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Hypotheses of liberalism theory for settling the
Palestinian-Israeli conflict
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وليد سعيد أبو محاد
إشراف
الدكتور /عبد ربه عبد الكادر العنزي
أستاذ العالقات الدولية املشاعد
قدمج هذه الزسالت استكما ًال لمتطلباث الحصول على درجت الماجستيز في العلوم السياسيت
من كليت اآلداب والعلوم اإلنسانيت  -جامعت األسهز -غشة.
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بسم اهلل الرمح ن الريمم
﴿ أَمَّهْ هُوَ قَاوِتٌ آوَاء اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ اآلخِزَةَ ويَزْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ
يَسْتَوِي الَّذِيهَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِيهَ ال يَعْلَمُونَ إِوَّمَا يَتَذَكَّزُ أُوْلُوا
األَلْبَابِ ﴾
(سورة الزمر ,آية)9 :

اإلهداء
إلى األكرـ منا جميعا ...شهداء فمسطيف
إلى كؿ مف آمف بعدالة القضية الفمسطينية كناضؿ مف أجمها
إلى مف كممه ا﵀ بالهيبة كالكقار ،الى مف غرس في نفسي العزة كالكرامة ،كعممني أف النجاح مرهكف
بالعمؿ ...كالدم الحبيب ،ألبسه ا﵀ ثكب الصحة كالعافية،
إلى مف غمرتني بحبها ،الى بسمة الحياة كسر الكجكد ،الى مف كاف دعاؤها سر نجاحي كعطائي
 ...كالدتي الحبيبة ،اطاؿ ا﵀ بقاءها
إلى مف شاركتني آمالي كآالمي ككانت لي عكنا كسندا ....زكجتي الغالية.
إلى قرة عيني كأممي في مستقبؿ مشرؽ ....أبنائي
(مازف ،ماهر ،يارا ،لياف ،ليف).
إلى رياحيف حياتي إخكتي كأخكاتي.
إلى عمكـ عائمتي كأقاربي.
إلى أصدقائي ،زمالء العمؿ كالدراسة.
إلى كؿ مف تمنى لي الخير كالنجاح ،كدعا لي بظهر الغيب.
إلى كؿ باحث في ميداف العمـ كالمعرفة.
الى فمسطيف كؿ فمسطيف ...أرضان كشعبان كهكية .
إليهـ جميعا أقدـ بكؿ تكاضع  -هذا الجهد المتكاضع -آمالن مف كرائه النفع كالفائدة.
كا﵀ كلي التكفيؽ.


ب

بسم اهلل الرحمن الرحيم

شكر وتقدير

ت َعمَ َّي﴾
َن أَ ْ
﴿رب أ َْو ِز ْع ِني أ ْ
ش ُك َر ِن ْع َمتَ َك الَِّتي أَ ْن َع ْم َ
َ
الحمد ﵀ حمد الشاكريف ،حمدان يميؽ بجالؿ كجهه كعظيـ سمطانه ،الحمد ﵀ الذم بحمدت تتـ النعـ.
يدَّن يك ٍـ ﴾  ،أشكرت تعالى عمى كافر نعمه كعظيـ عطايات،
القائؿ في محكـ التنزيؿ ﴿ :لىئًف ىش ىك ٍرتي ٍـ ىأل ًىز ى
عمي
كامتثاال لقكؿ النبي صمى ا﵀ عميه كسمـ  " :ال يشكر ا﵀ مف ال يشكر الناس "  ،أجد لزامان ٌ
كفاء كعرفانان ،فإنني أتقدـ بجزيؿ الشكر لمدكتكر عبد ربه
في هذا المقاـ أف أنسب الفضؿ ألهمه ،ن
عبد القادر العنزم ،عمى تفضمه بقبكؿ اإلشراؼ عمى هذت الرسالة ،كالذم شممني بالرعاية كالتكجيه ،
فكاف كاسع الصدر ،كريـ المعاممة ،ككاف نعـ المعمـ الذم كهب نفسه لمعمـ كلطمبته.
كما كاتقدـ بعظيـ الشكر كالتقدير الى أساتذتي الكراـ أعضاء لجنة المناقشة:

الدكتكر /مخيمر سعكد ابك سعدة  ،مناقشا داخميا

الدكتكر/صالح مصمح أبكختمة ،مناقشا خارجيا .

عمى تفضمهما بالمكافقة عمى مناقشة هذت الرسالة كهذا ما زادني كدراستي شرفان كتقدي انر.

الشكر مكصكؿ ألساتذتي الكراـ أعضاء هيئة التدريس بقسـ العمكـ السياسية  ،الذيف أناركا لي سبيؿ
العمـ كالمعرفة ،فجزاهـ ا﵀ عني كعف زمالئي خير الجزاء.

كما أعبر عف شكرم كتقديرم لعائمتي الكريمة ،فقد كاف لدعكاتهـ المخمصة لي بالتكفيؽ كالسداد
عظيـ الفضؿ في إنجاز رسالتي كخركجها إلى النكر ،فمف أنسى فضمهـ ما حييت.

كعرفانا مني بالفضؿ كالجميؿ أشكر كؿ مف قدـ لي يد العكف في سبيؿ إنجاز هذا العمؿ كحسف

إخراجه.

ختاما  :أرجك ا﵀ العميـ الحكيـ أف أككف قد كفقت في تحقيؽ الغرض المنشكد مف هذا البحث ،فهك

كأم عمؿ إنساني ال يخمك مف نقص أك قصكر ،فإف كفقت فالفضؿ كؿ الفضؿ ﵀ عز كجؿ ،كاف

كاف ثمة قصكر أك نقص ،فحسبي أنني بشر أخطئ كأصيب ،كقد حاكلت كاجتهدت ،فالكماؿ ﵀
كحدت.

كأختـ بقكؿ ا﵀ عز كجؿ﴿ :كما تىكًف ًيقي إًالَّ بًالمٌ ًه عمىٍي ًه تىك َّكٍم ي ً ً
يب﴾
ت ىكًالى ٍيه أين ي
ى
ىى ٍ
ى

الباحث/
كليد سعيد أبك حماد


ت

ممخص الدراسة
تناكلت هذت الدراسة بالبحث كالتحميؿ فرضيات النظرية الميبرالية في العالقات الدكلية لمعالجػة ظػاهرة
الص ػ ػراعات الدكليػ ػػة بشػ ػػكؿ عػ ػػاـ ،كاختبػ ػػار فرضػ ػػيات هػ ػػذت النظريػ ػػة عمػ ػػى حالػ ػػة الص ػ ػ ارع الفمسػ ػػطيني
االسرائيمي لمكقكؼ عمى مدل تقاطع هػذت الفرضػيات مػع االتفاقيػات الفمسػطينية االسػرائيمية فػي اطػار

عممية التسكية السياسية ،كتتمثؿ أهداؼ الدراسة في تكضيح تصكر النظريػة الميبراليػة لتسػكية الصػراع
الفمسطيني اإلسرائيمي ،كذلؾ هدفت الدراسة الى رفع مستكل الكعي الفمسػطيني بالتحػديات التػي تكاجػه
القضػػية الفمسػػطينية مػػف خػػالؿ تقػػديـ اضػػافات تفصػػيمية حػػكؿ السػػيناريكهات المقترحػػة كالمتكقعػػة فػػي
ضكء المتغيرات المحمية كاإلقميمية كالدكلية الراهنة ،ك د ارسػة مػدل كاقعيتهػا ،كبيػاف ضػررها اك فائػدتها

عمػػى مسػػتقبؿ القضػػية الفمسػػطينية ،كتكمػػف أهميػػة الد ارسػػة فػػي ككنهػػا ربطػػت الجانػػب النظػػرم فػػي

العالق ػػات الدكلي ػػة بالجانػػػب العمم ػػي  ،كذل ػػؾ مػػػف خ ػػالؿ اس ػػقاط افت ارضػ ػػات النظري ػػة الميبرالي ػػة لحػ ػػؿ
الصراعات الدكلية عمى الصراع الفمسطيني االسرائيمي  ،كتكمف اهمية الدراسة ايضا فػي انهػا اظهػرت

التحديات كالمخاطر لمسيناريكهات المتكقعة حؿ القضية الفمسطينية.

استخدمت الدراسة عدة مناهج؛ استخدمت الدراسة المنهج الكصفي التحميمي في جمع البيانات

المتعمقة بمكضكع الدراسة مف مصادرها األصمية كمف ثـ تحميمها  ،كما استخدمت الدراسة منهج
تحميؿ المضمكف في تحميؿ البيانات كالحقائؽ المتعمقة بمكضع الدراسة ،كخمصت الدراسة الى

مجمكعة مف النتائج أهمها :فشؿ النمكذج السممي الذم قدمته النظرية الميبرالية في العالقات الدكلية

لمعالجة الصراعات الدكلية في تسكية الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي  ،كسبب هذا الفشؿ هك التراجع

الجكهرم في المكقؼ اإلسرائيمي مف عممية التسكية كمرتك ازتها كمرجعيتها ك المماطمة كالتهرب مف

الكفاء باستحقاقات اإلتفاقيات التي أبرمت بيف الجانبيف في اطار عممية التسكية السياسية لمصراع
الفمسطيني االسرائيمي .


ث

Abstract
This study examined the hypotheses of liberal theory in international
relations to deal with the phenomenon of international conflicts in general,
and test the hypotheses of this theory on the state of the Palestinian-Israeli
conflict to determine the intersection of these assumptions with the
Palestinian-Israeli agreements in the framework of the process of political
settlement, The objectives of the study are to clarify the conception of liberal
theory to settle the Palestinian-Israeli conflict, The study also aimed to raise
Palestinian awareness of the challenges facing the Palestinian issue by
providing detailed additions on the proposed and expected scenarios in the
light of the current local, regional and international changes, studying the
extent of their reality, and indicating their harm or usefulness to the future of
the Palestinian cause, The importance of the study is that it linked the
theoretical aspect of international relations to the practical aspect by
dropping the assumptions of liberal theory to resolve international conflicts
on the Palestinian-Israeli conflict. The importance of the study is also that it
showed the challenges and risks of the expected scenarios to solve the
Palestinian issue. The study used several approaches; The study used the
analytical descriptive method in collecting data and facts related to the
subject of the study from its sources and then analyzing it. The study also
used the method of analyzing the content in analyzing the study data the
study concluded with a number of results, the most important of which: The
failure of the peaceful model presented by liberal theory in international
relations to deal with international conflicts in the settlement of the
Palestinian-Israeli conflict, The reason for this failure is the fundamental
retreat in the Israeli position towards the settlement process, its foundations,
its borders, its delay and the failure to meet the obligations of the agreements
reached between the two sides in the process of settling the PalestinianIsraeli conflict.
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الفصل الول
أوالً :مقدمة:

اإلطار النظري لمدراسة

تعتبر ظاهرة الصراعات مف الظكاهر التي أخذت اهتمامان كبي انر في نظريات العالقات الدكلية ،كلكف

اختمفت هذت النظريات فيما بينها في تناكؿ هذت الظاهرة ،فكاف لكؿ نظرية تحميمها كرؤيتها لتسكية هذت

الصراعات ،فالنظرية الميبرالية ككاحدة مف كبريات النظريات في حقؿ العالقات الدكلية تعتبر أكثر
النظريات تفاؤالن ،كتحديدان فيما يتعمؽ برؤيتها لتسكية كحؿ الصراعات الدكلية مف أجؿ الكصكؿ الى السالـ
كتجنب الحركب قدر المستطاع ،كفي سبيؿ ذلؾ قدمت النظرية الميبرالية في العالقات الدكلية عدة أفكار
كأسس دعت لتطبيقها مف أجؿ الكصكؿ الى سالـ ،حيث دعت الى حؿ الصراعات دكف المجكء الى

العنؼ كالقكة.

هدفت اإلتجاهات الفكرية المتعددة في المدرسة الميبرالية في العالقات الدكلية إلى تأسيس عالقات دكلية

تقكـ عمى أساس ثقافة السالـ كليس ثقافة الحرب ،كذلؾ مف خالؿ نشر الديمقراطية كقيـ الميبرالية في

الداخؿ ،كالتكسع في التجارة الحرة في الخارج ،كالتي مف شأنها أف تعمؿ عمى زيادة التفاهـ كالتكاصؿ بيف

الشعكب ،مما يدفع باتجات تحقيؽ السالـ كالمنفعة كاألمف لمجميع ،حيث كانت النظرية الميبرالية أكلى
النظريات الكبرل في العالقات الدكلية التي قدمت اسهامات في تحريؾ السياسة الدكلية نحك تأييد فكرة

تقرير المصير ،حيث تميزت هذت النظرية في ككنها تسعى إلى تعزيز النزعة التعاكنية كحقيقة دكلية يمكف
مف خاللها تغيير سياسات الدكؿ مف سياسة عدائية إلى سياسة قائمة عمى نشر قيـ التسامح كالسالـ بدالن

مف ثقافة الصراعات كالحركب.

 يعتبر الصراع العربي اإلسرائيمي مف أكثر الصراعات التاريخية الممتدة التي عرفها العالـ المعاصر،
حيث تعكد جذكر الصراع إلى أكاخر القرف التاسع عشر ،كيتميز هذا الصراع عف غيرت مف الصراعات
بأنه يشمؿ مختمؼ الجكانب اإلستراتيجية كالسياسية كالعسكرية كاالقتصادية كالثقافية كغيرها.

كقد مر الصراع الفمسطيني االسرائيمي بعدة مراحؿ ،طرحت خاللها محاكالت كمبادرات عديدة مف أجؿ

تسكيته ،بدءان بتكصيات لجنة بيؿ لتقسيـ فمسطيف سنة 1937ـ ،مرك انر بقرار التقسيـ  181الصادر عف

االمـ المتحدة عاـ 1947ـ ،ثـ الق ارريف  242ك ،338كصكالن الى محادثات السالـ االسرائيمية الفمسطينية
التي انطمقت في عدة عكاصـ أكركبية تكجت بتكقيع إعالف المبادئ عاـ 1993ـ ،كالذم عرؼ فيما بعد

ب"اعالف مبادئ اتفاؽ أكسمك" ،حيث اعتبر هذا االتفاؽ اتفاقان مرحميان عمى طريؽ تسكية الصراع مف أجؿ
الكصكؿ الى عممية سالـ شاممة.

حاكلت الدراسة إسقاط الفرضيات التي قدمتها النظرية الميبرالية لمعالجة الصراعات الدكلية عمى

الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي ،إلبراز مدل تقاطع المبادئ التي قامت عميها االتفاقيات التي أبرمت في
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إطار عممية التسكية السياسية لمصراع الفمسطيني اإلسرائيمي مع االفتراضات كاألسس النظرية التي قدمتها

النظرية الميبرالية كآليات لمعالجة الصراعات في سبيؿ خمؽ بيئة سياسية اقتصادية ،تمكف الطرفيف
الفمسطيني كاالسرائيمي مف تحقيؽ السالـ ،حاكلت الدراسة اختبار فرضيات النظرية الميبرالية ،مف أجؿ

التعرؼ عمى مدل نجاح أك فشؿ تطبيؽ النمكذج السممي لمنظرية الميبرالية عمى الصراع الفمسطيني
االسرائيمي ،مف خالؿ تحميؿ اعالف مبادئ اتفاؽ أكسمك عاـ  ،1993كما تالت مف اتفاقيات كقعها الجانبيف

الفمسطيني كاالسرائيمي.

ثانياً :مشكمة الدراسة وتساؤالتيا:

تعػػددت نظريػػات العالقػػات الدكليػػة التػػي تناكلػػت ظػػاهرة الص ػراع الػػدكلي ،كقػػدمت كػػؿ نظريػػة مػػف هػػذت

النظريػػات تفسػػيرها لظػػاهرة الص ػراع الػػدكلي كفػػؽ منظكرهػػا ،فالنظريػػة الكاقعيػػة فسػػرت الص ػراع الػػدكلي مػػف
منظكر القكة كالمصمحة القكمية ،كالنظرية الميبرالية ككاحدة مػف كبريػات النظريػات فػي العالقػات الدكليػة لػـ
ً
تكتؼ بتفسير ظاهرة الصراع الدكلي فقط ،بؿ عممت الى إيجاد الحمكؿ كالسبؿ لمحد مف الصراعات الدكلية

،فقػػدمت النظري ػػة الميبرالي ػػة نمكذجه ػػا الس ػػممي م ػػف خػػالؿ مجمكع ػػة م ػػف االلي ػػات كالكس ػػائؿ لمعالج ػػة ظ ػػاهرة
الصػ ػراع ال ػػدكلي بم ػػا يكف ػػؿ تحقي ػػؽ االم ػػف كالس ػػالـ عم ػػى المس ػػتكل ال ػػدكلي ،كيعتب ػػر الصػ ػراع الفمس ػػطيني

االس ػرائيمي ص ػراع القػػرف العش ػريف بػػال منػػافس ،فهػػك الص ػراع األطػػكؿ عم ػ انر كاألكثػػر تشػػابكان فػػي تعقيداتػػه
كأبع ػػادت االقميمي ػػة كالدكلي ػػة كارتباط ػػه بالس ػػمـ كاالم ػػف ال ػػدكلييف ،ترك ػػز ه ػػذت الد ارس ػػة عم ػػى تفس ػػير الصػ ػراع

الفمسػػطيني اإلس ػرائيمي كفػػؽ المنظػػكر الميب ارلػػي مػػف خػػالؿ إسػػقاط الفرضػػيات التػػي قػػدمتها النظريػػة الميبراليػػة
لمعالجة ظاهرة الصراع الدكلي عمى الصراع الفمسطيني االسرائيمي لبياف مدل تقاطع المبادئ االسس التي

قامػػت عميه ػػا االتفاق ػػات الفمس ػػطينية اإلسػ ػرائيمية الت ػػي أبرم ػػت ف ػػي إطػ ػار عممي ػػة التس ػػكية السياس ػػية لمصػػراع

الفمسػػطيني االس ػرئيمي مػػع االفت ارضػػات التػػي قػػدمتها النظريػػة الميبراليػػة لمعالجػػة ظػػاهرة الص ػراع الػػدكلي فػػي
سػػبيؿ خمػػؽ بيئػػة سياسػػية كاقتصػػادية تمكػػف الط ػرفيف الفمسػػطيني كاالس ػرائيمي مػػف تحقيػػؽ السػػالـ كتسػػعي

الدراسة لإلجابة عف التساؤؿ الرئيس التالي:

ما تصور النظرية الميبرالية في العالقات الدولية التي تناسب تسوية الصراع الفمسطيني االسرائيمي؟
كيتفرع مف التساؤؿ الرئيس لمدراسة األسئمة الفرعية اآلتية:
 -1ما هي التصكرات التي تقدمها النظرة الميبرالية لحؿ الصراعات الدكلية؟
 -2ما هي ركائز ك فرضيات النظرية الميبرالية التي تقاطعت مع مشركع تسكية الصراع الفمسطيني
اإلسرائيمي؟
 -3ما مستقبؿ القضية الفمسطينية في ظؿ المتغيرات االقميمية كالدكلية ؟
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ثالثاً :أىداف الدراسة:

 -1إبراز التصكرات التي تقدمها النظرة الميبرالية لحؿ الصراعات الدكلية.
 -2تكضيح تصكر النظرية الميبرالية لتسكية الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي.
 -3استشراؼ مستقبؿ القضية الفمسطينية في ظؿ النظاـ الدكلي الجديد مف خالؿ تقديـ إضافات
تفصيمية حكؿ السيناريكهات كالخيارات االستراتيجية المقترحة ،كدراسة مدل تحققها ،كبياف ضرر
اك فائدة هذت السيناريكهات عمى مستقبؿ القضية الفمسطينية .
 -4رفع مستكل الكعي الفمسطيني بالتحديات التي تكاجه القضية الفمسطينية ،كفتح االفاؽ لمراجعة
كافة السيناريكهات في ضكء المتغيرات المحمية كاإلقميمية كالدكلية الراهنة .

رابعاً :أىمية الدراسة:

تكمف أهمية الدراسة في اآلتي:
 الىمية النظرية:

 -1اثراء المكتبة الفمسطينية كالعربية ككنها تفتقر لمثؿ هذت الدراسات.
 -2تفيد الباحثيف كالمختصيف في هذا الشأف كالذيف يكاصمكف دراساتهـ العميا.
 الىمية العممية:
-1تمفت انتبات صناع القرار كذكم االختصاص عمى العمؿ عمى حؿ هذت المشاكؿ كالصراعات
الدكلية استنادان لهذت النظرية الهامة.
-2تنبع اهمية الد راسة في ككنها تتناكؿ النظرية الميبرالية في العالقات الدكلية مف خالؿ تتبع االسس
الفكرية كاالفتراضات التي تطرحها هذت النظرية كآليات لمعالجة كحؿ الصراعات الدكلية في سبيؿ
الكصكؿ الى السالـ.
 -3تبرز أهمية الدراسة في ككنها تبحث الدراسة في مدل تكافؽ اسقاط افتراضات النظرية الميبرالية
لحؿ الصراعات الدكلية عمى التسكية السياسية لمصراع الفمسطيني االسرائيمي.
 -4ستشكؿ هذت الدراسة معرفة جديدة ،بحيث يتـ االستفادة منها خالؿ ما ستصؿ اليه مف نتائج.
خامساً :منيج الدراسة:

سكؼ ترتكز الدراسة عمى:

 -1المنيج الوصفي التحميمي ،ككف األسمكب الكصفي كالتحميمي األكثر استخدامان في دراسة
المكضكعات المتعمقة بالمجاالت اإلنسانية عامة كالسياسية عمى كجه الخصكص ،كنظ انر ألف
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هذت الدراسة ذات طابع سياسي نرل أنه مف المناسب استخداـ هذا النكع مف المناهج ،حيث سيتـ
تكظيؼ هذا المنهج في جمع البيانات المتعمقة بمكضكع الدراسة مف مصادرها األصمية كمف ثيـ
تحميمها.
 -2منيج تحميل المضمون /سيتـ استخداـ هذا المنهج في تحميؿ االتفاقيات التي أيبرمت بيف الجانب
الفمسطيني كاالسرائيمي في اطار عممية التسكية السياسية لمصراع الفمسطيني االسرائيمي لمعرفة
مدل تقاطعها مع االفتراضات التي قدمتها النظرية الميبرالية في العالقات الدكلية لحؿ الصراعات.
سادساً :مصطمحات الدراسة :

 النظريةةةةة /يعرفه ػػا ال ػػدكتكر اس ػػماعيؿ مقم ػػد بأنه ػػا" :مجمكع ػػة م ػػف المف ػػاهيـ كالفرض ػػيات كالقػ ػكانيف
المرتبطػػة عضػػكيا كمنطقيػػا ببعضػػها ،كالتػػي تسػػتطيع مػػف خػػالؿ هػػذا الت ػرابط اف تقػػدـ تفسػػي انر مقنعػػا
كمحددا لمظاهرة التي تتناكلها بالتحميؿ كما إف بمقدكرها اف تجعؿ مف الممكف التنبؤ بما يحتمؿ أف
يؤكؿ اليه تطكر مثؿ هذت الظكاهر" (مقمد ،1982 ،ص .)37

 الصةةةةةةراع /Conflict :يشػ ػ ػػير مفهػ ػ ػػكـ الص ػ ػ ػراع إلػ ػ ػػى تنػ ػ ػػافس أك ص ػ ػ ػراع بػ ػ ػػيف اثنػ ػ ػػيف أك أكثػ ػ ػػر مػ ػ ػػف
الق ػ ػػكل أك األش ػ ػػخاص الحقيقي ػ ػػيف أك االعتب ػ ػػارييف ،يح ػ ػػاكؿ ك ػ ػػؿ ط ػ ػػرؼ أف يحق ػ ػػؽ أغ ارض ػ ػػه كأهداف ػ ػػه
كمص ػ ػػالحه ،كمن ػ ػػع الط ػ ػػرؼ اآلخ ػ ػػر م ػ ػػف تحقي ػ ػػؽ ذل ػ ػػؾ بكس ػ ػػائؿ كط ػ ػػرؽ مختمف ػ ػػة ،كالصػ ػ ػراع ظ ػ ػػاهرة
طبيعي ػػة فػ ػػي حيػ ػػاة المجتمعػ ػػات االنس ػػانية ،كفػ ػػي كػ ػػؿ الميػ ػػاديف ،كق ػػد يك ػػكف مباش ػػر أك غيػػػر مباشػ ػػر،
كقد يككف سمميان أك مسمحان (الكيالي ، 1990 ،ص .)632
 الصراع الفمسطيني االسرائيمي The Palestinian-Israeli conflict:
اشػ ػ ػػتؽ هػ ػ ػػذا المصػ ػ ػػطمح مػػ ػػف مصػ ػ ػػطمح أكبػ ػ ػػر كأشػػ ػػمؿ كهػ ػ ػػك الص ػ ػ ػراع العربػ ػ ػػي االس ػ ػ ػرائيمي ،كالػ ػ ػػذم
يش ػػير إل ػػى الصػ ػراعات الت ػػي نش ػػأت ب ػػيف اسػ ػرائيؿ كبع ػػض ال ػػدكؿ العربي ػػة ،كلك ػػف بع ػػد دخ ػػكؿ بع ػػض
الػ ػ ػػدكؿ العربيػ ػ ػػة فػ ػ ػػي معاهػ ػ ػػدات صػ ػ ػػمح مػ ػ ػػع إس ػ ػ ػرائيؿ تػ ػ ػػداعى هػ ػ ػػذا المفهػ ػ ػػكـ فمسػ ػ ػػطينيان – إس ػ ػ ػرائيميان،
كبات يشير الى العالقة القائمة بيف طرفيه (غناـ ، 2013 ،ص .)7
تسةةةةةةوية الصةةةةةةراع /يعرفػ ػ ػػه "بيتػ ػ ػػر فالنسػػ ػػتيف" بأنػػ ػػه" :مكقػ ػ ػػؼ تػ ػ ػػدخؿ في ػ ػػه األط ػ ػ ػراؼ المتصػػ ػػارعة فػ ػ ػػي
اتفاقيػ ػ ػػة لتسػ ػ ػػكية خالفاتهػ ػ ػػا الجكهريػ ػ ػػة ،كقبػ ػ ػػكؿ كجػ ػ ػػكد الطػ ػ ػػرؼ اآلخػ ػ ػػر ،كايقػ ػ ػػاؼ جميػ ػ ػػع أعمػ ػ ػػاؿ العنػ ػ ػػؼ

المتبادؿ" (فالنستيف ، 2005 ،ص . )25
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 التسوية السياسية:Political settlement :

يشير مفهكـ التسوية السياسية  ،Political settlementإلى حؿ النزاعات كالصراعات الدكلية دكف

المجكء إلى العنؼ كالحرب ،كذلؾ بالكسائؿ السياسية كالدبمكماسية كالمفاكضات كالكساطة كالتكفيؽ ك
التحكيـ كالمحاكـ الدكلية مف خالؿ المنظمات الدكلية كاألمـ المتحدة (الكيالي ،1990 ،ص .)732

 تقرير المصيرSelf-determination :
يعتبر حؽ تقرير المصير مف اهـ الحقكؽ التي تبنتها االمـ المتحدة لقياـ مختمؼ الجماعات كالشعكب
بتقرير مستقبمها بنفسها مف خالؿ ابداء الرام حكؿ االستقالؿ عف االحتالؿ مف عدمه ،كالذم منح
اغمب الشعكب المحتمة االستقالؿ الذم كانت تسعى اليه (عبد الكافي ،د.ت  ،ص .)120
سابعاً:الدراسات السابقة:

الدراسات العربية :

 -1دراسة عديمة ،محمد ( )2016بعنوان :الجدل الميبرالي الواقعي حول دور االعتماد المتبادل في
تعزيز االمن الدولي ،مجمة دفاتر السياسة كالقانكف ،العدد  ،15الجزائر .حيث هدفت الدراسة الى
بياف دكر االعتماد المتبادؿ في تحقيؽ السمـ كاالمف الدكلييف ،كذلؾ مف خالؿ البحث في تصكر
كال مف النظرية الكاقعية كالميبرالية لالعتماد المتبادؿ كقد تكصمت الدراسة الى عدة نتائج مف
أهمها-:
 أف الميبرالييف كمف ضمنهـ جكزيؼ نام يؤكدكف عمى أف تنامي ظاهرة االعتماد المتبادؿ مف شأنها
أف تعزز السمـ كاالمف الدكلييف .
 االعتماد المتبادؿ ال يكفي لتحقيؽ السالـ كاالمف الدكلييف في ظؿ غياب مؤسسات دكلية قادرة عمى
التخفيؼ مف حدة الفكضى الدكلية كالمشكالت الناجمة عنها .
 يرفض الكاقعيكف فرضية االرتباط الحتمي بيف االعتماد المتبادؿ كتحقيؽ السالـ ،حيث يركف اف
االعتماد المتبادؿ يحتمؿ الصراع كما يحتمؿ التعاكف .
 -2دراسة اليور ،عرفات ( )2015بعنوان :التسوية السياسية كآلية إلدارة الصراع العربي
الصييوني ،مجمة جامعة القدس المفتكحة لألبحاث كالدراسات ،فمسطيف ،2015 ،حيث هدفت
الدراسة إلى البحث في مدل تأثير مشاريع التسكية عمى حؿ الصراع الفمسطيني االسرائيمي،
كاعتمدت الدراسة في منهجيتها عمى المنهج التاريخي ،كما استخدمت أيضا نظرية ادارة الصراع،
كقد تكصمت الدراسة الى عدة نتائج أهمها :
6

 التسكية السياسية بالنسبة السرائيؿ ما هي إال آلية مف آليات إدارة الصراع كليس حمه.
 شكمت التسكية السياسية آلية ضغط عمى الدكؿ العربية كعمى السمطة الفمسطينية مف أجؿ
كسب مزيد مف الكقت لتنفيذ إستراتيجيتها التكسعية الهادفة إلى تقكية مكقعها
الجيكاستراتيجي كالسياسي في المنطقة .
 غياب اآللية التي يتـ مف خاللها إدارة الصراع مع اسرائيؿ نتيجة غياب إستراتيجية مكحدة
لمدكؿ العربية كالسمطة الفمسطينية .
 -3دراسة زيد ،امينة ( )2013بعنوان :نموذج الدولة الواحدة واثره عمى عممية السالم الفمسطينية
االسرائيمية (االمكانية والتحديات) رسالة ماجستير ،جامعة النجاح ،2013 ،حيث هدفت الدراسة
إلى مناقشة نمكذج حؿ الدكلة الكاحدة لدراسة امكانية أف يككف بديالن لتحقيؽ السالـ بيف الجانبي
الفمسطيني كالجانب االسرائيمي ،كقد استخدـ الباحث المنهج الكصفي التحميمي ،كقد خمصت
الدراسة إلى عدة نتائج أهمها-:
 عمى الرغـ مف أف نمكذج الدكلة الكاحدة يبدك أكثر كاقعية مف أم حؿ في عالمنا
المعاصر ،إال أف المشكمة تكمف في أف إسرائيؿ غير جاهزة ألم حؿ.
 أف اسرائيؿ ال تريد حؿ الدكلة الكاحدة أك حؿ الدكلتيف ،بؿ تريد المفاكضات مف أجؿ
المفاكضات لكي تكسب مزيدان مف الكقت لمكاصمة االستيطاف كالتكسع كالسيطرة عمى
األراضي الفمسطينية كبالتالي االتجات نحك تكريس االحتالؿ.
 -4دراسة المداوي ،ىاني ( )2011بعنوان :مشاريع التسوية السياسية الرسمية لمقضية الفمسطينية
عام  -1978عام  ،1991رسالة ماجستيرمنشكرة  ،الجامعة االسالمية ،غزة ،2011 ،حيث
هدفت هذت الدراسة إلى استعراض مشاريع التسكية السياسية الرسمية لمقضية الفمسطينية منذ عاـ
 1978كحتى عاـ  ،1991كقد استخدـ الباحث منهج التاريخي ،كالمنهج الكصفي كالتحميمي ،كقد
خمصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:
 أف مشاريع التسكية تعني تسكية القضية الفمسطينية كالشعب الفمسطيني لصالح اسرائيؿ.
 اف مشاريع التسكية انكرت الحقكؽ الفمسطينية (تقرير المصير ،اقامة دكلة فمسطينية).
 -5دراسة الحشاني ،فاطمة الزىراء ( )2008بعنوان :النزاعات الدولية في فترة ما بعد الحرب
الباردة عمى ضوء االتجاىات النظرية الجديدة ،رسالة ماجستير ،جامعة الجزائر ،2008 ،هدفت
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الدراسة الى التركيز عمى االسهامات التي قدمتها مختمؼ االتجاهات التنظيرية في حقؿ العالقات
الدكلية ،كقد اعتمدت الدراسة في منهجيتها عمى عدة مناهج،

كهي منهج التحميؿ النظمي،

كالمنهج الكصفي ،كالمنهج االستنباطي ،كقد تكصمت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها -:
 الميبراليكف يركف أف السبب الحقيقي الذم يقؼ خمؼ جميع أشكاؿ النزاعات الدكلية هك غياب
الممارسة الديمقراطية لدل الدكؿ المعنية ،باإلضافة الى ضعؼ مستكل التبادؿ االقتصادم بينها.
 التغمب عمى النزاعات الدكلية مف خالؿ كجكد مؤسسات دكلية قكية تككف قادرة عمى فرض السالـ .
 أف االعتماد االقتصادم المتبادؿ يخفؼ مف نزعة الدكؿ نحك الحركب حفاظان عمى المكاسب.
 -6دراسة العتيبي ،جبر ( )2006بعنوان :التعاون الدولي في نظرية العالقات الدولية دراسة في
االنساق التنظيرية ،مجمة دراسات مستقبمية ،العدد .2006 ،11حيث هدفت الدراسة الى التركيز
عمى الجدؿ الدائر بيف االنساؽ التنظيرية في حقؿ العالقات الدكلية حكؿ امكانية ككيفية تحقيؽ
التعاكف الدكلي ،كقد اعتمدت الدراسة في منهجيتها عمى منهج المصمحة القكمية ،كقد تكصمت
الدراسة الى عدة نتائج مف اهمها -:
 أف المؤسسات تعزز مف تحقيؽ المكاسب المشتركة ،كالتي مف شأنها تعزيز التعاكف.
 امكانية تحقيؽ التعاكف مف خالؿ اقامة مؤسسات ،كالتي في غالبها تككف عمى شكؿ تحالفات
كاتفاقيات تجارية .
 -7دراسة سرحان ،روال ( )2006بعنوان :نصوص اتفاقيات اوسمو وفشل التطبيق ،رسالة ماجستير
غير منشكرة ،جامعة بيرزيت .2006 ،حيث هدفت الدراسة الى التركيز عمى االسباب التي كانت
كراء كصكؿ االتفاؽ الى طريؽ مسدكد ،كقد اعتمدت الدراسة في منهجيتها عمى تحميؿ النص مف
خالؿ التركيز عمى نصكص اتفاقيات اكسمك ،كقد تكصمت الدراسة الى عدة نتائج اهمها -:
 أف االتفاؽ لـ يؤسس قاعدة انطالؽ لتغيير شكؿ العالقة بيف الجانبيف.
 أف االعتماد عمى المرحمية كالغمكض كالعمكمية في االتفاقيات التي تككف بيف أعداء ال تنجح في
الغالب ،كأنه مف أجؿ نجاح هذا االمر البد مف تكفر عدد مف العكامؿ المساندة أهمها عامؿ بناء
الثقة بيف االطراؼ المكقعة عمى االتفاؽ .
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Foreign studies:
8- Carmichael, Callum Petrie,(2013) Liberal Theory and the European Union,
mapping politics, vol5, 2013.

هدفت الدراسة الى فحص افتراضات النظرية الميبرالية في العالقات الدكلية كالتي ترل باف الدكؿ التي
يكجد بها حككمات ديمقراطية كيقكـ فيما بينها نشاط تجارم متبادؿ كتجمع فيما بينها منظمات دكلية

تصبح اكثر سممية كتعاكف عمى نحك متزايد.

كقػػد تكصػػمت الد ارسػػة مػػف خػػالؿ اسػػقاط افت ارضػػات النظريػػة الميبراليػػة فػػي العالقػػات الدكليػػة عمػػى حالػػة دكؿ

االتحاد االكركبي الى عدة نتائج أهمها:

 اف المصالح المتبادلة بيف الدكؿ مف شأنها اف تشكؿ حاف از كبي ار لتعاكف هذت الدكؿ كما حدث
بيف دكؿ االتحاد االكركبي.
 الترابط االقتصادم يجعؿ مف النزاع خيا ار مكمفان لمدكؿ ،كبالتالي ال يككف ضمف افضػمياتها النهػا
تسعى لممحافظة عمى مكاسبها االقتصادية تحديدا بيف الدكؿ المنضكية في منظمات دكلية

9- Wooten, Alexander (2007), “Economic Interdependence and Peace in
Transitional Democracies" 01 May 2007. CUREJ: College Undergraduate
Research Electronic Journal, University of Pennsylvania.

هدفت الدراسة الى استكشاؼ المدل الذم يؤثر فيه االعتماد االقتصادم المتبادؿ عمى احتماؿ دخكؿ
الديمقراطيات االنتقالية في نزاعات مسمحة ،كقد تكصمت الدراسة الى عدة نتائج أهمها :
 اإلعتماد االقتصادم المتبادؿ كسيمة اساسية كمهمة لتجنب الصراع بيف الدكؿ.
أفضؿ الظركؼ الرساء الديمقراطية كالسالـ تككف بيف الدكؿ التي تقكـ عالقاتها مع جيرانها



عمى أساس االعتماد المتبادؿ كالترابط االقتصادم.
Oneal, John R. & Russett, Bruce (2001), Causes of Peace: Democracy,
Interdependence ,and International Organizations, 1885-1992, Annual Meeting
of the American Political Science Association, SanFrancisco, CA, 2001 .

هدفت الدراسة الى تناكؿ الديمقراطية ،كاالعتماد المتبادؿ ،ك المنظمات الدكلية كآليات يمكف مف خاللها
تحقيؽ السالـ ،كقد ركزت الدراسة عمى ديناميكية العالقة بيف االعتماد االقتصادم المتبادؿ كالصراع بيف

الدكؿ خالؿ الفترة  ،1992 -1885كقد كصمت الدراسة الى عدة نتائج أهمها :
 أف التجارة لها تأثير جكهرم ،كمهـ في الحد مف النزاعات العسكرية .

 أف الدكؿ الديمقراطية المنضمة لممنظمات الدكلية تتمتع بمستكل عاؿ مف المنافع كتتعاظـ مكاسبها .
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ثامناً :التعقيب عمى الدراسات السابقة :
تناكلت بعض الدراسات السابقة

النظرية الميبرالية في العالقات الدكلية مف خالؿ التركيز عمى

فرضياتها ،كمرتكزاتها الفكرية التي استندت عميها ،فدراسة عديمة ( )2016عمى دكر االعتماد المتبادؿ

في تعزيز االمف كالسمـ الدكلييف ، ،أما دراسة) (Carmichael 2013ركزت عمى النظرية الميبرالية في

العالقات الدكلية مف خالؿ اسقاط فرضيات النظرية الميبرالية في العالقات الدكلية عمى دكؿ االتحاد
األكركبي ،بينما تناكلت دراسة الحشاني ( )2008النزاعات الدكلية في فترة ما بعد الحرب الباردة ،فيما
ركزت دراسة ) (Wooten 2007عمى مدل تأثير االعتماد االقتصادم عمى احتماؿ دخكؿ الديمقراطيات

االنتقالية في نزاعات مسمحة ،كركزت عمى االسهامات التي قدمتها مختمؼ االتجاهات التنظيرية في حقؿ
العالقات الدكلية في تفسير الصراعات الدكلية ،أما دراسة العتيبي ( )2006تناكلت التعاكف الدكلي في

نظرية العالقات الدكلية ،كركزت عمى دكر المؤسسات كناقشت امكانية ككيفية تحقيؽ التعاكف الدكلي ،

اما دراسة كال مف

) ، ( Oneal & Russet 2001ركزت عمى الديمقراطية كاالعتماد المتبادؿ

كالمنظمات الدكلية كأسباب تحقيؽ السالـ .

فيما تناكلت الدراسات االخرل عممية التسكية السياسية لمصراع الفمسطيني االسرائيمي ،فبحثت دراسة

الهكر ( ، )2015في مدل تأثير مشاريع التسكية عمى حؿ الصراع الفمسطيني االسرائيمي ،بينما ركزت
دراسة زيد ( ، )2013عمى نمكذج حؿ الدكلة الكاحدة حيث ناقشت امكانية أف يككف بديال لتحقيؽ السالـ
بيف الجانبي الفمسطيني كالجانب االسرائيمي ،أما دراسة المداكم ( ، )2011ركزت عمى استع ارض مشاريع

التسكية السياسية الرسمية لمقضية الفمسطينية منذ عاـ  1978كحتى عاـ  ،1991بينما بحثت دراسة

سرحاف ( ، )2006في األسباب التي كانت كراء كصكؿ اتفاؽ اكسمك الى طريؽ مسدكد .

أما ما يميز هذت الدراسة عف الدراسات السابقة في ككنها تتناكؿ التسكية السياسية لمصراع الفمسطيني

مف منظكر النظرية الميبرالية في العالقات الدكلية ،حيث تجمع هذت الدراسة بيف الجانب النظرم ،كالجانب

التطبيقي ،حيث حاكلت الدراسة إسقاط فرضيات النظرية الميبرالية لحؿ الصراعات الدكلي عمى التسكية
السياسية لمصراع الفمسطيني االسرائيمي ،لبياف مدل تقاطع ما جاء في إتفاقيات التسكية ،كهذت الدراسة

عمى حسب عمـ الباحث الدراسة األكلى التي حاكلت إسقاط فرضيات النظرية الميبرالية ككاحدة مف كبريات

النظريات في العالقات الدكلية عمى الصراع الفمسطيني االسرائيمي.
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الفصل الثاني

النظرية الليربالية يف حقل العالقات الدولية

المبحث الول :ماىية النظرية الميبرالية
المبحث الثاني :اتجاىات النظرية الميبرالية
المبحث الثالث :الصراع الدولي من منظور النظرية الميبرالية
المبحث الرابع :افتراضات النظرية الميبرالية لحل ومعالجة الصراعات الدولية

الفصل الثاني
مقدمة:

النظرية الميبرالية في حقل العالقات الدولية

يمكػػف إعتبػػار النظريػػة الميبراليػػة مػػف النظريػػات المنشػػأة التػػي ال تكتفػػي بتفسػػير كفهػػـ كاقػػع العالقػػات الدكليػػة

فحسب ،كلكنها تعمػؿ أيضػان عمػى تشػكيؿ كاقػع دكلػي جديػد أكثػر سػممان كأقػؿ حركبػان ،فالنظريػة الميبراليػة كمػا
أنها تنطمػؽ مػف منظػكر يحمػؿ القػيـ الميبراليػة العقالنيػة كالفردانيػة كالمبػادئ الدسػتكرية كالديمقراطيػة ،كالقيػكد
عمى سمطة الدكلة ،فإنها ترل أيضان أف هذت القيـ إذا انتشرت داخؿ الدكؿ فستصبح قادرة عمى إنشاء كضع
دكلػػي جديػػد يسػػكدت السػػالـ ،كمػػا أف أرسػػمالية السػػكؽ تشػػجع عمػػى رفاهيػػة الجميػػع مػػف خػػالؿ تكزيػػع أكفػػئ

لممػ ػكارد الن ػػادرة ،كه ػػك م ػػا ييعب ػػر عن ػػه بمقكل ػػة “ال ػػديمقراطيات ال تتح ػػارب”  ،أم أف ع ػػف طري ػػؽ الديمقراطي ػػة
كالتجارة الحرة يمكف تحقيؽ السالـ العالمي كالقضاء عمى الحركب.
كعميه سكؼ يتـ تقسيـ الفصؿ الثػاني لعػدة مباحػث :يتنػاكؿ المبحػث األكؿ ماهيػة النظريػة الميبراليػة ككاحػدة
مف النظريات الكبرل في حقؿ العالقات الدكلية ،أما المبحث الثاني يتناكؿ اتجاهات النظرية الميبرالية ،كتػـ
تخصيص المبحث الثالث في إبراز الصراع الدكلي مف منظكر النظرية الميبرالية ،أما المبحث الرابع فتناكؿ

افتراضات النظرية الميبرالية لحؿ كمعالجة الصراعات الدكلية.
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المبحث الول :ماىية النظرية الميبرالية

تعتبر النظرية الميبرالية مف أقدـ النظريات التي دخمت حقؿ العالقات الدكلية في صكرتها المثالية ،كهي

كباقي النظريات تجمع كتراكـ ألفكار مختمفة كرؤل عديدة ( بف سعدكف ،2012 ،ص ،)22كالنظرية

الميرالية كاحدة مف كبريات النظريات التفسيرية في حقؿ العالقات الدكلية ،كهي مدرسة فكرية تعنى بدراسة
العالقات بيف الدكؿ عف طريؽ تتبع التأثيرات المتنكعة التي يحدثها الفاعمكف المحمييف كالدكلييف عمى قدرة

كأداء الدكلة ،كهي المنافس التقميدم لمنظرية الكاقعية ،كمارست النظرية الميبرالية تأثيرها في مجاؿ
العالقات الدكلية منذ القرف السابع عشر ،كهي تمثؿ عدة اتجاهات فكرية بداخمها تتفؽ فيما بينها بشأف
تنظيـ العالقات الدكلية ،كادامة السالـ بيف الدكؿ ،حيث قدمت النظرية الميبرالية إجابات كتفسيرات مختمفة

لظكاهر العالقات الدكلية مثؿ أسباب إندالع الحركب ،ككيفية تحقيؽ السالـ كالحفاظ عميه(عبدالقادر،
 ، 2009ص .)25
تغطي الميبرالية أفقان كاسعان في الفكر الدكلي كحقؿ العالقات الدكليػة  ،حيػث تمتػد مػف الميبراليػة الدكليػة فػي

عصر التنكير إلى الميبرالية المثالية لما بيف الحػربيف العػالميتيف األكلػى كالثانيػة كنظريػة السػالـ الػديمقراطي

ثػػـ النيكليبراليػػة ،كقػػد كػػاف لمتطػػكرات السياسػػية فػػي منطقػػة أكركبػػا الش ػرقية كاالتحػػاد السػػكفيتي خاصػػة فت ػرة
الثمانينات أثرت في إهتزاز دكر كقيمة األيدكلكجية الشيكعية ،كالتركيز عمى األيدكلكجية الميبرالية كأيدكلكجية

اسػػتطاعت أف تتكيػػؼ كتتطػكر كتنتشػػر فػػي منػػاطؽ جديػػدة خاصػػة فػػي منػػاطؽ انهيػػار الػػنظـ الشػػيكعية (بػػف

سعدكف ،2012 ،ص .)22

عمى الرغـ مف هيمنة النظرية الكاقعية عمى دراسة العالقات الدكلية طيمة الحرب الباردة كما قبمها ،إال أف

النظرية الميبرالية كاف لديها ما يجعمها منافسان حقيقيان لها ،كبرغـ المنافسة الشديدة بينهما ،إال أف األمر
أصبح مختمفان مع انطالؽ النقاش النظرم الكبير بيف جميع النظريات بعد نهاية الحرب الباردة ،فعمى الرغـ
مف الضعؼ الكاضح في بعض جكانب النظريات العقالنية الكاقعية كالميبرالية كما يراها بعض ركاد

النظريات التأممية مف المشككيف بجدكل التنظير أساسان ،العتقادهـ بإستحالة إنعتاؽ الفكر اإلنساني

كامكانية تقكيضه ،يرل عمى الجانب اآلخر بعض المفكريف أف ظهكر الميبرالية كحدها عمى األقؿ كاف

نص انر لممجتمع اإلنساني ،فقد شكمت منظكمة قيمية جديدة أساسها الفردية كالحرية كالتعددية كالتعاكف بكافة

جكانبها (عقيؿ ، 2015 ،ص .)99

كق ػ ػ ػػد إنطمق ػ ػ ػػت التع ػ ػ ػػديالت الجدي ػ ػ ػػدة لمقكاع ػ ػ ػػد المنهجي ػ ػ ػػة لميبرالي ػ ػ ػػة بق ػ ػ ػػكة من ػ ػ ػػذ مطم ػ ػ ػػع تس ػ ػ ػػعينيات الق ػ ػ ػػرف
العشػ ػ ػريف معتمػػ ػػدة بشػػ ػػكؿ كاضػػ ػػح عمػػ ػػى ميكػػ ػػانزـ التفاع ػ ػػؿ بػػ ػػيف الف ػ ػػاعميف الج ػ ػػدد ف ػ ػػي النظػػ ػػاـ الػػ ػػدكلي،
كالػ ػػذم تمثػ ػػؿ ببػ ػػدء دكؿ أكركبػ ػػا الغربيػ ػػة بعقػ ػػد معاهػ ػػدة اإلتح ػ ػاد األكركبػ ػػي عػ ػػاـ 1992ـ ،كانهيػ ػػار الكتمػ ػػة
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الرسػ ػ ػػمالية الغربيػ ػ ػػة ،كظهػ ػ ػػكر الصػ ػ ػػيف كدكلػ ػ ػػة
الشػ ػ ػػيكعية فػ ػ ػػي أكركبػ ػ ػػا الش ػ ػ ػرقية كاتجاههػ ػ ػػا لتبنػ ػ ػػي القػ ػ ػػيـ أ

صػ ػػاعدة تجتػ ػػذب االسػ ػػتثمارات ال أرسػ ػػمالية بشػ ػػكؿ كبيػ ػػر جػ ػػدا ،فػ ػػي ظػ ػػؿ تنػ ػػامي القػ ػػدرة التجاريػ ػػة كالماليػ ػػة
لمش ػ ػػركات متع ػ ػػددة الجنس ػ ػػية ،ف ػ ػػي الكق ػ ػػت ال ػ ػػذم اتض ػ ػػح فيػ ػ ػه غي ػ ػػاب اإلس ػ ػػتقطاب ال ػ ػػدكلي كاإلنتق ػ ػػاؿ م ػ ػػف

مسػ ػ ػػتكل التفاعػ ػ ػػؿ العػ ػ ػػامكدم إلػ ػ ػػى التفاعػ ػ ػػؿ األفقػ ػ ػػي ،فقػ ػ ػػد مثمػ ػ ػػت هػ ػ ػػذت التغي ػ ػ ػرات البنيكيػ ػ ػػة فػ ػ ػػي النظػ ػ ػػاـ
الػ ػ ػػدكلي داعم ػ ػ ػان قكي ػ ػ ػان لمطركحػ ػ ػػات الميبراليػ ػ ػػة المؤسسػ ػ ػػية (البنيكيػ ػ ػػة) معمنػ ػ ػػة اعترافهػ ػ ػػا بػ ػ ػػاألطراؼ الفاعمػ ػ ػػة
الجديػػ ػػدة فػ ػ ػػي العالقػػ ػػات الدكليػ ػ ػػة ،كمتجػػ ػػاكزة لمطركحػ ػ ػػات التقميدي ػ ػػة لميبراليػ ػ ػػة بإقام ػ ػػة الحككمػ ػ ػػة العالميػ ػ ػػة،
ف ػػي ظ ػػؿ كض ػػكح لتعددي ػػة مص ػػادر الق ػػكة كتنكعه ػػا ب ػػيف هػ ػؤالء الف ػػاعميف الج ػػدد ،أم ػػا الجان ػػب اآلخ ػػر فق ػػد
تمث ػ ػػؿ بب ػ ػػركز الت ػ ػػأثير الكبي ػ ػػر لمش ػ ػػركات متع ػ ػػددة الجنس ػ ػػية كالمؤسس ػ ػػات الدكلي ػ ػػة ك ػ ػػاألمـ المتح ػ ػػدة الت ػ ػػي

عمم ػػت عم ػػى خم ػػؽ إجم ػػاع دكل ػػي من ػػذ ح ػػرب الخم ػػيج الثاني ػػة ع ػػاـ 1991ـ ،مم ػػا ع ػػزز م ػػف فكػ ػرة األم ػػف
الجماعي (عقيؿ ، 2015 ،ص.)107

المطمب الول :نشأة النظرية الميبرالية وتطورىا:
ظهر مصطمح الميبرالية ( )liberalismفي أكركبا بداية القرف التاسع عشر ،لكف الحركة الفكرية
الميبرالية تعتبر أقدـ بكثير مف هذا التاريخ ،ألف الميبرالية ترتبط بفكرة الحرية ،لذلؾ فهي قديمة قدـ اإلنساف

عبر العصكر مف أجؿ الحرية (بدكم ، 1990 ،ص  ،)95كقد كاف لمفكرم فالسفة عصر التنكير دك انر

بار انز في ظهكر الميبرالية كمشركع سياسي إصالحي يدعك إلى ضركرة العمؿ عمى إصالح النظـ السياسية
كفؽ قيـ ديمقراطية تحديدان في الفترة الكاقعة ما بيف القرف السابع عشر كالتاسع عشر في أكركبا ،ففي

فرنسا برز بعض الفالسفة أمثاؿ "فكلتير" ( ، )1778-1694كالذم دعا إلى التحررية كمحاربة التعصب،
كما دعا "دنيس ديدرك" ( )1804 -1713إلى ضركرة المطالبة باإلصالح االجتماعي ،أما الفيمسكؼ

األلماني "ايمانكيؿ كانط" ( )1804-1724فقد دعا إلى العمـ كالمعرفة ،كضركرة تحقيؽ المكاطنة
العالمية ،كيرل "كانط" أف الديمقراطيات مسالمة أكثر مف الحككمات المطمقة.
كبرز عدد مف الميبراليكف اإلنجميز أمثاؿ "جكف لكؾ" ( ، )1889-1811كالذم ركز عمى أف لمناس

حقكؽ ثابتة يجب إحترامها ،فيما دعا "ريتشارد ككبدف"( )1865-1804الى حرية التجارة ،كقد جادؿ

"جكف ستيكرات ميؿ" ( )1873 -1806بأنه يمكف لمتعميـ أف ينهي الحرب ،أما "آدـ سميث" (-1723

 )1790فقد دافع عف حرية التجارة ،كيرل "جكف ما كميالف" أف الميبرالية ترجع في جذكرها إلى المكركث
اليهكدم المسيحي ).) Macmillan, 2007 , p 21
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بينما يرل "ثيمكني دف" أف النظرية الميبرالية في العالقات الدكلية ارتبط ظهكرها بالخطط المختمفة التػي

كضعت مف أجؿ تحقيؽ السالـ ،حيث عبر عف هذت الخطط مجمكعة مف الفالسفة كرجاؿ الديف منذ بداية
القػػرف السػػادس عشػػر ،حيػػث رفض ػكا الفكػػر القػػائـ عمػػى اعتبػػار أف الص ػراع هػػك كضػػع طبيعػػي بػػيف الػػدكؿ،
حيػػث أف "اي ارسػػمكس" ( )1536-1466كػػاف مػػف أبػػرز الميبػ ػرالييف الػػذيف انتقػػدكا الحػػرب كاعتبركهػػا غي ػػر

مجدية ،كفي أكاخر القرف السابع عشر اقترح " كيمياـ بػيف" فكػرة انشػاء برلمػاف اكركبػي يكػكف بمثابػة إطػار

لتكفيؽ التعاكف بيف الدكؿ األكركبية ،كالعمؿ عمى حؿ الخالقات كنبػذ الحػركب (بيمػيس كسػميث، 2004 ،

ص .)317

كالظػػاهر مػػف تػػاريخ ظهػػكر النظريػػة الميبراليػػة أنهػػا كانػػت رد فعػػؿ لتسػػمط الكنيسػػة كاإلقطػػاع فػػي العصػػكر

الكسػػطي بأكركبػػا ،ممػػا أدل إلػػى انتفاضػػة الشػػعكب ،كثػػكرة الجمػػاهير ،كبخاصػػة الطبقػػة الكسػػطي ،كالمنػػاداة
بالحرية كاإلخػاء كالمسػاكاة ،كقػد ظهػر ذلػؾ فػي الثػكرة الفرنسػية ،كقػد تبػيف فيمػا بعػد أف هنػاؾ قػكل شػيطانية

خفية حكلت أهداؼ الثكرة كغايتها (زيادة ،كآخركف ،1968 ،ص .)1155

كيرل " كاريف مينغست" أف األصكؿ الفكرية المنشأة لممذهب الميبرالي تشكمت كتطكرت خالؿ ثالث
مراحؿ كهي عمى النحك التالي (Mingiest, 2003 , p 63( :

أ -الحركة التنويرية في القرن الثامن عشر

إف مساهمة الحركة التنكيرية في الفكر الميبرالي ،استندت إلى األفكار اليكنانية التي ترل بأف األفراد
كيانات عقالنية قادرة عمى فهـ كادراؾ إمكانية التطبيؽ العالمي لمقكانيف التي تحكـ المجتمعيف الطبيعي

كاإلنساني ،كبالتالي سيعممكف عمى تطكير ظركؼ حياتهـ عف طريؽ خمؽ بيئة مجتمعية تسكدها العدالة.
ب -الميبرالية االقتصادية والسياسية في القرن التاسع عشر

أخذت الميبرالية االقتصادية كالسياسية عف العقالنية التنكيرية نظرتها التفاؤلية لمطبيعة اإلنسانية ،كالتي

تؤمف بأف الطبيعة االنسانية تتسـ بالعقالنية ،كطالما أف اإلنساف يتصؼ بالعقالنية ،فإنه سيككف قادر عمى

التحكـ بمصيرت كصنع مستقبمه بشكؿ أفضؿ ،كسيعمؿ عمى ترجمة هذت العقالنية إلى كاقع سياسي
كاقتصادم يؤسس لقياـ المجتمعات ،كذلؾ عف طريؽ بناء نظـ إقتصادية كسياسية تستند في قيامها عمى

مفاهيـ الحرية.

ج -المثالية الويمسونية في القرن العشرين:
المثالية كمدرسة كتكجه نظرم في العالقات الدكلية امتدت لفترة زمنية قصيرة ،كعرفت به األكساط

االمريكية ،كأفضؿ مف جسدها كدافع عنها الرئيس األمريكي "ككدرك كيمسكف" في محاكلة منه إلعادة
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تنظيـ العالقات الدكلية مف خالؿ انشاء مؤسسات دكلية فعالة كقكية ،فحسب "كيمسكف" فإف السالـ ال
يمكف أف يتحقؽ اال عبر مؤسسة دكلية تضع حدا لمفكضى فالمجتمع الدكلي آنذاؾ افتقر الى المؤسسات

ذات االجراءات الديمقراطية في معالجة النزاعات ،قياسا بالمؤسسات الديمقراطية داخؿ الدكؿ ،بالتالي فإف
الفكرة التي يركز عميها المثاليكف هي التأكيد عمى دكر المنظمات الدكلية كإطار دكلي لمحفاظ عمى السمـ

كاألمف الدكلييف .تتجمى هذت الفكرة في الطرح الذم قدمه "كيمسكف" في المبادئ االربعة عشر التي قدمها
في خطابه الشهير المكجه لمككنغرس عاـ  1918كتحديدا المبدأ الرابع عشر الذم طالب فيه بضركرة

تشكيؿ عصبة لألمـ تضمف االستقالؿ كالسيادة ككحدة االراضي لجميع الدكؿ(فرج ،2007 ،ص، )145

كمف االفكار التي دعت لها المثالية أيضان في معالجة الصراعات الدكلية كالحركب كتدعيـ السالـ عبر
نشر الثقافة السممية ك اإلسهاـ في تحريؾ السياسات الدكلية نحك تأييد فكرة حؽ تقرير المصير لمشعكب

(عبد القادر ، 2009 ،ص .)26
كيرل كالن مف محمد ربيع ،كاسماعيؿ مقمد ،أف الميبرالية انطمقت مف إيمانها بحرية اإلنساف كاإلنعتاؽ مف

قيكد السمطة ،كقدرته عمى تصريؼ شؤكنه استنادان إلى الطبيعة اإلنسانية الخيرة ،كما يركف أف كجكد
االنساف سابؽ عمى كجكد الدكلة ( ربيع ك مقمد ،1994 ،ص .)410

أما "بيتر سكتش " فيرل أف االفكار التي قاـ عميها المذهب الميبرالي تعكد جذكرها إلى ثالثة مف الفالسفة

كالمفكريف ،الذيف يرجع لهـ الفضؿ في كضع األساسات التي قاـ عميها الفكر الميبرالي ،كهـ "جكف لكؾ"،
ك"جيرمي بينتاـ" ،ك"ايمانكيؿ كانط" (.)Sutch, 2007, p 61

لتغيػر ذم داللػة فػي تككيػداتها ،فمنػذ أكاخػر القػرف التاسػع عشػر ،بػدأ
تعرضت الميبرالية في القرف العشريف ٌ
العديد مف الميبرالييف يفكركف في شركط حرية انتهاز الفرص أكثر مف التفكير فػي شػركط مػف هػذا القيػد أك
ذاؾ .كانتهكا إلى أف دكر الحككمة ضركرم عمى األقؿ مف أجؿ تكفير الشركط التػي يمكػف فيهػا لألفػراد أف

يحققكا قد ارتهـ بكصػفهـ بشػ انر ،كيحبػذ الميبراليػكف اليػكـ التنظػيـ النشػط مػف قبػؿ الحككمػة لالقتصػاد مػف أجػؿ

صالح المنفعة العامة ،كفػي الكاقػع،فػإنهـ يؤيػدكف بػرامج الحككمػة لتػكفير ضػماف اقتصػادم ،كلمتخفيػؼ مػف

معانػاة اإلنسػػاف .كهػػذت البػرامج تتضػمف :التػػأميف ضػػد البطالػػة ،قػكانيف الحػد األدنػػى مػػف األجػػكر ،كمعاشػػات

كبػػار السػػف ،كالتػػأميف الصػػحي ،أيضػان يػػؤمف الميبراليػػكف المعاصػػركف بإعطػػاء األهميػػة األكلػػى لحريػػة الفػػرد،
غير أنهـ يتمسككف بأف عمى الحككمة أف تزيؿ بشكؿ فعاؿ العقبات التي تكاجه التمتع بتمؾ الحرية ،كاليػكـ

يطمػػؽ عمػػى أكلئػػؾ الػػذم يؤيػػدكف األفكػػار الميبراليػػة القديمػػة :المحػػافظكف
 ،1990المجمد ، 21ص .)248

(المكسػػكعة العربيػػة العالميػػة ،

كسكؼ تستعرض الدراسة أهـ االفكار التي نادل بها كالن مف " :لكؾ" ،ك" بنتاـ" ،ك" كانط" النحك التالي:
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أ -جون لوك
يعتبر "جكف لكؾ" ( ، )1704-1632كاحدان مف أبرز منظرم العقد االجتماعي ،كيرل "لكؾ" أف

الطبيعة اإلنسانية طبيعة خيرة ،حياة السالـ التي يعيشها اإلنساف ضمف القانكف الطبيعي الذم يحكـ
عالقاته (بركات كآخركف ،1989 ،ص  ، )95حيث أف القانكف الطبيعي كجد قبؿ أف تكجد السياسة ،كأف

الناس لهـ حقكؽ ثابتة يجب احترامها ،كيرل لكؾ اف الحقكؽ الطبيعية أسمى مف السياسة ،كيجب عمى
السياسة أف تتكافؽ مع الحقكؽ الطبيعية (.)Sutch, 2007 , p 67
كباالستناد إلى فكرة الحؽ الطبيعي لمفرد ،فإف بعض المنظريف الميبرالييف يركف أف الفرد هك الكحدة

السياسية لمتحميؿ ،كأف الدكلة كجدت مف أجؿ رعاية مصالح الفرد ،كذلؾ مف خالؿ قيامها بالحفاظ عمى
استقرار البيئة السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية لممجتمع الميبرالي (عديمة ، 2015 ،ص .)149

ب -جيرمي بنتام

ج ػ ػ ػػادؿ جيرم ػ ػ ػػي بنت ػ ػ ػػاـ كم ػ ػ ػػا ب ػ ػ ػػاقي النفعي ػ ػ ػػكف ال ػ ػ ػػذيف ينتم ػ ػ ػػكف لممدرس ػ ػ ػػة الفمس ػ ػ ػػفية النفعي ػ ػ ػػة بض ػ ػ ػػركرة
االرتك ػ ػػاز عن ػ ػػد اتخ ػ ػػاذ األحك ػ ػػاـ كالقػ ػ ػ اررات السياس ػ ػػية إل ػ ػػى تحقي ػ ػػؽ الفائ ػ ػػدة كالمنفع ػ ػػة ،كالفائ ػ ػػدة كم ػ ػػا ي اره ػ ػػا
بنتاـ تكضح صكاب أك خطأ هذت االحكاـ.

كقػ ػػد دعػ ػػا إلػ ػػى ضػ ػػركرة بنػ ػػاء قػ ػػانكف دكلػ ػػي ،كهػ ػػذا البنػ ػػاء يقتضػ ػػي قيػ ػػاـ الػ ػػدكؿ بالتنػ ػػازؿ كالتضػ ػػحية عػ ػػف
بعػ ػ ػػض مصػ ػ ػػالحها الكطنيػ ػ ػػة مػ ػ ػػف أجػ ػ ػػؿ تحقيػ ػ ػػؽ المصػ ػ ػػمحة العامػ ػ ػػة ،كذلػ ػ ػػؾ مػ ػ ػػف أجػ ػ ػػؿ تحقيػ ػ ػػؽ السػ ػ ػػعادة

لجميع األمـ (عديمة ، 2015 ،ص .)149

ج -ايمانويل كانط

يعد "ايمانكيؿ كانط" مف أكثر الفالسفة الذيف حممكا أفكار تفاؤلية ،حيث قدـ مجمكعة مف األفكار في

سبيؿ خمؽ كتحقيؽ سالـ دائـ بيف الدكؿ مف خالؿ الخركج عف حالة الفكضى التي تسكد بيف الدكؿ ،يرل

"كانط" أف أسباب النزاعات كالصراعات هي حالة الال استقرار كالالعدؿ ،ك أف المخرج الكحيد لمكصكؿ

إلى السالـ هك التغمب عمى الحالة الفكضكية ،كقدـ "كانط" أفكارت الداعية إلى التغمب عمى الحالة

الفكضكية في كتابه "مشركع سالـ دائـ" ،كالذم يعد كاحدان مف أهـ المؤلفات التي أسهمت في تشكيؿ الفكر

الميبرالي(كانط ،1952 ،ص .)40

مف خالؿ ما سبؽ يمكف القكؿ أف النظرية الميبرالية كجدت أرضية خصبة لمظهكر في العصكر

الكسطى ألكركبا ،حيث تميزت تمؾ الفترة بسطكة الكنيسة كاالقطاع كرجاؿ الديف عمى الحياة بأسرها،
فامتمككا األرض كاالنساف ككؿ ما يتعمؽ بهـ ،مما أدل لبركز أفكار تحث عمى القضاء عمى هذت السطكة،
كهك األمر الذم نتج عنه ظهكر فالسفة كمفكريف أمثاؿ "جكف لكؾ" ك "جاف جاؾ ركسك" ك "فكلتير" ك
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"مكنتسكيك" كغيرهـ ،الذيف كاف لهـ أبمغ األثر في ظهكر هذت النظرية ،فمنهـ مف دعا لعدـ تدخؿ الدكلة
في شؤكف الفرد ،كمنهـ مف دعا لحرية التجارة كاالقتصاد غيرها.

المطمب الثاني :أسس ومرتكزات النظرية الميبرالية:

تمثؿ الميبرالية في العالقات الدكلية مجمكعة مف االفكار كالنظريات التي تدكر في مجممها حكؿ اهمية

الحرية في النظاـ السياسي كالعالقات الدكلية.
ارتكػ ػػزت النظريػ ػػة الميبراليػػػة عمػ ػػى مجمكعػػػة مػ ػػف المفػػػاهيـ أهمهػ ػػا عمػ ػػى اإلطػ ػػالؽ مفه ػػكـ الحريػ ػػة ،هػ ػػذت
الحريػ ػػة متأصػ ػػمة فػ ػػي الطبيعػ ػػة اإلنسػ ػػانية المس ػ ػالمة التػ ػػي ت ػ ػرفض العنػ ػػؼ ،كتميػ ػػؿ نحػ ػػك التعػ ػػاكف كتقاسػ ػػـ

المصػ ػػالح ،كتنظػ ػػر النظريػ ػػة الميبراليػ ػػة إلػ ػػى الحريػ ػػة كقاعػ ػػدة لتحميػ ػػؿ العالقػ ػػات بػ ػػيف الػ ػػدكؿ كمػ ػػا االف ػ ػراد ،

كمػ ػػا كتشػ ػػكؿ الفرديػ ػػة أحػ ػػد أهػ ػػـ مرتك ػ ػزات الميبراليػ ػػة ،فهػ ػػي تػ ػػرل أف الفػ ػػرد هػ ػػك أصػ ػػؿ المجتمػ ػػع ،كطالمػ ػػا
هػ ػػك كػ ػػذلؾ فػ ػػإف الحريػ ػػة حقػ ػػه الطبيعػ ػػي الػ ػػذم يجػ ػػب أف يحصػ ػػؿ عميػ ػػه ،بمعنػ ػػى آخػ ػػر أف حريػ ػػة اإلنسػ ػػاف
ككجكدت أمراف متالزماف.

كبالرغـ مف تعدد االتجاهات داخؿ النظرية الميبرالية ،إال أف جميعها تتفؽ فيما بينها في األسس الفكرية

التي قامت عميها ،حيث شكمت هذت األسس الصفة األساسية التي تميز بها فكر المذهب الميبرالي عف
غيرت مف الفمسفات كالمذاهب األخرل ،كيمكف إجماؿ األسس الفكرية التي قامت عميها النظرية الميبرالية

عمى النحك التالي:
أوالً :الحرية /فقد انطمقت الفمسفة الفكرية لممذهب الميبرالي مف إيمانها العميؽ كالمطمؽ بالفرد كحريته،
حيث تؤمف الميبرالية بأنه ال كجكد لمفرد بدكف حريته ،كيشعر بالظمـ كالقهر عندما تسمب حريته مما يدفعه

لمسعي الستردادها ( لبد ، 2002 ،ص .)284
كقد أكلت النظرية الميبرالية اهتمامان كبي انر بالحرية المدنية ،ككنها تشكؿ مكضكعان سياسيان يرتبط بالعالقة

بيف الفرد كالدكلة ،كعالقة الفرد باألخريف ،ككفقان لممذهب الميبرالي فإف الحرية المدنية هي حرية مقيدة

بالقانكف ،كبالرجكع إلى فكرة اإلنساف كائف اجتماعي بطبعه ،فإنه يسعى لتشكيؿ جماعات ،كبالتالي تتشكؿ

المجتمعات ،كمف أجؿ تنظيـ الركابط كالعالقات داخؿ المجتمع ،فإف ذلؾ يتطمب كجكد قانكف ،فالقانكف
مف حيث المبدأ يمقى قبكالن لدل الميبرالييف ،كلكنهـ يختمفكف في منهجية تشكيؿ القانكف مف اتجات آلخر

داخؿ الفكر الميبرالي مف حيث تحقيؽ الحريات أك كبتها (الخراشي1429 ،ق  ،ص .)20

كيعتبر "ايمانكيؿ كانط" الحرية أنها" :قانكف الفعؿ" ،بمعنى أف الحرية تشكؿ في ذاتها المبدأ الذم يدفع
األفراد لمعمؿ كالفعؿ الحر (كانط ، 2002 ،ص .)33
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كقد ميز الميبراليكف بيف نكعيف مف الحرية كهما عمى النحك التالي:

أ -الحرية السمبية /حيث ال يكجد أم تأثير في حرية تصرؼ األشخاص مف قبؿ أم شخص ،ففي حاؿ
تدخؿ شخص ما في شؤكف شخص آخر كشكؿ حائالن بينه كبيف نشاطاته ،فهذا يعني بالتأكيد أف هذا

الشخص ليس ح انر ،ألف الخيارات أمامه مقيدة ،كحسب هذا المفهكـ فإف الحرية تتحقؽ اذا كجدت
خيارات مفتكحة أماـ الشخص ،كله الحؽ في اختيار أم منها ( بيرلف ، 2015 ،ص .)70

ب -الحرية االيجابية /كفيها يككف الشخص ح انر حيف يككف سيد نفسه ،كيدير شؤكنه الخاصة بحرية
كاستقاللية دكف أم تأثير عميه مف قكة خارجية( بيرلف ، 2015 ،ص .)76

ثانياً :الفردية /تميز عصر النهضة بمجمكعة مف األفكار التي جاءت كردة فعؿ عمى تمؾ األفكار التي

كانت سائدة في القركف الكسطى ،حيث شكمت األفكار التي تكلدت في عصر النهضة تحر انر مف

االنضباط الديني،كنتيجة لذلؾ فإف الفردية في أبسط صكرها تعني استقاللية الفرد (الخراشي1429 ،ق ،
ص .)22
كعند استعراض الفمسفة الميبرالية نجد أف الفردية هي كاحدة مف أهـ القيـ التي يتـ تداكلها في االدبيات

المعبرة عف المذهب الميبرالي ،كبالتالي تعد أكثر القيـ االساسية التي ارتكزت عميها النظرية الميبرالية.

ثالثةةةةةةاً :العقالنيةةةةةةة /كهػ ػ ػػي تعنػ ػ ػػي اسػ ػ ػػتقالؿ العقػ ػ ػػؿ كاعمالػ ػ ػػه بعيػ ػ ػػدان عػ ػ ػػف الخ ارفػ ػ ػػات كالبػ ػ ػػدع ،مػ ػ ػػف أجػ ػ ػػؿ

الكصػ ػػكؿ إل ػ ػػى المعرف ػ ػػة ،كالميبرالي ػ ػػة هػ ػػي فك ػ ػػر عقالن ػ ػػي يب ػ ػػدأ م ػ ػػف العقػ ػػؿ كينته ػ ػػي إلي ػ ػػه ،كيتس ػ ػػع باتس ػ ػػاع

العق ػ ػػؿ كقكت ػ ػػه ،كل ػ ػػيس هن ػ ػػا ش ػ ػػيء يتح ػ ػػاكـ إلي ػ ػػه س ػ ػػكل العق ػ ػػؿ ف ػ ػػي أم ش ػ ػػيء يخ ػ ػػص الف ػ ػػرد أك المجتم ػ ػػع
كنظامه (الطريفي ، 2012 ،ص .)31

كيمكف القكؿ بأف العقالنية هي االعتقاد بأف العالـ لديه تككيف منطقي يمكف كشفه مف خالؿ

الممارسة العقمية لمفرد كالبحث النقدم ،كمف حيث النظر المعرفي فالعقالنية هي تدفؽ المعرفة مف العقؿ
باتجات العالـ كليس العكس ،كالتجربة مجرد أداة ،كمف حيث المبدأ العاـ تؤكد العقالنية عمى قدرة الفرد
عمى فهـ كتفسير الظكاهر ك حؿ المشكالت .لكف العقالنية ال تمقف الغايات لسمكؾ اإلنساف ،بؿ تقترح

أساليب الوصولإلىتلكالغاياتدوناالعتمادعلىالعرفأوالتقليدأوإتباعاألهواءوالرغبات (عزة.
).2004

كعميه فإف األساس الذم ارتكزت عميه الميبرالية هك الحرية الفردية ،فحرية الفرد مف شأنها أف تخمؽ
حالة مف االبداع لـ يكف مكجكدان زمف الكنيسة كسطكتها ،فالفرد عندما تهيئ له الظركؼ دكف تدخؿ مف

الدكلة يمكف أف يصنع إبداعان كبي انر ،أيضان يمكف القكؿ أف الفردية كالعقالنية مف أهـ أسس النظرية
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الميبرالية ،فترؾ الفرد ح انر دكف تدخؿ الكنيسة أك الدكلة كمف ثـ قيامه بالتفكير العقمي الذم يخمك مف
السطكة الفكرية ألم أحد هك المرتكز الهاـ الذم بنيت عميه الميبرالية.

المطمب الثالث :االفتراضات الساسية لمنظرية الميبرالية:
تضع معظـ اتجاهات النظرية الميبرالية ،كاالتجاهات المثالية كالتجارية كالجمهكرية عالقات المجتمع –
الدكلة في محكر السياسات الدكلية العالمية ،هذت الرؤية القاعدية يمكف إعادة كضعها في إطار ثالثة

افتراضات أساسية تشاركها كافة النظريات الميبرالية التي تحدد الطبيعة المجتمعية لمفكاعؿ ،لمدكلة ،كلمنظاـ
الدكلي ،كهي الفرضيات التي تميز النظرية الميبرالية لمعالقات الدكلية عف المنظكرات الكاقعية ،ك البنائية،

كالى حد ما المؤسساتية  ،كهذت االفتراضات تتمخص في النقاط الثالث اآلتية:
االفتراض الول:

أف األفراد كالجماعات الخاصة هـ الفكاعؿ األساسية في السياسة الدكلية ،فحاجات األفراد كالجماعات
االجتماعية يتـ معالجتها كسبب محرؾ لممصالح التي يقكـ عميها سمكؾ الدكلة ،فيؤكد الميبراليكف أف األفراد

بمستكياتهـ االجتماعية المختمفة يقكمكف بتحديد أدكا انر مادية كمعنكية كخيارات معينة بخصكص مستقبؿ

دكؿ العالـ ،كهذا ما يدفعهـ لممقايضة السياسية كالعمؿ الجماعي ،كالبديهية المركزية هي أنه ال يمكف فهـ
ممارسة القكة ،أك العمؿ الجماعي بيف الدكؿ إال عند فهـ األهداؼ االجتماعية األساسية التي تسعى الدكؿ

لتحقيقها ،فإحدل التحكيرات المهمة التي أدخمها المفكركف الميبراليكف غير المؤسساتييف امثاؿ " اندريه
مكرافيسؾ"  Andrew Moravscikتتمثؿ في رفض الفكرة المثالية حكؿ تناسؽ المصالح بيف األفراد

كالجماعات داخؿ المجتمع ،فمكرافيسؾ يعتبر إلى حد ما أف الندرة كالفركقات بيف االفراد كالجماعات

تجعؿ بعض الخالفات ال يمكف تفاديها (.) Moravscik, 1997 , p 516
االفتراض الثاني:
أف سمكؾ الدكلة في النظاـ الدكلي هك نتيجة حتمية لضبط خياراتها ،حيث أف الدكلة في حاجة إلى

هدؼ ،أك رهاف معيف لكي تثير نزاع أك مباشرة تعاكف ،أك اتخاذ أم عمؿ في السياسة الخارجية ،كطبيعة
هذت الرهانات هي التي تشكؿ سياستها ،لكف هذا ال يعني أف كؿ دكلة تتبع ببساطة سياستها المثالية

بمعزؿ عف اآلخريف ،بدالن مف ذلؾ ،فإف كؿ دكلة تبحث عف إدراؾ خياراتها في ظؿ العكائؽ المفركضة

مف قبؿ خيارات الدكؿ األخرل (.) Moravcsik, 1997 , p 520
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االفتراض الثالث:
الدكلػة (أك أم مؤسسػػة سياسػػية أخػػرل) تمثػؿ جػػزءان مػػف جماعػػة فرعيػة مػػف المجتمػػع الػػداخمي ،بحيػػث أف

خيػػارات المجتمػػع تشػػكؿ األهػػداؼ المؤكػػد عميهػػا (خيػػارات الدكلػػة) التػػي يمتػػزـ الممثمػػكف الرسػػميكف لمدكلػػة
باتباعهػػا مػػف خػػالؿ السياسػػة الخارجيػػة ،حيػػث تشػػكؿ المؤسسػػات النيابيػػة "ح ػزاـ إرسػػاؿ" تػػدخؿ مػػف خاللػػه

خي ػػارات األفػ ػراد كالجماع ػػات المختمف ػػة ف ػػي المجتم ػػع الم ػػدني الحق ػػؿ السياس ػػي ،كي ػػتـ ترجمته ػػا ف ػػي السياس ػػة
الخارجيػة لمدكلػة ،كفػي المفهػكـ الميب ارلػي لمسياسػة الداخميػة الدكلػة ليسػت فاعمػة ،بػؿ مؤسسػة نيابيػة خاضػػعة
لمرقابة كالبناء مف قبؿ الفكاعؿ االجتماعية المختمفة ،لكف هذت التعدديػة ال تعنػي أف كػؿ األفػراد كالجماعػات

تمتمؾ تأثي انر متسػاكيان فػي سياسػة الدكلػة ،بػؿ أف كػؿ حككمػة تمثػؿ أفػراد كجماعػات معينػة أكثػر مػف األخػرل

(.) Moravcsik,1997 , p 518
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المبحث الثاني :اتجاىات النظرية الميبرالية ومجاالتيا:
تمثؿ النظرية الميبرالية في العالقات الدكلية مجمكعة مف األفكار كالنظريات التي تدكر حكؿ أهمية

الحرية في النظاـ السياسي كالعالقات الدكلية ،كقد مارست الميبرالية تأثيرها في حقؿ العالقات الدكلية منذ

بداية القرف السابع عشر (بيميس كسميث ، 2004 ،ص  ، )316كباالطالع عمى األدبيات المتخصصة
التي تناكلت الجانب النظرم لمعالقات الدكلية ،نجد أف النظرية الميبرالية في العالقات الدكلية لـ تكف تعبر

عف تكجهان كاحدان فقط ،بؿ عبرت عدة اتجاهات ،كستتطرؽ الدراسة في هذا المبحث إلى اتجاهات النظرية
الميبرالية كمجاالتها في مطمبيف اثنيف ،حيث سيتـ تخصيص المطمب األكؿ لمحديث عف اتجاهات النظرية

الميبرالية ،أما المطمب الثاني سيتناكؿ مجاالت الميبرالية.

المطمب االول :اتجاىات وتيارات النظرية الميبرالية

إف الميبرالية في العالقات الدكلية ال يمثمها تكجهان كاحدان فقط ،بؿ تضـ عػدد مػف التكجهػات الفكريػة داخمهػا،
كهػػذا مػػا تؤكػػدت الكتابػػات المتخصصػػة فػػي العالقػػات الدكليػػة ،كالتػػي تجمػػع عمػػى أنػػه ال تكجػػد ليبراليػػة كاحػػدة

فقط ،بؿ يكجد عدة تيارات داخػؿ الميبراليػة ،كالقاسػـ المشػترؾ بػيف هػذت االتجاهػات هػك سػعيهـ لتحقيػؽ ذات

الهدؼ ،كهك الكصكؿ إلى السالـ كمنع الحركب ،كلكػف اخػتالؼ الكسػائؿ التػي قػدمتها هػذت االتجاهػات فػي
سػػبيؿ تحقيػػؽ هػػذا الهػػدؼ أظه ػرتهـ بػػأنهـ مختمفػػيف ،حيػػث حػػاكؿ كػػؿ اتجػػات مػػف هػػذت االتجاهػػات ترجمػػة

المبػػادئ العامػػة لميبراليػػة إلػػى حمػػكؿ عمميػػة قابمػػة لمتطبيػػؽ ،كذلػػؾ مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ األمػػف كالسػػمـ الػػدكلييف،
بمعنى أف االتجاهات التنظيرية لمميبراليػة مػا هػي إال فرضػيات متعػددة مػف أجػؿ الكصػكؿ لهػدؼ كاحػد كهػك

تحقيػػؽ السػػالـ ،كمػػا ال يكجػػد إجمػػاع حػػكؿ عػػدد التيػػارات النظريػػة لميبراليػػة فػػي العالقػػات الدكليػػة (عديمػػة،

 ، 2015ص .)155

أوالً :الميبرالية المثالية
كه ػ ػػي تػ ػ ػػرل تناس ػ ػػؽ شػػ ػػكؿ الهكي ػ ػػات كالقػػ ػػيـ االجتماعيػػ ػػة الداخمي ػ ػػة كمح ػ ػػدد أساس ػ ػػي لخيػػ ػػارات الدكلػػ ػػة

كمػ ػػف ثػ ػػـ لمص ػ ػراع كالتع ػ ػاكف بػ ػػيف الػ ػػدكؿ مػ ػػف خػ ػػالؿ إطػ ػػار محػ ػػدد فػ ػػي العالقػ ػػات الدكليػ ػػة ،معتمػ ػػدة عمػ ػػى
التقمي ػ ػػد الميب ارل ػ ػػي لمفمس ػ ػػفة السياس ػ ػػية الت ػ ػػي تع ػ ػػكد إل ػ ػػى المفك ػ ػػر" س ػ ػػتيكارت مي ػ ػػؿ" ،ك "جكس ػ ػػيب م ػ ػػازيني"،
ك"كدرك كيمسػ ػػكف" ،كقػ ػػد عػ ػػرؼ هػ ػػذا النػ ػػكع مػ ػػف الميبراليػ ػػة عصػ ػػرها الػ ػػذهبي كازدهارهػ ػػا فػ ػػي فت ػ ػرة مػ ػػا بػ ػػيف

الح ػ ػربيف العػ ػػالميتيف ،حيػ ػػث كػ ػػاف النهيػػػار عصػ ػػبة االمػ ػػـ بعػ ػػد فشػ ػػمها فػػػي إحػ ػػالؿ السػ ػػمـ كاألمػ ػػف الػ ػػدكلي،
كعػ ػػدـ قػ ػػدرتها عمػ ػػى منػ ػػع كقػ ػػكع حػ ػػرب جديػ ػػدة بمثابػ ػػة صػ ػػافرة النهايػ ػػة لعصػ ػػر المثاليػ ػػة(عكض،2016 ،

ص .)85
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يعتبػػر" ايمريػػؾ كركشػػي" Krushi

 )1648-1590(Imrikأكؿ مػػف أعمػػف أف الػػذم يمثػػؿ العالقػػات

الدكليػػة لػػيس الدكلػػة بػػؿ لألف ػراد ،كهػػـ مػػدرككف أف مصػػالحهـ الشخصػػية كاألنانيػػة يجػػب أف تػػدفعهـ لتفػػادم
الحػػرب الػػذم يمكػػف أف تػػدمرهـ ،كهػػذا التفػػادم يكػػكف بالتكجػػه نحػػك التجػػارة مػػع الػػدكؿ األخػػرل مػػف إطػػار

العالقػػات الدكليػػة ،كيطػػرح "كركشػػي" فك ػرة تنظػػيـ عػػالمي يكػػكف مق ػرت دكلػػة محايػػدة يجتمػػع فيػػه سػػفراء الػػدكؿ
األكركبيػػة لكضػػع حمػػكؿ جذريػػة كنهائيػػة لكػػؿ الخالفػػات التػػي تقػػع بيػػنهـ (غيػػكـ ، 2002 ،ص  ،)39أمػػا
"إيمانكيػػؿ كػػانط" فقػػط تفػػاءؿ تجػػات تحقيػػؽ السػػالـ ،حيػػث رأم أف العقػػؿ البشػػرم يمكػػف أف يقػػكد إلػػى السػػالـ،

حيث كثؽ تمؾ العبارات في كتابه المعنكف بػ"مشركع مف أجؿ السالـ األبدم" ( .كانط ، 1952 ،ص )58

تقػػكـ الميبراليػػة المثاليػػة عمػػى ضػػبط الخالفػػات عمػػى أسػػاس دكلػػي ضػػمف نطػػاؽ العالقػػات الدكليػػة ،كيمػػزـ

كجكد قكة دكليػة يػتـ تعبئتهػا فػي حػاؿ فشػؿ الجهػكد السػممية لحػؿ الن ازعػات ،مػع كجػكد مقترحػات بكجػكد قػكة
عسكرية ممحقة ألم منظمة يتـ تشكيمها لردع العدكاف كفرض اإلرادة السػممية بػيف الػدكؿ ،كهػي الفكػرة التػي
انبثقت عف نظاـ األمػف الجمػاعي الػذم كػاف محػكر عصػبة األمػـ التػي أنشػئت بعػد انتهػاء الحػرب العالميػة

األكلػػى ،كبعبػػارة أخػػرل فػػإف المثاليػػة أكثػػر مػػف أم جػػذر آخػػر مػػف الميبراليػػة تحػػاكؿ خمػػؽ نظػػاـ دكلػػي قياس ػان
بنظػػاـ التمثي ػػؿ ال ػػداخمي ،كهػ ػي الفكػ ػرة الت ػػي اس ػػتغمها دعػػاة الفك ػػر الػ ػكاقعي كعم ػػى أرس ػػهـ "هالي ػػت ك ػػار" ف ػػي
هجكمهـ عمى المعايير األخالقية المزدكجة ألنصار عصبة األمـ متهميف إياهـ بمحاكلة خمؽ نظاـ يناسب

مصػػالح القػػكل المنتصػرة فػػي الحػػرب ،كيعمػػؿ عمػػى تهمػػيش الػػدكؿ الضػػعيفة س ػكاء المنهزمػػة فػػي الحػػرب أك

التي لـ تشارؾ ،كهك ما يناقض مفاهيـ النظرية ككؿ (دكرتي ،ك بالستغراؼ ، 1985 ،ص .)11
ثانياً :الميبرالية الدولية

تمثؿ الميبرالية الدكلية اكلى اسهامات الميبرالييف في البحث عف مخارج لحالة العنؼ كالصراعات التي
كانت السمة الغالبة

لطبيعة العالقات بيف الدكؿ لفترات طكيمة مف الزمف ،بؿ كاف شغمها الشاغؿ هك

البحث عف حؿ نهائي لمشكمة الحرب ،انطالقا مف ايمانهـ العميؽ بقدرة االفراد كالجماعات عمى تجاكز
كؿ اشكاؿ الخالفات كالصراعات مف خالؿ التفاهـ كالتعايش في ظؿ قكاعد تتيح فرص البقاء كالرقي

كاالزدهار لمجميع (عديمة ، 2015 ،ص .)158

كتقكـ الميبرالية الدكلية عمى افتراضيف أساسيف اذا تحقؽ احدهما اك كميهما ستنتهي النزاعات كالحركب
كيسكد السالـ ،االفتراض االكؿ ذك طبيعة قانكنية كسياسية يقكـ عمى فكرة الفيدرالية ،اما االفتراض الثاني

ذك طبيعة اقتصادية يقكـ عمى فكرة حرية التجارة ،كسنتناكؿ هذيف االفتراضيف عمى النحك التالي :
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االفتراض االول  :تأسيس فيدرالية عالمية
يرل انصار الميبرالية الدكلية بأف قياـ سالـ دائـ مرتبط بفكرة تأسيس فيدرالية عالمية تجمع كػؿ الػدكؿ ،كقػد

ارسػى دعػائـ هػذا التكجػه كػال مػف " "ايمانكيػؿ كػانط"  )1804-1724( Immanuel Kantمػف خػالؿ
كتابػػه "نحػػك سػػالـ دائػػـ ،ك"،جيرمػػي بنثػػاـ "  )1832-1748( Jeremy Benthamمػػف خػػالؿ كتابػػه "
مقدمة فػي االخػالؽ العامػة " ،حيػث تضػمنت كتابػاتهـ االسػس الفكريػة لممػذهب الميب ارلػي الػدكلي ،فكالهمػا
انتقد كاقع العالقات الدكلية ككصفكها بالبربرية كالكحشية (عبد القادر ، 2009 ،ص .)25

فقػ ػ ػ ػ ػػد كصػ ػ ػ ػ ػػؼ "كػ ػ ػ ػ ػػانط" العالقػ ػ ػ ػ ػػات الدكليػ ػ ػ ػ ػػة السػ ػ ػ ػ ػػائدة آنػ ػ ػ ػ ػػذاؾ بأنهػ ػ ػ ػ ػػا " حالػ ػ ػ ػ ػػة الكحشػ ػ ػ ػ ػػية التػ ػ ػ ػ ػػي ال

تخض ػ ػ ػ ػ ػػع ألم ق ػ ػ ػ ػ ػػانكف"  ،كم ػ ػ ػ ػ ػػف اج ػ ػ ػ ػ ػػؿ الخ ػ ػ ػ ػ ػػركج م ػ ػ ػ ػ ػػف ه ػ ػ ػ ػ ػػذت الحال ػ ػ ػ ػ ػػة الكحش ػ ػ ػ ػ ػػية كالهمجي ػ ػ ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ ػ ػػي
العالق ػ ػ ػ ػ ػػات الدكلي ػ ػ ػ ػ ػػة ارت ػ ػ ػ ػ ػػأل " ك ػ ػ ػ ػ ػػانط" أف الش ػ ػ ػ ػ ػػيء الحتم ػ ػ ػ ػ ػػي لتحقي ػ ػ ػ ػ ػػؽ الس ػ ػ ػ ػ ػػالـ ال ػ ػ ػ ػ ػػدائـ ال يتحق ػ ػ ػ ػ ػػؽ
إال بتكفر ثالثة شركط هي(:كانط ، 1952 ،ص )43-40
 تحكيؿ الكعي الفردم الى كعي جمعي.
 تبني دساتير جمهكرية.
 عقد فيدرالي بيف الدكؿ يككف بمثابة االطار كالتنظيـ الذم تعيش في كنفه الدكؿ إللغاء الحركب.
كمف جهته دعا "بنثاـ" إلى إقامة فيدرالية سممية أساسها العقد االجتماعي ،كأف ما يتـ تطبيقه عمى
ال مستكل المحمي يمكف ايضا تطبيقه عمى مستكل الدكؿ في النظاـ الدكلي مف خالؿ إخضاع الدكؿ إلى
نظاـ مف الحقكؽ كالكاجبات القانكنية ،حيث طالب "بنثاـ" بضركرة التركيز عمى ما يجمع الدكؿ كتعزيز
التعاكف لتحقيؽ المصالح كالمكاسب بيف الدكؿ ،كفي إطار دفاعه عف هذا الرأم كاف يردد مقكلته الشهيرة
" بيف مصالح األمـ ال يكجد في أم مكاف ام صراع حقيقي"( ,بيميس كسميث ، 2004 ،ص .)320
ككفقػ ػان لألساس ػػات الفكري ػػة الت ػػي كض ػػعها "ك ػػانط" ،ك"بنث ػػاـ" ي ػػرل أنص ػػار الم ػػذهب الميب ارل ػػي ال ػػدكلي ب ػػأف
االتصػػاؿ بػػيف شػػعكب العػػالـ سػػكؼ يسػػهؿ تحقيػػؽ السػػالـ فػػي العالقػػات الدكليػػة ،كيعتقػػدكف بػػأف المفهػػكـ
األساسي لمذهب الميبرالية الدكلية قائـ عمى فكرة انسجاـ المصالح.

كيرل "كانط" ك"بنثاـ" بأف المكانع التي تعيؽ االنسجاـ الطبيعي لمصالح األفراد عبر العالـ سبب لنشكء

الصػ ػراعات كالح ػػركب ،كم ػػا يؤك ػػدكف أف السػ ػالـ ه ػػك الكض ػػع الطبيع ػػي ف ػػي السياس ػػة ،ألف قػ ػكانيف الطبيع ػػة
تفػػرض االنسػػجاـ كالتعػػاكف بػػيف النػػاس ،ككفقػان لرؤيػػة "كػػانط"  ،فػػإف التجػػارة دكف عكائػػؽ بػػيف شػػعكب العػػالـ

ستكحدها في مشػركع مشػترؾ كسػممي ،حيػث يػرل أف التجػارة الحػرة مػف شػأنها أف تكسػع نطػاؽ االتصػاالت
كمستكيات التفاهـ بيف شعكب العالـ كتشجع الصداقة كالتفاهـ الدكلييف )2005 , p 63

24

.(Burchill,

االفتراض الثاني  :حرية التجارة بيف الدكؿ
يقكـ هذا االفتراض عمى اساس الربط بيف حرية التجارة الدكلية كامكانية قياـ السالـ الدائـ بيف الدكؿ،
كهذا الربط دعا اليه العديد مف المفكريف كالفالسفة ،فنجد اف التجارة الدكلية حسب " ديفيد هيكـ" هي

لعبة غير صفرية يستفيد منها الجميع كاف كانت االستفادة بدرجات متفاكتة  ،كهذا يدفع الدكؿ الى االتجات
نحك السمككيات التعاكنية كاالبتعاد عف السمككيات النزاعية ،اما " ريتشارد ككبدف " قد دعا الى حرية

التجارة ك تكثيؼ التبادؿ التجارم بيف الدكؿ ،فالتجارة الحرة كفقا لكجه نظر" ككبدف" هي دبمكماسية جيدة
كمضمكنة لتكحيد الشعكب حكؿ السمـ ،تعمؿ عمى نزع القكة مف الحككمة كمنعها مف الدكؿ في حركب

). ( Meyers, 2005 , p 31

كيعتقد "ريتشارد ككبػدف" أف الػدكؿ الميبراليػة تميػؿ إلػى العػيش بسػالـ ،ألف الحػرب تضػر بالتجػارة ،حيػث أف

الرفػات االقتصػادم كاالجتمػاعي ال يػػأتي بػالحرب كانمػا مػػف خػالؿ التجػارة ،كيػػرل "ككبػدف" أف التجػارة الحػرة
دبمكماسية جيدة بامكانها أف تشػكؿ مخرجػان حيكيػان مػف الحػركب كالصػراعات التػي يعيشػها العػالـ حيػث عبػر
عف ذلؾ بقكله" :يمكننا أف نبعد العػالـ عػف الحػرب الفعميػة ،كأنػا كاثػؽ مػف أف العػالـ سػيفعؿ هػذا مػف خػالؿ

التجارة "(احساف ، 2000 ،ص .)63

بناءان عمى هذا االفتراض يربط انصار المذهب الدكلي الميبرالي بيف حرية التجارة الدكلية كامكانية قياـ
سالـ دائـ بيف الدكؿ  ،فالتجارة تسمح بتراكـ سممي لمثركة  ،كتعزز التفاهـ المتبادؿ كتشجع عمى االهتماـ

الدكلي بالحفاظ عمى السالـ .
ثالثاً :الميبرالية الجديدة (المؤسساتية):
منػ ػػذ العػ ػػاـ 1880ـ كانػ ػػت الميبراليػ ػػة الكالسػ ػػيكية فػ ػػي أس ػ ػكأ حاالتهػ ػػا كمػ ػػا أظهػ ػػر ذلػ ػػؾ بعػ ػػض المفك ػ ػريف

ف ػ ػػي هػػ ػػذا الكقػػ ػػت ،حيػػ ػػث بػػ ػػدأت مبادئهػػ ػػا التقميديػ ػ ػػة ال تناسػػ ػػب ذل ػ ػػؾ العصػ ػ ػػر ،مم ػ ػػا ح ػ ػػتـ عمػػ ػػى بعػ ػ ػػض
الحرك ػ ػ ػات األخػ ػ ػػرل مػ ػ ػػف الظهػ ػ ػػكر لمػ ػ ػػؿء ذلػ ػ ػػؾ العجػ ػ ػػز كانقػ ػ ػػاذ المجتمػ ػ ػػع الميب ارلػ ػ ػػي ،كقػ ػ ػػد اسػ ػ ػػتمدت هػ ػ ػػذت
الحرك ػ ػػات عناص ػ ػػرها م ػ ػػف العقائ ػ ػػد السياس ػ ػػية االش ػ ػػتراكية كالمحافظ ػ ػػة ،ككان ػ ػػت تم ػ ػػؾ تتض ػ ػػمف م ػ ػػا س ػ ػػمي
بالميبرالية الجديدة (عبد العظيـ ، 2000 ،ص .)51
ييطػ ػ ػػرح مفهػ ػ ػػكـ الميبراليػ ػ ػػة الجديػ ػ ػػدة فػ ػ ػػي الممارسػ ػ ػػة السياسػ ػ ػػية فػ ػ ػػي إطػ ػ ػػار ال أرسػ ػ ػػمالية كالقػ ػ ػػيـ الديمقراطيػ ػ ػػة

الغربي ػ ػػة ،كق ػ ػػد ت ػ ػػـ تط ػ ػػكير الميبرالي ػ ػػة الجدي ػ ػػدة (الميبرالي ػ ػػة المؤسس ػ ػػاتية) ف ػ ػػي إط ػ ػػار النظري ػ ػػة المؤسس ػ ػػاتية
الدكلي ػ ػ ػػة الت ػ ػ ػػي تش ػ ػ ػػمؿ أيضػ ػ ػ ػان تي ػ ػ ػػاريف ف ػ ػ ػػي حق ػ ػ ػػؿ العالق ػ ػ ػػات الدكلي ػ ػ ػػة يش ػ ػ ػػتركاف ف ػ ػ ػػي ال ػ ػ ػػدكر المرك ػ ػ ػػزم

لممؤسسػ ػ ػػات الدكليػ ػ ػػة ،كهػ ػ ػػذيف التيػ ػ ػػاريف همػ ػ ػػا :النظريػ ػ ػػة النقديػ ػ ػػة كاألمػ ػ ػػف الجمػ ػ ػػاعي ،حيػ ػ ػػث تػ ػ ػػـ تطػ ػ ػػكير
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النظريػ ػػة الميبراليػ ػػة المؤسسػ ػػاتية فػ ػػي سػ ػػبعينات كثمانينػ ػػات القػ ػػرف العش ػ ػريف مػ ػػف طػ ػػرؼ بعػ ػػض المنظ ػ ػريف

أمثاؿ "ركبرت ككهيف" ،ك "جكزيؼ نام" (بكعشة ،1999 ،ص.)17

ينطمؽ انصار الميبرالية المؤسساتية مف فكرة أساسية مفادها أف الزيادة في عدد المنظمات االقميمية

كزيادة كتيرة االعتماد المتبادؿ بيف الدكؿ ،سكؼ يدفع بجميع الدكؿ كالكحدات كالفاعميف داخؿ النظاـ
الدكلي الى انتهاج سمكؾ سممي كتعاكني فيما بينها.
دكر
كتؤكد الميبرالية المؤسساتية عمى أهمية التعاكف الدكلي ،حيث تمعب المؤسسات الدكلية كاالقميمية ان

كبي انر في انتشار االزدهار كالمنافع بيف الدكؿ ،كيرل انصار الميبرالية المؤسساتية أف المؤسسات الدكلية
يمكنها أف تقكـ بأدكار ال تستطيع الدكؿ القياـ بها في خضـ ما يشهدت العالـ مف تشابؾ في العالقات

االقتصادية كاالعالمية كالثقافية ،ككانت اكلى نتائج هذا التشابؾ في العالقات خمؽ ظاهرة االعتماد
المتبادؿ بيف الدكؿ ) ، (Baylis, 2001 , p 169كيمكف القكؿ اف الميبرالية المؤسساتية تركز بشكؿ
كبير عمى مسائؿ االقتصاد السياسي ،كذلؾ المسائؿ المتعمقة بحقكؽ االنساف ،حيث يعمؿ أنصار هذا

االتجات في اطار ما يسمى بتحصيؿ السياسات الدنيا ،كهي تمؾ السياسات التي ترتبط بيف االنساف كالحياة
الكريمة.
ترتك ػ ػ ػ ػػز الميبرالي ػ ػ ػ ػػة المؤسس ػ ػ ػ ػػاتية عم ػ ػ ػ ػػى مجمكع ػ ػ ػ ػػة م ػ ػ ػ ػػف االفت ارض ػ ػ ػ ػػات يمك ػ ػ ػ ػػف تمخيص ػ ػ ػ ػػها فيم ػ ػ ػ ػػا يم ػ ػ ػ ػػي :
)غريفتش ك اككالهاف ، 2008 ،ص )396
 االفتراض الول  :أف التعاكف ممكف بيف الدكؿ حتى في حاؿ حدكث النزاعات كانعداـ األمف ،حيث أف
هناؾ إمكانية لقياـ األنظمة بكقؼ كلجـ الفكضى كفرض القانكف.
 االفتراض الثاني  :أف الدكلة هي الفاعؿ األساسي في حقؿ العالقات الدكلية لكنها ليست الفاعؿ
الكحيد ،خاصة أف الدكلة مف صفاتها األنانية التي تتطمع لمصمحتها الخاصة ،كال تأخذ بالحسباف منفعة
الدكؿ األخرل ،كلكف مع ظهكر مبدأ التبادلية بدا كاضحان إمكانية تحقيؽ التعاكف مع الدكؿ األنانية لعدـ
قدرتها عمى تحقيؽ مصالحها بمعزؿ عف اآلخريف.
 االفتراض الثالث  :أف الخكؼ كاالنشقاؽ هما العكائؽ األساسية في كجه أم تعاكف بيف الدكؿ ،كهذت
الريبة تمنع التعاكف حتى لك فيه مصمحة لألطراؼ جميعها ،حيث تحاكؿ األنظمة معالجة ذلؾ الخكؼ
بااللتزاـ القانكني ،كخفض نفقات الصفقات بيف الدكؿ ،كتقديـ الشفافية كالضمانات لمطرؼ اآلخر مف الدكؿ
المتعاكنة.
26

رابعاً :الميبرالية الجميورية:
طمؽ عمى الميبرالية الجمهكرية في الغالب تسمية نظرية "السالـ الديمقراطي" ،كتشكؿ دعامة الفكر المبرالي
يي ٍ
عمى مستكل الدكؿ ،كعمى الرغـ مف أف جػكهر هػذت النظريػة قػديـ ،حيػث أنػه يعػكد إلػى القػرف الثػامف عشػر
م ػػع ظه ػػكر كتاب ػػات "ك ػػانط" ،ك "بنث ػػاـ" ،إال أف الفكػ ػرة ذاته ػػا ت ػػـ إع ػػادة طرحه ػػا بق ػػكة من ػػذ ثمانين ػػات الق ػػرف

الماضػػي ،كهػػي الفت ػرة التػػي شػػهدت مػػا س ػمي المكجػػة الديمقراطيػػة الثالثػػة ،كالتػػي امتزجػػت مػػع إعػػادة بعػػث
"مايكؿ دكيؿ" لمسمكؾ السممي لمدكؿ الديمقراطية ،كالتي تػدعـ بقػكة االعتقػاد بػأف الحػرب قػد بطػؿ اسػتعمالها
بيف الدكؿ الصناعية الكبرل ،كقد تصكر كانط أف الدكؿ الميبرالية مسالمة فػي عالقاتهػا مػع الػدكؿ الميبراليػة

األخػرل ،ثػػـ تػػـ أعػػاد بعثهػػا مجػػددان إبػػاف فتػرة الثمانينػػات "مايكػػؿ دكيػػؿ" عػػاـ 1986ـ ،حيػػث أكػػد "دكيػػؿ" أف
الدكؿ الميبرالية تخمؽ سالـ منفصؿ (.)Doyle, 1986, p 1151

أمػ ػ ػػا "بركسػ ػ ػػت ركسػ ػ ػػات" فيؤكػ ػ ػػد عمػ ػ ػػى أف كجػ ػ ػػكد عػ ػ ػػدد كػ ػ ػػاؼ مػ ػ ػػف الػ ػ ػػديمقراطيات فػ ػ ػػي العػ ػ ػػالـ يمكػ ػ ػػف
بمكجبػ ػػه إ ازحػ ػػة المبػ ػػادئ الكاقعيػ ػػة (الفكضػ ػػى ،المػ ػػأزؽ األمنػ ػػي)  ،كالتػ ػػي هيمنػ ػػت عمػ ػػى سػ ػػمككيات الػ ػػدكؿ

من ػػذ القػ ػػرف السػ ػػابع عشػ ػػر عمػ ػػى األقػ ػػؿ ،كفػ ػػي تأكيػػػد الصػ ػػمة الكثيقػػػة ب ػػيف الش ػػكؿ الحك ػػكمي كالمحصػ ػػالت

الدكلي ػ ػػة الخارجي ػ ػػة ،حي ػ ػػث يق ػ ػػكؿ " فرانس ػ ػػيس فكككيام ػ ػػا" Fukuyama

 ": Francisل ػ ػػـ يح ػ ػػدث أف

حاربػ ػػت دكلػ ػػة ديمقراطيػ ػػة أخػ ػػرل" ،كهػ ػػذت العالقػ ػػة حسػ ػػب "جػ ػػاؾ لػ ػػكفي" هػ ػػي أقػ ػػرب مػ ػػا لػ ػػدينا إلػ ػػى قػ ػػانكف

إمبريقي في دراسة العالقات الدكلية )(Waltz, 2000, p 6-9

المطمب الثاني :مجاالت النظرية الميبرالية

الميبرالية كمفهكـ شمكلي ارتبطت ارتباطان كثيقان بإرادة اإلنساف كحريته كقدرة اإلنساف في تحقيؽ هذت

االرادة ،كقد تعددت مجاالت الميبرالية كنتيجة حتمية لتنكع النشاط اإلنساني ،كسكؼ نستعرض في هذا
المطمب أهـ مجاالت الميبرالية عمى النحك التالي:

أوالً :الميبرالية السياسية:

الميبرالية السياسية هي مجمكعة مف االفكار كالممارسات االنسانية التي تعتمد عمى قيـ الحرية الفردية

كالعدالة كالديمقراطية (كردـ).2009.
كالميبراليػػ ػ ػػة حسػ ػ ػ ػػب مػ ػ ػ ػػا ي ارهػ ػ ػ ػػا منيػ ػ ػ ػػر بعمبكػ ػ ػ ػػي "هػ ػ ػ ػػي فمسػ ػ ػ ػػفة سياسػ ػ ػ ػػية ظهػ ػ ػ ػػرت فػ ػ ػ ػػي أكائػ ػ ػ ػػؿ القػ ػ ػ ػػرف
التاسػ ػ ػ ػ ػػع عشػ ػ ػ ػ ػػر ،تعػ ػ ػ ػ ػػارض المؤسسػ ػ ػ ػ ػػات السياسػ ػ ػ ػ ػػية كالدينيػ ػ ػ ػ ػػة التػ ػ ػ ػ ػػي تحػ ػ ػ ػ ػػد مػ ػ ػ ػ ػػف الحريػ ػ ػ ػ ػػة الفرديػ ػ ػ ػ ػػة،

كتنػ ػ ػ ػػادم بػ ػ ػ ػػأف االنسػ ػ ػ ػػاف كػ ػ ػ ػػائف أخالقػ ػ ػ ػػي ،كتطالػ ػ ػ ػػب بحقػ ػ ػ ػػه فػ ػ ػ ػػي التعبيػ ػ ػ ػػر كتكػ ػ ػ ػػافؤ الفػ ػ ػ ػػرص كالثقاف ػ ػ ػ ػة

الكاسعة" (البعمبكي ،1990 ،ص .)1050
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كتح ػ ػػاكؿ الميبرالي ػ ػػة المكائم ػ ػػة ب ػ ػػيف جمي ػ ػػع من ػ ػػاحي الحي ػ ػػاة اإلنس ػ ػػانية ،حي ػ ػػث أف المجتمع ػ ػػات االنس ػ ػػانية

بحاج ػ ػػة لتنظ ػ ػػيـ يح ػ ػػافظ عم ػ ػػى حري ػ ػػات األفػ ػ ػراد ،كي ػ ػػنظـ ش ػ ػػؤكنهـ السياس ػ ػػية بم ػ ػػا يض ػ ػػمف حري ػ ػػة األفػ ػ ػراد
كع ػػدـ الت ػػدخؿ فيهػ ػػا ،ه ػػذا التنظػػػيـ م ػػف ش ػػانه تنظػػػيـ المجتم ػػع تنظيم ػػا سياس ػػيا كاقتص ػػاديا بمػػػا يتف ػػؽ مػ ػػع

هذت الحريات (عكض ، 2016 ،ص .)71

كيرل "مكنتسكيك" أف الحرية السياسية ال تضمف إال في األنظمة المعتدلة ،التي ال تعرؼ تعسفان في

استعماؿ السمطة بفضؿ مبدأ فصؿ السمطات ،حيث تميؿ كؿ سمطة إلى الحد مف األخرل ،كفي هذا

الصدد يقكؿ "مكنتسكيك" " :أف التجربة الخالدة تبيف أف كؿ إنساف يتمتع بسمطة ما يميؿ إلى إساءة
استعمالها ،كهك يذهب في هذا االتجات إلى أف يجد أمامه حدكدان" (أبراش  ، 1999 ،ص .)267
كيشػػير "جػػكف ركلػػز"  John Rawlsإلػػى مػػا أسػػمات البنػػاء األساسػػي لمديمقراطيػػة الدسػػتكرية الحديثػػة،
حي ػػث يتعمػ ػػؽ هػػػذا البنػ ػػاء بالمؤسسػ ػػات السياسػػػية كاالجتماعيػػػة كاالقتص ػػادية األساس ػػية ،كالتػػػي تشػػػكؿ فػػػي

مجمكعهػا نظامػان يحقػؽ كحػدة اجتماعيػػة كتعػاكف إيجػابي بػيف المػكاطنيف عمػى اخػتالؼ معتقػداتهـ كمػراحمهـ

العمرية مف جيؿ آلخر (ديمك ، 2003 ،ص .)320

تعتبػػر الديمقراطيػػة مػػف الػػنظـ الميبراليػػة التػػي تسػػعى إلعطػػاء الفػػرد حقكقػػه ،كهػػي نػػكع مػػف التطبيػػؽ العممػػي
لمتفكير الميبرالي ،حيث يؤكد ذلؾ الدكتكر حازـ البػبالكم بقكلػه" :فنقطػة البػدء فػي الفكػر الميب ارلػي هػي لػيس

فقػػط أنهػػا تػػدعك لمديمقراطيػػة بمعنػػى المشػػاركة فػػي الحكػػـ ،كلكػػف نقطػػة البػػدء هػػك أنػػه فكػػر فػػردم يػػرل أف

المجتمع ال يعدك أف يككف مجمكعة مف األفراد التي يسعى كؿ فػرد فيهػا إلػى تحقيػؽ ذاتػه كأهدافػه الخاصػة
ثـ تنطمؽ تمؾ األهداؼ لتحقيؽ المصمحة العامة بعد ذلؾ" (السممي ،د.ت  ،ص .)15

ككفقان لما أشار إليه "ركلز" فإف الباحث يرل أف أم نظاـ ال يككف ديمقراطيان ليبراليان إال إذا كجدت

مؤسسات فاعمة قادرة عمى تعزيز مبادئ الحرية كالمساكاة مف أجؿ تحقيؽ الحرية السياسية ،كالتي تضمف
المساكاة أماـ القانكف كحرية الفكر كالرأم كالتعبير.
ثانياً :الميبرالية االقتصادية
الميبراليػػة االقتصػػادية كمػػا ي ارهػػا "فككػػك يام ػا" هػػي" :مػػذهب اقتصػػادم ،يػػرل أف الدكلػػة ال ينبغػػي لهػػا أف

تتكلى كظائؼ صناعية ،كال كظائؼ تجارية ،كأنها ال يحؽ لها التدخؿ في العالقػات االقتصػادية التػي تقػكـ
بػػيف األف ػراد أك الطبقػػات أك األمػػـ" (فكككيامػػا ، 1993 ،ص  ، )54كمػػا نػػادل "آدـ سػػميث"

Adam

 Smithبضػػركرة عػػدـ تػػدخؿ الدكلػػة فػػي األمػػكر االقتصػػادية ،م ػف خػػالؿ رفػػع الح ػكاجز الجمركيػػة ،كتفعيػػؿ
آليػػات السػػكؽ فػػي ظػػؿ المنافسػػة ،بمػػا يضػػمف تحقيػػؽ مصػػمحة المجتمػػع ،حيػػث يػػرل "سػػميث" أنػػه فػػي حػػاؿ
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عػػدـ كجػػكد منافسػػة مػػف شػػأنه أف يفجػػر أزمػػات اقتصػػادية تعصػػؼ بالمقػػدرات االقتصػػادية ،كتكلػػد البطالػػة

كتخمؽ حالة مف الرككد االقتصادم (الحمش ، 2003 ،ص .)141

تزعـ الميبرالية أنه حينما تتكفر الحريات االقتصادية (حرية الممكية ،كالمبػادرة كالعمػؿ ،كالتنقػؿ) ،يكفػي أف

يسير كؿ فرد مف أفراد المجتمع نحك مصمحته الخاصة كي تتحقؽ المصمحة العامة لممجتمع تمقائيا ،كتػرل
تبعػان لػػذلؾ أف الػرابط االجتمػػاعي بػػيف النػػاس هػػك اربػػط اقتصػػادم ،كأف النظػػاـ الطبيعػػي داخػػؿ المجتمػػع هػػك
نظاـ اقتصادم يقكـ عمى تبادؿ المنافع بيف األفراد ،كتؤكد نتيجة لػذلؾ عمػى ضػركرة خضػكع السياسػة لهػذا

النظػػاـ ،كلػػذلؾ تركػػز الميبراليػػة كثي ػ ار عمػػى أهميػػة إبعػػاد الدكلػػة عػػف التػػدخؿ فػػي تػػدبير الشػػأف االقتصػػادم،
كاالكتفاء -بدال مف ذلؾ -بتكفير الحقكؽ االقتصادية لمناس كسف القكانيف كالتشريعات الكفيمة بضماف هػذت

الحق ػػكؽ كالس ػػهر عم ػػى حمايته ػػا م ػػف أم انته ػػاؾ ق ػػد يمس ػػها ،كف ػػي ه ػػذا الس ػػياؽ ي ػػرل الميبرالي ػػكف أف النظ ػػاـ
االقتصػػادم األمثػػؿ لتنظػػيـ المجتمعػػات اإلنسػػانية هػػك النظػػاـ الميب ارلػػي (السػػكؽ الح ػرة) ،كأف النمػػك كالرخػػاء
يتحققػػاف لممجتمػػع بمجػػرد إشػػاعة الحريػػات االقتصػػادية ،ككػػؼ الدكلػػة عػػف التػػدخؿ فػػي الحيػػاة االقتصػػادية،

كبالت ػػالي تنظ ػػيـ العالق ػػات الدكلي ػػة ب ػػيف ال ػػدكؿ دكف ت ػػدخؿ م ػػف الدكل ػػة ،كه ػػك م ػػا س ػػيفتح المج ػػاؿ لالزده ػػار
االقتصادم ( مكسكعة الجزيرة).2015 .

لقد أصبح االقتصاد كسيمة لمسيطرة ،كنقؿ الثقافات الحضارية بيف األمـ ،كلهذا فاألقكل اقتصاديان هك

األقكل سياسيان ،كلهذا اقتنعت الدكؿ الغربية بهذت الفمسفة مع مشاهدتها آلثار الرأسمالية عمى الشعكب
الفقيرة ،كمف خالؿ المعبة االقتصادية يمكف أف تسقط دكؿ كتضعؼ دكؿ أخرل ،أما العكلمة اآلف فهي

مبنية عم ى نظرية اقتصادية ينصح بها الخبراء كالمستشاريف االقتصادييف ،كيقدمكنها دكف ممؿ لممسئكليف
عف إدارة دفة السياسة لمعمؿ بها في عالقاتهـ الدكلية ،كشعار هذت النظرية :ما يفرزت السكؽ صالح أما

تدخؿ الدكلة فهك طالح (السممي ،د.ت  ،ص .)20

ثالثاً :الميبرالية الفكرية:

تتميز العقمية الميبرالية بركح التسامح كالمصالحة ،هذت العقمية الميبرالية ليست كقفان عمى الميبرالييف الذيف
يبدك بعضهـ متشددان بشكؿ ممحكظ ،كلعؿ أبرز كأخطر صداـ خاضه الميبراليكف عمى المستكل الفكرم
هك الصداـ مع الخطاب الكنسي ،فالكنيسة لها أفكارها التي تدعي إنها مطمقة الصكاب ،كتعمؿ عمى بثها
في المجتمع كتمنع حؽ إخضاعها لممناقشة مف قبؿ الجميع ،كهنا اكتسبت الميبرالية أقكل مرتكزاتها

كاختارت شعار "كف جريئان في استخداـ عقمؾ" ،كيرل مناهضك الميبرالية الفكرية األساس لميبرالية السياسية
فهي تؤصؿ منذ نشأتها لمفكضى الفكرية ،كلهذا فاف كؿ ما يبنى فكقها مف منشآت سياسية يؤكؿ أمرت إلى
.

الفكضى
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يرل "جكف ركلز" رائد الميبرالية األكؿ كالتي تتجسػد نظرياتػه فػي أنهػا النقطػة التػي اجتمعػت عميهػا أغمػب

التعارؼ لميبرالية مف حيث إيمانها بأكلكية الفرد في الحسػابات السياسػية مػف حيػث الحريػة كالمسػاكاة بأق ارنػه
فػػي االسػػتحقاقات المعتمػػدة عمػػى مهػػاراتهـ كامتيػػازاتهـ ،حيػػث نجػػدت فػػي مجػػاؿ الميبراليػػة فػػي المجػػاؿ الفكػػرم
يؤكػػد عمػػى اسػػتخداـ العقػػؿ فػػي تحديػػد مصػػالح االفػراد كضػػمانه ( مكقػػع درر العػراؽ  . 2013 .بحػػث عػػف

الميبرالية).
يرل الباحث أف مجاالت الميبرالية ما هي اال ترجمة عممية لمنظرية الميبرالية فهي في مجممها تعمؿ

عمى تحقيؽ هدؼ كاحد تسعى إليه كافة مجاالت الميبرالية ،كهك تحقيؽ األمف كالسمـ الدكلييف ،كلكف
تختمؼ رؤية كؿ مجاؿ في االسمكب الذم يمكف مف خالله تحقيؽ هذا السمـ ،فالميبرالية السياسية ترل في

الدبمكماسية كالديمقراطية كسيمة ،كالميبرالية الفكرية ترل في األفكار كالنظريات سبيالن لتحقيؽ ذلؾ ،أما

الميبرالية االقتصادية فترل في التجارة كاالقتصاد طريقان لتحقيؽ السمـ كالمشاركة كالتعاكف بيف الدكؿ.
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المبحث الثالث :تفسير الصراع الدولي من منظور النظرية الميبرالية في العالقات الدولية:
تركػػز االتجاهػػات المختمفػػة لنظريػػات العالقػػات الدكليػػة عمػػى د ارسػػة التفػػاعالت الدكليػػة كالفػػاعميف الػػدكلييف

كالقضػػايا الدكليػػة ،حيػػث أف التفػػاعالت الدكليػػة تػرتبط بماهيػػة القضػػايا الدكليػػة ،كتػرتبط أيضػان بمػػدل أهميتهػػا
بالنسػػبة لمفػػاعميف الػػدكلييف ،كتصػػنؼ التفػػاعالت الدكليػػة حسػػب شػػكؿ العالقػػة بػػيف الفػػاعميف الػػدكلييف ،حيػػث

تأخذ هذت التفاعالت أشكاالن متعددة ،فهناؾ تفاعالت سممية يغمػب عميهػا الطػابع التعػاكني ،كهنػاؾ تفػاعالت
تصػػارعية يغمػػب عميهػػا الطػػابع الص ػراعي ،كهنػػاؾ تفػػاعالت تنافسػػية ،كهػػي تمػػؾ التفػػاعالت التػػي تكػػكف فػػي

مرحم ػػة التح ػػكؿ م ػػف حال ػػة ألخ ػػرل ،حي ػػث يمك ػػف أف تتح ػػكؿ التف ػػاعالت الدكلي ػػة الت ػػي يغم ػػب عميه ػػا الط ػػابع
الصراعي إلى تفاعالت دكلية سممية كالعكس صحيح.

سػػتتناكؿ الد ارسػػة مػػف خػػالؿ هػػذا المبحػػث مفهػػكـ الص ػراع بشػػكؿ عػػاـ فػػي المطمػػب األكؿ ،فيمػػا سػػيتناكؿ
المطمػػب الثػػاني مفهػػكـ الص ػراع الػػدكلي مػػف منظػػكر النظري ػة الميبراليػػة فػػي العالقػػات الدكليػػة ،أمػػا المطمػػب
الثالث سيستعرض مستكيات تحميؿ ظاهرة الصراعات الدكلية.

المطمب االول :مفيوم الصراع
تضمنت معظـ الدراسات التي تناكلت ظاهرة الصراع تعريفات متعددة كمختمفة ،كهذا التعدد كاالختالؼ
يرجعه الدكتكر إسماعيؿ مقمد الختالؼ المنظكر الذم تناكله الدارسكف مف خالله لظاهرة الصراع ،ككفقان

الختالؼ بؤر االهتماـ بالظاهرة (مقمد ، 1991 ،ص  ،)223حيث تعكس أدبيات الصراع تعدد كبير فيما
تقدمه مف تعريفات لمفهكـ الصراع ،كما تتعدد نقاط التركيز التي يكليها المتخصصكف أهمية كبيرة عند

تناكلهـ لممفهكـ بالدراسة كالتحميؿ.
الصػ ػ ػ ػراع ف ػ ػ ػػي المغ ػ ػ ػػة كمم ػ ػ ػػة مش ػ ػ ػػتقة م ػ ػ ػػف الفع ػ ػ ػػؿ الثالث ػ ػ ػػي ص ػ ػ ػػرع بمعن ػ ػ ػػى غمب ػ ػ ػػه كطرح ػ ػ ػػه أرضػ ػ ػ ػان،

أم ػ ػ ػ ػػا الصػ ػ ػ ػ ػراع اص ػ ػ ػ ػػطالحان يس ػ ػ ػ ػػتخدـ لمت ػ ػ ػ ػػدليؿ عم ػ ػ ػ ػػى المكاق ػ ػ ػ ػػؼ المتعارض ػ ػ ػ ػػة ب ػ ػ ػ ػػيف طػ ػ ػ ػ ػرفيف أك أكث ػ ػ ػ ػػر،
حي ػ ػ ػ ػػث يس ػ ػ ػ ػػتخدـ المص ػ ػ ػ ػػطمح لمدالل ػ ػ ػ ػػة عم ػ ػ ػ ػػى المكاق ػ ػ ػ ػػؼ الت ػ ػ ػ ػػي تتض ػ ػ ػ ػػمف تعارضػ ػ ػ ػ ػان ح ػ ػ ػ ػػادان ف ػ ػ ػ ػػي الق ػ ػ ػ ػػيـ

كاالهداؼ (الجكاهرم ، 1974 ،ص .)715
يشػػير "ككينسػػي اريػػت" Wright

 Quincyإلػػى أف كممػػة الص ػراع بالغػػة االنجميزيػػة  conflictتع ػػكد

أصػػكلها إلػػى الكممػػة الالتينيػػة  configureكالتػػي تعنػػي التصػػادـ معػان ،كيػػرل " اريػػت" أف الصػراع فػػي بعػػض
األحي ػ ػ ػػاف يس ػ ػ ػػتخدـ لإلش ػ ػ ػػارة إلػ ػ ػ ػى التض ػ ػ ػػارب أك التن ػ ػ ػػاقض ف ػ ػ ػػي المب ػ ػ ػػادئ كالمف ػ ػ ػػاهيـ ،أك العكاط ػ ػ ػػؼ أك

األهداؼ ).(Purton & Dukes, 1990 , p 16

30

كقػ ػػد عػ ػػرؼ قػ ػػامكس "لكنجمػ ػػاف" Dictionary

 Longmanالص ػ ػراع بأنػ ػػه" :حالػ ػػة مػ ػػف االخػ ػػتالؼ

أك عػ ػػدـ االتفػ ػػاؽ بػ ػػيف جماعػ ػػات ،أك مبػ ػػادئ ،أك أفكػ ػػار متعارضػ ػػة ،أك متناقضػ ػػة" .أمػ ػػا قػ ػػامكس الكتػ ػػاب
العػ ػ ػػالمي ،فإنػ ػ ػػه يعػ ػ ػػرؼ الصػ ػ ػػراع بأنػ ػ ػػه "معركػ ػ ػػة أك قتػ ػ ػػاؿ ،أك بأنػ ػ ػػه نضػ ػ ػػاؿ أك كفػ ػ ػػاح ،خاصػ ػ ػػة إذا كػ ػ ػػاف
الصراع طكيالن أك ممتدا (بنافي).2013 .

كعرؼ قامكس بنغكيف لمعالقات الدكلية الصراع بأنه" :كضع اجتماعي ينشأ حيف يسعى طرفػاف أك اكثػر

لتحقيػػؽ أهػػداؼ متعاكسػػة أك غيػػر متالئمػػة" (ايفػػانز ك نكينهػػاـ ، 2000 ،ص ، )129يالحػػظ الباحػػث أف
الصراع حسب هذا التعريؼ يضـ ثالثة عناصر ،العنصر األكؿ يتمثػؿ فػي األطػراؼ المتصػارعة كالتػي قػد

تككف أفراد أك جماعات ،أما العنصر الثاني فيتمثؿ في القيـ كاألهداؼ التي يتصارع مف أجمهػا ،كقػد تكػكف

ماديػة تتمثػػؿ فػي المقػػدرات الماديػة ،أك فكريػػة كصػراع حضػارات ،أمػػا العنصػر الثالػػث هػك مجػػاؿ التصػػارع
بيف هذت األطراؼ.

كيشػ ػػير مفهػ ػػكـ الص ػ ػراع حسػ ػػب مػ ػػا جػ ػػاء فػ ػػي مكسػ ػػكعة السياسػ ػػة إلػ ػػى تنػ ػػافس أك ص ػ ػراع بػ ػػيف اثنػ ػػيف

أك أكثػ ػػر م ػ ػػف الق ػ ػػكل أك األشػ ػػخاص الحقيقي ػ ػػيف أك االعتب ػ ػػارييف ،يح ػ ػػاكؿ كػ ػػؿ ط ػ ػػرؼ أف يحق ػ ػػؽ أغ ارض ػ ػػه
كأهدافػ ػػه كمصػ ػػالحه ،كمنػ ػػع الطػ ػػرؼ االخػ ػػر مػ ػػف تحقيػ ػػؽ ذلػ ػػؾ بكسػ ػػائؿ كطػ ػػرؽ مختمفػ ػػة ،كالص ػ ػراع ظػ ػػاهرة

طبيعي ػ ػػة ف ػ ػػي حي ػ ػػاة المجتمع ػ ػػات كف ػ ػػي ك ػ ػػؿ المي ػ ػػاديف ،كق ػ ػػد يك ػ ػػكف مباشػ ػ ػ انر أك غي ػ ػػر مباش ػ ػػر ،كق ػ ػػد يك ػ ػػكف

سمميان أك مسمحان (الكيالي ، 1990 ،ص .)632

مفهكـ الصراع كما جاء في األدبيات السياسية المتخصصة ينظر له كظاهرة ديناميكية ،حيث أف أحد

جكانب هذا المفهكـ تدلؿ عمى كجكد مكقؼ تنافسي محدد ،يككف كؿ المتفاعميف في هذا المكقؼ التنافسي
عمى عمـ كادراؾ تاـ بعدـ تكافقهـ في المكاقؼ المستقبمية المقترحة ،كيككف كؿ طرؼ منهـ مضطر التخاذ

مكاقؼ غير متكافقة مع المصالح المدركة لمطرؼ اآلخر.

عرؼ "بيتر فالنستيف"  Peter vallensteinالصراع بأنه" :مكقؼ اجتماعي يسعى فيه طرفاف عمى األقؿ

لمحصكؿ عمى مجمكعة مف المكارد الشحيحة المتاحػة فػي المحظػة ذاتهػا" (فالنسػتيف ، 2002 ،ص )404

المالحظ أف الصراع كفقان لتعريؼ "فالنستيف" يتضمف أربعة متغيرات تتمثؿ في األطراؼ المتصارعة ،كالقيـ
كاألهداؼ المتصارع عميها ،كمجاؿ التصارع ،كعامؿ الزمف.

بينم ػػا ع ػػرؼ "س ػػايمكف فيش ػػر" Simon Fisherالصػ ػراع بأن ػػه" :عالق ػػة ب ػػيف طػ ػرفيف أك أكث ػػر ،أفػ ػرادان أك

جماع ػ ػػات ،له ػ ػػـ أه ػ ػػداؼ متعارض ػ ػػة ،أك يتص ػ ػػكركف ب ػ ػػأف ل ػ ػػديهـ أه ػ ػػداؼ متعارض ػ ػػة"

(Fisher,et

) ،al,2000,p3كالصراع كفؽ هذا المفهكـ هػك عػادة مػا يحػدث عنػدما يتنػافس فػرداف أك طرفػاف أك أكثػر
حكؿ أهداؼ غير متكافقة ،سكاء كانت هذت األهداؼ حقيقية أك متصكرة.
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كيعرؼ "لكيس ككزر"  Louis Cozerالصراع بأنه" :تنافس عمى القكة كالقيـ كالمكارد ،هدفه إيذاء أك

تصفية أك تحييد الخصكـ" (نذير ،).2014 .فكفقان لهذا التعريؼ يرل "ككزر" أف الصراع يتحدد في

النضاؿ المرتبط بالقيـ كالمطالبة بتحقيؽ الكضعيات النادرة كالمميزة ،القكة كالمكارد ،حيث يككف أهداؼ

الفرقاء هي ايذاء الخصكـ أك القضاء عميهـ ( رسالف ، 1968 ،ص .)18

كيػػرل كػػال مػػف الػػدكتكر محمػػد الركاشػػدة كالػػدكتكرة سػػحر المجػػالي الصػراع عمػػى أنػػه ظػػاهرة طبيعيػػة ذات

أبعاد بالغة التعقيد كمتشابكة جدان ،حيث بدأ الصراع في التجربة اإلنسانية منذ ظهكر اإلنساف األكؿ ،كهػذت
العالقػػات معركفػػة عمػػى مسػػتكيات مختمفػػة  ،فرديػػة أك جماعيػػة ،كأيض ػان بأبعػػاد مختمفػػة ،نفسػػية أك ثقافيػػة،
سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،تاريخية ،حيث يؤكدكف عمى أف الصراع هك نتيجة حتمية لمسمككيات ،كهػك
يمثؿ جزء ال يتج أز مف حياة االنساف ،بمعنى آخر كمما كجد التفاعؿ اإلنساني كجد الصراع ليعبر الصراع
عف حالػة مػف العػداء كالمكاقػؼ السػمبية كالعػدكاف كالتنػافس كسػكء الفهػـ ،كهػك مػرتبط بالحػاالت التػي تنطػكم

عمى مصمحة متناقضة بيف مجمكعتيف متناقضتيف ). (Al-rawashdeh & Al-majali , 2017 ,p 1

كيرل الدكتكر اسماعيؿ مقمد أف الخبرة البشرية بالصراعات تعكد إلى نشأة اإلنساف األكلى حيف
استخدمها في عالقاته عمى مختمؼ مستكياته الفردية كالجماعية ،كفي أبعاد الصراع المتعددة السياسية

كاالقتصادية كاالجتماعية كالتاريخية كالنفسية (مقمد ، 1991 ،ص .)213

كمف خالؿ ما تناكلته الدراسة مف تعريفات لظاهرة الصراع نجد أف ظاهرة الصراع مكجكدة منذ الكجكد

اإلنساني حتى اآلف ،كقد يككف الصراع مباش انر ،كقد يككف صراع غير مباشر ،كذلؾ تختمؼ الكسائؿ التي

تستخدمها األطراؼ المتصارعة في التعبير عف هذ الصراع ،كيأخذ الصراع مظاهر كأشكاؿ متعددة فقد
يككف صراعان سياسيان ،أك صراعان مذهبيان ،أك صراعان اقتصاديان ،أك صراعان حضاريان.

كتأسيسان عمى ما سبؽ ذكرت مف مفاهيـ عممية لظاهرة الصراع الدكلي ،يمكننا القكؿ بأف الصراع

الفمسطيني اإلسرائيمي هك صراعان مف الصراعات المعقدة ك المركبة ،التي تشمؿ مختمؼ الجكانب
االستراتيجية كالسياسية كالعسكرية كاالقتصادية كالثقافية كغيرها،

فالصراع الفمسطيني اإلسرائيمي هك

صراع القرف العشريف بال منافس ،فهك األطكؿ عم انر  ،كاألكثر تشابكا في تعقيداته كابعادت اإلقميمية ك

الدكلية كارتباطه بالسمـ كاالمف الدكلييف ،كتختمؼ طبيعة الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي عف غيرت مف
الصراعات ككنه صراعا اجتماعيا ممتدا ،فهك ليس صراعا عمى حدكد اك اختالؼ عمى النفكذ  ،بؿ هك

صراع كجكد بكؿ ما تحممه الكممة مف معنى ،ك هذا النكع مف الصراعات تسكدت لغة صراع الكجكد بيف
طرفيف متناقضيف في الكاقع كاالهداؼ كالمنطمقات،

فعند الحديث عف االحتالؿ اإلسرائيمي نجد انه

استعمار احاللي يرتبط فيه الديني كالجغرافي كالسياسي ،فالشعب الفمسطيني هك صاحب األرض تـ طردت
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كتشريدت  ،كالقكة المحتمة تسيطر عمى األرض،

فإسرائيؿ تسعى بكؿ قكتها لالستيالء عمى األرض كخمع

الفمسطيني مف جذكرت  ،كهذا ما تؤكدت ممارسات االحتالؿ عمى ارض الكاقع.

يرل الباحث أف الصراع الفمسطيني – اإلسرائيمي بأهمية اطرافه ،كتناقض المصالح بيف طرفيه ،كتعدد

القكل المتحكمة ف ي متغيراته في ظؿ نظاـ دكلي جديد فضال عف شرؽ أكسط تتنافر كتتجاذب قكات
اإلقميمية  -كعمى الرغـ مف سير طرفي الصراع

في طريؽ التسكية السياسية -يبقى صراعان يحمؿ في

طياته مخاطر الصداـ بقدر ما يحمؿ فرص التسكية .

المطمب الثاني :مفيوم الصراع الدولي في النظرية الميبرالية
تختمؼ نظرة الميبرالييف تمامان عف رؤية الكاقعييف لمسياسة الدكلية ،فيرل الميبراليكف الصراع الدكلي عمى

أنه " :مسالة يمكف تجنبها ،أك التخفيؼ مف آثارها في حاؿ حدكثها ( عثماف ، 2013 ،ص ،)48
بمعنى آخر الكاقعيكف نظركا إلى العالقات الدكلية مف منظكر المصمحة كالقكة ،بينما ركز الميبراليكف عمى

إيجاد الحمكؿ السبؿ الكفيمة لتجنب الصراعات الدكلية ،كذلؾ انطالقان مف نظرتهـ لمعالقات الدكلية بأنها

عالـ ممكف مف التقدـ كالتغيير الهادؼ ،حيث يؤمف الميبراليكف بفكرة صياغة قيكد عمى المستكل الدكلي

مف شأنها أف تعزز االستقرار ،كمنع حدكث الصراعات كالبحث عف الكسائؿ الكفيمة بتحقيؽ السالـ عمى
المستكل الدكلي ،كذلؾ تحقيؽ األمف كاالستقرار كالسالـ داخؿ هذت الدكؿ.
كم ػػف خ ػػالؿ اإلط ػػالع عم ػػى األدبي ػػات السياس ػػية لميبرالي ػػة ،كج ػػدنا أف فرض ػػيات النظري ػػة الميبرالي ػػة ف ػػي
العالق ػػات الدكلي ػػة رك ػػزت عم ػػى فكػ ػرة الس ػػمـ كاألم ػػف ،كه ػػذت الفكػ ػرة ترج ػػع ج ػػذكرها إل ػػى كتاب ػػات الفيمس ػػكؼ
"ايمانكيػػؿ كػػانط" ،كالػػذم بػػيف أف السػػالـ يمثػػؿ الهػػدؼ االسػػمى الػػذم يسػػعى اإلنسػػاف إلػػى تحقيقػػه ،كتنػػاكؿ
"كانط" الصراعات الدكلية بقكله" :إف السياسة الدكلية ليسػت قائمػة بػيف الػدكؿ إال ظاهريػان ،بػؿ يجػب النظػر

إليها في الكاقػع كسياسػة غيػر كطنيػة بػيف أفػراد الػدكؿ ،كيرجػع "كػانط" سػبب نشػكء الصػراعات الدكليػة إلػى
التسميـ باعتبار الدكؿ هي الممثؿ الكحيد لمسياسة الدكلية (كانط ، 1985 ،ص. )15

تؤمف النظرية الميبرالية بكافة اتجاهاتها الفكرية بأف مصالح الدكؿ مهما تقاطعت كتنافرت ،فإنه يمكف

تكييفها ،كمنع الصراعات بيف هذت الدكؿ ،كتقريب كجهات النظر قدر اإلمكاف ،كاحتكاء هذا التنافر
بالكسائؿ السممية كالسياسية (فرج  ، 2007 ،ص .)140

فاالتج ػػات المث ػػالي ي ػػؤمف إيمانػ ػان جازمػ ػان ب ػػبعض األفك ػػار الت ػػي يعتبره ػػا مس ػػممات ،كاالعتق ػػاد ب ػػأف الطبيع ػػة

االنسانية طبيعة خيرة فػي جكهرهػا ،كهػذت الطبيعػة اإلنسػانية ترغػب فػي التعػايش مػع اآلخػريف ،كتسػعى إلػى
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التكاصؿ معهـ ،كتميؿ نحك تحقيؽ التعايش في كنػؼ السػمـ كالتعػاكف ،كيػرل االتجػات المثػالي أف مػا ينطبػؽ
عمى األفراد أصحاب الطبيعة اإلنسانية الخيرة ينطبؽ عمى الدكؿ ،الف الدكؿ بالنسبة لممثالييف ما هػي إال

انعكاس لهكية أخالؽ األفراد ،كبالتالي يرل المثاليكف أف جميع الدكؿ لها مصمحة فػي السػمـ ،كأف أم دكلػة
تعارض أك تفسد عممية تحقيؽ السمـ هي دكلة غير عقالنية كغير أخالقية (فرج  ، 2007 ،ص .)140

كين ػ ػػادم االتج ػ ػػات المؤسس ػ ػػي ف ػ ػػي النظري ػ ػػة الميبرالي ػ ػػة بض ػ ػػركرة إيج ػ ػػاد مؤسس ػ ػػات دكلي ػ ػػة كاقميمي ػ ػػة فاعم ػ ػػة،
حيػ ػػث تمثػ ػػؿ هػ ػػذت المؤسسػ ػػات آليػ ػػة ناجحػ ػػة فػ ػػي منػ ػػع نشػ ػػكء ص ػ ػراعات داخػ ػػؿ كحػ ػػدات النظػ ػػاـ ال ػ ػػدكلي،

كفػ ػ ػػي حػ ػ ػػاؿ كقعػ ػ ػػت هػ ػ ػػذت الصػ ػ ػػدامات فيجػ ػ ػػب المجػ ػ ػػكء إلػ ػ ػػى التفػ ػ ػػاكض الػ ػ ػػدكلي ككسػ ػ ػػيمة لحػ ػ ػػؿ الن ازعػ ػ ػػات
الدكليػ ػ ػػة ،كفػ ػ ػػي إطػ ػ ػػار المؤسسػ ػ ػػيف إليجػ ػ ػػاد مؤسسػ ػ ػػات دكليػ ػ ػػة ،كمػ ػ ػػا أكػ ػ ػػدكا أيض ػ ػ ػان عمػ ػ ػػى مجمكعػ ػ ػػة مػ ػ ػػف
المفػ ػ ػػاهيـ كاآلليػ ػ ػػات منهػ ػ ػػا المسػ ػ ػػاكاة بػ ػ ػػيف الػ ػ ػػدكؿ فػ ػ ػػي المنظمػ ػ ػػات الدكليػ ػ ػػة ،كتنميػ ػ ػػة كتكثيػ ػ ػػؼ العالقػ ػ ػػات

التعاكني ػ ػ ػػة الدكلي ػ ػ ػػة ،كف ػ ػ ػػي ه ػ ػ ػػذا الص ػ ػ ػػدد يؤك ػ ػ ػػد الميبرالي ػ ػ ػػكف المؤسس ػ ػ ػػييف أف التع ػ ػ ػػاكف المؤسس ػ ػ ػػاتي ب ػ ػ ػػيف
الػ ػػدكؿ يمعػ ػػب دك انر كبي ػ ػ انر فػ ػػي االسػ ػػتقرار ،فيؤكػ ػػد "ركبػ ػػرت كيكهػ ػػاف" أف المؤسسػ ػػات بكسػ ػػعها تػ ػػكفير الثقػ ػػة
كتعمؿ عمى تنميتها مما يعزز التعاكف كاالستقرار ).(Viotti & Kauppi,1999 , p 237

أمػػػا "مايكػ ػػؿ دكيػ ػػؿ" Doyle

 Michaelارئػ ػػد نظريػ ػػة السػ ػػمـ الػ ػػديمقراطي ،فيػ ػػرل أف الػ ػػدكؿ التػ ػػي تكػ ػػكف

كفػ ػ ػػي هػ ػ ػػذا اإلطػ ػ ػػار يعػ ػ ػػرؼ

"دكيػ ػ ػػؿ" الص ػ ػ ػراع الػ ػ ػػدكلي بأنػ ػ ػػه " :الكضػ ػ ػػع النػ ػ ػػاتج عػ ػ ػػف انتفػ ػ ػػاء األسػ ػ ػػس

محككم ػ ػػة م ػ ػػف قب ػ ػػؿ حككم ػ ػػات ديكتاتكري ػ ػػة تك ػ ػػكف أكث ػ ػػر عرض ػ ػػة لالنخػ ػ ػراط ف ػ ػػي الصػ ػ ػراعات الدكلي ػ ػػة،
المعياريػ ػ ػ ػػة كالمؤسسػ ػ ػ ػػية التػ ػ ػ ػػي يجػ ػ ػ ػػب أف تكجػ ػ ػ ػػد فػ ػ ػ ػػي الػ ػ ػ ػػدكؿ ،كأف هػ ػ ػ ػػذت االسػ ػ ػ ػػس تكجػ ػ ػ ػػد فػ ػ ػ ػػي الػ ػ ػ ػػدكؿ

الديمقراطية" ). (Doyle, 1997 , p 266

كيؤك ػػد "دكي ػػؿ" أف الس ػػالـ يػ ػرتبط بش ػػكؿ أساس ػػي بإقام ػػة نظ ػػـ داخمي ػػة تتأس ػػس عم ػػى الش ػػرعية ف ػػي أرج ػػاء

العػ ػػالـ ،حيػ ػػث يػ ػػرل أف الم ػ ػكاطنيف حػ ػػيف ينتخبػ ػػكف حككمػ ػػاتهـ هػ ػػـ مػ ػػف سػ ػػيتحمؿ أعبػ ػػاء الحػ ػػرب كحينهػ ػػا
تصبح الحرب مستحيمة ).(Doyle, 1986 , p 1151
كفػػي ذات السػػياؽ يؤكػػد الػػدكتكر غضػػباف مبػػركؾ أف كجػػكد أنظمػػة اسػػتبدادية فػػي الحكػػـ قػػد تػػؤدم فػػي

كثير مف األحياف إلى اندالع الحركب كالنزاعات ،كيؤكد أيضػان عمػى أنػه مػف الصػعكبة بمكػاف التكفيػؽ بػيف
مصػػالح دكؿ تحكمهػػا أنظمػػة ديكتاتكريػػة ،فػػإذا كانػػت هػػذت الػػنظـ الديكتاتكريػػة ال تعتػػرؼ بمصػػالح بعضػػها

البعض ،فمف الصعب الحديث عف تنسيؽ كتفاهـ عمى المستكل الدكلي (مبركؾ ، 2007 ،ص .)231

كي ً
برز معظـ الميبرالييف أهمية القيكد المؤسسية عمى الدكؿ الديمقراطية الميبرالية ،مثؿ الرأم العاـ كحكـ
ى
القانكف ،كالحككمة المنتخبة مما يجعؿ خيار الحرب هك الخيار األكثر صعكبة لحؿ الصراعات كالنزاعات
الدكلية ( بكرتشيؿ ،كآخركف ، 2014 ،ص .)98
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يمكف القكؿ أف النظرية الميبرالية اختمفت كثي انر عف النظرية الكاقعية في النظر إلى الصراع الدكلي

ككيفية إدارته أك حمه ،فالنظرية الكاقعية كانت تعتمد عمى استخداـ القكة كالمصمحة في حؿ الصراع،
بمعنى عدـ المجكء لمطرؽ السممية بصكرة كاضحة ،كهك ما لـ تكافقها به النظرية الميبرالية التي نظرت

لحؿ الصراع عف طريؽ التعاكف االقتصادم كالتجارم كالسياسي كتحقيؽ المصالح العامة ،مما ينعكس

إيجابان عمى حؿ الصراع أك إدارته.

المطمب الثالث :مستويات تحميل الصراع الدولي وفق المنظور الميبرالي:
درسػة العالقػات
ػز فػي ا
اتفػؽ كػؿ مػف الػكاقعييف كالميب ا
ػرلييف عمػى اعتبػار النظػاـ الػدكلي مكضػكعان مرك ان

الدكلية ،كاعتبركا أف هناؾ كحدات فاعمة فيه تعتبر الدكلة إحداها ،كما يتفرع مف هذا النظاـ كحدات فرعية
أخرل ،لكف هذا النظاـ يعيش في فكضى تغيب عنػه السػمطة المركزيػة كلكنهػا فكضػى ال تػؤدم إلػى حتميػة
الصرع كما يرل التجديػديكف لػدل كػال الطػرفيف ،حيػث يشػير" ديفيػد بالػدكيف" David Baldwinأف كػال
ا

يقرف بالفكضى الدكلية التي ال تػؤدل إلػى صػداـ حتمػي بػيف الػدكؿ )، (Baldwin, 1993 , p4
الطرفيف ا
كانطالقػا مػف كػكف الػدكؿ فكاعػؿ عقالنيػة تعظػـ مصػالحها ،فانهػا تقػكـ بترتيػب أكلكياتهػا بمػا ينسػجـ مػع

مصػالحها الجديػدة التػي نتجػت عػف زيػادة التفػاعالت بػيف مككنػات النظػاـ ،عمػى الػرغـ مػف أف الدكلػة عنػد
الميبرلييف الجدد تككف مشغكلة باالقتصػاد السياسػي
ا
الكاقعييف الجدد تككف مشغكلة بالمسائؿ األمنية ،كعند

الدكلي.

الميبرليكف الجػدد فػي تحمػيالتهـ بػأف اسػتمرار الفكضػى قػد يقػكد إلػى احتماليػة أف الصػراعات قػد ال
ا
يرل

تدفع الدكؿ إلى زيادة حدة الصراع ،حيث تمجأ إلى التعاكف لحؿ مشاكمها ،كذلؾ ركز الكاقعيكف الجدد عمى

أكلكية السياسة في النظاـ الدكلي ك عمى أهمية التحميؿ البنيكم عمى أساس تفاعمي لهذا العمـ ،حيث أشار
"كينيث كالتز"  Kenneth Waltzإلى التركيب البنيكم– لمنظاـ ،حيث يرل "كالتػز" بػأف نظػاـ الثنائيػة

الميبرليػة الجديػدة عنػد" بػكؿ
ا
القطبية كاف فاعال بشكؿ كبير كمثؿ أفضؿ شػكؿ لمنظػاـ الػدكلي ،فػي حػيف أف
فيكتي"  Paul Viottiتنظر إلى النظاـ عمى انه تفاعالت كعمميات تتكرر كال تتكقؼ ،كيجدكف بذلؾ بأف
نظاـ القطبية المتعددة هك األفضؿ لمنظاـ الدكلي (عقيؿ ، 2015 ،ص .)109

فترض أساسي قكامه أف مشكالت البيئة الدكلية
كيرل الباحث أف أتباع كال النظريتيف ينطمقكا مف إ ا
دكر مهما في العالقات بيف كعبر الدكؿ في عالـ التفاعؿ الال
كالقانكف الدكلي كالمنظمات الدكلية تمعب ان

لقدرت الفاعميف منفرديف ،كهذا يخفؼ مف طبيعة المعضمة
محدكد ،لتعاظـ حجـ كنكع المشكالت المتجاكزة ا
األمنية كيساعد عمى بناء الثقة كتخفيؼ أثر عدـ الكضكح في العالقات الدكلية.
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المبحث الرابع :افتراضات النظرية الميبرالية لحل ومعالجة الصراعات الدولية:
تختمؼ النظرية الميبرالية في العالقات الدكلية عف النظرية الكاقعية اختالفان تامان في تحميمها لمسياسة

الدكلية ،فالنظرية الكاقعية تحمؿ السياسة الدكلية مف منظكر القكة كالمصمحة كتكازف القكل ،بينما تطرح
النظرية الميبرالية مجكعة مف اآلليات كاألسس الفكرية في تحميمها لمسياسة الدكلية بشكؿ عاـ ،كلظاهرة

الصراع الدكلي بشكؿ خاص ،كتتمثؿ هذت اآلليات في االعتماد المتبادؿ كالقكة الناعمة ،األمف الجماعي،

كالتعاكف الدكلي ،كالتي تمثؿ كفؽ المنظكر الميبرالي معالجات لممشاكؿ التي تعترض السياسة الدكلية.

تبحث النظرية الميبرالية بكافة اتجاهاتها الفكرية بشكؿ خاص عف سبؿ تفادم الصراعات الدكلية كالغاء

الحركب بيف الدكؿ ،كمعالجة مشكمة غياب السمـ كاألمف الدكلييف ،كمف أجؿ تحقيؽ السالـ كاألمف
الدكلييف تطرح النظرية الميبرالية مجمكعة مف القيـ كاإلجراءات التي ترل فيها ضمانة حقيقية لتحقيؽ

السالـ الدكلي.
مف أجؿ تناكؿ المكضكع بكافة جكانبه ،كاإللماـ باآلليات التي تطرحها النظرية الميبرالية لمعالجة
الصراعات الدكلية ،سيتـ تقسيـ هذا المبحث إلى أربعة مطالب ،فالمطمب األكؿ سيتناكؿ دكر االعتماد

المتبادؿ في حؿ الصراعات الدكلية ،أما المطمب الثاني سنخصصه لمحديث عف السالـ الديمقراطي

الميبرالي ،بينما سيناقش المطمب الثالث األمف الجماعي ،أما المطمب الرابع سيبحث في التعاكف الدكلي
كفؽ المنظكر الميبرالي.
المطمب الول  :دور االعتماد المتبادل في حل الصراعات الدولية
يجدر بنا االشارة الى أف االعتماد المتبادؿ ظاهرة انسانية قديمة قدـ الكجكد اإلنساني ،حيث يخبرنا التاريخ
أف المجتمعات كالشعكب عرفت حالة مف التكاصؿ بيف بعضها البعض ،ككاف يربط بيف هذت الشعكب

كالمجتمعات اإلنسانية قدر مف االعتماد المتبادؿ ،كلكنه لـ يكف بنفس الدرجة التي هك عميها في الكقت

الحاضر ،حيث لعب التقدـ التقني كالتكنكلكجي كالتطكر في كسائؿ النقؿ كاالتصاالت دك انر كبي انر في بركز
الظاهرة في النصؼ الثاني مف القرف العشريف (فرج  ، 2007 ،ص .)284

كيرجع الفضؿ في ذلؾ لكال مف "جكزيؼ نام"  Joseph Nyeك"ركبرت كيكهيف" Robert Keohane
 ،تحديدان بعد إصدار كتابهما "العالقات العبر كطنية كالسياسة العالمية ،حيث يعتبر هذا الكتاب مرجعان
كمحف انز لمعديد مف المنظريف الميبرالييف مثؿ " :ستانمي هكفماف" ،ك"ريتشارد مانسباش" ،ك"بيؿ فرجسكف"،
ك"دكنالد المبتر" كغيرهـ ،عمى تقديـ أعماؿ تنظيرية كتأصيمية لنظرية االعتماد المتبادؿ ،كالتي كاف لهذت
37

االسهامات دك انر كبي انر في تخفيؼ حدة الهيمنة الكبيرة التي مارستها النظرية الكاقعية عمى حقؿ التنظير في

العالقات الدكلية (عديمة  ، 2016 ،ص.)247

يذهب "ريتشارد ليتؿ"  Richard Littleإلى أنه ابتداء مف نهاية الستينيات كبداية السبعينيات بدأت
أصكات مف داخؿ حقؿ العالقات الدكلية تجادؿ بأف طبيعة السياسة الدكلية كبنية النظاـ الدكلي قد عرفتا

تغي انر كتحكالن كبيريف ،كلقد جادلت بالخصكص أف التقسيـ أك الفصؿ الذم أقامته النظرية الكاقعية بيف

السياسة الداخمية كالسياسة الخارجية لـ يعد ممكنا ،ككنتيجة لذلؾ ليست فقط الحدكد التي تفصؿ بيف الدكؿ
قد تالشت ،بؿ إف محركات كمحددات السياسة الدكلية أصبحت تنبع مف داخؿ الدكؿ أك السياسات

المحمية ،كبالنتيجة تغيرت مصادر تفسير السمكؾ الخارجي لمدكؿ ،كذلؾ باالنتقاؿ مف االعتماد عمى بنية
النظاـ الدكلي إلى االعتماد عمى بنية الدكلة ذاتها ،كهذت التطكرات كصفت أساسا بأنها تطكر طبيعي

لظاهرة االعتماد المتبادؿ ).(Smith , et al,1996 , p 66

كستحاكؿ الدراسة في هذا المطمب التطرؽ إلى التعريؼ باالعتماد المتبادؿ ،كما ستتناكؿ رؤية النظرية
الميبرالية لدكر االعتماد المتبادؿ في تعزيز األمف كالسمـ الدكلي.
أوالً :تعريف االعتماد المتبادل
ال يثير االعتماد المتبادؿ جدال كبي ار في تعريفه كتحديد مفهكمه كبقية المفاهيـ األخرل في حقؿ العالقات

الدكلية ،بحيث يحصرت الميبراليكف أساسا في مجاؿ العالقات االقتصادية الدكلية ،كما ال يثير جدال حكؿ

كجكدت كاالعتراؼ بذلؾ ،فحتى الكاقعييف الجدد يقركف بكجكد الظاهرة في مجاؿ العالقات الدكلية .كلكف
الجدؿ المثار حكله يتعمؽ بمدل تأثيرت في السياسات الدكلية كفي مضامينها ،ككذا بإمكانية أف يككف

عامال محف از كدافعا إلى السمـ الدكلي ). (Smith, et al,1996 , p 247

حيث تعرؼ الدكتكرة نادية مصطفى االعتماد المتبادؿ بأنه" :ظاهرة قكمية معقدة تتضمف أنماطان

تفاعمية متعددة األبعاد كمتعددة القطاعات بيف الدكؿ ،ينتج عنها درجة عالية مف حساسية التفاعالت بيف

أعضاء النظاـ لمتغيرات التي تقع في إطار أحدهـ ،كما ينتج عنها درجة عالية مف عرضة هؤالء أك
قابميتهـ لمتأثير بالقكل كاألحداث الخارجية ،كمف ثـ يتكقؼ عمى مدل قدرتهـ عمى مكاجهة أك عدـ مكاجهة

أعباء كتكمفة هذت التأثيرات الخارجية" (مصطفى  ، 1985 ،ص .)17

يتبيف مما سبؽ أف هذا التعريؼ ركز عمى عنصريف أساسييف ينتجاف عف االعتماد المتبادؿ ،يتمثؿ

العنصر األكؿ في الحساسية ،كالتي تعني تأثر دكلة أك عدة دكؿ بما يحدث مف تغيرات تطاؿ دكلة أك
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عدة دكؿ ،بينما يتمثؿ العنصر الثاني في الهشاشة ،كالتي تشير إلى قدرة الدكؿ عمى تحمؿ التكاليؼ عند

تعرضها لمتغيرات الخارجية.

كيعرؼ "جكزيؼ نام" االعتماد المتبادؿ بأنه" :مكقؼ مف التأثير المتبادؿ أك االعتماد عمى اآلخريف

كبينهـ" ،كالمال حظ عمى هذا التعريؼ هك تركيزت أف االعتماد المتبادؿ ما هك إال عالقة تبادلية ثنائية
االتجات ،كليس تأثير في اتجات كاحد كما هك الحاؿ في التبعية ( ابك زيد 2012 ،أ  ،ص .)99
كيع ػ ػ ػ ػ ػ ػػرؼ "ن ػ ػ ػ ػ ػ ػػام" ك"ك ػ ػ ػ ػ ػ ػػكهيف" االعتم ػ ػ ػ ػ ػ ػػاد المتب ػ ػ ػ ػ ػ ػػادؿ بأن ػ ػ ػ ػ ػ ػػه " :انخف ػ ػ ػ ػ ػ ػػاض ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػي أهمي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة كقيم ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

العالق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات األمني ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة كالعسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكرية مقاب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ ارتف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاع كتي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرة كأهمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة العالق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات االقتصػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادية
كاالجتماعية في الربط بيف دكؿ العالـ" ).(Keohane & Nye , 1989 , p 9
نجػ ػ ػ ػػد ف ػ ػ ػ ػػي التعري ػ ػ ػ ػػؼ الس ػ ػ ػ ػػابؽ تركي ػ ػ ػ ػػز " نػ ػ ػ ػػام" ك" ك ػ ػ ػ ػػكهيف" عم ػ ػ ػ ػػى أف االعتم ػ ػ ػ ػػاد المتب ػ ػ ػ ػػادؿ محركات ػ ػ ػ ػػه
اقتص ػ ػ ػ ػ ػػادية بحت ػ ػ ػ ػ ػػة ،حي ػ ػ ػ ػ ػػث ي ػ ػ ػ ػ ػػركف ت ارج ػ ػ ػ ػ ػػع البع ػ ػ ػ ػ ػػد االمن ػ ػ ػ ػ ػػي كالعس ػ ػ ػ ػ ػػكرم ف ػ ػ ػ ػ ػػي العالق ػ ػ ػ ػ ػػات الدكلي ػ ػ ػ ػ ػػة
لصالح البعد االقتصادم كاالجتماعي.

ي ػ ػ ػ ػػكرد أنص ػ ػ ػ ػػار االعتم ػ ػ ػ ػػاد المتب ػ ػ ػ ػػادؿ مجمكع ػ ػ ػ ػػة م ػ ػ ػ ػػف الخص ػ ػ ػ ػػائص أك الس ػ ػ ػ ػػمات ليؤش ػ ػ ػ ػػركا به ػ ػ ػ ػػا عم ػ ػ ػ ػػى

الكجػ ػ ػ ػ ػػكد الفعمػ ػ ػ ػ ػػي لظػ ػ ػ ػ ػػاهرة اإلعتمػ ػ ػ ػ ػػاد المتبػ ػ ػ ػ ػػادؿ كتنػ ػ ػ ػ ػػامي دكرهػ ػ ػ ػ ػػا فػ ػ ػ ػ ػػي العالقػ ػ ػ ػ ػػات الدكليػ ػ ػ ػ ػػة ،فمػ ػ ػ ػ ػػف
الناحي ػ ػ ػ ػػة النظري ػ ػ ػ ػػة يس ػ ػ ػ ػػتندكف إل ػ ػ ػ ػػى مجمكع ػ ػ ػ ػػة م ػ ػ ػ ػػف المع ػ ػ ػ ػػايير يحكم ػ ػ ػ ػػكف م ػ ػ ػ ػػف خالله ػ ػ ػ ػػا عم ػ ػ ػ ػػى كج ػ ػ ػ ػػكد

الظاهرة مف عدمه ،كهذت المعايير تتمثؿ في (فرج  ، 2007 ،ص : )292
 -1حجـ المعامالت التي تتـ بيف الفاعميف الرئيسييف في النظاـ الدكلي.
 -2درجة حساسية الفاعميف الدكلييف.
 -3قابمية الفاعميف لمتأثر بالعكامؿ الخارجية.
 -4تكافر أطر مؤسسية لمتفاعؿ بيف الكحدات الدكلية.

بينمػػ ػ ػ ػػا هنػ ػ ػ ػ ػػاؾ مجمكعػ ػ ػ ػ ػػة مػ ػ ػ ػ ػػف المؤش ػ ػ ػ ػ ػرات العمميػ ػ ػ ػ ػػة التػ ػ ػ ػ ػػي تػ ػ ػ ػ ػػدلؿ عمػ ػ ػ ػ ػػى أف العػ ػ ػ ػ ػػالـ بػ ػ ػ ػ ػػات يعػ ػ ػ ػ ػػرؼ،
بالفعػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ ،حالػ ػ ػ ػ ػ ػػة متقدمػ ػ ػ ػ ػ ػػة مػ ػ ػ ػ ػ ػػف اإلعتمػ ػ ػ ػ ػ ػػاد المتبػ ػ ػ ػ ػ ػػادؿ ،كالتػ ػ ػ ػ ػ ػػي مػ ػ ػ ػ ػ ػػف خاللهػ ػ ػ ػ ػ ػػا يمكػ ػ ػ ػ ػ ػػف استشػ ػ ػ ػ ػ ػػفاؼ

المعايير السابقة .كهي (عديمة  ، 2015 ،ص : )249

 -1ارتباط المجتمعات بالعديد مف الركابط غير الرسمية بيف النخب الحككمية ،باإلضافة إلى الركابط
الخارجية الرسمية ،ككذلؾ العالقات غير الرسمية بيف النخب غير الحككمية كالمنظمات عبر القكمية.
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 -2تتضمف أجندة العالقات الدكلية العديد مف القضايا التي ال تتميز بتراتبية معينة في األهمية ،بمعنى
أف قضايا األمف العسكرم لـ تعد تحتؿ األكلكية كما كانت ،بؿ أضحت تزاحمها قضايا أخرل مثؿ
االقتصاد كالبيئة كحقكؽ اإلنساف.
 -3تصبح القكة العسكرية غير ذات مغزل في حؿ الخالفات حكؿ القضايا االقتصادية بيف الدكؿ التي
تسكد بينها حالة مف اإلعتماد المتبادؿ.
ثانياً :رؤية النظرية الميبرالية لدور االعتماد المتبادل في تعزيز االمن والسمم الدولي .
يرل الميبراليكف أف االعتماد المتبادؿ بيف الدكؿ يخمؽ مصالح متبادلة ،كهذت المصالح تككف ذات

منفعة لهذت الدكؿ ،كفي حاؿ تراجع هذت الدكؿ عف هذت المصالح كالمجكء إلى استراتيجيات الحرب تككف
تكمفة هذا التراجع كبيرة جدان ،كيبيف أنصار النظرية الميبرالية أف االعتماد المتبادؿ يؤسس لمتعاكف الدكلي
كيؤكدكف عمى أف االعتماد المتبادؿ مرادؼ لمسمـ ،أيضان يرل هؤالء أف هناؾ عالقة كثيقة بيف االعتماد

المتبادؿ مف جهة ،كبيف الحد مف الحركب كالنزاعات المسمحة مف جهة أخرم ،كفي هذا اإلطار يؤكد

أ نصار المدرسة الميبرالية الجديدة أف التعاكف كاالعتماد المتبادؿ بيف الدكؿ يقمالف مف احتماؿ اندالع
الحركب كالصراعات المسمحة  ،كذلؾ لألسباب التالية  (:أبك زيد2012 ،أ ،ص)95

أ -االعتماد المتبادؿ كالتعاكف يكفراف مصالح مشتركة كمنافع متنكعة كمتعددة .
ب -االعتماد المتبادؿ كالتعاكف يعززاف مف التفاهـ  ،كينزعاف مشاعر عدـ الثقة كالشؾ المتبادؿ عف طريؽ
زيادة التبادؿ التجارم .
ج -االعتماد المتبادؿ كالتعاكف يعبراف عف رضا الدكؿ لمتنازؿ عف جزء مف سمطتها لصالح المؤسسات
الدكلية أمالن في تحقيؽ السالـ كاالستقرار.
يعتقد أنصار االعتماد المتبادؿ أف الظاهرة كانت مكجكدة قبؿ بداية السبعينيات ،كلكف الهيمنة الكبيرة

التي مارستها الكاقعية عمى حقؿ التنظير في العالقات الدكلية جعمت المنظريف ال يمتفتكف إليها إال بعد
مجيء "ركبرت كيكهيف" ك"جكزيؼ نام" ،مف خالؿ كتابهما "العالقات العبركطنية كالسياسة العالمية"
1971ـ ،كالذم يعد المرجع األساسي لممنظريف الميبرالييف التعددييف فيما بعد .كلقد ضـ الكتاب مجمكعة
مف المقاالت التنظيرية لنخبة مف المفكريف الميبرالييف الذيف رفضكا مقكالت الكاقعية كتكصيفها لطبيعة
كهيكمة السياسة الدكلية ،خاصة فكرة "مركزية الدكلة ،هذا الكتاب حفز العديد مف المنظريف الميبرالييف عمى
تقديـ أعماؿ تنظيرية كتأصيمية كتطبيقية تدعـ الطركحات األساسية لػ "نظرية "االعتماد المتبادؿ ،كعمى

رأس هؤالء نجد ستانمي هكفماف ،ريتشارد مانسباش ،بيؿ فيرجسكف ،دكنالد المبتر ،كغيرهـ ممف تأسست
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لهـ مقاعد جديدة في أقساـ العمكـ السياسية بالجامعات األمريكية ،كأصبحكا مف أقطاب التحميؿ السياسي

الدكلي (كقيع ا﵀  ، 1998 ،ص .)76

كينظر الميبراليكف إلى االعتماد المتبادؿ عمى أنه عامؿ محفز لمسالـ ،حيث قدـ أنصار االعتماد

المتبادؿ مجمكعة مف الحجج لمتدليؿ عمى العالقة الكثيقة بيف االعتماد المتبادؿ كتحقيؽ السالـ ،كيتـ
تمخيص هذت الحجج في النقاط التالية( :عديمة  ، 2015 ،ص )188
 -1الدول تفضل التجارة عمى الحرب

يرل بعض الميبرالييف الدكلييف امثاؿ " ريتشارد ككبدف"  Richard Cobdenأف الدكؿ تفضؿ التجارة

عمى الحرب ،كيؤكد انه باإلمكاف تحقيؽ المكاسب مف خالؿ االعتماد المتبادؿ بيف الدكؿ ،كالذم مف
شأنه أف يجعؿ مف التعاكف الدكلي السمة الغالبة عمى العالقات الدكلية ،كينظر "ككبدف" لمتجارة الدكلية

عمى أنها دبمكماسية جيدة ،حيث تعمؿ التجارة الحرة مف كجهه نظرت عمى تكثيؼ التبادالت كالتعامالت بيف
الدكؿ ،كتعمؿ عمى نزع القكة مف الحككمة تحديدان في خيار الحرب ،حيث يرل األفراد أف مصمحتهـ في
تعزيز التجارة كليس الدخكؿ في حركب كصراعات ،كبالتالي يدفعكف حككماتهـ نحك تعزيز التبادؿ كمنع

اندالع الحرب )(Meyers , 2005 , p31

.

 -2االعتماد المتبادل ىو التوصيف االىم لمنظام الدولي
يرل الميبراليكف أف االعتماد المتبادؿ هك حقيقة ال يمكف تجاهمها ،كيجب أخذها عمى محمؿ الجد

كاالهتماـ ،مف أجؿ فهـ التغيرات التي حدثت في النظاـ الدكلي بعد الحرب العالمية الثانية ،كما زالت،
كفي هذا السياؽ دعا " كيكهيف" ك"نام" بضركرة دراسة تأثير الفكاعؿ العبر ػ ػ ػ كطنية التي قد تنشأ بيف

مختمؼ المنظمات كي نتمكف مف فهـ السياسة الدكلية ،كلكف دكف اهماؿ لدكر الدكؿ كفاعؿ رئيسي في
العالقات الدكلية (بخكش  ، 2004 ،ص .)88

 -3االعتماد المتبادل ضرورة ومتطمب لتحقيق السالم
يعتقد الميبرالييف أف االعتماد المتبادؿ كتحديدان المجاؿ االقتصادم يحد مف نزعة العداء ،كيدفع باتجات

الحد الحركب ،حتى في حالة االعتماد المتبادؿ غير المتكافئ تعمؿ الدكؿ األقؿ تأثي انر إلى الحفاظ عمى
عالقاتها كمصالحها االقتصادية ،بدالن مف الدخكؿ في حركب كصراعات ،ألنها إف لـ تحافظ عمى

مصالحها كدخمت في صراعات ستككف خسائرها أكبر.
 -4االعتماد المتبادل يقود لمتعاون بين الدول

يجزـ الميبراليكف أف تنامي حجـ االعتماد المتبادؿ بيف الدكؿ يعزز الركابط فيما بينها ،حيث يعتقدكف

بانه كمما زاد االعتماد المتبادؿ بيف الدكؿ فاف ذلؾ يقكدها الى التعاكف كالذم يعتبر أم انر ضركريان بؿ

كأساسيان لديمكمة العالقات بيف الدكؿ.
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كفي هذا السياؽ يرل "نام" أف حالة االعتماد المتبادؿ بيف أطرافها ،نتيجة تقسيـ العمؿ كالتخصصية

مف شأنها خمؽ مزيد مف التعايش السممي كالتكامؿ الدكلي ،كانسجاـ المصالح بيف جميع الفاعميف ،مستبعدان

فكرة الحرب ،حيث يرجع "نام" السبب في استبعاد خيار الحرب إلى تغير معنى القكة باتجات المعمكمات،
كامكانية استخداـ ما يعرؼ بالقكة الناعمة ( عقيؿ  ، 2015 ،ص .)108

كبناءان عمى ما سبؽ يمكننا القكؿ أف الميبرالييف يركف أف االعتمادية المتبادلة سكاء كانت متكافئة أك

غير متكافئة ستساهـ في جعؿ العالقات الدكلية أكثر سممية ،حيث ستتجه الدكؿ إلى حؿ خالفاتها

بالطرؽ السممية ،كلف يككف لدل هذت الدكؿ أم تكجه لتدمير ما تـ تحقيقه مف مكاسب ،كما أف تشابؾ
المصالح فيما بيف الدكؿ سيجعؿ مف خيار الحرب خيا ار صعبان.
ثانياً :البعد االقتصادي لالعتماد المتبادل في العالقات بين الدول
أصبح االتصا يؿ بشكؿ فكرم مع
ال شؾ أف العالى ىـ قد أصبح أكثىىر تراب ن
طا في السنكات األخيرة؛ حيث ى
جعؿ
شعكب العالـ األخرل ،كما أف
ن
تطكر كسائؿ السفر بالطائرات قد ى
ى
أعدادا كبيرة مف األفراد تستطيعي
و
مبادالت تجارية،
تتضمينه مف
حجـ كمعدؿ زيادة المعامالت االقتصادية بما
زيارة أماكف نائية ،كازداد
َّ
ي
َّ
بمعد وؿ يزيد
أحد التقديرات أف التجارةى العالمية ازدادت
ِّح ي
كانشاء فركع خارجية لمشركات كالبنكؾ ،كيكض ي
االستثمار األجنبي المباشر ،كاإلنتاج فيما
عمى  %7خالؿ السنكات التالية لمحرب العالمية الثانية ،كما أف
ى
ً
و
الكساد الذم ش ًهدت االقتصاد العالمي في السنكات األخيرة ،فإف
أكبر ،كرغـ
كراء البحار ،قد ازداد بمعدؿ ى
ً
مما
الدكؿ لـ تمجأ  -إال فيما ندر  -إلى
سياسات الحماية التجارية التي سادت العالى ىـ خالؿ الثالثينياتَّ ،
ى
َّأدل إلى امتداد الكساد مف و
دكلة إلى أخرل ). (Keohane & Nye , 1977 , p 39
ػدد مػف النتػائج اإليجابيػة ،فمػف ناحيػة أكلػى ،يػؤدم
ب عمى ظاهرة االعتماد االقتصػادم المتبػادؿ ع ه
كيترتَّ ي
ً
اإلقالؿ مف الصراعات بيف الدكؿ ،فالدكؿ َّ
تترد يد فػي دخػكؿ صػراعات ،خشػيةى تجميػد
االعتماد المتبادؿ إلى
ي

أرصدتها الخارجيػة ،أك تكقفػؼ معامالتهػا االقتصػادية الخارجيػة ،ككممػا ازداد حج يػـ اسػتثمار الػدكؿ فػي دكلػة
ػادا عمػػى االسػػتقرار السياسػػي كاالقتصػػادم فػػي تمػػؾ
أخػػرل ،كازداد حجػ يػـ تجارتهػػا معهػػا ،أصػػبحت أكثػ ىػر اعتمػ ن
أحد القيكد الكبرل التي تح فد مف رغبة دكؿ منظمة األكبؾ فػي زيػادة أسػعار البتػركؿ هػك
الدكلة ،كال شؾ أف ى
و
ً
الدكؿ في الدكؿ الغربية  -كأهمها الكاليات المتحػدة ،فػدك يؿ منظمػة األكبػؾ
أرصدة دكالرية طائمة لتمؾ
كجكد
ي

ؼ زيػػادةي أسػػعار البتػػركؿ مػػف اقتصػ ً
ػاديات كقيمػ ًػة عممػ ًػة الػػدكؿ التػػي تسػػتثمر فيهػػا أرصػػدتها،
تخشػػى أف تيضػ ًػع ى
كبير مػف قيم ًػة تمػؾ األرصػدة ،كػذلؾ فػإف الش ً
مما يؤدم إلى ًفقداف ً
ػركات التػي لهػا
دكؿ المنظمة ذاتًها جزنءا نا
تعمػ ػ ػ يؿ عمػ ػػى ض ػ ػػبط الس ػ ػػمكؾ الصػ ػ ػراعي لمدكلػ ػػة األـ تج ػ ػػات ال ػ ػػدكؿ المس ػ ػػتقبمة
اسػ ػػتثمارات أجنبي ػ ػػة ض ػ ػػخمة ى
انفالت سمكؾ الدكلػة األـ الصػراعي إلػى ت ً
ػأميـ اسػتثمارات تمػؾ الشػركات ،أك
يؤدم
لالستثمارات ،خشية أف
ي
ى
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ػدكؿ المسػتقبمة لالسػتثمارات ،ناهيػؾ عػف احتم ً
سحب االمتيازات الخاصػة الممنكحػة لهػا فػي ال ً
ػاؿ فقػداف أح ًػد
ػدكؿ الت ػػي ته ػػدؼ إل ػػى حماي ػػة مص ػ ً
ػالحها
مص ػػادر المػ ػكاد الخ ػػاـ الالزم ػػة لتم ػػؾ الش ػػركات ،كم ػػف ثىػػـ ف ػػإف ال ػ ى

ص عمػػى االبتعػػاد عػػف التػػدخؿ العسػػكرم المكشػػكؼ لحمايػػة تمػػؾ االسػػتثمارات،
االقتصػػادية فػػي الخػػارج تحػ ًػر ي
ِّ
كتفض يؿ المجكء إلى األدكات المستترة (جنسف).2014.
االعتماد االقتصادم المتبادؿ ِّ
يؤدم إلى زيادة الصراعات
كمف ناحية أخرل ،فإنه يمكف القك يؿ :إف
ى
ً
يزداد عدد القضايا الخالفية بيف تمؾ الدكؿ،
ازدياد االعتماد االقتصادم المتبادؿ بيف الدكؿ
الدكلية ،فمع
ي
ذلؾ أنه كمما َّ
حجـ عممية االعتماد االقتصادم
قؿ التفاع يؿ بيف الدكؿ قمَّت الصراعات بينها ،ككمما ازداد
ي
بالغ ٍب ًف االقتصادم
تشعر ى
ى
المتبادؿ بيف الدكؿ ازدادت التناقضات بينها ،خاصة إف كانت إحدل الدكؿ ي
المتبادؿ بيف كندا كالكاليات المتحدة قد
االعتماد االقتصادم
نتيجة لتمؾ العممية ،كعمى سبيؿ المثاؿ ،فإف
ى
ى
َّأدل إلى ز ً
تخكؼ الكثيريف مف
يادة قكة القكمية الكندية،
فازدياد االستثمارات األمريكية في كندا َّأدل إلى ف
ي
أحد الدارسيف  -مف
احتماالت الهيمنة االقتصادية كالسياسية كالثقافية األمريكية عمى كندا ،كقد استخمص ي
اقع تحميمه حكالي أربعيف ص ار نعا دكليًّا في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية ،بمىغ حجـ الخسائر البشرية
ك ً
احتماؿ دخكؿ الدكؿ التي تنتمي إلى المجمكعة التِّجارية ً
نفسها في
أكثر مف مائة نسمة  -أف
ى
فيها ى
صراعات يمثِّ يؿ ً
ضعؼ احتماؿ دخكؿ الدكؿ التي تنتمي إلى مجمكعات تجارية مختمفة أك ال تنتمي إلى
مجمكعات تًجارية أصالن ). ( Russet, 1967 , p 117
هذت المؤشرات كغيرها تدلؿ بكضكح ،حسب الميبػرالييف ،أف تحػكال عميقػا قػد مػس جػكهر العالقػات الدكليػة،

كم ػػا أنػػه قػػد أعػػاد ترتيػػب األكلكيػػات كالمكضػػكعات فػػي السياسػػات الخارجيػػة لمػػدكؿ ،فمػػـ تعػػد القػػكة كتحقيػػؽ
األمػف هػػي فقػػط مػػا يهػػـ الػػدكؿ مسػػائؿ السياسػة العميػػا ،كانمػػا تكسػػعت كتنكعػػت اهتماماتهػػا لتشػػمؿ االقتصػػاد

،كالرفػػات اإلجتمػػاعي ،أك مسػػائؿ السياسػػة الػػدنيا بتعبيػػر " نػػام" ،كلػػـ تعػػد الن ازعػػات المسػػمحة كاخػػتالؿ ميػزاف
القكل العسكرم هما فقط مصػد ار التهديػد الكحيػػد لألمػف الػدكلي ،بػؿ تعػددت كتنكعػت هػذت المصػادر ،كأعيػد

تعريؼ األمف الدكلي بشكؿ يدمج األخطػار الجديػدة التي تتهددت ،لكف هذا الكصؼ الميبرالي لكاقع العالقات

الدكلية لـ يحظ بقبكؿ العديد مف المنظريف الكاقعييف ،حيث أركا فيػه تحجيـ دكر الدكلة فػي السياسػة الدكليػة

كتضػػخيـ دكر الفكاعػػؿ األخػػرل ،كفػػي إعطػػاء أهميػػة كبي ػرة مبالغػػة كاالقتصػػاد عمػػى حسػػاب القػػكة العسػػكرية

فػي إدارة الشػػؤكف الدكليػػة ،كلقػػد قػػالكا إف النشػػاط االقتصػادم لػػيس عالمي ػان بالشػػكؿ الػػذم يصػػكرت الميبراليػػكف،
كاالعتمػػاد المتبػػادؿ لػػـ يبمػػغ الدرجػػة التػػي يمكنػػه معهػػا تهديػػد اسػػتقاللية ال ػػدكؿ ،خاصػػة الكبػػرل منهػػا ،فعمػػى

سبيؿ المثاؿ :ينتج األمريكيكف  %90مما يستهمككنه مف سمع كخدمات ،كاألمػر نفسػه يمكػف أف يقػاؿ عمػى

االقتصاديات األكركبية الكبرل ،كما أف القكة العسكرية مازالت الكسيمة المفضمة لدل الػدكؿ لفػض خالفاتهػا
كنزاعاتها ،كمعضمة األمف الدكلي ال تزاؿ قائمة ،كبالتالي ال يمكف الحػديث عػف تحػكؿ جػكهرم فػػي طبيعػػة

السياسػة الدكلية (عديمة  ، 2016 ،ص .)250
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كفكرة اإلعتماد المتبادؿ كثيقة الصمة بفكرة االقتصاد العالمي ،أك االقتصاد "المعكلـ" ،إذ تعتبر ركنه

األساسي ،فال يمكف الحديث أبدا عف اقتصاد عالمي في غياب درجة عالية مف اإلعتماد المتبادؿ "الدكلي"
الذم يكفؿ كجكدت كاستم اررت ،كلقد أصبح االقتصاد العالمي يمعب دك ار كبي ار في تكجيه كادارة شؤكف
السياسة العالمية ،كأصبحت الدكؿ أكثر ارتباطا كتبعية له ،خاصة في ظؿ العكلمة ،كالفرضية المتداكلة

في هذا المجاؿ أنه "كمما انخرطت الدكؿ في االقتصاد العالمي كمما زادت درجة حساسيتها كانخفضت
فعالية استقالليتها" ،كبالتالي أصبحت أكثر عرضة لتغيرات كتقمبات االقتصاد العالمي .بينما هشاشتها

ترتبط بمدل صمكدها كقدرتها عمى مكاجهة هذت التغيرات كالتقميؿ مف آثارها .

كاالقتصػ ػ ػ ػػاد العػ ػ ػ ػػالمي أط ارفػ ػ ػ ػػه متعػ ػ ػ ػػددة مػ ػ ػ ػػف الػ ػ ػ ػػدكؿ كمػ ػ ػ ػػف غيػ ػ ػ ػػر الػ ػ ػ ػػدكؿ كالشػ ػ ػ ػػركات الكبػ ػ ػ ػػرل،

كالشػ ػػركات المتعػ ػػددة الجنسػ ػػيات ،كالمؤسسػ ػػات الماليػ ػػة الدكليػ ػػة ... ،إلػ ػػخ ،كبالتػ ػػالي قػ ػػد تكػ ػػكف الػ ػػدكؿ فػ ػػي

حال ػػة اعتم ػػاد متبػ ػػادؿ م ػػع أح ػػد األط ػ ػراؼ م ػػف غيػػػر ال ػػدكؿ .فعم ػػى س ػػبيؿ المث ػػاؿ ق ػػد تعتم ػػد دكل ػػة نفطيػػػة
مػ ػػا عمػ ػػى اسػ ػػتثمارات شػ ػػركة بتركليػ ػػة عالميػ ػػة ،كت ػ ػراهف هػ ػػذت األخي ػ ػرة بكػ ػػؿ اسػ ػػتثماراتها فػ ػػي هػ ػػذت الدكلػ ػػة

النفطي ػػة ،كمػػػف ثػػػـ ينش ػػأ اعتمػ ػػاد متبػ ػػادؿ بينهمػ ػػا ،فكم ػػا يكػػػكف اإلعتمػ ػػاد المتبػ ػػادؿ ب ػػيف ال ػػدكؿ ،قػػػد يكػػػكف
ب ػ ػػيف دكؿ كأطػ ػ ػراؼ أخ ػ ػػرل م ػ ػػف غي ػ ػػر ال ػ ػػدكؿ ،ف ػ ػػي ظ ػ ػػؿ مفه ػ ػػكـ ليب ارل ػ ػػي "تع ػ ػػددم" لمسياس ػ ػػة العالمي ػ ػػة ال

يعتػ ػ ػػرؼ لمػ ػ ػػدكؿ بأسػ ػ ػػبقية كال بأفضػ ػ ػػمية ،بػ ػ ػػؿ ىيع ػ ػ ػ فدها فػ ػ ػػاعال فقػ ػ ػػد مكانتػ ػ ػػه لصػ ػ ػػالح فكاعػ ػ ػػؿ أخػ ػ ػػرل ،تحػ ػ ػػت

ض ػ ػػغكط عجػ ػ ػزت كع ػ ػػدـ قدرت ػ ػػه عم ػ ػػى تحم ػ ػػؿ مس ػ ػػؤكلياته الداخمي ػ ػػة كالخارجي ػ ػػة ،كك ػ ػػذا الظ ػ ػػركؼ كالتحػ ػ ػكالت
الدكلية التي تجاكزته.
إذف فاالعتم ػ ػػاد المتب ػ ػػادؿ أص ػ ػػبح يمع ػ ػػب دك ار كبيػ ػ ػ ار كمت ازي ػ ػػدا ف ػ ػػي العالق ػ ػػات الدكلي ػ ػػة "االقتص ػ ػػادية"

ابت ػ ػػداء م ػ ػػف النص ػ ػػؼ الث ػ ػػاني م ػ ػػف الق ػ ػػرف العشػ ػ ػريف ،كأص ػ ػػبح يف ػ ػػرض عم ػ ػػى المنظػ ػ ػريف كالمختص ػ ػػيف ف ػ ػػي
ش ػ ػػؤكف العالق ػ ػػات الدكلي ػ ػػة أف ينظ ػ ػػركا إلي ػ ػػه م ػ ػػف زاكي ػ ػػة بديم ػ ػػة ،تت ػ ػػيح إمكاني ػ ػػة فهم ػ ػػه كتحميم ػ ػػه ف ػ ػػي ض ػ ػػكء

التغيػ ػ ػ ػرات الجكهري ػ ػ ػػة الت ػ ػ ػػي ح ػ ػ ػػدثت عم ػ ػ ػػى مس ػ ػ ػػتكل النظ ػ ػ ػػاـ ال ػ ػ ػػدكلي كمككنات ػ ػ ػػه .لك ػ ػ ػػف ،م ػ ػ ػػا ال ػ ػ ػػدالئؿ أك
المؤش ػ ػ ػرات العامػ ػ ػػة التػ ػ ػػي تقػ ػ ػػكد إلػ ػ ػػى القػ ػ ػػكؿ بػ ػ ػػأف العػ ػ ػػالـ بػ ػ ػػات يعػ ػ ػػرؼ حالػ ػ ػػة مػ ػ ػػف اإلعتمػ ػ ػػاد المتبػ ػ ػػادؿ

"ال ػ ػ ػػدكلي" ،كالت ػ ػ ػػي تي ً
كج ػ ػ ػػب معه ػ ػ ػػا النظ ػ ػ ػػر إل ػ ػ ػػى السياس ػ ػ ػػة الدكلي ػ ػ ػػة بطريق ػ ػ ػػة مغ ػ ػ ػػايرة تمام ػ ػ ػػا كم ػ ػ ػػا ي ػ ػ ػػدعي
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المطمب الثاني :السالم الديمقراطي الميبرالي

تشػػكؿ نظريػػة السػػالـ الػػديمقراطي امتػػدادان لفكػػر الميب ػرالييف الػػدكلييف ،حيػػث تقػػكـ هػػذت النظريػػة عمػػى فك ػرة

إقامة نظـ سياسية جمهكرية كليبرالية ،كتفترض أف الدكؿ الديمقراطيػة ال تتحػارب مػع بعضػها الػبعض ،كقػد

شػػكؿ االزديػػاد المطػػرد لعػػدد الػػدكؿ الديمقراطيػػة التػػي نشػػأت بعػػد انتهػػاء الحػػرب البػػاردة نقطػػة انطػػالؽ جديػػدة
لمكثيػػر مػػف المفك ػريف كالبػػاحثيف الميب ػرالييف أمثػػاؿ "مايكػػؿ دكيػػؿ" ك "بػػركس ارسػػيت" ك"جػػيمس لػػي رم" فػػي
44

إعػػادة طػػرح -الفكػػر الكػػانطي -اسػػتنادان عمػػى كجػػكد عالقػػة كارتبػػاط بػػيف إقامػػة دكؿ كنظػػـ ديمقراطيػػة ،كبػػيف
تحقيؽ السالـ الدكلي ،حيث ترتكز هػذت النظريػة عمػى العالقػة بػيف المجتمػع كالدكلػة ،كأثرهػا عمػى السياسػة

العالمية (. )Moravcsik,1997 , 532

كترتكػ ػػز نظريػ ػػة الس ػ ػػالـ الميب ارلػ ػػي ال ػ ػػديمقراطي عمػ ػػى أف السياس ػ ػػة الخارجيػ ػػة لم ػ ػػدكؿ الديمقراطيػ ػػة تتمي ػ ػػز

بعػ ػػدة سػ ػػمات ت ػ ػػدفعها إلػ ػػى حػ ػػؿ أم صػػ ػراع قػ ػػائـ أك قػ ػػد ينش ػ ػػأ بطػ ػػرؽ سػ ػػممية ،كاس ػ ػػتبعاد خيػ ػػار الح ػ ػػرب،

فال ػ ػ ػػدكؿ الديمقراطي ػ ػ ػػة يحكمه ػ ػ ػػا ع ػ ػ ػػدة مع ػ ػ ػػايير كالتمثي ػ ػ ػػؿ ال ػ ػ ػػديمقراطي ،كالممكي ػ ػ ػػة الخاص ػ ػ ػػة ،كالحص ػ ػ ػػانة

الدس ػػتكرية ،كالحق ػػكؽ السياس ػػية كاالقتص ػػادية ،ك ػػؿ ه ػػذت المع ػػايير تجع ػػؿ م ػػف ال ػػدكؿ أبع ػػد م ػػا تك ػػكف ع ػػف
فك ػ ػرة خ ػ ػػكض الصػ ػ ػراعات المس ػ ػػمحة ض ػ ػػد ال ػ ػػدكؿ األخ ػ ػػرل ،كه ػ ػػذا م ػ ػػا يطم ػ ػػؽ عمي ػ ػػه الس ػ ػػالـ الميب ارل ػ ػػي ،أك

السالـ الديمقراطي (مصطفى ، 2010 ،ص .)198

كتس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتند نظري ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالـ ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػديمقراطي عمػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى ادع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػائيف تجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػريبييف أساس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػييف همػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا:

)(Rousseau,1996 , p 526

 -1أف الدكؿ الديمقراطية ال تخكض صراعات مسمحة مع الدكؿ الديمقراطية االخرل.

 -2اف ال ػ ػػدكؿ الديمقراطي ػ ػػة تك ػ ػػكف عرض ػ ػػة لمكق ػ ػػكع ف ػ ػػي صػػ ػراعات م ػ ػػع ال ػ ػػدكؿ غي ػ ػػر الديمقراطي ػ ػػة ب ػ ػػنفس
الكتيرة التي تككف فيها الدكؿ غير الديمقراطية عرضة لمكقكع في صراعات مع بعضها البعض.
كيطرح "دكيؿ" أسػس نظريتػه عمػى كجػكد تمثيػؿ ديمق ارطػي ،كالتػزاـ ايػديكلكجي بحقػكؽ االنسػاف  ،كالتػرابط

العابر لمحػدكد الكطنيػة ،هػذت األسػس حسػب "دكيػؿ" هػي تفسػير لحالػة الميػؿ نحػك السػالـ ،التػي تتميػز بهػا

الدكؿ الديمقراطية ،كفي المقابػؿ يشػدد "دكيػؿ" عمػى أف غيػاب هػذت األسػس سػكؼ يػؤدم إلػى إحػالؿ منطػؽ
القكة مكاف منطؽ التكفيؽ الذم تتميز به الدكؿ الديمقراطية ). (Betts, 2008 , p 268

كتحمػػؿ نظريػػة السػػالـ الػػديمقراطي مجمكعػػة مػػف األبعػػاد التػػي تشػػكؿ فػػي مجمكعهػػا األسػػاس الفمسػػفي لهػػا،

كستحاكؿ الد ارسة تكضيح هذت األبعاد عمى النحك التالي :
أوالً :البعد التجريبي – الواقعي لمسالم الديمقراطي

قامػػ ػػت نظريػ ػ ػػة السػ ػ ػػالـ الػ ػ ػػديمقراطي عمػ ػ ػػى أسػػ ػػاس الكجػ ػ ػػكد ال ػ ػ ػكاقعي لمطبيع ػ ػػة السياسػ ػ ػػية كالتفػ ػ ػػاعالت

الت ػ ػػي دخم ػ ػػت فيه ػ ػػا ال ػ ػػدكؿ الديمقراطي ػ ػػة ،كد ارس ػ ػػة السياس ػ ػػة الخارجي ػ ػػة لتم ػ ػػؾ ال ػ ػػدكؿ ،كيتمح ػ ػػكر مكضػ ػ ػكع
البع ػ ػػد التجريب ػ ػػي لمس ػ ػػالـ ال ػ ػػديمقراطي ح ػ ػػكؿ خي ػ ػػارات الدكل ػ ػػة ف ػ ػػي تعاممه ػ ػػا م ػ ػػع األزم ػ ػػات الت ػ ػػي تتع ػ ػػرض
لها سياستها الخارجية ). (Rousseau,1996 , p 515

كيؤكػػػد "دكيػ ػػؿ" عمػ ػػى كجػ ػػكد عالقػ ػػة سػ ػػببية بػ ػػيف الحػ ػػاالت التػ ػػي أدت إلػ ػػى نشػ ػػكء الص ػ ػراعات كالحػ ػػركب،

كبػ ػ ػػيف طبيعػ ػ ػػة السياسػ ػ ػػة الخارجيػ ػ ػػة المتبعػ ػ ػػة ف ػ ػ ػي دكؿ محػ ػ ػػددة ،كفػ ػ ػػي هػ ػ ػػذا الخصػ ػ ػػكص تحديػ ػ ػػدان يقػ ػ ػػكؿ

"دكيػ ػػؿ" :إذا نظرنػ ػػا إلػ ػػى عالقػ ػػة دكلتػ ػػيف مع ػ ػان ،فػ ػػإف الػ ػػدكؿ الديمقراطيػ ػػة تعتمػ ػػد اعتمػ ػػادان كبي ػ ػ انر عمػ ػػى دكؿ

أخػ ػػرل ،كت ػ ػرتبط ارتباط ػ ػان كثيق ػ ػان بهػ ػػا فػ ػػي إطػ ػػار منظمػ ػػات دكليػ ػػة تتقيػ ػػد مػ ػػف خاللهػ ػػا ،كبالتػ ػػالي لػ ػػـ تتجػ ػػه
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نحػ ػػك المكاجهػ ػػة العسػ ػػكرية إال بنسػ ػػبة تقػ ػػؿ عػ ػػف الخمػ ػػس ،مقارنػ ػػة بػ ػػدكؿ ال ديمقراطيػ ػػة كغيػ ػػر مترابطػ ػػة،

كال ه ػ ػ ػػي أعض ػ ػ ػػاء ف ػ ػ ػػي منظم ػ ػ ػػة دكلي ػ ػ ػػة كاح ػ ػ ػػدة ،كه ػ ػ ػػذا الن ػ ػ ػػكع دائمػ ػ ػ ػان م ػ ػ ػػا يك ػ ػ ػػكف معرضػ ػ ػ ػان لممكاجه ػ ػ ػػات

العسكرية ). (Doyle, 2005 , p 463-466

كيعتقػ ػ ػػد مؤيػ ػ ػػدك السػ ػ ػػالـ الػ ػ ػػديمقراطي أف نظ ػ ػ ػريتهـ تقػ ػ ػػكـ عمػ ػ ػػى عػ ػ ػػدة فرضػ ػ ػػيات ،أبرزهػ ػ ػػا الثقػ ػ ػػة بػ ػ ػػيف
ال ػ ػػدكؿ ،حي ػ ػػث يؤك ػ ػػد مؤي ػ ػػدك نظري ػ ػػة الس ػ ػػالـ ال ػ ػػديمقراطي أف ال ػ ػػدكؿ الديمقراطي ػ ػػة تث ػ ػػؽ بال ػ ػػدكؿ األخ ػ ػػرل
الت ػ ػػي تعػ ػ ػػدها دكال ديمقراطيػػ ػػة ،كفػ ػ ػػي نفػ ػ ػػس الكقػػ ػػت فػ ػ ػػإف الػػ ػػدكؿ الديمقراطيػ ػ ػػة ال تثػ ػ ػػؽ فػ ػ ػػي الػ ػ ػػدكؿ التػ ػ ػػي

تع ػ ػ ػػدها ال ديمقراطي ػ ػ ػػة ،ككفقػ ػ ػ ػان لألي ػ ػ ػػديكلكجيا الميبرالي ػ ػ ػػة ،ف ػ ػ ػػإف دكؿ الع ػ ػ ػػالـ مقس ػ ػ ػػمة إل ػ ػ ػػى دكؿ ليبراليػ ػ ػ ػة

ديمقراطي ػ ػػة ،كأخ ػ ػػرل غي ػ ػػر ديمقراطي ػ ػػة ،كأف ال ػ ػػدكؿ الديمقراطي ػ ػػة تحم ػ ػػؿ ذات األه ػ ػػداؼ ،كتحدي ػ ػػدان فيم ػ ػػا
يتعمػ ػ ػػؽ بالحفػ ػ ػػاظ عمػ ػ ػػى المصػ ػ ػػالح كالحريػ ػ ػػات كالحقػ ػ ػػكؽ األساسػ ػ ػػية ،كبالتػ ػ ػػالي فػ ػ ػػإف الػ ػ ػػدكؿ الديمقراطيػ ػ ػػة

أكثر استحقاقان لمثقة ،كأكثر ميالن لمسالـ (حشاني ، 2008 ،ص .)49

كيؤكد أنصار نظرية السالـ الديمقراطي أف السب الرئيس لنشكء الصراعات كالنزاعات الدكلية هك كجػكد

دكؿ تفتقر لمممارسات الديمقراطية ،حيث يؤكدكف أف الصراعات كالنزاعات الدكلية حتمان يككف أحد أطرافهػا
عمى األقػؿ دكلػة غيػر ديمقراطيػة ،تحكمهػا نظػـ تسػمطية ،كيػركف أف الحػركب كالصػراعات الدكليػة سػتختفي
مف المشهد الدكلي إذا تعممت تجربة الديمقراطية الجمهكرية ،كزاد عدد الدكؿ الديمقراطيػة ،كهػذا مػف شػأنه

أف يعزز مف إمكانية إيجاد نظاـ دكلي قائـ عمى السالـ.

كيرل "ديفيد ركسك"  David Russoأنه في حاؿ نشػكء أزمػة بػيف دكلتػيف ديمقػراطيتيف ،فإنػه يػتـ اتخػاذ

مكاقػػؼ إيجابيػػة لحػػؿ هػػذت األزمػػة بحكػػـ كجػػكد ثقػػة كتمتػػع النخػػب الحاكمػػة فػػي الػػدكؿ الديمقراطيػػة بثقافػػة
التفاكض كالتصالح الػديمقراطي ،حيػث نجػد أف صػانعي القػرار فػي الػدكؿ الديمقراطيػة يتشػارككف نفػس القػيـ

).(Rousseau,1996 , p 515

كيرل "دكيؿ" أنه عمى الرغـ مف ككف الدكؿ الديمقراطية مسالمة بالنسبة لدكؿ ديمقراطية أخرل ،فإف

هذت الدكؿ ال تقؿ عدكانية عف أم نكع آخر مف الدكؿ في عالقاتها مع الدكؿ األخرل ،كهي عرضة

لمدخكؿ في صراعات مع الدكؿ غير الديمقراطية ،كيجزـ "دكيؿ" أف الدكؿ الديمقراطية عمى الرغـ مف
اختالؼ ظركفها ،فإنها تحمؿ أسباب ليبرالية لمدخكؿ في هذت الصراعات ،كاالستثناء الذم يتيح استعماؿ
القكة في نطاؽ األمف الجماعي ،أك انتهاؾ حقكؽ االنساف ). (Doyle, 1997, p 206
ثانياً :البعد المعياري – الثقافي لمسالم الديمقراطي

يرتبط البعد المعيارم الثقافي لمسالـ الديمقراطي باألفراد الذيف يعيشكف تحت حكـ نظـ ديمقراطية،

كيقصد بالمعيارية في العالقات الدكلية الطبيعة األخالقية لمعالقات بيف المجتمعات كالدكؿ ،كهي تتناكؿ

البعد األخالقي لمعالقات الدكلية ،كتقكـ الميبرالية عمى مبدأ أساسي يتمثؿ في أهمية الحرية الفردية كالحرية
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األخالقية ،كانطالقان مف هذا المبدأ يرل "دكيؿ" أف هناؾ مجمكعة ثالثية مف الحقكؽ اإلنسانية يجب
مراعاتها في جميع المجتمعات ،كهي عمى النحك التالي(Doyle, 1983 , p 206) :

أ -الحرية مف السمطات االعتباطية التي تشمؿ حرية الرأم كالصحافة ،المساكة أماـ القانكف ،حؽ التمتع
بالممكية الخاصة ،كتداكلها دكف الخكؼ مف استيالء السمطة عميها.
ب -الحقكؽ الضركرية لحماية كضماف الحريات ،كفرض الحرية التي تشمؿ الحقكؽ االجتماعية
كاالقتصادية.
ج -حؽ المشاركة كالتمثيؿ الديمقراطي.
كيبػػيف الجانػػب المعيػػارم لمسػػالـ الػػديمقراطي كجػػكد مجمكعػػة مػػف التصػػكرات مثػػؿ الثقافػػة ،كالممارسػػات

السياسػية كالمجتمعيػػة  ،التػي تشػػكؿ إرثػان لمتسػػكية السػممية لمصػراعات مػف دكف التهديػػد باسػتعماؿ القػػكة ضػػد
ال ػػدكؿ الديمقراطي ػػة األخ ػػرل ،حي ػػث أف ال ػػدكؿ تجس ػػد االرش ػػادات المعياري ػػة لسياس ػػتها الخارجي ػػة م ػػع ال ػػدكؿ

األخرل ،ألف مؤسساتها السياسية قائمة عمى المعايير السممية التي ترشد العممية السياسية لمدكلة سكاء فػي
الداخؿ اك في الخارج ). (Hegre, 2004 , p 42

كتػ ػ ػ ػ ػربط المع ػ ػ ػ ػػايير المجتمعي ػ ػ ػ ػػة الثقافي ػ ػ ػ ػػة الق ػ ػ ػ ػػادة السياس ػ ػ ػ ػػييف إل ػ ػ ػ ػػى ح ػ ػ ػ ػػد كبي ػ ػ ػ ػػر بالبيئ ػ ػ ػ ػػة السياس ػ ػ ػ ػػية

االجتماعيػ ػ ػ ػ ػػة التػ ػ ػ ػ ػػي يعيشػ ػ ػ ػ ػػكف فيهػ ػ ػ ػ ػػا ،فالقػ ػ ػ ػ ػػادة السياسػ ػ ػ ػ ػػييف الػ ػ ػ ػ ػػذيف يكجػ ػ ػ ػ ػػدكف فػ ػ ػ ػ ػػي بيئػ ػ ػ ػ ػػة ديمقراطيػ ػ ػ ػ ػػة
يميمػ ػ ػ ػ ػػكف نحػ ػ ػ ػ ػػك الحمػ ػ ػ ػ ػػكؿ غيػ ػ ػ ػ ػػر العنيفػ ػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػ ػػي السياسػ ػ ػ ػ ػػة الخارجيػ ػ ػ ػ ػػة ،كفػ ػ ػ ػ ػػي المقابػ ػ ػ ػ ػػؿ فػ ػ ػ ػ ػػإف القػ ػ ػ ػ ػػادة
السياسػ ػ ػ ػػييف الػ ػ ػ ػػذيف يكجػ ػ ػ ػػدكف فػ ػ ػ ػػي بيئػ ػ ػ ػػة غيػ ػ ػ ػػر ديمقراطيػ ػ ػ ػػة يميمػ ػ ػ ػػكف نحػ ػ ػ ػػك العنػ ػ ػ ػػؼ كعػ ػ ػ ػػدـ االعتبػ ػ ػ ػػار

لممعايير التي تكجد في الدكؿ الديمقراطية ). (Rousseau,1996 , p 531
ثالثاً :البعد الييكمي – المؤسسي لمسالم الديمقراطي

يرتبط البعد الهيكمي – المؤسسي لمسالـ الديمقراطي إلى حد بعيد بالنظاـ السياسي ،كطبيعة المؤسسات

المكجكدة فيه ،كالكيفية التي تتخذ بها الق اررات داخؿ النظاـ السياسي ،كيرتكز البعد الهيكمي – المؤسسي

لمسالـ الديمقراطي عمى فرضيتيف أساسيتيف. (Levy, 1994 , p 352-354) :
الفرضية الولى :أف الدكؿ الديمقراطية تتمتع بمستكل و
عاؿ مف الشفافية في اتخاذ الق اررات ،كقرار الحرب
في النظـ الديمقراطية يتطمب مراحؿ متعددة التخاذت ،حيث ال يتـ اتخاذ قرار مف قبؿ شخص كاحد ،بؿ
عف طريؽ المؤسسات المكجكدة في النظاـ السياسي،هذا يعني أف أم قرار يخرج عف هذت المؤسسات هك

قرار عقالني

الفرضية الثانية :أف القيكد المؤسسية المكجكدة في الدكؿ الديمقراطية تخمؽ رقابة عمى السمطة التنفيذية،
كاألنظمة الميبرالية مصممة مؤسسيا مف أجؿ االستجابة آلراء ناخبيها كتمبية مطالبهـ،
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أهـ مطمب

لمشعكب هك العيش بسالـ كتجنب كيالت الحركب ،لذا فإف األنظمة الديمقراطية تعمؿ كفؽ استراتيجيات

متكازنة ترمي إلى تجنب الحركب.

كي ػ ػػرل "ب ػ ػػركس ركس ػ ػػت" أف ال ػ ػػدكؿ الميبرالي ػ ػػة ف ػ ػػي س ػ ػػمككها الخ ػ ػػارجي تتمي ػ ػػز بخاص ػ ػػيتيف أساس ػ ػػيتيف:

)(Russet, 1993 , p 353

الخاصية الولى :أف الدكؿ الميبرالية تميؿ إلى عدـ التكرط فيما بينها في صراعات مسمحة.

الخاصية الثانية :الديمقراطيات تميؿ إلى السيطرة عمى أم نكع مف الصراعات التي قد تنشأ فيما بينها مف
خالؿ تسكيتها بطرؽ سممية كاستبعاد خيار الحرب لعظـ تكاليفها.
كفي هذا السياؽ ،يمكف القكؿ  :أف السمكؾ الخارجي لمدكؿ هك إمتداد كتعبير عف مختمؼ القكل

كالتفاعالت التي تحدث داخؿ الدكؿ ،حيث أننا ال نستطيع فهـ السمكؾ الخارجي لمدكؿ دكف معرفة البيئة

الداخمية ،بؿ نستطيع القكؿ أف البيئة الداخمية هي التي تحدد السمكؾ الخارجي لمدكؿ ،فالدكؿ الديمقراطية
يككف سمككها الخارجي مقيد بقكاعد كقكانيف فرضتها البيئة الداخمية لمحد مف اندفاع الدكؿ إلى اقرار

الحرب ككسيمة لتحقيؽ المكاسب ،سكاء كانت هذت المكاسب اقتصادية أك سياسية ،كبالتالي يككف القرار
السياسي الخارجي تحت رقابة مختمؼ القكل كالفكاعؿ الناشطة داخؿ الدكلة ،كهذا مف شأنه أف يمنع تفرد

الحكاـ بأخذ ق اررات مصيرية كقرار الحرب.

المطمب الثالث :المن الجماعي
قدمت النظرية الميبرالية تصك انر أمنيا مغاي انر لمتصكر األمني الػذم طرحتػه النظريػة الكاقعيػة ،كيتمثػؿ

هذا الطرح الميب ارلػي فػي فكػرة كمبػدأ االمػف الجمػاعي ،حيػث ترجػع جػذكر هػذا التصػكر لمفيمسػكؼ األلمػاني

"إيمانكيؿ كانط" عندما اقترح إنشاء فيدرالية تضـ دكؿ العالـ (يامامك ار  ،2016 ،مفهػكـ األمػف فػي نظريػة
العالقات الدكلية).
ستتناكؿ هذا المطمب مفهكـ األمف الجماعي ،كرؤية النظرية الميبرالية لألمف الجماعي.
أوالً  :مفيوم االمن الجماعي
يشير مفهكـ األمف الجماعي إلى نظاـ دكلي يحكـ العالقات الدكلية ،يتصؼ بالمشاركة الدكلية
كالجماعية كااليجابية الفعالة مف أجؿ نبذ العدكاف ،كاستخداـ القكة ،كتعزيز العالقات الدكلية القائمة
عمى السالـ كالتعاكف مف أجؿ تحقيؽ االمف لمبشرية (السعيد ،د.ت  ،ص .)6
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ككفق ػ ػان لهػ ػػذا المفهػ ػػكـ فػ ػػإف األمػ ػػف الجمػ ػػاعي ينطمػ ػػؽ مػ ػػف فرضػ ػػية أف السػ ػػالـ كاألم ػػف ال يتحقق ػ ػاف إال مػ ػػف

خػ ػ ػػالؿ اإلجمػ ػ ػػاع عمػ ػ ػػى رفػ ػ ػػض الحػ ػ ػػرب ،كتح ػ ػ ػريـ المجػ ػ ػػكء إلػ ػ ػػى كسػ ػ ػػائؿ القػ ػ ػػكة كالعنػ ػ ػػؼ كاإلرهػ ػ ػػاب فػ ػ ػػي
العالقات الدكلية ،تفعيؿ مبدأ حؿ المنازعات بالطرؽ السممية.
كيرل كال مف "مارتف غريفتش" ،ك"تيرم اككاالهاف" أف مفهكـ األمف الجماعي يشير إلى "مجمكعة
آليات ذات ركيزة قانكنية صممت لمنع اعتداء أم دكلة عمى األخرل ،أك قمع ذلؾ االعتداء إف حدث"
(غريفتش ،ك اككالهاف ،2008 ،ص . )81

كيعرؼ األمف الجماعي بأنه " :النظاـ الذم تعتمد فيه الدكلة لحماية حقكقها إذا ما تعرضت لخطر
خارجي ليس عمى كسائمها الدفاعية الخاصة أك مساعدة حمفائها ،كانما عمى أساس التعاكف المتمثؿ في
تنظيـ دكلي مزكد بالكسائؿ الكافية كالفعالة لتحقيؽ هذت الحماية (كامؿ ،1985 ،ص . )410

كيعػػرؼ "اينػػيس كمػػكد"  Inis Claudeاألمػػف الجمػػاعي بأنػػه " :نظػػاـ دكلػػي يكاجػػه فيػػه أم خطػػر مػػف
مخاطر الحػرب العدكانيػة بمحػددات عمنيػة كفعميػة مػف ًقبػؿ جميػع الػدكؿ المنضػكية فيػه عػف طريػؽ ممارسػة
كسائؿ متعددة كمتباينة سػكاء كانػت أخالقيػة ،أك دبمكماسػية ،أك اقتصػادية ،أك عسػكرية إلفشػاؿ أم اعتػداء

عمػػى أم دكلػػة تنتمػػي لهػػذا النظػػاـ" ) ،(Claude, 1962, p110ككفقنػا لهػػذا المفهػػكـ فػػإف نظػػاـ األمػػف
الجمػػاعي يقػػكـ عمػػى أسػاس ردع العػػدكاف أيػان كانػػت مصػػادرت ،كأنػػه يجػػب عمػػى الػػدكؿ المنتميػػة لهػػذا النظػػاـ

مجتمعة أف تقؼ بكجه السمكؾ العدكاني ،كتػكفير الحمايػة لمدكلػة المعتػدل عميهػا بكافػة الكسػائؿ ،كاف أمكػف
قبؿ كقكع االعتداء.

كيعرؼ الدكتكر حسف نافعة األمف الجماعي بأنه" :نظاـ يقكـ عمى فكرة بسيطة مفادها أم اعتداء يقع
عمى أم دكلة مهما كانت صغيرة يعد اعتداء عمى جماعة دكلية ككؿ ،كبالتالي فإف مسؤكلية رد العدكاف

ال تقع عمى الدكلة المعتدل عميها كحدها ،كانما هي مسؤكلية تضامنية تقع عمى عاتؽ الجماعة الدكلية"
(نافعة ،2005 ،ص . )52

كيرل الدكتكر إسماعيؿ مقمد أف مفهكـ السالـ في ظؿ نظاـ األمف الجماعي هك مف القيـ التي ال يمكف

تجزئتها ،ألف التجزئة تعني أكضاعان مف التمييز ،لذلؾ فإف أم هجكـ عمى أم دكلة مهما كانت بعيدة اك

قريبة ،كبيرة اك صغيرة ،سكاء كانت قكية اك ضعيفة ،يجب مكاجهته بالقكة الجماعية لممجتمع الدكلي
(مقمد ، 1991 ،ص . )294
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ثانياً :المقاربات النظرية لمفيوم المن الجماعي
ارتبط األمف الجماعي بالمدرسة القانكنية كالمثالية،

فالمدرسة القانكنية تدعك إلى تقنيف العالقات

الدكلية بمجاالتها المتعددة كتسكية النزاعات بالطرؽ السممية كاستعماؿ القكة في إطارها المشركع كرد

العدكاف كالدفاع الشرعي… ،كما أف المدرسة المثالية رأت أنه البد مف إنشاء منظمة دكلية تعمؿ عمى
إحداث التقارب بيف الشعكب ك الثقافات المختمفة ،كتحريـ الحرب عبر تشكيؿ تحالؼ جماعي لمدكؿ

الديمقراطية ضد األنظمة التي تهدد السمـ كاألمف الدكلييف ).(Burchill , 2005 , p 89

هناؾ عدد كبير مف الفالسفة كالمفكريف اشاركا الى االمف الجماعي  ،كهنا سنشير الى أبرز المفكريف
الذيف تناكلكا مسالة األمف الجماعي ضمف المثالية عمى النحك التالي :


“كانط"  :تحدث عف “مشركع السالـ” ،كأنه البد مف تأسيس نظاـ جماعي يعمؿ عمى تجسيدت

كضركرة تقنيف العالقات الدكلية ،كما أنه يشجع قياـ األنظمة الجمهكرية الديمقراطية كطريؽ لمحككمة
العالمية.


"جيرمػػي بنتػػاـ"  :دافػػع عػػف األخػػالؽ فػػي العالقػػات الدكليػػة ،كطػػرح نظريػػة الحككمػػة العالميػػة التػػي تتكقػػع

إمكانية كجػكد مؤسسػات مركزيػة عالميػة لهػا مػف التػأثير كالفعاليػة مػا يخكلهػا ضػبط المصػالح الدكليػة ،كمنػع
كقػكع الحػرب ،كيؤيػدت فػي هػذا الػرأم "غرينفايػؿ كػالرؾ" ، Grenville Clarkك"لػكيس سػكهف" Louis
 Sohnالمػػذيف كجػػدا فػػي الحككمػػة العالميػػة نظامػػا فعػػاالن مػػف القػػانكف الػػدكلي الجبػػرم الػػذم يقتصػػر تطبيقػػه
عمى األمكر المتصػمة بػالحرب ،كيقصػد هنػا بالقػانكف الػدكلي الجبػرم إضػفاء طػابع اإللػزاـ كالقػكة عػف طريػؽ
قكات مشتركة مف طرؼ مجمكعة مف الدكؿ إذا استمزـ ذلؾ.


“الفمسفة الكيمسكنية ” رأل "كيمسكف" في مبادئه األربعة عشر أنه ال بد مف تشكيؿ هيئة دكلية تعمؿ في

الحفاظ عمى السمـ ك األمف الدكلييف.


أما عف المدرسة الكاقعية فتصكرها لألمف الجماعي ترات يعبر عف إرادة سيطرة القكم عمى الضعيؼ،

لذلؾ نجدها تشجع نظاـ تكازف القكل كآلية لمحفاظ عمى السمـ كاألمف الدكلييف عبر التسمح كنشر األحالؼ
العسكرية.
أما عف الميبرالية فمقد اتجهت لمبعد االقتصادم الذم ترات يكفؿ السمـ كاألمف الدكلييف مف خالؿ تشجيعها
عمى عممية االعتماد المتبادؿ ك التجارة كالمأسسة االقتصادم (السيد ،2010 ،ص .)89
51

ثالثاً :المن الجماعي من منظور الميبرالية
يعتبر األمف الجماعي" ، "Collective Securityمف أهـ تصكرات الميبرالييف لألمف ،إذ يستبدلكف مفهكـ

األمف القكمي بمفهكـ آخر كهك األمف الجماعي ،عبر إنشاء منظمات كمؤسسات دكلية كاقميمية تمعب دك نار

مساعدان في تحقيؽ األمف كاالستقرار بطريقة تعاكنية كتبادلية بيف الدكؿ (حمدكش ،2008 ،ص. )276
كقد كضع "إيمانكيؿ كانط" " "Immanuel Kantأسس هذا التصكر في القرف الثامف عشر ،عندما اقترح

إنشاء فيدرالية تضـ دكؿ العالـ ،حيث تتكتؿ غالبية الدكؿ األعضاء لمعاقبة أية دكلة تعتدم عمى دكلة

أخرل ،كهذا يعني أف الدكؿ األعضاء في منظكمة األمف الجماعي ستتعاكف مع بعضها البعض ضد أية

دكلة تسعى لتحقيؽ مصالح ضيقة ،كهي نفس الفكرة التي استند إليها الرئيس األمريكي "ككدرك كيمسكف"

في تصكرت لعالـ يسكدت السالـ ،كهك الذم قرر إنشاء عصبة األمـ المتحدة لحؿ النزاعات في العالـ
كتحقيؽ السمـ كاألمف الدكلييف (حمزاكم ،2011 ،ص . )24

إذف يقػػكـ هػػذا المنظػػكر الميب ارلػػي عمػػى أسػػاس تشػػكيؿ تحػػالؼ مكسػػع يضػػـ أغمػػب الفػػاعميف فػػي النظػػاـ

الػػدكلي لمكاجهػػة أم فاعػػؿ آخػػر ،كيقصػػد بالفػػاعميف هنػػا الػػدكؿ كالمنظمػػات كالمؤسسػػات الدكليػػة كاإلقميميػػة،
كحتػػى األفػراد كالجماعػػات ،فالمؤسسػػات الدكليػػة مثػػؿ ككالػػة الطاقػػة الذريػػة كصػػندكؽ النقػػد الػػدكلي يمكػػف أف
تساعد لمتغمب عمى النزعة األنانية لمدكؿ عف طريؽ تشجيعها عمى ترؾ المصالح اآلنية لصالح فكائد أكبػر

لمتعػاكف الػدائـ ) ، (Walt, 1998 , p32كهػذا ال يعنػي أف هػذت المؤسسػات تمنػع حػدكث الحػركب ،لكػف
بكسػػعها تخفيػػؼ مخػػاكؼ الغػػش كتمطيػػؼ المخػػاكؼ التػػي تنشػػأ إثػػر المكاسػػب غيػػرالمتكافئػػة الناجمػػة عػػف

التعاكف (حمزاكم ،2011 ،ص . )24

إذف يعتم ػ ػ ػ ػػد األم ػ ػ ػ ػػف الجم ػ ػ ػ ػػاعي كف ػ ػ ػ ػػؽ رؤي ػ ػ ػ ػػة النظري ػ ػ ػ ػػة الميبرالي ػ ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ ػػي العالق ػ ػ ػ ػػات الدكلي ػ ػ ػ ػػة عم ػ ػ ػ ػػى
مب ػ ػ ػ ػػدأ أف الس ػ ػ ػ ػػالـ ال يتجػػ ػ ػ ػ أز ،ككفقػ ػ ػ ػ ػان له ػ ػ ػ ػػذا المب ػ ػ ػ ػػدأ ف ػ ػ ػ ػػإف كق ػ ػ ػ ػػكع أم اعت ػ ػ ػ ػػداء ف ػ ػ ػ ػػي أم مك ػ ػ ػ ػػاف يم ػ ػ ػ ػػس

المجتمعػ ػ ػ ػ ػػات البش ػ ػ ػ ػ ػرية كمهػ ػ ػ ػ ػػا بغػ ػ ػ ػ ػػض النظػ ػ ػ ػ ػػر عػ ػ ػ ػ ػػف الطػ ػ ػ ػ ػػرؼ المعتػ ػ ػ ػ ػػدم ،كهػ ػ ػ ػ ػػذا المبػ ػ ػ ػ ػػدأ يعنػ ػ ػ ػ ػػي أف

الميبراليػ ػ ػ ػػة تػ ػ ػ ػػؤمف بػ ػ ػ ػػالمجتمع المػ ػ ػ ػػدني الػ ػ ػ ػػذم يجػ ػ ػ ػػب التأكيػ ػ ػ ػػد فيػ ػ ػ ػػه عمػ ػ ػ ػػى أمػ ػ ػ ػػف األفػ ػ ػ ػػراد كالجماعػ ػ ػ ػػات ،
كعػ ػ ػ ػػدـ حص ػ ػ ػ ػرت فػ ػ ػ ػػي أمػ ػ ػ ػػف الػ ػ ػ ػػدكؿ كسػ ػ ػ ػػيادتها الكطنيػ ػ ػ ػػة ،حيػ ػ ػ ػػث يجػ ػ ػ ػػادؿ أنصػ ػ ػ ػػار األمػ ػ ػ ػػف الجمػ ػ ػ ػػاعي

بأن ػ ػ ػ ػػه ب ػ ػ ػ ػػالرغـ م ػ ػ ػ ػػف بق ػ ػ ػ ػػاء الق ػ ػ ػ ػػكة العس ػ ػ ػ ػػكرية ه ػ ػ ػ ػػي المس ػ ػ ػ ػػيطرة عم ػ ػ ػ ػػى العالق ػ ػ ػ ػػات الدكلي ػ ػ ػ ػػة ،اال انه ػ ػ ػ ػػـ
ي ػ ػ ػ ػػركف أف هن ػ ػ ػ ػػاؾ ف ػ ػ ػ ػػرص حقيقي ػ ػ ػ ػػة لتج ػ ػ ػ ػػاكز الكاق ػ ػ ػ ػػع الق ػ ػ ػ ػػائـ عم ػ ػ ػ ػػى فكػ ػ ػ ػ ػرة التع ػ ػ ػ ػػاكف المتب ػ ػ ػ ػػادؿ ال ػ ػ ػ ػػذم
تنادم به الكاقعية.

كيرل "جكف بيميس"  ، John Bellisأف األمف الجماعي يستند عمى ثالث شركط رئيسية تحكـ

العالقات بيف الدكؿ ،كهذت الشركط هي( :بيميس كسميث  ، 2004 ،ص )431
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 -1يجب عمى الدكؿ أف تتخمى عف استعماؿ القكة العسكرية لتغيير الكضع الراهف ،كالمكافقة بدالن مف
ذلؾ عمى تسكية المنازعات بالطرؽ السممية ،كليس عف طريؽ القكة.
 -2يجب عمى الدكؿ أف تكسع مفهكمها لممصمحة الكطنية ،بحيث يشمؿ مصالح الجماعة الدكلية ككؿ.
 -3يجػ ػػب عمػ ػػى ال ػ ػػدكؿ أف تتغمػ ػػب عمػ ػػى الخ ػ ػػكؼ الػ ػػذم يس ػ ػػكد السياسػ ػػة العالميػ ػػة ،كتعزي ػ ػػز الثقػ ػػة فيم ػ ػػا
بينها.
لق ػػد أع ػػاد الميبرالي ػػكف النظ ػػر ف ػػي مسػ ػألة األم ػػف م ػػف اتج ػػات أكث ػػر اتس ػػاعا كش ػػمكلية ،م ػػف خ ػػالؿ إقح ػػاـ

ف ػػاعميف م ػػف غي ػػر الدكل ػػة ،ليص ػػبح األم ػػف ل ػػيس فق ػػط حماي ػػة أم ػػف الدكل ػػة ض ػػد تهدي ػػدات ال ػػدكؿ األخ ػػرل،
كانمػ ػ ػػا مػ ػ ػػف تهديػ ػ ػػدات فػ ػ ػػاعميف غيػ ػ ػػر دكليػ ػ ػػيف ضػ ػ ػػمف الترتيػ ػ ػػب العػ ػ ػػالمي ،إذف فق ػ ػ ػكاـ التصػ ػ ػػكر الميب ارلػ ػ ػػي

لألم ػ ػ ػػف مكسػ ػ ػ ػػع بمعنػػ ػ ػػى "م ػ ػ ػػا فػػ ػ ػػكؽ الدكلػػ ػ ػػة" أكث ػ ػ ػػر "مػػ ػ ػػا دكف الدكل ػ ػ ػػة" ليش ػ ػ ػػمؿ العكامػ ػ ػ ػػؿ المؤسسػػ ػ ػػاتية،
االقتصػ ػػادية كالديمقراطيػ ػػة ،كهػ ػػي أبعػ ػػاد أكثػ ػػر تػ ػػأثي انر مػ ػػف العامػ ػػؿ العسػ ػػكرم فػ ػػي إقامػ ػػة السػ ػػالـ ،باعتبػ ػػار

أف السياسات الدنيا هي التي تحدد أجندة األمف كتجعؿ التعاكف بيف الدكؿ أم ار ال مفر منه.

كبػ ػػالرغـ مػ ػػف أف الميب ػ ػرالييف ،كالميب ػ ػرالييف الجػ ػػدد أقحم ػ ػكا فػ ػػاعميف غيػ ػػر الدكلػ ػػة  -كمحاكلػ ػػة مػ ػػنهـ لتكسػ ػػيع

األمػ ػ ػػف مفهكمػ ػ ػػا كميػ ػ ػػدانا  -مثػ ػ ػػؿ المؤسسػ ػ ػػات كالمنظمػ ػ ػػات غيػ ػ ػػر الحككميػ ػ ػػة كالجماعػ ػ ػػات اإلثنيػ ػ ػػة، -...

إال أنهػ ػػـ أبق ػ ػكا عمػ ػػى الدكلػ ػػة كفاعػ ػػؿ مركػ ػػزم ككمكضػ ػػكع مرجعػ ػػي كحيػ ػػد ألف كػ ػػؿ الفكاعػ ػػؿ األخػ ػػرل تبقػ ػػى
مرتبط ػ ػػة بهػػ ػػا ،كألف المؤسس ػ ػػات مكجػػ ػػكدة لػػ ػػيس لمنافس ػ ػػة الػػ ػػدكؿ أك اإلح ػ ػػالؿ محمه ػ ػػا كانمػ ػ ػػا لمسػػ ػػاعدتها

(حمزاكم ،2011 ،ص . )26

يجػػػب التػ ػػذكير بػ ػػأف األمػ ػػف الجمػ ػػاعي ،المنصػػػكص عميػ ػػه بميثػػػاؽ منظمػ ػػة األمػ ػػـ المتح ػػدة ،أسػ ػػس فػ ػػي

بدايات ػ ػػه عم ػ ػػى فرض ػ ػػية أف مس ػ ػػألة الس ػ ػػمـ كاألم ػ ػػف ال ػ ػػدكلييف ال يمك ػ ػػف تهدي ػ ػػدها إال عن ػ ػػد ح ػ ػػدكث ع ػ ػػدكاف

عس ػ ػػكرم م ػ ػػف دكل ػ ػػة ض ػ ػػد دكل ػ ػػة أخ ػ ػػرل ،كلك ػ ػػف ه ػ ػػذت الفرض ػ ػػية ثب ػ ػػت ع ػ ػػدـ ص ػ ػػحتها ،فبنهاي ػ ػػات الق ػ ػػرف
العش ػ ػريف كبػ ػػدايات األلفيػ ػػة الثالثػ ػػة بػ ػػرزت مصػ ػػادر أخػ ػػرل لمتهديػ ػػد ل ػػـ تكػ ػػف فػػػي الحسػ ػػباف كأصػػػبح يتركػ ػػز
عميهػ ػ ػػا اهتمػ ػ ػػاـ المجمكعػ ػ ػػة الدكليػ ػ ػػة كانتهاكػ ػ ػػات حقػ ػ ػػكؽ اإلنسػ ػ ػػاف ،الحػ ػ ػػرب األهميػ ػ ػػة ،اإلرهػ ػ ػػاب الػ ػ ػػدكلي،

الجريم ػ ػ ػػة المنظم ػ ػ ػػة ،االنحب ػ ػ ػػاس الحػ ػ ػ ػرارم ،األمػ ػ ػ ػراض الع ػ ػ ػػابرة لمق ػ ػ ػػارات ،الج ػ ػ ػػكع كالفق ػ ػ ػػر ،الهجػ ػ ػ ػرة غي ػ ػ ػػر
الشرعية كغيرها (زامكنة  ،د.ت  ،ص .)194

إف التطبيق ػ ػػات الحديث ػ ػػة لنظػػ ػػاـ األم ػ ػػف الجم ػ ػػاعي ،بعػػ ػػد انته ػ ػػاء الح ػ ػػرب الب ػ ػػاردة مباشػ ػ ػرة كجه ػ ػػت إليهػػ ػػا

ع ػػدة انتقػ ػػادات كػ ػػاف أهمهػ ػػا إتبػ ػػاع سياسػ ػػة ازدكاجيػ ػػة المع ػػايير م ػػف قبػ ػػؿ مجم ػ ػس األمػػػف ،كك ػػذلؾ تفسػ ػػيراته

المكس ػ ػػعة ج ػ ػػدان لنص ػ ػػكص الميث ػ ػػاؽ كخاص ػ ػػة مػ ػ ػكاد الفص ػ ػػؿ الس ػ ػػابع ،كلق ػ ػػد أدل ذل ػ ػػؾ إل ػ ػػى التش ػ ػػكيؾ ف ػ ػػي

مصػ ػػداقية منظمػ ػػة األمػ ػػـ المتحػ ػػدة مػ ػػف قبػ ػػؿغالبيػ ػػة الػ ػػدكؿ األعضػ ػػاء ،حيػ ػػث يػ ػػرل ه ػ ػؤالء بػ ػػأف المنظمػ ػػة

أص ػ ػػبحت تع ػ ػػاني م ػ ػػف هيمن ػ ػػة ق ػ ػػكة كاح ػ ػػدة "الق ػ ػػكة األعظ ػ ػػـ" كه ػ ػػي الكالي ػ ػػات المتح ػ ػػدة األمريكي ػ ػػة ،كلك ػ ػػف
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يج ػ ػػب اإلش ػ ػػارة إل ػ ػػى أف الظ ػ ػػركؼ الدكلي ػ ػػة الت ػ ػػي س ػ ػػادت بع ػ ػػد انته ػ ػػاء الح ػ ػػرب الب ػ ػػاردة مباشػ ػ ػرة ق ػ ػػد طػ ػ ػ أر

عميهػ ػػا حالي ػ ػان بعػ ػػض التغيي ػ ػرات ،كخاصػ ػػة بعػ ػػد انػ ػػدالع األزمػ ػػة السػ ػػكرية ببػ ػػدايات سػ ػػنة  2011ـ ،حيػ ػػث
نالح ػ ػػظ ت ارج ػ ػػع الهيمن ػ ػػة األمريكي ػ ػػة عم ػ ػػى مجم ػ ػػس األم ػ ػػف كالع ػ ػػكدة الس ػ ػػتعماؿ ح ػ ػػؽ االعتػ ػ ػراض كخاص ػ ػػة

مف قبؿ ركسيا كالصيف "حؽ االعتراض المزدكج".

كأخي انر فأف الكضع الدكلي الراهف كالتقارب الكبير الذم حدث ما بيف قارات العالـ المختمفة بفعؿ تطكر

التكنكلكجيا كاالتصاالت كانعكاس ذلؾ عمى كافة مجاالت الحياة ،يحتـ عمى منظمة األمـ المتحدة إعادة
بناء أجهزتها حتى تكاكب العصر ،فيتكجب مراعاة التمثيؿ المتكافئ كالحقيقي لمكازيف القكل الحالية،

ككذلؾ ضركرة اعتماد معايير مكحدة لحؿ األزمات الدكلية ،كأيضان إخضاع كافة تصرفاتها لممساءلة

القانكنية (زامكنة  ،د.ت  ،ص .)194

كيمكف القكؿ أنه منذ اندالع الحرب العالمية الثانية لـ يتمكف نظاـ األمف الجماعي مف فرض نفسه

تاركا المجاؿ لألمف القكمي كالتحالفات التي ميزت العالـ خالؿ فترة الحرب الباردة ،إال أف العديد مف

البمداف عممت في هذت الفترة عمى إنشاء منظمات لألمف الجماعي في مكاجهة منظكر األمف القكمي ،كهذا
ليس بهدؼ تعزيز أمنها العسكرم فحسب بؿ االقتصادم كالثقافي أيضا ،كمف بينها الجامعة العربية
كمنظمة الكحدة اإلفريقية كغيرها ،بؿ إف األمـ المتحدة في حد ذاتها أنشأت في المقاـ األكؿ لمعب دكر
منظمة أمف جماعي كذلؾ عمى الرغـ مف هيمنة الدكؿ الخمس الدائمة العضكية في مجمس األمف .

المطمب الرابع :التعاون الدولي في النظرية الميبرالية
اتخذت الميبرالية المؤسساتية مكقفان أكثر إيجابية مف الكاقعيػة الجديػدة نحػك التعػاكف الػدكلي ،هػذا المكقػؼ

ينبع مف حقيقة أف تحميمها يركز عمى مصالح الدكؿ في المجاالت االقتصادية كالشئكف البيئية ،عمى الػرغـ

مػػف أف الحجػػج األمنيػػة كالعسػػكرية لػػـ يػػتـ تجاهمهػػا ،كبسػػبب تركيػػزهـ االقتصػػادم أكػػد المفكػػركف الميبراليػػكف
الجػػدد أف الػػدكؿ ترغػػب فػػي تحسػػيف مكاقعهػػا الفرديػػة بصػػرؼ النظػػر عػػف الفػػاعميف اآلخ ػريف ،فالػػدكؿ تهػػتـ

بتعزيػز مكقعهػا مقارنػة بالػدكؿ األخػرل ،كاذا كانػت الػػدكؿ ترتكػز عمػى تحقيػؽ مكاسػب مطمقػة ،فػإف هنػػاؾ
عكامػػؿ عديػػدة تحػػكؿ دكف تحقيػػؽ التعػػاكف بػػيف الػػدكؿ ،فالػػدكؿ تخػػاؼ مػػف امتثػػاؿ الشػػركاء ،كمػػف تعرضػػها
لمخػػداع ،كمػػف ثػػـ الحصػػكؿ عمػػى مػػردكد مػػنخفض مػػف جهكدهػػا التعاكنيػػة ،كفػػي هػػذا السػػياؽ تمعػػب األنظمػػة

الدكلية دك انر هامان ،حيث تكفر أداة ضركرية لتقييـ مكثكقية المعمكمات كالتغمب عمى الخكؼ مف الخداع مف
جانب الدكؿ األخرل المشاركة في الترتيبات التعاكنية ،فاألنظمة الدكلية تسػمح بتقاسػـ المعمكمػات المكثكقػة

فيمػػا بػػيف الفػػاعميف ،كمػػف ثػػـ تسػػاعد عمػػى تعزيػػز المصػػالح الفرديػػة عبػػر التعػػاكف ،كبالتػػالي فػػإف النظريػػة
الميبرالية أكثر اهتمامان مف المدرسة الكاقعية في مسألة التعاكف الدكلي (عكض  ، 2016 ،ص .)90
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يشكؿ التعاكف الدكلي أحد اهـ المسائؿ األساسية كالمهمة في حقؿ العالقات الدكلية ،كبما أف التعاكف

الدكلي يمثؿ أكلكية كركيزة في السياسة الدكلية فإف ذلؾ دفع بعمماء كمنظرم العالقات الدكلية بشكؿ عاـ،
كالمنظريف الميبرالييف بشكؿ خاص الى التركيز كاالهتماـ بدراسة التعاكف الدكلي ،كايجاد السبؿ كاآلليات

لتحقيقه.

كتحاكؿ الدراسة في هذا المطمب تناكؿ مفهكـ التعاكف الدكلي ،كاستعراض رؤية النظرية الميبرالية في

العالقات الدكلية لمسالة التعاكف الدكلي ،كما سيتناكؿ اآلليات كالفرضيات التي قدمتها النظرية الميبرالية في
سبيؿ تحقيؽ التعاكف الدكلي.

أوالً  :مفيوم التعاون الدولي
تطكر عبر التاريخ ،فالتعاكف كػاف يقػكـ اصػالن ككحػدة سياسػية قبػؿ نشػأة
إف مفهكـ التعاكف الدكلي قد شهد
ان

الػػدكؿ ،كمػػع تطػػكر النظػػاـ العػػالمي تقمػػص دكر الدكلػػة ،فمػػـ تعػػد الدكلػػة هػػي القػػكة الفاعمػػة الكحيػػدة فػػي هػػذا
النظػػاـ ،فقػػد ظهػػر إلػػى جانبهػػا كحػػدات أخػػرل ال تقػػؿ عنهػػا أهميػػة كفاعميػػة ،حيػػث أسػػهمت هػػذت الفكاعػػؿ
الجديدة بشكؿ كبير في تحقيؽ التعاكف الدكلي ،كمف أبرز هذت الفكاعؿ المنظمات الدكلية.

ثانياً :التعاون الدولي كعامل محفز لمسالم
يعتقػػد أنصػػار المػذهب الميب ارلػػي المؤسسػػي بػػأف المؤسسػػات الدكليػػة تمعػػب دك انر كبيػ انر فػػي تحقيػػؽ التعػػاكف

كاالسػػتقرار ،حتػػى فػػي ظػػؿ البيئػػة الفكضػػكية كانعػػداـ القػػانكف ،كينطمقػػكف مػػف فرضػػية مهمػػة كهػػي أف الػػدكؿ
ككيان ػػات عقالني ػػة ته ػػتـ بمص ػػمحتها كتعم ػػؿ عم ػػى زي ػػادة مكاس ػػبها ،فػ ػإذا كج ػػدت ال ػػدكؿ ف ػػي التع ػػاكف تعظ ػػيـ

لمكاسبها فإنهػا سػكؼ تسػعى إلػى تشػكيؿ منظمػات دكليػة كفػؽ قاعػدة المصػالح المشػتركة فيمػا بينهػا ،حيػث

ترل الميبرالية المؤسسية أف المؤسسػات الدكليػة يمكنهػا مسػاعدة الػدكؿ فػي التغمػب عمػى نزعتهػا األنانيػة مػف

خالؿ حثها كتشجيعها عمى ترؾ المصالح اآلنية لصالح فكائد أكبر لمتعاكف الدائـ (ككلت .د.ت).

كيرل الدكتكر محمد أنكر فرج إلى أف المؤسسات الدكلية تمعب دك انر كبي انر في سبيؿ تعزيز التعاكف

كتحقيؽ األمف الدكلي ،كذلؾ ألنها تكفر اإلطار العاـ الذم يشكؿ التكقعات بشأف السياسة الدكلية،
فالمؤسسات تجعؿ الشعكب تعتقد أنه لف يككف هناؾ صراعات ،كما أنها تخفؼ آثار الفكضى الدكلية

كتؤدم إلى االستقرار ،ألف المؤسسات الدكلية تحقؽ أربعة متطمبات( :فرج  ، 2007 ،ص )397
 -1تكفر االحساس باالستم اررية ،كتضمف ديمكمة العمؿ التعاكني بيف الدكؿ.
 -2المؤسسات الدكلية تكفر الفرصة لتبادؿ االمتيازات بيف الدكؿ.
 -3المؤسسات الدكلية تتيح فرصة لتبادؿ المعمكمات ،كتعزيز الثقة بيف االعضاء
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 -4المؤسسات الدكلية تكفر السبؿ المالئمة لحؿ المنازعات.
كفي نفس السياؽ يرل "ركبرت جيرفس" بأف "التعاكف سيككف أكثر شمكلية كمما كانت المؤسسات
الدكلية أكثر فعالية" ).(Eleman & Eleman , 2003 , p 278

كيرل كال مف "مارتف غريفتس"  ،ك" تيرم اككالهاف" أنه في ظؿ الفكضى الدكلية فإف الخكؼ مف

الغش كالخداع كالتممص مف تطبيؽ أحكاـ االتفاقات الدكلية يمثؿ العائؽ األكبر اماـ أم عممية تعاكف

ممكنة ،كلكف حؿ هذت المعضمة حسب رأيهما بيد المؤسسات الدكلية ،حيث أنها قادرة عمى عمؿ اآلتي
(غريفتش ك اككالهاف  ، 2008 ،ص : )396

 -1ايجاد نكع مف االلتزاـ القانكني مف طرؼ الدكؿ.
 -2خفض نفقات الصفقات بيف الدكؿ.
 -3تقديـ المعمكمات في إطار الشفافية حكؿ أم مسألة نزاعية.
الميبراليكف يؤكدكف دكمان عمى أف التعاكف الدكلي قادر عمى لجـ الفكضى كالحد منها بشكؿ كبير ،كما أنه

له فكائد كبيرة لجميع األطراؼ بغض النظر عف النسب الرقمية ،حيث اتخذت الميبرالية المؤسساتية قد انر

مف المركنة الكاضحة تجات التعاكف الدكلي ،كالذم أهممته الكاقعية بصكرة الفتة ،حيث أكدت الميبرالية أف

التعاكف كالتكامؿ االقتصادم الذم تحتاجه أم دكلة يمكف أف يككف سببان في زيادة التفاعؿ بيف الدكؿ،
كبالتالي كقؼ أك الحد مف الفكضى في العالـ.
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الخالصة :
لقد تناكؿ هذا الفصؿ النظرية الميبرالية في حقؿ العالقات الدكلية ،حيث تناكؿ المبحث األكؿ ماهية
النظرية الميبرالية في العالقات الدكلية  ،كنشأتها كتطكرها  ،كاالسهامات الفكرية التي قدمها ابرز المفكرييف
الميبراليف امثاؿ "ايمانكيؿ كانط "ك "جيرمي بنثاـ " كالتي كاف لها دكر كبير في نشأة المذهب الميبرالي ،

كما تـ إبراز أهـ األسس كالمرتكزات التي استندت عميها النظرية الميبرالية ،كالحرية كالفردية كالعقالنية،

كما تناكؿ هذا المبحث االفتراضات االساسية لمنظرية الميبرالية في العالقات الدكلية .

كما تطرؽ المبحث الثاني مف الفصؿ إلى اتجاهات النظرية الميبرالية كمجاالتها ،كقد تبيف أف النظرية

الميبرالية ال يمثمها تكجهان كاحدان قط ،بؿ تضـ عددان مف التكجهات الفكرية ،كبالرغـ مف هذت التصنيفات إال
أف هناؾ إجماع بأف هناؾ قاسـ مشترؾ بينهـ كهك سعي جميع االتجاهات التيارات الفكرية لمنظرية

الميبرالية لتحقيؽ السمـ كمنع الحركب ،كلكف مع اختالؼ الكسائؿ التي قدمتها هذت االتجاهات ،بمعنى أف

االتجاهات التنظيرية لمميبرالية ما هي إال فرضيات متعددة مف أجؿ الكصكؿ لهدؼ كاحد كهك تحقيؽ
السالـ .كذلؾ تحدث هذا المبحث عف أهـ مجاالت الميبرالية ،كتبيف أف هناؾ عدة مجاالت لميبرالية

تعددت كتنكعت كنتيجة حتمية لتنكع النشاط اإلنساني مثؿ الميبرالية السياسية كاالقتصادية كالفكرية.

كقد كضح المبحث الثالث تفسير الصراع الدكلي مف منظكر النظرية الميبرالية في العالقات الدكلية ،فقد
كاف الختالؼ المنطمقات الفكرية لمنظريات التي تناكلت ظاهرة الصراع دكر في اختالؼ كتبايف رؤية كالن
منها لمصراع ،حيث تناكلت الدراسة مف خالؿ هذا المبحث مفهكـ الصراع بشكؿ عاـ ،ثـ مفهكـ الصراع

الدكلي مف منظكر النظرية الميبرالية في العالقات الدكلية ،كذلؾ استعرضت مستكيات تحميؿ ظاهرة
الصراعات الدكلية ،كذلؾ لمكصكؿ إلى تفسير هذا الصراع مف منظكر النظرية الميبرالية.

كأخي انر تناكؿ المبحث الرابع افتراضات النظرية الميبرالية لحؿ كمعالجة الصراعات الدكلية ،حيث تـ تكضيح
رؤية النظرية الميبرالية في العالقات الدكلية لمعالجة ظاهرة الصراعات الدكلية  ،حيث قدمت النظرية
الميبرالية في العالقات الدكلية بكافة اتجاهاتها كتياراتها مجمكعة مف االليات كالسبؿ لتفادم الصراعات

الدكلية كالغاء الحركب بيف الدكؿ كمعالجة مشكمة غياب السمـ كاألمف الدكلييف ،كقد كاف لهذت النظرية عدة
افتراضات لحؿ المشكالت الدكلية منها ربط الشعكب كالمجتمعات اإلنسانية قدر مف االعتماد المتبادؿ،

كذلؾ نشر السالـ الديمقراطي بيف األمـ كالشعكب ،أيضان المحافظة عمى األمف الجماعي كتعزيزت ،كذلؾ

التعاكف الدكلي في كافة المجاالت.
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الفصل الثالث

التسوية السياسية للصراع الفلسطيني االسرائيلي من املنظور الليربايل
المبحث الول :ركائز االتفاقيات الفمسطينية االسرائيمية من المنظور الميبرالي
المبحث الثاني :السالم الديمقراطي الذي استندت عميو االتفاقيات الفمسطينية اإلسرائيمية من المنظور

الميبرالي

المبحث الثالث :الترتيبات االمنية والتعاون االمني من المنظور الميبرالي في ضوء االتفاقيات بين

الطرفين

المبحث الرابع :العالقة االقتصادية بين الطرفين الفمسطيني اإلسرائيميفي ضوء عممية التسوية

الفصل الثالث
التسوية السياسية لمصراع الفمسطيني االسرائيمي من المنظور الميبرالي
.

مقدمة:
يعتبر إعالف المبادئ بشأف الحككمة الذاتية الفمسطينية االنتقالية ،كالذم بات يعرؼ باتفاقية أكسمك ،كالتي
كقعت عميها منظمة التحرير الفمسطينية كاسرائيؿ في كاشنطف بتاريخ  13أيمكؿ /سبتمبر 1993ـ ،نقطة

تحكؿ كمنعطؼ مهـ في مسار الصراع الفمسطيني -اإلسرائيمي ،حيث شكؿ تكقيع اتفاؽ أكسمك ،كما تبعه
مف اتفاقيات تنفيذية كقعها الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي تطكر مهـ كمفصمي في تاريخ الصراع

الفمسطيني اإلسرائيمي ،باعتبارت الخطكة االكلى تجات التسكية الشاممة لمصراع الفمسطيني اإلسرائيمي.

كمف أجؿ اإللماـ بجميع جكانب الصراع بيف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف في إطار عممية التسكية
السياسية ،سيتـ تقسيـ هذا الفصؿ إلى أربعة مباحث ،حيث سيتناكؿ المبحث األكؿ القكاعد كاألسس التي
ارتكزت عميها االتفاقيات الفمسطينية االسرائيمية مف المنظكر الميبرالي ،أما المبحث الثاني فسيناقش فرص
تحقيؽ السالـ الديمقراطي الذم استندت عميه االتفاقيات الفمسطينية اإلسرائيمية مف المنظكر الميبرالي ،بينما

المبحث الثالث سيتـ تخصيصه لمناقشة الترتيبات االمنية كالتعاكف االمني مف المنظكر الميبرالي في ضكء

االتفاقيات بيف الطرفيف ،بينما سيبحث في االعتماد المتبادؿ بيف الفمسطينييف كاالسرائيمييف في ضكء
االتفاقيات االقتصادية كالنظرية الميبرالية.
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المبحث االول :ركائز االتفاقيات الفمسطينية اإلسرائيمية وآفاق تطبيقيا في ضوء النظرية
الميبرالية
ارتكزت االتفاقيات التي كقعت بيف الطرفيف الفمسطيني كاإلسرائيمي عمى مجمكعة مف القكاعد التي
نادت بها النظرية الميبرالية ،كالتي تهدؼ إلى كضع حد لمصراع بيف الجانبيف ،كالتأسيس لبناء الثقة،
كتذليؿ العقبات التي تقؼ في طريؽ انهاء الصراع بيف الطرفيف ،كما نادت بضركرة التعاكف بيف األفراد

كالدكؿ مف الناحية األمنية كغيرها ،إضافة إلى االعتماد المتبادؿ فيما بينها ،كستحاكؿ الدراسة استعراض

هذت األسس التي قامت عميها هذت االتفاقيات مف خالؿ تحميؿ كتفسير البنكد كالمكاد التي تضمنتها تمؾ

االتفاقيات ،مف منظكر النظرية الميبرالية في العالقات الدكلية ،كسيتـ تقسيـ هذا المبحث إلى ثالثة
مطالب ،المطمب األكؿ يتناكؿ االعتراؼ المتبادؿ ،بينما سيناقش المطمب الثاني ق اررات مجمس األمف

الدكلي ،أما المطمب الثالث سيناقش مرحمية تنفيذ االتفاؽ.
المطمب الول /االعتراف المتبادل بين طرفي الصراع

بعد جكالت عديدة مف المفاكضات السرية التي جرت بيف الطرفيف الفمسطيني كاإلسرائيمي ،كالتي صار
يشارؾ فيها عمى الهاتؼ مف بعيد كال مف رئيس منظمة التحرير الفمسطينية ياسر عرفات كرئيس الكزراء

االسرائيمي "اسحاؽ رابيف"  ،تـ االتفاؽ عمى الصيغ النهائية لكثائؽ االعتراؼ المتبادؿ بيف منظمة التحرير

الفمسطينية كاسرائيؿ ،حيث تـ اعتماد هذت الصيغ مف قبؿ المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية
(الشريؼ ،1995 ،ص . )419

جرل اعتراؼ متبادؿ بيف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف ،حيث اعترفت إسرائيؿ ألكؿ مرة بمنظمة التحرير

الفمسطينية ،كما اعترفت المنظمة بحؽ اسرائيؿ في الكجكد  ،ككاف قد سبؽ تكقيع اتفاؽ أكسمك تبادؿ
لرسائؿ كخطابات االعتراؼ بيف الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي ،حيث كجه رئيس منظمة التحرير
الفمسطينية ياسر عرفات رسالته المؤرخة في  9سبتمبر /أيمكؿ 1993ـ إلى رئيس الكزراء اإلسرائيمي
إسحؽ رابيف  ،كقد أكد الرئيس ياسر عرفات اعتراؼ منظمة التحرير الفمسطينية بحؽ دكلة إسرائيؿ في
العيش في أمف كسالـ ،ك التزاـ منظمة التحرير بعممية السالـ في الشرؽ األكسط ،كفي إيجاد حؿ سممى
ينهي الصراع بيف الجانبيف ،يفتح حقبة جديدة مف التعايش السممي(الرسائؿ المتبادلة بيف رئيس منظمة
التحرير الفمسطينية ك ررئيس الحككمة االسرائيمة ك كزير الخارجية النركيجية . .)1993 ،
ك لقد نادت النظرية الميبرالية بتمؾ التأكيدات التي أبدل الرئيس الفمسطيني ياسر عرفات استعدادت لمعيش
بها مع اإلسرائيمييف ،حيث أكدت النظرية الميبرالية عمى ضركرة التعايش السممي بيف الدكؿ ،كترسيخ مبدأ
59

الديمقراطية في التعامؿ بيف الدكؿ ،ككف حالة الحرب التي تقكـ بيف الحككمات ما هي إال نتيجة لمحالة
غير الديمقراطية بيف الدكؿ ،كأنه ال بد مف إجراءات ديمقراطية تكفؿ حالة السمـ دكف حركب كتعزيز

التعاكف بيف الدكؿ كضماف حقكؽ اإلنساف ،كهذت التي نادل بها عرفات في رسالته األكلى ،كالتي تعتبر

متغيرات رئيسة لمعالقات الدكلية تمثمها النظرية الميبرالية (عقيؿ ،2015 ،ص . )106

كما أف الرئيس عرفات عندما نادم بضركرة تبادؿ االعتراؼ بيف الطرفيف بحؽ الطرؼ اآلخر في العيش
بسالـ كأماف دكف تعرض مف الطرؼ اآلخر إنما يجسد مبدأ مف مبادم النظرية الميبرالية ،كهك مبدأ االلتزاـ

في الفكر الميبرالي ،كهذا المبدأ يكجب عمى األطراؼ االلتزاـ بأم اتفاؽ يتـ بينهما كعدـ نكثه بأم حاؿ

بناء عمى مبدأ
مف األحكاؿ كاال يتعرض لممسائمة القانكنية ،فالقانكف الدكلي ينظـ الركابط بيف الدكؿ ن
االلتزاـ األخالقي (السنهكرم ،د.ت  ،ص . )104
ككػ ػػاف رئػ ػػيس منظمػ ػػة التحريػ ػػر الفمسػ ػػطينية ال ػ ػرئيس ياسػ ػػر عرفػ ػػات قػ ػػد كجػ ػػه رسػ ػػالة إلػ ػػى كزيػ ػػر خارجيػ ػػة
النػ ػ ػػركيج "جكهػ ػ ػػاف جػ ػ ػػكرغف هكلس ػ ػ ػػت" بتػ ػ ػػاريخ 9سػ ػ ػػبتمبر /أيمػ ػ ػػكؿ 1993ـ ،أك ػ ػ ػػد فيهػ ػ ػػا الت ازمػ ػ ػػه بكاف ػ ػ ػػة
الت ػ ػ ػػدابير الت ػ ػ ػػي تس ػ ػ ػػهـ ف ػ ػ ػػي تحقي ػ ػ ػػؽ الس ػ ػ ػػالـ كاالس ػ ػ ػػتقرار كالمش ػ ػ ػػاركة اإليجابي ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي التعمي ػ ػ ػػر كالتنميػ ػ ػ ػػة
االقتص ػ ػ ػػادية كالتع ػ ػ ػػاكف" (الرسػ ػ ػػائؿ المتبادلػ ػ ػػة بػ ػ ػػيف رئػ ػ ػػيس منظمػ ػ ػػة التحريرالفمسػ ػ ػػطينية ك رئػ ػ ػػيس الحكمػ ػ ػػة
االسرائيمة ك كزير الخارجية النركيجية .)1993 ،
كم ػ ػػا أف ه ػ ػػذت الرس ػ ػػالة الت ػ ػػي أرس ػ ػػمها الػ ػ ػرئيس عرف ػ ػػات إل ػ ػػى كزي ػ ػػر خارجي ػ ػػة الن ػ ػػركيج عب ػ ػػرت بصػ ػ ػراحة

ع ػ ػ ػػف دع ػ ػ ػػكة عرف ػ ػ ػػات لنب ػ ػ ػػذ العن ػ ػ ػػؼ  ،كض ػ ػ ػػركرة العم ػ ػ ػػؿ عم ػ ػ ػػى التنمي ػ ػ ػػة االقتص ػ ػ ػػادية كاالجتماعي ػ ػ ػػة ب ػ ػ ػػيف
الط ػ ػ ػرفيف بمسػ ػ ػػاعدة الػ ػ ػػدكؿ الغربيػػ ػػة ،بالتػ ػ ػػالي فانهػ ػ ػػا تتقػػ ػػاطع بشػ ػ ػػكؿ كبيػ ػ ػػر م ػ ػػع أهػ ػ ػػـ األساسػ ػ ػػيات التػ ػ ػػي
نادت بها النظرية الميبرالية( .السممي  ،د.ت  ،ص )14

كما أف النظرية الميبرالية كالتي تدعك لمسالـ كنبذ العنؼ  ،ترل أنها لك انتشرت داخؿ الدكلة فإنها

ستصبح قادرة عمى إنشاء كضع جديد يسكدت السالـ ،خاصة أف التنمية كرفاهية السكؽ كالتعمير يشجع
عمى رفاهية الجميع مف خالؿ تكزيع أكفئ لممكارد النادرة ،حيث تكمف تمؾ األفكار في أف طريؽ

الديمقراطية كالتجارة الحرة كالتنمية كاإلعمار يمكف مف خاللها تحقيؽ السالـ العالمي كالقضاء عمى

الحركب (سالـ ، ).2015 .كهذت األفكار كاألهداؼ هي مماثمة لما نادل بها الرئيس عرفات في رسالته
الثانية لكزير الخارجية النركيجي آنذاؾ.
كقػ ػ ػ ػػد كجػ ػ ػ ػػه رئػ ػ ػ ػػيس الػ ػ ػ ػػكزراء اإلس ػ ػ ػ ػرائيمي "اسػ ػ ػ ػػحؽ اربػ ػ ػ ػػيف" رسػ ػ ػ ػػالة إلػ ػ ػ ػػى رئػ ػ ػ ػػيس منظمػ ػ ػ ػػة التحريػ ػ ػ ػػر
الفمس ػ ػػطينية ،حي ػ ػػث ق ػ ػػاؿ فيه ػ ػػا " ارب ػ ػػيف" " :ردان عم ػ ػػى رس ػ ػػالتكـ المؤرخ ػ ػػة  9س ػ ػػبتمبر /أيم ػ ػػكؿ 1993ـ ،أكد
أف أعمػ ػػف لكػ ػػـ عمػ ػػى ضػ ػػكء تعهػ ػػدات منظمػ ػػة التحريػ ػػر الفمسػ ػػطينية ال ػ ػكاردة فػ ػػي هػ ػػذت الرسػ ػػالة ،فقػ ػػد قػ ػػررت
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الحككمػ ػ ػػة اإلس ػ ػ ػرائيمية االعت ػ ػ ػراؼ بمنظمػ ػ ػػة التحريػ ػ ػػر الفمسػ ػ ػػطينية بصػ ػ ػػفتها الممثػ ػ ػػؿ لمشػ ػ ػػعب الفمسػ ػ ػػطيني،
كب ػ ػػدء مفػ ػ ػػاكضات مػ ػ ػػع منظمػ ػ ػػة التح ػ ػ ػرير الفمس ػ ػػطينية ف ػ ػػي إط ػ ػػار مس ػ ػػيرة الس ػ ػػالـ ف ػ ػػي الش ػ ػػرؽ األكس ػ ػػط"
(الرس ػ ػػائؿ المتبادل ػ ػػة ب ػ ػػيف رئ ػ ػػيس منظم ػ ػػة التحري ػ ػػر الفمس ػ ػػطينية ك ررئ ػ ػػيس الحكم ػ ػػة االسػ ػ ػرائيمة ك كزي ػ ػػر
الخارجية النركيجية .)1993 ،
مف الكاضح أف خطابات اإلعتراؼ المتبادؿ بيف الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي كانت منقكصة كغير

متكافئة  ،فاإلعتراؼ اإلسرائيمي بمنظمة التحرير الفمسطينية إقتصر عمى إعتبارها ممثالن لمشعب
الفمسطيني دكف اإلعتراؼ بحؽ الشعب الفمسطيني في تقرير مصيرت كاقامة دكلته المستقمة ،فكاف البد مف

إعتراؼ إسرائيؿ بالحقكؽ الشرعية كالسياسية لمفمسطينييف في مقابؿ اعتراؼ منظمة التحرير بحؽ اسرائيؿ
في الكجكد ،كما كاف مف المفترض أف تمتزـ إسرائيؿ بالقانكف الدكلي ك إتفاقية جنيؼ الرابعة في مقابؿ

إلتزاـ منظمة التحرير الفمسطينية بنبذ العنؼ كاتخاذها كافة التدابير لكقفه ،كبالتالي يمكف القكؿ إف
خطابات اإلعتراؼ بيف طرفي الصراع بالرغـ مف ككنها منقكصة ك غير متكافئة  ،إال أنها كانت تسعى
لتأسيس حقبة جديدة تقكـ عمى أساس التعايش السممي .

المطمب الثاني /انتياج الحل السممي كوسيمة لحل الصراعات
في كتابه عاـ 1795ـ ،

كالمعنكف ب"السالـ الدائـ" ،استند "كانط" إلى فكرة مؤداها :أف الدكؿ

الديمقراطية ال تذهب إلى الحركب ،لذلؾ يرل بأنه مف فكائد الديمقراطية أنها تعالج الخالفات قبؿ أف

تتحكؿ إلى نزاعات دكلية ) ،(Baylis & smith, 2001 , p309إذف كمما تكسعت الديمقراطية صار

العالـ سمميان عمى أساس أف الديمقراطيات ناد انر ما تقكـ فيما بينها صراعات ،كعميه فإف إنتشار القيـ
الديمقراطية تحد مف النزعة االستعمارية ،كتحث عمى التسكية السممية لمخالفات بفضؿ سيادة ثقافة ليبرالية

لمتكافؽ أك الحؿ الكسط ،ألف انتشار الديمقراطية كترسيخها عمى مستكل الدكؿ كأيضا عمى مستكل بنية
النظاـ الدكلي ،مف شأنه أف يكرس أطر السالـ الدائـ التي تفتح المجاؿ أماـ مسارات جديدة لمسياسة

الدكلية ،تككف الصفة التعاكنية سمتها الرئيسية (حمزاكم ،2011 ،ص . )26-25

تتص ػ ػػكر النظري ػ ػػة الميبرالي ػ ػػة المثالي ػ ػػة نظامػ ػ ػان دكليػ ػ ػان مقننػ ػ ػان كمنظمػ ػ ػان ،مبنيػ ػ ػان عم ػ ػػى أس ػ ػػس كقكاع ػ ػػدالق ػ ػػانكف

ال ػ ػػدكلي تس ػ ػػكدت العدال ػ ػػة ،المس ػ ػػاكاة ،الس ػ ػػمـ كاألم ػ ػػف ،كاألس ػ ػػاس ال ػ ػػذم ترتك ػ ػػز عمي ػ ػػه ،كيتمث ػ ػػؿ ف ػ ػػي "كي ػ ػػؼ
يج ػ ػ ػػب أف يتص ػ ػ ػػرؼ السياس ػ ػ ػػيكف ف ػ ػ ػػي المجتم ػ ػ ػػع ال ػ ػ ػػدكلي؟" ،كل ػ ػ ػػيس ف ػ ػ ػػي" :كي ػ ػ ػػؼ يتص ػ ػ ػػرؼ السياس ػ ػ ػػيكف

فع ػ ػالن؟" ،لػ ػػذا فهػ ػػي تهػ ػػتـ بد ارسػ ػػة كتحميػ ػػؿ الظ ػ ػكاهر الدكليػ ػػة لػ ػػيس كمػ ػػا هػ ػػي مكجػ ػػكدة فع ػ ػالن ،كانمػ ػػا مثممػ ػػا
يج ػػب أف تكػػػكف عميػ ػػه ،حيػػػث أف النظريػ ػػة الميبراليػػػة تبػ ػػرز أف تحقيػ ػػؽ السػ ػػمـ يك ػػكف ع ػػف طريػ ػػؽ الشػ ػػعكب
كاألفػػ ػراد كل ػ ػػيس ع ػ ػػف طري ػ ػػؽ ال ػ ػػدكؿ ،كيك ػ ػػكف ذل ػ ػػؾ م ػ ػػف خ ػ ػػالؿ االعتم ػ ػػاد عم ػ ػػى الحرك ػ ػػات الس ػ ػػممية عب ػ ػػر
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القكمي ػ ػ ػػة ،كالمنظم ػ ػ ػػات الدكلي ػ ػ ػػة غي ػ ػ ػػر الحككمي ػ ػ ػػة ( )NGOSكتش ػ ػ ػػكيؿ مجتم ػ ػ ػػع م ػ ػ ػػدني ع ػ ػ ػػالمي يك ػ ػ ػػكف
مكازيان لمدكؿ مما يؤدم إلى بركز ثقافة سممية عالمية (حمزاكم ،2011 ،ص . )28-27

تفترض النظرية الميبرالية بأف ضماف األمف كالسمـ بيف الدكؿ يأتي مف خالؿ خمؽ منظمات عالمية لضبط

الفكضى الدكلية كتحقيؽ السالـ العالمي أك في المجتمع الداخمي ،كعممت الميبرالية المؤسساتية عمى تعزيز
هذا الطرح مف خالؿ ابراز دكر المؤسسات الدكلية في التقميؿ مف حدة الصراعات الدكلية ،حيث اصبح
لهذت المؤسسات تمتمؾ ادكات اجرائية لضبط السمككيات االمنية لمدكؿ عمى المستكييف الدكلي كالداخمي

(كمكد ، 1964 ،ص )300

كق ػ ػػد ح ػ ػػاكؿ الػ ػ ػرئيس األمريك ػ ػػي "جيم ػ ػػي ك ػ ػػارتر" أف يج ػ ػػد لممنظم ػ ػػة مخرجػ ػ ػان م ػ ػػف أج ػ ػػؿ المش ػ ػػاركة ف ػ ػػي

م ػ ػ ػػؤتمر جني ػ ػ ػػؼ ،فك ػ ػ ػػاف ييج ػ ػ ػػرم االتص ػ ػ ػػاالت م ػ ػ ػػف أج ػ ػ ػػؿ عق ػ ػ ػػد تس ػ ػ ػػكية لمصػ ػ ػ ػراع العرب ػ ػ ػػي اإلسػ ػ ػ ػرائيمي،
كطرحػ ػػت فك ػ ػرة إعػ ػػالف المنظمػ ػػة قبكلهػ ػػا لمق ػ ػرار مػ ػػع الػ ػػتحفٌظ بالمطالبػ ػػة بحقػ ػػكؽ الشػ ػػعب الفمسػ ػػطيني ،إال
أف المػ ػػؤتمر لػ ػػـ ييعقػ ػػد ،كأسػ ػػفرت مسػ ػػاعي كػ ػػارتر عػ ػػف عقػ ػػد اتفػ ػػاؽ كػ ػػاـ ديفيػ ػػد ،كرفضػ ػػت المنظمػ ػػة هػ ػػذا
ٌ

االتفػ ػػاؽ بشػ ػػكؿ قػ ػػاطع كاعتبرتػ ػػه إنكػ ػػا انر لحقػ ػػكؽ الشػ ػػعب الفمسػ ػػطيني ،كخاصػ ػػة حقٌػ ػػه فػ ػػي تقريػ ػػر مصػ ػػيرت،
(الزعمط ،2015 ،ص . )42-41
كعند انطالؽ عممية السالـ في الشرؽ األكسط أخذ األمؿ يتكلد بأنه بعد الكصكؿ إلى تسكية سياسية
م ً
اإلسرئيمييف ،بالتالي تصبح البيئة السياسية كمف ثـ االقتصادية
رضيةى لمفمسطينييف كلمعرب األخريف ك ا
ي
أكثر مالئمة لقياـ تعاكف كعالقات اقتصادية عمى المستكل االقميمي ،كسيكفر هذا الشركط الضركرية
االستثمارت صكب برامج كمشاريع تعكد بالفائدة عمى المنطقة كمها أك بعضها ،كبذلؾ يمكف "لعكائد
ا
لتدفؽ

النزع
اطرؼ ا
النزع الباهظة تثقؿ كاهؿ ا
السالـ" اف تتجسد كتنتشر عمى نطاؽ كاسع بعد اف كانت تكاليؼ ا
(قريع ،1999 ،ص. )245

لقػػد اقتبسػػت المفاكضػػات الفمسػػطينية اإلس ػرائيمية أهػػداؼ النظريػػة الميبراليػػة فػػي التكصػػؿ لحمػػكؿ سػػممية فػػي

الصراع الدائر بيف الطرفيف ،حيث كانت اتفاقية أكسمك المثاؿ الكاضح لتمؾ المفاكضات ،حيث نػص اتفػاؽ

اعػػالف المبػػادئ فػػي المػػادة العاش ػرة عمػػى أنػػه " :سػػيتـ حػػؿ الن ازعػػات الناجمػػة عػػف تطبيػػؽ أك تفسػػير إعػػالف
المبػػادئ هػػذا أك أيػػة اتفاقػػات متعمقػػة بػػالفترة االنتقاليػػة بكاسػػطة التفػػاكض كبحمػػكؿ سػػممية مػػف خػػالؿ لجنػػة
االرتبػػاط المشػػتركة التػػي سػػيتـ تشػػكيمها كفقػان لمبنػػد العاشػػر" ،كمػػا اشػػار اتفػػاؽ إعػػالف المبػػادئ إلػػى األليػػات
التػػي يمكػػف مػػف خاللهػػا حػػؿ المسػػائؿ الخالفيػػة بػػيف الجػػانبيف حيػػث نصػػت المػػادة الخامسػػة عشػػر عمػػى :

"كما يمكف حؿ النزاعات التي ال يمكف لممفاكضػات تسػكيتها مػف خػالؿ آليػة تكفيػؽ يتفػؽ األطػراؼ عميهػا".

"أيض ػان يمكػػف لألط ػراؼ المجػػكء إلػػى التحكػػيـ حػػكؿ ن ازع ػات متعمقػػة بػػالفترة االنتقاليػػة كالتػػي ال يمكػػف حمهػػا
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بكاسطة التكفيؽ ،كالى هذا الحد كفكر مكافقة الطرفيف ،يشكؿ الطرفاف لجنة تحكيـ"( اعػػالف المبػػادئ بشػػاف
ترتيبات الحككمة الذاتية االنتقالية  :المسكدة النهاءية  ،سبتمبر )1993

ي ػ ػ ػػرل الباح ػ ػ ػػث أف أنته ػ ػ ػػاج الح ػ ػ ػػؿ الس ػ ػ ػػممي لتس ػ ػ ػػكية الصػ ػ ػ ػراع الفمس ػ ػ ػػطيني اإلسػ ػ ػ ػرائيمي ل ػ ػ ػػـ يك ػ ػ ػػف خي ػ ػ ػػا انر
اسػ ػػتراتيجيان لممؤسسػ ػػة السياسػ ػػة الحاكمػ ػػة فػ ػػي إس ػ ػرائيؿ ،فإس ػ ػرائيؿ لػ ػػـ تسػ ػػقط الخيػ ػػار العسػ ػػكرم فػ ػػي فػ ػػرض
هيمنتهػ ػػا ،كيتضػ ػػح ذلػ ػػؾ جمي ػ ػان فػ ػػي السػ ػػمكؾ العػ ػػدكاني الػ ػػذم تمارسػ ػػه إس ػ ػرائيؿ مػ ػػف خػ ػػالؿ بطػ ػػش آلتهػ ػػا

الحربي ػ ػػة ض ػ ػػد الش ػ ػػعب الفمس ػ ػػطيني ،فإسػ ػ ػرائيؿ اح ػ ػػتالؿ ككلكني ػ ػػالي اس ػ ػػتعمارم تكس ػ ػػعي ال تري ػ ػػد الس ػ ػػالـ
كال ت ػ ػػؤمف بالتعػػ ػػايش الس ػ ػػممي ،كانمػػ ػػا تري ػ ػػد فػ ػ ػػرض االستس ػ ػػالـ عم ػ ػػى الش ػ ػػعب الفمسػ ػ ػػطيني بمغ ػ ػػة الحديػػ ػػد

كالنار .

المطمب الثالث /استناد عممية التسوية لق اررات دولية لحل الصراع
استندت كثيقة إعالف المبادئ ،كاتفاقية غزة – أريحا -االتفاقية االنتقالية  -عمى قرارم مجمس األمف
الدكلي رقـ  242ك ،338كعند اطالعنا عمى كثيقة إعالف المبادئ الحظنا أف إعالف المبادئ لـ يؤكد

عمى اعتبار الق ارريف منطمقان لمتفاكض في إطار المرجعية الدكلية ،كلكف الكثيقة أشارت إلى أف تطبيقهما

هك هدؼ عممية التفاكض.

جاء قرار مجمس األمف الدكلي رقـ  242ليعبر عف اختالؿ ميزاف القكل في الصراع العربي اإلسرائيمي،

بعد هزيمة العرب في حرب يكنيك /حزيراف 1967ـ ،كلقد نص القرار 242في بندت األكؿ عمى اآلتي:
(الكيالي ،1990 ،ص )772

إف مجمس األمف يؤكد عمى أف تحقيؽ مبادئ ميثاؽ االمـ المتحدة يتطمب إقامة سالـ عادؿ كدائـ في

الشرؽ األكسط ، ،كهذا يقتضي تطبيؽ المبدأيف التالييف:

أ  -انسحاب القكات اإلسرائيمية مف األراضي التي احتمتها (في النص اإلنجميزم" :مف أر ً
اض احتمتها")
في الصراع األخير.

ب-أف تنهي كؿ دكلة حالة الحرب ،كأف تحترـ كتقر االستقالؿ كالسيادة اإلقميمية ،كاالستقالؿ السياسي
لكؿ دكلة في المنطقة ،كحقها في أف تعيش في سالـ في نطاؽ حدكد آمنة كمعترؼ بها متحررة مف
أعماؿ القكة أك التهديد بها.
كما أكد القرار  242إلى ضماف حرية المالحة في الممرات المائية الدكلية في المنطقة ،كضماف
حرية األراضي كاإلستقالؿ السياسي لكؿ دكلة في المنطقة  ،كما أكد القرار عمى تحقيؽ تسكية عادلة
لمشكمة الالجئيف .
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تجدر اإلشارة إلى أف المكقؼ السياسي الفمسطيني مف هذا القرار كاف مكقفان رافضان ،حيث كاف المكقؼ

الفمسطيني يرل في القرار انتقاصان مف الحقكؽ الفمسطينية ،كلـ يتـ القبكؿ به إال في الدكرة التاسعة عشرة

لممجمس الكطني التي عقدت في الجزائر عاـ 1988ـ ،كهذا ما كضحه الرئيس محمكد عباس في كتابه
"طريؽ أكسمك" حيث قاؿ" :لقد جاء في ق اررات المجمس الكطني لمدكرة الثانية عشرة ما يمي" :نحف نرفض

القرار ألنه يتعامؿ مع قضية فمسطيف عمى أنها قضية الجئيف ،ككاف المطمكب أف تقكؿ" :لك لـ يكف

القرار  242قد تعامؿ مع قضية فمسطيف عمى أنها قضية الجئيف ،كتعامؿ معها عمى أنها قضية شعب له
حقكقه المشركعة لقبمنات" (عباس ،1994 ،ص . )37

كيفسر الرئيس عباس التصرؼ المتناقض مف رفض الفمسطينييف لمقرار إلى اإلصرار عميه ،بأف القبكؿ
بقرار  242كاف نتيجة إلدراكه الشخصي أف ما يريدت الطرؼ الفمسطيني هك التكصؿ إلى انسحاب
إسرائيمي مف قطاع غزة كالضفة الغربية ،كذلؾ ألف لديه قناعة راسخة بأف إسرائيؿ لف تقبؿ بفكرة التفاكض

حكؿ فمسطيف التاريخية (عباس ،1994 ،ص . )39-38

عم ػ ػػى ال ػ ػػرغـ مػػ ػػف الػ ػ ػرفض الفمس ػ ػػطيني لمق ػ ػ ػرار  242ف ػ ػػي بدايػ ػ ػػة طرح ػ ػػه ككن ػ ػػه يمثػ ػ ػػؿ انتقاصػ ػ ػان لمحقػ ػ ػػكؽ
العادلػ ػػة ك المشػ ػػركعة لمشػ ػػعب الفمسػ ػػطيني  ،االأف منظمػ ػػة التحريػ ػػر الفمسػ ػػطينية قبمػ ػػت بهػ ػػذا الق ػ ػرار فػ ػػي

ال ػ ػػدكرة التاس ػ ػػعة عشػ ػ ػرة لممجم ػ ػػس ال ػ ػػكطني الت ػ ػػي عق ػ ػػدت ف ػ ػػي الج ازئ ػ ػػر ع ػ ػػاـ 1988ـ عم ػ ػػى أم ػ ػػؿ إقام ػ ػػة
الدكل ػ ػػة الفمس ػ ػػطينية المس ػ ػػتقمة  ،لك ػ ػػف ف ػ ػػي الكق ػ ػػت نفس ػ ػػه يعتب ػ ػػر قػ ػ ػرار مجم ػ ػػس األم ػ ػػف  242إح ػ ػػدل أه ػ ػػـ

أهػ ػػداؼ النظريػ ػػة الميبراليػ ػػة كهػ ػػك مبػ ػػدأ الحريػ ػػة كاالسػ ػػتقاللية ،بحيػ ػػث أف كػ ػػؿ شػ ػػخص أك دكلػ ػػة يممػ ػػؾ حق ػ ػان
ال يقب ػ ػػؿ التفكي ػ ػػت ف ػ ػػي أف تع ػ ػػيش م ػ ػػف خالل ػ ػػه باس ػ ػػتقاللية ع ػ ػػف اآلخػ ػ ػريف دكف ت ػ ػػدخؿ أح ػ ػػد ف ػ ػػي ش ػ ػػئكنها

الداخميػػ ػػة ،كأف تػ ػ ػػنظـ حياتهػ ػ ػػا الطبيعيػ ػ ػػة كمػ ػ ػػا تشػ ػ ػػاء ،كبالتػػ ػػالي فػ ػ ػػإف الميبراليػ ػ ػػة ه ػ ػػي النظريػ ػ ػػة األخالقيػ ػ ػػة
كالسياسية التي تتكؽ إلى الحرية كاالستقاللية (السممي ،د.ت  ،ص.)7

كعق ػ ػػب ان ػ ػػدالع ح ػ ػػرب أكتكبر/تشػ ػ ػريف األكؿ 1973ـ ،أص ػ ػػدر مجم ػ ػػس األم ػ ػػف ال ػ ػػدكلي قػ ػ ػ اررت رق ػ ػػـ 338

 ،كق ػػد طال ػػب القػ ػرار األط ػ ػراؼ المش ػػاركة ف ػػي الحػ ػػرب بكق ػػؼ إط ػػالؽ الن ػػار فػ ػػك انر ،كالب ػػدء ف ػػي مفاكضػ ػػات

إليج ػػاد حم ػػكؿ لمخالف ػػات الت ػػي تس ػػببت ف ػػي ان ػػدالع الصػ ػراع ،كق ػػد ج ػػاء ن ػػص القػ ػرار عم ػػى النح ػػك الت ػػالي

(الكيالي ،1990 ،ص : )774

إن مجمس المن:

 -1يدعك جميع األطراؼ المشتركة في القتاؿ الدائر حاليان إلى كقؼ إطالؽ النار بصكرة كاممة ،كانهاء
جميع األعماؿ العسكرية فك انر ،في مدة ال تتجاكز  12ساعة مف لحظة اتخاذ هذا القرار ،كفي المكاقع التي

تحتمها اآلف.
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 -2يدعك جميع األطراؼ المعنية إلى البدء فك انر بعد كقؼ إطالؽ النار بتنفيذ قرار مجمس األمف 242
(1967ـ) بجميع أجزائه.

 -3يقرر أف تبدأ فكر كقؼ إطالؽ النار ،كخالله مفاكضات بيف األطراؼ المعنية تحت اإلشراؼ المالئـ
بهدؼ إقامة سالـ عادؿ كدائـ في الشرؽ األكسط.

ككاف المجمس الكطني الفمسطيني في دكرتػه التاسػعة عشػرة قػد أكػد عمػى ضػركرة انعقػاد المػؤتمر الػدكلي

الفعػػاؿ الخػػاص بقضػػية الشػػرؽ األكسػػط ،كجكهرهػػا القضػػية الفمسػػطينية ،تحػػت إش ػراؼ األمػػـ المتحػػدة ،عمػػى
قاعدة قرارم مجمس األمف رقـ  ،338 ،242كضماف الحقكؽ الكطنية المشركعة لمشػعب الفمسػطيني ،كفػي

مقػػدمتها حقػػه فػػي تقريػػر المصػػير ،عم ػالن بمبػػادئ كأحكػػاـ ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة بشػػأف حػػؽ تقريػػر المصػػير
لمشعكب ،كعدـ جكاز االستيالء عمى أراضي الغير بالقكة أك بالغزك العسكرم ،ككفػؽ قػ اررات األمػـ المتحػدة

الخاصة بالقضية الفمسطينية ( ككالة كفا .ق اررات المجمس الكطني في الدكرة التاسعة عشر).1988
يػػرل الباحػػث أف تأكيػػد اتفػػاؽ اعػػالف المبػػادئ عمػػى اعتبػػار ق ػرارم مجمػػس األمػػف رقػػـ  242ك 338هػػدفان

لممفاكضػػات كالتسػػكية السػػممية أخػػرج االتفػػاؽ مػػف مرجعيتػػه الشػػرعية ،حيػػث أف تأكيػػد االتفػػاؽ عمػػى هػػذيف
القػ ارريف دكف غيرهػػا مػػف القػ اررات المتعمقػػة بالقضػػية الفمسػػطينية يعنػػي إضػػفاء صػػيغة االلػزاـ لهػػذيف القػ ارريف

عمى حساب مرجعية ق اررات الشرعية الدكلية.

تستنتج الدراسة أف المبادئ األساسية لمتسكية السياسية لمصراع الفمسطيني االسرائيمي قامت عمى أساس

االعتراؼ المتبادؿ بيف اسرائيؿ كمنظمة التحرير الفمسطينية ،ك انتهاج الحؿ السممي التفاكضي بيف

الطرفيف ككسيمة لحؿ الصراع استنادان الى مبدأ األرض مقابؿ السالـ ،كالهدؼ األساسي هك قياـ الدكلة
الفمسطينية المستقمة عمى األراضي التي احتمت عاـ 1967ـ ،استنادان إلى الق اررات الدكلية كمرجعية لمحؿ.

كترل الدراسة أف اتفاقية أكسمك كما تالها مف اتفاقيات قد أحدثت نقمة نكعية أثرت بشكؿ كبير عمى

طبيعة العالقة بيف الطرفيف الفمسطيني كاإلسرائيمي ،فبمقتضى هذا االتفاؽ تأسست عالقة جديدة بيف

طرفيه تقكـ عمى االعتراؼ المتبادؿ بيف منظمة التحرير الفمسطينية كاسرائيؿ ،حيث حصمت منظمة

التحرير عمى اعتراؼ إسرائيؿ بها كممثؿ لمشعب الفمسطيني ،كطرفان معها في عممية السالـ ،كذلؾ
حصمت إسرائيؿ عمى اعتراؼ منظمة التحرير الفمسطينية كبحقها في العيش بأماف.

كتستنتج الدراسة أف ما جاء في خطابات االعتراؼ المتبادؿ بيف الفمسطينييف كاالسرائيمييف تقاطعت مع

المبادئ التي قامت عميها النظرية الميبرالية ،كالتي نادت بالتعايش السممي كنبذ العنؼ كاالرهاب ،كاإلسهاـ
في تحقيؽ السالـ كاالستقرار بطرؽ سممية دكف استخداـ العنؼ ،باالضافة الى أف خطابات االعتراؼ

المتبادؿ بيف الطرفيف تضمنت أحد أهـ مبادئ النظرية الميبرالية ،كهك مبدأ االعتماد المتبادؿ ،حيث تجمى
هذا المبدأ في الدعكة لممشاركة اإليجابية في التعمير كالتنميػة االقتصػادية كالتعػاكف.
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كاستنتجت الدراسة أيضان إلى أف عممية التسكية استندت إلى ق اررات مجمس األمف رقـ  242كالقرار

رقـ  ،338كأف هذا األمر يشير بكضكح إلى دكر المؤسسات الدكلية في حؿ الصراعات كتعزيز السالـ
كاألمف الدكلييف ،كهذا يتكافؽ تمامان مع أهـ المبادئ التي نادت بها النظرية الميبرالية كالذم يقضي أف
المنظمات الدكلية باستطاعتها منع الحركب ،كبمقدكر هذت المؤسسات كالمنظمات الدكلية حؿ الخالفات

بطرؽ سممية كصكالن إلى تحقيؽ األمف كالسمـ الدكلييف ،كما أف اعتماد الجانبيف الفمسطيني كاالسرائيمي
لسياسة التدرج أك المرحمية يتكافؽ مع مبدأ بناء الثقة الذم نادت به النظرية الميبرالية ،كالذم يقضي بأف

يقكـ طرفي الصراع بإجراءات كترتيبات مف شأنها أف تخمؽ ثقة متبادلة ،تدفع األطراؼ إلى تذليؿ العقبات
في سبيؿ تحقيؽ تسكية لمصراع ،عمى الرغـ مف كؿ ما سبؽ ذكرت يرل الباحث أف إسرائيؿ نجحت في

تحييد األمـ المتحدة عف االنخراط الفاعؿ في

رعاية العممية السممية كتسكية الصراع الفمسطيني

اإلسرائيمي ،ليس ذلؾ فحسب بؿ تنكرت إسرائيؿ لكؿ ق اررات األمـ المتحدة قديمها كجديدها ،كالتي تؤكد
عمى الحقكؽ المشركعة لمشعب الفمسطيني .
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المبحث الثاني :السالم الديمقراطي الذي استندت عميو االتفاقيات الفمسطينية اإلسرائيمية
من المنظور الميبرالي:
تشير نظرية السالـ الديمقراطي بأف الصراعات الدكلية تحدث بسبب كجكد دكؿ تفتقر لمممارسات
الديمقراطية ،كأف الصراعات كالنزاعات الدكلية حتمان يككف أحد أطرافها عمى األقؿ دكلة غير ديمقراطية
تحكمها نظـ تسمطية ،ال تكجد بها مؤسسات تقكـ عمى أساس ديمقراطي ،كما تؤكد نظرية السالـ

الديمقراطي عمى ضركرة خمؽ ثقة بيف الدكؿ مف أجؿ الكصكؿ إلى السالـ ،كسنحاكؿ مف خالؿ هذا
المبحث التعرؼ عمى البنية المؤسسية التي أنشأتها السمطة الفمسطينية كفقان التفاؽ أكسمك كما بعدت ،كما
ستحاكؿ الدراسة التحقؽ مف إجراءات بناء الثقة بيف الجانبيف كفقان لالتفاقيات المكقعة بيف الجانبيف

الفمسطيني كاإلسرائيمي في إطار عممية السالـ .كسيتـ تقسيـ هذا المبحث إلى مطمبيف ،المطمب األكؿ
سيتناكؿ بناء المؤسسات ،بينما سيناقش المطمب الثاني بناء الثقة في ضكء االتفاقات بيف الجانبيف.

المطمب االول :بناء مؤسسات الدولة (السمطة الوطنية الفمسطينية)
لقد تشكمت السمطة الكطنية الفمسطينية بفعؿ عممية تفاكض سياسي في لحظة تاريخية تميزت بضعؼ

منظمة التحرير الفمسطينية  ،كتراجع التحالفات العربية كالدكلية المساندة لها في سياؽ إقميمي كدكلي عكس
تراجع القكل التحررية الديمقراطية كاليسارية في العالـ اماـ تعاظـ نفكذ كهيمنة الرأسمالية العالمية كحمفائها
اإلقميمييف كالذم جسد انتصار الميبرالية الغربية بصبغتها االمريكية (ممكح ،1999 ،ص  ،)168فقد انهار

تكازف النظاـ الدكلي ،كقاـ نظاـ دكلي جديد اتسـ بهيمنة الكاليات المتحدة االمريكية كالنظاـ الرأسمالي
العالمي ،كفقدت منظمة التحرير الفمسطينية بفعؿ ذلؾ دعـ أحد قطبي النظاـ الدكلي القديـ "االتحاد

السكفيتي"  ،في كقت تكرس فيه دكر الكاليات المتحدة االمريكية حميفة إسرائيؿ ،القطب الكحيد المهيمف في
النظاـ الدكلي (هالؿ ،1998 ،ص . )67

كفي أكاخر العاـ 1991ـ أعمف الفمسطينيكف كاإلس ارئيميكف مكافقتهـ عمى مبادرة الرئيس األمريكي جكرج

بكش األب ،كالتي أطمقها في  6آذار 1991ـ ،حيث تكجهكا معان بمساعدة أمريكية إلى غرؼ المفاكضات

في مدريد ككاشنطف ،ثـ بعدها جاء التكقيع عمى "إعالف المبادئ" في أكسمك عاـ 1993ـ ،حيث نص هذا

االتفاؽ عمى أف هدؼ المفاكضات الفمسطينية اإلسرائيمية ضمف عممية السالـ الحالية في الشرؽ األكسط
هك اقامة سمطة حككمية ذاتية فمسطينية – المجمس المنتخب  -لمشعب الفمسطيني في الضفة الغربية
كقطاع غزة لفترة انتقالية ال تتجاكز خمس سنكات ،كتؤدم إلى تسكية دائمة تقكـ عمى أساس قرارم ،242

 ( 338المؤسسة الفمسطينية لدراسة الديمقراطية "مكاطف"  ، 2013 ،ص . )160-159
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كقػ ػ ػػد أحػ ػ ػػدث تكقيػ ػ ػػع اتفػ ػ ػػاؽ أكسػ ػ ػػمك بػ ػ ػػيف الجػ ػ ػػانبيف الفمسػ ػ ػػطيني كاإلس ػ ػ ػرائيمي تح ػ ػ ػكالن كاسػ ػ ػػعان فػ ػ ػػي الحقػ ػ ػػؿ

السياس ػ ػػي الفمس ػ ػػطيني ،فكفقػ ػ ػان له ػ ػػذا االتف ػ ػػاؽ ت ػ ػػـ انش ػ ػػاء الس ػ ػػمطة الكطني ػ ػػة الفمس ػ ػػطينية ،كبنش ػ ػػأة الس ػ ػػمطة
تشكؿ نظاـ سياسي جديد يهيمف عميه مشركع اقامة دكلة مستقمة فكؽ اقميمها.

ككانت السمطة الكطنية الفمسطينية قد أينشئت في ظؿ ظركؼ بالغة التعقيد ،بحيث كاف عميها اف تبني

مؤسسات عامة ،كبناء دكلة تتسـ بالحكـ الصالح كالديمقراطية ،كاتاحة المجاؿ اماـ نهكض مجتمع مدني
تعددم ،فكفقا التفاؽ أكسمك كاف عمى السمطة اف تينشئ نظاـ سياسي تعددم كصكف سيادة القانكف كالسير
قدما في التسكية السياسية مع إسرائيؿ ،كاف تحافظ عمى االمف في ظؿ جك سياسي مشحكف بالتكتر
كالعنؼ بسبب استمرار كجكد االحتالؿ اإلسرائيمي في معظـ مناطؽ الضفة الغربية كقطاع غزة كالقدس ،

كبسبب كجكد معارضة فمسطينية التفاقية أكسمك .

كفي ذات السياؽ يرل أحمد قريع أنه كاف مف المفترض أف يرافؽ المرحمة االنتقالية نشكء تدريجي لمكياف

الفمسطيني كبناء مؤسساته التنفيذية كالتشريعية كالقضائية ،عمى أف يتحقؽ ذلؾ في فترة زمنية ال تزيد عف

خمس سنكات تنتهي بإقامة دكلة فمسطينية (قريع2005 ،أ  ،ص . )41

كقد عمؿ الفمسطينيكف بجدية عمى ترسيخ دعائـ البناء الديمقراطي الداخمي مف خالؿ التأكيد عمى سيادة

القانكف ،كاستقالؿ القضاء ،كتعزيز البناء المؤسساتي ،كتطكير آليات الحكـ الرشيد في مؤسسات القطاع
العاـ كالخاص ،كهيئات المجتمع المدني ،كهذا يعني التأسيس لمرحمة انتقاؿ مف حالة الثكرة إلى حالة

الدكلة كالحكـ الصالح. ،

ككانػ ػػت عممي ػ ػػة السػ ػػالـ الفمس ػ ػػطينية – االسػػ ػرائيمية قػ ػػد أث ػ ػػرت بشػ ػػكؿ مباش ػ ػػر ف ػ ػػي عمميػ ػػة البن ػ ػػاء ال ػ ػػكطني
بنػ ػػاء الدكلػ ػػة ،حيػ ػػث أعطػ ػػت هػ ػػذت االتفاقيػ ػػات دافع ػ ػان قكي ػ ػان لعمميػ ػػة بنػ ػػاء الدكلػ ػػة حيػ ػػث تػ ػػـ إنشػ ػػاء السػ ػػمطة

الكطني ػ ػػة الفمس ػ ػػطينية ،إض ػ ػػافة إل ػ ػػى بن ػ ػػاء مؤسس ػ ػػات دكل ػ ػػة ذات ص ػ ػػالحيات كمس ػ ػػؤكليات مش ػ ػػابهة لتم ػ ػػؾ
الت ػ ػػي تممكه ػ ػػا أم دكل ػ ػػة (الش ػ ػػقاقي  ، 1996 ،ص  ، )10حي ػ ػػث ي ػ ػػرل مكقع ػ ػػك أكس ػ ػػمك أف ه ػ ػػذا االتف ػ ػػاؽ
مػ ػ ػ ػػنح الشػ ػ ػ ػػعب الفمسػ ػ ػ ػػطيني فرصػ ػ ػ ػػة تاريخيػ ػ ػ ػػة لتجسػ ػ ػ ػػيد الدكلػ ػ ػ ػػة الفمسػ ػ ػ ػػطينية عمػ ػ ػ ػػى جػ ػ ػ ػػزء مػ ػ ػ ػػف األرض

الفمس ػ ػػطينية (قري ػ ػػع2005 ،أ  ،ص ،)23كي ػ ػػرل ال ػ ػػدكتكر عم ػ ػػي الجرب ػ ػػاكم أف أكؿ نت ػ ػػائج اتف ػ ػػاؽ أكس ػ ػػمك
ه ػ ػػك إنش ػ ػػاء الس ػ ػػمطة الكطني ػ ػػة الفمس ػ ػػطينية ك ػ ػػي تك ػ ػػكف نػ ػ ػكاة الكياني ػ ػػة الفمس ػ ػػطينية (الجرب ػ ػػاكم، 2016 ،

ص. )25

كفي نفس السياؽ يرل شفيؽ الغب ار أف اتفاقات أكسمك قد أكجدت أكؿ سمطة فمسطينية شرعية منتخبة عمى

جزء مف أرض فمسطينية في التاريخ الحديث ،كيؤكد الغب ار عمى أف الفمسطينييف نظركا إلى هذت السمطة

المنتخبة عمى أنها قادرة عمى زيادة المكاسب الفمسطينية تدريجيان كصكالن إلى دكلة فمسطينية مستقمة إذا
أحسنت ادارة المعبة السياسية الداخمية كالخارجية (الغب ار ، 1997 ،ص . )149
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بالرجكع إلى نص اتفاؽ إعالف المبادئ نجد أف المادة األكلى قد حددت أف هدؼ المفاكضات بيف

الجانبيف هك تشكيؿ سمطة فمسطينية انتقالية ،كهي المجمس المنتخب لمفمسطينييف في الضفة الغربية
كقطاع غزة ،خالؿ مرحمة زمنية ال تتعدل خمس سنكات تؤدم هذت المرحمة إلى تسكية نهائية لمصراع

الفمسطيني اإلسرائيمي (اعالف المبادئ بشأف ترتيبات الحككمة الذاتية االنتقالية  ، 1993 ،كثيقة ).

كما نصت المادة الثالثة مف اتفاؽ إعالف المبادئ عمى ضركرة إجراء انتخابات سياسية عامة كمباشرة

كحرة لممجمس تحت إشراؼ كمراقبة دكلية ،لكي يتمكف الشعب الفمسطينييف حكـ نفسه بنفسه كفقان لمبادئ

ديمكقراطية(اعالف المبادئ بشأف ترتيبات الحككمة الذاتية االنتقالية  ، 1993 ،كثيقة).

كيشير التقرير الصادر عف مجمس العالقات الخارجية ،كمركز البحكث كالدراسات السياسية كالمسحية
كالذم حمؿ عنكاف "تقرير تقكية مؤسسات السمطة الفمسطينية" أف السمطة الكطنية الفمسطينية قد نجحت

خالؿ الخمس سنكات األكلى لتأسيسها في إنشاء عدد مف المؤسسات ،كاتخاذ عدد مف اإلجراءات تمثمت

في ما يمي( :فريؽ العمؿ المستقؿ  ، 1999 ،تقرير)

 -1إنشاء مجمس كزراء عامؿ.

 -2إجراء انتخابات عامة لمرئاسة كالمجمس التشريعي.
 -3صياغة بعض التشريعات لعمؿ اإلدارة العامة كالنشاطات المختمفة.
 -4تحقيؽ مستكيات مف الخدمات األساسية .
كمااستطاعت السمطة الفمسطينية كفؽ اتفاؽ أكسمك مف إعادة ترتيب أكضاع المحميات الفمسطينية،
كما تبعها مف إصالح البنية التحتية ،إضافة إلى إنشاء كسائؿ اإلعالـ المطبكعة كالسمعية كالبصرية،

كالصحؼ كالمجالت كاإلذاعات كمحطات التمفزة كالفضائيات ،كما رسخت السمطة الفمسطينية مفهكـ

التعددية السياسية حيث تمكنت مف إجراء االنتخابات المحمية كالتشريعية كالرئاسية بإشراؼ فمسطيني

(نكفؿ).2005.

يرل الباحث أف السمطة الفمسطينية استطاعت بناء كياف ذك مالمح كاضحة كمتناسقة أعطاها شكؿ دكلة

لها أذرعها كأجهزتها التشريعية كالتنفيذية كالقضائية ،فتـ إنشاء مؤسسة الرئاسة الفمسطينية كالحككمة
الفمسطينية كأجهزة أمنية ،كبناء المحاكـ الفمسطينية المدنية كالدينية كمجمس القضاء األعمى ،كمجمس

الفتكل األعمى ،كمجمس القضاء الشرعي األعمى ،كبناء النيابة العامة.

ككانت السمطة الكطنية الفمسطينية قد تسممت الحكـ في غزة كأريحا في يكليك /تمكز عاـ  ،1994ثـ
تكسعت صالحياتها لتمتد إلى مناطؽ أخرل في الضفة الغربية كقطاع غزة عاـ 1995ـ ،ثـ جرت

انتخابات تشريعية فمسطينية في شهر كانكف ثاف /يناير 1996ـ ،ليمارس الفمسطينيكف فيها ،كألكؿ مرة،
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انتخابات في ظؿ سمطة كطنية فمسطينية فكؽ األراضي الفمسطينية ،النتخاب أعضاء المجمس التشريعي

الفمسطيني األكؿ .كجاءت تمؾ االنتخابات نتيجة التفاقية الحكـ الذاتي الفمسطيني المبرمة بيف منظمة
التحرير الفمسطينية كاسرائيؿ .كاعتبرتها السمطة الكطنية الفمسطينية ،بداية مرحمة جديدة عمى طريؽ تطكر

النظاـ السياسي الفمسطيني ،قد تؤدم إلى قياـ الدكلة الفمسطينية ،كذلؾ لما تمثمه االنتخابات في األنظمة
السياسية ،كرمز مف رمكز االستقالؿ الكطني ،كشكمت كألكؿ مرة منعطفان مهما في طريؽ قياـ نظاـ
سياسي فمسطيني شرعي ،كاف مف المفركض أف يساهـ في إقامة كمأسسة مجتمع سياسي فمسطيني ،لك

سارت األمكر في الطريؽ السميـ ،كلـ تصؿ إلى االقتتاؿ الداخمي (نكفؿ).2005 .

كيرل الباحث أف اتفاقيات أكسمك كاالتفاقيات المرحمية التي أعقبتها قد أسهمت بشكؿ إيجابي كحاسـ في

عممية المأسسة الفمسطينية ،كخاصة في إيجاد حكـ ذاتي فمسطيني حقيقي كالسماح بإقامة سمطة
فمسطينية ،حيث استطاعت السمطة الفمسطينية بناء كياف ذك مالمح كاضحة كمتناسقة أعطاها شكؿ دكلة

لها أذرعها كأجهزتها التشريعية كالتنفيذية كالقضائية ،كمنذ المحظة األكلى لنشأة السمطة الكطنية الفمسطينية
عمؿ الجانب الفمسطيني عمى بناء مؤسسات عامة قادرة عمى تعزيز حكـ الصالح كمجتمع مدني قائـ عمى

التعددية ،كنظاـ سياسي ديمقراطي ،كلكي يككف بمقدكر الجانب الفمسطيني في دعـ طرحه في أحقيته في

دكلة عممت السمطة الكطنية الفمسطينية بجدية عميه تأسيس بنية مؤسساتية قكية قادرة عمى التجاكب مع
متطمباتها ككاجباتها ضمف منظكمة المجتمع الدكلي .
المطمب الثاني  :التحول الديمقراطي في ظل السمطة الوطنية الفمسطينية
اف مسألة الحكـ عمى مدل ديمقراطية النظاـ السياسي الفمسطيني في ظؿ السمطة الكطنية الفمسطينية
تتطمب ادراؾ المشكالت الخاصة التي تكاجهه ،لقد كاجهت عممية البناء الديمقراطي العديد مف اإلشكاليات

كالبطء في ظؿ السمطة الكطنية الفمسطينية ،كمف اهـ هذت االشكاليات هك عدـ كجكد اطار دستكرم اك
قانكني يحدد طبيعة العالقة كالكظيفة لكؿ مف منظمة التحرير الفمسطينية كالسمطة في النظاـ
السياسي،كذلؾ التداخؿ كالتشابؾ بيف بنية المجمس الكزارم لمسمطة مف جهة كالمجنة التنفيذية لممنظمة مف

جهة أخرل .

كلمػ ػ ػػا لػ ػ ػػـ تكػ ػ ػػف منظمػ ػ ػػة التحريػ ػ ػػر الفمسػ ػ ػػطينية – مثمهػ ػ ػػا مثػ ػ ػػؿ أم حركػ ػ ػػة تحػ ػ ػػرر كطنػ ػ ػػي -منتخبػ ػ ػػة مػ ػ ػػف

الش ػ ػػعب بش ػ ػػكؿ ديمق ارط ػ ػػي ،ف ػ ػػإف م ػ ػػيالد الس ػ ػػمطة الكطني ػ ػػة الفمس ػ ػػطينية العس ػ ػػير خم ػ ػػؽ إش ػ ػػكالية إض ػ ػػافية
لممنظم ػ ػ ػػة ،حي ػ ػ ػػث كرث ػ ػ ػػت الس ػ ػ ػػمطة ع ػ ػ ػػف المنظم ػ ػ ػػة ض ػ ػ ػػعفها ،كتع ػ ػ ػػززت االعتب ػ ػ ػػارات الحزبي ػ ػ ػػة ،كطغ ػ ػ ػػت
الفص ػ ػػائمية عم ػ ػػى البن ػ ػػاء التنظيم ػ ػػي م ػ ػػف جه ػ ػػة ،كظه ػ ػػكر الصػػ ػراع ب ػ ػػيف العائ ػ ػػديف م ػ ػػف الخ ػ ػػارج كالمقيم ػ ػػيف

في الداخؿ مف جهة أخرل (برهـ  ، 2007 ،ص . )98
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لقػ ػػد انتقمػ ػػت عمميػ ػػة صػ ػػناعة «الهيمنػ ػػة» فػ ػػي الحقػ ػػؿ السياسػ ػػي الجديػ ػػد مػ ػػع قيػ ػػاـ السػ ػػمطة الفمسػ ػػطينية،

م ػ ػ ػػف أط ػ ػ ػػر منظم ػ ػ ػػة التحري ػ ػ ػػر إل ػ ػ ػػى أط ػ ػ ػػر س ػ ػ ػػمطة فمس ػ ػ ػػطينية تس ػ ػ ػػعى لمتح ػ ػ ػػكؿ إل ػ ػ ػػى دكل ػ ػ ػػة عم ػ ػ ػػى إقم ػ ػ ػػيـ
فمسػ ػػطيني .كلػ ػػذا باشػ ػػرت فػ ػػكر قيامهػ ػػا مػ ػػنح نفسػ ػػها رمػ ػػكز دكلػ ػػة حديثػ ػػة كشػ ػػكمها ،فػ ػػي المجػ ػػاالت المتاحػ ػػة
له ػ ػػا كفق ػ ػ ػان التفػ ػ ػػاؽ أكسػ ػ ػػمك كاالتفاقػ ػ ػػات الالحقػ ػ ػػة .لقػ ػ ػػد انتقمػػ ػػت السػ ػ ػػمطة مػ ػ ػػف حقػ ػ ػػؿ يخػ ػ ػػيـ عميػ ػ ػػه خطػ ػ ػػاب
التحري ػ ػػر كالمقاكم ػ ػػة ،كيق ػ ػػيـ ائ ػ ػػتالؼ فص ػ ػػائؿ مس ػ ػػمحة ،كيتس ػ ػػـ بالتعددي ػ ػػة السياس ػ ػػية كالفكري ػ ػػة كاإلعالمي ػ ػػة
كبدرج ػ ػػة عالي ػ ػػة م ػ ػػف التس ػ ػػيس الجم ػ ػػاهيرم ،كي ػ ػػدير تحالف ػ ػػات عربي ػ ػػة كدكلي ػ ػػة عم ػ ػػى أس ػ ػػاس المكق ػ ػػؼ م ػ ػػف

حق ػ ػػكؽ الشػ ػ ػػعب الفمسػ ػ ػػطيني ،إل ػ ػػى حقػ ػ ػػؿ تسػػ ػػيطر عمي ػ ػػه سػ ػ ػػمطة مركزي ػ ػػة تحتك ػ ػػر اس ػ ػػتخداـ العنػ ػ ػػؼ فػػ ػػي
المناطؽ المحددة لها كفقان لالتفاقات مع إسرائيؿ

(هالؿ).2010.

كفرضػػت إس ػرائيؿ عمػػى السػػمطة الكطنيػػة الفمسػػطينية مػػف خػػالؿ االتفاقيػػات التػػي كقعتهػػا مػػع الفمسػػطينييف

ضػػغكطات أمنيػػة كسياسػػية ،تشػػجع السػػمطة الفمسػػطينية عمػػى فػػرض قيػػكد عمػػى حريػػات التعبيػػر كالػرأم عنػػد

الفمسػطينييف ،فعمػى سػبيؿ المثػاؿ ،انتقػدت جماعػة  Human Rights Watchاألمريكيػة المدافعػة عػف

حقكؽ اإلنساف ،اتفاؽ كام بالنتيشف المكقع بيف السمطة الفمسػطينية كاسػرائيؿ ،عمػى أسػاس أف مػا جػاء فػي
االتفػػاؽ يتعػػارض مػػع المعػػايير الدكليػػة لحقػػكؽ اإلنسػػاف ،ألنػػه يشػػجع عمػػى انتهاكػػات حقػػكؽ اإلنسػػاف مثػػؿ :
االعتقاؿ اإلدارم كالتعذيب كالمحاكمات غيػر العادلػة ،بػدال مػف أف يعمػؿ عمػى تػكفير آليػات قكيػة مػف أجػؿ

منػػع مثػػؿ تمػػؾ الممارسػػات  ،كاف مػػا جػػاء فػػي االتفػػاؽ حػػكؿ منػػع أنػكاع التحػريض جميعهػػا ،مػػف الممكػػف أف
يؤدم إلى إيجاد األعذار النتهاكات الحقكؽ المشركعة لمتعبير عف الرأم السياسي (باييس) .2006 .

كرغـ اإلنجازات التي حققتها السمطة الفمسطينية منذ قيامها في العاـ 1994ـ فإنه قد برز تذمر شعبي
كفصائمي  ،بسبب ضعؼ االستراتيجية التفاكضية التي اعتمدتها السمطة عمى مدار خمس كعشركف عامان

في ظؿ عدـ كجكد اجماع كطني عمى هذت المفاكضات ،كقد استغمت الحككمات اإلسرائيمية المتعاقبة هذا

الضعؼ كعممت عمى خمؽ كقائع كاجراءات عمى األرض أخرجت عممية السالـ مف مضمكنها الحقيقي ،
كأكصمت البعض لالعتراؼ بكصكؿ المفاكضات الى طريؽ مسدكد ،كيقمؿ مف فرص حؿ كتسكية

الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي .

المطمب الثالث /التدرج والمرحمية وبناء الثقة في حل الصراع
يقصد بسياسة المرحمية االعتماد عمى منهج التدرج في تنفيذ االتفاقات ،كصكالن إلى تسكية الممفات المعقدة

التي مف شأنها حؿ الصراع ،فكفقان لسياسة المرحمية لف يتـ حؿ الصراع دفعة كاحدة ،بؿ عمى مراحؿ،

كفي كؿ مرحمة مف مراحؿ االتفاؽ يتـ تنفيذ مجمكعة مف اإلجراءات التي يتـ تطبيقها بالتدريج ،كهك ما

يطمؽ عميه االتفاقات االنتقالية.
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كيرل الدكتكر محمد اشتية أف الترتيبات االنتقالية كفؽ ما اتفؽ عميه الطرفاف الفمسطيني كاإلسرائيمي ما

هي إال جزء ال يتج أز مف العممية السياسية ،كالهدؼ مف المفاكضات هك االنتقاؿ إلى المرحمة النهائية كفؽ
قرارم مجمس األمف الدكلي رقـ  242ك( 338اشتية ،كآخركف ،1999 ،ص . )21

كمف خالؿ التدقيؽ في اتفاقات أكسمك تبيف أف السمة الغالبة عمى االتفاقات هي سمة المرحمية ،حيث أف

فمسفة اتفاؽ أكسمك كما تالت مف اتفاقات بيف الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي قامت عمى كجكد مرحمتيف،

المرحمة االكلى :هي المرحمة االنتقالية ،أما المرحمة الثانية :هي المرحمة الدائمة ،بمعني أف المرحمة األكلى
تؤدم إلى المرحمة الثانية.

كيرل أحمد الخالدم أف الفهـ الفمسطيني لمفترة االنتقالية مبني عمى ككنها فترة مؤقتة ،حيث ينتقؿ

الفمسطينيكف خالؿ هذت المرحمة بخطكات تراكمية مف ككنهـ تحت االحتالؿ إلى كضعية االستقالؿ
(الخالدم ،ك األغا ،1993 ،ص .)3
كتعتبر المرحمة االنتقالية مرحمة تجريبية لمدل نجاح التفاهمات التي تكصؿ لها الطرفاف ،كهي تهدؼ إلى

إرساء أسس التعايش بيف الجانبيف ،كهي اختبار لمثقة بيف الجانبيف مف خالؿ التزاـ كؿ طرؼ بتنفيذ ما
هك مطمكب منه ،مما يسهؿ التكصؿ إلى حؿ دائـ لمصراع.
كقػ ػػد شػ ػػكمت الفت ػ ػرة االنتقاليػ ػػة مػ ػػف كجهػ ػػة نظػ ػػر الجانػ ػػب اإلس ػ ػرائيمي فرصػ ػػة لفحػ ػػص نكايػ ػػا الفمسػ ػػطينييف،
فالجان ػ ػػب اإلس ػ ػ ػرائيمي كػػ ػػاف يػ ػ ػػرل أن ػ ػػه يجػػ ػػب أف تكػػ ػػكف كػ ػ ػػؿ مرحم ػ ػػة م ػ ػػف م ارح ػ ػػؿ االتف ػ ػػاؽ أفضػ ػ ػػؿ مػػ ػػف

سػ ػػابقاتها ،كاذا كجػ ػػدت مشػ ػػاكؿ جديػ ػػة فػ ػػي أم مرحمػ ػػة فإنػ ػػه مػ ػػف الصػ ػػعب االنتقػ ػػاؿ مػ ػػف مرحمػ ػػة ألخػ ػػرل،

س ػ ػكاء االنتقػ ػػاؿ الػ ػػداخمي ضػ ػػمف كػ ػػؿ مرحمػ ػػة ،أك االنتقػ ػػاؿ مػ ػػف المرحمػ ػػة االنتقاليػ ػػة إلػ ػػى المرحمػ ػػة الدائمػ ػػة
(هػ ػ ػػالتر ،ك لػ ػ ػػكراف ،1994 ،ص ،)58حيػ ػ ػػث أشػ ػ ػػار "ديػ ػ ػػنس ركس" المبعػ ػ ػػكث االمريكػ ػ ػػي لمسػ ػ ػػالـ فػ ػ ػػي

الش ػػرؽ األكسػ ػػط فػػػي كتابػػػه السػ ػػالـ المفقػػػكد أف " اربػػػيف" قػػػد كج ػػد فػػػي الفت ػ ػرة االنتقاليػ ػػة فت ػ ػرة يتسػػػنى فيهػػػا
اختبػ ػ ػػار النكايػ ػ ػػا الفمسػ ػ ػػطينية ،يتػ ػ ػػاح فيهػ ػ ػػا لكػ ػ ػػال الجػ ػ ػػانبيف أف يتعممػ ػ ػػا العػ ػ ػػيش مع ػ ػ ػان ،كهػ ػ ػػذا مػ ػ ػػا سػ ػ ػػيجعؿ
معالجة المسائؿ الكجكدية لمنزاع ممكنة مع مركر الزمف ( ركس. )149 ،2005 ،

أما الجانب الفمسطيني فقد استند إلى فكرة المرحمية مف أجؿ تعزيز البناء الداخمي الفمسطيني ،حيث أشار
أحمد قريع إلى أف مف أهـ األسباب التي دفعت الجانب الفمسطيني العتماد فكرة التدرج ك المرحمية هي

التدرج في بناء الكياف الفمسطيني (قريع2005 ،أ  ،ص . )26

لقد اعتبرت تدابير بناء الثقة أك المرحمية مف أهـ أسس كقكاعد النظرية الميبرالية ،حيث تـ استخدامها

في الكثير مف الصراعات الدكلية ،بؿ اعتبرت مف أكثر الكسائؿ فعالية في تعزيز التعاكف الدكلي في

مختمؼ المجاالت ،حيث تـ استخدامها م ار انر كتك ار نار في الماضي كفي سياقات مختمفة ككسيمة لخمؽ الثقة
72

مف مخاطر سكء الفهـ كتصعيد الصراع ،فالهدؼ المتكخي مف تدابير بناء الثقة هك تأميف السالـ كالقدرة

عمى التنبؤ بالمخاطر.

فمنذ أف انطمقت عممية السالـ مف مدريد عاـ 1991ـ ،كاف االعتقاد أنه ال يمكف لمسالـ أف يتـ دفعة

كاحدة ،كعميه كاف يجب عمى الطرفيف أف يستعيدا الثقة المفقكدة بينما بالتدريج ،فمف أجؿ االنطالؽ نحك
بناء سالـ حقيقي يجب التأسيس لعالقة جدية بيف الطرفيف قائمة عمى الثقة المتبادلة ،كيرل "أكرم سافير"

أف األزمات في غالب األحياف كانت تنتهي باالعتماد عمى الثقة التي تـ بناؤها كتطكيرها بيف الطرفيف،
كيؤكد "سافير" أف تكفر الثقة اتاحت لمجانبيف فرصة التعرؼ عمى الخطكط الحمراء التي ال يمكف ألم

طرؼ تجاكزها ،مما يدفع الطرفيف إلى طرح أفكار خالقة كمبدعة مف أجؿ التكصؿ إلى اتفاؽ حقيقي
يحقؽ مصمحة الطرفيف (سافير ،1998 ،ص . )54

كيرل "آفي شاليـ" أف الهدؼ مف كراء المرحمية التي اتسـ بها االتفاؽ هك تعزيز الثقة بيف المجتمعيف

اإلسرائيمي كالفمسطيني ،كالتي مف شأنها تبديد مخاكفهما تجات بعضهما البعض ،كتمكف الطرفيف مف سمكؾ

الطريؽ الذم يمكنهـ مف العيش بسالـ جنبان إلى جنب ) ، (Shlaim, 2001 , p 599ك كاف ينظر الى

المرحمة االنتقالية عمى أنها السبيؿ األمثؿ لمكصكؿ إلى الثقة المطمكبة بيف الجانبيف ،فميس مف السهؿ

التكصؿ إلى حؿ في ظؿ كجكد أزمة ثقة بيف طرفيف مف المفترض أف يتعامال مع بعضهما البعض
كشريكيف في عممية سالـ حقيقية ،كتقكـ مسألة بناء الثقة عمى مجمكعة مف العناصر التي مف شأنها
تعزيز الثقة بيف الطرفيف ،كيمكف إجماؿ هذت العناصر في ضركرة تكفر النكايا الحسنة لدل طرفي

الصراع ،ككجكد آلية لترجمة هذت النكايا إلى أفعاؿ حقيقية عمى أرض الكاقع ،حيث شكمت المرحمة
االنتقالية فرصة لمتفكير بطريقة أكثر جدية في كؿ العالقة التي يجب أف تحكـ الطرفيف ،كاالنطالؽ مف
مبدأ التعاكف كأساس لمعممية ،حيث أنه مف المفترض أف تقكـ العالقة بيف الطرفيف باعتبارها عالقة
تعاكنية تسكدها النكايا الحسنة كليس عمى قاعدة الربح المطمؽ ألحد األطراؼ عمى حساب الطرؼ اآلخر.
كيرل الباحث أف الهدؼ مف كراء اعتماد الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي هك بناء الثقة بيف الجانبيف  ،إذ

أف العالقة بيف الجانبيف بعد تكقيع االتفاؽ مباشرة لـ تتطكر الى عالقة شركاء حقيقييف ،كبالتالي كاف
هناؾ حاجة ممحة لفترة زمنية يتـ خاللها التاسيس لقكاعد الثقة بيف الجانبيف ،اال أف هدؼ إسرائيؿ
الحقيقي مف كراء اعتماد سياسة المرحيمة هك استغالؿ هذت الفترة لخمؽ كقائع جديدة عمى األرض ،حيث

استغمت إسرائيؿ المفاكضات الفمسطينية اإلسرائيمية عمى مدار ربع قرف في تهكيد مدينة القدس كتكثيؼ
النشاط االستيطاني سكاء بتكسعة المستكطنات القائمة اك إنشاء كتؿ استطانية جديدة ،ككاف آخر هذت

الممارسات العنصرية التي تمارسها إسرائيؿ هك إقرار قانكف القكمية العنصرم ،كالذم يقضي عمى أم أمؿ
في التكصؿ الى سالـ حقيقي بيف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف .
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المبحث الثالث :الترتيبات االمنية والتعاون االمني من المنظور الميبرالي في ضوء
االتفاقيات بين الطرفين الفمسطيني واإلسرائيمي :
يعترؼ االسرائيميكف بضركرة اإلسهاـ المشترؾ بدفع عممية السالـ ،كذلؾ مف أجؿ ترسيخ األمف ،إال
أنهـ ال يعترفكف بأف السالـ نفسه سيككف بديالن عف األمف ،فهـ يركف أف السالـ يقكم كيدعـ األمف كلكنه

لف يحؿ محمه ،كلهذا السبب ينظر اإلسرائيميكف إلى أف الترتيبات األمنية المتينة في أم اتفاقية سالـ مف
شأنها أف تقكم السالـ كاالستقرار اإلقميمي ،بينما تتمثؿ الرؤية العربية بأف السالـ يجمب األمف كيقكيه،
كيقكد إلى االستقرار اإلقميمي ( عاشكر2010 ،أ  ،ص . )14

كستقكـ الدراسة بتخصيص هذا المبحث لتناكؿ العالقة األمنية في إطار اتفاقيات السالـ المكقعة بيف
الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي ،حيث سنتناكؿ بالتحميؿ العالقة بيف الطرفيف في الجكانب األمنية حسب

ما كرد في تمؾ االتفاقيات ،كسيتـ تقسيـ هذا المبحث إلى أربعة مطالب ،المطمب األكؿ يتناكؿ الترتيبات
األمنية حسب نصكص االتفاقيات المكقعة بيف الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي ،بينما سيناقش المطمب

الثاني الترتيبات األمنية حسبما كرد في خارطة الطريؽ ،أما المطمب الثالث سيتناكؿ التعاكف كالتنسيؽ
األمني بيف الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي فيما سنخصص المطمب الرابع لمترتيبات األمنية لالتفاقيات
الفمسطينية اإلسرائيمية في ضكء النظرية الميبرالية.
المطمب االول :الترتيبات االمنية حسب نصوص االتفاقيات الفمسطينية اإلسرائيمية
سيطر الهاجس األمني عمى العقمية اإلسرائيمية منذ إعالف قياـ دكلة إسرائيؿ عاـ 1948ـ ،كما زاؿ،
حيث يعتقدكف بأنهـ يعيشكف ضمف بيئة مميئة بالتهديدات ،كمف أجؿ التغمب عمى هذت التهديدات يجب
كضع ترتيبات أمنية في أم اتفاقية تمكنهـ مف كبح هذا التهديدات ،كقد شكمت العالقة األمنية بيف

الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي السمة الغالبة في جميع االتفاقات التي جرل تكقيعها بيف منظمة التحرير
الفمسطينية كاسرائيؿ ،حيث تحددت هذت العالقة في كثيقة إعالف المبادئ في عاـ 1993ـ ،ثـ تطكرت
هذت العالقة في اتفاؽ القاهرة في عاـ 1994ـ ،ثـ تبع ذلؾ تكقيع اتفاقيات تنفيذية لكثيقة إعالف المبادئ:

أهمها اتفاقية كاشنطف 1995ـ ،ثـ تال ذلؾ تكقيع اتفاقية كام ريفر 1998ـ ،كالتي تناكلت الجكانب
األمنية في العالقة بيف الجانبيف الفمسطيني كاالسرائيمي ،كسكؼ يتـ تناكؿ الترتيبات األمنية حسب
نصكص االتفاقيات التي جرل تكقيعها بيف الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي عمى النحك التالي:
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أوالً :الترتيبات المنية حسب نصوص اتفاق أوسمو عام 1993م:
حددت اتفاقية أكسمك طبيعة العالقة األمنية بيف الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي ضمف ترتيبات أمنية

بيف الجانبيف ،حيث جاءت الترتيبات األمنية كفقان لنصكص اتفاؽ أكسمك عمى النحك التالي:

أشارت المادة  8مف اتفاؽ أكسمك إلى إنشاء قكة أمنية شرطية فمسطينية قكية ،مهمتها ضماف النظاـ العاـ

في الضفة الغربية كقطاع غزة ،مع استمرار إسرائيؿ بالقياـ بمسؤكلية األمف اإلجمالي كالدفاع ضد
التهديدات الخارجية ،حيث جاء في نص المادة  8مف اتفاؽ أكسمك تحت عنكاف "النظاـ كاالمف" إف

المجمس سينشئ قكة شرطة قكية ،لضماف النظاـ العاـ كاألمف الداخمي لمفمسطينييف في الضفة الغربية
كقطاع غزة ،لكف إسرائيؿ ستستمر في االضطالع بمسؤكلية الدفاع ضد التهديدات الخارجية ،كبمسؤكلية

األمف االجمالي لإلسرائيمييف بغرض حماية أمنهـ الداخمي كالنظاـ العاـ (اتفاؽ تنفيذ الحكـ الذاتي في

قطاع غزة كمنطقة أريحا  ،1994 ،كثيقة) .

كقد تضمف االتفاؽ تشكيؿ لجنة تنسيؽ فمسطينية إسرائيمية ،حيث نصت المادة العاشرة مف االتفاؽ عمى

تشكيؿ لجنة ارتباط مشتركة إسرائيمية فمسطينية فكر دخكؿ اتفاؽ إعالف المبادئ حيز التنفيذ ،كمهمة هذت

المجنة معالجة القضايا التي تتطمب التنسيؽ كالقضايا األخرل ذات االهتماـ المشترؾ ،كمف أجؿ تطبيؽ
اتفاؽ إعالف المبادئ كجممة االتفاقات الالحقة التي تتعمؽ بالمرحمة االنتقالية (اتفاؽ تنفيذ الحكـ الذاتي في
قطاع غزة كمنطقة أريحا  ،1994 ،كثيقة) .

كقد حددت مهاـ هذت المجنة عمى النحك التالي (اتفاؽ تنفيذ الحكـ الذاتي في قطاع غزة كمنطقة أريحا ،
 ،1994كثيقة) :

 -1تكصي بالخطكط العامة لمسياسة األمنية لممكافقة عميها مف جانب لجنة االرتباط اإلسرائيمية الفمسطينية
المشتركة كتطبيؽ هذت التكصيات.
 -2التعامؿ مع القضايا األمنية التي يثيرها أم مف الطرفيف.
 -3تكفير القناة المناسبة لتبادؿ المعمكمات بيف الطرفيف كالمطمكبة لحؿ المشاكؿ األمنية.
أما المادة الثانية عشر فكانت أكثر تكسعان في مجاؿ االرتباط كالتعاكف األمني ،حيث تضـ هذت المجنة كالن
مف إسرائيؿ كالسمطة الكطنية الفمسطينية كمصر كاألردف ،حيث أشارت هذت المادة إلى إقامة المزيد مف
ترتيبات االرتباط األمني كالتعاكف بيف مصر كاسرائيؿ كاألردف ،كتقضي هذت الترتيبات بإنشاء لجنة مستمرة
تقرر باالتفاؽ آلية االنتقاؿ التي تتكافؽ مع االجراءات الضركرية لمنع الفكضى ،كما أشارت هذت المادة إلى
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إمكانية تعاطي هذت المجنة المشتركة التي تضـ األطراؼ األربعة المككنة لها مع المسائؿ االخرل ذات
االهتماـ المشترؾ (عرفات ،2005 ،ص . )54
يرل الباحث أف هذت المادة تحديدان اعتمدت عمى آلية التنسيؽ كالتعاكف األمني المشترؾ كالمتعدد
األطراؼ ،حيث أف هذا التعاكف األمني كالتنسيؽ لـ يقتصر عمى الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي ،بؿ
تكسع ليشمؿ كالن مف مصر كاألردف ،هذا يتكافؽ تمامان مع ما نادت به النظرية الميبرالية ،حيث التنسيؽ
كالتعاكف ال سيما في المجاؿ األمني كخطكة باتجات تحقيؽ األمف اإلقميمي.

ثانياً :الترتيبات المنية حسب نصوص اتفاقية القاىرة  /9فبراير 1994م
صاغ الجانباف اإلسرائيمي كالفمسطيني اتفاقية بعد اتفاؽ أكسمك أطمؽ عميها اسـ "اتفاقية القاهرة" ،كقد

فصمت هذت االتفاقية اإلجراءات التي يجب اتخاذها مف أجؿ ترجمة مبادئ أكسمك عمى أرض الكاقع ( عبد

الكريـ ،ك آخركف ،1998 ،ص  ،)158كقد تناكلت اتفاقية القاهرة في المادة الثالثة مف البرتكككؿ المتعمؽ
بانسحاب القكات العسكرية اإلسرائيمية كترتيبات األمف مسالة تنظيـ الشرطة الفمسطينية ،كحددت االتفاقية

كاجبات الشرطة ككظائفها عمى النحك الذم يضمف حفظ االمف الداخمي كالنظاـ العاـ كحماية المكاطنيف

كتكفير األمف كالطمأنينة  ،كتبني كافة الكسائؿ ك االجراءات الضركرية ك الالزمة لمنع كقكع الجريمة ،

كما أشارت االتفاقية إلى بنية كتككيف الشرطة كهيكميتها ،حيث حددت نفس المادة بنية كتككيف المؤسسة
الشرطية التي تخضع لمسيطرة الفمسطينية ككحدة متكاممة تتككف مف أربع فركع هي :األمف الكطني،
كاألمف العاـ ،كالمخابرات ،كالدفاع المدني ( .اتفاؽ تنفيذ الحكـ الذاتي في قطاع غزة كمنطقة أريحا،
 ،1994كثيقة)
تشكؿ هذت االتفاقية سمبيات عدة في مكضكع األمف سكاء مف ناحية العجز الفمسطيني عف الحصكؿ عمى

امتيازات أمنيػة مػف الجانػب اإلسػرائيمي ،أك مػف ناحيػة الحصػكؿ اإلسػرائيمي عمػى كافػة عناصػر األمػف فػي
االتفاقيػة ،فمػػف سػػمبيات هػػذت االتفاقيػػة بقػػاء المسػػتكطنات كمػا هػػي ،ممػػا يشػػكؿ عقبػػة مسػػتقبمية فػػي تحقيػػؽ
السػػالـ كهاجس ػان أمني ػان خطي ػ انر ،بقػػاء الق ػكات العسػػكرية اإلس ػرائيمية حػػكؿ غ ػزة كأريحػػا ،كشػػرعية تػػدخمها حػػاؿ

عج ػػز الس ػػمطة الفمس ػػطينية ع ػػف حماي ػػة المس ػػتكطنات ،مم ػػا يش ػػكؿ ذريع ػػة ألم ت ػػدخؿ إسػ ػرائيمي مس ػػتقبالن،

مسػػؤكلية إسػرائيؿ عػػف األمػػف الػػداخمي كالخػػارجي لممسػػتكطنات ممػػا يشػػكؿ انتقاصػان مػػف السػػيادة الفمسػػطينية

(مكسكعة مقاتؿ الصحراء) .
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ثالثاً :الترتيبات المنية حسب نصوص اتفاقية طابا 1995م
منحت اتفاقية كاشنطف المزيد مف الصالحيات األمنية لمسمطة الفمسطينية ،حيث أضافت هذت االتفاقية

بعض المهاـ التي ينبغي عمى الشرطة الفمسطينية القياـ بها ،إلى جانب تمؾ المهمات المنكطة بالشرطة
الفمسطينية ،كالتي كانت قد نصت عميها اتفاقية القاهرة ،حيث أضافت اتفاقية كاشنطف أف مف مهاـ

األجهزة األمنية الفمسطينية محاربة اإلرهاب كأعماؿ العنؼ ،كمنع التحريض عمى أعماؿ العنؼ (االتفاؽ
اإلسرائيمي الفمسطيني في الضفة الغربية كقطاع غزة  ، 1995 ،كثيقة).
رابعاً :الترتيبات المنية حسب نصوص اتفاقية "واي ريفر" 1998م

جرل تكقيع اتفاقية كام ريفر في العاصمة األمريكية كاشنطف في  23أكتكبر 1998ـ ،كقد ركزت هذت

االتفاقية عمى مكافحة اإلرهاب كالعنؼ ،حيث التزـ الطرؼ الفمسطيني باتخاذ جميع اإلجراءات الضركرية
لمنع أم اعماؿ إرهابية ،أك جرائـ أك أعماؿ عدائية ضد الطرؼ اإلسرائيمي ،أك ضد األفراد الخاضعيف

لسمطة الطرؼ اإلسرائيمي ،كما التزـ الجانب اإلسرائيمي عمى اتخاذ جميع اإلجراءات الضركرية لمنع أم
اعماؿ إرهابية أك جرائـ أك أعماؿ عدائية ضد الطرؼ الفمسطيني ،أك ضد األف ارد الخاضعيف لسمطة

الطرؼ الفمسطيني ،كما أكدت االتفاقية عمى ضركرة التعاكف اإلسرائيمي الفمسطيني كالتبادؿ المستمر

لممعمكمات كاالتصاالت (.مذكرة كام ريفر  ،1998 ، Wye Riverكثيقة)

اتخذ اتفاؽ كام ريفر شكالن أمنيان أكثر حزمان كتشددان ،إذ كاف شرط تنفيذ ما سبؽ أف ييصعِّد الطرؼ

الفمسطيني جهكدت ضد ما أسمات "اإلرهابييف" أم المعارضة الفمسطينية ،كيصادر األسمحة بناء عمى خطة

أمنية مجدكلة تحت إشراؼ المخابرات األمريكية ،CIAكازالة كؿ ما يعادم "إسرائيؿ" في الميثاؽ الكطني

الفمسطيني ،كحسب االتفاقية تتسع السيطرة اإلدارية كاألمنية لمسمطة لتغطي  18%مف الضفة (مناطؽ أ)،
كيككف لها سيطرة إدارية فقط عمى (%22مناطؽ ب)  ،كيككف ضمنها المحمية الطبيعية (( )%3صالح

ك آخركف ، 2015 ،ص . )79
المطمب الثاني :الترتيبات المنية وفق ما تضمنتو خارطة الطريق عام 2002م:
طرحت إدارة الرئيس األمريكي األسبؽ جكرج بكش االبف في عػاـ 2002ـ رؤيػة جديػدة لمسػالـ كاألمػف
في الشرؽ األكسط ،كقد تمحكرت هذت الرؤية في فكرة تعايش الشعبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي بسالـ كأمػف
في دكلتيف متجاكرتيف ،كقد حدد الرئيس "بكش" مالمح هػذت الرؤيػة فػي مشػركع خارطػة الطريػؽ ،كيجػدر

اإلشػارة هنػػا إلػى أف الرباعيػػة الدكليػة ،كالتػػي تضػػـ كػالن مػػف الكاليػات المتحػػدة األمريكيػة كاالتحػػاد األكركبػػي
كركسػػيا كمنظمػػة األمػػـ المتحػػدة ،قػػد تبنػػت هػػذا المشػػركع فػػي سػػبيؿ إنهػػاء الصػراع العربػػي اإلسػرائيمي عمػػى
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أساس قياـ دكلة فمسطينية مستقمة ،كفؽ قػ اررات مجمػس األمػف الػدكلي رقػـ  242ك ( 338صػالح ،ك نػافع،
 ،2006ص . )76

كق ػ ػػد تض ػ ػػمنت خارط ػ ػػة الطري ػ ػػؽ بع ػ ػػض الترتيب ػ ػػات األمني ػ ػػة ب ػ ػػيف الس ػ ػػمطة الكطني ػ ػػة الفمس ػ ػػطينية كاسػ ػ ػرائيؿ

كه ػ ػػي عم ػ ػػى النح ػ ػػك الت ػ ػػالي (خريط ػ ػػة طري ػ ػػؽ إلػػ ػػى ح ػ ػػؿ ال ػ ػػدكلتيف ال ػ ػػدائـ لمنػ ػ ػزاع االسػ ػ ػرائيمي الفمسػ ػ ػػطيني
ترتكز عمى األداء ، 2003 ،كثيقة):

 -1يعمف الفمسطينيكف نهاية كاضحة ال لبس فيها لمعنؼ كاإلرهاب ،كيباشركف جهكدان كاضحة عمى
األرض لمحد مف نشاط األشخاص كالمجمكعات التي تقكـ بتنفيذ أك التخطيط لهجمات ضد اسرائيؿ.
 -2قياـ أجهزة أمف السمطة الكطنية الفمسطينية بإجراءات فاعمة تهدؼ إلى مكاجهة العناصر الضالعة في
اإلرهاب ،كتفكيؾ القدرات كالبنية التحتية اإلرهابية ،كيشمؿ هذا مصادرة األسمحة غير المشركعة،
كتعزيز سمطة أمنية خالية مف أم عالقة باإلرهاب كالفساد.
 -3عدـ قياـ حككمة إسرائيؿ بأم أعماؿ مف شأنها تقكيض كزعزعة الثقة،

بما في ذلؾ الترحيؿ

كالهجمات ضد المدنييف كإجراء عقابي ،أك كإجراء يستهدؼ تسهيؿ أعماؿ البناء اإلسرائيمية؛ هدـ
المؤسسات كالبنية التحتية الفمسطينية.
 -4تطبيؽ خطة قياـ الكاليات المتحدة بإعادة بناء كاستئناؼ التعاكف األمني المشترؾ بإشراؼ كال مف
الكاليات المتحدة كمصر كاألردف.
 -5يتـ دمج جميع منظمات األمف الفمسطينية في ثالثة أجهزة تككف مسؤكلة أماـ كزير داخمية يتمتع
بالصالحيات كالسمطة.
 -6استئناؼ التعاكف األمني بيف أجهزة األمف الفمسطينية كالجيش اإلسرائيمي تدريجيان ،بما في ذلؾ
االجتماعات المنتظمة عمى مستكل عاؿ بمشاركة مف مسؤكليف أميركييف عف األمف.
 -7تقطع الدكؿ العربية التمكيؿ الحككمي كالخاص ككؿ أنكاع الدعـ األخرل عف الجماعات التي تدعـ
العنؼ كاإلرهاب كتقكـ بهما.
إف السمطة الكطنية الفمسطينية استجابت كالتزمت بما نصت عميه خارطة الطريؽ كتحديدان فيما يخص

المسائؿ األمنية ،حيث تـ دمج األجهزة األمنية الفمسطينية في ثالثة أجهزة فقط ،كما تـ إعادة تأهيؿ

األجهزة األمنية الفمسطينية تحت إشراؼ أمريكي ،فقد تـ تشكيؿ فريؽ التنسيؽ األمني األمريكي في آذار/

مارس 2005ـ كظيفته األساسية اإلشراؼ عمى التعاكف األمني بيف إسرائيؿ كالسمطة الكطنية الفمسطينية
(مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات  ، 2009 ،ص . )9
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المطمب الثالث :التنسيق االمني بين الجانبين الفمسطيني واالسرائيمي
يقصد بالتنسيؽ األمني تمؾ االتصاالت بيف السمطة الكطنية الفمسطينية كاسرائيؿ ،مف خالؿ لجاف

ارتباط مشتركة بشقيها المدني كالعسكرم ،كيهدؼ التنسيؽ األمني إلى معالجة القضايا ذات االهتماـ
المشترؾ كحؿ المنازعات التي مف المتكقع حدكثها بيف الجانبيف كفقان التفاؽ أكسمك ،حيث يمكف القكؿ أف

التنسيؽ األمني جاء ضمف اتفاقية مرحمية تنظـ عممية تأسيس سمطة حكـ ذاتي تحت االحتالؿ تزامنان مع
االنسحاب التدريجي لالحتالؿ مف أراضي الضفة الغربية كقطاع غزة ،باستثناء المستكطنات ،كالتي تبقى

تحت السيطرة األمنية اإلسرائيمية إلى حيف انتهاء مفاكضات القضايا النهائية ،كمف أجؿ تنفيذ عمميات

التسميـ كاالستالـ لألراضي الفمسطينية التي اتفؽ الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي عمى االنسحاب منها
كاف البد مف كجكد تنسيؽ أمني ينظمها.
كسكؼ تتناكؿ الدراسة مسألة التنسيؽ بيف الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي حسب ما كرد في االتفاقيات
المكقعة بيف الجانبيف عمى النحك التالي:
حددت المادة الثانية مف بركتكككؿ انسحاب قكات الجيش اإلسرائيمي كالترتيبات األمنية الممحؽ االكؿ مف

اتفاؽ القاهرة 1994ـ ،الكسائؿ التي سيتـ مف خاللها تحقيؽ أهداؼ األمف المتبادؿ ،حيث نصت الفقرة

(أ) مف البند األكؿ مف المادة الثانية عمى أنه "سيتـ تشكيؿ لجنة مشتركة لمتنسيؽ كالتعاكف األمني ألهداؼ

األمف المتبادؿ" " ( اتفاؽ تنفيذ الحكـ الذاتي في قطاع غزة كمنطقة أريحا  ، 1994 ،كثيقة ).

ككانت المادة الثانية مف بركتكككؿ انسحاب قكات الجيش اإلسرائيمي كالترتيبات األمنية قد حددت مهاـ

المجنة األمنية المشتركة عمى النحك التالي ( اتفاؽ تنفيذ الحكـ الذاتي في قطاع غزة كمنطقة أريحا،
 ،1994كثيقة ) :

التكصية بمبادئ تكجيهية لسياسة األمف لكي تعتمدها لجنة االرتباط اإلسرائيمية الفمسطينية المشتركة.
 -1معالجة مسائؿ األمف التي يثيرها أم مف الجانبيف.
 -2تبادؿ المعمكمات بيف الجانبيف لحؿ مشاكؿ األمف.
 -3تكجيه مكاتب التنسيؽ المكائية في الضفة الغربية كقطاع غزة .
فيما اشارت الفقرة (ج) اف الق اررات التي تتخذها المجنة تتـ باتفاؽ الجانبيف .
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كيرل الباحث مف خالؿ تحميؿ المادة الثانية مف برتكككؿ انسحاب قكات الجيش اإلسرائيمي كالترتيبات

األمنية ،أف األمف بيف الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي قائـ عمى أساس مبدأ التبادلية في األمف في
ظاهر االتفاقية ،أما في باطنها فقد قيدت الفمسطينييف بقيكد غاية في التعقيد كالتبعية المطمقة.
كما يتجمى هذا المبدأ في اتفاؽ "كام ريفير" ،حيث أشار االتفاؽ إلى مكافقة الجانب الفمسطيني عمى
اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لمنع كقكع أعماؿ إرهاب كجرائـ كأعماؿ عنؼ مكجهة ضد الطرؼ

اإلسرائيمي ،كما أشار االتفاؽ إلى مكافقة الجانب اإلس ارئيمي عمى اتخاذ كافة االجراءات الالزمة لمنع كقكع

أعماؿ إرهاب كجرائـ كأعماؿ عنؼ مكجهة ضد الطرؼ الفمسطيني،

كما أشار االتفاؽ إلى مكافقة

الجانبيف اإلسرائيمي كالفمسطيني عمى اتخاذ االجراءات القانكنية ضد المخالفيف كؿ داخؿ كاليته القانكنية،

العمؿ بجدية عمى منع أم تحريض مكجه ضد الطرؼ اآلخر(.مذكرة كام ريفر ،1998 ، Wye River
كثيقة) ،كهك ما يبدك في ظاهرت أنه يقكد إلى التعاكف كالتبادؿ في الجانب األمني بيف الجانبيف .
كيتضح ما سبؽ أف تكازنان فعميان لـ يتحقؽ بيف الجانبيف اإلسرائيمي كالفمسطيني في المجاؿ األمني

كتحديدان فيما يتعمؽ بالتنسيؽ كالتعاكف األمني ،حيث يمكف القكؿ أف جميع البنكد في اتفاقية أكسمك كما
تالها مف اتفاقيات ،كالتي تتعمؽ بالتنسيؽ األمني تخاطب طرفىي االتفاؽ بندية كبتك واز قائـ عمى أساس

التبادلية بيف األطراؼ المتعاكنة ،كهك ما لـ تقـ إسرائيؿ بتحقيقه بعد ذلؾ.

كما أشارت المادة الحادية كالعشركف مف االتفاؽ اإلسرائيمي المؤقت بشأف الضفة الغربية كقطاع غزة

عمى ضركرة تسكية الخالفات بيف الجانبيف عمى ضركرة حمها مف خالؿ التنسيؽ كالتفاهـ بيف الجانبيف،

كما أشارت إلى المنازعات التي ال يمكف تسكيتها بالمفاكضات يمكف تسكيتها عف طريؽ آلية تكفيؽ يتفؽ

عميها الطرفاف ،أك مكافقة الجانبيف عمى إحالة المسائؿ الخالفية إلى لجنة تحكيـ ( االتفاؽ االسرائيمي

المؤقت بشأف الضفة الغربية كقطاع غزة ،1995 ،كثيقة).

ككانت المادة الثانية عشر مف إعالف المبادئ أشارت إلى تشكيؿ لجنػة متابعػة بػيف الطػرفيف الفمسػطيني

كاإلسػرائيمي مػػف جهػػة ،كمصػػر كاألردف مػػف جهػػة أخػػرل ،لتعزيػػز التعػػاكف بينهمػػا ،..كتشػػمؿ هػػذت الترتيبػػات
تشػػكيؿ لجنػػة متابعػػة تقػػرر بنػػاء عمػػى االتفػػاؽ بػػيف أطرافهػػا طػػرؽ السػػماح لألشػػخاص النػػازحيف مػػف الضػػفة

الغربية كقطاع غزة في عاـ 1967ـ ،ككذلؾ تقرير االجراءات الضركرية لمنع الفكضى كانهيار النظاـ،..
كسكؼ تعالج هذت المجنة المسائؿ األخرل ذات االهتماـ المشترؾ (قريع 2005 ،ب  ،ص . )287-283

كيتضح مف خالؿ هذت المادة أنها جاءت لتكسع حدكد التنسيؽ ك التعاكف ،حيث أشارت إلى تشكيؿ

لجنة رباعية تضـ كالن مف مصر كاألردف كالسمطة الفمسطينية كاسرائيؿ ،تعمؿ هذت المجنة عمى اتخاذ كافة
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التدابير الضركرية التي تكفؿ المحافظة عمى النظاـ كالهدكء ،كأم مسائؿ أخرل تهـ األطراؼ األربعة،

حيث هدفت إسرائيؿ مف كراء ذلؾ إلى اشراؾ مصر كاألردف في هذت االتفاقيات.

كيتبيف مما سبؽ أف االتفاقات التي كقعها الطرفيف الفمسطيني كاإلسرائيمي لتسكية الصراع بينهما في

إطار عممية السالـ ك التي بدأت باتفاؽ أكسمك كما تالت مف اتفاقيات ،قد أكدت عمى ضركرة حؿ المسائؿ

الخالفية التي قد تنشأ بينهما بكسائؿ سممية مف خالؿ التنسيؽ ،كهذا األمر يتكافؽ تمامان عمى ما نادت به

النظرية الميبرالية في العالقات الدكلية ،حيث نادت بحؿ الخالفات كالصراعات بطرؽ سممية كبمغة الحكار
كالتفاهـ بعيدان عف العنؼ اال أف اسرائيؿ لـ تسقط الخيار العسكرم في حسـ صراعاتها ،كهذا ما يؤكدت
السمكؾ العدكاني الذم مارسته الحككمات اإلسرائيمية المتعاقبة عمى اختالؼ تكجهاتها الفكرية  ،هذا

السمكؾ العدكاني اثبت بما ال يدع مجاالن لمشؾ أف السالـ ليس خيا انر استراتيجيا إلسرائيؿ .

المطمب الرابع  /الترتيبات المنية لالتفاقيات الفمسطينية اإلسرائيمية في ضوء النظرية الميبرالية
يندرج المفهكـ األمني في التقاليد العسكرية اإلسرائيمية ضمف مجمكعة مف العناصر التي تعبر عف
ذاتها في إطار عاـ مف المبالغة لـ تعهدها دكؿ العالـ قديمان كحديثان ،كهذا اإلطار يهدؼ إلى مجابهة أية
محاكلة عربية التخاذ بعض التدابير الدفاعية ضمف أسمحة الدمار الشامؿ التي تتفرد إسرائيؿ بامتالكها

في المنطقة ،كعمى النقيض تسارع دائمان إسرائيؿ إلى كضع العراقيؿ كالمتاهات كافتعاؿ األعذار لكي تحبط
مساعي العرب كالفمسطينييف لتحقيؽ السالـ العادؿ كالشامؿ كالتي نادت به النظرية الميبرالية ،كفي الكقت

ذاته تضع إسرائيؿ إمكانياتها المادية كالعسكرية كاإلعالمية إلحباط نهكض أية قكة عسكرية عربية ،كهذا
يمثؿ نظرة اليهكد إلى غير اليهكد (عكاد  ، 2015 ،ص . )55-54
أمػ ػػا مفهػ ػػكـ األمػ ػػف الفمسػ ػػطيني مػ ػػف نظ ػ ػرة الفمسػ ػػطيني فػ ػػي مختمػ ػػؼ أنحػ ػػاء فمسػ ػػطيف فينبػ ػػع مػ ػػف خػ ػػالؿ
المعان ػ ػ ػػاة الت ػ ػ ػػي عاش ػ ػ ػػها الش ػ ػ ػػعب الفمس ػ ػ ػػطيني ،بالت ػ ػ ػػالي يأخ ػ ػ ػػذ األم ػ ػ ػػف طابعػ ػ ػ ػان كجكديػ ػ ػ ػان ،أم كج ػ ػ ػػكد ه ػ ػ ػػذا

اإلنسػ ػ ػ ػػاف عمػ ػ ػ ػػى هػ ػ ػ ػػذت األرض كالػ ػ ػ ػػكطف ،كمػ ػ ػ ػػف ثػ ػ ػ ػػـ ينتقػ ػ ػ ػػؿ إلػ ػ ػ ػػى األمػ ػ ػ ػػف الشخصػ ػ ػ ػػي أك أمػ ػ ػ ػػف األف ػ ػ ػ ػراد
كاالسػ ػ ػػتقرار كالطمأنينػ ػ ػػة إف كػ ػ ػػاف عمػ ػ ػػى المسػ ػ ػػتكل الفمسػ ػ ػػطيني الػ ػ ػػداخمي أك عمػ ػ ػػى المسػ ػ ػػتكل الفمسػ ػ ػػطيني

اإلسػػ ػ ػ ػرائيمي كه ػ ػ ػ ػػك بمثاب ػ ػ ػ ػػة المس ػ ػ ػ ػػتكل الخ ػ ػ ػ ػػارجي ،كيتمث ػ ػ ػ ػػؿ بع ػ ػ ػ ػػدة مكض ػ ػ ػ ػػكعات منه ػ ػ ػ ػػا جب ػ ػ ػ ػػركت الق ػ ػ ػ ػػكة

اإلسرائيمية كتدخؿ الدكؿ العربية في الشأف الفمسطيني (عكاد ،2015 ،ص . )52

فمن ػػذ تكقي ػػع اتف ػػاؽ أكس ػػمك ك ػػاف هن ػػاؾ مخ ػػاكؼ فمس ػػطينية كاسػ ػرائيمية م ػػف أف ي ػػؤدم ه ػػذا االتف ػػاؽ إل ػػى قي ػػاـ
الفمسػطينييف المعارضػيف لمتسػػكية السياسػية إلػى حػػرب أهميػة يمكػف أف تهػػدد األمػف الفمسػطيني كاإلسػرائيمي،

فمنػػذ بدايػػة االتفػػاؽ كمػػا تبعػػه مػػف اتفاقيػػات ممحقػػة كاتفاقيػػة القػػاهرة عػػاـ 1994ـ ،كالتػػي تعهػػدت السػػمطة
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الفمسطينية مف خاللها بالتزاـ الطرفيف بنبذ العنػؼ كالحفػاظ عمػى األمػف المشػترؾ ،كمنػع العمميػات المسػمحة

ضد إسرائيؿ(عكاد ،2015 ،ص . )64

لـ يكف اتفاؽ أكسمك كما تالت مف اتفاقيات ممحقة له عادالن لمشعب الفمسطيني بما يضمف حقكقه السياسػية

غطاء أمنيان كسياسيان إلسرائيؿ ،فقد ذكر "اسحاؽ رابيف" رئيس الػكزراء اإلسػرائيمي
كاالقتصادية بقدر ما كفر
ن
األسػػبؽ الػػذم كقػػع اتفػػاؽ أكسػػمك عػػف االتفػػاؽ أنػػه" :اتفػػاؽ أمنػػي محػػض ،يقػػكـ فيػػه الفمسػػطينيكف بحكػػـ ذاتػػي
إدارم عمى المدف الفمسطينية التي سممت لهـ مقابؿ محاربة اإلرهاب كالتنسػيؽ األمنػي مػع األجهػزة األمنيػة

اإلس ػرائيمية" (ابػػك الحسػػف ،1994 ،ص  ، )56حيػػث رفضػػت السػػمطات اإلس ػرائيمية فػػي أكثػػر مػػف مناسػػبة
إصػػالح القطػػاع األمنػػي فػػي فمسػػطيف ،كهػػذا ال ػرفض طػػاؿ أيض ػان جميػػع االتفاقيػػات المكقعػػة بػػيف الط ػرفيف،
كالتي تتعمؽ بنكدها باإلصالح األمني في حػاؿ بػدأت األجهػزة األمنيػة بالتعطػؿ أك الضػعؼ البنيػكم ،حيػث
رفضت إسرائيؿ تفاهمات أكسمك كتفاهمات شرـ الشيخ بنقؿ المسئكلية األمنية في المدف الكبرل فػي الضػفة

إلى السمطة الفمسطينية ،في الكقت الػذم ظمػت السػمطات اإلسػرائيمية تطالػب الفمسػطينييف بتحمػؿ المسػئكلية

تجات محاربة اإلرهاب ( الشعيبي  ، 2008 ،ص  ،)3-1كمنعتها مػف شػراء األسػمحة مػف أجػؿ إعػادة بنػاء
األجهزة األمنية الفمسطينية ،كهك مػا ينػاقض تمامػان أهػداؼ النظريػة الميبراليػة فػي ضػركرة التعػاكف فػي الشػؽ
األمني كمحاربة (اإلرهاب) بيف الدكؿ (عكاد  ، 2015 ،ص . )105

كقد كاف لمتنسيؽ األمني الذم اتفقت عمى تنفيذت كؿ مف السمطة الفمسطينية كاسرائيؿ مف خالؿ

االتفاقيات المكقعة بينهما يمضي في جانبه األكبر في اتجات إمالءات إسرائيمية لمطرؼ الفمسطيني كليس

تعاكف بالمفهكـ الميبرالي ،فمف ناحية تطالب إسرائيؿ الطرؼ الفمسطيني بمنع اإلرهاب كالعنؼ في المناطؽ
التي تقع تحت السيطرة الفمسطينية ،كمف ناحية أخرل تمنع القكات الفمسطينية مف الدخكؿ لمناطؽ (ب) ك

(ج) ألسباب مثؿ منع الجريمة أك الخالفات بيف العائالت الفمسطينية بحجة األمف اإلسرائيمي ،كهك األمر
الذم يقكض قدرات السمطة الفمسطينية في ممارسة مهامها األمنية ،كيخالؼ بنكد االتفاقيات الفمسطينية
مف ناحية أخرل ،كيخالؼ أهداؼ النظرية الميبرالية في ضركرة التعاكف األمني كمكافحة اإلرهاب كالجريمة

بيف الدكؿ مف ناحية ثالثة (عكاد ،2015 ،ص . )110

في ضكء ما سبؽ يرل الباحث أف الترتيبات األمنية جاءت في االتفاقيات الفمسطينية اإلسرائيمية خاصة
في اتفاقية أكسمك ،كما تبعها مف مالحؽ كاتفاقية القاهرة ككام ريفر ككاشنطف كغيرها تقاطعت مع ما

دعت إليه النظرية الميبرالية مف انتهاج التعاكف كالترتيب األمني بيف الدكؿ ،كالعمؿ عمى مكافحة اإلرهاب،

كتسميـ المجرميف كنبذ العنؼ كغير ذلؾ مما اتفؽ عميه بيف الجانبيف ،كلكف لـ تمتزـ إسرائيؿ بهذت
االتفاقيات ،كعممت عمى جعؿ األجهزة األمنية الفمسطينية تابعة لها كحممتها المسئكلية كاممة عف األحداث
82

األمنية التي تجرم ،كطالبتها لكحدها بكقؼ العمميات المسمحة ،كعممت عمى تعطيؿ تقدـ اإلصالحات
األمنية الفمسطينية ،كهك ما جعؿ النظرية في كاد كتطبيقها في ك واد آخر.

المبحث الرابع :العالقة االقتصادية بين الطرفين الفمسطيني اإلسرائيمي في ضوء االتفاقيات
الموقعة:
بعد تكقيع اتفاؽ أكسمك ،تـ تكقيع اتفاؽ اقتصادم بيف الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي عرؼ باسـ

بركتكككؿ "باريس االقتصادم" ،كما تضمف ايضا إعالف المبادئ بشأف ترتيبات الحكـ الذاتي الفمسطيني
في الضفة الغربية كقطاع غزة أربعة مالحؽ ،مف بينها ممحقاف يتناكالف التعاكف االقتصادم في إطار

ثنائي كاقميمي ،حيث عالج الممحؽ الثالث التعاكف اإلسرائيمي –الفمسطيني المشترؾ في البرامج االقتصادية

كاإلنمائية ،فيما عالج الممحؽ الرابع التعاكف اإلسرائيمي الفمسطيني فيما يخص برنامج التنمية اإلقميمية.

كسيتـ تقسيـ هذا المبحث إلى ثالث مطالب ،حيث يتناكؿ المطمب األكؿ العالقة االقتصادية بيف الجانبيف

اإلسرائيمي كالفمسطيني في ضكء بركتكككؿ باريس ،بينما سيناقش المطمب الثاني التعاكف االقتصادم في
إطار ثنائي ،بينما يناقش المطمب الثالث التعاكف االقتصادم في إطار إقميمي.
المطمب االول :العالقة االقتصادية بين الجانبين االسرائيمي والفمسطيني وفقاً لبروتوكول باريس:
يعتبر بركتكككؿ باريس االقتصادم المكقع في  29نيساف 1994ـ ،الممحؽ االقتصادم التفاقية إعالف
المبادئ االتفاؽ التعاقدم الذم يحكـ العالقات االقتصادية بيف الطرفيف اإلسرائيمي كالفمسطيني (عبد

الجابر ،(.2006.حيث حدد االتفاؽ العالقات االقتصادية الفمسطينية الدكلية بشكؿ عاـ كاإلسرائيمية بشكؿ

خاص ،كقد أثار هذا االتفاؽ جدالن كاسعان بيف الفمسطينييف ،كبخاصة عند نقاش مستقبؿ العالقات
الفمسطينية اإلسرائيمية ،حيث أدت الممارسات اإلسرائيمية الالحقة حيف تطبيؽ االتفاؽ إلى كشؼ ثغراته
كتعرية حقيقة النكايا اإلسرائيمية تجات الفمسطينييف كاقتصادهـ ،كبات معظـ الفمسطينييف عمى قناعة تامة

بضركرة إعادة صياغة العالقات االقتصادية مع إسرائيؿ كاالتفاقيات المنظمة لها ،كعمى الرغـ مف القيكد

التي فرضتها إسرائيؿ عمى االقتصاد الفمسطيني مف خالؿ هذت االتفاقية ،إال أف السمطة الفمسطينية

استطاعت إبراـ اتفاقيات اقتصادية دكلية مهمة مع االتحاد األكركبي كاألردف كمصر كالكاليات المتحدة
كغيرها (عبد الرازؽ ،2002 ،ص. )5
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ك بمكجب برتكككؿ باريس االقتصادم تـ نقؿ العالقة االقتصادية التي كانت قائمة ما قبؿ تكقيع اتفاؽ

أكسمك مف حالة األمر الكاقع إلى حالة تعاقدية متفؽ عميها بيف الطرفيف ،تقكـ هذت العالقة االقتصادية
عمى أساس حرية حركة التجارة ما بيف األراضي الفمسطينية كاإلسرائيمية ،كما يقكـ بركتكككؿ باريس
االقتصادم بتنظيـ العالقات التجارية كالنقدية كالمالية بيف الطرفيف ،باإلضافة إلى ككف بركتكككؿ باريس

اتفاؽ يهدؼ إلى تنظيـ العالقات االقتصادية لمسمطة الفمسطينية ،فإنه يعد كذلؾ البكابة األساسية لتحديد
التعامؿ التجارم مع العالـ الخارجي ،كيقكـ هذا االتفاؽ عمى أساس التفاهـ كالتعاكف المتبادؿ بيف

الطرفيف.

كتعتبػ ػ ػػر المػ ػ ػػادة الثانيػػ ػػة مػ ػ ػػف بركتككػ ػ ػػكؿ بػػ ػػاريس مػ ػ ػػف أهػػ ػػـ الم ػ ػ ػكاد الناظمػ ػ ػػة لمعالق ػ ػػة االقتصػ ػ ػػادية بػ ػ ػػيف

الج ػ ػػانبيف الفمس ػ ػػطيني كاإلسػ ػ ػرائيمي ،حي ػ ػػث نص ػ ػػت الم ػ ػػادة الثاني ػ ػػة م ػ ػػف البركتكك ػ ػػكؿ عم ػ ػػى تش ػ ػػكيؿ لجن ػ ػػة
اقتص ػ ػػادية مش ػ ػػتركة ته ػ ػػدؼ إل ػ ػػى متابع ػ ػػة البركتكك ػ ػػكؿ ،كمعالج ػ ػػة المش ػ ػػاكؿ المتعمق ػ ػػة ب ػ ػػه ،كالعم ػ ػػؿ عم ػ ػػى
دع ػ ػػـ كتط ػ ػػكير التع ػ ػػاكف االقتص ػ ػػادم ب ػ ػػيف الج ػ ػػانبيف ،كم ػ ػػا نص ػ ػػت عم ػ ػػى إمكاني ػ ػػة تش ػ ػػكيؿ لج ػ ػػاف فرعي ػ ػػة

متخصص ػ ػػة أينم ػ ػػا كج ػ ػػد ض ػ ػػركرة لض ػ ػػماف تنفي ػ ػػذ بن ػ ػػكد البركتكك ػ ػػكؿ تأخ ػ ػػذ ه ػ ػػذت المجن ػ ػػة ق ارراته ػ ػػا باالتف ػ ػػاؽ
(اتفاقية باريس االقتصادية  ،1994 ،كثيقة).
كقد أشارت المادة الثالثة مف بركتكككؿ باريس االقتصادم إلى كجكد اتحاد جمركي بيف االقتصادم
الفمسطيني كاإلسرائيمي ،كهذا يعني حرية انتقاؿ ،السمع بيف المناطؽ كعبرها ،حيث أشارت الفقرة الثالثة
عشر مف المادة الثالثة إلى هذت المسألة مف خالؿ التأكيد عمى حؽ الجانب الفمسطيني في استخداـ كؿ

نقاط العبكر كالخركج في إسرائيؿ بغرض االستيراد كالتصدير(اتفاقية باريس االقتصادية  ،1994 ،كثيقة).

كلقد أعطى البركتكككؿ الفمسطينييف بعض الحقكؽ المالية كالنقدية ،كالتي كانت مسمكبة منه عمى مدار

سنكات االحتالؿ ،حيث نصت المادة الرابعة مف بركتكككؿ باريس عمى إنشاء سمطة نقدية تتمتع
بصالحيات كمسؤكليات لتنظيـ كتنفيذ السياسيات المالية (اتفاقية باريس االقتصادية ،1994 ،كثيقة) ،

كاستنادان لهذا االتفاؽ أصدر رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية المرسكـ رقـ  184لسنة 1994ـ ،بتشكيؿ

سمطة النقد الفمسطينية.

كتناكلت المادة الثامنة مف بركتكككؿ باريس تنظيـ العالقة الزراعية بيف الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي،

حيث أكدت المادة الثامنة عمى حرية نقؿ المنتجات الزراعية كبدكف جمارؾ ،كفؽ الترتيبات المذككرة في
البركتكككؿ ،كما أكدت عمى ضركرة أف تككف العالقات في المجاؿ الزراعي قائمة عمى التبادلية (اتفاقية
باريس االقتصادية ،1994 ،كثيقة) ،كما أكدت المادة التاسعة مف بركتكككؿ باريس االقتصادم عمى
حرية تنقؿ السمع الصناعية بدكف قيكد بيف الجانبيف.
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بناءان عمى ما سبؽ يرل الباحث أف اتفاؽ باريس االقتصادم عبر ركحان كنصان عف صيغة متقدمة لمفهكـ
كترتيبات سالـ اقتصادم متفؽ عميه ،مف خالؿ عدد مف التسهيالت كالمساعدات المالية إلسناد عممية

السالـ كالسمطة الفمسطينية مف أجؿ تكفير رزمة متكاممة مف اجراءات بناء الثقة كتحسيف نكعية الحياة

لمفمسطينييف ك تعزيز التعاكف االقتصادم بيف الطرفيف الفمسطيني كاإلسرائيمي.

عند مراجعة العالقة القائمة بيف االقتصاد الفمسطيني كاالقتصاد اإلسرائيمي بعد دخكؿ االتفاؽ حيز التنفيذ

لعدة سنكات نجد أف إسرائيؿ استخفت ببنكد االتفاؽ كافة كفسرتها بما يحمك لها ،بؿ كتصرفت في كثير مف
األحياف دكف اعتبار لالتفاؽ ،كاستغمت بعض الثغرات التي تضمنها االتفاؽ بصكرة مضرة بالتجارة

الفمسطينية بشكؿ خاص ،كاالقتصاد الفمسطيني بشكؿ عاـ لتحقيؽ أهداؼ سياسية تتعمؽ بابتزاز تنازالت

خالؿ مفاكضات الحؿ النهائي ،أك كعقكبة جماعية لمكاجهة أعماؿ المقاكمة الفمسطينية ،فسيطرة إسرائيؿ
عمى المعابر الفمسطينية كالحدكد مع األردف كمصر مكنها مف تعطيؿ التجارة الفمسطينية تصدي انر كاستيرادان،

مما حد مف إمكانية قياـ السمطة الفمسطينية مف صياغة سياسات تجارية مستقمة ،إضافة إلى ذلؾ استغمت

إسرائيؿ ما يسمى بالمبررات األمنية بصكرة استف اززية كمضرة تجات البضائع الفمسطينية التي تستخدـ
المكانئ كالمطارات اإلسرائيمية ،فقامت بتأخيرها مما أدل إلى تمؼ الكثير منها أك عدـ كصكلها في الكقت

المناسب (عبد الرازؽ ،2002 ،ص . )14

يرل الباحث أف تدهكر األكضاع السياسية كفشؿ العممية السممية بيف الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي،

باالضافة الى زيادة االستيطاف بصكرة مكثفة كتكسعه ،كالحصار الذم شهدته غزة خالؿ السنكات األخيرة،
كسيطرة إسرائيؿ الكاممة عمى المعابر كالحكاجز كمنافذ التصدير كاالستيراد منذ العاـ 1999ـ ،أصبح

عبء البركتكككؿ يتزايد عمى االقتصاد الفمسطيني ،خاصة بسبب انتقائية التنفيذ التي تفرضها إسرائيؿ

عمى الجانب الفمسطيني ،كعدـ التزامها بتطبيؽ الكثير مف بنكد االتفاؽ ،كبالتالي أصبحت هذت البنكد حب انر

عمى كرؽ.

المطمب الثاني  :التعاون االقتصادي في اطاره الثنائي بين النظرية والتطبيق
اتفؽ الطرفاف الفمسطيني كاإلسرائيمي في إطار التعاكف االقتصادم بينهما عمى تشكيؿ لجنة فمسطينية

إسرائيمية دائمة لمتعاكف االقتصادم تركز عمى عدة أمكر مثؿ :التعاكف في مجاالت تطكير كاستخداـ
مكارد الميات ،كتطكير كتكزيع الطاقة الكهربائية ،كاستخداـ كتصنيع كنقؿ البتركؿ كالغاز كاالستغالؿ

المشترؾ لمكارد الطاقة االخرل كتمكيؿ كتشجيع االستثمار الدكلي في اسرائيؿ كالضفة الغربية كقطاع
غزة ،كانشاء بنؾ فمسطيني لمتنمية كالنقؿ كالمكاصالت ،بما في ذلؾ إنشاء ميناء بحرم في غزة ،كخطكط
اتصاالت كمكاصالت تربط إسرائيؿ كالضفة كغزة ،كالنهكض بالتجارة الداخمية كاإلقميمية ،كاقامة مناطؽ

تجارة حرة في غزة كاسرائيؿ ،كحرية الكصكؿ المتبادؿ إلى هذت المناطؽ ،كبرنامج لمتنمية الصناعية،
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كيشمؿ تأسيس مراكز مشتركة لمبحث كالتطكير ،كتطكير المشركعات الصناعية المشتركة ،ككضع

مؤشرات كاطار لمتعاكف في صناعات النسيج ،كالمنتجات الغذائية ،كاألدكية ،كااللكتركنيات ،كالكمبيكتر،
كالصناعات العممية ،كتنظيـ عالقات العمؿ ،كالمجاالت االجتماعية ،كتنمية المكارد البشرية ،كحماية

البيئة ،كتطكير االتصاالت ككسائؿ االعالـ ،باإلضافة الى أم برامج أخرل ذات مصمحة مشتركة
(اعالف المبادئ بشأف ترتيبات الحكـ الذاتي المؤقت ،1993 ،الممحؽ الثالث ،كثيقة ).

كلكف عمى الرغـ مف ذلؾ فقد شهدت العالقات االقتصادية الفمسطينية اإلسرائيمية تفرد إسرائيؿ مف
جانب كاحد في تطبيقها التفاقية باريس ،األمر الذم زاد مف معاناة االقتصاد الفمسطيني ،حيث أف

سياسات اإلغالؽ كالحصار كالتحكـ بالمعابر كاقامة الحكاجز بيف المدف كالقرل كالمخيمات أضعفت
بشكؿ كبير التجارة الداخمية بيف مدف الفمسطينية ،سكاء بيف مدف الضفة الغربية بعضها البعض ،أك بيف

الضفة كغزة ،حيث تشير االحصائيات إلى مدل عالقة التبعية التي تربط االقتصاد الفمسطيني بنظيرت

اإلسرائيمي ،حيث أف أكثر مف  %70مف الكاردات الفمسطينية تأتي مف إسرائيؿ كأكثر مف  %90مف
الصادرات الفمسطينية تذهب إلى إسرائيؿ ،كبالتالي فإف هذا االتفاؽ لـ يكفر لمفمسطينييف قد انر كافيان مف
السيادة عمى األرض كالمكارد كطرؽ االتصاؿ الداخمي كالخارجي بما يمكنه مف البدء في كضع

استرات يجية تنمكية شاممة إلعادة البناء االقتصادم ،بؿ مارست إسرائيؿ سياسة االغالؽ كمنع تنقؿ التجار
مبيف المدف الفمسطينية كاعاقة تنقؿ البضائع عبر المعابر( أبك ظريفة ، 2006 ،ص. )585
إف استمرار العمؿ بهذا البرتكككؿ كبالشكؿ ذاته سيقكد إلى تعطيؿ االقتصاد الكطني كاستمرار التراجع
فيه لدرجة التكقؼ التاـ أك االنهيار ،لذلؾ ليس أماـ االقتصاد الفمسطيني سكل خياريف إما العمؿ بشكؿ
جدم نحك تغيير هذا البرتكككؿ كالتخمص منه بشكؿ كامؿ ،أك تطبيؽ هذا البرتكككؿ بشكؿ كامؿ ،كهنا

البد أف ندرؾ تغيير البرتكككؿ في الكقت الراهف ليس سهالن أك ربما ال يستطيع المجتمع الدكلي إجبار
إسرائيؿ عمى تغيير البرتكككؿ بشكؿ كامؿ ،يبقى أمامنا خيار الضغط عمى المجتمع الدكلي إلجبار

إسرائيؿ لتطبيؽ بنكد البرتكككؿ بشكؿ يعيد لمعالقة الثنائية بعض التكازف كالتكافؤ (حمس).2016 .
المطمب الثالث :التعاون االقتصادي في اطاره االقميمي

فيما يتعمؽ بالتعاكف االقتصادم في إطارت اإلقميمي ،اتفؽ الطرفاف الفمسطيني كاإلسرائيمي عمى التعاكف

ضمف الجهكد السممية متعددة األطراؼ لمنهكض ببرنامج لمتنمية االقتصادية كاإلقميمية ،حيث تبادر فيه

الدكؿ الكبرل ،كبمشاركة أعضاء منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية كدكؿ كمؤسسات عربية إقميمية،
فضالن عف مشاركة القطاع الخاص.

كيتككف هذا البرنامج االنمائي مف شقيف:
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الول يتعمؽ ببرنامج تنمية لمضفة الغربية كقطاع غزة.

والثاني يتعمؽ ببرنامج اقميمي لمتنمية االقتصادية ،كسيتـ تناكؿ هذا البرنامج االنمائي عمى النحك التالي:

أوالً :برنامج تنمية لمضفة الغربية وقطاع غزة:
يشمؿ برنامج تنمية الضفة الغربية كقطاع غزة برنامج لإلسكاف كالبناء ،كاعادة التأهيؿ االجتماعي ،كخطة

لتنمية المشركعات االقتصادية الصغيرة كالمتكسطة ،كخطة لممكارد البشرية كبرامج لتنمية البنية األساسية
كالماء كالكهرباء كالنقؿ كاالتصاالت.
ثانياً :برنامج إقميمي لمتنمية االقتصادية:

يشمؿ البرنامج اإلقميمي لمتنمية االقتصادية إقامة صندكؽ ،ثـ بنؾ تنمية لمشرؽ األسط ،كتطكير خطة

إسرائيمية فمسطينية أردنية مشتركة لتنسيؽ استغالؿ منطقة البحر الميت ،كقناة البحر المتكسط،
كمشركعات تطكير كتحمية الميات ،كالتنمية الزراعية ،كالكقاية مف التصحر ،كربط شبكات الكهرباء ،كنقؿ
كتكزيع البتركؿ كالغاز كمكارد الطاقة األخرل ،كاستغاللها صناعيان كخطة لتنمية السياحة كالنقؿ

كاالتصاالت كمجاالت متعددة أخرل ،باإلضافة إلى التنسيؽ بهدؼ انجاح مجمكعات العمؿ المتعددة

األطراؼ كتشجيع دراسات الجدكل كالدراسات التمهيدية لها (اعالف المبادئ بشأف ترتيبات الحكـ الذاتي

المؤقت ،1993 ،الممحؽ الثالث ،كثيقة ).

كمف المالحظ انه كمنذ انطالؽ عممية السالـ في الشرؽ األكسػط عػاـ 1991ـ فػي إطػار مػؤتمر مدريػد

هيمف مفهكـ السالـ االقتصادم عمى األسػس التػي تسػتند عميهػا العمميػة السياسػية برمتهػا ،ككػاف أبػرز هػذت
األسس هػك بنػاء الثقػة بكاسػطة التعػاكف االقتصػادم اإلقميمػي بػيف الفمسػطينييف كالعػرب مػف جهػة ،كاسػرائيؿ
مف جهة أخرل ،عمى افتراض أف التعاكف االقتصادم سيؤسس لسالـ تاريخي ينهي الصراع.

ككػػاف "شػػمعكف بيػػرس" قػػد تبنػػى هػػذا التصػػكر القػػائـ عمػػى أف السػػالـ ال يتحقػػؽ إال فػػي ظػػؿ نظػػاـ أمنػػي
إقميمػػي يرتكػػز عمػػى السياسػػة كاالقتصػػاد ،فػػالتفكؽ الحقيقػػي لػػـ يعػػد قائمػان عمػػى العمػػؿ العسػػكرم ،كلكػػف عمػػى
التعاكف السياسي كاالقتصادم ،كايقاؼ الحرب كبناء السالـ بيف العرب كاسػرائيؿ يقضػي عمػى مصػدر مهػـ

لمتكتر ،كيدفع المنطقة إلى التعاكف كالنمك االقتصادم المرتكز عمى أربعة جكانب تتمثؿ فػي نػزع السػالح ،
كالميات  ،كالتكنكلكجيا الحيكية  ،كالنقؿ كالمكاصالت ،لالنتقاؿ مف استراتيجية التفػكؽ العسػكرم إلػى التعػاكف

االقتصادم ،كمف اقتصاد الصراع إلى اقتصاد السالـ (هكيدم ،1995 ،ص . )31

كك ػػاف "بي ػػرس" ق ػػد أك ػػد ف ػػي كتاب ػػه "الش ػػرؽ األكس ػػط الجدي ػػد" ال ػػذم ص ػػدر ع ػػاـ 1993ـ ،أف اله ػػدؼ م ػػف

الس ػ ػػالـ ب ػ ػػيف إسػ ػ ػرائيؿ كالع ػ ػػرب ه ػ ػػك خم ػ ػػؽ البيئ ػ ػػة المالئم ػ ػػة إلع ػ ػػادة تنظ ػ ػػيـ مؤسس ػ ػػات الش ػ ػػرؽ األكس ػ ػػط
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بصػػ ػػكرة أساسػػ ػػية ،كيقػ ػ ػػكؿ "بيػ ػ ػػرس"" :هػػ ػػدفنا النهػ ػ ػػائي هػػ ػػك خمػ ػ ػػؽ أس ػ ػ ػرة إقميمي ػ ػػة مػ ػ ػػف األم ػ ػػـ ،ذات سػ ػ ػػكؽ

مش ػ ػػتركة ،كهيئ ػ ػػات مركزي ػ ػػة مخت ػ ػػارة ،عم ػ ػػى غػ ػ ػرار الجماع ػ ػػة األكركبي ػ ػػة ،كأف الحاج ػ ػػة إل ػ ػػى ه ػ ػػذا اإلط ػ ػػار
اإلقميمػ ػػي تقػ ػػكـ عم ػ ػػى أربعػ ػػة عكامػ ػػؿ جكهري ػ ػػة :هػ ػػي االسػ ػػتقرار السياس ػ ػػي ،كاالقتصػ ػػاد ،كاألمػ ػػف الق ػ ػػكمي،
كاشاعة الديمقراطية (بيرس ،1994 ،ص . )65-61

كاسػ ػػتنادان لهػ ػػذا التصػ ػػكر الػ ػػذم قدمػ ػػه "بيػ ػػرس" فػ ػػاف الضػ ػػماف الحقيقػ ػػي لمسػ ػػالـ هػ ػػك تكليػ ػػد مصػ ػػالح إقميميػ ػػة
مشػ ػػتركة مػ ػػف خ ػ ػػالؿ تػ ػػكفير شػ ػػبكة م ػ ػػف المصػ ػػالح المتبادلػ ػػة ،تعم ػ ػػؿ هػ ػػذت المصػ ػػالح عم ػ ػػى تجػ ػػاكز ش ػ ػػبح

الحرب في المنطقة

كيمكننا القكؿ أف الفكرة المركزية لمشركع "بيريس" تتمحكر بشكؿ أساسي حكؿ إقامة نظاـ إقميمي شرؽ

أكسطي عمى غرار م ا حدث في أكربا مف خالؿ قياـ الجماعة األكربية ،باعتبار أف التنظيـ اإلقميمي هك
المدخؿ الحقيقي لمكصكؿ إلى منطقة تنعـ بالسالـ كاألمف ،حيث أكد بيريس أف بناء سكؽ اقميمية مشتركة
مف شأنه أف يضمف عممية السالـ أكثر مف تقميص عدد الصكاريخ ،فاالقتصاد كالمصالح المشتركة هي

التي تقكد لسالـ دائـ كليست السياسة كالقدرة العسكرية ،كهذا الطرح يتكافؽ بشكؿ كبير مع ما تنادم به
الميبرالية التجارية التي تقكـ عمى أساس أف تعظيـ المصالح التجارية بيف الدكؿ مف شأنه أف يقكد إلى

السالـ.

كمف خالؿ مراجعة االتفاقيات التي أبرمتها إسرائيؿ في إطار عممية السالـ في الشرؽ االكسط نجد أف

إسرائيؿ اهتمت بالبعد االقتصادم اهتمامان فائقان في جميع االتفاقيات كمعاهدات السالـ التي كانت قد
أبرمتها مع منظمة التحرير الفمسطينية ،أك تمؾ االتفاقيات التي كقعتها إسرائيؿ مع األردف ،حيث تدلؿ تمؾ
االتفاقيات عمى اهتماـ إسرائيؿ كتركيزها عمى العائد االقتصادم المتكقع لمسالـ في الشرؽ األكسط ،حيث

أف التعاكف المكازم لمسالـ يستند بالدرجة األكلى عمى البعد االقتصادم مف خالؿ التركيز عمى مفهكـ
السالـ االقتصادم ،كالذم يقكـ عمى حرية انتقاؿ السمع كالخدمات في شتي المجاالت ،كتطكير التعاكف

العربي اإلسرائيمي في مجاالت التنمية االقتصادية ،كالميات ،كالسياحة ،كالتعاكف فى مجاؿ األمف اإلقميمي،
كمف خالؿ اقامة تجمعات صناعية مشتركة بيف إسرائيؿ كالدكؿ العربية ،هذت المصالح التجارية المشتركة

مف شأنها دفع هذت الدكؿ بضركرة التعاكف المشترؾ لمحفاظ عمى هذت المصالح انطالقان مف مبدأ تعظيـ

المكاسب ،كأف التراجع عف هذا التعاكف سيككف له تكاليؼ باهظة.

كيمكف القكؿ أف االتفاقات التي عقدتها إسرائيؿ في إطار عممية السالـ في الشرؽ األكسط شكمت

إضافة كدعامة جديدة إلى األسس المطمكب ارساءها إلقامة النظاـ الشرؽ أكسطي في المنطقة ،نحك

إرساء الدعائـ السياسة كاالقتصادية لمسكؽ الشرؽ أكسطية ،بؿ كلنظاـ شرؽ أكسطى جديد ،فعمى الصعيد
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السياسي كاف هناؾ اتفاؽ أكسمك كما تالت مف اتفاقيات ثنائية عمى المسار اإلسرائيمي الفمػسطيني ،ثـ كانت

هناؾ أيضان االتفاقية اإلسرائيمية األردنية كمالحقها الخاصة بالتعاكف االقتصادم بيف البمديف ،كالتي
تستهدؼ ربط كؿ مف الكياف الفمسطيني الكليد المتمثؿ في السمطة الكطنية الفمسطينية ،كاألردف بإسرائيؿ
مف جانب ،كربط هذت األطراؼ الثالثة بمصر مف جانب آخر ،كؿ ذلؾ شكؿ إضافة باتجات دعـي أطر

التعاكف االقتصادم اإلقميمي.
المطمب الرابع :االعتماد المتبادل بين الجانبين الفمسطيني واالسرائيمي وفقاً ال تفاقية باريس االقتصادية
بين النظرية والتطبيق

أصبح االعتماد المتبادؿ يمعب دك انر كبي انر كمتزايدان في العالقات الدكلية "االقتصادية" ابتداء مف النصؼ
الثاني مف القرف العشريف ،كأصبح يفرض عمى المنظريف كالمختصيف في شؤكف العالقات الدكلية أف
ينظركا إليه مف زاكية بديمة ،تتيح إمكانية فهمه كتحميمه في ضكء التغيرات الجكهرية التي حدثت عمى

مستكل النظاـ الدكلي كمككناته ،لكف ما الدالئؿ أك المؤشرات العامة التي تقكد إلى القكؿ بأف العالـ بات

يعرؼ حالة مف اإلعتماد المتبادؿ "الدكلي"  ،كالتي تيك ًجب معها النظر إلى السياسة الدكلية بطريقة مغايرة
تمامان كما يدعي الميبراليكف أنصار اإلعتماد المتبادؿ؟ ( عديمة  ، 2016 ،ص . )250
كعن ػ ػ ػػد اس ػ ػ ػػقاط فرض ػ ػ ػػية االعتمػػ ػ ػػاد االقتص ػ ػ ػػادم المتب ػ ػ ػػادؿ عم ػ ػ ػػى العالق ػ ػ ػػة االقتص ػ ػ ػػادية ب ػ ػ ػػيف الجػػ ػ ػػانبيف
الفمسػ ػ ػػطيني كاإلس ػ ػ ػرائيمي نجػ ػ ػػد اف اتفػ ػ ػػاؽ بػ ػ ػػاريس االقتصػ ػ ػػادم اشػ ػ ػػتمؿ عمػ ػ ػػى كثيػ ػ ػػر مػ ػ ػػف البنػ ػ ػػكد التػ ػ ػػي
تض ػ ػػبط الناحي ػ ػػة االقتص ػ ػػادية كالتعام ػ ػػؿ التج ػ ػػارم ب ػ ػػيف الطػ ػ ػرفيف ،حي ػ ػػث ح ػ ػػددت بع ػ ػػض مػ ػ ػكادت ض ػ ػػركرة
االعتم ػ ػػاد المتب ػ ػػادؿ ف ػ ػػي الص ػ ػػناعة كالتج ػ ػػارة كالتب ػ ػػادؿ ف ػ ػػي الس ػ ػػمع ب ػ ػػيف الج ػ ػػانبيف دكف أف يطغ ػ ػػى ط ػ ػػرؼ

عم ػ ػػى اآلخ ػ ػػر ،كلق ػ ػػد تح ػ ػػدثت ه ػ ػػذت البن ػ ػػكد ع ػ ػػف حري ػ ػػة تنق ػ ػػؿ الس ػ ػػمع الص ػ ػػناعية ب ػ ػػيف الج ػ ػػانبيف ،حي ػ ػػث

سػ ػ ػػمحت إس ػ ػ ػرائيؿ كبشػ ػ ػػكؿ عػ ػ ػػاـ بػػ ػػدخكؿ المنتجػػ ػػات الصػػ ػػناعية الفمسػ ػ ػػطينية إل ػ ػػى أس ػ ػ ػكاقها دكف الحاجػ ػ ػػة
إلػ ػ ػػى تص ػ ػ ػػاريح مسػ ػ ػػبقة ش ػ ػ ػػرط أف يمت ػ ػ ػػزـ المنػ ػ ػػتج الفمس ػ ػ ػػطيني بالمكاصػ ػ ػػفات كالتعميم ػ ػ ػػات الص ػ ػ ػػحيحة ،إال

أنهػ ػ ػػا منعػ ػ ػػت دخػ ػ ػػكؿ المنتجػ ػ ػػات الدكائي ػ ػ ػة الفمسػ ػ ػػطينية إلػ ػ ػػى أس ػ ػ ػكاقها بحجػ ػ ػػة عػ ػ ػػدـ مطابقتهػ ػ ػػا لمتطمبػ ػ ػػات
الصػ ػػحة العامػ ػػة ،أمػ ػػا المنتجػ ػػات اإلس ػ ػرائيمية الصػ ػػناعية فقػ ػػد دخمػ ػػت إلػ ػػى أس ػ ػكاؽ الضػ ػػفة الغربيػ ػػة كقطػ ػػاع

غ ػ ػ ػزة بحريػ ػ ػػة تامػ ػ ػػة ،كقػ ػ ػػد شػ ػ ػػكمت الصػ ػ ػػادرات الصػ ػ ػػناعية الفمسػ ػ ػػطينية إلػ ػ ػػى إس ػ ػ ػرائيؿ نسػ ػ ػػبة عاليػ ػ ػػة جػ ػ ػػدان
كخاصػ ػ ػػة فػ ػ ػػي السػ ػ ػػمع اآلتيػ ػ ػػة (الممبكسػ ػ ػػات ،األحذيػ ػ ػػة ،المنتجػ ػ ػػات الخشػ ػ ػػبية ،صػ ػ ػػناعة الخيػ ػ ػػزراف ،م ػ ػ ػكاد

البن ػ ػ ػػاء كحج ػ ػ ػػر الرخ ػ ػ ػػاـ) ،أم ػ ػ ػػا أسػ ػ ػ ػكاؽ ال ػ ػ ػػدكؿ العربي ػ ػ ػػة فق ػ ػ ػػد كان ػ ػ ػػت كال ازل ػ ػ ػػت مغمق ػ ػ ػػة أم ػ ػ ػػاـ المنتج ػ ػ ػػات

الفمس ػ ػػطينية تح ػ ػػت ش ػ ػػعار "المقاطع ػ ػػة العربي ػ ػػة إلسػ ػ ػرائيؿ" حي ػ ػػث ل ػ ػػـ يس ػ ػػمح بتص ػ ػػدير الس ػ ػػمع الفمس ػ ػػطينية
الت ػ ػ ػػي تس ػ ػ ػػتخدـ الم ػ ػ ػػدخالت اإلسػ ػ ػ ػرائيمية ،كق ػ ػ ػػد ش ػ ػ ػػكمت الض ػ ػ ػػفة الغربي ػ ػ ػػة كقط ػ ػ ػػاع غػ ػ ػ ػزة المنف ػ ػ ػػذ الث ػ ػ ػػاني
لمصادرات الصناعية اإلسرائيمية بعد السكؽ األمريكي ( مكسى.
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 ).2007

أما في الحقيقة قيدت بنكد اتفاقية باريس االقتصادية االقتصاد الفمسطيني ،كربطته بعجمة االقتصاد

اإلسرائيمي كبالمصالح المباشرة لالحتالؿ كشركاته الخاصة ،فالقرار النهائي بكؿ ما يتعمؽ بالتنمية
االقتصادية الفمسطينية بات مرتبطان بالمكافقة اإلسرائيمية ،السياسية منها كالمهنية كاألمنية ،كتقدير
احتياجات السكؽ الفمسطيني ككميات االستيراد مف البضائع كالسمع يجب أف يككف متفقان عميه بيف

الجانبيف كفقان لممعايير اإلسرائيمية ،كعمى ضكء المعمكمات كالتفاصيؿ المتكفرة عف االستهالؾ كاإلنتاج
كاالستثمار كالتجارة الخارجية كالنمك السكاني كاالرتفاع في معدؿ الناتج المحمي كالدخؿ القكمي ،بؿ
ربطت االتفاقية النظاـ المالي كالنقدم برمته كالتجارة الخارجية كنسب تقدير كتحديد ضرائب القيمة

المضافة كأسمكب تحصيمها كنظاـ كمعايير االستيراد كالتفتيش كالجمارؾ كالتأميف كالتعكيض في حكادث

الطرؽ كاستيراد المشتقات النفطية بأنكاعها كأسعارها بالقرار اإلسرائيمي ،فالمجنة االقتصادية المشتركة بيف

و
متساك مف األعضاء ،كأية لجاف فرعية أخرل يمكف تشكيمها ليس لها أم
الطرفيف كالمشكمة مف عدد
سمطة أك تأثير عمى مجمؿ العالقات االقتصادية كالتجارية كالمالية بيف الجانبيف ( قرش ).2016.

أما بخصكص تبعات بركتكككؿ باريس عمى الفمسطينييف ،فإنه بالمجمؿ العاـ ،أدل هذا االتفاؽ الى
نشكء عالقات تجارية كاقتصادية غير متكافئة مع إسرائيؿ بسبب السيطرة األمنية اإلسرائيمية ،ككبر حجـ

االقتصاد اإلسرائيمي ،كالسياسة االنتقائية ،عمى الرغـ مف أف االعتماد المتبادؿ كاف النقطة البارزة في بنكد

هذا االتفاؽ ،األمر الذم منع االقتصاد الفمسطيني مف التطكر بشكؿ يعكس إمكاناته الكاممة كالمتاحة ،بؿ

تابعا لالقتصاد اإلسرائيمي كمعتمدا عمى المنح كالمساعدات الخارجية .كما أف هذا االتفاؽ
جعمته اقتصادان ن
كاف له تبعات تتمثؿ في عرقمة نمك االقتصاد الفمسطيني ،كزيادة العجز التجارم مع إسرائيؿ بشكؿ هائؿ
(حكالي  3.5مميار دكالر أميركي) ،كتعميؽ االعتماد عمى السكؽ اإلسرائيمية ،كزيادة تكمفة المعيشة بشكؿ
غير محتمؿ عمى المكاطف الفمسطيني ،كعجز االقتصاد الفمسطيني عف التعامؿ مع أسكاؽ خارجية ،كؿ

ذلؾ أثر سمبان عمى القدرة التنافسية لمشركات الفمسطينية ،كتكبدت الخزينة الفمسطينية خسائر ضريبية كبيرة
بسبب آليات الجباية كالرسكـ( حمداف .د.ت ).

كبن ػ ػػاءان عم ػ ػػى م ػ ػػا س ػ ػػبؽ يمكنن ػ ػػا الق ػ ػػكؿ أف االتفاق ػ ػػات الت ػ ػػي أبرم ػ ػػت ف ػ ػػي إط ػ ػػار عممي ػ ػػة الس ػ ػػالـ ف ػ ػػي

الشػ ػ ػػرؽ األكسػ ػ ػػط قامػ ػ ػػت عمػ ػ ػػى أسػ ػ ػػاس اقتصػ ػ ػػادم ،حيػ ػ ػػث تتمحػ ػ ػػكر الفك ػ ػ ػرة األساسػ ػ ػػية لتمػ ػ ػػؾ االتفاقيػ ػ ػػات
عم ػ ػػى أف االقتص ػ ػػاد كالمص ػ ػػالح المش ػ ػػتركة ه ػ ػػي الت ػ ػػي تق ػ ػػكد لس ػ ػػالـ دائ ػ ػػـ كليس ػ ػػت الق ػ ػػكة العس ػ ػػكرية ،كه ػ ػػذا

الطػ ػػرح يتكافػ ػػؽ بشػ ػػكؿ كبيػ ػػر مػ ػػع مػ ػػا تنػ ػػادم بػ ػػه الميبراليػػػة التجاريػ ػػة ،كالتػػػي تق ػػكـ عمػػػى أسػ ػػاس أف تعظػ ػػيـ
المص ػ ػػالح التجاري ػ ػػة ب ػ ػػيف ال ػ ػػدكؿ م ػ ػػف ش ػ ػػأنه أف يق ػ ػػكد إل ػ ػػى الس ػ ػػالـ ،ألف ال ػ ػػدكؿ فكاع ػ ػػؿ عقالني ػ ػػة تس ػ ػػعى

إل ػ ػػى تعظ ػ ػػيـ مكاس ػ ػػبها فإنه ػ ػػا س ػ ػػتعمؿ عم ػ ػػى زي ػ ػػادة التع ػ ػػاكف التب ػ ػػادؿ التج ػ ػػارم ،كه ػ ػػذا التع ػ ػػاكف كالتب ػ ػػادؿ
التجػ ػػارم سػ ػػيزيد مػ ػػف فػ ػػرص حػ ػػؿ الخالفػ ػػات التػ ػػي قػ ػػد تنش ػ ػأ بطػ ػػرؽ سػ ػػممية ،أمػ ػػا تطبيػ ػػؽ تمػ ػػؾ المصػ ػػالح
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فمػ ػ ػػـ يكػ ػ ػػف عمػ ػ ػػى المسػ ػ ػػتكل المطمػ ػ ػػكب مػ ػ ػػف الجانػ ػ ػػب اإلس ػ ػ ػرائيمي ،كالػ ػ ػػذم عمػ ػ ػػؿ عمػ ػ ػػى جعػ ػ ػػؿ االقتصػ ػ ػػاد

الفمس ػػطيني تابعػ ػان لػ ػػه ف ػػي كػ ػػؿ مجاالت ػػه ،ب ػػؿ كقػ ػػاـ بتعطي ػػؿ أم تقػ ػػدـ اقتص ػػادم فمس ػػطيف ،كهػ ػػك م ػػا حػ ػػرـ

الفمسػ ػ ػ ػػطينييف مػ ػ ػ ػػف العمػ ػ ػ ػػؿ بحريػ ػ ػ ػػة اقتصػ ػ ػ ػػادية كمػ ػ ػ ػػا نػ ػ ػ ػػادت بهػ ػ ػ ػػا النظريػ ػ ػ ػػة الميبراليػ ػ ػ ػػة ،كجعػ ػ ػ ػػؿ التبعيػ ػ ػ ػػة

الفمسطينية إلسرائيؿ هي بديالن لالعتماد المتبادؿ بيف الطرفيف .
الخالصة :

تناكؿ الفصؿ الثالث التسكية السياسية لمصراع الفمسطيني االسرائيمي مف المنظكر الميبرالي ،حيث أفضى

الفصؿ إلى أنه جرل اعتراؼ متبادؿ بيف طرفي الصراع بالرغـ مف ككف هذا االعتراؼ اعترافا منقكصان اال

انه يؤسس لمتعايش السممي كقبكؿ اآلخر كهك ما أكصت به النظرية الميبرالية في التسكية السياسية ،أيضان
بيف الفصؿ أف التأكيد عمى اعتبار قرارم مجمس األمف رقـ  242ك 338هدفان لممفاكضات كالتسكية

السممية كاف بمثابة التزامان مف طرفي الصراع بتطبيؽ مبادئ النظرية الميبرالية التي تؤكد أف الحؿ السممي
هك الحؿ االنسب لتسكية الصراع .كما استنتج الفصؿ أف المرحمة االنتقالية هي مرحمة تجريبية لمدل
نجاح التفاهمات التي تكصؿ لها الطرفاف ،كهي تهدؼ إلى إرساء أسس التعايش بيف الجانبيف ،كهي

اختبار لمثقة بيف الجانبيف ،مف خالؿ التزاـ كؿ طرؼ بتنفيذ ما هك مطمكب منه ،مما يسهؿ التكصؿ إلى
حؿ دائـ لمصراع كهذا ما نادت به الميبرالية.

كذلؾ بحث الفصؿ في نظرية السالـ الديمقراطي كالتي تفضي بأف الصراعات كالنزاعات الدكلية تحدث

بفعؿ كجكد دكؿ تفتقر لمممارسات الديمقراطية ،كاستنتجت أف الفمسطينيكف عممكا بجدية عمى ترسيخ دعائـ
البناء الديمقراطي الداخمي مف خالؿ التأكيد عمى سيادة القانكف ،كاستقالؿ القضاء ،كتعزيز البناء

المؤسساتي ،كهيئات المجتمع المدني ،كهذا يعني التأسيس لمرحمة انتقاؿ مف حالة الثكرة إلى حالة الدكلة
كالحكـ الصالح .كذلؾ بيف أف مبدأ بناء الثقة التي نادت به النظرية الميبرالية مف خالؿ عممية السالـ

يمكف مف خالله أف تقكـ العالقة بيف الطرفيف باعتبارها عالقة تعاكنية تسكدها النكايا الحسنة كليس عمى
قاعدة الربح المطمؽ ألحد األطراؼ عمى حساب الطرؼ اآلخر.

أيضان تكصؿ الفصؿ الستنتاج بأف الترتيبات األمنية في االتفاقيات الفمسطينية االسرائيمة تقاطعت بشكؿ
كبيرمع اآلليات التي قدمتها النظرية الميبرالية مف ضركرة انتهاج التعاكف كالترتيب األمني بيف الدكؿ

لمكصكؿ الى السالـ  ،لكف اسرائيؿ لـ تمتزـ بهذت االتفاقيات ،كحاكلت جاهدة عمى جعؿ االجهزة االمنية

أجهزة تابعة لها ،كعممت اسرائيؿ عمى تقكيض قدرات األجهزة االمنية الفمسطينية ،كهك ما جعؿ مبدأ األمف
الجماعي الذم نادت النظرية في كاد كتطبيقه في ك واد آخر .كما كضح الفصؿ أف االتفاقات التي كقعها
الطرفيف الفمسطيني كاإلسرائيمي ،لتسكية الصراع بينهما في إطار عممية السالـ التي بدأت باتفاؽ أكسمك
كما تالت مف اتفاقيات ،قد أكدت عمى ضركرة حؿ المسائؿ الخالفية التي قد تنشأ بينهما بكسائؿ سممية مف
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خالؿ التنسيؽ كالتكفيؽ كالتحكيـ ،كهذا األمر يتكافؽ بشكؿ كبير مع ما نادت به النظرية الميبرالية في

العالقات الدكلية كلكف اسرائيؿ تنصمت مف التزاماتها كعممت عمى فرض رؤيتها النهاء الصراع بالقكة .

كما أظهر الفصؿ العالقة االقتصادية بيف الجانبيف االسرائيمي كالفمسطيني في ضكء بركتكككؿ باريس،
ككذلؾ التعاكف االقتصادم في اطارت الثنائي ،مف خالؿ تشكيؿ المجاف التعاكنية بيف الطرفيف ،كتطكير

البنى االقتصادية كالمكارد المختمفة ،كهك ما نادت به النظرية الميبرالية ،كما استنتج الصؿ أف االتفاقات
التي أبرمت في إطار عممية السالـ في الشرؽ األكسط قامت عمى أساس اقتصادم ،حيث تتمحكر الفكرة

األساسية لتمؾ االتفاقيات عمى أف االقتصاد كالمصالح المشتركة هي التي تقكد لسالـ دائـ كليست القكة
العسكرية ،كهذا الطرح يتقاطع بشكؿ كبير مع ما تنادم به النظرية الميبرالية ،إال اف اسرائيؿ عرقمت نمك
االقتصاد الفمسطيني كحكلت العالقة االقتصادية بيف الطرفيف الفمسطيني كاالسرائيمي كالتي مف المفترض

انها عالقة تبادلية الى عالقة تبعية كاممة لالقتصاد االسرائيمي.
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الفصل الرابع
مستقبل وسيناريوىات الحمول السياسية لمقضية الفمسطينية
مقدمة
منذ االحتالؿ االسرائيمي لألراضي الفمسطينية في العاـ 1948ـ مرت القضية الفمسطينية بعدد مف

المنعطفات التاريخية في ظركؼ داخمية كخارجية معقدة ،تـ مف خاللها طرح العديد مف الحمكؿ
كالمخططات التي عممت عمى محاكلة تصفية القضية الفمسطينية ،كذلؾ مف خالؿ خمؽ حقائؽ في الضفة

الغربية كقطاع غزة تستند عمى األمر الكاقع ،حيث عممت الحككمات اإلسرائيمية المتعاقبة عمى محاكلة
تصفية القضية الفمسطينية بعدما رأت أف الفرصة أصبحت سانحة لذلؾ ،كساعد في ذلؾ تمي إدارات

أمريكية متطرفة الحكـ في الكاليات المتحدة ،ك التي تزعـ بانها حاممة لكاء القيـ الميبرالية في العالـ ،كلكف
سرعاف ما ينكشؼ زيؼ ادعائها حيف يتعمؽ االمر بحميفتها إسرائيؿ حيث االنحياز الكامؿ إلسرائيؿ فهي

تفرض قيـ كأفكار أقرب ما تككف إلى أفكار األحزاب المتطرفة الصهيكنية ،مع كجكد عدد مف الدكؿ
العربية ليس لها أم تأثير ممحكظ عمى سياسة إسرائيؿ كالكاليات المتحدة.

كعميه سكؼ يتـ تقسيـ الفصؿ لعدة مباحث :يتناكؿ المبحث األكؿ المقاربات المقترحة لتسكية الصراع

الفمسطيني اإلسرائيمي كفؽ التصكر الميبرالي ،حيث سيتـ التطرؽ مف خالله إلى السالـ االقتصادم

اإلقميمي ،كالذم تظهر بكادرت بيف الحيف كاآلخر لتسكية قضايا سياسية مف خالؿ التركيز عمى العكامؿ
االقتصادية ،أيضان سيتـ الحديث حؿ الدكلتيف كحؿ متداكؿ في األكساط المحمية كالدكلية ،كذلؾ أبرزت
الدراسة مصطمح الككنفدرالية الفمسطينية األردنية ،كالذم دارالحديث عنه كثي انر م الككاليس خاصة في هذت

الظركؼ ،كذلؾ تـ الحديث عف االتحاد الككنفدرالي الفمسطيني األردني اإلسرائيمي ،كالذم تحدثت عنه
بعض األكساط الدكلية ،كأخي انر تـ التطرؽ إلى دكلة ثنائية القكمية الذم اعتمدته العديد مف األطراؼ لكنه

لـ يكف مرغكبان به مف إسرائيؿ كفمسطيف عمى حد سكاء ،أما المبحث الثاني السيناريكهات المحتممة لتسكية
الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي(سيناريكهات الكاقع ) ،حيث سيتطرؽ هذا المبحث لعدد مف السيناريكهات

المتكقعة لحؿ القضية الفمسطينية ،كالتي تمثمت في سيناريك بقاء الكضع الراهف ،كسيناريك السيطرة
المصرية– األردنية (تقكيض فكرة إقامة دكلة فمسطينية مستقمة) ،سيناريك الدكلة الفمسطينية المؤقتة،
كسيناريك دكلة غزة الكبرل.
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المبحث االول  :المقاربات المقترحة لتسوية الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي وفق التصور الميبرالي
المطمب الول  :مقاربة السالم االقتصادي اإلقميمي
منصبة عمى صياغة
منذ عقد الثمانينات مف القرف الماضي ظهرت االهتمامات اإلس ارئيمية المؤسساتية ال
ٌ
مشاريع لمتعاكف اإلسرائيمي العربي ،ككضعت هذت المؤسسات عشرات األبحاث التي تناكلت مشاريع
ألنشطة اقتصادية إسرائيمية عربية ،لكف تمؾ المشاريع لـ تكف ضمف إطار أك نسؽ محدد أك جامع ،إلى
أف قاـ جناح مف قيادة حزب العمؿ اإلسرائيمي بكضع عممية السالـ كالتعاكف االقتصادم في إطار مشركع

بناء نظاـ إقميمي جديد ،حيث قاـ بالتنظير له كزير الخارجية األسبؽ شمعكف بيرس كنائبه يكسي بيميف،

حيث كتب األكؿ كتابه بعنكاف "الشرؽ األكسط الجديد" ،ككضع اآلخر كراسان بعنكاف "رؤيا الشرؽ األكسط"
تبنى فيه مشركع بيريس رسميان (هالؿ  ، 1995 ،ص.)31

يستند المشركع االسرائيمي لمنظاـ اإلقميمي الجديد إلى برنامج اقتصادم ينسجـ مع برامج النظاـ

االقتصادم العالمي كمؤسساته المتنفذة كالبنؾ الدكلي كصندكؽ النقد الدكلي ،كهك برنامج يحمؿ
األيديكلكجيا االقتصادية الميبرالية بصيغها الجديدة ،كبجميع ما يترتب عميها مف التزاـ باقتصاد السكؽ

الحرة ،كمف تقبؿ ألشكاؿ كاسعة مف الال مساكاة في فرص كنكعية الحياة كالدخؿ كالثركة ،كألشكاؿ كاسعة

مف االستغالؿ التي تطرح تحت شعارات تأميف البيئة المالئمة كتشجيع االستثمارات في القطاع الخاص،
كتقميص دكر القطاع العاـ كالدكلة في االقتصاد حتى الحدكد الدنيا ،كهذا البرنامج ينسجـ مع تكجهات

كمصالح رأس الماؿ الدكلي كالشركات متعددة الجنسيات ،كقد تـ تبني هذا البرنامج منذ الثمانينات كحتى
منتصؼ التسعينات مف قبؿ معظـ دكؿ المنطقة.
بعد انعقاد مؤتمر مدريد كما ترتب عميه مف تغمغؿ التسكية في المنطقة ،ضمنت إسرائيؿ خمك المنطقة

مف أم مفاعيؿ لمقكة بعد تصفية قكة العراؽ كتقييد مصر كهيمنة الكاليات المتحدة ،كاف ال بد مف تقديـ
مشركع جديد ليتـ إعادة األدكار في المنطقة ،كهذا المشركع الشرؽ أكسطي ،كالذم يعبر عف المصالح
المشتركة بيف الرأسمالية العالمية كاسرائيؿ ،كذلؾ مف خالؿ امتالؾ إسرائيؿ لمقكة النككية كاالقتصادية
كاختراؽ األسكاؽ العالمية كاقامة التحالفات الدكلية ،حيث يكشؼ "آرمند هامر" أف هناؾ تبري انر نظريان
لتفسير إعطاء أهمية كبرل لمبعد االقتصادم في عالقات التعاكف االقميمي ،يتأتى مف الخشية أف تشكؿ

القضايا االقتصادية عقبات أماـ تطبيع العالقات السياسية ،كيطرح هنا كمثاؿ ندرة الميات في إسرائيؿ
كاألراضي الكاقعة تحت سيطرة السمطة الفمسطينية ،كما سكؼ يسببه ذلؾ مف تكتر باإلضافة إلى أف
النجاح في تشكيؿ شبكة مف العالقات االقتصادية بيف األطراؼ المتصارعة يعني خمؽ مصالح اقتصادية
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مشتركة لشرائح اجتماعية مف الطرفيف ذات استم اررية كتكاصؿ ،مما يخمؽ آلية الدفاع الذاتي عف السالـ

بيف األطراؼ المتصارعة (اسكندر) .2000 .

يمكف القكؿ بأف المقاءات كاالقتراحات المتتالية الخاصة بالعالقات العربية اإلسرائيمية كافية عمى

ضركرة الربط التكتيكي كاالستراتيجي بيف الدكؿ العربية ،كخاصة بمداف الخميج العربية ،كاسرائيؿ ،بشبكة
عالقات في جميع المجاالت االقتصادية ،كذلؾ بهدؼ بناء اقتصاد مشترؾ كسياسة مشتركة تجني منهما

اسرائيؿ القسط األكبر مف الفكائد كاألرباح ،فيما يحصد الطرؼ العربي خيبات الفشؿ التنمكم كاالقتصادم،

إذ يفترض مشركع السكؽ اإلقميمي (الشرؽ أكسطي) انتفاء كنهاية جميع االرتباطات المؤسساتية العربية،

حمة التشرذـ العربي كالتصارع كالتسابؽ عمى عقد "صفقات
رغـ أف هذت التجمعات لـ تثبت نجاحها في ٌ
السالـ" مع إسرائيؿ (دلبح ).2018.
مع تكلي الرئيس ترامب رئاسة الكاليات المتحدة رفض السير عمى خطى مف سبقكت مف الرؤساء حيث

أعاد مصطمح السالـ االقتصادم مف جديد يليطرح بقكة عمى الساحة ،مف خالؿ مبعكث ترامب إلى
المنطقة غاريد ككشنر ،كرغـ أف كزير الخارجية األسبؽ ،جكف كيرم ،قد فشؿ كسرعاف ما تبخرت أفكارت
بهذا الممؼ ،فإف كاشنطف كدكالن عربية تراهف عميه ،كتضع كؿ ثقمها فيه بإمطار الفمسطينييف باألحالـ

كتجاهؿ القضايا األكبر؛ كالقدس كالحدكد كالدكلة
كالماؿ كالمشاريع االقتصادية كاإلنسانية الضخمة،
ي
كالالجئيف كاالحتالؿ كاالستيطاف (الصفدم) .2018 .

كنظرية "السالـ االقتصادم" تدعك لبناء عالقات تجارية بيف "إسرائيؿ" كالضفة كغزة ،كتككف مم انر

لتسكية سياسية مستقبمية ،تنطمؽ دكافع األكلى مف حاجتها لألمف كالهدكء ،كحاجة الفمسطينييف لمرخاء
االقتصادم .حيث تعمؿ إدارة ترامب منذ فكزت باالنتخابات عمى إعداد خطة لمسالـ في الشرؽ األكسط،

ستشمؿ خطة اقتصادية قكية؛ لممساعدة في حؿ الصراع الفمسطيني مع دكلة االحتالؿ اإلسرائيمي.
كيستخمص مف كثيقة سياسية أصدرها مركز "بيريس" لمسالـ ،أف يككف التحسيف االقتصادم مرافقان كداعمان

في التركيج لمعممية السياسية ،عبر إدارة يترأسها كزير إسرائيمي خاص ،تقكـ بمشاريع مشتركة مع
الفمسطينييف ،بالتنسيؽ مع المجتمع الدكلي كالمجنة الرباعية كالسمطة الفمسطينية ،بدعـ فريؽ مف الخبراء

المختصيف بالمجاؿ االقتصادم ،تنشط جميعها في تأسيس كتنفيذ مشاريع اقتصادية في األراضي

الفمسطينية (الصفدم).2018 .

في ضكء ما سبؽ يمكف القكؿ أف المجتمع الدكلي يحاكؿ بكؿ مجهكدت أف يتعامؿ مع القضية

الفمسطينية مف منطمؽ اقتصادم ،حيث حاكؿ كنجح في كثير مف الحاالت أف يساكـ الفمسطينييف عمى

قضيتهـ مف خالؿ امدادهـ بالماؿ السياسي كبناء المؤسسات كتقديـ الخدمات العامة ،كقد حاكلت اإلدارات
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األمريكية المتعاقبة خاصة في عهد الرئيس األمريكي دكنالد ترامب ،كالذم حاكؿ إعادة مفهكـ السالـ

االقتصادم الذم اتخذت الرؤساء الذيف سبقكت ،كعمؿ عمى تقديـ خطط اقتصادية عديدة مقابؿ فرض األمف

كالسالـ بيف أطراؼ الصراع اطمؽ عميها صفقة القرف ،كذلؾ لممساعدة في حؿ الصراع العربي

اإلسرائيمي،كقد كانت إسرائيؿ دائمان ما تربط بيف السالـ االقتصادم كبيف تحقيؽ الهدكء كاألمف.
المطمب الثاني  :مقاربة حل الدولتين

مصطمح عاـ يدؿ عمى تسكية لمصراع اإلسرائيمي -الفمسطيني عمى أساس التقسيـ اإلقميمي لمساحة

فمسطيف التاريخية بيف دكلتيف ،إسرائيؿ كفمسطيف ،يقكـ في صيغته السياسية المسكقة حاليان عمى أساس
إقامة دكلة فمسطينية في حدكد الرابع مف حزيراف عاـ 1967ـ ،تقكـ "جنبان إلى جنب" كعمى أساس

االعتراؼ المتبادؿ مع دكلة إس ارئيؿ القائمة أصالن منذ العاـ 1948ـ ،كعادة ما يتـ ربط التسكية الكاردة
بإضافة جممة مبهمة حكؿ ايجاد حؿ "عادؿ" لقضية الالجئيف الفمسطينييف ،كترتبط هذت التسكية عادة

بقرارم األمـ المتحدة رقـ  242ك ( 338المركز الفمسطيني لمصادر حقكؽ المكاطنة كالالجئيف"بديؿ" ،

 ،2005ص .)8

فػػي عػػاـ  ،1947صػػكتت الجمعيػػة العامػػة لألمػػـ المتحػػدة عمػػى إنشػػاء دكلتػػيف عربيػػة كيهكديػػة فػػي فمسػػطيف
الكاقعة تحت االنتداب البريطاني ،يربط بينهما اتحاد اقتصادم عمى أف يكضع نظاـ خاص لمدينة القػدس،

كبعد صدكر قرار مجمس االمف الدكلي رقـ  242في تشريف الثاني/نكفمبر عاـ  ،1967أصبح هذا القرار

أساسان لممفاكضات المستقبمية بيف العرب كاسرائيؿ ،فكرة االعتػراؼ ب ػ "السػيادة كالكحػدة اإلقميميػة كاالسػتقالؿ
السياسػػي لكػػؿ دكلػػة فػػي المنطقػػة كحقهػػا فػػي العػػيش فػػي سػػالـ داخػػؿ حػػدكد آمنػػة كمعتػػرؼ بهػػا ال تتعػػرض

لتهديدات أك أعماؿ عنؼ" (ستايف).2013 .

إسرائيميان ظؿ التمكيح بحؿ الدكلتيف في الغالب مرهكف بسبؿ الفصؿ ،كالهكاجس الديمغرافية ،كبالتالي فإف

الدكافع العممية التي ظمت تدفع اسرائيميان باتجات التأسيس لحؿ الدكلتيف ،هك الحفاظ عمى الطابع اليهكدم

إلسرائيؿ ،األهـ مف ذلؾ ،أف حؿ الدكلتيف بقي عرضة لسياسات إسرائيؿ كممارساتها في فرض األمر

الكاقع ،عمى صعيد تضييؽ الهامش التفاكضي المتاح فمسطينيان ،كتكسيع رقعة المشركع الصهيكني
االستيطاني الجغرافية ،فمسطينيان ينطمؽ منظرك حؿ الدكلتيف مف دافع إقامة الدكلة الفمسطينية المستقمة
ضمف مشركع تحرر كطني مف االحتالؿ كاالستعمار لألراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 1967ـ (المركز

الفمسطيني لمصادر حقكؽ المكاطنة كالالجئيف "بديؿ  ، 2005 ،ص. )3

منذ أف بدأت عممية التسكية السياسية بيف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف في مؤتمر مدريد بدأت الدعكات

لتطبيؽ فكرة السالـ عمى أساس حؿ الدكلتيف ،كاعتماد المفاكضات سبيالن لمكصكؿ إلى ذلؾ ،مع إشراؾ
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البمداف العربية في ذلؾ مثؿ مصر كاألردف كلبناف كسكريا ،ثـ جاء اتفاؽ أكسمك 1993ـ ،كما تبعه مف

مالحؽ له ،كاتفاقية غزة -أريحا 1994ـ ،كاتفاقية طابا "أكسمك 2عاـ 1995ـ ،كاتفاقية كام ريفر األكلى
1998ـ ،كاتفاقية كام ريفر 2عاـ 1999ـ ،كغيرها مف المبادرات المختمة مثؿ تقرير ميتشؿ ،كخطة جكرج
تينيت عاـ 2000ـ ،كخريطة الطريؽ عاـ 2002ـ ،كمبادرة السالـ العربية عاـ 2002ـ ،كمبادرة جنيؼ

لمسالـ عاـ 2003ـ ،كاعالف أنابكليس عاـ 2007ـ ،كبياف مجمس األمف عف حؿ الدكلتيف عاـ 2009ـ،
كمفاكضات عاـ 2010ـ ،كاعالف فمسطيف دكلة عضك في األمـ المتحدة عاـ 2012ـ ،كالمبادرة الفرنسية
كما تبعها مف مبادرات 2016ـ ،كغيرها مف جكالت المفاكضات العديدة ،كالتي كانت أبرز بنكدها

االنسحاب مف الضة الغربية كقطاع غزة تمهيدان لحؿ الدكلتيف عمى أساس االنسحاب اإلسرائيمي مف

األراضي التي احتمتها عاـ 1967ـ (المركز االستشارم لمدراسات كالتكثيؽ  ، 2017 ،ص . )13 - 11

يعتبر الحؿ القػائـ عمػى دكلتػيف الفكػرة الدبمكماسػية األكثػر تأييػدان عمػى نطػاؽ كاسػع فيمػا يتعمػؽ بالسػالـ بػيف
إسرائيؿ كالفمسطينييف منذ صدكر قرار األمـ المتحدة رقـ  242في تشريف الثػاني/نكفمبر عػاـ  ،1967كقػد

ك ػ ٌػرس ذل ػػؾ القػ ػرار ،ال ػػذم أص ػػبح أساسػ ػان لممفاكض ػػات المس ػػتقبمية ب ػػيف الع ػػرب كاسػ ػرائيؿ ،فكػ ػرة االعتػ ػراؼ ب ػ ػ
"السػػيادة كالكحػػدة اإلقميميػػة كاالسػػتقالؿ السياسػػي لكػػؿ دكلػػة فػػي المنطقػػة كحقهػػا فػػي العػػيش فػػي سػػالـ داخػػؿ
حدكد آمنة كمعترؼ بها ال تتعرض لتهديدات أك أعماؿ عننؼ" (ستايف) .2013 .

كقد اشار الرئيس االمريكي" جكرج بكش االب " ""Gerroge H. Bushالى حؿ الدكلتيف عندما اعمف

اماـ الككنغرس االمريكي في  6آذار/مارس 1991عف مبادرة لحؿ الصراع العربي االسرائيمي كقد جاء في

خطابه  " :اف الكالياتت المتحدة االمريكية عازمة كبحزـ عمى تسكية الصراع الفسطيف االسرائيمي  ،بحيث

تستطيع شعكب الشرؽ االكسط كمها اف تعيش في سالـ كازدهار" (خطاب الرئيس جكرج بكش اماـ جمسة

الككنغرس المشتركة في شاف الشرؽ االكسط  ،1991كثيقة)

كما اكد الرئيس االمريكي "جكرج بكش االبف" " " George W. Bushايضا التزامه بحؿ الدكلتيف ،حيث

اعمف الرئيس االمريكي "بكش االبف" في خطابه الذم القات في 24يكنيك/حزيراف  ،2002رؤيته لمسالـ في
الشرؽ االكسط التي تتجسد في اقامة دكلتيف تعيشاف جنبا الى جنب في سالـ كأمف ،كعف الحدكد

الفمسطينية  ،اعتبرها مؤقتة الى أف تحؿ كجزء مف تسكية شاممة في الشرؽ االكسط  ،كذلؾ فيما يتعمؽ
بالعاصمة  ،كمظاهر السيادة سيتـ التفاكض حكلها ما بيف الطرفيف كجزء مف التسكية النهائية  ،مع التاكيد

عمى انسحاب اسرائيؿ مف االراضي المحتمة التي احتمت في عاـ  ،1967مف خالؿ تسكية يتـ التكصؿ

اليها بالتفاكض عمى اساس قرارم مجمس االمف  ، 242ك  ، 338كذلؾ حؿ المشاكؿ المتعمقة بالقدس

كمعاناة الالجئيف الفمسطينييف ( خطاب الرئيس بكش "االبف" عف رؤيته لمسالـ في الشرؽ االكسط في
كاشنطف بتاريخ 24يكنيك/حزيراف ، 2002كثيقة)
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ككاف الرئيس االمريكي "باراؾ اكباما" " "Barack Obamaقد جدد التزامه بحؿ الدكلتيف ،جاء ذلؾ في

خطابه الشهير في جامعة القاهرة عاـ  ( 2009ابك ختمة ، 2015 ،ص ، )247كقد تمثمت هذت الرؤية
في "ضركرة قياـ دكلة فمسطينية مستقمة تعيش في سالـ  ،جنبا الى جنب مع دكلة اسرائيؿ ،كالتزـ أيضا

بضركرة كضع حد لمعاناة الشعب الفمسطيني  ،لكنه لـ يكفي بهذت االلتزامات (ياسيف ، 2011 ،ص

 ،)140-139اما الرئيس األمريكي "دكنالد ترامب" " "Donald Trumpلـ يؤيد حؿ الدكلتيف  ،عممت
ادارته عمى خمؽ كقائع جديدة تمس جكهر الصراع الفمسطيني االسرائيمي  ،أخطر هذت الممارسات هك نقؿ

السفارة االمريكية الى القدس  ،كبذلؾ يككف ترامب قد نسؼ حؿ الدكلتيف جممة كتفصيال.

كيرل الباحث أف رؤية حؿ الدكلتيف ،كالتي تقضي بقياـ دكلة فمسطينية تعيش إلى جكار دكلة إسرائيمية،

ظمت تراكح مكانها دكف أف يحدث فيها أم تقدـ ،كلـ تفمح الجهكد الدكلية المختمفة كعمى رأسها المجنة

الرباعية الدكلية التي تضـ األمـ المتحدة ،كاالتحاد األكركبي ،كالكاليات المتحدة  ،ك ركسيا ،في ترجمة
هذا الحؿ إلى كاقع مممكس إلنهاء هذا الصراع التاريخي ،كالذم يعد أقدـ صراع في العالـ ،كالسبب في

هذا الفشؿ اف الكاليات المتحدة االمريكية لـ تكف كسيطا نزيها كانما اتخذت مف عممية السالـ مظمة
أتاحت خاللها إلسرائيؿ تنفيذ مخططاتها في التهكيد كضـ المزيد مف األراضي الفمسطينية
المطمب الثالث  :مقاربة الكونفدرالية الفمسطينية الردنية
الحديث عف مكضكع الككنفدرالية الفمسطينية األردنية يثير الخكؼ كالشككؾ مف األردنيػيف ،كذلػؾ خشػية
م ػػف فكػ ػرة ال ػػكطف الب ػػديؿ ،أك ال ػػذيف يعتق ػػدكف أف األردف ال يمك ػػف أف يق ػػدـ لمفمس ػػطينييف أكث ػػر مم ػػا ق ػػدمكت
ألنفسػػهـ ،أك الػػذيف يظنػػكف أنػػه ينبغػػي عػػدـ البحػػث فػػي هػػذا المكضػػكع قبػػؿ كصػػكؿ الفمسػػطينييف إلػػى دكلػػة

مسػػتقمة ،كفػػي الجانػػب اآلخػػر يفهػػـ بعػػض الفمسػػطينييف رفػػض األردف البحػػث فػػي الككنفدراليػػة بأنػػه رفػػض
لفمس ػػطيف الدكل ػػة المس ػػتقمة ،لك ػػف اإلصػ ػرار الفمس ػػطيني الي ػػكـ م ػػف البح ػػث ف ػػي مكض ػػكع الككنفدرالي ػػة ي ػػكحي

لألردنييف بأف الفمسطينييف ال يصركف عمى هذا المكضكع إال لطمأنة إسرائيؿ كزحزحة مكقها المتشدد حياؿ

قضيتي القدس كالحدكد كغيرهما مف القضايا األساسية (العناني ،1997 ،ص. )33
يقصد بالككنفدرالية بيف ا لفمسطينييف كاألردنييف إقامة دكلة كاحدة لشعبيف بعد قياـ الدكلة الفمسطينية عمى

األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 1967ـ ،حيث تـ طرحها مف قبؿ األردنييف عاـ 1972ـ لكف رفضتها
منظمة التحرير بصكرة قاطعة ،كترل الككنفدرالية أف يككف لمدكلة الكاحدة عاصمتيف القدس لمفمسطينييف
كعماف لألردنييف ،كسمطة قضائية مركزية ،كقكات مسمحة كاحدة قائدها الممؾ األردني ،كمجمس مركزم،

كمجمس أمة باالنتخاب بيف الشعبيف ،كاتاحة الحركة لتنقؿ المكاطنيف بحرية تامة ،كقد تـ طرح هذا الخيار
كتبنات العديد مف قيادات حركة فتح  ،كقد تـ إجراء أكثر مف استطالع رأم كانت نتيجته مكافقة فمسطينية

عمى اتحاد ككنفدرالي مع األردف ،كفي المقابؿ كاف كال زاؿ هناؾ تخكفان أردنيان مف هذت الفكرة ككف األردف
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تحتكم عمى أكثر مف  2.2مميكف فمسطيني حتى العاـ 2015ـ ،أم ما نسبته ثمث عدد األردنييف،
كبالتالي مع الكقت يمكف أف يهدد ذلؾ "أردنة" األردنييف كتحكؿ المممكة إلى أغمبية فمسطينية ،أما التأييد
كالحماس الفمسطيني لفكرة الككنفدرالية يمكف أف يعكد إلى فقداف أم أمؿ في إقامة الدكلة الفمسطينية ،كلـ

يعد لدل الشعب الفمسطيني ثقة في قيادته بسبب اإلخفاقات المتتابعة لها ،فضالن عف رغبة الفمسطينييف

بأف يككف األردف مدخالن لهـ لمعالـ الكاسع في ظؿ الحصار المفركض عميهـ كعدـ قدرتهـ عمى الدخكؿ
كالخركج إلى أراضيهـ بطريقة سهمة (ابك عامر ،2016 ،ص .)19-17

كقد ظهر الخيار الكحدكم بيف الطرفيف االردني كالفمسطيني في العديد مف المحطات التاريخية  ،غير أف
المبادرات الكحدكية التي أطمقت منذ العاـ  ،1948كحتى العاـ  ،1988ال سيما مف الطرؼ االردني ،لـ
تأتي في السياؽ الطبيعي الذم مف المفترض أف تقكـ عميه تمؾ النماذج مف العالقات الدكلية بيف الشعكب

كالكيانات السياسية  ،بؿ جاءت في اطار مفاهيـ الهيمنة كالصراع غمى النفكذ ،ففي عاـ  1948بادر

الممؾ عبدا﵀ االكؿ الى ضـ جزء مف فمسطيف " الضفة الغربية" الى المممكة االردنية ،كقد تـ تسكيؽ تمؾ

العممية عمى أنها جاءت كرغبة مف الطرفيف لقياـ الكحدة االندماجية بينهما ،كفي العاـ  1985تكصمت

المممكة االردنية كمنظمة التحرير الفمسطينية الى اتفاؽ عرؼ ب "اتفاؽ عماف"  ،كالذم نص بشكؿ كاضح

كصريح عمى الككنفيدرالية كمستقبؿ لمعالقة بيف الطرفيف ،كلكف الغت االردف االتفاؽ بعد اشهر قميمة،

كبعد حصكؿ فمسطيف عمى مكانة الدكلة غير العضك في الجمعية العمكمية لالمـ المتحدة في 29

نكفمبر  ،2012عاد الحديث مجددا حكؿ الككنفيدرالية كعالقة مستقبمية بيف االردف كفمسطيف (الشمالي،
 ،2015ص .) 3 -2

كيمكف اجماؿ المكاقؼ الرسمية حكؿ الككنفيدرالية الفمسطينية – االردنية عمى النحك التالي :
اكال :المكقؼ االردني
اف المكق ػ ػ ػ ػػؼ الرس ػ ػ ػ ػػمي االردن ػ ػ ػ ػػي يػػ ػ ػ ػرفض قي ػ ػ ػ ػػاـ ككنفيدرالي ػ ػ ػ ػػة م ػ ػ ػ ػػع الفمس ػ ػ ػ ػػطينيف قب ػ ػ ػ ػػؿ قي ػ ػ ػ ػػاـ الدكل ػ ػ ػ ػػة

الفمسػ ػػطينية  ،كقػ ػػد اكػ ػػد الممػ ػػؾ عبػ ػػدا﵀ الثػ ػػاني هػ ػػذا المكقػ ػػؼ قػ ػػائال" :أف مػ ػػا نسػ ػػمعه فػ ػػي بعػ ػػض االحيػ ػػاف

م ػ ػػف ح ػ ػػديث ح ػ ػػكؿ الككنفيدرالي ػ ػػة أك غيره ػ ػػا ،ه ػ ػػك ح ػ ػػديث ف ػ ػػي غي ػ ػػر زمان ػ ػػه أك مكان ػ ػػه ،كل ػ ػػف يك ػ ػػكف ه ػ ػػذا
المكض ػ ػػكع مطركح ػ ػػا لمنق ػ ػػاش اال بع ػ ػػد قي ػ ػػاـ الدكل ػ ػػة الفمس ػ ػػطينية تمام ػ ػػا  ،كب ػ ػػارادة الش ػ ػػعبيف كال ػ ػػدكلتيف كأم

حػ ػػديث قبػ ػػؿ ذلػ ػػؾ ال يعتبػ ػػر فػ ػػي مصػ ػػمحة الفمسػ ػػطينيف كال األردنيػ ػػيف  ،امػ ػػا الحػ ػػديث عػ ػػف الػ ػػكطف البػ ػػديؿ
أك التػ ػػكطيف ،ك االردف ل ػ ػػف يقبػ ػػؿ تح ػ ػػت أم ظػ ػػرؼ م ػ ػػف الظػ ػػركؼ ب ػ ػػام حػ ػػؿ لمقض ػ ػػية الفمسػ ػػطينية عم ػ ػػى

حس ػ ػػابه ،كه ػ ػػذا ثاب ػ ػػت م ػ ػػف ثكاب ػ ػػت الدكل ػ ػػة االردني ػ ػػة كل ػ ػػف يتغي ػ ػػر (خط ػ ػػاب المم ػ ػػؾ عب ػ ػػدا﵀ الث ػ ػػاني خ ػ ػػالؿ

حفؿ تخريج جامعة مؤتة .2013 .كثيقة )

011

ثانيا  :المكقؼ الفمسطيني
المكةقؼ الرسمي الفمسطيني يؤيد فكرة الككنفيدرالية  ،كيمكف تبرير هذا التأييد لفكرة فقداف الفمسطينيف
األمؿ في إقامة الدكلة الفمسطينية ،كلـ يعد لدل الشعب الفمسطيني ثقة في قيادته بسبب اإلخفاقات

المتتابعة لها ،فضالن عف رغبة الفمسطينييف بأف يككف األردف مدخالن لهـ لمعالـ الكاسع في ظؿ الحصار

المفركض عميهـ كعدـ قدرتهـ عمى الدخكؿ كالخركج إلى أراضيهـ بطريقة سهمة ( ابك عامر ،2016 ،ص

 ،)19-17كيرل الباحث انه في حاؿ تحقؽ سيناريك الككنفيدرالية الفمسطينية االردنية فانه سيتـ باحدل
الصيغ التالية :

 .1اعالف ككنفيدرالية فمسطينية أردنية بعد قياـ دكلة فمسطينية مستقمة ناقصة السيادة
مف متطمبات قياـ ككنفيدرالية فمسطينية أردنية كفقا لهذت الصيغة ،أف يتـ االتفاؽ بيف الفمسطينيف
كاسرائيؿ عمى اعالف دكلة شبه مستقمة " ناقصة السيادة " بمعنى آخر اف تككف قدرات كامكانيات الجيش
فمسطيني محدكدة  ،كتقميص سمطاتها هذت الدكلة في مجاؿ العالقات الددبمكماسية كالشؤكف الخارجية ،ك
في المقابؿ يتـ تفكيض هذت السمطات لمطرؼ االردني اك لممؤسسات التي تنشا بعد اعالف الككنفيدرالية

االردنية الفمسطينية .
 .2اعالف ككنفيدرالية فمسطينية – أردنية متزامف مع اعالف قياـ دكلة فمسطينية مستقمة .
مف شركط تحقؽ هذت الصيغة تكصؿ الفمسطينيف كاالردف كاسرائيؿ الى إتفاؽ حكؿ طبيعة الككنفيدرالية
كصالحياتها ،ثـ االعالف عف قياـ دكلة فمسطيينية مستقمة بالتزامف مع اعالف قياـ ككنفيدرالية فمسطينية

أردنية ،ك في نفس المحظة التي تعمف فيها إس ار ئيؿ قبكلها كاعترافها بالدكلة الفمسطينية المستقمة .
 .3قياـ ككنفيدرالية فمسطينية -أردنية مرحمية نحك فيدرالية فمسطينية -أردنية

يغمب عمى التجارب الككنفيدرالية في تاريخ العالقات الدكلية  ،اما االنتقاؿ نحك عالقة فيدرالية  ،أك
االنتقاؿ نحك االنفصاؿ كاالستقالؿ  ،كيمكف النظر لهذت الصيغة عمى هذا االساس  ،فإما اف تتحكؿ

العالقة الككنفيدرالية الى فيدرالية  ،كاما اف تتجه نحك االنفصاؿ كاعالف دكلة فمسطينية مستقمة .

كيرل الباحث اف قياـ الككنفيدرالية الفمسطينية – االردنية قبؿ حصكؿ فمسطيف عمى استقاللها الناجز،
كاقامة الدكلة الفمسطينية المستقمة  ،كحؿ قضية الالجئيف كفؽ ق اررات الشرعية الدكلية يعتبر مساهمة في

ترسيخ مشركع الكطف البديؿ ،كهك الخيار المفضؿ الذم تسعى اسرائيؿ الى تحقيقه منذ العاـ .1948

010

المطمب الرابع  :مقاربة االتحاد الفيدرالي الثالثي (إسرائيل – فمسطين – الردن).
انطمؽ هذا الطرح مف الكسط االكاديمي كمحاكلة اليجاد حؿ جذرم لعممية الصراع التاريخي العربي

االسرائيمي بشكؿ عاـ  ،كالصراع الفمسطيني االسرائبمي بشكؿ خاص  ،حيث طرح الدكتكر رفيؽ
المصرم رؤيته لحؿ الصراع الفمسطيني االسرائيمي في كتابه " نحك إتحاد فيدرالي ثالثي الكطنيات:

فمسطيني -أردني -إسرائيمي لحؿ الصراع العربي االسرائيمي"  ،كانطمؽ المصرم مف فرضية مفادها
عجز خيار الدكلتيف المتجاكرتيف :الفمسطينية كاالسرائيمية الذم يتـ السعي اليه االف عف تقديـ حؿ جذرم

شا مؿ كدائـ لكافة قضايا الصراع الفمسطيني االسرائيمي  ،ال سيما حؽ تقرير لمصير كحؽ العكدة

(المصرم ، 2011 ،ص  ،)11كبالتالي تعتبر مقاربة اقامة االتحاد الفيدرالي الثالثي الكطنيات بيف
الكيانات الثالثة – فمسطيف ،األردف  ،إسرائيؿ  -أحد االخيارات التي مف شانها اف تقدـ حال جذريا
لمصراع ،فهذا الخيار يصكف االطار الدكالني بيف الكيانات الثالثة ك يراعي الجانب المصمحي لكؿ منها،

كفؽ تصكر شمكلي يتفادل التجزيئة (حمد ، 2015 ،ص .)160
يقكـ طرح االتحاد الفيدرالي الثالثي عمى أرضي فمسطيني االنتدابية كالمممكة االردنية الهاشمية  ،عمى
انشاء اتحاد ثالثي ،فمسطيني ،اردني ،اسرائيمي  ،بهدؼ انهاء الصراع العربي -االسرائيمي  ،كالفمسطيني

 -االسرائيمي بشكؿ جذرم مع كؿ تبعاته كتداعياته  ،كذلؾ مف خالؿ الكقكؼ عمى تداعيات الماضي

الحاضر بابعادهما المستقبمية مف الزكايا التاريخية كالديمغرافية كالسياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية
كالكجدانية ( الشمالي ،2015 ،ص  ،)235ككفقا لهذا الطرح يترابط االطراؼ الثالثة الفمسطيني
كاالسرائيمي ضمف رؤية تحافظ عمى مصالح الكيانات السياسية الكطنية الثالث دكف إحداث أم تناقض
جكهرم بينها ،كالتقاط الجانب التكاممي الممكف كالمرغكب فيما بينهـ في اطار دكالني فيدرالي مكحد (

العنزم ،2016 ،ص.)115
في سبيؿ الحفاظ عمى مصالح الكيانات السياسية الثالثة كالتقاط الجانب التكاممي الممكف لهذت الرؤية قدـ
الدكتكر رفيؽ المصرم مجمكعة مف المقاربات عمى النحك التالي (المصرم ،2011 ،ص : )19-18
.1

حؿ المشكمة االكثر صعكبة كهي حؽ العكدة  ،حيث سيصبح لممكاطف الفمسطيني الحؽ في اف

يعكد الى اراضي االتحاد اذا كاف خارجها  ،كاف كاف داخمها فهذا االمر يسهؿ االمر كيجعؿ تطبيؽ قرار

حؽ العكدة في بعدت التعكيضي سهال.
.2

سيحقؽ هذا االتحاد تطبيؽ حؽ تقرير المصير البناء الشعب الفمسطيني في دكلة اسرائيؿ

بكصفهـ مكاطني دكلة االتحاد ،كهذا يتطمب تغيير طابع الدكلة االسرائيمية مف ككنها دكلة يهكدية لميهكد

اينما كانكا الى دكلة لكؿ مكاطنيها.
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.3

سيؤمف اإلتحاد الفيدرالي الثالثي امكانية حؿ إشكالية القدس كعاصمة مكحدة لدكلة االتحاد،

بالتالي لف تتراجع اسرائيؿ عف فكرة القدس المكحدة  ،كلف يتراجع الفمسطينيكف عف أف القدس عاصمة

لدكلتهـ ،كحيث تككف القدس عاصمة لدكلة االتحاد  ،كيتخذ كؿ كياف بعد ذلؾ عاصمة له  ،كهذت الصيغة

ترضي كؿ االطراؼ .
.4

ستحمي دكلة االتحاد الثالثي المممكة االردنية الهاشمية مف االنهيار اذا ما تـ تطبيؽ حؽ العكدة

.5

ستحمي دكلة االتحاد الفيدرالي الثالثي إسرائيؿ مف حالة عدـ االستقرار التي ستخمفها المعادلة

عمى الفمسطينييف فيها ،كبالتالي فاف صيغة االتحاد الفيدرالي الثالثي ستضمف بقاء االردف دكلة لمكاطنيها.

الديمغرافية فيما لك تحقؽ حؽ العكدة كفؽ طمكح الفمسطينييف .
.6

سيضمف االتحاد الفيدرالي الثالثي لدكلة اسرائيؿ حؽ الكجكد الفعمي كالقانكني كليس انطالقا مف

فرض كجكدها بالقكة  ،بؿ قناعات تتكلد لدل جميع االطراؼ .
مف ناحية اخرل يرل البعض أف مشركع الفدرالية بأطرافه الثالثة ،اسرائيؿ كاألردف كالسمطة الفمسطينية،

كالذم ينطكم عمى اعالف شكمي لدكلة فمسطينية كاتحادها الفكرم مع األردف بصيغة ما كشرط إلعالنها،
له مستمزمات كاستحقاقات قانكنية كسياسية كصعكبات ،يجب أف تككف كاضحة لمجميع ،كاذا اغفمنا إرادة

الشعبيف كمتطمب أساسي ،فسيككف عمى رأس المستمزمات أف تيعمف فمسطيف دكلة مستقمة كلديها شركط
العضكية الكاممة لألمـ المتحدة ،كاال لكاف األمر في كاقعه هك عممية “ضـ” سكاف معينيف كأراض معينة

لدكلة أخرل .كاذا تغمبنا عمى هذا المحذكر افتراضا ،فيترتب عمى السمطة الفمسطينية قبؿ إعالف الدكلة
أف تتفؽ مع اسرائيؿ عمى تسكية الممفات األساسية لمقضية الفمسطينية كالقدس كالمستكطنات ،كالحدكد،

كحؽ العكدة لمالجئيف كمسألة السيادة .ككما يفترض االتفاؽ عمى الغاء االفكار ذات العالقة في اتفاقية

اكسمك ،ككذلؾ االتفاؽ عمى مصير منظمة التحرير الفمسطينية كجكدان كمؤسسات كمبادئ ،كبالتالي ايجاد
االرضية السياسية إلنهاء فكرة المقاكمة كتفكيؾ كسائمها كالعامميف فيها (البطاينة.

)2016

في ضكء ما سبؽ يرل الباحث أف هذا السيناريك عمى الرغـ مف ككنه صعب المناؿ ،كطكباكيا الى حد

كبير ،اال اف ذلؾ ال يعني عدـ التفكير بمثاؿ هذا السيناريك المستقبمي بكصفه يمثؿ رؤية لحؿ الصراع
الفمسطيني االسرائيمي .
المطمب الخامس  :مقاربة الدولة ثنائية القومية
طرحت مقاربة " الدكلة ثنائية القكمية" مف قبؿ بعض االكساط االكاديمية كالسياسية االسرائيمية أمثاؿ
"يهكدا ماغنس" ك" مارتف بكبر" في عشرينيات القرف الماضي ( ، ) Wilson,2010, p181كبعد ذلؾ
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لجماعات يهكدية كفمسطينية ،حيث ظهر ،مؤخ انر ،اهتماـ ممحكظ بيف الفمسطينييف بهذا الخيار كبخاصة
في إسرائيؿ كالشتات .ألف هذا السيناريك يمتمؾ القدرة عمى تككيف" شعب" شرعي في إسرائيؿ/فمسطيف (

يفتاحئيؿ ،2012 ،ص.)378
كما تجدد هذا الطرح في تكصيات لجنة األمـ المتحدة الخاصة بمسألة فمسطيف "،لجنة ككدهيد الفنية"
" "Wood Hid Technical cooitteeفي  27ابريؿ/نيساف  ،1938كالتي رأت استحالة تقسيـ فمسطيف
الى دكلتيف كطالبت بضركرة اقامة سالـ بيف العرب كاليهكد في فمسطيف (النتشة ،كآخركف ،1991 ،ص

 ، )42ككقد اكصت لجنة "ككدهيد" بأف تقاـ في فمسطيف /أرض إسرائيؿ دكلة كاحدة عمى أساس اتحاد
(فيدرالية) يضـ المجمكعات القكمية (غابيزكف ،2008 ،ص.)78
ككانت منظمة التحرير الفمسطينية في عاـ 1968ـ قد تبنت فكرة "الدكلة ثنائية القكمية" تحت مسمى
الدكلة الديمقراطية العممانية التي يعيش فيها المسممكف كالمسيحيكف كاليهكد بعدؿ كمساكاة ،كلكف تطكر

األحداث دفع منظمة التحرير إلى تبني برنامج حؿ الدكلتيف (أبراش ، 2012 ،ص)39

عمى الرغـ مف عدـ شعبية فكرة دكلة ثنائية القكمية في فمسطيف لدل الجانب العربي الفمسطيني ،فإف هذا
لـ يحؿ دكف صدكر بعض التكجهات عف بعض الباحثيف العرب الفمسطينييف ،سكاء مف يعيش في
فمسطيف أك في أقطار الغربة ،عمى سبيؿ المثاؿ،أعرب المفكر السياسي إدكارد سعيد ،عف أف اتفاؽ اكسمك

كما تمخض عنه مف نتائج لـ يؤديا الى حؿ الصراع القائـ في فمسطيف  ،كدليالن عمى فشؿ حؿ الدكلتيف ،

كاف الشعبيف الفمسطيني كاالسرائيمي اكثر ارتباطا ببعضهما ،عمى الرغـ مف اعالف كال منهما حاجته

لدكلته المستقمة  ،كالتحدم القائـ هك ايجاد طريقة سممية لمتعايش كمكاطنيف متساكيف في االرض نفسها

(الخالدم ، 1999 ،ص .)10
كيرل المفكر كاالكاديمي اسعد غانـ أف حؿ الدكلتيف غير قادر عمى حؿ الصراع  ،كأف الحؿ عمى أساس
الدكلة ثنائية القكمية هك الحؿ القادر عمى حؿ إشكاالت صعبة تكاجه الشعب الفمسطيني ،ك هذا الحؿ أمر

مرغكب فيه ،كتقكـ الدكلة الثنائية القكمية عمى أساس مبدأ االعتراؼ بالجماعتيف القكميتيف كاخذ ذلؾ في

الحسباف كعنصر رئيسي في ترتيب العالقات داخؿ الدكلة

(غانـ ، 2000 ،ص ، )8كتقكـ الدكلة

الثنائية القكمية كفؽ مبدأ المساكاة كالتكامؿ بيف االفراد كمكاطنيف  ،كالمجمكعات اك ممثميف عنهـ
كانتماءات جماعية لها تطمعات بصفتها مجمكعة كليست أفراد كيشترط في مثؿ هذت الدكلة اف تتطكر

كتتعايش خاللها المجمكعات عمى االسس المركزية لشكؿ بناء الدكلة (غانـ ،1998 ،ص)77
كما أعرب المفكر الفمسطيني سرم نسيبة مرات عدة عف رأيه في قياـ دكلة ثنائية القكمية في فمسطيف،

حيث تكقع نسيبة أف يشكؿ العرب في العاـ  2020أغمبية سكانية عمى اليهكد غربي نهر األردف ،كبذلؾ
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سيتمكنكف مف السيطرة عمى الكنيست كبقية مؤسسات الحككمة ،كفي هذت المرحمة تتحكؿ فمسطيف-

إسرائيؿ إلى دكلة ثنائية القكمية بالمعنى الكامؿ لمكممة (الخالدم ،1999 ،ص . )10-9

كتبنت األكاديمية الفمسطينية غادة الكرمي أيضا حؿ الدكلة ثنائية القكمية  ،بكصفه الحؿ الذم سيفضي

الى تعايش الشعبيف المنفصميف ضمف نظاـ سياسي كاحد ،كسيدير كؿ شعب امكرت الخاصة بشكؿ مستقؿ،
مما يضمف له حؽ استخداـ لغته الخاصة كتقاليدت كممارسة شعائرت الدينية  ،مشتركيف في حككمة ،

كبرلماف كاحد  ،يهتـ باالمكر ذات االهمية لمشعبيف كيمكف اف تصاغ عمى غرار النمكذج السكيسرم اك

البمجيكي (المعمكاني ، 2014 ،ص .)17

اما المفكر العربي عزمي بشارة ،دعا الى الدكلة ثنائية القكمية بشكؿ كاضح دكف مكاربة  ،ك يرل بشارة

أف البديؿ الكحيد لنمكذج حؿ الدكلتيف كالذم يمكف قبكله كاعتبارت عادال يكمف في في نمكذج الدكلة الثنائية
القكمية فقط ،كفي مثؿ هذت الدكلة ال يمكف الحديث عف أقمية عربية في إسرائيؿ بؿ عف قكميتيف  ،األيكلى
تشمؿ اليهكد االسرائيميف  ،كالثانية تشمؿ الفمسطينييف جميعا بمف فيهـ العرب في إسرائيؿ كالضفة الغربية

كقطاع غزة (المصرم  ، 2014 ،ص  ، )25حيث يشكؿ العرب الفمسطينيكف في الضفة الغربية كقطاع
غزة  ،مع فمسطيني اؿ ،48كيانا سياسيا فمسطينيا كاحدا  ،ضمف كياف سياسي أكبر ثنائي القكمية  ،فيه

كياف سياسي يهكدم ككياف عربي يشكالف معا كيانان يهكديان -عربيان ببرلمانيف منفصميف مف جهة ،
كبرلماف مشترؾ مف جهة اخرل  ،كيؤكد بشارة عمى أف الشكؿ الدكلة ليس المقصكد الدكلة الديمقراطية

العممانية كانما الدكلة ثنائية القكمية بيف كيانيف كقكميتيف (الخالدم  ،1999 ،ص .)12

كيرل بشارة أ ف طرح فكرة الدكلة ثنائية القكمية عمى كامؿ التراب الفمسطيني هك رد عمى التصكر
االسرائيمي القائـ عمى االنفصاؿ  ،معتب انر حؿ االنفصاؿ الى دكلتيف لف يمبي حقكؽ الشعب الفمسطيني ،

كما اف حؿ الدكلتيف لـ يتضمف حؽ عكدة ستة مالييف الجئ فمسطيني كفؽ القرار  ،194كيؤكد بشارة

عمى ضركرة اعادة االعتبار لفكرة الدكلة ثنائية القكمية كتعميمها بعد أكثر مف عقديف عمى مسيرة التسكية

السممية (المعمكاني  ، 2014 ،ص .)122

معمر الق ٌذافي قد تبنى فكرة "الدكلة ثنائية القكمية" كقد اقترح اسما لهذت الدكلة
ككاف الرئيس الميبي الراحؿ
ٌ
بأنها إف لـ ِّ
تؤد
،أما رئيس الكزراء الفمسطيني السابؽ أحمد قريع ،فقد ٌ
هدد إسرائيؿ ٌ
هك "إسراطيف" ٌ
استحقاقاتها تجات الشعب الفمسطيني فسكؼ يطالب بػ"الدكلة الكاحدة (عكدة.).2009.
ك يعتبر نمكذج الدكلة ثنائية القكمية شكالن مف أشكاؿ التعايش السممي بيف جماعتيف قكميتيف في دكلة
كاحدة مف خالؿ اعتراؼ كؿ منهما باآلخر ،كذلؾ بضماف دستكر يكفؿ المساكاة كالعدالة كالهكية لمطرفيف

بشكؿ متكافئ ،كهك حال كسطان بيف االنفصاؿ كاالندماج.
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كيدعك مؤيدك هذا الطرح الى اقامة دكلة اتحادية عمى جميع أارضي فمسطيف التاريخية  ،عمى أساس
المساكاة السياسية التامة بيف اليهكد كالفمسطينييف ،يمارس كال منهـ تقرير المصير كالحكـ الذاتي الكامميف

في معظـ جكانب الحياة المجتمعية (يفتاحئيؿ ،2012 ،ص  ،)378-377ككيقضي هذا الطرح بضركرة
إيجاد أرضية لمعيش لكال الجماعتيف ،ك أف تعترؼ كؿ جماعة باألخرل ،كتتفهـ كؿ قكمية حاجة القكمية
األخرل ،كيتـ تكزيع الثركة القكمية عمى كافة الجماعات دكف تمييز عرقي أك ديني أك اثني أك غير ذلؾ،

ألف المساكاة بيف القكميتيف هي األساس الذم تبنى مف خالله العالقة بينهما ،مع ضركرة إعطاء الفيتك

لكال القكميتيف ،كايجاد آلية مناسبة لحؿ الخالفات بيف الطرفيف بالطرؽ السممية كالتي تتسـ بالديمقراطية
(المعمكاني  ، 2014 ،ص. )17
كمنذ عشرات السنيف ما زاؿ هذا الطرح يراكح مكانه كربما كصؿ إلى طريؽ مسدكد ،دفعت بعض األطراؼ
إلػػى إعػػادة طػػرح خيػػار الدكلػػة الكاحػػدة أك ثنائيػػة القكميػػة .حيػػث أف هػػذا الطػػرح لػػه إيجابيػػات منهػػا :عػػكدة
الالجئيف الفمسطينييف إلى ديارهـ ،كزيادة كحدة الشعب العربي الفمسطيني ،كما أنه لػيس مطالػب أم طػرؼ

مف األطراؼ باالعتراؼ بالطرؼ اآلخر ألف الدستكر الجديد لتمؾ الدكلة سينظـ العالقة بيف الجميع ،أيضػان

إنهػ ػػاء الص ػ ػراع الفمسػ ػػطيني اإلس ػ ػرائيمي ،كانهػ ػػاء مشػ ػػركع السػ ػػمطة الفمسػ ػػطينية ،كدكرهػ ػػا الػ ػػكظيفي ،ككػ ػػذلؾ
االتفاقيات المجحفة بحػؽ الشػعب الفمسػطيني كأكسػمك كبػاريس كغيرهػا .عػالكة عمػى ذلػؾ تمعػب الػديمكغرافيا

لصػػالح العػػرب فػػي أم عمميػػة ديمقراطيػػة ف ػي المسػػتقبؿ ،أيض ػان االسػػتفادة مػػف القػػكة العسػػكرية كاالقتصػػادية
كالتكنكلكجي ػػة الت ػػي تتمي ػػز به ػػا إسػ ػرائيؿ ف ػػي المنطق ػػة ،كم ػػا أف أح ػػد إيجابيات ػػه إفش ػػاؿ المش ػػاريع الص ػػهيكنية

التهكيديػػة التػػي تسػػتهدؼ القػػدس كالمقدسػػات مػػف خػػالؿ االسػػتيطاف كاألنفػػاؽ األرضػػية .أيض ػان كشػػؼ زيػػؼ

الديمقراطيػػة اإلس ػرائيمية أمػػاـ ال ػرأم العػػاـ الػػدكلي ،كأخي ػ انر تعتبػػر هػػذت الدكلػػة ثنائيػػة القكميػػة منػػاكرة سياسػػية
لمضغط عمى االحتالؿ بأدكات كخيا ارت جديدة (الدجني.).2012 .

أما سمبيات الدكلة ثنائية القكمية فهي أنها تتعامؿ مع اليهكد كقكمية كليست ديانة ،كهذا غير صحيح

ألف اليهكد ينتمكف إلى قكميات مختمفة كاستكطنكا في فمسطيف ،فمنهـ مف حضر مف ركسيا كأكركبا

كأمريكا كبعض الدكؿ العربية كاآلسيكية كاإلفريقية ...الخ ،أيضان إف ثقافة اليهكد االنعزالية قد تعيؽ

تعايشهـ مع قكميات أخرل كخصكصان قكميات عربية .إضافة غياب الثقافة السياسية لدل الشعبيف

الف مسطيني كاليهكدم كالتي تقكـ عمى التعايش كتكافؤ الفرص كالديمقراطية كالعمؿ المشترؾ ،في المقابؿ

تسكد ثقافة العداء كالثأر نتيجة ركاسب تجاكزت السبعيف عامان في صراع محتدـ ذهب ضحيته عشرات

اآلالؼ مف البشر (الدجني.).2012.

في ضكء ما سبؽ يرل الباحث أف سيناريك الدكلة ثنائية القكمية يمكف أف يككف غريبان عمى الفمسطينييف

كاإلسرائيمييف كصعب التعايش معه مف الطرفيف ،فمف الناحية الفمسطينية فإنهـ سيرفضكنه بسبب صعكبة
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التعايش مع اإلسرائيمييف  ،كمف الناحية اإلسرائيمية إف ذلؾ السيناريك مرفكض لديهـ ككف إسرائيؿ ال

تعترؼ بالحدكد في دكلتها ،كأنها ال تقبؿ أف يعيش معها الفمسطيني ،ككنها تعتبرت عدكها ،كأيضان ألف هذا
السيناريك ينص عمى عكدة الالجئيف كالتعايش السممي مع الطرؼ اآلخر كهك ما تخشات إسرائيؿ.
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المبحث الثاني :السيناريوىات المحتممة لتسوية الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي (سيناريوىات الواقع)
منذ انطالؽ عممية السالـ الفمسطينية اإلسرائيمية بدأ الصراع العربي اإلسرائيمي يأخذ منحنى آخر في

طبيعته ،حيث بدأ يأخذ الطابع السممي بدؿ الطابع المسمح ،كتـ عقد عشرات االتفاقيات كالمعاهدات

السممية بيف أط ارؼ الصراع ،لكف كانت الشككؾ دائمان تحكـ حكؿ مدل جدية إسرائيؿ في تنفيذ هذت
االتفاقيات ،كقد جاءت هذت الشككؾ نتيجة لمممارسات كاألساليب التي تتبعها إسرائيؿ ضد الشعب

الفمسطيني عبر مراحؿ السالـ المختمفة (بني ممحـ ،2012 ،ص ،)155كعندما يتـ الحديث عف مستقبؿ
الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي كمحاكلة البحث في مستقبؿ هذا الصراع يمكف تقسيمه لعدة سيناريكهات

كرؤل مستقبمية كفؽ ما يمي:

المطمب الول :سيناريو بقاء الوضع الراىن
أكالن  :كصؼ السيناريك
بقاء الكضع القائـ عمى حاله ،في حالة رفض الفمسطينييف الطركحات المقدمة لهـ ،حيث يمكف كصؼ
هذا السيناريك مف خالؿ اإلحجاـ عف طرح أم مبادرة سياسية عمى الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي ،مع
تحميؿ الفمسطينييف المسؤكلية عف ذلؾ ،كممارسة الضغكط عميهـ لعدـ اتخاذ أم خطكات في مكاجهة

السياسات اإلسرائيمية ،مقابؿ غض الطرؼ األميركي عف استمرار هذت السياسات كتكفير الحماية إلسرائيؿ
في مجمس األمف (شاهيف  ، 2017 ،ص. )9
يعتقػػػد الفمسػ ػػطينيكف بػ ػػأف هػ ػػذا السػػػيناريك هػ ػػك المفضػ ػػؿ إلس ػ ػرائيؿ ،كأنهػػػا تفكػ ػػر بشػ ػػكؿ اسػ ػػتراتيجي مكجػ ػػه
أساس ػ ػان نحػ ػػك تحقيقػ ػػه ،كتسػ ػػتمر إس ػ ػرائيؿ فػ ػػي هػ ػػذا السػ ػػيناريك باتخػ ػػاذ المفاكضػ ػػات كسػ ػػيمة إلخف ػ ػاء معػ ػػالـ
اسػ ػ ػ ػػتمرار االحػ ػ ػ ػػتالؿ كاغتصػ ػ ػ ػػاب مزيػ ػ ػ ػػدان مػ ػ ػ ػػف األ ارضػ ػ ػ ػػي الفمسػ ػ ػ ػػطينية ،كهنػ ػ ػ ػػاؾ العديػ ػ ػ ػػد مػ ػ ػ ػػف الػ ػ ػ ػػدكافع
اإلسػ ػ ػرائيمية لمقي ػ ػػاـ ب ػ ػػذلؾ بم ػ ػػا يه ػ ػػا مكاص ػ ػػمة الحص ػ ػػكؿ عم ػ ػػى األرب ػ ػػاح المالي ػ ػػة نتيج ػ ػػة االح ػ ػػتالؿ (الفري ػ ػػؽ

الفمسطيني لمدراسات االستراتيجية  ، 2008 ،ص. )35
إف تط ػ ػ ػػكر الكاق ػ ػ ػػع الق ػ ػ ػػائـ الي ػ ػ ػػكـ بت ازي ػ ػ ػػد أك تن ػ ػ ػػاقص غي ػ ػ ػػر ج ػ ػ ػػكهرم ف ػ ػ ػػي مككنات ػ ػ ػػه لمص ػ ػ ػػمحة إبق ػ ػ ػػاء
األكضػ ػ ػػاع السياسػ ػ ػػية كالعسػ ػ ػػكرية كاالقتصػ ػ ػػادية القائمػ ػ ػػة بػ ػ ػػيف أط ػ ػ ػراؼ الص ػ ػ ػراع فػ ػ ػػي منطقػ ػ ػػة قريبػ ػ ػػة مػ ػ ػػف
التقػ ػ ػػديرات القائمػ ػ ػػة ،أم أف معػ ػ ػػدالت التغيػ ػ ػػر سػ ػ ػػتبقى متقاربػ ػ ػػة بػ ػ ػػيف مصػ ػ ػػالح الط ػ ػ ػرفيف كقي ػ ػ ػدراتًهما عمػ ػ ػػى
مختم ػ ػ ػ ػػؼ المس ػ ػ ػ ػػتكيات دكف ح ػ ػ ػ ػػدكث أم اخت ارق ػ ػ ػ ػػات مهم ػ ػ ػ ػػة كجكهري ػ ػ ػ ػػة ل ػ ػ ػ ػػدل أم منهم ػ ػ ػ ػػا دكف اآلخ ػ ػ ػ ػػر،

كيش ػ ػػمؿ ذل ػ ػػؾ :اس ػ ػػتمرار حال ػ ػػة الػ ػ ػرفض الفمس ػ ػػطيني عم ػ ػػى المس ػ ػػتكل الش ػ ػػعبي لألكض ػ ػػاع القائم ػ ػػة بس ػ ػػبب

الظمػ ػ ػػـ كالقمػ ػ ػػع كاإلرهػ ػ ػػاب الػ ػ ػػذم تمارسػ ػ ػػه إس ػ ػ ػرائيؿ عمػ ػ ػػى الشػ ػ ػػعب الفمسػ ػ ػػطيني مػ ػ ػػف جهػ ػ ػػة ،كرغبػ ػ ػػة هػ ػ ػػذا
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الشػ ػػعب بػ ػػالتحرر كنيػ ػػؿ حقكقػ ػػه الكطنيػ ػػة المشػ ػػركعة مػ ػػف جهػ ػػة ثانيػ ػػة ،أيض ػ ػان اسػ ػػتمرار إس ػ ػرائيؿ بمسػ ػػاندة
مػ ػػف الحركػ ػػة الصػ ػػهيكنية كبعػ ػػض القػ ػػكل الدكليػ ػػة بػ ػػاحتالؿ األ ارضػ ػػي العربيػ ػػة بػ ػػالقكة ،كاقامػ ػػة المزيػ ػػد مػ ػػف

المسػ ػػتكطنات كتهكيػ ػػد القػ ػػدس ،كاالعتػ ػػداء عمػ ػػى المسػ ػػجد األقصػ ػػى ،كاقامػ ػػة الجػ ػػدراف العنص ػ ػرية العازلػ ػػة،
كاالعتػػ ػػداء عمػ ػ ػػى األف ػ ػ ػراد كالممتمكػػ ػػات الفمسػ ػ ػػطينية ،كتغييػ ػ ػػر الحق ػ ػػائؽ عم ػ ػػى األرض لمص ػ ػػمحة إس ػ ػ ػرائيؿ،

كالعم ػػؿ عم ػػى تفري ػػغ األ ارض ػػي المحتم ػػة م ػػف س ػػكانها ت ػػدريجيان ،ك ػػذلؾ اس ػػتمرار حال ػػة ع ػػدـ االس ػػتقرار ف ػػي

المنطقػ ػػة العربيػ ػػة عمػ ػػى جميػ ػػع الصػ ػػعد مػ ػػف خػ ػػالؿ افتعػ ػػاؿ أك حػ ػػدكث أزمػ ػػات فػ ػػي منطقػ ػػة اإلقمػ ػػيـ ،س ػ ػكاء

كانػ ػػت عمػ ػػى الصػ ػػعيد الػ ػػداخمي لكػ ػػؿ دكلػ ػػة ،أـ عمػ ػػى صػ ػػعيد عالقػ ػػة الدكلػ ػػة بالػ ػػدكؿ األخػ ػػرل كمػ ػػا حػ ػػدث
سػ ػػابقان ،أيض ػ ػان اسػ ػػتمرار أعمػ ػػاؿ العنػ ػػؼ كاإلره ػ ػاب فػ ػػي الػ ػػدكؿ العربيػ ػػة كانتشػ ػػارها بصػ ػػكرة أكسػ ػػع ،كأخي ػ ػ انر
اس ػ ػ ػػتمرار تػ ػ ػ ػكازف الق ػ ػ ػػكل التقمي ػ ػ ػػدم كغي ػ ػ ػػر التقمي ػ ػ ػػدم ف ػ ػ ػػي المنطق ػ ػ ػػة ،كبق ػ ػ ػػاء أنم ػ ػ ػػاط التحالف ػ ػ ػػات الدكلي ػ ػ ػػة
كاإلقميمية دكف تغيرات جذرية (إدريس ،كآخركف.) 2015 ،
ثانياً :محددات السيناريو وشروط تحققو
تجنبا لممكاجهة،
هذا السيناريك قد يتحقؽ في حالة تفضيؿ الجانب الفمسطيني بقاء الكضع عمى حاله
ن
انسجاما مع سياسة االنتظار الطاغية عمى السمكؾ السياسي الفمسطيني(شاهيف  ، 2017 ،ص، )9
ك
ن

يكمف هذا الحؿ أيضان في المكائد الصهيكنية التي تحاكؿ فرض الكقائع عمى األرض كابقاء الكضع عمى

ما هك عميه ،كذلؾ لكسب الكقت الذم تعثرت كتكقفت فيه عممية السالـ ،إف هذت القيادة تحاكؿ دائمان

كدكف تكقؼ يتكقع كفقان لهذا السيناريك االستمرار بالمماطمة في عممية السالـ الحالية لحؿ الصراع بيف

األطراؼ محؿ الصراع ،كالتي تقكدها كتشرؼ عميها الكاليات المتحدة األمريكية ،حيث تحاكؿ بيف حيف

كآخر تكفير قكة دفع لها لتصؿ بها إلى مفاكضات الحؿ النهائي كفقان لما ترات مناسبان كيتناسب مع

مصالحها كمصالح إسرائيؿ ،عندما ينجح هذا السيناريك عندها ينبغي عمى السمطة الفمسطينية أف تقبؿ
بإف ارزاته كتقكـ بحماية أمف إسرائيؿ ،كالتي تسيطر بدكرها عمى القدس كاألماكف المقدسة فيها ،كتبقي عمى
أغمبية المستكطنات في الضفة الغربية مع حصكلها عمى بعض المناطؽ الفمسطينية ،كتحرـ الالجئيف مف

العكدة إلى ديارهـ في فمسطيف المحتمة(الدجاني ، 2001 ،ص . )58

تستند هذت األطركحة أيضان عمى غياب مشركع سياسي رسمي لممرحمة القادمة ،ال يكجد عمى الطاكلة

خطة سياسية مممكسة ،الخيار القابؿ لمتحقيؽ هك اتجات الكضع الفمسطيني إلى إبقاء الكضع القائـ كما هك

مع الميؿ إلى زيادة تعقيدت ،خاصة عبر السياسة العدكانية اإلسرائيمية تجات األرض كالشعب  ،مع عدـ
كجكد تحرؾ سياسي جدم ،كمع ذلؾ كفي حالة استيفاء المتطمبات السابقة فإف العنكاف الذم ينبغي أف
يحمؿ هذت الخطة كيبادر إلى تنفيذها هك مشكمة أخرل ليست أقؿ صعكبة عف الخطة كتبنيها ( أبك

السعكد ،2018 ،ص . )7
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إف كسب المزيد مف األراضي كالتكسع في عممية االستيطاف ،كتقكـ بيف الحيف كاآلخر بضرب مكاقع

فمسطينية إلضعاؼ القكل الفمسطينية المكجكدة في الداخؿ ،كحتى تبقى الفتنة قائمة بيف حركتي فتح
كحماس ،كبالتالي إف تسكية الصراع العربي اإلسرائيمي كهذا السيناريك يتكافؽ تمامان مع أهداؼ الحركة

الصهيكنية كالقكل المساندة لها ،لكنه ال يمثؿ حالن حضاريان إنسانيان ينسجـ مع حقكؽ الشعب الفمسطيني
العربي التي يسعى إلى الكصكؿ إليها ،لذلؾ فإف هذا السيناريك سيككف له تداعياته المستقبمية كمضاعفاته
عمى طرفي الصراع العربي كالصهيكني ،كسكؼ تقكد هذت التداعيات كالمضاعفات لمرحمة جديدة يدخمها

هذا الصراع (الكعيبر ،2013 ،ص. )109-108

مف المرجح أف تبقي الحككمة اإلسرائيمية الضعيفة كالتي تعيش حالة مف الجمكد عمى هذا السيناريك،

كذلؾ لعدـ كجكد تكاف و
ؽ إسرائيمي بشأف البدائؿ األخرل ،كتأمؿ إسرائيؿ أف يتعب الفمسطينيكف في نهاية
المطاؼ مف نضالهـ كيقبمكف بك و
احد مف السيناريكهات المبينة الحقا﵁ ،بينما تستمر بجني الفكائد التعايش

مع الكضع القائـ ،كباختصار ،هذا هك السيناريك المفضؿ إلسرائيؿ ،كاسرائيؿ معتادة عمى مثؿ هذا
الكضع

لدرجة أف اعتبرها المخططكف اإلسرائيميكف مف المسممات ،فعمى سبيؿ المثاؿ،

ال يزاؿ

اإلسرائيميكف يمجأكف لمحيؿ الكاضحة مثؿ محاكلة التركيز عمى مكضكع البؤر االستيطانية في الكقت الذم

تحمي فيه كتكسع المستكطنات الكبيرة (الفريؽ الفمسطيني لمدراسات االستراتيجة  ، 2008 ،ص. )35

يتبيف لمباحث مما سبؽ أف هذا السيناريك يمكف أف يتحقؽ ،ألف تحققه يمكف أف يككف مف مصمحة

إسرائيؿ في المقاـ األكؿ ،خاصة أنها ال تجد بدائؿ أخرل تقكـ بها ،كترل أف الفمسطينييف بدأ سقؼ

تنازالتهـ يتضح أكثر مف ذم قبؿ ،كبالتالي سيظؿ الكضع قائمان إلى حيف قياـ أحداث جديدة تفضي إلى

تغيير ذلؾ السيناريك.

ثالثاً  :انعكاسات السيناريو وآثاره.
مف خالؿ ما سبؽ يمكف القكؿ أف هذا السيناريك سيكاجه تحديات كاضحة سكاء عمى المستكل الفمسطيني،
أك المستكل اإلسرائيمي ،أك حتى المستكل العربي كالدكلي ،كمف الممكف أف يترؾ عدة آثار تؤدم إلى

حمحمة األمكر بيف أطراؼ الصراع سكاء باإليجاب أك السمب ،كمف هذت اآلثار ما يمي (ادريس كآخركف ،

 ، 2015مؤتمر) :

 -1يمكف أف يقكد هذا السيناريك إلى ازدياد تراجع السمطة الفمسطينية دكف انهيارها بسبب عجزها عف

يمبي احتياجات كمطالب الشعب الفمسطيني،
فعاؿ ٌ
اإلمساؾ بزماـ األمكر ،كتحمؿ المسؤكلية بشكؿ ٌ
كيخفؼ مف معاناته ،كيكاجه االعتداءات اإلسرائيمية المتكاصمة عميه.
001

 -2مف الممكف أف يؤدم المجكء لهذا السيناريك إلى ظهكر انتفاضة جديدة في فمسطيف تسعى لمخركج مف
حالة اإلحباط التي كصمت إليها األكضاع في فمسطيف ،كقد تستخدـ أدكات ككسائؿ جديدة في إطار

استراتيجيات مختمفة عما استخدـ في االنتفاضات السابقة.
 -3في حاؿ تحقؽ هذا السيناريك مف المحتمؿ أف يؤدم إلى تنامي التيارات اليمينية كالدينية المتطرفة في
إسرائيؿ.
-4

مف المحتمؿ أف يقكد تحقؽ هذا السيناريك إلى ازدياد الضعؼ في أنظمة الحكـ العربية ،كفشمها

-5

مف المرجح أف يككف المجكء لهذا السيناريك سببان في تنامي الشعكر باإلحباط لدل الشعكب

-6

إف هذا السيناريك قادر عمى إبقاء درجة االهتماـ الدكلي بالصراع عمى مستكات الحالي ،كاستمرار

في حسـ الصراع لصالح العرب ،كاعادة الحقكؽ العربية الفمسطينية.

العربية؛ كاتساع حاالت الرفض كاالحتجاج التي تشكؿ تحديان لمنظـ القائمة.
طرح المبادرات السياسية ،كتزايد انحياز المكقؼ األمريكي إلسرائيؿ.

يجب أف يككف هدؼ االستراتيجية الفمسطينية المركزية التكضيح بأف هذا السيناريك لـ يعد خيا انر

إلسرائيؿ قابالن لالستمرار ،كبدالن مف الخضكع لمزيد مف المماطمة كالتسكيؼ لكضع استمر أكثر مف خمسة

كعشركف عامان ،عمينا تغيير الكضع االستراتيجي برمته ،كالتأكد مف قياـ إسرائيؿ كبشكؿ صحيح بالتزاـ
الكضكح كتحمؿ أعباء كمفة االحتالؿ ،كلف يسمح إلسرائيؿ بعدها باتخاذ المساعدات الدكلية المقدمة

لألراضي المحتمة ذريعة لمتممص مف عبء مسؤكليتها الكاممة ،كمف ناحية أخرل يرل اإلسرائيميكف أف
استمرار الكضع الراهف ينسجـ مع ثالث سيناريكهات لمكضع النهائي عمى األقؿ كطرد الفمسطينييف تحت

ذريعة إسرائيؿ الكبرل ،كهذا السيناريك ال يمكف القياـ به حاليان ،كسيناريك حؿ الدكلتيف كالذم ترفضه
إسرائيؿ أيضان في الكقت الحالي ،كسيناريك فصؿ نفسها مف مناطؽ الكثافة السكانية الفمسطينية خارج
حدكد العاـ 1967ـ ،كالتي ترل بأنه الحؿ األمثؿ في الكقت الحالي(الفريؽ الفمسطيني لمدراسات

االستراتيجة  ، 2008 ،ص. )36

يتضح لمباحث أف هذا السيناريك له آثار عديدة تتمخص في أنها يمكف أف تضعؼ السمطة الفمسطينية
كتزيد مف عجزها في مكاجهة األمكر الحياتية لمسكاف الفمسطينييف ،كما أف هذا السيناريك مف شأنه أف يزيد

مف حالة اإلحباط لدل الشعب الفمسطيني الذم سيقؼ عاج انز أماـ تكقؼ الكضع الراهف عند هذا الحد ،مما
سيجعمهـ يشعركف بحالة يأس يمكف أف تؤدم إلى انتفاضة فمسطينية أك هبات جماهيرية.
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المطمب الثاني  :سيناريو السيطرة المصرية – الردنية (تقويض فكرة إقامة دولة فمسطينية مستقمة )
اوالً :وصف السيناريو
هك سيناريك خطير يعني "نهاية لفكرة الدكلة الفمسطينية المستقمة" ،حيث يطرح تغييرات أساسية مختمة،
تقكـ مف خاللها كؿ مف مصر كاألردف باتخاذ تدابير مختمفة مف السيطرة كالمسؤكلية األمنية في كؿ مف

قطاع غزة كالضة الغربية عمى التكالي (الفريؽ الفمسطيني لمدراسات االستراتيجة ،2008 ،ص. )37
كانت الظركؼ التي لحقت بالقضية الفمسطينية كضعؼ الكضع العربي دافعان ألف يتبنى المرشح

األمريكي السابؽ لمرئاسة "جكف ماكيف" فكرة حؿ القضية الفمسطينية ،كاقامة دكلة فمسطينية داخؿ حدكد

األردف ،كما أف هناؾ أفكا انر عديدة تقكؿ بأف يتكلى األردف كمصر حؿ القضية الفمسطينية ،كفرض الخيار
األردني عمى الضفة الغربية ،كعكدة قطاع غزة مرة أخرل لمسيادة المصرية ،حيث أف هذت المخاكؼ

مكجكدة تاريخيان ،كهناؾ مخاكؼ أيضان مف أف ال تقاـ دكلة فمسطينية ،حيث أف ال كعكد أمريكية أك

إسرائيمية بإقامة الدكلة ،فمثالن رؤية بكش االبف لـ تنص عمى إقامة دكلة فمسطينية مستقمة ،بؿ نصت عمى
كجكد مراحؿ كحسب سمكؾ الفمسطينييف ،بعدها يتـ التحدث عف الكضع الجغرافي ،كهذا العدد السكاني

كعالقته مع دكؿ الجكار كمصر كاألردف ،كبالتالي إف هذت الطركحات ما هي إال لزيادة حدة المماطمة

األمريكية كاإلسرائيمية لحؿ القضية الفمسطينية ،كهذت المخاكؼ مع عدـ الحديث عف دكلة مستقمة يثير
الشككؾ عمى إمكانية كضع حؿ السيطرة المصرية األردنية عمى الطاكلة (صالح ،كآخركف2011 ،

ص.)480

،

ثانياً :محددات السيناريو وشروط تحققو
في ظؿ اإلحساس الفمسطيني كالعربي بتعاظـ الخطر الكجكدم عمى القضية الفمسطينية تبرز

أطركحات لمعكدة إلى الكراء أك القفز إلى األماـ ،بات ذلؾ الكضع يبحث عف مخارج إلى حد أف ثمة مف

يتمنى عكدة االحتالؿ اإلسرائيمي ،فيما يتمنى آخركف عكدة الكصاية ،أك فرض كصاية دكلية أك عربية

جديدة منها الكصاية األردنية كالمصرية عمى الضفة الغربية كقطاع غزة عمى التكالي ،فالميؿ في الضفة

الغربية إلى الخيار األردني يجد قبكالن نكعان ما ،األردف كاف حاكمان في يكـ ما الضفة الغربية ،كهك بكابتها
إلى العالـ الخارجي ،أما في غزة فالحاؿ مختمؼ ،نظ انر النعداـ التكاصؿ بيف الضفة الغربية كقطاع غزة
غدت مصر هي البكابة الكحيدة القائمة لسكاف قطاع غزة (صالح ،2013 ،ص. )111

بالرغـ مف أف مصر كاألردف يعمناف جها انر أنه ال مطمع ألم منهما في العكداة لمسيطرة ال عمى

الفمسطينييف عمكمان ،كال عمى الشطر الذم خضع لسيطرة كؿ منهما في الماضي ،فإف الكاقع السياسي
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يشير إلى تباينات ،فقد كانت القضية الفمسطينية عمى الدكاـ جزءان مف األمف القكمي المصرم ،كبالتالي لـ
يتـ التعاطي مع قطاع غزة إال بكصفه بكابة لهذا األمف ،أما القضية الفمسطينية عمى الصعيد األردني،

فهي شأف داخمي مصيرم ألكثر مف سبب ،فضالن عف أف الضفة الغربية كانت طكاؿ أكثر مف عشريف

عامان جزءان مف السيادة األردنية (صالح ،2013 ،ص. )111

يعتبر هذا الحؿ جذابان بالنسبة إلسرائيؿ ،ألنه يتـ عبرت حؿ المشكمة الديمغرافية ،إضافة إلى أف
و
مرض كمنطقي سابقان ،حيث تتطرؽ العديد
الترتيبات األمنية مع مصر كاألردف قد تـ العمؿ عميها كبشكؿ
مف التحميالت االستراتيجية في هذت المرحمة لهذا السيناريك مف منظكر مصرم كأردني ،أما بالنسبة

لمفمسطينييف فإف هذا السيناريك غير مقبكؿ لهـ عمى االطالؽ ،فمف المنظكر الفمسطيني فإف السبب في
طرح هذا السيناريك في هذا الكقت هك لقياس تأثيرها لدل المخططيف اإلسرائيمييف كاألمريكييف (صالح ،

 ، 2013ص. )38
مع زيادة الكضع الفمسطيني تعقيدان نتيجة الضغكط اإلسرائيمية كالدكلية عميه ،كظهكر ما يعرؼ بصفقة

القرف التي بدأت مالمحها تتحدد بالنسبة لقطاع غزة كالضفة الغربية ،فقطاع غزة بحكـ مكقعه المتدني
استراتيجيان في خارطة المصالح األمنية كالعسكرية اإلسرائيمية ،كنظ انر ألنه يمتمؾ حدكد برية ال تتحكـ يها

إسرائيؿ ،كحدكد بحرية عمى ضفاؼ المتكسط ،سيككف مف مصمحة إسرائيؿ أف تككف مفتكحة مع العالـ
الخارجي طبقان التفاؽ مكقع مع مف يحكـ غزة مف الفمسطينييف ،مدعمة برقابة دكلية كاقميمية تضمف بأف ال
تستخدـ في اإلضرار بها ،كفي نهاية المطاؼ سنككف أماـ كياف سياسي فمسطيني ككنفدرالي مقسـ

جغرافيان ،كما يربط شطريه بدكلتي الجكار األردف كمصر أكبر مف ركابطه الككنفدرالية (ثابت)2018.

يتبيف لمباحث مما سبؽ أف هذا السيناريك ال يمكنه الحدكث في الكقت الراهف ،خاصة كأف مصر

كاالردف ال يمكنهم ا الدخكؿ في هذا المستنقع الخطير الذم يمكف أف يجرهـ إلى أحداث ليس لهـ بها
مصالح ،بؿ سيزيد ذلؾ مف أعباءهـ الثقيمة ،بؿ إف سيطرتهـ عمى غزة كالضفة سيككف لها تبعات خطيرة
كبالتالي لف يجد سيناريك السيطرة المصرية االردنية قبكال مف القيادتيف المصرية كاالردنية ،كال حتى مف
الفمسطينييف ،النه يقكض حؿ اقامة الدكلة الدكلة الفمسطينية المستقمة .

ثالثاً :انعكاسات السيناريو وآثاره
يعتبر هذا الخيار بالنسبة لمفمسطينييف بشكؿ خاص كالدكؿ العربية بشكؿ عاـ غاية في الخطكرة ،فهك

مف ناح ية يعالج مشكمة الالجئيف باعتبارها قضية إنسانية يعني بها المجتمع الدكلي ككؿ ،كمف ناحية
أخرل تعمؿ هذت الخطة عمى تصفية القضية الفمسطينية بشكؿ كامؿ ،كبالتالي إف هذت الخيار بما يتركه
مف آثار سمبية عمى الشعب الفمسطيني ك عمى كالن مف األردف كمصر غير مقبكؿ ،كيجب أف يسعى
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الفمسطينييف بشكؿ عممي لرفضه ،كهذا الرفض المسنات في الفترة األخيرة عف طريؽ المقاكمة السممية التي
يخكضها الشعب الفمسطيني إلسقاط مثؿ هذا الخيار ،كمف هنا يتحتـ عمى القيادة الفمسطينية أف تعمؿ

بشكؿ جدم لرفض هذا الخيار ،ككف هذا الرفض أمر مفصمي لمشعب الفمسطيني كالدكؿ العربية ،ككف
مجرد الحديث عف هذا الخيار يعمؿ عمى تقكيض كشطب إمكانية قياـ دكلة فمسطينية مستقمة عمى حدكد

عاـ 1967ـ ،كأف شطب هذا الخيار مف شأنه فتح خيارات كآفاؽ جديدة لحؿ القضية الفمسطينية

(المصرم ، 2015 ،ص. )34-33

مف خالؿ ما سبؽ يرل الباحث أف هذا الخيار مرفكض تمامان سكاء فمسطينيان أك مصريان أك أردنيان ،ككنه

سيككف مف كجهة نظر الجميع بمثابة تصفية كاضحة لمقضية الفمسطينية ،كستككف تبعاته خطيرة عمى

القضية الفمسطينية برمتها ،كسيقكـ بتحكيؿ القضية مف قضية سياسية إلى قضية إنسانية كهك األمر الذم
سيرفضه الجميع.
المطمب الثالث :سيناريو الدولة الفمسطينية المؤقتة
اوالً :وصف السيناريو
لقػػد تػػـ عػػرض مصػػطمح الدكلػػة المؤقتػػة بعبػػارات مختمفػػة فػػي م ارحػػؿ مختمفػػة جػػاء مػػف قبػػؿ عػػدد مػػف

المسػػؤكليف اإلس ػرائيمييف ،كػػاف فػػي مقػػدمتهـ أرئيػػؿ شػػاركف رئػػيس الػػكزراء اإلس ػرائيمي األسػػبؽ صػػاحب ب ػراءة
االخت ػراع لممشػػركع (الق ػػدس العربػػي،2006،العػػدد ،)5810فمن ػػذ كػػاف فػػي المعارض ػػة ،كتػػابع مفاكض ػػات
كام ػػب ديفي ػػد ص ػػيؼ الع ػػاـ  ،2000ب ػػيف إيه ػػكد ب ػػاراؾ كياس ػػر عرف ػػات برعاي ػػة الػ ػرئيس األميرك ػػي األس ػػبؽ
كمينتػػكف ،منػػذ ذلػػؾ الحػػيف طػػرح شػػاركف مشػػركعه الػػذم سػػمات الحػػؿ االنتقػػالي بعيػػد المػػدل ،فيمػػا حصػػؿ
المشركع عمى دفعة استثنائية عندما فشمت تمؾ القمة كاندلعت انتفاضة األقصى (الزعاترة. )2010.

خالصة رأم شاركف هي أف الكضع الفمسطيني كالعربي غير جاهز لمنح الطرؼ اإلسرائيمي ما يريدت
مف التسكية ،كفي مقدمته بالطبع االعتراؼ بالسيادة اإلسرائيمية عمى القدس الشرقية (فضال عف الغربية)،

كقبؿ ذلؾ شطب حؽ العكدة لالجئيف الفمسطينييف ،إلى جانب االعتراؼ ببقاء الكتؿ االستيطانية الكبيرة
في الضفة الغربية ،ككذلؾ استئجار مناطؽ الغكر ،كالقبكؿ بالسيادة المنقكصة ،كلحؿ هذت المعضمة ال بد

مف حؿ مؤقت ،حيث تنشأ دكلة فمسطينية في حدكد الجدار ،بينما يككف بكسع قادتها أف يقكلكا إنهـ لـ
يتنازلكا عف الثكابت ،كيككف بكسع الطرؼ اإلسرائيمي التعكيؿ عمى تحكيؿ المؤقت إلى دائـ ،إلى جانب

آخر تحدث شاركف في ذلؾ الكقت عف ضركرة أف يفحص اإلسرائيميكف نكايا عدكهـ ،كما إذا كاف جادا في
تحقيؽ السالـ أـ ال ،كلعؿ ذلؾ هك ما دفعه إلى التخمص مف رؤكس حماس الكبار ،كليتبعهـ بياسر

عرفات الذم ثبت أنه غير مخمص لمسالـ كنبذ العنؼ (الزعاترة.)2010.
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اعتقد شاركف ،كمف بعدت اكلمرت أف الدكلة الفمسطينية المؤقتة ستكفر إلسرائيؿ فترة راحة لفترة طكيمة

مف الزمف ،كهك نفس االعتقاد الخاطئ الذم كقع فيه مناحيـ بيغف بعد الحرب ضد منظمة التحرير في
لبناف في العاـ  ،1982عندما تحدث عف فترة هدكء لفترة  40سنة قادمة ،لكف شيئان مف هذا لـ يحدث فال
قكة اآللة العسكرية حققت ذلؾ ،كال اتخاذ خطكات احادية باالستناد الى هذت اآللة العسكرية سيحقؽ ذلؾ

اآلف ،ما دامت هذت الخطكات تتجاهؿ الحقكؽ الكطنية المشركعة لمشعب الفمسطيني كتحاكؿ القفز عنها.
كقد تحدث رئيس اركاف الجيش االسرائيمي السابؽ الجنراؿ "مكشي يعمكف" عف فشؿ هذت السياسة بشكؿ

تهكمي عندما قاؿ" :بعد تنفيذ خطة االنفصاؿ عف غزة اعتقدكا انهـ ماضكف الى نصر عظيـ" (عميرة،
 ،2007ص. )27
ثانياً :محددات السيناريو وشروط تحققو
مػ ػػف الكاضػ ػػح هنػ ػػا أف الدكلػ ػػة المؤقتػ ػػة بمسػ ػػمياتها المختمفػ ػػة هػ ػػي النتيجػ ػػة شػ ػػبه الكحيػ ػػدة التػ ػػي ستصػ ػػؿ
إليهػ ػػا المسػ ػػيرة القائمػ ػػة بصػ ػػرؼ النظػ ػػر عػ ػػف الطريػ ػػؽ الػ ػػذم سيسػ ػػمكه الطرفػ ػػاف ،حيػ ػػث س ػ ػيتحقؽ السػ ػػيناريك
كفؽ الشركط التالية( :الزعاترة)2010.

 .1في حاؿ بقي المسار السياسي القائـ حاليان ،كالذم بدأ مع شاركف ،كالذم يتمثؿ في نقؿ السمطات

األمنية تباعان إلى السمطة الفمسطينية مف مدينة إلى مدينة ،كصكالن إلى إعادة الكضع إلى ما كاف عميه

في  28سبتمبر /أيمكؿ عاـ  ،2000ثـ التمدد باتجات الجدار ،إذا بقي المسار السياسي عمى هذا الحاؿ

فسنككف بإزاء دكلة مؤقتة مف دكف تكقؼ المفاكضات ،كهك ذاته مشركع بناء المؤسسات أك "دكلة األمر

الكاقع".

 .2بالطبع يمكف لممفاكضات أف تتكاصؿ مف دكف أف يقكؿ قادة السمطة إنهـ قبمكا الدكلة المؤقتة ،كهنا
نتذكر أف تمؾ المفاكضات لـ تتكقؼ طكاؿ عقكد ،كيمكف أف تتكاصؿ لعقكد أخرل ما داـ الطرؼ
الفمسطيني قائما بمهماته األمنية لصالح االحتالؿ ،كيتحمؿ عنه العبء االقتصادم ،مع غياب العبء

السياسي ما دامت الدكلتاف الجارتاف تتفاكضاف بهدكء مف أجؿ حؿ مشاكمهما.
ثالثاً :انعكاسات السيناريو وآثاره.

يعتبر هذا السيناريك مف السيناريكهات الجذابة لمعديد مف اإلسرائيمييف ،سيناريك حؿ الدكلتيف المحاط
بمطالب إسرائيمية تضمف استمرار السيطرة األمنية اإلسرائيمية الضفة الغربية ،كهك األمر الذم سيؤدم إلى
إنشاء دكلة فمسطينية بمساحة جغرافية أقؿ كمقسمة إلى كانتكنات منفصمة كتابعة دائمان ،كهي ستككف

بمثابة دكلة مؤقتة دائمة ،حيث إف اإلسرائيمييف سعداء بالتحكؿ مف عممية أكسمك ،حيث تسبؽ عممية
مفاكضات الكضع الدائـ مكضكع إنشاء دكلة فمسطينية ،كهذا سيمكف إسرائيؿ مف تقكية السمطة الفمسطينية
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ضمف حدكد تضمف قيامها بخدمة االحتالؿ كاشغالها بمهاـ سيادية ضعيفة كمجزأة ،لدرجة لف تككف
السمطة قادرة عمى حؿ نفسها ،كمف هنا سيككف إلسرائيؿ عدة خيارات منها تعميؽ المفاكضات بينما تبقيها
عمى قيد الحياة ،كيتـ تسكية بعض المسائؿ تدريجيان مع السمطة الفمسطينية المفرغة ،كيتـ التعامؿ مع

البعض اآلخر بشكؿ أحادم إسرائيمي (الفريؽ الفمسطيني لمدراسات االستراتيجية  ، 2007 ،ص. )36

رفضت منظمة التحرير الفمسطينية الدكلة ذات الحدكد المؤقتة ،كما رفضت التكجه نحك أية حمكؿ

مرحمية جديدة ،كطالبت باالنتقاؿ فك انر لمتفاكض حكؿ قضايا الحؿ النهائي كالتكصؿ إلى تسكية عادلة
كمتكازنة تنفذ ق اررات الشرعية الدكلية كتشرؾ جميع الدكؿ التي ساهمت باتخاذ هذت الق اررات في تنفيذها،

كهذا الرفض كرد أيضان في البند الثالث مف برنامج حككمة الكحدة الكطنية " :تمتزـ الحككمة برفض ما
يسمى بالدكلة ذات الحدكد المؤقتة ألنها فكرة تقكـ عمى أساس االنتقاص مف الحقكؽ المشركعة لمشعب

الفمسطيني" ،لكف الممفت لالنتبات كاف تعقيب النائب محمكد الزهار عضك المكتب السياسي لحركة حماس،

كتحفظه عمى هذا البند بدعكل اف حركة حماس ال تقبؿ الحدكد الدائمة ألنها اعتراؼ بإسرائيؿ ،كيذكرنا

هذا المكقؼ بكثيقة سابقة صاغها أحد المسؤكليف في حركة حماس مع مبعكثيف أكربييف كتتحدث في بندها
األكؿ عف" :انسحاب اسرائيمي في الضفة الغربية الى خط مؤقت متفؽ عميه" .كتدعك الكثيقة في بندها

الثاني الى هدنة لمدة خمس سنكات ،كيعمؽ شمكمك بف عامي كزير الخارجية االسرائيمي االسبؽ في مقاؿ
نشرت عمى مكقؼ حركة حماس مف الدكلة ذات الحدكد المؤقتة بقكله " :إف حماس مثؿ اسرائيؿ ليست
ناضجة لممساكمات التي تفترضها التسكية الدائمة ،كبالتالي فإف تسكية انتقالية بعيدة المدل هي غير

محتممة اال معها كليس مع منظمة التحرير الفمسطينية" (عميرة  ، 2007 ،ص. )30

في ضكء ما سبؽ يرل الباحث أف الدكلة المؤقتة يمكف أف تككف أحد الخيارات التي سيتـ طرحها في

المستقبؿ القريب ،لكنها ستككف عمى شكؿ مناطؽ صغيرة كمتفرقة مف الضفة الغربية ،أك قطاع غزة ،كهي
عبارة عف كانتكنات صغيرة يتـ منحها لمفمسطينييف يصكرها اإلسرائيميكف بأنها تنازالت كبيرة يتـ إعطاءها

كحسف نية لمفمسطينييف ،لكنها في المقابؿ يمكف أف يتـ رفض هذا السيناريك إسرائيميان ككف الحككمة
اإلسرائيمية ال تريد منح الفمسطينييف أم حكـ ذاتي سكاء دائـ أك مؤقت.

المطمب الرابع :سيناريو دولة غزة الكبرى
أوالً :وصف السيناريو
في تقرير صدر عف مركز جافي اإلسرائيمي عاـ 1989ـ أشير إلى االنسحاب اإلسرائيمي أحادم

الجانب مف قطاع غزة ،كقد تـ التعقيب عمى هذا االنسحاب بأنه مف الممكف أف تككف آثار هذا االنسحاب
حادة بيف كطنييف عممانييف مدعكميف بعناصر مف منظمة التحرير كبيف مسمميف أصكلييف يتمتعكف بقكة
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أكبر مف قكتهـ في الضفة الغربية ،كأيان تكف النتيجة إف الدكيمة في غزة ستمهب نزاعان مضطردان باستمرار

مع إسرائيؿ ،كلف يجني أم مف الفمسطينييف اآلخريف فائدة فكرية منه ،كستجد السمطات الغزية صعكبة في
احتكاء العنؼ المكجه نحك إس ارئيؿ ،كفي حيف أنها ستككف قمقة بالتأكيد مف ردات فعؿ إسرائيمية عنيفة
كانتقامية غير متحمسة لعكدة االحتالؿ ،مف غير الكاضح إلى أم درجة سيرتدع السكاف عامة بفعؿ

الخطر األخير ،فاألحكاؿ في غزة سكؼ تسكء لدرجة أف البعض قد يستعيد ذكرل االحتالؿ اإلسرائيمي
بشيء مف الحنيف (مؤسسة الدراسات الفمسطينية . )132 ، 1990 ،

شكمت قضية الالجئيف الفمسطينييف هاجسان حقيقيان "إلسرائيؿ" كلدكؿ اإلقميـ المحيطة كالحاحان دكليان

إلنهائها ككنها العالمة األبرز لمأساة الشعب الفمسطيني ،فمنذ السنكات األكلى لمتراجيديا الفمسطينية

كالمقترحات تتكالى ،كفي قمبها قضية الالجئيف ،إما بالتكطيف أك التعكيض في سياؽ حمكؿ إقميمية كدكلية،
كقد كاف االتفاؽ بيف الحككمة المصرية كككالة الغكث لتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف عاـ 1953ـ ،لتكطيف
عشرات اآلالؼ مف الالجئيف الفمسطينييف في سيناء أكلى المقترحات في سمسمة طكيمة مف األطركحات،

غير أف انتفاضة آذار 1955ـ ،كالتي سقط فيها  30شهيدان في القطاع ،دفعت الحككمة المصرية إلى

التخمي عف المشركع ،ثـ طرح مشركع "إيغاؿ آلكف" بعد نكسة عاـ 1967ـ ،كسيطرة "إسرائيؿ" عمى غزة

كسيناء ،كالذم تضمف تكطيف الفمسطينييف في سيناء كهك ما رفضته القيادة المصرية في حينه( ابك زايدة ،

 ، 2017ص ،)8خاصة أف قطاع غزة محاصر كخاضع لالحتالؿ اإلس ارئيمي بصكرة أك بأخرل منذ العاـ
1967ـ (الكيالي  ،1990،ج ، 4ص .)349

صاغ "غيك ار آيالند" مشركع غزة الكبرل قائالن" :تنقؿ مصر منطقة جنكب غزة عمى طكؿ ساحؿ البحر

األبيض المتكسط إلى سيادة الدكلة الفمسطينية الجديدة ،هذت المنطقة تقدر ب 600كـ تمتد  30كـ إلى

الجنكب فيها  20كـ عمى الخط الساحمي ،هذت األبعاد ستقدـ حصة كبيرة تكفي لتتسع لميناء بحرم كمدينة
تتسع لمميكف ساكف ،كمطار كبير في الجنكب الغربي" (عاشكر 2010 ،ب ،ص . )76
ثانياً :محددات السيناريو وشروط تحققو

إف هذا الطرح أخذ حي انز جديان في مؤتمر هرتسيميا السنكم "ميزاف المناعة لألمف القػكمي اإلسػرائيمي عػاـ

 "2004عنػػدما قػػدـ غيػػك ار أيالنػػد ،مػػدير مجمػػس األمػػف القػػكمي "اإلس ػرائيمي" ،كهػػي المؤسسػػة األقػػرب إلػػى
التفكيػػر االسػػتراتيجي اإلس ػرائيمي ،خطػػة لمتسػػكية تتضػػمف تنػػازؿ مصػػر عػػف مسػػاحة محاذيػػة لمقطػػاع تقػػدر

بػ 600كيمكمت انر مربعان في مقابؿ تنازؿ إسرائيؿ عف  200كيمكمتر مربع مف صحراء النقػب ،مػع إقامػة نفػؽ
ي ػربط بػػيف مصػػر كاألردف تحػػت السػػيادة المص ػرية ،مػػع مقترحػػات أخػػرل تشػػمؿ سػػيطرة السػػمطة فػػي الضػػفة

عمػػى  %89مػػف مسػػاحة الضػػفة كاقامػػة مينػػاء فػػي غػزة كمنفػػذ بحػػرم ل ػألردف فػػي البحػػر المتكسػػط ،فقػػد قػػدـ
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رئيس الجامعة العبرية السابؽ ،البركفيسكر هكشع بف آريه ،خطته لمتسكية في الشرؽ األكسػط عػاـ 2013

(يكسؼ ).2017.

كتنطمؽ الرؤية مف استحالة قياـ كياف في غزة قابؿ لمحياة عمى المدل الطكيؿ ،سكاء كاف ديمكغرافيان أك

اقتصاديان ،كمكاجهة التحديات السياسية كاالقتصادية في مصر ،كاستحالة تهجيػر ربػع مميػكف مسػتكطف مػف
الضفة الغربية .كتشمؿ الخطة  6خطػكات أساسػية لتنفيػذ المشػركع منهػا :تنػازؿ مصػر عػف منطقػة جغرافيػة

تمتػػد عمػػى الحػػدكد مسػػاحتها مػػا بػػيف  30-20كيمػػكمت انر  ،كعمػػى السػػاحؿ مػػف رفػػح المص ػرية اتجػػات مدينػػة

العػريش داخػػؿ سػػيناء ،بمسػػاحة مػػا بػػيف  1000 – 500كيمػػكمتر .كتتنػػازؿ "إسػرائيؿ" عػػف مسػػاحة تقػػدر مػػا
بيف  500 – 200كيمكمتر مربع في جنكب صحراء النقب ((يكسؼ).2017.

مما سبؽ يتبيف لمباحث أف هذا المشركع عممت عميه كؿ مف الكاليات المتحدة كاسرائيؿ قبؿ سنكات
عديدة كهك فصؿ الضفة الغربية عف قطاع غزة ،كاقامة كياف فمسطيني في قطاع غزة بعد اقتطاع مئات
الكيمكمترات مف األراضي المصرية في سيناء كمنحها لمفمسطينييف لتعميرها كضمها لدكلة غزة الكبرل ،كقد

تـ رفض هذا السيناريك مف قبؿ القيادة الفمسطينية أكثر مف مرة ككنه ال يمكف فصؿ الضفة عف قطاع

غزة ،بؿ كال يمكف اقتطاع أجزاء مف السيادة المصرية.
أما حركة حماس قد رفضته أيضان ككنها ال تريد أف يسجؿ ذلؾ عميها بأنها سعت إلقامة دكلة في غزة
بعيدان عف الضفة الغربية ،لكف هذا ال يمنع المساعي األمريكية كاإلسرائيمية لقياـ تمؾ الدكلة مف خالؿ

صفقة القرف التي يسعياف لتنفيذها عمى األرض ،كذلؾ مف خالؿ التسكيؽ المستمر لهذت الصفقة في العديد

مف الدكؿ العربية كالغربية.

ثالثاً :انعكاسات السيناريو وآثاره.
تعتمد إسرائيؿ عمى فرضية كسياسة األمر الكاقع في فرض سياستها كمخططاتها لتصفية القضية

الفمسطينية كفقان لرؤيتها ،فهي تسعى لتكسيع قطاع غزة كاقامة دكلة غزة الكبرل كفؽ الحؿ اإلقميمي عمى

حساب الدكؿ العربية ،كربط كانتكنات الضفة الغربية مع قطاع غزة مف خالؿ نفؽ تحت األرض دكف
الحاجة لممعابر اإلسرائيمية كفؽ مشركع آيالند ،كبذلؾ تضمف إسرائيؿ أمنها كمصالحها الحيكية في

المنطقة العربية ،كهذا هك مصدر خطر هذا السيناريك (قاعكد ، 2015 ،ص . )25

إف التحكالت الفكرية اإلسرائيمية الجديدة تعتمد عمى الرؤيػة الفكريػة ال ارسػخة فػي العقميػة اإلسػرائيمية كهػي

التخمص مف قطاع غزة كأزماته ،كفؽ التطمعات اإلسرائيمية األمنية كالسياسية ،كليست كفؽ اتفاقػات السػالـ

مػػا بػػيف إس ػرائيؿ كمنظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية ،أم أف إس ػرائيؿ تنصػػمت م ػف الت ازمػػات أكسػػمك كاالنسػػحاب
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الكامؿ مف األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ  ،1967كهذا يعني أف تككف "غػزة أكالن كأخيػ انر" أ ارضػي الدكلػة

الفمس ػػطينية المكس ػػعة عم ػػى حس ػػاب ال ػػدكؿ العربي ػػة كفقػ ػان لمط ػػرح اإلسػ ػرائيمي الجدي ػػد لح ػػؿ الصػ ػراع العرب ػػي
اإلسرائيمي "الحؿ اإلقميمي" ،كبذلؾ تصبح دكيمة غزة المكسػعة عمػى حسػاب مصػر مػع كانتكنػات  -الضػفة
الغربيػػة هػػي الدكلػػة الفمسػػطينية مػػف كجهػػة نظػػر إس ػرائيؿ ،حيػػث أف هػػذت األفكػػار السياسػػية الجديػػدة ما ازلػػت
فاعمػػة فػػي الحيػػاة السياسػػية اإلس ػرائيمية ،ككػػذلؾ هنػػاؾ خط ػكات عمميػػة فػػي السياسػػة اإلس ػرائيمية لتطبيقهػػا.

كخاصة بعد الجمػكد الػذم يكتنػؼ مفاكضػات السػالـ اإلسػرائيمية ،كتعػاظـ قػكة حمػاس فػي قطػاع غػزة ،كفػي

ظؿ االنقساـ السياسي القائـ ،فهذت المتغيرات جميعهػا تعنػي المضػي قػدمان بتنفيػذ الػرؤل اإلسػرائيمية المنفػردة

الجديدة في السياسة المقبمة (قاعكد  ، 2015 ،ص . )35

إف خطكرة مشركع دكلة غزة ال تكمف في ضيؽ مساحة قطاع غزة كال بكثافته السكانية ،بؿ في خطكرة
هذت الدكلة عمى المشركع الكطني ،حيث سيتـ تقزيـ فمسطيف بقطاع غزة فقط ،مع إيجاد حمكؿ أخرل

لمضفة الغربية كضمها إلسرائيؿ أك تقاسمها كظيفيان مع األردف ،كسيككف األمر أكثر خطكرة إذا استمرت

حركة حماس في حكمها قطاع غزة ،ففي هذت الحالة ستتحكؿ دكلة غزة لدكلة إسالمية مرتبطة بمشركع
اإلسالـ السياسي اإلخكاني عمى حساب الدكلة كالهكية الكطنية الفمسطينية ،مما سيخرج قطاع غزة مف

تحت مسؤكلية منظمة التحرير الفمسطينية ،كهك ما سيشكؾ بكحدانية التمثيؿ الفمسطيني كبالصفة التمثيمية
لممنظمة ،حيث أف أخطر ما في هذا المخطط أف يتحكؿ قطاع غزة لساحة صراع فمسطيني -فمسطيني
عمى مف يحكـ قطاع غزة ،كقد تغذم أطراؼ خارجية هذا الصراع ،مما سيخمؽ حالة مف الفكضى في

القطاع تشكؿ امتدادان لفكضى الربيع العربي ،كفي هذت الحالة ستنتهي القضية الكطنية الفمسطينية كينتصر
المشركع الصهيكني في فمسطيف(أبراش ، 2015 ،ص. )3

في ضكء ما سبؽ يرل الباحث أف مشركع دكلة غزة يعتبر مف أخطر المشاريع التي تـ تسكيقها عمى
حساب القضية الفمسطينية ،حيث سيعمؿ هذا السيناريك عمى تصفية القضية الفمسطينية مف خالؿ المكافقة
عمى إنشاء دكلة في غزة مع اقتطاع مساحات مف أراضي مصر كضمها لهذت الدكلة ،كبالتالي تصفية

لقضية الالجئيف الفمسطينييف ،كالعمؿ عمى فصؿ غزة عف الضفة الغربية كاالستفراد بالضفة لكحدها،
كاسقاط الحقكؽ الفمسطينية كالقدس كالدكلة كالالجئيف كغيرها.
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خالصة الفصل:
مف خالؿ تناكؿ مستقبؿ القضية الفمسطينية في ظؿ النظاـ الدكلي الجديد ،كذلؾ بعد تناكؿ المقاربات
المقترحة لتسكية الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي كفؽ التصكر الميبرالي ،كالسيناريكهات المحتممة لتسكية

الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي ،تبيف بأف بعض السناريكهات المحتممة لتسكية القضية الفمسطينية هي غير
ممكنة كغير كاقعية عمى اإلطالؽ ككنها سيتـ رفضها مف أحد أطراؼ الصراع ،مثؿ االتحاد الفيدرالي أك

الدكلة ثنائية القكمية  ،كالى حد ما الككنفدرالية الفمسطينية األردنية ،كهذت السيناريكهات هي صعبة كخطيرة
إف تحققت ،لذلؾ لف تككف ضمف الطركحات ممكنة الحدكث.
كذلؾ مف الصعب أف يحدث سيناريك السيطرة المصرية كاألردنية عمى كؿ مف قطاع غزة كالضفة الغربية،
كذلؾ ألف مصر كاألردف لف تكافقا عمى هذا السيناريك ككنها ال تريد الغكص في هذت القضية بالصكرة

التي تسيء إليها عربيان كفمسطينيان ،كما أف هذت السيطرة يمكف أف تعمؿ عمى إنهاء القضية الفمسطينية
كتصفيتها.

أما بعض السيناريكهات ممكنة الحدكث تتمخص في إمكانية حدكث مقاربة السالـ االقتصادم الذم يتردد

اآلف صدات خاصة مف قبؿ اإلدارة األمريكية كالرئيس دكنالد ترامب ،كذلؾ يمكف أف يحدث سيناريك بقاء

الكضع الراهف عمى ما هك عميه ،كهك السيناريك المرغكب لدل اإلسرائيمييف في كثير مف األحياف ،أيضان
يمكف أف يحدث سيناريك الدكلة الفمسطينية المؤقتة كلكف بصكرة أقؿ مف سابقاتها ،ككف إسرائيؿ ال يمكنها

التنازؿ لهذت الدرجة.

أمػ ػػا السػ ػػيناريك األخيػ ػػر فهػ ػػي دكلػ ػػة غ ػ ػزة الكبػ ػػرل التػ ػػي تعمػ ػػؿ عمػ ػػى صػ ػػياغتها اإلدارة األمريكيػ ػػة بمسػ ػػاعدة
العدي ػ ػػد م ػ ػػف ال ػ ػػدكؿ الغربي ػ ػػة ،حي ػ ػػث أف ه ػ ػػذا الس ػ ػػناريك يعتب ػ ػػر م ػ ػػف أخط ػ ػػر الس ػ ػػيناريكهات ككن ػ ػػه يقض ػ ػػي

عم ػػى حم ػػـ الدكل ػػة الفمس ػػطينية م ػػف ناحي ػػة ،كيعم ػػؿ عم ػػى تص ػػفية القض ػػية الفمس ػػطينية م ػػف أساس ػػها ،لك ػػف

ه ػ ػ ػػذا الس ػ ػ ػػيناريك ممك ػ ػ ػػف الح ػ ػ ػػدكث اذا ل ػ ػ ػػـ ي ػ ػ ػػتـ ط ػ ػ ػػي ص ػ ػ ػػفحة االنقس ػ ػ ػػاـ الفمس ػ ػ ػػطيني  ،تم ػ ػ ػػؾ الص ػ ػ ػػفحة

السكداء في تاريخ الشعب الفمسطيني .
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النتائج والتوصيات
أوالً :نتائج الدراسة
ثانياً :توصيات الدراسة

أوالً :نتائج الدراسة:

النتائج والتوصيات

توصمت الدراسة لعدة نتائج منيا:

 .1هناؾ عالقة كثيقة بيف االفتراضات التي قدمتها النظرية الميب ارلية لحؿ الصراعات الدكلية كبيف
االتفاقات الفمسطينية اإلسرائيمية التي كقعها الجانبيف في ضكءعممية السالـ ،حيث تبيف أف االتفاقات

الفمسطينية اإلسرائيمية قامت عمى نفس األسس التي قدمتها النظرية الميبرالية لحؿ كمعالجة الصراعات

الدكلية .

 .2أف السبب في تعثر العممية السممية بيف الجانبيف ككصكلها الى طريؽ مسدكد ليس خمالن في األسس

التي قامت عميها عممية التسكية ،بؿ يكمف في ككف الحؿ السممي لمصراع الفمسطيني اإلسرائيمي لـ يكف
خيا ار استراتيجيا لمحككمات اإلسرائيمية المتعاقبة ،فإسرائيؿ لـ تسقط الخيار العسكرم في فرض هيمنتها،
فإسرائيؿ ال تؤمف بالسالـ ،فهي تريد اف تفرض االستسالـ عمى الشعب الفمسطيني بمغة الحديد كالنار مف
ناحية ،كالتنصؿ مف التزاماتها مف ناحية أخرل.

 .3اف عممية التسكية استندت الى ق اررات مجمس االمف رقـ  242ك القرار رقـ  ،338كاف هذا االمر
يشير بكضكح إلى دكر المؤسسات الدكلية في حؿ الصراعات ،كتعزيز السالـ األمف الدكلييف ،كهذا
يتكافؽ تمامان مع أهـ المبادئ التي نادت بها النظرية الميبرالية ،كالذم يقضي أف المنظمات الدكلية
باستطاعتها منع الحركب ،كبمقدكر هذت المؤسسات كالمنظمات الدكلية حؿ الخالفات بطرؽ سممية،
كصكالن إلى تحقيؽ األمف كالسمـ الدكلي ،كلكال الهمينة االمريكية عمى الكثير مف المنظمات لكاف بإمكاف
المنظمات الدكلية التكصؿ لتسكية لمصراع الفمسطيني اإلسرائيمي .
 .4نجاح إسرائيؿ الى حد كبير في تحييد األمـ المتحدة عف االنخراط الفاعؿ في رعاية العممية السممية
كتسكية الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي ،ليس ذلؾ فحسب بؿ تنكرت إسرائيؿ لكؿ ق اررات األمـ المتحدة
قديمها كجديدها ،كالتي تؤكد عمى الحقكؽ المشركعة لمشعب الفمسطيني .
 .5إسرائيؿ رفضت تحقيؽ السالـ الفعمي ،كدخمت في آليات مؤتمر مدريد لممراكغة لكسب الكقت ،كخمؽ
كقائع جديدة عمى األرض ،كذلؾ سعت لمحصكؿ عمى التطبيع ،ككقؼ المقاطعة العربية دكف االستجابة
لمطالب الفمسطينييف العادلة .
 .6أثرت عممية السالـ إيجابيان في عممية البناء الكطني ،تمثؿ

ذلؾ في اف االتقاقات الفمسطينية

اإلسرائيمية شكمت دافعا قكيا لعممية بناء الدكلة ،فتـ انشاء سمطة كطنية فمسطينية ألكؿ مرة في التاريخ
الحديث عمى جزء مف األراضي الفمسطينية ،حيث استطاعت السمطة الفمسطينية بناء كياف ذك مالمح
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كاضحة كمتناسقة أعطاها شكؿ دكلة لها اذرعها كأجهزتها التشريعية ،كالتنفيذية ،كالقضائية ،كتتمتع
بصالحيات كمسؤليات مشابهة لتؾ التي تمتمكها أم دكلة كهك االمر الذم عمؽ اإلحساس بالهكية
الكطنية كاالستقالؿ .
 .7اثرت عممية السالـ سمبيان في عممية البناء الكطني ،اتضح ذلؾ مف خالؿ بعض الجكانب السمبية التي
تمثمت في تأجيؿ قضايا الصراع األساسية مثؿ السيادة عمى األرض الفمسطينية ،كمستقبؿ القدس،
كالحدكد ،كالمستكطنات الى مرحمة الحقة ،هذت الجكانب السمبية أحدثت تشكهات حادة في عممية البناء
الكطني .
 .8الترتيبات األمنية التي نصت عميها االتفاقيات الفمسطينية االسرائيمة تقاطعت الى حد كبير مع ما دعت
إليه النظرية الميبرالية في العالقات الدكلية مف ضركرة انتهاج التعاكف كالترتيب األمني بيف الدكؿ كالعمؿ
عمى (مكافحة اإلرهاب) كنبذ العنؼ ،كلكف إسرائيؿ لـ تمتزـ بهذت االتفاقيات ،كحاكلت جاهدة عمى جعؿ
األجهزة األمنية أجهزة تابعة لها ،كحممتها المسؤلية عف األحداث األمنية التي تجرم ،ليس ذلؾ فحسب بؿ
عممت عمى تقكيض قدرات األجهزة األمنية في ممارسة مهامها ،كهك ما جعؿ النظرية في كاد كتطبيقها في
كاد آخر.
 .9عمى الرغـ مف ككف االعتماد المتبادؿ النقطة البارزة كالحاضرة في إتفاقية باريس االقتصادية ،إال اف
هذا اإل تفاؽ أدل الى عالقات تجارية كاقتصادية غير متكافئة مع إسرائيؿ بسبب السيطرة

األمنية

اإلسرائيمية كالسياسة االنتقائية ،األمر الذم عرقؿ نمك االقتصاد الفمسطيني بشكؿ يعكس إمكاناته الكاممة
كالمتاحة ،كما تعمدت إسرائيؿ فرض التبعية الفمسطينية إلسرائيؿ كبديؿ لالعتماد المتبادؿ بيف الجانبيف .
 .10الممارسات اإلسرائيمية عمى أرض الكاقع بذرائع كحجج أمنية قيدت نمك االقتصاد الفمسطيني كحكلت
العالقة االقتصادية بيف الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي مف ككنها عالقة تقكـ عمى أساس تبادلي كما
جاء في اتفاؽ باريس االقتصادم الى عالقة تبعية كاممة لالقتصاد اإلسرائيمي .
 .11الحككمات اإلسرائيمية المتعاقبة عممت عمى خمؽ كقائع جديدة عمى االرض كالزيادة المطردة لمنشاط
االستيطاني كقانكف القكمية كتهكيد القدس ...هذت الممارسات االستعمارية أخرجت عممية السالـ مف
مضمكنها الحقيقي  ،كتؤكد بما ال يدع مجاال لمشؾ أف إسرائيؿ لـ تؤمف يكما بالسالـ كانما تؤمف بفرض
هيمنتها عمى األرض مف خالؿ قكتها العسكرية كهذا مف شانه أف يقمؿ مف فرص التكصؿ لحؿ ك تسكية
الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي .
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 .12كشفت الدراسة عف زيؼ ادعاء الكاليات المتحدة االمريكية بانها راعية القيـ الميبرالية في العالـ كانها
تسعى لنشر الديمقراطية كالسالـ في العالـ  ،يتضح ذلؾ جميا في االنحياز األمريكي الكامؿ إلس ارئيؿ
كمساندتها ماديا كمعنكيا كتحديدا في استخداـ الكاليات المتحدة االمريكية لحؽ الفيتك في كؿ الق اررات
التي تديف االحتالؿ اإلسرائيمي كهذا ما جعؿ مف الق اررات الدكلية كاألممية التي كانت كال زالت تصدر
عف األمـ المتحدة بجميع أجهزتها ،غير ممزمة إلسرائيؿ .
 .13أف االنقساـ الداخمي الفمسطيني أثَّر بشكؿ كبير عمى أداء الكؿ الفمسطيني ،إلى درجة أنه قد انعكس
سمبان ،في بعض األحياف ،عمى مستكل التأييد الشعبي ،كجاهزية التيارات الشعبية كاألحزاب في البمداف
العربية كاإلسالمية لمتضافر كالتضامف مع الشعب الفمسطيني ،فضالن عف التأثير السمبي الكبير لحالة
االنقساـ عمى التكجه الفمسطيني لممطالبة بحقكقه المشركعة في المنظمات االقميمية كالدكلية.
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ثانياً :توصيات الدراسة:

توصي الدراسة بما يمي:

على المستوى الفلسطيني
 .1اجراء مراجعة شاممة لمخرجات عممية التسكية الفمسطينية اإلسرائيمية بهدؼ التدقيؽ في نتائجها،
مراجعة شاممة لالنجازات كاالخفاقات ،كتكظيؼ اإلنجازات في أم مفاكضات مستقبمية جادة مع إسرائيؿ .
 .2صياغة استراتيجية كطنية شاممة لمتحرر الكطني ،قابمة لمتطبيؽ عمى ارض الكاقع تتناسب مع الظرؼ
الكطني كاإلقميمي كالدكلي بما يحافظ عمى الثكابت الكطنية الفمسطينية.
 .3تبني خيارات سياسية كاضحة لمكاجهة كؿ المشاريع التي تستهدؼ تصفية الحقكؽ العادلة كالمشركعة
لمشعب الفمسطيني .
 .4انهاء الكضع الشاذ الذم افرزته حالة االنقساـ الفمسطيني البغيض ،كضركرة تغميب المصمحة الكطنية
عمى المصالح الحزبية كالفئكية .
 .5تحديد مرجعيات كاضحة تستند الى ق اررات الشرعية الدكلية في أم مفاكضات مستقبمية مع الجانب
اإلسرائيمي .
 .6تقكية كتمتيف البنية الداخمية الفمسطينية ،مف خالؿ تعزيز البناء المؤسساتي ،كاحتراـ سيادة القانكف
كاشراؾ كافة القكل السياسية ذات التأثير في صنع القرار .
عمى المستوى العربي
 تشكيؿ مكقؼ عربي مكحد تجات القكل المؤثرة في النظاـ الدكلي ،كتحديدا الكاليات المتحدة االمريكية
لحممها عمى تبني حمكؿ اكثر انصافا لمحقكؽ الفمسطينية ،كالدفع باتجات ممارسة ضغكط مؤثرة عمى
إسرائيؿ لتعترؼ بحؽ الشعب الفمسطيني في تقرير مصيرت كبناء دكلته المستقمة عمى حدكد عاـ .1967
عمى المستوى الدولي
 .1استمرار الجهكد الدكلية الرامية لتعزيز مكانة دكلة فمسطيف في األمـ المتحدة ،كاستغالؿ صفة عضكية "
المراقب " لالنضماـ لمهيئات كالمنظمات الدكلية .
 .2العمؿ عمى إعادة تكييؼ قضايا الصراع الرئيسية مف المنظكر القانكني لصالح الفمسطينيف مف خالؿ نقؿ
كافة قضايا الصراع الرئيسية الى األمـ المتحدة ،كاستصدار ق اررات جديدة تعيد لهذت القضايا اعتبارها
كابعادها القانكنية ،كهذا االمر يتطمب استعادة األمـ المتحدة لدكرها الغائب في عممية التسكية السياسية،
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كاشراكها الفاعؿ في البحث عف تسكية لمصراع الفمسطيني اإلسرائيمي ،انطالقا مف ككف تحقيؽ كاقرار
السمـ كاالمف الدكلييف هما الغاية االسمى لهذت الهيئة الدكلية .
 .3البد مف إيجاد دكر فاعؿ لمقكل المؤثرة في النظاـ الدكلي كركسيا االتحادية ،كالصيف الشعبية  ،كاالتحاد
األكركبي ،الى جانب الكاليات المتحدة االمريكية ،بالشكؿ الذم يجعؿ مسألة التكصؿ الى تسكية لمصراع
الفمسطيني اإلسرائيمي هدفا دكليا يعكد بالنفع عمى جميع األطراؼ .
 .4استغالؿ حمالت التضامف الدكلية مع الشعب الفمسطيني في فضح الممارسات اإلسرائيمية ،ككشؼ زيؼ
الديمقراطية التي تدعيها إسرائيؿ .
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 .8الببالكم ،حازـ ،)2006(.من أجل اإلصالح السياسي الديمقراطية الميبرالية قضايا ومشاكل،
القاهرة ،دار الشركؽ  ،الطبعة االكلى .

 .9بركات ،نظاـ كآخركف،)1989(.مبادئ

عمم السياسة ،عماف ،دار الكرمؿ لمنشر كالتكزيع،

الطبعة الثانية .

 .10بك عشة ،محمد ،)1999(.التكامل والتنازع في العالقات الدولية الراىنة دراسة في المفاىيم
والنظريات ،بيركت ،دار الجيؿ ،الطبعة االكلى .

 .11بيميس ،جكف كسميث ،ستيؼ ،)2004(.عولمة السياسة العالمية ،دبي ،مركز الخميج
لألبحاث،الطبعة االكلى .

 .12تكفيؽ ،سعد ،)2010(.مبادئ العالقات الدولية ،بغداد ،المكتبة القانكنية ،الطبعة الخامسة.

 .13الجكاهرم ،اسماعيؿ حماد ، )1974(.قاموس الصحاح في المغة واالعالم ،المجمد االكؿ،
بيركت ،دار الحضارة العربية .

 .14حبيب ،كميؿ ، )2012(.الشرق االوسط في الرؤية االمريكية ،بيركت ،المؤسسة الجامعية
لمدراسات كالنشر كالتكزيع ،الطبعة االكلى.

 .15حتي ،ناصيؼ يكسؼ ، )1985(.النظرية في العالقات الدولية ،بيركت ،دار الكتاب العربي،
الطبعة االكلى .
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 .16حسيف ،خميؿ ،)2011(.العالقات الدولية  :النظرية والواقع-االشخاص والقضايا ،بيركت،
منشكرات الحمبي الحقكقية ،الطبعة االكلى.

 .17حماد ،مجدم ،)2011(.السالم االسرائيمي  :الجزء الثاني استراتيجية التسوية ،مركز باحث
لمدراسات ،الطبعة االكلى.

 .18الحمش ،منير ،)2003(.االصالح االقتصادي بين أوىام الميبرالية االقتصادية الجديدة وحق
الشعوب في الحياة ،دمشؽ ،دار الرضا لمنشر ،الطبعة االكلى.

 .19الخراشي ،سميماف1439(.ق) ،حقيقة الميبرالية كمكقؼ االسالـ منها ،الطبعة االكلى .

 .20الخزندار ،سامي ،)2014(.ادارة الصراعات وفض المنازعات اطار نظري ،الدار العربية لمعمكـ
ناشركف ،الطبعة االكلى.

 .21الدجاني ،أحمد صدقي ،)2001(.الخطر يتيدد بيت المقدس ،المركز العربي لإلعالـ ،القاهرة،
الطبعة الثانية.

 .22رسالف ،أحمد ،)1968(.نظرية الصراع الدولي القاىرة ،الهيئة المصرية العامة لمكتاب ،الطبعة
االكلى.

 .23الرفاعي ،احمد ،)1998(.مناىج البحث العممي تطبيقات ادارية واقتصادية ،عماف ،دار كائؿ
لمنشر كالتكزيع .

 .24سعيد ،إدكارد ،)2002 (.نياية عممية السالم – اوسمو وما بعدها ،بيركت ،دار اآلداب لمنشر
كالتكزيع ،الطبعة االكلى.

 .25السممي ،عبد الرحيـ بف صمايؿ( .د.ت) ،الميبرالية نشأتيا ومجاالتيا ،د.ف ،جدة( ،نسخة .)pdf
 .26السنهكرم،عبد الرازؽ أحمد (.د .ت) ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد :قانون االلتزام
مصادر االلتزام ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت.

 .27السيد ،عدناف حسيف ،)2010(.نظرية العالقات الدولية ،المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر
كالتكزيع ،بيركت ،الطبعة الثالثة.

 .28شاش ،طاهر ،)1995(.المواجية والسالم في الشرق االوسط الطريق الى غزة اريحا ،القاهرة،
دار الشركؽ ،الطبعة االكلى .

 .29الشريؼ ،ماهر ،)1995(.البحث عن كيان دراسة في الفكر السياسي الفمسطيني -1908
 ،1993قبرص ،مركز االبحاث كالدراسات االشتراكية في العالـ العربي ،الطبعة االكلى.

 .30صالح ،محسف محمد ،)2013(.أزمة المشروع الوطني الفمسطيني واآلفاق المحتممة ،مركز
الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات ،بيركت ،الطبعة االكلى.
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 .31صالح ،محسف كآخركف ،)2011(.الوثائق الفمسطينية لعام  ،2008مركز الزيتكنة لمدراسات
كاالستشارات ،الطبعة االكلى.

 .32صالح ،محسف كنافع ،بشير ، )2006(.التقرير االستراتيجي الفمسطيني لسنة  ،2005بيركت،
مركز الزيتكنة لمد ارسات كاالستشارات .

 .33عباس ،محمكد ،)1994(.طريق أوسمو موقع االتفاق يروي السرار الحقيقية لممفاوضات،
بيركت ،شركة المطبكعات لمتكزيع كالنشر ،الطبعة االكلى.

 .34عبد الغفار ،محمد ،)2003(.فض النزاعات في الفكر والممارسة الغربية ،الجزائر ،دار هكمة
لمطباعة كالنشر.

 .35عبد القادر ،عبد العالي ، )2009(.محاضرات نظريات العالقات الدولية ،جامعة الدكتكر الطاهر
مكالم ،سعيدة ،الجزائر .

 .36عبد الكريـ ،قيس كآخركف ،)1998(.سالم أوسمو بين الوىم والحقيقة ،شركة دار التقدـ العربي
لمصحافة كالطباعة كالنشر ،الطبعة االكلى .

 .37عثماف ،تا ار ،)2013(.النظرية الميبرالية والعالقات الدولية ،السميمانية ،مركز كردستاف لمدراسات
االستراتيجية.

 .38عميرة ،حنا ،)2007(.القضية الفمسطينية وعوامل عدم االستقرار في الشرق الوسط ،تحالؼ
السالـ الديمقراطي ،راـ ا﵀ .

 .39الغب ار ،شفيؽ ،)1997(.اسرائيل والعرب من صراع القضايا الى سالم المصالح،

بيركت،

المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ،الطبعة األكلى .

 .40فرج ،أنكر ،)2007(.النظرية الواقعية في العالقات الدولية دراسة نقدية مقارنة في ضوء
النظريات المعاصرة ،السميمانية ،مركز كردستاف لمدراسات االستراتيجية .

 .41فهمي ،عبد القادر محمد ،)2010(.النظريات الجزئية والكمية في العالقات الدولية ،االردف ،دار
الشركؽ لمنشر كالتكزيع ،الطبعة االكلى.

 .42قريع ،أحمد ،)1999(.السالم المعمق :قراءات في الواقع السياسي واالقتصادي الفمسطيني،
المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ،عماف.

 .43قريع ،أحمد2005(.أ) السالم المعمق  :في الطريق الى الدولة الفمسطينية :قراءات في المشيد
السياسي الفمسطيني ،بيركت ،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ،الطبعة االكلى .

 .44قريع ،أحمد2005(.ب) ،الرواية الفمسطينية الكاممة لممفاوضات من أوسمو إلى خريطة الطريق،
مفاكضات أكسمك  ،1993مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،بيركت،
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 .45كامؿ ،ممدكح شكقي ،)1985(.االمن القومي والمن الجماعي الدولي ،القاهرة ،دار النهضة
العربية ،الطبعة االكلى.

 .46لبد ،يكسؼ ، )2002(.الى عمم السياسة ،دار ابف خمدكف لمنشر كالتكزيع .

 .47مبركؾ ،غضباف ،)2007(.المدخل لمعالقات الدولية ،الجزائر ،دار العمكـ .

 .48محمكد ،كليد ،)2007(.آفاق المن اإلسرائيمي والواقع والمستقبل ،مركز الزيتكنة لمدراسات
كاالستشارات ،بيركت.

 .49مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات)2009(.

التنسيق المني بين السمطة واالحتالل

وانعكاساتو عمى الوضع الفمسطيني ،تقدير استراتيجي ( ،)15بيركت.

 .50المصرم ،رفيؽ ،)2011(.نحو اتحاد فيدرالي ثالثي الوطنيات :فمسطيني -اردني -اسرائيمي
لجل الصراع العربي االسرائيمي ،المركز الفمسطيني لمبحكث كالدراسات االستراتيجية  ،راـ ا﵀ .

 .51مصطفى ،فرهاد ،)2010(.المن ومستقبل السياسة الدولية السميمانية ،أكاديمية التكعية
كتأهيؿ الككادر .

 .52مقمد ،اسماعيؿ ،)1982(.نظريات السياسة الدولية  :دراسة تحميمية مقارنة ،الككيت ،جامعة
الككيت .

 .53ممكح ،عبد الرحيـ ،)1999(.اليسار الفمسطيني  :التغيرات البنيوية وآفاق التجديد في ما بعد

االزمة  :التغيرات البنيوية في الحياة السياسية الفمسطينية وآفاق العمل ،ارـ ا﵀  ،مكاطف،
الطبعة األكلىى .

 .54مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،)1990(.الدولة الفمسطينية وجيات نظر إسرائيمية وغربية،
مؤسسة الدراسات الفمسطينية،بيركت.

 .55النتشة ،رفيؽ كآخركف ،)1991(.تاريخ فمسطيف الحديث كالمعاصر " المرحمة الثانكية" ،بيركت ،
المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر  ،الطبعة االكلى.

 .56هالؿ ،جميؿ ،)1998(.النظام السياسي الفمسطيني بعد أوسمو بيروت ،مؤسسة الدراسات
الفمسطينية  ،الطبعة األكلىى ػ

خامساً :الكتب المترجمة

 .1إلي ػػاس ،جكانيت ػػا كس ػػتش ،بيت ػػر ،)2016(.أساسةةةيات العالقةةةات الدوليةةةة  ،ترجم ػػة  :مح ػػي ال ػػديف
حميدم ،دمشؽ ،دار الفرقة لمطباعة كالنشر ،الطبعة األكلى .

 .2ايفػػانز ،غ ارهػػاـ ك نكينهػػاـ ،جيفػػرم ،)2000(.قةةاموس بنغةةوين لمعالقةةات الدوليةةة ترجمةةة مركةةز
الخميج لألبحاث ،الطبعة الثانية .
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 .3بكرتشػػيؿ ،سػػككت كآخػػركف ،)2014(.نظريةةات العالقةةات الدوليةةة ،ترجمػػة :محمػػد الصػػفار،القاهرة،
المركز القكمي لمترجمة ،الطبعة االكلى.

 .4بيػػرس ،شػػمعكف ،)1994(.الشةةرق االوسةةط الجديةةد ،ترجمػػة :محمػػد حممػػي عبػػد الحػػافظ ،عمػػاف،
االهمية لمنشر كالتكزيع ،الطبعة االكلى .

 .5بيػرلف ،آي ازيػػا ،)2015(.الحريةةة  ،اعػػداد هنػػرم هػػاردم ،ترجمػػة  :معػػيف االمػػاـ ،مسػػقط ،منشػػكرات
دار الكتاب .

 .6تكش ػػار ،ج ػػاف كآخ ػػركف ،)1983(.تةةةاريخ الفكةةةر السياسةةةي ،ترجم ػػة :عم ػػي مقم ػػد ،بي ػػركت ،ال ػػدار
العالمية لمطباعة كالتكزيع ،الطبعة الثانية .

 .7دكرتػػي ،جػػيمس ك بالسػػتغراؼ ،ركبػػرت ،)1985(.النظريةةات المتضةةاربة فةةي العالقةةات الدوليةةة ،
ترجمة :كليد عبد الحي ،الككيت ،المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع ،الطبعة االكلى.

 .8ديمػك ،سػػتيفف ،)2003(.التفكيةةر السياسةةي والنظريةةة السياسةةية والمجتمةةع المةةدني ترجمػػة :ربيػػع
كهبة ،القاهرة ،المجمس األعمى لمثقافة ،الطبعة االكلى .

 .9ركس ،دينػيس ،)2005(.السةةالم المفقةود :خفايةةا الصةراع حةةول سةةالم الشةرق الوسةةط ترجمػػة:
عمر األيكبي كسامي كعكي ،بيركت ،دار الكتاب العربي .

 .10سافير ،اكرم ،)1998(.المسيرة حكاية اوسمو من االف الةى اليةاء ،ترجمػة :بػدر عقيمػي ،عمػاف،
دار الجميؿ لمنشر كالدراسات كاألبحاث الفمسطينية .

 .11غػريفيش ،مػػارتف ك أككالهػػاف ،تيػػرم ،)2008(.المفةةاىيم الساسةةية فةةي العالقةةات الدوليةةة ،دبػػي،
مركز الخميج لألبحاث .

 .12فالنسػػتيف ،بيتػر ،)2005(.مةةدخل الةةى فيةةم تسةةوية الصةراعات الحةةرب والسةةالم والنظةةام العةةالمي:
ترجمة سعد السعد ،محمكد دبكر ،عماف ،المركز العممي لمدراسات السياسية ،الطبعة االكلى .

 .13فكككياما ،فرانسػيس ،)1993(.نيايةة التةاريخ وخةاتم البشةر ،ترجمػة :حسػيف أحمػد أمػيف ،القػاهرة،
مركز األهراـ لمترجمة كالنشر ،الطبعة االكلى .

 .14كػػانط ،ايمانكئيػػؿ ،)2002(.تأسةةيس ميتافيزيقيةةا الخةةالق ،ترجمػػة :عبػػد الغفػػار مكػػاكم ،المانيػػا،
منشكرات الجمؿ  ،الطبعة االكلى.

 .15كػػانط ،عمانكئيػػؿ ،)1952(.مشةةروع لمسةةالم الةةدائم ،ترجمػػة :عثمػػاف أمػػيف ،القػػاهرة ،الهيئػػة العامػػة
لمكتاب ،الطبعة االكلى.

 .16كانط ،عمانكئيؿ ،)1985(.نحو سةالم دائةم ،ترجمػة :نبيػؿ الخػكرم ،بيػركت ،دار صػادر ،الطبعػة
االكلى.
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 .17كمػػكد ،اينػػيس ؿ ،)1964(.النظةةام الةةدولي والسةةالم العةةالمي ،ترجمة:عبػػدا﵀ العريػػاف ،القػػاهرة ،دار
النهضة العربية .

 .18هالتر ،ماريؾ ك لكراف ،إريؾ ،)1994(.مجانين السالم :القصة السرية لمفاوضةات السةالم بةين
منظمةةة التحريةةر الفمسةةطينية واسةةرائيل ،ترجمػػة هنرييػػت عبػػكدم ،بيػػركت ،دار الطميعػػة لمطباعػػة

كالنشر ،الطبعة االكلى .
 .19ياسيف ،السيد ،)2011(.ثكرة 25يناير بيف التحكؿ الديمقراطي كالثػكرة الشػاممة  ،الػدار المصػرية
المبنانية  ،القاهرة  ،الطبعة االكلى.

 .20يفتاحئيؿ ،أكركف ،)2012(.األثنكقراطية ،سياسات األرض كالهكية في إسرائيؿ /فمسطيف .ترجمػة
سالفه حجاكم .المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية -مدار ،راـ ا﵀.

سادساً : :الرسائل العممية
 .1برهـ ،عبدا﵀ أحمد ( ،)2007إصالح منظمة التحرير الفمسطينية :إشكالية الييكمية والبرنامج،
رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة النجاح ،نابمس.
 .2بف سعدكف ،اليامف ( ،)2012الحوارات االمنية في المتوسط الغربي بعد نياية الحرب الباردة
دراسة حالة  ، 5+5رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة ،الجزائر.
 .3حشاني ،فاطمة الزهراء ( ،)2008النزاعات الدولية في فترة الحرب الباردة في ضوء االتجاىات
النظرية الجديدة ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة الجزائر .
 .4حمد ،ناصر( ،)2015العالقات االردنية الفمسطينية في ظل المتغيرات االقميمية (-1999
 ، )2014رسالة ماجستير غير منشكرة  ،جامعة االزهر  ،غزة .
 .5حمزاكم ،جكيدة ( )2011التصور المني الوروبي :نحو بنية أمنية شاممة وىوية استراتيجية
في المتوسط ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة ،الجزائر.
 .6الزعمط ،تامر حنا سميماف ( ،)2015اليسار الفمسطيني والمفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية،
رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة بير زيت ،فمسطيف.
 .7سرحاف ،ركال ( ،)2006نصوص اتفاقيات اوسمو وفشل التطبيق ،رسالة ماجستير غير منشكرة،
جامعة بيرزيت.

034

 .8الشمالي ،يحيى( ،)2015الخيار الكونفيدرالي مع االردن ومستقبل التسوية السياسية لمقضية
الفمسطينية  ،اطركحة دكتكراة غير منشكرة  ،معهد البحكث كالدراسات العربية  ،القاهرة .
 .9عديمة ،محمد الطاهر ( ،)2015تطور الحقل النظري لمعالقات الدولية دراسة في المنطمقات
واالسس ،أطركحة دكتك ارت غير منشكرة ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة .
انعكاسو عمى
 .10عرفات ،حناف ظاهر( ،)2005أثر اتفاق أوسمو عمى الوحدة الوطنية الفمسطينية و
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