مسرية التسوية الفلسطينية ومصريها
(من ايرل بيل 1937/اىل جون كريي)2013/
عبد الفتاح القلقييل*
التسوية باالساس مصطلح تجاري ،وتحديدا يف "املحاسبة" ،ويدل عىل عملية مقابلة األرصدة الدائنة
واملدينة ،وخصمهام من بعضهام لتحديد النتيجة التي تسمى الرصيد .والتسوية ايضا تعني مسح
قطعة أرض و/أو متهيدها ،وغالبا ما توجد دائرة "تسوية" ضمن دائرة األرايض والطابو .ولكن
املصطلح بهذا املعنى وذاك نادرا ما نراه او نسمعه ،بينام مصطلح التسوية الذي يرتدد دامئا هو
التسوية السياسية .وغالبا ما يلحق مبصطلح التسوية السياسية وصف "السلمية".
يحمل مصطلح "التسوية السلمية" معنى محاولة فض النـزاع بني طرفني أو أكرث حول القضية مثار
لحل يوقعون عليه ،ويلتزمون بتنفيذه ،بناء
الخالف بالطرق السلمية .وعادة ما تتم بقبول األطراف ٍّ
عىل اتفاقية محددة .وليس رشطاً أن تكون التسوية السلمية "عادلة" ،أو حالًّ "وسطاً" ،إذ إنها تعكس
يف غالب األحيان موازين القوى ،وحاالت االنتصار والهزمية ،والضغوط الداخلية والخارجية .كام
أن التسوية السلمية ليست بالرضورة حالًّ دامئاً ،إذ قد تلجأ إليها القوى املتصارعة ألخذ فسحة من
َغي موازين القوى.
الوقت بانتظار تغري الظروف إىل األفضل ،من أجل فرض تسويات جديدة تعكس ت رُّ
ولكن هذا املصطلح قد يكون ُمضلالً عندما يتعلق بالشأن الفلسطيني ،إذ إن معظم مشاريع
التسوية السلمية تكون عادة بني دول مختلفة متنازعة او متحاربة ،أو بني أطراف داخلية متنازعة
* كاتب وباحث فلسطيني
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من أبناء الوطن الواحد .أما املعاهدات التي تنتزعها قوى منترصة نتيجة احتاللها ألرض شعب
آخر وترشيد أهله واستغالل خرياته ،فهي معاهدات بني غاصب محتل وبني شعب مقهور ،وهي
تعكس حالة استسالم من الطرف الضعيف إىل الطرف األقوى .وهي بالتايل ليست رصاعاً حدودياً
أو إسقاطاً لنظام حكم ،وإمنا هي حالة استعامرية تكون أي تسوية فيها (مهام كانت) تسوية ظاملة
ألهل األرض املحتلة ،ألنها بالرضورة ستنتقص ولو جزءا ً من أرضهم ،أو حريتهم يف تقرير مصريهم،
أو سيادتهم التامة عىل أرضهم أو يف إقامة دولتهم.
تع ّرضت القضية الفلسطينية ألكرب عدد من التسويات املقرتحة .كانت األوىل رؤية "ايرل بيل" رئيس
اللجنة امللكية الربيطانية عام  1937والقاضية بتقسيم فلسطني اىل قسمني :يف األول تُقام دولة
يهودية ،أما الثاين ف ُيضم إلمارة رشقي األردن لتقوم دولة عربية .أما التسوية األخرية املقرتحة فهي
رؤية الرئيس األمرييك باراك اوباما عام  2011والقاضية بإقامة دولة فلسطينية عزالء ومنقوصة
السيادة عىل  %22من األرايض الفلسطينية ،واعرتاف العرب ومنهم الفلسطينيون بدولة يهودية عىل
الباقي منها .وتتط ّور هذه الرؤية عىل يد "جون كريي" وزير خارجيته عام  2013لتقيض ببقاء قوات
ارسائيلية يف الغور الفلسطيني إما عىل أساس اإلستئجار أو كرضورات أمنية .ولقد صدر العديد
من الكتب حول مشاريع الحلول السياسية وكان اشملها كتاب مهدي عبد الهادي بعنوان "املسألة
الفلسطينية ومشاريع الحلول السياسية ."1974 -1934
ويف هذه الورقة سأستعرض تلك املسرية لرنى ما هو املصري.
نستطيع أن نقسم املسرية إىل أربع حقب:
الحقبة االوىل من النكبة اىل النكسة ( ،)1967 – 1948والحقبة الثانية من النكسة حتى حرب اكتوبر
( ،)1973 -1967والحقبة الثالثة من حرب اكتوبر اىل حرب الخليج الثانية ( ،)1991 -1973والحقبة
الرابعة من مؤمتر مدريد اىل يومنا هذا (.)2013 -1991
الحقبة االوىل من النكبة اىل النكسة ()1967 -1948
كان القاسم املشرتك ملشاريع التسوية يف هذه املرحلة هو التعامل مع قضية فلسطني بوصفها قضية
الجئني ،أي الشق اإلنساين من املوضوع وليس السيايس .ففي  11ديسمرب  1948وبناء عىل مرشوع
بريطاين وافقت الجمعية العامة لألمم املتحدة عىل إصدار القرار  194القايض بوجوب السامح
بالعودة لالجئني الفلسطينيني الراغبني يف العودة إىل بيوتهم يف أقرب وقت ممكن ،ووجوب دفع
تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إىل بيوتهم ،وأن يتم تعويض أي مفقود أو
مصاب برضر من الجهة املسؤولة عن ذلك.
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ومن الجدير ذكره أن قرار حق العودة هذا قد جرى التأكيد عليه سنوياً يف اجتامعات األمم
املتحدة ،وصدر أكرث من  110مرات حتى اآلن ،مع رفض "إرسائييل" مستمر لتنفيذه ،ودون أن
تتحرك األمم املتحدة بأي خطوة عملية إللزام ارسائيل به.
وتوالت املشاريع التي تركز عىل قضية الالجئني وعىل تحقيق تسوية بني الدول العربية والكيان
الصهيوين ،دومنا إشارة إلنشاء كيان سيايس فلسطيني.
وكان أهم هذه املشاريع مرشوع برنادوت.

مرشوع برنادوت:
يف  1948/5/20عيّنت األمم املتحدة الكونت فولك برنادوت السويدي وسيطا دوليا لالتصال
باالطراف املتنازعة يف فلسطني ،وبذل مساع حميدة بني الطوائف والفئات والقوات املتقاتلة
اليجاد تسوية بينها .وقد استطاع أن يحقق الهدنة االوىل يف فلسطني يف  .1948/6/11ومتكن بعد
مساع لدى الجانبني العريب واالرسائييل من االتفاق عىل مفاوضات ستُعقد يف رودس يف نهاية عام
 .1948وخالل نشاطاته ،واتصاالته ،وحواراته مع جميع االطراف ،ويف ضوء ما تلقاه من ردود عىل
مقرتحاته السابقة ،أع ّد مقرتحا جديدا باسم "مرشوع برنادوت" من اجل إعادة السالم الشامل
لألرايض املقدسة ،وعودة العالقات الطيبة بني العرب واليهود .وبعث به اىل االمني العام لالمم
املتحدة ،ونُرش هذا املرشوع يف (1948/9/20بعد ثالثة ايام من اغتياله) كوثيقة من وثائق االمم
املتحدة .واهم نقاط املرشوع:
 -1يعرتف العامل العريب انه قد اصبح يف جزء من فلسطني دولة يهودية ذات سيادة تدعى ارسائيل،
وهي متارس سلطانها فوق ارضها.
 -2تكون حدود هذه الدولة ضمن الحدود التي اقرتحها قرار االمم املتحدة رقم (181التقسيم)،
مع التعديالت التالية:
أ -ت ُضم منطقة النقب مبا فيها مدينتا املجدل والفالوجة للمنطقة العربية.
ب -ت ُضم منطقة الجليل بكاملها اىل الدولة اليهودية.
 -3يُرتك للدول العربية أن تقرر مصري االرايض العربية يف فلسطني بالتشاور مع سكانها (اقامة دولة
مستقلة ،او متحدة مع رشقي االردن) .ولكن نظرا للعالقات املميزة بني املنطقة العربية يف فلسطني
ورشقي االردن ،فمن االفضل ضمها اىل رشقي االردن.
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 -4ت ُعلن حيفا (مبا يف ذلك منشآت البرتول) مرفأ حرا للطرفني
 -5توضع القدس تحت ارشاف االمم املتحدة ،ويتمتع العرب واليهود كل يف منطقته بإدارة ذاتية،
مع حرية تامة للجميع يف العبادة وزيارة االماكن املقدسة.
 -6تؤكد االمم املتحدة عىل حق الالجئني يف العودة اىل ديارهم ،عىل ان ت ُدفع تعويضات ملن ال
يرغب منهم بالعودة.
 -7يضمن كل من الطرفني حقوق االقلية التي تسكن منطقته.
ُرفض مرشوع برنادوت من قبل جميع االطراف العربية واليهودية ،غري ان الرفض اليهودي كان
اعنف ،إذ قامت عصابة "شترين" باغتياله جهارا نهارا يوم  ،1948/9/17ليقوم مساعده األمرييك
"رالف بانش" مبتابعة مهام الوسيط الدويل ،فيرشف عىل اتفاقيات الهدنة الدامئة بني ارسائيل وكل
من مرص واالردن ولبنان وسوريا.
وميكن القول أن هذه املقرتحات كانت اساسا يف انشاء لجنة التوفيق الدولية التي كونتها االمم
املتحدة ،كام أنها كانت اساسا لقرار الجمعية العامة رقم  194يف  1948/12/11الخاص بحق الالجئني
الفلسطينيني بالعودة اىل ديارهم ،والتعويض عن ما لحق بهم من خسائر وأذى(.)1
وكانت هناك مشاريع اخرى:
فمثال كان هناك املرشوع الرنويجي يف  26نوفمرب  1952الذي دعا إىل توقف األعامل العدوانية
والدخول يف مفاوضات مبارشة بني األطراف املعنية .وكان هناك مرشوع "جاما" األمرييك - 1955
 ،1956حيث يذكر مايلزكوبالند أن روزفلت حصل عىل موافقة كل من بن جوريون وجامل عبد
رسي عىل منت يخت يف البحر املتوسط .ولكن عبد النارص أصرَّ أن توافق
النارص عىل عقد لقاء ِّ
"إرسائيل" من حيث املبدأ عىل قبول عودة الفلسطينيني الراغبني يف العودة وأن تحصل مرص عىل
ممر يوصلها باألردن ،لكن املرشوع فشل لرفض الجانب اإلرسائييل مناقشة أي تنازالت من طرفه.
وهناك مرشوع جونستون األمرييك  1955 - 1953الذي استهدف تصفية قضية الالجئني وقضية
فلسطني ،عن طريق تعاون الدول العربية مع الكيان اإلرسائييل يف استثامر مياه نهر األردن بطريقة
تكفل تطور املنطقة زراعياً ،وتهيئة سبل االستقرار فيها لالجئني ،وملزيد من املهاجرين اليهود .وقد
رفض مؤمتر الالجئني املنعقد يف القدس يف  20مايو  1955املرشوع (.)2
وهناك مرشوع داالس وزير الخارجية األمرييك الذي دعا يف  26أغسطس  1955إىل إنهاء مشكلة
الالجئني بعودتهم إىل وطنهم "إىل الحد الذي يكون ممكناً" ،وبتوطني الباقي يف املناطق العربية التي
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يقيمون فيها ،ودعا إىل إجراءات جامعية ملنع أي حرب أو عدوان بني دول املنطقة ،وإىل تسوية
الحدود بني البالد العربية والكيان اإلرسائييل (.)3
ويف  15يونيو  1959صدر عن همرشولد األمني العام لألمم املتحدة مرشوع ركز عىل حل مشكلة
الالجئني بتوطينهم واستيعابهم عرب مساعدة الدول التي يتواجدون فيها اقتصادياً ،رغم إشارته
إىل حقهم يف العودة .وقد رفض الفلسطينيون هذا املرشوع بقوة وأقام ممثلوهم يف لبنان املؤمتر
الفلسطيني الذي عقد يف  26يونيو  ،1959والذي رفض تذويب الفلسطينيني يف اقتصاديات الرشق
األوسط (.)4
أما املرشوع العريب الوحيد يف تلك الفرتة الذي يستحق اإلشارة باعتباره اخرتاقاً لإلجامع العريب
حول "السالم" مع الكيان الصهيوين ،فكان املرشوع التونيس الذي قدمه الحبيب بورقيبة رئيس
تونس يف  21إبريل  1965وتضمن:
أن تعيد "إرسائيل" إىل العرب ثلث املساحة التي احتلتها منذ إنشائها لتقوم عليها دولة عربية
فلسطينية ،ويعود الالجئون إىل دولتهم الجديدة ،وتتم املصالحة بني العرب وإرسائيل بحيث تنتهي
حالة الحرب.
وقد قوبلت مقرتحات بورقيبة باستهجان ورفض عريب شعبي ورسمي عارم ،اما ارسائيل فرحبت
مبقرتحات بورقيبة بوصفها اتجاهاً جديدا ً يف التفكري العريب ،واقرتح اشكول ( )1965/5/17تعديالت
طفيفة عىل حدود االمر الواقع ،ومفاوضات مبارشة (.)5

الحقبة الثانية من النكسة حتى حرب ترشين ()1973 -1967
بعد االنسحاب اإلرسائييل من سيناء ( )1957متركزت القوات الدولية يف رشم الشيخ فكان وجودها
سبباً يف متكن السفن اإلرسائيلية أو السفن املتوجهة إىل إرسائيل من عبور مضائق تريان بحرية تامة.
ويف /16مايو 1967/طلبت مرص سحب هذه القوات ثم ما لبثت أن احتلت يف /21مايو1967/
منطقة رشم الشيخ وأعلنت إغالق املضيق يف وجه املالحة اإلرسائيلية وعودة األمور إىل ما كانت
عليه قبل العدوان الثاليث.
ويف الخامس من يونيو  1967حدث العدوان اإلرسائييل الجديد بدعم من الواليات املتحدة وأسفر
عن استيالء إرسائيل عىل رشم الشيخ وسيناء وغزة والضفة والجوالن وتحكمها يف مضائق تريان.
سميت هذه الحرب بـ"حرب االيام الستة" كام اطلق عليها املرصيون "النكسة" .وكانت فعال نكسة
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لآلمال العربية ،واحدثت ضجة عاملية ،والتأم مجلس االمن الدويل يف ،1967/11/22واتخذ قراره
االشهر رقم  ،242والذي اشتهر برقمه ال مبضمونه كقرار التقسيم مثال .وكان هذا القرار انجليزيا
وافق عليه بقية اعضاء املجلس.
رفضته الجامهري العربية ويف مقدمتها املقاومة الفلسطينية ،وانقسمت االنظمة العربية بني قابل
ورافض ،ولكنه بقي األساس ألي تسوية حتى قبلته منظمة التحرير .طغى جدول جديد ملشاريع
التسوية ،تركَّز عىل ٍ
أراض مل تكن محتلة أصالً بحيث أصبحت هي موضوع املساومة ،وقد أصبحت
مشاريع التسوية من الكرثة بحيث يصعب مجرد رسدها ،غري أن اإلطار العام للمشاريع العربية
(وخاصة املبادرة العربية عام  )2003سيرتكز عىل انسحاب ارسائيل من األرض املحتلة سنة ،1967
واقامة دولة فلسطينية عىل هذه االرض .واإلطار العام للمشاريع اإلرسائيلية سيرتكز عىل إنهاء
حالة الحرب وإقامة عالقة طبيعية مع البالد العربية ،مع إنكار حقوق الشعب الفلسطيني .أما
اإلطار العام للمشاريع الدولية فسيحاول الجمع بني الرؤيتني العربية واالرسائيلية( ،مبيالن نحو احد
الطرفني) بحسب الجهة التي تقدم املرشوع وطبيعة عالقتها بالطرفني:
 -1الخيار االردين :وهو اخطر وأهم مشاريع التسوية التي طُرحت منذ النكسة حتى يومنا هذا.
وهو باختصار "حل القضية الفلسطينية عن طريق االردن جغرافيا وسياسيا" .وهذا الخيار كان
مطروحا منذ عام  ،1937ولكنه عاد بحدة منذ مؤمتر مدريد عام .1991
يف عام  ،1937وعىل إثر ثورة  ،1936جاءت "لجنة بيل" الربيطانية ،وق ّدمت اقرتاحا لحل القضية
الفلسطينية بتقسيم فلسطني اىل كنتونني :االول يشمل منطقة الساحل باستثناء املنطقة ما بني يافا
وغزة ،ويكون دولة لليهود .والكنتون الثاين يشمل ما تبقى من فلسطني ويُضم لرشقي الردن.
واعلن امللك عبد الله ترحيبه بالحل ،ولكنه كان مرفوضا فلسطينيا وعربيا.
ويف عام ُ 1946عقدت معاهدة بريطانية أردنية ،وجرى تعديلها يف بداية عام  1948لتسمح لقوات
اردنية ان تحل يف املناطق العربية (حسب قرار التقسيم رقم  )181محل القوات الربيطانية التي ستغادر
فلسطني يف  15أيار من ذات العام .وايضا ُرفض هذا الحل فلسطينيا ،فاقيمت "حكومة عموم فلسطني"
ومقرها يف غزة .كام ُرفض عربيا فتقرر ان تدخل يوم  15أيار قوات عربية ،كرد عىل الحل األردين.
ويف أواخر عام  ،1948وعىل اثر الهزمية العربية التقى محمد الجعربي ،ويحيى حمودة ،وعجاج
نويهض ،وبعض آل النشاشيبي ،وشخصيات أخرى من فلسطني ،وعدد من الشخصيات األردنية،
وشكلوا ما سمي مؤمتر اريحا الذي أق ّر "الوحدة األردنية الفلسطينية" .وبايع املؤمترون امللك عبد
الله ملكا عىل هذا الكيان الجديد .وأعطي كل الفلسطينيني املقيمني يف فلسطني (خارج ارسائيل
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وغزة) الجنسية االردنية وفق املادة الثالثة من الدستور االردين.
ويف عام  ،1964وحينام أنشئت منظمة التحرير الفلسطينية ،جاء يف املادة  24من ميثاقها القومي
ان املنظمة ال متارس اية سيادة اقليمية عىل الضفة الغربية من اململكة االردنية ،وال عىل قطاع غزة
(الذي كان تحت االدارة املرصية) ،وال عىل منطقة الح ّمة (التي كانت تحت السيادة السورية).
وبعد عام  ،1967واحتالل ارسائيل الضفة الغربية وغزة ،بدأت سلسلة مشاريع الخيار االردين من
قرار  ،242اىل التقاسم الوظيفي (بني االجهزة االمنية االردنية واالرسائيلية) ،اىل التوطني ،اىل اململكة
املتحدة ،اىل الكونفدرالية.
كان الخيار االردين أحد خيارات النظام االردين والقيادة الفلسطينية ،ولكن منذ بداية هذا القرن
صار مرفوضا اردنيا رسميا وشعبيا ،وكذلك فلسطينيا ،وعربيا .وهذا الحل هو االفضل الرسائيل،
ولكنهم مل يعودوا يأملون بتحقيقه ،فلم يعد مطروحا اال عند اليمني االرسائييل املتشدد ،ولكنه غري
مستبعد كخيار امرييك قد تفرضه عىل املنطقة.
واذا كان الحل غري اردين ،فستكون سياسة النظام االردين فيام يخص الفلسطينيني عنده هي
"االحتفاظ بأكرث ما ميكن من مالهم ،واقل ما ميكن من ناسهم" .واما السياسة االرسائيلية فيام يخص
الفلسطينيني عندها فستكون "االحتفاظ بأكرث ما ميكن من ارضهم ،واقل ما ميكن من ناسهم".
 -2مرشوع روجرز (وزير خارجية امريكا) يف  ،1970/6/25ويستند اىل تنفيذ قرار مجلس االمن رقم
 242من خالل مفاوضات بني الطرفني للتوصل اىل اتفاق سالم "عادل ودائم" عىل اساس االعرتاف
بالسيادة وسالمة الكيان االقليمي لكل طرف (ارسائيل ومرص واالردن) .قبلته كل من مرص واالردن،
ورفضته منظمة التحرير الفلسطينية ،فتوترت عالقتها مبرص ،وازداد توترها مع االردن (.)6
 -3مرشوع جولدا مائري (رئيسة وزراء ارسائيل) يف  .1971/2/9ركز هذا املرشوع عىل الدخول
يف محادثات سالم دون رشوط مسبقة ،كام عرض انسحابات من سيناء برشط أن تكون منـزوعة
السالح ،وعرض انسحابات من أجزاء من الضفة الغربية ،وأرص عىل بقاء القدس املوحدة (الرشقية
والغربية) عاصمة الرسائيل ،مع رفض إقامة دولة فلسطينية يف الضفة الغربية (.)7
 -4مرشوع آلون :كان يغئال آلون (وزير العمل االرسائييل عام  ،1967ووزير الخارجية عام )1976
اول ارسائيليي يعرض مرشوعا محددا وتفصيليا للتسوية االرسائيلية الفلسطينية يف متوز (يوليو)
 .1967لقد عرضه وحاور عىل اساسه العديد من الشخصيات العاملية والعربية ،وخاصة االردنية
لسنوات عديدة ،ولكنه مل يغري فيه ما ميس جوهره ،املتمثل بأن رشط الحدود االرسائيلية اآلمنة
والتي يسهل الدفاع عنها يتقدم عىل كافة الرشوط واملقتضيات االقتصادية والسياسية والدبلوماسية
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واالخالقية واالنسانية .وأن خلق الحقائق عىل االرض بالحرب واإلجراءات سيقود حتام لالعرتاف
بهذه الحقائق يوما ما من قبل الصديق والعدو.
ومنذ طُرح هذا املرشوع حتى يومنا هذا ما زالت كل املشاريع التي تطرحها الجهات االرسائيلية
واالمريكية (مبا فيها مرشوع جون كريي االخري) ال تتجاوز إطار هذا املرشوع.
وقد تك ّون مرشوع آلون ،بعد التأكيد عىل وحدة القدس عاصمة ابدية الرسائيل ،من النقاط الثامنية التالية:
 -1تكون حدود ارسائيل الرشقية عىل نهر االردن بامتداد خط يقطع البحر امليت من منتصفه وعىل
طول امتداده .وت ُعتمد حدود فلسطني االنتداب مع االردن عىل طول وادي عربة .وبذلك يجب ان
تضم ارسائيل املناطق التالية:
أ -رشيطا يرتاوح عرضه ما بني 10و 15كم عىل امتداد غور االردن (من غور بيسان وحتى شامل
البحر امليت) عىل ان يبقى فيه الحد االدىن من السكان العرب.
ب -رشيطا عرضه بضعة كيلومرتات من شامل القدس حتى البحر امليت ،بحيث يتصل يف مكان ما
مع طريق عطاروت.
ت -صحراء يهودا من مشارف الخليل الرشقية وحتى البحر امليت.
 -2يجب ان تُقام يف تلك املناطق مستعمرات ريفية ومدينية ،وقواعد عسكرية وفق متطلبات االمن.
 -3يجب ان تقام رشقي القدس ضواح بلدية مأهولة بالسكان اليهود ،باالضافة اىل االرساع يف
تعمري الحي اليهودي يف البلدة القدمية وتأهيله .وإقامة مجالس لهذه االحياء ضمن بلدية مركزية.
 -4توطني سكان غزة (وخاصة الالجئني) يف املناطق العربية يف الضفة متهيدا لضم املنطقة املمتدة
من جنوب غزة حتى التالل الرملية عىل املداخل الرشقية ملدينة العريش يف املستقبل.
 -5تبادر ارسائيل اىل إقامة روابط مع زعامء وشخصيات من سكان الضفة الغربية لالطالع عىل مدى
استعدادهم إلقامة حكم ذايت يف اطار اقتصادي مشرتك سواء مع ارسائيل او االردن ،وتعاون تقني وعلمي.
 -6تبادر ارسائيل لوضع خطة لحل مشكلة الالجئني عىل اساس تعاون اقليمي يحظى مبساعدة
دولية.
 -7تقيم ارسائيل سلطة عليا ملعالجة مشكلة املناطق املحتفظ بها.
 -8يكون ممر بني غزة والضفة الغربية ،وكذلك بني رام الله واريحا (ال سلطة للعرب عليه) يشبه
قانونيا املمر الذي يربط امريكا بأالسكا عرب كندا ،او ممر مندلبوم يف القدس قبل .)8( 1967
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الحقبة الثالثة ،من حرب اكتوبر حتى حرب الخليج الثانية ()1991 -1973
كانت حرب اكتوبر هي الجولة الرابعة يف الحروب العربية االرسائيلية التي اندلعت يف السادس من
ترشين االول/اكتوبر  1973املوافق العارش من رمضان ،والذي تصادف مع عيد الغفران اليهودي،
ولذلك تسمى حرب اكتوبر او حرب ترشين او حرب رمضان او حرب الغفران.
ورغم انها اول خطة عربية للهجوم اال انها كانت (كام ارادها السادات) حرب تحريك وليست
حرب تحرير ،فرسعان ما اجتمع مجلس االمن ليصدر قراره رقم  338الذي يؤكد عىل قرار رقم
 ،242وشارك بها الفلسطينيون بشكل رمزي ليكونوا جزءا من الحل .وبعد استقرار الوضع "فاعت"
مشاريع التسوية من مؤمتر جنيف ،اىل مؤمتر كامب ديفد مرورا باملرشوع االمرييك السوفييتي
ومرشوع بريجنيف ومرشوع ريغن .وكافة هذه املشاريع (كام اسلفنا مل تخرج عن اعرتاف بارسائيل
دولة آمنة وبجانبها حكم ذايت فلسطيني يتطور اىل دولة فلسطينية عزالء ،ودميوقراطية و"عاقلة
جدا" .وطبعا مل يتحقق اي منها .واهم هذه املشاريع:
 -1مرشوع كامب ديفد :استمرت القمة الثالثية (كارتر وبيغن والسادات) يف منتجع كامب ديفد ثالثة عرش
يوما ،وشهدت مفاوضات شاقة ،وكادت ان تؤدي للفشل .واخريا يوم  1978/9/18اعلن الرؤساء الثالثة
اتفاقهم عىل اتفاقيتني ،سميت االوىل "إطار عمل للسالم يف الرشق االوسط" ،واما الثانية فكانت "إطار عمل
للسالم بني مرص وارسائيل" .وقد وقّع الوثيقتني كل من السادات وبيغن كطرفني ،وكارتر كشاهد.
تنص عىل انه "ينبغي
وكانت االوىل تعني دول الطوق عموما والشعب الفلسطيني بشكل خاص ،اذ ّ
ان تشرتك مرص وارسائيل ،واالردن ،وممثلو الفلسطينيني يف املفاوضات الخاصة بحل املشكلة
الفلسطينية بكل جوانبها.
وكانت هذه االتفاقية تكاد تتطابق مع مرشوع بيغن الذي كان قد طرحه يف مؤمتر حزب الليكود
الثاين عرش عام . 1975
وفيام يخص الضفة الغربية وغزة هنالك ثالث مراحل:
يف املرحلة االوىل تتفق مرص واالردن وارسائيل عىل كيفية نقل سلمي ومنظم للسلطة يف مناطق
الضفة الغربية وغزة ،مع أخذ االهتاممات االمنية لكل االطراف بعني االعتبار ،وبذلك تكون هناك
ترتيبات انتقالية لفرتة ال تتجاوز خمس سنوات .ولتتوفر ظروف مناسبة لحكم ذايت كامل ستنسحب
الحكومة االرسائيلية العسكرية وادارتها املدنية من الضفة الغربية وغزة فورا بعد أن ينتخب
سكانهام سلطة الحكم الذايت التي ستحل مكان السلطة االرسائيلية .ولكن ،كام يجب تأمني االعتبار
الالزم للحكم الذايت ،يجب تأمني االعتبار لألمن الرضوري لكل أطراف النزاع.
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ويف املرحلة الثانية تتفق ارسائيل مع مرص واالردن ،اللذين قد يضم وفداهام ممثيل الضفة الغربية
وغزة وفلسطينيني آخرين ،عىل وسائل مامرسة سلطة الحكم الذايت املنتخبة يف الضفة الغربية وغزة
لصالحياتها .وسيتم االتفاق بني الوفود الثالثة عىل ترتيبات االمن الداخيل والخارجي والنظام العام.
حيث سيتم تشكيل قوة رشطة محلية قوية من أهل الضفة والقطاع ،وتضم ايضا مواطنني اردنيني
من أصل فلسطيني ،وستكون قوة الرشطة عىل اتصال وتنسيق مع الضباط االرسائيليني واألردنيني
واملرصيني .كام ستشرتك دوريات ارسائيلية –اردنية مشرتكة لضامن امن الحدود مع االردن.
ويف موضوع العودة ت ُشكل لجنة من االطراف االربعة لالتفاق عىل تنظيم عودة الذين تركوا البالد
بعد حرب  ،1967بشكل يحفظ النظام وال يثري االضطراب .وتدرس هذه اللجنة اوضاع الالجئني،
ولها ان تتخذ االجراءات العادلة والدامئة لحل مشكلتهم وانصافهم.
ومع انجاز ذلك يجب ان يكتمل التطبيع بني جميع االطراف ،وانهاء كل حاالت التوتر واملقاطعة
باشكالها املختلفة ،وكذلك التحريض الرتبوي واالديب والفني.
اما الفرتة الثالثة ،الفرتة االنتقالية (ذات السنوات الخمس) ،فستجري فيها املفاوضات بني االطراف
االربعة  :ارسائيل ،واالردن ،ومرص ،وممثيل الضفة وغزة ،وذلك لتحديد الوضع النهايئ للضفة الغربية
وغزة ،وعالقتهام مع جريانهام .كام سيشرتك الوفد االردين وممثلو الفلسطينيني يف التفاوض مع ارسائيل
حول اتفاقية سالم جديدة بني االردن وارسائيل .ومن حيث املبدأ سيلتزم اي اتفاق بقرار مجلس االمن
 ،242وبالحقوق املرشوعة للشعب الفلسطيني ومطالبه العادلة ،وباألمن الدائم الرسائيل.
وميكن مالحظة ان مرشوع كامب ديفد هذا ال يختلف كثريا عن اتفاق اوسلو باستثناء غياب
القيادة الفلسطينية البديلة ملنظمة التحرير الفلسطينية التي كانت ارسائيل تخطط النشائها (.)9
اي ان الجديد يف "اتفاق اوسلو" ليس االعرتاف بالشعب الفلسطيني ،بل الجديد هو االعرتاف
مبنظمة التحرير الفلسطينية ممثال رشعيا لهذا الشعب.

 -2مرشوع بريجنيف:
بعد نحو اسبوعني من جالء منظمة التحرير عن لبنان ،واعالن الرئيس االمرييك ريغان ملرشوعه،
وبعد نحو اسبوع من مؤمتر القمة الثاين عرش ،أي يف يوم  1982/9/15ألقى رئيس مجلس السوفييت
األعىل ليونيد بريجنيف خطابا بينّ فيه أن االتحاد السوفييتي يرى أن السالم الراسخ العادل الشامل
يف الرشق االوسط ،يقوم عىل مبادئ تنسجم مع القواعد العامة للقانون الدويل ،وقرارات الرشعية
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الدولية (وخاصة الجمعية العمومية ومجلس االمن) ،وهذه املبادئ هي:
أ -تطبيقا ملبدا عدم جواز االستيالء عىل ارايض اآلخرين عن طريق العدوان ،يجب أن ت ُعاد اىل
العرب جميع االرايض التي احتلتها ارسائيل عام  .1967كام يجب ان تُعلن الحدود بني ارسائيل
وجريانها العرب ثابتة وغري قابلة للتغيري.
ب -وجوب تأمني الحق الثابت للشعب العريب الفلسطيني يف تقرير مصريه ،وإقامة دولته املستقلة
يف االرايض الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع وغزة) التي سيتم تحريرها من االحتالل االرسائييل.
كام يجب متكني الالجئني الفلسطينيني من العودة اىل ديارهم ،او الحصول عىل تعويض مناسب
ملمتلكاتهم املرتوكة ،وفقا لقرارات االمم املتحدة.
ج -إعادة الجزء الرشقي من القدس اىل العرب (وهو الجزء الذي احتلته ارسائيل يف حزيران ،)1967
والذي ينبغي ان يصبح يتجزءا ال يتجزأ من الدولة الفلسطينية .كام يجب ان تؤ ّمن حرية مامرسة
الشعائر الدينية لالديان الثالثة يف القدس.
د -وجوب تأمني حق جميع دول املنطقة بالوجود والتطور السلميني اآلمنني ،وذلك برشط مراعاة
مبدأ التعامل باملثل ،النه ال ميكن ضامن أمن البعض بانتهاك أمن اآلخرين.
هـ  -وجوب انهاء حالة الحرب ،واحالل السالم بني الدول العربية وارسائيل .وهذا يعني ان عىل جميع
االطراف ،ومنها الدولة الفلسطينية وارسائيل ان تلتزم باالحرتام املتبادل لسيادة واستقالل ووحدة
ارايض بعضها بعضا .كام تلتزم بحل النزاعات الناشئة بينها بوسائل سلمية ،وعن طريق املفاوضات.
و -وجوب إعداد وإقرار ضامنات دولية للتسوية .وميكن ان يقوم مبهمة الضامنني االعضاء الدامئون
يف مجلس االمن او املجلس كله.
ز -وهذه التسوية الشاملة والعادلة والثابتة ،الميكن إعدادها وتحقيقها اال بواسطة الجهود الجامعية،
ومبشاركة جميع االطراف ذات الشأن ،ومنها بالطبع منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها املمثل
الرشعي الوحيد للشعب العريب الفلسطيني.
رحبت بعض الحكومات العربية ،ومنظمة التحرير الفلسطينية باملرشوع ،واشارت اىل ما يف املرشوع
من مبادئ ايجابية ،وكذلك فعلت اجهزة اإلعالم العربية ،وخاصة اليسارية منها.
اما ارسائيل ،فقد رفضته ،وأفاضت اجهزتها االعالمية بنقد املرشوع ،وإدانة اهدافه ونوايا اصحابه
(.)10
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 -3مرشوع ريجان:
والسفن مازالت يف عرض البحر ُمجلية منظمة التحرير وقواتها عن بريوت ،القى الرئيس االمرييك
ريغان يوم  1982/9/1خطابا يف االذاعة والتلفزيون ،معلنا بفخر النجاح التام لعملية "سالمة
الجليل" ،النها ،وبرغم ما فيها من مآس ،مهدت الطريق الحالل السالم يف الرشق االوسط .فلم يكن
هدفها القضاء عىل منظمة التحرير الفلسطينية ،ولكن إضعافها اىل املستوى الذي ال تعود تشكل
ق ّوة للحرب بل أداة للسالم ،واثبات ان الجيش االرسائييل اليقهر ،ولكنه ايضا ال يستطيع فرض
السالم عىل العرب .فجوهر عملية السالم هو " التوفيق بني املطالب األمنية املرشوعة الرسائيل
والحقوق املرشوعة للفلسطينيني".
ورسم ريغان إطارا عاما ،وخطوات لعملية السالم يف الرشق االوسط .وكان االطار كام ييل:
 -1السالم والعدل ال ميكن تحقيقهام اال عن طريق املفاوضات املبارشة بني االطراف املعنية.
 -2ارسائيل واقع رشعي داخل املجتمع الدويل ،وعىل العرب تقبل هذه الحقيقة.
 -3الرسائيل الحق يف الوجود ،وراء حدود آمنة وميكن الدفاع عنها.
 -4األمن الذي تتطلع اليه ارسائيل يتحقق من خالل سالم حقيقي.
 -5التطلعات السياسية للشعب الفلسطيني مرتبطة بحق ارسائيل مبستقبل آمن.
 -6ال عودة اىل حدود حزيران ( ،)1967/6/4حيث عرض ارسائيل يف بعض النقاط ال يتعدى عرشة
اميال (تقطعها االسلحة املتوسطة).
 -7النزاع العريب االرسائييل ال يُحل اال مبفاوضات عىل اساس مبادلة السالم باألرض.
انطالقا مام تقدم ،واستنادا عليه ،يقرتح الرئيس ريغن الخطوات التالية:
أ -إقامة حكم ذايت كامل للفلسطينيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة .ويستمر هذا الحكم خمس
سنوات ،تبدأ بعد انتخابات حرة الختيار سلطة فلسطينية للحكم الذايت ،تهدف اىل اثبات ان مثل
هذا الحكم لن يشكل تهديدا المن ارسائيل.
ب -وتعمريا للثقة بالطرف االرسائييل ،يتم تجميد املستوطنات يف الضفة الغربية وقطاع غزة خالل
تلك الفرتة.
ت -بعد الفرتة االنتقالية سيالحظ ان السالم غري ممكن باقامة دولة مستقلة يف الضفة الغربية
وقطاع غزة ،كام انه غري ممكن بضمهام الرسائيل ،او بسط سيطرتها عليهام ،ولكن ضامن السالم
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هو حكم ذايت فلسطيني مرتبط باالردن.
ث -عندما يجري التفاوض بني االردن وارسائيل بشأن مسألة الحدود ،فإن حجم االرايض التي
ميكن ان يُطلب من ارسائيل التخيل عنها ،سيتأثر ،اىل حد كبري ،مبا يتحقق من سالم حقيقي وتطبيع
للعالقات ،وبالرتتيبات األمنية املعروضة يف املقابل.
ج -تبقى مدينة القدس موحدة ،اال ان وضعها النهايئ يجب ان يتقرر بالتفاوض يف ضوء االنجازات
العملية يف عملية السالم.
ح -يف مراحل التفاوض ،سوف تعارض امريكا اي اقرتاح من اي طرف اذا كان ميكن ان يهدد امن ارسائيل.
مل ت ُعلق الدول العربية عىل املرشوع ،وانتظرت مؤمتر القمة الثاين عرش ( )1982/9/9لتكون قراراته
الرد الجامعي غري املبارش عىل املرشوع .اما ارسائيل فقد رفضته مبارشة(.)11

الحقبة الرابعة من حرب الخليج الثانية اىل اآلن ()2013-1991
متتاز هذه الحقبة باحداث مصريية منها ماهو ايجايب كاندالع االنتفاضة الفلسطينية الكربى
عام  ،1987واستثامر منظمة التحرير لهذه االنتفاضة لتكون مرتاسا لقرارات املجلس الوطني يف
 1988/11/15التي تضمنت قبول قرارات مجلس االمن مبا فيها  ،242واالعرتاف بارسائيل عىل
حدود  ،1967واعالن االستقالل الفلسطيني يف االرايض الفلسطينية املحتلة عام  ،1967وما لحقها
من اعالن رئيس اللجنة التنفيذية عن إدانته لالرهاب بالصيغة التي ارادتها امريكا مام وفر امكانية
للحوار االمرييك مع منظمة التحرير الفلسطينية .أما األحداث املصريية السلبية فكان أهمها دخول
صدام حسني للكويت ،واحتساب دول الخليج أن منظمة التحرير الفللسطينية مع العراق وسياسته
يف الخليج ،ولذلك شكل عام  1991قمة مأزق منظمة التحرير الفلسطينية حيث جفّت (تقريبا)
منابع دخلها ،كام ظهرت بعض البوادر السلبية يف مسرية االنتفاضة ،فكان من الطبيعي ان تقبل
منظمة التحرير التفاوض مع ارسائيل بوفد من ضمن الوفد االردين يف مؤمتر مدريد ،ليتحول
هذا الوفد اىل وفد مستقل ،ومن تحته تجري مياه املفاوضات املبارشة بني منظمة التحرير ووفد
ارسائييل يف اوسلو (عاصمة الرنويج) وليجري التوقيع عىل اتفاقية اوسلو يف حديقة البيت االبيض
ويجري تبادل الرسائل بني رئيس وزراء ارسائيل (اسحق رابني) ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية
(يارس عرفات) يف .1993/9/13
ويف العام التايل يقام الحكم الذايت الدميوقراطي يف غزة واريحا اوال عىل امل ان تقام الدولة
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الفلسطينية عام  .1999ولكن ،وبعد عرشين عاما مازالت الحال عىل حالها بل ازداد االمر سوءا
بفيضان االستيطان ،ومطالبة الحكومة االرسائيلية ان يعرتف الفلسطينيون والعرب من بعدهم
بارسائيل كدولة لليهود ،بحيث يصبح كل يهود العامل مواطنني لهذه الدولة ،بينام كل ارسائييل
وليس يهوديا (اي العرب) ال يعود مواطنا ارسائيلييا بل مقيام (فقط) يف ارسائيل ،وتصبح مسألة
عودة الالجئني الفلسطينيني اىل بيوتهم مسألة غري قابلة للبحث .وتتوجت هذه املأساة باعرتاف
املؤسسات االمريكية بذلك ،كام تبنى الطرف االمرييك من رئيسه باراك اوباما اىل وزير خاجيته
جون كريي هذا الطرح ،وحاولوا الضغط عىل الفلسطينيني والعرب لتمرير هذا االعرتاف ،وبذلك
يسعى الليكود االرسائييل ،ومن وراءه املؤسسات االمريكية لتحويل القضية الفلسطينية من مشكلة
تحتاج حال اىل إشكالية تحتاج إدارة.
ويتط ّرف جون كريي اكرث من رئيسه فيقرتح بقاء وحدات من الجيش االرسائييل يف الغور الفلسطيني
(كام اسلفنا يف بداية الورقة).

الهوامش
 _1املوسوعة الفلسطينية -املجلد األول ص .379
 -2منري الهور وطارق املوىس" ،مشاريع التسوية للقضية الفلسطينية ،دار الجليل
عامن( 1986،ص .)55 -50
 -3املصدر نفسه (ص ..)63 -60
 _4املوسوعة الفلسطينية ،القسم العام ،املجلد ( 4ص)548
-5منري الهور وطارق املوىس ،مصدر سبق ذكره( ،ص.)63
-6املوسوعة الفلسطينية املجلد ( ،2ص.)184
-7جريدة القدس ،1971/2/11نقال عن"هاآرتس).
-8موسوعة املصطلحات واملفاهيم الفلسطينية ،تحرير د .محمد إشتيه ،اصداراملركز الفلسطيني للدراسات
االقليمية ،رام الله ( ،2008ص.)552
-9عبد الفتاح القلقييل ،موسوعة اجيال امليرسة ،موسوعة الكرتونية تذاع عىل محطة اجيال االذاعية يوميا.
 -10املصدر السابق.
 -11املصدر نفسه.

64

