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 ية وتحديات التدويلسااييلإلالمفاوضات الفلسطينية ا

 
 عبيا عبد الاحمن ثابت .د
 

 ،كانت مسألة اإلشراف الدولي، يةإسرائيلمنذ بداية الحديث عن إجراء مفاوضات فلسطينية 
بين الواليات المتحدة وتحديد األطراف المشاركة من بين القضايا الخالفية المثيرة للجدل 

سرائيلو  يس بصفته لكمراقب و إشراك ممثل أوروبي كمشارك أو بينهما على االتفاق  وتم ،ا 
وتحفظاتها تجاه  إسرائيلأن توافق المجموعة األوروبية على كل شروط راعيًا للمؤتمر، و 

اصة خوبقويًا، وأضعف الموقف العربي، ي سرائيلوهذا ما جعل الموقف اإل  .مؤتمر السالم
ولي للسالم، تحت رعاية األمم المتحدة، حيث تكون عن صيغة المؤتمر الدبعدما تخلت 
 .م الدولير الدولي شرعية اإللزالقرارات المؤتم

 
للتهرب من  كافة ئيل الوسائلاسر استخدمت إ ،3991عام الوسلو أوبعد توقيع اتفاق 
رض لتقليص ألسباق مع الزمن لفرض وقائع على ا في، ودخلت استحقاقات السالم
، وفشلت محادثات النهائيمفاوضات الحل  في نللفلسطينييستؤول  التيالمساحة الجغرافية 

، قصىألانتفاضة ااندالع بوانتهت  ،حلول إلىالتوصل  في 0222عام الكامب ديفيد 
وبدأت عملية المفاوضات من جديد ، لى استشهاد ياسر عرفاتإتعثر المفاوضات  واستمر
ظل رؤية فلسطينية جديدة  فيوذلك  ،0222عام التسلم الرئيس محمود عباس السلطة بعد 

 .يةهو المفاوضات السلم نالفلسطينييمام أن الخيار الوحيد أتؤمن ب
 

الذى ال  ذلك الوقت فيية سرائيلرئيس الحكومة اإل كان شارون ،خرآلوعلى الجانب ا ،هذا
، ليليها اكذآن تقدم ملحوظ أية المفاوضات ولم تشهد عملي، الفلسطينييؤمن بالوجود 

 األمريكيتبنى حل الدولتين وفق رؤية الرئيس  يذال ،0222عام النابوليس أمؤتمر  انطالق
قضية القدس  فيولمرت أ أيهود -اكذآن– اإلسرائيلين تردد الرئيس أال إ ش؛بو جورج 
وحسب المصادر الفلسطينية ، ولألا التفاوضيلى المربع إعاد الطرفين أ ،تحديداً 

                                                           
 ةز غ - رهز ألا ةعماج يف أستاذ العلوم السياسية والعالقات الدولية. 
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تموا صفقة أنهم قد صرحت أ ،جوالت المفاوضات بين الطرفينية المطلعة على سرائيلواإل
باالنتخابات  إسرائيل انشغلتبعدها و  . ية القدس ومستقبلهاشبه متكاملة للتسوية سوى قض

لى أعاد المفاوضات إياهو الذى نسدة الحكم اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتى لإليصعد 
ولمرت ألى حيث ما انتهت مع إللعودة  الفلسطينيمع محاوالت من الجانب  ،نقطة الصفر
 .دون جدوى

 
لحل الدولتين رؤيته ب نالفلسطينيو ل ءتفا ،أمريكا فيوباما للحكم أباراك  ومع وصول

ال بعد إنه ال مفاوضات أ ،أكثر من مناسبة في ،أوباماكد ، وأيةسرائيلاإلورفضه للممارسات 
لى قبول إ األمريكيتراجع الموقف  ،حكومة نتنياهوومع تعنت  . التجميد الكامل لالستيطان

ونتيجة الضغوط  شهر،أثم سته  ،ظل تجميد االستيطان لمدة عام فياستئناف المفاوضات 
 ،حول القدس األمريكيةدارة إليضاحات من اإقبلت السلطة بالمفاوضات غير المباشرة وفق 

ى لإلقرار العودة  عربيوتوفير غطاء  ،نهاأوتقديم ضمانات بش ،واالستيطان ،والحدود
ية غير إسرائيل، ودعمت جامعة الدول العربية قرار عودة مفاوضات فلسطينية لمفاوضاتا

 أيبداء إلم يسمح لها ب نتنياهولحكومة  السياسيولكن البرنامج  . شهور ةربعأمباشرة لمدة 
ساسية لحكومة ألوالقاعدة ا  .االستيطانوالتصميم على عدم وقف  ،قضاياتلك ال فيمرونة 
على اعتبار  ،الضفة الغربية والقدس أراضيالتفاوضية تبنى على عدم التنازل عن  ونتنياه

وللحد  ،دولياً  إسرائيللتحسين صورة هو ، وما تقوم به من مفاوضات إسرائيلية أراض   نهاأ
حقهم  ننييالفلسطيتحثها على منح  التي الدوليخاصة من دول المجتمع وب ،من مقاطعتها

 ،كافة تمسكها بقضايا الصراع المركزية في، وهذا ما شهدناه قامة دولتهم المستقلةإ في
دعم وتكسب سياسات حكومة نتنياهو  . على الضغط عليها األمريكية اإلدارةوعدم قدرة 
مسار  فيالذى يمنحه الشرعية على مواصلة تعنته  الحكوميزاب اليمين وائتالفه جميع أح

 .المفاوضات بين الطرفين
 

ن كان أفبعد  المفاوضات، تخفيض النتائج المرجوة من األمريكيوواصل وزير الخارجية 
، صار ر المخصصة للمفاوضاتشهألى اتفاق شامل خالل فترة التسعة إالتوقع الوصول 

المفاوضات بعد أن  تمديد كيريوبعدها صار شاغل  ،طاريسعى إلى التوصل إلى اتفاق إ
فراج عنهم اإل إسرائيلسرى الدفعة الرابعة؛ وربطت أفراج عن واإلااللتزام  إسرائيلرفضت 

علنت ، بمجرد رفض السلطة الفلسطينية أبموافقة السلطة على تمديد المفاوضات لمدة عام
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ما يعني أّن القدس الشرقية،  فيوحدة سكنية جديدة  222عن مخطط لبناء  إسرائيل
 .حل إلىفي طريق مسدود دون التوصل اوضات تسير المف
 

واعتراف محمود عباس بممارسة  ،مريكيةجوالت مكوكية لوزير الخارجية األ بعد سبع
وتهويد االستيطان في  إسرائيلظل استمرار سياسة  فيوذلك  ،عليهمريكية هائلة أضغوط 
ما  حل للقضايا التفاوضية العالقة؛ إلىللتوصل  كافة األمريكيةشلت المحاوالت فأ ،القدس
خاصة بعد التخلي عن الضمانات األمريكية وب ،وساط الفلسطينيةألا في واسعاً  جدالً  أثار

مقابل عرض تبادل األراضي الذي  3992عام الحول وقف االستيطان، والتخلي عن حدود 
 ،0230عام ال قدمه وفد قمة الدوحة بوصفه نقيضًا للقرار الصادر عن الجمعية العمومية

عام الوعن المبادرة العربية للسالم، التي تنص على االعتراف بدولة فلسطين على حدود 
عن حق دولة فلسطين بالتوجه إلى كذلك،  ،والتخلي، وعاصمتها القدس الشرقية 3992

وقد تحرك جون كيري بقوة وحماسة تجاه الدول  . الهيئات والمؤسسات الدولية ذات الصلة
، ومارس ضغوطًا على قيادة السلطة إسرائيلالعربية، إلقناعها باالعتراف بيهودية دولة 

 .اف بيهودية الدولة اإلسرائيليةالفلسطينية للقبول واالعتر 
 
سرائيلالسلطة الفلسطينية و ن إ  ،بعد فشل المفاوضات ووصولها إلى طريق مسدود ،ا 

ي للتسوية سرائيلالمستوى الفلسطيني انكشف مشروع اليمين اإلجديدة، فعلى ن مرحلة تدخال
خفاء من رغم على ال الكثير من جهود العالقات العامة التي بذلوها للتمويه والمناورة وا 

حقيقة نواياهم أمام الرأي العام الدولي، وفي مقدمته أميركا، بالشكل الذي ترتب عليه 
وتزايد حالة  ،يةسرائيلركية للكثير من الفشل على عاتق الحكومة اإلتحميل اإلدارة األمي

عن  فضالً  ،يسرائيلالتعاطف الدولي مع الحقوق الفلسطينية في ظل التعنت والرفض اإل
سقوط المراهنات الفلسطينية على خيار المفاوضات كخيار وحيد أو رئيسي بمعزل عن 

 .أوراق الضغط األخرى
 
فإن حكومة نتنياهو فقدت هامش مناوراتها السياسية،  ،يسرائيلما على المستوى اإلأ

وأدخلها خطاب االعتدال السياسي الفلسطيني الرسمي في أزمة حقيقية، وباتت أمام خيارات 
ية في مواجهة التحديات سرائيلوتبدو الخيارات اإل  .صعبة لطالما نجحت في التملص منها

وتتراوح ما بين فرض  ،محدودة للغاية ،قريبعلى المدى ال ،السياسية مع الفلسطينيين



4 
 

المزيد من العقوبات واستمرار الوضع الراهن والضم، وخيار إعادة االنتشار وترسيم حدود 
ية اليوم تعاني اضطرابًا بشأن ما الذي سرائيلشك أن الحكومة اإل وال.  تعلن أنها مؤقتة

ى بعضهم حل الثالث دول، يريدونه من الفلسطينيين، فهم يرفضون حل الدولتين، ويتبن
، وكيان تابع لألردن، ودولة غزة المحاطة بالجدار للضغط إسرائيلالقاضي بوجود دولة 

تعمل على استغالل الظروف  إسرائيل، ومع ذلك فإن إسرائيلعليهم للقبول بما تريده 
المتغيرة لصالحها، فهي تستخدم المصالحة اليوم كسالح في وجه الفلسطينيين بتصوير 

ئيس عباس كمنتهك لقرارات الرباعية الدولية واالتحاد األوربي، فيقومون بتعزيز الر 
ية في سرائيلوشددوا على أن الخيارات اإل  .االستيطان، دون خوف من المجتمع الدولي

المرحلة المقبلة تقوم على تعزيز القناعة بأن الجدار الفاصل في الضفة هو الحدود 
 .الدول العربية ية والمحافظة عليها معسرائيلاإل المستقبلية، وتوطيد حالة األمن

 
توجب على الجانب  ،قدينكثر من عمتعددة منذ أ إسرائيليةحكومات حيال هذه السياسات ل

اتفاقية  ةى خمس عشر فذهبت السلطة الوطنية لالنضمام إل ،والدروس خذ العبرأ الفلسطيني
لى الجهة إوتجنب توقيع طلب االنضمام  ،مستفيدة من وضعية الدولة غير العضو ،دولية

ن تعرض مسؤولين أنها أمن ش التي ،همية وهى محكمة الجنايات الدوليةأكثر ألا
وقعتها  التيكافة واالتفاقيات  . لمالحقة القانونية بتهمة ارتكاب جرائم حربليين إسرائيل

وهى تتعلق بحقوق اإلنسان، والقانون اإلنساني الدولي،  ،إسرائيلالسلطة ال تثير قلق 
وما يقع تحت المناورات  ،وهذا ال يعدو خطوة لممارسة حقها . والبروتوكول الدبلوماسي

خاصة قبولها وب ،التفاوضيظل غياب وسائل لتعزيز برنامجها  في ،السياسية للسلطة
 .إلسرائيلمانات الملزمة ظل استمرار االستيطان وغياب الض فياستئناف المفاوضات 

 
من  الدوليوالمجتمع األمم المتحدة وضع الرئيس عباس قضية المفاوضات على طاولة و 

بسبب ما  ،خطورة الوضع في الساحة الفلسطينيةالجمعية العامة حول  فيخالل حديثه 
لقد بات من المستحيل العودة إلى مفاوضات "شل بقوله ليه عملية السالم من فإآلت 

أكد أغلب قادة الدول و  . "مسبقة من خالل استمرار االستيطاناالحتالل نتائجها اليفرض 
ال مفاوضات ف ،الجانب الفلسطينياآلن لدى  على أن الحقول األعضاء ورؤساء وفود الد

وال مفاوضات بال هدف مثلما ال مفاوضات بال تبادل   .بال سقف زمني وأفق مستقبلي
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وهو ما أكدته وتؤكده وقائع القوانين  ،ثوابت وأسسأو مفاوضات تقوم على  ،تنازالت
 .والشرائع الدولية

 
أدلى عدد من الزعماء األوروبيين السابقين بتصريحات تحث االتحاد األوروبي على دعم و 

 ،استثمار ذلك بشكل جيد الفلسطينيةوكان على السلطة ، اقتراح الفلسطينيين إلقامة دولتهم
 عامالأن الرفض األوروبي القوي لنية عرفات في إعالن دولة فلسطينية في خاصة وب

، 1998عام الفي ف . انمختلف ية والمناخ السياسيسرائيلالقيادة اإلف ،لم يعد موجوداً  3991
لديه الفرصة لمتابعة اتفاق  ت، وكانإسرائيلكان إيهود باراك في السلطة بدعم األغلبية في 

لتهرب وا ،لديها تاريخ في عرقلة مفاوضات السالمفية الحالية سرائيلإلالحكومة ا ماأللسالم، 
 .من االستحقاقات الفلسطينية

 
 همة، وتعّبرمالمتحدة هي خطوة خطوة ذهاب الفلسطينيين إلى الجمعية العامة في األمم 

ية على تلبية الحقوق انسداد األفق أمام التسوية، وعدم قدرة المرجعيات الدول عن
انشغال بسبب و   .للحقائق على األرض إسرائيلعدم الوقوف عند فرض الفلسطينية، ول

، ولم تعد عربيالقضية الفلسطينية قضية أمن لم تعد  ،الدول العربية بقضاياها الداخلية
وقد   .في أعين الفلسطينيين المفاوضات فاعليتهافقدت و أولوية سياسية للدول العربية، 

أن ال فائدة من استمرار السلطة إن لم تتحول  ،في أكثر من مرة ،صرح الرئيس أبو مازن
مقطعة األوصال " دولة"أو  ،"بحدود مؤقتة"إلى دولة بالفهم الفلسطيني لها، أي ليس دولة 

سرائيلو   .زل داخل جدار من اإلسمنت المسلحضمن معا عبء تريد بقاءها للتخلص من  ا 
المالية المترتبة على ذلك، لكنها تريدها أن وتحمل األعباء  ،حكم المدنيين الفلسطينيين

والواليات المتحدة واالتحاد   .تبقى كما هي دون أن تتحول إلى دولة ذات سيادة فعلية
، غير أنهم غير قادرين على إرغام األوروبي ومعظم الدول العربية تريد بقاءها أيضاً 

بتحييد أي  إسرائيلفبسبب نجاح  . يةعلى إنهاء احتاللها لألرض الفلسطين إسرائيل
خاصة في الواليات المتحدة، وبضغوطات خارجية ممكنة عليها خالل العقود الماضية، 

وتحييد مصادر  ،وبفعل رضوخ معظم األنظمة العربية لهيمنة الواليات المتحدة في المنطقة
 .يسرائيلالصراع الفلسطيني اإل إنهاءفشل قوتها الكامنة، 
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ووضع حياتها على  ،الفلسطينية سوى استخدام مصدر قوتها الوحيدال خيار آخر للسلطة 
أول خطوة اتخذتها في و  . ية لهاسرائيلالمحك، إال إذا كانت ستقبل بما تقبل به الحكومة اإل

للحصول  ،ومن ثم الجمعية العامة لألمم المتحدة ،هذا المسعى الذهاب إلى مجلس األمن
دولة، من بين  311السلطة الفلسطينية بدعم حظيت وقد  . على اعتراف كدولة مراقبة

سرائيلفي الجمعية العامة، فيما عارضه كل من الواليات المتحدة و  عضو ةدول 391  ا 
وحصول   .بية دعمها للطلب الفلسطينيو إعالن الكثير من الدول األور من رغم على ال

فتح األفق السياسي  ،السلطة الفلسطينية على العضوية غير الكاملة في األمم المتحدة
 .ها للدخول في مسارات دولية جديدةأمام
 
ي، سرائيلاإل-األدوات الدبلوماسية لحل الصراع العربي ىحدإتعتبر قرارات الشرعية الدولية و 
فقد أسقطت مسيرة التسوية مرجعية العديد من هذه القرارات،  ،ذلكمن رغم على الو 

وكان من   .ية واشتراطاتها المستمرةإسرائيلفخضعت لتوازن القوى، وبالتالي إلمالءات 
يمكن تسميته بالشرعية التفاوضية في ظل االنتقال من الشرعية الدولية إلى ما الخطأ 

مدعومة من قبل الواليات  إسرائيل دها الوضع اإلقليمي والدولي، حيثالتحوالت التي شه
، وما صدر عنها من على أساس أن شرعية النظام الدولي المنهار ،المتحدة األمريكية

فسعت جاهدة  . قرارات وتوصيات ومفاهيم، لم تعد صالحه كشرعية للنظام الدولي الجديد
سطين أو إلغاء قرارات الشرعية الدولية السابقة حول فلى لإداخل أروقة النظام الدولي 

 .إضعاف قيمتها القانونية
 
األمم المتحدة عن  في تكريس مرجعيات جديدة للتسوية، وفي تحييد إسرائيلنجحت و 

االنخراط الفاعل في جهود حل الصراع، بينما واصلت تنكرها للقرارات الصادرة عنها، 
اإلعالن عن مواقفها الرافضة للشرعية الدولية بصورة رسمية وواضحة،  إسرائيلوتجنبت 

وكانت تذهب مباشرة إلى عمليات الخداع والمماطلة والتأويل، وبالتالي عدم االلتزام 
 .كما كانت تذهب إلى خلق وقائع جديدة على األرض . بيقبالتط

 
وتحاول التكيف  ،المماطلة والتهرب من االلتزامات المطلوبة منها أسلوبتستخدم  إسرائيل

وتفريغ القرارات من  ،مع الضغوط المفروضة عليها بخلق مشكالت قبل تنفيذ االلتزامات
واللعب على  ،الشرعية الدوليةت القرار  األصليمن خالل تزييف المعنى  ،مضمونها



7 
 

ظل  فيحرية تفسيرها  سرائيلوغموض القرارات الدولية يترك إل ،اختالف معانى مفاهيمها
المتحدة  األممعن  بعيداً  دولي إجماعمم المتحدة بخلق ونفيها لدور األ ،ياً عقابها دول غياب

 .وقراراتها
 

، مأهدافهعلى تحقيق  همساعدين و و الفلسطينيستخدمه سالح يمكن أن يالشرعية الدولية 
مسمى الدولة ب (3192) رقم الدولي األمنقرار مجلس صدر  0220 آذار 0وفى 

وذلك ألول مرة في تاريخ مداوالته السياسية  ،إسرائيلإلى جنب مع دولة  الفلسطينية جنباً 
تنحصر أهمية طرح فكرة الدولة التي حلم الشعب و .  3992تأسيسه في العام منذ 

باعتبارها واحدة من منظومة حقوقه  ،وضحى من أجلها ،وأصر عليها ،بها الفلسطيني
إلى دائرة اعتراف  ،إال أنها هذه المرة قد انتقلت من دائرة االعتراف الجزئي بها ،األخرى

األمر الذي أضفى عليها  أعلى مرجعية سياسية دولية يفترض أنها ممثلة للشرعية الدولية،
ونها أصبحت عاءات الرافضة لها، كا في وجه كل االدّ نهوحصّ  ،ما تستحقه من شرعية

تبنتها االعتماد على سلسلة من القرارات  يضاً ويمكن للفلسطينيين أ . فيها ةمندوححقيقة ال 
سبانيا ،وبريطانيا ،فرنسا)وروبية برلمانات عدد من الدول األ يرلندا ،وا  ن وا  ( والبرتغال ،وا 

 .االعتراف بدولة فلسطين إلىكانت غير ملزمة، تدعو حكوماتها 
 

سرائيلنية و مبادرة الستئناف المفاوضات بين السلطة الفلسطيبقدمت فرنسا تلقد  وتنكرت  ،ا 
وباركت  ،إسرائيلالصراع مع  إلنهاءوقبلت السلطة الفلسطينية  ،ممية السابقةللقرارات األ

الوصاية كسر ل أوروبيلمبادرة وفق سقف زمنى وتدخل طرف جامعة الدول العربية ا
طرحت حكومة نتنياهو عطاءات جديدة لبناء وحدات  ،وبالمقابل.  مريكية غير المحايدةاأل

ولية ن تقديم مسودة أحاول الفرنسيو و ، وسمت وزارة شؤون القدس ،القدس فياستيطانية 
ى حل لإيشير ية سرائيللمشروع قرار الستئناف المفاوضات الفلسطينية اإل األمنلمجلس 

بما يحافظ على  ،، وعلى تبادل األراضي3992عام الساس حدود أ، على دولتين لشعبين
لى نسبة مئوية من إدون اإلشارة  ،للمستوطنات القانونيتم فيها البناء غير  التياألرض 

 .مفاوضات سابقة أي في% 3٫2لم تتجاوز  التيمساحة الضفة 
 

مشتركة، بحيث  كما تحدث المشروع الفرنسي عن قضية القدس كمدينة موحدة وكعاصمة
ية الكاملة، واألحياء سرائيلتقع األحياء اليهودية والمواقع المقدسة لليهود تحت السيادة اإل
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 . الفلسطينية واألماكن المقدسة للمسلمين تحت سيادة فلسطينية، دون وضع آليات للتنفيذ
ولتين، بما لى الترتيبات األمنية على طول الحدود الفاصلة بين الدإ الفرنسيأشار المشروع و 

ي في منطقة األغوار على الحدود سرائيلفي ذلك وجود طويل األمد لقوات الجيش اإل
 . مع نشر قوات دولية، وبحيث تكون دولة فلسطين منزوعة السالح ،األردنية الفلسطينية

فيجري التعامل والتعاطي معها بطريقة مشتركة ومتوافق  ،أما قضية الالجئين الفلسطينيين
القاضي بحقهم في العودة إلى أرض اآلباء واألجداد في  399عن القرار  اً بعيد ،عليها

 التيعن اللجنة الرباعية الدولية  جاء بعيداً  الفرنسيالمشروع ويمكن القول إن  . فلسطين
 .الصراع في لى عنصر غائبإ إسرائيلحولتها 

 
 وتجاهل ،المبادرة فياط اإليجابية النق برزأحيث  ،دبلوماسيا الفلسطينيوقد جاء الرد 
مسألة القدس واألغوار،  في وبخاصة ،الفلسطينيتجور على الحق  التيالنقاط السلبية 

في مشترك مع وزير اوقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في مؤتمر صح
إننا مستعدون للتعاطي بإيجابية مع المقترح  ،رام اهلل فيالخارجية الفرنسي لوران فابيوس 
مفاوضاتها مع بعض الدول العربية  فيوتركز فرنسا  . الفرنسي إلحياء مفاوضات السالم

 ربما يكون عاماً  زمنياً  للتفاوض وجدوالً  على مشروع قرار محتمل لمجلس األمن يضع أطراً 
 .سيةات حسبما ذكرت الصحافة الفرنونصف العام الستكمال المحادث

 
فلسطين ون ؤ لشكما رحبت الجامعة العربية بالمبادرة الفرنسية، وقال األمين العام المساعد 

إن الكل يرحب بالتحرك  ،السفير محمد صبيحالجامعة في واألراضي العربية المحتلة 
هي الذهاب إلى مفاوضات تؤدى  ؛ترتكز على ثالثة مبادئ التيالفرنسي والمبادرة الفرنسية 

ة عليا إضافة إلى تشكيل لجنة متابع ،االحتالل وفق مدة زمنية ومرجعية دولية إنهاءى لإ
 .للمفاوضات لتصحيح مسارها

 
حيث  ،تتبنى وضع حدود دائمة للدولة الفلسطينية التيالمبادرة الفرنسية  إسرائيلرفضت و 

الضفة الغربية  فين تداخل القرى العربية مع المستوطنات أل ،اعتبرته غير قابل للتحقق
وان التحديد ، مواطنيها من ترك إسرائيل تتمكنولن  ،مستحيالً  الجغرافييجعل الفصل 

ألنه سبق وحدد وزير خارجية الواليات لى الفشل، دى إفاقية السالم سيؤ تالزمنى المسبق ال
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ولكن المفاوضات في النهاية  أشهر، 9المتحدة جون كيري سقفًا زمنيًا للمفاوضات بـ 
 .فشلت

 
المبادرة الفرنسية تقوم على حل الدولتين، عبر إنهاء االحتالل مع تبادل األراضي والقدس 

 ،األراضيكيد على تبادل أمع الت ،وتجاوز قضية الالجئين الفلسطينيين ،عاصمة لدولتين
ه فرنسا، يلإالتحرك يستهدف استئناف المفاوضات، في إطار المشروع الذي تسعى و 

األميركية، ومحاولة إقناع الدول العربية به، بحيث يشكل مرجعية بالتفاهم مع اإلدارة 
 .للعملية السلمية، بدياًل عن قرارات الشرعية الدولية

 
 ،لنجاح أّي مفاوضات بين أطراف النزاع ينبغي أن تتوّفر اً ن هناك شروطنؤكد أ ،وختاماً 

 ،القوية والجاهزية الفعلية لدى جميع األطراف واإلرادةتوفر النية  أي ؛وهي التكافؤ
وهذه الشروط غير متوّفرة في  ،والمصداقية ،والشرعية والمرجعية ،والتمثيلية ،والمشروعية

 .وهذا ما يفّسر تعّثرها المستمرّ  ،يةسرائيلاإل-المفاوضات الفلسطينية
 
ير يالعمل على تغيكمن في  ،المخرج الفلسطيني من مأزق عبثية المفاوضات الجاريةو 

وتوسيع حركة  ،من خالل تعزيز المقاومة الشعبية السلمية ،نالفلسطينييميزان القوى لصالح 
حين  ،كما حصل مع النظام العنصري في جنوب إفريقيا ،سرائيلإلالعالمية المقاطعة 

 وأجبر على التخلي عن سياساته العنصرية، إضافة إلى إيجاد إرادة فلسطينية ،قاطعه العالم
 إسرائيلواالنضمام إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة  ،قوية للتوجه نحو األمم المتحدة

مع الدول  الدبلوماسيوتفعيل دورها  ،على ما ترتكبه من جرائم في حق الفلسطينيين
، وتعزيز صمود إسرائيلمن الضغط على من خالله لتشكيل حلف تتمكن  ،الصديقة

ية سرائيلن من الصمود في وجه الضغوط اإليمكّ  ،متينالفلسطينيين ببنيان اقتصادي 
 .واألمريكية

 
 :نتايج
ما  ،بحجز عائدات الضرائب الفلسطينية إسرائيلتقوم  ،حال فشل المفاوضات في -

ات المتحدة والوالي إسرائيله في وهو ما ال ترغب ،انهيار السلطة إلىقد يؤدى 
وليس  ،بيد السلطة اً سالحن يكون هذا أيجب  ،من أجل ذلك.  الدوليوالمجتمع 
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بتحمل مسؤولية مناطق السلطة االقتصادية  إسرائيلتهدد من خالله  ،ضدها
 .منيةألوالصحية والتعليمية وا

ي بالقدر الذى سرائيلضغوط على الجانب اإل أي األمريكية اإلدارةلم تمارس  -
بالمقترحات ول على السلطة الفلسطينية والدول العربية للقب مارست فيه ضغوطاً 

 إسرائيل، ولم تطالب نها مشروعةتعتقد أ األمريكية اإلدارةصبحت أ التيية سرائيلاإل
مراحل المفاوضات  في إسرائيلجانب  إلىبل وقفت  ،بااللتزام بالشروط الدولية

 .كافة
المفاوضات دون ضمانات دولية وسقف  إلىقوته بذهابه  الفلسطينيفقد الجانب  -

 .للقضايا العالقة نهائيحل  إلىص التوصل ضاع فر أما  ،زمنى محدد
 ،من اتفاقيات دولية الدوليلما توافق عليه المجتمع  اً مناقض اً موقف إسرائيلتقف  -

على تعاطى بعض الدول  ةمبنيوتعتمد على توازنات ومصالح سياسية واستراتيجية 
 .إسرائيلمع سياسة 

سيزيد من  ،للقرارات الدولية إسرائيلاستمرار االستيطان وتهويد القدس ورفض  -
جهزتها السياسية والدبلوماسية تمكنت السلطة الفلسطينية بأن إ ،ياً مقاطعتها دول

 يفدولية لن تكون  حلوالً  ما قد يفرض عليها ،يةسرائيلبفضح هذه الممارسات اإل
 .مصلحتها

القدرة على التأثير على "تملك  إسرائيل، ألن أمر غير متوقع دولياً  إسرائيلعزلة  -
وأنها ستسوق  ،إسرائيل، وأن قرار العزلة يعني معاداة واألمريكيالقرار األوروبي 

للسامية، لذلك لن يجرؤ أحد عليه، وسيتم االكتفاء  هذا األمر على أنه معاد  
 .بالمقاطعة المحدودة للمستوطنات

 
 :توصيات

من خالل  إسرائيلبدور مهم في الضغط على  المدنيالمجتمع يمكن أن يقوم  -
جبارها ،سرائيلاستخدام نفوذه وعالقته لتوسيع حركة المقاطعة العالمية إل على  وا 

للمستوطنات  األوروبيحيث سببت مقاطعة االتحاد  ،منح الشعب الفلسطيني حقوقه
على  اً وتصعيدها يحقق نتائج وضغوط ،سرائيلخسائر مادية إللحاق إ ةاإلسرائيلي
 .واالتفاقيات الموقعة المواثيقبالتزاماتها وفق  يلتف ةاإلسرائيليالحكومة 
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، واجتماع للخروج من مأزق المفاوضات ضرورة استئناف الحوار الوطني الشامل -
وضع اآلليات و اللجنة العليا لإلطار القيادي المؤقت تحت مظلة منظمة التحرير، 

التنفيذية المناسبة لالتفاقيات السابقة، وعدم االلتفاف على ذلك بصيغ المحاصصة 
الطرف الفلسطيني رفض الصيغ المصّدرة له من بعض الدول العربية ف . الثنائية

واإلسالمية، بينما نمت مصالح عديدة عند كال طرفي االنقسام بفعل عدم تحقيق 
ن تتحول التحالفات اإلقليمية والدولية للفريقين إلى المصالحة، ما فتح الميدان أل

 .قوى تتدخل يوميًا في الشؤون الداخلية الفلسطينية
، لكونها نتاج اتفاق ثنائي بين وطني لم تتمكن من إنهاء االنقسامحكومة التوافق ال -

يجب  ،ولتحقيق مصالحة كاملة . ست وليدة توافق وطني شاملفتح وحماس، ولي
مواجهة الممارسات للتمكين من  ،المدنيبما فيها المجتمع  ،كافة األطراف إشراك

 .ية الرافضة للحقوق الفلسطينيةسرائيلاإل


