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  :الرئيسي ومسارها التسوية ومفاوضات السالم عملية خالصات

 حل من 1991 عام مدريد في انطلقت التي األوسط الشرق في السالم عملية تتمكن لم
 على القائمة الفلسطينية الوطنية الحقوق بتحقيق يتعلق ما وخاصة ،يسرائيلاإل - العربي الصراع

 صممتها التي العملية، هذه أسس تنجح ولم ديارهم، إلى الفلسطينيين الالجئين وعودة االحتالل نهاءإ
 الذي واالزدهار االستقرار تحقيق من األب، بوش جورج الرئيس عهد في يةمريكاأل الحكومة
 باحتالل والتمسك المواقف في والتطرف يسرائيلاإل التعنت بقي حيث ،المنطقة شعوب بها وعدت

  .الموقف سيد الواقع األمر شروط وفرض السكان على والهيمنة رضاأل

 مؤتمر إطار خارج توقيعها تم التي وسلو أاتفاقات عبر العملية شهدتها التي االختراقات وبرغم

 األردن بين عربة وادي ومعاهدة ،1993 عام يينسرائيلواإل الفلسطينيين بين ومساراته مدريد

 الحقاً تسبب ما وهو نسبياً، مؤقتة حالة مجرد مثَّل االختراق هذا أن غير ،1994 عام إسرائيلو
 المقاومة لمشاركة الحقاً وتوسع بل ،يينسرائيلواإل ينيالفلسطين بين والمواجهات الصراع بتفاقم

  .المواجهات هذه في اللبنانية

 عليه، بنيت التي والخلفيات رافقته التي التفاصيل وفق للسالم، مدريد مشروع نأ إلى ويشار 
 عملية طياته في حمل وإنما المنطقة، في ودائم عادل سالم بناء على األساس حيث من قادراً يكن لم

 األمن تحقيق على تقوم وجزئية مؤقتة تسويات إلى فلسفته في استند حيث العمر، قصيرة سالم
 في تغيير أي دون المنطقة في إسرائيل إدماج وقبول كبيرة، عربية تنازالت ظل يف سرائيلإل

 عملية هذه السالم عملية كانت وبذلك العدوانية، العسكرية قدراتها حتى أو سياساتها أو أيديولوجيتها
 هحين في المنطقة ونؤبش العارفون الخبراء لها يتوقع لم ولذلك .المبدأ حيث من التصميم كاملة غير
  .المنطقة في دائمين وأمناً استقراراً تبني أن أو كبيراً نجاحاً تحقق أن

 أي على شهور ثالثة تمر تكن لم حيث األزمات، من الكثير ذاك مذ السالم عملية عانت كما
 كان والتي والسوري، الفلسطيني المسارين على وخاصة أخرى أزمة تندلع حتى تفاوضية أزمة

 بل السالم لعملية الجديدة الحكومات تعريف وتغير ية،سرائيلاإل اتالحكوم تغير عادة أخطرها
 الخليل واتفاق طابا اتفاقية في حصل كما اتفاقات من سابقاً عليه التوقيع تم ما في التعديل وحتى

  .ريفر واي وتفاهمات

 تطبيق حالة إلى التوصل من يسرائيلواإل الفلسطيني الطرفان يتمكن لم التطبيق صعيد وعلى
 خالفاً مرحلة كل في والنصوص البنود تفسير تعيد إسرائيل كانت بل توقيعه، تم اتفاق ألي كاملةمت
 خمس بعد مقرراً كان الذي الفلسطينية الدولة بإعالن يتعلق ما وخاصة قبلها، التفاهم عليه كان لما

 المحتلة األراضي من النازحين بإعادة الشروع وكذلك ،1998 عام أي االتفاق، توقيع من سنوات

   .أصالً تطبيقه يبدأ لم والذي ،خاصة رباعية لجنة عبر 1967 عام

 مع طردياً يتناسب كان االتفاقات لهذه الشعبي ييدأالت في التآكل تزايد فإن آخر صعيد وعلى
 واالستيطان التهويد ذلك في بما والمتواصل، المستمر يسرائيلاإل العدوان ظل في خصوصاً الزمن،

 لالحتالل األمنية بالمهام للقيام الفلسطينية السلطة على المتواصل والضغط غتياالتواال االعتقاالت
 جموع وشجع الفلسطيني الشارع وتَّر الذي األمر لالتفاقات، الرافضة الفلسطينية المنظمات ضد
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 بالتالي وتسبب ،ورجاالتها أوسلو التفاقات تأييده وتراجع المقاومة، تأييد على الفلسطيني الشعب

 والتي ،2000 عام الثانية الفلسطينية االنتفاضة اندالع حتى ،والمواجهات المقاومة أعمال بتزايد
 الجهود كل فشلت حيث ،يسرائيلاإل - العربي الصراع مراحل من كلياً جديدة لمرحلة أسست

 ما يسرائيلاإل العدوان منع في واالحتالل السلطة بين األمنية والتفاهمات والسياسية الدبلوماسية
 على وأركانها التسوية دعاة أجبر الذي األمر الفلسطيني، للشعب الجديد الخيار االنتفاضة جعل

 بعد لديهم التفاوض شروط من شرطاً االنتفاضة لتصبح ،إعالمياً السابقة مواقفهم عن كثيراً التراجع
  !التفاوضي الوطني المشروع يدمر وطنياً محرماً كانت أن

  

   :وسلوأ تاتفاقا تدمر إسرائيل

 ياسر رئيسها واعتقال الفلسطينية السلطة بنية وتدمير الغربية للضفة يسرائيلاإل االجتياح كان 

 الحكومة بها دمرت التي األداة م،2002 العام منذ معه التفاوض ورفض المقاطعة في عرفات
 الموت حالة في التسوية مشروع أدخل ما ،وانجازاته وسلوأ اتفاق نشارو أرئيل بقيادة يةسرائيلاإل

 على الفلسطيني الشعب شجع الذي األمر وعدمياً، مسدوداً التسوية خيار جعل وما واقعياً، السريري
 مختلف في المسلحة العسكرية المجموعات تشكلت حيث والمقاومة االنتفاضة خيار حول االلتفاف
 موحدة ميدانية قيادة فيه تشكلت الذي الوقت في الفلسطينية، الساحة في سيةالرئي الحية التنظيمات
 المواجهة معالم من جديداً معلماً شكل ما ،"سالميةواإل الوطنية القوى" اسم تحت لالنتفاضة
 برغم التسوية عملية تعقيد من زاد الذي األمر االحتالل، وجه في الفلسطينية والمقاومة واالنتفاضة

 تفاهمات عبر عليها وااللتفاف احتواءها حاولت التي المضنية والعربية يةمريكاأل الجهود

   .2003 عام "الطريق خارطة" آخرها كان ومبادرات ومؤتمرات

 ،-  حينها الساسة زعم حسبما -  إسرائيل إلحراج بها المشروط غير الفلسطيني القبول وبرغم
 حيث إضافياً، شرطاً عشر أربعة لها تحقق حال في عليها موافقتها يةسرائيلاإل الحكومة أعلنت فقد
   .جاد دولي انتقاد أي دون المشروطة الموافقة هذه العالم قبل

  

  :العربية والخيارات التسوية مبادرات

 المتحدة والواليات يسرائيلاإل الجانب أن إلى يسرائيلاإل الشأن وفي الصراع في خبراء يشير
 طيلة برفضها أو عليها الموافقة في العرب تشغل ما سياسية مبادرة توفير على دائماً تحرص كانت
 الذي العسكري الخيار إلى العربي التوجه يمنع سياسي مناخ خلق بهدف وذلك ،الصراع سنوات
 لم مدريد في السالم ةعلمي أن هؤالء ويرى جاداً، كان حال في وجودها يهدد أنه إسرائيل تعتقد
 صحة أثبتت مدريد مؤتمر تلت التي عشرة الخمس السنوات وأن خصوصاً اإلطار، هذا عن تخرج
 العالم عواصم في المضنية التفاوض عمليات لنتائج عرض من تقدم ما ظل في ،النظرية هذه

 السياسية ويةالتس مشروع إليه وصل الذي المسدود الحائط وأن ي،سرائيلاإل الجانب مع المختلفة
 ،بانعقاده تحقق ياًإسرائيلو ياًأمريك مدريد مؤتمر هدف أن مؤكدة معلومات وتفيد متوقعاً، أمراً كان

 ،1991 يوليو /تموز في كوانت وليم تعبير حد على النفسي الحاجز وكسر الجليد إذابة بهدف أي
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 المفاوضات من السنوات هذه طيلة الحقاً لهما تحققت التي األخرى الكبيرة المكاسب ينفي ال وذلك
   .العبثية

 ونصف عقد مدى على أجريناها التي الدراسات تشير وظروفها السالم عملية دوافع وحول

 وبعض سرائيلإل كبير تهديد مصدر شكل 1987 عام األولى الفلسطينية االنتفاضة اندالع أن مضى
 العجز اثبت األولى الخمسة لشهورا خالل معها الفج يسرائيلاإل التعامل وأن المنطقة، في حلفائها

 الخليج حرب جاءت حيث الفلسطينية، التضحيات أمام يسرائيلاإل واإلعالمي منيواأل العسكري

 للمشروع مواتية فرصة لتوفر العربية األمة على الكارثية ونتائجها 1991- 1990 عام الثانية
 مؤتمر فكرة وكانت ووأدها، اضةاالنتف الحتواء سياسية نوعية قفزة ليحقق يسرائيلاإل- األمريكي
 وتنخره األوصال ممزق العربي الجانب كان حيث ،إليها التوصل تم التي اآللية هي للسالم مدريد

 ظنت فيما إعالمياً، حتى األمريكي المشروع مقاومة على قادر وغير الداخلي، والغضب الخالفات
 الطموح من الكثير أحبط إنما ربالح هذه عن نشأ الذي االستراتيجي الوضع أن التحرير منظمة
 كما السياسي الخيار صوب فاتجهت ،كاملةً االنتفاضة قيادة على تسيطر ال وأنها خصوصاً واآلمال

 في إسرائيل حكومة جدية وعدم ي،سرائيلاإل العدوان استمرار لكن .1988 وعام ،1982 عام فعلت
 وفي وتصاعدها، االنتفاضة ستمرارال األجواء وفر مخرجاته، مع التعامل في شامير إسحاق عهد
 في الشافي عبد حيدر الدكتور برئاسة المفاوض الفلسطيني الوفد إخضاع عن تبدى الذي العجز ظل

 واطالع عباس محمود ورعاية فتح رجاالت بعض بإدارة تفاوضية سرية قناة فتح تم واشنطن،

 تمكن والذي ،1993 عام أوسلو مبادئ إعالن إلى عبرها التوصل أمكن عرفات، ياسر الرئيس
 من اعتباراً الفلسطينية السلطة تشكيل وجاء وإجهاضها، االنتفاضة احتواء من معدودة أشهر خالل

 صرح في أولى لبنة ليشكل 1996 عام األولى والرئاسية التشريعية االنتخابات جراءإو ،1994
 للفكر الناظم إلطارا وتفاصيله أوسلو اتفاق أصبح حيث فلسطين، أرض على الفلسطيني الكيان

 عانت حيث التحرير، منظمة في حلفائها وبعض فتح بحركة ممثالً السلطة هذه يقود الذي السياسي
 ربما للسلطة األمنية األجهزة أيدي على واالعتقال القمع جراءاتإ من الكثير الفلسطينية المقاومة

   .االحتالل أجهزة من تعاني كانت مما أكثر

 االتفاقات تطبيق في التعنت في حكوماته، تغير برغم ي،سرائيلاإل بالجان استمرار أن غير
 حل لىإ بالتوصل يتعلق ما خاصة عليها، التوافق تم التي والجداول لها المحددة بالتواريخ وااللتزام
 هذا نجاح أمام كبيرة عقبة شكل المستقلة، الفلسطينية الدولة وإعالن الجوهرية للقضايا نهائي

 في ديفيد كامب في الجانبين بين األخيرة المفاوضات فشلت عندما الظهر قاصمة وكانت المسار،

 في اللبنانية المقاومة أيدي على لبنان جنوب من يسرائيلاإل االندحار بعيد ،2000 يوليو /تموز

   .2000 مايو /أيار25

  

   :التسوية لمسار بديالً والمقاومة االنتفاضة

 للشارع األخيرة الصدمة ليشكل حقيقي طرق مفترق ديفيد كامب في المفاوضات محطة شكلت
 أمام يءش تحقيق عن عاجزة سلطة ظل في الحقوق له لتعيد بالتسوية األمل فقد الذي الفلسطيني
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 للمسجد شارون أرئيل زيارة وكانت ،الشارع لتحرك مناسبة أرضية شكل ما ،يسرائيلاإل الموقف
 ،قصىاأل انتفاضة لتنطلق الفلسطيني الشعبي البارود برميل ألهبت شرارة االستفزازية األقصى
 بعد مسبوقة وغير متصاعدة مقاومة عملية ولتبدأ ،قصىاأل ساحات من الثانية الفلسطينية االنتفاضة

 للعنف ونظراً ،الفلسطيني اسيالسي للفكر بديالً إطاراً ولتشكل ،انطالقتها على أسبوعين من أقل
 في قياداتها نجاح ظل وفي ،االنتفاضة هذه مع االحتالل سلطات بها تعاملت التي والوحشية
 خطر أمام أنها إسرائيل شعرت فقد العالم، في األولى األربعة الشهور خالل اإلعالمية المعركة
 إسرائيلو السلطة بين ركمشت اجتماع وعقد االستخبارية، دوائرها كل توقعت مما أكثر كبير

 العربية القمة عقدت ثم الموقف، احتواء من يتمكن لم الشيخ شرم في ومصرية يةأمريك وبرعاية
 واإلسالمية العربية الجماهير نبض مع إعالمياً ولو متجاوبة إال نفسها تجد ولم اإلسالمية والقمة
 حالة لتشكل الفلسطيني، عبالش انتفاضة لدعم بالماليين مرة ألول الشوارع إلى خرجت التي

 دفع ما التسوية، لخط رفضها عن ولتعبر الرسمي، السياسي الموقف على ضاغطة جماهيرية
 لصالح طروحاتهم ودفن التسوية دعاة حضور وأضعف الجماهير، قيادة إلى التسوية بمعارضي
  .والفلسطيني العربي الشعبي النبض مع التصالح محاولة

  

   :الثانية االنتفاضة واحتواء التسوية إحياء محاوالت

 مدير مبعوثها عبر السالم عملية إحياء الثانية االنتفاضة ظل في المتحدة الواليات حاولت عبثا
 في زيني، أنتوني الجنرال المنطقة في الدائم ومندوبها تنت جورج يةمريكاأل المركزية المخابرات

 بالتطبيع سرائيلإل بالتعهد العربية المبادرة مشروع لتقر بيروت في العربية القمة عقدت حين

 لكن ،1967 عام يونيو /حزيران من الرابع حدود إلى انسحابها حال في الكامل العربي واالعتراف
 في مجازر جانب إلى الوحشية جنين مخيم مجزرة وارتكاب الغربية الضفة باجتياح أجابها شارون
 أدخل ما معها، أوسلو في السابقة االتفاقات كل وألغى الفلسطينية، السلطة ودمر وغيرها، نابلس

 يةمريكاأل المبادرة جاءت أن إلى االحتالل، مع العبثية التسوية ثالجة في العربي المشروع
 أسمته جديداً مشروعاً تطرحول يسرائيلاإل الموقف على بناء واتفاقاته أوسلو عن لتتخلى األوروبية

 األمم من تتشكل تطبيقه على تشرف رباعية دولية لجنة ولتشكل ،2003 عام في الطريق خارطة
 الجديد المشروع هذا آلية لكن ية،مريكاأل المتحدة والواليات األوروبي واالتحاد وروسيا المتحدة
 التحيز وبسبب ،جهة من متحفظال يسرائيلاإل الموقف بسبب العمل من تتمكن لم الثالث ومراحله
 حوالي الفلسطيني الجانب نفذ حيث أخرى، جهة من بالضغوط يتعلق فيما يسرائيلاإل للجانب الدولي

 هذه في المقابلة التزاماتها من %15 من أكثر إسرائيل تنفذ لم فيما األولى المرحلة من 80%
   .التعجيز حتى الفلسطيني الجانب على دوماً منصباً كان والمطالبة الضغط بأن علماً المرحلة،

  

   :التسوية مسيرة في التناول ضحالة

 الوعود وقدم الصراع في االنفراج بوادر حمل 1991 عام أن نلحظ السابق العرض ضوء في

 في البحث تأخير على اقاالتف برغم الوعود هذه لقطاف األول العام 1993 عام ومثل الكبيرة،
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 والقدس والالجئين واالستيطان االحتالل بإنهاء يتعلق ما خصوصاً للصراع الجوهرية القضايا

 وتفصيلية متواصلة اتفاقات بتوقيع 1999- 1994 األعوام زخرت فيما الفلسطينية، والدولة والحدود
 تعليق حسب وعلى ،والصراع القضية حل قرب يؤكد المشهد جعل ما ي،سرائيلاإل الجانب مع

 1998 عام األول ريفر واي تفاهمات توقيع بعد األلمانية الخارجية في األوسط الشرق ملف مسئول
 وهم الكاميرات أمام المشتركة الصور ويلتقطون األوراق يوقعون داموا ما جيدة األمور بأن"

  "!.يتصافحون

 في اللبنانية المقاومة نجحت حيث آخر، تصوراً األول نصفه منذ حمل 2000 عام أن غير
 في اتفاق إلى التوصل إمكانية يةسرائيلاإل القيادة وأفشلت لبنان، جنوب من االحتالل جيش دحر

 ،28/9/2000 يوم األقصى المسجد تدنيس على شارون أرئيل وتجرأ ديفيد، كامب مفاوضات
 الشريك تغييب تبعها البوصلة، وفقدان والضباب الضياع من مرحلة إلى التسوية عملية لتنتقل

 القيادة وليستلم ،2004- 2002 اغتيل حتى طالت اعتقال بعملية عرفات ياسر الفلسطيني الرئيسي
 الفلسطينية السلطة في للحكم حماس حركة استالم أمام الطريق ليمهد والمقاومة االنتفاضة برنامج

   .2006 )الحكومة( مارس/ آذار 28و )التشريعي( يناير/ كانون الثاني 26 في

  

   :2007-2006 )حماس( حكومة ظل في التسوية

  :السياسية المتغيرات أبرز

 التركيبة في تغيرات بسبب وذلك الجادة، السياسية التسوية لجهود كامالً غياباً 2005 عام شهد
 الرئيس وغياب جهة، من الفلسطينيين مع المفاوضات تجاه العامة واتجاهاتها يةسرائيلاإل السياسية
 شهد الذي المحلي الحكم في الفلسطيني االنتخابي االستحقاق وتبلور أخرى، جهة من عرفات ياسر
 االنتخابات جاءت فقد ولذلك ،ثالثة جهة من مراحله معظم في فتح حركة على حماس حركة تقدم

 أحاط الذي السياسي الجمود ظل في 2006 يناير /ثانيال كانون 25 في الفلسطينية التشريعية

 زعمتا المتحدة والواليات إسرائيل أن رغم إذ التسوية، ومسيرة يةسرائيلاإل - الفلسطينية العالقات
 غير السالم عملية لتحريك المناسب الحل هو مازن أبو وأن العقبة، هو عرفات أن وتكراراً مراراً
 بداية منذ وفتح، والمنظمة السلطة في تماماً عرفات مكان حتلا أن بعد مازن ألبي تقدما لم أنهما

 جادة مفاوضات أي أصالً إسرائيل تجر لم بل السالم، عملية صعيد على يذكر شيئاً ،2005 عام
 وعلى العنصري الجدار بناء صعيد على واحد جانب من االنفصال خطة بتطبيق وقامت معه،
 خط من الفلسطيني التحول شجع ما وهو لمقاومة،ا ضربات تحت غزة قطاع من االنسحاب صعيد
 بانتخابها موقفه عن الشعب عبر حيث حماس، حركة تمثله أصبحت الذي المقاومة خط إلى التسوية

 حوالي حماس حصدت عندما التشريعية االنتخابات في صارخ بشكل عنه وعبر المحلي، الحكم في

 الوطنية السلطة حكومة على بذلك طرلتسي الفلسطيني، التشريعي المجلس مقاعد من 59.5%

  .2006 عام مطلع في ومنفردة مرة ألول الفلسطينية

 حركة أن غير مختلفة، بدوافع وعربي يإسرائيلو دولي هلع من الفوز هذا به تسبب ما وبرغم
 الكثيرون، يظن كان ما على متقدمة سياسية واقعية إلى فيها أشارت عديدة رسائل أرسلت حماس
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 لتشكيل السعي الحكم، من األولى المرحلة في باألسلمة االجتماعي برنامجها تطبيق عن داالبتعا مثل
 وطالبت الشروط، فرض قبل للحوار الرباعية اللجنة ودعت الفصائل، بقية مع وحدة حكومة
 الخ، ...الفساد ولتحارب والشفاف الراشد الحكم نظرية وتطبق تنجح كي للحكومة الفرصة بإعطاء
 فرض مقابل دون والعربي الفلسطيني الجانب من يريد ما يأخذ أن تعّود الذي الدولي المجتمع لكن
 طرفاً بلت قُحين التحرير منظمة لها استجابت التي الشروط لذات تستجيب حتى خانقاً حصاراً عليها

  .1991 عام في المفاوضات في سياسياً

 الرئيس بمكتب الحكومة بدالاست أخرى جهة من إسرائيلو جهة من الدولية الرباعية وحاولت
 ذلك، من بدالً "العنف" لىإ وتدعو حماس تعارضها فيما بالمفاوضات ويؤمن معتدل أنه بحجة
 حينها، يةسرائيلاإل الخارجية وزيرة تعبير حد على المقاومة رجال إلى األموال وصول من وخوفا
 جديدة فرصة أي السلطة رئيسل يوفر لم يسرائيلواإل الدولي الموقف في المرحلي التحول هذا لكن

 بالمفاوضات للشروع استعداده عن المتكررة )مازن أبو( أي إعالناته وبرغم المفاوضات، الستئناف
 وبين بينه اللقاء تم ولما بالتجاهل، إال يسرائيلاإل الجانب من يقابل لم أنه غير شروط، دون النهائية
 المطالب صعيد على مهماً شيئاً اللقاء ريثم لم الماضي، ديسمبر في القدس في ولمرتأ أيهود

 أبو استعداد مع حتى التسوية عملية تجاهل في تكتيكها من إسرائيل تغير لم وبذلك الفلسطينية،
 خياراً ليس النهاية في مازن أبو أن إسرائيل تشعر حيث شروط، دون مفاوضاتها لدخول مازن

 الفلسطينية والجغرافيا باألرض المتعلقة السياسية تاالستحقاقا دفع تريد ال وألنها فلسطينياً، إجماعياً
 حتى أو ريفر واي تفاهمات أو الطريق خارطة أو أوسلو اتفاق عليه نص ما وفق حتى وغيرها
  .الشيخ شرم تفاهمات

 على تقوم قديمة بالية طروحات على ويؤكد مهم، تدخل بال المشهد إلى ينظر العالم وبقي
 ومؤسساته، رموزه كل دمرت إسرائيل أن رغم سابقاً عليه التوقيع تم ما وعلى "الطريق خارطة"

 وحقيقية جادة مبادرات أي دون ولكن الدولتين، حل حول بوش الرئيس بأفكار يتغنى العالم وبقي
 حقيقيا تأثير ال التي وروسيا فرنسا طروحات باستثناء الرؤية، هذه لتحقيق السالم عملية الستئناف

   .الراكدة السالم عملية حراك على وبالتالي يسرائيلواإل يكياألمر الموقف على لها

 إليها يلجأ إضافية حجة )حماس( حركة تقودها التي الفلسطينية الحكومة وأصبحت
 وحتى الدولية األطراف مختلف ولجأت واستحقاقاتها، التسوية مسيرة من للتهرب يونسرائيلاإل

 أنها األطراف هذه تعتقد حيث سياسية، ازالتتن لتقديم )حماس( حركة على للضغط العربية بعض
 تضغط كانت كما التسوية مسيرة الستئناف مناسباً جواً وتوفر يسرائيلاإل الجانب تحرج أن يمكن
 العربية المبادرة على بالموافقة يتعلق فيما األخص وعلى المقاطعة، في حصاره إبان عرفات على

 استجابة عدم وبرغم ،وتفصيالً جملة يسرائيلإلا الجانب رفضها والتي ،2002 عام بيروت لقمة
 من االيجابية الجوانب مع التعامل في كبيرة مرونة أبدت أنها غير الضغوط لهذه حماس حركة

 التي والدولية العربية األطراف أن غير ي،سرائيلاإل الجانب معها وتعامل بها اعترف ذاإ المبادرة
 مع مستوى يأ على وال إسرائيل تجاوب على ناتضما يأ تملك تكن لم بذلك حماس تطالب كانت
 قائمة كانت التي للتسوية العام طاراإل رفض على حماس صرتأ كما ومعطياتها، المبادرة أسس

 على لليهود مستقلة دولة إسرائيلب االعتراف على والقائمة وملحقاتها وسلوأ باتفاقات والمتمثل
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 القوى من عدد وكان ،)التاريخية نفلسطي رض أمن %78( ،1948 عام المحتلة راضياأل
 عرفات ياسر الرئيس بلِق من فااالعتر ورقة تقديم نأ تعتقد والفلسطينية العربية والشخصيات

 على حماس حركة األطروحات هذه وشجعت فادحا، خطأ كان مقابل دون التحرير ومنظمة
 تصوراً حماس متوقد التحرير، منظمة فيه وقعت الذي الخطأ نفس في الوقوع وعدم التماسك
 على وليعمل الفلسطيني، للشعب الوطنية بالحقوق باالعتراف اآلخر الجانب مطالبة على يقوم جديداً
 توقيعها تم التي االتفاقات مع عالية بمسئولية للتعامل االستعداد عالنهاإ عن ناهيك االحتالل، إنهاء
 وأ لحكومتها رياالوز البيان في سواء الفلسطيني، للشعب العليا المصالح يحقق وبما سابقا،

 الساحة شهدته الذي االستراتيجي التغير العالم يلتقط لم ذلك ورغم .ذلك بعد زعاماتها بتصريحات
 العالم وبقي حماس، حركة أبدتها التي الجديدة السياسية المرونة لىإ يلتفت لم كما الفلسطينية،

 استمر فقد ولذلك ،سابقاً عليه لحالا كان كما يسرائيلاإل الجانب على ضغط أي ممارسة يرفض
  .ومتجددة مختلفة ذرائع تحت السياسية سويةتال عملية في الجمود

  

  :تنجح لم ولماذا التسوية استئناف محاوالت

 حياءإل محاوالت غراءاتاإل بعض وتقديم الخانق، الحصار وفرض ،الضغوط مجمل شكلت
 الحصار واعتبر ،سابقاً التحرير منظمة دمتهاق كانت استحقاقات حماس بتقديم ولكن التسوية، عملية
 تقديم من إلعفائها شديد بارتياح شعرت إسرائيل نأ ويعتقد المنطقة، في تاريخياً والسياسي المالي
 الضرائب من لديها المحصلة الحكومة موالأ ولمنعها بل ،الجديدة الفلسطينية للحكومة تنازالت أي
 أخطأ بأنه الفلسطيني الشعب إلقناع واسعة عالميةإ بحملة توقام الفلسطينية، الخزينة في تقع نأ

 من شهرين من أقل بعد وقامت بل الحكومة، هذه مع تتعامل لن وأنها لقيادته، حماس حركة باختيار
 بشلل تسبب مما الغربية، الضفة في حماس نواب إلى إضافة وزرائها، باعتقال الحكومة تشكيل
 جهة من الحكومة ربكأو ،خرىأ جهة من للناس الحياتية لمصالحا وعطل ،جهة من النيابية الحياة
  .ثالثة

 لتطويع أيضاً يةأمريكو بل مباشرة، غير وأوروبية متواصلة، عربية محاوالت جرت كما
 تغير لم الجهود هذه لكن ،الدولية الرباعية شروط مع للتجاوب السياسي )حماس( حركة موقف
 للشروط مسبق استسالم عن بل سياسية مرونة عن تبحث تكن لم نهاأل الموقف من كثيراً
 حركة حسب محددة يةإسرائيل بالتزامات تتعلق ضمانات يأ تحمل ال نهاأو خاصة ية،سرائيلاإل

 وعلى فوراً للتفاوض استعداد على أنه يعلن الفلسطيني الرئيس فيه ظل الذي الوقت في ،حماس
 ورئيس التحرير منظمة رئيس بصفته مفوض هوأن ،إسرائيل مع سالم اتفاق لتوقيع النهائي الحل

 الموقف خلف ووقف الفلسطيني، االستعداد لهذا يأبه لم إسرائيلو العالم أن غير ،الفلسطينية السلطة
 نجاح عدم عن األساسية المسؤولية يسرائيلاإل الطرف تحميل يمكن وبذلك المتعنت، يسرائيلاإل

 حركة يحّمل زال ال الجميع لكن ،الموضوعية احيةالن من المنطقة في السالم عملية تحريك جهود
 السياسية للحالة استمرار مجرد هو حماس بقيادة الجديد الواقع أن رغم المسؤولية هذه حماس
 مازن أبو يقودها حكومة ظل وفي للحكم، حماس استالم قبل سائدة كانت التي التسوية في الجامدة
 .األساسية وسلوأ اتفاقات اماتدع ومن فتح حركة من وزرائها ورئيس رئيساً،
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  :الجديدة السياسية وتوجهاتها الوطني الوفاق وثيقة

 بوثيقة عرف ما طرح عبر هذه الجمود حالة كسر عباس محمود والرئيس فتح حركة حاولت
 التحرير منظمة مواقف طياتها في تحمل لكنها صاغها، من على الروايات اختلفت التي األسرى
 حماس حركة الرئيس وطالب الموقعة، باالتفاقات وتلتزم إسرائيلب فاًترااع وتقدم فتح، وحركة
 جدل ظل وفي بها، حماس حركة وإلزام إلقرارها الشعبي االستفتاء إلى سيلجأ أنه أو عليها بالتوقيع
 الخالف من الكثير شهد موسع وطني حوار جرى ،القانونية واآلليات الصالحيات حول ساخن
 الوطني الوفاق وثيقة" يتّمس عنها، معدلة نسخة توقيع لىإ التوصل مت حتى السياسي والجدل

 ،فلسطينياً إنجازاً اعتبرت والتي عشر، الثالثة الفلسطينية الفصائل كل عليها ووقعت ،"الفلسطيني
 وفوضت الفلسطيني، الشعب على المفروض الدولي الحصار يفك سوف توقيعها أن يومها وقيل
 على النتائج تعرض أن على إسرائيل مع بالمفاوضات التحرير نظمةوم السلطة رئيس الوثيقة
 الحقوق مع تتعارض لم ما الموقعة واالتفاقات والعربية الدولية بالشرعية واعترفت عام، استفتاء
 جانب إلى االحتالل مع التعامل في السياسي المسار الوثيقة وأقرت الفلسطيني، للشعب الوطنية
 وسط في الفلسطينية األطراف تالقي في تاريخية سابقة اعتبر فيما م،والمقاو النضالي المسار
 لرفع دافعا وليست كافية، غير اعتبرتها المتحدة والواليات إسرائيل نأ غير السياسي، الطريق
 الوثيقة بأن العالم إقناع في الفلسطيني الرئيس جهود بذلك وفشلت والحكومة، الشعب عن الحصار
 للتعاطي الدولي المجتمع متطلبات من الكثير تحقق وأنها عليه، البناء يمكن مهما سياسياً تحوالً تمثل
 عملية الوثيقة تحرك ولم الصعيد، هذا على بالفشل باءت جهوده أن غير القائمة الحكومة مع

 األروقة في الفلسطيني الشريك غياب يتناول البحث وبقي الجادة، السالم عملية جهود وال التسوية
  .يةسرائيلاإلو الغربية

  

  :السالم التفاق بديالً الطويلة الهدنة في )حماس( حركة أطروحات تطور

 حماس حركة جرتهاأ موسعة جدلية حوارات ظل وفي والحصار، السياسي الضغط تحت
 حماس حركة بلورت واألوروبيين، الروس والخبراء الدول من عدد مع منها المقربين وبعض
 طويلة الهدنة مقابل الكامل االنسحاب قاعدة على االحتالل مع سياسيال التعامل في السابقة رؤيتها
 راضيلأل االحتالل نهاءإ قوامه كان والذي ،جديداً سياسياً مشروعاً تقدم وكأنها حماس وبدت األمد،

 ،عاماً عشرين وأ لعشر إسرائيل مع الفلسطينية الحكومة توقعها هدنة مقابل 1967 عام المحتلة
 لىإ لالجئين العودة حق وتطبق القدس، وعاصمتها السيادة كاملة مستقلة ينيةفلسط دولة لتقيم

 أساسها حماس لحركة قدمت عمل ورقة ليعدوا األوروبيين القادة انتباه التحول هذا لفت وقد ديارهم،
 بإقامة يتعلق ما خاصة التفاصيل بقية في االختالف مع واالعتراف، والتطبيع السالم وليس الهدنة
 من رفضاً لقيت والتي الثانية، مرحلتها في الطريق خارطة نصت كما مؤقتة بحدود لسطينيةف دولة
 تخوفات الطرح هذا لقي كما ثانية جهة من الطريق، لخارطة السابق برفضها لحق حماس حركة
 لقاءاته وفي رايس، كونداليزا مع صراحة الفلسطيني الرئيس عنها عبر والتي فتح حركة من كبيرة
 أهمية، األطروحات هذه يعر لم يسرائيلاإل الجانب نأ كما دمشق، في الحقاً مشعل خالد مع



 2007 شباط 22 بريوت، -آفاق مشروعي املقاومة و التسوية حلل القضية الفلسطينية : حلقة نقاش الورقة الثانية

 

 11

 تسببت المنضبطة غير السياسية التطورات هذه لكن معها، التعامل تستحق ال مناورات واعتبرها
 ايجابيات من لها كان وإن سواء، حد على والدولية بل يةسرائيلواإل الفلسطينية الساحة بإرباك
 في السائد بالتطبيع المرتبط السالم لمفهوم كبديل الهدنة مفهوم أدخلت أنها فهو حماس كةحر لصالح

 استحقاق من يعفيها انه كما ،1978 عام ديفيد كامب منذ المنطقة في السياسية التسوية أدبيات
 العريض جمهورها مع السياسية ومواقفها األيديولوجية قناعاتها يناقض الذي إسرائيلب االعتراف

  .سالميواإل العربي العالم مستوى على

  

  :2007-1991 التسوية مسيرة فشل وعوامل أسباب

 الدائر الصراع إلنهاء دائم سالم إلى التوصل على قدرتها بعدم التسوية مسيرة في الفشل يتمثل
 مسيرة في الفشل أسباب عن البحث فيو المفاوضات، من عاماً عشر الخمسة طيلة الجانبين بين

 تحقق أن أو ثانية، جهة من محدد منتهى إلى تصل أن أو جهة، من أهدافها تحقق أن من التسوية
 أساسية، محاور عن الحديث يمكن ثالثة، جهة من الفلسطيني للشعب المشروعة الوطنية الحقوق
 العوامل من الكثير بها يلحق قد أو جهة، من التفصيلية األسباب من العديد تتضمن ربما والتي

   :أهمها ومن أخرى، جهة من المستويات مختلف على التكميلية األخرى

 لتقديم االستعداد وعدم للصراع، نهائي حل لىإ التوصل في يةسرائيلاإل الجدية عدم -1
 خيار وأن خاصة األخرى، األطراف تنازالت مع بالتوازي للتفاوض الالزمة التنازالت
 المؤسسة في جهة أي من معتمداً ياًإسرائيل استراتيجياً خياراً ليس السالم وعملية التسوية
 والحزب الوزراء رئيس اتجاهات على يسرائيلاإل الموقف ويعتمد ،إسرائيل في الحاكمة
  .للتجربة السابق العرض في الحظنا كما الداخلية وظروفهم السياسية والمرحلة الحاكم

 على والضغوط الوساطة جهود -  منهم يينمريكاأل األخص وعلى - الوسطاء ماستخدا -2
 منها بجزء حتى وال بل الضغوط، هذه بمثل القيام وعدم باستمرار، الفلسطيني الجانب
 في الخلل كدأو المتبادلة، والتنازالت التفاوض بطبيعة خّلأ مما ي،سرائيلاإل الجانب على

 السياسي الميزان في الخلل ليدعمه إسرائيل لصالح ليعم الذي العسكرية القوة موازين
 .يضاًأ الدولي

 العرب وتواطؤ الفلسطيني بالطرف االستفراد سياسات المتحدة والواليات إسرائيل اتباع -3
 الرسمية العربية الورقة الفلسطينيين افقد ما ،المعادلة لهذه الفلسطينيين وخضوع ،ذلك على

 على ضاغط إضافي ثقل إلى أحياناً، القطرية المصالح ةسياد بسبب وحّولها بل والشعبية،

 ومفاوضات 1992 عام موسكو في المتعددة المفاوضات في حصل كما الفلسطيني الموقف

  .وغيرهما 1994 عام القاهرة

 االستراتيجية وغياب الوطنية الوحدة غياب ظل في للتفاوض الفلسطيني الجانب اندفاع -4
 التنافس ماراثون في دخل والذي البرامجي، لتصارعا ظل وفي الواقعية، التفاوضية
 البديل من القادم الخطر نظرية وتصديق حماس، وحركة التحرير منظمة بين الداخلي
 كدتأ حسبما الدولية، المطالب مع التجاوب من المنظمة تتمكن لم حال في اإلسالمي
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- 1988 األعوام يلةط المغرضة يةسرائيلواإل يةمريكاأل والمقاالت الدراسات من العديد

1994. 

 جعل ما وهو واحد، آن في التطبيق ومرحلية االتفاقات، مرحلية بسياسة الفلسطيني القبول -5
 تطبيقه، يجري جزء كل وعلى جديد، من مرحلة كل في التفاوض يعيد الفلسطيني الجانب

 فاقاتواالت وأساليبه بالتفاوض وقناعاتها وفهمها يةسرائيلاإل الحكومات تغير ظل وفي بل
 بوصفها فيها المقررة الزمنية الجداول مع تعاملها وفي بل سابقا، ليهاإ التوصل تم التي

  .- بيريز شيمون تعبير حد على -  "مقدسة غير تواريخ"

 تقديمه فبرغم بجدواها، تقنعه انجازات الفلسطيني الشعب إلى السالم عملية تقدم لم -6
 إلى مطمئّن غير زال ال أنه غير ضالتفاو في حقوقه بعض عن استراتيجية لتنازالت
 واجتياح السلطة مؤسسات تدمير ولعل مستمرة، حقوق أي على حصوله إمكانية حقيقة

 هذه كرس قد 2002 عام شارون أرئيل بزعامة يةسرائيلاإل القوات قبل من الغربية الضفة
 .الفلسطيني الشعب شرائح مختلف لدى الحقيقة

 وغياب التحرير، في وبرنامجها المقاوم عملها توحيد على الفلسطينية الفصائل قدرة عدم -7
 بين محصورة المعركة جعل ما والمقاومة، التحرير لبرنامج المتواصل العربي الدعم

 األخص وعلى الميداني، الصعيد على ثانية جهة من يينسرائيلواإل جهة من الفلسطينيين
 ووادي ديفيد كامب تمعاهدا عبر الصراع معادلة من األهم الطوق دول خروج ظل في

 بجوار العربي المحيط في التماس نقاط مختلف على المعقدة األمنية والتفاهمات عربة
 الصعيد على الفلسطينية المقاومة تمثله الذي التهديد ضعف تزايد وبالتالي .فلسطين
 على القدرة وكذلك اإلقليمي، األمن صعيد وعلى يسرائيلاإل للكيان االستراتيجي الوجودي

 للجانب الفرصة عطىأ ما وهو ،الموقعة السالم معاهدات إلغاء وربما ثانية، الصراع لمةأق
 بالمفاوض واالستخفاف االستغالل درجات قصىأب المناورة يمارس كي يسرائيلاإل

  .يومياً المواجهات في يسقطون الذين والشهداء والتضحيات الكفاح رغم الفلسطيني

 مقابل في الفلسطيني الواقع يفرضها التي الحقائقب االعتراف المستمر إسرائيل رفض -8
 جوانب بعض على االحتالل يفرضه الذي الواقع باألمر تقبل فلسطينية أطراف وجود

  .المنظور غير المستقبل إلى الصراع جوهر قضايا بتأجيل وتقبل ،الصراع

 اندلع تيال القضايا حل على بعدها وما 1991 عام للسالم يةمريكاأل المبادرة قدرة عدم -9
 الصراع تأجيج على المؤثرة العوامل جوهر في الخوض وتجنب بسببها، أصالً الصراع
 واالنسحاب االستيطان وتفكيك والالجئين والقدس الفلسطيني باالستقالل يتعلق ما وخاصة

 تراوح تزال ال انطالقتها على عاماً عشر خمسة مرور برغم وهي الكامل، يسرائيلاإل
 يعني ما ي،سرائيلاإل الضغط لصالح بعضها عن تراجعت تكن لم نإ القواعد ذات وفق
 دامت ما تحقيقه عن أعجز اليوم وهي دائم، وسالم استقرار لبناء مؤهلة أصالً تكن لم نهاأ

  .تتغير لم وهي بنائها منذ كله العالم تغير التي البالية القواعد نفس على تقوم
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 وسيطرة الجانبين، في القائمة وأسسها ويةالتس لعملية الرافضة والقوى الحركات تنامي - 10
 في العام الرأي على يسرائيلاإل واليمين الفلسطيني، العام الرأي على اإلسالمي االتجاه

 عام الفلسطينية واالنتخابات ،2005 عام إسرائيل انتخابات بعد وخصوصاً ،أيضاً إسرائيل

 هذا االعتبار بعين تأخذ جديدة أسس إلى بحاجة المفترض التفاوض جعل ما .2006
 من تتمكن لم والجمهورية منها الديمقراطية يةمريكاأل اإلدارات لكن االستراتيجي، المتغير
 في يسرائيلاإل للجانب والمنحاز يمريكاأل الواحد بالمنظار إال الجديدة الوقائع مع التعامل

 .المحصلة في المجاالت كل

  

   :الخالصة

 الواليات من كل أرادتها التي تلك حتى جلهاأ من رسمت التي هدافاأل التسوية ققتح لم
 تحقق ولم وعدالة، بموضوعية العربية الحقوق مع التعاطي من تتمكن ولم ،إسرائيلو المتحدة
 تُنه ولم المنطقة، في دائم وسالم استقرار بناء تستطع ولم الفلسطيني، للشعب الوطنية الحقوق
 من تتمكن ولم المنطقة، في اإلسالمي العربي والمشروع الصهيوني المشروع بين رالدائ الصراع

 حقوق انتهاك من تمنعه ولم ي،سرائيلاإل والعدوان والمصادرة واالستيطان والتوسع األطماع لجم
 كما واالنتفاضة والمقاومة للحرب بديالً واقعياً خياراً تمثل لم أنها كما والعربي، الفلسطيني اإلنسان
 قواعدها دامت ما ناجحاً رهاناً تعد فلم ولذلك عنها، الفلسطيني والشعب العربية الشعوب عبرت

 الموقف لصالح يتزايد فيها التآكل دام وما قائمة، 1991 عام أساسها على انطلقت التي وأسسها
  .يةسرائيلاإل والتصورات

   ،،،وأخيراً

 الذي الزمني المدى حول لسطينيينالف والسياسيين الخبراء أمام مفتوحة األسئلة تبقى •
 طرح أي في واضحة معالمها تبدو ال سياسية تسوية إلنجاح فيه يعملوا نأ يفترض
 مهماً سبباً كانت التي والقواعد األسس ذات إلى تستند وأنها خاصة ؟ يأمريك أو يإسرائيل

   أعاله؟ بينا كما السابقة التسوية جهود إفشال في

/ شباط 8 في مكة اتفاق صاغها التي السياسية القواعد أن نيةالفلسطي القوى تعتقد وهل •

 تؤدي يسرائيلاإل الجانب مع سياسية مفاوضات لعملية تؤسس أن يمكن 2007 عام فبراير
   مرحلياً؟ ولو الطرفين بين العدل على قائم وتعايش سالم بناء إلى

 على القوى هذه لستعم أم والتسوية، التفاوض ومسار لخط أسرى الفلسطينيون سيبقى هل •
 طبيعة وفي الفلسطينية الساحة في نوعياً تطوراً تمثل ثالثة بانتفاضة اللعبة قواعد تغيير

 حال في االنتفاضة هذه أعباء تحمل على قادراً الفلسطيني الشعب سيكون وهل المواجهة؟
   االحتالل؟ إلنهاء األخيرة االنتفاضة أنها أدرك

 ستتمكن وهل االحتالل، مع التعامل قواعد على التفاقا من الفلسطينية القوى ستتمكن هل •
   الفلسطينية؟ الحقوق تحقيق في السياسية التسوية لنجاح الموضوعية الشروط فرض من
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 في الدولي النظام بنية في مهم تحول إلى والمراقبين للخبراء السياسية التحليالت تشير هل •
 عدالة كثرأ لرؤية تؤسس جديدة ةحقب نرى أن يمكن هل الفلسطينية؟ القضية مع تعاطيه
 الصعيد على التحول بهذا المتحدة الواليات ستقبل وهل الفلسطيني؟ الشعب لصالح

 المنطقة في الصراع طبيعة على المباشرة وغير المباشرة االنعكاسات هي وما الواقعي؟
 وتشجيعها دعمها العربي الجانب يستطيع وكيف التحوالت؟ لهذه السالم عملية وعلى

   ما؟ حد إلى واألوروبي والصيني الروسي الجانب مع اصةخ

 الخبراء بعض يعتقد هل السالم؟ عملية عبر السياسي لألفق مسدود طريق أمام نحن هل •
 المطلوب الثمن هو وما المسدود؟ الطريق هذا من ممكن مخرج ثمة أن التسوية شؤون في
 امتالك إلى التسوية بمسار يئيلسرااإل التحكم دائرة من نخرج حتى وعربيا فلسطينيا دفعه
 بها التسليم على العدو وتجبر الحقوق تحقق التي الموضوعية الشروط رفض على القدرة
 وحدها الفلسطينية القوى تتمكن أن يمكن وهل وجوده؟ على حفاظاً الحقيقي للسالم والسعي

 في دعمال هذا يتحقق أن يمكن وهل .جاد عربي دعم دون االحتالل مع الصراع حسم من
 في ومصالحها المتحدة الواليات مع المتزايدة العربية التحالفات ظل في المنظور المدى

   المنطقة؟

 الدائم السالم ينشئ أن التسوية لمشروع ذريع فشل ظل في المقام هذا في تنتهي ال أسئلة إنها
 يعيد أو نطقةالم لشعوب واألمان األمن يوفر أو أصحابها إلى الحقوق يرجع أو الصراع ينهي أو

 المتصاعدة ةيسرائيلاإل والمصارحة االستيطان زحف يوقف أو وديارهم، بيوتهم لىإ الفلسطينيين
   األمة؟ هذه على المتعالية الصهيوني الغطرسة يوقف أو وأراضيهم لبيوتهم

 األربعة األعوام خالل الممكنة التسوية آفاق إلى الوصول محاولة أمام نحن بالطبع ولكن
 لتحقق الالزمة والذاتية الموضوعية والشروط السالم، عملية نجاح محددات ذلك في بما القادمة،
 الوطني الوفاق ووثيقة الفلسطيني، المكرمة مكة اتفاق وقواعد أسس تناول يجدر كما واقعية، نتائج

 محاولةال نهاية في لنتساءل الفلسطينية، السياسية الحياة من الجديدة للمرحلة أسست التي الفلسطينية
  .المستقلة الفلسطينية الدولة وإقامة االحتالل وإنهاء لمواجهة الفلسطيني الخيار عن

  




