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عرب رئي�س ال�شاباك يورام كوهني لعبا�س� ،أكد له فيها �أن اللقاء بني ليربمان مع دحالن مل يكن بعلمه
�أو موافقته .غري �أنه من امل�ستبعد الإقدام على هذه اخلطوة دون تن�سيق م�سبق مع نتنياهو.233
وقد قال ليربمان ،يف مقابلة بثتها القناة الإ�رسائيلية الثانية يف � ،2015/1/16إنه ميكن التو�صل
حلل �سلمي للنزاع يف املنطقة حتى نهاية �سنة  ،2015لكن على “�إ�رسائيل” التخل�ص من عبا�س لي�س
باغتياله� ،إمنا عن طريق مفاو�ضة ال�سلطة الفل�سطينية و�سائر الدول العربية يف املنطقة للتو�صل
�إىل �سالم �شامل .وعند �س�ؤاله عن مقابلته دحالن يف باري�س قال ليربمان“ :قابلت العديد من
ال�شخ�صيات العربية هناك ،لكنني ال �أذكر �أ�سماءهم الآن”.234
وك�شفت القناة العا�رشة الإ�رسائيلية ،نقالً عن م�صادر رفيعة يف اخلارجية الإ�رسائيلية ،النقاب
عن ح�ضور ال�سفري الإ�رسائيلي لدى م�رص حاييم كورين  Haim Korenحلفل زفاف جنل حممد
دحالن ،والذي �أقيم يف �آب� /أغ�سط�س  ،2015يف فندق فريمونت نايل تاور بالقاهرة .235و�أكدت
�صحيفة ه�آرت�س �أن دولة الإمارات و“�إ�رسائيل” اتفقتا يف �سنة  ،2015على تد�شني ممثلية لالحتالل
يف �إمارة �أبو ظبي ،يبدو �أن لدحالن دور فاعل يف هذ الأمر ،وعلق دحالن عرب �صفحته على موقع
تويرت �“ :Twitterأبارك ملحمد بن زايد فتح مكتب متثيل �إ�رسائيلي يف الإمارات ،هذا النجاح ي�ؤ�س�س
لعالقات وطيدة �ست�ساهم يف حماربة الإرهاب ودعم ال�سالم واال�ستقرار”.236

خام�س ًا :م�سار الت�سوية ال�سلمية

�إن عر�ض وتقييم التطورات التي �شهدتها
الفرتة التي يغطيها التقرير خالل �سنتي
 2014و 2015وا�ستقراء الآفاق امل�ستقبلية يبد�أ يف التوقف �أمام مبادرة جون كريي ،وزير اخلارجية
الأمريكي ،التي ا�ستمرت ت�سعة �أ�شهر وانتهت يف  ،2014/4/29حيث رف�ضها الطرفان ،ك ّل لأ�سبابه،
بالرغم من حت ّمل احلكومة الإ�رسائيلية امل�س�ؤولية الأ�سا�سية عن الف�شل ،لأنها �أ�رصت على �رضورة
ت�ضمني “اتفاق الإطار” الذي حاول كريي التو�صل �إليه اعرتاف الفل�سطينيني بـ“�إ�رسائيل” كدولة
“لل�شعب اليهودي” ،وعلى رف�ض االن�سحاب من �رشقي القد�س املحتلة.237

وطالبت “�إ�رسائيل” ب�ضم الكتل اال�ستيطانية الكبرية وتو�سيعها لت�شمل العدد الأكرب من
امل�ستوطنني وامل�ستوطنات التي ت�سمى “ع�شوائية” ،ورف�ض ر�سم حدودها� ،إ�ضافة �إىل مرابطة
قوات من حلف �شمال الأطل�سي (الناتو) ) North Atlantic Treaty Organization (NATOلفرتة
رصت على مرابطة اجلي�ش الإ�رسائيلي على احلدود والأغوار
م�ؤقتة بعد ان�سحاب قواتها .كما �أ� ّ
ومناطق ا�سرتاتيجية ملدة ترتاوح بني  20–10عاماً ،ورف�ضت عودة الجئ واحد تطبيقا ً حلق
العودة ،238ومل توافق على عودة عدد معقول �سنويا ً من الالجئني حتى يف �إطار “ ّ
مل ال�شمل”� ،ضمن
القوانني املعمول بها يف “�إ�رسائيل”.
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ف�شل كريي بالرغم من �أنه وافق على طرح “اتفاق الإطار” بدالً من البحث يف معاهدة �سالم
واتفاق نهائي ،ر�ضوخا ً للمنطق الإ�رسائيلي الذي ّ
يف�ضل احللول االنتقالية حتى ال يبت يف الق�ضايا
الأ�سا�سية ،وعلى �أن يقدم باعتباره وثيقة �أمريكية ولي�س وثيقة م�شرتكة ،لكي تتيح للطرفني �إبداء
مالحظات عليها.
وف�شل كريي لأن � ّأي ت�سوية تت�ضمن �إقامة دولة فل�سطينية على �أ�سا�س حدود  1967مرفو�ضة
من التيار املركزي يف “�إ�رسائيل”� ،إذ �إن ما حتاول عمله احلكومة الإ�رسائيلية احلالية واحلكومات
ال�سابقة هو �إدارة ال�رصاع ولي�س حله؛ حتى يتم ا�ستكمال فر�ض �أمر واقع احتاليل ا�ستيطاين
عن�رصي ،يجعل �إقامة الدولة الفل�سطينية �أمرا ً �صعباً ،ليكون �أق�صى ما ميكن �أن يح�صل عليه
الفل�سطينيون يف احلل النهائي هو حكم ذاتي ،يقام على معازل م�أهولة بال�سكان ومف�صولة عن
بع�ضها البع�ض ،ل�ضمان �أن ال تقوم لها قائمة ،ال يف املرحلة الراهنة وال يف امل�ستقبل ،و ّ
مت قبول املنطق
الإ�رسائيلي ،وبات البحث يدور يف خانة �إدارة ال�رصاع ولي�س حله.
متعنت جداً ،وال ميكن زحزحته
لقد �أوقف كريي مبادرته عندما اقتنع ب�أن املوقف الإ�رسائيلي
ٌ
من دون �ضغط ال تريد �أن متار�سه الإدارة الأمريكية ،و�أن اجلانب الفل�سطيني ال ميكن �أن مي�ضي
�أبعد يف �إبداء املرونة والتنازالت من دون �أن يخ�رس قدرته على �إقناع �شعبه ،الذي �أ�صبحت الهوة بينه
وبني قيادته كبرية ،وتت�سع با�ستمرار ،جراء ف�شل اخليارات املعتمدة ،وخ�صو�صا ً خيار املفاو�ضات
الثنائية برعاية �أمريكية.
وعندما �أدرك كريي �أن تعنت حكومة نتنياهو و�صل �إىل ح ّد عدم اال�ستجابة حتى �إىل الطلب
الفل�سطيني بتجميد اال�ستيطان ،والإفراج عن الدفعة الرابعة من الأ�رسى الذي جرى اعتقالهم قبل
اتفاق �أو�سلو ،بالرغم من �أن هذه اخلطوة كانت �ضمن اتفاق �سبق ا�ستئناف املفاو�ضات ،يت�ضمن
�إطالق �رساحهم مقابل امتناع اجلانب الفل�سطيني عن االن�ضمام �إىل امل�ؤ�س�سات الدولية طوال فرتة
الأ�شهر الت�سعة املتفق �أن تكون �سقفا ً للتو�صل �إىل اتفاق .وهذا يعني �أن �إمكانية ا�ستمرار املفاو�ضات
�أ�صبحت متعذرة ولي�س فقط تو�صلها �إىل اتفاق.
ترى حكومة نتنياهو �أن ما يجري يف املنطقة والإقليم يوفر لها فر�صة تاريخية لإجناز ما مل
يتم حتقيقه من �أهداف تو�سعية ا�ستعمارية ،وتراهن على مفاعيل ال�رصاع الإيراين – ال�سعودي،
وخ�صو�صا ً �أنه ي�أخذ �شكل ال�رصاع الطائفي واملذهبي� ،إذ �إن “�إ�رسائيل” تراهن على ت�شكيل حلف
مع الدول العربية �ض ّد املحور الإيراين ،يفتح لها �أفقا ً لدخول املنطقة من �أبواب عري�ضة ال متر بحل
الق�ضية الفل�سطينية عن طريق �إقامة الدولة الفل�سطينية على حدود  ،1967بل �إنها تر ّوج لإمكانية
�أن تكون املفاو�ضات القادمة لي�ست فل�سطينية �إ�رسائيلية ،و�إمنا �إقليمية ،و�ستحاول �أن ت�صل من
خاللها �إىل ح ّل �إقليمي يقوم على ح�ساب الفل�سطينيني.
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ما �سبق ي�ؤكد ا�ستنتاجا ً �سابقا ً ب�أن املفاو�ضات �أ�صبحت من �أجل املفاو�ضات ،وملنع ن�شوء
خيارات �أخرى ،واحلفاظ على الو�ضع الراهن .يف هذا ال�سياق ،ف�إن املفاو�ضات التي جرت بعد
توقيع اتفاق �أو�سلو ب�صورة عامة ،وبعد انهيار وف�شل قمة كامب ديفيد الثانية  Camp Davidيف
�سنة  2000ب�صورة خا�صة ،وبعد التخل�ص من يا�رس عرفات و�إعادة �صياغة ال�سلطة� ،أ�صبح هدفها
احلفاظ على ال�سلطة ،ولي�س التو�صل �إىل ح ّل ب�إنهاء االحتالل و�إقامة الدولة؛ بدليل �أن الفل�سطينيني
باتوا بعد �إقرار خريطة الطريق الدولية � Road Mapسنة  ،2003التي رف�ضتها حكومة �شارون
من خالل و�ضع  14حتفظا ً عليها ،ينفذون االلتزامات التي عليهم من جانب واحد من دون التزام
�إ�رسائيلي مماثل.
مل تكن املفاو�ضات ،التي �شهدناها والتي ميكن �أن ن�شهدها يف ظ ّل ا�ستمرار موازين القوى
والعنا�رص امل�ؤثرة على ما هي عليه ،من �أجل التو�صل �إىل ح ّل ،بل من �أجل �إدارة ال�رصاع �أو “النزاع”
كما يقولون (عملية من دون �سالم كما قال ديني�س رو�س  Dennis Rossمنذ �أعوام) .ح ّل ال�رصاع
و�إجناز الدولة ذات ال�سيادة على حدود  1967بحاجة �إىل تغيري قواعد اللعبة ب�شكل جوهري ،وهذا
يتطلب مقاربة خمتلفة جذريا ً يتبناها الفل�سطينيون ويعملون على �أ�سا�سها.
ومبراقبة ما يجري يف “�إ�رسائيل” ،نالحظ تقل�ص الأحزاب التي ما زالت تنادي بقيام دولة
فل�سطينية حتى بال�رشوط الإ�رسائيلية التي ال تبقي من مقومات الدول �إال اال�سم ،حيث تراجع
نتنياهو عن قبوله بالدولة الفل�سطينية الذي �أعلنه يف خطابه يف جامعة بار �إيالن �سنة  2009يف
ت�رصيح ع�شية االنتخابات الإ�رسائيلية .ثم عاد وتراجع عن تراجعه مع ت�أكيده على ا�ستحالة قيام
دولة فل�سطينية حتى �إ�شعار �آخر ،239و�إذا قامت ،ال ب ّد من التزامها بال�رشوط الإ�رسائيلية الأمنية
وال�سيا�سية املعروفة ،التي جتعلها عند قيامها لها عالقة ب�أي �شيء �سوى الدول .وبعد نتنياهو
واليمني واليمني املتطرف ،جاء حزب العمل الذي كان حم�سوبا ً على مع�سكر “ال�سالم” والي�سار
ليعلن يف م�ؤمتره الأخري �أن الوقت غري منا�سب لقيام الدولة الفل�سطينية ،وطرح بدالً منها خطة
لالنف�صال �أحادي اجلانب متت املوافقة عليها بالإجماع ،وت�شكل هذه اخلطة ا�ستكماالً خلطة �أريل
�شارون التي بد�أها يف غزة ،وكان يخطط ال�ستكمالها يف ال�ضفة ،ولكن املوت ال�رسيري الذي عاجله
مل يتح له ذلك.
وهناك �أحزاب مثل “�إ�رسائيل بيتنا” تطرح تبادل �سكان و�أرا�ض ٍ ،240وهي فكرة �سبق �أن طرحها
�إيهود �أوملرت على عبا�س ،وكرر طرحها الحقا ً بنيامني نتنياهو وحزب البيت اليهودي الذي يطالب
ب�ضم املناطق امل�صنفة ج .وهناك �أحزاب �أخرى تطالب ب�ضم جميع ال�ضفة الغربية وفر�ض التمييز
العن�رصي على الفل�سطينيني� ،إىل �أن تتوفر فر�صة لطردهم وح ّل الق�ضية الفل�سطينية بعيدا ً عن
“�إ�رسائيل” ،عن طريق ح ّل �إقليمي� ،أو على ح�ساب الأردن.
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وانتقلت العدوى �إىل الواليات املتحدة ،حني �أعلنت الإدارة الأمريكية على ل�سان عدد من
�أركانها� ،أبرزهم روبرت مايل  ،Robert Malleyم�س�ؤول ملف ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا يف
البيت الأبي�ض ،يف �أواخر �سنة  2015ب�أن �إدارة �أوباما لن تقوم مببادرة جديدة ال�ستئناف املفاو�ضات
حتى نهاية عهدها؛ و�أن �أق�صى ما ميكن القيام به مبادرات لتح�سني ظروف حياة الفل�سطينيني،
وبناء الثقة بينهم وبني الإ�رسائيليني ،ومنع التدهور ب�شكل عام ،وانهيار ال�سلطة ب�شكل خا�ص،
خ�صو�صا ً يف ظ ّل تهديدات حممود عبا�س بت�سليم مفاتيح ال�سلطة ،واال�ستقالة ،و�إعادة النظر يف
العالقة مع االحتالل من عالقة مع �رشيك �سالم �إىل عالقة مع عدو واحتالل ،واتخاذ قرارات بوقف
التن�سيق الأمني وتغيري العالقات التبعية االقت�صادية� ،إ�ضافة �إىل التلويح ب�سحب اعرتاف املنظمة
بـ“�إ�رسائيل” ،ردا ً على عدم اعرتافها بالدولة الفل�سطينية ،وتنكرها لكل االتفاقيات ،وامل�ضي بتعميق
االحتالل وتو�سيع اال�ستيطان ،وعمل كل ما من �ش�أنه قطع الطريق على قيام دولة فل�سطينية.
�إن هذه التهديدات جمرد مناورات وتكتيكات لل�ضغط ،وال توجد نية حقيقية لتنفيذها ،ولكن
تتزايد امل�ؤ�رشات على عدم قدرة ال�شعب الفل�سطيني على حتمل املزيد من ال�ضغوط الإ�رسائيلية
الأمريكية ،و�أبرزها املوجة االنتفا�ضية ،وت�آكل �رشعية وم�صداقية ال�سلطة والرئي�س ،وبدء معركة
اخلالفة؛ كل ذلك يجعل من الأهمية مبكان الإبقاء على قوة دفع قبل �أن ت�صل الأمور �إىل ما ال حتمد
عقباه .و�أخرياً ،ان�ضمت امل�ست�شارة الأملانية �أجنيال مريكل � Angela Merkelإىل املنادين ب�أن الوقت
احلايل لي�س وقت �إقامة الدولة.241
�إن الرئي�س حممود عبا�س ما يزال يراهن على ا�ستئناف املفاو�ضات ،لذلك مل ينفذ تهديداته بحل
ال�سلطة التي قال ب�أنها �أ�صبحت “بال �سلطة” ،وال بوقف االلتزامات وفقا ً لقرارات املجل�س املركزي
التي اتخذها يف �آذار /مار�س  ،2422015و�أكدها يف خطابه يف الأمم املتحدة يف دورة  ،2015ويبذل كل
ما ي�ستطيع لإجناح �أي مبادرة ال�ستئناف املفاو�ضات ،لأنه م�ؤمن كما يقول —حتى الآن— �إن
املفاو�ضات هي الطريق الوحيد بالرغم من ا�صطدامه بجدار التعنت والتطرف الإ�رسائيلي الذي
يزداد �سماكة كل يوم ،وال �أفق قريبا ً لتغيريه ،لأن الكثري من ال�شواهد تدل على �أن “�إ�رسائيل” ت�سري
نحو املزيد من التط ّرف ،ولي�ست بوارد املوافقة بطواعية على � ّأي ت�سوية حتقق احلد الأدنى من
احلقوق الفل�سطينية املقرر يف القانون الدويل.
�إن العر�ض ال�سابق �رضوري ال�ستيعاب التطورات التي ح�صلت الحقاً ،ما بعد ف�شل كريي،
حيث مل ن�شهد مفاو�ضات ،و�شهدنا بدالً من ذلك ان�ضماما ً فل�سطينيا ً �إىل م�ؤ�س�سات دولية على
دفعات ،الدفعة الأوىل بعد رف�ض احلكومة الإ�رسائيلية الإفراج عن الدفعة الرابعة يف املوعد املتفق
عليه ( ،243)2014/3/29و�شملت االن�ضمام �إىل  15م�ؤ�س�سة ومعاهدة� ،أبرزها اتفاقية جنيف الرابعة
 ،244Fourth Geneva Conventionوكان قد �سبقها االن�ضمام ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم
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والثقافة (اليون�سكو) United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

)� .(UNESCOأما الدفعة الثانية فت�ضمنت االن�ضمام �إىل املحكمة اجلنائية الدولية ،بعد ف�شل
م�رشوع القرار العربي يف احل�صول على الأ�صوات الت�سعة من �أع�ضاء جمل�س الأمن ال�رضورية
لعر�ضه للت�صويت ،بعد تراجع نيجرييا عن ا�ستعدادها للت�صويت جلانبه .245مع �أن عر�ضه على
الت�صويت كان ال يعني �أنه �سيمر ،فالـ“فيتو  ”Vetoالأمريكي كان يقف له باملر�صاد كما ظهر من
خالل ت�صويت مندوب الواليات املتحدة �ضده ،ولكن عدم الو�صول �إىل ما يفر�ض ا�ستخدام الفيتو
بعدم احل�صول على الأ�صوات الت�سعة يعفي الإدارة الأمريكية من حرج كبري ،فا�ستخدام الفيتو �ض ّد
م�رشوع قرار ين�سجم مع ال�رشعية الدولية يظهر املعايري املزدوجة والدفاع الأعمى عن “�إ�رسائيل”
والتعامل معها كدولة فوق القانون الدويل.
وهنا ،ال ب ّد من مالحظة �إ�رصار اجلانب الفل�سطيني على عر�ض امل�رشوع على الت�صويت بالرغم
من �أن الأ�صوات الت�سعة غري م�ضمونة ،وعلى الرغم من �أن عددا ً من مندوبي الدول �أ�صحاب
الع�ضوية امل�ؤقتة يف جمل�س الأمن كان �سيتم ا�ستبدالهم بعد �أيام قليلة ،و�أن امل�ؤيدين مل�رشوع القرار
العربي من امل�ؤيدين اجلدد �أكرث من القدامى الذين ي�ستعدون للرحيل.
�إ�ضافة �إىل ما �سبق ،من الأف�ضل كثريا ً عندما يكون هناك احتمال كبري با�ستخدام الفيتو
الأمريكي �ض ّد م�رشوع قرار عربي �أن يحدث ذلك بعد �ضمان �أن القرار �سيح�صل على �أغلبية كبرية
مثلما كان يح�صل �سابقاً ،حيث كان امل�رشوع العربي يح�صل يف الغالب على �أكرث من � 12صوتاً.
وقبل �إجمال هذه النقطة ال ب ّد من الإ�شارة �إىل �أن م�رشوع القرار العربي قدم للت�صويت من دون
عر�ضه على اللجنة التنفيذية ،ما �سبب انتقادات كبرية حول القفز عن امل�ؤ�س�سة القيادية الأوىل،
وعن �رضورة الت�شاور حول مثل هذه الق�ضايا مع خمتلف الف�صائل (داخل املنظمة وخارجها)،
وامل�ؤ�س�سات والفعاليات الوطنية وذوي اخلربة من القانونيني والديبلوما�سيني ،وملا ت�ضمنه من
تنازالت جوهرية ،وهذا �أدى �إىل �سحبه وتعديله مع عدم الأخذ بكل املالحظات املقدمة.
اجلدير ذكره �أن الأمر نف�سه (عر�ض م�رشوع قرار على جمل�س الأمن من دون �ضمان الأ�صوات
رص الرئي�س حممود عبا�س على تقدمي
الت�سعة) ح�صل يف دورة الأمم املتحدة �سنة  ،2011عندما �أ� ّ
طلب احل�صول على الع�ضوية الكاملة لدولة فل�سطني بالرغم من مطالبة فل�سطينية وعربية وا�سعة
ب�أن يتم تقدمي الطلب للع�ضوية املراقبة من خالل اجلمعية العامة للأمم املتحدة ،وبعد احل�صول
عليها يتم بعد ذلك تقدمي طلب للح�صول على الع�ضوية الكاملة من موقف �أقوى .ومل يح�صل طلب
احل�صول على الع�ضوية الكاملة يف املرتني على الأ�صوات الت�سعة ،وهذه هزمية كان ميكن جتنبها،
والأهم �أنه متت �إ�ضاعة �سنة كاملة (يف �سنة  )2011بحجة “�أننا ال نخاف” من الفيتو الأمريكي وال
من املجابهة مع الإدارة الأمريكية ،يف حني �أن ما ح�صل يف املرتني هو جتنب املواجهة با�سم املواجهة.
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بعد ذلك� ،أقدمت القيادة الفل�سطينية على اتخاذ �سل�سلة من اخلطوات ،مثل عدم املوافقة على
ا�ستئناف املفاو�ضات من دون توفري متطلباتها ،وتوقيع اتفاقيات دولية ،واالن�ضمام �إىل م�ؤ�س�سات
من �ضمنها املحكمة اجلنائية الدولية .246مع �أن طلب االن�ضمام ت�أخر كثريا ً بحجة درا�سته تارة،
وللح�صول على موافقة وتوقيع جميع الف�صائل تارة �أخرى ،وبعد االن�ضمام ظهر تردد بتقدمي
دعاوى وامتناع عن تنظيم حملة �سيا�سية �ضخمة لل�ضغط على املحكمة؛ لكي تبا�رش التحقيق
وتوجية التهم على اجلرائم ال�سابقة واحلالية وامل�ستمرة مثل اال�ستيطان.
ال ميكن التقليل من �أهمية هذه اخلطوات ،وهي خطوات كان �سيكون لها ت�أثري �أكرب بكثري
لو كانت �ضمن ر�ؤية وا�سرتاتيجية جديدة ت�ستخدم �أدوات متكاملة مرتابطة ،تهدف �إىل جعل
االحتالل مكلفا ً لـ“�إ�رسائيل” ومن يدعمها؛ حتى ميكن احلديث والو�صول �إىل و�ضع نفر�ض
فيه االن�سحاب الإ�رسائيلي من دون �رشوط بال مفاو�ضات� ،أو بعد قبول “�إ�رسائيل” الدخول
وامل�شاركة يف مفاو�ضات قادرة على التو�صل �إىل ت�سوية ت�ؤدي �إىل االن�سحاب الإ�رسائيلي و�إن�شاء
الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة يف ال�ضفة والقطاع .ولكنها يف احلقيقة كانت خطوات تكتيكية ت�ستهدف
ال�ضغط من �أجل ا�ستئناف املفاو�ضات ،وفق الأ�س�س والقواعد ال�سابقة� ،أو بعد تعديلها ب�شكل
جزئي من خالل توفري �شبكة رعاية دولية �شكلية ،ت�ضم �إ�ضافة لأطراف اللجنة الرباعية الدولية
دوالً عربية.
والدليل على ما �سبق� ،أن الرئي�س يكرر مرارا ً وتكرارا ً �أنه م�ستعد ال�ستئناف املفاو�ضات �إذا
�أطلقت “�إ�رسائيل” الدفعة الرابعة من الأ�رسى وجمدت اال�ستيطان ،وي�سارع �إىل ت�أييد �أي مبادرة
فرن�سية �أو غري فرن�سية ال�ستئناف املفاو�ضات ،من دون الإ�رصار على تغيري القواعد واملرجعيات،
ومن دون �سحب التنازالت الفل�سطينية التي قدمت يف املفاو�ضات واالتفاقات ال�سابقة ،خ�صو�صا ً
تلك املتعلقة باالعرتاف بحق “�إ�رسائيل” يف الوجود ،واملوافقة على مبد�أ “تبادل الأرا�ضي” و�ض ّم
معظم الكتل اال�ستيطانية ،وعلى “ح ّل عادل” متفق عليه لق�ضية الالجئني� ،إ�ضافة �إىل �أن تكون
الدولة الفل�سطينية منزوعة ال�سالح.
كما يظهر الطابع التكتيكي للخطوات الفل�سطينية يف عدم تفعيل القرارات الدولية ال�سابقة،
وخ�صو�صا ً القرارات املرتبطة بحق مقاومة االحتالل ،وحقّ تقرير امل�صري ،والفتوى القانونية
ملحكمة العدل الدولية ) ،International Court of Justice (ICJواالن�ضمام للم�ؤ�س�سات �أو املحاكم
الدولية ،وخ�صو�صا ً املحكمة اجلنائية الدولية ،ودعم املقاطعة واملقاومة ال�شعبية ،حتى ال�سلمية التي
يتم احلديث ليالً نهارا ً عن تبنيها� ،إ�ضافة �إىل احتواء املوجة االنتفا�ضية من خالل اجلمع بني ت�أييدها
وحما�رصتها وعدم تنظيمها وم ّدها وتوفري روافع �سيا�سية ومالية وغريها لها� ،أهمها بلورة قيادة
موحدة ت�ضع �أهدافا ً قابلة للتحقيق.
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و�إذا نظرنا �إىل التحرك الفرن�سي الذي يطل بر�أ�سه كلما تراجع الدور الأمريكي ،يف حماولة مللء
الفراغ ،قبل �أن متلأه �أطراف �أخرى (بالرغم مما ينطوي عليه من بع�ض النقاط الإيجابية ،مثل
التعهد باالعرتاف بالدولة الفل�سطينية �إذا ف�شل التحرك ،)247جند �أنه ُمرتهن �إىل ح ّد كبري باملوقف
الأوروبي ،خ�صو�صا ً موقف بريطانيا و�أملانيا املنحاز لـ“�إ�رسائيل” ،وبحاجة �إىل �ضوء �أخ�رض �أو
عدم ممانعة �أمريكية؛ لذا ف�إن �أ�س�سه ومنطلقاته تهبط با�ستمرار.
لقد انتقل املوقف الفرن�سي من املطالبة باحل�صول على قرار من جمل�س الأمن يحدد �أ�س�س
ومنطلقات و�أهداف � ّأي حترك �أو مبادرة للتو�صل �إىل ت�سوية يف �إطار جدول زمني ق�صري ،ثم ّ
مت
الهبوط ب�سقف م�رشوع القرار� ،إىل التخلي عنه ا�ستجابة لن�صيحة �أمريكية ،وتبني املطالبة بتو�سيع
اللجنة الرباعية الدولية وعقد م�ؤمتر دويل �أو �إقليمي على غرار امل�ؤمترات ال�سابقة ،وخ�صو�صا ً
م�ؤمتر �أنابولي�س  ،Annapolis Summitالذي كانت مهمته الوحيدة توفري من�صة وغطاء ال�ستئناف
املفاو�ضات.
�إن توفري رعاية دولية دائمة من دون �أن يكون الإطار الدويل هو املظلة الدائمة ومن دون حتديد
املرجعية التي حتكم املفاو�ضات؛ �سيعيد �إنتاج دور �شاهد ال ُّزور الذي لعبته اللجنة الرباعية الدولية،
�إذ كانت �شكالً من �أ�شكال التحايل الدويل على ال�رشعية الدولية .فالأمم املتحدة يجب �أن تكون هي
الإطار الذي ينظم ويقود � ّأي حترك دويل (لتح�صيل جانب من احلقوق الفل�سطينية) ولي�ست جمرد
طرف من �أربعة �أطراف ،بعيدا ً عن االلتزام بالقانون الدويل وقرارات الأمم املتحدة ،ومن دون دور
فاعل �ضاغط ،بل �أق�صى ما ميكن �أن تقدمه هو الن�صح ،و�إذا جتاوزت ذلك يكون الغ�ضب والرف�ض
الأمريكي باملر�صاد.
�إن العودة �إىل املفاو�ضات لتحقيق ر�ؤية ح ّل الدولتني التي قام عليها م�رشوع الت�سوية ال�سلمية،
من دون التزام �إ�رسائيلي بالقانون الدويل وقرارات الأمم املتحدة كمرجعية ،ومن دون �إطار دويل
فاعل م�ستمر ميلك ال�صالحيات الكاملة ليفر�ض على الطرفني التو�صل �إىل ح ّل �ضمن �سقف زمني
ق�صري ،خ�صو�صا ً ال�ضغط على الطرف امل�ستعمر واملحتل واملنتهك لكل القرارات الدولية؛ تعني
تقدمي طوق جناة لالحتالل ،ومتكينه من موا�صلة احتالله وجرائمه املختلفة بغطاء دويل ،وميكن �أن
ي�ؤدي ملمار�سة ال�ضغط على الطرف ال�ضعيف لكي يقبل بحلول تنتق�ص من �أب�سط حقوقة الوطنية،
�أو ب�أن يكون طرفا ً يف عملية من دون ت�سوية �سلمية ،ت�ستهدف احلفاظ على الو�ضع القائم الذي
يتغري با�ستمرار ل�صالح الطرف الإ�رسائيلي ج ّراء �سيا�سة تغيري احلقائق على الأر�ض ب�شكل دائم،
بغ�ض النظر عن طبيعة احلكومة التي حتكم “�إ�رسائيل”.

نظرة يف امل�ستقبل القريب:
يتوقع مل�سار املفاو�ضات والت�سوية ال�سلمية �أن ي�سري يف �أحد م�سارات ثالث .امل�سار الأول يقوم
على بقاء الو�ضع على ما هو عليه� ،أقل �أو �أكرث قليالً ،من دون تغيريات دراماتيكية ،وهذا ال�سيناريو
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تتناق�ص احتماالته ،لأن الو�ضع الفل�سطيني مل يعد قابالً لال�ستمرار ،بدليل املوجة االنتفا�ضية
والعدوان الإ�رسائيلي الذي يت�صاعد ب�شكل حمموم ب�أ�شكال عدة ،منها ا�ستمرار االعتداءات على
الأق�صى من �أجل ا�ستكمال تهويد القد�س و“�أ�رسلتها” ،والتو�سع اال�ستيطاين ،و�إحياء خطة
“�إ�رسائيل الكاملة” ،و�إزالة اخلط الأخ�رض ،و�إقرار املزيد من القوانني العن�رصية ،وا�ضطرار قيادة
منظمة التحرير وال�سلطة �إىل التهديد باملقاومة ال�شعبية واملقاطعة ،وتفعيل االن�ضمام �إىل املحكمة
اجلنائية الدولية� ،إ�ضافة �إىل وقف التزاماتها املرتتبة عليها يف اتفاق �أو�سلو.
�أما امل�سار الثاين املحتمل فيقوم على �أ�سا�س ال�سري باجتاه عملية �سيا�سية جديدة ،اعتمادا ً على
املبادرة الفرن�سية� ،أو على �شيء م�شابه لها ،بحيث يكون هناك حت�ضري لعقد م�ؤمتر دويل من
خالل اجتماعات حت�ضريية غري مبا�رشة �أو حتى مبا�رشة ،وميكن توفري غطاء لها بعقدها يف �إطار
م�ؤمتر يعقد حول الأمن الإقليمي كما تخطط الإدارة الفرن�سية .و�ستكون هناك جهود فل�سطينية
جلعل هذا امل�ؤمتر يعقد �أو ينتج عنه و�ضع �أ�س�س ومرجعية لعملية الت�سوية ال�سلمية ،وجدول
زمني ق�صري لإنهاء املفاو�ضات ،و�أن ي�سبقه �أو ينتج عنه جتميد اال�ستيطان والإفراج عن الدفعة
الرابعة من الأ�رسى ،والأ�رسى الذين ّ
مت اعتقالهم من املفرج عنهم ،و�أولئك املعتقلون يف الأ�شهر
الأخرية.
�أما “�إ�رسائيل” ف�ستحاول �أن تفرغ امل�ؤمتر من � ّأي م�ضمون �أو دور له ،و�أال تكون له مرجعية
�سوى املفاو�ضات ،و�أن تبد�أ من النقطة التي انتهت �إليها املفاو�ضات ال�سابقة ،حتى حتافظ على
التنازالت الفل�سطينية ال�سابقة وتبني عليها .كما �ست�سعى لتوظيفه لتطبيع عالقاتها مع عدد �إ�ضايف
من الدول العربية ،وحت�سني فر�ص التفاو�ض الإقليمي ،على �أمل �أن يقود ذلك يف امل�ستقبل �إىل ح ّل
�إقليمي� .إن ما �سيتفق عليه يف هذا امل�ؤمتر �سيكون �صيغة �أقرب للموقف الإ�رسائيلي� ،سواء من
خالل ال�صيغة الر�سمية� ،أم تكون حمالة �أوجه ،و�سيكون الطرف القوي على الأر�ض قادرا ً على
�إعطائها التف�سري الذي ينا�سبه ،ما يجعل عقد مثل هذا امل�ؤمتر نوعا ً من �إ�ضاعة الوقت ،و�صبّا ً للماء
يف طاحونة “�إ�رسائيل”.
و�ستتزايد احتمالية هذا ال�سيناريو يف حال �سارت الأزمات الإقليمية ،خ�صو�صا ً ال�سورية ،نحو
نوع من احلل �أو التهدئة ،والتعاي�ش امل�ؤقت� ،أو امل�ستمر لفرتة طويلة .وقد ي�ساعد على �إجناز هذا
ال�سيناريو حتقيق م�صاحلة فل�سطينية عرب ت�شكيل حكومة وحدة وطنية ،حتى لو كانت من دون
توفري الأ�س�س الكفيلة با�ستدامتها وجناحها.
�أما امل�سار الثالث املحتمل فيقوم على �أ�سا�س �أن الأحداث �ست�سري باجتاه مواجهة �شاملة بني
الفل�سطينيني والإ�رسائيليني .ويف هذه احلالة ال جمال لعودة املفاو�ضات الثنائية ب�صيغتها القدمية
�أو ب�صيغة معدلة قليالً عنها .وتكون فر�صة �إنهاء االنق�سام و�إجناز الوحدة يف هذا ال�سيناريو �أكرب،
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لأنها �ستفتح الباب ملراجعة االتفاقات والتنازالت ال�سابقة ،واعتماد مقاربة جديدة تركز على
املقاومة وجعل االحتالل مكلفا ً لـ“�إ�رسائيل” ،و�إىل درجة جتربها على االن�سحاب� ،سواء من طرف
واحد� ،أم عرب املفاو�ضات.
�إن مثل هذا ال�سيناريو لي�س مرجحا ً يف الوقت الراهن ،ولكن ال ميكن ا�ستبعاده كلياً ،ب�سبب تزايد
املطالبة الفل�سطينية ال�سيا�سية وال�شعبية بتبني مقاربة جديدة ،ويف ظ ّل �إخفاق اخليارات ال�سابقة؛
فال جمال للح�صول على دعم �شعبي جديد للمفاو�ضات ،بينما القيادة والبنى وامل�ؤ�س�سات يف حالة
تقادم ،ويف ظ ّل ف�ضاء جديد يطل بر�أ�سه ومر�شح للت�صاعد ،خ�صو�صا ً �إذا مل تقم الف�صائل بعملية
تغيري وجتديد �شاملة� ،أو �إ�صالح على الأقل مينح امل�ؤ�س�سات ال�رشعية التي افتقدتها بعد م�ضي
الفرتة القانونية للرئي�س واملجل�س الت�رشيعي ،وبعد ال�شلل الذي تعاين منه م�ؤ�س�سات املنظمة من
دون اجتماعات للمجل�س الوطني ،ومن دون ا�ستيعاب للقوى واملجموعات اجلديدة ،ومن دون
مراجعة وال م�ساءلة وال �إجراء انتخابات للمجل�س الوطني ،حتى يف املناطق التي ميكن �إجراء
االنتخابات فيها.
يبدو �أن �إعادة التَّمو�ضع الداخلي للأحزاب الإ�رسائيلية الذي �أحدثته االنتخابات
الإ�رسائيلية يف �آذار /مار�س  ،2015مل ت�ضف جديدا ً على امل�سار الكلي لتوجهات
املجتمع ال�صهيوين ،الذي ا�ستمر يف جنوحه نحو اليمني املت�شدد ونحو االجتاه الديني املتطرف.
ولذلك ،فقد ا�ستمرت ال�سيا�سات الإ�رسائيلية حتت �إدارة نتنياهو وحزب الليكود ،يف تبني مزيد من
التو�سع اال�ستيطاين ،وتهويد املقد�سات ،وقطع الطريق على تطلعات ال�شعب الفل�سطيني يف احلرية
واال�ستقالل ،والإف�شال العملي لـ“ح ّل الدولتني”.

خال�صة

وبالرغم من ا�ستقرار االقت�صاد الإ�رسائيلي ،وقدرته على توفري ناجت حملي و ُمعد ُل دخ ِل فر ٍد
مرتفع؛ وبالرغم من التفوق الطاغي للقوى الع�سكرية الإ�رسائيلية ،وبالرغم من حالة الت�ضع�ضع
والإنهاك العربي نتيجة الثورات وال�سلوك القمعي الر�سمي والتدخالت اخلارجية؛ �إال �أن ال�شعب
عب عن �إرادة متميزة يف الثبات وال�صمود ،بل و�إف�شال العدوان الإ�رسائيلي على
الفل�سطيني َّ
القطاع يف �صيف  2014من خالل الأداء البطويل للمقاومة امل�سلحة .كما �أبدع ال�شعب الفل�سطيني يف
ال�ضفة الغربية �شكالً جديدا ً من �أ�شكال املقاومة من خالل جيل من ال�شباب الذي واجه الغطر�سة
الإ�رسائيلية بال�سكاكني ...وغريها.
وبالتايل ف�إنه و�إن كان ال�شعب الفل�سطيني ما زال يعاين من االحتالل ،ف�إن امل�رشوع ال�صهيوين
ما زال يحمل �أزماته من �سنة �إىل �أخرى ،يف بيئة ترف�ض اال�ست�سالم لإرادته �أو التطبيع معه وتتطلع
للنه�ضة واحلرية واال�ستقالل.
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