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مقدمة
يقول رئي�س الوفد الفل�سطيني �إىل مفاو�ضات الو�ضع النهائي� ،أحمد
قريع ،الذي تر�أ�س الوفد الفل�سطيني يف مفاو�ضات �أو�سلو �سنة :1993

“تعترب املفاو�ضات يف القانون الدويل العام �إحدى الو�سائل ال�سلمية ّ
حلل
النزاعات الدولية .ولعل �أبرز ق�ضية يف ال�رشق الأو�سط ،كانت وما زالت
ت�ؤثر على الأمن وال�سلم الدوليني ،هي ق�ضية فل�سطني التي ينزف جرحها
كل يوم على يد االحتالل الإ�رسائيلي وعلى يد الفل�سطينيني �أنف�سهم”.1
مهدت منظمة التحرير الفل�سطينية لدخولها يف عملية ال�سالم يف ال�رشق
الأو�سط ،عندما �أعلنت خالل انعقاد املجل�س الوطني الفل�سطيني التا�سع
ع�رش يف  1988/11/15-12اعرتافها ر�سمي ًا بالقرار  181ال�صادر عن
الأمم املتحدة يف  ،1947/11/29والقا�ضي بتق�سيم فل�سطني �إىل دولتني؛
عربية ويهودية ،واعرتافها ر�سمي ًا بالقرار  242ال�صادر عن الأمم املتحدة يف
.1967/11/22
وبعد �أن �أو�شك ال�رصاع الفل�سطيني  -الإ�رسائيلي �أن يقرتب من ت�سوية
م�ؤقتة بعد “اتفاق �أو�سلو”  ،Oslo Accordsالذي مت التوقيع عليه يف
وا�شنطن يف  ،1993/9/13تال�شى هذا الأمل املكذوب ،وتراجعت
احتماالت ال�سالم �أمام حروب ال تنتهي من اجلدل القائم على التاريخ
و�أ�سانيد القانون .وعلى الرغم من �أن جوهر الت�سوية املجحفة �أخذ يف
االعتبار كل الأطماع ال�صهيونية يف مقابل �إهدار كامل للحقوق الفل�سطينية
كافة .فقد عملت احلكومات الإ�رسائيلية املتعاقبة على �إفراغ هذه الت�سوية
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من �أي م�ضمون جدي ،بعد �أن حتقق لـ“�إ�رسائيل” ما كانت تتطلع �إليه من
اعرتاف فل�سطيني بها.
وتتابع توقيع االتفاقيات الإجرائية التنفيذية لـ“اتفاق �أو�سلو” فيما
بعد ،فكانت اتفاقات القاهرة يف  ،1995/5/4وطابا يف ،1995/9/28
واخلليل يف  ،1997/1/15وواي ريفر يف  ،1998/10/23و�رشم ال�شيخ يف
 .1999/9/4لكن املفاو�ضات املبا�رشة انقطعت بني اجلانبني الفل�سطيني
والإ�رسائيلي بعد ف�شل املفاو�ضات يف كامب ديفيد يف ،2000/7/25-12
واندالع انتفا�ضة الأق�صى يف .2000/9/28
وكغريه من ر�ؤ�ساء الواليات املتحدة الأمريكية ،حاول جورج بو�ش
� George Bushصعود املجد عرب �سلم الق�ضية الفل�سطينية؛ فقد �أعلن يف
 2007/7/16دعوته �إىل عقد م�ؤمتر لل�سالم يف ال�رشق الأو�سط ،يف خريف
العام  ،2007وت�شارك فيه “دول اجلوار” .ويهدف امل�ؤمتر �إىل العمل باجتاه

ّ
حل الدولتني و�إحياء عملية ال�سالم ،وبناء دولة فل�سطينية ذات حدود
مت�صلة وقابلة للحياة و�أن تتعامل هذه املفاو�ضات مع م�س�ألة القد�س وو�ضع
الالجئني.2
مل يكن اقرتاح بو�ش جديداً من حيث املحتوى ،ولكنه جديد بالن�سبة �إىل
مواقف �إدارة بو�ش جتاه عقد م�ؤمتر دويل لإعادة �إطالق م�سرية املفاو�ضات
والت�سوية؛ فخالل ال�سنوات ال�سابقة تقدمت عدة دول مببادرات لعقد
م�ؤمتر دويل بهذا ال�صدد ،ولكن �إدارة بو�ش واحلكومة الإ�رسائيلية كانتا
ترف�ضانها رف� ًضا حا�سم ًا.
ا�ستجد حتى يطر�أ هذا التغيري؟
فما الذي
ّ

بداية ،ف�شل الإدارة الأمريكية يف حتقيق ما �أ�سمته “ال�رشق الأو�سط
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الكبري” ،حيث �أ�صبح الن�رص الع�سكري �أ�شبه بامل�ستحيل فيما يتعلق مب�أزق
العراق الذي احتلته وال تعرف كيف تخرج منه.
ويتجلى الإحباط �أي� ًضا يف لبنان ،فالإخفاق جاء نتيجة ف�شل اجلي�ش
الإ�رسائيلي �أمام حزب اهلل يف عدوان متوز /يوليو  ،2006فبعد �أن �أعلنت
كوندوليزا راي�س  Condoleezza Riceيف الأ�سبوع الأول من العدوان
ب�أنه خما�ض لوالدة “ال�رشق الأو�سط اجلديد” ،مل تعد �إدارة بو�ش ت�أتي على
ذكره بعد انتهاء العدوان.
كما �أن �صمود االنتفا�ضة واملقاومة يف فل�سطني ،واالن�سحاب من
قطاع غزة وتفكيك امل�ستوطنات منه ،وفوز حركة حما�س يف االنتخابات
الت�رشيعية ،وف�شل احل�صار ،وتوقيع اتفاق مكة ،وت�شكيل حكومة الوحدة
تعد من
الوطنية ،و�أخرياً �سيطرة حركة حما�س على قطاع غزة ،كلها ّ
مظاهر ف�شل �إدارة بو�ش.

وهذا كله انعك�س على الداخل الأمريكي ،فموجة اال�ستياء ال�شعبي
من قيادة بو�ش و�سيا�ساته يف ال�رشق الأو�سط حتولت �إىل “ت�سونامي” يف
االنتخابات الن�صفية ملجل�س الكوجنر�س يف ت�رشين الثاين /نوفمرب ،2006
عندما قرر الناخبون �إعطاء احلزب الدميوقراطي الغالبية.
ومن جهة �أخرى ،حاولت �إدارة بو�ش ،بالتوافق مع “�إ�رسائيل” ا�ستغالل
حالة االنق�سام الفل�سطيني التي تبعت �سيطرة حما�س على القطاع؛ والقيام
بعملية تفاو�ضية يكون فيها الرئي�س عبا�س والفل�سطينيون ب�شكل عام يف
�أ�ضعف حاالتهم ،لل�ضغط عليهم للح�صول على �أكرب قدر من التنازالت.
كما كان عقد امل�ؤمتر مبثابة �إعادة “و�ضع اجلزرة” �أمام الفل�سطينيني ،لدعم
التيار امل�ؤيد للت�سوية ،وحماولة �إقناع الفل�سطينيني بجدوى هذا امل�سار ،يف
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مقابل ّ
خط املقاومة الذي تتبناه حركة حما�س .كما قد يعطي ذلك عبا�س
يتم
الوقت الذي يحتاجه لتقوية نفوذه يف ال�ضفة الغربية ،يف الوقت الذي ّ
فيه �إ�ضعاف حما�س وحما�رصتها و�رضبها يف ال�ضفة والقطاع.
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� ً
أوال  :ملخ�ص البيان اخلتامي مل�ؤمتر “�أنابولي�س”
وجه الرئي�س الأمريكي جورج بو�ش يف  2007/11/20الدعوات
للم�شاركني يف م�ؤمتر �أنابولي�س الدويل لل�سالم Annapolis Pease

 ،Conferenceوعلى ر�أ�سهم رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س
ورئي�س الوزراء الإ�رسائيلي �إيهود �أوملرت Ehud Olmerا .3غري �أن م�صادر
موثوقة قالت جلريدة احلياة �إن وزيرة اخلارجية الأمريكية راي�س “وجهت
الدعوة �إىل ال�سلطة الفل�سطينية والرئي�س عبا�س ،ب�صفته رئي� ًسا لهذه
ال�سلطة ولي�س ملنظمة التحرير الفل�سطينية” .وقالت اخلارجية الأمريكية
يف موقعها على الإنرتنت �إنها وجهت الدعوة �إىل ال�سلطة الفل�سطينية ولي�س
�إىل منظمة التحرير.4
وافتتح بو�ش امل�ؤمتر يف  2007/11/27يف مدينة �أنابولي�س ،5مب�شاركة 52

دولة ومنظمة .و�ضمت قائمة امل�شاركني الأمني العام جلامعة الدول العربية
عمرو مو�سى والأمني العام ملنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي �أكمل الدين �إح�سان
�أوغلو  .Ekmeleddin Ihsanogluكما �شاركت معظم الدول العربية
يف امل�ؤمتر ،ومن بينها م�رص والأردن وال�سعودية� ،إ�ضافة �إىل �سورية ولبنان
اللتني كان من الالفت للنظر م�شاركتهما يف امل�ؤمتر.6
وخالل افتتاح امل�ؤمتر� ،أعلن بو�ش التو�صل �إىل وثيقة تفاهمات م�شرتكة
بني الفل�سطينيني و“�إ�رسائيل” ،و�أ�شارت م�صادر �أمريكية �إىل �أنه “تدخل
�شخ�صي ًا” من �أجل �إجنازها ،بعد �أن �أبدى اجلانب الفل�سطيني ت�شا�ؤم ًا �إزاء
فر�ص �إجناز الوثيقة ،بعدما رف�ض اجلانب الإ�رسائيلي ت�ضمينها جملة تفيد
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ب�أن املفاو�ضات تهدف �إىل �إنهاء االحتالل للأرا�ضي املحتلة عام ،1967
ورف�ضه حتديد �سقف زمني للمفاو�ضات ،وت�شكيل جلنة ثالثية ملتابعة
التنفيذ .7و�أ�شار بو�ش �إىل �أن الوثيقة تت�ضمن تعهداً من اجلانبني ب�إطالق
فوري ملفاو�ضات ثنائية حول الق�ضايا اجلوهرية دون ا�ستثناء ،يف �إطار
جدول زمني �سقفه نهاية العام � ،2008إ�ضافة �إىل ت�شكيل جلنة ملتابعة تنفيذ
التزامات اجلانبني يف “خريطة الطريق” ،على �أن تراقب الواليات املتحدة
التنفيذ .كما �أ�شارت الوثيقة �إىل “ت�صميم اجلانبني على مواجهة الإرهاب
والعنف �سواء �أكان من اجلانب الفل�سطيني �أو الإ�رسائيلي”.8

وعبرّ بو�ش عن اعتقاده ب�أن الوقت منا�سب متام ًا لبدء املفاو�ضات� ،أو ًال
لأن القادة الفل�سطينيني والإ�رسائيليني م�صممون على حتقيق ال�سالم ،وثاني ًا
لأن املعركة حول م�ستقبل املنطقة م�ستمرة و“لن ن�سمح بتقدمي الن�رص
حد
للمتطرفني” ،وثالث ًا لأن العامل يفهم �أهمية دعم هذه املفاو�ضات ،على ّ
تعبريه .9مطالب ًا الفل�سطينيني ب�إقامة دولة م�ؤ�س�سات وتفكيك ُبنى الإرهاب،

ومطالب ًا “�إ�رسائيل” ب�إظهار التزامها ب�إقامة دولة فل�سطينية من خالل وقف
التو�سع اال�ستيطاين ،و�إنهاء احتالل الأرا�ضي التي ا�ستولت عليها
�أن�شطة
ّ
�سنة  .101967وتعهد بو�ش مبحافظة الواليات املتحدة “على التزامها ب�أمن

�إ�رسائيل كدولة يهودية ووطن لل�شعب اليهودي” ،11وتعهد ببذل كل ما يف
و�سعه لو�ضع نهاية لل�رصاع بني “�إ�رسائيل” والفل�سطينيني قبل تركه من�صبه
حث بو�ش الدول العربية على دعم
يف كانون الثاين /يناير  .2009يف حني ّ
وعد �إعادة
الرئي�س عبا�س يف �رصاعه على ال�سلطة مع حركة حما�سّ ،12

�إحياء املبادرة العربية خطوة �إيجابية ،داعي ًا الدول العربية �إىل العمل باجتاه
تطبيع عالقاتها مع “�إ�رسائيل” ،و�إظهار �أنها ت�ؤمن ب�أن لـ“�إ�رسائيل” وطن ًا
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دائم ًا يف ال�رشق الأو�سط ،بالقول والفعل.13
عد الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س م�ؤمتر �أنابولي�س “فر�صة
من جانبهّ ،

قد ال تتكرر” ،وقال “�إن طريق ال�سالم هو خيار ال رجعة فيه ،و�إن التفاو�ض
حول ال�سالم ،ومن �أجل �إجناز ال�سالم هو الطريق ال�صحيح” .وقال �إن
“م�صري القد�س عن�رص �أ�سا�سي يف �أي اتفاق .نريد القد�س ال�رشقية �أن تكون
عا�صمتنا و�أن نقيم عالقات مع القد�س الغربية” .كما دعا “�إ�رسائيل” �إىل
االن�سحاب من كل الأرا�ضي العربية املحتلة ،مبا فيها القد�س ال�رشقية
ومرتفعات اجلوالن وما تبقى من الأرا�ضي اللبنانية املحتلة ،وت�سوية باقي
ق�ضايا ال�رصاع ،مثل ق�ضية الالجئني وفق القرار  194وح�سب ما جاء �أي� ًضا
يف مبادرة ال�سالم العربية.14
ودعا عبا�س �إىل اتخاذ �إجراءات مبا�رشة وملمو�سة على الأر�ض تربهن
“�أننا على طريق ال عودة عنه باجتاه ال�سالم ال�شامل والكامل” ،يرتجم بوقف
الأن�شطة اال�ستيطانية و�إزالة امل�ستوطنات الع�شوائية واحلواجز و�إطالق
الأ�رسى ،وت�سهيل مهمة ال�سلطة الفل�سطينية يف فر�ض النظام و�سلطة
القانون ،وطالب ب�إزالة اجلدار ورفع احل�صار .15وتعهد عبا�س بتنفيذ خطة
“خريطة الطريق” ،وبخا�صة اجلوانب الأمنية فيها ملحاربة “الإرهاب” من
�أي م�صدر كان وبكافة ال�سبل.16
�أما رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي �إيهود �أوملرت فتعهد يف كلمته بالدخول
يف مفاو�ضات متوا�صلة مع الفل�سطينيني يف جميع الق�ضايا اجلوهرية،
و�أ�ضاف“ :نحن م�ستعدون لت�سوية م�ؤملة مليئة باملخاطر من �أجل حتقيق
تطلعات ال�سالم� .ستكون املفاو�ضات ثنائية مبا�رشة متوا�صلة وم�ستمرة يف
م�سعى لإكمالها خالل العام  .2008و�أعتقد �أننا �سنتمكن من الو�صول �إىل
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اتفاق يحقق ر�ؤية الرئي�س بو�ش :دولتان ل�شعبني” .ودعا الدول العربية
�إىل تطبيع عالقاتها مع “�إ�رسائيل” م�ؤكداً على �أنه جاء �إىل امل�ؤمتر نيابة عن
الإ�رسائيليني لـ“مد يده بال�سالم للعرب” .17وملّح �أوملرت �إىل �أن اجلدول

الزمني قد ال يكون قاطع ًا مثلما ي�أمل بو�ش.18
و�أكدت وزيرة اخلارجية الأمريكية كوندوليزا راي�س يف البيان اخلتامي
�أنه كان هناك تركيز على “التزامات الفرقاء واملجتمع الدويل للو�صول �إىل
ّ
حل الدولتني” .19وقالت �إن على العامل التحرك ب�شكل �رسيع باجتاه ت�سوية

ال�رصاع الفل�سطيني  -الإ�رسائيلي .وتابعت “لذا ف�إن �أنابولي�س هو بداية،
ولي�س نهاية ،ل�سل�سلة من اجلهود اجلادة واجلوهرية لتحقيق ال�سالم يف
ال�رشق الأو�سط”.20
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ثاني ًا� :سري املفاو�ضات
اتفق الرئي�س الفل�سطيني ،حممود عبا�س ،ورئي�س الوزراء الإ�رسائيلي،
�إيهود �أوملرت ،بح�ضور الرئي�س الأمريكي ،جورج بو�ش ،يف
 ،2007/11/28على بدء مفاو�ضات الت�سوية الدائمة ب�شكل فعلي يف
�ست جلان عمل فرعية ،كل منها متخ�ص�ص يف مو�ضوع حمدد ،وهي:
القد�س والالجئون واحلدود والأمن واملياه واال�ستيطان ،وذلك ابتداء
حد لها مع نهاية ال�سنة .وح�سب
من مطلع �سنة  ،2008لتنتهي يف �أق�صى ٍّ

هذا االتفاق� ،ستجرى املفاو�ضات يف تلك اللجان ،على �أن تكون هناك
جلنة توجيه عليا برئا�سة رئي�سي وفدي التفاو�ض� ،أحمد قريع وت�سيبي
ليفني  .Tzipi Livniوبالإ�ضافة �إىل جلنة التوجيه العليا� ،سيحافظ عبا�س
و�أوملرت على لقاءات دورية ،يتابعان فيها تلك املفاو�ضات ،وي�صدران
بناء على ذلك تعليماتهما للمرحلة التالية من املفاو�ضات .21و�أ�شار
�أحمد قريع �إىل �أن املفاو�ضات النهائية �ستبد�أ انطالق ًا مما ّمت التو�صل �إليه
يف �أنابولي�س.22
وح�سب اتفاق عبا�س � -أوملرت ،فمن املفرت�ض �أن يكون هناك م�ساران
�آخران م�ستقالن وغري مرتبطني مب�سار التفاو�ض على الت�سوية الدائمة؛
الأول :هو امل�سار الذي تديره الدول املانحة مل�ساعدة الفل�سطينيني يف
بناء دولة ذات م�ؤ�س�سات و�سلطة قانون ،و�إعادة بناء االقت�صاد الفل�سطيني
من جديد ليكون اقت�صاداً خمطط ًا ومنظم ًا ذا �آفاق للرفاه .وامل�سار الثاين:
هو م�سار تطبيق املرحلة الأوىل من “خريطة الطريق” ،والذي �سيكون
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الأمريكيون �رشكاء فيه ب�شكل فاعل ،ب�صفة مراقب وحكم ،يلج�أ �إليه
الفريقان يف حالة ن�شوء �أزمة.23
غري �أن رئي�س دائرة �ش�ؤون املفاو�ضات يف منظمة التحرير �صائب
عريقات لفت النظر �إىل �أن الرتكيز يف مرحلة ما بعد م�ؤمتر �أنابولي�س �سيكون
ّ
للحل النهائي،
على �أربعة م�سارات متوازية ،هي :املفاو�ضات الثنائية

وا�ستحقاقات خريطة الطريق ،والتنمية االقت�صادية ،وبناء م�ؤ�س�سات
الدولة.24

 .1بدء املفاو�ضات:
على الرغم من التهديدات الفل�سطينية مبقاطعة اجلولة الأوىل من
املفاو�ضات ،بعد �أن �أعلنت “�إ�رسائيل” يف  2007/12/4طرح مناق�صة لبناء
�أكرث من  307وحدات �سكنية ا�ستيطانية جديدة يف م�ستوطنة “حار حوما”
املقامة على جبل �أبو غنيم يف القد�س املحتلة25؛ عقدت اجلل�سة الأوىل
من املفاو�ضات بني قريع وليفني يف  2007/12/12يف القد�س املحتلة.
وذكرت جريدة يديعوت �أحرونوت  Yedioth Ahronothالإ�رسائيلية
يف � 2008/3/30أن ليفني وقريع التقيا “على انفراد وحتت �ستار من ال�رسية
التامة” �أكرث من  50مرة بوترية اجتماعني �إىل ثالثة �أ�سبوعي ًا ،وا�ستغرق كل
اجتماع بينهما من �ساعتني �إىل ثالث.26
وطالب قريع يف اجتماعه الأول مع ليفني بوقف الأن�شطة اال�ستيطانية
بال ا�ستثناء ،27كما طالبت ليفني الوفد الفل�سطيني باالعرتاف بيهودية
الدولة الإ�رسائيلية ،28و�أكدت على �أن “�إ�رسائيل” تويل مو�ضوع الأمن
�أهمية عليا .29وعقد فريقا التفاو�ض جولة ثانية من املفاو�ضات،
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و�صفها �صائب عريقات ب�أنها �صعبة جداً يف  ،2007/12/24جاءت
بعدما ك�شفت حركة ال�سالم الآن  Peace Nowالإ�رسائيلية �أن احلكومة
الإ�رسائيلية خ�ص�صت نحو  98مليون �شيكل (زهاء  25مليون دوالر) يف

ميزانية  2008لبناء  750منز ًال يف م�ستوطنتني بال�ضفة الغربية .30و�أ�شار
عريقات �إىل �أن �أحمد قريع �أبلغ اجلانب الإ�رسائيلي ب�أن �أمام “�إ�رسائيل”
م�سارين ال ثالث لهما� ،إما �أن ت�ستمر يف املفاو�ضات والعملية ال�سيا�سية
�أو �أن ت�ستمر يف اال�ستيطان.31
والتقى عبا�س �أوملرت لأول مرة منذ �أنابولي�س يف  ،2007/12/27واتفقا
“على عدم القيام ب�أي خطوات من �ش�أنها الإجحاف بق�ضايا الو�ضع
النهائي” .وقال �أوملرت �إنه لن ُيقدم على �إقامة م�ستوطنات جديدة �أو
أرا�ض جديدة لأغرا�ض اال�ستيطان ،لكن هذا ال يعني التوقف عن
م�صادرة � ٍ
تو�سيع امل�ستوطنات القائمة.32

ا�ستمرت لقاءات قريع  -ليفني الهادفة لت�شكيل جلان املفاو�ضات؛
و�أعلن قريع ،بعد اجتماعه مع ليفني� ،أنه ّمت تقريب ًا االنتهاء من ت�شكيل
اللجان التفاو�ضية ملفاو�ضات الو�ضع النهائي يف  .33 2008/1/2يف حني
ك�شف �صائب عريقات� ،أن قريع طلب من ليفني يف اجتماع للجنة
توجيه املفاو�ضات يف  2008/1/7ت�شكيل جلنة للأ�رسى يف مفاو�ضات
ّ
احلل النهائي .34و�أ�شار عبا�س يف لقائه مع �أوملرت يف � 2008/1/18إىل
�أنه لن ي�ستطيع �أن يوقع �أي اتفاق نهائي ما مل ي�شمل �إطالق �رساح جميع
الأ�رسى.35
وعلى الرغم من اتفاق قريع مع ليفني على عقد حمادثات مكثفة ومعمقة
وم�ستمرة وبعيدة عن و�سائل الإعالم36؛ �شكك قريع يف وجود �رشيك
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�إ�رسائيلي حقيقي لعملية ال�سالم ،وقال يف حديث لقناة العربية الف�ضائية
بثته يف � 2008/1/17إن “�إ�رسائيل حتى الآن مل تثبت ب�أنها مقتنعة بالعودة
�إىل املفاو�ضات”.37

 .2تعرث املفاو�ضات:
على خلفية عملية “ال�شتاء ال�ساخن” التي �أطلقتها “�إ�رسائيل” يف
�ضد قطاع غزة ،والتي �أ�سفرت عن �سقوط � 129شهيداً،38
ّ 2008/2/27
ذكرت م�صادر �إ�رسائيلية �أن �أحمد قريع �أبلغ ت�سيبي ليفني� ،أن ال�سلطة
الفل�سطينية قررت جتميد املفاو�ضات مع احلكومة الإ�رسائيلية .39كما �أعلن
�صائب عريقات �أن املفاو�ضات دفنت حتت �أنقا�ض الهدم والركام يف
قطاع غزة ،ودمرت عملية ال�سالم بواقع االعتداءات واجلرائم املرتكبة.40
جمد الفل�سطينيون
ور ّدت ليفني على تلك الت�رصيحات بقولها“ :حتى لو ّ

احلوار ،ذلك لن ي�ؤثر ب�أي �شكل على القرارات والعمليات التي تنفذها
�إ�رسائيل يف غزة حلماية مواطنيها”.41
ويف  2008/3/2دعت اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية الرئي�س
عبا�س لتعليق املفاو�ضات واالت�صاالت مع اجلانب الإ�رسائيلي حتى يتوقف
العدوان ،42و�أعلن عبا�س ر�سمي ًا تعليق املفاو�ضات �إىل �أن يتوقف العدوان
43
وحمل الناطق با�سم الرئا�سة الفل�سطينية نبيل �أبو ردينة
على قطاع غزة ّ .

احلكومة الإ�رسائيلية وحدها م�س�ؤولية تعطيل عملية ال�سالم.44

 .3عودة املفاو�ضات:
�أعلن حممود عبا�س يف  2008/3/5موافقته على العودة �إىل طاولة
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املفاو�ضات .45و�أ�شار �أحمد قريع يف � 2008/3/11إىل �أن االت�صاالت مع
اجلانب الإ�رسائيلي مل تنقطع ،لكن االنطالقة اجلدية للعملية التفاو�ضية ما
زالت مرهونة بوقف اال�ستيطان ووقف االعتداءات الإ�رسائيلية.46
ويف  2008/3/17ا�ست�ؤنفت املفاو�ضات عرب لقاء بني قريع وليفني ،يف
�أعقاب تعهدات وزيرة اخلارجية الأمريكية للرئي�س الفل�سطيني ب�أن تتخذ
املفاو�ضات منحى �آخر �أكرث جدية و�إيجابية من جانب “�إ�رسائيل”.47
غري �أن �إعالن �أوملرت �أن “�إ�رسائيل” �ستوا�صل بناء م�ساكن يف الأحياء
اال�ستيطانية يف القد�س ال�رشقية ،التي تريد �إبقاءها حتت �سيطرتها يف �إطار
اتفاق حمتمل مع الفل�سطينيني؛ دفع قريع للقول �إن لقاءه مع ليفني ّمت ب�شكل
غري ر�سمي.48
ويف  2007/4/6ع�شية اجتماع عبا�س مع �أوملرت ،وهو االجتماع
ال�ساد�س منذ �أنابولي�س والأول بعد عملية “ال�شتاء ال�ساخن”� ،أعلن
عبا�س �أنه لن يتو�صل �إىل اتفاق �سالم مع “�إ�رسائيل” “ب�أي ثمن”.49
وقال قريع الذي �شارك يف االجتماع ،لوكالة “فران�س بر�س” �إن لدى
يتم جتاوزها يف املفاو�ضات مع
ال�سلطة الفل�سطينية “خطوط ًا حمراً ،لن ّ
�إ�رسائيل”.50

ويف حني ذكرت م�صادر �إ�رسائيلية �أن ليفني عر�ضت على قريع خريطة
جديدة ت�شمل ال�سيادة الإ�رسائيلية على القد�س املحتلة وامل�ستعمرات
الكربى يف املدينة وغور الأردن� ،أ�شارت امل�صادر �إىل �أن خالفات حادة
ن�شبت بني قريع وليفني عند عر�ض هذه اخلريطة .كما رف�ض قريع اقرتاح
�إيهود باراك  ،Ehud Barakب�ضمان امل�س�ؤولية الأمنية للإ�رسائيليني على
قمة جبلية يف منطقة فل�سطينية تطل على مطار اللد.51
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 .4اللجنة الثالثية:
الأمريكية  -الفل�سطينية – الإ�سرائيلية:
عقدت اللجنة الثالثية الأمريكية  -الفل�سطينية  -الإ�رسائيلية يف
 2008/3/14اجتماعها الأول منذ م�ؤمتر �أنابولي�س برئا�سة اجلرنال الأمريكي
ويليام فريزر  ،William Fraserومب�شاركة رئي�س احلكومة الفل�سطينية
�سالم فيا�ض ،ومب�شاركة �إ�رسائيلية منخف�ضة امل�ستوى .حيث �شارك رئي�س
الهيئة الأمنية وال�سيا�سية يف وزارة الدفاع عامو�س جلعاد Amos Gilad

عده الفل�سطينيون تهرب ًا �إ�رسائيلي ًا من
بد ًال من الوزير �إيهود باراك ،وهو ما ّ

تطبيق املرحلة الأوىل من “خريطة الطريق” ،خ�صو�ص ًا جتميد اال�ستيطان.
وناق�ش االجتماع ق�ضايا �أمنية واقت�صادية وم�سائل تتعلق ب�آليات التن�سيق
بني “�إ�رسائيل” وال�سلطة الفل�سطينية .وطالب فيا�ض “�إ�رسائيل” بتنفيذ
ما اتفق عليه يف �أنابولي�س ،خ�صو�ص ًا جتميد اال�ستيطان ،وطالب جلعاد
فيا�ض مبا �أ�سماه “حماربة الإرهاب” .52ويف اجتماع فيا�ض مع باراك يف
 ،2008/3/26تركز البحث حول تنفيذ االلتزامات الواردة يف خطة خريطة
الطريق ،والأو�ضاع الأمنية واالقت�صادية يف الأرا�ضي املحتلة.53
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ثالث ًا :ال�سلوك الفل�سطيني
 .1موقف الرئا�سة ،وحكومة فيا�ض،
ومنظمة التحرير الفل�سطينية ،وفتح:
بد�أ املوقف الفل�سطيني من م�ؤمتر �أنابولي�س باملطالبة بـ“اتفاق �سيا�سي
تف�صيلي” يتناول “الق�ضايا اجلوهرية” اخلا�صة بالو�ضع النهائي مقرون ًا
حد القبول بوثيقة م�شرتكة عامة
بجدول زمني للتطبيق ،ثم تراجع �إىل ّ

تطرح على امل�ؤمتر ،لينتهي �إىل القبول بـ“بيان” منف�صل لكال الطرفني.
ود�أب رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ،عند بدء املفاو�ضات ،على
مطالبة رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي �إيهود �أوملرت بـ“اتفاق تف�صيلي” وجدول
زمني لتطبيقه .ويف لقاءاته اخلا�صة ،كثرياً ما �أعرب عبا�س عن خ�شيته من
بغمو�ض َم َنح اجلانب الإ�رسائيلي
تكرار جتربة “�أو�سلو” التي ات�سمت
ٍ
فر�صة لتف�سريات متباينة .وعندما �أخفق اجلانب الفل�سطيني يف حمل
اجلانب الإ�رسائيلي على التو�صل �إىل اتفاق تف�صيلي ،وافق على اقرتاح
ُقدم �إىل م�ؤمتر �أنابولي�س .غري �أن
�أمريكي بالتفاو�ض على “وثيقة �سيا�سية” ت ّ
الوفدين الفل�سطيني والإ�رسائيلي اللذين عمال على مدار ثالثة �أ�شهر ،ف�شال

يف التو�صل �إىل “وثيقة �سيا�سية” ب�سبب ال�رشوط التعجيزية الإ�رسائيلية.
و�أمام تعرث الو�صول �إىل هذه الوثيقة َقب َِل اجلانب الفل�سطيني عر� ًضا �أمريكي ًا

ب�صدور بيان ختامي يف امل�ؤمتر يعلن انطالقة املفاو�ضات النهائية.54
وبرز هذا القبول يف كلمة رئي�س ال�سلطة التي وجهها يف � 2007/11/30إىل
الأمم املتحدة مبنا�سبة “اليوم العاملي للت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني” و�ألقاها
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نيابة عنه يا�رس عبد ربه ،قال فيها �إن “امل�ؤمتر التاريخي” يف �أنابولي�س:
حمطة وفر�صة يف غاية الأهمية من �أجل �إطالق مفاو�ضات �سالم
جادة �ضمن �إطار زمني وبرعاية وم�شاركة املجتمع الدويل ،ممث ً
ال
باللجنة الرباعية الدولية للو�صول �إىل نهاية ال�رصاع و�إقامة �سالم
ينهي احتالل الأرا�ضي الفل�سطينية ،مبا فيها القد�س ال�رشقية،
ويوفر ح ً
ال عاد ًال ومتفق ًا عليه لق�ضية الالجئني الفل�سطينيني،
م�ستنداً �إىل القرار  ،194وي�ضمن قيام دولتنا امل�ستقلة وعا�صمتها
القد�س ال�رشقية ،لتعي�ش ب�أمن و�سالم مع جريانها ،مبا يف ذلك
دولة �إ�رسائيل.

لكنه حذر من �أن “ال�سالم ال يتحقق مع بناء اجلدار ،وال مع التو�سع
يف بناء امل�ستوطنات ،وال بتهويد القد�س وحما�رصة بيت حلم وغريها من
الإجراءات الإ�رسائيلية”.55
كما �أكد رئي�س حكومة ت�سيري الأعمال الفل�سطينية �سالم فيا�ض�“ :أن
ال�سلطة الفل�سطينية تهدف من وراء م�شاركتها يف لقاء �أنابولي�س� ،إىل
ت�رسيع �إقامة الدولة الفل�سطينية وعا�صمتها القد�س” .56فيما وجه �أمني
�رس حركة فتح ،النائب الأ�سري مروان الربغوثي ،ر�سالة �إىل احتفال حا�شد
ّ

حلركة ال�سالم الآن الإ�رسائيلية يف  2008/4/8يف تل �أبيب� ،أكد فيها
ا�ستعداده لعقد م�صاحلة تاريخية ت�ستند �إىل قرارات ال�رشعية الدولية،
وتكفل وجود دولتني فل�سطينية و�إ�رسائيلية تعي�شان جنب ًا �إىل جنب يف
�أمن و�سالم.57
�إال �أن املمار�سات الإ�رسائيلية على الأر�ض وخا�صة العملية اال�ستيطانية
يف ال�ضفة الغربية والقد�س ال�رشقية؛ كانت العقبة الأوىل يف طريق م�رشوع
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الت�سوية الذي ي�سعى �إليه عبا�س ،مما دفعه �إىل الت�أكيد على موقفه من الدولة
الفل�سطينية ،وعلى رف�ض التو�سع اال�ستيطاين ،والقول �إن “العقبة التي
ُخلقت بعد �أنابولي�س هي م�س�ألة اال�ستيطان ،وهي عقبة حقيقية ،وال ميكن
�أن يكون هناك تفاو�ض واال�ستيطان م�ستمر”.58
ورف�ض عبا�س حدود الدولة امل�ؤقتة ،وقال يف كلمة له �أمام املجل�س
املركزي ملنظمة التحرير يف “ :2008/1/13الدولة ذات احلدود امل�ؤقتة
59
أ�رص عبا�س خالل مباحثات مو�سعة
مرفو�ضة ،و�سنظل نرف�ضها”  .كما � ّ

�أجراها مع م�ساعد وزيرة اخلارجية الأمريكية ل�ش�ؤون ال�رشق الأو�سط
ديفيد وول�ش  David Welchيف  ،2008/2/8على عودة الأو�ضاع يف
ال�ضفة �إىل ما قبل انتفا�ضة الأق�صى.60
وفيما يتعلق بيهودية “�إ�رسائيل” فقد كان موقف الرئا�سة وا�ضح ًا بهذا
اخل�صو�ص ،حيث قال الرئي�س عبا�س يف “ :2008/2/17هناك تناق�ض ما بني
تعريف �إ�رسائيل ب�أنها دولة يهودية ويف نف�س الوقت �إنها دولة دميوقراطية،
وتداعيات �أنها يهودية يعني باخت�صار حرمان غري اليهود من كل حقوقهم
مبا يف ذلك املواطنة”.61
وعلى الرغم من رف�ض “�إ�رسائيل” للمبادرة العربية منذ طرحها يف قمة
بريوت العربية� ،إال �أن اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية طالبت
يف بيان �صدر يف  2008/3/20قمة دم�شق بالت�أكيد على مبادرة ال�سالم
العربية ،وتفعيل الدور العربي لدعم هذه املبادرة .62كما بقي عبا�س متم�سك ًا
باملبادرة العربية ،حيث طالب الدول العربية قبيل توجهه للم�شاركة يف قمة
دم�شق العربية بالإبقاء على املبادرة وعدم �سحبها ،و�أ�ضاف قائ ً
ال“ :يجب
�أن تبقى كما هي و�أن ندافع عنها جميع ًا ،و�أن نقاتل من �أجلها ،لأنها
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مبادرة ثمينة وعلى الطرف الآخر �أن يقبل بها ،كما هي ،ال �أن ن�أتي الآن
فنغريها �أو نعدلها”.63

وعلى الرغم من تعثرّ العملية التفاو�ضية وا�صطدامها بعدة عقبات بقيت

تعد املفاو�ضات هي اخليار اال�سرتاتيجي ،م�ؤكدة رف�ضها
رئا�سة ال�سلطة ّ

الكفاح امل�سلح يف الوقت احلايل ،كما �أكدت على ّ
حل الدولتني .فقد قال
الرئي�س عبا�س خالل حوار نظمته جريدة الد�ستور يف “ 2008/2/27يف
�ضد الكفاح امل�سلح؛ لأننا ال نقدر عليه ،ويف مراحل
الوقت احلايل �أنا ّ

قادمة رمبا تكون الأمور خمتلفة” .64وقال عبا�س يف “ 2008/3/5خيارنا
اال�سرتاتيجي هو املفاو�ضات ،التي تقود �إىل ّ
حل للدولتني ،ح�سب كل

املبادرات والقرارات واملرجعيات الدولية” .65وحول �إمكانية �أن تقود
جرائم الت�صعيد الع�سكري الإ�رسائيلي اجلانب الفل�سطيني �إىل وقف
حماد ،امل�ست�شار ال�سيا�سي للرئي�س الفل�سطيني “�إن
املفاو�ضات قال منر ّ
ما متار�سه �إ�رسائيل هدفه بالأ�سا�س التهرب من عملية ال�سالم ،والتهرب
من البدء باملفاو�ضات” ،وتابع “لذلك ف�إن اجلانب الفل�سطيني لن ينجر
�إىل اتخاذ مواقف وردود فعل على اال�ستفزازات الإ�رسائيلية بوقف
املفاو�ضات ،و�سيوا�صل مت�سكه مبواقفه الداعية �إىل البدء باملفاو�ضات ،حتى
ال يتيح للجانب الآخر الهروب من ا�ستحقاقات ال�سالم”.66
وعلى الرغم من تفا�ؤل عبا�س بعقد �سالم يف نهاية � ،2008إال �أنه �شكك
بذلك ،وقال يف  2008/4/3قبيل قمة ثالثية م�رصية � -أردنية – فل�سطينية
يف القاهرة“ :ال ا�ستطيع �أن �أجزم �أنه �سيتم حتقيق الهدف املن�شود [�إقامة
الدولة الفل�سطينية] بنهاية عام .67”2008
كما قدم �سالم فيا�ض تقييم ًا غري متفائل من العملية ال�سيا�سية لأ�سباب عدة،
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فقال“ :ال�سبب الأول �أنه ال يف املرحلة ما قبل �أنابولي�س وال يف مرحلة ما بعد
�أنابولي�س بدا لنا �أن هناك ا�ستعداداً لدى الإ�رسائيليني للقبول ،بدون �أي حتفظ
وبو�ضوح ،مب�ستلزمات خارطة الطريق فيما يتعلق باال�ستيطان ...يجب �أن
يتوقف اال�ستيطان ب�شكل كامل وبن�سبة  .”%100وتابع “ال�سبب الثاين هو
الأو�ضاع ال�سائدة على الأر�ض ،والتي ال تبعث على االعتقاد ب�أنه بالفعل
هناك �أي عملية جدية ،و�أخ�ص بالذكر الو�ضع ال�سائد يف غزة”.68
�إن هذا الت�شا�ؤم دفع وزير الثقافة �إبراهيم �أبرا�ش يف � 2008/2/25إىل
�أن يقدم ا�ستقالته من حكومة فيا�ض ب�سبب ما قال عنه“ :عبثية املقاومة
واملفاو�ضات ،وحالة ال�ضياع وال َت َو َهان يف ال�ساحة الفل�سطينية”.69

و�أكد مروان الربغوثي يف حديث خا�ص للجزيرة نت� ،أن “�إ�رسائيل”

غري جادة يف التو�صل �إىل �سالم ،وقال “�إنه من غري املعقول �أن تكون
املفاو�ضات اجلارية معها جمدية يف ّ
ظل ا�ستمرار اال�ستيطان والقتل
واالعتقال على الأر�ض” .70وقال �أحمد عبد الرحمن الناطق با�سم فتح
�إن “اجلانب الفل�سطيني لي�س لديه �أوهام ب�أن املفاو�ضات احلالية ميكن �أن
ت�ؤدي �إىل نتيجة بدون تدخل دويل”.71
وذكر نبيل �أبو ردينة ،الناطق الر�سمي با�سم الرئي�س الفل�سطيني� ،إن
الرئي�س عبا�س� ،أبلغ راي�س حرفي ًا خالل لقائه بها يف � ،2008/3/31أن
ال�شعب الفل�سطيني لن يثق مب�سرية ال�سالم� ،إال بـ�أربع خطوات ،خل�صها
بـ“وقف اال�ستيطان بالكامل ،و�إزالة احلواجز ،ورفع احل�صار عن غزة،
وم�ساعدة الفل�سطينيني لت�سلم املعابر ،لت�سهيل حياة املواطنني يف القطاع
املحا�رص”.72
وك�شف عبا�س يف � 2008/4/14أنه ي�سعى �إىل التو�صل �إىل “اتفاق �إطار”
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يف املفاو�ضات اجلارية مع “�إ�رسائيل” وقال “كل الق�ضايا مطروحة يف
املفاو�ضات ،ال ا�ستثناء وال ت�أجيل لأي ق�ضية .االتفاق يجب �أن يكون
اتفاق �إطار يحدد كل ق�ضية ،ثم نذهب بعد ذلك �إىل اتفاق على التفا�صيل
واخلرائط” .وهذه املرة الأوىل التي يتحدث فيها عبا�س عن “اتفاق �إطار”،
�إذ �إنه د�أب على املطالبة باتفاق تف�صيلي .73و�شدد خالل زيارته لتون�س يف
 2008/4/20على �أنه يريد اتفاقية �إطار حتدد اخلطوط العري�ضة للطريقة التي
ميكن بها ّ
حل ق�ضايا الو�ضع النهائي احل�سا�سة ،لإقامة دولة فل�سطينية.74

وكان موقف فاروق القدومي ،رئي�س الدائرة ال�سيا�سية يف منظمة
التحرير� ،صارم ًا جتاه املفاو�ضات فقد طالب بـ“وقف اللقاءات مع �إ�رسائيل
وتغيري القيادة احلالية لل�سلطة الفل�سطينية” ،حمم ً
ال �إياها م�س�ؤولية اخلال�ص
من املقاومني “كخدمات طوعية تقدمها ل�سلطات االحتالل” .وانتقد
القدومي ،ما �أ�سماها “�ضبابية القرار ال�سيا�سي الفل�سطيني احلايل” ،والذي
�أعاده �إىل “ال�ضغوط والأموال الأمريكية والأوروبية”.75
أقر بف�شل املفاو�ضات
وبرز موقف الفت للنظر ليا�رس عبد ربه الذي � ّ

وهدد يف حال ا�ستمرار ف�شلها ب�أنه �سيتم درا�سة �إعالن اال�ستقالل من جانب
واحد وقال“ :على العامل والواليات املتحدة م�ساعدتنا يف حماية دولتنا
�ضد الدولة املعتدية وهي �إ�رسائيل” ،وقال “�إ�رسائيل ت�ستخدم املفاو�ضات
ّ

و�سيلة لك�سب الوقت حتى نهاية العام ،لت�أتي بعدها وتعر�ض علينا �إما
�إعالن مبادئ� ،أو دولة ذات حدود م�ؤقتة على ما تبقى من �أ�شالء �أر�ضنا،
ت�ضم �إليها ما تريد”.76
بعد �أن ّ
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 .2موقف احلكومة ا ُملقالة،
ورئا�سة الت�شريعي ،وحركة حما�س:

عدت احلكومة الفل�سطينية املُقالة برئا�سة �إ�سماعيل هنية ،واملجل�س
ّ

الت�رشيعي الفل�سطيني وحركة حما�س الرهان على املفاو�ضات التي جتريها
ال�سلطة الفل�سطينية “عدمية اجلدوى” ،ودعت الرئي�س عبا�س �إىل وقفها
ووقف االعتماد على الإدارة الأمريكية .77وانتقدت احلكومة املُقالة،
خطاب الرئي�س عبا�س يف م�ؤمتر �أنابولي�س ،الفتة �إىل �أن اخلطاب ت�ضمن
عبارات م�سيئة لتاريخ ال�شعب الفل�سطيني وحا�رضه ون�ضاله وقياداته.78
وقال ديوان رئا�سة الوزراء املُقالة�“ :إن الق�ضية املطروحة �ستكون �إعدام
حق عودة الالجئني على طاولة لقاء �أنابولي�س” .79ور�أى الناطق با�سم
ّ

حكومة هنية ،طاهر النونو �أن م�ؤمتر �أنابولي�س كان �أكرب �أكذوبة يف تاريخ
الق�ضية الفل�سطينية ،وو�صفه ب�أنه “ملهاة �سيا�سية وعار �سيا�سي كبري”.80
و�أ�شار د� .أحمد بحر رئي�س املجل�س الت�رشيعي بالإنابة �إىل �أن العدوان
ال�صهيوين على ال�شعب الفل�سطيني كان نتاج ًا للم�ؤمترات االنهزامية يف
وعد هذه اللقاءات عبثية وهزلية.82
�أنابولي�س وباري�س81؛ ّ

وقال رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خالد م�شعل لهيئة الإذاعة

الربيطانية “نحن مع �أي جهد دويل �سواء �أكان مب�ؤمتر �أم بغري م�ؤمتر ،من
�أجل �إن�صاف ال�شعب الفل�سطيني لكن ال�س�ؤال هو :هل �سيحقق �أنابولي�س
ذلك لل�شعب الفل�سطيني؟ هل لأنابولي�س مقومات �أن ي�صنع ال�سالم يف
املنطقة؟� ...أنا �أ�شك” .83ور�أى �أنه لي�س هناك “�أي تفوي�ض وطني لأحد
وح�ض الدول العربية على مقاطعة
بالدخول يف مفاو�ضات عقيمة”،
ّ
�أنابولي�س ،معترباً �أنه ي�شكل “تناز ًال جماني ًا من دون �أي مقابل” .84وقال
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د .مو�سى �أبو مرزوق نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلما�س �إنّ “فكرة
م�ؤمتر �أنابولي�س ُطرحت لهدفني �أ�سا�سيني؛ الأول هو م�ساندة ودعم �أوملرت
بعد هزميته يف جنوب لبنان [�صيف  ،]2006والهدف الثاين هو التغطية
�ضد �إيران”.85
على املخطط الأمريكي املتعلق بالإعداد حلرب حمتملة ّ
وكان موقف احلكومة املُقالة ونواب كتلة حما�س الربملانية وا�ضح ًا
بالن�سبة مل�ؤمتر �أنابولي�س ،حيث وقّع هنية ،ونواب الكتلة على وثيقة
“عهدة” يف  ،2007/11/26تقطع الطريق عن �أي تفريط باحلقوق
والثوابت الفل�سطينية .وجاء يف ن�ص العهدة “نعاهد اهلل �أال نقبل ب�أي
ّ
حل للق�ضية الفل�سطينية ال يت�ضمن حترير الأر�ض واملقد�سات ،وعودة كل

الالجئني الذين ُه ِّجروا من ديارهم عام  ،1948و�أال ن�ساوم على �أي جزء
من مدينة القد�س بجميع �أرا�ضيها وعقاراتها وم�سجدها الأق�صى ومعاملها

و�آثارها ومقد�ساتها الإ�سالمية وامل�سيحية ،واهلل على ما نقول �شهيد”.86
وقال هنية خالل التوقيع “ال جدوى من املفاو�ضات يف املرحلة الراهنة،
وال �أحد يعول كثرياً على مثل هذه اللقاءات” ،معترباً �أن ال فائدة من
�أنابولي�س .87وقال �إن الهدف من �أنابولي�س هو “�رشعنة الكيان ال�صهيوين،
وح�صوله على اعرتاف مبا ي�سمى يهودية الدولة” .88ويف ت�أكيد على موقفه
حق العودة ،رف�ض هنية ما عر�ضه الرئي�س الأمريكي يف بيان له
من ق�ضية ّ

بدفع تعوي�ضات لالجئني الفل�سطينيني بدي ً
ال حلقهم بالعودة.89

كما دعا هنية ،يف كلمة وجهها قبيل قمة دم�شق “القادة العرب �إىل دعم

بحق العودة لالجئني ،و�إيجاد ّ
حل
الفل�سطينيني ومقاومتهم ،والتم�سك ّ
لهم وعودتهم �إىل ديارهم وذويهم ،م�ؤكداً �أن ال�شعب الفل�سطيني يرف�ض

�أي م�رشوع يتعار�ض مع تطلعاته الوطنية يف احلرية وحقوقه الأ�سا�سية
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يف عودة الالجئني ،وخروج جميع الأ�رسى وحماية القد�س ،ووقف
اال�ستيطان”.90
أقر املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني يف جل�سة يف  2008/2/19بالقراءة
و� ّ

الثانية “قانون جترمي وحترمي التنازل عن القد�س” .كما �أ�صدر املجل�س وثيقة
جترم التنازل عن حقوق الالجئني الفل�سطينيني .و�أُ ِق َّر القانون بغالبية النواب
احلا�رضين من كتلة “التغيري والإ�صالح” ،يف ّ
ظل غياب نواب بقية الكتل
الأخرى.91
ونظمت حركتا حما�س واجلهاد الإ�سالمي “م�ؤمتراً وطني ًا للحفاظ على
الثوابت” يف مدينة غزة ،يف  ،2007/11/26حذرتا فيه من مغبة “التنازل
عن �أي من احلقوق والثوابت الفل�سطينية” .و�شارك يف امل�ؤمتر �إىل جانب
احلركتني ،كل من اجلبهة ال�شعبية  -القيادة العامة ،ومنظمة ال�صاعقة،
وجبهة الن�ضال ال�شعبي ،وعدد من الأكادمييني والفعاليات والهيئات ،يف
ّ
ظل غياب معظم ف�صائل منظمة التحرير .وتال القيادي يف حما�س رئي�س

امل�ؤمتر د .حممود الزهار البيان اخلتامي للم�ؤمتر ،وعبرّ فيه عن “رف�ض كل
احللول املطروحة التي تنتق�ص من حقوقنا” .وقال �إن “خريطة الطريق
احلد الأدنى للمطلب الوطني العام ،ونرى يف
واملبادرة العربية ال تلبيان ّ
اعتمادها �إ�رضاراً بق�ضيتنا وثوابتنا ،ونطالب الدول العربية والإ�سالمية

بالتخلي عنها ،وتبني ثوابتنا العادلة ،ونحذر مما ي�سمى بال�رشعية الدولية
التي هي �أداة الإدارة الأمريكية  -ال�صهيونية احلالية”.92
ور�أت حما�س �أن اللقاءات التي يعقدها عبا�س مع �أوملرت ا�ستقواء
منه “بالعدو ال�صهيوين على حما�س وباقي الف�صائل املقاومة ،التي ترف�ض
االعرتاف باالحتالل والتفاو�ض معه” ،ور�أت يف عقد مثل هذه اللقاءات
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“ا�ستفراداً من عبا�س بالقرارات امل�صريية لل�شعب الفل�سطيني ،مبا يخدم
الأفكار وامل�شاريع الإ�رسائيلية والأمريكية ،و�إقراراً بيهودية الكيان
الإ�رسائيلي” .93وحدد م�شعل يف افتتاح “امل�ؤمتر الوطني الفل�سطيني” يف
 2008/1/23يف دم�شق ،ا�سرتاتيجية للم�ستقبل تقوم على “ح�سم اخليار
ب�أن يكون التحرير قبل الدولة ...والتم�سك باحلقوق الوطنية ...وتعزيز
متطلبات ال�صمود”؛ وطالب بوقف املفاو�ضات مع “�إ�رسائيل”.94
يخ�ص مو�ضوع املفاو�ضات بني حما�س و“�إ�رسائيل” �أكد خالد
وفيما
ّ

م�شعل �أنه “ال توجد مفاو�ضات مع �إ�رسائيل �إال يف مو�ضوع جلعاد �شاليط
 ،Gilad Shalitوعرب و�ساطة م�رصية� ،أما املفاو�ضات مع �إ�رسائيل ف�إنها
غري مطروحة للنقا�ش داخل حركة حما�س” .95و�أبدى م�شعل موافقته
على “قيام دولة فل�سطينية على حدود الرابع من حزيران /يونيو عام 1967

عا�صمتها القد�س ب�سيادة حقيقية ،ومن دون �أي م�ستوطنات ،ومع حق
العودة كام ً
ال ،لكن من دون االعرتاف ب�إ�رسائيل”.96

ويف  2007/12/30قال حممد نزال ،ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س
“و ِل َد
يف مهرجان الذكرى الع�رشين النطالقة احلركة� ،إن اجتماع �أنابولي�س ُ

ميت ًا وال يعدو كونه و�صفة تخدير جديدة لل�شعب الفل�سطيني” ،و�أكد �أن
هدف اللقاء كان خدمة الإدارة الأمريكية واحلكومة ال�صهيونية بامتياز.
وقال�“ :إننا ومعنا ف�صائل املقاومة ،لن ن�سمح لبو�ش �أن يحقق م�صاحله على
ح�ساب ق�ضيتنا الوطنية ،ولن ن�سمح لفريق �أبو مازن ب�أن يبيعوا ق�ضيتنا وال
�أن يتنازلوا عن حقوقنا ،و�ستقطع اليد التي تتجر�أ على التوقيع على �أي
بحق عودة الالجئني �أو القد�س �أو ب�أي من احلقوق الوطنية
اتفاق يفرط ّ

الثابتة”.97

28

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

وقد �أكد ممثل حركة حما�س يف لبنان �أ�سامة حمدان� ،أن “االحتالل ال
ينتهي �إال باملقاومة” .وقال يف احتفال خطابي �أقيم يف بريوت لذكرى النكبة
ال�ستني يف �“ 2008/5/28إن طرد ال�شعب الفل�سطيني ال ينتهي �إال بالعودة �إىل

فل�سطني ،ومن يت�صور ح ً
ال �سوى ذلك هو خارج دائرة حتمل امل�س�ؤولية”،
و�أ�ضاف�“ :إن �إقامة كيان �صهيوين على �أر�ض فل�سطني ال بد و�أن يكون
بحق
هدف التحرير �إنهاء هذا الكيان ،ال البحث عن خمارج لبقائه �أو الإقرار ّ
له يف الوجود على �أر�ضنا” .وحول الو�ضع الراهن الذي يعي�شه ال�شعب
الفل�سطيني قال حمدان�“ :إن �إدارة ال�رصاع ولي�س �إدارة �سالم �أو مفاو�ضات،
ويف ال�رصاع كل �شيء يجب �أن يكون يف خدمة معركة التحرير ،ال �أن تكون
املعركة يف خدمة موائد التفاو�ض وتقدمي التنازالت”.98

 .3موقف حركة اجلهاد الإ�سالمي:

هاجم الأمني العام حلركة اجلهاد الإ�سالمي رم�ضان عبد اهلل �ش ّلح م�ؤمتر
جر دول عربية جديدة للتطبيع مع “�إ�رسائيل”،
�أنابولي�س ،معترباً �أن هدفه ّ

وقال “�إن املبادرة العربية �أ�سو�أ من ر�ؤية بو�ش ومن خارطة الطريق،
وحتى من �أو�سلو و�أي� ًضا من وعد بلفور [.”]Balfour Declaration
وقال “�إن �أنابولي�س هو الأخطر و�إنه ي�ؤ�س�س لت�صفية الق�ضية الفل�سطينية
مبباركة عربية” .99وطالب خالل كلمة افتتاحية يف “م�ؤمتر دم�شق” يف
 ،2008/1/23بـ“وقف املفاو�ضات امل�سخرة” بني ال�سلطة و“�إ�رسائيل”،
داعي ًا �إىل “�إلغاء اتفاق �أو�سلو” و“�إعادة النظر يف هذه ال�سلطة الكارثة”.

و�أكد �ش ّلح �أن “هناك خل ً
ال ا�سرتاتيجي ًا يف التفكري” ،وقال �إن �أبا مازن ومن
حوله “اتخذوا قراراً ب�أن يديروا ظهورهم ل�رشكائهم يف الوطن ،بينما
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ي�سعون بكل و�سيلة �إىل خلق �رشاكة بديلة مع العدو الذي يغت�صب ويحتل
الوطن” ،م�ستنكراً �أن ي�ضع �أبو مازن �رشوط ًا “مقابل لقاء �إخوانهم ،بينما
لي�س هناك �أي قيد �أو �رشط للقاء �أوملرت و�أعوانه”.100

 .4موقف اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني:
دعا النائب الأ�سري �أحمد �سعدات ،الأمني العام للجبهة ال�شعبية،
الفل�سطينيني �إىل عدم التعويل على لقاء �أنابولي�س .و�أ�ضاف “�إن الهدف من
عقد لقاء �أنابولي�س هو �إعادة ت�سويق خطة خريطة الطريق ب�أبعادها الأمنية،
وت�صفية املقاومة الفل�سطينية ،وتكري�س االنق�سام الداخلي الفل�سطيني”.101
و�أكدت ع�ضو املكتب ال�سيا�سي للجبهة النائب خالدة جرار �أن ال�شعب
الفل�سطيني لن يعطي الثقة لأي م�ساوم على حقوقه وثوابته ،وال ملن
ي�سعى ل�رضب مقاومته ،وطالبت جرار ،يف بيان ،بعقد م�ؤمتر دويل يكون
حتت رعاية الأمم املتحدة ولي�س الواليات املتحدة كما هو بالن�سبة مل�ؤمتر
�أنابولي�س؛ لتنفيذ قرارات ال�رشعية الدولية.102
وعد ع�ضو اللجنة املركزية للجبهة ،جميل مزهر� ،أن “ما ّمت االتفاق
ّ

عليه يف �أنابولي�س ال ي�ستجيب للحقوق والثوابت الفل�سطينية ،و�سيتكرر
تف�ض لأي �شيء ،ومل
�سيناريو املفاو�ضات العبثية التي طاملا تكررت ومل ِ

جتلب ل�شعبنا �إال الكوارث على كافة ال�صعد” .103وطالبت اجلبهة ال�شعبية
على ل�سان ع�ضو املكتب ال�سيا�سي للجبهة ماهر الطاهر من دم�شق،
ال�سلطة الفل�سطينية بوقف املفاو�ضات مع “�إ�رسائيل” ،والتي ت�ستخدم
�ضد
�ستاراً وغطا ًء لبناء م�ستوطنات جديدة وت�صعيد العدوان واحل�صار ّ
ال�شعب الفل�سطيني.104
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 .5موقف اجلبهة الدميوقراطية لتحرير فل�سطني:
حذر نايف حوامتة� ،أمني عام اجلبهة الدميوقراطية لتحرير فل�سطني ،من
خطط ومناورات حكومة �أوملرت لتحويل م�ؤمتر �أنابولي�س �إىل خطابات
من دون جدول �أعمال .105ودعت اجلبهة الرئي�س عبا�س واللجنة
التنفيذية ملنظمة التحرير لت�شكيل مرجعية وطنية عليا م�شرتكة من
الف�صائل التي وقعت �إعالن القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني؛ لإدارة كل
العمليات ال�سيا�سية والتفاو�ضية حتت �سقف قرارات ال�رشعية الدولية،
وحق ال�شعب الفل�سطيني يف الدولة وعا�صمتها
ومبادرة ال�سالم العربية،
ّ
القد�س والعودة.106

 .6موقف جلان املقاومة ال�شعبية:
�أعلن املتحدث با�سم جلان املقاومة ال�شعبية �أبو جماهد �أن موقف املقاومة
من التفاو�ض مع العدو الإ�رسائيلي ،والذي ترى فيه �رضب ًا من �رضوب العبثية
و�أنه ال يخدم الق�ضية الفل�سطينية ،مرفو�ض رف� ًضا قاطع ًا ،ولن تكون نتيجته
النهائية �إال يف �صالح االحتالل ال�صهيوين.107

 .7موقف املبادرة الوطنية الفل�سطينية:
دعا رئي�س املبادرة الوطنية الفل�سطينية النائب د.م�صطفى الربغوثي
القيادة الفل�سطينية املُ�شارِ َكة يف �أنابولي�س� ،إىل التعلم من جتربة مفاو�ضات
�أو�سلو .108ور�أى الربغوثي �أن م�ؤمتر �أنابولي�س مل يكن �سوى “غطاء
وو�سيلة لتنفي�س املبادرة العربية وتعطيلها ،وتهمي�ش الرباعية الدولية”،
ي�صب نهاية يف م�رشوع “�إ�رسائيل” اال�ستيطاين التو�سعي ،والذي
وهو ما
ّ
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يهدف �إىل عزل قطاع غزة عن ال�ضفة الغربية .109ودعا الربغوثي �إىل وقف
املفاو�ضات مع “�إ�رسائيل”.110

 .8املمار�سات على الأر�ض:

بالتوازي مع م�سار املفاو�ضات مع اجلانب الإ�رسائيلي بد�أت الرئا�سة

الفل�سطينية وحكومة �سالم فيا�ض بعدة خطوات يف ال�ضفة الغربية �شملت
الإعداد البنيوي متهيداً لقيام دولة فل�سطينية ،ونزع ال�سالح “غري املرخ�ص”،

ففي  2007/11/16بد�أت فرق العمل يف و�ضع الأ�سا�س لإعادة بناء ثماين
ٍ
ومبان �إدارية �أخرى دمرتها “�إ�رسائيل” يف
مقار للحكومة
مقاطعات �أو ّ
ال�ضفة بعد بدء االنتفا�ضة �سنة  .2000وقال فيا�ض �إن هذا �أهم من دفع
الرواتب وهي رمز لل�سلطة.111

وك�شف وزير الداخلية يف حكومة ت�سيري الأعمال الفل�سطينية عبد

الرزاق اليحيى يف ت�رصيحات �أدىل بها يف  ،2007/11/18عن وجود
ّ
وحل الأجنحة امل�سلحة التابعة
مر�سوم رئا�سي يق�ضي بجمع الأ�سلحة
لف�صائل املقاومة ،يف مقدمتها كتائب الأق�صى وكتائب الق�سام .و�أكد

اليحيى �أن املقاومة لها مفهوم وا�ضح ،وما جرى خالل ال�سنوات ال�سبع
كان كارثة على الق�ضية الفل�سطينية.112

كما ك�شف وزير الإعالم يف احلكومة الفل�سطينية برام اهلل ريا�ض املالكي

يف  2007/11/26عن م�صادرة الأجهزة الأمنية كميات كبرية من الأ�سلحة
و�شدد على �أنه ال توجد �أي ح�صانة لأية
غري ال�رشعية خالل الأيام املا�ضيةّ ،

جمموعات م�سلحة خارج ال�سالح الفل�سطيني ال�رشعي املتمثل يف الأجهزة
الأمنية ،وك�شف عن تفكيك الأجهزة الأمنية لع�رشات اخلاليا امل�سلحة

التابعة حلركة حما�س.113
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ومنعت ال�رشطة الفل�سطينية يف  2007/11/27م�سرية دعا �إليها حزب
�ضد م�ؤمتر �أنابولي�س؛ حيث ا�ستخدمت العيارات النارية
التحرير يف رام اهلل ّ

يف الهواء والع�صي مما �أدى �إىل مقتل �أحد املتظاهرين.114

وحت�ضرياً لتثبيت الو�ضع الأمني ومنع العمليات الع�سكرية التي تنفذها
املقاومة انطالق ًا من ال�ضفة الغربية ،وبح�سب تقرير ن�رشته جريدة ه�آرت�س
 Haaretzيف  2008/4/6ف�إن ال�سلطة الفل�سطينية “�شكلت وحدة
فل�سطينية خا�صة مبوافقة �إ�رسائيل والأردن والواليات املتحدة الأمريكية،
مهمتها �ضبط الأمن وحماربة حركة حما�س يف ال�ضفة الغربية” .وجاء يف
التقرير �أن � 620ضابط ًا وجندي ًا من قوات الأمن الوطني يتلقون تدريبات
بنا ًء على طلب �إ�رسائيلي على �أيدي �ضباط �أردنيني بتمويل من الواليات

املتحدة الأمريكية” .وبح�سب اخلطة الأمنية لل�سلطة الفل�سطينية ،ف�إن هذه
الفرقة �ست�صل يف ال�صيف (مطلع متوز /يوليو � )2008إىل ال�ضفة الغربية،
و�ستكون �ضمن خم�س فرق مكلفة بحفظ النظام يف ال�ضفة ومواجهة
حما�س.115
وورد يف التقرير� ،أن وزير الداخلية عبد الرزاق اليحيى زار الوحدة

خالل �شهر �آذار /مار�س  2008وحتدث �إليهم قائ ً
ال�“ :أنتم ل�ستم موجودين
هنا من �أجل مواجهة �إ�رسائيل ،لأن ال�رصاع معها مل ي�ؤ ِّد حتى الآن �إال ملعاناة
�شعبنا وبدون نتائج �إيجابية ..عليكم �أن تثبتوا للإ�رسائيليني �أن لديكم القدرة

أعد التقرير�“ :إن
على العمل والنجاح” .وقال ال�صحايف الإ�رسائيلي الذي � ّ

اليحيى ف�ضل احلديث �أمام اجلنود بال�صورة ال�ضبابية ،ولكن كل امل�شاركني
واملهتمني بهذه الفرقة �سواء من ال�سلطة� ،أو من الأمريكيني� ،أو الأردنيني �أو
الإ�رسائيليني يعلمون �أن الهدف الذي و�ضعوه وا�ضح للجميع وهو حماربة
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حما�س” .ويقول امل�س�ؤولون الفل�سطينيون �إنه يف مطلع حزيران/يونيو
�سيتم �إر�سال وحدة خا�صة �أخرى �إىل الأردن؛ حيث يقوم
 2008القادم ّ

كيث دايتون  Keith Daytonمبرافقة الوحدة ويقدم لل�سلطات الإ�رسائيلية
قائمة بحاجاتها.116
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رابع ًا :ال�سلوك الإ�سرائيلي
يف املفاو�ضات مع الفل�سطينيني
 .1التعاطي ال�سيا�سي:
منذ �أن غاب �أريل �شارون  Ariel Sharonعن امل�رسح ال�سيا�سي
الإ�رسائيلي نتيجة دخوله يف غيبوبة مر�ضية ،دخلت احلياة ال�سيا�سية
الإ�رسائيلية مرحلة من ال�ضعف ال�سيا�سي ،وافتقاد القيادة ذات الكاريزما
امل�ؤثرة يف م�سار الأحداث.
بحد ذاته امل�سبب لهذا التدهور ال�سيا�سي ،بل �أ�سهم
ومل يكن الغياب ّ

يف ذلك وجود حزب جديد على ر�أ�س احلكم يف “�إ�رسائيل” هو حزب
كادميا  ،Kadimaاملن�شق �أ�ص ً
ال عن حزب الليكود Likudا .117حيث

كان حزب الليكود مع حزب العمل ي�شكالن القطبني الأكرب لل�سيا�سة
الإ�رسائيلية ،ويتناوبان دفة احلكم مبوجب �أنهما �أكرب و�أعرق حزبني يف
“�إ�رسائيل” يف احلقبة الأخرية .وكانت والدة كادميا نتيجة حالة ال�ضعف
وال�رصاعات داخل حزب الليكود ،والتي مل يكن حزب العمل مبن�أى عنها؛
بدليل خروج �شمعون برييز  Shimon Peresمنه وان�ضمامه �إىل كادميا.

هذا الت�شظي احلزبي� ،إ�ضافة �إىل تراجع الي�سار الإ�رسائيلي ،ويف ّ
ظل

�سيا�سة التهرب من ا�ستحقاقات الت�سوية التي هي �أ�ص ً
ال موجودة منذ بداية
العملية ال�سلمية التي بد�أت يف مدريد �سنة  ،1991دفع ال�سيا�سة الإ�رسائيلية
�إىل اعتماد طريقة ترحيل الق�ضايا التفاو�ضية ،والعمل قدر الإمكان على
�إ�شغال اجلانب الفل�سطيني بق�ضايا جزئية ،يعمل الإ�رسائيليون على �إيجادها
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ك�سب ًا للوقت؛ كق�ضية �إعادة احتالل مناطق من ال�ضفة خالل عملية ال�سور
الواقي �سنة  2002مث ً
ال ،التي �أتت مبا�رشة بعد �إقرار القادة العرب وتبنيهم

ملبادرة ال�سالم العربية يف قمة بريوت .حيث دخلت ق�ضية تراجع اجلي�ش
الإ�رسائيلي �إىل مواقعه قبل هذه العملية يف �صلب جل�سات التفاو�ض،
و�أ�صبحت طلب ًا يطغى �أمره على ما �سبقه من ق�ضايا املفاو�ضات واملطالبة
باحلقوق الفل�سطينية.
مل يكن ما �سبق م�ؤمتر �أنابولي�س وما حلقه �إال حمطة جديدة من حمطات
الت�سويف الإ�رسائيلي واملماطلة؛ بغية حتقيق مكا�سب على الأر�ض ي�صعب
الرتاجع عنها ،من خالل تو�سيع اال�ستيطان داخل ال�ضفة الغربية ،وا�ستكمال
بناء جدار الف�صل العن�رصي ،والعمل قدر امل�ستطاع على تغيري اخلريطة
الدميوغرافية يف القد�س ل�صالح العن�رص اليهودي� ،إ�ضافة للعمل على

تهويد املدينة املقد�سة .ف�ض ً
ال عن �أن الر�ؤية الإ�رسائيلية تقوم �أ�سا� ًسا على �أن
م�شكلتها مع الفل�سطينيني ال تعدو كونها م�شكلة �شعب يعي�ش بني ظهراين
ال�شعب الإ�رسائيلي ،ولي�ست م�شكلة �شعب له حقوق و�أر�ض مغت�صبة.
لي�س ذلك فح�سب بل حاولت “�إ�رسائيل” الت�شكيك يف قدرات
ال�سلطة الفل�سطينية على القيام “مب�س�ؤولياتها” وما يتوجب عليها القيام
به �ضمن خريطة الطريق ،ك�سحب �سالح املقاومة ،للفت الأنظار عن
تهرب “�إ�رسائيل” من التزاماتها وتخفيف ال�ضغوط عنها ،خ�صو�ص ًا بعد
ما حدث من انق�سام �سيا�سي بني ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،يف �أعقاب
�سيطرة حركة حما�س على قطاع غزة يف  .2007/6/14فقد �أكد رئي�س
الوزراء الإ�رسائيلي �إيهود �أوملرت �أن الواليات املتحدة تدعم موقف بالده
بعدم تطبيق التزاماتها على الأر�ض� ،إال بعد تطبيق الفل�سطينيني التزاماتهم
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الواردة يف خطة خريطة الطريق من حيث وقف العنف يف قطاع غزة
وال�ضفة الغربية .118كما �أن وزيرة اخلارجية الإ�رسائيلية ت�سيبي ليفني ر�أت
�أن ال�سلطة الفل�سطينية �ستواجه عقبات يف تنفيذ التزاماتها وفق خطة خريطة

الطريق ،لأنها ال ت�سيطر على قطاع غزة ،ف�ض ً
ال عن �أن هناك م�شاكل يف
ال�ضفة الغربية .ور�أت ليفني �أن احلوار مع الفل�سطينيني يتزامن مع تطبيق
املرحلة الأوىل من خريطة الطريق ،و�شددت على �أن �إتاحة املجال لقيام
دولة فل�سطينية مرتبط ب�رضورة مكافحة الإرهاب الذي ي�سبق ذلك.119
وعدت ليفني �أن ا�شرتاط تطبيق خريطة الطريق هو الإجناز البارز للقاء
ّ

�أنابولي�س .120ويف ال�سياق ذاته ر�أى الرئي�س الإ�رسائيلي �شمعون برييز يف
مقابلة ن�رشتها جريدة الفاينن�شال تاميز  Financial Timesالربيطانية �أن
االتفاق ال�سيا�سي مع الفل�سطينيني يبدو �صعب ًا ب�سبب انق�ساماتهم و�ضعفهم،
ور�أى �أن على الفل�سطينيني حتى يقيموا دولة� ،أن يحر�صوا على �أال ت�صبح
ل�شن هجمات على “�إ�رسائيل” .121كما �أن �إيهود
هذه الدولة قاعدة
ّ
باراك ا�ستبعد �إجناز اتفاق �سالم مع ال�سلطة الفل�سطينية ب�سبب �أن الطرف
الفل�سطيني غري م�ستعد التخاذ قرارات �صعبة ،ولي�س لديه القدرة على
ب�سط ال�سلطة والنظام والأمن “وال الرغبة يف حماربة الإرهاب” .122ويف
االجتاه ذاته ،حذر كل من رئي�سي ال�شاباك يوفال دي�سكن Yuval Diskin

وجهاز اال�ستخبارات عامو�س يدلني  Amos Yedlinورئي�س �أركان اجلي�ش
الإ�رسائيلي غابي �أ�شكنازي  ،Gabi Ashkenaziحكومة “�إ�رسائيل” من

“االعتماد على الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س ،لتطبيق اتفاق ّ
احلل
الدائم” ،نظراً ل�ضعفه ،و�أو�صوا احلكومة ب�أن ت�ستمر باملفاو�ضات حتى
التو�صل �إىل اتفاق ،ولكن عليها �أن جتمد تطبيقه لعدة �سنوات �إىل �أن تثبت
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ال�سلطة الفل�سطينية قدرتها على �أن تكون �رشيكة.123
مل تتورع “�إ�رسائيل” عن حماولة التحري�ض على ا�ستمرار االنق�سام
ال�سيا�سي الفل�سطيني ،م�ستخدم ًة املفاو�ضات ورقة م�ساومة يف ذلك؛
حيث �شدد امل�ست�شار ال�سيا�سي لوزير الدفاع الإ�رسائيلي عامو�س جلعاد
على �أن الرئي�س حممود عبا�س ال ميكنه ال�رشاكة مع حما�س التي تدعو �إىل
تدمري “�إ�رسائيل”� ،إذا ما �أراد اال�ستمرار يف قيادة مع�سكر ال�سالم.124
وعلى ما يبدو حر�صت “�إ�رسائيل” على ا�ستئناف املفاو�ضات عرب
امل�شاركة يف م�ؤمتر �أنابولي�س ،خ�شية �أن ي�ؤدي ا�ستمرار اجلمود يف م�سار
الت�سوية �إىل �إ�ضعاف الرئي�س حممود عبا�س وتقوية حركة حما�س .حيث
ر�أت ليفني يف حما�رضة �ألقتها يف “م�ؤمتر القد�س اخلام�س”� ،أن الهدف
الأول من املفاو�ضات مع الفل�سطينيني هو “تثبيت امل�صالح الإ�رسائيلية
واملبادئ التي ن�سري عليها يف امل�ستقبل” ،مو�ضح ًة �أن عدم التفاو�ض على
يفوت على “�إ�رسائيل” فر�صة كبرية ،قد ال تتكرر
هذه املبادئ من �ش�أنه �أن ّ

يف امل�ستقبل “ويبقينا مع من يرف�ضون االعرتاف بنا” ،وهي تعني بذلك
حركة حما�س .125ومن جهة �أخرى حذر رئي�س كتلة مريت�س ،Meretz
يو�سي بيلني  ،Yossi Beilinمن �أن ف�شل م�ؤمتر �أنابولي�س �سي�صب يف خدمة
�إ�ضعاف حممود عبا�س ،وي�شكل ن�رصاً حلركة حما�س ،وينذر ب�إمكانية جتدد
العنف.126
ويف املقابل هدد زعيم حزب “�إ�رسائيل بيتنا” ،Yisrael Beitenu
�أفيغدور ليربمان  ،Avigdor Libermanباالن�سحاب من احلكومة

يف حال بدء املفاو�ضات حول ق�ضايا ّ
احلل النهائي ،التي ت�شمل القد�س
والالجئني واحلدود .127كما تلقى �أوملرت ،وهو يف م�ؤمتر �أنابولي�س،
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ر�سالة تهديد وا�ضحة من الزعيم الروحي حلزب �شا�س  ،Shasاحلاخام
عوفاديا يو�سف  ، Ovadia Yosefيقول له فيها �إنه يف حال حتدث يف
امل�ؤمتر ولو تلميح ًا عن ا�ستعداده لتق�سيم القد�س �إىل عا�صمتني؛ ف�إنه �سيعود
ليجد نف�سه بال حكومة.128
لذا حر�ص �إيهود �أوملرت على �أن ال يتعر�ض االئتالف احلكومي الذي
يقوده لأي ان�سحابات �أو تفكك نتيجة املفاو�ضات مع الفل�سطينيني،
وخ�صو�ص ًا يف وقت �شهد فيه حزب كادميا تراجع ًا يف �شعبيته؛ فقد ن�رشت
جريدة جريوزاليم بو�ست  Jerusalem Postا�ستطالع ًا يح�صل مبوجبه
الليكود على  26مقعداً يف الكني�ست مقابل  16لكادميا.129
لقد �سعى �أوملرت جاهداً لتجنب ذلك كله بامل�سارعة �إىل تكثيف عمليات
اال�ستيطان يف ال�ضفة الغربية ،واملوافقة على عطاءات لتو�سعة م�ستوطنات
قائمة ،وذلك لطم�أنة املعار�ضني داخل احلكومة .130كما دعم �رساً وعالني ًة
اخلطوات املت�سارعة التي كانت تقوم بها جمعيات يهودية متطرفة من �أجل
تهويد القد�س ،وعمل على طم�أنة �رشكائه يف االئتالف احلكومي من اليمني
بت�أكيد �أن اتفاق �سالم مع الفل�سطينيني لي�س يف الأفق بل التو�صل �إليه لي�س
�أكيداً ،و�أنه حتى يف حال التو�صل �إليه ،فاحتمال تطبيقه لي�س �أكيداً.131
ومع ذلك ف�إن �أوملرت ،يف مقابلة مع جريدة جريوزاليم بو�ست ،عبرّ عن
خماوفه من ا�ضطرار “�إ�رسائيل” �إىل التعامل مع واقع دولة واحدة ل�شعبني؛
مما �سينهي وجودها كدولة يهودية .وهذا� ،إذا ما رف�ضت التنازل عن �أجزاء
من �أر�ض “�إ�رسائيل” التوراتية ،بهدف احلفاظ على يهودية الدولة وطابعها
الدميوقراطي .كما ر�أى �أن على بالده َتق َُّب َل فكرة �أن �أ�صدقاءها الداعمني

يت�صورون م�ستقبلها يف حدود العام  ،1967وعلى �أ�سا�س تق�سيم القد�س.
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لكنه على الرغم من ذلك كله� ،أكد �أنه ال يت�صور اتفاق ًا نهائي ًا لل�سالم مع
الفل�سطينيني على �أ�سا�س هذه احلدود ،وا�صف ًا م�ستوطنة معاليه �أدوميم
التي تقع يف القد�س ال�رشقية ب�أنها “جزء ال يتجز�أ من �إ�رسائيل” .و�أعرب
عن اعتقاده ب�أن الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س “يريد ال�سالم” ،مبين ًا �أنه
يتفهم املخاوف الفل�سطينية فيما يخ�ص منو امل�ستوطنات� ،إال �أنه �شدد على
حق العودة لالجئني الفل�سطينيني .الفت ًا النظر �إىل اقتناعه ب�أن
عدم قبول ّ
حق العودة” ،وقيام دولة
الرئي�س عبا�س “اختار يف قلبه” بني “�أ�سطورة ّ

فل�سطينية ت�ستوعب جميع الالجئني.132

�سعى �أوملرت �إىل ت�أكيد رغبته بت�أجيل البحث يف الق�ضايا النهائية ال�شائكة
يف املفاو�ضات مع الفل�سطينيني جتنب ًا لف�شل هذه املفاو�ضات ،حيث نقلت
جريدة ه�آرت�س عنه قوله �إنه ّمت االتفاق مع اجلانب الفل�سطيني على ت�أجيل
ملف القد�س �إىل املرحلة الأخرية من املفاو�ضات ،وبينّ �أنه معني يف البداية
ّ
بحل الق�ضايا “ال�سهلة” كاحلدود ،لكي ال تتوقف املفاو�ضات ب�سبب
امللفات “ال�صعبة” كق�ضية القد�س.133

ولكن يف املقابل ذكرت ليفني “�أن كل ق�ضايا ّ
احلل النهائي مطروحة

على طاولة املفاو�ضات مع اجلانب الفل�سطيني مبا فيها القد�س ،134مع
الت�أكيد على �أن “�إ�رسائيل” لديها “خطوط حمر ،وهي لي�ست على ا�ستعداد
لتخطيها” ،متعلقة بالقد�س واحلدود والالجئني.135
وعلى ما يبدو ف�إن هناك توافق ًا �ضمني ًا بني احلكومة الإ�رسائيلية واملعار�ضة

حول ق�ضايا ّ
حق العودة؛ حيث قدم وزراء ونواب
احلل النهائي ،وخ�صو�ص ًا ّ
�إ�رسائيليون عري�ضة �إىل الكني�ست تت�ضمن حظراً على �إجراء �أي مفاو�ضات
ب�ش�أن عودة الالجئني الفل�سطينيني �إىل “�إ�رسائيل” .وقد وقع على هذه
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العري�ضة  8وزراء و 37ع�ضو كني�ست ،منهم  25نائب ًا من حزب كادميا.136
يف حني ر�أى زعيم حزب الليكود بنيامني نتنياهو Benjamin

� Netanyahuأن املفاو�ضات مع الفل�سطينيني حول مكانة القد�س �إفال� ًسا
�أخالقي ًا تاريخي ًا ،الفت ًا النظر �إىل �أن خروج “�إ�رسائيل” من القد�س يعني
دخول حما�س و�إيران �إليها .137كما �أكد نتنياهو لوزيرة اخلارجية الأمريكية
كوندوليزا راي�س �أنه لن يوقع على �إعالن مبادئ يدعو �إىل العودة حلدود
العام  67وتق�سيم القد�س.138
وعلى ال�صعيد ذاته ف�إن حاييم رامون  ،Haim Ramonنائب رئي�س
الوزراء الإ�رسائيلي ،ر�أى �أن الهدف من املحادثات املدعومة من الواليات
املتحدة بني “�إ�رسائيل” والفل�سطينيني هو التو�صل التفاق بخ�صو�ص
مبادئ �إقامة دولة فل�سطينية يف العام  ،2008ولي�س اتفاق �سالم ي�شمل كل
التفا�صيل؛ بحيث يتعامل �إعالن املبادئ هذا مع ق�ضايا الو�ضع النهائي،
وهي :القد�س وحدود الدولة وم�ستقبل الالجئني الفل�سطينيني.139
�إن من دالالت الت�سويف الإ�رسائيلي �أي� ًضا ،وحماولة التمل�ص من �أي
التزام بغية ت�شكيل الواقع على الأر�ض وفق امل�صالح الإ�رسائيلية ،ق�ضية
عدم االلتزام بجدول زمني للت�سوية ال�سلمية وفق ما حتدد خالل م�ؤمتر
�أنابولي�س ،حيث �أكدت ت�سيبي ليفني �أنه ال ميكن �إلزام “�إ�رسائيل” بجدول
�أمريكي لل�سالم ،و�أن الفل�سطينيني بحاجة �إىل �إظهار �أن لديهم حكومة
تتحلى بامل�صداقية لتحكم �أية دولة م�ستقلة يف امل�ستقبل .كما بينت �أنها
ال حتبذ اجلدول الزمني ،لأنه ميكن �أن ي�ؤدي �إىل �شعور بالإحباط.140
وفوق ذلك ،فقد ر�أت ليفني �أن اال�ستجابة للمطلب الفل�سطيني بجدول
زمني ملزم للمفاو�ضات بعد �أنابولي�س ،يعني بالن�سبة لها �إجراء تفاو�ض
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و�سط توجيه م�سد�س نحو ر�أ�سها .141ويف هذا ال�صدد �أي� ًضا ،ر�أى وزير
الأمن الداخلي الإ�رسائيلي �آيف ديخرت � Avraham Dichterأن اجلدول
الزمني الذي حدده م�ؤمتر �أنابولي�س غري واقعي على الرغم من “التفاهم
امل�شرتك” القا�ضي ببذل �أق�صى جهد ممكن ،من �أجل التو�صل �إىل ت�سوية
قبل نهاية  .1422008كما ا�ستبعد الرئي�س الإ�رسائيلي �شمعون برييز من جهته
�أي� ًضا يف مقابلة ن�رشتها جريدة يابانية يف  2007/11/22التو�صل �إىل اتفاق
�سالم يف ال�رشق الأو�سط ،قبل انتهاء والية الرئي�س جورج بو�ش يف كانون
الأول /يناير .143 2009
�سعت “�إ�رسائيل” �إىل الت�أكيد خالل مرحلة �أنابولي�س التفاو�ضية على
يهودية الدولة ،و�أن تكون ثمرة املفاو�ضات تكري�س “�إ�رسائيل” وطن ًا قومي ًا
لليهود .حيث ر�أت ليفني يف م�ؤمتر �صحفي م�شرتك مع وزير اخلارجية
الفرن�سي برنار كو�شنري  Bernard Kouchnerيف ،2007/11/18
“�أن �إقامة الدولة الفل�سطينية لن تكون ّ
احلل القومي فقط للعرب يف

غزة وال�ضفة الغربية ،ولي�س فقط لالجئني الفل�سطينيني ،بل �أي� ًضا لعرب
�إ�رسائيل” ،مو�ضح ًة “�أن �إ�رسائيل هي دولة يهودية دميوقراطية” .وهو الأمر
الذي رحب به اليمني املتطرف ،واعترب ليربمان� ،أن ت�رصيحات ليفني
تعزز مطلبه ال�ست�صدار قرار من احلكومة الإ�رسائيلية لإلزام الفل�سطينيني
باالعرتاف بيهودية “�إ�رسائيل”.144
وعلى الرغم من حملة الت�شكيك بنتائج م�ؤمتر �أنابولي�س والتقليل من
دوره يف م�سرية عملية الت�سوية بني الإ�رسائيليني والفل�سطينيني ،ف�إن �أوملرت
تلقى دعم ًا مميزاً من حوايل � 480شخ�صية ع�سكرية �سابقة� ،أيدوا امل�شاركة
يف امل�ؤمتر واملفاو�ضات التي �ستليه حول الت�سوية الدائمة .145لي�س ذلك
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فح�سب ،بل �إن “�إ�رسائيل” ر�أت يف م�ؤمتر �أنابولي�س فر�صة �سانحة لإحراز
تقدم يف م�سرية تطبيع عالقاتها مع الدول العربية ،خ�صو�ص ًا تلك التي لها
ٌ
ثقل �سيا�سي يف العامل العربي كال�سعودية .وظهر �أن هذا الهدف كان هو
عد برييز جلو�س الدول العربية
الأكرث �أهمية من اجلانب الإ�رسائيلي؛ حيث ّ

على طاولة واحدة مع “�إ�رسائيل” يف م�ؤمتر �أنابولي�س دلي ً
ال على قناعتها
ب�أن “�إ�رسائيل” دولة غري متطرفة وال ت�شكل خطراً على �أحد ،وراهن
على �أنه “�إذا مل تكن امل�صافحة بالأيدي هذه املرة ف�ستكون حتم ًا يف املرة
املقبلة”.146
ومن جهتها �أكدت ليفني �أنه لي�س مهم ًا ما �ستقدمه “�إ�رسائيل” للفل�سطينيني
يف م�ؤمتر �أنابولي�س ،بل �إن املهم هو الدول العربية التي �ست�شارك يف امل�ؤمتر.147
ور�أت �أن م�ؤمتر �أنابولي�س فر�صة للف�صل بني الدول العربية والإ�سالمية املعتدلة
وبني الدول املت�شددة وعلى ر�أ�سها �إيران ،ور�أت �أن احل�ضور العربي يعزز فر�ص
النجاح ،و�أنه من دون الدعم العربي ال يوجد فل�سطيني واحد ميكنه الو�صول
حتدد
�إىل اتفاق مع “�إ�رسائيل” .لكنها يف املقابل طالبت الدول العربية ب�أن “ال ّ
�رشوط املفاو�ضات �أو تتدخل فيها”.148

حر�صت “�إ�رسائيل” على عدم �إدخال �أي عن�رص دويل م�ؤثر يف مفاو�ضاتها
مع الفل�سطينيني غري الواليات املتحدة الأمريكية؛ حيث �أبدى �أوملرت
فتوراً فيما يتعلق بح�ضور قمة لل�سالم يف ال�رشق الأو�سط اقرتحتها رو�سيا
على الرغم من �أنه مل ي�ستبعدها كلي ًا .149ويف االجتاه ذاته عار�ض يو�سي
بيلني فكرة ا�ست�ضافة العا�صمة الأملانية برلني م�ؤمتراً دولي ًا لل�سالم يف ال�رشق
الأو�سط اقرتحته �أملانيا يف مطلع حزيران /يونيو  .2008معرب ًا عن اعتقاده
مي�س بعملية ال�سالم.150
ب�أن مثل هذا امل�ؤمتر قد ّ
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 .2املمار�سات الإ�سرائيلية:
متيز ال�سلوك الإ�رسائيلي منذ انعقاد م�ؤمتر �أنابولي�س بال�سلبية ،على الرغم
من �أن انعقاد امل�ؤمتر كان على �أ�سا�س حتريك العملية ال�سلمية ،وبالتايل
من املفرت�ض �أن ي�ؤدي ذلك �إىل تخفيف وط�أة االحتالل عن الفل�سطينيني
وتفا�صيل حياتهم اليومية� .إال �أن ما ج�سدته الوقائع على الأر�ض كان
خالف ذلك؛ حيث ا�ستمرت الهجمات الإ�رسائيلية العدوانية ،وكان
هناك ت�سارع ملحوظ لوترية اال�ستيطان خا�صة يف مدينة القد�س ،ف�ض ً
ال

عن الت�ضييق على املواطنني الفل�سطينيني من خالل احلواجز املنت�رشة يف
ال�ضفة الغربية واالعتقاالت واالغتياالت ،وت�شديد احل�صار والت�ضييق
على قطاع غزة ،وارتكاب املجازر وارتفاع وترية ال�شهداء واجلرحى
يف �صفوف الفل�سطينيني� ،إ�ضافة �إىل التوغالت واالعتداءات وجتريف
الأرا�ضي وتدمري البيوت.
فقد ك�شفت جريدة يديعوت �أحرنوت ،النقاب عن �أن �إيهود باراك،
طالب يف جل�سة للحكومة الإ�رسائيلية يف  ،2007/1/19بعدم وقف البناء
يف امل�ستوطنات ،معرب ًا عن دعمه للم�ستوطنني .علم ًا �أن ذلك حدث بعد
�أقل من يوم واحد من اجتماع اللجنة املركزية حلزب العمل ،والتي �أعربت
عن دعمها للعملية ال�سيا�سية واجتماع �أنابولي�س.151
ويف االجتاه ذاته ذكر دوف حنني  ،Dove Heninع�ضو الكني�ست عن

اجلبهة الدميوقراطية لل�سالم وامل�ساواة ،نق ً
�ضد احلواجز
ال عن حركة “ن�ساء ّ

 حم�سوم ووت�ش” �أن اجلي�ش الإ�رسائيلي قام بن�رش �أ�سماء  33حاجزاً ادعى�إزالتها نهائي ًا لت�سهيل حياة الفل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية ،تبني �أن 16

حاجزاً منها مل تكن موجودة �أ�ص ً
ال ،و�أن  8حواجز مما تبقى كانت �أزيلت
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قبل �أ�شهر عدة ،يف حني �أن حاجزين ظال قائمني ما يعني �أن ثالثة حواجز
�أزيلت ،علم ًا �أن �أربعة حواجز �أقيمت يف املقابل.152
و يف  2007/12/4طرحت “�إ�رسائيل” مناق�صة لبناء �أكرث من 300

وحدة �سكنية ا�ستيطانية جديدة يف القد�س ال�رشقية املحتلة ،يف �أول تو�سيع
للم�ستوطنات منذ م�ؤمتر �أنابولي�س.153
وذكرت جريدة ه�آرت�س �أن “دائرة �أرا�ضي �إ�رسائيل” ن�رشت يوم

 2007/12/30عطا ًء ال�ستئجار �أرا�ض ٍ يف القد�س ال�رشقية ،بهدف بناء
ُ
قر يف ربيع العام � ،2005إال
 440بيت ًا ا�ستيطاني ًا ،وهو م�رشوع كان قد �أ ّ
�أنه مل يخرج �إىل حيز التنفيذ .ويف هذا ال�صدد قال م�س�ؤول يف مكتب
�أوملرت� ،إنه “لن يكون حظر �شامل على البناء يف القد�س ال�رشقية ،ولكننا
[احلكومة] ال نريد �أن تكون �آلية م�صادقة حكومية على كل م�رشوع
مي�س ب�سري املفاو�ضات
بناء ،و�سن�صادق على امل�رشوع فقط �إذا كان ال ّ
مع الفل�سطينيني” .154ويف  2008/1/1ك�شفت ه�آرت�س عن م�رشوعني
ا�ستيطانيني جديدين يف القد�س املحتلة ،يف الوقت الذي �أعلن فيه
�أوملرت �أن �سلطة بناء امل�ستوطنات �ستكون بيده وحده ،و�أنه معني بفر�ض
تقييدات على �آلية اتخاذ القرارات ب�ش�أن البناء� .إال �أن م�س�ؤولني يف ديوان
رئا�سة احلكومة الإ�رسائيلية �أكدوا �أن �أوملرت لن يلغي العطاء لبناء 300

بيت ا�ستيطاين يف جبل �أبو غنيم يف القد�س ،كما �أنه لن يجمد بيع البيوت
يف م�ستوطنات ال�ضفة الغربية.
ويف درا�سة ن�رشت يف � 2008/1/12أكد معهد الأبحاث التطبيقية
يف القد�س (�أريج) “�أن منظمات اال�ستيطان الإ�رسائيلي كثفت من
الن�شاطات اال�ستيطانية يف ال�ضفة الغربية املحتلة والقد�س ب�شكل ملحوظ
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قبيل و�أثناء وبعد زيارة الرئي�س الأمريكي جورج بو�ش �إىل املنطقة يف
.155”2008/1/10
ويف االجتاه ذاته ،ك�شفت منظمة العاد  Elad Foundationاال�ستيطانية
املتدينة التي تن�شط يف تهويد مدينة �سلوان ور�أ�س العمود والبلدة القدمية من
القد�س�“ ،أن هناك اتفاق ًا �رسي ًا ّمت التو�صل �إليه بني حركة �شا�س و�أوملرت
بتو�سيع البناء يف امل�ستوطنات يف حميط القد�س ،وتكثيف البناء وم�صادرة
منازل عربية داخل املدينة” .و�أكدت �أن حركة �شا�س لديها �أكرث من �سبعة
ع�رش م�رشوع بناء ا�ستيطاين جديد يف حميط القد�س وال�ضفة الغربية.156
ويف � 2008/3/31أعلنت بلدية القد�س عن قرب البدء ب�إقامة  600وحدة
�سكنية يف القد�س ال�رشقية .وعلى ال�صعيد نف�سه �أكد تقرير �صادر عن حركة
ال�سالم الآن يف � 2008/3/31أن “�إ�رسائيل” ،ومنذ انعقاد م�ؤمتر �أنابولي�س،
كثفت اال�ستيطان يف جميع �أنحاء ال�ضفة الغربية ،ومن كال طريف جدار الف�صل
العن�رصي ،ويف امل�ستوطنات والب�ؤر اال�ستيطانية .وقالت احلركة ،يف تقريرها
عن الربع الأول من �سنة � ،2008إن البناء اال�ستيطاين �شمل  101م�ستوطنة من
�أ�صل  120م�ستوطنة ،كذلك ف�إن البناء جارٍ يف ع�رشات الب�ؤر اال�ستيطانية،
التي التزمت “�إ�رسائيل” ب�إزالتها منذ �أكرث من خم�س �سنوات.157
ومن جهته ،ذكر النائب الفل�سطيني م�صطفى الربغوثي �أنه ومنذ انعقاد
م�ؤمتر �أنابولي�س يف  2007/11/27وحتى  2008/4/5زادت الهجمات
الإ�رسائيلية بن�سبة %300؛ حيث قامت “�إ�رسائيل” بـ  1,502هجوم ًا .كما
�أكد �أن التو�سع اال�ستيطاين زاد منذ �أنابولي�س بوترية تفوق �أحد ع�رش �ضعف ًا
على ما كان عليه احلال قبل امل�ؤمتر .مو�ضح ًا �أن هناك  121م�ستوطنة يف
ت�ضم � 447ألف م�ستوطن� ،إىل جانب 105
ال�ضفة الغربية و 12يف القد�س ّ

46

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

ب�ؤر ا�ستيطانية يقطنها ثالثة �آالف م�ستوطن .و�أ�شار يف هذا ال�سياق �إىل �أن
“�إ�رسائيل” تقوم ببناء �آالف ال�شقق ال�سكنية يف  101م�ستوطنة يف ال�ضفة
والقد�س بقرار من وزارة اجلي�ش الإ�رسائيلي ،م�ؤكداً �أن التو�سع اال�ستيطاين
�شمل  11,332وحدة ا�ستيطانية جديدة منذ �أنابولي�س� .أما على �صعيد
احلواجز ،فذكر �أن عددها ارتفع من  521حاجزاً منذ �أنابولي�س �إىل 580

حاجزاً� ،إ�ضافة �إىل  364حاجزاً طياراً.158
وك�شف تقرير �أ�صدرته منظمة عري عميم  Ir Amimالإ�رسائيلية يف
� 2008/4/7أن �إجراءات احلكومة الإ�رسائيلية منذ م�ؤمتر �أنابولي�س ت�شكل تقوي� ًضا
للثقة بني اجلانبني الفل�سطيني والإ�رسائيلي ،وقالت �إن م�ؤمتر �أنابولي�س �أ�ضحى
نقطة انطالق لأن�شط ٍة �إ�رسائيلية �أحادية اجلانب يف القد�س ال�رشقية.159
و�أكدت وثيقة� ،سلمها مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية
(�أوت�شا) United Nations Office for the Coordination of

( Humanitarian Affairs (OCHAملبعوث الرباعية الدولية لل�رشق
الأو�سط توين بلري � ،Tony Blairأن احلواجز والعوائق التي و�ضعها اجلي�ش
الإ�رسائيلي يف طرقات ال�ضفة الغربية ما زالت على حالها خالف ًا لتعهدات
حكومة “�إ�رسائيل” �أمام الواليات املتحدة .وبح�سب وثيقة (�أوت�شا) ف�إن
“�إ�رسائيل” �أزالت  44عائق ًا من �أ�صل  61عائق ًا تعهدت ب�إزالتها .كذلك
�أظهرت تدقيقات �أجرتها منظمات حقوق الإن�سان �أن ق�سم ًا من العوائق
التي متت �إزالتها كانت عبارة عن �سواتر ترابية يف طرقات فرعية ،وقام
الفل�سطينيون ب�أنف�سهم ب�إزالتها ،ويف بع�ض احلاالت عاد اجلنود الإ�رسائيليون
وو�ضعوا �سواتر ترابية جديدة.160
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خام�س ًا :ال�سلوك العربي الإ�سالمي
اتخذت الدول العربية والإ�سالمية موقف ًا �إيجابي ًا من املفاو�ضات ،وفق
مرجعية قرارات جمل�س الأمن وخارطة الطريق واملبادرة العربية .ور�أوا
فيها الطريق الوحيد الذي ي�ؤدي �إىل �إحالل ال�سالم ،و�إنهاء االحتالل
الإ�رسائيلي ،ورفع املعاناة عن ال�شعب الفل�سطيني ،و�إقامة دولته امل�ستقلة
وعا�صمتها القد�س .وقد تردد العرب بداية بامل�شاركة يف م�ؤمتر �أنابولي�س
ملا لفّه من غمو�ض ،لكنهم عادوا واتخذوا قراراً موحداً مب�شاركة  16دولة
عربية فيه مبا فيها �سورية ولبنان.

 .1م�صر:
ا�ستبقت م�رص اجتماع وزراء خارجية دول جلنة املبادرة العربية لل�سالم،
الذي ُعقد لتحديد “موقف عربي موحد” من امل�شاركة يف �أنابولي�س،
ريد بها الت�أثري على املوقف
ب�إعالن قبولها امل�شاركة يف امل�ؤمتر ،يف خطوة �أُ َ
العربي من امل�ؤمتر ودفع الدول العربية �إىل امل�شاركة فيه .161وقد ر�أى وزير

اخلارجية امل�رصي �أحمد �أبو الغيط يف امل�ؤمتر خطوة مهمة على طريق
ا�ستئناف املفاو�ضات الفل�سطينية الإ�رسائيلية حول مو�ضوعات الت�سوية
النهائية ،162كما �شدد على مت�سك العرب باملبادرة العربية لتحقيق ال�سالم
دون و�ضع �سقف زمني لها ،163رغم الت�شكيك امل�رصي بجدية املوقف
الإ�رسائيلي من املفاو�ضات وممار�ساتها على الأر�ض من خالل ارتفاع وترية
اال�ستيطان .164وتعليق ًا على املحرقة التي نفذتها “�إ�رسائيل” يف غزة يف
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 ،2008/2/27قال �أبو الغيط �إن العدوان الإ�رسائيلي على غزة “ي�ضع عملية
ال�سالم يف حرج �شديد” ،165داعي ًا اجلانب الفل�سطيني �إىل االمتناع “عن
ت�رض بعملية ال�سالم” ،يف �إ�شارة �إىل �إطالق ال�صواريخ.
العمليات التي ّ
و�شدد �أبو الغيط على �رضورة �إ�رشاك حما�س يف العملية ال�سيا�سية التفاو�ضية
�إذا عدلت �سيا�ستها ،ومل تعتمد العنف والعمليات الع�سكرية .166وانتقدت
م�رص قرار الرئي�س عبا�س بوقف املفاو�ضات احتجاج ًا على املحرقة؛ حيث
حذر �أحمد فتحي �رسور ،رئي�س جمل�س ال�شعب ،من جتزئة عملية ال�سالم
لت�شمل ال�ضفة الغربية وت�أجيل قطاع غزة.167
يف موازاة ذلك ،رف�ضت م�رص املوقف الإ�رسائيلي من يهودية الدولة؛
حيث �أو�ضح الناطق با�سم الرئا�سة امل�رصية ال�سفري �سليمان عواد �أن “م�رص
تعار�ض هذا التو�صيف الإ�رسائيلي ،ب�سبب وجود فل�سطينيي  48داخل

حق عودة الالجئني الفل�سطينيني هو من ق�ضايا ّ
احلل
�إ�رسائيل� ،إ�ضافة �إىل �أن ّ
النهائي”.168

�أما الرئي�س امل�رصي ح�سني مبارك فقد �شدد على �رضورة ال�سعي من �أجل
�إعادة الزخم ملفاو�ضات الو�ضع النهائي بني الفل�سطينيني و“�إ�رسائيل”،169
مكرراً �أمله يف �إمكانية التو�صل التفاق �سالم قبل نهاية العام ،2008
وم�ؤكداً على ربط تطور العالقات العربية  -الإ�رسائيلية بتحقيق اخرتاق
يف جهود ال�سالم.170
ويف موقف بارز معار�ض للمفاو�ضات ،دعا املر�شد العام جلماعة
الإخوان امل�سلمني يف م�رص مهدي عاكف املراهنني على خيار املفاو�ضات
مع “�إ�رسائيل” �أن يراجعوا ح�ساباتهم ،وين�ضموا �إىل �صفوف املقاومة،
م�شرياً �إىل �أن ح�صار غزة يعك�س االنهيار الذي �آل �إليه م�سار الت�سوية
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بالكامل .كما ر�أى �أن اال�ستمرار يف املفاو�ضات مع الإ�رسائيليني م�شاركة
لهم يف ت�صفية الق�ضية الفل�سطينية.171

 .2الأردن:
عبرّ العاهل الأردين عبد اهلل الثاين عن �أن لقاء �أنابولي�س مهد الطريق �أمام
الفل�سطينيني والإ�رسائيليني؛ لإطالق عملية مفاو�ضات جادة ،تف�ضي �إىل

�إقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة ،وحتقيق �صيغة ّ
حل الدولتني ،والتو�صل
�إىل ّ
حل عادل يعيد احلقوق امل�رشوعة كافة لل�شعب الفل�سطيني .172و�إثر قيام
“�إ�رسائيل” بتو�سيع �سيا�ستها اال�ستيطانية� ،أبلغ امللك الأردين رئي�س الوزراء
الإ�رسائيلي �إيهود �أوملرت رف�ض بالده �أية عمليات ا�ستيطانية ،وا�صف ًا �إياها
ب�أنها “انتهاك �صارخ ملا اتفق عليه وما ورد يف االتفاقات ال�سابقة”.173
وقد �أ�شاد عبد اهلل الثاين مبواقف بو�ش الداعمة لعملية ال�سالم و�إقامة دولة
فل�سطينية م�ستقلة ،174حمذراً مراراً وتكراراً من نتائج الإخفاق يف عملية
ال�سالم ،وداعي ًا “�إ�رسائيل” �إىل وقف ما يجري يف غزة من اعتداءات،
و�رضورة العودة ال�رسيعة لطاولة املفاو�ضات لأنها ال�سبيل الوحيد لتحقيق
ال�سالم العادل وال�شامل.175
من جانبه ،حذر رئي�س جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية والعالقات العربية
والدولية يف جمل�س النواب الأردين حممد �أبو هديب من خطر دعوة بو�ش

�إىل تعديل ّ
حق العودة.176
خط الهدنة عام  ،1949وجتاهله احلديث عن ّ

وبرز موقف لنواب �أردنيني طالبوا حكومة بالدهم ا�ستدعاء �سفريها

من “�إ�رسائيل” متهيداً لقطع العالقات معها ،وا�ستدعاء ال�سفري الأمريكي
لدى الأردن وت�سليمه مذكرة احتجاج على ت�رصيحات الرئي�س جورج بو�ش

50

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

�إزاء يهودية دولة الكيان ،ومنحه غطاء االعتداء على غزة.177
� ّأما جماعة الإخوان امل�سلمني يف الأردن ،فقد �أدانت م�ؤمتر �أنابولي�س ور�أت

فيه ا�ستهداف ًا لثوابت الق�ضية الفل�سطينية ،كحق العودة والالجئني والقد�س،
معترب ًة امل�شاركة العربية الر�سمية فيه “فر�صة للتطبيع املجاين مع �إ�رسائيل”.178

� .3سورية:
�أعلنت �سورية م�شاركتها يف م�ؤمتر �أنابولي�س بعدما ت�سلمت جدول
�أعمال امل�ؤمتر الذي �أ�شار �إىل �أن اجلل�سة املخ�ص�صة ملناق�شة “ال�سالم ال�شامل”
تت�ضمن “امل�سار ال�سوري” .179ور�أى الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد �أنّ
حتقيق الأمن واال�ستقرار يف املنطقة مرهون بتحقيق ال�سالم العادل وال�شامل
امل�ستند �إىل قرارات ال�رشعية الدولية ،ومبد�أ الأر�ض مقابل ال�سالم ،و�إقامة
الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة ،وعودة الالجئني �إىل �أرا�ضيهم.180
ومن جانبه ،حتدث وزير اخلارجية ال�سوري وليد املعلم ،عن متطلبات
ال�سالم ،وهي توفر �إرادة ال�سالم لدى الطرفني ،وا�ستعداد “�إ�رسائيل”
لإعادة الأر�ض العربية املحتلة مبا فيها اجلوالن .181معلن ًا ا�ستعداد �سورية
ال�ستئناف حمادثات ال�سالم مع “�إ�رسائيل”� ،رشيطة �أن يكون ال�سالم عاد ًال
و�شام ً
ال على كافة امل�سارات ،و�أال ي�ؤثر ذلك على امل�سار الفل�سطيني مبا

يف ذلك خلق الأجواء املواتية يف ال�رشق الأو�سط وخا�صة يف الأرا�ضي
املحتلة.182

 .4لبنان:
بحق
�شدد رئي�س اجلمهورية اللبنانية �إميل حلود على مت�سك لبنان
ّ
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العودة لل�شعب الفل�سطيني �إىل �أر�ضه ،راف� ًضا كل املحاوالت اجلارية
لتوطينه يف لبنان ،ومعترباً �أن ال�سالم العادل وال�شامل يجب �أن يقوم
على مبد�أ الأر�ض مقابل ال�سالم ،وعلى املبادرة العربية لل�سالم من دون
�أي اجتزاء .183
وقد �شارك لبنان يف م�ؤمتر �أنابولي�س على قاعدة الإجماع العربي،
بح�سب ما قال رئي�س احلكومة اللبنانية ف�ؤاد ال�سنيورة ،الذي حتدث �أي� ًضا
عن ثالثة التزامات لبنانية وا�ضحة ،وهي ق�ضية فل�سطني ،واالحتالل
الإ�رسائيلي للأرا�ضي العربية املحتلة ،وق�ضية الالجئني الفل�سطينيني.184
كما �أدان م�ضي “�إ�رسائيل” يف عملية اال�ستيطان الهادفة �إىل تهويد القد�س،
وا�صف ًا ما يح�صل ب�أنه “خداع مك�شوف”.185
من ناحيته ،ربط النائب اللبناين وليد جنبالط جناح �أي �سيا�سة �سالم
بتبنيها للثوابت املركزية للق�ضية الفل�سطينية ،املتمثلة بقيام دولة فل�سطينية
حق العودة ،وتر�سيم
قابلة للحياة ،ووقف اال�ستيطان ،والت�أكيد على ّ
ّ
وحل م�س�ألة القد�س كعا�صمة للدولة الفل�سطينية.186
احلدود،
وقد ات�سمت املواقف اللبنانية برف�ضها لتوطني الفل�سطينيني يف لبنان� ،إذ
عبرّ النائب مي�شال عون ،رئي�س التيار الوطني احلر ،عن رف�ضه للتوطني من
يتحمل توطني �شخ�ص واحد” ،187كما ّ
ذكر
مبد�أ �أن “لبنان ال ي�ستطيع �أن
ّ

رئي�س الهيئة التنفيذية يف القوات اللبنانية �سمري جعجع بت�صدي الكتائب
والقوات اللبنانية ملخططات التوطني.188
�أما اجلماعة الإ�سالمية فانتقدت �أنابولي�س لأنه “لن يقدم �شيئ ًا للق�ضية

الفل�سطينية ،بل �سيكون منا�سبة للعالقات العامة ،يف ّ
ظل تطبيع غري م�سبوق
يتمثل بجلو�س مندوبي  16دولة عربية مع ممثلي العدو ال�صهيوين”.189
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 .5ال�سعودية:
ر�أى الأمري �سعود الفي�صل ،وزير اخلارجية ال�سعودي� ،أن م�ؤمتر �أنابولي�س
لل�سالم يرتكز ب�شكل �أ�سا�سي �إىل مبادرة ال�سالم العربية وقرارات ال�رشعية
الدولية وخريطة الطريق .190كما �أعلن �أنه لن يكون هناك �سالم ما مل
تن�سحب “�إ�رسائيل” من الأرا�ضي العربية التي ا�ستولت عليها يف حرب
العام  .191 1967م�ؤكداً �أن بالده لن تتخذ �أي خطوات تطبيعية مع
“�إ�رسائيل” قبل تو�صلها �إىل اتفاق �سالم نهائي ي�ضع حداً لل�رصاع العربي -

الإ�رسائيلي ،بح�سب ما ن�صت مبادرة ال�سالم العربية .192كما �أن ال�سعودية
رف�ضت على ل�سان �سفريها يف وا�شنطن عادل اجلبري احلديث عن طابع

يهودي لدولة “�إ�رسائيل”.193

بينما �صدر موقف الفت للأمري تركي الفي�صل� ،سفري ال�سعودية ال�سابق

يف الواليات املتحدة ولندن ،دعا فيه �إىل اندماج “�إ�رسائيل” يف اجلغرافيا
العربية� ،إذا ما وافقت على مبادرة ال�سالم العربية ،م�شرياً �إىل �أن العامل
مد يد ال�سالم �إىل “�إ�رسائيل”.194
العربي مببادرة عام ّ 2002

 .6اجلامعة العربية:

�شكل ح�ضور اجلامعة العربية يف �أنابولي�س احل�ضور الأول لها يف م�ؤمتر

لل�سالم يح�رضه الإ�رسائيليون .وقد �أكد الأمني العام للجامعة عمرو مو�سى

�أن م�شاركة العرب بالإجماع يف اجتماع �أنابولي�س ال يعني حدوث تغيري

يف املوقف العربي ،الذي عر�ضته مبادرة ال�سالم العربية ،حيث ال تطبيع �إال
يف �إطار ال�سالم ال�شامل .195بينما �أعلن بعد عودته من قمة دم�شق العربية

التي عقدت يف � 2008/3/30-29أن عملية ال�سالم التي حاول م�ؤمتر
�أنابولي�س �إحياءها متوت من جديد.196
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ومن جهته ر�أى رئي�س مكتب الأمني العام للجامعة ه�شام يو�سف� ،أن
احل�ضور العربي املكثف بامل�ؤمتر مل يكن �إال لإظهار الثقل العربي الداعم
للفل�سطينيني ولي�س هرولة عربية ،م�شرياً �إىل دعم املوقف الفل�سطيني �ضد
�إعالن يهودية “�إ�رسائيل”.197
يف حني ر�أى الأمني العام امل�ساعد للجامعة العربية ل�ش�ؤون فل�سطني
ال�سفري حممد �صبيح� ،أن القيادة الأمنية والع�سكرية يف “�إ�رسائيل” تريد
“احلرب وال تقبل بال�سالم ،لأن ال�سالم ُينهي دورها” ،م�ؤكداً �أنه “كان

وا�ضح ًا �أن �إ�رسائيل كانت تريد من م�ؤمتر �أنابولي�س� ،أن يكون فقط م�ؤمتر
عالقات عامة”.198
�أما وزراء اخلارجية العرب ،فقد عبرّ وا يف جل�سة عقدت يف 2008/3/5

عن �رضورة مراجعة موقف الدول العربية من عملية ال�سالم ،م�ؤكدين �أن
“مبادرة ال�سالم العربية ال ميكن �أن تظل قائمة من دون جتاوب حقيقي من
�إ�رسائيل مع طرحها” .199لكنهم عادوا واتفقوا على �إعادة طرح املبادرة
العربية لل�سالم على ال�ساحة الدولية.200

 .7دول جمل�س التعاون اخلليجي:
ر�أى الأمني العام ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،عبد الرحمن
العطية �أن موا�صلة احلكومة الإ�رسائيلية نهجها اال�ستيطاين غري امل�رشوع،
ي�شكل انتهاك ًا �رصيح ًا للقانون الدويل ،ويتنافى مع ما ّمت االتفاق ب�ش�أنه
يف م�ؤمتر �أنابولي�س .201بينما �أكد العاهل البحريني حمد بن عي�سى �آل
حق الفل�سطينيني ب�إقامة دولة م�ستقلة وحتقيق ت�سوية عادلة وفق ًا
خليفة على ّ

للقرارات الدولية ومبادرة ال�سالم العربية.202
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ومن جهته� ،أعرب ال�شيخ حمد بن جا�سم ،رئي�س احلكومة القطرية
ووزير اخلارجية �أنه ال ميكن التوقيع على اتفاق ت�سوية مع “�إ�رسائيل” من
دون موافقة حما�س.203

 .8تركيا:
ذكرت جريدة ه�آرت�س يف � 2007/11/15أن رئي�س الوزراء الرتكي
رجب طيب �أردوغان  Recep Tayyip Erdoganيرى �أن املفاو�ضات
بني “�إ�رسائيل” وبني الفل�سطينيني مهمة جداً ،كما �أنه يعتقد �أن لقاء �أنابولي�س
مهم �أي� ًضا ،ولكن مبوازاة ذلك كله ،ف�إن �أردوغان يعتقد �أن الأمل بالتو�صل
�إىل اتفاقية بني الإ�رسائيليني والفل�سطينيني �ضئيل للغاية ،واحتماالت جناح
املفاو�ضات ي�صل �إىل ال�صفر؛ لأن امل�سائل العالقة بينهما جوهرية وال تتعلق
بالأرا�ضي فقط.204
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�ساد�س ًا :ال�سلوك الدويل
� .1أمريكا:
لقد كان هناك �إ�رصار �أمريكي على �إجناز م�ؤمتر �أنابولي�س ،رغبة من
�إدارة الرئي�س جورج بو�ش بالقيام بخطوة �إيجابية خالل عهده ،يف خ�ضم
الإخفاقات وال�سلبيات التي ات�سمت به فرتة �إدارته .حيث �أ�رصت وزيرة
اخلارجية الأمريكية كوندوليزا راي�س ،على عقد م�ؤمتر �أنابولي�س يف
 2008/11/27رغم عدم حدوث تقدم يف املفاو�ضات بني الإ�رسائيليني
والفل�سطينيني حول التو�صل �إىل الوثيقة ال�سيا�سية املقرتحة للم�ؤمتر.205
لقد دعا الرئي�س بو�ش يف امل�ؤمتر لإقامة “دولتني دميوقراطيتني� ،إ�رسائيل
وحث جميع امل�شاركني
أمن و�سالم”،
ّ
وفل�سطني ،تعي�شان جنب ًا �إىل جنب يف � ٍ

يف امل�ؤمتر �إىل “م�ضاعفة جهودهم ،لكي ي�صبح هذا احللم حقيقة”.206

ويف مقابل ٍة مع وكالة رويرتز  Reutersبتاريخ  ،2008/1/3و�صف بو�ش

تو�سيع امل�ستوطنات الإ�رسائيلية ب�أنها “عائق” جلهود ال�سالم ،داعي ًا �إىل
تفكيك املواقع اال�ستيطانية غري املرخ�ص بها� .إال �أنه يف املقابل �أكد �أنه لن
ي�سمح بقيام دولة �إرهابية عند حدود “�إ�رسائيل” ،يف �إ�شارة منه �إىل �رضورة
�إنهاء حالة املقاومة الفل�سطينية.207
ين�ص على �إنهاء
اعترب بو�ش �أن الإطار العام لأي اتفاق �سالم “يجب �أن ّ

االحتالل الذي بد�أ عام  ،”1967ويتطلب تعديالت متفق عليها من

ّ
(اخلط الأخ�رض) ،لتعك�س الوقائع احلالية
اجلانبني خلطوط هدنة 1949
املوجودة على الأر�ض ،و�ضمان قيام دولة فل�سطينية قابلة لال�ستمرار
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ومتوا�صلة جغرافي ًا ،مبين ًا �أن هذا الإطار يجب �أن “يخ�ضع لتطبيق بنود
خريطة الطريق”.208

�إال �أن الرئي�س الأمريكي اتهم يف خطابه الأخري �أمام الكوجنر�س يف

 ،2008/1/29النظام الإيراين بالوقوف وراء جهود حما�س لعرقلة ال�سالم

يف الأرا�ضي املقد�سة.209

ومن جهتها عر�ضت وزيرة اخلارجية الأمريكية كوندوليزا راي�س ،بعد

االجتماع الثالثي مع باراك وفيا�ض بتاريخ  ،2008/4/30ثالثة مطالب
حمددة ،طلبت من “�إ�رسائيل” تنفيذها ،ع�شية قدوم بو�ش �إىل املنطقة،

وهي:

�أو ًال :تخ�صي�ص طريق واحد �أو اثنني ل�ضمان حرية التنقل للمواطنني

الفل�سطينيني من �شمال ال�ضفة الغربية وحتى جنوبها ،من دون العبور على
حاجز ع�سكري �إ�رسائيلي.
ثاني ًا� :إر�سال � 12ألف �رشطي فل�سطيني �إىل الأردن ،وذلك للتدرب على

حفظ النظام و�سيادة القانون يف �أرا�ضي ال�سلطة الفل�سطينية.
ثالث ًا :ال�سماح للفل�سطينيني من �سكان ال�ضفة الغربية بدخول قطاع غزة
للزيارة والأعمال.210
ويف ظاهرة هي الأوىل من نوعها ،زعم قرار ملجل�س النواب الأمريكي
يحمل رقم  ،185والذي ّمت الت�صويت عليه بالإجماع بتاريخ ،2008/4/1
ب�أن مئات الآالف من اليهود الذين يدعي �أنهم “طردوا �أو �أجربوا على
ترك بيوتهم من الدول العربية ،ب�سبب ال�رصاع العربي الإ�رسائيلي يعتربون
الجئني” .وطالب الكوجنر�س احلكومة الأمريكية ب�إدخال م�ضمون القرار
يف كل قرار دويل يتحدث عن ّ
حل لق�ضية الالجئني الفل�سطينيني.211
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 .2االحتاد الأوروبي:
ات�سم املوقف الأوروبي ب�شكل عام بدعوة الطرفني الفل�سطيني والإ�رسائيلي
�إىل �ضبط النف�س ووقف حلقة العنف؛ فقد قال وزير خارجية �سلوفينيا دميرتي
روبل  ،Dimitrij Rupelممثل رئا�سة االحتاد الأوروبي ،يف بيان وزعه على
دول االحتاد يف � ،2008/1/11إن ملف ال�سالم يف ال�رشق الأو�سط �سيكون
على قمة �أولويات الأجندة ال�سيا�سية خالل فرتة تويل �سلوفينيا رئا�سة االحتاد.
م�ضيف ًا �أن بالده �ست�سعى �إىل حتقيق التو�صيات التي وردت يف م�ؤمتر �أنابولي�س
لل�سالم .212ومن جهته ر�أى املمثل الأعلى لل�سيا�سة اخلارجية خافيري �سوالنا
يف االعتداءات الإ�رسائيلية التي ح�صلت يف قطاع غزة يف 2008/1/15

و�أدت �إىل ا�ست�شهاد  19فل�سطيني ًا “تذكرياً قوي ًا باحلاجة �إىل التقدم على طريق
ت�سوية النزاع الإ�رسائيلي الفل�سطيني من خالل التفاو�ض”.213

 .3رو�سيا:
�شدد الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني  ،Vladimir Putinعلى �أن بالده
�ست�ستمر بنف�سها ،وكذلك ب�صفتها ع�ضواً يف الرباعية الدولية ،يف بذل
اجلهود احلثيثة من �أجل �إيجاد ت�سوي ٍة �شاملة وعادلة يف ال�رشق الأو�سط.214
وبدوره عبرّ وزير اخلارجية الرو�سي �سريجي الفروف Sergey Lavrov

عن ارتياح بالده لنتائج م�ؤمتر �أنابولي�س ،معلن ًا �أن الأطراف املجتمعة
اتفقت على �أن يكون اللقاء املقبل يف مو�سكو على �أن يراعي توقيته �سري
املحادثات الفل�سطينية  -الإ�رسائيلية .215و�أملت مو�سكو ،على ل�سان وزير
خارجيتها ،يف “�أن تعيد �إ�رسائيل النظر يف م�شاريعها اال�ستيطانية يف القد�س
ال�رشقية ،من خالل اتباع روحية خريطة الطريق و�أنابولي�س” .216كما �أن
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الفروف �أكد على �رضورة العمل الفوري لرفع احل�صار عن قطاع غزة
ووقف الأعمال الإرهابية التي ت�ستهدف ال�سكان املدنيني يف “�إ�رسائيل”،
لتحقيق التقدم املن�شود جتاه ال�سالم ،م�شدداً على �أهمية حتقيق الوحدة
الفل�سطينية حتى ميكن التو�صل التفاق �إ�رسائيلي فل�سطيني.217

 .4فرن�سا:

ر�أى الرئي�س الفرن�سي نيكوال �ساركوزي � Nicolas Sarkozyأنه “ال

خطاب
بد من الإقدام على كل املجازفات الآن من �أجل ال�سالم” .ويف
ٍ
له �أمام ال�سفراء املعتمدين يف فرن�سا يف  ،2008/1/18قال �إنه من املتوقع
�أن تكون �سنة  2008احلالية “�سنة �إن�شاء دولة فل�سطينية �إىل جانب دولة
�إ�رسائيل” .218و�شدد على ذلك يف مقابل ٍة مع قناة اجلزيرة يف ،2008/1/20
حني قال “نريد دولة للفل�سطينيني ووقف عملية اال�ستيطان من جانب
�إ�رسائيل ونقول لها �إن �أف�ضل فر�صة ل�ضمان �أمنها هو �أن تعي�ش يف ح�سن
جوارٍ مع دولة فل�سطينية م�ستقلة”.219

� .5أملانيا:
ر�أت امل�ست�شارة الأملانية �أجنيال مريكل � Angela Merkelرضورة عدم
بنوع من التفا�ؤل ال�ساذج� ،إذ اعتربته
النظر �إىل م�ؤمتر �أنابولي�س لل�سالم ٍ
فر�ص ًة لإحياء الأمل من جديد يف حتقيق ال�سالم الدائم بني الفل�سطينيني
والإ�رسائيليني ،وقد حر�صت على ت�أكيد التزام �أملانيا ب�ضمان �أمن وا�ستقرار
ووجود دولة “�إ�رسائيل”� .220أما وزير اخلارجية الأملاين فرانك فالرت �شتاينماير
 Frank-Walter Steinmeierف�شدد على �رضورة قيام “�إ�رسائيل” بتجميد
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بناء امل�ستوطنات� ،إذا كانت تريد حتقيق ال�سالم مع الفل�سطينيني .وحدد ثالثة
عنا�رص رئي�سية للحوار وال�سالم يف املنطقة ،وهي :حت�سني الأحوال االقت�صادية
للفل�سطينيني ،حت�سني الأمن لـ“�إ�رسائيل” ،وجتميد امل�ستوطنات.221

� .6إيطاليا:
وجد وزير اخلارجية الإيطايل ما�سيمو داليما Massimo D’Alema

�أن من ال�رضوري لـ“�إ�رسائيل” وال�سلطة الفل�سطينية �أن تتحاورا مع حركة
حما�س .وقال مو�ضح ًا �إذا “كنا نريد الو�صول �إىل ال�سالم ،ال بد من �إدخال

الذين ميثلون �رشيحة كبرية من ال�شعب الفل�سطيني يف املفاو�ضات”.222

 .7الأمم املتحدة:

حث الطرفني الفل�سطيني والإ�رسائيلي
حر�صت الأمم املتحدة على ّ
للتو�صل �إىل ّ
حل على �أ�سا�س دولتني تعي�شان ب�أمن و�سالم� ،إذ اعترب
الأمني العام للأمم املتحدة بان كي مون �“ Ban Ki-moonأن التقدم يف

العملية التفاو�ضية التي �أطلقها م�ؤمتر �أنابولي�س الدويل لل�سالم ،يتطلب
�إجراءات على الأر�ض ينفذها اجلانبان بالتوازي ،ويف ّ
ظل �شفافية ورقابة
دولية” .و�شدد على �رضورة تنفيذ “ر�ؤية �إنهاء االحتالل” ،داعي ًا الأ�رسة
الدولية �إىل “الت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني ومع ال�شعب الإ�رسائيلي
�أي� ًضا”.223
حث بان كي مون ،على ل�سان املتحدثة با�سمه مي�شيل مونتا�س
ولقد ّ

�“ ،Michèle Montasإ�رسائيل” على وقف التو�سع اال�ستيطاين ،و�أكد من
جديد �أن وفاء اجلانبني بالتزاماتهما مبوجب خارطة الطريق هو �إجراء مهم
يدعم العملية ال�سيا�سية بينهما .224وعندما �سئلت كارين �أبو زيد ،مديرة
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وكالة الأونروا� ،إذا ما كانت ترى �أن عملية �سالم ال ت�شمل حما�س �ستكون
قابلة للتطبيق ،قالت “ ال �أعتقد �أنها قابلة للتطبيق على الإطالق”.225

 .8اللجنة الرباعية:
مل يختلف �سلوك اللجنة الرباعية حول ال�رشق الأو�سط كثرياً عن
�سلوك االحتاد الأوروبي ،حيث حر�صت على �إبداء دعمها الكامل مل�ؤمتر
�أنابولي�س ،و�أ�شادت يف بيان �صدر عنها يف  2008/11/26بااللتزام الذي
عبرّ عنه القادة الإ�رسائيليون والفل�سطينيون ب�إطالق مفاو�ضات ثنائية لقيام
دولة فل�سطينية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،وحتقيق �سالم �إ�رسائيلي -
فل�سطيني .226وبدورها حثت اللجنة “�إ�رسائيل” على جتميد �أعمال البناء
حث توين
يف امل�ستوطنات و�إزالة النقاط اال�ستيطانية الع�شوائية .227كما ّ
بلري ،مبعوثها لعملية ال�سالم يف ال�رشق الأو�سط ،ال�سلطات الإ�رسائيلية على

تغيري الو�ضع القائم على الأر�ض فيما يتعلق بحرية احلركة وتنقل املواطنني
الفل�سطينيني ،وخ�صو�ص ًا فيما يتعلق ب�إزالة احلواجز الع�سكرية.228

 .9ال�صني:
كان لل�صني ر�ؤيتها ال�سيا�سية خالل م�شاركتها يف م�ؤمتر �أنابولي�س� ،إذ
طرح وزير اخلارجية ال�صيني ياجن جيت�شي  ،Yang Jiechiيف كلمته �أمام
امل�ؤمتر خم�سة مبادئ �أ�سا�سية عامة ،لتعزيز ال�سالم يف ال�رشق الأو�سط
و�ضمان قيام الدولة الفل�سطينية وت�سوية النزاعات الأخرى بني “�إ�رسائيل”
وجريانها ،وهي:
املبد�أ الأول :احرتام التاريخ و�إدراك كل طرف الهتمامات وخماوف
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الطرف الآخر.
املبد�أ الثاين :نبذ العنف.
املبد�أ الثالث :دفع حمادثات ال�سالم قدم ًا وا�ستئنافها على امل�سارين
ال�سوري واللبناين.
املبد�أ الرابع� :إعطاء الأولوية للتنمية.
املبد�أ اخلام�س :بناء توافق وتعزيز عملية ال�سالم.229

62

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

خامتة
حاولنا يف هذه ال�صفحات �أن ن�ستعر�ض عملية ال�سالم يف ال�رشق الأو�سط
بدءاً من م�ؤمتر �أنابولي�س وحتى م�ؤمتر القمة العربية يف دم�شق ،وهي فرتة
�شهدت زيادة ا�ستخدام عبارة “�إقامة الدولة الفل�سطينية” ،بعد دعوة الرئي�س
الأمريكي جورج بو�ش النعقاد م�ؤمتر لل�سالم يف ال�رشق الأو�سط؛ وذلك
للداللة على اجلهود الأمريكية للو�صول �إىل ت�سوية ما بني الفل�سطينيني
والإ�رسائيليني.
ومع كل اجلهود والتحركات التي قامت بها الواليات املتحدة لدفع
عملية ال�سالم �إىل الأمام ،لتحقيق ت�سوية نهائية قبل انتهاء والية بو�ش يف
كانون الأول /يناير  ،2009كان هناك ت�شابك دائم ما بني الأقوال
والأفعال ،فالواليات املتحدة حاولت مل توفر �إطاراً جا ّداً يعمل وفق �آلية

حمددة وملزمة ،للو�صول �إىل نتائج ملمو�سة.

كان املوقف الفل�سطيني يطالب بـ“اتفاق �سيا�سي تف�صيلي” ،يتناول
“الق�ضايا اجلوهرية” اخلا�صة بالو�ضع النهائي ،مقرون ًا بجدول زمني
للتطبيق� ،إال �أنه تراجع و َقبِل بوثيقة م�شرتكة عامة تطرح على �أنابولي�س،
لينتهي به الأمر �إىل قبول العر�ض الأمريكي ب�صدور بيان ختامي يف امل�ؤمتر
يعلن انطالقة املفاو�ضات النهائية.
�أما يف اجلانب الإ�رسائيلي ،فقد كانت ممار�سات احلكومة الإ�رسائيلية
وخا�صة اال�ستيطان ،عقبة يف طريق �إقامة ت�سوية �سلمية �شاملة؛ حيث هدد
اجلانب الفل�سطيني �أكرث من مرة مبقاطعة جل�سات املفاو�ضات �إذا ا�ستمرت
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“�إ�رسائيل” يف برناجمها اال�ستيطاين ،كما �سيطرت املمار�سات الإ�رسائيلية،
ومطالبة اجلانب الفل�سطيني بوقفها على معظم جل�سات املفاو�ضات،
ولكن املوقف الأمريكي املنحاز دائم ًا �إىل جانب “�إ�رسائيل” مل يتخذ
الإجراءات الالزمة لوقف هذه املمار�سات.
و�أمام كل العقبات التي كانت تقف يف وجه املفاو�ضات ،بقيت ال�سلطة

تعد املفاو�ضات اخليار اال�سرتاتيجي الذي يقود �إىل ّ
حل
الفل�سطينية ّ

الدولتني ،على الرغم من �أن “الق�ضايا اجلوهرية” اخلا�صة بالو�ضع النهائي،
يتم
والتي كانت ت�شكل عراقيل من �ش�أنها الإطاحة بالت�سوية ال�سلمية ،مل ّ
الف�صل يف �أي منها خالل الفرتة التي تلت �أنابولي�س وحتى القمة العربية
يف دم�شق.
وهو موقف م�شابه لذلك الذي اتخذته الدول العربية ،التي ر�أت �أن
املفاو�ضات هي الطريق الوحيد الذي ي�ؤدي �إىل �إحالل ال�سالم ،و�إنهاء
االحتالل الإ�رسائيلي ،ورفع املعاناة عن ال�شعب الفل�سطيني ،و�إقامة دولته
امل�ستقلة وعا�صمتها القد�س.
�أما املوقف الدويل فات�سم ب�شكل عام بدعوة الطرفني الفل�سطيني
وحث الطرفني للتو�صل
والإ�رسائيلي �إىل �ضبط النف�س ووقف حلقة العنف،
ّ
�إىل ّ
حل على �أ�سا�س دولتني تعي�شان ب�أمن و�سالم ،واملطالبة ب�إجراءات على
الأر�ض ،ينفذها اجلانبان بالتوازي ،ويف ّ
ظل �شفافية ورقابة دولية؛ من �أجل

التقدم يف العملية التفاو�ضية التي �أطلقها م�ؤمتر �أنابولي�س.
و�أخرياً ...وبعد م�ضي �أكرث من �ستة �أ�شهر على انعقاد �أنابولي�س ،يبقى
الت�سا�ؤل نف�سه مطروح ًا :ما هو التقدم الذي ميكن حتقيقه فيما يتعلق

باحلقوق الفل�سطينية وم�سار الت�سوية ،يف ّ
ظل ا�ستمرار “�إ�رسائيل” يف انتهاج
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نف�س �سيا�ساتها الراف�ضة ملنح الفل�سطينيني �أية تنازالت مقابل التنازالت التي
قدمتها ال�سلطة الفل�سطينية؟ ويف ّ
ظل �أن ال�سقف الأعلى املعرو�ض �إ�رسائيلي ًا

يف الق�ضايا الأ�سا�سية العالقة� :إن�شاء الدولة الفل�سطينية ،وتر�سيم احلدود،
وم�صري امل�ستوطنات ،وو�ضع القد�س ،وم�صري الالجئني ،والتحكم مبوارد
احلد الأدنى الذي
املياه ،و“الطابع اليهودي” لدولة “�إ�رسائيل” ،ال ي�صل �إىل ّ

ميكن �أن يقبل به �أي فل�سطيني.

وما هي امل�صلحة التي يتوقع املفاو�ض الفل�سطيني حتقيقها يف ّ
ظل هذا

الواقع؟.
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ملحق
ن�ص االتفاق بني �أوملرت وعبا�س الذي تاله بو�ش يف م�ستهل
ّ
“�أنابولي�س”:

اتفق رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي �إيهود �أوملرت والرئي�س الفل�سطيني حممود
عبا�س على موا�صلة املفاو�ضات الرامية �إىل حتقيق ال�سالم من خالل ّ
احلل

القائم على �أ�سا�س دولتني .و�أعلن الرئي�س الأمريكي جورج بو�ش االتفاق

ن�ص هذا االتفاق الذي تاله بو�ش:
يف م�ستهل م�ؤمتر �أنابولي�س .وفيما يلي ّ

�إن ممثلي حكومة دولة “�إ�رسائيل” ومنظمة التحرير الفل�سطينية ،املمثلتني

على التوايل برئي�س الوزراء �إيهود �أوملرت والرئي�س حممود عبا�س ب�صفته
رئي� ًسا للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير ورئي� ًسا لل�سلطة الفل�سطينية ،لدى
اجتماعهما يف �أنابولي�س يف والية مريالند ،برعاية رئي�س الواليات املتحدة

جورج بو�ش ،وبدعم من امل�شاركني يف هذا امل�ؤمتر الدويل ،تو�صال �إىل
التفاهم امل�شرتك الآتي:

نعرب عن عزمنا على و�ضع نهاية لإراقة الدماء ،واملعاناة ،وعقود من
ال�رصاع بني �شعبينا� ،إيذان ًا ببدء عهد جديد من ال�سالم ،ي�ستند �إىل احلرية،

والأمن ،والعدل ،والكرامة ،واالحرتام واالعرتاف املتبادل ،للرتويج

لثقافة ال�سالم والالعنف ،ومواجهة الإرهاب والتحري�ض� ،سواء ارتكبه

فل�سطينيون �أم �إ�رسائيليون.
وتعزيزاً لهدف قيام دولتني�“ ،إ�رسائيل” وفل�سطني ،تعي�شان جنب ًا �إىل
جنب يف �سالم و�أمن ،نتفق على البدء فوراً يف مفاو�ضات ثنائية بنوايا
ّ
وحل جميع الق�ضايا العالقة،
ح�سنة ،من �أجل التو�صل �إىل معاهدة �سالم،
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مبا يف ذلك كل الق�ضايا اجلوهرية من دون ا�ستثناء ،كما حتدد يف اتفاقات
�سابقة.

نحن نوافق على االنخراط يف مفاو�ضات نا�شطة ،وم�ستمرة،

ومتوا�صلة ،وينبغي �أن نبذل كل جهد من �أجل التو�صل �إىل اتفاق قبل نهاية

العام  .2008من �أجل هذا الغر�ض� ،ستعقد اجتماعات ب�شكل متوا�صل
للجنة توجيه ي�شرتك يف رئا�ستها زعيما وفدي الطرفني وفق ما اتفق عليه.

�ست�ضع جلنة التوجيه خطة عمل م�شرتكة حتدد وتراقب عمل فريقي التفاو�ض

ملعاجلة جميع الق�ضايا ،على �أن تكون برئا�سة ممثل رئي�سي من كل طرف.
�إن اجلل�سة الأوىل للجنة التوجيه �ستعقد يف .2007/12/12

�سيوا�صل الرئي�س عبا�س ورئي�س الوزراء �أوملرت االجتماع كل �أ�سبوعني

ملتابعة املفــاو�ضات من �أجل تقدمي كل امل�ساعدة ال�رضورية لتقدمها.
يتعهد الطرفان �أي� ًضا بالتنفيذ الفوري اللتزاماتهما مبوجب خريطة الطريق
للتو�صل �إىل ّ
حل دائم يقوم على دولتني لل�رصاع الإ�رسائيلي  -الفل�سطيني،

والتي يعتمد تطبيقها على الأداء والتي �أ�صدرها رباعي الو�ساطة الدولية يف
 - 2003/4/30ما ي�سمى خريطة الطريق  -ونتفق على ت�شكيل �آلية �أمريكية،
فل�سطينية و�إ�رسائيلية تقودها الواليات املتحدة ملتابعة تنفيذ خريطة الطريق.

ي�ؤكد الطرفان تعهدهما مبوا�صلة تنفيذ االلتزامات القائمة يف خريطة

الطريق �إىل �أن يتو�صال �إىل معاهدة �سالم� .سرتاقب الواليات املتحدة وحتكم

على مدى وفاء كل من الطرفني بالتعهدات اخلا�صة بخريطة الطريق .تنفيذ
معاهدة ال�سالم امل�ستقبلية �سيكون متوقف ًا على تنفيذ خريطة الطريق وفق ما
حتكم به الواليات املتحدة ما مل يتفق الطرفان على �شيء �آخر.230
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