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مقاالت

كميل من�صور

تقييم تجربة المفاو�ضات
الفل�سطينية ــ الإ�سرائيلية و�صياغة ر�ؤية جديدة
تهدف هذه المقالة �إلى ت�شخي�ص مكامن الخلل في التجربة التفاو�ضية الفل�سطينية ،و�إلى ا�ستخراج
الدرو�س منها ،من خالل تحديد ال�سمات الرئي�سية للمقاربة الفل�سطينية ،القائمة منها حالي ًا
والمطلوبة للم�ستقبل� ،إزاء كل عن�صر من العنا�صر التي تتكون منها عادة �أي عملية تفاو�ضية
دولية ،منها :دبلوما�سية الم�سار الثاني؛ الهيئة القيادية �صاحبة القرار التفاو�ضي والطاقم
المفاو�ض؛ المفاو�ضات وميزان القوى والقانون الدولي والقيم؛ الأ�سلوب التفاو�ضي؛ الق�ضايا
التفاو�ضية ومرجعية المفاو�ضات؛ دور الطرف الثالث ...وتقترح المقالة تغييراً جذري ًا في قواعد
اللعبة التفاو�ضية الفل�سطينية مبني ًا على عوامل القوة الفل�سطينية ،وعلى فهم الحراك التفاو�ضي
باعتباره �أداة في المعركة ال تقل �أهمية عن �سائر الأدوات الهادفة �إلى تعديل ميزان القوى لم�صلحة
الق�ضية الفل�سطينية العادلة.

م�ضى

ما يقارب عقدين من الزمن على بدء
المفاو�ضات الفل�سطينية ــ الإ�سرائيلية
الر�سمية ،وربما فترة �أطول من عقدين بكثير �إذا
�أخذنا بالح�سبان تلك االت�صاالت
الفل�سطينية ــ الإ�سرائيلية غير الر�سمية التي كانت
تهدف �إلى التمهيد للمفاو�ضات الر�سمية .وعلى الرغم
من �أن �إعالن المبادئ بين منظمة التحرير
الفل�سطينية وحكومة �إ�سرائيل الذي ُو ّقع في وا�شنطن
في � 13أيلول�/سبتمبر  1993ن�ص على فترة
انتقالية ال تتعدى خم�س �سنوات يجري خاللها
ت�سوية جميع الق�ضايا الخالفية وتوقيع اتفاق
نهائي� ،إ ّال �إن الفترة االنتقالية مع قيودها
و�سلبياتها المعروفة �أ�صبحت فترة م�ستمرة من دون
�أفق متفق عليه بين الطرفين .ومنذ توقيع �إعالن
زي هذا الف�شل في تحقيق
المبادئ حتى اليومُ ،ع َ

التطلعات الوطنية الفل�سطينية �إلى المواقف
والمقاربة التفاو�ضية الفل�سطينية .فمنهم َمن قال �إن
المفاو�ضين الفل�سطينيين كانت تنق�صهم الكفاءة
والإلمام بملفات التفاو�ض .ومنهم َمن �أخذ عليهم
عدم ت�أ�سي�س موقفهم التفاو�ضي على القانون
الدولي .والبع�ض ذهب �إلى ت�أكيد جهلهم بلغة
المداوالت ،اللغة الإنجليزية ،وموافقتهم على ن�ص
�إنجليزي لم يفهموه حقيقة .و�أخيراً ،منهم َمن �أعلن
�أن المفاو�ضات كانت عديمة الجدوى �أ�ص ًال لأن من
( ) باحث فل�سطيني ،ورئي�س لجنة الأبحاث في م�ؤ�س�سة
*
الدرا�سات الفل�سطينية.
( ) قُدمت هذه الورقة في الندوة التي نظمتها الم�ؤ�س�سة
**
في قبر�ص في  25و� 26شباط/فبراير  ،2011بعنوان:
«فل�سطين :درو�س الما�ضي ،تحديات الحا�ضر ،ا�ستراتيجيات
الم�ستقبل».
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�ش�أن �أي اتفاق قد ينجم عنها �أن يعك�س ميزان القوى
بين الطرفين� ،أي �أن يعك�س عدم التكاف�ؤ بينهما.
�أهدف في هذه الورقة �إلى ت�شخي�ص مكامن الخلل
في التجربة التفاو�ضية الفل�سطينية وا�ستخراج
الدرو�س منها ،مدفوع ًا في هذا الم�سعى ب�شكل خا�ص
من واقع االنحدار غير المنقطع نحو اليمين المتطرف
في �إ�سرائيل ،ومن التراجع المده�ش لإدارة �أميركية
بدت لدى ت�سلمها زمام الأمور ك�أنها تريد تغيير
قواعد المفاو�ضات العبثية التي كانت �سائدة في
الإدارات التي �سبقتها .ال �أنوي القيام بهذا التقييم
من خالل عر�ض التطور التاريخي للمفاو�ضات
الفل�سطينية ــ الإ�سرائيلية بكافة مراحلها وتقلباتها،
و�إنما �س�أنطلق من العنا�صر التي تتكون منها عادة
�أي عملية تفاو�ضية دولية ،و�س�أتوقف عند كل عن�صر
منها ،و�س�ألخ�ص في ك ٍّل من هذه العنا�صر ال�سمات
الرئي�سية للمقاربة الفل�سطينية ،القائمة منها حالي ًا
والمطلوبة للم�ستقبل ،في �ضوء الم�شروع الوطني
الفل�سطيني المعلن في الجزائر في �سنة ،1988
والمتمثل في �إقامة دولة فل�سطينية م�ستقلة في
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة مع حل عادل لق�ضية
الالجئين وفق القرار  194ال�صادر عن الجمعية
العامة للأمم المتحدة .و�س�أختتم الورقة بمحاولة
و�ضع المفاو�ضات �ضمن �سياق جدول الأعمال
الفل�سطيني المرجو للحقبة المقبلة.

اللقاءات غير الر�سمية
الممهدة للمفاو�ضات
خالل الثمانينيات ،وخ�صو�ص ًا في الن�صف الثاني
منها ،تعددت اللقاءات بين �شخ�صيات �إ�سرائيلية من
الي�سار والو�سط و�شخ�صيات فل�سطينية قريبة من
( )1انظر على �سبيل المثال:
Hussein Agha et al., Track-II Diplomacy: Lessons from the
Middle East (Cambridge, MA: The MIT Press, 2003); Edy
Kaufman et al., Bridging the Divide: Peacebuilding in the
Israeli-Palestinian Conflict (Boulder, CO: Lynne Rienner,
.)2006

منظمة التحرير من داخل وخارج فل�سطين ،في �إطار
ما يو�صف عادة بدبلوما�سية الم�سار الثاني
( )1(.)Second Track Diplomacyوكان هدف هذه
اللقاءات من وجهة النظر الفل�سطينية تو�ضيح
البرنامج الوطني بقيادة المنظمة وتقوية �شرعية
هذه الأخيرة و�إثبات �إمكان التعاي�ش ال�سلمي بين
دولة �إ�سرائيل ودولة فل�سطينية عتيدة ،وذلك تمهيداً
لحراك تفاو�ضي ر�سمي قد يبد�أ عندما تن�ضج
الظروف .ومن الجدير �أن نالحظ �أن كثيرين من
�أع�ضاء الوفد الفل�سطيني المفاو�ض في مدريد
ووا�شنطن كانوا قد �شاركوا في هذه اللقاءات ،الأمر
الذي ي�ؤ�شر �إلى �أن دبلوما�سية الم�سار الثاني �أدت
دوراً �إيجابي ًا في التمهيد للمفاو�ضات الر�سمية بين
منظمة التحرير وحكومة �إ�سرائيل في �أو�سلو وبعد
�أو�سلو.
غير �أنه من ال�ضروري القول �إنه �إذا كانت
اللقاءات الفل�سطينية ــ الإ�سرائيلية غير الر�سمية في
�إطار دبلوما�سية الم�سار الثاني تت�صف بالإيجابية،
نظراً �إلى �أهدافها ،قبل م�ؤتمر مدريد ،ف�إنها لم تعد
كذلك بعد هذا الم�ؤتمر ،وعلى الأقل بعد توقيع �إعالن
المبادئ .ففور اعتراف �إ�سرائيل بالمنظمة كممثل
ر�سمي با�سم ال�شعب الفل�سطيني وكمفاو�ض با�سمه،
�أ�صبحت �أي م�شاركة فل�سطينية في الم�سار الثاني
م�ضرة �أكثر مما كانت مفيدة .لن�أخذ مث ًال الم�سودة
لمعاهدة �سالم فل�سطينية ــ �إ�سرائيلية (الم�سماة
''وثيقة جنيف'') التي و ّقعتها في خريف �سنة 2003
�شخ�صيات �إ�سرائيلية على ي�سار حزب العمل (في ظل
حكومة �أريئيل �شارون المتطرفة) و�شخ�صيات
فل�سطينية قريبة من �أ�صحاب القرار .فكل تنازل
فل�سطيني في م�سودة المعاهدة �أوم�أ �إلى نوع من
اال�ستعداد الفل�سطيني للتنازل عينه في مفاو�ضات
ر�سمية الحقة ،في حين �أن الطرف الر�سمي
الإ�سرائيلي ،وهو الطرف القوي المحتل ،لن يكون
ملزم ًا ب�أي تنازل قدمه فريق �إ�سرائيلي في الوثيقة،
وخ�صو�ص ًا عندما ينتمي هذا الفريق �إلى معار�ضة
ات�ضح �أكثر ف�أكثر موقعها الهام�شي في الخريطة
ال�سيا�سية الإ�سرائيلية.

تقييم تجربة المفاو�ضات الفل�سطينية ــ الإ�سرائيلية و�صياغة ر�ؤية جديدة

الهيئة القيادية �صاحبة
القرار التفاو�ضي
�إن �أي تف�سير د�ستوري �سليم لتوزيع ال�صالحيات
في �أطر منظمة التحرير يمنح اللجنة التنفيذية
م�س�ؤولية الإ�شراف الفعلي والمتوا�صل على �سير
المفاو�ضات تحت رقابة المجل�س الوطني حامي
البرنامج الوطني الفل�سطيني� .إن مقارنة هذا
االفترا�ض بالواقع الفعلي تثير المالحظات التالية:
ــ �شهد دور اللجنة التنفيذية الإ�شرافي تدهوراً
ملمو�س ًا منذ �سنة � ،1993أكان ذلك في عهد الرئي�س
يا�سر عرفات �أم في عهد الرئي�س محمود عبا�س.
ــ كان النتقال اللجنة التنفيذية �إلى الوطن �أثره
البالغ في �سير المفاو�ضات� ،إذ منح �إ�سرائيل �أدوات
بمن فيهم
�ضغط �شخ�صية على �أع�ضاء اللجنةَ ،
رئي�سها ،وعلى حريتهم في التنقل ،ب�سبب ما يمكن
�أن يتخذوه من مواقف� ،أكانت متعلقة بالمفاو�ضات،
�أم ب�أي حراك دبلوما�سي �أو �سيا�سي �أو ن�ضالي.
ــ اختفى الدور الرقابي للمجل�س الوطني على
اللجنة التنفيذية .وفيما هو �أخطر من ذلك ،لم يعد
المجل�س نف�سه يمثل منذ بداية الت�سعينيات كافة
القوى ال�سيا�سية الفل�سطينية ،وخ�صو�ص ًا مع ازدياد
قوة حركة ''حما�س'' داخل الوطن وخارجه في العقد
الأخير.
ــ لم ت�ساهم التطورات في ال�سلطة الوطنية في
التعوي�ض عن �أزمة �أطر المنظمة :االنق�سام بين قطاع
غزة وال�ضفة الغربية؛ ا�ضمحالل التعددية ال�سيا�سية
في كل من المنطقتين تحت قب�ضة حزب حاكم
مت�سلط و�إن بدرجات متفاوتة؛ انتهاء والية رئي�س
ال�سلطة و�أع�ضاء المجل�س الت�شريعي منذ كانون
الثاني/يناير  .2010وهذا يعني �أنه لم يعد لدينا
هيئة رقابية ذات م�شروعية وفعالية على القيادة
الفل�سطينية فيما يخ�ص تحركها الدبلوما�سي
والتفاو�ضي.
ــ مع �ضعف دور اللجنة التنفيذية وغياب دور
المجل�س الوطني وغياب المجل�س الت�شريعي ،لي�س من
الم�ستغرب �أن ينح�صر القرار التفاو�ضي في �شخ�ص
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رئي�س اللجنة التنفيذية و�أن تن�صب ال�ضغوط
الخارجية عليه ،وخ�صو�ص ًا الأميركية والإ�سرائيلية
منها.
من ال�سهل اال�ستنتاج مما �سبق �أن �إعادة بناء
منظمة التحرير على �أ�س�س تمثيلية حقيقية وعلى
قواعد م�ؤ�س�ساتية متينة� ،ضرورية لر�سم موقف
تفاو�ضي فل�سطيني �صلب .كما �أنه من ال�سهل
اال�ستنتاج �أن العودة �إلى مرجعية جماعية حقيقية
من خالل لجنة تنفيذية تمار�س م�س�ؤولياتها خارج
الوطن بعيداً عن �ضغوط االحتالل (حتى �إن �أقام
بع�ض �أع�ضائها في الأرا�ضي الفل�سطينية) ت�ش ّكل
حماية لرئي�س اللجنة التنفيذية وللموقف التفاو�ضي
الفل�سطيني .غير �أن �سهولة هذه اال�ستنتاجات ال
تعني بطبيعة الحال �أنها �سهلة التطبيق.

الطاقم المفاو�ض
لم تتبع القيادة الفل�سطينية مقاربة مقنعة في
تركيبها للطواقم المفاو�ضة .ففي �أحيان كثيرة ،جرى
�ضم �أع�ضاء لم يكن لديهم الكفاءة المميزة ولم ُي َع ّدوا
م�سبق ًا ب�ش�أن الملف التفاو�ضي ولم ُيعطوا تعليمات
وا�ضحة من قبل �صاحب القرار .وفي �أحيان �أُخرى،
ا�س ُتبعد �أ�شخا�ص ،لي�س ب�سبب نق�ص في الكفاءة ،لكن
لتجنب ''وجع الر�أ�س'' الذي يمكن �أن ينتج من
ت�صلبهم التفاو�ضي .وفي بع�ض الأحيان ،جرى
اختيار خبراء كمفاو�ضين �أُقحموا في �أخذ وعطاء
تفاو�ضيين بد ًال من �أن يقت�صر دورهم على دعم
المفاو�ض في الأمور الفنية .وكذلك ،ي�شير بع�ض
الوثائق �إلى �أن تعليمات متناق�ضة �أعطيت للجان
عبروا
تفاو�ضية مختلفة ،وحتى �إلى �أن مفاو�ضين ّ
عن مواقف متعار�ضة في الجل�سة الواحدة� .صحيح
�أن تقدم ًا ملمو�س ًا حدث في المهارة التفاو�ضية
الفل�سطينية منذ حقبة وا�شنطن في �سنتي 1992
و 1993عندما كان عدد من �أع�ضاء الوفد منا�ضلين
من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،فجعلوا من جل�سات
التفاو�ض منبراً للدفاع عن الق�ضية الفل�سطينية ،بد ًال
من الولوج في التفاو�ض نف�سه� ،إ ّال �إن المهارة
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المكت�سبة لدى البع�ض خالل ع�شرين عام ًا �أ�صبحت
عائق ًا مو�ضوعي ًا .فالجانب الإ�سرائيلي لم يتردد في
التغيير الم�ستمر لطاقمه التفاو�ضي الأ�سا�سي ،الأمر
الذي �سمح له بالمراوغة وبتجاهل �أي موقف �إيجابي
يكون قد عبر عنه مفاو�ض �إ�سرائيلي �سابق ،في
الوقت الذي ي�ستطيع تذكير المفاو�ضين الفل�سطينيين
عبروا عنها في
''الدائمين'' بمواقف مرنة قد يكونون ّ
�سنوات �سابقة.
وبالإ�شارة �إلى ال�ضجة الحالية ب�ش�أن وحدة دعم
المفاو�ضات التابعة لمنظمة التحرير الفل�سطينية في
رام اللـه ،فمن ال�ضروري القول �إن جزءاً من الأ�س�س
التي بنيت عليها جدير بالتنويه :جلب كفاءات �شابة؛
تح�ضير الملفات التفاو�ضية؛ كتابة محا�ضر
الجل�سات� ...إنما يجب �أي�ض ًا الإ�شارة �إلى ال�سلبيات:
االعتماد على التمويل والإدارة الخارجيين؛ �سرعة
تبدل العاملين؛ كون بع�ض العاملين يتخطون دورهم
كخبراء؛ عدم الت�أكد من مدى التزامهم بالمهام التي
توكل �إليهم؛ عدم تدريب كفاءات محلية م�ستقرة...
ويمكن �أن ن�ستنتج مما �سبق الآتي:
ــ �أن ي�ش َّكل �إلى جانب رئي�س اللجنة التنفيذية
لجنة توجيهية للمفاو�ضات مكونة من بع�ض �أع�ضاء
اللجنة التنفيذية وغيرهم ،على �أ ّال ي�شاركوا في �أي
مفاو�ضات .وتكون مهام اللجنة المتابعة اليومية
للمفاو�ضات (في حال جرت مفاو�ضات ،)...وتل ّقي
تقارير المفاو�ضين ،و�إعطاءهم التعليمات المالئمة
(بما فيها المواقف التفاو�ضية والتكتيكات) ،وتوجيه
ن�شاطهم الإعالميّ � .أما الحكمة في فكرة الف�صل بين
لجنة مهمتها توجيه الحراك التفاو�ضي الفل�سطيني
وبين المفاو�ضين ،فهي عزل �أع�ضاء اللجنة عن
التفاعل ''الكيميائي'' مع الطرف الآخر ،و�ضمان
مو�ضوعيتهم في تقدير الموقف.
ــ �أن ي�ش َّكل طاقم المفاو�ضين برئا�سة �أحدهم ،على
�أن تكون مرجعيتهم اللجنة التوجيهية ،وعلى �أن
يكونوا ذوي كفاءة عالية .ومن ال�ضروري �أن يكون
لرئي�س الطاقم مهارة �إدارية ،و�أن ي�ضم الطاقم ع�ضواً
ذا خلفية قانونية.
قحم رئي�س اللجنة التنفيذية في اللقاءات
ــ �أ ّال ُي َ

التفاو�ضية �إ ّال في اللحظات المف�صلية.
دعم الطاقم المفاو�ض بخبراء في مختلف
ــ �أن ُي َ
الميادين التي يحتاج �إليها ،منها (للتذكير فقط):
العالقات الدولية؛ القانون الدولي؛ القانون
الفل�سطيني؛ القانون الإ�سرائيلي؛ ال�ش�ؤون الع�سكرية؛
ال�ش�ؤون الأمنية .وللخبراء �أن يو�ضحوا الأمور في
مجال تخ�ص�صهم و�أن ي�ضعوا بدائل تفاو�ضية ال �أن
يقرروا �سيا�سات تفاو�ضية.
ــ �أن يكون الترتيب من فوق �إلى �أ�سفل� ،أي من
اللجنة التنفيذية �إلى طاقم الخبراء ،هرمي ًا ،و�أ ّال
ُي�سمح بت�شكيل طواقم تفاو�ضية موازية تقوم
بمفاو�ضات موازية ال يدري بها الوفد الر�سمي .من
ال�ضروري �أن يكون الموقف الفل�سطيني موقف ًا واحداً،
و�إ ّال �سهل على الطرف الآخر ا�ستغالل التناق�ضات في
الموقف الفل�سطيني.
ــ �أن تقت�صر مهمة المفاو�ضين على التفاو�ض
على الحل الدائم ،و�أن يمتنع المفاو�ضون (والخبراء
التابعون لهم) من االت�صال بالجانب الإ�سرائيلي
فيما ال يتعلق بالحل الدائمّ � .أما االت�صاالت
ال�ضرورية بالجانب الإ�سرائيلي لمتابعة الأمور
اليومية في ظل اتفاقات �أو�سلو ،فيجب �أن يقوم بها
�أ�شخا�ص �آخرون.

مكان المفاو�ضات
من الأمور التي �أ�ساءت �إلى الموقف التفاو�ضي
الفل�سطيني �إجراء المفاو�ضات في القد�س �أو تل �أبيب
�أو حتى وا�شنطن �أو �شرم ال�شيخ� ،إذ ال غنى عن عقدها
في مكان محايد مثل �سوي�سرا للتقليل من
ال�ضغوطات الخارجية والإ�سرائيلية ،ولإعطاء
جل�سات التفاو�ض �صبغة ر�سمية بروتوكولية.

المفاو�ضات وميزان القوى
ال جدال في �أن ميزان القوى الع�سكري والموقف
الأميركي يميالن ب�شكل فا�ضح �إلى الموقف
الإ�سرائيلي ،وهذا ينعك�س في ا�ستمرار االحتالل
وح�صار غزة وتقييد حرية التنقل وموا�صلة

تقييم تجربة المفاو�ضات الفل�سطينية ــ الإ�سرائيلية و�صياغة ر�ؤية جديدة

اال�ستيطان وتمويله من قبل الواليات المتحدة،
والدفاع الأميركي عن �إ�سرائيل في المحافل الدولية.
ويبدو لي �أن الطرف الفل�سطيني ،وخ�صو�ص ًا بعد
�إعالن المبادئ في �سنة  ،1993دخل المفاو�ضات
المتتالية ك�أنه مهزوم لدرجة �سمحت للطرف
الإ�سرائيلي باالدعاء �أنه يفاو�ض نف�سه ،و�أن �أي
اتفاق �إ�سرائيلي ــ فل�سطيني ما هو �إ ّال اتفاق
�إ�سرائيلي ــ �إ�سرائيلي ُي َح َّول �إلى الجانب الفل�سطيني
لتوقيعه لي�س �إ ّال .وعلى الرغم من المبالغة الكامنة
يعبر عن تف�سير �أحادي الجانب
في هذا االدعاء ،ف�إنه ّ
لميزان القوى ،و�أي�ض ًا عن حرب نف�سية يجدر بنا �أ ّال
نقع فري�ستها .فميزان القوى ،كما هو معروف ،لي�س
ع�سكري ًا فقط ،بل هو ح�صيلة عنا�صر مختلفة ،منها
ما هو �سيا�سي داخلي ،وما هو ديموغرافي،
ودبلوما�سي ،ودرجة االلت�صاق بالأر�ض ،وال�صمود
ال�شعبي ،وغيرها .فعلى الرغم من الميزان الع�سكري،
لي�س لإ�سرائيل اليوم القدرة الكافية على اتخاذ �أي
من الخيارات التالية :ال�ضم الكامل والطرد الجماعي
(وهما ي�شكالن منطق الن�شاط اال�ستيطاني� ،إن لم
يكن هدفه) ،وحتى �إعادة احتالل قطاع غزة وال�ضفة
الغربية والبقاء ب�شكل متوا�صل في المدن والقرى
والمخيمات ،و�إقامة �إدارة مدنية مبا�شرة ،كما كان
الو�ضع قبل �سنة  .1993فال تال�ؤم بين قوة �إ�سرائيل
الع�سكرية الهائلة وغطر�ستها من جهة ،ومن جهة
�أُخرى قدرتها المحدودة على �إمالء �شروطها على
�شعب يت�شبث ب�أر�ضه وال يريد �أن ي�ست�سلم.
�إلى جانب هذه القيود على التفوق الع�سكري
الإ�سرائيلي ،يمتلك الجانب الفل�سطيني �أوراق ًا
تفاو�ضية قوية ت�سمح له� ،إذا �أجاد ا�ستعمالها،
بتخطي االبتزاز وال�ضغوط .ف�إن غياب ت�سوية
�إ�سرائيلية ــ فل�سطينية ي�ضع �إ�سرائيل �أمام م�أزق
ديموغرافي داخلي �سي�صعب عليها تخطيه كلما تقدم
الزمن .ومن الالفت �أن الم�س�ؤولين الأميركيين
عبروا علن ًا عن تخوفهم من هذا الم�أزق في
�أنف�سهم ّ
�سنة  ،2010وذلك ربما للمرة الأولى في تاريخ
ال�صراع العربي ــ الإ�سرائيلي )2(.كما �أن التطورات
الإقليمية ،من جنوب لبنان �إلى �إيران �إلى تركيا،
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تظهر �أن دائرة العداء لإ�سرائيل تت�سع وال تتراجع.
حتى �إن الت�سا�ؤل عن التوجهات الم�صرية الم�ستقبلية
�إزاء �إ�سرائيل بعد ثورة  25يناير لم يكن ُليطرح �أ�ص ًال
لو كانت ت�سوية �إ�سرائيلية ــ عربية �شاملة ت�سود
المنطقةّ � .أما دولي ًا ،ف�أي جهد تقوم به الواليات
المتحدة من �أجل ت�سوية فل�سطينية ــ �إ�سرائيلية لم
يكن ولن يكون نابع ًا عن اعتناق �أميركي للحقوق
الفل�سطينية ،و�إنما مرده حر�صها على م�صالحها
الإقليمية .ومن هنا ،ال �صدقية لأي تهديد من
وا�شنطن ب�إنهاء اهتمامها بالت�سوية �إن لم يتجاوب
الجانب الفل�سطيني مع �شروطها .بطبيعة الحال ،ال
ي�ستطيع الجانب الفل�سطيني اال�ستفادة من هذه
الأوراق على طاولة المفاو�ضات� ،أي مواجهة
ال�ضغوط ومحاوالت االبتزاز� ،إن لم يكن و�ضعه
ال�سيا�سي الداخلي �سليم ًا معافى.

المفاو�ضات والقانون الدولي
عندما �أعلنت منظمة التحرير الفل�سطينية برنامج
�إقامة الدولة في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ووافقت
على قرار مجل�س الأمن رقم  242وعلى قرار الجمعية
العامة رقم  194المتعلق بالالجئين� ،أر�ست
التجان�س الكامل بين مطالبها وبين القانون الدولي
وال�شرعية الدولية .وال�س�ؤال يطرح نف�سه دائم ًا عن
فائدة القانون الدولي ،ونحن نعلم �أنه ُو�ضع تاريخي ًا
من قبل الدول الأوروبية من دون اعتبار للعالم غير
الأوروبي ،وبالتحديد لما ي�سمى اليوم العالم الثالث.
وهو كالقانون الداخلي يتحمل مراراً �أكثر من تف�سير،
( )2انظر مث ًال خطاب الرئي�س َبراك �أوباما �أمام الجمعية
العامة للأمم المتحدة في � 22أيلول�/سبتمبر  2010في
الموقع الإلكتروني:
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2010/09/22/
excerpts-president-obamas-remarks-united-nationsgeneral-assembly

و�أي�ض ًا خطاب وزيرة الخارجية الأميركية هيالري كلينتون
�أمام الإيباك ( )AIPACجماعة ال�ضغط الم�ؤيدة لإ�سرائيل في
� 22آذار/مار�س  ،2010في الموقع الإلكتروني:
http://www.aipac.org/PC/webPlayer/mon_clinton10.asp

054

مجلة الدرا�سات الفل�سطينية

86

ربيع

2011

مما يعطي الدول العظمى القدرة على ادعاء التف�سير
في الوقت الذي تقوم باختراقه .وتنق�صه كذلك �آليات
التنفيذ ،فيبقى حبراً على ورق عندما يكون الخارق
طرف ًا دولي ًا يتمتع بالقوة �إزاء الطرف المقابل
ال�ضعيف .لكن على الرغم من هذه النواق�ص،
ولأ�سباب عديدة (منها دخول الإعالم وتكنولوجيا
المعلومات في كل �ساحة وكل منزل ،ووزن الت�صويت
العددي لدول العالم الثالث في المحافل الدولية حيث
ُي�صنع القانون الدولي ،)...ف�إن الطرف ال�ضعيف اليوم
ي�ستطيع �أن يجد في القانون الدولي العديد من
القواعد التي تدين الظلم الذي قد يكون وقع �ضحيته.
وهذه القواعد معروفة ،منها مث ًال :حق ال�شعوب في
تقرير الم�صير؛ حق ال�شعوب في الن�ضال ،بما فيه
اللجوء �إلى العنف (المقيد بدوره بقواعد مالئمة) من
�أجل التحرر؛ القانون الدولي الإن�ساني؛ حقوق
الإن�سان ...وال �شك ،مرة �أُخرى ،في �أن هذه القواعد،
تعبر عن العدل المطلق،
على الرغم من �إيجابيتها ،ال ّ
وتبقى عر�ضة لتف�سيرات متعددة يقوم بها الطرف
الظالم ليفرغها من م�ضمونها ،وتبقى عر�ضة للخرق
من قبله من دون �أن يتمكن الطرف المظلوم من
اللجوء �إلى محكمة دولية فاعلة تعيد �إليه حقه� ،ش�أنه
�ش�أن �أي مواطن �ضمن دولة متح�ضرة .لكن الطرف
المغبون قد ي�ستطيع اليوم� ،شرط �أن ينا�ضل من �أجل
ق�ضيته و�أن يعمل على تعبئة الأ�صدقاء في العالم،
�أن ي�سجل بالتدريج نقاط ًا لم�صلحته قد ت�ضاهي
فعاليتها قرار �أي محكمة.
ال �ضرورة هنا ل�سرد التنازالت الفل�سطينية في
مفاو�ضات ال�سنوات الع�شرين الأخيرة دون ال�سقف
الذي يمنحه لنا القانون الدولي� .إننا بحاجة �إلى
التم�سك بالتوجهات التالية� ،إن في المفاو�ضات� ،أو
في العمل الدبلوما�سي:
ــ الكف عن اعتبار القانون الدولي حجة �إعالمية
دعائية ال غير ،بل بذل الجهود لإقناع القيادات
والتنظيمات والقوى ال�سيا�سية وال�صحافة والجمعيات
الأهلية الفل�سطينية بالقوة ال�صلبة الكامنة في
القانون الدولي ،من �أجل �أن يقتنع العالم بجدية
الفل�سطينيين عندما يعلنون تم�سكهم ب�أحكامه.

ــ رف�ض المقاربة التفاو�ضية التي تنطلق من
''الحاجات'' (والمعني بها عادة الحاجات الأمنية
الإ�سرائيلية� ،أو الحاجات االئتالفية للحكومة
الإ�سرائيلية) ،بل العودة دائم ًا �إلى الحقوق والواجبات
كمعيار ملزم للطرفين.
ــ ت�أ�سي�س كل مواقفنا ،التفاو�ضية وغير
التفاو�ضية ،العامة والتف�صيلية ،العلنية والخا�صة،
على �أحكام القانون الدولي وعلى قرارات الأمم
المتحدة ،بحيث يكون التم�سك بالحقوق الفل�سطينية
موقف ًا دبلوما�سي ًا ال مجرد موقف قانوني.
ــ دمج الأوراق القانونية التي يعدها الم�ست�شارون
القانونيون في الأوراق ال�سيا�سية التي يعتمدها
المفاو�ضون بحيث تكون الح�صيلة مقاربة تفاو�ضية
�شمولية .و�إن لم نفعل ذلك ،تكون المفاو�ضات ك�أنها
تجري في م�سارين :م�سار يقوم فيه فريق قانوني
بالدعاية ،وم�سار يقوم فيه الفريق ال�سيا�سي بالأخذ
الجديين.
والعطاء
ّ
ــ التركيز �إعالمي ًا ودبلوما�سي ًا على الخروقات
الإ�سرائيلية لأحكام القانون الدولي �أكثر من التركيز
على الحقوق الفل�سطينية وعلى ال�شرعية الدولية.
نحن بحاجة �إلى خطوات تدين الممار�سات
الإ�سرائيلية �أكثر من حاجتنا �إلى ت�أييد لفظي
لحقوقنا.

المفاو�ضات والقيم
�إلى جانب القيم القانونية ال�سالفة الذكر ،يجدر
عدم اال�ستخفاف بقيم �أُخرى ،مثل القيم الأخالقية،
والقيم ال�سيا�سية مثل االنعتاق من اال�ستعمار ،والقيم
المتعلقة بالهوية الجماعية وبالذاكرة وبالتاريخ
العربي ــ الإ�سالمي .فعلى �سبيل المثال ،خالل
المفاو�ضات الم�سماة غزة ــ �أريحا في �سن َتي 1993
و ،1994والتي �أدت �إلى اتفاق القاهرة في �أيار/
مايو  ،1994جرى نقل بع�ض ال�صالحيات من الحكم
الع�سكري �إلى ال�سلطة الفل�سطينية التي كانت في قيد
التكوين .ولدى مناق�شة مو�ضوع نقل �صالحية
الإ�شراف على الأماكن الدينية ،وافق المفاو�ض
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الفل�سطيني على �أن تكون الأماكن الدينية اليهودية
(وخ�صو�ص ًا كني�س ''�شالوم عل ي�سرائيل'' في �أريحا)
ب�إ�شراف الجانب الإ�سرائيلي بحجة (فل�سطينية) �أن ال
دخل للفل�سطينيين بهذا المو�ضوع� .إن هذا الجهل
بالتاريخ العربي وبدور الخالفة الإ�سالمية بمراحلها
صوال �إلى ال�سلطنة العثمانية في حماية
المتعاقبة و� ً
الأماكن المقد�سة لجميع الأديان� ،ش ّكل �سابقة دفع
الجانب الفل�سطيني ثمنها في مرحلة الحقة في �إبقاء
قبر يو�سف (نابل�س) وقبة راحيل (بيت لحم) تحت
ال�سيطرة الإ�سرائيلية المبا�شرة في �إطار االتفاقية
المرحلية (وا�شنطن� ،أيلول�/سبتمبر  .)1995ولعل
القارئ يعلم �أن هذا الأمر لم ي�ؤد فقط �إلى تقلي�ص
الوالية الجغرافية الفل�سطينية حول وداخل هاتين
المدينتين ،بل �أي�ض ًا �إلى ت�أزيم االحتكاك اليومي بين
المواطنين الفل�سطينيين من جهة ،والجنود
والم�ستوطنين الإ�سرائيليين من جهة �أُخرى .ومن
ال�ضروري �أن ي�ستفاد من هذا الدر�س فيما يخ�ص
المفاو�ضات ب�ش�أن القد�س.
ومن القيم المتعلقة بالهوية والذاكرة الجماعية،
نخ�ص بالذكر ما يرتبط بالنكبة� :ضرورة اعتراف
�إ�سرائيل بم�س�ؤوليتها� ،إلى جانب ا�ستحالة اعتراف
الجانب الفل�سطيني ب�إ�سرائيل كدولة يهودية ،لأن
مثل هذا االعتراف يعني �أن الفل�سطينيين كانوا
مذنبين بتم�سكهم ب�أر�ضهم وبمنازلهم وبحقولهم
وببياراتهم في الإقليم الذي �أ�صبح فيما بعد دولة
�إ�سرائيل ،وكانوا مذنبين برف�ضهم حالة اللجوء في
مخيمات المنفى ،ف�ض ًال عن الأذى ال�سيا�سي
والمعنوي الذي يلحقه هذا االعتراف بالمواطنين
الفل�سطينيين في �إ�سرائيل �إذ ي�صبحون حين ذاك
ك�أنهم غرباء عن �أر�ض �أجدادهم و�ضيوف معر�ضون
للطرد ب�أي حجة ،مثلما حدث لفل�سطينيي القد�س
ال�شرقية في �سنة  1967عندما �ضمتها �إ�سرائيل �إلى
�سيادتها .والتفاو�ض من �أجل الح�صول على اعتراف
�إ�سرائيل بم�س�ؤوليتها عن النكبة ال يقت�صر على
المطالبة باعترافها بحق العودة لالجئين
الفل�سطينيين ،على �أهميته ،بل يت�ضمن �أي�ض ًا
المطالبة بقبولها ،في �إطار الت�سوية ،بحرية زيارة
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المدن والقرى الفل�سطينية في �إ�سرائيل ومواقع ُ�أخرى
من الذاكرة الفل�سطينية (القرى المدمرة؛ المقابر؛
المواقع الدينية )...تبع ًا لتعلق �أي فل�سطيني/ة (على
�سبيل المثال ،فل�سطيني تعود جذوره �إلى قرية �أو
بلدة في ال�ضفة الغربية) بوطنه التاريخي .من
ال�ضروري تكرار التذكير� ،إعالمي ًا ودبلوما�سي ًا وحول
طاولة المفاو�ضات ،ب�أن ال�شعب الفل�سطيني ،بقبوله
حل الدولتين في المجل�س الوطني في �سنة ،1988
وبا�ستعداده لالعتراف بدولة �إ�سرائيل وفق قواعد
القانون الدولي ،قدم ت�ضحية رئي�سية من �أجل ال�سالم
ولم يعد لديه ما يقدمه.
من المالئم �أخيراً الإ�شارة �إلى الحجة المنطقية
كقيمة بحد ذاتها (هل يمكن مث ًال الت�شكيك في
المنطق الفل�سطيني الراف�ض للتفاو�ض على الحدود
في حين �أن اال�ستيطان م�ستمر؟) .قد ي�ستخف البع�ض
ب�إيرادنا هذه القيم بمختلف �أنواعها� ،إلى جانب
القانون الدولي ،كعوامل م�ؤثرة في المفاو�ضات� .إننا
نوردها هنا لي�س تقلي ًال من �أهمية ميزان القوى
الع�سكري ،و�إنما لأنها �أدوات ت�سمح بتعبئة الر�أي
العام الفل�سطيني لم�صلحة موقف تفاو�ضي �صلب،
ولأنها تنزع ال�شرعية عن ممار�سات ومطالب الجانب
الإ�سرائيلي ،الأمر الذي ي�سمح بك�سب المزيد من
الت�أييد في الوطن العربي وفي العالم.

التفاعل النف�سي في المفاو�ضات
لقد انتقد كثيرون المفاو�ض الفل�سطيني عندما
ظهر �سلوكه ك�أنه تنق�صه الرزانة والوقار
والبروتوكول الر�سمي .وال يتعلق الأمر فقط بال�صورة
ال�سلبية التي تتكون �إذ ذاك عند المواطن الفل�سطيني
الرازح في مخيمات اللجوء� ،أو المواطن الذي
�صودرت �أر�ضه �أو هدم بيته� ،أو الأم التي فقدت ابنها
بر�صا�صة االحتالل ،بل يتعلق الأمر �أي�ض ًا بالتفاعل
''الكيميائي'' مع المفاو�ضين من الطرف الآخر ،داخل
وخارج قاعة المفاو�ضات ،هذا التفاعل الذي قد
ي�صبح ت�آلف ًا من �ش�أنه �أن ينعك�س على نتيجة
المفاو�ضات نف�سها ،في�ؤدي مث ًال �إلى االرتجال وقول
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كالم غير مح�سوب بدقة� ،أو ت�سليم ب�أمر تجنب ًا
للإحراج �أو ب�سبب ''عتب'' يبدو ك�أنه تعبير عن خيبة
�أمل من �صديق (�إ�سرائيلي) �إلى �صديق (فل�سطيني)...
من جهة �أُخرى� ،إن الم�سافة المطلوبة بين
المفاو�ضين من الجانبين ال تعني الت�صرف العك�سي،
مثل الوقوع في الغ�ضب� ،أو �إلقاء التحذيرات
الدراماتيكية الهوجاء� ،أو ت�سفيه تنازالت محتملة من
الطرف الآخر .فالمطلوب من المفاو�ض �أن ي�ضبط
م�شاعره ،و�أن يمتنع من التهديد بما ال ي�ستطيع
تنفيذه ،و�أن ي�ستلم تنازالت الطرف الآخر (�أن
''يقب�ضها'') كي يبني عليها في جوالت تالية .كما �أن
الكالم المدرو�س ال يعني التفوه ب�أكذوبات مح�سوبة،
ففي مثل هذه الحالة �أي�ض ًا ،يفقد المفاو�ض �صدقيته
وقدرته على التفاو�ض.

التفاو�ض في �إطار المرحلة االنتقالية
والتفاو�ض من �أجل اتفاق نهائي
�إلى جانب مخاطر التفاعل النف�سي في
المفاو�ضات ،لج�أ الجانب الإ�سرائيلي مراراً ،وتجنب ًا
للولوج في الق�ضايا الأ�سا�سية� ،إلى تقديم ''ت�سهيالت''
�أو ''تح�سينات'' �أو ''تر�ضيات'' في ظل �أو�سلو (وهي
تكون م�شروطة �أحيان ًا بتنازالت عملية فل�سطينية
مقابلة) .وقد فعل الجانب الإ�سرائيلي ذلك على الرغم
من �أن المفاو�ضات تجري تحت عنوان الحل الدائم.
والم�ستغرب �أن المفاو�ضين الفل�سطينيين في بع�ض
اللجان الفل�سطينية ــ الإ�سرائيلية المتخ�ص�صة
والم�ش ّكلة في �سنة  2008بعد قمة �أنابولي�س ،لم
يترددوا ،كما ت�شير وثائق وحدة دعم المفاو�ضات،
في طرح مطالب متعلقة بم�سائل المرحلة االنتقالية.
�إن هذا التوجه يتنافى مع �شروط التفاو�ض ال�سليم،
يقرب من الحل النهائي ،ف�إنه ي�ؤخره.
وبد ًال من �أن ّ
اقترحت �أعاله �أ ّال ي�شغل مفاو�ض الحل النهائي
لذلك،
ُ
نف�سه ب�أي �أمر يتعلق بتطبيقات الحكم الذاتي ،خ�شية
من �أن يقدم هذه التح�سينات ك�إنجازات على طريق
الحل النهائي� .إن التكتيك التفاو�ضي الإ�سرائيلي لم
ينفك منذ �إعالن المبادئ في �سنة  1993يركز على

الجزئيات على ح�ساب مناق�شة المبادئ العامة،
بحجة البراغماتية واالبتعاد عن ال�شعارات (''�أنتم
الفل�سطينيون ال تفاو�ضون ،بل تطلقون ال�شعارات'').

الأ�سلوب التفاو�ضي
على الأ�سلوب التفاو�ضي الفل�سطيني �أن يكون
بنيوي ًا'' ،مهيك ًال'' من فوق �إلى �أ�سفل ب�شكل هرمي� ،أي
�أن يبد�أ بالمبادئ العامة ،ولي�س كما تريد �أن تفر�ضه
الحرب النف�سية الإ�سرائيلية (�أو الأميركية) من الأ�سفل
�إلى الأعلى� ،أي بتكتيل الجزئيات .و�إذا تمكن
المفاو�ض الفل�سطيني من الح�صول على مبد�أ عام
ير�ضيه ظاهري ًا ،فعليه �أ ّال يكتفي بذلك ،بل �أن يت�أكد
من �أن م�ضمون المبد�أ العام متفق عليه .وقد ي�صر
الطرف الآخر على ا�شتراط قبوله بالمبد�أ العام
بالح�صول على ا�ستثناء معين ،وقد يوافق الطرف
الفل�سطيني على اال�ستثناء وقد ال يوافق� .إنما �إذا
ي�ضيق اال�ستثناء �إلى �أبعد
وافق ،من الحيوي �أن ِّ
الحدود .ل َن ُع ْد مث ًال �إلى �إعالن المبادئ :ح�صل الجانب
الفل�سطيني على مبد�أ والية ال�سلطة على ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة ،ووافق على ا�ستثناءات ،منها
مث ًال �إبقاء الم�ستعمرات خارج والية ال�سلطة .على
افترا�ض �أن هذا الموقف �سليم ،ال يبدو �أن المفاو�ض
الفل�سطيني �سعى جدي ًا للح�صول على مفهوم جغرافي
للم�ستعمرات يكون �ضيق ًا �إلى �أق�صى حد :هل
الم�ستعمرة تعني المنطقة المبنية� ،أم التنظيم
الهيكلي لها (وهو �أو�سع منها بكثير)؟ هل الم�ستعمرة
تنح�صر في موقعها �أم ت�شمل �أي�ض ًا الطريق التي
تربط بينها وبين الإقليم الإ�سرائيلي؟ ال حاجة �إلى
القول �إن في مرحلة تطبيق �إعالن المبادئ ،فر�ضت
�إ�سرائيل المفهوم الأو�سع للم�ستعمرات ،الأمر الذي
�سمح بالإلغاء العملي للوالية الفل�سطينية على
الأرا�ضي المحتلة .هذا المثل يجد نظيره في مفهوم
�سيادة الدولة الفل�سطينية لدى مفاو�ضات الحل
الدائم ،وفي اال�ستثناءات التي �ستطالب بها �إ�سرائيل
للقبول بمبد�أ ال�سيادة� ،أي بكالم �آخر ،لإفراغ المبد�أ
من م�ضمونه وت�ضييقه لم�صلحة تو�سيع اال�ستثناءات.

تقييم تجربة المفاو�ضات الفل�سطينية ــ الإ�سرائيلية و�صياغة ر�ؤية جديدة

لماذا �إ�صرارنا على تو�ضيح الم�ضمون وعدم
االكتفاء بالعموميات؟ لأن �إ�سرائيل ،عدا كونها
الطرف الأقوى ع�سكري ًا ،تحتل الأر�ض و�ستحاول،
لدى تطبيق �أي اتفاق ،اال�ستفادة من �أي التبا�س من
�أجل فر�ض مفهومها هي .من جهة �أُخرى ،وبعد
ع�شرين عام ًا على ما ي�سمى عملية ال�سالم ،لم يعد
من المبرر تجنب الق�ضايا ''ال�صعبة'' وت�أجيلها �إلى
مرحلة الحقة من المفاو�ضات ،مثل ق�ضي َتي القد�س
والالجئين .يجب العودة �إلى الممار�سة المتبعة في
مفاو�ضات وا�شنطن خالل الفترة  1992ــ 1993
عندما ا�ستمر الوفد المفاو�ض خالل �أ�شهر طويلة في
الإ�صرار ــ وعن حق ــ على االتفاق �أو ًال على جدول
الأعمال� ،أي على ت�ضمينه المو�ضوعات (والتعابير
تهم الجانب الفل�سطيني،
المالئمة للداللة عليها) التي ّ
مثل مو�ضوع اال�ستيطان .فالتركيز على جدول
الأعمال من �سمات المقاربة البنيوية للمفاو�ضات.
ثمة مو�ضوع �آخر من الجدير التحذير منه في
الأ�سلوب التفاو�ضي الفل�سطيني ،وهو المقولة �أن ''ال
�شيء موافق عليه قبل الموافقة على كل �شيء'' .هذا
�ضروري بال �شك .لكن في ظل التالعب الإ�سرائيلي
بمفاو�ضات ال تنتهي ،وفي ظل اال�ستعداد الفل�سطيني
للت�شابك التفاو�ضي من �أجل �إثبات ح�سن النية �أمام
الراعي الأميركي ،ك�شف الجانب الفل�سطيني مجاالت
مرونته وتنازالته الممكنة في ق�ضايا �أ�سا�سية .ومع
�أن ال �صفة قانونية للتنازالت الممكنة� ،إ ّال �إنها
�س ُتعتبر من الم�سلمات وكنقطة انطالق لمزيد من
التنازالت �إذا ما تجددت المفاو�ضات وفق الأطر
المعهودة حتى الآن.

المفاو�ضات وال�سرية والإعالم
من الدرو�س التي يجب ا�ستخال�صها من ت�سريب
وثائق وحدة دعم المفاو�ضات(� )3أن للطرف
الفل�سطيني م�صلحة حيوية في تبني الموقف نف�سه
في ال�سر وفي العلن .فمن جهة ،ما من �أمر في مثل
هذه الم�ؤ�س�سات يمكن �أن يبقى �سراً في �أرا�ض محتلة.
ومن جهة �أُخرى ،من المفيد للقيادة نف�سها �أن تثير
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المفاو�ضات معار�ضة قوية لدى الر�أي العام
الفل�سطيني ،ووقوف هذا الأخير بالمر�صاد �إزاء �أي
تنازل محتمل .ف�إطالع الر�أي العام الفل�سطيني على
يقوي الموقف
المفا�صل المهمة في �سير المفاو�ضات ّ
التفاو�ضي الفل�سطيني وال ي�ضعفه ،ف�ض ًال عن
م�ساهمته في �إر�ساء الثقة الحقيقية بين القيادة
والمواطن .وهذا يتطلب �سيا�سة �إعالمية ر�صينة
موجهة �إلى الداخل الفل�سطيني و�إلى المجتمع الدولي.
�إن �سرية �أو علنية مداوالت المفاو�ضات ال
تتعلقان بمواقف الجانب الفل�سطيني فقط ،بل
تخ�صان الجانب الإ�سرائيلي �أي�ض ًا .وفي هذا المجال،
قد يكون من المفيد �أحيان ًا �أن يكون الر�أي العام
عالم ًا بتفا�صيل الموقف الإ�سرائيلي الحقيقية .غير
�أنه من الممكن �أن يتفق الطرفان على �أن ُيبقيا
مداوالتهما �سرية ،وفي هذه الحالة ،من ال�ضروري
�إطالع دوائر من المخت�صين على المحا�ضر
التف�صيلية من �أجل اال�ستر�شاد بر�أيهم ،ولي�س �إبقاءها
تقدر بثمن.
طي الكتمان كما لو �أنها كنوز ال ّ

الق�ضايا التفاو�ضية الفل�سطينية
ال �أنوي هنا مناق�شة الخطوط الحمر المتعلقة
بالق�ضايا التفاو�ضية ،مثل الم�ساحة الق�صوى
للأرا�ضي التي يمكن تبادلها مع �إ�سرائيل� ،أو طبيعة
الإجراءات ل�ضمان و�صول الم�ؤمنين من جميع
الأديان �إلى الأماكن المقد�سة في القد�س� ،أو الحد
الأدنى من الالجئين العائدين �إلى الإقليم الإ�سرائيلي
وو�ضعهم القانوني بعد العودة� ،أو م�ستلزمات
ال�سيادة للدولة الفل�سطينية العتيدة )4(.وال �أنوي
الإ�شارة �إلى التنازالت التي ك�شفتها وثائق وحدة
دعم المفاو�ضات ،وهي تنازالت كان �أكثرها معروف ًا
( )3الوثائق التي جرى ت�سريبها متوفرة في الموقع
الإلكتروني:
http://transparency.aljazeera.net/en/search_english

( )4بالن�سبة �إلى الخطوط الحمر المتعلقة بمو�ضوع ال�سيادة،
انظر مقالتنا في الموقع الإلكتروني:
http://al-shabaka.org/policy-brief/negotiations/howsovereign-state?page=show
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منذ مفاو�ضات طابا في كانون الأول/دي�سمبر
 2000وكانون الثاني/يناير  .2001المق�صود هنا
هو المقاربة التي من الجدير اعتمادها لمعالجة
بع�ض الق�ضايا التفاو�ضية المركزية ،و�أود �أن �أخ�ص
بالذكر مو�ضوع تبادل الأرا�ضي التي يقع عليها
أرا�ض من الإقليم
بع�ض الم�ستعمرات الكبيرة ب� ٍ
الإ�سرائيلي .فالم�شكلة في المقاربة المعتمدة حتى
الآن هي �أن المفاو�ض الفل�سطيني لم يوافق على مبد�أ
يقدم ت�صوره للأرا�ضي التي يمكن
التبادل فقط ،ولم ّ
�أن يتنازل عنها (مواقع بع�ض الم�ستعمرات ''الكبيرة'')
فح�سب ،بل �إنه �أبدى هذا اال�ستعداد في الوقت الذي
ي�ستمر الن�شاط اال�ستيطاني .والمفارقة في هذه
المقاربة �أنها ت�شجع �إ�سرائيل على تكثيف ن�شاطها
اال�ستيطاني ،وعلى الإ�سراع في ت�شكيل م�ستعمرات
كبيرة لأنها ،كما وعد الرئي�س الأميركي جورج بو�ش
في ني�سان�/أبريل � ،2004ستكون الكتل اال�ستيطانية
الكبيرة �ضمن الإقليم الإ�سرائيلي.
بطبيعة الحال� ،إن هذا يقودنا �إلى اال�ستنتاج �أنه
ال يمكن الولوج في �أي ت�شابك تفاو�ضي ب�ش�أن
يجمد الن�شاط اال�ستيطاني .ومن
الحدود ما لم َّ
ال�ضروري القول هنا �إن التجميد الذي نق�صده هو
التجميد المعلن والكامل وغير الم�شروط ،لأن
اال�ستيطان يتعار�ض مع �أحكام القانون الدولي
بالمطلقّ � .أما التجميد الملتب�س �أي ال�ضمني� ،أو
الموقت� ،أو الجزئي ،ك�شرط كاف للعودة �إلى
المفاو�ضات ،فمن �ش�أنه �أن ي�شكل �سيف ًا م�سلط ًا فوق
ر�أ�س المفاو�ض الفل�سطيني :ف� ّإما �أن يوافق على
التنازل المطلوب في �أي ملف يجري التداول ب�ش�أنه،
و� ّإما يت�صلب ،فيعود الن�شاط اال�ستيطاني .والخطر
نف�سه يكمن في االقتراح الأميركي المتمثل في
االتفاق ال�سريع على الحدود (خالل ثالثة �أ�شهر مث ًال)
بد ًال من ''�إ�ضاعة الوقت'' في الجدل ب�ش�أن اال�ستيطان.
ف�إلى جانب ت�أجيل مو�ضوع القد�س (وا�ستمرار
اال�ستيطان في المدينة وحولها) ،يعني هذا االقتراح
�ضمن ًا �أن ي�ستمر اال�ستيطان غربي الخط الذي قد
يتفق عليه وتجميده �شرقي الخط .والتجربة
التفاو�ضية الفل�سطينية علمتنا �أنه بعد االتفاق� ،إذا

ما حدث� ،ستبد�أ �إ�سرائيل في تف�سير معنى التجميد
بال�شكل الذي ير�ضيها وهي م�سيطرة على الأر�ض.
و�إذا ما افتر�ضنا �أن ال م�شكلة في التف�سير ،ف�سيت�أجل
تفكيك تلك الم�ستعمرات �شرقي خط الحدود ،مما
�سي�سمح للطرف الإ�سرائيلي بو�ضع �شروط جديدة
للتفكيك الفعلي.
�إننا نقترح هنا بكل قوة �أن ُي�سحب مبد�أ تبادل
الأرا�ضي ر�سمي ًا من المرجعية التفاو�ضية
جمد .كما
الفل�سطينية ما دام اال�ستيطان م�ستمراً ولم ُي َّ
�أننا نقترح �أ ّال ُت�ستبعد منطقة القد�س من �أي اتفاق
على الحدود بحجة خ�صو�صيتها ،و�أن يكون البرنامج
الزمني لتفكيك الم�ستعمرات �شرقي الحدود جزءاً ال
يتجز�أ من االتفاق بحيث ال يكون هناك حاجة �إلى
مفاو�ضات �إ�ضافية ب�ش�أن المو�ضوع .وب�صورة �أ�شمل،
نعتقد �أننا بحاجة �إلى فتح �صفحة جديدة للمرجعية
التفاو�ضية الفل�سطينية يجري فيها طي ال�صفحة
ال�سابقة مع ما جرى فيها من �إيماءات بتنازالت
ممكنة .ومن الممكن �أن تكون الإ�شارة �إلى جدية هذا
التحول �إعالن االلتزام ب�إعالن المبادئ ل�سنة 1993
(وبروتوكول باري�س) ال غير� ،أي من دون االتفاقات
والترتيبات الالحقة المتمثلة ب�صورة خا�صة في
التفريق الإ�سرائيلي بين مناطق �أ وب وج ،والتي لم
يطبقها الجانب الإ�سرائيلي �أ�ص ًال.

مرجعية المفاو�ضات
كان من �أهم االنتقادات الموجهة �إلى المفاو�ضات
الفل�سطينية ــ الإ�سرائيلية �أنها جرت تحت �سقف
المبادئ الواردة في ر�سالة الدعوة الأميركية �إلى
م�ؤتمر مدريد في خريف �سنة ( 1991ومنها
التفاو�ض على حكم ذاتي مبهم لفترة انتقالية مدتها
خم�س �سنوات تنتهي باتفاق على و�ضع دائم غير
محدد المعالم) ،و�أنه كان من المحتم �أ ّال يتخطى
االتفاق الناتج من هذه المفاو�ضات ال�سقف المر�سوم
لهاّ � .أما خريطة الطريق التي �أعلنتها وزارة الخارجية
الأميركية في نهاية ني�سان�/أبريل  ،2003وعلى
افترا�ض �أن الطرفين وافقا عليها (في الحقيقة �أرفقت
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�إ�سرائيل موافقتها بتحفظات �ألغت م�ضمونها عملي ًا)،
ف�إنها بالغت في تف�صيل المحطات على الطريق
(وخ�صو�ص ًا االلتزامات الفل�سطينية فيها) ،من دون
�أن تو�ضح معالم المحطة الأخيرة التي �ست�ؤدي �إليها
هذه الطريق ،وذلك على عك�س ما يحمله عادة تعبير
''خريطة طريق'' من داللة .وي�ستنتج البع�ض من
تجربة العقدين منذ م�ؤتمر مدريد (بما فيها ''�أفكار''
الرئي�س كلينتون ب�ش�أن ق�ضايا الحل النهائي في
نهاية كانون الأول/دي�سمبر � )2000أنه يجب
االمتناع من العودة �إلى طاولة المفاو�ضات ما لم
ينتزع الجانب الفل�سطيني من �إ�سرائيل الموافقة
ال�صريحة وغير الملتب�سة على مرجعية تفاو�ضية
تو�ضح نهاية الطريق (مثل دولة فل�سطينية على
�أ�سا�س حدود  ،1967وعا�صمتها القد�س ،واعتراف
�إ�سرائيل بحق العودة.)...
�إنني مع تعاطفي مع هذا التوجه� ،أعتقد �أنه يجب
التمييز بين المرجعية التفاو�ضية الفل�سطينية
والمرجعية التفاو�ضية المتفق عليها مع الجانب
الآخر .ف�إذا تطابقت االثنتان ،ال يعود هناك حاجة
�إلى مفاو�ضات .وبكل ت�أكيد ،يجب ال�سعي لأن تقترب
الثانية من الأولى �إلى �أق�صى حد قبل الجلو�س حول
الطاولة ،وذلك باال�ستعانة بكافة الو�سائل المتاحة،
بما فيها العمل الدبلوما�سي مع الجهات الدولية
الم�ؤثرة ،كالأمم المتحدة والواليات المتحدة
و�أوروبا .لكن قرار الدخول في المفاو�ضات �أمر
تكتيكي ظرفي ولي�س �أمراً ا�ستراتيجي ًا� ،شرط التم�سك
بمبد�أين حيويين ناتجين من التجربة الفل�سطينية في
العقدين الما�ضيين� :أ ّال تعني الموافقة على المرجعية
الم�شتركة والجلو�س حول الطاولة تناز ًال عن
المرجعية الفل�سطينية� ،أي عن البرنامج الوطني
الفل�سطيني؛ �أ ّال تكون المفاو�ضات تغطية لأعمال
�إ�سرائيلية �أحادية الجانب ،مثلما هي الحال مع
تكثيف الن�شاط اال�ستيطاني .وفيما عدا هذين
ال�شرطين ،من الجدير اعتبار الدخول �أو عدم الدخول
في المفاو�ضات ،كما �سيرد الحق ًا ،جزءاً من معركة
دبلوما�سية تهدف �إلى تجميع عنا�صر القوة في �سبيل
تحقيق البرنامج الوطني .نظري ًا ،من الممكن جداً �أن
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تخط للمرجعية المر�سومة بداي ًة للمفاو�ضات،
يحدث ٍّ
بف�ضل الت�شابك التفاو�ضي نف�سه وعوامل �أُخرى مثل
تغييرات �إقليمية �أو دولية.

�صياغة ن�ص االتفاق
�إن تجربة �إعالن المبادئ في �سنة 1993
والمفاو�ضات الم�ضنية التي تبعتها من �أجل
تنفيذها ،وهي لم تنفذ حتى الآن ،ملأى بالدرو�س
الم�أ�ساوية .ففي مقابل الح�صول على �إعالن المبادئ
مع نواق�صه المعروفة ،دفعت القيادة الفل�سطينية
�أثمان ًا باهظة :فاعترفت ب�إ�سرائيل ،وقبلت بت�أجيل
الحل الدائم خم�س �سنوات ،وقبلت با�ستثناءات
رئي�سية على واليتها الجغرافية ،ثم ،خالل عملية
التنفيذ المفتر�ضة لإعالن المبادئ ،دفعت مرة �أُخرى
�أثمان ًا �إ�ضافية للح�صول الفعلي على جزء من
''الب�ضاعة'' الموعودة نف�سها .ففي مقابل �إعادة
انت�شار الجي�ش الإ�سرائيلي من المدن (والتي ال ت�ش ّكل
�سوى تنفيذ جزئي لإعالن المبادئ) ،اعترفت القيادة
الفل�سطينية بالمناطق ب حيث واليتها وتحركها
محدودان ،وبالمناطق ج حيث ال والية لها (وهي
�أو�سع ب�أ�ضعاف م�ضاعفة من اال�ستثناءات
المن�صو�ص عليها في �إعالن المبادئ).
�إن هذه التجربة المرة توجب �أن يكون ن�ص �أي
اتفاق هو الن�ص الأول والأخير� ،أي �أ ّال يحتاج تنفيذه
�إلى مفاو�ضات �إ�ضافية .ف�أي اتفاق ب�صيغة ''�إعالن
مبادئ للحل الدائم'' �أو ب�صيغة ''اتفاق �إطار للحل
الدائم'' �سيوقع ال�شعب الفل�سطيني وقيادته في
التجربة المرة ذاتها� .إن المطلوب هو اتفاق يت�ضمن
جميع التفا�صيل والتو�ضيحات الممكنة ،وال يترك
ثغرات ت�سمح للطرف الأقوى ب�أن يطمح �إلى (�إ�ساءة)
تف�سيره خالل مرحلة التنفيذ .من جهة �أُخرى ،هذا ال
يعني عدم الموافقة على ترتيبات موقتة �أو مرحلية،
�إنما يعني عدم الموافقة عليها �إ ّال �إذا ت�ضمن ن�ص
االتفاق جداول زمنية دقيقة ومواعيد نهائية وغير
م�شروطة .بطبيعة الحال ،ومهما يكن الحر�ص على
هذه الأمور كلها ،فمن المتوقع �أن تطر�أ �صعوبات

060

مجلة الدرا�سات الفل�سطينية

86

ربيع

2011

وتف�سيرات متناق�ضة خالل التنفيذ .ولذلك ،من المهم
�أي�ض ًا �أن يت�ضمن ن�ص االتفاق بنداً يحيل �أي اختالف
في التف�سير في �أثناء مرحلة التنفيذ �إلى التحكيم
بناء على طلب �أي من الطرفين .و�أخيراً ،من
وذلك ً
ال�ضروري �أن يولي االتفاق دوراً معين ًا لأطراف ثالثة
ل�ضمان التنفيذ.

دور الطرف الثالث
لقد عانى الجانب الفل�سطيني من �أن الطرف
الثالث الوحيد الذي رعى المفاو�ضات الفل�سطينية ــ
الإ�سرائيلية هو حليف �إ�سرائيل وخا�ضع البتزازها
الم�ستمر� .إننا بحاجة �إلى �أن تجري المفاو�ضات
تحت رعاية ر�سمية من قبل منظمة مثل الأمم
المتحدة ب�شخ�ص �أمينها العام� ،أو بدولة محايدة مثل
�سوي�سرا ،على �أن تكون الرعاية ملتزمة بال�شرعية
الدولية .وقد تتطلب الق�ضايا المدرجة في جدول
�أعمال المفاو�ضات التن�سيق مع �أطراف ثالثة ذات
العالقة ،مثل ق�ضية الالجئين التي تعني كل من
الأردن و�سورية ولبنان ،وخ�صو�ص ًا �أن �أي اتفاق
م�ستقر يتطلب ت�سوية فل�سطينية ــ �إ�سرائيلية في �إطار
ت�سوية �إقليمية �شاملة .كما �أن الجانب الفل�سطيني
بحاجة �إلى �أطراف ثالثة في وقت تنفيذ االتفاق� ،إذا
ما تم ،على �أن يكون دورها مذكوراً بدقة في ن�ص
االتفاق .ومن الأمثلة للدور المطلوب:
ــ الم�شاركة في مراقبة الحدود الخارجية،
والحدود مع �إ�سرائيل ،والمعابر الدولية ،عن طريق
ن�شر مراقبين من الدول الثالثة لفترة محددة.
ــ الم�شاركة في �ضمان االتفاق و�سالمة �أرا�ضي
الدولة الفل�سطينية ،من خالل قرار لمجل�س الأمن
بموجب الف�صل ال�سابع من ميثاق الأمم المتحدة
وبت�أييد ر�سمي من �إ�سرائيل وم�صر والأردن.
من ال�ضروري �أن يتم اختيار الأطراف الثالثة
بحذر ،لأن �أي طرف ثالث (ولي�س فقط الواليات
المتحدة) يميل �إلى جانب الطرف الأقوى في �أثناء
التنفيذ .ولذلك يجب الحر�ص على �أ ّال ُيترك لدول
ثالثة تف�سير االتفاق ،و�إنما �إخ�ضاع التف�سير للتحكيم.

خاتمة
قد يقال �إن ال�شروط المقترحة في هذه الورقة
لمفاو�ضات م�ستقبلية هي �شروط مثالية وتعجيزية.
من الأكيد �أن ال �إ�سرائيل وال الواليات المتحدة
�ستكونان م�ستعدتين في الظروف الحالية لقبول
تغيير جذري لقواعد اللعبة التفاو�ضية كالتي
نقترحها .لكن هذه الظروف بالذات (الغطر�سة
الإ�سرائيلية؛ النزعة نحو اليمين؛ ا�ستمرار اال�ستيطان
بموافقة �ضمنية �أميركية؛ ح�صار قطاع غزة )...لم
ت�سمح هي �أي�ض ًا للمرونة التي �أبداها المفاو�ض
الفل�سطيني حتى الآن ب�أن ت�ؤدي �إلى ا�ستعداد
�إ�سرائيلي للتفاو�ض الجدي ،بل ا�ستغلت �إ�سرائيل
تنازالت المفاو�ض الفل�سطيني لك�سب المزيد من
الوقت ولجعلها نقطة انطالق لتنازالت �إ�ضافية في
مفاو�ضات محتملة الحقة� .إن ال�صالبة التي نقترحها
في �شروط العودة �إلى المفاو�ضات مبنية على كوننا
نمتلك �أوراق ًا تفاو�ضية ثمينة� ،شرط �إيماننا بقوة
هذه الأوراق ،وهي تتمثل مث ًال في اال�ستمرار في
البناء الم�ؤ�س�ساتي واالجتماعي واال�ستثمار
االقت�صادي واالرتباط بالأر�ض وتحريك الو�ضع عن
طريق التعبئة ال�شعبية والمقاومة ال�سلمية والعمل
على ك�سب الأ�صدقاء في العالم .زد �إلى ذلك �أن
التحوالت الإقليمية ،بما فيها ثورة  25يناير في
تقوي الموقف الفل�سطيني �شرط �أن
م�صر ،ال بد من �أن ّ
يكون موقف ًا �سليم ًا على م�ستوى التعامل مع هذه
التحوالت ،وعلى الم�ستوى الداخلي الفل�سطيني
(ب�إعادة الوحدة �إلى ال�ضفة الغربية وقطاع غزة،
وب�إعادة تركيب النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني).
لكن �إلى جانب ذلك كله ،ف�إن ال�صالبة التي
نقترحها في �شروط العودة �إلى طاولة المفاو�ضات
مبنية على فهم للحراك التفاو�ضي باعتباره �أداة في
المعركة ال تقل �أهمية عن �سائر الأدوات الهادفة �إلى
تعديل ميزان القوى لم�صلحة الق�ضية الفل�سطينية
العادلة .فلنكف عن اعتبار الحراك التفاو�ضي ك�أن
هدفه الوحيد هو التو�صل �إلى اتفاق� .إن المعركة
الفل�سطينية معركة طويلة في مواجهة قوة �إقليمية
محتلة ت�ساندها �أكبر قوة في العالم .لذلك� ،إن
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مقيا�س نجاح الحراك التفاو�ضي كجزء من الحراك
الدبلوما�سي يجب �أن يكمن في م�ساهمته في زيادة
الأر�صدة الفل�سطينية الذاتية والدولية ،ولي�س
بال�ضرورة في توقيع اتفاق في الأ�شهر �أو ال�سنوات
القليلة المقبلة .بكالم �آخر� ،إن نجاح المفاو�ضات (�أي
تتويجها باتفاق بين الطرفين) قد يعني في ظروف
معينة خ�ضوع ًا وا�ست�سالم ًا للقوي ،في حين �أن الف�شل
قطف ثماره عاج ًال �أو �آج ًال.
قد يعني �صموداً ُت َ
وبموازاة الدعوة �إلى تغيير قواعد اللعبة
التفاو�ضية واعتبار المفاو�ضات �أداة دبلوما�سية في
معركة طويلة ،ونظراً �إلى المخاطر الكامنة في
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الق�ضم الم�ستمر للأر�ض الفل�سطينية� ،أ�صبح من
ال�ضروري �أن تكون على ر�أ�س جدول الأعمال الوطني
للأ�شهر وال�سنوات القليلة المقبلة �أولوية ق�صوى،
وهي العمل على تحقيق التجميد الكامل للن�شاط
اال�ستيطاني .فهذه تبقى الخطوة الأولى التي لم يعد
من الممكن القفز فوقها لنيل اال�ستقالل ،حتى �إن
ال�س�ؤال الذي بات يواجه ال�شعب الفل�سطيني هو ما �إذا
ال يزال من الممكن �أن تقوم دولة فل�سطينية م�ستقلة
في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة من دون انهيار
الم�شروع اال�ستيطاني الإ�سرائيلي نف�سهn .
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