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ثلديس موكف

ّ
زػم جغيرات غاضفة ًمغ بها الىؾً الػغبي ،وكػد خغهحا "فحذ" و"خماؽ" في اللاهغة غلى
في
الىعكة اإلاطغٍة ّ
ّ
واإلاجمضة مىظ رالذ ؾىىات .بهظا بضؤ فطل حضًض مً ازحباع
اإلاػضلة للمطالحة الىؾىُة
ّ
الػالكة بين الحغهحين ّؤو ُله فترة اهحلالُة هي ّ
اإلاضة ّ
اإلالغعة لحؿبُم حمُؼ بىىص الاثفاق.
ّ ً
ّ
مجضصا وثىغَـ رىائُة الؿلؿة
ًلف هظا الاثفاق الجضًض ؤمام ثدضي ثدلُم الىخضة الىؾىُة ؤو الانهُاع
ّ
ّ
الػفة الغغبُة وصولة خماؽ في كؿاع ّ
ؾحدضص
غؼة ،وما ًخبػه مً زُاعات شػبُة مدحملة
الػػُفة في
مؿحلبل اللػُة الفلؿؿُيُة.
الطسيم إلى اللاهسة
ّ
لم ًىً الاثفاق الظي ُوكؼ في  5ؤًاع /ماًى  3122صازل ملغ اإلاسابغات الػامة اإلاطغٍة بغغاًة غغبُة
وبؾالمُة ،ؤوٌ مداولة إلنهاء الاهلؿام الظي غطف بدغهة الحدغع الىؾني الفلؿؿُني مىظ زمؿة ؤغىام.
ّ
ّ
ُ
فلض حغت مداولة ؤولى بغغاًة ؾػىصًة ث ّىحد باثفاق مىة في  9شباؽ /فبراًغ  ،3118بل ّؤن الاثفاق اهحهى
باللىة غلى كؿاع ّ
غؼة في ً 25ىهُى /خؼٍغان  3118غلى برغ اتهامها للؿلؿة ّ
بلى ؾُؿغة خماؽ ّ
بالؿعي بلى

الاهلالب غلى شغغُة الاهحسابات بضغم مً الىلًات اإلاحدضةُ .
وغغفد اإلاداولة الاهلالبُة غلى الحيىمة
ّ
اإلاىحسبة بمسؿـ "هُىِث صاًحىن" .هما ؾاهمد الشغوؽ التي وغػتها اللجىة الغباغُة للؿالم في الشغق
ّ
ألاوؾـ ؤمام ّ
ؤي خيىمة جشيلها "خماؽ" ؤو ثيىن ؾغفا فيها ،في ؤن جػترف بةؾغائُل وبالثفاكُات
الؿابلة وثيبظ الػىف ،في انهُاع اثفاق مىة.
و ّ
هغؾد ؾُؿغة "خماؽ" غلى غؼة خالة الاهلؿام بين الحغهحين ،زاضة بحؿابله مؼ اهلؿام حغغافي،
ول منهما الؿغف آلازغ مً مىاؾم هفىطه .وفي ّ
وبكطاء ّ
ظل ثلً ألاحىاء اؾحإهف حهاػ اإلاسابغات اإلاطغي
بلُاصة عئِؿه الؿابم اللىاء غمغ ؾلُمان الىؾاؾة بين "فحذ" و"خماؽ" ،واشترؽ ؤلاؾغاع في بهجاػها
ّ
إلنهاء الحطاع ؤلاؾغائُلي غلى غؼة ،خُث عفػد مطغ فحذ اإلاػبر بشيل ؤخاصي وصائم ِم ًْ صون اثفاق
مطالح.
ُ ّ ْ ّ
و ّ
ُد "اثفاكُة
كضمد مطغ في  28ؤهحىبغ /جشغًٍ ألاوٌ ؾىة  311:ما ُغغف بىعكة اإلاطالحة والتي ؾ ِم
ّ
وثػمىد الىلاؽ الحالُة:
الىفاق الىؾني الفلؿؿُني"،
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ّ
ّ
ّ
-2ثفػُل مىظمة الحدغٍغ الفلؿؿُيُة وثؿىٍغ ها بالؾخىاص بلى اثفاكُة اللاهغة اإلاىكػة في ماعؽ /آطاع ؾىة
.3116
-3بحغاء اهحسابات عئاؾُة وجشغَػُة ثتزامً مؼ اهحسابات اإلاجلـ الىؾني الحابؼ للمىظمة في ً 39ىهُى
/خؼٍغان ؾىة .3121
-4بغاصة بىاء ألاحهؼة ألامىُة وفم ؤؾـ مهىُة بةشغاف مطغي وغغبي.
-5جشىُل لجان للمطالحة ووكف الحدغٍؼ بين "فحذ" و"خماؽ".
 -6جشىُل لجىة مشترهة لحىفُظ ّاثفاكُة الىفاق الىؾني بمشاعهة ّ
ول الفطائل.
ّ
-7ؤلافغاج غً حمُؼ اإلاػحللين مً الحغهحين فىع ثىكُؼ الاثفاق.
ّ
وافلد ّ
الؿلؿة الفلؿؿُيُة غلى ثىكُؼ الاثفاق ِم ًْ صون بصزاٌ ّ
ؤي جػضًالت وفم الشغؽ اإلاطغي ،في
ّ
خين اغترغد "خماؽ" غلى ؤعبؼ هلاؽ عئِؿة في الاثفاق ثمثلد فُما ًلي:
 -2ؾالبد خماؽ بخشىُل ألاحهؼة ألامىُة وفم ؤؾـ وؾىُة ولِـ فلـ مهىُة ،في مىكف ّ
ًبين عفػها
الحيؿُم ألامني مؼ الاخحالٌ ؤلاؾغائُلي وعفػها ؤلاشغاف ألامغٍيي غلى ثضعٍأ ؤحهؼة ألامً.
 -3فػد الحغهة بىض ْ
مىؼ جشىُل ّ
ؤي وخضات غؿىغٍة زاعج بؾاع ألاحهؼة الىظامُة ،واغترغد غلى غضم
ع
ؤلاشاعة بلى ّ
الحم في ملاومة الاخحالٌ.
ّ
 -4ؾالبد الحغهة بإن ثدحفظ ب ّ
ّ
الاهحلالُة وعفػد ثىلي خيىمة ؾالم فُاع
دم جؿمُة عئِـ الحيىمة
ً
ّ
مغخلة ؤلاغضاص لالهحسابات ،هما ؾالبد ّ
بمضة ثطل بلى  23شهغا مً ثاعٍش ثىكُؼ الاثفاق إلحغاء الاهحسابات.
ّ
ّ
-5اغترغد الحغهة غلى ّ
آلُات ثفػُل صوع مىظمة الحدغٍغ واهفغاصها مؼ الغئِـ الفلؿؿُني بملف
اإلافاوغات  ،وؾالبد بخشىُل هُئة كُاصًة فطائلُة بلى حاهأ اللجىة الحىفُظًة بلى خين بغاصة بىاء هُئات
ّ
اإلاىظمة وافة.
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واوػضمد فغص ثىكُؼ اإلاطالحة هظ ًغا للمىكف اإلاطغي اإلاىداػ للؿلؿة ّ
غض خماؽ ،وبؿبأ الؿُاؾة
التي اهحهجها الغئِـ اإلاسلىع خؿني مباعن زالٌ الػضوان ؤلاؾغائُلي غلى كؿاع ّ
غؼة في شحاء 311:-3119
ومً ر ّم ؾلىن الؿلؿة الفلؿؿُيُة بػض ثلغٍغ "غىلضؾحىن" في ؾىة  .311:وؾىاٌ ؾىة  3121لم جشهض
حهىص اإلاطالحة بين الحغهحين ّ
ْ
حىلتي صمشم ،خُث اثفم في  21هىفمبر /جشغًٍ الثاوي
ؤي ازتراق باؾحثىاء
ّ
ؾىة  3121غلى جؿىٍة حمُؼ البىىص الخالفُة في الىعكة اإلاطغٍة باؾحثىاء اإلالف ألامني.
بل ؤهه مؼ ؾلىؽ هظام مباعن ،ؤغلً الغئِـ مدمىص غباؽ في  27ماعؽ /آطاع  3122اؾحػضاصه للظهاب
ّ
بلى ّ
غؼة مً ؤحل ثىكُؼ اثفاق اإلاطالحة مؼ "خماؽ" ،وثؼامً طلً مؼ حىلة كام بها مضًغ اإلاسابغات
ّ
اإلاطغي الجضًض اللىاء مغاص مىافي بلى صمشم في  29آطاع /ماعؽ ومً ر ّم بلى الضوخة في  32مً الشهغ هفؿه.
ُ
ّ
ً
ثىكُػا باألخغف ألاولى غلى اثفاق اإلاطالحة والظي ث ّىج
لُػلً بػضها في اللاهغة في  38هِؿان /ؤبغٍل 3122
ّ
باثفاق عؾمي في  5ؤًاع /ماًى  3122بدػىع غباؽ ومشػل.

ّ
الاثفاق الجضًض واإلاػ ّضٌ ّ
ّ
الخالفُة بين الحغهحين ،وهى ما كض ًُفشله ،لىىه وغػها
الىلاؽ
لم ًدؿم
ً
ّ
حمُػها غلى ؾاولة البدث ،مؼ بغؿاء فترة ؾىة ؾالبد بها "خماؽ" إلهجاػ الاثفاق وضىل بلى بحغاء
ً
ّ
ّ
الػفة واللؿاع .و ُ
ّ
محلضمة ألهه ثجاوػ شغوؽ ّ
الغباغُة الضولُة،
اغحبر الاثفاق زؿىة
اهحسابات شاملة في
خُث ّؤهضت ّ
الؿلؿة الفلؿؿُيُة ّؤن "خماؽ" غير ملؼمة بحدضًض مىكفها مً هظه الشغوؽ اإلاظوىعة
ً
ّ
ثػمً ضُغة ّ
ؾابلا ،هما ّؤن الاثفاق ّ
الحىافم الىؾني غلى ملف ملاومة الاخحالٌ وفم اإلاطلحة الىؾىُة
ّ
ّ
وماكحة ْ
غىض الىضىٌ بلى اثفاق صازلي غلى
الػلُا ،بلى حاهأ كبىٌ "خماؽ" بتهضئة مشغوؾة ومحباصلة
ّ
ّ
هظه التهضئة مؼ بؾغائُل .و فىع الحىكُؼ غلى الاثفاق ،ؤهض مشػل ّؤن خغهحه "ثغٍض صولة فلؿؿُيُة كىٍة

ً
ّ
الػفة الغغبُة وكؿاع ّ
غؼة وغاضمتها اللضؽ" ،ما ٌػني كبىل عؾمُا ولى
وبال مؿحىؾىات غلى ؤعاض ي
ّ
ماك ًحا بضولة غلى خضوص  78ولىً واملة ّ
الؿُاصة.
ّ
هما شمل الاثفاق ثفاهمات غلى بهجاػ الىلاؽ الحالُة:
ّ
اإلاطغٍة وثفاهمات صمشم.
-2ثىكُؼ وعكة اإلاطالحة
-4جشىُل مدىمة اهحسابُة ّ
ًحم الحىافم غلى ازحُاع ؤغػائها الـ .23
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-5بحغاء اهحسابات ع ّ
ئاؾُة وجشغَػُة واهحسابات اإلاجلـ الىؾني زالٌ فترة ل ثؼٍض غلى غام واخض مً ثاعٍش
ّ
ثىكُؼ الاثفاق.
ّ
مىظمة الحدغٍغ بغئاؾة ّ
غباؽ.
 -6جشىُل لجىة مشترهة إلاىاكشة بغاصة هُيلة
 -7جشىُل مجلـ ؤغلى لألمً ،خُث ثىاػلد "خماؽ" غً شغؽ اؾخبضاٌ اإلاهىُة بالىؾىُة في جشىُل
ألامىُة ،وثىاػلد "فحذ" غً شغؽ بغاصة بىاء ألاحهؼة ألامىُة في ّ
ّ
غؼة ،وكبلد بإن ثبلى اإلاىظىمة
ألاحهؼة
ألامىُة هما هي مؼ ثضغُمها بثالرة آلف غىطغ مً ّ
الؿلؿة.

ّ
ّ
ّ
ّ
ماكحة ّ
ميىهة مً مغشحين مؿحللين ًّحفم غليها الؿغفان.
-8جشىُل خيىمة
وؾُيىن للحيىمة الاهحلالُة ّ
ؾد ؤولىٍات عئِؿة:
-2تهُئة الظغوف لهحسابات عئاؾُة وجشغَػُة واهحسابات مجلـ وؾني.
-3ؤلاشغاف غلى ثىفُظ بىىص الىعكة اإلاطغٍة.
ّ
الػفة.
-4جؿىٍة كػاًا اإلااؾؿات ألاهلُة الحابػة لحماؽ في
-5الحػامل مؼ اللػاًا ألامىُة وؤلاصا ٍة ّ
الىاحمة غً الاهلؿام الفلؿؿُني.
ع
ّ
ّ
الػفة الغغبُة وكؿاع ّ
-6ثىخُض ّ
غؼة واللضؽ الشغكُة.
ماؾؿات الؿلؿة في
 -7مىاضلة بظٌ الجهىص التي تهضف إلنهاء خطاع بؾغائُل ّ
لغؼة وبغاصة بغماع اللؿاع.
ومً الىاضح ؤن ألامغ الغئِـ الظي يهم الؿلؿة في هظه البىىص هى ّؤولها ،ؤي تهُئة الظغوف إلحغاء
ّ
الحالُة ماػالد تهضص اإلاىاؾً باؾحمغاع الحطاع الضولي بطا لم ًيحسأ اللىي التي
اهحسابات،ألن الظغوف
ثلبل بشغوؽ بؾغائُل و الغباغُة.
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جروز الخالف
ّ
ثمثل خغهحا "فحذ" و"خماؽ" ،ههج ْين مسحلف ْين في الطغاع مؼ بؾغائُل وبالحالي في كُاصة خغهة الحدغع
ّ
الحل مؼ بؾغائُل ًيىن غبر اإلافاوغاتّ ،ؤما "خماؽ" فال ثؼاٌ
الىؾني هفؿها .فدغهة "فحذ" ثغي ؤن
بشضة بػض ثىكُؼ ّاثفاق ؤوؾلىّ .
محمؿىة بسُاع اإلالاومة ،هظا الخالف في الغئٍحين بغػ ّ
ّ
وجػضٌ الىغؼ مؼ
اهضلع الاهحفاغة الثاهُة ومداضغة الؼغُم الفلؿؿُني الغاخل ًاؾغ غغفات في عام هللا ،بط حغي ثلاعب بين
ّ
الحغهحين هجم غً غضواهُة بؾغائُل ثجاه الؿغفين .وؾمذ غغفات بهامش واؾؼ لـ "خماؽ" في اثساط
غباؽ عئِؿ ًا ّ
حمُؼ ألاؾالُأ اإلامىىة إلالاومة الاخحالٌ .لىً بػض عخُله واهحساب ّ
للؿلؿةّ ،
ثم جغلُأ
ّ
ّ
ّ
باثفاكُات ؤوؾلى .وؾعى ّ
شغغُة غبر الاهحسابات ،بل ّؤن
غباؽ بلى ازحباع هظا الىهج ومىده
الالتزام الحغفي
ّ
ُ ّ
الىحائج زالفد ثىكػا ِثه بفىػ "خماؽ" وما ثمثله مً زُاع اإلالاومة ،وغؼت كُاصة "فحذ" الهؼٍمة الاهحسابُة
بلى اهلؿاماتها الضازلُة ولِـ بلى فشل الخُاع الحفاوض يّ ،ؤما خغهة "خماؽ" فلض عؤت ّؤن الاهحسابات

ثفىٍؼ ضغٍذ لها للُاصة الؿلؿة الفلؿؿُيُة وبصاعتها .وبين زُاع ْي الالتزام بيحائج الاهحسابات
الضًملغاؾُة ؤو الحؿم الىلي لطالح فغع اإلاىكف الؿُاس ي اإلالتزم بإوؾلى،خؿم ّ
غباؽ لطالح الخُاع
اهىا غلى ّ
الثاوي ،مغ ً
الضغم ألاميروي له والحطاع الضولي لحماؽ ،ما صفؼ بلى ّ
ثدىٌ الخالف الفلؿؿُني بلى

شغر شامل.
ّ
وجشيل في الؿىىات الخمـ اإلااغُة همىطحان محػاعغانّ ،
ألاوٌ ،ثمثله الؿلؿة الفلؿؿُيُة بديىمة
ّ
ًغؤؾها ؾالم فُاع ول ثمثل غملُا خغهة "فحذ" التي خاولد ثغمُم هفؿها في اهحسابات اللجىة اإلاغهؼٍة
ً
ً
واإلاجلـ الثىعي في ؾىة ً .311:للى هظا الىمىطج صغما مالُا مؿحمغا مً صوٌ زلُجُة والضوٌ الغغبُة
ّ
ّ
الػفة ،و لِؿد له اؾحلاللُة اكحطاصًة
اإلااهدة وٍمثل خاحة وظُفُة ومطلحُة لغالبُة الفلؿؿُيُين في
ّ
ّ
الهشة باؾحمغاع هخُجة ا ّلح ّ
الػفة واللضؽ
ىؾؼ الاؾخُؿاوي في
خلُلُة .وٍفلض هظا الىمىطج شغغُحه
ّ
الشغكُة وثىكف اإلافاوغات.
ّ
ّ
فحمثله خيىمة خماؽ،في كؿاع ّ
ُ
غؼة اإلاداضغ مىظ الػام  ،3117التي لم ثحمىً مً
الىمىطج الثاوي،
ّؤما
ّ
ّ
كػُة عؤي غام غالمي .وَػاوي اللؿاع بدؿأ
اللػُة بلى
ثسفُف الحطاع عغم مداولة الحغهة ثدىٍل
الحلغٍغ ؤلاخطائي الفلؿؿُني للػام  3122مً ّ
مػضلت بؿالة غالُة وضلد بلى  %49ملابل  %28في
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ّ
ّ
الػفة .وػٍاصة غلى ؾُاؾة
الػفةّ ،ؤما مػضلت الفلغ فىضلد بلى  % 44في اللؿاع ملابل  %28في
الحجىَؼ والػلاب الجماعي التي فغغتها بؾغائُل غلى غؼةّ ،
ّ
محىغعة مؼ
فةن اللؿاع صزل في مىاحهة
شبه محىاضلة وضلد طعوتها في ًىاًغ /واهىن الثاوي ؾىة ّ 311:
الػضوان ؤلاؾغائُلي ْ
وؤص ْت بلى ؾلىؽ ؤهثر

ً
شهُضا.
مً 2551

إلااذا اإلاصالحة آلان؟
عوامل داخلية

ّ
صفػد حملة مً الػىامل الضازلُة والخاعحُة كُاصة الحغهحين إلهجاػ اثفاق اإلاطالحة واللبىٌ بحىكُؼ
ّ
اإلاؿحجض .للض اضؿضمد ّ
الؿلؿة غلى
الىعكة اإلاطغٍة .لىً ألارغ ألاهبر وان للػىامل الخاعحُة ،فهي اإلاحغير
مضي غامين بغفؼ بؾغائُلي لىكف الاؾخُؿان ملابل اؾحنىاف اإلافاوغات ،وثىشف مؼ نهاًة ؾىة 3121
ّ
هدى  2611ورُلة غير عؾمُة للمداصرات مؼ بؾغائُل خملد في ّ
ؾُاتها ثىاػلت للؿغف ؤلاؾغائُلي بال

ملابلّ ،
واتهم الفغٍم الحفاوض ي الفلؿؿُني "بالخُاهة" ،وفي اإلالابل اهدؿغت زُاعات اإلالاومة ؤمام خغهة
ّ
وثدىلد الحغهة بلى بصاعة حمىع بشغٍة مداضغة مؼ اعثفاع
"خماؽ" بػض غضوان الغضاص اإلاطبىب.
اليلفة البشغٍة للحغب ومً صون اللض ة غلى ّ
فً الحطاع.
ع

ّ
ْ
حغت ّ
غضة ّ
ثؿىعات صازلُة ّ
ؾغغد اإلاطالحة ،ؤبغػها اؾخبػاص ثُاع مدمض صخالن
بل ؤهه في اإلالابل
ّ
الطف ّ
ألاوٌ والثاوي في خغهة "فحذ" بلى
ومالخلحه بتهمة مداولة الاهلالب غلى الؿلؿة ،وؾعي كُاصات مً
ثيشُـ اللىاغض الشػبُة للحغهة ،التي ثأولد بشيل هبير في ّ
الؿىىات اإلااغُة ،وطلً إلاىاحهة الاخحمالت
اإلاتزاًضة مً ؾُؿغة ّثُاع ؾالم فُاع غلى الؿلؿة الفلؿؿُيُة في اإلاغخلة اإلالبلة بضغم مً الغغب .وثجضع
ّ
بالحؿىعات التي ّؤصت بلى اإلاطالحة بين الحغهحين .هما ؤ ّن
ؤلاشاعة بلى ّؤن فُاع لم ًىً غلى مػغفة
اإلاطالحة ُثبلي فغضة لػباؽ ؤو ّ
ألي كُاصة حضًضة ًحم الحىافم غليها مً صازل "فحذ" للمىافؿة في
ً
ؤًػا وىنها كض ّ
اهحسابات الغئاؾة اإلالبلة .وجؿحفُض ّ
ثسفف مً وؾإة الفشل الظعَؼ
الؿلؿة مً اإلاطالحة
في اإلافاوغات مؼ بؾغائُل وؤلازفاق في بصاهة الاؾخُؿان في مجلـ ألامً بؿبأ الفُحى ألامغٍيي .هما ّؤن
ّ
الػفة الغغبُة وكؿاع ّ
غباؽ ًدحاج بلى اإلاطالحة لضغم مشغوع الضولة الفلؿؿُيُة ّ
غؼة ؤمام
اإلاىخضة في
الجمػُة الػامة لألمم اإلاحدضة في ؤًلىٌ /ؾبحمبر.
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ّ
ً
ً
باليؿبة بلى كاصة خماؽ ّ
فةن ؾُؿغة الحغهة غلى كؿاع غؼة فترة ؾىٍلة وؿبُا لم ًىً مسؿؿا لها وبهما
ّ
والػغىؽ ألامغٍىُة وؤلاؾغائُلُة .وثىاحه الحغهة عصوص فػل
فغغتها اإلاىاحهة في الػام  3118مؼ الؿلؿة

ّ
شػبُة ؾلبُة متزاًضة خُث اهسفػد شػبُتها في اللؿاع خؿأ الاؾحؿالغات .وجشيل اإلاطالحة ؾىق
ّ
للحسلظ مً ؤغباء الحىم اإلاىفغص في ّ
ظل الحطاع ،واؾحػاصة مياهتها بىضفها خغهة ملاومة .هما
هجاة لها
ّ
ّؤن ثىكُؼ اإلاطالحة ًُىهي ّ
الػفة غلى غىاضغ خماؽ،
الػغىؽ ألامىُة التي ثماعؾها ؤحهؼة الؿلؿة في
ّ
ّ
وثاهض ّ
الػفة واللؿاع.
حضًة الحغهة وخغضها غلى اؾحػاصة وخضة
ّ
الؿغفين بلى ّ
الحفاوع ّ
غضة ّ
مغات .ولىً اإلاحغير الخاعجي
واهد هظه الػىامل الضازلُة كائمة ،وكض صفػد
ؤحبرها غلى الاهحلاٌ بلى الاثفاق فلض ج ّ
غير الىؾُـ طاثه.
عوامل خازجية

ّ
للض غطفد مىحة الثىعات الشػبُة الػغبُة بدلُفين عئِؿين اؾخىضت غليهما الحغهحان زالٌ فترة
الاؾحلؿاب الػغبُة بين مػؿىغ ْي الاغحضاٌ واإلاماوػة ،بط ّؤصي ؾلىؽ هظام مباعن بلى عفؼ الغؿاء ؤلاكلُمي
غً غباؽ ومشغوع الؿلؿة الفلؿؿُيُة هما ّ
زفف ّ
الػغـ غً خغهة خماؽ التي واهد ؾُلة الفترة
ً
الؿابلة غمً صائغة اؾتهضاف الىظام اإلاطغي الظي لم ًىً مداًضا في الىؾاؾة بين الحغهحين .في اإلالابل
ًّ
وبضعحة ّ
ؤهمُة ثإجي الثىعة الشػبُة في ؾىعٍا التي وغػد كُاصة "خماؽ" ؤمام اإلاجهىٌ .وبضا ّؤن
ؤكل
الحغهحين في خاحة بلى الحلاعب لحجاوػ غاضفة الحغُير في اإلاىؿلة.
الػامل اإلاطغي هى الحاؾم في هظا ّ
ُ
الؿُاق ،بط ّؤن اللُاصة اإلاطغٍة الاهحلالُة بغئاؾة اإلاجلـ
ًبلى
ّ
الػؿىغي ّ
كغعت خؿم ملف اإلاطالحة الفلؿؿُيُة واللؿؼ مؼ ؾُاؾات الىظام الؿابم بالىكىف غلى
ّ
مؿافة واخضة مً الحغهحين والػمل غلى بنهاء خطاع ّ
غؼة ،وهي اإلاىاكف التي ؤهضها وػٍغ الخاعحُة اإلاطغي
الجضًض هبُل الػغبي في  34ماعؽ /آطاع  ،3122بغفؼ مطغ مىاضلة الاغحضاء ؤلاؾغائُلي غلى اللؿاع ومً
رم الالتزام ب ّ
ّ
فً الحطاع غً اللؿاع في ؤكغب وكد.
ّ
ولظاّ ،
بل زُاعانّ :بما الحىكُؼ غلى اإلاطالحة وفم ّ
جػهضات بةثمام اللػاًا
فةن غباؽ لم ًىً ؤمامه
ً
ً
ّ
الخالفُة بةشغاف مطغي وغغبي ،ؤو البلاء في ضف بؾغائُل باغحباعها ؾىضا وخُضا ،وهى اهحداع ؾُاس ي.
ّؤما اللُاصة في ّ
غؼة ،فغؤت ّؤن جغير اإلاىاكف اإلاطغٍة ٌؿاغض غلى ثىكُؼ الىعكة اإلاطغٍة مً صون اهحظاع
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ّ
مؿحدلة في الؿابم ،و ّ
ألن فغضة بنهاء الحطاع ؤضبدد مىاثُة في ّ
ظل الىظام اإلاطغي
جػضًالت واهد ثغاها
الجضًض.
ً
ً
ّ
ً
مؿاهما في بهجاػ الاثفاق وبالظات باليؿبة بلى ّ
الؿلؿة ،فلض ؤشاعت
شيلد ؾُاؾات بؾغائُل ؤًػا غامال
اؾحؿالغات ّ
الغؤي في بؾغائُل زالٌ  3121بلى ّؤن وؿبة الحطىٍد لحؼب اللُيىص وخؼب ٌؿغائُل بُخُىى
(بؾغائُل بُخىا) بؼغامة وػٍغ الخاعحُة الحالي افُغضوع لُبرمان ؾخبلى مغثفػة ،بل ّؤن ّ
ؤي اهحسابات ملبلة
ً
ؾُدطل فيها اللُيىص غلى ؤعبػة و رالرين ملػضا (خالُا  )38بمػنى ّؤن خيىمة هحاهُاهى الغافػة لؾحنىاف
اإلافاوغات وثجمُض الاؾخُؿان ؾحطمض غلى ّ
ؤكل ثلضًغ ختى ؾىة  ،3124وبالحالي ومؼ غُاب غغـ ؤميروي
زاضة في ظغوف اهحسابات ئاؾُة ّ
ّ
فةن عهان غباؽ غلى اإلافاوغات ؤضبذ في ؤصوى
غلى ثل ؤبِأ
ع
مؿحىٍاثه .زُاعه اإلامىً خالُا هى اإلاطالحة وثضغُم عئٍحه إلاشغوع الاغتراف ألاممي بالضولة الفلؿؿُيُة
وفغغها واكػا كاهىهُا غلى بؾغائُل.
اإلاوكف ؤلاسسائيلي والدولي من اإلاصالحة
الؿلؿة الفلؿؿُيُة غلى بهجاػ اإلاطالحة مؼ "خماؽ" ج ّ
اغحبرت الحيىمة ؤلاؾغائُلُة ّؤن مىافلة ّ
ػض نهاًة
ّ
ّ
مظه ًغة ب ّ
ّ
محىكفة في الحلُلةّ ،
وكغعت خيىمة هحاهُاهى مطاصعة ؤمىاٌ
إن اإلافاوغات
لـ"غملُة الؿالم"ِ ،
ً
ّ
ً
الجماعن والػغائأ الفلؿؿُيُة ،مػحبر ة ّؤن خيىمة الىخضة الفلؿؿُيُة بمشاعهة خماؽ جشيل تهضًضا
ألمً بؾغائُل.
ّ
ّ
ّ
ؾحاصي بلى ؾُؿغة "خماؽ" غلى الػفة
واغحبر الغئِـ ؤلاؾغائُلي شمػىن بيرًؼ ؤن الاهحسابات اإلالبلة
ّ
غؼة ،في خين اغحبر وػٍغ ّ
الغغبُة بلى حاهأ ّ
الضفاع ؤلاؾغائُلي بيهىص باعان ّؤن فغص هجاح الاثفاق غنُلة،
لىىه اغحبر ؤن ل فغضة لؾحنىاف اإلافاوغات ما لم جػلً "خماؽ" هبظها للػىف ،فُما ّ
شضصت ػغُمة
ّ
اإلاػاعغة في الىىِؿد جؿُبي لُفني غلى ّؤن اثفاق اإلاطالحة الجضًض والحيىمة التي ؾخشيل غلى برغه ًجأ
ّ
وافة الاثطالت مؼ ّ
ؤن ثلبل بشغوؽ ّ
الؿلؿة
الغباغُة الضولُةّ ،ؤما افُغضوع لُبرمان فؿالأ بلؿؼ
ّ
الفلؿؿُيُة بػض ثىكُؼ اثفاق اإلاطالحة ومداضغة غباؽ وعئِـ خيىمة ثطغٍف ألاغماٌ ؾالم فُاع في
والػغـ غلى الىلًات ّ
ّ
ّ
اإلاحدضة لىكف مؿاغضاتها اإلاالُة للؿلؿة .وٍمىً بحماٌ اإلاىكف
الػفة،
ؤلاؾغائُلي في ؤهه اؾحمغاع للػأ صوع ّ
الضحُة واؾخثماعه بػض ّ
ول خضذ غغبي ؤو فلؿؿُني ل ّصغاء غضم
ّ
ّ
وحىص فغضة خلُلُة ّ
للؿالم لغُاب "الشغًٍ اإلاىاؾأ" ،عغم ّؤن هظا "الشغًٍ اإلاىاؾأ" خين وان حاهؼا
لحىاػلت ّ
غضة في اإلافاوغاتّ ،اصغد بؾغائُل ؤهه غػُف .ولىنها في الىاكؼ ل ثغغأ في صفؼ ؤ ّي رمً ّ
للؿالم.
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ّ
خض هبير ،فلض ّ
الاثفاق مؼ اإلاىكف ؤلاؾغائُلي بلى ّ
شضصت واشىؿً
وثخىاغم اإلاىاكف الضولُة الفاثغة مً
غلى مىاكفها ّ
الؿابلة بػغوعة اغتراف "خماؽ" بةؾغائُل وهبظ الػىف وبدثد وػٍغة الخاعحُة ألاميرهُة مؼ
ّ
غباؽ مؿإلة الضغم اإلاالي للؿلؿة غلى برغ الاثفاق .في خين اغحبرت ؤإلااهُا ؤنها لً جػترف بالضولة
ّ
بل في بؾاع الاغتراف اإلاحباصٌ ،و ّ
ضغح الغئِـ الفغوس ي هُيىل ؾاعوىػي ّؤن باعَـ كض
الفلؿؿُيُة اإلالبلة
جػترف بالضولة الفلؿؿُيُة ،مً صون ثىغُذ مىكفه بشيل خاؾم.
الخالصة والسينازيوهات
ً
جغاض ى الا ّثفاق الفلؿؿُني الجضًض غً ؤبغػ ّ
ّ
زالفُحين ،وؤ ْعحإهما "فىُا" بلى اإلاغخلة الاهحلالُة التي
كػِحين
ً
ّ
ً
ُ
جؿحغغق غاما وامال ،فلم ثدؿم كػاًا اإلالف ألامني ألاؾاؾُة وهي :ؤول ،ؾغٍلة اؾخُػاب الػىاضغ الحابػة
لـ "فحذ" و"خماؽ" في ألاحهؼة ألامىُة وما ٌػىُه مً مىاضلة صوع هظه ألاحهؼة في ّ
الحيؿُم مؼ بؾغائُل،
ً
ً
ً
راهُاّ ،
الحم في ؤلابلاء غلى ؾالح اإلالاومة بىضفه خلا مشغوغا ؾاإلاا بلي الاخحالٌ كائما.

ّ
الاثفاق غً مىغىع ثدضًض اإلاىكف مً اإلافاوغات ،بط ّؤهض غباؽْ ،
كبُل الحىكُؼ ،ؤمام وفض
هما جغاض ى
ّ
اإلالف الؿُاس ي ما اٌ في ًضًه ّ
وؤن وظُفة الحيىمة الاهحلالُة هي بصاعة شاون
بؾغائُلي في عام هللاّ ،ؤن
ػ
ّ
الؿيان وؤلاغضاص لالهحسابات ،و ّؤن اإلاطالحة الىؾىُة ثسضم مؿاع اإلافاوغات شغٍؿة وكف الاؾخُؿان.
ّ
فُما ؤهض مشػل،ؤرىاء الحىكُؼّ ،ؤن اإلاطلحة الىؾىُة هي مػُاع اؾحنىاف اإلافاوغات.
ّ
ولىً ل ًمىً الحىم نهائُا غلى فغص هجاح الاثفاق بين " فحذ" و"خماؽ" غلى غىء فشل ثجاعب ؾابلة.
بط ّؤن هىان غىامل صازلُة وزاعحُة ثحلاؾؼ في جغلُأ الىجاح والفشل في طات الىكد .واإلاحغير في
ّ
الحدىلت الػمُلة في الىؾً الػغبي .وهي ثجض طاتها ؤمام اؾحدلاق
اإلاطالحة الجضًضة ؤنها حاءت هخُجة
شػبي فلؿؿُني اؾحؿاع،وبحإرير مً خغهة الاخحجاج الشػبي الػغبُة ،ؤن ًلىص ولى بشيل مدضوص خغهة
ّ
ّ
الاثفاق .و الشػأ الفلؿؿُني محفائل ّ
بإن الحغهحين ؾخىجحان في ثؿبُم الاثفاق غلى
غاغؿة إلهجاػ
ّ
للػُة ال ّ
حدغع الىؾني بػض
ؤعع الىاكؼ ،بط ًىظغ الغؤي الػام الفلؿؿُني للمطالحة غلى ؤنها ؾىق هجاة
ّ
حمىص ّ
الػفة الغغبُة،
ضأ في ضالح ثىغَـ الاخحالٌ ؤلاؾغائُلي .وكض ػاص الاخحالٌ مً وثيرة الاؾخُؿان في
ً
فػال غً بضء ثىفُظ ؾبػة مشاعَؼ اؾخُؿاهُة هبري
وؤؾلم ؤهثر مً  2461وخضة اؾخُؿاهُة في اللضؽ
ّ
ّ
الػم والتهىٍض.
الػفة الغغبُة نهائُا ،في بؾاع زؿـ
ؾحفطل اإلاضًىة غً
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ّ
ًلف اثفاق اإلاطالحة الجضًض ؤمام غضة مفتركات عئِؿة و ؾِىاعٍىهات:
السينا يو ألاول ،ؤن ًىجح ّ
بالحىافم غلى وخضة وؾىُة ثدمي اإلاشغوع الىؾني الهاصف بلى بهجاػ مشغوع
ز
ّ
ّ
والػغـ غلى بؾغائُل ،وبما ّؤنهما ْؤمغان
الضولة الفلؿؿُيُة وغاضمتها اللضؽ مً زالٌ الاغتراف الضولي
مؿخبػضان بلى ّ
بىاء غلى الحجاعب ّ
خض هبير ً
الؿابلةً ،بلى ّ
الغهان غلى الىخضة الىؾىُة ومشغوع بغاصة بىاء
ّ
ّ
ّ
للشػأ الفلؿؿُني بضًلة غً ّ
الؿلؿة ،وفي مثل هظه الحالة ؾحظهغ الحاحة
مىظمة الحدغٍغ مظلة عئِؿة
بلى بىاء خغهة ّ
ثدغع وؾني ولِـ ؾلؿة ثدد شغوؽ الاخحالٌ.
ّ
السينازيو الثاني ،ؤن ًيحهي الاثفاق بلى الفشل بطا وان مدىعه الاهحسابات .وهى في هظه الحالة كض ًفشل
ّبما كبل الىضىٌ بلى الاهحسابات ،ؤو مؼ بحغاء الاهحسابات هفؿها .وفي الحالة ألاولى كض ثسػؼ ّ
الؿلؿة بلى
ّ
غغىؽ ّ
الاثفاق وبغاكة بهجاػ بىىصه ،صون ثدلُم ّ
ؤي ازتراق
مالُة ثماعؾها بؾغائُل وواشىؿً إلحهاع
ً
ّ
لؿُؿغة غلى كؿاع ّ
ًخؿبأ في صفؼ "خماؽ" ل ّ
غؼة مغة ؤزغي .بط مً
ؾُاس ي غلى ضػُض اإلافاوغات ،ما
ثفىكها ألامني في اللؿاع مً صون بهجاػ ّ
اإلاؿخبػض ؤن ثحسلى الحغهة غً ّ
ثلضم ملمىؽ ًُفض ي بلى صولة
ّ
الاثفاق مباشغة .هما ؤ ّن ّ
فلؿؿُيُة غلى خضوص ّ 2:78
ؤي
ثلغها "خماؽ" وفم ما ؤغلً مشػل بػض ثىكُؼ
ّ
ّ
اهحسابُة في ّ
ظل ؾلؿة ثدد الاخحالٌ لً ثيىن هحائجها ملبىلة مً الؿغف اإلاهؼوم ؾىاء وان "فحذ"
غملُة
حغب الفلؿؿُيُىن الاهحسابات كبل ثدلُم ّ
ؤو "خماؽ" ،وكض ّ
الؿُاصة والاؾحلالٌ و زبروا هحائجها.

ً
ّ
الشػبي ّ
الػاغـ واإلاغاكأ ،بغافة بلى ثػُِم هامش
ّؤما السينازيو الثالث ،فيري ّؤن اإلاىكف الػغبي
ّ
ّ
اإلاىاوعة ؤمام "فحذ" و"خماؽ" لً ٌػُض ؾِىاعٍى الفشل هما خضذ في اثفاق مىة ؾىة  ،3118مؼ غُاب
اؾحلؿابات ّ
غغبُة ،وبالحالي كض ثلجإ الحغهحان بلى بؾالة ؤمض اإلاطالحة ،ولى في ّ
ظل ؾلؿة فلؿؿُيُة ثدد
ّ
ثطأ في ضالح بكامة الضولة الفلؿؿُيُة ،ول ٌؿخبػض ؤن ثباشغ
الاخحالٌ ،بلى ْؤن ثظهغ مػؿُات حضًضة
واشىؿً في الفترة اإلالبلة بفحذ "خىاع عؾمي" مؼ "خماؽ" في بؾاع اؾتر ّ
اثُجُة الاهفحاح غلى الحغوات
ّ
ّ
الػفة الغغبُة.
ؤلاؾالمُة في اإلاىؿلة بشيل غام .وؾىف جؿحفُض خماؽ مً ثسفُف الحػُِم غليها في
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ي ّ
ّبن ّ
الش ّ
ػبُة الفاغلة مً اإلاطالحة واللُاصات الفلؿؿُيُة مغهىن بلضعة اللُاصات مً
ثؿىع مىكف اللى
ّ
الاثفاق .وبطا فشل ْد اإلاطالحة فلض ثبحىغ اللىي
حهة واللىي الشػبُة مً حهة ؤزغي غلى بهجاح بىىص
ّ
ً
ّ
الشػبُة ؤصوات ملاومة حضًضة و ُث ّ
ثحطضع بها
ؿىعها ،مؿحفُضة مً ثجاعب الثىعات الشػبُة الػغبُة،
غض بؾغائُل فلـ وبهما ّ
اإلاشهض الؿُاس ي لِـ ّ
غض اللُاصات الفلؿؿُيُة .لىً هظا الخُاعً ،دحاج بلى
الىكد وؤلابضاع (مثل فىغة مؿيرات الػىصة اإلالُىهُة)ّ ،
ألن كىاغض اإلاىاحهة مؼ الاخحالٌ ّ
جغيرت هخُجة

ّ
اوسحاب بؾغائُل مً كؿاع ّ
للػفة الغغبُة بجضاع الفطل الػىطغي وابحػاصها غً مىاكؼ
غؼة وثؿىٍلها
ً
ً
ّ
ؾابلا ،وبنهان
الحجمػات الفلؿؿُيُة .فػال غً بفؿاص بػؼ اللىي اإلاىاغلة
الاخحيان اإلاباشغة مؼ
اإلاُضاهُة زالٌ الاهحفاغة الثاهُة والحطاع والحغب غلى ّ
ّ
اللىي
غؼة وؾىىات الاهلؿام الفلؿؿُني.

11

