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التحديات يف عالقتها بإسرائيل جتعل من الصعب عليها حتقيق إجنازات تواجه السلطة الفلسطينية اليوم مجلة من 
تتمكن السلطة على األرجح من دفع إسرائيل إلخالء ن ل.  خالل األشهر القليلة املقبلةالعملية السياسيةتذكر يف 

 أو إيقاف بناء اجلدار  أعداد كافية من السجناء، أو اإلفراج عن٢٠٠٠) سبتمرب(كافة املدن والعودة خلطوط أيلول 
القدرة احملدودة هناك أوال . املعيقاتتتشكل هذه التحديات من جمموعة . أو إجبار إسرائيل على جتميد االستيطان

للسلطة على تنفيذ كافة التزاماهتا يف املرحلة األوىل من خارطة الطريق وخاصة تلك املتعلقة جبمع األسلحة وحل 
 العسكرية لفرض موقفها على الفصائل الفلسطينية املسلحة وتواجه تفتقد السلطة للقدرة. املليشيات املسلحة

 . للقيام جبمع األسلحة وحل املليشيات) لية السلميةيف ظل غياب التقدم يف العم(معارضة شعبية 
لذي يظهر تساحما شديدا جتاه اخلروقات اإلسرائيلية اللتزامات املرحلة األوىل من وهناك ثانيا املوقف األمريكي ا

، ٢٠٠٠) سبتمرب(خارطة الطريق مثل البناء االستيطاين وعدم إزالة النقاط االستيطانية وعدم العودة خلطوط أيلول 
يرى املوقف األمريكي أن التركيز الدويل اآلن جيب أن يكون على تقوية شارون وحكومته لتسهيل تنفيذ . وغريها

 . بالتايل جيب غض النظر عن بقية املتطلبات املشمولة خبارطة الطريقفك االرتباط و
لسطينية حقيقية يف مجع وهناك ثالثا، املوقف اإلسرائيلي نفسه الذي يظهر تشكيكا يف وجود إرادة سياسية ف

يرى هذا املوقف أن التزامات إسرائيل يف . األسلحة وحل املليشيات والذي يرغب يف اختبار القيادة الفلسطينية اآلن
 والتفسري وأهنا يف كل األحوال مطلوبة من إسرائيل يف حالة و احدة للتحفظاملرحلة األوىل من خارطة الطريق قابلة 

 .  األمنية كافةبتنفيذ التزاماهتالفلسطينية أوال فقط، وهي قيام السلطة ا
إن االعتقاد بأن الوضع سيكون أفضل بعد االنتهاء من تنفيذ خطة شارون يف فك االرتباط ال يستند لفهم 
كاف ألهداف شارون من وراء خطته وال لطبيعة التحديات والصعوبات اليت ستواجه كافة األطراف مع هناية العام 

. سوف تشتد يف األشهر األخرية من هذا العام اإلسرائيلية –العالقة الفلسطينية ذه الورقة أن أزمة يف ترى ه. احلايل
 : األزمة املتصاعدة حينها من وجوه أربعةستتشكل 
إن خطة شارون الراهنة لفك االرتباط : املوقف التفاوضي احملتمل لشارون بعد االنتهاء من فك االرتباط .١

رغبة رئيس الوزراء اإلسرائيلي يف جتنب اخلوض يف مفاوضات هنائية ) ١: (مبنية على عنصرين أساسيني
 أن الطرف اإلسرائيلي مل خيلق حىت اللحظة حقائق كافية  على األرض تفرض على الطرف ألنه يعتقد

رغبة شارون يف جتنب الضغط اإلسرائيلي ) ٢(الفلسطيين القبول بالشروط اإلسرائيلية للتسوية الدائمة، 
تل الداخلي والضغط الدويل وشراء املزيد من الوقت خللق املزيد من احلقائق من خالل تعظيم الك

 . االستيطانية وبناء اجلدار وتعزيز ربط القدس الشرقية بإسرائيل
إننا نعتقد أن نفس املبدأ الذي دفع شارون خلطة فك االرتباط الراهنة سيدفعه بعد اخلروج من قطاع غزة 

حبيث تقوم إسرائيل بإخالء بضعة مستوطنات معزولة يف الضفة (إىل البحث عن خطة بديلة جديدة 
ت فلسطينية متعاظمة للدخول يف مفاوضات سيواجه شارون يف الربع األخري من هذا العام طلبا). الغربية

 مضطراً من أجل جتنب هذه الضغوط للبحث عن ٢٠٠٦حول التسوية الدائمة وسيجد نفسه خالل عام 
. خطة جديدة يف الضفة الغربية تتضمن عناصر مشاهبة لتلك املوجودة يف خطة فك االرتباط الراهنة

وافز جديدة مثل تلك اليت حصل عليها عند طرحه سيطالب شارون الواليات املتحدة واجملتمع الدويل حب
غض النظر عن خارطة الطريق، رسائل ضمانات للكتل االستيطانية والقدس، استمرار لبناء : خلطته الراهنة

اجلدار وخاصة حول آرييل والقدس وغوش عتصيون، تعظيم البناء االستيطاين وخاصة يف معاليه أدوميم 
. القدس بإسرائيل، واألهم من كل ذلك تأجيل التفاوض حول احلل الدائموغريها من الكتل، وتعزيز ربط 

يعلم شارون جيدا أنه ال يستطيع احلصول على هذه املكاسب، أو حىت جزءا يسريا منها، من خالل 
املفاوضات مع الطرف الفلسطيين، وهلذا فإنه على األرجح سيعمل على أن تكون خطته اجلديدة أحادية 

 . طة  الراهنةاجلانب متاما كاخل
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اليت " ملعقة السكر"سيخلق هذا املوقف اإلسرائيلي حالة من التناقض الشديد مع املوقف الفلسطيين رغم 
سيتضمنها على شكل إخالء بعض مستوطنات الضفة املنعزلة للسماح ببعض التواصل اإلقليمي 

 . ملتبادلوقد يدفع هذا التناقض إىل عودة املواجهات املسلحة والعنف ا. الفلسطيين
لية الراهنة لتنسيق فك االرتباط فإن من املرجح  والدوةرغم اجلهود الفلسطيني: قضايا فك االرتباط العالقة .٢

سيكون على رأس هذه القضايا . أن تبقى مع هناية هذا العام جمموعة من القضايا اجلوهرية بدون عالج
مسائل التواجد اإلسرائيلي يف الشريط احلدودي من رفح، واملعرب احلدودي مع مصر، واملطار وامليناء، 

إن بقاء هذه القضايا بدون عالج . ، واحلركة التجارية والعمالية مع إسرائيلواالرتباط بني الضفة والقطاع
 . قد يؤدي إىل تصاعد للجهود من قبل فصائل فلسطينية إلطالق الصواريخ جتاه إسرائيل

سيكون الوجه الثاين لألزمة القادمة ذي عالقة بالواقع الذي ستعمل : حقائق إسرائيلية على األرض .٣
، توسيع الكتل االستيطانية: ستكون عناوين هذا الواقع ثالثة. ع خبلقه على األرضإسرائيل على التسري

وخاصة يف مناطق حساسة مثل ما يعرف بكتل أرييل وقدوميم ومعاليه أدوميم وغوش عتصيون وغريها، 
ستعزز هذه اخلطوات . القدس الشرقية وتعزيز السيطرة اإلسرائيلية على و استمرار بناء اجلدار

 . لية االعتقاد الفلسطيين بانعدام النية لدى احلكومة اإلسرائيلية للعودة لعملية السالماإلسرائي
قد تتبلور مع هناية هذا العام أوضاع داخلية إسرائيلية وفلسطينية : األوضاع الداخلية إسرائيلياً وفلسطينياً .٤

آلن يف إسرائيل وقد تدخل فمثالً، قد يسقط االئتالف احلاكم ا. تعرقل هي أيضاً العودة لعملية السالم
ويف اجلانب الفلسطيين قد ختلق نتائج .  يف دوامة انتخابات جديدة٢٠٠٦إسرائيل حىت منتصف 

االنتخابات التشريعية وضعاً تفقد فيه حركة فتح سيطرهتا املطلقة على اجمللس التشريعي وجتد حركة 
ع سالح اجملموعات املسلحة وحل املليشيات مما  املعارضة لرتملوافقتهامحاس تأييداً برملانياً ورمبا حكومياً 

 .قد يعين إعطاء إسرائيل ذريعة االستمرار يف تفادي العودة لعملية السالم
 
إن كان هذا التحليل للوضع الذي قد يتبلور بعد تطبيق خطة شارون ممكنا فإن على الطرف الفلسطيين االستعداد  

 :لذلك من خالل اآلليات التالية
. دويل من الرباعية لصاحل تفعيل االلتزامات الدولية يف املرحلة األوىل من خارطة الطريقجتنيد موقف  •

املسامهة يف إعادة القدرات األمنية الفلسطينية، واألهم من كل وتشمل هذه االلتزامات إنشاء آلية للمراقبة، 
املرحلة الثانية من خارطة ذلك إصدار حكم من اللجنة الرباعية بأن الشروط مواتية للتقدم حنو الدخول يف 

عقد ن لك. إن مت ذلك سيكون على الرباعية عقد املؤمتر الدويل إلطالق املرحلة الثانية من اخلارطة. الطريق
املوقف الفلسطيين إن . املؤمتر الدويل سيطرح للنقاش وبقوة مسألة قيام دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة

الراهن الرافض لقيام دولة كهذه يواجه حتفظا دوليا حتتاج القيادة الفلسطينية للتعامل معه وسيكون من 
وقد .  قبل التوصل لتفاهم واضح مع أطراف الرباعية حول هذه املسألةعقد مؤمتر دويلاخلطأ املطالبة ب

يكون من املفيد للطرف الفلسطيين وضع شروط واضحة للقبول بدولة ذات حدود مؤقتة بدال من 
تشمل هذه الشروط أمورا مثل االتفاق املبدئي على مسار احلدود النهائية أو على آلية قد . رفضها

لى مساحة وطبيعة التواصل اإلقليمي هلذه ينيا، وعاالتفاق حول مسات السيادة املقبولة فلسطترسيمها، و
 . الدولة املؤقتة

مواجهة اجلهود اإلسرائيلية الرامية خللق حقائق على األرض من خالل اإلعالن فلسطينيا عن االنتهاء من  •
تطلب هذا اإلعالن جناحا فلسطينيا مسبقا يف مجع السالح ي. تطبيق بنود املرحلة األوىل من خارطة الطريق

وحل املليشيات وهو أمر لن يكون ممكنا إال من خالل احلوار الفلسطيين الداخلي من خالل املؤسسات 
لكن املطلوب اليوم، أي . ١٧/٧/٢٠٠٥السياسية وعلى رأسها اجمللس التشريعي الذي سيتم انتخابه يف 

شريعية، البدء حبوار فصائلي داخلي يبلور خمرجا فلسطينيا باإلعالن مثال بأن كافة قبل إجراء االنتخابات الت
الفصائل املشاركة يف االنتخابات التشريعية سوف تلتزم بأي قرار تقره احلكومة اجلديدة ذات األغلبية 

 . الربملانية واليت ستتشكل بعد االنتخابات
وخاصة مع اللجنة الرباعية والبنك الدويل ( الدويل – املصري والفلسطيين - الفلسطيينتعزيز التعاون  •

مبا يف (هبدف التعامل مع قضايا فك االرتباط املتوقع بقاءها عالقة، أي احلدود، واملعابر  )وجملس األمن
 فلسطينية مشتركة للتعامل مع –إن بلورة خطة مصرية . والربط بني الضفة والقطاع) ذلك املطار وامليناء
كما أن بلورة خطة فلسطينية . ساهم يف جعل اخلروج اإلسرائيلي من قطاع غزة كامالمسألة احلدود سي

 دولية للسيطرة على املعابر كفيل بإرغام إسرائيل على اخلروج من املعابر أيضا والسماح بفتح املطار –
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فرض على أما بالنسبة للربط بني الضفة والقطاع فإن تفعيل خارطة الطريق ي. والبدء بالعمل يف امليناء
 ). مبا يف ذلك املرور اآلمن بني الضفة والقطاع(إسرائيل االلتزام باالتفاقات القائمة 

إن جناحا فلسطينيا يف احلفاظ على التهدئة وتعزيزها بتنفيذ بقية االلتزامات الفلسطينية مبا يف ذلك مجع  •
 األمهية على األوضاع تأثري بالغ والقيام بإصالحات أمنية وسياسية سيكون له وحل املليشياتاألسلحة 

تمكن الطرف الفلسطيين بشكل خاص من التأثري إجيابيا على الرأي يس. اإلسرائيلية والفلسطينية الداخلية
 . ٢٠٠٦العام اإلسرائيلي استعدادا النتخابات إسرائيلية متوقعة يف الربع الثاين من 

  
<


