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  اإلسرائيلي-األردن والصراع الفلسطيين 
 وسيناريوهات املستقبل....املشهد الراهن

  

 عريب الرنتاوي

 ٢٠٠٤،   شباط ١١ ، االربعاء

 

الفصل األخري يف املواجهة الفلسطينية اإلسرائيلية املمتد منذ أربعة وأربعني شهرا، مل يبدأ يف الثامن والعشـرين        
دما اندلعت االحتجاجات الشعبية الفلسطينية الغاضبة ضد زيارة زعـيم املعارضـة    عن،٢٠٠٠سبتمرب عام   / من أيلول   

 أريئيل شارون حلرم القدسي الشريف، ذلك أن التأريخ هلذا الفصل، ،اإلسرائيلية آنذاك، رئيس احلكومة اإلسرائيلية حاليا
دة من أهـم احملـاوالت       حيث بلغت واح   ،١٩٩٩جيب أن يلحظ ما دار يف كامب ديفيد وطابا صيف وخريف العام             

 .إلغالق ملف الصراع الفلسطيين اإلسرائيلي وأكثرها جدية، طريقا مسدودا

احلديث عن جمريات ما حصل آنذاك، وهو موضوع سيحظى باهتمام الكثريين من ، لفرصة أخرى رمباوسنترك 
اجلهة املسؤولة عن إحباط    الروايات تضاربت حول طبيعة ما جرى وهوية        ، ذلك أن    مؤرخي الصراع العريب اإلسرائيلي   

تلك احملاولة اليت نعرف مجيعا أا جاءت يف ربع الساعة األخري لوالية كلينتون والدميقراطيني يف البيت األبيض ولعهـد                   
 .باراك والعماليني يف رئاسة احلكومة اإلسرائيلية

يف  من وحي ما دار      –م   ذات الصلة حبديثنا هلذا اليو     –على أننا سنكتفي بتسجيل بعض من أبرز املالحظات         
 : من جدل ونقاشات وتداعياتاوما أحاط تلك احملادثات 

 اإلسرائيلي، فقد اختربت ألول مـرة، فـرص         –ألا أكثر احملاوالت جدية حلل الصراع الفلسطيين        : األوىل
قصـى املتـاح إسـرائيليا    التوفيق بني احلد األدىن من املطالب الفلسطينية الوطنية العادلة واملشروعة من جهة، واحلد األ            

فبدا أن اهلوة مل جتسر بعد، وأن األطراف ليست ناضجة كفاية للوصول إىل اتفاق ـائي                ...للتجاوب مع هذه املطالب   
 .يضع حدا جلميع املطالبات الفلسطينية واإلسرائيلية

ري، نغمـة   منذ ذلك التاريخ صعدت إىل سطح اخلطاب اإلسرائيلي خاصة، واألمريكي إىل حد كـب             : والثانية
فإيهود باراك الذي مل يكن قد مضى وقت طويل على ...، مع اختالف يف األسباب والغايات"غياب الشريك الفلسطيين"

 صعد املوقف ضد القيادة الفلسطينية للتغطية على إخفاقه يف        لعب الشطرنج مع نفسه،     واشتهر بشغفه   نزعه بزة اجلنرال،    
كلينتون الذي تورط يف تفاصيل     أما بيل   ... آنذاك  اليت كانت تقرع األبواب    التوصل إىل حل يكسبه االنتخابات املبكرة     

قدم ورقة اعتقد، واعتقد معه كثريون بأا كانت وستظل         فقد  املشهد الفلسطيين كما مل يفعل رئيس أمريكي من قبل،          
هو كان يأمل، كما أمـل      ا للحل النهائي، دارت وتدور حوهلا خمتلف املبادرات السياسية الالحقة، و          بمتثل أساسا مناس  
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ولكن بعد رحيل كلينتون عن البيت األبيض بالفعل، ، وهو ما حصل  حارا ترحيبا فلسطينياورقتهكثريون غريه، أن تلقى 
 .وباراك عن رئاسة احلكومة واحلزب معا

للقـوى  النفوذ املتزايد   ...منذ ذلك التاريخ، برزت إىل السطح إشكاليات الوضع الداخلي الفلسطيين         : والثالثة
اإلسالمية الذي أعطاها حضورا غري مباشر يف أروقة املفاوضات، والرتاعات احملتدة داخل السلطة وأجنحتها، والقيـادة                

 .املتفردة للرئيس عرفات اليت تكاد جتمع بني يديها كافة املسؤوليات والصالحيات

 لصنع السـالم مـع      –لة وجمتعما    دو –منذ ذلك التاريخ، طرحت أيضا أسئلة اجلاهزية اإلسرائيلية         : والرابعة
 فكانـت   ، والعمل أخفق يف إنتاج قيادة تارخيية لـه        ، فاليمني أخذ يف الصعود من جديد      ،الفلسطينيني ودفع استحقاقاته  

 .الرصاصات اليت أطاحت بإسحاق رابني، قد أصابت مقتال يف صفوف احلركة العمالية واليسار اإلسرائيليني

 فاملعسكر  ،استحقاقات السالم ستقبال  لبيئة اإلقليمية مل تكن بدورها ناضحة ال      لقد بدا واضحا أن ا    : واخلامسة
 – دمشـق  – بغداد – وبدا حمور طهران     ،الفلسطيين املناهض للعملية السلمية استند إىل قاعدة واسعة وقوية من احللفاء          

ة املعروفة، ولكل فريق أهدافه ومربراته      النبطية آنذاك، قابل للتوحد يف مواجهة العملية السلمية متجاوزا خالفاته التارخيي          
 .اليت ال جمال للخوض فيها اآلن

 

 حسابات احلقل والبيدر...االنتفاضة
 

 سـوى   ٢٠٠٠سبتمرب عـام    / مل تكن زيارة شارون للحرم القدسي الشريف يف الثامن والعشرين من أيلول           
عملية السالم ظلت تراوح مكاا     و...رضفجميع بذور املواجهة كانت قد زرعت يف األ       ...الشرارة اليت أشعلت سهال   
 وسنوات نتنياهو الثالث العجاف أضافت مناخات من اليأس واإلحباط يف أوسـاط             ،١٩٩٦منذ اغتيال رابني يف العام      

وحمادثات كامب ديفيد وطابا رفعت كل من باراك وعرفات إىل أعلى الشجرة، وبات كل منهما حباجة                ...الفلسطينيني
 .من الرتول عنهالسالمل قوية متكنه 

ومل تنته تلك السنة إال ورياح التغيري قد هبت بقوة على واشنطن وتل أبيب، جاء جورج بوش االبن إىل البيت  
 وجاء أريئيل شـارون رئيسـا       ،األبيض حامال معه املوقف املتحفظ التقليدي للجمهوريني من منظمة التحرير وقيادا          

 .رعة مذهلة قاعدته الشعبية اليت جاءت به للحكم قبل عام أو يزيد قليالك بساللحكومة يف إسرائيل بعد أن فقد بار

جاء بوش للبيت األبيض مسيجا بنفوذ هائل للمحافظني اجلدد واليمني املسيحي واللويب اليهودي، وبتوصيات              
سيما من قبل     اإلسرائيلي املتحركة،    –عن رمال الصراع الفلسطيين     تفصله  من كبار مساعديه باالحتفاظ مبسافة كافية       

"   : صاحب الدارسـة املشـهورة     ،سابقريتشارد بريل مهندس احلرب على العراق ومستشار نتنياهو ال         A Clean 
Break: A New Strategy for Securing the Realm "   
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 اإلسرائيلي الالحق مع قضايا الصراع العريب اإلسرائيلي، والذي بلغ ذروته املعروفة يف           اليت أسس فيها للتعامل     
 .سنوات حكم شارون الثالث الالحقة

 عندما بدأت ،٢٠٠١وسلبيته حيال الفلسطينيني، حىت صيف العام     " استنكافه"وسيظل املوقف األمريكي على     
املواجهة الفلسطينية اإلسرائيلية تدخل على خطوط جديدة، أمهها عسكرة االنتفاضة، وتزايد احتماالت التصعيد إقليميا،            

لور رؤيا جديدة حيال الصراع الفلسطيين اإلسرائيلي، قدر هلا أن تكتمل وأن ترى النـور بعـد                 فقد أخذت اإلدارة تب   
 عن خطـة    ٢٠٠٢أحداث احلادي عشر من سبتمرب من العام ذاته، وصوال إلعالن الرئيس بوش يف خطاب يونيو عام                 

 .الدولتني لشعبني

 من جانب واحد، ومـن      ،خط اهلدنة وعلى مسار مواز متاما، كانت إسرائيل تنسحب من جنوب لبنان حىت            
وكانت جتربة حزب اهللا، املدعوم من سوريا وإيران، تلهب املشاعر الفلسطينية وتلهم الفلسطينيني             ....دون قيد أو شرط   

فيما العراق الذي كان جيـد يف احتـدام         ...إىل اتباع أسلوب جديد يف التعامل مع إسرائيل اليت ال تفهم غري لغة القوة             
أجيـل   ووسيلة لت  ، اإلسرائيلية عنصر كبح لواشنطن وجتييش ضدها يف حرب احلصار والعقوبات          –سطينية  املواجهة الفل 

 .االستحقاق العسكري، مل يترك وسيلة إال واتبعها لتصعيد هذه املواجهة وضمان استمرارها واحتدامها

 

 املنعطف األهم...أيلول/ احلادي عشر من سبتمرب
 

 ترتيب سلم األولويات الدوليـة، وخلقـت بيئـة          ٢٠٠١أيلول  / مرب  أعادت أحداث احلادي عشر من سبت     
استراتيجية دولية، كان من احملتم أن تكون هلا انعكاساا على جممل الوضع اإلقليمي يف املنطقة، ومن ضمنه الصـراع                   

 . اإلسرائيلي–الفلسطيين 

 :لول يف احملاور التاليةولقد تلخصت أولويات السياسة الشرق أوسطية لواشنطن بعد احلادي عشر من أي

 .التربة اليت ينمو فيهاجتفيف حماربة اإلرهاب واستئصال جذوره و •

 .نزع أسلحة الدمار الشامل من أيدي الدول املارقة •

 .تشجيع عملية اإلصالح السياسي والتحول الدميقراطي يف دول الشرق األوسط •

 .منشطاته اإلسرائيلي، بوصفه أحد حمركات اإلرهاب و–حل الصراع العريب  •

 يف إسـرائيل إىل بلـورة       مراكز التفكري االستراتيجي  وعلى خط مواز، خلصت الدوائر السياسية واألمنية و       
 :استراتيجية جديدة تتالءم مع معطيات العامل اجلديد، وحددت لنفسها األهداف التالية

مريكية علـى اإلرهـاب    باحلرب األ،السعي يف دمج احلرب اإلسرائيلية على السلطة الفلسطينية واملقاومة     -
 .الدويل، باعتبار أن احلليفتني االستراتيجيتني ختوضان املعركة ذاا
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السلطة الفلسطينية، فأبو عمار هو ابن الدن خاصتنا، وهو احلليف للدول املارقـة،             " طلبنة" إىل يف    السعي -
 .رهاب وأسلحة الدمار الشاملخصوصا العراق الذي حتول بعد أفغانستان إىل هدف أول للحرب األمريكية على اإل

 ظنا – سوريا وإيران – شجعت تل أبيب واشنطن على شن احلرب على العراق وتوسيعها إىل دول أخرى     -
منها أن االنتصار األمريكي يف هذه احلرب سوف جيعل فرص حل الصراع العريب اإلسرائيلي بالشروط اإلسرائيلية أمرا                 

 .ممكنا

 االعتدال واإلصالح داخل السلطة واتمع الفلسطيين من شق طريقه بقوة بعد  منعت إسرائيل، بالقوة، تيار-
كل خطوة فلسطينية يف االجتاه الصحيح، خبطوة تصعيدية ميدانيا، األمر الذي جعل حياة              سبتمرب، فقابلت    ١١أحداث  

 .املعتدلني الفلسطينيني صعبة للغاية

دا أن الفلسطينيني مل يـدركوا كفايـة الطـابع العميـق       ويف مقابل هذه االستراتيجية الواضحة إسرائيليا، ب      
للتحوالت اليت جتري يف العامل من حوهلم، فظل أداؤهم السياسي وامليداين على حاله، واصطدمت احملـاوالت الراميـة                  
لضبط الفلتان األمين وإاء ظاهرة فوضى السالح وحتقيق إصالحات سياسية وإدارية وأمنيـة وماليـة يف مؤسسـات                  

ة، اصطدمت مجيعها بالعديد من العقبات، اليت تبدأ بالسياسة واملمارسة اإلسرائيليتني، مرورا مبوقـف الرئاسـة                السلط
 واصـطراع املرجعيـات      السياسي واألمين  الفلسطينية األوىل املتشبثة بالصالحيات املطلقة، وانتهاء بتعدد مراكز القرار        

وبروز ظاهرة أمراء احلرب واملناطق والقيادات امليدانية يف غيـاب          واالستراتيجيات، وتنامي مظاهر الفساد واملفسدين،      
 .٢٠٠٢شبه كل للسلطة، سيما بعد عملية السور الواقية يف آذار عام 

وبدل تبديد االنطباع الذي سعت إسرائيل لغرسه يف أذهان العامل عن الطبيعة اإلرهابية للكفاح الفلسـطيين،                
 للحملة الدعائية اإلسرائيلية، وأصبحت قضية السفينة كارين إيه، ومظـاهر           وفرت املمارسات الفلسطينية مادة خصبة    

االستشهاديني وأشرطتهم وعصبام وصواريخ القسام والتظاهرات املسلحة للملثمني واملقنعني، شواهد على االرتبـاط             
 . املدانواإلرهاب الدويلالعادل الذي تروج له تل أبيب بني الكفاح الفلسطيين 

 سبتمرب يف يف اختاذ قرار استراتيجي مبنع العمليات االنتحارية          ١١السلطة الفلسطينية أخفقت بعد     والراهن أن   
 مثلما أخفقت يف االلتقاء مع مطالب اتمع الدويل ورباعيـة مدريـد يف     ،وضبط حالة الفلتان األمين وفوضى السالح     

 .حتقيق اإلصالح السياسي واألمين واإلداري واملايل الشامل

 خيوض الشعب الفلسطيين معركة احلرية واالستقالل بأسلحة وأدوات تسـهم يف ترسـيخ جبهـة       وبدل أن 
 خاض طوال العامني الفائتني معركة بقاء عرفـات يف          ،أصدقاءه وتوسع دائرة املتعاطفني مع حقوقه العادلة واملشروعة       

ركة احلريـة واالسـتقالل يف بعـض    لقرار الفلسطيين، وهي معركة وإن كانت متصلة مبعصنع ااملوقع األول واألخري ل   
 .جوانبها، إال أا معركة أخرى هلا شروطه وحساباا وأدواا املختلفة نوعا
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 فرضيات االنتفاضة بني النجاح والفشل
 

 تسـتجمع قبل أن   يف البدء   اليت انطلقت تلقائيا    وبعودة قليلة إىل الوراء، ميكن القول أن االنتفاضة الفلسطينية          
الفصائل والقوى الفلسطينية املختلفة، قد ضت على مجلة من الفرضيات، وأدت بالنتيجة إىل              صهوا   ومتتطيخيوطها  

 .مجلة من التداعيات والنتائج اليت تفرض نفسها بقوة على املسرح الفلسطيين

 

 :الفرضية األوىل

د األدىن من املطالب    تعديل ميزان القوى على األرض لصاحل الفلسطينيني لتمكينهم من جتسري الفجوة بني احل            
اليت تستطيع احلكومات اإلسرائيلية تقدميها، وهي الفجوة اليت تكشفت         " التنازالت"املقبول فلسطينيا، واحلد األقصى من      

 .٢٠٠٠يف كامب ديفيد ومن بعده يف طابا أواخر العام 

يني اليوم يف حده    أن هذه الفجوة تعمقت اآلن أكثر من أي وقت مضى، واملعروض على الفلسطين            : اخلالصة  
على ان ذلك لن يكون أبدا اية املطاف، فاتمع اإلسرائيلي يبدي           ...األقصى مل يبلغ ما عرض عليهم يف طابا من قبل         

 أنه يف أجواء السالم، وخشية من العودة إىل مربع العنف، قد يعيد النظر يف مواقفه إالتشددا متزايدا يف مناخات احلرب، 
تتكشف عن املستوى الذي ميكن أن تبلغه التحوالت داخل اتمع اإلسرائيلي، واألرجـح أـا               وطروحاته، واأليام س  

 .ستذهب إىل حد أبعد من احلدود اليت تبلغها املواقف اإلسرائيلية الراهنة

 

 :الفرضية الثانية

لغل شيئا وأخذت تتغ...انتشرت هذه الفرضية يف أوساط محاس واجلهاد وفصائل املعارضة    "...توزان الرعب   " 
خصوصا مع اقتراب ميزان اخلسائر البشرية بني الفلسطينيني واإلسرائيليني إىل          ...يف شيئا يف أوساط حركة فتح والسلطة      

(  ال تتعدى الـ     ١٩٩٣ – ١٩٨٩يف بعض أشهر االنتفاضة، وهذه النسبة كانت يف االنتفاضة األوىل            ) ٤ : ١( نسبة  
هذه الفرضية، إىل أن جاءت عملية السور الواقي يف التاسع والعشرين مـن             وعززت العمليات االنتحارية     )...١٧ : ١

، حيث انقلبت املعادلة رأسا على عقب، ومل يبق هلذه الفرضية من أنصار إال يف محـاس                 ٢٠٠٢مارس من العام    / آذار  
لى عـن هـذه     وتشري املعلومات إىل أن بعض أجنحة محاس تكاد تتخ        ...واجلهاد، وبعض اجليوب يف الفصائل األخرى     

 .الفرضية بعد أن تأكد أن مثن العمليات االنتحارية باهظ للغاية

 

 :الفرضية الثالثة
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وهنا يشار إىل أن هذه الفرضية هـي        ...إحداث االنقسام داخل اتمع اإلسرائيلي، متاما كما حصل يف لبنان         
ية الرأي العام يف إسرائيل يف صياغة       فهم من جهة يدركون أمه    ...األكثر إثارة للخيبة واإلحباط يف صفوف الفلسطينيني      

القرارات والتوجهات السياسية لألحزاب واحلكومات يف إسرائيل، وقد حافظ اتمع اإلسرائيلي على توحده، بل وازداد 
متاسكا ومتسكا مبواقف حكومته املتطرفة، وأظهرت االستطالعات أن احلـرب توحـد اإلسـرائيليني فيمـا السـالم            

يف الضفة الغربية وقطاع غزة     " التضحيات" نتالئج املواجهة أن قدرة اتمع اإلسرائيلي على تقدمي         وأظهرت  ...يقسمهم
أعلى بكثري من قدرته على تقدمي تضحيات يف جنوب لبنان أو حىت يف اجلوالن وسـيناء، ألسـباب توارتيـة وأمنيـة         

 .واستراتيجية

فقد جنح  " تالحم اجلبهة الداخلية اإلسرائيلية     " تعزيز  ويعتقد هنا أن العمليات االنتحارية لعبت دورا هاما يف          
اليمني وأحيانا بعض اليسار على حد سواء يف توظيف هذه العمليات إلقناع اتمع اإلسرائيلي بأن هـدف املقاومـة                   

 .الفلسطينية ليس إزالة االحتالل وإاء االستيطان، بل تدمري إسرائيل واستهداف وجودها برمته

 

 :بعةالفرضية الرا

أن التسخني عسكريا، وجر املنطقة حنو حافة اهلاوية هو الطريق جلذب اهتمام العامل بالقضية الفلسطينية، ودفع             
وهي الفرضية اليت انتعشت ....اإلدارة األمريكية على حنو خاص إلبداء مزيد من االهتمام بالصراع الفلسطيين اإلسرائيلي

أعلنت  ميينية   – مبلفات هذه الصراع ودقائقه، وجميء إدارة مجهورية حمافظة          "تورطا  "بعد رحيل إدارة كلينتون، األكثر      
منذ اليوم األول أا لن تتدخل كسابقتها، بل وانتقدت بشدة أسلوب اإلدارة السابقة يف إدارة األزمة، وتعهدت بالبقاء                  

 ".تقلع شوكها بيديها " على مسافة بعيدة من التفاصيل وترك األمور لألطراف 

فواشنطن عززت دورها وحضورها    ....وأخفق من جهة ثانية   ...ح الرهان حول هذه الفرضية من جهة      وقد جن 
اليت اعتمدا يف العام األول لوالية جـورج بـوش          " واالستشعار عن بعد    "يف املنطقة، وختلت عن سياسة االستنكاف       

 .وهنا يتجلى النجاح...االبن

 ضـد   يف استثارة اإلدارة األمريكية   تحارية على وجه التحديد     على أن اإلخفاق يتمثل يف تسبب العمليات االن       
فاإلدارة حضرت بقوة على موائد الصراع وميادينه، على أا أحضرت معها، وبقوة كذلك كل وسائل               ...الفلسطينيني

 الضغط واالبتزاز ضد الفلسطينيني إىل درجة التماهي مع شارون يف بعض املراحل خبصوص مواقفه من الرئيس عرفـات         
مبادرات تينيـت    ( والسلطة، واإلصالح السياسي واإلداري ملؤسساا وأجهزا األمنية، واملقاربات األمنية هلذا الرتاع          

وهذا التحول يف املواقف األمريكية مل يتبدل جوهريا وإن اختلف بدرجة معينة بعـد التـدخالت              ....)وميتشيل وزيين   
 .هذا الصدد، وصوال إلعالن خريطة الطريق العام املاضيواسعة النطاق يف  - األردنية خاصة –العربية 
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 :الفرضية اخلامسة

الشارع العريب، حيث ساد االعتقاد أوساطا فلسطينية مؤثرة، ومن خمتلف التيارات، سلطة ومعارضة، أن حركة 
ديد املصاحل األمريكية الشارع العريب غري املسبوقة، ستدفع واشنطن والعامل دفعا للتدخل لصاحل الفلسطينيني حتت طائلة        

والغربية، وحتت طائلة املس باستقرار األنظمة الصديقة للواليات املتحدة، خصوصا يف مصر واألردن اللتـان حتتفظـان                
 .بعالقات سالم ومعاهدات مع الدولة العربية

طاقـات  وقد ثبت بامللموس أن الشارع العريب ما زال خيتزن إمكانيات وطاقات هائلة، على أـا بـالطبع                  
ـ  ثبت بامللموس أن النظ   .... عميق موسومية، عاطفية، غوغائية، سرعان ما تنفجز وسرعان ما تدخل يف سبات            ةم العربي

ثبت بامللموس أن القوى السياسية والفكرية اليت حترك الشارع العريب مأزمة           ....أقوى وأكثر استقرارا مما يعتقده كثريون     
فال برامج لديها قابلة للتطبيق، وال أفق مفتوح أمامها لقيادة حركة تراكمية            أكثر بكثري من حال األنظمة واحلكومات،       

" فتح احلدود   " بل وليس لديها يف األفق سوى شعارات غامضة عن          ....تدرجيية ميكنها أن تعطي مثارها يف اية املطاف       
 .وقطع النفط، وغري ذلك من شعارات غطت مساء املنطقة العربية" التطوع للقتال " و 

وعاد إىل هدوئه املعتاد ويومياتـه الرتيبـة        ...على وقع اازر واملذابح   يف البداية   وهلذا مل يتحرك الشارع إال      
 .صبيحة اليوم التايل

 

 :الفرضية السادسة

فقد ساد االعتقاد أن منسوبا واسعا وساخنا من املواجهة ميكن أن يدفع مصـر واألردن  ...إيار عملية السالم 
وقد ثبـت أن    ... وإغالق السفارات وجتميد العمل باملعاهدات املربمة، بل أن البعض راهن على إلغائها            إىل طرد السفراء  

سالم هذه الدول مع إسرائيل طريق ذو اجتاه واحد، وأن مصر لن تقامر بترك سيناء مفتوحة أمام الدبابات اإلسـرائيلية                    
، إىل مائدة البحث واحلديث اجلدي يف تـل أبيـب،           واألردن هو فلسطني  " الوطن البديل "وأن األردن لن يغامر بعودة      

وهذا ما ختشـاه    ...باعتبار أن إلغاء املعاهدات أو اإلخالل ا ميكن أن يسقط على حكومة إسرائيل أية التزامات مقابلة               
 .عمان والقاهرة اللتان تدركان تعذر خيار احلرب واستحالته يف املعطيات العربية القائمة واملنظورة

 

 :السابعةالفرضية 

اشتعال اجلبهة الشمالية، حيث كانت التقديرات تذهب حد القول بأن تصعيدا جديا للمواجهة لن تترك حلزب 
واعتمدت هذه الفرضية على خطاب حزب اهللا       ...اهللا من خيار آخر سوى الدخول على اخلط، وإشعال جبهة الشمال          

 مشتعله حتت طائلة التحول إىل حزب سياسي عادي، بل من املعلن، وعلى قراءة مصلحته اخلاصة يف إبقاء جذوة املقاومة
 .الطراز املتوسط، يف حال سقط خيار املقاومة أو انتهى أثره ومفعوله
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وكان الرهان أيضا منصبا على أن احلكومة احلالية يف إسرائيل ترغب يف الثأثر من انسحاب سابقتها، األحادي          
، منهية بذلك فصال بدأه شارون قبل عشرين عاما، ٢٠٠٠مايو عام    / اجلانب يف جنوب يف اخلامس والعشرين من أيار         

لسقوط نظريته األمنية يف لبنان     : والثاين...األوىل لدوره عن اازر يف صربا وشاتيال      : وخرج منه جملال بالفضحية مرتني    
 .على حنو مدو، وتبلور إمجاع إسرائيلي رافض هلذه النظرية بل ومندد ا

" سياسة التسخني احملسوب  "فقد ثبت أن    .... تأت كما تشتهي سفن أصحاب هذه الفرضية       على أن الرياح مل   
وثبت أن املسافة بني أقوال حـزب اهللا وأفعالـه شاسـعة    ...اليت انتهجها حزب اهللا مل تكن كافية إلشعال الفتيل مشاال 

دمشـق  دى   ل اجلهود اإليرانية   اللة  وثبت أن حلزب اهللا حسابات سورية وإيرانية ال ميكنه اإلفالت منها، بد           ....بدورها
 بالطبع مع   وانسجام احلزب ...خيار املقاومة " ضبضبة  "لطلب كولن باول بـ      سوريا   واستجابةضبط النفس،   لوبريوت  

 .هذين الطلبني

فكثري بعد رحيله،   كما ثبت وبامللوس أيضا أن اإلمجاع اللبناين حول خيار املقاومة، زمن االحتالل، مل يستمر               
انيني، معظمهم، املوارنة واملسيحيني، السنة وبعض الشيعة، كانوا يرفضون فتح اجلبهة اللبنانية، ويطالبون حزب              من اللبن 

اهللا بتوخي أقصى درجات احلذر وضبط النفس، بل ويدعون إىل تغليب الديبلوماسية على املقاومة يف التعامل مع مسألة                  
 .مزارع شبعا اللبنانية احملتلة

العوامل، جتدد اخلشية من عودة الروح للمقاومة الفلسطينية يف لبنان، وهو أمـر يقلـق         وأضيف إىل كل هذه     
، خصوصا بعد تواتر األخبار عن عمليات وحماوالت تسلل ومسلحني، وعودة            مثلما يقلق السوريني أيضا    اللبنانيني مجيعا 

عة إىل الوراء إذا ما اسـتمر خيـار         ما يكان ينذر بعودة عقارب السا     ...نفوذ ياسر عرفات يف خميمات بريوت وحاراا      
 .التصعيد

 

 كيف يبدو املشهد الفلسطيين حاليا ؟
 

 شهرا، ذاقـوا خاللـه      ٤٤أظهر الفلسطينييون طاقة هائلة على الصمود يف مواجهة عدوان مستمر ألكثر من             
يف ظـل أوضـاع     مرارة احلصار واإلغالقات والعقوبات اجلماعية وسياسة التجويع وحرب االغتياالت واالجتياحات،           

 اجتماعية تقترب من ضفاف الكارثة، حيث تفشت مظاهر اجلوع والفقر وارتفعت أرقام البطالة إىل معدالت –اقتصادية 
 .قياسية

ر ئف اجلرحى واملعاقني واألسرى، تكبد االقتصاد الفلسطيين خسا       ألوف الشهداء وعشرات ألو    وباإلضافة إىل 
لعمال من الوصول إىل أماكن عملهم وخراب البىن التحتية واملؤسسات الصناعية مبليارات الدوالرت جراء العدوان ومنع ا

 .واملساحات املزروعة
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وفضال عن كل هذا وذاك، واجه الفلسطينييون حالة الفلتان األمين وتفشي مظاهر اجلرمية بأشكاهلا املختلفـة،        
ضـعف التحصـيل    طينيني املهددين باألمية و    الفلس  ويقف اليوم جيل من    ،وتعطلت احلياة العامة يف اجلامعات واملدارس     

 .العلمي املناسب

وفقدت القضية الفلسطينية الكثري من املكاسب اليت حققتها على الساحة الدولية، وضربت عواصـم القـرار               
الدويل واإلقليمي طوقا من العزلة على القيادة الفلسطينية واخنفض مستوى التعامل واالتصال معها، بعـد أن كانـت                  

 . داوننغ ستريت والكرملني١٠قوة يف أروقة البيت األبيض واإلليزية وحاضرة ب

كما تسببت احلرب األمريكية على العراق يف إحلاق خسائر جسيمة يف أوساط القيادة الفلسطينية، الـيت وإن                 
 إال أـا    ،١٩٩١ – ١٩٩٠حاولت النأي بنفسها عن الرئيس العراقي املخلوع صدام حسني، خبالف ما حصل عـام               

 .احملسوبة عليه واحلليفة له" األنظمة العربية"عتربت من أقرب ا

ولعل أخطر ما يواجه الساحة الفلسطينية اليوم من حتديات، هو استمرار حالة الضعف واالنقسام يف صفوف                
 . وتنامي دور الفصائل اإلسالمية املعارضة، وحتديدا حركة محاس، حركة فتح–السلطة وحزا احلاكم 

ومثة استحقاقات تثري اهتمام املراقبني وتدفعهم      ...خلي الفلسطيين يتكشف عن مظاهر مقلقة للغاية      واملشهد الدا 
 .إلطالق التكهنات يف كل حدب وصوب واجتاه

وقد ميكن النظر حلادثة االعتداء على قائد الشرطة الفلسطينية اللواء غازي اجلبايل يف مكتبه يف قلـب مدينـة                   
حادثة عرضية منفصلة، بيد أن هوية اين عليه ومكانته، وهوية اجلناة ووالءام، تبعث عرفات للشرطة يف غزة، بوصفها 

، سيما وأن هذه    )حركة فتح   ( بأكثر من رسالة، وتؤشر إىل تفاقم ظواهر صراع النفوذ والقوة، داخل السلطة وحزا              
 بعد اندالع االنتفاضة، وأصـبحت      احلادثة ليست معزولة عن سياق الصراعات اليت نشبت منذ قيام السلطة وتفاقمت           

 اليت أجهزت على نفوذ السلطة ومؤسساا، وعزلت منـاطق  ٢٠٠٢ظاهرة مقلقة بعد عملية السور الواقية يف آذار عام   
الضفة الغربية عن بعضها البعض، وأنشأت ظاهرة أمراء احلرب واالنتفاضة وزعماء الفصائل احملليني وقـادة الكتائـب                 

 .عسكرية املختلفةوالسرايا واألذرع ال

 عضوا وكادرا لتقرع نـاقس      ٣٥٠وجاءت االستقالة اجلماعية من صفوف حركة فتح اليت تقدم ا أكثر من             
 .اخلطر حول واقع احلركة وآفاق تطورها املستقبلية

تسببت إىل حد كبري يف تسميم أجواء العالقات        قد  وال خيفى على املراقبني أن نزاعات فتح والسلطة الداخلية،          
ني رموز السلطة وقادة األجهزة األمنية املختلفة وزعامات التنظيم واالنتفاضة من أبناء اجليل الثاين، وخلقت اصطفافات         ب

وخنادق متقابلة، وأودت بتجربة حممود عباس وحكومته، وهي تتهدد بشكل من األشكال أمحد قريع وجتربـة ثـاين                  
 .وىلحكومة فلسطينية برئاسة وزراء مستقلة عن الرئاسة األ

كما ال خيفى على أحد أن االستهداف اإلسرائيلي املركز للسلطة الفلسطينية ومؤسساا وأجهزا، سـيما يف          
عامني الالعامني األولني لالنتفاضة قد قوض مكانتها، وأخلى امليدان جزئيا لقوى وفصائل أخرى ولزعامات حملية، فطوال     
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تعمد توجيه الضربات للسلطة الفلسطينية انتقاما لعمليـات عسـكرية          كانت إسرائيل ت  حتديدا،  من االنتفاضة   األخريين  
كانت تقوم ا فصائل أخرى، األمر الذي وفر هلذه الفصائل الشعبية والنفوذ اللذان حتتاج إليها، وأبقى السلطة يف موقع                   

 .الشلل الكامل

سرائيلي، فقد كان طبيعيا أن وألن الضفة الغربية، وليس قطاع غزة، هي اهلدف الرئيس للتوسع واالستيطان اإل   
تتركز العمليات العسكرية اإلسرائيلية ضد البىن واملؤسسات الفلسطينية النافذة يف هذه املناطق، وهي فـتح والسـلطة                 
بأجهزا املختلفة، ما يعين إبقاء قطاع غزة ساحة نفوذ متزايد للمعارضة اإلسالمية، وحتديدا حركة محاس، اليت متتلك من 

تأثري يف هذه البقعة، ما يزيد عن نفوذ السلطة أو يعادله وفقا ألقل التقديرات تفاؤال يف تقييم حجـم محـاس                     النفوذ وال 
 .ونفوذها

لجالء عن قطاع غزة وتفكيك االستيطان فيه، مقابل تعزيز القبضـة           لومما ال شك فيه أن طرح خطة شارون         
ا وتعزيزه، سيعيد طرح أسئلة السلطة ومـوازين القـوى   على الضفة الغربية وتطويقها باألسوار وتكثيف االستيطان فيه 
فوجود االحتالل يسهم يف تأجيل طرح املسألة، أمـا         ...داخل هذا الشريط الضيق واألكثر اكتظاظا بالسكان يف العامل        

ومـة  رحيله فسيضع على املائدة استحقاقات تنظيم احلياة اليومية وحفظ األمن واإلدارة، فضال عن أسئلة التمثيل واملقا               
واملشاركة، أي أن سؤال من سيحكم غزة بعد رحيل االحتالل، ال بد راود خميلة كثريين يف القطاع والضفة، باإلضافة                   

 .إىل صانعي القرار يف إسرائيل واملنطقة

ويترافق هذا اجلدل الصامت يف األروقة الفلسطينية مع جدل صامت آخر، بدأ منذ سنوات ومل ينقطع، ويتصل    
يف النظام السياسي الفلسطيين، حيث تشري كافة الدالئل إىل احتمـال تفـاقم حـدة االصـطراعات             " اخلالفة"بسؤال  

واالنقسامات داخل فتح والسلطة يف حال رحيل الرئيس ياسر عرفات من دون أن تظهر حىت اآلن، شخصية حموريـة                   
الفات بني عباس وعرفـات فرصـة       تستطيع أن حتل حمله، بعد أن رحل املوت معظم قيادات فتح التارخيية، وبددت اخل             

 .الرجل الثاين يف االحتفاظ مبوقعه، وبعد أن مش دور الدائرة السياسية ورئيسها املخضرم فاروق القدومي

الفلسطينية، ويف ضوء نتائج أعوام ثالثة من الفلتان األمين وتفشي حالة فوضى السالح             " املؤسسية"ويف غياب   
 .ة من أي وقت مضىرتسب طابعا جوهريا أشد أمهية وخطوتك" اخلالفة"والسياسة، فإن أسئلة 

وعند طرح سؤال اخلالفة، يتعني على الذين يراقبون املشهد الفلسطيين عن كثب، أن ال حيصروا تفكريهم يف                 
فالتطورات على األرض الفلسطينية أدخلت طرفا من خارج ...األمساء املنضوية يف اهلرم القيادي لفتح والسلطة الفلسطينية

على خط املنافسة، وأعين به حركة محاس ومن خلفها حلف مـن القـوى              " معادلة القيادة التقليدية للمنظمة والسلطة    "
 حركة محاس مقاليد القرار والسلطة بعيدا       فيهسلم  توااميع القريبة منها سياسيا أو فكريا، وقد ال يكون اليوم الذي ست           

 .أبدا

ول يف لعبة السلطة، قد جتـد نفسـها أمـام تغـيري كـبري يف                واحلركة اليت استنكفت حىت اآلن عن الدخ      
انسحاب إسرائيلي مـن غـزة، أو   : وهذا ما سيتضح يف واحد من احلالتني اللتني سبقت اإلشارة إليهما       ...استراتيجيتها

 .رحيل عرفات
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حداينـة  فهي اليت ال تعترف أصـال بو ...وقد أطلقت احلركة يف األشهر األخرية إشارات هامة يف هذا االجتاه       
التمثيل الفلسطيين يف إطار منظمة التحرير، تعرض نفسها شريكا على قدم املساواة مع املنظمة مبختلف فصائلها، وهـي          
على الدوام تقترح أطرا للقرار واملشاركة ال تنحصر يف منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساا، وللحركـة اسـتقاللية                 

 .لعب دور املنافس للمنظمة والسلطةسياسية ومالية وتنظيمة وعسكرية تؤهلها ل

لقد أفضى قيام السلطة الفلسطينية إىل إضعاف منظمة التحرير الفلسطينية، املمثل الشرعي الوحيد إىل أبعـد                
وبعـد أن   ...احلدود، وبصورة غري مسبوقة منذ أيام الشقريي وحيي محودة، فكانت السلطة مبثابة األبنة اليت ابتلعت أمها               

 ا من ضعف وايار جراء العدوان اإلسرائيلي وبفعل انقساماا الداخلية وتفشي مظاهر الفساد يف               حل بالسلطة ما حل   
صفوف كثري من رجاالا ومؤسساا، أصبح املؤسسة الرمسية الفلسطينية يف حالة يرثى هلا، فال املنظمة يف وضعية تؤهلها 

 . شيء يذكرللقيام بدور تارخيي، وال السلطة احملاصرة قادرة على فعل

أيلول، وبعد إدراج امسهـا وأذرعتـها       / صحيح أن محاس تواجه وضعا صعبا بعد احلادي عشر من سبتمرب            
العسكرية واالجتماعية واملالية على القوائم السوداء للفصائل والقوى اإلرهابية، بيد أن حراك محاس السياسي يستهدف               

 وغريهم من الفرقاء والوسطاء اخلليجيني يدور حـول هـذه           ختطي هذه احلالة، وحوارات محاس مع السلطة واملصريني       
 .النقطة، يف بادرة ال ختفى مراميها على أحد

، ومل ٢٠٠٣كما أن محاس، ويف ذروة االشتباك امليداين مع إسرائيل، آثرت أن تعلن بنفسها عن اهلدنة يف العام 
ها يف جيب القيادة املصرية، وأرفقتها بالئحة مطالب،        تقبل يف القاهرة بإعطاء هذه الورقة للسلطة الوطنية، وآثرت إبقاء         

بعضها يتصل بالشروط الواجب على إسرائيل تنفيذها مقابل اهلدنة، وبعضها اآلخر يتعلق بوضعية حركة محاس اإلقليمية              
 .والدولية

 املـدى   وجاء اإلعالن احلماسي عن استعداد لقبول قيام دولة فلسطينية يف الضفة والقطاع مقابل هدنة طويلة              
ليذكر بالشوط الذي بلغته منظمة التحرير الفلسطينية يف أواسط السبعينات، زمن الربنامج املرحلي وشعار السلطة الوطنية 
املقاومة، وهذا بالضبط ما تفعله محاس اليوم، لكأا تكرر بصورة من الصورة، سرية فتح ومنظمة التحرير الفلسـطينية،       

ط التكيف مع الوضعية اجلديدة اليت ميكن حلماس أن جتد نفسها فيها ذات يوم، على               وهذا حبد ذاته يعد واحدا من شرو      
 .مقاعد السلطة ال يف خنادق املعارضة

وإذا كانت محاس تتشجع بتجربة املقاومة اليت قادها حزب اهللا ضد االحتالل اإلسرائيلي جلنوب لبنان، فإا بال 
ت غري مباشرة مع إسرائيل، وبالدور السياسي الذي يضـطلع بـه            شك، تتشجع أيضا بتجربة احلزب يف إدارة مفاوضا       

حزب يف املعادلة اللبنانية واإلقليمية، والشك أن محاس تدرك أن فرصها على هذه الطريق، ال تقل عن فرص حزب اهللا،                    
بينما مبقدور محاس إن مل تكن أكرب منه، ذلك أن حزب اهللا، مهما كرب، سيظل يف اية املطاف ممثال لفريق من اللبنانيني، 

 .أن تكون ممثلة للفلسطينيني مجيعا، ولدواعي سياسية ومذهبية ليست خافية على أحد

وإذا صحت األنباء بأن الواليات املتحدة عرضت على حركة طالبان املتشددة جدا، والـيت رعـت عمليـا                  
طة األفغانية اجلديدة، فإن من باب ولوجستيا وإيديولوجيا أحداث احلادي عشر من سبتبمر، التفاوض للمشاركة يف السل         
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أوىل أن تتفاءل حركة محاس، اليت مل يسجل عليها أا خرجت يف عملها العسكري عن حدود فلسـطني احملتلـة، يف                     
 .إمكانية جتاوز احلصار األمريكي ولوائح واشنطن السوداء

ري مناسبة، فإن من الطبيعـي      وطاملا أن واشنطن تدير حوارا مع اإلخوان املسلمني يف غري عاصمة وبقعة، وبغ            
وقد علمتنا جتربة السـنوات العشـرين       ...الذين يعملون حتت مظلة محاس    " إخوان فلسطني "أيضا أن يشمل هذا احلوار      

املاضية، أن ما كان يعتقد أنه ثوابت وخطوط محراء يف العالقات الفلسطينية األمريكية والفلسطينية اإلسرائيلية مل يعـد                  
مـن  له قواعد ونفوذ على األرض، سيحرص على إدامتها وتفعيلها وقطف مثارها، وهذا يتطلب            كذلك بعد حني، فمن     

قدرا من التكيف مع شروط اللعبة السياسية، وسيجد اآلخرون أنفسهم جمربين على التعامل مع القوى القائمة على محاس 
 .يتآكل تأثريها" رموز وهياكل"األرض ال مع 

فبعد سبع سنوات من إبعاد ياسر عرفات عـن  ...ريخ مفارقاته وسخرياته أيضا  ولعل التاريخ يعيد نفسه، وللتا    
، عاد الرجل إىل وطنـه زعيمـا         )١٩٨٥شباط  ( عمان وإغالق مكاتبه إثر ايار االتفاق األردين الفلسطيين املشترك          

بل أن يعود قادة محـاس      وقد ال حنتاج إىل سنوات سبع أخرى ق       "...غزة وأرحيا أوال  "للمنظمة والسلطة الناشئة بدءا من      
 ".غزة أوال"، إىل وطنهم، ومن بوابة ١٩٩٩الذين أبعدوا عن عمان وأغلقت مكاتبهم يف العام 

 

 خيارات الفلسطينيني املستقبلية
 

تيارين رئيسني، تتفرع عنهما تيارات أقل وزنا وأمهية عند         ميكن للمراقب للمشهد الفلسطيين أن يرصد وجود        
 :ل وعملية السالم واحلل النهائيالنظر يف قضايا املستقب

تيار السلطة املركزي، املعرب عن أجنحة عريضة يف حركة فتح وحلفائها من الفصائل الصـغرية               : التيار األول 
" الطبقـة "املتشكلة عن انشقاقات الفصائل األم وبعض الشخصيات الفلسطينية األكثر ميال لالعتدال، فضال بالطبع عن               

صلحتها يف استمرار السلطة وتوسع هوامش نوفوذها، وهذا التيار جيد دعما مـن شـبكة مـن                 البريوقراطية اليت جتد م   
 .املنظمات األهلية وأكادمييني ورجال أعمال وغريهم

 اإلسرائيلي، وبقدر متفاوت، يعارض     – التفاوضي للصراع الفلسطيين     –يتبىن هذا التيار منهج احلل السياسي       
 .هذا التيار عسكرة االنتفاضة ويدعو لألخذ بنظر االعتبار شروط عامل ما بعد احلادي عشر من سبتمرب واحتالل العراق

 أوسـلو، تـبىن   –استكمال مسرية مدريد   فرضيةلحل النهائي للقضية الفلسطينية علىلتقوم رؤية هذا التيار   
 وال تفصله عن وثيقة جنيف، ومن قبلها ورقة كيلنتون سوى مسافات طفيفـة قابلـة                ،يطة الطريق املبادرة العربية وخر  

 .للتجسري
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إن إشكالية هذا التيار تتجلى يف تفشي مظاهر الضعف وااليار اليت تعيشها السلطة، وتفاقم حالة التآكل اليت                 
ح، اراة محاس يف عملياا وشعاراا، سعيا       تعيشها حركة فتح، عموده الفقري، وجنوح تيارات من داخل السلطة وفت          

 .ودف احلفاظ على النفوذ" الشعبية"وراء 

كما أن النقد املوجه للسلطة لفسادها وترهلها وإخفاقها يف بناء كيان فلسطيين حديث وعصري، مضافا إليه                
 رموزا وفصائل، وشل حركته ،لتيار يف إضعاف وإحراج هذا اانيسهم" خيار السالم"النقد املوجه للسلطة يف ضوء ايار 

 .أو إضعافها إىل أبعد احلدود

 حركة محاس أساسا، وتندرج يف سياقه حركة اجلهاد اإلسـالمي           هتيار املعارضة املركزي، ومتثل   : التيار الثاين 
بهـة   كاجلوبعض الشخصيات واملنظمات األهلية، وتلتقي مع وسائله وطروحاته السياسية، بعض القوى العلمانية، أيضا      

" فصائل دمشق"الشعبية لتحرير فلسطني، وبدرجة أقل، اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني، كما جيد هذا التيار دعما من 
 والفصائل الصغرية املتشكلة كإنشقاقات سورية عن فصائل منظمة         ، القيادة العامة، ومنظمة الصاعقة    -كاجلبهة الشعبية   

 .التحرير

 بـل ورمبـا     ،ا، ويف سنوات االنتفاضة الثالث، أصبح قوة موازية للسلطة وفتح         نفوذ هذا التيار تصاعد مؤخر    
وهو ميتلك بنية حتتية صلبة من عشرات املنظمات واملؤسسات اخلرييـة والتعليميـة             يتفوق عليها يف قطاع غزة حتديدا،       
وإيران وبلدان االغتراب الفلسطيين لقى متويال مناسبا من مصادر عدة، أمهها اخلليج تواالجتماعية والثقافية واإلعالمية، وي

 .والعريب واإلسالمي

متخففا من م الفساد وغري مسؤول عن املصائر الصعبة اليت آلت " اجلهادي"ويف نظر الشارع، يبدو هذا التيار 
ش إليها عملية السالم، بل وتتعزز صدقية هذا التيار كلما اشتدت وتائر العدوان اإلسرائيلي، وكلما ضاقت سبل العـي                 

 .واحلياة مبئات ألوف الفلسطينيني

يتبىن هذا التيار الرؤية اإلسالمية التقليدية حلل الصراع العريب اإلسرائيلي، ففلسطني أرض وقف ال جيوز التنازل 
عن أي شرب منها، وعودة الالجئني إليها حق مقدس غري قابل للتفاوض، واية إسرائيل حتمية قرآنية، بل أن بعضهم أخذ 

 .شواهد على قرب النهاية ويبشر ا، ومن ذلك بناء اجلدار الفاصليلتقط ال

مع املعطيات اإلقليمية والدولية، فقد أبدى      " التكيف"وإذ جيد هذا التيار نفسه مضطرا إلجراء بعض عمليات          
راضي احملتلة إىل حني، والقبول دنة طويلة األمد مقابل االنسحاب عن مجيع األ" االستشهادية"استعدادا لوقف العمليات 

متاما كما فعلـت    " اهلدف املرحلي " وعودة الالجئني إىل ديارهم، وهو مؤشر مهم، حىت وإن غلّف بشعار             ١٩٦٧عام  
 .منظمة التحرير قبل ثالثني عاما

 :وكما أشرنا من قبل، فإن مثة تيارات أقل تأثريا، تنبثق من ثنايا املشهد الفلسطيين الراهن منها

داخل السلطة وعلى هوامشها، مستعد اراة إسرائيل يف مشاريع بط باحلد األدىن            ) ن  حىت اآل ( تيار أقلوي   
للحقوق الوطنية الفلسطينية إىل نوع من احلكم الذايت احملسن، وهو وإن كان ال جيهر مبواقفه صراحة، إال أنـه يبـدي                     



 مركز القدس للدراسات السياسية

  اإلسرائيلي-األردن والصراع الفلسطيين 
 

١٤

اقعي وباطنها ينطـوي علـى جنـوح        االستعداد دائما لالكتفاء مبا يعرض على الفلسطينيني، حتت شعارات ظاهرها و          
 .استسالمي خانع

ومثة تيار أقلوي آخر ينبثق من ثنايا اتمع الفلسطيين وخنبه األكادميية، ويدعو لدولة ثنائية القومية، باعتبار أن                 
/ قد سقط بعد عملية السور الواقية، وتكرس سقوطه بعد الشروع يف بناء جدال الفصل العنصري  " دولتني لشعبني "حل  

 .االستيطاين

 

 كيف يبدو املشهد اإلسرائيلي حاليا ؟
 

يتميز املشهد السياسي يف إسرائيل بصعود التيار اليميين وغلبة أحزابه وممثليه على مقاعد الكنيسـت، حيـث          
جتسد حكومة شارون ائتالفا ميينا عريضا، يضم القوى األكثر تطرفا، وبصورة حيتل معها شارون نفسه موقعا يف مركز                  

 .ة االئتالفية ال على طرفها اليمييناخلارط

وإذا كانت االنتخابات السابقة قد مكنت أحزاب اليمني من احلصول على الغالبية العظمـى مـن مقاعـد                  
( العمل ومرييتس   : الكنيست، فإا أيضا أظهرت املصائر الصعبة اليت انتهى إليها اليسار اإلسرائيلي جبناحيه األكثر تأثري             

 ).أنظر اجلدول 

 فإن االستطالعات تشـري إىل أن       ،)احلايل  (  مقعدا يف الكنيست السادس عشر       ٦٨ابل كتلة ميينية قوامها     ومق
 .اليمني اإلسرائيلي بشقيه الديين والعلماين، سيحافظ على نفوذ مماثل يف أية انتخابات مبكرة، بل وقد يعزز مواقعه أيضا

املدوي إليهود باراك يف آخر انتخابات، حىت أن حـزب   أما اليسار، فما زال يواجه أزمة اياره منذ السقوط          
 عجوز احلزب لسنة أخرى يف الزعامة االنتقالية املؤقتة ،العمل املصطرع داخليا، مل جيد بديال سوى التمديد لشمعون بريز

 .للحزب

 اجلمهور هلا وتشري استطالعات الرأي إىل أن قادة اليمني هم أكثر الرموز اليت حتظى مبواقع متقدمة جلهة تفضيل
ومع اطراد الفضائح اجلنائية اليت تتهدد رئيس الوزراء اإلسرائيلي احلايل أريئيـل            ...لقيادة الدولة العربية يف املرحلة املقبلة     

 . هو بينيامني نتنياهوخلالفتهشارون، فإن أقوى بديل مرشح 
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 احلزب  يناير نتائج استطالع عدد املقاعد احلالية للحزب

 ودالليك 38 40

 العمل 18 19

 شينوي 15 15

 االحتاد الوطين 11 7

 شاس 9 11

 يهودوت هتوراه 7 5

 مريتس 6 6

 حداش 5 3

 املفدال 3 6

 التجمع الدميقراطي 3 3

 القائمة العربية املوحدة 3 2

 شعب واحد 2 3

 

 الـذي يظهـر يف      ،يجيب أن يؤخذ حبذر عند احلديث عن الرأي العام اإلسرائيل         " اليمني"على أن اصطالح    
القضايا األمنية ميال ميينا واضحا، يف حني يعطي إجابات تنتمي يف معظمها ملعسكر اليسار عندما يتصل األمر بـاحللول                   

 اإلسرائيلي، وهلذا يدور احلديث اآلن يف إسرائيل عن استفتاء على مبادرة شارون      –السياسية النهائية للصراع الفلسطيين     
 بدءا من غزة اخلالية من املستوطنات، واليت تظهر كافة االستطالعات حصوهلا على غالبية تصل ،للفصل األحادي اجلانب

 .إلسرائيليني، يف حني قد جيد شارون صعوبة بالغة يف مترير مشروعه على احلكومة والكنيستإىل قرابة الستني باملائة من ا
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 خيارات اإلسرائيليني املستقبلية
 

اإلسرائيلي، على ان   " اتمع السياسي "اهات والتيارات واخليارات اليت تعتمل داخل       مثة طيف واسع من االجت    
 :املراقب هلذا املسرح احليوي، خيلص بدوره إىل التايل

 احلزب األكرب احلاكم، يتبىن خططا تسمح بقيام كيان فلسطيين منقوص ،أن التيار املركزي داخل الليكود: أوال
 باملائة مـن مسـاحتها،      ٥٠ – ٤٠ غزة، مع امتداد للضفة الغربية ال تتجاوز مساحته          السيادة، ساحته الرئيسة قطاع   

والكيان الفلسطيين من وجهة نظر الليكود، أقل من دولة بكثري، ال سيطرة له على فضائه أو معابره أو حدوده أو حـىت   
 .ا لشروط ومعايري إسرائيلية صارمة، إال وفقممياهه اجلوفية، وال يسمح له باستقبال العائدين من الالجئني إىل وطنه

 ونظر ،"أرض إسرائيل الكاملة"وميكن القول، أن تيار اليمني اإلسرائيلي املركزي، الذي تبىن تارخييا إيديولوجيا 
لألردن بوصفه وطنا للفلسطينيني تنازلت إسرائيل عنه طوعا أو كرها، قد شهد انقالبا فكريا، بدأ بقبول اليمني مبعاهد                  

 اإلسرائيلية، وتطور يف زمن حكومة نتنياهو عندما قبل حكومة اليمني بتنفيذ اتفـاق اخلليـل مـع                   –ردنية  السالم األ 
من إعادة االنتشار مبوجب    " النبضة الثالثة "الفلسطينيني، ودخلت معهم يف مفاوضات واي ريفري مع الفلسطينيني لتنفيذ           

انب، اليت تلحظ انسحابا إسرائيليا عن قطاع غزة بالكامـل،  اتفاق أوسلو االنتقايل، وانتهى إىل خطة الفصل أحادي اجل   
ى نصف الضفة الغربية، بل وتعرض تبادال لألراضي يشمل منـاطق           اته، وتقر بقيام كيان فلسطيين عل     وتفكيك مستوطن 

 . أم الفحم وجوارها الكثيف بالسكان الفلسطينيني،١٩٤٨حمتلة عام 

، وهو يتنىب حال للمشكلة     "ردن ضفتان واحدة لنا واألخرى لنا     لأل"وقد أسقط هذا التيار من حساباته نظرية        
الدميغرافية باالنفصال عن الفلسطينيني من جانب واحد إذا تعذر إقناعهم بقبول العرض اإلسرائيلي، حبيث تنعزل الغالبية                

 .الفلسطينية السكانية يف جيتوات وكانتونات مسيطر عليها

عمل واليسار، وينطلق من فرضة أن أفضل ضمانة ليهودية الدولة العربية           التيار املركزي داخل معسكر ال    : ثانيا
نهم من بناء دولة على معظم املنـاطق احملتلـة عـام    يودميقراطتيها، هو باالنفصال املتفاوض عليه مع الفلسطينيني، ومتك   

يت يفترضها مشروع  وإجراء تبادل لألراضي هنا وهناك، وإخضاع السيادة الفلسطينية لشروط أخف من تلك ال       ،١٩٤٨
اليمني، والقبول حبل ملشكلة الالجئني وفقا لورقة كيلنتون ومعايريه اليت تضمنتها بصورة أو بأخرى، وثيقـة جنيـف،                  

 . أيلون–ووثيقة نسيبة 

بدعاة الترانسفري وحل القضية الفلسطينية     وبني هذين التيارين، مثة مروحة واسعة من التيارات واخليارات، تبدأ           
ني، وال تنتهي جبماعة ناتوري كارتا وبقايا املاتسنب التروتسكيني مرورا مبشروع املستوطنني الـذي يريـد         خارج فلسط 

على أن هذه التيارات ال حتتـل أوزانـا   ...مقايضة السالم بأراض تقتطع من مصر وجري الفلسطينيني إىل األردن وغزة       
 .يلي على وجه العمومحقيقية يف مؤسسات صنع القرار وال لدى الرأي العام اإلسرائ
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وميكن للمراقب للمشهد اإلسرائيلي أن يلحظ بعضا من القواسم املشتركة بني اخليارات اإلسرائيلية املستقبلية،              
 :  منها،"قومية"تعترب خطوط إمجاع أو ثوابت 

  العسكري قاصر مهما بلغت شدته يف توفري       اخليارإن خمتلف القوى الرئيسية يف إسرائيل، باتت تدرك أن           •
حل ائي مستدام للقضية الفلسطينية، هذه القناعة تولدت بداية يف معسكر اليسار، وانتقلت إىل معسكر               

طريقا مسدودا، باعتراف النخب األمنيـة والعسـكرية يف   " دعو اجليش ينتصر"اليمني بعد أن بلغ شعار     
 .ازها الوحيدإسرائيل، ويعد هذا أحد أبرز وأهم اجنازات االنتفاضة احلالية، إن مل يكن إجن

أن التحدي الدميغرايف هو اهلاجس األول للدولة العربية، وأن كافة السيناريوهات اليت جيري تداوهلا داخل                •
إسرائيل جتمع على رفض عودة الالجئني بأعداد كبرية إىل مدم وقراهم األصلية، فمن رافض ملبدأ العودة 

 يف  إىل قابل بعودة رمزية إطار مجع مشل العـائالت        حىت إىل أراضي الدولة الفلسطينية يف أقصى اليمني،         
 .أقصى اليسار

 إيديولوجيا أرض إسـرائيل     تأن الكتلة الرئيسية، التيار املركزي يف معسكري اليمني واليسار، قد غادر           •
الكاملة، وأن فكرة تقاسم األرض باتت قامسا مشتركا بني اليمني واليسار، مع اخـتالف جـوهري يف                 

 .النتائج والتداعيات املستقبليةيف يستتبع حكما اختالفا بينا ...والنسب وغريهاالوسائل واآلليات 

إن الدولة الفلسطينية املنتظرة، لن تكون أبدا كسائر دول املنطقة من حيث حدود السيادة على إقليمهـا                  •
ني تيار   وتتباين هنا الرؤى والتصورات ب     ،وفضائها ومياهها، بل ومن حيث طبيعة نظام احلكم القائم فيها         

وآخر يف النظر إىل هذه املسألة، بدءا حبكم ذايت مقلص كما ترى بعض أوساط اليمني، إىل دولة متتلـك               
 .وفقا ألقصى اليسار) وليس مجيعها(أكثر عناصر السيادة 
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 سيناريوهات املرحلة املقبلة
 

 اإلسـرائيلي   – الصراع الفلسطيين    على احتماالت شىت، ويبدو أفق     اإلسرائيلية   –تنفتح املواجهة الفلسطينية    
أكثر السيناريوهات تداوال واحتماال، لنرصد أثرها على احلقـوق         حممال بعدد من السيناريوهات والبدائل اليت سنتوقف        

 :الوطنية للشعب الفلسطيين من جهة وعلى املصاحل العليا للدولة اإلردنية من جهة ثانية 

 

 

 ة جنيفخريطة الطريق ووثيق: السيناريو األول

 

 السيناريو األفضل من وجهة نظر احلقوق الوطنية للشعب الفلسطيين، واسـتتباعا للمصـاحل              هوميكن القول أن  
 .الوطنية لألردن

يفترض هذا السيناريو تبلور إرادة فلسطينية وإسرائيلية، مقرونة بتوفر زعامات حقيقية تتطلع للمستقبل، ومتتلك 
لسيناريو تدخال دوليا واسعا، أمريكيا على وجه اخلصـوص يف دعـم العمليـة              منظورا استراتيجيا، كما يفترض هذا ا     

 -، سيما وأن إمجاعا دوليا قد حتقق حول أسس هذا احلل ومعايريه ألول مرة منذ انـدالع الصـراع العـريب                      السلمية
 .اإلسرائيلي

ات، ما أبرم يف خالهلا     يتكئ هذا السيناريو على ما إجنز يف سياق عملية السالم من اتفاقات وتوافقات وتفامه             
 .من مواثيق ومعاهدات، ويتسلهم من مرجعيات عملية السالم مبادئها وقيمها املرشدة

حل دولتني  اعتماد   اإلقرار اإلسرائيلي بضرورة     علىيقوم احلل النهائي للصراع من وجهة نظر هذا السيناريو،          
ادل لألراضي بنفس النوعية والنسـبة،      بناك، حتل بت   مع تعديالت هنا وه    ١٩٦٧لشعبني، وفقا حلدود الرابع من حزيران       

 .والقدس الغربية باإلحياء اليهودية من القدس الشرقية عاصمة إلسرائيل والقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية

وحتل قضية الالجئني الفلسطينيني مع األخذ بنظر االعتبار احلسياسية الدميغرافية إلسرائيل، أي وفقـا ملبـادئ           
 .وثيقة جنيف وورقة كلينتون، ويوفر اتمع الدول الضمان ألمن إسرائيل والنماء لدولة الفلسطينينيادرة العربية واملب

أسس هذا احلل متوفرة يف خريطة الطريق ووثيقة جنيف، واملبادرة العربية ومرجعيات عملية السالم، وهو يعد                
 .٣٣٨ و ٢٤٢من زويا عدة تطبيقا لقرارات جملس األمن 

 منظور الفلسطينيني، يعترب هذا احلل ملبيا للحد األدىن لتطلعام الوطنية، وقد سبق للقيادة الفلسـطينية أن                 من
 .٢٠٠٠حمضته تأييدها، وإن كان بعد فوات الفرصة يف طابا 
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" غياب الشريك "لبية الرأي العام يف فلسطني وإسرائيل على حد سواء، بيد أن            ا غ لدىوجيد هذا احلل القبول     
والكنيست، فيما  ما زال قائما ألسباب سياسية وعقائدية أمهها هيمنة اليمني على احلكومة            رائيلي يف عملية السالم     اإلس

ألسباب تتعلق بضعف السلطة وترددها وانقسامتها وتلهيها ولكن   هذه العملية ما زال غائبا أيضايف"  الفلسطيينالشريك"
 .لنفوذ بني أوساط الفلسطينينيمبعركة الصالحيات واخلالفة وصراعات القوى وا

يف إسرائيل، مثة كتلة ميينة مانعة للحكومة من التقدم باجتاه املبادرة العربية وخريطة الطريق ووثيقة جنيف، ويف                 
 .ة كتلة مانعة مماثلة، جعلت السلطة وفتح تستعريان برنامج محاس وتنافساا ميداينا وأحيانا سياسيافلسطني، مث

قليم، فقد أصيب املعسكر الرافض للعملية السلمية بنكسة كربى بعد احلرب على العراق             أما على مستوى اإل   
والضغوطات على سوريا وايار ليبيا وتكيف إيران مع شروط وكالة الطاقة النووية، األمر الذي خلّـف نظـريتني يف                   

 :إسرائيل للتعامل مع هذا اجلديد الناشئ

ا إلمتام صفقة تارخيية مع الفلسطينيني والعرب، تغلق ملف الصراع          وترى أن الظرف اآلن مناسب متام     : األوىل
 .مرة وإىل األبد

الت هلـم،   زوترى أن ضعف العرب والفلسطينيني مربر كاف لعدم املضي قـدما يف تقـدمي التنـا               : والثانية
ن السالم الشامل مع فاملفاوضات مع سوريا جيب ان تبدأ من نقطة الصفر، وبقاء اجلوالن يف القبضة اإلسرائيلية أجدى م               

 فإن الفرصة لقضم أوسع مساحة مـن أراضـي       وعلى اجلبة الفلسطينية،  كما يف سوريا،    " دولة منهارة ورئيس مذعور   "
 .الضفة خالية من سكاا العرب هي فرصة متاحة وال جيوز تبديدها

فعندما كان اجلوار   ...مؤسفةأما انعكاس التطورات اإلقليمية على اجلانب الفلسطيين فقد تكشف عن مفارقة            
ر أوسلو وجمازفة   ا يف ذروة فاعليته ونشاطه، خاضت منظمة التحرير غم         الرافض واملتحفظ حيال عملية السالم     اإلقليمي

غزة وأرحيا أوال، وبعد أن تفككت جبهات املعارضة اإلقليمية وضعفت شوكتها، باتت القيادة الفلسطينية ذاا تفقـد                 
التحدي، بدءا من ضبط الفلتان وفوضى السالح وانتهاء بترتيب البيت مـن الـداخل              جاهزيتها وأهليتها خلوض غمار     

 جيعل من املمكن فرض استئناف املفاوضات مع اجلانب اإلسرائيلي حشد الـدعم الـدويل               ،وإصالحه إصالحا حقيقيا  
 .املناسب

 

 األردن وهذا السناريو

 فلسطينية، خط دفاع عـن األردن يف مواجهـة          من منظور األردن، يعترب هذا احلل مبا يتضمنه من قيام دولة          
 .الترانسفري وخطط حل القضية الفلسطينية خارج فلسطني

 :بيد أن هذا السيناريو يرتب على األردن القيام بدور أكرب يف اجتاهات عدة منها
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ازنـا  اجلهود الرامية إلقناع واشنطن بتطوير دورها يف عملية السالم، ودفعها باجتاه مواقـف أكثـر تو               : أوال
 جناحات ملحوظة يف أكثـر  ،واعتداال، ويف هذا اال، سجلت ديبلوماسية جاللة امللك عبد اهللا الثاين ودوره الشخصي         

 .من مناسبة وانعطاف، وهي مؤهلة للعب دور مستمر ومتزايد على هذا الصعيد

واألردن يلعب   والتأثري عليه،    مبقدور األردن أن يلعب دورا أكثر حيوية يف خماطبة الرأي العام اإلسرائيلي           : ثانيا
هذا الدور يف إطار حمدود، وحكوماتنا املتعاقبة مل تكن بدورها مبنأى عن االستجابة لضغوط الشارع واملعارضة واحلركة                 

 واملؤكد أن الديبلوماسية اهلادئة والسرية الـيت        – حتت شعار حماربة التطبيع      –اإلسالمية اليت كانت تدفع باجتاه معكس       
مان، ال تكفي أبدا للتعويض عن الديبلوماسية اهلادفة خماطبة الرأي العام اإلسرائيلي والتأثري عليها، فهذه حباجة                تتبعها ع 

 .خلطاب وممارسات وسياسات علنية وإىل أدوت سياسية وإعالمية قادرة على إبالغ الرسالة

ر العريب، وعلى الصعيد الفلسـطيين      ويف مطلق األحوال، فإن الديبلوماسية األردنية تبذل جهدا يف اإلطا         : ثالثا
 .الرمسي للدفع يف هذا االجتاه وكذا احلال يف خمتلف الساحات واحملافل الدولية واإلقليمية

 

 اجلدار وفك االرتباط: الثاينالسيناريو 

 

استمرار حالة االحنباس اليت تعيشها العملية السلمية جراء استمرار الوضع على ما هو عليه ميـدانيا                سيفضي  
 فلسطني وإسرائيل، إىل نتيجة حتمية، مؤداها قيام حكومة شارون سياسيا، وعلى صعيد النخب ومراكز صنع القرار يف     و
تنفيذ خططها لفك االرتباط مع الفلسطينيني واجلالء من جانب واحد من معظم قطاع غزة وتفكيك معظم مستوطناته                 ب

 .وإجالء مجيع مستوطنيه

تؤيده الغالبية العظمى من اإلسرائيليني، وهـو يف        االستيطاين الذي   /عنصريهنا تندرج مسألة جدار الفصل ال     
األصل فكرة يسارية، عمل اليمني اإلسرائيلي على تنفيذها حتت ضغط جمريات املواجهة مع الفلسـطينيني وألغـراض                 

 .استيطانية ليست غافية على أحد

 بعد بشأن مساره    على قرار ائي  مل تستقر بعد    ئيل  إسرالكن مقابل التأييد املبدئي شبه التام لبناء اجلدار، فإن          
، بل وتدعي أن مساره قابل للتعديل اآلن ومستقبال، وهو إدعاء مشكوك يف صحته متاما، ومطعـون يف                  الدقيق والنهائي 

 .النوايا الكامنة وراءه

غري املعدلة مقرر له غزة مبعظم الضفة الغربية، فاجلدار يف صيغته      ) أو كل   (يلحظ هذا السيناريو مقايضة معظم      
 باملائة من الضفة الغربية، وإذا ما صحت الروايات عن وجود مشروع لبناء جدار شرقي علـى امتـداد                   ١٨أن يلتهم   

خطوط إيغال ألون يف غور األردن، وعند استكمال املشاريع االستيطانية ملا يسمى غالف القدس، فإن قرابـة نصـف                   
ل، وستكون معها حياة أكثر من ثالثة أرباع املليون مواطن قد تضررت مباشرة الضفة الغربية ستكون قد التهمت بالكام

 .مبشاريع الفصل وجدار االستيطان والتوسع االستيطاين
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هذا السيناريو يستبدل الكانتونات بالدولة الفلسطينية ويضع حدا ائيا لفرص بنائها كدولة قابلـة للحيـاة،                
نيني خارج اجلدران وداخلها مستحيلة، وسيمهد لترانسفري يبدأ داخليا من        وسيفضي بعد سنوات إىل جعل حياة الفلسطي      

خارج اجلدران إىل داخلها، ما سفضي مع مرور الوقت إىل ترانسفري خارجي باجتاه الشرق، وهو ترانسـفري هـادئ                   
 .ومتدرج

سها وتتحلـل إىل    حتل نفسها بنف  أن  : يبقي هذا السيناريو للسلطة الفلسطينية واحدا من خيارين ال ثالث هلما          
الفصائل املؤتلفة يف إطارها، أو أن تصبح سلطة عملية وظيفتها حفـظ            : عناصرها ومكونتها الرئيسية اليت جاءت منها     

اجلدار وتأبيد األمر الواقع ائيا، حىت وإن مت ذلك حتت ضجيج الشعارات املنددة بالفصل العنصـري وجـدار بـرلني         
أي من العرب يف حينه بأا حدود للدولـة         ا   اليت مل يعترف     ١٩٤٩هلدنة عام   اجلديد، فإسرائيل قامت وفقا خلطوط ا     

 .العربية، بل ومل يعترف أي من العرب بالدولة ذاا

ومثة ما يشري إىل أن بعض االجتاهات الفلسطينية، وحتت ستار زائف من الواقعية والعقالنية قد يتساوق مع هذا        
أصحاب النفوذ واملصاحل وأباطرة الفساد يف صفوف السلطة، سـتجد لنفسـها            الدور والوظيفة، ومثة طبقة عريضة من       

 .لفلسطينيةة السلطة على رقعة حمدود من األرض اير انكفائها داخل األسوار، وقيامها مبمارسربتالكافية لاألعذار 

 فمثل ،سطينيةالسلطة باإلعالن من جانب واحد عن قيام الدولة الفلبعض ولن يغري يف واقع األمر شيء، تلويح 
هذا اإلعالن فقد بريقه ومل يعد يزعج أحدا يف إسرائيل، بل وقد يكون مربرا خلطوات أحادي إسرائيلية إضافية من نوع                    
ضم الكتل االستيطانية أو الشروع يف بناء اجلدار الشرقي، ولن يضري احلكومة اإلسـرائيلية أن تسـمى الكانتونـات                   

أو دولة أو حىت امرباطورية عظمى، طاملا أن الوضع على األرض ال يتغري أبـدا، ال                سلطة  املسيجة باألسوار،   الفلسطينية  
 .مبعىن اجلغرافيا وال مبعىن السيادة

 وجيد هذا ...إن فرص مترير هذا السيناريو هي األوفر حظا يف املدى املرئي، سيما يف عام االنتخابات األمريكية               
 وميكن له  ،فلسطينية، وحيظى هذا السيناريو بتأيد غالبية شعبية إسرائيلية        يف استمرار حالة الفوضى ال     يرجحها  مالسيناريو  

أن حيظى مبظلة داعمة داخل احلكومة والكنيست، حىت يف حال انسحاب حزيب املفدال واالحتاد الوطين من االئـتالف                  
توافق معه على تأمني شبكة أمام شارون، من بينها وأمهها االئتالف جمددا مع حزب العمل، أو العدة احلاكم، فثمة بدائل 

 .أمان للحكومة من خارجها يف حال تعرضت ملشاريع حجب الثقة على خلفية هذا املشروع

 تسعى يف إجياد روابط له مع       وهي،   أو قبوال متحمسا به    للمشروع اإلسرائيلي قاطعا  واشنطن ال تبدي رفضا     
لتقي مع املصلحة الفلسطينية والعربية، وهو موقـف        ة الطريق، أو أن جتعله حلقة من حلقاا، وهذا أمر مهم، وي           طخري

جيب احلفاظ عليه وتطويره، فليس من املنطقي أن يعارض أحد انسحاب إسرائيل عن أي شرب من األرض الفلسطينية أو                   
ت باحلل النهائي للصراع الفلسـطيين اإلسـرائيلي، وعـدم          تفكيك أي مستوطنة، بل املطلوب دائما ربط هذه اخلطوا        

باحللول االنتقالية وحتويلها إىل حلول دائمة كما يريد شارون بالضبط، وهو نفسه صاحب مشـروع احلـل                 االكتفاء  
 .االنتقايل طويل املدى وصاحب خطة فك االرتباك أحادي اجلانب
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 :األردن وهذا السيناويو

تهددها بالترانسفري،   للمصاحل الوطنية األردنية، ويعرض استقرار البالد للخطر، وي        اهذا السيناريو يشكل ديد   
 اإلسرائيلية، وجيب حشد الطاقـات واجلهـود        –مثل هذا السيناريو يشكل كذلك جتاوزا على معاهد السالم األردنية           

 .إلحباطه

ومبقدور األردن أن يلعب دورا هاما على هذا الصعيد، بدءا من الهاي وحمكمة العدل الدولية، وانتهاء بالتنسيق 
عهم لدفعم لتفهم أية خطوات قد يلجأ إليها صاحب القرار السياسي يف عمان، ومنها أيضـا                مع الفلسطينيني واحلوار م   

تكثيف االتصاالت مع معسكر السالم وحزب العمل وبعض أجنحة الليكود واحلكومة، من أجل الدفع باجتاه أن تكون                 
 . من ألف إىل يائهأفكار شارون جزءا من احلل النهائي وخطوة يف اجتاهه، ال أن تكون هي احلل النهائي

، وال جيب أن يترك خيار      ولدينا القدرة على القيام بدور مهم يف هذا الصدد على الساحتني اإلقليمية والدولية            
 .من دون التلويح به يف هذا اال

 

  اخليار األردين:السيناريو الثالث

 

 اإلسرائيلية يف خططها أحاديـة       السالم، ومع مضي احلكومة    استمرار حالة االيار والتراجع اليت تعيشها     مع  
أا ال تستطيع البقاء واالنسجام مع الدور الوحيد املتبقي هلا وهو حراسة اجلدار  السلطة الفلسطينية اجلانب، وإذا ما رأت

حل السلطة الفلسطينية وتفشي مظـاهر الفوضـى        : ، مع كل ما ميكن أن يستتبعه ذلك من احتماالت منها          العنصري
رة حركة محاس على قطاع غزة واحتماالت نقل هـذه السـيطرة إىل الضـفة الغربيـة أو بعـض                    والفلتان، أو سيط  

مع استمرار هذه احلالة ستتعاىل األصوات الفلسطينية واإلسرائيلية املطالبة بالعودة لشكل ما من أشكال اخليار               ...مناطقها
 .األردين

يني، فذلك سريتد عليها ال حمالة، لذلك فإا        إسرائيل لن تسلم غزة وكانتونات الضفة للفوضى والفلتان االمن        
( ستسعى يف اجتاه تسهيل انبثاق قيادة فلسطينية مطواعة، قابلة بالعرض اإلسرائيلي أو مستعدة للعيش والتعـايش معـه            

السـيناريو  ( ، ويف حال تعذر ذلك، فإا ستبحث عن بدائل أخرى، يقف اخليار األردين يف طليعتها                )السيناريو الثاين   
 ).الثالث 

قضية الشعب الفلسطيين الوطنية، جيـب أن    لذي جيسد حالة الدمار اليت ستكون قد آلت إليها          هذا السيناريو ا  
 . باعتباره ديدا مباشرا لألمن الوطين األردين ومساسا باملصاحل الوطنية العليا لألردنينظر إليه



 مركز القدس للدراسات السياسية

  اإلسرائيلي-األردن والصراع الفلسطيين 
 

٢٣

، والتلويح بإعادة   القيادة الفلسطينية يف عمان   هنا سيجد األردن نفسه مضطرا لتأكيد عدم استعداده الستقبال          
 .النظر يف سياسة اجلسور املفتوحة، وحتميل إسرائيل كقوة احتالل مسؤولية حفظ األمن

جيب على السياسة األردنية توخي احلذر يف مواجهة الدعوات اإلسرائيلية املتجددة لألردن الستعادة دوره يف               
 أو السياسي قد جيلب أشد التهديدات لألمن الوطين األردين، وقد يغرق البالد يف              الضفة الغربية، فمثل هذا الدور األمين     

مشكالت متس وحدا الوطنية ونسيجها االجتماعي، مث أن مثل هذا الدور ليس حمكوما أبدا بالنجاح، وقـد يكـون                   
منصبا عن توفري حل عـادل      مدخال إسرائيليا للبحث عن خمرج أردين ملأزق اخليارات اإلسرائيلية بدل أن يكون البحث              

صوات الفلسطينية املسؤولة اليت بدأت تتحدث بدورها عن خيـار          األع  مكما جيب التعامل حبذر     ...للقضية الفلسطينية 
 .أردين أو عن دور لألردن متميز ونام يف عملية السالم على املسار الفلسطيين بل وعلى األرض الفلسطينية

ضفة الغربية للنهر، وأي دور أردين يف فلسطني جيب أن يأيت يف سياق             لألردن مصلحة يف منع الفوضى على ال      
 .توافقات دولية وعربية، وأن يتم بالتنسيق مع أطراف فلسطينية نافذة، ويف سياق عملية حمددة البدايات والنهايات

ختلفـة  مؤسسات صنع القرار يف األردن أن تتحضر لسيناريو حيتمل أن تكون فيه حلماس وتنويعاا امل              وعلى  
 اليد العليا يف دولة اجليتوات الفلسطينية اليت سترتسم حدودها باجلدارن االمسنتية، فقـد ال               ،والفصائل الدائرة يف فلكها   

يكون بعيدا ذلك اليوم الذي سينجد أنفسنا يف بني عراق حمكوم باملاليل ونظام والية الفقيه، وفلسطني اخلاضعة لنفـوذ                   
 الواقعية، ويتوجب دراسة أثر ذلك على عالقات احلكم واحلكومات من جهة واحلركـة              وسلطة اإلسالميني، الرمسية او   

 .اإلسالمية األردنية من جهة ثانية

 

  الدولة ثنائية القومية:السيناريو الرابع

 

حل الدولة ثنائية القومية، وهو خيار طرح يف العام األخري من االنتفاضة من قبل أكادمييني فلسطينيني، ولوحت 
 .ض رموز السلطة بوصفه البديل الواقعي لفشل حل الدولتني لشعبنيبه بع

مثل هذا السيناريو ليس حمتمال طاملا أن كافة خيارات إسرائيل للسالم واحلل النائي حيكما اهلاجس الدميغراي                
 .يةكما أسلفنا، ومن منظور كثري من املراقبني فإن حل دولتني لشعبني أسهل تناوال من الدولة ثنائية القوم

سيتحقق على أرض فلسطني التارخيية     ن توازنا يف تعداد السكان الفلسطينيني واليهود        الدميغرافيا، فإ وحبسابات  
 بـائتالف فلسـطيين حـاكم       العشرين سوف تأيت   ومبوجب هذا السيناريو فإن انتخابات الكنيست        ،٢٠١٥يف العام   
حلكومات اإلسرائيلية القائمة، وهذا ما ال يقبل به أي      ، وسيكون املرشحون العرب هم األوفر حظا يف تشكيل ا         إلسرائيل

 .إسرائيلي من أي موقع أو معسكر

  قابالاإنه باختصار شعار اعتراضي، يصلح لكشف تبعات إخفاق حل الدولتني لشعبني، ولكنه أبدا ليس شعار      
 .للتحقيق، وهو بلغة موازين القوى معادل لشعار حترير فلسطني من النهر إىل البحر
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  اإلسرائيلي–ردن ومستقبل الصراع الفلسطيين األ
 

 وأيا تكـن    املواجهة الفلسطينية اإلسرائيلية،  أيا تكن الوجهة اليت ستسكلها األحداث والتطورات على مسار          
األردن دولة وجمتمعا، جيد نفسه أمام أجندة حافلة باالستحقاقات، لضمان أمنـه            مآالت عملية السالم ومصائرها، فإن      

الذود عن مصاحله الوطنية العليا من جهة، ولتوفري الدعم واإلسناد للشعب الفلسطيين وحقه غـري القابـل                 واستقراره و 
 .للتصرف احلرية واالستقالل من جهة ثانية

اسـتئناف  : عملية السالم بتجلياـا املختلفـة  : ليس لدى األردن من خيار سوى دعم السيناريو األول       •
 . تنفيذ دقيق خلريطة الطريق،نية، وقف شامل إلطالق الناراملفاوضات، ضبط حالة الفوضى الفلسطي

ليس لألردن أن يعتمد يف عالقاته مع الفلسطينيني على السلطة الوطنية وأطرها الرمسية وحدها، فاملستقبل                •
 قنوات حوار واتصال مع خمتلف القـوى والفصـائل والشخصـيات    نفتحقد يأيت مبفاجآت، وجيب أن  

ا يف ذلك حركة محاس، وأن ال جنعل من قضية قادا املبعدين عـن عمـان،                واملؤسسات الفلسطينية، مب  
هاجسا مينعنا من االتصال بزعماء احلركة وفقا لضوابط وعرب قنوات دقيقة وملموسة، ومن دون تـوفري                

 .املأوى أو امللجأ هلذه الزعامات، متاما كما تفعل القاهرة وبعض العواصم العربية

ا وشفافا مع خمتلف هذه القوى والنخب القدمية واحلديثة، يف السلطة واملعارضة، جيب أن نفتح حوارا هادئ •
التفاهم والـتفهم   و  الفهم على األقل لتوضيح املصاحل املشتركة والتهديد املشترك، وخللق قاعدة صلبة من          

يني ألية إجراءات قد يتخذها األردن مستقبال يف حال بدأت عمليات هجرة أو انتقال للسكان الفلسطين              
شرقا، وباعتبار أن هذه اإلجراءات هي يف مصلحة الطرفني األردين والفلسطيين، حىت ال يتحول دفـاع                

فصل من فصول املؤامرة الـيت      "األردن عن مصاحله الوطنية وعن املصلحة الوطنية الفلسطينية كذلك إىل           
 .، كما هو حمتمل أن يقال ويتردد"تستهدف الشعب الفلسطيين

ا يف االتصال مع النخب اإلسرائيلية وأن منارس نفوذنـا يف أوسـاط الـرأي العـام      جيب أن جندد دورن    •
اإلسرائيلي، فإسرائيل دولة حيكمها الرأي العام، واألردن مل يعد ميارس دوره املؤثر الذي كان عليه يف هذا 

 .امليدان

علـى الدولـة أن ترعـى    جيب عدم االكتفاء مبمارسة الديبلوماسية الرمسية عرب قنواا وأطرها املعروفة،        •
وتشجع قيام املؤسسات األهلية األردنية من أحزب ومنظمات ومراكز أحباث بإنشاء شبكة من الروابط              
والعالقات اليت تساعد الدولة على مد اجلسور وجتسري الفجوات وممارسة التأثري ونقل احلركة إىل اتمعني 

مترددا أو حمرجا حيال " اجلانب الرمسي"ليت يبدو فيها  سيما يف احلاالت واملواقف ا،الفلسطيين واإلسرائيلي
 .القيام مببادرات أو تقدمي روؤى وتصورات
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وجيـب أن ال    ...ترويج له من دون أن ندري     عملية  جيب أن ال يتحول حتذيرنا من خطر الترانسفري إىل           •
لداخلية لـبعض   يتحول الترانسفري إىل فزاعة نشهرها يف وجوه بعضنا البعض وألهداف متصلة األجندة ا            

القوى والشخصيات، جيب أن ال يتحول شبح الترانسفري إىل وسيلة لتسميم أجواء الوئام الوطين والوحدة         
 .بني أبناء الشعب الواحد

من دون انتظار لنهاية الصراع     جيب أن منضي قدما يف مشاريعنا لإلصالح السياسي والتنمية الدميقراطية،            •
 ترعبنا شعارات التوطني والتهجري اإلسرائيلية، وال االصوات العاليـة          الفلسطيين اإلسرائيلي، وجيب أن ال    

، فاألردن دولـة ذات     اليت تشهر فزاعة التوطني والترانسفري والوطن البديل كحاجز لتعطيل هذه العملية          
ن سيادة، بل ورمبا يكون أكثر دول املنطقة ثباتا واستقرارا، وهو أبدا ليس كيانا هشا أو دولة كرتونية ميك

 .إزاحتها عن اخلريطة أو حتويلها إىل شيء آخر

 ،جيب عدم االجنرار وراء الدعوات الطائشة اليت تدعو لتصعيد املوقف مع اإلسرائيليني بأكثر مما ينبغـي                •
سواء بتجميد املعاهدة أو إلغائها، أو طرد السفري أو غري من أفكار، فهناك  يف إسرائيل من يتمىن لو أننا                    

ن املعاهدة مل توقع أصال وذلك من أجل إنعاش ذاكرة التوسع وسياسـات التـهجري   نفعل ذلك، بل لو ا   
 .وعملية البحث عن حل لقضية فلسطني خارج حدودها التارخيية

جيب أن ندرس نتائج صعود محاس على دور احلركة اإلسالمية يف األردن، وان نتوقف أمام التأثري املتبادل         •
 بـل  لنصف الكأس الفارغة، االكتفاء بإبداء مشاعر القلق، أو النظر       بني احلركتني التوأمني، وهنا ال جيب     

علينا أيضا أن نتفحص إمكانية االستفادة من هذه العالقة للتأثري على محاس بدل التوقف عنـد حـدود                  
 .تنامي تأثري محاس على اإلخوان املسلمني يف األردنالتعبري عن القلق من 

طورة السيناريوهات البديلـة    ت األنظار حنو خ   يمية والدولية للف  جيب أن نواصل جهودهنا العربية واإلقل      •
ناريو استئناف عملية السالم، واستغالل املصلحة القطرية للدول العربية الرئيسية يف حـل الصـراع               يلس

 سيما وأن معظم هذه الدول بات يشعر باألعباء الداخلية الستمرار هذا الصـراع              ،الفلسطيين اإلسرائيلي 
 .السالموإخفاق عملية 

 


