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جزيػػؿ الشػػير وعظػػيـ التقػػدير للػػديتور الفاضػػؿ /عبػػد النادػػر محمػػد سػػرور ،أسػػتاذ العبلقػػات
الدولي ػػة المش ػػارؾ ،ال ػػذ تفض ػػؿ باإلشػ ػراؼ عل ػػى ه ػػذا الد ارس ػػة ،وأس ػػدي ل ػػي الند ػػائ القيم ػػة ،ويان ػػت
لتوجيهاته وارشاداته أث اًر يبي اًر في إنجازها.
ووافػر الشػػير وفػػائؽ االحتػراـ لؤلسػػتاذ الػػديتور الفاضػؿ /ريػػاض علػػي العيلػة ،رئػػيس قسػػـ العلػػوـ
السياسية بجامعة األزهر ،والديتورة الفاضلة /عبير عبد الرحمف ثابت ،أستاذ العلػوـ السياسػية المسػاعد،
لتفضلهما بمناقشة هذا الدراسة ،وتقويمها.
وال يسػػعني إال أف أتقػػدـ بالشػػير الخػػالص ألسػػاتذتي األجػػبلء فػػي قسػػـ العلػػوـ السياسػػية ،والػػى
جامعة األزهر ،التي أعتز بأف أيوف أحد أبنائها وخريجيها.
وخػػالص الشػػير واالمتنػػاف أوجهػػه إلػػى خػػالي /أشػػرؼ دحػػبلف الػػذ قػػدـ لػػي المشػػورة والتوجيػػه،
وأثري الدراسة بما هو نافع ومفيد مف أديؿ علمه وواسع خبرته.
والشػػير مودػػوؿ يػػذلؾ للػػديتور /عمػػر دحػػبلف ،والػػديتور /جمػػاؿ الشػريؼ ،لمػػا بػػذالا مػػف جهػػد
حتى تخرج هذا الدراسة على خير وجه ،لغة واخراجاً.
وأقدـ الشير الخالص إلى يؿ مف األخوة هشػاـ طػافش ،ارمػي نػافع ،إبػراهيـ أبػو زيػد ،هيػثـ أبػو
غبف ،والزميؿ عز الديف أبو سمهدانة ،لما قدموا مف مساعدة ومشورة.
ي ػػذلؾ الش ػػير والعرف ػػاف إل ػػى إدارة ي ػػؿ م ػػف ميتب ػػة جامع ػػة األزه ػػر وميتب ػػة الجامع ػػة اإلس ػػبلمية
وميتبة مريز التخطيط الفلسطيني ،لما أبدوا مف ٍ
عوف ومساعدة.
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ملخص
بػػذلت الواليػػات المتحػػدة طػواؿ مػػا يزيػػد عػػف العقػػديف مػػف الػػزمف جهػػوداً مختلفػػة لتسػػوية الد ػراع
الفلسطيني  -اإلسرائيلي ،واحتيمت إلى محددات ودوافع ذاتية أثرت على رؤيتها لعمليػة التسػوية وطبيعػة
دوره ػػا فيه ػػا .وت ػػأثرت العملي ػػة نفس ػػها بجمل ػػة م ػػف المتغيػ ػرات الت ػػي تري ػػت ت ػػداعياتها عل ػػى دور ال ارع ػػي
األمرييي وموقؼ طرفي الدراع ،يما أنها استندت إلى عوامؿ ذاتية وموضػوعية ،حالػت دوف التودػؿ
إلى تسوية دائمة ،حيث ادطدمت التسوية بما تعتبرا األطػراؼ ثوابػت الحػد األدنػى ،أو خطوطػاً حمػراء
ال يميف تجاوزها.
اسػػتمرت مسػػألة البحػػث عػػف حػػؿ للد ػراع ت ػراوح ميانهػػا ،رغػػـ العديػػد مػػف المبػػادرات والمشػػاريع
وال ػػرؤي الت ػػي طرحته ػػا الوالي ػػات المتح ػػدة من ػػذ م ػػؤتمر مدري ػػد ع ػػاـ  4::4بقد ػػد التود ػػؿ إل ػػى التس ػػوية
المنشػودة ،ليػف تلػػؾ الجهػود المبذولػػة لػـ تقتػػرب علػى مػػر سػنوات العمليػػة التفاوضػية مػػف قواسػـ مشػػترية
بيف الطرفيف الفلسطيني واإلسرائيلي حوؿ قضايا الدػراع الرئيسػية ،وبػدت أغلػب تلػؾ المقاربػات ويأنهػا
تتعامػػؿ مػػع حقػػائؽ اللحظػػة الراهنػػة ،وبعيػػدةً عػػف إيجػػاد دػػيغة جػػادة للتسػػوية ،ييػػوف مػػف شػػأنها إنهػػاء

الدراع ،واقامة الدولة الفلسطينية على حدود  5حزيراف /يونيو .4:78

شػػيؿ ((حػػؿ الػػدولتيف)) الريي ػزة األساسػػية التػػي اسػػتند إليهػػا الػػدور األمرييػػي فػػي عمليػػة التسػػوية
السياسية ،غير أف الواليػات المتحػدة لػـ تسػتطع دفػع الطػرفيف الفلسػطيني واإلسػرائيلي نحػو التودػؿ إلػى
تسوية دائمة للدراع تستند إلى هػذا الرؤيػة ،وبػدا جليػاً أف مػدي النجػاح أو الفشػؿ المقتػرف بالحػؿ القػائـ
علػػى خيػػار الػػدولتيفم محيوم ػاً بمػػدي رغبػػة أو جديػػة ال ارعػػي األمرييػػي فػػي تحقيقػػه مػػف ناحيػػة ،والت ػزاـ
طرفي الدراع بمقتضيات التسوية وشروطها مف ناحية ثانية.
لـ تب ِػد إسػرائيؿ أيػة دالالت تفيػد بقبولهػا إقامػة دولػة فلسػطينية قابلػة للحيػاة إلػى جوارهػا ،وأخػذت
تتعامػػؿ مػػع الجهػػود الراميػػة لتسػػوية الد ػراع بالشػػيؿ الػػذ يعػػزؿ المسػػائؿ عػػف سػػياقاتها ،واسػػتمرت فػػي
التنير لحقوؽ الفلسطينييف المشروعة ،والتندؿ مف استحقاقات التسوية ،وانتهجػت سياسػة فػرض األمػر
الواقػػع ،وتغييػػر الوقػػائع علػػى األرض ،لغػػرض وضػػع العراقيػػؿ أمػػاـ أيػػة مفاوضػػات جػػادة ،والحيلولػػة دوف
التودؿ إلى تسوية دائمة للدراع ،دوف تميف الواليات المتحدة مف إلزامها.
VII

Abstract
The United States of America has been exerting various efforts to reach a
political compromise for the Palestinian - Israeli conflict. It resorted to determiners and
self-motivators which affected its vision for the compromise and its nature of its role in
the political solutions. This settlement itself has been influenced by a variety of
variables which casted its shadows on the role of the American sponsorship and the
stances of two conflict parties. Such a compromise relied on subjective and objective
factors, which impaired the achievement of virtually permanent agreement. The
compromise has collided with what is known by all parties as the minimum maxis or
red lines, which cannot be exceeded.
The issue of seeking a solution to the cause has not made any progress despite
the projects and the initiatives proposed by the United States since the Madrid
Conference (1991) to reach the aspired settlement. It is unfortunate that all the efforts
done during all the years of negotiations have not created any common denominators
between the Israelis and Palestinians on the conflict issues. Partly most of the
dominators have been thrown away as if they were dealing with the immediate facts,
and away from finding a virtual way to the compromise. Such a compromise is
expected to put an end to the conflict and lead to the establishment of a Palestinian
state within June 4th, 1967 Borders.
The Two - State Solution was regarded as the main basis which the American
role based on in this political compromise. But the United States did not manage to
push the Palestinians and Israelis forward a permanent compromise to the struggle. It
has been obvious that the achievement of a perpetual solution was associated with the
extent of the American desire/seriousness on the one hand, and the commitment of the
conflict parties by the dues of the cause and its conditions on the other.
Israel did not show any indications signifying its acceptance of a Palestinian
state viable to existence. It further went on impeding any efforts which could lead to a
compromise and diverting the issues from their contexts. Israel did not stop at this
point; it went as far worse as it could in denying the legislative Palestinians rights and
disowning the compromise dues. In addition, it adopted a policy of imposing fait
accompli, and altering facts on the ground in order to impair any serious negotiations.
By doing so Israel makes it a perpetual impossibility to reach a compromise for the
conflict and release itself from the United States obligations.
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الفصل األول
اإلطار النظري لمدراسة
 1.1مقدمة
حظ ػػي موض ػػوع الدػ ػراع العرب ػػي  -اإلسػ ػرائيلي من ػػذ بدايات ػػه باهتم ػػاـ العدي ػػد م ػػف الق ػػوي الدولي ػػة
واإلقليميػػة ،يمػػا وشػػهد العديػػد مػػف التحػوالت البنيويػػة والسياسػػية ،نتيجػػة لتػػدخؿ هػػذا القػػوي ،فقػػد ارتبطػػت
ميونػػات الد ػراع واالتجاهػػات السياسػػية التػػي ُبنيػػت عليػػه ،بمػػدي التػػدخؿ الغربػػي فػػي دػػياغة مبلم ػ

العبلقة بيف طرفػي الدػراع ،وهػذا مػا بػدا واضػحاً مػف خػبلؿ الموقػؼ الػذ تبنتػه بريطانيػا بدػفتها دولػة
االنتػػداب ،والواليػػات المتحػػدة بدػػفتها الوريػػث للنفػػوذ الغربػػي فػػي منطقػػة الشػػرؽ األوسػػط ،والػػذ مي ػف
الحرية الدهيونية مف النجاح في إقامة دولة إسرائيؿ.
عمدت الواليات المتحدة إلى تثبيت مجموعة مف الحقائؽ السياسية التي ترتبط مػف حيػث المبػدأ
بتعزيز نفوذها في المنطقة والحفاظ على مدالحها االسػتراتيجية وبقػاء إسػرائيؿ وضػماف تفوقهػا يحليػؼ

استراتيجي لها ،وقد شيلت هذا التوجهات عندر االرتياز الرئيسي فػي تحديػد معػالـ الموقػؼ األمرييػي
م ػػف قض ػػية الدػ ػراع ،وبن ػػت علي ػػه الوالي ػػات المتح ػػدة يام ػػؿ برامجه ػػا السياس ػػية ف ػػي المنطق ػػة بم ػػا فيه ػػا
التدورات والرؤي السياسية لييفية حؿ الدراع ،وهذا ما يبدو واضحاً في أغلب ما قدمته مف مقترحات
لحؿ الدراع.
حاولت الواليات المتحدة منذ بداية تدخلها في مسألة الدراع الفلسػطيني  -اإلسػرائيلي عزلػه عػف
بعػػدا السياسػػي وحدػػر المسػػألة فػػي يونهػػا قضػػية الجئػػيف ذات بعػػد إنسػػاني ،والبحػػث عػػف حلػػوؿ جزئيػػة
تضمف بها فدؿ حالة الدراع عف بعدها العربي ،مف خبلؿ تقديـ مبادرات سياسية لتسوية األزمة بػيف
إسرائيؿ والدوؿ العربية يحاالت منفردة.
ظلػػت المشػػاريع األمريييػػة للتسػػوية حتػػى منتدػػؼ حقبػػة السػػبعينات مػػف القػػرف العشػريف يغيرهػػا
مػػف المشػػاريع ت ػراوح ميانهػػا ،وال تعػػدو مجػػرد يونهػػا رؤي نظريػػة لػػـ تػػتميف مػػف إقنػػاع األط ػراؼ بأهميػػة
تطبيقها ،غير أف هذا األمر قد تغير تماماً حػيف نجحػت الواليػات المتحػدة فػي تمريػر أوؿ مشػروع للحػؿ
الفرد بيف إسرائيؿ ومدر عاـ  4:8:بدفتها الدولة العربية المحورية واألهـ فيما يتعلؽ بالدراع.
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توالت مشاريع التسوية ضمف الفهـ األمرييي للدراع العربػي  -اإلسػرائيلي بػدءاً بمعاهػدة السػبلـ
المدرية  -اإلسرائيلية عاـ  ،4:8:واتفاقية السبلـ األردنيػة  -اإلسػرائيلية عػاـ  ،4::5ويػذلؾ المحػاوالت
األمرييية لعقد دل منفرد بيف إسرائيؿ ويؿ مف سوريا ولبناف ،وفى هذا ما يشير إلى الرغبة األمريييػة
فػػي اقتدػػار حالػػة الد ػراع علػػى الط ػرفيف الفلسػػطيني واإلس ػرائيلي ،ممػػا ُيسػػهؿ عليهػػا فػػرض تدػػورها

لماهية الحؿ ،وهذا ما بدا واضحاً في إدرارها على التفرد بمسألة الرعاية ليؿ جوالت المفاوضات التػي

تمت ،منذ مفاوضات مؤتمر مدريد عاـ  ،4::4ومرو اًر باتفاقات أوسلو عػاـ  ،4::4وحتػى مفاوضػات
الوضع النهائي المستمرة دوف التودؿ إلى حؿ.
تُريز هذا الد ارسػة علػى مناقشػة دور الواليػات المتحػدة ومفهومهػا للتسػوية السػلمية بػيف الطػرفيف
الفلس ػػطيني واإلسػ ػرائيلي ،من ػػذ م ػػؤتمر مدري ػػد للس ػػبلـ ع ػػاـ  4::4وحت ػػى ع ػػاـ  ،3141واظه ػػار ال ػػدوافع
الحقيقي ػ ػػة الت ػ ػػي جعل ػ ػػت اإلدارات األمرييي ػ ػػة المتعاقب ػ ػػة تُس ػ ػػخر جه ػ ػػدها الدبلوماس ػ ػػي ،وثقله ػ ػػا السياس ػ ػػي
واالقتداد  ،إليجاد تسوية للدراع ،يما وتوض الدراسة التغيرات التي طرأت على الموقػؼ األمرييػي
تجاا الدراع ،تبعاً للمتغيػرات الدوليػة واإلقليميػة والداخليػة الفلسػطينية ،والتػي ألقػت بظبللهػا علػى مسػألة
الدراع ،وأثرت في نهاية المطاؼ على عملية التسوية السياسية.
تقتضي الضرورة الموضوعية لفهـ طبيعة الدور األمرييػي فػي حػؿ الدػراع ،البحػث فػي ماهيػة
المح ػػددات الت ػػي حيم ػػت الس ػػلوؾ األمريي ػػي بم ػػا فيه ػػا المتغيػ ػرات الداخلي ػػة والخارجي ػػة ،وي ػػذلؾ ال ػػدوافع
واألسباب التي جعلت الواليات المتحدة تدر على االستمرار في مشػروع التسػوية ،يمػا وتبحػث الد ارسػة
في طبيعة الموقؼ األمرييي المرتبط باإلدارات المتعاقبة منذ بداية عملية المفاوضات.
تعػػالج الد ارسػػة بشػػيؿ مسػػتفيض جملػػة المتغي ػرات التػػي رافقػػت السياسػػة األمريييػػة تجػػاا مسػػألة
الدراع ،مف خبلؿ استعراضها لمواقؼ اإلدارات األمرييية المتعاقبة منذ بداية حقبة الرئيس جورج بوش
األب ،مرو اًر بحقبتي يؿ مف الرئيس بؿ يلينتوف والػرئيس جػورج بػوش االبػف ،حتػى حقبػة الػرئيس بػاراؾ
أوباما ،وتهدؼ بذلؾ الوقوؼ على أثرها في دفع عملية السبلـ نحو األمػاـ ،يمػا توضػ الد ارسػة طبيعػة
المؤثرات التي ألقت بظبللها على موقؼ يؿ إدارة.
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 1.0أىمية الدراسة
 .4تعػػالج الد ارسػػة واحػػداً مػػف أهػػـ المواقػػؼ السياسػػية المػػؤثرة فػػي حالػػة الدػراع الفلسػػطيني  -اإلسػرائيلي،
والتػػي بػػدونها لػػف يسػػتطيع الطرفػػاف التودػػؿ إلػػى حػػؿ للد ػراع ،وسػػيظؿ موقفهػػا عند ػ اًر ُمحػػدداً لمسػػار

الدراع ،واذا ما بقي موقفها على حاله ،فسييوف مف المميف العودة إلى حالة دعبة مف الدراع.

 .3تبػػيف الد ارسػػة مػػدي األثػػر الػػذ تريػػه الموقػػؼ األمرييػػي فػػي التسػػوية ،وتضػػيؼ تحلػػيبلً لطبيعػػة هػػذا
الموقؼ ،والمحددات التي ترسـ مبلمحه.
 .4توض الدراسة التناقض الحاد في الموقؼ األمرييي ،بحيػث باتػت الواليػات المتحػدة عندػ اًر معػرقبلً
لعملية التسوية ،بدالً مف مساهمتها في حله ،ويعود األمر هنا إلى تخليها عف دور الراعي النزيه.
 .5تع ػػالج الد ارس ػػة المعيق ػػات الت ػػي حال ػػت دوف تمي ػػف الوالي ػػات المتح ػػدة م ػػف دف ػػع الطػ ػرفيف الفلس ػػطيني
واإلسرائيلي نحو تحقيؽ رؤيتها للحؿ القائـ على خيار ((الدولتيف)).
 1.1أىداف الدراسة
تتمحور جملة األهداؼ التي تسعى الدراسة لتحقيقها في اآلتي:
 .4التع ػػرؼ عل ػػى أه ػػـ م ػػا قُ ػػدـ م ػػف الوالي ػػات المتح ػػدة م ػػف رؤي ومش ػػاريع لتس ػػوية الدػ ػراع الفلس ػػطيني
اإلسرائيلي.
 .3االسػػتدالؿ علػػى طبيعػػة المحػػددات والػػدوافع التػػي حيمػػت السػػلوؾ األمرييػػي تجػػاا موضػػوع الد ػراع،
خادػػة بعػػد نجػػاح الواليػػات المتحػػدة فػػي دفػػع الط ػرفيف للػػدخوؿ فػػي مفاوضػػات تقػػوـ علػػى في ػرة ((حػػؿ
الدولتيف)).
 .4توضي أهـ المتغيرات التي تريت أثرها في طبيعة الموقؼ األمرييي.
 .5معرفػة ييػػؼ نجحػػت الواليػػات المتحػػدة فػي دفػػع الطػرفيف إلػػى الػػدخوؿ فػي عمليػػة التسػػوية ،مػػع تبيػػاف
العوامؿ التي حالت دوف تمينها مف التودؿ إلى حؿ نهائي للدراع.
 .6التودػػؿ إلػػى فهػػـ متيامػػؿ لطبيعػػة التغيػػر الػػذ حػػؿ بػػالموقؼ األمرييػػي مػػف عمليػػة التسػػوية ،تبع ػاً
لمواقؼ اإلدارات األمرييية المتعاقبة.
 1.2مشكمة الدراسة
تيمف مشيلة الدراسة في طبيعة الدور الذ قامت به الواليات المتحدة خبلؿ الحقبة الزمنية مف
 ،3141 - 4::4وأثػ ػرا ف ػػي عملي ػػة التس ػػوية ،وي ػػذلؾ ف ػػي ع ػػدـ ق ػػدرتها عل ػػى دف ػػع الطػ ػرفيف الفلس ػػطيني
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واإلسرائيلي للتودؿ إلػى حػؿ نهػائي للدػراع يقػوـ علػى ((حػؿ الػدولتيف)) ويقػود إلػى قيػاـ دولػة فلسػطينية
علػػى حػػدود عػػاـ  ،4:78وت ػرتبط المشػػيلة بطبيعػػة المحػػددات والػػدوافع التػػي حيمػػت السػػلوؾ األمرييػػي
عل ػى مػػدار سػػنوات التفػػاوض ،وهػػذا مػػا عيسػػه الموقػػؼ األمرييػػي مػػف قضػػايا الخػػبلؼ بػػيف الط ػرفيف،
اع نزيه.
وتحيزا الواض للطرؼ اإلسرائيلي ،وأثر ذلؾ التحيز على دورة الواليات المتحدة ير ٍ
 1.3تساؤالت الدراسة
تسػػعى الد ارسػػة لئلجابػػة علػػى العديػػد مػػف التسػػاؤالت المرتبطػػة بطبيعػػة الػػدور األمرييػػي وأثػرا فػػي
تسػ ػػوية الد ػ ػراع الفلسػ ػػطيني  -اإلس ػ ػرائيلي ،وفحػ ػػص جملػ ػػة المحػ ػػددات والػ ػػدوافع التػ ػػي حيمػ ػػت السػ ػػلوؾ
األمرييي ،بما فيه التغيػر فػي مواقػؼ اإلدارات المتعاقبػة ،وأثػر ذلػؾ فػي مواقػؼ طرفػي الدػراع ،ويميػف
حدر التساؤالت على النحو اآلتي:
 .4ما أهـ الرؤي والمشاريع األمرييية التي طُرحت لتسوية الدراع؟
 .3ما أهـ المحددات والدوافع التي حيمت تطور السلوؾ األمرييي تجاا الدراع؟ وييفية حله؟
 .4ما أهـ المتغيرات التي أثرت في الموقؼ األمرييي مف قضية الدراع؟
 .5ما أهـ التغيرات التي طرأت على الموقؼ األمرييي خبلؿ فترة المفاوضات الفلسطينية  -اإلسرائيلية؟
 .6إلػػى أ مػػدي اسػػتطاعت الواليػػات المتحػػدة دفػػع الطػرفيف الفلسػػطيني واإلسػرائيلي نحػػو التودػػؿ إلػػى
حؿ نهائي للدراع؟
 1.4فرضيات الدراسة
تنطلؽ الدراسة مف مجموعة فرضيات أساسية ترتبط باألسس التي قاـ عليها الموقػؼ األمرييػي
قبؿ وأثناء عملية المفاوضات بػيف الطػرفيف الفلسػطيني واإلسػرائيلي ،ويميػف حدػر أهػـ هػذا الفرضػيات
على النحو اآلتي:
 .4قدمت الواليات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية العديػد مػف مشػاريع التسػوية التػي تعيػس رؤيتهػا
وتحتيـ إلى مدالحها .ونجحت في دفع الطرفيف الفلسطيني واإلسرائيلي للدخوؿ في العملية التفاوضية
واالستمرار فيها ،ولينها لـ تستطع دفعهما نحو التودؿ إلى إنهاء الدراع.
 .3احتيـ الػدور األمرييػي فػي عمليػة التسػوية السياسػية إلػى العديػد مػف المحػددات والػدوافع األساسػية،
والتي رسمت مبلمحه .يما وأثرت العديد مف المؤثرات الداخلية والخارجية في تيويف الموقؼ األمرييػي
مف عملية التسوية ،يما ساهمت يذلؾ في التغيرات الحادلة فيه على مدار سنوات التفاوض.
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 1.5مناىج التحميل
حاولت الدراسة فحص فرضياتها مف خبلؿ استخداـ المناهج التالية:
 1.5.1المنيج التاريخي :يردد تطور العبلقة األمرييية  -اإلسرائيلية ،وييػؼ بػدأت القضػية الفلسػطينية
تتبلػػور فػػي العقػػؿ السياسػػي األمرييػػي ،وتأخػػذ حي ػ اًز مػػف األهميػػة فػػي سياسػػته الخارجيػػة .يػػذلؾ تعتمػػد
الدراسة على هذا المنهج لتتبع مشاريع التسوية التي قدمتها الواليػات المتحػدة لحػؿ الدػراع ،يػي يتسػنى
فهـ الظروؼ التي دفعت الواليات المتحدة إلى الدعوة لتسوية سياسية ترتيز على قياـ ((دولتيف)).
 1.5.0منيج تحميل السموك السياسي :يسػاهـ هػذا المػنهج فػي تحليػؿ السػلوؾ السياسػي األمرييػي إزاء
قضية الدراع الفلسطيني  -اإلسرائيلي ،وبداية طرحه لمشروعات سياسية هدفها تسوية الدػراع ،ودػوالً
للرؤية األمرييية للحؿ القائـ على أساس ((الدولتيف)) ،وذلؾ خبلؿ الفترة الزمنيػة مػف  ،3141 - 4::4ثػـ
تحليؿ توجهات السياسة األمرييية تجاا هػذا القضػية ،مػف خػبلؿ االعتمػاد علػى أبػرز المبػادرات والػرؤي
األمرييية للحؿ.
 1.5.1ماانيج المنف ااة القومياااة المتبادلااة ((المصااامحة القوميااة)) :يعتبػػر هػػذا المػػنهج أف السػػعي نحػػو
تحقيػػؽ المدػػلحة القوميػػة للدولػػة هػػو الهػػدؼ النهػػائي والمسػػتمر لسياسػػتها الخارجيػػة ،بمعنػػى خػػر ،ف ػ ف
المدلحة القومية تشػيؿ عامػؿ االرتيػاز األساسػي فػي تخطػيط السياسػة الخارجيػة أل دولػة فػي العػالـ،
يبيرة يانت أـ دغيرة .ومف خبلؿ هذا المنهج ،يميف التعرؼ علػى المدػلحة التػي تعػود علػى الواليػات
المتحدة مف وراء قيامها بدور الراعي لمسألة التسوية السياسية بيف الجانبيف الفلسطيني واإلسرائيلي.
 1.5.2الماانيج التحميمااي المقااارن :نظ ػ اًر لطبيعػػة الد ارسػػةم اقتضػػت الضػػرورة اعتمػػاد المػػنهج التحليلػػي
المقارف ،لتتبع تطور الدور األمرييػي فػي عمليػة التسػوية السياسػية خػبلؿ اإلدارات المتعاقبػة ((مػف بػوش
األب حتى أوباما)) ،وذلؾ للوقوؼ على عوامؿ التغير واالستم اررية في هذا الدور حياؿ الدراع.
 1.6حدود الدراسة
يتمثػػؿ اإلطػػار الزمنػػي للد ارسػػة فػػي الفتػرة الزمنيػػة الواقعػػة بػػيف مػػؤتمر مدريػػد للسػػبلـ عػػاـ 4::4
وحتى عػاـ  ،3141إذ ارتػأت الد ارسػة الترييػز علػى هػذا الفتػرة يونهػا شػهدت تطػو اًر فػي تعامػؿ اإلدارات
األمرييية المتعاقبة مػع هػذا المسػألة ،وح اريػاً ملحوظػاً لحػؿ الدػراع الفلسػطيني  -اإلسػرائيلي ،مػف خػبلؿ
طرح عدة مشاريع للتسوية على أساس ((حؿ الدولتيف)).
أما حدودها الميانية ،فهي حدود فلسطيف االنتدابية التي احتلت عاـ .4:59
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 1.7مصطمحات الدراسة
 1.7.1التسوية
يشير المدطل إلى الجهود الدبلوماسية الراميػة إلػى فػض الدػراعات والنازعػات الدوليػة وحلهػا
دوف اللجوء للعنؼ أو الحرب ،مف خبلؿ تقديـ التنػازالت .وتقػوـ تسػوية الدػراع الفلسػطيني  -اإلسػرائيلي
منذ مؤتمر مدريد للسػبلـ عػاـ  4::4علػى إيجػاد ح ٍػؿ يعتمػد قيػاـ دولتػيف ،فلسػطينية واسػرائيلية ،ويميػف
تسػػوية الدػراع اعتمػػاداً علػػى قػ اررات الشػػرعية الدوليػػة التػػي قامػػت إسػرائيؿ بموجبهػػا عػػاـ  ،4:59والتػػي
تقػػر يػػذلؾ بحػػؽ الفلسػػطينييف فػػي تقريػػر مدػػيرهـ السياسػػي ،واقامػػة دولػػة فلسػػطينية ضػػمف حػػدود عػػاـ
 ،4:78وحؽ البلجئيف بالعودة (أبو رحمة ،3144 ،ص .)41
 1.7.0الصراع الفمسطيني  -اإلسراييمي
اش ػػتؽ م ػػف مد ػػطل أش ػػمؿ ه ػػو الدػ ػراع العرب ػػي  -اإلسػ ػرائيلي ،وال ػػذ يطل ػػؽ عل ػػى النػ ػزاع أو
التوترات التي نشأت بيف إسرائيؿ والػدوؿ العربيػة ،منػذ أدػدرت األمػـ المتحػدة قػرار تقسػيـ فلسػطيف عػاـ
 ،4:58وقامػػت علػػى أساسػػه دولػػة إس ػرائيؿ ،وعقػػب دخػػوؿ دوؿ عربيػػة فػػي معاهػػدات دػػل منفػػرد مػػع
إسػ ػرائيؿم ت ػػداعى المفه ػػوـ فلس ػػطينياً  -إسػ ػرائيلياً ،وب ػػات يش ػػير إل ػػى العبلق ػػة القائم ػػة ب ػػيف طرفي ػػه ،وتس ػػتند
الجهود المبذولة في تسوية الدػراع إلػى رؤيػة تتػوخى قيػاـ دولتػيف علػى أرض فلسػطيف االنتدابيػة ،دولػة
فلسطينية على حدود  5حزيراف /يونيو  ،4:78إلى جانب إسرائيؿ.
 1.7.1الحكم الذاتي
عبلق ػػة معين ػػة لجه ػػة سياس ػػية أو اجتماعي ػػة تخض ػػع لق ػػوة سياس ػػية أو اجتماعي ػػة أيث ػػر ش ػػمولية
واتساعاً ،وتحظى تلؾ الجهة بقدر مف االستقبللية عف السلطة المريزية للدولة .وبموجب اتفاقات أوسلو
عاـ ُ ،4::4من الفلسطينيوف حيماً ذاتياً فػي بعػض أجػزاء الضػفة الغربيػة وقطػاع غػزة ،وبػاتوا يػديروف
ش ػػؤونهـ الخاد ػػة ف ػػي المج ػػاالت السياس ػػية واالقتد ػػادية واالجتماعي ػػة والمحلي ػػة (الد ارس ػػات الفلس ػػطينية ،ع ،49
 ،4::5ص  ،)366ونظر الفلسػطينيوف لهػذا الواقػع بمثابػة نػواة مػف شػأنها أف تؤسػس إلقامػة دولػة فلسػطينية
مستقلة ذات سيادة على حدود عاـ  ،4:78اعتماداً على التسوية السياسية والمفاوضات مع إسرائيؿ.
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 1.7.2السيادة
هي القوة السياسية غير المقيدة ،وتعد مرادفاً لبلستقبلؿ السياسي ،وتشير إلػى وضػع الدولػة فػي
النظاـ الدولي ،ومدي قدرتها على التدرؼ ييياف مستقؿ ،وحريتها في إدارة شؤونها الخارجيػة ،وتنظػيـ
عبلقاته ػػا م ػػع الف ػػاعليف اآلخػ ػريف ف ػػي النظ ػػاـ ال ػػدولي وف ػػؽ أنظمته ػػا الداخلي ػػة ،وتحدي ػػد طبيع ػػة عبلقاته ػػا
وتعاقداتها الدولية ،وامتبليها إلعبلف الحرب أو التزاـ الحياد .يذلؾ ترتبط ببسػط سػلطة الدولػة ووالياتهػا
علػػى إقليمهػػا ومواردهػػا وثرواتهػػا ،وقػػدرتها علػػى فػػرض الطاعػػة للسػػلطة القانونيػػة المطلقػػة ،والت ػي تمتلػػؾ
ودوف منازع ،حؽ مطالبة اآلخريف بااللتزاـ والخضوع للقانوف (زعرب ،3144 ،ص .)33
 1.7.3فمسطين االنتدابية
قسمت مقررات مؤتمر ساف ريمو في نيساف /إبريػؿ  4:31األ ارضػي المحتلػة مػف اإلمبراطوريػة
ومنحػت فلسػطيف لبريطانيػا،
العثمانية عقب الحرب العالمية األولى إلى مناطؽ نفػوذ بريطانيػة وفرنسػيةُ ،
وأقرت عدبة األمـ في أيلوؿ /سبتمبر  4:33نظاـ االنتداب البريطاني فػي المنطقػة المسػماة بفلسػطيف

التاريخيػػة التػػي شػػملت بعػػد نيبػػة عػػاـ  4:59يػبلً مػػف ،إسػرائيؿ ،واأل ارضػػي الفلسػػطينية ((الضػػفة الغربيػػة
وقط ػػاع غػ ػزة)) ،إض ػػافة إل ػػى الض ػػفة الشػ ػرقية لنه ػػر األردف ،لي ػػف المنطق ػػة األخيػ ػرة نال ػػت اس ػػتقبللها ع ػػف
بريطانيا ،وخرجت مف دائرة االنتداب عاـ 4:57

(دال

 ،3143 ،ص .)54

 1.7.4الشرق األوسط
يشير للمنطقة الجغرافية التي تشمؿ دوؿ غرب سيا وشماؿ إفريقيا ،وتطؿ المنطقة على البحػر
األحمر والخليج العربي والبحر األبيض المتوسط وبحر العرب ،وتنبع األهمية االقتدػادية للمنطقػة مػف
وجود النفط والثروات الطبيعية فيها ،عوضاً عف يونها تمثؿ سػوقاً رئيسػة ،ومدػد اًر مػف مدػادر تمويػؿ
االستثمارات ،وتستند أهميتها االستراتيجية إلى أنها تعد حلقة ودؿ بيف دوؿ وقارات العالـ ،لذلؾ ترتبط
المنطقة بدراع األدوار الدولية واإلقليمية ،وتحظى باهتماـ بالغ مف القػوي اليبػري ،يونهػا تػرتبط بشػيؿ
مباشر بالمدال االستراتيجية لتلؾ القوي ،وبسعيها للبقاء في قمة النظاـ الدولي (الشرعة ،3119 ،ص .)464
 1.7.5النظام ال المي الجديد
استخدمه الرئيس األمرييي جورج بوش األب لحشد التأييد الدولي للسياسة األمرييية تجػاا أزمػة
الخليج الثانية في ب /أغسطس  ،4::1وتحدث الرئيس بوش األب في خطابػه للشػعب األمرييػي عػف
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((عدر جديد ،وحقبة للحرية ،وزمػف للسػبلـ ليافػة الشػعوب)) .وجػوهر النظػاـ حسػب القػائميف عليػهم هػو
نظػػاـ رشػػيد يضػػـ العػػالـ بأسػرا ،إذ لػػـ يعػػد هنػػاؾ انفدػػاؿ أو انقطػػاع بػػيف المدػػلحة الوطنيػػة والمدػػال
الدولية ،ويػدعو النظػاـ إلػى شػيؿ مػف أشػياؿ تبسػيط العبلقػات وتجػاوز العقػد التاريخيػة والنفسػية والنظػر
للعالـ باعتبارا وحدة واحدة متجانسة (حوات ،3113 ،ص .)48
 1.12الدراسات السابقة
 1.12.1أشػرؼ أحمػػد دحػػبلف ،الخيااار اإليميمااي لتسااوية الصاراع اإلساراييمي الفمسااطيني :رؤيااة بديمااة
لحل الدولتين ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر ،غزة:3144 ،
تعرض ػػت الد ارس ػػة ألغل ػػب المب ػػادرات السياس ػػية الت ػػي ق ػػدمتها الق ػػوي الدوليػ ػة واإلقليمي ػػة وطرف ػػي
الد ػراع مػػف أجػػؿ التودػػؿ إلػػى تسػػوية سياسػػية واتفػػاؽ نهػػائي ،واعتمػػدت الد ارسػػة تحليػػؿ مضػػموف تلػػؾ
المبادرات والمشاريع ،بهػدؼ الوقػوؼ علػى األسػباب التػي أدت إلػى فشػلها ،وبالتػالي فهػـ المعيقػات التػي
حالت دوف التودؿ إلى حؿ للدراع .وتعاملػت الد ارسػة مػع العقبػات التػي تعتػرض الطػرفيف الفلسػطيني
واإلسرائيلي ،وتحوؿ دوف التودؿ إلى ٍ
حؿ نهائي ُيفضي إلى قياـ دولة فلسطينية على حدود ال اربػع مػف

حزي ػراف /يونيػػو  .4:78وتُقػػر الد ارسػػة بدػػعوبة تحقيػػؽ عمليػػة التسػػوية السياسػػية لؤلهػػداؼ التػػي حػػددها
مؤتمر مدريد عاـ  ،4::4يوف المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية التي أوجدتها ديغة مدريد ،تقتضػي
ػرا مػف الناحيػة الدينيػة واأليديولوجيػة مقدسػاً ،يمػا أنهػا تجػاوزت العوامػؿ
تخلي طرفيها وتنازلهـ عما يعتب ا
الداخلية التي تحيـ مسار يؿ طػرؼ ،وبالتػالي قلدػت مػف قػدرتهما علػى إقنػاع شػعبيهما بدػدؽ وجديػة
وفوائد هذا المفاوضات.
ونتيجة الستمرار وضع البلحؿ الناتج عف تعثػر المفاوضػات ،تُقػر الد ارسػة ضػرورة البحػث عػف
حؿ بديؿ لخيػار الػدولتيف ،بعػدما أثبتػت المفاوضػات عدميػة االعتمػاد علػى جهػود الطػرفيف فػي التودػؿ
إلى حؿ ،لذلؾ طرحت الدراسة توفير حاضنة إقليمية أل حؿ قادـ للدراع ،بخادة في ظؿ ما تعتبػرا
دعوبة الفدؿ بيف الشعبيف وجيرانهمػا ،لػذلؾ فػ ف الخيػار األنسػب وفقػاً للد ارسػة ،هػو إقامػة دولػة واحػدة
علػى يامػؿ أرض فلسػػطيف االنتدابيػة ودمجهػا مػػع األردف ،مػف خػػبلؿ إقامػة اتحػاد بينهمػػا ،بغػض النظػػر
عف دػيغ العبلقػة بػيف أط ارفػه .ورأت الد ارسػة أف مثػؿ هػذا الحػؿ مػف شػأنه أف يعػود علػى يػؿ األطػراؼ
بالمنػػافع والفوائػػد ،وتُقػػر فػػي النهايػػة بػػبعض العقبػػات التػػي قػػد تعتػػرض تطبيػػؽ مثػػؿ هػػذا االقتػراح ،نتيجػػة

إلرث الدراع الحاضر في ذهف جميع أطرافه.

:

 1.12.0هربرت ييلمػاف ،حل الدولتين لمصراع الفمسطيني  -اإلساراييمي ،مجلػة سياسػة الشػرؽ األوسػط،
واشنطف:3144 ،
تق ػػر الد ارس ػػة ب ػػأف عملي ػػة الس ػػبلـ اإلسػ ػرائيلية  -الفلس ػػطينية متعثػػرة ،وأف نت ػػائج المفاوض ػػات ب ػػيف
طرفػػي الد ػراع ليسػػت مشػػجعة ،بسػػبب عػػدـ اسػػتعداد هػػذا األط ػراؼ التخػػاذ الق ػ اررات وتقػػديـ التنػػازالت
المطلوبػػة ،وتتسػػاءؿ الد ارسػػة عمػػا إذا يانػػت القيػػادة علػػى جػػانبي العمليػػة التفاوضػػية تمتلػػؾ القػػدرة الفعليػػة
علػػى تقػػديـ التنػػازالت البلزمػػة للتودػػؿ إلػػى اتفػػاؽ دائػػـ .وفػػي الوقػػت الػػذ بػػات فيػػه ((حػػؿ الػػدولتيف)) هػػو
الخيػػار األمثػػؿ ،نظ ػ اًر لعػػدـ وجػػود بػػدائؿ مقبولػػة ،ف ػ ف الحقػػائؽ علػػى األرض تتغيػػر باسػػتمرار ،إذ تنمػػو
المسػ ػػتوطنات اإلس ػ ػرائيلية فػ ػػي الضػ ػػفة الغربيػ ػػة ،وتوادػ ػػؿ إس ػ ػرائيؿ مدػ ػػادرة األ ارضػ ػػي ،وشػ ػػؽ الطػ ػػرؽ
االلتفافيػػة ،وتبنػي الجػػدار العػػازؿ ،ممػػا يهػػدد إميانيػػة تحقيػػؽ حػػؿ الػػدولتيف ،حيػػث خططػػت إسػرائيؿ بدقػػة
لجعؿ إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة أمر يدعب تحقيقه.
وتطرقػػت الد ارسػػة للبػػدائؿ األخػػري للحػػؿ ،وهػػي دػػيغة الدولػػة الواحػػدة المسػػتندة لمبػػدأ ((شػػخص
واح ػػد ،د ػػوت واح ػػد)) ،أو د ػػيغة الدول ػػة الواح ػػدة ((ثنائي ػػة القومي ػػة)) ،ورأت الد ارس ػػة أف أيػ ػاً م ػػف ه ػػاتيف
الدػػيغتيف ال يميػػف تحقيقػػه بػػأ شػػيؿ مػػف األشػػياؿ ،بسػػبب وجػػود معارضػػة قويػػة داخػػؿ إس ػرائيؿ أل
دػػيغة للحػػؿ تتضػػمف إقامػػة دولػػة واحػػدة ،نظػ اًر ألف ذلػػؾ يعنػػي التخلػػي عػػف جػػوهر المشػػروع الدػػهيوني
المتمثؿ في الحفاظ على إسػرائيؿ يدولػة يهوديػة ،فضػبلً عػف أف غالبيػة الفلسػطينييف فػي الضػفة الغربيػة
وقطاع غػزة يفضػلوف حػبلً مػف شػأنه أف يسػم لهػـ ب قامػة دولػة فلسػطينية مسػتقلة ،تميػنهـ مػف ممارسػة
حقهـ في تقرير المدير ،وتضمف لهـ هويتهـ الوطنية.
 1.12.1طػػارؽ أبػػو حجػػاج ،الييكاال المؤسسااي لدولااة فمسااطين المرتقبااة :دراسااة مقارنااة لحطروحااات
اإلسراييمية ويواعد القانون الدولي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة:3144 ،
تناولت هذا الدراسة القضية الفلسطينية يرؤية مستقبلية ،ومدي السيادة التػي تتمتػع بهػا السػلطة
الوطنيػػة الفلسػػطينية ،واألسػػس والض ػوابط القانونيػػة التػػي مػػف الواجػػب أف تقػػوـ عليهػػا الدولػػة الفلسػػطينية.
يما وتعرضت إلى معالـ الهييؿ المؤسسي لدولة فلسطيف المرتقبة ،واألطروحات اإلسرائيلية لهذا الدولػة
في ضوء برامج األحزاب السياسية الرئيسية في إسرائيؿ التي سػاعدت أحزابهػا علػى الفػوز فػي انتخابػات
الينيسػػت  ،311:ويػػذلؾ األفيػػار اإلسػرائيلية عػػف الدولػػة الفلسػػطينية ذات الحػػدود المؤقتػػة ،والػػذ طػػرح
ألوؿ مرة في المرحلة الثانية مف خطة خارطة الطريؽ .وفي المقابؿ ،تناولت الد ارسػة الرؤيػة الفلسػطينية
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للدولػة المرتقبػة ،مػف خػبلؿ مػا هػو معلػف فػي المواقػؼ الفلسػطينية الرسػمية والحزبيػة .يػذلؾ فػ ف الد ارسػػة
تضػػع رؤيػػة مسػػتقبلية فػػي حػػاؿ فشػػلت المفاوضػػات ،وهػػذا الرؤيػػة تؤيػػد اسػػتمرار إس ػرائيؿ فػػي نشػػاطها
االستيطاني ،وفي سياسة تهويد األراضي.
وتودلت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج ،أهمها ،أف الدولة الفلسػطينية المرتقبػة سػتيوف دولػة
منقودػػة السػػيادة ،بحيػػث لػػف ييػػوف لهػػا جػػيش حقيقػػي ،وسػػوؼ تيػػوف حػػدودها ومعابرهػػا تحػػت الرقابػػة
اإلسرائيلية ،أو تحت الرقابة المشػترية .يمػا اسػتنتجت أف الفيػر اإلسػرائيلي بالنسػبة لحػدود دولتػه ييتنفػه
الغمػػوض الشػػديد ،ويتجنػػب الحػػديث عػػف الحػػدود بشػػيؿ دقيػػؽ وواض ػ  ،مػػف بػػاب الحػػرص علػػى س ػرية
المشػػروع القػػومي الدػػهيوني الػػذ يرمػػي إلػػى أهػػداؼ س ػرية غيػػر معلنػػة .وأخي ػ اًر تدػػؿ الد ارسػػة إلػػى أف
قضايا الوضع النهائي تتسـ بالتعقيد الشديد ،إلى درجة يدعب معها إيجاد حؿ يحظى باإلجمػاع يػؤد
في النهاية إلى تسوية قابلة لبلستمرار وليس مجرد وضع انتقالي جديد.
 1.12.2مػػرواف المعشػػر ،المحادثااات الفمسااطينية اإلس اراييمية المباشاارة :دفاع ااً عاان مقاربااة إيميميااة،
مؤسسة يارنيغي للسبلـ الدولي ،واشنطف:3141 ،
تح ػػدثت الد ارس ػػة ع ػػف المقارب ػػة الت ػػي اعتم ػػدتها إدارة الػػرئيس ب ػػاراؾ أوبام ػػا عن ػػدما أعلن ػػت وزيػ ػرة
الخارجيػػة األمريييػة هػػيبلر يلينتػػوف إطػػبلؽ المفاوضػػات فػػي أيلػػوؿ /سػػبتمبر  3141دوف وقػػؼ واضػ
ألنشطة االستيطاف ،ودوف االستجابة للشروط المسبقة مف الجانب الفلسطيني ،والمتمثلة في إنشاء دولة
فلسػػطينية علػػى حػػدود عػػاـ  ،4:78ووقػػؼ النشػػاط االسػػتيطاني ،ووضػػع جػػدوؿ زمنػػي لبػػدء المحادثػػات
تقوض عملية المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية.
المباشرةم إنما تتجاهؿ بعض الوقائع التي ُيرج أف ّ
فقد مارست الواليات المتحدة الضغط بشيؿ ميثؼ على الفلسطينييف بهدؼ االلتفاؼ علػى هػذا
الشروط المسبقة ،وتيللت جهودها بالنجاح ،وقبؿ الفلسطينيوف وقتها ببياف دادر عف الرباعية تعيد فيه
تأييد التزامها بالتودؿ إلى ((تسوية متفاوض عليها بيف الطرفيف تضع حداً لبلحتبلؿ الذ بدأ فػي عػاـ
 ،4:78وتػػؤد إلػػى إنشػػاء دولػػة فلسػػطينية مسػػتقلة ديمقراطيػػة قابلػػة للحيػػاة تعػػيش جنب ػاً إلػػى جنػػب مػػع
إسرائيؿ والدوؿ المجاورة األخري في سبلـ وأمف)).
وأي ػػدت الد ارس ػػة أف الدػ ػراع إقليميػ ػاً باألس ػػاس ،وق ػػد ف األواف لمعالجت ػػه بمقارب ػػة إقليمي ػػة نظػ ػ اًر
لعيػػوب المقاربػػات الثنائيػػة المعتمػػدة ،حيػػث مػػف الممي ػػف تقػػديـ رزمػػة إقليميػػة تتضػػمف مبػػادئ ومع ػػايير
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الرئيس يلينتوف ومبادرة السػبلـ العربيػة معػاً ضػمف جػدوؿ زمنػي معقػوؿ يتػي إميانيػة التودػؿ إلػى حػؿ
قابؿ للحياة قبؿ فوات األواف ،ومف شأف هذا المقاربة اإلقليمية أف تعود بنتائج تتخطى النتػائج المحتملػة
للجهود المبذولة التي تقتدر على المحادثات الفلسطينية اإلسرائيلية ،وبموجب هػذا المقاربػة ،تبػد يػؿ
األطراؼ تعاوناً إلى ٍ
حد أبعد ،مما تشير إليه في مواقفها الحالية.
 1.12.3هنػػر سػػيغماف ،فاارض الساايم فااي الشاارق األوسااط ،تقريػػر مريػػز نػػورؼ ،مريػػز بنػػاء السػػبلـ
النرويجي ،النرويج:3141 ،
اعتبرت الدراسة أف إسرائيؿ تسعى بشيؿ حثيث لفرض وقائع على األرض في الضػفة الغربيػة،
مػػف خػػبلؿ اسػػتمرار أعمػػاؿ البنػػاء فػػي المسػػتوطنات ،حيػػث نجحػػت الحيومػػات اإلس ػرائيلية المتعاقبػػة فػػي
تثبيت أرياف المشروع االستيطاني مف خبلؿ التخطيط له بدقة ،للحيلولة دوف قيػاـ دولػة فلسػطينية قابلػة
للحي ػػاة وذات س ػػيادة إل ػػى الش ػػرؽ م ػػف ح ػػدود إسػ ػرائيؿ م ػػا قب ػػؿ ع ػػاـ  ،4:78ورأت الد ارس ػػة أف التػ ػدخؿ
الخػػارجي يمي ػػف أف ييػػوف العام ػػؿ المهػػـ لوق ػػؼ المشػػروع االس ػػتيطاني وتحقيػػؽ الح ػػؿ القػػائـ عل ػػى قي ػػاـ
((دولتػػيف)) .ويػػوف الواليػػات المتحػػدة لػػـ تعػػد الوسػػيط المػػرج لمثػػؿ هػػذا التػػدخؿ ،فػ ف األمػػر يتوقػػؼ حاليػاً
عل ػػى األوروبي ػػيف ،والفلس ػػطينييف أنفس ػػهـ لتد ػػميـ مس ػػار يس ػػتطيعوف م ػػف خبلل ػػه تقري ػػر مد ػػيرهـ ف ػػي
األراضي المحتلة.
ونظػػرت الد ارسػػة إلػػى اخػػتبلؿ مي ػزاف القػػوة بػػيف الط ػرفيفم والػػذ يعيػػؽ التودػػؿ إلػػى حػ ٍػؿ دائػػـ
وعػػادؿ ،لػػذلؾ افترضػػت أف تدػػحي الخلػػؿ فػػي القػػوة بػػيف الفلسػػطينييف واإلس ػرائيلييف يعػػد أم ػ اًر ذا أهميػػة
بالغة ،وهو ما ياف ُيفترض قياـ الواليات المتحدة بػه ،غيػر أنهػا امتنعػت عػف ممارسػة هػذا الػدور .ورأت

الد ارسػػة أنػػه فػػي ظػػؿ بقػػاء الوضػػع علػػى مػػا هػػو عليػػه ،ف ػ ف ذلػػؾ يعنػػي مدػػادرة مزيػػداً مػػف األ ارضػػي
الفلسطينية ،واختفاء الحؿ القائـ على إنشاء ((دولتيف)).
 1.12.4إبراهيـ سمي ربايعة ،حقيقة الدور األمريكاي فاي يماة كاماب ديفياد الثانياة ،رسػالة ماجسػتير
غير منشورة ،جامعة بيرزيت ،راـ اهلل:311: ،
ناقشت الدراسة الدور األمرييي ((المثير للجػدؿ)) فػي قمػة يامػب ديفيػد عػاـ  ،3111وبحثػت فػي
أسػػباب فشػػؿ القمػػة ،وأثػػر عػػدـ وجػػود أطػراؼ مسػػاندة وداعمػػة فػػي القمػػة ،علػػى نتائجهػػا .وأحػػدثت يػػذلؾ
مقارنػػة بػػيف العوامػػؿ التػػي أدت إلػػى نجػػاح النسػػخة األولػػى مػػف يامػػب ديفيػػد عػػاـ  ،4:89والعوامػػؿ التػػي
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اقترنػت بالنسػػخة الثانيػػة منهػا عػػاـ  3111وأدت بهػػا إلػى الفشػػؿ .وبينػػت الد ارسػة الظػػروؼ التػػي أحاطػػت
بانعقػػاد القمػػة ،ومسػػارها ،وتبعػػات الػػدور األمرييػػي فيهػػا ،والػػذ ظهػػر منحػػا اًز وغيػػر نزيػػه ،مد ػ اًر علػػى
استمرارا في التفرد بعملية التسوية ،ووسيطاً وحيداً بيف طرفي الدراع.
ورأت الدراسة أف الفشؿ ياف نتيجة حتمية للقمة ،بسبب عػدـ اسػتناد مفاوضػاتها ألسػس وقواعػد
عملية السبلـ وق اررات الشرعية الدولية ،حيث اعتبرت الدراسة أف عدـ وجػود وسػطاء خػريف إلػى جانػب
الواليات المتحدة ،حملها ،وهي منحازة إلسرائيؿ ،إلى ممارسة ضغوط على الرئيس عرفات ،لجعله يقبؿ
م ػػا ه ػػو دوف الح ػػد األدن ػػى م ػػف المطال ػػب الفلس ػػطينية .وأظه ػػرت الد ارس ػػة ح ػػدود التواف ػػؽ ب ػػيف الم ػػوقفيف
األمرييي واإلسرائيلي عقػب فشػؿ القمػة ،والقائهمػا بالبلئمػة علػى الػرئيس عرفػات  ،بأنػه السػبب الرئيسػي
وراء فش ػػلها .وأخيػ ػ اًر تناولػ ػت الد ارس ػػة مح ػػاوالت اللحظ ػػة األخيػ ػرة إلدارة الػ ػرئيس يلينت ػػوف إلع ػػادة إحي ػػاء
المفاوضات ،مف خبلؿ االعتماد على الجانب المدر في هذا العملية.
 1.12.5مراـ عبد السػتار شػعث ،المواياف الدولياة إزاق يضاية الدولاة الفمساطينية ب اد أوسامو ،رسػالة
ماجستير غير منشورة ،معهد البحوث والدراسات العربية ،القاهرة :3119
ف ػػي س ػػياؽ تط ػػورات الموق ػػؼ اإلقليم ػػي وال ػػدولي ،وتع ػػدد ال ػػرؤي حي ػػاؿ ش ػػيؿ التس ػػوية الس ػػلمية
ومسػػتقبلها ،تباينػػت مواقػػؼ دوؿ العػػالـ ومنهػػا الواليػػات المتحػػدة إزاء قضػػية الدولػػة الفلسػػطينية بعػػد توقيػػع
اتفاقيػة أوسػلو  ،4::4لػذا هػػدفت الد ارسػة إلػى تحػػر وتحليػؿ سياسػات القػػوي الدوليػة المعنيػة أو المػػؤثرة
في القضية الفلسطينية ،ومسار التسوية السلمية ،ومنها الواليات المتحدة األمرييية.
وري ػ ّػزت الد ارس ػػة عل ػػى موض ػػوع الدول ػػة الفلس ػػطينية ،واالخ ػػتبلؼ ف ػػي المواق ػػؼ الدولي ػػة حياله ػػا،
خدود ػاً بعػػد توقيػػع اتفاقػػات أوسػػلو .واستعرضػػت التدػػورات التػػي طُرحػػت بشػػأف الدولػػة الفلسػػطينية،
ومسػػار هػػذا القضػػية بشػػيؿ عػػاـ ،وتناولػت اتفاقػػات أوسػػلو بنػػوع مػػف التحليػػؿ ،وأثػػارت عبلمػػات اسػػتفهاـ
حوؿ ما إذا يانت سوؼ تقود إلى الدولة الفلسطينية ،وموقؼ القانوف الدولي مف هذا االتفاقات.
وخلدت الدراسة إلػى رؤيػة مسػتقبلية تتضػمف فُػرص إقامػة الدولػة الفلسػطينية فػي ضػوء مواقػؼ
األطراؼ المعنية بها ،والمدال التي يرونها مف وراء إقامة هذا الدولة.
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 1.12.6ندير حسف عارور  ،أمريكاا الخصام والحكام :دراساة توثيقياة فاي عممياة السايم ومنااورات
واشنطن منذ عام  ،1745ترجمة وتقديـ منيػر العيػش ،مريػز د ارسػات الوحػدة العربيػة ،الطبعػة األولػى،
بيروت :3118
تناولػػت الد ارسػػة سياسػػة الواليػػات المتحػػدة األمريييػػة تجػػاا القضػػية الفلسػػطينية والعػػرب عموم ػاً،
وتطور االستراتيجية األمرييية في المنطقة والتحالؼ مع إسرائيؿ منػذ الحػرب البػاردة ،يػذلؾ استعرضػت
عمليػػة السػػبلـ بعػػد عمليػػة أوسػػلو ومياسػػب إس ػرائيؿ منهػػا ،وقضػػية القػػدس والسػػجاؿ حولهػػا ،والسياسػػة
األمريييػػة المتغي ػرة بسػػبب ضػػغوط اليػػونغرس ،والموقػػؼ األمرييػػي مػػف قضػػية البلجئػػيف الفلسػػطينييف،
والموقػػؼ اإلس ػرائيلي مػػف هػػذا القضػػية أيض ػاً .وشػػملت الد ارسػػة الفت ػرة مػػف يامػػب ديفيػػد إلػػى االنتفاضػػة
ونهايػػة فت ػرة أوسػػلو ،وأحػػداث الحػػاد عشػػر مػػف أيلػػوؿ /سػػبتمبر  ،3114وسياسػػة ال ػرئيس بػػوش االبػػف
عقبهػػا فػػي الشػػرؽ األوسػػط ،وخريطػػة الطريػػؽ .وهػػدفت الد ارسػػة لعػػرض التغيػػر التػػدريجي فػػي الموقػػؼ
األمرييػ ػػي تجػ ػػاا القضػ ػػية الفلسػ ػػطينية ،وبينػ ػػت ييػ ػػؼ تنظػ ػػر الواليػ ػػات المتحػ ػػدة ليافػ ػػة ملفػ ػػات القضػ ػػية
الفلسطينية ،وييؼ تتعامؿ معها وفؽ أجندتها ومدالحها الخادة.
 1.12.7جمػػاؿ يايػػد ،دور الواليااات المتحاادة األمريكيااة فااي الص اراع الفمسااطيني اإلس اراييمي - 1771
 ،0224أطروحة ديتوراة غير منشورة ،جامعة يولومبس ،الدار البيضاء:3117 ،
تطرقت الدراسة إلى حقبة زمنية مهمة بيف عامي  ،3117 - 4::4حيث ريػزت علػى المشػاريع
األمرييية لحؿ القضية الفلسطينية ،والدور األمرييي في عملية السبلـ ،والم ارحػؿ والتطػورات التػي مػرت
بها تلؾ العملية في هذا الفترة .يذلؾ تعود للوراء قليبلً للحػديث عػف موقػؼ الواليػات المتحػدة مػف اليهػود
قب ػػؿ قي ػػاـ دول ػػة إسػ ػرائيؿ ،وي ػػذلؾ ال ػػدور األمريي ػػي ف ػػي الدػ ػراع العرب ػػي اإلسػ ػرائيلي والح ػػروب العربي ػػة
اإلسرائيلية  ،والمبادرات والرؤي األمرييية للحؿ قبؿ توقيع إعبلف المبادئ عاـ .4::4
يما تناولت الدراسة أيضاً أحداث  44أيلوؿ /سبتمبر  ،3114وييؼ عجلػت فػي ظهػور مواقػؼ
جديدة للواليات المتحدة في تسوية القضية الفلسػطينية ،والتػي تُمثػؿ محػور الدػراع فػي الشػرؽ األوسػط،
وهػػو مػػا أفضػػى إلػػى إعػػبلف الواليػػات المتحػػدة عػػف خطػػة خارطػػة الطريػػؽ حػػوؿ قيػػاـ ((دولتػػيف)) فلسػػطينية
واسرائيلية .وأخي اًر ،ارتأت الد ارسػة أف بنػاء السػبلـ المنشػود بػيف الفلسػطينييف واإلسػرائيلييف يوجػب الولػوج
وبدوف تأخير بتسوية قضايا الوضػع الػدائـ(( :القػدس ،البلجئػيف ،االسػتيطاف ،الحػدود ،الميػاا ،والعبلقػات
مع دوؿ الجوار)).
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 1.12.12دنػػيس روس ،الساايم المفقااود :خفايااا الص اراع حااول ساايم الشاارق األوسااط ،ترجمػػة عمػػر
األيوبي وسامي اليعيي دار اليتاب العربي ،بيروت ،الطبعة األولى:3116 ،
مثلت هذا الد ارسػة الروايػة السػرية لعمليػة السػبلـ فػي الشػرؽ األوسػط ،ونظػ اًر ليػوف دنػيس روس
رئيس الوفد المفاوض في عملية السبلـ فػي الشػرؽ األوسػط والمبعػوث الرسػمي ليػؿ مػف إدارتػي الػرئيس
جورج بوش االبف والرئيس بيؿ يلينتوف ،أدب روس الشخدية الوحيػدة التػي حػازت علػى احتػراـ يافػة
األطراؼ المتفاوضة.
تطرقػػت الد ارسػػة لعمليػػة السػػبلـ منػػذ عػػاـ  ،4:99عنػػدما التحػػؽ دنػػيس روس بػػو ازرة الخارجيػػة
األميرييػ ػػة ،وحتػ ػػى انهيػ ػػار المفاوضػ ػػات فػ ػػي نهايػػػة عهػػػد ال ػ ػرئيس يلينت ػػوف ،األم ػػر الػ ػػذ أدي النػ ػػدالع
االنتفاضة الفلسطينية الثانية ،وقياـ إسرائيؿ بهجومها العسػير الواسػع فػي الضػفة الغربيػة وقطػاع غػزة.
وتناولػػت الد ارسػػة جميػػع الن ػواحي الحاسػػمة فػػي البحػػث عػػف السػػبلـ(( :اجتماعػػات مدريػػد ،أوسػػلو ،جنيػػؼ
ويامػػب ديفيػػد ،واغتيػػاؿ إسػػحاؽ اربػػيف ،وودػػوؿ بنيػػاميف نتنيػػاهو للسػػلطة وخروجػػه منهػػا ،والشخدػػيات
واالسػػتراتيجيات ليػػؿ مػػف اربػػيف ،شػػمعوف بيريػػز ،ياسػػر عرفػػات وبيػػؿ يلينتػػوف)) .وتطرقػػت للدبلوماسػػية
األمريييػػة التػػي يػػاف ي ػراهف عليهػػا الجميػػع ،ويػػذلؾ الجتماعػػات القمػػة والمفاوضػػات الس ػرية التػػي يانػػت
تجػػر بػػيف األط ػراؼ .وشػػرحت الد ارسػػة القضػػايا الواقعػػة فػػي دػػلب عمليػػة الد ػراع مػػف أجػػؿ السػػبلـ
((ن ازعػات الحػدود ،األمػػف اإلسػرائيلي ،حػؽ عػػودة الفلسػطينييف ووضػع مدينػػة القػدس)) .ووضػحت الد ارسػػة
أسباب فشؿ عملية السبلـ ،ورأت أف البحث عف السبلـ ال يعدو يونه مجرد وهـ ال يميف تحقيقه.
 1.12.11سػػمير حلمػػي سيسػػالـ ،المشاااريع األمريكيااة لتسااوية القضااية الفمسااطينية ،1755 - 1725
رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة:3116 ،
عالجت هذا الدراسة المشاريع األمرييية لتسوية القضػية الفلسػطينية بػيف عػامي 4:88 - 4:58
معالج ػػة تاريخي ػػة تحليلي ػػة وثائقي ػػة ،وتود ػػلت إل ػػى ع ػػدـ جدي ػػة المش ػػاريع األمرييي ػػة ف ػػي تس ػػوية القض ػػية
الفلسطينية تسوية سياسية تقوـ على االعتراؼ بحؽ الشعب الفلسطيني في تقرير مديرا وتحرير أرضه
واقامػػة دولتػػه المسػػتقلة .ورأت الد ارسػػة أف االتجػػاا الػػدولي العػػاـ لتسػػوية أزمػػة الشػػرؽ األوسػػط ينسػػجـ مػػع
سياسػػة القػػوة أيثػػر مػػف اسػػتجابته ألحيػػاـ القػػانوف الػػدولي ،فػػي ظػػؿ تعامػػؿ الواليػػات المتحػػدة مػػع المنطقػػة
علػػى أنهػػا منطقػػة أمػػف قػػومي أمرييػػي ،وخلدػػت الد ارسػػة إلػػى أنػػه يػػي يتسػػنى للواليػػات المتحػػدة تحقيػػؽ
أمنها القومي في هذا المنطقة ،ف نها تسعى بيؿ قوتها للحيلولة دوف وقوع المنطقة ضمف نفػوذ أيػة قػوي
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يبري أخػري .يمػا واسػتنتجت الد ارسػة أف مشػاريع التسػوية األمريييػة للقضػية الفلسػطينية هػدفت الحتػواء
الدراع العربي  -اإلسرائيلي وذلؾ لتحقيؽ عدة أهداؼ:
 الحفاظ على المدال األمرييية في المنطقة وعدـ تعريضها للخطر. احتواء المنطقة ضمف ترتيبات أمنية وسياسية. تخفي ػػؼ ح ػػدة الت ػػوتر ف ػػي المنطق ػػة إل ػػى درج ػػة تمي ػػف الوالي ػػات المتح ػػدة م ػػف اس ػػتيعاب الدػ ػراع ،دوفاالضطرار إلى معالجة أسبابه الرئيسية.
 1.11ت قيب عمى الدراسات السابقة
طرحػ ػػت الد ارسػ ػػات السػ ػػابقة أغلػ ػػب المشػ ػػاريع والمقاربػ ػػات األمريييػ ػػة والدوليػ ػػة لتسػ ػػوية الد ػ ػراع
الفلسػػطيني  -اإلسػرائيلي ،وقػػدمت تحلػػيبلت هامػػة أثػػرت البحػػث حػػوؿ قضػػية الدػراع العربػػي  -اإلسػرائيلي
بشػػيؿ عػػاـ ،والػػدور األمرييػػي فيػػه ،واسػػتُخدـ عػػدد مػػف تلػػؾ الد ارسػػات مرجع ػاً فػػي بعػػض جوانػػب هػػذا
الد ارسػػة .غيػػر أف هػػذا الد ارسػػات ،وعلػػى أهميتهػػا ،لػػـ تتطػػرؽ إلػػى مجمػػؿ ال ػدور األمرييػػي فػػي عمليػػة
التسوية السياسية بيف الطرفيف الفلسطيني واإلسرائيلي خبلؿ الفتػرة التػي تناولتهػا هػذا الد ارسػة ،وتعاملػت
حقب زمنية معينة مرت بها قضية الدراع ،وطرحت مبادرات بعينها للتحليؿ ،دوف إيجػاد ارب ٍ
مع ٍ
ػط بػيف
المقاربػات التػي اعتمػدها ارعػي عمليػة التسػوية فػي محاولتػه التودػؿ إلػى تسػوية نهائيػة للدػراع ،وعلػػى
أية حاؿ ،ف ف خدودية هذا الدراسة تيمف في:
 .4تعػػالج الد ارسػػة واحػػداً مػػف أهػػـ المواقػػؼ السياسػػية المػػؤثرة فػػي حالػػة الد ػراع الفلسػػطيني اإلس ػرائيلي،
وتُقدـ عرضاً لحدود الفهـ أو القبوؿ األمرييي لفيرة إقامة الدولة الفلسطينية.
 .3تبػػيف حجػػـ التػػأثير الػػذ تريػػه الموقػػؼ األمرييػػي علػػى عمليػػة التسػػوية السياسػػية ،وتضػػيؼ تحلػػيبلً
لطبيعة هذا الموقؼ ،مف خبلؿ االستدالؿ على جملة المحددات والدوافع التي تحيمه.
 .4تتود ػػؿ إل ػػى فه ػػـ متيام ػػؿ لطبيع ػػة التغي ػػر ال ػػذ ح ػػؿ ب ػػالموقؼ األمريي ػػي خ ػػبلؿ س ػػنوات العملي ػػة
التفاوضية ،بفعؿ جملة مف المتغيرات ،وتبياف التناقض فيه تبعاً لئلدارات األمرييية المتعاقبة.
 .5توضػ العوامػػؿ التػػي حالػػت دوف تميػػف الواليػػات المتحػػدة مػػف دفػػع الط ػرفيف الفلسػػطيني واإلس ػرائيلي
للتودؿ إلى تسوية نهائية للدراع ،تقوـ على رؤية ((حؿ الدولتيف)).
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الفـصـل الث ـاه ـ ـي

مشازيع الخصوية ألامسيكية
للصساع الفلصطيني  -ؤلاشسائيلي
(())4::4 - 4:58

48

الفصل الثاني
مشاريع التسوية األمريكية لمصراع الفمسطيني  -اإلسراييمي 1771 - 1725
 0.1مقدمة
ظهػػرت الواليػػات المتحػػدة علػػى مسػػرح السياسػػة الدوليػػة منػػذ نهايػػة القػػرف التاسػػع عشػػر ،ويانػػت
سياس ػػتها الخارجي ػػة تق ػػوـ عل ػػى العزل ػػة والحي ػػاد ،وع ػػدـ الت ػػدخؿ ف ػػي ش ػػؤوف الع ػػالـ الق ػػديـ تطبيقػ ػاً لمب ػػدأ
((مػػونرو))( حامػػد ،3119 ،ص  .)54وتعػػززت ميانتهػػا فػػي السػػاحة الدوليػػة بعػػد تػػولي الػرئيس ثيػػودور روزفلػػت
 Theodor Rooseveltسػػدة الحيػػـ (( ،))4:1: - 4:14وأدػػبحت بػػذلؾ إحػػدي الػػدوؿ اليبػػري التػػي له ػا
فعاؿ في حفظ التوازف الدولي (قاسمية ،4:96 ،ص .)34
تأثير ّ
عق ػػب الح ػػرب العالمي ػػة األول ػػى ،اس ػػتبعدت م ػػداوالت ((م ػػؤتمر ب ػػاريس)) المنعق ػػد ف ػػي  49ي ػػانوف
الثاني /يناير  ،4:4:قضايا المنػاطؽ العربيػة التػي احتُلػت قبػؿ نشػوب الحػرب ،وخػرج المػؤتمر فػي 39
حزيراف /يونيو  4:4:بػ ((معاهدة فرسا

))

التي تمخض عنها تأسيس عدبة األمـ ،والتي جاءت بنظاـ

((االنتداب)) ،وانتقلت القضية الفلسطينية سياسػياً إلػى لنػدف ،إذ لػـ يعػد مبػرر قػانوني للتػدخؿ األمرييػي



بعد أف تسلمت بريطانيا االنتداب على فلسطيف بموجب مقررات ((مؤتمر ساف ريمو)) عاـ .4:31
أدت الحرب العالمية الثانية إلعادة دياغة العبلقات اإلقليمية على النحو الذ ييفؿ المدػال
الحيوية للقوي الدولية المنتدرة ،وانعيست هذا المتغيػرات علػى السياسػة األمريييػة فػي الشػرؽ األوسػط،
(حامد ،3119 ،ص  ،)56وعػزز ذلػؾ ت ارجػع الػدور البريطػاني وانحسػار االسػتعمار األوروبػي

( Reich, 1977, P.

 ،)53أضؼ إلى ذلػؾ قيػاـ الحػرب البػاردة التػي أدخلػت قطبيهػا فػي حالػة دػراع تحقيقػاً لمدػال حيويػة،
في حيف ريػزت الحريػة الدػهيونية جهودهػا للحدػوؿ علػى دعػـ الواليػات المتحػدة بغيػة تحقيػؽ أهػدافها
في فلسطيف ( ،)Reich, 1977, P. 54األمر الذ ترؾ أثرا الواض على الدراع العربي  -اإلسرائيلي.
 قػػدـ الػ ػرئيس األمرييػػي األس ػػبؽ ج ػػيمس مػػونرو  4936 - 4948 James Monroمشػػروعه الش ػػهير للي ػػونغرس األمرييػػي ف ػػي  3ي ػػانوف األوؿ/
ديسػػمبر  4934والمعػػروؼ بمباادأ مااونرو  Monro Doctrineالػػذ تضػػمف تح ػريـ تػػدخؿ الػػدوؿ األوروبيػػة فػػي ش ػؤوف القػػارتيف األم ػريييتيف،
ووضع مونرو حجر الزاوية للسياسة الخارجية األمرييية طيلة القرف التاسع عشر ،والتي هدفت باألساس إلى الدفاع عػف المدػال األمريييػة ،مػف
خبلؿ عزؿ األمريييتيف عف أوروبا بحاجز المحيط األطلسي ،للمزيد انظر :عوني عبد الرحمف السػبعاو  ،التااري األمريكاي الحاديث والم اصار،

دار الفيػر ناشػػروف وموزعػػوف ،الطبعػػة األولػػى ،عمػػاف ،3141 ،ص  ،443ولبلطػػبلع علػػى نػػص المشػػروع انظػػر :الر الػوتيز ،نظااام الحكاام فااي

الواليات المتحدة ،ترجمة جابر سعيد عوض ،الطبعة األولى ،الجمعية المدرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية ،القاهرة ،4::7 ،ص .484

 بعد فشؿ الرئيس األمرييي ويلسوف  Wilsonفي إقرار معاهدة فرسػا وميثػاؽ عدػبة األمػـ أمػاـ اليػونغرس ،إثػر معارضػة شػديدة مػف زعمػاء
الحزب الجمهور لسياسته الخارجية برمتهام توقفت الواليات المتحدة عف التدخؿ في سياسة الدوؿ األوروبية اليبري.
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 0.0المبحث األول
مشاريع التسوية األمريكية 1745 - 1725
استبدلت الواليات المتحدة الدور البريطاني في الشػرؽ األوسػط ،ودأبػت عقػب قيػاـ إسػرائيؿ عػاـ
 4:59علػػى دعمهػػا بشػػيؿ ُمعلػػف لتي ػػوف أداة منفػػذة لهػػا ،ولتحقيػػؽ مػػا تد ػػبو إليػػه مػػف تعزيػػز نفوذه ػػا

والحفػػاظ علػػى مدػػالحها االسػػتراتيجية المتمثلػػة فػػي اسػػتمرار تػػدفؽ الػػنفط العربػػي لهػػا وللغػػرب عموم ػاً،
واحت ػواء توسػػع النفػػوذ الشػػيوعي الػػذ رأت فيػػه مدػػدر تهديػػد لمدػػالحها فػػي المنطقػػة ،وتطلبػػت عمليػػة
حمايػػة وتعزيػػز المدػػال األمريييػػة تلػػؾ ،دعػػـ وحمايػػة أنظمػػة الحيػػـ المواليػػة للغػػرب

(أبػػو عمػػرو ،4::4 ،ص

 ،)44لذلؾ التزمت م ار اًر وتي ار اًر بأمف إسرائيؿ ،وضرورة بقائها قوية ومتفوقة على جيرانها ،وبػذلؾ شػيلت
هذا التوجهات عندر االرتياز الرئيسي في تحديػد معػالـ الموقػؼ األمرييػي مػف قضػية الدػراع ،وبنػت
عليه الواليات المتحدة يامؿ برامجها السياسية في المنطقة.
سػعت الواليػات المتحػدة مػف خػبلؿ تسػخير ثقلهػا الدبلوماسػي والسياسػي لتسػوية الدػراع العربػػي
اإلسرائيلي ،بهدؼ تحقيؽ رؤيتها االستراتيجية في الشػرؽ األوسػط ،وحردػت علػى االسػتئثار بالدػراع،
وق ػػدمت عدي ػػد م ػػف المش ػػاريع السياس ػػية للتس ػػوية الت ػػي يان ػػت دائمػ ػاً م ػػا تنس ػػجـ م ػػع أطماعه ػػا ومد ػػال
إسرائيؿ ،لذلؾ مرت السياسة األمرييية تجاا الدراع بتطورات يثيرة بعد عاـ  4:58وتحػددت بعػامليفم
ييمف األوؿ في الدور الحيو إلسرائيؿ فػي إطػار تعريػؼ الواليػات المتحػدة لمدػالحها االسػتراتيجية فػي
الشػػرؽ األوسػػط ،ويتمثػػؿ الثػػاني فػػي العبلقػػة الخادػػة بػػيف الواليػػات المتحػػدة واس ػرائيؿ ،والتعػػاطؼ العػػاـ
معها الذ يرجع ألسباب تاريخية ودينية وسياسية

(سعود

 ،4:94 ،ص .)71

حرص الرئيس دوايت أيزنهػاور  Dwight D. Eisenhowerووزيػر خارجيتػه جػوف فوسػتر داالس
 John F. Dullesمنػػذ بدايػػة الخمسػػينات علػى التقػػرب للعػػرب ويسػػبهـ إلػى جانػػب الواليػػات المتحػػدة فػػي
الحرب الباردة ،وضمف هػذا اإلطػار جػاءت المشػاريع األمريييػة للتسػوية (الهػور ،4:94 ،ص  ،)46واف يانػت
الجهود األمرييية األولى لدعـ االستقرار في الشرؽ األوسط قد تريزت على إغاثة البلجئػيف ،إذ حاولػت
الواليػػات المتحػػدة منػػذ بدايػػة تػػدخلها فػػي الد ػراع عزلػػه عػػف بعػػدا السياسػػي ونظػػرت للقضػػية الفلسػػطينية
علػى أنهػػا قضػػية الجئػػيف ،يمػػا وحاولػػت البحػػث عػػف حلػػوؿ جزئيػػة تضػػمف بهػػا فدػػؿ الدػراع عػػف بعػػدا
العربي ،مف خبلؿ تقديـ مبادرات سياسية لتسوية الدراع بيف إسرائيؿ والدوؿ العربية يحاالت منفردة.
4:

 0.0.1الدور األمريكي في إصدار يرار التقسيم 1725
تقدمت بريطانيا بمشػروع قػرار للجمعيػة العامػة لؤلمػـ المتحػدة يفيػد بعزمهػا التخلػي عػف فلسػطيف
(الهور ،4:94 ،ص  ،)31ونتيجػة لػذلؾ أوفػدت األمػـ المتحػدة لجنػة دوليػة خادػة فػي  46أيػار /مػايو 4:58
إلعداد تقرير بشأنها ،وأددرت الجمعية العامة قرارها رقـ (( ،))494الذ سرعاف ما رفضته الحيومات
العربية ،وقامت بالتػدخؿ العسػير إلنقػاذ فلسػطيف عقػب قػرار اتخػذ فػي اجتمػاع دمشػؽ فػي  43نيسػاف/
إبريؿ  ،4:59لينها وفور دخولها إلى فلسطيف تعرضت لضغوط دولية لحملها على قبوؿ الهدنػة

(الهػور،

 ،4:94ص  .)38ويانػػت الواليػػات المتحػػدة أوؿ دولػػة تعتػػرؼ ب س ػرائيؿ ،وسػػخر ال ػرئيس ترومػػاف Truman

أجهزة األمـ المتحدة لمساندتها ،وخادة لعقد اتفاقية الهدنة عاـ ( 4:5:السلطاف ،3113 ،ص .)317
تع ػػود فيػ ػرة تقس ػػيـ فلس ػػطيف االنتدابي ػػة ب ػػيف الع ػػرب واليه ػػود للع ػػاـ  ،4:57حينم ػػا أود ػػى ب ػػذلؾ
مشػػروع موريسػػوف ،Morrison ليػػف لػػـ تيػػف ب ػوادر قبػػوؿ الواليػػات المتحػػدة لهػػذا المشػػروع مشػػجعة ،إذ
أبلغ الرئيس تروماف رئيس الحيومة البريطانية يليمنت أتلي " Clement Attleeبأنه ال يستطيع أف يؤيػد
رسمياً خطة التقسيـ في شيلها الحاضر يخطة أمرييية  -إنجليزية مشػترية" ،وانسػحبت الواليػات المتحػدة
مػػف المحادثػػات المشػػترية مػػع بريطانيػػا ،وأدريػػت األخي ػرة عػػدـ قػػدرتها فػػرض التقسػػيـ ،فأحالػػت القضػػية
لؤلمـ المتحدة ،وطلبت تشييؿ لجنة خادة تعد تقري اًر عف مشيلة فلسطيف (خريسات ،3117 ،ص .)64 - 59
ددر القرار (( ))494القاضػي بقبػوؿ التودػية بوجػود دولتػيف مسػتقلتيف(( ،عربيػة ويهوديػة)) ،مػع
النظاـ الدولي الخاص بمدينة القدس (تمراز ،3116 ،ص  ،)648ولـ ييف لهذا القرار أف يري النور لػوال الػدعـ
والتأييػػد األم ػرييييف ،وسػػعي الواليػػات المتحػػدة ليسػػب األد ػوات لدػػال إق ػ اررا ،خدود ػاً بعػػد إعػػبلف
 د ػدر عػػف الجمعيػػة العامػػة لؤلمػػـ المتحػػدة بتػػاريخ  3:تش ػريف الثػػاني /نػػوفمبر  4:58فػػي الػػدورة الثانيػػة ،تحػػت عن ػواف :التوصااية بخطااة تقساايم

فمسااطين ،ويقضػػي الق ػرار ب قامػػة دولتػػاف مسػػتقلتاف علػػى أرض فلسػػطيف االنتدابيػػة إحػػداها للعػػرب والثانيػػة لليهػػود ،مػػع حيػػـ دول ػي خػػاص بمدينػػة
القػدس ،للمزيػػد انظػػر :سػػعيد تمػراز ،نػػاهض زقػػوت ،يارار الجم يااة ال امااة لحماام المتحاادة :التوصااية بخطااة تقساايم فمسااطين ،فػػي :وثػػائؽ القضػػية

الفلسطينية  ،4:59 - 4:48جزء (( ،))3المريز القومي للدراسات والتوثيؽ ،غزة ،3116 ،ص .676 - 647

 أجريػػت مباحثػػات أمريييػػة  -بريطانيػػة مشػػترية حػػوؿ مشػػيلة فلسػػطيف فػػي  41تمػػوز /يوليػػو  4:57فػػي لنػػدف ،وقػػد مثػؿ الجانػػب البريطػػاني نائػػب
رئيس الحيومة هربرت موريسػوف  ،Herbert Morrisonوتمخضػت المباحثػات عػف هػذا المشػروع فػي  44تمػوز /يوليػو  ،4:57واألسػاس الػذ
قاـ عليػه المشػروع أف فلسػطيف أجمعهػا يجػب أف ال تيػوف دولػة عربيػة وال دولػة يهوديػة ،وأف مػف المسػتحيؿ التوفيػؽ بػيف األمػاني السياسػية للعػرب
واليهود ،فػبل يميػف بسػبب ذلػؾ تأسػيس دولػة موحػدة بيػنهـ ،وأف المجػاؿ الوحيػد لضػماف السػلـ فػي فلسػطيف هػو وضػع نظػاـ ييفػؿ حيمػاً ذاتيػاً ليػؿ

مف العرب واليهود تحت إدارة حيومة مريزية ،لذلؾ البد مف تقسيـ فلسطيف إلى أربع مناطؽم عربية ويهودية ومقاطعػة للقػدس وأخػري فػي النقػب،

لبلطػػبلع أيثػػر انظػػر :مهػػد عبػػد الهػػاد  ،مشااروع موريسااون حااول تقساايم فمسااطين ،فػػي :المسااةلة الفمسااطينية ومشاااريع الحمااول السياسااية
 ،1752 - 1712منشورات الميتبة العدرية ،الطبعة األولى ،بيروت ،4:86 ،ص .88 - 85
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المنػػدوب السػػوفييتي تأييػػدا للتقسػػيـ ،إذ أضػػعؼ هػػذا التأييػػد موقػػؼ العػػرب ،وأدػػب حسػػـ الق ػرار مرهون ػاً
بأدوات الدوؿ الدغيرة ،وتحديداً العشريف دوتاً التي شيلتها يتلة أمرييا البلتينية ،حيػث يانػت حاجػة
هذا الدوؿ للدعـ االقتداد والسياسي األمرييي هي المنفذ الذ دخلػت منػه الواليػات المتحػدة للضػغط
عليها للحدوؿ على أدواتها لدال مشروع التقسيـ (خريسات ،3117 ،ص .)64
لعؿ مػا يؤيػد إدػرار الواليػات المتحػدة علػى تمريػر مشػروع قػ ارر التقسػيـ مػا يقولػه سػومنر ويلػز
 Sumner Wellsمساعد وزير الخارجية األمرييية في ودؼ حملة الضػغط التػي قامػت بهػا بػبلدا" :لقػد
تػػـ الضػػغط بػػأمر مباشػػر مػػف البيػػت األبػػيض وبواسػػطة مسػؤوليف أمػرييييف بطػػرؽ مباشػرة وغيػػر مباشػرة
جند البيت األبػيض عػدداً
على الدوؿ غير اإلسبلمية ،والتي ُعرؼ أنها مترددة أو معارضة للتقسيـ ،لقد ّ
مف الوسطاء للتأيد مف أف األيثرية المطلوبة مضمونة في نهاية األمر" (.)Welles, 1948, P. 29 - 30

قػػاـ الػرئيس ترومػػاف بالػػدور الرئيسػػي فػػي تمريػػر قػرار التقسػػيـ فػػي جلسػػة األمػػـ المتحػػدة يػػوـ 3:
تشػريف الثػػاني /نػػوفمبر  ،4:58يمػػا أعلػػف اعت ارفػػه فيمػػا بعػػد بدولػػة إسػرائيؿ عقػػب أحػػد عشػػر دقيقػة مػػف
إعػ ػػبلف قيامهػ ػػا (بحيػ ػػر  ،4:96 ،ص  ،)68وبػ ػػادر إلػ ػػى تعيػ ػػيف جػ ػػيمس مايدونالػ ػػد  James MacDonaldأحػ ػػد
المتحمسػيف للدػػهيونية يػأوؿ سػفير لػػدي تػػؿ أبيػب ،وأقنػػع خارجيتػػه بتحويػؿ االعتػراؼ الػواقعي ب سػرائيؿ
إلى اعتراؼ قانوني وفت سفارة لها (يريـ ،4::9 ،ص  ،)474وعمػؿ جاهػداً لخدمػة إسػرائيؿ باعتبارهػا مناوئػة
للمد السوفييتي ،وحارساً للمدال األمرييية في الشرؽ األوسط (.)Polk, 1978, P. 363
 0.0.0مشروع أمريكي بوضع فمسطين تحت الوصاية 1726
تراجعت الواليات المتحدة عف تأييدها السابؽ لقرار التقسػيـ ،بػالرغـ مػف يونػه مشػروعاً أمريييػاً،
واقترح المندوب األمرييي في مجلس األمف وارف أوستف " :Warren Austinإف مجلس األمف ليس على
اسػػتعداد لبػػذؿ الجهػػود مػػف أجػػؿ تنفيػػذ خطػػة غيػػر قابلػػة للتنفيػػذ سػػلمياً" (تمػراز ،3116 ،ص  ،)6:4فقػػد ودػػلت
الواليات المتحدة لقناعة مفادها أنه في ظؿ تدهور الموقؼ فػي فلسػطيفم فػ ف تطبيػؽ هػذا القػرار يحتػاج
إلى استخداـ القوة (سيسالـ ،3116 ،ص  ،)79وهػو مػا أيدتػه لجنػة فلسػطيف التػي شػيلتها األمػـ المتحػدة لتنفيػذ
التقسػيـ فػػي تقريرهػػا الػذ رفعتػػه إلػػى مجلػػس األمػف فػػي  41شػػباط /فب اريػر  ،4:59وطالبػػت ب رسػػاؿ قػػوة
دولية مسلحة لتنفيذ المشروع ،وفي إشػارة لهػذا الت ارجػع طرحػت الواليػات المتحػدة أمػاـ مجلػس األمػف فػي
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 4:ذار /مارس  4:59اقتراحاً يقضي ب عبلف الوداية المؤقتة على فلسطيف بدالً مف التقسيـ الذ ال
يحقؽ التسوية الياملة للمشيلة ،وال يميف تنفيذا إال بالقوة (خريسات ،3117 ،ص .)79 - 71
أسهمت جملة مف األسباب في تحوؿ الموقؼ األمرييي عف تطبيؽ خطػة التقسػيـ ،إذ يػاف مػف
الواض أف اليونغرس لف يقبؿ ب رساؿ قوات أمرييية إلػى فلسػطيف لتنفيػذ الخطػة فػي حػاؿ أقرهػا مجلػس
األمف الدولي (خريسػات ،3117 ،ص  ،)74يذلؾ توديات و ازرة الخارجية األمرييية بعدـ الدداـ مع العالميف
العربي واإلسبلمي (سيسالـ ،3116 ،ص  ،)79في ظؿ تهديد الدوؿ العربية ب لغػاء امتيػازات البتػروؿ الممنوحػة
للواليات المتحدة ،فقد عملت المدال النفطية األمرييية ضد التقسػيـ ،ممػا أدي إلػى التخػوؼ مػف وقػؼ
تػدفؽ البتػروؿ ( ،)Welles, 1948, P. 81 - 82حيػث يانػت شػريات الػنفط األمريييػة نػذاؾ هػي المسػؤولة عػف
إمدادات النفط إلى أوروبا والياباف (أبو مدطفى ،3141 ،ص .)381
وعنػدما طلبػػت اللجنػة األمميػػة الميلفػػة باإلشػراؼ علػػى تطبيػؽ التقسػػيـ مػػف مجلػس األمػػف إنشػػاء
قػػوة تػػدخؿ دوليػػة لتنفيػػذا عمليػاً ،تػػدخلت الواليػػات المتحػػدة بسػػرعة وعرضػػت مشػػروع قػرار أمرييػػي ب لغػػاء
ق ػرار التقسػػيـ ،ودعػػت إلػػى إج ػراء هدنػػة بػػيف العػػرب واليهػػود فػػي فلسػػطيف ،وناشػػدت الحيومػػة البريطانيػػة
إبقاء انتدابها على فلسطيف إلى حيف التودؿ لحؿ جذر ُينهي المشيلة (سيسالـ ،3116 ،ص .)79
ورغـ أف الرئيس تروماف أظهر ميبلً إلى تأييد فرض وداية مف األمػـ المتحػدة علػى فلسػطيف،

غير أنه وبعد ٍ
لقاء جمعه بالزعيـ الدهيوني حاييـ وايزماف  Chaim Wayzmanس اًر في البيت األبيض
ف ػػي  49ذار /م ػػارس  ،4:59ي ػػرر دعم ػػه خط ػػة التقس ػػيـ طالم ػػا يان ػػت األم ػػـ المتح ػػدة ال تواف ػػؽ عل ػػى
وداية مؤقتة (لوسوف ،4::7 ،ص .)94
 0.0.1خطة ((مكفي)) لمتطوير االيتصادي 1727
قدرت هيئة األمـ المتحدة عدد النازحيف الفلسطينييف الذيف أجبروا على ترؾ مدنهـ وقراهـ حتى
يػػانوف األوؿ /ديسػػمبر  4:59ب ػ  861ألػػؼ نسػػمة (حسػني ،3141 ،ص  ،)6:4واثػػر ذلػػؾ تشػػتت الفلسػػطينيوف
في ٍ
دوؿ مختلفة ،األمر الذ استدعى اهتماـ العديد مف الجهات بقضية البلجئػيف العتبػارات معينػة ،إذ
مثلػت هػذا القضػػية حالػة خػوؼ متبػػادؿ لؤلطػراؼ الدوليػة التػػي يانػت تسػعى للسػػيطرة والنفػوذ فػي الشػػرؽ
األوسػػط .وقػػد عبػر جػػورج ميفػػي  George C. McGheeمسػػاعد وزيػػر الخارجيػػة األمريييػة فػػي شػػهادته
أمػػاـ لجنػػة مجلػػس الن ػواب للش ػؤوف الخارجيػػة عػػف قلقػػه بشػػأف العبلقػػة بػػيف وجػػود البلجئػػيف الفلسػػطينييف
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ومسػػتقبؿ المدػػال األمريييػػة فػػي الشػػرؽ األوسػػط (الهػػور ،4:94 ،ص  ،)45لػػذلؾم ومػػف خػػبلؿ لجنػػة التوفيػػؽ
الدولية قدمت الواليات المتحدة خطة ميفي للتطوير االقتداد  ،وندت على (:)Jansen, 1970, P. 130
"تقوـ التسوية السياسية على أساس حؿ مشيلة البلجئيف الفلسطينييف مػف خػبلؿ عمليػة تػوطيف
شاملة في إطار برنػامج عػاـ لتطػوير منطقػة الشػرؽ األوسػط ،مػع تعهػد الواليػات المتحػدة بتغطيػة أغلػب
نفقات البرنامج ،في المقابؿ تسم إسرائيؿ بعودة مائة ألؼ الجئ إلى ديارهـ لتذليؿ العقبات السياسية".
قاـ جورج ميفي بزيارة إلى بيروت لتحقيؽ هذا المسعى وعرض تفاديؿ خطته ،وبمقتضى هذا
الخطػػة تتلقػػى يػػؿ دوؿ المنطقػػة عون ػاً مالي ػاً ومسػػاعدة تقنيػػة مػػف خػػبلؿ ويالػػة تػػديرها الواليػػات المتحػػدة
وفرنسا وبريطانيا ،ليػف الػدوؿ العربيػة رفضػت هػذا الخطػة لتعارضػها مػع القػرار الػدولي رقػـ (( ،))4:5إذ
تحرـ البلجئيف مف حؽ االختيار الحر بالعودة إلى فلسطيف (شػديد ،4:96 ،ص  ،)411وقد اشػترطت إسػرائيؿ
اعترافاً شامبلً بها وتوطيف العائديف وفؽ رغبتها ،ثػـ مػا لبثػت أف تراجعػت عػف موقفهػا
)130

( Jansen, 1970, P.

ألسباب عسيرية وسياسية وأمنية (شديد ،4:96 ،ص  ،)418وانتهت الخطة إلى الفشؿ.
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تولى الرئيس أيزنهاور الحيـ في الواليػات المتحػدة فػي عػاـ  ،4:64وظلػت النظػرة للفلسػطينييف
أنهـ الجئوف بحاجة إلى إعػادة تػوطيف وتأهيػؿ وتعػويض

(سػعود

 ،4:97 ،ص  ،)73وهػو مػا عيػس اسػتم ار اًر

في رفض أية حقوؽ سياسية لهـ ،وضمف هذا الفهـ أوفد الرئيس أيزنهػاور بعثػة برئاسػة إريػؾ جونسػتوف
 Eric A. Johnstonإلقناع العرب واسرائيؿ بمشروع تنمية إقليمي لمدادر مياا نهر األردف ،ومػا دلػؿ
علػػى االسػػتمرار فػػي السياسػػة األمريييػػة أف قواعػػد مشػػروع جونسػػتوف يانػػت قػػد أُرسػػيت فػػي عهػػد الػرئيس
تروماف



(الهور ،4:94 ،ص .)61

أمػػا خبلدػػة المشػػروع ف نػػه ُينفػػذ علػػى خمػػس م ارحػػؿ تسػػتغرؽ يػػؿ مرحلػػة منهػػا سػػنتيف أو ثبلثػاً،

وتقدر تياليؼ المشروع بنحو مائػة وثبلثػيف مليػوف دوالرُ ،ينفػؽ منهػا نحػو ثبلثػيف فػي المائػة علػى توليػد
 شيلتها األمـ المتحدة في  44يانوف األوؿ /ديسمبر  ،4:59ويانت أوؿ محاولػة لتسػوية الدػراع العربػي  -اإلسػرائيلي بعػد قيػاـ إسػرائيؿ ،وتألفػت
اللجنة مف ممثليف عف يؿ مف الواليات المتحدة ،وفرنسا ،وترييا.
 هػػدؼ مشػػروع جونسػػتوف إلػػى تنميػػة المدػػادر الطبيعيػػة ،م ػف خػػبلؿ تطػػوير حاجػػات الػػر والقػػوي اليهرومائيػػة ،وايجػػاد قاعػػدة اقتدػػادية فػػي
األرض التي ييوف فيها البلجئوف بدرجة مناسبة.
ُ عهػػد فػػي عػػاـ  4:63إلػػى شػػرية ((تشػػارلز مػػيف))  Charles Maineاألمريييػػة وضػػع مخطػػط هندسػػي السػػتثمار ميػػاا نهػػر األردف اسػػتثما اًر
مشترياً ،فأنهته بتاريخ  44ب /أغسطس  ،4:64وتـ بعد ذلؾ إيفاد إريؾ جونستوف إلى المنطقة للقياـ بالمفاوضات والوساطة البلزمة.
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الطاقة اليهربائيػة وبنػاء محطاتهػا ،وأُطلػؽ علػى هػذا المشػروع اسػـ ((مشػروع اإلنمػاء الموحػد لمػوارد ميػاا
نهر األردف)) (الهور ،4:94 ،ص  ،)61ولهذا الخطة مف وجهة نظر الرئيس أيزنهاور مزايا اقتدادية ومػردود
سياسػػي ،حيػػث قػػاؿ" :لػػد قناعػػة تامػػة بػػأف قبػػوؿ خطػػة شػػاملة لتطػػوير واد األردف سيسػػاهـ مسػػاهمة
عظيمػػة فػػي اسػػتقرار الشػػرؽ األدنػػى" (شػػديد ،4:96 ،ص  ،)419أمػػا جونسػػتوف نفسػػه فقػػد قػػاؿ" :ينبغػػي اعتبػػار
مشػػروع واد األردف عند ػ اًر مريزي ػاً فػػي سياسػػة الواليػػات المتحػػدة تجػػاا الشػػرؽ األوسػػط ،ووسػػيلة لبنػػاء
األساس الذ ُيبنى عليه السبلـ في المنطقة في نهاية المطاؼ" ( ِجرنِر ،4::7 ،ص .)453
حاوؿ المشروع أف يفػرض وجػودا خػبلؿ الفتػرة الممتػدة بػيف عػامي  ،4:66 - 4:64لينػه فشػؿم
إذ رفضػػته لجنػػة الخبػراء العػػرب التػػي عارضػػت مبػػدأ تخػزيف ميػػاا اليرمػػوؾ فػػي بحيػرة طبريػػا ،ألف معظػػـ
مياا هذا البحيرة يقع تحت السيطرة اإلسرائيلية ،بينما تنبع هذا الميػاا مػف أ ارضػي الػدوؿ العربيػة
 ،4::6ص  ،)77ووفقاً للخطة ف نها ستتي المجاؿ إلعادة توطيف مائة ألؼ فلسطيني فقػط

(األسػد ،

( ِجرنِػر ،4::7 ،ص

 ،)455وبػػذلؾ ال تقػػدـ معالجػػة جديػػدة لمشػػيلة البلجئػػيف ،وبعػػد خمػػس ج ػوالت قػػاـ بهػػا جونسػػتوف خػػبلؿ
العػػاميف المػػذيوريف إلػػى الشػػرؽ األوسػػط ،تبػػيف أنػه لػػيس فػػي اسػػتطاعته إقنػػاع الطػرفيف بالمنفعػػة والفوائػد
الطويلة األمد المترتبة على خطتػه ،وليػف إخفاقػه لػـ ُيبػدؿ مػف شػعور الواليػات المتحػدة بػأف حػؿ مشػيلة
البلجئيف ييمف في التنمية االقتدادية (شديد ،4:96 ،ص .)41:

يميػػف الق ػػوؿ أف مش ػػروع جونس ػػتوف اس ػػتهدؼ تحويػػؿ قض ػػية الدػػراع العرب ػػي  -اإلسػػرائيلي ع ػػف
مسػػارها الحقيقػػي ،وتدػػفية القض ػية الفلسػػطينية سياسػػياً ،فقػػد مثلػػت مسػػألة تػػوطيف الفلسػػطينييف إحػػدي
أهداؼ المشروع ،فضػبلً عػف يونػه مقتػرح يانػت تمليػه المدػال االسػتراتيجية للواليػات المتحػدة المتمثلػة
بالػػدفاع عػػف أوروبػػا الغربيػػة واحت ػواء النفػػوذ السػػوفييتي ،وهػػي حاجػػات ترتب ػت عليهػػا الحاجػػة إلػػى تػػدفؽ
اإلمدادات النفطية في الشرؽ األوسط ،ويذلؾ الحاجة إلى استقرار الدوؿ المؤيدة للغرب.
 0.0.3مشروع ((جاما)) 1732
عقػػب اسػػتبلـ الػرئيس عبػػد النادػػر للسػػلطة فػػي مدػػر عػػاـ  ،4:63عرضػػت الواليػػات المتحػػدة
وساطتها السرية لتسوية الدراع العربي  -اإلسػرائيلي ،وفػي  4ب /أغسػطس  4:65دػرح الػرئيس عبػد
النادػػر ب ػػأف مد ػػر تحتػػاج للس ػػبلـ ي ػػي ت ػػتميف مػػف ح ػػؿ مش ػػايلها الداخليػػة ،واقت ػػرح أف تق ػػوـ الوالي ػػات
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المتحدة بدور الوسيط بيف إسرائيؿ والػدوؿ العربيػة ،ورغػـ أنػه ودػؼ إسػرائيؿ بأنهػا دولػة عدوانيػةم قػاؿ:
"إف مدر تريد أف تُنهي التوتر القائـ شرط أف يتـ تنفيذ ق اررات األمـ المتحدة" (القاضي ،4:84 ،ص .)9:
نش ػػطت ويال ػػة المخ ػػابرات المريزي ػػة األمرييي ػػة ،وجن ػػدت ثبلث ػػة م ػػف الخبػػراء ف ػػي قض ػػايا الش ػػرؽ
األوسػػط هػػـ :ييريميػػت روزفلػػت  ،Kermit Rooseveltروبػػرت أندرسػػوف  ،Robert Andersonومػػايلز
يوببلند  Miles Copelandللقياـ بالوساطة ،وخرج هؤالء الثبلثػة بمشػروع حمػؿ اسػـ

((جامػا)) (عبػد الهػاد ،

 ،4:86ص  ،)311وتيف ػػؿ روزفل ػػت م ػػع يوببلن ػػد بالجان ػػب الس ػػر  ،بينم ػػا تيف ػػؿ أندرس ػػوف بالجان ػػب العلن ػػي
للخطة (الهور ،4:94 ،ص  ،)59وُوجه هذا المشروع إلقامة سبلـ مع مدر

(األسد

 ،4::6 ،ص .)79

قػاـ المشػروع علػػى أسػاس قيػػاـ يوببلنػد وروزفلػػت بسلسػلة مػػف المحادثػات واللقػػاءات مػع الػرئيس
عبد النادر بهدؼ تحديد موقؼ تنطلؽ منه المفاوضات العربية  -اإلسرائيلية ،يما يقوـ أمرييياف خراف
ب جراء محادثات مماثلة مع رئيس الحيومة اإلسرائيلية دافيد بف غوريوف  David Ben-Gurionمف أجػؿ
تحديد موقؼ إسرائيلي مشابه( سيسالـ ،3116 ،ص  .):7يقوؿ محمد حسنيف هييػؿ" :أوفػد الػرئيس األمرييػي
أيزنهاور روبرت أندرسوف إلى القاهرة حامبلً رسالة تفيد في جملتها :إف الواليات المتحدة ترغب في حػؿ
المشيلة الفلسطينية ،وانهاء حالة الحرب بيف مدر واسرائيؿ"

(عبد الهاد

 ،4:86 ،ص .)313

ويؤيػػد يوببلن ػػد" :إف روزفل ػػت حد ػػؿ عل ػػى موافق ػػة ي ػػؿ م ػػف الػػرئيس جم ػػاؿ عب ػػد الناد ػػر وب ػػف
غوريوف على بعض الترتيبات ،مع إدػرار الػرئيس عبػد النادػر علػى نقطتػيف ،األولػى ،حدػوؿ مدػر
على أيثر مف مجرد ممػر لربطهػا بػاألردف لتػأميف اتدػاؿ إقليمػي بػيف إفريقيػا و سػيا العػربيتيف ،علػى أف
يتحػػدد عػػرض هػػذا الممػػر فػػي المفاوضػػات مػػع إسػرائيؿ ،والثانيػػة ،موافقػػة إسػرائيؿ مػػف حيػػث المبػػدأ علػػى
قبوؿ الفلسطينييف الذيف يرغبوف في العودة إلى منازلهـ لحؿ مشيلة البلجئيف" (الهور ،4:94 ،ص .)5:
وق ػػد يتػػػب مػػػايلز يوببلن ػػد فػ ػػي دػػػحيفة التػ ػػايمز اللندني ػػة فػػػي  35حزي ػ ػراف /يوني ػػو " 4:84إف
اجتماعػػات س ػرية ُعقػػدت بػػيف ممثلػػيف عػػف مدػػر واس ػرائيؿ فػػي إحػػدي العوادػػـ األوروبيػػة بتشػػجيع مػػف
الدبلوماسية األمرييية ومساعدتها" ،وفي مذيرات بف غوريوف التي نشرتها دػحيفة معػاريؼ العبريػة فػي

تموز /يوليو  ،4:84تحدث عف االجتماعات التي عقدت في باريس في عػاـ  4:65بػيف مبعػوثيف مػف
 حمػػؿ المشػػروع فيػرة أف يتنقػػؿ أندرسػػوف بػػيف القػػاهرة وتػػؿ أبيػػب ،للتقليػػؿ مػػف هػػوة الخػػبلؼ بػػيف المػػوقفيف المدػػر واإلسػرائيلي إلػػى الحػػد األدنػػى،
وترتيب اجتماع سر بيف الرئيس عبد النادر وبف غوريوف في يخت خاص بالبحر المتوسط لسد الفجوة نهائياً بيف الطرفيف.
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الدولتيف بهدؼ تخفيؼ حدة التوتر على الحدود ،وانقطعت هذا االتداالت عقب قياـ إسرائيؿ بهجومها
على قوات الجيش المدر في غزة يوـ  39شباط /فبراير ( 4:66القاضي ،4:84 ،ص .):1 - 9:
فش ػ ػػؿ مش ػ ػػروع ((جام ػ ػػا)) نتيج ػ ػػة لػ ػ ػرفض ب ػ ػػف غوري ػ ػػوف مناقش ػ ػػة التفاد ػ ػػيؿ المتعلق ػ ػػة بالتن ػ ػػازالت
اإلسرائيلية ،وبػرر يعقػوب هرتسػوغ  Jacob Herzogمػدير االسػتخبارات اإلسػرائيلية فػي ذلػؾ الوقػت وأحػد
الػػذيف حضػػروا االجتمػػاع مػػع أندرسػػوف موقػػؼ إس ػرائيؿ بقولػػه" :إف إس ػرائيؿ لػػـ تيػػف تعتقػػد أنػػه بمقػػدور
الرئيس عبد النادر عقد دػل مػع إسػرائيؿ حتػى لػو أراد هػو ذلػؾ ،بسػبب المعارضػة الداخليػة والعربيػة
لمثؿ هذا الخطوة"

(عبد الهاد

 ،4:86 ،ص .)314

 0.0.4مشروع داالس 1733
لـ ييػف اإلخفػاؽ الػذ منػي بػه مشػروع جونسػتوف بي ٍ
ػاؼ إلحػداث تغييػر فػي السياسػة األمريييػة
ُ

تجػػاا قضػػية البلجئػػيف الفلسػػطينييف (شػػديد ،4:86 ،ص  ،)441وسػػبؽ وأف دػػرح جػػوف فوسػػتر داالس وزيػػر

الخارجية في إدارة الرئيس أيزنهػاور فػي  41حزيػراف /يونيػو  4:64عقػب جولػة لػه فػي الشػرؽ األوسػط:
"أنػػه باإلميػػاف إيجػػاد حػػؿ للد ػراع ،وأف األط ػراؼ المعنيػػة يقػػع علػػى ياهلهػػا المس ػؤولية األولػػى لتحقيػػؽ
الس ػػبلـ ف ػػي المنطق ػػة" (العيلػػة ،3144 ،ص  ،)61وي ػػاف ي ػػري داالس أف بع ػػض البلجئ ػػيف يمي ػػف ت ػػوطينهـ ف ػػي
المنطقة الخاضعة إلسرائيؿ ،وأنػه مػف المميػف دمػج معظمهػـ فػي الػدوؿ العربيػة المجػاورة

(السػلطاف،3113 ،

ص  ،)319وأش ػػار داالس" :إف إسػ ػرائيؿ يتع ػػيف عليه ػػا أف تد ػػب ج ػػزءاً م ػػف مجتم ػػع الش ػػرؽ األدن ػػى ،وأف
تتوقؼ عف النظر لنفسها أو يتوقؼ نظر اآلخريف إليها يغريبة عف هذا المجتمع" ( ِجرنِر ،4::7 ،ص .)436
وعلػػى أسػػاس مػػا تقػػدـ ،ألقػػى داالس خطاب ػاً فػػي  37ب /أغسػػطس  4:66عػػرض فيػػه إنهػػاء
الدػ ػراع العرب ػػي  -اإلسػ ػرائيلي

(عب ػػد اله ػػاد

 ،4:86 ،ص  ،)314وح ػػدد موق ػػؼ الوالي ػػات المتح ػػدة تج ػػاا القض ػػية

الفلس ػػطينية ،إذ أنه ػػا ف ػػي نظ ػػرا قض ػػية الجئ ػػيف ينبغ ػػي حله ػػا ع ػػف ط ػػرؽ الت ػػوطيف (اله ػػور ،4:94 ،ص ،)65
وع ػػرض داالس مش ػػروعاً م ػػف ث ػػبلث نق ػػاط رئيسػ ػية يح ػػؿ مب ػػدئي يق ػػود إل ػػى التس ػػوية النهائي ػػة للمس ػػألة
الفلسطينية ،وتتلخص النقاط بما يلي

(القاضي ،4:84 ،ص ( ،):4األسد

 ،4::6 ،ص :)79

أوالً :وضػػع حػ ٍػد لبػػؤس مليػػوف الجػػئ فلسػػطيني ،وتػػأميف حيػػاة يريمػػة لهػػـ عػػف طريػػؽ العػػودة إلػػى وطػػنهـ
األوؿ في حدود المميف ،وتوطينهـ في المناطؽ العربية الموجوديف فيهػا ،وليػي يتحقػؽ التػوطيف ُيدػار

إلى استدبلح المزيد مف األراضي مف خبلؿ إقامة مشاريع الر  ،وتحقيؽ التنمية المائيػة فػي المنطقػة،
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بحيث يتميف البلجئوف مف العمؿ واالسػتقرار ،ومػف أجػؿ تطبيػؽ هػذا األفيػارم تُقػدـ إسػرائيؿ تعويضػات
لبلجئيف يتـ تمويلها مف خبلؿ قرض دولي تشارؾ فيه الواليات المتحدة.
ثانياً :إزالة الخوؼ الذ يسيطر على دوؿ المنطقة مما يجعلها عاجزة عف الشعور باألماف واالطمئناف،
ورأي داالس أف التغلػػب علػػى هػػذا الخػػوؼ ال يميػػف أف يتحقػػؽ بجهػػود دوؿ المنطقػػة وحػػدها ،بػػؿ بأخػػذ
تػدابير جماعيػة لهػا مػف القػوة مػا يػردع العػدواف ،وأبػدي اسػتعداد الواليػات المتحػدة الػدخوؿ فػي معاهػدات
هدفها منع أ عمؿ مف قبؿ أ مف الطرفيف مف شأنه تغيير الحدود بيف إسرائيؿ وجيرانها بالقوة.
ثالثاً :مسألة رسػـ الحػدود ،إذ البػد مػف اتفػاؽ مسػبؽ حػوؿ طبيعػة الحػدود ،وبمػا أف الحػدود الحاليػة التػي
تفدػػؿ بػػيف إس ػرائيؿ وال ػدوؿ العربيػػة ناتجػػة عػػف اتفاقػػات الهدنػػة  4:5:وال تشػػيؿ حػػدوداً دائمػػةم تدػػب
مسألة الحدود مف أهـ المسائؿ التي يجب حلها للتودؿ إلى تسوية سلمية بيف الدوؿ العربية واسرائيؿ.
ومف وجهة نظر داالس ف نػه إذا مػا أُريػد إيجػاد تسػوية ،البػد مػف معالجػة هػذا المسػائؿ الػثبلث،
بػالرغـ مػػف وجػػود مشػػيبلت أخػػري مهمػػة ،وليػػف بحػػؿ المشػػيبلت الػػثبلث األساسػػية فػ ف الطريػػؽ إليجػػاد
حلوؿ لبقية المشايؿ ييوف مميناً .ليػف وعلػى أيػة حػاؿ ،البػد مػف التنبػه للتيتيػؾ الػذ اتبعػه داالس فػي
تعامله مع القضية الفلسطينية ،إذ أنه قد نزع عنها طابعها السياسي ،وطرح المشيلة علػى أسػس مغػايرة
يري بأنها قابلة للحؿ ،مف خبلؿ ترييز الجهود على تطوير ثروات المنطقة إلنجاح التوطيف.
 0.0.5مشروع الرييس أيزنياور 1735
إثػػر تػػأزـ الوضػػع السياسػػي فػػي الشػػرؽ األوسػػط بعػػد العػػدواف الثبلثػػي علػػى مدػػر عػػاـ ،4:67
تقػػدـ ال ػرئيس أيزنهػػاور فػػي  6يػػانوف الثػػاني /ينػػاير  4:68بمشػػروع ربػػط بػػيف مقاومػػة الشػػيوعية وبػػيف
التنميػػة االقتدػػادية (الهػػور ،4:94 ،ص  ،)65وحػػدد ال ػرئيس أيزنهػػاور فػػي الػػدورة االسػػتثنائية للجمعيػػة العامػػة
لؤلمـ المتحدة نقاط مشروعه الذ أطلؽ عليه ((مخططاً لسبلـ الشرؽ األدنى)) (السلطاف ،3113 ،ص .)341
اقترح الرئيس أيزنهاور فػي مشػروعه إنشػاء ((مؤسسػة تنميػة إقليميػة)) ،لتحقيػؽ التنميػة الدػناعية
والزراعيػػة والمائيػػة فػػي المنطقػػة ،ورأي أنػػه بمسػػاعدة األمػػـ المتحػػدة سػػتتاح فردػػة فريػػدة لػػدوؿ الشػػرؽ
األوسػػط تتقػػدـ فيهػػا مدػػالحها األمنيػػة والسياسػػية واالقتدػػادية

(األسػػد

 ،4::6 ،ص  ،)7:لين ػه لػػـ يشػػر فػػي

خطتػػه إلػػى القضػػية الفلسػػطينية أو مسػػألة البلجئػػيف ،إال أف األمػػيف العػػاـ لؤلمػػـ المتحػػدة داغ همرشػػولد
 Dag Hammarskjoldربػط ذلػؾ بمشػيلة البلجئػيف ،وعػدها أخطػر المشػيبلت فػي المنطقػة ،وربػط حلهػا
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بالتعاوف مع الواليات المتحدة (السلطاف ،3113 ،ص  .)341ومهما ييف مف أمػر ،يميػف قػراءة مشػروع الػرئيس
أيزنه ػاور فػػي سػػياؽ السياسػػة األمريييػػة الهادفػػة للمحافظػػة علػػى إس ػرائيؿ وضػػماف حػػدودها وأمنهػػا ،مػػف
خبلؿ سياسة فرض األمر الواقع ،ولمنع النفوذ السوفييتي مف التغلغؿ في الشرؽ األوسط.
 0.0.6مبادرة الرييس كينيدي 1741
عقب انتخاب جوف يينيد  John Kennedyرئيساً للواليات المتحػدة فػي شػباط /فب اريػر ،4:74
بدأ الرئيس المدر عبد النادر مراسبلته معه حوؿ المشيبلت الدولية ،وأهمها قضية الدراع العربػي
اإلسرائيلي ،وقد بعث الرئيس يينيد للرئيس عبد النادر بالقوؿ

(عبد الهاد

 ،4:86 ،ص :)346

"تػػؤمف أمرييػػا حيومػػة وشػػعباً بأنػػه يميػػف الودػػوؿ إلػػى تسػػوية مشػرفة ،هػػذا إذا يانػػت األط ػراؼ
المعنيػػة ترغػػب دػػادقة بػػذلؾ ،واننػػي علػػى اسػػتعداد للمسػػاعدة فػػي حػػؿ مشػػيلة البلجئػػيف المأسػػاوية علػػى
أسػػاس مبػػدأ إعػػادة التػػوطيف أو التعػػويض عػػف الممتليػػات ،والمسػػاعدة فػػي إيجػػاد حػػؿ مندػػؼ لمشػػيلة
تنمية مياا نهر األردف ،وأف ُنقدـ عوننا إلحراز التقدـ في الجوانب األخري مف هذا المشيلة المعقدة".
استرشػػد ال ػرئيس يينيػػد فػػي رؤيتػػه لمشػػيلة البلجئػػيف بػػالفقرة (( ))44مػػف ق ػرار الجمعيػػة العامػػة
لؤلمـ المتحدة رقـ ((( ))4:5بسػطامي ،4::7 ،ص ،)46: ،ورغـ أنه لـ يتخذ أ إجراء حاسػـ علػى دػعيد حػؿ
هػػذا المشػػيلة ،ف ػ ف تشػػديدا علػػى الػػدعـ األمرييػػي غيػػر المتحيػػز لق ػ اررات األمػػـ المتحػػدة ،وتسػػخير نفػػوذ
الواليػػات المتح ػػدة للود ػػوؿ إلػػى ح ػػؿ ع ػػادؿ وس ػػلمي ،رفػػع م ػػف م ػػاؿ الع ػػرب ،وأخػػذ يسػ ػهـ ف ػػي تلطي ػػؼ
العبلقات بيف الواليات المتحدة والعالـ العربي ،ليف اليونغرس األمرييي  -الػذ يعػد تقليػدياً أشػد حماسػة
ف ػػي تأيي ػػد الموق ػػؼ اإلسػ ػرائيلي  -لػ ػـ يشػ ػاطر الػ ػرئيس ييني ػػد ف ػػي رؤيت ػػه ،وخ ػػبلؿ فتػ ػرة رئاس ػػته الت ػػي ل ػػـ
يستيملها ،تبددت مبادرة الرئيس يينيد وتبلشت

(األسد

 ،4::6 ،ص .)7:

 0.0.7مشروع جوزيف إ .جونسون 1741
في ظػؿ بحػث الػرئيس يينيػد عػف إيجػاد حػؿ لمشػيلة البلجئػيف ،يػاف التأييػد ألفيػارا يأتيػه مػف
و ازرة الخارجية ،حيث ساد اعتقػاد بػأف نفعػاً سػيعود علػى االسػتقرار اإلقليمػي والمدػال األمريييػة إذا مػا
 جػػاء فػػي الفقػرة المػػذيورة مػػف الق ػرار الدػػادر فػػي  44يػػانوف األوؿ /ديسػػمبر " :4:59تقػػرر الجمعيػػة العامػػة وجػػوب السػػماح بػػالعودة ،فػػي أقػػرب
وقت مميف لبلجئيف الراغبيف في العودة إلى ديارهـ والعيش بسبلـ مع جيرانهـ ،ووجوب دفػع تعويضػات عػف ممتليػات الػذيف يقػرروف عػدـ العػودة
إلى ديارهـ ،ويذلؾ عف يؿ فقداف أو خسػارة أو ضػرر للممتليػات ،بحيػث يعػود الشػيء إلػى أدػله وفقػاً لمبػادئ القػانوف الػدولي والعدالػة ،ويع ّػوض
عف ذلؾ الفقداف أو الخسارة أو الضرر مف قبؿ الحيومات أو السلطات المسؤولة".
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ُحلػػت هػػذا المشػػيلة ،باإلضػػافة إلػػى الجاذبيػػة اإلنسػػانية للحػػؿ ،اعتقػػدت اإلدارة األمريييػػة بأنػػه قػػد يدػػب
فردة لبلنتقاؿ منها إلى حؿ جوانب أخري مف الدراع العربي  -اإلسرائيلي (بسطامي ،4::7 ،ص .)474

عادت الدبلوماسػية األمريييػة لتنشػط وتطػرح مشػاريعها المتعلقػة بالتسػوية مػع إسػرائيؿ ،واتجهػت
مجدداً باتجاا نزع الدفة السياسػية عػف القضػية الفلسػطينية ،فػي محاولػة منهػا إلظهارهػا مشػيلة تتطلػب
حلوالً فنية يقدمها اختداديوف بعد دراستهـ المشيلة بموضوعية مف أجؿ التودؿ لحؿ مناسب لها.
انطبلقاً مف هػذا التدػور يلػؼ الػرئيس يينيػد جوزيػؼ جونسػوف  ،Joseph E. Johnsonرئػيس
مؤسسة يػارنيغي للسػبلـ العػالمي ،القيػاـ بد ارسػة جديػدة عػف مشػيلة البلجئػيف ،وإلعطػاء مهمػة جونسػوف
الطابع الدولي المناسبم تـ تيليفه مف قبؿ لجنة التوفيؽ الدولية

(عبد الهاد

 ،4:86 ،ص .)336

اعتبػػر جونسػػوف أف اسػػتمرار مشػػيلة البلجئػػيف يعػػود إلػػى التنػػاقض القػػائـ بػػيف موقػػؼ الحيومػػات
العربيػػة وموقػػؼ إس ػرائيؿ منهػػا ،حيػػث االعتبػػارات األمنيػػة إلس ػرائيؿ تمنعهػػا مػػف الموافقػػة علػػى اسػػتيعاب
أعداد يبيرة مف البلجئيف ،بينما يانت الػدوؿ العربيػة تػرفض مناقشػة أيػة تفادػيؿ تتعلػؽ بالتسػوية مػا لػـ
تواف ػػؽ إسػ ػرائيؿ عل ػػى قػ ػ اررات هيئ ػػة األم ػػـ المتح ػػدة .وق ػػد اقت ػػرح جونس ػػوف ف ػػي  3تشػ ػريف األوؿ /أيت ػػوبر
 ،4:73مشروعاً للتسوية السياسية تضمف البنود التالية (الهور ،4:94 ،ص :)65
 .4يعطػػى يػػؿ رب أسػرة مػػف البلجئػػيف فردػػة االختيػػار الحػػر ،وبمعػػزؿ عػػف أ ضػػغط ،ومػػف أ جهػػة،
بيف العودة إلى فلسطيف أو التعويض.
 .3ينبغػػي أف ييػػوف يػػؿ الجػػئ علػػى علػػـ تػػاـ بطبيعػػة الفػػرص المتاحػػة لػػه لبلنػػدماج فػػي حيػػاة المجتمػػع
اإلسرائيلي إذا ما اختار العودة ،وقيمة التعويضات التي سيتلقاها يبديؿ إذا ما اختار البقاء حيث هو.
 .4يتـ حساب التعويضات على أساس قيمة الممتليات يما يانػت عػامي  ،4:59 - 4:58مضػافاً إليهػا
الفوائد المستحقة.
 .5تقوـ الواليات المتحدة وغيرها مف الػدوؿ األعضػاء فػي األمػـ المتحػدة بمػا فيهػا إسػرائيؿ باإلسػهاـ فػي
توفير األمواؿ البلزمة لدفع التعويضات.
 .6يحؽ إلسرائيؿ أف تُجر يشفاً أمنياً على يؿ الجئ يختار العودة إلى أرضه.
 .7يسػػتفيد البلجئػػوف الػػذيف لػػـ ييػػف لهػػـ ممتليػػات فػػي فلسػػطيف مػػف تعػػويض مػػالي مقطػػوع ،لمسػػاعدتهـ
على االندماج في المجتمعات التي يختاروف التوطيف فيها.
3:

 .8يحؽ ليؿ حيومة االنسحاب مف هذا المشروع إذا اعتبرت أف فيه تهديداً لمدالحها الحيوية.
 .9يتـ تطبيؽ المشروع بدورة تدريجية ،يمػا أف التخلػي عنػه فػي منتدػؼ الطريػؽ ،لػف يتػرؾ البلجئػيف
في وضع أسوأ مما يانوا عليه قبؿ الشروع في تنفيذا.
رفضت إسرائيؿ مقترحات جونسوف جملةً وتفديبلً ،بينما لػـ ترفضػها الحيومػات العربيػة بشػيؿ
د ػري  ،لينهػػا أيػػدت علػػى ضػػرورة موافقػػة إس ػرائيؿ علػػى ق ػ اررات هيئػػة األمػػـ المتحػػدة المتعلقػػة بقضػػية
البلجئيف قبؿ الدخوؿ في بحث أية تفاديؿ أخري.
 0.0.12مشروع الرييس جونسون 1745
تعاملت إدارة الرئيس ليندوف جونسػوف  Lyndon B. Johnsonيسػابقاتها مػع القضػية الفلسػطينية
يقضية الجئيف ،وياف الرئيس جونسوف يشعر بأف القضية سوؼ تُحؿ في إطار تسوية عربية إسرائيلية
شػػاملة (شػػديد ،4:96 ،ص  ،)434لػػذلؾ قػػاـ فػػي  8حزيػراف /يونيػػو  4:78عقػػب انػػدالع الحػػرب بتشػػييؿ لجنػػة
خادة تابعة لمجلس األمف القومي األمرييي هدفها تنسيؽ جهػود السػبلـ األمريييػة فػي الشػرؽ األوسػط
(القاضي ،4:84 ،ص  ،)414وجاء موقؼ الواليات المتحدة واضحاً وحاسماً لدال إسرائيؿ ،فقد ألقػى الػرئيس
جونسػػوف خطابػ ػاً بت ػػاريخ  4:حزيػ ػراف /يوني ػػو  4:78حػػدد في ػػه توجه ػػات السياس ػػة الخارجي ػػة األمرييي ػػة،
وموقؼ ببلدا تجاا الدراع ،وطرح مشروعاً للتسوية ،جاء فيه (عريقات ،4:98 ،ص :)44
 .4حؽ يؿ دولة في المنطقة العيش بسبلـ ،وأف ُيحترـ هذا الحؽ مف قبؿ باقي دوؿ المنطقة.

 .3تحقي ػػؽ العدال ػػة لبلجئ ػػيف ،خاد ػػة وأف ح ػػرب ع ػػاـ  4:78ط ػػردت مزي ػػداً م ػػف الن ػػاس خ ػػارج م ػػوطنهـ
األدلي ،لذلؾ على دوؿ الشرؽ األوسط توجيه جهودها نحو رفع الظلـ الذ لحؽ بهؤالء الناس.
 .4إبقاء الممرات المائية مفتوحة أماـ جميع الدوؿ دوف استثناء.
 .5الحد مف سباؽ التسل بيف أطراؼ الدراع.
 .6احتراـ االستقبلؿ السياسي ليافة دوؿ المنطقة.
حػػدد الػرئيس جونسػػوف بهػػذا المشػػروع الخطػػوط العامػػة للتسػػوية األمريييػة فػػي المنطقػػة ،لينػػه لػػـ
يوضػ ييفيػػة تنفيػػذ هػػذا المبػػادئ وتطبيقهػػا ،وحػػاوؿ السػػير علػػى خطػػى مػػف سػػبقوا فػػي البيػػت األبػػيض،
وليػػف بػػوتيرة أيثػػر قب ػوالً فيمػػا يتعلػػؽ بموضػػوع البلجئػػيف ،رغػػـ أنػػه يػػرس وجهػػة النظػػر األمريييػػة حػػوؿ
قضيتهـ ،وحمؿ وزرهـ لحيومات المنطقة ،أضؼ إلػى ذلػؾ أف الواليػات المتحػدة رفضػت عػودة إسػرائيؿ
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إلى حدود ما قبؿ حرب حزيراف /يونيو  ،4:78ظناً منها أف المياسب اإلقليمية جػراء الحػرب ،ال يميػف
التخلي عنها بحاؿ مف األحواؿ ،وهو األمر الذ انسجـ مع التدور اإلسرائيلي.
 0.0.11مشروع أمريكي في األمم المتحدة 1745
سعت الدبلوماسية األمرييية الستددار قرار مف مجلس األمػف يضػـ مبػادئ الػرئيس جونسػوف،
وقػدمت الواليػػات المتحػػدة فػػي  31حزيػراف /يونيػػو  4:78مشػػروعاً جديػػداً للجمعيػة العامػػة لؤلمػػـ المتحػػدة
ي ػرفض في ػرة االنسػػحاب غيػػر المشػػروط ،وأعلػػف رثػػر غولػػدبرغ  Arthur Goldbergالمنػػدوب األمرييػػي
تمسؾ ببلدا بضرورة الػربط بػيف االنسػحاب والتسػوية

(سػعود

 ،4:97 ،ص  ،)346واقتػرح علػى مجلػس األمػف

مشروع قرار يدعو أطراؼ الدراع للتفاوض فيما أسػماا القضػايا السياسػية األساسػية التػي أججػت نيػراف
القتاؿ في هذا المنطقة لعقود مف السنيف ،وتلخدت بنود المشروع فيما يلي (الهور ،4:94 ،ص :)86
 .4موافقة الواليات المتحدة علػى وقػؼ إطػبلؽ النػار الػذ تحقػؽ عمػبلً بمقػررات مجلػس األمػف ،وتػدعو
إلى تقيد األطراؼ المعنية بها تقيداً تاماً.
 .3غاية الواليات المتحدة أف ييوف سبلماً مستم اًر ودائماً في الشرؽ األوسط.
 .4البد مف تحقيؽ هذا الغاية عف طريػؽ ترتيبػات يػتـ التفػاوض بشػأنها بمسػاعدة طػرؼ ثالػث مناسػب،
وتيوف الترتيبات هذا على األسس التالية:
أ .اعت ػراؼ متبػػادؿ باالسػػتقبلؿ السياسػػي والسػػيادة اإلقليميػػة لجميػػع دوؿ المنطقػػة ،بمػػا فػػي ذلػػؾ اعت ػراؼ
بالحدود وبترتيبات تتعلؽ بالتباعد وسحب القوات ،مما يضمف سبلمة هذا الدوؿ مف اإلرهاب والحرب.
ب .حرية المبلحة المائية.
جػ .حؿ عادؿ لمشيلة البلجئيف.
د .تسجيؿ شحنات األسلحة إلى المنطقة ،وتحديدها.
هػ .االعتراؼ بحقوؽ جميع الدوؿ ذات السيادة في العيش بسبلـ وأمف.
 .4تطلب الواليات المتحدة مف مجلس األمف االستمرار في وضع حالة المنطقة قيد الدراسة الدقيقة.
أرادت الواليات المتحػدة بهػذا المقترحػات التشػديد علػى حػؽ السػيادة اإلقليميػة وسػبلمة األ ارضػي
للدوؿ القائمة في المنطقة بما فيها إسرائيؿ ،أما موضوع البلجئيف فقد أتػى المشػروع علػى ذيػرهـ بشػيء
م ػػف العجل ػػة ،حي ػػث أن ػػه وحت ػػى ذل ػػؾ الح ػػيف ،ل ػػـ يي ػػف الفلس ػػطينيوف مح ػػدديف يش ػػعب أو دول ػػة ب ػػالمعنى
المتعارؼ عليه ،وانما ياف ال يزاؿ يشار إليهـ يبلجئيف (شديد ،4:96 ،ص.)434 ،
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 0.1المبحث الثاني
مشاريع التسوية األمريكية 1757 - 1746
أدت حرب حزيراف /يونيو  4:78إلى توسػع إسػرائيؿ فػي األ ارضػي العربيػة المجػاورة ،واحتبللهػا
ألر ٍ
اض جديػػدة بلغػػت مسػػاحتها اإلجماليػػة أربعػػة أضػػعاؼ المنػػاطؽ التػػي احتلتهػػا مػػف فلسػػطيف االنتدابيػػة
عق ػػب ح ػػرب ع ػػاـ  ،4:59يم ػػا أدت إل ػػى إخض ػػاع حػ ػوالي ملي ػػوف وند ػػؼ الملي ػػوف مػ ػواطف عرب ػػي ف ػػي
األراضي العربية المحتلة للحيـ العسير اإلسرائيلي (الهور ،4:94 ،ص .)78
أوجػػدت الحػػرب أوضػػاعاً جديػػدة فػػي المنطقػػة مالػػت فػػي جملتهػػا لدػػال إس ػرائيؿ ،وهػػو أمػػر لػػـ
تعارضػه الواليػات المتحػػدة ،إذ أضػحت هػي الطػػرؼ الػذ ينػاد بتسػػوية شػاملة وسػبلـ دائػػـ لقػاء تعػػديؿ
حػ ػػدود عػ ػػاـ  ،4:78وظػ ػػؿ موقفهػ ػػا بشػ ػػأف مسػ ػػألة البلجئػ ػػيف يمػ ػػا ي ػ ػاف عليػ ػػه قبػ ػػؿ الحػ ػػرب ،ولػ ػػـ يحػ ػػظ
الفلسطينيوف باهتماـ يبير في جهودها وظلػت دػيغة مخػاطبتهـ يمجػرد الجئػيف مسػتمرة

(بسػطامي،4::7 ،

ص  ،)493وتمثؿ التغير الجوهر في أبعػاد قضػيتهـ وطبيعتهػام فػي تشػريد أعػداد أخػري ،وتغيػر تػوزيعهـ
السياني ،وزيادة المساحة المقترحة إما للعودة أو إلعادة التوطيف.
طُرحت العديد مف المبادرات والمشاريع الدولية واألمرييية في سػياؽ البحػث عػف حػؿ لمػا أطلػؽ
عليه في الفترة التي تلت الحرب ((مشيلة السبلـ في الشرؽ األوسط)) ،وددر عػف مجلػس األمػف الػدولي
سلسػػلة مػػف الق ػ اررات التػػي تطالػػب إس ػرائيؿ ب ػالعودة إلػػى حػػدود  5حزي ػراف /يوني ػو  ،4:78ويػػاف أبرزهػػا
الق ػرار رقػػـ (( ))353فػػي  33تش ػريف الثػػاني /نػػوفمبر  4:78الػػذ مثّػػؿ مشػػروعاً دولي ػاً للسػػبلـ ،واألسػػاس
الذ ُبنيت عليه أغلب المبادرات الدولية التي طرحت خبلؿ الفترة  ،4:89 - 4:78والتي أظهرت تقدماً
للنفوذ السياسي األمرييي في الشرؽ األوسط .وقد شػهدت المنطقػة مشػاريع أخػري للتسػوية يػاف ندػيبها

الفشػػؿ ،حيػػث اتسػػمت هػػذا الفت ػرة بتعنػػت إس ػرائيؿ وتدػػلب مواقفهػػا وردودهػػا السػػلبية تجػػاا يافػػة مشػػاريع
التسوية المطروحة مف ناحية ،ومرونة المواقػؼ العربيػة الرسػمية التػي أخػذت تُبلئػـ نفسػها مػع األوضػاع
العالميػة والمحليػة المسػتجدة مػػف ناحيػة أخػري ،ليػف تعػػززت فػي ذلػؾ الوقػت مخػػاوؼ الػدوؿ العربيػة بػػأف
الهدؼ الرئيسي إلسرائيؿ يتمثؿ في التوسع اإلقليمي وليس التعايش السلمي ،بهدؼ فرض هيمنتها على
المنطقة واإلشراؼ عليها لدالحها أوالً ،ولدال القوي المتحالفة معها ثانياً.
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 0.1.1مشروع دين راسك 1746
قبيؿ نهاية والية الرئيس جونسوف ،ق ّدـ ديف راسؾ  Dean Ruskوزير الخارجية األمريييػة مبػادرة
ال ُيعػػرؼ عنهػػا يثيػ اًر أعػػاد فيهػػا طػػرح قضػػية البلجئػػيف الفلسػػطينييف ،وجػػري تقػػديـ مقترحػػات ارسػػؾ فػػي

تشريف الثاني /نوفمبر  4:79إلى يؿ مف وزير الخارجية المدرية محمود رياض ونظيرا اإلسرائيلي أبا
إيبػاف  Abba Ebanخػبلؿ انعقػاد الجمعيػػة العامػػة لؤلمػـ المتحػػدة ،ويػػاف المػراد مػف هػػذا المبػػادرة إعطػػاء
دفعػة لبعثػة غونػار يػارنغ  Gunnar Jarringالمتوقفػة ،وتضػمنت المبػادرة األمريييػة إنهػاء حالػة الحػرب
بيف مدر واسرائيؿ ،وحؿ مشيلة البلجئيف على أساس استفتاء شعبي (السلطاف ،3113 ،ص :)347 - 346
قُدمت هذا المبادرة للتسوية على جبهة عربية واحدة ،وهي مدػر لهػدؼ تحييػد دورهػا واخراجهػا
مػػف دائػرة الدػراع العربػػي  -اإلسػرائيلي .األمػػر الػػذ رفضػػته مدػػر واشػػترطت انسػػحاب إسػرائيؿ الشػػامؿ
مف يامؿ األراضي العربية المحتلة ،أما إسرائيؿ فقد غضبت مف المبادرة المقترحة ،ولـ يتضػمف جوابهػا
فيرة االلتزاـ باالنسحاب مػف أ أر ٍ
اض محتلػة معينػة بالػذات ،وادعػت أف هػذا األمػر يقػوض موقفهػا مػف
المساومة مع العرب (يوانت ،4:95 ،ص .)7
 0.1.0مشروع سكرانتون 1746
لـ ييف الرئيس ريتشارد نييسوف  Richard M. Nixonيديف بديوف سياسية ألندار إسرائيؿ في
الواليػات المتحػػدة ،إذ لػػـ يحػػظ إال ب ػ  46فػػي المائػػة فقػػط مػػف أدػوات اليهػػود فػػي انتخابػػات عػػاـ ،4:79
لذلؾ اعتبر نفسه أقؿ التزاماً تجاا الناخبيف اليهود مف أ رئيس خر سػبقه ،وانػتهج قبيػؿ تندػيبه نهجػاً
سياسػػياً يتسػػـ بالشػػفافية ،حيػػث أرسػػؿ مبعوث ػاً لتقدػػي الحقػػائؽ فػػي المنطقػػة (نِػ ْػؼ ،4::7 ،ص،)499 - 497 ،
وسعى إلى وضع إطار عمؿ يحدد اتجاا سياسته الخارجية فيما أدب يعرؼ باسـ مبدأ نييسوف.

ُبذلت جهوداً سرية إلقنػاع مدػر بالسػبلـ مػع إسػرائيؿ لقػاء تحييػدها عػف مسػألة الدػراع ،حيػث قػدمت الواليػات المتحػدة فػي عػاـ  4:79مقترحػاً
إلػػى مدػػر السػػترجاع أ ارضػػيها عػػف طريػػؽ انسػػحاب إسػرائيؿ مػػف سػػيناء ،يػػثمف للسػػبلـ ،وفقػاً لجػػدوؿ زمنػػي متفػػؽ عليػػه ،ليػػف هػػذا المقتػػرح رفضػػه

وزير خارجية مدر ،للمزيد انظر:
Eugene V. Rostow, The Illegality of The Arab Attack on Israel of October 1973, The American Journal of
International Law, vol. 69, No. 2, 1975, P. 277.
 بعثة دولية رئسها الدبلوماسي السويد يارنغ الذ ُعيف ممثبلً خاداً لؤلميف العاـ لؤلمـ المتحدة عف مسألة الشرؽ األوسػط فػي تشػريف الثػاني/
نوفمبر  ،4:78ولـ تؤِد جهودا للتودؿ لنتائج أو اتفاؽ بيف دوؿ المنطقة عف طريؽ القرار الدولي رقـ ((.))353

 يانػػت غايػػة هػػذا المبػػدأ طمأنػػة الػ أر العػػاـ المتػػذمر فػػي الواليػػات المتحػػدة ،واقناعػػه أف التػػورط العسػػير فػػي فيتنػػاـ سػوؼ ينتهػػي تػػدريجياً ،وقػػد

أعلػػف الػرئيس نييسػػوف فػػي تمػػوز /يوليػػو  4:7:عػػزـ بػػبلدا اتبػػاع سياسػػة ترتيػػز علػػى دعػػـ األنظمػػة المؤيػػدة للواليػػات المتحػػدة ،لتأخػػذ علػػى عاتقهػػا

دو اًر رئيسػػياً فػػي قمػػع المتمػػرديف ،وتخف ػؼ أو تحػػد مػػف الػػدور األمرييػػي المباشػػر ،يونػػه أدي إلػػى تخػػبط الواليػػات المتحػػدة فػػي أزمػػات اقتدػػادية
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وقػػع اختيػػار ال ػرئيس نييسػػوف علػػى الحػػايـ السػػابؽ لواليػػة بنسػػلفانيا األمريييػػة ولػػيـ س ػػيرانتوف
 William W. Scrantonللقي ػػاـ بالمهم ػػة ،وأثن ػػاء زي ػػارة األخي ػػر ل ػػؤلردف ف ػػي  49ي ػػانوف األوؿ /ديس ػػمبر
 4:79قدـ مشروعاً لتسوية مشيلة الشرؽ األوسط تضمف النقاط التالية

(األسد

 ،4::6 ،ص :)84

 .4ضـ قطاع غزة إلى األردف ،واعطاء األردف طريقاً برياً يمر بالقدس ،الخليؿ ،بئر السبع ،ودوالً إلى
غزة ،وتيوف تحت السيادة األردنية الياملة.
 .3إعػػادة الضػػفة الغربيػػة بياملهػػا إلػػى األردف ،بعػػد تجريػػدها مػػف السػػبلح ،ومنػػع وجػػود أيػػة قػوات أردنيػػة
محاربة فيها ،باستثناء قوي الشرطة واألمف العاـ للحفاظ على األمف الداخلي.
 .4احتفاظ إسرائيؿ بمرايز أمنية في مثلث نابلس ،جنيف ،قلقيلية ،لتشيؿ حزاـ أمني لها.
 .5تعيػػد إسػرائيؿ القػػدس العربيػػة القديمػػة إلػػى األردف ،ووضػػع األمػػايف المقدسػػة يلهػػا تحػػت سػػلطة دينيػػة
دولية مشترية مؤلفة مف األدياف داحبة العبلقة فيها ،وتعترؼ بها األمـ المتحدة والدوؿ اليبري.
 .6منع وجود أية قوات عربية في الضفة الشرقية مف نهر األردف ،وجبلء القوات المرابطة هناؾ.
وطالب سيرانتوف بأف تنتهج ببلدا نهجاً متوازناً بػيف أطػراؼ الدػراع ،األمػر الػذ أثػار حفيظػة
إسػ ػرائيؿ واليه ػػود األمػ ػرييييف ،فت ارج ػػع الػ ػرئيس نييس ػػوف ع ػػف توجه ػػه المعل ػػف ،معلػ ػبلً ب ػػأف الظ ػػروؼ ف ػػي
المنطقة تفرض على ببلدا سياسة معينة (سيسالـ ،3116 ،ص .)439
 0.1.1مشروع روجرز 1747
سػػيطرت في ػرة إخ ػراج مدػػر مػػف دائ ػرة الد ػراع العربػػي  -اإلس ػرائيلي وتحقيػػؽ دػػل منفػػرد بينهػػا
وبيف إسرائيؿ داخؿ إدارة الرئيس جونسوف ،حيث عرضت اإلدارة األمرييية على االتحػاد السػوفييتي فػي
 39تشريف األوؿ /أيتوبر  4:7:مقترحات توادؿ فيها النهج األمرييي نفسه إزاء المسػألة الفلسػطينية،
وتعاملت معها يقضػية الجئػيفم إذ جػاء فيهػا" :إنػه لػف ييػوف سػبلـ دائػـ مػف دوف تسػوية عادلػة لمشػيلة
أولئؾ الذيف شردوا جراء حربي  4:59و .)Quest Peace, 1984, P. 23( "4:78ولـ ييف هذا السلوؾ مستغرباً
مػف الواليػػات المتحػدة ،فقػػد يػػاف سػائداً أنػػه مػػف األفضػؿ بالنسػػبة لهػا التعامػػؿ مػػع الفلسػطينييف عبػػر ملػػؾ
األردف ((الملؾ حسيف)) ،واعتبار القضية إنسانية مرتبطة بالبلجئيف (يوانت ،4:95 ،ص .)8
وسياسية وأخبلقية .وياف الػدور الجديػد الػذ رسػمه الػرئيس نييسػوف للواليػات المتحػدة ،يرتيػز علػى ابتعادهػا عػف التػدخؿ المباشػر ،دوف أف يػؤد
ذلػػؾ إلػػى تغي ػر اسػػتراتيجيتها المرتيػزة علػػى ضػػماف تفوقهػػا وحمايػػة مدػػالحها االقتدػػادية ،وهػػو مػػا يفتػػرض دعمهػػا ،عسػػيرياً واقتدػػادياً ،لؤلنظمػػة
الحليفة ،ليي تتميف مف القياـ بدور الحامي لمدالحها.
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وفي خطاب لوزير الخارجية األمرييية ولياـ روجرز  William P. Rogersفػي  :يػانوف األوؿ/
ديسػ ػػمبر  ،4:7:عػ ػػرض ملخد ػ ػاً لفحػ ػػوي المقترحػ ػػات التػ ػػي قػ ػػدمتها بػ ػػبلدا لتسػ ػػوية الد ػ ػراع العربػ ػػي -
اإلسرائيلي ،وحملت هذا المقترحات اسمه ،وتضمنت النقاط التالية (المدني ،4:99 ،ص :)45
 .4انسحاب إسرائيؿ مػف ((أر ٍ
اض عربيػة)) احتُلػت فػي حػرب حزيػراف /يونيػو  ،4:78فػي مقابػؿ ضػمانات
عربية للودوؿ إلى التزاـ مبرـ للسبلـ.
 .3وضع ترتيبات نهائية بالنسبة لقطاع غزة ،لتتميف إسرائيؿ مف االنسحاب مف األراضي المدرية.
 .4إدخاؿ تعديبلت طفيفة على الحدود يتـ االتفاؽ عليها مف خبلؿ المفاوضات.
 .5تأميف العبور الحر إلػى األمػايف الدينيػة فػي القػدس ،واألخػذ بعػيف االعتبػار المدػال المدنيػة لجميػع
السياف ،ومدال جالياتها اإلسبلمية والمسيحية واليهودية مف قبؿ إدارتها يمدينة موحدة.
 .6التودؿ إلى تسػوية عبػر مفاوضػات تجػر علػى طريقػة المفاوضػات العربيػة  -اإلسػرائيلية التػي تمػت
في ((رودس

))



عاـ  ،4:5:على أف يقوـ السفير يارنغ بدور الوسيط بيف الطرفيف.

 .7تخيير البلجئيف بيف العودة أو التوطيف خارج إسرائيؿ مع التعويض (القاضي ،4:84 ،ص .)41:
شػػرح روجػػرز مبادئػػه بػػأف السياسػػة األمريييػػة قائمػػة علػػى المسػػاواة بػػيف أط ػراؼ الد ػراع ،وأف
مقترحاتػه ((متوازنػة ومندػػفة)) ،وال تسػػتطيع بػػبلدا أف تطالػػب الػػدوؿ العربيػػة بقبػػوؿ السػػبلـ دوف انسػػحاب
إسرائيؿ مف أراضيها المحتلة ،وال أف تطلب مف إسرائيؿ االنسحاب دوف أف يتحقػؽ السػبلـ مػع جيرانهػا،
لذلؾ تستند التسوية على قبوؿ أطراؼ الدراع مبدأ األرض مقابؿ السبلـ (عريقات ،4:98 ،ص .)49
وفػػي الوقػػت الػػذ لػػـ تدػػدر فيػػه أيػػة بيانػػات عربيػػة رسػػمية حػػوؿ المقترحػػات األمريييػػة ،أعلنػػت
إس ػ ػرائيؿ فػ ػػي  33يػ ػػانوف األوؿ /ديسػ ػػمبر  4:7:رفػ ػػض هػ ػػذا المقترحػ ػػات ،واعتبػ ػػرت رئيسػ ػػة الحيومػ ػػة
اإلسرائيلية غولدا مائير  Golda Meirأف المقترحات تشيؿ خط اًر يبي اًر على وجود إسرائيؿ ،ألف ما جاء
فيها بخدوص الحدود وعودة البلجئيف يهدد أمف إسرائيؿ ،يما أنهػا تتنػاقض مػع مبػدأ المفاوضػات بػيف
األطراؼ المعنية بالدراع مباشرة والتودؿ إلى اتفاؽ فيما بينها

(عبد الهاد

 ،4:86 ،ص .)446

 جرت في  4:يانوف الثػاني /ينػاير  4:5:مفاوضػات بػيف مدػر واسػرائيؿ فػي جزيػرة رودس  Rodosاليونانيػة ،وب شػراؼ الوسػيط الػدولي ارلػؼ
بنش  Ralph Buncheبهدؼ الودوؿ إلى هدنة عسيرية في إطار قػرار مجلػس األمػف الدػادريف فػي  5و 47تشػريف الثػاني /نػوفمبر ،4:59
وأسفرت هذا المفاوضات عػف توقيػع اتفاقيػة بػيف الجػانبيف فػي  35شػباط /فب اريػر  .4:5:لمعرفػة األسػباب التػي دعػت طرفػي هػذا االتفاقيػة دخػوؿ
المفاوضات ،والظروؼ التي أحاطت بتوقيعهام انظر :محمد فريد حجاج ،الفرص الضااي ة فاي الصاراع ال رباي  -اإلساراييمي :إعاادة ترتياب أوراق

الصراع ،ميتبة مدبولي ،3144 ،ص .436 - 434
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 0.1.2مبادرة روجرز الثانية 1752
ػداء شػػهي اًر لل ػرئيس نييسػػوف مناشػػداً إيػػاا
وجػػه ال ػرئيس عبػػد النادػػر فػػي  4أيػػار /مػػايو  4:81نػ ً

إددار أوامر االنسحاب إلسرائيؿ ،وأف ييؼ عف مسػاعدتها ليػتميف العػرب مػف تدػفية ثػار العػدواف،
وردت الواليات المتحدة على هذا النداء في  36حزيراف /يونيو  ،4:81وأعلف وزير الخارجية األمريييػة

أف ببلدا أطلقت مبادرة سياسية في الشرؽ األوسط هػدفها وقػؼ إطػبلؽ النػار بػيف العػرب واسػرائيؿ لمػدة
تسعيف يوماً ،والبدء في محادثات سبلـ تحت إشراؼ السفير يارنغ .وعرض روجرز مقترحاته في رسالة
بعث بها إلى نظيرا المدر محمود رياض ،وأهـ ما تضمنته المقترحات (الهور ،4:94 ،ص :)44:
"إبػػداء األطػراؼ رغبتهػػا فػػي تنفيػػذ قػرار مجلػػس األمػػف رقػػـ (( ))353بيػػؿ أج ازئػػه ،وتعيػيف ممثلػػيف
لهػػا فػػي المفاوضػػات التػػي تعقػػد تحػػت إشػراؼ السػػفير يػػارنغ ،بهػػدؼ التودػػؿ التفػػاؽ حػػوؿ إقامػػة السػػبلـ
العادؿ والدائـ بيف الفرقاء علػى أسػاس اعتػراؼ متبػادؿ بػيف يػؿ مػف األردف والجمهوريػة العربيػة المتحػدة
مف جهة ،واسرائيؿ مف جهة أخري ،بسيادة يػؿ مػف األطػراؼ الثبلثػة وسػبلمة ييانػه اإلقليمػي واسػتقبلله
السياسي ،وانسحاب إسرائيؿ مف أر ٍ
اض محتلة عاـ  4:78طبقاً لقرار مجلس األمف رقـ ((."))353
استُقبِؿ هذا االقتراح في بداية األمر بالبرود نفسه الذ استقبؿ بػه مشػروع روجػرز األوؿ

(غػريف،

 ،4:9:ص  ،)95ووافقت عليه إسرائيؿ بعد أف حدلت على تأييدات أمرييية تؤمف لها مدػالحها الحيويػة
والتوسعية ،ويانػت الموافقػة اإلسػرائيلية غرضػها المنػاورة لتمينهػا مػف الحدػوؿ علػى وقػؼ إطػبلؽ النػار
بعػػد أف وافقػػت مدػػر واألردف فػػي  34و  37تمػػوز /يوليػػو ،يجػػزء مػػف مخطػػط أمرييػػي لتهدئػػة المنطقػػة
(األسػػد

 ،4::6 ،ص  .)86أمػػا الفلسػػطينيوف فرفضػوا خطػػة روجػػرز يمػػا رفضػوا سػػابقاً القػرار (( ،))353ألنهػػـ

اعتبروا أف هذا المشاريع تتجاهؿ وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية (مدالحة ،4::5 ،ص .)46
وضػربت الثػورة الفلسػطينية فػي األردفم تخلػت الواليػات المتحػدة
وما أف هدأت حرب االستنزاؼ ُ

بسرعة عف مشروع روجرز ،وأعلنت إسرائيؿ رفضها االستمرار في هذا المبادرة فػي  49أيلػوؿ /سػبتمبر
 4:81بحجة عدـ تقيد مدر باتفاؽ وقؼ إطبلؽ النار (السلطاف ،3113 ،ص .)34:
 شػػهدت جبهػػة القتػػاؿ بػػيف مدػػر واس ػرائيؿ تدػػعيداً خطي ػ اًر علػػى طػػوؿ قنػػاة السػػويس منتدػػؼ عػػاـ  ،4:79وتلقػػى العمػػؽ المدػػر هجمػػات
إسػرائيلية متتاليػػة ،األمػػر الػػذ أدي إلػػى ت ازيػػد وتي ػرة التنسػػيؽ والتعػػاوف المدػػر  -السػػوفييتي ،وبالنسػػبة للواليػػات المتحػػدةم تفجػػرت أزمػػة جديػػدة فػػي

شهر أيلوؿ /سبتمبر مف ذات العػاـ ،تمثلػت فػي تدػاعد نشػاط عمليػات المقاومػة الفلسػطينية ،وفشػلت فػي تلػؾ األثنػاء المباحثػات التػي هػدفت إلػى
وقؼ إطبلؽ النار ،وتدفؽ السبلح إلى مدر.
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 0.1.3مشروع ممف التسوية 1750
وضػػعت الواليػػات المتحػػدة مشػػروعاً جديػػداً للتسػػوية بعػػد فشػػؿ مبػػادرة روجػػرز الثانيػػة عػػرؼ باسػػـ
وض ػع وقُػدـ فػػي عهػػد الػرئيس نييسػػوف .وتأسسػت التسػػوية
((ملػػؼ التسػػوية)) ،وهػػو خػػر مشػػروع أمرييػػي ُ
األمريييػػة للقضػػية الفلسػػطينية بموجػػب هػػذا المشػػروع علػػى االقت ػراح الػػذ نػػادي بػػه الملػػؾ حسػػيف فػػي

مشروع المملية العربية المتحدة ،مف خبلؿ دمج قطاع غزة باليياف الفلسطيني ،سواء أيػاف هػذا الييػاف
مستقبلً أو مرتبطاً بالمملية المقترحة ،ووفقاً لهذا المشروعم ف نه يمتد مف قطاع غزة شريط أرضي مجرد
مف السبلح ،يبدأ مف الساحؿ غربي غزة عبر سيناء يحاجز بيف مدر واسرائيؿ ،علػى أف ييػوف تحػت
ػر محايػداً عبػر
سلطة واشراؼ األمـ المتحدة ،وتماشياً مع إيجاد ظروؼ موضوعية للتعايشم سييوف مم اً
إسػرائيؿ يدػػؿ الضػػفة الغربيػػة بقطػػاع غػزة ،بشػػرط ضػػمانات قويػػة بػػأف ال يػػتـ اسػػتخداـ هػػذا الممػػر لنقػػؿ
األسلحة والمعدات ،وشرط تحديد القوة العسيرية الموجودة في قطاع غزة (الهور ،4:94 ،ص .)438
ويػػذلؾ األمػػر بالنسػػبة لمرتفعػػات الج ػوالف ،إذ وبعػػد إعادتهػػا لسػػوريام يدػػار إلػػى إقامػػة حػػاجز
أرضػي مجػرد مػػف السػبلح بػػيف سػوريا واسػرائيؿ تحػت رقابػػة األمػـ المتحػػدة .وفيمػا يتعلػػؽ بالقػدس ،تيػػوف
المنطقػػة الممتػػدة مػػف شػػماؿ وجنػػوب وشػػرؽ الق ػدس منطقػػة عربيػػة ،إال أف المخططػػيف أروا تػػرؾ مدينػػة
القدس ضمف إسرائيؿ مع إعبلنها عادمة مشترية ليؿ مف إسرائيؿ واليياف الفلسطيني ،على أف تيػوف
حريػ ػػة االنتقػ ػػاؿ لؤلشػ ػػخاص والبضػ ػػائع ميفولػ ػػة ضػ ػػمف حػ ػػدودها ،وأف تيػ ػػوف حريػ ػػة ممارسػ ػػة الطقػ ػػوس
واالحتفاالت الدينية ميفولة أيضاً في جميع أنحائها لجميع الطوائؼ

(األسد

 ،4::6 ،ص .)87

أما مشيلة البلجئيف ،ف ف المشروع يعتمد تسويتها مف خبلؿ (سيسالـ ،3116 ،ص :)449
 .4تخييػر البلجئػػيف الفلسػػطينييف حيػػث هػػـ ،والػواقعيف تحػت االحػػتبلؿ ،عػػف طريػػؽ اسػػتفتاء تجريػػه لجنػػة
تابعة لؤلمـ المتحدة ،حوؿ االستقرار في الدولة الفلسطينية ،سواء يانت مستقلة أو مندمجة مع األردف.
 .3حؽ العودة إلى إسرائيؿ ،ليف دوف أف تيوف العودة إلى المواطف األدلية ،التي لـ يعد أيثرها قائماً.

 تقػػدـ ملػػؾ األردف حسػػيف بػػف طػػبلؿ فػػي  46ذار /مػػارس  4:83بمشػػروع الممليػػة العربيػػة المتحػػدة ،والػػذ يقضػػي بػأف تدػػب الممليػػة األردنيػػة

مملي ػػة عربي ػػة متح ػػدة ،تتي ػػوف م ػػف قُطػ ػريف ،قُط ػػر فلس ػػطيف ويض ػػـ الض ػػفة الغربي ػػة وأ أر ٍ
اض فلس ػػطينية أخ ػػري ي ػػتـ تحريره ػػا ويرغ ػػب أهله ػػا ف ػػي
االنضماـ ،وقُطر األردف ويضـ الضفة الشرقية ،وتيوف عماف عادمة مريزية للملية المقترحة وبذات الوقت عادػمة لقطػر األردف ،بينمػا القػدس
عادػػمة لقطػػر فلسػػطيف ،وييػػوف رئػػيس الدولػػة هػػو الملػػؾ ،ولػػـ يُيتػػب لهػػذا المشػػروع أف يػػري النػػور ،فقػػد رفضػػته إسػرائيؿ والعػػرب علػػى حػػد سػواء،

يػػذلؾ رفض ػت اللجنػػة التنفيذي ػة لمنظمػػة التحريػػر الفلسػػطينية المشػػروع فػػي  47ذار /مػػارس  ،4:83وأيػػدت أف الشػػعب الفلسػػطيني هػػو مػػف يقػػرر
مستقبله ومستقبؿ قضيته.
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 .4البقاء حيث هـ في المنطقة المحتلة أو الدوؿ العربية مع التعويض لهـ بدورة عامة.
رفػػض الفلسػػطينيوف مشػػروع ملػػؼ التسػػوية ألنػػه ال يسػػتجيب للحػػد األدنػػى مػػف طموحػػاتهـ ،بينمػػا
اتسػػـ الموقػػؼ المدػػر بعػػدـ الرضػػا ،ويػػذلؾ السػػور واألردنػػي ،وليػػؿ مػػنهـ أسػػبابه ومبر ارتػػه ،ورفضػػت
إسرائيؿ المشروع ،يونها لـ تيف مستعدة لتقديـ تنازالت حتى لو يانت جزئية (الهور ،4:94 ،ص .)439
سوندرز لمسيم 1753
 0.1.4وثيقة ُ

سمحت و ازرة الخارجية األمرييية في  43تشريف الثاني /نػوفمبر  4:86بنشػر وثيقػة مثلػت أحػد

أيثر وأوسع التدريحات شموالً التي تدلي بها إدارة أمرييية حياؿ القضية الفلسطينية ،ففي شهادة قدمها
هارولػػد سػػوندرز  Harold H. Saundersنائػػب مسػػاعد وزيػػر الخارجيػػة لش ػؤوف الشػػرؽ األدنػػى فػػي إدارة
الػ ػرئيس جي ارل ػػد ف ػػورد  Gerald Fordأم ػػاـ مجل ػػس النػ ػواب األمريي ػػي ،تح ػػدث س ػػوندرز ع ػػف تطلع ػػات
الفلسػػطينييف ومدػػالحهـ المشػػروعة ،وأظهػػر أف الفلسػػطينييف يشػػيلوف عػػامبلً سياسػػياً البػػد مػػف التعامػػؿ
معػػه ،إذا مػػا يػػاف للسػػبلـ أف يسػػود بػػيف إس ػرائيؿ وجيرانهػػا (أبػػو عمػػرو ،4::4 ،ص  ،)44حيػػث يشػػيؿ البعػػد
الفلس ػػطيني ف ػػي نظػ ػرا قل ػػب الدػ ػراع ،وأف قػ ػرار مجل ػػس األم ػػف (( ))449(( ،))353ال يعالج ػػاف الناحيػ ػة
السياسية مف القضية الفلسطينية (المدني ،4:99 ،ص .)46
عملت وثيقة سوندرز إلى إظهار الدراع العربي  -اإلسػرائيلي بشػيؿ موضػوعي محايػد ،وتػزامف
توقيتها مع ظروؼ سياسية في غاية األهميػة ،فقػد جػاءت فػي أعقػاب اتفاقيػة سػيناء الثانيػة ،ويػاف ل ازمػاً
على الواليات المتحدة تقرير الخطوة التالية في جبهة المفاوضات ،ويانت هناؾ دالئؿ تشير إلى رغبتها
أف تنحػػاز إلػػى موقػػؼ أوروبػػا الغربيػػة فػػي التحػػرؾ نحػػو السػػبلـ ،وخدود ػاً نحػػو االنتقػػاؿ مػػف اعتبػػار
الفلسطينييف الجئيف ،إلى النظر إليهـ أنهـ شعب له هويته السياسية الواضحة (بحير  ،4:95 ،ص .)54
دخؿ في عداد القضايا الرئيسية يما رأتها و ازرة الخارجيػة األمريييػة وفقػاً للوثيقػة" :تحديػد أمػاني
الفلسطينييف ،وتطوير لية للمفاوضات تقبؿ بها إسرائيؿ ،والفلسطينيوف ،واالستفهاـ عمػف يفػاوض نيابػة
عف الفلسطينييف" ( .)House of Representatives, 1976, P. 177وتناولػت الوثيقػة مختلػؼ المواقػؼ الفلسػطينية
مف مسألة التسوية السلمية ،فأشارت إلى تلمي نسبته إلى منظمة التحريػر الفلسػطينية "أف التعػايش بػيف
دولتيف واحدة عربية وأخري إسرائيلية يميف النظر فيه" ( ،)Ibid., P. 179مما اعتبر أنه رغبة أييدة فػي أف
ييوف هناؾ انفتاح عقلي على منظمة التحرير ومشيلة التمثيؿ الفلسطيني يلياً (بحير  ،4:95 ،ص .)59
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أدت وثيقة سوندرز إلى جدؿ عنيؼ داخؿ األوساط اإلسرائيلية ،واعتبرتهػا بمثابػة خرقػاً لسياسػة
التنسيؽ بيف الواليات المتحدة واسرائيؿ ،أما الحيومات العربيػة فقػد رحبػت بهػذا الوثيقػة واعتبرتهػا خطػوة
بنػػاءة إلػػى األمػػاـ ،وأنهػػا تحمػػؿ أث ػ اًر واضػػحاً للتغييػػر فػػي الموقػػؼ األمرييػػي تجػػاا الد ػراع ،ليػػف الوقػػائع
أثبتػػت أف السياسػػة األمريييػػة ال تحمػػؿ تغيي ػ اًرم فبعػػد أيػػاـ قليلػػة اُسػػتدعي وزيػػر الخارجيػػة هنػػر ييسػػنجر
وسئؿ عف أهمية الوثيقة ،فقاؿ:
 Henry A. Kissingerأماـ لجنة المساعدات الخارجية بمجلس الشيوخُ ،
"يانػػت هػػذا ورقػػة قػػدمها نائػػب مسػػاعد الػػوزير أمػػاـ لجنػػة فرعيػػة للجنػػة العبلقػػات الدوليػػة لمجلػػس النػواب،

اح م ػػف المس ػػألة
ويان ػػت نوعػ ػاً م ػػف الت ػػدريب األي ػػاديميُ ،ش ػػرحت فيه ػػا بطريق ػػة نظري ػػة بحت ػػة بض ػػع نػ ػو ٍ
الفلسػطينية يمػػا ي ارهػػا السػػيد سػػوندرز ،وقػػد أعلنػػت مػرات ال تحدػػى موقفنػػا مػػف القضػػية الفلسػػطينية ،إف
الواليات المتحدة لف تتعامؿ مع منظمة التحرير حتى تقبؿ وجود إسرائيؿ وقرار مجلس األمف ((،))353
(( ،))449لقد ياف هذا موقفنا ،ويظؿ هذا موقفنا ،واذا بدا لنا أف نغيرا ،ف ف مثؿ هذا الموقؼ يعلػف علػى
مستوي الرئيس أو على مستوا  ،وال يتـ إال بعد مشاورات تامة مع إسرائيؿ" (بحير  ،4:95 ،ص .)63
 0.1.5تقرير م يد بروكينغز لمسيم 1753
فػػي دػػيؼ عػػاـ  4:85دعػػا معهػػد برويينغػػز  Brookings Institutionفػػي الواليػػات المتح ػدة
مجموع ػػة م ػػف األي ػػاديمييف والب ػػاحثيف والدبلوماس ػػييف ال ػػذيف بل ػػغ ع ػػددهـ س ػػت عش ػػرة شخد ػػية ،م ػػنهـ
مس ػػؤوليف ف ػػي إدارات أمرييي ػػة س ػػابقة ،وس ػػفراء م ػػف الحػ ػزبيف الجمه ػػور وال ػػديمقراطي ،يحمل ػػوف أفي ػػا اًر
ووجهػػات نظػػر ((متوازن ػػة)) فيمػػا يتعلػػؽ بالتأيي ػػد للعػػرب واس ػرائيؿم للقي ػػاـ بد ارسػػة تنظػػر ف ػػي ييفيػػة تق ػػديـ
مساعدة الواليات المتحدة لتحقيؽ تسوية سياسية في الشرؽ األوسط (.)Wilkes, 2004, Encyclopedia
اعتُبرت هذا الدراسة مف القضايا التي شجعت الواليات المتحدة على التوسط في عمليػة السػبلـ
العربية اإلسرائيلية ،وفي وقت الحؽ ساعدت على توجيه إدارة الرئيس جيمي يارتر  Jimmy Carterفي
يامب ديفيد عاـ .)Wilkes, 2004, Encyclopedia( 4:89
فػػي  49يػػانوف األوؿ /ديسػػمبر  4:86دػػدر التقريػػر الػػذ ُع ػد األوؿ مػػف نوعػػه فػػي الواليػػات

المتحػػدة لتناولػػه يافػػة جوانػػب مشػػيلة الشػػرؽ األوسػػط ،وتودػػؿ التقريػػر إلػػى مجموعػػة مػػف االسػػتنتاجات
الرئيسة ،مف أهمها" :للواليات المتحدة مدلحة سياسية واقتدادية في أف يسػود سػبلـ قػو ومسػتقر فػي

4:

الشرؽ األوسط ،وتخشى تجػدد القتػاؿ بػيف العػرب واسػرائيؿ ،مػا مػف شػأنه أف يهػدد تلػؾ المدػال  ،لػذلؾ
البد مف تسوية سياسية عادلة ودائمة" (.)Brookings Report, 1975
أما فيما يتعلؽ بالقضية الفلسطينية ،احتو التقرير العنادر التالية (:)Ibid.
 .4يجػػب أف يملػػؾ الفلسػػطينيوف الحػػؽ فػػي تقريػػر المدػػير ،ف مػػا نموذج ػاً لدولػػة مسػػتقلة تقبػػؿ باتفاقػػات
السػػبلـ والتزاماتهػػا ،أو ييان ػاً فيػػدرالياً ال ُيفػػرض علػػى األردف ،ليػػف يحقػػؽ اسػػتقبلالً سياسػػياً وحيم ػاً ذاتي ػاً
واسع النطاؽ ،وذلؾ رهناً بالقبوؿ الفلسطيني لسيادة وسبلمة إسرائيؿ ضمف حدود متفؽ عليها.

 .3بسبب دعوبة مشيلة القدس وتعقيداتهام ف ف احتماالت حلها تجتمع في المعايير اآلتية:
أ .وضع األمايف المقدسة يؿ تحت إشراؼ عقيدتها ،وتيوف إميانية الودوؿ لها متاحة أماـ الجميع.
ب .ينبغي أال تيوف هناؾ أية حواجز تقسـ المدينة ييوف مف شأنها إعاقة حرية الحرية في المدينة.
جػ .ينبغي أف ييوف ليؿ جماعة قومية داخؿ المدينة  -إذا ما رغبوا في ذلؾ  -حيماً ذاتياً خاداً بهـ.
 .4ضػػرورة التودػػؿ إلػػى تسػػوية لمسػػألة البلجئػػيف ،وتػػوطيف الػراغبيف فػػي العػػودة إلػػى الييػػاف الفلسػػطيني
المحتمؿ إنشاؤا ،وتعويض البلجئيف العرب ويذلؾ اليهود المقيميف سابقاً في الدوؿ العربية.
 .5تقديـ مساعدات اقتدادية يافية للدولة أو اليياف الذ يقػررا الفلسػطينيوف مػف قبػؿ جي ارنػه والمجتمػع
الدولي لتميينه مف البقاء والتطور.
أشػار تقريػر معهػد برويينغػز إلػى أف أطػراؼ الدػراع فػي الشػرؽ األوسػط لػيس بمقػدورها العمػػؿ
بشػػيؿ منفػػرد مػػف أجػػؿ التودػػؿ إلػػى اتفػػاؽ حػػوؿ التسػػوية السياسػػية ،وهػػو مػػا يسػػتوجب قيػػاـ الواليػػات
المتحػػدة بالتوسػػط مػػف أجػػؿ إقامػػة سػػبلـ طبيعػػي ،بحيػػث تنتهػػي يافػػة األعمػػاؿ العدائيػػة ،وتنمػػو عبلقػػات
سياسية واقتدادية وفؽ مراحؿ معينة ،وهذا ما يقترب إلى حد بعيد مف وجهة النظر اإلسرائيلية.
 0.1.6مشروع الرييس كارتر 1755
انتقل ػػت إل ػػى إدارة الػ ػرئيس ي ػػارتر ف ػػي بداي ػػة ع ػػاـ  4:88مهم ػػة تجس ػػدت ف ػػي محاول ػػة مج ػػاراة
تحريات هنر ييسنجر الدبلوماسية في الشرؽ األوسط ،وايجػاد معادلػة للحػؿ الشػامؿ المنشػود ،بمػا فػي
ذلػػؾ القضػػية الفلسػػطينية ،إال أف ال ػرئيس يػػارتر انػػتهج سياسػػة مغػػايرة لتلػػؾ التػي دعػػا إليهػػا قبيػػؿ تسػػلمه
الحيـ ،فقد انطلقت إدارته مف أف دبلوماسية الخطوة  -خطوة قد انتهت مهمتها ،وأف الوضع يتطلب عقػد
مؤتمر للودوؿ إلى تسوية شاملة (هبلؿ ،4:9: ،ص  ،)343وزاد مف ارتباط إدارة الرئيس يارتر بهذا التوجػه
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اشػتراؾ زبينيػو بريجنسػيي  Zbigniew Brzezinskiالػذ ُعػيف مستشػا اًر لؤلمػف القػومي فػي إعػداد تقريػر
معهد برويينغز الذ انتقد سياسة الخطوة  -خطوة ودعا إلى تدور شامؿ (.)Brookings Report, op.cit.

يانػػت إدارة ال ػرئيس يػػارتر قػػد فهمػػت وقبلػػت بحقيقػػة مفادهػػا أف التسػػوية السػػلمية تقتضػػي ح ػبلً
لمطالب الفلسطينييف في تقرير المدير ،وجاءت أيبر مفاجأة مف الػرئيس يػارتر عنػدما تحػدث فػي 47
ذار /مػػارس  4:88وأعلػػف مبػػادئ مختلفػػة للسػػبلـ فػػي الشػػرؽ األوسػػط ،فأيػػد الحاجػػة إلػػى إقامػػة ((وطػػف
غيػر أنػػه
قػػومي للفلسػػطينييف)) ،وضػػرورة قبػػوؿ الفلسػػطينييف ل ػ ((شػػرعية إسػرائيؿ)) (تشػػيرجي ،4::4 ،ص ّ ،)445
وغيػر مػػف لهجتػػه فػػي أيػػار /مػػايو مػػف ذات
وأمػػاـ غضػػب الجاليػػة اليهوديػػة فػػي الواليػػات المتحػػدة ،ت ارجػػع ّ

ميػػز بػػيف مفهػػوـ الػػوطف والدولػػة ،فتعريفػػه للييػػاف الفلسػػطيني وماهيػػة اسػػتقبلليته يػػدخؿ فػػي
العػػاـ ،حيػػث ّ
إطار ارتباطه باألردف أو سػوريا أو غيرهمػا مػف الػدوؿ ،وتحديػد الحػدود الجغرافيػة لػذلؾ الييػاف البػد وأف

يتـ بمشارية يافة أطرؼ الدراع (.)Rubenberg, 1986, PP. 210 - 211
علػػى أيػػة حػػاؿ ،وزع ميتػػب المعلومػػات األمرييػػي فػػي بيػػروت بتػػاريخ  49ذار /مػػارس 4:88
نػػص التدػػريحات التػػي أدلػػى بهػػا الػرئيس يػػارتر ،والتػػي مػػف شػػأنها إقػرار السػػبلـ فػػي المنطقػػة ،وتناولػػت
القضايا الرئيسية التالية

(األسد

 ،4::6 ،ص :)91

 .4تريد الواليات المتحد إنهػاء حالػة الحػرب بػيف إسػرائيؿ وجيرانهػا العػرب ،واالعتػراؼ بحػؽ إسػرائيؿ فػي
العػيش بسػػبلـ ،والقضػػاء علػػى مظػػاهر التهديػػد المسػػتمر ضػػدها مػػف جانػػب جيرانهػػا .ولػػف تسػػهـ الواليػػات
المتحدة بأية جهود ال تحقؽ حبلً دائماً للدراع ،ويجب أف تضمف التسوية األمػف لجميػع األطػراؼ ،مػع
احتػ ػراـ الس ػػيادة ،والس ػػبلمة اإلقليمي ػػة إلسػ ػرائيؿ ،واإلحج ػػاـ ع ػػف اس ػػتخداـ الق ػػوة ،ويج ػػب أف تلت ػػزـ ال ػػدوؿ
العربية بوضع حد لؤلعماؿ العدائية ،والمقاطعة ،والدعاية المعادية ،وأف تبرهف باألفعاؿ أنها تتجػه نحػو
خلؽ عبلقات إقليمية ودولية طبيعية ،وعبلقات اقتدادية مع إسرائيؿ.
 .3يتعيف على الدوؿ العربية أف توافؽ علػى إعػادة تأشػير الحػدود النهائيػة ،وتقبػؿ بحػدود منػة ومعتػرؼ
بها ،وتيوف السيادة في إطارها قانونية ،ويجب إجراء تعديبلت على حدود عاـ  ،4:78وذلؾ فػي إطػار
اتفاؽ متبادؿ بيف األطراؼ ،يضمف حدوداً منة ومعترؼ بها إلسرائيؿ.
 .4األمف ،قد تيوف الخطوط الدفاعية متناسبة مع الحدود القانونية ،أو ربما ييوف مف الضرور توسيع
القدرة الدفاعية اإلسرائيلية ،لتمتد إلى ما وراء الحدود الدائمة والمعتػرؼ بهػا ،التػي ُيتفػؽ عليهػا فػي إطػار
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التسوية الشاملة ،وقد يقتضي هذا األمر مرابطة قػوات إسػرائيلية خلػؼ الحػدود اآلمنػة والمعتػرؼ بهػا فػي
قطاع غزة أو الضفة الغربية أو سيناء ،أو في جزء خر ،حتى بعد انسحاب إسرائيؿ منه.
أما عف مهلة تنفيذ تدور الرئيس يارترم ف ف نهاية حالة الحرب سػوؼ تدػب سػارية المفعػوؿ
عنػػد التوقيػػع علػػى معاه ػدة السػػبلـ ،وهػػذا الفت ػرة  -المرحليػػة  -سػػوؼ تمتػػد إلػػى سػػنتيف أو أربػػع سػػنوات أو
ثماني سنوات على أبعد تقدير (الهور ،4:94 ،ص .)474
 0.1.7مشروع بريجنسكي 1755
اقتػػرح زبينيػػو بريجنسػػيي مستشػػار الػرئيس يػػارتر لشػؤوف األمػػف القػػومي فػػي  34حزيػراف /يونيػػو
 4:88مشروعاً للتسوية قاـ على األسس التالية

(األسد

 ،4::6 ،ص :)94

 .4إلحػاؽ الضػػفة الغربيػة وقطػػاع غػزة بػاألردف ،ومػػن هػػذا المنطقػة حيمػاً ذاتيػاً منػزوع السػػبلح ،واخػػبلء
نقاط التجمع السياني اليهود التي نشأت في قطاع غزة ،ويسم إلسرائيؿ بتسيير دوريات أمنية.
 .3يحدؿ األردف بموجب هذا المشروع على حؽ استخداـ قطاع حر في ميناء حيفا.
 .4تظؿ القدس عادمة موحدة إلسرائيؿ ،ويميف يذلؾ أف تيوف العادمة اإلدارية لئلقليـ الفلسطيني.
 .5يميف إنشاء مجلس ديني يضـ ممثليف عف الديانات الثبلث ،يتولى اإلشراؼ على األمايف المقدسة.
 .6إعػػادة الج ػوالف إلػػى سػػوريا ،واخبلؤهػػا علػػى ثػػبلث م ارحػػؿ خػػبلؿ عػػاميف بعػػد توقيػػع االتفػػاؽ ،ونػػزع
السبلح منها ،وتظؿ قوات األمـ المتحدة مرابطة فيها لفترة ،وإلسرائيؿ حؽ تسيير دوريات فيها.
 .7السماح للسياف العرب في الضفة والقطاع حرية العمؿ والتحػرؾ داخػؿ إسػرائيؿ ،ولئلسػرائيلييف حريػة
التحرؾ في الضفة والقطاع ،مع وجود حدود مفتوحة وتعاوف حقيقي بيف الطرفيف.
 .8تخلي الفلسطينييف عػف المطالبػة باالسػتقبلؿ التػاـ وتخلػي إسػرائيؿ مقابػؿ ذلػؾ عػف المطالبػة بالسػيادة
على الضفة والقطاع ،مع احتفاظها بحقها في اإلبقاء على ضمانات عسيرية وأمنية.
رفضت منظمة التحرير الفلسطينية مشروع بريجنسيي ،يونه يتنير لحؽ الفلسطينييف في تقرير
مد ػػيرهـ السياس ػػي ،واقام ػػة دول ػػتهـ المس ػػتقلة ،وع ػػودة البلجئ ػػيف إل ػػى دي ػػارهـ ،واتس ػػـ موق ػػؼ الحيوم ػػات
العربي ػػة ب ػػالرفض الت ػػاـ للمش ػػروع ،ألف الس ػػبلـ ف ػػي الش ػػرؽ األوس ػػط ل ػػف يتحق ػػؽ م ػػا ل ػػـ ُيعتػ ػرؼ ب ػػالحقوؽ

السياسػػية للفلسػػطينييف ،ويميػػف القػػوؿ أف بريجنسػػيي لػػـ يجػػرؤ علػػى إعػػبلف بنػػود مش ػروعه إال بعػػد أف
استمزج راء إسرائيؿ ،واللوبي اليهود في الواليات المتحدة (الهور ،4:94 ،ص .)473
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 0.1.12مشروع الرييس كارتر الثاني 1755
تحػػدث الػرئيس يػػارتر أمػػاـ الجمعيػػة العامػػة لؤلمػػـ المتحػػدة فػػي  5تشػريف األوؿ /أيتػػوبر 4:88
عػػف الحاجػػة إلػػى سػػبلـ حقيقػػي قػػائـ علػػى ق ػرار مجلػػس األمػػف (( ،))449(( ،))353باإلضػػافة إلػػى حػػدود
منة إلسرائيؿ ،وأعاد لؤلذهاف التزاـ الواليات المتحدة المطلؽ بأمف إسرائيؿ ،وأثناء الخطاب قدـ الرئيس
يارتر رؤية جديدة للتسوية تقوـ على (عريقات ،4:98 ،ص ( ،)5:الهور ،4:94 ،ص :)477
 .4موافق ػػة األطػ ػراؼ المتد ػػارعة ف ػػي الش ػػرؽ األوس ػػط عل ػػى الحق ػػوؽ والمد ػػال األساس ػػية لي ػػؿ ط ػػرؼ،
بمعنى أف تعترؼ إسرائيؿ بحقوؽ الفلسطينييف المشروعة ،ويعترؼ العرب بحدود منة إلسرائيؿ.
 .3إقرار السبلـ في الشرؽ األوسط يتطلب إجراء مفاوضات جدية بيف األطراؼ المعنية.
 .4يجب أف يحترـ السبلـ الحقيقي والدائـ حقوؽ يؿ الشعوب في المنطقة.
رحبػ ػػت منظمػ ػػة التحريػ ػػر الفلسػ ػػطينية بمشػ ػػروع ال ػ ػرئيس يػ ػػارتر ،فهػ ػػو ُيقػ ػػر بػ ػػالحقوؽ المشػ ػػروعة

للفلسػػطينييف ،أمػػا إس ػرائيؿ ،وعلػػى الػػرغـ مػػف تشػػديد ال ػرئيس يػػارتر علػػى مسػػألة أمنهػػا والت ػزاـ الواليػػات
المتحػػدة بػػه ،إال أنهػػا شػػنت وبمسػػاعدة اللػػوبي اليهػػود فػػي الواليػػات المتحػػدة حملػػة ضػػد الػرئيس يػػارتر،
يونه أيد على ضرورة اإلقرار بالحقوؽ المشروعة للفلسطينييف

(األسد

 ،4::6 ،ص .)94

 0.1.11اتفاييات كامب ديفيد 1756
وقعػػت مدػػر علػػى اتفػػاقيتي فدػػؿ القػوات المعروفػػة بسػػيناء األولػػى والثانيػػة فػػي عػػامي 4:85
و ،4:86وتعػد اتفاقيػة الفدػؿ الثانيػة هامػػة ومفدػلية فػي تػاريخ الدػراع لمػػا ترتػب عليهػا مػف الت ازمػػات
متبادلػػة بػػيف الط ػرفيف ،فقػػد قوضػػت هػػذا االتفاقيػػات خيػػار الحػػرب بالنسػػبة مدػػر ،وتػػردت عبلقاتهػػا مػػع
االتحاد السوفييتي ،وحاولت الواليات المتحدة استقطابها وعزلها عف محيطها العربي ،وتريزت المساعي
األمرييية  -اإلسرائيلية لجذب مدر إلى سبلـ مع إسرائيؿ (عبد الفتاح ،4::: ،ص .)99



فػػي أعقػػاب حػػرب تش ػريف األوؿ /أيتػػوبر  ،4:84ونتيجػػة للػػدور المحػػور الػػذ قػػاـ بػػه وزيػػر الخارجيػػة األمريييػػة هنػػر ييسػػنجر مػػف خػػبلؿ

الج ػوالت الميويي ػػة فػػي إط ػػار سياسػػته المعروف ػػة بسياس ػػة الخطػػوة  -خط ػػوةم تػػـ التود ػػؿ إلػػى اتفاقي ػػات الفد ػػؿ بػػيف القػ ػوات اإلس ػرائيلية م ػػف جه ػػة
والمد ػرية السػػورية مػػف جهػػة أخػػري .وأبػػرـ ال ػرئيس السػػادات اتفػػاقيف لفػػض االشػػتباؾ علػػى الجبهػػة المد ػرية  -اإلس ػرائيلية ،األوؿ فػػي  49يػػانوف
الثاني /يناير  ،4:85والثاني في األوؿ مف أيلوؿ /سبتمبر  ،4:86للمزيد حػوؿ مبلبسػات هػذا االتفاقيػات وبنودهػا انظػر :عثمػاف العثمػاف ،ماةزق
التسوية السياسية لمصراع ال ربي اإلسراييمي ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،بيروت ،3114 ،ص .84 - 7:
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غنمػػت إس ػرائيؿ إميانيػػة االقت ػراب مػػف توقيػػع معاهػػدة سػػبلـ مػػع مدػػر ،وأدريػػت أنػػه فػػي حػػاؿ
استعادت مدر دورها اإلقليمي المفقود مف خبلؿ المبادرة السػباقة للسػبلـم فػ ف الػدوؿ العربيػة  -التػي لػـ
تيف بعد قد سليت نفس الطريؽ باتجاا إسرائيؿ  -ستلتؼ حوؿ مدر ،لتيػوف بمثابػة الوسػيط الوحيػد فػي
المنطقة القادر على السير نحو التسوية الشاملة مف خبلؿ عبلقاتها مع إسرائيؿ والواليات المتحدة.
في ضوء المعطيات السابقةم رعى الػرئيس يػارتر محادثػات يامػب ديفيػد عػاـ  ،4:89وأسػفرت
هػػذا المحادثػػات عػػف اتفػػاقيتيف تػػـ توقيعهم ػا فػػي  48أيلػػوؿ /سػػبتمبر  4:89همػػا(( :إطػػار عمػػؿ إلب ػراـ
معاهدة دل بيف مدر واسرائيؿ)) ،و((إطػار عمػؿ للسػبلـ فػي الشػرؽ األوسػط)) (تشػيرجي ،4::4 ،ص ،)466
وجاء في بنود االتفاقية الثانية ما يتعلؽ بالقضية الفلسطينية (:)Camp David Accords, 1978
 .4سوؼ تتفؽ مدر واألردف واسرائيؿ على إنشاء وانتخاب سلطة حيـ ذاتي في الضػفة الغربيػة وغػزة،
وتحدد مسؤوليتها بالمفاوضات التي سيدعى لها فلسطينيوف مف تلؾ المناطؽ أو فلسطينيوف خروف.
 .3تستند المفاوضات إلى جميع أحياـ ومبادئ قرار مجلس األمف رقـ ((.))353
 .4إعادة انتشار القوات اإلسرائيلية ،وبقائها في مواقع أمنية معينة ،وتشييؿ قوة شرطية محليػة قػد تضػـ
مواطنيف أردنييف ،وتسيير قوات أمف أردنية واسرائيلية مشترية ،وتشييؿ مريز مراقبة ألمف الحدود.
 .5انسحاب الحيـ العسير وادارته المدنية بمجرد أف يتـ انتخاب سلطة حيـ ذاتي مف قبؿ السياف في
تلؾ المناطؽ انتخاباً ح اًر.
 .6تبدأ الفترة االنتقالية ذات السنوات الخمس عند إقامة سػلطة الحيػـ الػذاتي فػي الضػفة الغربيػة وقطػاع
غػ ػزة ف ػػي أس ػػرع وق ػػت ممي ػػف ،دوف أف تت ػػأخر ع ػػف الع ػػاـ الثال ػػث بع ػػد بداي ػػة الفتػ ػرة االنتقالي ػػة ،وس ػػتجر
مفاوضػات لتحديػػد الوضػع النهػػائي للضػػفة والقطػاع ،والعبلقػػة بػيف سػػياف هػػذا المنػاطؽ واسػ ارئيؿ ،يػػذلؾ
إلبراـ معاهدة سبلـ بيف إسرائيؿ واألردف والممثليف المنتميف لسياف الضفة والقطاع.
 .7خبلؿ الفترة االنتقاليػة ستتشػيؿ لجنػة مػف ممثلػيف عػف مدػر واألردف واسػرائيؿ وسػلطة الحيػـ الػذاتي
للبحث في مدير الفلسطينييف الذيف نزحوا مف الضفة الغربية وقطاع غزة عاـ .4:78
استنيرت منظمة التحرير الفلسطينية في دورة المجلس الوطني الرابعة عشػر فػي يػانوف الثػاني/
يناير  ،4:8:اتفاقيات يامػب ديفيػد ،يونهػا تشػيؿ خطػ اًر علػى القضػية الفلسػطينية ،وتلغػي حػؽ الشػعب
الفلسػػطيني الثابػػت فػػي تقريػػر المدػػير ،وحقػػه فػػي العػػودة إلػػى وطنػػه ،وممارسػػة اسػػتقبلله الػػوطني فػػوؽ
أرضه ،فضبلً عف أنها تتجاوز منظمة التحرير الممثؿ الشرعي والوحيد للفلسطينييف.
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 0.2المبحث الثالث
مشاريع التسوية األمريكية 1771 - 1762
أخفؽ إطار السبلـ المنفدؿ ((خطوة  -خطوة)) في إيجػاد تسػوية سياسػية للقضػية الفلسػطينية فػي
إط ػػار الح ػػؿ الش ػػامؿ لمش ػػيلة الشػ ػػرؽ األوس ػػط ،ول ػػـ يع ػػالج ال ػػنهج ال ػػذ اتبع ػػه الػ ػرئيس ي ػػارتر حقػػػوؽ
الفلسطينييف في تقرير المدير معالجة مباشرة تضمف إقامة دولة مستقلة ،ولـ تشر اتفاقات يامب ديفيد
إلػػى التعامػػؿ مػػع الفلسػػطينييف يشػػعب لػػه حقػػوؽ سياسػػية ياملػػة ،بػػؿ دعػت إلػػى مػػن الفلسػػطينييف حيمػاً
ذاتياً لـ يرت ِ
ؽ إلى تمييف الفلسطينييف مف ممارسة فعلية لحؽ تقرير المدير.
استمرت سياسػة التنيػر للحقػوؽ السياسػية للشػعب الفلسػطيني ،ولػـ تُعػرؼ اتفاقيػات يامػب ديفيػد

معنى الحيـ الذاتي ،ولـ ِ
تأت على ذيػر منظمػة التحريػر الفلسػطينية بدػفتها التمثيليػة للفلسػطينييف ،بػؿ
سعت الواليات المتحدة ومف خلفها إسػرائيؿ إليجػاد قيػادة بديلػة مػف سػياف المنػاطؽ المحتلػة ،ظنػاً منهمػا
أف توافؽ هذا القيادة على معالجة القضية الفلسطينية مف زواياها المدنية واإلنسانية.
عمدت الواليات المتحدة إلى التفرد بمسألة الرعاية أل مفاوضات للتسوية في الشػرؽ األوسػط،
يػػي يتسػػنى لهػػا تحقيػػؽ م ربهػػا مػػف هػػذا التسػػوية وتضػػمف بػػذلؾ مدػػالحها الحيويػػة ،لػػذلؾ سػػعت لفػػرض
االس ػػتقرار ف ػػي المنطق ػػة م ػػف خ ػػبلؿ إيج ػػاد د ػػيغة لتس ػػوية الدػ ػراع العرب ػػي  -اإلسػ ػرائيلي تي ػػوف مقبول ػػة
ألط ارفػػه ،ليػػف حتػػى نهايػػة الثمانينػػات مػػف القػػرف العش ػريفم ظػػؿ التحػػرؾ األمرييػػي نحػػو تسػػوية الد ػراع
الفلسػػطيني  -اإلس ػرائيلي بشػػيؿ خػػاص ي ػ اروح ميانػػه ،ولػػـ يسػػفر هػػذا التحػػرؾ عػػف نتػػائج ملموسػػة علػػى
األرض ،ويانػػت النتيجػػة أف أخفػػؽ إطػػار السػػبلـ الػػذ حػػاوؿ أف يفػػرض تسػػوية دوف مشػػارية منظمػػة
التحريػػر الفلسػػطينية الممثػػؿ الشػػرعي والوحيػػد للشػػعب الفلسػػطيني ،ممػػا شػػجع إسػرائيؿ والواليػػات المتحػػدة
على العودة إلى سياسة البلتسوية التي يانت متبعة ما قبؿ حرب ( 4:84عدواف ،4::: ،ص .)54
وظل ػػت الوالي ػػات المتح ػػدة تنظ ػػر إل ػػى منطق ػػة الش ػػرؽ األوس ػػط باعتباره ػػا حيػ ػ اًر عليه ػػا ،مراعي ػػة
األهميػػة الخادػػة إلسػرائيؿ فػػي إطػػار اسػػتراتيجيتها ،لػػذا جػػاءت مشػػاريعها للسػػبلـ منسػػجمة مػػع تطلعاتهػػا
وتطلعػػات حليفتهػػا إس ػرائيؿ أوالً ،وبالدرجػػة الثانيػػة منسػػجمة مػػع بعػػض حلفػػاء الدرجػػة الثانيػػة مػػف الػػدوؿ
العربية ،وهذا المبحث يقدـ قراءة متأنية لمشاريع التسوية التي جاءت في هذا اإلطار.
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 0.2.1مبادرة الرييس ريغان 1760
منذ أف ودؿ الرئيس رونالد ريغاف  Ronald Reaganللسلطة في يانوف الثػاني /ينػاير ،4:94
لػـ يمثػؿ الدػراع العربػي  -اإلسػرائيلي بػؤرة اهتمػاـ السياسػة الخارجيػة األمريييػة ( ،)Rubin, 1984, P. 67إال
أف جملػػة مػػف المتغي ػرات قػػد أسػػهمت فػػي تبػػدؿ سياسػػته تجػػاا الد ػراع فػػي الشػػرؽ األوسػػط .فقػػد حاولػػت
الواليات المتحػدة ربػط الػدوؿ العربيػة المعاديػة للشػيوعية فػي فيػرة الحػزاـ االسػتراتيجيم أضػؼ إلػى ذلػؾ
تدػػاعد التػػوتر اإلس ػرائيلي  -السػػور فػػي لبنػػاف ،وقدػػؼ إس ػرائيؿ المفاعػػؿ النػػوو الع ارقػػي فػػي حزي ػراف/
يونيػػو  ،4:94أمػػا مفاوضػػات الحيػػـ الػػذاتي التػػي أفرزتهػػا اتفاقػات يامػػب ديفيػػد فقػػد ودػػلت إلػػى طريػػؽ
مسدود ،نتيجة دمود الفلسطينييف في األراضي المحتلػة وخارجهػا ،وموقػؼ منظمػة التحريػر الفلسػطينية
الرافض لها ،ولـ تُظهر الواليات المتحدة إال قد اًر قليبلً مػف االهتمػاـ بتشػجيع تلػؾ المحادثػات

(لِػش،4::7 ،

ص  ،)357ويػػاف المخػػرج المرحلػػي بالنسػػبة إلسػرائيؿ هػػو غػػزو لبنػػاف عػػاـ  4:93وضػػرب قواعػػد منظمػػة
التحرير الفلسطينية فيها.
واعتقاداً مف الواليات المتحدة بأف أهداؼ الغػزو قػد تحققػت وأف الفردػة أدػبحت مواتيػة لجنػي
ثمػػارا الدبلوماسػػية ،طػػرح ال ػرئيس رونالػػد ريغػػاف مشػػروعاً للسػػبلـ فػػي األوؿ مػػف أيلػػوؿ /سػػبتمبر .4:93
تلػػؾ المبػػادرة التػػي هػػدفت إلػػى توسػػيع اتفاقػات يامػػب ديفيػػد وتطبيػػؽ الحيػػـ الػػذاتي فػػي الضػػفة والقطػػاع،
والغػػاء دور منظمػػة التحريػػر واالتحػػاد السػػوفييتي مػػف معادلػػة الد ػراع العربػػي  -اإلس ػرائيلي ،والغػػاء في ػرة
إقامػػة دولػػة فلسػػطينية مسػػتقلة ،إذ تمحػػور هػػدؼ السياسػػة األمريييػػة حػػوؿ تحقيػػؽ أمػػف إس ػرائيؿ ،وا ازلػػة
قواعػػد منظمػػة التحريػػر مػػف لبنػػاف عػػف طريػػؽ العمليػػات العسػػيرية مػػف جهػػة ،ومػػف خػػبلؿ تػػوفير وطػػف
للفلسطينييف في الضفة الغربية وقطاع غزة مف جهة أخري (أمبروز ،4::5 ،ص .)4:8
عبػػر الػرئيس ريغػػاف عػػف فحػػوي سياسػػته بقولػػه" :إف يامػػب ديفيػػد تبقػػى أساسػاً لسياسػػتنا ،وتػػوفر
دػ ػػياغتها مفتػ ػػاح الطريػ ػػؽ ليػ ػػؿ األط ػ ػراؼ ،مػ ػػف أجػ ػػؿ مفاوضػ ػػات ناجحػ ػػة ،وبالنسػ ػػبة للد ػ ػراع العربػ ػػي

 سعت إدارة الرئيس ريغاف إلى ربػط دوؿ الشػرؽ األوسػط المعتدلػة المناهضػة للشػيوعية فػي حػزاـ أمرييػي اسػتراتيجي ،وتضػمنت الفيػرة أف تتيػوف
القاعػػدة الرئيسػػية لهػػذا الح ػزاـ مػػف مدػػر والعربيػػة السػػعودية واس ػرائيؿ ،إال أف السػػعودية واألردف أوضػػحتا أف شػػغلهما الشػػاغؿ هػػو إس ػرائيؿ ولػػيس
االتحػػاد السػػوفييتي ،فقػػد نظػػرت األنظمػػة العربيػػة بقلػػؽ الخػػتبلؿ الميػزاف العسػػير فػػي المعادلػػة العربيػػة اإلسػرائيلية الػػذ سػػببه انسػػحاب مدػػر مػػف
الجبهػػة العربيػػة ،وبالتػػالي أسػػاء وزيػػر الخارجيػػة األمريييػػة اليسػػندر هيػػغ  Alexander Haigتشػػخيص مػػا يُقلػػؽ المنطقػػة فػػي بػػدايات الثمانينػػات.

لبلستفاضة انظر :برنارد ريتش ،الواليات المتحدة واسراييل ،ترجمػة مدػطفى يمػاؿ ،مؤسسػة البيػاف للدػحافة والطباعػة والنشػر ،الطبعػة األولػى،

دبي ،4:97 ،ص .:6
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اإلس ػ ػرائيلي ،التزمنػ ػػا ب طػ ػػار يامػ ػػب ديفيػ ػػد ،يطريػ ػػؽ وحيػ ػػد نتقػ ػػدـ عليػ ػػه" (الجامعػ ػػة العربيػ ػػة ،4:99 ،ص .)366
واس ػػتمرت إدارة الػ ػرئيس ريغ ػػاف ف ػػي مس ػػار س ػػابقتها الداعي ػػة إل ػػى تعم ػػيـ الح ػػؿ الق ػػائـ بالس ػػعي م ػػف أج ػػؿ
الودوؿ لمعاهدات جزئية على غرار معاهدة السبلـ المدرية  -اإلسرائيلية عاـ .4:8:
وتضمنت مبادرة الرئيس ريغاف لتحقيؽ السبلـ في الشرؽ األوسط البنود والشروط التالية

( Quest

:)Peace, op.cit., PP. 108 - 114
 .4ال يميف تحقيؽ السبلـ عف طريؽ إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
 .3ال يحؽ إلسرائيؿ ضـ األراضي المحتلة ،أو استمرار سيادة إسرائيلية دائمة عليها.
 .4تحقيؽ الحيـ الذاتي للفلسطينييف في الضفة الغربية وقطاع غزة باالرتباط مع األردف.
 .5التجميد المباشر للبناء في المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي المحتلة.
 .6عدـ تقسيـ مدينة القدس ،وتحديد مستقبلها عف طريؽ المفاوضات.
 .7التزاـ الواليات المتحدة بأمف إسرائيؿ.
وهي ػػذا تني ػػرت مب ػػادرة الػ ػرئيس ريغ ػػاف للحق ػػوؽ المش ػػروعة للش ػػعب الفلس ػػطيني ،ورأي أف حػ ػبلً
لقضيتهـ ييمف في إطار حيـ ذاتي في الضػفة والقطػاع ييػوف مرتبطػاً بػاألردف ،وبالتػالي نسػؼ إميانيػة
قياـ دولة فلسطينية ،ولـ يوض يذلؾ الجهة الفلسطينية المسؤولة عف التفاوض باسـ الفلسطينييف حتى
في إطار الشراية مع األردف ،أضؼ إلى ذلؾ ،أنه احتير للواليات المتحدة مسألة رعايػة أيػة تسػوية فػي
الشرؽ األوسط بقوله" :إف الواليات المتحدة تتحمؿ مسػؤولية خادػة ،فػبل دولػة غيرهػا فػي وضػع يمينهػا
مف التعامؿ مع األطراؼ الرئيسييف للدػراع علػى أسػاس مػف الثقػة واالئتمػاف" ،يػذلؾ أعػاد التأييػد علػى
التزاـ الواليات المتحدة بأف إسرائيؿ حقيقة راسخة وشرعية داخؿ المجتمع الدولي دوف منازع.
وعلى أية حاؿ ،رفضت منظمة التحرير الفلسطينية ،واألردف ،وسػوريا ،واسػرائيؿ قبػوؿ المعادلػة
األمريييػة لدولػة فلسػػطينية مرتبطػة بػاألردف ،حيػػث رفضػت منظمػػة التحريػر دػيغة الػرئيس ريغػاف لدولػػة
غيػػر قػػادرة علػػى اتبػػاع سياسػػة خارجيػػة وعسػػيرية خادػػة بهػػا ،ولػػـ ييػػف لػػؤلردف أ رغبػػة فػػي تحمػػؿ
المسػؤولية يبػػديؿ عػػف منظمػػة التحريػػر ،ويانػػت سػػوريا تهػػدؼ إلػػى السػػيطرة اإلقليميػػة التػػي ال يوجػػد فيهػػا
ميػػاف لمنظمػػة التحريػػر المسػػتقلة بػػذاتها ،بينمػػا رفضػػت إس ػرائيؿ أ وجػػود لدولػػة فلسػػطينية فػػي الضػػفة
الغربية ،مهما يانت درجة سيطرة األردف عليها.
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 0.2.0مبادرة جورج شولتز 1766
اندلعت االنتفاضة الفلسطينية في يانوف األوؿ /ديسمبر  ،4:98األمػر الػذ عػزز قناعػة لػدي
الواليات المتحدة ،أف هذا االنتفاضة سببها إلى حد يبير الشعور بأف عملية التسوية السياسية قد توقفت
في ميانها (لِش ،4::7 ،ص  ،)368مما دفعها نحو التقدـ في مسألة معالجة القضية الفلسطينية.
وجاءت مبادرة أمرييية جديدة بتفػويض الػرئيس ريغػاف وزيػر خارجيتػه جػورج شػولتز George P.

 Shultzليري ما إذا ياف باإلمياف إحراز تقدـ عملي وحقيقي مف شػأنه أف يمهػد الطريػؽ لتحقيػؽ تسػوية
شػػاملة فػػي الشػػرؽ األوسػػط (المػػدني ،4:99 ،ص  .)44فضػبلً عػػف أف يػبلً مػػف الػرئيس مبػػارؾ والملػػؾ حسػػيف،
وحتػػى شػػمعوف بيػػرس  ،Shimon Peresأخػػذوا بحػػث شػػولتز علػػى تػػولي مسػؤولية شخدػػية فػػي الجهػػود
الدبلوماسػػية األمريييػػة (لِػػش ،4::7 ،ص  ،)369وقػػد قػػاـ شػػولتز فػػي الفت ػرة مػػف شػػباط /فب اريػػر إلػػى حزي ػراف/
يونيو  4:99بزيارة المنطقػة أربعػة مػرات متتاليػة ،ويانػت تلػؾ المػرة األولػى التػي تجػر فيهػا دبلوماسػية
ميويية مستدامة علػى مسػتوي رفيػع خػبلؿ ثمانيػة أعػواـ مػف رئاسػة الػرئيس ريغػاف ،وبلػغ األمػر بشػولتز
أف قدـ إلى األطراؼ المعنية خطة مفدلة ذهبت إلى أبعد مف معاهدة يامب ديفيد.
وأعلف شولتز أف بجعبتػه مشػروعاً لتسػوية الدػراع العربػي  -اإلسػرائيلي ،وأنػه م ٍ
ػاض فػي تنفيػذا،
بغض النظر عف موقؼ ووجهة نظر بعض أطراؼ الدراع ،وجاء في مشروعه (عبد اهلل ،4:99 ،ص :)44
 .4إقامة حيـ ذاتي في األراضي المحتلة بعد انسحاب اإلدارة المدنية والعسيرية اإلسرائيلية.
 .3عقد انتخابات تقوـ بعدها البلديات بدور مجلس إدار للمناطؽ.
 .4إجراء مفاوضات بعد ستة أشهر مف ذلؾ تحت رعاية دولية بيف األطراؼ ذات الدلة ،بهػدؼ تقريػر
الوضع النهائي للضفة والقطاع ،على أال تزيد الفترة الزمنية لهذا المفاوضات عف ثبلث سنوات.
 .5أساس المفاوضات هو قرار مجلس األمف رقـ (( ))353ومبدأ ((األرض مقابؿ السبلـ)).
 .6تؤجػػؿ قضػػية القػػدس لمرحلػػة الحقػػة ،مػػع اسػػتمرار السػػيطرة اإلس ػرائيلية عليهػػا ،وتػػدار ش ػؤوف السػػياف
المدنية بموجب الحيـ الذاتي.
 .7التمثيؿ الفلسطيني ييوف ضمف وفد أردني  -فلسطيني مشترؾ ،على أف ييوف األعضاء الفلسػطينييف
مف غير منظمة التحرير الفلسطينية.
 .8تلتػػزـ واشػػنطف إلسػرائيؿ بمبػػدأ ((الحػػدود اآلمنػػة)) ،مػػع عػػدـ االنسػػحاب إلػػى حػػدود عػػاـ  ،4:78وعػػدـ
إقامة دولة فلسطينية ،مع إبقاء القدس موحدة تحت السيطرة اإلسرائيلية عملياً.
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 .9تلتزـ واشنطف لؤلردف بمبػدأ ((األرض مقابػؿ السػبلـ)) ،ودػيغة االتحػاد اليونفػدرالي ،Confederation
بمعنى إلحاؽ وتبعية األراضي التي تنسحب منها إسرائيؿ لؤلردف.
وعلي ػػه ،فػ ػ ف أفي ػػار ش ػػولتز ه ػػدفت إل ػػى تحج ػػيـ أث ػػر األبع ػػاد السياس ػػية لبلنتفاض ػػة الفلس ػػطينية
واالنتقػػاص منهػػا ،واجهػػاض الحريػػة الجماهيريػػة مػػف خػػبلؿ التػػرويج لهػػذا الحػػؿ ،وشػػيلت يػػذلؾ إد ػ ار اًر
عل ػػى الػ ػرفض األمريي ػػي للتعام ػػؿ م ػػع الحق ػػوؽ المش ػػروعة للش ػػعب الفلس ػػطيني ،وأهمه ػػا حق ػػه ف ػػي تقري ػػر
المدير واقامة دولته المستقلة ،إذ مثلت أفيار شولتز استم ار اًر في النظرة األمرييية للقضية الفلسطينية.
شهد عقد الثمانينػات مػف القػرف العشػريف تغيػرات يبيػرة فػي الفيػر االسػتراتيجي لمنظمػة التحريػر
الفلسطينية ،فقد أعلف الرئيس ياسر عرفات ((دولة فلسطيف الملتزمة بمبادئ التعايش السلمي)) في الػدورة
التاسػػعة عش ػرة للمجلػػس الػػوطني الفلسػػطيني المنعقػػدة فػػي الج ازئػػر فػػي تش ػريف الثػػاني /نػػوفمبر .4:99
وتحدث الرئيس عرفات يذلؾ األمر في  44يانوف األوؿ /ديسمبر مف نفػس العػاـ أمػاـ الجمعيػة العامػة
لؤلمػػـ المتحػػدة فػػي جنيػػؼ ،وأعلػػف نبػػذ منظمػػة التحريػػر لئلرهػػاب ،واعترافهػػا بحػػؽ إس ػرائيؿ فػػي الوجػػود،
وأبدي الموافقة على الق ارريف الدولييف (( ))353و((( ))449مدالحة ،4::5 ،ص .)56
ياف هذا اإلعبلف بمثابة اسػتجابة للشػروط األمريييػة مػف أج ِػؿ فػت الحػوار مػع منظمػة التحريػر
الفلسػػطينية ،وفػػي اليػػوـ التػػاليم أعلػػف الػػوزير شػػولتز عػػزـ حيومػػة بػػبلدا فػػت ح ػو ٍار جػػوهرٍ مػػع منظمػػة
التحريػػر الفلسػػطينية يتػوالا السػػفير األمرييػػي فػػي تػػونس روبػػرت بلليتػػرو  ،Robert Pelletreauوقػػد وافػػؽ
الرئيس عرفات على الشروط التي فرضتها اإلدارة األمريييػة لبػدء الحػوار ،ورفعػت الواليػات المتحػدة فػي
اليوـ نفسه الحظر الذ يانت تفرضه على التعامؿ مع منظمة التحرير (شاش ،4::6 ،ص .)4:4
اعتبِر قرار الواليات المتحدة نقطػة تحػوؿ فػي الموقػؼ األمرييػي ،بػالرغـ مػف أف مباشػرة الحػوار
ياف أقؿ مما وعدت به منظمة التحرير الفلسطينية في حاؿ اعترافها بشػرعية وجػود إسػرائيؿ يدولػة ،فقػد
قػػاؿ هنػػر ييسػػنجر" :إف الواليػػات المتحػػدة سػػتفاوض منظمػػة الحري ػر الفلسػػطينية ،وأنهػػا ستباشػػر ح ػوا اًر
جوهرياً معها إذا ما اعترفت ب سرائيؿ" (أبو عمرو ،4::4 ،ص .)47
لـ تيف مسألة فت الحػوار مػع منظمػة التحريػر الفلسػطينية الػذ فاجػأت بػه إدارة الػرئيس ريغػاف
تح ػوالً مفاجئ ػاً فػػي السياسػػة األمريييػػة تجػػاا الفلسػػطينييف ،إذ ثمػػة متغي ػرات فرضػػت نفسػػها ،وعوامػػؿ قػػد
عجلت بهذا الحوارم فقد تزايد التفاعؿ على دعيد المجتمع الدولي مع الحرية الجماهيرية في األ ارضػي
5:

المحتلة" ،ورافؽ هذا التحوؿ الرسمي تحوالً موازياً لدي األياديمييف األمرييييف ،واتض ذلػؾ فػي التقريػر
الػػذ أعػػدا مريػػز الد ارسػػات االسػػتراتيجية فػػي واشػػنطف عػػف خيػػارات اإلدارة األمريييػػة فػػي التسػػعينات،
وأودى بضرورة تغيير السياسة األمرييية والتعامؿ مع منظمة التحرير" (عدواف ،4::: ،ص .)55
غير أف مباشرة الحوار لـ ِ
تعف في حد ذاتها ،اعت ارفػاً رسػمياً بمنظمػة التحريػر الفلسػطينية ممػثبلً
شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني ،ولـ ِ
تعف يذلؾ أف الواليات المتحدة قد اعترفت بأ درجة يانت بحؽ
الشػػعب الفلسػػطيني فػػي تقريػػر مدػػيرا وانشػػاء دولتػػه" ،إذ فسػػر الفلسػػطينيوف مباش ػرة الح ػوار تلػػؾ بأنه ػا
اعترافاً بمنظمة التحرير ،أو أنها قد زادت مػف فػرص اعتػراؼ الواليػات المتحػدة بهػا فػي المسػتقبؿ بشػيؿ
فعلي ،أو ربما أيضاً بحؽ الفلسطينييف في تقرير المدير وانشاء دولة مستقلة" (أبو عمرو ،4::4 ،ص .)47
 0.2.1مقترحات جيمس بيكر 1767
لػػـ ُيسػػفر الحػوار مػػع منظمػػة التحريػػر الفلسػػطينية عػػف أ تغييػػر فػػي تريػػة ريغػػاف  -شػػولتز التػػي

خلفاهػا للػرئيس جػورج بػوش األب  ،George H. Bushبػؿ إف تعامػػؿ إدارة الػرئيس بػوش األب مػع هػػذا
األزمة ياف أشد التزاماً بالموقؼ اإلسرائيلي ،يما أف األشهر الخمسػة األولػى التػي لػـ تُحػرؾ فيهػا اإلدارة
األمرييية سايناً ،وحيف وجدت هذا اإلدارة في النهايػة أف الشػرؽ الوسػط ال يحتمػؿ مزيػداً مػف االنتظػار،
بػػدأت خطػوات البحػػث األولػػى عػػف البػػدائؿ بيثيػػر مػػف الحػػذر ،مػػف ذلػػؾ أنهػػا رغبػػت إلػػى رئػػيس الحيومػػة
اإلسػرائيلية إسػػحاؽ شػػامير  Yitzhak Shamirوال ػرئيس المدػػر حسػػني مبػػارؾ أف يؤيػػدا خطػػة السػػبلـ
التي تنو الواليات المتحدة أف ترعاها (عارور  ،3118 ،ص .)448
جػاء المسػعى السياسػي األوؿ للػرئيس بػوش األب ووزيػر خارجيتػه جػيمس بييػر James Baker

مرتيػ اًز علػى اقتػراح قدمػه رئػػيس الحيومػة اإلسػرائيلية إسػحاؽ شػامير ((خطػػة شػامير)) فػي نيسػاف /إبريػػؿ
 4:9:اس ػػتجابة لطل ػػب اإلدارة األمرييي ػػة تق ػػديـ مب ػػادرة إسػ ػرائيلية (روبنب ػػرغ ،4::7 ،ص  ،)389ورغ ػػـ موافقت ػػه
علػى خطػػة شػػاميرم أعلػف بييػػر فػػي خطػػاب ألقػاا فػػي  33أيػػار /مػػايو  4:9:أمػاـ لجنػػة الشػؤوف العامػػة

 أعلف عنها شامير في التاريخ المذيور ،ودادقت عليها الحيومة اإلسرائيلية في  45أيار /مايو  ،4:9:يسػتعيد فيهػا شػامير الخطػوط العريضػة
التفاقيات يامب ديفيد ،لبلطبلع على هذا النقاط ،انظر :تشريؿ روبنبػرغ ،إدارة باوش والفمساطينيون :إعاادة تقيايم ،فػي يتػاب فلسػطيف والسياسػة
األمريييػة مػػف ويلسػػوف إلػػى يلينتػوف ل ػ ميخائيػػؿ سػػليماف ،هشػػاـ أحمػد ،و خػػروف ،تحريػػر ميخائيػػؿ سػػليماف ،مريػز د ارسػػات الوحػػدة العربيػػة ،الطبعػػة

األولى ،بيروت ،.4::7 ،ص .38:
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األمريييػػة  -اإلسػرائيلية المعروفػػة ((" ،))AIPACأف الواليػػات المتحػػدة ال تؤيػػد ضػػـ الضػػفة الغربيػػة وقطػػاع
غزة أو السيطرة اإلسرائيلية الدائمة عليها ،وال تؤيد إنشاء دولة فلسطينية مستقلة" (روبنبرغ ،4::7 ،ص .)391
أمػػا ال ػرئيس مبػػارؾ فقػػد اقتػػرح فػػي ب /أغسػػطس  ،4:9:خطػػة مػػف عش ػرة بنػػود ،جػػاءت فػػي
شػػيؿ أسػػئلة أو استيضػػاحات حػػوؿ خطػػة شػػامير ،ليػػف إسػرائيؿ سػػرعاف مػػا رفضػػت علػػى الفػػور وبشػػيؿ
رسمي المشروع المدر (مدالحة ،4::5 ،ص  ،)57يونه يطلب التزاـ إسرائيؿ ببدء مباحثات حػوؿ التسػوية
النهائية خبلؿ ثبلث أو خمس سنوات ،ووقؼ يافة النشاطات االستيطانية في األراضي المحتلة.
وفيمػا دػػار ُيعػػرؼ بلعبػػة النقػػاط واالفت ارضػػات ،قػػدـ جػػيمس بييػػر فػػي  7يػػانوف األوؿ /ديسػػمبر

 4:9:خطة مف خمسة بنود ،حاوؿ فيهػا التوفيػؽ بػيف بنػود شػامير الخمسػة ،وبنػود مبػارؾ العشػرة ،وقػد
حاولػػت مقترحػػات بييػػر علػػى نحػػو غيػػر مباشػػر إش ػراؾ منظمػػة التحريػػر الفلسػػطينية فػػي عمليػػة السػػبلـ،
ب عطائهػػا بعػػض الػػتحيـ فػػي اختيػػار فريػػؽ المفاوضػػيف الفلسػػطينييف إلػػى محادثػػات القػػاهرة الهادفػػة إلػػى
مناقشة خطة االنتخابات التي اقترحها شامير مف أجؿ الحيـ الذاتي في الضفة الغربيػة وقطػاع غػزة ،إذ

هدفت هذا المقترحات إلى عقد اجتماع بيف وزراء خارجية مدر واسرائيؿ والواليات المتحدة لتقريػر مػف
سييوف الممثؿ الشرعي للفلسطينييف.
وجاءت مقترحات بيير التي عرفت بػ ػ ((مشروع بيير)) متضمنة اآلتي (مدالحة ،4::5 ،ص :)57
 .4إقامة حوار بيف وفد فلسطيني و خر إسرائيلي في القاهرة.
 .3تُيلؼ مدر منفردة ب جراء االستشارات بيف األطراؼ المعنييف.
 .4يجب أف تستجيب الئحة أعضاء الوفد الفلسطيني لمطالب إسرائيؿ.
 .5تشارؾ إسرائيؿ في المفاوضات استناداً إلػى خطػة شػامير ،فيمػا الفلسػطينيوف أحػرار فػي التعبيػر عػف
وجهة نظرهـ بخدوص المفاوضات ومشروع االنتخابات يما جاء في خطة شامير.
 .6يعقد اجتماع ثبلثي في واشنطف بيف وزراء الخارجية اإلسرائيلي والمدر واألمرييي لتوفير الشروط
المبلئمة مف أجؿ سير الحوار الفلسطيني  -اإلسرائيلي في القاهرة بشيؿ جيد.

 انظػػر نػػص خطػػة النقػػاط العشػػر التػػي طرحهػػا ال ػرئيس المدػػر مبػػارؾ فػػي ،عمػػر مدػػالحة ،الساايم الموعااود :الفمسااطينيون ماان الن ازاع إلااى
التسوية ،ترجمة وديع أسطفاف ومار طوؽ ،دار الساقي ،الطبعة األولى ،4::5 ،ص .51:
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هػػدؼ االجتمػػاع الثبلثػػي المقتػػرح مػػف قبػػؿ بييػػر فػػي واشػػنطف إلػػى تشػػييؿ لجنػػة ودػػاية ثبلثيػػة
على الفلسطينييف مف ناحية ،ومػن الحيومػة اإلسػرائيلية الخاضػعة لسػيطرة اللييػود حػؽ الػنقض بالنسػبة
ألعضاء الوفد الفلسػطيني مػف ناحيػة أخػري .فلػـ تشػر مقترحػات بييػر يغيرهػا مػف المقترحػات األمريييػة
لحػؿ الدػراع لحقػوؽ الفلسػػطينييف فػي تقريػػر المدػير وفػػي دولػة مسػػتقلة ،وال إلػى يػػوف منظمػة التحريػػر
الفلسػ ػػطينية ممػ ػػثبلً لهػ ػػـ (أبػ ػػو عمػ ػػرو ،4::4 ،ص  ،)47يػ ػػذلؾ فقػ ػػد سػ ػػعى بييػ ػػر إلػ ػػى تسػ ػػويؽ خطػ ػػة شػ ػػامير
للفلسطينييف عبر الجانب المدر  ،وهو ما دفع مبارؾ إلى طرح ما يعرؼ بخطة النقاط العشرة التي لـ
تؤيدها إسرائيؿ ورفضتها على الفور ،لذلؾ جاءت مقترحات بيير.
ووضػػع بش ػػيؿ يتفػػؽ م ػػع
عل ػؽ العديػػد م ػػف المحللػػيف أف المشػػروع األمريي ػػي قػػد د ػػيغ بعنايػػةُ ،

مد ػػال إسػ ػرائيؿ وتوجهاته ػػا ،وعل ػػى ال ػػرغـ م ػػف الض ػػجيج الدبلوماس ػػي ال ػػذ أحدث ػػه ه ػػذا المش ػػروع ف ػػي
المنطقة ،إال أف إسرائيؿ ظلت متمسية ب رائهػا المعلنػة والقطعيػة بشػأف السػبلـ ،وهػي :ال مفاوضػات مػع
منظمة التحرير الفلسطينية ،ال دولػة فلسػطينية ،ال لحػؽ الفلسػطينييف فػي العػودة ،وال لبحػث أمػر القػدس
(روبنبرغ ،4::7 ،ص .)393
وفي  :ذار /مارس  4::1أعلف تيتؿ اللييػود فػي الحيومػة اإلسػرائيلية فػي رد علػى مقترحػات
بيير أنه لف يوافػؽ عليهػا إال جزئيػاً ،وأنػه يقبػؿ ب قامػة محادثػات مػع الفلسػطينييف شػرط أف ُيسػتبعد منهػا

فلسػػطينيو القػػدس الش ػرقية ،وأال تتػػدخؿ فيهػػا منظمػػة التحريػػر الفلسػػطينية ،وفػػي المقابػػؿ أعلػػف شػػمعوف
بيرس بأنه يوافؽ على خطة بييػر يمػا جػاءت ،مػا أدي إلػى انقسػاـ فػي الحيومػة االئتبلفيػة فػي إسػرائيؿ
(مدالحة ،4::5 ،ص .)58
تخلى رئيس الحيومة اإلسرائيلية عف خطتػه بضػغط داخلػي لحلفائػه اللييػودييف الػذيف زعمػوا أف
الخط ػػة س ػػتؤد إل ػػى قي ػػاـ دول ػػة فلس ػػطينية ،ونش ػػبت ف ػػي ذل ػػؾ الوق ػػت أزم ػػة ف ػػي العبلق ػػات األمرييي ػػة -
اإلس ػرائيلية ،وذهبػػت بػػذلؾ مقترحػػات بييػػر التػػي بنيػػت علػػى خطػػة شػػامير أدراج الريػػاح ،حيػػث قوضػػها
رئيس الحيومة اإلسرائيلية بتخليه عف الخطة التػي قػدمها بنفسػه ،والتػي قػاؿ عنهػا بييػر" :ال توجػد لعبػة
سواها" (عارور  ،3118 ،ص  ،)431وانتهت بذلؾ أولى مساعي بيير في المنطقة نهاية مأساوية.
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 0.3خاتمة
نظػػرت الواليػػات المتحػػدة إلػػى منطقػػة الشػػرؽ األوسػػط بعػػد الحػػرب العالميػػة الثانيػػة مػػف منظػػور
استراتيجي وجيو  -سياسي ،وسعت إلى تعزيز نفوذها بالمنطقة في مواجهة النفوذ السوفييتي ،الػذ ت ازيػد
رسػخ فػي أعمػاؽ دػناع القػرار األمرييػي فيػرة وجػود تػداخؿ بػيف
ارتباطه بالدوؿ العربيػة المحوريػة ،ممػا ّ

المدػػال القوميػػة األمريييػػة ،وضػػرورة وجػػود دولػػة ارتيػػاز قويػػة قػػادرة علػػى حمايػػة تلػػؾ المدػػال  ،لػػذلؾ
نظػػرت الواليػػات المتحػػدة إلس ػرائيؿ باعتبارهػػا ردػػيداً اسػػتراتيجياً ،ودرع ػاً يحمػػي مدػػالحها ،ويسػػهـ فػػي
إضعاؼ واحتواء التمدد السػوفييتي ،فعملػت بشػتى الوسػائؿ مػف أجػؿ ضػماف أمػف إسػرائيؿ وتفوقهػا علػى
جيرانها ،وبذلؾ التقت إلى حد يبير المدال واالهتمامات األمرييية اإلسرائيلية في المنطقة.
رأت الواليػػات المتحػػدة أنػػه يقػػع علػػى عاتقهػػا ضػػرورة إيجػػاد تسػػوية للدػراع العربػػي  -اإلسػرائيلي،
وحاولػػت منػػذ بدايػػة تػػدخلها فػػي مسػػألة الد ػراع عزلػػه عػػف بعػػدا السياسػػي ،وحدػػر المسػػألة فػػي يونهػػا
قض ػػية الجئ ػػيف ذات بع ػػد أخبلق ػػي  -إنس ػػاني ،وحت ػػى المش ػػاريع األمرييي ػػة الت ػػي أخ ػػذت بالبع ػػد السياس ػػي
للدراع يانػت مجحفػة بحػؽ الفلسػطينييف ،ولػـ تعتػرؼ بأبسػط تطلعػاتهـ المتمثلػة بقيػاـ ييػاف مسػتقؿ ،إذ
دعا بعضها ب لحاقهـ بدوؿ عربية مجاورة ،يذلؾ فقد أخذت المحاوالت األمريييػة األولػى للتسػوية طابعػاً
اقتدادياً ،ولـ تخرج عف إطار التودؿ إلى حؿ لمشيلة البلجئيف الفلسطينييف.
ظلػػت المشػػاريع األمريييػػة للتسػػوية حتػػى منتدػػؼ عقػػد السػػبعينات مػػف القػػرف العش ػريف ت ػراوح
ميانها ،وال تعدو مجرد يونها رؤي نظرية ،ولـ تتميف مف إقناع األطراؼ بأهمية تطبيقها ،غير أف هػذا
األمػػر قػػد تغيػػر تمام ػاً حػػيف نجحػػت الواليػػات المتحػػدة فػػي تمريػػر أوؿ مشػػروع للحػػؿ المنفػػرد بػػيف مدػػر
واسرائيؿ بتوقيع اتفاقيات يامب ديفيػد ،التػي حققػت رغبػات إسػرائيؿ والواليػات المتحػدة فػي إخػراج مدػر
بدفتها الدولة العربية المحورية واألهـ ،مف دائرة الدراع العربي  -اإلسرائيلي.
بعد أف استأنؼ الفلسطينيوف خطابهـ السياسي المستقؿ بتولي منظمة التحريػر الفلسػطينية إدارة
اليفاح الفلسطيني نحو االستقبلؿ ،وتقرير المدير ،واقامػة الدولػة الفلسػطينية المسػتقلة وعػودة البلجئػيف
يأس ػػاس للتس ػػويةم أخ ػػذت الوالي ػػات المتح ػػدة عل ػػى اس ػػتحياء الس ػػير نح ػػو سياس ػػة ش ػػاملة تج ػػاا المس ػػألة
الفلسطينية ،لينها وحتى نهاية عقد الثمانينات مف القرف العشريفم دأبت بػاطراد علػى رفػض أف يحدػؿ
الفلسطينييف على تقرير مديرهـ ومستقبلهـ السياسي.
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الفصل الثالث
محددات ودوافع الدور األمريكي تجاه التسوية السياسية
 1.1مقدمة
بات مف الضرور فهـ السياسػة الخارجيػة للواليػات المتحػدة ،بعػد أف أدػبحت القطػب المهػيمف
فػػي النظػػاـ الػػدولي منػػذ انتهػػاء الحػػرب البػػاردة عػػاـ  ،4::4وأضػػحت الواليػػات المتحػػدة بقوتهػػا العسػػيرية
واالقتدادية الهائلة واقعاً يفرض نفسه على النظاـ الدولي بمختلؼ ميوناته وشرائحه ،األمر الذ يفسر
طبيعة النفوذ الذ تتمتع به الواليات المتحدة على دعيد المجتمع الدولي.
شيلت األهميػة االسػتراتيجية لمنطقػة الشػرؽ األوسػط هػدفاً للقػوي اليبػري الرئيسػية التػي يانػت -
والزالت  -تسعى للسيطرة عليهػا ،وظلػت هػذا المنطقػة مسػرحاً للدػراعات الدوليػة ينتيجػة حتميػة للتنػافس
والتػ ػزاحـ االس ػػتعمار  ،ال ػػذ ه ػػدؼ للس ػػيطرة عل ػػى ثرواته ػػا ومق ػػدراتها ،وهي ػػذا ب ػػدأت تض ػػطلع الوالي ػػات
المتحػػدة بممارسػػة مسػؤولياتها يدولػػة قطبيػػة ذات مدػػال يونيػػة ،واحتلػػت المنطقػػة بػػذلؾ ميانػاً ثابتػاً فػػي
األولويات االستراتيجية والجيو  -سياسية للواليات المتحدة

(دال

 ،3114 ،ص .)348

نظرت الواليات المتحدة إلسرائيؿ يمحور ارتيػاز رئيسػي تسػتند إليػه االسػتراتيجية األمريييػة فػي
المنطقة ،ورأت أنه مف خبلؿ التنسيؽ المتبادؿ معها وفؽ مبدأ المدلحة المشػتريةم تػتميف إسػرائيؿ مػف
حماية المدال األمرييية ،وتيوف بمثابػة أداة الػردع للقػوي اإلقليميػة المعاديػة لتلػؾ المدػال  ،لػذلؾ فقػد
التزمت الواليات المتحدة ببناء شبية مف العبلقات المتينة والقوية ب سرائيؿ ذات أبعاد مختلفة.
ومػف أجػؿ فهػػـ وتحليػؿ السياسػػة األمريييػة حيػاؿ تسػػوية الدػراع الفلسػػطيني  -اإلسػرائيليم توجػػد
ثبلثػػة ميونػػات أساسػػية تػػؤد أدوا اًر مهمػػة فػػي دػػياغة السياسػػة الخارجيػػة األمريييػػة ،أولهػػا :المؤسسػػة
السياسػػية المتمثلػػة بػػالرئيس األمرييػػي واليػػونغرس وو ازرة الخارجيػػة وو ازرة الػػدفاع ومجلػػس األمػػف القػػومي
(عػ ػواد ،3141 ،ص  414و ،)443وثانيه ػػا :التح ػػالؼ المؤسس ػػي ب ػػيف المؤسس ػػة العس ػػيرية واالقتد ػػادية ،وال ػػذ
يدػؿ نفػوذا إلػى مواقػع التػأثير المعنػو والسياسػي ( ،)Wilson, 2002, P. 126وثالثهػا :الجهػاز البيروق ارطػي
الضخـ الذ يؤد دو اًر في التحيـ في ليػات تنفيػذ القػ اررات الدػادرة عػف مؤسسػات دػنع القػرار
 ،4::8ص .)94
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(خليػؿ،

 1.0المبحث األول
ال ناصر المؤثرة في صنع السياسة الخارجية األمريكية
تسػػتهدؼ السياسػػة الخارجيػػة أليػػة دولػػة تحقيػػؽ مدػػالحها وأهػػدافها فػػي المجػػاؿ الخػػارجي ،لػػذلؾ
تعد السياسة الخارجية هي برنامج عمؿ الدولة في المجاؿ الخارجي ،والذ يتضػمف األهػداؼ الخارجيػة
التي تسعى إلى تحقيقها والتي تعيس مدالحها ،فضبلً عف الوسائؿ البلزمة لتحقيؽ تلؾ األهداؼ

(سليـ،

 ،3114ص  .)448وتقتضي عملية دػنع السياسػة الخارجيػة للدولػة ضػرورة القيػاـ بتحديػد األهػداؼ ،وتُرسػـ
تلػػؾ فػػي ضػػوء القػػدرات الحقيقيػػة للدولػػة ((رسػػـ اسػػتراتيجية الدولػػة الخارجيػػة)) ،ويػػذلؾ اختيػػار الوسػػائؿ،
بتبني التيتيؾ وأنسب الوسائؿ التي تودؿ دانع السياسة الخارجية إلى الهدؼ المحدد.
تقػوـ السياسػة الخارجيػػة بشػيؿ عػػاـ علػى افتػراض رئػيس مػػؤداا" ،أنهػا ال تتحػػدد وال تتغيػر بفعػػؿ
الددفة ،وانما استناداً إلى مجموعة مف المتغيرات التفسػيرية المسػتقلة التػي تتفاعػؿ مػع بعضػها الػبعض
بشيؿ أو ب خر ،اعتماداً علػى خدػائص الوحػدة الدوليػة محػؿ التحليػؿ ،وبطريقػة نمطيػة يميػف تحديػدها
وفهمهػػا" (سػػليـ ،3114 ،ص  .)451لػػذلؾ ت ػرتبط عمليػػة دػػنع السياسػػة الخارجيػػة األمريييػػة بهيايػػؿ مؤسسػػية
رسػػمية ،وأخػػري غيػػر رسػػمية ،ويتحػػدد دور يػػؿ واحػػدة مػػف هػػذا الهيايػػؿ والمؤسسػػات تبع ػاً لمرتبتػػه فػػي
هرمية الدولة ،وتتقاسـ تلؾ فيما بينها األدوار والوظائؼ في عملية دنع السياسة في المجاؿ الخارجي،
حي ػػث جعل ػػت طبيع ػػة النظ ػػاـ السياس ػػي ف ػػي الوالي ػػات المتح ػػدة اإلس ػػهاـ والمش ػػارية ف ػػي د ػػنع السياس ػػة
الخارجية أيثر اتساعاً ،بحيث يشمؿ المؤسسات الرسمية التقليدية ،وغير الرسمية.
يتطرؽ هذا الجزء مف الدراسة للهييؿ المؤسسي األمرييي غير الحيومي ،الذ يؤثر فػي دػنع
السياسة األمرييية العامة ويحدد ماهيتهػا ،وخادػة فػي ميػداف السياسػة الخارجيػة ،بمػا فػي ذلػؾ السياسػة
األمريييػػة تجػػاا الد ػراع الفلسػػطيني  -اإلس ػرائيلي ،وتعتبػػر مؤسسػػات الفيػػر وال ػ أر  ،وجماعػػات المدػػال
وقوي الضغط الخادة مف أهـ المؤسسات غير الحيومية ذات التأثير في السياسػة الخارجيػة .إذ يتميػز
المجتمػػع األمرييػػي باإلقبػػاؿ علػػى إقامػػة المؤسسػػات الخادػػة ذات االهتمػػاـ بعمليػػة دػػنع الق ػرار ،والتػػي
تقػػوـ بػػدورها بمتابعػػة السياسػػة العامػػة للحيومػػة ،وتقيػػيـ برامجهػػا المتنوعػػة ،واقت ػراح الب ػرامج والسياسػػات
الجديدة أو البديلة (ربيع ،4::1 ،ص .)446
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 1.0.1مؤسسات الفكر والرأي
مف المفترض يي يتـ التودؿ إلى ق اررات سياسية رشيدة أف تيوف عملية دنع القرار السياسي
والسياسات مرتبطة بالمعرفػة ومدػادرها المجتمعيػة واألياديميػة ،حتػى ال تيػوف القػ اررات السياسػية وتلػؾ
المتعلقة بدنع السياسات ارتجالية وعشوائية .ويعتبر إنشاء مرايز البحوث والدراسات التي يطلؽ عليهػا
اسػػـ ((بنػػوؾ التفييػػر)) محاولػػة مػػف قبػػؿ قطاعػػات الشػػعب النشػػطة والمثقفػػة ((النخبػػة)) للمشػػارية فػػي دػػنع
دور
السياسة العامة للدولة بعيداً عف األطر الحيوميػة ،حيػث تػؤد بنػوؾ التفييػر فػي الواليػات المتحػدة اً
هاماً في ترشيد الق اررات السياسية ،وخادة في السياسة الخارجية ،بما في ذلؾ السياسػة األمريييػة تجػاا
الشرؽ األوسط والدراع العربي  -اإلسرائيلي (أبو عمرو ،4::3 ،ص .)91
لذلؾ ف ف مؤسسات الفير والػ أر مؤسسػات مسػتقلة ،تػـ إنشػاؤها بهػدؼ إجػراء األبحػاث ،وانتػاج
معارؼ مستقلة متدلة بالسياسة ،وهي تسد فراغاً في غاية األهمية بػيف الجانػب األيػاديمي مػف جهػة،
الحيـ مف جهة ثانية ،ليف يبقى أف دور مؤسسات الفيػر والػ أر  - ،يمػا يػري ريتشػارد هػاس
وبيف جانب ُ

" - Richard N. Haassمف المؤثرات العديدة في دياغة سياسة الواليات المتحدة الخارجية ،ويعػد أحػد

أيثػر تلػؾ األدوار أهميػة وأقلهػا فهمػاً وتقػدي اًر" ،يػوف مؤسسػات الفيػر والػ أر تقػوـ بمعظػـ مهامهػا بمعػزؿ
عػػف أضػواء وسػػائؿ اإلعػػبلـم مػػا يجعلهػػا تحظػػى باهتمػػاـ يقػػؿ عمػػا تحظػػى بػػه المنػػابع األخػػري للسياسػػة
األمرييية ،يالتنافس بػيف مجموعػات المدػال  ،والمنػاورات بػيف األحػزاب السياسػية ،والتنػافس بػيف فػروع
الحيومػػة المختلفػػة .وعلػػى الػػرغـ مػػف ذلػػؾم ف ػ ف مؤسسػػات الفيػػر وال ػ أر تػػؤثر علػػى دػػانعي السياسػػة
الخارجيػػة األمريييػػة بخمس ػة طػػرؽ مختلفػػة ،هػػي :تولي ػػد أفيػػار وخيػػارات مبتي ػرة فػػي السياسػػة ،وت ػػأميف
مجموعػػات جػػاهزة مػػف االختدادػػييف للعمػػؿ فػػي الحيومػػة ،وتػػوفير ميػػاف للنقػػاش علػػى مسػػتوي رفيػػع،
وتثقيؼ مواطني الواليات المتحدة عف العالـ ،واضافة وسيلة ميملة للجهود الرسمية ،وهي التوسط وحػؿ
النزاعات (هاس ،3113 ،ص .)3 - 4
 فػػي هػػذا المجػػاؿ ،تقػػوـ بنػػوؾ التفييػػر أو م اريػػز البحػػوث والد ارسػػات فػػي العػػادة بالمشػػارية فػػي دػػنع السياسػػة العامػػة للدولػػة ،مػػف خػػبلؿ إرسػػاء
األسػػس الفيريػػة والفلسػػفية واالقتدػػادية واالجتماعيػػة للب ػرامج والسياسػػات الرئيسػػية ،وتشػػمؿ نشػػاطات تلػػؾ الم اريػػز :الد ارسػػات األياديميػػة ،وتقيػػيـ
السياسات والبرامج القديمة ،واقتراح سياسات وبرامج بديلة ،واددار الدراسات الموجهة ،وعقد الندوات ،وادػدار التقػارير الخادػة ،واسػداء الندػ
لدناع القرار األمرييييف بتبني سياسات معينة ،وايضاح ما قد يترتب على هذا السياسات مف نتائج.

ػار مقربػاً مػف وزيػر الخارجيػة األمريييػة األسػبؽ
ػدير لػدائرة التخطػيط السياسػي فػي و ازرة الخارجيػة األمريييػة ،ومستش اً
دبلوماسػي أمرييػي ،عمػؿ م اً

يػولف بػاوؿ  ،Colin Powellومنػذ عػاـ  3114يػرأس هػاس مجلػس العبلقػات الخارجيػة  ،Council on Foreign Relationsوهػو مؤسسػة

فيرية غير حيومية تعد أحد أهـ مؤسسات الفير وال أر في الواليات المتحدة األمرييية.
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ومف أجؿ ممارسة التأثير في السياساتم تعمؿ مؤسسات الفير وال أر في حقؿ تطوير وترويج
األفيػػار ،وباتػػت تشػػبه مجموعػػات المدػػال التػػي تتنػػافس مػػع المنظمػػات غيػػر الحيوميػػة علػػى السػػلطة
السياسية واالعتبار ( بلسوف ،3113 ،ص  ،)44وتتميز مؤسسات الفير وال أر بأنها (مايغاف ،3113 ،ص :)48
 .4موجهة بفاعلية نحو المستقبؿ أيثر مف موظفي األبحاث الحيومييف الذيف يعملػوف فػي بيئػة نػاد اًر مػا
تيافأ فيها جهود االبتيار المؤثر.
 .3مرشػػحة أيثػػر لتوليػػد ب ػرامج عمػػؿ سياسػػية معػػاد تشػػييلها ،فػػي حػػيف يعتمػػد البيروقراطيػػوف علػػى بيئػػة
تؤمف الحد األقدى مف األمف توفرها إجراءات العمؿ المعتمدة قياسياً للحيومة.
 .4أيثر قػدرة علػى تسػهيؿ التعػاوف بػيف المجموعػات المنفدػلة مػف البػاحثيف ألجػؿ بلػوغ هػدؼ مشػترؾ،
حيث ال مدلحة ضالعة ودائمة لهذا المؤسسات في أ مجاؿ معيف.
عبلوة على ذلؾ ،تساعد مؤسسات الفير والػ أر فػي دػنع التػ لؼ الفيػر الػذ ينػتج عػف إ ازلػة
الحواجز البيروقراطية ،وذلؾ يونها (مايغاف ،3113 ،ص :)49 - 48
 .4أيثػػر قػػدرة مػػف الويػػاالت الحيوميػػة علػػى نشػػر أبحػػاث السياسػػة المبلئمػػة داخػػؿ الحيومػػة وخارجهػػا،
وايدالها إلى النخب السياسية ،ووسائؿ اإلعبلـ ،وعامة الناس.
 .3مجهزة بدورة أفضؿ للتعامؿ مع الطبيعة المتشابية بمسائؿ السياسة العالمية.
 .4أيثر قدرة على تأميف الترابط والتداخؿ في العملية السياسية ،بدءاً مف جمع المعطيات ،وودوالً إلػى
تيويف المعرفة السياسية.
 .5أيثر قدرة على ابتيػار وسػائؿ تطبيػؽ السياسػات مػف البيروقراطيػات الحيوميػة التػي قػد تيػوف مقسػمة
داخلياً إلى دوائر ومجاالت اختداص متعددة.
وختامػاً ،وبسػػبب إدراؾ الجهػػات الرسػػمية ألهميػػة الػػدور الػػذ تؤديػػه ((مؤسسػػات الفيػػر وال ػ أر ))،
ف ف هذا الجهات تتعاقد مع هذا المؤسسات أو تقوـ بتيليفها ب عداد دراسات معينة أو تقديـ االستشارات
له ػػذا الجه ػػات .وق ػػد يت ػػب هن ػػر ييس ػػنجر" :إف مسػ ػؤولي السياس ػػة الخارجي ػػة ال يقوم ػػوف ببن ػػاء رد ػػيد
األفيارم بؿ إنهـ ينفقوف مثؿ هذا الرديد ،أما األفيار فتأتي مف بنوؾ التفيير" (أبو عمرو ،4::3 ،ص .)91
 تُخدص مؤسسات الفير وال أر على غرار شريات القطاع الخاص ،موارد هامػة جػداً لتسػويؽ منتجاتهػا ،لينهػا خبلفػاً للشػرياتم ال تقػيس مػدي
نجاحها على أساس هامش الرب  ،فهي في نهاية المطاؼ مسجلة يمنظمات مستقلة ال تهدؼ إلى الرب  ،بؿ علػى أسػاس درجػة تأثيرهػا فػي الػ أر
العاـ والسياسة.
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 1.0.0جماعات المصالح ويوى الضغط الخاصة
ال يوجد خبلؼ يبير حوؿ مفهوـ ((جماعات المدال )) ،واف ياف المدػطل يسػتخدـ يمتػرادؼ
لمد ػػطلحات أخ ػػري مثػ ػػؿ ((جماع ػػات الضػ ػػغط)) ،وتُع ػػرؼ ((جماعػ ػػات المد ػػال

))

بأنهػ ػػا :مجموع ػػة مػػػف

اإلرادات يجمعها مدػال مشػترية وتنشػط فػي سػبيؿ تحقيػؽ هػذا المدػال مػف خػبلؿ مؤسسػات الدولػة،
وتستخدـ في ذلؾ الضغط .أو تنظيمػات تمثػؿ مدػال خادػة لػبعض الفئػات ،تمػارس الضػغط والتػأثير
عل ػػى الساس ػػة ود ػػناع القػ ػرار م ػػف أج ػػؿ الوق ػػوؼ عل ػػى مد ػػالحهـ المختلف ػػة وتلبيته ػػا ،وبالنتيج ػػة ه ػػي:
مجموعة مف الناس الذيف يتشاريوف في مدػلحة مػا ،أو فػي عػدة مدػال  ،ويناضػلوف مػف أجػؿ تحقيػؽ
مدالحهـ مف خبلؿ النظاـ السياسي (.)Corbett, 1991, P. 292
تػػؤد جماعػػات المدػػال دو اًر رئيسػػياً فػػي تشػػييؿ السياسػػة األمريييػػة ،س ػواء تلػػؾ التػػي تمػػس
األوض ػ ػاع الداخلي ػػة أو األوضػػػاع الخارجيػ ػػة ،ففػ ػػي القضػ ػػايا الداخليػػػةم تق ػػوـ الجماعػ ػػات ذات الجمهػ ػػور
االنتخابي اليبير بشيؿ متوادػؿ بحشػد النػاخبيف لتػوفير قاعػدة جماهيريػة تػدعمها ،وتعمػؿ يػذلؾ باتجػاا
الت ػػأثير ف ػػي اإلجػ ػراءات الخاد ػػة باستد ػػدار القػ ػ اررات التشػ ػريعية المبلئم ػػة ،م ػػف خ ػػبلؿ ح ػػث أعض ػػاء
اليػػونغرس علػػى اتخػػاذ إج ػراءات مػػف شػػأنها أف تحقػػؽ مدػػالحها

(فيورينػػا ،3119 ،ص ( ،)669ع ػواد ،3141 ،ص

 ،)463لػػذلؾ تعتبػػر هػػذا الجماعػػات أيثػػر القػػوي الجماهيريػػة تنظيم ػاً ،فهػػي تقػػوـ بممارسػػة الضػػغط علػػى
السلطتيف التنفيذية والتشريعية لحماية مدالحها المختلفة (خليؿ ،4::8 ،ص .)95
إف مػػا يميػػز جماعػػات المدػػال األمريييػػة أنهػػا عبػػارة عػػف ييانػػات متعػػددة تجمػػع بينهػػا علػػى
المستوي النظر خدائص بنيويػة ووظيفػة مشػترية ،إال أنهػا وعلػى دػعيد الممارسػة العمليػة تفػرؽ بػيف
األهداؼ والغايات ،والوسائؿ واآلليات ،وتحيـ عبلقاتها وفي يثير مف األحياف قواعػد التنػافس والدػراع
(البحي ػػر  ،3115 ،ص  ،)45:وبعب ػػارة أخ ػػريم تنقس ػػـ جماع ػػات المد ػػال بوج ػػه ع ػػاـ إل ػػى فئت ػػيف متب ػػاينتيف،
تختلفاف مف حيث الوظيفة ،وليف تلتقياف مف حيث الهدؼ ،وتعمبلف في غالبية األحياف بشيؿ متناسػؽ
ومتيامػػؿ ،إذ بينمػػا تقػػوـ المنظمػػات التابعػػة للفئػػة األولػػى المعروفػػة ب ػ ((مجموعػػات الضػػغط الخادػػة)) أو
((اللػػوبي)) ،بالعمػػؿ الػػدؤوب علػػى إقنػػاع دػػانع القػرار السياسػػي بدػوابية رائهػػا وحملػػه علػػى تبنػػي وجهػػة
نظرها ،تقوـ المنظمات التابعػة للفئػة الثانيػة المسػماة ب ػ ((لجػاف العمػؿ السياسػي)) بالعمػؿ علػى شػراء والء
نواب اليونغرس وغيرهـ مف المسؤوليف الحيومييف (ربيع ،4::1 ،ص .):4
6:

تس ػػتمد جماع ػػات المد ػػال قوته ػػا وق ػػدرتها عل ػػى ممارس ػػة الت ػػأثير للوف ػػاء بمتطلب ػػات دوره ػػا م ػػف
مد ػػادرها الداخلي ػػة ،والت ػػي تتجس ػػد ف ػػي القاع ػػدة الد ػػلبة م ػػف التأيي ػػد الجم ػػاهير  ،والمقوم ػػات الهييلي ػػة
والتنظيميػػة ،والم ػوارد الماديػػة والمعنويػػة ،ومنظومػػة القػػيـ التػػي تػػؤمف بهػػا ،والقضػػايا والموضػػوعات التػػي
تتعامؿ فيها وتسعى إلى تحقيقها ،وأنماط عبلقتها بغيرها مف القوي األخري فػي بيئتهػا

(البحيػر  ،3115 ،ص

 .)461 - 45:وبشػػيؿ عػػاـ ،يعمػػؿ ناشػػطو جماعػػات المدػػال ضػػمف قيػػود النظػػاـ السياسػػي ،ويسػػتخدموف
الوسػػط الثقػػافي السػػائد ،للودػػوؿ إلػػى المس ػؤوليف عػػف السياسػػة الخارجيػػة ،والتػػأثير فػػيهـ لتبنػػي سياسػػات
مبلئمػػة لجػػداوؿ أعمػػالهـ المعينػػة ،ويميػػف له ػؤالء الناشػػطيف يػػذلؾ تثقيػػؼ دػػانعي السياسػػة وتزويػػدهـ
بمعلومات حوؿ قضايا معينة ،وأحياناً تقديـ هذا المعلومات إلى الجمهور العاـ (تِر  ،3113 ،ص .)46 - 45
وبم ػػا أف الدس ػػتور األمريي ػػي أخ ػػذ بمب ػػدأ الفد ػػؿ ب ػػيف الس ػػلطاتم فػ ػ ف ذل ػػؾ ق ػػد أت ػػاح لجماع ػػات
المدػػال أف تمػػارس الضػػغط علػػى السػػلطتيف التش ػريعية والتنفيذيػػة ،ع ػف طريػػؽ وسػػائؿ واس ػػتراتيجيات
متعددة للتأثير في السياسة األمرييية ،منها (عواد ،3141 ،ص :)97
التأثير المباشر :عف طريؽ االتداؿ المباشر بالسلطتيف التشريعية والتنفيذية.
التأثير غير المباشر :عف طريؽ تعبئة ال أر العػاـ ،وخلػؽ اتجاهػات معينػة تػؤثر فػي دػانعي السياسػة،
التخاذ ق اررات تخدـ مدال تلؾ الجماعات .ويذلؾ فهي تؤثر في االنتخابػات التشػريعية والرئاسػية عػف
طريؽ حمبلت التمويؿ التي تقدمها لؤلحزاب السياسية ،وتعبئتها لل أر العاـ لدال تلؾ األحزاب.
ومػػف أبػػرز جماعػػات المدػػال النشػػطة فػػي الواليػػات المتحػػدة(( ،المجمػػع الدػػناعي العسػػير ))،
وأما القوي الخادة فأبرزها ((قوي الضغط الدينية)) ،و((قوي الضغط النفطية)):
 1.0.0.1المجمع الصناعي ال سكري
اسػػتخدمت عبػػارة المجمػػع الدػػناعي العسػػير ألوؿ مػرة فػػي خطػػاب الػرئيس األمرييػػي األسػػبؽ
دوايػت أيزنهػاور  Dwight D. Eisenhowerإلػى الشػعب األمرييػي والػذ سػمي بخطػاب الػوداع فػي 48
يانوف الثاني /يناير  ،4:74إذ حذر الرئيس أيزنهاور في هذا الخطاب مف المجمع الدناعي العسير
وخطورة تحالفه مع الجيش على الديمقراطية األمرييية ،ومف أف يدؿ نفوذا إلى مواقػع التػأثير المعنػو
والسياسي والعملي على القرار األمرييي ،ومف خطورة أف يبدأ هذا التحػالؼ فػي إمػبلء تدػرفات وأفعػاؿ
الواليات المتحدة في الداخؿ والخارج.)Wilson, 2002, P. 126 - 127( ،
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يمثؿ المجمع الدناعي العسير شراية وائتبلفات بيف مدػال عػدة(( :مػاليي الدػناعات ذات
اإلنتػاج الحربػي ،والمسػؤوليف الحيػػومييف الػذيف لهػـ سػػلطة فػي مجػاؿ اإلنفػػاؽ الحربػي ،وممثلػي الواليػػات
التي لها مدلحة اقتدادية مف اإلنفاؽ الحربي)) ،وبالتالي يدؿ المدطل على تلؾ العبلقة القائمػة بػيف
الج ػػيش ،والبي ػػت األب ػػيض ،والي ػػونغرس م ػػف جه ػػة ،والش ػػريات الد ػػناعية الت ػػي تن ػػتج األس ػػلحة ومع ػػدات
الحرب مف جهة ثانية ،ويحيـ هذا العبلقة المنفعة المتبادلة (.)Military Industrial Complex, Website
ومػػف المبلحػػظ علػػى الدػػناعات ذات الخػػدمات العس ػػيرية أنهػػا دػػناعات غيػػر حيوميػػة ،له ػػا
مراتب متقدمة عالمياً مف حيث النفقات واإلنتاج ،أو مف حيث نديبها مف تجارة السبلح الدولية

(سػيونز،

 ،3116ص  ،)66:فقػػد ودػػؿ إجمػػالي العقػػود المبرمػػة لمبيعػػات األسػػلحة األمريييػػة خػػبلؿ عػػاـ  3141إلػػى
نحو ما يزيد عف  357مليار دوالر (.)Military Industrial Complex, Website
إف حجـ االسػتثمار المػالي للشػريات المنتجػة لؤلسػلحة فػي الواليػات المتحػدة ،والتػرابط الحادػؿ
ب ػػيف المؤسس ػػات العس ػػيرية الرس ػػمية ود ػػناعة األس ػػلحة الض ػػخمةم أت ػػاح له ػػا ممارس ػػة نف ػػوذ أيب ػػر عل ػػى
السياسة األمرييية ،تتجلى بعض أوجهه التأثيرية في تمويؿ الحمبلت االنتخابية ،سواء لممثلػي الواليػات
التي تنتشر فيها الدناعات الحربيػة ،أو لممثلػيف يتعهػدوف بػدعـ مدػال تلػؾ الدػناعاتم إذ يػدفع هػذا
االئػػتبلؼ إلػػى التػػأثير فػػي نمطػػيف عسػػيرييف :أولهمػػا الضػػغط فػػي سػػبيؿ رفػػع ميزانيػػة الػػدفاع األمريييػػة،
والثاني الضغط في سبيؿ اتباع برامج أسلحة أيثر تطو اًر (عواد ،3141 ،ص .)461
 1.0.0.0يوى الضغط الدينية
تعتبر إحدي الطرؽ الرئيسية التي أدب بها الديف منخرطاً في السياسة ،هػي عمػؿ الجماعػات
الدينيػػة يقػػوي للضػػغط ،وأدػػبحت تشػػارؾ هػػذا القػػوي فػػي يثيػػر مػػف قضػػايا الواليػػات المتحػػدة السياسػػية
بأساليب متنوعػة ،فعلػى سػبيؿ المثػاؿ ،تعاملػت الجماعػات الدينيػة يجماعػات ضػغط فػي محاولػة للتػأثير
علػػى السياسػػة العامػػة تجػػاا حريػػة الحقػػوؽ المدنيػػة ،وحقػػوؽ اإلنسػػاف العالميػػة ،وبعػػض قضػػايا السياسػػة
الخارجية مثؿ تقديـ المعونة إلسرائيؿ (يوربت ،3117 ،ص .)587
تهػدؼ قػوي الضػغط الدينيػة المنظمػة إلػى بسػط نفوذهػا علػى دػانع القػرار والسياسػة العامػة فػي
الواليات المتحدة ،بنفس الطرؽ تقريباً التي تفعؿ بها جماعات المدال األخري ،وتوجد في ذات الوقت
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بعػػض السػػمات الفريػػدة والمهمػػة فػػي مجػػاؿ إدارة وتشػػغيؿ جماعػػات المدػػال الدينيػػة ،نظ ػ اًر لتنػػوع هػػذا
الجماعات وأهدافها ،نتيجة للتعددية الدينية في الواليات المتحدة (يوربت ،3117 ،ص .)486
يوجػػد تنوعػاً أيػػديولوجياً يبيػ اًر بػػيف أعضػػاء قػػوي الضػػغط الدينيػػة ،ليػػف فػػي العمػػوـ هنػػاؾ قطبػػيف
أيػػديولوجييف رئيسػػييف ،همػػا التيػػار الليب ارلػػي ،ويشػػمؿ ،الطػػرؼ ال ػرئيس للبروتسػػتانت ،وبعػػض جماعػػات
الياثوليػػؾ واليهػػود ،والتيػػار المحػػافظ ،الػػذ يريػػز علػػى القػػيـ األخبلقيػػة التقليديػػة ،ومنػػه بعػػض جماعػػات
البروتستانت ،وجماعة الياثوليػؾ المعارضػة لئلجهػاض ( ،)Hertzke, 1989, P. 127ويوجػد بػيف التيػاريف فػي
الوسػط جماعػػات مثػؿ مػػؤتمر ياثوليػػؾ الواليػات المتحػػدة مػػف أجػؿ العمػػؿ االجتمػػاعي ،والػذ يجمػػع بػػيف
الرؤي المحافظة نحو اإلجهاض ،والرؤي الليبرالية نحو األهداؼ االقتدادية (.)Hofrenning, 1995, P. 85
لـ تشعر أغلب جماعات المدال الدينية فػي السػابؽ بحاجتهػا إلػى إنتػاج ضػغوط جذريػة علػى
دانعي السياسة ،وليف ،بسبب قوة الدفع السياسية التي قامت بهػا جماعػات ((اليمػيف المسػيحي الجديػد

))

في بدايػة سػبعينات القػرف العشػريف ،أدػبحت تلػؾ الجهػود أيثػر أهميػةم لػذلؾ تعتمػد جماعػات المدػال
الدينية العديد مف االستراتيجيات التي تستخدمها جماعػات المدػال األخػري ،لينهػا أيضػاً تختلػؼ عنهػا
بطػػرؽ عػػدةم إذ تحػػاوؿ جماعػػات المدػػال الدينيػػة إقنػػاع عامػػة الشػػعب لتأييػػد رؤيتهػػا مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ
سياسػػتها العامػػة ،وتشػػييؿ الػ أر العػػاـ ونشػػر رائهػػا السياسػػية مػػف خػػبلؿ وسػػائؿ اإلعػػبلـ ،علػػى أمػػؿ أف
يؤثر ذلؾ على السياسة العامة ،إما بالتأثير مباشرة على دانعي السياسة ،أو أف تشحذ همػة أعضػائها
أو عامة الناس ،ليي يقوموا باالتداؿ والضغط على دانعي السياسة (يوربت ،3117 ،ص .)494-488
 1.0.0.1يوى الضغط النفطية
تبلػػور االهتمػػاـ األمرييػػي بػػالموارد البتروليػػة لمنطقػػة الشػػرؽ األوسػػط مػػع بدايػػة القػػرف العش ػريف،
وترتب على ذلؾ ظهور مجموعات الضغط الخادػة ذات االهتمػاـ بقضػايا السياسػة والتجػارة الخارجيػة.
ونتيجة لمحاولة الحيومة البريطانيػة حرمػاف شػريات الػنفط األمريييػة مػف المشػارية فػي امتيػازات بتػروؿ
الشػػرؽ األوسػػط ،انػػدفعت الشػػريات األمريييػػة إلػػى طلػػب المعونػػة مػػف الحيومػػة األمريييػػة ،والعمػػؿ علػػى
تسػػخير سياسػػتها الخارجيػػة لخدمػػة أهػػداؼ دػػناعة الػػنفط األمريييػػة ،وبانتهػػاء الحػػرب العالميػػة الثانيػػة،
أدبحت دناعة النفط العالمية خارج إطار دوؿ المعسير االشترايي خاضعة بشػيؿ شػبه يلػي لسػيطرة
شريات النفط األمرييية (ربيع ،4::1 ،ص .):5
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وفي سبيؿ تحقيؽ مدلحة إضافية لشريات النفط األمرييية ،قامت هذا الشريات بتجميع قواها
وتشييؿ منظمة غير رسمية تدعى ((معهد البتروؿ األمرييي)) .))API(( وهو ((لوبي نفطي)) هدفه الدفاع
عف مدال تلؾ الشػريات ،وقػاـ بالعمػؿ علػى إيجػاد الظػروؼ التػي وفػرت إميانيػة تبػادؿ المدػال بػيف
الحيومة األمرييية وشريات النفط اليبيرة ،وذلؾ مف أجؿ ضماف استمرار التمتع باإلعفاءات الضريبية،
المددرة للبتروؿ (( ،))OPECوبػذلؾ
ووقوؼ الحيومة إلى جانب شرياتها في دراعها مع منظمة الدوؿ ُ

استطاعت الدناعة النفطية مف خبلؿ اللوبي تحقيؽ االنجازات التالية (ربيع ،4::1 ،ص :):7

 .4إقناع الحيومة األمرييية بأف مدال الطرفيف واحدة ،وأف ما يخػدـ مدػال االحتيػارات النفطيػة فػي
الخارج ،يخدـ في الوقت ذاته مدال الواليات المتحدة االقتدادية واالستراتيجية.
 .3التهرب مف دفع الضريبة للخزينة األمرييية ،وبالتالي تحقيؽ أرباح خياليػة ،اسػتُخدـ جػزء منهػا لشػراء
والء بعض المسؤوليف الحيومييف.
 .4توجيه سياسة الواليػات المتحػدة الخارجيػة ،وجهػة لػـ تيػف نابعػة مػف قناعػة حيوميػة ذاتيػة ،بػؿ نتيجػة
لضغوط فئة معينة استهدفت تحقيؽ مدال خادة.
وختام ػاً ،وبسػػبب اإليمػػاف ال ارسػػخ للديمقراطيػػة األمريييػػة بػػأف المؤسسػػات غيػػر الحيوميػػة بشػػتى
مجاالتها ضرورية الزدهار الديمقراطيػةم أثػرت تلػؾ المؤسسػات بطػرؽ عػدة فػي رسػـ السياسػة األمريييػة
العامػػة ،وفػػي عمليػػة دػػنع الق ػرار األمرييػػي ،وأسػػهمت فػػي دػػنع وتوجيػػه السياسػػة الخارجيػػة للواليػػات
المتحػػدة ،مػػف خػػبلؿ الػػدور الػػذ تؤديػػه مؤسسػػات الفيػػر والػ أر والتػػي تػػؤثر فػػي بنػػاء الػ أر العػػاـ ،وتمػػد
دناع السياسة األمرييية برديد األفيار حوؿ القضايا المختلفة ،ومػف خػبلؿ جماعػات المدػال وقػوي
الضغط الخادة التي تعمؿ على بسط نفوذها على دانع القرار والسياسػة العامػة فػي الواليػات المتحػدة
بهػػدؼ تحقيػػؽ غايػػات وأهػػداؼ سياسػػية واقتدػػادية .وباتػػت تلػػؾ المؤسسػػات تعػػد أحػػد القػػوي السياسػػية
الفاعلة والمحورية فػي توجيػه السياسػة األمريييػة ،والتقػت إلػى ح ٍػد يبيػر مػع محػددات السياسػة الخارجيػة
األمرييية ،وأسهمت بدورة أو بأخري في تحديد دوافعها ومرتيزاتها ،وخادة على الدعيد الخارجي.

 تأسس عاـ  ،4:34ويعد أيبػر التجمعػات التجاريػة لدػناعة الػنفط والغػاز ،ومقػرا واشػنطف ،ويمثػؿ حػوالي  511شػرية أمريييػة تعمػؿ فػي مجػاؿ
اسػػتخراج وانتػػاج الػػنفط والغػػاز ،ولػػه مياتػػب فػػي  84دولػػة حػػوؿ العػػالـ .ويمثػػؿ هػػذا التجمػػع لػػوبي قػػو فػػي الواليػػات المتحػػدة ،فقػػد أنشػػأ العديػػد مػػف
المجموعات لدعـ أجندته السياسية ،وأنفؽ على حمبلت الضغط السياسية نحو  8,4مليوف دوالر فػي يػؿ مػف عػامي  311:و ،3141ونحػو 7,4
مليوف دوالر عاـ  ،3144لبلطبلع أيثر انظر، American Petroleum Institute, ((API)) :
http://www.sourcewatch.org/index.php?title=American_Petroleum_Institute
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 1.1المبحث الثاني
محددات الدور األمريكي تجاه التسوية السياسية
عند دراسة السياسة الخارجية لدولة معينة ،البد مف التطرؽ إلى مجموعة المحددات التي تحيـ
توجهات هذا الدولة ،وتمارس دو اًر فعاالً في تشييؿ سياستها الخارجية ،وتخرجهػا فػي دػورتها النهائيػة.
واذا يانت الدولة تمتلؾ بيئة داخلية متماسيةم ف نها تدب قادرة على دنع سياسة خارجيػة مػؤثرة علػى
الفػػاعليف اآلخ ػريف فػػي السػػاحة الدوليػػة ،واذا افتقػػدت الدولػػة لهػػذا التماسػػؾ ،ف نهػػا لػػف تيػػوف قػػادرة علػػى
التػػأثير ،بػػؿ وتدػػب محػػؿ تػػأثر بالفػػاعليف اآلخ ػريف .ولعػػؿ هنػػاؾ مسػػتوييف مػػف المحػػددات تػػؤثر علػػى
توجهات وشيؿ السياسة الخارجية لدولة ما (قنديؿ:)3144 ،
 .4المستوي الوطني ،أو مػا يعػرؼ ب ػالمحددات الداخليػة التػي تعتبػر مػف أيثػر مسػتويات التحليػؿ أهميػة
في السياسة الخارجية ،ويندرؼ هذا المستوي إلى العوامؿ الداخلية ينظاـ الحيـ ،والقدرات واإلميانػات
االقتدادية ،ودور مؤسسات الدولة في التأثير على سياستها الخارجية.
 .3مستوي النظاـ الدولي ،ويعبر هذا المستوي عف ترتيب وموقع الفواعػؿ أو الػدوؿ فػي النظػاـ الػدولي،
وييفيػػة أو طبيعػػة توزيػػع القػػوة داخػػؿ النظػػاـ الػػدولي ،والمحػػددات الخارجيػػة التػػي تػػتحيـ فػػي رسػػـ سياسػػة
الدوؿ بشيؿ عاـ.
باتت مسألة فهـ السياسة الخارجية األمرييية ضرورة حتمية نظ اًر ليونها تشيؿ القطب المهػيمف
ف ػػي النظ ػػاـ ال ػػدولي من ػػذ انته ػػاء الح ػػرب الب ػػاردة ب ػػيف المعس ػػيريف الغرب ػػي والشػ ػرقي ،وأد ػػبحت الوالي ػػات
المتحدة بقوتها العسيرية واالقتدادية واقعاً يفرض نفسه على النظاـ الدولي بمختلؼ ميوناته وشرائحه،
األمػػر الػػذ يفسػػر طبيعػػة النفػػوذ الػػذ تتمتػػع بػػه الواليػػات المتحػػدة علػػى دػػعيد المجتمػػع الػػدولي فػػي
مختلؼ المجاالت السياسية واالقتدادية.
ومػػف أجػػؿ تحليػػؿ وفهػػـ السياسػػة األمريييػػة تجػػاا مسػػألة التسػػوية السياسػػية فػػي الشػػرؽ األوسػػط،
البد مف تحديد جملة المحددات الداخلية والخارجية التي تترؾ أث اًر في التوجهات األمرييية المعلنة وغير
المعلنة تجاا الدراع.
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 1.1.1المحددات الداخمية
تندرؼ المحددات الداخلية للسياسة الخارجية األمرييية بشيؿ عاـ ،وتجاا الدػراع الفلسػطيني
اإلسرائيلي بشيؿ خاص ،إلى مجموعة مف المحددات ،تتناولها الدراسة على النحو التالي:
 1.1.1.1الرأي ال ام
تعتبر نظرية ألموند  Almond Theoryحوؿ دور ال أر العاـ األمرييي فػي دػنع قػرار السياسػة
الخارجية هي السائدة وسط الباحثيف والمشتغليف بالسياسػة فػي الواليػات المتحػدة ،ويػري ألمونػد أف الػ أر
العاـ األمرييي مشغوؿ بدورة ساحقة في مشيبلت السياسة الداخلية ،وأف اهتماـ ال أر العػاـ األمرييػي
بػػأمور السياسػػة الخارجيػػة خاضػػع لتذبػػذبات يبي ػرة فػػي أوقػػات األزمػػات (سػػعيد ،4:95 ،ص  ،):4وذلػػؾ ألف
اهتماـ ال أر العاـ بالشؤوف الخارجية يظؿ عرضياً بشيؿ يبير ،ومتعلقاً بأزمات دولية خادة ،فيما عدا
حػ ػوادث ن ػػادرة ج ػػداًم فػ ػ ف الػ ػ أر الع ػػاـ ع ػػادة م ػػا يي ػػوف مح ػػدوداً ف ػػي تأثي ارت ػػه ف ػػي عملي ػػة د ػػنع السياس ػػة
الخارجيػػة (جػػرجس ،4::9 ،ص  ،)43:-439ويرجػػع هػػذا التػػأثير المحػػدود إلػػى عػػدـ اهتمػػاـ الجمهػػور بالش ػؤوف
الخارجية.
واذا م ػػا أُخ ػػذ ف ػػي االعتب ػػار حقيق ػػة أف معرف ػػة الجمه ػػور بمس ػػائؿ السياس ػػة الخارجي ػػة ق ػػد بقي ػػت
منخفضػة نسػبياً ،فػ ف مقدرتػػه علػى التػأثير فػي السياسػػة بقيػت ضػعيفة هػي األخػػري ،وبالتػالي فػ ف الػ أر
العػػاـ ال يمثػػؿ سػػوي قيػػد ضػػعيؼ نسػػبياً لدػػناع السياسػػة الخارجيػػة فػػي الواليػػات المتحػػدة ،ونتيجػػة لػػذلؾ
أدب الرئيس يتمتع بقدر يبير مف الحرية في مجاؿ السياسة الخارجية ،يونه يتحيـ مباشرة فػي خػروج
هػػذا السياسػػة للمجػػاؿ الػػدولي الخػػارجي بتفػػويض مػػف الدسػػتور أوالً ،ولمػػا للػرئيس مػػف ميانػػة مرموقػػة فػػي
الهرـ السياسي األمرييي ثانياً.
إف ضعؼ اهتماـ األمرييييف بأمور السياسة الخارجية ال يعني غياب الرقابػة الشػعبية عػف تلػؾ
السياسػػة وتحػػرر ال ػرئيس يلي ػاً مػػف مواقػػؼ وتوجهػػات ال ػ أر العػػاـ ،إذ بينمػػا يتمتػػع ال ػرئيس بحريػػة غيػػر
محدودة تقريباً في مجاؿ رسػـ وادارة سياسػة الواليػات المتحػدة الخارجيػة فػي ظػؿ ظػروؼ عاديػةم يضػيؽ
مجاؿ تلؾ الحرية يثي اًر في ظؿ ظروؼ غير عادية ،وفي بعض األحياف تتداخؿ القضػايا الخارجيػة مػع
القضايا الداخلية ،وتفرض التطورات نفسها على األحداث ،مػا يػدفع الػ أر العػاـ إلػى القيػاـ ب قحػاـ نفسػه
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فػػي عمليػػة دػػياغة وتوجيػػه السياسػػة الخارجيػػة (ربيػػع ،4::1 ،ص  ،)446ومػػف أمثلػػة ذلػػؾ القػ اررات العسػػيرية
واالقتدادية ذات التأثير على أمف المواطف ومستقبله ،ومستوي الحياة ورفاهية الفرد العاد بوجه عاـ.
وأيضػاً ،يثيػر البحػث فػي العبلقػة بػيف الػ أر العػاـ ودػنع السياسػة الخارجيػة األمريييػة قضػػيتيف
أساسيتيف ،هما

(سعود

 ،4:94 ،ص :)43:-437

األولى ،مشيلة التعارض بيف مبادئ الديمقراطية وما تفرضه مف ضرورة احتراـ ال أر العاـ مف
ناحيػػة ،وفعاليػػة السياسػػة الخارجيػػة مػػف ناحيػػة أخػػري .فاإليمػػاف بالديمقراطيػػة فػػي الواليػػات المتحػػدة ال بػػد
وأف يفرض قيوداً على حرية جهاز دنع السياسة الخارجية ،إذ تيوف القيادة السياسية فيها مقيدة ب طار
واضػ مػف المفػاهيـ والتقاليػد المرتبطػة بػاألمف القػومي مػف جانػب ،وممارسػة السػلطة واحتػراـ المعارضػة
وال أر العاـ والقوي الضاغطة مف جانب خر ،فالمبادئ الديمقراطية تنػاد بقػدرة المػواطف العػاد لػيس
علػػى فهػػـ ش ػؤوف السياسػػة الخارجيػػةم بػػؿ علػػى إميػػاف المشػػارية فيهػػا ،ومػػا ي ػرتبط بػػذلؾ مػػف حػػؽ هػػذا
المواطف في أف ييػوف علػى علػـ بحػد أدنػى مػف الحقػائؽ المرتبطػة بخلفيػات القػرار السياسػي ،وذلػؾ قبػؿ
اتخاذ القرار.
والثانيػ ػػة ،المشػ ػػيلة المتعلقػ ػػة بمػ ػػدي اهتمػ ػػاـ وايجابيػ ػػة ال ػ ػ أر العػ ػػاـ بخدػ ػػوص قضػ ػػايا السياسػ ػػة
الخارجية .ويميف هنا بدفة عامة التمييز في ال أر العاـ األمرييي بيف ثبلث شرائ :
 .4دػػانعو ال ػ أر  :وهػػـ األف ػراد الػػذيف يشػػغلوف م اريػػز قياديػػة فػػي المجتمػػع األمرييػػي ((حيوميػػة أو غيػػر
حيوميػػة ،وعلػػى المسػػتوي المحلػػي أو القػػومي)) ،ويعملػػوف علػػى نشػػر الػ أر مػػف خػػبلؿ قنػوات االتدػػاؿ،
ومف ثـ التأثير في ال أر العاـ.
ػتو عػ ٍ
 .3الشػريحة المهتمػػة بػػال أر العػاـ :وهػػي شػريحة دػػغيرة فػي حجمهػػا ،يتميػػز أعضػاؤها بمسػ ٍ
ػاؿ مػػف
الدخؿ والتعليـ ،وتوجد لػديهـ رغبػة فػي المشػارية فػي عمليػة دػنع الػ أر  ،حيػث لػديهـ االهتمػاـ بمسػائؿ
السياسة الخارجية ،وعلى وعي بقضاياها األساسػية ،وتتدػؼ أفيػارهـ بػالترابط والعمػؽ ،ومػا يعيػب هػذا
الشريحة أنها غير متجانسػة وغيػر منظمػة ،وال يشػغؿ أعضػاؤها مواقػع قياديػة تميػنهـ مػف الودػوؿ إلػى
قنوات االتداؿ في الدولة.
 .4ال أر العاـ الجماهير  :ويشمؿ أولئؾ الذيف ليست لديهـ الفردة أو الرغبة في المشارية فػي مسػائؿ
السياسة الخارجية ،إذ ال يتوافر لهـ االهتماـ أو المعلومػات الخادػة بهػا ،ويفتقػر أعضػاء هػذا الشػريحة
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ػاء علػػى ذلػػؾم ف ػ ف اسػػتجابتهـ لمسػػائؿ السياسػػة الخارجيػػة تيػػوف عاطفيػػة أيثػػر
إلػػى اآلراء المنظمػػة ،وبنػ ً
منها عقلية ،وتقوـ على األحاسيس السطحية غير المنتظمة التي تتذبذب بسهولة.

يميف القوؿ أف دور ال أر العػاـ فػي التػأثير علػى السياسػة الخارجيػة فػي الواليػات المتحػدة ،يعػد
أحد أهـ معايير الشرعية الفعلية للديمقراطية األمرييية ،بما تمثله الواليات المتحدة مف واحة للديمقراطية
والحريػػة الفرديػػة علػػى مسػػتوي العػػالـ .وبشػػيؿ عػػاـ ،انهػػار اإلجمػػاع العػػاـ علػػى المسػػتوي المحلػػي فػػي
الواليػػات المتحػػدة حػػوؿ أهػػداؼ السياسػػة الخارجيػػة بعػػد زواؿ الخطػػر الشػػيوعي ،وازداد التنػػوع فػػي فيػػر
السياسة الخارجية فيما بيف النخبة ،وبالتالي الشعب األمرييي ييؿ ،واستمر بػذلؾ التػأثير غيػر المباشػر
لل أر العاـ على السياسة الخارجية األمرييية (الميهي ،4::8 ،ص .)96
وفيمػػا يتعلػػؽ بػػاألثر الػػذ يتريػػه ال ػ أر العػػاـ األمرييػػي فػػي توجهػػات السياسػػة األمريييػػة تجػػاا
عمليػة التسػػوية الفلسػػطينية  -اإلسػرائيليةم يميػػف القػػوؿ أف الػ أر العػػاـ األمرييػػي يحظػػى باهتمػػاـ الجانػػب
العربي بشيؿ عاـ مف جهػة والجانػب اإلسػرائيلي مػف جهػة ثانيػة ،ويسػعى الجانبػاف إلػى محاولػة اجتذابػه
والحدوؿ على تأييدا .يذلؾ ف ف دػانعي السياسػة األمريييػة يثيػ اًر مػا يلجػأوف إلػى تبريػر مػواقفهـ تجػاا
الدػ ػراع ،وعملي ػػة التس ػػوية ،وتأيي ػػدهـ المطل ػػؽ إلسػ ػرائيؿم إل ػػى االدع ػػاء ب ػػأف ق ػػوة مش ػػاعر الػ ػ أر الع ػػاـ
األمرييػػي نحػػو التأييػػد إلس ػرائيؿ ،تُض ػيؽ مػػف مسػػاحة الحريػػة المتاحػػة أمػػامهـ .ليػػف مػػا يبػػرر ذلػػؾ فػػي
حقيقة األمر ،ذلؾ المناخ النفسي الذ يحيط بدانعي السياسة األمرييية ،الذ يقمع إميانية االنحراؼ
ع ػػف نمػ ػػط تأييػػػد إس ػ ػرائيؿ بػػػيف السياسػػػييف الط ػػامعيف فػ ػػي الحد ػػوؿ عل ػػى مناد ػػب رفيعػػػة فػ ػػي اإلدارة
والي ػػونغرس األمػ ػرييييف ،مم ػػا أوج ػػد نوعػ ػاً م ػػف التواف ػػؽ ب ػػيف السياس ػػة األمرييي ػػة المعلن ػػة تج ػػاا الدػ ػراع،
ومطالب وطموح الشعب األمرييي (سعيد ،4:95 ،ص  :3و.):6
إف مػػا يؤيػػد ذلػػؾ اسػػتطبلعات ال ػ أر العػػاـ األمرييػػي التػػي تجريهػػا مؤسسػػات متخددػػة بهػػذا
أجرا مريػز أبحػاث بيػو (( ،))PEWبعنػواف ((لػيس
ا
الشأف في الواليات المتحدةم فقد يشؼ استطبلع لل أر
هنػػاؾ رغبػػة فػػي أف تقػػوـ الواليػػات المتحػػدة بػػدور أيبػػر فػػي الد ػراع)) ،أف ح ػوالي  59فػػي المائػػة مػػف

 أجػري مريػز أبحػاث بيػو للشػعب والدػحافة  Pew Research Center for the People & the Pressاسػتطبلعه فػي الفتػرة مػف 44-8
يانوف الثاني /يناير  311:بيف عينػة ض ّػمت  4614مػف البػالغيف تػـ االتدػاؿ علػيهـ بالهػاتؼ ،ونشػرت نتػائج االسػتطبلع فػي  44يػانوف الثػاني/
ينػاير مػف ذات العػاـ ،لبلطػبلع علػى نتػائج هػذا االسػتطبلع باليامػؿ ،انظػرNo Desire for Greater U.S. Role in Resolving :
http://www.people-press.org/files/legacy-pdf/482.pdf ،Conflict
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األمػ ػرييييف ال يفض ػػلوف انخػ ػراط الوالي ػػات المتح ػػدة بد ػػورة أيب ػػر ف ػػي مفاوض ػػات التس ػػوية ب ػػيف الطػ ػرفيف
الفلسػػطيني واإلس ػرائيلي ،فػػي مقابػػؿ انقسػػاـ واض ػ حػػوؿ ثوابػػت الػػدور األمرييػػي فػػي عمليػػة التسػػويةم إذ
ُيفضؿ حوالي  4:في المائة اقتراف الجهود األمرييية الداعمة لعملية التسػوية ،بػ عبلف الواليػات المتحػدة

عف دعمها إلسرائيؿ ،وتأييد حوالي  49في المائة لعػدـ قيػاـ الواليػات المتحػدة بػأ نشػاط ،وعػدـ قيامهػا

بأ جهد في عملية التسوية.
وما يعزز التوجه األخير لدي األمرييييفم ما يشفته نتائج استطبلع ال أر الذ أجرتػه مؤسسػة
إيبسػػوس  Ipsosفػػي يػػانوف الثػػاني /ينػػاير  ،311:إذ يػػدرؾ ح ػوالي  63فػػي المائػػة مػػف األم ػرييييف تعقػػد
أبعاد الدراع بالنسبة لطرفيه ،ويدعـ تلؾ النتائج استطبلع ال أر الذ أجرته مؤسسة التعاوف األمرييي
اإلسػرائيلي  American - Israeli Cooperation Enterpriseفػػي ذار /مػػارس  311:والػػذ أيػػد خبللػػه
حوالي  84في المائة مف المبحوثيف أف الدراع بيف الطػرفيف الفلسػطيني واإلسػرائيلي ،هػو دػراع دينػي
أيديولوجي يشمؿ يافة قطاعات المجتمعيف ،وتمتد ثارا لتناؿ يافة األطراؼ بدورة متوازية.
وعلػػى الػػرغـ مػػف عػػدـ تفضػػيؿ األم ػرييييف النخ ػراط الواليػػات المتحػػدة بشػػيؿ أيبػػر فػػي عمليػػة
التس ػػوية ،إال أف حػ ػوالي  76ف ػػي المائ ػػة م ػػف ال ػػذيف ش ػػملهـ اس ػػتطبلع أر مؤسس ػػة التع ػػاوف األمرييػ ػي
اإلس ػرائيلي يؤيػػدوف التودػػؿ لتسػػوية سػػلمية للد ػراع فػػي الشػػرؽ األوسػػط ،تنخػػرط فيهػػا يافػػة األط ػراؼ
الدولية واإلقليمية المعنية بشيؿ متوازف ،تجنباً لتحمؿ الواليات المتحدة المزيد مف األعباء علػى الدػعيد
الخارجي .بيد أف ال أر العاـ األمرييي يؤيد المدال اإلسرائيلية المرتبطػة بػاألمف ،ووضػع إسػرائيؿ فػي
توازف القوي اإلقليمي في منطقة الشرؽ األوسط (يونس : ،أيار /مايو .)311:
 1.1.1.0وسايل اإلعيم
ار مختلفة في عملية دنع السياسة الخارجية ،ومما ال شؾ فيهم تُمثؿ
تؤد وسائؿ اإلعبلـ أدو اً
أجهػزة اإلعػػبلـ قنػوات غيػػر شخدػػية ،يسػػتخدمها متخػػذو القػرار ودػػانعو السياسػػة بهػػدؼ شػػرح وتجميػػع
التأييد حوؿ مواقفهـ الحيومية .يما تُعد بمثابة قنوات رئيسية يميف مف خبللها أف تدؿ راء قادة ال أر
غيػ ػػر الحيػ ػػومييف ،وجماعػ ػػات المدػ ػػال  ،والجمهػ ػػور بدػ ػػفة عامػ ػػة ،إلػ ػػى القػ ػػادة الحيػ ػػومييف ودػ ػػانعي
السياسػػة .إال أف أهميػػة وسػػائؿ اإلعػػبلـ تفػػوؽ يونهػػا مجػػرد قنػوات لبلتدػػاؿ بػػيف المسػؤوليف الحيػػومييف
وعنادػػر أخػػري ف ػي البيئػػة السياسػػية الواسػػعة ،إذ أف باسػػتطاعة هػػذا األجه ػزة تأديػػة أدوار مسػػتقلة فػػي
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تيويف وتشييؿ ال أر العاـ حوؿ قضايا السياسة الخارجية ،يمػا أنهػا قػد تُسػتخدـ يػأدوات لنقػد الحيومػة،
وفي أحياف يثيرة تشارؾ مشارية نشطة في عملية دنع السياسة نفسها (أغا ،4:95 ،ص .)::
يما توجد دعوبة في تحديد تلؾ العبلقة الخفية والبالغػة التعقيػد القائمػة بػيف االتجػاا السػائد فػي
وسائؿ اإلعبلـ مف ناحية والسياسة األمرييية مف ناحية أخري ،وهذا ما يبرر وجود أثر للتغطية السلبية
للمنطقة العربية في وسائؿ اإلعبلـ األمريييػة علػى تدػورات الجمهػور ودػناع السياسػة ومػواقفهـ حػوؿ
المجتمعػػات اإلسػػبلمية علػػى سػػبيؿ المثػػاؿ" (جػػرجس ،4::9 ،ص  ،)431ويميػػف القػػوؿ إف قػػوة وسػػائؿ اإلعػػبلـ
تيم ػػف ف ػػي ق ػػدرتها عل ػػى تعم ػػيـ الدػ ػراعات ف ػػي المح ػػيط االجتم ػػاعي ،بم ػػا يهي ػػئ ألن ػػاس خػ ػريف ول ػػيس
لدانعي القرار وحدهـ ،الخيار في التدخؿ في عملية المناقشة.
غير أف البعض مف أدحاب االتجاا النقد ليس لديهـ مثؿ هذا الهػواجس ،يػوف رمػوز التيػار
المسيطر في وسائؿ اإلعبلـ هـ أنفسهـ أعضاء في مؤسسة النخبة السياسية الرسػمية .واذا مػا أُخػذ فػي
االعتبػػار التوافػػؽ األيػػديولوجي فػػي النخبػػة الحايمػػة األمريييػػة ،الػػذ يجعلهػػا منسػػجمة ومتماسػػية ،ف نػػه
ناد اًر ما تنشأ توترات جوهرية بيف مؤسسة السياسة الخارجية ووسائؿ اإلعبلـ (.)Herman, 1993, P. 25
وب ػػالرغـ م ػػف أف دور وس ػػائؿ اإلع ػػبلـ ف ػػي المجتمع ػػات الديمقراطي ػػة ه ػػو ت ػػوفير مد ػػدر ب ػػديؿ
للمددر الرسمي للمعلومات في مجاؿ السياسة الخارجية ،ف ف دور وسائؿ اإلعػبلـ األمريييػة ووظيفتهػا
أخ ػػذا ب ػػالتغير من ػػذ بداي ػػة الح ػػرب الب ػػاردة ،األم ػػر ال ػػذ جع ػػؿ منه ػػا مش ػػارياً طوعيػ ػاً ف ػػي د ػػنع السياس ػػة
الخارجيػػة ،لػػيس بمعنػػى تقريػػر هػػذا السياسػػةم وانمػػا مػػف خػػبلؿ المسػػاعدة فػػي إنشػػاء الحػػدود التػػي تقػػرر
ضػػمف إطارهػػا هػػذا السياسػػة

(1993, P. 289-291

 ،)Dorman,وتػػدخؿ وسػػائؿ اإلعػػبلـ فػػي عمليػػة دػػياغة

السياسػػة الخارجيػػة ،ولينهػػا تبقػػى مجػػرد جػػزء فػػي لػػة دػػنع الق ػرار ،وليس ػت المدػػدر الػػذ تشػػتؽ منػػه
السياسات (أغا ،4:95 ،ص  .)414وأدبحت وسائؿ اإلعبلـ تؤثر على السياسػة الخارجيػة للواليػات المتحػدة
مف وجهتيف مرتبطتيف ببعضػهما أشػد االرتبػاطم ترتيػز الوجهػة األولػى علػى تػأثير وسػائؿ اإلعػبلـ علػى
ال ػ أر العػػاـ الػػذ يػػؤثر بػػدورا علػػى دػػانعي الق ػرار األم ػرييييف ،أمػػا الوجهػػة الثانيػػة فترتيػػز علػػى تػػأثير
وسائؿ اإلعبلـ المباشر علػى دػانعي القػرار بتػوفير المعلومػات واألفيػار والدػور المختلفػة التػي تشػيؿ
رؤية هؤالء للعالـ ولدور الواليػات المتحػدة فيػه (أغػا ،4:95 ،ص  ،)411 - ::ويػوف أف النخبػة هػي مػف يحػرؾ

7:

ال أر العاـ وتؤثر للغاية في معادلة السياسة الخارجيةم ف ف دناع القرار وأفراد النخبة السياسية يستقوف
يثي اًر مف المعلومات والوقائع التي تدعـ طرحهـ مف وسائؿ اإلعبلـ (.)Dorman, 1993, P. 297
تتجاوب وسائؿ اإلعبلـ عػادة مػع اهتمامػات وقػيـ ووجهػات نظػر النخبػة الحايمػة ،وهػذا النخبػة
ومجموعة دغيرة مهيمنة مف مؤسسات اإلعبلـ الجماهير الباحثة عف الرب  ،تسػيطر علػى قسػـ يبيػر
وسلطات وسائؿ اإلعبلـ ،وفي العديد مف الحاالت ،ف ف نشر معلومات جديدة يجب أال ُينظر
مف موارد ُ
إليػػه علػػى أنػػه نتيجػػة تحقيػػؽ استقدػػائي  -وهػػو وظيفػػة مسػػتقلة  ،-لينػه نتيجػػة تسػريبات يقػػوـ بهػػا دػػانعو

السياسػػة أنفسػػهـ فػػي محاولػػة للتبلعػػب باألخبػػار الميشػػوفة ،أو لقمػػع بعػػض السياسػػات وت ػرويج غيرهػػا
(ج ػػرجس ،4::9 ،ص  ،)434ويمي ػػف للحيوم ػػة أف تح ػػتفظ بوس ػػائؿ إع ػػبلـ هادئ ػػة ومطاوع ػػة ف ػػي ح ػػاؿ بقي ػػت
األخيرة تعتمد على المدادر الحيومية لتزويدها باألخبار الجديدة (جرجس ،3113 ،ص .)497
علػػى أيػػة حػػاؿ ،يميػػف ودػػؼ العبلقػػة بػػيف وسػػائؿ اإلعػػبلـ ودػػانعي السياسػػة بأنهػػا عبلقػػة ود
ويراهيػػةم فحتػػى يػؤدوا وظيفػػتهـ علػػى أيمػػؿ وجػػهم فػ ف يػبلً مػػنهـ يحتػػاج إلػػى اآلخػػر ،إال أف لهػػـ أهػػدافاً
ووسائؿ متضاربة ،يما أنهـ يعملوف تحت ظروؼ مؤسسية مختلفة .وبشػيؿ عػاـ تػؤد وسػائؿ اإلعػبلـ
األمرييية أربع وظائؼ أساسية للمسؤوليف السياسييف (أغا ،4:95 ،ص :)413
 .4تمد الرؤساء والمسؤوليف بالمعلومات حوؿ األحداث الجارية والبيئة السياسية لسياسػاتهـ ،فهػي تسػلط
الضوء على المشايؿ والقضايا التي تحتاج لمعالجة سريعة ،وفي يثير مف األحياف تقدـ وسائؿ اإلعبلـ
المعلومات واألخبار أسرع مف القنوات البيروقراطية.
 .3تجعؿ الرئيس يشعر باهتمامات الشعب األمرييي ،وهي تفعؿ ذلؾ بطريقة مباشرة بنشر ال أر العاـ،
وبطريقة غير مباشرة عف طريؽ تقديـ القدص الخبرية التي قد تشيؿ النقاش الجماهير وال أر العاـ.
 .4توفر للمسؤوليف القنوات البلزمة لنقؿ رسائلهـ إلى الجمهور والنخبة السياسية داخؿ وخارج الحيومة،
ومف خبلؿ هذا القنوات يجد الرئيس الفردة لشرح سياساته ومهاجمة مواقؼ معارضيه.
 .5تعطػػي الفردػػة للمسػؤوليف البقػػاء دائمػاً فػػي ذهػػف الجمهػػور ،عػػف طريػػؽ عرضػػها المسػػتمر لمهػػاراتهـ
الوظيفية ودفاتهـ الشخدية.
تغطػػي وسػػائؿ اإلعػػبلـ األمريييػػة قضػػية الد ػراع الفلسػػطيني  -اإلس ػرائيلي وعمليػػة السػػبلـ فػػي
الشػػرؽ األوس ػط ،وعنػػد الحػػديث عػػف وسػػائؿ اإلعػػبلـ األمريييػػة المقػػروءة والتػػي يميػػف ليافػػة األم ػرييييف
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الحد ػػوؿ عل ػػى معلوم ػػات م ػػف نس ػػخها المطبوع ػػة أو اإلليتروني ػػة ،فػ ػ ف د ػػحفاً مث ػػؿ نيوي ػػورؾ ت ػػايمز،
وواشنطف بوست ،ولػوس أنجلػوس تػايمز ،ووؿ سػتريت جورنػاؿ ،ويػو أس أيػه تػودا  ،تػأتي فػي المقدمػة
على مستوي الواليات المتحػدة ،وتتعامػؿ هػذا الدػحؼ مػع قضػايا الشػرؽ األوسػط بشػيؿ عػاـ بقػدر مػف
االهتمػػاـ ،وبخادػػة فػػي ظػػؿ وجػػود تطػػورات أو أحػػداث مهمػػة تفػػرض نفسػػها علػػى الدػػفحات األولػػى
للدحؼ األمرييية

(عبد المبد

 34 ،أيلوؿ /سبتمبر .)3118

تق ػػوؿ الد ػػحفية األمرييي ػػة اليس ػػوف وي ػػر  Alison Weirالمػ ػدير التنفي ػػذ لمؤسس ػػة ((ل ػػو ع ػػرؼ
األمريييوف))  :If Americans Knewإف يافة التقػارير اإلعبلميػة األمريييػة تدػب فػي مدػلحة إسػرائيؿ
أوالً وأخي ػ ػ اًر ،ومػ ػػا يعرفػ ػػه األمريييػ ػػوف عػ ػػف حقيقػ ػػة الد ػ ػراع الفلسػ ػػطيني  -اإلس ػ ػرائيلي وخادػ ػػة القضػ ػػية
الفلس ػػطينية يتن ػػافى م ػػع أخبلقه ػػـ ي ػػأمرييييف (وي ػػر 4: ،أيل ػػوؿ /س ػػبتمبر  .)3118إف م ػػا يب ػػرر ذل ػػؾ التحي ػػز ف ػػي
اإلعػ ػػبلـ األمرييػ ػػي إلس ػ ػرائيؿ والمس ػ ػؤوليف اإلس ػ ػرائيلييف فػ ػػي تغطيػ ػػة الد ػ ػراع ،هػ ػػو اس ػػتخداـ المدػ ػػادر
اإلس ػرائيلية فػػي القدػػص الدػػحفية ،وميػػؿ هػػذا القدػػص إلػػى إب ػراز دػػورة مش ػرقة عػػف إس ػرائيؿ بشػػيؿ
فاض  ،فضبلً عػف الدػورة السػلبية القاتمػة التػي ُيدػور بهػا الفلسػطينيوف وقيػادتهـ بشػيؿ واسػع ،عػبلوة
عف ذلؾ ،ف ف التغطية اإلعبلميػة األمريييػة للدػراع غيػر متوازنػة علػى الػدواـ ،وتتبنػى معػايير مزدوجػة

عنػد الحيػػـ علػى ممارسػػات الطػرفيف الفلسػػطيني واإلسػرائيلي ،ومثػػاؿ ذلػؾم ودػػؼ الهجمػات الفلسػػطينية
ضػػد إس ػرائيؿ بػ ػ ((اإلرهابيػػة)) ،بينمػػا يودػػؼ اسػػتهداؼ إس ػرائيؿ للفلسػػطينييف فػػي األ ارضػػي الفلسػػطينية
باستمرار بػ ((ردود الفعؿ)) (أبو عشيبة ،3144 ،ص .)49 - 48
ويميػػف فهػػـ دور وسػػائؿ اإلعػػبلـ األمريييػػة فػػي التػػأثير اليبيػػر علػػى المجتمػػع األمرييػػي والػػذ
ينس ػػاؽ وراء ي ػػؿ م ػػا ينش ػػر به ػػا ،ي ػػوف التغطي ػػة اإلخباري ػػة تُع ػػد المد ػػدر الػ ػرئيس للمعلوم ػػات بالنس ػػبة
لؤلمػ ػرييييف ح ػػوؿ الدػ ػراع الفلس ػػطيني  -اإلسػ ػرائيلي (أب ػػو عش ػػيبة ،3144 ،ص  ،)3فق ػػد مارس ػػت تل ػػؾ التغطي ػػة
((التهويػػؿ اإلعبلمػػي)) فػػي تناولهػػا للضػػحايا اإلسػرائيلييف واألطفػػاؿ مػػنهـ علػػى وجػػه التحديػػد ،إذ أف هنػػاؾ
زيػػادة وهميػػة طػرأت علػػى معػػدالت الضػػحايا مػػف األطفػػاؿ فػػي الجانػػب اإلسػرائيلي ،وسػػبب ذلػػؾم وسػػائؿ
اإلعبلـ األمرييية التي يانػت تضػاعؼ أعػداد القتلػى اإلسػرائيلييف بثبلثػة أضػعاؼ ،وتعػاملهـ علػى أنهػـ
مدنيوف ،في حيف يتـ تدوير الضحايا الفلسطينييف على أنهـ محاربوف (وير 4: ،أيلوؿ /سبتمبر .)3118
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 1.1.1.1الموبي الييودي في الواليات المتحدة
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ،بات مف المستحيؿ تحليؿ سياسة الواليات المتحدة في الشرؽ
األوسػػط دوف أف يؤخػػذ فػػي االعتبػػار دور اليهػػود األمػرييييف داخلهػػا ،والػػذيف اسػػتخدموا نفػػوذهـ السياسػػي
لدعـ إسرائيؿ ،عبلوة عف تقػديمهـ للػدعـ المػالي للدولػة اليهوديػة الناشػئة ،األمػر الػذ لعػب دو اًر حاسػماً
في تدعيـ وجود إسرائيؿ وتقويتها ،فاليهود األمرييييف أروا دو اًر مختلفاً ومهمػة مغػايرة لهػـ ضػمف الحريػة
الدػػهيونية ،ففػػي مقابػػؿ رغبػػتهـ الفػػاترة فػػي الهج ػرة والعػػيش داخػػؿ إس ػرائيؿم أرادوا أف يبق ػوا فػػي الواليػػات
المتحػػدة ،ويسػػتخدموا نجػػاحهـ وم ػواردهـ لمسػػاعدة الدولػػة اليهوديػػة الجديػػدة ،إذ تيمػػف الجػػذور التاريخيػػة
لظهور اللوبي اليهود



القو في الواليات المتحدةم في شعور اليهود األمرييييف بالذنب لعدـ االلتحػاؽ

بػ خوانهـ فػػي الػػديف وشػػعورهـ الحقيقػػي بالدػػلة بػػاليهود اإلسػرائيلييف ،وهػػو مػػا ألهمهػػـ بػػأف يلتزمػوا الت ازمػاً
عميقاً ب سرائيؿ ،وييرسوا أنفسهـ لخدمتها (جرجس ،4::9 ،ص .):8-:7
يعتبػػر اللػػوبي اليهػػود فػػي الواليػػات المتحػػدة مػػف أنشػػط التجمعػػات سياسػػياً واقتدػػادياً ،وأيثرهػػا
ت ػػأثي اًر عل ػػى سياس ػػة الوالي ػػات المتح ػػدة الخارجي ػػة أو حت ػػى الداخلي ػػة ،وق ػػد ارت ػػبط معظ ػػـ أعض ػػاء الل ػػوبي
اليهود بدولة إسرائيؿ منذ قيامها عاـ  ،4:59ولـ يدخروا جهداً فػي سػبيؿ توطيػد المدػال اإلسػرائيلية
سواء في المنطقة العربية أو في داخؿ الواليات المتحدة نفسها ،ومف أبرز أعماؿ اللوبي اليهود النشط
سياسياًم العمؿ علػى تنسػيؽ الجهػود مػف خػبلؿ منظمػات عديػدة تعمػؿ فػي الواليػات المتحػدة علػى رعايػة
المدال واألهداؼ اإلسرائيلية.
ومنذ بداية خمسينات القرف العشريف ،تولت عمؿ اللوبي اليهػود  Jewish Lobbyفػي الواليػات
المتحدة منظمتاف رئيسيتاف ،هما :مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية األمرييية الرئيسية Conference of

 ،Presidents of Major American Jewish Organizationsولجنة الشؤوف العامة اإلسرائيلية األمرييية
.American Israel Public Affairs Committee

 يتفػػؽ تعريػػؼ اللػػوبي اليهػػود  Jewish Lobbyالم ػوالي إلس ػرائيؿ ،مػػع معنػػى يلمػػة (( ))Lobbyاإلنجليزيػػة ،والػػذ ُيسػػتعمؿ ياختدػػار م ػري
للتعبير عف التحالؼ الفضفاض بيف األفراد والمنظمات اليهودية األمرييية التي تعمػؿ بنشػاط لتشػييؿ السياسػة الخارجيػة األمريييػة فػي اتجػاا مؤيػد
إلسرائيؿ ،وليس المقدود مػف اسػتعماؿ هػذا التعبيػر اإليحػاء بػأف ((اللػوبي)) هػو حريػة موحػدة ذات قيػادة مريزيػة ،أو أف األفػراد ضػمنه ال يختلفػوف
علػػى قضػػايا معينػػة ،لينػػه يسػػعى باتجػػاا تنظػػيـ العمػػؿ السياسػػي لليهػػود األمػرييييف وتوجيهػػه د ػوب دػػانعي القػرار بهػػدؼ حملهػػـ علػػى المحافظػػة
علػػى السياسػػة األمريييػػة المواليػػة إلس ػرائيؿ وترقيتهػػا .وبػػذلؾ ،ف نػػه ال الحيػػاة االجتماعيػػة والتنظيميػػة اليهوديػػة ،وال حتػػى دعػػـ اليهػػود األم ػرييييف
المباشر إلسرائيؿ يميف أف يندرجا تحت نشاط اللوبي ،حتى لو يانا فيه عامليف مهميف بطبيعة الحاؿ.
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 1.1.1.1.1مؤتمر المنظمات الييودية األمريكية

(())COP

تعمػػؿ المنظمػػات اليهوديػػة األمريييػػة بنشػػاط ف ػػي المجػػاالت السياسػػية واالجتماعيػػة منػػذ عق ػػود
عديػػدة (تِ ػر  ،3113 ،ص  ،)49وق ػد تيػػوف مػػؤتمر المنظمػػات اليهوديػػة األمريييػػة عػػاـ  4:66بدػػورة غيػػر
رس ػػمية ،به ػػدؼ بل ػػورة االهتمام ػػات الخاد ػػة ب ػػاليهود األمػ ػرييييف ،وتقريبه ػػا م ػػف ذه ػػف د ػػانعي القػ ػ اررات
السياسية في الواليات المتحػدة ،يمػا يهػدؼ هػذا المػؤتمر إلػى إيجػاد ارتبػاط عضػو وفعػاؿ بػيف مدػال
اليهػ ػػود األم ػ ػرييييف واس ػ ػرائيؿ ،بحيػ ػػث أدػ ػػبحت األخي ػ ػرة تحتػ ػػؿ المريػ ػػز األوؿ مػ ػػف اهتمامات ػ ػه ،وبات ػ ػت
المنظمات اليهودية في الواليات المتحدة تييؼ نشاطها السياسي واالجتماعي حسب مدال ومتطلبػات
السياسة اإلسرائيلية ،السيما في أوقات الحروب واألزمات (فرح ،4:95 ،ص .)441
يضـ المؤتمر في عضويته نحو اثنيف وخمسيف ويالة يهودية تمثؿ مختلػؼ األطيػاؼ السياسػية
والدينيػػة ،ويعتبػػر هػػذا المػػؤتمر تجمع ػاً ضػػعيفاً مػػف حيػػث الهييليػػة ،إال أن ػه يعػػد هيئػػة التنسػػيؽ المريزيػػة
لدوت اليهود األمرييييف ،وله هدؼ أساسي ،وهو حشد التأييد والدعـ إلسرائيؿ ،وضماف ودوؿ وفهػـ
مدال إسرائيؿ مف قبؿ ال أر العاـ األمرييي ودناع السياسات ،وايجاد اإلجمػاع حػوؿ مطالػب اليهػود
األمرييييف فيما يتعلؽ بالسياسة الخارجية األمرييية في الشرؽ األوسط (.)COP Website, 2013
 1.1.1.1.0لجنة الشؤون ال امة اإلسراييمية األمريكية

(())AIPAC

أُنشئت هذا اللجنػة عػاـ  4:65مػف قبػؿ المجلػس الدػهيوني األمرييػي ،وتختلػؼ لجنػة الشػؤوف
العامػػة عػػف مػػؤتمر المنظمػػات مػػف حيػػث الدػػفة الرسػػمية فقػػط ،فهػػي لػػوبي محتػػرؼ ُم َسػػجؿ رسػػمياً بهػػذا

الدفة ،لدي أمانتي مجلس الشيوخ ومجلػس النػواب ((جماعػة مدػال قانونيػة)) Legal interests Group

(تِػر  ،3113 ،ص  ،)49وتتمتػػع بيافػػة الحقػػوؽ والواجبػػات التػػي تػػنص عليهػػا األحيػػاـ األمريييػػة التػػي تتعلػػؽ
بالجماعات الضاغطة  ،Lobbiesيتقديـ تقرير مػالي فػي يػؿ فدػؿ مػف فدػوؿ السػنة

(مندػور ،4::7 ،ص

 .)3:3وتمػػارس ((إيبػػاؾ)) عػػرض وجهػػات نظرهػػا والػػدفاع عػػف مدػػالحها أمػػاـ لجػػاف اليػػونغرس المختلفػػة،
وتقػػوـ بحػػث أعضػػاء اليػػونغرس علػػى دعػػـ إس ػرائيؿ ومسػػاندتها ،مػػف خػػبلؿ م ػوافقتهـ علػػى المسػػاعدات
الخارجية والشرايات الحيومية (.)AIPAC Website
وال تيتفي ((إيباؾ)) بنشاطها السياسي في اليونغرس األمرييي ،بؿ تعمؿ على توطيد المدال
اإلسرائيلية مف خبلؿ عرض مطالبها على السلطات التنفيذيػة ،وممارسػة حمػبلت التعبئػة التػي تسػتهدؼ
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دػػناع الق ػرار بشػػأف العبلقػػات والػػروابط التػػي تجمػػع الواليػػات المتحػػدة واس ػرائيؿ ،واظهػػار الييفيػػة التػػي
تتحقػؽ مػػف خبللهػػا مدػػلحة الواليػػات المتحػػدة فػػي حػػاؿ ضػػمانها لبقػػاء إسػرائيؿ منػػة وقويػػة ،لػػذلؾ تعمػػؿ
لجنػػة الشػػؤوف العامػػة علػػى إلحػػاؽ برامجهػػا يجػػزء مػػف ب ػرامج الح ػزبيف ال ػديمقراطي والجمهػػور  ،وتقػػوـ
بممارسة التعبئة ضدهـ ،لحملهـ علػى تبنػي السياسػات العامػة التػي تعػزز العبلقػة بػيف الواليػات المتحػدة
واسرائيؿ (.)AIPAC Website
 1.1.1.1.1أثر الموبي الييودي عمى السياسة الخارجية
ييؼ يميف لنفوذ اللوبي اليهود أف يدػؿ إلػى الػتحيـ أو التػأثير فػي سياسػة الواليػات المتحػدة
فػي الشػػرؽ األوسػط؟ إف هػػذا المسػػألة تطػرح مشػػيلة العبلقػة بػػيف السػػلطتيف التشػريعية والتنفيذيػػة ،ودرجػػة
مشارية اليونغرس في تحديػد السياسػة الخارجيػة األمريييػة ،فػي مواجهػة مػا للػرئيس مػف دػبلحيات فػي
هذا المجاؿ .البد هنا مف اإلشارة إلى ملحوظة هامة ،وهي أف السلطة التنفيذية هػي مػف تتػولى المبػادرة
غالباً في السياستيف الخارجية والدفاعية ،وأف اليونغرس يشارؾ فقط في دورة ردة فعؿ باألساس.
يشارؾ اليونغرس في تحديد السياسة األمرييية في الشرؽ األوسط بدورة خادة عبر الميزانية
ومف خبلؿ تدػويته علػى اعتمػاد المسػاعدات الخارجيػة تحػت تػأثير اللػوبي المباشػر ،فػاليونغرس يوافػؽ
دائماً وبأغلبية ساحقة على يؿ اقتراح معونة إلسرائيؿ ،يما أنه يثي اًر ما يقرر زيادة المبلػغ الػذ تقترحػه
اإلدارة األمرييية (مندور ،4::7 ،ص .)444
وثمة وسيلة أخري يستطيع اليونغرس بواسػطتها مػدفوعاً مػف اللػوبي المؤيػد إلسػرائيؿ أف يتػدخؿ
في السياسة األمرييية إزاء الشرؽ األوسط تدخبلً ملموساً ،وهػي مقدرتػه علػى معارضػة مشػاريع مبيعػات
السػػبلح التػػي ُيحػػتـ عل ػى السػػلطة التنفيذيػػة أف تعلمػػه بهػػا إذا مػػا يانػػت تتجػػاوز قيمتهػػا الخمسػػيف مليػػوف

دوالر للدفقة الياملة ،وأربعة عشر مليوف دوالر للنوع الواحد مف األسلحة ،قبؿ البت فيها بثبلثيف يومػاً

(.)Blechman, 1990, P. 121
يمتل ػػؾ الل ػػوبي اليه ػػود نف ػػوذاً داخ ػػؿ اإلدارة األمرييي ػػة بالق ػػدر ال ػػذ يت ػػرؾ أثػ ػرا عل ػػى سياس ػػتها
الخارجية في الشرؽ األوسط ،حيث يمتع اللوبي اليهود بقنػوات مباشػرة مػع البيػت األبػيض عػف طريػؽ
وسطاء حدينيف ،وهػؤالء الموظفػوف الػذ يعينػوف فػي الغالػب علػى أسػاس خبػرتهـ الشخدػية والحرفيػة
الوثيقػػة مػػع اللػػوبي اليهػػود ُ ،يرتبػػوف اجتماعػػات مػػع الػرئيس وغيػرا مػػف المسػؤوليف عػػف تشػػييؿ السياسػػة
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الخارجي ػػة ف ػػي الش ػػرؽ األوس ػػط (تِػ ػر  ،3113 ،ص  ،)48ي ػػذلؾ يم ػػارس الل ػػوبي نف ػػوذا المباش ػػر عل ػػى الس ػػلطة
التنفيذيػػة عبػػر العقوبػػات التػػي يوقعهػػا أو عبػػر الخشػػية مػػف العقوبػػة بدػػورة خادػػةم فغالب ػاً مػػا يضػػطر
مسؤولو هذا السلطة للتراجع أو أنهـ يمتنعوف تلقائياً عف اتخػاذ مبػادرات حتػى ال تقػع علػيهـ ردات فعػؿ
اللوبي التي تتجلى في وسائؿ اإلعبلـ أو تعبئة اليهود األمرييييف أو اليونغرس (مندور ،4::7 ،ص .)445
يمػػارس اللػػوبي اليهػػود اسػػتراتيجيتيف واسػػعتيف لتعزيػػز الػػدعـ األمرييػػي إلس ػرائيؿم األولػػى ،أنػػه
يمارس نفوذاً قوياً في واشنطف ،بالضغط على يؿ مف اليونجرس والسلطة التنفيذية لدعـ إسرائيؿ دائماً،
ومهم ػػا تي ػػف اآلراء الخاد ػػة ألح ػػد د ػػناع الق ػػانوف أو د ػػناع السياس ػػةم يح ػػاوؿ الل ػػوبي أف يجع ػػؿ دع ػػـ
إسرائيؿ هو الخيار السياسي ((الذيي)) .واالستراتيجية الثانية ،هػي أف اللػوبي ييػاف مػف أجػؿ ضػماف أف
الخطػػاب العػػاـ بشػػأف إس ػرائيؿ يدػػورها علػػى نحػػو إيجػػابي ،بترديػػد األسػػاطير عػػف إس ػرائيؿ وتأسيسػػها،
وتعميـ الوجهة اإلسرائيلية فػي النقاشػات السياسػية ،والهػدؼ هػو منػع التعليقػات االنتقاديػة بشػأف إسػرائيؿ
مػػف الحدػػوؿ علػػى إدػػغاء معقػػوؿ علػػى السػػاحة السياسػػية ،فالسػػيطرة علػػى النقػػاش والػػتحيـ فيػػه أمػػر
ض ػػرور لض ػػماف ال ػػدعـ األمريي ػػي ،ألف المناقش ػػة النزيه ػػة للعبلق ػػات األمرييي ػػة  -اإلسػ ػرائيلية ق ػػد ت ػػؤد
باألمرييييف إلى تفضيؿ سياسة مختلفة (.)Mearsheimer, 2006, P. 42
وبػػذلؾ يميػػف فهػػـ األسػػاليب والسػػبؿ التػػي اتبعهػػا اللػػوبي اليهػػود  ،وييػػؼ أف نشػػاطاته دػػاغت
التوجهػ ػػات والتد ػ ػرفات السياس ػ ػية األمريييػ ػػة فػ ػػي الشػ ػػرؽ األوسػ ػػط ،والسػ ػػيما تجػ ػػاا الد ػ ػراع الفلسػ ػػطيني
اإلسرائيلي ،وييؼ نج هذا اللوبي في استمالة سياسة الواليات المتحدة الخارجية وحرفها إلػى اتجاهػات
يحابيها ويرتضيها ،بحيث حملها  -والزاؿ  -على تبني التوجهات اإلسرائيلية حياؿ الدراع.
وعلػػى أيػػة حػػاؿ ،فػ ف مجمػػؿ الح ػراؾ السياسػي األمرييػػي تجػػاا الدػراع الفلسػػطيني  -اإلس ػرائيلي
ييػػاد يلػػه ُيعػػزي إلػػى سياسػػات محليػػة ،وبخادػػة إلػػى نشػػاطات اللػػوبي اليهػػود  ،حيػػث تُػػدار العديػػد مػػف
المنظمات الرئيسية في اللػوبي اليهػود  ،مثػؿ ((إيبػاؾ)) ،و((مػؤتمر رؤسػاء المنظمػات اليهوديػة الرئيسػية

))

مف قبؿ متشدديف يدعموف في العادة السياسات التوسعية لحزب اللييود اإلسػرائيلي ،بمػا فػي ذلػؾ عػداؤا
لعملية السبلـ التي انطلقت منذ توقيع اتفاقات أوسلو عاـ .(Mearsheimer, 2006, P. 40) 4::4
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 1.1.0المحددات الخارجية
يمي ػػف إجم ػػاؿ المح ػػددات الخارجي ػػة الت ػػي تش ػػيؿ توجه ػػات سياس ػػة الوالي ػػات المتح ػػدة الخارجي ػػة
وخادة تجاا الدراع الفلسطيني  -اإلسرائيلي ،بما يلي:
 1.1.0.1المصالح الحيوية في الشرق األوسط
مثلػػت منطقػػة الشػػرؽ األوسػػط بمػػدلولها الجغ ارفػػي الواسػػع ومحورهػػا الرئيسػػي الػػوطف العربػػي منػػذ
نهاية الحرب العالمية الثانية ،مسرحاً مفتوحاً لتيارات الدراع االستراتيجي بيف القوي الدولية .وقد سعت
هػػذا الق ػػوي منف ػػردة تػػارة ،ومجتمع ػػة ت ػػارة أخ ػػري إلػػى الس ػػيطرة عل ػػى هػػذا المنطق ػػة واحتوائه ػػا ،واس ػػتغبلؿ
ثرواتها ،وتسخير مقدراتها ذات التأثير الفعػاؿ فػي ميػزاف القػوي الػدولي ،لخدمػة أهػدافها البعيػدة والقريبػة.
ومع دعود الواليات المتحدة يقوة عظمى ووحيدة في المسرح الدولي نتيجة المتغيرات الجذرية التي مػر
بهػػا العػػالـ بعػػد انهيػػار االتحػػاد السػػوفييتي والمنظومػػة المواليػػة لػػه ،بػػات جلي ػاً أف منطقػػة الشػػرؽ األوسػػط
تحت ػػؿ ميانػ ػاً هامػ ػاً وس ػػط القض ػػايا الجي ػػو  -سياس ػػية بالنس ػػبة للوالي ػػات المتح ػػدة ،وعل ػػى ال ػػرغـ م ػػف تب ػػايف
السياسػػات التػػي اتبعتهػػا اإلدارات األمريييػػة المتعاقبػػة تجػػاا المنطقػػة ،إال أنهػػا جعلػػت مػػف مسػػألة الهيمنػػة
والسيطرة على هذا المنطقة هدفاً استراتيجياً.
تأثرت سياسة الواليات المتحدة اتجاا الشرؽ األوسط بعوامؿ عػدة ،أهمهػام الدػهيونية العالميػة،
والد ػراع العربػػي  -اإلس ػرائيلي ،وثػػروة الػػنفط العربيػػة ،وحريػػة الوحػػدة العربيػػة (تنيػرة ،4:93 ،ص  ،)44ويميػػف
القوؿ أف أهمية الشرؽ األوسط بالنسبة للواليات المتحدة تندرؼ إلى اعتباريف أساسييف:
 1.1.0.1.1المصالح السياسية
يميف إيجاز المدال السياسية للواليات المتحدة في الشرؽ األوسط ،والتي تسعى إلى حمايتهػا
ودػػونها بالترغيػػب حينػاً وبالترهيػػب أحيانػاً أخػػري ،أو مػػف خػػبلؿ دبلوماسػػيتها النشػػطة ونفوذهػػا السياسػػي
الذ تمارسه مف خبلؿ هيئة األمـ المتحدة فيما يلي:
 .4اسػػتقطاب دوؿ المنطقػػة تجػػاا الواليػػات المتحػػدة بهػػدؼ دعػػـ النفػػوذ األمرييػػي والحػػد مػػف نفػػوذ أيػػة قػػوة
دوليػة أخػػري دػاعدة ،يالدػػيف وروسػيا االتحاديػػة واالتحػاد األوروبػػي ،وطردهػا مػػف سػاحة المنافسػػة مػػع
الواليات المتحدة مف جهة ،واعادة تشػييؿ العػالـ اإلسػبلمي بمػا يتناسػب مػع مدػال التحػالؼ األمرييػي
اإلسرائيلي مف جهة ثانية (أحمد ،3118 ،ص .):7
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 .3تعزيز الهيمنة على العالـ العربي ب قامة نظاـ شرؽ أوسطي فيه ،وذلؾ علػى أسػس أمنيػة واقتدػادية
وسياسية ،وبما ُيتي المجاؿ أماـ حليفتها إسرائيؿ لتيوف محور النظاـ الشرؽ األوسطي والمتحيـ ب لياته

(ييالي ،3114 ،ص .)43

 .4العمؿ على منع أية خطوات جادة نحو تحقيؽ التيامؿ العربي بمفهومه الشامؿ ،والعمؿ علػى عرقلػة
عوامؿ القوة الذاتية للمجتمع العربي .غير أف ذلؾ ال يعني المعارضة األمرييية للوحػدات الجزئيػة يػأداة
لػػدفع الخطػػر الخػػارجي أو التهديػػد المشػػترؾ الػػذ قػػد تتعػػرض لػػه جماعػػة مػػف الػػدوؿ ،لمػػا فػػي ذلػػؾ مػػف
تشػػجيع لسياسػػة المحػػاور مػػف ناحيػػة ،ومػػا فيػػه مػػف تجنيػػب الواليػػات المتحػػدة لمخػػاطر وأعبػػاء التػػدخؿ
المباشر لدعـ حلفائها في المنطقة بقدر المستطاع مف ناحية أخري (مندور ،4::6 ،ص .)94
 .5تأميف الحماية والدعـ للنظـ اإلقليميػة المحافظػة ذات العبلقػة الوثيقػة بواشػنطف ،ومحاولػة اسػتخدامها
يأداة ضغط على النظـ ذات النزعات الرادييالية( .مندور ،4::6 ،ص .)94
 .6تػػوفير وجػػود فعػػاؿ فػػي المنطقػػة ،مػػف خػػبلؿ تمريػػز قػوات الواليػػات المتحػػدة فػػي منػػاطؽ رئيسػػية وقػػت
السلـ ،للحيلولة دوف وقوع العدواف وحماية المدال االستراتيجية (عوني ،4::8 ،ص .):8
 .7الحػػد مػػف انتشػػار أسػػلحة الػػدمار الشػػامؿ ،حيػػث تبػػذؿ الواليػػات المتحػػدة بدػػورة منفػػردة أو مػػف خػبلؿ
التعاوف مع القػوي اليبػري ،السػيما روسػيا االتحاديػة والدػيفم جهػوداً يبيػرة لوقػؼ انتشػار األسػلحة ذات
التدمير الهائؿ ووسائؿ نقلها ،والتينولوجية المرتبطػة بهػا فػي دوؿ العػالـ الثالػث عمومػاً ،ومنػاطؽ النػزاع
خدوداً ،واجبار تلؾ الدوؿ على التخلص مف نوعيات ويميات معينة مػف األسػلحة والمعػدات العاملػة
لديها في الخدمة الفعلية (الهزاط ،3116 ،ص .)411
 .8ض ػػماف اس ػػتمرار حري ػػة س ػػفف وط ػػائرات الوالي ػػات المتح ػػدة إل ػػى المنطق ػػة وخارجه ػػا ،وض ػػماف عب ػػور
الناقبلت التجارية والنفطية مف البحر المتوسط إلى الشرؽ األوسط (العايب ،3115 ،ص .)441
 1.1.0.1.0المصالح االيتصادية
تسػػعى الػػدوؿ الدػػناعية اليبػػري أعضػػاء منظمػػة التعػػاوف والتنميػػة االقتدػػادية (( ))OECDإلػػى
ضماف وتأميف مدػادر وامػدادات رخيدػة للطاقػة لمواجهػة احتياجاتهػا المت ازيػدة ،والتػي تػزداد مػع مػرور

 منظمة دولية ميونة مف مجموعػة البلػداف المتقدمػة التػي تقبػؿ مبػادئ الديمقراطيػة التمثيليػة واقتدػاد السػوؽ الحػر ،أُنشػأت عػاـ  4:59للمسػاعدة
في تنفيذ خطة مارشاؿ االقتدادية التي تقدمت بهػا الواليػات المتحػدة إلنقػاذ اقتدػاديات الػدوؿ األوروبيػة المتػدهورة نتيجػة الحػرب العالميػة الثانيػة،
بهػػدؼ ضػػماف هػػذا الػػدوؿ فػػي دائ ػرة الواليػػات المتحػػدة بعيػػداً عػػف االتحػػاد السػػوفييتي ومنظومتػػه االشػػترايية ،وفػػي عػػاـ  4:71جػػري توسػػيع ه ػذا
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الوقتم اعتماداً على االستيراد ،واذ يمثؿ البتروؿ أهـ تلؾ المدادر بمقدار  51في المائة ،عػبلوة علػى
أف احتياجات تلؾ المجموعة ترتفع بحلػوؿ عػاـ  3131لتدػؿ إلػى نحػو  51مليػوف برميػؿ يوميػاً .ولعػؿ
ما يثير قلؽ مجموعة الدوؿ الدناعية الغربية أنها تستهلؾ نحو ثلثػي االسػتهبلؾ العػالمي مػف البتػروؿ،
وتنفرد الواليات المتحدة بربع هذا االستهبلؾ (عبد اهلل ،3114 ،ص .)444
ومنذ الفترة التي أعقبت الحرب العالمية األولى ساندت الواليات المتحدة جهود شرياتها النفطيػة
في الحدوؿ علػى امتيػازات التنقيػب عػف الػنفط ،ودخلػت فػي منافسػة حػادة مػع بريطانيػا بشػأف امتيػازات
التنقيب واالستثمار فػي المنطقػة العربيػة ،بعػدما أدريػت األهميػة الفائقػة للػنفط مػف النػاحيتيف االقتدػادية
والعسػيرية

(دػال

 ،3114 ،ص  ،)356وقػػد يػػاف لظهػور الػػنفط فػي الجزيػرة العربيػة أهميتػػه اليبػري فػػي تشػػييؿ

أسػػس االسػػتراتيجية األمريييػػة تجػػاا المنطقػػة ودخولهػػا فػػي حلبػػة الدػراع الػػدولي .وبػػذلؾ أدػػب للواليػػات
المتحدة استراتيجية متياملة تجاا الجزيرة العربية منذ سبعينات القرف العشريف (ييبلني ،4:99 ،ص .)61
تسػػعى الواليػػات المتحػػدة إل ػى السػػيطرة علػػى المدػػادر الحيويػػة للطاقػػة ،وهػػي تنػػتهج فػػي ه ػػذا
المجاؿ نهجاً مخالفػاً عػف الػدوؿ الدػناعية األخػري ،إذ أنهػا تبػادر غالبػاً إلػى ممارسػة الضػغط السياسػي
على الدوؿ المددرة للبتروؿ يلما ارتفع سعرا ،وتبعث ممثليها إلقناع تلؾ الػدوؿ بزيػادة اإلنتػاج وخفػض
األسعار ،وال تقبؿ الواليات المتحػدة أف يمػارس منتجػو البتػروؿ حقهػـ المشػروع فػي إدارة مرفػؽ البتػروؿ،
وتثور ثائرتها عندما يمػارس هػؤالء المنتجػوف فػي السػوؽ مػف الحريػة قػد اًر ال يقػارف بمػا تمارسػه شػرياتها
العالمية (عبد اهلل ،ص ( ،)446-443الدالؿ ،3114 ،ص .):6
ولذلؾ ،تحاوؿ الواليات المتحدة إحياـ السيطرة على مدادر النفط الممتػدة مػف وسػط سػيا إلػى
منطقػػة الخلػػيج العربػػي ،وحمايػػة المدػػادر النفطي ػة فػػي منطقػػة الخلػػيج بشػػيؿ خػػاص ،والتدػػد أليػػة
عقبػػات ق ػػد تح ػػوؿ دوف ود ػػوؿ البت ػػروؿ إل ػػى دوؿ الع ػػالـ الغرب ػػي (أحمػػد ،3118 ،ص  .):7ولع ػػؿ أيث ػػر ه ػػذا
العقبػػات احتمػػاالًم تعطيػػؿ حريػػة المبلحػػة فػػي أ مػػف المضػػائؽ التػػي تػػتحيـ فػػي نقػػؿ البتػػروؿ يمضػػيؽ
المدػػدرة للبتػػروؿ ،أو
هرمػػز علػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ،أو حػػدوث انقبلبػػات أو اضػػطرابات سياسػػية فػػي الػػدوؿ ُ
اتسػػاع نطػػاؽ أ مػػف الدػراعات المحليػػة فػػي المنطقػػة بدػػورة تهػػدد عمليػػات اسػػتخراج أو نقػػؿ البتػػروؿ

المنظمة لتضـ في عضويتها دوالً غير أوروبية ذات االقتداد القوي ياف أبرزها اليابػاف ،وتضػـ حتػى عػاـ  3141ثبلثػيف عضػواً يػامبلً بمػف فػيهـ
األعضاء المؤسسوف.
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(مندور ،4::6 ،ص  ،)8:أو حتى ق اررات حيومية بشأف اإلنتاج يميف أف تدفع أسػعار الػنفط إلػى مسػتويات
عالية ،وهو ما مف شأنه أف يؤثر تأثي اًر عميقاً في االقتداديات الغربية يافة (إنديؾ ،3117 ،ص .)447
ويميف للواليات المتحدة في حاؿ بسطت سيطرتها على المنطقة ،أف تدػب قػادرة علػى الػتحيـ
ب نتاج النفط وأسػعارا ،األمػر الػذ يضػع دػعوبات جمػة علػى ياهػؿ المنافسػيف مػف القػوي اليبػري ،إلػى
جانب أنه يدب بمقػدور الواليػات المتحػدة فػرض اسػتمرار التعامػؿ بعملتهػا ((الػدوالر)) لبيػع وشػراء الػنفط
م ػػف الس ػػوؽ الع ػػالمي ،األم ػػر ال ػػذ ُيل ػػزـ ب ػػاقي ال ػػدوؿ عل ػػى االحتف ػػاظ باحتي ػػاطي نق ػػد أساس ػػه ال ػػدوالر
األمرييػػي ،وهػػذا األمػػر يسػػاعد الواليػػات المتحػػدة علػػى تسػػديد عجزهػػا السػػنو مػػف خػػبلؿ بيػػع سػػندات

اء لهذا السندات (حنا ،3118 ،ص .)58
الخزينة ،وتعد الديف والياباف األيثر شر ً
 1.1.0.0إسراييل كمحدد استراتيجي
إذا يانػػت عبلقػػة الدػػداقة تُبنػػى عل ػػى توافػػؽ المدػػال  ،فػػي ح ػػيف عبلقػػة التعػػاوف تُبنػػى عل ػػى
تنػػاقض المدػػال فػػي مجػػاؿ السياسػػة الدوليػػةم فػ ف التوافػػؽ االسػػتراتيجي بػػيف الواليػػات المتحػػدة واسػرائيؿ
يانت له أسبابه ومنطقه منذ قياـ إسرائيؿ عاـ  .4:59وعلى مدي عقػود شػرح القػادة األمريييػوف بشػيؿ
رئيسي أسس العبلقة األمرييية  -اإلسرائيلية الوثيقة ،مف خبلؿ االستشهاد ب ػ ((القيـ الديمقراطية المشػترية
للػػدولتيف)) ،والخب ػرة المتبادلػػة فػػي اليفػػاح مػػف أجػػؿ الحريػػة .ليػػف بخػػبلؼ الدػػيغ التػػي يسػػتخدمها القػػادة
األمريييػػوف فيمػػا يتعلػػؽ بػػدوؿ أخػػري لػػديها قػػيـ سياسػػية وثقافيػػة مشػػترية مػػع الواليػػات المتحػػدة يبريطانيػػا
وفرنسا" ،ف ف الحجج المؤيدة إلقامة عبلقػات قويػة مػع إسػرائيؿ عػادة مػا تشػمؿ أيضػاً أسػاس ثػاف عميػؽ
لجػذور العبلقػة ،وهػو المسػؤولية األخبلقيػة التػي تتحملهػا الواليػات المتحػدة لحمايػة دولػة إسػرائيؿ" .ويػاف
هذاف المفهوماف  -القيـ المشترية والمسػؤولية األخبلقيػة  -الرييزتػاف اللتػاف َبنػت عليهمػا الواليػات المتحػدة
عبلقة ثنائية فريدة مع إسرائيؿ ،وبات التزامها والتشبث بحذافيرها فرض واجب ،حيث تودؼ العبلقػات

الثنائيػػة بػػيف البلػػديف ب جمػػاع واسػػع مػػف قبػػؿ قػػادة الحػزبيف الجمهػػور والػػديمقراطي فػػي الواليػػات المتحػػدة
بأنها ((غير قابلة لبلنفداؿ)) (.)Blackwill, 2011, p. 2
وعوضاً عف نظرة الواليات المتحدة إلسرائيؿ باعتبارها دولػة ديمقراطيػة ،أو الديمقراطيػة الوحيػدة
في المنطقة ،وأنها ُعرضة للخطر ،وأف هذا الدولة تمثؿ امتداداً للغػرب فػي منطقػة الشػرؽ األوسػط

(جػاد،

 ،311:ص  ،)415وتُعد الورقة االستراتيجية الرابحة للسياسة األمريييػة فػي المنطقػة ،واألداة الفعالػة لحمايػة
8:

مدػػالحها ،فهػػي حليػػؼ يميػػف الوثػػوؽ بػػه وبنظػػاـ حيمػػه ،يونػػه قػػادر علػػى تحقيػػؽ تلػػؾ المدػػال  .لػػذلؾ
مثلت عبلقة الواليات المتحدة ب سرائيؿ حجر الزاوية في سياسة الواليات المتحدة في الشرؽ األوسط.
ب ػػات م ػػف الد ػػعب إني ػػار أو تجاه ػػؿ عبلق ػػة االرتب ػػاط وتوح ػػد المدػ ػال ب ػػيف الوالي ػػات المتح ػػدة
واسرائيؿ ،بحيث أدب هذا التوحد يحد مف عملية التفريػؽ بػيف األهػداؼ اإلسػرائيلية ومثيلتهػا األمريييػة
سػواء عسػػيرياً أو سياسػػياً .إذ تقػػوـ العبلقػػة بينهمػػا علػػى أسػػاس اسػػتراتيجي يرتيػػز علػػى أف إسػرائيؿ هػػي
قاعػػدة لحمايػػة المدػػال األمريييػػة فػػي منطقػػة الشػػرؽ األوسػػط ،وهػػذا مػػا يفسػػر إدػرار الواليػػات المتحػػدة
الحفاظ على بقاء إسرائيؿ قوية ومتفوقة على جيرانها اقتدادياً وعسيرياً ،وحردها يذلؾ األمػر فػي يػؿ
مناسػػبة التأييػػد علػػى حمايػػة أمػػف إسػرائيؿ والحفػػاظ علػػى التػوازف العسػػير بينهػػا وبػػيف األقطػػار العربيػػة،
بمعنى مقدرة إسرائيؿ على هزـ أ طرؼ عربي يتيوف مف دولة واحدة أو أيثر (هبلؿ ،4:9: ،ص .)68
وتوجد عبلقػة ارتبػاط أخػري بػيف أهػداؼ ومدػال الواليػات المتحػدة علػى المسػتوي العػالمي مػف
ناحية ،وبيف منطقة الشرؽ األوسط مف ناحية أخري ،وهذا العبلقة ترتبط بدورها بوجود إسرائيؿ في هذا
المنطقة ،لتيوف أداة يستعاف بهػا لتػرويض المنطقػة ،وضػماف المدػال األمريييػة الحيويػة .وربمػا يانػت
إسرائيؿ رديداً استراتيجياً أمرييياً بالغ األهمية في حقبة الحرب البػاردة ،فقػد لعبػت إسػرائيؿ دور الوييػؿ
المفوض الذ ينوب عف الواليات المتحدة فػي بعػض المهػاـ ،إذ أنػه وبعػد حػرب حزيػراف /يونيػو 4:78
ساعدت إسرائيؿ ،بؿ وأسهمت مساهمة فاعلة في احتواء التوسع السوفييتي في المنطقة ،وألحقت الهزائـ
بحلفػػاء االتحػػاد السػػوفييتي فػػي الشػػرؽ األوسػػط مثػػؿ مدػػر وسػػوريا ،ومػػف حػػيف آلخػػر ،قامػػت إس ػرائيؿ
بحماية حلفاء الواليات المتحدة اآلخريف في المنطقة العربية (.)Mearsheimer, 2006, P. 32
ويػػوف أوادػػر الػػتبلحـ بػػيف البلػػديف تقػػوـ علػػى مدػػال اسػػتراتيجية مشػػتريةم ف ػ ف العبلقػػة بػػيف
الواليػػات المتحػػدة واس ػرائيؿ ال تقػػوـ فقػػط بتػػأثير مػػف اللػػوبي اليهػػود  ،وانمػػا تقػػوـ باألسػػاس علػػى مفهػػوـ
المد ػػلحة ،فأهمي ػػة إسػ ػرائيؿ تتجل ػػى ف ػػي يونه ػػا قاع ػػدة توظ ػػؼ لخدم ػػة العملي ػػات المنتظػ ػرة ،سػ ػواء عل ػػى
المستوي العالمي أو المستوي اإلقليمي ،إذ تحمي إسرائيؿ خطوط االتدػاؿ األمريييػة فػي منطقػة البحػر
المتوسػػط والخلػػيج العربػػي (مدػػطفى ،4:95 ،ص  ،):6 - :5وأثبتػػت فعاليتهػػا فػػي مقاومػػة أعػػدائها المشػػترييف،
مثؿ االتحاد السوفييتي سابقاً ،والنظـ الرادييالية ذات التوجه القومي أو اإلسبلمي في المنطقة ،ولػـ يعػد
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خفياً الدور الذ قامت به إسرائيؿ في الحرب األمريييػة علػى العػراؽ عػاـ  ،3114حيػث سػاعدت قػوات
البحرية األمرييية في التدرب على حرب المدف وعمليات التجسس( عارور  ،3114 ،ص .)35
قػػدمت الحيومػػة األمريييػػة إلس ػرائيؿ بػػيف عػػامي  ،3119 - 4:5:مػػا يزيػػد عػػف  414,7مليػػار
دوالر مف مجموع المسػاعدات الرسػمية ،ممػا يجعػؿ إسػرائيؿ أيبػر متلػؽ للمسػاعدات الخارجيػة األمريييػة
في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية ( ،)Ruebner, 2012, P. 5والزالت الواليات المتحدة ماضية في تقديـ
مساعداتها السخية ،والتي تربو إلى ثبلثة مليارات دوالر سنوياً (زلوـ ،3118 ،ص  ،)334وفػي ب /أغسػطس
 ،3118وقعػػت الػػدولتاف مػػذيرة تفػػاهـ لتزويػػد إس ػرائيؿ بمػػا مجموعػػه  41مليػػار دوالر مػػف األسػػلحة بػػيف
عػػامي  311:و ،3149مػػع متوسػػط فػػي الزيػػادة عػػف المسػػتويات السػػابقة تقػػدر بنسػػبة  36فػػي المائػػة،
حيػػث زادت المسػػاعدات العسػػيرية األمريييػػة إلس ػرائيؿ بمػػا قيمتػػه  461مليػػوف دوالر فػػي عػػاـ ،311:
و 336مليوف دوالر في عامي  3141و ،3144و 86مليوف دوالر في عاـ .)Ruebner, 2012, P.8( 3143
 1.1.0.1ال ييات ال ربية  -األمريكية
إف أددؽ مؤشر على األهمية الحيوية للمنطقة العربية بالنسبة للواليات المتحدة ،هو أف أغلب
المبادئ االستراتيجية األمريييػة بعػد الحػرب العالميػة الثانيػة أُعلنػت بخدػوص المنطقػة العربيػة وجوارهػا
الجغرافي الذ اتسع الحقاً ُليعرؼ باسـ الشػرؽ األوسػط ،وذلػؾ منػذ مبػدأ ترومػاف عػاـ  .4:58ولػيس

خفياً أف الواليات المتحدة تجمعها عبلقات واسػعة ومتشػعبة مػع الػدوؿ العربيػة وبخادػة الخليجيػة منهػا،
وعلػػى ال ػرغـ مػػف أف الػػنفط يػػاف والزاؿ يمثػػؿ محػػور االرتيػػاز فػػي اهتمامػػات الواليػػات المتحػػدة بالمنطقػػة

 تلجػػأ ويػػاالت األمػػف الػػداخلي والويػػاالت العسػػيرية األمريييػػة علػػى نحػػو مت ازيػػد إلػػى التينولوجيػػا اإلس ػرائيلية لحػػؿ بعػػض مشػػايلها التقنيػػة األيثػػر
إزعاجاً .ويتراوح الدعـ اإلسرائيلي مف تقديـ المشورة والخبرة في مجاؿ تقنيات التدوير السلويي ألمػف المطػارات إلػى الحدػوؿ علػى نظػاـ الػرادار
التيتييػػي الػػذ تنتجػػه إس ػرائيؿ .ولطالمػػا يانػػت إس ػرائيؿ ارئػػدة فػػي تطػػوير األنظمػػة الجويػػة للطػػائرات بػػدوف طيػػار لجمػػع المعلومػػات االسػػتخباراتية

والقتػػاؿ علػػى حػػد سػواء ،حيػػث شػػاريت الجػػيش األمرييػػي بخبرتهػػا فػػي هػػذا التينولوجي ػا .يمػػا أف إسػرائيؿ سػػباقة عالميػاً فػػي مجػػاؿ التػػدابير الفعالػػة

لحماية المريبات المدرعة والدفاع ضد تهديدات الدواريخ قديرة المدي ،وتقاسمت هذا الخبرات جميعها مع الواليات المتحدة .انظر:
Robert D. Blackwill & Walter B. Slocombe, ISRAEL A Strategic Asset for the United States, The
Washington Institute for Near East Policy, Washington, DC, 2011, P. 9.
 أعلنػػه ال ػرئيس هػػار ترومػػاف فػػي  43ذار /مػػارس  .4:58وهػػو توجػػه يحػػدد معػػالـ السياسػػة الخارجيػػة األميرييػػة فػػي مرحلػػة مػػا بعػػد الحػػرب
العالمية الثانية .وياف هذا التوجه قائماً احتواء المد الشيوعي في العالـ ،وقد طبػؽ ترومػاف هػذا المبػدأ للػدفاع عػف اليونػاف وترييػا ،تميينػاً لهمػا مػف

هدؼ هذا المبدأ إلى خنػؽ النفػوذ السػوفييتي ومنعػه مػف التسػرب إلػى المنػاطؽ ذات الثقػؿ االسػتراتيجي واالقتدػاد
مقاومة دخوؿ اليتلة الشرقية ،و َ
بالنسبة للواليات المتحدة  .ويما ربط الرئيس تروماف أمف الواليات المتحػدة بحػرب علػى الشػيوعيةم ربػط الػرئيس بػوش االبػف أمػف الواليػات المتحػدة
بالحرب على اإلرهاب بعد أحداث  44أيلوؿ /سبتمبر .3114
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العربيػػة ،إال أف العبلقػػات العربيػػة  -األمريييػػة قػػد تجػػاوزت االعتبػػارات النفطيػػة ،وتطػػورت فػػي الميػػاديف
االقتدادية واالستثمارية والتجارية والسياسية والعسيرية ،بؿ وحتى الثقافية والتعليمية.
مرت العبلقات العربية  -األمرييية بيثير مف التفاعبلت فػي الفتػرة مػا بػيف توقيػع معاهػدة السػبلـ
المد ػرية  -اإلس ػرائيلية عػػاـ  4:8:بوسػػاطة نشػػطة مػػف جانػػب الواليػػات المتحػػدة ،وأحػػداث  44أيلػػوؿ/
سػبتمبر  ،3114غيػر أف عبلقػات الواليػات المتحػػدة مػع الػدوؿ العربيػة تػػدنت بشػيؿ حػاد خػبلؿ العػػاميف
األولػيف مػف حقبػة الػرئيس بػوش االبػف George W. Bush

(2010, P. 14

 .)Pollock,إذ أنػه وبعػد أحػداث

أيلوؿ /سبتمبر 3114م دخلت العبلقػات العربيػة  -األمريييػة فػي نفػؽ مظلػـ ،وتػردت العبلقػات األمريييػة
مػػع الػػدوؿ العربيػػة الدػػديقة خادػػة السػػعودية ومدػػر ،وانحسػػرت عبلقػػات التعػػاوف االسػػتراتيجي معهػػا
(العطيػػة ،3118 ،ص  .)475وعلػػى الػػرغـ مػػف وقػػوؼ الػػدوؿ العربيػػة فيمػػا يشػػبه اإلجمػػاع ضػػد الغػػزو الع ارقػػي
لليويت عاـ  ،4::1ثـ تأييد التحالؼ العسػير بقيػادة الواليػات المتحػدة ،واشػتراؾ بعػض الػدوؿ العربيػة
الفعلي في العمليات العسيرية لتحرير اليويت ،إال أف هذا المبلبسات التي دػاحبت تلػؾ األحػداث قبػؿ
الغزو وبعدا ،قد أفرغت ذلؾ التحالؼ العسير والسياسي المحدد األهداؼ مف احتماالت حدوث تقارب
حقيقي في المواقؼ السياسية للدوؿ العربية والواليات المتحدة (حمودة ،3119 ،ص .)461
وعل ػػى أي ػػة ح ػػاؿ ،يمي ػػف الق ػػوؿ أف العام ػػؿ الرئيس ػػي ال ػػذ يحي ػػـ تف ػػاعبلت العبلق ػػات العربي ػػة -
األمرييية هو وجػود إسػرائيؿ فػي قلػب المنطقػة العربيػة ،حيػث اسػتمرت إسػرائيؿ فػي تدػوير نفسػها أمػاـ
الػ أر العػاـ األمرييػي بأنهػػا دولػة دػغيرة تحػاوؿ أف تتعػػايش مػع بحػر عربػي ييػػف العػداء واليراهيػة لهػػا،
ومن ػػذ قي ػػاـ إس ػ ػرائيؿم أفد ػػحت الوالي ػػات المتح ػ ػدة ع ػػف انحيازهػ ػػا اليام ػػؿ له ػػا ،غي ػػر أف ال ػػدوؿ العربيػػػة
اسػػتطاعت التعػػايش مػػع هػػذا االنحيػػاز ،وألقػػت بمس ػؤولية ذلػػؾ علػػى نفػػوذ اللػػوبي اليهػػود فػػي الواليػػات
المتحدة (حمودة ،3119 ،ص  .)459وعلى الرغـ مف ذلؾ ،طورت غالبيػة الػدوؿ العربيػة عبلقاتهػا الدبلوماسػية
واالقتدػػادية واألمنيػػة مػػع الواليػػات المتحػػدة ،يمػػا أف مبيعػػات األسػػلحة األمريييػػة ،التػػي تعػػد فػي الغالػػب
المؤشر الذ يميف االعتماد عليه لتوضي مدي أو حجـ العبلقات الثنائية بيف الدوؿ ،قد زادت بدػورة
 عقػػب أحػػداث  44أيلػػوؿ /سػػبتمبر  3114فػػي الواليػػات المتحػػدة ،تػػردت العبلقػػات السػػعودية  -األمريييػػة بشػػيؿ ملحػػوظ ،وودػػؿ الحػػد إلػػى تقػػديـ
عض ػػو الي ػػونغرس األمريي ػػي رل ػػف س ػػبيتر  Arlen Specterمش ػػروع قػ ػرار محاس ػػبة الس ػػعودية ال ػػذ حم ػػؿ رق ػػـ  4999لع ػػاـ  ،3114بحج ػػة أف
الحيومة السعودية تتبرع للفلسطينييف ،غير أف الرئيس األمرييي طلب تأجيػؿ البػت بػالقرار .ويانػت تدػريحات جػوف ييػر  John Kerryمرشػ
الحػزب الػديمقراطي للرئاسػة األمريييػػة فػي ذلػؾ الوقػت جميعهػػا معاديػة للسػعودية ،وطالػب ب يجػػاد بػديؿ عػف الػنفط السػػعود والعربػي ،ليػفم وعلػػى
ضوء زيارة األمير عبد اهلل ولي عهد السعودية نذاؾ لواشنطف عاـ 3116م أُعيد الدؼء إلى العبلقات السعودية  -األمرييية.
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ملحوظػة مػع يػػؿ الػدوؿ العربيػة فػػي الفتػرة مػػا بػيف عػامي  3115و ،3119ويانػػت االسػتثناءات الوحيػػدة
هػػي سػػوريا والسػػوداف وفلسػػطيف .ونمػػا إجمػػالي التجػػارة األمريييػػة مػػع غالػػب الػػدوؿ العربيػػة بدػػورة يبيػرة
أيضاً ،إذ ارتفع إجمالي الدادرات األمرييية إلى الدوؿ العربية مػف  49,3مليػار دوالر عػاـ  3111إلػى
 57,4مليار دوالر عاـ  3119بقيمة نقدية ثابتة (.)Pollock, 2010, P. 15-24
يميػػف القػػوؿ أف طبيعػػة العبلقػػات العربيػػة  -األمريييػػة يحيمهػػا طبيعػػة التدػػنيؼ الػػذ تحدػػؿ
عليػػه الػدوؿ العربيػػة مػػف الواليػػات المتحػػدة ،وهػو المقيػػاس الػػذ تتعامػػؿ بػػه هػػذا األخيػرة مػػع تلػػؾ الػػدوؿ،
ويميف تدنيؼ هذا الدوؿ حسب الودؼ األمرييي إلى (الهياجنة:)3115 ،
أ .دوؿ دديقة للغرب ،وهي عادة ما ترتبط بعبلقات وثيقة مع الغرب ،وتتلقى دعماً اقتدادياً وعسػيرياً
ومعنوياً مف الواليات المتحدة ،بغية الحفاظ على النظاـ السياسي الحايـ فيها.
ب .دوؿ خارجة على القانوف ،وهي تلؾ التي تأخذ مواقؼ سياسية واقتدادية معادية للواليات المتحدة،
وخادػػة مػػا يتعلػػؽ بعمليػػة السػػبلـ .وهػػذا العامػػؿ األخيػػر هػػو المػػرج فػػي طبيعػػة تدػػنيؼ هػػذا الػػدوؿ،
وعادة ما تتلقى هذا الدوؿ ضربات عسيرية وضغوطاً اقتدادية ،منها عقوبات ومقاطعػة اقتدػادية فػي
محاولة لتغيير سلويها وتهديد الدوؿ الدديقة مف خبللها بطرؽ غير مباشرة.
وختامػاًم يعيػػس السػػلوؾ العربػػي اتجػاا الواليػػات المتحػػدة تعػػدداً فػػي الػرؤي وتباينػاً يدػػؿ إلػػى حػػد
التنػاقض فػي المدػال واألهػػداؼ ،ورغػـ أف مػا يجمػػع العػرب مػف روابػط وأوادػػر تاريخيػة وثقافيػة تؤيػػد
مسػػتقبلهـ ومدػػيرهـ المشػػترؾم إال أف السياسػػات العربيػػة تحولػػت إلػػى عػػداوات بػػيف الم ارحػػؿ التاريخيػػة
وقياداتها المختلفػة ،وقػد سػاعد فػي ذلػؾ تعامػؿ الواليػات المتحػدة مػع فيػرة العروبػة يدػفة جغرافيػة تػربط
ب ػػيف دوؿ مج ػػاورة ،دوف األخ ػػذ ق ػػط بالبع ػػد الجم ػػاعي العرب ػػي وم ػػا يميػ ػزا م ػػف ثقاف ػػة وحض ػػارة مش ػػترية،
وأدبحت أجندة العبلقات الثنائية المحدد الرئيسي لعبلقات الواليات المتحػدة مػع يػؿ دولػة عربيػة بشػيؿ
منفدؿ .وألف محددات الواليػات المتحػدة فػي عبلقتهػا مػع المنطقػة تريػزت فػي المقػاـ األوؿ علػى الػنفط
وأمف إسرائيؿم فقد ياف مف السهؿ عليها استغبلؿ التناقضات العربية إلى أقدى درجة ،وتمينت بالفعؿ
على الرغـ مف تقلب الظروؼ واألحواؿ الدولية واإلقليمية مف تػأميف مدػالحها النفطيػة وفػرض أجنػدتها
السياسية ،رغـ انحيازها اليامؿ والمطلؽ إلسرائيؿ.
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 1.2المبحث الثالاث
دوافااااااااااع الدور األمريكي تجاه التسوية السياسية
يانت الواليات المتحدة في غاية الوضوح في تحديػد المنطلقػات التػي تحيػـ سياسػتها الخارجيػة،
وتوضي رؤيتها لذاتها ولآلخريف ،وتعييف أهدافها ووسائلها ،إزاء المنطقة العربية ،وعلى الدعيد الدولي
دػناع القػرار فػي الواليػات
أيضاً ،فمنذ انتهاء الحرب الباردة واختفاء مبررها ((االتحاد السػوفييتي)) ،عمػد ُ
المتحدة إلى االنخراط في عملية مراجعة شاملة لبلستراتيجية األمرييية في عػالـ مػا بعػد الحػرب البػاردة،

فقد رأي ُمنظرو الفير االستراتيجي األمرييي بضرورة تغيير النمط التقليد في سياسة الواليات المتحػدة
الخارجية ،لتفاد احتماؿ تراجع ميانة الواليات المتحدة التي يسبتها بعد الحرب العالمية الثانية ،خشػية
أف يقػػود ذلػػؾ إلػػى حالػػة مػػف اليسػػاد االقتدػػاد تشػػبه تلػػؾ التػػي مػػر بهػػا االتحػػاد السػػوفييتي وأدت إلػػى
انهيار يلي في بنيته السياسية (ييالي ،3114 ،ص .)37
عملت الواليات المتحدة في اتجاا المزيػد مػف التوسػع فػي قائمػة أهػدافها العامػة ويػذلؾ دوافعهػا،
واعادة دياغة أولوياتها ،وتحديد األهداؼ الجديدة التي ينبغي أف تسعى إلى تحقيقها ،وبالتالي وضعت
االستراتيجيات البلزمة لمواجهة األخطار المحدقة بها وبمدالحها ،والتهديدات القائمة أو المحتملة التػي
قد تتهددها أو تعترضها في ظؿ ظروؼ البيئة الدولية الجديدة .إال أنه ومنذ أحداث  44أيلػوؿ /سػبتمبر
 ،3114حػػدث تغييػػر اسػػتراتيجي فػػي السياسػػة الخارجيػػة األمريييػػة ،وُرسػػمت توجهػػات جديػػدة للسياسػػة
األمريييػػة عدػػبها األساسػػي االعتمػػاد علػػى القػػوة العسػػيرية بهػػدؼ حمايػػة المدػػال وتحقيػػؽ األهػػداؼ
األمرييية ،إذ تزايدت أهمية و ازرة الدفاع األمرييية ((البنتاغوف)) في عملية دنع القرار الخارجي.
أضػػؼ إلػػى ذلػػؾ ،أس ػهمت متغي ػرات عديػػدة فػػي إعػػادة تشػػييؿ السياسػػة األمريييػػة تجػػاا قضػػايا
الشرؽ األوسط بشيؿ عاـ وقضية الدراع العربي  -اإلسرائيلي بشيؿ خاص ،ففي ظؿ األوضاع الدولية
المسػػتجدة ،وجػػدت الواليػػات المتحػػدة مدػػالحها الحيويػػة مهػػددة أيثػػر مػػف أ وقػػت مضػػى ،وأف هيمنتهػػا
علػػى العػػالـ التػػي فرضػػتها منػػذ أف جػػاءت بالنظػػاـ العػػالمي الجديػػد ،قػػد أدػػابها بعػػض الضػػعؼ ،نتيجػػة
دػػعود قػػوي اقتدػػادية وسياسػػية جديػػدة للمسػػرح الػػدولي يالدػػيف واي ػراف ،وباتػػت األخي ػرة تشػػيؿ أعظػػـ
التحديات للواليات المتحدة في ظؿ احتمالية إخفاقها في منعها مف الحدوؿ على السبلح النوو .
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فمػػا ه ػػي إذف ال ػػدوافع األساس ػػية الت ػػي تحي ػػـ السػػلوؾ األمريي ػػي ف ػػي المج ػػاؿ ال ػػدولي؟ وم ػػا ه ػػي
األهداؼ الجديدة التي تسعى السياسة الخارجية األمرييية إلى تحقيقها؟ وما هي طبيعتها وريائزها؟
 1.2.1دمج إسراييل في منطقة الشرق األوسط
رغـ وجود الجامعة العربية منذ ثماف وستيف عاماً ،إال أف التعامؿ األمرييي والغربي عموماً مع
المنطقة العربية ياف دائماً علػى أسػاس شػرؽ أوسػطي ،األمػر الػذ جعػؿ الػدوؿ العربيػة تخضػع لمفهػوـ
((الشرؽ أوسطية)) منذ الحرب العالمية الثانية .ويشيؿ النظاـ الشرؽ أوسطي الضد أليػة منظومػة عربيػة
متيامل ػػة ،سػ ػواء اجتماعي ػػة أو سياس ػػية أو اقتد ػػادية أو ثقافي ػػة ،وه ػػذا األم ػػر م ػػا ازل ػػت تس ػػعى الوالي ػػات
المتحدة لفرضه في المنطقة منذ أف أدبحت القوة العالمية المهيمنة في المجتمع الدولي.
تنطل ػػؽ الوالي ػػات المتح ػػدة ف ػػي تعامله ػػا م ػػع المنطق ػػة م ػػف منظ ػػور مد ػػلحي يق ػػوـ عل ػػى ت ػػأميف
مدالحها ،ووفقاً لهذا المنظور ظهػر علػى السػاحة الدوليػة مػا أسػمته الواليػات المتحػدة بمشػروع ((الشػرؽ
األوسط اليبير)) ،الذ ُيعتبر مشروعاً قديماً ب نية جديدة ،حيث ُيغفؿ المشروع القضايا الرئيسية للمنطقة
ياسػػتمرار االحػػتبلؿ اإلس ػرائيلي لؤل ارضػػي الفلسػػطينية (أحمػػد ،3118 ،ص  ،):5ويتعامػػؿ مػػع قضػػايا التعلػػيـ

والتأهيؿ وادبلح المجالس التشريعية والدفع بالمرأة لييوف دورها مؤث اًر في الحياة السياسػية واالقتدػادية
(الػدالؿ ،3114 ،ص  ،)411-:9ليس في المنطقة العربية فحسبم بؿ يشير المدطل إلى بلداف العالـ العربي
باإلض ػػافة إل ػػى بايس ػػتاف وأفغانس ػػتاف وايػ ػراف وتريي ػػا واسػ ػرائيؿ ،وه ػػو خل ػػيط م ػػف بل ػػداف متع ػػددة األعػ ػراؽ
والثقافات واللغات (األشهب ،3116 ،ص .):
تشػػير يػػؿ الػػدالالت إلػػى أف للجغرافيػا السياسػػية والجغرافيػا االقتدػػادية دور مهػػـ فػػي جمػع هػػذا
البلػػداف سػػوية ومحاولػػة التعامػػؿ معهػػا ييتلػػة واحػػدة ،والهػػدؼ هػػو ضػػرب الوحػػدة العربيػػة وعرقلػػة عوامػػؿ
التقويػػة الذاتيػػة للمجتمعػػات العربيػػة ،وجعػػؿ إس ػرائيؿ التػػي تُمثػػؿ الحليػػؼ االسػػتراتيجي للواليػػات المتحػػدة،
وعندػػر االرتيػػاز المنفػػذ لسياسػػتها وال ارعػػي لمدػػالحها فػػي المنطقػػةم أم ػ اًر واقع ػاً تقبلػػه الػػدوؿ العربيػػة أو
على األقؿ ال ترفض التعامؿ معه ،فمف خبلؿ االلتزاـ المتيرر مف قبؿ الواليات المتحدة بأمف إسرائيؿ،
تتب ػػيف ميان ػػة إسػ ػرائيؿ ودوره ػػا العض ػػو الثاب ػػت ف ػػي االس ػػتراتيجية األمرييي ػػة ،ف سػ ػرائيؿ دعام ػػة حقيقي ػػة
استندت إليها اإلمبراطورية األمرييية في الشرؽ األوسط أثناء وبعد الحرب الباردة ،وهي حليؼ ذو قيمة
مميزة ألسباب أيديولوجية وعملية أيضاً (تاير ،3115 ،ص .)99
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يميػف القػوؿ أف الواليػات المتحػدة اتجهػت نحػو تعزيػز هيمنتهػا علػى المنطقػة العربيػة مػف خػبلؿ
العمؿ على إقامة النظاـ الشرؽ أوسطي على أسس اقتدادية وأمنية وسياسية واثنية ،بغض النظر عف
هوي ػػة ه ػػذا النظ ػػاـ الثقافي ػػة وأولويات ػػه السياس ػػية واالقتد ػػادية ،بحي ػػث يي ػػوف ه ػػذا النظ ػػاـ أيث ػػر مبلئم ػػة
للمدػػال والسياسػػات األمريييػػة ،بمػػا فػػي ذلػػؾ إتاحػػة المجػػاؿ إلسػرائيؿ لتيػػوف بمثابػػة محػػور هػػذا النظػػاـ
والمتحيـ ب لياته (ييالي ،3114 ،ص .)43
 1.2.0الت امل مع احتماالت التحول في النظام الدولي
خرجت الواليات المتحدة مف الحرب العالمية الثانية قوة عالمية لها ما يعادؿ  61في المائة مف
حجػػـ االقتدػػاد العػػالمي ومػػف حيػػث القػػدرات العسػػيرية العالميػػة ،مقابػػؿ التػػدمير الهائػػؿ الػػذ لحػػؽ ببنػػى
الػػدوؿ اليبػػري األخػػري ،وقػػد تبلشػػت تلػػؾ المخرجػػات ط ػواؿ العقػػود السػػتة البلحقػػة عليهػػام إذ اسػػتعادت
بعض القوي نديبها الطبيعي في المياديف االقتدادية والعسيرية ،بما ترتب عليه انخفاض في ندػيب
الواليات المتحدة نسبة إلى المشارية العالمية اإلجمالية (عواد ،3141 ،ص .)397
تتعامؿ الواليات المتحدة مع اتجاهات التحوؿ المحتمؿ في النظاـ الػدولي مػف منظػور مدػلحي
هدفه األساس المحافظة على مدالحها الحيوية سياسية يانت أـ اقتدادية تجارية في األقاليـ المختلفة
وبخادػػة فػػي الشػػرؽ األوسػػط .لػػذلؾ عمػػدت الواليػػات المتحػػدة إلػػى بنػػاء مجػػاالت اقتدػػادية وشػراية مػع
القػػوي األخػػري ،فبػػدأت منػػذ تسػػعينات الق ػرف العش ػريف بالمزيػػد مػػف الػػدفع باتجػػاا عولمػػة يبػػري ،وتنشػػيط
التفاقيػػة التعرفػػة الجمرييػػة (( ،))GATTودفعهػػا نحػػو بلػػورة نظػػاـ اقتدػػاد عػػالمي يسػػاعدها فػػي ض ػماف
ريادتها االقتدادية العالمية (عواد ،3141 ،ص .)398
تميز سلوؾ الواليات المتحدة على الدعيد الػدولي منػذ دػعود الػرئيس جػورج بػوش االبػف لسػدة
الحيـ في  31يانوف الثاني /يناير  ،3114برفضػها العمػؿ الجمػاعي مػف حيػث المبػدأ ،وربػط المشػارية
االستثنائية فيه بشرطيف رئيسييفم األوؿ ،أف تتـ هذا المشػارية تحػت قيػادة أمريييػة ،والثػاني ،أف تحقػؽ
الواليات المتحدة أقدى فائدة ممينة ،فنجد أف الواليات المتحػدة قػد خرجػت علػى شػروط منظمػة التجػارة
العالمية مف خبلؿ سياساتها الحمائية التي ياف مف بينها فرض رسوـ على وارداتها مف الدلب ،وزيادة
دعـ مزارعيها ،على الرغـ مف دورها الرئيسي في تأسيس المنظمة ،بػؿ علػى الػرغـ مػف احتجاجهػا علػى
السياسات الحمائية المماثلة لدولة مثؿ الياباف ُ(مسعد ،3119 ،ص .)345 - 344
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أما على الدعيد العسير  ،فقد نمت النزعة العسيرية في سياسة الواليات المتحدة ،السيما بعد
أحػػداث  44أيلػػوؿ /سػػبتمبر  ،3114وت ازيػػد الميػػؿ السػػتخداـ القػػوة لفػػرض سياسػػاتها ،يمػػا لفػػرض ذاتهػػا
يقطػػب أوح ػػد علػػى النظ ػػاـ ال ػػدولي (ييػػالي ،3114 ،ص  ،)45وحػػدثت تغيػػرات ف ػػي مبػػادئ العقي ػػدة العس ػػيرية
واألمنية للواليات المتحدة لجعلهػا عقيػدة تنسػجـ مػع التحػوالت الدوليػة ،وأف تيػوف هػذا العقيػدة أيثػر قػدرة
علػػى الحريػػة لمواجهػػة التحػػديات الدوليػػة الجديػػدة ،فاعتمػػدت التوجهػػات األمريييػػة منطػػؽ القػػوة لفػػرض
سياستها والدفاع عف مدالحها (العايب ،3115 ،ص .)441
فسػػرت الحػػرب األمريييػػة علػػى العػراؽ عػػاـ  3114التوجهػػات العسػػيرية األمريييػػة الجديػػدة ،فػػي
إطار الحرب على ما يودؼ ب ػ ((اإلرهػاب)) فػي ظػؿ الظػروؼ الدوليػة التػي فرضػتها أحػداث  44أيلػوؿ/
العرؽ ألسلحة الدمار الشامؿ التي ادعت الواليات المتحدة خشيتها مف
سبتمبر  ،3114وبحجة امتبلؾ ا
أف تُسػػتخدـ هػػذا األسػػلحة ضػػد حلفائهػػا وأدػػدقائها فػػي الشػػرؽ األوسػػط ،عوض ػاً عػػف تهديػػدها المباشػػر
لمدالحها في هذا المنطقة.
وخبلف ػاً للوضػػع فػػي الع ػراؽ ،فقػػد اتبعػػت الواليػػات المتحػػدة اسػػتراتيجية أخػػري نحػػو إي ػراف هػػدفها
الحيلول ػػة دوف ُمض ػػي األخيػ ػرة قُ ػػدماً ف ػػي مش ػػروعها الن ػػوو  ،إذ تثي ػػر ه ػػذا القض ػػية االض ػػطراب بالنس ػػبة
للواليػػات المتحػػدة وأدػػدقائها فػػي الشػػرؽ األوسػػط ،رغػػـ إدعػػاء إيػراف بأنهػػا تسػػعى للحدػػوؿ علػػى الطاقػػة
النووية لؤلغراض السلمية .وقد ياف لنتائج الدراعات الداخلية في إيػراف بػيف اإلدػبلحييف والمحػافظيف
الس ػػيما قبي ػػؿ االنتخاب ػػات الرئاسػ ػية اإليراني ػػة ع ػػاـ  ،3116إمياني ػػة إنت ػػاج فوائ ػػد غي ػػر متوقع ػػة للوالي ػػات
المتحدة ،فقد علػؽ المراقبػوف لهػذا الدػراعات مػاالً علػى احتمػاالت التحػرر االجتمػاعي التػي قػد تحػدث
ف ػػي إيػ ػراف ،ود ػػعود العناد ػػر الليبرالي ػػة األيث ػػر تح ػػر اًر ،م ػػا ي ػػؤد إل ػػى االس ػػتئناؼ الرس ػػمي للعبلق ػػات
الدبلوماسػػية ،وبعػػض االنفتػػاح االقتدػػاد بػػيف واشػػنطف وطه ػراف ،مػػا مػػف شػػأنه أف يقلػػؿ مػػف احتمػػاؿ
المواجهة اإلقليمية (يورب ،3117 ،ص .)37-36
 1.2.1تنفيذ دور المييمن في النظام الدولي
تغيرت خارطة العبلقات الدولية بشػيؿ جػذر بنهايػة الحػرب البػاردة ،وانفػردت الواليػات المتحػدة
بالقوة والهيمنة ،إذ قامت اإلدارة األمرييية بفحص أجندة المسػؤوليات الدوليػة التػي قػد تضػطلع بهػا ،وقػد
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رحبػػت بتحمػػؿ أعبػػاء ومخػػاطر الػػدور االسػػتراتيجي العػػالمي ،متقبلػػة االنفػراد بعالميػػة هػػذا الػػدور ،ينتيجػػة
النتدارها في حربها الطويلة ضد المعسير االشترايي (عواد ،3141 ،ص .)4:6
رفع الرئيس األمرييي جورج بوش األب شػعار ((النظػاـ العػالمي الجديػد)) ،والػذ عيػس بالنسػبة
له داللتيفم األولى ،انتدار القيـ الليبرالية والديمقراطيػة علػى األيديولوجيػة الشػيوعية ،ممػا سػم بتعمػيـ
الرعػي األمػيف
هذا القيـ وانتشارها لياً بفعػؿ هػذا االنتدػار ،والثانيػة ،اضػطبلع الواليػات المتحػدة بػدور ا
للنظاـ الدولي فػي دػيغته الجديػدة ،مػف حيػث مقتضػيات السػلـ العػالمي ،ومتطلبػات التنميػة االقتدػادية
الشاملة (ولد أباا ،)43 ،3115 ،وقد بدأت التطبيقات العملية لهذا الرؤية في تعبئة قػوي التحػالؼ ضػد العػراؽ
في حرب الخليج الثانية عػاـ  ،4::4وفػي انطػبلؽ مسػار التسػوية السػلمية للدػراع العربػي  -اإلسػرائيلي
في مؤتمر مدريد عاـ  4::4برعاية الواليات المتحدة.
تمسيت الواليات المتحدة بالهيمنة على العالـ والحيلولة دوف بزوغ قوة أخري منافسػة لهػا ،حتػى
لػػو اقتضػػى األمػػر باسػػتخداـ القػػوة ،وقػػد ورد هػػذا المعنػػى دػراحة فػػي وثيقػػة أعػػدها ديػػؾ تشػػيني Dick

 Cheneyعندما ياف يشغؿ مندب وزير الدفاع في إدارة الرئيس بوش األب ،إذ ندت الوثيقة الدادرة
فػػي عػػاـ  4::1علػػى" :وجػػوب أف تظػػؿ الواليػػات المتحػػدة القػػوة العظمػػى الوحيػػدة فػػي العػػالـ ،وأف تمنػػع
دعود أ قوة أخري ،سواء يانت دولة أو مجموعة مف الدوؿ" ُ(مسعد ،3119 ،ص .)346
أما إدارة الرئيس بيؿ يلينتوف  ،3111 - 4::4فقػد اقتربػت مػف االتجػاا الػواقعي فػي إدارة النظػاـ
الدولي ،حيث لـ تتبلور سياسة أمرييية واضحة ،ولػـ يتحقػؽ إجمػاع حقيقػي حولهػا ،وذهبػت هػذا اإلدارة
بشيؿ أيبر باتجاا قبوؿ اإلطار المتعػدد األطػراؼ بودػفه سياسػة للتعامػؿ مػع القضػايا الدوليػة ،واللجػوء
إلػػى العمػػؿ االنفػراد عنػػد الضػػرورة ،والسػػعي لعػػدـ بػػروز أقطػػاب أخػػري منافسػػة للواليػػات المتحػػدة

(ع ػواد،

 ،3141ص  ،)314وأبػػرز مػػا مي ػز هػػذا اإلدارة فػػي سياسػػتها الشػػرؽ أوسػػطية توجههػػا نحػػو قضػػية الد ػراع
الرئيسية فػي المنطقػة ،وحظيػت عمليػة السػبلـ برعايػة أمريييػة ياملػة ،حيػث رعػت إدارة الػرئيس يلينتػوف
محادثػػات يامػػب ديفيػػد عػػاـ  3111بػػيف الجػػانبيف الفلسػػطيني واإلس ػرائيلي ،وجػػري تبػػادؿ النقػػاش للم ػرة
األولى بيف الجانبيف حوؿ قضايا الوضع الدائـ الشائية.
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فػي ظػػؿ التوجهػػات األمريييػة الجديػػدة ،فػػاز الحػػزب الجمهػور بالرئاسػػة األمريييػػة عػػاـ ،3114
والػػذ ض ػـ تيػػار المحػػافظيف الجػػدد ،ودػػاحب دػػعود هػػذا التيػػار تلػػؾ الهجمػػات التػػي تعرضػػت لهػػا
الواليات المتحدة في  44أيلوؿ /سبتمبر  ،3114والتي مثلت منبهاً لئلدارة األمريييػة أوجػب إعػادة تقيػيـ
سياس ػتها الخارجيػػة .وبػػدأت اإلدارة األمريييػػة توسػػع مػػف الحػػرب ضػػد ((اإلرهػػاب)) ،مػػف أفغانسػػتاف إلػػى
العراؽ ،تحت غطاء هجمػات  44أيلػوؿ /سػبتمبر ( 3114عػارور  ،3118 ،ص  ،)33وقػد أشػارت تدػريحات
اإلدارة األمرييية في السنوات القليلة التي أعقبت تلؾ الهجمات إلى ((عقيدة الرئيس بوش االبػف)) ،والتػي
تضمنت ثبلث دفات رئيسية (يورب ،3117 ،ص :)39
 .4العمؿ بقوة لتأسيس ديمقراطيات السوؽ الحر حوؿ العالـ.
 .3المحافظة على الهيمنة العسيرية األمرييية يقوة عظمى وحيدة في العالـ.
 .4عدـ السماح بتقييد الواليات المتحدة باالتفاقيػات والمؤسسػات الدوليػة عنػد التفييػر فػي العمػؿ الوقػائي
واالستباقي ضد اإلرهابييف والطغاة الذيف يدعمونهـ ،أو يحاولوف اقتناء أسلحة دمار شامؿ.
وهػػذا مػػا يفسػػر تحلػػؿ الواليػػات المتحػػدة مػػف مجموعػػة االتفاقيػػات الدوليػػة التػػي وافقػػت عليهػػا أو
وقعتها أو ددقت عليها ،مف قبيػؿ االتفاقيػات الخادػة بنػزع األلغػاـ ،وميافحػة غسػيؿ األمػواؿ ،وضػبط
األسلحة الدغيرة وتنظيمها ،والحػد مػف تلػوث البيئػة ،فضػبلً عػف دعوتهػا إلػى مراجعػة اتفاقيػة الدػواريخ
المضادة للدواريخ الباليستية (ُ ))ABM(( Anti-Ballistic Missile Treatyمسعد ،3119 ،ص .)345
خبلدػػة القػػوؿ ،تعتبػػر اسػػتراتيجية الهيمنػػة واقعيػػة بالنسػػبة للواليػػات المتحػػدة ،يونهػػا تهػػدؼ إلػػى
توسيع سيطرتها خارج حدودها ،وهي أمر ال غنى عنػه ،إذ تسػهـ هػذا االسػتراتيجية فػي تػأميف المنػاطؽ
التي تحوي المدال األمرييية .وتعتمد الواليػات المتحػدة األداة العسػيرية فػي فػرض اسػتراتيجية الهيمنػة
على العالـ ،مػع ترشػيد اسػتخداـ هػذا األداة وربطػه بتحقيػؽ المدػال األمريييػة المباشػرة ،ويػأتي انتشػار
 نشأ هذا التيار في الستينيات مػف القػرف العشػريف ،يػرد فعػؿ علػى السياسػات الليبراليػة ليػؿ مػف الرئيسػيف يينيػد وجونسػوف ،ويشػيؿ المحػافظوف
الجدد قوة فيرية واقتدادية واعبلمية في الواليات المتحدة ،ويتمتعوف بنفوذ مؤثر في أروقة وم اريػز دػنع القػرار السياسػي ،وتسػيطر أفيػارهـ علػى
يثيػػر مػػف م اريػػز األبحػػاث المػػؤثرة فػػي السياسػػة األمريييػػة ،وتوجهػػات أعضػػاء اليػػونغرس ،واتجاهػػات ال ػ أر العػػاـ ،وأُتػػي له ػؤالء تبػػوؤ العديػػد مػػف
المرايز المؤثرة في إدارة الرئيس جورج بوش االبف ،وودؿ عدد منهـ إلى منادب بارزة ،وبخادة و ازرة الدفاع األمرييية ،انظر:
Marcin Zaborowski, Bush's Legacy & American's Next Foreign Policy, Institute for Security Studies,
European Union, Paris, 2008, p. 36 - 38.
ولبلستفاضػػة أيثػػر حػػوؿ الجػػذور التاريخيػػة لهػػذا التيػػار ورمػػوزا الفيريػػة والمبػػادئ التػػي يحملهػػا ،انظػػر :السػػيد ولػػد أبػػاا ،عااالم مااا ب ااد  11ساابتمبر
 :0221اإلشكاالت الفكرية واالستراتيجية ،الدار العربية للعلوـ ،الطبعة األولى ،بيروت ،3115 ،ص .53 - 54
9:

القواعػػد العسػػيرية األمريييػػة فػػي مختلػػؼ بقػػاع العػػالـ نموذج ػاً إلعمػػاؿ هػػذا المبػػدأ ،خادػػة فػػي الشػػرؽ
األوسط حيث المنطقة الحيوية األهـ بالنسبة للمدال األمرييية.
 1.2.2الت امل مع جيوب التةزم في األياليم المختمفة
يدؼ هنر ييسنجر وزير الخارجيػة األمريييػة األسػبؽ مػا تودػلت إليػه الواليػات المتحػدة مػف
ق ػػدرات ف ػػي العق ػػد األخي ػػر م ػػف الق ػػرف العشػ ػريف ب ػ ػ ((الموق ػػع المتف ػػوؽ)) ،ال ػػذ يجعله ػػا عندػ ػ اًر ال يمي ػػف
االسػػتغناء عنػػه فػػي تحقيػػؽ االسػػتقرار الػػدولي (عبػػد القػػادر ،)3116 ،حيػػث اتجػػه النظػػاـ الػػدولي إلػػى االنفتػػاح
علػػى عبلقػػات الد ػراع والتعػػاوف منػػذ نهايػػة الحػػرب البػػاردة ،وأدػػب المعيػػار فػػي يػػؿ اتجػػاا هػػو موقػػؼ
الواليات المتحدة (عواد ،3141 ،ص  ،)399وبحسب اليثير مف المفيريف االستراتيجييف األمػرييييف ،فػ ف هػذا
الفترة سوؼ تعػرؼ انتشػا اًر يبيػ اًر للن ازعػات ذات الحجػـ المحػدود والتػي ال ترقػى إلػى مسػتوي الحػرب بػيف
الػدوؿ ،يدػػعود ((الحريػات اإلرهابيػػة)) ،والدػراعات اإلثنيػػة والدينيػة ،وحػػرب العدػابات ،والجريمػػة عبػػر
الحػػدود ،وأف هػػذا الن ازعػػات س ػوؼ ييػػوف لهػػا مضػػاعفات إقليميػػة حاسػػمة ،ولهػػذا علػػى الواليػػات المتحػػدة
تبني استراتيجية تستند إلى المدادمات واالضػطرابات اإلقليميػة التػي تهػدد مدػالحها الحيويػة ،وهػذا مػا
يفػػرض عليهػػا إعػػادة ترتيػػب وحػػداتها العسػػيرية لتيييفهػػا مػػع طبيعػػة هػػذا الن ازعػػات

(سػػعد

 ،4::9 ،ص ،)74

بهػػدؼ منػػع وهزيمػػة العػػدواف فػػي الدػراعات اإلقليميػػة اليبػػري ،وعلػػى سػػبيؿ ذلػػؾم فػ ف الواليػػات المتحػػدة
تستبقي قوات وقواعد عسيرية في أيثر مف منطقة في العالـ الستخدامها عند الضرورة.
ومف أمثلة التعامؿ األمرييي ((االنتقائي)) مع جيوب التأزـ في العالـ ،أنه حيف اتجهػت الواليػات
المتحدة إلى ترييز اهتمامها علػى معالجػة أزمػة الخلػيج عػاـ  ،4::4ف نهػا انسػحبت مػف الدػوماؿ عػاـ
 4::3لتغرقه في مستنقع البلدولة ،ثـ ثرت أال تتػدخؿ فػي الحػرب األهليػة فػي روانػدا فػي الفتػرة ذاتهػا،
على الرغـ مف حجـ الم سي اإلنسانية فيها .وتدخلت مػف أجػؿ ((إعػادة الحريػة والديمقراطيػة)) فػي هػايتي
عػػاـ  ،4::5وغضػت الطػػرؼ بدايػػة األمػػر عػػف األحػػداث التػػي ترتبػػت علػػى تفيػػؾ االتحػػاد اليوغسػػبلفي
السابؽ ،وما نجـ عنه مػف مػذاب الدػرب واليػروات ضػد مسػلمي البوسػنة بػيف عػامي  4::3و،4::6
ولػػـ تتػػدخؿ إال فػػي أعق ػاب تػػدني الموقػػؼ األخبلقػػي الغربػػي مػػف تلػػؾ األحػػداث ،والخشػػية مػػف ودػػوؿ
تداعياتها إلى تخوـ المدال الغربية (عوني ،4::8 ،ص ( ،):8عواد ،3141 ،ص .)399
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 1.2.3ضمان ت ميم األنموذج األمريكي في ال الم
يعد االهتمػاـ بالتبشػير بػالقيـ ونمػط الحيػاة األمريييػة مػف مرتيػزات السياسػة الخارجيػة األمريييػة
وطرؽ تنفيذها ،خدوداً مع اعتماد فيرة االستعبلء القومي علػى األمػـ والشػعوب األخػري

(مسػعد،3119 ،
ُ

ص  ،)346في ظؿ اعتناؽ غالبية األمرييييف لؤليديولوجية الليبرالية اليبلسييية وما يتعلؽ بها مف احتػراـ
قػػيـ الحريػػة والمسػػاواة فػػي الفػػرص واحت ػراـ الملييػػة الخادػػة فػػي ظػػؿ نظػػاـ ديمق ارطػػي

(الغامػػد  ،4::8 ،ص

 .):5إال أف الواليػػات المتحػػدة تعػػاني مشػػيلة خطي ػرة فػػي دػػورتها الخارجيػػة ،فقػػد تػػدهور ال ػ أر العػػالمي
بشأف الواليات المتحدة" ،وأدب يثيروف في أنحاء العالـ مف أوروبا الغربيػة إلػى الشػرؽ األقدػى يػروف
الواليات المتحدة بلػداً متغطرسػاً ،منافقػاً ،تسػتوعبه ذاتػه ،مسػتغرقاً فػي ذاتػه ،ويحتقػر اآلخػريف ،وأف اللغػة
والثقافة األمرييية ،ويذلؾ الدناعة ،تهيمف على الساحة العالمية على نحو يجدا يثيروف ال يػدعو إلػى
االرتياح" (بيترسوف ،3114 ،ص .):1
تقوـ فيرة النمػوذج األمرييػي علػى مرتيػزات رئيسػةم ففػي الجانػب السياسػي ،يػدعو للقبػوؿ بفيػرة
التعدديػػة السياسػػية والتػػداوؿ السػػلمي للسػػلطة ،وفػػي الجانػػب االقتدػػاد اعتمػػاد النمػػوذج الليب ارلػػي ،أ
اقتدػػاد السػػوؽ الحػػر ،أمػػا علػػى المسػػتوي الثقػػافي ف نػػه يػػدعو إلػػى إشػػاعة أنمػػاط مػػف الحريػػة السػػلويية،
تتماشػػى والمعػػايير األمريييػػة .وتػػري الواليػػات المتحػػدة فػػي البعػػد الػػدولي والتػػدخؿ فػػي المشػػيبلت الدوليػػة
أداة لتعميـ هذا النموذج في مستهؿ سعيها نحو الريادة العالمية (عواد  ،3141ص .)399
ولنشػػر وتعمػػيـ هػػذا النمػػوذج تعتمػػد الواليػػات المتحػػدة التػػدخؿ المباشػػر أو غيػػر المباشػػر علػػى
المسػػتوي الػػدولي فػػي الدػراعات الداخليػػة للػػدوؿ أو البينيػػة بػػيف الػػدوؿ ،لػػذلؾ فهػػي تسػػعى إلػػى نشػػر قػػيـ
الديمقراطيػػة الليبراليػػة ،والمبلحػػظ أف ذلػػؾ لػػـ يػػتـ علػػى وتيػرة واحػػدة فػػي جميػػع م ارحػػؿ السياسػػة الخارجيػػة
األمرييية ،فهذا الهدؼ لـ يدخؿ في مريباتها إال في الندؼ الثاني مف القرف العشريف

(الهػزاط ،3114 ،ص

 ،)469وازداد ه ػػذا التوج ػػه وضػ ػوحاً بع ػػد انهي ػػار االتح ػػاد الس ػػوفييتي ،حي ػػث أد ػػب اعتم ػػاد الديمقراطي ػػة
والتعددية السياسية يشيؿ بنداً مف بنود النظاـ الدولي الجديد (فياض ،3111 ،ص .)459
ولذلؾ ،ريزت السياسة الخارجية األمرييية على دعـ الديمقراطية وتوسيع دائرة الدوؿ التي تأخذ
بها أساساً للحيـ ،فحسب مسؤوليف أمرييييفم "تؤد الديمقراطية إلى عبلقػات سػلمية بػيف الػدوؿ ،إذ أف
الػػدوؿ الديمقراطيػػة ال تػػدخؿ فػػي حػػروب بػػيف بعضػػها الػػبعض ،عوض ػاً عػػف أف الديمقراطيػػة تػػؤد إلػػى
:4

تجنب قياـ أنظمة ديتاتورية قد تهدد بسياساتها السلـ واألمف الدولييف ،يما حدث مع تجربتي الحيـ فػي
ألمانيا النازية وايطاليا الفاشية" (الهزاط ،3114 ،ص .)46:
ويػري أنتػوني ليػؾ  Anthony Lakeمستشػار األمػف القػومي األمرييػي فػي إدارة الػرئيس يلينتػوف
 ،4::8-4::4أف تحقيؽ هدؼ توسيع إطار الدوؿ الديمقراطية يأتي مف خبلؿ (فياض ،3111 ،ص :)466
 .4دعـ مجموعة الديمقراطيات اليبري ،بدءاً مف حاجات الواليات المتحدة نفسها.
 .3تشجيع الديمقراطيات واقتداديات السوؽ وتعزيزها ،خدوداً في الدوؿ التي لها أهمية خادة.
 .4مواجهػػة العػػدواف مػػف جانػػب الػػدوؿ المعاديػػة للديمقراطيػػة وحريػػة السػػوؽم ألف الديمقراطيػػة هػػي خيػػر
نظاـ ،والواليات المتحدة هي أقوي دولة ديمقراطية ،وهي مؤهلة أيثر مف غيرها لقيادة عملية نشرها.
إف هػػذا مػػا يبػػرر مسػػعى الواليػػات المتحػػدة الحثيػػث الهػػادؼ لنشػػر الديمقراطيػػة الليبراليػػة ينظػػاـ
للحيـ عبر العالـ ،وما ُيبلحظ على السياسػة األمريييػة فػي مجػاؿ دعػـ الديمقراطيػة ،هػو اشػتراطها إدارة

العبلقات السياسية الداخلية طبقاً لقواعد اللعبة الديمقراطية بالمنظور األمرييي ،شريطة أال تحمؿ اللعبة
الديمقراطيػة هػػذا إلػػى سػػدة الحيػػـ تنظيمػاً سياسػػياً يػرفض الهيمنػػة األمريييػػة أو يجػػادؿ فيهػػا ،أو حتػػى أف
يتـ تيييؼ هذا الديمقراطية مع الخدوديات الحضارية والثقافية ليؿ بلد.
تساند الواليات المتحدة أيضاً قضايا حقوؽ اإلنساف ،ويرجع اهتماـ السياسة الخارجية األمرييية
بقضايا حقوؽ اإلنساف إلى زمف الحرب البػاردة ،رغػـ أف ذلػؾ االهتمػاـ يػاف محػدوداً ولػـ ييػف إال مجػرد
تجمػيبلً لسياسػػة محاربػة الشػػيوعية .وهيػذا أدػػب العػالـ الحػػر الػذ تقػػودا الواليػات المتحػػدة يتيػوف لػػيس
فقط مف الديمقراطيات الدناعية ،بؿ مف أعتى الديتاتوريات في العالـ الثالث أيضاً ،وهي الديتاتوريات
التي ياف قمعها للحريات المعارضة والسيما الشيوعية منهام يشفع لها يؿ جرائمها ضد حقػوؽ اإلنسػاف
(الهزاط ،3114 ،ص .)471
بلغ الولع الشديد بالحديث عف األخبلؽ وحقوؽ اإلنسػاف فػي بيانػات المسػؤوليف األمػرييييف منػذ
حػػرب الخلػػيج الثانيػػة عػػاـ  ،4::4حيػػث تعم ػؽ االهتمػػاـ بهػػذا القضػػية ،وبلػػغ ذروتػػه ب عػػادة طػػرح مػػا
ادػػطل علػػى تسػػميته بمبػػدأ ((التػػدخؿ الػػدولي ألغػراض إنسػػانية)) ،والػػذ وجػػد تطبيقػػه األوؿ فػػي العػراؽ
لحماية األيراد في شماؿ الػببلد تحػت شػعار ((تػوفير ال ارحػة)) ،والشػيعة فػي جنوبهػا ،والتػدخؿ الػدولي فػي
الدوماؿ تحت شعار ((إعادة األمؿ)) ،ويذلؾ أثناء أزمة البوسنة والهرسؾ (الهزاط ،3114 ،ص .)468
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خبلدة القوؿم إف الواليات المتحدة تسعى لجذب الدوؿ إليها ،والرغبػة فػي اتباعهػا ،واإلعجػاب
بقيمهػػا ،ومحايػػاة نموذجهػػا ،واسػػتلهامها لمسػػتوي الرخػػاء االقتدػػاد واالنفتػػاح ،إنهػػا تحػػاوؿ أف تضػػع
القواعد ،لجذب اآلخريف إليها بالقػدر نفسػه الػذ تحػاوؿ فيػه تغييػرهـ ،مػف خػبلؿ التهديػد باسػتخداـ القػوة
العسيرية واالقتدادية.
 1.2.4حماية األمن القومي لمواليات المتحدة
فرضت المتغيرات الدولية التي شهدها النظػاـ الػدولي فػي نهايػة ثمانينػات القػرف العشػريف ،علػى
الواليات المتحدة ضرورة إعادة دياغة استراتيجية األمف القػومي األمرييػي ،بالشػيؿ الػذ يسػتجيب لمػا
تعتبػرا الواليػػات المتحػدة تهديػػدات البيئػة الدوليػػة الجديػدة .وقػػد اتجػه الػرئيس جػورج بػػوش األب إلػى تبنػػى
ٍ
عاؿ ،جعؿ مف
استراتيجية تعتمد الدفاع عف المدال الحيوية األمرييية ،بالترادؼ مع استعداد عسير
يـ الرئيس في حسـ المنازعات بيف الدوؿ ،مع محاولة الربط بيف ذلػؾ والػدعوة إلػى
العامؿ العسير َ
الح َ
نظػػاـ عػػالمي جديػػد يسػػودا السػػبلـ واالسػػتقرار ،إال أف ال ػرئيس بػػوش األب لػػـ يحسػػـ العبلقػػة بػػيف هػػذيف
الهدفيف بدورة واضحة أو قاطعة (عواد ،3141 ،ص .)4:7
وفي ظؿ المعطيات الدولية الجديدة جابهػت الواليػات المتحػدة دػعوبة بالغػة فػي مهمػة دػياغة
استراتيجية تستجيب لتحديات هيذا بيئة ،واعترضتها ثبلثة تحديات رئيسية (عواد ،3141 ،ص :)4:9
 .4غي ػػاب الع ػػدو ،األم ػػر ال ػػذ جع ػػؿ السياس ػػات األمرييي ػػة ((س ػػائبة)) ،وواج ػػه مفي ػػرو ال ػػدفاع األمريي ػػي
دعوبة في دياغة استراتيجيات جديدة واحبللها محؿ استراتيجية االحتواء المتبعة أثناء الحرب الباردة.
 .3بروز مزيج مف مجموعات شرؽ أوسطية في الظؿ ،شيؿ تهديداً لمدال الواليات المتحدة ،ولـ تيف
هػػذا المجموعػػات تتبػػع أل دولػػة محػػددة بعينهػػا ،وانمػػا يانػػت تسػػتلهـ فيرهػػا مػػف ((تعػػاليـ اإلسػػبلـ)) وفػػؽ
المنظور المتشدد.
 .4مخاطر انتشار أسلحة الدمار الشامؿ ،جراء تفيؾ وانهيار االتحاد السوفييتي ،سػواء بواسػطة العلمػاء
السوفييت الذيف يانوا يعملوف سابقاً في بػرامج أسػلحة الػدمار الشػامؿ ،أو انتشػار المػواد االنشػطارية ،أو
المزدوجة االستخداـ.
انتشار تجارة التقنيات ُ
إف الدعوبة التي اعترضت مهمة دياغة اسػتراتيجية األمػف القػومي األمرييػي تمثلػت إذف فػي
تحديد مفهػوـ الخطػر أو التهديػد الػذ يجابػه الواليػات المتحػدة ،ومعرفػة طبيعػة العػدو الػذ علػى أسػاس
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مواجهتػػه تُرسػػـ االسػػتراتيجية ،حيػػث أضػػحت مخػػاطر وتهديػػدات األمػػف القػػومي األمرييػػي مجهولػػة وغيػػر
متوقعػػة ،بػػؿ وحتػػى غيػػر مألوفػػة" ،وهػػو مػػا ُيدػػطل علػػى تسػػميته فػػي األدبيػػات العسػػيرية األمريييػػة بػ ػ

((العػػدو المجهػػوؿ)) أو ((خطػػر البليقػػيف)) ،وهػػو العػػدو  -الخطػػر الػػذ تبػػدو معػػه االسػػتراتيجيات العسػػيرية
التقليدية يالدفاع واالحتواء والردع غير ذ جدوي بؿ ومتجاوزة" (الهزاط ،3116 ،ص .):3
بدأت مرايز األبحاث والدراسات االستراتيجية األمرييية خبلؿ هذا الفترة بالترويج لنظريػات مػف
نوع(( :دراع الحضارات)) لدموئيؿ هنتنغتوف ،و((نهاية التػاريخ)) لفرنسػيس فويايامػا ،و((قػوس األزمػات

))

والمقدود به خطر العالـ اإلسبلمي لزبينيو بريجنسيي ،و((إعادة تشييؿ الشرؽ األوسط)) لبرنارد لويس.
وقػػد ريػػزت معظػػـ هػػذا األطروحػػات علػػى وحػػدة الغػػرب فػػي مقابػػؿ الشػػرؽ ،أ الحضػػارة الغربيػػة مقابػػؿ
الحضػػارة الش ػرقية ،وروجػػت بشػػيؿ أساسػػي لمػػا سػػمته مواجهػػة خطػػر ((األدػػولية اإلسػػبلمية)) الػػذ بػػات
بديبلً لما سمته في السابؽ ((الخطر الشيوعي)) (ييػالي ،3114 ،ص  .)43وهيذا يانػت الواليػات المتحػدة دائمػا
بحاجة الختراع ((عدو ما)) لتبرير توجهاتها اإلمبراطورية وتعزيز هيمنتها على العالـ.
ثمة تحوالت مهمة دخلت على رؤية الواليات المتحدة لذاتها ولدورها العالمي ،ومفهومهػا ألمنهػا
القومي أيضاً ،فبعد أحداث  44أيلوؿ /سبتمبر  3114التي أدابت استراتيجية األمف القومي األمرييػي
فػػي الدػػميـ ،أدريػػت الواليػػات المتحػػدة أف مسػػارات العولمػػة التػػي وحػػدت مدػػائر العػػالـم وحػػدت أيض ػاً
مخاطرا ،بحيـ انتشار وسائؿ العولمة ،ما يعني أف مشاعر الغضب واإلحباط والفقر وضعؼ االستقرار
فػػي دولػػة مػػا ،قػػد يػػنعيس علػػى دوؿ أخػػري ،مػػف ضػػمنها الواليػػات المتحػػدة ،بغػػض النظػػر عػػف عبلقػػات
حيومػػة هػػذا الدولػػة بالواليػػات المتحػػدة .ولػػـ يعػػد فهػػـ الواليػػات المتحػػدة لؤلمػػف القػػومي يقتدػػر علػػى مػػا
يجػػر داخػػؿ حػػدودها ،وانمػػا بػػات يشػػمؿ العػػالـ ،السػػيما العػػالـ العربػػي واإلسػػبلمي ،بسػػبب انتشػػار الفقػػر
والجهؿ والتسلط فيه (ييالي ،3114 ،ص .)48
في شهر أيلوؿ /سبتمبر  3113أعلف البيت األبيض استراتيجية أمنية جديدةُ عرفت ب ػ ((عقيػدة

ال ػرئيس بػػوش االبػػف))  ،Bush Doctrineوقامػػت اسػػتراتيجية األمػػف القػػومي األمرييػػي باألسػػاس علػػى


للمزيد حوؿ استراتيجية األمف القومي األمرييي لعاـ  ،3113انظر :ياسيف طاهر الياسر  ،مكافحة اإلرىاب في االساتراتيجية األمريكياة :رؤياة

يانونية وتحميمية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،عماف ،3144 ،ص  .444-443ولبلطبلع على نص الوثيقة انظر:
The National Security Strategy of the United States of America, September 17, 2002,
http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/national/nss -020920.pdf
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ميافحػػة اإلرهػػاب والقضػػاء عليػػه ،مػػف خػػبلؿ االنتقػػاؿ مػػف سياسػػات الػػردع واالحت ػواء التػػي ميػػزت الفيػػر
االسػػتراتيجي األمرييػػي خػػبلؿ سػػنوات الحػػرب البػػاردة ،إلػػى سياسػػات الحػػروب االسػػتباقية الوقائيػػة التػػي
تستهدؼ أوؿ ما تستهدؼ ((اإلرهاب)) و((الدوؿ المارقة)) ،ويؤيد الرئيس بوش االبف أف استراتيجية األمف
القػػومي للواليػػات المتحػػدة تسػػتند إلػػى مبػػدأ العالميػػة األمريييػػة الممي ػزة ،التػػي تعيػػس التوحػػد بػػيف قيمهػػا
ومدػػالحها القوميػػة ،وهػػدؼ هػػذا االسػػتراتيجية المسػػاعدة لػػيس فػػي جعػػؿ العػػالـ أيثػػر أمن ػاً فحسػػبم بػػؿ
وجعله أفضؿ مف جميع النواحي ،وأهدافها في مسار التقدـ واضحة :حرية سياسية واقتدادية ،عبلقات
سلمية مع الدوؿ األخري واحتراـ اليرامة اإلنسانية.
غيػػر أف إدارة الػرئيس بػػوش االبػػف أخػػذت باالعتمػػاد علػػى أدوات جديػػدة ،بهػػدؼ تغييػػر الخارطػة
السياس ػػية واالقتد ػػادية واالجتماعي ػػة والثقافي ػػة ،إذ قام ػػت اإلدارة األمرييي ػػة برس ػػـ اس ػػتراتيجيتها األمني ػػة
والقومية بهدؼ القضػاء علػى معارضػي الواليػات المتحػدة فػي العػالـ السػيما اإلسػبلمي منػه

(سػرور،3118 ،

ص  ،)41:فاعتمػػدت منهج ػاً عػػدوانياً فػػي التعامػػؿ مػػع دوؿ المنطقػػة ،بالشػػيؿ الػػذ أوحػػى أف هنػػاؾ حرب ػاً
بيف الخير والشػر فػي العػالـ ،وأف األخيػار علػيهـ أف يدػطفوا إلػى جانػب الواليػات المتحػدة

(ييػالي،3114 ،

ص  ،)48وفػي هػػذا السػياؽ اتخػػذت اإلدارة األمريييػة مػػف اسػتراتيجية الحػػرب االسػتباقية أداة لحمايػػة أمنهػػا
القػػومي فػػي حربهػػا ضػػد مػػا يسػػمى بػ ػ ((اإلرهػػاب)) .وهػػي اسػػتراتيجية عدوانيػػة بيػػؿ المعػػايير والمقػػاييس
القانونية والسياسية واألخبلقية ،تعتمد على تأويؿ منحرؼ لحؽ الدفاع عف النفس ،وبما يتعارض بشيؿ
يلي مع اإلطار القانوني لممارسة حؽ الدفاع الشرعي (الهزاط ،3116 ،ص .):6
وف ػػي أي ػػار /م ػػايو  3141أوض ػػحت اس ػػتراتيجية األم ػػف الق ػػومي األمريي ػػي تفاد ػػيؿ رؤي ػػة إدارة
الرئيس باراؾ أوباما  Barack Obamaلمفهوـ األمف القومي ،وهي رؤية تُستقى مف جميع عنادػر القػوة
الوطنية لضماف المدال األمرييية فػي شػتى أنحػاء العػالـ ،السػيما الشػرؽ األوسػط ،تلػؾ المنطقػة التػي
تُمثػػؿ أشػػد التحػػديات التػػي تواجػػه القػػوة والهيمنػػة األمريييػػة ،وتؤيػػد هػػذا االسػػتراتيجية ضػػرورة اتبػػاع نهػػج
متعػػدد الجوانػػب يهػػدؼ إلػػى التعػػاطي مػػع شػػرياء خػػارجييف ،واسػػتخداـ القػػوة العالميػػة للواليػػات المتحػػدة
لمتابعػػة قائمػػة طويلػػة مػػف المدػػال األمريييػػة وعلػػى أرسػػها ميافحػػة ((اإلرهػػاب)) وحمايػػة األمػػف القػػومي
األمرييي ،وقد جاء في وثيقة األمف القومي هذا فيما يتعلػؽ بميافحػة ((اإلرهػاب))" :سػوؼ ُنعطػؿ ونفيػؾ
 لبلطبلع على نص وثيقة األمف القومي األمرييي لعاـ  3141وتفاديلها انظر:
The National Security Strategy, May, 2010,
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf
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ونهزـ ((تنظيـ القاعدة)) والمنظمات التي تدور في فليه مػف خػبلؿ اسػتراتيجية شػاملة تحػرمهـ مػف المػبلذ
اآلمف ،وتقو الشرياء على الجبهة األمامية ،وتؤمف وطننا ،وتسعى مف أجؿ العدالػة مػف خػبلؿ منػاهج
قانونية متينة ،وتواجه أجندة التطرؼ واالغتياالت المفلسة بأجندة مف األمؿ والفرص".
وريػػزت اسػػتراتيجية األمػػف القػػومي األمرييػػي إلدارة الػرئيس أوبامػػا علػػى ميافحػػة التمويػػؿ العػػابر
للحػدود للمنظمػات ((اإلرهابيػة)) ،ويػػذلؾ العمػؿ علػى مواجهػػة التطػرؼ العنيػؼ ،مػػف خػبلؿ جهػد واشػػنطف
فػػي معالجػػة العوامػػؿ السياسػػية واالقتدػػادية واالجتماعيػػة التػػي تسػػتغلها المنظمػػات اإلرهابيػػة ،مػػع األخػػذ
بع ػػيف االعتب ػػار ض ػػرورة التع ػػاوف عل ػػى المس ػػتوي ال ػػدولي ف ػػي مج ػػاؿ تب ػػادؿ المعلوم ػػات ب ػػيف الوي ػػاالت
المختدة ،لميافحة ((اإلرهاب)) ،ومواجهة االنتشار النوو .
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 1.3خاتمة
تناوؿ هذا الفدؿ الهييؿ المؤسسي غير الحيومي في الواليات المتحدة ،والذ ُيسهـ بدرجة أو

بأخري في دنع السياسات األمرييية العامة في المجاليف الداخلي والخارجي ،مػف خػبلؿ التطػرؽ للػدور
الػػذ تقػػوـ بػػه مؤسسػػات الفيػػر وال ػ أر أو مػػا ُيدػػطل علػػى تسػػميتها فػػي الواليػػات المتحػػدة بػ ػ ((بنػػوؾ

التفيير)) ،والتي تشارؾ في دنع السياسة األمرييية السيما على الدعيد الخػارجي ،ويػذلؾ الػدور الػذ

تقػػوـ بػػه جماعػػات المدػػال وقػػوي الضػػغط الخادػػة ،فػػي سػػبؿ فػػرض رؤاهػػا علػػى دػػناع الق ػرار فػػي
الواليػػات المتحػػدة بمػػا ينسػػجـ مػػع مدػػالحها ويحقػػؽ أهػػدافها السياسػػية واالقتدػػادية .وتبػػدو عمليػػة دػػنع
القرار الخارجي في الواليات المتحدة أم اًر بالغ التعقيد ،إذ يحتػاج إلػى جملػة مػف اإلجػراءات البيروقراطيػة
المتشػػعبة والمتعػػددة ،أ أنػػه يأخػػذ وقت ػاً ليػػي ينضػػج وييتمػػؿ ،عوض ػاً عػػف يونػػه محيوم ػاً بجملػػة مػػف
العوامؿ والمحددات الداخلية والخارجية التي تتحيـ في إخراجه بدورته النهائية قبؿ أف يدب نافذاً.
وعلػػى أيػػة حػػاؿ ،ف ػ ف السياسػػة األمريييػػة فػػي المجػػاؿ الػػدولي يحيمهػػا عػػدة عوامػػؿ واعتبػػارات،
والتي أهمها مدال الواليات المتحدة ،ودورتها في الخارج ،فضبلً عف أف الواليات المتحدة تتخذ شتى
الوسػػائؿ والسػػبؿ لتحقيػػؽ هػػذا المد ػال مػػف خػػبلؿ عبلقاتهػػا اإلقليميػػة والدوليػػة ،والتػػي تعتمػػد فيهػػا علػػى
الترغيب حيناً والترهيب أحياناً أخري ،مف خبلؿ ما تمتليه مف قوة عسيرية واقتدادية تؤهلها إلى فرض
رؤيتها في المجاؿ الدولي ،بما ينسجـ ومدالحها الحيوية وأمنها القومي.
مػػر الفيػػر االسػػتراتيجي األمرييػػي وعبلقتػػه بالمدػػال واألهػػداؼ األمريييػػة فػػي العػػالـ بعػػدد مػػف
المتغيػرات عيسػػتها ظػػروؼ دوليػة متقلبػػة وغيػػر مسػػتقرة ،بػدءاً بانتهػػاء الحػػرب البػاردة مػػع انهيػػار االتحػػاد
ػاء بهجمػات  44أيلػوؿ /سػبتمبر  ،3114والتػي غيػرت
السوفييتي والمنظومػة الشػيوعية المواليػة لػه ،وانته ً
مف شيؿ وطبيعة عبلقات الواليات المتحدة على الدعيد الدولي ،ويذلؾ مف الرؤية األمرييية للمدال

المػراد تحقيقهػػا ،األمػػر الػػذ تػػرؾ األثػػر علػػى طبيعػػة السػػلوؾ األمرييػػي تجػػاا القضػػايا الدوليػػة
واألهػػداؼ ُ

المختلفػػة بشػػيؿ عػػاـ ،ممػػا انعيػػس بطبيعػػة الحػػاؿ علػػى القضػػايا العربيػػة ،وقضػػية الد ػراع الفلسػػطيني -
اإلسرائيلي على وجه الخدوص.
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الفـصـل الساب ـع

الدوز ألامسيكي في عملية الخصوية الصياشية
(())3111 - 4::4

:9

الفصل الرابع
الدور األمريكي في عممية التسوية السياسية ((0222 - 1771

))

 2.1مقدمة
ينػ ػػاقش هػ ػػذا الجػ ػػزء دور الواليػ ػػات المتحػ ػػدة فػ ػػي العمليػ ػػة السياسػ ػػية بػ ػػيف الجػ ػػانبيف الفلسػ ػػطيني
واإلس ػرائيلي فػػي الفت ػرة منػػذ مػػؤتمر مدريػػد عػػاـ  ،4::4ومػػا تبػػع ذلػػؾ مػػف توقيػػع اتفاقػػات أوسػػلو عػػاـ
 ،4::4ويتنػاوؿ دور إدارة الػرئيس بيػػؿ يلينتػػوف  ،Clinton Billالػػذ شػػهدت واليتػػه تطػػو اًر ملموسػاً فػػي
مفاوض ػػات التس ػػوية ،حي ػػث ُعق ػػدت تح ػػت رعايت ػػه مفاوض ػػات يام ػػب ديفي ػػد ع ػػاـ  3111ب ػػيف الج ػػانبيف
الفلسطيني واإلسرائيلي ،والتي ناقشت قضايا الوضع النهائي للمرة األولى.

انطلقت عملية السبلـ في الشرؽ األوسط في ظؿ ظروؼ معقدة مرت بهػا المنطقػة ،أثػرت فيهػا
إل ػػى ح ػ ٍػد بعي ػػد جمل ػػة م ػػف المتغيػ ػرات والمس ػػتجدات سػ ػواء عل ػػى الد ػػعيد الفلس ػػطيني ال ػػداخلي ،أو عل ػػى
الدػػعيديف اإلقليمػػي والػػدولي ،وقػػد دفعػػت تلػػؾ العوامػػؿ والمتغيػرات الواليػػات المتحػػدة ألخػػذ زمػػاـ المبػػادرة
والبػػدء فػػي البحػػث عػػف تسػػوية للد ػراع ،بمػػا ينسػػجـ ودورهػػا ورؤيتهػػا التػػي تبلػػورت مػػع انتهػػاء الحػػرب
الباردة ،ويانت نتيجة التحرؾ األمرييي هي الػدعوة لعقػد مػؤتمر مدريػد للسػبلـ عػاـ  ،4::4والػذ مثػؿ
البداية الحقيقية لعملية السبلـ ،في سبيؿ الودوؿ إلى تسوية نهائية للدراع العربي  -اإلسرائيلي.
حاولت الواليات المتحدة طواؿ فترة رعايتها للعملية التفاوضية ،تحقيػؽ العديػد مػف األهػداؼ فػي
ف مع ػاً ،حيػػث جعلػػت العمليػػة التفاوضػػية تبػػدو ويأنهػػا حال ػة متياملػػة لتحقيػػؽ السػػبلـ الشػػامؿ بػػيف يػػؿ
العػػرب بمػػا فػػيهـ الفلسػػطينييف مػػف جهػػة ،واإلس ػرائيلييف مػػف جهػػة أخػػري ،وهػػذا مػػا عبػػرت عنػػه طريق ػة
التفػػاوض ويثافػػة الوفػػود العربيػػة المشػػارية ،مػػف ناحيػػة أخػػري تريػػت العمليػػة دوف تحديػػد سػػقؼ زمنػػي
لنهايتهػػا ،وتريػػت األمػػر معتمػػداً علػػى قػػدرة األط ػراؼ علػػى انجػػاز المهمػػة ،وفػػى هػػذا مػػا يثيػػر حال ػة مػػف

الريبػة والشػػؾ ،ويفػػت البػػاب واسػػعاُ أمػػاـ واحػ ٍػد مػػف األسػػئلة المهمػػة حػػوؿ مػػا إذا يانػػت الواليػػات المتحػػدة
ترغب في حؿ الدراع أو أنها حاولت مجرد توظيؼ األمر بالشيؿ الػذ يتناسػب مػع رؤيتهػا المتياملػة
لشيؿ الشرؽ األوسط الجديد ،وهذا ما سيتـ تحليله وتوضيحه داخؿ ثنايا هذا الجزء مف الدراسة.

::

 2.0المبحث األول
أثر المتغيرات عمى الدور األمريكي تجاه عممية التسوية السياسية
مػػع انػػدالع االنتفاضػػة الفلسػػطينية األولػػى عػػاـ 4:98م عػػادت القضػػية الفلسػػطينية إلػػى دػػدارة
االهتمػػاـ الػػدولي وتوادػػلت حمػػبلت التعبئػػة للشػػارع العربػػي ضػػد السياسػػة األمريييػػة ،وت ػزامف ذلػػؾ مػػع
حرية رسمية عربية بدأت بمطالبه اإلدارة األمرييية بالتحرؾ والشروع في البحث عف حؿ للدراع

(نوفػؿ،

 ،4::7ص  .)49وفػػي اتجػػاا خػػر اتخػػذ المجلػػس الػػوطني الفلسػػطيني فػػي تش ػريف الثػػاني /نػػوفمبر ،4:99
ق اررات مهمة تتعلؽ بقبوؿ ق اررات الشرعية الدولية ،واعػبلف قيػاـ دولػة فلسػطيف وعادػمتها القػدس

(الحمػد،

 ،4:::ص  ،)539فيمػػا سػػمي بعػػد بػ ػ ((مبػػادرة السػػبلـ الفلسػػطينية)) التػػي جػػاءت بنػػاء علػػى ندػػائ عربيػػة
وسوفيتية

(دال

 ،3114 ،ص .)578

وعلػػى الدػػعيد اإلقليمػػي ،أعلػػف الملػػؾ حسػػيف فػػي  44تمػػوز /يوليػػو  4:99ق ػرار فػػؾ االرتبػػاط
األردنػي القػػانوني واإلدار بالضػػفة الغربيػػة ،وذلػػؾ سػػعياً منػه إلػػى إفشػػاؿ االقت ارحػػات واألفيػػار التػػي يثػػر
الحػديث عنهػػا إسػرائيلياً والتػػي طرحػػت الخيػار األردنػػي ،وأف األردف هػػي وطػف الفلسػػطينييف

(دػػال ،3114 ،

ص  .)577عػػبلوة علػػى ذلػػؾم تريػػت حػػرب الخلػػيج الثانيػػة شػػعو اًر لػػدي اإلدارة األمريييػػة بضػػرورة اسػػتثمار
النتائج التي تمخضت عف هػذا الحػرب ،والتػي يػاف مػف أهػـ نتائجهػا انهيػار التضػامف العربػي ،وحػدوث
انقسػػامات فػػي الموقػػؼ الرسػػمي والشػػعبي العربػػي ،لػػذلؾ شػػرعت الواليػػات المتحػػدة فػػي البحػػث عػػف حػػؿ
للدراع العربي  -اإلسرائيلي ،ومارست ضغوطاً قوية مف أجؿ البدء بمسيرة السبلـ.
أمػػا دولي ػاً ،فقػػد أدي االنهيػػار الػػذ لحػػؽ باالتحػػاد السػػوفييتي ومنظومتػػه االشػػترايية إلػػى فقػػداف
الػدوؿ العربيػػة حليػؼ أساسػػي يانػت تعتمػػد عليػه فػػي المحافػػؿ الدوليػة ،وخلػػؽ نوعػاً مػػف عػدـ التػوازف فػػي
التحالفػػات الدوليػػة مػػع دوؿ الشػػرؽ األوسػػط لدػػال إسػرائيؿ ،األمػػر الػػذ حػػذا بالواليػػات المتحػػدة للتفػػرد
بالنظاـ العالمي الجديد الذ بدأت تتشيؿ مبلمحػه فػي تلػؾ الفتػرة ،وهػو مػا جعلهػا الوسػيط الوحيػد الػذ
يميف لؤلطراؼ المتدارعة التعامؿ معه.
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 2.0.1متغيرات البيية الفمسطينية الداخمية
سػػاهمت العديػػد مػػف متغيػرات البيئػػة الداخليػػة الفلسػػطينية فػػي تػػرؾ أثػػر واضػ علػػى شػػيؿ الػػدور
األمرييي في عملية التسوية السياسية ،ويميف حدرها على النحو التالي:
 2.0.1.1االنتفاضة الفمسطينية األولى ((1771 - 1765

))

انػػدلعت االنتفاضػػة الفلسػػطينية فػػي  :يػػانوف األوؿ /ديسػػمبر  ،4:98علػػى إثػػر استشػػهاد أربعػػة
مف العماؿ الفلسطينييف في حادث دهس متعمػد فػي اليػوـ الػذ سػبقه

(دػال

 ،3143 ،ص  ،)414وقػد أخػذت

هػػذا االنتفاضػػة طػػابع الحػػرب الشػػعبية المدنيػػة ضػػد الق ػوات العسػػيرية اإلس ػرائيلية (الحمػػد ،4::: ،ص .)516
ويميف القوؿ أنه ال يوجد عامؿ بعينه يعد مفج اًر لبلنتفاضة ،فقد تضػافرت جملػة مػف العوامػؿ المتفاعلػة
والمتداخلػػة أدت إلػػى انػػدالعهام فالعامػػؿ الرئيسػػي والتػػاريخي يتعلػػؽ بطبيعػػة االسػػتعمار الػػذ يتعػػرض لػػه
الفلسػػطينيوف ،إضػػافة للممارسػػات القمعيػػة ،ومحػػاوالت طمػػس الوجػػود ،ومدػػادرة األ ارضػػي ،والحدػػار
االقتداد والسياسي الذ يفرضه االحتبلؿ اإلسرائيلي (الغبرا ،4:99 ،ص ( ،)73الحمد ،4::: ،ص .)516
أعػػادت االنتفاضػػة القضػػية الفلسػػطينية إلػػى دػػدارة االهتمػػاـ الػػدولي ،يمػػا وشػػيلت إدان ػة دولي ػة
واضحة لؤلعماؿ الوحشية التي تقوـ بها إسرائيؿ ،وباستمرار االنتفاضة توادلت حمبلت التعبئة للشارع
العربػػي ضػػد السياسػػة األمريييػػة الداعمػة إلسػرائيؿ ،وت ارفػػؽ مػػع ذلػػؾ حريػػة رسػػمية عربيػػة طالبػت اإلدارة
األمريييػة بػالتحرؾ ووقػػؼ العنػؼ اإلسػرائيلي ،ووجػػدت اإلدارة األمريييػة نفسػها مضػػطرة للبػدء فػي حػراؾ
تجػػاا مػػا يجػػر فػػي الضػػفة والقطػػاع ،بعػػد شػػعورها بتهديػػد مدػػالحها فػػي المنطقػػة وتعػػرض عبلقاتهػػا مػػع
بعض الدوؿ العربية الحليفة للخطر (نوفؿ ،4::7 ،ص .)49
 2.0.1.0مبادرة السيم الفمسطينية ((مشروع عرفات 1766

))

فػػي الوقػػت الػػذ أعػػادت فيػػه االنتفاضػػة الػػدور الريػػاد
تس ػػتعيد موقعه ػػا عل ػػى الد ػػعيديف العرب ػػي وال ػػدولي

(د ػػال

لمنظمػػة التحريػػر الفلسػػطينية ،وبػػدأت

 ،3114 ،ص  ،)434دأب ػػت الوالي ػػات المتح ػػدة قبي ػػؿ

انعق ػػاد ال ػػدورة التاس ػػعة عشػ ػرة للمجل ػػس ال ػػوطني الفلس ػػطيني ف ػػي الج ازئ ػػر علػ ػى إرس ػػاؿ بع ػػض اإلش ػػارات
لمنظمة التحرير ،بطرؽ غير رسمية ،مفادهػا االعتػراؼ بػالق ارريف (( ))353و(( ،))449وبحػؽ إسػرائيؿ فػي
الوجود ونبذ العنؼ (نوفؿ ،4::7 ،ص .)31
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جػاء إعػبلف االسػتقبلؿ وقيػػاـ الدولػة الفلسػطينية ،فػي دورة المجلػػس الػوطني الفلسػطيني يػػوـ 46
تشػ ػريف الث ػػاني /ن ػػوفمبر  4:99اس ػػتجابة لتط ػػورات وانج ػػازات االنتفاض ػػة

(ش ػػبيب ،4::1 ،ص )44-41

وقبػ ػوالً

لق ػ اررات الشػػرعية الدوليػػة ،فيمػػا سػػمي بعػػد بمبػػادرة السػػبلـ الفلسػػطينية ،علػػى أمػػؿ أف تجعػػؿ منظمػػة
التحرير طرفاً مقبوالً أمرييياً واسرائيلياً للدخوؿ في أية تسوية سياسية

(دال

 ،3114 ،ص .)578

لػػـ تولػػد مبػػادرة السػػبلـ الفلسػػطينية مػػف ف ػراغ وانمػػا يانػػت ترايم ػاً جديػػداً لئلنجػػازات الفلسػػطينية
السياسية والتي ساعدت علػى إعػادة الحػوار األمرييػي  -الفلسػطيني ،واإلقػرار األمرييػي بالدػفة التمثيليػة
لمنظمة التحرير ،والتمهيد جدياً لعقد مؤتمر دولي إلنجاز تسوية شاملة في الشرؽ األوسػط

(شػبيب،4::1 ،

ص  43و.)44
 2.0.0متغيرات البيية اإليميمية والدولية
طرأت مجموعة مف المتغيرات على الدعيديف اإلقليمي والدولي ،وتريت أثرها في طبيعة الدور
األمرييي تجاا عملية التسوية السياسية ،وتتمثؿ هذا المتغيرات في:
 2.0.0.1يرار األردن فك االرتباط عن الضفة الغربية
أعلػػف المل ػػؾ حسػػيف ف ػػي  44تمػػوز /يولي ػػو  4:99فػػؾ العبلق ػػة القانونيػػة واإلداري ػػة مػػع الض ػػفة
الغربية المحتلة ،وقاؿ الملؾ في البياف الذ أذاعػه بهػذا الخدػوص" :إف هنػاؾ توجهػاً فلسػطينياً وعربيػاً
يؤمف بضرورة إبػراز الهويػة الفلسػطينية بشػيؿ يامػؿ" (شػاهيف ،4:99 ،ص  ،)414وذيػر أنػه فعػؿ ذلػؾ تماشػياً
مػػع رغبػػة منظمػػة التحريػػر ،ومػػع التوجػػه العربػػي العػػاـ خػػبلؿ قمػػة الج ازئػػر عػػاـ  4:98المنسػػجـ وهػػذا
الرغبة (أبو عفيفة ،4::9 ،ص .)55:

 يميف إرجاع القبوؿ الفلسطيني بق اررات الشرعية الدولية إلى عهد أقدـ مف ذلؾ ،وتحديداً إلى عػاـ  4:93حػيف قبلػت منظمػة التحريػر الفلسػطينية

بمػا ُعػػرؼ بمشػػروع السػبلـ العربػػي  -قمػػة فػاس الػػذ تمخػػض عػف مبػػادرة األميػػر فهػد بػػف عبػػد العزيػز ولػػي العهػػد السػعود حينهػػا ،والػػذ يتضػػمف
اعت ارف ػاً ب س ػرائيؿ واعت ارف ػاً بػػالق ارريف (( ))353و(( .))449يمػػا أف االتفػػاؽ األردنػػي  -الفلسػػطيني فػػي  44شػػباط /فب اريػػر  4:96قػػاـ علػػى مبػػدأ األرض
مقابؿ السبلـ واجراء مفاوضات سبلـ فػي إطػار مػؤتمر دولػي تحضػرا الػدوؿ الخمػس دائمػة العضػوية فػي مجلػس األمػف وسػائر دوؿ الدػراع ،بمػا

في ذلؾ منظمة التحرير ضمف وفد مشترؾ ،أ أف هذا االتفاؽ ياف يتضمف اعترافاً بق اررات الشرعية الدولية.



لبلطبلع على هذا المبادرة وبنودها ،انظر :عمر مدالحة ،السيم الموعود :الفمسطينيون من النزاع إلى التسوية ،ترجمة وديع أسطفاف

ومار طوؽ ،دار الساقي ،الطبعة األولى ،بيروت ،4::5 ،ص  55وما بعدها.

413

يميػػف القػػوؿ أف هنػػاؾ دوافع ػاً أردنيػػة غيػػر معلنػػة وراء ق ػرار فػػؾ االرتبػػاط مػػع الضػػفة الغربيػػةم
أهمها انحسػار التػأثير األردنػي نتيجػة لبلنتفاضػة الشػعبية واسػتئثار منظمػة التحريػر بتمثيػؿ الفلسػطينييف
(زيػػداني ،4:99 ،ص )35

وفػػى اتجػػاا خػػر ال يميػػف إغفػػاؿ خيبػػة أمػػؿ الملػػؾ حسػػيف مػػف السياسػػة األمريييػػة،

ومػػف رفػػض إدارة ريغػػاف ممارسػػة أيػػة ضػػغوط علػػى الحيومػػة اإلسػرائيلية لتغييػػر مواقفهػػا المتدػػلبة ،ممػػا
سرع في ق اررا بفؾ االرتباط (شاهيف ،4:99 ،ص .)418
ّ
 2.0.0.0حرب الخميج الثانية وانييار التضامن ال ربي
بػػدأت أزمػػة الخلػػيج فػػي  3ب /أغسػػطس  4::1عنػػدما قػػاـ العػػراؽ بغػػزو اليويػػت ،واسػػتعدت
الواليػػات المتحػػدة لمػػا أسػػمته ((عمليػػة عادػػفة الدػػحراء))  Operation Desert Stormفػػي  48يػػانوف
الثػػاني /ينػػاير  4::4بتحػػالؼ دولػػي ومشػػارية عػػدد مػػف الػػدوؿ العربيػػة وانتهػػت الحػػرب بانتدػػار ق ػوات
التحالؼ الدولي (الدجاني ،4::4 ،ص .)83
أدت حرب الخليج الثانية إلػى تحجػيـ القػوة العسػيرية العراقيػة والتػي يانػت تشػيؿ ثقػبلً هامػاً فػي
مج ػػاؿ التػ ػوازف االس ػػتراتيجي م ػػع إسػ ػرائيؿ (الحمػػد ،4::: ،ص  ،)59:وب ػػذلؾ تب ػػدد خ ػػوؼ األخيػػرة م ػػف ح ػػرب
ميلفة ،ولـ يعد هناؾ أ عامؿ ضػغط اسػتراتيجي يحملهػا علػى التخلػي عػف األ ارضػي المحتلػة

(الحدػر ،

 ،4::4ص  .)448يما أدت الحرب إلى انهيار التضامف العربي الرسمي ،واستنزفت الثروات العربية األمػر
الذ ياف له يبير األثر في إضعاؼ القضية الفلسطينية ،فقد أفقدت األزمة في الخليج منظمػة التحريػر
بعضاً مف مدداقيتها عربياً ودولياً ،ولـ تعد تُخفي العديد مف الدوؿ العربية سخطها على قيادة المنظمة
(الشقاقي ،4::4 ،ص  .)64وهيذا وجدت المنظمة نفسها في موقؼ ال تحسد عليه.
أبػػرزت أزمػػة الخلػػيج حجػػـ الهيمنػػة األمريييػػة علػػى منطقػػة الشػػرؽ األوسػػط والعػػالـ أجمػػع

(الحمػػد،

 ،4:::ص  ،)5:1وأعطػ ػػت دفعػ ػػة قويػ ػػة لمحػ ػػاوالت الواليػ ػػات المتحػ ػػدة للبػ ػػدء بالعمليػ ػػة السػ ػػلمية واسػ ػػتغبلؿ
التفػػاعبلت التػػي أنتجتهػػا الحػػرب ،فقػػد حردػػت الواليػػات المتحػدة علػػى اسػػتغبلؿ التشػػرذـ العربػػي لفػػرض
تدػػوراتها ومش ػاريعها السػػلمية ،فمػػا أف وضػػعت الحػػرب أوزارهػػا حتػػى أعلػػف ال ػرئيس األمرييػػي األسػػبؽ
جػورج بػوش األب  George H. Bushأمػاـ اليػونغرس األمرييػي فػي  7ذار /مػارس  4::4عػف مبػادرة
أمرييية جديدة لحؿ الدراع العربي  -اإلسرائيلي (الحمد ،4::: ،ص .)5:4
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 2.0.0.1انييار االتحاد السوفييتي وظيور النظام ال المي الجديد
دخػؿ العػالـ مرحلػػة جديػدة بعػد انتهػػاء الحػرب البػػاردة ،وتفيػؾ االتحػاد السػػوفييتي وانتهائػه يواقػػع
جغرافي فاعؿ له تأثيرا المباشػر فػي السياسػة الدوليػة (الحمػد ،4::4 ،ص  ،)3:وقػد أوجػد ذلػؾ نوعػاً مػف عػدـ
التوازف في التحالفات الدولية مع دوؿ الشرؽ األوسط لدال إسرائيؿ (الحمد ،4::: ،ص .)5:1
بغياب االتحاد السوفييتي اتجه العالـ نحو القطبية الواحدة ،األمر الذ فرض على الدوؿ األقؿ
نمواً ومنها العربية ،الدخوؿ في عبلقات غيػر متيافئػة (الشػاذلي ،4::6 ،ص  .)99وأضػحت الواليػات المتحػدة
تهيمف على النظاـ الدولي ،واستطاعت فرض هيمنة أمنية وسياسية مباشرة على المنطقػة

(الشػقاقي،4::4 ،

ص  .)3:وأماـ هذا الواقع اضطُر العرب إلى التوجه نحو التسوية السلمية (هييؿ ،4::3 ،ص .)39
وعلػػى أي ػة حػػاؿ ،اسػػتثمرت الواليػػات المتحػػدة التغي ػرات الفلسػػطينية الداخليػػة واإلقليميػػة والدوليػػة،
والتي دبت في األساس لمدلحتها ،وساهمت في تبلور ميانتها وهيمنتها ،وعليه ،فقد أضحت الطرؼ
األيثر تأثي اًر في السياسة الدولية ،محاولة االستفادة مف هذا المناخ الدولي الجديد ،لتقود العملية السلمية
وفؽ أجندتها ،وبما يتماشى مع الرؤية األمرييية.
تبدو معالجة العوامؿ والدوافع التػي سػاهمت فػي دفػع الواليػات المتحػدة نحػو اتخػاذ القػرار بالبػدء
بعمليه تسويه للدراع الفلسطيني  -اإلسرائيلي ،منطقية ومعقولة في معالجات المرحلة األولى مف عملية
التسوية وليف األمر يبػدو مختلفػاً نسػبياً فػي الم ارحػؿ األخػري ،فقػد شػهدت المنطقػة والعػالـ تطػورات عػدة
جعلت مف أمر التسوية أيثر تعقيداً بالحد الذ لػـ تػنج فيػه الواليػات المتحػدة طػواؿ عشػريف عامػاً مػف
حػػؿ الد ػراع أو حتػػى فػػؾ االشػػتباؾ بػػيف طرفيػػه ،وعلػػى العيػػس مػػف ذلػػؾ ،تبػػيف أف فػػرص الحػػؿ أيثػػر
اضمحبلالً مف أ وقت مضى ،ويبدو أف الواليات المتحدة وب داراتها المختلفة باتت مقتنعة بعدمية حػؿ
الدػ ػراع ،وه ػػى تب ػػدو ل ػػذلؾ متخبط ػػة حت ػػى ف ػػي حالػ ػة إدارته ػػا للدػ ػراع وه ػػذا م ػػا يفس ػػر تع ػػدد مش ػػاريعها
ومقترحاتها لعودة األطراؼ للمفاوضات.
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 2.1المبحث الثاني
الدور األمريكي في مؤتمر مدريد لمسيم 1771
في ظؿ المناخ السياسي الجديد ،وجػد الػرئيس األمرييػي جػورج بػوش األب  George. Bushأنػه
مف المناسب أف يتجه إلى الشرؽ األوسط مف أجػؿ تأييػد مدػداقية الواليػات المتحػدة التػي سػارعت إلػى
تنفيػػذ الق ػ اررات الخادػػة بػػاحتبلؿ اليويػػت ،لػػذلؾ عملػػت بجػػد لتنفيػػذ الق ػرارات المتعلقػػة بالشػػرؽ األوسػػط،
وبطبيعة الحاؿ مع الفارؽ في مستوي الحماس واستعماؿ لية التنفيذ (عباس ،4::5 ،ص .)444
اخت ػػارت الوالي ػػات المتح ػػدة ش ػػهر ذار /م ػػارس  4::4يتوقي ػػت إلطػ ػبلؽ مب ػػادرة جدي ػػدة ،فعق ػػب
أسبوع واحد مف توقؼ معارؾ حرب الخلػيج الثانيػة ،وفػي خطػاب االحتفػاؿ بالندػر أمػاـ اليػونغرس فػي
 7ذار /م ػػارس 4::4م أعل ػػف الػ ػرئيس ج ػػورج ب ػػوش األب" :إف الوالي ػػات المتح ػػدة عازم ػػة وبح ػػزـ عل ػػى
تسػػوية الد ػراع العربػػي  -اإلس ػرائيلي ،بحيػػث تسػػتطيع شػػعوب الشػػرؽ األوسػػط يلهػػا أف تعػػيش فػػي سػػبلـ
وازدهار" (الدراسات الفلسطينية ،ع  ،4::4 ،8ص .)496
وترجمػػة لهػػذا التوجػػه ،أوفػػدت الواليػػات المتحػػدة وزيػػر خارجيتهػػا جػػيمس بييػػر James Baker

لتهيئػػة المسػػرح دولي ػاً واقليمي ػاً النطػػبلؽ المفاوضػػات العربيػػة (نوفػػؿ ،4::7 ،ص  ،)51واسػػتغرقت مهمػػة بييػػر
قرابة سبعة أشهر (المػدهوف ،4::4 ،ص  ،)445قػاـ خبللهػا بثمػاني زيػارات متبلحقػة لعوادػـ الشػرؽ األوسػط،
هػدفت إلػى وضػع خطػػوط التسػوية وتهيئػػة األجػواء لمفاوضػات تتودػػؿ إلػى معاهػػدات سػبلـ نهائيػػة بػػيف
العرب واسرائيؿ (هييؿ ،4::7 ،ص .)345
اسػػتخدـ بييػػر يػػؿ األسػػاليب والمنػػاورات الدبلوماسػػية فػػي الضػػغط علػػى األط ػراؼ ،وريػػز علػػى
الطػػرؼ الفلسػػطيني الضػػعيؼ وأرغمػػه علػػى تقػػديـ تنػػازالت يجػػزء مػػف وفػػد أردنػػي  -فلسػػطيني مش ػػترؾ،
وفرض عليه الدخوؿ فػي مفاوضػات علػى مػرحلتيف ،فضػبلً عػف تأجيػؿ بحػث مسػألة القػدس

(نوفػؿ،4::7 ،

ص  ،)51أمػبلً منػػه ب قنػػاع رئػػيس الحيومػػة اإلسػرائيلية إسػػحاؽ شػػامير  Yitzhak Shamirواسػػتدراجه إلػػى
طاولة المفاوضات.
في إطار ما تقدـ ،ستقوـ الدراسة بعرض الخطوات األمرييية المتعلقة بعملية التحضير لمػؤتمر
مدريد ،ومف ثـ متابعة تطوراته على النحو التالي:
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 2.1.1الدعوة األمريكية ل قد مؤتمر مدريد
أرادت الواليات المتحدة توظيؼ االتحاد السوفييتي المحتضػر سياسػياً ،فػي المهرجػاف االحتفػالي
لم ػػؤتمر تس ػػوية الدػ ػراع (العثم ػػاف ،3114 ،ص  ،)96حي ػػث د ػػدرت ال ػػدعوة ف ػػي  49تشػ ػريف األوؿ /أيت ػػوبر
 4::4لحضػػور مػػؤتمر السػػبلـ اإلقليمػػي مػػف ال ػرئيس األمرييػػي جػػورج بػػوش األب وال ػرئيس السػػوفييتي
ميخائيؿ غورباتشوؼ.Mikhail Gorbachev 
وقد جاء فػي خطػاب الػدعوة" :بعػد مفاوضػات ميثفػة مػع إسػرائيؿ والػدوؿ العربيػة والفلسػطينييف،
تعتقد الواليػات المتحػدة واالتحػاد السػوفييتي بػأف فردػة تاريخيػة قائمػة بالفعػؿ لػدفع اإلميانيػات قػدماً مػف
أج ػػؿ س ػػبلـ حقيق ػػي ف ػػي جمي ػػع أنح ػػاء المنطق ػػة .والوالي ػػات المتح ػػدة واالتح ػػاد الس ػػوفييتي عل ػػى اس ػػتعداد
لمساعدة األطراؼ على تحقيؽ تسوية سلمية شػاملة ودائمػة وعادلػة ،مػف خػبلؿ مفاوضػات مباشػرة تأخػذ
مساريف بيف إسرائيؿ والدوؿ العربية ،وبيف إسرائيؿ والفلسطينييف ،وترتيز على قرار مجلػس األمػف رقػـ
(( ))353و(( ))449وه ػػدؼ ه ػػذا العملي ػػة ه ػػو س ػػبلـ حقيق ػػي .ولتحقي ػػؽ ه ػػذا الغاي ػػة يتق ػػدـ رئ ػػيس الوالي ػػات
المتحدة ورئيس االتحاد السوفييتي بػدعوتيـ إلػى مػؤتمر سػبلـ تتبنػاا يلتػا الػدولتيف ويليػه فػو اًر مفاوضػات
مباشرة ،وسيتـ عقد المؤتمر في مدريد يوـ  41تشريف األوؿ /أيتوبر ( "4::4األدفهاني ،4::3 ،ص .)416
 2.1.0أسس وصيغة مؤتمر مدريد
اسػػتندت الواليػػات المتحػػدة إلػػى خطػػاب الػػدعوة للمػػؤتمر يمرجعيػػة وحيػػدة لعمليػػة السػػبلـ فػػي يػػؿ
مراحلهػ ػػا (نوفػ ػػؿ ،4::7 ،ص  ،)85وقػ ػػد حػ ػػدد ه ػ ػػذا الخطػ ػػاب ه ػ ػػدؼ المفاوضػ ػػات وطبيع ػ ػػة السػ ػػبلـ ،وأس ػ ػػس
التفػػاوض ،ودور ال ػراعيف ،ووتي ػرة العمليػػة ،ودور يػػؿ طػػرؼ مػػف األط ػراؼ بدقػػة متناهيػػة ،وقامػػت أسػػس
وديغة مؤتمر مدريد على المرتيزات التالية:
 إنه مف خبلؿ هذا العملية فقػط يميػف تحقيػؽ سػبلـ حقيقػي بػيف الػدوؿ العربيػة واسػرائيؿ والفلسػطينييفيما ويميف لشعوب الشرؽ األوسط إحراز سبلـ وأمف يستحقونه عف جدارة .وبهذا الطريقة يميف لعمليػة
السبلـ أف تبدأ في يسر جمود الشيوؾ وعدـ الثقة المتبادلة اللتػيف تجعػبلف هػذا الدػراع مسػتم اًر

(السياسػة

الدولية ،ع  ،4::3 ،418ص .)416
 رعى االتحاد السوفييتي ومف بعدا وريثت ه روسيا االتحادية مؤتمر مدريد للسبلـ إلى جانب الواليات المتحدة األمرييية ،عقب إعادة العبلقات
الدبلوماسية بيف روسيا االتحادية واسرائيؿ بعد انقطاع داـ نحو  35عاماً ،انظر :وليد حسف محمد ،ال ييات الروسية  -اإلسراييمية ب د مؤتمر

مدريد لمسيم ،مجلة الدراسات الدولية ،العدد  ،58بغداد ،3144 ،ص .464
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 سػوؼ يرتيػػز السػػبلـ علػى قػرار مجلػػس األمػػف (( ))353و(( ،))449وعلػى مبػػدأ األرض مقابػػؿ السػػبلـوفقػ ػاً لخط ػػاب الػ ػرئيس ب ػػوش األب أم ػػاـ الي ػػونغرس ف ػػي  7ذار /م ػػارس  .4::4وس ػػوؼ ي ارع ػػي أم ػػف
إسػرائيؿ واالعت ػراؼ بهػػا ،يمػػا سػػيراعي الحقػػوؽ السياسػػية المشػػروعة للفلسػػطينييف ،وسػػيطرة الفلسػػطينييف
على الق اررات االقتدادية والسياسية التي تقوـ عليها حياتهـ (عارور  ،3118 ،ص .)439
 ينبغػػي أف تريػػز المفاوضػػات علػػى قضػػايا التع ػػاوف اإلقليمػػي فػػي القضػػايا المتدػػلة بالد ػراع ،مث ػػؿالرقابة على األسػلحة واألمػف اإلقليمػي والميػاا وقضػايا البلجئػيف والبيئػة والتنميػة االقتدػادية والمواضػيع
األخري ذات االهتماـ المشترؾ (حوات ،3113 ،ص .)449
 مفاوضػات ثنائيػػة مباشػرة وعلػى مرحلػػة واحػػدة ودػوالً إلػػى تسػػوية ثنائيػة شػػاملة ،بػػيف يػؿ دولػػة عربيػػةمنفردة واسرائيؿ( حواتمة ،4::9 ،ص .)84
 سػػوؼ يت ػرأس االجتمػػاع الػػذ سػػيعقد علػػى مسػػتوي وزراء الخارجيػػة الػػدولتاف اللتػػاف تبنتػػا القػػرار أمػػاـالحيومات المدعوة التي تمثؿ إسرائيؿ وسوريا ولبناف واألردف ،أما الفلسطينيوف فستتـ دعوتهـ يجزء مف
الوفد األردني  ،وستتـ دعوة مدر إلى المؤتمر بدفة مشارؾ ،وسييوف المجتمػع األوروبػي مشػارياً فػي
المػػؤتمر جنب ػاً إلػػى جنػػب مػػع الواليػػات المتحػػدة واالتحػػاد السػػوفيتي ،وس ػوؼ ييػػوف ممػػثبلً فػػي رئاسػػته.
وسوؼ توجه دعوة لمجلس التعاوف الخليجي ليوفد أمينػه العػاـ إلػى المػؤتمر بدػفة م ارقػب ،يمػا سػتوجه
الدعوة لؤلمـ المتحدة إليفاد مراقب يمثؿ األميف العاـ (السياسة الدولية ،ع  ،4::3 ،418ص .)416
 لف تيوف للمؤتمر سلطة فرض حلوؿ على األطراؼ أو حؽ رفض االتفاقات التي تتودؿ إليها ،يمالف تيوف له سلطة اتخاذ ق اررات لؤلطراؼ ،أو القدرة على التدويت على القضايا أو النتائج ،وباإلمياف
عقد المؤتمر مرة ثانية فقط بموافقة جميع األطراؼ (السياسة الدولية ،ع  ،4::3 ،418ص .)416
 بالنسبة للمفاوضات بيف إسرائيؿ والفلسطينييفم سوؼ تتـ المفاوضات على مرحلتيف ،تبدأ بمحادثػاتحػػوؿ ترتيبػػات ((الحيػػـ الػػذاتي المؤقػػت)) لسػػياف الضػػفة الغربيػػة وقطػػاع غ ػزة ،وسػػتدور هػػذا المفاوضػػات
بهػدؼ التودػؿ إلػى اتفػػاؽ فػي موعػد أقدػاا سػػنة واحػدة .وبمجػرد االتفػاؽ سػػتدوـ ترتيبػات الحيػـ الػػذاتي
المؤقت مدة خمس أعواـ .أما المرحلة الثانية ((الوضع الدائـ)) يبدأ التفاوض عليها بعد السنة الثالثػة مػف
الحيـ الذاتي المؤقت (حواتمة ،4::9 ،ص .)85

 ال ترابط بيف مسارات الحؿ األربعة ،وهذا ما يفسر إدرار الحيومة اإلسرائيلية منػذ اتفاقػات الهدنػة عػامي  4:5: - 4:59علػى رفػض التفػاوض
مع وفد عربي مشترؾ ،وانما تدر على مفاوضات وحلوؿ ثنائية مباشرة.
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اسػتمرت المفاوضػات التمهيديػة التػي قادهػا الػوزير بييػر للودػوؿ بػأطراؼ الدػراع إلػى مدريػػد،
حيػػث قبلػػت يػػؿ مػػف األردف وسػػوريا ولبنػػاف والفلسػػطينييف واسػرائيؿ بالمشػػارية فػػي المػػؤتمر علػػى أسػػاس
خطاب الدعوة الذ وجهه الراعياف ،وعلى أسػاس مػا ندػت عليػه رسػائؿ التطمينػات األمريييػة ،والتػي
جاءت على النحو التالي:
 2.1.0.1رسالة التطمينات األمريكية لمفمسطينيين
ُسػلمت رسػػالة التطمينػػات األمريييػة للسػػيد فيدػػؿ الحسػيني ،وأُرسػػلت نسػػخة واحػدة عنهػػا احػػتفظ

بها الرئيس ياسر عرفات ولـ يطلع أحد عليها لفتػرة ليسػت بالقدػيرة (نوفػؿ ،4::7 ،ص  .)71وقػد أقػرت هػذا
الرسالة المبادئ التي أقرتها دعوة المؤتمر ،وأضافت بعػض النقػاط المحػددة الخادػة باسػتثنائها مػف يػؿ
م ػػا يمي ػػف أف يش ػػبه التوج ػػه أو اإلط ػػار ال ػػدولي للمفاوض ػػات (ع ػػارور  ،3118 ،ص  ،)43:وج ػػاء ف ػػي ديباج ػػة
الرسالة" :تنسجـ هذا التطمينات مع سياسة الواليات المتحدة ،وال تقوض أو تناقض قرار مجلس األمف
(( ))353و(( ،))449ومبػػدأ األرض مقابػػؿ السػػبلـ" .وحػػوؿ موضػػوع القػػدسم "أبػػداً لػػف ُيعػػاد تقسػػيـ القػػدس،
واف وضعها النهػائي يجػب أف يػتـ تحديػدا بالمفاوضػات ،واف الواليػات المتحػدة ال تعتػرؼ بضػـ إسػرائيؿ

للقػػدس الش ػرقية أو توسػػيع حػػدودها البلديػػة" .وأمػػا بالنسػػبة لبلسػػتيطافم "ف ػ ف الواليػػات المتحػػدة عارضػػت
وستواد ػػؿ معارض ػػتها للنش ػػاط االس ػػتيطاني ف ػػي األ ارض ػػي المحتل ػػة ع ػػاـ "4:78

(الد ارس ػػات الفلس ػػطينية ،ع ،9

 ،4::4ص .)395
 2.1.0.0رسالة الضمانات األمريكية إلى إسراييل
تسػػلمت إس ػرائيؿ مػػف السػػفير األمرييػػي لػػديها ولػػيـ بػراوف  William Brownرسػػالة الضػػمانات
التي توض رؤية الواليات المتحدة بشأف مشارية إسرائيؿ في مػؤتمر السػبلـ

(معػاريؼ 34 ،تشػريف األوؿ /أيتػوبر

 ،)4::4وق ػػد حمل ػػت ه ػػذا الرس ػػالة اس ػػتجابة الوالي ػػات المتح ػػدة لم ػػا أثارت ػػه إسػ ػرائيؿ م ػػف ش ػػروط ،حي ػػث
تضمنت الضمانات ما يلي (الدراسات الفلسطينية ،ع  ،4::4 ،9ص :)399
 التزاـ الواليات المتحدة بأمف إسرائيؿ وتفوقها النوعي با ٍؽ ببل مساس.
 في إطار التحضيرات السياسية األمرييية لعقد مؤتمر مدريد للسبلـ ،بعثت الواليػات المتحػدة برسػائؿ تطمينػات إلػى األطػراؼ المشػارية ،وشػملت
رسائؿ التطمينات هذا إلى جانب الفلسطينييف واسرائيؿ يػبلً مػف األردف ،وسػوريا ،ولبنػاف .لبلطػبلع علػى نػص هػذا الرسػائؿ ،انظػر :إبػراهيـ بيػر،

مؤتمر السيم والمفاوضات المباشرة مع إسراييل ،مطابع المؤسسة الدحفية األردنية  -ال أر  ،الطبعة األولى ،4::3 ،ص .76 - 63

 لبلطبلع على الشػروط التػي وضػعتها إسػرائيؿ بشػأف مشػاريتها فػي مػؤتمر مدريػد انظػر ،أحمػد خليفػة ،مفاوضاات السايم :الموياف اإلساراييمي
عشية مؤتمر مدريد ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،بيروت ،العدد  ،9خريؼ  ،4::4ص  475وما بعدها.
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 هدؼ العملية السياسية سبلـ عادؿ قابؿ للبقاء ،يتـ تحقيقه بمحادثات تستند إلى قرار مجلس األمػف(( ))353و(( ،))449وابراـ معاهدات سبلـ واقامة عبلقات دبلوماسية ياملة بيف إسرائيؿ وجيرانها العرب.
 ال تؤيد الواليات المتحدة إقامة دولة فلسطينية مستقلة. ال تؤيد الواليات المتحدة إيجاد رابط بيف مختلؼ المفاوضات لتحقيؽ تسوية شاملة. س ُػيمثؿ الفلسػطينيوف بوفػػد أردنػي  -فلسػػطيني مشػترؾ ،مػػف سػياف الضػػفة الغربيػة وغػزة ،الػذيف يوافقػػوفعلى المقاربة ثنائية المسار ،والتفاوض على مراحؿ ،ويرغبوف في العيش بسبلـ مع إسرائيؿ.

 ال تهدؼ الواليات المتحدة إدخاؿ منظمة التحرير الفلسطينية في العملية ،أو التسبب بػدخوؿ إسػرائيؿفي حوار أو مفاوضات معها.
ُيبلحظ مف رسائؿ التطمينات /الضمانات ،أنه ثمػة تنػاقض واضػ فػي موقػؼ الواليػات المتحػدة

يطعػػف فػػي مدػػداقيتها ،ومػػا يعػػزز ذلػػؾ أف األطػراؼ العربيػػة لػػـ تتسػػلـ أو تطلػػع علػػى رسػػالة الضػػمانات
األمرييية إلسرائيؿ (عبد المػنعـ ،4::5 ،ص  .)44هذا إضافة إلػى الخػبلؼ الػذ نشػب بػيف إسػرائيؿ والواليػات
المتح ػػدة ح ػػوؿ تفس ػػير القػ ػرار (( ))353ومب ػػدأ األرض مقاب ػػؿ الس ػػبلـ ،فق ػػد اتفق ػػت الوالي ػػات المتح ػػدة م ػػع
األطػراؼ العربيػػة علػػى أف ييػػوف القػ ارراف (( ))353و(( ))449أسػػاس مػػؤتمر السػػبلـ ،فػػي حػػيف أنهػػا اتفقػت
مع إسرائيؿ على تفسير خاص للقرار (( ))353واعتبرت أف ((مبدأ األرض مقابؿ السبلـ)) وحسب تعبيرها
((منػػاطؽ مقابػػؿ السػػبلـ)) هػػو جػػوهر الق ػرار وهػػو ذاتػػه جػػوهر العمليػػة السػػلمية وأسػػاس التحػػرؾ األمرييػػي
(الحسػف ،4::4 ،ص  .)68وفػػي المقابػػؿ رفضػػت إسػرائيؿ هػػذا المبػػدأ ،وادعػػت أف القػرار رقػػـ (( ))353يتحػػدث
عف انسحاب إسرائيلي مف ((مناطؽ محتلة)) وليس ((يؿ المناطؽ المحتلة)) في مقابؿ السبلـ.
فػػي ضػػوء ذلػػؾ ،طلبػػت إس ػرائيؿ أف تتضػػمف رسػػالة الضػػمانات األمريييػػة لهػػا بنػػداً يػػنص علػػى
حقهػػا فػػي طػػرح تفسػػيرها الخػػاص للق ػرار (( ،))353وبنػػوداً أخػػري ذات دػػلة بموضػػوع االنسػػحاب

(خليفػػة،

 ،4::4ص  .)477وقد استجابت الواليات المتحدة جزئياً وندت رسالة ضماناتها على" :إف هناؾ تفسيرات
مختلف ػػة لقػ ػرار مجل ػػس األم ػػف رق ػػـ (( ))353س ػػتُطرح خ ػػبلؿ المفاوض ػػات"

(الد ارس ػػات الفلس ػػطينية ،ع  ،4::4 ،9ص

 ياف مف نتائج المباحثات بيف الواليات المتحدة واسرائيؿ في شأف هػذا النقطػة ،أف رسػالة الػدعوة إلػى مػؤتمر السػبلـ جػاءت خاليػة مػف ذيػر مبػدأ
((مناطؽ في مقابؿ السبلـ)) ،وايتفت بالنص على أف المػؤتمر ُيعقػد علػى أسػاس القػ ارريف رقػـ (( ))353و(( .))449ليػف رفضػت الواليػات المتحػدة فػي
المقابؿ التزاـ االمتناع عف إبداء موقفها ،وضمنت رسالة التطمينات التي وجهتها إلى الفلسطينييف والعرب مبدأ ((مناطؽ في مقابؿ السبلـ)).
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 .)399وهنػػا فق ػد المػػؤتمر مضػػمونه عنػػدما قبلػػت الواليػػات المتحػػدة بػػأف تطػػرح األط ػراؼ تفسػػيراتها للق ػرار
((( ))353الدجاني ،4::5 ،ص .)76
ع ػػادت اإلدارة األمرييي ػػة للتج ػػاوب مػ ػرة أخ ػػري م ػػع إسػ ػرائيؿ ،ورفض ػػت تحدي ػػد مض ػػموف مس ػػبؽ
للمفاوضػ ػػات ،فػ ػػبل انسػ ػػحاب وال حػ ػػؽ تقريػ ػػر المدػ ػػير(البيػ ػػادر السياسػ ػػي ،ع  ،4::4 ،579ص  ،)48وحػ ػػيف أثػ ػػار
الفلسطينيوف موضوع االستيطاف ،وطلبوا ضمانات أمرييية بوقفها عند بدء المفاوضاتم رفػض الجانػب
األمرييػػي ذلػػؾ ،معتب ػ اًر أف االسػػتيطاف موضػػوعاً للتفػػاوض (األزعػػر ،4::9 ،ص  ،)386وهػػذا مػػا انطبػػؽ علػػى
موضػػوع القػػدس تمامػاً ،وبػػذلؾ أرغػػـ الفلسػػطينييف والعػػرب علػػى القبػػوؿ ببػػدء المفاوضػػات دوف ضػػمانات
حقيقية (خليفة ،4::4 ،ص .)47:
 2.1.1المويف الفمسطيني من مبادرة السيم األمريكية
عطفاً على الظروؼ الذاتية والموضوعية لمنظمة التحرير ،أعلنت األخيرة ترحيبها فػي  9ذار/
مارس  4::4بمبادرة الرئيس بوش األب ،وأبدت استعدادها للتعاطي اإليجابي معها ،يونها ال تتعارض
مع الق اررات والتوجهات التي أقرها المجلس الوطني في دورته التاسػعة عشػرة عػاـ 4:99

(فلسػطيف الثػورة ،ع

 ،977ص  ،)46وعقػػد المجلػػس المريػػز لمنظمػػة التحريػػر فػػي  49تش ػريف األوؿ /أيتػػوبر  4::4اجتماع ػاً
ق ػػرر في ػػه" :التعام ػػؿ اإليج ػػابي م ػػع العملي ػػة السياس ػػية م ػػف خ ػػبلؿ م ػػؤتمر الس ػػبلـ المزم ػػع عق ػػدا ،وق ػػرر
المشػػارية فػػي المػػؤتمر بوفػػد فلسػػطيني  -أردنػػي مشػػترؾ علػػى أسػػاس مسػػتقؿ ومتيػػافئ ،والتمسػػؾ خػػبلؿ
مجمؿ العملية السياسية ،باألهداؼ واألسس التي يحددها المجلس الوطني" (نوفؿ ،4::7 ،ص .)81
اندػرفت القيػػادة الفلسػػطينية لتنظػػيـ أوضػػاعها بمػػا ينسػػجـ مػػع دخولهػػا فػػي عمليػػة السػػبلـ ،وبمػػا
يمينها مف إدارة الدور بناج وتحقيؽ عدة أهداؼ ،ومنها (نوفؿ ،4::7 ،ص :)84
 تحسػػيف شػػروط وأسػػس المشػػارية ،وتميػػيف منظمػػة التحريػػر مػػف أف تيػػوف المفػػاوض الفعلػػي ،وتشػػييؿأداء متقدماً وتحقيؽ أيبر مياسب ممينة.
الوفد المفاوض بما يضمف ً

 -حشد يافة الطاقات واإلميانات خلؼ الوفد ودعمه وتدليب الوحدة الوطنيػة ،والحػرص علػى توادػؿ

االنتفاضة وتفعيؿ نضاالتها بما يخدـ الدور في المفاوضات.
 تسلـ الرد الفلسطيني القندؿ األمرييي مولي وليامسػوف  ،Molly Williamsonوالقندػؿ السػوفييتي سػيرغي أ ازيػوؼ  ،Sergei Isakovمػف
رئػػيس فريػػؽ المستشػػاريف الفلسػػطينييف فيدػػؿ الحسػػيني ،خػػبلؿ لقائهمػػا بػػه فػػي منزلػػه فػػي القػػدس الش ػرقية ،يػػوـ  35تش ػريف األوؿ /أيتػػوبر ،4::4
ووزعت ويالة األنباء الفلسطينية ((وفا)) الرد في اليوـ التالي.
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فػي ضػوء مػا سػبؽ ،وضػػع الجانػب الفلسػطيني تدػورا لطبيعػػة العمليػة السياسػية المزمػع بػػدؤها،
واألسس التي ينو التحرؾ مف خبللها ،وتمثلت في (فلسطيف الثورة ،ع  ،977ص :)46 - 45
 إف حقيقػػة عػػدـ مشػػارية منظمػػة التحريػػر بشػػيؿ مباشػػر فػػي العمليػػة ،ال تمػػس دػػفتها يممثػػؿ شػػرعيللشعب الفلسطيني في جميع أمايف تواجدا ،وبيونها الجسـ الوحيد المخوؿ والقادر على التفاوض.
 إف مبدأ األرض مقابؿ السبلـ الذ يعني االنسحاب اإلسرائيلي مف جميع األراضي المحتلة بمػا فيهػاالقدس الشرقية ،هو متطلب أساسي الستقرار وسبلـ حقيقييف في المنطقة .ولف يتخلى الفلسطينيوف عف
حقهـ في تقرير المدير ،وحقهـ في الدولة المستقلة.
 تمثؿ سياسة االستيطاف خرقاً مباش اًر لمرتيػزات العمليػة السياسػية يلهػا ،بمػا فيهػا قػرار مجلػس األمػف(( ))353و(( ،))449ومبدأ األرض مقابؿ السبلـ ،ومف هنا مف الضرور أف تتوقؼ.
 أية ترتيبات يتـ التودؿ إليها خبلؿ المرحلة االنتقالية فيما يتعلؽ ب عادة األشخاص الذيف طردوا مفبيوتهـ ال تنفي حؽ العودة للفلسطينييف الذيف ُشردوا عاـ  ،4:59يما نص ذلؾ القرار ((.))4:5
 ال يميف أف ييوف هناؾ تقػدـ فػي المحادثػات المتعػددة األطػراؼ مػا لػـ تحػؿ مسػألة احػتبلؿ األ ارضػيالعربي ػػة يس ػػبب رئيس ػػي للدػ ػراع ،وان ػػه م ػػف غي ػػر الممي ػػف عق ػػد أي ػػة محادث ػػات ثنائي ػػة أو متع ػػددة ح ػػوؿ
البلجئيف ،أو أ قضايا أخري دوف المشارية الياملة للفلسطينييف.
 إف القبػػوؿ الفلسػػطيني بمػػنهج الم ارحػػؿ يقػػوـ علػػى االعتقػػاد بػػأف تلػػؾ الم ارحػػؿ يجػػب أف تيػػوف مترابطػػةوبشػػيؿ متتػػابع ،وفػػي سػػياؽ إطػػار زمنػػي محػػدد .ويجػػب أف ييػػوف طريػػؽ المسػػار المػػزدوج للمفاوضػػات
مرتبطاً بدورة عضوية ،وأف ييوف ليؿ منهما اعتماد على اآلخر.
 2.1.2المويف اإلسراييمي من المبادرة األمريكية
اعترض ػػت إسػ ػرائيؿ عل ػػى وج ػػود أعض ػػاء م ػػف منظم ػػة التحري ػػر أو فلس ػػطينيي القػ ػدس الشػ ػرقية
والشتات في المراتب الرسمية المشارية (هييؿ ،3114 ،ص  ،)351وجاء اعتراضها عقب ورود معلومات عف
مشارية أعضاء مف منظمة التحرير في الوفد االستشار الذ ضػـ ممثلػيف عػف القػدس والشػتات ،ليػف
الواليات المتحدة رفضت ذلؾ ووجهت الدعوة إليه رسمياً للحضور( خليفة ،4::4 ،ص .)481

 وفقاً لما نقلته دحيفة ه رتس العبرية يوـ  34تشريف األوؿ /أيتوبر 4::4م أوضػحت الواليػات المتحػدة أف شخدػيات مػف القػدس المحتلػة مثػؿ
فيدػػؿ الحسػػيني وحنػػاف عش ػراو وممثلػػيف عػػف الشػػتات الفلسػػطيني مثػػؿ رشػػيد الخالػػد  ،لػػـ يحدػػلوا ،فػػي الواقػػع ،علػػى يتػػب اعتمػػاد تميػػنهـ مػػف
الجلوس إلى طاولة المباحثات ،وليف ب ميانهـ الحدوؿ على ميانة رسمية وبطاقات تعريؼ تمينهـ مف التحرؾ بحرية داخؿ المبنى.
444

أدر رئيس الحيومة اإلسرائيلية إسحاؽ شػامير علػى تػرؤس الوفػد بنفسػه (هييػؿ ،3114 ،ص ،)351
وعمد إلى تشػييله مػف أندػار الخػط المتدػلب فػي حػزب اللييػود ،وممثلػيف عػف المسػتوطنيف ،وأعضػاء
ينيسػت مػف اليمػيف المتطػرؼ

(هػ رتس  35تشػريف األوؿ /أيتػوبر )4::4

وعقػب ودػوؿ الوفػد إلػى مدريػد ،وادػػلت

إسرائيؿ احتجاجها علػى القػرار بمػن حػؽ اليػبلـ المنفػرد والمتسػاو للوفػد الفلسػطيني ،ومػع ذلػؾ أوضػ
شامير أف إسرائيؿ على استعداد للتسليـ بهذا التطورات ،إذا وافقت الوفود العربية على إجراء مفاوضات
مباشرة في المنطقة (خليفة ،4::4 ،ص .)481
اعترضت إس ارئيؿ يذلؾ علػى ميػاف إجػراء محادثػات المرحلػة الثانيػة (الػدجاني ،4::5 ،ص  .)84فقػد
أبلغػػت الواليػػات المتحػػدة أنهػػا لػػف تواف ػؽ علػػى إج ارئهػػا فػػي مدريػػد ،ألف األمػػر سػػوؼ ُيضػػفي علػػى تلػػؾ

المحادثػػات طػػابع االسػػتمرار ألعمػػاؿ المػػؤتمر (ه ػ رتس 34 ،تش ػريف األوؿ /أيتػػوبر  .)4::4والحق ػاً وافقػػت إس ػرائيؿ
علػػى عقػػد جلسػػة المحادثػػات األولػػى فػػي مدريػػد ،علػػى أف تُيػػرس تلػػؾ الجلسػػة للبحػػث فػػي تحديػػد إطػػار
المحادثات الثنائية وميانها (معاريؼ 36 ،تشريف األوؿ /أيتوبر .)4::4
سػػعت الحيومػػة اإلس ػرائيلية برئاسػػة شػػامير وعضػػوية األح ػزاب اليمينيػػة المتطرفػػة ،إل ػى إحبػػاط
جهود السبلـ مف خبلؿ البحث عف ذرائع وأسباب تحوؿ دوف االسػتمرار فػي العمليػة ،وحاولػت اسػتغبلؿ
أية عقبات تقع في المؤتمر لبلنسحاب مف المفاوضات ،سواء يانت هذا العقبات شيلية أـ موضوعية.

 2.1.3تباين الرؤى الفمسطينية واإلسراييمية في المفاوضات الثنايية
بدأت المرحلة الثانية مف عملية السبلـ بعد انتهاء الجلسة االفتتاحية للمؤتمر بثبلثة أياـ ،حيػث
انقسػػمت الوفػػود المشػػارية إلػػى ثبلثػػة مسػػارات ثنائيػػة مػػع إس ػرائيؿ :سػػور  -إسػرائيلي ،لبنػػاني  -إس ػرائيلي،
((أردنػػي  -فلسػػطيني))  -إس ػرائيلي ،وقػػد ادػػطدـ الطػػرؼ الفلسػػطيني فػػي بدايػػة المحادثػػات ب ػرفض إس ػرائيؿ
التف ػػاوض م ػػع وفػ ػد فلس ػػطيني مس ػػتقؿ ،لي ػػف ف ػػي نهاي ػػة األم ػػر اض ػػطر اإلسػ ػرائيليوف أف يتفاوضػ ػوا م ػػع
الفلسطينييف بشيؿ شبه منفدؿ خبلؿ الجلسات البلحقة في واشنطف (أبو عفيفة ،4::9 ،ص .)649
عقػػدت جػوالت التفػػاوض الثنائيػػة بػػيف الوفػػود العربيػػة واسػرائيؿ يػػؿ علػػى حػػدة ،تمشػػياً مػػع وجهػػة
نظر إسرائيؿ ،وانعقدت أولى الجوالت بيف الوفد األردني  -الفلسػطيني المشػترؾ والوفػد اإلسػرائيلي بمدريػد
في  4تشريف الثاني /نوفمبر  ،4::4واتُفؽ في نهاية الجولػة علػى أف المفاوضػات سػتجر علػى قاعػدة
قػرار مجلػس األمػف (( ))353و((( ))449مندػور ،4::4 ،ص  .)34فضػبلً عػف بحػث قضػية المسػتوطنات فػي
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الضػػفة الغربيػػة ،والحيػػـ الػػذاتي للفلسػػطينييف (الحمػػد ،4::7 ،ص  .)36وقػػد غلػػب الطػػابع اإلج ارئػػي علػػى هػػذا
الجولة التي تريزت في بحث مياف وموعػد الجولػة الثانيػة (الد ارسػات الفلسػطينية ،ع  ،4::4 ،9ص  ،)356التػي مػا
ياف لها أف تبدأ أدبلً ،إال بعد التدخؿ األمرييي فػي الخػبلؼ حػوؿ ميػاف وزمػاف اسػتئناؼ المفاوضػات
(هػ رتس 5 ،تشػريف الثػػاني /نػػوفمبر  .)4::4وأدػػر الوفػػد الفلسػػطيني فػػي الجولػػة الثانيػػة أف ُيعامػػؿ يجهػػة مسػػتقلة،
وأف تيوف المفاوضات فلسطينية إسرائيلية ،وليس مف خبلؿ الوفد المشترؾ (الحمد ،4::7 ،ص .)36

عقػػدت الجولػػة الثالثػػة مػػف المفاوضػػات بعػػد أف أُجلػػت سػػابقاً ،وقػػدـ الجانػػب اإلسػرائيلي مسػػودة
جدوؿ أعماؿ عيس محدودية رؤيته للفترة االنتقالية ،واشتؽ مضمونها مف جدوؿ أعمػاؿ شػامؿ يػاف قػد
رفضػه األردنيػوف والفلسػػطينيوف( ،مندػور ،4::4 ،ص  .)37وقػػدـ الفلسػػطينيوف جػدوؿ أعمػػاؿ تضػػمف تدػػو اًر
أولياً للحيـ الذاتي ،يقوـ على إنشاء مجلػس منتخػب مػف  491عضػواً ينتخػب مػف فلسػطينيي الضػفة
والقطاع والقدس الشرقية .على أف يتولى التشريع وانتخػاب مجلػس تنفيػذ مػف  31عضػواً ،وقػد أعطػت
هاتيف الوثيقتيف أولى الدالئؿ الرسمية على الهوة الواسعة التي تفدؿ بيف تدور الفريقيف.
أراد الجانػػب الفلس ػطيني التعبيػػر عػػف مقػػاربتيف ،فمػػف جهػػة أراد مناقشػػة دػػيغته الخادػػة للحيػػـ
الذاتي ،ومف جهة أخري توضي اهتماماته الحيوية ،يمسألة القػدس ،والقػرار (( ،))353وتقريػر المدػير،
ووقؼ االستيطاف ،وتطبيؽ اتفاقية جنيؼ الرابعة على األراضي المحتلة (مندور ،4::4 ،ص .)38
مثػؿ التدػػور الفلسػػطيني نقط ػة تحػػوؿ رئيسػػية فػػي المفاوضػػات ،وفػػرض علػػى الوفػػد اإلس ػرائيلي
اسػػتهبلؿ الجولػػة الرابعػػة تقػػديـ مشػػروع للحيػػـ الػػذاتي حمػػؿ ((أفيػػار للتعػػايش السػػلمي فػػي المنػػاطؽ خػػبلؿ



ذي ػػرت د ػػحيفة يػ ػديعوت أحرن ػػوت العبري ػػة ي ػػوـ  35تشػ ػريف الث ػػاني /ن ػػوفمبر  4::4أف إدػ ػرار حيوم ػػة ش ػػامير عل ػػى رف ػػض ال ػػذهاب لواش ػػنطف

السػػتئناؼ المحادثػػات فػػي الموعػػد الػػذ حددتػػه اإلدارة األمريييػػة ،وهػػو  5يػػانوف األوؿ /ديسػػمبر  ،4::4جػػاء احتجاجػاً علػػى قيػػاـ األخيػرة بتحديػػد
ميػاف وزمػػاف اسػتئناؼ المفاوضػػات دوف إطػبلع رئػػيس الحيومػة اإلسػرائيلية خػبلؿ لقائػه الػرئيس األمرييػػي علػى هػػذا القػرار .واسػػتؤنفت المحادثػػات
أخي اًر في  41يانوف األوؿ /ديسمبر .4::4
 تأجلت الجولة الثالثة للمفاوضات في واشنطف أسبوعاً ،بعد أف علؽ الفلسطينيوف  -ويؤيػدهـ فػي ذلػؾ بػاقي الوفػود العربيػة  -سػفرهـ إلػى واشػنطف
وعقدت الجولة في  47 - 44يانوف الثاني /يناير .4::3
احتجاجاً على قرار إسرائيؿ إبعاد اثني عشر فلسطينياً عف األراضي المحتلةُ ،

سموا (( Palestinian Interim Self-Government Authority-PISGAسلطة الحيومة الذاتيػة الفلسػطينية
قدـ الفلسطينيوف نموذجاً ّ

المؤقتػة)) ،فػػي مقابػؿ ال ػ  ISGAالتػي تحػػدثت عنهػا إسػرائيؿ ،أ (( Interim Self-Government Arrangementsترتيبػػات الحيػـ الػػذاتي
المؤقت)) ،انظر نص المنظور الفلسطيني للحيـ الذاتي في :مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،:شتاء  ،4::3ص .314
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الفتػرة االنتقاليػػة)) ،وقػدـ الجانػػب الفلسػطيني مشػػروعاً مفدػبلً اعتبػػر تطػوي اًر للتدػػور الػذ سػػبؽ تقديمػػه
فػػي الجولػػة الثالثػػة ،وجػػاء التدػػور الجديػػد بعنػواف ((مجمػبلً موسػػعاً لترتيبػػات الحيومػػة الذاتيػػة الفلسػػطينية
المؤقتة :مفاهيـ ،إجراءات أولية ،وانتخابات)) ،ويميف القوؿ إف المشروعيف يانا شديد التبايف.
شيؿ المشروع اإلسرائيلي تراجعاً ملحوظاً عف شروط الحيومة الذاتية التي ندت اتفاقية يامب
ديفيػ ػػد عليهػ ػػا (مندػػػور ،4::4 ،ص  .)3:فلػ ػػـ يتضػ ػػمف سػػػلطة منتخبػ ػػة للحيوم ػػة الذاتيػػػة تحػ ػػؿ محػ ػػؿ الحيػ ػػـ
العسػػير القػػائـ الػػذ ُنػػص علػػى انسػػحابهم ولػػـ تشػػر إلػػى االنتخابػػات أو إلػػى نقػػؿ السػػلطة أو انسػػحاب

قوات االحتبلؿ ،وال إلى القرار رقـ (( ))353والمفاوضات بشأف الوضع النهائي.

اشػػتمؿ المشػػروع مجموعػػة قيػػود لترتيبػػات الحيومػػة الذاتيػػة االنتقاليػػة ،ونػػص علػػى يػػوف إسػرائيؿ
مدػػدر السػػلطة ،وأف أجه ػزة ترتيبػػات الحيػػـ الػػذاتي ذات طبيعػػة إداريػػة  -وظيفيػػة ،تفػػوض فيهػػا إس ػرائيؿ
الدػػبلحيات فػػي اثنتػػي عش ػرة دائ ػرة مػػف دوائػػر العمػػؿ



وتحػػتفظ بػػأخري ،فض ػبلً عػػف س ػرياف الق ػوانيف

واألوامر المعموؿ بها في الضفة وغزة ،وبذلؾ تيوف الترتيبات مرتبطة بالسياف وليس مع األراضي.
اعتبػػر الجانػػب الفلسػػطيني هػػذا المشػػروع تيريسػاً لبلحػػتبلؿ ،واقتػػرح مشػػروعاً نقيضػاً ،ريػػز علػػى
يػػوف الحي ػػـ الػػذاتي مرحل ػػة انتقاليػػة ،واط ػػار ُينفّػ ػذ مػػف خبلل ػػه الق ػ ارراف (( 353و(( 449وأحي ػػاـ الق ػػانوف
))

))

الدولي ،وطالب بممارسة الفلسطينييف لسلطات حيومة ذاتية حقيقية تنتقؿ إليها سلطات الحيـ العسير

اإلسرائيلي وادارته المدنية .عبلوة على سلطة تشػريعية لسػف القػوانيف وتعػديلها وابطالهػا ،وسػلطة تنفيذيػة
غير خاضعة لسيطرة أجنبية ،وقضػاء مسػتقؿ ،واجػراء انتخابػات حػرة تحػت إشػراؼ هيئػة دوليػة لتأسػيس
جمعية تشريعية مف  491عضواً.
طلػ ػب الفلس ػػطينيوف أف تنس ػػحب إسػ ػرائيؿ عل ػػى م ارح ػػؿ ،إل ػػى نق ػػاط إع ػػادة انتش ػػار متف ػػؽ عليه ػػا
ومحددة على حػدود األ ارضػي الفلسػطينية المحتلػة بحلػوؿ وقػت تدشػيف سػلطة الحيػـ الػذاتي ،إلػى جانػب
 انظر :التصور اإلسراييمي لممرحمة اال نتقالية في الضفة الغربية ويطاع غزة ،واشنطف 31 ،شػباط /فب اريػر  ،4::3مجلػة الد ارسػات الفلسػطينية،
العدد  ،:شتاء  ،4::3ص .318
 انظػػر :المشااروع الفمسااطيني لمحكومااة الذاتيااة ،واشػػنطف 4 ،ذار /مػػارس  ،4::3مجلػػة الد ارسػػات الفلسػػطينية ،العػػدد  ،:شػػتاء  ،4::3ص

.341

 بموجب التدور اإلسرائيلي للمرحلة االنتقالية ،ف ف الدبلحيات والمسؤوليات التي تخولها إسرائيؿ إلى أجهزة الحيػـ الػذاتي فػي الضػفة الغربيػة
وقطاع غزة ،تنحدر في مجاالت العمؿ هػذا :إدارة القضػاء ،شػؤوف المػوظفيف اإلداريػيف ،الز ارعػة ،التعلػيـ والثقافػة ،الموازنػة والضػرائب ،الدػحة،
الدن اعة والتجارة والسياحة ،العمؿ والرعاية االجتماعية ،الشرطة المحلية ،النقؿ واالتداالت المحلية ،الشؤوف البلدية ،الشؤوف الدينية.
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أف تلتزـ إسرائيؿ يذلؾ بوقؼ االستيطاف ،واعادة جميع األ ارضػي واألمػبلؾ غيػر المنقولػة التػي اسػتولت
عليها ،واطبلؽ سراح جميع السجناء والمعتقليف ،واعادة جميع المبعديف ،وازالة يؿ القيود.
وعلى هذا النحو اتضػ الفػارؽ الجػوهر بػيف المشػروعيف اإلسػرائيلي والفلسػطيني اللػذيف عيسػا
أه ػػدافاً متعارض ػػة يليػ ػاً ،ف سػ ػرائيؿ ه ػػدفت إل ػػى إدخ ػػاؿ تع ػػديبلت طفيف ػػة تُحس ػػف م ػػف نوعي ػػة الحي ػػاة عل ػػى
األرض ،بعيػس الفلسػػطينييف الػذيف هػػدؼ مشػروعهـ للتمهيػػد إلػػى االسػتقبلؿ اليامػػؿ

(عبػد المجيػػد ،4::3 ،ص

 ،)494بػػؿ تحقيق ػه فعلي ػاً خػػبلؿ المرحلػػة االنتقاليػػة نفسػػها وبػػذلؾ انتهػػت الجولػػة الرابعػػة مػػف المفاوضػػات
بالنسػػبة للفلسػػطينييف بنتػػائج متفاوتػػة ،فهػػـ مػػف جه ػػة ،قػػد تقػػدموا بػػاقتراح دػػيغ بمػػا ال يفػػرط بالمب ػػادئ
واألهداؼ الفلسطينية وال ينتهؾ قواعد مؤتمر مدريد .ومف جهة أخري ،شعر الفلسطينيوف باالرتياب مف
الموقؼ األمرييي وعدـ جدوي المقترحات اإلسرائيلية (مندور ،4::4 ،ص .)44
رغ ػػـ أف المش ػػروع اإلسػ ػرائيلي ال ػػذ قُ ػػدـ ف ػػي الجول ػػة الرابع ػػة يفتق ػػر إل ػػى أي ػػة إش ػػارة لموض ػػوع
االنتخابات ،ظف الجانب اإلسرائيلي أف في وسعه أف يجد مخرجاً بأف قدـ في الجلسة االفتتاحية للجولة
الخامس ػة اقت ارح ػاً لبلنتخابػػات البلديػػة يمرحلػػة تجريبيػػة ،وقػػدـ عرض ػاً يقضػػي ب ػ دارة الفلسػػطينييف مجػػاؿ
الخدمات الدحية على سبيؿ التجربة أيضاً ،وفى هذا ما يشير للبدائؿ المتعددة فالقدد مف وراء اقتراح
االنتخابػػات البلديػػة والخػػدمات الدػػحية لػػـ ييػػف التقػػدـ فػػي اتجػػاا رسػػمي علػػى الفتػرة االنتقاليػػة ،بػػؿ طػػرح
بديؿ عف االتفاؽ ،وقد أدرؾ الفلسطينيوف التيتييات اإلسرائيلية بسرعة ورفضوا مناقشة فيرة االنتخابػات
البلدية ،وفي مذيرة في شأف االنتخابات حملت تاريخ  39نيسػاف /إبريػؿ ،بينػوا أف االقتػراح ال عبلقػة لػه
بالمفاوضػػات ،وأف أدػػوؿ المفاوضػػات المتعلقػػة بنقػػؿ السػػلطة إنمػػا تعنػػي إج ػراء انتخابػػات عامػػة حػػرة.
(مندور ،4::4 ،ص .)44
راوحػػت المفاوضػػات الثنائيػػة ميانهػػا علػػى مػػدار خمػػس ج ػوالت تمػػت فػػي عهػػد حيومػػة اللييػػود،
واتسمت بػالرفض اإلسػرائيلي المطلػؽ لمناقشػة فيػرة االنسػحاب مػف األ ارضػي المحتلػة ،بػؿ والتأييػد علػى
عػػدـ إميانيػػة مناقشػػتها ،ألف إسػرائيؿ ويمػػا تػػدعي قػػد نفػػذت القػرار (( ))353باليامػػؿ عنػػدما انسػػحبت مػػف
ش ػبه جزي ػرة سػػيناء المد ػرية ،وذهبػػت إس ػرائيؿ إلػػى ضػػرورة أف تػػدور المفاوضػػات حػػوؿ ترتيب ػات الحيػػـ



انظ ػػر :االيتاااراح اإلساااراييمي بشاااةن إجاااراق انتخاباااات بمدياااة فاااي األراضاااي المحتماااة ،واش ػػنطف 38 ،نيس ػػاف /إبري ػػؿ  ،4::3مجل ػػة الد ارس ػػات

الفلسطينية ،العدد  ،41ربيع  ،4::3ص .478
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الػػذاتي للبشػػر ال األرض ،وهيػػذا أوغلػػت الحيومػػة اإلسػرائيلية فػػي تطرفهػػا ورفعػػت شػػعار ((السػػبلـ مقابػػؿ
السبلـ)) (جاد ،4::4 ،ص  ،)96في التفاؼ على قرار مجلس األمف (( ))353و((.))449
في ظؿ هذا األجواء التي فرضتها سياسة الحيومة اإلسرائيلية الرافضة لدنع السػبلـ ،اندػبت
المراهنػػات علػػى االنتخابػػات اإلسػ ػرائيلية ،إذ راهنػػت الواليػػات المتحػػدة ومعه ػػا األط ػراؼ العربيػػة ،عل ػػى
تشييؿ حزب العمؿ للحيومة الجديدة ،واميانية أف يعطى ذلؾ دفعة جديدة لعملية السبلـ .وبالفعػؿ ،فقػد
دػػعد حػػزب العمػػؿ إلػػى سػػدة الحيػػـ (األزعػػر 4::4 ،ص  ،)99وشػػيلت حيومػػة جديػػدة بزعامػػة إس ػحؽ اربػػيف
رفعت شعارات ((الواقعية والسبلـ)) والتفاهـ مع واشنطف (الحسف ،4::4 ،ص .)76

المبلحظ أف الجلسات األربع
بدأت أعماؿ الجولة السادسة مف المفاوضات الثنائية المباشرة ،و ُ

التػػي اسػػتغرقتها هػػذا الجولػػة يشػػفت أف الموقػػؼ اإلسػرائيلي لػػـ يتغيػػر يثيػ اًر ،ولينػػه جػػاء بلغػػة مرنػػة

(جػػاد،

 ،4::4ص  ،)97حي ػػث ُغلف ػػت مواق ػػؼ الليي ػػود بلغ ػػة مرن ػػة ومتجاوبػ ػة ،فق ػػد خ ػػاض إس ػػحاؽ ارب ػػيف معري ػػة
االنتخابات تحت شعار ((التغيير)) ،لينه تمسؾ بهييلية المفاوضات التي فرضتها حيومة شػامير ،وبهػذا

أبقى على العوائؽ ذاتها ،مما ضيؽ هامش المناورة أماـ مختلؼ األطراؼ المشارية في المفاوضات.
انتهج إسحاؽ رابيف برنامجاً يقوـ علػى تعزيػز االسػتيطاف فػي الضػفة الغربيػة وتحديػداً فػي واد
األردف والقػػدس اليبػػري ضػػمف فلسػػفة خادػػة للتمييػػز بػػيف المسػػتوطنات األمنيػػة والمسػػتوطنات السياسػػية
(مندور ،4::4 ،ص  ،)47يمػا سػعى إلػى تعجيػؿ المفاوضػات مػع ممثلػي سػياف الضػفة الغربيػة وقطػاع غػزة
مف أجؿ اإلسراع في تطبيػؽ مشػروع الحيػـ الػذاتي بمعػزؿ عػف أ التػزاـ باالنسػحاب أو تقريػر المدػير
(زيداف ،4::8 ،ص  ،)45وتطبيقاً لهذا السياسة ،قدـ الجانب اإلسرائيلي في الجولة السادسة مػف المفاوضػات
الثنائية مقترحاً تحت عنواف ((اإلدارة الذاتية لسياف الضفة الغربيػة وقطػاع غػزة)) ،ولػـ ي ِ
ػأت علػى ذيػر

القػرار (( ،))353أو االنسػػحاب خػػبلؿ الفت ػرة االنتقاليػػة .ويػػاف الجديػػد فػػي الطػػرح أنػػه اقتػػرح مجلس ػاً إداري ػاً

 المقدود بذلؾ انتخابات الينيست اإلسرائيلي الثالث عشر التي جرت في  34حزيراف /يونيو .4::3
 استمرت هذه الجولة خبلؿ الفترة مف  35ب /أغسطس إلى  35أيلوؿ /سبتمبر .4::3
 حمؿ هذا النص تاريخ  31ب /أغسطس  ،4::3وتسلمه الجانب الفلسطيني في الخامس والعشريف مػف الشػهر ذاتػه ،ويػاف الوفػد الفلسػطيني
قػػد تػػأخر يوم ػاً واحػػداً عػػف جولػػة المفاوضػػات هػػذا فػػي واشػػنطف بسػػب خػػبلؼ مػػع إس ػرائيؿ فػػي شػػأف العبػػور إلػػى األردف .انظػػر للػػنص فػػي :مجلػػة
الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،43خريؼ  ،4::3ص .495
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منتخباً مؤلفاً مف  46عضواً ييوف فيه يؿ عضو مسؤوالً عف دائرة معينة وقػدمت إسػرائيؿ جػدوالً زمنيػاً

مقترحػاً لعقػػد انتخابػػات هػػذا المجلػػس ،وانطػػبلؽ المفاوضػػات حػػوؿ دػػبلحياته ،والتػػي سػػوؼ تيػػوف مقيػػدة
في مجاؿ سف أنظمة جديدة ،يوف ذلؾ مقترف بالتعاوف والتنسيؽ مع إسرائيؿ.
وجه الجانب الفلسطيني انتقاداً شػديداً لهػذا المقتػرح ،يونػه أفػرغ فيػرة الحيػـ الػذاتي مػف محتواهػا
ونفى أيػة دػفة سياسػية أو تشػريعية للمجلػس اإلدار المقتػرح (جػاد ،4::4 ،ص  ،)97وقػدـ مشػروعاً بعنػواف

اسػتمد هػذا االقتػراح
((اقتػراح التفاقيػة إطػار علػى ترتيبػػات الحيومػة الذاتيػة االنتقاليػة الفلسػػطينية))  ،وقػد ُ

مف مشروع  4ذار /مارس  4::3المتعلؽ بالحيومة الذاتية ،إال أنه أضػاؼ نقاطػاً جديػدة تتعلػؽ ببسػط

الحمايػػة الدوليػػة خػػبلؿ الفتػرة االنتقاليػػةم ودػػبلحيات سػػلطة الحيومػػة الذاتيػػة علػػى األنشػػطة االقتدػػادية
يافة في األ ارضي المحتلة ،وعلى حريػة التنقػؿم وتطبيػؽ الحيومػة الذاتيػة علػى القػدس الشػرقية دوف أف
يرتب ذلؾ أية نتائج بالنسبة لوضع القدس النهائيم ووضع ترتيبات األمف المتبادؿ موضع اتفاؽ ثنائي.
لـ ِ
يبد الجانػب اإلسػرائيلي أدنػى اسػتعداد لمناقشػة المبػادئ السػابقة ،وعػاد بعػرض مػوجز ألفيػارا
الجديػػدة بشػػأف ((ترتيبػػات الحيػػـ الػػذاتي المؤقػػت)) ،ويػػاف الهػػدؼ توضػػي مشػػروع  31شػػباط /فب اريػػر
 ،4::3وتقديـ بعض النقاط التي تتبعها ،فقد أشارت األفيار الجديدة ألوؿ مرة ،إلى القرار رقػـ ((353

))

ليف مف حيث عبلقته بمفاوضات الوضػع النهػائي ،والػى مباشػرة الفلسػطينييف شػؤونهـ الخادػة مػف
خػػبلؿ هيئػػة منتخبػػة ُيحػػدد حجمهػػا مػػف خػػبلؿ وظائفهػػا ،وتمتلػػؾ دػػبلحيات عامػة ومسػػؤوليات تنفيذيػػة -
وظيفيػػةم مػػف جملتهػػا إدػػدار الق ػوانيف والل ػوائ التنظيميػػة ،ورسػػـ السياسػػات ،وتحػػتفظ إس ػرائيؿ بسػػلطات

األمػف والشػؤوف الخارجيػة ،وتأجيػؿ الترتيبػات الدائمػة بشػأف الواليػة الجغرافيػة لمفاوضػات الوضػع الػػدائـ،
ومناقشة مسألتي المياا واستعماؿ األرض عندما يحيف التفاوض بشأف التنسيؽ والتعاوف.

 بالمقارنة بالمشروع اإلسرائيلي في  31شباط /فبراير 4::3م أضافت إسرائيؿ إلى دوائر العمؿ المفوضة إلػى المجلػس اإلدار االنتقػالي المقتػرح
دائرة عمؿ واحدة وهي البيئة ،وقسمت أخري إلى اثنتيف وهما العمؿ والرعاية االجتماعية.
 انظر نص المشروع المقدـ يوـ  4أيلوؿ /سبتمبر  ،4::3مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،43خريؼ  ،4::3ص .311

Israeli Self-Rule Proposal, "Informal Concept of the Interim Self-Government Arrangements:
Building Blocks for Agreement", Washington, D.C., Sep 14, 1992. Journal of Palestine Studies, Vol. 22, no.
2, p. 150.
 ال بربطه بالمرحلة االنتقالية يما أراد الفلسطينيوف ،بما يترتب على ذلػؾ الػربط مػف سػرياف الواليػة الجغرافيػة للحيومػة الذاتيػة الفلسػطينية علػى
أساس البعد الجغرافي الذ ينطو عليه القرار (( ،))353أ األراضي المحتلة منذ عاـ  ،4:78والسيطرة على موارد األرض والمياا.
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بدت إسرائيؿ ويأنها تخطو خطوة إلى األماـ بالنسبة للواليػة الجغرافيػة ومسػألتي األرض والميػاا
ويػػذلؾ د ػبلحيات سػػلطة الحيػػـ الػػذاتي واالنتخابػػات ،فػػي حػػيف يػػاف الجانػػب الفلسػػطيني ُيدػػر علػػى
حدر مناقشات الجولة السادسة في األدوؿ المرجعية ،أ القرار (( ،))353واجتناباً للدخوؿ فػي طريػؽ

وزرة الخارجيػة
مسدودم غير الفلسطينيوف تيتييهـ ،وشػاريوا فػي محادثػات غيػر رسػمية مػع إسػرائيؿ فػي ا
األمرييية للحدوؿ على توضيحات حوؿ الوالية الجغرافية ودػبلحيات سػلطة الحيػـ الػذاتي ،ليػف دوف
التراجع عف إدرارهـ على تطبيؽ القرار رقـ (( ))353على المرحلة االنتقالية (مندور ،4::4 ،ص .)54
في ختاـ الجولة السادسة للمفاوضات الثنائية ،جري اتفاؽ على استئناؼ الجولة التالية فػي 33
تشػريف األوؿ /أيتػػوبر ،ويميػػف القػػوؿ أف هػػذا الجولػػة ُعقػػدت مػػف أجػػؿ الحفػػاظ علػػى االسػػتمرار الشػػيلي

للمفاوضات ،وبسعي مف قبؿ اإلدارة األمرييية ،ألف الرئيس بوش األب ياف يري أف بدء عمليػة السػبلـ
في الشرؽ األوسط مف أبرز انجازات إدارته على الدعيد الخارجي (جاد ،4::4 ،ص .)97
تشػػبث الجانػػب اإلس ػرائيلي خػػبلؿ الجولػػة الس ػابعة ب د ػ اررا علػػى بػػدء التفػػاوض بشػػأف ترتيبػػات
الحيومة الذاتية ،أمػا الجانػب الفلسػطيني فقػد تمسػؾ بالحدػوؿ علػى تطمينػات إسػرائيلية بشػأف األدػوؿ
المرجعيػػة ،وأولويػػة الق ػرار (( ،))353ورفػػض المضػػي قػػدماً إلػػى أبعػػد مػػف هػػذا المسػػألة فػػي االجتماعػػات
الرسمية (مندور ،4::4 ،ص  .)54وفي حقيقة األمر ،لـ يعوؿ يثي اًر على نتائج المحادثات في تلػؾ الجولػة،
نظ اًر لغياب الراعي األمرييي وانشغاله بمسألة االنتخابات الرئاسية األمرييية ونتائجها ،واستبعاد إميانية
التأثير على األطراؼ لتحقيؽ أية نجاحات ملموسة (عبد اهلل ،4::4 ،ص .)438
قبيػؿ بػدء الجولػة الثامنػة ،عبػرت األطػراؼ عػػف خشػيتها مػف عػدـ تحقيػؽ أ تقػدـ ،بػدعوي أف
الطػػرؼ اآلخػػر ُيفضػػؿ االنتظػػار إلػػى حػػيف تػػولي اإلدارة األمريييػػة الجديػػدة مهػػاـ عملهػػا .ليػػف وعلػػى أيػػة
حاؿ ،اندفعت إسرائيؿ لتطرح مشروعها حوؿ الترتيبات االنتقالية ،والذ قاـ على ثبلثة ريائز:

 .4الوالية الجغرافية للحيـ الػذاتي الخػاص بالسػياف تشػمؿ  51فػي المائػة مػف مسػاحة المنػاطؽ المحتلػة
عاـ  ،4:78وتخضع باقي األرض للسيادة اإلسرائيلية بشيؿ مباشر.
 انعقػػدت هػػذا الجولػػة خػػبلؿ الفت ػرة  48 - 8يػػانوف األوؿ /ديسػػمبر  ،4::3وقػػد سػػبؽ هػػذا الجولػػة مخػػاوؼ عربيػػة مػػف احتمػػاالت تضػػاؤؿ اهتمػػاـ
اإلدارة األمرييية الجديدة بعملية التسوية لدال قضايا الداخؿ.
 انظر :مقترحات إسراييل بشاةن ترتيباات الحكام الاذاتي ،واشػنطف 41 ،يػانوف األوؿ /ديسػمبر  ،4::3مجلػة الد ارسػات الفلسػطينية ،العػدد ،44
شتاء  ،4::4ص  .331وقد أذف الوفد اإلسرائيلي إلى محادثات السبلـ بتاريخ  45يانوف األوؿ /ديسمبر  4::3بنشر هذا المقترحات.
449

 .3انتخاب مجلس إدار فلسطيني بدبلحيات محدودة ،ال يمتلؾ والية جغرافية ،يساعدا جسـ قضائي
متعدد ومشترؾ ،وتختص المحايـ اإلسرائيلية بالمستوطنيف والقضايا األمنية األخري.
 .4ييوف الحيـ العسير اإلسرائيلي مرجعية المجلس اإلدار الفلسطيني ،وتضطلع إسرائيؿ بالمسؤولية
اإلجمالية عف األمف العاـ الداخلي والعبلقات الخارجية.
لػػـ تحػػرز هػػذا الجولػػة تقػػدماً ملموس ػاً ،ولػػـ تدػػؿ إلػػى أرضػػية مشػػترية حػػوؿ ماهيػػة ومضػػموف
الحيػػـ أو اإلدارة الذاتيػػة المقترح ػة ،وأدػػب يػػبل الط ػرفيف بحاجػػة إلػػى مخػػرج مػػف هػػذا األزمػػة ،ويميػػف
القوؿ ،أنه وحتى الجولة الثامنةم لـ يقـ الراعي األمرييي بالدور الذ نسبه لنفسه ،وبدرؼ النظر عف
الميػػؿ الفاضػ للطػػرؼ اإلس ػرائيلي ،تعهػػدت الواليػػات المتحػػدة فػػي رسػػالة التطمينػػات للجانػػب الفلسػػطيني
بأف تعمؿ يػ ((وسيط أميف)) ،وممارسة دور ((القوة الدافعة)) للمساعدة على التقػدـ باتجػاا السػبلـ الشػامؿ،
وأنها على استعداد للمشارية في يؿ مراحؿ المفاوضػات ،إذا مػا رغبػت أطرافهػا بػذلؾ ،مػع التأييػد علػى
أنه ليس مف حؽ أ طرؼ القياـ بأية أفعاؿ مف جانب واحد ييوف مػف شػأنها البػت المسػبؽ فػي قضػايا
ال يميػػف حلهػػا إال بالمفاوضػػات ،وعلػػى أيػػة حػػاؿ ،أخػػذ الػػدور األمرييػػي يضػػطلع بػػدور أيبػػر فػػي عمليػػة
المفاوضات مع بدء الجولة التاسعة ،عقب تولي إدارة الرئيس بيؿ يلينتوف للحيـ في الواليات المتحدة.
 2.1.4الدور األمريكي في المفاوضات وردود ف ل طرفي الصراع
اسػػتؤنفت محادثػػات السػػبلـ عقػػب توقػػؼ داـ أربعػػة أشػػهر ،ودخلػػت الواليػػات المتحػػدة يش ػريؾ
يامؿ في المحادثات ،بعد أف اقتدر دورها علػى الوسػاطة الهادفػة ،وطرحػت فيػرة ((الشػريؾ اليامػؿ))،
التي تقوـ على التشاور مع الطرفيف ،وطرح مشروعها الخاص لتقليص الفجوة القائمة.
رحب الجانب الفلسطيني بالمشارية األمرييية الياملة ،ورأي أنه مف المميف أف تضػمف تنفيػذ
التعهػػدات ال ػواردة فػػي رسػػائؿ التطمينػػات األمريييػػة ألط ػراؼ مػػؤتمر السػػبلـ ،السػػيما اإلشػػارة إلػػى إقامػػة
سلطة تشريعية فلسطينية تنتهي عاجبلً أـ جبلً إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة (محمود ،4::4 ،ص .)471

 وقعت حادثة أغلقت يلياً المفاوضات في  44يانوف األوؿ /ديسمبر ُ ،4::3خطػؼ نسػيـ توليػدانو وهػو عضػو فػي شػرطة الحػدود ،وبعػد يػوميف
تـ العثور على جثته مقتوالً .على إثر ذلؾ أوقفػت إسػرائيؿ  546مناضػبلً مػف حريتػي حمػاس والجهػاد اإلسػبلمي ،ونفػتهـ إلػى منطقػة مػرج الزهػور
جنوبي لبناف .ليف عادت واستؤنفت المفاوضات في الفترة ما بيف  48نيساف /إبريؿ وحتى  44أيار /مايو .4::4



جاء هذا الطرح في حاديث صاحافي لاوزير الخارجياة األمريكياة وارن كريساتوفر  Warren Christopherدعاا فياو األطاراف إلاى ال اودة

لطاولة المفاوضات ،واشنطف 41 ،ذار /مارس  ،4::4مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،45ربيع  ،4::4ص .361
44:

لـ تبد إسرائيؿ تحفظاً على الدور األمرييي الجديد ،وعلى العيػس رأت الحيومػة اإلسػرائيلية فػي
هػػذا التػػدخؿ دعم ػاً إضػػافياً لمواقفهػػا ،واسػػتندت إلػػى تعزيػػز مضػػموف الضػػمانات التػػي قػػدمتها الواليػػات
المتحدة في بدء العملية التفاوضية ،يما وراهنت على غموض ما جاء في رسائؿ التطمينات لؤلطراؼ.
ب ػػدا واض ػػحاً أف موافق ػػة طرف ػػي العملي ػػة عل ػػى تط ػػوير دور ال ارع ػػي األمريي ػػي واالرتق ػػاء ب ػػه إل ػػى
مداؼ الشريؾ اليامؿ بمثابة مؤشرات جدية لرغبة الطرفيف والشريؾ في التودؿ إلى اتفاقات ومحاولة
جػادة للتقػػرب مػػف بلػػورة دػياغات لهػػذا االتفاقػػات مػػع محافظػة يػػؿ منهمػػا علػػى مواقفػه المقػرة مسػػبقاً مػػف
جملة قضايا الخبلؼ.
حظيػػت الجولػػة التاسػػعة مػػف المفاوضػػات بػػيف الط ػرفيف بأهميػػة خادػػة يونهػػا جػػاءت ينتيجػػة
للتػدخؿ األمرييػػي المباشػػر فػػي العمليػػة التفاوضػػية وقػػدمت إسػرائيؿ فيهػػا اقت ارحػاً إلعػػبلف مبػػادئ مشػػترية
في مسألة ترتيبات الحيومة الذاتية االنتقالية لـ يحظ بقبوؿ فلسػطيني ،وودػلت المحادثػات إلػى طريػؽ
مسدود بفعؿ استمرار الخبلؼ بيف الجانبيف حيػاؿ العديػد مػف القضػايا التػي تضػمنها المقتػرح اإلسػرائيلي
والػػذ لػػـ يختلػػؼ مػػف حيػػث الجػػوهر عمػػا طػػرح سػػابقاً حػػوؿ مسػػائؿ االسػػتيطاف وتفسػػير الق ػرار ((353

))

ووضع القدس (محمود ،4::4 ،ص .)473
تبيف أف ثمة هوة واسعة بيف موقفي الجانبيف ،ما استدعى تدخؿ الواليات المتحدة بشيؿ مباشر
ّ

فػػي المحادثػػات وبحلػػوؿ الجولػػة العاشػرة مػػف المحادثػػات ،طػػرح ال ارعػػي األمرييػػي ((دػػيغة توفيقيػػة

))



بهدؼ التودؿ إلى اتفاؽ بشأف المبادئ المشترية للحيـ الذاتي على أف تجر المفاوضات وفؽ ديغة
مدريػػد ،أ علػػى مػػرحلتيف ،ليػػف دوف تطبيػؽ مضػػاميف القػرار (( ))353علػػى المرحلػػة االنتقاليػػة ،وشػػددت
الديغة األمرييية على أف عملية التفاوض واحدة ،وأف مرحلتيهما متياملتاف ،ولف تعتبر االتفاقات التي
يػتـ التودػػؿ إليهػا بشػػأف المرحلػػة االنتقاليػة حقػاً ميتسػػباً أو حيمػاً مسػػبقاً علػػى نتيجػة مفاوضػػات الوضػػع
 انظر :ايتراح إسراييل إلعين المبادئ المشتركة ،واشنطف  7أيار /مايو  ،4::4مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،46ديؼ  ،4::4ص
.336
 تقػػدـ ال ارعػػي األمرييػػي فػػي  43أيػػار /مػػايو  4::4إلػػى الوفػػديف الفلسػػطيني واإلسػرائيلي بورقػػة عمػػؿ لتدػػدر فػػي دػػيغة ((بيػػاف مشػػترؾ)) خػػبلؿ
الجولػة التاسػػعة مػػف المحادثػػات فػػي واشػنطف ،وقػػد رفػػض الوفػػد الفلسػػطيني ،فيمػا بعػػد ورقػػة العمػػؿ هػػذا ،يونهػا جػػاءت فػػي أغلبهػػا انعياسػاً للموقػػؼ
اإلسرائيلي ،وتنطو على يثير مف التحيز وعدـ التوازف .انظر النص في :مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،46ديؼ  ،4::4ص .339

 انعقدت الجولة العاشرة مف المحادثات في واشنطف يوـ  46حزيراف /يونيو  .4::4وقد سػلـ ال ارعػي األمرييػي الوفػداف الفلسػطيني واإلسػرائيلي
إلػى مفاوضػات السػبلـ فػي  41حزيػراف /يونيػو  4::4مشػروعاً لييػوف أساسػاً إلعػبلف مبػادئ مشػترية ،انظػر نػص المشػروع فػي :مجلػة الد ارسػػات
الفلسطينية ،العدد  ،46ديؼ  ،4::4ص .341

431

النهػائي ،وسػػتبقى يػػؿ الخيػارات مفتوحػػة بشػػأف مفاوضػات الوضػػع النهػػائي المتوافػؽ مػػع األسػػاس المتفػػؽ
عليه للمفاوضات ،قرار مجلس األمف (( ))353و(( ،))449وليؿ طرؼ الحؽ في إثارة أ قضية للنقاش
بما فيها ((مسألة القدس)).
عرضػػت الدػػيغة األمريييػػة إقامػػة سػػلطة فلسػػطينية انتقاليػػة عبػػر انتخابػػات حػرة مباشػرة ونزيهػػة
تجر بوجود مراقبيف دولييف ،وتُقرر لياتها وموعدها عبػر المفاوضػات ،ويشػارؾ فيهػا فلسػطينيو القػدس
الش ػ ػرقية وبموجػ ػػب ذلػ ػػؾ تنتقػ ػػؿ السػ ػػلطات والمسػ ػػؤوليات التػ ػػي تتوالهػ ػػا اإلدارة المدنيػ ػػة اإلس ػ ػرائيلية إلػ ػػى
الفلسطينييف وفقاً لما ُيتفؽ عليه ،وتمارس هذا السلطة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية .أما عف
مس ػػألة األم ػػفم فػ ػ ف الترتيب ػػات األمني ػػة خ ػػبلؿ الفتػ ػرة االنتقالي ػػة الب ػػد وأف تس ػػتجيب للحاج ػػات المتبادل ػػة

للط ػرفيف ،وايجػػاد ظػػروؼ سػػبلـ حقيقػػي ،وبموجػػب ذلػػؾ تيػػوف السػػلطة االنتقاليػػة المؤقتػػة مسػػؤولة حيػػاؿ
الفلسػػطينييف وفقػاً لبلتفاقػػات األمنيػػة التػػي يػتـ التفػػاوض بشػػأنها ،وتيػػوف إسػرائيؿ مسػؤولة عػػف مواطنيهػػا
وعف األمف الشامؿ في األراضي ((اتفاؽ الها .))4:18
اقترح ػػت الد ػػيغة األمرييي ػػة أف يض ػػع الطرف ػػاف ترتيب ػػات للتع ػػاوف والتنس ػػيؽ ف ػػي المي ػػاديف ذات
االهتمػػاـ المشػػترؾ ،مػػع األخػػذ باالعتبػػار الحاجػػات المتبادلػػة للط ػرفيف ،وتشػػييؿ لجنػػة مشػػترية لمعالجػػة
الموضػوعات الشػػائية ،وعليػػه يعمػػؿ الطرفػاف علػػى التودػػؿ بأسػػرع وقػت إلعػػبلف مبػػادئ مشػػترية ،والػػى
اتفاؽ شامؿ على الحيـ الذاتي في المرحلة االنتقالية ُينظـ القضايا سالفة الذير ،ومف المميف أف تطاؿ
عمليػػة نقػػؿ السػػلطة أيضػاً ميػػاديف التنميػػة االقتدػػادية وتػػدريب قػوات الشػػرطة المحليػػة والدػػحة والتربيػػة
والشؤوف االجتماعية والسياحة والعمؿ ،ومسؤوليات الموازنات المخددة لهذا المياديف.
رف ػػض الجان ػػب الفلس ػػطيني الد ػػيغة األمرييي ػػة (مري ػػز المعلوم ػػات ال ػػوطني الفلس ػػطيني ،)3144 ،ورأي فيه ػػا
ارتػػداداً يػػامبلً عػػف خطػػة ال ػرئيس األمرييػػي األسػػبؽ جػػورج بػػوش األب التػػي دعػػت إلػػى مبادلػػة األرض
بالسبلـ ،واالعتراؼ بالحقوؽ المشروعة للشعب الفلسػطيني ،يػوف المفهػوـ األمرييػي للحيػـ الػذاتي يتفػؽ


االتفاقيػػة الخادػػة بػػاحتراـ ق ػوانيف وأع ػراؼ الحػػرب البريػػة ،وهػػي معاهػػدة ُنوقشػػت ألوؿ م ػرة خػػبلؿ مػػؤتمر للسػػبلـ عقػػد فػػي هولنػػدا ،وتعتبػػر هػػذا

االتفاقيػػة عػػبلوة علػػى اتفاقيػػة الهػػا  ،49::واتفاقيػػة جنيػػؼ  ،4:5:مػػف أوؿ الندػػوص الرسػػمية المنظمػػة لق ػوانيف الحػػرب وج ػرائـ الحػػرب فػػي
القػانوف الػدولي ،وتتضػػمف اتفاقيػة الهػا  49تشػريف األوؿ /أيتػوبر  4:18التػي أشػػارت لهػا الدػيغة األمريييػػة تفدػيبلت مػف ثبلثػػة أقسػاـ تتعلػػؽ
بالمحػػاربيف ،العمليػػات العدائيػػة ،السػػلطة العسػػيرية فػػي أرض دولػػة العػػدو .لمراجعػػة نػػص هػػذا االتفاقيػػة ،انظػػر :اللجنػػة الدوليػػة للدػػليب األحمػػر
 ICRCعلى شبية االنترنت ،معاهدات.http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62tc8a.htm ،
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ومفهػػوـ رئػػيس الحيومػػة اإلسػرائيلية األسػػبؽ إسػػحاؽ شػػامير ،ويختلػػؼ عػػف برنػػامج حػػزب العمػػؿ ،فضػبلً
عػػف يػػوف هػػذا الدػػيغة تعطػػي إس ػرائيؿ حػػؽ المطالبػػة بالسػػيادة علػػى األ ارضػػي الفلسػػطينية فػػي نهايػػة
العملي ػػة الس ػػلمية (الد ارس ػػات الفلس ػػطينية ،ع  ،4::4 ،46ص  .)361وف ػػي المقاب ػػؿ ،أب ػػدي الجان ػػب اإلسػ ػرائيلي ع ػػدة
تحفظات أساسية على الديغة األمرييية (طوؽ ،4::4 ،ص .)3:8
ختاماً ،أظهرت المفاوضات على مدي عشريف شه اًر الهوة التي تفدؿ بيف الجانبيف الفلسػطيني
واإلسرائيلي ،فبينما أراد الفلسطينيوف بهذا المفاوضات أف تودلهـ في نهاية المطاؼ إلى ترتيبات متفؽ
عليهػػا بشػػأف حيػػـ ذاتػػي انتقػػالي يقػػود إلػػى ((دولػػة مسػػتقلة ذات سػػيادة))م أفرغػػت المقترحػػات اإلس ػرائيلية
الحيػػـ الػػذاتي مػػف مضػػمونه ،وعرضػػت عوض ػاً عنػػه مػػا يميػػف ود ػفها ((ترتيبػػات أمنيػػة)) مػػف شػػأنها أف
تقضـ ما لـ يتـ قضمه مف أر ٍ
اض ،وحرماف الفلسطينييف مف أ استقبلؿ اقتداد  ،وتعطيؿ أية فعالية
للس ػػلطة التشػ ػريعية أو القض ػػائية ،ناهي ػػؾ ع ػػف الس ػػيطرة عل ػػى األرض والمػ ػوارد الطبيعي ػػة .إف م ػػا نس ػػؼ
جػ ػوالت التفػ ػػاوض المتبلحق ػػة ،تلػػػؾ المس ػػائؿ التػ ػػي بقي ػػت عالق ػػة من ػػذ الجولػ ػػة األول ػػى ،وهػػػي ((مرجعيػػػة
المفاوضػػات)) ومطالبػػة الجانػػب الفلسػػطيني بتطبيػػؽ القػرار (( ))353علػػى المرحلػػة االنتقاليػػة ،عوضػاً عػػف
((الواليػ ػػة الجغرافيػ ػػة)) للمجلػ ػػس االنتقػ ػػالي المقتػ ػػرح بمػ ػػا فيهػ ػػا ((مسػ ػػألة القػ ػػدس)) األشػ ػػد تعقيػ ػػداً ،و((مسػ ػػألة
االستيطاف)) ويذلؾ ((الحدود والمياا)).
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 2.2المبحث الثالث
تسوية الصراع في ضوق اتفايات أوسمو 1771
ومؤتمر كامب ديفيد 0222
 2.2.1اتفايات أوسمو 1771
بينما ياف اإلعداد جارياً لعقد جولة المفاوضات الحادية عشرة في واشنطفم فُتحت قنػاة اتدػاؿ
سرية بيف الطرفيف الفلسطيني واإلسرائيلي ،تعود جذورها إلى لقاءات أجراها تير رود الرسف Trygve


 Roed-Larsenفػػي تػػؿ أبيػػب مػػع يوسػػي بيلػػيف



Yossi Beilin

(هييػػؿ ،3114 ،ص )373

وبحلػػوؿ يػػانوف

األوؿ /ديسػػمبر  ،4::3نج ػ حػػزب العمػػؿ فػػي انتخابػػات الينيسػػت اإلس ػرائيلي ،وتميػػف إسػػحاؽ اربػػيف
 Yitzhak Rabinمف تأليؼ الحيومة ،وأدب بيريز  Peresوزي اًر للخارجية ،ويوسي بيليف وييبلً للو ازرة.
علػػى هػػامش اجتماع ػات اللجنػػة االقتدػػادية فػػي  4يػػانوف األوؿ /ديسػػمبر  ،4::3التقػػى بػػيلف
والرسف مع يائير هيرشفيلد  Yair Hirschfeldأستاذ التػاريخ بجامعػة حيفػا (أنػدرليف ،4::9 ،ص  ،)457واقتػرح
الرسف على بيليف أف يلتقي بيػؿ مػف فيدػؿ الحسػينى وحنػاف عشػراوي المتواجػديف فػي لنػدف حينهػا ،إال
أف بيلف تردد يوف مندبه الرسمي يلفت إليه األنظار ،فضػبلً عػف أف القػانوف اإلسػرائيلي السػار وقتهػا
يحظ ػػر أ اتد ػػاؿ بممثل ػػيف ع ػػف منظم ػػة التحري ػػر ،وله ػػذا اقت ػػرح الرس ػػف أف يواف ػػؽ بيل ػػيف عل ػػى تيلي ػػؼ
هيرشفيلد بأف يقوـ بدالً منه باالتداؿ (هييؿ ،3114 ،ص  375و .)376واعتقػد الرسػف أف أحمػد قريػع مسػؤوؿ
ال ػػدائرة االقتد ػػادية ف ػػي منظم ػػة التحري ػػر س ػػييوف المح ػػادث المث ػػالي بع ػػد أف را ُي ػػدير الوف ػػد الفلس ػػطيني
لبلجئيف في اليواليس فضبلً عف اقتراح حناف عشراو له (أندرليف ،4::9 ،ص .)458

عاد الرسف إلى أوسػلو ليقنػع ثورفالػد سػتولتنبرغ  Thorvald Stoltenbergوزيػر خارجيػة النػرويج
ػاء سػ ػرياً
وبمس ػػاعدة زوجت ػػه الت ػػي تعم ػػؿ م ػػديرة لميتب ػػه (بنزيم ػػاف ،4::4 ،ص  ،)449ب ػػأف تستض ػػيؼ ب ػػبلدا لق ػ ً

فلسػػطينياً  -إس ػرائيلياً ،وأبػػدي وزيػػر الخارجيػػة موافقتػػه علػػى هػػذا األمػػر ،وهيػػذا جػػري إنشػػاء قنػػاة أوسػػلو
السرية (هييؿ ،3114 ،ص .)376

 يػػاف الرسػػف يعمػػؿ مػػدي اًر لمعهػػد األبحػػاث النرويجػػي  ، FAFOوقػػد جػػاء قادػػداً قطػػاع غ ػزة فػػي تلػػؾ الفت ػرة بهػػدؼ د ارسػػة ُيعػػدها برعايػػة ويالػػة
األونروا عف األوضاع الحياتية للسياف الفلسطينييف واالتجاهات السائدة في أوساطهـ ،وقد اقتضته ضرورات البحػث أف يتنقػؿ بػيف غػزة وتػؿ أبيػب
ليستيمؿ بعض العنادر البلزمة لتقريرا.
 ياف ُيشرؼ على مريز لؤلبحاث السياسية تابع لحزب العمؿ اإلسرائيلي ،وأحد المقربيف مف شمعوف بيريز.
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أدػػب الػػدور الػػذ يقػػوـ بػػه هيرشػػفيلد أيثػػر سػػهولة علػػى الدػػعيد الرسػػمي بعػػد إلغػػاء الينيسػػت
اإلسرائيلي قانوف حظر االتداؿ مع ـ .ت .ؼ ،فضـ إلى المهمة األياديمي روف بنػدؾ Ron Pondak

وهيذا أخذ هيرشفيلد وبندؾ يتنقبلف بيف تػؿ أبيػب وأوسػلو (أنػدرليف ،4::9 ،ص  ،)461حيػث اجتمعػا فيهػا مػع
أحمد قريع وحسف عدفور وماهر اليرد ،وتـ االتفاؽ على الدخوؿ مباشرة في بحث المستقبؿ ،والتطرؽ
للقضايا المطروحة في إطار مفاوضات واشنطف (نوفؿ ،4::7 ،ص .)64
وفي مدينة ساربسبورغ النرويجية ،تطورت النقاشات بيف الفريقيف ،وبلغ عدد اللقاءات  45لقاء،
وطلػػب قريػػع برفػػع مسػػتوي الوفػػد اإلس ػرائيلي ،فاسػػتجاب بيػػرز فػػي أواخػػر شػػهر شػػباط /فب اريػػر ،4::4
عنػدما أرسػؿ يػور سػافير  Uri Savirالمػدير العػاـ لػو ازرة الخارجيػة لينضػـ للمفاوضػات

(قمحػة ،4::4 ،ص

 ،)448وبحل ػػوؿ أي ػػار /م ػػايو  ،4::4ع ػػرض بيري ػػز أم ػػر قنػ ػاة أوس ػػلو عل ػػى رئ ػػيس الحيوم ػػة اإلسػ ػرائيلية،
وبعػدما أخػذ بيريػز موافقػة اربػيفم بعػث بيوئيػؿ سػنجر  Yoel Singerالمستشػار القػانوني بػو ازرة الخارجيػة
للبدء في دياغة مشروع االتفاؽ (أندرليف ،4::9 ،ص .)46:
حضػػر بيريػػز لتسػػوية القضػػايا العالقػػة ،وتػػـ التودػػؿ إلػػى اتفػػاؽ إعػػبلف مبػػادئ بشػػأف ترتيبػػات
الحيػػـ ال ػػذاتي الفلس ػطيني ،وف ػػي  4:ب /أغسػػطس  ،4::4وُوق ػػع االتفػػاؽ ب ػػاألحرؼ األولػػى م ػػف قب ػػؿ
محمػود عبػاس وشػمعوف بيريػز ،فػي منػزؿ وزيػر خارجيػة النػرويج يوهػاف ج .هولسػت ،Johan J. Holst
ووقع عليه رسمياً في واشنطف يوـ  44أيلوؿ /سبتمبر  ،4::4في حديقة البيت األبيض برعاية الرئيس
األمريي ػػي األس ػػبؽ بي ػػؿ يلينت ػػوف ومش ػػارية الػ ػرئيس ياس ػػر عرف ػػات واس ػػحؽ ارب ػػيف (د ػػايغ ،3113 ،ص ،):49
وشػػهادة وزيػػر الخارجيػػة األمريي ػي وارف يريسػػتوفر  Warren Christopherوالروس ػي أندريػػه يوزيريػػؼ
 ،Andrei Kozyrevيراعييف لعملية السبلـ.
شيؿ إعبلف المبادئ بشأف الحيومة الذاتية الفلسطينية االنتقالية بيف منظمة التحرير واسػرائيؿ
خطػػوة أولػػى تجػػاا التسػػوية الشػػاملة ولمعرفػػة أث ػرا البػػد مػػف التعػػرؼ علػػى السػػياؽ العػػاـ الػػذ جػػاءت بػػه
االتفاقػػات ،والتوقػػؼ عنػػد أهػػـ قضػػايا التسػػوية التػػي تناولتهػػا ،ويػػذلؾ االتفاقػػات التنفيذيػػة المترتبػػة عليهػػا
ويتطرؽ هذا الجزء مف الدراسة إلى مجمؿ هذا الجوانب.


المتفػػؽ بشػػأنها فػػي أوسػػلو يػػوـ  4:ب /أغسػػطس  ،4::4والموقعػػة فػػي واشػػنطف يػػوـ  44أيلػػوؿ/
انظػػر :المسااودة النياييااة إلعااين المبااادئُ ،
سبتمبر  ،4::4مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،47خريؼ  ،4::4ص .486
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 2.2.1.1إعين المبادئ الفمسطيني  -اإلسراييمي 1771
شػػيؿ إعػػبلف المبػػادئ األسػػاس الػػذ بنيػػت عليػػه المفاوضػػات وأفضػػى إلػػى إقامػػة سػػلطة ذاتيػػة
انتقالية فلسطينية ،ووضع إطار للفترة االنتقالية التي تمارس فيه السلطة واليتها باسػتثناء قضػايا الوضػع
الدائـ ((القدس والبلجئوف والمستوطنات والترتيبات األمنية والحدود والعبلقات مع الجيراف)).
نقػػؿ إعػػبلف المبػػادئ السػػلطة للفلسػػطينييف فػػي عػػدة مجػػاالت ،ونػػص علػػى نقػػؿ مزيػ ٍػد منهػػا مػػف
خػػبلؿ المفاوضػػات ،وخػػوؿ مجلػػس الحيػػـ الػػذاتي التشػريع فػػي جميػػع السػػلطات المنقولػػة إليػػه ،يمػػا وأنشػػأ
لجنة ارتباط مشػترية لتطبيقػه واالتفاقػات المترتبػة عليػه ،وبموجبػه نفػذت إسػرائيؿ فػي أيػار /مػايو 4::5
انسػػحاباً مجػػدوالً مػػف قطػػاع غ ػزة وأريحػػا وفػػي األوؿ مػػف تمػػوز /يوليػػو  4::5عػػاد ال ػرئيس عرفػػات إلػػى
قطاع غزة ،ثـ انتقؿ بعدها بأياـ إلى مدينة أريحا (عبد اليريـ ،4::8 ،ص .)487
 2.2.1.0اتفاق تنفيذ الحكم الذاتي غزة  -أريحا 1772
وقع الطرفاف اتفاؽ القاهرة بشػأف قطػاع غػزة ومنطقػة أريحػا فػي  5أيػار /مػايو  4::5يخطػوة
تفديلية للمرحلة األولى مف وثيقة إعبلف المبادئ ،ووضعت لية للتنفيذ ورسـ االتفاؽ حدود قطاع غػزة
ومنطقة أريحا ،والتي حػددت ب ػ  35:يػـ 3أ  79,3فػي المائػة مػف مسػاحة قطػاع غػزة ومنطقػة دػغيرة
 74,8يػػـ 3مػػف منطقػػة أريحػػا تمثػػؿ  4فػػي المائػػة مػػف مسػػاحة الضػػفة الغربيػػة ،ولػػـ يتجػػاوز مجمػػوع تلػػؾ
االنسحابات  4في المائة مف أرض فلسطيف االنتدابية (اشتية ،4::: ،ص .)43
قضي االتفاؽ بنقؿ الدبلحيات إلى السلطة الفلسطينية التي حدد االتفاؽ بنيتها و لية تشييلها
وواليتهػػا القانونيػػة ،بمعنػػى واليته ػا اإلقليميػػة علػػى قطػػاع غ ػزة وأريحػػا ،باسػػتثناء المسػػتوطنات والمنش ػ ت
العس ػػيرية ،وش ػػملت واليته ػػا الوظيفي ػػة جمي ػػع الس ػػلطات



المنقول ػػة له ػػا ،وامت ػػدت واليته ػػا عل ػػى جمي ػػع

األشخاص اليائنيف في المنطقتيف المذيورتيف باستثناء اإلسرائيلييف.

 نقؿ إعبلف المبادئ السلطة للفلسطينييف في مجاالت(( :التعليـ والثقافة والدحة والشػؤوف االجتماعيػة والضػرائب المباشػرة والسػياحة)) ،فضػبلً عػف

تشييؿ الفلسطينييف ((قوة شرطية فلسطينية)) تُعنى بالنظاـ العاـ واألمف الداخلي للفلسطينييف في الضفة الغربية وقطاع غزة.
 انظػر :اتفاق تنفيذ الحكم الذاتي فاي يطااع غازة ومنطقاة أريحاا ،القػاهرة 5 ،أيػار /مػايو  ،4::5مجلػة الد ارسػات الفلسػطينية ،العػدد  ،49ربيػع

 ،4::5ص .366

 للسلطة الفلسطينية ،وفي حدود واليتهام سػلطة إدػدار القػوانيف األساسػية والعاديػة واللػوائ  ،وتػولى مسػؤولية القضػاء مػف خػبلؿ سػلطة قضػائية
مسػػتقلة ،ولهػػا أف تضػػع السياسػػات وتُشػػرؼ علػػى تنفيػػذها باسػػتخداـ مػػوظفيف ،وانشػػاء إدارات ومؤسسػػات وهيئػػات ،والتقاضػػي فػػي مواجهػػة الغيػػر،

وابراـ العقود.
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 2.2.1.1اتفاق طابا 1773
وقػػع الجػػانبيف المرحلػػة الثانيػػة مػػف وثيقػػة إعػػبلف المبػػادئ المعروفػػة بػ ػ ((اتفػػاؽ طابػػا)) أو ((أوسػػلو
 ،))3وجري توقيع االتفاؽ بمشارية إدارة الرئيس يلينتوف وروسيا االتحادية واالتحػاد األوروبػي ومدػر،
وودؼ بأنه مرحلة أخيرة لنقؿ دبلحيات الحيـ الذاتي في غزة وأريحا إلى بعض أجزاء الضفة الغربية
وفؽ قواعد مشابهة لقواعد اتفاؽ القاهرة .وقد خوؿ هذا االتفاؽ رئيس السلطة الفلسػطينية الػدعوة إلجػراء
انتخابات مجلس الحيـ الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة ،باعتبارهما وحدة ترابية واحدة،
وبمشارية فلسطينيي القدس المقيميف فيها .وحدد االتفاؽ عدد أعضاء المجلس ب ػ  93عضػواً بمػف فػيهـ
رئػػيس السػػلطة التنفيذيػػة ،فضػبلً عػػف تحديػػد واليػػة المجلػػس ودػػبلحياته ومسػػؤولياته التنفيذيػػة والتشػريعية
والقضائية والترتيبات األمنية .وقد حمؿ االتفػاؽ يػذلؾ موعػد انطػبلؽ مفاوضػات الوضػع النهػائي بمػا ال
تتجاوز  5أيار /مػايو  ،4::7وحػدد القضػايا التػي يػتـ التفػاوض بشػأنها وهػي(( ،القػدس ،والمسػتوطنات،
وبعض المواقع العسيرية المحددة ،والبلجئوف الفلسطينيوف ،والحدود ،والعبلقات الخارجية)).
تجم ػدت عمليػػة السػػبلـ برمتهػػا مػػع تػػولي زعػػيـ حػػزب اللييػػود بنيػػاميف نتنيػػاهو رئاسػػة الحيومػػة
اإلس ػرائيلية فػػي  4حزي ػراف /يونيػػو  ،4::7لينهػػا سػػرعاف مػػا اسػػتؤنفت برعايػػة ال ػرئيس يلينتػػوف بتوقيػػع
الجانبيف الفلسطيني واإلسرائيلي ((بروتويوؿ حوؿ إعادة االنتشار في الخليػؿ)) ،واتفػاؽ ((وا ريفػر

))



 ،Wye Riverوالػػذ يندػػرؼ إلػػى تسػػهيؿ تنفيػػذ ((اتفػػاؽ أوسػػلو  ))3واالتفاقػػات األخػػري ،وأورد االتفػػاؽ
إع ػػادة انتش ػػار القػ ػوات اإلسػ ػرائيلية ف ػػي بع ػػض المن ػػاطؽ الخاض ػػعة للس ػػلطة الفلس ػػطينية ،وقي ػػاـ األخيػ ػرة
بترتيبات أمنية تضمف التدػد للمنظمػات ((اإلرهابيػة)) وبناهػا التحتيػة فػي األ ارضػي الفلسػطينية ،فضػبلً
عػػف التنسػػيؽ األمنػػي المشػػترؾ لمجابهػػة مػػا يسػػمى بػ ػ ((اإلرهػػاب)) .وتحػػدث االتفػػاؽ عػػف تعػػديؿ فق ػرات
الميثػاؽ الػوطني الفلسػطيني ،والسػيما تلػؾ البنػود التػػي تتعػارض ورسػائؿ االعتػراؼ المتبػادؿ بػيف منظمػػة
التحريػػر الفلسػػطينية واس ػرائيؿ .والمبلحػػظ أنػػه قػػد غلػػب علػػى هػػذا االتفػػاؽ ((الطػػابع األمنػػي)) ،ونج ػ
 انظػػر :االتفااااق الفمساااطيني  -اإلساااراييمي االنتقااالي فاااي الضااافة الغربياااة ويطااااع غااازة ،واشػػنطف  39أيلػػوؿ /سػػبتمبر  ،4::6مجلػػة الد ارسػػات
الفلسطينية ،العدد  ،36شتاء  ،4::7ص .49:

 انظر :نص البروتوكول 48 ،يانوف الثاني /يناير  ،4::8مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،41ربيع  ،4::8ص .478
 انظػر :مذكرة واي ريفر بشاةن إعاادة االنتشاار الثانياة لمقاوات اإلساراييمية فاي الضافة الغربياة ،واشػنطف 34 ،تشػريف األوؿ /أيتػوبر ،4::9
مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،48شتاء  ،4:::ص .481

 ياف هذا االعتراؼ ضرورياً ليي يقبؿ الطرفاف التوقيع معاً على ما يتـ بينهمػا مػف اتفاقػات ،وقػد تضػمف االعتػراؼ الفلسػطيني ب سػرائيؿ حقهػا

فػػي الوجػػود والعػػيش بسػػبلـ وأمػػاف ،أمػػا عػػف حػػدود االعت ػراؼ اإلس ػرائيلي بمنظمػػة التحريػػر الفلسػػطينية ،ف نػػه لػػـ يتضػػمف إال اعت ارف ػاً بيونهػػا ممػػثبلً
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رئيس الحيومة اإلسرائيلية في إرساء معادلة جديدة للمفاوضات تخالؼ تلؾ التػي أوجػدتها دػيغة مدريػد
((األرض مقابؿ السبلـ)) ،وفرض بدالً عف ذلؾ معادلة ((األمف مقابؿ السبلـ)).
ال ش ػػؾ أف اتفاق ػػات أوس ػػلو ق ػػد حقق ػػت للجان ػػب الفلس ػػطيني مياس ػػب ال ب ػػأس به ػػا ،يم ػػا أف له ػػا
سلبيات عدة ظهرت مف خبلؿ تطبيؽ أحيامها .فقد مثؿ إعبلف المبادئ الموقع فػي واشػنطف ومػا ترتػب
عليه مف اتفاقات تبلحقت نقلػة نوعيػة أثػرت فػي مجػاليفم األوؿ ،طبيعػة الدػراع فػي المنطقػة ،والثػاني،
شػيؿ العبلقػػة بػػيف أط ارفػػه (الحمػػد ،4::7 ،ص  ،)56فمػف الناحيػػة األولػػى ،وضػػعت اتفاقػػات أوسػػلو حػػداً لػػنمط
المواجهػػة فػػي الدػراع العربػػي  -اإلسػرائيلي برمتػػه ،ومػػا لبػػث أف انحسػػر الدػراع فلسػػطينياً إسػرائيلياً وفػػؽ
قواعػػد جديػػدة ،ومػػف الناحيػػة الثانيػػة ،تأسسػػت عبلقػػة جديػػدة بػػيف طرفػػي الد ػراع الرئيسػػييف تقػػوـ علػػى
االعتراؼ المتبادؿ بيف منظمة التحرير واسرائيؿ ،فقد حدلت منظمة التحرير على اعتراؼ إسرائيؿ بها
ممثبلً للشعب الفلسطيني وطرفاً معها في عملية السبلـ ،وأدػب لهػا موضػع قػدـ فػي األ ارضػي المحتلػة
تقيـ عليه سلطتها الوطنية ،وحققت االتفاقات اعتراؼ إسرائيؿ بالشعب الفلسطيني وحقوقه السياسية.
جعلت هذا االتفاقات مف الحيـ الذاتي الفلسطيني نظاـ حيـ ذا طابع إقليمي تتمتع فيه السلطة
الفلسطينية باختدادات تشريعية وتنفيذية وقضائية ،وليس مجرد نظاـ متعلؽ بالسياف وليس بػاألرض
ذا طبيعة إدارية بحتػة .فقػد حققػت االتفاقػات انحسػا اًر لبلحػتبلؿ اإلسػرائيلي ،حيػث انسػحبت إسػرائيؿ مػف
ما يقرب مف  71في المائة مف قطاع غزة ،وأعادت انتشار قواتها خارج المدف اليبري ،ثػـ علػى م ارحػؿ
مف بقية الضفة الغربية خارج المناطؽ السينية (شاش ،4::: ،ص .)69
ايتف ػػى الفلس ػػطينيوف طبقػ ػاً التفاق ػػات أوس ػػلو بج ػػزء م ػػف أرض فلس ػػطيف االنتدابي ػػة ليقيمػ ػوا علي ػػه
سلطتهـ الوطنية ،ولعؿ هذا أفضؿ ما أتي للفلسطينييف تحقيقه في ظؿ ظروؼ معقدة مرت بها القضية
الفلسطينية .وعلى أية حاؿ ،فقد أوجدت اتفاقات أوسلو أوؿ سلطة فلسطينية شرعية منتخبػة علػى أرض
فلسػػطينية فػػي التػػاريخ الحػػديث ،ونظػػر الفلسػػطينيوف إلػػى هػػذا الشػػرعية أنهػػا قػػد تيػػوف قػػادرة ،إف أحسػػنت
إدارة اللعب ػػة السياس ػػية الداخلي ػػة والخارجي ػػة ف ػػي ظ ػػؿ ظ ػػروؼ د ػػعبة ،عل ػػى زي ػػادة المياس ػػب الفلس ػػطينية
تدريجياً ودوالً إلى دولة فلسطينية مستقلة في المستقبؿ (الغبرا ،4::8 ،ص .)45:

للشعب الفلسطيني ،انظر :رسايل االعتراف المتبادل بين منظمة التحرير واسراييل 41 - : ،أيلػوؿ /سػبتمبر  ،4::4مجلػة الد ارسػات الفلسػطينية،
العدد  ،47خريؼ  ،4::4ص .494
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وفػي المقابػػؿ ،فقػػد وضػػعت جميػػع االتفاقػػات التػػي جػرت تحػػت مظلػػة أوسػػلو قيػػوداً علػػى الجانػػب
الفلسػػطيني ممػػثبلً بالسػػلطة الفلسػػطينية ،ودػػيغت جميػػع أحيػػاـ هػػذا االتفاقػػات بطريقػػة اسػػتغلتها إسػرائيؿ
لتحقيػػؽ أهػػدافها ،وتغييػػر الوضػػع فػػي األ ارضػػي المحتلػػة مػػف أجػػؿ خلػػؽ أمػػر واقػػع يخػػدـ أغ ارضػػها فػػي
التسوية النهائية .وعبلوة عف ذلؾ ،فقد أحالت اتفاقات أوسلو مناقشة القضايا المهمة التي تشيؿ أسػاس
الدولة الفلسطينية يقضايا ((القدس والبلجئوف والحدود)) إلى المراحؿ النهائية مف تنفيذ االتفاقات.
انط ػػوت اتفاقػ ػػات أوس ػػلو علػ ػػى قػ ػػد اًر يبيػ ػ اًر مػ ػػف االلتب ػػاس ،لعػ ػػؿ أبػ ػػرز جوانب ػػه الخضػ ػػوع الػ ػػدائـ
للتفاوض ،وياف الهدؼ منع حدػوؿ الفلسػطينييف علػى شػيء ملمػوس جػراء العمليػة التفاوضػية إال لقػاء
التنػازؿ عػػف غيػرا (المدػػر  ،4::6 ،ص  .)36فضػبلً عػػف ذلػؾم أحػػدثت اتفاقػػات أوسػػلو خلػبلً فػػي مفهػػوـ حػػؽ
الشػػعب الفلسػػطيني فػػي تقريػػر مدػػيرا ،يػػوف جميػػع الػػنقبلت فػػي العمليػػة السػػلمية مرهونػػة بالمفاوضػػات.
وبالتالي ف نها استبعدت وسيلة اليفاح المسل (عبد السػبلـ ،3117 ،ص  ،)456حيػث تعهػد الطرفػاف الفلسػطيني
واإلسرائيلي بأخذ اإلجراءات الضرورية لمنع األعماؿ العدائية ونبذ العنؼ و((اإلرهاب)).
قبػػؿ الجانػػب الفلسػػطيني بموجػػب اتفاقػػات أوسػػلو نظريػػة االنسػػحاب الجزئػػي ،حيػػث اسػػتبعدت
االتفاقات عف والية السلطة الفلسطينية مناطؽ المستوطنات والمواقع العسيرية اإلسػرائيلية ،وجعلػت نقػؿ
الواليػػة علػػى األرض مرحليػػة مرتبطػػة بعمليػػات إعػػادة انتشػػار القػػوات اإلس ػرائيلية التػػي تخضػػع ل ػػئلرادة
اإلس ػرائيلية ،وبالتػػالي حرمػػت هػػذا االتفاقػػات السػػلطة الفلسػػطينية مػػف بسػػط سػػيادتها علػػى األرض ،ومػػف
ممارسة واليتها على يامؿ حدود مناطؽ الحيـ الذاتي ،إذ أف حدود االنسػحاب اإلسػرائيلي وفػؽ اتفاقػات
أوسلو قد أخرجت اإلسرائيلييف  -المستوطنيف منهـ وغير المستوطنيف  -مف هذا الوالية.
اسػتندت إسػرائيؿ علػػى احتفػػاظ االتفاقػػات لهػػا بالسػػلطة فػػي المجػػاالت السػػابقة ،لبلدعػػاء بػػأف لهػػا
مطلػػؽ الحريػػة فػػي موادػػلة عمليػػات االسػػتيطاف وممارسػػة السػػيادة المطلقػػة علػػى القػػدس ،فاسػػتمرت فػػي
تنفيذ سياساتها التي تستهدؼ فرض أمر واقع على األرض يحوؿ دوف إقامة يياف فلسطيني قائـ بذاتػه.
ولػػـ تتػػورع إس ػرائيؿ عػػف إظهػػار نواياهػػا غيػػر الجديػػة فػػي تطبيػػؽ اتفاقػػات أوسػػلو وملحقاتهػػا ،فض ػبلً عػػف
اتب ػػاع الحيوم ػػات اإلسػ ػرائيلية المتعاقب ػػة األس ػػلوب نفس ػػه ف ػػي التعام ػػؿ م ػػع القض ػػية الفلس ػػطينية ،أس ػػلوب
المماطلة والمراوغة واختبلؽ العراقيػؿم حتػى أف مسػاحة االنسػحاب اإلسػرائيلي يمػا تفرضػه االتفاقػات لػـ
تتحقؽ تحت حجج وأعذار عديدة وبسبب مماطلة واضحة مف الجانب اإلسرائيلي (خزمو ،4::: ،ص .)4
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يػػاف مػػف الواض ػ أف ثمػػة فجػػوة واسػػعة تفدػػؿ بػػيف مواقػػؼ إس ػرائيؿ ومنظمػػة التحريػػر بالنسػػبة
لقضايا الدراع الرئيسية(( ،القدس ،البلجئوف ،المستوطنات)) وغيرها مف المشيبلت العالقة ،ولػـ تسػتطع
جػوالت التفػػاوض العشػػرة فػػي واشػػنطف الودػػوؿ إلػػى حػػؿ وسػػط أو تدػػور مشػػترؾ بشػػأف هػػذا القضػػايا.
لذلؾ اتفؽ الطرفاف على تأجيؿ البت فيها إلى مفاوضات الوضػع الػدائـ ،وهػذا األخيػرة تندػلت إسػرائيؿ
مػف اسػتحقاقاتها مػع قػدوـ حػزب العمػؿ بزعامػة إيهػود بػاراؾ  Ehud Barakإلػى السػلطة فػي إسػرائيؿ فػي
تم ػػوز /يولي ػػو  .4:::وتعث ػػرت عملي ػػة الس ػػبلـ بس ػػبب الموق ػػؼ المتد ػػلب لب ػػاراؾ تج ػػاا تس ػػوية القض ػػية
الفلسطينية ،والبلءات الخمسة التي استند على أساسها برنامجه السلمي.
ختام ػاً ،مثلػػت اتفاقػػات أوسػػلو خط ػاً جديػػداً فػػي سػػبيؿ البحػػث عػػف تسػػوية للد ػراع الفلسػػطيني
اإلسرائيلي ،إذ أنها أدت وألوؿ مػرة ألف يعتػرؼ طرفػا الدػراع يػؿ منهمػا بػاآلخر ،وأدت يػذلؾ إلػى قيػاـ
أوؿ سػػلطة وطنيػػة علػػى األرض الفلسػػطينية ،وتعامػػؿ الفلسػػطينيوف مػػع هػػذا الواقػػع بأنػػه نػواة تحقيػػؽ قيػػاـ
الدولة المستقلة ياملة السيادة وعادػمتها القػدس الشػرقية ،وخطػوة علػى طريػؽ اسػترداد الحقػوؽ الوطنيػة
الفلسػػطينية ،يونػػه يمثػػؿ فت ػرة انتقاليػػة نحػػو تطبيػػؽ ق ػرار مجلػػس األمػػف (( ))353و(( .))449لينػػه بػػات
واضػػحاً أف أ اتفػػاؽ دائػػـ علػػى دػػعيد التسػػوية النهائيػػة للد ػراع ،لػػف يتحقػػؽ إال بموافقػػة إس ػرائيؿ ،فػػي
الوقت الذ أجلت فيه اتفاقات أوسلو البت في القضايا الجوهرية التي تدور حولها عمليػة التسػوية ،ممػا
أعطى فردة إلسرائيؿ للمماطلة في تنفيذ االتفاقات التنفيذية المترتبة على إعبلف المبادئ عاـ ،4::4
وراحت تفرض شروطها وطريقة فهمها لبلتفاقات ،األمر الذ عطؿ قياـ ((الدولة الفلسطينية)).
منحػػت اتفاقػػات أوسػػلو للواليػػات المتحػػدة الػػدور الرئيسػػي فػػي رعايػػة عمليػػة السػػبلـ ،وعيػػس دور
الوسػػيط األمرييػػي محاباتػػه بشػػيؿ واض ػ للطػػرؼ اإلس ػرائيلي وتبنيػػه ألغلػػب مواقفػػه ،وأخػػذ يلقػػي بثقلػػه
السياسػػي فػػي سػػبيؿ بقائػه ((محوريػاً ووحيػػداً)) فػػي مسػػألة إدارة العبلقػػة بػػيف أطػراؼ الدػراع ،األمػػر الػػذ
باعػػد مسػػألة تػػدخؿ أ طػػرؼ يمينػػه ممارسػػة دور ((الوسػػيط النزيػػه)) ،فقػػد اسػػتبعدت األمػػـ المتحػػدة مػػف
مسػألة اإلشػراؼ علػػى تسػػوية الدػراع ،يونهػػا تعػػد المظلػػة الدوليػػة التػػي مػػف المفتػػرض أف تضػػطلع بػػدور
أيبر يتناسب وطبيعة األهداؼ التي قامت مف أجلها.
 رفػػع رئػػيس الحيومػػة اإلسػرائيلية إيهػػود بػػاراؾ الءات خمسػػة وهػػي :ال إلعػػادة القػػدس الشػرقية للفلسػػطينييف ،والقػػدس عادػػمة موحػػدة إلسػرائيؿم ال
لعودة إسرائيؿ إلى حدود ما قبؿ حرب 4:78م ال لوجود جيش عربػي فػي الضػفة الغربيػةم ال إل ازلػة المسػتوطنات فػي الضػفة الغربيػة وقطػاع غػزةم
باارك إلاى اإلساراييميين عشاية توجياو إلاى كاماب ديفياد ،القػدس،
ال لعودة البلجئيف الفلسطينييف .انظر :كممة رييس الحكومة اإلسراييمية إيياود ا
 :تموز /يوليو  ،3111مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،54ديؼ  ،3111ص .345
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 2.2.0مؤتمر كامب ديفيد 0222
مع اقتراب والية الرئيس يلينتػوف الثانيػة مػف نهايتهػا ،وفػي إطػار سػعيه لتحقيػؽ إنجػاز تػاريخيم
دعا إلى عقد مفاوضات للتسوية النهائية في مديؼ يامب ديفيد الرئاسػي فػي واليػة ماريبلنػد ،علػى أف
ييوف أساس هذا المفاوضات مشروعاف أمرييي وفلسطيني( عبد السبلـ ،3117 ،ص .)481
جاءت الدعوة األمرييية بعد أربعة أياـ مف تعهد منظمة التحرير بػ عبلف الدولػة الفلسػطينية فػي
 44أيلوؿ /سػبتمبر 3111

(البشػتاو

 ،3111 ،ص  ،)414وتػولى الػرئيس يلينتػوف مهمػة إقنػاع الػرئيس عرفػات

بحضور المفاوضات .وفي حقيقة األمر ف ف الرئيس يلينتوف قد وجه الدعوة وفؽ أجنػدة رئػيس الحيومػة
اإلس ػرائيلية ،علػػى أمػػؿ أف يحمػػؿ األخيػػر معػػه أفيػػا اًر جديػػدة تسػػاعد فػػي التودػػؿ إلػػى اتفػػاؽ ،ومػػارس
الرئيس يلينتوف ضغوطاً شديدة علػى الطػرؼ الفلسػطيني للمشػارية فػي المفاوضػات فػي الزمػاف والميػاف
اللذيف حددهما بتنسيؽ مسبؽ مع رئيس الحيومة اإلسرائيلية (نوفؿ ،3111 ،ص .)97
باشػػرت القمػػة أعمالهػػا فػػي  44تمػػوز /يوليػػو  3111لمػػدة خمسػػة عشػػر يومػاً بحضػػور يلينتػػوف،
باراؾ ،وعرفات ،وهدفت للتودؿ إلى اتفاؽ حوؿ القضايا الرئيسية التي ستضع حبلً للدراع الفلسطيني
 اإلس ػرائيلي ،تلػػؾ القضػػايا المتعلقػػة بػ ػ ((الحػػؿ النهػػائي للضػػفة الغربيػػة وقطػػاع غ ػزة ،والبلجئػػيف ،وحػػدودالدولة الفلسطينية)) ،فضبلً عف ((قضية القدس)).
ويونه مف الطبيعي أف تشهد أية مفاوضات خطوطاً حمراء تلتػزـ فيهػا األطػراؼم يػاف ليػؿ مػف
المتفاوضيف الثبلثة في يامب ديفيد خطوطه الحمراء ،وحتى الوسيط األمرييي الذ يفترض بػه الن ازهػة
والحياديػػة حػػاوؿ أال ُيخط ػئ إس ػرائيؿ مهمػػا فعلػػت .واستسػػهؿ الجانبػػاف األمرييػػي واإلس ػرائيلي إلقػػاء اللػػوـ
على القيادة الفلسطينية ،وراحا يتندبلف معاً مف يؿ خطأ ارتُيب في مجري هػذا المفاوضػات ،واتُهمػت

القيادة الفلسػطينية بتجاهػؿ ((السػخاء)) اإلسػرائيلي غيػر المسػبوؽ المتعلػؽ باالنسػحاب مػف الضػفة الغربيػة
(قريع ،3118 ،ص  .)433ولـ يم ّؿ باراؾ مف ذير وتيرار خطوطه الحمراء ،فرفض تحمؿ إسػرائيؿ للمسػؤولية
ُ عرضػػت ((وثيقػػة أمريييػػة)) فػػي أواخػػر عػػاـ  3111يشػػفت عػػف اسػػتعداد إس ػرائيؿ االنسػػحاب مػػف  :1فػػي المائػػة مػػف الضػػفة الغربيػػة وقطػػاع غ ػزة،
ونقلهمػا للسػيادة الفلسػطينية الياملػة ،انظػػر نػص الوثيقػة فػي :محسػػف محمػد دػال  ،فمساطين :دراسااات منيجياة فااي القضاية الفمساطينية ،سلسػػلة
دراسات فلسطينية (( ،))4مريز اإلعبلـ العربي ،الطبعة األولى ،3114 ،ص .594
 فػػي نفػػس الوقػػت ظهػػر مشػػروع فلسػػطيني للتسػػوية النهائيػػةُ ،عػػرؼ بػ ػ ((مطالػػب عرفػػات للس ػبلـ)) ،انظػػر نػػص المشػػروع فػػي :جعفػػر عبػػد السػػبلـ
ومحمود السيد حسف داوود ،الصراع ال ربي  -اإلسراييمي :باين النضاال المسامح والتساوية الساممية ،رابطػة الجامعػات اإلسػبلمية ،الطبعػة األولػى،

 ،3117ص .479
441

القانونيػػة واألخبلقيػػة عػػف مشػػيلة البلجئػػيف ،مػػع السػػماح بعػػودة مائػػة ألػػؼ الجػػئ إلػػى من ػاطؽ السػػلطة
الفلسطينية ،وضـ ثبلث يتؿ استيطانية في غرب الضفة الغربية ،والسيادة العامة على القدس.
أما الجانب الفلسػطيني فحػدد الحدػوؿ علػى مػا ال يقػؿ عػف  :1فػي المائػة مػف أ ارضػي الضػفة
الغربية وتبادؿ مناطؽ مع إسػرائيؿ مقابػؿ  41فػي المائػة مػف األ ارضػي المتبقيػة بيػدها ،وتبػادؿ مسػؤولية
مشػػيلة البلجئػػيف الػػذيف يجػػب اسػػتيعاب بعضػػهـ فػػي الضػػفة الغربيػػة وقطػػاع غ ػزة ،وتسػػاعد إس ػرائيؿ فػػي
توطيف باقي البلجئيف

(البشتاو

 ،3111 ،ص  .)416ولـ يشأ الرئيس عرفات أف يسجؿ التػاريخ عنػه أنػه القائػد

الفلس ػػطيني ال ػػذ ب ػػاع المدين ػػة المقدس ػػة (ع ػػارور  ،3118 ،ص  ،)346فق ػػد أد ػػرت الس ػػلطة الفلس ػػطينية عل ػػى
موقفها مف السيادة على القدس الشرقية ،وأبدت موافقتها علػى أف تيػوف القػدس مدينػة مفتوحػة وعادػمة
((للدولتيف)) ،واستعدت أف تستجيب للمتطلبات األمنية اإلسرائيلية بشأنها (عبد السبلـ ،3117 ،ص .)481
خبلدة القوؿ ،لـ ييف هناؾ ((عرضاً سػخياً)) بالنسػبة للفلسػطينييف فػي يامػب ديفيػد ،وممػا يػدؿ
على ذلؾ ((مقترحات الرئيس يلينتػوف)) التػي جػاءت فػي  34يػانوف األوؿ /ديسػمبر مػف العػاـ نفسػه ،أ
بعد خمسة أشهر مف مؤتمر يامب ديفيد ،ويانت تلؾ المقترحات أفضؿ بيثير مما ُعرض على الرئيس
عرفػػات فػػي القمػػة ،وهػػو مػػا يبػػرر بػػالمنطؽ المجػػرد د ػواب ق ػرار ال ػرئيس عرفػػات رفػػض المعػػروض فػػي

مؤتمر يامب ديفيد.
 2.2.0.1يضايا الحل النيايي ((القضايا ال

القة))

 2.2.0.1.1الكيان الفمسطيني المقترح
مف أجؿ التودؿ إلى سبلـ حقيقي ودائـ بيف الشعبيف ،الفلسطيني واإلسرائيلي ،يجب أف ييوف
هنػػاؾ دولتػاف مسػػتقلّتاف تتمتّعػػاف ب ميانيػػة االسػػتمرار والتطػػور تعيشػػاف يجػػارتيف متسػػاويتيف .وفػػي سػػبيؿ
تحقيػػؽ تل ػػؾ الغايػػة قب ػػؿ الفلسػػطينيوف بح ػػدود ال اربػػع م ػػف حزي ػراف /يوني ػػو  ،4:78يحػػدود نهائي ػػة دائم ػػة
لػػدولتهـ ،أ  33فػػي المائػػة مػػف مسػػاحة فلسػػطيف االنتدابيػػة ،علػػى الػػرغـ مػػف أف الق ػرار الػػدولي ((494

))

الذ قامت إسرائيؿ على أساسػه يعطػي الفلسػطينييف مػا يقػرب مػف  57فػي المائػة تلػؾ المسػاحة .وعلػى
أيػػة حػػاؿ ،ف ػ ف مقترحػػات إس ػرائيؿ فػػي يامػػب ديفيػػد ،والتػػي لػػـ تقػػدـ ميتوبػػة قػػط ،لػػـ تسػػم بوجػػود دولػػة
فلسطينية ذات قدرة على البقاء ،ألنها طالبت بتقسػيـ األ ارضػي الفلسػطينية إلػى أربػع مقاطعػات منفدػلة
تمامػ ػاً (قري ػػع ،3118 ،ص  ،)448وه ػػذا المقاطع ػػات تح ػػيط به ػػا المس ػػتوطنات اإلسػ ػرائيلية والط ػػرؽ االلتفافي ػػة،
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وتحػػاط بيػػؿ مػػا يلػػزـ للحيلولػػة دوف قيػػاـ دولػػة فلسػػطينية فػػي أ منطقػػة يانػػت بػػيف نهػػر األردف والبحػػر
المتوسػػط ،دولػػة قابلػػة للحيػػاة ،ومتوادػػلة جغرافي ػاً (عػػارور  ،3118 ،ص  .)349إذ أف مقتػػرح رئػػيس الحيومػػة
اإلسػرائيلية أراد اقتطػػاع  9فػػي المائػػة مػػف ال ػ  33فػػي المائػػة ،وأراد منػػاطؽ أمنيػػة ويػػتبلً اسػػتيطانية تشػػوا
الضفة الغربية وتمنع توادلها الجغرافي (قريع ،3118 ،ص .)461
 2.2.0.1.0الحدود والمياه
سعت إسرائيؿ إلى ضـ نحو  :في المائػة مػف مسػاحة األ ارضػي الفلسػطينية المحتلػة ،وعرضػت
فػػي المقابػػؿ  4فػػي المائػػة فقػػط مػػف أ ارضػػي إس ػرائيؿ الخادػػة ،بمعنػػى مبادلػػة غيػػر عادلػػة بنسػػبة .4::
إضافة إلى ذلؾ ،أرادت إسرائيؿ السيطرة على  41في المائػة إضػافية مػف األ ارضػي الفلسػطينية المحتلػة
على شيؿ ((استئجار طويؿ األمد)) يدؿ إلى  36عاماً (قريع ،3118 ،ص  .)448حيث يانت إسرائيؿ تتطلع
إلػػى ضػػـ المسػػتوطنات اليبي ػرة المأهولػػة بح ػوالي  96فػػي المائ ػة مػػف مسػػتوطني الضػػفة الغربيػػة

(عػػارور ،

 ،3118ص  ،)349يتلؾ الواقعػة خػارج القػدس ،مثػؿ ،معاليػه أدومػيـ ،مقابػؿ إخػراج أحيػاء عربيػة مػف حػدود
نفوذ القدس ونقلها إلى السلطة الفلسطينية .وهو ما اعتبرا الفلسطينيوف تشػويهاً للخػط األخضػر

(البشػتاو ،

 ،3111ص  .)417وطلػػب الفلسػػطينيوف أف تيػػوف مبادلػػة األ ارضػػي علػػى أسػػاس التيػػافؤ بنسػػبة  ،4:4وأف
تشمؿ أر ٍ
اض متساوية في قيمتها.
تنيػػرت مقترحػػات يامػػب ديفيػػد لحػػؽ الفلسػػطينييف فػػي السػػيطرة علػػى حػػدودهـ ،وعلػػى مجػػالهـ
الجو  ،وعلى نقاط العبور الحدودية مع الخارج ،ومنحت إسرائيؿ السيطرة على الحدود الفلسطينية ،مما
يس ػم لهػػا بالسػػيطرة لػػيس فقػػط علػػى حريػػة النػػاس والبضػػائع الداخليػػة ،وانػػا علػػى الحريػػة عبػػر الحػػدود
الدولية يذلؾ (قريع ،3118 ،ص .)449
أمػا فيمػا يتعلػؽ بموضػوع الميػاا اسػتندت إسػرائيؿ إلػى ميثػاؽ ((هلسػنيي  ،))4:77وأبػدت رغبتهػا
االحتفاظ بسيطرتها على سلسلة الجباؿ الوسطى التي تضـ مناطؽ الحوض المائي ،معللةً بػأف الميثػاؽ
يعطي وزناً للحقوؽ التاريخية ليؿ مف يضخ المياا مف البئر الجوفي ،أما الفلسطينيوف فقد استندوا لذات
الميثػػاؽ الػػذ يمػػن حقوق ػاً ليػػؿ مػػف يسػػينوف ط ػواؿ الوقػػت فػػوؽ الميػػاا الجوفيػػة

(البشػػتاو

 ،3111 ،ص .)417

لػػذلؾ يعتبػػر الفلسػػطينيوف جميػػع األح ػواض المائيػػة التػػي تقػػع داخػػؿ حػػدود األ ارضػػي التػػي احتلػػت عػػاـ
 4:78أحواضاً فلسطينية.
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 2.2.0.1.1السيادة
أعطػػت مقترحػػات يامػػب ديفيػػد شػػرعية للمسػػتوطنات غيػػر القانونيػػة فػػي المنػػاطؽ الفلسػػطينية،
ووسػػعتها .وبالتػػالي أضػػحت مقومػػات الدولػػة القوميػػة مفقػػودة مػػف هػػذا المقتػػرح الػػذ يطلػػؽ علػػى شػػماؿ
الضفة الغربية ووسطها وجنوبها وغزة مدطل دولة ،وستيوف في نهاية المطاؼ دولة ببل سػيادة وغيػر
مترابط ػػة جغرافيػ ػاً .والواق ػػع أف تل ػػؾ المقترح ػػات تض ػػمنت أربعػ ػة وس ػػتيف عنق ػػوداً أو أرخب ػػيبلً م ػػف الج ػػزر
السيانية تحيط بها إسػرائيؿ مػف يػؿ ح ٍ
ػدب ودػوب ،دولػة مقامػة داخػؿ إسػرائيؿ ،ولػيس بجانبهػا

(عػارور ،

 ،3118ص .)349
وبموجػػب المقترحػػات تسػػر سػػيادة إس ػرائيلية بػػاعتراؼ فلسػػطيني فػػي المنػػاطؽ التػػي سػػتبقى بيػػد
إسرائيؿ بعد تبادؿ المناطؽ ،وتسر سيادة فلسػطينية بػاعتراؼ إسػرائيلي فػي المنػاطؽ التػي سػتقتطع مػف
القػػدس وتُضػػـ إلػػى ((مريػػز مػػديني فلسػػطيني)) مثػػؿ أبػػو ديػػس ،وُيعتػػرؼ بهػػا يعادػػمة فلسػػطينية ،وتتمتػػع
المناطؽ التي تقاـ فيها أحياء فلسطينية داخؿ حدود ونفوذ القػدس اإلسػرائيلية بالسػيادة الوظيفيػة ،بمعنػى

أنػػه وبعػػد إقامػػة أحيػػاء فلسػػطينية ش ػرقي القػػدس ذات حيػػـ ذاتػػي ،تخ ػوؿ إدارات تلػػؾ األحيػػاء الفلسػػطينية
بجباية الضرائب والتعليـ والخدمات االجتماعية والثقافية

(البشتاو

 ،3111 ،ص .)418

 2.2.0.1.2القدس
طالب ػػت مقترح ػػات يام ػػب ديفي ػػد بتن ػػازؿ الفلس ػػطينييف ع ػػف أي ػػة حق ػػوؽ له ػػـ ف ػػي شػ ػرقي الق ػػدس.
واالعتراؼ بضـ يافة أجزاء القدس الشرقية العربية لدولػة إسػرائيؿ .وقػد دلػت المحادثػات التػي جػرت فػي
يامػػب ديفيػػد علػػى أف إسػػرائيؿ يػػاف لػػديها االسػػتعداد للسػػماح بسػػيادة فلسػػطينية علػػى أحيػػاء فلسػػطينية
معزولػػة فػػي قلػػب القػػدس الشػرقية (قريػػع ،3118 ،ص  .)449ليػػف مػػع بقػػاء هػػذا األحيػػاء محاطػػة بمسػػتوطنات
إسػرائيلية ،ومفدػولة لػيس فقػط عػػف بعضػها ،وانمػا يػذلؾ عػف بقيػػة أجػزاء الدولػة الفلسػطينية .فقػد سػػعت
إسػرائيؿ إلػػى ضػػـ المسػػتوطنات المحيطػػة بالقػػدس ،وزيػػادة مسػػاحة الجػػزء اإلسػرائيلي مػػف المدينػػة ،مقابػػؿ
تسػػليـ الفلسػػطينييف قػػري قػػرب القػػدس وأحيػػاء ش ػرقي المدينػػة ،وتشػػمؿ تلػػؾ المسػػتوطنات معاليػػه أدومػػيـ
شرقاً ،وغفعات زئيؼ في الشماؿ والشماؿ الغربي ،مقابؿ نقؿ الولجة وجبؿ الميبر والعيسػوية والسػواطرة
وقلنديا وشعفاط وبيت حنينا إلى السيطرة الفلسطينية

(البشتاو
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 ،3111 ،ص .)419

وبموجػػب ذلػػؾ سػُػيلقي االحػػتبلؿ عػػف ياهلػػه عػػبء إدارة الم اريػػز السػػيانية العربيػػة ،وفػػي المقابػػؿ

ستحتير إسرائيؿ لنفسها السيادة على األراضي التي تقوـ عليهػا األمػايف اإلسػبلمية والمسػيحية المقدسػة
(ع ػػارور  ،3118 ،ص  ،)351بمعن ػػى بق ػػاء مس ػػؤولية إسػ ػرائيؿ األمني ػػة ف ػػي البل ػػدة القديم ػػة ،أو اإلع ػػبلف عنه ػػا
منطقػػة بػػدوف سػػيادة لمػػدة  36عام ػاً ،وأنهػػا ذات سػػيادة سػػماوية ،تقػػع مسػػؤولية األمػػف فيهػػا علػػى عػػاتؽ
شػػرطة األمػػايف المقدسػػة التػػي تضػػـ ممثلػػيف عػػف الفلسػػطينييف .وييػػوف للفلسػػطينييف ممػػر بػػيف أبػػو ديػػس
والحرـ القدسي ،أ سيطرة فلسطينية على ما فوؽ األرض فقط مف أبنية هذا األمايف المقدسػة

(البشػتاو ،

 ،3111ص  ،)418وسيادة إسرائيلية على ما هو تحت الحرـ والحائط الغربي (قريع ،3118 ،ص .)361
رفض الرئيس عرفات فيرة قبوؿ أقؿ مف سيادة ياملة في شػرقي القػدس واألجػزاء غيػر اليهوديػة
مػػف البلػػدة القديمػػة ،واذا مػػا يانػػت حػػدود القػػدس هػػي حػػدود  ،4:78أعلػػف ال ػرئيس عرفػػات أنػػه لػػف ُيقػػيـ

أسوا اًر وسط القدس ،وستبقى المدينة مفتوحة أماـ الجميع ،واستعد في المقابؿ لسيطرة إسرائيؿ في الحػي
اليهود وساحة المبيى ،والبحث في ديغة مشترية بشأف السيطرة في الحرـ

(البشتاو

 ،3111 ،ص .)419

 2.2.0.1.3الترتيبات األمنية
عش ػ ػػية مفاوض ػ ػػات يام ػ ػػب ديفي ػ ػػد ،د ػ ػػيغت خط ػ ػػوط عام ػ ػػة فلس ػ ػػطينية للغ ػ ػػرض المرج ػ ػػو م ػ ػػف
المفاوضػػات ،وقػػد بعػػث الػرئيس عرفػػات بتلػػؾ الدػػيغة للػرئيس يلينتػػوف ،واشػػتملت ورقػػة الػرئيس عرفػػات
التدورات الفلسطينية للحؿ الدائـ مع إس ارئيؿ فيما يتعلؽ بمختلؼ القضػايا .وفػي الموضػوع األمنػي أقػر
الرئيس عرفات بحاجة إسرائيؿ لؤلمف وليف وفقاً لترتيبات موضوعية منطقية متفؽ عليها بػيف الجػانبيف،
مػػع الترحيػػب بوجػػود أمرييػػي أو مسػػاعدة أمريييػػة فػػي هػػذا الشػػأف (قريػػع ،3118 ،ص  .)364ليػػف مقترحػػات
إسػرائيؿ تضػػمنت دولػػة فلسػػطينية منزوعػػة السػػبلح ،تتجػػرد جزئيػاً مػػف حػػؽ الطيػراف ،وعػػدـ اجتيػػاز جػػيش
أجنبػػي نهػػر األردف ،ونطػػاؽ أمنػػي فػػي غػػور األردف ،ووجػػود محطػػات إسػرائيلية لئلنػػذار المبيػػر ،فض ػبلً
عف مسؤولية إسرائيؿ عف األمف الداخلي

(البشتاو

 ،3111 ،ص .)41:

 2.2.0.1.4اليجيون
مػػف الواضػ أنػػه لػػف ييػػوف هنػػاؾ حػػؿ شػػامؿ ونهػػائي للدػراع الفلسػػطيني  -اإلسػرائيلي مػػف دوف
حػػؿ إحػػدي مسػػائله األساسػػية ((مأسػػاة البلجئػػيف الفلسػػطينييف)) .هنػػاؾ حػػؽ معتػػرؼ بػػه جيػػداً فػػي القػػانوف
الدولي بأف غير المقاتليف الذيف ينزحوف أثناء الدراع لهـ الحؽ في العودة بعد أف ينتهي الدراع
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(قريػع،

 ،3118ص  .)454وفػػي يامػػب ديفيػػد لػػـ تبحػػث قػػط مسػػألة البلجئػػيف الفلسػػطينييف بشػػيؿ جػػد  ،يػػوف إيهػػود
باراؾ سبؽ ودرح بأف إسرائيؿ ال تتحمػؿ أيػة مسػؤولية عػف مشػيلة البلجئػيف أو إيجػاد حػؿ لهػا

(الد ارسػات

الفلسػطينية ،ع  ،3111 ،54ص  .)345إف اعتراؼ إسرائيؿ بحؽ البلجئيف الفلسطينييف بػالعودة ال يعنػي أف يافػة
البلجئيف سيعودوف فعبلً ،ف سرائيؿ تؤيد أف استيعاب عشػرات اآلالؼ مػف الفلسػطينييف هػو ثمػف معقػوؿ
(البشتاو

 ،3111 ،ص .)419
ظهر فػي يامػب ديفيػد مػا يشػبه ((تحػالؼ غيػر مقػدس)) بػيف المػوقفيف األمرييػي واإلسػرائيلي مػف

مسألة البلجئيف ،إذ تبنت الواليات المتحدة المواقػؼ والتدػريحات والمقاربػات اإلسػرائيلية فػي هػذا الشػأف
(يوسؼ ،311: ،ص  .)459وياف أقدى ما يميف أف يناله البلجئوف الفلسطينيوف هو إعادة توطيف محسػوبة
محدودة داخؿ اليياف الفلسطيني المقترح ،وليس في ديارهـ أو في إسرائيؿ ،وال ينطبؽ ذلػؾ التػوطيف إال
علػػى عػػدد محػػدود مػػف البلجئػػيف ،مقرونػاً بمػػا تقػػررا إسػرائيؿ ويخضػػع لتفسػػيرها الخػػاص ل ػ ((جمػػع الشػػمؿ
العائلي)) (عػارور  ،3118 ،ص  .)346فقد ايتفػت إسػرائيؿ بالموافقػة علػى عػودة  6111الجػئ لمػرة واحػدة ،أو
 41,111الجػػئ علػػى مػػدي عشػػر سػػنوات ،وذلػػؾ فػػي إطػػار اتفاقيػػة سػػبلـ ،علػػى أف تُػذير فيهػػا عبػػارة
((نهايػػة الن ػزاع)) ،وهػػذا مػػا رفضػػه ال ػرئيس عرفػػات رفض ػاً قاطع ػاً ،واعتبػػر أف اقت ارحػػات رئػػيس الحيومػػة
اإلسػ ػرائيلية مهين ػػة وال تتض ػػمف أ اعتػ ػراؼ بمس ػػؤولية إسػ ػرائيؿ ع ػػف ه ػػذا القض ػػية ،وأن ػػه ال وج ػػود ألي ػػة
اتفاقيػة ،حتػػى ولػػو رمزيػػة ،حػػوؿ حػػؽ العػػودة لبلجئػيف وفقػاً لقػرار الجمعيػػة العامػػة لؤلمػػـ المتحػػدة ((4:5

))

في يانوف األوؿ /ديسمبر ( 4:59دائرة شؤوف البلجئيف.)3141 ،
إف الػرفض الفلسػػطيني القػػاطع لمػػا طػػرح فػػي يامػػب ديفيػػد مػػف الجانػػب اإلسػرائيلي يؤيػػد أف ثمػػة
مسافة شاسعة تفدؿ بيف ذلؾ المطروح وحاجات الفلسطينييف ،وال عجب أف يطرح إيهػود بػاراؾ مػا هػو
دوف المتوقع فلسطينياً ،يوف يؿ طرؼ قد جاء إلى يامب ديفيد يحمؿ منظو اًر مخالفاً عف اآلخريف .فقد
جاء رئيس الحيومة اإلسرائيلية بموقؼ يقوـ على ثبلثة مبادئ (قريع ،3118 ،ص :)454
 المعارضة الشديدة لمفهوـ الخطوات المتدرجة أو المرحلية. أف القيادة الفلسطينية لف تقدـ تنازالً تاريخياً إال بعد أف تستيشؼ يؿ اإلميانات األخري. -أف ال أر العاـ اإلسرائيلي سيؤيد اتفاقاً مع الفلسطينييف إذا ياف نهائياً ويؤمف وضعاً هادئاً.
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أدر إيهود باراؾ على قمة ثبلثيػة ،تضػمف تحقيػؽ جميػع العنادػر الضػرورية للنجػاح ،عوضػاً
عػػف إجػراء نقاشػػات أوليػػة أو مباحثػػات تمهيديػػة يمػػا أراد الجانػػب الفلسػػطيني ،وهػػدؼ مػػف وراء ذلػػؾ تػػرؾ
يػػؿ شػػيء لجولػػة تفاوضػػية واحػػدة يتحقػػؽ فيهػػا يػػؿ شػػيء أو ال شػػيء ،فالسػػبيؿ األفضػػؿ بحسػػب رئػػيس
الحيومة اإلسرائيلية هو تقديـ يػؿ التنػازالت والحدػوؿ علػى يػؿ المياسػب فػي دػفقة واحػدة شػاملة ،ثػـ
يطلب مف مواطنيه الموافقة عليها في استفتاء عاـ.
والواقع أف الرئيس عرفات اعتقد أنه يري خلػؼ يػؿ حريػة مػف رئػيس الحيومػة اإلسػرائيلية هػدفاً
مزدوجاً ،وهو إجبارا على الرضػوخ لدػفقة جػائرة أو تعبئػة الػ أر العػاـ ضػدا لعزلػه واضػعافه إذا رفػض،
فض ػبلً عػػف فقدانػػه لػػدعـ الواليػػات المتحػػدة ،ويػػاف أر بػػاراؾ المعلػػف يتمثػػؿ فػػي أف البػػديؿ مػػف االتفػػاؽ
سػػييوف وضػػعاً أس ػوأ بيثيػػر مػػف الوضػػع القػػائـ ،األمػػر الػػذ خلػػؽ ج ػواً مػػف الضػػغط أيػػد شػػيوؾ ال ػرئيس
عرفػػات ،فترسػػخ لػػدي الفلسػػطينييف االقتنػػاع بػػأف بػػاراؾ يحػػاوؿ خػػداعهـ واضػػعافهـ يػػي يقبل ػوا بتسػػوية
دػػممت
مجحفػػة .ولهػػذا األسػػباب رأي الفلسػػطينيوف فػػي القمػػة الثبلثيػػة تجسػػيداً ألس ػوأ الي ػوابيس ،وأنهػػا ُ
لزي ػػادة الض ػػغط عل ػػيهـ به ػػدؼ التود ػػؿ إل ػػى اتف ػػاؽ سػ ػريع ومض ػػاعفة ال ػػثمف عل ػػى الد ػػعيديف السياس ػػي

ػارؾ ويلينتػوف ،وهػو مػا ييفػي إللقػاء الشػؾ عليهػا
والمعنو  ،والسيما أف القمة ،فيرةً وتوقيتػاً يانػت مػف ب ا

(.)Malley, 2001, p. 1-2

 2.2.0.0المساعي األمريكية لحل نقاط الخيف
قػػدمت الواليػػات المتحػػدة ((مسػػودة ورقػػة)) يأسػػاس للتفػػاوض ،سػػرعاف مػػا سػػحبها الػرئيس يلينتػػوف
بعػػد اعت ػراض إس ػرائيؿ ،التػػي رغبػػت بعػػرض غيػػر ميتػػوب يػػتـ التفػػاوض بشػػأنه ،وتضػػمنت المقترحػػات
األمرييية إقامة دولة فلسطينية بحدود متفػؽ عليهػا مػع انسػحاب إسػرائيؿ مػف  :6فػي المائػة مػف الضػفة
الغربية ،وضـ باقي المنطقة إلى إسرائيؿ في تبادؿ أ ارضػي

(البشػتاو

 ،3111 ،ص ُ ،)41:يبقػي  7:مسػتوطنة

يعيش فيها قرابة  96في المائة مف المسػتوطنيف فػي األ ارضػي التػي مػف المفتػرض أنهػا احتلػت فػي عػاـ
 4:78أ أ ارضػػي الدولػػة الفلسػػطينية ،وهػػو مػػا معنػػاا أف الدولػػة الفلسػػطينية سػػتيوف منقسػػمة إلػػى أربعػػة
مقاطعػػات ،فػػاالقتراح األمرييػػي انسػػجـ مػػع تطلع ػات إس ػرائيؿ فػػي إنشػػاء يانتونػػات فلسػػطينية معزولػػة ال
تعبر عف المعنى السياد للدولة (سليـ.)3141 ،
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وبالنسػػبة لقضػػية القػػدس التػػي أثبتػػت أنهػػا أيثػػر القضػػايا التفاوضػػية تعقيػػداً ،اقترحػػت الواليػػات
المتحػػدة سػػيطرة أمنيػػة وسػػيادة إسػرائيلية عليػػا علػػى المدينػػة ،وتوسػػيع حػػدودها داخػػؿ الضػػفة الغربيػػة بعػػد
ضـ مستوطنات معاليه أدوميـ وغفعات زئيؼ ،مقابؿ أحياء عربية شمالي المدينة ،وادارة دينية لؤلمايف
المقدسػػة ،وتتمتػػع البل ػدة القديمػػة فػػي القػػدس واألحيػػاء العربيػػة بحيػػـ فلسػػطيني ذاتػػي إدار  ،واقامػػة نظػػاـ
شػػبية طػػرؽ جديػػدة تيػػوف معػػابر منػػة ،ي قامػػة طريػػؽ تيػػوف بعػػض أج ازئ ػه جسػػو اًر وأنفاق ػاً يدػػؿ القػػدس
بالدولػػة الفلسػػطينية بحريػػة ،ومعب ػ اًر خػػر يدػػؿ قطػػاع غ ػزة بالضػػفة الغربيػػة وييػػوف جس ػ اًر هوائي ػاً ال يطػػأ
الم ػ ػػاروف علي ػ ػػه األ ارض ػ ػػي اإلسػ ػ ػرائيلية ،ف ػ ػػي مقاب ػ ػػؿ حري ػ ػػة التنق ػ ػػؿ لئلسػ ػ ػرائيلييف ف ػ ػػي الط ػ ػػرؽ المؤدي ػ ػػة
للمستوطنات ،وحرية الطيراف في المجاؿ الجو الفلسطيني

(البشتاو

 ،3111 ،ص .)41:

نػػزع المقتػػرح األمرييػػي عػػف الدولػػة الفلسػػطينية احتفاظهػػا بجػػيش مػػزود بسػػبلح ثقيػػؿ أو سػػبلح
جو  ،فضبلً عف نشر إسرائيؿ لقواتها على طػوؿ نهػر األردف ،وفػي الغػور أيضػاً فػي حػاؿ وجػود تهديػد
عسػير مػف الشػػرؽ .أمػا بالنسػبة لمسػػألة البلجئػيف ،فقػد تبنػػت الواليػات المتحػدة الموقػػؼ اإلسػرائيلي مػػف
هذا القضية ،واعترفت اإلدارة األمرييية بحؽ العودة لبلجئيف الفلسطينييف إلى فلسطيف االنتدابية ،لينها
في الوقت ذاته أدرت على أف إسرائيؿ ال تمتلؾ القدرات اليافية السػتيعاب أعػداد يبيػرة مػف البلجئػيف،
لذلؾ اقترحت أف تستوعب إسرائيؿ بضع عشرات اآلالؼ منهـ في إطار جمع شمؿ العائبلت ،علػى أف
تستوعب الدولة الفلسطينية ندؼ مليوف الجػئ ،وبػاقي البلجئػيف ُيدػار إلػى تػوطينهـ فػي البلػداف التػي

ويقاـ دندوقاً لتعويضهـ وتوطينهـ ،ييوف إلس ارئيؿ دور في تمويله (يوسؼ ،311: ،ص .)459
يقيموف فيهاُ ،

رفػػض الجانػػب الفلسػػطيني هػػذا المقترحػػات ،وهػػدد الػرئيس عرفػػات باالنسػػحاب مػػف المفاوضػػات
بس ػػبب مطابق ػػة المقترح ػػات األمرييي ػػة للموق ػػؼ اإلسػ ػرائيلي ،ول ػػـ يواف ػػؽ عل ػػى البق ػػاء إال بع ػػد أف س ػػحب
األمريييوف مقترحاتهـ التي ياف إيهود باراؾ قد وافؽ عليها على مضض

(البشتاو

 ،3111 ،ص .)441

لـ يلتزـ الوسيط األمرييي في حقيقة األمر أثناء مفاوضات يامب ديفيد بالمرجعيات القائمة في
يػػؿ المفاوضػػات السػػابقة بػػيف الجػػانبيف الفلسػػطيني واإلس ػرائيلي ،أ الق ػ ارريف (( ))353و(( ،))449فيانػػت
جوالت يامب ديفيد بالنسبة للفلسطينييف اختبا اًر لئلرادات مف قبؿ مضيفيهـ األمرييييف ،أيثر مف يونها
مسػرحاً للتفػاوض مػع إسػرائيؿ .ويػاف المفػاوض الفلسػػطيني مػدرياً ((سػلفاً)) بػأف الوسػيط األمرييػي منحػػا اًز
إلى الموافقة على المواقػؼ اإلسػرائيلية ،دوف اعتبػار للمواقػؼ الفلسػطينية ،وقػد تعػزز اإلدراؾ الفلسػطيني
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هػػذا بعػػد ييػػؿ االتهامػػات األمريييػػة اإلس ػرائيلية لل ػرئيس عرفػػات بأنػػه السػػبب الرئيسػػي وراء اإلخفػػاؽ فػػي
مفاوضات يامب ديفيد لعدـ تقديمػه تنػازالت ملموسػة وجوهريػة .وفػي حقيقػة األمػر فػ ف الػرئيس يلينتػوف
ياف يحاوؿ أف ينتزع مف الرئيس عرفات إعبلناً بانتهاء الدراع الفلسطيني  -اإلسرائيلي قبؿ أف يػتـ حػؿ
الدراع على أرض الواقع ،في الوقت الذ تبدأ فيه مفاوضات جديدة ربما لف تنتهي أبداً (سليـ.)3141 ،
روبػػرت مػػالي Robert Malley وهػػو أحػػد أعضػػاء الوفػػد األمرييػػي المش ػارؾ فػػي مفاوضػػات
يامب ديفيد ،روي مع حسػيف غػا بعػد مػرور نحػو عػاـ علػى مفاوضػات يامػب ديفيػد حقيقػة مػا جػري
فػ ػػي القمػ ػػة ،وأدلػ ػػى بشػ ػػهادته أيض ػ ػاً حػ ػػوؿ التفسػ ػػيرات المتناقضػ ػػة لمػ ػػا حػ ػػدث خػ ػػبلؿ سػ ػػبع سػ ػػنوات مػ ػػف
المفاوضات الفلسطينية  -اإلسرائيلية بوساطة أمرييية .فقد ناقشت هػذا الروايػة باستفاضػة وتحليػؿ عميػؽ
بارؾ للرئيس عرفات ،ويشفت ما ُزعـ فػي حينػه
ما راج في حينه عف عرض ((ال سابؽ له)) قدمه إيهود ا

أيض ػاً عػػف رفػػض قػػاطع مػػف الجانػػب الفلسػػطيني لهػػذا العػػرض ((السػػخي)) ،األمػػر الػػذ أدي حسػػب تلػػؾ
المزاعـ إلى إضاعة الفلسطينييف فردة تاريخية قد ال تتيرر إلى وقت طويؿ.
يقوؿ مالي" :لقد جاء يؿ جانب إلى يامب ديفيد يحمؿ وجهات نظر مختلفػة جػداً ،األمػر الػذ
أدي بػدورا إلػى نتػائج متباينػة ومتنػافرة للغايػة" ( .)Malley, 2001, p. 1واتهػـ مػالي إسػرائيؿ والواليػات المتحػدة

بالمسػػؤولية ع ػػف فش ػػؿ يام ػػب ديفي ػػد ،وأنح ػػى عل ػػى يلتيهم ػػا ب ػػاللوـ ،فق ػػد تح ػػدث ع ػػف نظ ػػرة الفلس ػػطينييف
واإلسرائيلييف إلى سير المفاوضات فػي يامػب ديفيػدم بالنسػبة للفلسػطينييف "يانػت نهايػة سػبع سػنوات لػـ
تقبؿ إسرائيؿ خبللها شرعية مطالبهـ وضرورة تدحي الخطأ التػاريخي" ،ومػف وجهػة النظػر اإلسػرائيلية
ف ف الفلسطينييف "لـ يقبلوا ضرورة المدالحة والتقسيـ وحتى وجود دولة إسرائيؿ نفسػها" .ليػف يبقػى هػذا
التحليؿ مغلوطاً ،فالفلسطينيوف استعدوا للقبوؿ بدفقة تعطيهـ  33في المائة مف وطنهـ التاريخي.
اتسـ التشخيص األمرييي  -اإلسرائيلي لنتائج قمة يامب ديفيد بالسطحية ،وأدي ذلؾ التشػخيص
عف سابؽ إدرار إلى إغفاؿ السبب الرئيسي في رفض الفلسطينييف ذلؾ ((العرض السخي)) فهو لـ ييف



يػاف علػػى اتدػػاؿ مباشػػر بمجػػري عمليػػة السػػبلـ فػػي الشػػرؽ األوسػط طػواؿ الفتػرة الواقعػػة بػػيف عػػامي  ،3114-4:99فضػبلً عػػف عملػػه مسػػاعداً

خاداً للرئيس األمرييي بيؿ يلينتوف للشؤوف العربية .وحتى تشريف الثاني /نوفمبر  3143يعمؿ مدي اًر لبرنػامج الشػرؽ األوسػط وشػماؿ أفريقيػا فػي

مجموعػة األزمػات الدوليػة  International Crisis Groupوالتػي مقرهػا فػي برويسػػؿ .وقػد نشػر روايتػه هػذا مػػع حسػيف غػا عقػب خروجػه مػػف
البيت األبيض مباشرة ،إذ تـ نشر هذا الرواية في مجلة  New York of Booksفي  :ب /أغسطس .3114

 أياديمي أمرييي مف أدؿ فلسطيني ،وزميؿ مشارؾ في يلية سانت أنتوني في جامعة أيسفورد البريطانية.
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قػػط عرضػاً سػػخياً

(2001, p. 3

 .)Malley,وعلػػى أيػػة حػػاؿ ،فػ ف مػػالي عػػدد األخطػػاء السػػتة التػػي اقترفتهػػا

اإلدارة األمرييية في يامب ديفيد (عارور  ،3118 ،ص :)348
 إننػػا اعتمػػدنا اعتمػػاداً يبيػ اًر علػػى منػػاورات إيهػػود بػػاراؾ وجػػدوؿ أعمالػػه ،ولػػـ تيػػف إسػرائيؿ لتػػتميف مػػفالمضي قدماً بأفيارها بدوف ضوء أخضر مف الواليات المتحدة.
 -أبدي الفريؽ األمرييي حماسة هائلة لمقترحات باراؾ ،فعروض األخير بشأف ((القدس والمسػتوطنات

))

والقضايا العالقة األخري ،يانت تلقى ترحيباً وحماساً غير مبرر مف قبؿ الواليات المتحدة.
 ينا نتوجس علنػاً مػف فيػرة وجػود طػرؼ ثالػث ،سػواء أيػاف عربػاً أو أوروبيػيف ،وندػر علػى أف نيػوف((الوسيط األوحد)) وليس ((الوسيط الرئيسي)).
 ينا نتجاهؿ ما يجػر علػى األرض ،مثػؿ تػدمير البيػوت وتوسػيع المسػتوطنات ،وبمػا أف المفاوضػاتيانت مبنية على أساس مبدأ ((األرض مقابؿ السبلـ))م فييؼ يميف للسبلـ أف يتحقؽ وأحػد أط ارفػه يقػوـ
بمدادرة األراضي بشيؿ يومي.
 س ػمحنا للعمليػػة شػػيئاً فشػػيئاً بػػأف تدػػب ذات دػػبغة رئاسػػية ،يػػديرها ال ػرئيس يلينتػػوف وثلػػة قليلػػة مػػفمعاونيه.
 ياف الرئيس يلينتوف ضعيفاً أماـ اعتبارات سياسية محلية ،واستطاع إيهود باراؾ التأثير على الرئيسيلينتوف مف خبلؿ االحتيايات المباشرة والروتينية معه.
وعلى الرغـ مف الدور األمرييي النشط في يامب ديفيد ،إال أنه في الوقت نفسه ابتعدت اإلدارة
األمرييي ػػة ع ػػف الوض ػػوح والدػ ػراحة اليبلمي ػػة ف ػػي تفس ػػير معظ ػػـ المس ػػائؿ الجوهري ػػة المختل ػػؼ عليه ػػا،
وفضلت الواليات المتحدة ((الغموض البناء)) الذ ابتدعه وزير الخارجية األمرييية األسبؽ جيمس بييػر
(يوس ػػؼ ،311: ،ص  ،)458ويان ػػت ل ػػه عواق ػػب مختلف ػػةم ف م ػػا أف اإلسػ ػرائيلييف تقبلػ ػوا إنه ػػاء االح ػػتبلؿ أو أف
الفلسطينييف وافقوا على التنازؿ عف بعض حقوقهـ األساسية نتيجة لبلتفاقات التي تمػت دػياغة بعػض
بنودها بيلمات ضبابية (دائرة شؤوف المفاوضات .)3114 ،فعلى سبيؿ المثاؿ ،يانت نقطة الخبلؼ الرئيسية بيف
الفلسػػطينييف واإلسػرائيلييف فػػي يامػػب ديفيػػد مندػػبة حػػوؿ تفسػػير القػرار (( ،))353فقػػد يػػاف الفلسػػطينيوف
يتطلعػػوف إلػػى قيػػاـ دولػػة فلسػػطينية مسػػتقلة علػػى أ ارضػػي عػػاـ  4:78بعػػد االنسػػحاب اإلسػرائيلي اليامػػؿ
منها واخبلئها مف يافة اليتؿ االستيطانية ،بينما يانت إسرائيؿ تنظر للمسألة علػى أنهػا مجػرد انسػحاب
جزئػػي مػػف بعػػض األ ارضػػي فػػي الضػػفة الغربيػػة وقطػػاع غ ػزة ،مػػع االحتفػػاظ باليتػػؿ االسػػتيطانية اليبي ػرة
44:

تحػػت السػػيطرة اإلس ػرائيلية المباش ػرة (الموعػػد ،3114 ،ص  .)579وفػػي نهايػػة األمػػر فشػػلت سياسػػة ((الغمػػوض
البناء)) في يامب ديفيد ،ألنها أهملػت البحػث فػي القضػايا الحساسػة والجوهريػة ،واتسػمت بعػدـ الوضػوح
في تفسيرها لهذا القضايا ذات الطابع اإلشيالي ،وقادت في النهاية إلى التدادـ بيف الطرفيف المعنييف،
والعودة مرة أخري إلى دائرة العنؼ (يوسؼ ،311: ،ص .)459
عمػػد ال ػرئيس يلينتػػوف إلػػى توجيػػه االتهػػاـ لل ػرئيس عرفػػات والوفػػد الفلسػػطيني الم ارفػػؽ بػػأنهـ مػػف
يػانوا السػػبب وراء اإلخفػػاؽ فػػي يامػػب ديفيػػد وعػػدـ التودػؿ إلػػى اتفػػاؽ ،وذلػػؾ التعمػػد يرجعػػه أحمػػد قريػػع
أحد أعضاء الوفد الفلسطيني في مفاوضات يامب ديفيد إلى عدة اعتبارات (قريع ،3118 ،ص :)45:
 يػػاف الػرئيس يلينتػػوف راغبػاً حقػاً فػػي الودػػوؿ إلػػى اتفػػاؽ سػػبلـ فلسػػطيني  -إسػرائيلي ،ولػػـ يػػتميف مػػفتحقيقه في نهاية واليته الثانية.
 ال ػرئيس يلينتػػوف وفريقػػه المفػػاوض يانػػا أيثػػر قرب ػاً مػػف الموقػػؼ اإلس ػرائيلي ،وأشػػد انحيػػا اًز إلػػى بػػاراؾشخدياً.
 مارس الرئيس يلينتوف الضغط على الرئيس عرفات والوفد الفلسطيني المفاوض لبلسػتجابة للعػروضالت ػػي ق ػػدمها ب ػػاراؾم وه ػػي الع ػػروض الت ػػي ال تلب ػػي الحاج ػػات الفلس ػػطينية ،وال تتماش ػػى م ػػع المرجعي ػػات
المعتمدة لعملية السبلـ.
 الرئيس يلينتوف والوفد األمرييي يانا على قناعة بأف الضغط على الجانب الفلسطيني سيجعله يوافؽعلى العروض التي قدمها باراؾ.
فشػػلت قمػػة يامػػب ديفيػػد يمػػا أعلػػف نػػص البيػػاف الثبلثػػي الدػػادر عػػف أط ػراؼ القمػػة ،وأبػػدي
الرئيس يلينتوف أسفه لعدـ قدرة طرفي الدراع ((تضػييؽ الثغػرات)) والتودػؿ إلػى اتفػاؽ .لينػه اعتبػر أف
فشؿ المفاوضات لف يعيد األمور إلى ما يانت عليه ،ألف المفاوضات ستستند عند استئنافها إلى قاعدة
مػػا جػػري بحثػػه فػػي يامػػب ديفيػػد ،لػػذلؾ حػػدد جملػػة مػػف المبػػادئ التػػي تشػػيؿ خطوط ػاً استرشػػادية تقػػود
المفاوضات بيف الجانبيف الفلسطيني واإلسرائيلي ،تضمنت:
 هدؼ المفاوضات وضع ٍحد لعقود مف الدراع والتودؿ إلى سبلـ عادؿ ودائـ.
 يتعهد الجانباف بموادلة جهودهما للتودؿ التفاؽ على يؿ قضايا الوضع النهائي في أقرب وقت. انظػػر :البيااان الثيثاااي الصااادر عااان البياات األبااايض عقااب انتيااااق يمااة كامااب ديفياااد ،واشػػنطف 36 ،تمػػوز /يوليػػو  ،3111مجلػػة الد ارسػػات
الفلسطينية ،العدد  ،54ديؼ  ،3111ص .331
451

 يتفؽ الجانباف على أف المفاوضات المسػتندة إلػى قػرار مجلػس األمػف (( ))353و(( ))449هػي السػبيؿالوحيد للتودؿ لبلتفاؽ ،ويتعهداف ب يجاد مناخ للمفاوضات ٍ
خاؿ مف الضغوط والتهديد بالعنؼ.
 يدرؾ الجانباف أهمية تجنب األعماؿ المنفردة التي تؤثر سلفاً على نتائج المفاوضات ،وأف خبلفاتهماال تحؿ إال مف خبلؿ مفاوضات حسنة النية.
 يتفػػؽ الجانبػػاف علػػى أف تبقػػى الواليػػات المتحػػدة ش ػريياً حيوي ػاً فػػي السػػعي إلػػى السػػبلـ ،وأف يوادػػبلالتشاور بدورة ميثفة مع الرئيس يلينتوف ووزيرة الخارجية مادليف أولبرايت .Madeleine Albright
 2.2.1المقترحات األمريكية لمتسوية النيايية 0222
في يانوف األوؿ /ديسمبر  ،3111يانت االنتخابات الرئاسية األمرييية قد أسفرت عف انتخػاب
رئيس جمهور ((جورج بوش االبف)) ،وياف إيهود باراؾ قرر التوجه إلى خػوض انتخابػات عامػة مبيػرة،
وس ػػط مؤشػ ػرات قوي ػػة أن ػػه س ػػوؼ يخس ػػر الجول ػػة لمد ػػلحة مرشػ ػ ح ػػزب الليي ػػود أريئي ػػؿ ش ػػاروف Ariel

 .Sharonأما على الجانب الفلسطيني ،اندلعت االنتفاضػة الفلسػطينية الثانيػة ،وانشػغؿ الفلسػطينيوف بػرد
االعتداءات اإلسرائيلية عف مػدنهـ وقػراهـ فػي األ ارضػي المحتلػة .األمػر الػذ قػوض األرضػية المناسػبة
لبلسػػتمرار فػػي المفاوضػػات الراميػػة إلػػى التودػػؿ التفػػاؽ سياسػػي يؤسػػس لقيػػاـ دولػػة فلسػػطينية مسػػتقلة،
بمس ػػاعدة فعال ػػة م ػػف الدبلوماس ػػية األمرييي ػػة ،وق ػػررت إسػ ػرائيؿ بش ػػيؿ أح ػػاد تعلي ػػؽ المفاوض ػػات م ػػع
الفلسطينييف (قريع ،3118 ،ص .)475
وعلػػى الػػرغـ مػػف ذلػػؾ يلػػه ،وبعػػد فشػػؿ مفاوضػػات يامػػب ديفيػػد ،حػػاوؿ ال ػرئيس يلينتػػوف يسػػر
الجمود الذ ودػلت إليػه العمليػة التفاوضػية ،وتقػدـ الػرئيس األمرييػي بمقترحػات جديػدة اسػتلهمها مػف
جملة النقاشات التي دارت في يامب ديفيد ،وما تبع ذلؾ مف مفاوضات الحقػة ،بأمػؿ أف تػتميف إدارتػه
مف تحقيؽ رؤيته للسبلـ في الشرؽ األوسط ،وقد هدفت المقترحات إلى إنهاء اعتمػاد الفلسػطينييف علػى
الشرعية الدولية لتسهيؿ مهمة التحالؼ األمرييي اإلسرائيلي في تمرير مخططاته التفاوضية التي تتحيـ
بهػػا م ػوازيف القػػوي (يوسػػؼ ،311: ،ص  .)45: - 459واختػػار ال ػرئيس يلينتػػوف أال يػػدوف تلػػؾ المقترحػػات علػػى

 جاءت مقترحات الرئيس يلينتوف في أعقاب جولة مفاوضػات ُعقػدت فػي قاعػدة بولينػغ العسػيرية قػرب واشػنطف بػيف وفػديف فلسػطيني واسػرائيلي،
ال مف أجؿ التودؿ إلى اتفاؽ سبلـ قد بدا بعيداً في ظؿ التداعيات السياسية واألمنية التي فرضػتها االنتفاضػة الفلسػطينية الثانيػة ،وانمػا مػف أجػؿ
تنفيذ اتفاؽ شرـ الشيخ ((تشريف األوؿ /أيتوبر  ))3111الرامي إلى وقؼ إطبلؽ النار ،وتهدئة الوضع المتفجر في األراضي الفلسطينية.
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ورقة رسمية أمرييية يي ال تيوف مستنداً ملزماً للػرئيس الػذ سػيخلفه ،واسػتعاض عػف ذلػؾ بػ مبلء هػذا
المقترحات خبلؿ اجتماع في البيت األبيض حضرا ممثلوف عف الجانبيف الفلسطيني واإلسرائيلي.
تػػبل الػرئيس يلينتػػوف مقترحاتػػه الخادػػة ب نهػػاء الدػراع علػػى مػػدي عشػريف دقيقػػة قػػائبلً" :أطػػرح
أمػػاميـ أفضػػؿ مػػا أميننػػي التودػػؿ إليػػه ،أطلع ػوا زعيمػػييـ وأبلغػػوني إف يانػػا مسػػتعديف للمجػػيء إلج ػراء
مناقشات على أساس هذا األفيار ،إذا يانا مستعديف ،فسأقابلهما األسبوع المقبؿ يبلً على حدة ،واف لـ
ييونػا مسػتعديف ،فسػأيوف قػد مضػػيت فػي األمػر إلػى أبعػػد مػا أسػتطيع"

(الد ارسػات الفلسػػطينية ،ع ،3114 ،57 - 56

ص  .)473وق ػػد ري ػػزت مقترح ػػات الػ ػرئيس يلينت ػػوف عل ػػى ع ػػدد م ػػف قض ػػايا الوض ػػع النه ػػائي ،ولي ػػف ل ػػيس
جميعهام ((المستوطنات والبلجئوف والقدس والحدود واألمف)) ،وجاء في هذا المقترحات:
 2.2.1.1األرض والحدود
تنسحب إسرائيؿ مف  :7 - :5في المائة مف أ ارضػي الضػفة الغربيػة لدػال الدولػة الفلسػطينية،
ومبادل ػة  7 - 5فػػي المائػػة مػػف أ ارضػػي الضػػفة الغربيػػة فيمػػا يسػػمى باليتػػؿ االسػػتيطانية ،مقابػػؿ  4:4مػػف
أراضي إسرائيؿ تُضـ يشريط بديؿ لؤلراضي المقتطعة إلى قطػاع غػزة الػذ ُيمػن باليامػؿ لهػذا الدولػة.
وبدا واضحاً أف هذا التبادؿ ال يسػتند إلػى التسػاو مػف حيػث مسػاحة األ ارضػي ،ولػـ ُيشػر مػف قريػب أو
بعيد إلى التساو مف حيث القيمة أيضاً .إضػافة إلػى ترتيبػات خادػة لممػرات منػة ودائمػة بػيف الضػفة

الغربيػػة وقطػػاع غ ػزة ،لػػـ يوض ػ المقتػػرح مػػا إذا يػػاف هػػذا الممػػر بػػديبلً عػػف الفػػرؽ فػػي نسػػب األ ارضػػي
المتبادلة .ويطلب المقترح ضرورة تفيير الطرفيف في تبادؿ أر ٍ
اض مستأجرة لتلبية احتياجات يؿ طرؼ.
ويبق ػػي المقت ػػرح األمريي ػػي نح ػػو  91ف ػػي المائ ػػة م ػػف المس ػػتوطنيف ف ػػي يت ػػؿ اس ػػتيطانية داخ ػػؿ
ُ

األ ارضػػي الفلسػػطينية ،تتمثػػؿ فػػي سػػبعة يتػػؿ ،وهػػي :يتلػػة ريحػػاف شػػماؿ غػػرب الضػػفة الغربيػػة ،ويتلػػة
سػػلفيت جنػػوب طػػوليرـ ،ويتلػػة أريئيػػؿ جنػػوب غػػرب نػػابلس ،ويتلػػة عػػوفريـ جنػػوب غػػرب يتلػػة أريئيػػؿ،
ويتلػػة اللطػػروف ،ويتلػػة المسػػتوطنات المحيطػػة بمدينػػة القػػدس حتػػى مشػػارؼ مدينػػة أريحػػا ،ويتلػػة غػػوش
عتسيوف غرب بيت لحـ ،ومراعاة التوادؿ الجغرافي للدولة الفلسطينية (البابا ،3114 ،ص .)41
 ضـ ا لوفد الفلسطيني ياسر عبد ربه ودائب عريقػات ومحمػد دحػبلف ،وغيػث العمػر وسػمي العبػد مػف طػاقـ الخبػراء والمستشػاريف والقػانونييف.
بينمػػا ضػػـ الوفػػد اإلسػرائيلي شػػلومو بػػف عػػامي وغلعػػاد شػػير وشػػلومو ينػػا رئػػيس هيئػػة التخطػػيط فػػي الجػػيش اإلسػرائيلي ،وبينػػي ميػػداف مػػف ميتػػب
إيهود باراؾ ،وغيد غريشتايف مساعد شير.
 انظػػر :الاانص الكاماال لمقترحااات كمينتااون إلنياااق الن ازاع الفمسااطيني  -اإلساراييمي ،البيػػت األبػػيض 34 ،يػػانوف األوؿ /ديسػػمبر  ،3111مجلػػة
الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،57 - 56شتاء /ربيع  ،3114ص .473
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 2.2.1.0األمن
ييمػػف الحػػؿ األمنػػي فػػي وجػػود دولػػي ال يميػػف سػػحبه إال بموافقػػة متبادلػػة ،ويتػػولى هػػذا الوجػػود
مراقبة تطبيؽ االتفاؽ بيف الجانبيف .ويتـ تنفيذ االنسحاب اإلسرائيلي على مدي ثبلث سنوات ،بينما يتـ
ػغير فػػي
تػػدريجياً إحػػبلؿ الوجػػود الػدولي فػػي المنطقػػة .وفػػي نهايػػة هػػذا الفتػرة سػػيبقى تواجػػداً إسػرائيلياً دػ اً
مواقػػع ثابتػػة فػػي غػػور األردف خاضػػعاً لسػػلطة القػػوة الدوليػػة لمػػدة ثػػبلث سػػنوات إضػػافية ،ويميػػف تقلػػيص
هذا الفترة في حالة حدوث تطورات إقليمية ايجابية تحد مف المخاطر التي تهدد إسرائيؿ.
وتحػػتفظ إس ػرائيؿ بػػثبلث محطػػات لئلنػػذار المبيػػر فػػي الضػػفة الغربيػػة ،مػػع وجػػود فلسػػطيني فػػي
هػػذا المنشػ ت ألغػراض االرتبػػاط واالتدػػاؿ ،وسػػتيوف هػذا المحطػػات عرضػػة إلعػػادة النظػػر بعػػد عشػرة
أعواـ ،وأ تغيير في وضعها ييوف باتفاؽ الطرفيف ،وهذا يعني مف ناحية عملية أف إسػرائيؿ هػي التػي
تحدد مدة بقاء هذا المحطات .ويدعو المقترح األمرييي أف ييوف للدولة الفلسطينية سيطرة على مجالها
الجو  ،مع مراعاة حاجات إسرائيؿ في مجالي التدريب والعمليات .والى دولة فلسطينية غير مسلحة.
 2.2.1.1القدس
يشػػير المقت ػػرح األمرييػػي إل ػػى مبػػدأ ع ػػاـ وه ػػو أف المنػػاطؽ العربي ػػة تيػػوف فلس ػػطينية والمن ػػاطؽ
اليهودية تيوف إسرائيلية ،مع تطبيؽ هذا المبدأ على البلدة القديمة أيضاً .وقد عرض يلينتوف دػياغتيف
اثنتيف فيما يتعلؽ بموضوع القدس ،تتطلباف تواجد قوة مراقبة دولية لتوفير ثقة متبادلة:
 .4سػػيادة فلسػػطينية علػػى الحػػرـ ،وسػػيادة إس ػرائيلية علػػى الحػػائط الغربػػي والمسػػاحة المقدسػػة لػػدي الديانػػة
اليهودية ،مع التزاـ دارـ مف يبل الجانبيف بعدـ القياـ بعمليات حفريات أسفؿ الحرـ أو الحائط.
 .3سيادة فلسطينية على الحرـ ،وسيادة إسرائيلية على الحائط الغربي وسيادة عمليػة مشػترية علػى قضػية
الحفريات أسفؿ الحرـ ووراء الحائط.
اتدفت مقترحات الرئيس يلينتوف بشأف القدس التي تعتبر أيثػر القضػايا التفاوضػية تعقيػداً لمػا
لهػػا مػػف أبعػػاد دينيػػة واسػػتراتيجية وأخػػري اقتدػػادية ،يغيرهػػا مػػف المقترحػػات بالعموميػػة ،والمبلحػػظ أف
األس ػػاس الػ ػػذ قام ػػت عليػػػه ه ػػذا المقترحػ ػػات ه ػػو الوضػ ػػع الق ػػائـ الػ ػػذ فرض ػػته سياسػ ػػة األم ػػر الواقػ ػػع
اإلسرائيلية ،فالمقترحات حاولت أف تضع حبلً عملياً لمسألة القدس أقرب إلى التدورات اإلسرائيلية منه
إلػػى الق ػ اررات الدوليػػة والموقػػؼ الفلسػػطيني الػػذ يسػػتند إليهػػا .فالمبػػدأ العػػاـ الػػذ أشػػارت إليػػه مقترحػػات
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يلينتوف لدي تطبيقه على األراضي واألحياء في مدينة القػدس والتػي تقػع خػارج البلػدة القديمػة ،فػ ف هػذا
يعنػي أف الجانػػب الفلسػطيني سيسػػيطر علػى  36حيػاً بمسػػاحة إجماليػة تبلػػغ نحػو  56,111دونمػاً تمثػػؿ
 76فػي المائػػة مػػف مسػاحة المدينػػة ،فػػي المقابػؿ فػ ف  46حيػاً اسػتيطانياً فػػي المدينػػة ستدػب جػػزءاً مػػف
إسرائيؿ بمساحة قدرها  36,111دونماً تمثؿ  46في المائة مف مساحة المدينة (البابا ،3114 ،ص .)47
 2.2.1.2اليجيون
اقتػ ػػرح ال ػ ػرئيس يلينتػ ػػوف أف ييػ ػػوف أ حػ ػػؿ لمسػ ػػألة البلجئػ ػػيف مبني ػ ػاً أو منسػ ػػجماً مػ ػػع ((مقاربػ ػػة
الػػدولتيف)) التػػي قبلهػػا الطرفػػاف يبلهمػػا يوسػػيلة إلنهػػاء الد ػراع الفلسػػطيني  -اإلس ػرائيلي :دولػػة فلس ػطيف،
يوطف للشعب الفلسطيني ،ودولة إسرائيؿ ،يوطف للشعب اليهود  .وبموجب ((حػؿ الػدولتيف)) ،يجػب أف
تيػوف الدولػػة الفلسػطينية نقطػػة االرتيػاز للفلسػػطينييف الػػذيف يختػاروف العػودة إلػى المنطقػػة ،دوف اسػػتبعاد
أف تقبؿ إسرائيؿ بعض هؤالء البلجئيف .ومضى الرئيس يلينتوف بضرورة تبني ديغة بشأف حؽ العودة
تتوافؽ والحػؿ القػائـ علػى أسػاس ((دولتػيف)) ،توضػ أنػه ال يوجػد حػؽ معػيف للعػودة إلػى إسػرائيؿ نفسػها،
وليػػف هػػذا ال ينفػػي طمػػوح الفلسػػطينييف للعػػودة إلػػى المنطقػػة .فاالتفػػاؽ البػػد وأف ُيحػػدد المػواطف الخمسػػة
المحتملة لبلجئيف ،وهي :الدولة الفلسطينية ،منػاطؽ إسػرائيلية تنقػؿ إلػى الدولػة الفلسػطينية ضػمف تبػادؿ

األراضي ،إعادة تأهيلهـ في الدوؿ المضيفة ،إعادة تأهيلهـ في دولة ثالثة ،أو الدخوؿ إلى إسرائيؿ.
عموماً ،لـ تحدد مقترحات الرئيس يلينتوف المساحة اليلية للضفة الغربية ،ولذلؾ ف ف اإلشارات
إل ػػى نس ػػب مئوي ػػة تعتب ػػر ض ػػبابية .ففيم ػػا يتعل ػػؽ باأل ارض ػػي الت ػػي ستد ػػب تح ػػت الس ػػيادة الفلس ػػطينية
واألراضي التي ستضـ إلسرائيؿ بموجب المقترحات في ظؿ عدـ وجود خارطة تحدد األراضي والنسبم
تثيػػر الدػػيغة مجموعػػة مػػف الشػػيوؾ حػػوؿ المسػػاحة الحقيقيػػة لؤل ارضػػي التػػي سػػتنقؿ للجانػػب الفلسػػطيني
والتي حددت ما بيف  :7 - :5في المائة ،حيػث تحتمػؿ هػذا الدػيغة عػدة تفسػيرات واحتمػاالت ،خادػة
وأنػػه لػػـ يػػتـ اعتمػػاد مسػػاحة محػػددة متفػػؽ عليهػػا للضػػفة الغربيػػة (البابػػا ،3114 ،ص  ،):بمعنػػى أف ((الدولػػة
الفلسػػطينية)) سػػتتيوف وفق ػاً للنسػػبة المقترحػػة مػػف الضػػفة الغربيػػة يلهػػا بمػػا فػػي ذلػػؾ القػػدس الش ػرقية ،أـ
ستتيوف مف الضفة الغربية باستثناء القدس.
فضػبلً عػػف ذلػػؾ ،وفيمػػا يتعلػؽ باليتػػؿ االسػػتيطانية التػػي تحػدث عنهػػا المقتػػرح األمرييػػيم رفػػض
الجانػػب الفلسػػطيني اسػػتخداـ ((اليتػػؿ االسػػتيطانية)) يمبػػدأ تفاوضػػي ،يػػوف هػػذا المبػػدأ ُيخضػػع المدػػال
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الفلسطينية المتمثلة في التوادؿ الجغرافي للدولة الفلسطينية والسيطرة على الموارد الطبيعيػة الفلسػطينية
إلػى المدػػال اإلسػرائيلية المتمثلػػة فػي التوادػػؿ الجغ ارفػي للمسػػتوطنات التػي ُيقػػر المجتمػع الػػدولي بعػػدـ

شرعيتها (الدراسات الفلسطينية ،ع  ،3114 ،57 - 56ص  .)475وأبػدي الفلسػطينيوف يػذلؾ األمػر حردػهـ علػى مبػدأ

تبادؿ األ ارضػي ِمػثْبلً بمثػؿ ،والحدػوؿ فػي مقابػؿ األ ارضػي التػي سػيتـ ضػمها إلػى إسػرائيؿ علػى أر ٍ
اض
مساوية في القيمة والمساحة (قريع ،3118 ،ص .)47:
وفيما يخػص قضػايا األمػف ،اعتػرض الفلسػطينيوف علػى مػن إسػرائيؿ ثػبلث سػنوات لبلنسػحاب
مػػف األ ارضػػي الفلسػػطينية المحتلػػة ،ويػػذلؾ األمػػر علػػى بقػػاء إس ػرائيؿ فػػي غػػور األردف لػػثبلث سػػنوات
إضػػافية ،ونظػػر الفلسػػطينيوف إلػػى تأجيػػؿ االنسػػحاب اإلسػػرائيلي مػػف هػػذا المنػػاطؽ أف مػػف شػػأنه تهديػػد
التنفيذ السلمي لبلتفاؽ ويخلؽ مدد اًر مستم اًر لبلحتياؾ (الدراسات الفلسطينية ،ع  ،3114 ،57 - 56ص .)475
أمػػا فيمػػا يتعلػػؽ بالقػػدس ،فقػػد جػػري التفريػػؽ بػػيف حػػائط المبيػػى الػػذ يبلػػغ طولػػه  69متػ اًر وبػػيف
الحػػائط الغربػػي الػػذ يبلػػغ طولػػه  596مت ػ اًر ،فالمدػػطل المسػػتخدـ يشػػير إلػػى منطقػػة تتعػػدي الحػػائط
الغربػػي وتضػػـ النفػػؽ الػػذ افتتحػػه رئػػيس الحيومػػة اإلسػرائيلية بنيػػاميف نتنيػػاهو عػػاـ  ،4::7والػػذ أدي
إلػػى اشػػتعاؿ مػػا ُعػػرؼ بانتفاضػػة النفػػؽ .فضػ ػبلً عػػف أف المقتػػرح األمرييػػي يتػػرجـ إلػػى الحػػد األقد ػػى
تواد ػبلً جغرافي ػاً للجػػزء اإلس ػرائيلي مػػف القػػدس ،ويعطػػي الفلسػػطينييف فػػي نهايػػة المطػػاؼ ُجػػز اًر متقطعػػة

األودػػاؿ داخػػؿ المدينػػة .لقػػد أراد الفلسػػطينيوف يػػذلؾ األمػػر توادػبلً جغرافيػاً بػػيف القػػدس وبقيػػة أ ارضػػي
الدولة الفلسػطينية ،والمحافظػة علػى ميانػة المدينػة مفتوحػة مػع ضػماف حريػة الجميػع فػي الودػوؿ إليهػا
(البابا ،3114 ،ص .)48
وبالنسبة لمسألة البلجئيف ،فقد عيس المقترح األمرييي تبنياً يامبلً للموقؼ اإلسػرائيلي القاضػي
بأف تطبيؽ حؽ العودة سييوف مرهوناً يليةً للسلطة التقديرية في إسرائيؿ .فاللغة التي استخدمها الػرئيس
يلينتػػوف تعفػػي إس ػرائيؿ مػػف أ الت ػزاـ ،وال تلزمهػػا إال بػػالتفيير فػػي السػػماح بػػدخوؿ البلجئػػيف بدػػفتهـ
مهػػاجريف ال عائػػديف (قريػػع ،3118 ،ص  .)481وبػػذلؾ لػػـ تُعػ ِ
ػط هػػذا المقترحػػات أ فردػػة لبلجئػػيف لممارسػػة
أ شػػيؿ مػػف أشػػياؿ حػػؽ العػػودة إلػػى ديػػارهـ وفق ػاً للق ػرار (( ،))4:5والػػذ ُيعػػد أسػػاس التسػػوية العادلػػة

لمشيلة البلجئيف.
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 2.3خاتمة
دخلت مسألة البحث عف تسوية للدراع الفلسطيني  -اإلسرائيلي مرحلة جديدة منذ مؤتمر مدريد
عػاـ  ،4::4ولػـ ييػػف لعمليػة السػػبلـ أف تبػدأ لػوال عوامػؿ ذاتيػػة وموضػوعية ،ومتغيػرات فرضػت نفسػػها،
ودفعت باتجاا بدء عملية شاملة لتحقيؽ التسػوية المنشػودة .ودخلػت األطػراؼ عمليػة مفاوضػات شػاملة،
في سبيؿ تسوية الدراع ،وأخذ الفلسطينيوف بالتطرؽ ليػؿ مػا مػف شػأنه أف يحقػؽ قيػاـ ((دولػة فلسػطينية
مسػػتقلة ذات سػػيادة)) ،غيػػر أف مفاوضػػات مدريػػد لػػـ تقتػػرب مػػف قيػػاـ ((الدولػػة الفلسػػطينية)) ،مػػع أنهػػا لػػـ
تسػػتبعدها فػػي حقيقػػة األمػػر ،حيػػث أخػػذت مواقػػؼ إس ػرائيؿ تعيػػؽ يػػؿ مػػا مػػف شػػأنه أف يلبػػي طموحػػات
الفلسطينييف وتطلعاتهـ.
وجػػاءت اتفاقػػات أوسػػلو ينتيجػػة لؤلوضػػاع الدوليػػة واإلقليميػػة والداخليػػة الفلسػػطينية التػػي ُعقػػدت

المفاوضات وأُبرمت االتفاقػات فػي ظلهػا ،وقبػؿ الجانػب الفلسػطيني أف يػتـ التودػؿ إلػى تسػوية سياسػية

مػػع إسػرائيؿ وفػػؽ م ارحػػؿ ،وبػػذلؾ لػػـ تعػ ِ
ػط االتفاقػػات حػبلً للدػراع مػػف جميػػع جوانبػػه بمػػا يشػػمؿ القضػػايا
الرئيسػػية فيػػه ،فقػػد تأجػػؿ البحػػث فػػي قضػػايا ((القػػدس والبلجئػػوف والحػػدود والمسػػتوطنات)) إلػػى مفاوضػػات
الوضع الدائـ ،وفي حقيقة األمر ،لـ تُقدـ إسرائيؿ على توقيع اتفاقات أوسػلو يػ جراء يمهػد الطريػؽ بػأ
شػػيؿ مػػف األشػػياؿ لقيػػاـ ((دولػػة فلسػػطينية مسػػتقلة)) ،وظػػؿ تنفيػػذها لبللت ازمػػات المرتبطػػة بػػالفترة االنتقاليػػة
انتقائياً ،ومضت في نشاطاتها االستيطانية ،وتنفيذ إجراءاتها التي تعيػد تشػييؿ األوضػاع علػى األرض،
بما يخدـ أغراضها في التسوية النهائية.
وقػػد يش ػفت مفاوضػػات يامػػب ديفيػػد عػػاـ  3111التػػي تطرقػػت إلػػى قضػػايا الوضػػع الػػدائـ للم ػرة
األولى حقيقة التوجهات اإلسرائيلية نحػو التسػوية مػع الفلسػطينييف ،إذ لػـ تسػم مقترحػات إسػرائيؿ بقيػاـ
((دولة فلسطينية)) ذات قدرة على البقاء ،وأظهرت تلؾ المفاوضات تبنياً أمرييياً لوجهة النظر اإلسرائيلية
فيما يتعلؽ بالقضايا الجوهرية السػيما ((القػدس والبلجئػوف)) ،وبػدا الموقػؼ األمرييػي منحػا اًز إلػى الموافقػة
علػػى المقترحػػات اإلس ػرائيلية .وعلػػى الػػرغـ مػػف مقترحػػات ال ػرئيس يلينتػػوف للتسػػوية النهائيػػة التػػي مثلػػت
محاولػػة أخي ػرة مػػف قبػػؿ اإلدارة األمريييػػة ليسػػر الجمػػود الػػذ ودػػلت إليػػه عمليػػة السػػبلـ ،إال أف تلػػؾ
المقترحات بدت مبهمة وعمومية ،وأوحت أنها قد ُوضعت بعد التشاور مع الجانب اإلسػرائيلي ،وأعطػت
حلوالً مجحفة بحؽ الفلسطينييف ،تحوؿ دوف إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.
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الفصـل الخامض

الدوز ألامسيكي في عملية الخصوية الصياشية
(())3141 - 3114
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الفصل الخامس
الدور األمريكي في عممية التسوية السياسية 0212 - 0221
 3.1مقدمة
يبير على السياسة األمرييية تجاا عملية التسوية بيف
شهد عاـ  3114تطورات عدة تريت أث اًر اً
الجانبيف الفلسطيني واإلسرائيلي ،فقد تسلمت إدارة الرئيس جورج بوش االبػف السػلطة فػي يػانوف الثػاني/
يناير  ،3114في ظؿ أحػداث االنتفاضػة الفلسػطينية الثانيػة التػي انػدلعت عقػب فشػؿ مفاوضػات يامػب
ديفيد عاـ  .3111أضؼ إلى ذلؾ تولى أريئيؿ شػاروف رئاسػة الحيومػة اإلسػرائيلية ،فضػبلً عػف أحػداث
 44أيل ػػوؿ /س ػػبتمبر  3114ف ػػي الوالي ػػات المتح ػػدة الت ػػي ألق ػػت بظبلله ػػا عل ػػى العقلي ػػة السياس ػػية ل ػػئلدارة
األمرييية ،إذ تأثرت إلى حد يبير بأفيار تيار المحافظيف الجدد وأطروحاته ،ممػا تػرؾ أثػرا علػى عمليػة
التسػػوية .وبػػدأت اإلدارة األمريييػػة التعامػػؿ مػػع الوضػػع القػػائـ مػػف خػػبلؿ ((لجنػػة شػػرـ الشػػيخ لتقدػػي
الحقػػائؽ)) برئاسػػة جػػورج ميتشػػؿ George J. Mitchell التػػي خرجػػت بػ ػ ((تودػػيات لجنػػة ميتشػػؿ))،
ولتػدارؾ التػدهور فػي األوضػاع علػى األرضم بعثػت اإلدارة األمريييػة بجػورج تينػت
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للمنطقة.
وجػػدت إدارة الػرئيس بػػوش االبػػف فػػي ظػػؿ هػػذ المسػػتجدات أال تتػػدخؿ بشػػيؿ مباشػػر فػػي عمليػػة
التسػػوية ،لقناعتهػػا بأنهػػا لػػف تفعػػؿ أو تُقػػدـ أيثػػر ممػػا فعلتػػه وقدمتػػه إدارة ال ػرئيس يلينتػػوف ،ولػػـ تسػػتطع
التودػػؿ إلػػى حػػؿ (عبػػد السػػبلـ ،3117 ،ص  .)486لػػذلؾ ريػػزت إدارة ال ػرئيس بػػوش االبػػف علػػى الػػتخلص مػػف

 أدت أح ػػداث  44أيل ػػوؿ /س ػػبتمبر  3114إل ػػى تغي ػػر ج ػػذر ف ػػي أجن ػػدة واهتمام ػػات السياس ػػة األمرييي ػػة ،وال ػػى إع ػػادة ترتي ػػب الوالي ػػات المتح ػػدة
ألولوياتهػػا ،ودػػياغة اسػػتراتيجياتها ووسػػائلها تجػػاا الشػػرؽ األوسػػط ،بهػػدؼ حمايػػة األمػػف القػػومي األمرييػػي .ومنػػذ أف زاد تغلغػػؿ المحػػافظيف الجػػدد
في السياسة األمريييةم تداعدت النبرة العسيرية األمرييية ياستراتيجية للتعامػؿ مػع الواقػع الػذ فرضػته أحػداث  44أيلػوؿ /سػبتمبر  ،3114وزاد
تدخلهـ وتحيمهـ في تفاديؿ الدراع الفلسطيني  -اإلسرائيلي ،وجعؿ السياسة األمرييية تسير في خدمة المدال اإلسػرائيلية ،وبالتػالي أسػهـ ذلػؾ
وبشيؿ جوهر في تحديد مسار النهج السياسي الذ اعتمدته إدارة جورج بوش االبف فيما يتعلؽ بالسياسة األمرييية تجاا الدراع.

عينػه الػرئيس يلينتػوف مبعوثػاً عػف الواليػات
سياسي عف الحزب الديمقراطي األمرييي ،وعضواً في مجلس الشػيوخ األمرييػي ((ّ .))4::6 - 4:91
عينػػه يػػذلؾ الػرئيس أوبامػػا مبعوثػاً للسػػبلـ فػػي الشػػرؽ األوسػػط ((- 311:
المتحػدة للسػػبلـ فػػي ايرلنػػدا الشػػمالية والشػػرؽ األوسػػط (( ،))3114 - 4::6و ّ

 .))3144قػػاد ميتشػػؿ لجنػػة تقدػػي الحقػػائؽ األميرييػػة فػػي عهػػد الػرئيس يلينتػػوف عػػاـ  3111بهػػدؼ إيجػػاد حلػػوؿ للوضػػع الػػدامي الػػذ تفجػػر بػػيف
الجانبيف الفلسطيني واإلسرائيلي عقب فشؿ مؤتمر يامب ديفيد.

 عم ػؿ مػػدي اًر لويالػػة االسػػتخبارات المريزيػػة األمريييػػة (( ،))3115 - 4::8(( ))CIAوأرسػػلته إدارة ال ػرئيس بػػوش االبػػف فػػي  44حزي ػ ارف /يوني ػػو

 3114إلػػى المنطق ػػة به ػػدؼ وقػػؼ الت ػػدهور ف ػػي الوضػػع األمن ػػي عل ػػى األرض ،والبحػػث ف ػػي لي ػػة لوقػػؼ إط ػػبلؽ الن ػػار بػػيف الج ػػانبيف الفلس ػػطيني
واإلسرائيلي .وفي تشػريف الثػاني /نػوفمبر  3114أرسػلت اإلدارة األمريييػة بعثػة للسػبلـ برئاسػة الجنػراؿ المتقاعػد أنتػوني زينػي ،Anthony Zinni
لتطبيؽ بنود ((خطة تينت)) و((توديات لجنة ميتشؿ)).
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الم ػػوروث السياس ػػي إلدارة الػ ػرئيس يلينت ػػوف ،والتند ػػؿ م ػػف أفي ػػارا ومقترحات ػػه ،والتمس ػػؾ بممارس ػػة دور
محػدود ال يتجػاوز ((إدارة األزمػػة)) وعػدـ إقحػاـ نفسػػها فػي دائػرة الدػراع ،والبحػث عػف حلػػوؿ ألزمػة بػػات
واضحاً أنها تزداد تعقيداً (نعيرات ،3143 ،ص .)451
ليػػف فػػي المقابػػؿ ،أطلػػؽ نائػػب ال ػرئيس األمرييػػي ديػػؾ تشػػيني  Dick Cheneyوعػػداً مشػػروطاً
إلقامػػة دولػػة فلسػػطينية (األزعػػر ،3114 ،ص  .)57فقػػد زار نائػػب ال ػرئيس األمرييػػي الػػدوؿ العربيػػة فػػي ذار/
مػػارس  ،3113واسػػتثنى الػػرئيس ياسػػر عرفػػات مػػف هػػذا الزيػػارة التػػي هػػدفت إلػػى يسػػب التأييػػد للحػػرب
األمرييية على العراؽ ،مع وعد بتحريؾ مسار التسوية الفلسطينية  -اإلسػرائيلية الحقػاً .وهػو األمػر الػذ
ت ػوالا ال ػرئيس بػػوش االبػػف فػػي  35حزي ػراف /يونيػػو  3113فػػي حديثػػه عػػف مفهومػػه للتسػػوية السياسػػية،
وجػػوهر الموافقػػة علػػى قيػػاـ دولػػة فلسػػطينية تعػػيش بسػػبلـ إلػػى جانػػب إسػرائيؿ ،لينػػه تطػػرؽ فػػي المناسػػبة
ذاتها إلى ما عرؼ في ٍ
وقت الحؽ بقضية إدبلح السلطة الفلسطينية ،بما يؤد إلػى بػروز قيػادة بديلػة
ُ
للرئيس عرفات ،واعادة تأهيؿ السػلطة الفلسػطينية يشػريؾ مفػاوض فػي عمليػة السػبلـ .وعلػى أيػة حػاؿ،
يستعرض هذا الجزء مف الدراسة مجمؿ الدور األمرييي في عملية التسوية السياسية منذ عاـ .3114

45:

 3.0المبحث األول
خارطة الطريق لسيم الشرق األوسط
تضافرت عدة عوامؿ دفعت الرئيس بوش االبف لطرح رؤية جديدة لتسوية الدراع الفلسػطيني -
اإلسرائيلي .وفي خطاب له أماـ الجمعية العامػة لؤلمػـ المتحػدة فػي  41تشػريف الثػاني /نػوفمبر ،3114
ضػػمنه ند ػاً هػػو األوؿ مػػف نوعػػه فػػي تػػاريخ السياسػػة األمريييػػة الحػػديث تجػػاا مشػػيلة الشػػرؽ األوسػػط
الرئيسػػية ،إذ أعلػػف" :التػزاـ إدارتػػه نحػػو سػػبلـ عػػادؿ فػػي الشػػرؽ األوسػػط تعػػيش فيػػه ((دولتػػاف)) ،إسػرائيؿ،
وفلسطيف ،بسبلـ معاً ضمف حدود منة ومعترؼ بها" (الدراسات الفلسطينية ،ع  ،3113 ،5:ص .)484
ددر قرار مجلس األمف الػدولي رقػـ (( ))44:8فػي  43ذار /مػارس  ،3113والػذ أيػد علػى:
"رؤية تتوخى منطقة تعيش فيها دولتػاف ،إسػرائيؿ وفلسػطيف ،ضػمف حػدود منػة ومعتػرؼ بهػا"
البلجئػػيف33 ،

(دائػرة شػؤوف

ذار  .)3141وفػػي الػػدورة الرابعػػة عشػػر لمػػؤتمر القمػػة العربيػػة فػػي بيػػروت  39-38ذار /مػػارس

3113م أقرت خطة السبلـ التي طرحتها الممليػة العربيػة السػعودية ،والتػي اعتبػرت الدػراع الفلسػطيني
اإلس ػرائيلي منتهي ػاًم إذا مػػا قامػػت إس ػرائيؿ باالنسػػحاب اليامػػؿ مػػف األ ارضػػي العربيػػة المحتلػػة ،مػػع حػ ٍػؿ
عادؿ لمشيلة البلجئيف وفقاً للقرار (( ،))4:5والقبوؿ بقياـ دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حػدود
 5حزيراف /يونيو  ،4:78وتيوف القدس الشرقية عادمة لها (المريز الفلسطيني للتوثيؽ والمعلومات.)3119 ،
ألقى الرئيس بوش االبف خطاباً في  35حزيراف /يونيو  3113يرسه للحديث عف رؤيته للسبلـ

في الشرؽ األوسط ،وطرح فيه خطوطاً عريضة لعملية سياسية تؤد إلى وضع ٍ
حد للدراع الفلسطيني
اإلسرائيلي ،بقياـ ((دولة فلسطيف)) على األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عاـ 4:78

(الدراسات الفلسػطينية ،ع

 ،3113 ،63ص  .)333ومثّؿ هذا الخطاب رافعػة أطلقػت سلسػلة طويلػة مػف المشػاورات والمناقشػات الدوليػة،
التػػي مػػا لبثػػت أف تمخضػػت عػػف تشػػييؿ مػػا ُع ػرؼ باللجنػػة الرباعيػػة الدوليػػة التػػي ضػػمت إلػػى جانػػب

الواليات المتحدة ،يبلً مف األمـ المتحدة واالتحاد األوروبي وروسيا االتحادية ،و ُعهد لها بترجمة األفيار

األمرييية إلى خطة متياملة للتسويةُ ،عرفت منذ ذلؾ الحػيف ب ػ ((خطػة خارطػة الطريػؽ)) ،والتػي دػدرت
المسودة األولى لها في  46تشريف األوؿ /أيتوبر  ،3113وتسلمت أطراؼ الدراع نسختها النهائية في

 4أيار /مػايو  ،3114بعػد األخػذ إلػى ح ٍػد مػا بالتحفظػات الفلسػطينية واإلسػرائيلية إزاء هػذا الخطػة
مريز التخطيط الفلسطيني ،ع  ،3114 ،41 - :ص .): - 9
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(مجلػة

 3.0.1مضمون الخطة والتزامات األطراف
حملػػت خط ػػة خارطػػة الطري ػػؽ عنوانػ ػاً رئيسػػياً ((خارط ػػة طريػػؽ إل ػػى ح ػػؿ الػػدولتيف ال ػػدائـ للنػػزاع
اإلسرائيلي  -الفلسطيني ترتيز على األداء)) ،وتضػمنت ثػبلث م ارحػؿ رئيسػية ،إضػافة إلػى مقدمػة عامػة
أعطت توديفاً للمبادئ التي تقوـ عليها الخطة ،وريزت المقدمػة علػى مبػادئ أساسػية

(الد ارسػات الفلسػطينية،

ع  ،3114 ،66ص :)468
 األداء هو رييزة أساسية مف ريائز تنفيذ الخطة واستمرارها. تستهدؼ الخطة تحقيؽ تقدـ مف خبلؿ خطػوات تبادليػة مػف قبػؿ الطػرفيف الفلسػطيني واإلسػرائيلي فػييافة المجاالت السياسية واألمنية واالقتدادية واإلنسانية وبناء المؤسسات برعاية الرباعية الدولية.
 الهػػدؼ النهػػائي للخطػػة يتمثػػؿ فػػي الودػػوؿ إلػػى تسػػوية نهائيػػة وشػػاملة للنػ ازع اإلسػرائيلي  -الفلسػػطينيبحلوؿ عاـ  ،3116مف خبلؿ إنهاء االحتبلؿ الذ بدأ في عاـ  4:78واقامة دولة فلسطينية مستقلة.
 لػ ػػف يػ ػػتـ تحقيػ ػػؽ الحػ ػػؿ القػ ػػائـ علػ ػػى أسػ ػػاس دولتػ ػػيف وتسػ ػػوية الد ػ ػراع إال مػ ػػف خػ ػػبلؿ إنهػ ػػاء العنػ ػػؼ((واإلرهاب)) ،وعندما يمتلؾ الشعب الفلسطيني قيادة قادرة على بناء مؤسسات ديمقراطية فاعلة.
 المرجعيػػة التػػي تسػػتند إليهػػا الخطػػة هػػي أسػػس مػػؤتمر مدريػػد للسػػبلـ ،ومبػػدأ األرض مقابػػؿ السػػبلـ،وق ػ ػ اررات األمػ ػػـ المتحػ ػػدة (( ))353و(( ))449و(( ،))44:8واالتفاقػ ػػات التػ ػػي تػ ػػـ التودػ ػػؿ لهػ ػػا سػ ػػابقاً بػ ػػيف
الطرفيف ،والمبادرة العربية للسبلـ.
 اللجنة الرباعية هي الوحيدة المخولة بتقييـ أداء الطرفيف فيما يتعلؽ بتطبيؽ الخطة ،مع التأييد علػىٍ
بشيؿ متو ٍاز.
أف التزامات الطرفيف يجب أف تنفذ
تضػػمنت خطػػة خارطػػة الطريػػؽ تسػػوية القضػػية الفلسػػطينية مػػف خػػبلؿ ثػػبلث م ارحػػؿُ ،يتوقػػع مػػف

الطرفيف أف يقوما ،في يؿ مرحلة ،بالتزاماتهما بشيؿ متو ٍاز ،إال إذا ُحدد األمر على غير ذلؾ ،وجاءت
هذا المراحؿ على النحو التالي (الدراسات الفلسطينية ،ع  ،3114 ،66ص :)468

 3.0.1.1المرحمة األولى :تشرين األول /أكتوبر  - 0220أيار /مايو 0221
أشػػارت الخطػػة فػػي مرحلتهػػا األولػػى إلػػى ضػػرورة أف تعيػػد القيػػادة الفلسػػطينية التأييػػد علػػى حػػؽ
ٍ
بسبلـ وأمف ،وقياـ الجانب الفلسطيني بوقؼ يامؿ وغير مشروط للعنؼ ،واسػتئناؼ
إسرائيؿ في الوجود
((التع ػػاوف األمن ػػي)) م ػػع إسػ ػرائيؿ ،وانه ػػاء النش ػػاط المس ػػل والتح ػػريض ض ػػد اإلسػ ػرائيلييف .والش ػػروع ف ػػي

المقرة في  41نيساف /إبريؿ  ،3114واشنطف ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،66ديؼ  ،3114ص .468
انظر :خطة خارطة الطريق ُ
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"إدػػبلح سياس ػػي شػػامؿ" يه ػػدؼ إل ػػى بنػػاء المؤسس ػػات الفلسػػطينية .وف ػػي المقاب ػػؿ تقػػوـ إسػػرائيؿ بتأيي ػػد
التزامها ((رؤية الدولتيف)) ،المتضمنة دولة فلسطينية مستقلة ذات سػيادة وقػادرة علػى البقػاء تعػيش بسػبلـ
وأمػػف إلػػى جانػػب إسػرائيؿ ،وتتخػػذ اإلجػراءات اليفيلػػة بتحسػػيف ((الوضػػع اإلنسػػاني للفلسػػطينييف)) ،وتبػػادر
إل ػػى تفيي ػػؾ ((المواق ػػع االس ػػتيطانية الت ػػي أقيم ػػت من ػػذ ذار /م ػػارس  ،))3114يم ػػا تجم ػػد ،انس ػػجاماً م ػػع
توديات تقرير لجنة ميتشؿ ((جميع النشاطات االستيطانية ،بما في ذلؾ النمو الطبيعي للمستوطنات)).
 3.0.1.0المرحمة الثانية :حزيران /يونيو  -كانون األول /ديسمبر 0221
وفي المرحلة الثانية مف الخطة تندب الجهود على ((خيار إقامػة دولػة فلسػطينية مسػتقلة ،ذات
حػػدود مؤقتػػة فػػي عػػاـ  ،))3114يمحطػػة متوسػػطة نحػػو تسػػوية دائمػػة للوضػػع القػػانوني ،وهػػو هػػدؼ لػػف
يتحقؽ إال عندما يدػب للشػعب الفلسػطيني قيػادة تعمػؿ بشػيؿ حاسػـ ضػد ((اإلرهػاب)) ،وقػادرة ومسػتعدة
على بناء ديمقراطية تتـ ممارستها على أساس ((التسام والحرية)) .ويػتـ االتفػاؽ علػى إقامػة هػذا الدولػة
ذات الح ػػدود المؤقت ػػة ،عب ػػر عملي ػػة تف ػػاوض إسػ ػرائيلي  -فلس ػػطينيُ ،يطلقه ػػا م ػػؤتمر دول ػػي تعق ػػدا اللجن ػػة

الرباعيػػة ،ويرتيػػز إلػػى هػػدؼ ((سػػبلـ شػػرؽ أوسػػطي شػػامؿ)) .وخػػبلؿ هػػذا المرحلػػة ((تعيػػد الػػدوؿ العربيػػة
العبلقات التي يانت قائمة مع إسرائيؿ قبؿ االنتفاضة الفلسطينية الثانية)).
 3.0.1.1المرحمة الثالثة :اتفاق الوضع الدايم وانياق الصراع 0223 - 0222
ييػػوف التقػػدـ نحػػو المرحلػػة الثالثػػة وفق ػاً لحيػػـ اللجنػػة الرباعي ػة اإلجمػػاعي ،وتتمثػػؿ أهػػداؼ هػػذا
المرحلػػة بتعزيػػز اإلدػػبلح واسػػتقرار المؤسسػػات الفلسػػطينية ،واألداء األمنػػي المتوادػػؿ والفعػػاؿ .وتقػػوـ
اللجنػػة الرباعيػػة فػػي مطلػػع عػػاـ  3115بالػػدعوة إلػػى مػػؤتمر دولػػي جديػػد يدػػادؽ علػػى االتفػػاؽ بشػػأف
((الدولػػة الفلسػػطينية المسػػتقلة ذات الحػػدود المؤقتػػة)) ،ويطلػػؽ رسػػمياً المفاوضػػات الفلسػػطينية  -اإلسػرائيلية
الت ػػي ته ػػدؼ إل ػػى التود ػػؿ التف ػػاؽ الوض ػػع ال ػػدائـ ف ػػي ع ػػاـ  ،3116بم ػػا ف ػػي ذل ػػؾ ((الح ػػدود ،والق ػػدس،
والبلجئػػوف والمسػػتوطنات)) ،يمػػا يػػدعـ التقػػدـ نحػػو تسػػوية شػػرؽ أوسػػطية شػػاملة بػػيف إس ػرائيؿ ولبنػػاف،
واسرائيؿ وسوريا ،تتـ بأسرع وقت مميف .ويتودؿ الطرفاف في نهاية عملية التفاوض إلى اتفػاؽ نهػائي

وشامؿ يضع حداً للدراع ،على أساس ق اررات مجلس األمػف (( ))353و(( ))449و(( ،))44:8التػي تُنهػي
االحػػتبلؿ الػػذ بػػدأ عػػاـ  ،4:78وتتضػػمف ح ػبلً متفق ػاً عليػػه ،عػػادالً مندػػفاً وواقعي ػاً ،لقضػػية البلجئػػيف،
وح ػبلً تفاوضػػياً بشػػأف القػػدس ،يأخػػذ بعػػيف االعتبػػار االهتمامػػات السياسػػية والدينيػػة للجػػانبيف ،ويدػػوف
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المدػػال الدينيػػة لليهػػود والمسػػيحييف والمسػػلميف علػػى دػػعيد العػػالـ ،ويحقػػؽ ((رؤيػػة دولتػػيف)) ،إس ػرائيؿ،
ودولة فلسطينية ذات سيادة ،مستقلة ديمقراطية وقابلة للحياة ،تعيشاف جنباً إلى جنب في سبلـ وأمف.
وعلػػى أيػػة حػػاؿ ،احتػػوت الم ارحػػؿ السػػابقة مػػف خطػػة خارطػػة الطريػػؽ مجموعػػة مػػف االلت ازمػػات
يجػػب أف تقػػوـ بهػػا األطػراؼ المعنيػػة ((الفلسػػطينيوف ،إسػرائيؿ ،اللجنػػة الرباعيػػة ،والػػدوؿ العربيػػة)) ،بشػػيؿ
متػو ٍاز أحيانػاً ومتتػػابع أحيانػاً أخػػري ،وقػػد جػػاءت الت ازمػػات األطػراؼ ال ػواردة فػػي الدػػيغة النهائيػػة لخطػػة
خارطة الطريؽ بعد مشاورات واسعة أجرتها الرباعية الدولية فيما بينها وبيف األطراؼ المعنية ،وبخادة
الطرفيف الفلسطيني واإلسرائيلي ،وتمثلت هذا االلتزامات في (الدراسات الفلسطينية ،ع  ،3114 ،66ص :)468
 3.0.1.2التزامات الطرف الفمسطيني
 إع ػػادة بن ػػاء األجهػ ػزة األمني ػػة واس ػػتئناؼ التع ػػاوف األمن ػػي ،والعم ػػؿ بجدي ػػة ض ػػد ((العن ػػؼ واإلره ػػاب))،وتفييؾ البنية التحتية للمنظمات المسلحة.
 إجػراء إدػػبلحات سياسػػية مػػف خػػبلؿ البػػدء فػػي عمليػػة وضػػع مسػػودة دسػػتور للدولػػة الفلسػػطينية ،يػػتـإق اررا في المرحلػة الثانيػة مػف الخطػة ،وتعيػيف رئػيس وزراء ،أو حيومػة انتقاليػة تتمتػع بالسػلطات ،يػذلؾ
تجري انتخابات حرة ومفتوحة تتوج بتأليؼ حيومة إدبلح ييوف على رأسها رئيس للوزراء.
 يلتػػزـ األداء الفلسػػطيني بالمعػػايير القانونيػػة واإلداريػػة واالقتدػػادية التػػي وضػػعها فريػػؽ العمػػؿ الػػدوليالخاص باإلدبلح.
 التودؿ إلى اتفػاؽ الوضػع الػدائـ والشػامؿ ،وانهػاء الدػراع الفلسػطيني  -اإلسػرائيلي فػي عػاـ ،3116مف خبلؿ تسوية متفؽ عليها بيف األطراؼ.
 3.0.1.3التزامات الطرف اإلسراييمي
 ال تتخذ الحيومة اإلسػرائيلية أيػة إجػراءات تقػوض الثقػة ،مثػؿ اإلبعػاد والهجمػات علػى المػدنييف وهػدـالمنازؿ ومدادرة األراضي وتدمير المؤسسات والبنى التحتية.
 تقوـ إسرائيؿ باالنسحاب ،بالتدريج ،مف المناطؽ التي احتلتها منذ  3:أيلوؿ /سبتمبر .3111 تُسػػهؿ الحيومػػة اإلسػرائيلية مهمػػة السػػلطة الفلسػػطينية فػػي إجػراء اإلدػػبلحات ،مػػف خػػبلؿ عػػدـ تقييػػدالحرية واالنتقاؿ ،واتخاذ إجراءات لتحسيف الوضع اإلنساني في األراضي الفلسطينية.
 تحويؿ األمواؿ الخادة بالسلطة الفلسطينية وفؽ لية متفؽ عليها.464

 تطبيؽ االتفاقيات السػابقة لتعزيػز أقدػى حػد مػف التوادػؿ الجغ ارفػي ،بمػا فػي ذلػؾ إجػراءات إضػافيةبشأف المستوطنات ،تتزامف مع إقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة.
 تلتزـ إسرائيؿ التودؿ إلى اتفاؽ الوضػع الػدائـ والشػامؿ ،وانهػاء الدػراع الفلسػطيني  -اإلسػرائيلي فػيعاـ  3116مف خبلؿ تسوية متفؽ عليها بيف األطراؼ.
 3.0.1.4التزامات المجنة الرباعية الدولية
 دعـ جهود وقؼ إطبلؽ نار دائـ وشامؿ ،والبدء بمراقبة غير رسمية تتطور إلى مراقبة رسمية. مراجعة الوضع اإلنساني في األراضي الفلسطينية واميانات النمو االقتداد  ،وتقػديـ دعػـ متوادػؿمف المانحيف ،بما في ذلؾ زيادة التمويؿ مف خبلؿ المنظمات الحيومية.
 عقد مؤتمر دولػي أوؿ إلطػبلؽ عمليػة تػؤد إلػى ((إقامػة دولػة فلسػطينية مسػتقلة ذات حػدود مؤقتػة))،مع االستمرار في عملية الدعـ والمراقبة.
 عق ػػد م ػػؤتمر دول ػػي ث ػ ٍويعل ػػف م ػػف خبلل ػػه اإلط ػػبلؽ
ػاف لتثبي ػػت الدول ػػة المس ػػتقلة ذات الح ػػدود المؤقت ػػةُ ،
الرسمي لعملية تفاوضية تؤد إلى حؿ دائـ لقضايا الوضع النهائي في عاـ .3116

 3.0.1.5التزامات األطراف ال ربية
 تقطع الدوؿ العربية التمويؿ الحيومي والخاص ويؿ أنواع الدعـ عػف الجماعػات التػي تػدعـ ((العنػؼواإلرهاب)) وتقوـ بهما.
 تعيد الدوؿ العربية العبلقات التي يانت قائمة مع إسرائيؿ قبؿ بدء االنتفاضة الفلسطينية الثانية. إعادة إحياء ((المفاوضات المتعددة األطراؼ)). توافؽ الدوؿ العربية على إقامة عبلقات طبيعية ياملة مع إسرائيؿ تحقؽ األمف لجميع دوؿ المنطقة،وفي إطار السبلـ العربي  -اإلسرائيلي الشامؿ.
وبنظػ ػرة سػ ػريعة لم ػػدي التػ ػزاـ األطػ ػراؼ المعني ػػة بمتطلب ػػات خارط ػػة الطري ػػؽ ،والس ػػيما الج ػػانبيف
الفلسطيني واإلسرائيليم نجد أف السلطة الفلسطينية قد أوفت بمعظـ ما ياف مطلوباً منها ،وبخادة بعد
أف تـ التغلب على قضية ((العمػؿ بجديػة ضػد العنػؼ واإلرهػاب)) ،وذلػؾ مػف خػبلؿ االتفػاؽ بػيف السػلطة
والفدائؿ الفلسطينية على تحقيؽ تهدئة شاملة ،وهو ما أيدته السلطة والفدائؿ في ف واحد مف خبلؿ
االتفاؽ على ذلؾ رسمياً في اجتماع الفدائؿ في القاهرة الذ عقد في ذار /مارس 3116
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(قريػع،3144 ،

ص  .)316يما أف السلطة الفلسطينية بدأت فعلياً بتنفيذ العديد مػف االلت ازمػات الػواردة فػي الخطػة ،فقامػت
بتعػػديؿ القػػانوف األساسػػي الفلسػػطيني عػػاـ  ،3114واسػػتحدثت مندػػب رئػػيس الحيومػػة ذو دػػبلحيات
حقيقية ،ونظمت مطلع عاـ  3116انتخابات رئاسية حرة عقب استشهاد الػرئيس ياسػر عرفػات ،وأجػرت
انتخابات بلدية في العديػد مػف التجمعػات السػيانية .فضػبلً عػف قيامهػا بسػف مجموعػة قػوانيف وتشػريعات
تنظـ عمؿ السلطة التنفيذية وتقر مبدأ الفدؿ بيف السلطات ،وأعادت ترتيب األجهػزة األمنيػة ،يػؿ ذلػؾ
جاء في إطار اإلدبلحات القانونية واإلدارية واالقتدادية التي فرضتها خارطة الطريؽ.
وعلػػى الجانػػب اآلخػػر ،بػػدت خطػػة خارطػػة الطريػػؽ أيثػػر تعقيػػداً ،وخادػػة لعػػدـ تػػوفر النيػػة لػػدي
إسرائيؿ تنفيذ االلتزامات المطلوبة منها ،فقد بدا واضحاً أف النية اإلسرائيلية غيػر متػوفرة لتفييػؾ المواقػع
االسػتيطانية التػػي أقيمػػت بعػد ذار /مػػارس  ،3114باإلضػػافة إلػػى تجميػد جميػػع النشػػاطات االسػػتيطانية
بما في ذلؾ النمو الطبيعي للمستوطنات ،ودليؿ على ذلؾ ،موادلة الحيومة اإلسرائيلية ضخ مزيداً مف
األم ػواؿ للمزيػػد مػػف التوسػػع والبنػػاء فػػي المسػػتوطنات (قريػػع ،3144 ،ص  .)318وتبقػػى المسػػألة األيثػػر داللػػة
على عدـ نية إسرائيؿ تنفيذ التزاماتها بموجب خارطة الطريؽم هػي إدػرارها علػى االسػتمرار فػي العمػؿ
علػػى بنػػاء الجػػدار العػػازؿ الػػذ شػػرعت ببنائػػه فػػي الضػػفة الغربيػػة منػػذ عػػاـ  ،3113علػػى الػػرغـ مػػف
الموق ػػؼ ال ػػدولي المع ػػارض ،إذ يعل ػػـ المجتم ػػع ال ػػدولي طبيع ػػة ه ػػذا النش ػػاط االس ػػتيطاني ،ويػ ػدرؾ م ػػدي
خطورته على فُرص العودة إلى عملية سياسية حقيقية ،وهو األمر الػذ دفػع محيمػة العػدؿ الدوليػة فػي
 :تم ػػوز /يولي ػػو  3115إل ػػى إد ػػدار أريػ ػاً استش ػػارياً يقض ػػي بع ػػدـ ش ػػرعية بن ػػاء الج ػػدار ،يون ػػه يخ ػػالؼ
القانوف الدولي ،وطلبت المحيمة بتفييؾ الجدار وتعويض المتضرريف منه.
 3.0.0مويف طرفي الصراع من خارطة الطريق
ما إف أعلف الرئيس األمرييي في حزيراف /يونيو  3113رؤيته ((دولتيف تعيشاف جنباً إلى جنػب

في سبلـ وأمف)) ،ثـ طُرحت علػى إثػر ذلػؾ خطػة خارطػة الطريػؽ مػف ِقبػؿ اللجنػة الرباعيػة ،حتػى أعلػف
يػػؿ طػػرؼ فػػي الدػراع ،ويػػؿ مػػف يهمػػه هػػذا الخارطػػة يطريػػؽ لتسػػوية القضػػية الفلسػػطينية موقفػػه منهػػا،
وما يهـ هنا الموقؼ الفلسطيني ثـ الموقؼ اإلسرائيلي:
 انظر :يرار محكمة ال دل الدولية بشةن جدار الفصل ال نصري ،الها  :تموز /يوليػو  ،3115مجلػة الد ارسػات الفلسػطينية ،العػدد  ،6:دػيؼ
 ،3115ص  .484 - 471وقػد دػػادقت الجمعيػػة العامػة لؤلمػػـ المتحػػدة فػػي جلسػتها الطارئػػة فػػي  31تمػػوز /يوليػو  3115علػػى الػ أر االستشػػار
الدادر عف المحيمة ،انظػر :مصادية الجم ياة ال اماة لحمام المتحادة عماى فتاوى محكماة ال ادل الدولياة بشاةن جادار الفصال ال نصاري ،مجلػة
الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،6:ديؼ  ،3115ص .46:
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 3.0.0.1المويف الفمسطيني من خارطة الطريق
بع ػػد أف تس ػػلـ الجان ػػب الفلس ػػطيني المس ػػودة األول ػػى لخط ػػة خارط ػػة الطري ػػؽ م ػػف ولي ػػاـ بيرن ػػز
 William Burnsمساعد وزير الخارجية األمرييي ،أثناء زيارة له إلى مدينة أريحػا ولقائػه وفػداً فلسػطينياً
رفيع المستوي في  35تشريف األوؿ /أيتوبر  ،3113لدراستها مف قبؿ القيػادة الفلسػطينية ،ومػف ثػـ الػرد
عليهػػام شػػهدت السػػاحة الفلسػػطينية والعربيػػة سلسػػلة مػػف المشػػاورات والتحريػػات النشػػطة حػػوؿ الخطػػة،
وترتػػب علػػى ذلػػؾ سلسػػلة مػػف المبلحظػػات الفلسػػطينية والعربيػػة علػػى خارطػػة الطريػػؽ

(الطنػػاني ،3114 ،ص

 .)49واجتمع ػػت القي ػػادة الفلس ػػطينية ف ػػي  41تشػ ػريف الث ػػاني /ن ػػوفمبر  3113ف ػػي ارـ اهلل ،وناقش ػػت تل ػػؾ
الخطػػة وأيػػدت أنهػػا تتعامػػؿ بيػػؿ جديػػة ومس ػؤولية معهػػا فػػي دػػورتها األوليػػة والمبلحظػػات الفلسػػطينية
عليهػػا قبػػؿ إقرارهػػا مػػف ِقبػػؿ اللجنػػة الرباعيػػة (يونػػا 41 ،تش ػريف الثػػاني /نػػوفمبر  ،)3113وفػػي اليػػوـ التػػاليم أعلػػف
الرئيس ال ارحػؿ ياسػر عرفػات ،قبػوؿ السػلطة الفلسػطينية مػف حيػث المبػدأ خارطػة الطريػؽ

(األيػاـ 44 ،تشػريف

الثاني /نوفمبر  ،)3113وأعربت عػف تحفظاتهػا عليهػا ،ألنهػا ال تدػب فػي اتجػاا تحقيػؽ األهػداؼ األساسػية،
المتمثلة في إنهاء االحتبلؿ ،واقامة الدولة الفلسطينية (أحمد ،3114 ،ص .)444
جػاء القبػوؿ الفلسػطيني بخارطػة الطريػؽ ظنػاً بػأف الخطػة قػادرة علػى إحػداث تطػور إيجػابي فػػي
عمليػػة التسػػوية السياسػػية ،وعلػػى أمػػؿ إح ػراج إس ػرائيؿ أمػػاـ ال ػ أر العػػاـ العػػالمي ودفعهػػا لبلنسػػحاب إلػػى
حػػدود نهائيػػة لػػـ تُحػػدد بعػػد (ياسػػيف ،311: ،ص ( ،)59األزعػػر ،3114 ،ص  ،)458وظن ػاً أيض ػاً بػػأف قبػػوؿ الخطػػة
فلسطينياً مف شأنه أف ييشؼ الموقػؼ اإلسػرائيلي الػرافض أل تسػوية سػبلـ مػع الفلسػطينييف

(عبػد السػبلـ،

 ،3117ص  .)496وفي جلسة اللجنة العليػا للمفاوضػات برئاسػة الػرئيس عرفػات فػي  3أيػار /مػايو ،3114
رحبت اللجنة باإلعبلف الرسمي عف نص خارطػة الطريػؽ وأيػدت قبولهػا واسػتعدادها لتنفيػذها ،واعتبػرت
أف الخطػػة مطروحػػة للتطبيػػؽ ولػػيس إلعػػادة التفػػاوض (األيػػاـ 4 ،أيػػار /مػػايو  ،)3114وفػػي اليػػوـ التػػالي أعلنػػت
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قبولها خارطة الطريؽ ،ودعت إسرائيؿ للموافقة عليها يػي يتسػنى البػدء
في تطبيقها .يما دعت الرباعية الدولية وضع ليات تنفيذ إلزامية ليبل الجانبيف الفلسطيني واإلسرائيلي،
وجداوؿ زمنية محددة ليافة مراحؿ الخطة ،ودوالً إلى إنهاء االحتبلؿ اإلسرائيلي لؤلراضي الفلسطينية،
واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعادمتها القدس الشرقية (األياـ 5 ،أيار /مايو .)3114
عبر الفلسػطينيوف عػف اسػتهجانهـ مػف الموقػؼ اإلسػرائيلي الػذ يػاف يماطػؿ ويػرفض اإلعػبلف
بشيؿ رسمي قبوؿ خطة خارطة الطريؽ ،ويطرح شروطاً تعجيزية وتعديبلت هدفها تقويض هذا الخطػة
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وتحويلهػػا إلػػى مجػػرد اشػػتراطات أمنيػػة علػػى الجانػػب الفلسػػطيني ،واسػػقاط أيػػة الت ازمػػات أمنيػػة وسياسػػية
بموجػػب بنػػود الخطػػة (الطنػػاني ،3114 ،ص  ،)34واعتبػػروا أف التعػػديبلت التػػي تقػػدمها إس ػرائيؿ تعػػد نوع ػاً مػػف
التهرب مف عملية السبلـ (عبد السبلـ ،3117 ،ص .)496
وفي  41أيار /مايو  ،3114أيدت اللجنػة التنفيذيػة لمنظمػة التحريػر علػى ضػرورة العمػؿ علػى
تنفيذ خطة خارطة الطريؽ بجميع عنادرها ،مع االستعداد لتطبيػؽ االلت ازمػات الفلسػطينية بشػيؿ متػو ٍاز
مع تطبيؽ االلت ازمػات اإلسػرائيلية ،مػع أهميػة قيػاـ اللجنػة الرباعيػة باإلشػراؼ والرقابػة علػى تنفيػذ الخطػة
خشػػية الػػدخوؿ فػػي متاهػػة االشػػتراطات الت ػي يانػػت قػػد عطلػػت سػػابقاً تنفيػػذ ((تودػػيات تقريػػر ميتشػػؿ

))

و((خطة تينت)) واالتفاقات الموقعة (الدراسات الفلسطينية ،ع  ،3114 ،66ص .)476
 3.0.0.0المويف اإلسراييمي من خارطة الطريق
بعػػد نشػػر خطػػة خارطػػة الطريػػؽ رسػػمياً وتسػػلمها مػػف قبػػؿ األط ػراؼ المعنيػػة ،أيػػدت الحيومػػة
اإلسرائيلية برئاسة أريئيؿ شاروف ضرورة إدخاؿ أربعة عشر تعديبلً على الخطة ،وأعلنت إسرائيؿ على
لسػاف وزيػر خارجيتهػا سػػيلفاف شػالوـ  Silvan Shalomأف لػػديها أربػع عشػرة مسػػاهمة تهػدؼ إلػى تعػػديؿ
خارطة الطريؽ ،واال ف ف الخطة ستيوف مثؿ يثير مف المبادرات الفاشلة.
ويان ػػت التدػ ػريحات اإلسػ ػرائيلية ق ػػد انطلق ػػت ُبعي ػػد الخط ػػاب الش ػػهير للػ ػرئيس ب ػػوش االب ػػف ف ػػي

حزي ػراف /يونيػػو  ،3113حيػػث قػػاؿ رئػػيس الحيومػػة اإلس ػرائيلية فػػي اتدػػاؿ هػػاتفي مػػع يونػػدالي از اريػػس
 Condoleezza Riceمستشػارة األمػف القػومي األمرييػي" :لقػد أدػغيت باهتمػاـ بػالغ إلػى الخطػاب وتولػد

لػػد انطبػػاع عميػػؽ ،أنػػا أريػػد أف تبلغػػي ال ػرئيس األمرييػػي تقػػدير إس ػرائيؿ لحزمػػه واد ػ اررا فػػي ميافحػػة
((اإلرهػػاب)) وقيادتػػه للعػػالـ الحػػر" (ه ػ رتس 37 ،حزي ػراف  ،)3113وهنػػا فسػػر رئػػيس الحيومػػة اإلس ػرائيلية إد ػرار
الرئيس األمرييي على ميافحة ((اإلرهػاب)) علػى أنػه إضػفاء شػرعية علػى خطواتػه التدػعيدية والعدوانيػة
تجاا الفلسطينييف .إذ يؤمف شاروف أف ما ال يػأتي بػالقوة يػأتي بقػوة أيبػر ،لػذلؾ فقػد سػلؾ سياسػة تػدمير
يؿ أثر التفاؽ أوسلو ،حيث أقدـ على إعادة احتبلؿ الضفة الغربية (شعباف ،3114 ،ص .)3:

 انظر :التحفظات اإلسراييمية تجاه خارطاة الطرياق ،نقػبلً عػف دػحيفة هػ رتس العبريػة فػي  38أيػار /مػايو  ،3114مجلػة الد ارسػات الفلسػطينية،

العػدد  ،66دػيؼ  ،3114ص  .475وانظػػر أيضػاً فػي العػػدد نفسػه :يا اررات الحكوماة اإلساراييمية فيماا يت مااق بخارطاة الطريااق 36 ،أيػار /مػػايو
 ،3114ص .474
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يميػػف النظػػر إلعػػبلف أريئيػػؿ شػػاروف الموافقػػة علػػى خطػػاب ال ػرئيس بػػوش االبػػف ،أنػػه ال يعنػػي
اف فػي وضػع شػروط تعجيزيػة تعيػؽ تنفيػذ الخطػة األمريييػة .وقػد
بالضرورة نيته التنفيذ ،حيث أنه لـ يتػو َ
اسػػتعرض رئ ػػيس الحيوم ػػة اإلسػ ػرائيلية ف ػػي  46تمػػوز /يولي ػػو  3113مواق ػػؼ إسػػرائيؿ السياس ػػية ل ػػئلدارة
األمرييية عشية اجتماع اللجنة الرباعية في نيويورؾ ،وتضمنت هذا المواقؼ (شعباف ،3114 ،ص :)44
 توافػػؽ إس ػرائيؿ علػػى تدػػور ال ػرئيس بػػوش االبػػف وتنػػو تنفيػػذا ،لينهػػا تشػػترط تنفيػػذ يامػػؿ للمس ػؤوليةالواقعة على عاتؽ الفلسطينييف.
 الب ػػد وأف يق ػػوـ الفلس ػػطينيوف بح ػػؿ المجموع ػػات المس ػػلحة ،وتجري ػػدها م ػػف س ػػبلحها ،وتوحي ػػد األجهػ ػزةاألمنية تحت قيادة وزير غير متورط بػ ((اإلرهاب)).
 وقؼ ((اإلرهاب)) والهدوء المطلؽ ،وهما الشرط األساسي لتنفيذ تدور الرئيس بوش االبف. عدـ تحويؿ مساعدات مالية للرئيس عرفات ،يوف جزء مف هذا األمواؿ يتحوؿ لتمويؿ ((اإلرهاب)).عػػرض رئػػيس الحيومػػة اإلس ػرائيلية عػػدة تحفظػػات علػػى الخطػػة األمريييػػة أمػػاـ مسػػاعد وزيػػر
الخارجيػػة األمرييػػي وليػػاـ بيرنػػز الػػذ زار إس ػرائيؿ فػػي  34تش ػريف األوؿ /أيتػػوبر  ،3113ويانػػت هػػذا
التحفظػػات ق ػػد تبلػػورت نتيج ػػة نقػػاش ش ػػاريت فيػػه أوس ػػاط أمنيػػة إسػػرائيلية .وادعػػت إسػ ػرائيؿ أف الخط ػػة
األمريييػػة لػػـ تعػ ِ
ػط القػػدر اليػػافي لموضػػوع ميافحػػة ((اإلرهػػاب)) (يػػديعوت أحرنػػوت 34 ،تش ػريف األوؿ /أيتػػوبر .)3113
وأعلػػف رئػػيس الحيومػػة اإلس ػرائيلية أف إس ػرائيؿ لػػف تتقػػدـ فػػي خارطػػة الطريػػؽ قبػػؿ أف ُينفػػذ الفلسػػطينيوف
التزاماتهـ ياملة ،وعدـ قبوؿ إسرائيؿ االنتقاؿ مف مرحلة إلى أخري قبؿ التحقؽ مف تنفيػذها ،يمػا رفػض

المطالبػػة بػػالوقؼ اليامػػؿ لبلسػػتيطاف ،بحيػػث توادػػؿ إس ػرائيؿ توسػػيع المسػػتوطنات لمواجهػػة مػػا يسػػميه
((التياثر الطبيعي)) ،ويرر مف جديد شروطه بوقؼ العنؼ ((واإلرهاب)) وقفاً تاماً (أحمد ،3114 ،ص .)444
وخبلؿ جلسة للجنة الخارجية واألمف التابعة للينيست اإلسرائيلي في  39تشػريف األوؿ /أيتػوبر
 ،3113أعلف رئيس الحيومػة اإلسػرائيلية دػراحة أف حيومتػه ال تقبػؿ بيػؿ المبػادئ الػواردة فػي خارطػة
الطريؽ ،يونها ال توافؽ على تجميد االستيطاف بشيؿ مطلؽ ،إذ يجب السماح إلجراء أعماؿ البناء في
المستوطنات بحسب احتياجات ((التياثر الطبيعي)) للسياف فيها (يديعوت أحرنوت 7 ،تشريف الثاني /نوفمبر .)3113
بػػدا واضػػحاً التوجػػه السػػلبي اإلس ػرائيلي نحػػو خارطػػة الطريػػؽ ،وهػػو مػػا يفسػػر التعػػديبلت التػػي
طالبػػت الحيومػػة اإلس ػرائيلية ب دخالهػػا علػػى الخطػػة ،ليػػف وعقػػب االنتخابػػات المبي ػرة فػػي إس ػرائيؿ التػػي
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جرت في  39يانوف الثاني /يناير  ،3114والتجديد لرئيس الحيومة أريئيؿ شاروفم تيثفػت االتدػاالت
اإلسػ ػرائيلية  -األمرييي ػػة به ػػدؼ ط ػػرح التحفظ ػػات اإلسػ ػرائيلية عل ػػى الخط ػػة .وتود ػػلت إسػ ػرائيؿ واإلدارة
األمريييػػة إلػى تفػػاهـ بشػػأف تطبيػػؽ خارطػػة الطريػػؽ .وزعمػػت مدػػادر إسػرائيلية إف اإلدارة األمريييػػة قػػد
قبلت بموقؼ إسرائيؿ القائؿ بأف تحقيؽ التقدـ في خارطة الطريؽ ييوف مف خبلؿ عندر التنفيذ ولػيس
الجدوؿ الزمني (يديعوت أحرنوت 47 ،نيساف /إبريؿ .)3113
وفي  34أيار /مايو  3114أعلف رئيس الحيومة اإلسرائيلية قبوؿ الخطوات الواردة فػي خارطػة
الطريؽ والتي تعني إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولػة إسػرائيؿ .ودػادقت الحيومػة اإلسػرائيلية علػى
الخطة في اجتماعها يوـ  37أيار /مايو  ،3114وقاؿ شاروف عقب جلسة المدادقة" :بالنسبة لػي هػذا
يوـ دعب ،الدولة الفلسطينية ليست ُحلـ حياتي ،وليف بالنظر إلػى األمػاـ ،لػيس عػدالً موادػلة الػتحيـ
ٌ

بػ ػ  4,6مليػػوف فلسػػطيني (يػػديعوت أحرنػػوت 37 ،أيػػار /مػػايو  .)3113إال أف إس ػرائيؿ قػػد قػػدمت عػػدة تحفظػػات أو
اشتراطات لتنفيذ خارطة الطريؽ (الدراسات الفلسطينية ،ع  ،3114 ،66ص :)475
 -الوقؼ اليامؿ للعنؼ شرط التقدـ مف مرحلة إلى أخري.

 وجػػوب ظهػػور قيػػادة جديػػدة مػػف خػػبلؿ عمليػػة إدػػبلح فلسػػطينية ،واج ػراء انتخابػػات جديػػدة للمجلػػسالتشريعي الفلسطيني بالتنسيؽ مع إسرائيؿ.
 تخضع لية مراقبة تنفيذ الخطة لئلدارة األمرييية. تحدد طبيعة الدولة الفلسطينية المؤقتة المنزوعة السبلح خبلؿ محادثات إسرائيلية  -فلسطينية. المستوطنات اليهودية في الضفة الغربيػة وقطػاع غػزة غيػر مطروحػة للنقػاش ،باسػتثناء تجميػد توسػيعالمستوطنات والنقاط غير القانونية.
 إسقاط اإلشارة بشيؿ نهائي إلى مبادرة السبلـ العربية ،والقرار .44:8 تشجيع عملية اإلدبلح الفلسطينية ،ووضع دستور فلسطيني انتقالي. الهدوء المطلؽ ،يشرط إلعادة انتشار الجيش اإلسرائيلي لخطوط  39أيلوؿ /سبتمبر .3111وافقػػت اإلدارة األمريييػػة علػػى األخػػذ بعػػيف االعتبػػار المطالػػب اإلس ػرائيلية معلنػػة أنهػػا سػػتعالجها
بشيؿ تاـ وجد أثناء تطبيػؽ الخطػة (ياسػيف ،311: ،ص  .)59إال أف يػولف بػاوؿ وزيػر الخارجيػة األمريييػة
حاوؿ في بياف مشترؾ مع يوندالي از رايس مستشارة األمف القومي األمرييي طمأنػة الػدوؿ العربيػة حينمػا
قاؿ" :إف الواليات المتحػدة لػف تُػدخؿ أيػة تعػديبلت علػى خارطػة الطريػؽ" .وعلػى الػرغـ مػف عػدـ موافقػة
46:

اإلدارة األمرييية على مطلبي الحيومة اإلسرائيلية ب لغاء حؽ العودة ،وشػطب البنػد الػذ يتعلػؽ بمبػادرة
السػػبلـ العربيػػة (األزعػػر ،3114 ،ص )459م غيػػر أف الحيومػػة اإلسػرائيلية اسػػتمرت فػػي التعػػذر بهػػذيف البنػػديف
في عدـ التقدـ بالخطة باتجاا الحؿ النهائي الذ ياف مف المفترض أف يتحقؽ في عاـ  ،3116السيما
وأف الخطة احتوت اليثير مف الخطوات القابلة للتعثر والتعطيؿ بسبب ارتباطهػا بمػا يتحقػؽ فػي الوضػع
األمني على األرض.
في ظؿ هذا التأييد األمرييي اليامؿ إلسرائيؿ ،وأثناء زيػارة رئػيس الحيومػة اإلسػرائيلية للواليػات
المتحدةم أوفت إدارة الرئيس بوش االبف بتعهدها لشاروف بشػأف مبلحظاتػه حػوؿ خطػة خارطػة الطريػؽ،
وأعلف الرئيس بوش االبف عف ضماناته لرئيس الحيومة اإلسػرائيلية بشػأف مسػألة البلجئػيف الفلسػطينييف
والمستوطنات وقضايا الحؿ الدائـ ،وجاء في هذا الضمانات (الدراسات الفلسطينية ،ع  ،3115 ،69ص :)481
 تيرر الواليات المتحدة تأييدها على االلتزاـ الثابت بأمف إسرائيؿ بما يحقػؽ مدػال الدولػة اليهوديػة،ووجػػود حػػدود منػػة إلس ػرائيؿ يميػػف الػػدفاع عنهػػا ،وحمايػػة وتقويػػة قػػدراتها علػػى الػػردع ،وحمايػػة نفسػػها
بنفسها ضد أ تهديد أو مجموعة مف التهديدات المحتملة.
 أف إطػػار العمػػؿ ال ػواقعي المتفػػؽ عليػػه والعػػادؿ والنزيػػه إليجػػاد حػػؿ لموضػػوع البلجئػػيف الفلسػػطينييفيجزء مف اتفاؽ المرحلة النهائية ،سيحتاج إلى إرسائه مف خبلؿ إقامة دولة فلسطينية وتوطيف البلجئيف
الفلسطينييف فيها ،بدالً مف توطينهـ في إسرائيؿ.
 إنه مف غير الػواقعي أف تيػوف نتيجػة المفاوضػات النهائيػة عػودة ياملػة لخطػوط الهدنػة عػاـ ،4:5:وبالتػػالي ف ػ ف الحػػؿ القػػائـ علػػى أسػػاس دولتػػيف ،يفػػرض قيػػاـ إس ػرائيؿ بضػػـ م اريػػز التجمعػػات السػػيانية
اإلسرائيلية ((المستوطنات في الضفة)) ،على أساس تغييرات متبادلة في الحدود.
المبلحػظ فػػي هػػذا الضػمانات أنػػه قػػد جانبهػػا الدػواب ،وأنهػػا قػػد نسػفت خطػػة خارطػػة الطريػػؽ،
وُ

يونهػػا تتحػػدث عػػف قضػػايا مػػف المفتػػرض أف يتقػػرر حسػػمها فػػي مفاوضػػات الوضػػع النهػػائي التػػي أقرتهػػا

الخطػ ػػة .ويػ ػػاف مػ ػػف الدػ ػػعب يػ ػػذلؾ أف يحػ ػػدث تحػ ػػوؿ فػ ػػي العبلقػ ػػة بػ ػػيف اإلدارة األمريييػ ػػة والحيومػ ػػة
اإلسػرائيلية لجهػة أف يػػؤد هػذا التحػوؿ إلػػى ممارسػة ضػػغوط أمريييػة علػى الحيومػػة اإلسػرائيلية تػػدفعها
إلى تطبيؽ خطة خارطة الطريؽ.
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 3.0.1ما بين خطة خارطة الطريق وخطة فك االرتباط
بػػدا جلي ػاً أف رئػػيس الحيومػػة اإلس ػرائيلية أريئيػػؿ شػػاروف يملػػؾ رؤيػػة واضػػحة ومحػػددة لتسػػوية
الدراع ،وفي حقيقة األمر ،يانػت لػدي شػاروف خطػة سياسػية خادػة بػه .إذ أعلػف فػي  5تمػوز /يوليػو
 3113أنه قد تودؿ إلى خطة سياسية مع الرئيس األمرييي جورج بػوش االبػف خػبلؿ اتدػاالت سػرية
بينهما ،وقاؿ" :لقد قررت السير إلى األماـ ،لدينا مدلحة فػي تحريػؾ المسػيرة السياسػية ،لػيس مػف أجػؿ
خلػؽ دػػورة وهميػػة بالمسػػيرة ،بػػؿ مػػف أجػػؿ التودػػؿ بسػػرعة إلػػى تسػػوية حقيقيػػة تػػؤد إلػػى سػػبلـ ...إف
إسرائيؿ ترحب بالمبادئ التي وردت في خطاب الرئيس بوش وتؤيد تنفيذها" (معاريؼ 6 ،تموز /يوليو .)3113
ليف ،وعلػى أيػة حػاؿم فػ ف إعػبلف رئػيس الحيومػة اإلسػرائيلية موافقتػه علػى مػا ورد فػي خطػاب
ال ػرئيس بػػوش االبػػف ،ال يعنػػي بالضػػرورة نيتػػه التنفيػػذ ،إذ أف خطػػة شػػاروف السياسػػية قامػػت علػػى عػػدة
مبادئ يؤمف بها (ه رتس 39 ،حزيراف /يونيو :)3113
 عدـ إجراء مفاوضات مع الفلسطينييف حوؿ التسوية النهائية للدراع ،ولو بشيؿ مؤقت. يتوجب تأجيؿ قياـ الدولة الفلسطينية قدر اإلمياف. عزؿ القدس عف الضفة الغربية بالقدر اليافي أيضاً. ال لتفييؾ المستوطنات في الضفة الغربية ،حتى أيثرها عزلة. يتوجب السعي الحتبلؿ مناطؽ فلسطينية لمدة طويلة ،بما في ذلؾ أجزاء مف مناطؽ ((أ)).وتوالت تدريحات رئيس الحيومة اإلسرائيلية في تلؾ الفترة حوؿ رؤيته للتسوية ،وعػدـ إميانيػة
التودؿ إلى سػبلـ مػع الفلسػطينييف ييػوف علػى حسػاب األمػف (شػعباف ،3114 ،ص  ،)44وفػي يػانوف األوؿ/
ديسػػمبر  ،3114أعلػػف شػػاروف عػػف خطػػة فػػؾ االرتبػػاط ،وأشػػار أف خطتػػه ال تعتبػػر جػػزءاً مػػف خارطػػة
الطريؽم لينها ال تتعػارض معهػا (ياسػيف ،311: ،ص  .)61وفػي جلسػة لحػزب اللييػود فػي  34شػباط /فب اريػر
 ،3115أيد شاروف نيته السلبية والمبيتػة تجػاا خارطػة الطريػؽ ،عنػدما أشػار أف الهػدؼ مػف وراء خطػة

 بلػػور رئػػيس الحيومػػة اإلس ػرائيلية خطػػة االنفدػػاؿ األحاديػػة الجانػػب ،متػػذرعاً بع ػدـ وجػػود ش ػريؾ فلسػػطيني يمينػػه التقػػدـ معػػه فػػي عمليػػة سػػبلـ
متبادلػػة .واسػػتندت الخطػػة لعػػدة اعتبػػارات ،أهمهػػا ،أف إسػرائيؿ تبػػادر إلػػى خطػػوة غيػػر مشػػروطة بتعػػاوف مػػف قبػػؿ الجانػػب الفلسػػطيني للخػػروج مػػف

الجمود السياسي القائـ ،وأف الخطة سوؼ تخلؽ واقعاً أمنياً أفضؿ على المدي البعيػد ،وسػتحتفظ إسػرائيؿ بموجبهػا فػي أيػة تسػوية مسػتقبلية بػأجزاء
مف الضػفة الغربيػة ،وسػتيوف جػزءاً مػف دولػة إسػرائيؿ ،ولتقليػؿ مسػتوي االحتيػاؾ بالفلسػطينييف سػوؼ تنسػحب إسػرائيؿ مػف قطػاع غػزة ومػف أربعػة

مسػػتوطنات وم اريػػز عسػػيرية فػػي شػػماؿ الضػػفة الغربيػػة .انظػػر :الاانص الكاماال لخطااة رياايس الحكومااة اإلس اراييمية لفااك االرتباااط ،القػػدس ،مجلػػة

الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،69ربيع  ،3115ص .476
474

فػػؾ االرتبػػاط هػػو ((توطيػػد األمػػف)) ،عبػػر االسػػتمرار فػػي بنػػاء الجػػدار العػػازؿ فػػي الضػػفة الغربيػػة ،واعػػادة
نشر الجيش اإلسرائيلي ،وأضاؼ أف الخطة ستحوؿ دوف ممارسة ضغوط على إسرائيؿ مف أجػؿ التقػدـ
السياسي مع الفلسطينييف (قريػع ،3144 ،ص  .)318وبالفعؿ ،فقد اقتدرت اللقاءات بيف الجػانبيف الفلسػطيني
واإلسرائيلي على لقاءات أمنية هدفت للبحث في لية تطبيؽ خطة فؾ االرتباط (ياسيف ،311: ،ص .)61
وعلػػى الجانػػب الفلسػػطيني ،قُوبلػػت خطػػة فػػؾ االرتبػػاط بتخػػوؼ شػػديد مػػف الجانػػب الفلسػػطيني،
وياف مرد هذا التخوؼ يعود إلى اعتبارات عدة ،منها (إبراش ،3115 ،ص :)58
 ي ػػأتي انس ػػحاب إسػ ػرائيؿ م ػػف قط ػػاع غػ ػزة ض ػػمف مخط ػػط رئ ػػيس الحيوم ػػة اإلسػ ػرائيلية لف ػػؾ االرتب ػػاطاألحاد الجانب ،وما يخشاا الفلسطينيوف تهرب الحيومػة اإلسػرائيلية مػف يافػة االتفاقػات الموقعػة ومػف
ق اررات الشرعية الدولية التي تتحدث عف الدولة الفلسطينية.
 لػػـ تتضػػمف خطػػة فػػؾ االرتبػػاط أيػػة إشػػارة لموضػػوع الدولػػة الفلسػػطينية ،ومػػا إذا يانػػت إسػرائيؿ سػػوؼتسم للفلسطينييف بأف يقيموا دولة ذات سيادة في غزة.
وف ػػي ظ ػػؿ ه ػػذا الرؤيػ ػة اإلسػ ػرائيلية الت ػػي تتع ػػارض م ػػف وجه ػػة النظ ػػر الفلس ػػطينية م ػػع الرؤي ػػة
األمرييية الواردة في خارطة الطريؽم حدثت بعض التطورات الهامة ،ومنها:
 بػػدا الموقػػؼ األمرييػػي متمػػاي اًز بعػػض الشػػيء مػػف الموقػػؼ اإلس ػرائيلي ،وخادػػة منػػذ انتخػػاب محمػػودعبػاس رئيسػاً للسػلطة الفلسػطينية ،حيػػث بػدت الرسػائؿ األمريييػة سػواء المباشػرة أو غيػر المباشػرة منهػػا،
تػدؿ أف ثمػة هنػاؾ نػػوع مػف الرضػا واالهتمػاـ بهػػذا التطػور علػى السػاحة الفلسػػطينية ،وهػو مػا عبػر عنػػه
الرئيس بوش عبر التهنئة الحارة التي بعث بها للرئيس محمود عباس ودعوته إلى زيارة البيت األبيض.
يمػػا دػػارت التد ػريحات األمريييػػة تأخػػذ منح ػاً إيجابي ػاً لجهػػة ضػػرورة العػػودة إلػػى العمليػػة السياس ػػية،
وتطبيؽ خارطة الطريؽ ،وأضحت األجواء إيجابية للسير في هذا االتجاا (قريع ،3144 ،ص .)31:
ُ -عقدت قمة شرـ الشيخ عاـ  ،3116والتي حظيت بدعـ أمرييي ال محدود ،وأقرت القمة التعامػؿ مػع

خطػػة فػػؾ االرتبػػاط اإلسػرائيلية باعتبارهػػا قػػد أضػػحت الت ازم ػاً دوليػاً وتمثػػؿ خطػػوة مهمػػة نحػػو العػػودة إلػػى
خارطة الطريؽ (عبػد السػبلـ ،3117 ،ص  ،)311وأيػدت الواليػات المتحػدة علػى أهميػة االلتػزاـ بالجػدوؿ الزمنػي
المحدد لبلنسحاب اإلسرائيلي وعدـ عرقلة تطبيؽ الخطة (ياسيف ،311: ،ص .)64
 استطاعت الحيومة اإلسرائيلية إقناع اإلدارة األمرييية بأف خطة فؾ االرتباط تمثؿ نقطػة مهمػة علػىطريػػؽ العػػودة إلػػى المفاوضػػات السياسػػية ،وهػػو مػػا عبػػر عنػػه ال ػرئيس بػػوش عنػػدما أعلػػف أف خطػػة فػػؾ
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االرتباط اإلسرائيلية تمثؿ فردة للعودة إلى خطة خارطة الطريؽ ،يما أيد على التػزاـ الواليػات المتحػدة
بالخطة يونها تمثؿ السبيؿ الوحيد نحو تحقيؽ دولتيف ديمقراطيتيف ،تعيشاف جنباً إلى جنب بسبلـ وأمف
(ياسيف ،311: ،ص  .)63وهو ذات األمر الذ عبرت عنه اللجنة الرباعية عقػب اجتماعهػا فػي موسػيو يػوـ
 41أيػػار /مػػايو  ،3116حيػػث أعلنػػت أف خطػػة فػػؾ االرتبػػاط اإلس ػرائيلية أسػػلوب يتسػػاوؽ مػػع خارطػػة
الطري ػػؽ ،وأنه ػػا تمث ػػؿ خط ػػوة هام ػػة م ػػف ش ػػأنها أف تمه ػػد الطري ػػؽ نح ػػو رؤي ػػة تحقي ػػؽ وج ػػود ((دولت ػػيف

))

ديمقراطيتيف ،تعيشاف جنباً إلى جنب بسبلـ وداخؿ حدود منة (الدراسات الفلسطينية ،ع  ،3116 ،74ص .)499
على أية حاؿ ،تبنت إدارة الرئيس بوش االبف فيرة ((الدولة الفلسطينية)) يحؿ يتأسس على رؤية
((الػػدولتيف)) وه ػػو م ػػا ترجمتػػه خط ػػة خارط ػػة الطري ػػؽ ،وجػػاء ه ػػذا التبن ػػي بع ػػد فت ػرة ليس ػػت بالقد ػػيرة م ػػف
االعتػ ػراؼ األمريي ػػي بالفلس ػػطينييف يش ػػعب فق ػػط ،ول ػػيس يدول ػػة .غي ػػر أف اإلدارة األمرييي ػػة ل ػػـ تم ػػارس
ضغوطاً حقيقية في سبيؿ فػرض رؤيتهػا لمسػألة تسػوية الدػراع ،واقتػرف التوجػه األمرييػي تجػاا التسػوية
بالحرب األمرييية على العراؽ ،األمػر الػذ قلػؿ مػف جػدوي وفعاليػة هػذا التحػرؾ ،عوضػاً عػف أف رؤيػة
ال ػرئيس بػػوش االبػػف لػػـ تتػػبف سياس ػة واضػػحة تجػػاا القضػػايا الجوهريػػة التػػي تشػػيؿ لػػب الد ػراع ،وهػػي
((القػػدس ،والبلجئػػوف ،والحػػدود ،والمسػػتوطنات ،والميػػاا ،واألمػػف)) وايتفػػت باإلشػػارة إلػػى ((دولػػة فلسػػطينية
ذات حدود مؤقتة)) ،بؿ وذهبت الواليات المتحدة إلى طمأنة إسرائيؿ حوؿ هذا القضػايا واعطائهػا المزيػد
مف الضمانات بشأنها.
أما إسرائيؿم فلـ تب ِػد الحيومػة اإلسػرائيلية أ اس ٍ
ػتعداد للتودػؿ إلػى السػبلـ العػادؿ والشػامؿ مػع
الفلسطينييف ،ولـ تتوفر الجدية مف جانب إسرائيؿ باتجاا إقامة ((دولة فلسطينية)) بجوارهػا ،وتعاملػت مػع
التزاماتها بموجب خارطة الطريؽم باالستمرار في نهػج التسػويؼ والمماطلػة ،والتنيػر للحقػوؽ المشػروعة
للشػػعب الفلسػػطيني ،و ارحػػت تمػػارس فػػرض أمػػر واقػػع علػػى األرض ،مػػف خػػبلؿ االسػػتمرار فػػي أعم ػاؿ
البنػػاء فػػي المسػػتوطنات غيػػر الشػػرعية ،ومارسػػت يػػؿ مػػا مػػف شػػأنه أف ُيعرقػػؿ عمليػػة التسػػوية ،حيػػث
وادلت بناء جدارها العازؿ حوؿ ما تبقى مف أر ٍ
اض ُيفترض أف تقوـ عليها ((الدولة الفلسطينية)).
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 3.1المبحث الثاني
مؤتمر أنابوليس لمسيم في الشرق األوسط
وجػػه ال ػرئيس األمرييػػي جػػورج بػػوش االبػػف الػػدعوة لعقػػد مػػؤتمر سػػبلـ بػػيف الجػػانبيف الفلسػػطيني
وعقػػد المػػؤتمر فػػي  38تش ػريف الثػػاني /نػػوفمبر  3118فػػي يليػػة
واإلس ػرائيلي فػػي خريػػؼ عػػاـ ُ ،3118

المنظمػة
البحرية األمرييية بمدينة أنابوليس في والية ميريبلنػد ،ودعػت الواليػات المتحػدة بدػفتها الجهػة ُ

للمؤتمر ممثلي أيثر مف أربعيف دولة ومنظمة دولية .واف بدت معظـ األطراؼ ،ال عبلقة لهػا بالدػراع
الفلسطيني  -اإلسرائيلي ،يما وجهت الدعوة إلى السعودية وسوريا ،اللتيف ال تربطهما عبلقات دبلوماسية
مع إسرائيؿ (.)BBC Arabic, Nov 22, 2007
أعلػػف ال ػرئيس بػػوش االبػػف أف غايػػة المػػؤتمر تتمثػػؿ فػػي إعػػادة إطػػبلؽ مفاوضػػات السػػبلـ فػػي
الشػػرؽ األوسػػط ،مػػف خػػبلؿ سػػعي الواليػػات المتحػػدة إحيػػاء خطػػة خارطػػة الطريػػؽ ،ومسػػاعدة الجػػانبيف
الفلسػػطيني واإلس ػرائيلي فػػي التودػػؿ إلػػى اتفاقيػػة سػػبلـ ،والعمػػؿ فػػي نهايػػة المطػػاؼ ،وقبػػؿ نهايػػة عػػاـ
 ،3119على ((إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية)) تعيش جنباً إلى جنب مع إسػرائيؿ بػأمف وسػبلـ

لدرسػات
(ا ا

الفلسطينية ،ع  ،3118 ،83ص .)486
ليف تحليبلً منطقياً لمجريات األحداث يقوؿ بأف المؤتمر لـ ِ
يأت ضمف السياؽ الطبيعي لعملية
السػػبلـ ،ولينػػه جػػاء يفيػرة متعجلػػة هػػدفت مػػف ناحيػػة إلػػى إعطػػاء دفعػػة للػرئيس محمػػود عبػػاس باعتبػػارا
ممثبلً لقوي ((الشرعية واالعتداؿ)) في الشػارع الفلسػطيني التػي يميػف أف تفػاوض إسػرائيؿ ،وبخادػة بعػد
سػػيطرة حريػػة حمػػاس العسػػيرية علػػى قطػػاع غ ػزة منتدػػؼ عػػاـ ( 3118حػػرب ،3118 ،ص  ،)7ومػػف ناحيػػة
أخري ،ف ف غاية المؤتمر تتجاوز مسألة إنهاء الدراع باتفاؽ سبلـ فلسطيني  -إسرائيلي ،إذ أف المؤتمر
بحػػد ذاتػػه تضػػمف أبعػػاداً ثبلثػػةم األوؿ ،أراد الػرئيس بػػوش تحقيػػؽ إنجػػاز قبػػؿ رحيلػػه عػػف البيػػت األبػػيض
يختػػتـ بػػه عهػػدا ،حتػػى ولػػو يػػاف هػػذا اإلنجػػاز مجػػرد خطػػوة نحػػو السػػبلـ يسػػتيمؿ خلفػػه بقيػػة الخطػوات،
والبعد الثػاني ،هػو محاولػة تيػويف تحػالؼ عربػي يضػـ إسػرائيؿ ضػد طموحػات إيػراف النوويػة واإلقليميػة،
والبعػد الثالػػث ،ييمػف فػػي أف وجػػود إسػرائيؿ فػػي هػذا اإلطػػار ُيعػػد مػدخبلً إلعػػادة رسػـ الخارطػػة اإلقليميػػة

للشرؽ األوسط بما يضعها في مريزها إقليمياً وسياسياً واقتدادياً (الغمر  ،3118 ،ص .)79
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 3.1.1ظروف عقد المؤتمر
ُعقد مؤتمر أنػابوليس بػدعوة مػف اإلدارة األمريييػة برئاسػة جػورج بػوش االبػف ،بعػد سػبع سػنوات

علػػى إهمػػاؿ عمليػػة دػػنع السػػبلـ فػػي الشػػرؽ األوسػػط ،ومثػؿ لقػػاء أنػػابوليس ضػػرورة أمريييػػة ملحػػة مػػف
جهػػة محاولػػة تػػرميـ الدبلوماسػػية األمريييػػة فػػي الشػػرؽ األوسػػط بعػػد سلسػػلة مػػف اإلخفاقػػات التػػي تيبػػدتها
الواليات المتحدة في حربها على ما يسمي ((اإلرهاب)) .غير أف جميع القادميف إلى المػؤتمر قػد خفضػوا
مف سقؼ توقعات نتائجه سلفاً ،فقد بقيت األجواء وحتى قبيؿ انعقاد المؤتمر بعيدة عف تلؾ التي سادت
في مؤتمر مدريد عاـ .4::4
دارت عػػدة تسػػاؤالت حػػوؿ ماهيػػة األهػػداؼ األمريييػػة الم ػراد تحقيقهػػا مػػف المػػؤتمر ،وغايػػة هػػذا
اللقاء في ظؿ الظروؼ التي أحاطت بأطرافه الرئيسييف ،والتي جري الحديث عنهػا فػي بدايػة هػذا الجػزء
مف الدراسة .وفي قراءة متأنية لجوهر اللقاء يميف القوؿ بأنه (محيسف ،3119 ،ص :)45
 محاول ػػة لجع ػػؿ القض ػػية الفلس ػػطينية ج ػػزءاً م ػػف الدػ ػراع ب ػػيف معس ػػير ((االعت ػػداؿ)) و((التط ػػرؼ)) ف ػػيالمنطقة ،وفي الداخؿ الفلسطيني ،خادة بعد سيطرة حرية حماس العسػيرية علػى قطػاع غػزة منتدػؼ
حزيراف /يونيو .3118
 محاولة تفريغ مفهوـ الدولػة الفلسػطينية مػف مضػمونه ،وتحويلهػا إلػى مجػرد حيومػة دوف سػيادة تحػتاالحتبلؿ في ظؿ الفدؿ والعزؿ ،والترويج لفيرة ((الدولة ذات الحدود المؤقتة)).
 محاولة انتزاع زماـ المبادرة مف يد الدوؿ العربية واألطراؼ الدولية األخري لدال الواليػات المتحػدة،ومحاولة إسقاط مبدأ النزاع على أساس الق اررات الدولية ومبدأ الشمولية مقابؿ المرحلية واالنتقالية.
جػػرت لقػػاءات عديػػدة بػػيف الجػػانبيف الفلسػػطيني واإلس ػرائيلي خػػبلؿ الفت ػرة التػػي سػػبقت المػػؤتمر
به ػػدؼ اإلع ػػداد ل ػػه ( ،)BBC Arabic, Nov 22, 2007و اره ػػف الفلس ػػطينيوف عل ػػى إع ػػادة االعتب ػػار لقض ػػيتهـ
ووض ػػعها مػ ػرة أخ ػػري عل ػػى أجن ػػدة اهتمام ػػات المجتم ػػع ال ػػدولي ،وعل ػػى رعاي ػػة مند ػػفة للمفاوض ػػات م ػػع
إسرائيؿ ،وعلى تقديـ الدعـ واإلسناد المطلػوبيف لتعزيػز ميانػة السػلطة الفلسػطينية (محيسػف ،3119 ،ص .)44
أمػػا إس ػرائيؿم فقػػد فرضػػت األوضػػاع خػػبلؿ السػػنوات السػػبع التػػي أعقبػػت مفاوضػػات يامػػب ديفيػػد عػػاـ
 3111على إسرائيؿ تغيير شيؿ تييفها مػع عمليػة التسػوية ،ومػع مطلػب ((الدولػة الفلسػطينية)) ،فأعلنػت
تفاؤلهػػا مػػف إعػػادة إحي ػاء عمليػػة السػػبلـ فػػي الشػػرؽ األوسػػط وتفعيػػؿ المحادثػػات مػػع الفلسػػطينييف علػػى
أساس خارطة الطريؽ ( ،)CNN Arabic, Nov 7, 2007وليف قد بدا جلياً أف إسرائيؿ اعتمدت منطؽ الهروب
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إلى األماـ مف الخبلفات الجوهريػة مػع الجانػب الفلسػطيني بشػأف قضػايا الوضػع الػدائـ ،مػف خػبلؿ إدارة
محرؾ المفاوضات الشاملة مف جديد.
 3.1.0مبادئ المؤتمر وأىدافو
في اليلمة التي ألقاها الرئيس بوش االبف في افتتاح مػؤتمر أنػابوليسم أعلػف أف هػدؼ المػؤتمر
لػػيس التودػػؿ إلػػى اتفػػاؽ" ،وانمػػا إرسػػاء األسػػاس إلقامػػة دولػػة فلسػػطينية ،عبػػر إعػػادة إطػػبلؽ مفاوضػػات
سػػبلـ بػػيف الجػػانبيف الفلسػػطيني واإلس ػرائيلي" ،وتعهػػد ال ػرئيس األمرييػػي ببػػذؿ جهػػدا الشخدػػي وتسػػخير
مػوارد الواليػػات المتحػػدة األمريييػػة إلنجػػاح هػػذا المفاوضػػات .وخػػبلؿ افتتػػاح المػػؤتمر قػػاؿ الػرئيس بػػوش
االبف" :إف الطرفيف قد اتفقا على بياف يقضي ببدء المفاوضػات حػوؿ الوضػع النهػائي"

لدرسػات الفلسػطينية،
(ا ا

ع  ،3118 ،83ص  ،)486ووعد بالتودؿ إلى اتفاؽ شامؿ قبؿ أف يغػادر البيػت األبػيض خػبلؿ أربعػة عشػر
شه اًر منذ اللقاء في أنابوليس (الغمر  ،3118 ،ص .)76
ووفقاً للرؤية األمرييية ،ف ف المؤتمر يتضمف دعـ عمليػة السػبلـ وحشػد التأييػد الػدولي للجػانبيف
الفلسطيني واإلسرائيلي ،وذلؾ مف خبلؿ ثبلثة مسارات أساسيةم دعـ التقدـ فػي المفاوضػات بػيف طرفػي
الدػ ػراع األساس ػػييف ،والمس ػػاعدة ف ػػي اإلد ػػبلح المؤسس ػػي واالقتد ػػاد وتحقي ػػؽ التنمي ػػة للفلس ػػطينييف،
وااللتزاـ بخارطة الطريؽ يأساس للسبلـ (ياسيف ،311: ،ص .)65
وبػػذلؾ عػػادت خارطػػة الطريػػؽ إلػػى الواجهػػة ،لتدػػب مػػف جديػػد أسػػاس التفػػاوض بػػيف الجػػانبيف
اع لعملية السبلـ منذ
الفلسطيني واإلسرائيلي ،وهنا سجؿ الموقؼ األمرييي تراجعاً عف التزامه السابؽ ير ٍ
مػػؤتمر مدريػػد عػػاـ  ،4::4إذ تجاهػػؿ ال ػرئيس األمرييػػي اإلشػػارة إلػػى المرجعيػػات التػػي تأسسػػت عليهػػا
عملي ػػة الس ػػبلـ ،ممػ ػػا خل ػػؽ أساس ػ ػاً رخػ ػواً ال يمي ػػف أف تُبنػ ػػى علي ػػه التس ػػوية المنش ػػودة .غيػػػر أف اإلدارة
األمرييية وجدت مف الضرور إعادة إحياء خارطة الطريؽ ،يونها تعبر عف رؤيتها للسػبلـ فػي الشػرؽ
األوس ػػط من ػػذ ع ػػاـ  ،3114باإلض ػػافة إل ػػى تطبي ػػؽ خط ػػة عم ػػؿ تحت ػػو مجموع ػػة جدي ػػدة م ػػف المب ػػادئ
والخط ػوات يلتػػزـ بهػػا يػػبل الط ػرفيف تهػػدؼ إلػػى تحسػػيف الوضػػع علػػى األرض
.)3118
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(القػػبس 47 ،يػػانوف األوؿ /ديسػػمبر

 3.1.1موايف األطراف المشاركة من يضايا الصراع
في الوقت الذ ياف فيه اإلعداد جارياً لعقد مؤتمر أنابوليس على دػعيد المحادثػات واللقػاءات
الدوريػة بػيف الػرئيس محمػود عبػاس ورئػيس الحيومػة اإلسػرائيلية إيهػود أولمػرت  ،Ehud Olmertويػػذلؾ
الجوالت الميوييػة لػوزيرة الخارجيػة األمريييػة يونػدولي از اريػس فػي المنطقػةم سػعى الفلسػطينيوف للتودػؿ
إلى ((إعبلف مبادئ مشترية)) لبلتفاؽ عليها أثناء المؤتمر ( .)BBC Arabic, Nov 25, 2007غير أف الحيومة
اإلسرائيلية سعت بدالً عف ذلػؾ إلػى التودػؿ ل ػ ((إعػبلف نوايػا غيػر ملػزـ)) (أبػو ديػاؾ ،3118 ،ص  ،)41بمعنػى
االتفػػاؽ علػػى بيػػاف سياسػػي يعػػالج قضػػايا الد ػراع الرئيسػػية مػػف خػػبلؿ وضػػع إطػػار عػػاـ ييػػوف قػػاببلً
للتفسير والتأويؿ ،ويتي للطرؼ اإلسرائيلي تحديد المقدود به في نهاية المطػاؼ .وعمومػاً ،فقػد حػددت
األطراؼ المشارية في المؤتمر ،وبخادة الطرفيف الفلسطيني واإلسرائيلي ،غايتهما مف و ارئه.
 3.1.1.1مويف الطرف الفمسطيني
ذهب الفلسطينيوف إلػى أنػابوليس ممثلػيف بػالرئيس عبػاس وفريقػه المفػاوض والوضػع الفلسػطيني
مػػثقبلً بأعبػػاء جمػػة ،لعػػؿ أهمهػػا االنقسػػاـ الػػداخلي فػػي األ ارضػػي الفلسػػطينية عقػػب سػػيطرة حريػػة حمػػاس
العسيرية على قطاع غزة ،والحدار االقتداد الذ ياف مفروضػاً علػى السػلطة الفلسػطينية منػذ فػوز
حري ػػة حم ػػاس ف ػػي االنتخاب ػػات التشػ ػريعية الثاني ػػة ع ػػاـ  3117وتش ػػييلها للحيوم ػػة الفلس ػػطينية العاشػ ػرة،
أضؼ إلى ذلؾ الشعور المتزايد باإلحباط لدي المسؤوليف الفلسطينييف جراء الفشؿ بالتودؿ إلى إعبلف
مبادئ مع الحيومػة اإلسػرائيلية حػوؿ قضػايا الحػؿ النهػائي السػت وهػي(( ،القػدس ،والبلجئػوف ،والحػدود،
والمستوطنات ،والمياا ،واألمف)).
تعامؿ الجانب الفلسطيني مع فرضية مفادهػام أف الطريقػة التػي سػيتـ التعػاطي بهػا مػع القضػايا
الرئيسية السابقة هي ما سيحدد شيؿ اليياف الفلسطيني القادـ .حيث أراد الفلسطينيوف االتفاؽ على قياـ
دولة فلسطينية على األراضي المحتلة عاـ  ،4:78أ فػي قطػاع غػزة والضػفة الغربيػة بمػا فيهػا القػدس
الشػ ػرقية (الد ارسػػات الفلسػػطينية ،ع  ،3118 ،83ص  .)487وقبي ػػؿ عق ػػد الم ػػؤتمر ،طل ػػب الجان ػػب الفلس ػػطيني وض ػػع
جػػدوؿ زمنػػي واض ػ لييفيػػة وتوقيػػت قيػػاـ الدولػػة الفلسػػطينيةُ ،يشػػرؼ عليػػه طػػرؼ ثالػػث مثػػؿ الواليػػات

المتحدة أو االتحاد األوروبي (.)BBC Arabic, Nov 25, 2007
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وفيما يتعلؽ بالمرجعيات التي أراد الفلسطينيوف أف تُبني عليها مفاوضػاتهـ مػع إسػرائيؿ ،بحيػث
تيوف هذا المفاوضات ذات معنىم أعاد الطرؼ الفلسطيني التأييد على مبادرة السبلـ العربية يونهػا لػـ
تيف مجرد خطوة ذات أهداؼ غير محددة ،وانما هي خطة استراتيجية تستهدؼ تغيير طبيعػة العبلقػات
ف ػػي المنطق ػػة ودػ ػوالً إل ػػى الس ػػبلـ المنش ػػود .ويونه ػػا أيضػ ػاً تتبن ػػى مس ػػألة البلجئ ػػيف م ػػف وجه ػػة النظ ػػر
الفلسػػطينيةم فقػػد طلػػب الفلسػػطينيوف حلهػػا مػػف يافػػة جوانبهػػا السياسػػية واإلنسػػانية ،وفق ػاً للق ػرار الػػدولي
(( ،))4:5وبمشػػارية الػػدوؿ العربيػػة الت ػػي تستضػػيؼ البلجئػػيف وتتحمػػؿ أعب ػػاء متعػػددة فػػي هػػذا اإلط ػػار
(الدراسات الفلسطينية ،ع  ،3118 ،83ص .)487
وألف الرؤيػػة األمريييػػة للسػػبلـ فػػي أنػػابوليس بنيػػت علػػى أسػػاس الت ػزاـ األط ػراؼ بخطػػة خارطػػة
الطريؽ ،ف ف تناوؿ الطرؼ الفلسطيني لها يمرجعية للمفاوضات التي أعقبت المؤتمرم ياف الهػدؼ مػف
ورائه التفاوض حوؿ االلتزامات اإلسرائيلية الواردة فػي الخطػة والتػي تندػلت إسػرائيؿ مػف تنفيػذها ،وهػي
(الدراسات الفلسطينية ،ع  ،3114 ،66ص :)468
 االنسحاب اإلسرائيلي مف المناطؽ المحتلة منذ  39أيلوؿ /سبتمبر .3111 تفييؾ المواقع االستيطانية التي أقامتها إسرائيؿ منذ ذار /مارس .3114 تجميد البناء في المستوطنات ،بما في ذلؾ النمو الطبيعي لها. 3.1.1.0مويف الطرف اإلسراييمي
وافقػػت الحيومػػة اإلس ػرائيلية علػػى المػػؤتمر ،يونهػػا المحػػدد األهػػـ لطبيعتػػه وأهدافػػه ،بػػدليؿ أنهػػا
رفضت قُبيؿ انعقادا الطلب الفلسػطيني بضػرورة التودػؿ إلػى ((إعػبلف مبػادئ مشػترية)) ،ووضػع جػدوؿ
زمنػػي يحػػدد توقيػػت وييفيػػة قيػػاـ الدولػػة الفلسػػطينية .وايتفػػى رئػػيس الحيومػػة اإلس ػرائيلية أثنػػاء المػػؤتمر
بػػالقوؿ" :إف الواقػػع الػػذ نشػػأ علػػى األرض بعػػد عػػاـ  4:78سػػوؼ يتغيػػر مػػف خػػبلؿ مفاوضػػات ثنائيػػة
ومتوادلة مع الفلسطينييف تتناوؿ جميع المسػائؿ بدػورة مباشػرة" (الد ارسػات الفلسػطينية ،ع  ،3118 ،83ص ،)488
ولـ ِ
يأت رئيس الحيومة اإلسرائيلية على ذير تلؾ المسائؿ ،وهي(( ،القػدس ،والبلجئػوف ،والمسػتوطنات،
وش ػ ػػيؿ اليي ػ ػػاف الفلس ػ ػػطيني الق ػ ػػادـ)) ،يونه ػ ػػا القض ػ ػػايا الجوهري ػ ػػة والرئيس ػ ػػية ف ػ ػػي الد ػ ػراع الفلس ػ ػػطيني -
اإلسرائيلي ،يي يتجنب التزامات الحقة.
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ظلت هذا القضايا الحساسة التي تشيؿ لب الدراع غائبة عف الحؿ ،فبالنسػبة لقضػية القػدس،
يميػػف القػػوؿ أف معارضػػة إس ػرائيؿ لفي ػرة تقسػػيـ القػػدس مػػع الفلسػػطينييف أدػػبحت أيثػػر تجػػذ اًر فػػي ظػػؿ
اتسػاع نطػػاؽ المسػػتوطنات المحيطػػة بالمدينػػة

(Arabic, Nov 22, 2007

 ،)BBCف سػرائيؿ تطػػرح حػبلً لهػػذا

القضية الحيوية بالنسبة للفلسػطينييف ييػوف إطػارا سػيادة دينيػة علػى األمػايف المقدسػة ،مػع بقػاء السػيادة
السياسية واألمنية لها (أبو دياؾ ،3118 ،ص  ،)44وهذا المقترح الذ تُروج له إسػرائيؿ هػو نفسػه الػذ رفضػه
الرئيس ياسر عرفات ،بؿ ربما أقؿ منه في بعض تفاديله.
أمػػا البلجئ ػوف ،ف ػ ف إس ػرائيؿ ال ازلػػت ت ػرفض أيػػة تسػػوية يػػتـ بموجبهػػا القبػػوؿ بعػػودة البلجئػػيف أو
بعض منهـ على األقؿ إلى األ ارضػي التػي ُهجػروا منهػا خػبلؿ عػاـ  ،4:59وعوضػاً عػف ذلػؾ وضػعت

إس ػرائيؿ اليثيػػر مػػف القيػػود علػػى إميانيػػة قبولهػػا بػػأ ((حػػؿ مندػػؼ)) لقضػػية البلجئػػيف ،بحيػػث أدػػب

((التوطيف)) هو مضموف الحديث اإلسرائيلي عف هذا القضية في إطار مجهود دولي تشارؾ فيه إسرائيؿ
(أبو عػامر ،3118 ،ص  .)43أو تحديد مستقبؿ هؤالء البلجئيف في إطار الدولة الفلسطينية التي تتوافؽ عليهػا
إسرائيؿ مع الفلسطينييف (الدراسات الفلسطينية ،ع  ،3118 ،83ص .)488
يميػ ػػف القػ ػػوؿ ،أف الخػ ػػط الثابػ ػػت للفي ػ ػرة اإلس ػ ػرائيلية حػ ػػوؿ أ حػ ػػؿ لتسػ ػػوية مشػ ػػيلة البلجئػ ػػيف
الفلس ػػطينييف ،يتمح ػػور ح ػػوؿ حله ػػا خ ػػارج النط ػػاؽ الجغ ارف ػػي إلسػ ػرائيؿ ،وبمع ػػزؿ ع ػػف األط ػػر القانوني ػػة
المستقرة ،مع العمؿ على إشراؾ المجتمعيف العربي والدولي في هذا الحؿ ،وتػرجي المػدخؿ االقتدػاد
في المقاربة اإلسرائيلية عموماً.
وتبقى اإلشػارة للمرجعيػات التػي تسػتند لهػا المفاوضػات المترتبػة علػى أنػابوليس مػف وجهػة نظػر
إس ػرائيؿم إذ أعلػػف رئػػيس الحيومػػة اإلس ػرائيلية أنهػػا" :سػػوؼ تعتمػػد خارطػػة الطريػػؽ ،وورقػػة الضػػمانات
األمرييي ػػة لػ ػرئيس الحيوم ػػة اإلسػ ػرائيلية األس ػػبؽ أريئي ػػؿ ش ػػاروف ف ػػي  45نس ػػياف /إبري ػػؿ  ،3115به ػػدؼ
التودػػؿ فػػي نهايػػة المطػػاؼ إلػػى تحقيػػؽ رؤيػػة ((دولتػػيف لشػػعبيف)) ،دولػػة فلسػػطينية قابلػػة للحيػػاة ،ودولػػة
إسرائيؿ اليهودية" (الدراسات الفلسطينية ،ع  ،3118 ،83ص .)488
مثلت مسألة اعتماد خارطة الطريؽ يمرجعيػة تسػتند عليهػا المفاوضػات الفلسػطينية  -اإلسػرائيلية
أم اًر مهماً بالنسبة للحيومة اإلسرائيلية ،فهذا الخطة تربط تنفيذ أ اتفاؽ سياسي بتحقيؽ إنجازات أمنيػة
علػػى األرض ،وبػػذلؾ تواجػػه الحيومػػة اإلس ػرائيلية أ اتهػػاـ يػػوحى بأنهػػا تعػػرض أمػػف إس ػرائيؿ للخطػػر
47:

بقبولهػػا دولػػة فلسػػطينية قبػػؿ نػػزع سػػبلح التنظيمػػات الفلسػػطينية وتفييػػؾ البنيػػة التحتيػػة ((لئلرهػػاب)) فػػي
األراضي الفلسطينية (ياسيف ،311: ،ص .)66
ولعػػؿ مػػا يفسػػر أيضػاً اسػػتمرار إسػرائيؿ بالتمسػػؾ بورقػػة الضػػمانات األمريييػػة عػػاـ  ،3115أنهػا
تسػػاند الموقػػؼ اإلس ػرائيلي بشػػأف قضػػايا الد ػراع الرئيسػػية ،والسػػيما ((الحػػدود والمسػػتوطنات والبلجئػػيف

))

(الغمػر  ،3118 ،ص  .)78وهػػو مػا عيػػس تحيػز الواليػػات المتحػػدة األمريييػة للجانػػب اإلسػرائيلي ،ونفػػي عنهػػا
دػػفة ((ال ارعػػي النزيػػه)) ،يػػوف ذلػػؾ األمػػر قػػد اسػػتبؽ المفاوضػػات بػػيف الج ػانبيف الفلسػػطيني واإلس ػرائيلي،
أمر واقعاً ،أفرغها مف مضمونها ،ونفى عنها الجدية.
وفَرض اً
 3.1.2مرج ية مفاوضات أنابوليس
المبلحػػظ أف خارطػػة الطريػػؽ قػػد تػػـ االسػػتناد عليهػػا يأسػػاس للسػػبلـ فػػي أنػػابوليس ،وجػػري
مػػف ُ

التعام ػػؿ معه ػػا ويأنه ػػا ب ػػديؿ ع ػػف المرجعي ػػات الت ػػي قام ػػت عليه ػػا عملي ػػة الس ػػبلـ ،والت ػػي تمث ػػؿ األس ػػاس
الشرعي لها ،واتض ذلؾ في أمريف (الغمر  ،3118 ،ص :)76
األوؿم عػػدـ تحديػػد هػػذا المرجعيػػات والتػػي تشػػمؿ ق ػ اررات األمػػـ المتحػػدة بشػػأف الد ػراع العربػػي
اإلسػ ػرائيلي ،وقػ ػرار مجل ػػس األم ػػف (( ))353و(( ،))449والقػ ػرار (( ))44:8ال ػػذ يؤي ػػد ((رؤي ػػة ال ػػدولتيف))،
والقػرار (( ))4:5الخػاص بعػػودة البلجئػيف ،وقواعػػد القػانوف الػدولي ،وعػػبلوة علػى ذلػػؾ المرجعيػة الرئيسػػية
لعمليػػة السػػبلـ التػػي انطلقػػت منػػذ مػػؤتمر مدريػػد عػػاـ  ،4::4والتػػي اسػػتندت إليهػػا اسػػتجابة األط ػراؼ
للدعوة األمرييية لمؤتمر أنابوليس ،ودوالً إلى مبادرة السبلـ العربية عاـ .3113
والثػػانيم لػػـ تيػػف خارطػػة الطريػػؽ تمثػػؿ مرجعيػػة بحػػد ذاتهػػا ،ألنهػػا مجػػرد خطػػوة فػػي إطػػار هػػذا
المرجعيػػات تسػػتمد منهػػا شػػرعيتها باألسػػاس ،وعلػػى هػػذا النحػػو تظػػؿ خارطػػة الطريػػؽ ليػػة تنفيػػذ وليسػػت
مرجعية .وحيث أف المرجعية الرئيسية لعملية السبلـ تتحدد تماماً في مبدأ ((األرض مقابؿ السبلـ)) الذ
أوجدته ديغة مدريد عاـ .4::4
يميف القوؿ ،إف الواليات المتحدة قد تعمدت فرض خارطة الطريؽ يمرجعية لمفاوضات السبلـ
فػػي أنػػابوليس ،فهػػي تعلػػـ مسػػبقاً أف الت ازمػػات الجانػػب الفلسػػطيني وفق ػاً لخطػػة خارطػػة الطريػػؽ يدػػعب
تحقيقهػػا فػػي الواقػػع ،وبخادػػة أنهػػا تريػػز علػػى الجانػػب األمن ػي باعتبػػارا خطػػوة مسػػبقة لتطػػور عملي ػػة
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التفػػاوض ،فضػبلً عػػف رفػػض الحيومػػة اإلسػرائيلية التقيػػد بجػػدوؿ زمنػػي محػػدد إلنهػػاء مفاوضػػات الوضػػع
الدائـ قبؿ نهاية عاـ .3119
وبعبػػارة أخػػري ،إف هػػذا الترييػػز المبػػالغ فيػػه علػػى خارطػػة الطريػػؽ يػػوحي بتعمػػد أمرييػػي لتجػػاوز
المرجعيات التي تأسست عليها عملية السبلـ ،مػف أجػؿ فػرض مرجعيػة بديلػة .ويػاف القدػد وراء فػرض
المرجعيػة الجديػػدة ،هػو اسػػتبعاد مبػادرة السػػبلـ العربيػػة التػي قامػػت علػى أسػػاس مرجعيػات عمليػػة السػػبلـ
التي انطلقت منذ مؤتمر مدريد عاـ  ،4::4بالرغـ مف يونها تقدـ حبلً ياف يوماً ما يمثؿ أيبر أمنيػات
إسرائيؿ على دعيد تسوية الدراع العربي  -اإلسرائيلي بشيؿ يامؿ ،واقامة عبلقات طبيعية بينهػا وبػيف
الدوؿ العربية (الغمر  ،3118 ،ص .)77
ويميػػف القػػوؿ يػػذلؾ ،إف المرجعيػػات التػػي حػػددها مػػؤتمر أنػػابوليس ،مثلػػت انح ارف ػاً عػػف مسػػار
التف ػػاوض ال ػػذ أرادا الفلس ػػطينيوف ،فق ػػد وض ػػعت ه ػػذا المرجعي ػػات الجان ػػب الفلس ػػطيني تح ػػت الض ػػغط
اإلسػرائيلي المباشػػر ،يمػػا فرضػػت عليػػه القبػػوؿ بػػأمر واقػػع ،تمثػػؿ فػػي مطالبتػػه بالشػػروع فػػي المفاوضػػات
دوف تنفيػػذ االلت ازمػػات اإلس ػرائيلية ال ػواردة فػػي خارطػػة الطريػػؽ ،والتػػي مػػف المفتػػرض أنهػػا تُلػػزـ الحيومػػة
اإلسػرائيلية وقػػؼ يافػػة النشػػاطات االسػػتيطانية فػػي الضػػفة الغربيػػة ،وهػػو األمػػر الػػذ سػػعت لػػه إس ػرائيؿ
بهػػدؼ فػػرض حقػػائؽ جديػػدة علػػى األرض تسػػتثمرها فػػي المفاوضػػات ،ويانػػت غايػػة الحيومػػة اإلسػرائيلية
مػػف وراء ذلػػؾ ،هػػي االسػػتمرار فػػي نهػػج المماطلػػة الهػػادؼ إلػػى إعاقػػة التودػػؿ فػػي المػػدي القريػػب أليػػة
تسوية للدراع مف المميف أف يقبؿ بها الفلسطينيوف.
 3.1.3نتايج المؤتمر وأثرىا عمى التسوية
تودػػؿ رئػػيس الحيومػػة اإلسػرائيلية إيهػػود أولمػػرت والػرئيس الفلسػػطيني محمػػود عبػػاس فػػي ختػػاـ
مؤتمر أنابوليس إلى ((وثيقة تفاهـ مشترؾ)) ،تقضي باالنخراط في مفاوضات نشطة ومستمرة ومتوادػلة
يػػاف هػػدفها التودػػؿ إلػػى اتفػػاؽ قبػػؿ نهايػػة عػػاـ  ،3119وتضػػمنت الوثيقػػة عبػػارات عامػػة حػػوؿ القضػػايا
الرئيسػػية التػػي ال يميػػف أف ييػػوف هنػػاؾ تسػػوية دوف التودػػؿ إلػػى اتفػػاؽ حولهػػا ،وألزمػػت هػػذا الوثيقػػة
الجػػانبيف الفلسػػطيني واإلس ػرائيلي القيػػاـ بتطبيػػؽ مػػا يترتػػب عليهمػػا مػػف واجبػػات ندػػت عليهػػا خارطػػة
الطريػػؽ المفضػػية إلػػى ((حػػؿ الػػدولتيف)) الػػدائـ للد ػراع الفلسػػطيني  -اإلس ػرائيلي ،ووافػػؽ الجػػانبيف بموجػػب
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الوثيقػػة ،علػػى تشػػييؿ ليػػة أمريييػػة  -فلسػػطينية  -إسػرائيلية ت أرسػػها الواليػػات المتحػػدة لمتابعػػة تنفيػػذ خارطػػة
الطريؽ (الدراسات الفلسطينية ،ع  ،3118 ،83ص .)486
يانػػت البدايػػة البلحقػػة للمػػؤتمر ،هػػي انعقػػاد أولػػى جػوالت المفاوضػػات بػػيف الجػػانبيف الفلسػػطيني
واإلس ػرائيلي ي ػػوـ  43يػػانوف األوؿ /ديس ػػمبر  3118فػػي الق ػػدس (الغمػػر  ،3118 ،ص  ،)76عل ػػى أس ػػاس أف
اللقػػاء فػػي أنػػابوليس اعتبػػر افتتاحػاً لعمليػػة تفػػاوض سػػوؼ تتلػػو المػػؤتمر .وفػػي حقيقػػة األمػػر ،فػ ف مػػا تػػـ
التوافػػؽ عليػػه فػػي أنػػابوليس هػػو العػػودة إلػػى المفاوضػػات السياسػػية بعػػد انقطػػاع ،وبػػذؿ الجهػػود مػػف أجػػؿ
التودؿ وفقاً لما جاء في خطاب الرئيس بػوش االبػف أمػاـ المػؤتمر إلػى "تنػازالت مؤلمػة مػف الجػانبيف"،
وعلػػى الػػرغـ مػػف ذلػػؾ ،ف ػ ف الحيومػػة اإلس ػرائيلية قػػد سػػعت إلػػى فػػرض التسػػوية وفػػؽ رؤيتهػػا الخادػػة
لخارطة الطريؽ وتحفظاتها عليها ،واستندت في سياسػتها هػذا إلػى ورقػة الضػمانات التػي قػدمها الػرئيس
بوش االبف في نيساف /إبريؿ  3115لرئيس الحيومة اإلسرائيلية األسبؽ أريئيؿ شاروف.
فق ػػد تد ػػاعد النش ػػاط االس ػػتيطاني عق ػػب م ػػؤتمر أن ػػابوليس ،دوف أف يثي ػػر ردود فع ػػؿ دولي ػػة أو
أمرييية ،تتناسب مع حجـ تعارضه وتناقضه مع المرحلة األولى مف خارطة الطريؽ ،وما تفرضػه علػى
إس ػرائيؿ مػػف الت ازمػػات ،بمػػا فيهػػا وقػػؼ البنػػاء فػػي المسػػتوطنات ،حتػػى ألغ ػراض النمػػو الطبيعػػي .ونمػػا
التوسع االستيطاني في األشهر الثبلثة األولى التي أعقبت أنابوليس ،ليبلغ ضعفي ما ياف عليػه عػامي
 3113و ،3114وأحػد عشػػر ضػعفاً لمػػا يػاف عليػػه عػػاـ  ،3115وبػدأت الضػػفة الغربيػة تشػػهد اسػػتيطاناً
متوحشػ ػ ػاً ،وأعلن ػ ػػت الحيوم ػ ػػة اإلسػ ػ ػرائيلية ع ػ ػػف ط ػ ػػرح عط ػ ػػاءات لبن ػ ػػاء مئ ػ ػػات الوح ػ ػػدات الس ػ ػػيانية ف ػ ػػي
المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية (خالد 33 ،نيساف /إبريؿ .)3119
ولػػدي التطػػرؽ إلػػى ((وثيقػػة التفػػاهـ المشػػترؾ)) التػػي دػػدرت عػػف مػػؤتمر أنػػابوليس ،يميػػف ق ػراءة
العديد مف المبلحظات التي حاوؿ يبل الجانبيف الفلسطيني واإلسرائيلي إما تجنبها مف ناحية ،أو التأييد
عليهػ ػػا مػ ػػف ناحيػ ػػة ثانيػ ػػةم فػ ػػاألمر األوؿ(( ،المسػ ػػاواة بػ ػػيف اإلرهػ ػػاب والتح ػ ػريض ،س ػ ػواء الػ ػػذ يقػ ػػوـ بػ ػػه
فلسػػطينيوف أو إس ػرائيليوف)) ،ومعنػػى ذلػػؾ أف رئػػيس الحيومػػة اإلس ػرائيلية قػػد وافػػؽ علػػى يػػوف إس ػرائيؿ
مسؤولة أيضاً عف اإلرهاب والتحريض ضد الفلسطينييف مف جهة ،وعلى الواليات المتحدة أف تحدد فػي
المحرض واإلرهابي)) ،مف جهة موازية .وهو األمر الػذ يعيػد إلػى األذهػاف أف حيومػة
النهاية مف هو (( ُ
أريئيؿ شاروف سبؽ وأف رفضت في تحفظاتها على خارطػة الطريػؽ ،المطالبػة بػأف تتوقػؼ إسػرائيؿ عػف
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ممارس ػة العنػػؼ والتح ػريض ضػػد الفلسػػطينييف ،وهػػا هػػي إس ػرائيؿ تتنػػازؿ فػػي إعػػبلف أنػػابوليس عػػف هػػذا
الػػتحفظ .وأم ػػا األمػػر الث ػػاني ،ف ػػييمف فػػي التعه ػػد ((بػػذؿ ي ػػؿ الجه ػػود السػػتيماؿ االتف ػػاؽ مػػع نهاي ػػة ع ػػاـ
))3119م إذ تػػـ القبػػوؿ هنػػا بالمطلػػب الفلسػػطيني بوضػػع جػػدوؿ زمنػػي للمفاوضػػات .وليػػف يبقػػى اإلنجػػاز
اإلس ػرائيلي ال ػرئيس فػػي أنػػابوليس ،هػػو رهػػف تطبيػػؽ االتفػػاؽ المسػػتقبلي ،فػػي حػػاؿ تػػـ التودػػؿ إليػػه مػػع
الفلسػطينييف ،بتنفيػػذ التعهػدات الػواردة فػي خارطػػة الطريػؽ ،ورفػػض المطالبػة الفلسػػطينية بػأف ييػػوف ذلػػؾ
التنفيذ متزامناً أو متوازياً (شلحت ،3119 ،ص .)75 - 74
علػ ػى أي ػػة ح ػػاؿ ،يمي ػػف الق ػػوؿ أف ثم ػػة معيق ػػات إسػ ػرائيلية داخلي ػػة ق ػػد أث ػػرت بش ػػيؿ يبي ػػر عل ػػى
مخرجػػات العمليػػة السػػلمية التػػي اسػػتؤنفت عقػػب أنػػابوليسم حيػػث أثػػرت العبلقػػات الحزبيػػة فػػي إس ػرائيؿ
والتحالفات الو ازرية لحيومة إيهود أولمرت ،إلى ٍ
حد بعيد ،في تقرير الموقؼ اإلسرائيلي النهائي

(أبو سيؼ،

 ،3119ص  .)97ويميف ردد المعيقات البنيوية اإلسرائيلية يما يلي:
 ياف مف شأف أ تقدـ سياسي مهـ أف يفجػر أزمػة سياسػية فػي إسػرائيؿ ،قػد يطػي بػاالئتبلؼ الحػايـال ػػذ ي أرس ػػه أولم ػػرت ،وبخاد ػػة بع ػػد انس ػػحاب ((ح ػػزب إسػ ػرائيؿ بيتن ػػا)) ال ػػذ يتزعم ػػه أفيغ ػػدور ليبرم ػػاف
 Avigdor Liebermanمف االئتبلؼ الحايـ (الشرؽ األوسط 48 ،يانوف الثاني /يناير  ،)3119وتهديد ((حزب شػاس

))

الػػديني المتشػػدد فػػي  43شػػباط /فب اريػػر  3113باالنسػػحاب مػػف الحيومػػة فػػي حػػاؿ جػػري التفػػاوض بػػيف
الحيومة اإلسرائيلية والسلطة الفلسطينية بشأف قضية القدس.
 ترسخ اعتقاد إسرائيلي بأف احتماالت التودؿ إلى اتفاؽ أو بنود تسوية مع السلطة الفلسطينية ممثلةبػػالرئيس عبػػاس ،فػػي أعقػػاب سػػيطرة حريػػة حمػػاس علػػى قطػػاع غ ػزة هػػي ضػػئيلة جػػداً ،فالثابػػت هػػو أف
الواق ػػع الق ػػائـ ف ػػي غػ ػزة بع ػػد منتد ػػؼ حزيػ ػراف /يوني ػػو " ،3118ق ػػد جع ػػؿ إسػ ػ ارئيؿ تبن ػػي اس ػػتراتيجياتها
التفاوضػػية علػػى أسػػاس أف مػػف يملػػؾ القػػوة علػػى األرض ب ميانػػه أف يفشػػؿ يػػؿ شػػيء عليهػػا"

(أبػػو سػػيؼ،

 ،3119ص .)89
 انعداـ أ اتفاؽ بشأف معظـ القضايا الجوهرية لملؼ الحؿ الدائـ ،وهيم الحدود ،والقدس والبلجئيف،ولػػـ يجػ ِػر التطػػرؽ إسػرائيلياً لتفدػػيبلت قضػػايا تسػػتوجب مفاوضػػات مضػػنية مػػع الفلسػػطينييف ،أو قػ اررات
تاريخيػػة ،مثػػؿ تلػػؾ التػػي تتعلػػؽ بػ ػ ((المجػػاؿ الجػػو  ،وتقاسػػـ مدػػادر الميػػاا ،واالتفاقػػات االقتدػػادية)).
فاالستعداد اإلسرائيلي لؤلخذ والعطاء في قضايا الحؿ النهائي يياد ييوف معدوماً (شلحت ،3119 ،ص .)71
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وفي ظؿ هذا المشهد القاتـ ،ووجود حالة االنقساـ الحادة فػي المشػهديف السياسػييفم الفلسػطيني
واإلسرائيلي ،ياف مف الدعوبة بمياف التودؿ إلى اتفاؽ أو بنود للتسوية السياسية يميف تسويقها لل أر
العاـ عند يبل الطرفيف ،والواقع يؤيد أف إسرائيؿ ال تريد السبلـ العادؿ ،وانهاء الدراع وحله حبلً عػادالً
طبقاً لق اررات الشرعية الدولية .وهي لف تُسلـ بسهولة ب قامة دولة فلسطينية ألسباب عػدة ،أهمهػا

(محيسػف،

 ،3119ص :)44
 عدـ وجود إجماع على هذا القضية بيف األطياؼ السياسية اإلسرائيلية. غياب أو ضعؼ الضغط الدولي واإلقليمي المناسب على إسرائيؿ. ممانعة الفلسطينييف في قضايا القدس ،والبلجئيف ،مقابؿ الدولة. سعي إسػرائيؿ إلػى الػتملص مػف اسػتحقاقات عمليػة التسػوية ،مػف خػبلؿ فػرض سياسػات األمػر الواقػععلػػى األرض .ومػػف مؤشػرات ذلػػؾ انتهػػاء عػػاـ  3119الػػذ حػػددا أنػػابوليس يموعػػد لبلتفػػاؽ علػػى إنهػػاء
الدراع الفلسطيني  -اإلسرائيلي ،بؿ انتهى ذلؾ العاـ بحرب إسرائيلية على قطاع غزة.
ختامػاًم جعػػؿ مػػؤتمر أنػػابوليس مػػف خارطػػة الطريػػؽ التػػي أثبتػػت أنهػػا تفتقػػد إلػػى الواقعيػػة والقػػدرة
على إلزاـ أطرافهام أساساً تقوـ عليه المفاوضات بيف الجانبيف الفلسطيني واإلسرائيلي ،وقد أدي الترييز
علػػى خارطػػة الطريػػؽ التػػي تقػػوـ ف ػي واقػػع األمػػر علػػى رؤيػػة ال ػرئيس بػػوش االبػػف ،إلػػى اسػػتمرار الػػدور
األمرييي  -المنحاز بطبيعته إلسرائيؿ  -بالتفرد في رعاية عملية التسوية ،وهو ما أبعد مف احتماليػة قيػاـ
جهة أخري مثؿ األمـ المتحدة على سبيؿ المثاؿ بالتوسط في سبيؿ تحقيؽ التسوية النهائية المنشودة.
ومهمػا ييػف مػف أمػر ،فقػػد يػاف مػف المفتػرض أف يترتػب علػػى المفاوضػات التػي أعقبػت مػػؤتمر
أنابوليس قياـ ((دولة فلسطينية)) وفؽ رؤية ((حؿ الدولتيف)) ،إال أف تلؾ المفاوضػات لػـ تقتػرب مػف إيجػاد
ٍ
حلوؿ لقضػايا الدػراع المريزيػة ،وظلػت تلػؾ القضػايا غائبػة عػف الحػؿ ،إذ وعلػى الػرغـ مػف أف خارطػة
الطريػػؽ فػػي مرحلتهػػا األولػػى تُلػػزـ الجانػػب اإلس ػرائيلي بتجميػػد النشػػاط االسػػتيطاني فػػي الضػػفة الغربيػػةم
ارحػػت الحيومػػة اإلس ػرائيلية تطػػرح مزيػػداً مػػف العطػػاءات لبنػػاء الوحػػدات السػػينية فػػي المسػػتوطنات ،ولػػـ
تتجػػاوب إس ػرائيؿ مػػع مسػػألة التخلػػي عػػف المسػػتوطنات باسػػتثناء تلػػؾ المعزولػػة .وتبػػددت مػػاؿ الجانػػب
الفلسطيني مجدداً نتيجة تردد رئيس الحيومة اإلسرائيلية إيهود أولمرت في مجمؿ قضايا الحؿ الدائـ.
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وفي الوقت الذ دخلت فيه المفاوضات منعطفاً ،أطلؽ رئيس الحيومة اإلسرائيلية شرطاً جديداً
مقابؿ التودؿ إلى دفقة متياملة للتسويةم حيث طالبت إسرائيؿ االعتراؼ بهػا ((دولػة يهوديػة)) يشػرط
مسبؽ للتفاوض حوؿ قضايا الحػؿ الػدائـ ،بمػا ينطػو علػى ذلػؾ الشػرط مػف اعتبػارات خطيػرة .إذ تُلغػي
((يهودية الدولة)) حقاً غير قابػؿ للتدػرؼ ،هػو حػؽ البلجئػيف الفلسػطينييف فػي العػودة ،وتُخضػع شػرعيته
الدولي ػػة إل ػػى المراجع ػػة ،وتف ػػرض مب ػػدأ خ ػػر ه ػػو مب ػػدأ ((دولت ػػيف لش ػػعبيف)) .وم ػػا يع ػػزز ه ػػذا الط ػػرح ،أف
مفاوض ػػات أن ػػابوليس أتاح ػػت أم ػػاـ البلجئ ػػيف الفلس ػػطينييف ح ػػؿ مش ػػيلتهـ وف ػػؽ خي ػػاريفم األوؿ ،يتحق ػػؽ
بػػالعودة إلػػى ((الدولػػة الفلسػػطينية)) ،والثػػاني ،هػػو التعػػويض المػػالي ،واختيػػار البلجػػئ ميػػاف سػػيناا الػػدائـ
خارج حدود ((فلسطيف االنتدابية)) .وفضبلً عف ذلؾم ف ف تيريس مفهوـ ((الدولػة اليهوديػة)) ،مػف شػأنه أف
يمػػن إسػرائيؿ الحػػؽ فػػي طػػرد العػػرب الفلسػػطينييف المقيمػػيف فيهػػا ،أو تعتبػػرهـ غربػػاء ،يحملػػوف تدػػاري
إقامة يميف إلغاؤها في أ وقت.
وفي حقيقة األمر ،أرادت إسرائيؿ أف تتهرب مف مطالب سيانها العػرب الفلسػطينييف بػأف تيػوف
دولة لجميع مواطنيها .وتدرؾ إسرائيؿ أيضاً ،أنها تضع عقبة يبيرة وشرطاً تعجيزياً تعلـ مسػبقاً دػعوبة
تحقيقه ،حيث بات الفلسطينيوف يعارضوف دػيغة دولتػيف لشػعبيف ،ويدػروف علػى تأييػد دػيغة دولتػيف
فقط (مدار 3 ،يانوف األوؿ /ديسػمبر  ،)3119ويميػف القػوؿ ،إف إسػرائيؿ ذهبػت إلػى هػذا الخطػوة فػي المفاوضػات
بهدؼ التهرب تماماً مف استحقاقات قضايا الحؿ الػدائـ .ويػري محللػوف أف الحيومػة اإلسػرائيلية طرحػت
هػػذا المسػػألة خػػبلؿ مػػؤتمر أنػػابوليس ،لػػيس يشػػرط للتفػػاوض وال حتػػى يشػػرط لبلتفػػاؽ ،وانمػػا لبلبت ػزاز،
وانتػزاع التنػػازالت مػػف الفلسػػطينييف ،حيػث تػػـ إسػػقاط اإلشػػارة إلػػى قضػايا الوضػػع الػػدائـ ((القػػدس والحػػدود
والبلجئ ػوف)) ،مقابػػؿ حػػذؼ اإلشػػارة إلػػى ((الدولػػة اليهوديػػة)) (الزيتونػػة للد ارسػػات واالستشػػارات 45 ،تمػػوز /يوليػػو .)311:
وهػػدفت إسػ ػرائيؿ ف ػػي الح ػػد األدن ػػى م ػػف إع ػػادة ط ػػرح ه ػػذا المب ػػدأ ف ػػي المفاوض ػػات ،إل ػػى انتػػزاع تن ػػازالت
فلسطينية في القضايا المريزية ،مقابؿ سحبه مف التداوؿ.

 لػػـ تتوقػػؼ دعػػوة القػػادة اإلس ػرائيلييف إلػػى االعت ػراؼ ب س ػرائيؿ ((دولػػة يهوديػػة)) ،وقػػد ظهػػر هػػذا المدػػطل فػػي خطػػاب رئػػيس الحيومػػة اإلس ػرائيلية
السػابؽ أريئيػػؿ شػػاروف فػي قمػػة العقبػػة فػي  5حزيػراف /يونيػػو  .3114وقػػد أخػذ موضػػوع تيػريس ((الدولػة اليهوديػػة)) يمفهػػوـ فػي الحلبػػة الدوليػػة ُبعػػداً
واسعاً في مؤتمر أنابوليس ،حيث ذهب رئػيس الحيومػة اإلسػرائيلية إيهػود أولمػرت يطػرح علنػاً ،وبدػورة واضػحة ،مطلػب االعتػراؼ ب سػرائيؿ دولػة

((الشعب اليهود )) ،في حيف جرت العادة على أف يتـ االيتفػاء بمقولػة ((دولتػيف لشػعبيف)) يأسػاس للتسػوية ،مػف دوف تحديػد أف الحػديث يػدور علػى
الشػػعب اليهػػود  .لبلطػػبلع أيثػػر حػػوؿ هػػذا المدػػطل وتبعاتػػه علػػى القضػػية الفلسػػطينية ،انظػػر :أسػػامة أبػػو نحػػؿ ،ييوديااة دولااة إساراييل :جااذور
المصطمح وتةثيره عمى القضية الفمسطينية ،مجلة جامعة القدس المفتوحة ،العدد  ،34حزيراف /يونيو  ،3144ص .433 - 446
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 3.2المبحث الثالث
رؤية إدارة الرييس باراك أوباما لمسةلة الصراع
تسػػلمت إدارة ال ػرئيس األمرييػػي بػػاراؾ أوبامػػا السػػلطة وقػػد ورثػػت تريػػة ثقيلػػة عػػف إدارة ال ػرئيس
بوش االبف ،فعلى مدي ثماني سنوات مليئػة باإلخفاقػات فػي الػداخؿ والخػارج ،وغػزو أفغانسػتاف والعػراؽ
يرد فعؿ على أحداث أيلوؿ /سبتمبر  ،3114وتدنيؼ دوؿ العالـ وفقاً لمقولة الرئيس بوش االبف "مػف
لػػيس معنػػا فهػػو ضػػدنا" ،قػػد أدت هػػذا السياسػػات إلػػى شػػيوع حالػػة مػػف اليراهيػػة وعػػدـ المدػػداقية إلدارة
الرئيس بوش االبف في العالـ وخادة لدي العرب والمسلميف .فوؽ ذلؾ يله أزمة اقتدادية خانقة أثرت
إلى ٍ
حد بعيد في حيوية االقتداد األمرييي.
لهذا األسباب ذهب الشعب األمرييي وراء الرئيس أوباما مف أجؿ ((التغيير)) ،وياف عليه ،يابف
ألقلية إثنية مميػز ضػدها ((تاريخيػاً)) فػي الواليػات المتحػدة ،أف يبػدو أمريييػاً يػامبلً أيثػر بيثيػر ممػا يػاف
مطلوب ػاً مػػف الرؤسػػاء السػػابقيف .ووجػػد ال ػرئيس أوبامػػا نفسػػه مضػػط اًر لتغييػػر األسػػلوب ،واسػػقاط الطػػابع
األيػػديولوجي الػػذ اعتمػػدا ال ػرئيس بػػوش االبػػف ((وورط الواليػػات المتحػػدة أخبلقي ػاً مػػع العػػالـ)) ،وحريد ػاً
علػػى تفضػػيؿ الدبلوماسػػية أيثػػر مػػف االعتمػػاد علػػى القػػوة ،ميػػاالً إلػػى أف يبػػدو أيثػػر دػػدقاً عنػػد إعطائػػه
للوعود التي ياف يطلقهػا سػلفه باسػتمرار ،دوف أف تيػوف قابلػة للتحقيػؽم مػع ضػرورة أف ُيظهػر ذلػؾ يلػه
في إطار الحرص على المدال األمرييية التقليدية.

غير أف مفهػوـ ((التغييػر)) الػذ حملػه الػرئيس أوبامػا تجػاا قضػية الشػرؽ األوسػط المريزيػة ظػؿ
ضبابياً ومبهماً ،حيث تطابقت وجهة النظر المعلنة للرئيس أوباما حوؿ الدراع الفلسػطيني  -اإلسػرائيلي
 إلى حد يبير  -مع مػا طرحػه الػرئيس بػوش االبػف فػي رؤيتػه ومػا جػاء فػي خارطػة الطريػؽ ،يونػه يؤيػد((حػػؿ الػػدولتيف)) يأسػػاس لتسػػوية الدػراع ،ومسػػاندة التودػػؿ إلػػى حػػؿ الدػراع عػػف طريػػؽ المفاوضػػات.
يما وال تختلؼ وجهة نظرا عف الرئيس بوش االبف فيما يخص ثوابت السياسة األمرييية وأولوياتها تجاا
العبلقة مع إسرائيؿ ،والتػي تسػتند إلػى الػدعـ المطلػؽ لبقائهػا وأمنهػا ،واحتفاظهػا بتفػوؽ نػوعي علػى دوؿ
المنطقة (تقرير واشنطف 41 ،تشريف األوؿ /أيتوبر .)3119
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 3.2.1استراتيجية إدارة أوباما في الشرق األوسط
حمؿ الرئيس باراؾ أوباما شعار ((التغيير)) فيما يتعلػؽ بعبلقػة الواليػات المتحػدة مػع دوؿ الشػرؽ
األوسػػط ،ومفهػػوـ ((التغييػر)) هػػذا جسػػدته رغبػػة فػػي إخمػػاد العنػػؼ المت ازيػػد فػػي المنطقػػة ،ومعالجػػة النفػػور
المتنامي مف قبؿ العرب والمسلميف تجاا الواليات المتحدة ،والذ ألقى بتداعياته السلبية علػى المدػال
األمرييي ػػة ف ػػي المنطق ػػة (نعيػ ػرات ،3143 ،ص  .)457فه ػػو يعتق ػػد أف سياس ػػات إدارة الػ ػرئيس ب ػػوش االب ػػف ق ػػد
أضػػرت بهػػذا المدػػال  ،لػػذلؾ يحػػاوؿ مػػف خػػبلؿ نهػػج ((التغييػػر)) الػػذ روج لػػه إظهػػار التمػػايز عػػف إدارة
سلفه ،والسيما بخدوص معالجة ملفات الشرؽ األوسط (تقرير واشنطف 44 ،شباط /فبراير .)311:
المبلحظ أف سياسة الرئيس أوباما قػد توجهػت ومنػذ توليهػا زمػاـ السػلطة ،إلػى تلطيػؼ األجػواء
وُ
مػػع يافػػة البلػػداف التػػي اعتبرتهػػا إدارة ال ػرئيس بػػوش االبػػف ((معاديػػة)) للواليػػات المتحػػدة بشػػيؿ أو ب ػ خر.
وهػي سياسػة أدت لوجػود تحالفػػات فيمػا بينهػا للوقػػوؼ أمػاـ التهديػد األمرييػػي ،حيػث سػعت إدارة الػرئيس
أوباما إلى تفييؾ تلؾ التحالفات ((غير الحميدة)) .والواقع إف إدارة الرئيس أوبامػا ال تختلػؼ فػي سياسػتها
عف إدارة الرئيس بوش االبف في تحديد أعداء الواليػات المتحػدة ،ولينهػا تعتبػر أف سياسػة الػرئيس بػوش
االبف قد يتلت هؤالء األعداء ،وعليها أف تنتهج أسلوباً جديداً لتفريقهـ (البرغوثي ،311: ،ص .)43
يػػاف الشػػرؽ األوسػػط مػػف أيثػػر منػػاطؽ العػػالـ التػػي لحقتهػػا أض ػرار بالغػػة مػػف سياسػػات ال ػرئيس
بػػوش االبػػف ،بػػدءاً مػػف غػػزو الع ػراؽ ،إلػػى اتهػػاـ اإلسػػبلـ والثقافػػة اإلسػػبلمية بأنهػػا تشػػجع علػػى تف ػريخ
((اإلرهػ ػػاب)) و((اإلرهػ ػػابييف)) وأعمػ ػػاؿ العنػ ػػؼ (حسػ ػػف ،311: ،ص  .)47لػ ػػذلؾ وجػ ػػد ال ػ ػرئيس أوبامػ ػػا أنػ ػػه مػ ػػف
الضػػرور العمػػؿ جػػدياً علػػى تحسػػيف دػػورة الواليػػات المتحػػدة فػػي الخػػارج بعػػد أف تدػػاعدت موجػػات
المعػاداة ليػػؿ مػػا هػو أمرييػػي ،وهػػو األمػر الػػذ لػػف يتحقػؽ إال بالتعامػػؿ بشػػيؿ مختلػؼ مػػع دوؿ العػػالـ،
وخادة الحلفاء التقليدييف في العالميف العربي واإلسبلمي (زيادة ،3119 ،ص .)55
اختار الرئيس أوباما أف يروج لشعار ((التغيير)) الذ يطم له فػي عبلقػة الواليػات المتحػدة مػع
الشرؽ األوسط ،والسيما العالميف العربي واإلسبلمي ،مف جامعة القاهرة في خطابػه الشػهير الػذ حػدد
استراتيجيته تجاا قضايا المنطقة ،ورسـ مبلم التوجهػات الجديػدة ،والتغيػر فػي السياسػة األمريييػة ،مػف
المواجهػ ػػة والعػ ػػداء ،إلػ ػػى التعػ ػػاوف والدػ ػػداقة .واعتمػ ػػدت إدارة ال ػ ػرئيس أوبامػ ػػا لغػ ػػة جديػ ػػدة تجػ ػػاا العػ ػػالـ
 انظر :نص كممة الرييس باراك أوباما في جام ة القاىرة بشةن عيية الوالياات المتحادة بال االم اإلسايمي ،القػاهرة 5 ،حزيػراف /يونيػو ،311:
مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،89ربيع  ،311:ص .495
488

اإلسبلمي ،ودرح الرئيس أوباما بلغة لـ تيف مألوفة مف قبػؿ" :إف المسػلميف ليسػوا أعػداء ،واف العبلقػة
معهـ يجب أف تُبنى على االحتراـ المتبادؿ" (الدراسات الفلسطينية ،ع  ،311: ،89ص .)495
بنػ ػى الػ ػرئيس أوبام ػػا اس ػػتراتيجية ((التغيي ػػر)) ف ػػي عبلق ػػة الوالي ػػات المتح ػػدة م ػػع الع ػػالميف العرب ػػي
واإلسػػبلمي علػػى عػػدة مفػػاهيـ ،جسػػدها فػي خطابػػه بجامعػػة القػػاهرة فػػي محاولػػة لطمأنػػة هػػذيف العػػالميف
حوؿ سياسة إدارته ،وتمثلت هذا المفاهيـ في (الدراسات الفلسطينية ،ع  ،311: ،89ص :)495
 إف الواليات المتحدة واإلسبلـ ال يعارضاف بعضهما البعض ،وال داعػي للتنػافس فيمػا بينهمػا ،يونهمػايمتليػػاف مبػػادئ وقواسػػـ مشػػترية يلتقيػػاف عبرهػػا .وأف اإلسػػبلـ جػػزءاً مػػف التعدديػػة الدينيػػة والثقافيػػة التػػي
تتمتع بها الواليات المتحدة.
 تُػػديف الحضػػارة العالميػػة لئلسػػبلـ وتعتػػرؼ بمسػػاهمته فيهػػا ،وأنػػه أظهػػر علػػى مػػر التػػاريخ تسػػامحه مػػعالديانات األخري ومساواته بيف األعراؽ.
 مجابهة التطرؼ العنيؼ بيافة أشياله ،وخادة ما يهدد األمف القومي األمرييي. إف الح ػػرب عل ػػى أفغانس ػػتاف يان ػػت ض ػػرورة بررته ػػا هجم ػػات  44أيل ػػوؿ /س ػػبتمبر  ،3114وأم ػػا قػ ػرارالحرب على العراؽ فقد وقع بدفة اختيارية ،ياف يميف تجنبه بالوسائؿ الدبلوماسية.
 3.2.0الصراع الفمسطيني  -اإلسراييمي كمصدر لمتوتر في ال يية األمريكية  -ال ربية
تنػاوؿ الػرئيس بػػاراؾ أوبامػا نقاطػاً رئيسػية خادػة بالدػراع الفلسػطيني  -اإلسػرائيلي ،ولقيػت هػػذا
النقػػاط استحسػػاناً وقب ػوالً لػػدي أغلبيػػة ال ػ أر العػػاـ العربػػي والفلسػػطيني علػػى وجػػه التحديػػد ،يػػوف ال ػرئيس
أوباما رفع شعار ((التغيير)) في السياسة األمرييية تجاا الدراع ،وأعلف رغبته فػي تسػويته ،حيػث تنػاوؿ
هذا القضية مف عدة محاور (الدراسات الفلسطينية ،ع  ،311: ،89ص :)495
 أنه وباإلقرار بمتانة األوادر الرابطة بيف الواليات المتحدة واسرائيؿ ،وباإلشػارة إلػى االضػطهاد الػذتعرض له اليهود حوؿ العالـ على مر القػروف ،وتفػاقـ أحػواؿ ((معػاداة السػامية)) ،إال أنػه ال يميػف إنيػار
أف الشػػعب الفلسػػطيني ،مسػػلميف ،ومسػػيحييف ،قػػد عػػانوا فػػي سػػعيهـ إلقامػػة وطػػف خػػاص بهػػـ ،وتحمػػؿ
الفلسطينيوف الـ النزوح على مدي أيثر مف ستيف عاماً في الضفة الغربية وغزة والدوؿ المجاورة.
 إف الواليات المتحدة لف تدير ظهرها ((للتطلعات المشػروعة للفلسػطينييف)) ،مػف أجػؿ الي ارمػة ،وتحقيػؽ((قياـ دولتهـ)).
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 السبيؿ الوحيد لتحقيؽ طموحات الطػرفيف الفلسػطيني واإلسػرائيلي ييػوف مػف خػبلؿ ((دولتػيف)) يسػتطيعفيهم ػػا اإلسػ ػرائيليوف والفلس ػػطينيوف أف يعيشػ ػوا ف ػػي س ػػبلـ وأم ػػف ،وه ػػذا الس ػػبيؿ يخ ػػدـ مد ػػال إسػ ػرائيؿ،
وفلس ػػطيف ،والوالي ػػات المتح ػػدة ،ويمي ػػف تحقي ػػؽ ذل ػػؾ م ػػف خ ػػبلؿ االلت ازم ػػات الت ػػي واف ػػؽ عليه ػػا الطرفػ ػاف
بموجب خارطة الطريؽ ،ووقؼ العنؼ مف أجؿ إحبلؿ السبلـ.
 يتوجػػب علػػى السػػلطة الفلسػػطينية تعزيػػز دور مؤسسػػاتها لتنميػػة قػػدرتها علػػى الحيػػـ .يمػػا يجػػب علػػىحرية حماس التي تحظى بالتأييد مف قبؿ بعض الفلسطينييف ،إدراؾ المسػؤولية التػي عليهػا تحملهػا مػف
أجػػؿ القيػػاـ بتحقيػػؽ مػػاؿ الفلسػػطينييف وطموحػػاتهـ ،وعليهػػا أف تضػػع حػػداً للعنػػؼ ،وتعتػػرؼ باالتفاقػػات
السابقة ،وبحؽ إسرائيؿ في البقاء.
 يجػػب علػػى اإلس ػرائيلييف أف يقػػروا بأنػػه مثلمػػا ال يميػػف إنيػػار ((حػػؽ إس ػرائيؿ ف ػي الوجػػود))م ف ػ ف ((حػػؽفلسػػطيف فػػي البقػػاء)) هػػو حػػؽ ال يميػػف إنيػػارا أيضػاً ،وأف الواليػػات المتحػػدة ((ال تقبػػؿ مشػػروعية اسػػتمرار
البناء في المستوطنات)) ،يونها تنتهؾ االتفاقات السابقة ،وتقوض جهود تحقيؽ السبلـ.
 يجب على إسرائيؿ أف تفي بما التزمت به بشأف تمييف الفلسطينييف مػف أف يعيشػوا ويعملػوا ويطػوروامجػػتمعهـ ،وأف اسػػتمرار األزمػػة اإلنسػػانية فػػي غ ػزة ،ويػػذلؾ انعػػداـ األمػػؿ فػػي الضػػفة الغربيػػة ،ال يػػوفر
األمػػف إلس ػرائيؿ ،فػػالطريؽ إلػػى السػػبلـ يتحقػػؽ مػػف خػػبلؿ اتخػػاذ إس ػرائيؿ خط ػوات ملموسػػة علػػى دػػعيد
تحسيف الحياة اليومية للفلسطينييف.
 تمثؿ المبادرة العربية للسبلـ بداية مهمة ،ليف مسؤولية الدوؿ العربية ال تنتهي بهذا المبادرة. يميػػف أف تدػػب مدينػػة القػػدس وطن ػاً لجميػػع أبنػػاء سػػيدنا إب ػراهيـ ،مػػف يهػػود ومسػػيحييف ومسػػلميف،يتعايشوف فيها في سبلـ.
رغػػـ يػػؿ اإليجابيػػة التػػي انتهػػى إليهػػا يػػبلـ الػرئيس أوبامػػا ،إال أنػػه لػػـ ييػػف أمامػػه اليثيػػر ليفعلػػه
بسرعة بهدؼ التودؿ إلى تسوية للدػراع الفلسػطيني  -اإلسػرائيلي ،خادػة فػي ظػؿ الوضػع الفلسػطيني
المنقسػػـ علػػى نفسػػه ،واتجػػاا إس ػرائيؿ نحػػو اليمػػيف ،لينػػه قػػاـ بتعيػػيف السػػيناتور جػػورج ميتشػػؿ يمبعػػوث

 لـ تحسـ انتخابات الينيست اإلسرائيلي الثامف عشر عاـ  311:الدراع بيف حزبي ياديما واللييػود ،فقػد خػرج اللييػود منتدػ اًر رغػـ تقػدـ ياديمػا

عليػػه بمقعػػد واحػػد ،بسػػبب دػػعود األح ػزاب اليمينيػػة بحدػػولها علػػى  76مقعػػداً مػػف أدػػؿ  431مقعػػد يتشػػيؿ منهػػا الينيسػػت اإلس ػرائيلي ،وحدػػد

حزب اللييود الذ يتزعمه بنياميف نتنياهو على  38مقعداً ،مع حدوؿ اليسار على  66مقعداً ،أما ياديمػا فقػد حدػؿ علػى  39مقعػداً ،وتشػيلت

حيومػة إسػرائيلية يمينيػػة بقيػػادة زعػيـ حػػزب اللييػػود واألحػزاب اليمينيػة ،فػػي الوقػػت الػػذ أخفػؽ فيػػه ياديمػػا مػػف تشػييؿ الحيومػػة فػػي محايػػاة للحػػاؿ

التي يانت قائمة بعد استقالة إيهود أولمرت في أيلوؿ /سبتمبر عاـ .3119
48:

خاص للسبلـ بعد وقت قدير مف استبلمه السلطة .وعلى أية حاؿ ،يميف القوؿ بأف الرئيس أوبامػا قػد
انطلؽ في تعامله مع مسألة الدراع مف خبلؿ ثبلثة اتجاهات أساسية:
االتجػػاا األوؿم تفػػاد الوقػػوع فػػي أخطػػاء اإلدارتػػيف األم ػريييتيف السػػابقتيف اللتػػيف انخرطتػػا فػػي
عمليػػة السػػبلـ الفلسػػطينية  -اإلسػرائيلية ،وتأجيػػؿ التػػدخؿ لحػػؿ الدػراع إلػػى نهايػػة واليػػة اإلدارة األمريييػػة
(يوردس ػػماف ،311: ،ص  .)7فق ػػد ق ػػاؿ الػ ػرئيس أوبام ػػا" :إن ػػه ف األواف ي ػػي يع ػػود طرفػ ػا الدػ ػراع إل ػػى مائ ػػدة
المفاوضػػات ،يػػوف الطريػػؽ الػػذ يسػػليونه لػػف يػػؤد إلػػى االزدهػػار واألمػػف" ،وأنػػه مػػف الواجػػب بالنسػػبة
للواليػػات المتحػػدة أف تبػػدأ بالمشػػارية الفوريػػة ،ودفػػع عمليػػة التفػػاوض إلػػى األمػػاـ ،وتقػػديـ الػػدعـ الػػبلزـ
للطرفيف الفلسطيني واإلسرائيلي ،لتذليؿ العقبات التي تواجههما" (الدراسات الفلسطينية ،ع  ،311: ،88ص .)319
وح ػػرص الػ ػرئيس أوبام ػػا عل ػػى تج ػػاوز خط ػػأ س ػػلفه ،بوض ػػع أه ػػداؼ ال يمي ػػف تحقيقه ػػا أو ط ػػرح
مبادرات للحؿ ،يالحديث عف قياـ دولة فلسطينية استناداً إلى جدوؿ زمني معػيف

(الد ارسػات الفلسػطينية ،ع ،88

 ،311:ص  ،)319رغػـ اقتناعػه بػػأف المفاوضػات فػي حػػد ذاتهػا وسػػيلة وليسػت غايػة ،يجػػب أال تسػتمر إلػػى
ماال نهاية ،لينه يسعى لتحرييها ،وايجاد حؿ جزئي في هذا البند أو ذالؾ (نعيرات ،3143 ،ص .)459
وعلى الرغـ مف أف الرئيس أوباما ومسؤولي إدارتػه قػد اتخػذوا أسػلوباً جديػداً فػي التعامػؿ مػع مػا
يتعلؽ بيافة المواضيعم إال أف هذا األسلوب ال يختلػؼ عمػا درجػت عليػه السياسػة األمريييػة فػي تجنػب
الض ػػغط عل ػػى إسػ ػرائيؿ (البرغ ػػوثي ،311: ،ص  .)44فق ػػد تغي ػػرت أغل ػػب التدػ ػريحات ،إال تل ػػؾ الت ػػي تتعل ػػؽ
ب سػ ػرائيؿ الت ػػي تحت ػػؿ ميان ػػة خاد ػػة بالنس ػػبة للوالي ػػات المتح ػػدة ف ػػي ي ػػؿ الظ ػػروؼ وعن ػػد ي ػػؿ اإلدارات،
وفضلت إدارة أوباما أف ُيترؾ للفلسطينييف واإلسرائيلييف اتخاذ الق اررات دوف أف ييوف هناؾ دور أمرييي

ضاغط على إسرائيؿ.

االتجػػاا الثػػانيم تقػػوـ مقاربػػة إدارة ال ػرئيس أوبامػػا لتسػػوية الد ػراع الفلسػػطيني  -اإلس ػرائيلي علػػى
أسػػاس ((حػػؿ الػػدولتيف)) .ويعػػي ال ػرئيس أوبامػػا أف المشػػيلة ليسػػت فػػي في ػرة إقامػػة دولػػة فلسػػطينية بج ػوار
أخري إسرائيلية ،وليف المشيلة في سوء األمور على أرض الواقع ،والجهود الدبلوماسية التػي تتجاهلهػا،
إضافة إلى العقبات الداخلية التي تعترض طرفي الد ارع ،وفقدانهـ القدرة على ((تسويؽ اتفػاؽ سياسػي

))

يميف التودؿ إليه ،على الدعيد الداخلي (براوف 34 ،أيار /مايو .)311:
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فضػ ػبلً ع ػػف ذل ػػؾ ،يعتق ػػد الػ ػرئيس أوبام ػػا أف ح ػػؿ الدػ ػراع مد ػػلحة أمرييي ػػة ،وأف إقام ػػة دول ػػة
فلسػػطينية تلبػػي حاجػػات الفلسػػطينييف ،مػػف شػػأنه أف يخػػدـ األمػػف القػػومي األمرييػػي ،فهػػو يػػدرؾ أنػػه لػػف
ييوف بمقدور الواليات المتحدة أف تحقؽ أهدافها في الشرؽ األوسػط ،مػا لػـ تتعامػؿ مباشػرة مػع الدػراع
الفلسطيني  -اإلسرائيلي (نعيرات ،3143 ،ص .)459
أمػػا االتجػػاا الثالػػثم يػػدرؾ الػرئيس أوبامػػا أنػػه أفضػػؿ طريقػػة للتعامػػؿ مػػع التحػػديات اليثيػرة التػػي
ًّ
ُيواجههػػا دا ًّ
وخارجيػػا ،وبخادػػة التحػػد األهػػـ فػػي الشػػرؽ األوسػػط ،هػػي التوادػػؿ ،وهػػو مػػا يمتليػػه
خليػػا

أوبامػػا (تقريػػر واشػػنطف 34 ،تش ػريف الثػػاني /نػػوفمبر  .)3119لػػذلؾ عمػػد ال ػرئيس أوبامػػا فػػي البدايػػة إلػػى إتاحػػة فردػػة
لفريق ػػه للتواد ػػؿ م ػػع المش ػػيبلت والتح ػػديات ،والب ػػدء ف ػػي االس ػػتماع ،ول ػػيس اإلم ػػبلء يمػ ػا درج ػػت علي ػػه
السياسة األمرييية في الماضي ،وهو ما اعتبرا الرئيس أوباما أحد المهمات األساسية الملقاة على عاتؽ
جورج ميتشؿ (الدراسات الفلسطينية ،ع  ،311: ،88ص .)319
 3.2.1المويف اإلسراييمي من الدور األمريكي في ظل إدارة أوباما
أدي انخراط إدارة الرئيس أوباما المبير في قضية الدراع الفلسطيني  -اإلسرائيلي إلى توتر في
العبلقػػات بػػيف الواليػػات المتحػػدة والحيومػػة اإلس ػرائيلية نتيجػػة الخػػتبلؼ مقاربتهمػػا للد ػراع .ففػػي الوقػػت
الػػذ دعػػا فيػػه ال ػرئيس أوبامػػا طرفػػي الد ػراع للجلػػوس إلػػى مائػػدة المفاوضػػات ،وجػػد أنػػه مػػف الدػػعوبة
بميػاف اسػتمرار الجهػود الدبلوماسػية علػى مسػتوي ع ٍ
ػاؿ فػػي ظػؿ عػدـ وجػود رغبػة إسػرائيلية فػي المضػػي
قدماً في المفاوضات ،فقد استبعد رئيس الحيومة اإلسرائيلية بنياميف نتنياهو أف ييوف لتلؾ المفاوضػات
الفلسطينية  -اإلسرائيلية انعياساً إيجابياً على األمف اإلسرائيلي (تقرير واشنطف 44 ،شباط /فبراير .)311:

وفػػي حقيقػػة األمػػر إف رئػػيس الحيومػػة اإلسػرائيلية لػػـ يمػػانع إجػراء مفاوضػػات مػػع الفلسػػطينييف،
هنا بما يقبله نتنياهو
وليف تبقى النتائج التي يتـ التودؿ إليها في نهاية المطاؼ ر ً

(تقريػر واشػنطف 38 ،شػباط/

فب اريػر  ،)311:وهػػو مػا ال يميػػف الػتيهف بػػه ،ألف ((حػزب اللييػػود)) ذاتػػه يواجػه معضػػلة فيمػا يتعلػػؽ بجناحػػه
اليمينػي ،الػػذ يتشػابه فػػي توجهاتػه السياسػػية مػع األحػزاب الدينيػة مثػػؿ ((حػزب شػػاس)) و((حػزب إسػرائيؿ
بيتنػػا)) ،وهػػو اتجػػاا ال يقبػػؿ التودػػؿ لتسػػوية مػػع الجانػػب الفلسػػطيني تتضػػمف أي ػة تنػػازالت فيمػػا يتعلػػؽ
بالمستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية والقدس.
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ليف ويما يبدو ،ياف بنياميف نتنياهو يدرؾ أهمية االستجابة للمطالب األمرييية الداعية للشروع
في المفاوضات مع الجانب الفلسطيني حوؿ ((حؿ الدولتيف)) ،مف بػاب الحػرص علػى عػدـ التدػادـ مػع
إدارة الرئيس أوباما ،لينه يبيت سلفاً نيته بتسيير عجلة تلؾ المفاوضات ببطء ،ووضػع معػايير تعجيزيػة
لمخرجاتها ،وقد حدد رئيس الحيومة اإلسرائيلية تلؾ المعايير في خطابه في جامعػة بػار إيػبلف يػوـ 45
حزيراف /يونيو ( 311:الدراسات الفلسطينية ،ع  ،311: ،89ص :)491
 إعطاء األولوية للمضي قدماً بالسبلـ االقتداد . -اعتراؼ الفلسطينييف ب سرائيؿ ((دولة الشعب اليهود

))

شرطاً أساسياً إلنهاء الدراع.

 مشيلة البلجئيف الفلسطينييف ستجد حلها خارج حدود ((دولة إسرائيؿ)). قبوؿ إسرائيؿ مف حيث المبدأ فيرة ((الدولة فلسطينية)). تيوف ((الدولة الفلسطينية)) منزوعة السبلح ،وليس لها سيطرة على مجالها الجو . ضرورة تلبية احتياجات إسرائيؿ األمنية في أية تسوية سياسية. القدس عادمة موحدة إلسرائيؿ ،مع ديانة حرية العبادة لجميع األدياف. مف حؽ إسرائيؿ االستمرار في البناء في المستوطنات ألغراض النمو الطبيعي للسياف.وهي ػػذا وض ػػع رئ ػػيس الحيوم ػػة اإلسػ ػرائيلية ش ػػروطاً تعجيزي ػػة ال يمي ػػف أف يقبله ػػا الفلس ػػطينيوف،
فيهوديػػة إس ػرائيؿ تجعػػؿ الفلسػػطينييف المقيمػػيف داخػػؿ الخػػط األخضػػر مهػػدديف ب ػ خراجهـ فػػي أ وقػػت
يونهـ ليسوا يهوداً ،وقوله بحؿ مشيلة البلجئػيف الفلسػطينييف خػارج حػدود ((دولػة إسػرائيؿ)) مػف شػأنه أف
يقضي علػى حػؽ العػودة بمػا يتعػارض مػع القػرار الػدولي (( ،))4:5وهػو أيضػاً تح ٍػد إلدارة الػرئيس أوبامػا

الذ تحدث عف معاناة البلجئيف في مخيمات اللجوء في الضفة الغربية وقطاع غزة والدوؿ المجاورة.
مثلت الخطوط العريضػة لػرئيس الحيومػة اإلسػرائيلية تح ٍػد للػرئيس أوبامػا فػي مسػألة االسػتيطاف
في الضفة الغربية ،ورفضه يذلؾ تقسػيـ القػدس .وفػي حقيقػة األمػر إف معػايير بنيػاميف نتنيػاهو للتسػوية
قػػد أفرغػػت التوجهػػات السياس ػية التػػي أعلػػف عنهػػا ال ػرئيس األمرييػػي فػػي جامعػػة القػػاهرة مػػف مضػػمونها،
وخادة أنه لـ يشر مف قريب أو مف بعيد إلى أ مرجعية تقوـ عليها التسوية التي يطم لها.
 رفػػع رئػػيس الحيومػػة اإلس ػرائيلية بنيػػاميف نتنيػػاهو شػػعار السػػبلـ االقتدػػاد  ،وهػػو مشػػروع يرتيػػز علػػى تحسػػيف البنيػػة االقتدػػادية للفلسػػطينييف
والنهػوض بهػػا ،ويسػػتخدـ اإلغػراء المػالي لحسػػابات سياسػػية تنػػتقص مػػف حقػوقهـ السياسػػية ،ويقيػػد الجهػػود الدبلوماسػية ويختزلهػػا فػػي حػػدود التػػدابير
المس ػ ّينة ،مثػػؿ إ ازلػػة نقػػاط التفتػػيش والح ػواجز ،وتعزيػػز ق ػوات األمػػف الفلسػػطينية فػػي الضػػفة الغربيػػة ،وتتعػػارض هػػذا الرؤيػػة مػػع الريي ػزة األساسػػية
لعملية التسوية السياسية ((خيار الدولتيف)) ،إذ أف المراد هو االلتفاؼ على حؽ الفلسطينييف في دولة مستقلة تقوـ إلى جانب إسرائيؿ.
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جاء الرد األمرييي علػى توجهػات بنيػاميف نتنيػاهو المعلنػة فػات اًر ومخيبػاً آلمػاؿ يػؿ مػف تفػاءلوا
بخطػػاب ال ػرئيس أوبامػػا فػػي القػػاهرة .وظهػػرت ب ػوادر الت ارجػػع األمرييػػي عنػػدما طلػػب السػػيناتور جػػورج
ميتشؿ مف الدوؿ العربية بأف تتخذ عدة خطوات عملية تجاا تطبيع عبلقتها مع إس ارئيؿ ،حتػى تشػجعها
على الدخوؿ في مفاوضات التسوية السياسية ،ليف الػدوؿ العربيػة أعلنػت رفضػها التطبيػع مػع إسػرائيؿ،
إال وفقػاً للمبػػادرة العربيػػة للسػػبلـ ،والتػػي تقضػػي بانسػػحاب إسػرائيؿ مػػف جميػػع األ ارضػػي العربيػػة المحتلػػة
(حسف ،311: ،ص .)53
 3.2.2المويف الفمسطيني من الدور األمريكي في ظل إدارة أوباما
رهف الجانب الفلسطيني مسألة استئناؼ المفاوضات مع إسرائيؿ مف النقطة التي توقفت عنػدها
المحادثات المترتبة على مؤتمر أنػابوليس فػي يػانوف األوؿ /ديسػمبر  ،3119فػي حػاؿ أوقفػت الحيومػة
اإلس ػرائيلية نشػػاطها االسػػتيطاني فػػي الضػػفة الغربيػػة (األيػػاـ 9 ،تمػػوز /يوليػػو  ،)3141حيػػث أعلػػف الفلسػػطينيوف
شػ ػػروطاً للعػ ػػودة للمفاوضػ ػػات ،تمثلػ ػػت فػ ػػي رفضػ ػػهـ اسػ ػػتئنافها قبػ ػػؿ الت ػ ػزاـ إس ػ ػرائيؿ بتجميػ ػػد البنػ ػػاء فػ ػػي
المسػػتوطنات ،وبخادػػة فػػي القػػدس الش ػرقية ،وانشػػاء دولػػة فلسػػطينية علػػى حػػدود عػػاـ  ،4:78ووضػػع
جػػدوؿ زمنػػي للمفاوضػػات (الد ارسػػات الفلسػػطينية ،ع  ،3141 ،93ص  .)484وفػػي منتدػػؼ ب /أغسػػطس 311:
تسربت أنباء عف استعداد إسرائيؿ لتجميد االستيطاف في الضفة الغربية لمدة عشرة أشػهر أو عػاـ ،دوف
أف يمتػػد ذلػػؾ لمشػػروعات البنػػاء الخادػػة ،وبػرامج البنػػاء التػػي بػػدأ تنفيػػذها ،وأال يشػػمؿ مبػػاني الخػػدمات
والمدارس والمستشفيات (حسف ،311: ،ص .)53
حاوؿ الجانب الفلسطيني تجنب التداعيات السػلبية التػي قػد تنشػأ نتيجػة العػودة غيػر المشػروطة
للمفاوضػػات ،مػػف خػػبلؿ الطلػػب إلػػى ((الوسػػيط األمرييػػي)) تحويػػؿ المفاوضػػات المباش ػرة إلػػى مفاوضػػات
غير مباشرة لمدة ال تتجػاوز أربعػة أشػهر ،وربػط موافقتػه تلػؾ بالحدػوؿ علػى توضػيحات أمريييػة حػوؿ
قضػػايا ((الحػػدود والقػػدس واالسػػتيطاف)) ،وتقػػديـ ضػػمانات بشػػأنها إف أميػػف

(الزيتونػػة للد ارسػػات واالستشػػارات34 ،

نيساف /إبريػؿ  ،)3141وقبلت القيادة الفلسطينية في  9أيار /مايو  3141ب جراء ((محادثات غير مباشرة)) مػع
إس ػرائيؿ ،مػػف أجػػؿ إعطػػاء فردػػة جديػػدة لعمليػػة السػػبلـ التػػي ترعاهػػا الواليػػات المتحػػدة ،عقػػب تلقيهػػا
ضػػمانات وتأيي ػدات بالنسػػبة للنشػػاط االسػػتيطاني وخط ػرا وضػػرورة وقفػػه ،ويػػذلؾ بشػػأف مرجعيػػة عمليػػة
الس ػػبلـ الت ػػي تش ػػمؿ قػ ػرار مجل ػػس األم ػػف (( ))353و(( ،))449وخط ػػة خارط ػػة الطري ػػؽ ،ومب ػػادرة الس ػػبلـ
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العربيػػة ،وشػػملت الضػػمانات طػػرح جميػػع قضػػايا الوضػػع النهػػائي ،وخادػػة القػػدس والحػػدود والبلجئػػيف
واألمف ،للنقاش ،يونها مترابطة مع بعضها (الدراسات الفلسطينية ،ع  ،3141 ،94ص .)314
 3.2.3مويف اإلدارة األمريكية من يضايا التسوية السياسية
لـ يشر الرئيس أوباما إلى رغبته في التخلي عف إحدي مواريث إدارة الرئيس جورج بوش االبػف
فيما يتعلؽ بمسألة التعػاطي مػع الدػراع الفلسػطيني  -اإلسػرائيلي ،وبالتػالي اعتمػد خطػة خارطػة الطريػؽ
يمرجعيػػة تقػػوـ عليهػػا عمليػػة السػػبلـ .وقػػد بػػدا أف تبنػػى ال ػرئيس أوبامػػا لهػػذا الخطػػة جػػاء وسػػيلة لوضػػع
الضغوط على الفلسطينييف في سبيؿ التجػاوب إلػى أبعػد ح ٍػد مميػف مػع مطػام إسػرائيؿ األمنيػة

(نعيػرات،

 ،3143ص  .)461يػػذلؾ أثنػػى ال ػرئيس أوبامػػا علػػى المبػػادرة العربيػػة للسػػبلـ ،واعتبرهػػا خطػػوة فػػي االتجػػاا
الدحي  ،لينه لـ يقترب مف جوهرها على نحو دقيؽ ،وايتفى بالترويج لها.
ظهػػرت عػػدة عقبػػات فػػي طريػػؽ اسػػتئناؼ المفاوضػػات ،يػػاف أهمهػػا اسػػتمرار أعمػػاؿ البنػػاء فػػي
ػب الد ػراع الفلسػػطيني
المسػػتوطنات ،إذ تُعػػد قضػػية االسػػتيطاف واحػػدة مػػف أهػػـ القضػػايا التػػي تشػػيؿ لػ ّ
اإلسرائيلي ،وخادة في ظؿ تسػارع النشػاط االسػتيطاني فػي الضػفة الغربيػة ،األمػر الػذ يجعػؿ النتػائج

المسػػتقبلية المفترضػػة للمفاوضػػات الفلسػػطينية  -اإلس ػرائيلية غيػػر ذات قيمػػة عملي ػاً ،وتفػػرض أم ػ اًر واقع ػاً
يتعلػػؽ بحػػدود ((الدولػػة الفلسػػطينية)) .ولػػذلؾ وجػػدت إدارة ال ػرئيس أوبامػػا فػػي ((تجميػػد االسػػتيطاف)) رينػ ػاً
أساسػػياً فػػي عمليػػة شػػاقة لبنػػاء الثقػػة بػػيف إسػرائيؿ والفلسػػطينييف تمهيػػداً السػػتئناؼ محادثػػات السػػبلـ بػػيف
الطػرفيف ،ومػػف ثػػـ يسػػر الجمػػود فػػي عمليػػة التسػوية ،والتطػػرؽ فػػي مرحلػػة الحقػػة للتفػػاوض حػػوؿ قضػػايا
التسوية النهائية

(يونس34 ،

ب /أغسطس .)311:

رفض ػػت الوالي ػػات المتح ػػدة ((اس ػػتثناءات النم ػػو الطبيع ػػي)) لسياس ػػة بن ػػاء مس ػػتوطنات جدي ػػدة ف ػػي
الضفة الغربية ،ليف الحيومة اإلسرائيلية أدرت على السماح ((بنمو طبيعي)) داخؿ المنطقة التػي تنػو
إس ػرائيؿ ضػػمها .وفػػي حقيقػػة األمػػرم ف ػ ف يامػػؿ الطيػػؼ السياسػػي اإلس ػرائيلي أبػػدي تػػذمرا مػػف الموقػػؼ
األمرييػ ػػي ،يونػ ػػه يت ارجػ ػػع عػ ػػف التفػ ػػويض الػ ػػذ أعطػ ػػاا ال ػ ػرئيس بػ ػػوش االبػ ػػف لمثػ ػػؿ هػ ػػذا التوسػ ػػع فػ ػػي
المستوطنات في سياؽ رؤيته ((لحؿ الدولتيف)) (تشومسيي ،3141 ،ص  .)63وساد توتر يبيػر فػي العبلقػة بػيف
اإلدارة األميريية واسرائيؿ ،إذ أوجد الطلب األمرييي بوقؼ النشاط االستيطاني قلقاً إسرائيلياً متدػاعداً،
وع ػػزز م ػػف ه ػػذا القل ػػؽ ،فش ػػؿ جول ػػة المحادث ػػات م ػػع المبع ػػوث األميري ػػي ج ػػورج ميتش ػػؿ ف ػػي العاد ػػمة
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البريطاني ػػة ف ػػي أي ػػار /م ػػايو  ،311:والت ػػي حاول ػػت التود ػػؿ إل ػػى اتف ػػاؽ م ػػع إدارة الػ ػرئيس أوبام ػػا يت ػػي
االسػتمرار فػػي تطبيػؽ التفاهمػػات التػػي تودػلت إليهػػا إسػرائيؿ مػػع إدارة الػرئيس بػوش االبػػف ،واالسػػتمرار
في أعماؿ البناء في المستوطنات التي تخطط إسرائيؿ ضمها (الشرؽ األوسط 4 ،حزيراف /يونيو .)311:
وب عبلف إسرائيؿ في منتدؼ ب /أغسطس  311:استعدادها لتجميد البناء في المستوطنات،
رحبت اإلدارة األمرييية بهذا الموقؼ ،واعتبرته خطوة في االتجاا الدحي  ،وهو ما أيد وجود حالة مف
التوتر بيف الطػرفيف حػوؿ هػذا المسػألة ،وضػغوطاً أمريييػة علػى إسػرائيؿ ،مػف أجػؿ تحقيػؽ وقػؼ شػامؿ
ليافة األنشطة االستيطانية فػي الضػفة الغربيػة والقػدس الشػرقية ،بمػا فيهػا ((النمػو الطبيعػي للمسػتوطنات
القائمة)) (يونس34 ،

ب /أغسطس .)311:

ليف األمػر لػـ يطػؿ يثيػ اًر حتػى أخػذ الموقػؼ األمرييػي بػالتراجع شػيئاً فشػيئاً علػى وقػع التدػلب
فػػي الموقػػؼ اإلسػرائيلي ،وتبنػػت الواليػػات المتحػػدة الحلػػوؿ الجزئيػػة التػػي تقبػػؿ باسػػتئناؼ المفاوضػػات فػػي
ظؿ تجميد االستيطاف لمدة عاـ ،ليتـ خفض سػقؼ الموقػؼ بعػدها إلػى سػتة أشػهر ،وأخيػ اًر ثبلثػة أشػهر
(الزيتونة للدراسات واالستشارات 34 ،نيساف /إبريؿ  ،)3141إلػى أف تماهػت إدارة الػرئيس أوبامػا مػع إدارة سػلفه ،ودعػت
إلى عودة المفاوضات دوف أية شروط مسبقة ،مما سبب إحراجاً شديداً للجانب الفلسطيني ،فقد ياف مف
شأف دخوؿ الفلسطينييف في المفاوضات ،أف ييشفهـ سياسياً ،وبخادة في ظؿ تػداعيات تأجيػؿ النظػر
في تقرير غولدستوف في تشريف األوؿ /أيتوبر .311:
فػػي ظػػؿ عػػدـ قػػدرة الواليػػات المتحػػدة دفػػع الطػرفيف للػػدخوؿ فػػي عمليػػة مفاوضػػات شػػاملة ،أرجػػع
الػ ػرئيس أوبام ػػا ذل ػػؾ الفش ػػؿ إل ػػى طبيع ػػة التحالف ػػات واالنقس ػػامات الداخلي ػػة الت ػػي يعانيه ػػا طرفػ ػا العملي ػػة
التفاوضية ،إذ يعترؼ الرئيس أوباما بالقوؿ" :أعتقد أننا بالغنا في قدرتنا على إقناعهما بفعؿ ذلؾ ،بينما
أوضػػاعهما السياسػػية تسػػير قػػي اتجػػاا معػػايس"

(Jan 21, 2010

 .)Time,وعلػػى أيػػة حػػاؿ ،ت ػزامف القبػػوؿ

الفلسطيني ب جراء محادثات غير مباشرة مع إسرائيؿ في  9أيار /مايو  3141مع إعبلف الػرئيس أوبامػا
في  4:أيار /مايو  3141عف ضرورة عودة مفاوضػات السػبلـ بػيف الفلسػطينييف واسػرائيؿ علػى أسػاس


دػدر عػػف لجنػة تقدػػى الحقػػائؽ التػي شػػيلها مجلػػس حقػوؽ اإلنسػػاف التػابع لؤلمػػـ المتحػػدة برئاسػة القاضػػي الجنػػوب إفريقػي ريتشػػارد غولدسػػتوف

للتحقيؽ في دعاوي ارتياب جرائـ حرب قبؿ الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة نهايػة عػاـ  3119وبعػدها ،وُنػوقش هػذا التقريػر فػي مجلػس حقػوؽ
اإلنساف في تشريف األوؿ /أيتػوبر  ،311:وطلبػت السػلطة الفلسػطينية سػحب التقريػر مػف المناقشػة ،وأُجػؿ إلػى جلسػة ذار /مػارس  ،3141وأثػار

التأجيؿ تنديداً فلسطينياً داخلياً ،وعلى الدعيد العربي ،يما انتقدته منظمات حقوقية دولية.
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قيػػاـ دولػػة فلسػػطينية علػػى حػػدود ( 4:78الشػػرؽ األوسػػط 6 ،شػػباط /فب اريػػر  .)3143وت ازيػػدت الػػدعوات األمريييػػة
لجه ػػة الب ػػدء الف ػػور ف ػػي المفاوض ػػات ،إذ وجه ػػت وزيػ ػرة الخارجي ػػة األمرييي ػػة ه ػػيبلر يلينت ػػوف ال ػػدعوة
للجػػانبيف الفلسػػطيني واإلسػرائيلي للجلػػوس إلػػى طاولػػة المفاوضػػات فػػي  3أيلػػوؿ /سػػبتمبر  3141بهػػدؼ
التفاهـ على جميع قضايا الوضع الدائـ والتودؿ إلى اتفاؽ للتسوية خبلؿ عاـ واحد

(الدراسات الفلسطينية ،ع

 ،3141 ،94ص  ،)349وترافقػػت هػػذا الػػدعوة مػػع بيػػاف أدػػدرته اللجنػػة الرباعيػػة ،دعػػت فيػػه طرفػػي الد ػراع
البدء في عملية مفاوضات جادة مف أجؿ تحقيؽ سبلـ إقليمي شػامؿ وعػادؿ ودائػـ ،يمػا ترتئيػه مرجعيػة
مؤتمر مدريد ،ومقررات مجلس األمف ،ومبادرة السبلـ العربية (الدراسات الفلسطينية ،ع  ،3141 ،94ص .)34:
استجابت األطراؼ إلى الدعوات المتيررة للشروع في عملية المفاوضػات ،وبػدأت مرحلػة جديػدة
مف المحادثات بيف الطرفيف برعاية أمرييية في  3أيلوؿ /سبتمبر  .3141ليف الفلسػطينييف لػـ يسػتمروا
في المفاوضات طويبلً ،وقرروا االنسحاب بعد شهر واحد في  4تشريف األوؿ /أيتػوبر  ،3141وأعلنػت
القيػػادة الفلسػػطينية عػػدـ عػػودة الجانػػب الفلسػػطيني إلػػى طاولػػة المفاوضػػات قبػػؿ أف تتوقػػؼ إسػرائيؿ عػػف
بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس (الشرؽ األوسط 6 ،شباط /فبراير .)3143
وهيذا فشلت جولة المفاوضات هذا بسبب استمرار التدلب في الموقؼ اإلسرائيلي إزاء قضػايا
التسوية النهائية ،حيث أدر الجانب الفلسطيني باستئناؼ المفاوضات مف نقطة يانوف األوؿ /ديسػمبر
 ،3119إذ وعلػػى مػػا يبػػدو ،يػػاف الجانب ػاف الفلسػػطيني واإلس ػرائيلي قػػد شػػارفا علػػى إنجػػاز دػػفقة شػػبه
متياملة للتسوية ،حسب العديد مف المدادر الفلسطينية واإلسرائيلية المطلعة على جوالت المفاوضػات.
يقوؿ يبير المفاوضيف الفلسػطينييف السػابؽ دػائب عريقػات" :ال أقػوؿ أنػه تػـ التودػؿ إلػى اتفػاؽ حػوؿ
الق ػػدس والح ػػدود والبلجئ ػػيف والمي ػػاا واألمػ ػف ،ولي ػػف المفاوض ػػات قطع ػػت ش ػػوطاً يبيػ ػ اًر ،وبات ػػت المس ػػائؿ
قريبة ...هناؾ اتفاؽ فلسطيني  -إسرائيلي  -أمرييي تـ فػي  41تمػوز /يوليػو  ،3119والقاعػدة هػي حػدود
 5حزيراف /يونيو  ،4:78بما يشمؿ غور األردف والبحر الميت ،ويذلؾ مناطؽ الحرـ والقدس الشػرقية،
وقطػػاع غ ػزة ،وال ػرابط بينهمػػا ،أ بػػيف الضػػفة وغ ػزة ،ويػػذلؾ الميػػاا اإلقليميػػة لغ ػزة ...وبالتػػالي فالمسػػائؿ
قريبة" (روسيا اليوـ 49 ،يانوف األوؿ /ديسمبر .)3119
ومهما ييف مػف أمػر ،انتهػت المفاوضػات الفلسػطينية مػع حيومػة بنيػاميف نتنيػاهو بحلػوؿ نهايػة
ع ػػاـ  ،3141ال ػػذ أدػ ػػر عل ػػى إع ػػادة المفاوضػ ػػات إل ػػى نقطػ ػػة الد ػػفر ،ف ػػي ظ ػػؿ معارض ػػة الجانػػػب
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الفلسػػطيني ،الػػذ حػػاوؿ م ػ ار اًر إعػػادة المفاوضػػات إلػػى حيػػث انتهػػت مػػع حيومػػة سػػلفه إيه ػود أولمػػرت.
واسػػتمرت إس ػرائيؿ فػػي رفػػض تنفيػػذ البنػػود ال ػواردة فػػي خارطػػة الطريػػؽ يوقػػؼ االسػػتيطاف ،وهػػي ليسػػت
ش ػػروطاً فلس ػػطينية ،ب ػػؿ الت ازم ػػات عل ػػى إسػ ػرائيؿ باألس ػػاس .وفضػ ػبلً ع ػػف ذل ػػؾ ،أع ػػاد رئ ػػيس الحيوم ػػة
اإلسرائيلية مطالبة الفلسػطينييف االعتػراؼ ب سػرائيؿ بدػفتها ((الدولػة القوميػة للشػعب اليهػود )) ،باعتبػار
ذلؾ أحد المقومات الرئيسية للسبلـ (الدراسات الفلسطينية ،ع  ،3141 ،95ص .)314
أماـ يػؿ تلػؾ العقبػات ،بػدت الحيومػة اإلسػرائيلية ليسػت فػي عجلػة مػف أمرهػا إلبػراـ أيػة دػفقة
شاملة للتسوية تحقؽ قياـ دولة فلسطينية ،وبػدت معنيػة أيثػر ب طالػة أمػد المفاوضػات غيػر الجديػة ،بمػا
يتي لها االستمرار في سياسة فرض األمر الواقع على األرض .إف ما يؤيد عدـ الجدية اإلسرائيلية في
الػػذهاب بعيػػداً فػػي مسػػألة التسػػوية مػػع الفلسػػطينييفم اقت ػراح رئػػيس الحيومػػة اإلس ػرائيلية بنيػػاميف نتنيػػاهو
التودػػؿ إلػػى ((اتفػػاؽ مرحلػػي مػػع الفلسػػطينييف)) ،فقػػد دػػرح نتنيػػاهو للقنػػاة اإلس ػرائيلية العاش ػرة فػػي 38
يانوف األوؿ /ديسمبر  3141بالقوؿ" :قد نيػوف أمػاـ وضػع تدػؿ فيػه المحادثػات مػع الفلسػطينييف إلػى
حائط مسدود بشأف قضايا القدس وحػؽ العػودة لبلجئػيف الفلسػطينييف ،وفػي هػذا الحػاؿ ،سػتيوف النتيجػة
((عقػػد اتفػػاؽ مرحلػػي)) ...واذا مػػا وافػػؽ الفلسػػطينيوف علػػى دولػػة منزوعػػة السػػبلح ،وتراجع ػوا بحيػػـ األمػػر
الواقع عف حػؽ العػودة ،عنػدها سػأذهب إلػى نهايػة المطػاؼ ...إذا اعتػرؼ الفلسػطينيوف ب سػرائيؿ يدولػة
يهوديةم ف نني سأمضي حتى خر الطريؽ في هذا األمر ،ولػف تعيقنػي أ اعتبػارات خادػة بػاالئتبلؼ
الحيػػومي ،ال عػػف الودػػوؿ إلػػى اتفػػاؽ ،وال عػػف عرضػػه علػػى الشػػعب اإلس ػرائيلي ،وسػػتؤيدني األغلبيػػة
الشػػعبية" .وجػػاء مقتػػرح رئػػيس الحيومػػة اإلس ػرائيلية عشػػية إعػػبلف وزيػػر الخارجيػػة اإلس ػرائيلية أفيغػػدور
ليبرماف بلورته خطة سياسية لػ ((اتفاؽ مرحلي طويؿ األمد مع الفلسطينييف)) ،في ضوء الطريؽ المسدود
الػػذ ودػػلت إليػه المفاوضػػات ،واسػػتندت خطػػة ليبرمػػاف إلػػى زيػػادة التعػػاوف مػػع الجانػػب الفلسػػطيني فػػي
المجاليف األمني واالقتداد (ه رتس 38 ،يانوف األوؿ /ديسمبر .)3141
بات مف الواض أف التدور اإلسرائيلي للتسوية ال يتعارض فقط مع ما هو مطلوب فلسطينياً،
بػػؿ إنػػه يتعػػارض مػػع اإلجمػػاع الػػدولي يػػذلؾ ،حيػػث أرادت الحيومػػة اإلسػرائيلية حػبلً مرحليػاً يؤجػػؿ قيػػاـ
((الدولػػة الفلسػػطينية)) ريثمػػا يػػتـ بنػػاء المزيػػد مػػف المسػػتوطنات فػػي الضػػفة الغربيػػة ،بمػػا ُيفػػرض أمػ اًر واقعػاً
يدعب التعامؿ معه فلسػطينياً فػي أيػة مفاوضػات الحقػة .ويميػف القػوؿ ،إف إسػرائيؿ ،حتػى واف سػلمت

بفيػرة ((الدولػة الفلسػػطينية))م فػ ف حجػػـ المقبػػوؿ إسػرائيلياً يتمثػػؿ فػػي إقامػػة دولػػة فلسػػطينية فػػي قطػػاع غػزة
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وما يتبقى مف الضفة الغربية بعد تجميع المستوطنات اليبري خلؼ الجدار العػازؿ ،الػذ يدػب عندئػذ
بمثابة الحدود الغربيػة التػي تفدػؿ هػذا الدولػة عػف إسػرائيؿ ،مػع احتفػاظ األخيػرة بوجػود أمنػي فػي غػور
األردف ،فضبلً عف أف هذا الدولة ال تشمؿ القدس الشرقية ،إذ تظؿ القدس بشقيها عادمة إلسرائيؿ.
وعليه ،ف ف مثؿ هذا الواقع ال يميف التعامؿ معه فلسطينياً بأ حاؿ مػف األحػواؿ ،فقػد رفضػت
القيادة الفلسطينية التجاوب مع أية حلوؿ مرحلية ،يونها تستثني قضيتي القدس والبلجئيف
27, 2010

( BBC Arabic,

 ،)Decوبالتػالي فػ ف أ اقتػراح يتحػدث عػف دولػة فلسػطينية ذات حػدود مؤقتػة لػف ييػوف مقبػوالً

فلسطينياً ،ولف يؤد إلى التسوية المنشودة.
على أية حاؿ ،منذ مجيء الرئيس أوباما بشعار ((التغيير)) في السياسة األمرييية تجػاا الدػراع
الفلسطيني  -اإلسرائيلي ،وما حمله مف  -مواقؼ غير مسػبوقة  -إزاء قضػاياا الشػائية السػيما االسػتيطافم
علػ ػؽ الفلس ػػطينيوف م ػػاالً عل ػػى دور ال ارع ػػي األمريي ػػي ف ػػي عملي ػػة التس ػػوية ،وارتف ػػع الس ػػقؼ التفاوض ػػي
الفلسطيني ،متيئاً على الموقؼ األمرييي ،الػذ أعلػف دوف مواربػة بػأف التجميػد اليامػؿ لبلسػتيطاف مػف
شأنه أف يذلؿ العقبات في سبيؿ التودؿ إلى تسوية شاملة للدراع .ليف ومع توتر العبلقات األمرييية
 اإلسرائيلية ،أخذ الموقؼ األمرييػي يت ارجػع فػي مسػألة االسػتيطاف ،وأدريػت إدارة الػرئيس أوبامػا قػدرتهاالمحػػدودة فػػي الضػػغط علػػى إس ػرائيؿ ،أمػػاـ نفػػوذ اللػػوبي اليهػػود فػػي الواليػػات المتحػػدة .فض ػبلً عػػف أف
الواليات المتحدة بدت غير مستعدة إلى تعػريض شػرايتها االسػتراتيجية مػع إسػرائيؿ للخطػر ،حيػث تظػؿ
إسرائيؿ المحدد الرئيس لتوجهات السياسة األمرييية في المنطقة.
ولػػو أرادت إدارة ال ػرئيس أوبامػػا البػػدء بخط ػوات حقيقيػػة نحػػو تسػػوية شػػاملة للد ػراع ،ليان ػت قػػد
ألزم ػػت إسػ ػرائيؿ ب ػػأف تس ػػتأنؼ المفاوض ػػات م ػػع الفلس ػػطينييف م ػػف النقط ػػة الت ػػي انته ػػت عن ػػدها جػ ػوالت
التفاوض في يانوف األوؿ /ديسمبر  ،3119مع الربط بيف مسألتي وقؼ أعماؿ البناء في المسػتوطنات
والجػدوؿ الزمنػي الػذ ُيتفػؽ عليػػه للسػير فػي المفاوضػات باتجػاا االتفػػاؽ الشػامؿ .لػذلؾ يميػف القػػوؿ أف

سياسػػة إدارة ال ػرئيس أوبامػػا تجػػاا الد ػراع الفلسػػطيني  -اإلس ػرائيلي ،مثلػػت فػػي نهايػػة المطػػاؼ ،امتػػداداً
لسياسة يافة اإلدارات األمرييية التي سبقته ،حيث يخضع الموقؼ األمرييي دائماً لبلعتبارات ذاتها.
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 3.3خاتمة
شػػهدت قضػػية الد ػراع الفلسػػطيني  -اإلس ػرائيلي مػػع بدايػػة األلفيػػة الثالثػػة العديػػد مػػف التطػػورات
المحلية واإلقليمية والدولية ،والتي أثرت في طبيعة الموقؼ األمرييي تجاا عملية التسػوية السياسػية بػيف
الجػػانبيف الفلسػػطيني واإلس ػرائيلي .فقػػد جػػاءت إدارة ال ػرئيس جػػورج بػػوش االبػػف للحيػػـ فػػي ظػػؿ أحػػداث
االنتفاضة الفلسطينية الثانية .وترافؽ ذلؾ مع تولى أريئيؿ شاروف رئاسة الحيومػة اإلسػرائيلية .ولػـ تيػف
الظروؼ التي رافقت تولي الرئيس بوش االبف عادية ،إذ وقعت هجمات  44أيلوؿ /سػبتمبر  3114فػي
الواليات المتحػدة ،وألقػت تلػؾ األحػداث بظبللهػا علػى التوجهػات الخارجيػة األمريييػة ،وعلػى عقليػة إدارة
الرئيس بوش االبف السياسية ،فقد سمحت ألفيار المحافظيف الجدد التي تميؿ إلى التوسع العسير فػي
العالـ ،ومحاباة المدال اإلسرائيلية ،أف تتحيـ في بلورة السياسة األمرييية ورسمها تجاا المنطقة.
طرحت الواليات المتحػدة خطػة خارطػة الطريػؽ وفقػاً لرؤيتهػا لتسػوية تقػود إلػى ((حػؿ الػدولتيف))،

لي ػػف إسػ ػرائيؿ ل ػػـ تب ػ ِػد أ التػ ػزاـ م ػػف جانبه ػػا اتج ػػاا عملي ػػة التس ػػوية ،ووض ػػعت تحفظاته ػػا عل ػػى خارط ػػة
الطريؽ ،بالشيؿ الذ أتاح لها االستمرار في فرض معطيات جديدة على أرض الواقع ،في الوقت الذ

حظيت فيه تلؾ التحفظات بموافقػة ال ارعػي األمرييػي .وتعثػرت خارطػة الطريػؽ وعمليػة التسػوية برمتهػا،
ممػػا دفػػع الواليػػات المتحػػدة إلػػى الػػدعوة إلػػى عقػػد مػػؤتمر أنػػابوليس ،والػػذ يػػاف مػػف المفتػػرض أف ُينهػػي

الد ػراع الفلسػػطيني  -اإلس ػرائيلي ،ويػػؤد إلػػى قيػػاـ ((دولػػة فلسػػطينية)) مػػع نهايػػة عػػاـ  ،3119ليػػف تلػػؾ

األهداؼ لـ تتحقؽ ،وتجاوزت األطراؼ ذلؾ الموعد دوف تحقيؽ تقدـ ُيذير على دػعيد قضػايا الدػراع
الرئيسية ،وبذلؾ انتهت والية الرئيس بوش االبف دوف تحقيؽ تقدـ ملموس في عملية التسوية.

أدي تبني إدارة الرئيس أوباما لفيرة التسوية القائمة على أساس ((حؿ الدولتيف)) ،واإلدرار على
جلوس طرفي الدراع إلى مائدة المفاوضػات برعايػة أمريييػة ،إلػى الشػعور بجديػة الواليػات المتحػدة فػي
التودؿ إلى تسوية للدراع ،غير أف ما ددر عف إدارة الرئيس أوباما ،لػـ ي ِ
ػأت بجديػد عمػا يػاف عليػه
الموقػػؼ األمرييػػي فػػي عهػػد إدارة ال ػرئيس بػػوش االبػػف ،فقػػد أعػػاد ال ػرئيس أوبامػػا تجديػػد الت ازمػػه بخارطػػة
الطريػػؽ ،دوف أف يبػػدي نيتػػه ممارسػػة ضػػغوط جػػادة علػػى الحيومػػة اإلسػرائيلية ،وواقػػع األمػػر أف الػرئيس
أوباما لـ يستطع وحدا ،وبعيػداً عػف الجهػات المػؤثرة فػي دػنع القػرار األمرييػي ،ممارسػة ضػغوط مػؤثرة
علػػى إس ػرائيؿ ،وحتػػى واف قػػاـ بممارسػػة مثػػؿ تلػػؾ الضػػغوط فػػي بدايػػة واليتػػه األولػػى ،ف نهػػا جػػاءت فػػي
أضيؽ الحدود ،وبما ال يتعارض مع االلتزاـ األمرييي الثابت تجاا إسرائيؿ.
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 4.1نتايج الدراسة
تمينػػت الواليػػات المتحػػدة خػػبلؿ الفت ػرة الزمنيػػة  ،3141 - 4::4مػػف دفػػع الط ػرفيف الفلسػػطيني
واإلس ػرائيلي للػػدخوؿ فػػي مفاوضػػات ضػػمف عمليػػة شػػاملة للتسػػوية السياسػػية ،لينهػػا وعلػػى مػػدار سػػنوات
العمليػػة التفاوضػػيةم أخفقػػت فػػي التودػػؿ إلػػى حػػؿ نهػػائي للد ػراع الفلسػػطيني  -اإلس ػرائيلي يرتيػػز علػػى
رؤيػػة ((حػػؿ الػػدولتيف)) ،ويقػػود إلػػى قيػػاـ ((دولػػة فلسػػطينية)) علػػى حػػدود عػػاـ  .4:78ومػػف خػػبلؿ فحػػص
طبيعة الدوافع والمحددات التي حيمت الدور األمرييي ،وجملػة الػرؤي والمشػاريع التػي طرحهػا للتسػوية،
ويػػذلؾ المعيقػػات المرتبطػػة بطرفػػي الد ػراع ،والتػػي حالػػت دوف التودػػؿ للحػػؿ ،تودػػلت الد ارسػػة إلػػى
النتائج التالية:
 .4مثلت مسػألة البحػث عػف حػؿ للدػراع الفلسػطيني  -اإلسػرائيلي المحتػدـ منػذ منتدػؼ القػرف العشػريف
محػػور السياسػػة األمريييػػة تجػػاا الشػػرؽ األوسػػط ،وألقػػت الواليػػات المتحػػدة بثقلهػػا السياسػػي والدبلوماسػػي
بالشيؿ الذ يضمف انفرادها بدور الراعي الوحيد ألية تسوية سياسية للدراع ،وانطلقت بهذا الدور مػف
خػبلؿ إعػادة دػياغة سياسػاتها واسػتراتيجياتها ووسػػائلها تجػاا المنطقػة لحمايػة األمػف القػومي األمرييػػي،
حيث يشيؿ الشرؽ األوسط بعداً حيوياً واستراتيجياً للمدال األمرييية.
 .3تعاظمػػت الرغبػػة األمريييػػة فػػي اسػػتمرار دعػػـ إس ػرائيؿ ،وأمنهػػا ،وديمومتػػه ،وشػػيؿ ذلػػؾ أحػػد الثوابػػت
السياسػ ػػية واالسػ ػػتراتيجية بعيػ ػػدة المػ ػػدي إزاء المنطقػ ػػة ،فقػ ػػد مثلػ ػػت إس ػ ػرائيؿ عندػ ػػر االرتيػ ػػاز للسياسػ ػػة
األمرييي ػة ،ويفلػػت الواليػػات المتحػػدة تفوقهػػا النػػوعي فػػي يافػػة المجػػاالت ،وعملػػت علػػى تطػػوير تحالفهػػا
االستراتيجي معها لمزيد مف اختبلؿ مػوازيف القػوي لدػال إسػرائيؿ ،يونهػا تشػيؿ قاعػدة متقدمػة لحمايػة
المدال األمرييية في المنطقة.
 .4دممت اإلدارات األمرييية المتعاقبة منذ عاـ  ،4:59مقارباتها الخادة لتسوية الدراع في الشػرؽ
األوسػػط ،وتميػػزت السياسػػة األمريييػػة تجػػاا الد ػراع باالنحيػػاز المطلػػؽ وااللت ػزاـ الثابػػت تجػػاا إس ػرائيؿ،
وفضبلً عف يوف إسرائيؿ الحليؼ األمرييي األوؿ في الشرؽ األوسطم ياف لهذا االنحياز أو التواطؤ ما
يبػػررا داخلي ػاً فػػي الواليػػات المتحػػدة ،إذ لػػيس بمقػػدور أ إدارة أمريييػػة يانػػت ،ديمقراطيػػة أو جمهوريػػة،
ممارسػػة ضػػغوط مػػؤثرة علػػى إسػرائيؿ بمعػػزؿ عػػف المؤسسػػات الفاعلػػة فػػي عمليػػة دػػنع القػرار األمرييػػي
تجاا الدراع ،والتي أهمها:
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أ .اللػػوبي القػػو المؤيػػد إلسػرائيؿ فػػي الواليػػات المتحػػدة ،والمجمػػع الدػػناعي العسػػير  ،واللػػذاف يمتليػػاف
أدوات فاعلػػة ،ويشػػيبلف مدػػدر قػػوة ونفػػوذ داخػػؿ هيايػػؿ دػػنع الق ػرار األمرييػػي ،ويمارسػػا الحشػػد تجػػاا
تبنى المواقؼ المنادرة إلسرائيؿ .وفي المقابؿ ،ورغـ اتساع حجـ الجالية العربية في الواليات المتحػدة،
إال أنه لـ تتبلور جماعات مدال عربية ،أو لوبي عربي ذو نفوذ قو في أروقة دنع القرار األمرييي
على غرار اللػوبي اليهػود  ،وبقيػت جماعػات المدػال العربيػة المتواجػدة فػي الواليػات المتحػدة محػدودة
الدور والتأثير على مخرجات السياسة األمرييية تجاا الدراع.
ب .اإلعػبلـ األمرييػػي الموجػػه لجهػػة محابػاة السياسػػات اإلسػرائيلية ،واظهػػار مػا يخػػدـ مدػػال إسػرائيؿ،
وبالت ػػالي تش ػػييؿ الػ ػ أر الع ػػاـ األمريي ػػي ،ال ػػذ يف ػػرض نفس ػػه ،ويحم ػػؿ أ إدارة أمرييي ػػة عل ػػى مس ػػاندة
إسرائيؿ ،مما يضيؽ الحرية أماـ دانع السياسة األمرييية تجاا الدراع.
جػ .الدور الذ يمارسه اليونغرس على السياسة األمرييية تجاا الدراع ،مف خبلؿ دعمػه واقػ اررا للمػن
والمساعدات الخارجية لدال إسرائيؿ ،فضبلً عف فرضه قيود على دانع القرار األمرييػي فػي سياسػته
نحو أطراؼ الدراع.
 .5عل ػػى ال ػػرغـ م ػػف اإلقػ ػرار األمريي ػػي بػ ػػأف تس ػػوية الدػ ػراع مد ػػلحة أمرييي ػػة ،وأف حماي ػػة المدػػػال
األمرييية في المنطقة لف تتحقؽ إال بالتدخؿ في مسألة الدػراع والسػعي لتسػويته ،إال أف التسػوية باتػت
أداةً أيثػػر منهػػا هػػدفاً أمرييي ػاً ،وتراجعػػت أهميػػة التسػػوية فػػي األجنػػدة األمريييػػة ،وتحػػوؿ الد ػراع  -رغػػـ

النف ػػي األمريي ػػي  -إل ػػى أداة لتحقي ػػؽ أه ػػداؼ أخ ػػري ،بات ػػت تحت ػػؿ مرتب ػػة أعل ػػى ف ػػي أولوي ػػات السياس ػػة
األمرييية ،حيث جري التعامؿ مع التسوية يأداة لحسـ قضايا أخري في المنطقة.
 .6شػػيلت المفاوضػػات التػػي انطلقػػت منػػذ مػػؤتمر مدريػػد عػػاـ  ،4::4البدايػػة األولػػى للرعايػػة األمريييػػة
المباشرة لتسوية الدراع ،واستغلت الواليات المتحدة ظروفاً دولية واقليمية وداخلية فلسطينية مينتها مػف
الػػدفع باتجػػاا البحػػث عػػف تسػػوية شػػاملة للد ػراع ،غيػػر أف أط ػراؼ الد ػراع الرئيسػػية بػػدت مجب ػرة علػػى
الدخوؿ في تلؾ العملية ،في الوقت الػذ وجػد فيػه ال ارعػي األمرييػي أف جلػوس األطػراؼ للتفػاوض مػف
شأنه أف ُيعطي قوة دفع ذاتية للمفاوضات ،وبالتالي التودؿ للحؿ.
 .7نقلت اتفاقات أوسلو الدراع علػى إقامػة الدولػة الفلسػطينية إلػى دػراع علػى ماهيػة هػذا الدولػة ،مػف
حيث مضمونها ،والمطلوب فلسطينياً مقابؿ الموافقة اإلسرائيلية علػى قيامهػا ،وفػي الوقػت الػذ أراد فيػه
4:3

الفلسطينيوف التقيد ب طار زمني للمفاوضات ،اعتمدت إسرائيؿ نهػج التسػويؼ والمماطلػة ،وذهبػت إلدارة
الدراع دوف حلػه ،وتندػلت مػف التزاماتهػا ،و ارحػت تطلػب اتفاقػات تنفيذيػة تتعلػؽ بقضػايا جزئيػة تؤجػؿ
مف قياـ الدولة الفلسطينية.
 .8تعارضت رؤي الحؿ في يامب ديفيد عاـ  ،3111وعانت عملية التسوية ريوداً طويبلً ،نتيجة جملػة
مػػف المتغيػػرات التػػي بػػدأت مػػع األلفيػػة الثالثػػة .وعلػػى الػػرغـ مػػف تبنػػي ال ارعػػي األمرييػػي في ػرة ((الدولػػة
الفلسطينية)) على أساس رؤية ((الدولتيف)) ،إال أنه لـ يعمؿ على حؿ الدراع بشيؿ متوازف بيف أطرافه،
ولـ يتخؿ عف انحيازا للطرؼ اإلسرائيلي ،ما أوجد قاسماً أمرييياً إسرائيلياً مشترياً ،متعلقاً بالترييز على

ٍ
بمعزؿ عف تسوية سياسية جادة تنهي الدراع.
مسائؿ أمنية ،وحلوؿ مجتزأة،

 .9بػػدت المقاربػػة األمريييػػة حيػػاؿ عمليػػة المفاوضػػات تعتمػػد علػػى تجاهػػؿ بعػػض الوقػػائع علػػى األرض،
والتي ياف مف شأنها دائماً عرقلة هذا العملية ،وغلػب ال ارعػي األمرييػي فػي يثيػر مػف األحيػاف ،العمليػة
نفسها على حساب الجوهر ،مما جعؿ مسألة التسوية تقوـ على فيرة التتابعية ،وهي فرضية قامت على
أف طرفػػي الد ػراع بمقػػدورهما التودػػؿ إلػػى اتفػػاؽ مػػف خػػبلؿ معالجػػة قضػػايا الخػػبلؼ الرئيسػػة بشػػيؿ
متدرج ،اعتماداً على عملية مفاوضات ال تتبع جدوالً زمنياً ملزماً.
 .:افتقػدت المفاوضػات علػى مػدار سػنواتها للمرجعيػػات الواضػحة ،التػي تمثلهػا قػ اررات الشػرعية الدوليػػة،
حيث سجؿ الموقؼ األمرييي تراجعاً عف التزامه بالمرجعيات القائمة لعملية التسوية وفقاً لديغة مؤتمر
مدريػػد عػػاـ  ،4::4والتػػي افتقػػرت باألسػػاس للقاعػػدة الدػػلبة ،منػػذ أف قبػػؿ ال ارعػػي األمرييػػي أف تطػػرح
ػاز ي ػػامبلً
األطػ ػراؼ تفس ػػيراتها لقػ ػرار مجل ػػس األم ػػف (( ))353و(( .))449ومث ػػؿ غي ػػاب المرجعي ػػات انحي ػ اً
إلسرائيؿ ،يونها مف تتهرب مف تنفيذ ق اررات الشرعية الدولية.
 .41بغض النظر عف مبادرة السبلـ العربية التي لـ تستطع أف تفػرض نفسػها يجػزء مػف الحػؿم ونتيجػة
لحال ػػة التباع ػػد واالنقس ػػاـ عل ػػى الس ػػاحة العربي ػػة ،وع ػػدـ تبل ػػور رؤي ػػة واس ػػتراتيجية عربي ػػة ش ػػاملة ،وفع ػػؿ
دبلوماسي للتعاطي مػع مسػألة الدػراعم انعيػس ذلػؾ علػى طبيعػة الػدور األمرييػي تجػاا التسػوية ،وأدي
إلى تيثيؼ الضغوط األمرييية على الفلسطينييف ،لحملهـ على قبػوؿ مػا هػو أقػؿ مػف حػدود  5حزيػراف/
يونيو  ،4:78مقابؿ استمرار إسرائيؿ في سياساتها التوسعية.
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 .44تسػػعى إسػرائيؿ إلػػى فػػرض أمػػر واقػػع علػػى األرض يدػػعب التعامػػؿ معػػه عػػف طريػػؽ المفاوضػػات،
وتػػدلؿ ممارسػػاتها علػػى أنهػػا الت ػزاؿ ت ػرفض إقامػػة دولػػة فلس ػطينية إلػػى جوارهػػا ،وحتػػى واف قبلػػت ،ف ػ ف
رؤيتها للحؿ تقوـ على ضـ اليتؿ االستيطانية ،والحفاظ على المدػادر المائيػة ،وسػيطرة مشػترية علػى
األمػايف الدينيػػة فػػي القػػدس ،والحفػاظ علػػى الطػابع الػػديموغرافي إلسػرائيؿ ،مػػف خػػبلؿ إقػرار الفلسػػطينييف
بيهوديتها ،وهو ما ُيسقط ضمنياً حؽ عودة البلجئيف الفلسطينييف ،ويهدد وجود العرب داخؿ إسرائيؿ.
 .43تدفع إسرائيؿ أ مشروع سياسي للتسوية نحو التعامؿ مع حقائؽ اللحظة الراهنة ،في محاولة منها
لعزؿ المسائؿ عف سياقاتها ،وهذا المنهجية التي تحيػـ السػلوؾ اإلسػرائيلي هػي ممارسػة سياسػية مرتيػزة
إلػػى ق ػراءة مريبػػة للد ػراع ،وبالتػػالي اشػػتراطات للتسػػوية ،وهػػذا مػػا يبػػرر إد ػرار إس ػرائيؿ علػػى تجػػاوز
ق اررات الشرعية الدولية ،واخضاع جميع قضايا الدراع الرئيسية وبخادة مسألة البلجئيف للمفاوضات،
بهدؼ استثناء جميع القضايا المتعلقة بالدراع قبؿ عاـ .4:78
ُ .44يمثػ ػػؿ ((حػ ػػؿ الػ ػػدولتيف)) األسػ ػػاس الػ ػػذ قامػ ػػت عليػ ػػه يافػ ػػة المحػ ػػاوالت المبذولػ ػػة لتسػ ػػوية الد ػ ػراع
الفلسػػطيني  -اإلس ػرائيلي منػػذ مػػؤتمر مدريػػد عػػاـ  ،4::4غيػػر أف إس ػرائيؿ ال تبػ ِػد أي ػة دالالت لقبػػوؿ مػػا
نسبته  89في المائة مف مساحة فلسطيف االنتدابية ،واستمرت في تجاوز هذا النسبة مػف خػبلؿ النشػاط
االسػػتيطاني فػػي الضػػفة الغربيػػة ،بهػػدؼ فػػرض حقػػائؽ علػػى األرض مػػف شػػأنها أف تمنػػع إقامػػة ((دولػػة
فلسطينية مستقلة)) قابلة للحياة.
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 4.0توصيات الدراسة
في ضوء النتائج السابقة ،تودي الدراسة بما يلي:
 .4التوقؼ فلسطينياً عند يؿ مخرجات العملية التفاوضية السابقة ،والتي استمرت ما يزيد على العشريف
عام ػاً ،بهػػدؼ التػػدقيؽ فػػي نتػػائج تلػػؾ العمليػػة ،واج ػراء مراجعػػة شػػاملة لئلنجػػازات واإلخفاقػػات ،وتجييػػر
النجاحات وتوظيفها في أية مفاوضات مستقبلية ((جادة)) مع إسرائيؿ.
 .3بنػػاء جبهػػة فلسػػطينية داخليػػة علػػى أسػػس وطنيػػة ،تتفػػؽ علػػى برنػػامج وطنػػي موحػػد يعيػػد التأييػػد علػػى
الحقػػوؽ الوطنيػػة الفلسػػطينية ،وحػػؽ الشػػعب الفلسػػطيني فػػي تقريػػر مسػػتقبله السياسػػي ،ويدػػوف القػػرار
الوطني المستقؿ ،ومف شأف ذلؾ أف يزيد مف حجـ التعاطؼ الدولي مع القضية الفلسطينية.
 .4تحديػ ػػد مرجعيػ ػػات واضػ ػػحة تسػ ػػتند إلػ ػػى ق ػ ػ اررات الشػ ػػرعية الدوليػ ػػة فػ ػػي أيػ ػػة مفاوضػ ػػات مػ ػػع الجانػ ػػب
اإلس ػرائيلي ،بالشػػيؿ الػػذ يجعلهػػا تُشػػيؿ الحػػد األدنػػى مػػف المطالػػب الفلسػػطينية ،فض ػبلً عػػف ضػػرورة
ارتباط أية مفاوضات ب طار زمني ملزـ ،يي ال تستمر إسرائيؿ في نهج التسويؼ والمماطلة.
 .5تعزيػ ػػز دػ ػػمود الفلسػ ػػطينييف علػ ػػى األرض الس ػ ػيما فػ ػػي القػ ػػدس ،مػ ػػف خػ ػػبلؿ تحمػ ػػؿ الػ ػػدوؿ العربيػ ػػة
واإلسػػبلمية مسػ ػؤولياتها تج ػػاا القض ػػية الفلس ػػطينية .والتعام ػػؿ بش ػػيؿ ج ػػد فلس ػػطينياً ودوليػ ػاً م ػػع مس ػػألة
االستيطاف في األراضي المحتلة ،يونها تفرض أم اًر واقعاً يحوؿ دوف إقامة الدولة الفلسطينية.
 .6تشييؿ موقؼ عربػي موحػد إزاء الػدور األمرييػي فػي التسػوية ،لحملػه علػى تبنػى حل ٍ
ػوؿ أيثػر إندػافاً
للحق ػػوؽ الفلس ػػطينية ،ودفع ػػه إل ػػى ممارس ػػة ض ػ ٍ
ػغوط م ػػؤثرة عل ػػى إسػ ػرائيؿ لجه ػػة إقراره ػػا بح ػػؽ الش ػػعب
الفلسطيني في تقرير مديرا ،وبناء دولته المستقلة على حدود عاـ .4:78
 .7بات مف الضرور لتسوية الدراع الفلسػطيني  -اإلسػرائيلي ،أف تسػتعيد األمػـ المتحػدة دورهػا الغائػب
فػػي عمليػػة التسػػوية منػػذ مػػؤتمر مدريػػد عػػاـ  ،4::4واشػػترايها الفاعػػؿ فػػي البحػػث عػػف تسػػوية للد ػراع،
يوف تحقيؽ واقرار السلـ واألمف الدولييف هما الغاية األسمى لهذا الهيئة الدولية.
 .8توظيؼ بػدائؿ فلسػطينية تعتمػد االسػتفادة مػف قبػوؿ فلسػطيف دولػة بدػفة م ارقػب فػي الجمعيػة العامػة
لؤلمػػـ المتحػػدة ،والػػذ تحقػػؽ فػػي  3:تش ػريف الثػػاني /نػػوفمبر  ،3143بمػػا يعيػػد الد ػراع سياسػػياً بػػيف
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الط ػرفيف الفلسػػطيني واإلس ػرائيلي ،يوظػػؼ خبللػػه تحري ػاً دبلوماسػػياً فلسػػطينياً نشػػطاً فػػي السػػاحة الدوليػػة،
ولذلؾ تتبنى الدراسة نهجاً يعتمد المقترحات التالية:
أ .إعادة تيييؼ قضػايا الدػراع الرئيسػية مػف المنظػور القػانوني لدػال الفلسػطينييف ،بنقػؿ يافػة قضػايا
الد ػراع الرئيسػػية إلػػى األمػػـ المتحػػدة ومنظماتهػػا ،وبخادػػة القػػدس والبلجئػػيف واالسػػتيطاف ،واستدػػدار
ق اررات جديدة تعيد لهذا القضايا اعتبارها وأبعادها القانونية.
ب .االس ػػتناد إل ػػى أدوات الض ػػغط الت ػػي ب ػػات يمتليه ػػا الفلس ػػطينيوف ف ػػي إط ػػار الق ػػانوف ال ػػدولي لتعزي ػػز
الموقػػؼ التفاوضػػي الفلسػػطيني ،والتلػػوي ب ميانيػػة محاسػػبة إسػرائيؿ ومبلحقػػة قادتهػػا دولي ػاً علػػى الج ػرائـ
المرتيبة بحؽ الفلسطينييف لدي مجلس حقوؽ اإلنساف ومحيمة الجنايات الدولية.
 .9البحث في مقاربة إقليمية حياؿ التسوية ،تحظػى ب جمػاع فلسػطيني وعربػي ،ييػوف مػف شػأنها التوجػه
نحػػو سػػبلـ عربػػي  -إسػرائيلي شػػامؿ ،بعيػػداً عػػف المقاربػػة الفلسػػطينية  -اإلسػرائيلية المتعثػرة التػػي بػػات مػػف
الواض دعوبة استجابة الطرفيف لشروطها ومقتضياتها ،وأف تستند رؤية التسػوية اإلقليميػة علػى إقامػة
دولػػة فلسػػطينية مسػػتقلة علػػى حػػدود عػػاـ  ،4:78وحػػؿ متفػػؽ عليػػه لمشػػيلة البلجئػػيف الفلسػػطينييف وفق ػاً
للقرار الدولي رقـ  ،4:5وفي إطار االسػتجابة للمعيقػات التػي تحػوؿ دوف بلػوغ المقاربػة الثنائيػة للتسػوية
هدفها المنشود ،ولضماف التقدـ في هذا الرؤية ،البد مف دور جاد وفاعؿ لؤلمـ المتحدة ،والقوي الدولية
األخػػري مثػػؿ روسػػيا االتحاديػػة والدػػيف واالتحػػاد األوروبػػي إلػػى جانػػب الواليػػات المتحػػدة ،بالشػػيؿ الػػذ
يجعؿ مسألة التودؿ للتسوية الشاملة هدفاً دولياً ،يونها تعود بالنفع على يامؿ األطراؼ.
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 5.2المصادر والمراجع
اعتمػػدت الد ارسػػة فػػي سػػياقها العػػاـ علػػى اليتػػب والم ارجػػع العربيػػة واإلنجليزيػػة ،ومقتطفػػات مػػف
الدحؼ والدوريات العربية واألجنبية ،والدراسات الدادرة عف مرايز الدراسات السياسػية واالسػتراتيجية،
وتدريحات النخبة السياسية في الواليػات المتحػدة واسػرائيؿ واأل ارضػي الفلسػطينية ،وغيرهػا مػف الم ارجػع
ذات الدلة بالموضوع محؿ الدراسة.
 5.1المراجع ال ربية
 5.1.1الوثايق
 .4االتفاؽ اإلسرائيلي  -الفلسطيني االنتقالي في الضفة الغربية وقطاع غزة ،واشنطف  39أيلوؿ /سبتمبر
 ،4::6مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،36شتاء  ،4::7ص .49:
 .3االتفاؽ المرحلي بيف واسرائيؿ ومنظمة التحرير الفلسطينية على توسيع الحيـ الػذاتي الفلسػطيني فػي
الض ػػفة الغربي ػػة ،طاب ػػا 35 ،أيل ػػوؿ /س ػػبتمبر  ،4::6مجل ػػة الد ارس ػػات الفلس ػػطينية ،الع ػػدد  ،35خري ػػؼ
 ،4::6ص .317
 .4اتف ػػاؽ النق ػػؿ المبي ػػر للد ػػبلحيات ف ػػي الض ػػفة الغربي ػػة إل ػػى الس ػػلطة الفلس ػػطينية ،الق ػػاهرة 35 ،ب/
أغسطس  ،4::5مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،31خريؼ  ،4::5ص .314
 .5اتف ػػاؽ تنفي ػػذ الحي ػػـ ال ػػذاتي ف ػػي قط ػػاع غػ ػزة ومنطق ػػة أريح ػػا ،الق ػػاهرة 5 ،أي ػػار /م ػػايو  ،4::5مجل ػػة
الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،49ربيع  ،4::5ص .366
 .6اإلدارة الذاتيػ ػػة لسػ ػػياف الضػ ػػفة الغربيػ ػػة وقطػ ػػاع غ ػ ػزة ،واشػ ػػنطف 31 ،ب /أغسػ ػػطس  ،4::3مجلػ ػػة
الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،43خريؼ  ،4::3ص .495
المتفػؽ عليهػا فػي أوسػلو
 .7إعبلف المبػادئ بشػأف ترتيبػات الحيومػة الذاتيػة االنتقاليػة :المسػودة النهائيػة ُ
يوـ  4:ب /أغسطس  ،4::4والموقعة فػي واشػنطف يػوـ  44أيلػوؿ /سػبتمبر  ،4::4مجلػة الد ارسػات
الفلسطينية ،العدد  ،47خريؼ  ،4::4ص .486
 .8اقتراح إسرائيلي إلعبلف المبادئ المشترية في إطار المفاوضات الثنائية للسبلـ فػي الشػرؽ األوسػط،
واشنطف  7أيار /مايو  ،4::4مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،46ديؼ  ،4::4ص .336
 .9االقتراح اإلسرائيلي بشػأف إجػراء انتخابػات بلديػة فػي األ ارضػي المحتلػة ،واشػنطف 38 ،نيسػاف /إبريػؿ
 ،4::3مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،41ربيع  ،4::3ص .478
4:9

 .:البروتويػػوؿ الخػػاص ب عػػادة االنتشػػار فػػي الخليػػؿ  48يػػانوف الثػػاني /ينػػاير  ،4::8مجلػػة الد ارسػػات
الفلسطينية ،العدد  ،41ربيع  ،4::8ص .478
 .41البروتوي ػػوؿ الخ ػػاص بنق ػػؿ مزي ػػد م ػػف الس ػػلطات والمس ػػؤوليات إل ػػى الس ػػلطة الفلس ػػطينية 38 ،ب/
أغسطس  ،4::6مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،35خريؼ  ،4::6ص .314
 .44التحفظػػات اإلسػرائيلية تجػػاا خارطػػة الطريػػؽ 38 ،أيػػار /مػػايو  ،3114مجلػػة الد ارسػػات الفلسػػطينية،
العدد  ،66ديؼ  ،3114ص .475
 .43التدور اإلسرائيلي للمرحلة االنتقالية في الضػفة الغربيػة وقطػاع غػزة ،واشػنطف 31 ،شػباط /فب اريػر
 ،4::3مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،:شتاء  ،4::3ص .318
 .44خريطة طريؽ إلى حؿ الدولتيف الػدائـ للنػزاع اإلسػرائيلي  -الفلسػطيني ترتيػز علػى األداء ،واشػنطف،
 41نيساف /إبريؿ  ،3114مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،66ديؼ  ،3114ص .468
 .45خطاب الدعوة إلى مؤتمر السبلـ ،ملؼ وثائقي :مػؤتمر مدريػد للسػبلـ فػي الشػرؽ األوسػط ،إعػداد:
نبيه األدفهاني وأحمد يوسؼ القرعي ،مجلة السياسة الدولية ،العػدد  ،418القػاهرة ،ينػاير  ،4::3ص
.416
 .46خط ػػة رئ ػػيس الحيوم ػػة اإلسػ ػرائيلية لف ػػؾ االرتب ػػاط ،مجل ػػة الد ارس ػػات الفلس ػػطينية ،الع ػػدد  ،69ربي ػػع
 ،3115ص .476
 .47دائ ػرة شػ ػؤوف البلجئػػيف ،منظم ػػة التحريػػر الفلس ػػطينية ،قػػ اررات األمػػـ المتح ػػدة ،ق ػرار مجل ػػس األم ػػف
الدولي رقـ  43 ،44:8بتاريخ ذار /مارس  33 ،3113ذار /مارس ،3141
http://www.plord.ps/ar/index.php?act=Show&id=390

 .48رسالة التحفظات الفلسطينية تجػاا مقترحػات الػرئيس بيػؿ يلينتػوف 4 ،يػانوف الثػاني /ينػاير ،3114
مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،57-56شتاء /ربيع  ،3114ص .475
 .49رسالة مف الرئيس جورج بوش إلى رئيس الحيومة اإلسرائيلية أريئيؿ شاروف يعتبر فيها العودة إلػى
حدود  4:5:غير واقعية ،واشنطف 45 ،نيساف /إبريؿ  ،3115مجلة الد ارسػات الفلسػطينية ،العػدد ،69
ربيع  ،3115ص .481
 .4:الرسػػػائؿ المتبادلػ ػػة بػ ػػيف رئػ ػػيس منظمػ ػػة التحريػ ػػر الفلسػ ػػطينية ورئػ ػػيس الحيومػ ػػة اإلس ػ ػرائيلية ووزيػ ػػر
الخارجية النرويجية ،تونس والقدس : ،أيلػوؿ /سػبتمبر  ،4::4مجلػة الد ارسػات الفلسػطينية ،العػدد ،47
خريؼ  ،4::4ص .494
4::

 .31قػرار محيمػػة العػػدؿ الدوليػػة بشػػأف جػػدار الفدػػؿ العندػػر  ،الهػػا  :تمػػوز /يوليػػو  ،3115مجلػػة
الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،6:ديؼ  ،3115ص .484 - 471
 .34قػ اررات الحيومػة اإلسػرائيلية فيمػا يتعلػػؽ بخارطػة الطريػػؽ 36 ،أيػار /مػػايو  ،3114مجلػة الد ارسػػات
الفلسطينية ،العدد  ،66ديؼ  ،3114ص .474
 .33مجلة الدراسات الفلسػطينية ،رسػالة التطمينػات األمريييػة إلػى القيػادة الفلسػطينية  49تشػريف األوؿ/
أيتوبر  ،4::4العدد  ،4::4 ،9ص .395
 .34مجلػػة الد ارسػػات الفلسػػطينية ،رسػػالة الضػػمانات األمريييػػة إلػػى إس ػرائيؿ  49تش ػريف األوؿ /أيتػػوبر
 ،4::4العدد  ،4::4 ،9ص .399
 .35مجلة فلسطيف الثورة ،الرد الفلسطيني على الدعوة األمرييية  -السوفييتية إلػى مػؤتمر السػبلـ ،وعلػى
رسالة التطمينات األمرييية ،العدد  ،977نيقوسيا  ،4::4ص .46 - 45
 .36مػذيرة وا ريفػر  Wye Riverبشػأف إعػادة االنتشػار الثانيػة للقػوات اإلسػرائيلية فػي الضػفة الغربيػة،
واشنطف 34 ،تشريف األوؿ /أيتوبر  ،4::9مجلة الدراسات الفلسطينية ،العػدد  ،48شػتاء  ،4:::ص
.481
 .37المريػػز الفلسػػطيني للتوثيػػؽ والمعلومػػات ((ملػػؼ)) ،نػػص مبػػادرة السػػبلـ العربيػػة ((المبػػادرة السػػعودية)) ،الم ػواد
الخادة بالمبػادرة السػعودية يمػا وردت فػي البيػاف الختػامي لمػؤتمر القمػة العربيػة ،الػدورة الرابعػة عشػر 39 - 38
ذار /مارس  ،3113بيروت 7 ،ذار /مارس ،3119
table=pa_documents&Id=105&http://www.malaf.info/?page=show_details

 .38مش ػػروع اقت ػ ػراح فلسػ ػػطيني التفاقيػ ػػة إطػ ػػار عل ػػى ترتيبػ ػػات الحيوم ػػة الذاتيػ ػػة االنتقالي ػػة الفلسػ ػػطينية،
واشنطف 4 ،أيلوؿ /سبتمبر  ،4::3مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،43خريؼ  ،4::3ص .311
 .39المشروع األمرييي الذ تسلمه الوفداف الفلسطيني واإلسرائيلي إلى مفاوضات السبلـ لييوف أساسػاً
إلعبلف مبادئ مشػترية ،واشػنطف 41 ،حزيػراف /يونيػو  ،4::4مجلػة الد ارسػات الفلسػطينية ،العػدد ،46
ديؼ  ،4::4ص .341
 .3:المشػػروع الفلسػػطيني إلعػػبلف المبػػادئ المشػػترية مػػع إس ػرائيؿ ،واشػػنطف 41 ،أيػػار /مػػايو ،4::4
مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،46ديؼ  ،4::4ص .337
 .41المشػ ػ ػػروع الفلسػ ػ ػػطيني للحيومػ ػ ػػة الذاتيػ ػ ػػة ،واشػ ػ ػػنطف 4 ،ذار /مػ ػ ػػارس  ،4::3مجلػ ػ ػػة الد ارسػ ػ ػػات
الفلسطينية ،العدد  ،:شتاء  ،4::3ص .341
311

 .44مدػػادقة الجمعيػػة العامػػة لؤلمػػـ المتح ػػدة علػػى فتػػوي محيمػػة الع ػػدؿ الدوليػػة بشػػأف جػػدار الفد ػػؿ
العندر  ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،6:ديؼ  ،3115ص .46:
 .43مقترحات إسرائيؿ بشأف ترتيبات الحيـ الذاتي ،واشنطف 41 ،يانوف األوؿ /ديسمبر  ،4::3مجلػة
الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،44شتاء  ،4::4ص .331
 .44مقترح ػػات يلينت ػػوف إلنه ػػاء النػ ػزاع الفلس ػػطيني  -اإلسػ ػرائيلي ،ال ػػنص اليام ػػؿ لمقترح ػػات الػػرئيس بي ػػؿ
يلينت ػػوف ،واش ػػنطف 34 ،ي ػػانوف األوؿ /ديس ػػمبر  ،3111مجل ػػة الد ارس ػػات الفلس ػػطينية ،الع ػػدد ،57 - 56
شتاء /ربيع  ،3114ص .473
 .45ورقة عمؿ أمرييية قُدمت إلػى الوفػديف الفلسػطيني واإلسػرائيلي لتدػدر فػي دػيغة ((بيػاف مشػترؾ))،
واشنطف 43 ،أيار /مايو  ،4::4مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،46ديؼ  ،4::4ص 339.
 5.1.0الكتب
 .4أبػػو عفيفػػة ،طػػبلؿ ،الدبلوماسػػية واالسػػتراتيجية فػػي السياسػػة الفلسػػطينية  ،4::8 - 49:8بػػدوف دار
نشر ،الطبعة األولى ،القدس.4::9 ،
 .3أبو مدطفى ،نعيمة عبد ربه ،البعد الدولي لحرب  ،4:59في يتاب حرب  4:59ونيبتها ،تحريػر
أحمد زيريا محمد فرج ،ميتبة جزيرة الورد ،الطبعة األولى ،القاهرة.3141 ،
 .4اش ػػتية ،محم ػػد ،االقتد ػػاد الفلس ػػطيني ف ػػي المرحل ػػة االنتقالي ػػة ،المجل ػػس األعل ػػى الفلس ػػطيني للتنمي ػػة
((بيدار)) ،الطبعة األولى ،راـ اهلل .4:::
 .5األشػػهب ،نعػػيـ ،مػػازف الحسػػيني ،مشػػروع الشػػرؽ األوسػػط اليبيػػر أعلػػى م ارحػػؿ التبعيػػة ،دار الشػػرؽ
للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،راـ اهلل ،غزة.3116 ،
 .6أمبػػروز ،سػػتيفف إ  ،.االرتقػػاء إلػػى العالميػػة :السياسػػة الخارجيػػة األمريييػػة منػػذ عػػاـ  ،4:49ترجمػػة
نادية محمد الحسيني ،مراجعة ودودة عبػد الػرحمف بػدراف ،الميتبػة األياديميػة ،الطبعػة األولػى ،القػاهرة،
.4::5
 .7أنػػدرليف ،شػػارؿ ،أس ػرار المفاوضػػات اإلسػرائيلية العربيػػة  :4::8 - 4:48سػػبلـ أو حػػروب ،جػػزء ،3
مػػف حػػرب تش ػريف األوؿ  4:84حتػػى  ،4::8دار الفضػػؿ للتػػأليؼ والترجمػػة والنشػػر ،الطبعػػة األولػػى،
.4::9
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 .8إنػػديؾ ،مػػارتف ،أولويػػات السياسػػة األمريييػػة فػػي الخلػػيج :التحػػديات والخيػػارات ،فػػي يتػػاب المدػػال
الدولي ػػة ف ػػي منطق ػػة الخل ػػيج ،هيئ ػػة ت ػػأليؼ ،مري ػػز اإلم ػػارات للد ارس ػػات والبح ػػوث االس ػػتراتيجية ،الطبع ػػة
األولى.3117 ،
 .9بحير  ،مرواف ،السياسة األمرييية في الشرؽ األوسط ،نييسػوف ،فػورد ،يػارتر ،ريغػاف ،تقػديـ ،ليلػى
بػػارود  ،مػػرواف بحيػػر  ،مؤسسػػة الد ارسػػات الفلسػػطينية ،شػػرية الخػػدمات النش ػرية المسػػتقلة المحػػدودة،
الطبعة األولى ،نيقوسيا.4:95 ،
 .:بحير  ،مرواف ،السياسة األمرييية والشػرؽ األوسػط :مػف ترومػاف إلػى ييسػنجر ،فػي يتػاب السياسػة
األمريييػػة والعػػرب لػػ رؤوؼ عبػػاس ،و خػػروف ،سلسػػلة يتػػب المسػػتقبؿ العربػػي ،جػػزء  ،3مريػػز د ارسػػات
الوحدة العربية ،بيروت ،الطبعة الثانية.4:96 ،
 .41بس ػػطامي ،زه ػػا ،إدارت ػػا ييني ػػد وجونس ػػوف والش ػػعب الفلس ػػطيني ،ف ػػي يت ػػاب فلس ػػطيف والسياس ػػة
األمرييية مف ويلسوف إلى يلينتوف لػ ميخائيؿ سليماف ،هشاـ أحمد ،و خروف ،تحرير ميخائيؿ سليماف،
مريز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة األولى ،بيروت.4::7 ،
 .44بي ػػر ،إبػ ػراهيـ ،م ػػؤتمر الس ػػبلـ والمفاوض ػػات المباشػ ػرة م ػػع إسػ ػرائيؿ ،مط ػػابع المؤسس ػػة الد ػػحفية
األردنية ((ال أر )) ،الطبعة األولى.4::3 ،
 .43تػػاير ،برادلػػي أ ،.السػػبلـ األمرييػػي والشػػرؽ األوسػػط :المدػػال االسػػتراتيجية اليبػػري ألمرييػػا فػػي
المنطقة بعد  44أيلوؿ ،ترجمة عف العبرية ب شراؼ :عماد فوز شعيبي ،الػدار العربيػة للعلػوـ ،الطبعػة
األولى ،بيروت.3115 ،
 .44تِر  ،جانيس ،إدارة يارتر والفلسطينيوف ،في يتاب فلسطيف والسياسة األمريييػة مػف ويلسػوف إلػى
يلينتػػوف لػ ػ ميخائيػػؿ سػػليماف ،هشػػاـ أحمػػد ،و خػػروف ،تحريػػر ميخائيػػؿ سػػليماف ،مريػػز د ارسػػات الوحػػدة
العربية ،الطبعة األولى ،بيروت.4::7 ،
 .45تشػػيرجي ،داف ،أمرييػػا والسػػبلـ فػػي الشػػرؽ األوسػػط ،ترجمػػة محمػػد مدػػطفى غنػػيـ ،مراجعػػة أرفػػت
عبد الحميد ،دار الشروؽ للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،القاهرة.4::4 ،
 .46تمراز ،سعيد ،ناهض زقوت ،وثػائؽ القضػية الفلسػطينية  ،4:59 - 4:48جػزء  ،3المريػز القػومي
للدراسات والتوثيؽ ،غزة.3116 ،
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 .47تِر  ،جانيس ،دور جماعات الضغط في تشييؿ سياسة الواليات المتحدة في الشرؽ األوسػط ،فػي
يتاب الوطف العربي في السياسة األمرييية ،لػ إدموف غريػب ،خلػدوف النقيػب ،و خػروف ،مريػز د ارسػات
الوحدة العربية ،الطبعة األولى ،بيروت.3113 ،
 .48جامعػػة الػػدوؿ العربيػػة ،األمانػػة العامػػة ،تس ػوية الن ػزاع فػػي الشػػرؽ األوسػػط :ق ػ اررات ،مشػػروعات،
مبادرات ،مطابع جامعة الدوؿ العربية ،الطبعة الثانية ،تونس.4:99 ،
 .49جبارة ،تيسير ،دور الحريات اإلسبلمية في االنتفاضػة الفلسػطينية المباريػة ،دار الفرقػاف للطباعػة
والنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،عماف.4::3 ،
 .4:جرجس ،فواز ،األمريييوف واإلسبلـ السياسي :تأثير العوامؿ الداخلية في دنع السياسة الخارجية
األمرييية ،في :الوطف العربي في السياسة األمرييية ،لػ إدموف غريب ،خلدوف النقيب ،و خروف ،مريز
دراسات الوحدة العربية ،الطبعة األولى ،بيروت.3113 ،
 .31جػػرجس ،ف ػواز ،السياسػػة األمريييػػة تجػػاا الع ػرب :ييػػؼ تدػػنع؟ ومػػف يدػػنعها؟ ،مريػػز د ارسػػات
الوحدة العربية ،الطبعة األولى ،بيروت.4::9 ،
وسػػبؿ لػػـ تُسػػلؾ :إدارة أيزنهػػاور والفلسػػطينيوف ،فػػي يتػػاب فلسػػطيف
ِ .34جرنِػػر ،دبػػورا ،فػػرص أُفلتػػت ُ

والسياسة األمرييية مف ويلسوف إلى يلينتوف لػ ميخائيؿ سليماف ،هشاـ أحمد ،و خروف ،تحرير ميخائيؿ

سليماف ،مريز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة األولى ،بيروت.4::7 ،
 .33حامػػد ،رؤوؼ عبػػاس ،الدػػعود األمرييػػي فػػي الشػؤوف الدوليػػة فػػي أعقػػاب الحػػرب العالميػػة الثانيػػة
وردود الفعػػؿ العربيػػة ،فػػي :دػػناعة اليراهيػػة فػػي العبلقػػات العربيػػة األمريييػػة ،لػ ػ بهجػػت قرنػػي ،جميػػؿ
مط ػػر ،حس ػػنيف توفي ػػؽ ،و خ ػػروف ،تحري ػػر أحم ػػد يوس ػػؼ أحم ػػد ،مم ػػدوح حمػ ػزة ،مري ػػز د ارس ػػات الوح ػػدة
العربية ،الطبعة الرابعة ،بيروت.3119 ،
 .34حجػ ػػاج ،محمػ ػػد فريػ ػػد ،الفػ ػػرص الضػ ػػائعة فػ ػػي الد ػ ػراع العربػ ػػي اإلس ػ ػرائيلي :إعػ ػػادة ترتيػ ػػب أوراؽ
الدراع ،ميتبة مدبولي ،بدوف رقـ طبعة.3144 ،
 .35حسػػني ،رشػػا ،األبعػػاد الجغرافيػػة والديموغرافيػػة للنيبػػة ،فػػي يتػػاب حػػرب  4:59ونيبتهػػا ،تحريػػر
أحمد زيريا محمد فرج ،ميتبة جزيرة الورد ،الطبعة األولى ،القاهرة.3141 ،
 .36الحمػد ،جػواد ،عمليػة السػبلـ فػي الشػرؽ األوسػط وتطبيقاتهػا علػى المسػاريف الفلسػطيني واألردنػػي،
دار البشير للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،عماف.4::7 ،
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 .37الحمػػد ،ج ػواد ،و خػػروف ،تحريػػر :ج ػواد الحمػػد ،المػػدخؿ إلػػى القضػػية الفلسػػطينية ،مريػػز د ارسػػات
الشرؽ األوسط ،الطبعة الخامسة ،عماف.4::: ،
 .38الحم ػػد ،جػ ػواد ،و خ ػػروف ،نظػ ػرات وتطلع ػػات ف ػػي واق ػػع ومس ػػتقبؿ الش ػػرؽ األوس ػػط ،مري ػػز د ارس ػػات
الشرؽ األوسط ،الطبعة األولى ،عماف.4::4 ،
 .39حمودة ،عبد العزيز ،التفاعبلت العربية األمرييية غير السياسػية ،فػي يتػاب دػناعة اليراهيػة فػي
العبلقات العربية األمرييية ،بهجت قرني ،جميػؿ مطػر ،حسػنيف توفيػؽ ،و خػروف ،تحريػر أحمػد يوسػؼ
أحمد ،ممدوح حمزة ،مريز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة الرابعة ،بيروت.3119 ،
 .3:حػ ػوات ،محم ػػد عل ػػي ،الع ػػرب والعولم ػػة :ش ػػجوف الحاض ػػر وغم ػػوض المس ػػتقبؿ ،ميتب ػػة م ػػدبولي،
الطبعة األولى ،القاهرة.3113 ،
 .41حوات ،محمد علػي ،مفهػوـ الشػرؽ أوسػطية وتأثيرهػا علػى األمػف القػومي العربػي ،ميتبػة مػدبولي،
الطبعة األولى ،القاهرة.3113 ،
 .44حواتمة ،نايؼ ،أوسلو والسبلـ اآلخر المتوازف ،األهالي للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة األولى،
دمشؽ.4::9 ،
 .43خريس ػػات ،محم ػػد عب ػػد الق ػػادر ،س ػػهيبل س ػػليماف الش ػػلبي ،موق ػػؼ الوالي ػػات المتح ػػدة األمرييي ػػة م ػػف
القضية الفلسطينية  4:5: - 4:56مف خبلؿ الدحؼ السورية ،دار اليازور العلميػة للنشػر والتوزيػع،
عماف.3117 ،
 .44الػ ػػدجاني ،أحمػ ػػد دػ ػػدقي ،ال للحػ ػػؿ العندػ ػػر فػ ػػي فلسػ ػػطيف :شػ ػػهادة علػ ػػى مدريػ ػػد وأوسػ ػػلو ،دار
المستقبؿ العربي ،الطبعة األولى ،القاهرة.4::5 ،
 .45ربيػع ،محمػػد عبػد العزيػػز ،دػنع السياسػػة األمريييػة والعػػرب ،دار اليرمػؿ للنشػػر ،الطبعػة األولػػى،
عماف.4::1 ،
 .46الرف ػػاعي ،أحم ػػد محم ػػد ،ياس ػػر عرف ػػات س ػػيد فلس ػػطيف والش ػػهيد الخال ػػد  :3115 - 4:3:ت ػػاريخي
سياسي لحياته ،مؤسسة مندور للطباعة والنشر والتوزيع ،غزة.3116 ،
 .47روبنبػػرغ ،تشػريؿ ،إدارة بػػوش والفلسػػطينيوف :إعػػادة تقيػػيـ ،فػػي يتػػاب فلسػػطيف والسياسػػة األمريييػػة
مػػف ويلسػػوف إلػػى يلينتػػوف ل ػ ميخائيػػؿ سػػليماف ،هشػػاـ أحمػػد ،و خػػروف ،تحريػػر ميخائيػػؿ سػػليماف ،مريػػز
د ارسات الوحدة العربية ،الطبعة األولى ،بيروت.4::7 ،
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 .48روس ،دنػػيس ،السػػبلـ المفقػػود :خفايػػا الد ػراع حػػوؿ سػػبلـ الشػػرؽ األوسػػط ،ترجمػػة عمػػر األيػػوبي
وسامي اليعيي دار اليتاب العربي ،بيروت ،الطبعة األولى.3116 ،
 .49ري ػػتش ،برن ػػارد ،الوالي ػػات المتح ػػدة واسػ ػرائيؿ ،ترجم ػػة مد ػػطفى يم ػػاؿ ،مؤسس ػػة البي ػػاف للد ػػحافة
والطباعة والنشر ،الطبعة األولى ،دبي.4:97 ،
 .4:زلػػوـ ،عبػػد الحػػي يحيػػى ،أمرييػػا بعيػػوف عربيػػة ،المؤسسػػة العربيػػة للد ارسػػات والنشػػر ،بيػػروت ،دار
الفارس للنشر والتوزيع ،عماف ،الطبعة األولى.3118 ،
 .51زيػػداف ،دػػال  ،حيومػػة اربػػيف الجديػػدة ومسػػتقبؿ العمليػػة التفاوضػػية :نحػػو اسػػتراتيجية فلسػػطينية
جدي ػػدة فػ ػػي مقاربػ ػػة عمليػػػة الس ػػبلـ ،فػ ػػي يتػ ػػاب الطريػػػؽ ال ػػوعر :نظ ػ ػرة علػػػى المفاوضػ ػػات الفلسػ ػػطينية
اإلسػ ػرائيلية م ػػف مدري ػػد إل ػػى أوس ػػلو ،د ػػال زي ػػداف ،فه ػػد س ػػليماف ،و خ ػػروف ،ش ػػرية دار التق ػػدـ العرب ػػي
للدحافة والطباعة والنشر ،الطبعة األولى ،بيروت.4::8 ،
 .54س ػ ػػبعاو  ،ع ػ ػػوني عبػ ػ ػد ال ػ ػػرحمف ،الت ػ ػػاريخ األمريي ػ ػػي الح ػ ػػديث والمعاد ػ ػػر ،دار الفي ػ ػػر ناش ػ ػػروف
وموزعوف ،الطبعة األولى ،عماف.3141 ،
 .53سػػعود  ،هال ػػة أبػػو بي ػػر ،السياس ػػة األمريييػػة تج ػػاا الد ػراع العرب ػػي اإلسػػرائيلي ،4:84 - 4:78
مريز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،الطبعة األولى ،4:94 ،الطبعة الثانية.4:97 ،
 .54سػػيونز ،إليزابيػػث ،و خػػروف ،اإلنفػػاؽ العسػػير  ،فػػي يتػػاب التسػػل ونػػزع السػػبلح واألمػػف الػػدولي،
معهػػد سػػتويهولـ ألبحػػاث السػػبلـ الػػدولي ((سػػيبر )) ،ترجمػػة حسػػف حسػػف ،عمػػر األيػػوبي ،إشػراؼ سػػمير
يرـ ،مريز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة األولى ،بيروت.3116 ،
 .55السػلطاف ،جمػاؿ مدػطفى ،االسػتراتيجية األمريييػة فػي الشػرؽ األوسػط  ،3111 - 4:8:دار وائػؿ
للنشر والتوزيع ،عماف ،الطبعة األولى.3113 ،
 .56سليـ ،محمد السيد ،تحليؿ السياسة الخارجية ،دار الجليؿ ،بيروت ،القاهرة ،تونس.3114 ،
 .57شاش ،طاهر ،المواجهة والسبلـ في الشرؽ األوسط :الطريؽ إلػى غػزة أريحػا ،دار الشػروؽ للنشػر
والتوزيع ،الطبعة األولى ،القاهرة.4::6 ،
 .58شػاش ،طػػاهر ،مفاوضػػات التسػػوية النهائيػػة والدولػة الفلسػػطينية :اآلمػػاؿ والتحػػديات ،دار الشػػروؽ،
الطبعة األولى ،القاهرة.4::: ،
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 .59شػػديد ،محمػػد ،الواليػػات المتحػػدة والفلسػػطينيوف بػػيف االسػػتيعاب والتدػػفية ،ترجمػػة يويػػب ال ػريس،
جمعية الدراسات العربية ،الطبعة الثانية ،القدس.4:96 ،
 .5:ش ػ ػػلبي ،محم ػ ػػد ،السياس ػ ػػة الخارجي ػ ػػة لل ػ ػػدوؿ الد ػ ػػغيرة :األردف وعملي ػ ػػة تس ػ ػػوية الدػ ػ ػراع العرب ػ ػػي
اإلسرائيلي  ،4::5 - 4:8:دار ينوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،عماف.3119 ،
 .61دال  ،محسف محمد ،القضية الفلسطينية :خلفياتها التاريخية وتطوراتها المعادرة ،مريز الزيتونة
للدراسات واالستشارات ،طبعة مزيدة ومنقحة ،بيروت.3143 ،
 .64د ػػال  ،محسػ ػػف محمػػػد ،فلسػ ػػطيف :د ارسػ ػػات منهجي ػػة فػػػي القض ػػية الفلسػ ػػطينية ،سلسػ ػػلة د ارسػ ػػات
فلسطينية (( ،))4مريز اإلعبلـ العربي ،الطبعة األولى ،مدر.3114 ،
 .63دػػايغ ،يزيػػد ،اليفػػاح المسػػل والبحػػث عػػف الدولػػة :الحريػػة الوطنيػػة الفلسػػطينية ،4::4 - 4:5:
ترجمة باسـ سرحاف ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،الطبعة األولى ،بيروت.3113 ،
 .64طػػوؽ ،جوزيػػؼ الخػػوري ،اتفػػاؽ غػػزة  -أريحػػا أوال :ومػػاذا بعػػد؟ ،بػػدوف دار نشػػر ،بػػدوف رقػػـ طبعػػة،
بيروت.4::4 ،
 .65ع ػػارور  ،ند ػػير حس ػػف ،أمريي ػػا الخد ػػـ والحي ػػـ :د ارس ػػة توثيقي ػػة ف ػػي عملي ػػة الس ػػبلـ ،ومن ػػاورات
واشػػنطف منػػذ  ،4:78ترجم ػػة وتقػػديـ مني ػػر العيػػش ،مريػػز د ارس ػػات الوحػػدة العربي ػػة ،الطبعػػة األول ػػى،
بيروت .3118
 .66عبػػاس ،محمػػود ((أبػػو مػػازف)) ،طريػػؽ أوسػػلوُ :موق ػع االتفػػاؽ يػػرو األس ػرار الحقيقيػػة للمفاوضػػات،
شرية المطبوعات للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،بيروت.4::5 ،
 .67عبػػد السػػبلـ ،جعفػػر ،محمػػد السػػيد حسػػف داوود ،الدػراع العربػػي اإلسػرائيلي بػػيف النضػػاؿ المسػػل
والتسوية السلمية ،المريز العلمي للطباعة واليمبيوتر ،الطبعة األولى ،القاهرة.3117 ،
 .68عبػػد اليػريـ ،قػػيس ،و خػػروف ،الطريػػؽ الػػوعر :نظػرة علػػى المفاوضػػات الفلسػػطينية اإلسػرائيلية مػػف
مدري ػػد إل ػػى أوس ػػلو ،ش ػػرية دار التق ػػدـ العرب ػػي للد ػػحافة والطباع ػػة والنش ػػر ،الطبع ػػة األول ػػى ،بي ػػروت،
.4::8
 .69عب ػػد الم ػػنعـ ،بي ػػر ،دول ػػة فلس ػػطيف :م ػػؤتمر الس ػػبلـ م ػػف مدري ػػد إل ػػى أوس ػػلو ،دار الش ػػروؽ للنش ػػر
والتوزيع ،الطبعة األولى ،بيروت.4::5 ،
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 .6:عبػػد الهػػاد  ،مهػػد  ،المسػػألة الفلسػػطينية ومشػػاريع الحلػػوؿ السياسػػية ،4:85 - 4:45 ،منشػػورات
الميتبة العدرية ،الطبعة األولى ،بيروت.4:86 ،
 .71العثمػ ػػاف ،عثمػ ػػاف ،مػ ػػأزؽ التسػ ػػوية السياسػ ػػية للد ػ ػراع العربػ ػػي اإلس ػ ػرائيلي ،المؤسسػ ػػة الجامعيػ ػػة
للدراسات والنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،بيروت.3114 ،
 .74عريقػػات ،دػػائب ،السػػبلـ علػػى السػػبلـ ،د ارسػػة فػػي التحريػػات الدبلوماسػػية والسياسػػية فػػي الشػػرؽ
األوسط  ،4:98 - 4:78منشورات البيادر ،القدس.4:98 ،
 .73العطيػػة ،معاشػػي بػػف ذوقػػاف ،الغػػزو األمرييػػي للػػوطف العربػػي ،األهليػػة للنشػػر والتوزيػػع ،الطبعػػة
األولى ،عماف ،بيروت.3118 ،
 .74عػواد ،عػػامر هاشػػـ ،دور مؤسسػػة الرئاسػػة فػػي دػػنع االسػػتراتيجية األمريييػػة الشػػاملة بعػػد الحػػرب
الباردة ،مريز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة األولى ،بيروت.3141 ،
 .75الغبػرا ،شػفيؽ نػػاظـ ،إسػرائيؿ والعػرب :مػػف دػراع القضػػايا إلػى سػبلـ المدػػال  ،المؤسسػة العربيػػة
للدراسات والنشر ،الطبعة األولى ،بيروت.4::8 ،
 .76غػريف ،سػتيفف ،االنحيػاز :عبلقػات أمرييػا السػرية ب سػرائيؿ ،مؤسسػة الد ارسػات الفلسػطينية ،شػػرية
الخدمات النشرية المستقلة المحدودة ،الطبعة الثانية ،القدس.4::3 ،
 .77غريف ،ستيفف ،بالسيؼ :أمرييا واسرائيؿ في الشرؽ األوسط  ،4:97 - 4:79تقديـ محمد حسػنيف
هييؿ ،ترجمة محمود زايد ،شرية المطبوعات للتوزيع والنشر ،الطبعة الثانية ،بيروت.4:9: ،
 .78الغػ ػزاؿ ،إس ػػماعيؿ ،الق ػػانوف الدس ػػتور وال ػػنظـ السياس ػػية ،المؤسس ػػة الجامعي ػػة للد ارس ػػات والنش ػػر،
بيروت.4:93 ،
 .79الفرا ،محمد علي  -عمر ،السبلـ الخادع :مف مؤتمر مدريد إلى انتفاضة األقدى ،3111-4::4
دار مجدالو للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،عماف.3114 ،
 .7:فيورينػ ػػا ،مػ ػػوريس بػ ػػي ،.بػ ػػوؿ أ  .بيترسػ ػػوف ،بيت ػ ػراـ جونسػ ػػوف ،د  .سػ ػػتيفف فػ ػػوس ،الديمقراطيػ ػػة
األمريييػػة الجديػػدة ،ترجمػػة لمػػيس ف ػؤاد اليحيػػى ،مراجعػػة وتػػدقيؽ عمػػاد عمػػر ،األهليػػة للنشػػر والتوزيػػع،
الطبعة العربية األولى ،بيروت.3119 ،
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 .81قاسػمية ،خيريػة ،الواليػػات المتحػدة والػػوطف العربػي فػػي الفتػرة مػا بػػيف الحػربيف ،فػػي يتػاب السياسػػة
األمريييػػة والعػػرب لػ ػ رؤوؼ عبػػاس ،و خػػروف ،سلسػػلة يتػػب المسػػتقبؿ العربػػي ،جػػزء  ،3مريػػز د ارسػػات
الوحدة العربية ،الطبعة الثانية ،بيروت.4:96 ،
 .84قري ػػع ،أحم ػػد ((أب ػػو الع ػػبلء)) ،الرواي ػػة الفلس ػػطينية اليامل ػػة للمفاوض ػػات :م ػػف أوس ػػلو إل ػػى خريط ػػة
الطريػػؽ ،مؤسسػػة الد ارسػػات الفلسػػطينية ،راـ اهلل ،جػػزء  ،3مفاوضػػات يامػػب ديفيػػد ((طابػػا واسػػتويهولـ))،
الطبعة الثانية ،3118 ،جزء  ،4الطريؽ إلى خريطة الطريؽ ،الطبعة الثانية.3144 ،
 .83يوان ػػت ،ول ػػيـ ب ،.نػ ػزاع الش ػػرؽ األوس ػػط ف ػػي اسػ ػتراتيجية الوالي ػػات المتح ػػدة  ،4:84 - 4:81ف ػػي
يتػػاب السياسػػة األمريييػػة فػػي الشػػرؽ األوسػػط ،نييسػػوف ،فػػورد ،يػػارتر ،ريغػػاف ،تقػػديـ ،ليلػػى بػػارود ،
مػػرواف بحيػػر  ،مؤسس ػػة الد ارسػػات الفلس ػػطينية ،شػػرية الخ ػػدمات النش ػرية المس ػػتقلة المحػػدودة ،الطبع ػػة
األولى ،نيقوسيا.4:95 ،
 .84يػػورب ،لػػورنس ،الخلػػيج العربػػي واسػػتراتيجية األمػػف القػػومي األمرييػػي ،مريػػز اإلمػػارات للد ارسػػات
والبحوث االستراتيجية ،الطبعة األولى ،أبو ظبي.3117 ،
 .85يوربت ،ماييؿ ،جوليا ميتشؿ يوربت ،الديف والسياسة في الواليات المتحػدة ،ترجمػة عدػاـ فػايز،
ناهد ودفي ،زيف نجاتي ،نشأت جعفر ،ميتبة الشروؽ الدولية ،الطبعة الثالثة ،القاهرة.3117 ،
 .86لِػػش ،ف ،إدارة ريغػػاف وسياسػػتها نحػػو الفلسػػطينييف ،فػػي يتػػاب فلسػػطيف والسياسػػة األمريييػػة مػػف
ويلس ػػوف إل ػػى يلينت ػػوف ل ػ ػ ميخائي ػػؿ س ػػليماف ،هش ػػاـ أحم ػػد ،و خ ػػروف ،تحري ػػر ميخائي ػػؿ س ػػليماف ،مري ػػز
دراسات الوحدة العربية ،الطبعة األولى ،بيروت.4::7 ،
 .87لوسوفْ ،ف ِرد ،إدارة تروماف والفلسطينيوف ،في يتاب فلسطيف والسياسة األمرييية مف ويلسػوف إلػى
يلينتػػوف لػ ػ ميخائيػػؿ سػػليماف ،هشػػاـ أحمػػد ،و خػػروف ،تحريػػر ميخائيػػؿ سػػليماف ،مريػػز د ارسػػات الوحػػدة
العربية ،الطبعة األولى ،بيروت.4::7 ،
ُ .88مسػػعد ،نيفػػيف عبػػد المػػنعـ ،السياسػػة الخارجيػػة األمريييػػة تجػػاا الػػدوؿ العربيػػة بعػػد أحػػداث الحػػاد
عشر مف أيلوؿ /سبتمبر  ،3114في يتاب دناعة اليراهية في العبلقات العربية األمريييػة ،ل ػ بهجػت
قرني ،جميؿ مطر ،حسنيف توفيؽ ،و خروف ،تحرير أحمػد يوسػؼ أحمػد ،ممػدوح حمػزة ،مريػز د ارسػات
الوحدة العربية ،الطبعة الرابعة ،بيروت.3119 ،
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 .89مدػػالحة ،عمػػر ،السػػبلـ الموعػػود :الفلسػػطينيوف مػػف الن ػزاع إلػػى التسػػوية ،ترجمػػة وديػػع أسػػطفاف
ومار طوؽ ،دار الساقي ،الطبعة األولى.4::5 ،
 .8:المدر  ،جورج ،غزة  -أريحا ..تسوية مستحيلة ،مريز الحضارة العربيػة لئلعػبلـ والنشػر ،الطبعػة
األولى ،مدر.4::6 ،
 .91المدر  ،زهير إبراهيـ ،اتجاهات الفير السياسي الفلسطيني بيف اليفاح المسػل والتسػوية ،ميتبػة
اليازجي للطبع والنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،غزة.3119 ،
 .94مندػػور ،يميػػؿ ،الواليػػات المتحػػدة واسػرائيؿ العػػروة األوثػػؽ ،ترجمػػة ندػػير مػروة ،مراجعػػة حسػػني
زينه ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،الطبعة األولى ،بيروت.4::7 ،
 .93مند ػػور ،مم ػػدوح محم ػػود مد ػػطفى ،الدػ ػراع األمريي ػػي الس ػػوفييتي ف ػػي الش ػػرؽ األوس ػػط ،ميتب ػػة
مدبولي ،القاهرة.4::6 ،
 .94الموعد ،حمد ،دابر محيي الديف ،علي فياض ،و خروف ،البلجئوف الفلسػطينيوف جػوهر الدػراع
وعقػػدة التسػػوية :مػػف مدريػػد إلػػى خارطػػة الطريػػؽ ،دار الغػػد العرب ػي للنش ػر والدعايػػة واإلعػػبلف ،الطبعػػة
األولى ،القاهرة.3114 ،
 .95نداؼ ،عماد ،نػايؼ حواتمػة يتحػدث ،دار الجليػؿ للنشػر والد ارسػات واألبحػاث الفلسػطينية ،الطبعػة
الثانية ،عماف.4::8 ،
ػؼ ،دونالػػد ،سياسػػة نييسػػوف فػػي الشػػرؽ األوسػػط :مػػف الت ػوازف إلػػى التحيػػز ،فػػي يتػػاب فلسػػطيف
 .96نِػ ْ
والسياسة األمرييية مف ويلسوف إلى يلينتوف لػ ميخائيؿ سليماف ،هشاـ أحمد ،و خروف ،تحرير ميخائيؿ
سليماف ،مريز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة األولى ،بيروت.4::7 ،
 .97نوفؿ ،ممدوح ،االنقبلب :أسرار مفاوضات المسار الفلسطيني اإلسػرائيلي ((مدريػد  -واشػنطف)) ،دار
الشروؽ للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،راـ اهلل ،عماف.4::7 ،
 .98نوفؿ ،ممدوح ،قدة اتفاؽ أوسلو :طبخة أوسلو ،األهلية للنشر والتوزيػع ،الطبعػة األولػى ،عمػاف،
.4::6
 .99هبلؿ ،علي الديف ،أمرييا والوحدة العربية  ،4:93 - 4:56مريز دراسات الوحدة العربية ،الطبعػة
األولى ،بيروت.4:9: ،
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 .9:اله ػػور ،مني ػػر ،ط ػػارؽ الموس ػػى ،مش ػػاريع التس ػػوية للقض ػػية الفلس ػػطينية  ،4:93 - 4:58المؤسس ػػة
العربية للدراسات والنشر ،بيروت ،دار الجليؿ للنشر ،عماف ،الطبعة األولى.4:94 ،
 .:1هييؿ ،محمػد حسػنيف ،المفاوضػات السػرية بػيف العػرب واسػرائيؿ :سػبلـ األوهػاـ :أوسػلو  -مػا قبلهػا
وما بعدها ،اليتاب الثالث ،دار الشروؽ ،القاهرة ،الطبعة الرابعة ،4::7 ،الطبعة السابعة.3114 ،
 .:4هييؿ ،محمد حسػنيف ،حػرب الخلػيج أوهػاـ القػوة والندػر ،مريػز األهػراـ للترجمػة والنشػر ،الطبعػة
األولى ،القاهرة.4::3 ،
 .:3الػوتيز ،الر  ،نظػػاـ الحيػػـ فػػي الواليػػات المتحػػدة ،ترجمػػة جػػابر سػػعيد عػػوض ،الجمعيػػة المدػرية
لنشر المعرفة والثقافة العالمية ،الطبعة األولى ،القاهرة.4::7 ،
 .:4ولد أباا ،السيد ،عالـ ما بعد  44سبتمبر  :3114اإلشياالت الفيرية واالستراتيجية ،الدار العربيػة
للعلوـ ،الطبعة األولى ،بيروت.3115 ،
 .:5الياسر  ،ياسيف طاهر ،ميافحة اإلرهاب في االستراتيجية األمريييػة :رؤيػة قانونيػة وتحليليػة ،دار
الثقافة للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،عماف.3144 ،
 5.1.1الدوريات والمجيت
 .4إبػ ػراش ،إبػ ػراهيـ ،ح ػػرب الخل ػػيج وتأثيراته ػػا المس ػػتقبلية ف ػػي القومي ػػة والمد ػػير العرب ػػي ،مجل ػػة ش ػػؤوف
فلسطينية ،العدد  ،331 - 34:حزيراف /يونيو  -تموز /يوليو .4::4
 .3إب ػراش ،إب ػراهيـ ،مفهػػوـ الدولػػة الفلسػػطينية :النشػػأة والتطػػور ،مجلػػة السياسػػة الدوليػػة ،العػػدد ،468
القاهرة ،يوليو .3115
 .4أبػػو ديػػاؾ ،ماجػػد ،المػػؤتمر الػػدولي فردػػة للسػػبلـ أـ تي ػريس لبلحػػتبلؿ ،مجلػػة العػػودة ،دار العػػودة
للدراسات والنشر ،لندف ،العدد  ،4تشريف األوؿ /أيتوبر .3118
 .5أب ػػو س ػػيؼ ،ع ػػاطؼ ،المفاوض ػػات الفلس ػػطينية اإلسػ ػرائيلية :ف ػػاؽ  ،3119مجل ػػة أوراؽ فلس ػػطينية،
المريز الفلسطيني للبحوث والدراسات االستراتيجية ،راـ اهلل ،العدد  ،4ربيع .3119
 .6أبػػو عػػامر ،عػػدناف ،مػػؤتمر بػػوش الػػدولي فػػي الخريػػؼ يطمػػئف اإلس ػرائيلييف حػػوؿ حػػؽ الع ػػودة وال
مياسب فلسػطينية ،مجلػة العػودة ،دار العػودة للد ارسػات والنشػر ،لنػدف ،العػدد  ،4تشػريف األوؿ /أيتػوبر
.3118
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 .7أبػػو عمػػرو ،زيػػاد ،المقاربػػة األمريييػػة حيػػاؿ القضػػية الفلسػػطينية ،مجلػػة الد ارسػػات الفلسػػطينية ،العػػدد
.4::4 ،44
 .8أبػػو عمػػرو ،زيػػاد ،بنػػوؾ التفييػػر ..والموقػػؼ األمرييػػي فػػي الشػػرؽ األوسػػط ،مجلػػة السياسػػة الدوليػػة،
العدد .4::3 ،41:
 .9أبػػو نحػػؿ ،أسػػامة ،يهوديػػة دولػػة إسػرائيؿ :جػػذور المدػػطل وتػػأثيرا علػػى القضػػية الفلسػػطينية ،مجلػػة
جامعة القدس المفتوحة ،العدد  ،34حزيراف /يونيو .3144
 .:أحم ػػد ،إبػ ػراهيـ ج ػػبلؿ ،الش ػػرؽ األوس ػػط اليبي ػػر ف ػػي االس ػػتراتيجية األمرييي ػػة ،مجل ػػة شػ ػؤوف الش ػػرؽ
األوسط ،العدد .3118 ،34
 .41أحمػػد ،أحمػػد سػػيد ،خريطػػة الطريػػؽ إعػػادة دػػياغة السياسػػة األمريييػػة فػػي الشػػرؽ األوسػػط ،مجلػػة
السياسة الدولية ،العدد  ،464يناير .3114
 .44األزعػػر ،محمػػد خالػػد ،احػػتبلؿ العػػرؽ :التسػػوية الفلسػػطينية وخريطػػة الطريػػؽ :المسػػار والمدػػير،
مجلة شؤوف عربية ،األمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية ،العدد  ،445ديؼ  ،3114ص .76 - 56
 .43األزعر ،محمد خالد ،البيئة اإلقليمية للمفاوضات ،مجلة السياسة الدولية ،العدد .4::4 ،445
 .44األزعػػر ،محمػػد خالػػد ،الموقػػؼ الفلسػػطيني مػػف قضػػية االسػػتيطاف بػػيف مػػؤتمر مدريػػد ومفاوضػػات
واشنطف ،مجلة دامد االقتداد  ،العدد .4::9 ،445
 .45األزع ػػر ،محم ػػد خال ػػد ،خارط ػػة الطري ػػؽ األمرييي ػػة إلقام ػػة دول ػػة فلس ػػطينية ،مجل ػػة شػ ػؤوف الش ػػرؽ
األوسط ،مدر ،العدد  ،3114 ،9ص .46: - 455
 .46األسػػد  ،عبػػدا ،المشػػاريع األمريييػػة حػػوؿ القضػػية الفلسػػطينية ،مجلػػة دػػامد االقتدػػاد  ،العػػدد
.4::6 ،414
 .47األطرش ،محمد ،أزمة الخليج :جذورها والسياسة األمرييية تجاهها ،مجلة المستقبؿ العربي ،العدد
 ،466يانوف الثاني /يناير.4::3 ،
 .48أغا ،ألفت حسف ،وسػائؿ اإلعػبلـ األمريييػة ،فػي :دػنع السياسػة األمريييػة تجػاا الدػراع العربػي
اإلسرائيلي ،لػ عبد المنعـ سعيد ،مجلة السياسة الدولية ،العدد .4:95 ،89
 .49البابػ ػػا ،جمػ ػػاؿ ،األرض والمسػ ػػتوطنات والقػ ػػدس فػ ػػي مقترحػ ػػات يلينتػ ػػوف ،مجلػ ػػة مريػ ػػز التخطػ ػػيط
الفلسطيني ،العدد  ،4يانوف الثاني /يناير  -ذار /مارس .3114
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 .4:البحير  ،والء علي ،مؤتمر عملية دنع القػرار فػي السياسػة الخارجيػة األمريييػة ،مجلػة النهضػة،
العدد .3115 ،31
 .31البرغػوثي ،إيػاد ،السياسػة األمريييػة الجديػدة فػػي الشػرؽ األوسػط :جدليػة األيديولوجيػة والبرغماتيػػة،
مجلة تسام  ،مريز راـ اهلل لدراسات حقوؽ اإلنساف ،راـ اهلل ،العدد .311: ،36
 .34البش ػػتاو  ،ش ػػيماء ،مفاوض ػػات يام ػػب ديفي ػػد الثاني ػػة ،مجل ػػة د ارس ػػات ش ػػرؽ أوس ػػطية ،الع ػػدد ،44
خريؼ .3111
 .33بنزيماف ،عوز  ،مفاوضات أوسلو :قدة االتداالت السرية التي سبقت االتفاؽ ،مجلة الدراسات
الفلسطينية ،العدد  ،47خريؼ .4::4
 .34بيترس ػػوف ،بيت ػػر ،ديفي ػػد إ  .م ػػور  ،ي ػػاتي بلومغ ػػاروف ،و خ ػػروف ،العث ػػور عل ػػى د ػػوت ألمريي ػػا:
استراتيجية إلعادة تنشيط الدبلوماسية العامة األمرييية ،مجلة المستقبؿ العربي ،العدد .3114 ،3:8
 .35تشومسػيي ،نعػػوـ ،سياسػػة الوايػات المتحػػدة تجػػاا الشػػرؽ األوسػط فػػي حقبػػة أوبامػا :هػػؿ هػػي نقطػػة
تحػػوؿ ،ترجمػػة نادػػر ونػػوس ،مجلػػة المسػػتقبؿ العربػػي ،مريػػز د ارسػػات الوحػػدة العربيػػة ،بيػػروت ،العػػدد
 ،484مارس .3141
 .36تنيػرة ،بيػػر مدػباح ،التطػػور االسػتراتيجي للسياسػػة األمريييػة فػػي الػوطف العربػػي ،مجلػة المسػػتقبؿ
العربي ،العدد .4:93 ،48
 .37جاد اهلل ،محمد ،عاـ مف محادثات التسوية :نظػرة نقديػة ،مجلػة الد ارسػات الفلسػطينية ،العػدد ،43
.4::3
 .38جػػاد ،عمػػاد ،الجهػػود اإلس ػرائيلية لتحييػػد الخػػبلؼ مػػع السياسػػات األمريييػػة ،مجلػػة ش ػؤوف عربيػػة،
العدد .311: ،44:
 .39جاد ،عماد ،عملية السبلـ في عهد حيومة اربيف ،مجلة السياسة الدولية ،العدد .4::4 ،444
 .3:حػػرب ،أسػػامة الغ ازلػػي ،مػػؤتمر فاشػػؿ خػػر للسػػبلـ ،مجلػػة السياسػػة الدوليػػة ،العػػدد  ،481القػػاهرة،
أيتوبر .3118
 .41الحسف ،ببلؿ ،المفقود والمطلػوب فػي مفاوضػات السػبلـ الفلسػطينية  -اإلسػرائيلية ،مجلػة الد ارسػات
الفلسطينية ،العدد .4::4 ،44

343

 .44حسف ،رخا أحمػد ،الت ارجػع األمرييػي فػي عمليػة السػبلـ فػي الشػرؽ األوسػط ،مجلػة شػؤوف عربيػة،
األمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية ،العدد  ،451شتاء .311:
 .43الحدر  ،ربى ،األراضي المحتلة في مرحلة ما بعد حرب الخليج :نقاشػات سياسػية وحػوارات فػي
شأف مستقبؿ االنتفاضة ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد .4::4 ،8
 .44حنػا ،إليػػاس ،فػػي اسػتراتيجيات العػػزؿ واالحتػواء األمريييػة فػػي المنطقػػة :تأثيرهػا وتػػداعياتها ،مجلػػة
شؤوف عربية ،العدد .3118 ،441
 .45خزمو ،جاؾ ،ست سنوات على اتفاؽ أوسلو ،مجلة البيادر السياسي ،العدد  ،847أيلوؿ /سبتمبر
.4:::
 .46خليف ػػة ،أحم ػػد ،مفاوض ػػات الس ػػبلـ :الموق ػػؼ اإلسػ ػرائيلي عش ػػية م ػػؤتمر مدري ػػد ،مجل ػػة الد ارس ػػات
الفلسطينية ،العدد .4::4 ،9
 .47خليػػؿ ،نػػانيس مدػػطفى ،الرئاسػػة يمؤسسػػة لدػػنع السياسػػة الخارجيػػة األمريييػػة ،مجلػػة السياسػػة
الدولية ،العدد .4::8 ،438
 .48الػػدجاني ،أحمػػد دػػدقي ،أزمػػة الخلػػيج وتػػداعياتها علػػى الػػوطف العربػػي :قضػػية فلسػػطيف والد ػراع
العربي  -الدهيوني بعد حرب الخليج ،مجلة المستقبؿ العربي ،العدد .4::4 ،459
 .49الدالؿ ،سامي محمد دال  ،استراتيجية فرض الهيمنة :مبادرة الشراية األمرييية الشػرؽ أوسػطية،
مجلة البياف ،العدد .3114 ،495
 .4:زيادة ،رضواف جودت ،االنتخابات األمرييية والسياسة الخارجية في الشرؽ األوسط ،مجلػة شػؤوف
عربية ،األمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية ،العدد  ،447شتاء .3119
 .51زيػػداني ،سػػعيد ،تػػأمبلت حػػوؿ فػػؾ االرتبػػاط :الثابػػت والمتحػػوؿ فػػي السياسػػة األردنيػػة تجػػاا الضػػفة
الغربية ،مجلة البيادر السياسي ،العدد .4:99 ،447
 .54س ػػرور ،عب ػػد الناد ػػر ،االس ػػتراتيجية األمرييي ػػة الجدي ػػدة تج ػػاا الع ػػالـ اإلس ػػبلمي بع ػػد أح ػػداث 44
سبتمبر  ،3114مجلة البحوث والدراسات العربية ،العدد .3118 ،58
 .53سػػعد  ،محمػػد ،الجنػػوب فػػي التفييػػر االسػػتراتيجي األمرييػػي :نمػػوذج أطروحػػة دػػداـ الحضػػارات،
مجلة المستقبؿ العربي ،العدد .4::9 ،347
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 .54سػػعيد ،محمػػد السػػيد ،الػ أر العػػاـ األمرييػػي ،فػػي :دػػنع السياسػػة األمريييػػة تجػػاا الدػراع العربػػي
اإلسرائيلي ،لػ عبد المنعـ سعيد ،مجلة السياسة الدولية ،العدد .4:95 ،89
 .55الشػػاذلي ،خػػبلؼ خلػػؼ ،المتغي ػرات الدوليػػة وتحػػديات العمػػؿ العربػػي المشػػترؾ :ق ػراءة فػػي الواقػػع
التنمو العربي ،مجلة شؤوف عربية ،العدد .4::6 ،94
 .56شػػاهيف ،أحمػػد ،طريػػؽ العػػرب إلػػى مدريػػد ،مجلػػة ش ػؤوف فلسػػطينية ،العػػدد  ،335 - 334بيػػروت،
.4::4
 .57شػػاهيف ،أحمػػد ،فػػؾ االرتبػػاط األردنػػي :الػػدوافع والتحػػديات ،مجلػػة ش ػؤوف فلسػػطينية ،العػػدد ،497
أيلوؿ /سبتمبر.4:99 ،
 .58شاهيف ،أحمد ،قراءة في مشػاريع السػبلـ :األمرييػي والعربػي والسػوفييتي ،مجلػة شػؤوف فلسػطينية،
العدد .4:94 ،449
 .59شػػبيب ،سػػمي  ،مبػػادرة السػػبلـ الفلسػػطينية :االنجػػازات والتوقعػػات ،مجلػػة ش ػؤوف فلسػػطينية ،العػػدد
.4::1 ،31:
 .5:الشػػرعة ،علػػي ع ػواد ،الػػرؤي اإلقليميػػة والدوليػػة للشػػرؽ األوسػػط ،مجلػػة المنػػارة ،جامعػػة ؿ البيػػت،
األردف ،العدد .3119 ،3
 .61شعباف ،خالد ،شاروف وخارطة الطريؽ ،مجلة مريز التخطيط الفلسطيني ،العدد .3114 ،41 - :
 .64الشػػقاقي ،خليػػؿ ،المسػػتقبؿ العربػػي والفلسػػطيني بعػػد حػػرب الخلػػيج ،مجلػػة ق ػراءات سياسػػية ،مريػػز
دراسات اإلسبلـ والعالـ ،العدد .4::4 ،4 - 3
 .63شػػلحت ،أنطػواف ،مػػا بعػػد أنػػابوليس وتقريػػر فينػػوغراد :معضػػبلت إسػرائيلية هنػػا واآلف ،مجلػػة أوراؽ
فلسطينية ،المريز الفلسطيني للبحوث والدراسات االستراتيجية ،راـ اهلل ،العدد  ،4ربيع .3119
 .64دال  ،محمد حبيب ،مبػادئ لبلسػتراتيجية األمريييػة فػي المنطقػة العربيػة فػي القػرف التاسػع عشػر
والندؼ األوؿ مف القرف العشريف ،مجلة دراسات تاريخية ،العدد .3114 ،95 - 94
 .65الطنػ ػػاني ،معػ ػػيف ،الموقػ ػػؼ الفلسػ ػػطيني الرسػ ػػمي مػ ػػف خارطػ ػػة الطريػ ػػؽ ،مجلػ ػػة مريػ ػػز التخطػ ػػيط
الفلسطيني ،العدد .3114 ،41 - :
 .66عػػارور  ،ندػػير ،االسػػتراتيجية األمريييػػة فػػي الشػػرؽ األوسػػط :حسػػابات النجػػاح والفشػػؿ ،مجلػػة
شؤوف عربية ،العدد .3118 ،43:
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 .67العاي ػػب ،خي ػػر ال ػػديف ،البع ػػد األمن ػػي ف ػػي السياس ػػة األمرييي ػػة المتوس ػػطية ،مجل ػػة شػ ػؤوف الش ػػرؽ
األوسط ،مدر ،العدد .3115 ،41
 .68عباس ،محمود ((أبو مازف)) ،مؤتمر مدريد وضع األمور في ندابها ،مجلة الدراسات الفلسطينية،
العدد .4::4 ،9
 .69عبد الفتاح ،بشػير ،معاهػدة السػبلـ المدػرية  -اإلسػرائيلية والػدور اإلقليمػي لمدػر ،مجلػة السياسػة
الدولية ،العدد .4::: ،449
 .6:عبد اهلل ،حسيف ،أمرييا وبتروؿ الشرؽ األوسط ،مجلة شؤوف عربية ،العدد .3114 ،445
 .71عبػػد اهلل ،دػػبلح ،ندػػؼ حيػػـ ذاتػػي ومسػػارات متعرجػػة ،مجلػػة شػػؤوف فلسػػطينية ،العػػدد - 349
 ،34:بيروت ،يانوف الثاني /يناير  -شباط /فبراير .4::4
 .74عبد اهلل ،غساف ،قػراءة متأنيػة فػي تحريػات شػولتز األخيػرة ،مجلػة البيػادر السياسػي ،العػدد ،3:9
.4:99
 .73عبد المجيد ،وحيد ،مفاوضات السبلـ ومشيبلت األداء التفاوضي العربي ،مجلة السياسة الدولية،
العدد  ،419إبريؿ .4::3
 .74ع ػػدواف ،بيس ػػاف ،الوالي ػػات المتح ػػدة والدول ػػة الفلس ػػطينية ،مجل ػػة د ػػامد االقتد ػػاد  ،الع ػػدد ،449
.4:::
 .75عوني ،مالػؾ ،االسػتراتيجية العسػيرية األمريييػة وموقعهػا مػف السياسػة الخارجيػة األمريييػة ،مجلػة
السياسة الدولية ،العدد .4::8 ،438
 .76ع ػػوني ،مال ػػؾ ،د ػػناعة ال ػػدفاع واس ػػتراتيجية الوالي ػػات المتح ػػدة األمني ػػة :تحػ ػوالت م ػػا بع ػػد الح ػػرب
الباردة ،مجلة السياسة الدولية ،العدد .4::: ،449
 .77الغامد  ،عبد اهلل جمعاف محمد ،األيديولوجية السياسية األمرييية :محدداتها ،اتجاهاتها الرئيسية،
وتأثيرها على السياسة العامة ،مجلة شؤوف اجتماعية ،العدد .4::8 ،67
 .78الغبرا ،شفيؽ ،االنتفاضة الفلسػطينية :أسػبابها ،ليػة اسػتمرارها ،وأهػدافها ،مجلػة المسػتقبؿ العربػي،
العدد .4:99 ،444
 .79الغمر  ،عاطؼ ،أنابوليس لـ تغلؽ ملؼ النزاع العربي اإلسرائيلي ،مجلػة شػؤوف الشػرؽ األوسػط،
مريز بحوث الشرؽ األوسط ،القاهرة ،العدد .3118 ،35
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 .7:فرح ،نادية رمسيس ،دور جماعات الضغط في التػأثير علػى دػنع القػرار األمرييػي تجػاا الدػراع
العربي اإلسرائيلي ،في :دنع السياسة األمرييية تجاا الدراع العربي اإلسرائيلي ،لػ عبد المنعـ سػعيد،
مجلة السياسة الدولية ،العدد .4:95 ،89
 .81فياض ،عامر حسف ،الديمقراطية الليبرالية في مريبات وتوجهات السياسة الخارجية األمرييية إزاء
الوطف العربي ،مجلة المستقبؿ العربي ،العدد .3111 ،374
 .84القاضػػي ،ليلػػى سػػليـ ،تقريػػر حػػوؿ مشػػاريع التسػػويات السػػلمية للن ػزاع العربػػي اإلس ػرائيلي - 4:59
 ،4:83مجلة شؤوف فلسطينية ،العدد .4:84 ،33
 .83قمح ػػة ،أحم ػػد ن ػػاجي ،االتف ػػاؽ اإلسػ ػرائيلي الفلس ػػطيني م ػػف أوس ػػلو إل ػػى واش ػػنطف ،مجل ػػة السياس ػػة
الدولية ،العدد .4::4 ،445
 .84ي ػ ػريـ ،محمػ ػػد عبػ ػػد السػ ػػبلـ ،مواقػ ػػؼ الػ ػػدوؿ الخمػ ػػس اليبػ ػػري مػ ػػف ق ػ ػرار التقسػ ػػيـ ،مجلػ ػػة دػ ػػامد
االقتداد  ،العدد .4::9 ،445
 .85ييالي ،ماجد ،التحوؿ في االستراتيجية السياسية األمرييية مف احتبلؿ العراؽ إلى دعوات التغييػر
في المنطقة ،مجلة شؤوف عربية ،العدد .3114 ،445
 .86ييالي ،ماجد ،بعد ثبلثة أعواـ :يامب ديفيػد وتػداعياتها ،نحػو مراجعػة نقديػة للسياسػة الفلسػطينية،
مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،66ديؼ  ،3114ص .447 - 441
 .87ييبلني ،هيثـ ،االستراتيجية األمرييية في الجزيرة العربية :ميانة إسرائيؿ ودورها العضو الثابت،
مجلة شؤوف فلسطينية ،العدد .4:99 ،496
 .88مجلة البيادر السياسي ،الواض والغامض فػي رسػالة التطمينػات األمريييػة للفلسػطينييف :إخضػاع
الهيئة الدولية تماماً لئلدارة األمرييية ،العدد  ،579القدس ،4::4 ،ص .48
 .89مجل ػػة البيػ ػػادر السياسػ ػػي ،مد ػػادر قػػػوة الوفػػػد الفلس ػػطيني :مريزيػ ػػة إنهػ ػػاء الدػ ػراع فػػػي السياسػػػة
األمرييية ،العدد  ،579تشريف الثاني /نوفمبر ،القدس ،4::4 ،ص .:
 .8:مجلػػة الد ارسػػات الفلسػػطينية ،البيػػاف الثبلثػػي الدػػادر عػػف البيػػت األبػػيض بعػػد انتهػػاء قمػػة يامػػب
ديفيد ،واشنطف 36 ،تموز /يوليو  ،3111العدد  ،54ديؼ  ،3111ص .331
 .91مجلػػة الد ارسػػات الفلسػػطينية ،بيػػاف اللجنػػة التنفيذيػػة لمنظمػػة التحريػػر الفلسػػطينية بشػػأف تنفيػػذ خطػػة
خريطة الطريؽ ،راـ اهلل 41 ،أيار /مايو  ،3114العدد  ،66ديؼ  ،3114ص .476
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 .94مجلػػة الد ارسػػات الفلسػػطينية ،بيػػاف دػػادر عػػف االجتمػػاع الثػػاني بػػيف الوفػػد األردنػػي  -الفلسػػطيني
المشػػترؾ والوفػػد اإلس ػرائيلي فػػي إطػػار المفاوضػػات الثنائيػػة التػػي تلػػت افتتػػاح مػػؤتمر السػػبلـ ،مدريػػد4 ،
تشريف الثاني /نوفمبر  ،4::4العدد  ،9خريؼ  ،4::4ص .356
 .93مجلة الدراسات الفلسطينية ،بياف للجنة الرباعية بشأف استئناؼ المفاوضات المباشػرة بػيف إسػرائيؿ
والفلسطينييف ،نيويورؾ 31 ،ب /أغسطس  ،3141العدد  ،94ديؼ  ،3141ص .34:
 .94مجلة الدراسات الفلسطينية ،بياف للجنة الرباعية يؤيد التزامها الحػؿ القػائـ علػى الػدولتيف ،إسػرائيؿ
وفلسطيف ،موسيو 41 ،أيار /مايو  ،3116العدد  ،74ديؼ  ،3116ص .499
 .95مجلة الدراسات الفلسطينية ،بياف للقيادة الفلسطينية تعلػف فيػه الموافقػة علػى المحادثػات غيػر المباشػرة
مع إسرائيؿ ،راـ اهلل 9 ،أيار /مايو  ،3141العدد  ،94ديؼ  ،3141ص .314
 .96مجلة الدراسات الفلسطينية ،تدري دحافي لوزيرة الخارجية األميريية هيبلر يلينتوف تدعو فيه
إلى المفاوضات المباشرة بػيف إسػرائيؿ والفلسػطينييف ،واشػنطف 31 ،ب /أغسػطس  ،3141العػدد ،94
ديؼ  ،3141ص .349
 .97مجلػ ػػة الد ارسػ ػػات الفلسػ ػػطينية ،تد ػ ػري لػػ ػرئيس الػ ػػدائرة اإلعبلميػ ػػة فػ ػػي ـ .ت .ؼ .ي ػ ػرفض في ػ ػػه
المقترحػػات األمريييػػة التػػي ُسػػلمت إلػػى الوفػػديف الفلسػػطيني واإلس ػرائيلي فػػي نهايػػة الجولػػة العاش ػرة مػػف
مفاوضات السبلـ 4 ،تموز /يوليو  ،4::4العدد  ،46ديؼ  ،4::4ص .361

رسػات الفلسػطينية ،حػديث دػحافي لػوزير الخارجيػة األمريييػة وارف يريسػتوفر Warren
 .98مجلة الد ا

 Christopherيػػدعو فيػػه إلػػى العػػودة إلػػى المفاوضػػات ،واشػػنطف 41 ،ذار /مػػارس  ،4::4العػػدد ،45
ربيع  ،4::4ص .361
 .99مجلػػة الد ارسػػات الفلسػػطينية ،حػػديث متلفػػز للػرئيس بػػاراؾ أوبامػػا يتعهػػد فيػػه بشػراية أمريييػػة جديػػدة
مػػع الشػػرؽ األوسػػط 37 ،يػػانوف الثػػاني /ينػػاير  ،311:وقػػد أدلػػى أوبامػػا بتد ػريحاته إلػػى هشػػاـ ملحػػـ
مراسؿ قناة العربية في واشنطف ،العدد  ،88شتاء  ،311:ص .319
 .9:مجلػػة الد ارسػػات الفلسػػطينية ،خطػػاب ال ػرئيس جػػورج بػػوش أمػػاـ جلسػػة اليػػونغرس المشػػترية بشػػأف
الشرؽ األوسط(( ،مقتطفات)) ،واشنطف 7 ،ذار /مارس  ،4::4العدد  ،8ديؼ  ،4::4ص .496
 .:1مجلػػة الد ارسػػات الفلسػػطينية ،خطػػاب الػرئيس جػػورج بػػوش عػػف رؤيتػػه للسػػبلـ فػػي الشػػرؽ األوسػػط،
واشنطف 35 ،حزيراف /يونيو  ،3113العدد  ،63خريؼ  ،3113ص .333
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 .:4مجلػػة الد ارسػػات الفلسػػطينية ،يلمػػة الػرئيس بػػاراؾ أوبامػػا فػػي جامعػػة القػػاهرة بشػػأف عبلقػػة الواليػػات
المتحدة بالعالـ اإلسبلمي ،القاهرة 5 ،حزيراف /يونيو  ،311:العدد  ،89ربيع  ،311:ص .495
 .:3مجلة الدراسات الفلسطينية ،يلمة الرئيس جورج بوش في افتتػاح مػؤتمر أنػابوليس ،أنػابوليس38 ،
تشريف الثاني /نوفمبر  ،3118العدد  ،83خريؼ  ،3118ص .486
 .:4مجلػػة الد ارسػػات الفلسػػطينية ،يلمػػة ال ػرئيس جػػورج بػػوش فػػي الجمعيػػة العامػػة لؤلمػػـ المتحػػدة فػػي
دورته ػػا السادس ػػة والخمس ػػيف ي ػػدعـ فيه ػػا قي ػػاـ دول ػػة فلس ػػطينية ،نيوي ػػورؾ 41 ،تشػ ػريف الث ػػاني /ن ػػوفمبر
 ،3114العدد  ،5:شتاء  ،3113ص .484
 .:5مجلة الدراسات الفلسطينية ،يلمة الرئيس محمود عباس أماـ المجلس الثػور لحريػة فػت  ،يػرفض
فيها العودة إلى المفاوضات قبػؿ التجميػد اليلػي لبلسػتيطاف ،راـ اهلل 47 ،يػانوف الثػاني /ينػاير ،3141
العدد  ،93ربيع  ،3141ص .484
 .:6مجلػػة الد ارسػػات الفلسػػطينية ،يلمػػة ال ػرئيس محمػػود عبػػاس أمػػاـ مػػؤتمر أنػػابوليس ،أنػػابوليس38 ،
تشريف الثاني /نوفمبر  ،3118العدد  ،83خريؼ  ،3118ص .487
ػارؾ إلػى اإلسػرائيلييف عشػية
 .:7مجلة الدراسات الفلسػطينية ،يلمػة رئػيس الحيومػة اإلسػرائيلية إيهػود ب ا
توجهه إلى يامب ديفيد ،القدس : ،تموز /يوليو  ،3111العدد  ،54ديؼ  ،3111ص .345
 .:8مجلة الدراسات الفلسطينية ،يلمة لرئيس الحيومة اإلسرائيلية إيهود أولمرت أماـ مؤتمر أنابوليس،
أنابوليس 38 ،تشريف الثاني /نوفمبر  ،3118العدد  ،83خريؼ  ،3118ص .488
 .:9مجلػػة الد ارسػػات الفلسػػطينية ،يلمػػة ل ػرئيس الحيومػػة اإلس ػرائيلية بنيػػاميف نتنيػػاهو يتطػػرؽ فيهػػا إلػػى
محادثات السبلـ المباشرة مع الفلسطينييف التي أجراها في واشنطف ،القدس 6 ،أيلوؿ /سػبتمبر ،3141
العدد  ،95خريؼ  ،3141ص .314
 .::مجل ػػة الد ارس ػػات الفلس ػػطينية ،يلم ػػة لػ ػرئيس الحيوم ػػة اإلسػ ػرائيلية بني ػػاميف نتني ػػاهو يؤي ػػد فيه ػػا أف
"القػػدس عادػػمة إس ػرائيؿ" سػػتبقى موحػػدة ،جامعػػة بػػار إيػػبلف 45 ،حزي ػراف /يونيػػو  ،311:العػػدد ،89
ربيع  ،311:ص .491
 .411مجلة مريز التخطػيط الفلسػطيني(( ،رئيسػة التحريػر)) :خلفيػات وتطػورات خارطػة الطريػؽ ،العػدد
.3114 ،41 - :
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 .414محمػػد ،وليػػد حسػػف ،العبلقػػات الروسػػية  -اإلس ػرائيلية بعػػد مػػؤتمر مدريػػد للسػػبلـ ،مجلػػة الد ارسػػات
الدولية ،العدد  ،58بغداد.3144 ،
 .413محمود ،أحمد إبراهيـ ،المفاوضات الثنائية واشياليات تسػوية القضػايا الجوهريػة ،مجلػة السياسػة
الدولية ،العدد .4::4 ،444
 .414محيسػػف ،تيسػػير ،انطػػبلؽ العمليػػة التفاوضػػية والعبلقػػات الفدػػائلية الفلسػػطينية الداخليػػة ،مجلػػة
أوراؽ فلسطينية ،المريز الفلسطيني للبحوث والدراسات االستراتيجية ،راـ اهلل ،العدد  ،4ربيع .3119
 .415المدني ،رشاد ،مشاريع السبلـ والحلوؿ السياسية  ،4:99 - 4:78مجلة البيادر السياسي ،العدد
.4:99 ،3:3
 .416المدهوف ،ربعي ،سبعة شهور مباحثات قبؿ مدريد ،مجلة شػؤوف فلسػطينية ،العػدد ،335 - 334
تشريف األوؿ /أيتوبر  -تشريف الثاني /نوفمبر .4::4
 .417مدػػطفى ،هالػػة ،التعػػاوف االسػػتراتيجي األمرييػػي اإلس ػرائيلي والتسػػوية ،مجلػػة السياسػػة الدوليػػة،
العدد .4:95 ،87
 .418مندػػور ،يميػػؿ ،نظػرة عامػػة إلػػى مفاوضػػات السػػبلـ الفلسػػطينية  -اإلسػرائيلية وتقػػويـ لهػػا ،مجلػػة
الدراسات الفلسطينية ،العدد .4::4 ،45
 .419الميهي ،سيا ،ال أر العاـ في السياسة الخارجية األمرييية ،مجلة السياسة الدولية ،العدد ،438
.4::8
 .41:ف .ح ،المقاومة الفلسطينية دولياً :استراتيجية الحؿ الوسط ،مجلة شؤوف فلسطينية ،العػدد 334
  ،335بيروت.4::4 ، .441نعيرات ،رائد محمد حسف ،قدي أحمد حامد ،الثابت والمتغير فػي السياسػة الخارجيػة األمريييػة
فػػي عهػػد ال ػرئيس جػػورج بػػوش وانعياسػػاتهما المتوقعػػة علػػى سياسػػة بػػاراؾ أوبامػػا ،مجل ػة جامعػػة القػػدس
المفتوحة لؤلبحاث والدراسات ،العدد  ،37يانوف الثاني /يناير .3143
 .444نوفػػؿ ،ممػػدوح ،عمليػػة السػػبلـ بعػػد قمػػة يامػػب ديفيػػد الثانيػػة ،مجلػػة الد ارسػػات الفلسػػطينية ،العػػدد
 ،54ديؼ .3111
 .443الهزاط ،محمد ،استراتيجية الحرب اإلستباقية األمرييية :الجذور واألهداؼ ،مجلة شؤوف عربية،
العدد .3116 ،434
34:

 .444الهزاط ،محمد ،األهداؼ الجديػدة للسياسػة الخارجيػة األمريييػة فػي عػالـ مػا بعػد الحػرب البػاردة،
مجلة شؤوف عربية ،العدد .3114 ،445
 .445ياس ػػيف ،أش ػػرؼ عب ػػد اهلل ،السياس ػػة األمرييي ػػة وتط ػػور عملي ػػة التس ػػوية السياس ػػية ب ػػيف الج ػػانبيف
الفلس ػػطيني واإلس ػ ػرائيلي  ،3119 - 3114مجلػػػة النهضػ ػػة ،يلي ػػة االقتدػ ػػاد والعل ػػوـ السياسػ ػػية ،جامعػػػة
القاهرة ،العدد  ،5أيتوبر .311:
 .446يوسؼ ،أيمف طبلؿ ،البلجئوف الفلسطينيوف وحؽ العودة في السياسات األمرييية :مػف مبػادرات
الحػرب البػػاردة إلػػى مقترحػػات يلينتػػوف ،مجلػػة جامعػة القػػدس المفتوحػػة لؤلبحػػاث والد ارسػػات ،العػدد ،46
شباط .311:
 5.1.2الرسايل ال ممية
 .4أبو حجاج ،طارؽ ،الهييؿ المؤسسي لدولة فلسطيف المرتقبػة ،د ارسػة مقارنػة لؤلطروحػات اإلسػرائيلية
وقواعد القانوف الدولي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.3144 ،
 .3أبو رحمة ،عماد الديف محمد ،أثر عملية التسوية السياسية على الهوية الفلسطينية ،رسالة ماجسػتير
غير منشورة ،جامعة األزهر ،غزة.3144 ،
 .4دحبلف ،أشرؼ ،الخيار اإلقليمػي لتسػوية الدػراع اإلسػرائيلي الفلسػطيني :رؤيػة بديلػة لحػؿ الػدولتيف،
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر ،غزة.3144 ،
 .5ربايعػػة ،إب ػراهيـ سػػمي  ،حقيقػػة الػػدور األمرييػػي فػػي قمػػة يامػػب ديفيػػد الثانيػػة ،رسػػالة ماجسػػتير غيػػر
منشورة ،جامعة بيرزيت ،راـ اهلل.311: ،
 .6زعػػرب ،حػػازـ محمػػد ،مػػؤتمر مدريػػد للسػػبلـ فػػي الشػػرؽ األوسػػط وأبعػػادا اإلقليميػػة والدوليػػة ،رسػػالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر ،غزة.3144 ،
 .7سيسػ ػػالـ ،سػ ػػمير حلمػ ػػي ،المشػ ػػاريع األمريييػ ػػة لتسػ ػػوية القضػ ػػية الفلسػ ػػطينية  ،4:88 - 4:58رسػ ػػالة
ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.3116 ،
 .8شعث ،مراـ عبد الستار ،المواقؼ الدولية إزاء قضية الدولػة الفلسػطينية بعػد أوسػلو ،رسػالة ماجسػتير
غير منشورة ،معهد البحوث والدراسات العربية ،القاهرة .3119
 .9العيلة ،حاتـ لطفػي ،التغيػرات السياسػية فػي إسػرائيؿ وأثرهػا علػى عمليػة التسػوية مػع منظمػة التحريػر
الفلسطينية  ،3114 - 4::3رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر ،غزة.3144 ،
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 .:يايػػد ،جمػػاؿ ،دور الواليػػات المتحػػدة األمريييػػة فػػي الد ػراع الفلسػػطيني اإلس ػرائيلي ،3117 - 4::4
أطروحة ديتو ارة غير منشورة ،جامعة يولومبس ،الدار البيضاء.3117 ،
 5.1.3الدراسات
 .4بلسوف ،دونالد أ ،.مؤسسات الفير وال أر وسياسة الواليات المتحدة الخارجيػة ..نظػرة تاريخيػة ،فػي:
دور مؤسسػػات الفيػػر وال ػ أر فػػي السياسػػة الخارجيػػة للواليػػات المتحػػدة ،مجلػػة إليترونيػػة تدػػدرها و ازرة
الخارجية األمرييية ،تشريف الثاني .3113
 .3أبو عشيبة ،هاني ،تغطية اإلعبلـ األمرييي للدراع الفلسػطيني  -اإلسػرائيلي  ،3143 - 3141مريػز
الدراسات السياسية والتنموية،3144 ،

http://cpds.atyaf.co//index.php?act=post&id=35

 .4التق ػػدير االس ػػتراتيجي ( :)45يهودي ػػة إسػ ػرائيؿ :االس ػػتحقاقات والت ػػداعيات ،مري ػػز الزيتون ػػة للد ارس ػػات
واالستشارات ،بيروت 45 ،تموز /يوليو ،311:

http://www.alzaytouna.net/permalink/4325.html

 .5التقػ ػ ػػدير االسػ ػ ػػتراتيجي ( :)34مسػ ػ ػػتقبؿ المفاوضػ ػ ػػات الفلسػ ػ ػػطينية  -اإلس ػ ػ ػرائيلية فػ ػ ػػي ظػ ػ ػػؿ اسػ ػ ػػتمرار
االستيطاف ،مريز الزيتونة للدراسات واالستشارات 34 ،نيساف /إبريؿ ،3141
http://www.alzaytouna.net/permalink/4332.html

 .6سليـ ،محمد السيد ،عف الفردة الوهمية التػي أضػاعها عرفػات فػي يامػب ديفيػد 44 ،يػانوف األوؿ/
ديسمبر  ،3141مجلة األهراـ الرقمي على شبية االنترنت،
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=366659&eid=306

 .7عارور  ،ندير ،حروب جورج دبليو بوش الوقائية بيف مريزية الخوؼ وعولمة إرهاب الدولة ،مجلة
المستقبؿ العربي ،مريز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،العدد  3:8تشريف الثاني /نوفمبر .3114
 .8عبػػد القػػادر ،ن ػزار ،دور الفوضػػى والتعقيػػدات السياسػػية فػػي االسػػتراتيجية األمريييػػة الجديػػدة ،مجلػػة
الدفاع الوطني ،مجلة الجيش اللبناني ،العدد ،3116 ،434
http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=8285

 .9عب ػػد المب ػػد  ،يحي ػػى ،خبػ ػراء الش ػػرؽ األوس ػػط ف ػػي اإلع ػػبلـ األمريي ػػي ،تقري ػػر واش ػػنطف 34 ،أيل ػػوؿ/
سبتمبر ،3118

http://www.taqrir.org/index.cfm?pageid/2//id/775/title/

 .:قن ػػديؿ ،محم ػػد مخت ػػار ،مح ػػددات السياس ػػة الخارجي ػػة :ب ػػالتطبيؽ عل ػػى الوالي ػػات المتح ػػدة األمرييي ػػة
وألمانيا 41 ،حزيراف /يونيو  ،3144الحوار المتمدف،
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=265345
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 .41يوردسػػماف ،أنتػػوني ،إدارة أوبامػػا واالسػػتراتيجية األمريييػػة :األيػػاـ المائػػة األولػػى ،مريػػز الد ارسػػات
للدرس ػػات واالستش ػػارات ،ترجمػ ػػات
االس ػػتراتيجية والدوليػ ػػة 43 ،نيس ػػاف /إبريػ ػػؿ  ،311:مري ػػز الزيتون ػػة ا
الزيتونة  ،47نيساف /إبريؿ .311:
 .44مايغاف ،جيمس ج ،.مؤسسات الفير وال أر وتخطي السياسة الخارجية لحدود األوطاف ،فػي :دور
مؤسسات الفير وال أر في السياسة الخارجية للواليات المتحدة ،مجلػة إليترونيػة تدػدرها و ازرة الخارجيػة
األمرييية ،تشريف الثاني /نوفمبر .3113
 .43المعشػػر ،مػػرواف ،المحادثػػات الفلسػػطينية اإلس ػرائيلية المباش ػرة :دفاع ػاً عػػف مقاربػػة إقليميػػة ،مؤسسػػة
يارنيغي للسبلـ الدولي ،واشنطف ،أيلوؿ ،3141

http://www.carnegieendowment.org/

 .44مػػؤتمر ((تقريػػر مػػدار االسػػتراتيجي  3119المشػػهد اإلسػرائيلي  ،))3118بالتعػػاوف مػػع مريػػز األهػراـ
للد ارسػػات ،القػػاهرة ،المريػػز الفلسػػطيني للد ارسػػات اإلسػرائيلية "مػػدار" ،راـ اهلل 3 ،يػػانوف األوؿ /ديسػػمبر
،3119

http://www.madarcenter.org/pub-details.php?id=331

 .45هػ ػػاس ،ريتشػ ػػارد ف ،.مؤسسػ ػػات الفيػ ػػر وال ػ ػ أر وسياسػ ػػة الواليػ ػػات المتحػ ػػدة الخارجيػ ػػة ،فػ ػػي :دور
مؤسسات الفير وال أر في السياسة الخارجية للواليات المتحدة ،مجلػة إليترونيػة تدػدرها و ازرة الخارجيػة
األمرييية ،تشريف الثاني .3113
 .46الهياجنة ،عدناف ،العبلقات العربية األمرييية :المدال والمبادئ ،المعرفة ،الجزيرة نت 4 ،تشػريف
األوؿ /أيتوبر ،3115

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/d30dea35-3071-4d65-9132-9b260114faa3

 5.1.4التقارير
 .4االتفاقيػػة الخادػػة بػػاحتراـ قػوانيف وأعػراؼ الحػػرب البريػػة ،الهػػا  49تشػريف األوؿ /أيتػػوبر ،4:18
اللجنة الدولية للدليب األحمر (( ))ICRCعلى شبية االنترنت ،معاهدات،
http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62tc8a.htm

 .3أسئلة وأجوبة :مؤتمر أنابوليس 33 ،)BBC Arabic( ،تشريف الثاني /نوفمبر ،3118
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_7106000/7106795.stm

 .4براوف ،ناثاف ،هناؾ خطة أمرييية لحؿ الدولتيف ،تقرير واشنطف 34 ،أيار /مايو ،311:
http://www.taqrir.org/index.cfm?pageid/2//id/1276/

 .5تقرير واشنطف ،هاس :أوباما لف يحدث تحوالً في سياسة أمرييا 34 ،تشريف الثاني /نوفمبر ،3119
http://www.taqrir.org/index.cfm?pageid/2//id/1120/title/

 .6حزب اللييود ومعضلة حؿ الدولتيف ،تقرير واشنطف 38 ،شباط /فبراير ،311:
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http://www.taqrir.org/index.cfm?pageid/2//id/1209/title/

 .7حيومة يمينية إسرائيلية تدطدـ ب دارة أوباما ،تقرير واشنطف 44 ،شباط /فبراير ،311:
ttp://www.taqrir.org/index.cfm?pageid/2//id/1196/title/

 .8خالد ،تيسير ،أنابوليس يطلؽ مفاوضات متعثرة واستيطاف متوحش ،الحػوار المتمػدف ،العػدد ،336:
 33نيساف /إبريؿ ،3119

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=132175#

 .9دائ ػرة شػػؤوف المفاوضػػات ،تقيػػيـ السياسػػة األمريييػػة ،دائ ػرة ش ػؤوف المفاوضػػات ،منظمػػة التحريػػر الفلسػػطينية،
 31يانوف الثاني /يناير http://www.nad-plo.org/atemplate.php?id=79 ،3114

 .:دائػ ػرة شػ ػؤوف البلجئ ػػيف ،ياس ػػر عرف ػػات ،المحط ػػة الس ػػابعة :مفاوض ػػات يام ػػب ديفي ػػد  ،3111دائػ ػرة شػ ػؤوف

البلجئيف ،منظمة التحرير الفلسطينية 46 ،ذار /مارس ،3141
http://plord.ps/ar/index.php?act=Show&id=164

 .41رايس تحدد أهداؼ مؤتمر أنابوليس 34 ،)BBC Arabic( ،تشريف الثاني /نوفمبر ،3118
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_7106000/7106651.stm

 .44روسػػيا اليػػوـ ،دػػائب عريقػػات :هنالػػؾ حيومػػة إس ػرائيلية ت ػرفض اسػػتئناؼ المفاوضػػات مػػف النقطػػة
التي توقفت عندها 49 ،يانوف األوؿ /ديسمبر  ،3119منتديات روسيا اليوـ،
http://arabic.rt.com/forum/showthread.php/24998-

 .43سياسػػات واحػػدة ألوبامػػا ومػػاييف حػػوؿ الشػػرؽ األوسػػط ،تقريػػر واشػػنطف 41 ،تشػريف األوؿ /أيتػػوبر
،3119

http://www.taqrir.org/index.cfm?pageid/2//id/1085/title/

 .44الشػػرؽ األوسػػط ،إسػرائيؿ مدػػابة بالػػذهوؿ مػػف موقػػؼ أوبامػػا مػف االسػػتيطاف ونائػػب نتنيػػاهو يػػرج
سقوط حيومته 4 ،حزيراف /يونيو ،311:
http://www.aawsat.com/details.asp?issueno=10992&article=521531#.UbDBsRAwffJ

 .45الشرؽ األوسط ،عدد مف العوامؿ قد تجعػؿ أولمػرت يدػمد أمػاـ تحػديات انسػحاب "إسػرائيؿ بيتنػا"،
 48يناير ،3119
http://www.aawsat.com/details.asp?issueno=10626&article=454459#.UZDUvRD -HfI

 .46الشرؽ األوسط ،هؿ ينج نتنياهو في إبعاد عباس عف المفاوضات؟ 6 ،شباط /فبراير ،3143
http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12122&article=662076 #.UbCFbBAwffI

 .47الفلس ػػطينيوف يرفض ػػوف اقتػ ػراح نتني ػػاهو بعق ػػد اتف ػػاؽ مرحل ػػي 27 ،)BBC Arabic( ،ي ػػانوف األوؿ/
ديسمبر ،3141
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2010/12/101227_israel_deal_new.shtml

 .48ليفني :مؤتمر أنابوليس يقدـ فردة مهمة 8 ،)CNN Arabic( ،تشريف الثاني /نوفمبر ،3118
http://arabic.cnn.com/2007/middle_east/11/7/livni.lisbon/index.html
334

 .49ماذا يريد الفلسطينيوف مف أنابوليس 36 ،)BBC Arabic( ،تشريف الثاني /نوفمبر ،3118
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_7111000/7111970.stm

 .4:مريػػز المعلومػػات الػػوطني الفلسػػطيني  -وفػػا علػػى شػػبية االنترنػػت ،المفاوضػػات المتعػػددة ،قضػػايا
الدراع ،المفاوضات واالتفاقات مع الجانب اإلسرائيلي،3144،
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4201

 .31ويالة األنباء اليويتية (يونا) ،القيادة الفلسطينية تعلػف موقفهػا مػف خطػة خارطػة الطريػؽ األمريييػة،
 41تشريف الثاني /نوفمبر ،3113
http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?language=ar&id=1297487

 .34وي ػػر ،اليس ػػوف ،التغطي ػػة اإلعبلمي ػػة األمرييي ػػة للدػ ػراع الفلس ػػطيني  -اإلسػ ػرائيلي ،ن ػػدوة ف ػػي جامع ػػة
النجاح الوطنية ،نابلس 4: ،أيلوؿ /سبتمبر ،3118

http://www.najah.edu/ar/node/11656

 .33يونس ،محمد عبد اهلل ،ال أر العاـ األمرييي ألوبامػا :ال تضػغط علػى نتنيػاهو ،تقريػر واشػنطف: ،
أيار /مايو ،311:

http://www.taqrir.org/index.cfm?pageid/2//id/1267/title/

 .34يػػػونس ،محمػػػد عبػػػد اهلل ،بػػػدائؿ ألوبامػػػا اتجػ ػػاا االسػػػتيطاف اإلس ػ ػرائيلي ،تقريػ ػػر واش ػػنطف  34ب/
أغسطس ،311:

http://www.taqrir.org/index.cfm?pageid/2//id/1359/title/

 5.1.5الصحف
 .4األيػػاـ 44 ،تشػريف الثػػاني /نػػوفمبر  9 ،3113تمػػوز /يوليػػو  4 ،3141أيػػار /مػػايو  5 ،3114أيػػار/
مايو .3114
 .3ه ػ رتس 33 ،تش ػريف األوؿ /أيتػػوبر  34 ،4::4تش ػريف األوؿ /أيتػػوبر  35 ،4::4تش ػريف األوؿ/
أيتػ ػػوبر  5 ،4::4تش ػ ػريف الثػ ػػاني /نػ ػػوفمبر  37 ،4::4حزي ػ ػراف /يونيػ ػػو  39 ،3113حزي ػ ػراف /يونيػ ػػو
 38 ،3113يانوف األوؿ /ديسمبر .3141
 .4مع ػػاريؼ 34 ،تشػ ػريف األوؿ /أيت ػػوبر  36 ،4::4تشػ ػريف األوؿ /أيت ػػوبر  6 ،4::4تم ػػوز /يولي ػػو
.3113
 .5وفا  36تشريف األوؿ /أيتوبر .4::4
 .6يػ ػػديعوت أحرنػ ػػوت 35 ،نػ ػػوفمبر  47 ،4::4نيسػ ػػاف /إبريػ ػػؿ  37 ،3113أيػ ػػار /مػ ػػايو 34 ،3113
تشريف األوؿ /أيتوبر  7 ،3113تشريف الثاني /نوفمبر .3113
 .7القبس 47 ،يانوف األوؿ /ديسمبر .3118
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