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  اإلسرائيلي يوسي بيلين، من  مقالة لعضو الكنيست
  يدعو فيها إسرائيل والفلسطينيين حزب العمل،

  إىل تاليف اإلجراءات األحادية اجلانب 
  ]مقتطفات[ .1999يف سنة 

  
  

  [.......] 

من خالل معاجلة كل بند على حدة، جمعت ] السلمية[بعد حماولة أميركية أوّلية لتحريك العملية   
  .يات املتحدة هذه األفكار املستوحاة من إسرائيل يف جمموعة واحدةالوال

وهذا هو أصل مبادرة الواليات املتحدة، التي جرى عرضها بادىء األمر على الطرفين يف مطلع سنة   
ل الفلسطينيون اخلطّة تحدة واحلكومة اإلسرائيلية، قَبِمن التشجيع، ويف مفاجأة للواليات امل وبقدر كبير. 1998

  .ملقترحةا
خالل األشهر املاضية، فإنه يبدو، اليوم، أقلّ حماسة " اجلرجرة"وبعد أن أصبح نتنياهو حمطّ األنظار يف   

  .ألفكاره ممّا كان عليه حين اقترحها بادىء األمر على الواليات املتحدة
  .ت أن تفعلومن املنطقي االفتراض أنّ إدارة الرئيس كلينتون ستعلن اآلن اخلطة رسمياً، كما تعهّد  
الكرة "فبعد أن أعلنت وزارة اخلارجية األميركية أنّ الفلسطينيين وافقوا على األفكار األميركية، وأنّ   

للموافقة على تلك األفكار، مل يعد من املمكن التصوّر أنّ تفصيالت هذه األفكار " أصبحت يف امللعب اإلسرائيلي
  .ذاتها ستبقى سرّية حلظة بعد اآلن

ولذا، يجب . املباشرة الراهنة استجابة لطلب الواليات املتحدة، بقيت جميعها من دون فائدة واحملادثات  
  .اآلن أن يحكم الرأي العام على مميزات اخلطّة

إن التوقّع املنطقي يف حال إعالن اخلطة، سيكون إعالن املعتدلين، ذوي األسلوب اخلاص بهم، يف   
أمّا حزب العمل . لهم يف حكومة ترفض أن تتقّدم يف عملية السالم االئتالف اإلسرائيلي احلاكم، أن ال مكان

املعارض من جهته، فينبغي له أن يعلن أنّه سيوفّر للحكومة شبكة أمان يف البرملان يف وجه أية حماولة يمينية 
  .متطرّفة للدعوة إىل التصويت على حجب الثقة

  .اإلسرائيلية املراوغة" نعم"مثل هذا التشجيع، يجب أن تأتي الـ ومع 
فقد أصبح تبنّي هذه اجملموعة من األفكار وتطبيقها أمراً ال بدّ منه يف التحرك إىل األمام يف هذه   

وقد تُستأنف مفاوضات الوضع النهائي، لكنني، مهما أكن متفائالً، ال أستطيع تأكيد أن اجلانبين . املرحلة
ـ أي بعد مضي خمسة أعوام، وهي املهلة التي حدّدتها اتفاقات  1999مايو / أيار 4 وصّالن إىل اتفاق حتىسيت

  .أوسلو إلنهاء مفاوضات الوضع الدائم

                                                 
 نشرت المقالة صحيفة Daily Star  وآان بيلين آتبها لصحيفة. 6/8/1998البيروتية، فيLos Angeles Times .  
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ولذا، فإنه مع صباح اليوم التايل لقبول جميع األطراف جمموعة األفكار األميركية، سيصبح التحدي   
انب، التي تبدو حتمية ـ كإعالن الدولة ـادية اجلـال وردات الفعل األحـألعمالذي نواجهه فوراً هو كيفية تاليف ا

  .مايو املقبل/ زاء من الضفة الغربية ـ ومن املنتظر مواجهتها يف أيارـالفلسطينية وضمّ أج
كانون  1ويف ظلّ هذه املعطيات، أرى أنه ينبغي للطرفين استكمال تنفيذ االتفاقات املرحلية بحلول   

، وأن تعلن إسرائيل عزمها على االعتراف بدولة فلسطينية منزوعة السالح مع انتهاء 1999يناير / الثاين
  .2001يناير / كانون الثاين 1لكنه ال يتجاوز  ددّت، التي سيكون لها موعد نهائي مماملفاوضا
حمددة، وبذلك سيحقّق الطرفان إجنازات ملموسة و. هذه قد تكون الطريقة لتجنّب التطورات احلتمية  

  .1999مايو / وسيخرجان من الزوايا التي وضعا أنفسهما فيها نتيجة مناوراتهما، بينما نحن نقترب من أيار
    

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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