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 والـصراع  -شهدت إدارة عملية التسوية الـسلمية للـصراع العربـي اإلسـرائيلي             
 حلقات متتالية من المفاوضات العلنية والـسرية، وهـى          -الفلسطيني االسرائيلى بصفة خاصة   

المفاوضات التي أفضت بعضها إلى عقد اتفاقيات، أو تكريس بعـضها األخـر لتنفيـذ هـذه                 
  . الفشل  في حين انتهت مجموعة ثالثة إلى الجمود أو ،تفاقياتاال

أن هذا المسار التفاوضي الطويل قد ساهم في تشكيله وتحديد نتائجه مجموعـه مـن               
المحددات الفلسطينية واإلسرائيلية واإلقليمية والعالمية من ناحية، كما تقاطعت وتـداخلت معـه       

  .مسارات العمل العسكري من ناحية أخرى
  :ا ثارت عبر هذا المسار وعلى ضوء خبراته المتراكمة تساؤالت أساسيةولذ

لماذا هذا الصعود وهذا الهبوط في منحنى كل من العمل التفاوضي والعمل العسكري؟              •
  ن؟يوأين يتقاطع المنحني

• ؟ا وهبوطًاما أثر خصائص الداخل اإلسرائيلي في تحديد مسار هذين المنحنيين صعود  
   على هذا التحديد؟الي أيض الدورما أثر اإلطا •
ما الوزن النسبي بين التحرك الرسمي والتحرك غير الرسـمي سـواء فـي الـداخل            •

   الداخل اإلسرائيلي؟ العربي الفلسطيني أو
 الدور األوروبي في احتضان المفاوضات السرية وغير الرسمية حتى تعلـن       ةما طبيع  •

ا الدور؟ ومتى تظهر هذه     عن نفسها أو تتحول إلى مسار رسمي؟ ومتى يظهر مثل هذ          
   أو شبة الرسمية؟- غير الرسمية –المبادرات 

•       ـ  اما هي حصيلة هذا المسار التفاوضي صعود  بالنـسبة لمـصير القـضية       ا وهبوطً
 التنازالت  رالفلسطينية بصفة خاصة، وقضية الصراع مع إسرائيل بصفة عامة؟ ما قد          

 ؟في مقابل ضمان الحقوق

 وذلك في ظل ،الختبار هذه األسئلةمهمة ساحة يأتي اإلعالن عن وثيقة جنيف 
معطيات إسرائيلية وفلسطينية وإقليمية وعالمية  شديدة الداللة سواء بالنسبة لمغزى توقيت 
صدور مثل هذه الوثيقة من ناحية، وانعكاساتها المحتملة على المسار الدموي والمتطرف 

                                                
التـسوية الـسلمية   بني تطور احلل العسكري اإلسرائيلي ومراجعة السياسة اإلسرائيلية جتـاه           ): حمرران(أجمد جربيل   .نادية حممود مصطفى، أ   . د (*)

 .٢٠٠٤، مركز البحوث والدراسات السياسية، القاهرة )١(سلسلة شئون إسرائيلية وفلسطينية . قراءة يف وثيقة جنيف وتداعياا) ٢٠٠٤ -٢٠٠٠(
  جامعة القاهرة -كلية االقتصاد والعلوم السياسية –مدير مركز البحوث والدراسات السياسية   ∗
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 بالنسبة لما آلت إليه المواقف  ودالالتها،للسياسية الشارونية الراهنة من ناحية أخرى
 الفلسطينية - ةالتفاوضية الفلسطينية والعربية تجاه القضايا األساسية في التسوية اإلسرائيلي

  .من ناحية ثالثة
 ولكن  –ومن ثم فان المرحلة الراهنة من السياسات اإلسرائيلية والسياسيات الفلسطينية           

  : إنما تطرح مجموعة من األسئلة حول المحاور التالية-من مدخل القراءة فى وثيقة جنيف
  عملية الوصول إلى الوثيقة  :أوال

كيف بدأت هذه المبادرة؟ ومن هم أطرافها األساسيون؟ وكيف تطور مـسارها حتـى               - ١
يلية ؟ وما هي المحددات الفلـسطينية واإلسـرائ  ٢/١٢/٢٠٠٣اإلعالن عن توقيعها في     

  واإلقليمية والعالمية التي بررت تدشينها؟
 وأهـدافها   - غير الرسـمية   –الفلسطيني حول دوافع المفاوضات     – الفلسطينيالجدال   - ٢

  ومبرراتها ونتائجها المحتملة؟
 وأهـدافها   - غير الرسمية  – اإلسرائيلي حول دوافع المفاوضات      –الجدال اإلسرائيلي    - ٣

 ومبرراتها ونتائجها المحتملة؟

نص الوثيقة ودالالتها وردود الفعل: اثاني:  
 ماهى القضايا األساسـية؟ ومـا التغييـر فـي المواقـف الفلـسطينية               :نص الوثيقة  - ١

واإلسرائيلية بالمقارنة بما هو معلن ومتداول منذ كامب ديفيد الثانية وحتـى خارطـة              
  الطريق؟

 دالالتها بالنسبة   ماهى طبيعة هذه الوثيقة ودرجة الزاميتها واحتماالتها المستقبلية؟ وما         - ٢
 في التأثير على مـسار عمليـة        - غير الرسمية  –لدور القوى الفلسطينية واإلسرائيلية     

  التسوية المرتقبة؟
 ردود الفعل المصرية والعربية تجاه الوثيقة، ما المغزى وما الداللة؟ - ٣

 ردود الفعل القوى الكبرى تجاه الوثيقة، ما المغزى وما الداللة؟ - ٤

   التطبيق على ضوء الخبرات السابقةماهى مآالت: اثالثً
بعبارة أخرى فإن الهدف هو دراسة وثيقة جنيف في سـياق مسلـسل متـصل مـن                 

فيجـب أن نعـرف حقيقـة       . الخطوات المناظرة السابقة في تاريخ عملية التسوية السلمية       
 ومغزى مـضمون الوثيقـة      ، وحقيقة محصلته حتى اآلن    ،المسار الذي قطعته هذه العملية    

   .بالنسبة لمستقبل التسوية في المرحلة المقبلةالراهنة 
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خبرات ما قبـل    "  يقدم ل  ا تمهيدي االمحاور الثالثة السابقة البد وأن يسبقها محور      فولذا  
  ."وثيقة جنيف
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