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بسن اهلل الرحون الرحين

" وقم رب زدًَ عهًا "

صدق اهلل العظين
(طه)114 ،

ب

إقـرار

أنا الموقع أدناه مقدـ الرسالة التي تحمؿ العنواف:

املىقف األيرٌكً يٍ إقايح اندونح انفهططٍٍُح
يٍ كهٍُتىٌ إىل أوتايا 2012 – 1993

أقز بأى ما اشتملت علٌّ يذٍ الزسالٕ إمنا يُ نتاج جًدٓ اخلاص ،باستثهاء ما متت اإلشارٔ إلٌّ حّثما
َردَ ،أى يذٍ الزسالٕ ككل ،أَ أٓ جزء مهًا مل ِقدم مو قبل لهّل درجٕ أَ لقب علمْ أَ حبث لدى
إِٔ مؤسشٕ تعلّمّٕ أَ حبثّٕ أخزى.

واني أتحمؿ المسؤولية القانونية واألكاديمية كاممة حاؿ ثبوت ما يخالؼ ذلؾ

أحمد جميؿ يوسؼ أسمر

ج

إهـداء

إلى القيادة الفمسطينية والى كؿ المؤثريف في القرار السياسي الفمسطيني.

أىدي ىذا العمؿ بكؿ تواضع وافتخار إلى والدي العزيز الدكتور جميؿ األسمر ،فقد
كاف األب والمرشد الذي أخذت مف وقتو وجيده الكثير ،وأمدني بالدعـ والعوف
والتشجيع.

أىدي ىذا العمؿ إلى والدتي العزيزة واخواني وأختي
والى زوجتي وأوالدي األحباب دانة وابراىيـ

الباحث

د

شكر وتقدٌر
رب العالميف والصبلة والسبلـ عمى المبعوث رحمة لمعالميف ،معمـ البشرية ،سيد األوليف
الحمد هلل ِّ
واآلخريف محمد صمى هللا عميو وسمـ ،وبعد.
ىيأ لي – سبحانو وتعالى – سبيؿ الرشاد ،ووفقني الختيار ىذا الموضوع
الحمد هلل كثي اًر ،والشكر لو إذ ّ

والعمؿ بو واتمامو ،يقوؿ هللا تعالى في كتابو الكريـ " وال تنسوا الفضؿ بينكـ " ...ويقوؿ الرسوؿ محمد –

صمى هللا عميو وسمـ – "مف ال يشكر الناس ال يشكر هللا" ،وعميو فإنني أُرجع الفضؿ – بعد فضؿ هللا
وكرمو – إلى أىؿ الفضؿ عمي في إنجاز ىذا العمؿ المتواضع:
ّ
 أتقدـ بجزيؿ الشكر وعظيـ االمتناف إلى الدكتور الفاضؿ مخيمر أبو سعدة عمى ما بذلو معي مفجيد ورعاية واىتماـ ومتابعة ،وعمى ما زودني بو مف النصح واإلرشاد والتوجيو والتقويـ ،وال
يسعني في ىذا المقاـ إال أف أدعو هللا أف يحفظو ويبارؾ لو في عممو.
المدلؿ عمى تفضميـ وموافقتيـ عمى
موصوؿ إلى الدكتور كماؿ األسطؿ والدكتور وليد
 والشكرٌ
ّ
مناقشة ىذه الدراسة والحكـ عمييا.

قدمو وما
 والى والدي الدكتور جميؿ األسمر عمى تشجيعو لي الستكماؿ دراساتي العميا ،وما ّيقدمو لي مف العوف المادي والمعنوي ،فجزاه هللا عني خير الجزاء.

 كما وأتقدـ إلى طاقـ الييئة التدريسية في قسـ ماجستير العموـ السياسية ،عمى ما بذلوه مف جيدعظيـ خبلؿ فترة دراسة الماجستير ،زىـ :الدكتور أيمف شاىيف ،الدكتور رياض العيمة ،الدكتور
إبراىيـ أبراش ،الدكتور كماؿ األسطؿ ،الدكتور حمد الفرا ،الدكتور عبدالناصر الفرا.
 وأتوجو بالشكر الجزيؿ إلى كؿ القائميف عمى مكتبة جامعة األزىر ومكتبة الجامعة اإلسبلمية،ومكتبة معيد بيت الحكمة مرؤوساً بالدكتور أحمد يوسؼ عمى رعايتو واىتمامو بموضوع دراستي.
-

قدـ لي يد العوف ولو بالدعاء في سبيؿ إنجاز ىذا العمؿ.
وأخي ًار ،أتوجو بالشكر والتقدير لكؿ مف ّ

ه

ممخص الدراسة

تيدؼ ىذه الدراسة إلى دراسة موقؼ اإلدارات األمريكية – مف عيد إدارة الرئيس كمينتوف إلى إدارة
الرئيس أوباما – بيف عامي  2012 – 1993مف إقامة الدولة الفمسطينية ،والوقوؼ عند أبرز
المحطات التي قامت بيا الواليات المتحدة فيما يتعمؽ بالقضية الفمسطينية ،كما تيدؼ الدراسة
بشكؿ عاـ إلى تقديـ التوصيات والنتائج إلى أصحاب القرار السياسي الفمسطيني والمؤثريف فيو
واستشراؼ مدى إمكانية التعويؿ عمى الدور األمريكي في تسوية الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي.
وقد انقسمت الدراسة إلى خمسة فصوؿ ،تناوؿ الفصؿ األوؿ التمييدي التعريؼ بالسياسة الخارجية
األمريكية ،ودوائر صنع السياسة الخارجية األمريكية ما بيف مؤسسات تنفيذية وتشريعية ،باإلضافة
إلى الوقوؼ عند أبرز الدوائر المؤثرة عمى مدخبلت القرار السياسي األمريكي وأىميا جماعات
تـ التطرؽ إلى أبرز مواقؼ اإلدارات األمريكية فيما
الضغط الييودية .أما في الفصؿ الثاني ،فقد ّ
يخص التعاطي مع الصراع الفمسطيني اإلس ارئيمي منذ عاـ  1948إلى عاـ  .1992وفي الفصؿ
ابتداء
تـ البحث في دور إدارة الرئيس بيؿ كمينتوف في العممية السممية ورعايتيا لمعممية
الثالثّ ،
ً
انتياء بمحادثات كامب ديفيد عاـ  .2000أما في الفصؿ الرابع فقد تـ
باتفاقية أوسمو  1993و ً

التطرؽ إلى موقؼ إدارة الرئيس جورج بوش "االبف" مف العممية السممية بيف الفمسطينييف

قدـ لمعممية مف حموؿ واعبلنو عف رؤيتو بإقامة دولة فمسطينية قابمة لمحياة مف
واإلسرائيمييف وما ّ

فخصص لتتبع موقؼ إدارة الرئيس باراؾ أوباما
أما الفصؿ الخامس ُ
خبلؿ خطة خارطة الطريؽّ .

في الفترة الرئاسية األولى لو وموقفو مف إقامة الدولة الفمسطينية والذي ظير جمياً عندما عارض
التوجو الفمسطيني لمحصوؿ عمى االعتراؼ األممي ،وفيما بعد تصويت الواليات المتحدة ضد
القرار في الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في  29تشريف ثاني/نوفمبر  ،2012وكذلؾ تتبع لموقؼ
الرئيس أوباما في فترة رئاستو الثانية في عاـ .2013
وانتيت الدراسة إلى تقديـ مجموعة مف النتائج والتوصيات التي تـ التوصؿ ليا ،أىميا ضرورة
استخبلص العبر والدروس لمعممية التفاوضية التي استمرت ألكثر مف عشريف عاماً ،وتقييـ أيف
أخطأت وأيف أصابت ،وضرورة مراجعة االستراتيجية الوطنية الفمسطينية لتحظى باإلجماع
و

الفمسطيني والعربي ،وأوصت الدراسة بضرورة إعادة ترتيب العممية التفاوضية بحيث تضمف
مخرجاتيا ،وذلؾ بعد أكثر مف عشريف عاماً مف الفشؿ التفاوضي بحسب اعتراؼ الكثير مف
المفاوضيف ،كما طالبت الدراسة بضرورة وضع سقؼ زمني – يحظى برعاية أممية ُ -يجبر

إسرائيؿ عمى االلتزاـ بما عمييا .باإلضافة إلى ضرورة تنظيـ الخطاب اإلعبلمي والخارجي
لمفصائؿ الفمسطينية المؤثرة بما يحافظ عمى اإلرث والقيـ والثوابت الفمسطينية.
وطالبت الدراسة – مف بيف التوصيات التي خمُصت إلييا أيضاً – إلى ضرورة التكثيؼ مف
الضغط عمى إسرائيؿ في كؿ المحافؿ الدولية وفضح ممارساتيا القمعية بحؽ الفمسطينييف،
وممارستيا الرامية إلى تدمير مقومات الدولة الفمسطينية.
وقد استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي باإلضافة إلى المنيج التاريخي لمبلءمة المنيجيف
لمثؿ ىذه الدراسات.

ز

Abstract

This study aims to clarify the position of the United States administrations
– from the administration of President Clinton to the administration of
President Obama -, towards the establishment of the Palestinian State, the
study exposes the different stances of the United States towards the
Palestinians. The study aims, too, to present recommendations and results
to the Palestinian politicians as well as decision makers who affect the
Palestinian political stances.
The first chapter includes definition of the US foreign Policy and presents
the different US foreign policy bodies and institutions, the chapter also,
spots the light on the Israeli & Jewish pressure groups and their role in
affecting the US foreign policy. The second chapter views the positions of
the US administrations from 1948 till 1992.
In the third chapter, the position of President Clinton administration
towards the peace process is viewed and focuses on the role of President
Clinton to find a peaceful settlement from the Oslo agreement 1993 till the
Camp David talks 2000. The forth chapter deals with the position of
President G. W. Bush administration, and focuses on his view about the
viable Palestinian State through the Road Map plan, while the fifth chapter
views the position of President Obama in his first presidency term and his
rejection to have the United Nations recognition of the Palestinian State
and later on the rejection of voting in the General Assembly of the United
Nations in the 29th of November 2012, the chapter also follows the
position of President Obama administration during his second term in
2013.
The study presents at the end a future prospective along with a number of
results and recommendations, concluded from the experience of 20 years
of negotiations, the most important one is the importance of reviewing the
Palestinian National strategy upon the new regional circumstances. The
study also recommends approaching the negotiation process in another
mechanism and way where its outcomes can be guaranteed, and highlights
the importance of reorganizing the Palestinian discourse of the Palestinian
ح

factions and parties where it preserves the Palestinian legacy and national
principles.
Another recommendation of the study is to intensify the pressure on Israel
through the international bodies and expose its breaches and violations
against the Palestinians that destroy the hope and fundamentals of
establishing the Palestinian state.
The study uses the descriptive analytical approach along with the
historical approach.
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يُهزٍح اندراضح

1

المقدمة
شػ ّكمت القضػية الفمسػػطينية عبػر تاريخيػػا محػور اىتمػاـ لمسياسػػة الخارجيػة األمريكيػػة ،حيػث تػػدخمت
الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة فػػي معظػػـ األزمػػات الت ػػي عصػػفت بالعػػالـ فػػي الفت ػرة مػػا بعػػد الح ػػرب
العالمية الثانية ،ومف أىميا الصراع الفمسطيني اإلسػرائيمي ،ونجحػت فػي إيجػاد الصػيت التوافقيػة فػي
كثير مف األحياف لتنيي األزمة ىنا أو ىنػاؾ ،إال أنيػا انحػازت إلػى إسػرائيؿ منػذ االعتػراؼ بيػا فػي
عاـ .1948
ويمكػػف اختػزاؿ موقػػؼ الواليػػات المتحػػدة مػػف القضػػية الفمسػػطينية بعمرىػػا الػػذي يمتػػد ل ػ 65عامػاً بػػيف
اجتمػػاعيف لمجمعيػػة العامػػة لؤلمػػـ المتحػػدة األوؿ كػػاف فػػي  29تشػريف ثػػاني/نوفمبر 1947وأصػػدرت
فيػػو قرارىػػا رقػػـ  181الػػذي تضػػمف التوصػػية بتقسػػيـ فمسػػطيف ،والثػػاني فػػي  29تشػريف ثػػاني/نوفمبر
 2012وىػػي الػػدورة التػػي تقػػدمت فييػػا بعثػػة فمسػػطيف فػػي الجمعيػػة العامػػة لمحصػػوؿ عمػػى عضػػوية
الدولة بصفة مراقب .تحت الضغط األمريكي أسفر االجتماع األوؿ عف قياـ دولة إسرائيؿ مف دوف
وجػػو حػػؽ ،وفػػي الثػػاني صػػوتت الواليػػات المتحػػدة ضػػد مػػنح فمسػػطيف عضػػوية الدولػػة الم ارقػػب فػػي
الجمعيػػة العامػػة ،كمػػا سػػبؽ ذلػػؾ فػػي أيموؿ/سػػبتمبر  2011إجيػػاض واعتػراض عمػػى طمػػب عضػػوية
دولة فمسطيف في األمـ المتحدة الدي تقدمت بو جامعة الدوؿ العربية لمحصوؿ عمػى عضػوية دولػة
فمسػػطيف عمػػى أ ارضػػي الضػػفة الغربيػػة وقطػػاع لػزة والقػػدس الشػرقية ،حيػػث سػػعت إلػػى التػػأثير عمػػى
الدوؿ حتى ال يخرج مف رحـ األمـ المتحدة المولود الجديد والذي يحمؿ اسػـ دولػة فمسػطيف كدولػة
كاممػػة العضػػوية بسػػبب التيديػػد والتمػػويح بمواجيػػة القػرار بػػالفيتو األمريكػػي المعيػػود والمعػػروؼ ضػػد
طموحػػات وتطمعػػات الشػ ػعب الفمسػ ػطيني العتبػ ػارات ومصػ ػالح إسػ ػرائيؿ – حيػػث يتمػػاىى ذلػػؾ مػػع
مػوقؼ الػواليػات المتحدة  -التي تعترض عمى إقامة الدولة الفمسطينية مف المنظور الفمسطيني.
بػػيف ذلػػؾ التػػاري ،وذاؾ ،موقػػؼ أمريكػػي اختمػػؼ كميػاً وتنػػاقض مػػع معظػػـ خطابػػات رؤسػػاء الواليػػات
المتحػ ػػدة األمريكيػ ػػة الػ ػػذيف أكػ ػػدوا عمػ ػػى الحريػ ػػة مػ ػػف االضػ ػػطياد وحػ ػػؽ تقريػ ػػر المصػ ػػير لمشػ ػػعوب
والديمقراطي ػ ػػة ،حيػػ ػػث تغنػػ ػػت بػػ ػػذلؾ اإلدارات األمريكيػ ػ ػػة المتعاقب ػ ػػة عم ػ ػػى الحك ػ ػػـ م ػ ػػف جميػػ ػػورييف
وديمػػوقراطييف .ومػػع أف ذلػػؾ لػػـ يكػػف يخػػرج سػػوى عػػف شػػعارات لتحقيػػؽ مصػػالحيا السياسػػية حػػوؿ
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العالـ والتي استخدمتيا لالباً فػي مجابيتيػا لبلتحػاد السػوفييتي الػذي أيضػاً لػـ يكػف يحمػؿ بشػعارات
أقؿ براقةً ولمعاناً منيا مثؿ التخمص مف استغبلؿ الشعوب وتحريرىا.
إف صػػناعة الق ػرار فػػي الواليػػات المتحػػدة تمػػر بقن ػوات عمنيػػة معروفػػة مػػف الكػػونجرس إلػػى الس ػمطة
التنفيذية الممثمة بالرئاسة – البيت األبيض  -والخارجية األمريكيػة ،وكمػا ىػو معػروؼ فػإف الحيػاة
السياسػػية فػػي الواليػػات المتحػػدة تتػػأثر بمجموعػػة مػػف العوامػػؿ أىميػػا جماعػػات الضػػغط والمصػػالح
"المػػوبي" التػػي ليػػا أكبػػر األثػػر فػػي التػػأثير عمػػى صػػانع الق ػرار والناخػػب األمريكػػي لمػػا تمتمكػػو تمػػؾ
الجماعات مف وسائؿ ضغط أبرزىا سيطرتيا عمى البنػوؾ والشػركات ووسػائؿ اإلعػبلـ الرئيسػية فػي
توجو
وتحرؾ الرأي العاـ األمريكي إلى ما تريد وتشاء .فمـ يكف لريبػاً
الواليات المتحدة ،وىي بذلؾ ّ
ّ
حجـ التضميؿ الذي تمارسو تمؾ الجماعات عمى الشعب األمريكي فيما يخص القضية الفمسػطينية،
وبحسب إحدى الحمبلت األمريكية المؤيدة إلقامة الدولة الفمسطينية ،أف التضميؿ وصػؿ إلػى درجػة
أرض لػػـ تكػػف مأىول ػةً بالسػػكاف" ،حيػػث
ػطيف ٌ
ػعب مختػػرع وفمسػ ُ
أف يقػػاؿ" :إف الشػػعب الفمسػػطيني شػ ٌ
وردت تم ػػؾ العب ػػارات والتصػ ػريحات – عم ػػى س ػػبيؿ المثػ ػػاؿ  -عم ػػى لس ػػاف ني ػػوت ِلنغػ ػريتش أحػػػد
مرشػػحي الحػػزب الجميػػوري لمرئاسػػة فػػي  2012وليػػر ذلػػؾ مػػف التص ػريحات المعاديػػة لمفمسػػطينييف
ولطموحاتيـ المشروعة.
ٍ
اع لعممية السبلـ والتسػوية
قدمت الواليات المتحدة األمريكية عدداً مف االتفاقيات والحموؿ
كوسيط ور ٍ
السػػممية لمص ػراع بػػيف إس ػرائيؿ  -دولػػة االحػػتبلؿ  -ومنظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية باعتبارىػػا الممثػػؿ
لمشعب الفمسطيني بعد اعترافيا بيا كممثؿ بعد اتفاقية أوسموا  ،1993حيث سطّرت تمؾ االتفاقيػات
والتفاىمػػات مػػا يوصػػؿ فػػي النيايػػة إلػػى إقامػػة الدولػػة الفمسػػطينية ،مػػع أف مػػا كانػػت تطرحػػو اإلدارة
األمريكيػػة لػػـ يكػػف ليخػػرج عػػف منظػػور الرضػػى اإلس ػ ارئيمي عمػػى اإلطػػبلؽ ،ومػػع ذلػػؾ فيػػي لػػـ تكػػف
لتضع نفسيا موضع المجبر إلسرائيؿ لتمتزـ بالتزاماتيا تجاه الشعب الفمسطيني.
فػي عيػػد الػرئيس بيػػؿ كمينتػػوف  )2000 – 1993تػ ّػـ توقيػع أبػػرز اتفػػاؽ بػػيف إسػرائيؿ والفمسػػطينييف
وىو اتفاقية أوسمو  1993كاتفاؽ مرحمي يفضػي إلػى تسػوية قضػايا الحػؿ النيػائي وتحقيػؽ الطمػوح

الفمسطيني المتمثؿ بقياـ الدولة الفمسطينية في مايو  ،،1999حيث ُيعد الرئيس كمينتػوف أوؿ رئػيس

لمواليػػات المتحػػدة يتحػػدث عػػف حػػؽ إقامػػة الدولػػة الفمسػػطينية ،ومػػع ذلػػؾ لػػـ تػػر الدولػػة الفمسػػطينية
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النػػور ،وىػػذا بعػػد أف أوفػػت السػػمطة الوطنيػػة الفمسػػطينية المنبثقػػة عػػف منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية
بكامػػؿ التزاماتيػػا وتعيػػداتيا ،وص ػوالً إلػػى محادثػػات كامػػب ديفيػػد التػػي أد ارىػػا ال ػرئيس ال ارحػػؿ ياسػػر
عرفػػات بنجػػاح ولػػـ يرضػػ ،لمضػػغوط اإلس ػرائيمية واألمريكيػػة التػػي ىػػدفت إلػػى فػػرض رؤيػػة لمدولػػة
الفمسطينية حسب المقاس والمواصفات اإلسرائيمية.
أما في عيد الػرئيس جػورج دبميػو بػوش "االبػف"  ،)2008 – 2001فقػد خػطّ لنفسػو اتجاىػاً اختمػؼ
ع ػػف س ػػابقو ف ػػي إدارة المجتم ػػع ال ػػدولي مس ػػتغبلً أح ػػداث الح ػػادي عش ػػر م ػػف س ػػبتمبر  2001عم ػػى
الواليػػات المتحػػدة ليدشػػف مػػا عػػرؼ بعػػد ذلػػؾ التػػاري ،والػػى اآلف بثقافػػة الحػػرب عمػػى اإلرىػػاب والتػػي
ليػػرت اتجاىػػات الع ػالـ وأوجػػدت القيػػود والتضػػييؽ عمػػى الكثيػػر مػػف الحريػػات ،ورلػػـ ذلػػؾ لػػـ تغػػب
ّ

القضية الفمسطينية عف دائرة االىتماـ األمريكي ،وتمثّؿ ذلػؾ فػي خطػة خارطػة الطريػؽ التػي حػاوؿ
ليتبناىػػا ،والتػػي تُتػػوج حسػػب رؤيتػػو فػػي العػػاـ  2008بالدولػػة
فرضػػيا عمػػى المجتمػػع الػػدولي أجمػػع ّ
الفمسػػطينية – القابمػػة لمحيػػاة  ،-حيػػث تتوافػػؽ حػػدود الدولػػة الفمسػػطينية مػػف المنظػػور األمريكػػي مػػع

رؤية إسرائيؿ والتي يصعب عمى الفمسطينييف سػواء عمػى المسػتوى الرسػمي أـ الشػعبي القبػوؿ بيػا،
وذلؾ ألنيا تجرد الدولة الفمسطينية مف كؿ مقومات الدولة المستقمة.
أما الرئيس الحػالي بػاراؾ أوبامػا  – 2009حتػى اآلف) ،فمػـ تكػف مواقفػو أكثػر اعتػداالً مػف سػابقيو،
فب ػالرلـ مػػف وع ػػوده بحػػؽ الفمس ػػطينييف بالدولػػة القابمػػة لمحي ػػاة فػػي جامع ػػة القػػاىرة – حزيراف/يوني ػػو
 ،- 2009وفي أنقرة العاصمة التركية عبر خطاباتو التصالحية مع العالـ اإلسػبلمي ،ورلػـ حديثػو
أف الدولة الفمسطينية ىي بمثابػة مصػمحة اسػتراتيجية أمريكيػة ،فيػو لػـ يكػف – حتػى اآلف – أفضػؿ
حاالً مف سابقيو ،وىذا ما ظير جمياً وواضحاً مف موقفو المتماىي مع الموقؼ اإلسرائيمي مف طمب
العضوية لدولة فمسػطيف فػي األمػـ المتحػدة ،والتيديػد باسػتخداـ حػؽ الفيتػو واالعتػراض عمػى الدولػة
الفمسػطينية فػي مجمػس األمػف  ،)Mozgovaya, Haaretz, 2011ونضػيؼ إلػى ذلػؾ خطاباتػو
المتكػػررة فػػي منظمػػة "آيبػػاؾ" الصػػييونية األمريكيػػة – إحػػدى أكبػػر جماعػػات الضػػغط والتػػأثير عمػػى
صاحب القرار في الواليات المتحدة ،حيث التأكيدات والتطمينات إلسرائيؿ بأنو األوفى لمصالحيا.
يرى كثيروف أف الواليات المتحدة ومف خمفيا إسرائيؿ معنية بعدـ الوصوؿ إلػى الحػؿ النيػائي حيػث
إف ذلػػؾ يعطػػي إس ػرائيؿ مزيػػداً مػػف الوقػػت اللتيػػاـ المزيػػد مػػف األ ارضػػي الفمسػػطينية ،وبنػػاء الحقػػائؽ
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عمػػى األرض مػػف تيويػػد لمقػػدس ،وبنػػاء مزيػػد مػػف الوحػػدات االسػػتيطانية والجػػدار ،وإلرلػػاـ القيػػادة
الفمسطينية عمى مزيد مف التنازالت ،كؿ ذلؾ ليدفعنا إلى القوؿ بأف الواليات المتحدة انحازت بشكؿ
ال يػػدع مجػػاالً لمشػػؾ إلػػى الطػػرؼ اإلسػرائيمي ،وىػػذا لػػيس تجنيػاً أو اتيامػاً فسياسػػة الواليػػات المتحػػدة
أوضح مف أف يتـ اتياميا ،كما ستثبتو ىذه الدراسة المتواضعة في ثنايا سطورىا وفقراتيا.
ػداء مػف
أما قبؿ ذلؾ،
ّ
فسنعرج في الفصؿ الثاني عمى مواقؼ إدارات الواليػات المتحػدة األمريكيػة ابت ً
الػرئيس ىػػاري ترومػػاف ،والػرئيس أيزنيػػاور ،والػرئيس كينيػػدي ،والػرئيس ريتشػػارد جونسػػوف ،والػرئيس
انتياء بالرئيس جورج بوش "األب" ،حيػث
نيكسوف ،والرئيس فورد ،والرئيس كارتر ،والرئيس ريغاف و ً
سيتـ بياف أبرز محطػات أولئػؾ الرؤسػاء فػي تعػاطييـ مػع الصػراع العربػي "الفمسػطيني" اإلسػرائيمي،
والوقػػوؼ عنػػد مػواقفيـ ونظػرتيـ لمشػػعب الفمسػػطيني ،وتطػػور الفكػرة عنػػدىـ مػػف قضػػية الفمسػػطينييف
مف قضية الجئيف إلى االعتراؼ فػي إحػدى الوثػائؽ – وثيقػة سػوندرز – بػأف القضػية قضػية شػعب
يسػعى لبلسػػتقبلؿ بكيػػاف سياسػػي يجمػػع الشػػعب الفمسػػطيني ،وقبػػؿ ذلػػؾ سػػيتـ بيػػاف النسػػؽ التػػاريخي
وجذور بداية الصراع في عيد الرئيس ويمسوف والرئيس وارف ىاردنت.
إضػػافة إلػػى ذلػػؾ ،فسػػيتـ – فػػي الفصػػؿ األوؿ التمييػػدي  -بيػػاف دوائػػر ومؤسسػػات صػػنع السياسػػة
الخارجيػة األمريكيػة فيمػػا يخػص القضػية الفمسػػطينية ،وسػيتـ تسػميط الضػػوء عمػى جماعػات الضػػغط
الموالية إلسرائيؿ ودورىا في التأثير وتوجيو القرار السياسي الخارجي األمريكي لصالح إسرائيؿ.
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أىمية الدراسة
 تكم ػػف أىمي ػػة الد ارس ػػة بش ػػكؿ أساس ػػي ف ػػي أني ػػا تتتب ػػع الموق ػػؼ األمريك ػػي الرس ػػمي م ػػف قي ػػاـ الدول ػػة
الفمسػػطينية ،كمػػا أف الد ارسػػة تمقػػي الضػػوء عمػػى مػػدى جديػػة الت ػزاـ الواليػػات المتحػػدة بإقامػػة الدولػػة
الفمسطينية في إطار عممية التسوية الشاممة.
 تػ ػوفر الد ارس ػػة عرضػ ػاً توثيقيػ ػاً لبلتفاق ػػات وال ػػرؤى الت ػػي رعتي ػػا الوالي ػػات المتح ػػدة األمريكي ػػة إلح ػػبلؿ
التسػػوية الشػػاممة فػػي منطقػػة الشػػرؽ األوسػػط التػػي تضػػمف إقامػػة الدولػػة الفمسػػطينية ،والد ارسػػة تم ّكػػف
القػػارئ مػػف اسػػتنتاج مػػدى التعويػػؿ عمػػى الػػدور األمريكػػي فػػي إقامػػة الدولػػة الفمسػػطينية واستش ػراؼ
مستقبؿ الموقؼ األمريكي مف الدوؿ الفمسطينية.
 إف أىمية الدراسة  -إضافة إلى ما ذكر سابقاً – تكمف فػي نػدرة الد ارسػات العمميػة حػوؿ الموضػوع،
وتػػأتي لسػػد الػػنقص فػػي الد ارسػػات األكاديميػػة ،ورفػػد المكتبػػة العربيػػة والبػػاحثيف بد ارسػػة موثقػػة تبػػيف
الموق ػػؼ األمريك ػػي م ػػف موض ػػوع الد ارس ػػة ،وخصوصػ ػاً تتب ػػع الد ارس ػػة لمموق ػػؼ األمريك ػػي ف ػػي عي ػػد
الرئيس باراؾ أوباما.

أىداؼ الدراسة
 تيػػدؼ الد ارسػػة إلػػى توضػػيح موقػػؼ إدارات الواليػػات المتحػػدة األمريكي ػة المتعاقبػػة مػػف قيػػاـ
الدولة الفمسطينية كمينتوف ،بوش وأوباما).
 التعرؼ عمى آليات اتخاذ صنع السياسة الخارجية في الواليات المتحدة ،ووسائؿ التأثير
عمييا.
 التعرؼ عمى جيود الواليات المتحدة األمريكية في بمورة الرؤى لمدولة الفمسطينية.
 تتبع التطور التاريخي لمموقؼ األمريكي منذ بداية الصراع .1948
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 تطػػور الموق ػػؼ األمريكػػي م ػػف قي ػػاـ الدولػػة الفمس ػػطينية ،وذل ػػؾ مػػف خ ػػبلؿ تعاق ػػب اإلدارات
انتياء بإدارة الرئيس أوباما.
األمريكية ،مف إدارة كمينتوف ،مرو اًر بإدارة بوش ،و ً
 تبياف مدى تطابؽ الموقؼ األمريكي مع الموقؼ اإلسرائيمي تجاه الدولة الفمسطينية.

تساؤالت الدراسة
عمػ ػػى الػ ػػرلـ مػ ػػف المكانػػػة الدوليػ ػػة األولػ ػػى التػ ػػي تحظػ ػػى بيػ ػػا الواليػ ػػات المتحػ ػػدة األمريكيػػػة ،وتعػ ػػدد
االتفاقي ػػات وال ػػرؤى األمريكي ػػة الت ػػي أش ػػارت إل ػػى قي ػػاـ الدول ػػة الفمس ػػطينية كش ػػرط مح ػػوري وأساس ػػي
لبلسػتقرار فػػي منطقػة الشػػرؽ األوسػػط ،ومػع ذلػػؾ لػػـ تقػـ الواليػػات المتحػػدة بالػدور المطمػػوب كوسػػيط
يقػػؼ عمػػى مسػػافة متسػػاوية مػػف الطػرفيف ،وسػػتحاوؿ الد ارسػػة اإلجابػػة عمػػى التسػػاؤؿ الرئيسػػي التػػالي
متبوعاً بالتساؤالت الفرعية.
التساؤؿ الرئيسي
 مػػػػا حقيقػػػػة مواقػػػػؼ اإلدارات األمريكيػػػػة كمينتػػػػوف وبػػػػوش وأوبامػػػػا مػػػػف قيػػػػاـ الدولػػػػة
الفمسطينية؟ ولماذا لـ تنفذ اإلدارات األمريكية وعودىا بقياـ الدولة الفمسطينية؟
أما تساؤالت الدراسة الفرعية:
 .1ما ىي آليات اتخاذ وصنع السياسة الخارجية في الواليات المتحدة األمريكية وما وسائؿ
التأثير عميو؟
 .2مػػا الػػدور الػػذي تقػػوـ بػػو جماعػػات الضػػغط المواليػػة إلس ػرائيؿ فػػي التػػأثير عمػػى الق ػرار
األمريكي لصالح إسرائيؿ؟
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 .3ما ىي أبرز مواقؼ اإلدارات األمريكية مف القضية الفمسطينية في الفترة مػا بػيف 8491
 8441؟ .4ما ىو موقؼ إدارة الرئيس بيؿ كمينتوف مف قياـ الدولة الفمسطينية؟
 .5ما ىو موقؼ إدارة الرئيس جورج دبميو بوش مف قياـ الدولة الفمسطينية؟
 .6ما ىو موقؼ إدارة الرئيس باراؾ أوباما مف قياـ الدولة الفمسطينية؟
 .7إلى أي مدى يمكف االعتماد مستقببلً عمى الدور األمريكي في قياـ الدولة الفمسطينية؟

المنيج العممي المتبع في الدراسة
تعتمػػد الد ارسػػة مػػنيج البحػػث الوصػػفي التحميمػػي ،الػػذي يشػػمؿ ق ػراءة المعطيػػات والبيانػػات وتحميميػػا
السػتخبلص النتػائج ،كمػا ستسػتخدـ الد ارسػة المػنيج التػاريخي لبيػاف الموقػؼ األمريكػي مػف القضػية
الفمسطينية منذ عاـ  ،1948وكذلؾ معرفة مواقؼ اإلدارات األمريكية مػف القضػية الفمسػطينية حتػى
عاـ .1992
كمػػا سػػترّكز الد ارسػػة عمػػى تحميػػؿ النصػػوص األساسػػية ،س ػواء أكانػػت اتفاقيػػات أـ تفاىمػػات رعتيػػا
الواليات المتحدة ،أـ ردوداً عمييا.

حدود الدراسة
تغط ػػي الد ارس ػػة أساسػ ػاً الفتػ ػرات الرئاس ػػية األمريكي ػػة من ػػذ ع ػػاـ  1993وت ػػولي الػ ػرئيس بي ػػؿ كمينت ػػوف
انتياء بالرئيس الحالي باراؾ أوباما إلػى
الرئاسة مرو اًر بالرئيس جورج بوش االبف في عاـ  ،2001و ً
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الموقؼ الحالي لمواليات المتحدة الرسمي مف توجو الرئيس محمود عباس إلى األمـ المتحػدة لطمػب
عضػػوية دولػػة فمسػػطيف فػػي األمػػـ المتحػػدة فػػي سػػبتمبر  .2012ولػػف تغفػػؿ الد ارسػػة الرجػػوع إلػػى
مواقؼ اإلدارات األمريكيػة السػابقة لػربط مواقػؼ تمػؾ اإلدارات مػع مواقػؼ اإلدارات األمريكيػة المػراد
البحث فييا.

9

الدراسات سابقة
 .1جوف ميرشيمر وستيفف والت" :الموبي اإلسرائيمي والسياسة الخارجية لمواليات المتحدة"،
.2007
يتنػ ػػاوؿ الكتػ ػػاب تػ ػػأثير المػ ػػوبي اإلس ػ ػرائيمي عمػ ػػى السياس ػ ػة الخارجي ػ ػة لمواليػ ػػات المتحػ ػػدة األمريكيػ ػػة،
وبخاصػػة فػػي منطقػػة الشػػرؽ األوسػػط ،وكػػذلؾ بيػػاف قػػوة الضػػغط الحقيقػػة التػػي يتمتػػع بيػػا الم ػػوبي
اإلس ػرائيمي مػػف الػػتحكـ فػػي البنػػوؾ ووسػػائؿ اإلعػػبلـ الرسػػمية ،ممػػا يجعػػؿ مػػف الصػػعب عمػػى أي
مسؤوؿ أمريكي أف ينتقد إسرائيؿ أو حتى انتقاد الدعـ لير العادي إلسرائيؿ.
يبػػيف الكتػػاب أف الواليػػات المتحػػدة قػػد أوجػػدت ليػػا الكثيػػر مػػف األعػػداء بسػػبب ذلػػؾ الػػدعـ إلس ػرائيؿ
عم ػػى حس ػػاب الفمس ػػطينييف ،كم ػػا يعػ ػرض الكت ػػاب ت ػػدرج العبلق ػػات التاريخي ػػة ب ػػيف الوالي ػػات المتح ػػدة
واسرائيؿ حيث كانت فػي فتػرة الخمسػينيات والسػتينيات عبلقػات عاديػة تحصػؿ إسػرائيؿ عمػى الػدعـ
المشػػروط حيػػث إف مصػػالح الواليػػات المتحػػدة فػػي منطقػػة الشػػرؽ األوسػػط تطمبػػت ذلػػؾ ،إال أف ذلػػؾ
تغير مع نياية السػتينيات بعػد حػرب  1967وميػوؿ الكثيػر مػف الػدوؿ العربيػة إلػى معسػكر االتحػاد
السوفييتي.
يبػػيف ىػػذا الكتػػاب وقػػوؼ المػػوبي اإلس ػرائيمي فػػي الواليػػات المتحػػدة ضػػد طمػػوح الشػػعب الفمسػػطيني
لمحصػوؿ عمػػى حقوقػو ،حيػػث يضػمف المػػوبي عػدـ قيػػاـ الرؤسػاء األمػريكييف بالضػغط عمػػى إسػرائيؿ
لتقديـ أية تنازالت ،إضافة إلى ذلؾ يبػيف الكتػاب فػي فص ٍػؿ آخػر مػف فصػولو كيػؼ أف المػوبي كػاف
لػو أكبػر األثػر فػػي ممارسػة الضػغط نحػو شػػف الحػرب عمػى العػراؽ ،وكػػذلؾ دور المػوبي فػي الحػػرب
عمى لبناف في  2006حيث لـ يقـ أي مسؤوؿ أمريكي بإدانة إسرائيؿ.
ويخت ػتـ الكتػػاب بػػالقوؿ أف بقػػاء نفػػس السياسػػة لػػئلدارة األمريكيػػة تضػػر بمصػػالح الواليػػات المتحػػدة
واسػ ػرائيؿ عم ػػى ح ػػد سػ ػواء ،وأن ػػو يج ػػب معامم ػػة إسػ ػرائيؿ كدول ػػة طبيعي ػػة واني ػػاء الصػ ػراع الفمس ػػطيني
اإلسرائيمي والتخمي عف خطة بوش  -خارطة الطريؽ – وأف تستبدؿ بيا خطةٌ أمريكية قائمػة عمػى
السبلـ العادؿ بما يضمف انسحاب إسرائيؿ مف معظػـ ولالبيػة األ ارضػي التػي احتمػت عػاـ .1967
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ثػػـ عػػرض المؤلفػػاف لعػػدد مػػف الطػػرؽ مػػف شػػأنيا إضػػعاؼ تػػأثير المػػوبي عمػػى السياس ػة الخارجي ػة
لمواليات المتحدة األمريكية.

 .2نصير عاروري" ،أميركا الخصـ والحكـ" ،دراسة توثيقية في عممية السبلـ ومناورات
واشنطف منذ .2007 .1967
يعرض الكتاب مسار السياسة األمريكية تجاه القضية الفمسطينية ،يؤكد المؤلؼ أف الواليات
المتحدة تحتكر وتتفرد بالمسألة الفمسطينية ،وأنيا كانت معنية بإعاقة عممية السبلـ ،حيث إف
الواليات المتحدة األمريكية أجيضت كؿ المساعي الدولية لمتسوية وحمت إسرائيؿ مف المحاسبة
الدولية.
ويعرض الكتاب مواقؼ الرؤساء األمريكييف بدءاً مف معارضة الرئيس نيكسوف انسحاب إسرائيؿ
مف األراضي التي احتمتيا عاـ  ،1967كما تؤكد ذلؾ قيادات إسرائيمية آنذاؾ ،وكذلؾ مسعى
الرئيس كارتر إلى محاولة التسوية الثنائية بيف مصر واسرائيؿ خارج نطاؽ األمـ المتحدة واالبتعاد
عف تحقيؽ السبلـ الشامؿ.
يرى المؤلؼ أف الواليات المتحدة سعت إلى تيميش القضية الفمسطينية ،وأف الحوار الذي أدارتو
مع منظمة التحرير الفمسطينية قد كمّؼ الفمسطينييف ثمناً باىظاً حيث حرؽ ورقة االعتراؼ
بإسرائيؿ وورقة االنتفاضة ،مرو اًر إلى الواقع الحالي حيث إىماؿ قضايا الوضع النيائي – الحدود،
البلجئيف ،والقدس والمستوطنات  -مف رؤية السياسة األمريكية.

 .3تانيا رينيارت "خارطة الطريؽ إلى ال مكاف :فمسطيف /إسرائيؿ منذ .2006 ،"2003
يبحث الكتاب في حالة الحراؾ الوىمي فيما يخص الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي ،حيث ترى
المؤلفة أف خطة خارطة الطريؽ لـ تأ ِت بجديد لعممية السبلـ ،وانما كانت الخطة بمثابة لطاء
دبموماسي أمريكي لتقوـ إسرائيؿ بإحكاـ قبضتيا عمى المناطؽ المحتمة وتوسيع االستيطاف ،واف
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إسرائيؿ استطاعت مف خبلليا أف تسوؽ نفسيا أنيا حامية لمسبلـ وأنيا نفذت التزامات خارطة
الطريؽ في حيف أف الفمسطينييف لـ يفعموا بالمقابؿ ما يجب عمييـ ،وتكشؼ أف خارطة الطريؽ
م ّكنت إسرائيؿ مف تنفيذ مخططاتيا األحادية مف حصار لغزة وتقطيع الضفة الغربية إلى كانتونات
معزولة.
ارتكزت المؤلفة في تحميميا لخارطة الطريؽ عمى الصحافة اإلسرائيمية لتستنتج أف خارطة الطريؽ
لـ تأت بشيء جديد لعممية السبلـ ،وأف خارطة الطريؽ ليست إال وسيمة لخدمة إسرائيؿ
ومساعدتيا في خطتيا اليادفة إلى تجاىؿ الحؽ الفمسطيني ،ولتخمص المؤلفة – أيضاً – إلى أف
اإلدارة األمريكية ليست بريئةً في ذلؾ وىي شريكة إلسرائيؿ في توجياتيا.

 .4ىيربرت كيمماف ،حؿ الدولة ثنائية القومية /حؿ الدولتيف :الصراع اإلسرائيمي –
الفمسطيني.2010 ،
استعرض الكاتب في دراستو معوقات فرص حؿ الدولتيف بيف اإلسرائيمييف والفمسطينييف عمى
اعتبار أف منظور الدولة الفمسطينية مف وجية نظر بنياميف نتنياىو رئيس الوزراء اإلسرائيمي ال
يتطابؽ بؿ ويبعد عف منظور الدولة الفمسطينية التي تتطمع القيادة الفمسطينية لتحقيقيا ،حيث يقدـ
الكاتب تفصيبلً لحدود الدولة وشكميا مف وجية النظر اإلسرائيمية ،وكذلؾ حدود وشكؿ الدولة التي
يسعى إلييا الفمسطينيوف.
عرض الكاتب فكرة الدولة ثنائية القومية ،التي يعترض عمى إقامتيا اإلسرائيميوف أكثر مف
الفمسطينييف وتجد التأييد لالباً مف الفمسطينييف في المنفى ،ويرفض تمؾ الفكرة الييود حيث إف
فييا تخمياً عف جوىر المشروع الصييوني المتمثؿ بإقامة وطف لمييود بحسب الكاتب.
ثـ عرض الكاتب الحؿ مف وجية نظره والذي يعتمد عمى المساومة التاريخية بيف اإلسرائيمييف
والفمسطينييف حيث يوصي بالعودة إلى حدود  1967مع إجراء بعض التعديبلت ،أما القدس
فتكوف األماكف الييودية في القدس تحت السيادة اإلسرائيمية واألماكف العربية في يد الفمسطينييف،
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كما يتحدث عف إيجاد حؿ لقضية البلجئيف بحيث يعود عدد قميؿ مف البلجئيف الفمسطينييف
يعودوف إلى إسرائيؿ ،مع عرض التوطيف والتعويض.
ويتح ػػدث الكات ػػب ع ػػف دور الق ػػوى الخارجي ػػة لمع ػػب دور المش ػػجع والوس ػػيط مث ػػؿ الوالي ػػات المتح ػػدة
األمريكية في إقناع الطرفيف اإلسرائيمي الفمسطيني بجدوى الحؿ التاريخي إلنياء الصراع.

 .5ميخائيؿ سميماف محػرر " ،فمسػطيف والسياسػة األمريكيػة :مػف ويمسػوف إلػى كمينتػوف"،
.1996
الكت ػػاب م ػػف ت ػػأليؼ مجموع ػػة م ػػؤلفيف ،وح ػػرره الس ػػيد ميخائي ػػؿ س ػػميماف ،يع ػػرض الكت ػػاب ف ػػي بداي ػػة
فصولو أدوات التأثير عمى السياسة الخارجية األمريكية السيما المتعمقة بالقضػية الفمسػطينية ،حيػث
تصدر ق اررات مؤيدة إلسرائيؿ بفعؿ وجػود نظػاـ ديمق ارطػي بيػا ،ويػوفر الكتػاب معمومػات عػف مػدى
االنحياز إلسرائيؿ واألسباب المحتممة لو.
يتعمؽ الكتاب بالدخوؿ إلى خفايا الموقؼ األمريكي الداعـ إلسرائيؿ مف زاوية عقدية إنجيمية ترتبط
أساس ػاً بضػػرورة وجػػود الييػػود فػػي فمسػػطيف ،أمػػا العػػرب الفمسػػطينييف فمػػـ يحظ ػوا عنػػد األمريكػػي إال
ميـ وجودىـ .يتتبػع الكتػاب تطػور الموقػؼ األمريكػي لصػالح إسػرائيؿ خصوصػاً
بنظرة سمبية ولير ٌ
بعػػد ظيػػور المػػوبي الصػػييوني بشػػكؿ قػػوي حيػػث فػػي عيػػد إدارة ترومػػاف كػػاف التركيػػز عمػػى إنعػػاش

أوروبا الغربية اقتصادياً وابعاد االتحاد السوفييتي عنيا ،كؿ ذلػؾ مػع رلبتيػا – الواليػات المتحػدة –
في وراثة االمتيازات البريطانية االستعمارية السابقة.
يتتبع الكتاب مواقؼ اإلدارات األمريكية في عيد نيكسوف وفورد ،ويخمػص إلػى أف نيكسػوف لػـ يكػف
مػ ػػديناً ألص ػ ػوات الييػ ػػود األم ػ ػريكييف فػ ػػي نجاحػ ػػو السياسػ ػػي ،وأراد أف يجػ ػػد ح ػ ػبلً لممشػ ػػكمة العربيػ ػػة
اإلسرائيمية ،إال أنو أخفؽ في حميا بسبب الضعؼ السياسي لو عمى إثر فضيحة ووترليت ،وكذلؾ
التعاطؼ القوي لينري كيسػنجر مستشػاره لؤلمػف القػومي مػع إسػرائيؿ حيػث تػأثر نيكسػوف بػو بسػبب
ضػػعؼ اإللمػػاـ عنػػده بالجانػػب الفمسػػطيني .ثػػـ يتتبػػع الكتػػاب إدارة كػػارتر وتعاممػػو مػػع الفمسػػطينييف
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حيػػث بػػدأت إدارتػػو بػػإجراء اتصػػاالت مػػع منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية بشػػكؿ ليػػر مباشػػر ،إال أف
مستشاري الرئيس كارتر نجحوا في التأثير عميو لضماف عدـ فرض تسوية ال ترلب بيا إسرائيؿ.
أما في عيد ريغاف وبوش ،فقد كاف الشالؿ األكبر واألوؿ ىو االتحاد السوفييتي ،وكاف ينظر إلػى
إسرائيؿ باعتبارىا دولة داعمة ألمريكا ضد االتحػاد السػوفييتي ،وبالتػالي تجاىػؿ القضػية الفمسػطينية
إلى ٍ
حد ما ،أما الرئيس بػوش فقػد أبقػى نفػس االسػتراتيجية األمريكيػة الرافضػة حػؽ الفمسػطينييف فػي
تقرير مصيرىـ.
وينتيػػي الكتػػاب بػػإدارة بيػػؿ كمينتػػوف حيػػث كانػػت المصػػالح األمريكيػػة فػػي تمػػؾ الفت ػرة تتطمػػب إيجػػاد
تسوية سياسية لمصراع العربي اإلسػرائيمي ،ورلػـ ذلػؾ تػـ تعيػيف عناصػر مؤيػدة إلسػرائيؿ فػي البيػت
األبيض.

 .6ليمى بارودي ومرواف بحيري "السياسة األميركية في الشرؽ األوسط :نيكسوف  -فورد
 كارتر – ريغاف".1984 ،يتضمف الكتاب تسع دراسات عف السياسة الخارجية األميركية تجاه أزمة الشرؽ األوسط في عيود
الرؤساء األميركييف األربعة ،نيكسوف ،وفورد ،وكارتر ،وريغاف .وتعالج الدراسات الموضوعات
التالية" :نزاع الشرؽ األوسط في استراتيجية الواليات المتحدة "1971-1970؛ "السياسة األميركية
عمى المحؾ"؛ "وثيقة سوندرز :القضية الفمسطينية في السياسة األميركية"؛ "قوة إسرائيؿ في مجمس
الشيوخ في الواليات المتحدة"؛ "سياسة الواليات المتحدة الخارجية في الشرؽ األوسط"؛ "الواليات
المتحدة وأمف طاقة إسرائيؿ"؛ " السياسة األميركية في الشرؽ األوسط :كيسنجر ،كارتر والمستقبؿ"؛
" ظؿ فوؽ الرماؿ :االستراتيجية والخداع في سياسة ريغاف تجاه العرب"؛ " مستقبؿ العبلقات
اإلسرائيمية  -األميركية بعد حرب لبناف".
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تعقيب عمى الدراسات السابقة:
تناولت العشرات مف الكتب والدراسات السياسة األمريكية تجاه القضية الفمسطينية ،إضافة إلى
متابعة العوامؿ المؤثرة عمى القرار السياسي األمريكي وال سيما المتعمؽ منو بالقضية الفمسطينية،
حيث تتبعت تمؾ الكتب سياسات إدارات الواليات المتحدة المتعاقبة مف القضية الفمسطينية مثؿ
كتاب "السياسة األمريكية في الشرؽ األوسط :نيكسوف فورد كارتر وريغاف"  )1984وكتاب
كتب أخرى دور
"فمسطيف والسياسة األمريكية مف ويمسوف إلى كمينتوف"  .)1996كما تناولت ٌ
وحجـ الموبي اإلسرائيمي والييودي في التأثير عمى القرار السياسي األمريكي مثؿ كتاب "الموبي

اإلسرائيمي والسياسة الخارجية لمواليات المتحدة" .)2007
مكمبلً لنمط الدراسات والكتب التي تناولت مواقؼ اإلدارات األمريكية السابقة
وتأتي ىذه الدراسة ّ
ويمسوف إلى ريغاف) مف القضية الفمسطينية ،فيي تتناوؿ باألساس متابعة إلدارات الرؤساء

كمينتوف وبوش وأوباما ومواقفيـ مف إقامة الدولة الفمسطينية بكثير مف التحميؿ ،مف خبلؿ بياف
ماىية الدولة الفمسطينية التي أشارت إلييا الواليات المتحدة .كما أف الدراسة تتابع موقؼ اإلدارة
األمريكية الحالية – إدارة الرئيس أوباما – مف إقامة الدولة الفمسطينية خصوصاً مع موقؼ
الواليات المتحدة الرافض لطمب عضوية الدولة في األمـ المتحدة المتطابؽ مع الموقؼ اإلسرائيمي،
بناء عمى
وستقدـ نظرة استشرافية لموقؼ اإلدارة األمريكية في الفترة الرئاسية الثانية لمرئيس أوباما ً
مواقفو في الفترة الرئاسية األولى.
إف الدراسات السابقة لـ ترّكز عمى موضوع الدوؿ الفمسطينية وموقؼ اإلدارات األمريكية منيا،
مفصؿ موضوع
حيث رّكزت عمى العممية السممية بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف ولـ تتناوؿ بشكؿ ّ

الدولة الفمسطينية.
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 .1انفصم األول
دوائر انطٍاضح اخلاررٍح األيرٌكٍح وانعىايم املؤحرج يف ضٍاضاتها
جتاِ انقضٍح انفهططٍٍُح
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مقدمة:
ييدؼ ىذا الفصؿ التمييدي إلى التعرؼ عمى أركاف صنع السياسة الخارجية األمريكية ،والتي
تنحصر بيف السمطة التنفيذية الممثمة بمؤسسة الرئاسة والدوائر ذات العبلقة المسؤولة أماـ الرئيس
مثؿ و ازرة الخارجية وو ازرة الدفاع وأجيزة االستخبارات التي تزود صانعي السياسة وأصحاب القرار
بالمعمومات الدقيقة عف الدوؿ .ويرتبط بعممية صنع السياسة الخارجية األمريكية السمطة التشريعية
المتمثمة في الكونغرس األمريكي بغرفتيو مجمس الشيوخ ومجمس النواب ،حيث يمتمؾ الكونغرس ما
يستطيع التأثير أو الحد مف سمطات الرئاسة في مجاؿ السياسة الخارجية سواء بالتأييد أـ
بالمعارضة ،وخصوصاً دور لجنة الشؤوف الخارجية لمكونجرس.
أما الركف األىـ في صنع السياسة الخارجية األمريكية فيو جماعات الضغط أو المصالح التي
تتبع استراتيجيات وأساليب محددة مف أجؿ التأثير عمى صناع السياسة الخارجية األمريكية ،وىنا
تعد أىـ جماعات الضغط في الواليات
يبرز دور جماعات الضغط الصييونية واإلسرائيمية والتي ّ

واألكثر تأثي اًر في القرار األمريكي وخصوصاً في منطقة الشرؽ األوسط والصراع العربي اإلسرائيمي
بالتحديد ،بحيث تضمف تمؾ الجماعات أف يتماىى الموقؼ األمريكي مع الموقؼ اإلسرائيمي مف
مجمؿ قضايا الشرؽ األوسط.
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 :1.1املثحج األول
دوائر صُع انطٍاضح اخلاررٍح األيرٌكٍح
إف الدستور األمريكي لـ يرسـ بالتحديد األدوار التي تتعمؽ بكؿ مؤسسة مف مؤسسات الدولة
األمريكية في عممية رسـ االستراتيجية ،إذ أف الواقع العممي أثبت حقيقة ميمة ،وىي أف دور كؿ
مؤسسة ،وال سيما المؤسستيف التنفيذية والتشريعية ،قد يزيد أو ينقص بحسب عوامؿ التأثير والتأثر
التي تصطبت بيا كؿ مرحمة زمنية ،فأحياناً يزداد دور مؤسسة الرئاسة في رسـ االستراتيجية
والسياسة الخارجية عمى حساب ما أعطى الدستور مف صبلحيات لمسمطات األخرى ،إذ إف
ظروؼ المرحمة تتطمب اصطفاؼ الجميع خمؼ الرئيس ومؤسسة الرئاسة .عواد ،2010 ،ص
.)312

 :1.1.1مفيوـ السياسة الخارجية األمريكية
مف خبلؿ السياسة الخارجية لمواليات المتحدة تتحدد الطرؽ التي تتفاعؿ بيا الواليات المتحدة مع
األمـ األخرى بما يضمف تحقيؽ مصالحيا الوطنية العميا واستراتيجياتيا ،وبحسب أجندة السياسة
الخارجية األمريكية المعمنة فإف أىداؼ الواليات المتحدة ىي:

Wikipedia, Foreign policy

)of the United States
 حماية األمف القومي لمدولة. تعزيز مبدأ الديمقراطية. تحقيؽ المصالح االقتصادية والرفاىية لممواطف األمريكي ولممجتمع الدولي عموماً. حماية أمف إسرائيؿباإلضافة إلى ذلؾ فقد طرأت إضافات إلى أىداؼ ولايات السياسة الخارجية األمريكية ،حيث
ظيرت تمؾ األىداؼ مع تطور المجتمع الدولي ،وظيور الكثير مف المتغيرات الدولية التي تجعؿ
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الواليات المتحدة أماـ مسؤولياتيا باعتبارىا الدولة األكثر تأثي اًر في المجتمع الدولي ،ومف ىذه
األىداؼ)Wikipedia, Foreign policy of the United States :
 الحد مف انتشار تكنولوجيا السبلح النووي. تعزيز النشاط والتبادؿ التجاري االقتصادي. حماية النشاط التجاري األمريكي في الخارج. رعاية االتفاقيات الدولية. -محاربة االرىاب.

يعرؼ وزير الخارجية األمريكي األسبؽ ىنري كيسنجر السياسة الخارجية األمريكية بقولو" :إف
ّ
السياسة الخارجية تبدأ حيث تنتيي السياسة الداخمية ،وال يصح ىذا المفيوـ إال في فترات

االستقرار حيث يكوف لدى الدوؿ في ىذه الفترات مفيوـ وادراؾ مشترؾ لقواعد المعبة العالمية"
كيسنجر .)1973 ،وبأسموب آخر فإف السياسة الخارجية ىي التي تقوـ بتنظيـ وتأطير وادارة
العبلقات الدولية ،وىي عبلقات ثنائية ومتعددة األطراؼ .ولما كانت االرتباطات الخارجية مع
الدوؿ األجنبية والمنظمات الدولية تستوجب قبوؿ الدوؿ المعنية بالتزامات محددة تجاه الغير ،فإف
السياسة الخارجية ال بد وأف تحظى بموافقة شعبية ...لذلؾ يمكف القوؿ بأف السياسة الخارجية ىي
وجو خاص مف أوجو السياسة الداخمية ،وأداة مميزة لتحقيؽ األىداؼ القومية األمريكية مف خبلؿ
العمؿ عمى الساحة الدولية ربيع.)1990 ،

وحوؿ السياسة الخارجية األمريكية تتحدث المؤرخة والمتتبعة لمسياسات األمريكية ،في الشرؽ
األوسط جانيس تيري قائمة" :تنشأ السياسة الخارجية مف تفاعؿ معقد بيف عدد مف الدوائر
الحكومية تشمؿ الرئيس ،و ازرة الخارجية ،و ازرة الدفاع ،والسي آي آيو  ،)CIAوالكونجرس،
ومجمس األمف القومي  ،)NSCومنذ الحرب العالمية الثانية انخفض مستوى تدخؿ الكونجرس
بصورة عامة وارتفعت وتيرة تدخؿ الرئيس ومستشاريو المقربيف ومجمس األمف القومي بصفة
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خاصة" تيري .)2006 ،وىذا التفاعؿ المعقد الذي تتحدث عنو تيري يعبر عف ديناميكية متدفقة
ومتغيرة باستمرار ليياكؿ النظاـ األمريكي تبعاً لممؤثرات الدولية واإلقميمية والقضايا التي تتعامؿ
معيا في إطار المصمحة القومية لمواليات المتحدة.
وبشكؿ عاـ فإف السياسة الخارجية األمريكية ىي نتاج خبرة تراكمية امتدت عمى مدى أكثر مف
عقديف مف الزماف ابتدأت بتعزيز النشاط التجاري الخارجي ،وىي نتاج ق اررات مستمرة وتنافس بيف
مؤسسات النظاـ المختمفة التي يجمعيا ىدؼ واحد ىو تحقيؽ المصالح القومية لمواليات المتحدة
األمريكية ،فاألدوات التي تشكؿ السياسة الخارجية األمريكية وترسميا متعددة ومختمفة ومتغيرة
وىي أشبو بالشبكة التي تكمؿ بعضيا ،كما أنيا عممية يشترؾ في إخراجيا جميع السمطات في
النظاـ السياسي األمريكي.
ورلـ كثرة التعريفات التي تناولت مفيوـ السياسة الخارجية األمريكية فإف تعريفنا لمسياسة الخارجية
األمريكية ىو أنيا الوسيمة التي مف خبلليا تتواصؿ الواليات المتحدة األمريكية مع مكونات
المجتمع الدولي سواء أكانت دوالً أـ تجمعات إقميمية أـ منظمات دولية أـ أشخاصاً دولييف بما
يحقؽ ويحمي المصالح الحيوية واالستراتيجية لمواليات المتحدة وأفرادىا ،وتقوـ بتنفيذ ذلؾ مف
خبلؿ طاقـ بشري دبموماسي وسياسي يعمؿ عمى تحقيؽ سياسات وتوجييات الواليات األمريكية
التي أقرىا دستور الواليات األمريكية.
ومف المبلحظ أف السياسة الخارجية األمريكية ليست ثابتة تجاه جميع الدوؿ ،بؿ تختمؼ مف دولة
إلى أخرى ومف فترة إلى أخرى تجاه الدولة نفسيا حسب المتغيرات الدولية واإلقميمية التي تشكؿ
الواقع الدولي والنظاـ العالمي ،باإلضافة إلى أف الدور الذي تمعبو سياسة ىذه الدولة تجاه الواليات
المتحدة وطبيعة نظاميا القائـ وأىميتيا االستراتيجية وتأثيرىا عمى المصالح األمريكية تؤثر بشكؿ
فاعؿ في تشكيؿ السياسة الخارجية األمريكية تجاه الدولة المعنية .ومما الشؾ فيو أف الواليات تتبع
أسموباً متشدداً في تفاعبلتيا تجاه الدوؿ المناوئة لسياساتيا في الشرؽ األوسط عف األسموب المتبع
تجاه حمفائيا ،ولكف يبقى األمر ضمف إطار مرجعي واحد ىو المصالح القومية واألىداؼ األمنية
واالستراتيجية لمواليات المتحدة األمريكية .القرـ ،2007 ،ص )82
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 :1.1.2مؤسسات صنع السياسة الخارجية األمريكية
 :1.1.2.1مؤسسة الرئاسة " الرئيس "
النظاـ األمريكي نظاـ رئاسي فيدرالي يتمتع فيو الرئيس بصبلحيات عديدة ،وذلؾ بموجب المادة
الثانية مف الدستور األمريكي التي تفيد بأف رئيس الواليات المتحدة األمريكية ىو رئيس السمطة
التنفيذية والقائد األعمى لمقوات المسمحة ،ورأس الدولة الفيدرالية ،كما يضطمع الرئيس بميمة إدارة
السياسة الخارجية لمدولة ،وتعييف السفراء وكبار موظفي الدولة وعقد المعاىدات ،ويعاونو في
ميماتو الوزراء أو المستشاروف واألجيزة المختمفة في األبيض.
ّ
تعد العبلقات الخارجية أعظـ أدوار الرئيس ،وتتمثؿ ىذه الصبلحية مف خبلؿ سمطتو في إدارة
ّ
العبلقات الخارجية وسمطة قيادة العمميات العسكرية ،وسمطة إجراء المفاوضات وعقد المعاىدات.

واف لـ يكف نص دستوري مباشر بخصوص مسؤولية الشؤوف الخارجية ،إال أف الرئيس يتولى إدارة
السياسة الخارجية ،وما يتعمؽ بيا مف مياـ وصبلحيات ،بحسب المادة الثانية مف الدستور
األمريكي والتي تنص عمى "أف الرئيس األمريكي ىو العنصر الوحيد لؤلمة في عبلقاتيا
الخارجية "...عواد ،2010 ،ص .)111 – 110
ينص دستور الدولة – الواليات المتحدة األمريكية  -عمى أف الرئيس ىو القائد األعمى لمقوات
المسمحة وىو القناة الرسمية الوحيدة لبلتصاؿ بالحكومات األجنبية .وفي عاـ  ،1936أكدت
المحكمة الفيدرالية العميا األمريكية ما نص عميو الدستور األمريكي حيث قضت بأف لمرئيس وحده
سمطة تمثيؿ الحكومة األمريكية في مجاؿ العبلقات الدولية ،فبل الكونغرس األمريكي وال أي
جماعة أو إدارة أخرى يمكنيا التفاوض مع الحكومات األخرى باسـ الحكومة األمريكية .وأعطى
الدستور الرئيس الذي ينتخب كؿ أربع سنوات ،ويجوز لو الترشيح واشغاؿ المنصب لدورتيف
متتاليتيف الحؽ في تمثيؿ الببلد خارجياً وقيادة القوات المسمحة ،وعقد االتفاقيات الخارجية ،وتعييف
السفراء وأعضاء محكمة العدؿ العميا وشف الحروب.
ورلـ أف الدستور ،منح لمرئيس األمريكي ميمة السياسة الخارجية ،فأنو قيدىا بإعطاء الكونجرس
يحد مف نفوذ السمطة التنفيذية في
سمطات رقابة في مجاؿ الشؤوف الخارجية والتي يمكنو بيا أف ّ
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ىذا المجاؿ ،فالفقرة الثانية مف المادة الثانية في الدستور األمريكي تنص عمى أف "الرئيس تكوف لو
السمطة ،بمشورة مجمس الشيوخ وموافقتو ،لعقد المعاىدات ،شرط أف يوافؽ عمييا ثمثا عدد أعضاء
المجمس الحاضريف ،كما أف لو بمشورة مجمس الشيوخ وموافقتو أف يرشح سفراء ووزراء مفوضيف
آخري ف وقناصؿ وقضاة لممحكمة العميا وسائر موظفي الواليات المتحدة اآلخريف الذيف ال نص
عمى أحكاـ تعييناتيـ والتي سيتـ إحداثيا بقانوف" .القرـ ،2007 ،ص )83 - 82
وتبرز رقابة الكونجرس عمى السمطة التنفيذية بصورة واضحة إذا كانت األلمبية المسيطرة عميو مف
لير الحزب الذي ينتمي إليو الرئيس وادارتو ،ولعؿ إدارة الرئيس األمريكي السابؽ بيؿ كمينتوف
مثاؿ واضح عمى تقييد الرئاسة مف قبؿ الكونجرس الذي سيطرت عميو منذ العاـ  1994ألمبية
جميورية محافظة بقيادة نيوت لنغرتش الذي استطاع فرض أجندة داخمية وخارجية عمى البيت
األبيض.
وعند ذكر دور الرئيس في صنع السياسة الخارجية ،فبل يعني أنو يقوـ بنفسو بإعداد مشروع القرار
وبمورة األفكار ،بؿ إنو كثي اًر ما يمجأ لبلستنارة والمشورة إلى جياز استشاري ضخـ يضـ مستشاريف
ذوي خبرة ومعرفة في الشؤوف الدولية .ففي الواليات المتحدة األمريكية يقوـ مستشارو الرئيس في
الشؤوف الدولية والخارجية بدور ال يقؿ عف دور وزير الخارجية إف لـ يكف أكثر ،فالمستشاروف
نظ اًر التصاليـ شبو اليومي بالرئيس وتوفر المعمومات لدييـ يكونوف األقرب إلى معرفة النظرة
العامة لمرئيس ولتوجياتو الخارجية ،لذا تكوف توصياتيـ األكثر قبوالً لرئيس الحكومة ،وكثي اًر ما
يفضميا عمى اقتراحات وتوصيات رؤساء اإلدارات األخرى بمف فييـ وزير الخارجية.
والبد مف اإلشارة إلى أف تجارب واختبلؼ شخصيات رؤساء الواليات المتحدة األمريكية قد أثر
عمى محورية دور مؤسسة الرئاسة بالسياسة الخارجية والدولية ،فقد ُسجمت فترات زمنية يكوف فييا

الدور المحوري والمركزي لمسياسة الخارجية بيد وزير الخارجية نظ اًر لقوتو وحنكتو في مقابؿ
ضعؼ الخبرة الخارجية لمرئيس ،كما ُسجمت حقب رئاسية يتحكـ فييا الرئيس بزماـ السياسة

الخارجية لمواليات المتحدة األمريكية .فعمى سبيؿ المثاؿ ،كانت السياسة الخارجية لشؤوف الشرؽ
األوسط في عيد الرئيس نيكسوف ُموكمة لوزير الخارجية ىنري كيسنجر ،حيث ظير خبلؼ آراء
بيف الرئيس والخارجية ،وكاف ذلؾ مرجعو قمة خبرة الرئيس بقضايا الشرؽ األوسط مقارنة بخبرة
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ىنري كيسنجر الذي شغؿ ايضاً منصب مستشار لمرئيس قبؿ أف يصبح وزي اًر لمخارجية .عبد
الجواد ،مجمة السياسة الدولية)1984 ،
إف معطيات الواقع الذاتي لمواليات المتحدة أثبتت بدرجة كبيرة أنو منذ انتياء الحرب الباردة ازداد
دور مؤسسة الرئاسة بشكؿ واسع في عممية صنع االستراتيجية والسياسة الخارجية األمريكية – مع
الفارؽ بيف رئيس وآخر –؛ ألف معطيات الواقع الدولي وما صورتو الواليات المتحدة عمى أنو
تيديد ألمنيا القومي ومصالحيا العميا ،أعطت الرئيس الحرية الواسعة في عممية رسـ السياسة
الخارجية األمريكية؛ وذلؾ لتبقي الواليات المتحدة عمى ىيمنتيا العالمية ،وحماية أمنيا وفاىيتيا.
عواد ،2010 ،ص .)312

 :1.1.2.2وزارة الخارجية األمريكية Department of State
يعد وزير الخارجية المستشار األوؿ لمرئيس في ما يتعمؽ بأمور السياسة الخارجية ،والمسؤوؿ عف
إجراء المفاوضات الدولية ،والمتحدث باسـ الحكومة ،وممثؿ اإلدارة لدى الكونغرس في ما يتعمؽ
ببرامج المعونات لمدوؿ األجنبية والمنظمات الدولية.
وو ازرة الخارجية ىي الجية التنفيذية المختصة في الشؤوف الخارجية لمحكومة الفدرالية في الواليات
المتحدة ،وىي تساعد في تشكيؿ وتنفيذ ومارقبة السياسة األمريكية في العالـ ،ووزير الخارجية ىو
المستشار األكثر أىمية لدى الرئيس في مجاؿ السياسة الخارجية .وتتحدد مياـ و ازرة الخارجية
األمريكية  -كما جاء في كتاب "الحكـ األمريكي" الذي تصدره الو ازرة  -بما يمي" :تقوـ وزار
الخارجية بمراعاة المصالح األمريكية في الخارج وتقديـ التوصيات بشأف السياسات الواجب
اعتمادىا ،أو اإلجراءات الواجب اتخاذىا في المستقبؿ ،وتتخذ الخطوات البلزمة لتنفيذ السياسة
القائمة ،وتحافظ الو ازرة عمى االتصاالت والعبلقات بيف الواليات المتحدة والدوؿ األجنبية ،وتقديـ
المشورة لمرئيس بصدد االعتراؼ بدوؿ وحكومات أجنبية جديدة ،والتفاوض بشأف معاىدات
واتفاقات مع البمداف األجنبية ،وتمثيؿ الواليات المتحدة في األمـ المتحدة وفي أكثر مف  50منظمة
دولية أخرى ،وتشرؼ عمى  129سفارة و  126بعثة أو قنصمية أمريكية في الخارج ،وتمثؿ الببلد
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أكثر مف  800مؤتمر دولي كؿ عاـ.

Wikipedia, United States Department of

)State
ويرجع تاري ،ظيور و ازرة الخارجية إلى تاري ،ظيور الواليات المتحدة ذاتيا فيي واحدة مف أوؿ
أربع و ازرات تشكمت في الدولة الجديدة :وىي و ازرات المالية والدفاع والعدؿ والخارجية ،وبالتالي
فإنيا قد أخذت فرصتيا كاممة في بناء جيازىا وتقاليدىا البيروقراطية ،وقد كاف بداية القواـ
األساسي لنشاط و ازرة الخارجية يعتمد عمى القناصؿ بغرض تسييؿ النشاط االقتصادي األمريكي
خارج الحدود ،إال أنو نظ اًر ألف عمميات النشاط االقتصادي األمريكي في العالـ الخارجي بدأت
تتوسع في العالـ مع بدايات القرف العشريف ،وأدى ذلؾ إلى عممية تطوير في البناء الدبموماسي
األمريكي .عبد الجواد ،مجمة السياسة الدولية)1984 ،
يتبع و ازرة الخارجية عدة أجيزة متخصصة أىميا وكالة التنمية الدولية ،التي تشرؼ عمى برنامج
المعونات االقتصادية لمدوؿ األجنبية ،ووكاالت االستعبلمات األمريكية وىي جياز الدعاية
الرئيسي لمسياسة األمريكية ومثميا وقيميا ،ووكالة الرقابة عمى األسمحة ونزع السبلح وىو الجياز
المسؤوؿ بشكؿ أساسي عف مفاوضات الحد مف األسمحة النوويةEncyclopedia Britanica, .
)U.S. Department of State
وقد اختمؼ دور الو ازرة في تأثيرىا في السياسة الخارجية طبقاً لمدى قوة شخصية الرئيس في
الييمنة عمى سياسة الو ازرة أو قوة تأثير شخصية الوزير ،فبالرلـ مف أف و ازرة الخارجية ىي الجية
األكثر اختصاصاً في مجاؿ السياسة الخارجية ،ووزير الخارجية ىو الشخص المخوؿ بتشكيؿ
وتنفيذ السياسة الخارجية ،فإنو تفاوتت أىمية وزير الخارجية والو ازرة خبلؿ اإلدارات األمريكية
المتعاقبة تبعاً لمعبلقة بيف الرئيس والوزير.
حيث تمتع جيمس بيكر في عيد الرئيس جورج بوش األب ،وكوندالي از رايس في عيد الرئيس
جورج بوش االبف – الوالية الثانية  ،-بعبلقات طيبة وصبلحيات مف قبؿ رؤسائيـ ،وكذلؾ الحاؿ
مع مدليف أولبرايت في والية الرئيس كمينتوف الثانية ،وخبلؼ ذلؾ كاف األمر مع وراف كريستوفر
في عيد الرئيس بيؿ كمينتوف – الوالية األولى  ،-وكولف باوؿ في عيد الوالية األولى لمرئيس بوش
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االبف ،حيث جرى في الغالب االستعاضة عف ألمب أدوارىـ باالعتماد عمى مجموعات صغيرة مف
المستشاريف عواد ،2010 ،ص .)131
وفي ىذا الصدد يقوؿ وزير الخارجية األسبؽ "جيمس بيكر" في مذكراتو سياسة الدبموماسية" :
توليت و ازرة الخارجية مفترضاً أف الرئيس يضع السياسة الخارجية ال السمؾ الدبموماسي والقنصمي،
وىذا ىو السبب الذي حداني أف أقوؿ بشكؿ قاطع في حديث نشرتو "مجمة تايـ" بعيد تعييني في
المنصب" :إنني اىتـ أف أكوف الرئيس في و ازرة الخارجية ،ولست رجؿ الخارجية في البيت
األبيض" .بيكر .)2002 ،وذلؾ في إشارة إلى وزير الخارجية األمريكي السابؽ جورج شولتز
الذي عانى مف تيميش لدور و ازرة الخارجية في عيد الرئيس ريغاف ،واضطر إلى إيجاد مكتب لو
في البيت األبيض ليبقى عمى تواصؿ مع الرئاسة.
وعموماً فإف دور و ازرة الخارجية في صنع السياسة الخارجية األمريكية قد شيد الكثير مف
ات رئاسية وتراجع في فتر ٍ
التغيرات ،حيث تقدـ دورىا في فتر ٍ
ات بفعؿ التيميش مف الرئيس ،كما

أنو تـ منح مجمس األمف القومي دو اًر ىاماً في صناعة السياسة الخارجية األمريكية ،إال أف الو ازرة
يبقى ليا الدور األبرز واألىـ في إدارة الشؤوف الدولية والخارجية لمببلد.

 :1.1.2.3مجمس األمف القومي National Security Council
قد يكوف مف المفيد في دراسة دور و ازرة الخارجية في صنع القرار األمريكي في الشرؽ األوسط
إلقاء بعض الضوء عمى الدور الذى يقوـ بو مجمس األمف القومي ،وطبيعة العبلقة بينو وبيف
الخارجية باعتبار أنو أىـ المؤسسات التي تنافس الخارجية األمريكية في أداء وظيفتيا.
نشأ مجمس األمف القومي بمقتضى قانوف األمف القومي لسنة  1947ليكوف الييئة التي تتولى
تنسيؽ التعاوف بيف اإلدارات والييئات الحكومية المختمفة فيما يتعمؽ باألمف القومي ودراسة مشاكمو
وتقديـ النصح لمرئيس في ىذه المجاالت في شكؿ خطط وسياسات ليتخذ ق ارراتو بشأنو.
(Encyclopedia Britanica, National Security Council NSC
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ويتكوف المجمس حسب نظامو األساسي مف رئيس الدولة ونائب الرئيس ووزيري الخارجية والدفاع
ومدير مكتب التعبئة المدنية والدفاعية ،أما رئيس األركاف المشتركة ومدير المخابرات المركزية
فيما مستشا ارف لممجمس ،ىذا فضبلً عف عدد مف المستشاريف يختارىـ الرئيس مثؿ مساعد الرئيس
لشؤوف األمف القومي ومستشاره لمسياسة الخارجية االقتصادية ،ونائب وزير الخارجية ورئيس ىيئة
موظفي البيت األبيض وسكرتير ىيئة البيت األبيض ،وبصفة عامة فإف فاعمية المجمس تتحدد
باإلطار الذى يرسمو الرئيس .عبد الجواد ،مجمة السياسة الدولية)1984 ،
ويعتبر مستشار الرئيس لشؤوف األمف القومي المنسؽ بيف األجيزة المختصة ،وىو عمى اتصاؿ
يومي بالرئيس ويوجز لو األمور اليامة ،وكونو المصب الرئيسي لممعمومات فباستطاعتو أف يكوف
ذا شأف ميـ في التأثير عمى مجرى األحداث؛ لذلؾ فإنو نظ اًر ليذه العبلقات بيف الرئيس ومستشاره
لشؤوف األمف القومي فإف وظيفة األخيرة قد تطغى عمى وظيفة وزير الخارجية ،والذيف يعتقدوف
ذلؾ يعزوف ىذا األمر إلى العبلقة المباشرة واليومية بيف الرئيس ومستشاره .وفي عيدي الرئيس
إيزنياور والرئيس كيندي أخذ المجمس نفوذاً وأىمية كبيرة نظ اًر لخبرة مستشار األمف القومي
لكمييما ،أما في عيد الرئيس جونسوف فقد ضعؼ دور مجمس األمف القومي إلى درجة كبيرة نظ اًر
الفتقار مستشاره لؤلمف القومي لئلمكانيات التنظيمية واإلدارية .وقد أعاد ىنري كيسنجر الدور
الحيوي لمجمس األمف القومي في عيد الرئيس نيكسوف عبد الجواد ،مجمة السياسة الدولية،
 .)1984كما يسجؿ الدور الشيير الذي لعبتو كوندالي از رايس كمستشاره لؤلمف القومي في فترة
الرئيس جورج بوش األولى  ،2004 – 2001وكيؼ تصدرت السياسة الخارجية األمريكية.

 :1.1.2.4وزارة الدفاع Department of Defense
و ازرة الدفاع أو البنتالوف ىي الجياز التنفيذي المسؤوؿ عف جميع المسائؿ التي تتعمؽ بأمف الببلد
العسكرية ،وىي الو ازرة التي تُشرؼ عمى عدد مف الوكاالت والييئات الموكمة بمسائؿ األمف القومي
األمريكي ،وكذلؾ الييئات التي تتبع لييئة األركاف المشتركة ،وتتخذ الو ازرة مف مبنى البنتالوف -
أكبر مبنى مكاتب في العالـ – مق اًر ليا ،تأسست الو ازرة في عاـ  1947بعد دمج و ازرتي الحرب
والبحرية)Encyclopedia Britanica, U.S. Department of Defense .
26

يعمؿ بيا حوالي مميوف موظؼ مدني في مجاالتيا المختمفة مثؿ األبحاث ،وجمع ونقؿ
المعمومات ،ورسـ الخرائط واألمف الدولي ،باإلضافة إلى حوالي مميوني رجؿ وامرأة في الخدمة
الفعمية التي تمثؿ القوة العسكرية لمواليات المتحدة حيث يصؿ العدد اإلجمالي لموظفي الو ازرة إلى
 3.2مميوف)Wikipedia, United States Department of Defense .
تأتي قوة وزير الدفاع مف رؤيتو الخاصة لعممو وقدرتو عمى استعماؿ األدوات المتاحة لو وعمى
طبيعة الفترة التي تتعرض ليا الواليات المتحدة ،وشيدت اإلدارات األمريكية المتعاقبة وزراء دفاع
أقوياء أمثاؿ روبرت ماكنما ار في عيد كنيدي وجونسوف وكاسبر وينبيرجر في ظؿ حكـ ريغاف.
وقد أثّر دونالد رامسفيمد – وزير الدفاع  -في ظؿ إدارة الرئيس بوش االبف بشكؿ ممحوظ عمى
سياسة الواليات المتحدة طواؿ الفترة التي خدـ بيا كوزير لمدفاع .القرـ ،2007 ،ص )90
تعد و ازرة الدفاع األمريكية الجية المسؤولة عف بناء واعداد القوات المسمحة وادارة القواعد العسكرية
المنتشرة في العالـ ،كذلؾ تقوـ بجمع وتحميؿ المعمومات الخاصة بجيوش الدوؿ األخرى المعادية
مكونات رئيسية ىي :قسـ الجيش ،وقسـ
ليا والصديقة ،وتتبع لو ازرة الدفاع األمريكية ثبلثة ّ
البحرية ،وقسـ القوة الجوية ،كما تضـ عدة وكاالت تابعة منيا منظمة الدفاع الصاروخي
الباليستي ،ووكالة مشاريع البحوث المتقدمة لمدفاع ،ووكالة االستخبارات العسكرية ووكالة األمف
القومي)Wikipedia, United States Department of Defense .

 :1.1.2.5وزارة األمف الداخمي Department of Homeland Security
نشأت و ازرة األمف الداخمي في عيد الرئيس جورج بوش االبف بعد أحداث سبتمبر  2001بيدؼ
تحقيؽ الحماية لمواليات المتحدة مف أخطار األعماؿ اإلرىابية ،وكذلؾ لمتعامؿ مع الكوارث
الطبيعية أيضاً ،وبذلؾ تكوف الميمة الرئيسة لمو ازرة ىو تحصيف األمف الداخمي لممواطنيف والببلد.
أعمف الرئيس بوش االبف في خطابو أماـ الكونجرس عف تعييف توـ ريدج – محافظ والية بنسمفانيا
في ذلؾ الحيف  -في منصب جديد أطمؽ عميو منصب مساعد الرئيس لشؤوف مكتب األمف
الداخمي ،وفي العاـ  2003وافؽ الكونجرس عمى اقتراح الرئيس بتكويف و ازرة مستقمة لتولي شؤوف
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األمف الداخمي ،وبالفعؿ تولى ريدج كوزير األمف الداخمي في يناير  2003بعد بضعة أشير مف
مرور التشريع ،لتكوف أوؿ و ازرة جديدة يتـ إنشاؤىا منذ عاـ  .1989وعدد موظفي الو ازرة يتجاوز
ووزرة
 200.000موظؼ ،وتعتبر الو ازرة ثالث أكبر الو ازرات الفيدرالية األمريكية بعد و ازرة الدفاع ا
شؤوف قدامى المحاربيف.

Encyclopedia Britanica, United States Department of

)Homeland Security
أما أبرز مياـ و ازرة األمف الداخمي فيي تتركز في اإلشراؼ عمى مياـ الدفاع والتجييزات األمنية
والحيمولة دوف وقوع ىجمات إرىابية .وقد تـ إلحاؽ العديد مف الييئات الحكومية بالو ازرة مثؿ أمف
الحدود والمواصبلت والجمارؾ ،كما شممت أيضاً االستعداد لمكوارث الطبيعية واإلرىابية ،واإلشراؼ
عمى التجييزات الوقائية ضد اليجمات الكيميائية والبيولوجية أو النووية ،باإلضافة إلى استقباؿ
التقارير مف ىيئات االستخبارات ،والتحريات لمتعرؼ عمى أي أخطار قد تيدد الواليات المتحدة
ومصالحيا في أنحاء العالـ ،وتقديـ التحذيرات العامة في حالة اتضاح وجود مثؿ ىذه األخطار
سبلـ ،تقرير واشنطف.)2005 ،
وتربط ىذه الو ازرة بإسرائيؿ عبلقات تعاوف وثيقة في مجاؿ مكافحة اإلرىاب ،ويحرص القادة
اإلسرائيميوف عمى التواصؿ مع ىذه الو ازرة وامدادىا بالمعمومات ،حيث أكدت وزيرة األمف الداخمي
جانيت نابوليتانو في زيارة ليا إلى إسرائيؿ أف الشراكة مع إسرائيؿ قوية ومستدامة ،وأكدت أف
التعاوف المستمر بيف الواليات المتحدة واسرائيؿ ضروري وىاـ مف أجؿ ضماف وحماية أمننا
المشترؾ في مواجية التيديدات الجديدة والمستحدثة خبر ،شينخوا.)2011-1 ،

 :1.1.2.6وكالة االستخبارات المركزية CIA
عمى الرلـ مف تعدد أجيزة االستخبارات الفيدرالية ،فإف وكالة االستخبارات المركزية تعد المصدر
األساسي لممعمومات بالنسبة لمسمطة التنفيذية فيي الوحيدة المستقمة عف الو ازرات األمريكية،
وتتمخص أبرز مياميا في :جمع المعمومات البلزمة التي تكشؼ خطط ونوايا وقدرات الخصوـ
وتقديميا لمرئيس لتشكؿ القاعدة الرئيسية في اتخاذ القرار ،وتحميؿ ودراسة المعمومات وتقديميا
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لمرئيس وصانعي القرار والتي مف شأنيا توفير الرؤية ليـ وتحذيرىـ مف خطورة قضايا معينة،
باإلضافة إلى القياـ بعمميات عسكرية سرية بتوجييات مف الرئيس نفسو إلحراز أىداؼ سياسية
لمواليات المتحدة .القرـ ،2007 ،ص )93

تصاعد دور أجيزة االستخبارات منذ التسعينيات وبدأ يتجاوز نطاقو التقميدي فبعد أف كانت أحد
البلعبيف المؤثريف في السياسة األمريكية مف خمؼ الكواليس ،أصبح ليا دور معمف ومباشر في
صنع السياسة وادارة الصراع .كما ظيرت الوكالة واضحةً في الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي مف
خبلؿ إرساؿ مدير وكالة االستخبارات األمريكية  )CIAالجنراؿ جورج تينت إلى المنطقة
لممساعدة في وقؼ إطبلؽ النار واعداد رؤية أمنية حوؿ تدىور األوضاع األمنية بعد اندالع
انتفاضة األقصى.

 :1.1.2.7السمطة التشريعية :الكونغرس
الكونغرس األمريكي ىو المؤسسة الدستورية األولى في الواليات المتحدة األمريكية ويعتبر الييئة
التشريعية في النظاـ السياسي ،ويتألؼ مف مجمسيف ىما مجمس الشيوخ ومجمس النواب ،ويعتبر
مجمس الشيوخ بمثابة المجمس األعمى والذي يتألؼ مف  100سيناتور – اثناف مف كؿ والية ،-
أما مجمس النواب فيو بمثابة مجمس الشعب ،ويتألؼ مف  435نائب موزعيف عمى الواليات حسب
عدد السكاف في كؿ والية .ويكيبيديا ،الكونغرس األمريكي)
وقد أعطى الدستور لمكونغرس صبلحيات في مجاؿ السياسة الخارجية ،واف كانت محدودة قياساً
بدور السمطة التنفيذية في ىذا المجاؿ ،فالكونغرس ال يممؾ حؽ المبادرة في صنع السياسة
الخارجية ،بؿ لو دور عبر سمطة التشريع في الموافقة أو الرفض ليذه السياسة ،وتبرز صبلحية
الكونغرس في األوقات التي تزيد فييا حدة قضية ما في الشؤوف الخارجية لتصؿ إلى مرحمة
قيدت مف سمطات الرئيس
األزمة ،ومنذ العاـ  1994سيطرت عمى الكونغرس ألمبية جميورية ّ

الديمقراطي كمينتوف ،وكانت فيما بعد داعمة لق اررات اإلدارة الجميورية لبوش االبف ولنجاح حممتو
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الرئاسية الثانية في  ،2004وبقي ىذا الوضع حتى نوفمبر  2006حيث استولى الديمقراطيوف
عمى ألمبية المقاعد في المجمسيف ليعود التوازف مرة أخرى لمحياة السياسية األمريكية .القرـ،
 ،2007ص )94
وفي عاـ  1973وبعد فضيحة "ووتر ليت" التي ىزت أركاف البيت البيض وأدت إلى استقالة
الرئيس األمريكي نيكسوف ،مما أدى إلى ضعؼ موقع الرئيس وصورتو في أعيف األمريكييف،
واعتبر الكونغرس ىذه الفرصة السانحة لو إلجراء تعديؿ عمى الدستور بما يتعمؽ بإعبلف الحرب،
و أصبح قرار إعبلف الحرب وفقاً ليذا التعديؿ مف صبلحية الكونغرس األمريكي ،وذلؾ بيدؼ
تقييد الرئيس األمريكي في ىذا المجاؿ ،إال أف الرئيس بإمكانو أف يدخؿ الحرب  60يوما مف دوف
الرجوع إلى الكونغرس .أبو عمشة ،مقاؿ ،وكالة معاً)2013 ،
يقوـ الكونغرس بأعمالو مف خبلؿ تقسيمو إلى لجاف مختصة في المجاالت المختمفة ،ويبمت عدد
ىذه المجاف في مجمس النواب  25لجنة وفي مجمس الشيوخ  25لجنة ،إما رئيسية أو فرعية
ميمتيا دراسة ومناقشة واقرار الميزانيات الخاصة بأجيزة السمطة التنفيذية كما أف ىناؾ لجاف
مشتركة بيف المجمسيف)Wikipedia, Structure of the U.S. Congress .
يمعب الكونغرس دو اًر حاسماً في تسيير الببلد وسياستيا الخارجية وال سيما عبر لجنتي الشؤوف
الخارجية في مجمسي الكونغرس ،وفي موضوع صبلحيتو في رسـ السياسة الخارجية ،فيو مطالب
بالتصويت بنسبة الثمثيف عمى جميع االتفاقيات التي تبرميا حكومة الواليات المتحدة في الخارج،
كما أف لو دو اًر رئيسياً في اعتماد وتسمية السفراء.
وقد وثّقت إسرائيؿ عبلقاتيا بأعضاء الكونجرس وحرصت عمى أف يكوف أعضاؤه عمى انسجاـ مع
مواقؼ إسرائيؿ وداعميف ليا في توجياتيا ،فالكونغرس ىو الذي أعمف أف منظمة التحرير
الفمسطينية ىي منظمة إرىابية عاـ  ،1987وكثي اًر ما ىدد أعضاء الكونغرس بقطع المساعدات
المالية عف السمطة في عيد الرئيس كمينتوف إضافة إلى تأييدىـ لزيارة شاروف إلى المسجد
األقصى األمر الذي تسبب في اندالع انتفاضة األقصى عاـ  ،2000كما أف الكونغرس أظير
عداء لمحقوؽ الفمسطينية وتفيماً لمموقؼ اإلسرائيمي ،فقد مرر عدد مف المشاريع التي طالبت إدارة
ً
الرئيس بوش بوقؼ تمؾ المساعدات بسبب عدـ قياـ السمطة بما عمييا مف التزامات مثؿ وقؼ
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التحريض ضد إسرائيؿ وتفكيؾ المنظمات المسمحة عمى حد زعمو ،ومع أف الرئيس كاف لو
صبلحية تأجيؿ أو تعميؽ تمؾ الق اررات تحت ما يسمى خدمةً لممصمحة الوطنية األمريكية ،إال أف
الكونغرس واصؿ حربو ضد الفمسطينييف.
كما أبقى الكونغرس عمى نفس التزامو وموقفو مف القدس بأنيا العاصمة األبدية لير القابمة لمتقسيـ
عاصمة إلسرائيؿ ،والتزامو بنقؿ السفارة األمريكية مف تؿ أبيب إلى القدس ،كما ذىب الكونغرس
بعيداً إلى منع أي دعـ لمقنصمية العامة األمريكية في القدس طالما أف السفير األمريكي في
إسرائيؿ ليس لو سمطة عمييا .إال أف الرئيس  -كما في السابؽ  -كاف يعمّؽ تطبيؽ تمؾ الق اررات
عمى اعتبار أف مف صبلحيتو قيادة العبلقات الخارجية األمريكية والمصمحة الوطنية األمريكية.
)Mark, 2005, PP 6-7
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 :1.2املثحج انخاًَ
مجاعاخ انضغط اإلضرائٍهٍح وأحرها عهى انطٍاضح اخلاررٍح األيرٌكٍح جتاِ
انقضٍح انفهططٍٍُح

استطاعت جماعات الضغط والمصالح أف تنفذ إلى النظاـ األمريكي بحكـ تركيبتو القائمة عمى
تكويف األمة األمريكية مف عدة قوميات وأعراؽ مختمفة ،تختمؼ مصالحيا وأىدافيا عف بعض،
حيث برزت نتيجة لذلؾ جماعات الضغط والمصالح لتحقؽ أىدافيا والتأثير عمى صناع السياسة
لضماف بقاء مصالحيـ ،ومف أشير الجماعات العاممة المؤثرة والموجية لمسياسة والرأي العاـ في
الواليات المتحدة ىما جماعات الضغط الييودية أو الصييونية المرتبطة بيدؼ واحد وىو ضماف
بقاء مصالح إسرائيؿ عمى سمـ أولويات الواليات األمريكية.
وىناؾ مف يطمؽ عمى ىذه الجماعات اسـ جماعات الضغط ،وىناؾ مف يسمييا جماعات
المصالح ،لقد كانت تعرؼ قديماً باسـ جماعات الضغط ،ولكف تسميتيا باسـ جماعات المصالح
ىي تسمية حديثة .ويوجد اختبلؼ بيف جماعات الضغط وجماعات المصالح مف حيث الوظيفة
التي تؤدييا كؿ منيما عمى الرلـ مف عدـ اختبلفيـ مف حيث البنية والييكمية ،فجماعات الضغط
ىي الجماعات التي تحاوؿ التأثير عمى ق اررات الحكومة وسياستيا دوف أف تقدـ أية خدمات
ألعضائيا ،أما جماعات المصالح فيي باإلضافة إلى تأثيرىا عمى الحكومة وسياستيا تقوـ بتأدية
بعض الخدمات ألعضائيا ،وتقوـ كذلؾ بتنظيـ أنشطة الجماعة نفسيا .أبو سعدة "أ"،2009 ،
ص )142 - 141
ىذه الجماعات تعتبر منظمات لير حكومية تتكوف مف األفراد تجمعيـ أىداؼ محددة سياسية أو
اقتصادية أو اجتماعية ،ويحاولوف التأثير عمى صنع السياسة العامة لتحقيؽ أىدافيـ ومصالحيـ
مستخدميف الوسائؿ المختمفة في سبيؿ ذلؾ .وبصفة عامة تنقسـ جماعات أو قوى الضغط إلى
فئتيف متبا ينتيف تختمفاف مف حيث الوظيفة وتشتركاف في اليدؼ :الفئة األولى ىي جماعات أو
 )Lobbiesوىي تقوـ بالعمؿ الدؤوب مستخدمة كؿ الوسائؿ إلقناع صانع القرار السياسي أو
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المشرع بصحة آرائيا وىؤالء يمارسوف نشاطيـ داخؿ الكونغرس ،والفئة الثانية ىي ما يسمى بمجاف
العمؿ السياسي ” )Political Action Committees “PACsوتقوـ ىذه الفئة بجمع الماؿ مف
أجؿ دعـ المرشحيف المواليف ليـ في الحمبلت االنتخابية .صالح ،2012 ،مجمة الحوار
المتمدف)

 :1.2.1استراتيجيات ووسائؿ عمؿ جماعات الضغط في تحقيؽ أىدافيا
تعتمد جماعات المصالح عمى العديد مف الوسائؿ واألدوات التي تمكنيا مف الوصوؿ إلى أىدافيا،
وقد تختمؼ ىذه الوسائؿ باختبلؼ النظاـ السياسي ،فمف المعروؼ أف النظاـ السياسي الرئاسي –
مثؿ النظاـ األمريكي – معروؼ بالفصؿ الشديد بيف السمطات الثبلث ،ويعطي فرصة أكبر لتواجد
ىذه الجماعات وتأثيرىا عمى الق اررات السياسية الحكومية .أبو سعدة "أ" ،2009 ،ص )145
أما أىـ االستراتيجيات الوسائؿ التي تتبعيا تمؾ الجماعات لمضغط والتأثير عمى صانع القرار أو
المشرع األمريكي:
 التعبئة ،فتقوـ ىذه الجماعات بتعبئة أعضائيا وترسي ،قناعتيـ بأىداؼ الجماعة وتعبئة
الرأي العاـ والتأثير عميو مف خبلؿ وسائؿ اإلعبلـ ،فجماعات المصالح بحاجة إلى التأييد
الشعبي لمتأثير عمى ق اررات وسياسات الحكومة ،وتمجأ تمؾ الجماعات إلى تمويؿ
اإلعبلنات في الصحؼ وشبكات التمفزيوف لمتأثير عمى الرأي العاـ ،حيث أثبتت الدراسات
أف مكونات واتجاىات الرأي العاـ تتأثر بشكؿ واضح باإلعبلنات والمعمومات التي تبث
في وسائؿ اإلعبلـ .أبو سعدة "أ" ،2009 ،ص )146 - 145
 التأثير المباشر عمى مستوى صاحب القرار) :ويكوف عبر االتصاؿ المباشر بصانعي
السياسة في البيت األبيض والكونغرس .وتكمف أدوات ىذا األسموب في المقابمة الشخصية
مع المسؤوليف ،ورفع الدعاوي القضائية ،وارساؿ الرسائؿ والخطابات.

Janda, Berry

)and Goldman, 1992
 حمبلت المعمومات :وذلؾ عبر توفير المعمومات واألبحاث والدراسات لممشرع حوؿ قضية
ما والعمؿ عمى ضماف التواصؿ معو باستمرار ،وينطوي تحت ىذه االستراتيجية أيضاً
حمبلت العبلقات العامة واإلعبلـ واستطبلعات الرأي التي تنفذىا جماعات الضغط مف
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أجؿ الضغط في اتجاه إقرار سياسات تصب في مصمحتيا.

Janda, Berry and

)Goldman, 1992
األحزب السياسية لتتبنى
ا
 التجنيد وبناء التحالفات :تمجأ جماعات المصالح إلى تجنيد
أفكارىا وآراءىا ،ولذلؾ تمجأ ىذه الجماعات إلى تزويد األحزاب السياسية بالدعـ المالي
والسياسي أبو سعدة "أ" ،2009 ،ص  ،)146 - 145وفي الحالة األمريكية تقوـ تمؾ
الجماعات بدعـ أحد المرشحيف عمى حساب اآلخر وتقدـ لو الدعـ المادي والمعنوي الذي
يكفؿ نجاحو.
استغمت جماعات الضغط الييودية تركيبة النظاـ السياسي األمريكي وتمكنت مف استخداـ ىذه
الوسائؿ واالستراتيجيات بشكؿ منظـ لمغاية ،واستطاعوا االستفادة مف تنظيـ أنفسيـ ومف تحقيؽ
أىدافيـ ،كما اتبعت جماعات الضغط الموالية إلسرائيؿ سياسة اإلمساؾ بالعصا مف النصؼ وعدـ
االنحياز إلى حزب دوف آخر ،والحصوؿ عمى دعـ وود جميع الجماعات األمريكية .نصيؼ،
)1989
والموبي الييودي ىو :قوة متعددة القوى تضـ "دولة إسرائيؿ" وجماعات الييود األمريكييف وحمفائيـ
في الحكومة ومجموعات ذات اىتمامات خاصة موالية لمصييونية مف شأنيما أف توفر دعماً
أمريكياً مالياً إلسرائيؿ لير خاضع ألي مناقشة أو اعتراض ودعماً أمريكياً موالياً ليا في
المنظمات الدولية والسيما في األمـ المتحدة وسياسات موالية ليا في الشرؽ األوسط وبالسياسات
المعادية لمعرب .ويبرز الموبي الييودي كإحدى أقوى الجماعات الضالطة المؤثرة عمى السياسات
األمريكية تجاه الشرؽ األوسط فقد استغؿ أدواتو لمضغط عمى اإلدارة األمريكية في تشكيؿ سياستيا
في الشرؽ األوسط وقد أثار شدة تأثير الموبي الييودي بعض األصوات األمريكية التي بدأت
تجادؿ حوؿ مدى الفائدة التي تجنييا السياسة األمريكية مف رضوخيا لمضغوطات الصييونية.
القرـ ،2007 ،ص )98
وقد كاف لػ الموبي الصييوني الذي اكتمؿ تكوينو وتنظيمو في أواخر السبعينيات مف القرف الماضي
الدور األكبر في التدخؿ بالسياسة الخارجية .وقد ساعده في ذلؾ زجو أو كسبو لمعديد مف موظفي
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الخارجية والدفاع عالي المستوى ،وحيازتو لنس ،مف الق ار ارت والتوجيات التي تصدرىا ىاتاف
الو ازرتاف.

 :1.2.2جماعات الضغط ودورىا في توجيو السياسة الخارجية األمريكية
إف الجماعات واألفراد التي تشكؿ الموبي أو جماعة الضغط تنتيج استراتيجيتيف عريضتيف لضماف
ثبات الدعـ األمريكي إلسرائيؿ ،األولى بأنيـ يمارسوف دو اًر وتأثي اًر واضحاً عمى عممية صنع
السياسة في واشنطف ،والثانية بأف جماعات الضغط تمتد يدىا لضماف الخطاب العاـ األمريكي
تجاه إسرائيؿ ىو كما تريد إسرائيؿ)Mearsheimer and Walt 2011, P. 151 .
كما يوجد أعضاء في مجمس الشيوخ  Senateمف الييود الذيف يعمموف لجعؿ السياسة الخارجية
األمريكية داعمة إلسرائيؿ وفي مصمحتيا ،حيث ىناؾ الكثير مف المشرعيف – مثؿ السيناتور
جوزيؼ ليبرماف ،السيناتور شارلز ُشمر ،وجيرولد نادلر ،ىنري واكسماف وروبرت ويكسمر – الذيف
يدافعوف بحماسة عف إسرائيؿ ،ويقوؿ أحدىـ السيد ىنري واكسماف بعد انتخابات  ،2006بأف
جميع رؤساء المجاف المنبثقة عف الكونغرس مف المدافعيف عف إسرائيؿ ،مثؿ توـ النتوس رئيس
أكبر لجنة فرعية لمشؤوف الخارجية والذي أكد في تصريحات لو دفاعو وتكريسو لعممو مف أجؿ
إسرائيؿ)Mearsheimer and Walt 2011, P. 153 .
كما تتجاوز جماعات الضغط اإلسرائيمية في ضماف أف تكوف السياسة الخارجية األمريكية في
صالح إسرائيؿ ،فيي تتجاوز أبعد مف االعتماد عمى أعضاء الكونغرس ،بؿ تحرص عمى أف يكوف
الموظفوف في الكونغرس في صميـ اىتماـ جماعات الضغط اإلسرائيمية حتى تكوف خياراتيـ التي
يقدمونيا لرؤسائيـ في الكونغرس كميا في صالح إسرائيؿ .يعمّؽ موريس آمايتي Morris Amity
– رئيس سابؽ لػ" –AIPACأف ىناؾ الكثير مف الموظفيف مف مختمؼ المستويات في الكونغرس
يودوف خدمة إسرائيؿ ويعمموف عمى إثبات ييوديتيـ ،وىؤالء في مواقع يستطيعوف
مف الييود الذيف ّ
التأثير عمى رؤسائيـ مف أعضاء الكونغرس ،كما تذىب جماعات الضغط إلى أبعد مف ذلؾ
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عندما يساعدوف ويقترحوف عمى الموظفيف صيالة التشريعات ".

Mearsheimer and Walt

)2011, P. 153
وتعتبر منظمة آيباؾ " - "AIPACلجنة الشؤوف العامة األمريكية اإلسرائيمية American -
 ،- Israeli Public Affairs Committeeإحدى أىـ جماعات الضغط اإلسرائيمية في الواليات
المتحدة ،وتعتبر أحد أىـ الجماعات التي تقوـ بدور تأثيري واضح عمى جميع دوائر صنع السياسة
"فعالة
الخارجية األمريكية ،حيث وصؼ الرئيس األمريكي السابؽ كمينتوف منظمة آيباؾ بأنيا ّ
بشكؿ مذىؿ وأفضؿ مف أي جماعة ضغط تعمؿ في ىذه المدينة" .كما يحرص مرشحو الرئاسة

األمريكية عمى إلقاء الخطابات المؤيدة إلسرائيؿ أماميا .تساعد منظمة آيباؾ المرشحيف السياسييف
بالوصوؿ إلى مصادر التمويؿ لحمبلتيـ االنتخابية ،كما تجتمع آيباؾ بجميع المرشحيف قبؿ
االنتخابات ،وتقدـ وتشرح ليـ تعقيدات الصراع اإلسرائيمي الفمسطيني وقضايا الشرؽ األوسط .وقد
حصمت جريدة "واشنطف بوست" عاـ  1988عمى وثيقة مف ممفات منظمة آيباؾ تظير فييا بأف
نائب رئيس آيباؾ كاف يساعد جمع األمواؿ لمعدد مف المرشحيف في انتخابات  .1986وتأكيداً
لذلؾ ،يقوؿ أحد الدبموماسييف السابقيف دافيد نيوسـ والذي عمؿ مساعد وزير الخارجية في إدارة
نيكسوف ونائب وزير الخارجية في عيد كارتر ،أجاب عندما سأؿ أحد أعضاء الكونغرس عف قوة
آيباؾ في التشريعات ،أجاب عضو الكونغرس بأنيا "قوة الماؿ" .وفي انتخابات التجديد عاـ
 ،2006دعمت جماعات الضغط السيناتور جوزيؼ ليبرماف بمبمت قُ ّدر بحوالي  145ألؼ دوالر

دوف أف تدعـ منافسو الديمقراطي نيد المونت)Mearsheimer and Walt 2011, P. 162 .

إف الرسالة الرئيسية التي تمكنت آيباؾ مف إيصاليا إلى المرشحيف بشكؿ عاـ ىي "أنو مف يتجاوز
مناصر إلسرائيؿ فمف يكتب لو
منظمة آيباؾ فيو يمعب في النار" .وىي إشارة إلى أف مف ال يكوف
اً
النجاح في االنتخابات .وتقوـ آيباؾ بالكثير مف النشاطات التي تضمف الوالء المطمؽ إلسرائيؿ
فيي تنظـ عشرات الرحبلت ألعضاء الكونغرس والموظفيف إلى إسرائيؿ.
ومف خبلؿ الكونغرس والسيطرة عمى الفاعميف فيو ،يمكف السيطرة عمى الرئيس ووزرائو ،وذلؾ مف
خبلؿ توجيو الرسائؿ التي تحمؿ تواقيع أعضاء الكونغرس مف أجؿ تنفيذ ما ىو في صالح إسرائيؿ
أو إلغاء ما ىو ضدىا ،مثمما حدث لمرئيس بوش في إبريؿ  2002عندما سعى لمضغط عمى
36

إسرائيؿ إلنياء عممية عسكرية واجتياح لؤلراضي الفمسطينية ،بذلؾ تضمف إسرائيؿ حصوليا عمى
المعونات السخية مف اإلدارة األمريكية ،وتضمف عدـ وصوؿ أي عضو كونغرس قد يقوؿ كممة
ينتقد فييا إسرائيؿ.
وفيما يخص تأثير جماعات الضغط عمى الرؤساء والمرشحيف لمرئاسة ،فبالرلـ مف قمة نسبة
الييود – أقؿ مف  - %3فإف الييود األمريكاف يقوموف بحمبلت دعـ ضخمة لمرشحي الحزب
الديمقراطي والجميوري .وعف حجـ الحمبلت وجمع التبرعات لصالح مرشحي الرئاسة ،يقوؿ
مستشار لمرئيس كارتر ورئيس سابؽ لمبيت األبيض" ،أينما تجدوا حممة جمع تبرعات في الببلد
فسوؼ تجد أف ورائيا ييوداً أمريكاف يشرفوف عمييا

Mearsheimer and Walt 2011,

)PP. 165 - 166
عيف كمينتوف شخصيف مسؤوليف عف السياسة في الشرؽ األوسط
وفي إدارة الرئيس كمينتوف ،فقد ّ
وىما مف الييود ،مارتف إنديؾ المدير السابؽ لػ آيباؾ ومؤسس لمعيد واشنطف الموالي إلسرائيؿ،
وكذلؾ دينيس روس الذيف كانوا مف أكثر المقربيف لمرئيس كمينتوف ومستشاريف لو في فترة
مفاوضات كامب ديفيد في يوليو  .2000وبالرلـ مف انتقادىـ الشديد في فترة الحقة مف إسرائيؿ
ألنيـ دعموا إقامة دولة فمسطينية واتياميـ بخيانة إسرائيؿ ،فإنيـ دافعوا عف ذلؾ بأف الدولة
الفمسطينية ىي وفؽ المنظور والحدود المقبولة إسرائيمياً

Mearsheimer and Walt 2011,

 .)P. 166كما تـ تعيينو مجدداً – مارتف إنديؾ – مف قبؿ وزير الخارجية الحالي جوف كيري
كمبعوث لعممية السبلـ بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف ،وذلؾ بعد اإلعبلف عف عودة مفاوضات
السبلـ بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف CNN .العربية.) 2013 ،

 :1.2.3توجيو الموبي الييودي لئلعبلـ األمريكي
تعد وسائؿ اإلعبلـ إحدى األدوات الميمة التي يستخدميا الموبي الييودي "" في كسب الدعـ
ّ

المشوىة عف الوطف العربي والفمسطينييف .وأف أحد أكبر مشكبلت
إلسرائيؿ ،وترسي ،الصورة
ّ
اإلعبلـ األمريكي فيما يتعمؽ بالشؤوف الخارجية تكمف في السيطرة شبو األحادية لموبي الييودي
37

عمى مختمؼ وسائؿ اإلعبلـ األمريكية ،التي تسعى دائماً إلى قمب الحقائؽ واخفائيا بصورة شبو
كاممة ،بحيث أصبح الضحية ىو الجبلد .كما أف وصوؿ الرسالة اإلعبلمية نفسيا مف خبلؿ عدد
مف الوسائؿ اإلعبلمية المختمفة ،ومف خبلؿ شخصيات ومؤسسات تظير في الواقع وكأنو ال يوجد
بينيا أي رابط ،يعطي المواطف متمقي وسائؿ اإلعبلـ إحساساً زائفاً بصدؽ الرسالة اإلعبلمية،
فتكرار الرسالة والتغطية اإلعبلمية في عدد كبير مف وسائؿ اإلعبلـ المختمفة يضفي عمييا طابع
الموضوعية والمصداقية والحيادية .أبو سعدة "ب" ،2009 ،ص )85
يقوـ الموبي الصييوني مف خبلؿ وسائؿ اإلعبلـ ببث دعايات ومعمومات تخدـ الجانب اإلسرائيمي
عمى حساب الجانب الفمسطيني ،فعمى سبيؿ المثاؿ ،يقوـ الموبي الييودي باستئجار صفحات
كاممة في الصحؼ األمريكية اليومية مثؿ جريدة  New York Timesو Washington Post
مف أجؿ بث دعاية كاذبة تمحؽ الضرر بالفمسطينييف ،ففي مارس  1996بعد حممة التفجيرات
ضد إسرائيؿ ادعى الموبي الييودي بأف عدد الييود الذيف قتموا في إسرائيؿ منذ توقيع اتفاقية أوسمو
في سبتمبر  1993حتى مارس  1996أكثر بكثير مف عدد الييود الذيف قتموا فترة االنتفاضة،
كإشارة واضحة إلى التأثير عمى الرأي العاـ األمريكي بأف عممية السبلـ القائمة ال تخدـ إسرائيؿ
وانما تؤدي إلى مزيد مف العنؼ ،وال تذكر ىذه اإلعبلنات عمى سبيؿ المثاؿ ما يقوـ بو بعض
الييود المتطرفيف مف أعماؿ إرىابية ضد الشعب الفمسطيني .باإلضافة إلى ذلؾ فقد تعرضت إدارة
الرئيس جورج بوش االبف خبلؿ انتفاضة األقصى إلى العديد مف ضغوطات الموبي الييودي لوقؼ
االتصاالت مع الرئيس الفمسطيني ياسر عرفات واعتباره شخصية لير مرلوب بيا وليس شريكاً
لمسبلـ .أبو سعدة "أ" ،2009 ،ص )144 - 143

 :1.2.4توجيو الموبي الييودي لمراكز األبحاث األمريكية
تسيـ مراكز األبحاث أو مراكز الفكر " "Think Tanksبشكؿ كبير في دفع وترتيب أولويات
القضايا المطروحة لمنقاش العاـ في مصمحة ىذه المؤسسات والداعميف ليا ،كما تُمثؿ المراكز
أماكف إلعداد الموظفيف في اإلدارات األمريكية ،فيي تض ،العديد مف الباحثيف المخضرميف لمعمؿ
داخؿ دوائر السياسة الرسمية في الواليات المتحدة.
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ومعظـ ىذه المراكز تكوف مدعومة مف جيات حكومية أو جماعات ضغط الموبيات) أو شركات
أو أفراد متنفذيف ،تدفع ليذه المراكز بسخاء مف أجؿ دعـ األجندات الخاصة بيذه الجيات
حضور في
ًا
اضحا في دفع مراكز األبحاث اليمينية المحافظة بكونيا األكثر
الداعمة ،وكاف ذلؾ و ً
اإلعبلـ األمريكي إدارة جورج بوش االبف إلى احتبلؿ العراؽ ،وتبني سياسات مؤيدة إلسرائيؿ.

أدرؾ مؤيدو إسرائيؿ في الواليات المتحدة أىمية مراكز األبحاث في تشكيؿ الرأي العاـ والسياسة
األمريكية الخاصة بالمنطقة؛ فتبرعوا بسخاء إلنشاء ودعـ عشرات المراكز المرتبطة بالموبي
الصييوني في الواليات المتحدة وتتبنى بشكؿ معمف الدفاع عف إسرائيؿ ومصالحيا ،مثؿ معيد
واشنطف لسياسات الشرؽ األدنى "،"The Washington Institute for Near East Policy
ومعيد إنتربرايز األمريكي " ،"American Enterprise Instituteومركز ساباف لدراسات الشرؽ
األوسط " "Saban Centre for Middle East Policyالتابع لمعيد بروكنغز – الذي حصؿ
تأثير في الواليات المتحدة  ،-والجدير ذكره أف مركز
عمى الترتيب األوؿ في المراكز األكثر
اً
ساباف أُسس بمنحة بمغت ثبلثة عشر مميوف دوالر قدميا رجؿ األعماؿ الثري اإلسرائيمي األمريكي
صرح عبلنية أف اليدؼ مف ذلؾ المركز ىو حماية مصالح
حاييـ ساباف لمعيد بروكنغز ،والذي ّ

إسرائيؿ في الواليات المتحدة .عامر ،جريدة فمسطيف)2013 ،

 :1.2.5الموبي ضد الفمسطينييف
عندما أعمف الرئيس جورج بوش في  2001أنو طمب مف رئيس الوزراء اإلسرائيمي أريئؿ شاروف
إيقاؼ النشاط االستيطاني في األراضي الفمسطيني ،وكذلؾ إعبلف الرئيس بوش بعدىا بشير تقريباً
بشكؿ عمني وألوؿ مرة عف دعـ إقامة دولة فمسطينية .فقد أثار ذلؾ قمؽ وانتباه القادة اإلسرائيمييف
الذيف خشوا أف تقوـ واشنطف بػ "بيع الدولة الييودية" مف أجؿ أف يكسب األمريكاف العرب.
اعترض شاروف عمى ذلؾ واتيـ الرئيس بوش بأنو "يسترضي العرب عمى حسابنا" ،وأضاؼ
شاروف أف "إسرائيؿ لف تكوف تشيكوسموفاكيا" .كما تبع ذلؾ االعتراض خطوات عممية مف قبؿ
اإلسرائيمييف عندما اجتاحت القوات اإلسرائيمية عدداً مف المناطؽ الفمسطينية.
)and Walt 2011, P. 204
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Mearsheimer

ورلـ طمب اإلدارة األمريكية مف إسرائيؿ وقؼ عمميات االجتياح فإّنيا رفضت االنصياع وواصمت
عممياتيا ضد الفمسطينييف ،وأجاب شمعوف بيرس – وزير الخارجية اإلسرائيمي آنذاؾ – بأنيـ

سوؼ ينيوف العمميات عندما يشعروف أنيـ أنجزوا ميمتيـ.
تحرؾ عمى إثرىا الموبي الموالي إلسرائيؿ بمختمؼ منظماتو وجماعاتو ،مف أجؿ إزالة الخبلؼ
القائـ بيف إسرائيؿ واإلدارة األمريكية ،وذلؾ مف خبلؿ إقناع اإلدارة األمريكية بأف الواليات المتحدة
واسرائيؿ تواجياف " تيديداً مشتركاً وىو اإلرىاب " ،كما رّكزت جماعات الضغط اإلسرائيمية عمى
إيصاؿ صورة أنو " ال يوجد فرؽ حقيقي بيف عرفات وبف الدف " ،وأف إسرائيؿ ليا الحؽ في عزلو
وعدـ التواصؿ معو .وفي العامود الصحفي لولياـ سفير في جريدة النيويورؾ تايمز في كانوف
أوؿ/ديسمبر  ،2001قاؿ "أنتـ في أمريكا في حرب عمى اإلرىاب ،ونحف في إسرائيؿ نخوض
حرباً عمى اإلرىاب ،وىي نفس الحرب")Mearsheimer and Walt 2011, P. 205 .
اعترضت إسرائيؿ والموبي الموالي ليا في الواليات المتحدة عمى سياسة الرئيس جورج بوش القائمة
عبرت
عمى أساس حؿ الدولتيف ،فقد استجابت منظمة "آيباؾ" لسياسة الرئيس بوش بتصريح ليا ّ
فيو بأف ىؤالء المستشاريف الذيف دعموا فكرة حؿ الدولتيف إنما يقوموف بتقويض حرب الواليات

وجو عدد مف المحافظيف الجدد رسالة إلى الرئيس بوش طالبوا فييا
المتحدة ضد اإلرىاب .كما ّ
"الدعـ الكامؿ لحميفنا الديمقراطي – إسرائيؿ ،وقطع جميع الدعـ الموجو لمسمطة الفمسطينية".

صعدت إسرائيؿ عممياتيا في األراضي الفمسطينية – عمى إثر إحدى العمميات الفدائية –
وعندما
ّ

في آذار/مارس  ،2002وخوؼ الرئيس بوش مف خسارة الدعـ العربي واإلسبلمي لحربو عمى

"اإلرىاب" ،فقد طالب إسرائيؿ بػ "االنسحاب فو اًر مف األراضي الفمسطينية وبدوف تأخير" .تعرضت
عندىا اإلدارة األمريكية النتقاد جماعات الضغط ،وطالبتيا – الجماعات الموالية إلسرائيؿ -
بانتياج سياسة مغايرة ،وقد رّكز الموبي وجماعات الضغط مف خبلؿ وسائؿ اإلعبلـ عمى كوليف
باوؿ – وزير الخارجية آنذاؾ  -مف أجؿ أف ال يقابؿ عرفات في جولتو في الشرؽ األوسط ،كما
جاء الضغط مف المناصريف إلسرائيؿ مف داخؿ مكتب نائب الرئيس ديؾ تشيني وكذلؾ مف أروقة
ومكاتب و ازرة الدفاع البنتالوف) ،حيث طالبو الجميع بوقؼ جيوده المطالبة إسرائيؿ بوقؼ
عممياتيا.
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 :1.2.6تأثير جماعات الضغط عمى الكونغرس
ُذكر في كتاب "عاـ اإلفبلس" عاـ  ،1989بأف عضواً في الكونغرس يتقاضى ستة رواتب مف
جماعات الضغط إضافة لمراتب الذي يتقاضاه مف الحكومة الفيدرالية ،ومعروؼ أف جماعات
الضغط ىي مجموعات منظمة ،ال تطمح  -كما ىي األحزاب  -لموصوؿ الى الحكـ ،بؿ تسعى
لتوجيو صناعة القرار بما يخدـ أىدافيا .ربيع)1990 ،
في موضوع الكونغرس ،عندما تـ إعادة ىيكمتو في بداية السبعينيات ،وانتزعت مف رؤساء المجاف
صبلحياتيا الكبيرة لصالح األعضاء ،كاف ال بد لجماعات الضغط أف تتكيؼ مع الحالة الجديدة
لتبقي تأثيرىا عمى صناعة القرار داخؿ الكونغرس .فاتجيت جماعات الضغط إلى رؤساء المجاف،
والى أعضاء المجاف وأعضاء الكونغرس بشكؿ عاـ ،وفؽ نيج محبوؾ ودقيؽ ،فتمجأ لئللراءات
وصرؼ الرواتب ،والتيديد في أحياف معاندة العضو المقصود .وتتبنى كذلؾ األعضاء الذيف
ينفذوف توجياتيا ،وتتحمؿ تكاليؼ حمبلت انتخابيـ ،والتي تصؿ في بعض األحياف إلى عشرات
المبلييف مف الدوالرات .ربيع)1990 ،
في أعقاب حرب تشريف أوؿ/أكتوبر  ،1973أصدر الكونغرس  -بفعؿ الموبي الصييوني  -ق ار ًار
يمنح بو الكياف الصييوني معونة سنوية تقدر بػ  2.2مميار دوالر كمعونة إضافية ،ثـ زاد عمييا
 200مميوف دوالر عاـ  1982رلـ معارضة ريغاف ووزير خارجيتو ،ثـ رفع الزيادة إلى 510
مميوف دوالر كمنحة عاـ  ،1984رلـ معارضة الرئيس ،ثـ تحولت إلى منح ال تسترد .كما عطّؿ
الكونغرس  -بفعؿ دور جماعات الضغط الصييونية  -عاـ  1985صفقة أسمحة إلى األردف
بحجة آثارىا السيئة عمى إسرائيؿ .ومف المفارقات الساخرة في ذلؾ الموقؼ مف الكونغرس أف إدارة
الرئيس ريغاف طمبت مف وزير الدفاع اإلسرائيمي موشيو أرنز أف يتوسط ليا لدى أعضاء
الكونغرس إلتماـ الصفقة ،والتي مؤكداً عارضيا عاروري ،2007 ،ص .)73
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وفي تشريف ثاني /نوفمبر ّ ،2001

إلى الرئيس بوش يثنوف عمى ق ارره بعدـ لقائو مع عرفات طالما لـ يأخذ الخطوات المطموبة لوقؼ

العنؼ ضد إسرائيؿ  ، )Mearsheimer and Walt 2011, P. 207عمى حد زعميـ.

إف مف يبحث في آلية صنع السياسية الخارجية األمريكية ،ومعرفة مدى تغوؿ الموبي اإلسرائيمي
وجماعات الضغط في دوائر صنع السياسة الخارجية األمريكية ليدرؾ إدراكاً تاماً وقاطعاً أف
الواليات المتحدة األمريكية ال يمكف أف تكوف وسيطاً نزيياً في عممية التسوية لمصراع الفمسطيني
اإلسرائيمي ،فإسرائيؿ قد تمكنت مف السيطرة عمى دوائر صنع السياسة مف خبلؿ وجود مسؤوليف
داعميف إلسرائيؿ أو مف خبلؿ موظفيف مواليف إلسرائيؿ أيضاً ،أو مف خبلؿ الضغط عمى أولئؾ
المسؤوليف مف خبلؿ عمميات الدعـ المالي والمعنوي في االنتخابات وخصوصاً مع أعضاء
الكونغرس ،إضافة إلى تمكف الموبي مف السيطرة عمى أىـ وسائؿ اإلعبلـ األمريكي .بتمؾ
المعطيات فإف السياسة الخارجية األمريكية رىينة لجماعات الضغط الييودية الموالية إلسرائيؿ،
وأعطت إلسرائيؿ النفوذ األوسع واألكثر تأثي اًر عمى القرار الخارجي األمريكي.
وسيتبيف ىذا االستنتاج مف خبلؿ فصوؿ البحث ،ومف خبلؿ تتبع مواقؼ اإلدارات األمريكية التي
لـ تجرؤ يوماً عمى انتقاد إسرائيؿ بشكؿ جدي.
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 :2انفصم انخاًَ
يىاقف إداراخ انىالٌاخ املتحدج األيرٌكٍح يٍ انقضٍح انفهططٍٍُح
1992 – 1948
تروياٌ ،أٌسَهاور ،كٍٍُدي ،رىَطىٌٍَ ،كطىٌ ،فىرد ،كارتر،
رٌغاٌ ،تىظ
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مقدمة
ظمت الواليات المتحدة األمريكية بدوف سياسة واضحة أو موقؼ محدد بشأف النزاعات في
الشرؽ األوسط باألخص حتى الحرب العالمية األولى .فقد كاف اىتماميا بالمنطقة حتى ذلؾ الوقت
مقتص اًر عمى الروابط الثقافية والتبشيرية والتجارية المحدودة .إال أنو بعد الحرب العالمية األولى –
ولفترة قصيرة فقط – تغيرت طبيعة االىتماـ األمريكي بفمسطيف خصوصاً والشرؽ األوسط عموماً.
فرلـ أف الواليات المتحدة لـ تعمف الحرب عمى تركيا ،فإنيا أصبحت ميتمة بمستقبؿ المنطقة
السياسي كجزء مف تسوية سبلـ عامة ،وقد تمثؿ ذلؾ في:
 -1تأييد الرئيس ويمسوف لوعد بمفور في آب/ألسطس 1918؛
 -2قرار الكونغرس الصادر في  11أيموؿ/سبتمبر  1922الذي يؤيد ويتعاطؼ فيو مع إقامة
وطف قومي لمييود في فمسطيف مع ضماف الحقوؽ المدنية والدينية لمطوائؼ األخرى
وتصديؽ الرئيس وارف ىاردينت عميو أحمد ،1996 ،ص .)80
 -3موافقة الواليات المتحدة عمى االنتداب البريطاني عمى فمسطيف في عاـ .1924
 -4موافقة الواليات المتحدة رسمياً ممثمةً بالرئيس تروماف عمى قرار التقسيـ في  11تشريف
ثاني/نوفمبر  ،1947في محاولة منيا ألف تحؿ محؿ بريطانيا في منطقة الشرؽ األوسط،
كما قامت بالضغط عمى دوؿ عربية مف أجؿ قبوؿ القرار سيسالـ ،2005 ،ص .)55
بيف الحرب العالمية الثانية وسقوط االتحاد السوفييتي عاـ  ،1991ارتكزت سياسة الواليات
المتحدة في الشرؽ األوسط عمى أىداؼ ،وىي )1 :وقؼ الزحؼ السوفييتي في المنطقة2 ،
إبقاء التواصؿ والتجارة مع الشرؽ األوسط 3 ،إبقاء وصوؿ الغرب إلى نفط الشرؽ األوسط،
 4تعزيز مبادئ الديمقراطية واقتصاد السوؽ الحر 5 ،حماية أمف إسرائيؿ.
وقد حرصت الواليات المتحدة عمى أف يبقى الشرؽ األوسط في فمكيا بدوف أي منازع ،وقد كانت
حركة التحرر الفمسطيني والتيار القومي العربي مف أبرز العقبات التي وقفت في وجييا في تمؾ
الفترة التي امتدت ما بيف حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى فترة سقوط المعسكر الشيوعي
عاروري ،2007 ،ص .)59
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 :2.1املثحج األول
يىاقف إداراخ تروياٌ ،أٌسَهاور ،كٍٍُدي

 :2.1.1الرئيس ىاري تروماف وسياسة االحتواء 1952 – 1945
نالت إسرائيؿ اعتراؼ الواليات المتحدة األمريكية بيا  -في عيد الرئيس ىاري تروماف  -في
مياالً إلى انشاء دولة خاصة
نفس اليوـ الذي أعمنت فيو ميبلد دولتيا ،وكاف الرئيس تروماف ّ

بالييود ،كما دعا لمسماح بيجرة مائة ألؼ ييودي في أوروبا إلى فمسطيف ،وكاف صديقاً حميماً
ألوؿ رئيس إسرائيمي منتخب حاييـ وايزماف عاـ  ،1949وبمت نفوذ الموبي الييودي في عيده
مبمغاً كبي اًر.
عمى مدى خمسينيات القرف الماضي ،كاف الدفاع عف المصالح االقتصادية االستراتيجية اليائمة
لمواليات المتحدة يعتمد عمى شبكة مف التحالفات تجتذب إلييا أنظمة إقميمية موالية لمغرب ،كما
يعتمد عمى استعداد الواليات المتحدة لمتدخؿ المباشر .شيئاً فشيئاً بدأت الواليات المتحدة بسحب
البساط مف تحت أقداـ بريطانيا وفرنسا واستعراض قوتيا اإلمبريالية الصاعدة في ىذه المنطقة
االستراتيجية مف العالـ عاروري ،2007 ،ص .)59
وقد ظير ىذا التوجو عند تروماف مف خبلؿ الخطاب الذي ألقاه في مناسبة يوـ الجيش في عاـ
 ،1946حيث تحدث عف أىمية منطقة الشرؽ األوسط وما تحتويو مف أىمية كبرى وقاؿ" :إف في
الشرؽ األدنى واألوسط ...مصادر أولية ىائمة ...ويشتمبلف عمى أيسر وسائؿ االتصاؿ البرية
والبحرية والجوية ...وليذا فقد يصبحاف بؤرة صراع وتجاذب بيف عدد مف القوى الخارجية المتنافسة
.)Department of State Bulletin, 1946, P. 622
تجمّت سياسة وعقيدة الرئيس تروماف في عصر التدخبلت األميركية اليادفة إلى احتواء الخطر
السوفياتي ،وفي سبيؿ ذلؾ ،دعا تروماف إلى تبني خطة أمنية والى التعاوف مع بريطانيا لوضع
الصيت التي تحقؽ األىداؼ الغربية في الشرؽ األوسط

Department of State Bulletin,

 ،)1951, P 887وفعبلً ،فقد تمثؿ ذلؾ في حمؼ بغداد عندما شؽ العراؽ – ذي النظاـ الممكي
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 عصا الجامعة العربية ،وأعمف عف عزمو إنشاء حمؼ مع تركيا المرتبطة سمفاً بتحالؼ معباكستاف .ثـ انضمت إيراف إلى ىذا الحمؼ في  1955عاروري ،2007 ،ص  ،)60وكانت
بريطانيا عضواً كامبلً فيو ،في حيف أحجمت الواليات المتحدة عف االنضماـ إليو رسمياً ،واف
شاركت مف آف إلى آخر في بعض لجانو العسكرية وقدمت لو العوف العسكري.
إف حمؼ بغداد في تصوره لـ يختمؼ عف مشروع وزير الخارجية األمريكي جوف فوستر داالس
الدفاعي الذي أراد بو مواجية الخطر السوفياتي في الشرؽ األوسط والمعروؼ باسـ نورثرف تاير
 Northern Tierعاـ  ،1953يوميا أدرؾ داالس ،وكاف مصيباً في ذلؾ أف "الدوؿ العربية
تتخوؼ مف الصييونية أكثر مما تتخوؼ مف الشيوعية"

Department of State Bulletin,

 .)1953, P. 831وىذا ما جعؿ مف المستحيؿ لمحمؼ أف يتيرب مف استحقاؽ القضية
الفمسطينية ومركزية القضية بالنسبة لمعرب ،بؿ إنو أدى فعبلً إلى استقطاب العالـ العربي في دائرة
عدـ االنحياز ،وذلؾ في مواجية الوالء لمغرب ،ثـ ازداد ىذا االستقطاب اندفاعاً بعد الغارة
اإلسرائيمية عمى لزة  28شباط/فبراير  1955التي اسقطت  38ضحية كشفت عف ضعؼ القوات
المسمحة المصرية عاروري ،2007 ،ص .)60
أما األسمحة التي أراد عبد الناصر أف يعزز بيا دفاعات مصر فمـ يجدىا عند الغرب ،إذا كاف
ثمنيا االنضماـ إلى التحالفات العسكرية التي يرعاىا ،بؿ وجدىا في المعسكر الشيوعي بعد
اشتراكو في مؤتمر باندونت  1955لمدوؿ األفرو  -آسيوية.
عممياً ،فإف إدارة الرئيس تروماف قدمت بعض برامج المعونة االقتصادية اإللاثية العاجمة إلى
الفمسطينييف ،كما قامت بممارسة الضغط عمى الحكومة اإلسرائيمية لمسماح لبلجئيف العرب بالعودة
إلى بيوتيـ بعد انتياء القتاؿ ،ولكف بقي التعاطؼ األمريكي لموطف القومي الييودي .كما رفضت
دوائر السياسة الخارجية في اإلدارة األمريكية إرساؿ قوات عسكرية أمريكية إلى المنطقة
 ،)Foreign Relations of the United States, 1948, P 825عمى أساس أف تدخبلً
مباش اًر أمريكياً سيحفز عمى تدخؿ سوفياتي أيضاً ،وبالتالي تواجد نفوذ سوفياتي في المنطقة.
كؿ ذلؾ أوجد نوعاً مف التردد عند إدارة تروماف ليس لعدـ قدرتيا عمى الحسـ ،وانما الظروؼ
االستراتيجية التي أوجدت مصمحة الواليات المتحدة في النأي بنفسيا عف القضية.
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 :2.1.2الرئيس أيزنياور 1960 – 1953
 :2.1.2.1العدواف الثبلثي وغزو السويس 1956
أشارت المواقؼ الصادرة عف الرؤساء األمريكاف في فترة األربعينيات إلى قمة االىتماـ بتأسيس
وطورت إدارة إيزنياور سياسة صريحة بشأف
دولة فمسطينية بموجب قرار التقسيـ رقـ ّ ،181
فمسطيف ،فيي كانت ترى أف األردف يحكـ الجزء المتبقي مف فمسطيف الذي قصدت األمـ المتحدة
أف يصبح دولة عربية مستقمة ،أما منطقة لزة فقد تركت بدوف اىتماـ ِجرنِر ،1996 ،ص
 ،)129عمى افتراض أف مصر تسيطر عمييا ،وقد ترسخت قناعة عند اإلدارة األمريكية أف
القضية الرئيسية لير المحمولة بيف إسرائيؿ والعرب ىي قضية البلجئيف وعودتيـ وتعويضيـ.
يتضح مف سياسة اإلدارة األمريكية أنيا لـ تعترؼ بالفمسطينييف كجماعة وطنية ذات حقوؽ
سياسية ،حيث لـ ينظر ليـ إال أنيـ الجئوف وبحاجة إلى إعادة توطينيـ وعودتيـ ِجرنِر،1996 ،
ص  .)130إف ذلؾ الرفض أو التجاىؿ لحقوؽ الفمسطينييف السياسية لينطوي عمى عدة أمور
نوجزىا بالنقاط اآلتية:
 أف صناع القرار في الواليات المتحدة لـ يقوموا بتشخيص الشعب الفمسطيني عمى أنوشعب لو حقوؽ مثؿ حؽ تقرير المصير .وقد برىف عمى ذلؾ االجتماعات التي عقدتيا
اإلدارة األمريكية مع ممثمي الحكومة اإلسرائيمية في حيف انعدمت المحادثات مع الزعماء
الفمسطينييف.
 أف تشخيص اإلدارة األمريكية لممشكمة أنيا قضية الجئيف وبالتالي العمؿ عمى تحسيفأحواؿ أولئؾ البلجئيف ،حيث تحوؿ ذلؾ إلى سياسة إلاثة بدؿ سياسة العمؿ مف أجؿ
عودتيـ.
 أساءت الواليات المتحدة فيـ الوضع الفمسطيني عمى نحو جوىري ،فيمت أنيا مشكمةاقتصادية يمكف أف تحؿ مف خبلؿ معالجة القضايا االقتصادية بدؿ مف السياسية.
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يضاؼ إلى ذلؾ ،أف الفمسطينييف فعبلً في فترة الخمسينيات كانوا لير منظميف ومشتتيف في ببلد

الشتات واختمفت أجنداتيـ إلى ٍ
حد ما عف أولئؾ الذيف في داخؿ حدود إسرائيؿ  1948عف أولئؾ
في الضفة الغربية وقطاع لزة.
مشروع جونستوف :في عاـ  ،1953أعمف الرئيس أيزنياور أنو سيرسؿ السفير إيريؾ جونستوف
إلى الشرؽ األوسط ،وذلؾ مف أجؿ زيادة التنمية في الدوؿ العربية التي يوجد بيا الجئوف
فمسطينيوف وبيدؼ إعادة توطينيـ ِجرنِر ،1996 ،ص .)141
 :2.1.2.2الوضع السياسي في الشرؽ األوسط أزمة السويس
كاف عبد الناصر مكروىاً في إسرائيؿ التي رأت فيو ظاىرة نامية قد تعرض ىيمنتيا وتفوقيا
لمخطر ،وىذا ما ّعبر عنو ديفيد بف لوريوف رئيس الوزراء اإلسرائيمي بقولو:
"لطالما كنت أخاؼ مف ظيور شخصية عمى لرار ما ظير بيف الحكاـ العرب في القرف السابع أو
عمى شاكمة كماؿ أتاتورؾ الذي ظير في تركيا بعد ىزيمتيا في الحرب العالمية األولى ،فقد رفع
ولير شخصيتيـ ،وأحاليـ إلى أمة محاربة .لقد كاف ىناؾ مثؿ ىذا الخطر واليزاؿ مف
معنوياتيـّ ،
الممكف أف يتجسد في شخص عبد الناصر" .)Neff, 1981, PP 439 - 440

كما كاف لدى فرنسا كؿ المبررات البلزمة لمغضب مف الدعـ العسكري والدبموماسي الذي تقدمو
مصر لمثورة الجزائرية ،بؿ إنيا كانت تعتبر عبد الناصر مسؤوالً عف تصعيد المقاومة الجزائرية في
الخمسينيات .وأحجمت الواليات المتحدة عف التورط في التحالؼ البريطاني الفرنسي اإلسرائيمي
ضد مصر ،وأعدت نفسيا لمؿء الفراغ الذى سيتركو التراجع الوشيؾ لمنفوذ البريطاني الفرنسي في
المنطقة ،وقد اتضح أف اإلدارة األمريكية لـ تكف تقيـ وزناً لمحممة االنتخابية التي كانت إدارة
أيزنياور في خضميا ،فمصالح الشركات الكبرى ،أو المصمحة الوطنية كما أطمؽ عمييا ،تطمبت
موقفا حازماً مف العدواف .وكاف وزير الخارجية جوف فوستر داالس قبيؿ أسبوعيف مف لزو
عبر عف ىذه المصالح في اجتماع سياسي رفيع قائبلً:
السويس قد ّ
"إننا نعيش ىذا المأزؽ ألف اإلدارة السابقة اعتادت عمى أف تتعامؿ مع الشرؽ األوسط مف منظور
عوؿ عميو االتحاد
السياسة المحمية .وىذا ما أدى إلى تنافر بيننا وبيف العرب ،األمر الذى ّ
السوفياتي كثي اًر .ليذا فمف الدواعي الممحة لمصمحة الواليات المتحدة أف ال ننساؽ وراء قواعد
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السياسة المحمية ،وأف نحاوؿ بناء سياسة وطنية لير محازبة .بغير ذلؾ ،فإننا عرضة لخسارة
المنطقة ،بؿ ربما نخسر أفريقيا معيا .ومثؿ ىذه الخسارة ستنزؿ كارثة بأوروبا الغربية وبالواليات
المتحدة أيضاً" .)Neff, 1981, P. 107

في  27و  29تشريف األوؿ /أكتوبر  1956أرسؿ الرئيس أيزنياور رسالتيف إلى بف لوريوف حذره
فييما مف خطر المبادرة العدوانية اإلسرائيمية عمى العبلقات الودية الناشئة بيف البمديف Dayan,
 .)1966, PP 71 - 73وعندما حصؿ الغزو في  29تشريف األوؿ /أكتوبر أدانتو الواليات
المتحدة إدانة واضحة وسعت لدى األمـ المتحدة لضماف انسحاب كؿ القوى األجنبية .يوميا
مقدار مف التوازف
أصدر الرئيس أيزنياور بياناً ربما يعتبر اليوـ ضرباً مف المحرمات حيث بمت
اً
أصبح مف المستحيبلت أف ُيسمع مف مسؤوؿ أمريكي فكيؼ بالرئيس ،يقوؿ أيزنياور" :مف

الصعب مصالحة ما جرى مع مبادئ وأىداؼ األمـ المتحدة التي ننتمي إلييا جميعاً ..ال يمكف أف
يكوف ىناؾ سبلـ خارج حكـ القانوف .ولف يكوف ىناؾ قانوف إذا كنا سنكيؿ ألعدائنا بمكياؿ في
حيف نكيؿ ألصدقائنا بمكياؿ آخر" Department of State Bulletin, 1956, PP 745 -
.)746
اتسمت فترة أيزنياور بزيادة حدة الحرب الباردة ومحاولة استقطاب البمداف العربية إلى جانب
المعسكر الغربي بأحبلؼ عسكرية بدأت بمشروع حمؼ بغداد ،وكاف مف نتيجة ىذه السياسة إعطاء
وزف أكبر لمشاعر البمداف العربية ،وبالتالي تقييد التأييد األمريكي إلسرائيؿ .وىذا ظير عندما
جمدت الواليات المتحدة مؤقتاً مساعدة إلسرائيؿ  18أيموؿ/سبتمبر  )1953بقيمة  75مميوف
ّ

دوالر بسبب رفضيا االنصياع لطمب األمـ المتحدة بأف توقؼ أشغاالً خاصة بمشروع كيربائي
يعمؿ عمى القوة المائية في المنطقة المنزوعة السبلح عمى الحدود مع سوريا ،وفي الشير التالي
أدانت واشنطف الغارة اإلسرائيمية عمى قرية قبية في الضفة الغربية ،وأعمنت عف تخفيض
مساعداتيا لعاـ .)Rubenberg, 1986, P. 64 1954
لقد كانت تمؾ األحداث منطمقاً مشجعاً عمى بناء عبلقات عربية أمريكية أفضؿ ،حيث كانت
الواليات المتحدة واعية ألىمية مصر في تحقيؽ أىدافيا السياسية .كما كاف لمصر دور محوري
في الجيود األمريكية لبناء عبلقات الصداقة مع المممكة العربية السعودية ،وضماف استمرار تدفؽ
النفط إلى أوروبا ،وفتح أبواب الشرؽ األوسط أماـ التغمغؿ االقتصادي األمريكي .وىكذا نفيـ نفور
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الواليات المتحدة مف دعوات إسرائيؿ لمدخوؿ معيا في تحالؼ رسمي ولضماف أمنيا ،وبخاصة
أنيا قد أحجمت عمداً عف تعريؼ حدودىا.
كاف الوزير داالس قد قاؿ لمسفير اإلسرائيمي أبا إيباف ،ومف دوف مواربة" :إف أمريكا ال تستطيع أف
تضمف حدود ىدنة مؤقتة"  .)Neff, 1981, P. 104لكف المستجدات التي طرأت عمى السياسة
األمريكية  -بعد أف تراجعت عف تقديـ التمويؿ الذي وعدت بو لمشروع سد أسواف وبعد اإلعبلف
عف مبدأ أيزنياور  -أدت إلى انحراؼ ىذا التوجو عف مساره.
 :2.1.2.3أيزنياور والعالـ العربي
أعمف أيزنياور عف مبدأه في خطاب أماـ أعضاء مجمسي الكونغرس  5كانوف الثاني /يناير
 )1957ناشدىـ فيو أف يخولوه تقديـ مساعدات نقدية بمئتي مميوف دوالر لمنطقة الشرؽ األوسط.
وكاف المجمس قد وافؽ أيضاً عمى أف يمنح الرئيس الحؽ في استخداـ قوات مسمحة أمريكية ضد
"كؿ عدواف مسمح سافر تمجأ إليو أمة ذات سمطة شيوعية" .ولقد أعمف مبدأ أيزنياور بوضوح أف
ىدفيا الرئيس ىو مصر الثورية ،األمر الذي ميد لمحرب األىمية األولى في لبناف ولبلنقبلب
تـ تطبيؽ
العسكري في العراؽ  ،)1958وأدى إلى أوؿ تدخؿ عسكري أمريكي في المنطقة .كذلؾ ّ
مبدأ أيزنياور في األردف  1957عندما أقاؿ الممؾ حسيف أوؿ حكومة منبثقة عف انتخابات نيابية
حرة وأدى إلى تظاىرات حاشدة .يوميا قدـ داالس مساعدة مالية بعشرة مبلييف دوالر لمممؾ حسيف
انسجاماً مع مبدأ أيزنياور  ،)Department of State Bulletin, 1957, P. 768ومف ىذا
المنطمؽ أيضاً تدخمت الواليات المتحدة عسكرياً في لبناف  1958بعد أف حاوؿ الرئيس المبناني
كميؿ شمعوف الترشح لدورة رئاسية ثانية لير مسبوقة.
في  9آذار/مارس  1957أصبح مبدأ أيزنياور قانوناً ،ولطالما وصفت بأنيا "نقطة تحوؿ بارزة في
السياسة األمريكية تجاه الشرؽ األوسط؛ ألنيا اعتبرت منطقة الشرؽ األوسط مصمحة وطنية
حيوية  .)Gurtov, 1974, P. 14ومنذ ذلؾ اليوـ أصبح تيديد المصالح الوطنية التي تتحدى
األنظمة المحافظة أو تشارؾ في مقاومة االنتياكات اإلسرائيمية أو الييمنة األمريكية .كانت ىذه
ىي البداية التي انطمقت منيا العبلقات اإلسرائيمية األمريكية الخاصة فاستوت عمى عودىا بعد
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حرب حزيراف/يونيو  ،1967وال سيما في عيد نيكسوف ،ثـ تطورت الحقاً إلى حمؼ استراتيجي في
عيد ريغاف.
تقدـ في خطاب لو أماـ الجمعية العامة
كاف أيزنياور يتطمع إلى مصر قوية ،ولعمو مف أجؿ ذلؾ ّ

لؤلمـ المتحدة باقتراح دعا فيو إلى احتراـ عدـ االنحياز العربي  13آب /ألسطس Kerr, 1958
 .)1967, PP 73 - 76لكف المزاج األمريكي العاـ لـ يكف متجاوباً مع ىذا التوجو ،ما أدى إلى
ضياع فرصة ذىبية أماـ تسوية دولية ألزمة الشرؽ األوسط ،حيث شيدت الفترة األخيرة مف حكـ

أيزنياور بداية تحسف في العبلقات مع مصر نتيجة لظيور الشقاؽ في العبلقات المصرية –
السوفياتية في عاـ  1959واستمر الوضع كذلؾ إلى أف تسمـ الرئيس كينيدي الحكـ سعودي،
 ،1986ص .)64
عموماً ،فإف اإلدارة األمريكية طواؿ ثماني سنوات في عيد الرئيس أيزنياور ،كانت سياساتيا قائمة
عمى أساس متوازف ولير متحيز ،لير أنيا لـ تكف مستعدة لمتوسط في حؿ لمنزاع القائـ بيف
إسرائيؿ والفمسطينييف والدوؿ العربية ،ولـ تقـ بمجيود منسؽ نحو حؿ المشكمة حفاظاً عمى رؤيتيا
االستراتيجية في المنطقة.

 :2.1.3الرئيس جوف كينيدي 1963 - 1961
سعت السياسة األمريكية في عيد الرئيس كينيدي إلى محاولة إعادة اكتساب بعض النفوذ الذي
فقدتو لمصمحة االتحاد السوفيتي في المرحمة السابقة ،وبادرت في سبيؿ ذلؾ بسياسة لمتقارب مع
الن ظاـ المصري .وقد حاوؿ الرئيس كينيدي في أثناء ذلؾ أف يؤكد أف الموقؼ األمريكي مف تسوية
الصراع العربي – اإلسرائيمي يرتكز عمى ق اررات األمـ المتحدة فيما يتعمؽ بمشكمة البلجئيف وحقيـ
في العودة أو التعويض ،وأظير استعداده لممساعدة في حؿ مشكمتيـ مشروع جوزيؼ جونسوف
ممثؿ لجنة التوفيؽ التابعة لؤلمـ المتحدة).
ومف خبلؿ زيارة جوزيؼ جونسوف رئيس مؤسسة كارنيغي لمسبلـ العالمي إلى المنطقة رفضت
إسرائيؿ مقترحاتو منذ البداية رفضاً قاطعاً ،مدعية أف مقترحاتو ىي تدمير إلسرائيؿ ،وأنو مف
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وجية نظر إسرائيؿ فالحؿ يكمف بتوطينيـ في أماكنيـ حيث يوجدوف بسطامي ،1996 ،ص
.)163
وقد اجتمع الرئيس كينيدي بكبار مسؤولي و ازرة الخارجية في أوائؿ ديسمبر ،واتخذ في االجتماع
ق ار اًر بعدـ السعي لتطبيؽ خطة جونسوف في ذلؾ الوقت .حيث لـ تمؽ قبوالً عمنياً مف أي دولة مف
دوؿ النزاع كما أف جماعات الموبي الييودي كانت تعارضيا أيضاً مما أدى بجوزيؼ جونسوف عاـ
 1963إلى تقديـ استقالتو إلى األمـ المتحدة بسطامي ،1996 ،ص .)170
لير أف محاولة التقارب ىذه مع النظاـ المصري قد صاحبيا العمؿ عمى تقوية العبلقات والروابط
مع إسرائيؿ ،وقد اتضح ذلؾ عمى وجو الخصوص مع حرب اليمف والتدخؿ المصري فييا ،إذ
أصبحت الواليات المتحدة وألوؿ مرة مصد اًر لؤلسمحة إلسرائيؿ صواري ،ىوؾ) .ومع ذلؾ فإف
كينيدي لـ يقـ بأية محاولة جدية لربط تقديـ المساعدات األمريكية إلى إسرائيؿ بإيجاد حؿ لمشكمة
البلجئيف بسطامي ،1996 ،ص .)175
وىكذا تميزت ىذه الفترة بوجود شبكة مف العبلقات ذات األطراؼ المتعددة حمت محؿ االستقطاب
السابؽ ،حيث أشار الرئيس كينيدي بوضوح إلى توازف القوى عمى أنو المبدأ الموجو لمسياسة
األمريكية في الشرؽ األوسط وسمح إلسرائيؿ ألوؿ مرة بالقياـ بدور استراتيجي في إطار السياسة
األمريكية سعودي 1986 ،ص .)64
ونختـ بالقوؿ :إنو رلـ الجيود التي بذليا الرئيس كينيدي لحؿ مشكمة البلجئيف الفمسطينييف فإف
ىذه الجيود كانت ثانوية في مقابؿ االرتقاء بالمصالح األمريكية اإلسرائيمية ،كما أف الفمسطينييف لـ
يكف ليـ القوؿ في تمؾ المباحثات ،ولطالما ظؿ مصيرىـ في أيدي أطراؼ أخرى تيتـ كؿ منيا
بمصالحيا الوطنية ،حيث لـ يتشكؿ بعد اإلطار المرجعي الوطني لمفمسطينييف ليتمكنوا مف السعي
بأنفسيـ نحو تحقيؽ مطالبيـ بالتحرر واالستقبلؿ.
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 :2.2املثحج انخاًَ
يىاقف إداراخ رىَطىٌٍَ ،كطىٌ ،فىرد
 :2.2.1الرئيس ليندوف جونسوف 1969 - 1963
ازدادت مكانة إسرائيؿ وأىميتيا  -في ىذه الفترة  -لمواليات المتحدة في عيد الرئيس جونسوف في
إطار سياستيا في الشرؽ األوسط ،وذلؾ مع استمرار حرب اليمف وازدياد حدة التوتر في العبلقات
المصرية – األمريكية ،حيث قدمت إدارة جونسوف كميات كبيرة مف األسمحة اليجومية إلسرائيؿ
أكثر كماً ونوعاً مف اإلدارات السابقة ،ويرجع ذلؾ إلى التقارب األمريكي اإلسرائيمي والى انشغاؿ
اإلدارة األمريكية باألزمة الفيتنامية التي أخذت حي اًز كبي اًر مف سياساتيا الخارجية ،وبالتالي لـ تقـ
اإلدارة األمريكية بأي جيد حقيقي لتسوية الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي William, 1970, PP
.)516 - 518
نظرت الواليات المتحدة إلى القضية الفمسطينية كقضية الجئيف ،حيث تقدمت بحموؿ لمشكمة
البلجئيف الفمسطينييف تقوـ عمى أساس السماح بعودة عدد مف البلجئيف إلى إسرائيؿ ،ودفع
تعويضات لبلجئيف اآلخريف وتشجيع توطينيـ في المناطؽ التي يعيشوف فييا .ولكف لـ يظير
الرئيس جونسوف إال قميبلً مف االىتماـ بقضية البلجئيف الفمسطينييف ،وىي القضية التي كانت
تعني كثي اًر لسمفو .والواقع أف الموقؼ اإلسرائيمي بشأف تمؾ المسألة قد أضحى مقبوالً في الواليات

المتحدة إلى ٍ
حد أنو شكؿ جزءاً مف برنامج الحزب الديمقراطي الذي انتخب عمى أساسو جونسوف
في عاـ  .1964وقد وعد ىذا البرنامج "بتشجيع إعادة توطيف البلجئيف العرب في األراضي التي
يتوفر فييا المجاؿ والفرص .)Jansen, 1970, P. 156
وكاف التعاطؼ مع إسرائيؿ يزداد في تمؾ الفترة ،حيث ازداد الشعور في المنطقة العربية والعالـ
الثالث ضد الواليات المتحدة لحساب وصالح االتحاد السوفييتي ،وىو ما قربيا مف إسرائيؿ ،حيث
أخذ الشعور المناىض لمعرب في الواليات المتحدة يتغذى بسيولة ،وقاـ مؤيدو إسرائيؿ بالعمؿ
عمى تقوية وتعزيز ىذا الشعور ،وتصوير إسرائيؿ كحارس أمامي لمروح الغربية المتحضرة وسط
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مستنقع مف الكراىية ليا ولمغرب .كما كاف صدى االنتصار العسكري اإلسرائيمي عاـ  1967منبع
اىتماـ البنتالوف نحو التعاوف مع إسرائيؿ لبلستفادة مف خبرتيـ في مقاتمة األسمحة السوفياتية.
وعند تأسيس منظمة التحرير الفمسطينية بموجب قرار صدر عف اجتماع قمة لجامعة الدوؿ العربية
عاـ  ،1964نظرت إدارة الرئيس جونسوف لممنظمة كأنيا أداة وظيفية بسطامي ،1996 ،ص
 ،)180ومف أدوات الدبموماسية المصرية ،وظؿ الفمسطينيوف وقضيتيـ في وجداف اإلدارة
األمريكية وسياستيا بأنيـ مجرد الجئيف.
نستنتج أف موقؼ الواليات المتحدة مف القضية الفمسطينية في نياية إدارة الرئيس جونسوف ىو ذاتو
كما كاف عميو الحاؿ حيف تولى الرئيس كينيدي السمطة مف قبمو ،إال أف التغير الحقيقي في معادلة
الصراع ىو دخوؿ منظمة التحرير عمى ساحة الصراع العربي  -اإلسرائيمي.

 :2.2.2الرئيس ريتشارد نيكسوف " 1974 – 1969حرب أكتوبر "1973
تولى نيكسوف الرئاسة وىو عمى إطبلع عمى مشاكؿ الشرؽ األوسط وعمى مضاعفاتيا
الداخمية أفضؿ مف إطبلع أي رئيس مف الرؤساء الذيف سبقوه ،ولكنو كاف عمى جيؿ كبير
بالجانب الفمسطيني مف الصراع ،حيث لـ يشر في مذكراتو وال لمرة واحدة إلى الفمسطينييف ،كما
أنو لـ يشعر بأنو مديف لمييود بديوف سياسية حيث لـ يحظ إال بػ  %15مف أصوات الييود في
انتخابات  .1968كما وأرسؿ الرئيس نيكسوف في بداية عيده مبعوثاً خاصاً لو لدراسة المنطقة –
ولياـ سكرانتوف – والذي توصؿ إلى ضرورة اتباع سياسة متوازنة حماية لممصالح القومية
األمريكية نِؼ ،1996 ،ص .)189
كما تضمنت المقترحات األمريكية التي قدمت لبلتحاد السوفياتي في  1969ضرورة التسوية
العادلة لمشكمة البلجئيف ،بحيث تقبؿ بيا مصر واسرائيؿ

U.S. Department of State

 ، )Bulletin, 1973, P 309حيث تضمنت أيضاً حؽ االختيار بيف العودة إلسرائيؿ أو
توطينيـ مع التعويض.
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وفي فترة الستينيات شيدت دوائر البنتالوف نزعة قوية ومدججة بالسبلح ربطت بيف المصالح
األمنية األمريكية وبيف إسرائيؿ .وفي نيساف/إبريؿ  1967خمصت المجنة الفرعية لشؤوف الشرؽ
األوسط في الكونجرس إلى أف الجميورية العربية المتحدة تشكؿ عقبة كأداء في وجو السبلـ مبررة
بذلؾ العدواف الذي شنتو إسرائيؿ بعد أقؿ مف شيريف في  5حزيراف/يونيو  1967عاروري،
 ،2007ص .)64
كانت إسرائيؿ قبؿ عاـ  1967وال تزاؿ إلى يومنا ىذا تتمقى – نسبة إلى عدد سكانيا – أسخى
مساعدة أمريكية خارجية .وكانت منذ تمؾ األياـ قد اتخذت لنفسيا صفة الوكيؿ المفوض ،وىذا ما
عبر عنو ناطؽ باسـ الخارجية اإلسرائيمية في  11حزيراف/يونيو  1966بقولو:
"توصمت الواليات المتحدة إلى نتيجة مفادىا أنيا ال تستطيع أف تواجو كؿ مشكمة في العالـ ،وأف
عمييا أف تعتمد عمى قوى إقميمية وعمى قدرة ىذه القوى الصديقة عمى الردع كخط دفاعي أوؿ
يجنبيا التدخؿ المباشر .واسرائيؿ تشعر بأنيا مربط الخيؿ المقصود"

New York Times,

.)1966

تصرفت إسرائيؿ عمى أساس أنيا وكيؿ الواليات المتحدة المفوض الذي ُعيد إليو ميمة التصدي

سوقت إسرائيؿ ىزيمة مصر وسوريا في 1967
لمتيار القومي العربي اآلخذ في االنتشار ،حيث ّ
وما تبلىا مف تعاظـ دور الدوؿ العربية المحافظة مثؿ السعودية في القضايا العربية باعتبار ذلؾ
تأكيداً لدورىا دور المفوض.
ومع أف الواليات المتحدة لـ تتورط عسكرياً في العدواف عمى مصر وسوريا واألردف وما كانت
تنادي بو مف اشتراكية عربية ،فإف إف ارزات العدواف اإلسرائيمي كانت مواتية لطموحات السياسة
األمريكية الرامية إلى إلحاؽ اليزيمة بالناصرية التي كاف ليا مكاف الصدارة في سياسات الشرؽ
األوسط ،وىذا ما أكده رئيس الوزراء اإلسرائيمي ليفي إشكوؿ  1968 )Levi Eshkolبقولو:
"بالنسبة إلى الغرب ،إف أىمية إسرائيؿ في ىذه المنطقة مف العالـ كما أراىا ستكوف أعظـ بكثير
مف حجميا الطبيعي ،إننا سنشكؿ جس اًر حقيقياً بيف القارات الثبلث مما سيجعؿ العالـ الحر يجزينا
بجزيؿ الشكر ال بسبب قدرتنا عمى البقاء بؿ لقدرتنا عمى النجاح واالزدىار ضمف حدود مضمونة
وآمنة" .)Newsweek, 1968
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ومع حموؿ حرب حزيراف/يونيو  ،1967كانت الواليات المتحدة قد جيزت إسرائيؿ بكؿ ما تحتاجو
مف مقومات التفوؽ في المنطقة ،ولتكوف فعبلً المتعيد ليا ،فعجمت بذلؾ والدة مبدأ نيكسوف –
كيسنجر المبنية عمى قدرة بعض بمداف المناطؽ الحيوية ورلبتيا في أف تكوف المتعيد والوكيؿ
لسياسة الواليات المتحدة.
تمت صيالة ىذه العقيدة في عدد مف الخطب الرئاسية والبيانات السياسية ابتداء مف خطبة لواـ
 3 Guamتشريف الثاني /نوفمبر  1969وخطبة حاؿ االتحاد .1970 State of the Union
واف المبدأ األساسي المرشد ليذه العقيدة ىو أف لمتدخؿ األمريكي المنفرد كمفة باىظة في الداخؿ
وسمعة سيئة في الخارج ،وليذا فإف توفير الواليات المتحدة إلسرائيؿ قد اًر معموما مف التفوؽ التقني
عمى كؿ جاراتيا العربية مجتمعة سيخدـ مصالح البمديف .)New York Times, 11-1969
وكانت الػ نيويورؾ تايمز قد كتبت أف إدارة نيكسوف ظمت ممتزمة بأمف إسرائيؿ وبتفوقيا العسكري
ويجنب الواليات المتحدة الدعوة إلى
في الشرؽ األوسط؛ ألنو ال شيء كقوة إسرائيؿ يردع العدواف
ّ

التدخؿ المباشر .)New York Times, 12-1969

لقد شيد العاـ  1970أوؿ امتحاف لفكرة ىذه الشراكة ،أثناء المواجية بيف الجيش األردني والحركة
الوطنية الفمسطينية ،يوميا أمرت الواليات المتحدة وحدات مجوقمة مف األسطوؿ السادس بالتأىب
عبرت إسرائيؿ عف استعدادىا لمتدخؿ في حاؿ انتصار القوات
والتوجو نحو شرؽ المتوسط ،فيما ّ
الفمسطينية عمى الممؾ حسيف .ومنذ معركة الكرامة آذار/مارس  1968التي شحنت ىمـ الجماىير

الفمسطينية والعربية ،صارت إسرائيؿ والواليات المتحدة كمتاىما تعتبراف حركة المقاومة الفمسطينية
تحدياً خطي اًر لطموحاتيما في المنطقة وتيديداً لمدوؿ العربية المحافظة عاروري ،2007 ،ص
.)65
لقد كانت مبادرة روجرز – وزير خارجية الواليات المتحدة في عيد الرئيس نيكسوف  -كانوف
األوؿ/ديسمبر  1969المستندة إلى قرار األمـ المتحدة  242تيدؼ إلى تحقيؽ تسوية عمى أساس
األرض مقابؿ السبلـ وتتجاىؿ المقاومة الفمسطينية ِ
نؼ ،1996 ،ص )200؛ ولكف أحداث أيموؿ
 1970بيف األردف والثورة الفمسطينية كانت حممة شرسة لقمع الفمسطينييف وتضييؽ الخناؽ عمييـ،
وال سيما أنيـ صاروا يشكموف خط اًر عمى نظاـ حسيف .وقد تبيف مف كؿ ما جرى في األردف
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خريؼ  )1970أنو كاف ىناؾ تعاوف وثيؽ بيف النظاـ األردني واسرائيؿ والواليات المتحدة ،وىي
الدوؿ التي اتفقت مصالحيا عمى احتواء الحركة الوطنية الفمسطينية.
 :2.2.2.1حرب تشريف األوؿ/أكتوبر  1973وعواقبيا الدبموماسية
كانت حرب  1973وما تبلىا مف حظر النفط مناسبة انطمؽ منيا وزير الخارجية ىنري كيسنجر
لرسـ استراتيجية خاصة بالشرؽ األوسط في فترة ما بعد فيتناـ ،إذ بدأت بعد حرب  1967مباشرة
مفاوضات األربعة الكبار  )Big Fourالخاصة بالشرؽ األوسط ،لكنيا سرعاف ما تحولت إلى
مفاوضات بيف القوتيف العظمييف.
ومع نياية حرب  1973بدأت الواليات المتحدة تتصرؼ عمى أساس أنو ليس في الشرؽ األوسط
سوى قوة عظمى وحيدة ىي إسرائيؿ .كانت دبموماسية كيسنجر المكوكية والجيود األمريكية
المضنية إلحباط مؤتمر جنيؼ في نياية تمؾ السنة قد دشنت حقبة دبموماسية جديدة في الشرؽ
األوسط .حيث ىدفت دبموماسية ووساطة كيسنجر بعد حرب  1973إلى تحقيؽ األىداؼ التالية
عاروري ،2007 ،ص :)67 - 66
 .1القضاء عمى النفوذ السوفياتي في المنطقة .إف مغادرة  20ألؼ سوفياتي مصر ،وىي مف
صمب األىداؼ األمريكية وصمب برنامج السادات لتفكيؾ مصر الناصرية ،كانت الخطوة
األولى عمى طريؽ إخراج مصر مف معسكر عدـ االنحياز وبناء عبلقات وثيقة مع
الواليات المتحدة.
 .2التوصؿ إلى تسوية سياسية تحدث انقبلباً جوىرياً في طبيعة النزاع العربي اإلسرائيمي
فتنتشمو مف سياقو األيديولوجي وتجعمو مجرد نزاع حدودي .وال يخفى أف ىذا االنقبلب
يوجو طعنة في الظير لمقومييف الفمسطينييف والعرب الذيف يخوضوف نضاالً واحداً ضد
االستعمار االستيطاني واالختراؽ اإلمبريالي.
 .3يتجسد في رشوة مصر باستقرار مصطنع عبر مساعدة اقتصادية وترتيبات حدودية)
يضمف حيادىا واخراجيا مف حمبة المجابية مع إسرائيؿ.
أما اليدؼ اإلجمالي لدبموماسية كيسنجر فيو أف تؤمف لمواليات المتحدة النفوذ الكافي الذي ال
تقدما
يتوقؼ عند تحييد مصر بؿ يتعداه إلى الضغط عمى سوريا ومنظمة التحرير الفمسطينية لكي ّ
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أقصى التنازالت الممكنة إلسرائيؿ .وفعبلً لقد كانت رعاية الواليات المتحدة لممفاوضات المصرية
اإلسرائيمية التي انتيت باتفاؽ سيناء  1975تسعى إلى ىذا اليدؼ .وىذا ما منح إسرائيؿ الوقت
الكافي لترسي ،االحتبلؿ وتعزيز قواتيا اليجومية عمى الجبية الشرقية ،بؿ إف ىذا االتفاؽ جعؿ
مف أمف إسرائيؿ ،وألوؿ مرة ،شأناً أمريكياً ،فقد نصت مذكرة التفاىـ األمريكية اإلسرائيمية
أيموؿ/سبتمبر  )1975عمى أف الواليات المتحدة ستعقد مشاورات مع إسرائيؿ إذا ما تدخؿ طرؼ
ثالث يعني االتحاد السوفياتي) عسكرياً ،بؿ إف الواليات المتحدة وافقت عمى أف تمتزـ بتأميف..
كؿ ما تحتاجو إسرائيؿ عسكرياً ،بشكؿ مستمر وعمى المدى القريب والبعيد عاروري،2007 ،
ص .)67
وكانت الػ نيويورؾ تايمز في  31تشريف األوؿ/أكتوبر  1975قد ترجمت ىذا االلتزاـ إلى أرقاـ
فقالت" :إف ذلؾ يتضمف تزويد إسرائيؿ سنوياً بما قيمتو ممياراف و 240مميوف دوالر مف أحدث
ترسانة السبلح األمريكية بما في ذلؾ صواري ،بيرشنت  )Pershingومداىا  450ميبلً وطائرات
إؼ  15واؼ  16المقاتمة ،والقنابؿ الذكية الموجية بالميزر".
وبموجب تمؾ المذكرة أيضاً ،ألزمت الواليات المتحدة نفسيا بأف تستمر في رفض االعتراؼ أو
التفاوض مع منظمة التحرير الفمسطينية إلى أف تعترؼ المنظمة بحؽ إسرائيؿ في الوجود وتوافؽ
عمى تطبيؽ قرار مجمس األمف رقـ  .242لكف الواليات المتحدة في المقابؿ ،لـ تطمب مف إسرائيؿ
االعتراؼ بالحقوؽ الوطنية الفمسطينية .أما عممياً فكاف لمذكرة كيسنجر  1975التي فرضت
حصا اًر دبموماسياً عمى منظمة التحرير أثراف سمبياف ،أوليما أف التسوية النيائية لممسألة الفمسطينية
لف تشمؿ أي شكؿ مف أشكاؿ السيادة عمى الضفة الغربية ولزة ،وثانييما فتح أبواب الترسانة
األمريكية بكؿ تكنولوجية أسمحتيا المتطورة أماـ إسرائيؿ باعتبارىا الوكيؿ المفوض لمواليات
المتحدة وحجر الزاوية في سياستيا لمشرؽ األوسط.
وبصفة عامة ،فإف الموقؼ األمريكي قاـ في ىذه الفترة عمى أساس رفض التفاوض مع
الفمسطينييف أو حتى قبوؿ تمثيؿ مصالحيـ ،ىذا فضبلً عف رفض الجيود الدولية التي بذلت مف
أجؿ االعتراؼ بحؽ تقرير المصير لمشعب الفمسطيني ،وىذا التيميش الضمني لمحقوؽ الوطنية

58

بد مف التشديد عميو وتطويره واحكامو في كؿ مشروعات أمريكا وخططيا
الفمسطينية صار أم اًر ال ّ

التي تمت ىذه الفترة.

 :2.2.3الرئيس جيرالد فورد " 1976 – 1974وثيقة سوندرز"
كاف جيرالد فورد رئيساً لير وارد ،أو باألحرى لير متوقع ،فيو لـ يسع إلى المنصب،
وكاف جؿ طموحو السياسي أف يصبح رئيساً لمجمس الشيوخ ،حتى اختاره ريتشارد نيكسوف نائباً
لمرئيس في شير أكتوبر عاـ  ،1973وبعد أقؿ مف عاـ أي في أوائؿ ألسطس عاـ  1974جاء
الفصؿ األخير مف فضيحة ووترليت بفورد إلى البيت األبيض كوانت ،1980 ،ص - 353
 .)354وكاف مف الواضح أف السياسة الخارجية ليست ىي ميداف خبرتو ،فبدا محتمبلً أنو سينقاد
لوزير خارجيتو ومستشاره لشؤوف األمف القومي – ذي المكانة الرفيعة  -ىنري كيسنجر.
وبصفة عامة لـ يكف معروفاً عف وجيات نظر فورد في السياسة الخارجية سوى القميؿ ،فيو
بوصفو عضواً في الكونجرس قد ساند سياسة دفاعية قوية في جنوب شرؽ آسيا ،وعرؼ أيضاً أنو
صديؽ جيد إلسرائيؿ ،وفيما عدا ذلؾ كانت أفكاره حوؿ الشرؽ األوسط لير مؤكدة كوانت،
 ،1980ص .)354
في  12تشريف الثاني/نوفمبر  ،1975سمحت و ازرة الخارجية األمريكية بنشر وثيقة سوندرز،1
وىي واحدة مف أوسع وأشمؿ التصريحات التي أعدت عف القضية الفمسطينية والفمسطينييف مف قبؿ
أي مف اإلدارات األمريكية والتي تحدثت عف البعد الفمسطيني لمصراع الفمسطيني بارودي
وبحيري ،1984 ،ص .)41
وقد كاف المنبر الذي وقع عميو االختيار إحدى جمسات "الشيادة" أماـ المجنة الفرعية لمعبلقات
الدولية في مجمس النواب .وىذه الجمسات ظمت منعقدة منذ  30أيموؿ/سبتمبر لممناقشة بصورة
خاصة في ىذه المشكمة ،التي ىي مف أكثر المشكبلت إثارة لممناقشة الحادة في السياسة الخارجية
األمريكية .وقد افتتح رئيس المجنة ،لي ىػ .ىاممتوف األعماؿ بأف أوضح لمحضور أف الغرض مف
ىذا كمو كاف أف نعرض مع و ازرة الخارجية أسئمة مف النوع التالي" :مف يمثؿ الفمسطينييف؟ ما
 1سونذرز:نسبةإنىهارونذسونذرزمساػذوزٌرانخارجٍةاألمرٌكًهنريكٍسنجر.وتؼتبرانوثٍمةاألمرٌكٍةاألونىانتًألرتبانبؼذ
انفهسطٍنًفًانصراعانؼربًاإلسرائٍهً.
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ىي االتصاالت ،إف كاف ثمة اتصاالت ،كالتي تقيميا الواليات المتحدة اآلف بأفراد فمسطينييف
أو مؤسسات فمسطينية؟ كيؼ يمكننا معالجة ىذه المشكمة في األشير أو السنوات المقبمة؟ في
أية أحواؿ قد نتعامؿ مع منظمة التحرير الفمسطينية؟ كيؼ ننتظر أف نمد يد العوف مف أجؿ
التغمب عمى المأزؽ الحالي بشأف دور منظمة التحرير الفمسطينية أو األردف في المفاوضات؟
ما الذي يمكف عممو في رأينا ،خبلؿ األشير القميمة القادمة ،كي ننزع الفتيؿ مف ىذه المسألة
في مؤتمر جينيؼ أو عف طريؽ المحادثات الثنائية؟ ما ىو رأينا في شأف حؽ الفمسطينييف في
تقرير المصير بالنسبة إلى مناطؽ في الضفة الغربية وغزة؟ بارودي وبحيري ،1984 ،ص
)42
وقد وضعت الوثيقة في فترة مف فترات التردد ،في أواخر شير تشريف الثاني/نوفمبر ،كما كانت
ىناؾ دالئؿ عمى أف الواليات المتحدة رالبة في أف تنحاز إلى موقؼ أوروبا الغربية مف التحرؾ
نحو السبلـ في النزاع العربي – اإلسرائيمي ،وخصوصاً التحرؾ نحو االنتقاؿ مف اعتبار
الفمسطينييف الجئيف إلى النظر إلييـ أنيـ شعب لو ىويتو السياسية الواضحة بارودي وبحيري،
 ،1984ص .)43
قدـ سوندرز خبلصة مقتضبة قبؿ أف تصدر الوثيقة رسمياً في جمسة تشريف الثاني/نوفمبر
 ،1975وبدأ التشديد عمى األمر التالي" :لقد قمنا ،وكررنا القوؿ ،أف أماني العرب الفمسطينييف أو
مصالحيـ الشرعية يجب أف يكوف ليا موضعيا في مفاوضات السبلـ العربية – اإلسرائيمية.
القضية ليست فيما إذا كاف ىذا يجب أف يتـ ،لكف كيؼ يمكف التوصؿ إلى ذلؾ" .وقد الحظ أف
الواليات المتحدة قد رأت المشكمة ،أصبلً ،مف حيث أنيا مشكمة الجئيف وأشخاص ميجريف .وعمى
كؿ حاؿ ،ثمة اعتراؼ اآلف بأف الفمسطينييف يرلبوف في أف يكوف ليـ صوت في تقرير مستقبميـ
السياسي" :فالفمسطينيوف مجتمعوف ىـ عامؿ سياسي يجب أف ُيتعامؿ معو إذا كاف ثمة رلبة في
أف يسود السبلـ بيف إسرائيؿ وجيرانيا بارودي وبحيري ،1984 ،ص  .")43كما احتوت الوثيقة
التي أعدىا سوندرز باإلضافة إلى النقاط المشار إلييا أنيا سعت إلى اعتراؼ عمني بأف البعد
الفمسطيني في النزاع العربي اإلسرائيمي ىو في صميـ ذلؾ النزاع.
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وقد عرضت الوثيقة خطوطاً عريضة واقعية لمختمؼ المواقؼ الفمسطينية مف حيث صيغة التسوية
السممية .فأشارت إلى تمميح منسوب إلى منظمة التحرير الفمسطينية ،وذكرت الوثيقة أف "التعايش
بيف دولتيف ،واحدة عربية وأخرى إسرائيمية يمكف النظر فيو" بارودي وبحيري ،1984 ،ص .)46
وفي ضوء الرد اإلسرائيمي عمى الوثيقة ،اعتبرت الخارجية اإلسرائيمية أنيا انتياؾ لسياسة التنسيؽ
الوثيؽ بيف المواقؼ األمريكية واإلسرائيمية فيما يختص بالنزاع العربي – اإلسرائيمي ،وبصورة
خاصة فيما يتعمؽ بمسائؿ حساسة كمنظمة التحرير الفمسطينية.

Near East Report,

)1975, PP 203 - 206
وكاف كيسنجر قد أشرؼ عمى المسودة بعناية وضبط صيالتيا ،بؿ إنو قيؿ أف كيسنجر قد
استوضحيا مع الرئيس فورد ،ومع ذلؾ فعندما ووجو بعدائية رد الفعؿ اإلسرائيمي ،فإنو نأى بنفسو
عف الوثيقة واستبعدىا باعتبارىا فرضاً أكاديمياً ونظرياً .كوانت ،1980 ،ص )386
لقد أظيرت الوثيقة مدى التناقض والتخبط الذي عاشتو الواليات المتحدة ،فيي واف كانت الوثيقة
قد أكدت عمى أف حؿ المشكمة يتطمب وجود تمثيؿ لمفمسطينييف واشراكيـ في حؿ النزاع ،وىو
الموقؼ والحقيقة الذي كانت تدركو الخارجية األمريكية وتأكد في الوثيقة بالقوؿ "أف البعد
الفمسطيني في النزاع العربي اإلسرائيمي ىو في صميـ ذلؾ النزاع" .إال أنيا لـ تج أر عمى االعتراؼ
بيا عمناً بسبب حساسية إسرائيؿ ،وتجمى األمر عندما منح ىنري كيسنجر في أيموؿ/سبتمبر
 1975إسرائيؿ الحرية في قضية إشراؾ الفمسطينييف في أية مفاوضات مستقبمية مف عدميا
كوانت ،1980 ،ص  .)386لقد بعثت الوثيقة عمى األمؿ في إقرار سبلـ عادؿ ودائـ في الشرؽ
األوسط ،وذلؾ مف خبلؿ إقرارىا بأىمية البعد الفمسطيني في النزاع.
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 :2.3املثحج انخانج
يىاقف إداراخ كارتر ،رٌغاٌ ،تىظ

 :2.3.1الرئيس جيمي كارتر 1980 - 1977
كغيره مف مرشحي الرئاسة األمريكية خاض جيمي كارتر انتخابات الرئاسة عمى برنامج
نمطي مف حيث مناصرة إسرائيؿ بقوة ،ومناىضة الفمسطينييف بقوة أيضاً ،كما أنو تمسؾ بموقؼ
كيسنجر مف منظمة التحرير الفمسطينية "ال مفاوضات مع منظمة التحرير الفمسطينية حتى تعترؼ
بقرار األمـ المتحدة رقـ  )242وبحؽ إسرائيؿ في الوجود" تيري ،1996 ،ص  .)227وكانت
المؤشرات والتوقعات أنو سيمضي بنفس األسموب الذي خاضتو إدارات الرئاسة األمريكية مف قبمو
في قضية الصراع العربي اإلسرائيمي ،ولكف كاف كارتر يتحرى األمور بشيء مف التفصيؿ والبحث
الشامؿ ،بحيث يظير مرونة في النقاش واالستماع لآلراء وأنو يظير استعداداً لتغيير اآلراء التي
كاف يحمميا سابقاً.
تمقت إدارة الرئيس كارتر معمومات وافرة عف الفمسطينييف وباألخص مف مجمس األمف القومي
الذي قدـ لو معمومات بضرورة معالجة التظممات الفمسطينية .وقد أشعؿ إعادة تقييـ الوضع في
الصراع العربي اإلسرائيمي نار إسرائيؿ ومؤيدييا في الواليات المتحدة مف التباعد عف الموقؼ
المؤيد إلسرائيؿ إلى متجو نحو النظر في حقوؽ الفمسطينييف .األمر الذي حذى بمؤيدي إسرائيؿ
إلى تكثيؼ المعمومات والكتب التي تصؿ إلى البيت األبيض إلبقاء التأييد إلسرائيؿ ،كما جيء
بعدد مف المساعديف والمستشاريف لمرئيس كارتر مف أجؿ إيصاؿ آراء الحكومة اإلسرائيمية والموبي
الصييوني إلى رئيس الجميورية تيري ،1996 ،ص .)230 - 228
اتضحت معالـ وأسموب الرئيس كارتر المغاير ألسموب كيسنجر ،حيث دعا كارتر إلى التسوية
الشاممة ،وقبمت بالحقيقة التي مفادىا أف التسوية السممية تقتضي حبلً لمطالب الفمسطينييف في
تقرير المصير .كما بدأ بعض المسؤوليف في إدارة كارتر إجراء اتصاالت مف الباب الخمفي مع
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اء إلى البيت األبيض مثؿ أف االستيطاف ىو العقبة أماـ السبلـ وعف
الفمسطينييف ،حيث أوصموا آر ً
حؽ الفمسطينييف في تقرير المصير ،ورلـ ذلؾ ظؿ شرط المفاوضات واالتصاالت المباشرة مع
منظمة التحرير ىو بقبوؿ القرار رقـ .242
إف عممية السبلـ التي وقعت بيف مصر واسرائيؿ في كامب ديفيد ،لـ تؤد إلى عممية سبلـ شاممة،
فيي أفضت إلى معاىدة سبلـ مصرية – إسرائيمية ،وأخفقت في معالجة حقوؽ الفمسطينييف في
تقرير المصير معالجة مباشرة ،وىذا ما تكرر مف خبلؿ المبلحظات التي تبادليا كارتر وبيغف
والسادات بأف القضية الفمسطينية لـ تكف مسألة مركزية في التسوية.
كانت إدارة كارتر تمضي في مسار نحو التسوية الشاممة بما فييا حؿ لمطالب الفمسطينييف ،وأف
إدارة كارتر اقتربت مف االعتراؼ بمنظمة التحرير بصفتيا الممثؿ الشرعي الوحيد لمفمسطينييف.
ولكف بقيت إسرائيؿ مييمنة عمى األراضي المحتمة ،ولـ توصؿ المعاىدة المصرية اإلسرائيمية إلى
سبلـ ،واتجيت إلى حرب في لبناف عاـ  1982وبقي الفمسطينيوف يناضموف لتقرير مصيرىـ.

 :2.3.2الرئيس رونالد ريغاف 1988 – 1981
تولى ريغاف الرئاسة في عاـ  1981وىو منشغؿ الباؿ باالتحاد السوفييتي عمى نحو
أساسي وواضح ،وكانت الصراعات في آسيا أو في إفريقيا أو في أمريكا البلتينية صراعات
باألساس مع االتحاد السوفييتي .كما سعت إدارتو إلى حث زعماء مصر واألردف والسعودية عمى
إجماع في اليـ وخمؽ تحالؼ مناىض لبلتحاد السوفييتي في المنطقة)Peck, 1984, P. 15 .
كما تعزز عند إدارة الرئيس ريغاف القناعة بأىمية إسرائيؿ بالنسبة الستراتيجيتيا ،وأنيا ستقوـ بدور
الشرطي ليا في الشرؽ األوسط ،حيث يعقب مسؤوؿ سابؽ في إدارة الرئيس كارتر" :خطت
العبلقة خطوة كبرى إلى األماـ في إدارة ريغاف التي رأت إسرائيؿ ،ليس التزاماً أخبلقياً أمريكياً تجاه
يعوؿ عمييا في الصراع
ما بعد محرقة الييود ،وانما رأت فييا ،ألوؿ مرة ،منفعة استراتيجية ّ
اإلقميمي ضد االتحاد السوفييتي مف أجؿ إحراز الموقع األوؿ في الشرؽ األوسط"Eizenstat, .
)1989. P. 76
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وظمت اإلدارة األمريكية – في عامي  1981و  - 1982عمى موقفيا مف تفيـ وتعاطؼ مع
متطمبات إسرائيؿ األمنية ،حيث أدى ذلؾ التعاطؼ إلى تأييد الحرب عمى لبناف عاـ  1982والتي
وجيت أساساً ضد قواعد منظمة التحرير واعتبارىا عمبلً شرعياً.
وفي سبتمبر/أيموؿ  ،1982بعد خروج قوات منظمة التحرير مف بيروت ،أعمف الرئيس ريغاف عف
اقتراحيو ومبادرتو التي تقوـ عمى تطبيؽ قرار رقـ  242واتفاقيات كامب ديفيد ،وتتحدث مبادرتو
عف حكومة ذاتية لمفمسطينييف في الضفة الغربية وقطاع لزة بمشاركة مع األردف تقدـ الفرصة
المثمى لمسبلـ .رفضت إسرائيؿ تمؾ المقترحات ،وأقدمت بعدىا بفترة وجيزة عمى دخوؿ بيروت
الغربية تيري ،1996 ،ص  )250والمخيمات الفمسطينية.
لقد تعاطى الزعماء العرب بإيجابية مع أفكار ريغاف ،وفي قمة الجامعة العربية المنعقدة في فاس
أكدت الجامعة عمى حؽ الفمسطينييف في تقرير مصيرىـ واقامة الدولة بقيادة منظمة التحرير،
وأشارت القمة إلى أف الدولة الفمسطينية ستضـ األراضي التي احتمتيا إسرائيؿ في عاـ ،1967
وتحدثت القمة عف فترة انتقالية تحت إشراؼ األمـ المتحدة تيري ،1996 ،ص  .)250عمى
الرلـ مف ذلؾ لـ تتحوؿ خطة ريغاف إلى استراتيجيا دبموماسية ،وتبلشت خبلؿ أشير مع تأكيده
عمى أىمية تحالفو مع إسرائيؿ في احتواء الشيوعية.
في عاـ  ،1985وافؽ ياسر عرفات صراحةً عمى صيغة األرض مقابؿ السبلـ وعمى مفيوـ
كونفدرالي مع األردف بدؿ الدولة الفمسطينية المستقمة ،وتـ تييأة المناخ العاـ نحو مؤتمر دولي
لمسبلـ إال أف الواليات المتحدة لـ تكف ترلب في إشراؾ االتحاد السوفييتي في ذلؾ المؤتمر
تيري ،1996 ،ص .)255
حصمت منظمة التحرير عمى موافقة الواليات المتحدة عمى رعاية المؤتمر الدولي عاـ ،1986
حيث جاء ذلؾ بعد قياـ ياسر عرفات بإصدار بياف مف القاىرة يديف فيو األعماؿ اإلرىابية
واستخداـ العنؼ ،ولكف بسبب عدـ حدوث االستجابة مف الواليات المتحدة انيارت تمؾ المساعي
وبقي المناخ العاـ في المنطقة ساخناً.
ومع اندالع االنتفاضة في كانوف أوؿ/ديسمبر  ،1987أجبرت واشنطف عمى التحرؾ نحو معالجة
القضية الفمسطينية ،حيث قاـ شولتز وزير الخارجية األمريكي – آنذاؾ – في حزيراف /يونيو
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 1988بعدة رحبلت مكوكية في المنطقة ليقدـ مقترحاتو التي اشتممت عمى عقد مؤتمر دولي
يشارؾ فيو األطراؼ المعنيوف ،وعمى أف تبدأ مفاوضات تستمر حتى الوصوؿ إلى محادثات
الوضع النيائي .ورلـ محاولة شولتز أف ييدئ مف روع اإلسرائيمييف حوؿ خطتو مف خبلؿ تجنبو
لمسألة تمثيؿ الفمسطينييف لوحدىـ ،فإنو لقى معارضة شديدة لـ يتوقعيا مف شامير – رئيس وزراء
إسرائيؿ آنذاؾ – بقولو وتعقيبو عمى الخطة" :إف الكممة الوحيدة التي أقبميا في خطة شولتز ىي
توقيعو .إف الوثيقة باستثناء ىذه الكممة ،ال تخدـ قضية السبلـ" New York Times, 3-
 .)1988وبعد انقضاء الميمة التي حددىا شولتز لمرد عمى خطتو ،لـ يجب أحد إال شامير
برفضو إياىا رفضاً قاطعاً.
ظؿ شولتز لير قانع ،وشكؾ في إعبلنات وتصريحات عرفات حوؿ نبذه لئلرىاب وقبولو بقرار
 242وأف عرفات ذكرىا عمى سبيؿ االستقراء .يضاؼ إلى ذلؾ عقبة الكونغرس فيما إذا تحرؾ
شولتز نحو اتصالو بعرفات أو بمنظمة التحرير التي ما زاؿ يحرـ االتصاؿ بيا.
لقد أجبرت االنتفاضة إدارة الرئيس ريغاف عمى إعادة تقييـ الموقؼ األمريكي ،حيث بدأ المسؤولوف
األمريكيوف يصرحوف عمناً أف الفمسطينييف يؤلفوف أمة تستحؽ أف تسيطر عمى حياتيا وأف تمعب

دور في المفاوضات لِش ،1996 ،ص  ،)268وحدثت بعض االختراقات مف حيث لقاء
اً

المسؤوليف األمريكاف ببعض الفمسطينييف ،واف كاف في وقت متأخر مف عيد ريغاف ذي الثماني
سنوات ،ومع ذلؾ تبقى الواليات المتحدة كما ىو موقفيا السابؽ المعتاد لير مستعدة الستخداـ
نفوذىا إلقناع إسرائيؿ وبقيت رافضة إلجراء محادثات شاممة مع الفمسطينييف لمنظر في إمكانية
تسوية الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي.
ومما ال شؾ فيو أف الوجود المتعاظـ لمواليات المتحدة في المنطقة م ّكنيا مف صيالة سياسة
عمبلئيا جممة وتفصيبلً .إف ضعؼ العرب النابع مف تشظي العالـ العربي حاؿ بينيـ وبيف أف
يقشع شيئاً مف كابوس االحتبلؿ اإلسرائيمي ،بؿ كاف
فعاؿ عمى السياسة األمريكية ّ
يكوف ليـ تأثير ّ
لواشنطف اليد الطولى التي تمكنيا مف خنؽ كؿ نزاع محمي يعمو صوتو فوؽ صوت المصالح

األمريكية الشاممة ،أو بتطويؽ كؿ مبادرة سياسية خاصة بالقضية الفمسطينية يطمقيا األوروبيوف
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الذيف ضاعت أفضميتيـ االقتصادية في زحمة الوجود العسكري األمريكي عاروري ،2007 ،ص
.)71
لقد كاف مف الصعب عمى أوروبا والياباف انتياج سياسة مستقمة تجاه القضية الفمسطينية في الوقت
الذي تُمسؾ الواليات المتحدة بيدىا حنفية إمداداتيـ النفطية .كانت التعبئة العسكرية األمريكية
تعويضاً عف عجزىا عف المنافسة االقتصادية.
ىذا الوجود االستعماري الجديد في الشرؽ األوسط لـ يبؽ س اًر ،ولطالما تداوؿ شؤونو عدد مف
مسؤولي إدارة ريغاف عمناً .إف وزير الخارجية الجنراؿ ىيت ،في شيادة لو أماـ لجنة مجمس الشيوخ
لمشؤوف الخارجية ،وصؼ ىذه الصيغة بقولو" :مف الضروري جداً أف نبدأ باإلعداد إلجماع عربي
ييودي حوؿ ما ييمنا استراتيجياً في طوؿ المنطقة وعرضيا ،وعمينا أف نتيقف مف أف العيوف
ستظؿ ساىرة ال تناـ أماـ الحظر المحيؽ لمغزو السوفياتي" .)New York Times, 3-1981
ىذه استراتيجية لير تقميدية في نظر ىيت ،فيي ستغض النظر عف التحالفات العسكرية الرسمية،
ىـ مشترؾ .وفعبلً فقد أخبر لجنة مجمس الشيوخ لمشؤوف
وتجمع العرب واإلسرائيمييف حوؿ ّ
الخارجية  17أيموؿ/سبتمبر  " :1981صحيح أننا نبني استعدادات عسكرية أمريكية ...لكف
استخداـ القوة العسكرية األمريكية لف يكوف إال آخر الدواء .وصحيح أف ألمريكا دو اًر أساسياً في
ردع التيديدات السوفياتية الخطيرة لكف ال لنى لنا عف مساعدة أصدقائنا في المنطقة وخارجيا...
وىذا ىو سبب سعينا إلى تعاوف استراتيجي مكثؼ مع إسرائيؿ ومصر والمممكة العربية السعودية،
ومع كثير مف الدوؿ المعنية .إننا ال نسعى إلى بناء حمؼ رسمي أو نظاـ ضخـ مف القواعد
األمريكية .إننا نبني استراتيجية لير تقميدية تستمد ىدييا مف اإلحساس بالخطر الداىـ"

State

.)Department, Bureau of Public Affairs, 1981
مح عمى أف ال يشكؿ النزاع العربي اإلسرائيمي عقبة في وجو ىذا اإلجماع
كانت إدارة ريغاف تُ ّ

االستارتيجي المنشود ،وقد شدد ريغاف وىيت كبلىما عمناً عمى أىمية إسرائيؿ في حمبة الصراع
بكؿ قموبنا
الدولي األوسع ،في حيف رأى ىيت أف أمف السعودية متضافر مع أمف إسرائيؿ" :إننا ّ
ممتزموف التزاماً دائماً بأمف إسرائيؿ ،إذا ال يمكف تحقيؽ األمف في المنطقة أو تحسيف بوادر السبلـ

مف دوف إسرائيؿ قوية ،وعصب ىذا كمو ىو سعودية آمنة وعبلقات أمريكية سعودية متينة" New
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 .)York Times, 3-1981وانطبلقاً مف ىذا ،فإف بيت القصيد في ىذا اإلجماع االستراتيجي
ىو الحاجة إلى ربط الصراع العربي اإلسرائيمي ومتطمبات التسوية الشاممة بذيؿ الخطر السوفياتي
ومتطمبات األمف الشامؿ.
إف القضية الفمسطينية التي ىمشتيا إدارة ريغاف لـ تعد تتمتع بصفة األولوية التي طالما جعمتيا
محور ىموـ المنطقة .لكف مشروع ريغاف جممة وتفصيبلً تداعى بسبب العبلقة األمريكية الخاصة
مع إسرائيؿ ،تمؾ العبلقة التي وضعت مفيوـ اإلجماع االستراتيجي في ميب الريح.
تقدـ لمعرب وإلسرائيؿ صيغة لمتعاوف ،ومما
وبكؿ بساطة ،فإف الواليات المتحدة عجزت عف أف ّ

عمؽ اليوة بينيـ في تمؾ األياـ  1981اقتراح بيع السعودية طائرات األواكس ،والغارة اإلسرائيمية
ّ
عمى مرفؽ األبحاث النووية العراقي ،وضـ الجوالف ،واقتراح إنشاء القوة الضاربة األردنية ،ثـ

االجتياح اإلسرائيمي لمبناف ،والقضية الفمسطينية.
وقد انيارت محاولة التوفيؽ بيف ىذيف المسعييف اإلجماع االستراتيجي والعبلقة اإلستراتيجية
الخاصة مع إسرائيؿ) عندما عجزت إدارة ريغاف عف أف تتجاوب مع الحد األدنى الذي يغري
العرب بمثؿ ىذا اإلجماع االستراتيجي ،فبل خطّة ولي العيد السعودي  -آنذاؾ – األمير فيد
تبنييا عربياً في مؤتمر القمة العربية وما أصبحت تعرؼ بػ خطة فاس  1982أثارت
 1981وال ّ

اىتماـ واشنطف برلـ الدالئؿ القوية عمى رلبة االعتراؼ بإسرائيؿ كبادرة مف أجؿ تسوية سميمة
مقابؿ قياـ دولة فمسطينية عمى األراضي التي احتمت في عاـ  1967مركز الزيتونة ،تقرير حوؿ
الموقؼ األوروبي مف مبادرات التسوية السممية لمقضية الفمسطينية .)2012 2012-1947
بؿ إف خطة ريغاف نفسيا  1أيموؿ/سبتمبر  )New York Times, 9-1982 1982ألقيت في
ىاوية النسياف بعد أف سارعت إسرائيؿ إلى رفضيا مف أساسيا .ثـ إف اإلدارة ارتبكت ولـ تستطع
أف تتخذ ق ار اًر بخصوص استخداـ إسرائيؿ طائرات أمريكية الصنع في قصؼ المرفؽ النووي
العراقي خبلفاً لمقرار المعدؿ  1976الخاص بالرقابة عمى السبلح ،وأفظع مف ذلؾ ىو تواطؤ
الواليات المتحدة مع االجتياح اإلسرائيمي لمبناف  ،)Schiff, 1983, vol 50 1982وتوافقيا مع
أىداؼ ىذه الحرب رسـ خريطة سياسية جديدة لمبناف ،ومحاولة استئصاؿ الحركة الوطنية
الفمسطينية ،وتحجيـ سوريا).
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لقد تحدث الرئيس ريغاف فعبلً عف الفرصة التي أوجدىا االجتياح اإلسرائيمي لمبناف ،ونظر إلى
المنجزات اإلسرائيمية ،باعتبارىا يندرج ضمف منظور اليدؼ األمريكي األعـ ،وعمى سياؽ تحقيؽ
االستقرار في المنطقة.
وقد تمقى الحراؾ األمريكي طعنة أخرى عندما عجزت إدارة ريغاف عف إقناع الكونغرس بالموافقة
عمى مد األردف واسرائيؿ بالسبلح والماؿ لخمؽ األجواء المناسبة لممفاوضات .كانت اإلدارة تعتقد
بأف بناء قوة أردنية لوجستية تشكؿ قوة انتشار سريع في الخميج ىو ضماف إلبقاء مضيؽ ىرمز
سالكاً ،بؿ إنيا عزمت عمى تفعيؿ الممحؽ الذي أضافو ريغاف عمى عقيدة كارتر والذي يسمح
لمواليات المتحدة بالتدخؿ العسكري في األزمات الداخمية لدوؿ الخميج.
لكف عمى الرلـ مف إص ارر الواليات المتحدة عمى أف ال يكوف قرار استخداـ السبلح بيد األردف،
وعمى الرلـ مف إعبلف اإلدارة عف "عزميا عمى المحافظة عمى التفوؽ التكنولوجي اإلسرائيمي"
 ،)Boston Globe, 2-1982فإف الكونغرس لـ يتزحزح عف رفضو ،ومف المفارقات الساخرة
أف إدارة ريغاف طمبت مف موشيو أرنز وزير الدفاع اإلسرائيمي أف يتوسط لدى أعضاء الكونغرس
المعارضيف إلنشاء القوة األردنية  ،)Washington Post, 10-1983لكف إسرائيؿ ظمت
معارضة لما كاف يعتبر في نظر ريغاف أحد أبرز مكونات اإلجماع االستراتيجي.
الواقع أف ىذه المعارضة اإلسرائيمية لصفقة الصواري ،األردنية ىي التي نسفت اإلجماع
االستراتيجي مف أساسو ،ولعؿ ىذا ما أخرج الممؾ حسيف عف طوره الدبموماسي المعتاد وجعؿ
األردف يبدو مؤقتاً وكأنو يمارس شيئاً مف االستقبلؿ في سياستو الخارجية ،ففي لقاء مع الػ نيويورؾ
تايمز في  16آذار/مارس  1984وجو الممؾ حسيف لمسياسة األمريكية أقسى نقد عمني يقوؿ
مسؤوؿ أردني حيف أعمف" :إف إسرائيؿ عمى أرضنا ..بفضؿ العوف العسكري واالقتصادي
األمريكي ..وىي ىناؾ بفضؿ الدعـ األخبلقي والسياسي األمريكي ،بؿ بمت األمر بالواليات
المتحدة أنيا صارت تخضع لئلمبلءات اإلسرائيمية .وفي مثؿ ىذه الحاؿ ،واذا استمرت عمى ىذا
المنواؿ ،فإنو يستحيؿ عمى المرء أف يتصور أف بإمكاف العرب أف يجمسوا ويتحدثوا إلى
اإلسرائيمييف .ومف الواضح أنكـ اخترتـ وأف اختياركـ ىو إسرائيؿ .وليذا فميس ىناؾ مف أمؿ في
تحقيؽ أي شيء" .)Newsome, 1983
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كما كاف اشتراط أف ال يشحف السبلح إلى األردف إال بعد قبولو بكامب ديفيد واحداً مف الشروط
التي جعمت الممؾ حسيف ينتقد "الواليات المتحدة ومعاييرىا المزدوجة" وأف يتيميا "باإلذعاف
لئلمبلءات اإلسرائيمية وامبلءات الصييونية ومنظمة آيباؾ" .عاروري ،2007 ،ص )75
ىذه بعض االرتباكات والقيود التي شمت قدرة اإلدارة عف حؿ المشكمة األمنية لؤلردف ،وقد كاف
حمّيا ضرورياً جداً إلنجاح مشروع اإلجماع االستراتيجي .ثـ تجسدت المشكمة الثانية في مساعدة
األردف عمى حؿ عقدة التفاوض ،األمر الذي لـ يتحقؽ بسبب الرفض اإلسرائيمي لخطة ريغاف
وعدـ القبوؿ بتجميد بناء المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية.
كاف أقصى ما ترلب اإلدارة في محاولتو ىو "الوعد بأف تحض إسرائيؿ عمى تجميد بناء
مستوطنات أخرى .وكانت تتحجج بأف الضغط عمى إسرائيؿ سيؤتي أكمو بمجرد جموس الممؾ
حسيف إلى طاولة المفاوضات"  .)New York Times, 3-1984لقد كاف مف الواضح أف كؿ
شيء أفمت مف يد واشنطف فمـ تعد بقادرة ال عمى حؿ المشكمة األمنية لؤلردف وال عمى حؿ عقدة
التفاوض.
إف أخطر ما أصاب اإلجماع االستراتيجي ىو عدـ اإلجماع عميو ،فبينما كانت إسرائيؿ وما يسمى
ىميا حوؿ التيديد السوفياتي ،فإف ىذه الدوؿ لـ توافؽ
بالدوؿ العربية المعتدلة تشارؾ إدارة ريغاف ّ

عمى سمـ األولويات ،فالعرب أروا أف االستقرار اإلقميمي يحوؿ دوف انتشار النزعة الثورية والنفوذ
حؿ عادؿ ودائـ لمقضية الفمسطينية .أما إسرائيؿ فقد تنكرت لمقضية
السوفياتي يحتاج إلى ّ
الفمسطينية وجعمتيا قضية ىامشية وال ينبغي االلتفات إلييا ،أو التوقؼ عندىا في العبلقات بيف
قوة عظمى وشريؾ معتبر ،وىذا ما جعؿ حمفاء واشنطف العرب يحجموف عف التعاوف المباشر
لعدـ قدرة اإلدارة األمريكية عمى فرض أية تسوية عمى إسرائيؿ ال ترضى بيا األخيرة.

 :2.3.3الرئيس جورج بوش "األب" 1992 – 1989
حافظت إدارة الرئيس بوش عمى النسؽ التاريخي لسياسة الواليات المتحدة نحو الفمسطينييف،
شنت
بما في ذلؾ رفضيا حقيـ في تقرير المصير ،وفي دولة مستقمة ،وفي اختيار زعمائيـ .لقد ّ
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إدارة بوش حممة ال ىوادة فييا لتشويو سمعة منظمة التحرير الفمسطينية ،تمثؿ ذلؾ في السعي
إلجياض أي محاولة فمسطينية مف الحصوؿ عمى عضوية في المنظمات الدولية ،وقامت بتحذير
وابتزاز الكثير مف المنظمات التي اقتربت المنظمة مف الحصوؿ عمى عضوية فييا وىددت بقطع
المعونات عف أية منظمة تعترؼ بمنظمة التحرير ،ومنيا نذكر الضغط عمى منظمة الصحة
العالمية إلرجاء مناقشة طمب عضوية المنظمة إلى أجؿ لير مسمى ،ومارست الواليات المتحدة
في عاـ  1989أيضاً ضغطاً كبي اًر عمى سويس ار لمنع منظمة التحرير مف التوقيع عمى اتفاقيات
جينيؼ األربعة.
ويسجؿ إلدارة بوش أنو في األسبوع األوؿ مف واليتو  ،مارست الواليات المتحدة ضغطاً شديداً
عمى أعضاء مجمس األمف ليسحبوا ق ار اًر يديف انتياكات إسرائيؿ في األراضي المحتمة.

The

)New York Times, 2-2-1989
وكذلؾ اإلىماؿ النتياكات حقوؽ اإلنساف بالنسبة لمفمسطينييف الذيف يعيشوف في األراضي
الفمسطينية ،كما استمرت اإلدارة األمريكية في فرض رؤى السبلـ مف المنظور اإلسرائيمي.
وعارضت اإلدارة األمريكية القرارات المتكررة في الجمعية العامة ومجمس األمف التي تديف
إسرائيؿ ،كما عممت عمى ازدياد وتيرة ىجرة الييود السوفيات وييود الحبشة إلى إسرائيؿ ،إضافة
إلى المبالغة في تقديـ المعونة المالية ليا.
يعمّؽ مراسؿ جريدة النيويورؾ تايمز عمى السياسة األمريكية ورؤيتيا لمسبلـ مف المنظور
اإلسرائيمي حيث كاف الرئيس بوش ووزير خارجيتو بيكر يبذالف الجيد مف أجؿ تنظيـ المؤتمر
الدولي لمسبلـ في ايموؿ/سبتمبر  ،1991يعمّؽ قائبلً" :إف مقترح إدارة بوش كمو لصنع السبلـ يقوـ
كمياً عمى شروط يممييا رئيس الوزراء إسحاؽ شامير"...

Friedman, New York Times,

)9-1991
 :2.3.3.1خطة السبلـ األمريكية – مشروع شامير
في نيساف/إبريؿ  1989تقدـ شامير بمبادرة إسرائيمية حوؿ السبلـ في الشرؽ األوسط ،وسرعاف ما
ألّفت عناصر تمؾ المبادرة الخطوط العامة لمجيودات إدارة الرئيس بوش في السنوات األربع،
وكاف أبرز نقاط المبادرة تقوـ عمى أساس استبعاد أعضاء مف منظمة التحرير في عضوية الوفد
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الفمسطيني المفاوض ،وأف تكوف انتخابات محمية في الضفة الغربية وقطاع لزة لتأليؼ الوفد
المشارؾ في تمؾ المفاوضات ولتشكيؿ الحكـ الذاتي.
رد الفمسطينيوف بقوة عمى تمؾ المبادرة ،وذلؾ في رسالة أعمف عنيا في القدس عاـ  1989وتطمب
ّ
الرسالة إجراء مفاوضات مع منظمة التحرير ،واالعتراؼ بالفمسطينييف كشعب لو الحؽ في العيش

في دولة مستقمة.
ومف الواضح ،أف مشروع السبلـ األمريكي – اإلسرائيمي ظؿ متمسكاً بآرائو القطعية بشأف السبلـ
وىي:

ال مفاوضات مع منظمة التحرير ،ال دولة فمسطينية ،ال لحؽ الفمسطينييف في العودة،

ال بحث في أمر القدس ).
في ىذا الوقت كثفت إسرائيؿ مف وتيرة البناء االستيطاني ،وذلؾ لخمؽ مزيد مف الحقائؽ عمى
األرض في أراضي الضفة الغربية وقطاع لزة والقدس الشرقية ،وكذلؾ أيضاً الستيعاب حجـ
ىجرات الييود السوفيات.
 :2.3.3.2مبادرة السبلـ األمريكية بعد حرب الخميج
بعد انييار وتفكؾ االتحاد السوفيتي ،أصبحت الواليات المتحدة تقؼ وحدىا كقوة مييمنة في عالـ
أحادي القطبية ،وتعززت قوة إسرائيؿ في المنطقة ،وأصبح عمى الدوؿ العربية تمبية رلبات اإلدارة
األمريكية.
قامت الواليات المتحدة بعمؿ مكثؼ مف أجؿ تحفيز عممية سبلـ عربية فمسطينية إسرائيمية ،إال أف
تحركيا كاف يعتمد عمى خطة شامير لسنة  ،1989حيث كررت أمريكا معارضاتيا إلقامة الدولة
الفمسطينية ،كذلؾ معارضتيا لبلعتراؼ بمنظمة التحرير الفمسطينية .وسعت الواليات المتحدة إلى
اقتراح عقد مؤتمر دولي يمبي حاجات إسرائيؿ ،بحيث يكوف المؤتمر برئاسة الواليات المتحدة ،وأف
ال تكوف ق اررات األمـ المتحدة المتعمقة ممزمة ،ومع ذلؾ فقد رفضتو إسرائيؿ في البداية ،ولكف بعد
إعبلف سوريا قبوليا حضور المؤتمر ،اضطرت إسرائيؿ الموافقة عمى المشاركة مع اشتراطات
أىميا حؽ إسرائيؿ في الرفض في تكويف الوفد الفمسطيني.
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افتتح مؤتمر السبلـ في مدريد – العاصمة اإلسبانية – في تشريف األوؿ/أكتوبر  ،1991وحضره
الفمسطينيوف بأعضاء ليسوا مف منظمة التحرير ،وليسوا مف الشتات أو مف سكاف القدس بناء عمى
اشتراطات إسرائيؿ .وبحموؿ تشريف الثاني/نوفمبر  1992عقد المؤتمر سبع جمسات ،انتيت بتولي
حزب العمؿ في إسرائيؿ مقاليد الحكـ برئاسة إسحاؽ رابيف ،وكذلؾ حؿ الرئيس بيؿ كمينتوف محؿ
جورج بوش.
طواؿ فترة حكـ الرئيس بوش ،ظمت المبادئ األساسية لمسياسة األمريكية تجاه الفمسطينييف كما
ىي :ال حؽ تقرير المصير ،ال دولة مستقمة ،وال حؽ باختيار زعمائيـ أو حؽ في العودة ،بؿ
وظمت موجة الدعـ وتعزيز العبلقات مع إسرائيؿ تزداد ،حيث أفصح جيمس بيكر عف الموقؼ
األمريكي بجبلء أماـ مؤتمر اآليباؾ محذ اًر الفمسطينييف" :عميكـ أف تفيموا أف ما مف أحد سيقوـ
بتسميـ إسرائيؿ إليكـ")Baker, 1989, P. 176 .
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 :3انفصم انخانج
يىقف إدارج انرئٍص تٍم كهٍُتىٌ يٍ
إقايح اندونح انفهططٍٍُح 2000 – 1993
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مقدمة:

يتناوؿ ىذا الفصؿ أبرز المحطات التي مرت بيا السياسة األمريكية تجاه القضية الفمسطينية مف
حيث الرؤى إلقامة الدولة الفمسطينية والى أي مدى أسيمت ىذه اإلدارة في الوصوؿ أو إعاقة قياـ
الدولة الفمسطينية ،وقد تمثؿ ذلؾ في الرعاية األمريكية لمحادثات السبلـ في أوسمو والتي أفضت
إلى توقيع اتفاؽ سبلـ وصؼ بأنو تاريخي في بداية فترة الرئيس بيؿ كمينتوف ،كما تبل ذلؾ عدة
انتياء بمحادثات كامب ديفيد في عاـ
اتفاقيات ومباحثات أشرفت عمى رعايتيا الواليات المتحدة .و ً
 2000في نياية فترة الرئيس كمينتوف الثانية ،ثـ مقترحات المحظات األخيرة في عيد الرئيس
كمينتوف والتي قدميا إلى الطرفيف الفمسطيني واإلسرائيمي التي عرفت باسـ مقترحات كمينتوف أو
"."The Clinton Parameters

74

 :3.1املثحج األول
انرعاٌح األيرٌكٍح نعًهٍح انطالو "اتفاقٍح اوضهى" 1993

 :3.1.1تطورات الموقؼ األمريكي مف عممية التسوية بيف الفمسطينييف
واإلسرائيمييف قبيؿ اتفاقية أوسمو
وافقت الواليات المتحدة األمريكية عمى إجراء االتصاؿ مع منظمة التحرير الفمسطينية في ديسمبر
 ،1988وذلؾ بعد اعتراؼ ضمني لمنظمة التحرير بحؽ إسرائيؿ في الوجود ،وقبوؿ ق اررات األمـ
المتحدة جميعيا وخصوصاً الق ارريف  242و 338والتي نصت عمى مبدأ األرض مقابؿ السبلـ،
وكذلؾ موافقتيا عمى نبذ اإلرىاب ،وتـ المقاء األوؿ في  16كانوف أوؿ/ديسمبر  1988في تونس
بيف السفير األمريكي روبرت بيميترو آنذاؾ ووفد منظمة التحرير الفمسطينية المكوف مف ياسر عبد
ربو عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير األميف العاـ المساعد لمجبية الديموقراطية آنذاؾ ،وعبد
هللا حوراني عضو المجنة التنفيذية ،وعبد المطيؼ أبو عجمة أميف عاـ الدائرة السياسية في منظمة
التحرير ،وحكـ بمعاوي ممثؿ المنظمة في تونس .حسيف ،مقاؿ )2013 ،
وقد استمر الحوار بيف المنظمة وواشنطف في فترة الرئيس جورج بوش األب الرئاسية ،إال أف تمؾ
المفاوضات تعمّقت في حزيراف/يونيو  1990عندما رفضت منظمة التحرير الفمسطينية إدانة عممية
عسكرية بحرية نفذتيا جبية التحرير الفمسطينية  -إحدى فصائؿ منظمة التحرير الفمسطينية -
عرفت باسـ عممية القدس البحرية ،عمّقت بموجبيا الواليات المتحدة الحوار رسمياً مع المنظمة
بسبب عدـ استجابة المنظمة لمطمب إدانة العممية الفدائية وعدـ قياـ المنظمة بما وصفتو اإلدارة
األمريكية بالخطوات البلزمة إلدانة اإلرىاب وعدـ اتخاذ عقوبة تأديبية بحؽ جبية التحرير منفذة
العممية خبر ،جريدة القدس ،العدد  .)1990 ،7480وبقيت صورة منظمة التحرير في عيد إدارة
الرئيس بوش األب بالصورة السمبية ،حيث يذكر بوش في تصريح صحفي لو بعد حرب الخميج
الثانية" :أنو شخصياً فقد الثقة والمصداقية في منظمة التحرير".
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ومع ذلؾ قامت إدارة الرئيس بوش األب بجيود مضنية في عاـ  1991لعقد مؤتمر لمسبلـ في
الشرؽ األوسط ،وذلؾ بعد إخراج العراؽ مف الكويت وقياـ معظـ الدوؿ العربية بتأييد الواليات
المتحدة في تحالفيا الدولي الذي قادتو إلخراج العراؽ مف الكويت آنذاؾ ،وأعرب الرئيس بوش عف
أف إدارتو قريبة جداً مف عقد مؤتمر لمسبلـ تتـ فيو محادثات مباشرة بيف اإلسرائيمييف والفمسطينييف
والدوؿ العربية ،ودعى بوش إلى تخطي العقبات بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف مف أجؿ انتياز
الفرصة التاريخية لمسبلـ آنذاؾ عمى حد تصريحو ،حيث قبمت وألوؿ مرة إدارة الواليات المتحدة
تمثيؿ الفمسطينييف ،واف لـ تكف باسـ منظمة التحرير الفمسطينية وذلؾ في مؤتمر مدريد لمسبلـ
عاـ .1991

 :3.1.2تبني الواليات المتحدة لمحادثات أوسمو
حافظت إدارة الرئيس بيؿ كمينتوف عمى نفس السياسة التي اتبعت في عيد الرئيس السابؽ جورج
بوش ،وخصوصاً فيما يتعمؽ بالسياسة األمريكية في الشرؽ األوسط ،فقد حافظت عمى نفس
الموظفيف المكمفيف بإدارة شؤوف الشرؽ األوسط  .)Freedman, 1998, P. 347وفي بداية
عيد الرئيس كمينتوف أُعمف عف استئناؼ الحوار بيف الواليات المتحدة ومنظمة التحرير بعد تعميقو
عاـ .1990
أصبحت إدارة الواليات المتحدة بعد ذلؾ الراعي األكبر لعممية السبلـ والواسطة بيف الفمسطينييف
وتوسطت في عدة مناسبات لوقؼ إطبلؽ النار بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف ،كما
واإلسرائيمييف،
ّ
ساعدت الواليات المتحدة عمى بناء مؤسسات السمطة الوطنية الفمسطينية ،وقدمت إعانات
ومساعدات مالية لمنيوض بالسمطة القائمة مف حيث تجييز عناصر الشرطة الفمسطينية .وقد
أعقب تمؾ االتفاقية أيضاً رفع مستوى التمثيؿ الفمسطيني في الواليات المتحدة إلى بعثة عامة
لمنظمة التحرير الفمسطينية في الواليات المتحدة.
انتقمت قناة المفاوضات السرية – بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف  -مف استكيولـ بالسويد إلى
أوسمو بالنرويج ،وذلؾ في صيؼ  1992حيث جرت بدايتيا بيف مدير منظمة فافو النرويجية
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تيري رود الرسف ويوسي بيمف نائب وزير الخارجية اإلسرائيمي آنذاؾ ،وكانت واشنطف عمى إطّبلع
بقناة أوسمو ،كما قاـ وزير الخارجية النرويجي بزيارة إسرائيؿ القتراح تنشيط قناة أوسمو السرية بيف
إسرائيؿ ومنظمة التحرير الفمسطينية ،حيث انعقدت مفاوضات أوسمو تحت مسمى ندوة ُعرض مف
خبلليا جدوؿ المفاوضات ،وخيار لزة أوالً ،وخطة مساعدات دولية لمضفة ولزة .حواتمة،

 ،1998ص )86 - 85
وفي الوقت الذي كانت فيو مفاوضات واشنطف – التي تمت مؤتمر مدريد  - 1991متعثرة
وعالقة عند مشروع إعبلف المبادئ) الذي تقدمت بو الخارجية األمريكية ،و صبلحيات سمطة
الحكـ الذاتي) التي تقدـ بيا الفريؽ اإلسرائيمي .كانت أوسمو تتقدـ بمرونة ،وقدـ الفريؽ اإلسرائيمي
ثبلثة مشاريع ىي كالتالي 1 :مسودة إعبلف المبادئ 2 ،خطوط عريضة لخطة مارشاؿ لتنمية
الضفة والقطاع 3 ،التعاوف االقتصادي اإلسرائيمي – الفمسطيني وبرنامج العمؿ .حواتمة،
 ،1998ص )87 - 86
ومع وقائع اخفاقات فريؽ التفاوض في واشنطف والذي تكمؿ بانسحاب الوفد الفمسطيني برئاسة د.
حيدر عبد الشافي عمى إثر عممية إبعاد ناشطيف فمسطينييف مف حركتي حماس والجياد اإلسبلمي
إلى مرج الزىور في لبناف ،وفي ظؿ ذلؾ دفعت حكومة رابيف – بيرس لتفعيؿ وتسريع قناة أوسمو
الخمفية والسرية.
تمحورت قناة أوسمو السرية عمى مفاوضات لزة أوالً في إطار مشروع الحكـ الذاتي ،حيث دعا
شمعوف بيرس القيادة المصرية إلقناع الفمسطينييف بذلؾ ،مع إمكانية توسيع المشروع ليشمؿ أريحا
أيضاً .ومع تطور المفاوضات وانضماـ شخصيات صاحبة قرار ونفوذ ،تحدث وزير الخارجية
النرويجي يوىاف ىولست أف النرويج حصمت عمى الضوء األخضر مف وايف كريستوفر وزير
الخارجية األمريكي لممضي بمباحثات أوسمو .بيرس ،1995 ،ص )382
كما أبمت بيرس الرئيس المصري مبارؾ في تموز/يوليو  1993أف مفاوضات أوسمو وصمت إلى
ورحب كريستوفر بأف يتـ التوقيع مف خبلؿ الرعاية األمريكية في
نيايتيا ،وأنو وقت الق ارراتّ ،
واشنطف ،وفي آب/ألسطس انتيت المحادثات الياتفية بيف بيرس وعرفات وقريع لتتوج باالتفاؽ
عمى إعبلف المبادئ وأف الساعة دقت لختـ المفاوضات بيرس ،1995 ،ص  ،)400وقد ذكر
77

ىولست أف زيارة كريستوفر إلى الشرؽ األوسط كاف ليا تأثير قوي عمى تسريع وانجاز مفاوضات
أوسمو.
في  19آب/ألسطس  ،1993وقع ممثموف عف منظمة التحرير واسرائيؿ باألحرؼ األولى حوؿ
المفاوضات المستقبمية ،وفي  10أيموؿ/سبتمبر  1993تبادلت المنظمة واسرائيؿ رسائؿ االعتراؼ
المتبادؿ والتأكيد عمى نبذ اإلرىاب مف جية منظمة التحرير الفمسطينية ،اعترفت المنظمة في
رسالتيا بحؽ إسرائيؿ في الوجود بسبلـ وأماف وقبوليا بق اررات األمـ المتحدة رقمي  242و،338
وكذلؾ التزاميا بعممية السبلـ في الشرؽ األوسط ،كما أشارت رسالة المنظمة إلى تعيدىا بإجراء
تعديبلت عمى الميثاؽ الفمسطيني بعد عرض التعديبلت عمى المجمس الوطني رسالة ـ ت ؼ
إلى الحكومة اإلسرائيمية.)1993 ،
أما رس الة رابيف رئيس وزراء إسرائيؿ آنذاؾ فقد اقتصرت رسالتو عمى "اعتراؼ حكومة إسرائيؿ
بمنظمة التحرير الفمسطينية ممثبلً لمشعب الفمسطيني ،وبدء المفاوضات" رسالة ـ ت ؼ إلى
الحكومة اإلسرائيمية ،)1993 ،وذلؾ في تجاىؿ ألي اعتراؼ أو توجو لبلعتراؼ بسيادة فمسطينية
عمى أراضييـ ،أو االعتراؼ بحؽ الشعب الفمسطيني في التحرر واالستقبلؿ وقياـ الدولة
الفمسطينية عمى أراضي .1967
وفي  13أيموؿ/سبتمبر  1993وقع الطرفاف إعبلف المبادئ ،والذي ينص عمى إعادة انتشار
إسرائيؿ في لزة وأريحا ،واجراء انتخابات ،ومفاوضات مستقبمية لمزيد مف االنسحابات ووصوالً إلى
التسوية النيائية في لضوف خمس سنوات .)Migadlovitz, 2006, P. 16

 :3.1.3تطبيؽ اتفاقية أوسمو عمى األرض
يبدو أف شعو اًر باالرتياح يمكف فيمو وتبريره ،قد سيطر عمى الكثير مف سكاف لزة وأريحا ،فمنظر
الجنود اإلسرائيمييف وىـ يخموف نيائياً نقاطاً حصينة وثكنات ومتاريس سيطروا عمييا عمى امتداد
 27عاماً كاف مبعث ارتياح نفسي كبير لمفمسطينييف في ىذه المناطؽ .وبالرلـ مف ذلؾ – كما لـ
يكؼ الجنراؿ اييود باراؾ عف تذكير الفمسطينييف واإلسرائيمييف آنذاؾ – بإف قوات االحتبلؿ لـ تقـ
ّ
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في حقيقة األمر إال بإعادة نشر قواتيا في مواقع جديدة بعد االنسحاب مف بعض المواقع سعيد،
 ،1995ص .)121
لقد سعت إسرائيؿ مف خبلؿ ذلؾ إلى ابقاء أكثر ما يمكف مف القيود عمى الفمسطينييف مف أجؿ
عرقمة أي مسعى لتحقيؽ الحكـ الذاتي ،فظمت إسرائيؿ مسيطرة عمى األمف ،ويفضي ذلؾ إلى
سيطرة إسرائيؿ عمى الحدود والطرؽ والسيادة والمستوطنات وكذلؾ القدس التي لـ يأت عمى ذكرىا
اتفاؽ أوسمو ،وتـ تأجيميا إلى مفاوضات الحؿ النيائي.
وفي  28أيموؿ/سبتمبر  ،1995وقعت اتفاقية أخرى عرفت باسـ أوسمو  ،)2وشممت االتفاقية
إجراء انتخابات المجمس التشريعي الفمسطيني ،واطبلؽ سراح أسرى فمسطينييف ،واالنسحاب
اإلسرائيمي مف ست مدف في الضفة الغربية .وتبع تمؾ االتفاقية في كانوف الثاني/يناير 1997
االتفاؽ بيف الطرفاف عمى االنسحاب مف مدينة الخميؿ.
كما أخضع اتفاؽ باريس االقتصادي الحقاً الحياة االقتصادية الفمسطينية إلى الييمنة اإلسرائيمية
وفؽ ما ذكره محمد زىدي النشاشيبي – عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية  -في
صرح أف االتفاؽ االقتصادي
مقابمة لو أجراىا مع جريدة الحياة في  10أيار/مايو  ،1994حيث ّ

جرى تصميمو عمى وجو الخصوص لمنع الحصوؿ عمى أي نوع مف أنواع االستقبلؿ الفمسطيني.
سعيد ،1995 ،ص )122

 :3.1.4ردود فعؿ األطراؼ عمى اتفاقية أوسمو
لقيت اتفاقية أوسمو عدة ردود فعؿ عربية كاف أبرزىا مف لبناف وسوريا المتيف تحتضناف فمسطينييف
الجئيف لـ تذكرىـ اتفاقية أوسمو ،والمتيف اعترضتا عمى االتفاقية باعتبارىا منقوصة ،أما مصر فقد
حركت الواليات المتحدة ماكينة
ّ
رحبت باالتفاقية لما كاف ليا مف دور بارز في اتمامو .فيما ّ
الضغوط عمى العواصـ العربية وتـ حشد التأييد الدولي لبلتفاؽ.

79

فبعد توقيع اتفاقية إعبلف المبادئُ ،ميّد الطريؽ لمعاىدة سبلـ بيف إسرائيؿ واألردف عرفت باسـ -
اتفاقية وادي عربة  -في تشريف أوؿ/أكتوبر  ،1994وكذلؾ إقامة عبلقات تجارية واقتصادية بيف
إسرائيؿ وعدة دوؿ عربية ،مثؿ المغرب ،وتونس ،و ُعماف ،وقطر ،والبحريف وموريتانيا التي تبادلت

مع إسرائيؿ ممثميف دبموماسييف .وانخفضت حدة المطالبة بمقاطعة إسرائيؿ ،وبدأت الوفود العربية
واإلسرائيمية تمتقي في المناسبات اإلقميمية والدولية)Freedman, 1998, P. 352 .

وفي روسيا االتحادية بزعامة بوريس يمتسف ،فقد تغيرت النظرة والسياسة إلى الشرؽ األوسط عف
االتحاد السوفييتي ،فقد اتبعت سياسة برالماتية واقعية ،إال أف ىذه البرلماتية كانت في صالح
إسرائيؿ حيث عززت إدارة يمتسف مف العبلقات مع إسرائيؿ لتشمؿ معظـ مجاالت التعاوف
الدبموماسي واالقتصادي والثقافي ،كما عززت عبلقات التبادؿ التقني والمعموماتي ،حيث وقّع
الطرفاف في فبراير  1993اتفاقية تعاوف عممي وتكنولوجي .وبالوصوؿ إلى اتفاقية أوسمو ،فقد
ّأيدت ودعمت االتفاقية وظير الحضور الروسي في احتفالية التوقيع في البيت األبيض ،ولتؤكد

أجج موجة
روسيا عمى دورىا في عممية السبلـ العربي اإلسرائيمي ،رلـ أف ذلؾ الموقؼ قد ّ

احتجاج واسعة في روسيا ،بسبب انتياج الحكومة الروسية لسياسة تبعية لمواليات المتحدة فيما

يخص الصراع العربي اإلسرائيمي)Freedman, 1998, P. 394 .
وبالنسبة إلسرائيؿ فقد نجحت تماماً وحققت كؿ طموحاتيا التاريخية واالستراتيجية بفضؿ السياسة
األمريكية .إف السبلـ األمريكي في الشرؽ األوسط يعني تطبيع العبلقات بيف إسرائيؿ والدوؿ
العربية ،بالتالي إخضاع كؿ قضايا المنطقة لمتطمبات أمريكا ومصالحيا .سعيد ،1995 ،ص
)147
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 :3.2املثحج انخاًَ
ضٍاضاخ انىالٌاخ املتحدج جتاِ انفهططٍٍُني يف ظم إدارج كهٍُتىٌ

بعد اتفاقية أوسمو بيف منظمة التحرير الفمسطينية واسرائيؿ  ،1993أعطى الكونغرس الرئيس
األمريكي الصبلحية ليتجاوز المنع المسبؽ والذي حاؿ أيضاً دوف دعـ األمـ المتحدة لمنظمة
التحرير ،حيث ىددت الواليات المتحدة باالنسحاب مف أية منظمة دولية تعترؼ بمنظمة التحرير،
كما شمؿ ذلؾ الحظر أي تواصؿ أو تفاوض مع أعضاء في المنظمة ،وأدرجا المنظمة عمى الئحة
اإلرىاب .إف تمؾ الصبلحية بتجاوز الحظر المفروض عمى المنظمة امتد حتى تاري12 ،
شباط/فبراير  ،1996وتـ تجديده في  12آب/ألسطس  ،1997حيث ألمؽ الكونغرس مقر منظمة
التحرير في واشنطف ،ولكنو لـ يفمح في إلبلؽ مكتب المنظمة في نيويورؾ بفعؿ ارتباطو باألمـ
المتحدة.

 :3.2.1إدارة كمينتوف وموقفيا مف عممية إبعاد الفمسطينييف
واجو اسحاؽ رابيف رئيس وزراء إسرائيؿ  )1995 – 1992اإلدارة األمريكية الجديدة برئاسة بيؿ
كمينتوف بثبلث خطوات تصعيدية ،ما كاف مف إدارتو إال أف باركتيا وىي تتمثؿ في  1طرد 413
فمسطيني إلى لبناف في كانوف األوؿ/ديسمبر  ،1992تعسفاً واستيتا اًر ،حيث تولت اإلدارة
األمريكية الدفاع وحماية إسرائيؿ عمى جبية مجمس األمف 2 ،عممية الحصار والتقطيع التي
فرضتيا إسرائيؿ في المناطؽ الفمسطينية حيث لـ تتكمؼ اإلدارة األمريكية آنذاؾ بالرد أو اإلشارة
إلى قياـ إسرائيؿ بأي عمؿ 3 .أما الثالثة ،فكانت قصؼ الجنوب المبناني في تموز/يوليو 1993
عاروري ،2007 ،ص  ،)139كؿ ذلؾ سعت لو حكومة رابيف مف أجؿ اختبار مدى سموؾ
الوسيط لعممية السبلـ القادمة.
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وبالفعؿ فيذا ما قالو يوسي سريد – الوزير في حكومة رابيف – معمقاً عمى الدعـ األمريكي فيما
يخص عممية إبعاد الفمسطينييف ومساعدة إسرائيؿ مف الوقوع في أتوف مواجية جديدة في مجمس
األمف فقاؿ" :لقد حصمنا عمى دعـ كامؿ مف الواليات المتحدة ،لقد ُأبعد شبح العقوبات عنا وزاؿ

الخوؼ منو")Haberman, New York Times, 1993 .

 :3.2.2مساعدات الواليات المتحدة لمفمسطينييف
لقاء في واشنطف ضـ  46دولة مانحة،
رعت الواليات المتحدة في  1تشريف أوؿ/أكتوبر ً 1993
تعيدت بتقديـ  2,4مميار دوالر لمكياف الفمسطيني الوليد ،فقد عرضت إدارة الواليات المتحدة
األمريكية مبمت  500مميوف دوالر  -عمى شكؿ قروض ومنح  -عمى مدار خمس سنوات ،وذلؾ
لئلسياـ في التنمية االقتصادية في الكياف الفمسطيني ،حيث استعانت الواليات المتحدة بعدد مف
المنظمات الدولية وخصوصاً برنامج المساعدات األمريكي  ،)USAIDوالجدير ذكره أف الواليات
المتحدة لـ تقدـ أياً مف تمؾ المساعدات بشكؿ مباشر إلى مؤسسات منظمة التحرير الفمسطينية
.)Mark, 2005a, P. 7
كما رعت الواليات المتحدة أيضاً اتفاقية لتمويؿ السمطة الفمسطينية بعد توقيع اتفاقية واي ريفر في
 30تشريف ثاني/نوفمبر  ،1998حيث قاؿ الرئيس كمينتوف أماـ مؤتمر المانحيف في واشنطف أف
الواليات المتحدة سوؼ تقدـ  400مميوف دوالر كمنح لمفمسطينييف .وبحسب تقرير صدر عف و ازرة
الخارجية األمريكية قُدـ لمكونغرس في أواخر أكتوبر  ،1999فإف المبمت المخصص لمفمسطينييف
البنى التحتية ،والتعميـ ،وتنمية المجتمع ،وتعزيز حكـ القانوف.
سوؼ ُينفؽ عمى ُ

)2005a, P. 7
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 :3.2.3موقؼ الكونغرس مف الفمسطينييف في عيد إدارة الرئيس كمينتوف
في عاـ  ،1987أعمف الكونغرس األمريكي أف منظمة التحرير الفمسطينية ىي منظمة إرىابية،
وأنيا تيديد لمصالح الواليات المتحدة وقامت بإلبلؽ مكتب المنظمة في واشنطف ،وحاولت إلبلؽ
مكتب المنظمة في نيويورؾ ،إال أنو بعد توقيع اتفاقية إعبلف المبادئ في  13أيموؿ/سبتمبر
 ،1993أُعيد افتتاح المكتب في واشنطف ،وذلؾ بحسب ما أطمؽ عميو الكونغرس آنذاؾ عممية
تسييؿ السبلـ في الشرؽ األوسط .The Middle East Peace Facilitation Act
.)Mark, 2005a, P. 9
بمقتضى عممية التسييؿ سمح الكونغرس  -بعد توقيع اتفاقية أوسمو  -لمرئيس األمريكي بتجاوز
أو تجميد بعض القوانيف التي منعت التواصؿ مع أشخاص في منظمة التحرير ،وسمح الكونغرس
لمرئيس بتجاوز مسألة منع المنظمة مف إعادة فتح مكاتبيا في واشنطف ،وكذلؾ تـ السماح بتجاوز
قوانيف حظر تقديـ مساعدات لمفمسطينييف مباشرة أو مف خبلؿ أية جية تتبع لؤلمـ المتحدة
بموجب عممية التسييؿ.
وفي أيار/مايو  ،1997ىدد بعض أعضاء الكونغرس بقطع المساعدات المالية تحت ذريعة أف
حد اإلعداـ َ -م ْف يبيع أراضي إلى اإلسرائيمييف،
يجرموف  -إلى ّ
بعض قيادات السمطة ما زالوا ّ
وقد ظؿ الحاؿ كذلؾ عند كؿ تجديد لممساعدات ،حيث يتـ دراسة الفعؿ الفمسطيني ليتـ تحديد
تقديـ المساعدات مف عدميا .وىنا عمى سبيؿ المثاؿ ،ألغى الكونغرس تقديـ مساعدة إلى ىيئة
التمفزيوف الفمسطيني – بعد أف قّدـ ليا مبمت  250,000دوالر  ،-عندما ساور األمريكاف مخاوؼ
أف يستخدـ الرئيس عرفات القناة اإلعبلمية ألىدافو السياسية .وأبقت الواليات المتحدة عمى
سياستيا بدعـ انتقائي لئلعبلمييف الفمسطينييف ،ولكف دوف وجود دعـ مباشر لمتمفزيوف الفمسطيني.
)Mark, 2005a, P. 10
يعبر فيو المجمس عف تعاطفو
صوت مجمس النواب عمى قرار ّ
في  25تشريف أوؿ/أكتوبر ّ ،2000
مع إسرائيؿ وينتقد القيادات الفمسطينية ويتيميا بالتحريض وتشجيع العنؼ عمى إثر زيارة شاروف
رئيس حزب الميكود آنذاؾ إلى باحات المسجد األقصى  .)Mark, 2005a, P. 10لـ يختمؼ
الكونجرس األمريكي في عيد إدارة الرئيس كمينتوف عف السابؽ ،فقد كانت ق اررتو أكثر تجاىبلً
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وانكا اًر لمحقوؽ الفمسطينية ،ولطالما رّكزت إسرائيؿ عمى إبقاء عبلقات وطيدة مع أعضاء
الكونجرس مف خبلؿ شبكات الضغط المؤثرة في الواليات المتحدة.

 :3.2.4موقؼ إدارة الرئيس كمينتوف مف إعبلف الدولة الفمسطينية في ّأيار/مايو
:1999

في  15تشريف ثاني/نوفمبر  ،1988أعمف المجمس الوطني منظمة التحرير عف قياـ الدولة
الفمسطينية والقدس عاصمة ليا ،حيث اعترؼ بيا أكثر مف  100دولة بالرلـ مف أف تمؾ الدولة
لـ يكف ليا سيادة أو حكومة عمى األرض ،كما حدد الرئيس ياسر عرفات موعداُ إلعبلف أحادي
الجانب لمدولة الفمسطينية في تاري 4 ،أيار/مايو  1999وذلؾ بعد إكماؿ مفاوضات الوضع
النيائي في مدة الخمس السنوات ،إال أف إسرائيؿ رفضت اإلعبلف الفمسطيني المزمع في 1999
عمى قاعدة أف تُفضي المفاوضات والمحادثات إلى ذلؾ.
وقد رفضت الواليات المتحدة اإلعبلف أحادي الجانب الذي وصفتو بأنو يعيؽ أية مفاوضات سبلـ،
وقد حذرت الرئيس عرفات مف القياـ بأية خطوة أحادية الجانب ،وأصدر مجمس النواب األمريكي
ار بمعارضة الخطوة أحادية الجانب وأف الخطوة تعتبر بمثابة انتياؾ التفاقية
في مارس  1999قر اً
أوسمو ،وذلؾ بالقوؿ "الدولة الفمسطينية لير مذكورة في اتفاقيات أوسمو".

Mark, 2005a, P.

)11
كما صوت مجمس النواب عمى قرار في  27أيموؿ/سبتمبر  2000يقضي بوقؼ المساعدات
األمريكية لمفمسطينييف إذا ما أعمف الفمسطينيوف الدولة بدوف الموافقة اإلسرائيمية .إف ذلؾ الموقؼ
الرسمي المعمف يتنافى مع كتابات الرئيس السابؽ لمواليات المتحدة جيمي كارتر والذي طالما كاف
متواصبلً مع أطراؼ الصراع بشكؿ شخصي حتى بعد تركو منصب الرئاسة ،فيقوؿ كارتر في
مذكراتو:
"لقد عممت أف اتفاقية أوسمو تحتوي عمى تنفيذ فوري عمى األرض إال أنيا بشكؿ أساسي تعتبر
إطار لعبلقات دائمة بيف الطرفيف لتنتيي مفاوضات الوضع النيائي حوؿ القدس والبلجئيف
اً
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الفمسطينييف والمستوطنات اإلسرائيمية واألمف والحدود إلى اتفاؽ نيائي في مايو ".1999

.)Carter, 2009, P. 48
وىي بذلؾ تساوقت مع التوجيات اإلسرائيمية ال ارمية إلى عدـ منح الفمسطينييف السيادة في دولتيـ،
وقطعت الطريؽ عمى الفمسطينييف بأي أمؿ نحو الدولة طالما أف الدولة ُرىنت بموافقة إسرائيؿ.
كما كشفت محادثات كامب ديفيد عاـ  2000عف مدى ما يمكف أف يقدمو اإلسرائيميوف
قدمت خبلؿ المحادثات والتي تماىت مع
واألمريكاف لمفمسطينييف مف خبلؿ الطروحات التي ّ

الموقؼ اإلسرائيمي ،وىي دولة ال تتمتع بصفة السيادة ،ومتطمبات الدولة القومية مفقودة نيائياً
حيث ال يوجد فييا تواصؿ جغرافي ودوف سيطرة عمى الحدود أو األجواء أو االقتصاد ،وىي أشبو
ما تكوف بأرخبيؿ فمسطيني في بحر إسرائيؿ.
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 :3.3املثحج انخانج
إدارج كهٍُتىٌ وانقضاٌا املطتعصٍح يف املطأنح انفهططٍٍُح

 :3.3.1القدس
اتبعت الواليات المتحدة منذ عاـ  1967سياسة عامة تجاه القدس بأنو يجب أف يتـ التفاوض
تقسـ المدينة إلى قسميف كما كاف
عمييا وال يمكف قبوؿ أي إجراء أحادي الجانب ،وأنو ال يجب أف ّ

فيما بيف عامي  1948وعاـ  .1967وقد اعترض عمى ذلؾ الكونغرس األمريكي في عاـ 1990
تقسـ.
وأقر بأف المدينة ىي عاصمة إلسرائيؿ وال يجب أف ّ
تبنت إدارة كمينتوف موقؼ إسرائيؿ مف القدس إلى درجة أف بناء المستوطنات كاف يجري عمى
لقد ّ
قدـ وساؽ وفؽ جدوؿ أعماؿ شديد الطموح .وكاف مساعد وزير الخارجية لمشرؽ األوسط روبرت

بممتر قد أعمف عف "تحوؿ مفصمي في سياسة الواليات المتحدة ،ال بالنسبة إلى القدس وحسب ،بؿ
أيضاً بالنسبة إلى المستوطنات بشكؿ عاـ ،إذ إف الواليات المتحدة أقمعت عف سياستيا التاريخية
المعارضة لؤلعماؿ االنفرادية مثؿ المستوطنات اإلسرائيمية التي تيدؼ إلى مصادرة الوضع
النيائي لمقدس  .)Aronson, 1994, P. 6والخبلصة في ذلؾ أف اإلدارة األمريكية رفضت أف
توصؼ أعماؿ بناء المستوطنات بأنيا أعماؿ انفرادية ،وىو التوجو والمعمـ الذي يحدد موقؼ
الواليات المتحدة الجديد مف عمميات البناء في المستوطنات ليا ولئلدارات البلحقة.
وأماـ زعماء الييود األمريكييف في  13آذار/مارس  ،1994أكد كمينتوف أنو ممتزـ بما قالو في
حممتو االنتخابية معارضاً أف القدس محتمة وأف القدس "عاصمة إسرائيؿ الخالدة" Mideast
 .)Mirror, 3-1994كما قاؿ نائب الرئيس األمريكي آؿ لور أماـ المؤتمر السنوي لمنظمة
آيباؾ " :AIPACأريد أف أؤكد لكـ أف الرئيس وأنا لـ ننس ما تعنيو القدس
.")Advocate, 3-1994
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صوت الكونغرس عمى قرار توصية ضرورة نقؿ السفارة
في  8كانوف أوؿ/نوفمبر ّ ،1995
بناء
األمريكية مف تؿ أبيب إلى القدس ،ولكف نص القرار عمى إمكانية تجميد أو تأجيؿ التنفيذ ً
عمى توجيات الرئيس والمصالح األمريكية ،وىي األداة التمويحية التي أعطيت لمرئيس كمينتوف

لمتيديد بيا طبقاً لتفسيره وتبريره لممصالح األمريكية .وفي  27تموز/يوليو  ،2000أخبر الرئيس
كمينتوف صحافياً إسرائيمياً بأنو بالفعؿ يرلب في نقؿ السفارة مف تؿ أبيب إلى القدس ،ومع ذلؾ فقد
قاـ بالتوقيع عمى قرار تجميد النقؿ  .)Mark, 2005a, P. 11لقد استخدـ كمينتوف حؽ التأجيؿ
عمى النقؿ مراعاةً لمعالـ العربي ،عمى الرلـ مف اإللحاح المستمر مف لمكونغرس.
منذ بدء الصراع العربي اإلسرائيمي عمى إثر قياـ إسرائيؿ  ،1948ظمت سياسة الواليات المتحدة
تجاه القدس في العقود األربعة الماضية تقوؿ :إف سياسة ووضع القدس ال يمكف تقريره انفرادياً،
لكف ىذه السياسة تغيرت في عيد الرئيس كمينتوف ،حيث تنالـ الرئيس والكونغرس عمى دعـ
أحقيتيـ فييا.
الموقؼ اإلسرائيمي لمقدس دوف مراعاة ألية اعتبار لمفمسطينييف و ّ

 :3.3.1.1معضمة ممؼ القدس في محادثات كامب ديفيد
قدـ الرئيس كمينتوف وثيقةً
وبالدخوؿ قميبلً إلى تفاصيؿ محادثات كامب ديفيد عاـ  ،2000فقد ّ
كأساس لممحادثات بيف الطرفيف ،وعندما قدمت لمرئيس عرفات قاـ صائب عريقات بترجمة الجزء

المتعمؽ بالقدس في الوثيقة ،رفض الرئيس عرفات الوثيقة وأمر بإرجاعيا إلى كمينتوف عمى حد
قولو متيماً اإلدارة األمريكية بإعداد الوثيقة بالتعاوف مع اإلسرائيمييف .شير ،2002 ،ص )205
لقد رّكز األمريكيوف كؿ جيدىـ عمى قضية القدس ،ولـ يعودوا يولوف أي اىتماـ ألية قضية
أخرى ،كما توصؿ األمريكاف واإلسرائيميوف إلى تفاىـ مفاده أف السيادة لمفمسطينييف في الحييف
اإلسبلمي والمسيحي ،وحراسة في منطقة الحرـ تحت السيادة اإلسرائيمية ،وحكـ ذاتي عممي تحت
السيادة اإلسرائيمية في األحياء القائمة داخؿ البمدة القديمة .شير ،2002 ،ص )244
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رفض الرئيس عرفات المقترحات مف لحظة اقتراحيا عميو مف خبلؿ الرئيس كمينتوف ،وأكد أف ذلؾ
خط أحمر ال يمكف أف يتجاوزه أماـ شعبو ،قائبلً" :ال أستطيع العودة إلى شعبي بدوف القدس
الشريؼ ،وأنا أفضؿ الموت كإنساف واقع عميو االحتبلؿ مف التنازؿ والخنوع".
وعندما عاد كمينتوف إلى عرفات ميدداً ّإياه ،بأنو يقود شعبو والمنطقة إلى كارثة ،أعمف عندىا
عرفات رفضو لممقترحات األمريكية ،وقاؿ" :لف أوقّع عمى أية اتفاقية بدوف القدس ،أنت تنسؽ
اقتراحاتؾ مع اإلسرائيمييف ،وأنا أدعوؾ لحضور جنازتي إذا ما أصررت عمى موقفؾ بشأف
القدس" .شير ،2002 ،ص )253 - 252

 :3.3.2الحدود
يفضؿ الفمسطينيوف  -بحسب وجية نظر النخبة السياسية األمريكية – العودة إلى حدود التقسيـ
ّ

حسب قرار األمـ المتحدة  181في  ،1947إال أف الفمسطينييف – منظمة التحرير الفمسطينية –

بعد عاـ  1974قد قبموا الحدود التي تفصؿ الضفة الغربية وقطاع لزة عف إسرائيؿ ،ومع ذلؾ فقد
أعمف شامير  -رئيس وزراء إسرائيؿ  – 1992 / 1988أف الضفة الغربية ىي جزء مف إسرائيؿ.
)Mark, 2005a, P. 12 - 13
قسمت االتفاقية المؤقتة في أيموؿ/سبتمبر  1995الضفة الغربية –  5860كـ 2ويكيبيديا،
لقد ّ

الضفة الغربية) – إلى  3مناطؽ مختمفة الصبلحية والسيادة ،المنطقة  )Aوىي تحت السيادة

الفمسطينية الكاممة وتمثؿ  %5مف مساحة الضفة اإلجمالية ،وشممت المدف الرئيسية السبعة في
الضفة الغربية ،المنطقة  )Bوىي تحت سيادة مشتركة بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف وتمثؿ
حوالي  %35مف مساحة الضفة الغربية اإلجمالية وضمت المنطقة القرى الفمسطينية المحيطة
بالمدف ،حيث أشرفت السمطة عمى إدارة ىذه المنطقة خدماتياً ومدنياً في حيف بقيت أمنياً بقيت
تحت سيطرة االحتبلؿ اإلسرائيمي ،المنطقة  )Cوىي مناطؽ تحت السيطرة اإلسرائيمية الكاممة
وتمثؿ المتبقي مف مساحة الضفة الغربية حوالي  .%60الجدبة ،مقابمة )2013 ،وىذا يعني
سيطرة إسرائيؿ عمى مقدرات الضفة الغربية السيما المياه الجوفية.

88

وقد أضيفت إلى المناطؽ  )Aالفمسطينية مدينة الخميؿ وبعض القرى الفمسطينية لتصبح منطقة
بناء
التحكـ الفمسطينية  %7مف مجمؿ مساحة الضفة الغربية في تشريف ثاني/نوفمبر ً 1998
أجمت الحديث عف مزيد مف االنسحابات إلى ما بعد انتخابات
عمى اتفاقية واي ريفر ،والتي ّ

بارؾ – والتي وقّعت عمى
مايو/أيار  1999اإلسرائيمية  -والتي فاز بيا حزب العمؿ برئاسة ا
انسحابات مزيدة مف الضفة الغربية بحموؿ آذار/مارس  2000لتصبح النسبة  %18مف الضفة
الغربية ،و %22تحكـ مشترؾ ،و %60سيادة إسرائيمية .وفي لزة كانت السيادة الفمسطينية في
عيد الرئيس كمينتوف تشمؿ  %70مف مساحة القطاع وأبقت إسرائيؿ عمى  4مناطؽ مستوطنات
ليا في القطاع)Mark, 2005a, P. 13 .
وبحسب تقارير أمريكية صدرت عف مفاوضات لير معمنة في مايو/أيار  ،2000فإف إسرائيؿ
عرضت االنسحاب الكامؿ مف  %80مف الضفة الغربية ،عمى مرحمتيف تكوف األولى ،%66
و %14بعد عدة سنيف ،إال أف الفمسطينييف رفضوا ذلؾ المقترح ،وقد ذكرت الصحافة في 20
مايو/أيار  2000أف اإلسرائيمييف قد عرضوا  ،%90وذكرت الصحافة أيضاً أف اإلدارة األمريكية
عرضت في آب/ألسطس  2000ما نسبتو  %5تحت السيطرة اإلسرائيمية فقط ،إال أف اإلدارة
األمريكية لـ تؤكد ذلؾ)Mark, 2005, P. 13 .
أما في تموز/يوليو  2000في محادثات كامب ديفيد فإف النسبة التي تمت المفاوضة عمييا كانت
تقدر ما بيف  %90و  %97مف األراضي في الضفة الغربية  ،)Mark, 2005a, P. 14إال أف
ّ

الوفد الفمسطيني قد رفض العرض في كامب ديفيد بسبب إصرار إسرائيؿ عمى سيادتيا عمى

قسـ مناطؽ السيادة الفمسطينية إلى ثبلث
القدس الشرقية العربية ،وأف المقترح اإلسرائيمي قد ّ
مناطؽ منفصمة مما يعيؽ تحقيؽ السيادة الفمسطينية والترابط بيف األراضي.

وقد ألقى الطرفاف اإلسرائيمي واألمريكي الموـ عمى الطرؼ الفمسطيني بعدـ الوصوؿ إلى اتفاؽ،
وحمؿ ياسر عرفات المسؤولية مف الطرفاف عف الركود الذي حصؿ ،حيث وافؽ باراؾ بعدىا في
ّ

أيموؿ/سبتمبر  2000عمى زيارة لشاروف إلى باحات المسجد األقصى ليؤكد عمى ييودية الحقوؽ
والمكاف ،وىو ما أدى إلى تفجير موجة لضب عارـ في األراضي الفمسطينية عرفت باسـ
االنتفاضة الفمسطينية الثانية والتي كانت أكثر عنفاً مف سابقتيا)Carter, 2009, P. 55 .
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 :3.3.3اتفاقية واي ريفر 1998
وصؼ الرئيس كمينتوف اتفاقية واي ريفر بأنيا "جيدة ألمف إسرائيؿ" و"جيدة لتحسيف الوضع
االقتصادي والسياسي لمفمسطينييف" ،وقاؿ نتنياىو يوـ توقيعيا "إنو اليوـ الذي أصبحت فيو إسرائيؿ
والمنطقة بأسرىا أكثر أمناً" .أما عرفات فاعتبرىا خطوة ميمة نحو تحقيؽ "دولة مستقمة تنعـ
بالديمقراطية" ونحو "تحقيؽ الحمـ الفمسطيني بالوحدة الجغرافية" بيف الضفة الغربية وقطاع لزة
حيث تضمنت فتحاً لممر آمف بيف الضفة الغربية ولزة .كما ّبيف نتنياىو كيؼ تعزز األمف بقولو

"إننا اليوـ أكثر أمناً ...وأف شركاءنا الفمسطينييف سوؼ ينضموف إلينا في حربنا عمى اإلرىاب".

كما أكد الرئيس كمينتوف لنتنياىو بقولو :إف االلتزاـ الذي حممو الفمسطينيوف عمى عاتقيـ قوي
جداً ..أقوى مف كؿ ما عرفناه سابقاً Press Release, the White House, 23-10-
.)1998
كما جرى التأكيد في حفؿ توقيع االتفاقية أف " العنؼ الفمسطيني " ىو الذي أضر " بالسبلـ "
وشكر الرئيس كمينتوف عرفات عمى أنو "انصرؼ عف العنؼ إلى السبلـ" عاروري ،2007 ،ص
 .)179وىنا يتبيف بما ال يدع مجاالً لمشؾ أف اإلدارة األمريكية في رعايتيا لبلتفاقية قد رعت
بشكؿ ال يمكف أف يغطى المصالح واالعتبارات اإلسرائيمية ،وىي بذلؾ اتفاقية لمب عمييا الطابع
األمني لصالح إسرائيؿ حيث ألزمت السمطة بعدد مف االلتزامات األمنية.

 :3.3.4المحظات األخيرة لمفاوضات كامب ديفيد  ...2000ومسؤولية الفشؿ
وفي آخر يوـ قبؿ أف تنطوي صفحة كامب ديفيد ،اجتمع باراؾ مع طاقمو وىـ يحمموف إحساساً
أف المؤتمر يوشؾ عمى إلبلؽ أبوابو ،وقاؿ :إذا كانت ىناؾ نقطة يمكف أف توحد وتبمور الموقؼ
اإلسرائيم ي ،فيجب أف تكوف اقتراح كمينتوف بشأف السيادة عمى منطقة المسجد الحراـ ،بحيث تبقى
السيادة في أيدينا تحت سطح األرض ،وابقاء السيادة في المساجد والساحة لمفمسطينييف ،رلـ أف
عرفات رفض ىذا االقتراح ،ىذه نياية مرحمة وبداية مرحمة جديدة".
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ودع باراؾ وعرفات وكمينتوف أحدىـ اآلخر باختصار ،بعد أف حذر الرئيس كمينتوف مف اآلتيات،
ّ

وقاؿ "يجب أف نبذؿ كؿ ما بوسعنا كي ال تنحدر المنطقة نحو الكارثة ،فيز باراؾ وعرفات

رأسييما بوىف وتعب" .وفي ذلؾ إشارة إلى استشراؼ الطرفيف بأف ما سيقدـ عمى المنطقة ىو
مرحمة جديدة مف مراحؿ الصراع بحيث تزداد األمور تعقيداً مع ازدياد العناصر الفاعمة في
الصراع ،والتي ستختمؼ معيا لعبة المفاوضات ومنظور الدولة الفمسطينية مف وجية نظر القادة
اإلسرائيمييف ومدى استيعابيـ لمحقوؽ الفمسطينية .أما اإلدارة األمريكية المنتيية فقد واصمت جيدىا
بالضغط ومحاولة إقناع الطرؼ الفمسطيني بالقبوؿ بما ىو قريب مف الطرح اإلسرائيمي ،لتحقيؽ
اإلنجاز األخير في عيد كمينتوف وىو ما لـ يتـ .شير ،2002 ،ص )298 - 297
حمؿ الواليات المتحدة واسرائيؿ المسؤولية عف
وكاف روب مالي – مستشار الرئيس كمينتوف – قد ّ
فشؿ محادثات كامب ديفيد ،وأنحى عمييما بالموـ وذكر أف" :ىذا تتويج لسبع سنوات ،لـ تعترؼ

فييا إسرائيؿ بشرعية مطالبيـ – أي الفمسطينييف – ولـ تقر بضرورة تصحيح خطأ تاريخي"
مالي ،)2001 ،حيث إف إسرائيؿ لـ تكف مطمقاً عمى استعداد أف تعطي الفمسطينييف  %22مف
وطنيـ والذي قبموا بو.
كما أرجع مالي فشؿ كامب ديفيد إلى ستة أخطاء ارتكبتيا اإلدارة األمريكية عمى حد وصفو وقولو
ىي كالتالي:
 -1إننا اعتمدنا اعتماداً كبي اًر عمى مناورات باراؾ وجدوؿ أعمالو.
 -2لطالما أبدى الفريؽ األمريكي حماسة ىائمة لمقترحات باراؾ.
ونصر عمى أف نكوف الوسيط األوحد.
كنا نتوجس عمناً مف فكرة وجود طرؼ ثالث
ّ -3
ّ

 -4كّن ا نتجاىؿ ما يجري عمى األرض ،حيث توسيع المستوطنات وبناء الجديد منيا عدا عف
التنكيؿ بالفمسطينييف.

كنا متورطيف في السياسة الداخمية الفمسطينية.
ّ -5

 -6سمحنا لمعممية شيئاً فشيئاً بأف تصبح ذات صبغة رئاسية ،يديرىا كمينتوف وثمة قميمة مف
معاونيو .مالي)2001 ،
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 :3.4املثحج انراتع
يقرتحاخ انرئٍص كهٍُتىٌ األخريج إلَهاء انصراع
انفهططًٍُ اإلضرائٍهً.

ألـ بمحادثات كامب ديفيد  ،2000سعى الرئيس كمينتوف في ظؿ
بعد االستعصاء والفشؿ الذي ّ
معطيات نوردىا الحقاً أف يسعى إلى تحقيؽ إنجازه بإتماـ عممية التسوية التي بدأت مع بدايات
قدـ الرئيس كمينتوف
توليو منصب الرئاسة وليختتـ فترتيو الرئاسيتيف باإلنجاز األكبر واألىـ ،فقد ّ
مقترحاتو النيائية في ظؿ اندالع انتفاضة األقصى عمى إثر زيارة أرييؿ شاروف لممسجد األقصى

وفشؿ مفاوضات كامب ديفيد ،فقد كانت الخشية مف فوز اليميف اإلسرائيمي أي خسارة باراؾ وىو
ما يعني تدمير جيود الرئيس في األعواـ الثمانية الماضية وأخي اًر رلبة الرئيس كمينتوف في تتويج
نياية رئاستو بإتماـ "عممية السبلـ" في الشرؽ األوسط.
قدـ الرئيس كمينتوف مقترحاتو في  23كانوف األوؿ/ديسمبر  2000شفيياً خبلؿ لقائو بالوفديف
لقد ّ

دوف الوفداف مقترحاتو ،وقاؿ في ختاـ كممتو:
الفمسطيني واإلسرائيمي في البيت األبيض ،حيث ّ
مستعديف لممجيء إلجراء
"ىذا أفضؿ ما أستطيع عممو ،أطمعوا زعيميكما ،وأبمغوني إف كانا
ّ

مناقشات عمى أساس ىذه األفكار ...ىذه أفكاري ،إذا لـ تُقبؿ فإنيا لف تظؿ عمى الطاولة فحسب،

وانما تذىب معي أيضاً عندما أترؾ منصبي" .النص الكامؿ ألفكار الرئيس األمريكي "بيؿ
كمينتوف" بشأف قضايا الحؿ النيائي لمصراع العربي – اإلسرائيمي ،موقع "أوف إسبلـ" اإللكتروني،
)2000

 :3.4.1رّكزت المقترحات األمريكية عمى أربع قضايا أساسية وىي الحدود،
والقدس ،والبلجئيف واألمف ،وعمى إثرىا يتـ إعبلف إنياء النزاع:
 :3.4.1.1الحدود
فيما يخص الحدود لمدولة الفمسطينية المقترحة في مقترح الرئيس كمينتوف فإف الفمسطينييف
سيحصموف عمى  %96 – 94مف أراضي الضفة الغربية ،ويتـ ضـ الػ  4أو  %6إلى إسرائيؿ
بحيث تستوعب  %80مف المستوطنيف في الضفة الغربية ،وسيمحؽ ذلؾ مبادلة أراضي بحوالي
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 %1إلى  ،%3باإلضافة إلى ترتيبات تتعمؽ بممرات آمنة ودائمة لمفمسطينييف ،وضماف التواصؿ
الجغرافي لمفمسطينييف.

Foundation for Middle East Peace, Palestinian

)Response to Clinton Proposal, 2001
وقد عمّقت مؤسسة الشرؽ األوسط لمسبلـ األمريكية عمى بند مبادلة األرض ،بأف ما يعرض في
اضي وأماكف حيوية مف الضفة الغربية بأراضي صحراوية بجانب قطاع لزة
ذلؾ ىو مبادلة أر ٍ
تستخدميا إسرائيؿ كمكب لمنفايات السامة ،كما أف األراضي التي ستمحؽ بإسرائيؿ مف الضفة
يقيد مف حرية تنقؿ الفمسطينييف في داخؿ دولتيـ ،ويعيؽ عممية التنمية عند
الغربية ،سوؼ ّ
الفمسطينييف.

 :3.4.1.2القدس
وفيما يخص القدس ،فقد بقي الوضع معقداً في مقترح الرئيس كمينتوف ،واستند عمى مبدأ عاـ ىو
المناطؽ العربية تكوف فمسطينية ،والمناطؽ الييودية تكوف إسرائيمية ،وسيادة فمسطينية عمى الحرـ
المقدسة لدى الديانة الييودية ،وسيادة مشتركة عمى
وسيادة إسرائيمية عمى الحائط الغربي والمساحة ّ

قضية الحفرياتFoundation for Middle East Peace, Palestinian Response to .
)Clinton Proposal, 2001
أمر مشكوؾ فيياػ فالمقترح يبدو أنو يعترؼ بسيادة إسرائيؿ تحت الحرـ،
إف تمؾ الصيالة والمقترح ٌ

وأف امتداد الحائط الغربي يشمؿ النفؽ الذي ُبني في عاـ  – 1996والذي أشعؿ انتفاضة في عاـ

 ،- 1996كما أف مقترح الرئيس كمينتوف حوؿ القدس كاف فيو مف الغموض ما يكفي إلثارة
شكوؾ الفمسطينييف فيما يخص مناطؽ الييود لمييود حيث يجعؿ المناطؽ الفمسطينية في القدس
ٍ
كجزر في بحر السيادة اإلسرائيمية.
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 :3.4.1.3موقؼ الرئيس كمينتوف مف البلجئيف الفمسطينييف
تصور كمينتوف أف حؿ مشكمة البلجئيف ُيبنى عمى أساس الدولتيف ،أي أف الدولة الفمسطينية وليس
ّ
إسرائيؿ نفسيا ستكوف نقطةَ االرتكاز لمفمسطينييف الذيف يختاروف أف يعودوا إلى المنطقة ،أما ما
يتبقى مف الفمسطينييف فيتـ توطينيـ في أماكف وجودىـ .كما أف الواليات المتحدة مستعدة ألف تقود
جيداً دولياً لمساعدة البلجئيف ،وأف تعترؼ إسرائيؿ بالمعاناة المعنوية ،والمادية؛ التي تعرض ليا
الشعب الفمسطيني نتيجة لحرب 1948؛ وبذلؾ يعترؼ الطرفاف – الفمسطيني واإلسرائيمي – بأف
ذلؾ في ىو تطبيؽ لقرار األمـ المتحدة رقـ .194

The English Wikipedia, The

)Clinton Parameters

 :3.4.1.4األمف
ارتكزت فكرة األمف في مقترح الرئيس كمينتوف عمى وجود قوة دولية لضماف تنفيذ االتفاؽ ،وأف
تنسحب القوات اإلسرائيمية عمى  3سنوات مع البدء التدريجي لوصوؿ القوة الدولية ،وبعد انتياء
السنوات الثبلث تحتفظ إسرائيؿ ببعض المواقع الثابتة في منطقة لور األردف لمدة ثبلث سنوات
فسمح إلسرائيؿ بإبقاء ثبلث محطات إنذار مبكر في مناطؽ
إضافية ،أما محطات اإلنذار المبكرُ ،
بالقرب مف راـ هللا ونابمس والقدس الشرقية .النص الكامؿ ألفكار الرئيس األمريكي "بيؿ كمينتوف"
بشأف قضايا الحؿ النيائي لمصراع العربي – اإلسرائيمي ،موقع "أوف إسبلـ" اإللكتروني)2000 ،
لقد احتوى ىذا الطرح عمى تعقيدات وىواجس لمفمسطينييف ،فيي تمنع التواصؿ الجغرافي
الفمسطيني وتعيؽ عممية التنمية الفمسطينية ،كما أف الطرح بانسحاب إسرائيؿ عمى ثبلث سنوات
ليو أمر مريب ،فتستطيع إسرائيؿ توطيف عشرات أالؼ مف المستوطنيف في تمؾ الفترة ،كما أف
الطرح األمريكي ال يشير إلى انسحاب مباشر لممستوطنيف وىذا يفتح الباب لتفسيرات عدة في
صالح اإلسرائيمييف.
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 :3.4.1.5إنياء النزاع
عمى إثر ال تطبيؽ والموافقة عمى مقترحات كمينتوف ،فإف ذلؾ يكوف بمثابة نياية الصراع وتطبيؽ
ق اررات األمـ المتحدة  242و 338

The English Wikipedia, The Clinton

 .)Parametersاعتقد الرئيس كمينتوف أف ىذا ىو مجمؿ االتفاؽ العادؿ والدائـ ،وانو يعطي
ومعتََرؼ
الشعب الفمسطيني :القدرة عمى تقرير مستقبمو عمى أرضو ،دولة ذات سيادة قابمة لمحياةُ ،
بيا مف المجتمع الدولي ،عاصمتيا القدس مع السيادة عمى الحرـ ،وحياة جديدة لبلجئيف.

حقيقياً ،مع
أما فيما يتعمؽ باإلسػرائيمييف ،فإنو يعطي شعب إسرائيؿ نياية حقيقية لمصراع ،وأمناً
ّ

المقد َسة ،وضـ  %80مف المستوطنيف إلى إسرائيؿ ،وأكبر "قدس"
الحفاظ عمى الروابط الدينية ُ
ييودية في التاري ،يعترؼ بيا الجميع عاصمةً ليا.

 :3.4.2مواقؼ الطرفيف – الفمسطيني واإلسرائيمي – مف مقترحات كمينتوف
برلـ تحفظّ الطرفيف عمى مقترحات الرئيس كمينتوف فإنو وبشكؿ عاـ وخشية ألف يبدو أحد
األطراؼ في موقؼ المعارض لممقترحات ،فقد أعمف الطرفاف الفمسطيني واإلسرائيمي موافقتيما عمى
المقترحات القابمة لمنقاش.
ٍ
محادثات ىاتفية لكمينتوف مع باراؾ وعرفات ،أعمف البيت األبيض في تصريح رسمي في
وبعد
الثاني مف كانوف الثاني/يناير  2001أف الطرفيف قد وافقا عمى مقترحات الرئيس األمريكي لعممية
السبلـ مع وجود التحفظات لكؿ طرؼ ،رفض المتحدث أف يفصح عنياChristopher, New .
)York Times, 2001

األطرؼ والموقؼ األمريكي مف التحفظات:
ا
 :3.4.2.1تحفظات
 الطرؼ اإلسرائيمي :برلـ الجدؿ الكبير الذي دار في إسرائيؿ حوؿ المقترحات والتي أدتإلى استقاالت في حكومة باراؾ وتقوية لخطاب اليميف المعارض في االنتخابات القادمة،
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فقد وافؽ باراؾ عمى مقترحات الرئيس األمريكي كمينتوف ،مع وجود تحفظات ،حيث قاـ
بتسميـ تحفظات إسرائيؿ التي جاءت في عشريف صفحة ،أبرز ما جاء فييا مف تحفظات
كانت "أف إسرائيؿ لف توقع عمى أي ورقة تنتقص فييا سيادة إسرائيؿ عمى جبؿ الييكؿ –
الحرـ الشريؼ  ،-أما الثاني فيو أنو لف تجد رئيس وزراء إلسرائيؿ يقبؿ بعودة الجئ
واحد عمى أساس حؽ العودة")Shavit, Ha'aretz, 2002 .
لقد كانت تحفظات باراؾ بمثابة الرفض لممقترح األمريكي بصورة معكوسة فيو لـ يظير
بموقؼ الرافض ،ولكف ليرمي الموقؼ الرافض لمفمسطينييف والذي لربما قد استشرؼ
رفضيـ.
 الطرؼ الفمسطيني :أرسؿ الرئيس الفمسطيني ياسر عرفات في األوؿ مف كانوفالثاني/يناير  2001رسالة إلى الرئيس كمينتوف ،أوضح فييا تحفظات الجانب الفمسطيني،
وجاء في الرسالة "مالـ يكوف ىناؾ توضيحات تخاطب قبلقمنا فإف المقترحات لف تؤدي
إلى حؿ واقعي لمنزاع" .)Clayton, 2004, P. 402
وعند لقاء الرئيس عرفات األخير مع الرئيس كمينتوف في البيت األبيض حوؿ مقترحات
الرئيس كمينتوف ،خرج الرئيس عرفات مف االجتماع موجياً حديثو لدينس روس قائبلً
"عميكـ أف تتوقفوا عف أداء دور المحامي عف باراؾ" .ومع ذلؾ فقد طمب الرئيس عرفات
مف حسف عبد الرحمف السفير الفمسطيني في واشنطف إعبلف موافقة الفمسطينييف عمى
المبادرة ،ولكف وفؽ فيميـ ليا .عمرو ،2012 ،ص )284 - 283
ردىا عمى مقترحات الرئيس كمينتوف في  30كانوف
وكانت السمطة الفمسطينية قد نشرت ّ

تسيؿ مف استشراؼ موقؼ الفمسطينييف الرافض
األوؿ/ديسمبر  ،2000وىي نقاط كانت ّ

لممقترحات ،وعدـ إمكانية أف ترى تمؾ المقترحات النور ،ويمكف إجماؿ أبرز تمؾ
التحفظات باآلتي:

تقسـ الدولة الفمسطينية إلى ثبلثة أجزاء لير متصمة والمتحكـ في
 المقترحات ّ
يقوض فكرة أف الدولة قابمة لمحياة.
وصميا ىي إسرائيؿ ،مما ّ
تقسـ القدس إلى مناطؽ لير متصمة تفصميا عف بعضيا مناطؽ السيادة

ّ
اإلسرائيمية.
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 ال يوجد تطبيؽ لحقوؽ البلجئيف في العودة.
 أف المقترحات لـ تخاطب بشيء مف التفصيؿ المسائؿ األمنية ،وأف مقترح كيذا
ما زاؿ يحتاج إلى مزيد مف التوضيحات ،إضافة إلى وجود ضمانات دولية
حقيقية في ظؿ وجود تاري ،إسرائيؿ حافؿ بعدـ االلتزاـ بتطبيؽ التفاىمات المتعمقة
بيا.

Foundation for Middle East Peace, Palestinian

)Response to Clinton Proposal, 2001
كما فاجئ الجميع إعبلف صدر عف ناطؽ رسمي فمسطيني ينفي ما ورد عمى لساف
السفير حسف عبدالرحمف عمرو ،2012 ،ص .)284
 الموقؼ األمريكي مف تحفظات الطرفيف :لقد جاء الرد األمريكي عمى تحفظات األطراؼبما ىو متوقع مف انحياز واضح إلى الطرؼ اإلسرائيمي .فبحسب الرئيس كمينتوف ،فإف
تحفظات الطرؼ اإلسرائيمي مقبولة وتأتي ضمف المقترح ،بينما مقترحات الرئيس عرفات
كانت خارج إطار المقترح وما يعني أنيا ال تُقبؿ ،كما أضاؼ كمينتوف أف عرفات لـ يقبؿ
المقترحات بشكؿ رسمي أو عممي  .)Ross, 2005, P.756وىذا جاء رلـ تصريح
القبوؿ الذي أعمنو الرئيس عرفات عبر ممثؿ المنظمة في واشنطف حسف عبدالرحمف.
كما شعر المفاوض الفمسطيني بأف ما يعرض عمييـ ىي مقترحات إسرائيمية ،وقد أقر
بذلؾ أحد المسؤوليف األمريكاف في المفاوضات بأف المقترحات اإلسرائيمية كانت تقدـ
لمفمسطينييف عمى أنيا أمريكية ،وشعروا أيضاً أنيـ كانوا يفاوضوف فريقيف إسرائيمييف
"األوؿ أمامو العمـ اإلسرائيمي واآلخر العمـ األمريكي"،

Mearsheimer & Walt,

.)2011, P.166
وبناء عمى ذلؾ ،فقد نصح الرئيس كمينتوف الرئيس الجديد جورج بوش االبف ووزير
ً
يضيع الوقت في التعامؿ مع عرفات ،فقد تحدث
الخارجية القادـ كوليف باوؿ بأف ال
ّ
كمينتوف في البيت األبيض بعد مراسـ تسمـ مقاليد الرئاسة لمرئيس الجديد بوش ،وذلؾ في
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 21كانوف أوؿ/يناير  ،2001عف خيبة أممو مف عرفات وأنو السبب وراء تعطيؿ عممية
السبلـ ،ممقياً الموـ كامبلً عمى الجانب الفمسطيني وعمى شخص الرئيس عرفات.
 ،)Clayton, 2004, P. 404وذكر مصدر آخر أف كمينتوف طمب مف بوش أالّ
يستقبؿ عرفات البتة .عمرو ،2012 ،ص )285
أما دينس روس – والذي ترؾ منصبو الرسمي ليتوجو إلى معيد واشنطف لسياسة الشرؽ
األدنى المقرب مف إسرائيؿ – فقد ذىب إلى أبعد مف ذلؾ في نصيحتو إلى باوؿ عندما
تحدث عف عرفات قائبلً" :ال تصدؽ اي كممة مف عرفات ،إنو رجؿ مخادع"Clayton, .
)2004, P. 404
قدـ الرئيس الفمسطيني ياسر عرفات آنذاؾ كؿ مرونة يستطيع الفمسطيني أف يقدميا في سبيؿ
لقد ّ
إنياء النزاع واحبلؿ السبلـ في المنطقة ،إال أنو لـ يحظ مف الطرؼ األمريكي إال باالتياـ وأنو
المعرقؿ لمتسوية ،لقد حاولت اإلدارة األمريكية الضغط عمى الطرؼ الفمسطيني إلمبلء شروط
إسرائيؿ وتطبيؽ رؤيتيا لمسبلـ عمى الفمسطينييف ،إال أف كمينتوف لـ يفمح ولادر البيت األبيض
بدوف تحقيؽ مبتغاه في إنياء فترتو بتحقيقو اإلنجاز ،ولـ يسع إلى فيـ المطمب الفمسطيني نائياً
بنفسو إلى الرؤية اإلسرائيمية.

 :3.4.3مكاسب إسرائيؿ مف " عممية السبلـ "
إف أوؿ مكسب يمكف اإلشارة لو في ظؿ اتفاقية أوسمو ،حيث حظيت إسرائيؿ بسخاء أمريكي لـ
تحظاه منذ سنوات ،فقد أطمقت الواليات المتحدة األمريكية يد إسرائيؿ لكي تصادر وتبني
وتيود القدس ،وتضمف وجود الفيتو األمريكي في مجمس األمف.
المستوطنات ّ
تمكنت إسرائيؿ بذلؾ مف كسر طوؽ مقاطعة الدوؿ العربية ،فقد انيالت عدد مف الدوؿ العربية
عمى التواصؿ الدبموماسي بمختمؼ المستويات معيا ،ففتحت مكاتب تجارية وسفارات إلسرائيؿ في
عدد مف العواصـ ،كما التقت الوفود اإلسرائيمية والعربية مف خبلؿ التجمعات والمؤتمرات اإلقميمية
والدولية.
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كما حصؿ زعيما إسرائيؿ آنذاؾ شمعوف بيرس واسحاؽ رابيف عمى جائزة نوبؿ لمسبلـ عاـ
 ،1996وتناسى المجتمع الدولي ما ارتكبو االثناف مف انتياكات بحؽ العرب عموماً والفمسطينييف
خصوصاً.
وزاد اقتصاد إسرائيؿ بمعدؿ أكثر مف  %40في فترة التسعينيات ،في حيف انخفضت البطالة فييا
إلى ما دوف  ،%6وبينما كانت تستيمؾ  %30مف إجمالي إنتاجيا القومي عمى األمور الدفاعية
في فترة السبعينيات أصبحت تنفؽ  %10فقط ،وانخفض معدؿ التضخـ ،وفتحت أسواؽ جديدة
لممنتجات اإلسرائيمية بحيث زاد حجـ الصادرات اإلسرائيمية وزادت االستثمارات اإلسرائيمية الخارجية
ثبلثة أضعاؼ في فترة ثبلث سنوات حيث وصمت عاـ  1995إلى أربعة مميارات دوالر.
عاروري ،2007 ،ص )160
كما حققت إسرائيؿ اختراقاً نوعياً في منظمة التحرير الفمسطينية ،تمثؿ في تعديبلت المجمس
الوطني الفمسطيني في نيساف/أبريؿ  ،1996عمى الميثاؽ التاريخي ليا والذي نص بصريح العبارة
عمى الدعوة لتحرير األرض الفمسطينية ورفض المشروع الصييوني فييا.
أما عمى األرض فقد شيدت األراضي الفمسطينية في فترة السبلـ وتوقيع اتفاقية أوسمو وما بعدىا
أكبر حممة استيبلء عمى األراضي الفمسطينية وبناء لممستوطنات ،عدا عف مصادرة األراضي مف
أجؿ الشوارع االلتفافية لربط المستوطنات ببعضيا إضافة إلى تحويؿ المياه إلى المستوطنات
وحرماف الفمسطينييف حيث ال توجد مدينة فمسطينية إال وتعاني مف أزمة شح في المياه.
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 :4انفصم انراتع
يىقف إدارج انرئٍص رىرد تىظ يٍ
إقايح اندونح انفهططٍٍُح 2008 – 2001
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مقدمة
لـ تُوؿ اإلدارة الجميورية األمريكية برئاسة الرئيس جورج بوش ذلؾ االىتماـ بقضية الصراع العربي
اإلسرائيمي ،مثمما كاف الحاؿ مع إدارة الرئيس كمينتوف الذي بذؿ جيوداً شخصية مضنية في سبيؿ
الوصوؿ إلى اتفاؽ حوؿ قضايا الوضع النيائي.
كما تزامف مع تولي الرئاسة الجديدة في الواليات المتحدة مقاليد الحكـ ،وصوؿ اليميني المتطرؼ
أرييؿ شاروف إلى الحكـ في إسرائيؿ وطرحو وبشكؿ عمني عف حدود اىتماـ استراتيجية إسرائيؿ
امتدت مف المغرب إلى باكستاف عمى حد زعـ شاروف ،وىي االستراتيجية التي تماىت مع
والتي ّ
استراتيجية الواليات المتحدة مف حيث االىتماـ كما أعمنيا ديؾ تشيني نائب الرئيس األمريكي،

وكاف في مقدمة االىتماـ المشترؾ ىو مسألة تدمير قدرات العراؽ.
لـ يكف لئلدارة األمريكية الجديدة ذلؾ االىتماـ بالصراع الفمسطيني اإلسرائيمي ،وانما اقتصر عمى
دور الواليات المتحدة عمى دور الوسيط المسيّؿ  )Facilitatorلعممية التفاوض ،كما أف تواصؿ

المسؤوليف األمريكاف مثؿ كوليف باوؿ وزير الخارجية وجورج تينت رئيس المخابرات كاف بمثابة

إدارة لؤلزمة أو الحتواء التصعيد في ظؿ تصاعد حدة ووتيرة االنتفاضة ،ولياب أية رؤية أو
استراتيجية سياسية معينة .ومع ذلؾ فإف شاروف قد قاـ بعممية تحريض واسعة وممنيجة في
الواليات المتحدة ضد السمطة الفمسطينية وضد شخص الرئيس عرفات والذي تمكف مف جعؿ
الواليات المتحدة تتماىى مع موقؼ إسرائيؿ ،وتمكف شاروف مف أف ينتزع صفة "شخص لير
مرلوب فيو" لعرفات في اإلدارة األمريكية ،وىذا ما ظير مف خبلؿ إلقاء والموـ واإلدانات عمى
الفمسطينييف وتحممييـ مسؤولية التصعيد.

كما أمكف استشراؼ الموقؼ األمريكي في ظؿ الرئيس بوش "االبف" والمتمثؿ في عدـ االىتماـ
الجاد بحؿ الصراع ،عندما عمّؽ كوليف باوؿ في  22آذار/مايو  2001عند استبلمو لتقرير لجنة
تغيرت فيي بنفس نسقيا ،الواليات المتحدة ال تضع –
جورج ميتشؿ الدولية" :ال أعتقد أف سياستنا ّ
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اليوـ – خطة سبلـ ...ما نطمبو اليوـ ىو بسيط وبشكؿ مباشر وقؼ العنؼ وبدوف شروط".
Foundation for Middle East Peace, The Bush Administration and the
)Israeli-”Palestinian Conflict, 2002
صرح بنفس المضموف ،الرئيس البلحؽ باراؾ أوباما ّإباف حممتو االنتخابية الرئاسية األولى أف
كما ّ
إدارة الرئيس بوش قد تجاىمت الصراع القائـ بيف اإلسرائيمييف والفمسطينييف لعدة سنوات ،حيث

صبت اىتماماتيا في قضايا أخرى مثؿ افغانستاف والعراؽ وقضايا اإلرىاب.
ّ

Benhorin,

)Yediot Ahronot, 2007

رلـ ذلؾ التجاىؿ – إف جاز التعبير – إلنياء الصراع واحبلؿ التسوية في الشرؽ األوسط ،فإف
ىناؾ محطات إلدارة الرئيس بوش وقفت عندىا اإلدارة األمريكية سيتـ بحثيا في صفحات ىذا
الفصؿ.
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 :4.1املثحج األول
املىقف األيرٌكً يٍ عًهٍح انطالو حىت أحداث /11ضثتًرب
سياسة إدارة األزمات

المسيؿ"
 :4.1.1التوجو األمريكي الجديد في عممية السبلـ "دور
ّ
برلـ الجيد الكبير الذي مارسو الرئيس كمينتوف ،فإف إدارتو فشمت في عمؿ االختراؽ نحو تحقيؽ
التسوية النيائية بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف ،فقد كاف ذلؾ عامبلً ميماً ألف يرفع الرئيس الجديد
صرح بو عمناً في بداية مشواره في الرئاسة عف عدـ اقتفاء أثر
بوش يده عف الصراع ،وىو ما ّ

وارث كمينتوف في موقفو مف الصراع ،وخصوصاً مع ما شاىده مف فشؿ التوصؿ التفاؽ بيف
الفمسطينييف واإلسرائيمييف ،فقد أضعؼ ذلؾ اىتمامو في حؿ الصراع.

صرح وزير الخارجية كوليف باوؿ م ار اًر وتك ار اًر عف أف المسؤولية األساسية تقع عمى الطرفيف
كما ّ

أنفسيـ ،وقاؿ "نحف سوؼ نقوـ بدور المسيّؿ ،ولكف في النياية يبقى الحؿ موجوداً عند أطراؼ

الصراع ليجدوا الحؿ"  .)Milbank, Washington Post, 2013كما أنو لـ يتـ تعييف مبعوث

سبلـ لمشرؽ األوسط بعد دينيس روس .كؿ ذلؾ كاف مفاتيح ومقدمات عامة لمتوجو الجديد لئلدارة
األمريكية فيما يخص موقفيـ مف الصراع في الشرؽ األوسط.
وفي محادثات طابا بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف ،لـ ترسؿ الواليات المتحدة مبعوثاً ليا والتي
عقدت في يناير  ،)Burger, Washington Jewish Week, 2001 2001وانتيت تمؾ
المحادثات بإعبلف بياف مشترؾ فمسطيني إسرائيمي وأنيـ أقرب مف أي وقت مضى إلى التوصؿ
إلى اتفاؽ سبلـ.
تحدث كولف باوؿ أماـ المؤتمر وبحضور أرييؿ
وفي مؤتمر منظمة آيباؾ  )AIPACالييوديةّ ،

شاروف عف موقؼ الواليات المتحدة مف إسرائيؿ ممقياً الموـ عمى الرئيس عرفات ،بقولو" :إف نقطة
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بداية الحديث ىو إنياء العنؼ ،وأف المسؤوليف يجب أف يأخذوا بمسؤولياتيـ تجاه وقؼ العنؼ"
 ،)Khalaf, Financial Times, 2001في إشارات واضحة إلى دور عرفات في تأجيج
االنتفاضة.
وفي أثناء زيارة شاروف لمرئيس بوش ،مارس األوؿ ضغطاً كبي اًر لعدـ دعوة عرفات إلى البيت
األبيض ما لـ يدعُ بشكؿ واضح إلى إنياء العنؼ ،كما طالب بوش أيضاً بإلبلؽ مكتب منظمة
التحرير الفمسطينية في واشنطف ووقؼ المساعدات إلى السمطة الفمسطينية ما لـ توقؼ العنؼ.
)Sipress, Washington Post, 2001
وفي نياية آذار/مارس  ،2001اعترضت الواليات المتحدة مف خبلؿ الفيتو في مجمس األمف
الدولي عمى قرار يقضي بنشر قوة مراقبة أممية في الضفة الغربية وقطاع لزة ،واصفةً القرار بأنو
"لير متوازف ولير عممي"  .)Crosette, New York Times, 2001كما تحدث بوش عمناً
وممقياً الموـ عمى الفمسطينييف إزاء التصعيد بأف عمى السمطة الفمسطينية أف تنبذ العنؼ واإلرىاب
بشكؿ واضح وصريح وأف توقفو  .)Barber, Washington Times, 2001وفي ذات السياؽ
حمؿ كولف باوؿ مسؤولية التصعيد العسكري اإلسرائيمي عمى الفمسطينييف واصفاً أعماؿ
ّ
الفمسطينييف "بالتحريضية" ضد إسرائيؿ.

تعبر عف
تمؾ ىي البداية لمموقؼ الذي انتيجتو الواليات المتحدة تجاه الفمسطينييف ،ففي حيف لـ ّ

نيتيا طرح رؤى جديدة لمسبلـ إال أنيا بقيت في إطار الفمؾ اإلسرائيمي مف حيث إلقاء الموـ عمى

الفمسطينييف باعتبارىـ المحرضيف ،متجاىمةً حجـ وآلة الدمار التي خمفتيا إسرائيؿ آنذاؾ في
األراضي الفمسطينية.

 :4.1.2تقرير ميتشؿ
انبثقت لجنة ميتشؿ التي ترأسيا السيناتور األمريكي السابؽ جورج ميتشؿ عف قمة شرـ الشي ،في
تشريف أوؿ/أكتوبر  2000في فترة الرئيس كمينتوف بعد اندالع انتفاضة األقصى في 28
أيموؿ/سبتمبر 2000؛ وذلؾ لتحديد إطار عمؿ ولتحديد مسببات التصعيد ووقفو بيف الفمسطينييف
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واإلسرائيمييف .تسمّمت إدارة الرئيس بوش التقرير في منتصؼ أيار/مايو  ،2001حيث وصؼ
التقرير مسببات الطرفيف في اندالع موجة العنؼ ،كما وضع التقرير قائمة بما يتوجب فعمو مف
أجؿ استئناؼ المفاوضات ،وىي  )1بذؿ الجيد بنسبة  %100مف أجؿ وقؼ العنؼ؛  )2استئناؼ
التنسيؽ والتعاوف األمني؛  )3عودة بناء الثقة بيف الطرفيف؛  )4وأخي اًر العودة إلى المفاوضات
بشكؿ جدي وسريع)The Mitchell Report, 2001 .
كما طالب التقرير بضرورة الوقؼ الفوري إلطبلؽ النار وقبؿ البدء في المفاوضات ،وطالب
التقرير السمطة الفمسطينية بوقؼ التحريض عمى العنؼ ومنع إطبلؽ النار مف األراضي
الفمسطينية تجاه إسرائيؿ .وأشار التقرير إلى مطالبة إسرائيؿ بتجميد النشاط االستيطاني ،ولـ يشر
التقرير أو يديف زيارة شاروف إلى باحات المسجد األقصى التي أشعمت الشعب الفمسطيني لضباً
عمى المس بمقدساتو اإلسبلمية.
ورلـ قبوؿ الطرفيف بتقرير المجنة فإف التصعيد استمر بيف الطرفيف ،األمر الذي دعى كولف باوؿ
لتعييف
مساعد لو لئلسياـ في تطبيؽ توصيات لجنة ميتشؿ ،وىو ولياـ بيرنز ،والذي أُعطي جدوالً
ً
زمنياً إلعادة بناء الثقة بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف)Perlez, New York Times, 2001 .

في تمؾ الفترة تعرضت األراضي الفمسطينية إلى موجة مف العمميات العسكرية اإلسرائيمية ،وبقيت
ردود الفعؿ الدولية وباألخص األمريكية تنصب عمى الفمسطينييف ،ودعا الرئيس بوش ياسر
عرفات إلى وقؼ فوري إلطبلؽ النار ،وألحؽ ذلؾ إرساؿ مدير وكالة االستخبارات األمريكية
 )CIAالجنراؿ جورج تينت إلى المنطقة لممساعدة في وقؼ إطبلؽ النار واعداد رؤية أمنية
جؿ مجيودىا ّينصب عمى وقؼ إلطبلؽ النار والغياب
جديدة .لـ تنجح تمؾ الجيود التي أصبحت ّ
التاـ لمحديث عف موضوع التسوية النيائية.

ومع إخفاقات باوؿ وتينت في الوصوؿ إلى تيدئة ،زادت إسرائيؿ مف ىجماتيا عمى الفمسطينييف
وبمغت ذروتيا بالتياؿ أميف عاـ الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف أبو عمي مصطفى في بداية
آب/ألسطس  ،2001والذي وجدت اإلدارة األمريكية ما تبرر بو االلتياؿ – رلـ التنديد الدولي
صرح بو نائب الرئيس تشيني قناة فوكس  )FOX newsاألمريكية مبر اًر أف
بااللتياؿ – عبر ما ّ
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ذلؾ جاء "في إطار حماية اإلسرائيمييف ألنفسيـ وعمؿ استباقي ضد أناس يحيكوف ويخططوف
ليجمات ضد إسرائيؿ")Lavie, Sydney Morning Herald, 2001 .
وفي نفس الشير آب/ألسطس اعترضت الواليات األمريكية عمى قرار في مجمس األمف يقضي
بنشر مراقبيف في األراضي الفمسطينية  ،)Radler, Jerusalem Post, 2001وأبقى بوش
عمى ضغطو عمى الفمسطينييف وتحميميـ المسؤولية عف تصعيد األجواء ومشترطاً وقؼ النشاط
اإلرىابي – عمى حد زعمو – قبؿ البدء في محادثات السبلـ.

 :4.1.3أحداث الحادي عشر مف سبتمبر وانعكاسيا عمى موقؼ الواليات المتحدة مف
الفمسطينييف
بعد أحداث أيموؿ/سبتمبر  ،2001سعت الواليات المتحدة إلى بناء تحالؼ دولي ضد منظمة
القاعدة بزعامة أسامة بف الدف ،وفي سبيؿ إرضاء وكسب تأييد الدوؿ العربية في تحالفو ،فقد أعمف
عف دعمو لقياـ دولة فمسطينية ،وضغط عمى شاروف ليقبؿ بعقد لقاء بيف شمعوف بيرس وزير
يطبؽ ّأياً مف تفاىماتو عمى األرض.
خارجيتو وعرفات لبلتفاؽ عمى وقؼ إلطبلؽ النار ،والذي لـ ّ
حرؾ شاروف دعايتو إلقناع الرأي العاـ العالمي عموماً والغربي خصوصاً بأف ما تتعرض لو
كما ّ
إسرائيؿ مف ىجمات ىي نفسيا التي تعرضت ليا الواليات المتحدة وما تتعرض لو القوات الغربية
في أفغانستاف وأف ما تقوـ بو مف ىجمات داخؿ األراضي الفمسطينية ىي بنفس لرض وىدؼ
عمميات القوات الغربية في أفغانستاف  .)Kintosh, Forward, 2001ومع تصاعد وازدياد
عمميات القتؿ واالجتياحات ،ضد المدف الفمسطينية ،فما كاف مف اإلدارة األمريكية إال أف تحركت
مطالبةً إسرائيؿ بوقؼ االجتياحات ولكف بدوف إلقاء الموـ – كما في المعتاد – عمى الفمسطينييف،
وىذا ما قالو الرئيس بوش "إنني آمؿ أف تقوـ القوات اإلسرائيمية بسحب قواتيا بأسرع وقت...
أذية المواطنيف اإلسرائيمييف" Weiner, New
وأدعو الرئيس عرفات إلى أف يقوـ بما عميو لمنع ّ

.)York Times, 2001
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أما بعد النصر األمريكي المتمثؿ في إسقاط نظاـ طالباف عف حكـ أفغانستاف ،سعى الرئيس بوش
فتحدث في األمـ المتحدة في تشريف
إلى انعاش عممية السبلـ بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف،
ّ
ثاني/نوفمبر " :2001نحف نبذؿ الجيد لكي نرى يوماً دولتيف – إسرائيؿ وفمسطيف – تعيشاف
بسبلـ بحدود آمنة ومعترؼ بيا ...ولكف السبلـ لف يأتي طالما وجد التحريض عميو"
 ،)Schmemann, New York Times, 2001ومع ذلؾ فقد رفض بوش لقاء عرفات في
األمـ المتحدة.
إف رفض لقاء الرئيس عرفات كاف البداية الفعمية لتجاىمو ،فقد تحدثت كوندالي از رايس – مستشارة
األمف القومي األمريكي – أف عرفات "ال يمكف أف يساعدنا طالما أنو يعانؽ حزب هللا وحماس"
 .)Sammon, Washington Times, 2001وىو يعكس مدى تبني الطرح اإلسرائيمي في
الصراع الدائر وتجاىؿ تاـ لحقوؽ الفمسطينييف الذيف طالما وصفتيـ اإلدارة األمريكية باإلرىاب.
وأوضح كولف باوؿ في  19تشريف الثاني/نوفمبر  ،2001رؤية الواليات المتحدة إلنياء الصراع
المتمثؿ في دولتيف تعيشاف جنباً إلى جنب بأمف وسبلـ ،ولكنو أبقى ىجومو عمى الفمسطينييف
متيماً إياىـ بارتكاب اإلرىاب ،وأف تدخؿ الواليات المتحدة ىو مف باب التسييؿ لعممية السبلـ.

 :4.1.4ميمة الجنراؿ أنطوني زيني األمنية لوقؼ " العنؼ "
إلى جانب ميمة ويمياـ بيرنز مساعد وزير الخارجية األمريكي لوقؼ العنؼ ،أرسؿ باوؿ الجنراؿ
أنطوني زيني في ميمة واضحة ىدفيا الوصوؿ إلى وقؼ إطبلؽ النار ،لتمييد الطريؽ نحو تنفيذ
بنود خطة ميتشؿ ،وأكد زيني أف ميمتو ستبقى حتى تحقيؽ ىدفيا .)Ben, Haaretz, 2001
وفي نفس األثناء ،أرسؿ الرئيس بوش رسائؿ إلى عدد مف زعماء الدوؿ العربية يدعوىـ إلى
الضغط عمى القيادة الفمسطينية لوقؼ العنؼ لتسييؿ عودة عممية السبلـ

Zacharia,

.)Jerusalem Post, 2001
استمرت أحداث االنتفاضة في التصاعد مع استمرار إسرائيؿ في عممياتيا الممنيجة بحؽ
الفمسطينييف ومؤسساتيـ العامة ،فمع كؿ ضربة لممقاومة الفمسطينية تخرج إدارة الرئيس بوش
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صرحت متحدثة باسـ الرئيس بوش
لما تقوـ بو إسرائيؿ عمى األرض ،فقد ّ
منددة باليجوـ ومتجاىمةً ّ
" بشكؿ واضح مبررة عمميات االحتبلؿ اإلسرائيمي ،بأف إسرائيؿ لدييا الحؽ لمدفاع عف نفسيا...
.")Bennet, New York Times, 2001
كما استغمت إسرائيؿ حادثة إمساكيا بسفينة األسمحة التي عرفت بػ كاريف آي )Karine-A
وذلؾ في  3كانوف ثاني/يناير  ،2002إلتياـ عرفات والقيادة الفمسطينية "باإلرىاب" وتيريب
األسمحة وىو األمر الذي وجد آذاناً صالية في اإلدارة األمريكية وأنيا فقدت الثقة والمصداقية في
شخص الرئيس عرفات)Hockstader, Washington Post, 2002 .
ومع إعبلف ولي العيد السعودي آنذاؾ – األمير عبد هللا بف عبد العزيز  -عف مبادرتو في
منتصؼ شباط/فبراير  ،2002التي دعى فييا إلى انسحاب إسرائيؿ إلى حدود ما قبؿ 4
حزيراف/يونيو  ،1967وذلؾ مقابؿ اعتراؼ وتطبيع العبلقات العربية مع إسرائيؿ

Friedman,

 ،)New York Times, 2002فقد أعاد بوش الجنراؿ زيني مرةً أخرى إلى الشرؽ األوسط حيث
تحسف األجواء بالوصوؿ إلى وقؼ إلطبلؽ النار في ظؿ المبادرة العربية الجديدة.
ّ

وقد جاء الرد اإلسرائيمي العممي عمى المبادرة بإطبلؽ عممية عسكرية جديدة سميت "عممية السور
الواقي" وىي العممية التي شنتيا تحت ذريعة محاربة "اإلرىاب الفمسطيني" ،حيث تـ اجتياح مدف
الضفة الغربية بما فييا محاصرة الرئيس عرفات في مبنى المقاطعة في راـ هللا.
حصمت إسرائيؿ عمى تأييد صريح مف كوليف باوؿ في عممياتيا بحؽ الفمسطينييف ،حيث قاؿ "إف
شاروف قدـ تنازالت أما عرفات فبقي يدعـ اإلرىابWilkerson, Los Angeles Times, ...
 ،")2002واستمر االتياـ بأف الفمسطينييف ال يقوموف بما عمييـ لوقؼ العنؼ .لقد انقمبت اإلدارة
األمريكية ضد الرئيس عرفات بشكؿ عمني ،وكالت لو االتيامات والتنديدات ،بما يتساوؽ مع
مواقؼ شاروف ،والذي عنى إلى التخمص مف إمكانية وجود شريؾ فمسطيني لمسبلـ .استمر
االرىاب اإلسرائيمي ضد الفمسطينييف ولـ يمؽ آذاناً صالية عند اإلدارة األمريكية التي اتخذت
موقفاً عكفت عمى تطبيقو وىو البحث عف بديؿ لشخص الرئيس عرفات.
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 :4.1.5دعوة بوش لقيادة فمسطينية جديدة
تماشى الرئيس بوش مع تطمعات شاروف بالتخمص مف القيادة الفمسطينية بزعامة الرئيس عرفات
باعتبار أنو عقبة أماـ االزدىار في المنطقة وتحقيؽ السبلـ واقامة الدولة الفمسطينية التي دعا ليا
بوش ،لقد زعـ الرئيس بوش في خطاب لو في تاري 24 ،حزيراف/يونيو  " 2002أف القيادة
عما تقوـ بو إسرائيؿ  -فعمياً  -مف
الفمسطينية قد ساومت عمى اإلرىاب " ،وتناسى أو تغاضى ّ

أرد الرئيس بوش –
دمرت مفاصؿ الحياة الفمسطينية .لقد ا
ممارسات أقؿ ما يقاؿ عنيا إرىابية ّ

متماشياً مع توجيات شاروف – أف يخضع القيادة الفمسطينية إلى بيت الطاعة اإلسرائيمي والقبوؿ
بشروط ورؤية إس ارئيؿ إلقامة الدولة الفمسطينية المنزوعة مف كؿ صفات السيادة أو السبلـ عمى
الطريقة األمريكية .)PAX Americana
"إنني أدعو الفمسطينييف النتخاب قيادة جديدة لو ال تساوـ عمى اإلرىاب ،وادعوىـ إلى بناء
ديمقراطية ترتكز عمى التسامح والحرية ...إف الواليات المتحدة سوؼ تدعـ تطمعات الفمسطينييف
بقياـ دولتيـ عمى أساس مفاوضات التسوية النيائية ...إف الفمسطينييف اليوـ يشجعوف اإلرىاب
وىذا لير مقبوؿ بالنسبة لمواليات المتحدة ،وعميو فإننا لف ندعـ الدولة الفمسطينية حتى تتعيد فعمياً
القيادة الفمسطينية بمحاربة اإلرىاب مف خبلؿ أجيزة أمنية قائمة عمى أساس أىداؼ وخطوط
عريضة بمكافحة اإلرىاب وبقيادة موحدة ومعروفة".
)Post, 2002
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The Bush speech, Washington

 :4.2املثحج انخاًَ
رىرد تىظ وخطح خارطح انطرٌق

 :4.2.1خارطة الطريؽ األمريكية لمتسوية السممية في الشرؽ األوسط
بعد استبعاد الرئيس عرفات كشريؾ لمواليات المتحدة واسرائيؿ باعتباره لير ذي صمة وليس شريكاً
والحديث عف قيادة فمسطينية جديدة ،قامت الواليات المتحدة األمريكية مف خبلؿ ما ُعرؼ بػ

الرباعية الدولية المكونة منيا – اإلدارة األمريكية  -واألمـ المتحدة واالتحاد األوروبي وروسيا،
ببمورة رؤية وخارطة طريؽ توصؿ إلى تسوية سممية بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف ،حيث ىدفت
اإلدارة األمريكية مف ذلؾ إلى كسب التأييد العربي في حممتيا ضد العراؽ.
وكانت خارطة الطريؽ قد سبقتيا محاوالت مف االتحاد األوروبي إليجاد آلية لمرجوع إلى
المفاوضات واحياء عممية السبلـ عمى إثر لزو العراؽ .وقد انتيت الرباعية الدولية في أواخر
كانوف/أوؿ ديسمبر  2002مف بمورة الرؤية النيائية لخارطة الطريؽ ،إال أف الواليات المتحدة

بناء
األمريكية ّ
أجمت إعبلف الخطة عمى وقع المعارضة اإلسرائيمية ليا ،كما تبع ذلؾ عدة تأجيبلت ً
عمى طمب اإلدارة األمريكية لينتظروا نتائج االنتخابات اإلسرائيمية واالنتياء مف حرب العراؽ،
وكذلؾ حتى تعييف السمطة الفمسطينية لرئيس وزراء جديد.
وفي  30نيساف/أبريؿ  2003أصدرت الواليات المتحدة األمريكية خطة خارطة الطريؽ

The

 )Road Map full text, 2003والتي تقوـ عمى فكرة حؿ الدولتيف إلنياء الصراع ،وقد احتوت
الخطة عمى ثبلث مراحؿ تفضي في النياية إلى قياـ دولة فمسطينية مستقمة وديمقراطية وقابمة
لمحياة في عاـ  2005تعيش جبناً إلى جنب مع إسرائيؿ ،ووفؽ ما أشار لو الرئيس بوش في
كممتو في  24حزيراف/يونيو  .2002كما أوضحت الخطة أف الرباعية سوؼ تجتمع بشكؿ دوري
لمتابعة التنفيذ والوقوؼ عند تنفيذ كؿ مرحمة مف المراحؿ الثبلث .وتستند خارطة الطريؽ عمى عدة
تفاىمات ووثائؽ سابقة ،مثؿ تقرير ميتشؿ ،وخطة عمؿ تينت ،والمبادرة العربية لمسبلـ.
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 :4.2.1.1دعوة الرئيس بوش األطراؼ لقبوؿ الخطة
وجو الرئيس جورج بوش الدعوة إلى األطراؼ لقبوؿ خطة خارطة الطريؽ ،حيث قاؿ في
ّ
تصريحاتو التي أدلى بيا قبيؿ تسميـ الخطة لؤلطراؼ:

"إ ف خارطة الطريؽ تمثؿ خطوة ابتداء نحو تحقيؽ رؤية الدولتيف ،دولة آمنة إلسرائيؿ ،ودولة
قابمة لمحياة وديمقراطية لفمسطيف ،انطبلقاً مف ما أعمنتو في  24حزيراف/يونيو  .2002إف الخطة
ىي ىيكؿ عمؿ نحو التقدـ إلى السبلـ الدائـ واألمف في الشرؽ األوسط ،إف تنفيذ خارطة الطريؽ
يعتمد عمى النوايا والجيود الطيبة واسيامات الطرفيف ...إنني أدعو اإلسرائيمييف والفمسطينييف
ليعمموا معنا ومع اآلخريف مف المجتمع الدولي ،وقبؿ ذلؾ أف تعمموا مع بعض بشكؿ فوري نحو
إنياء العنؼ) President Bush speech, June 2002 ."...

 :4.2.2مراحؿ تطبيؽ خارطة الطريؽ
 :4.2.2.1المرحمة األولى" :إنياء العنؼ واالرىاب  -بناء مؤسسات الدولة" منذ تاريخ الخطة
إلى ّأيار/مايو 2003
في المرحمة األولى مف الخطة يتوجب عمى الفمسطينييف أف يعمنوا بشكؿ صريح نبذ " العنؼ
واإلرىاب" ووقؼ كؿ أشكاؿ التحريض ضد إسرائيؿ ،وأف تقوـ السمطة الفمسطينية بأخذ التدابير
عمى األرض العتقاؿ واعتراض – سواء أفراد أو مجموعات – مف يخطط لمياجمة إسرائيؿ.
وتستأنؼ إسرائيؿ والفمسطينيوف التعاوف األمني وفؽ ما جاء في تفاىمات جورج تينت .كما تقوـ
السمطة الفمسطينية بعممية إصبلح سياسي عمى أساس بناء الدولة ،والتمييد إلجراء انتخابات نزيية
وحرة .كما فرض عمى السمطة الفمسطينية – بحسب خارطة الطريؽ – تعييف رئيس وزراء يتمتع
بالصبلحية ،وتشكيؿ حكومة تحظى بثقة البرلماف بشكؿ ديمقراطي ويحظى بالصبلحية التنفيذية
الكاممة ،ويتـ اندماج األجيزة األمنية الفمسطينية في ثبلثة أجيزة فقط تحت صبلحية وزير
الداخمية.
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وأف تقوـ إسرائيؿ باالنسحاب تدريجياً إلى أماكنيا قبؿ تاري 28 ،أيموؿ/سبتمبر  .2000إذا ما
قامت السمطة الفمسطينية بتنفيذ ما عمييا مف التزامات أمنية سالفة الذكر ،وكذلؾ تُخمي وبشكؿ
تدريجي النقاط االستيطانية التي أقيمت بعد آذار/مارس  ،2001وأف يتـ تجميد النشاط
االستيطاني بما فيو النمو الطبيعي ،وذلؾ طبقاً لتفاىمات تقرير ميتشؿ .كما وردت بنود تتعمؽ بيا
مثؿ االمتناع عف إبعاد أو مياجمة المدنييف الفمسطينييف وعمميات التحريض ،وكذلؾ وقؼ
عمميات ىدـ المنازؿ الفمسطينية ومصادرة األراضي الفمسطينية وممتمكاتيـ ،وكذلؾ فتح المؤسسات
الفمسطينية المغمقة في القدس الشرقية مثؿ بيت الشرؽ.
كما تطالب الخطة في المرحمة األولى مف إسرائيؿ بأخذ اإلجراءات التي مف شأنيا تحسيف الوضع
اإلنساني في المناطؽ الفمسطينية.

 :4.2.2.2المرحمة الثانية المرحمة االنتقالية مف حزيراف/يونيو  2003إلى كانوف أوؿ/
ديسمبر2003
في المرحمة الثانية ،يتـ تركيز الجيود عمى بناء الدولة الفمسطينية المستقمة ذات الحدود المؤقتة،
ويتـ تحديد قيادة فمسطينية تحارب اإلرىاب بحزـ ،وتقوـ بالتحضير لعممية ديمقراطية ،تشمؿ
إصبلح المؤسسات المدنية واألجيزة األمنية .يحصؿ مقابؿ ذلؾ الفمسطينيوف عمى دعـ الرباعية
والمجتمع الدولي.
وبناء عمى تقييـ المجنة الرباعية لتنفيذ الخطة عمى األرض فإف المرحمة الثانية الفعمية تبدأ بعد قياـ
ً
بناء عمى
الفمسطينييف بإجراء انتخابات ،يتبعيا تخفيؼ القيود عمى حياة الفمسطينييف .كما سيتـ – ً
التقدـ في ىذه المرحمة – عقد مؤتمر دولي لممانحيف .ويتـ في الفترة المقررة لممرحمة الثانية

االنتياء مف وضع الدستور الفمسطيني ،والذي يحظى باحتراـ السمطات.
كما ينتج مف التواصؿ والتفاىـ اإلسرائيمي الفمسطيني إعبلف الدولة الفمسطينية المستقمة بحدود
مؤقتة  - Provisional Borders -مف خبلؿ مؤتمر دولي ،وأف تقوـ الرباعية بالمساعدة في
حصوؿ الفمسطينييف عمى االعتراؼ الدولي بيا بما فييا عضوية في األمـ المتحدة.
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 :4.2.2.3المرحمة الثالثة :اتفاقية الوضع النيائي 2005 - 2004
وبناء عمى التقدـ في المرحمة الثانية وفؽ تقييـ لجنة الرباعية ،فإف المرحمة الثالثة تيدؼ لتوطيد
ً
وتعزيز عمميات اإلصبلح واالستقرار في المؤسسات الحكومية الفمسطينية ،وتيدؼ إلى إجراء
مفاوضات إسرائيمية فمسطينية تفضي إلى اتفاؽ عمى حؿ نيائي بحموؿ .2005
وبالتشاور مع أطراؼ الرباعية الدولية ،يتـ الدعوة إلى مؤتمر دولي ٍ
ثاف في بداية  ،2004و ذلؾ
لممصادقة عمى التفاىمات الفمسطينية اإلسرائيمية ،ولئلعبلف وبشكؿ رسمي عف بدء وانطبلؽ
عممية الوضع النيائي في  ،2005حيث تشمؿ المفاوضات قضايا الحدود والقدس والبلجئيف
والمستوطنات ،إضافة إلى دعـ جيود التسوية بيف إسرائيؿ ولبناف وسوريا.

 :4.2.3مواقؼ وردود أفعاؿ األطراؼ مف خارطة الطريؽ
قدـ ممثمو المجنة الرباعية رسمياً خطة خارطة الطريؽ
في الثبلثيف مف نيساف/أبريؿ ّ ،2003

لمسبلـ في الشرؽ األوسط إلى الفمسطينييف واإلسرائيمييف ،وجاء تسميـ الخطة إلى الجانب
الفمسطيني بعد نحو ساعة مف قياـ السفير األميركي لدى إسرائيؿ دانياؿ كورترز بتقديـ الخطة إلى
رئيس الوزراء اإلسرائيمي أرييؿ شاروف .وقاـ بتسميـ الخطة لمجانب الفمسطيني مبعوث األمـ
المتحدة لمشرؽ األوسط تيري رود الرسف يرافقو ممثؿ االتحاد األوروبي ميغيؿ أنخيؿ موراتينوس
والموفد الروسي أندريو فيدوفيف والقائـ بأعماؿ القنصؿ األميركي العاـ في القدس جيؼ سيمزماف.
الجزيرة.نت ،الرباعية تسمـ خارطة الطريؽ لمفمسطينييف واإلسرائيمييف)2003 ،
أما في الواليات المتحدة – نفسيا – فرلـ كوف الخطة لـ تخرج بعيداً عف منظور إسرائيؿ مف
تعرضت لموجة مف االنتقادات الحادة بفعؿ جماعات الضغط الييودية ،وكاف
الصراع وحمو ،فقد ّ

مدعيف أنيا
أبرز تمؾ االنتقادات ىو مياجمة وانتقاد  88سيناتور مف الكونغرس لخارطة الطريؽّ ،
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ٍ
ٍ
كاؼ عمى الجانب الفمسطيني لوقؼ ما أسموه "اإلرىاب الفمسطيني"
ضغط
ال تحتوي عمى
.)Journal of Palestine Studies, 2003, P. 185

 :4.2.3.1موقؼ إسرائيؿ مف خارطة الطريؽ
الرفض اإلسرائيمي :في  12أيار/مايو  ،2003أعمف شاروف رفضو لبنود خطة خارطة الطريؽ،
مثؿ تجميد النشاط االستيطاني ،وأخبر شاروف كولف باوؿ وزير الخارجية األمريكي أنو مف
المستحيؿ القبوؿ بوقؼ النشاط االستيطاني ،حيث تساءؿ شاروف في حديثو لباوؿ "كيؼ يعقؿ أف
أقوؿ المرأة حامؿ أف تجيض جنينيا بسبب أنيا مستوطنة  .")Reynolds, BBC, 2003لقد
أشار شاروف بذلؾ إلى أف ما يسميو النمو الطبيعي لممستوطنات لف يوقؼ ،وىو أحد شروط
الخطة بما فيو النمو الطبيعي.
جداؿ ٍ
ٍ
حاد في المجمس الوزاري اإلسرائيمي "الكابينت" ،صادقت الحكومة
القبوؿ اإلسرائيمي :بعد
اإلسرائيمية عمى خطة خارطة الطريؽ رسمياً ،حيث قبمت الحكومة اإلسرائيمية برئاسة أرييؿ شاروف
تعرض لحممة انتقادات مف قبؿ اليميف اإلسرائيمي المتطرؼ .وقد قبؿ شاروف الخطة رلـ
والذي ّ

تأكيده عدـ رضاه عف الخطة ،إال أف موافقتو كانت خوفاً مف أف الرفض قد يثير أزمة مع
واشنطف .وذكر المحمموف – آنذاؾ – أف شاروف قد وافؽ عمى الخطة اعتقاداً منو أف األمور عمى
الجانب الفمسطيني لف تسير وفؽ الخطة المقررة وأف رئيس الوز ارء محمود عباس لف يستطيع وقؼ
المقاومة الفمسطينية وىجماتيا داخؿ إسرائيؿ ،وىذا أحد أبرز الشروط الممقاة عمى الجانب

الفمسطيني .أخبار ،الحكومة اإلسرائيمية تصوت عمى قبوؿ خارطة الطريؽ بعد الوعود األمريكية،
)2004
وفي خطوة لقطع الطريؽ عمى خارطة الطريؽ ،فقد صادقت  -في نفس الجمسة -الحكومة عمى
حرـ البلجئيف الفمسطينييف مف حؽ العودة إلى األراضي التي احتمت عاـ " 1948إسرائيؿ"،
قرار َي ْ
أال أنو اعتبر أف موافقة إسرائيؿ عمى الخطة ،ىو أوؿ اعتراؼ رسمي يسجؿ عمى إسرائيؿ بقبوليا

بدولة فمسطينية ،بغض النظر عف ماىية وحدود تمؾ الدولة.
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كما جاءت الموافقة اإلسرائيمية مشروطةً بػ  14تحفظ

Israel's road map reservations,

قدمتيا الحكومة اإلسرائيمية إلى اإلدارة األمريكية والتي "وعدت أف تستجيب
ّ ،)Haaretz, 2003
وجدي"؛ وقد ابتدأت تمؾ االشتراطات أو التحفظات بقياـ السمطة
لتمؾ التحفظات بشكؿ كامؿ ّ

الفمسطينية قبؿ كؿ شيء بمحاربة اإلرىاب وتقوـ بتفكيؾ المنظمات المسمحة كحماس والجياد

اإلسبلمي وكتائب األقصى ،كما جاء في التحفّظ األوؿ ىو عدـ اشتراط خارطة الطريؽ عمى
إسرائيؿ أف توقؼ العنؼ أو أشكاؿ التحريض ضد الفمسطينييف .أما الشروط أو التحفظات التي
تمت ذلؾ ،فقد أكدت عمى تبعية الدولة الفمسطينية إلسرائيؿ مف حيث التعاوف األمني والتحكـ في
حركة دخوؿ األفراد والبضائع إلى أراضي الدولة الفمسطينية ،وكذلؾ اشتراط االعتراؼ باليوية
الييودية إلسرائيؿ وعدـ عودة أي الجئ إلى إسرائيؿ .واشارة التحفّظ األخير بأف ال يكوف ىناؾ ّأية
روابط بيف التقدـ في المفاوضات مع الفمسطينييف وبيف الموضوع السوري والمبناني.

إضافة إلى ذلؾ ،فقد أرادت إسرائيؿ الواليات المتحدة  -وليس الرباعية الدولية – أف تكوف الوسيط
والحكـ عمى متابعة تنفيذ األطراؼ لمخطة ،وأف يكوف بمقدور الواليات المتحدة االعتراض "الفيتو"
عمى أي قرار فيما يخص تنفيذ خارطة الطريؽ.
صرح عوزي لينداو  -الوزير
كما ذىب اليميف اإلسرائيمي – الحاكـ آنذاؾ  -أبعد مف ذلؾ ،فقد ّ
عف حزب الميكود  -مف أف خطة خارطة الطريؽ ىي "خريطة الدمار الوطني" ،وأنيا مكافأة

"إلرىاب الفمسطينييف" بمنحيـ دولة ،وأف الخطة تقترح العودة إلى حدود  1967لير المقبولة
إسرائيمياً ،وتقسيـ لمقدس ،وأخي اًر أف الخطة – عمى حد زعمو – تقود إلى تدويؿ الصراع األمر الذي
سعت إسرائيؿ لتجنبو سنوات عدة.
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 :4.2.3.2موقؼ السمطة الفمسطينية مف خارطة الطريؽ
بالنسبة لمموقؼ الفمسطيني مف خطة خارطة الطريؽ ،فقد كانت ليـ تجربة واضحة عف مدى
التزاـ إسرائيؿ وتطبيؽ ما عمييا مف التزامات ،لقد شعرت السمطة الفمسطينية أنيا ال تستطيع فتح
مو ٍ
اجية جديدة مع الرباعية الدولية ،أو إلنقاذ شاروف مف مأزقو إذا ما رفضت السمطة الخطة .كما
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أحجمت السمطة منذ البداية عف الدخوؿ في تفاصيميا أو التحفّظ عمييا ودعت إلى إعبلنيا
وتنفيذىا بدوف تعديبلت

Institute for Palestine Studies, Special documents on

 .)the Road Map, 2003, P 87لقد ساور الموقؼ الفمسطيني شكوؾ مف الت ازـ إسرائيؿ ،فيـ
ستتصرؼ كما فعمت في أوسمو ،وكما فعؿ شامير في مؤتمر مدريد.
مقتنعوف بأف إسرائيؿ
ّ
وعمى أية حاؿ ،فقد وافؽ الرئيس ياسر عرفات عمى تعييف رئيس لموزراء إلدارة الشؤوف الفمسطينية
بموجب مشروع "خارطة الطريؽ" لمسبلـ ،وقاؿ مسؤولوف دبموماسيوف إف عرفات أبدى موافقتو في
رسالة إلى توني بمير ،حيث ورد في الرسالة أف عرفات قبؿ خارطة الطريؽ ببل تحفظات وأنو يقبؿ
كؿ الخطوات المنصوص عمييا في خارطة الطريؽ ومنيا أف يعيف رئيساً لموزراء خبر ،جريدة
الرياض.)2003-2 ،
 :4.2.3.2.1مآخذ الفمسطينييف ومبلحظاتيـ عمى خارطة الطريؽ
أدت الموافقة األمريكية عمى قبوؿ التحفظات اإلسرائيمية إلى وضعيا في قالب المبادرة اإلسرائيمية،
رلـ قياـ إسرائيؿ بإلغائيا وافشاليا مف خبلؿ ممارساتيا القمعية عمى األرض ضد الفمسطينييف،
ونجحت إسرائيؿ بقوة سطوتيا اإلعبلمية والدعائية مف اتياـ الفمسطينييف بأنيـ ىـ المعطّموف
لخارطة الطريؽ ،كما أف قبوؿ الواليات المتحدة بتحفظات إسرائيؿ األربعة عشر قد أزاؿ ما في
خارطة الطريؽ مف نقاط ومزايا إيجابية لمجانب الفمسطيني.
وأماـ اضطرار القيادة الفمسطينية إلى قبوؿ خارطة الطريؽ ،فقد ُس ّجمت الكثير مف المآخذ عمييا
كونيا تستجيب لممطالب اإلسرائيمية ،ولـ تتفيـ المطالب الفمسطينية المشروعة وىي مطالب الحد

األدنى لمقبوؿ الفمسطيني لحؿ الصراع ،ومف تمؾ المبلحظات:
 عدـ وضوح طبيعة وماىية الدولة المؤقتة الفمسطينية ،في ظؿ عدـ وضوح حدود السيادةالفمسطينية التي تتمتع بيا الدولة الفمسطينية ،كما أف الطرؼ اإلسرائيمي لطالما كاف
مشكوكاً بو في مدى التزامو ،فكيؼ الحاؿ إذا ما كانت األمور تخص الدولة والسيادة
الفمسطينية.
 ال يوجد ضمانات عمى نجاح مفاوضات الحؿ الدائـ ،وأف الخطة تحتوي عمى نصوصتستطيع إسرائيؿ تفسيرىا عمى ما يتوافؽ مع تطمعاتيا ،فمف المتوقع أف تقدـ إسرائيؿ تفسي اًر
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لمنص القائؿ " بإنياء االحتبلؿ الذي بدأ في عاـ  " 1967عمى أنو ال يعني بالضرورة
االنسحاب إلى تمؾ الحدود ،بؿ يعني إزالة صفة االحتبلؿ.
 كما جاءت البنود التي تحدثت عف تجميد االستيطاني بما يشمؿ النمو الطبيعي يحتويعمى أكثر مف تفسير ،فالنص ال يشير إلى أف ذلؾ ينطبؽ عمى مستوطنات القدس ،وأف
الخطة تتجاىؿ البؤر االستيطانية التي أنشأت قبؿ اندالع االنتفاضة  .2000الشقاقي،
)2003
 أف خارطة الطريؽ تخمو مف أي ذكر لمصير آالؼ األسرى والمعتقميف الذيف شاركوا فياالنتفاضة فبل تأتي عمى ذكرىـ في أي مف مراحميا الثبلث.
 أف عممية التقييـ ومراقبة أداء والتزاـ األطراؼ فييا يحتوي أيضاً عمى لموض ،يجعؿ أيطرؼ – وخصوصاً اإلسرائيمي – يدعي التزامو بما عميو وفقاً لتفسيره لمكثير مف بنود
الخطة المبيمة.

 :4.2.4تنصؿ الواليات المتحدة مف التزاـ خارطة الطريؽ
بدأت معالـ انسحاب الواليات المتحدة مف رعاية خارطة الطريؽ عندما قمّصت ميزانية فريؽ
المراقبة المكمّؼ بمتابعة تنفيذ خارطة الطريؽ ،وأبقت الواليات المتحدة تحميؿ فشؿ الخطة عمى
الجانب الفمسطيني ،وذلؾ بعد فشؿ األخير – عمى حد اتياـ اإلدارة األمريكية – في وقؼ اإلرىاب
ضد إسرائيؿ ،متجاىمةً األعماؿ القمعية والعدائية التي مارستيا حكومة شاروف بحؽ الفمسطينييف
والسمطة الفمسطينية نفسيا .كما كاف الفيتو اإلسرائيمي عامبلً مؤث اًر أيضاً في الموقؼ والقرار
األمريكي بالتنصؿ مف تنفيذ خارطة الطريؽ ،وذلؾ عمى رلـ قبوؿ الواليات المتحدة بمعظـ
تحفظات إسرائيؿ األربعة عشر ،مما جعميا تبدو وكأنيا مبادرة إسرائيمية بحتة مف الناحية العممية،
فرلـ ذلؾ كمو ،لـ تسمح إسرائيؿ لفريؽ المراقبة األمريكي بالتواجد عمى األرض سوى لمراقبيف
اثنيف فقط ،وتزامف ذلؾ مع عدـ رلبة إدارة الرئيس بوش في التصادـ مع حكومة شاروف حتى ال
يخسر معارضة الموبي الييودي في االنتخابات الرئاسية المقتربة .مجدالني ،مجمة المحرر
السياسية)2003 ،
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واضافة إلى تحميؿ الطرؼ الفمسطيني مسؤولية الفشؿ ولض الطرؼ عف الممارسات والعدواف
اإلسرائيمي عمى األرض والشعب الفمسطيني ،وفي إشارة واضحة لمدى تقارب الرؤى اإلسرائيمية
واألمريكية ،فقد اعترضت الواليات المتحدة في تمؾ الفترة عمى ق ارريف في مجمس األمف يديف
اعتداءات إسرائيؿ وجدارىا العنصري في الضفة الغربية.
كما أف موقؼ الواليات المتحدة في العراؽ وقرب االنتخابات ،قد وضع الرئيس بوش في حالة
حرجة ،مما جعميا تفكر في اليروب والتنصؿ مف بعض التزاماتيا الخارجية وتجنباً ألية
ضغوطات داخمية قد يواجييا الرئيس بوش والجميورييف وىـ عمى أعتاب االنتخابات الرئاسية.
مجدالني ،مجمة المحرر السياسية)2003 ،
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 :4.3املثحج انخانج
حتركاخ إدارج انرئٍص تىظ يف انفرتج انرئاضٍح انخاٍَح

 :4.3.1االنسحاب اإلسرائيمي "األحادي الجانب" مف قطاع غزة 2005
في كانوف األوؿ/ديسمبر  ،2003اقترح رئيس الوزراء اإلسرائيمي أرييؿ شاروف سحب نحو 7500
رحب الرئيس بوش – آنذاؾ – بالخطة رلـ
مستوطف وتفكيؾ  21مستوطنة مقامة في قطاع لزةّ ،

أنيا ليست جزءاً مف خطة خارطة الطريؽ.

 :4.3.1.1مقترح شاروف
بدأت حكومة شاروف التفكير في القياـ بخطوة أحادية في بدايات كانوف األوؿ/ديسمبر ،2003
وذلؾ عندما زعمت أف خارطة الطريؽ لـ تفمح في وقؼ "اإلرىاب الفمسطيني" عمى حد زعميـ،
وكانت الخطة اإلسرائيمية الجديدة تقترح تخفيؼ الوجود اإلسرائيمي مف المناطؽ المكتظة
بالفمسطينييف .وقد عرض شاروف الخطة عمى الكنسيت والتي تقضي بإخبلء المستوطنات في
قطاع لزة إضافة إلى أربع مستوطنات صغيرة في شماؿ الضفة الغربية ،وقامت إسرائيؿ بنشر
خطة شاروف بشكميا النيائي رسمياً في  6حزيراف/يونيو .2004
أشارت الخطة إلى أف إسرائيؿ ستبقي تحكميا في لزة مف الجو والبحر ،وكذلؾ السيطرة والتحكـ
في منافذ قطاع لزة الحدودية ،وقد حظيت الخطة بتأييد الكابينت اإلسرائيمي بمعدؿ  14صوتاً
مقابؿ  7أصوات معارضة ،كما حظي شاروف بتأييد حزب الميكود ،وفي تشريف الثاني/نوفمبر
حظيت الخطة بموافقة الكنيست اإلسرائيمي أيضاً)Mark, 2005b, P. 4 .
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 :4.3.1.2مبررات إسرائيؿ النسحابيا مف قطاع غزة
أشار بعض اإلسرائيمييف إلى أف االنسحاب اإلسرائيمي مف لزة كاف لتخفيؼ التكاليؼ االقتصادية
والمالية والعسكرية الكبيرة التي أصبحت تكمؼ إبقاء وتأميف المستوطنات ،كما أممت إدارة شاروف
أف تمقى الخطة القبوؿ األمريكي لضـ أجزاء مف الضفة الغربية ،والتي نفتيا اإلدارة األمريكية.
صرح دوؼ ويسغبلس – مستشار رئيس الوزراء اإلسرائيمي –
وفي  6تشريف أوؿ /أكتوبر ّ ،2004

أف خطة االنسحاب قد عنت إنياء عممية السبلـ مف وجية النظر اإلسرائيمية ،وقاؿ في تصريحو "
إف داللة خطة االنسحاب ىي تجميد عممية السبلـ ،وعندما يتـ تجميد عممية السبلـ ،فإننا نمنع
قياـ الدولة الفمسطينية ،ونمنع الحديث في مسألة البلجئيف ،والحدود والقدس"...

Shavit,

.)Haaretz, 2004
ورلـ تأكيد اإلدارة األمريكية بنيج عممية السبلـ بيف اإلسرائيمييف والفمسطينييف ،إال أف ممارسات
وامبلءات إسرائيؿ عمى األرض كاف صداىا أقوى مف تصريحات اإلدارة األمريكية فقد قامت
إسرائيؿ بفعؿ ما تريد وفؽ خططيا ورؤيتيا.

 :4.3.2ردود الفعؿ حوؿ خطة االنسحاب
إف أبرز ما يميز االنسحاب اإلسرائيمي ،أنو أحادي الجانب وال يوجد التزامات لمسمطة الفمسطينية
عمييا القياـ بيا تجاه إسرائيؿ ،وفي المقابؿ ،ال يوجد التزاـ إسرائيمي تجاه السمطة الفمسطينية عمييا
القياـ بو بعد االنسحاب ،وكما ال يخفى عمى أحد فإف ما كاف يريده مف ذلؾ ىو إلياء الشعب
الفمسطيني بيذه الخطوة لكي تتفرغ إسرائيؿ إلى توسيع المستوطنات في الضفة الغربية وتيويد
القدس واستكماؿ بناء الجدار.
بحسب استطبلعات الرأي اإلسرائيمية ،تبيف أف معظـ اإلسرائيمييف يؤيدوف خطة شاروف أحادية
الجانب ،مع وجود معارضة مف الييود األرثوذكس الذيف وصفوا االنسحاب بأنو تخمي عف جزء
مف أرض إسرائيؿ بحسب زعميـ.
120

كما اعترؼ مستشار رئيس الوزراء اإلسرائيمي دوؼ فايسغبلس ،أف ىدؼ الخطة ىو االلتفاؼ عمى
خريطة الطريؽ وقطع الطريؽ عمى مطالبة إسرائيؿ بتنفيذ ما ورد فييا وخاصة تجميد االستيطاف
وقياـ دولة فمسطينية ،وخصوصاً لجية وقؼ االستيطاف واخبلء المدف والدخوؿ في مفاوضات مع
القيادة الفمسطينية بشأف الوضع النيائي .مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات ،الرؤية الفمسطينية
لمستقبؿ قطاع لزة بعد االنسحاب اإلسرائيمي)2005 ،
أما الفمسطينييف ،فمعظميـ ال يثقوف بشاروف أو القيادة اإلسرائيمية ،حيث رأى الفمسطينيوف أف
الخطة ىي لبللتفاؼ عمى عممية السبلـ ،وكذلؾ لبللتفاؼ عمى خطة خارطة الطريؽ األمريكية
رلـ أنيا اخذت بعيف االعتبار تحفظات إسرائيؿ عمييا.
لقد كاف الموقؼ الرسمي الفمسطيني ،موقؼ المشكؾ بنوايا حكومة شاروف ،وأف خطتو بمثابة
التفاؼ عمى خطة خارطة الطريؽ المقررة مف الرباعية ،وقاؿ مسؤوؿ في الحكومة الفمسطينية
آنذاؾ أف تقييـ الحكومة الفمسطينية لمخطة األولي بأنيا لير كافية حيث لـ يتـ التطرؽ إلى تفكيؾ
المستوطنات ،كما أف التعديبلت عمى الخطة – إلرضاء وزراء حزب الميكود – قد أفرلت الخطة
مف مضمونيا .صالح ،الشرؽ األوسط)2004 ،
وقاؿ الرئيس عرفات في مقابمة صحفية في تعميقو عمى خطة االنسحاب أنو معني بأف ينسؽ
شاروف االنسحاب اإلسرائيمي مف قطاع لزة مع السمطة الفمسطينية ،وأف تكوف الخطة جزءاً مف
خارطة الطريؽ ،وقاؿ الرئيس عرفات" :تمقينا تعيدات مف المجنة الرباعية الدولية لمسبلـ بأف يكوف
االنسحاب جزءاً مف خارطة الطريؽ" .خبر ،موقع أخبار البوابة 7 ،نيساف/إبريؿ )2004
كما قاؿ رئيس الوزراء آنذاؾ أحمد قريع إف خطوة االنسحاب اإلسرائيمي مف قطاع لزة وشماؿ
الضفة الغربية ىي خطوة إسرائيمية أحادية الجانب لـ يتـ التفاوض عمييا ،وببل شؾ فإنيا تخدـ
سياسات إسرائيمية خاصة واستراتيجية مخفية فاجأتنا كما فاجأت العالـ أجمع ،ومف ىنا بدأ ضغط
المجتمع الدولي بأف نتعاطى معيا ،وأف نقوـ بالتنسيؽ حوليا كفرصة لجبلء االحتبلؿ عف جزء مف
األراضي الفمسطينية

الييئة العامة لبلستعبلمات ،الموقؼ الفمسطيني مف خطة اإلخبلء

اإلسرائيمي ،")2005 ،جاء ذلؾ في كممتو االفتتاحية في ورشة عمؿ خاصة بالييئات المحمية
المنتجة التي انعقدت في مدينة البيرة يوـ  27تموز/يوليو .2005
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وبشكؿ عاـ ،فقد كانت السمطة في موقؼ المضطر إلى الترحيب بالخطوة أحادية الجانب عمى
اعتبار أنيا استرداد جزء مف األرض الفمسطينية ،فأصدرت و ازرة الشؤوف الخارجية الفمسطينية بياناً
ترحيبياً بالخطوة ،ولكنيا حذرت مف إحبلؿ المستوطنيف في الضفة الغربية بعد انسحابيـ مف قطاع
لزة ،جاء ذلؾ في بياف لمو ازرة في  2آب/ألسطس .2005
الواليات المتحدة ،وافقت إدارة الرئيس بوش عمى خطة االنسحاب اإلسرائيمية ،والتي سعت
لمحصوؿ عمى ضمانات مف الفمسطينييف ،كأف يستطيع الفمسطينيوف ضبط األماكف التي ينسحب
منيا اإلسرائيميوف ،حيث كاف الخوؼ حاض اًر في أوساط القيادة األمريكية مف أف تقوـ حركة
حماس والفصائؿ المسمحة بالسيطرة عمى لزة ،وىو نفس التخوؼ الذي ساقو اإلسرائيميوف.
ففي  14نيساف/إبريؿ  2004سافر شاروف إلى الواليات المتحدة واجتمع مع الرئيس األمريكي
جورج بوش مف أجؿ الحصوؿ عمى مساندة وضمانات أمريكية مف أجؿ خطة فؾ االرتباط مف
جانب واحد التي طرحيا شاروف ،وقدـ بوش لو خطاب ضمانات ينص عمى أف الواليات المتحدة
تقبؿ ىذه الخطة ،وأف خطة خارطة الطريؽ تظؿ ىي خطة السبلـ الوحيدة التي تؤيدىا الواليات
المتحدة ،إضافةً إلى أف الواليات المتحدة تقبؿ بالسياج األمني اإلسرائيمي ،وأف الواليات المتحدة
ترى وجوب إقامة البلجئيف الفمسطينييف في الدولة الفمسطينية الجديدة ال في إسرائيؿ إيسيروؼ،
شبكة الشرؽ األوسط.)2009 ،
كما وصؼ الرئيس بوش خطة شاروف بأنيا "جريئة وشجاعة" ،وكرر بوش التأكيد عمى حؽ
إسرائيؿ في الدفاع نفسيا ،وبقاء قطاع لزة تحت السيطرة والسيادة اإلسرائيمية ،وأف ال عودة
لبلجئيف الفمسطينييف إلى إسرائيؿ ولكف إلى المناطؽ الفمسطينية ،وأف أية السبلـ يجب أف يأخذ
بعيف االعتبار الحقائؽ عمى األرض  ،)Mark, 2005b, P. 6وىذا ما فيـ بأنو الموافقة
األمريكية عمى ضـ أجزاء مف الضفة الغربية.
استطاع شاروف أف ُينيي خارطة طريؽ بطريقة ممتوية وىي الخطة التي صالتيا أقبلـ وأراء

إسرائيمية بعدما أخذت تحفظات إسرائيؿ بعيف االعتبار ،وش ّكؿ موقؼ الرئيس بوش دعماً سياسياً
لير مسبوؽ لتوجيات الحكومة اإلسرائيمية ،كما اعتبر تراجعاً أمريكياً خطي اًر عف السياسات
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التقميدية لمواليات المتحدة في الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي إزاء قضايا الحؿ النيائي –الحدود
والبلجئيف والمستوطنات.-

 :4.3.3مؤتمر أنابوليس لمسبلـ 2007
في نياية نوفمبر  ،2007أقامت إدارة الواليات المتحدة األمريكية مؤتم اًر دولياً في أنابوليس بوالية
مريبلند األمريكية ،وذلؾ في محاولة أخيرة مف الرئيس بوش إلعادة إحياء عممية السبلـ الفمسطينية
اإلسرائيمية ،حيث توصؿ الطرفاف الرئيس محمود عباس واييود أولمرت – رئيس الوزراء
اإلسرائيمي – إلى "تفاىـ مشترؾ" ،يقضي بموافقة الطرفيف عمى البدء بعممية مفاوضات ثنائية
لموصوؿ إلى معاىدة سبلـ في نياية  ،2008ولتنفيذ وتطبيؽ ما تعثّر مف خطة خارطة الطريؽ
والوصوؿ إلى حؿ دائـ قائـ عمى أساس حؿ الدولتيف.
جاء ىذا المؤتمر بعد سيطرة حركة حماس عمى قطاع لزة في  14حزيراف/يونيو  ،2007وبدء
االنقساـ الفمسطيني الفعمي الجغرافي والسياسي ،لقد جاء المؤتمر في ظؿ وضع سياسي لير
مستقر لكبل الطرفيف ،حيث كاف يعاني الرئيس عباس مف أزمة االنقساـ ،وكذلؾ أولمرت ووضعو
السياسي المضطرب بفعؿ ضغط وتيديد أحزاب اليميف عميو.

 :4.3.3.1ترتيب اإلدارة األمريكية لممؤتمر
في بداية عاـ  ،2007وعدت كوندالي از رايس – وزيرة الخارجية األمريكية – الدوؿ العربية أف تقوـ
اإلدارة األمريكية باالىتماـ مجدداً بعممية السبلـ الفمسطينية اإلسرائيمية؛ وذلؾ مف أجؿ إبقاء الدوؿ
العربية تقاوـ الييمنة اإليرانية في الشرؽ األوسط .وقد قامت رايس بثماني زيارات مكوكية إلى
المنطقة مف أجؿ إيجاد أرضية جديدة الستئناؼ عممية السبلـ وخطة خارطة الطريؽ ،حيث ألقى
كؿ طرؼ الموـ عمى الطرؼ اآلخر في عدـ تطبيؽ مراحؿ خارطة الطريؽ الثبلث.
)Migdalvitz, 2007, P. 2
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وقد عزلت اإلدارة األمريكية نفسيا عف القيادة الفمسطينية ،بعد قياميا بتشكؿ حكومة وحدة وطنية
مع حركة حماس – المدرجة عمى الئحة اإلرىاب األمريكي  ،-كما رفض أولمرت الحوار مع
الفمسطينييف طالما حماس تشارؾ في الحكـ وال تقر مبادئ وشروط الرباعية  -االعتراؼ بإسرائيؿ،
ونبذ اإلرىاب ،واحتراـ االتفاقات السابقة  ،-وأدى ذلؾ إلى تنازع عمى الصبلحيات والسمطة بيف
حركتي فتح وحماس انتيى باالنقساـ الجغرافي والسياسي بيف شطري الوطف في حزيراف/يونيو
 ،2007فبعد االنقساـ رأت اإلدارتاف األمريكية واإلسرائيمية الفرصة الستئناؼ مفاوضات السبلـ
عمى حد تقديرىا ،ومع أف وقائع المفاوضات السابقة كانت جديرة لتوقع ما سيقدمو اإلسرائيميوف.
ففي  16تموز/يوليو مف نفس العاـ ،وعد الرئيس بوش الرئيس عباس بالعمؿ عمى تييئة األجواء
الدولية نحو عقد لقاء دولي يتـ حضوره بكؿ مف يؤيد حؿ الدولتيف ،ونبذ اإلرىاب ،ولدعـ عممية
المفاوضات الثنائية بيف الطرفيف .وبالفعؿ فقد التقت طواقـ المفاوضات عمى مدار أربعة أشير
لموصوؿ إلى صيالة اإلعبلف المشترؾ حوؿ قضايا الوضع النيائي ،إال أف أولمرت أراده أف يكوف
إعبلناً لامضاً ومبيماً كي ال يؤثر عمى وضعو السياسي قناة العربية ،بوش يدعو إلى اجتماع
دولي إلحياء عممية السبلـ بالشرؽ األوسط ،)2007 ،وأراده الرئيس عباس أف يتناوؿ القضايا
األساسية ،وكانت النتيجة صفرية ولـ يستطع الطرفاف الوصوؿ إلى إعبلف مبادئ أو تفاىمات،
وىو ما أمكف استشرافو لممؤتمر البلحؽ مف أنو مجرد ورقة تضاؼ إلى أوراؽ المحاوالت إلقناع
الطرؼ اإلسرائيمي لبللتزاـ بما عمييا.

 :4.3.3.2أجندة مؤتمر أنابوليس
جاءت أجندة مؤتمر أنابوليس ضعيفةً وأقؿ أمبلً ،فقد ارتبطت أجندتيا بإخفاؽ الطرفيف في
الوصوؿ إلى إعبلف مبادئ جديد خبلؿ فترة المفاوضات الثنائية التي انطمقت برعاية أمريكية.
واقتصرت أجندة المؤتمر عمى الدعـ الدولي لعممية السبلـ ،واإلصبلح المؤسسي لمسمطة
الفمسطينية ،إضافة إلى دعوة لتطبيع العبلقات بيف إسرائيؿ والدوؿ العربية Migdalvitz, 2003,
 .)P. 3لـ تحمؿ تمؾ العناويف أي تغيير حقيقي عمى الموقؼ اإلسرائيمي الضارب بعرض الحائط
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لمعظـ التفاىمات السابقة رلـ كونيا أقرب إلى الطرؼ اإلسرائيمي منيا إلى الطرؼ الفمسطيني،
كما أف وضع حكومة أولمرت المؤقت كاف ضعيفاً أصبلً وميدداً بتيديدات اليميف اإلسرائيمي إذا ما
اقترب أولمرت مف الحديث حوؿ وضع القدس.

 :4.3.3.3المدعووف لمؤتمر أنابوليس
أعطى حجـ الحضور الكبير لممؤتمر اإليحاء بأف ىناؾ دعماً دولياً قوياً لعممية السبلـ ،حيث
دعت الواليات المتحدة ممثميف عف  49دولة ،إضافة إلى عدد مف المنظمات الدولية ،ومف الدوؿ
العربية التي شاركت في المؤتمر الجزائر ،البحريف ،مصر ،األردف ،لبناف ،المغرب ،قطر،
السعودية ،السوداف ،سوريا ،تونس اليمف) ،كما شارؾ ممثموف عف الرباعية الدولية ،وممثميف عف
الدوؿ دائمة العضوية في مجمس األمف .أما أبرز المنظمات التي حضرت فكانت منظمة المؤتمر
اإلسبلمي ،جامعة الدوؿ العربية ،صندوؽ النقد الدولي والبنؾ الدولي Migdalvitz, 2007, P.
.)3
إ ف أبرز ما يبلحظ عمى الحضور ،ىو الحضور المكثؼ لمدوؿ العربية ،والتي حضرت بفعؿ
الضغط األمريكي ،وىو عمى ما يبدو بأف الواليات المتحدة تسعى إلى تدعيـ الحمؼ العربي في
مواجية إيراف مف ذلؾ المؤتمر ،إضافة إلى سعي الواليات المتحدة لتطبيع عبلقات إسرائيؿ مع
الدوؿ العربية .إف الظاىر مف المؤتمر ىو قرب التوصؿ لتسوية لمصراع بالنسبة لمدوؿ العربية ،أما
إسرائيؿ فيبدو أف صناع القرار العرب لـ يدركوا موقؼ إسرائيؿ الفعمي الرافض لمتسوية التي مف
شأنيا أف تنصؼ الفمسطينييف ولو بالحد األدنى.

 :4.3.3.4أنابوليس :التفاىـ المشترؾ وتممص إسرائيؿ
إعبلف مبادئ جديد ،فقد ق أر الرئيس بوش التفاىـ المشترؾ
بدالً مف أف يكوف في نياية المؤتمر
ُ

لممؤتمر والذي رّكز عمى الدعوة إلى مزيد مف جوالت المفاوضات ،ولـ يشر التفاىـ إلى دور
لمواليات المتحدة في المفاوضات ،حيث تعتبر اإلدارة األمريكية أف دورىا يتوقؼ عند ذلؾ أي أف
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دورىا لف يخرج عف كونو دو اًر مسيبلً ،وأف األطراؼ أنفسيـ ىـ مف سيواصموف طريؽ
المفاوضات ،كما دعى التفاىـ إلى تنفيذ التزامات األطراؼ التي وردت في خارطة الطريؽ ،وأف
تراقب الواليات المتحدة ذلؾ)Migdalvitz, 2007, P. 4 .
لقد جاء التفاىـ المشترؾ إلى ما سعت إليو إسرائيؿ ،فيي فرصة جديدة لمتيرب والتممص مرة
أخرى مف أية استحقاؽ حقيقي لمسبلـ ،وىي والواليات المتحدة قد أفرلتا فرصة أخرى لمسبلـ وتنفيذ
استحقاقاتو ،لقد سعى الفمسطينيوف بحكـ موقفيـ الضعيؼ إلى استغبلؿ الفرصة وتحقيؽ االنجاز
الذي طاؿ انتظاره ،فمـ يكسب أي طرؼ مف ذلؾ المؤتمر إال إسرائيؿ ،فاستراتيجيتيا المخفية
المكشوفة ىي كسب المزيد مف الوقت أو إضاعتو ،واستغبلؿ ذلؾ بفرض الوقائع عمى األرض مف
خبلؿ توسعيا االستيطاني والتيويدي لمضفة الغربية والقدس.
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 :4.3.4موقؼ الرئيس بوش مف العدواف عمى قطاع غزة كانوف أوؿ/ديسمبر
2008
اختتـ الرئيس بوش موقفو مف القضية الفمسطينية والفمسطينييف بموقفو المنحاز – المعتاد – إلى
حميفتو المدلمّة إسرائيؿ ،فقد بارؾ الرئيس بوش العممية العسكرية الواسعة التي شنتيا إسرائيؿ ضد
قطاع لزة والتي ىدفت إلى اإلطاحة بحكـ حركة حماس ووقؼ إطبلؽ الصواري ،الفمسطينية عمى
البمدات اإلسرائيمية المجاورة لقطاع لزة ،وتحرير الجندي اإلسرائيمي المحتجز لدى المقاومة
الفمسطينية ،وكذلؾ في محاولة منيا الستعادة مقدرة الردع اإلسرائيمية بعد أف تآكمت بسبب عدوانيا
وحربيا عمى لبناف عاـ  .2006ورلـ عدـ تمكف العممية اإلسرائيمية مف تحقيؽ أي مف تمؾ
الشروط ،فقد كاف الموقؼ األمريكي منحا اًز كما في المعتاد إلى الطرؼ اإلسرائيمي ،يراعي حؽ
إس ارئيؿ في الدفاع عف نفسيا وعف حقيا في إخضاع الشعب الفمسطيني إلمبلءات المحتؿ ورؤيتو
القاصرة تجاه المشروع الوطني الفمسطيني صاحب األرض والحؽ والمتمثؿ في إقامة الدولة
الفمسطينية ذات السيادة الكاممة عمى أرضو.
فقد الـ الرئيس بوش حركة حماس والفصائؿ المسمحة ،وألقى عمييا مسؤولية العمميات العسكرية،
وأف حركة حماس لـ تحترـ حالة التيدئة التي كانت معمنة وواصمت – حماس – تيريب السبلح
عبر األنفاؽ ،ودافع عف " حؽ إسرائيؿ في الدفاع عف نفسيا " وحقيا في منع الفمسطينييف مف
إطبلؽ الصواري ،عمى البمدات اإلسرائيمية)Kampeas, JTA, 2009 .
اختتـ الرئيس بوش حياتو السياسية بنفس اإلجحاؼ الذي بدأ بو مشواره في البيت األبيض ،ورفض
تفيّـ المشروع الوطني الفمسطيني ،وال مطالب التسوية العادلة إلنياء الصراع ،كما لـ يعمؿ عمى
تطبيؽ خارطة الطريؽ أو تنفيذ وعده بإقامة الدولة الفمسطينية القابمة لمحياة كما وصفيا ،وبذلؾ

كانت النتيجة في نياية واليتو الرئاسية الثانية ىي اإلخفاؽ في الوصوؿ إلى التسوية والحؿ،
وترحيؿ الممؼ إلى الرئيس القادـ باراؾ أوباما.
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 :4.3.5موقؼ الكونغرس األمريكي في عيد إدارة الرئيس جورج بوش
قدـ
بشكؿ عاـ ،ولتضمف الواليات المتحدة إلسرائيؿ وجود شريؾ ليا في عممية السبلـ ،فقد ّ
الكونغرس الدعـ لمتنمية في قطاعات السمطة الفمسطينية ،واألجيزة األمنية وتعزيز مفاىيـ

الديمقراطية وممارسات الحكـ الرشيد ،وذلؾ – أيضاً  -بعد حصوؿ الواليات المتحدة عمى
ضمانات مف السمطة الفمسطينية بعدـ وصوؿ أي مف تمؾ المساعدات إلى حماس طالما أنيا لـ
تمتزـ بالشروط الدولية فيما يتعمؽ باالعتراؼ بإسرائيؿ ،كما زاد الكونغرس مف حجـ المساعدات
والدعـ إلى إسرائيؿ وخصوصاً في مسائؿ الدعـ العسكري.
وعمى إثر فوز حركة حماس في االنتخابات البرلمانية في كانوف ثاني/يناير  ،2006أوقفت
الواليات المتحدة الدعـ كامبلً عف السمطة الفمسطينية ،وذلؾ بعد تشكيؿ حكومة بقيادة حركة
حماس ،وكذلؾ ظؿ الوقؼ في فترة حكومة الوحدة الوطنية التي تمتيا في آذار/مارس  ،2007ولـ
يستأنؼ تقديـ المساعدات إلى السمطة الفمسطينية إال بعد حدوث االنقساـ السياسي الفمسطيني،
والحصوؿ عمى الضمانات آنفة الذكر.
ومنذ قياـ السمطة الفمسطينية في بدايات التسعينيات ،التزمت حكومة الواليات المتحدة بأكثر مف
أربعة مميارات دوالر كمساعدات لمفمسطينييف ،وقد اشترطت الواليات المتحدة عمى الفمسطينييف لقاء
تقديـ تمؾ المساعدات تعزيز ثبلثة أولويات ىامة بالنسبة لمواليات المتحدة والكونغرس وىي
كالتالي:
 منع حماس والمنظمات المسمحة مف القياـ بأعماؿ إرىابية ضد إسرائيؿ.
 تعزيز االستقرار واالزدىار والحكـ الذاتي في المناطؽ الفمسطينية بما يساعد عمى حث
الفمسطينييف عمى التعايش السممي مع إسرائيؿ ومبدأ حؿ الدولتيف.
 المساعدة في المجاالت اإلنسانية)Zanotti, 2013, P. 1 .
إال أف الكونغرس أظير عداء وتفيماً لمموقؼ اإلسرائيمي أكثر مف أي ٍ
وقت سابؽ ،فقد مرر عدد
ً
مف المشاريع التي طالبت إدارة الرئيس بوش بوقؼ تمؾ المساعدات بسبب عدـ قياـ السمطة بما
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عمييا مف التزامات مثؿ وقؼ التحريض ضد إسرائيؿ وتفكيؾ المنظمات المسمحة عمى حد زعمو،
ومع أف الرئيس كاف لو صبلحية تأجيؿ أو تعميؽ تمؾ الق اررات تحت ما يسمى خدمةً لممصمحة
الوطنية األمريكية ،إال أف الكونغرس واصؿ حربو ضد الفمسطينييف.
كما أبقى الكونغرس عمى نفس التزامو وموقفو مف القدس بأنيا العاصمة األبدية لير القابمة لمتقسيـ
عاصمة إلسرائيؿ ،والتزامو بنقؿ السفارة األمريكية مف تؿ أبيب إلى القدس ،كما ذىب الكونغرس
بعيداً إلى منع أي دعـ لمقنصمية العامة األمريكية في القدس طالما أف السفير األمريكي في
إسرائيؿ ليس لو سمطة عمييا )Mark, 2005b, P. 9 .إال أف الرئيس  -كما في السابؽ  -كاف
يعمّؽ تطبيؽ تمؾ الق اررات عمى اعتبار أف مف صبلحيتو قيادة العبلقات الخارجية األمريكية
والمصمحة الوطنية األمريكية.

ختاماً ...لـ يحظ الفمسطينيوف بحؿ لقضيتيـ في فترتي الرئاسة لمرئيس جورج بوش ،فيو لـ
يتقدـ في موضوع تفيمو لمموقؼ الفمسطيني ،وحافظ عمى اإلرث األمريكي القديـ الجديد في
الموقؼ مف إسرائيؿ ،وتأميف حمايتيا وابقاء تفوقيا العممي والتكنولوجي والعسكري في
المنطقة ،ورلـ ذلؾ كمو ،فإنو ُيحسب لمرئيس بوش – رلـ كونو موقفاً كبلمياً تصريحياً ولـ
يتعدى سوى ذلؾ – أنو أوؿ رئيس أمريكي يتحدث عف إقامة الدولة الفمسطينية القابمة لمحياة

كما وصفيا ،واف كانت تمؾ الدولة الفمسطينية لـ تبعد كثي اًر عف رؤى الموقؼ اإلسرائيمي
منيا.
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 :5انفصم اخلايص
يىقف إدارج انرئٍص تاراك أوتايا يٍ
إقايح اندونح انفهططٍٍُح 2013 – 2009
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مقدمة
تطمع كثيروف وخاصة الشعب الفمسطيني إلى فوز الرئيس باراؾ أوباما في الرئاسة األمريكية بأنيا
الفرصة المناسبة لحؿ الصراع في الشرؽ األوسط والوصوؿ إلى إقامة الدولة الفمسطينية منيياً بذلؾ
عقوداً مف التجاىؿ والتنكر لحقوؽ الفمسطينييف ،وترافؽ ذلؾ مع الشعار الذي رفعو في حممتو
االنتخابية الذي حمؿ عنواف "التغيير  ،"Change -وىو ما جعؿ القيادة والجماىير الفمسطينية
تستبشر خي اًر في ذلؾ الرئيس الجديد ،رلـ وجود محاذير لو ظيرت في خطاباتو أماـ جماعات
الضغط الييودية واإلسرائيمية مؤكداً فييا عمى إبقاء الواليات المتحدة لئلرث المتمثؿ بحماية ورعاية
إسرائيؿ.
ومع ذلؾ ،فالمتابع لمحمبلت االنتخابية األمريكية قد الحظ وجود تجاىؿ لمسياسة الخارجية
األمريكية مف المرشحيف األمريكاف – باراؾ أوباما وجوف ما ّكيف  ،-حيث رّكز االثناف عمى
القضايا الداخمية األمريكية ،واف تطرقا إلى السياسة الخارجية فقد كانت موجية إلى الوجود
األمريكي العسكري في كؿ مف أفغانستاف والعراؽ ،ولـ يتطرقا كثي اًر إلى الشأف اإلسرائيمي
الفمسطيني ،األمر الذي أمكف مف استشراؼ مدى التعويؿ عمى الدور األمريكي في المرحمة القادمة
في ظؿ وجود حزمة مف الممفات الدولية ذات االىتماـ الكبير بالنسبة لئلدارة األمريكية ،مثؿ
الطموح النووي اإليراني ،ممؼ كوريا الشمالية والدرع الصاروخي في أوروبا واعتراض روسيا عمى
نشره ...ال.،
قدمو الرئيس أوباما لمعممية السممية بيف
وعموماً ،فإف ىذا الفصؿ يمقي الضوء عمى أبرز ما ّ

الفمسطينييف واإلسرائيمييف ،وموقفو مف الدولة الفمسطينية ،وذلؾ في الفترة الرئاسية األولى لو،
وكذلؾ متابعة عامة لمبلمح توجيات الرئيس أوباما في فترتو الرئاسية الثانية.
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 :5.1املثحج األول
يىقف انرئٍص أوتايا يٍ عًهٍح انطالو تني انفهططٍٍُني واإلضرائٍهٍني

تسمّـ الرئيس أوباما مقاليد اإلدارة األمريكية بأجندة طموحة فيما يخص الشرؽ األوسط ،حيث تعيد
الرئيس أوباما في حممتو االنتخابية باستئناؼ محادثات السبلـ بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف،
واستئناؼ المحادثات الدبموماسية مع إيراف وسوريا ،إال أف ذلؾ الطموح قد تحطـ عمى صخرة
اإلحباط مف تنفيذ تمؾ الطموحات ،ففيما يخص الشأف الفمسطيني اإلسرائيمي ،فقد مثّؿ ذلؾ نكسة
إلى الرئيس أوباما ،ولـ يفمح في إقناع إسرائيؿ بإيقاؼ نشاطيا االستيطاني ،األمر الذي أدى إلى
توقؼ المحادثات الفمسطينية اإلسرائيمية ،فقد اشترطت القيادة الفمسطينية أف تشمؿ إسرائيؿ القدس
الشرقية مف عمميات وقؼ االستيطاف كمدخؿ لممفاوضات .وبالرلـ مف حالة االستقرار التي
فإف ذلؾ لـ يدـ طالما ال يوجد تقدـ في العممية
شيدتيا العبلقة بيف السمطة الفمسطينية واسرائيؿّ ،
السممية وال يوجد مسعى جاد لوقؼ إسرائيؿ مف االستمرار في العممية االستيطانية.

كما أف الطرح األمريكي الجديد يتمثؿ في تجزئة ممفات التفاوض ،بحيث يتـ التركيز عمى
مفاوضات حوؿ الحدود ،بدوف اإلشارة إلى ممؼ عودة البلجئيف ...ورلـ ذلؾ فقد رفض بنياميف
نتنياىو رئيس وزراء إسرائيؿ طرح الرئيس أوباما .وذىب نتنياىو بعيداً في اشتراطاتو ،بأف تحدث
الواليات المتحدة تقدماً في موضوع برنامج إيراف النووي ،كما اعترض عمى إقامة الدولة
الفمسطينية.
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 :5.1.1خطاب أوباما في مؤتمر الػ  " AIPACلجنة الشؤوف العامة األمريكية اإلسرائيمية "
رسمت خطابات الرؤساء األمريكاف معالـ الطريؽ لسياساتيـ عبر السنيف الماضية ،وىا ىو نفس
المشيد يتكرر مع الرئيس باراؾ أوباما ،فقد بدأت معالـ سياساتو الشرؽ أوسطية السيما سياسة
إدارتو في الفترة الرئاسية تظير مف خبلؿ خطاباتو التي يستدؿ منيا المحمموف ما سيكوف عميو
الحاؿ مع الرئيس الجديد.
في خطاب الرئيس أوباما أماـ المنظمة األكثر شيرة في التأثير عمى صناعة القرار األمريكي
منظمة آيباؾ ،في الرابع مف حزيراف/يونيو  ،2008كرر الرئيس األمريكي أوباما "أف الواليات
المتحدة تُبقي عبلقات الصداقة قوية ومتينة مع إسرائيؿ ،وتُبقي التزاميا لير القابمة لمتغير بأمف
إسرائيؿ" ،أما المستوطنات فمـ يطمب أوباما مف إسرائيؿ إزالة أو تجميد المستوطنات ،وزاد األمر
سوءاً حديثو عف القدس "أف القدس ستبقى عاصمة إسرائيؿ ،إضافة إلى ذلؾ فإف أوباما – يبدو -
قد استجاب لعدـ اىتماـ نتنياىو بحؿ الدولتيف)Zhao, 2009, P. 19 .
لقد كاف خطاب أوباما األكثر حدة ضد الفمسطينييف ،وىو الخطاب الذي سبؽ تسممو الرئاسة
األمريكية ،ولكنو كاف بشي اًر كافياً لما سيكوف عميو الحاؿ مع الرئيس الديمقراطي الجديد.

 :5.1.2الموقؼ األمريكي الجديد تجاه عممية السبلـ
خبلؿ حممة الرئيس أوباما االنتخابية ،وعد بإحداث التغيير "الدراماتيكي" المثير ،في موقؼ
الواليات المتحدة وتوجياتيا في الشرؽ األوسط ،حيث انعكست بعض تمؾ الوعود مف خبلؿ التزاـ
عمني عاـ بتغيير السياسة الخارجية لمواليات المتحدة وخصوصاً في الشرؽ األوسط وقضاياه
والسيما قضية الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي.
وأوؿ تمؾ الوعود بالتغيير كانت التزاـ إدارة الواليات المتحدة برئاسة باراؾ أوباما في بداية فترتو
ببذؿ الجيود لحؿ الصراع العربي اإلسرائيمي بشكؿ عاـ ومف جميع جوانبو مع لبناف وسوريا أيضاً.
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ففي خبلؿ حممتو االنتخابية ،انتقد الرئيس أوباما إدارة الرئيس السابؽ جورج بوش عمى تجاىمو
الصراع العربي اإلسرائيمي في أثناء إطبلؽ الجيود نحو حؿ الصراع ،حيث لـ تيتـ اإلدارة السابقة
بالصراع العربي اإلسرائيمي إال في أواخر فترتو الرئاسية الثانية .أما الرئيس أوباما فقد أولى ذلؾ
االىتماـ – وىو ما بدا جمياً  -أماـ المتابع لشأف السياسة الخارجية األمريكية – مف خبلؿ تعيينو
في اليوـ التالي لتوليو منصب الرئاسة في كانوف ثاني/يناير  2009لمسيناتور السابؽ جورج
ميتشؿ كمبعوث خاص لمسبلـ في الشرؽ األوسط ،حيث رصد ذلؾ بالتغيير الفعمي لمرئيس أوباما.
)Feldman & Shikaki, Research Paper, 2009
أما التغيير الثاني ،فكاف مف خبلؿ نية الرئيس أوباما السماح بالتواصؿ – لير المشروط – مع
بعض الفاعميف في المنطقة والتي كانت اإلدارة األمريكية السابقة تعترض عمى التواصؿ معيـ
وخصوصاً إيراف وسوريا ،ومع أف ىذا التغيير والسماح بالتواصؿ لـ يشمؿ فاعميف آخريف مثؿ

حزب هللا وحماس ،فرلـ ذلؾ لـ ِ
تبد الواليات المتحدة االعتراض عمى التواصؿ مع الحكومة
المبنانية التي تضـ عناصر مقربة مف حزب هللا.

Feldman & Shikaki, Research

)Paper, 2009
إضافة إلى ذلؾ ،فإف الرئيس أوباما قد بنى توجيو في الشرؽ األوسط عمى أساس أف الواليات
المتحدة ال تستطيع تحقيؽ استراتيجيتيا وتطمعاتيا لمشرؽ األوسط وحدىا أو منفردة ،حيث بنت
استراتيجيتيا عمى التعاوف مع حمفائيا في المنطقة ،مثؿ التعاوف مع المممكة العربية السعودية
ودوؿ مجمس التعاوف الخميجي  ،)Feldman & Shikaki, Research Paper, 2009حيث
تحتاجيا الواليات المتحدة في سياستيا الرامية الحتواء إيراف ،وكذلؾ تحتاجيـ في تشجيع
الفمسطينييف واإلسرائيمييف لممضي في حؿ وتسوية الصراع .حيث يتطمب نجاح تمؾ االستراتيجية
إظيار تفيّـ دقيؽ لمخاوؼ تمؾ الدوؿ ،خصوصاً فيما يتعمؽ بالقضية الفمسطينية.
إف المعضمة في ذلؾ ،ىي أف جميع المسائؿ وقضايا الشرؽ األوسط ىي قضايا متداخمة ومترابطة
إلى ٍ
حد ما ،حيث يتطمب ذلؾ مف إدارة الواليات المتحدة موقفاً وتبنياً لسياسة كمية في المنطقة.
وأخي اًر ،فإف نجاح الواليات المتحدة األمريكية في الشرؽ األوسط مف مجمؿ القضايا كاف مرىوناً
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بمدى قبوؿ األطراؼ في الشرؽ األوسط – بما فييـ إسرائيؿ – تغيير عقمية التفكير والنظر إلى
الطرؼ األخر ،ودراسة مواقؼ األطراؼ.
لقد فتحت الواليات المتحدة الباب موارباً في رىف موقفيا الجديد بمدى قبوؿ األطراؼ بالتواصؿ
معيا ،لقد أعطت الواليات المتحدة إسرائيؿ اإلمكانية لمتيرب مف أية ضغوطات في حاؿ لـ تتوافؽ
أو توافؽ عمى الموقفيف وىذا ما أدركتو – عمى ما ظير – مف خبلؿ مواقفيا البلحقة وافشاليا أو
عدـ االىتماـ بحؿ الصراع.

 :5.1.3حديث الرئيس أوباما في جامعة القاىرة وموقفو مف الدولة الفمسطينية
خبلؿ زيارة الرئيس أوباما األولى لمشرؽ األوسط في حزيراف/يونيو  ،2009وخبلؿ زيارتو إلى
ٍ
بشكؿ
جميورية مصر العربية ،تحدث الرئيس أوباما عف القضية الفمسطينية والدولة الفمسطينية
مستفيض ،وىو الخطاب األىـ منذ توليو إدارة الواليات المتحدة مف ناحية تعاطيو مع الممؼ
الفمسطيني ،وىو ما فيـ في أوساط المفكريف عمى أنو محاولة مصالحة ما بيف الغرب والعالـ
العربي واإلسبلمي بعد سمسمة الحروب التي شنتيا اإلدارة األمريكية السابقة وما صاحبيا مف حالة
العداء ،وعمى اعتبار أف القضية الفمسطينية ىي محور ارتكاز العبلقة المستقبمية ما بيف العالـ
اإلسبلمي والغرب.
تناوؿ الرئيس أوباما في خطابو مصادر التوتر في العالـ التي يجب أف تواجييا الواليات المتحدة
وتعمؿ عمى حميا ،وىي التطرؼ كمصدر أوؿ ،والمصدر الثاني لمتوتر ىو الوضع ما بيف
اإلسرائيمييف والفمسطينييف ،والمصدر الثالث ىو انتشار األسمحة النووية ،والمصدر الرابع ىو نشر
الديمقراطية ،والخامس ىو موضوع الحرية الدينية وأخي اًر تحدث أوباما عف التنمية االقتصادية.
لقد اعتبر الرئيس أوباما أف القضية الفمسطينية تأتي عمى رأس سمـ األولويات التي يجب أف يتـ
العمؿ عمى إيجاد حؿ ليا ،ورلـ ذلؾ فقد استفاض الرئيس أوباما في التأكيد عمى متانة الروابط
بيف أمريكا واسرائيؿ ،والتي ال يمكف قطعيا.

135

كما تحدث أوباما في بداية حديثو عف المعاناة التاريخية التي تعرض ليا الييود في أوروبا عمى
أيدي النازييف مف استرقاؽ وتعذيب ليـ ،وربط ذلؾ باستمرار التيديد إلسرائيؿ بزواليا" ...كما أف
تيديد إسرائيؿ بتدميرىا أو تكرار الصور النمطية الحقيرة عف الييود ،ىما أمراف ظالماف لمغاية وال
يخدماف إال لرض استحضار تمؾ األحدث األكثر إيذاء إلى أذىاف اإلسرائيمييف وكذلؾ منع حموؿ
السبلـ الذي يستحقو سكاف ىذه المنطقة ."...خطاب الرئيس أوباما في جامعة القاىرة ،جريدة
األياـ)2009-6 ،
كما أشار في حديثو عف معاناة الفمسطينييف في سعييـ لمحصوؿ عمى وطف ليـ ،وكذلؾ آالـ
نزوحيـ إلى الدوؿ المجاورة ،وأكد أف الواليات المتحدة لف تدير ظيرىا لمفمسطينييف ولتطمعاتيـ
المشروعة ،وأشار أيضاً إلى حالة الجمود التي لحقت بعممية السبلـ ،وأف الوقت ليس لموـ ولكف
إلقامة دولة فمسطينية إلى جانب إسرائيؿ تعيش في سبلـ وأماف ،عمى اعتبار أف ذلؾ مصمحة
مشتركة لمطرفيف ،وأكد أوباما أنو سيعسى شخصياً لموصوؿ إلى الحؿ ،وعمى أساس بنود خارطة
الطريؽ المتفؽ عمييا مسبقاً بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف ،وقاؿ أيضاً إف الواليات المتحدة ال تقبؿ
سياسة االستيطاف حيث تنتيؾ االتفاقات السابقة وأنيا لير شرعية ويجب أف تتوقؼ .خطاب
الرئيس أوباما في جامعة القاىرة ،جريدة األياـ)2009-6 ،
اشترط الرئيس أوباما في خطابو أنو يتوجب عمى الفمسطينييف أف يتخمّوا عف العنؼ ،عمى اعتبار
أنو أسموب خاطئ ولف يؤدي إلى النجاح ،وأداف عمميات إطبلؽ الصواري ،عمى إسرائيؿ وأنيا لف
توصؿ إلى حؿ .وأعاد الرئيس أوباما التأكيد عمى شروط الرباعية كمفتاح الوصوؿ إلى الحؿ
السياسي ،عندما وجييا مرة أخرة إلى حركة حماس مف حيث االلتزاـ باالتفاقات السابقة واالعت ارؼ
بإسرائيؿ ونبذ العنؼ ضد إسرائيؿ .وأكد الرئيس أوباما أف الواليات المتحدة سوؼ تنسؽ سياساتيا
لتحقيؽ السبلـ بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف.

برلـ عدد مف المبلحظات التي وجيت إلى خطاب الرئيس أوباما في جامعة القاىرة فإنو يشكؿ
نقطة انطبلؽ ممكف أف تستثمر إلحداث التقدـ في موضوع الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي ،أما
عمى األرض فمـ تقدـ اإلدارة ما ُيبنى عمى ما وعد بو في خطابو ،حيث ظمت اإلرادة األمريكية

مرىونة باإلرادة اإلسرائيمية كما في السابؽ.
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 :5.1.3.1ردود الفعؿ عمى خطاب أوباما وبقاء المعضمة
رلـ ترحيب وزير "الدفاع" اإلسرائيمي إييود باراؾ بخطاب الرئيس أوباما في جامعة القاىرة وتأكيده
مدويةً
أف إسرائيؿ لدييا رلبة في متابعة ممؼ السبلـ ،فإف ردود الفعؿ السمبية أو المعارضة كانت ّ

أكثر ،فقد ذىب وزراء في الحكومة إلى التنديد بخطاب أوباما خصوصاً فيما تعمّؽ بموضوع
االستيطاف وتأكيد أوباما عمى إزالة بؤر المستوطنات كأساس إلنياء الصراع.

وقاؿ وزير الداخمية مف حزب شاس إيمي يشاي في اجتماع لو مع قادة المستوطنيف في مكتبو في
القدس ونقمتو صحيفة جروسمـ بوست :)Jerusalem Post
"أعدكـ بأف أسخر كؿ إمكانيات الو ازرة وأستخدـ صبلحيتي لتوسيع المستوطنات ،وقد
دعوتكـ في الوقت نفسو الذي يتواجد فيو أوباما في المنطقة؛ ألف خطابو سيقوي حاجتنا
إلى الوحدة والتضامف ،ولف أتسامح مع إزالة أية بؤرة استيطانية في ييودا والسامرة ،لماذا
نقؼ مكتوفي األيدي أماـ سبعة وخمسيف ألؼ بناء عربي لير قانوني في الضفة والقدس
الشرقية والرممة ،إننا نحترـ أمريكا ونحرص عمى عبلقتنا معيا ،لكف عمينا أف نتشبث
بمبادئنا ،وأال نقبؿ التفريط ،فالجماىير ال تسامح المفرطيف".

أما وزير العموـ  -مف حزب البيت الييودي  -دانيؿ ىرشوكوفيتش فقد قاـ بجولة في الخميؿ في
أثناء إلقاء أوباما خطابو في جامعة القاىرة ليعزز موقؼ رئيس الوزراء نتنياىو ويقوي معارضتو
لطمب أوباما بوقؼ النمو الطبيعي في المستوطنات .أبو شومر ،ردود فعؿ إسرائيمية عمى خطاب
أوباما)2009 ،

 :5.1.3.2بعد عاـ عمى خطاب أوباما في جامعة القاىرة 2009
بعد مرور عاـ عمى الخطاب الذي ألقاه الرئيس األمريكي باراؾ أوباما في جامعة القاىرة رأى
المراقبوف أف وعود تحسيف العبلقة مع العالـ العربي واإلسبلمي لـ تكف كافية لتحقيؽ تقدـ ممموس
في ىذا المجاؿ مما أدى إلى خيبة أمؿ لدى الكثيريف بالرلـ مف أف العديد في العالميف العربي
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واإلسبلمي ممف اطمئنوا لحسف نيتو التي ظيرت في الخطاب ،فمـ يحدث أية تقدـ ممموس عمى
األرض فيما يخص الوعود بالتركيز عمى عممية السبلـ وقياـ الدولة الفمسطينية.
لقد توقع كثيروف في العالـ أف يحدث أوباما اختراقات كبرى ،إال أف المتتبع آللية صناعة القرار
في الواليات يجد الصعوبة حيث وجود قوى ضغط صييونية شديدة تجعؿ مف أوباما لير قادر
عمى ممارسة أي ضغط عمى إسرائيؿ.
كما أف التصفيؽ الذي حظي بو الرئيس أوباما في القاىرة آمميف أف يحدث التغيير بعدما ارتكبو
الرئيس بوش مف سياسات أضرت بالعبلقات اإلسبلمية األمريكية ،فبعد عاـ مف ىذا الخطاب كاف
الشعور العاـ لدى المصرييف – عمى سبيؿ المثاؿ  -ىو خيبة أمؿ مف عدـ قدرتو بؿ وعدـ رلبتو
في ممارسة ضغوط عمى إسرائيؿ وخاصة في مشكمة االستيطاف ،وما مف شؾ أف ردود فعؿ
الرئيس أوباما بعد عممية أسطوؿ الحرية  2010ضد ناشطيف أتراؾ ودولييف متضامنيف مع
الفمسطينييف في لزة عززت خيبة األمؿ ىذه" .موقع ،قناة فرانس ،24خبر)2009-6 ،

 :5.1.4المفاوضات التقريبية Proximity Talks
 :5.1.4.1محاوالت ميتشؿ إلعادة األطراؼ إلى طاولة المحادثات
مع بدايات عاـ  2010حاوؿ ميتشؿ معرفة جدوى استئناؼ العودة إلى طاولة المفاوضات ،وذلؾ
بعد ضياع ما يقرب مف عاـ مف إدارة أوباما دوف وجود أي تقدـ ،فقد أعمنت اإلدارة األمريكية عمى
لساف وزيرة خارجيتيا ىيبلري كمينتوف ،بأنو باإلمكاف استئناؼ عممية مفاوضات تمتد ألشير،
بناء عمى حدود ما
وتنيي الصراع بما يضمف تحقيؽ تطمعات الفمسطينييف في دولة قابمة لمحياة ً
قبؿ عاـ  1967ومع عممية تبادؿ في األراضي متفؽ عمييا – Satloff, Policy Analysis
 ،)The Washington Institute, 2011وبالنسبة إلسرائيؿ فقد ذكرت وزيرة الخارجية األمريكية
ىيبلري كمينتوف ضمانات لمدولة اإلسرائيمية الحدود اآلمنة المعترؼ فييا ،وبما يتفؽ مع حاجاتيا
األمنية ،لقد سمح التصريح لئلدارة األمريكية بأف تقوؿ أف أىداؼ الطرفيف المعمنتيف واآلنفتا الذكر
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ممكف تحقيقيما .كما أجرت اإلدارة األمريكية سمسمة مف المقاءات مع الجانب الفمسطيني
واإلسرائيمي ،جعميا تدرؾ وجود تقارب بينيما ،بما يحقؽ استئناؼ المحادثات فيما بينيما.

 :5.1.4.2ال ضمانات أمريكية عمى المحادثات
أرادات الدوؿ العربية واألوروبية أف يكوف لواشنطف ضمانات خطية رسمية عمى نجاح المفاوضات
أقوى مف ما أعمنتو وزيرة الخارجية األمريكية كمينتوف عقب اإلعبلف عف استئناؼ المفاوضات
المباشرة ،حيث لف يكوف بمقدور الواليات المتحدة – عمى ما يبدو – إل ازميا بوقؼ االستيطاف
بشكؿ كمي أو جزئي ،كما أف الواليات المتحدة لـ ترلب في صيالة الضماف حيث إف ذلؾ يتطمب
جيداً لمواليات المتحدة وىو ما ال تريده اإلدارة األمريكية ،وتفضيميا لممفاوضات المباشرة بيف
الطرفيف دوف وجود دور رسمي ليا.
ويكفي أف نقوؿ إف المفاوضات المباشرة ىي مفاوضات تفتقر إلى استراتيجية ومرجعية حقيقية
تجعمنا نتخيؿ استمرارىا ،عمى عكس المفاوضات السابقة التي كانت مرجعيتيا واضحة مثؿ
خارطة الطريؽ عمى سبيؿ المثاؿ ،كما أخطأ األمريكيوف بتحديد فترة زمنية ليذه المفاوضات؛ ألف
ىذا يدخميا مف حيث التوقيت عمى نيايات فترات والية أوباما األولى وكذلؾ الحكومة
اإلسرائيمية ...ناىيؾ عف أف الدعوة األمريكية وبياف الرباعية الدويمة لـ يتركا أماـ العرب أو
الفمسطينييف خيا اًر سوى القبوؿ باستئناؼ ىذه المفاوضات رلـ ما ىو واضح مف تعنت إسرائيؿ
ولياب إرادة السبلـ لدى حكومتيا اليمينيةMakovsky & Pollock, Policy Analysis – .
)The Washington Institute, 2013
فالضمانات األمريكية لمجانب الفمسطيني والعربي شبو معدومة عدا عف بعض التصريحات التي
تخرج مف بعض مسؤولي اإلدارة األمريكية بدعـ تمؾ المفاوضات لحيف التوصؿ إلى اتفاؽ سبلـ.
عممياً واشنطف لـ تمارس ولف تمارس دو اًر لوقؼ االستيطاف اإلسرائيمي ،وىذا في حد ذاتو يفقد
المفاوضات أسباب نجاحيا أو أف تحقؽ أية نتائج إيجابية .عبد الفتاح ،جريدة القبس "خبر"،
)2010
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كما أكد رئيس الوزراء اإلسرائيمي أف إسرائيؿ تصر عمى عقد أي اتفاؽ مع الفمسطينييف استناداً
إلى مبدأيف أساسييف أوليما تنفيذ ترتيبات أمنية حقيقية عمى األرض ،والثاني االعتراؼ بإسرائيؿ
دولة قومية لمشعب الييودي ،معتب اًر إطبلؽ المفاوضات المباشرة مع الفمسطينييف خطوة ميمة في
نطاؽ المحاولة لمتوصؿ إلى اتفاؽ إطار لمسبلـ بيف الجانبيف ،إال أنو قاؿ إنو ليس ىناؾ ما
يضمف نجاح ىذه المحاولة نظ اًر لوجود العديد مف المعوقات ،عبد الفتاح ،جريدة القبس "خبر"،
 )2010عمى حسب زعمو.

 :5.1.4.3تجزئة قضايا الوضع النيائي
يبدو أف التعنت اإلسرائيمي وعدـ مقدرة اإلدارة األمريكية عمى فرض أية التزاـ عمى إسرائيؿ قد
جعميا تبحث عف مسارات تُرضي إسرائيؿ ،فقد أعمف ميتشؿ عف رلبتو في التركيز في المحادثات
المباشرة عمى قضية األرض أو الحدود .ولـ يعرض الرئيس األمريكي أية آليات جديدة الستئناؼ
المفاوضات أو حتى معالـ جديدة إلحياء عممية السبلـ ،فمـ يعيف خمفاً لجورج ميتشؿ بعد تقديـ
استقالتو ،وذلؾ بعد مرور عاميف عمى توليو المنصب وعدـ حدوث أي تقدـ ،فقد توقفت
المفاوضات في أياميا األولى بسبب عودة النشاط االستيطاني اإلسرائيمي قبؿ انتياء فترة العشرة
أشير.
كما ذىب الرئيس أوباما بعيداً عف الفمؾ الفمسطيني ،حيث أشار صراحةً في التركيز عمى قضايا
الحدود – األراضي  1967مع عممية تبادؿ متفؽ عمييا – وبدوف أية إشارة إلى موضوع
البلجئيف ،إحدى أىـ القضايا لحؿ الصراع مف وجية نظر الفمسطينييف.
صرح عف عدـ رضاه عف التركيز عمى الحدود ،وىو
كما ذىب نتنياىو أبعد مف ذلؾ أيضاً عندما ّ

ما وجد آذاناً مصغية خبلؿ زيارتو في مايو/أيار  2011إلى واشنطف ،حيث بحث ذلؾ مع أوباما
لتقريب وجية نظر األمريكاف إلى وجية النظر اإلسرائيمية(Satloff, Policy Analysis –The .
Washington Institute, 2011
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 :5.1.5خطاب أوباما في الجمعية العامة " :2011خطاب جديد مفرغ المضموف"
ىذه ىي المحاولة الثالثة لمرئيس أوباما لمتعبير عف االىتماـ بإنياء الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي،
صرح بو في خطابو في جامعة القاىرة في عاـ  ،2009حيث
وىي بعد الفشؿ الضمني لتنفيذ ما ّ
لـ تجد كمماتو المتابعة الفعمية مف اإلدارة األمريكية مصطدمةً باإلرادة اإلسرائيمية التي ال تريد

التسوية ،والمحاولة الثانية كانت في وساطة الواليات المتحدة ورعايتيا لممفاوضات التقريبية
المباشرة بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف والتي لـ تثمر أو تحدث أي تقدـ مصطدمةً كالمعتاد
باإلرادة اإلسرائيمية التي ما زالت كممتيا ىي العميا عمى إرادة اإلدارة األمريكية.
في الخطاب الذي ألقاه الرئيس األمريكي با ارؾ أوباما بمناسبة افتتاح دورتيا الػ 66في
أيموؿ/سبتمبر  ،2011أماـ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ،تطرؽ أوباما إلى عدة قضايا في لاية
األىمية ،كانت أىميا مسألة التوجو الفمسطيني إلى األمـ المتحدة لمحصوؿ عمى اعتراؼ بالدولة
الفمسطينية ،وتحدث الرئيس األمريكي عف ىذا التوجو موضحاً أف الفمسطينييف يستحقوف العيش
بسبلـ في دولة خاصة بيـ ،ولتحقيؽ ذلؾ عمييـ التوجو إلى المباحثات مع الجانب اإلسرائيمي لحؿ
القضايا المختمفة .وأضاؼ أوباما قائبلً "إف أمف إسرائيؿ ىو مف االلتزامات األمريكية الرئيسية،
وذكر أف إسرائيؿ محاطة بدوؿ معادية لمييود ،وأف أميركا ميتمة بأف يعيش أبناء الشعب الييودي
في أماف ويكفييـ ما عانوه في تاريخيـ" .وأكد أوباما عمى أف الحؿ الوحيد لممشكمة الفمسطينية ىو
المجوء إلى المفاوضات ،مشي اًر إلى أف ىذه الميمة صعبة جداً ولكنيا في نفس الوقت ميمة ال بد
منيا .خبر ،موقع أنباء موسكو )2011-9
لقد ترؾ الرئيس أوباما الفمسطينييف تحت رحمة االحتبلؿ والمفاوض اإلسرائيمي في خطابو ،إذ أكد
أنو في نياية المطاؼ فإف اإلسرائيمييف والفمسطينييف وليس نحف – األمريكاف – الذيف يتعيف عمييـ
التوصؿ إلى اتفاؽ بشأف المسائؿ التي تفرؽ بينيما ،حوؿ الحدود واألمف وحوؿ البلجئيف والقدس.
وأشار أوباما بعد حديثو عف الدولة الفمسطينية التي لف تأتي مف خبلؿ التوجو إلى األمـ المتحدة،
ولكف مف خبلؿ الرضى اإلسرائيمي والمفاوضات معيا ،حيث أشار أوباما إلى عدـ الرضى
األمريكي عف التوجو أحادي الجانب الذي تعكؼ القيادة الفمسطينية عمى المجوء إليو في األمـ
المتحدة لنيؿ عضوية واعتراؼ األمـ المتحدة بالدولة الفمسطينية .إضافة إلى تأكيده عمى أمف
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ٍ
بشكؿ واضح
إسرائيؿ ومدى متانة العبلقات مع إسرائيؿ ،األمر الذي ال يدع أي مراقب إال ويستدؿ
عمى تماىي الموقؼ األمريكي مع الموقؼ اإلسرائيمي.

 :5.1.5.1ردود األفعاؿ عمى خطاب الرئيس أوباما في الجمعية العامة
عبر الفمسطينيوف عف استيائيـ وخيبة أمميـ مف خطاب أوباما الذي دعا إلى استمرار المفاوضات
ببل مرجعية أو سقؼ زمني وفي ظؿ استمرار إسرائيؿ ببناء المستوطنات عمى أراضي الضفة
الغربية والقدس ،كما جاء االستياء الفمسطيني مف اعتراض الواليات المتحدة عمى توجو منظمة
التحرير الفمسطينية إلى األمـ المتحدة في دورتيا الػ 66الحالية لمحصوؿ عمى االعتراؼ بالدولة
الفمسطينية.
تياح بالت ،فقد وصؼ رئيس
ردات فعمو بار ٍ
أما الموقؼ اإلسرائيمي الرسمي ولير الرسمي فجاءت ّ

الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو الخطاب الذى ألقاه الرئيس أوباما أماـ الجمعية العامة لؤلمـ
المتحدة بوساـ شرؼ لمرئيس أوباما عمى صدر اإلسرائيمييف ،ووجو لو الشكر عمى وقوفو إلى
جانب إسرائيؿ ودعمو ليا .كما أشاد إييود باراؾ بخطاب أوباما قائبلً إف اإلدارة األمريكية برئاسة
أوباما أعطت إسرائيؿ الغطاء األمني والسياسي بشكؿ موسع لـ يسبؽ لو مثيؿ ،وأف إسرائيؿ تقدر
موقؼ أوباما وادارتو .محيي ،موقع اليوـ السابع "خبر")2011 ،
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 :5.2املثحج انخاًَ
املطعى انفهططًٍُ نهحصىل عهى انعضىٌح يف األيى املتحدج

 :5.2.1طمب فمسطيف لنيؿ عضوية الدولة في األمـ المتحدة أيموؿ/سبتمبر
2011
يبدو أف قيادة منظمة التحرير قد أدركت عدـ التعويؿ عمى المفاوضات أو عمى الدور األمريكي
في رعاية المفاوضات التي مف المفروض أف تؤدي إلى حؿ الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي وقياـ
الدولة الفمسطينية ،وفي ظؿ استمرار عمميات االستيبلء عمى األراضي الفمسطينية في القدس
والضفة الغربية وبناء المستوطنات عمى األرض الفمسطينية ورفض إسرائيؿ التخمي عف برنامج
قررت القيادة
االستيطاف ،وكذلؾ انسداد األفؽ أماـ عممية المفاوضات مع الطرؼ اإلسرائيمي ،فقد ّ

الفمسطينية التحرؾ في اتجاه جديد بعيداً عف الفمؾ األمريكي واإلسرائيمي ،قررت القيادة التحرؾ
لنيؿ االعتراؼ بالدولة الفمسطينية في الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ،جاء ذلؾ التحرؾ رلـ

محاوالت اإلدارة األمريكية إطبلؽ سمسمة جديدة مف المفاوضات مع اإلسرائيمييف ،ولكف الرفض
اإلسرائيمي لمطمب الفمسطينييف تجميد االستيطاف في ظؿ المفاوضات قد جعؿ القيادة الفمسطينية
تتقدـ بالسير نحو األمـ المتحدة لنيؿ عضوية الدولة في األمـ المتحدة .إضافة إلى ذلؾ ،فقد
تسمّحت السمطة الفمسطينية بتأييد معظـ دوؿ العالـ لنيؿ العضوية في األمـ المتحدة.
 :5.2.1.1الرئيس عباس يعمف عف توجيو إلى األمـ المتحدة لنيؿ العضوية.
في السابع عشر مف أيموؿ/سبتمبر  ،2011أعمف الرئيس الفمسطيني محمود عباس رسمياً أنو
سيتوجو إلى األمـ المتحدة عبر مجمس األمف لمحصوؿ عمى عضوية دولة فمسطينية ،عمى حدود
عاـ  ،1967عمى أف يعود بعدىا إلى استئناؼ المفاوضات مع إسرائيؿ ،معتب اًر ذلؾ حقاً شرعياً
ييدؼ إلى إنياء "اإلجحاؼ التاريخي" الذي وقع بالشعب الفمسطيني .وقاؿ عباس في خطاب
وجيو إلى الشعب الفمسطيني مف راـ هللا “ق اررنا الذي أبمغناه لمجميع ،ىو أننا ذاىبوف إلى مجمس
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األمف” .وأضاؼ “مجرد إلقائي الكممة أماـ الجمعية العامة في  23أيموؿ/سبتمبر سأقدـ الطمب
إلى األميف العاـ باف كي موف إليصالو إلى رئيس مجمس األمف” .وتابع عباس في خطابو أنو
يتوجو إلى المنظمة الدولية لممطالبة "بحؽ مشروع" ىو الحصوؿ عمى "عضوية كاممة" لدولة
فمسطينية .خبر ،جريدة االتحاد ،اإلماراتية)2011 ،
وبيف أف
وأشار عباس إلى أف أكثر مف  126دولة اعترفت بفمسطيف كدولة وذلؾ في عاـ ّ ،1988
ٍ
كابوس عمى صدور
الجانب الفمسطيني يسعى لنزع الشرعية عف االحتبلؿ وممارساتو الجاثمة مث َؿ
الفمسطينييف .وفي ذات الوقت أعرب عباس عف رلبتو في العودة إلى المفاوضات بعد األمـ

المتحدة ،عمى أف تكوف مبنية عمى مرجعية واضحة نتفاوض مف خبلليا عمى قضايا الوضع الدائـ
المتمثمة في القدس والبلجئيف والحدود والمياه واألمف والمستوطنات وقضية أسرانا الصامديف.
خبر ،جريدة االتحاد ،اإلماراتية)2011 ،
ٍ
مقابمة صحفية تحدث الرئيس عباس عف ثبلثة أسباب جعمتو يتخذ القرار بالتوجو إلى األمـ
وفي
المتحدة لطمب العضوية ،أوليا خطاب الرئيس األميركي الذي قاؿ فيو إنو يريد أف يرى دولة
فمسطينية في أيموؿ/سبتمبر القادـ –  - 2011والمجنة الرباعية التي قالت إف المفاوضات يجب
أف تبدأ في أيموؿ/سبتمبر  2010عمى أف تنتيي في أيموؿ/سبتمبر  2011وأيضا وجود مؤسسات
فمسطينية قادرة عمى إدارة الدولة الفمسطينية ،وىذا ما أكدت عميو المؤسسات الدولية وعمى رأسيا
البنؾ الدولي.
وفي سياؽ التواصؿ مع اإلدارة األمريكية لشرح وجية النظر –برلـ وجود الرفض الرسمي لمتوجو–
فقد أطمع الرئيس عباس الوفد األميركي عمى آخر المستجدات المتعقمة بالتوجو الفمسطيني إلى
األمـ المتحدة لنيؿ عضوية دولة فمسطيف الكاممة ،حيث ضـ الوفد كؿ مف مبعوث اإلدارة
األمريكية الخاص لعممية السبلـ في الشرؽ األوسط ديفيد ىيؿ بحضور المسؤوؿ األميركي دينيس
روس والقنصؿ األميركي في القدس دانياؿ روبنستيف .وتابع بياف الرئاسة الفمسطينية أف التوجو
إلى األمـ المتحدة ال يتناقض مع العممية السممية ،بؿ يخرجيا مف المأزؽ الذي وصمت إليو بسبب
التعنت اإلسرائيمي ورفضيا وقؼ االستيطاف وااللتزاـ بالمرجعيات الدولية المتعمقة بالعممية السممية.
وأضاؼ البياف أف عباس شدد عمى أف القيادة الفمسطينية مستعدة لمعودة إلى المفاوضات في حاؿ
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التزاـ إسرائيؿ بمرجعيات العممية السممية ومبدأ حؿ الدولتيف عمى حدود العاـ  ،1967ووقؼ
االستيطاف في األرض الفمسطينية .وفا "خبر" ،بياف لمرئاسة حوؿ التوجو لؤلمـ المتحدة-9 ،
)2011

 :5.2.1.2موقؼ اإلدارة األمريكية مف التوجو الفمسطيني إلى األمـ المتحدة 2011
كما كاف متوقعاً ،فقد رفضت اإلدارة األمريكية فكرة إعبلف الدولة جممةً وتفصيبلً ،وجاء ذلؾ عمى
لساف الرئيس األمريكي أوباما عدة مرات ،مؤكداً رفض الواليات المتحدة لمخطوة ،ومؤكداً عمى أف
الطريؽ لمدولة تأتي مف خبلؿ التوافؽ مع إسرائيؿ عبر المفاوضات التي تضمف أمف إسرائيؿ.
ففي مقابمة لمرئيس أوباما أوضح أف الواليات المتحدة لف تدعـ جيود الفمسطينييف لمحصوؿ عمى
اعتراؼ رسمي مف األمـ المتحدة ،وعمّؿ ذلؾ أنو ما زالت حركة حماس ترفض االعتراؼ بحؽ
إسرائيؿ في الوجود وال تنبذ اإلرىاب ،وال تؤمف بأف المفاوضات ىي الطريؽ الصحيح لحؿ الصراع
والتسوية .)POLITICO news, Barack Obama: No Palestinian State via UN, 2011

حث الرئيس أوباما األمـ المتحدة
وفي الخطاب الذي ألقاه في الجمعية العامة في دورتيا الػّ 66
عمى عدـ االعتراؼ بالدولة الفمسطينية ،وقاؿ " إف السبلـ ال يأتي مف خبلؿ تصريح أو قرار ".

 :5.2.2الطمب الفمسطيني لنيؿ صفة دولة مراقب في الجمعية العامة في عاـ
2012
أعمف الرئيس الفمسطيني محمود عباس تشريف ثاني/نوفمبر  ،2011أنو سيتوجو إلى األمـ المتحدة
لنيؿ مكانة دولة مراقب في األمـ المتحدة وكمو ثقة بنتيجة التصويت لصالح القرار في التاسع
والعشريف مف تشريف الثاني/نوفمبر .وقاؿ عباس "بعد أخذ ورد ومعوقات ىنا وىناؾ وبعد نقاشات
مطولة استمرت سنتيف كاف القرار النيائي أف نذىب لدا إلى األمـ المتحدة لرفع مكانة فمسطيف
إلى دولة مراقب في األمـ المتحدة" .خبر ،موقع دويتشو فيمو اإلخباري)2012-11-22 ،
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وكرر عباس المطالبة بالسبلـ العادؿ السبلـ المبني عمى الحؽ والشرعية الدولية "الذي يعطينا
دولة فمسطينية مستقمة وعاصمتيا القدس الشريؼ" .وأكد عباس عمى تمسكو بػ"الثوابت المعروفة"
بإنياء االحتبلؿ وتقرير المصير واالستقبلؿ الكامؿ ،وقاؿ "ىذا اليدؼ سننجزه خبلؿ األياـ القميمة
القادمة".
وبالفعؿ ،فقد اعترفت لالبية أعضاء الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بفمسطيف بصفة "دولة مراقب
لير عضو" بألمبية  138صوتاً مقابؿ تسعة وامتناع  41دولة عف التصويت خبر ،موقع
دويتشو فيمو اإلخباري ،)2012-11-29 ،وكاف عمى رأس المعترضيف الواليات المتحدة
واسرائيؿ.

 :5.2.2.1معارضة الواليات المتحدة حصوؿ فمسطيف عمى عضوية دولة مراقب
كما كاف متوقعاً وكما في المحاولة األولى في  ،2011وبالرلـ مف أف الطمب ىذه المرة كاف أقؿ
مستوى مف الطمب عاـ  ،2011فقد رفضت اإلدارة األمريكية التوجو وصوتت ضد حصوؿ
فمسطيف عمى دولة مراقب لير عضو.
ففي ا تصاؿ جرى بيف الرئيس عباس والرئيس أوباما قبيؿ توجيو إلى األمـ المتحدة لمحصوؿ عمى
صفة مراقب "دولة لير عضو" ،أكد أوباما لعباس اعتراض الواليات المتحدة عمى التوجو
الفمسطيني أحادي الجانب إلى األمـ المتحدة ،معمبلً ذلؾ بنفس األسباب التي أوردىا في اعتراضو
األوؿ في عاـ  ، 2011وأكد أوباما أف الواليات المتحدة تدعـ قياـ الدولة الفمسطينية التي تقاـ مف
خبلؿ المفاوضات والتفاىـ مع إسرائيؿ ،كما جاء في البياف الصحفي لمبيت األبيض أف إدارة
الواليات المتحدة تبقى ممتزمة بالسبلـ في الشرؽ األوسط ودعميا القوي لممفاوضات والمحادثات
المباشرة بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف وصوالً إلى تحقيؽ حؿ الدولتيف المتيف تعيشاف جبناً إلى
ٍ
بسبلـ وأمافEJU news, Obama opposes a Palestinian bid for non- .
جنب

)state membership of the UN, Nov. 12, 2012

146

بالرلـ مف أف حصوؿ فمسطيف عمى صفة دولة مراقب لير عضو ىي خطوة لف يغير مف حقائؽ
االحتبلؿ عمى األرض ،مف حيث بقاء المضايقات اإلسرائيمية والممارسات العدوانية عمى كؿ
األراضي الفمسطينية واستمرار مخططات االستيطاف اإلسرائيمي في التياـ أراضي الضفة الغربية
والقدس ،فإف الخطوة كشفت عف موقؼ الواليات المتحدة بما ال يدع مجاؿ لمتأويؿ أنو ال يمكف
التعويؿ عمى اإلدارة األمريكية كشريؾ نزيو لعممية السبلـ ،فيي تماىت – كما في السابؽ – مع
الموقؼ اإلسرائيمي المعطؿ ألي جيد يقود إلى الدولة الفمسطينية واف كاف رمزياً مثمما حدث مع
التصويت في الجمعية العامة عمى صفة دولة مراقب.
أنيى الرئيس أوباما فترتو الرئاسية األولى بذلؾ الموقؼ ضد منح فمسطيف الحؽ الطبيعي في
الحصوؿ عمى صفة الدولة ،وخبلؿ فترتو األولى التي امتدت عمى  4سنوات ،لـ يممس
الفمسطينيوف أي تقدـ في مسار العممية السممية ،رلـ أنو أشار في خطاباتو إلى ما يمكف أف
فضؿ أف ال يخرج عف المعيود في المحاباة
يستثمر لممضي نحو إنياء الصراع ،إال أنو كسابقيو ّ

حبللية ضد الفمسطينييف.
إلسرائيؿ وتبني الموقؼ اإلسرائيمي وايجاد المبرر لسياساتو اإل ّ
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 :5.3املثحج انخانج
يىقف اإلدارج األيرٌكٍح يف انفرتج انرئاضٍح انخاٍَح نهرئٍص أوتايا يف عاو
.2013
أمكف تحديد معالـ السياسة الداخمية والخارجية لمرئيس بارؾ أوباما – في فترتو الرئاسية الثانية -
مف خبلؿ خطاب حالة االتحاد ،والذي جاء بعيد انتخابو بفترة قصيرة ،حيث أمكف التعرؼ عمى
أجندة اإلدارة األمريكية لمرئيس أوباما في الفترة الرئاسية الثانية .يعتبر الممؼ االقتصادي ىو
المم ؼ األىـ الذي سيواجيو أوباما ،إضافة إلى بقاء األزمة اإليرانية الممؼ األىـ ليا عمى مستوى
الممفات الخارجية ومرتبطاً بيا الممؼ السوري.
تتصدر قضايا الشرؽ األوسط أجندة أعماؿ السياسة الخارجية لحكومة أوباما؛
مف المنتظر ،أف
ّ
وىذه األجندة ،حسب الخبراء ،ستكوف أكثر تعقيداً وربما أكثر خط اًر مف أجندة واليتو األولى التي

ورثيا عف سمفو جورج بوش االبف .ويشير الباحث دافيد ماكوفسكي ،مدير برنامج عممية السبلـ
في الشرؽ األوسط في "معيد واشنطف لسياسة الشرؽ األدنى" ،إلى أف التحوالت في منطقة الشرؽ
األوسط ستجبر إدارة أوباما عمى القياـ ببعض الق اررات الصعبة عف كيفية التصرؼ تجاه مصر
وسوريا وفمسطيف وايراف الخروبي ،تحقيؽ صحيفة الوحدوي اإللكترونية .)2013 ،وستبقى إدارة
أوباما ممتزمة بإسرائيؿ حميفيا الرئيسي في المنطقة ،والموضوع المطروح لمنقاش ىو كيؼ ستتعامؿ
الواليات المتحدة مع التغيرات الكاسحة والتيديدات الناشئة في المنطقة وخاصة مصر وسوريا
والفمسطينييف وايراف.
وبخصوص الممؼ الفمسطيني ،مف المتوقع أف تتمثؿ السياسة األميركية في "ال لمصداـ ،نعـ
لممصمحة" .ويعتقد اليسار اإلسرائيمي خطأ أف الرئيس األميركي في فترتو الثانية ليست لو حدود
في تصرفاتو بما أنو لف يعاد انتخابو مرة أخرى .فالتاري ،يبيف أف الرئيس في فترتو الثانية بإمكانو
تحسيف رأسمالو السياسي عند انتخابو ،لكف رأس الماؿ ذلؾ يبقى محدوداً ويستنزؼ بسيولة مثمما
حصؿ في الفترة الثانية إلدارة جورج بوش .أوباما سيختار بعناية كيفية تصرفو ،فيو لف يحاوؿ
أخذ الثأر مف رئيس الوزراء بنياميف ناتنياىو ويفيـ أنيما يحتاجاف العمؿ معا بخصوص إيراف،
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وتتخوؼ الواليات المتحدة مف انييار السمطة الفمسطينية وتسببيا في المزيد مف عدـ االستقرار.
الخروبي ،تحقيؽ صحيفة الوحدوي اإللكترونية)2013 ،

 :5.3.1زيارة الرئيس أوباما إلى الشرؽ األوسط آذار/مارس 2013
رلـ كونيا الزيارة الخارجية األولى لمرئيس أوباما في واليتو الرئاسية الثانية ،وما تحممو مف دالئؿ
االىتماـ بحؿ الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي أو التحرؾ إلى األماـ نحو ٍ
حؿ ما ،فقد جاءت الزيارة
مف باب المحافظة عمى الوضع القائـ بما ىو عميو مف تعقيدات وفوضى .اختمؼ الرئيس أوباما
في ذلؾ عف الرؤساء السابقيف حيث كانت زياراتيـ لممنطقة مف أجؿ إنياء الصراعات المختمفة،
أما الرئيس أوباما فيبدو أف طموحوُ أقؿ مف ذلؾ بكثير.
ىدفت زيارة الرئيس أوباما إلى حث القادة اإلسرائيمييف والفمسطينييف عف التوقؼ عف اتخاذ أي
إجراء قد يأزـ الوضع ،وأراد فقط مف نتنياىو أف يبطّئ مف وتيرة االستيطاف في األراضي
الفمسطينية مف أجؿ إمكانية اإلفساح لمفاوضات السبلـ .أما عف الفمسطينييف ،فقد أورد بعض
المسؤوليف األمريكاف أف الرئيس أوباما يرلب في أف ال يحيؿ الفمسطينييف قضايا انتياؾ حقوؽ
االنساف ضد إسرائيؿ إلى محكمة الجنايات الدولية جريدة القدس .)2013-3-19 ،إال أف
العنواف العريض الذي تحممو الزيارة لمطرفيف ،ىو البحث عف نقاط مشتركة بيف الجانبيف ،فالنسبة
لمفمسطينييف فيـ يريدوف أف تستأنؼ المفاوضات استكماالً لما جرى في  2008مع حكومة إييود
أولمرت ،في حيف يصر نتنياىو عمى أف تكوف مف جديد.
ٍ
وبشكؿ عاـ ،فإف الزيارة التي استغرقت ثبلثة أياـ ىدفت إلحياء العممية السياسية وابقاء خيار حؿ
الدولتيف بعنوانو دوف الدخوؿ في تفاصيمو ،ىذه الزيارة لـ تضؼ إلى الفمسطينييف شيئاً وعمى
قدر القيـ
العكس مف ذلؾ حسبما أوردت القناة اإلسرائيمية الثانية عف زيارة الرئيس أوباما أنو "ُي ّ

األساسية إلسرائيؿ" ،وكذلؾ ما جاء في تعميؽ الصحيفة اإلسرائيمية ىآرتس" ،أف تصرفات وعبارات
أوباما ال يسمحاف ببزوغ أي أمؿ في معالجة الممؼ الفمسطيني" .رزؽ ،مقاؿ)2013-3-31 ،
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 :5.3.1.1خطاب الرئيس أوباما في القدس
الخطاب الذي ألقاه الرئيس باراؾ أوباما في مركز المؤتمرات في القدس أماـ الطمبة اإلسرائيمييف لـ
يخرج عف مضاميف خطابات أوباما السابقة في ثنائو عمى العبلقات األمريكية اإلسرائيمية
والمصالح المشتركة ،فأكد ليـ دعمو ليـ بعبارة "أنتـ لستـ وحدكـ" ،وقاؿ إنو سيمنع إيراف النووية،
وأنو سيدافع عف أطفاؿ سديروت ...وطالب إسرائيؿ بوقؼ البناء في المستوطنات .ورلـ مطالبتو
بوقؼ البناء االستيطاني ،فإنو طمب مف الفمسطينييف عدـ وضع شروط مسبقة لتجديد العممية
السممية .خطاب الرئيس أوباما إلى الشعب اإلسرائيمي) 2013-3-21 ،
تحدث الرئيس أوباما عف حؿ الدولتيف وضرورة قياـ الدولة الفمسطينية وفؽ حدود معترؼ بيا،
لكنو أكد عمى ييودية الدولة
وأشار إلى معاناة الشعب الفمسطيني عمى مر السنيف في خطابوّ ،

اإلسرائيمية ،وطالب الفمسطينييف باالعتراؼ بيا عمى ىذا األساس.

إف حديث الرئيس أوباما عف استحقاؽ الدولة الفمسطينية وحؿ الدولتيف ،ىو مجرد كبلـ ولف يرقى
إلى مستوى الجدية في العمؿ نحو تحقيؽ ذلؾ ،فمـ يطرح – كما في السابؽ  -أية خطوة عممية
أو مبادرة لذلؾ ،األمر الذي عكس خيبة أمؿ عند المتابع الفمسطيني ،رلـ ترحيب الرئيس
الفمسطيني بخطاب أوباما واشارتو إلى حؿ الدولتيف.

 :5.3.2مساعي جوف كيري إلحياء المفاوضات
أعمف وزير الخارجية األمريكي جوف كيري ،عف مبادرة أو مسعى جديد بيف الفمسطينييف
واإلسرائيمييف في محاولة مف اإلدارة األمريكية الستئناؼ محادثات السبلـ بيف الجانبيف ،ففي بداية
شير نيساف/إبريؿ  ،2013وذلؾ لمبحث في سبؿ التمييد الستئناؼ المفاوضات بيف إسرائيؿ
والسمطة الفمسطينية مف خبلؿ تضييؽ الفجوات بيف مواقؼ الجانبيف ،وتشجيع كؿ منيما عمى
القياـ بخطوات ممموسة تيدؼ إلى إعادة بناء الثقة.
)Haaretz, Kerry heads back to Middle East for fresh bid to renew peace
)talks, 4-2013
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وبحسب صحيفة "ىآرتس" اإلسرائيمية ،فإف كيري مستعد لتكريس ثبلثة أشير لمحادثات تمييدية
مع الجانبيف اإلسرائيمي والفمسطيني يقدـ في نيايتيا تصوره الستئناؼ المفاوضات ،وأنو يريد أف
تقوـ إسرائيؿ خبلؿ ىذه األشير بمجـ البناء في المستوطنات في األراضي الفمسطينية المحتمة
وتفرج عف أسرى؛ وذلؾ لعممو بأىمية موضوع األسرى لدى الفمسطينييف ،في مقابؿ امتناع
الفمسطينييف عف التوجو مجدداً لؤلمـ المتحدة .وأف كيري معني أيضاً بأف تقوـ دوؿ عربية
بخطوات تدعـ استئناؼ المفاوضات بيف إسرائيؿ والفمسطينييف ،وأنو سيطالبيا بذلؾ خبلؿ زيارة
وفد عف الجامعة العربية لواشنطف نياية الشير – نيساف/إبريؿ .-2013
وأفادت مصادر فمسطينية مطمعة أف كيري قدـ لعباس تفاصيؿ مبادرة أميركية الستئناؼ محادثات
السبلـ بيف الجانبيف ،تضمف إقامة دولة فمسطينية مستقمة عمى حدود  ،1967مع التوصؿ إلى
اتفاؽ تبادؿ لؤلراضي بيدؼ تسوية الحدود ،والتوصؿ إلى حموؿ وصفت بػ"الخبلقة" حوؿ قضية
القدس ،تضمف حرية العبادة لمجميع .خبر ،موقع قناة الحرة)2013-5-8 ،
رحبت السمطة الفمسطينية بمسعى جوف كيري ،وقاؿ الرئيس الفمسطيني محمود عباس إف
وقد ّ

الجانب الفمسطيني يقبؿ بالمبادرة السياسية التي قاـ وزير الخارجية األمريكي بصيالتيا ،مضيفاً
أنو في حالة قبوؿ نتنياىو ليذه المبادرة فإف الفمسطينييف عمى أتـ االستعداد لمجموس فو اًر عمى
طاولة المفاوضات .خبر ،موقع يبوس نيوز)2013-5-7 ،

 :5.3.2.1آفاؽ نجاح مساعي كيري
يبدو أف بوادر المعيقات بدأت تظير عمى السطح فور إعبلف اإلدارة األمريكية عف مساعييا
الستئناؼ المفاوضات ،وبدأ معيا التشكيؾ اإلسرائيمي في نجاح تمؾ المساعي ،حيث رفض
مسؤوؿ إسرائيمي تمؾ المساعي واألفكار معمقاً عمى ذلؾ أف كيري ال يممؾ تقدي اًر صحيحاً لعمؽ
الخبلؼ بيف الطرفيف ،كما أشار إلى أف إسرائيؿ تسعى إلى إدراج جميع القضايا الجوىرية
وخاصة مسألة االعتراؼ بدولة إسرائيؿ كدولة ييودية وقضية البلجئيف .وأنو يوجد خبلؼ حوؿ
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إطار العممية السياسية وحوؿ كيفية إجرائيا" ،مشددا عمى أف "إسرائيؿ تعارض محادثات حوؿ
الحدود واألمف بداية  ،ويوجد اتفاؽ حوؿ ذلؾ بيف جميع الوزراء الذيف يتعامموف مع ىذا الموضوع
ومف ضمنيـ وزيرة العدؿ والمسؤولة عف المفاوضات تسيبي ليفني .وأضاؼ أف إسرائيؿ "تعارض
تنفيذ أية مبادرة نية حسنة ىامة تجاه الفمسطينييف قبؿ استئناؼ المفاوضات ،ويضمف ذلؾ إطبلؽ
سراح أسرى وتسميـ أسمحة ألجيزة األمف الفمسطينية أو حتى تنفيذ مشاريع اقتصادية في المنطقة
"ج" .خبر ،موقع شبكة أنباء موسكو)2013-4-11 ،
وحتى عمى الجانب الفمسطيني وبيف أوساط القيادة الفمسطينية فإف ىناؾ مف يشكؾ بمقدرة كيري
عمى أف ُيحيي عممية مفاوضات تفضي إلى إنياء الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي ،كما أف تركيبة

الحكومة اليمينية الحالية برئاسة نتنياىو ال تبعث عمى التفاؤؿ مطمقاً.

كما أف اإلسرائيمييف حاولوا التخفيؼ مف ىذا التفاؤؿ عندما كرروا شروطيـ – وعمى لساف أكثر
مف مسؤوؿ  -التي كانت عقبة أماـ استئناؼ المفاوضات طيمة السنوات األربع الماضية وىي:
 تجميد اإلجراءات أحادية الجانب لمفمسطينييف في األمـ المتحدة.
 وقؼ التحريض في مناطؽ السمطة الفمسطينية.
 االعتراؼ بإسرائيؿ كدولة ييودية.
 ضمانات أمنية صعبة ،مثؿ القبوؿ ببقاء الجيش اإلسرائيمي في غور األردف المحتؿ.

تعد أساسية وىي أقؿ ما يمكف لمفمسطينييف
وكذلؾ رفض إسرائيؿ المطالب الفمسطينية التي ّ

المطالبة بيا:

 عرض الخريطة النيائية إلسرائيؿ ،عمى أساس حدود .1967
 تحرير أسرى أمنييف ،وخصوصاً األسرى الذيف يقضوف في السجوف اإلسرائيمية قبؿ
اتفاقية أوسمو.
 تجميد البناء في المستوطنات.
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 الوقؼ التاـ لعممية احتجاز أمواؿ الجمارؾ والضرائب الفمسطينية في إسرائيؿ.
أسير في  14ألسطس/آب
إف كانت إسرائيؿ قد أفرجت عف دفعتيف مف األسرى  -األولى 26
اً
 ،2013والدفعة الثانية في  30أكتوبر/تشريف أوؿ  2013وذلؾ مف أصؿ  104أسرى  -وافقت
إسرائيؿ عمى إطبلؽ سراحيـ عمى دفعات حسب تقدـ عممية المفاوضات ،وحسب ما ادعت أنو
إيفاء بالتزاميا نحو عممية المفاوضات برعاية الواليات المتحدة ،إال أف رئيس الوزراء نتنياىو قد
ً
قرر بموازاة ذلؾ تسريع وتيرة االستيطاف في القدس الشرقية والضفة الغربية بشكؿ عاـ .وحتى
ّ
تقوـ – إسرائيؿ  -بمزيد مف التضميؿ لمرأي العاـ ،فقد قررت تجميد مشاريع بناء  20ألؼ وحدة

استيطانية في الضفة الغربية ،وادعى نتنياىو أف تمؾ المشاريع قد اتُخذت دوف تنسيؽ مسبؽ،
وأنيا ال تخدـ سياسة االستيطاف ،وىي بذلؾ ليست خطوة كما أرادىا واشترطتيا السمطة
الفمسطينية.
كما أف صدى تقديـ رئيس فريؽ المفاوضات الفمسطيني د .صائب عريقات الستقالتو بسبب عدـ
الجدوى وشعورىـ باإلحباط مف المفاوضات الجارية ومف التعنت اإلسرائيمي وفشؿ تمؾ
المفاوضات في تحقيؽ التقدـ المطموب سكاي نيوز عربية ،)2013-11-13 ،إف ذلؾ ليؤكد
مف جديد عمى الموقؼ اإلسرائيمي الجديد القديـ مف المشروع الوطني الفمسطيني ،إضافة إلى
اإلجراءات القمعية التصعيدية التي تشيدىا األماكف المقدسة في القدس ضد الوجود الفمسطيني
والوجود اإلسبلمي فييا ،ليدفع لمقوؿ مرة أخرى إف إسرائيؿ تماطؿ وتسعى لكسب الوقت لفرض ما
تخطط لو عمى األرض.
ويتزامف ذلؾ مع قرار المجنة المالية التابعة لمكنيست اإلسرائيمي بتحويؿ مبمت  50مميوف شيكؿ
لمجالس المستوطنات في الضفة الغربية كتعويض عمى فترة تجميد االستيطاف التي حصمت
بشكؿ متقطع خبلؿ السنوات األخيرة.

استفادت إسرائيؿ مف كؿ عممية وجولة مفاوضات مع الفمسطينييف ،فكما أظيرتيا تمؾ الجوالت
بأنيا تسعى لمسبلـ وانياء النزاع ،ونجاحيا بمساعدة الواليات المتحدة بإظيار أف الفمسطينييف ال
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يريدوف السبلـ ،فيي حظيت أيضاً بالغطاء الكافي لمتستّر عمى أنشطتيا االستعمارية التوسعية في
األرض الفمسطينية والتي لـ تتوقؼ مطمقاً في العموـ ،وعميو فإننا أماـ إخفاؽ أمريكي جديد ،واف
مساعي كيري – العاجز عف الضغط عمى إسرائيؿ – قد باتت قاب قوسيف أو أدنى مف االنييار،
وأف إسرائيؿ تتجو لمزيد مف التطرؼ اليميني والديني والعدوانية ضد األرض والشعب الفمسطيني.
كما أف الواليات المتحدة لف يكوف بمقدورىا الضغط عمى إسرائيؿ لتغيير المواقؼ الثابتة لرؤساء
وزرائيا ،وىي المواقؼ التي لطالما رددت عمى ألسنة المسؤوليف اإلسرائيمييف ،رلـ تصريح بعضيـ
عف قياـ دولة فمسطينية  -وفؽ منظورىـ طبعاً  ،-وىذه المواقؼ ىي :المضي في البرامج
االستيطانية ،وتيويد القدس وجعميا عاصمة موحدة وأبدية إلسرائيؿ ،واستحالة القبوؿ بالعودة
إلى حدود ما قبؿ حرب عاـ  ،1967والرفض المطمؽ لعودة البلجئيف.

وفي الختاـ يمكف القوؿ ...إف طريؽ المفاوضات بات مسدوداً ،وأف عمى الفمسطينييف البحث عف
البديؿ واستراتيجية جديدة لتمكيف الشعب الفمسطيني مف انتزاع حقوقو الثابتة ،وىذا ما سيتـ عرضو
مفصبلً في نتائج الدراسة وتوصياتيا.
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 :6اخلامتحَ :تائذ وتىصٍاخ اندراضح
منذ ما يقرب مف  65عاماً والفمسطينيوف ما زالوا في رحمة البحث عف تقرير مصيرىـ والعيش في
ارت الدولية وفي مقدمتيا قرار
دولتيـ المستقمة ذات السيادة ،وىو الحؽ الذي كفمتو الكثير مف القر ا
نص
الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة  ،181الصادر في  29نوفمبر/تشريف ثاني  ،1947والذي ّ

عمى تقسيـ فمسطيف إلى دولتيف :عربية وييودية ،ومرو اًر بغيره مف الق اررات التي أكدت حؽ الشعب
ىجروا منيا عاـ
الفمسطيني في تقرير مصيره وحؽ عودة
الميجريف الفمسطينييف إلى األماكف التي ّ
ّ
ابتداء باتفاقية
 ،1948وكذلؾ عبر االتفاقات التي وقعتيا منظمة التحرير الفمسطينية مع إسرائيؿ
ً
أوسمو المرحمية التي كانت مف المفترض أف تُفضي إلى إقامة دولة فمسطينية في أيار/مايو
 ،1999وبعد ذلؾ خطة خارطة الطريؽ عاـ  2005التي دعت إلى قياـ دولة فمسطينية قابمة
انتياء بالتحرؾ
لمحياة وليا مقومات السيادةّ ،
وتبني الخطة أممياً مف خبلؿ القرار رقـ  .1555و ً
السياسي والدبموماسي لمنظمة التحرير الفمسطينية في األمـ المتحدة لنيؿ العضوية في األمـ
المتحدة والحصوؿ عمى الشرعية واالعتراؼ الدولي بدولة فمسطيف.
لقد جاء ذلؾ التحرؾ األخير بعد أف توصمت القيادة الفمسطينية إلى قناعة باستحالة أف تقوـ
الواليات المتحدة بالضغط عمى إسرائيؿ مف أجؿ االلتزاـ بما عمييا مف استحقاقات لمفمسطينييف
كاف آخرىا فشؿ اإلدارة األمريكية برئاسة أوباما في الضغط عمى إسرائيؿ لوقؼ النشاط
وجيت اإلدارة األمريكية
االستيطاني مف أجؿ استئناؼ مفاوضات سبلـ جديدة .رلـ ذلؾ كمو فقد ّ

الحالية الموـ إلى السمطة الفمسطينية في جمود المفاوضات بسبب رفض القيادة الفمسطينية

المفاوضات المباشرة في حيف أف المستوطنات تنتشر وتتوسع في األراضي الفمسطينية أبو سعدة،
ىددت إدارة الرئيس أوباما والكونغرس بقطع األمواؿ
 ،2012ص  .)199ولـ تكتؼ بذلؾ ،فقد ّ

عف السمطة الفمسطينية ،باإلضافة إلى عدد مف اإلجراءات االنتقامية التي ُىددت السمطة

الفمسطينية بيا ،مثؿ إلبلؽ مكتب بعثة منظمة التحرير الفمسطينية في واشنطف ،والضغط عمى
حكومات أخرى لرفع الدعـ عف السمطة الفمسطينية ،أو الصمت عف حجز إسرائيؿ لعائدات
الضرائب لمسمطة الفمسطينية .أبو سعدة ،2012 ،ص )201 - 200
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إف الموقؼ األمريكي مف التوجو الفمسطيني لنيؿ العضوية في األمـ المتحدة ليفضح بما ال يدع
مجاالً لمشؾ كذب إدعاءات اإلدارات األمريكية المتعاقبة عمى البيت األبيض مف إقامة الدولة
يدعي أف قياـ دولة فمسطينية ىو مصمحة
الفمسطينية ،ففي حيف أف الموقؼ الرسمي األمريكي ّ

استراتيجية أمريكية تخدـ االستقرار في منطقة الشرؽ األوسط المضطرب سياسياً ،وىو الموقؼ
نفسو الذي أكدتو إدارات الواليات المتحدة األمريكية في عيدي الرئيس كمينتوف والرئيس جورج
بوش االبف ،حيث أكد الرئيس كمينتوف عمى ضرورة قياـ دولة فمسطينية في نياية رئاستو ،وأكد
الرئيس األمريكي السابؽ جورج بوش االف عمى ضرورة قياـ دولة فمسطينية قابمة لمحياة كما ورد
في خطة خارطة الطريؽ ،ومنذ وصوؿ الرئيس األمريكي باراؾ أوباما إلى البيت األبيض وىو
يؤكد عمى ضرورة حصوؿ الفمسطينييف عمى دولة ،خصوصاً عندما قاليا في أيموؿ/سبتمبر
 2010بأنو يأمؿ أف يرى دولة فمسطينية عضو في األمـ المتحدة في سبتمبر  .2011رلـ تمؾ
العناويف الرئيسية لئلدارات األمريكية الثبلث المتعاقبة ،فإف الموقؼ النيائي ىو الرفض عممياً ألي
إجراء ُيفضي إلى قياـ الدولة الفمسطينية ،سواء مف خبلؿ الضغط عمى إسرائيؿ أـ مف خبلؿ

الرفض لرفع مكانة فمسطيف إلى دولة في األمـ المتحدة .لقد أصبح الرؤساء األمريكاف –
خصوصاً اإلدارات الثبلث األخيرة – عاجزيف عف مواجية الموبي الييودي ومؤيدي إسرائيؿ سواء
في المؤسسات التنفيذية أو في الكونغرس بمجمسيو والذي تُحكـ إسرائيؿ السيطرة عميو بفعؿ
جماعات الضغط الييودية ،أما الرئيس أوباما فقد أصبح عاج اًز أكثر ممف سبقوه ،حيث قرر
الرئيس أوباما – عمى ما يبدو – أف ينحاز إلى إسرائيؿ.
ضرر لسمعة أمريكا ومصالحيا ،كما يضر بمنظومة
إف ذلؾ االنحياز األعمى إلسرائيؿ ،سبب
اً
تدعي الواليات المتحدة نشرىا في العالـ ،كما أف االستمرار في ذلؾ الموقؼ
القيـ والمبادئ التي ّ

يتنافى تماماً مع موقؼ الواليات المتحدة األمريكية مف ثورات الربيع العربي في تونس ومصر
وليبيا واليمف وسوريا ،وأف ىذا الموقؼ األمريكي يشكؿ تيديداً لممصالح األمريكية في منطقة

الشرؽ األوسط أبو سعدة ،2012 ،ص .)203
إف ذلؾ الرفض والموقؼ األمريكي الذي لـ يتغير بؿ ازداد تعقيداً وانحيا اًز إلسرائيؿ مع تعاقب
اإلدارات األمريكية ،ليستدعي الوقوؼ مطوالً عند مدى إبقاء التعويؿ عمى الدور األمريكي كوسيط
نزيو لعممية السبلـ الفمسطينية اإلسرائيمية ،كما أف ذلؾ الموقؼ ُليضعؼ مف جيود وزير الخارجية
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األمريكي الحالي جوف كيري الذي يسعى إلى استئناؼ المفاوضات وتحقيؽ نتائج ايجابية ،والتي
إذا ما كانت نفس ظروؼ ومعطيات المفاوضات السابقة فإف نفس النتيجة ستتكرر مع مزيد مف
التعنت إلسرائيؿ وفرض الوقائع عمى األرض الفمسطينية.
أماـ ذلؾ كمو وجب عمى القيادة الفمسطينية أف تراجع حساباتيا واستراتيجيتيا التفاوضية الحالية،
فالمعطيات التي وردت في ىذا البحث ال ترى أف واشنطف وسيطاً نزيياً في العممية السممية،
وواشنطف لف يكوف بمقدورىا الضغط عمى إسرائيؿ لصالح الفمسطينييف ،ولف يكوف بمقدورىا فرض
رؤية عادلة عمى الطرفيف إلنياء الصراع ،ونضيؼ إلى ذلؾ انشغاؿ اإلدارة األمريكية بممفات
ساخنة حوؿ العالـ منيا الممفيف النووييف الكوري الشمالي واإليراني اآلخذيف في التصعيد ،واألزمة
السورية بكؿ تعقيداتيا الجديدة ،وممؼ أفغانستاف وباكستاف وممؼ العبلقة مع روسيا والصيف...
وليرىا مف الممفات.
إضافة إلى ذلؾ ،فإف المدخبلت والمؤثريف في القرار السياسي األمريكي – كما ظير مف خبلؿ
الفصؿ الثاني  -ال يظيراف بوجود تغيير حقيقي في حاؿ وصوؿ رئيس جديد فيما يتعمؽ بالصراع
الفمسطيني اإلسرائيمي ،لسبب بسيط ىو أف القرار السياسي األمريكي ليس مرىوناً بشخص معيف
وىو الرئيس أو مؤسسة الرئاسة عموماً ،وانما بعدد مف المدخبلت لمقرار السياسي الخارجي الذي
أحكمت الجماعات الموالية إلسرائيؿ التأثير عميو ،سواء التأثير عمى البيت األبيض أـ الخارجية
األمريكية والكونغرس ووسائؿ اإلعبلـ ،وكذلؾ التأثير مف خبلؿ المعاىد السياسية ومراكز الفكر
لير الرسمية التي تتبنى الرؤية والرواية اإلسرائيمية ،وتقديميا لصانع القرار األمريكي ،حيث يبقى
صانع القرار حبيس أفكار تمؾ المراكز ،وكذلؾ وسائؿ اإلعبلـ وحجـ تأثيرىا عمى الرأي العاـ
األمريكي.
وقد يكوف الرئيس أوباما صادقاً في خطابو في جامعة القاىرة الموجو لمعالـ اإلسبلمي وما تحدث
بو عف الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي ،إال أف صناعة القرار السياسي واألمريكي والمدخبلت
المؤثرة بو تجعمو بعيداً عف تطبيؽ ما وعد بو ،وأفضؿ مثاؿ عمى ذلؾ ،ىو تراجع الرئيس أوباما
عف مطالبتو نتنياىو بوقؼ االستيطاف كشرط لمبدء في عممية تفاوضية جديدة ،حيث حسمت
مواجيتو مع نتنياىو لصالح األخير.
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 :6.1نتائج الدراسة
وقد خمصت الدراسة إلى عدد مف النتائج ،استنتجت مف تتبع مواقؼ اإلدارات األمريكية مف إقامة
الدولة الفمسطينية ،نوجز تمؾ النتائج بالنقاط اآلتية:
 .1أثبتت معطيات البحث أف اإلدارة األمريكية ال يمكف أف تكوف وسيطاً نزيياً في الصراع
الفمسطيني اإلسرائيمي.
 .2إنحازت الواليات المتحدة بما ال يدع مجاالً لمشؾ إلى إسرائيؿ دولة االحتبلؿ ،وبقيت تقدـ ليا
كافة اشكاؿ الدعـ لتبقى الطرؼ األقوى في المنطقة ،مع أف ذلكبل يتوافؽ مع مصالحيا
اإلستراتيجية والحيوية في المنطقة العربية واإلسبلمية بشكؿ عاـ.
 .3استخدمت الواليات المتحدة األمريكية حؽ النقد ضد طمعات الشعب الفمسطيني في تقرير
مصيره ،ضاربةً عرض الحائط كافة القيـ والمفاىيـ والمواثيؽ التي أكدت عمى حؽ األمـ في
تقرير مصيرىا ،وتمثؿ آخرىا في الوقوؼ بكؿ قوة لمنع حصوؿ فمسطيف عمى عضوية الدولة في
األمـ المتحدة.
 .4أثرت الواليات المتحدة عمى مخرجات العممية التفاوضية بما يمنع تقدميا أو الوصوؿ إلى إنيائيا
مف خبلؿ إقامة الدولة الفمسطينية ،حيث سعت إلى عدد مف اإلجراءات كاف ليا التأثير عمى
العممية التفاوضية منيا:
 فرضت الواليات المتحدة أف تكوف ىي المرجع والوسيط التفاوضي ،ولـ تسمح لتدخؿأطراؼ دولية أخرى مثؿ االتحاد األوروبي كاف بمقدورىا القياـ بدور إيجابي أفضؿ ،وىي
بذلؾ فشمت في ميمتيا.
 سعت الواليات المتحدة إلى إبعاد أو تيميش دور المنظمات الدولية ذات الصمة ،مثؿالجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ومحكمة العدؿ الدولية ،وبدالً مف ذلؾ أعطت الدور لما
ُعرؼ بالمجنة الرباعية التي قمّصت دور األمـ المتحدة كوسيط أممي بينما ىي المظمة

الدولية الشاممة لجميع أعضاء المنظومة الدولية.
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 حرصت الواليات المتحدة دائماً الضغط عمى الطرؼ األضعؼ في المفاوضات ،مما أدىإلى اختبلؿ العممية التفاوضية النزيية ،مثؿ تخمّي أوباما عف شرط وقؼ االستيطاف
ومطالبتو الفمسطينييف بعدـ وضع أية شروط لمبدء في المفاوضات.
 أوصمت االستراتيجية األمريكية التفاوضية المشروع الوطني الفمسطيني إلى طريؽ مسدودفبعد أكثر مف  20عاماً مف المفاوضات لـ تصؿ إلى حؿ.
 مف خبلؿ سياسة دعـ السمطة الفمسطينية ،حرصت الواليات المتحدة عمى إبقاء السمطةتابعة وبدوف استقبلؿ وسيادة لمسمطة الفمسطينية ،حيث ال توجد استقبللية مالية التي يمكف
عرضيا لمحاوالت ابتزاز سياسي.
مف خبلليا أف يستقؿ القرار الفمسطيني ،مما ّ

 :6.2توصيات الدراسة
أماـ ذلؾ ،فإف ىذا البحث قد استخمص واستشرؼ موقؼ اإلدارات األمريكية وما ىو الحد الذي
يمكف أف تمعبو الواليات المتحدة في عممية التسوية لمصراع ،وتضع بيف أيدي القيادة الفمسطينية ما
ىو المطموب فعمو فمسطينياً في ظؿ الموقؼ األمريكي مف إقامة الدولة الفمسطينية ،نذكرىا
كاآلتي:
 -1صيالة استراتيجية وطنية فمسطينية تحظى بإجماع الدوؿ العربية واإلسبلمية ،تحدد
بموجبيا الموقؼ الفمسطيني مف أية عممية تسوية قادمة ،وتحدد فييا حدود الدولة
الفمسطينية ذات السيادة الكاممة ،مع ضرورة وجود إجماع وتوافؽ فمسطيني فمسطيني حوؿ
ذلؾ.
 -2السعي نحو المصالحة الوطنية الفمسطينية ،فاالنقساـ يضعؼ الموقؼ الفمسطيني سواء
يقوي العمؿ السياسي
عمى المستوى الداخمي أـ عمى المستوى الدولي ،كما أف ذلؾ ّ
المؤسساتي الفمسطيني في مقابؿ العمؿ االنفرادي الفصائمي.
159

 -3إف اإلبقاء عمى العممية التفاوضية ضمف المعطيات الحالية ىو تكرار ألكثر مف  20عاماً
م ف الفشؿ التفاوضي ،وعميو يجب إعادة ترتيب العممية التفاوضية بحيث تضمف
مخرجاتيا.
 -4قدمت إسرائيؿ خبلؿ العممية التفاوضية ما يسمى بالتنازالت التكتيكية التي ال تحدث
التغيير المطموب ،في حيف قامت السمطة الفمسطينية أو منظمة التحرير الفمسطينية بتقديـ
تنازالت توصؼ بأنيا جوىرية ،كاف باإلمكاف ليا أف تحسف مف الوضع التفاوضي ليا إذا
تمسكت بيا كأوراؽ ضغط أخيرة ،مثؿ االعتراؼ بإسرائيؿ ،فذلؾ يعطي القرار
ما ّ
تقوي موقفيا .صالح ،2013 ،ص - 151
الفمسطيني ىامشاً لممناورة تستطيع أف ّ
)152
 -5التأكيد عمى أف المقاومة بكافة أشكاليا ضد المحتؿ حؽ مشروع كفمتيا الشرائع والقوانيف
الدولية ،وعدـ التنازؿ عف ذلؾ الحؽ ،حيث أشارت المادة  51مف ميثاؽ األمـ المتحدة
عمى الحؽ الطبيعي لؤلفراد والجماعات الدفاع عف أنفسيـ ضد القوات المحتمة.
 -6أف تنتقؿ القيادة الفمسطينية إلى طريؽ المفاوض الحقيقي الذي يبحث عف إنياء لمصراع
ويحدد الحدود العامة لمرؤية الوطنية الفمسطينية ،بدالً مف الذىاب عمى أمؿ الحصوؿ عمى
منحة مالية أو قرض مف ىنا أو ىناؾ .وفي ىذا الصدد يوضح مدير المعيد العربي
األمريكي جيمس زلبي أف "الفمسطينييف يأتوف إلى جمسات المفاوضات كمتوسميف أكثر
مف قدوميـ كمفاوضيف ،بسبب أنو ليس بأيدييـ بطاقات ضغط أو نفوذ ،عمى العكس مف
اإلسرائيمييف الذيف يحمموف كؿ بطاقات الضغط ،فيـ ُيمموف أكثر مف أنيـ ُيفاوضوف".
)Zogby, Article, 24-4-2011
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 -7اتصاالً بالعممية التفاوضية ،فإف عمى القيادة الفمسطينية أف تُدرؾ أف تأثير الواليات
المتحدة الحالي عمى الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي ىو ليس نفسو فترة ما بعد حقبة الحرب
الباردة وىيمنتيا عمى النظاـ الدولي ،فيناؾ الكثير مف المتغيرات الدولية التي تشغؿ
الواليات المتحدة ،وعميو ينبغي البحث عف الوسيط النزيو الجديد ،فباإلمكاف أف يتـ الطمب
ٍ
العب جديد يحظى بمصداقية ويقوـ بالدور ،مثؿ االتحاد األوروبي أو تركيا – عمى
مف
سبيؿ المثاؿ  -فيما المرشحاف األقوى لذلؾ بفعؿ نفوذىما اإلقميمي وقربيما مف بؤرة
الصراع.
لمتعنت اإلسرائيمي ىو التأكيد عمى الثوابت الفمسطينية لير
 -8إف أفضؿ وسيمة لمتصدي
ّ
القابمة لمتصرؼ ،والتي ىي محؿ اإلجماع الوطني الفمسطيني.
 -9يتوجب عمى الفمسطينييف بمختمؼ فصائميـ العامميف عمى الساحة السياسية ومف أجؿ بناء
تحالفات إقميمية ودولية ،تغيير آلية ومنيجية الخطاب ليكوف قائماً عمى الواقعية السياسية
مع الحفاظ عمى اإلرث والقيـ الفمسطينية ،ويشمؿ ذلؾ حركة حماس فعمييا مراجعة
الموجو إلى الغرب بشكؿ عاـ ،فالعزلة السياسية الحالية المفروضة عمييا
خطابيا السياسي
ّ
توجب عمييا القياـ بالتحرؾ األوؿ والعمؿ عمى كسر عزلتيا الدولية التي فرضت عمييا
بسبب تصنيؼ اإلدارة األمريكية ليا عمى قائمة المنظمات اإلرىابية.
-10

تفعيؿ حمبلت المقاطعة إلسرائيؿ طالما ال تقبؿ التعاطي مع المبادرات الرامية

لتسوية الصراع ،حيث كاف لحمبلت المقاطعة االقتصادية لمنتجات المستوطنات صدى
إعبلمي كبير في أوروبا وفي جنوب إفريقيا.
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-11

تكثيؼ الضغط عمى إسرائيؿ في كؿ المحافؿ الدولية ،وفضح ممارساتيا القمعية

بحؽ الفمسطينييف ،وممارستيا الرامية إلى تدمير مقومات الدولة الفمسطينية.
-12

تكثيؼ الضغط الشعبي في األراضي الفمسطينية ضد سياسات االحتبلؿ وضد

المستوطنات والتعبئة الشعبية لمواجية سياسات األمر الواقع التي تقوـ إسرائيؿ بفرضيا
عمى األرض.
-13

التكثيؼ مف االتصاالت العربية واإلسبلمية وخاصة المممكة العربية السعودية

لممساعدة في الضغط الحقيقي عمى الواليات المتحدة ،وتذكيرىا بأف مصالحيا في البمداف
العربية واإلسبلمية قد يصيبيا الضرر إذا ما بقي موقفيا مف الدولة الفمسطينية ىو نفس
الموقؼ اإلسرائيمي.
-14

استغبلؿ الوجود الفمسطيني في األمـ المتحدة والتكثيؼ عمى حمبلت تعرية حقيقة

إسرائيؿ العدوانية بحؽ الشعب الفمسطيني.
-15

إف خطوة التوجو إلى األمـ المتحدة لنيؿ العضوية الكاممة ىي خطوة تحظى

بإجماع فمسطيني وعربي ودولي ،وعميو فإف عمى القيادة الفمسطينية أف تقدـ الطمب في
كؿ دورة لمجمس األمف ،وذلؾ حسب النظاـ الداخمي وضوابط التقديـ في مجمس األمف،
واف تعرض لمنقض األمريكي مف خبلؿ الفيتو ،إف تكرار تقديـ الطمب يعطي قوة لمقيادة
الفمسطينية يمكف أف ُيستغؿ في ّأية عممية تفاوضية كما أنو ُيظير الواليات وىي تستخدـ
الفيتو بشكؿ مفرط ضد الفمسطينييف مما يجعميا تخسر مصداقيتيا ويؤدي إلى إحراجيا
وتعرية حقيقتيا.
شنت الواليات المتحدة واسرائيؿ حرباً دبموماسية لمتأثير عمى مواقؼ الدوؿ داخؿ
لقد ّ
مجمس األمف مف أجؿ أف ال يحظى الطمب الفمسطيني باألصوات المطموبة لمناقشة
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الطمب في المجمس ،وىذا ما دعا الرئيس أوباما إلى االتصاؿ شخصياً بمجمس الرئاسة
البوسني ،لمنعو مف تأييد مشروع الدولة الفمسطينية ،حيث كاف صوت البوسنة ىو الذي
يوفي العدد المطموب لمسماح بتقديـ المشروع .صالح ،2013 ،ص )157
-16

التحرؾ الجدي إليجاد الموبي العربي والفمسطيني في الواليات المتحدة األمريكية

المناصر لمحؽ الفمسطيني ،واستخداـ أدوات اإلعبلـ الجديد مف أجؿ إيجاد وعي لربي -
وأمريكي خصوصاً  -مطّمع عمى الحؽ الفمسطيني ،مف أجؿ المساعدة في إيجاد نواة
لجماعة ضغط عربية إسبلمية لربية في أوروبا والواليات المتحدة ،باإلضافة إؿ العمؿ
عمى إيجاد معاىد ومراكز فكر ُيمكنيا أف تصؿ إلى صانعي القرار السياسي األمريكي.
-17

قد يكوف مف الحكمة البحث المطّوؿ في تغير موازيف القوى العالمية الحالية،

حيث لـ تعد الواليات المتحدة كما كانت في فترة التسعينيات ،فالعالـ متجو إلى عالـ
متعدد األقطاب – حسب تكينات ألمب السياسييف  ،-ولـ تعد الواليات المتحدة المييمف
ولـ يعد ليا الدور الحصري فيما يخص المسألة الفمسطينية اإلسرائيمية ،كما أف فشؿ
جر دوؿ أخرى ألخذ مكانيا ،وىذا ما يتطمب
اإلدارة األمريكية في الوصوؿ إلى الحؿُ ،ي ّأ
المتابعة الدقيقة لمفاعميف الدولييف الجدد والتشبيؾ معيـ .فقد ظير ذلؾ جمياً في تطورات
ممؼ األزمة السورية وكذلؾ ممؼ البرنامج النووي اإليراني.
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مدعوة إلى استخبلص العبر والدروس لئلفادة منيا في لمعممية
وختاماً ،فإف القيادة الفمسطينية
ّ
التفاوضية التي استمرت ألكثر مف  20عاماً ،وتقييـ أيف أخطأت وأيف أصابت ،مف أجؿ المضي
في طريؽ المشروع الوطني الفمسطيني المتمثؿ في إقامة الدولة الفمسطينية عمى كامؿ الت ارب
الفمسطيني وعاصمتيا القدس الشريؼ ،وذات السيادة الكاممة ،فالشعب الفمسطيني لف يقبؿ مزيداً
مف الضياع والتيو لمشروعو.

تـ بحمد هللا ،،،
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