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  املفقود واملطلوب
  اإلسرائيلية -يف مفاوضات السالم الفلسطينية 

  
  بالل احلسن

  
مرّ على مفاوضات السالم الثنائية واملتعددة، بين العرب وإسرائيل، مدة زمنية   

، )كلينتون –بوش (تقارب ثالثة عشر شهراً، وتعاقبت عليها إدارتان أميركيتان 
  ).العمل –الليكود (وحكومتان إسرائيليتان 

وقد شهدت هذه املدة ثماين جوالت من املفاوضات، بحيث أصبحت تسمح   
وإذا كان الكل يجمع اآلن، الفلسطينيون والعرب واإلسرائيليون، . يل لهابتقويم أو

وكذلك القوى الدولية، على أن املفاوضات مل تثمر شيئاً حتى اآلن، فإن الكل يجمع 
أيضاً على أن املفاوضات لن تثمر شيئاً يف املرحلة املقبلة أيضاً إذا بقيت منطلقاتها، 

ذلك . الدولية معها، تسير على النهج القديم نفسه وتكتيكاتها، وأساليب تعامل القوى
بأن هذه املفاوضات قد بنيت على سلسلة من األخطاء، ال يمكن إنقاذ املفاوضات إال 

واألخطاء التي نشير إليها فرضها األقوياء وقبلها الضعفاء؛ فرضتها . بإزالتها
لعرب، وحتى ، وقبلها الفلسطينيون وا)وإسرائيل(الواليات املتحدة األميركية 

  .األوروبيون
ويمكن لسياسة الفرض أن تقود إىل طاولة املفاوضات، لكنها ال يمكن أن تنتج   

وإذا حدث وأنتجت حلوالً واتفاقات مفروضة بدورها، فإنها ال تنتج . حلوالً واتفاقات
  .سالماً، وإنما يهيئ السالم املغشوش حلروب أشد ضراوة

التي ال تزال جارية حتى اآلن، حتتاج إىل  لذلك يمكن القول إن مفاوضات السالم
عملية مراجعة، توضيحية قبل أن تكون نقدية، لوضع اليد على أساس اخلطأ الذي 

                                                            

  كاتب وصحايف فلسطيني. 
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بنيت عليه، ولفهم السبب احلقيقي الذي جعل حصيلة ثماين جوالت من املفاوضات 
  .تساوي صفراً

ة، فألننا وإذ نقول إن عملية املراجعة املطلوبة هي عملية توضيحية ال نقدي  
نلمس من خالل املشاهدة واملتابعة، أنه على الرغم مما فُرض على الفلسطينيين 

والعرب من شروط، فإن أداءهم التفاوضي مل ينطو على أي تنازل أو تساهل جوهري 
  .يف أثناء العملية التفاوضية

 أما داخل العملية. لقد تم تقديم التنازالت والتساهالت قبل العملية التفاوضية  
التفاوضية فيحاول الفلسطيني، كما يحاول الطرف العربي، أن تبقى العملية سائرة يف 

وإذا كان هذا ينطوي على أي تناقض، فألن هذا هو واقع . اجملرى التاريخي املقبول
  .احلال

  
  متاهة جيمس بيكر

بدأ جيمس بيكر، . لقد بدأت العملية مسيرتها بعد انتهاء حرب اخلليج مباشرة  
جية الواليات املتحدة، وبإشراف الرئيس جورج بوش، اتصاالت مكوكية وزير خار

مكثفة باإلسرائيليين والفلسطينيين والعرب، بهدف دفعهم جميعاً نحو طاولة 
كان بيكر يتحرك مستنداً إىل االنتصار األميركي على العراق، وإىل انهيار . املفاوضات

. قد أصبحت زعيمة العامل بال منازعاالحتاد السوفياتي، وإىل كون الواليات املتحدة 
واجتهد يف أن يستغل التأثير النفسي لكل هذه التطورات الساحقة من أجل خلق قناعة 

بأن ال مفر من قبول ما يطرحه، وبأن مَنْ ال ينسجم مع الطرح األميركي سيبقى خارج 
املطلوب  ويبدو أن التأثير النفسي. النظام العاملي اجلديد، وسيُنبذ بالتايل ويتحطم

حدث فعالً، فنتجت موجة من التحليل السياسي العربي حتدثت عن النظام العاملي 
وأخذ بعضها يتساءل إن كان العرب قادرين على . اجلديد وضرورة االلتحاق به

كما نشأ، يف املقابل، لدى املعارضين . نحو هذا النظام العاملي اجلديد" االرتقاء"
االجتاه نفسه، ويتحدث عن قبول العرض األميركي واملتخوفين قبول سلبي يسير يف 

  .كشرّ ال بد منه، وال بديل منه
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ونمت هذه األجواء نفسها داخل ساحة العمل السياسي الفلسطيني، وكثر   
. احلديث عن الفرص الضائعة يف املاضي، وعن الفرصة التي يجب أال تضيع اآلن

عليه، لنأخذ ما بقي من لنحصل على ما يمكن احلصول : وارتفعت شعارات تقول
. وخياراتنا هي بين املوت السريع واملوت البطيء. األرض قبل أن تضيع األرض كلها

  .ولقد أجنز الفلسطينيون مفاوضاتهم مع بيكر حتت تأثير هذا كله
رفع بيكر منذ البداية شعاراً مغشوشاً قال أنه يريد مفاوضات طوعية، ال يُفرض فيها 

وقال إن الواليات املتحدة األميركية لن تضغط على أي . على أي طرف ما ال يريده
وكان لهذا املوقف ترجمة عملية واحدة ووحيدة، . طرف كان، وخصوصاً على إسرائيل

  .هي أن املفاوضات لن تتم إال بقبول الفلسطينيين والعرب لشروط إسرائيل
مؤتمر كانت أنها ترفض مفاوضات تتم عبر ) والقدمية(شروط إسرائيل األوىل 

دويل، وترفض مفاوضات تتم برعاية األمم املتحدة، وتقبل فقط بمفاوضات مباشرة، 
وتبنى . ومن دون شروط مسبقة، وبإشراف الواليات املتحدة واالحتاد السوفياتي فقط

جيمس بيكر هذه الشروط اإلسرائيلية، وأصبح مطلوباً من اآلخرين أن يقبلوا بها ما 
  .ون طوعية ومن دون فرضدام أن املفاوضات يجب أن تك

وقد قبل العرب، وقبل الفلسطينيون، حتت اإلحلاح األميركي، وحتت وطأة 
التأثير النفسي لزخم األحداث املتالحقة، بالتراجع عن مطلبهم الدائم بالتفاوض من 

فإزاء . ومل يكن هذا جمرد تراجع شكلي. خالل املؤتمر الدويل وحتت مظلة األمم املتحدة
ئيلية املتفوقة، وإزاء االنحياز األميركي الدائم إىل إسرائيل، كان املؤتمر القوة اإلسرا

فبوجود االحتاد السوفياتي والصين . الدويل يوفر عنصر التوازن املفقود على األرض
وبوجود األمم املتحدة . وأوروبا، ال تعود القوة اإلسرائيلية هي التي تفرض النتائج

الدولية املقياس واملرجع يف فضّ االختالفات، ويف يكون القانون الدويل والقرارات 
  .وقف جتاوزات أي طرف

أدى التراجع العربي والفلسطيني عن مطلب املؤتمر الدويل برعاية األمم 
إن املفاوضات جتري نظرياً على . املتحدة، إىل إضعاف مرجعية املفاوضات وتغييبها

ة الرئيس بوش استندت ، باعتبار أن مبادر٣٣٨و ٢٤٢أساس قراري جملس األمن 
لكن جيمس بيكر . إليهما، وتم تضمينهما فيما بعد يف رسائل الدعوة إىل مؤتمر مدريد

قبل مع اإلسرائيليين، وعلى قاعدة املفاوضات الطوعية من دون فرض، أن هناك 
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، وأن القرار سيكون بالتايل خاضعاً للمفاوضات يف شأن ٢٤٢تفسيرات عدة للقرار 
وهنا اكتفت الواليات املتحدة بأن تقدم هي . ن يكون قراراً للتنفيذمعناه ومغزاه، ول

، وأنه يعني االنسحاب اإلسرائيلي من األراضي ٢٤٢تفسيرها لقرار جملس األمن 
وتم بذلك . ، من دون أن يكون هذا التفسير ملزماً إلسرائيل١٩٦٧احملتلة منذ سنة 

  .وضع املفاوضات عامة أمام متاهة ال خمرج لها
ت األمور ذروتها يف مفاوضات جيمس بيكر مع اجلانب الفلسطيني، حيث وبلغ

املطالب اإلسرائيلية أكثر حدة، وحيث املوضوع الفلسطيني جوهر الصراع فعالً ال 
  .قوالً، وحيث احلساسيات التاريخية واإلنسانية والدينية تهيمن على املشهد كله

أرادوا . اوضاتهم مع إسرائيللقد أراد الفلسطينيون، منذ البداية، مضموناً ملف
حتديد هدف املفاوضات، وعلى أساس االنسحاب اإلسرائيلي وحق تقرير املصير 

للشعب الفلسطيني، باعتبار أن إسرائيل ترفض مبدأ االنسحاب كما ترفض حق تقرير 
املصير، وتعتبر األرض الفلسطينية أرضاً إسرائيلية تم حتريرها، لكن جيمس بيكر 

ة مع املطالب اإلسرائيلية، فرفض حتدي أي مضمون مسبق جتاوب مرة ثاني
فال االنسحاب، وال حق تقرير املصير، موضوع مبتوت سلفًا، . للمفاوضات املقترحة

وحين أثار الفلسطينيون مسألة االستيطان، وطلبوا ضمانات . بل هو خاضع للتفاوض
أيضاً موضوعاً  بوقفها عند بدء التفاوض، رفض جيمس بيكر ذلك، واعتبر االستيطان

وكذلك كان احلال عند إثارة قضية القدس؛ فقد طلب . من موضوعات املفاوضات
الفلسطينيون أن تكون مشمولة باملفاوضات، ورفض اإلسرائيليون ذلك، ثم جتاوب 

األميركيون مع الطرح اإلسرائيلي، انطالقاً من قاعدتهم برفض سياسة فرض أي شيء 
اً سلفاً أن يتقدم الفلسطينيون نحو مفاوضات غير وهكذا، كان مطلوب. على أي طرف

  .حمددة املضمون، لتجري حماولة حتديد هذا املضمون من خالل املفاوضات
حاول الفلسطينيون، وبدافع الرغبة يف الوصول إىل تفاهم مع األميركيين 

واملشاركة يف العملية السلمية، أن يعوضوا خسارة التحديد املسبق ملضمون 
فطلبوا أن يتم . احلصول على مكاسب يف قضية شكل املفاوضاتاملفاوضات ب

التفاوض باسم منظمة التحرير الفلسطينية، وطلبوا أن يكون الوفد الفلسطيني ممثالً 
. لفلسطينيي الداخل واخلارج، وطلبوا أن يكون سكان القدس ممثلين يف املفاوضات

مس بيكر للرفض ورفضت إسرائيل املطالب الفلسطينية الثالثة، واستجاب جي
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اإلسرائيلي، وبدأ يطلب من الفلسطينيين أن يتجاوبوا معه، وأن يساعدوه يف إيجاد 
  .وهذا ما تم أيضاً. خمرج لهذه املشكالت، أي أن يتراجعوا هم

يف مقابلة صحافية بمناسبة مرور عام على املفاوضات، سئل فيصل 
: تنازالت التي قُدمت، فقالاحلسيني، املنسق العام للوفد الفلسطيني املفاوض، عن ال

هذه التنازالت حصلت يف قضايا تشكيل الوفد، واختيار أعضائه، ومن أين أماكن "
وبالتايل وجدنا أنفسنا مضطرين إىل أن نذهب إىل هناك فلسطينيين فقط . االختيار

  ١."من الداخل من دون أن يلتحق بالوفد أي واحد من القدس أو من اخلارج
أُخرى مع الدكتور حيدر عبد الشايف، رئيس الوفد ويف مقابلة صحافية 

هناك : "الفلسطيني املفاوض، سئل عن نمط الصعوبات التي تواجه املفاوضات، فقال
عقبات عديدة جانبية مثل رفض الوفد اإلسرائيلي السماح للمحامي الفلسطيني رجا 

  ٢."شحاده بدخول قاعة املفاوضات، بصفته يحمل بطاقة شخصية من القدس
  . هذه احلصيلة، أوجد جيمس بيكر حالة تفاوضية فريدة يف نوعها يف العاملوب

فليس هناك هيئة أو دولة أو جمموعة دول، يمكن االستناد إليها لتكون مرجعاً 
  .للمفاوضات، بحيث تكون يف النهاية حكماً بين املتفاوضين، ويكون تدخلها ملزماً

د مثالً مبدأ االنسحاب يف وليس هناك مضمون يحكم مسيرة املفاوضات، فيؤك
  .مقابل شروط السالم التي يضعها احملتل يف مقابل االنسحاب

وليس هناك شكل يمكن االستناد إليه لتحديد مستقبل املفاوضات، فيقول 
الفلسطينيون أنهم يمثلون شعباً، وللشعوب بالتايل حقوق طبيعية أولها حق تقرير 

  .املصير
ون، وغاب الشكل، فكيف يمكن تصور أي فإذا غابت املرجعية، وغاب املضم

  إمكان لنجاح املفاوضات؟
اإلسرائيلية حمكومة بالفشل، ألن جيمس بيكر  –إن مفاوضات السالم العربية 

فال املرجعية وال املضمون . انتزع منها كل العناصر التي يمكن أن تؤدي إىل جناحها
                                                            

 .٥/١٢/١٩٩٢، )لندن" (احلياة"  ١

 .١٨/١٠/١٩٩٢، ٩١٠، العدد )نيقوسيا" (فلسطين الثورة"  ٢
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ار احلوار، أو حلل وال الشكل قائم، بحيث يمكن أن يتوفر مقياس منطقي الستمر
ومل يحدث يف التاريخ أنْ قامت مفاوضات تفتقر إىل املرجعية، . اخلالفات على أساسه

  .وإىل املضمون، وإىل الشكل، يف وقت واحد
فقد فُرض عليهم، . ومل تقف األمور عند هذا احلد بالنسبة إىل الفلسطينيين

  :خالفاً لألطراف العربية األخرى، أمران
الضفة (يكون التفاوض يف شأن مصير األراضي احملتلة  أن: األمر األول

مرحلة احلكم الذاتي املوقت، ومرحلة الترتيبات : على مرحلتين) الغربية وقطاع غزة
  ).هكذا من دون حتديد(النهائية 

أن رسالة الدعوة اخلاصة بالفلسطينيين تضمنت ذكر مواصفات : األمر الثاين
واشترطت هذه . الرسائل األخرى املماثلةلعضوية الوفد الفلسطيني مل ترد يف 

املواصفات أن يكون العضو قد أثبت يف املاضي حسن النية جتاه السالم مع إسرائيل، 
  .وأن يواصل إثبات ذلك

  
  الفلسطينيون يف املفاوضات

بعيداً عن تفاصيل املفاوضات ومناوراتها الكثيرة، جند أن من املفيد التركيز   
يل الفلسطيني، والقضايا اجلوهرية التي اعترضت طريق موضوع التمث: على قضيتين

  .املفاوضات
يالحظ يف القضية األوىل أن الوفد الفلسطيني حاول، من خالل عملية 

التفاوض، أن يتجاوز الكثير من األمور التي فُرضت عليه فيما يتعلق بتأليف الوفد 
فمنذ اخلطاب األول الذي ألقاه الدكتور حيدر عبد الشايف يف مؤتمر مدريد، . وطبيعته

وتم . ها قيادة الوفد الفلسطيني ومرجعيتهورد ذكر منظمة التحرير الفلسطينية باعتبار
هذا خالفاً ملطالب إسرائيل، ومع العلم بتهديداتها باالنسحاب من املفاوضات إذا تبين 

ومع الوقت أخذ أعضاء الوفد يتصلون . أن للوفد عالقة ما بمنظمة التحرير الفلسطينية
زيارات سرية لتونس هاتفياً بالقيادة يف تونس ويتلقون التعليمات منها، ثم قاموا ب

وحتولت الزيارات بعد ذلك إىل زيارات علنية، . وشاركوا يف اجتماعات القيادة
وشاركوا يف وقت الحق يف اجتماعات عربية، وانضموا كأعضاء إىل وفود فلسطينية 
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وأراد الوفد املفاوض، من ذلك كله، إثبات تمثيله . يرئسها قادة من منظمة التحرير
لكن مل يتم قط االعتراف الرسمي بذلك، ال من . سطينية كأمر واقعملنظمة التحرير الفل

وبقي األمر تعبيراً عن إرادة . قبل إسرائيل، وال من قبل الواليات املتحدة األميركية
  .فلسطينية، من دون أن ينعكس عملياً على طاولة املفاوضات

وحين عُقدت اجلولة األوىل من املؤتمر املتعدد األطراف يف موسكو   
حاولت منظمة التحرير الفلسطينية أن تتجاوز صيغة مدريد، فبعثت ) ٢٨/١/١٩٩٢(

وفدها برئاسة عضو من املنظمة، وهددت بعدم املشاركة يف أعمال املؤتمر إذا مل يقبل 
وكانت حجة املنظمة املعلنة يف ذلك، أن املؤتمر املتعدد . وفدها بصيغته اجلديدة

وضوعات التي سيبحث فيها ال تخص املناطق يضم دوالً عربية وأجنبية، وأن امل
احملتلة فقط بل لها أيضًا امتداداتها اجلغرافية واالقتصادية، ولهذا يحتاج األمر إىل 

لكن هذه احملاولة الفلسطينية مل . وجود منظمة التحرير الفلسطينية للبت يف شأنها
يها الوفد الروسي تنجح؛ إذ اعترضت إسرائيل والواليات املتحدة عليها، كما اعترض عل

وحدث، يف أثناء ذلك، أن تقدمت . املضيف، وبقي الوفد الفلسطيني خارج قاعة املؤتمر
الواليات املتحدة باقتراح حل وسط، ارتأت فيه أنه يمكن لعناصر من منظمة التحرير 

أن تشارك يف أعمال اللجان التي ستنبثق من ) الفلسطيني(الفلسطينية ومن اخلارج 
ورأت منظمة التحرير أنها حققت بذلك جناحاً جزئياً على طريق . عدداملؤتمر املت

وحين عُقدت اجتماعات . االعتراف الرسمي بمنظمة التحرير الفلسطينية طرفاً مفاوضاً 
، ترأس عضوان من منظمة التحرير وفدي فلسطين يف )١٩٩٢مايو /أيار(اللجان 

د الدورة الثانية الجتماعات لكن املفاجأة كان عند عقْ. جلنتي الالجئين والتنمية
، إذ اعترضت إسرائيل على وجود هذين )١٩٩٢سبتمبر / أيلول(اللجان املتعددة 

والغريب أن منظمة التحرير الفلسطينية وافقت على . العضوين وطالبت بانسحابهما
، وحل حمله )إلياس صنبر(ذلك بسرعة، فغيرت رئيس وفدها يف جلنة الالجئين 

ج بعد أن أعلن رسمياً أنه ليس عضواً يف اجمللس الوطني الدكتور حممد احلال
، )يوسف صايغ. د(وغيّرت املنظمة أيضاً رئيس وفدها يف جلنة التنمية . الفلسطيني

واعتبرت املنظمة، على الرغم من ذلك، أن هذا . وحل حمله رجل األعمال زين مياسي
استي الوفدين هما من الوضع يمثل نصراً لها، باعتبار أن الشخصين اجلديدين يف رئ
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فلسطينيي الشتات الذين ترفض إسرائيل أن يُمثَّلوا يف وفد املفاوضات الثنائية يف 
  .واشنطن

أخذت الساحة تشهد : "ويف تقويم متفائل لهذا الواقع، يقول فيصل احلسيني
فمنظمة التحرير الفلسطينية . تغيرات، بدءاً بإلغاء الكثير من الشروط التي وضعت علينا

. نا وجودها العملي، ولكن من دون أن تكون هناك يف صورة علنية أو رسميةفرض
فعندما يعود الوفد اإلسرائيلي إىل . وانتقلنا بها من الوجود العملي إىل الوجود العلني

رابين ليتلقى التوجيهات، يعود الوفد الفلسطيني إىل الرئيس ياسر عرفات ليتلقى 
سطيني يف املتعددة ال يقوده فلسطينيون من ناهيك عن أن الوفد الفل. التعليمات

، وقد قبلت !)؟(اخلارج فحسب، ولكن أيضاً أعضاء يف اجمللس الوطني الفلسطيني 
إسرائيل يف النهاية أن تبتلع هذا الطعم وتقبله، وهذه هي بداية الدخول الرسمي 

  ٣."ملنظمة التحرير الفلسطينية
نسجل على الوفد الفلسطيني  أما يف صدد مضمون املفاوضات، فال نستطيع أن

لكن الوفد يواجه مشكالت . أنه قصر يف طرح القضايا اجلوهرية، أو تساهل جتاهها
فحين يطرح . أساسية تنبع من الشروط التي تمت املوافقة عليها قبل بدء املفاوضات

، ١٩٦٧الوفد الفلسطيني موضوع القدس، ويعتبر أنها مشمولة باملناطق منذ سنة 
اإلسرائيلية إىل ورقة الدعوة ليقول إن القدس غير مشمولة يف مفاوضات يلجأ الوفد 

ملرحلتي احلل،  ٢٤٢وكذلك حين يثير الوفد الفلسطيني شمولية القرار . هذه املرحلة
تستطيع القراءة اإلسرائيلية لورقة الدعوة أن تبرهن أن فقرة املرحلة األوىل من احلل مل 

وهكذا يدور احلوار يف حلقة مفرغة، وال يوجد أي . ٢٤٢تترافق مع إشارة إىل القرار 
إذ يكفي، يف ظل القرار األميركي بعدم التدخل . تصوّر إلمكان وصوله إىل نتيجة عملية

وعدم الضغط وعدم التفسير، أن تقول إسرائيل ال حتى يصبح رأيها هو النافذ، وحتى 
  .يتعطل مسار أي طرح ال يعجبها

وقد حاول الوفد الفلسطيني أن يتحايل على هذا الواقع، وأن يوجد منافذ 
الختراقه، فلجأ إىل قضية خرق إسرائيل حلقوق اإلنسان يف األراضي احملتلة، وكان 

                                                            

 .، مصدر سبق ذكره٥/١٢/١٩٩٢، )لندن" (احلياة"  ٣
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يقدم يف مطلع كل جلسة قائمة بما أقدمت إسرائيل عليه، من استيالء على األراضي، او 
دنيين، ويسجل أن هذا كله خمالف التفاقيات هدم للبيوت، أو طرد للسكان، أو قتل للم

جنيف اخلاصة بضوابط تصرف قوات االحتالل يف املناطق التي حتتلها، ليثبِّت من 
خالل ذلك أن الضفة الغربية وقطاع غزة منطقتان حمتلتان يسري عليهما مبدأ 

 لكن الوفد اإلسرائيلي كان يرفض هذه املناقشة من أساسها، ويعلن. انسحاب احملتل
أن اتفاقيات جنيف ال تنطبق على الضفة الغربية وقطاع غزة؛ فاتفاقيات جنيف 

أرض "تتناول املناطق احملتلة، بينما الضفة والقطاع منطقتان حمررتان، وهما 
وإزاء هذا الطرح واحلوار، تدخلت الواليات املتحدة يف الكواليس، ". إسرائيل التاريخية

لتركيز على قضايا حقوق اإلنسان، قائلة وحذرت الوفد الفلسطيني من مواصلة ا
بلسان إدوارد دجيريجيان، إن قضايا حقوق اإلنسان ال يمكن أن تكون قاعدة 

وهكذا، بدل أن تتدخل الواليات املتحدة . للمفاوضات وإنما هي نتيجة من نتائجها
لتكريس قاعدة قانونية دولية تساعد يف تطوير احلوار، تدخلت ملصلحة القمع 

لي، وقدمت له حماية سياسية غير مباشرة، وساعدت يف إبقاء املفاوضات اإلسرائي
  .دائرة داخل حلقتها املفرغة

وشموليته  ٢٤٢وجلأ الوفد الفلسطيني املفاوض مرة ثانية إىل قضية القرار 
، حماوالً الوصول من خالله إىل تأكيد )احلكم الذاتي، واحلل النهائي(ملرحلتي احلل 

، فأعلن الوفد "جواز االستيالء على أراضي الغير بالقوة وعدم"فكرة االنسحاب 
يخص املرحلة  ٢٤٢اإلسرائيلي، استناداً إىل ورقة الدعوة إىل مؤتمر مدريد، أن القرار 

. الثانية من احلل مع الفلسطينيين، وال يخص املرحلة األوىل؛ أي مرحلة احلكم الذاتي
عملية السياسية تستند إىل القرارين ففي ورقة الدعوة فقرتان تنص إحداهما على أن ال

، وتنص الثانية على أن املفاوضات جتري يف شأن املرحلة االنتقالية من ٣٣٨و ٢٤٢
ويفترض أن الواليات . دون ذكر األساس الذي تستند مفاوضات تلك املرحلة إليه

 –املتحدة وروسيا هما املؤهلتان لتفسير ورقة الدعوة التي وجهتاها، لكنهما 
ترفضان التدخل، فكل شيء يجب أن يبت على طاولة  –الواليات املتحدة  وخصوصاً

  .املفاوضات، أي بحسب رأي املعتدي واحملتل
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ويمكن من خالل املشاريع الفلسطينية واإلسرائيلية املقدمة يف شأن احلكم 
  :الذاتي، تسجيل نقاط االختالف اجلوهرية بين الطرفين، وهي كما يلي

 هوية بالنسبة إىل إسرائيل، وهو بالنسبة إىل حكم ذاتي غير حمدد ال
 .الفلسطينيين حكم ذاتي انتقايل

  صالحيات احلكم الذاتي إدارية بالنسبة إىل إسرائيل، وتشريعية بالنسبة إىل
 .الفلسطينيين

  السيادة ستكون على السكان فقط بالنسبة إىل إسرائيل، وعلى السكان واألرض
 .واملياه بالنسبة إىل الفلسطينيين

  املرجعية هي لقوات االحتالل بالنسبة إىل إسرائيل، وللحكومة املنتخبة
 .بالنسبة إىل الفلسطينيين

  ال يشمل مرحلة احلكم الذاتي بالنسبة إىل إسرائيل، وهو يشمل  ٢٤٢القرار رقم
 .مرحلتي احلكم الذاتي واحلل النهائي بالنسبة إىل الفلسطينيين

 يليين، وهو يجب أن ينتهي كصيغة رسمية االستيطان باق بالنسبة إىل اإلسرائ
 .بالنسبة إىل الفلسطينيين

  القدس غير مشمولة باحلكم الذاتي بالنسبة إىل اإلسرائيليين، وهي جزء من
 .أراضي احلكم الذاتي بالنسبة إىل الفلسطينيين

، بل املهم أيضاً كيفية إدارة املفاوضات فقطواملهم ليس تسجيل هذه النقاط 
كرس جيمس بيكر غياب األسس التي توجه املفاوضات، ويستحيل  لقد. يف شأنها

بالتايل الوصول إىل أية صيغة حل بشأنها ما مل تكن صيغة القبول بما تعرضه 
إسرائيل، باعتبارها الطرف احملتل، وباعتبارها الطرف األقوى عسكرياً واملدعوم 

لفلسطينيون حتى اآلن وهذا ما أعلن ا. سياسياً من قبل الواليات املتحدة األميركية
، وحتى )إذا عُقدت(وستبقى هذه الصورة قائمة حتى اجلولة التاسعة . أنهم يرفضونه

ولن يتغير شيء حتى تتغير أسس املفاوضات . اجلولة العاشرة واجلولة احلادية عشرة
دور الطرف املشرف، وحتديد املضمون، وتغيير شكل : نفسها، بدوائرها الثالث

  .التفاوض املفروض
ومن املفيد أن نالحظ هنا أن املفاوضات أفرزت من داخلها قضايا، كان يمكن 
للمفاوض الفلسطيني أن يتشبث بها، وأن يعلن جتميد مساهمته يف املفاوضات ما مل 
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يتم حل تلك القضايا، فيكون ذلك مدخل الوفد الفلسطيني لتحسين شروطه التفاوضية 
  .التي يشكو من جرائها

ية التباع تكتيك من هذا النوع، عند طرح مسألة حقوق وقد أتيحت فرصة ذهب
وهي مسألة نابعة من املفاوضات، . اإلنسان، بعد أن اتسع نطاق القمع اإلسرائيلي

ومفهومة دولياً، وترفع الواليات املتحدة رايتها على مستوى عاملي، وبالتايل فإن 
التفاوضي  االستناد إليها لنيل مكسب من إسرائيل على األرض، يحسن الوضع

الفلسطيني، سيكون قضية مفهومة ومقبولة، ولن حتمل الوفد الفلسطيني مسؤولية 
لكن الوفد الفلسطيني مل يلجأ إىل هذا األسلوب على الرغم من . تخريب املسيرة السلمية

  .تلويحه بذلك
والحت فرصة ذهبية أُخرى أمام الوفد الفلسطيني عند البحث يف قضية 

مليارات  ١٠(لبتها إسرائيل من الواليات املتحدة األميركية ضمانات القروض التي ط
إسرائيلي يف شأن هذه املسألة، وتطور إىل خالف يف  –لقد نشأ خالف أميركي ). دوالر

شأن سياسة االستيطان اإلسرائيلي، وأعلنت واشنطن أنها لن توافق على تقديم هذه 
نية يف املناطق احملتلة، ووصل الضمانات إال إذا غيرت إسرائيل من سياستها االستيطا

وقام الوفد الفلسطيني يف . اخلالف إىل الكونغرس وإىل الهيئات التشريعية األميركية
أثناء ذلك بإعالن موقفه الرافض لتقديم ضمانات القروض إىل إسرائيل، بل أعلن أنه 

وكانت هذه مناسبة . سيقاطع املفاوضات إذا تراجعت الواليات املتحدة عن موقفها
للتشدد يف قضايا نابعة من داخل املفاوضات، وحتظى بتأييد عاملي، من أجل الضغط 

لكن ما أن جاءت حكومة يتسحاق . يف اجتاه حتسين شروط التفاوض الفلسطيني
رابين، وأعلنت جتميد بناء جزء من املساكن يف املستوطنات، حتى تراجعت الواليات 

سرائيل، من دون أن ينفذ الوفد املتحدة عن موقفها، وقدمت ضمانات القروض إل
  .الفلسطيني تهديداته

وجاءت بعد ذلك قضية املبعدين، وشكلت مناسبة ثالثة للتشدد يف قضية 
، وأعلن )٧٩٩رقم (حتظى بدعم معنوي عاملي، وبقرار خاص من جملس األمن 

الفلسطينيون أنهم لن يذهبوا إىل املفاوضات إال إذا فرض على إسرائيل أن تطبق قرار 
وشكل ذلك إحراجاً لإلدارة األميركية اجلديدة، وللرئيس األميركي اجلديد . جملس األمن
ومن املمكن أن يؤدي الصمود الفلسطيني يف هذه املعركة إىل نتائج . بيل كلنتون
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تطبيق " منهج"سياسية مهمة، أولها إلغاء مبدأ سياسة اإلبعاد اإلسرائيلية، وفرض 
، وتكريس تطبيق اتفاقيات جنيف ٢٤٢ذلك القرار  قرارات جملس األمن، لتشمل بعد

وتؤدي هذه األمور كلها إىل حتسين شروط . على األوضاع يف املناطق احملتلة
التفاوض الفلسطيني، إذا مل يطرأ تغير على املوقف املعلن، وخصوصاً بعد جولة وارن 

  .١٩٩٣فبراير / شباط ١٧كريستوفر، وزير اخلارجية األميركي اجلديد، يف 
وما يمكن استخالصه، من هذا كله، أن الوفد كان مدركاً خملاطر التنازالت التي 
كانت قد تمت املوافقة عليها قبل بدء املفاوضات، وحاول جهده جتاوز هذه التنازالت 

لكن الدبلوماسية . بإصراره على طرح العديد من القضايا على طاولة املفاوضات
عيد اخلالف يف شأن العديد من املشكالت الفلسطينية كانت عاجزة ومترددة يف تص

التي نشأت من داخل املفاوضات، والتي كان من شأنها أن تساعد كثيراً يف حتسين 
وال تقع املسؤولية هنا على عاتق . شروط التفاوض، وتخفيف عبء التنازالت السابقة

والتي  الوفد الفلسطيني بقدر ما تقع على عاتق اجلهات املسؤولة عن القرار السياسي،
ما زالت تتهيب خوض معارك تؤدي إىل جتميد املفاوضات أو االنسحاب املوقت منها، 

  .واعتبار ذلك جزءاً من عملية املفاوضات نفسها
لقد بدا الوفد الفلسطيني، يف كثير من األحيان، متزوداً بالنيات احلسنة 

  .وباإلرادة الصلبة، لكنه كان مفتقداً الستراتيجية تفاوضية شاملة
  

  وإدارتان... حكومتان

اإلسرائيلية حتى اآلن حكومتين إسرائيليتين  –شهدت املفاوضات العربية   
  .وإدارتين أميركيتين، مثلت كل واحدة منها جتربة خاصة

حكومة يتسحاق شمير التي بدأت املفاوضات، بدأتها على مضض، ثم مارست   
كان منطلقها أن األرض  .املفاوضات بعدائية وصلت إىل حد االستعالء داخل اجللسات

الفلسطينية احملتلة هي األرض التي بشّر الله اليهود بها يف التوراة، وهي أرض 
ويترتب على هذا، إسرائيلياً، أن ال تفكير يف . إسرائيل الكبرى التي ال تنازل عنها

االنسحاب، وال جمال لوقف االستيطان، وأن احلكم الذاتي جمرد وسيلة لتنظيم حياة 
ومن املؤكد أنه سيكون الترتيب النهائي الذي تستقر عليه املرحلة الثانية من  السكان،
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وشمير نفسه هو الذي قال، بعد فشله يف االنتخابات، أنه كان ينوي أن . التفاوض
ولذلك فإن أبواب التفاوض مع حكومة كهذه كانت . يطيل املفاوضات عشرة أعوام

  .من دون شك وكان األميركيون يعرفون ذلك. مغلقة تماماً 
واإلدارة األميركية التي شهدت هذه احلكومة، إدارة الرئيس جورج بوش، كانت 

لكن . تدعي أنها تتعامل مع املفاوضات انطالقاً من قاعدة عدم التدخل وعدم الفرض
هذا االدعاء غير صحيح؛ فهي استعملت كل نفوذها ووزنها السياسي وانتصاراتها 

ين والعرب شروط إسرائيل للتفاوض، قبل بدء الدولية، لتفرض على الفلسطيني
وحين كانت املفاوضات تتعثر وتفشل، كانت تضغط على . املفاوضات نفسها

الفلسطينيين بالذات لتدفعهم نحو التركيز على نقاط االتفاق مع إسرائيل، وتأجيل 
  .البحث يف النقاط الصعبة اخملتلف يف شأنها

حتت شعارات الواقعية والسالم وحين جاءت حكومة يتسحاق رابين، جاءت 
وقد هلل الكثيرون لقدومها باعتبارها حكومة ستحقق . والتفاهم األعمق مع واشنطن

  .السالم؛ لكنها يف احلقيقة أخطر من حكومة شمير
لالستيطان، فقالت إن ) وقديماً أيضاً(لقد طرحت حكومة رابين مفهوماً جديداً 

االستيطان السياسي يمكن : ستيطان األمنيهناك فارقاً بين االستيطان السياسي واال
ثم طرحت، بناء على ذلك، . أن يتوقف، واالستيطان األمني يجب أن يستمر ويتعزز

مفهوماً أخطر للحكم الذاتي، يقوم على تقسيم الضفة الغربية وقطاع غزة إىل ثالث 
لية منطقة تخضع للحكم الذاتي الفلسطيني، ومنطقة تخضع للسيطرة اإلسرائي: مناطق

اإلسرائيلية  –، ومنطقة ثالثة تخضع للسيطرة الفلسطينية )املستوطنات وأراضيها(
وقد كوفئت حكومة رابين فوراً على ذلك كله، وتم إعالن ). أراضي الدولة(املشتركة 

  .موافقة الواليات املتحدة على تقديم ضمانات القروض إىل إسرائيل
أن األمور ستتغير بل ربما تسير  ومع جميء إدارة الرئيس بيل كلنتون، ال يبدو

فما تم إعالنه خالل احلملة االنتخابية شديد االنحياز إىل إسرائيل، وما تم . نحو األسوأ
اإلقدام عليه بعد احلملة االنتخابية، ومن خالل قضية املبعدين، شديد الداللة على 

يكن يتحدث إال  فكلنتون، يف بياناته عن الشرق األوسط، مل. وجهة سير اإلدارة اجلديدة
وحين كان يرد ذكر العرب فإما لتهديدهم وإما ملطالبتهم بقبول طلبات . عن إسرائيل

أما يف معاجلته لقضية املبعدين، فقد ). إلخ... رفع املقاطعة، وتقديم املياه(إسرائيل 
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، وخاض معركة مكشوفة ٧٩٩خاص معركة مكشوفة ملنع تنفيذ قرار جملس األمن 
من من االنعقاد، وأفهم إسرائيل واجلميع أن أي حترك مضاد أخرى ملنع جملس األ

حلماية إسرائيل من العقوبات، وشجع ) الفيتو(سيدفعه إىل األمر باستخدام حق النقض 
هذا كله إسرائيل على املضي يف معركة املبعدين من دون تقديم تنازالت أساسية 

  ).تنفيذ قرار جملس األمن، إلغاء مبدأ اإلبعاد(
  

  فلسطينيةمطالب 

قامت إسرائيل على أرضية هذه املواقف، وحتت وطأة أزمة املبعدين، بتحرك   
فأرسلت وزير . دبلوماسي مكثف لتعزيز عالقاتها باإلدارة األميركية اجلديدة

خارجيتها، شمعون بيرس، لتوثيق الصالت بكبار املسؤولين فيها، وعينت سفيراً 
اإلسرائيلي هو إيتمار  –ع العربي جديداً لها، واسع االطالع على ملف الصرا

وأوفدت . رابينوفيتش، رئيس الوفد اإلسرائيلي إىل احملادثات الثنائية مع سوريا
إلياكيم روبنشتاين، رئيس الطاقم املفاوض مع الفلسطينيين، ليقدم ويشرح مشروع 

  .حكومة رابين للحكم الذاتي القائم على قاعدة تقسيم األرض
برئاسة (الفلسطيني املفاوض بإرسال وفد إىل واشنطن يف املقابل، قام الوفد 

الدكتورة حنان عشراوي الناطقة الرسمية بلسان الوفد الفلسطيني، والدكتور حممد 
احلالج رئيس الوفد الفلسطيني بالنيابة يف جلنة الالجئين املنبثقة من املؤتمر 

ة التفاوض السابقة للبحث يف قضية املبعدين، وللبحث أساساً يف تقويم عملي) املتعدد
، واإلصرار على احلاجة إىل دور جديد للواليات املتحدة )جوالت ٨شهراً و ١٣(
ويمكن . يف عملية املفاوضات، وإىل إقرار أسس جديدة لعملية التفاوض) وروسيا(

القول، استنتاجاً، إن الفلسطينيين يسعون لتغيير صيغة مدريد، وإنْ كانوا يستندون يف 
  .نابعة من املفاوضات نفسهاطرحهم إىل أمور 

وباالستناد إىل تصريحات علنية صادرة عن الدكتور نبيل شعث، املستشار  
السياسي للرئيس ياسر عرفات، والدكتورة حنان عشراوي، يمكن تلخيص املطالب 

  :الفلسطينية من اإلدارة األميركية بما يلي
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مدريد، وتتلخص املطالبة بأسس جديدة لعملية التفاوض تتجاوز صيغة : أوالً
  :بمطلبين
تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية علنياً ورسمياً على طاولة املفاوضات   - أ

، وال سيما بعد أن رفعت إسرائيل )ويف احلوار الثنائي مع اإلدارة األميركية(
 .القيود اخلاصة باالتصال باملنظمة

مناقشة وضع القدس يف املفاوضات الثنائية، بعد أن تسببت بإحداث    - ب
 .أزق يف املفاوضات، حتى قبل مأزق مسألة املبعدينم
املطالبة بتدخل الواليات املتحدة األميركية بصفتها راعية ملفاوضات : ثانياً

  :السالم، من أجل بتّ جمموعة من القضايا توقفت املفاوضات الثنائية عندها، وهي
ا تبني حكومة رابين خملطط تقسيم املناطق احملتلة إىل ثالث مناطق، بم  -أ 

 .يتنافى مع منطق احلكم الذاتي الشامل للمناطق احملتلة كافة
بعد أن أُبقيت هذه  ٢٤٢تفسير مرجعية املفاوضات، واستنادها إىل القرار    -ب 

 .القضية مبهمة يف رسالة الدعوة إىل مؤتمر مدريد
حتديد جدول زمني جديد للمسيرة السلمية، بعد فشل اجلدول الذي حددته   -ج 

ألنه ال يمكن االستمرار يف املفاوضات "تمر مدريد، رسالة الدعوة إىل مؤ
 ."إىل ما ال نهاية من دون جدول زمني ملزم

دفع إسرائيل إىل تنفيذ إجراءات بناء الثقة التي تلقت منظمة التحرير   -د 
وقف عمليات اإلبعاد، : الفلسطينية وعوداً عدة بشأنها، ومن ضمنها

 .ماعيوإعادة مبعدين سابقين، ووقف سياسة العقاب اجل
املطالبة بتقديم احلماية للشعب الفلسطيني يف أثناء عملية املفاوضات، : ثالثاً
  :وعنوان ذلك

القاضي بإعادة املبعدين فوراً، من أجل  ٧٩٩تطبيق قرار جملس األمن   - أ
تأكيد منع سياسة اإلبعاد، وإلتزام إسرائيل تطبيق قرارات األمم املتحدة، 

 .٢٤٢بما فيها القرار 
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العنف اإلسرائيلي يف املناطق احملتلة، ويف عهد حكومة وقف تصاعد   - ب
رابين بالذات، جلهة القتل املتعمد للشباب واألطفال، وجلهة النسف 

 ٤.اجلماعي للبيوت باملدفعية
إن الفلسطينيين بهذه املطالب، يتوجهون نحو املطالبة بإصالح اخللل اجلوهري الذي 

سه جيمس بيكر يف مفاوضاته سنة تعاين املفاوضات من جرائه، والذي وضعه وكر
١٩٩٠.  

  .إنهم يطالبون بحقهم يف التمثيل الطبيعي والشامل وغير املشروط  
وهم يطالبون بإدراج قضيتي االستيطان والقدس، اللتين تم استبعادهما يف   
  .السابق
وشموله  ٢٤٢القرار (وهم يطالبون بتحديد مرجعية املفاوضات وتوضيحها   

ر مباشر لراعيي املؤتمر جلهة تأكيد هذه املرجعية حين ينكرها ، وبدو)ملرحلتي احلل
  .طرف ما، وهو دائماً الطرف اإلسرائيلي

إال بعد ) اجلولة التاسعة(لقد أعلن الفلسطينيون أنهم لن يعودوا إىل املفاوضات   
حل قضية املبعدين، لكنهم أعلنوا أيضاً أن إعادة املبعدين خطوة أولية وضرورية، 

شرطاً كافيًا؛ والشرط الكايف هو التعامل األميركي اإليجابي مع املطالب  لكنها ليست
الفلسطينية األخرى، باعتبار أن مسيرة املفاوضات قد أثبتت ضرورتها، وبيّنت 

  .احلاجة إليها
هل يستطيع الفلسطينيون أن يصمدوا عند هذا املطلب؟ أم : والسؤال املهم هنا  

  فعلوا يف مرات سابقة؟ أنهم سيتراجعون عن تهديداتهم كما
ال أحد يملك جواباً عن ذلك، لكن التحليل املنطقي للمواقف واالحتماالت يضعنا   

  :أمام الصورة التالية

                                                            

، و ٩/٢/١٩٩٣، )لندن" (احلياة: "حنان عشراوي يف. نبيل شعث، ود. راجع تصريحات د  ٤
١٠/٢/١٩٩٣. 
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  إن ثماين جوالت من املفاوضات الثنائية مل تنتج شيئاً، ال بالنسبة إىل
وإذا بقيت أسس . السوريين واألردنيين، وال بالنسبة إىل الفلسطينيين

 .ت على حالها، فإن ثماين جوالت أخرى لن تؤدي إىل أي جديد آخراملفاوضا
  ًالقرار (إن قضية املبعدين حتظى بالتعاطف الدويل، وبالشرعية الدولية أيضا

والرفض األميركي للتدخل من أجل تنفيذ القرار يضع إدارة الرئيس ) ٧٩٩
بالتايل، و. كلنتون يف اختبار صعب، ويهدد صدقية عالقاته باملنطقة العربية

فإن قضية املبعدين هي أفضل سند وأفضل تغطية للمطالبة الفلسطينية 
 .بإحداث تغيير يف بنية املفاوضات ومسارها

  إن الشارع الفلسطيني شديد احلساسية لقضية املبعدين وما ارتبط بها من
مواقف، والتراجع الفلسطيني عنها ثم القبول باستئناف املفاوضات كأن شيئاً 

يفقدان الوفد املفاوض الدعم الشعبي الذي يحتاج إليه كثيراً؛ وهو مل يكن، س
قبل قضية املبعدين حتدث فيصل . أصالً دعم شعبي بدأت صورته باالهتزاز

بعد مؤتمر مدريد : "احلسيني عن درجة الدعم الشعبي للمفاوضات قائالً 
زالت مباشرة كانت لدينا غالبية فلسطينية مستعدة ألن تقاتل معنا، اآلن ما 

غير مستعدة مثالً ألن تخرج يف .... لدينا غالبية لكنها غير مستعدة للقتال
فإذا كان هذا هو احلال قبل قضية املبعدين، فكيف ستكون   ٥."مظاهرات تأييد

 صورة الوضع الشعبي إذا تم التراجع عن قضية املبعدين؟
 م إذا قاطعوا تقوم الواليات املتحدة دائماً بتهديد الفلسطينيين، ضمناً، بأنه

املفاوضات ألي سبب من األسباب، فسيكونون وحدهم يف هذا املوقف، ألن 
العرب اآلخرين سيشاركون يف املفاوضات بغض النظر عن املوقف 

ويف مفاوضات حنان عشراوي األخيرة يف واشنطن، قيلت لها . الفلسطيني
ع فقد ذكرت مصادر فلسطينية أنه يف مفاوضات عشراوي م. احلجة نفسها

كان هناك حماوالت لتفريق الصف العربي، إذ بلّغ "اإلدارة األميركية 
األميركيون الفلسطينيين أن األطراف العربية قد تشارك يف مفاوضات السالم 

                                                            

 .٥/١٢/١٩٩٢، )بيروت" (النهار"راجع مقابلة مع   ٥
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وقد آن األوان الختبار هذه احلجة، ." حتى لو مل يشارك فيها الفلسطينيون
التي يعانيها  وخصوصاً أن املوقف العربي املفاوض يعاين املشكالت نفسها

كما أن لقضية املبعدين تأثيراتها العربية، ال الفلسطينية . املوقف الفلسطيني
 .فقط

  إذا ووجه األميركيون بموقف فلسطيني وعربي متماسك، فليس هناك ما يمنع
أن تعيد اإلدارة األميركية النظر يف جمرة العملية التفاوضية، إذ توجد هنا 

 :احتماالت خمتلفة
تتدخل اإلدارة األميركية لتضغط على إسرائيل، أو لتوضح بعض احتمال أن  -

 .األسس اخملتلف يف شأنها؛ مع أن هذا االحتمال ضعيف
احتمال أن تتخلى اإلدارة األميركية اجلديدة عن الشكل احلايل للمفاوضات  -

اإلسرائيلية، وتقترح شكالً جديداً، قريباً من شكل مفاوضات  –العربية 
تم تداول معلومات أميركية عن تكليف جيمي كارتر ( .اتفاق كامب ديفيد

 ).مهمة من هذا النوع
احتمال أن تفشل العملية التفاوضية كلها، ليبرز آنذاك توجه العودة إىل  -

 .جملس األمن، وإىل املؤتمر الدويل بمشاركة أوروبا والصين
. العربي ومن اخلطأ أن يربط احلديث عن مثل هذه االحتماالت بالتشدد الفلسطيني أو

فاملفاوضات تواجه مأزقها الراهن بسبب األسس املغلوط فيها التي بنيت عليها، سواء 
، أو تلك التي فرضها )مبادئ التسوية وأسسها(تلك التي امتنع جيمس بيكر من تثبيتها 

على اآلخرين فرضاً، ثم تبين بالتجربة أنه ال يمكن حل مشكالت التاريخ، وحقوق 
  .ب والسالم، بمواقف مفروضة يف وضع سياسي مالئمالشعوب، وقضايا احلر

إن تصحيح خلل املفاوضات الذي هندسه األميركيون بأنفسهم هو املدخل 
ويحسن الفلسطينيون كثيراً إذا واصلوا . إسرائيلية ناجحة –إلطالق مفاوضات عربية 

مسعاهم الراهن للمطالبة بتصحيح خلل املفاوضات، كما أنهم لن يخسروا شيئاً إذا مل 
 .ينجحوا يف هذه املهمة
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  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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