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ملخص: 

�سكلت ا�ستجابة اجلانب الفل�سطيني لل�سغ�ط العربية والدولية، مب�افقته على التفاو�ض 
ب�سكل مبا�رص مع الكيان ال�سهي�ين بغية الت��سل اإىل ت�س�ية �سيا�سية للق�سية الفل�سطينية، 
املتعاطية  الأطراف  �سل�ك  ومنط  الإ�رصائيلي،  العربي  ال�رصاع  جمرى  يف  اأ�سا�سيًا  منعطفًا 
معه؛ ومنحنى يف الفكر الث�ري الفل�سطيني الذي طاملا كان راف�سًا لفكرة القب�ل بالعملية 

ال�سلمية كحل لإدارة ال�رصاع العربي ال�سهي�ين.
و�سكل ت�قيع اتفاق اأو�سل� عام 1993، خروجًا عن امل�سار العام لنهج م�ؤمتر مدريد، 
خا�سة  الإ�رصائيلي،  الطرف  ل�سالح  التنازلت  من  املزيد  الفل�سطيني  املفاو�ض  بتقدمي 
فيما يتعلق با�ستبعاد تطبيق قرارات الأمم املتحدة الرامية اإىل �سمان احلق�ق الفل�سطينية 

الرئي�سية: القد�ض، والالجئني، والع�دة حلدود 67.
وبالرغم من التزام ال�سلطة الفل�سطينية املنبثقة عن هذا التفاق عام 1994 بتطبيق 
املقت�سيات كافة التي جاءت بها بن�د هذا التفاق، كاجل�انب الأمنية، وتعديلها للميثاق 
ال�طني الفل�سطيني؛ ا�ستمر اجلانب الإ�رصائيلي يف ا�سرتاتيجيته الأحادية القائمة على تغيري 
ال�اقع بفر�ض واقع جديد على الأر�ض، من خالل تنفيذ خمططاته ال�ستعمارية والت��سعية 
املفاو�سات  دخلت  "الأق�سى"  الثانية  النتفا�سة  الفل�سطينية.وباندلع  الأرا�سي  يف 
ال�سيا�سي  النظام  بذلك  ليعرف  منه  اخلروج  ي�سعب  م�سدوداً  نفقًا  الإ�رصائيلية  الفل�سطينية 
الفل�سطيني جمم�عة من التح�لت على امل�ست�ى البني�ي وال�ظيفي، وانق�سامًا يف الإرادات 

الفل�سطينية بني م�ؤيد ل�ستكمال طريق املفاو�سات، وبني معار�ض وراف�ض لها.
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Political Settlement as a Mechanism 
for Managing the Arab- Zionist Conflict

Abstract:

The positive response of the Palestinians to the Arab and international 
pressure to negotiate with the Zionists in order to reach a political solution of 
the Palestinian issue was seen as a breakthrough in the Arab- Israeli conflict.
It has not only changed the behavior of all parties of the conflict, but it also 
changed the Palestinian revolutionary thought that had always rejected the 
idea of a peaceful solution of the Arab- Zionist conflict.Thus, the signature of 
the Oslo Accords in 1993 was considered as a deviation from the principles 
of the Madrid conference because the Palestinians gave the Israelis further 
concessions in freeing the Israelis from the application of the U.N.resolutions 
that had aimed at ensuring the basic rights of the Palestinians namely: 
Jerusalem issue, refugees rights and the return to 1967 borders.

In spite of the Palestinian Authority's commitment to implement all 
the requirements of 1994 treaty including the security measures and the 
amendment of the Palestinian National Charter, the Israeli government 
carried on its unilateral strategy by imposing new realities on the ground 
through the implementation of its colonial and expansionary strategies in the 
Palestinian territories.

After the outbreak of the Second Intifada (Al- Aqsa Intifada) , the 
Palestinian- Israeli negotiations got into a deadlock.Consequently the 
Palestinian political system has known a set of transformation on the 
structural and functional levels dividing the Palestinians into two categories, 
the proponents of the negotiations process to reach a solution on the one 
hand, and those who are against this way, on the other hand.
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مقدمة:
العربي-  ال�رصاع  مع  التعاطي  طبيعة  على  الدولية  املتغريات  من  جمم�عة  اأثرت 
الإ�رصائيلي، وبخا�سة الق�سية الفل�سطينية.ودفعت الطرفني الفل�سطيني والإ�رصائيلي للدخ�ل 
اأن كانت مرف��سة من قبل الطرفني وعلى وجه التحديد  يف عملية الت�س�ية ال�سيا�سية بعد 
ال�سيا�سي  للنظام  ال�سيا�سي  الف�ساء  على  اأثرت  بدورها  الع�امل  الفل�سطيني.هذه  الطرف 
نح�  ت�جهه  من  وعززت  وبنياته،  ووظائفه  و�سكله  النظام  هذا  مالمح  وعلى  الفل�سطيني، 
الت�س�ية.وعلى الرغم من تكاثر م�ساريع الت�س�ية حلل ال�رصاع العربي الإ�رصائيلي، اإل اأنها مل 
تف�ض اإىل حل لل�رصاع وباءت جميعها بالف�سل، رغم تعدد الأ�سباب والدوافع التي اأدت بكال 

الأطراف اإىل الدخ�ل يف عمليات الت�س�ية ال�سيا�سية.)املبحث الأول( 
اأطراف  اإذ جتاوزت  الت�س�ية فال ميكن ح�رصها،  لعمليات  ال�سيا�سية  النعكا�سات  اأما 
النزاع لت�سمل املنطقة الإقليمية والدولية، وعلى اأثرها ت�سارعت الدول العربية يف الدخ�ل 
ال�سهي�ين  للكيان  الأخ�رص  ال�س�ء  اأعطت  مب�جبها  والتي  الحتالل،  مع  الت�س�ية  بعملية 
للدخ�ل اإىل قلب الدول العربية وفك عزلتها التي كانت حما�رصة بها، قبل اتفاق اأو�سل� الذي 

يعّد بداية التطبيع مع الكيان ال�سهي�ين.)املبحث الثاين( 
1- أهمية الدراسة: 

يتمح�ر امل��س�ع الأ�سا�سي لهذه الدرا�سة ح�ل الت�س�ية ال�سيا�سية على اعتبارها اآلية 
من اآليات اإدارة ال�رصاع العربي ال�سهي�ين.وتكمن اأهمية هذه الدرا�سة من خالل حماولتها 
مت  اإذ  القائم،  ال�رصاع  حلل  كافة  الت�س�ية  م�ساريع  ف�سل  اإىل  امل�ؤدية  الأ�سباب  عن  الك�سف 
اأجل ك�سف  اإدارة ال�رصاع، من  الرتكيز يف التحليل على بع�ض املنطلقات املفاهيمية لعلم 
اخللل املتمثل يف �س�ء ا�ستخدام علم اإدارة ال�رصاع، واقت�سارها على اآلية الت�س�ية، ومن اأجل 
فهم اأعمق للكيفية التي اأدير بها ال�رصاع العربي ال�سهي�ين من قبل الأطراف الداخلة فيه 
واملتداخلة به على امل�ست�يات املحلية والإقليمية والدولية كافة، تقت�سي ال�رصورة الرج�ع 
اإىل بع�ض املتغريات احلا�سلة يف املنظ�مة الدولية ملعرفة اأثرها يف حركية الت�جه نح� 

الت�س�ية ال�سيا�سية من اأجل حل ال�رصاع اإن �سح الق�ل.
2- إشكالية الدراسة: 

ال�رشاع  حل  على  ال�شيا�شية  الت�شوية  م�شاريع  تاأثري  مدى  ما 
الفل�شطيني ال�شهيوين؟ هل �شاعدت يف حله اأو �شاعدت يف تعقيده؟ وما 

مدى تاأثريها على الق�شية الفل�شطينية؟ 
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3- فرضية الدراسة: 
لل�رصاع  ال�سيا�سية  الت�س�ية  ف�سل  اأن  مفادها  اأ�سا�سية  فر�سية  من  الباحث  ينطلق 
العربي ال�سهي�ين ناجت عن عدم فهم القيادات ال�سيا�سية الفل�سطينية لطبيعة ال�رصاع القائم، 
بالإ�سافة اإىل عدم تبنيها ا�سرتاتيجية وا�سحة املعامل تك�ن الأ�سا�ض لنطالق اإدارة �سليمة 

لل�رصاع مع الكيان ال�سهي�ين.

4- مناهج الدراسة: 
حاول الباحث من خالل الفر�سيات التي طرحتها الدرا�سة واإ�سكاليتها الرئي�سة واأ�سئلتها 
الفرعية، ال�ستعانة ببع�ض املناهج العلمية ق�سد ال��س�ل اإىل تف�سري وحتليل الظاهرة حمل 
البحث، ولقد اعتمد الباحث على املنهج التاريخي لر�سد جمم�عة من الأحداث واملتغريات 
التي اأدت اإىل اللج�ء اإىل الت�س�ية ال�سيا�سة، ومعرفة مدى تاأثري املتغريات والأحداث الدولية 
هذا  اأهمية  ال�رصاع.وتكمن  اإدارة  اآليات  على  ال�سهي�ين  العربي  ال�رصاع  لتط�ر  امل�ساحبة 
املنهج يف ت��سيح الكيفية التي اُتخذت القرارات ال�سيا�سية يف مرحلة زمنية معينة، ومعرفة 
الظروف البيئية الدولية والإقليمية التي اأدت بخروج هذه القرارات.كما اعتمد الباحث على 
اإىل  لل��س�ل  واأ�سبابها،  الت�س�ية  م�ساريع  ظه�ر  اأ�س�ل  معرفة  اأجل  من  التحليلي  املنهج 
الأ�سباب احلقيقة وراء ف�سل عمليات الت�س�ية كافة حلل ال�رصاع الفل�سطيني ال�سهي�ين، فقد 
ا�ستعني بنظرية اإدارة ال�رصاع ونظرية �سناعة القرار ملعرفة الع�امل وامل�ؤثرات التي حتيط 
�سناع القرار عند اإ�سدارهم لقرار معني، وتفيدنا هذه النظريات عند حتليلنا للكيفية التي 

اتخذت بها القرارات لإدارة ال�رصاع العربي الإ�رصائيلي.

املبحث األول - مشاريع التسوية حلل الصراع العربي الصهيوني:
يحمل م�سطلح الت�س�ية يف ج�هره معنى اإيجابيًا- اأي ف�ض النزاع بني طرفني اأو اأكرث 
ح�ل الق�سية مثار اخلالف بالطرق ال�سلمية.ولكن هذا املفه�م ي�سعب تطبيقه على الق�سية 
الفل�سطينية؛ لأن الت�س�ية مبا حتمله من معاٍن كانت مرف��سة من الطرف الفل�سطيني، كما 
قبل  من  املتبناة  ال�سرتاتيجية  مع  لختالفها  الدولية،  ال�رصعية  قرارات  مرف��سة  كانت 
املنظمة والقائمة على العمل الع�سكري امل�سلح، وهي الأ�سا�ض لإدارة ال�رصاع مع اإ�رصائيل، 
وهنا ل ميكن ح�رص التح�ل الفكري للنظام ال�سيا�سي الفل�سطيني من فكر راف�ض للت�س�ية اإىل 
فكر يقبل اأ�سا�سياتها كافة مبدة زمنية معينة.اإذ تاأثر الفكر ال�سيا�سي الفل�سطيني مبجم�عة 
ب�س�رته  الت�س�ية  فكر  تبل�ر  يف  �ساهمت  التي  والدولية  الإقليمية  وامل�ؤثرات  الع�امل  من 
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الكاملة؛ هذه املتغريات جعلت القيادة الفل�سطينية و�سناع القرار فيها يتخل�ن عن الإجماع 
الفل�سطيني وعن امل�سلحة ال�طنية العليا مقابل الدخ�ل يف ت�س�ية �سلمية لل�رصاع القائم.

الفل�سطيني  ال�رصاع  حل  اإىل  الت�س�ية  عمليات  و�سلت  هل  املطروح:  ال�س�ؤال  ويبقى 
الإ�رصائيلي، اأو ا�سطدمت بطريق م�سدود يف ظل املتغريات الدولية؟ وما الع�امل التي دفعت 
وما  امل�ساريع؟  هذه  م�سامني  وما  الت�س�ية؟  عملية  يف  الدخ�ل  اإىل  الإ�رصائيلي  باجلانب 

تاأثريها على الق�سية الفل�سطينية؟ واإىل اأين و�سلت عمليات الت�س�ية حلل ال�رصاع؟ .

املطلب األول - عوامل وأسباب الدخول يف عملية التسوية:

اإن واقع عمليات الت�س�ية حا�رصة منذ بداية ال�رصاع العربي- الإ�رصائيلي ول ميكن 
الفل�سطينية  الق�سية  برزت  معينة.فقد  زمنية  بفرتة  الت�س�ية  نح�  الفكري  التح�ل  ح�رص 
وبقيت  واأيدي�ل�جيًا،  عقائديًا  متعددة  م�ست�يات  واأخذت  الفكري،  اجلدل  حماور  كاأبرز 
احلركة  اأدركت  كما  ال�سهي�نية؛  الدولة  وتفكيك  فل�سطني،  اإىل حترير  تدع�  العامة  الروؤية 
به،  وم�سلمًا  طبيعيًا  �سيئًا  اأ�سبح  فل�سطني  يف  ال�سهي�ين  ال�ج�د  اأن  بدورها  الفل�سطينية 
بعد  اإل  الإ�رصائيلي  بال�ج�د  والت�سليم  القتناع  مرحلة  اإىل  الأفكار  هذه  ت�سل  مل  ولكن 

هزمية ي�ني�1967.)1(
الفكري، من  امل�ست�ى  على  الفل�سطينية  التحرير  �سهدتها منظمة  التي  التح�لت  هذه 
فكر راف�ض للعملية ال�سلمية اإىل فكر ينهج العمل ال�سيا�سي، مل يكن قا�رصاً عليها، بل غمرت 
منطقة ال�طن العربي كاأ�سا�ض واآلية لإدارة ال�رصاع مع ال�سهي�نية من اأجل حله، وقائمة 
على التطبيع مع هذا الكيان على امل�ست�يات كافة؛ وكانت بداياتها باتفاقية ف�ض ال�ستباك 
فكانت  الفرتة  هذه  يف  الأردن  �سيا�سة  الإ�رصائيلية.اأما  امل�رصية  ديفيد  كامب  واتفاقية 
وا�سحة بعد اأن اأُخرجت منظمة التحرير الفل�سطينية من اأرا�سيها وُقمعت يف اأيل�ل الأ�س�د؛ 
يف  "بال�سرتخاء"  الباحثني  اأحد  و�سفها  كما  �سيا�سته-  ات�سمت  فقد  ال�س�ري  النظام  اأما 
يف  �ساغطة  ك�رقة  م�ساحله  خلدمة  الفل�سطيني  الطرف  ا�ستمالة  مع  "اإ�رصائيل"  م�اجهة 

ال�رصاع العربي الإ�رصائيلي.)2(
هذه الع�امل وغريها، اأثرت بدورها على �سانعي القرار يف منظمة التحرير واأ�سبحت 
تطبيق  �سع�بة  لديهم  تبني  اأن  بعد  ال�سيا�سية،  الت�س�ية  اإىل  الت�جه  ح�ل  تتغلغل  الأفكار 
الق�سية  لدعم  و�سيا�ساتها  العربية  الإرادة  وتخبط  تباعد  ظل  يف  التحرير  ا�سرتاتيجية 
الفل�سطينية، واأ�سبح فكر الت�س�ية اأقرب من الفكر الث�ري حلل الق�سية الفل�سطينية يف عقلية 
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قادة املنظمة.يق�ل الدكت�ر اإبراهيم اأبرا�ض يف هذا اجلانب "اإن التفكري بالت�س�ية ال�سيا�سية 
عند قيادة املنظمة يع�د اإىل عام 1970 عندما مت طرح الدولة الدميقراطية العلمانية".)3(

يع�د  الت�س�ية  نح�  الفل�سطيني  ال�سيا�سي  الفكر  تبل�ر  فرتة  اإن  نق�ل  النقطة  هذه  يف 
اإىل ما بعد حرب 1967، وتداعي نتائجها على امل�ست�ى العربي والفل�سطيني.لذلك اأ�سبحت 
ال�ستمرار يف  تر�سخًا مع قناعتها ب�سع�بة  اأكرث  التحرير  ال�اقعية يف فكر منظمة  احلل�ل 
اأتاح لربوز  ظل الأهداف املر�س�مة لديها ح�ل حترير فل�سطني من ال�ج�د ال�سهي�ين، مما 
بع�ض التيارات املنادية بنهج احلل�ل الأكرث واقعية، ومن بينها منظمة التحرير الفل�سطينية 
التي رفعت بدورها �سعار "الهدف" واملتمثلة يف حركة فتح، والتي تعّد اإحدى ركائز منظمة 
التحرير يف يناير عام 1968 واملنادية "بالدولة الدميقراطية العلمانية"، تلك الدولة يعي�ض 
يف ثناياها "امل�سلم�ن واليه�د وامل�سيحي�ن على قدم امل�ساواة ويتم فيها العرتاف بفكرة 
الق�مية اليه�دية، ويحقق الإ�رصائيلي�ن الذين يقبل�ن العي�ض فيها ذواتهم كاأفراد مت�ساوين 

مع غريهم من كل اجل�انب".
اإىل جانب ذلك، دعا اأحد التيارات النا�سئة يف الأرا�سي املحتلة بعد حرب 1967 اإىل 
"باخليانة" مع تربير هذا  اآنذاك  واتهم�ه  ال�سفة وغزة،  فل�سطينية على حدود  دولة  اإقامة 
امل�قف يف ك�ن هذه الدولة اإذا ن�ساأت يف ظل الحتالل �ستك�ن ناق�سة �سيا�سيًا وع�سكريًا 
واقت�ساديًا واعتربوا هذه الفكرة مبثابة اجل�رص للدخ�ل والتغلغل يف قلب ال�طن العربي من 

قبل اإ�رصائيل واأمريكا.)4(
يف هذه املرحلة عرف الفكر الفل�سطيني ن�عًا من اجلم�د نتيجة عاملني؛ الأول متثل 
يف اأن الفكر بقي حم�س�راً، حتى مطلع ال�سبعينيات يف حترير كامل الأرا�سي الفل�سطينية 
ورف�ض جميع احلل�ل، والثاين اأن هذا الفكر ظل غري قادر على تك�ين �س�رة وا�سحة و�ساملة 

مل�سري ال�سعب الفل�سطيني.)5(
وبعد هزمية حزيران برزت فكرة اأن التعاي�ض مع اليه�د على اأر�ض فل�سطني اأمر ل مفر 
منه، خا�سة بعد اعرتاف عدد من الدول العربية ب�ج�د اإ�رصائيل، اإل اأن فكرة الت�س�ية ال�سلمية 
الفل�سطيني  ال�سيا�سي  النظام  بنية  على  اأثرت  التي  الأحداث  من  جمم�عة  ل�ل  الن�ر  تَر  مل 
وطبيعته، ومت الأخذ بجدية طروح الت�س�ية بعدما مرت منظمة التحرير الفل�سطينية مبجم�عة 
من الأزمات وال�سدامات مع اجلي�ض الأردين وف�سائل حركة املقاومة الفل�سطينية امل�سلحة، 
الت�س�ية  على  والقائمة  الفل�سطيني  الن�سال  يف  املرحلية  نهج  بفكرة  الدفع  اإىل  اأدى  مما 
ال�سيا�سية، لتدخل بذلك املنظمة مرحلة جديدة بعد خروج املقاومة الفل�سطينية من لبنان 

اإىل ت�ن�ض �ُسميت مبرحلة التيه الث�ري.)6(
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ال�طني يف  املجل�ض  الت�س�ية يف مبادرة  الفل�سطيني نح�  الت�جه  اأوىل ذروة  وبرزت 
15 ن�فمرب يف عام 1988 يف اجلزائر بقب�ل مبداأ قيام دولتني على اأر�ض فل�سطني كاأ�سا�ض 
للمفاو�سات من اأجل �سالم عادل للق�سية الفل�سطينية.)7( ومنذ تلك اللحظة بداأ قطار الت�س�ية 
واإيران، وكذلك  العراق  نتيجة احلرب بني  الفرتة  العربي يف هذه  التفكك  نتيجة  بالت�سارع 
اأفرزت و�سعًا عربيًا ممزقًا.)8(  التي  العراقي للك�يت، وما تاله من حرب اخلليج  الجتياح 
نتيجة م�اقفها  التحرير،  اخلليج كانت غري م�اتية ملنظمة  بعد حرب  العامة  الأج�اء  هذه 
يف  و�سعها  مما  للك�يت،  العراق  غزو  اإدانة  ورف�سها  ح�سني  ل�سدام  والداعمة  احلرب  من 
م�قف متاأزم يف ال�ساحة الدولية بعد وق�ف الدول العربية اإىل جانب الك�يت واإدانتها للغزو 
مما  اخلليج،  دول  يف  املقيمني  ال�ستات  فل�سطينيي  على  امل�اقف  هذه  اأثرت  وقد  العراقي، 
اأفقدها دوراً داعمًا للمنظمة فيما يتعلق بامل�ارد املالية، وعلى اأثرها طرد الفل�سطيني�ن من 

الك�يت، فمن اأ�سل 350.000 مل يتبقى بعد الغزو العراقي �س�ا 15.000 �سخ�ض.)9(
تفكك  الت�س�ية وم�ؤمتر مدريد وهي تعاين من  العربية يف عملية  الدول  لذلك دخلت 
الدعم  وغياب  العراق،  على  الأمريكية  احلرب  وتداعيات  تتابع  جراء  الإقليمي  نظامها 
اإجمايل  اإزاء  املتحدة  ال�ليات  قبل  من  العربية  الدول  على  ال�سغط  وتزايد  ال�س�فيتي، 
قبل  من  املمنهجة  غري  الإ�رصائيلي  العربي  ال�رصاع  اإدارة  وبفعل  العربية،  ال�سيا�سات 
باإقرار  م�ؤقتة،  ب�س�رة  الفرتة  هذه  يف  ال�رصاع  ت�قف  والفل�سطينية  العربية  القيادات 
الأطروحات  واأ�سبحت  ال�سلمي،  والتعاي�ض  الطرفني  بني  ال�سالم  واإقرار  متبادلة  حق�ق 
على  قائمة  الإ�رصائيلي  العربي-  لل�رصاع  الأمريكي  الطرف  قبل  من  للت�س�ية  املقدمة 
على  املفرو�سة  ال�رصوط  ذلك  على  دل  وما  وحمايته،  ال�سهي�ين  الكيان  على  املحافظة 
النتفا�سة،  وقف  الأمن،  وهي:  ال�سيا�سية  الت�س�ية  ب�رصوط  للقب�ل  الفل�سطيني  اجلانب 

وقف اأعمال العنف، بناء الثقة.)10(
وبعد اأن جنحت ال��ساطة التي قامت بها الإدارة الأمريكية من اأجل قيام ح�ار فل�سطيني 
اإ�رصائيلي، ممثاًل يف اجلانب الفل�سطيني منظمة التحرير على اعتبارها ممثاًل وحيداً لل�سعب 
اإىل  فل�سطني  واإعالن دولة  قرار 242  املنظمة قب�لها  اأعلنت  املرحلة،  الفل�سطيني يف هذه 
اأكدت  وبذلك  باإ�رصائيل،  باعرتافها  والإعالن  فل�سطني  اأر�ض  على  اإ�رصائيل"  "دولة  جانب 
يف  واأمنها  "اإ�رصائيل"  ووج�د  كين�نة  على  احلفاظ  يف  الرئي�ض  دورها  املتحدة  ال�ليات 

عملية الت�س�ية.)11(
القائم،  لل�رصاع  حل  اإىل  ال��س�ل  اأجل  من  جه�دها  املتحدة  ال�ليات  وا�سلت  لقد 
هذا  يف  اجله�د  ت�جيه  ،)12(  ومت   )1989 )ماي�  الذاتي  "�سامري" للحكم  مبادرة  و�ساندت 
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الإطار، باإعادة طرح ما جاء يف كامب ديفيد، وجعل احل�ار ينتقل من فكرة الدولة اإىل حكم 
عن  بالإعالن  اآنذاك  اأمريكا  خارجية  وزير  بيكر  جيم�ض  قام  �سامري  مبادرة  وبف�سل  ذاتي، 
مبادرة تتك�ن من خم�ض نقاط من اأهمها: قيام ح�ار بني وفد فل�سطيني اإ�رصائيلي.وقبلت 
جرباً  املنظمة  ووافقت  عليها،  املمار�سة  ال�سغ�طات  تزايد  نتيجة  املبادرة  بهذه  املنظمة 
اإعالن  اتفاق  الت�س�ية وما تالها من  اأب�اب  وط�اعية حتى تك�ن مقب�لة �سيا�سيًا، ودخلت 
املبادئ يف 13 �سبتمرب 1993، والذي يعد اأول اتفاق ي�قعه الفل�سطيني�ن مع الإ�رصائيليني، 
ويتم مب�جبه تنفيذ ت�س�ية �سلمية لل�رصاع العربي الإ�رصائيلي.ومن اأبرز نقاطه اإقامة �سلطة 
تبداأ  الثالث  العام  بداية  ويف  �سن�ات،   5 لفرتة  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  ذاتي  حكم 

مفاو�سات ال��سع النهائي.)13(
ال�سيا�سية  الت�س�ية  اإطار  يف  جديدة  مرحلة  الفل�سطيني  ال�سيا�سي  النظام  دخل  بذلك 
الإ�رصائيلي  الفل�سطيني  ال�رصاع  اإدارة  من  جديدة  م�جة  وبداأت  ال�سهي�ين،  الحتالل  مع 
تق�دها منظمة التحرير الفل�سطينية، وانتهت با�ستيالء ال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية النا�سئة 
الكيان  مع  ال�رصاع  اإدارة  اآليات  جممل  وعلى  الفل�سطيني،  ال�سيا�سي  القرار  ميكانيزم  على 

ال�سهي�ين.)14(
اأو�سل�  اتفاق  التنفيذ بعد م�ؤمتر مدريد وبعد ت�قيع  الت�س�ية حيز  دخلت بذلك م�سرية 
الق�سية  اأن منرحل  اأردنا  "ل�  اأنه:  ال�سدد  اأبرا�ض يف هذا  اإبراهيم  الدكت�ر  ويق�ل  1993م؛ 
اأكرث من  بعد مرور  الي�م  ال�سائد  الفكر  الإ�رصائيلي ح�سب  العربي-  ال�رصاع  اأو  الفل�سطينية 
ن�سف قرن على النكبة ح�ل طبيعة ال�رصاع، ل�سنفت هذه احلقبة من م�ؤمتر مدريد اإىل ي�منا 
هذا باأنها مرحلة حماولة تغري يف طبيعة ال�رصاع"، )15(  لأن هذه الفرتة عرفت جمم�عة من 
التح�لت دخلت مبقت�ساها الق�سية الفل�سطينية يف م�سل�سل من املتاهات بني ال�سد واجلذب، 

وانتقلت ال�رصعية من �رصعية ن�سالية اإىل �رصعية دولية اإىل �رصعية تفاو�سية.
ويبقى ال�س�ؤال املطروح: اإىل اأين و�شلت م�شاريع الت�شوية ال�شلمية لف�س  ◄

ال�رشاع الفل�شطيني- االإ�رشائيلي؟ هل و�شلت اإىل حل لل�رشاع القائم بالطرق 
اأم و�شلت اإىل طريق م�شدود؟ هل ف�شلت عملية الت�شوية يف  الدبلوما�شية، 
حتقيق احلل ال�شامل للق�شية الفل�شطينية؟ اأم �شندخل م�شل�شالاً اآخر ومرحلة 
جديدة من عمليات الت�شوية؟ هذا ما �سنحاول ت��سيحه يف هذه الفقرة حتت عن�ان 
بني  القائمة  الت�س�ية  عمليات  قراءة  خالل  من  ا�ست��سح  ما  لأن  الت�س�ية  عمليات  ف�سل 

الفل�سطينيني والإ�رصائيليني كافة من مدريد اإىل ي�منا كلها باءت الف�سل.)16(
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املطلب الثاني - فشل عمليات التسوية السياسية:

الفل�سطيني-  لل�رصاع  حل  و�سع  اأجل  من  اتفاقيات  من  تاله  وما  اأو�سل�  اتفاق  جاء 
�سن�ات  فل�سطيني خالل خم�ض  ذاتي  اإن�ساء حكم  الأول:  الإ�رصائيلي، وقد قام على هدفني، 
وجرى متديدها اإىل �سبعة، والثاين: اإجراء مفاو�سات ب�ساأن ق�سايا ال��سع الدائم والنهائي 

وت�سمل احلدود والقد�ض والالجئني وامل�ست�طنات واملياه.)17(
الغربية  ال�سفة  اأرا�سي  النا�سئ ي�سمل جميع  الذاتي  الفل�سطيني للحكم  الت�س�ر  وكان 
احلكم  هذا  اأن  اإل    )18(،%90 يقارب  ما  اأي  اجلي�ض  ومع�سكرات  امل�ست�طنات  با�ستثناء 
الفل�سطيني باء بالف�سل نتيجة �سيا�سة التق�سيم التي اتبعتها الإدارة الإ�رصائيلية، مما اأدخل 
اتفاق اأو�سل� يف �رصداب مغلق ويف نك�سة جديدة بعد املفاو�سات.هذه النتيجة كانت مرتقبة 
من قبل معار�سي اأو�سل� وبرهن�ا معار�ستهم على اأ�سا�ض، اأن العالقة بني اإ�رصائيل واملنظمة 

مل ت�ستند على اعرتافات متبادلة وبحق�ق مت�ساوية.
وميكن الق�ل اإن ف�سل اتفاق اأو�سل� كانت نتيجة اختالف املفاهيم اأي مفاهيم الت�س�ية 
ال�سعب  الت�سعيد على  �سيا�سة  وا�ستخدام  الإ�رصائيلي،  التعنت  واإ�رصائيليًا، وكذلك  فل�سطينيًا 

الفل�سطيني، وغياب الأهداف النهائية ملنظ�مة اأو�سل� ب�ساأن ق�سايا ال��سع النهائي.
اأما النكبة التي جاءت على ال�سعب الفل�سطيني تتمثل يف كامب ديفيد الثانية، والتي 
عر�ض فيها ت�س�ر للت�س�ية ال�سيا�سية الدائمة والقائمة على اقت�سام ال�سفة ومدينة القد�ض، 
ومنطقة الأغ�ار دون البحث يف الق�سية الفل�سطينية، ومت رف�ض هذه امل�ساومة من قبل ال�فد 

الفل�سطيني برئا�سة يا�رص عرفات فاأدت اإىل �سق�ط ال�رقة الثانية لتفاق اأو�سل�.
ورد الفل�سطيني�ن على هذا الأفق امل�سدود يف املفاو�سات، وعلى التعنت الإ�رصائيلي 
اإ�رصائيل  وزعمت  بالإرهاب  الفل�سطيني  الرئي�ض  اآنذاك  واتهم  الثانية،  النتفا�سة  بانطالق 
الظروف  معها.وبهذه  للتفاو�ض  اأهاًل  �رصيك  اأي  يتبقَّ  مل  اأنه  على  جمتمعتني  واأمريكا 
الأق�سى  للم�سجد  بزيارة  بالقيام  ل�سارون  باراك  حك�مة  �سمحت  الطرفني  بني  امل�سح�نة 
كافة  وف�سل  ال�رصاع  ا�ستمرارية  يتاأكد  فبذلك  القد�سي؛  باحلرم  بالتم�سك  �سيا�ستها  لتاأكيد 
خا�ض  ب�سكل  الت�س�ية  عملية  من  الإ�رصائيلي  امل�قف  حقيقة  ويتبني  ال�سيا�سية،  العمليات 

ومن فهمها لل�رصاع العربي الإ�رصائيلي ب�سكل عام.)19(
نتيجة ملا �سبق، انطلقت انتفا�سة الأق�سى على اأثر هذه امل�ساومات، وت�قفت بدورها 
 2001 �سبتمرب   11 اأحداث  دفعت  اأن  اإىل  الفل�سطينية،  للق�سية  ال�سيا�سية  الت�س�ية  عملية 
ال�ليات املتحدة للدخ�ل مرة اأخرى يف ال�رصاع الفل�سطيني الإ�رصائيلي،)20( وجاء ذلك يف 
خالل خطاب الرئي�ض الأمريكي ج�رج ب��ض يف 21 ي�ني� 2002 بق�له "اإن ال�ليات املتحدة 
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ملتزمة بعملية ال�سالم يف ال�رصق الأو�سط واأنها على ا�ستعداد لفتح طريق من املفاو�سات 
حلل ال�رصاع العربي الإ�رصائيلي".)21(

طرحت بذلك ت�س�ية جديدة لل�رصاع الدائر يف ال�رصق الأو�سط، �سميت "بخارطة الطريق" 
نتيجة لف�سل اتفاقية اأو�سل�، فجاءت خارطة الطريق مب�سارات ومراحل زمنية وا�سحة وم�اعيد 
لتحقيق الأهداف ومقايي�ض لالإجناز، بهدف اإحراز الطرفني الفل�سطيني والإ�رصائيلي خط�ات 
والإن�سانية،  والقت�سادية  والأمنية  ال�سيا�سية  عليها:  متفق  امليادين  جميع  يف  مت�ساوية 

وكذلك يف جمال بناء م�ؤ�س�سات ال�سلطة حتت رعاية اللجنة الرباعية.
مع  للتطبيع  كافة  ال�رصورية  اخلط�ات  اإ�رصائيل  باتخاذ  الأوىل  املرحلة  وتبداأ 
 ،2000 �سبتمرب   28 بعد  احتلتها  التي  املناطق  من  ان�سحابها  خالل  من  الفل�سطينيني، 
عليه  ما كان  اإىل  والرج�ع  احل�اجز  واإزالة  الفل�سطيني،  ال�سعب  ال�سغ�طات على  وتخفيف 
املرحلة  مفاو�سات  تبداأ  الأوىل  املرحلة  يف  عليه  اتفق  ما  التاريخ.)22( وبنجاح  ذلك  قبل 
ذات حدود ومب�ا�سفات  م�ستقلة  فل�سطينية  دولة  اإقامة  على خيار  اجله�د  برتكيز  الثانية 
�سيادية م�ؤقتة، ت�ستند على د�ست�ر جديد كطريق لت�س�ية ال��سع الدائم.اأما املرحلة الثالثة 
لينتهي  النهائي  ال��سع  م��س�ع  ح�ل  و�سامل  نهائي  اتفاق  اإىل  الت��سل  يتم  والأخرية 
الفل�سطيني الإ�رصائيلي عام 2005 عرب ت�س�ية بني الطرفني مرتكزة على قرارات  ال�رصاع 
ال�رصعية الدولية 242، 383، 1397،)23( وينهي الحتالل الذي بداأ عام 1967، وي�سمل هذا 

التفاق حاًل عادًل مل�ساألة الالجئني.)24(
وتعّد خارطة الطريق م�رصوعًا ل�سالم مقدم من ال�ليات املتحدة الأمريكية، يختلف 
اأو�سل� الذي يعّد اتفاقية ن�عية ذات بعد ا�سرتاتيجي مت التفاق عليه واعتماده،  عن اتفاق 
وعلى اأ�سا�سه �سيتم اإن�ساء �سلطة حكم ذاتي يف فل�سطني املحتلة، وبناء م�ؤ�س�ساتها الأمنية 
والق�سائية والإدارية ور�سم احلدود للنظام ال�سيا�سي الفل�سطيني.اأما خارطة الطريق فجاءت 
نتيجة ت�قف عملية ال�سالم ما بني الطرفني على نح� ما يزيد عن عامني لف�سل مفاو�سات 
كامب ديفيد 2، وا�ستعال النتفا�سة الثانية نتيجة لدخ�ل �سارون امل�سجد الأق�سى، وبالرغم 
من حماوالت الطرفني للو�شول اإىل حل لل�رشاع اإال اأن خارطة الطريق عاقتها –وما 

زالت- جمموعة من العقبات والتحديات التي حتول دون تطبيقها ومن اأهمها: 
الطرفني  ♦ بني  فيما  ال�اجبات  ت�زيع  يف  الت�ازن  بعدم  ذاتها  اخلارطة  تت�سم 

الأمن  اأولت  الإ�رصائيلي.وقد  للطرف  الأوىل  بالدرجة  وتنحاز  والفل�سطيني،  الإ�رصائيلي 
وردت  التي  الإ�سكالية  نف�ض  وكررت  الفل�سطينيني،  اأمن  ح�ساب  على  البداية  منذ  لإ�رصائيل 
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يف اتفاقية اأو�سل� من خالل دع�تها لإقامة دولة غري حمددة املعامل، مع عدم وج�د التزام 
اأمريكي بال�سغط على اإ�رصائيل.

تاأجيل م�سائل اأ�سا�سية مثل القد�ض والالجئني وامل�ست�طنات اإىل املرحلة النهائية،  ♦
اأي القفز من ف�ق الت�سحيات الفل�سطينية واآخرها انتفا�سة الأق�سى، والع�دة مرة اأخرى اإىل 

احللقة املفرغة، الع�دة اإىل البداية.
اإن خارطة الطريق ل ت�سطدم مع منطلقات امل�رصوع الإ�رصائيلي للت�س�ية، فهي ل  ♦

تريد حكم للفل�سطينيني بل تريد اأن يحكم الفل�سطينيني اأنف�سهم ليزول عنها عبء كبري وه� 
الظه�ر اأمام العامل كدولة حمتلة، ولكن هذا احلكم يخل� من ال�سيادة.)25(

مما  تنفذها،  اأن  ت�ستطيع  ل  الفل�سطينية  ال�سلطة  على  التزامات  الطريق  خارطة  األقت 
ات�سمت  الفرتة  هذه  يف  �سارون  �سيا�سة  اأن  الدولية.كما  ال�سغ�طات  ب�ابة  اأمام  يجعلها 
خارطة  اإخ�ساع  يف  جنحت  قد  اإ�رصائيل  تك�ن  وبهذا  الفل�سطيني،  ال�سعب  على  بالعدوانية 
واحد  الإ�رصائيلي، من جانب  الفل�سطيني-  ال�رصاع  و�سيا�ستها حلل  اإىل مفاهيمها  الطريق 
اللعبة وهذا ما تربهن من خطة الن�سحاب  الفل�سطيني خارج  ال�رصيك  اأي جانبها واإخراج 

من قطاع غزة.
وبعد ف�سل عمليات الت�س�ية ال�سلمية بني اجلانبني وانتهاء الت�س�ية اإىل طريق م�سدود 
منذ م�ؤمتر مدريد ودخ�ًل باأو�سل� وخروجًا بخارطة الطريق فلم تاأت بحل لل�رصاع ولكن 

ماذا بعد؟ هل انتهى م�سل�سل الت�س�ية بعد خارطة الطريق؟ .
الفل�سطينية  ان�سداد املفاو�سات ما بني اجلانبني وت�سارع الأحداث يف الأرا�سي  بعد 
والت�رصيعية وف�ز حركة  الرئا�سية  بالنتخابات  يا�رص عرفات، و�س�ًل  الرئي�ض  بعد رحيل 
لهذا  ونتيجة  الإ�رصائيلي؛  الفل�سطيني-  ال�رصاع  م�سار  حما�ض ودخ�ل مرحلة جديدة على 
على  الت�سفية"  "م�سل�سل  مراحل  ل��سل  اأناب�ل�ض  م�ؤمتر  جاء  الت�س�ية  عملية  يف  الن�سداد 
الق�سية الفل�سطينية ولي�ض الت�س�ية، وا�ستند هذا امل�ؤمتر على ق�اعد خارطة الطريق واأ�س�سها 
وبالذات املرحلة الأوىل التي تق�م على تفكيك "املنظمات الفل�سطينية"، اأي هذا امل�ؤمتر جاء 
لإنعا�ض مفه�م الأمن الإ�رصائيلي فقط ل غري.وجنده مل ياأت بجديد على ما جاءت به خارطة 

الطريق فما ه� اإل اإنعا�ض للمفاو�سات وتر�سيم حلدود الكيان ال�سهي�ين.
ويبقى م�سل�سل الت�س�ية جاريًا اإىل ما ل نهاية دون اخلروج بحل لل�رصاع واإقامة الدولة 
املفاو�سات  من  تدور يف حلقة  الفل�سطينية  والق�سية  الفل�سطيني  الطرف  املن�س�دة.ويبقى 

املفرغة.
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وتتمثل خطورة الت�شوية ال�شيا�شية يف م�شاألتني: 
ومتييع  ● الكامل،  للتحرير  ال�سيا�سية  والربامج  الأ�سا�سية  املعامل  تغييب  االأوىل: 

الأهداف الأ�سا�سية وال�سرتاتيجية للم�رصوع ال�طني الفل�سطيني، ليحل حمله الرك�ض وراء 
اأ�سكال خمتلفة لتق�د يف النهاية اإىل ت�سفية الق�سية  �رصاب م�ساريع الت�س�ية التي اتخذت 

الفل�سطينية كما يجري الآن.
الثانية: حت�يل ال�رصاع العربي ال�سهي�ين اإىل جمرد نزاع ميكن حله �سلميًا وفق  ●

ال�رصوط والت�س�ية الأمريكية وال�سهي�نية.

املبحث الثاني - االنعكاسات السياسية ملشاريع التسوية:
ال�سيا�سية،  الت�س�ية  الإ�رصائيلي والفل�سطيني للدخ�ل يف عمليات  الطرفني  اإن ت�سارع 
الفل�سطيني  الطرفني  على  اأي  داخلية  اأولها  كانت  النعكا�سات  من  جمم�عة  لنا  اأنتج 
والإ�رصائيلي، وثانيا اإقليمية ودولية، وهذا يرجع اإىل اأهمية وحم�رية الق�سية الفل�سطينية 
يف املنطقة.بالإ�سافة اإىل �سيا�سة التطبيع الذي منح لالحتالل الإ�رصائيلي فر�سة الدخ�ل 
اإىل قلب الدول العربية، وفتح اأ�س�اق حرة مع الدول العربية.ولكن ما مدى تداعيات عمليات 
الت�س�ية على الق�سية الفل�سطينية؟ وعلى امل�رصوع ال�طني الفل�سطيني، وعلى م�ستقبل النظام 

ال�سيا�سي يف ظل تنامي عمليات الت�س�ية وتكاثرها؟ .

املطلب األول - انعكاسات التسوية السياسية على القضية الفلسطينية:

من خالل ما تبني من درا�سة م�ساريع الت�س�ية ال�سلمية التي مر بها ال�رصاع العربي 
ال�سهي�ين، وبخا�سة ج�هر ال�رصاع "الق�سية الفل�سطينية"، فالبد اأن تك�ن لها انعكا�سات 
على الطرفني الإ�رصائيلي والفل�سطيني، وكذلك انعكا�ساتها على امل�ست�ى الإقليمي والدويل، 
لل�رصق  ال�سيا�سي  الت�سكيل  قلب  ولأنها  الفل�سطينية،  الق�سية  اأهمية  على  يربهن  ما  وهذا 
اآثاره وانعكا�ساته على الأطراف امل�قعة فقط، بل  الأو�سط.فت�قيع اإعالن املبادئ ل يعني 

جتاوز لي�سمل ال�سع�ب العربية والإ�سالمية.
بداأت  فقد  العربية،  املنطقة  اإىل  اإ�رصائيل  منه  دخلت  الذي  املمر  اأو�سل�  اتفاق  ويعّد 
الدول العربية يف هذه الفرتة باإعادة فتح قن�ات احل�ار مع الإ�رصائيليني بحجة اأن ال�سعب 
الفل�سطيني نال حق�قه،)26( وجنحت اإ�رصائيل بالفعل يف فر�ض ت�س�رها اخلا�ض ح�ل عملية 
املفاو�سات والت�س�ية يف املنطقة، فال يهم من وجهة نظرها اأن ت�ؤدي الت�س�ية اإىل حل اأو 

ر�سا الفل�سطينيني، فالأهم ه� �سياغة و�سع جديد يف املنطقة.)27(
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الفل�سطينية وعلى  الت�س�ية، انعكا�ساته على الق�سية  اأن يك�ن مل�رصوع  البديهي  ومن 
املادة  من   2 الفقرة  اخلارج.ففي  مع  فل�سطني  عالقات  اإىل  ي�رص  مل  اأو�سل�  فاتفاق  كيانه، 
ال�ساد�سة من اتفاق القاهرة 4/ 5/ 1994، تن�ض على اأنه ل يك�ن لل�سلطة الفل�سطينية اأية 
اأي  اأو  اأو قن�سليات  اإن�ساء �سفارات  العالقات اخلارجية والتي تت�سمن  �سالحية يف جمال 
اأو منطقة  ال�سماح باإقامتها يف قطاع غزة  اأو  البعثات واملكاتب يف اخلارج  اآخر من  ن�ع 

اأريحا اأو تعيني م�ظفني دبل�ما�سيني اأو قن�سليني اأو ممار�سة وظائف دبل�ما�سية.)28(
الفل�سطيني يف حني  ال�سعب  وجه  الأب�اب يف  اإ�رصائيل جميع  اأغلقت  الفرتة،  هذه  يف 

فتحت جميع الأب�اب لإ�رصائيل على العامل العربي والدويل.
الت�طني  خمطط  على  يق�م  اأو�سل�  اتفاق  اأن  فتبني  الالجئني  بق�سية  يتعلق  ما  اأما 
اإىل ال�طن البديل )الأردن( ، والتهجري )لبنان( ، وهذا املخطط ي�ستند اإىل  والتاأهيل ويق�د 

اآليات تنفيذ )جلنة عمل الالجئني، اللجنة الرباعية، وكالة الغ�ث( .
اإىل  اإن�شاين  اأكرث ما هو  االآليات بداأت تفعيلها وباتت تاأخذ يف جماالتها  هذه 

ق�شايا عملية و�شيا�شية، فمخطط التوطني والتاأهيل يتخذ ثالثة خماطر: 
جمم�عات  ♦ اإىل  الفل�سطيني  ال�سعب  وتق�سيم  الفل�سطينية،  الق�سية  جتزئة  تكري�ض 

�سكانية يجري طم�ض ه�يتها واإلغاء حق�قها ال�طنية يف �سياق احلل الت�سف�ي للق�سية.
وال�رصاع،  ♦ الت�تر  بع�امل  ال�ستات  بلدان  يف  العربية  الفل�سطينية  العالقات  �سحن 

وهذا ما ينطبق على بع�ض البلدان ذات الت�ازن ال�سيا�سي وال�سكاين الدقيق.
الالجئني  ♦ ق�سية  ت�سفية  خالل  من  الإ�رصائيلي  العربي  التطبيع  عملية  ت�رصيع 

والنازحني التي ت�سكل اأحد الأوجه الرئي�سية للم�ساألة ال�طنية الفل�سطينية.)29(
لقد اأخفقت جميع املحادثات يف و�سع حل لق�سية الالجئني، وبقيت ق�سية املبعدين 
وفاقدي اله�ية دون حل جذري، وتر�سخت ال�سيا�سة الإ�رصائيلية الهادفة اإىل ت�طني الالجئني 
يف اأماكن وج�دهم اأو البحث لهم عن مناطق جديدة، رغم اأن قرارات ال�رصعية الدولية اأكدت 

على �رصورة وج�د حل لق�سية الالجئني اإل اأنه اأغفل يف م�ساريع الت�س�ية.
الأر�ض  ح�ساب  على  الإ�رصائيلي  والت��سع  بال�ستيطان  ارتبطت  فقد  ال�سيادة  اأما 
اأدى اإىل انعكا�ض هذه ال��سعية على الق�سية الفل�سطينية وعلى  وال�سيادة الفل�سطينية، مما 
النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني؛ فمنذ اتفاق اأو�سل� اإىل الي�م تناق�ست ال�سيادة الفل�سطينية بفعل 
تزايد عمليات ال�ستيطان والت��سع خللق وقائع جديدة على الأر�ض، هذه ال�سيا�سة اأدت اإىل 
زيادة العبء على املفاو�ض الفل�سطيني من اأجل تفكيكها ومع زيادة الت�سلب يف امل�قف 
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الإ�رصائيلي �ستتجه ال�سيا�سة الفل�سطينية من م�اجهة الق�سايا الأ�سا�سية اإىل مناق�سة وحل 
ق�سايا مرحلية، خا�سة اإذا اأخذنا بعني العتبار ال�سغ�طات الداخلية ومنظمات امل�ست�طنني 
واملت�سددين، فاأكرث من مرة برهن ملف ال�ستيطان اأنه عقبة يف طريق تطبيق ا�ستحقاقات 

الت�س�ية.)30(
اأما بالن�سبة اإىل واقع وم�سري الق�سايا امل�سريية يف هذا التفاق، فكانت انعكا�ساتها 
�سلبية نتيجة تاأجيل هذه الق�سايا اإىل املراحل النهائية ومنها القد�ض والتي من املفرت�ض 
اأن تبقى دون اأي تغيري ي�سملها من جانب واحد، وبذلك ينجرف املفاو�ض الفل�سطيني يف 
ال�قت  للكيان  ويعطي  الأر�ض،  على  ا�ستيطانها  تر�سيخ  اأجل  من  ال�سهي�نية  املخططات 

ل�ستكمال م�ساريعه ال�ستيطانية يف الأرا�سي املحتلة.
ولقد عمدت اإ�رصائيل اإىل ف�سل مدينة القد�ض عن مناطق ال�سفة الغربية و�سمها حتت 
خالل  من  القد�ض  يف  العمراين  الت��سع  زيادة  على  العمل  مع  الكربى"،  "القد�ض  ي�سمى  ما 

م�سادرتها لالأرا�سي، والرتخي�ض باإن�ساء مباٍن جديدة للم�ست�طنني اليه�د.
اأو�سل�  اإىل الإح�سائيات ح�ل الأرا�سي التي �س�درت منذ ت�قيع اتفاقية  وبالرج�ع 
فتقدر بـ )37061( دومنًا، وبذلك تك�ن اإ�رصائيل �سيطرت على ما يقارب 79% من م�ساحة 
القد�ض وهي ا�ستكمال ملا ي�سمى يف الأهداف الإ�رصائيلية )م�رصوع القد�ض الكربى( ، ومع 
و�س�ل نتنياه� اإىل احلكم عام 1997 قررت احلك�مة الإ�رصائيلية اإقامة م�ست�طنات جديدة 

يف "جبل اأب� غنيم" �رصق القد�ض.
العظمى  القد�ض  بلدية  اإقامة  على  احلك�مة  م�سادقة  بعد  فجاء  الثاين  القرار  اأما   
الإ�رصائيلية ت�سم من خاللها عدد من  الداخلية  القد�ض ووزارة  بخطة معدة من قبل بلدية 
امل�ست�طنات منها: م�ست�طنة معالية- اأدونيم، وم�ست�طنة جعفات زئيف، وبيت اأيلن، هذه 
املتغريات وغريها اإىل اأن تتم املرحلة الأخرية للتفاو�ض على القد�ض �ستك�ن جممل الأرا�سي 
حتت ال�سيطرة الإ�رصائيلية، وبذلك ر�سخت اأو�ساعًا جديدة على الأرا�سي من ال�سعب اإزالتها.

اأو�سل� وما بعدها من التفاقيات مبفه�م  اتفاقية  اأقرت  الأمني، فقد  وعلى امل�ست�ى 
األزم  وقد  الطرفني،  بني  املتبادل  الأمن  مبداأ  اأو  الفل�سطيني  الأمن  قبل  الإ�رصائيلي  الأمن 
اتفاق اأو�سل� ال�سلطة الفل�سطينية وال�رصطة املقامة بالقيام باملهمات التي عجز عليها الأمن 
الإ�رصائيلي، واأبرز هذه املهمات الت�سدي للمقاومة ونزع �سالحها وتفكيك خالياها، حيث 
الإجراءات  كافة  باتخاذ  والتفاق  املتبادل،  العرتاف  مب�جب  الفل�سطيني  اجلانب  تعهد 
اأي  اأو  اأي حتري�ض  العدو الإ�رصائيلي فقط، واإمنا ملنع  العمليات �سد  ال�رصورية لي�ض ملنع 

حمالت دعائية �سد اإ�رصائيل.
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وقد ترتب على ذلك نقل العبء الأمني من اجلانب الإ�رصائيلي اإىل اجلانب الفل�سطيني، 
زيادة  الت�تر  زاد هذا  اأنف�سهم، ومما  الفل�سطينيني  امل�اجهة بني  احتمال  اإىل  اأدى  ما  وهذا 
حالة  يف  يح�سل  اأن  املمكن  من  الحتمال  وهذا  وا�ستحقاقاتها،  اأو�سل�  اتفاق  معار�سي 
اإ�رصار ال�سلطة الفل�سطينية على تطبيق بن�د التفاق الأمني ومالحقه حرفيًا، وهذا ما ترمي 

اإليه اإ�رصائيل.)31(
اأما على املجال القت�سادي، فقد اأكدت اتفاقية اأو�سل� على جتديد التزاماتها بتعزيز 
التفاق  ومت  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  من  كل  يف  التنمية  ودعم  القت�سادية  العالقات 
على ترتيبات ُتقام مبقت�ساها منطقة �سناعية يف قطاع غزة وبناء وت�سغيل املطار الدويل 
وت�سغيله فيها، وامليناء، وكان لزامًا اأن ت�ؤدي هذه التفاقيات اإىل تد�سني ح�ار اقت�سادي 
يبداأ  الهدف،  انطالقا من هذا  القت�سادية،  ا�سرتاتيجي بني اجلانبني بغية تعزيز �رصاكتها 
يف  والتعاون  الإ�رصائيلية  امل�سرتيات  �رصائب  مثل  مهمة  ق�سايا  يف  النظر  يف  اجلانبان 

مكافحة جرائم ال�رصقة، والتعاون يف م��س�ع الدي�ن الفل�سطينية.)32(
اأما ما يتعلق بانعكا�شات م�رشوع الت�شوية على الطرف االإ�رشائيلي، فكان لهذا 

االتفاق اأثر كبري يف ك�رش العزلة على اإ�رشائيل.وانعكا�شاتها تتمثل يف: 
وقف النتفا�سة التي اأرهقتها على امل�ست�يات كافة. ♦
اإظهار اإ�رصائيل على اأنها دولة حمبة لل�سالم وو�سف �سيا�ستها بالعادلة. ♦
الإ�رصائيلية  ♦ ال�سيطرة  حتت  واملياه  والقد�ض  واحلدود  امل�ست�طنات  م��س�ع  بقاء 

وتاأجيلها اإىل مفاو�سات احلل النهائي.
اإ�رصاف اإ�رصائيل على الأمن الداخلي والتجارة اخلارجية. ♦
الدول  ♦ بع�ض  قامت  حيث  العربي،  ال�سعيد  على  جديدة  �رصعية  اإ�رصائيل  اإك�ساب 

العربية بفتح اأب�ابها اأمام املنتجات الإ�رصائيلية واإنهاء املقاطعة مع اإ�رصائيل.)33(
يعني هذا، اأن انعكا�سات الت�س�ية كانت م�ؤثرة على الق�سية الفل�سطينية، بالإ�سافة اإىل 

ت��سيحها لل�سيا�سة الإ�رصائيلية القائمة على �سيا�سة الأمر ال�اقع.

املطلب الثاني - انعكاسات التسوية على بنية النظام السياسي القائم: 

على اأثر تعنت اجلانب الإ�رصائيلي يف تنفيذ ما اتفق عليه، وتنازل الطرف الفل�سطيني 
عقدت اتفاقية القاهرة ل��سع احلدود الزمنية لالن�سحاب الإ�رصائيلي من قطاع غزة واأريحا 
وو�سع الرتتيبات الأمنية لذلك، وبذلك بداأ دخ�ل اأفراد ال�رصطة الفل�سطينية واأدى اأع�ساوؤها 
اأن ت�ؤدي هذه التفاقية اإىل  اليمني الد�ست�ري يف 5 مت�ز 1994.)34( وكان من املفرت�ض 
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ان�سحاب الق�ات الإ�رصائيلية من املناطق املتفق عليها اإل اأن ما مت الن�ض عليه ه� اإخالء 
احلركة  بحرية  احتفاظها  مع  بال�سكان  املاأه�لة  امل�اقع  جميع  من  الإ�رصائيلي  اجلي�ض 
�سيطرة  الأر�ض حتت  الفعلية على  ال�سلطة  اأ�سبحت  اأي  اأي وقت،  اإليها يف  والع�دة  داخلها 

اجلي�ض الإ�رصائيلي.)35(
وقد اُتفق على ت��سيع �سالحيات ال�سلطة يف املدن الفل�سطينية بعد �ستة اأ�سهر من ت�قيع 
التفاقية، اإل اأن اإ�رصائيل ربطتها مبدى تقدم ال�سلطة يف الق�ساء على املقاومة واملعار�سة 
يف الداخل، وبعد اأن مت ما اأرادت وجنحت ال�سلطة يف ذلك، وقع اتفاق اأو�سل� 2 )اتفاق طابا( 

)36(.1995 /9 /28
تخ�سع   ، )ج(   ، )ب(   ، )اأ(  مناطق  ثالث  اإىل  الغربية  ال�سفة  تق�سيم  على  اتفق  وبذلك 
املنطقة )اأ( لالإ�رصاف الإداري والأمني لل�سلطة الفل�سطينية، اأما املنطقة )ب( فتخ�سع اإداريًا 
لل�سلطة والأمن يبقى حتت يد اإ�رصائيل وال�سلطة يف ال�قت نف�سه، وتبقى املنطقة )ج( حتت 
الإ�رصاف الأمني والإداري لإ�رصائيل،)37( والتي �سكلت ح�ايل 70% من ال�سفة الغربية، كما 
و�سعت اإ�رصائيل �رصوطًا اأمنية جديدة على ال�سلطة ال�طنية.وكما يق�ل الدكت�ر حم�سن �سالح 
وحت�ل  اإ�رصائيلي-  اأمني  بحر  يف  املحا�رصة  كاجلزر   " اأنها:  على  املناطق  لهذه  ب��سفه 
باإدارة  املتعلقة  املهمات  اأوكلت  اإذ  النظيف  ال�ستعمار  من  ن�ع  اإىل  الإ�رصائيلي  الحتالل 
ال�سكان و�سبطهم اأمنيا وجمع ال�رصائب واأعمال البلدية وغريها اإىل ال�سلطة بينما ت�ىل ه� 
التحكم مبداخل وخمارج املدن والقرى يطبق عليها احل�سار الأمني والقت�سادي متى �ساء، 

ويخ�سعها ل�رصوطه".)38(
ه�  التفاقية  هذه  وراء  من  النا�سئة  الفل�سطينية  ال�سلطة  عليه  ح�سلت  ما  جممل  اإن 
مبثابة حكم ذاتي مدين الطابع على م�ساحة تقارب 4% من امل�ساحة الكلية لفل�سطني، ومع 
رئي�سية  مدن  خم�ض  يف  النت�سار  الإ�رصائيلي  اجلي�ض  اأعاد  اإ�رصائيل  يف  النتخابات  حل�ل 
لطرحه  نتيجة  نتنياه�  برئا�سة  الليك�د  حك�مة  ف�ز  ومع  منها،)39(   الن�سحاب  ورف�ست 
اليه�دي  املجتمع  اأغلبية  انحازت  الفل�سطينية  الأرا�سي  يف  وال�ستيطان  الت��سع  م�رصوع 
لهذه ال�سيا�سة واأقفلت بذلك م�ساعي ال�سالم كلها، وق�ست على التفاقيات امل�قعة مع ال�سلطة 
الفل�سطينية كل بدءاً باتفاق اأو�سل� 1 و 2، وو�سع نتنياه� جدول املرحلة القادمة مع ال�سلطة 
الفل�سطينية، كانت من اأهم اأول�ياته الأر�ض اأوًلً والأمن والتبادلية ثانيًا وال�سالم اأخرياً.)40(
اأحد امل�سئ�لني الأمريكيني عن �سبب تزايد امل�ست�طنات يف الفرتة الالحقة  ويت�ساءل 
لتفاقية اأو�سل� وي�ستخل�ض ال�سبب يف عدم ممار�سة ال�ليات املتحدة ال�سغط الكايف على 
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اإعادة  خالل  من  اأرادوه  ما  على  ح�سل�ا  الفل�سطينيني  اأن  لعتقادهم  الإ�رصائيلي  اجلانب 
النت�سار يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة،)41(  اأما "نتنياه�" فكان اعتقاده اأن الفل�سطينيني 
اأخذوا اأكرث مما ي�ستحق�ن منذ بداية الت�س�ية، وبداأ بال�سغط على ال�سلطة لتقدمي املزيد من 

التنازلت على الأر�ض.
وكان  الفل�سطيني،  اجلانب  من  التنازلت  من  املزيد  اإىل  ال�سيا�سة  هذه  اأف�ست  وقد 
اأبرزها ت�قيع اتفاقية اخلليل يف يناير عام 1997، وُق�سمت املدينة على اأثرها اإىل ق�سمني، 
وفر�ست  الإبراهيمي  احلرم  فيها  مبا  وقلبها  املدينة  و�سط  على  مب�جبه  اليه�د  وا�ست�ىل 
اإ�رصائيل ترتيبات اأمنية معقدة حلماية ما يقارب 400 يه�دي مق�سمني يف و�سط املدينة.مما 
امل�ست�طنني  فاأغلب ه�ؤلء  املدينة ت��سف باجلحيم،  الفل�سطينيني يف  ال�سكان  جعل حياة 
متع�سب�ن دينيًا وفكريًا لل�ج�د العربي، مما زاد اعتداءاتهم على الفل�سطينيني، وفى اأغلب 

احلالت بتعاون مع �سلطات اجلي�ض الإ�رصائيلي.)42(
بداأت ال�سيا�سة الإ�رصائيلية بقيادة "نتنياه�" الراف�سة لتفاقية اأو�سل� بتغيري ال�قائع 
على الأر�ض بفر�ض م�ساريع جديدة لإعادة ا�ستيطان املناطق الفل�سطينية بق�له: " �سنحاول 
التفاقيات"،  هذه  عن  جنمت  التي  اخل�سائر  نقل�ض  واأن  ال�اقع،  داخل  من  ال�اقع  نغري  اأن 
ومتثلت هذه ال�سيا�سة باإرجاع كافة العملية التفاو�سية اإىل ال�راء من خالل مطالبة اجلانب 
الفل�سطيني بتنفيذ التزاماتها املتعلقة "باأمن اإ�رصائيل" "والق�ساء على بنية الإرهاب"، مما 
اأدخل العملية ال�سيا�سية يف اأزمة تت�قف وتفتح طبقا لالإر�ساءات الإ�رصائيلية حتت منطلقات 

ومزاعم اأمن اإ�رصائيل املهدد.
وعلى الرغم من التدخالت العربية والدولية لإعادة العملية التفاو�سية اإىل ما انتهت 
كافة لعتبارها عن�رصاً حمدداً  اأو�سل�  اتفاقية  راف�سًا جل�انب  "نتنياه�" بقي  اأن  اإل  اإليه 
اتفاقية  بعقد  ال�سالم  عملية  اإحياء  باإعادة  الدولية،  التدخالت  وجاءت  الإ�رصائيلي،  لالأمن 
جديدة �سميت "واى ريفر" 1998، وعلى اأثرها �سيتم ان�سحاب الق�ات الإ�رصائيلية من %13 

من اأرا�سى ال�سفة الغربية.)43(
الفل�سطينية  املعار�سة  على  الق�ساء  على  الفل�سطينية  ال�سلطة  �ستعمل  وباملقابل 
وم�سادرة اأ�سلحتها بناء على خطة اأمنية ت�رصف عليها املخابرات الأمريكية،)44( مع اإزالة 
ال�سيطرة  ت�سبح  الفل�سطيني.وبذلك  ال�طني  امليثاق  يف  لإ�رصائيل  املعادية  امل�اد  كافة 
تبقى  وبذلك   %22 هي  واأمنيًا  اإداريًا  عليها  ال�سيطرة  مت  التي  الأرا�سي  على  الفل�سطينية 
من  الرغم  وعلى  الفل�سطينية،  الأرا�سي  جممل  من   %82 يقارب  ما  على  م�سيطرة  اإ�رصائيل 



313

2015 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد اخلامس والثالثون )1( - شباط 

جممل التنازلت الفل�سطينية وحماولتهم قمع كل �س�ر املقاومة، وه� حق م�رصوع يف ظل 
الحتالل، اإل اأن ال�رصيك الفل�سطيني يف نظر اإ�رصائيل مل يحقق �سيئًا على اأر�ض ال�اقع، ورجعت 
اإ�رصائيل ل�سيا�ستها يف وقف تنفيذ التفاقيات مبا يتنا�سب مع ا�سرتاتيجيتها املرحلية اإىل 
اأن جاءت حك�مة باراك اإىل ال�سلطة عام 1999،)45(  فكانت الآمال الفل�سطينية، وبخا�سة 
املفاو�ض الفل�سطيني معلقة على احلك�مة اجلديدة برئا�سة باراك ملا ات�سمت به من العتدال 
يف �سيا�ستها "اإل اأن الرياح تاأتي مبا ل ت�ستهى ال�سفن" فكانت �سيا�ستها اأكرث ت�سدداً، اإذ اأعلن 
اأن القد�ض لن تع�د للعرب و�ستبقى العا�سمة الأبدية لإ�رصائيل ول ع�دة حلدود 67 ولن يزيل 
امل�ست�طنات وغريها من الالءات اإىل اأن وّقعت اتفاقية �رصم ال�سيخ برعاية م�رصية اأمريكية 

لإعادة م�سرية ال�سالم اإىل طريقها ال�سحيح.)46(
الإ�رصائيلي  الطرف  من  التنازلت  بع�ض  اإىل  بحاجة  املرحلة  هذه  يف  ال�سلطة  كانت 
بعد اأن اأخفقت يف حتقيق ما وعدت به للفل�سطينيني، ومع تزايد العتداءات الإ�رصائيلية من 
ا�ستيطان واإغالق املعابر زاد ال�سغط على ال�سلطة وال�سعب، وبداأت العالقة تدخل يف مرحلة 
الفت�ر بعد اأن اأخفقت ال�سلطة يف اإدارة جميع امللفات ال�سيا�سية منها واحلياتية واملجتمعية 
للم�اطن الفل�سطيني، وتنازلت عن احلق�ق ال�طنية الفل�سطينية يف كل عملية تتفاو�ض مع 

اإ�رصائيل، وخ�رصت بذلك ال�سلطة الفل�سطينية مكانتها يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة.
ويرجع ال�سبب يف ذلك، لي�ض خل�سارتها يف العملية التفاو�سية و�س�ء اإدارتها لل�رصاع 
برمته، ولكن ي�ساف اإىل ذلك �س�ء اإدارتها ل�سلطة احلكم الذاتي وترهل الف�ساد يف م�ؤ�س�ساتها، 
مما زاد الأعباء على امل�اطن الفل�سطيني فاأو�ساعها الداخلية ل ت�سمح لها بتقدمي التنازلت 
لإخراج نف�سها من املاأزق ال�سيا�سي والداخلي ل�س�ء الأح�ال القت�سادية يف ال�سفة وقطاع 
العملية  اإدارة  �س�ء  اأن  النهاية  يف  و�سنالحظ  التزاماتها،  اإ�رصائيل  تنفذ  اأن  اأمل  على  غزة، 
انهارت جممل  اأن  بعد  اأزمة حقيقة  ال�سلطة يف  �ستدخل  اإ�رصائيل  وال�رصاع مع  التفاو�سية 
عمليات الت�س�ية، مما اأدخلها يف اأزمة ي�سعب اخلروج منها على املدى القريب، مما �سي�سمح 

لدخ�ل اأطراف اأخرى يف عملية اإدارة ال�رصاع.)47(
قن�ات  فتح  اإ�رصائيل  ملحاولة  الأ�سا�سي  الهدف  اإن  الق�ل،  ميكن  �سبق  مما  انطالقًا 
جديدة مع الفل�سطينيني ه� الدخ�ل والنفتاح على العامل العربي، وزيادة التطبيع مع الدول 
العربية على امل�ست�يات كافة من اأجل بناء حلمها يف ال�سيطرة على مداخل الدول العربية 
وبناء اإ�رصائيل الكربى من البحر اإىل النهر، وقد ثبت منذ البداية خط�رة الت�جه نح� الت�س�ية 

وانعكا�ساتها اخلطرية على الدول العربية قاطبة وعلى م�ستقبل الق�سية الفل�سطينية.
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اخلامتة: 

اآلية  اإل  ال�سيا�سية بالن�سبة للكيان ال�سهي�ين ما هي  الت�س�ية  اأن  يف املح�سلة يتبني 
ال�سلطة  وعلى  العربية  الدول  على  �سغط  اآلية  وهي  حله،  ولي�ست  ال�رصاع  اإدارة  اآليات  من 
اإىل  والهادفة  الت��سعية،  ا�سرتاتيجيها  لتنفيذ  ال�قت  من  املزيد  ك�سب  اأجل  من  الفل�سطينية 

تق�ية م�قعها اجلي�ا�سرتاتيجي وال�سيا�سي يف املنطقة.
جمم�عة  اإىل  امل��س�ع  عاجلت  التي  فقراتها  خالل  من  الدرا�سة  خل�ست  هنا،  ومن 
الكيان  مع  ال�سيا�سية  الت�س�ية  عملية  يف  الفل�سطيني  الف�سل  اأ�سباب  ح�ل  اخلال�سات  من 
ال�سهي�ين، وكان اأهمها: غياب الآلية التي يتم من خاللها اإدارة ال�رصاع مع اإ�رصائيل، نتيجة 
لغياب ال�سرتاتيجية الثابتة وامل�حدة للدول العربية يف فرتة اإدارتها، ولل�سلطة الفل�سطينية 
و�سناع القرار فيها، ب�سكل ميكن من النطالق لإدارة �سليمة لل�رصاع؛ اإ�سافة اإىل اختالف 
�سانعي القرار ح�ل هذه ال�سرتاتيجية وح�ل الآليات املتبعة لإدارة ال�رصاع، مما اأ�سعف 
القدرة التفاو�سية ل�سانعي القرار، واأدخلهم يف متاهات ما ه� ثابت ومتغري وا�سرتاتيجي 

وتكتيكي.
اأجل  من  والأزمات  ال�رصاع  اإدارة  ملجال  اأكرث  اأهمية  باإعطاء  الدرا�سة  ت��سي  لذلك 
هي  العليا  ال�طنية  الأهداف  تك�ن  الإ�رصائيلي،  الفل�سطيني  لل�رصاع  �سليمة  اإدارة  حتقيق 
الأ�سا�ض يف ا�سرتاتيجية عمل اإدارة ال�رصاع، من خالل مطالبة الدول العربية والفل�سطينيني 
بحراك �سيا�سي نابع من روؤية ا�سرتاتيجية م�حدة اإزاء عملية اإدارة ال�رصاع مع اإ�رصائيل، مع 
اإ�رصائيل، وح�سد الإمكانات  عدم الرتهان على خيار الت�س�ية كاأ�سا�ض وحمدد للعالقة مع 
كافة، واإن مل تكن ع�سكرية فيمكن اأن تك�ن �سيا�سية اأو اقت�سادية اأو اإعالمية اأو قان�نية اأو 
لإدارة  اآليات جديدة  و�سع  ذلك، �رصورة  ال�رصاع.اإىل جانب  اإدارة  اآليات  من  كاآلية  مالية 
اإ�رصائيل تك�ن فيها القرارات ال�سادرة ذات ت�جه ا�سرتاتيجي ومكمل مل�سرية  ال�رصاع مع 

التحرير.
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