الظل والصدى
قراءة في وثيقة " جنيف – البحر الميت "
[مسودة إتفاقية الوضع الدائم ]
فهد سليمان
عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

()1
بنتيجة جهد موصول استغرق ما يقارب السنتين إنخرطت فيه مجموعة اسررايييية ماارةرة ةرمت
أعضرا ننيسرت كأنراييميين كآخررين( )1برياسررة كريرر الاردل ا سرسي يوسر بييرين كمجموعرة أخرر مررن
السرري ة السيس ر ينية ك رنررة فررت كأعضررا ف ر المجيسررين التوررريا كالرروطن كال ومررة برياسررة كريررر
االعالم ا سسي ياسر عسد ربه  ،تم التوصل إلى صياغة " مسروي إتساييرة ليوةرل الردايم " جرر إارهار ا
ف جنيف (  ) 2004/12/1بأسيوب إ تسال صاخب استخدم بإسراف تقنيات الدعاية كالتركيج الماولم .
سسي جنيرف م رات ( مساكةرات أاينرا  ،بررك)  ، ) ..أبرر را لقرا الس رر الميرت ير ترم التوييرل
رف ا كلى عيى مسوي اإلتسايية (  . ) 2003/10/11كأعقب جنيف جوالت  ،أ مها ميرت بييرين –
با
عسرررررد ر بررررره إلرررررى كاارررررن ن كمقرررررر ا مرررررم المت رررررد فررررر نيويرررررور  ،كموسررررر و كعواصرررررم اكركبيرررررة
( باريس ،برن  ،لندن كغير ا ) كأسيوية ( جانرتا  ،طونيو  ،نيويله  .) ..إلى ذا نُظمت ميرة يعايرة
كاسراة فر اسررراييل كالمنراطي السيسر ينية ل سررب التأييرد لمسراير جنيررف  .كترم سرسر المر ا) السياسر فر
ا لوس ر ين السيس ر ين كاالسررراييي باسررت العات ليرررأ مهدفررة  ..أمررا ت يسررة ررذ السااليررات كالت رنررات (
كال الم نا عن مسالغ بماليين من اليورك )  ،فقد تولتها كرار الخارجية السويسرية مرن خرالل " المنظمرة
السويسرية ال ومية ليتنمية " .
اآلن  ،كباد مض عام عيى إناقاي جنيف – الس ر الميت  ،نال ر أنره لرم يسري مرن مورركا اإلتسراق
سو الظل ( المتالا ) كمن ةجيجه سو الصدى ( الضايل )  .ك ذا ما نان متويارا  ،فاإل تمرام يتجره
إلى ي يدكر الصراا ال قيق بين اإلنتساةرة كاإل رتالل فر مجرر السياسرة الم رك رة بالسارل بنرا
( )1تألف السريي االسراييي من عدي من السياسيين المنتمين بغالسيتهم الاظمى إلى تيرار ال مرايم فر ر ب الامرل .
إلى جانب يوس بييين الذ فقد مقاد فر ال نيسرت فر اإلنتخابرات ا خيرر ل ونره إ ترل مويارا مترأخرا فر الي رة
الامل ف إاار مهمة إلرى تراجرل يكر فر رسرم سياسرات ال ر ب كيدرتره عيرى الترأاير فيهرا  ،ك رو اليرا ريريس
رررررررررررررر ب ياحددددددددددددددد الررررررررررررررذ تو ررررررررررررررد فررررررررررررررر إطررررررررررررررار ال رررررررررررررر ب االاررررررررررررررتران الرررررررررررررررديمقراط
( اا ر ) مل رنة ميرتس ..
إلى جانب بييين نذنر ا سما التالية  -1عميرام متسناع الرييس السابي ل ب الامل الذ سقط سقوطا مردكيا
ف مواجهة ااركن ف إنتخابات ال نيست الـ ( 16آذار  .) 2002كيد سجل عيرى متسرناا عردم يدرتره عيرى تو يرد
ب الامل ت ت ييايته ،نظررا لماارةرة صرقور الامرل اليايره كبرنامجره السياسر  ،كتقراطل موايرف اطرافهرا (
الررييس
بنيامين بن الياارر كآخرين ) مرل موايرف اراركن كبرنامجره ليتسروية فر المن قرة  -2أبراهدام بدو
السرابي ل نيسررت كالرذ ناررى فر أنقررر مرن مقالررة الصرهيونية  ،كيعررا إلرى سياسرة بدييرة لررم تيري تر يسررا مرن أكسرراط
ال ب  .فول ف الوصول إلى رياسة ال ب ف مواجهة متسناا -3حاييم أو ون عضو ال نيست عن ر ب
الامرل  ،مرن تيرار ال مرايم 4ك– 5د .ون بونددا والبروفسددو منداحيم يدن إارتهرا فر ا كسراط السياسررية
االسررايييية باررد الردكر الررذ لاسرا فر صرياغة مسررار أكسريو التساكةر بت ييرف مررن ريرر خارجيررة اسرراييل آنررذا
اماون بيريس  ،نما لاسا يكرا ممااال ف صياغة الوايقة الماركفة " بوايقة أبو مارن – بييين " ف الاام 1995
-6الروائي عاموس أوز من " رنة السالم اآلن " -7ديفيد يمحي المسؤكل السابي ف الموساي  .اار ف
أنقر من منتد يكل عرب اسراييي ول السالم نان أبرر ا منتد نوبنهاجن الذ االاى منذ سنوات رغم مرا
أاير وله من ةجيج كماييل عن يكر ف اي طريري السرالم برين الجرانسين الاربر كاالسرراييي  .كمرن االسرما
االخر  -8العميد غيو ا عنبر* -9اللواء ( إ تياط ) شلومو بروم  -10وشاؤول أ ئيلي ( رييس ياير السالم
ف ر م تررب ريرريس ال ومررة السررابي (برررا )  -11عنددار وط ( مستوررار متسررناا ) 12ك -13نيئيددل ليفددي
وأو ي زخي ( مستوار بييين)  -14آفي شيكيرد ( رجل أعمال) -15نحاما ونين ( عضو ننيست-لي وي ) .
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كاست مال بنا الجدار ف الضسة الغربية ك ول القدس (الضرم ا راي ) بمروارا اإلعرالن عرن خ رة فر
اإلرتساط ف غ (اإلنس اب ا اي ) ،كليس إلى مواريل كخ رط إفتراةرية تنتسرب إلرى يلر الااليرات
الاامة إلخرا) المنايصة – بهذا القدر أك ذا من اإلتقان – عيى ال قوق الوطنية .
ال سياة اإلفتراضية لوايقة جنيف كت ر أص ابها ف ياير الااليات الاامرة كمرا آلرت إليره الوايقرة
نسسررها مررن فوررل  ،ال يقيررل مررن سرريسياتها السياسررية  ،كال يق ررل ال ريرري – مررن برراب أكلررى – عيررى تجرردي
الم اكالت بنسس الوجهة  ..فقسل جنيف – الس ر الميت نانت كايقة نسيسة – أيالون  ،كليس نرا مرا يمنرل
من إعالن مسايرات أخر عيى نسس النسي  .فالنهج السياسر الرذ أنرتج جنيرف لرن ي رون ياصررا – رغرم
السول – عن إنتا) غير ا أك تجديد إطاليها .
من نا أ مية التويف أمام " مسروي اإلتساييرة عرن الوةرل الردايم " مرن راكيرة ترتيساتهرا كمرا نصرت
مرت
عييه  ،كف السياق السياس الذ اندرجت فيه  ،كنذل من راكية ا ف ار كالتقديرات الاامة التر
أكليررا ررذا الموررركا ككجهررت صررانايه  ،لتسيرران عقررم أف ررار م كخ ررأ تقررديراتهم كإنسررداي ال ريرري أمررام
موركعهم كإرتداياته السيسية عيى ال قوق السيس ينية كك د الصف الوطن .
()2
 " – 1مسر لروي إتساييررة الوةررل الرردايم " كايقررة غيددر متكافئددة بررين ال رررفين الموررارنين ف ر ص رياغتها
كإيرار ا  ..ك غير متوازية بين اري يها مرن راكيرة المويرل السياسر كالتمقيير كالتقريرر كالوراس
ل ل منهما  .فال رف االسراييي يضم اخصريات مرن اليسرار الصرهيون برداخل ر ب الامرل كخارجره ،
كيتوةرل نأيييرة ماارةرة فر ال نيسررت  ،ك رو – باالتجرا الارام – مرن أ ررم م ونرات ماسر ر السرالم الررذ
إن سر تأاير عيى ن و مي وظ ف الوارا االسراييي باد مساكةات نمرب ييسيرد ( تمرور  /يوليرو 2000
) كإندالا اإلنتساةة السساب لسنا بواري ا ف ذا السياق .
بالتال  ،فإن الجانب االسراييي المؤيد لهرذ الوايقرة غيرر يراير – اليرا كفر المرد المرير – عيرى
خيي يينامية ذات اأن ف اسرراييل تسرم بالتقردم مرن عناصرر مسروي إتساييرة الوةرل الردايم  ،نا ير عرن
تسنيهررا  ،بسررسب الضرراف ال ررال لماس ر ر السررالم  ،ا مررر الررذ أندترره عرردي مررن م ررات اإلختسررار لقوترره
الت ورريدية القابيررة لةيامررة  ،ي ر تسيلنررت فااليترره الم رردكي ف ر التصررد إليامررة جرردار الضررم ف ر الضررسة
السيس ينية .
كلال إن يار ماس ر السالم إلى خ ة "ف اإلرتسراط" الوراركنية التر أعينرت بعدد فترر كجير مرن
إطررالق مسرراير جنيررف  ،كتأييررد لخ ررة تن يرري مررن عرردم كجرروي اررري فيس ر ين أ اإليصررا ال امررل
" لآلخر " ] ياسلر أنقر من أ ا آخر عما آل إليه ذا االتجا من ةاف كإستاداي – بسرسب مرن رذا
– ليتااط مل خيار سياس آخر  ،مسردأيا نقريا الخيرار الرذ تقروم عييره مسروي مورركا جنيرف – الس رر
الميت  .إن كيوف ماس ر السالم إلى جانرب خ رة ترمر مرن خرالل تجميرد الامييرة السياسرية إلرى تصرايد
المواجهة المستو رة مرل الوراب السيسر ين مرن خرالل التمديرد لة رتالل كتوسريل االسرتي ان  ،إنمرا يا رس
إفتقاي ذا اإلتجا إلى رؤية سياسية مستقية قيقية  ،كبأييه غير مستتساة( )1تماما ليتيار السياس المرنر
السايد  ،كياسلر عن تدن اقة ياي ماس ر السالم بقدرتهم عيى طرر مويرف كإعتمراي سياسرة تن رو عيرى
مواجهة مل اليمين المت رف كإيناا الجمهور بص ة خ هم كخيار م .
 – 2ذا ال يان  ،بال سل  ،أننا ال نقيم كرنا لهذ ال ساسية السياسرية فر المجتمرل االسرراييي  ،برل
نقدلر تماما – ف كايل ال ال – أ مية الدكر الذ يامت كتقوم به ف مجتمل ين و بتسرارا مقيري إلرى موايرل
اليمرررين كالت ررررف كالتاصرررب الانصرررر ا عمرررى كالنررر كا ليخرررذ ب يرررول االبارتهايرررد ك " الدددديمفرافيا
المعا سة "( )2ليمسألة السيس ينية بدال من مقاربتهرا ب يرول سياسرية متوارنرة  ..ل رن مرا ن رن بصردي اآلن
( )1مقال عيى ذل مخاطسة متسناا ( ) 2004/10/26لمستوطن "ايي سينا " بسقا مستوطنات امال غر (ايير
سينا  ،نيسانيت  ،يكغيرت) كعردم تس ي هرا مرن خرالل تسرايل أراةر فر جنروب الق راا(ل)  .رذا المويرف يضرل
متسناا عيى يمين خ ة ااركن .
( )2إن اليا من نظرية التخيص من أنسرر عردي مم رن مرن السر ان لضرم أك سرل مسرا ة مم نرة مرن ا رن  ،نقترر
اسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررتخدام مصررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ي
" الديمفرافيا المعا سة " القايمة عيرى إ تروا الرديمغرافيا السيسر ينية الصراعد ( كمواجهتهرا بمساعييهرا السياسرية
المقدر )  ،لتاريف سياسة أامل تساى إلى إنتمال الموركا الصهيون عيرى أنقران ال يانيرة الوطنيرة كالسياسرية
الس يس ينية ( الهوية الوطنية لواب كال يران الرذ يجسرد ا مرن خرالل يكلرة مسرتقية ذات سرياي كيابيرة لي يرا ) مرن
خالل  -1اإلنس اب من غ  ،ما يان التخي عن  %6.5من مسا ة ا راة الم تية عام  67مقابل الرتخيص
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و مساير جنيف المجانية كإنا اساتها السيسية عيى المويل السيس ين  ،ف الويت الذ ال ناتسرر فيره أنهرا
ذات مريكي أنيد لي رف اآلخر .
كعيى أ مية ما جنرا " ماسر ر السرالم " مرن كايقرة جنيرف يعاكيرا كجروي ارري فيسر ين مقدر
يم ن التوصل ماه إلى ل  ،كإمتال موركا صال ليتركيج من باب التاريف به إن تاذر الت ويد لره ..
فهذا ال صراي الردعاك ( الرذ سررعان مرا نضرب بارد ار وب اإلعرالن ) لرم يت رول إلرى م سرب سياسر
ترانم نه لم يسرتند إلرى ياعرد سياسرية كإجتماعيرة مؤ يرة  ،أ بنيرة يراير عيرى تقميرر فر مجتماهرا .
تاوةرها مرالت الااليرات
ك نا بالضسط ت من نق ة ةراف رذ ال ساسرية السياسرية با سراس  ،التر ال ل
المقويات ) من خار) الخارطة الداخيية االسرايييية .
الاامة كةخ المسايرات (
ل
 – 3كبالمقابل  ،فإن صسا كاسراا مرن الاراميين فر صرسوف السري ة السيسر ينية كإطار را التساكةر
الماتمد اار ف الاميية الت مهدت لوالي إتساق جنيف  ..كالذين ارارنوا فر رذ اليقرا ات( ، )1بمرا فر
ذل سل التوييل ف سويسرا  ،إنما فايوا ذل بت ييف من السي ة السيس ينية ك ظوا بتأييد ا( .)2لقد راكل
رييس ال ومرة أبرو عرال ( أ مرد يريرل ) أن يسررر مورارنة كررا مرن ومتره فر كالي رذا اإلتسراق ،
فررايعى أنهررم اررارنوا بصررستهم الوخصررية  ،كلرريس بصررستهم كررا فرر ال ومررة(ل)  ،ا مررر الررذ لقرر
اسررتهجان القررو السياسررية كا كسرراط الورراسية كاعتسررر ار ال مررن أار ال ترروفير الغ ررا السياسر ليرروررا
كاإلتساق ماا  .كمن الواة من خرالل عديرد التصرري ات التر صردرت أن السري ة رفارت ااخاصرا مرن
ت ت عسا تها ليو يوا ظ ا لها ف مساكةات الس رر الميرت – جنيرف  ،كأن مروايسهم تصرري اتهم ليسرت إال
صدى لموايف السي ة كسياستها .
()3

من  %37من س انها (  1.4من أصرل  3.8مييرون )  -2م اصرر سر ان الضرسة فر مارارل متراب رة بواسر ة
السنية الت تية بديال مرن التواصرل الجغرافر مرل رمانهرا مرن ال ردكي الخارجيرة ( عر ل القردس  ،ةرم ا راةر ،
است مال بنا الجدار غربا كمن ام اريا  ، ) ..ما يرؤي أيضرا إلرى ردف ييمغرافر مر يك) رمران " ال يران "
السيس ين مرن يدرتره عيرى اسرتيااب نسرسة مايلنرة مرن الجار الورتات ي توليرد الضرغط الضرركر لت سير الهجرر
-4
كسط المقيمين اصال  -3إلغا ي الاوي عمييرا كيانونيرا عيرى مسرتو الوررعية الدكليرة كالقرانون الردكل
إبقا مسألة عرب اسراييل مستو ة عيى ا تماالت اتى  ،بما فيها النيل من م انة المواطنة كاإلنتقاص من ال قوق
السياسررية ( إعتسررر نتنيررا و ف ر مررؤتمر رتسرريييا فر  2003/12/18الخ ررر الررديمغراف لارررب الررـ 48سررابي عيررى
فيس يني المناطي الم تية )  - 5مقابل نل ذا تنويط الهجر اليهوييرة إلرى اسرراييل  ،ير الرريم المسرتهدف –
ب سب ااركن – مييون مهاجر خالل الاورية القايمة  .مل ت سي التوجه ياخييا إلى النقب كالجييل ( ير ال قافرة
الاربية ) لتوسيل االستي ان فيها #
( )1فيما يي أبررر الوخصريات التر ارارنت فر مجمرل رذ اليقرا ات التر تسريلن بمرا ال يقسرل الور انهرم فر مويرل
رسم ف السي ة السيس ينية ك تى ف م.ت.ف .بالنسسة لادي منهم  -1ياسر عبد به عضو اليجنة التنسيذية لرـ
م.ت.ف ، .ككرير سابي ف عدي من ال ومات السيس ينية  -2قددو ة فدا س عضرو المجيرس القرور ل رنرة
ومرة أبرو عرال القانيرة  -3نبيدل
فت  ،عضرو المجيرس التورريا ( كبالترال المجيرس الروطن )  ،ككريرر فر
ومرة أبرو عرال القانيرة  -4هشدام عبدد
قسيس كرير ف عدي من ال ومرات السرابقة  ،ككريرر التخ ريط فر
 -5محمدد
الرازق كرير ف عديد ال ومات السابقة بما فيها ومرة أبرو عرال القانيرة  ،عضرو ييراي فر فرت
حو اني عضو المجيس التوريا ( كبالتال الوطن ) كعضو يياي فت ف الضسة الغربية  .ارار فر التوييرل
عيى اإلتساق برا رف ا كلرى فر لقرا الس رر الميرت  -6اللدواء زهيدر المناصدرة م راف مدينرة جنرين سرابقا .
رييس ا من الوياي ف الضسة ال قا  ،كمن ام م اف بيت ل م  -7العميد جبريل الرجوب مدير م تب ا مرن
-8
القوم التابل لرييس السي ة  ،ريريس ا مرن الويراي سرابقا فر الضرسة ،عضرو المجيرس القرور ل رنرة فرت
ماهر الكرد كنيل كرار اإليتصاي كالتجار ف السي ة السيس نية كالمستوار اإليتصاي ليرييس عرفات .
( )2عسد ربه ف مقابية مرل " النهرار " السيركتيرة (  .. " ) 2003/11/25أنرا أيولهرا صررا ة  ،الررييس عرفرات ،
رييس ال ومة أبو عال  ،رييس ال ومة السابي أبو مارن  ،نيهم أيدكا المساير كالجهوي الت نسذلها  ،كأنا طيست
منهم أال يصدر أ يرار إلتر ام رسرم ليمسراير  ،ن ذلر يانر يسرول نرل بنرد فيهرا  .ك رذا يت يرب كجروي ارري
رسم ف المقابل  .ك و غير متوافر اآلن "  .ل ن رذا لرم يمنرل الررييس عرفرات مرن اسرتقسال اإلتسراق بالتر راب ،
كرأ فيه خ و إةافية عيى طريي ما أسما " سالم الوجاان " .
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 – 1فر م ررات التسرراكن عيررى الوةررل الرردايم  ،نانررت الماضررية تتمقررل يايمررا بررالسجو القايمرة بررين
أيصى التنارالت السيس ينية ك" أسخى " الاركن االسرايييية  .كما ص ف فترر ومرة يقوي را ر ب
الامل  ،من باب أكلى ان يس ب نسسه عيى ايتالف ومة اليي وي  .كإذا ما ان يقنا من أن التيار السياسر
المرن ف الخارطة االسرايييية يد إن ا  ،منذ سرنوات  ،مرن ساسرية الوسرط كاليسرار الصرهيون إلرى
ساسررررررررية اليمررررررررين كاليمررررررررين المت رررررررررف  ،يصررررررررس بمتنرررررررراكل اليررررررررد إعتسررررررررار كايقررررررررة جنيررررررررف
المقدمررة مررن أص ر ابها نامتررداي كت رروير لنتررايج مساكةررات طابررا ( نررانون القرران  /ينرراير  ) 2001الت ر
أييرت عوية السرقوط المردك لسررا ]  ،غيرر ذات موةروا لريس بالنسرسة لي ومرة ال اليرة ف سرب  ،برل
ومة تنسقي عن انتخابات مقسية تجمل التقديرات عيى أنها  -عمييرا – سرتايد إنترا) نسرس التيرار
أيضا
السياس المرن .
ذا ما يد ا الرأ القايل بأن مساير جنيف ال تخاطب ال ومة االسررايييية ال اليرة  ،إنمرا تسراى
ليضغط عييها  ،كليتأاير بالرأ الاام االسراييي بالوجهة الت ت ر ها الوايقة  .فأ تأاير ذا ،كمرا ييمتره
السياسررية  ،إذا لررم يترررجم ف ر اإلنتخابررات بررأكران ماسلررر عنهررا بأريررام تررأت بمسررتو سياس ر مق ررر يسررت
ال ريي أمام تسوية سياسية متوارنة ..
ومة اسررايييية مسرتاد لريس فقرط العتمراي رذ الوايقرة
عيما أنه ف المد المري لن ت ون نا
ف برنامجها ف سب  ،بل أيضا تى اإليتراب مرن بارا عناصرر ا  .كمرن الصراب جردا أن تنورأ أغيسيرة
إنتخابية تتو ل ف إمتداي ا أنقرية برلمانية تؤسس ل ومة مستاد لةيدام عيى ت سيي كةل يايرم يترترب
عييرره مررقال إخررال الخييررل مررن اإلسررتي ان كتس ير نريررات اربررل كآرييررل كالقسررول بتسرروية فر الق ردس  ..إن
الوجهة السياسية ف اسراييل  ،ك نرا التقراطل اليي روي – الامرال ( الرذ بررر كمرا إنسر يتأنرد فر السترر
ا خير )  ،تتسيور بأتجرا ال رل التصرسو القرايم عيرى ةرم ا راةر كالسصرل الانصرر ( إنسر اب مرن
يقون مرت ات الدكلرة القابيرة لي يرا  ،فمرا بالر بالدكلرة ذات السرياي
غ كجدار ةم ف الضسة ) الذ
ل
ب دكي الـ  67كعاصمتها القدس ..
 – 2عيى الوةاية غير المت افاة بين طرف " مسروي إتسراق الوةرل الردايم " بمرا تن رو عييره مرن
تنارالت فيس ينية  ،كف سياق التقدير الخاطئ  ،ليوةرل السياسر عمومرا  ،تترترب مجموعرة مرن النترايج
الت تؤار سيسا عيى الوةل التساكة السيس ين فضال عن ال قوق الوطنية
 التنارالت السيس ينية المتضمنة سرت ون مي مرة صر ابها فر أيرة مساكةرات ال قرة  ،كالرنص
الماتمد سري ون فر نرل ا روال رو السرقف الرذ سيُضر ر المسراكن السيسر ين ليقسرول بمرا رو
أينى منه  .كبالمقابل  ،فإن الجانب االسراييي سيايد التساكن عيى تي القضايا الت تاتسر مقسولرة
فيس ينيا .
 أباد من ذا  ..التنرارالت السيسر ينية الرواري فر كايقرة جنيرف ست تسر كت تسر بالسارل قيمدة
معيا ية عيى المستو الخارج ف التااط مل ال قوق السيسر ينية سروا فر سرياق المساكةرات
أك بما ل عنها  .كآخر يليل نقيمه عيرى ذلر رو التوةري ات ا ميرنيرة التر اكلرت أن تايرد مرا
تضررررررررررمنه " كعررررررررررد بررررررررررو " (  ) 2004/4/14مررررررررررن نهرررررررررر بررررررررررال قوق السيسرررررررررر ينية
( ةم نتل اإلستي ان المرن ية  ،إلغا ي الاوي  ) ..أيضا ا إلى سوابي القسول السيس ين بقاعرد
" تسايل المناطي " ( الذ يقوي إلى القسول بضم نتل اإلستي ان ) كبمقتر ات نيينترون ل رل يضرية
الالجارررر ين ( التررررر تنضرررررو عيرررررى إلغررررا ررررري الاررررروي )  ،نمرررررا صررررل فررررر غيرررررر مناسرررررسة
( مساكةات نمب ييسيد  ،طابا  ،تصري ات رسمية فيس ينية  ،كايقة جنيف . ) ..
 كبهذا المانى  ،فإن كايقة جنيف تقدم تصورا عيى مستو مرانر الترأاير فر صرناعة السياسرة
الدكلية كفر المجتمرل الردكل برالاموم ،يرسرخ القناعرة برأن رال يقروم عيرى التنرارالت السيسر ينية (
ةم أراة  ،تقسيم القدس  ،عردم اإلعترراف ب ري الاروي  ) ..رو أمرر يم رن القسرول بره كبالترال
مم ن الت قيي  ..تى لرو ار يت رذ التنرارالت تجراكرا عيرى يررارات الوررعية الدكليرة كالقرانون
الدكل  ،باعتسار ا مقسولة كمدعومة من جهات فيس ينية رسمية نافذ كمقتدر .
 كبنسس اإلتجا أيضا  ،فأن موركعا نهذا ( ك ذ سيسية أخر تضاف إلى مقالب مساير جنيرف
) يويل مناخا رايسا بإنستا ا في أمام التقردم ن رو التسروية الدايمرة  ،فر كيرت ت رون ا مرور برذرك
تاقيد ا ف المسار الساي ليسياسة  ،ما يصرف ا نظار عن ماالجة تاقيدات الوةل القرايم كتار ر
الن كا الخارج ( عربيرا كيكليرا ) ليتسرا ل فر التصرد لةنتهانرات االسررايييية اليوميرة باعتسرار
ان امة ال اامال ف المهداف يابل ليوالي ف المد المري .
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 بيلنة إةافية كذات ياللة عيى بيوغ المسار السياسر ذرك التاقيرد  ،كيروف اراركن فر مرؤتمر
رتسيييا السنو ( باد  18يوما من إعالن كايقة جنيف ) ليقدم الخ وط الاريضة لمرا برات يردعى
ال قا بخ ة "ف اإلرتساط" أ اي الجانب  ،القايمة عيى تجميد المسير السياسرية التساكةرية ( أ
بأ من عناكين كايقة جنيف ) بدعو عدم كجوي "اري فيس ين " .
ا ب الس
()4
باد نل ما ذنر ي ر نسسه من قيا السؤال التال مراذا نانرت إعتسرارات مرنر القررار فر السري ة
إلطالق اإلتصاالت كالت رنات الت أفضت إلى كايقة جنيف؟ الجواب كري  ،ف غير مناسسة ،عيرى لسران
أص اب الموركا أنسسهم  ،كإن بخيط ( متامد ل ) برين اإلعتسرارات بمختيرف أبااي را  ،المختيقرة كالو ميرة
كاآلنية ..
 – 1اإلعتبا ار المختلقة ت اكل التركيج ليمساير إن اليرا مرن نونهرا " متقدمرة عيرى خ رة خارطرة
ال ريي" من ي إ توا ا عيى تسصيالت لقضايا ساسة كااي ة نالقدس كالالجاين كالمسرتوطنات"(،)1
أك بصيغة أنقر ذلقة " لماذا ( ذ الوايقة ) اآلن ؟ ل نا ر يكر "خارطة ال ريري"  .الخارطرة إطرار
عررام ي مررل عنوانررا كا رردا  ،ك ررو إيامررة يكلررة فيسرر ينية عررام  ، 2005مررن غيررر أن يارريلن رردكي الدكلررة
كعاصمتها كسيايتها عيى أرةها  .ن ن أع ينا الموركا ( أ "خارطة ال ريي") من خرالل رذا االتسراق
نل التساصيل كنل ال يول الوسط "(. )2
كنما ال يخسى عيى أ د  ،ال سيما من و ف مويرل اصر اب رذا ال رالم  ،لرم ت رن مور ية "خارطرة
ال ريي" ف إفتقاي القضايا المذنور إلى التساصيل باعتسار ا يضايا ااي ة  .ك بالسال ااي ة  ،ل نهرا لرن
ت ون م رك ة إال ف المر ية القالقة كا خير من الخ ة  ..مو ية "الخارطة" أنها الرالرت خ رة مجمرد
 ،لم تجت مر يتها ا كلى اصال كظيت خار) التااط السياس النها عيلقت منرذ إعالنهرا ( أ يسرل ارهور
من مسوي اتسراق جنيرف – الس رر الميرت ) عيرى الورركط الرـ  14االسررايييية المتسنرا أمري يرا كالتر تنسرف
"الخارطة" با ساس ..
فتصس ا كلوية  ،كال ال ذا ،كمن مويل مرن كافري رسرميا عيرى خ رة "خارطرة ال ريري" ،لريس
" تا يرر يكر ررا " بتسصرريل عنرراكين مر يتهررا ا خيررر  ،بررل تاويمهررا كترروفير اررركط إطاليهررا كتررأمين
إجتيار ررا لمر ييتهررا االكلررى كالقانيررة  ..ا مررر الررذ بقيررت اليجنررة الرباعيررة الدكليررة يكنرره ت رى الي ظررة ،
فاسررتدارت لتتسنررى خ ررة "ف ر اإلرتسرراط" الورراركنية ( باررد إيراجهررا ا ر ال كتالعسررا ف ر سررياق "الخارطررة"
نمر يررة أكلررى عيررى طريرري تنسيررذ ال ) الت ر تيغ ر الامييررة السياسررية التساكةررية  ،تساررا كسرراط ال ومررة
االسرايييية نسسها كف المقدمة "خارطة ال ريي" .
 – 2االعتبدا ار الوهميدة التر تقردر " أن ليوايقرة كظيسرة سياسرية  ،مرن أجرل ترأليف جسهرة مورترنة
فيس ينية – اسرايييية تتصد لموركا ااركن الانصرر  ،كلهرا كظيسرة بايرد المرد أيضرا  ،ك ر إعراي
االعتسار إلى خ ة السالم السيسر ينية  ..ك نرا فرصرة اليدوم إلنورا جسهرة مورترنة فيسر ينية – اسررايييية
تدعم ال متوارنا  ،ال ال يقوم عيرى إلغرا اآلخرر كاررطا لت قيري الهردف الروطن الخراص  .ك رذا ا مرر
ين سي عيى ال رفين االسراييي كالسيس ين "(. )2
نا يقير االستهجان بداية  ،تي المغال ة السظة الت تضل الجانب السيس ين عيى يردم المسراكا مرل
الجانب االسراييي بافتران تسنيه " ل ل يقوم عيى الغا اآلخر كارطا لت قيي الهردف الروطن الخراص ،
ك ذا االمر ين سي عيى ال رفين االسراييي كالسيس ين " ..
بينما الص ي و ان السرنامج السيسر ين الماتمرد رسرميا كالمقرر اررعيا كالمتسنرى اراسيا رو ال رل
المترروارن ( كال نقررول الاررايل ) الررذ ياترررف برراآلخر  ،ل ررن بورررط التسررييم بررال قوق السيسر ينية فر إطررار
التسرروية السياسررية كبنتيجتهررا  .كذلرر عيررى الضررد مررن المويررف االسررراييي الررذ مررارال يتن ررر لي قرروق
السيس ينية بوجهة االنتقراص كصروال إلرى التصرسية  ،لريس فقرط فر يضرية الالجارين التر يسروي ا اإلجمراا
الصهيون  ،بل أيضا ف يضايا القدس  ،كالمستوطنات  ،كال دكي كالسياي  .كعيرى رذا المسرتو التمراي
بين اليي وي كالامل و ف الدرجة كليس ال يف .
كإذا كةانا جانسا ذ المغال ة الت تنتقل إلى مويل " اآلخر " لتنافقه  ،فهر ليسرت موةروعنا فر
 ،نصس أمام التال
ذا الس
( )1يدكر فارس " لي يا الجديد " – رام هلل . 2003/11/23 ،
( )2ي ( )2عسد ربه  ،مصدر سسي ذنر .
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امة من ياتقد أنره توجرد فرصرة " اليدوم " إلنورا جسهرة مورترنة فيسر ينية – اسررايييية لردعم ال رل
المتوارن  ،ما يستدع تيقاييا سؤال عرن سرسب عردم نورويها بارد مضر عرام عيرى الس رر الميرت – جنيرف .
كنما سسقت اإلاار  ،الجواب بمتناكل اليد ةاف ماس ر السالم ف اسراييل الذ ال تساعد المسرايرات
الموترنة عيى غرار جنيف ( رغرم م اسرسها االعالميرة )  ،نا ير عرن الجسهرة المورترنة الاتيرد (ل) عيرى
إستنهان أكةاعه  .ك ذ من المو الت الهامة الم رك ة عيى اإلنتساةرة التر يستررن إنتصرار أ ردافها
أيضا ا يكرا مؤارا لماس ر السالم ف المجتمل االسراييي .
 – 3اإلعتبا ار اآلنية ر اإلعتسرارات ال قيقيرة التر تقرف كرا مويرف مرنر القررار فر السري ة
لةنخراط ف مسار جنيرف – الس رر الميرت " المسراير تقرول نرا ارري فيسر ين كجرا بمرا فر ذلر
الوري الرسرم "( )1ب رالم آخرر  ،فر الويرت الرذ تردع ال ومرة االسررايييية بردعم مرن كاارن ن ان ال
ارري فيسر ين السرتاناف المساكةررات ( بردعاك أمنيررة كغير را  ، ) ..تررأت مسراير جنيررف لرد ا ررذ
ال جررة " المتهال ررة "  ،كخ ررو – يرررا ن عيررى تأاير ررا – عيررى طريرري ري اإلعتسررار إلررى مرجايررة المويررل
الرسم السيس ين ف الاميية السياسية المأمول استانافها .
المو ية ف ذا المسا ى ليست ف طمو ره برل فر أسريوبه كمرا ين رو عييره مرن تنرارالت سياسرية
ذات مغ ر ف ر يضررايا الوةررل الرردايم كبوجهررة التقرردم ن ررو ماليررا اررركط الم تررل يسررل بررد المساكةررات
ال قيقيررة  ،كذل ر ف ر سررياق عمييررة إفتراةررية ممسررر ة خررار) سررياق المجررر الساي ر لي رنررة السياسررية .
كت ون النتيجة المخيلسة المض ف إن ار كجروي رذا الورري كاإلسرتمرار بالتاامرل ماره باعتسرار غيرر ذ
ومرة اإل رتالل كخيسهرا كاارن ن باتخراذ
صية كينسغ إرا ته كالرتخيص منره  ..أبارد مرن رذا  ،ال ت تسر
مويف يال مويل باينه ( الرياسة السيس ينية )  ،بل تتجاكر إلى ما و أامل ب ر مسار سياس آخرر (
خ ة ف االرتساط ) ينتقل من شطب الشريك إلى شطب المفاوضار با صل .
إنخراط السي ة السيس ينية ف عميية جنيرف – الس رر الميرت مقرال عيرى المنراكرات الت تي يرة ةريلقة
ا فرري الم ومررة باعتسررارات آنيررة كا يررة تسررتهدف نق ررة باينهررا ( ري اإلعتسررار ليوررري كت ري ر المسررار
السياس ) ةمن تقدير أن إيرانها ي يي يينامية تمتص سيسية ما يردم برال مقابرل  ،كإذ بالامييرة ترسرو عيرى
نتيجرة ع سرية مرانمرة فر خانررة التنرارالت المجانيرة تسرتغل نسرابقة أخررر لتورديد الضرغط عيرى المويررل
السيس ين  .كيسقى ال صار صارا بالمانى الماي نما السياس لي يمة .
()5
( )2
 " – 1مسرروي إتساييررة الوةررل الرردايم " ننايررة عررن ييساجررة ك  17مرراي كخارطررة ليضررسة الغربيررة
كي اا غ كأخر ليسيد القديمة ف القدس  .كما يسترع اإلنتسا لد اإلطالا عيى الوايقة أمران
 عيى ع س اإلن ساا الذ اكل أص اب مساير جنيف – الس ر الميت إااعته عرن ا توايهرا "
ددددل التساصرررريل و دددددل ال يررررول الوسررررط "( )3التررررر لررررم تتناكلهررررا "خارطرررررة ال ريرررري"  ،أبقرررررت
" مسرروي إتساييررة الوةررل الرردايم " عيررى عديررد القضررايا كالنقرراط بررال ت ديررد  ،إذن مستو ررة عيررى ..
مساكةات ال قة  ،م رر تجربة إتساق أكسيو الذ نقرت فيره السنروي التر يقتضر نرل منهرا إتسايرا
عيى د .
كفر السررياق  -1تررم الررنص عيررى المي رري (×)  55مررر (ل) فر الوايقررة ( منهررا  6خرررايط كجرردكل
كا د ) باعتسار را مراي لمساكةرات ال قرة  -2ترم إيرراي ارالو مرواي بالانراكين فقرط المراي ( 12
الميررا )  ( 13 ،الااليررات اإليتصررايية ) ك  ( 14التارراكن القررانون ) ] كمررن بينهررا المرراي  12ررول
الميا الت يسترن أن تغ موةوعا خالفيا من ال رار ا كل تامل اسراييل بردأب منرذ الارام 67
عيررى سررمه لصررال ها بوةررل اليررد عيررى ا رروان الماييررة ف ر الضررسة الغربيررة  ،كمررن نررا نورررت
المستوطنات عيى خط ا وان  -3نظررا ال ميتهرا ك ساسريتها السالغرة ترم تجنرب تقرديم صرياغة
( )1عسد ربه  ،مصدر سسي ذنر .
المراي  2الااليرات برين ال ررفين المراي  " 3مجموعرة التنسيرذ
( )2الماي  1الهدف من إتسايية ال ل النهاي
الماي  5ا من الماي  6القدس الماي  7الالجاون الماي  8لجنة
كالت قي " الماي  4ا راة
الماي  9ترتيسات اسرتخدام طررق م ردي المراي  10الموايرل ذات ا ميرة
التااكن االسراييي – السيس ين
الدينية الماي  11نظام ال دكي الماي  12الميا الماي  13الااليات اإليتصايية المراي  14التاراكن
المرراي  15السررجنا كالماتقيررون السيس ر ينيون المرراي  16آليررة فررا الن ر اا المرراي  17بنرروي
القررانون
ختامية .
( )3عسد ربه  ،مصدر سسي ذنر .
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يانونيرررررة م ررررردي ليمررررراي  ( 17بنررررروي ختاميرررررة ) مرررررل اإلنتسرررررا باإلارررررار الواةررررر ة لس رتهرررررا
" كتومل ( أ الماي ) بندا ختاميرا يرنص عيرى إصردار يررار مرن مجيرس ا مرن فر ا مرم المت رد
كمن الجماية الامومية ف ا مم المت د يتسنيران اإلتساييرة كييغيران يررارات لالمرم المت رد السرابقة".
كبإم اننررا أن نتصررور جررم التاقيرردات الت ر سررتواجه الصررياغة النهاييررة لهررذ المرراي  ،رغررم كةررو
ف رتهررا ،الت ر سررتيغ مسنررى يرررارات الورررعية الدكليررة ذات الصررية لصررال إتساييررة – نمررا ررو ررال
موركا جنيف – ال تقدم ال ليمسألة الوطنية السيس نية ب ل جوانسها .
 ت تل أ بع مواد مسا ة كاسراة (  ) 77%فر الوايقرة المراي  4عرن ا راةر – بمرا فر ذلر
ال رردكي كالمسررتوطنات كالممررر (  ، ) 8%المرراي  5عررن ا مررن (  ، ) 25%المرراي عررن القرردس (
 ) %23كالماي  7عن الالجارين (  . ) 21%كإذا نران مرن طسيارة ا مرور ان تتقردم رذ القضرايا –
ميتهررا – عيررى غير ررا  ،فالميسررت لينظررر ررو " تضررخم " المرراي ررول ا مررن ( ربررل الوايقررة ل ) ،
كنذل تمرن  43 ( %78مرن  ) 55مرن إارارات المي ري (×) فر المرواي المرذنور بمرا فيهرا بنرد
ا مرن (  18إاررار مررن أصررل  ، 55أ  ) %33ا مررر الررذ يقرروي إلررى استخالصررين امررة ترنير
عيى القضايا الت ي ون الضغط فيها عراي عيرى الجانرب السيسر ين لتقرديم نترارالت  ..ل رن  ،ترى
ييرغ ال اجرة إلرى م يرد مرن اإل راالت بواسر ة المي ري (×) إلرى
ذا الترني كالتوسل ف النص لرم ا
جوالت تساكةية ال قة .
 " – 2مسوي إتساق الوةل الردايم " وثيقدة ناقصدة غيدر مسدتكملة المدواد والبندود  ،أيضرا  ،بسرسب
إندرا) المي ي (×) عورات المرات ف النص  ،ليس ف أمور فرعية أك تقنية  ،بل غالسا فر يضرايا امرة
كأ يانررا جو ريررة  ..أمررور تسررتدع أسرراية كت ررر مو ر الت سرريجد الجانررب السيس ر ين صرراوبة بالغررة ف ر
إجابتها ك يها  ،ال سيما ف الاناكين الرييسية ( ا راة  ،ا من ،القدس  ،الالجارون ) إلرى جانرب يضرايا
أخر
نيررف سرريتم ترسرريم ال رردكي بررين الرردكلتين ( /4أ ) مررا ر
 )Iفددي اا اضددي ( المددادة ) 4
صررال يات الدكلررة السيس ر ينية فيمررا يتايرري بتررول السرري ة عيررى المسررتوطنات ( /5ي) مررا ر
الممتي رررات غيرررر المنقولرررة التررر سرررتسقى فررر المسرررتوطنات (  /5رررـ ) نيرررف سررريقوم الجانرررب
السيس ين بإيار الج المتايي به ف الممر الذ يربط غ بالضسة ( /6أ ) ..
مررا ررو السررال الررذ سيسررم لقرروات ا مررن السيس ر ينية ب يارترره
 )IIفددي اامددن ( المددادة ) 5
(  /3ب ) مراذا سري ون جرم كت روين ك ي ييرة القررو متاردي الجنسريات كنيرف سرياين يايررد ا
(/6ب) نيف سينور المرايسون الدكليون فر المنراطي القريسرة مرن ال ردكي (/6ي )3مرا رو
الجدكل ال من ليخال االسراييي مرن المنراطي السيسر ينية (/8أكب) نيرف سرت ون ترنيسرة
القو السيس ينية الت ستتوةل ف من قة م ت اإلنذار ( /8رـ) مرا ر التساصريل المتايقرة
بترردريسات سررال الجررو االسررراييي ف ر المجررال الجررو السيس ر ين (/9ب )1كنررذل ا مررر
بالنسسة لت ديد ار ل تقسريم المجرال ا ل تركمغناطيسر برين اسرراييل كالسيسر ينيين (/10ب)
مرا ر تساصريل الترتيسرات ال دكييرة ( ) /12نيرف سرتنظم سري ر يروات ا مرن السيسر ين
عيى ال دكي (/13أ) ..
)) في القدس ( المادة  ) 6ما و أسيوب استخدام كتسايل الهياة االستورارية لالييران (/1ب) مرا
تو يية  ،بنية  ،صال يات كمهرام التواجرد متاردي الجنسريات ياخرل ال ررم (/5أ )2مرا ر
الموايررل الم رردي الترر ستورررف عييهررا يررو ُ
ارررطية خاصررة ف ر السيررد القديمررة كبموجررب أيررة
إجرا ات عميية (/7ب2أ) نيف سيتم ت ديد خري ة نسي ال اي الغرب (/10أ)..
ك) في ال جئين (المادة  )7نيف ت دي االيساط االسرايييية ف التاويا عن الممتي رات السيسر ينية
(/9ي) نيف يتم ت ديد ي يية كطريقة تمويرل صرنوق التارويا عرن اليجرو (/10أ) كمرا ر
آليرة التنسيررذ ( ) /11نيرف يمررارس الالجارون قهررم فر اسرتاناف القرررارات التر تررؤار عيرريهم
بموجب آليات ذ اإلتسايية (.. )6 /11
) فددي ترتيبددار اسددتخدام طددرق محددددة ( المددادة  : ) 9نيررف يسررتخدم المرردنيون االسررراييييون ط ررق
م دي ف الدكلة السيس ينية يكن اإلج اف بسي ر ككالية الجانب السيس ين ( 1ك.) 3
ر) في المواقع ذار ااهمية الدينية (المادة  )10مرا عردا ال ررم اإلبرا يمر (الخييرل) ،يسرة را يرل
(بيت ل م) كمقام النسر صرموييل  ،ال ت ردي " مسروي اإلتسراق " الموايرل ا خرر  ،ا مرر الرذ
ي ولها إلى موةوا تجاذب ساخن ( ل تومل  ،مرقال  ،مقرام النسر يوسرف فر نرابيس  ، ) ..ال
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سيما ف ةو الن كا االسراييي المارركف كالمسالغرة باإليعرا فر رذا المضرمار  ،مرن مويرل
ال مل كف سسيل السي ر ال ولونياليرة ب جرج توراتيرة كغير را  ..فيمرا عردا ذلر سرت ر الاقرد
التالية نيف يتم بيروغ الموايرل ذات ا ميرة الدينيرة ( ، )1بمرا فر ذلر فر المناسرسات الخاصرة
كا عياي ( ، )7كنيف تتم مايتها كتسهيل عميية ريار المقابر (.. )7
ط) في السجناء والمعتقلين الفلسطينيين ( المادة  )15فررر الماتقيرين إلرى فاترين أ ك ب رب را بمرا
سسي كأعقب تنسيذ إتساق أكسيو ( )94/5/4يقوي  ،مر أخرر  ،إلرى التسرييم بالقاعرد االسررايييية
القايمة عيى االيتصاص من مناةي اإلنتساةة كالمقاكمة الرذين تصردكا لالنتهانرات االسررايييية
لي قوق السيس ينية ( اإلستي ان  ،تهويد القردس كييرب الخييرل  ،ةرم االراةر  ) ..التر تاراظم
اأنها باد ذا التاريخ بالت ديد  .كمن نا رفضنا  ،من ي المسدأ  ،لهذا السرر " التأييس " .
إلى اتين الساتين تدر) الماي  15فاة االقة من الماتقيين بصيغة غير موة ة كبدكن ت ديرد مايرار
 ،بردعو " ال رراالت االسررتقنايية " التر ناررف تمامررا أنهررا توررمل " مقراتي ال ريررة " الررذين تصررنسهم يكلرة
اإلر اب المنظم ( برمور ا الت يايت كاارنت ف إرت اب مجارر مرا رال صردا ا يترجرل ترى يومنرا )
ف خانة " المي خة ايرديهم بالردما "  .كإذا أخرذنا باالعتسرار ساسرية يضرية الماتقيرين فيسر ينيا كاإلجمراا
الوطن كالواس عيى اإلفررا) السرور عرنهم كيكنمرا تميير  ،م رن تصرور مرد الخرالف الرذ سينورب
ول ذا الموةوا عندما ينتقل إلى ال يل الامي .
 – 3كايقرة جنيرف – الس رر الميرت  ،عيرى ع رس اإلن سراا الرذ راكل اصر ابها بقره  ،مسروي إتساييررة
صررف أنقرر مرن
نايصة كغيرر مسرت مية المرواي كالسنروي  ،ا مرر الرذ ال يُار إلرى ةريي الويرت بارد أن ُ
سنتين إلنجار ا ( ف اهر  ) 2003/10كباد أن فول لقا ا رين بين الجرانسين السيسر ين كاالسرراييي (
ف اهر  ) 2004/8من است مال الصياغة كتاساة فراغات الموركا .
المو ية  ،نمرا رو مارركف  ،ليسرت عنرد الجانرب االسرراييي الرذ يترأبط – فر نرل لقرا – صرياغاته
الجا  ،بل عند الجانب السيس ين الذ يتريي كي جم لسسسين  -1النه يردر ان صريغة ال يرول الوسرط
المنسققة – من المساكةات المستأنسة ( تى فر أ سرن االتهرا  ،كباعتسار را م ومرة بمن ري الرنص الرذ
ت قرري كبالتررال سررت ون ُمض ر ر لةنسررجام مارره ن ررل ) سررتن و عيررى تنررارالت إةررافية ال يسررت يل أ رد
إعتماي ا باد ريكي السال السيس ينية القاسية عييها  ،رسميا كااسيا  -2 .أن الوظيسرة الت تي يرة الضريقة لهرذ
المنراكر التر نانررت ترررا ن مقابررل التنررارالت المقدمررة عيرى اسررتاناف الااليررة مررل الوررري السيسر ين  ،يررد
استنسذت أغراةها كفويت باد اص دامها بجدار خ ة " ف اإلرتساط " أ اي الجانرب المدعومرة أمري يرا
.
()6
يؤند موركا اإلتساق إلت امه بقرارات مجيس ا من (  338 ، 242ك  ، ) 1397ل نه يستدر ( نمرا
فررر اتسررراق أكسررريو ) بالتأنيرررد عيرررى أن مرررا يرررتم اإلتقررراق عييررره برررين ال ررررفين رررو " الت سيررري ال امرررل لهرررذ
القرارات"( . )1لذل ينص الموركا ف إ د مواي ( )2عيى ةركر أن يتم إعتماي من يسل مجيس ا مرن
كالجماية الاامة ليمم المت د  ،كأن " ييغيا " نل ما صدر عنهما من يرارات تتايري بالصرراا السيسر ين
– االسراييي ب ي يت ول اإلتساق نسسه إلى المرجل الو يد كا خير ل ل الن اعات برين ال ررفين  ،ت سيقرا
ليمسرردأ االسررراييي الماررركف مررا يتسرري عييرره المتساكةررون ررو المرجررل الررذ يرسررم ليسيس ر ينيين قررويهم
الوطنية  ،كليس القانون الدكل أك يرارات الورعية الدكلية  .كإنسجاما مل ذا  ،ما يختيرف عييره ال رفران
مرن مؤسسرات ا مرم المت رد أك يااتهرا
ف سياق تسسير اإلتساق أك ت سيقه يُسا بآليات ت ريم( )3لريس
المانية صية بها .
( )1اسررراييل ك م.ت.ف " .إذ يايرردان التأنيررد عيررى الت امهمررا بقرررارات مجيررس ا مررن ريررم  242ك  338ك 1397
كيؤندان فهمها بأن ذ اإلتسايية تقوم عيى  ،كسرتقوي إلرى  ،نمرا أنهرا – بتنسيرذ ا – سرت ون بمقابرة التطبيد الكامدل
لهذ القرارات كستؤي إلى تسوية الصراا االسراييي – السيس ين ب افة جوانسه " الديساجة  ،السقر . ] 11
( " )2كتومل بندا خاصا ينص عيى إصدار يرار مرن مجيرس ا مرن فر ا مرم المت رد كمرن الجمايرة الاموميرة فر
ا مم المت د يتسنيان اإلتسايية كييغيان يرارات ا مم المت د السابقة " الماي  17بنوي ختامية ] .
( – 4 " .. )3الن اعات الت لم يرتم يهرا برال رق المسينرة أعرال يم رن أن يرفاهرا أ مرن ال ررفين إلرى يارة ت ريم
ب ي ياين نل طرف عضوا ف ياة تت ون من االاة أعضا  ،كيختار ال رفان عضوا االقرا مرن يايمرة م مرين
متسي عييها كمنصوص عييها ف المي ي (×) إما باالتساق أك ف رال عردم اإلتسراق تؤخرذ ا سرما بور ل يكر "
الماي  16آلية فا الن اعات ] .
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لقرد ار ل القرانون الرردكل كيررارات الورررعية الدكليررة – ةرمن خصوصررية القضرية الوطنيررة – سررال ا
ياعما لم الب السيس ينيين  .كنما عيلمت التجارب المر ( كمنهرا إتسايرات أكسريو )  ،فرإن أ ي رل مرل رذا
الامرري  ،يا ر ر من ررى " إسررتسراي " اسررراييل بالسيس ر ينيين كيررؤي لةج رراف ب قررويهم  .مررن نررا إصرررار
الجانررب االسررراييي تضررمين اإلتسرراق مرراي خاصررة( )1تسيررد بررأن تنسيررذ سرريؤي إلررى " تسرروية جميررل م الررب
من ال رفين أن يتقدم بم الرب إةرافية "  .إن كظيسرة رذ المراي تت ردي بق رل
ال رفين " ك " ال يم ن
ال ريري أمررام أ م يررب كطنر فيسر ين سرري ر نسسره بقررو بقرردر مرا تستاررد التسرروية عرن مضررمون ال ررل
عدكان متما ٍي .
المتوارن الذ ييس بو ل قيق مصال ااب يتارن  ،منذ أنقر من امانية عقوي  ،إلى
ٍ
الخط الم م الذ يربط بين السقرات المذنور (من الديساجة إلى المواي  16 ، 1ك  )17يظ لهر ف رر
س بها بإصرار ف مورركا إتسراق " نرايص " كاسرت اا فرةرها عيرى
م ورية عند الجانب االسراييي تم َّ
نظير السيس ين اإلتفاق هدو الدنا الوحيدد  .إنده الدنا ااخيدر ط فد مطالدب مدن بعدد ط وال مرجعيدة
سوا .
أما اإلصرار عيى إنها الم السات  ،فال يخاطب سو الجانرب السيسر ين باعتسرار صرا ب ال قروق
المغتصسة الذ يناةرل السرترياي ا فر اسرتقالل كطرن أرةره م تيرة ( كلريس " متنارعرا عييهرا") ،كفر
عوي الجاين اريكا مرن ييرار م ( كلريس " إختيرار م ران سر ن يايرم لةيامرة " )  .مرن نرا خ رور طرر
الموةوا كنأن " إنها الم السات و أمر متسايل "( ، )2ليس من الجانب االسراييي نما يرد يتهيرأ ليرساا
 ،بل من نظير السيس ين ف إتساق جنيف – الس ر الميت الرذ تسنرا " بإعتسرار اررطا فيسر ينيا"( )2كمرن
مويل من " أراي أن يضل أعيى يرجات الضمانات "( )3لي قوق الوطنية (ل) ..
كلايه أمر بالغ الداللة ذل النص ف ا تساق الذ  ،ف موةوا الالجارين  ،ال يمير سرو التصرري
بالمخاطب ف مسألة إنها الم السات  ،باعتسار ال رف السيس ين  ،كال أ د سوا " ترنص رذ اإلتساييرة
عيى ل يايم كاامل لمو ية الالجاين السيس ينيين كال يجور رفرل أيرة م الرب بخرالف تير المتايقرة بتنسيرذ
ذ االتسايية " ( الماي . ) 7/7
أما لماذا خص االتساق مراي الالجارين ( ت ديردا ك صررا ) باإلارار المساارر إلرى كيرف الم السرات ،
عيى خالف المواي ا خر التر ال تستقرد إلرى تنرارالت ذات ارأن ير أُنتسر باعتسرار أن المراي  1تسرر
عييها تيقاييا ؟  -لسسسين عيى ا يل مرن جهرة نهرم نتيرة موصروفة كم ردي مرن الوراب السيسر ين تور ل
 %60مررن تاررداي  ،تجماهررا عيررى تارردي منرراطي لجويهررا كتسرراين ظركفهررا  ،يضررية كا ررد ذات خصوصررية
كأ ميرة ك ساسرية بالغرة ( فيسر ينيا كإيييميرا )  .كمرن جهرة أخرر ن ا تسراق يقردم رال تصرسويا " نراج ا
(صري ا كبال رتو ) لقضية الالجاين ،من المؤند أنه لن يغيري الميرف  ،برل يسرت عيرى اسرتاناف الصرراا
عيى مستو آخر  ..ف ان ال بد من " ت صين " الماي  7عن الالجاين  ،تخصيصا بسند ياطل ف كةرو ه
نصا كمضمونا  ،لجهة عدم جوار " االستاناف " ف ذا الموةوا .
()7
 – 1ف الماي  7الخاصة بقضية الالجاين ال يت ردو اإلتسراق عرن ري الاروي عيرى اإلطرالق برل عمرا
يسميه " إختيار م ان س ن يايرم لاليامرة "  ،اسرتجابة غيرر مورركطة ليمويرف االسرراييي الرذ ينظرر إلرى
عن " س ن يايم " لمن ت تم الظركف تغيير أمانن س نا م  .لرذل لرم
يضية الالجاين عيى أنها مجري ب
ي ن غريسا أن يري ف الوايقة ما يؤنرد أن ا كلويرة فر ذلر تا رى لالجارين المقيمرين فر لسنران  .كفر رذا
إارار كاةر ة أن ال مور ية تتايري برالالجاين فر غر أك الضرسة الغربيرة ( باعتسرار م فيسر ينيين مقيمرين
عيررى أرن يكلررتهم ) أك المقيمررين ف ر ا رين ( باعتسررار م مررواطنين أرينيررين يقيمررون عيررى أرن يكلررتهم
أيضا ) أك المقيمين ف سوريا ( باعتسار أن عوامل يمجهم ف المجتمل السور متوفر بما فيه ال ساية ) .
كيقررردم اإلتسررراق فررر رررذا السرررياق رررال م عومرررا مرررن خمسرررة خيرررارات "  ..أ) يكلرررة فيسررر ين ..
ب) المناطي ف اسراييل الت يرتم نقيهرا إلرى فيسر ين مرن خرالل تسرايل ا راةر  ،بارد خضروعها ليسرياي
السيس ينية  )) ..يكل االقة  ..ي) يكلة اسراييل  ..ـ) الدكل المضيسة ال الية (" ..الماي  . )4/7كفر كايرل
ال ال  ،فإن ذ الخيرارات تضريي فر مجرر الت سيري الامير لتسررر ا رج يرة ال اسرمة للخيدا هد  ،أ
بقا الالجاين ي م مل استقنا ات م دكي أ مها لسنان..
( – 2 " .. )1سيؤي تنسيذ ذ اإلتسايية إلى تسوية جميل م الب ال رفين المترتسة عيى أ رداو كيارت يسرل التوييرل
من ال رفين ان يتقردم بم الرب إةرافية تتايري بأ رداو كيارت يسرل التوييرل عيرى
عيى ذ اإلتسايية  .كال يم ن
ذ اإلتسايية " الماي  1الهدف من إتسايية ال ل النهاي ] .
( )3( + )2( + )2عسد ربه  ،مرجل سسي ذنر .
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خيا ج " يظرل خاةراا ليقررار السرياي
كف مجال استاران اإل تماالت ا خر يتسيلن ما يي
ليدكل القالقة بموجب ا عداي الت تقدمها نل يكلة االقة ليمسوةية الدكلية (" ..المراي  )2-4/7الخيدا د"
يظررل خاةرراا ليقرررار السررياي لدكلررة اسررراييل (" ..المرراي  )3-4/7الاايوررة ف ر ُر رراب النمررو الررديمغراف
السيس ين ( )1كالمن مة كلوية " الديمغرافيا الماانسة " نما سسقت اإلاار أمرا الخيدا ب ( الم ررك
ف سياق تسايل ا راةر ) فهرو خيرار إفتراةر ( كبرا الت يسرة عيرى أيرة رال )  ،ن ممرر اإلجسرار
سي ون الدكلة السيس ينية (الخيا أ) الت لن تم لرن مرن ممارسرة قهرا السرياي ال سيار فر اسرتقسال أبنرا
الوتات من مدخيين
( )2
ااول و نص اإلتسراق الرذ يسري السرراييل أن تسقرى عيرى كجوي را فر مارابر الرنراب لمرد أربرل
سرنوات كنصرف السررنة(ل)  ،ممرا يتري تا يررل الردخول إلرى أراةر الدكلرة برذرايل اررتى لريس أييهرا مايررة
ا من االسراييي  .كفر رذ ا انرا ت رون المسوةرية الدكليرة يرد إنتهرت مرن ترتيسرات م ران اإليامرة الدايمرة
لالجاررين( .)3والثدداني ررو المن ررى الضرراغط اسررراييييا لتقررويا مرت ر ات الدكلررة المسررتقية القابيررة لي يررا
( مررن خررالل تقيرريص المسررا ة  ،ال نتنررة  ،ال رمرران مررن ال رردكي الخارجيررة  )..ةررمن خررط " الررديمغرافيا
الماانسة "ليتسسب بهجر مواطن الدكلة الاتيد  ،نا ي عن إلغا إ تمال استقسال الوافدين إليها .
ييتف إتساق جنيف – الس ر الميت عيى ي الاوي ليسق ه بالنتيجة من خالل االو خ وات مت اميرة
أ) استبدال ح العودة ل جئين بحقوق ال جئين  .ب) تعريف حقدوق ال جئدين بخيدا ار بدين حلدول)) .
تطبي الخيا ار يلبي الحقوق  ،كيت قي ذلر بموجرب المراي  7مرن اإلتسراق  .كباعتمراي رذا االسريوب يرتم
نيرل موافقررة الجانررب االسررراييي عيررى إيرا) القررار ( )4(194أك غيررر  ، ) ..طالمررا مرجايررة المرراي  7ر
الت ت دي مضمون القرار كآلياته  ،بصرف النظر عن مد التوافي أك اإلنسجام مل بنوي .
استسدال " ي الاوي ب قروق الالجارين " يانر مقاربرة المسرألة مرن راكيرة سياسرية عمييرة  ،بردال مرن
تناكلها بمن ي القانون الدكل كيررارات الوررعية الدكليرة كإعرالن قروق اإلنسران  .كعنردما ت رل المقاربرة
ا كلررررى م رررران القانيررررة  ،كت ُ يلررررد مساعيررررل الورررررعية الدكليررررة كيا ررررل ةررررغ ها ال ميررررد  ،يتقرررردم طررررر
" مغتصب ال ري " فر المساكةرات القناييرة كيتار ر موياره  ..أن المقاربرة السياسرية – الامييرة فر يضرية
الالجارررين ررر مقاربرررة اسررررايييية تخررردم طر هرررا الرررذ يسررروي اإلتسررراق عنررردما يررررج خيرررار التررروطين
( كالتهجير ،الذ و توطين ف م ان آخر )  ،ذل أن خيار الالجاين بوأن م ان أيامتهم لريس خيرارا ررا
إال ب ردكي " التاسيرر عمرا يسضريونه "( . )5أنره – فر قيقررة ا مرر – " خيرار مردركس "( )6ت ردي فر نهايررة
الم اف المسوةية الدكلية .
 – 3المقاربة القايمة عيى " استبدال ح العودة بخيا ار بين حلول " – إةافة إلى مراذنر – سرم ت
السراييل بت قيي م اسب نسر ف مسألتين بالغت اال مية
( )1تقرير ماهد " جاف " عن " التوارن االستراتيج ف الورق ا كسرط عرن السترر  " 2004-2003ياردي  ،مرن
بين ستة ت ورات مهمة كيات ف اسرراييل خرالل الارام ا خيرر  ،مرا يير "  ..إرييراي الروع بمخراطر اإلر راب
كالنمو الديمغراف السيس ين "  ،مساكيا بين ما يتهدي يا الس ان كمن ي تمرل أن يورارنهم ال يرا فر نسرس السيرد
(ل) ..
( )2بموجب الماي  12/5عن الماابر ال دكيية الدكلية .
( " )3يرتم اإلنتهررا مررن ترتيسررات م رران اإليامررة الدايمررة لالجارين السيسر ينيين فر خررالل  5سررنوات مررن بررد عمييررات
المسوةية الدكلية" الماي -11/7ر . ]6-عيما ان " المسوةية الدكلية ت رون مسرؤكلة بور ل نامرل ك صرر عرن
تنسيذ نافة الجوانب المتايقة بالالجاين ف ذ اإلتسايية " الماي -11/7أ .] 1 -
( " )4يقر ال رفان بأن يرار الجماية الامومية ليمم المت رد ريرم  ، 194كيررار مجيرس ا مرن ليمرم المت رد ريرم
 242كمساير السرالم الاربيرة (المراي  /2ب) فيمرا يتايري ب قروق الالجارين السيسر ينيين تور ل ا سراس ل رل يضرية
الالجاين  ،كيتسقان عيى ت قيي ذ ال قوق بموجب الماي  7من ذ اإلتسايية " الماي -2/7أ ] .
( " )5الخيا الحر والمد وس ستتم الاميية الت ياسر فيها الالجاون السيس ينيون عن خيار م بوأن م ان إيامتهم
الردايم عيررى أسراس يرررار رر كمرردركس كييتر م ال رفرران بتسرهيل الخيررار ال رر لالجارين فر التاسيررر عمرا يسضرريونه
كيوجاان ا طراف القالقة عيى ذل  ،نما كييت مان بمواجهة أية م اكالت ليتدخل أك الضرغط المرنظم عيرى عمييرة
اإلختيار  .كلن يج ف ذا باإلعتراف بسيس ين باعتسار ا تجسيدا ل ي تقرير المصير السيس ين " المراي ] 5/7
.
( )6
" إنهاء وضعية ال جئين يتم إنها كةراية الالجارين السيسر ينيين نالجارين فرور ت قيري م ران اإليامرة الردايم
سسما ت دي المسوةية الدكلية " الماي . ] 6/7
لالج
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ااولى ط تتصل بالمسؤولية ااخ قية والتا يخية عن نوو يضية الالجارين ( التر سرمت كلرم تارد
موةررررل جرررردل تررررى فرررر السياررررة اليهوييررررة ياخررررل اسررررراييل كخارجهررررا باررررد نررررل مررررا نوررررف عيررررى يررررد
" المؤرخين الجدي " )  .نا نج اإلتساق ف تقديم نص يخيو تماما ا من أ ذنر لهذ المسألة كلم يأتهرا مرن
يريب أك بايد  .كبالمقابل أفري  4فقررات ناميرة ( فر المراي  ) 14/7ليس ر بانروان " بررامج المصرال ة "
عيررى مسررتو مؤسسررات المجتمررل المرردن " لتسررايل الركايررات التاريخيررة كتوررجيل التسررا م المتسررايل بوررأن
الماة  ..كتسهيل التسايل بغرن إغنا فهم نل طرف لركاية ال رف اآلخر ف مجاالت التاييم الرسرم
كغير الرسم  . " ..ك ذا ت ول إ د أنسر مآس اليجرو ( )1فر التراريخ المااصرر  ،إن لرم ي رن أنسر را
نونها جمات بين الماانا اإلنسانية المديد كخسار ال يان كالهوية الوطنية  ،إلى ركايرات تاريخيرة متسايلرة
ف سياق إغنا السهم المتسايل بين  ..الجالي كالض ية  ،بين من إغتصب ا رن ك  ..من اري منهرا كمنرل
من الاوي إليها ..
الثانية تتصل بملف التعويض  .نا نج الجانرب االسرراييي فر يفرل المسرؤكلية عنره كت وييهرا إلرى
المسوةررية الدكليررة كاسررت داو صررناييي يصررر فيهررا مسررا مته عيررى ال ررد ا ينررى ةررمن التسويررب التررال
 -1تعويض الدول المضيفة ي أنتس ( الماي -11/7ك ) برنص كاعرد " سري ون نرا تارويا ليردكل
المضيسة "  -2 .التعويض عدن اللجدوء  ،ير أُنتسر ( المراي  ) 10/7باإلارار إلرى صرندكق تسرا م فيره
اسراييل يكنما ت ديد ل جم المسا مة  ،مل إ الة ا مر إلى المي ي (×) فيمرا خرص ي ييرة كطريقرة تمويرل
الصندكق  -3 .والتعويض عن الممتلكار الذ ست ون مسا مة اسراييل فيره عيرى ار ل " مسيرغ مق روا "
( الماي  " ) )-9/7تخصم منه ييمة ا صرول االسررايييية غيرر المنقولرة فر المسرتوطنات التر سريتم نقيهرا
إلررى يكلررة فيس ر ين ( " ..المرراي  -9/7ررـ) -4 .كبالمقابررل تررم تجا ررل نامررل ليراة ر كالممتي ررات الاايررد
ليسيس ينيين الذين بقوا باد الن سة ف الوطن ن اميين ليجنسية االسرايييية.
 – 4باررد التنصررل مررن المسرراولية التاريخيررة كا خالييررة عررن نوررو يضررية الالجاررين كالمسررا مة المقيررة
( ال سيما باد مقاصة ا صول غير المنقولة ف المستوطنات ) ف صندكق التارويا ،كفر إطرار تاميري
المن ى التصسو لقضية الالجاين  ،جر ت صين الماي  7باإلنهاءار اا بعة التالية
 إنهاء وضعية  /مكانه ال جئين  :يتم إنها كةراية ( م انرة ) الالجارين السيسر ينيين فرور ت قيري
م ان اإليامة الدايم لالجئ سسما ت دي المسوةية الدكلية " ( الماي . ) 6/7
 إنهدداء المطالبددة ( بشددكل عددام ) " :تررنص ررذ اإلتساييررة عيررى ررل يايررم كاررامل لمو ر ية الالجاررين
السيس ينيين كال يجور رفل أية م السات بخالف تي المتايقة بتنسيذ ذ اإلتسايية " ( الماي .)7/7
 إنهدداء المطالبددار الماليددة  " :باررد المسررا مة االسرررايييية عيررى ا ر ل " مسيررغ مق رروا " ليصررندكق
الدكل  ،ال يجور باد ا إاار أية م السات مالية أخر بخصوص مو ية الالجاين السيسر ينيين ةرد
اسراييل " ( الماي . ) )-9/7
 إنهاء و الة الفوث  .. " :بالتدريج ف نل بيد تامل فيها  ،عيى أساس إنهرا كةراية الالجارين فر
ذل السيد  ..كيجب أن تصس ا كنركا أعمالها ف غضون خمس سنوات من بد عمييات المسوةرية
" ( الماي . ) 13/7
باالنهاءار اا بعة ت ون مسوي إتسايية جنيرف يرد أيت يسر ها ليارال  ..كبمسرا مة نور ة مرن السريري
السيسر ين المورار الرذ تسنرى المراي  7التصرسوية لقضرية الالجارين بردعو ال رل الامير كالروايا لهرذ
القضية كف سياق أن ييام يكلة مستقية و الضمان ل ل السيس ينيين كل قرويهم الوطنيرة( ، )2كةرمن تقردير
بإم انية إنجار تسوية تقوم عيى مقايضة الدكلة المسرتقية بمسراكمات كتنرارالت " كايايرة " ك " مدركسرة "
عيى  /كعن عدي من م ونات القضية الوطنية  .كف مقدمة القضايا الت يجور التنرارل فيهرا بردكن " رر)
" أك " تمويه "  ،يضية الالجاين نونها آيية إلرى تقرايم  ،كال تسرتند – كيايمرا عيرى تقردير رذا السريري – إلرى
رنة منظمة تدافل عنها كتصونها  .غير أن ري السال الواسية المستن ر كالوراجسة لةتسراق كتنارالتره بمرا
فيه التسريط ب ي الاوي  ،بيلنت عيى ن و جي خ أ ذا النمط من التس ير .
()8
( )1نل اال الج
ف الاالم .
( )2ما يهمن أن نجد ال عمييا ككايايا لقضية الالجاين  ،خصوصرا أن رذ القضرية تقايمرت كاإلسرتمرار فر رذا
التقايم عيى مرر الاقروي المقسيرة سريسقى ال ري كييغر ال قروق عمييرا  .سريسقى ري الاروي نمسردأ مجرري عيرى الرورق
كييغ أ إم ان لت سيي ذا ال ي " ( .عسد ربه  ،مصدر سسي ذنر ).
ف الاالم فيس ين  .كالالجاون السيس ينيون م أنسر مجموعة من بين مجموعات الالجاين
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تررربط اسررراييل بررين أولددويتين تتصرردران الي ررة م السهررا " رري اسررراييل بررالوجوي ندكلررة يهوييررة
كالتنارل عن أ ي ف الاوي إلى اسراييل "( . )1كإذا نان إتسراق جنيرف – الس رر الميرت يرد لسلرى الم يرب
القان بالتنارل القانون كليس السياسر ف سرب عرن ري الاروي  ،فمراذا رول اإلعترراف باسرراييل ندكلرة
يهويية؟ عيمرا ان الم ررك فر رذا السرياق  ،نمرا رو كاةر  ،لريس إعترافرا متسرايال برين يكلتر فيسر ين
كاسراييل  ،ا مر الذ أكري اإلتساق بنص صري ( ، )2برل إعترراف بال رابل الردين – القروم لهرذ الدكلرة
بما يتجاكر ن اق مواطنيها اليهوي ليومل ماتنق اليهويية ف الاالم .
رف برراإلعتراف
الجررواب ررو إتسرراق جنيررف لررم يقتصررر عيررى إعتررراف متسررايل بررين يكلتررين  .كلررم ي تر ا
ا
_ ف الديساجة – ب ي الواب اليهوي ف دولة( ، )3بل تخ ى ذل إلى اإلعترراف باسرراييل وطندا ليوراب
اليهروي ( ( )4فر اسررراييل كالارالم ) كلرريس فقررط يكلرة لهررم  .مررا يانر أن اليهرروي لررم يتور يوا فقررط فر نيرران
سياس من خرالل يكلرة اسرراييل  ،برل رذ الدكلرة أطررت اراسا نران – با صرل كيسرل ارتاته – مولرويا فر
كطنه ( و الذ يامت عييه يكلة اسراييل )  .من نا إصرار اسراييل ،فيما يتجراكر اإلعترراف بهرا ندكلرة
ذات سياي  ،اإلعتراف ايضا بهويتها  ،ب اباها القوم – الدين .
كبهذا ي ن اإلتساق من خالل النص عيى الهوية القومية – الدينية " للوطن والدولدة " مارا مرن جهرة،
المرت ر االيررديولوج ليقررانون – المستررا ف ر الموررركا الصررهيون ليدكلررة  ،يررانون الارروي (لاررام )1950
أساس سيا سة التميي كالتسرية كالسصل كاإليصا تجا ا ييية السيس ينية ف اسراييل  .كيصب ذا اإلتسراق
من جهة أخر  ،ف مجر ذ السياسة الانصررية المتسارة التر إرتسارت كتيرتهرا عيرى ن رو مي روظ فر
السنوات ا خيرر بردعاك الخ رر الرديمغراف الرذ يرنسخ فيره بور ل مستارل( )5كالرذ يجرد – أ يانرا – لرد
باا المساولين ف السي ة السيس ينية تسهما له(ل) ..
كرغم تأنيدات الجانب السيس ين با س ذل " ننا ريصين عيى نرص كاةر برأن نرون اسرراييل
يكلة ذات طرابل يهروي ال يجرب أن يج رف برال قوق المتسراكية لجميرل المرواطنين فر رذ الدكلرة كنقصرد
بذل ذا الج من الواب السيس ين الذ بق صامدا عيى أرن كطنه"( .. )6نقول ،رغم ذ التأنيردات
فمررن الواة ر أن التندداقض بددين يهوديددة " الدولددة والددوطن " مددن جهددة والمسدداواة فددي الحقددوق بددين
المواطنين باعتبا هم أفراد – مواطنين وليس أفراد منتمين إلى مجموعة قومية – دينية بعينها مدن جهدة
أخرى ط ال يعالج بصياغار مد وسة هذا الك م  .كنذل ال يارالج بمسهروم " الدكلرة اليهوييرة الديمقراطيرة
" المسررتخدم فر اسررراييل التر تسرراى ب ررل الوسررايل لت سير الهجرررات اليهوييررة مررن الاررالم كتسررن القرروانين
الرامية إلى مصاير " أراة الدكلة " لصال هم ك رمان ا يييرة السيسر ينية مرن رذا ال ري كغير را مرن
اإلجرا ات التميي ية عيى ياعد عنصرية الت يضيي المجال بها ..
كأخيررا  ،امرة سرمة مالرمررة لهرذا اإلتسراق اررأنه ارأن أ مقاربرة تتاامرل مررل ال قروق الوطنيرة ليورراب
السيس ين عيى ياعرد التج يرة  ،ك ر أن إج راف اإلتسراق بهرذ ال قروق رو اصرل إج راف مرنرب برين
ا لاام كالخاص ( أ م ونات ي تقريرر المصرير )  ،كمرن ةرمن الخراص تجمارات موصروفة نرالالجاين،
كفيس يني الرـ  .. 48كإذا نران لريس مرن مورتمالتنا المسرؤكلية عرن نضرال أبنرا الرـ  48مرن أجرل المسراكا
بال قوق السياسية كالمدنية كالديمقراطية  ، ..فمن المؤند أنه ليس من ي أ جهة فيسر ينية أن تقردم عيرى
( )1السنررد السررايس مررن الوررركط الررـ  14الترر كةرراتها ال ومررة االسرررايييية عيررى خ ررة " خارطررة ال ريرري " (
. ) 2003/5/25
( -1 " )2تاترف يكلة اسراييل بدكلة فيس ين فور ييامها نما تاترف يكلة فيس ين بدكلة اسراييل فرورا " المراي
.]2
مؤار عيى اإلعتراف ب ي الواب اليهوي ف يكلة كاإلعترراف ب ري
( )3ال رفان يؤندان " ان ذ اإل تسايية
الورراب السيس ر ين ف ر يكلررة  ،يكن اإلج رراف بررال قوق المتسرراكية لمررواطن نررل مررن ال رررفين " السقررر  5مررن
الديساجة ] .
( " )4يقر ال رفان بأن فيس ين كإسرراييل مرا كطنرا اراسيهما  ،كيير م ال رفران باردم التردخل فر ارؤكن باضرهما
الساا الداخيية " الماي . ]2
( )5تتامرد تصررري ات الجهرات المسررؤكلة فر اسررراييل عيرى تقررديم ما يرات ال يرراي السر انية منسرروبة إلرى فيسر ين
اإلنتدابية كليس إلى يكلة اسرراييل ك رد ا  .كذلر إن اليرا مرن الوايرل ال رال (  52%يهروي مقابرل  %48عررب )
لتأنيد من ى تراجل نسسة الس ان اليهوي  ،كبمرا يخردم سياسرة مرا أسرمينا " بالرديمغرافيا الماانسرة "  .كبهرذا ت رون
الدكلة الو يد ف الاالم الت تربط – عينا – مي انها الس ان بمي ان ال يان السياس المجاكر .
اسراييل
( )6عسد ربه  ،مصدر سسي ذنر .
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تنارالت تج ف ب قوق ذا الج من ااسنا  ،يكن التواكر كاإلتساق  ،بأييه  ،مرل ممقييره السياسريين رول
الخ وط ال مر الت ينسغ التقيد بها .
()9
يكلة فيس ينية مستقية ب دكي الرابرل مرن يرران ( يونيرو )  ، 1967مرل بارا التارديالت ال دكييرة
المتسايلة عيى ياعد التساك ف المسا ة كالنوعية( )1الت ال تتجاكر  )2(%2.3مل ةمان السياي ( . )3رذا
ما يدعيه فريي جنيف السيس ين مستوهدا بنصوص اإلتساق ،م تسسا ذل ف خانة اإلنجار الوطن (ل) ..
إن اياا ال يضا ريف ذا اإليعرا الرذ يسرهل ي ضره بقررا متأنيرة كغيرر مجتر أ ليرنص ترربط
بين مختيف مواي كفقراته  ،من موةوا السياي إبتردا الرذ يسقرأ الارين لورد تمراي صرياغته فر اإلتسراق
عيى مسهوم السياي بالذات كعيى مد إنتهانها  ،ي ال يم ن يرا السقر ول " السياي كعردم المسراس
ب رمرة ا راةر " (المرراي  )2/4بمار ل عررن المرراي  5رول ا مرن التر تيرتهم ك ررد ا  %25مررن مسررا ة
اإلتساق نما سسقت اإلاار .
إن طرف اإلتساق يت ايالن عيى موةروا سرياي الدكلرة السيسر ينية عيرى أرةرها  ،فيسرتسدالن عنروان
السياي بانوان آخر و ا من  .كف ذ المراي بالرذات يال ر أن نرل مرا جرا فيهرا يسرتهدف تروفير ا مرن
لدكلررة اسررراييل ك ررد ا يكن غير ررا  ،كيضررل أمررن الدكلررة االسرررايييية فرر تنررايا مررل السررياي الوطنيررة
السيس ينية كعيى سابها مسق ا عن الدكلة السيس ينية قها ف السياي عيى أراةيها  .كبما ل عرن عديرد
التساصيل الماسلر  ،نقرأ ف اإلتساق أرباة عناكين رييسية تضانا بوةو أمام دولة منقوصة السيادة
 – 1ال جيش بل قوار أمنية تحت المراقبة "  ..فيس ين يكلة ال ت تس بجي كل رن ت رتس بقروات
أمررن يويررة  ..ك نررا ييرروي عيررى ا سرري ة الت ر يم ررن اررراؤ ا أك إمتالنهررا أك اسررتخدامها أك الت ر يجررر
تصنياها ف فيس ين  ( " ..الماي -3/5ب )  .كيرسم اإلتساق مهمات يوات ا من السيس ينية  ،كينريط بقرو
متادي الجنسيات مرايسة أيا ذ القوات لواجساتها.
 – 2القوار المتعددة ط بص حياتها ودو ها الميداني ط هي اإلطا المرجعي للمستوى الفلسدطيني
ب سب الماي  6/5تامل القو متادي الجنسريات " نقرو ريا " ك " يرتم نورر ا فر يكلرة فيسر ين "  ،ك "
نظرا إلى طسياة الدكلة السيس ينية ندكلة ال تمي جيوا  ،تقوم ب ماية سالمة أراةر يكلرة فيسر ين "  ،ك
" تنسذ المهام عيى الماابر ال دكيية الدكلية السيس ينية "( ،)4ك" تقوم بمرايسة سر يروات ا مرن السيسر ينية
لسرري رتها عيررى ال رردكي( )5كتت قرري مررن ذلر "  ،ك"تنسررذ المهرام المتايقررة بم ررات اإلنررذار المس ررر "  ،ك "
تسراعد فر ت سيري إجررا ات م اف ررة اإلر راب "  ..وأهدم مرا ييسرت اإلنتسررا فر رذا السرياق أنره " ال يم ررن
س ب القو متادي الجنسيات أك تغيير تسويضها إال بموجب إتسراق برين ال ررفين" ،مرا يانر تمترل اسرراييل
ب ي النقا كإستمرار القو متادي الجنسيات بنسس المهام ( العتسار عردم تغييرر تسويضرها ) بسرقف رمنر
مستو .

( -1 " )1الحدود الدولية بين دولتي فلسطين واسرائيل أ) بموجب يرار مجيرس ا مرن الردكل  242ك ، 338
يقام خط ال دكي بين يكلت فيس ين كاسراييل عيى أساس خ وط الرابل من يونيرو( يرران)  ، 1967مرل بارا
التاديالت ال دكيية المتسايلة عيى ياعد التساك ف المسا ة كالنوعية نما و مسين ف الخري ة ريم  1المسيلنرة "
الماي -1/4أ].
( )2عسد ربه  ،مصدر سسي ذنر .
( -2 " )3السديادة وعدددم المسداس بحرمددة اا اضدي أ) ياترررف كي تررم نررل مرن ال رررفين سرياي ال رررف اآلخررر
كسالمة أراةيه كإستقالله السياس كنذل عدم المساس ب رمة أراةر ال ررف اآلخرر بمرا فيهرا ميا ره اإليييميرة
كمجاله الجو  .كي ترم ال رفان مسدأ عدم المساس ذا كفقا لمرا يرري فر رذ اإلتساييرة كفر ميقراق ا مرم المت رد
كيواعد كأ ام القانون الدكل ا خر " الماي -2/4أ ] .
( )4بما خص الماابر ال دكيية الدكلية  ،فإن اإلتساق يخضاها لريابة القو متادي الجنسيات  ،كبمورارنة اسررايييية
مل ي اإلعتران عيى السما بمركر من توا من ا فراي كما توا من السضايل كالمادات المختيسة .
( )5بدكر ا تخضل عميية مرايسة ال دكي السيس ينية  ،خاصة الوريية منها  ،لوصاية مساار من القوات المتاردي .
المال أن اإلتساق  ،نا أيضا  ،أ ال آلية عمل يوا ت ا مرن السيسر ينية فر مرايستهرا لي ردكي إلرى مي ري ( لرم ترتم
صياغته بارد )  .ا مرر الرذ يورير مسرسقا إلرى أن الدكلرة السيسر ينية بمرا خرص رذ النق رة أيضرا ال تمتير ال ريرة
ال امية عيى يوات أمنها كإنها  ،بالتال مي مة بت سيي ما سوف يأت ف المي ي الذ مارالت بنوي مجهولة .
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 – 3استمرا الحضو اامني والعسكري المباشدر السدرائيل علدى مسداحة الدولدة الفلسدطينية مرن
خالل(" -1 )1م تين لةنذار المس ر ف امال الضسة الغربية ككسر ها فر الموايرل الرواري فر المي ري
(×) يررر تقرررل مسرررؤكلية ا مرررن الرررداخي الرررداخي فررر الم ترررين عيرررى عررراتي اسرررراييل " ،عيرررى أن
" تخضل الترتيسات الواري ليمراجاة بارد عورر سرنوات  ..كبارد ا سرتجر عمييرات مراجارة نرل خمرس
سررررنوات يم ررررن عسر ررررا تمديررررد الامررررل بالترتيسررررات الررررواري باررررد ال صررررول عيررررى موافقررررة ال رررررفين"
 " -2تسق اسراييل عيى كجوي عس ر مصغر عيرى غرور ا رين"  " -3ري سرال الجرو االسرراييي
اسررتخدام المجررال الجررو السيس ر ين الررذ تتمتررل فيس ر ين بالسررياي عييرره غررران الترردريب  -4التواجررد
بأا ال مختيسة ف الماابر ال دكيية الدكلية عيى مسار الرناب كالسضايل كالو ن .
 – 4التوجه إلقامة نظام أمن إقليمي الاناكين الموار اليها كغير ا  ،بمرا تن رو عييره مرن إنتقراص
م ووف ليسياي  ،تندر) ف إطار مخ ط يكلة يجرر تأ ييهرا  ،مرا أن تتأسرس  ،لةةر الا بردكر مي ري
مررن أجررل إيامررة نظررام أمررن إيييمر بررإيار أمري يررة – اسرررايييية موررترنة  .مررن نررا الررنص الواةر " لامررل
ال رررفين سررويا إليامررة نظررام أمررن إيييم ر " (المرراي  . )2/5أمررا ف ر المررد المسااررر  ،كفيمررا يتايرري بميررف
اإلر اب  ،فيُ تسرى برأن " يرتم تور يل لجنرة أمنيرة االايرة ا طرراف تت رون مرن ال ررفين كالواليرات المت رد
لضررمان ت سيرري ررذ المرراي  .كتقرروم اليجنررة ا منيررة القالايررة بصررياغة سياسررات كتوجيهررات اررامية لم اربررة
الانف كاإلر اب " ( الماي .) 4/5
إن التوجه إلقامة نظام أمن إقليمي هو ااساس عندد الجاندب االسدرائيلي  ،كعيرى الدكلرة السيسر ينية
أن تقسل بانتقاص سيايتها لتماا ذا التوجه باعتسار ارطا الرما ليتقدم ن رو النظرام ا منر الاتيرد  .كمرن
ذ ال اكية فإن تاديل الامل بساا السنوي ( المتجراكر عيرى السرياي ) يصرس م رتمال بارد ييرام نظرام أمرن
إيييم كليس يسيه( . )2ذا و الرري الواةر عيرى مرن ي راكل تسرويغ القسرول بانتقراص السرياي نونره ترتيسرا
إنتقاليررا لرريس إال إنرره إنتقددالي – نا تمررال – بقرردر مررا يقرروي إلررى نظررام أمررن إيييم ر بالسرري ر ا ميرنيررة –
االسرايييية  .كبالمقابل و دائم – عيى ن ٍو مؤند – طالما لم يتم إيرا ذا النظام .
بالم صررية  ،إتسرراق جنيررف – الس ررر الميررت يجررري الدكلررة السيس ر ينية مررن عالماتهررا السرريايية  ،كيكمررا
بذرياة توفير ا من لدكلة اسراييل  ،ليس إستنايا إلى مسرايئ القرانون الردكل كالمواايري الدكليرة التر ترسرم
الااليات بين الدكل بل إستنايا إلى مسهروم اسرراييل منهرا  ،نمرا تصروغه ر  ،كالرذ يسررن فر السرياق
عيررى الدكلرررة السيسررر ينية أن تيتررر م رررذا المسهررروم كموجساتررره كآليرررات صرررونه كال سررراظ عييررره ةرررمن رؤيرررة
استراتيجية تضل نصب ا عين إيامة نظام أمن إيييم ي ون لها (كليواليات المت د ) اليد ال ولى فيه .
( ) 10
إتسرراق جنيررف ال يررنص عيررى خررط الرابررل مررن يررران (يونيررو)  1967ن رردكي بررين يكلت ر اسررراييل
كفيس ر ين  ،بررل أسدداس لهررذ ال رردكي  .كين يرري اإلتسرراق مررن ررذا االسرراس إليخررال مررا يسررميه " باررا
التاديالت الحدودية المتسايلة عيى ياعد التسراك فر المسرا ة كالنوعيرة "  .كأخيررا ال يرربط اإلتسراق برين
اإلنس اب كال دكي الت ستقوم بين الدكلتين  ،ما يان أن مدى اإلنسحاب ال يطاب خط الحدود .
كبالساررل فررإن المرراي  3/4تتنرراكل اإلنس ر اب اإلسررراييي بايتضرراب اررديد " تنس ر ب اسررراييل كفقررا
رام المرراي  ، " 5أ إلررى أ ررام السقررر  7/5بالت ديررد المتايقررة بررالجال الت ر ال تررأت عيررى ت ديررد مررد
اإلنسررر اب كال تاررريلن خ ررره  ،فهرررو ال ي رررابي ال ررردكي برررين الررردكلتين ب رررم اسرررتمرار الوجررروي الاسررر ر
االسرررراييي عيرررى أرن الدكلرررة السيسررر ينية ( م تررر اإلنرررذار ) ك ررردكي ا الورررريية ( الغرررور) كالمارررابر
ال دكيية الدكلية  .ا مر الذ تي ظه الماي -7/6أ عيى أية ال  ،الت تت يم عن استقنا عدي مرن المنورآت
الاس رية من اإلخال  ،تارنة ت ديد ا إلى المي ي (×) مر أخر .
الالفت أيضا ف مسألة اإلنس اب أنها تصمم مرا يه المختيسة بموجب عدي من المسرايئ (المراي -7/5
)) مرررن بينهرررا " يررردر اسرررراييل عيرررى نقرررل المسرررتوطنين كإسررر انهم كاسرررتياابهم  " ..لمرررا تن رررو عييررره
( )1من خالل  4فقرات من الماي -7 ، 8 5ك -9 ،ب . 12 ،
( )2تنص السقر ر من الماي  8/5ول م ات اإلنذار المس ر عيى التال " إذا ما تم أانرا السترر الم ردي أعرال
أ عور سنوات] إنوا نظام أمن إيييم يم ن عند ا لـ " مجموعة التنسيذ كالت قري " أن ت يرب مرن ال ررفين أن
يجدكا ما إذا نان ينسغ مواصرية اإلسرتخدامات التورغييية لم تر اإلنرذار المس رر أك مراجارة عميهرا عيرى ةرو
ذ الت ورات  .كيت يب أ تغيير من ذا النوا موافقة ال رفين " .
الحظ الصياغة مواصية اإلستخدامات التوغييية من عدمها كليس االستستا عن م ت اإلنذار المس ر (ل) .
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" ذ الامييرة مرن ت راليف كصراوبات "  ،مرا يسرت عيرى إ تمرال عردم التقيرد بالمرا رل المرسرومة  ،رغرم
اإلستدرا الال ي بأن ذ الصاوبات " يجب أال تستخدم نذرياة إلعاية اإلنس اب " .
ررذ عيلنررة عررن تنررارالت أيرردم عييهررا بخسررة فريرري جنيررف السيس ر ين كرا يخرران نقيررف مررن اإليعررا
باسرتااي مررا يسرراك المسدداحة الكاملددة لمرا أ تررل عررام  ، 67ير – عيررى رعمره  -لررم يتجرراكر السررارق بررين
" نامل ا راة " ك" نامل المسا ة " نسسة  %2.3إن مرت لقاعرد تسرايل ا راةر عيرى ياعرد ، 1 1
ك أفضل نسسة ت ققت ف المساكةات الت جرت تى اآلن .
ك تى لو كصرست رذ ا راةر المتسايلرة بالحدوديدة فر م اكلرة إلارار إن سراا مضريل ب رفيتهرا ،
ك ليست نذل عيى أية ال  ،إال إذا يسينا بإيرا) القدس ةرمن رذا التوصريف (ل)  ،فرإن مجرري القسرول
بمسدأ تسايل ا راة و تنارل فاي  ،ال تقتصر مساعييه عيى استدرا) الضغط عيى الجانرب السيسر ين ،
بل أيضا عيى تسهيل إيامة كيايل من أجرل تمريرر مخ رط الضرم االسرراييي لمرا يسرمى بال ترل االسرتي انية
المرن يررررررة ( كمنهررررررا القرررررردس عمييررررررا ) سرررررروا إنرررررردرجت ررررررذ الامييررررررة فرررررر سررررررياق تسررررررايل أم ال
( خ اب ةمانات بو ف . ) 2004/4/14
من جهة أخر  ،كبالاوي إلى الخارطة المرفقة الت توة ت سيي ذا " التسايل " يال أنره مقابرل
أج ر ا مررن أراة ر ص ر را النقررب لتوسرريل ي رراا غ ر اررريا كمقابررل أج ر ا مررن ا رن الت ر ةررمت
ص را الخييل اريا  ،فإن الجانب االسراييي استولى عيى أج ا من الضرسة السيسر ينية تمترد مرن ييقيييرة
جنوبا ( عيى طول خط الرابل من يران ) كصوال إلى القدس  ،كنذل اسرتولى عيرى أجر ا مرن الضرسة
تقل ف م يط القدس  ،كامال بيرت ل رم  ،كفر المن قرة الوايارة ارري جنروب بيرت ل رم  .ك ر المنراطي
الت تمتد فيها التجماات ال سر ليمستوطنات االسرايييية .
إن نظر سرياة عيى طسياة ا رن " المتسايلة " كموياها االستراتيج  ،كخصوبتها تسريلن ريرف مرا
يدعيه اإلتسراق مرن " تسراك فر المسرا ة كالنوعيرة "  .فمن ري ا مرور يسيرد ان ف رر " التسرايل " ر فر
ا ساس اسرايييية  ،كأنه ما نان لهذ الس ر أن تولد أساسا لوال أنها تصب ف خدمرة المصرال االسررايييية
 .ك و ما يجردي التأنيرد أن ف رر " التسرايل " رذ مرا ر إال تمويره عيرى المويرف االسرراييي الررافا مرن
ي المسدأ اإلنس اب إلى دكي الرابل من يران  .من نا ال ينص اإلتساق عيى أن تخي اسرراييل نافرة
المستوطنات  ،بل يتناكل اإلخال كالتسيم كالتسرييم كالسرياي السيسر ينية إمرا بصريغ عامرة  ،أك بإ التهرا إلرى
مي ي لم تتم صياغته باد  .كي تس اإلتساق بال دي عن " المستوطنات الت ستنقل إلرى السرياي السيسر ينية
"  ،مرا يانر أن امررة مسررتوطنات لرن تنقررل إلررى السررياي السيسر ينية كرب ررا بمررا سررسي مرن إتسراق عيرى تسررايل
ليراة .
( ) 11
ياررون
 – 1إيعررا إسررتااي نامررل ا راةرر الم تيررة عيررى ياعررد أن مررا يؤخررذ مررن أرن الررـ  67ل
بالتساك مسا ة كنوعا من أراة الـ ، 48يتهافرت أيضرا ب ورف صريغة ال رل الرذ يدمره اإلتسراق لمدينرة
القدس الذ ي رس من ى الضم االسرراييي عمييرا  ،كيوردي الخنراق عيرى القردس الورريية كأ يايهرا الاربيرة
نستايد الما يات التالية
بالذات  .كنمدخل ل ليس
" تسيغ مسا ة بيدية القدس الوريية الموساة 71نم ، 2منها 7.5نم 2ليسيس ينيين  ( ،أ  %10.5بمرا
فيهرررا السيرررد القديمرررة كمسرررا تها 1نرررم . ) 2كالسررراي ياررروي  ،بسارررل مرانمرررة سياسرررة المصررراير كالتهويرررد
كاإلسررتي ان عيررى مرردار أرباررة عقرروي  ،إلررى المسررتوطنين بمررا فيرره 25نررم 2أييمررت عييهررا  8مسررتوطنات
( وال  180.000نسمة )  ،ك 35نم 2سميت بالمناطي الخضرا ال يُسم ليارب السر ن أك السنرا فيهرا
 .كيد تم تخ يط موايل المستوطنات كالمناطي الخضرا ب ي تترداخل مرل ا يرا الاربيرة كتسصريها عرن
باضها الساا  ،كتا لها عن م ي ها ف الضسة الغربية  .كإ اما لار ل سر ان القردس الورريية الاررب ،
الذ يادكن وال  180.000نسمة  ،عن الضسة الغربية كالاالم  ،أ اطت اسرراييل بيديرة القردس الورريية
الموساة ب ويين من ال تل االستي انية عيى مسا ات اةافية منهوبة مرن أراةر الضرسة الغربيرة طروق
" القدس ال سر " ( 330نم ، ) 2كطروق " اةرر القردس " (  665نرم . ) 2كيسر ن نترل المسرتوطنات
ف ال ويين ن و  60.000اسراييي  ،كأراةيها تاتسر بمقابة إ تياط ةخم ليتوسرل االسرتي ان  .كتررتسط
نترل المسررتوطنات رذ فيمررا بينهررا بواسر ة ال رررق اإللتسافيررة الم ظرور اسررتامالها عيررى غيرر اليهرروي كالتر
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ُ
أران منهوبة  ،نما تم كصيها بالوروارا المسرما إيييميرة كموراريل " النجروم " التر أييمرت فر
اقت ف
ٍ
( )1
من قة الي ركن " .
يا الاربيرة ( رأس الاراموي – جسرل ال يترون –
نذل تامد اسراييل إلى إيامة نتل استي انية ياخل ا
جسل الم سر – كاي الجور – الويخ جرا ) لمنل إيامرة تواصرل جغرافر عربر ياخرل ردكي بيديرة القردس
ال اليرة  .كنرذل عمردت إلرى إيامرة ارارا ال روق الرذ رسرم ال ردكي الورريية ليمدينرة لسصريها عرن الضررسة
السيس ينية  .كتامل اسراييل عيى مل السراغات بين ال تل االسرتي انية عسرر الوصرل مرا برين المسرتوطنات
الواياة خار) نسوذ بيدية المدينة كبالتال ت ويل ذ المستوطنات إلى غالف خارج ي وق المدينة كيمنرل
تواصريها مررل القررر الاربيررة المجراكر  ،كبالتررال يت ررول التواصررل السر ان رو اآلخررر إلررى ر ام ي رروق
المدينة اريا  .كيياب " الجدار " بدكر يكرا م مال  ،إذ من كظيسته ف ذ المن قة منل الت رور السر ان
ف القر الاربيرة  ،عسرر إ رداو فرراغ سر ان كجغرافر مرن النا يرة الورريية نتيجرة جرر سر ان القرر
الاربية باتجا مناطي أخر  ،بادما ع ل " الجدار " إم انية الاي ف يرا م ال الية .
 – 2ذ اإلجرا ات ف القدس كم ي ها رس لمها إتساق جنيف ف مايتين ف الماي الخامسة المتايقرة
با رن كال دكي ااار إلى مناطي االستي ان الم ي ة بالقردس ( بمرا فر ذلر موراريل النجروم فر من قرة
الي رركن )  ،سرروف تضرم إلررى اسرراييل فر ن راق مررا سرم بتسررايل ا راةر  .كالمرراي السايسرة الخاصررة
بالقدس  .كيت دو اإلتساق ف ذا الجانب  ،عن القدس باعتسار را ذات أ ميرة يينيرة كاقافيرة  ،فيخرجهرا فر
السياق من إطار ا الارب السيس ين  ،ليمن ها بادا عالميا"( ، )2ام ييترف عيرى رذا السارد ،لصرال إبقا را
ت ت السي ر االسرايييية كسيايتها ال امية عمييا  ،ماخال باا ا يا .
أمررا عنررد تنرراكل القرردس " عاصددمة لدددولتين"( ، )3فينتقررل ال رردي عررن " المدينددة " إلررى ال رردي عررن
" مناط القددس " ( نمرا إنتقرل ال ردي فر مسرألة الالجارين مرن ري الاروي إلرى قروق الالجارين التر
عن م ان إيامة يايم )  ،أ باعتماي ذلر المن ري التستيتر الرذ ييغر ال ري مرن
س ت إلى مستو الس
أساسه  ،في لول ال ي باستااي القدس الوريية ب دكي الـ 67إلى قوق عيى أحياء منها .
أما ال دي عن السياي ( الماي  ) 3/6فيري بصيغة " ت ون السياي عرن مدينرة القردس كفقرا لمرا يرري
ف الخارطة  2المرفقة  . " ..كعند الاوي إلى نص اإلتساق المورا يتضر أنره يتضرمن خرارطتين ا كلرى
تسيلن المناطي المتسايلة بالنسسة ليضسة كي راا غر كمنراطي الرـ . 48كالقانيرة تسريلن تقسريم السيرد القديمرة برين
الجررانسين السيسر ين كاالسررراييي  .كعييرره يقتصررر ت ديررد مويررل كمسررا ة عاصررمة الدكلررة السيسر ينية عيررى
أ يررررررا السيررررررد القديمررررررة ( كمسررررررا تها 1نررررررم ، ) 2كال ي ررررررول الت ديررررررد أ يررررررا القرررررردس الوررررررريية
مسرا ة بيديرة القردس الورريية يسرل اإل رتالل  ،بمرا فيره السيرد القديمرة ) المسرتهدفة – نمرا نايرم–
( 6نم2
بمخ ات كأعمال التهويد كاالستي ان الجارية عيى يدم كساق .
بالنتيجة نصل إلى التال  -1القدس عاصمة الدكلة السيسر ينية ننايرة عرن ا يرا غيرر اليهوييرة فر
السيررد القديمررة كأ يررا ف ر القرردس الوررريية غيررر م رردي بديررة ف ر نررص اإلتسرراق العتسررار االسررتي ان القررايم
كالتهويد ال ا ف عيى ا رج  .القدس إذن  ،ال تقتصر مسا تها عيى ا يا الاربيرة برل مرا سريسقى منهرا
بارررد أن يسرررتق ل االسرررتي ان صرررته  -2القررردس  ،عاصرررمة يكلتنرررا  " ،مدينرررة " مساقرررر عيرررى أ يرررا ،
م اصررر كغيررر يابيررة لينمررو  ،غيررر متصررية بم ار ررا ( يينررديا ) كال بم ي هررا  ،ك ر ما كلررة عررن الاررالم
 -3كبهرذ الصريغة لرن ت رون القردس ذلر ال يران ال ر المتماسر الرذ يرربط برين جسرل نرابيس
الخارج
اماال كجسل الخييل جنوبا كالذ يض يل قيقة بدكر عاصمة الدكلة السيس ينية .
ما يقدمه اإلتساق ليس يدسا عاصمة ليدكلة السيس ينية  ،بل أ يرا " موريَّاة " غيرر ذات صرية بالمدينرة
التررر أ تيرررت عرررام  67مقابرررل " يررردس اسررررايييية مو رررد لرررم ت رررن يومرررا فررر التررراريخ بهرررذا اإلتسررراا "
( عيى يول الجانب االسراييي )  .من نا  ،فإن ما نص عييه اإلتساق من أن " ي ون ل رل طررف عاصرمته
( )1عرن كليرد الخالرد "القردس  ،مرن الاهرد الامريرة إلررى نامرب ييسيرد القانيرة "  .صراير عرن مؤسسرة الدراسررات
السيس ينية  .ال ساة ا كلى ( بيركت ) نانون القان (يناير ) . 2001
( )2المررراي  " – ]1/6ااهميدددة الدينيدددة والثقافيدددة أ – ياتررررف ال رفررران با ميرررة الاالميرررة التاريخيرررة كالدينيرررة
كالرك يرة كالققافيررة لمدينررة القرردس كبقدسررية ررذ المدينرة بالنسررسة ليررديانات اليهوييررة كالمسرري ية كاإلسررالمية  .كمررن
خالل ذا اإلعتراف  ،يؤند ال رفان من جديد إلت امهما بال ساظ عيى طرابل المدينرة كيدسريتها ك ريرة الاسراي فيهرا
كعيى إ ترام ا لتقسيم القايم ليمهام اإليارية كالممارسات التقييدية بين ال وايف الدينية المختيسة " .
( )3المراي  " - ]2/6عاصدمة للدددولتين ي رون ل ررل طررف عاصررمته فر منرراطي القردس الواياررة ت رت سرريايته .
كياترف نل طرف بااصمة ال رف اآلخر " .
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ف مناطي القدس الواياة ت ت سيايته "  ،ي تس – بالنسسة ل ل طررف – مانرى مغرايرا  ،إذ مقابرل القردس
االسرررايييية المو ررد ا نسررر ف ر الترراريخ (ل)  ،ي ررون التخي ر السيس ر ين عررن ا راة ر الت ر بنيررت عييه را
المستوطنات ياخل القدس كم ي ها كف المناطي الخضرا  ..ذا يكن أن نغسل التخي عن جميل ال قروق
السيس ينية ف القدس الغربية الت اغتصست عام  48ةد الورعية كالقانون الردكل ( الرذ نران يي ر لهرا
م انه " الجسم المنسصل " باإليار الدكلية ) كالت لم ت ن مي يته اليهويية راةيها تتجاكر الـ .. %15
ف مقابل يدس – " الس ر "  ،المخنوية كغير القابية لي يا  ،يجي إتساق جنيرف – الس رر الميرت ييرام
" يدس نسر " اسرايييية ياير عيى اسرتيااب موجرات مرن اإلسرتي ان الال ري فر قلدب الضرسة الغربيرة (
فالقرردس ييررب الضررسة  ،كبالتررال ييررب الدكلررة السيس ر ينية ب ررل المارران )  .هددذا هددو الهددد االسددتراتيجي
الحقيقي للقدس اليهودية الموحدة على أنقاض القدس ط عاصمة الدولة الفلسطينية .
 – 3ان الحديث عن القدس  ،إلى فرايتها الرك يرة كالتاريخيرة كالققافيرة المسريم بهرا  ،هدو حدديث فدي
صميم قابلية الدولة الفلسطينية للحياة  .فالقردس بأماننهرا المقدسرة ر التر ستسرهم بتوطيرد م انرة الدكلرة
المستقية الاتيد عيى غير مستو  ،ف الاالم اإلسالم بخاصة ( بما ف ذل منظمة المرؤتمر اإلسرالم )
 ،كنذل المسي  .ذ ا بااي المتسنا فيس ينيا ةمن اوابت اإلجماا الوطن غابت عن أكلويات السريري
السيس ين الذ يسل بأن تخضل القدس ( أرن بيدية القدس الوريية الموساة ت ديدا ) لقاعرد التسرايل غيرر
المت افئ الذ ينقل ماظمها إلى السياي االسرايييية .
ذا بالنسسة ليساد التراب ( باد اإليييم )  .أما بالنسسة ليساد الرك ر كالتراريخ كالققراف الرذ تجسرد
بور ل خرراص ا مررانن المقدسررة  ،فقررد يسررل الجانررب السيسر ين بإخضرراا اإلتسرراق إلررى نسررس المن رري  ،فكمددا
السديادة علددى ااحيداء بحسددب هويتهدا السددكانية ط دذلك السدديادة علدى اامددا ن المقدسدة بحسددب هويتهددا
الدينيدة  " :أن ا مرانن اإلسرالمية كالمسرري ية ر ت رت السرياي السيسر ينية كا مرانن اليهوييرة ر ت ررت
السياي االسرايييية "(.. )1
إن السيادة مصد ها الشعب وتجسدها الدولة ط وهي تعبير عن الهويدة الوطنيدة  .ومدا تبندي منطد
السيادة السياسية المستمدة من قدسية المكان بهوية دينية محددة ط سوى إنزالق إلى المنط التوسدعي
الصددددهيوني برررردعاك توراتيررررة تهرررردف إلررررى التمرررردي – عيررررى أاررررال الدكلررررة السيسرررر ينية – عيررررى نامررررل
" أرن اسراييل " (ل) .
إن الموركا الصهيون استخدم كالي ال ما ياتسر إنتساب أمانن باينهرا إلرى الترراو الردين اليهروي
لتسرويغ االسرتيال عيررى ا رن السيسر ينية  ،كلنررا جميارا مررن تجربرة إتسرراق أكسريو يركس بييغررة نرتا بهررا
كمن بينها ت ول مقام يسر را يل ( ك و ف الويت عينه مقام إسالم كفيه جامل كمقسر تاويان إلرى مارات
السرنين ) إلرى مرفري يهروي يينر مت امرل عيرى مسرا ة اييرة مرن ا رن السيسر ينية المصراير  ،تمسر
بخناق مدينة بيت ل م  .كلو س ب المن ي الذ يسل به السريي السيس ين عيرى اسرتقامته  ،الن سري أيضدا ا (
كعيى سسيل المقال ) عيى ال رم اإلبرا يمر فر الخييرل ذي المويايرة الرك يرة المرن يرة بالنسرسة لماتنقر
الديانرة اليهوييرة  .ا مرر الرذ نجر م طر ره عنردما ننتقررل مرن طرراك الااليرات الاامرة إلرى قيقرة عاليررات
القرو برين طرررفين متساكةرين  ،ك ر قيقررة ياسرية كبراري كعيررى مسرافة كاةر ة عررن بهرجرة السرريناريو
اإلفتراة الذ يمقيه إتساق جنيف .
( )2
 – 4ياتسر الجانب السيس ين أنه مقابل اإلعتراف بالسياي االسرايييية عيى ايط المس ى كخضروا
مقسررر اليهرروي فرر جسررل ال يتررون( )3كنسرري ال ررايط الغربرر ( )4لررةيار االسرررايييية  ،أيررر اإلتسرراق السررياي

( )1عسد ربه  ،مصدر سسي ذنر .
( " )2ي ون ايط المس ى ت ت السياي االسرايييية " الماي  . ] 6/6ال عدم إعتماي التسمية الاربية " ايط
السراق ".
( " )3أ – تخضررل المن قررة المايلمررة ف ر الخري ررة × ( المقسررر اليهوييررة ف ر جسررل ال يتررون ) لررةيار االسرررايييية
كين سي القانون االسراييي عيى ا اخاص الذين يسرتخدمون رذ المن قرة كعيرى اإلجررا ات المتايقرة بهرا سرسما
كري ف المي ي × " الماي . ] 8/6
( " )4أ – يخضل نسي ال ايط الغرب المسين ف الخري ة × لةيار االسررايييية بمرا فيهرا  ( " ..المراي . ) 10/5
(عيما انه يوجد خالف نسير عيى طول ذا ال ايط الذ تسرسست ال سريرات التر جررت فيره ت رت المسرجد ا يصرى
إلى سة أييول  ( 1996الت سقط جرايها أنقر من  90اهيد فيس ين ) .
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السيس ينية عيى ال رم الوريف( . )1كالص ي رو أن اسرراييل تيقرت ايضرا بالمقابرل كفيمرا يخرص ال ررم (
الذ اةيست بجانسه ايضا التسمية اليهويية جسل الهي ل ) ما يسمى – ب سرب القرانون الردكل – " بالسرياي
السايية "( )residual sovereigntyالت تقيلد ممارسة السياي السيس ينية بالموافقة االسرايييية عيى أعمرال السنرا
كال سريرات( . )2رذا إلرى جانررب الرنص الواةر عيررى أن " المجموعرة الدكليرة تقرروم بمرايسرة كتنسيرذ السنررد (
المتايي بال رم ) كالت قري مرن تنسيرذ كالمسراعد فر ت سيقره " ( المراي -5/6أ ، ) 1-بمرا فر ذلر " إنورا
تواجد متادي الجنسيات ياخل ال رم " ( الماي -5/6أ. ) 2-
طساا ،باإلم ان االسترسال بمنايوة تسصييية لسنروي المراي  6رول القردس التر تنهمر أساسرا بماالجرة
يضايا السيد القديمة من مدخل اإلةا عيى أبااي القدس المتاردي ( " الاالميرة التاريخيرة كالدينيرة كالققافيرة
 ) " ..الت سرعان ما ين وف طاباها الدنيو جدا المتمقل بال مل االسراييي ف ةم ايصى ما يم ن مرن
أراة الغير بسرن سيايتها إن أم ن أك سيايتها المنقوصة أك سي رتها اإليارية  ..إن تارذر ذلر  .كإن
اقت السياي السيس ينية طريقها كإن بو ل م دكي  ،فإن اسراييل تساى إلى تستيرت رذ السرياي  ،تج يتهرا
كتقييد ا بالمرجاية الدكلية عيى أمل التسيل من خاللها لم يد من اإلةااف لي ي السياي السيس ين ..
ل ررن ررذ المنايوررة  ،عيررى أ ميتهررا  ،ال تو ر ل إةررافة جو ريررة عيررى قيقررة أن المو ر ية فيمررا يقدمرره
الجانب السيسر ين مردعيا إجتررا أفضرل ال يرول المم نرة ،ال ت مرن فر مرد إيترراب صريغة ال رل ( لهرذا
المويل أك ذا ) أك أبتااي ا من م السنا السيس ينية  ،بل ف أساس المقا بة التي سلمت بالتصنيف الديني
لألما ن المقدسة مقياسا ا لتحديد السديادة  .بينمرا المسريم بره عيرى أكسرل ن راق عالميرا رو أن سرياي الدكلرة
عيى أرةها ال تتج أ  .كمن ذا المن يي فه الت تضمن – طالما ا مر يتايي با مانن المقدسة – نرل مرا
يتايي ب رية الاساي تساا جميل الديانات (.)freedom of worship
( ) 12
أااعت " مسوي إتساق الوةل الدايم " إن ساعرا رايسرا عرن إم انيرة التوصرل إلرى تسروية تن رو عيرى
تنارالت فيس ينية ف يضايا جو رية نان ال بد من اةسا الصيغة الرسرمية عييهرا ب رم الغ را السياسر
الذ ظيت به ت رنات الوفد السيس ين كنتايج أعماله .
تسا ذ المساير إلى أية نتيجة  .فه لرم تسرر) عرن " الورري السيسر ين " ال رامن،
اسرائيليا ا  ،لم ا
كلرم ت ُ اقرل المساكةررات مرن ال سرو الاالقررة فيهرا منرذ م اياررات طابرا  ،كلرم تور ن ماسر ر السرالم االسررراييي
باوامل النهون  ،المتدر) بأييه  ،لضاف فيه كإفتقراي لرؤيرة سياسرية متماسر ة بارد أن فورل خيرار ر ب
الامل ف نامب ييسيد  ،فوجد نسسه منسرايا إلرى مرا ينرايا أ رداف مسراير جنيرف بويوفره مؤيردا لخ رة فر
اإلرتسرراط الت ر مررن بررين أ رردافها الرييسررية تجميررد الامييررة السياسررية كإع ررا ارررعية لارردم التسرراكن مررل
السيس ينيين .
فلسطينيا ا  ،بيلنت الت رنات الجما يرية الماارةة التساق جنيف ف الوطن كالوتات نم ر ما كلرة
تي ر اإلتجا ررات الت ر اعتقرردت  ،خ ررأ  ،أنرره مررارال بمقرردكر ا أن تمرررر صرريغ سياسررية ال يسرروق تنارالتهررا
المجانية سو غمو ةها  .كأبررت استقاللية الت رنات الجما يرية عن ا طر كالمرجايرات التر تتارانس
مل م السها الوطنية  ،كيدرتها عيى بيور أطر ا الخاصة ال سيما فيما يتايي ب رنة الالجاين .
إن القرا النقدية التساق جنيف – الس ر الميت ال تستهدف النص ك د كما يترتب عييه مرن ت رنرات
 ،بل ايضا ذل النهج السياس كالاقيية الوا مة الت تت ر عيى نسس النسي  .نمرا يسرتهدف اسريوب عمرل
اري ة مرن م ترفر السياسرة فر السري ة السيسر ينية تسرتقو بسري ة القررار كالمنصرب كالمرال  ،التر ال
تر ف المساكةات السررية كا ينيرة الخيسيرة بمار ل عرن السرنرامج المورتر كخ وطره المي مرة  ،كبايردا
عن موارنة الهياات الرسمية فر منظمرة الت ريرر كالسري ة السيسر ينية كايرتالف القرو كال رنرة الوراسية
عمومرا  ..مارالررت ترر فر نرل ررذا أسريوبا ناجاررا فر خدمررة المنراكرات السياسررية ةريلقة ا فرري ،م ورروفة
ا داف .
كلايه ليس من باب المسالغة القول أن ريكي السال السياسية كالواسية ال اسمة عيى مساير جنيرف ،مرل
ا خذ باالعتسار إنا اس الموارين السيس ينية الداخيية عيى عاليرات القرو يياييرا كالظررف المسرتجد بور ل
( " )1أ – ف نهاية فتر اإلنس اب المنصوص عييها ف الماي  ، 7/5تسسط يكلة فيس ين سريايتها عيرى ال ررم "
الماي .] )-5/6
( " )2أ – بالنظر إلى يدسية ال رم كإرا أ ميته الدينية كالققافية الممي ل بالنسرسة ليوراب اليهروي  ،فيرن تجرر أيرة
أعمال سريات أك بنا ف ال رم  .إال باتساق ال رفين  " ..الماي -5/6ب ] .
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عررام  ..يخلد عقبددار جديددة أمددام تكددرا مندداو ار بائسددة( )1مددن هددذا القبيددل تسددتعيض بالظددل عددن النددو
وبالصدى عن الصور  ،كيقيلد ف نرل ا روال رنرة رذ السارة الم ترفرة  .كإن صر رذا اإلسرتخالص،
فسي ون من بين النتايج الهامة الت ققتها ال رنة الجما يرية عندما كيست ب م ف مواجهة إتسراق جنيرف
– الس ر الميت #
مطلع تشرين ثاني/نوفمبر 2004

( )1كري عيى لسان عسد ربه ف مقابية أجرا ا مل الص اف يانر ركبنورتاين مرن رآرتس مرا يير " ال أ رد يريرد
أن يسمانا  .ينظركن إلى كإلى رفاي ف مساير جنيف نمجموعرة أصر اب أ رالم ك رذيان " عرن مقالرة بانروان
"نهاية ك م" بقيم غ باخور نورت ف "يردياوت" ( – )2004/10/28ترجمرة نورر ا المصردر السياسر – ع را
القيمر  ،القدس ] .
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