
قبل ثالثني عاًما، تم خلق ما يسمى بعملية السالم يف الرشق األوسط يف مدريد، وبدالً من تحقيق مستقبل عادل وسلمي يف فلسطني املستعمرة من خالل املفاوضات الثنائية 

بني ممثلون من اإلرسائيليني والفلسطينيني، عززت عملية السالم واقًعا مؤملًا للفلسطينيني يف ظل احتالل دائم من قبل قوة عسكرية نووية تعمل لتوسيع مرشوعها االستيطاين 

االستعامري.

إن فكرة املفاوضات الثنائية املبارشة يف إطار احتالل عسكري هو أمر جائر متاًما، وال يؤدي إال إىل ترسيخ أجندة إرسائيل االستعامرية االستيطانية وهيمنتها عىل الفلسطينيني. 

ويف سياق النضال التحرري االحتالل العسكري، إن إطار التفاوض الليربايل سيفشل ألن عملية السالم:

 تفتقر إىل رشوط مرجعية متبادلة، كام ال تقوم عىل حسن النية. 	

دعت الواليات املتحدة كال الطرفني إىل مدريد عىل افرتاض أنهام سيلتزمان بقرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم 242، والذي حدد معايري “حل الدولتني.” ومع ذلك، 

مل يكن حل الدولتني هو األساس الذي يعمل من خالله املمثلون اإلرسائيليون، والذين تصوروا شكالً محدوًدا من الحكم الذايت الفلسطيني حيث تواصل إرسائيل توسعها 

االستيطاين االستعامري. فحتى يومنا هذا، مل تعرتف إرسائيل بوجود الفلسطينيني كمجموعة وطنية، والتي من شأنها أن تعرتف بحقهم يف تقرير املصري.

ويف هذا اإلطار، تم تصميم السلطة الفلسطينية ليك تضطلع مبكافحة التمرد وتهدئة الفلسطينيني والسيطرة عليهم بدالً من قيادتهم نحو الحرية والسيادة. وهكذا استبدلت 

منظمة التحرير الفلسطينية النضال التحرري الفلسطيني بشكل محدود من الحكم الذايت داخل الوطن، املحارص بالكامل واملعتمد عىل إرسائيل. وبالتايل، فإن خيار إقامة دولة 

فلسطينية مل يكن مطروًحا أصاًل، متاًما كام حرَص إطار املفاوضات.

 غري متوازنة، وال تستند إىل جدول زمني واضح. 2

استفادت إرسائيل من فرتة انتقالية للمفاوضات كعملية دامئة، أي أنه بدون جدول زمني واضح أو حوافز إلرسائيل للتنازل عن أي من قضايا “الوضع النهايئ،” ركزت إرسائيل 

عىل استغالل الفرتة االنتقالية، وإطالة املفاوضات كعملية دامئة، مام سمح لها مبواصلة بناء املستوطنات غري القانونية.

ومن جانبهم، كان املفاوضون الفلسطينيون غري مجهزين وغري مهيئني لضامن تلبية أي من مطالبهم. فريوي رسام الخرائط الفلسطيني خليل تفكجيفي كتابه كيف حاول أن 

يفضح حقيقة املفاوضات لرئيس السلطة الفلسطينية السابق يارس عرفات وممثيل منظمة التحرير الفلسطينية: “ال أعرف َمن وعدكم بأن تكون لكم دولة، لكنني أتحدث 

انطالقًا من الخرائط، والخرائط تقول أنه ال توجد دولة فلسطينية.”

 تفتقر إىل وسيط نزيه أو آلية للمساءلة. 	

لقد تولت الواليات املتحدة دور الطرف الثالث الوسيط يف عملية السالم، رغم أنها ال ميكن أن تكون صادقة أبًدا بالنظر إىل سجلها الطويل يف تقديم الدعم العسكري 

والدبلومايس غري املقيد إلرسائيل. ومل تفشل الواليات املتحدة فقط يف تحميل إرسائيل املسؤولية عن انتهاكاتها املستمرة والجسيمة للقانون الدويل وجرائم الحرب التي ترتكبها 

يف غزة، بل وإنها استخدمت أيًضا حق النقض يف مجلس األمن التابع لألمم املتحدة مراًرا وتكراًرا ملنع اآلخرين من القيام بذلك.

إن وجود عملية غري محددة املدة وغري مبنية عىل أساٍس راسخ يف القانون الدويل، وال تنطوي عىل نتيجة واضحة ومنصفة للفلسطينيني، وتفتقر إىل طرف ثالٍث وسيط غري 

متحيز أو آلية للمساءلة، يصب يف مصلحة إرسائيل يف املقام األول، وال يحقق شيئًا يذكر عىل صعيد حامية الفلسطينيني. 

ل/ي الورقة كاملًة اقرأ /ي أو حمِّ
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ملخص تنفيذي من الشبكة

عملية السالم يف الرشق األوسط: ثالثون عاًما عىل بدء املكيدة

إيناس عبد الرازق

https://www.aljazeera.com/news/2021/6/25/un-urges-israel-to-halt-building-of-settlements-immediately
https://www.aljazeera.com/news/2021/6/25/un-urges-israel-to-halt-building-of-settlements-immediately
https://www.visualizingpalestine.org/visuals/palestinian-israeli-peace-talks-settlements-oslo
https://unispal.un.org/unispal.nsf/0/7d35e1f729df491c85256ee700686136
https://www.972mag.com/yitzhak-rabin-oslo-accords-aoc/
https://sci-hub.se/https:/doi.org/10.1017/S0260210514000072
https://www.palestine-studies.org/en/node/232062
https://al-shabaka.org/briefs/demise-of-palestinian-productive-sectors/
https://www.aljazeera.com/opinions/2021/9/19/it-is-time-to-acknowledge-the-death-of-the-two-state-solutionhttps://www.aljazeera.com/opinions/2021/9/19/it-is-time-to-acknowledge-the-death-of-the-two-state-solution
https://www.aljazeera.com/news/2020/6/26/palestine-and-israel-mapping-an-annexation#chartsettler
https://www.editionsladecouverte.fr/31_nord_35_est-9782348042263
https://www.hrw.org/news/2021/07/27/gaza-apparent-war-crimes-during-may-fighting
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2021/05/20/bidens-bungled-response-on-the-israeli-palestinian-conflict/
https://www.aljazeera.com/news/2021/5/19/a-history-of-the-us-blocking-un-resolutions-against-israel
https://al-shabaka.org/wp-content/uploads/2021/10/Abdel-Razek_PolicyBrief_Ara_Oct2021.pdf
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab%d9%88%d9%86-%d8%b9%d8%a7/
mailto:Contact%40Al-Shabaka.org?subject=
http://www.Al-Shabaka.org
https://al-shabaka.org/ar/author/ines-abdel-razek/


توصيات

ولضامن استمرار هذا الوضع يف سياق عملية السالم، تتبع إرسائيل ثالث اسرتاتيجيات: استحداث الوقائع عىل األرض، والتالعب بالرواية ولوم الضحية، والتنمر عىل املجتمع 

الدويل. والوقائع عىل األرض تشمل فصل القدس عن الضفة الغربية، وتهجري الفلسطينيني قرًسا، وتشجيع النمو السكاين عند املستوطنني.

أتقنت إرسائيل كذلك أسلوب التالعب بالرواية، واستطاعت أن تلوم الفلسطينيني عىل فشل املفاوضات والعنف املاُمرس عليهم. وأخريًا، تتنمر إرسائيل عىل املجتمع الدويل 

عند كل احتجاج عىل انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيني. فشّنت حملًة واسعة النطاق لنزع الرشعية عن نضال الفلسطينيني من أجل حقوقهم، ولإلفالت من املساءلة عن 

انتهاكاتها.

لكرس هذه الحلقة، يجب عىل املجتمع الدويل أن:

يُدرَك أن إطار عملية السالم يف الرشق األوسط ال طائل منه وغري مناسب، وأن يركِّز عوًضا عن ذلك عىل عمليٍة سياسية تتمحور حول إعامل حقوق اإلنسان للجميع.	 

يدعَم جهود الشعب الفلسطيني الستعادة نظامه السيايس، مبا يف ذلك دعم انتفاضة الوحدة األخرية.	 

يدعَم الفلسطينيني يف إحياء منظمة التحرير الفلسطينية وتحويلها إىل حركة تحرير ذات حضور دبلومايس حول العامل. وهذا يشمل دعم التنازل عن اتفاقات أوسلو، 	 

وإزالة السلطة الفلسطينية.

َل إرسائيل املسؤولية عن انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدويل، مبا فيه القانون اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان. 	  يحمِّ

يرفَض الخلط بني انتقاد إرسائيل ومعاداة السامية واإلرهاب.	 

يرفَض اتفاقات التطبيع املربمة بني إرسائيل والدول العربية كوسيلة للحفاظ عىل التفوق العسكري النوعي إلرسائيل يف املنطقة.	 
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https://www.palestine-studies.org/en/node/1649970
https://al-shabaka.org/commentaries/%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%aa%d9%8a%d8%aa-%d9%88%d8%a3%d9%87%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b6%d8%a9-%d9%81%d9%84/
https://al-shabaka.org/reports/%d8%a5%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a1-%d9%82%d9%88%d8%a9-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a8/
https://www.thenation.com/article/world/palestinian-human-rights-ngo/
https://theconversation.com/criticizing-israel-is-not-antisemitic-its-academic-freedom-148864
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%84/
mailto:Contact%40Al-Shabaka.org?subject=
http://www.Al-Shabaka.org

