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  *اجلرباوي علي
  والفلسطينية العربية املفاوضات

  **واحلل املأزق: إسرائيل مع
  

 كانت 1991 سنة مدريد مؤتمر يف بدأت التي إسرائيل مع التفاوض مسيرة أن املقالة، هذه يف اجلرباوي، علي يرى
 الوطني، االستقالل وال احملتلة، األراضي استرجاع لهم حتقق مل فهي. معاً العرب وعلى الفلسطينيين على جداً  شاقة

 إىل ثم واقتتالهم، الفلسطينيين انقسام وإىل العربية، اخلالفات تأجيج إىل أدت وإنما االحتالل، من التحرر وال
 يعرض الغاية ولهذه. املفاوضات إدارة طريقة سوء إىل األحوال هذه أسباب الكاتب ويعزو. اجلغرايف انفصالهم

 هذه تطبيق سياق يف سياسية مطالعة يقدم أن يحاول ثم وطرائقها، وملبادئها التفاوض، لعملية نظرياً  إطاراً 
  .الفلسطيني املسار يف لتفاوضيةا العملية اكتنفت التي والسلبيات اخملاطر إىل ليصل املبادئ،

   
 ال سلبية آثاراً وتركت املنصرم، القرن خالل اإلسرائيلي – العربي الصراع مسار يف مفصلية مفارق ثالثة أثّرت
 أخماس أربعة العرب فيها خسر التي 1948 نكبة هو األول،. اآلن حتى جرّاءها يعانون والفلسطينيون العرب يزال

 1967 نكسة هو الثاين، خارجها؛ إىل سكانها ثلثي طرد خاللها تم والتي إسرائيل، إىل لتتحول فلسطين مساحة
 يف مشردين إمّا بعدها، جميعاً الفلسطينيون أصبح والتي فلسطين، من األخير اخلُمس العرب فيها خسر التي

 بعد تم، حين 1993 سنة) الهالك من مشتقة( الهلكة هو الثالث، اإلسرائيلية؛ السيطرة حتت قابعين وإمّا األرض،
 الرسمية الفلسطينية املوافقة إسرائيل أعطى الذي أوسلو مبادئ اتفاق توقيع ،1991 سنة مدريد احتفالية انطالق

 للشعب شرعياً  ممثالً  الفلسطينية التحرير بمنظمة اعترافها إالّ  مقابل دون من باألمن والتمتع الوجود شرعية على
 عمّا الهلكة يُفرّق وما. 1967 حرب منذ أرضهم حتتل بأنها منها اعتراف وبال عنه، رسمياً ومفاوضاً الفلسطيني

 كبير تهليل خضم ويف فلسطينية، بموافقة تمت أنها هو تأثيراً، وأبعد أثراً  أكثر ويجعلها ونكسة، نكبة من سبقها
 يكونوا أن دون من الفلسطينيين على وقعتا والنكسة النكبة أن االدعاء يمكن حين يف ،"عظيماً إجنازاً" العتبارها

  .منهما بأي واغتباط قبول أي يُظهروا أن أو عنهما، احلصريين املسؤولين وحدهم
 مل ذلك لكن مدريد، احتفالية أعقاب يف انطلقت التي املفاوضات جسر حتت كثيرة مياه جرت ،1991 سنة فمنذ
 وإنما، احلقوق، لبعض استرداداً أو األرض، من جلزء استرجاعاً للفلسطينيين وال الصراع، مللف إغالقاً للعرب يُنتج
 1967 سنة منذ احملتلة األرض بتحويل الفلسطيني، االعتراف ضمنت أن بعد إسرائيل، قامت ذلك، من العكس على
 الفلسطينية املطالبة انحصرت بينما واستيطاناً، تهويداً  فيها فعاثت الفلسطينيين، مع بشأنها متنازع منطقة إىل

 لقضية توافقي حل إيجاد مع وحدها، احملتلة األرض بهذه يتعلق فيما إسرائيل مع سياسية تسوية دبإيجا
  .الالجئين

 حتقق مل أنها على فعالوة. معاً وللفلسطينيين للعرب مُضنية ،1991 سنة منذ إسرائيل، مع التفاوض مسيرة وكانت
 أدت فقد فلسطين، من يسير جزء على ولو واالستقالل، احلرية وحتقيق االحتالل من اخلالص وال األرض، استرداد

 وكانت. االحتالل حتت واالنفصال واالقتتال االنقسام إىل الفلسطينية احلال وأوصلت العربية، اخلالفات تأجيج إىل
 أم املضمون يف أم اإلعداد يف ذلك أكان والفلسطينيين، العرب على واألبعاد املقاييس بجميع كارثية املسيرة هذه
 متأنٍّ بتحليل إالّ حالياً، الغائب الوعي واستعادة مأزقها من اخلروج يمكن وال عليها، ترتبت التي النتائج يف

  .فيها املريع اإلخفاق وراء الكامنة لألسباب
*  *  *  *  *  

 لها وفقاً ويعمل يعيها أن التفاوض يريد من وعلى املفاوضات، جلميع وأساسيات، ومبادئ وأصول، قواعد هناك
 على املفاوض الطرف يحصل عندما إالّ  يتحقق ال التفاوضي فالنجاح)  1.(التفاوضي مسعاه يف ينجح أن أراد إذا
 يف النجاح يحقق أن يريد مَن على ولذلك،. التفاوض عملية بدء عند سلفاً احملددة ملطالبه األدنى احلد عن يقل ال ما

 وأن التفاوضية، العملية عليها ترتكز التي واألساسيات، وللمبادئ والقواعد، لألصول مدركاً يكون أن التفاوض
 أخذه املفاوض على يتوجب ما أهم ومن. األداء كفاءة لضمان الالزمة االستعدادات بمجمل يقوم أن بعد يخوضها

  :يلي ما االعتبار يف
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 أو تخطيها الصعب من يكون ربما نتائج عليها ويترتب ومعقدة، جدية عملية هي تفاوض عملية أي إن – 1
 التفاوضي احلوار جرّاء املواقف تبلور إىل تستند انسيابية تلقائية عملية ليست فهي كذلك، أنها وبما. منها التخلص

 االستعدادات من العديد وإىل والدراية، واحلنكة واخلبرة املعرفة من كثير إىل حتتاج وإنما املتقابلة، األطراف بين
 يف الدقيق الغوص يتطلب ما وهو والسيناريوهات، واحلجج املواقف وحتضير املعلومات، عن والتنقيب والبحث

 بكل والتدقيق احتمال، كل حساب يجب املفاوضات ففي. العموميات مع السطح على البقاء وليس التفصيالت
 يف يكون أن بيج لذلك،. طارئ وكل املقابل للطرف موقف كل ملواجهة والتحضير كلها، املتغيرات وتوقع إمكان،
 البحثية الكفاءة وعايل متخصصاً إسنادياً فريقاً يتطلب وهذا البال، على يخطر ما كل االستعدادات ملفات

 إىل بالنسبة أمّا. وتخطيط وحتضير وبحث استعالم من بشأنه املتفاوض املوضوع يتطلبه ما بكل ليقوم واملعرفية
 التفاوضية واحلدود باملواقف تامة معرفة وعلى وتفويضاً، ومكانةً خبرةً مقتدراً، يكون أن فيجب املفاوض، الفريق

 هذا يكون وكي. التفاوضية استراتيجيته وحتديد السياسية مناورته مساحة تقدير من ليتمكن أمامه، املتاحة
 جماالً  وال العامة، العالقات شؤون من ليست التفاوض عملية إن إذ وكتوماً، موحداً يكون أن عليه فعاالً، الفريق

 فموضوع. سياسية منافع أو شخصية ملآرب لالستغالل أو اإلعالم، لوسائل بتصريحات اإلدالء إىل للتسابق
 الفريق وعلى. اإلطالق على بالتفاوض يقومون الذين األشخاص وليس املهمان، هما ومضمونه التفاوض
 أو احلواجز، يرفع فال التفاوض، عملية يف املقابلة األطراف أو الطرف مع تامة بمهنية يتعامل أن املفاوض
 احلواجز كسر ويتطلب اتفاق، إىل للتوصل شرط الثقة بناء أن قاعدة على الشخصي، التعامل جمال يف يتخطاها،

 عن جوهرياً خمتلف وهذا( التفاوض عملية يف املهنية احلواجز فتخطي. املتقابلة األطراف من املفاوضين بين
 جانبية وقنوات خطوط وفتح والتباسات تسريبات إىل يؤدي ربما) التفاوض لعملية ومريحة إيجابية أجواء إشاعة

 فإنها ولذا، جدية، عملية التفاوض عملية إن. وانهياره بتشققه تتسبب وقد للخطر، التفاوضي املوقف تعرّض
  .عفوياً  عرضاً ال جدياً، أداءً تتطلب

. تنازالت بتقديم القبول ضمنياً يعني املفاوضات طاولة إىل للذهاب واالستعداد التفاوض بمبدأ القبول إن – 2
 إىل التوصل نهايتها يف يتم كي املتبادلة التنازالت تقديم مبدأ منهما كل قبول تعني طرفين بين التفاوض فعملية
 كامل ينهما،ب القوى توازن معادلة على وبناء الطرفين، من ألي حتُقق أن يمكن ال التسوية وهذه. مشتركة تسوية
 ممّن يُتوقع ال ولذلك. اآلخر الطرف مطالب تماماً يلغي ذلك ألن التفاوضية، العملية دخوله عند االبتدائي موقفه

 وإنما العملية، هذه مثل إىل عندئذ حاجة ال إذ بشأنها، تفاوضية عملية يدخل أن االبتدائية مطالبه حتقيق على يُصر
 عملية إن باختصار،. باملفاوضات ال القوة، بواسطة عادة يتحقق والذي اآلخر، الطرف على القبول فرض إىل

 حتقيق تستهدف وردّ أخذٍ عملية هي وإنما ذاك، أو الطرف لهذا ومبادئ قيم حتقيق فيها يتم عملية ليست التفاوض
 مطالبه، من درجة أقصى لتحقيق يسعى مفاوض طرف كل أن وبما لذلك،. املتقابلة األطراف مواقف بين مقاربة

 عملية ليدخل حد، أقصى إىل االبتدائية مطالبه طرف كل يرفع أن أساس على يقوم السليم التفاوضي التكتيك فإن
 عند األولية املطالب أن أي. فعلياً حتقيقه يريد ما كل نهايتها يف تطيح ال تنازالت لتقديم مستعد وهو التفاوض

 كي كافية مرونة مساحة ذلك بعد املفاوض إلعطاء وذلك الفعلية، املطالب تفوق أن يجب التفاوضية العملية ابتداء
 احلماية ضمان التكتيك هذا يستطيع ال وطبعاً،. تطيحها وال احلقيقية، مطالبه بجوهر تتعلق ال التي التنازالت يقدم

 األقل على لكنه ذلك، يف مؤثرة أُخرى عوامل عدة هناك بأن ذلك االختراق، من فيحفظها احلقيقية للمطالب الكاملة
 الطرف به يدخل الذي املوقف أن املعروف من حال، أي يف. كافية تكون ربما مراوغة مساحة املفاوض يعطي

 يجوز ال األساس، هذا وعلى. العملية هذه من به يخرج الذي نفسه يكون أن يمكن ال املفاوضات عملية املفاوض
  .خسر ذلك فعل إن فهو املفاوضات، نتيجة عليه تكون أن يريد ما املفاوضات بداية يف يطرح أن ملفاوض

 توازن هناك كان فكلما. املتفاوضة األطراف بين القوة عامل توزيع على وتعتمد تستند التفاوض عملية إن – 3
 هذه يف طرف يستطيع ال إذ. ودينامية متوازنة العملية أصبحت التفاوضية، العملية يف املتقابلة األطراف بين قوى

 سبيل يف التنازالت بتبادل والقبول اإلقناع ممارسة إىل األمر يحتاج بل بمواقفه، القبول على اآلخر يُجبر أن احلالة
 عملية يف املتقابلة األطراف تخرج االتفاق، هذا مثل إىل التوصل وعند. اجلميع به يرضى اتفاق إىل التوصل

. منها جزءاً بل كلها، مطالبه يحقق مل فاجلميع فيها، خاسر أو منتصر يوجد ال إذ النتيجة، عن راضية التفاوض
 على بناء ويتسم، جميعاً، لألطراف مرضياً يكون املتكافئة، املفاوضات هذه مثل عن الناجم االتفاق فإن وبالتايل،

 العملية تكون ربما احملصلة، يف. املتقابلة األطراف بين القوى موازين اختالل حلين أو طويالً، باالستقرار ذلك،
 حتُقق ما غالباً نتائجها لكن وطويلة، صعبة املتفاوضة، األطراف بين والندّية القوى تكافؤ حالة يف التفاوضية
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 ملصلحة القوى موازين اختالل فإن ذلك، من العكس وعلى. األطراف هذه بين العالقات انفراج إىل وتؤدي استقراراً،
 فرض على أكبر بقدرة يتمتع الذي األقوى الطرف اجتاه يف تميل أن إىل التفاوض بعملية يؤدي طرف، على طرف

 ال نتائجها لكن قسريتها، بفعل أقصر وقتاً وتستغرق يسراً أكثر يجعلها الذي األمر األضعف، الطرف على مطالبه
 اتفاقاً يعتبره ما بقبول أمره على غُلب الذي األضعف فالطرف. املتقابلة األطراف بين واالستقرار االنفراج حتُدث

 يف اخلوض إىل أضعف طرف اضطر إذا لكن. االتفاق ذلك ليغير القوى موازين تغير فرصة يتحين يظل جمحفاً
 وهذا التفاوضية، وضعيته حتسين يحاول أن األضعف الطرف لهذا الضروري من يصبح أقوى، طرف مع مفاوضات

 إىل األقوى الطرف يلجأ قد إذ بالندية، الشعور على الباعثة التفاوضية املظاهر أو الشكليات، خالل من يتحقق ال
 أربع على التركيز خالل من يتحقق وإنما مطالب، من يريده ما عليه يمرّر كي األضعف الطرف لدى الشعور هذا بعث

 حاجة استشعر إذا سيما وال التفاوض، عملية دخوله شروط حتسين على التشديد األضعف الطرف على أوالً،: نقاط
 بعد ما لطرف التفاوضية الوضعية حتسين أن إىل اإلشارة يجب وهنا،. أيضاً العملية هذه دخول إىل األقوى الطرف
 قدرته من جزءاً أن يعني ما وهو دخولها، قبل بذلك القيام من كثيراً أصعب يصبح التفاوض، عملية دخول قبوله

 األضعف الطرف على ثانياً، التفاوضية؛ العملية دخول قبوله مع تلقائياً يضيع التفاوضية وضعيته حتسين على
 بالتفصيالت واالهتمام العموميات، نطاق من نفسه بإخراج وذلك التفاوضية، قدرته لتحسين يلزم ما بكل القيام

 فضفاضة وعبارات بمفاهيم القبول رفض املفاوضات، أثناء يف عليه يتوجب كما. اخلطر مكامن ففيها الدقيقة،
 لرؤى وفقاً الحقاً يُفسر" اإليجابي الغموض" بـ يُعرف ما ألن اخلالفات، تخطي سبيل يف التفسيرات من العديد حتمل

 من لنفسه الدعم بمراكمة ضعفه تخطي جاهداً يحاول أن األضعف الطرف على ثالثاً، ومطالبه؛ األقوى الطرف
 قنوات يُبقي أن عليه ذلك، يحقق وكي. األقوى الطرف مواجهة على قدرة أكثر ليصبح تؤيده، أُخرى أطراف جانب

 اهتمام دون من التأييد على احلصول توقع يجوز ال إذ األطراف، هذه مع وفاعلة مفتوحة والتنسيق التشاور
 يتعلق فيما اآلخرين ومع نفسه مع واضحاً يكون أن األضعف الطرف على رابعاً، والتشارك؛ والتشاور بالتواصل
 كحدود اخلطوط هذه احترام يلتزم وأن التفاوض، عملية أثناء يف جتاوزها له يجوز ال التي احلمر باخلطوط
 على قدرته ويحدّ األقوى، الطرف ضغوط أمام احلواجز ويضع العالمات، يحدد ألنه مهم األمر وهذا. تفاوضية

 يُشكل األحيان، بعض يف التفاوض عن اإلحجام أن إىل اإلشارة هنا، املهم ومن. األضعف الطرف مواقف اختراق
  .التفاوض عملية خالل إليه اللجوء يجب بل يمكن، تفاوضياً  تكتيكاً

  
. ذلك املقابل الطرف يعي وأن التفاوض، غير أُخرى خيارات له تتوفر أن مفاوض طرف أي قوة مصادر أهم من – 4

 هذه توفر بمدى وسلباً، إيجاباً تتأثر، التفاوض عملية يف املتقابلة األطراف بين القوى ميزان معادلة فإن لذلك،
 له يمكن أُخرى خيارات من له يتوفر ما بمدى تزداد املفاوض الطرف فقوة. األطراف هذه عند عدمها من اخليارات

 املتاح، الوحيد املسار هو وأصبح فقط، التفاوض مسار يف اخليارات انحصرت إذا أمّا. التفاوض عدا استخدامها،
 كأداة هذا اخليارات انعدام سيوظف الذي املقابل الطرف أمام التفاوضية وضعيته جلّ  يخسر املفاوض الطرف فإن

 خيارات يملك، ال أنه يظن أو يملك، ال الذي للطرف األجدى من لذلك،. قيّمة تنازالت على للحصول فعالة ضغط
 ضمنياً  استعداداً تُغلف قسرية عملية إليه بالنسبة يصبح حينئذٍ التفاوض ألن يفاوض، أالّ التفاوض، غير أُخرى

 رؤيته وفق نتائجها وحتديد التفاوض عملية جمرى يف التحكم ذلك، بسبب يستطيع الذي املقابل للطرف لالستسالم
 الطرف يُشعر أالّ  فعليه تفاوض، عملية يدخل أن إىل فاقدها، أو اخليارات، احملدود الطرف اضطر إذا أمّا. ومصلحته

 لعملية أسيراً  يغدو ال كي استخدامها على وبقدرته بتعددها، االنطباع يعطي أن لب خياراته، بمحدودية املقابل
  .للنجاح فرصة أدنى فيها يمتلك ال تفاوضية

 أو وقائع، تغيير يتم أن يُعقل ال إذ التفاوضية، العملية متطلبات أهم من بشأنه املتفاوض الوضع جتميد يُعتبر – 5
. بنتائجها مسبقاً يُجحف ذلك ألن التفاوض، عملية أثناء يف األطراف أحد ملصلحة الوضع هذا حيثيات أو معامل،

 أحد جانب من التغيير هذا إحداث حماولة فإن القوة، متكافئة التفاوض عملية يف املتقابلة األطراف تكون وعندما
 عامل هو احلالة هذه يف والرادع. ذلك حاول إذا املقابل الطرف من مقبولة ليست وهي متوقعة، تكون ال األطراف

 القوى ميزان يميل عندما متاحاً يصبح واإلمكان تتغير، احلال لكن املتقابلة، األطراف بين والندية املتكافئة القوة
 املقابل الطرف ضعف يستغل أن التفاوض، عملية وخالل األقوى، للطرف يمكن عندئذٍ،. طرف على طرف ملصلحة

 التغيير هذا فإن وإيقافه، لذلك بالتصدي األضعف الطرف يقم مل وإذا. بشأنه املتفاوض الوضع بتغيير ويقوم
 قسراً، عليه املفروض الواقع األمر قبول إىل واضطراره موقفه، وتأكل إضعافه، من مزيد إىل بالتأكيد سيؤدي



  20، ص )2009 ربيع( 78، العدد 20المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية تالاقم

 

4 
 

 الطرف شروط إلمالء كغطاء استغاللها خالل من وإنما التفاوض، عملية جرّاء ليس النتيجة تتحدد وبالتايل،
 يتم ما استنزاف إيقاف يف وفشل املواجهة، عن األضعف الطرف هذا عجز حال ويف. األضعف على األقوى

 استمرار إن إذ التفاوضية، العملية من االنسحاب له األجدى من فيكون اآلخر، الطرف جانب من بشأنه التفاوض
  .لالضمحالل ومطالبه مواقفه ويُعرّض بمصاحله، يضر احلالة هذه على فيها وجوده

 ال السرية املفاوضات فإن املتفاوضين، الطرفين بين القوى موازين معادلة يف اختالل هناك يكون عندما – 6
 هذا أن كما. ومطالبه ملواقفه اخلارجي الدعم حشد من يتمكن لن ألنه ذلك األضعف، الطرف مصلحة يف عادة تكون
 شروطه لتمرير املفاوضات سرية استغالل وإىل باألضعف، األقوى الطرف استفراد إىل يؤدي املفاوضات من النوع
 الطرفين على واملقتصر السري التفاوض مسار إىل االنزالق دائماً  يتجنب أن األضعف الطرف على وبالتايل،. عليه

 يف يكون وقت يف حماية له يوفر أن ذلك شأن من ألن ورسميّتها، املفاوضات علنية على يُصر وأن املتفاوضين،
 أن الطرف بهذا يجدر ذلك، على عالوة. وشروطه األقوى الطرف ملطالب فاعلية أكثر ملواجهة إليها احلاجة أمسّ

 يف البحث تأجيل فيه ويتم زمنية، بفترة حمدد وغير ومفتوح عام تفاوضي مسار إىل االنزالق ويقاوم يرفض
 التفاوضية األفضلية يف يزيد كهذا، فمسار. اإلجرائية املسائل يف بالغوص عنها ويستعاض اجلوهرية، القضايا
 احملدودة القدرة بالنتيجة ويُقلّص التفاوضية، العملية من لالستفادة أكبر إمكاناً ويمنحه املقابل، األقوى للطرف

 دخول استلزمت التي اجلوهرية القضايا يف البحث فتأخير. التفاوض مسار يف التحكم على األضعف، للطرف أصالً
. الزمني وسياقها التفاوضية األجندة مسار حتديد على املطلقة القدرة األقوى الطرف يمنح وض،تفا عملية

 ونقطة النهائي البحث إىل اجلوهرية املوضوعات تصل وال معلومة، نهاية التفاوضية للعملية يعود ال وبالتايل،
 تنازالت من األقوى للطرف قدّمه كان ما استعادة يستطيع لن نفسه، الوقت يف األضعف الطرف أن كما احلسم،
 يف األضعف الطرف يقع وهنا،. املوضوعات هذه لبحث املوعودة املرحلة إىل الوصول انتظاره أثناء يف سابقة

  .املرجوة نهايتها إىل باملفاوضات الوصول على قادر هو وال قدّم، ما استرجاع على قادر هو فال الورطة،
*  *  *  *  *  

 يراد ناجحة تفاوض عملية أي حتكم التي واألساسيات، وللمبادئ واألصول، للقواعد ممكن جتاوز أي هناك ليس
 التسوية بشأن جرت التي املفاوضات عملية يف وعربياً فلسطينياً فيه الوقوع تمّ إالّ مقبولة، نتيجة حتقيق منها

 انسداد إىل فقط ليس والعربية الفلسطينية واألخطاء العيوب من املستمرة السلسلة أدت وقد. إسرائيل مع السياسية
 وعربياً، فلسطينياً املطلوب، األدنى احلدّ  حتصيل إمكان خسارة إىل أيضاً، بل فيها، التورط بعد التسوية هذه أفق

  .ذلك من الرغم على وراءها واللهاث التهالك استمرار وإىل منها، حتقيقه
 يف تكمن ،1948 نكبة وقوع منذ إسرائيل مع الدائر بالصراع املتعلق العربي املوقف يف القوة مواطن كانت – 1

 فعليًا، استخدامها أو القوة، باستخدام التهديد خيار توفّر ويف الكيان، لهذا الرافض اجلماعي العربي املوقف وحدة
 ،1967 نكسة يف العربي العسكري اإلخفاق بعد) اخلرطوم قمة مقررات( حاله على املوقف هذا استمر وقد. إلزالته
 أن والوجود، القبول شرعية ومنحه الكيان هذا مع التصالح اجتاه يف انعطاف حدوث حال يف األفضل من وكان

 العرب يستعيد شاملة تسوية إىل عبرها والتوصل العربي، املوقف وحدة على احلفاظ خالل من األقل على ذلك يتم
 على الفلسطينية وللقضية لهم املقبول احلل إسرائيل على ونويفرض ،1967 سنة منذ احملتلة أراضيهم خاللها، من

 عقد انفرط وإنما يتم، مل هذا لكن. الدولية الشرعية ملقررات وفقاً الالجئين قضية وحل املستقلة، الدولة إقامة أساس
 خروج أدى وقد. 1979 سنة يف إسرائيل مع منفردة سالم معاهدة بتوقيع مصر قامت عندما العربي املوقف وحدة
 ملصلحة القوى موازين إمالة إىل اإلسرائيلي -  العربي الصراع معادلة من املركزية، ومكانتها الكبير بثقلها مصر،

 الناحية من أسقط إنه بل فحسب، الداخلية باخلالفات ويُرهقه املوحد العربي املوقف يُزهق مل اخلروج فهذا. إسرائيل
 العرب انكشاف إىل أدى مصر حتييد فإن احملصلة، ويف. العسكرية بالقوة فلسطين حترير خيار أيضاً، الفعلية
  .البقايا تسترجع تسوية وال حتُرّر، حرب فال خياراتهم، وانغالق قدراتهم وتفتت

 األوضاع تغير أجبرهم وقد. الصراع معادلة من مصر خروج بعد املبادرة زمام استعادة من العرب يتمكن مل – 2
 التسوية مسار ودخول االنصياع على تسعينياته، ومطلع املاضي القرن ثمانينيات نهاية يف واإلقليمية الدولية

 تُبّشر أحادية عظمى قوة املتحدة الواليات وخروج الدولية، القطبية الثنائية فانهيار. إسرائيل مع املتكافئة غير
 فتحت التي الكويت غزو بعد العراق على العربية – الدولية واحلرب)  2(للعرب، فيه حلفاء ال جديد عاملي بنظام

 – العربية العالقات تعثر استمرار إىل إضافة الدولية، الشؤون يف املتفردة العظمى القوة مع مقاربة إىل الطريق
 إسرائيل مع السياسية للتسوية مدريد احتفالية إىل اجلماعي العربي االنسياق إىل كلها أدت أمور الداخلية، العربية
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 الكلمات، وإلقاء الوفود جلوس كترتيبات املؤتمر، لذلك الشكلية البروتوكولية املظاهر أن صحيح. 1991 سنة يف
 إىل العرب اضطر فقد. ذلك عكس كانت اجلوهرية مضامينه إن إالّ  إيجابياً، شعوراً العرب وأعطت بالندية أوحت
 إجراء تقبل مستقلة وفود يف وإنما واحدة، كوحدة ليس املؤتمر ذلك إىل الذهاب بقبول مسبق تنازل تقديم

 مشاركة إسرائيلي، إصرار على وبناء الوحيد، االستثناء وكان. إسرائيل مع ومنفصلة متوازية ثنائية مفاوضات
 االعتراف عدم يعني الذي األمر مشترك، فلسطيني – أردين وفد يف كأعضاء املؤتمر ذلك يف الفلسطينيين
 هذا يف اجلماعية العربية املشاركة أن ذلك إىل يضاف. لها الفلسطيني ثيلالتم أو الفلسطينية، القضية باستقاللية

 التسوية جعل ما وهو اخليارات، وافتقادهم العرب عجز كشفت اجملحفة، االبتدائية الشروط وبهذه املؤتمر،
  .مدريد طاولة إىل جلوسهم بمجرد إسرائيل أمام العرب انكشف لقد. املتاح الوحيد اخليار إسرائيل مع السياسية

 سواها من الفلسطينية التحرير منظمة قيادة على وطأة أكثر الذاتية، وحتى واإلقليمية، العربية األوضاع كانت – 3
 كانت والذي به، املوثوق التقليدي الدعم وافتقادها فلسطين،" تخوم" عن بعيدة تونس يف وجودها فعدا. العرب من

 أدى للكويت، العراق غزو من موقفها التباس فإن القطبية، الثنائية حقبة إبان يف الشرقية الكتلة من عليه حتصل
 املتحدة الواليات بقيادة الغربي التحالف تصعيد وإىل األساسية، تمويلها مصادر ونضوب خليجياً مقاطعتها إىل

 من فعلياً بانهيارها وهدد أضعفها الذي األمر عليها، خانق حصار فرض كله ذلك وسبّب. عليها ضغطه األميركية
 االنتفاضة إبان يف برزت جديدة بقيادة واستبدالها إلقصائها منظمة بحملة مستهدفة أنها توجّس يف وزاد ناحية،

 السياسية اإلسالمية التيارات قوة تنامي إزاء القلق وأضاف. أُخرى ناحية من احملتلة، األرض داخل من
 ومصير مصيرها على وخوفها القيادة هذه توتر زيادة إىل التحرير، منظمة مع تنافسها وتصاعد الفلسطينية،

 من مشاركين ملصلحة مدريد مؤتمر يف املباشرة مشاركتها رفض على اإلصرار تم وعندما. الفلسطينية القضية
 على بالكامل سيطر هاجس إىل القلق حتوّل األردن، مع مشترك وفد يف إدماجهم فرض وعلى احملتلة، األرض

 هو ذلك أن افتراض على الذات، على احلفاظ كيفية على اهتمامها جلّ  فتركّز. وتصرفاتها القيادة هذه تفكير
 التفاوض، موضوعات مضمون على التركيز عن وعوضاً. الفلسطينية الوطنية احلقوق لصون الوحيد الضامن

 كيفية على مريحة، بشروط تاملفاوضا طاولة إىل الذهاب من تتمكن مل التي وهي املنظمة، قادة اهتمام تمحور
 جهد انصب املنطلق، هذا من. الفلسطيني للشعب ووحيد شرعي كممثل مكانتها وضمان القيادي، موقعها حماية

 أدى ما وهو مدريد، يف انطلقت التي التفاوض عملية بدء قبل، وليس بعد، التفاوض شروط حتسين على القيادة هذه
  )3.(ذلك لتحقيق التفاوضية العملية مضامين يف جوهرية تنازالت تقديم إىل واضطرارها جهدها استهالك إىل
 التفاوضية واشنطن جوالت خالل املفاوض الفلسطيني للوفد االستقاللية حتقيق املنظمة قيادة اعتبرت – 4

 التفاوضية املسارات جتميع أن يف تكمن املفارقة أن مع مهماً، وإجنازاً أساسية ضرورة مدريد ملؤتمر الالحقة
" اإلجناز" هذا لكن. إسرائيل أمام والعربي الفلسطيني التفاوضي املوقف بتعزيز الكفيل كان تفتيتها، ال العربية،

 الرسمي التغيير فرض من العلنية املفاوضات تلك مسار خالل تتمكن مل ألنها لها، كافياً  يكن مل حتقق عندما
 عالوة. منها علنياً املتشكِّل الرسمي املنظمة وفد هو الوفد هذا يصبح بحيث وتركيبته، الفلسطيني الوفد ملرجعية

 القيادة قلق يف وتزيد تتصاعد والفلسطيني السوري املسارين بين اخلفي التنافس وتيرة كانت ذلك، على
 املصالح حساب على السورية املصالح يضمن إسرائيل مع اتفاق إىل سورية توصل إمكان إزاء الفلسطينية
 جمرد أو حقيقياً واقعاً كونه عن النظر وبغضّ العربية، التفاوضية املسارات بين التضارب هذا وزاد. الفلسطينية

 األمر بوضعها، تتعلق مطمئنة نتائج حتقيق استعجلت التي املنظمة قيادة على الضغوط حدة يف افتراضية، حالة
 من جوهرية جوانب الفلسطينية القيادة فيه قايضت مكلف تفاوضي تكتيك استخدام إىل االنزالق إىل أدى الذي

 مطالب سقف رفع خالل فمن. مباشراً فلسطينياً  مفاوضاً بها إسرائيل بقبول تتعلق إجرائية بأُخرى الوطنية القضية
 التفاوضي االختراق بأن إسرائيل إىل الضمنية الرسالة القيادة هذه أوصلت واشنطن، يف املفاوض الفلسطيني الوفد

 القادرة والوحيدة القرار، بزمام املمسكة كونها معها، مباشرة مفاوضات يتطلب إنه بل الوفد، هذا مع تحققي لن
 أوقع إنه إالّ الذات، على حمافظةٍ من املطلوب أثمر التكتيك أن ومع. لذلك واملستعدة املطلوبة، التنازالت تقديم على

 احلقوق على احلفاظ على األقدر ستكون أنها يف واملتمثل الفادح االستراتيجي اخلطأ يف الفلسطينية القيادة
 يتم حين الحقاً، إمكانها يف وأن املفاوضات، طاولة إىل اإلسرائيليين قبالة اجللوس من تمكّنها فور الفلسطينية

 أوسلو مفاوضات طريق يف الذهاب خماطرة تبرير الحقاً تم وهكذا. بداية عنه تنازلت كانت ما استرجاع ذلك،
 اجملال يف احلر اإلسرائيلي التوغل أمام واسعاً الباب وفتحت كلها، الفلسطينية احلمر اخلطوط أطاحت التي السرية
  )4.(الفلسطينية الوطنية للقضية احليوي
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 إىل فجأة، ،1993 أغسطس/آب يف أوسلو، يف إسرائيلي – فلسطيني" مبادئ اتفاق" إىل التوصل إعالن أدى لقد – 5
 أفقدهم الذي األمر الفلسطينيين، بين حاد انقسام وإىل التفاوضية، العربية املسارات بين الريبة منسوب رفع

 املنظمة بقيادة استفرادها خالل من فإسرائيل،. الحقاً التفاوضي موقفهم انهيار إىل وأدى الداخلية، وحدتهم
 تنتزع أن القوى، موازين يف فاضح بخلل تتسم سرية مفاوضات يف استطاعت، اتفاق، إىل التوصل يف املتسرعة

 مقيد مسار يف الفلسطينية القضية مستقبل استباقياً حسم وتفكيكي اختزايل إطار على مشروطة غير موافقة منها
 مع التفاوض غير آخر خيار أي عن الفلسطيني اجلانب بموجبه وتنازل اإلسرائيليتين، والرغبة بالرؤية وحمكوم
 بين التفاوضية العملية -  بداية ال نهاية، أوسلو اتفاق شكّل بالوقائع، الحقاً ثبت اوكم وبالتايل،)  5.(إسرائيل

 التوصل يتم مل إن وحتى. واململة املكررة التفصيالت باب يف يدخل بعده جرى ما فكل. واإلسرائيليين الفلسطينيين
 تريد ما كل على االتفاق، هذا خالل من حصلت إسرائيل فإن احلين، ذلك منذ املستمرة املفاوضات ملف إغالق إىل
 هذا خال فقد. عنه والناجمة احملكومة املفاوضات ومآل جمرى يف املتحكمة بواسطته وأضحت الفلسطينيين، من

 أساسية مبادئ هيئة على إسرائيل عليها حصلت الثوابت من جمموعة تضمن إذ الداخلي، التكافؤ من أوالً، االتفاق،
) الصراع عن عوضاً( النزاع بحل والقبول" اإلرهاب" نبذ وكذلك وجودها، بشرعية فلسطينياً االعتراف خالل من

 زمنية جداول بتنظيم إجرائياً وتتصل الفلسطيني، باجلانب عالقة لها متغيرات مقابل يف السلمية، بالوسائل
 احلال إليه ستؤول ما على االتفاق دون ومن مترابطتين، غير تفاوضيتين بمرحلتين تتعلق عملية وخطوات

 إجراءات إعالن مقابل يف إسرائيل، جتاه فلسطينياً مبادئ إعالن أوسلو اتفاق كان لقد. نهايتهما عند الفلسطينية
 تلتزم مل حين يف إسرائيل، أمن ضمان املنظمة التزام االتفاق هذا تضمن ثانياً،. الفلسطينيين جتاه إسرائيلي
 األرض على الرابعة جنيف معاهدة تطبيق حتى وال للفلسطينيين، األمن ضمان احملتلة، الدولة وهي إسرائيل،

 يف ومتكافئاً موازياً شريكاً إسرائيل تصبح أن على الفلسطينية املوافقة االتفاق تضمن ثالثاً،. احملتلة الفلسطينية
 املفاوضات، دائرة من 1948 سنة يف إسرائيل احتلتها التي املنطقة أخرج أن بعد وذلك الفلسطيني، املصير تقرير
 قيام عدم يضمن أن دون ومن الطرفين، بين بشأنها متنازعاً أرض إىل 1967 سنة منذ احملتلة األرض وحوّل

 عملية وقف ضمان دون من أي املفاوضات، فترة خالل األرض هذه على املفروضة الوقائع بتغيير إسرائيل
 بأدنى األعلى التفاوضي سقفهم حتديد االتفاق هذا يف قبلوا الفلسطينيين أن هو فعلياً، ذلك يعنيه وما. االستيطان

 وبالتايل،. بشأنها التفاوض انتهاء حلين حالها على األدنى احلدّ وقائع تبقى أن حتى يضمنوا ومل ملطالبهم، حد
 والضفة الشرقية القدس إعادة حتصيل يمكن ال إذ البداية، منذ اخلاسر موضع يف نفسه الفلسطيني اجلانب وضع

 رابعاً،. إسرائيل مع بشأنها متنازع أرضاً املناطق هذه باعتبار بدأت مفاوضات عملية نتيجة كامالً غزة وقطاع
 – العربي الصراع حمور الفلسطينية القضية اعتبار من حتررهم إىل بشأنه العرب يُشاوَر مل الذي االتفاق أدى

 عالقاته تطبيع يريد عربي طرف أي أمام عائقاً، حتى أو حائالً، تُشكل القضية هذه تعد مل وبالتايل اإلسرائيلي،
 بالتعامل بدئ التي إسرائيل جتاه نظرياً، ذلك كان إن حتى املوحد، العربي املوقف عقد انفرط وهكذا،. بإسرائيل

 مستقبالً  التعويل إمكان نفسه الفلسطيني اجلانب أفقد وبالتايل،. العربية القطرية األجندات منظور وفق فعلياً، معها
 على تمارس عديدة عربية جهات أصبحت العكس، على بل. اجلدي العربي باإلسناد التفاوضية وضعيته تعزيز على

 من الفلسطينية القضية أوسلو اتفاق حوّل خامسًا،. التسوية ملف من موقفهم لتليين متنوعة ضغوطاً الفلسطينيين
 بين بشأنه التفاوض يجري ثنائي نزاع إىل الدويل، بالقانون وحمكوم أساسية، دولية ومرتكزات أبعاد ذي صراع

 كال من واملقبول املشترك بالتحكيم املفاوضات عن الناجمة اخلالفات حل ويتم مباشرة،" املعنيين الطرفين"
 إىل فقط ليس ذلك، أدى وقد. للطرفين املسبقة باملوافقة إالّ ملزم خارجي تدخل أي دون ومن املتنازعين، الطرفين

 يف املوصدة األبواب من كثيراً  أيضاً، أمامها فتح بل الصراع، عن الناجم األخالقي البعد ضغط من إسرائيل حترير
 نظراً  التفاوضية، العملية يف التحكم على حصرياً، بالقدرة إسرائيل استئثار على األمر يقتصر ومل. الدولية الساحة

 احلليف وهي املتحدة، الواليات تكون بأن الفلسطيني التسليم أيضاً، ذلك فاقم بل فيها، األقوى الطرف كونها إىل
 تبادل يف املظهرية أدت وأخيراً،. املفاوضات لهذه احلصرية الراعيةَ بإسرائيل، العضوية العالقة ذو األساسي
 الذي ألمرا ،"الندية" بـ طاغياً شعوراً الفلسطيني اجلانب منح إىل االتفاق، يف واملُتضمَن اجلانبين، بين االعتراف

 حينذاك، األميركي اخلارجية لوزير التعبير( الفضفاض" اإليجابي الغموض" عن التغاضي على الفلسطينيين حفّز
 على باحلفاظ كفيلة ستكون" الندية" هذه أن أساس على االتفاق، ذلك تعابير يف واملتضمن ،)بيكر جيمس

 االبتهاج نتيجة الفلسطينيون تناسى لقد. مستقبالً لذلك الوقت يحين عندما الغموض لهذا الفلسطينية التفسيرات
 احملصلة، ويف. املفاوضات عملية يف األقوى للطرف هو النهاية يف به يُعتد الذي التفسير أن االتفاق، بتوقيع
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 التي الثانية على األوىل فقدّم الوطنية، للقضية العليا باملصلحة الفلسطينية القيادة مصلحة أوسلو اتفاق قايض
  )6.(إسرائيلياً حمسوم مستقبل إىل أجّلها

 عملية أسرى الفلسطينية، التفاوضية والوضعية الوطنية باحلقوق جمحف اتفاق جرّاء الفلسطينيون، أضحى – 6
 سياسية تسوية فرض خالل من ووأدها، الفلسطينية القضية تفكيك أساساً، منها اإلسرائيلي الهدف كان تفاوض

 أنها وبما. ومصلحتها لرؤيتها وفقاً االتفاق إسرائيل ترجمت وطبعاً، اإلسرائيلية، بالشروط الفلسطيني اجلانب على
 كامل على االستحواذ خالل من فقط ليس كلها، التفاوضية العملية مناحي يف حتكمت فقد واألقوى، احملتلة

 احملتلة األرض داخل بالقوة مفروضة وقائع إىل الترجمة هذه حتويل بواسطة أيضاً  بل وجمرياتها، سياقاتها
 خالل من وإنما املفاوضات، طاولة على الفلسطينيين تفاوض إسرائيل تكن مل أدق، بمعنى. بشأنها املتفاوض

 واخلطة والرؤية الهدف وضوح تمتلك التفاوضية العملية مطلع منذ كانت إذ األرض، على بشروطها التسوية هندسة
 إىل الفلسطينيون انساق املقابل، ويف. التفاوضية واخلبرة واملعلومات تطبيقيةال االحتالل بقوة وتتسلح والبرنامج،

 بعض حتصيل على قدرتهم وعدم األُخرى، اخليارات أنفسهم وإفقاد بفقدانهم فقط ليس مثقلين، تفاوضية عملية
 ملواجهة الضرورية التفاوضية باملهنية وال باخلبرة، ال مسلحين غير أيضاً  بل األقل، على األساسية شروطهم
 يف النجاح مقومات أهم من تُعتبر التي التفصيالت وإهمال التفاوض عشوائية ضحايا جعلهم الذي األمر مصيرية،

 التفاوضية العملية نتائج فإن املهنية، الكفاءة فقدان مع السياسية السذاجة تمتزج وعندما. تفاوضية عملية أي
 القيادة إسباغ إىل ،"تاريخياً إجنازاً" إسرائيل مع أوسلو اتفاق إىل التوصل اعتبار أدى فقد. كارثية تكون ما غالباً
 مؤيد بين ما فلسطينية خالفات أنتج االتفاق وألن. معها الالحقة التفاوضية العملية على" الوطنية املهمة" سمة

 العملية تلك يف املفاوضين من ممكن عدد أكبر زجّ  خالل من التأييد دائرة توسيع القيادة حاولت ومعارض،
 أسبغت املشاركة هذه بأن ذلك املفاوضات، يف املشاركة يف الراغبين عدد كثيراً  ازداد بالتايل،. الشرعية إلكسابها

 يف املشاركة إىل إسرائيل، داخل تنقل تصاريح من عديدة،" مزايا" ومنحتهم ،"مرموقة مكانة" أصحابها على
 التفاوضية واللجان الوفود إىل كثيرين ضم نتيجة وكانت. العامل بقاع خمتلف يف" التفاوضية السياحة" رحالت

 التأييد رقعة توسيع حتقيق سبيل يف املهنية عن االستغناء الشخصية، وعالقاتهم ووالءاتهم انتماءاتهم وفق
 وال بشأنها، خبرة أدنى لديهم ليس مفاوضات يف العديدين مشاركة ذلك عن جنم وقد. للمفاوضات السياسي
 لدى يقرع مل ذلك لكن خاوية، كانت التفاوضية الفلسطينية امللفات فأغلبية)  7.(عنها تفصيلية معلومات يمتلكون

 يعتقدون كانوا وألنهم وظيفية، منها أكثر اعتبارية إليهم بالنسبة كانت املشاركة ألن اإلنذار، جرس الفلسطينيين
 البحث إىل تصل قانونية عملية يف دخول ال املألوفة، وميةبالعم السياسي املوقف عن تعبير جمرد هو التفاوض أن
 التفاوضية الطواقم برفد كافٍ اهتمام هناك يكن مل لذلك. مصيرية استحقاقات منها ينتج التي القضايا دقائق يف

 الداخلي، التنافس ينخرها كثيرة طواقم: املفاوضات جرت األساس هذا وعلى. حمترفة مهنية خارجية بخبرات
 تقسيم املفاوضين هؤالء مثل على ينطلي أن غريباً يكن مل وهكذا،. اإلسناد وينقصها وااللتزام، اخلبرة وتعوزها
 األمنية وسيطرتها مساحتها، أرباع ثالثة على الكاملة سيطرتها بموجبه تُبقي مناطق ثالث إىل الضفة إسرائيل

 بموجبه املستوطنون يحتفظ قسمين إىل اخلليل مدينة تقسيمها وكذلك مساحتها، أعشار تسعة من أكثر على
  )8.(باالتفاق حتققها فأصبحت باالحتالل، السيطرة هذه تفرض إسرائيل كانت. داخلها بوجودهم

 يف أخفقت مدريد، مؤتمر أطلقها التي السياسية التسوية مسيرة فإن وإسرائيل، األردن بين السالم اتفاقية عدا – 7
 شهدت أن بعد مُعلّقة اإلسرائيلي – السوري املسار على فاملفاوضات)  9(اإلسرائيلي، – العربي الصراع ملف إغالق
 املفاوضات وكذلك والسرية، العلنية اللقاءات من وكثيراً واجلزر، املد موجات من العديد املاضية األعوام خالل

 األكثر، باالهتمام وحظي األكبر احلراك شهد الذي اإلسرائيلي – الفلسطيني املسار أمّا. املباشرة وغير املباشرة
 مل ذلك إن إالّ اخلليل، وبروتوكول املرحلية كاالتفاقية جزئية، اتفاقات إىل فيه التوصل تم أنه من الرغم فعلى

 وقام تلقائياً، ومُددت 1999 سنة االنتقالية الفترة انتهت العكس، على بل نهائية، اتفاقية إىل بالتوصل يكتمل
 للجنة الطريق وخريطة بوش رؤية أن كما. ديفيد كامب ملؤتمر الذريع الفشل بعد الثانية تهمبانتفاض الفلسطينيون

 وذلك فيها، احلياة ضخ وإعادة املتداعية، التفاوضية املسيرة ترميم تستطع مل أنابوليس، وتفاهمات الرباعية
 يف االستيطان وتيرة تصاعد استمر فقد. األرض على الوقائع بتكثيف رؤيتها فرض يف إسرائيل إمعان بسبب

 العازل اجلدار وأقامت عليها الكاملة العسكرية سيطرتها فرض إسرائيل أعادت التي الضفة يف وكذلك القدس،
 حرباً عليه وشنت الحقاً حاصرته الذي غزة قطاع من لالنسحاب اجلانب أحادية خطة طبقت حين يف هذا داخلها،
 طريق إىل املسار هذا يف السياسية التسوية وصولَ اجلديدة اإلسرائيلية احلكومة بإعالن اآلن احلال وانتهت. مدمرة
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 إذا التفاوضي، املسار هذا من ينتج أن يمكن ما أقصى أن يعني الذي األمر الدولتين، حل رفضها وكذلك مسدود،
 بموجبها يتم فلسطينية" بقايا دولة" إقامة مدى أبعد يف يتعدى ال اإلسرائيليتين، والرغبة بالرؤية حمكوماً استمر

 األرجح، على واالكتفاء، الغربية، الضفة يف السيادة هذه وتعويم غزة، قطاع يف السيادة من كبير جزء عن التخلي
 ذلك وتسمية الدائمة، اإلسرائيلية األمنية السيطرة حتت للفلسطينيين" املوسع الذاتي احلكم" حد عند التسوية بإيقاف

  ".الدولتين حل" جتُسد فلسطينية دولة
 طريف بين القوى توازن غياب ألثر كالسيكياً مثاالً مدريد مؤتمر من املنطلقة السياسية التسوية عملية تُعتبر – 8

 للخيارات وامتالكاً قوة األكثر كونها العملية، هذه زمام يف بإفراط، إسرائيل حتكمت فقد. التفاوضية العملية
 العرب انتبه وعندما. متوازية ثنائية مسارات إىل بتفتته ضعفاً موقفه زاد الذي العربي الطرف جانب من املفقودة

 مل ،2002 سنة العربية املبادرة يف إسرائيل مع التسوية من مواقفهم جتميع إعادة وحاولوا احلقيقة، هذه إىل
 وذلك ملصلحتهم، ملطلوبا االختراق إحداث على وال إسرائيل، ملصلحة اخملتلة الكفة تعديل على ذلك يسعفهم

 املفاوضات خلفته الذي العميق الضرر وقوع وبعد متأخراً، جاء املبادرة هذه إطالق ألن أوالً،: التالية لألسباب
 املدة ألن ثانياً، موحد؛ عربي تفاوضي موقف ملصلحة املفاوضات هذه إيقاف دون من جاء كما املتعثرة، الثنائية
 هذه ألن ثالثاً، الدويل؛ اجملتمع أو إسرائيل، على املطلوب الضغط تُشكل فلم مفتوحة، كانت املبادرة لهذه الزمنية

 نفسها، إلسرائيل مكلفاً بها إسرائيل قبول عدم يصبح بحيث العربية، اخليارات رقعة توسيع مع تترافق مل املبادرة
. مسلحة مقاومة يدعم أو عسكرية، مواجهة احتمال أمام الباب يفتح أو العربية، الدول مع معقوداً  سالماً يُنهي كأن
 بوجود إسرائيل، فإن فيه، تبديل أو عنه رجعة ال والذي للعرب، الوحيد االستراتيجي اخليار يُشكل السالم دام فما

 يف التام حتكمها ديمومة لها يضمن العربية اخليارات انغالق استمرار أن إىل مطمئنة دونها، من أو عربية مبادرة
 متبادلة تنازالت تقديم عملية هي التفاوض عملية أن وبما. تنازالت أي تقديم إىل احلاجة من ويعفيها املسار، هذا

 فقط واختزالها العربية اخليارات انحباس فإن املتفاوضين، بين القوى توازن بمقدار حمكومة تبادليتها تكون
 العربي البحث عملية يُفرغ واالحتالل، القوة جبروت ممارستها مقابل يف تسوية، على إسرائيل مع التفاهم بضرورة

 وإقناعها إسرائيل السترضاء لهاث عملية إىل ويحولها التفاوضي، مضمونها من سياسية تسوية عن الفلسطيني –
 عربياً، املهددة غير إسرائيل إىل بالنسبة منه مفروغاً أمراً أصبح السالم أن وبما". السالم مقابل يف األرض" بجدوى

  .وحاجاتها مطالبها تلبية وبعد شروطها، وفق إالّ أصحابها، إىل احملتلة األرض إعادة إىل يعوزها ما جتد لن فإنها
*  *  *  *  *  

 تُمثّل وأصبحت عنها جنمت التي العجيبة املفارقة يف التفاوضية العملية بشأن الفلسطينيين معضلة تتلخص
 الذي األمر إسرائيل، من والعرب الفلسطينيون يريده ما استعادة يف مليةالع هذه فشلت ناحية، فمن. املميزة عالمتها

 أُخرى، ناحية من لكن املفاوضات، من واخلروج ذلك من العبرة استخالص عليهم أن املنطقي االستنتاج إىل يوصل
 مسيرة بأن االنطباع تعطي مستمرة فبقيت منها، يخرجوا مل والعرب الفلسطينيين فإن فشلها، من الرغم وعلى

. املفاوضات يف املتحكمة الوحيدة هي إسرائيل ألن فعلياً مغلق التسوية هذه باب أن مع واعدة، السياسية التسوية
 الناجت؛ هي فتصبح مستمرة، لكنها نتائج، تؤتي ال تفاوضية عملية: التايل االلتباس إىل املعضلة هذه أدت وقد

 طول تكشّف وعندما. العملية هذه مُنطلق اعتالل جرّاء جاء ذلك كل. الهدف يضيع بينما هدف، إىل تتحول وسيلة
 املُعتقد، باليسير ليس لكنه بمخرج، وتطالب تنتقد ورسمية شعبية أصوات تتعاىل بدأت املأزق، استفحال عن األمد

 التزامات، حتمّل قبولهم وإىل تنازالت، والعرب الفلسطينيين تقديم إىل الطوال أعوامها عبر أدت التفاوض فعملية
 معها ويُتفاوض واقع، كأمر بها معترفاً  أصبح 1948 فإسرائيل. كان ما إىل والعودة التراجع على القدرة عدم وإىل

 رغبة حتى أو قدرة، وجود على يدل مؤشر أي يوجد ال أنه وبما. 1967 سنة يف إضافية أراضٍ من احتلته ما بشأن
 اخللط يف االستمرار وعدم مسارين، أحد بين االختيار سوى والعرب الفلسطينيين أمام يبقى ال فإنه ذلك، تغيير يف

  .منهما واحد كل يُفسد، وسيبقى أفسد، ذلك كون بينهما،
 سارت التي والنمطية لألسس وفقاً التفاوضية العملية يف باالستمرار حالياً، املُتّبع وهو األول، املسار يتلخص – 1

 هذه ويُمكّن إسرائيل، على يضغط أن يُفترض بما عليها تعديالت بإدخال املطالبة مع لكن البداية، منذ عليها
 مبدأ من ينطلق ال أنه هو املسار هذا منهج على األساسي واملأخذ. مُرضية بتسوية نهايتها إىل الوصول من العملية
 ففي. املفاوضات مع السابقة التعامل طريقة تغيير الذات على يفرض وإنما املبادرة، زمام امتالك استعادة ضرورة

 اإلدارة على وبالتحديد التغيير، إلحداث حصرية بصورة اآلخرين على والعرب الفلسطينيون يُعوّل املسار، هذا
 الرئيس إدارة اتبعتها التي األميركية السياسة اجتاه تُغيّر بأن يأملون والتي أوباما، بَراك للرئيس اجلديدة األميركية
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 على إلجبارها نتنياهو بنيامين برئاسة اجلديدة اإلسرائيلية احلكومة على الضغوط بممارسة فتقوم السابقة، بوش
. حمددة زمنية مدة خالل للصراع شاملة بتسوية امللف إلغالق التفاوض عملية تكثيف وعلى ،"الدولتين حل" قبول

 استطاعة يف يكون كأن أفضل، وضاعأ ضمن املقبلة املفاوضات تتم بأن ويأملون يطالبون والعرب فالفلسطينيون
 مل أمر وهو االستيطاين، التوسع عملية وقف اليمينية اإلسرائيلية احلكومة على تفرض أن اجلديدة األميركية اإلدارة

 احلايل مسعاهم يف والعرب الفلسطينيون يُعوّل ماذا على أمّا. اآلن حتى مدريد احتفالية انطالق منذ حتقيقه يتم
 وعلى جهة، من التغيير على وبقدرتها اجلديدة األميركية اإلدارة بنيّة الوثوق على يقتصر ذلك فإن التغيير، إلحداث

 السالم بخيار الدائم التذكير طريق عن إسرائيل وجتاه اإلدارة هذه جتاه والعربية الفلسطينية النيات حُسن إبراز
 من الذات تُعفي تفاؤلية أجواء إشاعة أجل ومن. أُخرى جهة من العربية، السالم بمبادرة املُدعّم العربي االستراتيجي

 فلسطينياً  الرسمي، التركيز يتم اآلن، حتى مغلقة زالت ال أُخرى خيارات وفتح املسار، هذا يف تغيير إجراء مسؤولية
 التغيير عالمات تُشكّل لكونها والضرورة إليها، احلاجة بفعل ترجمتها تتم مؤشرات وإبراز التقاط على وعربياً،
 وإىل ،"الدولتين حل" إدارته التزام وإىل بامللف، الشخصي اهتمامه إىل املتكررة األميركي الرئيس كإشارات القادم،
 الشرق إىل أميركي كمبعوث والعربية الفلسطينية النظر وجهة من وموضوعية متزنة لشخصية السريع التعيين
 عندما فإنهم ولهذا، ذلك، غيرهم يوكلون بل التغيير، إحداث مسؤولية أنفسهم العرب يُحمّل ال باختصار،. األوسط

 املبادرة أن إىل اإلشارة هو السياق هذا يف منهم ينتج ما وأقصى جداً، شديد بحياء بذلك يقومون الضغط يحاولون
  .األبد إىل مطروحة تبقى لن للسالم العربية

 عامة، العرب ملصلحة نوعي إيجابي حتول أي ينجم أن يُتوقع ال فإنه حمدودة، األول املسار آفاق أن إىل نظراً – 2
 رياح أن ومع. حالها على تزال ال التفاوض، عملية يف وسلوكهم موقفهم نمطية دامت ما خاصة، والفلسطينيين

 ةالعربي التوقعات إن إالّ  السياسية، التسوية ملف ويف املنطقة، يف أثر لها سيكون واشنطن يف تهب التي التغيير
 يدخل من فإن املأمول، التغيير هذا من الرغم وعلى لذلك،. حتتمل ممّا أكثر عليها ومعوّل فيها، مُبالغ منها

 فيها، الالزمة بالتحوالت أو لها، املطلوبة باالستعدادات يقوم وال أمره، على واملغلوب املنهزم بشعور املفاوضات
 الغير على فيها يعوّل وأمنيات رغبات لتحقيق وسيلة ليست فاملفاوضات. منها فيه يرغب ما يحقق أن يمكن ال

 لن ولهذا،. بشأنها مُختلف مطالب حتقيق بشأن ومصالح إرادات صراعات هي وإنما فيها، املرغوب النتائج لتحقيق
 زمام استعادة من اآلن، حتى عقمها أثبتت التي نفسها املنهجية اتباع خالل من والعرب، الفلسطينيون يتمكن

 املسارات تفتت فاستمرار. املسار واختالل املنطلق اعتالل تعاين التي التفاوضية العملية هذه يف املفقودة املبادرة
 غير أُخرى خيارات إىل الذات وإفقار الداخلية، والفلسطينية العربية اخلالفات واستفحال وتنافسها، التفاوضية
 حالياً اخملتلة القوى موازين لتعديل الضرورية القوة عناصر مراكمة يف الفشل إىل باجململ تؤدي تفاوضية،

 مرتاحًا، وضعه يف بقي ما إذا للحقوق وغاصب حمتل مع بالتفاوض تُستعاد ال احلقوق أن وبما. إسرائيل ملصلحة
 الفلسطينيون يقبله اتفاق إىل التوصل عدم بأن التحدي إلسرائيل تقدم أن تنجح، كي التفاوضية العملية على فإن

 العربي القاموس يف وارد غير التهديدات هذه مثل وألن. حتمّلها قدرتها يف ليس تبعات إىل سيؤدي والعرب،
 يُنتج لن املفاوضات مسار تعديل على التعويل فإن الواقع، أرض على يسنده ما يوجد وال احلايل، التفاوضي

 حُكماً، يعني نفسه، املنوال على املسار هذا يف االستمرار أن يعوا أن والعرب الفلسطينيين وعلى. املطلوب التغيير
 تنازالت بشأنها حدث والتي جميعها، االبتدائية مطالبهم حتقق أن يمكن ال بتسوية نهايته يف قبولهم ضرورة

 على أن هو ذلك، يعنيه وما. وأقساها الدولية الشروط أقصى التزام قبلوا لو حتى اآلن، إىل املفاوضات عملية خالل
 اجلوالن استعادة أمر يصبح كي وواضحة، عديدة تطبيعية وبإجراءات صارمة، أمنية بترتيبات القبول السوريين

 التي احلالية املفاوضات مسار يف الفلسطينية بالوضعية قورن ما إذا يسير أمر وهذا. فعلياً تفاوضياً إمكاناً
 إىل انحيازاً وأقل العربي، للموقف تفهماً أكثر يةأميرك إدارة بوجود حتى – والعرب الفلسطينيين من ستطلب
 والسيادة واحلدود والالجئين القدس بقضايا يتعلق فيما جوهرية تنازالت بتقديم القبول – سابقتها من إسرائيل

 احلايل املسار أن إيهام، أو تورية أو لُبس أي دون ومن مفهوماً، يكون أن يجب. الطبيعية املوارد على والسيطرة
 للقبول احلالية اإلسرائيلية احلكومة على الضغط األميركية اإلدارة مارست إذا حتى يُنتج، أن يمكن ال للمفاوضات

 مستقلة دولة للفلسطينيين يقيم اتفاقاً النهائية، التسوية إىل للتوصل زمنياً جدوالً عليها وفرضت ،"الدولتين حل" بـ
 استمرار حال ويف. 1948 سنة يف منها طردوا التي ديارهم إىل الالجئين ويعيد ،1967 حدود على وسيادية

 الفلسطيني االستعداد بمدى يتعلق فيما املواربة عدم ضرورة يف تكمن برمّتها املسألة فإن املسار، هذا متابعة
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 عملية أساسها على دخلوا والتي أساساً، اجملتزأة األصلية، مطالبهم من جتتزئ إسرائيل مع بتسوية للقبول والعربي
  .املفاوضات

 فإن منها، حتقيقها يريدون التي املطالب مع التسوية أسس مقاربةَ إجمايل، بشكل العرب يُحسّن أن أجل ومن – 3
. ثانٍ  مسارٍ تبنّي على تقوم جديدة باستراتيجيا ذلك واستبدال التفاوضي، املسار تعديل حماوالت عن التخلي عليهم

 زمام استعادة إمكانهم يف يصبح كي التفاوضية، للعملية إدارتهم يف بالندية التبعية استبدال عليهم أن كما
 واستعادتهم مهادنتها، وضرورة إسرائيل أمام بالهزيمة الشعور عن تخليهم عند إالّ يتم لن أمر وهذا املبادرة،

 من الوجود شرعية اكتساب تريد فإسرائيل. أيضاً وإلسرائيل لهم للطرفين، تبادلية حاجة التسوية يف أن الوعي
 فيها يحصل بتسوية إالّ  يتم أالّ يجب أمر وهو العربية، الدول مع العالقات وتطبيع بها، العربي االعتراف خالل

 مسارات يف الثنائية املفاوضات عن التام التوقف العرب على يتوجب بالتايل،. منها مطالبهم على جماعياً، العرب،
 التسوية حتقيق أجل من لهم، وحيدة مرجعيةً العربية السالم مبادرة طرحب ذلك واستبدال إسرائيل، مع منفصلة

 للرفض استباق ويف. التداول من فسحبها وإالّ املبادرة، هذه إسرائيل لقبول زمني سقف ووضع معها، السياسية
 باتخاذها سيقومون التي اإلجراءات سلفاً، يعلنوا أن العرب على املبادرة، لهذه إسرائيل جانب من واملتوقع املتكرر

 دول عقدتها أن سبق التي االتفاقات بإلغاء – عربية جدية هناك كان إذا – أهمها يتلخص والتي احلالة، تلك يف
 للمقاومة، اجلبهات خمتلف وفتح العربية العسكرية اإلمكانات وبتعزيز بها، االعتراف وسحب إسرائيل مع عربية

 لكل بدولة وتنتهي قومية، ثنائية تصبح" واحدة دولة" اجتاه يف والدفع" الدولتين حل" على الباب وبإغالق
 يف املطلوب بالتحول القيام يف الرغبة تملك ال العربية الدول أغلبية أن وواضح معلوم أنه ومع)  10.(مواطنيها

 والتفسخ الشرذمة حالة استمرت ما إذا – رغبت لو حتى – ذلك من تتمكن لن إنها إالّ  اإلجراءات، هذه اتخاذ اجتاه
 من أنه بديهياً  يكون أن ويجب. الفلسطينية باحلالة يعصف الذي االنقسام وكذلك العربية، الساحة تشهدها التي
 على اتفاق إىل التوصل غير ومن املشترك، والفلسطيني العربي والعمل والتعاضد التفاهم من األدنى احلد توفر دون

 من والعرب الفلسطينيون يتمكن لن فعل، كردة ال كفعل معها التفاوض ملف ومتابعة إسرائيل مواجهة كيفية
 إنهاء على وجتبرها إسرائيل تقلق أن يمكنها خيارات لهم تتوفر لن وبالتايل، يمتلكون، التي القوة عناصر مراكمة

 توظيف يتطلب املسار تغيير أن إىل أيضاً، االنتباه يجب لكن. السياسية التسوية عملية يف وتسويفها مراوغتها
 التكلفة وحساب والفعالية والكفاءة املالئمة ألسس وفقاً وذلك ذكية، وبانتقائية بدقة عربياً املتاحة اخليارات
  )11.(واجلدوى

 مستمر دبلوماسي بجهد ومكثف، مُوحد بشكل العرب، قيام أيضاً، يتطلب إسرائيل مع القوى موازين تعديل إن – 4
 القوة هي األميركية املتحدة الواليات أن صحيح. الدويل الصعيد على األعداء صناعة وجتنب األصدقاء ملراكمة
 التسوية ملف متابعة بخيوط تقريباً، انفرادي بشكل واملمسكة الدولية، الساحة يف حالياً املتفردة العظمى

 وعدم معها عربيوال الفلسطيني التواصل تكثيف الستمرار حيوية ضرورة هناك أن ومع املنطقة، يف السياسية
 إهمال استمرار اإلطالق على يعني ال ذلك إن إالّ إسرائيل، اجتاه يف مطلق بشكل حمسومة ساحتها بأن التسليم
 على لذلك،. حالياً التحوالت من جملة يشهد الذي الدويل النظام يف وصاعدة مؤثِّرة أُخرى قوى مراكز تأثير وإغفال
 للحقوق وداعمة مؤيدة تقليدياً كانت التي واحملافل الدول تأييد واستعادة العالقات، بتعزيز االهتمام إعادة العرب

 وال الغرب، مع العالقات على التركيز وجرى عربياً، إهمالها تم عندما تأييدها خَفُت والتي والعربية، الفلسطينية
 عدالة إبراز على التشديد إعادة يجب الدويل، التأييد استنهاض يتم وكي. األميركية املتحدة الواليات مع سيما

 من العربية لألراضي اإلسرائيلي االحتالل إنهاء أجل من وأخالقيته النضال مشروعية وعلى الفلسطينية، القضية
  .أُخرى ناحية من دولياً، ومقاطعتها إسرائيل حماصرة على والعمل ناحية،

*  *  *  *  *  
 بين واالختيار املسار حتديد إعادة يجب وإنما اآلن، حالهما على يستمرا أن والعربي الفلسطيني للوضعين يجوز ال

 وتقض تستنزفهم، آن، يف ومعلقة مفتوحة ستظل املفاوضات عملية فإن بذلك، العرب يقم مل وإذا. اخليارات
   .التذمرات من والعديد التنازالت، من املزيد إالّ  منها ينتج وال املطلوبة، التسوية لهم حتقق وال مضاجعهم،

   
  .زيت بير جامعة يف السياسية العلوم أستاذ  (*)

 يف الشارقة إمارة يف عُقد الذي" للدراسات اخلليج مركز" لـ التاسع السنوي املؤتمر إىل قُدمت ورقة  (**)
9/5/2009.  
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