك، فإنه يظهر سيطرته الحركةالحركة عل

  

 باإلضافة إلى ذلك، تشعر قيادة حماس أن االتفاق قد يؤدي إلى خسارة الحركة فـي انتخابـات يونيـو             

  .وبالتالي، سيكون عليها أن تتنازل عن المكاسب التي حققتها في القطاع.  في حال حصلت2010

  

 ويقدر أنه إذا تم تجديد العملية السياسية، واستطاعت أن تحقق تقدماً ملموساً فإن فوز أبو مـازن فـي                   

كما أن حركة حماس تخشى من أن يتم تزوير االنتخابات لصالح أبو . االنتخابات المقبلة سيكون مضموناً

ي الحركة لنهج المقاومـة     ومع أن قادة حماس ال يعزون احتمال خسارة االنتخابات إلى تبن          . مازن وفتح 

الذي تسبب في تدمير قطاع غزة، أو لعدم قدرتها على رفع الحظر المفروض على القطاع وتسيير عجلة 

إعادة البناء في غزة، وال للطبيعة األيديولوجية للنظام الذي أرسته الحركة هناك، إال أنه ال يمكن استبعاد 

وبدالً من ذلـك    . ك الحركة بعدم إجراء االنتخابات    افتراض كون هذه العوامل هي التي تقف وراء تمس        

فإن الحركة سوف تغير موقفها من المصالحة، وسوف تقدم عباس وفياض على أنهما متعـامالن مـع                 

وفي كـل   . ، وسوف تحاول أن تحصل على أعلى قدر من المكاسب من صفقة تبادل األسرى             “إسرائيل”

معه رأب الصدع والتوصل إلـى مـصالحة أو         األحوال فإن الحركة ترسي أسس وضع سوف ال يمكن          

كما أن الحركة تعمل على إرساء األسس القانونية التـي تبـرر            . إجراء انتخابات في المستقبل المنظور    
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مقدمة تبريرات دينية لتمسكها بقطاع غزة حتى لو كلف " أرض الرباط"تمسكها بقطاع غزة على اعتباره   

  . ذلك انقسام الشعب الفلسطيني

  

  : لفلسطينيةالسلطة ا

  النضال من أجل التوصل إلى تسوية دائمة وشاملة

  

، في حين يعارض االتفاقات     “إسرائيل”يواصل أبو مازن العمل من أجل تحقيق تسوية سياسية شاملة مع            

ويرى أبو مازن أنه على ضوء التقدم الذي حدث في مفاوضات           . الجزئية، وإقامة دولة ذات حدود مؤقتة     

الفلسطينيين على مقربة من التوصل إلى تسوية دائمة من شأنها أن تؤدي إلى قيام ، فإن  2008أنابوليس  

  .1967دولة فلسطينية ضمن حدود 

  

 ومن ناحية أخرى فإنه يطالب بوقف كامل لبناء المستوطنات في القدس الشرقية ولتجديد المفاوضـات               

ذي سيمكن القيادة الفلـسطينية     على أساس خطة خارطة الطريق، وهو يقود حملة لكسب التأييد الدولي ال           

 علـى اعتبارهـا الحـدود المـستقبلية للدولـة           1967من مطالبة األمم المتحدة االعتراف بحدود سنة        

وفي الوقت نفسه يسعى أبو مازن لضمان على موقف عربي موحد يطالب تحديد أطـر أي                . الفلسطينية

طر إقامة دولة فلـسطينية ضـمن       وسوف تتضمن هذه األ   . االتفاقات كشرط أساسي لتجديد المفاوضات    

، تكون القدس الشرقية عاصمتها، ويتم تبادل األراضي بين الفلـسطينيين واإلسـرائيليين             1967حدود  

  . بالتراضي

  

والموقف الفلسطيني من االستيطان ليس مبنياً فقط على الموقف الذي تبنته إدارة أوباما منذ دخوله للبيت                

 من الحجج مثل عدم التأسيس لحقائق جديدة علـى األرض فـي             األبيض، بل هو مبني أيضاً على عدد      

الموطعة، وال سيما وأن استمرار البناء سوف يؤدي إلى زيادة كبيرة في مجموع المـستوطنات التـي                 

كما أن خطة خارطة الطريق تلزم إسرائيل صـراحة بوجـوب وقـف             . لنفسها“ إسرائيل”ستطالب بها   

ثقة في رغبة حكومة اليمين اإلسرائيلي الحقيقيـة بإنـشاء دولـة            االستيطان، هذا باإلضافة إلى غياب ال     

  . 1967فلسطينية داخل حدود 

  

وعلى صعيد آخر، يقوم أبو مازن بتعزيز الجانب اإلداري والمؤسساتي ليدفع قدماً نحـو إقامـة دولـة                  

 وتتجه النية نحو إنشاء مؤسسات حكومية وتعزيـز الحقـوق         . فلسطينية، على أساس خطة سالم فياض     

االقتصادية واالجتماعية والمؤسسات األمنية للسلطة الفلسطينية بحيث يمكن للدولة الفلسطينية أن تصبح            

وبذلك، فإن السلطة الفلسطينية سوف تظهـر       . ، بحكم األمر الواقع   2011حقيقة واقعة بحلول منتصف     

المنطقـة الخاضـعة    إلسرائيل وللمجتمع الدولي بأنها قادرة على تحمل مسؤولية الشعب الفلسطيني في            
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وهذا ما يفنّد االدعاءات اإلسرائيلية بأن الفلسطينيين غير مستعدين إلقامة دولة أو أن القيادة              . لسيطرتها

  . الفلسطينية ليست شريكاً مناسباً للسالم يمكن أن يفي بالتزاماته ويمكن التوصل معه إلى تسوية سياسية

  

وتعبر الخطوات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية عن سعي عباس وفياض لتعزيز المصالح الفلـسطينية               

فخالل العامين الماضيين سعت حكومة فيـاض إلـى         . بشكل مستقل في حال عدم استئناف المفاوضات      

القانون والنظام إعادة تأهيل السلطة الفلسطينية والمؤسسات والخدمات اإلدارية والقوى األمنية، واستعادة          

من خالل الشرطة والمحاكم، والقضاء على الفساد والحفاظ على استقرار الحياة اليومية لسكان الـضفة               

وعلى النقيض من جدول األعمال السياسي واالجتماعي واالقتصادي الذي يقدمه أبـو مـازن              . الغربية

 فتح، وهو نقاش يغذيـه      وسالم فياض، ما زال الكفاح ضد إسرائيل موضوع نقاش داخل صفوف حركة           

  .استمرار االحتالل وبناء المستوطنات رغم وجود عملية سلمية

  

 وهذا الخطاب ما زالت له األسبقية على جهود عباس وفياض، مما يعكس عدم قدرة قيادة حركة فـتح                  

كما أن الحركة ما زالت تعني من حالة التشظّي واالنقسام . على ضبط العناصر المعارضة داخل الحركة

ويشكل سالم فياض،   . إلى فصائل من داخلها، كما أن فتح تعاني بشكل عام من غياب الدعم الشعبي لها              

. شوكة في خاصرة معظم القيادات الفتحاوية األساسية خصوصاً وأنه لم يكن يوماً في صفوف الحركـة               

وبالنـسبة لتلـك    . كما أن إنجازاته االقتصادية واالجتماعية ال تشكل نقاطاً إيجابية في رصيد الحركـة            

القيادات، فإن كون قادة القوى األمنية ليسوا من صفوف حركة فتح يشكل أيضاً إنقاصاً من رصيد قـوة                  

  . وموقف الحركة

  

  انبثاق كيان إسالمي راديكالي في قطاع غزة

في الوجود، كمـا    “ إسرائيل”ما تزال حركة حماس متمسكة بمبادئها األساسية وترفض االعتراف بحق           

وكل المواقف  . “إسرائيل”رام االتفاقات التي تم توقيعها من قبل منظمة التحرير الفلسطينية و          ترفض احت 

الواقعية التي تبنتها الحركة في محاولة منها لتكون مقبولة ومشرعة كالعب سياسي لـم تتـرجم إلـى                  

التـي  منجزات ملموسة، حيث رفضت الحركة مطالب الرباعية الدولية والتوقيع على وثيقة المـصالحة             

كما لم تنجح قيادة الحركة في الحصول على االعتراف الرسـمي العربـي والـدولي               . صاغتها مصر 

لرفع الحـصار   “ إسرائيل”بشرعية إداراتها لقطاع غزة كما فشلت محاوالتها لحشد الضغط الدولي على            

ـ             . عن القطاع  سالم ومن ناحية أخرى، أسهمت عالقات الحركة مع طهران في رفض الحركة لمبادرة ال

  .العربية من جهة، وفي عزة الحركة وابتعادها عن اإلجماع العربي من جهة أخرى

  

 وقد أعرب وزير الخارجية السعودي عن أمله في أن تعود حماس إلى رشدها وتقبل بمبـادرة الـسالم                  

العربية، في حين أعربت مصر عن قلقها على سيادتها فشرعت في بناء سياج من الصلب تحت األرض              

كما أن القاهرة ال تخفي عزمها على منع حماس من إقامة عالقـات             . ل حدودها مع قطاع غزة    على طو 
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وقد أثار بناء الجـدار     . وثيقة مع حركة اإلخوان المسلمين في مصر من شأنها أن تهدد األمن المصري            

ـ            ي الفوالذي غضب قيادة الحركة التي عدته مؤشراً رسمياً على انضمام مصر إلى الدول التي تـسهم ف

حصار غزة، وعلى هذه الخلفية فإن قيادة الحركة تدرس خطواتها بعناية فيما يتعلق بكيفيـة اسـتئناف                 

عمليات المقاومة، بهدف الحفاظ على المنجزات التي حققتها واستمرار سيطرتها علـى قطـاع غـزة                

بالحركة فـي   فبعد الضربة التي لحقت     . وتحولها في نهاية المطاف إلى ثورة سياسية في الضفة الغربية         

عملية الرصاص المصبوب، أعادت حماس سيطرتها على القطاع، وتجاهلـت بـشكل علنـي مبـادئ                

الديموقراطية وهي اآلن تفرض سيطرتها المطلقة بشكل فعال على القطاع، وتفرض القانون والنظام بدل        

. ور فـي غـزة  الفوضى التي كانت سائدة حين كانت السلطة الفلسطينية وحركة فتح تمسكان بزمام األم     

وفي غضون ذلك، شرعت حماس ببناء قوتها العسكرية الكمية والنوعية، واستمرت في تطوير ذراعها              

كما استمرت في إعادة تأهيل أنظمتها الصاروخية، وحصلت علـى          . العسكري ليتخذ شكل الجيش القائم    

.  كلـم 75صورايخ طويلة المدى من طراز الفجر كما حصلت على صورايخ أخرى يصل مداها إلـى     

الصمود أمام أي عملية عسكرية إسرائيلية قادمة، وإنـشاء         : وتتطلع حماس إلى تحقيق هدفين مزدوجين     

وذلك لتجنب مواجهة عسكرية واسعة، وبالتالي منع سالح الجو اإلسرائيلي من           “ إسرائيل”قوة ردع ضد    

 أن ثبات هـذا التـوازن   وقد قدرت قيادة الحركة. تدمير الجيش الذي شكلته حماس، والمرافق الحكومية  

، ممـا   “إسـرائيل ”الرادع سيقدم على المدى الطويل االستقرار والهدوء دون حاجة حتى إلى اتفاق مع              

  .سيمكن حماس من إحكام سيطرتها على القطاع والتركيز على إعادة تأهيله

  

ـ         الحفـاظ علـى    ، تفيد أنها تريد     “إسرائيل”وتسعى حماس حالياً لبعث رسائل ضمنية للمجتمع الدولي ول

وقف إطالق النار من أجل التركيز على النشاط المدني؛ ومنع تحول القطاع إلى مالذ آمن ترتـع فيـه                   

  . بما في ذلك إطالق الصواريخ“ إسرائيل”المنظمات الجهادية العالمية، ومنع الهجمات اإلرهابية على 

 قبول شروط الرباعية ألن     غير أن حماس من ناحية أخرى ما زالت تبني مواقفها السياسية على رفض            

  . “إسرائيل”ترى فيها انحرافاً أيديولوجياً يؤدي على المدى البعيد إلى االعتراف بـ

  

  اآلثار المترتبة على إسرائيل

  

على مدى عام مضى، اعتمد أبو مازن وسالم فياض إستراتيجية تقوم على االعتراف بإحراز تقدم كبير                

، وهي استراتيجية مبنية على االقتناع بأن هناك إطاراً         “إسرائيل”مع  في المحادثات بشأن التسوية الدائمة      

، حيث يرى عبـاس وفيـاض أن        “إسرائيل”مرغوباً فيه يمكن من خالله التوصل إلى اتفاق سياسي مع           

تجديد العملية السياسية على أساس خطة خارطة الطريق قد تسفر عن تفاهمـت تـسمح للفلـسطينيين                 

ووفقاً لتلك االستراتيجية، فـإن رفـض الطـرف اإلسـرائيلي           . لة ذات سيادة  باستكمال عملية إنشاء دو   

استئناف العملية السياسية من حيث توقفت، ووقف بناء المستوطنات سوف يعنـي تـدبير الفلـسطينيين                

شؤونهم بشكل مستقل وإنشاء دولة بحكم األمر الواقع والحصول على اعتراف دولي بحدودها؛ وإذا لزم               
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فلسطينيين على انتفاضة شعبية غير عنفية، من قبيل النضال ضـد الجـدار األمنـي               األمر تحريض ال  

  . العازل

  

ويرى عباس وفياض أن األمن واالزدهار االقتصادي النسبيين في الضفة، يؤكدان علـى أن الجانـب                

الفلسطيني حريص على تنفيذ التزاماته في خطة خارطة الطريق؛ وبالتالي، لم تعد حجة غياب الـشريك                

كما أنهما يريان أن ما تقوم به السلطة الفلسطينية علـى الـصعيد             . لتي يتحجج بها اإلسرائيليون مقنعة    ا

االقتصادي يتناسب مع فكرة السالم االقتصادي التي يتبناها الجانب اإلسرائيلي، والتي قد تؤسس لتسوية              

  . دائمة في الشرق األوسط

  

اراً فعلية، وقد تؤدي إلى تقديم إسرائيل على أنها دولة          والحقيقة أن استراتيجية عباس فياض قد تؤتي ثم       

متزمتة، تستخدم حججاً مستهلكة لتجنب الوفاء بالتزاماتها تجاه الفلسطينيين فيما يتعلق بالعملية السياسية،             

وقد يجد هذا الكالم آذاناً صاغية في المحافل الدولية، وأن يقوض           . وذلك من أجل اإلبقاء على االحتالل     

باعتبارهـا  “ إسـرائيل ”في األمم المتحدة، ومن شأنه أيضاً أن يؤدي إلى تغيير صورة            “ إسرائيل”مكانة  

ضحية تقف في طليعة المعركة ضد اإلرهاب اإلسالمي، لتتحول إلى دولـة احـتالل، تـستخدم القـوة          

لذي المفرطة ضد الفلسطينيين وتقوم باستمرار بانتهاك حقوق اإلنسان؛ خصوصاً بعد تقرير جولدستون ا            

وقد يؤدي ذلك األمر إلى حراك داخل أروقة المحافـل          . بارتكاب جرائم حرب في غزة    “ إسرائيل”اتهم  

 1967الدولية ينتج عنه اعتراف أممي بعدم شرعية المستوطنات في الضفة الغربية، واالعتراف بحدود     

مـع المواقـف    كحدود لدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، خصوصاً وأن هذه القرارات تنـسجم             

الرسمية األمريكية فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني اإلسـرائيلي وخـصوصاً تلـك التـي تـرى بـأن                  

  . المستوطنات عقبة في طريق السالم

  

وفي غضون بضع سنوات، ستصبح الدولة الفلسطينية أمراً واقعاً، كما سيكون الفلسطينيون قادرين على              

  . تحقيق االعتراف الدولي بدولتهم

  

تحدياً عسكرياً، حيث أن الوضع االقتصادي واألمني الممـسوكين  “ إسرائيل”ضافة إلى ذلك، تواجه  وباإل

ـ       على المدى الطويل، خصوصاً وأن هناك فصائل       “ إسرائيل”في الضفة ال يضمنان االستقرار األمني ل

  .“إسرائيل”في فتح وجماعات إسالمية أخرى ما زالت تتحدث عن النضال العسكري ضد 

  

لك، فإن إستراتيجية عباس وفياض فيها بعض اإليجابية لإلسرائيليين، فعلى سبيل المثال، تهـدف              ومع ذ 

،  وتحمل مـسؤولية مـستقبل       )1948وليس حدود    (1967الخطة إلى إيجاد دولة فلسطينية في حدود        

علـى  ومصير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبناء بلد يحكمه النظام والقانون قادر               

ويمكن االفتراض أن عباس سوف يرحب بأي تعاون إسرائيلي علـى           ". إسرائيل"االلتزام باالتفاقات مع    
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دفع هذه الخطة قدماً إذا تم االتفاق بين الطرفين على الهدف النهائي للمفاوضات، وتم وضع إطار زمني                 

حين يعارض إقامـة    كما أن عباس مصمم على التوصل إلى تسوية سياسية شاملة مع إسرائيل في              . له

دولة ذات حدود مؤقتة، ويرى أنه باإلمكان الوصول إلى تسوية شاملة من خالل المحادثات خالل عـدة                 

  . أشهر إذا كان هناك استعداد إسرائيلي، وحتى لو كان تنفيذ االتفاقية تدريجياً ويستغرق عدة سنوات

  

، فـإن   "إسـرائيل "اسي عميق فـي     وفي الوقت الذي يحتاج فيه الخالف بين فتح وحماس إلى نقاش سي           

األخيرة ال تستبعد إمكانية استئناف العملية السياسية رغم استمرار هذا الخالف، غير أن نجاح المحادثات 

فالمطلوب أوالً أن يكون هناك اتفاق      . يتوقف على سلسلة من العوامل التي هي محل شكوك عميقة حالياً          

 1967ز على التوصل إلى حل للمشاكل العالقة منذ سنة          بين قيادات الطرفين على أن المفاوضات سترك      

، وأن أساس االتفاقات سيكون التوصل إلى تسوية على أساس قـرارات األمـم              1948وليس منذ سنة    

وثانياً، يجب على هذه القيادات أن تحشد       .  القائمة على مبدأ األرض مقابل السالم      383 و   242المتحدة  

ات التي سيتم التوصل إليها والتي ستكون تاريخية، مثل مسألة حـق            الدعم على جميع المستويات للقرار    

  . عودة الالجئين الفلسطينيين، وتقسيم األراضي، بما في ذلك القدس

  

ومن ناحية أخرى، فإن ميل إسرائيل إلى استمرار وضع االنقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة سوف                

وبالتالي حدوث تقدم باتجـاه التـسوية سـوف         . إليهيحول دون إمكانية تطبيق أي اتفاق يمكن التوصل         

يقتضي أن يحصل تطور باتجاه إنهاء حالة االنقسام الحاصلة على الساحة الفلسطينية، حتى ولو حـصل                

فمثالً، يمكن أوالً نقل االمتيازات التي يتمتع بها سكان الضفة الغربية إلى قطـاع              . ذلك بطريقة تدريجية  

 السياسية على الفور على أساس خطة خارطة الطريق وتحقيق تقدم ملمـوس             وثانياً تجديد العملية  . غزة

إجراء االنتخابات حتى ولو كان     : وثالثاً. يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة         

وسوف تكون السلطة الفلسطينية قادرة على إجـراء        . هذا األمر في ظل رفض حركة حماس للمصالحة       

 الضفة الغربية حيث سيكون من الواضح للجميع أن الحل السياسي قد أصبح في متنـاول                االنتخابات في 

وفي هذه الحالة سوف تكون حمـاس  . اليد، وأن ما يترتب عليه سوف ينطبق على كل من غزة والضفة          

في خانة المعرقل إليجاد حل قائم على إنهاء حالة االحتالل وإنشاء دولة فلسطينية في المنطقتـين؛ فـي                  

ن سيتم التعاطي مع االنتخابات في صفوف الرأي العام الفلسطيني على اعتبارها خطوة توحيد وليست حي

  . خطوة تقسيم

  

ومن ناحية أخرى، فإن غياب العملية السياسية، سيعطي حماس أهمية على اعتبارها البديل عن السلطة               

فالحركة استغلت فترة الركـود     . ياًالفلسطينية، على الرغم من العزلة السياسية التي تعيشها الحركة حال         

السياسي في إعادة بناء وتأهيل قوتها العسكرية، وإنشاء كيان إسالمي يخضع للنفوذ اإليرانـي، حيـت                

وفي الوقت نفسه، فإنه طالما بقـي األمـن والهـدوء           . تتلقى المساعدات المالية والعسكرية من طهران     

على غـزة لإلطاحـة بحركـة       " إسرائيل"تقوم بها   مستتبين، تتضاءل الصفة الشرعية عن أي عملية قد         
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وفي غياب أي قوة سياسية رئيسية أخرى على الساحة الفلسطينية، تبقى حماس الحركة الوحيدة              . حماس

  . ذات القيادة والتنظيم القويين بالنسبة للفلسطينيين

  

ـ              افزاً آخـر إلسـرائيل     إن احتمال أن تصبح الدولة الفلسطينية أمراً واقعاً في المستقبل القريب يشكل ح

لتجديد العملية السياسية، من أجل تحقيق المصلحة اإلسرائيلية بقيام دولة فلسطينية نتيجة المفاوضات ألن       

ذلك سوف يسهم بتقوية الموقف اإلسرائيلي، على عكس ما سيحدث في حال قامت الدولـة الفلـسطيني                 

إذا كان سيتم تأسيس الدولة الفلسطينية في       أن تقرر ما    " إسرائيل"إن على   . تحت الضغط الدولي والمحلي   

إطار الصراع والمواجهة، أو في إطار التقارب والحل بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي، ألن هـذا               

  ..والدولة الفلسطينية" إسرائيل"سيكون له تأثير حاسم على مستقبل العالقات بين 




