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ملخص:
�شكلت ا�ستجابة اجلانب الفل�سطيني لل�ضغوط العربية والدولية ،مبوافقته على التفاو�ض
ب�شكل مبا�رش مع الكيان ال�صهيوين بغية التو�صل �إىل ت�سوية �سيا�سية للق�ضية الفل�سطينية،
منعطف ًا �أ�سا�سي ًا يف جمرى ال�رصاع العربي الإ�رسائيلي ،ومنط �سلوك الأطراف املتعاطية
معه؛ ومنحنى يف الفكر الثوري الفل�سطيني الذي طاملا كان راف�ض ًا لفكرة القبول بالعملية
ال�سلمية كحل لإدارة ال�رصاع العربي ال�صهيوين.
و�شكل توقيع اتفاق �أو�سلو عام  ،1993خروج ًا عن امل�سار العام لنهج م�ؤمتر مدريد،
بتقدمي املفاو�ض الفل�سطيني املزيد من التنازالت ل�صالح الطرف الإ�رسائيلي ،خا�صة
فيما يتعلق با�ستبعاد تطبيق قرارات الأمم املتحدة الرامية �إىل �ضمان احلقوق الفل�سطينية
الرئي�سية :القد�س ،والالجئني ،والعودة حلدود .67
وبالرغم من التزام ال�سلطة الفل�سطينية املنبثقة عن هذا االتفاق عام  1994بتطبيق
املقت�ضيات كافة التي جاءت بها بنود هذا االتفاق ،كاجلوانب الأمنية ،وتعديلها للميثاق
الوطني الفل�سطيني؛ ا�ستمر اجلانب الإ�رسائيلي يف ا�سرتاتيجيته الأحادية القائمة على تغيري
الواقع بفر�ض واقع جديد على الأر�ض ،من خالل تنفيذ خمططاته اال�ستعمارية والتو�سعية
يف الأرا�ضي الفل�سطينية.وباندالع االنتفا�ضة الثانية "الأق�صى" دخلت املفاو�ضات
الفل�سطينية الإ�رسائيلية نفق ًا م�سدوداً ي�صعب اخلروج منه ليعرف بذلك النظام ال�سيا�سي
الفل�سطيني جمموعة من التحوالت على امل�ستوى البنيوي والوظيفي ،وانق�سام ًا يف الإرادات
الفل�سطينية بني م�ؤيد ال�ستكمال طريق املفاو�ضات ،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:
�أثرت جمموعة من املتغريات الدولية على طبيعة التعاطي مع ال�رصاع العربي-
الإ�رسائيلي ،وبخا�صة الق�ضية الفل�سطينية.ودفعت الطرفني الفل�سطيني والإ�رسائيلي للدخول
يف عملية الت�سوية ال�سيا�سية بعد �أن كانت مرفو�ضة من قبل الطرفني وعلى وجه التحديد
الطرف الفل�سطيني.هذه العوامل بدورها �أثرت على الف�ضاء ال�سيا�سي للنظام ال�سيا�سي
الفل�سطيني ،وعلى مالمح هذا النظام و�شكله ووظائفه وبنياته ،وعززت من توجهه نحو
الت�سوية.وعلى الرغم من تكاثر م�شاريع الت�سوية حلل ال�رصاع العربي الإ�رسائيلي� ،إال �أنها مل
تف�ض �إىل حل لل�رصاع وباءت جميعها بالف�شل ،رغم تعدد الأ�سباب والدوافع التي �أدت بكال
الأطراف �إىل الدخول يف عمليات الت�سوية ال�سيا�سية(.املبحث الأول)
�أما االنعكا�سات ال�سيا�سية لعمليات الت�سوية فال ميكن ح�رصها� ،إذ جتاوزت �أطراف
النزاع لت�شمل املنطقة الإقليمية والدولية ،وعلى �أثرها ت�سارعت الدول العربية يف الدخول
بعملية الت�سوية مع االحتالل ،والتي مبوجبها �أعطت ال�ضوء الأخ�رض للكيان ال�صهيوين
للدخول �إىل قلب الدول العربية وفك عزلتها التي كانت حما�رصة بها ،قبل اتفاق �أو�سلو الذي
يع ّد بداية التطبيع مع الكيان ال�صهيوين(.املبحث الثاين)

 -1أهمية الدراسة:
يتمحور املو�ضوع الأ�سا�سي لهذه الدرا�سة حول الت�سوية ال�سيا�سية على اعتبارها �آلية
من �آليات �إدارة ال�رصاع العربي ال�صهيوين.وتكمن �أهمية هذه الدرا�سة من خالل حماولتها
الك�شف عن الأ�سباب امل�ؤدية �إىل ف�شل م�شاريع الت�سوية كافة حلل ال�رصاع القائم� ،إذ مت
الرتكيز يف التحليل على بع�ض املنطلقات املفاهيمية لعلم �إدارة ال�رصاع ،من �أجل ك�شف
اخللل املتمثل يف �سوء ا�ستخدام علم �إدارة ال�رصاع ،واقت�صارها على �آلية الت�سوية ،ومن �أجل
فهم �أعمق للكيفية التي �أدير بها ال�رصاع العربي ال�صهيوين من قبل الأطراف الداخلة فيه
واملتداخلة به على امل�ستويات املحلية والإقليمية والدولية كافة ،تقت�ضي ال�رضورة الرجوع
�إىل بع�ض املتغريات احلا�صلة يف املنظومة الدولية ملعرفة �أثرها يف حركية التوجه نحو
الت�سوية ال�سيا�سية من �أجل حل ال�رصاع �إن �صح القول.

 -2إشكالية الدراسة:
ما مدى ت�أثري م�شاريع الت�سوية ال�سيا�سية على حل ال�رصاع
الفل�سطيني ال�صهيوين؟ هل �ساعدت يف حله �أو �ساعدت يف تعقيده؟ وما
مدى ت�أثريها على الق�ضية الفل�سطينية؟
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 -3فرضية الدراسة:
ينطلق الباحث من فر�ضية �أ�سا�سية مفادها �أن ف�شل الت�سوية ال�سيا�سية لل�رصاع
العربي ال�صهيوين ناجت عن عدم فهم القيادات ال�سيا�سية الفل�سطينية لطبيعة ال�رصاع القائم،
بالإ�ضافة �إىل عدم تبنيها ا�سرتاتيجية وا�ضحة املعامل تكون الأ�سا�س النطالق �إدارة �سليمة
لل�رصاع مع الكيان ال�صهيوين.

 -4مناهج الدراسة:
حاول الباحث من خالل الفر�ضيات التي طرحتها الدرا�سة و�إ�شكاليتها الرئي�سة و�أ�سئلتها
الفرعية ،اال�ستعانة ببع�ض املناهج العلمية ق�صد الو�صول �إىل تف�سري وحتليل الظاهرة حمل
البحث ،ولقد اعتمد الباحث على املنهج التاريخي لر�صد جمموعة من الأحداث واملتغريات
التي �أدت �إىل اللجوء �إىل الت�سوية ال�سيا�سة ،ومعرفة مدى ت�أثري املتغريات والأحداث الدولية
امل�صاحبة لتطور ال�رصاع العربي ال�صهيوين على �آليات �إدارة ال�رصاع.وتكمن �أهمية هذا
املنهج يف تو�ضيح الكيفية التي اُتخذت القرارات ال�سيا�سية يف مرحلة زمنية معينة ،ومعرفة
الظروف البيئية الدولية والإقليمية التي �أدت بخروج هذه القرارات.كما اعتمد الباحث على
املنهج التحليلي من �أجل معرفة �أ�صول ظهور م�شاريع الت�سوية و�أ�سبابها ،للو�صول �إىل
الأ�سباب احلقيقة وراء ف�شل عمليات الت�سوية كافة حلل ال�رصاع الفل�سطيني ال�صهيوين ،فقد
ا�ستعني بنظرية �إدارة ال�رصاع ونظرية �صناعة القرار ملعرفة العوامل وامل�ؤثرات التي حتيط
�صناع القرار عند �إ�صدارهم لقرار معني ،وتفيدنا هذه النظريات عند حتليلنا للكيفية التي
اتخذت بها القرارات لإدارة ال�رصاع العربي الإ�رسائيلي.

املبحث األول  -مشاريع التسوية حلل الصراع العربي الصهيوني:
يحمل م�صطلح الت�سوية يف جوهره معنى �إيجابياً� -أي ف�ض النزاع بني طرفني �أو �أكرث
حول الق�ضية مثار اخلالف بالطرق ال�سلمية.ولكن هذا املفهوم ي�صعب تطبيقه على الق�ضية
معان كانت مرفو�ضة من الطرف الفل�سطيني ،كما
الفل�سطينية؛ لأن الت�سوية مبا حتمله من
ٍ
كانت مرفو�ضة قرارات ال�رشعية الدولية ،الختالفها مع اال�سرتاتيجية املتبناة من قبل
املنظمة والقائمة على العمل الع�سكري امل�سلح ،وهي الأ�سا�س لإدارة ال�رصاع مع �إ�رسائيل،
وهنا ال ميكن ح�رص التحول الفكري للنظام ال�سيا�سي الفل�سطيني من فكر راف�ض للت�سوية �إىل
فكر يقبل �أ�سا�سياتها كافة مبدة زمنية معينة�.إذ ت�أثر الفكر ال�سيا�سي الفل�سطيني مبجموعة
من العوامل وامل�ؤثرات الإقليمية والدولية التي �ساهمت يف تبلور فكر الت�سوية ب�صورته
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الكاملة؛ هذه املتغريات جعلت القيادة الفل�سطينية و�صناع القرار فيها يتخلون عن الإجماع
الفل�سطيني وعن امل�صلحة الوطنية العليا مقابل الدخول يف ت�سوية �سلمية لل�رصاع القائم.
ويبقى ال�س�ؤال املطروح :هل و�صلت عمليات الت�سوية �إىل حل ال�رصاع الفل�سطيني
الإ�رسائيلي� ،أو ا�صطدمت بطريق م�سدود يف ظل املتغريات الدولية؟ وما العوامل التي دفعت
باجلانب الإ�رسائيلي �إىل الدخول يف عملية الت�سوية؟ وما م�ضامني هذه امل�شاريع؟ وما
ت�أثريها على الق�ضية الفل�سطينية؟ و�إىل �أين و�صلت عمليات الت�سوية حلل ال�رصاع؟ .
املطلب األول  -عوامل وأسباب الدخول يف عملية التسوية:
�إن واقع عمليات الت�سوية حا�رضة منذ بداية ال�رصاع العربي -الإ�رسائيلي وال ميكن
ح�رص التحول الفكري نحو الت�سوية بفرتة زمنية معينة.فقد برزت الق�ضية الفل�سطينية
ك�أبرز حماور اجلدل الفكري ،و�أخذت م�ستويات متعددة عقائدي ًا و�أيديولوجياً ،وبقيت
الر�ؤية العامة تدعو �إىل حترير فل�سطني ،وتفكيك الدولة ال�صهيونية؛ كما �أدركت احلركة
الفل�سطينية بدورها �أن الوجود ال�صهيوين يف فل�سطني �أ�صبح �شيئ ًا طبيعي ًا وم�سلم ًا به،
ولكن مل ت�صل هذه الأفكار �إىل مرحلة االقتناع والت�سليم بالوجود الإ�رسائيلي �إال بعد
هزمية يونيو)1(.1967
هذه التحوالت التي �شهدتها منظمة التحرير الفل�سطينية على امل�ستوى الفكري ،من
فكر راف�ض للعملية ال�سلمية �إىل فكر ينهج العمل ال�سيا�سي ،مل يكن قا�رصاً عليها ،بل غمرت
منطقة الوطن العربي ك�أ�سا�س و�آلية لإدارة ال�رصاع مع ال�صهيونية من �أجل حله ،وقائمة
على التطبيع مع هذا الكيان على امل�ستويات كافة؛ وكانت بداياتها باتفاقية ف�ض اال�شتباك
واتفاقية كامب ديفيد امل�رصية الإ�رسائيلية�.أما �سيا�سة الأردن يف هذه الفرتة فكانت
وا�ضحة بعد �أن �أُخرجت منظمة التحرير الفل�سطينية من �أرا�ضيها و ُقمعت يف �أيلول الأ�سود؛
�أما النظام ال�سوري فقد ات�سمت �سيا�سته -كما و�صفها �أحد الباحثني "باال�سرتخاء" يف
مواجهة "�إ�رسائيل" مع ا�ستمالة الطرف الفل�سطيني خلدمة م�صاحله كورقة �ضاغطة يف
ال�رصاع العربي الإ�رسائيلي)2(.
هذه العوامل وغريها� ،أثرت بدورها على �صانعي القرار يف منظمة التحرير و�أ�صبحت
الأفكار تتغلغل حول التوجه �إىل الت�سوية ال�سيا�سية ،بعد �أن تبني لديهم �صعوبة تطبيق
ا�سرتاتيجية التحرير يف ظل تباعد وتخبط الإرادة العربية و�سيا�ساتها لدعم الق�ضية
الفل�سطينية ،و�أ�صبح فكر الت�سوية �أقرب من الفكر الثوري حلل الق�ضية الفل�سطينية يف عقلية
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قادة املنظمة.يقول الدكتور �إبراهيم �أبرا�ش يف هذا اجلانب "�إن التفكري بالت�سوية ال�سيا�سية
عند قيادة املنظمة يعود �إىل عام  1970عندما مت طرح الدولة الدميقراطية العلمانية")3(.
يف هذه النقطة نقول �إن فرتة تبلور الفكر ال�سيا�سي الفل�سطيني نحو الت�سوية يعود
�إىل ما بعد حرب  ،1967وتداعي نتائجها على امل�ستوى العربي والفل�سطيني.لذلك �أ�صبحت
احللول الواقعية يف فكر منظمة التحرير �أكرث تر�سخ ًا مع قناعتها ب�صعوبة اال�ستمرار يف
ظل الأهداف املر�سومة لديها حول حترير فل�سطني من الوجود ال�صهيوين ،مما �أتاح لربوز
بع�ض التيارات املنادية بنهج احللول الأكرث واقعية ،ومن بينها منظمة التحرير الفل�سطينية
التي رفعت بدورها �شعار "الهدف" واملتمثلة يف حركة فتح ،والتي تع ّد �إحدى ركائز منظمة
التحرير يف يناير عام  1968واملنادية "بالدولة الدميقراطية العلمانية" ،تلك الدولة يعي�ش
يف ثناياها "امل�سلمون واليهود وامل�سيحيون على قدم امل�ساواة ويتم فيها االعرتاف بفكرة
القومية اليهودية ،ويحقق الإ�رسائيليون الذين يقبلون العي�ش فيها ذواتهم ك�أفراد مت�ساوين
مع غريهم من كل اجلوانب".
�إىل جانب ذلك ،دعا �أحد التيارات النا�شئة يف الأرا�ضي املحتلة بعد حرب � 1967إىل
�إقامة دولة فل�سطينية على حدود ال�ضفة وغزة ،واتهموه �آنذاك "باخليانة" مع تربير هذا
املوقف يف كون هذه الدولة �إذا ن�ش�أت يف ظل االحتالل �ستكون ناق�صة �سيا�سي ًا وع�سكري ًا
واقت�صادي ًا واعتربوا هذه الفكرة مبثابة اجل�رس للدخول والتغلغل يف قلب الوطن العربي من
قبل �إ�رسائيل و�أمريكا)4(.
يف هذه املرحلة عرف الفكر الفل�سطيني نوع ًا من اجلمود نتيجة عاملني؛ الأول متثل
يف �أن الفكر بقي حم�صوراً ،حتى مطلع ال�سبعينيات يف حترير كامل الأرا�ضي الفل�سطينية
ورف�ض جميع احللول ،والثاين �أن هذا الفكر ظل غري قادر على تكوين �صورة وا�ضحة و�شاملة
مل�صري ال�شعب الفل�سطيني)5(.
وبعد هزمية حزيران برزت فكرة �أن التعاي�ش مع اليهود على �أر�ض فل�سطني �أمر ال مفر
منه ،خا�صة بعد اعرتاف عدد من الدول العربية بوجود �إ�رسائيل� ،إال �أن فكرة الت�سوية ال�سلمية
تر النور لوال جمموعة من الأحداث التي �أثرت على بنية النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني
مل َ
وطبيعته ،ومت الأخذ بجدية طروح الت�سوية بعدما مرت منظمة التحرير الفل�سطينية مبجموعة
من الأزمات وال�صدامات مع اجلي�ش الأردين وف�صائل حركة املقاومة الفل�سطينية امل�سلحة،
مما �أدى �إىل الدفع بفكرة نهج املرحلية يف الن�ضال الفل�سطيني والقائمة على الت�سوية
ال�سيا�سية ،لتدخل بذلك املنظمة مرحلة جديدة بعد خروج املقاومة الفل�سطينية من لبنان
�إىل تون�س �سميت مبرحلة التيه الثوري)6(.
ُ
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وبرزت �أوىل ذروة التوجه الفل�سطيني نحو الت�سوية يف مبادرة املجل�س الوطني يف
 15نوفمرب يف عام  1988يف اجلزائر بقبول مبد�أ قيام دولتني على �أر�ض فل�سطني ك�أ�سا�س
للمفاو�ضات من �أجل �سالم عادل للق�ضية الفل�سطينية )7(.ومنذ تلك اللحظة بد�أ قطار الت�سوية
بالت�سارع نتيجة التفكك العربي يف هذه الفرتة نتيجة احلرب بني العراق و�إيران ،وكذلك
االجتياح العراقي للكويت ،وما تاله من حرب اخلليج التي �أفرزت و�ضع ًا عربي ًا ممزقاً)8(.
هذه الأجواء العامة بعد حرب اخلليج كانت غري مواتية ملنظمة التحرير ،نتيجة مواقفها
من احلرب والداعمة ل�صدام ح�سني ورف�ضها �إدانة غزو العراق للكويت ،مما و�ضعها يف
موقف مت�أزم يف ال�ساحة الدولية بعد وقوف الدول العربية �إىل جانب الكويت و�إدانتها للغزو
العراقي ،وقد �أثرت هذه املواقف على فل�سطينيي ال�شتات املقيمني يف دول اخلليج ،مما
�أفقدها دوراً داعم ًا للمنظمة فيما يتعلق باملوارد املالية ،وعلى �أثرها طرد الفل�سطينيون من
الكويت ،فمن �أ�صل  350.000مل يتبقى بعد الغزو العراقي �سوا � 15.000شخ�ص)9(.
لذلك دخلت الدول العربية يف عملية الت�سوية وم�ؤمتر مدريد وهي تعاين من تفكك
نظامها الإقليمي جراء تتابع وتداعيات احلرب الأمريكية على العراق ،وغياب الدعم
ال�سوفيتي ،وتزايد ال�ضغط على الدول العربية من قبل الواليات املتحدة �إزاء �إجمايل
ال�سيا�سات العربية ،وبفعل �إدارة ال�رصاع العربي الإ�رسائيلي غري املمنهجة من قبل
القيادات العربية والفل�سطينية توقف ال�رصاع يف هذه الفرتة ب�صورة م�ؤقتة ،ب�إقرار
حقوق متبادلة و�إقرار ال�سالم بني الطرفني والتعاي�ش ال�سلمي ،و�أ�صبحت الأطروحات
املقدمة للت�سوية من قبل الطرف الأمريكي لل�رصاع العربي -الإ�رسائيلي قائمة على
املحافظة على الكيان ال�صهيوين وحمايته ،وما دل على ذلك ال�رشوط املفرو�ضة على
اجلانب الفل�سطيني للقبول ب�رشوط الت�سوية ال�سيا�سية وهي :الأمن ،وقف االنتفا�ضة،
وقف �أعمال العنف ،بناء الثقة)10(.
وبعد �أن جنحت الو�ساطة التي قامت بها الإدارة الأمريكية من �أجل قيام حوار فل�سطيني
�إ�رسائيلي ،ممث ًال يف اجلانب الفل�سطيني منظمة التحرير على اعتبارها ممث ًال وحيداً لل�شعب
الفل�سطيني يف هذه املرحلة� ،أعلنت املنظمة قبولها قرار  242و�إعالن دولة فل�سطني �إىل
جانب "دولة �إ�رسائيل" على �أر�ض فل�سطني والإعالن باعرتافها ب�إ�رسائيل ،وبذلك �أكدت
الواليات املتحدة دورها الرئي�س يف احلفاظ على كينونة ووجود "�إ�رسائيل" و�أمنها يف
عملية الت�سوية)11(.
لقد وا�صلت الواليات املتحدة جهودها من �أجل الو�صول �إىل حل لل�رصاع القائم،
و�ساندت مبادرة "�شامري" للحكم الذاتي (مايو  )12(، )1989ومت توجيه اجلهود يف هذا
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الإطار ،ب�إعادة طرح ما جاء يف كامب ديفيد ،وجعل احلوار ينتقل من فكرة الدولة �إىل حكم
ذاتي ،وبف�شل مبادرة �شامري قام جيم�س بيكر وزير خارجية �أمريكا �آنذاك بالإعالن عن
مبادرة تتكون من خم�س نقاط من �أهمها :قيام حوار بني وفد فل�سطيني �إ�رسائيلي.وقبلت
املنظمة بهذه املبادرة نتيجة تزايد ال�ضغوطات املمار�سة عليها ،ووافقت املنظمة جرباً
وطواعية حتى تكون مقبولة �سيا�سياً ،ودخلت �أبواب الت�سوية وما تالها من اتفاق �إعالن
املبادئ يف � 13سبتمرب  ،1993والذي يعد �أول اتفاق يوقعه الفل�سطينيون مع الإ�رسائيليني،
ويتم مبوجبه تنفيذ ت�سوية �سلمية لل�رصاع العربي الإ�رسائيلي.ومن �أبرز نقاطه �إقامة �سلطة
حكم ذاتي يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة لفرتة � 5سنوات ،ويف بداية العام الثالث تبد�أ
مفاو�ضات الو�ضع النهائي)13(.
بذلك دخل النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني مرحلة جديدة يف �إطار الت�سوية ال�سيا�سية
مع االحتالل ال�صهيوين ،وبد�أت موجة جديدة من �إدارة ال�رصاع الفل�سطيني الإ�رسائيلي
تقودها منظمة التحرير الفل�سطينية ،وانتهت با�ستيالء ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية النا�شئة
على ميكانيزم القرار ال�سيا�سي الفل�سطيني ،وعلى جممل �آليات �إدارة ال�رصاع مع الكيان
ال�صهيوين)14(.
دخلت بذلك م�سرية الت�سوية حيز التنفيذ بعد م�ؤمتر مدريد وبعد توقيع اتفاق �أو�سلو
1993م؛ ويقول الدكتور �إبراهيم �أبرا�ش يف هذا ال�صدد �أنه" :لو �أردنا �أن منرحل الق�ضية
الفل�سطينية �أو ال�رصاع العربي -الإ�رسائيلي ح�سب الفكر ال�سائد اليوم بعد مرور �أكرث من
ن�صف قرن على النكبة حول طبيعة ال�رصاع ،ل�صنفت هذه احلقبة من م�ؤمتر مدريد �إىل يومنا
هذا ب�أنها مرحلة حماولة تغري يف طبيعة ال�رصاع" )15( ،لأن هذه الفرتة عرفت جمموعة من
التحوالت دخلت مبقت�ضاها الق�ضية الفل�سطينية يف م�سل�سل من املتاهات بني ال�شد واجلذب،
وانتقلت ال�رشعية من �رشعية ن�ضالية �إىل �رشعية دولية �إىل �رشعية تفاو�ضية.

◄◄ويبقى ال�س�ؤال املطروح� :إىل �أين و�صلت م�شاريع الت�سوية ال�سلمية لف�ض
ال�رصاع الفل�سطيني -الإ�رسائيلي؟ هل و�صلت �إىل حل لل�رصاع القائم بالطرق
الدبلوما�سية� ،أم و�صلت �إىل طريق م�سدود؟ هل ف�شلت عملية الت�سوية يف
حتقيق احلل ال�شامل للق�ضية الفل�سطينية؟ �أم �سندخل م�سل�سالً �آخر ومرحلة
جديدة من عمليات الت�سوية؟ هذا ما �سنحاول تو�ضيحه يف هذه الفقرة حتت عنوان
ف�شل عمليات الت�سوية لأن ما ا�ستو�ضح من خالل قراءة عمليات الت�سوية القائمة بني
الفل�سطينيني والإ�رسائيليني كافة من مدريد �إىل يومنا كلها باءت الف�شل)16(.
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املطلب الثاني  -فشل عمليات التسوية السياسية:
جاء اتفاق �أو�سلو وما تاله من اتفاقيات من �أجل و�ضع حل لل�رصاع الفل�سطيني-
الإ�رسائيلي ،وقد قام على هدفني ،الأول� :إن�شاء حكم ذاتي فل�سطيني خالل خم�س �سنوات
وجرى متديدها �إىل �سبعة ،والثاين� :إجراء مفاو�ضات ب�ش�أن ق�ضايا الو�ضع الدائم والنهائي
وت�شمل احلدود والقد�س والالجئني وامل�ستوطنات واملياه)17(.
وكان الت�صور الفل�سطيني للحكم الذاتي النا�شئ ي�شمل جميع �أرا�ضي ال�ضفة الغربية
با�ستثناء امل�ستوطنات ومع�سكرات اجلي�ش �أي ما يقارب � )18(،%90إال �أن هذا احلكم
الفل�سطيني باء بالف�شل نتيجة �سيا�سة التق�سيم التي اتبعتها الإدارة الإ�رسائيلية ،مما �أدخل
اتفاق �أو�سلو يف �رسداب مغلق ويف نك�سة جديدة بعد املفاو�ضات.هذه النتيجة كانت مرتقبة
من قبل معار�ضي �أو�سلو وبرهنوا معار�ضتهم على �أ�سا�س� ،أن العالقة بني �إ�رسائيل واملنظمة
مل ت�ستند على اعرتافات متبادلة وبحقوق مت�ساوية.
وميكن القول �إن ف�شل اتفاق �أو�سلو كانت نتيجة اختالف املفاهيم �أي مفاهيم الت�سوية
فل�سطيني ًا و�إ�رسائيلياً ،وكذلك التعنت الإ�رسائيلي ،وا�ستخدام �سيا�سة الت�صعيد على ال�شعب
الفل�سطيني ،وغياب الأهداف النهائية ملنظومة �أو�سلو ب�ش�أن ق�ضايا الو�ضع النهائي.
�أما النكبة التي جاءت على ال�شعب الفل�سطيني تتمثل يف كامب ديفيد الثانية ،والتي
عر�ض فيها ت�صور للت�سوية ال�سيا�سية الدائمة والقائمة على اقت�سام ال�ضفة ومدينة القد�س،
ومنطقة الأغوار دون البحث يف الق�ضية الفل�سطينية ،ومت رف�ض هذه امل�ساومة من قبل الوفد
الفل�سطيني برئا�سة يا�رس عرفات ف�أدت �إىل �سقوط الورقة الثانية التفاق �أو�سلو.
ورد الفل�سطينيون على هذا الأفق امل�سدود يف املفاو�ضات ،وعلى التعنت الإ�رسائيلي
بانطالق االنتفا�ضة الثانية ،واتهم �آنذاك الرئي�س الفل�سطيني بالإرهاب وزعمت �إ�رسائيل
يتبق �أي �رشيك �أه ًال للتفاو�ض معها.وبهذه الظروف
و�أمريكا جمتمعتني على �أنه مل
َّ
امل�شحونة بني الطرفني �سمحت حكومة باراك ل�شارون بالقيام بزيارة للم�سجد الأق�صى
لت�أكيد �سيا�ستها بالتم�سك باحلرم القد�سي؛ فبذلك يت�أكد ا�ستمرارية ال�رصاع وف�شل كافة
العمليات ال�سيا�سية ،ويتبني حقيقة املوقف الإ�رسائيلي من عملية الت�سوية ب�شكل خا�ص
ومن فهمها لل�رصاع العربي الإ�رسائيلي ب�شكل عام)19(.
نتيجة ملا �سبق ،انطلقت انتفا�ضة الأق�صى على �أثر هذه امل�ساومات ،وتوقفت بدورها
عملية الت�سوية ال�سيا�سية للق�ضية الفل�سطينية� ،إىل �أن دفعت �أحداث � 11سبتمرب 2001
الواليات املتحدة للدخول مرة �أخرى يف ال�رصاع الفل�سطيني الإ�رسائيلي )20(،وجاء ذلك يف
خالل خطاب الرئي�س الأمريكي جورج بو�ش يف  21يونيو  2002بقوله "�إن الواليات املتحدة
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ملتزمة بعملية ال�سالم يف ال�رشق الأو�سط و�أنها على ا�ستعداد لفتح طريق من املفاو�ضات
حلل ال�رصاع العربي الإ�رسائيلي")21(.
طرحت بذلك ت�سوية جديدة لل�رصاع الدائر يف ال�رشق الأو�سط� ،سميت "بخارطة الطريق"
نتيجة لف�شل اتفاقية �أو�سلو ،فجاءت خارطة الطريق مب�سارات ومراحل زمنية وا�ضحة ومواعيد
لتحقيق الأهداف ومقايي�س للإجناز ،بهدف �إحراز الطرفني الفل�سطيني والإ�رسائيلي خطوات
مت�ساوية يف جميع امليادين متفق عليها :ال�سيا�سية والأمنية واالقت�صادية والإن�سانية،
وكذلك يف جمال بناء م�ؤ�س�سات ال�سلطة حتت رعاية اللجنة الرباعية.
وتبد�أ املرحلة الأوىل باتخاذ �إ�رسائيل اخلطوات ال�رضورية كافة للتطبيع مع
الفل�سطينيني ،من خالل ان�سحابها من املناطق التي احتلتها بعد � 28سبتمرب ،2000
وتخفيف ال�ضغوطات على ال�شعب الفل�سطيني ،و�إزالة احلواجز والرجوع �إىل ما كان عليه
قبل ذلك التاريخ )22(.وبنجاح ما اتفق عليه يف املرحلة الأوىل تبد�أ مفاو�ضات املرحلة
الثانية برتكيز اجلهود على خيار �إقامة دولة فل�سطينية م�ستقلة ذات حدود ومبوا�صفات
�سيادية م�ؤقتة ،ت�ستند على د�ستور جديد كطريق لت�سوية الو�ضع الدائم�.أما املرحلة الثالثة
والأخرية يتم التو�صل �إىل اتفاق نهائي و�شامل حول مو�ضوع الو�ضع النهائي لينتهي
ال�رصاع الفل�سطيني الإ�رسائيلي عام  2005عرب ت�سوية بني الطرفني مرتكزة على قرارات
ال�رشعية الدولية  )23(،1397 ،383 ،242وينهي االحتالل الذي بد�أ عام  ،1967وي�شمل هذا
ال مل�س�ألة الالجئني)24(.
االتفاق ح ًال عاد ً
وتع ّد خارطة الطريق م�رشوع ًا ل�سالم مقدم من الواليات املتحدة الأمريكية ،يختلف
عن اتفاق �أو�سلو الذي يع ّد اتفاقية نوعية ذات بعد ا�سرتاتيجي مت االتفاق عليه واعتماده،
وعلى �أ�سا�سه �سيتم �إن�شاء �سلطة حكم ذاتي يف فل�سطني املحتلة ،وبناء م�ؤ�س�ساتها الأمنية
والق�ضائية والإدارية ور�سم احلدود للنظام ال�سيا�سي الفل�سطيني�.أما خارطة الطريق فجاءت
نتيجة توقف عملية ال�سالم ما بني الطرفني على نحو ما يزيد عن عامني لف�شل مفاو�ضات
كامب ديفيد  ،2وا�شتعال االنتفا�ضة الثانية نتيجة لدخول �شارون امل�سجد الأق�صى ،وبالرغم

من حماوالت الطرفني للو�صول �إىل حل لل�رصاع �إال �أن خارطة الطريق عاقتها –وما
زالت -جمموعة من العقبات والتحديات التي حتول دون تطبيقها ومن �أهمها:

♦ ♦تت�سم اخلارطة ذاتها بعدم التوازن يف توزيع الواجبات فيما بني الطرفني
الإ�رسائيلي والفل�سطيني ،وتنحاز بالدرجة الأوىل للطرف الإ�رسائيلي.وقد �أولت الأمن
لإ�رسائيل منذ البداية على ح�ساب �أمن الفل�سطينيني ،وكررت نف�س الإ�شكالية التي وردت
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يف اتفاقية �أو�سلو من خالل دعوتها لإقامة دولة غري حمددة املعامل ،مع عدم وجود التزام
�أمريكي بال�ضغط على �إ�رسائيل.
♦ ♦ت�أجيل م�سائل �أ�سا�سية مثل القد�س والالجئني وامل�ستوطنات �إىل املرحلة النهائية،
�أي القفز من فوق الت�ضحيات الفل�سطينية و�آخرها انتفا�ضة الأق�صى ،والعودة مرة �أخرى �إىل
احللقة املفرغة ،العودة �إىل البداية.
♦ ♦�إن خارطة الطريق ال ت�صطدم مع منطلقات امل�رشوع الإ�رسائيلي للت�سوية ،فهي ال
تريد حكم للفل�سطينيني بل تريد �أن يحكم الفل�سطينيني �أنف�سهم ليزول عنها عبء كبري وهو
الظهور �أمام العامل كدولة حمتلة ،ولكن هذا احلكم يخلو من ال�سيادة)25(.
�ألقت خارطة الطريق التزامات على ال�سلطة الفل�سطينية ال ت�ستطيع �أن تنفذها ،مما
يجعلها �أمام بوابة ال�ضغوطات الدولية.كما �أن �سيا�سة �شارون يف هذه الفرتة ات�سمت
بالعدوانية على ال�شعب الفل�سطيني ،وبهذا تكون �إ�رسائيل قد جنحت يف �إخ�ضاع خارطة
الطريق �إىل مفاهيمها و�سيا�ستها حلل ال�رصاع الفل�سطيني -الإ�رسائيلي ،من جانب واحد
�أي جانبها و�إخراج ال�رشيك الفل�سطيني خارج اللعبة وهذا ما تربهن من خطة االن�سحاب
من قطاع غزة.
وبعد ف�شل عمليات الت�سوية ال�سلمية بني اجلانبني وانتهاء الت�سوية �إىل طريق م�سدود
وال ب�أو�سلو وخروج ًا بخارطة الطريق فلم ت�أت بحل لل�رصاع ولكن
منذ م�ؤمتر مدريد ودخ ً
ماذا بعد؟ هل انتهى م�سل�سل الت�سوية بعد خارطة الطريق؟ .
بعد ان�سداد املفاو�ضات ما بني اجلانبني وت�سارع الأحداث يف الأرا�ضي الفل�سطينية
صوال باالنتخابات الرئا�سية والت�رشيعية وفوز حركة
بعد رحيل الرئي�س يا�رس عرفات ،و� ً
حما�س ودخول مرحلة جديدة على م�سار ال�رصاع الفل�سطيني -الإ�رسائيلي؛ ونتيجة لهذا
االن�سداد يف عملية الت�سوية جاء م�ؤمتر �أنابول�س لو�صل مراحل "م�سل�سل الت�صفية" على
الق�ضية الفل�سطينية ولي�س الت�سوية ،وا�ستند هذا امل�ؤمتر على قواعد خارطة الطريق و�أ�س�سها
وبالذات املرحلة الأوىل التي تقوم على تفكيك "املنظمات الفل�سطينية"� ،أي هذا امل�ؤمتر جاء
لإنعا�ش مفهوم الأمن الإ�رسائيلي فقط ال غري.وجنده مل ي�أت بجديد على ما جاءت به خارطة
الطريق فما هو �إال �إنعا�ش للمفاو�ضات وتر�سيم حلدود الكيان ال�صهيوين.
ويبقى م�سل�سل الت�سوية جاري ًا �إىل ما ال نهاية دون اخلروج بحل لل�رصاع و�إقامة الدولة
املن�شودة.ويبقى الطرف الفل�سطيني والق�ضية الفل�سطينية تدور يف حلقة من املفاو�ضات
املفرغة.
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وتتمثل خطورة الت�سوية ال�سيا�سية يف م�س�ألتني:
● ●الأوىل :تغييب املعامل الأ�سا�سية والربامج ال�سيا�سية للتحرير الكامل ،ومتييع

الأهداف الأ�سا�سية واال�سرتاتيجية للم�رشوع الوطني الفل�سطيني ،ليحل حمله الرك�ض وراء
�رساب م�شاريع الت�سوية التي اتخذت �أ�شكال خمتلفة لتقود يف النهاية �إىل ت�صفية الق�ضية
الفل�سطينية كما يجري الآن.
● ●الثانية :حتويل ال�رصاع العربي ال�صهيوين �إىل جمرد نزاع ميكن حله �سلمي ًا وفق
ال�رشوط والت�سوية الأمريكية وال�صهيونية.

املبحث الثاني  -االنعكاسات السياسية ملشاريع التسوية:
�إن ت�سارع الطرفني الإ�رسائيلي والفل�سطيني للدخول يف عمليات الت�سوية ال�سيا�سية،
�أنتج لنا جمموعة من االنعكا�سات كانت �أولها داخلية �أي على الطرفني الفل�سطيني
والإ�رسائيلي ،وثانيا �إقليمية ودولية ،وهذا يرجع �إىل �أهمية وحمورية الق�ضية الفل�سطينية
يف املنطقة.بالإ�ضافة �إىل �سيا�سة التطبيع الذي منح لالحتالل الإ�رسائيلي فر�صة الدخول
�إىل قلب الدول العربية ،وفتح �أ�سواق حرة مع الدول العربية.ولكن ما مدى تداعيات عمليات
الت�سوية على الق�ضية الفل�سطينية؟ وعلى امل�رشوع الوطني الفل�سطيني ،وعلى م�ستقبل النظام
ال�سيا�سي يف ظل تنامي عمليات الت�سوية وتكاثرها؟ .
املطلب األول  -انعكاسات التسوية السياسية على القضية الفلسطينية:
من خالل ما تبني من درا�سة م�شاريع الت�سوية ال�سلمية التي مر بها ال�رصاع العربي
ال�صهيوين ،وبخا�صة جوهر ال�رصاع "الق�ضية الفل�سطينية" ،فالبد �أن تكون لها انعكا�سات
على الطرفني الإ�رسائيلي والفل�سطيني ،وكذلك انعكا�ساتها على امل�ستوى الإقليمي والدويل،
وهذا ما يربهن على �أهمية الق�ضية الفل�سطينية ،ولأنها قلب الت�شكيل ال�سيا�سي لل�رشق
الأو�سط.فتوقيع �إعالن املبادئ ال يعني �آثاره وانعكا�ساته على الأطراف املوقعة فقط ،بل
جتاوز لي�شمل ال�شعوب العربية والإ�سالمية.
ويع ّد اتفاق �أو�سلو املمر الذي دخلت منه �إ�رسائيل �إىل املنطقة العربية ،فقد بد�أت
الدول العربية يف هذه الفرتة ب�إعادة فتح قنوات احلوار مع الإ�رسائيليني بحجة �أن ال�شعب
الفل�سطيني نال حقوقه )26(،وجنحت �إ�رسائيل بالفعل يف فر�ض ت�صورها اخلا�ص حول عملية
املفاو�ضات والت�سوية يف املنطقة ،فال يهم من وجهة نظرها �أن ت�ؤدي الت�سوية �إىل حل �أو
ر�ضا الفل�سطينيني ،فالأهم هو �صياغة و�ضع جديد يف املنطقة)27(.
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ومن البديهي �أن يكون مل�رشوع الت�سوية ،انعكا�ساته على الق�ضية الفل�سطينية وعلى
كيانه ،فاتفاق �أو�سلو مل ي�رش �إىل عالقات فل�سطني مع اخلارج.ففي الفقرة  2من املادة
ال�ساد�سة من اتفاق القاهرة  ،1994 /5 /4تن�ص على �أنه ال يكون لل�سلطة الفل�سطينية �أية
�صالحية يف جمال العالقات اخلارجية والتي تت�ضمن �إن�شاء �سفارات �أو قن�صليات �أو �أي
نوع �آخر من البعثات واملكاتب يف اخلارج �أو ال�سماح ب�إقامتها يف قطاع غزة �أو منطقة
�أريحا �أو تعيني موظفني دبلوما�سيني �أو قن�صليني �أو ممار�سة وظائف دبلوما�سية)28(.
يف هذه الفرتة� ،أغلقت �إ�رسائيل جميع الأبواب يف وجه ال�شعب الفل�سطيني يف حني
فتحت جميع الأبواب لإ�رسائيل على العامل العربي والدويل.
�أما ما يتعلق بق�ضية الالجئني فتبني �أن اتفاق �أو�سلو يقوم على خمطط التوطني
والت�أهيل ويقود �إىل الوطن البديل (الأردن)  ،والتهجري (لبنان)  ،وهذا املخطط ي�ستند �إىل
�آليات تنفيذ (جلنة عمل الالجئني ،اللجنة الرباعية ،وكالة الغوث) .

هذه الآليات بد�أت تفعيلها وباتت ت�أخذ يف جماالتها �أكرث ما هو �إن�ساين �إىل
ق�ضايا عملية و�سيا�سية ،فمخطط التوطني والت�أهيل يتخذ ثالثة خماطر:
♦ ♦تكري�س جتزئة الق�ضية الفل�سطينية ،وتق�سيم ال�شعب الفل�سطيني �إىل جمموعات
�سكانية يجري طم�س هويتها و�إلغاء حقوقها الوطنية يف �سياق احلل الت�صفوي للق�ضية.
♦ ♦�شحن العالقات الفل�سطينية العربية يف بلدان ال�شتات بعوامل التوتر وال�رصاع،
وهذا ما ينطبق على بع�ض البلدان ذات التوازن ال�سيا�سي وال�سكاين الدقيق.
♦ ♦ت�رسيع عملية التطبيع العربي الإ�رسائيلي من خالل ت�صفية ق�ضية الالجئني
والنازحني التي ت�شكل �أحد الأوجه الرئي�سية للم�س�ألة الوطنية الفل�سطينية)29(.
لقد �أخفقت جميع املحادثات يف و�ضع حل لق�ضية الالجئني ،وبقيت ق�ضية املبعدين
وفاقدي الهوية دون حل جذري ،وتر�سخت ال�سيا�سة الإ�رسائيلية الهادفة �إىل توطني الالجئني
يف �أماكن وجودهم �أو البحث لهم عن مناطق جديدة ،رغم �أن قرارات ال�رشعية الدولية �أكدت
على �رضورة وجود حل لق�ضية الالجئني �إال �أنه �أغفل يف م�شاريع الت�سوية.
�أما ال�سيادة فقد ارتبطت باال�ستيطان والتو�سع الإ�رسائيلي على ح�ساب الأر�ض
وال�سيادة الفل�سطينية ،مما �أدى �إىل انعكا�س هذه الو�ضعية على الق�ضية الفل�سطينية وعلى
النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني؛ فمنذ اتفاق �أو�سلو �إىل اليوم تناق�صت ال�سيادة الفل�سطينية بفعل
تزايد عمليات اال�ستيطان والتو�سع خللق وقائع جديدة على الأر�ض ،هذه ال�سيا�سة �أدت �إىل
زيادة العبء على املفاو�ض الفل�سطيني من �أجل تفكيكها ومع زيادة الت�صلب يف املوقف
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الإ�رسائيلي �ستتجه ال�سيا�سة الفل�سطينية من مواجهة الق�ضايا الأ�سا�سية �إىل مناق�شة وحل
ق�ضايا مرحلية ،خا�صة �إذا �أخذنا بعني االعتبار ال�ضغوطات الداخلية ومنظمات امل�ستوطنني
واملت�شددين ،ف�أكرث من مرة برهن ملف اال�ستيطان �أنه عقبة يف طريق تطبيق ا�ستحقاقات
الت�سوية)30(.
�أما بالن�سبة �إىل واقع وم�صري الق�ضايا امل�صريية يف هذا االتفاق ،فكانت انعكا�ساتها
�سلبية نتيجة ت�أجيل هذه الق�ضايا �إىل املراحل النهائية ومنها القد�س والتي من املفرت�ض
�أن تبقى دون �أي تغيري ي�شملها من جانب واحد ،وبذلك ينجرف املفاو�ض الفل�سطيني يف
املخططات ال�صهيونية من �أجل تر�سيخ ا�ستيطانها على الأر�ض ،ويعطي للكيان الوقت
ال�ستكمال م�شاريعه اال�ستيطانية يف الأرا�ضي املحتلة.
ولقد عمدت �إ�رسائيل �إىل ف�صل مدينة القد�س عن مناطق ال�ضفة الغربية و�ضمها حتت
ما ي�سمى "القد�س الكربى" ،مع العمل على زيادة التو�سع العمراين يف القد�س من خالل
مبان جديدة للم�ستوطنني اليهود.
م�صادرتها للأرا�ضي ،والرتخي�ص ب�إن�شاء ٍ
وبالرجوع �إىل الإح�صائيات حول الأرا�ضي التي �صودرت منذ توقيع اتفاقية �أو�سلو
فتقدر بـ ( )37061دومناً ،وبذلك تكون �إ�رسائيل �سيطرت على ما يقارب  %79من م�ساحة
القد�س وهي ا�ستكمال ملا ي�سمى يف الأهداف الإ�رسائيلية (م�رشوع القد�س الكربى)  ،ومع
و�صول نتنياهو �إىل احلكم عام  1997قررت احلكومة الإ�رسائيلية �إقامة م�ستوطنات جديدة
يف "جبل �أبو غنيم" �رشق القد�س.
�أما القرار الثاين فجاء بعد م�صادقة احلكومة على �إقامة بلدية القد�س العظمى
بخطة معدة من قبل بلدية القد�س ووزارة الداخلية الإ�رسائيلية ت�ضم من خاللها عدد من
امل�ستوطنات منها :م�ستوطنة معالية� -أدونيم ،وم�ستوطنة جعفات زئيف ،وبيت �أيلن ،هذه
املتغريات وغريها �إىل �أن تتم املرحلة الأخرية للتفاو�ض على القد�س �ستكون جممل الأرا�ضي
حتت ال�سيطرة الإ�رسائيلية ،وبذلك ر�سخت �أو�ضاع ًا جديدة على الأرا�ضي من ال�صعب �إزالتها.
وعلى امل�ستوى الأمني ،فقد �أقرت اتفاقية �أو�سلو وما بعدها من االتفاقيات مبفهوم
الأمن الإ�رسائيلي قبل الأمن الفل�سطيني �أو مبد�أ الأمن املتبادل بني الطرفني ،وقد �ألزم
اتفاق �أو�سلو ال�سلطة الفل�سطينية وال�رشطة املقامة بالقيام باملهمات التي عجز عليها الأمن
الإ�رسائيلي ،و�أبرز هذه املهمات الت�صدي للمقاومة ونزع �سالحها وتفكيك خالياها ،حيث
تعهد اجلانب الفل�سطيني مبوجب االعرتاف املتبادل ،واالتفاق باتخاذ كافة الإجراءات
ال�رضورية لي�س ملنع العمليات �ضد العدو الإ�رسائيلي فقط ،و�إمنا ملنع �أي حتري�ض �أو �أي
حمالت دعائية �ضد �إ�رسائيل.
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وقد ترتب على ذلك نقل العبء الأمني من اجلانب الإ�رسائيلي �إىل اجلانب الفل�سطيني،
وهذا ما �أدى �إىل احتمال املواجهة بني الفل�سطينيني �أنف�سهم ،ومما زاد هذا التوتر زيادة
معار�ضي اتفاق �أو�سلو وا�ستحقاقاتها ،وهذا االحتمال من املمكن �أن يح�صل يف حالة
�إ�رصار ال�سلطة الفل�سطينية على تطبيق بنود االتفاق الأمني ومالحقه حرفياً ،وهذا ما ترمي
�إليه �إ�رسائيل)31(.
�أما على املجال االقت�صادي ،فقد �أكدت اتفاقية �أو�سلو على جتديد التزاماتها بتعزيز
العالقات االقت�صادية ودعم التنمية يف كل من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ومت االتفاق
على ترتيبات ُتقام مبقت�ضاها منطقة �صناعية يف قطاع غزة وبناء وت�شغيل املطار الدويل
وت�شغيله فيها ،وامليناء ،وكان لزام ًا �أن ت�ؤدي هذه االتفاقيات �إىل تد�شني حوار اقت�صادي
ا�سرتاتيجي بني اجلانبني بغية تعزيز �رشاكتها االقت�صادية ،انطالقا من هذا الهدف ،يبد�أ
اجلانبان يف النظر يف ق�ضايا مهمة مثل �رضائب امل�شرتيات الإ�رسائيلية والتعاون يف
مكافحة جرائم ال�رسقة ،والتعاون يف مو�ضوع الديون الفل�سطينية)32(.

�أما ما يتعلق بانعكا�سات م�رشوع الت�سوية على الطرف الإ�رسائيلي ،فكان لهذا
االتفاق �أثر كبري يف ك�رس العزلة على �إ�رسائيل.وانعكا�ساتها تتمثل يف:
♦ ♦وقف االنتفا�ضة التي �أرهقتها على امل�ستويات كافة.
♦ ♦�إظهار �إ�رسائيل على �أنها دولة حمبة لل�سالم وو�صف �سيا�ستها بالعادلة.
♦ ♦بقاء مو�ضوع امل�ستوطنات واحلدود والقد�س واملياه حتت ال�سيطرة الإ�رسائيلية
وت�أجيلها �إىل مفاو�ضات احلل النهائي.
♦ ♦�إ�رشاف �إ�رسائيل على الأمن الداخلي والتجارة اخلارجية.
♦ ♦�إك�ساب �إ�رسائيل �رشعية جديدة على ال�صعيد العربي ،حيث قامت بع�ض الدول
العربية بفتح �أبوابها �أمام املنتجات الإ�رسائيلية و�إنهاء املقاطعة مع �إ�رسائيل)33(.
يعني هذا� ،أن انعكا�سات الت�سوية كانت م�ؤثرة على الق�ضية الفل�سطينية ،بالإ�ضافة �إىل
تو�ضيحها لل�سيا�سة الإ�رسائيلية القائمة على �سيا�سة الأمر الواقع.
املطلب الثاني  -انعكاسات التسوية على بنية النظام السياسي القائم:
على �أثر تعنت اجلانب الإ�رسائيلي يف تنفيذ ما اتفق عليه ،وتنازل الطرف الفل�سطيني
عقدت اتفاقية القاهرة لو�ضع احلدود الزمنية لالن�سحاب الإ�رسائيلي من قطاع غزة و�أريحا
وو�ضع الرتتيبات الأمنية لذلك ،وبذلك بد�أ دخول �أفراد ال�رشطة الفل�سطينية و�أدى �أع�ضا�ؤها
اليمني الد�ستوري يف  5متوز  )34(.1994وكان من املفرت�ض �أن ت�ؤدي هذه االتفاقية �إىل
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ان�سحاب القوات الإ�رسائيلية من املناطق املتفق عليها �إال �أن ما مت الن�ص عليه هو �إخالء
اجلي�ش الإ�رسائيلي من جميع املواقع امل�أهولة بال�سكان مع احتفاظها بحرية احلركة
داخلها والعودة �إليها يف �أي وقت� ،أي �أ�صبحت ال�سلطة الفعلية على الأر�ض حتت �سيطرة
اجلي�ش الإ�رسائيلي)35(.
وقد اُتفق على تو�سيع �صالحيات ال�سلطة يف املدن الفل�سطينية بعد �ستة �أ�شهر من توقيع
االتفاقية� ،إال �أن �إ�رسائيل ربطتها مبدى تقدم ال�سلطة يف الق�ضاء على املقاومة واملعار�ضة
يف الداخل ،وبعد �أن مت ما �أرادت وجنحت ال�سلطة يف ذلك ،وقع اتفاق �أو�سلو ( 2اتفاق طابا)
)36(.1995 /9 /28
وبذلك اتفق على تق�سيم ال�ضفة الغربية �إىل ثالث مناطق (�أ) ( ،ب) ( ،ج)  ،تخ�ضع
املنطقة (�أ) للإ�رشاف الإداري والأمني لل�سلطة الفل�سطينية� ،أما املنطقة (ب) فتخ�ضع �إداري ًا
لل�سلطة والأمن يبقى حتت يد �إ�رسائيل وال�سلطة يف الوقت نف�سه ،وتبقى املنطقة (ج) حتت
الإ�رشاف الأمني والإداري لإ�رسائيل )37(،والتي �شكلت حوايل  %70من ال�ضفة الغربية ،كما
و�ضعت �إ�رسائيل �رشوط ًا �أمنية جديدة على ال�سلطة الوطنية.وكما يقول الدكتور حم�سن �صالح
بو�صفه لهذه املناطق على �أنها " :كاجلزر املحا�رصة يف بحر �أمني �إ�رسائيلي -وحتول
االحتالل الإ�رسائيلي �إىل نوع من اال�ستعمار النظيف �إذ �أوكلت املهمات املتعلقة ب�إدارة
ال�سكان و�ضبطهم �أمنيا وجمع ال�رضائب و�أعمال البلدية وغريها �إىل ال�سلطة بينما توىل هو
التحكم مبداخل وخمارج املدن والقرى يطبق عليها احل�صار الأمني واالقت�صادي متى �شاء،
ويخ�ضعها ل�رشوطه")38(.
�إن جممل ما ح�صلت عليه ال�سلطة الفل�سطينية النا�شئة من وراء هذه االتفاقية هو
مبثابة حكم ذاتي مدين الطابع على م�ساحة تقارب  %4من امل�ساحة الكلية لفل�سطني ،ومع
حلول االنتخابات يف �إ�رسائيل �أعاد اجلي�ش الإ�رسائيلي االنت�شار يف خم�س مدن رئي�سية
ورف�ضت االن�سحاب منها )39(،ومع فوز حكومة الليكود برئا�سة نتنياهو نتيجة لطرحه
م�رشوع التو�سع واال�ستيطان يف الأرا�ضي الفل�سطينية انحازت �أغلبية املجتمع اليهودي
لهذه ال�سيا�سة و�أقفلت بذلك م�ساعي ال�سالم كلها ،وق�ضت على االتفاقيات املوقعة مع ال�سلطة
الفل�سطينية كل بدءاً باتفاق �أو�سلو  1و  ،2وو�ضع نتنياهو جدول املرحلة القادمة مع ال�سلطة
ال والأمن والتبادلية ثاني ًا وال�سالم �أخرياً)40(.
الفل�سطينية ،كانت من �أهم �أولوياته الأر�ض �أو ً
ويت�ساءل �أحد امل�سئولني الأمريكيني عن �سبب تزايد امل�ستوطنات يف الفرتة الالحقة
التفاقية �أو�سلو وي�ستخل�ص ال�سبب يف عدم ممار�سة الواليات املتحدة ال�ضغط الكايف على
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اجلانب الإ�رسائيلي العتقادهم �أن الفل�سطينيني ح�صلوا على ما �أرادوه من خالل �إعادة
االنت�شار يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة� )41(،أما "نتنياهو" فكان اعتقاده �أن الفل�سطينيني
�أخذوا �أكرث مما ي�ستحقون منذ بداية الت�سوية ،وبد�أ بال�ضغط على ال�سلطة لتقدمي املزيد من
التنازالت على الأر�ض.
وقد �أف�ضت هذه ال�سيا�سة �إىل املزيد من التنازالت من اجلانب الفل�سطيني ،وكان
�أبرزها توقيع اتفاقية اخلليل يف يناير عام  ،1997و ُق�سمت املدينة على �أثرها �إىل ق�سمني،
وا�ستوىل اليهود مبوجبه على و�سط املدينة وقلبها مبا فيها احلرم الإبراهيمي وفر�ضت
�إ�رسائيل ترتيبات �أمنية معقدة حلماية ما يقارب  400يهودي مق�سمني يف و�سط املدينة.مما
جعل حياة ال�سكان الفل�سطينيني يف املدينة تو�صف باجلحيم ،ف�أغلب ه�ؤالء امل�ستوطنني
متع�صبون ديني ًا وفكري ًا للوجود العربي ،مما زاد اعتداءاتهم على الفل�سطينيني ،وفى �أغلب
احلاالت بتعاون مع �سلطات اجلي�ش الإ�رسائيلي)42(.
بد�أت ال�سيا�سة الإ�رسائيلية بقيادة "نتنياهو" الراف�ضة التفاقية �أو�سلو بتغيري الوقائع
على الأر�ض بفر�ض م�شاريع جديدة لإعادة ا�ستيطان املناطق الفل�سطينية بقوله� " :سنحاول
�أن نغري الواقع من داخل الواقع ،و�أن نقل�ص اخل�سائر التي جنمت عن هذه االتفاقيات"،
ومتثلت هذه ال�سيا�سة ب�إرجاع كافة العملية التفاو�ضية �إىل الوراء من خالل مطالبة اجلانب
الفل�سطيني بتنفيذ التزاماتها املتعلقة "ب�أمن �إ�رسائيل" "والق�ضاء على بنية الإرهاب" ،مما
�أدخل العملية ال�سيا�سية يف �أزمة تتوقف وتفتح طبقا للإر�ضاءات الإ�رسائيلية حتت منطلقات
ومزاعم �أمن �إ�رسائيل املهدد.
وعلى الرغم من التدخالت العربية والدولية لإعادة العملية التفاو�ضية �إىل ما انتهت
�إليه �إال �أن "نتنياهو" بقي راف�ض ًا جلوانب اتفاقية �أو�سلو كافة العتبارها عن�رصاً حمدداً
للأمن الإ�رسائيلي ،وجاءت التدخالت الدولية ،ب�إعادة �إحياء عملية ال�سالم بعقد اتفاقية
جديدة �سميت "واى ريفر"  ،1998وعلى �أثرها �سيتم ان�سحاب القوات الإ�رسائيلية من %13
من �أرا�ضى ال�ضفة الغربية)43(.
وباملقابل �ستعمل ال�سلطة الفل�سطينية على الق�ضاء على املعار�ضة الفل�سطينية
وم�صادرة �أ�سلحتها بناء على خطة �أمنية ت�رشف عليها املخابرات الأمريكية )44(،مع �إزالة
كافة املواد املعادية لإ�رسائيل يف امليثاق الوطني الفل�سطيني.وبذلك ت�صبح ال�سيطرة
الفل�سطينية على الأرا�ضي التي مت ال�سيطرة عليها �إداري ًا و�أمني ًا هي  %22وبذلك تبقى
�إ�رسائيل م�سيطرة على ما يقارب  %82من جممل الأرا�ضي الفل�سطينية ،وعلى الرغم من
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جممل التنازالت الفل�سطينية وحماولتهم قمع كل �صور املقاومة ،وهو حق م�رشوع يف ظل
االحتالل� ،إال �أن ال�رشيك الفل�سطيني يف نظر �إ�رسائيل مل يحقق �شيئ ًا على �أر�ض الواقع ،ورجعت
�إ�رسائيل ل�سيا�ستها يف وقف تنفيذ االتفاقيات مبا يتنا�سب مع ا�سرتاتيجيتها املرحلية �إىل
�أن جاءت حكومة باراك �إىل ال�سلطة عام  )45(،1999فكانت الآمال الفل�سطينية ،وبخا�صة
املفاو�ض الفل�سطيني معلقة على احلكومة اجلديدة برئا�سة باراك ملا ات�سمت به من االعتدال
يف �سيا�ستها "�إال �أن الرياح ت�أتي مبا ال ت�شتهى ال�سفن" فكانت �سيا�ستها �أكرث ت�شدداً� ،إذ �أعلن
�أن القد�س لن تعود للعرب و�ستبقى العا�صمة الأبدية لإ�رسائيل وال عودة حلدود  67ولن يزيل
امل�ستوطنات وغريها من الالءات �إىل �أن و ّقعت اتفاقية �رشم ال�شيخ برعاية م�رصية �أمريكية
لإعادة م�سرية ال�سالم �إىل طريقها ال�صحيح)46(.
كانت ال�سلطة يف هذه املرحلة بحاجة �إىل بع�ض التنازالت من الطرف الإ�رسائيلي
بعد �أن �أخفقت يف حتقيق ما وعدت به للفل�سطينيني ،ومع تزايد االعتداءات الإ�رسائيلية من
ا�ستيطان و�إغالق املعابر زاد ال�ضغط على ال�سلطة وال�شعب ،وبد�أت العالقة تدخل يف مرحلة
الفتور بعد �أن �أخفقت ال�سلطة يف �إدارة جميع امللفات ال�سيا�سية منها واحلياتية واملجتمعية
للمواطن الفل�سطيني ،وتنازلت عن احلقوق الوطنية الفل�سطينية يف كل عملية تتفاو�ض مع
�إ�رسائيل ،وخ�رست بذلك ال�سلطة الفل�سطينية مكانتها يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
ويرجع ال�سبب يف ذلك ،لي�س خل�سارتها يف العملية التفاو�ضية و�سوء �إدارتها لل�رصاع
برمته ،ولكن ي�ضاف �إىل ذلك �سوء �إدارتها ل�سلطة احلكم الذاتي وترهل الف�ساد يف م�ؤ�س�ساتها،
مما زاد الأعباء على املواطن الفل�سطيني ف�أو�ضاعها الداخلية ال ت�سمح لها بتقدمي التنازالت
لإخراج نف�سها من امل�أزق ال�سيا�سي والداخلي ل�سوء الأحوال االقت�صادية يف ال�ضفة وقطاع
غزة ،على �أمل �أن تنفذ �إ�رسائيل التزاماتها ،و�سنالحظ يف النهاية �أن �سوء �إدارة العملية
التفاو�ضية وال�رصاع مع �إ�رسائيل �ستدخل ال�سلطة يف �أزمة حقيقة بعد �أن انهارت جممل
عمليات الت�سوية ،مما �أدخلها يف �أزمة ي�صعب اخلروج منها على املدى القريب ،مما �سي�سمح
لدخول �أطراف �أخرى يف عملية �إدارة ال�رصاع)47(.
انطالق ًا مما �سبق ميكن القول� ،إن الهدف الأ�سا�سي ملحاولة �إ�رسائيل فتح قنوات
جديدة مع الفل�سطينيني هو الدخول واالنفتاح على العامل العربي ،وزيادة التطبيع مع الدول
العربية على امل�ستويات كافة من �أجل بناء حلمها يف ال�سيطرة على مداخل الدول العربية
وبناء �إ�رسائيل الكربى من البحر �إىل النهر ،وقد ثبت منذ البداية خطورة التوجه نحو الت�سوية
وانعكا�ساتها اخلطرية على الدول العربية قاطبة وعلى م�ستقبل الق�ضية الفل�سطينية.
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اخلامتة:
يف املح�صلة يتبني �أن الت�سوية ال�سيا�سية بالن�سبة للكيان ال�صهيوين ما هي �إال �آلية
من �آليات �إدارة ال�رصاع ولي�ست حله ،وهي �آلية �ضغط على الدول العربية وعلى ال�سلطة
الفل�سطينية من �أجل ك�سب املزيد من الوقت لتنفيذ ا�سرتاتيجيها التو�سعية ،والهادفة �إىل
تقوية موقعها اجليوا�سرتاتيجي وال�سيا�سي يف املنطقة.
ومن هنا ،خل�صت الدرا�سة من خالل فقراتها التي عاجلت املو�ضوع �إىل جمموعة
من اخلال�صات حول �أ�سباب الف�شل الفل�سطيني يف عملية الت�سوية ال�سيا�سية مع الكيان
ال�صهيوين ،وكان �أهمها :غياب الآلية التي يتم من خاللها �إدارة ال�رصاع مع �إ�رسائيل ،نتيجة
لغياب اال�سرتاتيجية الثابتة واملوحدة للدول العربية يف فرتة �إدارتها ،ولل�سلطة الفل�سطينية
و�صناع القرار فيها ،ب�شكل ميكن من االنطالق لإدارة �سليمة لل�رصاع؛ �إ�ضافة �إىل اختالف
�صانعي القرار حول هذه اال�سرتاتيجية وحول الآليات املتبعة لإدارة ال�رصاع ،مما �أ�ضعف
القدرة التفاو�ضية ل�صانعي القرار ،و�أدخلهم يف متاهات ما هو ثابت ومتغري وا�سرتاتيجي
وتكتيكي.
لذلك تو�صي الدرا�سة ب�إعطاء �أهمية �أكرث ملجال �إدارة ال�رصاع والأزمات من �أجل
حتقيق �إدارة �سليمة لل�رصاع الفل�سطيني الإ�رسائيلي ،تكون الأهداف الوطنية العليا هي
الأ�سا�س يف ا�سرتاتيجية عمل �إدارة ال�رصاع ،من خالل مطالبة الدول العربية والفل�سطينيني
بحراك �سيا�سي نابع من ر�ؤية ا�سرتاتيجية موحدة �إزاء عملية �إدارة ال�رصاع مع �إ�رسائيل ،مع
عدم االرتهان على خيار الت�سوية ك�أ�سا�س وحمدد للعالقة مع �إ�رسائيل ،وح�شد الإمكانات
كافة ،و�إن مل تكن ع�سكرية فيمكن �أن تكون �سيا�سية �أو اقت�صادية �أو �إعالمية �أو قانونية �أو
مالية ك�آلية من �آليات �إدارة ال�رصاع�.إىل جانب ذلك� ،رضورة و�ضع �آليات جديدة لإدارة
ال�رصاع مع �إ�رسائيل تكون فيها القرارات ال�صادرة ذات توجه ا�سرتاتيجي ومكمل مل�سرية
التحرير.
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جاء فيها" :على رغبة منظمة التحرير باال�شرتاك يف م�ؤمتر �سالم دويل يعقد برعاية الأمم
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املتحدة للتو�صل �إىل ت�سوية �شاملة بني الأطراف املعنية بال�رصاع العربي الإ�رسائيلي
على �أ�سا�س قراري جمل�س الأمن رقم  242و  ،"338وطالبت املنظمة باتخاذ ما يلزم
لو�ضع الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة حتت �إ�رشاف الأمم املتحدة ،ون�رش قوات دولية
حلماية ال�شعب الفل�سطيني والإ�رشاف على ان�سحاب القوات الإ�رسائيلية.
 �سميح فر�سون( ،ترجمة عطا عبد الوهاب) " ،فل�سطني و الفل�سطينيون" ،بريوت،
مركز درا�سات الوحدة العربية ،2003 ،ط� ،1ص.402 :
1212مل يكن رئي�س الوزراء الليكودي "�إ�سحاق �شامري" يقدم تنازالت للفل�سطينيني ،بل كانت
�سيا�سته العامة قائمة على الق�ضاء على كافة �أ�شكال االنتفا�ضة بالتعاون مع االئتالف
احلكومي حزب العمل.
1313املكتب ال�سيا�سي للجبهة الدميقراطية لتحرير فل�سطني�" ،سالم �أو�سلو بني الوهم
واحلقيقة" ،بريوت� ،رشكة التقدم العربي ،2001 ،ط� ،1ص.13 :

Sela (A) , Ma Oz (M) , The PLO And Israel: From Armed Conflict To Politi�1414
cal Solution, 1964- 1994, Palgrave Macmillan, New York, First Published
.In November 1997, P 107

�1515إبراهيم �أبرا�ش" ،الو�ضع الراهن لل�رصاع يف ال�رشق الأو�سط ،تغري يف طبيعة ال�رصاع �أم
يف �أدواته؟ " ،جملة ر�ؤية ،الهيئة العامة لال�ستعالمات ،العدد ،19حزيران � ،"2002ص:
.14
�1616إن اتفاق �أو�سلو مل يحقق الت�سوية املن�شودة للفل�سطينيني ،بل �أدى �إىل زيادة ال�رصاع بني
الطرفني الفل�سطيني والإ�رسائيلي ،و�إىل تدهور �أو�ضاع الفل�سطينيني املعي�شية يف ال�ضفة
وقطاع غزة ،ووفر ل�سلطات االحتالل فر�صة فر�ض حقائق جديدة على الأر�ض جعلت
هدف �إقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة املتمتعة بالتوا�صل اجلغرايف والقابلة للحياة،
�أبعد منا ًال مما كان.
Eisenberg (L) , Caplan (N) , Negotiating Arab- Israeli Peace: Patterns,1717
Problems, Possibilities, Indiana University Press, Second Edition, 2010,
.P 179

�1818أخذت �إ�رسائيل يف هذه الفرتة بنظرية تق�سيم الأرا�ضي� ،أي ق�سمت الأرا�ضي الفل�سطينية
�إىل �أ -ب -ج ،قبل انتهاء املدة املحددة لالن�سحاب ،و�أ�صبح احلكم الذاتي الفل�سطيني ال
ي�شمل �إال على  %42من الأرا�ضي فقط %18 ،من هذه الأرا�ضي حتت �إدارة كاملة لل�سلطة
الفل�سطينية ،و� %24إدارة م�شرتكة� ،أي الإدارة املدنية للجانب للفل�سطينيني والأمني
للإ�رسائيليني.
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�1919إبراهيم �أبرا�ش" ،فل�سطني يف عامل متغري" ،م� .س .ذ� ،ص.218 :
�2020إن متيز ال�رصاع ما بني �رصاع فل�سطيني �إ�رسائيلي ،و�رصاع عربي �إ�رسائيلي جاء على
�أ�سا�س اختالف �إدارة هذا ال�رصاع يف مراحله املختلفة ،وانتقال �إدارة ال�رصاع من الدول
العربية التي كانت متحكمة يف ميكانيزمات �صناعة القرار ويف ال�رصاع نف�سه �إىل
منظمة التحرير املمثل ال�رشعي الوحيد لل�شعب الفل�سطيني والتي �أ�صبحت هي املتحكمة
يف كافة �آليات �إدارة هذا ال�رصاع.
2121نتيجة خلطاب جورج بو�ش ،اجتمعت اللجنة الرباعية املكونة من الواليات املتحدة
ورو�سيا واالحتاد الأوربي والأمم املتحدة و�صاغت الأفكار التي �أطلقها بو�ش يف
خطابه على �شكل خطة عرفت با�سم خارطة الطريق وجاء بها ،وقف االنتفا�ضة ،وجتميد
اال�ستيطان يف الأرا�ضي الفل�سطينية لتف�ض �إىل قيام دولة فل�سطينية على مراحل بحلول
عام � 2005إىل جانب دولة �إ�رسائيل ،ولتحقيق ذلك يجب على طريف ال�رصاع �أن يتو�صلوا
�إىل حل للق�ضايا الأ�سا�سية فيما بينهم.
2222املكتب ال�سيا�سي للجبهة الدميقراطية لتحرير فل�سطني" ،خارطة الطريق� ..إىل �أين؟ "،
بريوت� ،رشكة التقدم العربي لل�صحافة والن�رش ،2004 ،ط� ،1ص.145 :
2323لعل القرار املفقود يف هذه اخلريطة هو قرار  194الذي يوجب ال�سماح لالجئني
الفل�سطينيني العودة �إىل ديارهم� ،إذ ما رغبوا يف ذلك ،و�أن يتلقوا تعوي�ضاً� ،أي حل عادل
مل�شكلة الالجئني دون الن�ص ال�رصيح على العودة.
2424للمزيد حول خارطة الطريق ،انظر ،املكتب ال�سيا�سي للجبهة الدميقراطية لتحرير
فل�سطني" ،خارطة الطريق� ..إىل �أين؟ " ،الن�ص احلريف خلارطة الطريق من�شور باللغة
العربية والإجنليزية والفرن�سية ،م� .س .ذ� ،ص� 140 :إىل .172
وانظر ،نهلة التكموين" ،خارطة الطريق حلل النزاع الفل�سطيني الإ�رسائيلي" ،ر�سالة
لنيل دبلوم الدرا�سات العليا من القانون العام ،جامعة حممد اخلام�س� ،أكدال ،الرباط ،ال�سنة
اجلامعية � ،2007 -2006ص.441 -436 :
2525نادية حممد م�صطفى" ،ما بعد انهيار عملية الت�سوية" ،بريوت مركز درا�سات الوحدة
العربية ،2004 ،ط� ،1ص.313 :
2626عماد يو�سف ،جواد احلمد ،هاين �سليمان" ،االنعكا�سات ال�سيا�سية التفاق احلكم الذاتي
الفل�سطيني" ،عمان ،مركز درا�سات ال�رشق الأو�سط ،1994 ،ط� ،1ص.135 :
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2727الآثار ال�سيا�سية للت�سوية:
Ú Úت�سويق الكيان ال�صهيوين ككيان طبيعي يف املنطقة له حق العي�ش يف حدود �أمنه
�أي ح�صوله على �رشعية فل�سطينية عربية.
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الت�سوية �ستوفر فر�ص لنمو اقت�صادي �أف�ضل.
2828املكتب ال�سيا�سي للجبهة الدميقراطية لتحرير فل�سطني�" ،سالم �أو�سلو بني الوهم
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.83
3030نظام حممد بركات" ،الرتابط بني اال�ستيطان وال�سيادة يف م�شاريع الت�سوية ال�سيا�سية
للق�ضية الفل�سطينية" ،جملة الأنوار ،عدد  ،13ربيع � ،1992ص.7 :
3131خليل �شقاقي" ،ر�ؤية �إ�رسائيلية للحل النهائي" ،مركز البحوث والدرا�سات الفل�سطينية،
� ،1995ص.9 :
3232جتدر الإ�شارة �إىل �أن ق�ضية �رسقة ال�سيارات قد ظهرت وانت�رشت ب�صورة كبرية يف
الفرتة التي تلت اتفاق �أو�سلو ،لهذا مت الإ�رصار من اجلانب الإ�رسائيلي على طرحها يف
املفاو�ضات مع الطرف الفل�سطيني.
3333عاطف �إبراهيم عدوان" ،درا�سة يف الق�ضية الفل�سطينية" ،طبع بدعم من اجلامعة
الإ�سالمية ،غزة� ،2005 ،ص.223 -222 :
3434حم�سن حممد �صالح" ،فل�سطني -درا�سات منهجية يف الق�ضية الفل�سطينية"� ،سل�سلة
درا�سات فل�سطينية ،مركز الإعالم العربي ،2003 ،ط� ،1ص.478 :
3535للمزيد حول هذه االتفاقية ،انظر ،الكاتب :املكتب ال�سيا�سي للجبهة الدميقراطية لتحرير
فل�سطني�" ،سالم �أو�سلو بني الوهم واحلقيقة" ،بريوت� ،رشكة التقدم العربي،2001 ،
ط� ،1ص.11 :
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