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اإلىداء
إلى:
بمدي الغالية فمسطين ...والقدس األسيرة ...إلى أرواح الشيداء ...واألسرى ...والجرحى إلى شعبنا
الفمسطيني المعطاء...
وباقة شكر لموالدة الكريمة التي ساندتني بالحب والحنان وأرضعتني من أمالج الحنان ...أمي الغالية.
ووالدي الذي ال لطالما كان لي األب والصديق واألخ والقدوة الناصح لي دوماً طيمة مشواري الدراسي.
كما أقدم ثمرات جيدي ىذا إلى رمز األمان شريكة الحياة التي شاركتني مشوار العناء والجيد ،وتحممت
الكثير ،وأممي المتجدد في الحياة التي ىيأت لي كل السبل إل نجاز ىذا العمل زوجتي الغالية...
إلى من شاركوني األفراح ،واألالم طوال مشواري ،وىم في قمبي وأنا في قموبيم فمذات كبدي ،وقرة عيني
أبنائي األعزاء ،وشمعتي...
إلى من كانوا عوناً وسنداً ودعماً في مواصمة درب العمم إخوتي وأخواتي وأىمي األعزاء.
إلى أصدقائي وزمالئي في الدراسة والعمل ،وكل من عممني حرفاً أو أسيم في إرشادي إلى طريق الصواب،
ومن لو فضل عمي ،ومن ذلل لي دروب العمم والنور والصرح الشامخ "جامعة األزىر" وكوادرىا المتفانية

في العمل والتي لم تتوان لحظة عن تقديم كل ما ىو راق ومتميز ،والذين ميدوا الطريق أمامي لمواصمة
الدراسة والبحث والخروج بيذه الصورة.

ب

الشكر والتقدير
هلل الشكر هن قبل وهن بعد الذي أنعن علً إتوام هذه الرسالة وعلى بركته نستعين
وشكر العباد من شكر اهلل ،جاء في الحديث "ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس "

الحمد هلل والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،و نحمد اهلل كما ينبغي لجالل وجيو وعظيم سمطأنو أن أكرمنا
وجعمنا من أمة محمد صمي اهلل عميو وسمم.

وأنسب الفضل ألىمو ممن شاركوني ىذا النتاج الفكري...

فإلى كل منيم أسجي باقات شكري وعظيم امتناني ،إلى أساتذتي الذين تركوا أثرىم وبصماتيم برسالتي،
أوجو شكرى إلى أستاذي المشرف عمى ىذا العمل الدكتور  /زىير المصري عميد شؤون الطمبة السابق
ورئيس قسم التاريخ والعموم السياسية ومنسق برنامج دراسات الشرق األوسط السابق.

والشكر موصول الدكتور المشرف  /خالد شعبان أستاد العموم السياسية ومدير مركز التخطيط الفمسطيني.
ميزن العمم ليزيده ثروة ونضارة.
المذين أسميتيم موروث ثقافي وعممي يضخ في ا
المذين لم يبخال عمى بنصائحيم و إرشاداتيم طوال انجاز ىذا العمل.

كما ال يفوتني أن أتقدم بباقات الشكر والثناء من أساتذتي أعضاء لجنة المناقشة األفاضل:
األستاذ الدكتور /اسامة محمد أبو نحل
الدكتور /أحمد جواد الودية

لما بذلوه من جيد في قراءة الرسالة ،وابداء مالحظاتيم القيمة والحكم عمييا ،مما زادني واياىا بيم شرفاً
ورفعة.

وأوجو بالغ شكري وتقديري إلى الدكتور عماد المصري ،لما أبداه لي من مالحظات فكرية ومنيجية ولغوية
حتى خرج ىذا العمل بصيغتو النيائية

والى جميع من قدم لي يد العون من أساتذتي وأصدقاء الذي لم يتوانوا بأن يكونوا عوًنا وسنداً منيعاً
ومتينا إلتمام بحثي ،والذي أدعو اهلل أن يكون مرجع عمم يستند إلى واقع نعيشو ويكشف حقائقو
أدعو اهلل أن يتقبل عممي ىذا لوجيو الكريم

ت

ممخص الدراسة
ىدفت الدراسة إلى تكضيح دكر الكساطة األرمرييية تجاه عرملية التسكية السياسية بيف الفلسطينييف
كاإلسرائيلييف  ,2017-1992لتيشؼ عف أدكات الدبلكرماسية السياسية كالكسائؿ السلرمية التي يرميف إتباعيا

لحؿ الصراعات الدكلية ,كخاصة الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني ,كتظير الدراسة رمدم التطابؽ رمف قبؿ
اإلدارات األرمرييية الرمتعاقبة بأحزابيا الرمختلفة في اإلنحياز رمع الرؤية اإلسرائيلية في خطى ثابتة ,كبأىداؼ

ترمثلت بالحفاظ على أرمف إسرائيؿ ,كالعالقة رمع األنظرمة السياسية في الشرؽ األكسط لترمرير رمصالحيا رمف

خالؿ إخضاعيا للسياسة األرمرييية.

قسرمت الدارسة إلى خرمس فصكؿ تسبقيا رمقدرمة ,كتعقبيا خاترمة ,كبدأت بتحليؿ الكساطة األرمرييية,
كيؿ فصؿ تحدث عف فترة رئاسية كاحدة رمنذ عيد الرئيس األرمرييي بيؿ يلينتكف في الفترتيف األكلى كالثانية

كالرمبادرات األرمرييية رمف رمدريد إلى أكسلك إلى قرمة يارمب ديفيد كرمرك انر بفترتي الرئيس األرمرييي جكرج بكش

االبف ,كييؼ أثرت أحداث الحادم عشر رمف سبترمبر  2001على السلكؾ السياسى األرمرييي فى الشرؽ
األكسط ,كرما ترميز بو رمف فرض كاقع سياسي بالقكة كالتدخؿ بتغير النظاـ السياسي الفلسطيني ,كرمبادرة

خارطة الطريؽ كرمؤترمر أنابكليس كاإلنحياز اليارمؿ إلسرائيؿ كتبعتو فترتي الرئيس األرمرييي باراؾ أكبارما كالتي

جاءت لتررميـ رمخلفات الحركب السابقة التي خاضيا الرئيس بكش االبف ,رمف خالؿ خطابات ياف اليدؼ

رمنياإستعطاؼ العالـ العربي كاإلسالرمي ترمثؿ في خطابي القاىرة كأنقرة إلى أف تنتيي بعدـ تغير رما يسرمي
بسياسة األرمر الكاقع التي تخدـ الرمصالح اإلسرائيلية.

كحتى كصلنا إلى الرئيس األرمرييي الحالى دكنالد ترارمب الذم جاء لليشؼ عف حقائؽ غير رمعلنة,

تتالعب بيا اإلدارات األرمرييية كترمثؿ بنقؿ السفارة األرمرييية إلى القدس كاالعتراؼ بيا عاصرمة رمكحدة لليياف
اإلسرائيلي ,كتـ التطرؽ إلى األثار الرمترتبة على دكر الكساطة األرمرييية تجاه عرملية التسكية بيف الفلسطينييف
كاإلسرائيلييف كرمستقبؿ القضية الفلسطينية ,كتكضيح العكارمؿ التي ياف ليا دكر يبير فى التأثير على إعداد

القرار السياسي األرمرييي سكاء بشيؿ رمباشر أك غير رمباشر.
كاستخدـ الباحث الرمنيج الكصفي ,كالذل يعترمد على الكصؼ الدقيؽ للرمكضع رمستعينان بأدكات

الكصؼ رمف تحليؿ ,كتفسير ,كاستشراؼ ,كالرمنيج التاريخي ,كنظرية صنع القرار لرمالئرمة الدراسة ,كخلصت

الدراسة بنتائج كتكصيات ,كأىرميا أف الكاليات الرمتحدة األرمرييية لـ تيف جادة في الرمبادرات التي طرحتيا ,كلـ
تسعى لحؿ الصراع ,كانرما سعت إلدارتو ,برما يخدـ رمصالحيا ,كيظير أنيا لـ تيف كسيطان نزييان في يؿ
جكالت الرمفاكضات بيف الفلسطينييف كاإلسرائيلييف.

كرمف أىـ التكصيات ضركرة الخركج رمف حلقة الرعاية األرمرييية األكحد ,كدعكة الفلسطينييف الرمجترمع

الدكلي العرمؿ على الحد رمف نفكذ الكاليات الرمتحدة في أجيزة األرمـ الرمتحدة على يافة األصعدة ,كذلؾ رمف
لزرميا بالقكانيف كاالعتراؼ الدكلية ,كتحديد دكرىا يكسيط رمف خالؿ لجنة الرباعية الدكلية كتطبيؽ
خالؿ إ ا
ث

الق اررات الدكلية ,كبيؿ أصكليا القانكنية ,كاسترمرار الطرؼ الفلسطيني عبر ىذه الرمنظرمات الدكلية كاإلعالـ,
كغيرىا رمف الكسائؿ الرمتاحة ,لتكضيح الحقائؽ بإالستناد إلى ق اررات الدكلية ,كيذلؾ تررميـ البيت الداخلي

الفلسطيني باعتبارىا أكؿ الخطكات التى يجدر بالطرؼ الفلسطيني اإلستناد علييا ,ليي يترميف رمف رمكاصلة
يفاحو السياسي ,كللكصكؿ إلى اليدؼ في إنشاء الدكلة الفلسطينية كعاصرمتيا القدس .
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Abstract
The study aim to clarify the role of the American mediation in the process of of political
settlement between Palestinians and Israelis 2017-1992 to reveal tools of diplomatic and political
mediation and the peaceful means that can be used to resolve international disputes spically the
Israeli – Palestinian conflict and the study show the compatibility of successive US
administrations with their different parties in bias and conformity With the Israeli vision in a
fixed line with the goals of preserving Israel's security and the relationship with the political
regimes in the Middle East to pass their interests by subjecting them to US policy and the study
began by analysis American mediation since President Bill Clinton in the first two periods and
the American initiatives from Madrid to the second top Cam David II and through the periods of
US President George W. Bush and how the events of the 11 September 2001 impact on US
behavior in the Middle East and characterized by the imposition of political reality by force and
intervention regime change The Palestinian policy, the road map initiative, Annapolis
confrerence and the full bias of Israel followed by the two periods of President Barak Obama,
which came to rehabilation of the remnants of previous wars fought by President Bush, Through
speeches meant to appeal to the Arabic Islamic world and My Lord represents him in the
speeches of Cairo and Ankara until it ends with not changing what is called a de facto policy that
serves the Israeli interests and until we reached the present US president Donald Trump who
came to uncover the undisclosed facts manipulated by the US administrations and represented by
the transfer of the US embassy to Jerusalem And the effects of the role of US mediation towards
the process of settlement between Palestinians and Israelis and the future of the Palestinian issue
and to clarify the factors that had a significant role in influencing the preparation of the
American political decision, For direct or indirect. The researcher concluded with conclusions
and recommendations. The most important of which is that the United States of America was not
serious in its initiatives. It did not seek to resolve the conflict, but it managed the conflict. It
shows that it was not an honest broker in all rounds of negotiations between the Palestinians and
the Palestinians. The most important recommendations are to necessity get out of the American
circle of care alone. The Palestinians called on the international community to work to limit the
influence of the United States in the United Nations organs at all levels by adhering to
international laws and norms and identifying Its role as an intermediary through comitty of the
Quartet and the implementation of the resolutions of international in all its legal origins and the
continuation of the Palestinian side through these organizations and the media other means
available to clarify the facts based on the resolutions of international organizations, which begins
with the restoration of the internal Palestinian house as the first steps that the Palestinian party
should rely on to be able to continue its struggle And reach the goal of establishing a Palestinian
state with Jerusalem as its capital.

ح

قائمة المحتويات

اآلية  ...................................................................................................أ
اإلىداء................................................................................................ب
الشكر والتقدير  .......................................................................................ت
ممخص الدراسة........................................................................................ث
 ........................................................................................... Abstractح
قائرمة المحتويات ......................................................................................خ
الفصل التمييدي :اإلطار العام لمدراسة1 .................................................................
الفصل األول :تسوية النزاعات الدولية بالطرق السممية11 ..............................................
المبحث األول :تعريؼ بعض الرمفاىيـ كاألدكات الدبلكرماسية لحؿ الرمنازعات الدكلية 13 .....................
المبحث الثاني :الكسائؿ السلرمية لتسكية الرمنازعات الدكلية21 .............................................
الفصل الثاني :الوساطة األمريكية في فترة الرئيس األمريكي بيل كمينتون 32 ........... 2000-1992
المبحث األول :الكساطة األرمرييية في الفترة األكلى للرئيس األرمرييي بيؿ يلينتكف 34 ......................
المبحث الثاني :الكساطة األرمرييية في الفترة الثانية للرئيس األرمرييي بيؿ يلينتكف 45 ......................
الفصل الثالث :الوساطة األمريكية في فترة الرئيس األمريكي جورج بوش االبن 55 ......2008- 2001
المبحث األول :الكساطة األرمرييية في الفترة األكلى رمف حيـ الرئيس جكرج بكش االبف57 ..................
المبحث الثاني :الكساطة األرمرييية خالؿ الفترة الثانية لرئيس األرمرييي جكرج بكش االبف 66 ...............

خ

الفصل الرابع :الوساطة األمريكية في عيد الرئيس األمريكي أوباما 74 .................2016 – 2009
المبحث األول :الكساطة األرمرييية في الفترة األكلى رمف حيـ الرئيس أكبارما76 .............................
المبحث الثاني :دكر الكساطة في الفترة الرئاسية الثانية رمف حيـ الرئيس بارؾ أكبارما 87 ....................
الفصل الخامس :الوساطة األمريكية في عيد الرئيس األمريكي دونالد ترامب 97 ..................2017
المبحث األول :العاـ األكؿ رمف حيـ الرئيس األرمرييي دكنالد ترارمب100 ..................................
المبحث الثاني :الدكر األرمرييي في ظؿ حيـ الرئيس دكنالد ترارمب107 ...................................
النتائج والتوصيات116 .................................................................................
المصادر والمراجع 118 .................................................................................

د

الفصل التمييدي
اإلطار العام لمدراسة
الرمقدرمة.
رمشيلة الدراسة.
أىداؼ الدراسة.
أىرمية الدراسة.
رمنيجية الدراسة.
حدكد الدراسة.
الدراسات السابقة.

1

المقدمة
احتيرت الكاليات الرمتحدة إدارة عرملية السالـ بيف الفلسطينييف كاإلسرائيلييف رمنذ أيثر رما يزيد ربع
قرف ,كرمع ذلؾ لـ يتحقؽ السالـ بعد ,بؿ ياف رمركر الكقت في صالح طرؼ على حساب طرؼ آخر,
ككجدت السلطة الكطنية الفلسطينية نفسيا رمجبرة بؿ رملزرمة على التعاطي رمع السياسة الخارجية األرمرييية

برمراحليا الرمختلفة إلى أف كصلت إلى رمرحلة الرئيس الحالى دكنالد ترارمب األيثر سكءان رمف بيف أربعة رؤساء

أغرقكا العالـ العربي باألكىاـ بصياغة حلكؿ لصالح االحتالؿ اإلسرائيلي.

كفي الكاقع يانت يؿ الرمشاريع كالرمبادرات تصب في صالح إسرائيؿ ,كذلؾ رمف خالؿ احتيار
رمرجعيات التفاكض بحيث رمنعت أطراؼ دكلية أخرل رمف التدخؿ في الرمفاكضات ,كبالتالى سيطرت الكاليات

الرمتحدة على عرش الكسيط غير النزيو كأجبرت الفلسطينييف كالعرب بقبكليا رمجبريف كرمف ىنا ياف تيرميش
دكر الرمنظرمات الدكلية كأىرميا األرمـ الرمتحدة التي استخدرمت الكاليات الرمتحدة حؽ النقض (الفيتك) أيثر رمف

 43ضد القضية الفلسطينية رمره إلحباط رمشاريع قرار تديف إسرائيؿ بينرما دعرمت ق اررات يانت تصب في

صالح إسرائيؿ ,كيرما قارمت بتسكيؽ رمنظكرمة قيـ تفاكضية جديدة خاصة بالرمفاكضات الفلسطينية اإلسرائيلية

في ظؿ رمكازيف القكل كىيرمنة الكاليات الرمتحدة لصالح االحتالؿ اإلسرائيلي الذم يتحيـ في رمقدرات العالـ

الحديث ,لذا تلعب الكساطة األرمرييية الدكر اليبير يأحد الدكؿ اليبرل التي ترمتلؾ زرماـ االرمكر في الشرؽ
األكسط ,كىي تفرض ىيبتيا يكنيا الالعب السياسي الكحيد القادر على تغيير الرمعادلة إف أرادت ذلؾ.
كلقد رمارست الكاليات الرمتحدة في عيد الرئيس األرمرييي األسبؽ يلينتكف دكر الكسيط رمنذ رمؤترمر

رمدريد إلى أكسلكا (كثيقة إعالف الرمبادئ) كاتفاؽ كام ريفر إلى قرمة يارمب ديفيد كرمشركع يلينتكف للسالـ,
كعيد الرئيس األرمرييي جكرج بكش االبف كأنعياس أحداث الحادم عشر رمف سبترمبر  2001على السلكؾ

بدء اسلكب رمحاكلة اعترماده على استخداـ القكة ,بدأ بتقرير رميتشؿ كرميرمة زيني األرمنية كخارطة
األرمرييي ,ك ن
الطريؽ كرمؤترمر أنابكليس ,كالى أف جاء الرئيس األرمرييي باراؾ أكبارما الذم استخدـ أسلكب ىدؼ رمنو إعادة
الثقة بعد الحركب التي خاضيا قبلو بكش االبف كترمثؿ بخطابي القاىرة ك أنقرة رمحاكالن التأثير على الرأم العاـ

كاستعطافيـ كاعادة الثقة.

كسرعاف رما اصطدـ في كاقع غير رمحسكب أدم إلى تأرجح حالة العالقة األرمرييية اإلسرائيلية كياف

ىذا كاضح لعدـ رمكافقة نتنياىك رئيس الكزراء اإلسرائيلي لطلب أكبارما في كقؼ اإلستيطاف كظير تعنت

الرمكقؼ اإلسرائيلي ,كياف رمكقؼ أكبارما عدـ التصكيت على قرار العكدة لفلسطيف كعدـ إالعتراض كليف

سرعاف رما ذىب يبرر أكبارما الرمكقؼ األرمرييي لرما بو رمصلحة إلسرائيؿ ظير ىذا جليا في تطابؽ الرمكقؼ

األرمرييي رمع الرؤية اإلسرائيلية إلى أف جاء الرئيس الحالى دكنالد ترارمب ,كىك أيثر كضكحا للسياسة
الفترت السابقة ,كاعالف أف القدس العاصرمة الرمكحدة لليياف
ا
األرمرييية التى ياف يتخلليا الغرمكض طيلة
اإلسرائيلي ,كأرمر بنقؿ السفارة األرمرييية إلى القدس ,كىناؾ رمف لعب دكر رميـ في التأثير على صنع القرار
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سكاء بشيؿ رمباشر أك غير رمباشر كياف ليذا األثر اليبير على السلكؾ األرمرييي الحالى كالذم انعيس على
رمستقبؿ الكساطة األرمرييية كعلى القضية الفلسطينية ييؿ ,كالخركج عف الق اررات الدكلية كالكصكؿ إلى الحالة

التى نعيشيا اآلف ,كىي رمف أصعب الرمراحؿ على القضية الفلسطينية.

مشكمة الدراسة
تناكلت ىذه الدراسة استعراض تاريخ الكساطة األرمرييية لعرمليات التسكية السلرمية بيف الفلسطينييف

كاإلسرائيلييف ,كييفية رمعالجتيا كقد أنتيجت ىذه السياسات عبر اإلدارات األرمرييية الرمتتالية رمعارضة حؽ
تقرير الرمصير للفلسطينييف ,كعلى إنيار ىكيتيـ الكطنية ,كرمعارضة ترمثيليـ رمف قبؿ يياف كطني شرعي

كرمستقؿ كىي رمنظرمة التحرير الفلسطينية ,يرما عارضت حقيـ في إقارمة دكلة رمستقلة ذات سيادة في أم جزء

رمف أجزاء فلسطيف ,يرما أنيا أنيرت حؽ العكدة ,كاعترفت بالقدس عاصرمة رمكحدة لليياف اإلسرائيلي كأرمرت
بنقؿ سفارتيا للقدس.

وعميو فإن مشكمة الدراسة تتمثل بالسؤال الرئيسي التالي "ما طبيعة الوساطة األمريكية تجاه

عممية التسوية السياسية بين الفمسطينيين واإلسرائيميين ؟" ويتفرع منو عدة أسئمة فرعية ىي:

 .1رمتى بدأت عرملية الكساطة األرمرييية بيف الفلسطينييف كاإلسرائيلييف كييؼ يانت خالؿ الرئيس يلينتكف؟
 .2ييؼ يانت الكساطة األرمرييية في عيد الرئيس األرمرييي جكرج بكش االبف؟
 .3رما ىك دكر الكساطة األرمرييية في عيد الرئيس األرمرييي أكبارما؟

 .4ابداء أسباب إنحياز الكساطة األرمرييية في ظؿ الرئيس الجديد دكنالد ترارمب؟

 .5رما ىك رمستقبؿ الكساطة األرمرييية في عرملية التسكية السياسية بيف الفلسطينييف كاإلسرائيلييف ؟

أىداف الدراسة
تيدف الدراسة إلى:
 .1اليشؼ عف طبيعة الكساطة األرمرييية.

 .2بياف أسباب فشؿ الكساطة األرمرييية في العديد رمف رمراحؿ التسكية.
 .3اليشؼ عف الرمبادرات التي طرحت أثناء عرملية التسكية.

 .4تحليؿ العكارمؿ الرمختلفة في الكساطة األرمرييية التي تؤثر في عرملية التسكية.

 .5التعرؼ على التصكرات الرمستقبلية كدكر اإلدارة األرمرييية في الكساطة تجاه عرملية التسكية.
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أىمية الدراسة
تنبع أىمية الدراسة في اآلتى:
يعد رمكضكع الدراسة جدير باالىترماـ كالبحث ,كحيث تتعلؽ أىرمية الكساطة األرمرييية تجاه عرملية
التسكية الفلسطينية اإلسرائيلية كبرمدل جدكل ىذه الكساطة الرمنحازة تاريخياُ رمع الطرؼ اإلسرائيلي الذم ياف

دائرمان رمدعكرماُ رمف السياسة الخارجية األرمرييية في استخدارميا حؽ النقض الفيتك أيثر رمف  43رمرة ضد
القضية الفلسطينية ,كالتى يانت ترمرر رمف خالليا الرمكاقؼ اإلسرائيلية في يؿ الطركحات ,يرميف ليذه الدراسة

أف تقدـ إضافة في تشخيص عرملية التسكية السلرمية رمف أجؿ التكصؿ إلى اتفاؽ رمجدم ليال الطرفيف ككضع
النتائج كالتكصيات الألزرمة لتصحيح رمسار الكساطة األرمرييية ,كالحؿ يرما تساىـ الدراسة في األتي:
 .1تساىـ ىذه الدراسة في رمعرفة رمراحؿ التسكية السياسية بيف الطرفيف.

 .2تعتبر ىذه الدراسة إضافة جديدة لقائرمة الرمراجع العلرمية الخاصة لعرملية التسكية

 .3ال يرميف اإلستغناء كالتخلي عف الكساطة األرمرييية في حؿ القضية الفلسطينية ,كبالتالى فإف رمعرفة أبعاد
كرمحددات الكساطة األرمرييية يعتبر أرمر حيكم فى رصيد السياسات الفلسطينية ك اإلسرائيلية على حد سكاء.

 .4تساىـ الدراسة فى دعـ الرمفاكض الفلسطينى برمقكرمات ككسائؿ دفع السياسة األرمرييية نحك ,االعتداؿ
كالرمكضكعية.

منيجية الدراسة
استنادان لرمشيلة الدراسة ,كأىرميتيا ,كأىدافيا ,كطبيعة البحث كرمضارمينو ,فقد إستعاف الباحث بالرمنيج

الكصفي ,الذم يعترمد على الكصؼ الدقيؽ للكضكع رمستعينان بأدكات الكصؼ كالتحليؿ ,كتفسير ,كاستشراؼ

كالرمنيج التاريخي ,كبنظرية صنع القرار ,كلتناسبو رمع رمكضكعو ,كعليو فسكؼ يتـ جرمع كعرض كتحليؿ

البيانات إستنادان إلى الرمصادر األكلية كالثانكية رمف يتب كرمؤلفات كدكريات رمتخصصة ,كيضاؼ لذلؾ

الرمصادر األكلية يلرما اقتضت الضركرة لذلؾ ,كلتحليؿ الظاىرة رمكضكع البحث بعد عرض كرمتابعة حثيثة
كدراسة جديدة كذلؾ بيدؼ التكصؿ إلى نتائج كتكصيات رمعرفية تضيؼ يؿ رما ىك جديد لرمكضكع البحث

كاقتراح حلكؿ كرؤل لإلجابة على التساؤالت كالفرضيات الرمطركحة.
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حدود الدراسة
الحد الزماني:
تغطي الدراسة الفترة رما بيف عارمي  2017 -1992لقد تـ اختيار ىذا التاريخ بسبب بداية الكساطة

في عيد الرئيس األرمرييي بؿ يلينتكف كانتيت الدراسة حتي بداية عيد الرئيس الحالى دكنالد ترارمب ,كرما
تحرملو رمف رمبادرات عبر اإلدارات األرمرييية الرمتعاقبة.

الحد المكاني:

الكاليات الرمتحدة كفلسطيف كالرمحيط اإلقليرمي كالعربي.
الحد الموضوعي:
دراسة الكساطة األرمرييية قاصدان دكر الدبلكرماسية في تسكية الصراعات الدكلية.

الدراسات السابقة
 .1دراسة األسمر ،أحمد يوسف ( :)2014الموقف األمريكي من إقامة الدولة الفمسطينية من كمينتون إلى

أوباما  2012-1993رسالة ما جستير غير منشورة ،جامعة األزىر –غزة.

تيدؼ ىذه الدراسة إلى دراسة رمكقؼ اإلدارات األرمرييية رمف عيد الرئيس األرمرييي يلينتكف إلى عيد

الرئيس أكبارما  2012-1993رمف إقارمة الدكلة الفلسطينية ,كاستعاف الباحث كبالرمنيج الكصفى الحليلي

كبأداكتو ,كأىـ رما تكصلت إليو الكقكؼ عند إبراز الرمحطات كالرمبادرات التي قارمت بيا الكاليات الرمتحدة,

كىدفت تكصيات ىذه الدراسة كنتائجيا إلى عدـ تعكيؿ الجانب الفلسطيني على الرمكقؼ األرمرييي في تسكية

الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ,كانتيت بتقديـ رمجرمكعة رمف النتائج التي تكصلت ليا:
استخالص العبر رمف الرمحطات السابقة في عرملية التفاكض.-إعادة ترتيب العرملية التفاكضية عند رمخرجاتيا إلى رما تكصلت لو األف.

تفعيؿ جرميع العكارمؿ اإلعالرمية في الخارج رمع اإلحتفاظ باإلرث كالقيـ كالثكابت التاريخية.-الضغط على إسرائيؿ في فضح رمرمارساتيا في الرمحافؿ الدكلية.
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 .2دراسة الوزير ،أمل اسميم ( :)2014بعنوان العالقات األمريكية اإلسرائيمية وأثرىا عمى القضية

الفمسطينية ( )2008-2000رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األ زىر – غزة.

تناكلت ىذه الرسالة العالقات األرمرييية اإلسرائيلية كدكر اللكبي الييكدم في تطكير العالقات
كتداعيات العالقات على رمستقبؿ القضية الفلسطينية خالؿ فترة الرئيس بكش االبف ,كاستعاف الباحث

كبالرمنيج الكصفي رمستعينان بأدات اإلستشراؼ يتنبؤ برمستقبؿ القضية الفلسطينية في ظؿ ىيذا عالقات بيف

الكاليات الرمتحدة كاسرائيؿ كخالصة الدراسة أف عالقة الرمصالح الرمتبادلة بيف الكاليات الرمتحدة كاسرائيؿ في
الشرؽ األكسط كأنيا الحليؼ االستراتيجي ألرمرييا في الرمنطقة ,كلذلؾ تقكـ أرمرييا بتقديـ الرمساعدات كالدعـ
الرمادم في يافة الرمجاالت إلسرائيؿ كتجاىؿ اإلدارات األرمرييية بشيؿ يبير للقضية الفلسطينية كتأثيرىا

اليبير في رمساعده إسرائيؿ.
 .3دراسة أبو جاسر ،مروان ( :(2013رؤية حل الدولتين وأثرىا عمى التسوية السياسية لمقضية

الفمسطينية ،دراسة ماجستير غير منشورة جامعة األزىر -غزة،

ىذفت ىذه الدراسة إلى تكضيح األبعاد الجيكسياسية لرؤية حؿ الدكلتيف ,كأثرىا على رمستقبؿ القدس,
كأثر استرمرار سياسة اإلستيطاف على ىذه الرؤية ,كاالشتراطات إلقارمة الدكلة الفلسطينية ,كاستعاف الباحث

بالرمنيج الكصفى التحليلي رمستعينان بأدات اإلستشراؼ يتنبؤ بأىرمية البعد الجيكسياسية على القضية

الفلسطينية ,كالرمنيج التاريخي ,كيرما ىدفت ىذه الدراسة إلى إبراز األبعاد الديرمغرافية لرؤية حؿ الدكلتيف
كأثرىا على قضية الالجئيف الفلسطينييف كعلى فلسطينيي عاـ  ,1948كقد تكصلت ىذه الدراسة إلى ضركرة

العرمؿ على إعادة تفعيؿ الق اررات الدكلية الخاصة بالقضية الفلسطينية ,كعدـ القبكؿ بأم حلكؿ ال تستند إلى

الق اررات الدكلية إلقارمة الدكلة الفلسطينية كعاصرمتيا القدس كبالتأييد على كقؼ اإلستيطاف يشرط أساسي
إلستئناؼ عرملية التسكية ,كقد اختلفت ىذه الدراسة رمع دراسة طاىر شاش بأف رما يجرمع العالقات األرمرييية

اإلسرائيلية حجـ يبير رمف الرمصالح ,ك"إالبرتايد " العنصرم الذم بتنارمي بجرملة يبيرة رمف الرمصالح اليبيرة
بيف األرمرييييف كاالسرائيلييف.

 -4دراسة غنام ،أحمد ىشام ( :)2013الدور األمريكي في تسوية الصراع الفمسطيني –اإلسرائيمي ،حل

الدولتين ( )2010-1991رسالة ماجستير غير منشورة جامعة األزىر – غزة.

أىـ رما تناكلتو الدراسة ىك تسليطيا الضكء على جرميع الرمبادرات الرمشاريع كالرؤية التي طرحتيا
الكاليات الرمتحدة عبر اإلدارات الرمتتالية رمف رمدريد عاـ  ,2010 – 1991كبقصد التكاصؿ إلى التسكية

الرمنشكدة كاستعاف الباحث كبالرمنيج الكصفي رمستعينان بأدات اإلستشراؼ يتنبؤ برمستقبؿ الدكر األرمرييي في
تسكية الصراع اإلسرائيلي الفلسطينيي ,كلـ تذىب إلى قكاسـ رمشترية رمف قضايا الحؿ النيائي كجرميعيا تعارمؿ

إلى حقائؽ اللحظة الراىنة ,كرما تكصلت إليو ىك إنيا ابتعدات عف كجكد صيغة التسكية إلنياء الصراع
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كاقارمة الدكلة الفلسطينية كلـ تستطيع دفع الطرفيف إلى التكصؿ إلى حؿ أك تسكية دائرمة للصراع تستند إلى
ىذه الرؤية كالنجاح كالفشؿ رمقترح لحؿ الدكلتيف ك إسرائيؿ دائرمان رما تتنير للحقكؽ الفلسطينية.
 -5دراسة الكعبير ،ىاني ) :(2013الفكر السياسي الصييوني وأثره عمى الص ارع العربي واإلسرائيمي في

الفترة  ،2013-1991جامعة الشرق األوسط.

ىذفت ىذه الدراسة إلى تحليؿ كدراسة األبعاد الفيرية كالدينية الرمؤثرة على تكجيات السياسة الخارجية
اإلسرائيلية تجاه رمسيرة عرملية السالـ في الشرؽ األكسط رمنذ رمؤترمر رمدريد  ,2017-1992كاستخدـ الباحث
بالرمنيج الكصفي التحليلي ,كالرمنيج التاريخي ,نظرية صنع القرار ,كقد تكصلت الدراسة إلى أف الفير

السياسي الصييكني ساىـ في تبني الحيكرمات اإلسرائيلية الرمتعاقبة لكجيات نظر رمتطرفة تجاه إحالؿ السالـ
كاألرمف في رمنطقة الشرؽ األكسط في ضكء إدراييا لقكتيا العسيرية كتفكقيا العسيرم في الرمنطقة ,كقد

تكصلت أيضا إلى أف الفير الصييكني استطاع التأثير الرمباشر على دكلة إسرائيؿ رمف خالؿ األحزاب الدينية
كالرمدارس ككسائؿ اإلعالـ كغيرىا رمف الكسائؿ فيذا الفير ساىـ في حررماف الشعب اإلسرائيلي رمف القدرة على

الكصكؿ إلى تحقيؽ السالـ العادؿ في الشرؽ األكسط كرما زالت إسرائيؿ رمنعزلة على رمحيط الشرؽ األكسط
كبعض دكؿ أخرم حكؿ العالـ.

 -6دراسة عدوان ،أكرم ( :)2010بعنوان "المحافظون الجدد في الواليات المتحدة األمريكية –قضية

الصراع العربي اإلسرائيمي  ،"2008-1967غير منشورة ،الجامعة األردنية.

بينت الدراسة بأف الرمحافظيف الجدد ياف ليـ األثر اليبير في تعقيد القضية الفلسطينية كتراجعيا

كتكترىا ,كاستعاف الباحث بالرمنيج الكصفي التحليلي ,كنظرية صنع القرار ,كرما تكصلت لو الدراسة في أف
إسرائيؿ تترمسؾ بأفيارىا كرمشاريعيا نحك ىذه القضية بؿ جعلت إسرائيؿ تستخدـ العصا الحديدية ضد الشعب

الفلسطيني ,كياف رمكقؼ الرمحافظيف الجدد تجاه قضية الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني كرمف خالؿ عالقة أكلئؾ
برما يسرمي بالرمسيحية األصكلية الرمتطرفة كالرمسيحية الصييكنية ,كالتي ال تقؿ تطرفان تجاه القضايا العربية

كاإلسالرمية كىك الرمؤيد دكف أية حدكد سياسية أك استراتيجية للدكؿ العربية كفرض سيطرتيا ليس فقط على

أرض فلسطيف بؿ على الرمنطقة يليا ,كأفيارىـ نابعة رمف أيديكلكجية دينية تكراتية ,تسعى بأف تيكف فلسطيف
كيؿ رمف يجاكرىا تحت السيطرة اإلسرائيلية.
 -7دراسة شاش ،طاىر ( :)1999مفاوضات التسوية النيائية والدولة الفمسطينية ،المال والتحديات،

جامعة الجزائر.

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد البعد اإلقليرمي كالدكلي تجاه القضية الفلسطينية ,كرمكاقؼ دكؿ العالـ

األكربية رمف القضية الفلسطينية كطرؽ حليا رمف كجية النظر األكركبية ,كيرما كىدفت ىذه الدراسة إلى رمعرفة

الدكر األرمرييي الراعي لعرملية السالـ في الشرؽ األكسط كرمكقؼ الكاليات الرمتحدة العنصرم تجاه قضية
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التسكية بيف اإلسرائيلييف كالفلسطنييف ,كاستعاف بالرمنيج الكصفي التحليلي كالرمنيج التاريخي ,كقد تكصلت
ىذه الدراسة إلى أف السياسة األرمرييية تجاه قضية التسكية تتبعو رمصالح كعنصرية "االبرتايد" كرمصالح
رمتبادلة بيف الكاليات الرمتحدة كاسرائيؿ ,كحيث تؤثر إسرائيؿ فعليان على الرمصالح االقتصادية كجؿ الحيـ فييا

برما ترمليو رمف نفكذ سياسي كاقتصادم ,حيث إف أغلب رجاؿ األعرماؿ في الكاليات الرمتحدة رمف اإلسرائيلييف.

دراسات سابقة بالمغة االنجميزية:
 -1دراسة ميغد لوفيتز.)Mijdaloviz ،2010 ( .
Israeli –Arab negotiations:background ،conflicts، and u.s. policy
المفاوضات العربية  -اإلسرائيمية:الخمفية الثقافية ،والصراعات وسياسة الواليات المتحدة
ىدفت الدراسة إلى بياف تحقيؽ فى نتائج الرمفاكضات بيف إسرائيؿ كالعرب ,كرمعرفة خلفية ىذه
الرمفاكضات كالصراعات النيائية كرمكقؼ الكاليات الرمتحدة رمف الرمفاكضات ,استخدرمت الدراسة أسلكب الرمنيج

الكصفي التحليلي ,كأظيرت نتائج الدراسة أنو على الرغـ رمف رمحاكالت السالـ العديدة التي جرت في السنكات
األخيرة ,إال أنيا لـ تسفر عف أية نتائج ,كرما زاؿ ىناؾ حاجة لحؿ الصراع بيف الطرفيف الفلسطيني
كاإلسرائيلي رمف كجية نظر أرمرييية.

 -2دارسة شالوم (.)2002 ،Shalom
The united states and the Israeli – Palestinian conflict.
الواليات المتحدة والصراع اإلسرائيمي – الفمسطيني.
ىدفت ىذه الدراسة إلى اليشؼ عف دكر الكاليات الرمتحدة في حاؿ تـ إعادة تكليد جدكلة أعرماؿ
السالـ التي تتجاكز أىداؼ األرمف القكرمي كعرمؿ حرمالت بالخطكط العريضة لتحقيؽ رؤية أفضؿ للعالـ,
كاستخدـ اسلكب الرمنيج الكصفي التحليلي ,كتكصلت الدراسة بذلؾ عف طريؽ كجكد نظاـ دكلي قائـ على

رمبادئ عالرمية رمثؿ العدالة كاألخالؽ ,أرما بالنسبة لإلئتالؼ الدكلي الذل شارؾ بالحركب فيناؾ برارمج سالـ
الحدكد للحفاظ على التحالؼ كتبرير التضحيات التي يجب أف تتـ في سياؽ خكض الحرب ضد العدك ,كىذا
رما بينتو سياسة الكاليات الرمتحدة.
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 -3دراسة جونز (.)Jones، 2002
Israeli Palestinian conflict:historical and prospective intervention analyses
النزاع اإلسرائيمي الفمسطيني :تحميل التداخل التاريخي المستقبمي المحتمل.
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ على أبرز رمحطات الصراع بيف الجانبيف اإلسرائيلي كالفلسطيني رمف
خالؿ استعراض تاريخي ألبرز األحداث التي حصلت كاستخدـ الرمنيج الكصفي التحليلي كالرمنيج التاريخي,
كاظيرت الدراسة فضالن عف التعرؼ على أبرز التدخالت العالرمية لحؿ الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني ليس

يقضية أك حالة خاصة ,إنرما ىي حالة رمعدكرمة الحؿ ,كأنو رمف األىرمية ,كبرمياف إدراؾ أف ىناؾ كجكد أبعاد

ليذا الصراع تعد رمؤلرمة لغيرىا رمف الصراعات.
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تعقيب عمى الدراسات السابقة:
تكقفت الدراسات السابقة إلى تحديد البعد اإلقليرمي كالدكلي تجاه القضية الفلسطينية ,ككجية النظر
األكربية ,تتفؽ ىذه الدراسة رمع الدارسات السابقة في أىرمية رماتطرحو بينرما اختلفت فيرما ستضيفة بالبحث عف

دكر الكساطة األرمرييية يكسيط لعرملية التسكية السلرمية بيف الفلسطينييف كاإلسرائيليف رمنذ .2017-1992

كتأثير الرمصالح الرمشترية بيف الكاليات الرمتحدة كاسرائيؿ كاضافة إلى العكارمؿ الرمؤثرة في صنع القرار

السياسي األرمرييي ,كتكجد دارسة سابقة تكضح البعد الفيرم كالديني كتأثيرىا في تكجيات السياسة األرمرييية
كالتي تـ التطرؽ إلييا في الدارسة ,كاختلفت دراستي فيرما اضافت ييؼ استطاع الفير الصييكني التأثير

بالشيؿ رمباشر كغير رمباشر كبيؿ الكسائؿ التي تستخدرميا إسرائيؿ كاللكبي الييكدم.
يرما تتفؽ الدراسة رمع الدراسات السابقة كتستكضح األبعاد الجيكسياسية لرؤية حؿ الدكلتيف كأثرىا على
رمستقبؿ القدس كاقارمة الدكلة الفلسطينية ,كالتعرؼ على أىـ القضايا اليبرم رمثؿ القدس كالالجئيف كالحدكد
كتختلؼ دراستي بإضافة تكضيح ضركرة تفعيؿ الق اررات الدكلية.

كاختلفت الدراسة بإضافة جديدة في تطرقيا إلى رمكقؼ اإلدارات األرمرييية الرمتعاقبة كرمشاريعيا كيؿ
فصؿ يانت يتحدث عف فترة رئاسية كاحدة رمنذ كاليتي الرئيس األرمرييي بؿ يلينتكف في الفترتيف األكلي

كالثانية ,كفترتي الرئيس جكرج بكش االبف كالرئيس أكبارما كالى أف كصلت إلى كالية الرئيس الحالى دكنالد
ترارمب كدكر الكساطة األرمرييية عبر ىذه اإلدارات الرمتعاقبة كرمخرجتيا كالدكر الرمترتب حسب تكصية الدراسة

على الطرؼ الفلسطيني في تفعيؿ جرميع العكارمؿ اإلعالرمية كغيرىا في الداخؿ كالخارج للضغط على إسرائيؿ,

كفضح رمرمارستيا العدكانية في الرمحافؿ الدكلية.

كاستكضحت الدراسة العالقة اإلسرائيلية األرمرييية كتطكر ىذه العالقة كتداعيتيا على رمستقبؿ القضية

الفلسطينية يرما اختلفت دراستي في اضافة جديدة بالتعرؼ على جرميع الرمبادرات األرمرييية كعلى أبرز
رمحطات الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني كآخرىا قرار االعتراؼ بالقدس عاصرمة لليياف اإلسرائيلي كنقؿ السفارة

األرمرييية إلى القدس ,كالذم بادر بيا الرئيس األرمرييي الحالى دكنالد ترارمب كتداعيتيا ,كتـ التكصؿ إلى

أسباب فشؿ الكساطة األرمرييية كانحيازىا لليياف اإلسرائيلي كالتي ىك أصبح رمف العقيدة األرمرييية التي لـ
يخرج عنيا أم رئيس أرمرييي رمف قبؿ ,كفي حفاظيا على أرمف إسرائيؿ القكرمي كرمصالح الكاليات الرمتحدة في

الرمنطقة.
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الفصل األول:
تسوية النزاعات الدولية بالطرق السممية
تمييد:
المبحث األول :تعريؼ بعض الرمفاىيـ كاألدكات الدبلكرماسية لحؿ الرمنازعات الدكلية.

المبحث الثاني :الكسائؿ السلرمية لتسكية الرمنازعات الدكلية.
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تمييد:
لقد تكصؿ الرمفيريف السياسييف إلى أف النزاعات الدكلية تستكجب طرؽ حؿ سلرمية سكاء دبلكرماسية
أك سياسية لحؿ النزاعات ,كذلؾ رمف خالؿ تدخؿ طرؼ ثالث يتفؽ عليو طرفى النزاع ,كىك لديو القدرة لحؿ

النزاعات الدكلية ,كىك الكسيط الذم يرمتلؾ قدرات ترمينو رمف القدر اليافى لحؿ ىذه النزاعات ,سكاء بقدرتو
على التأثير على أطراؼ النزاع أك بربط رمصالحيـ يدكؿ رمتنازعة لحؿ ىذا النزاع ,كرمف الرمرميف أف ييكف

بدكف قكة إلزارمية لطرفى النزاع ,كيرميف لألطراؼ قبكليا كأخذىا بعيف االعتبار كرمع رمركر الزرمف تبيف لرجاؿ

السياسة كلفقياء القانكف أف الرمنازعات الدكلية ,تتيكف رمف أنكع رمختلفة رمف حيث نشأتيا ,كلذلؾ ياف البد رمف
تطكير إجراءات كحلكؿ تختلؼ باختالؼ أنكاع الرمنازعات ,كبحيث تحقؽ أقصى درجة رمف الفعالية.
كقد اصطلح القانكف الدكلى على تصنيؼ الرمنازعات فى نكعيف رئيسييف :رمنازعات سياسية كرمنازعات

قانكنية ,كأف ياف ظير رمؤخ انر نكع ثالث كىك الرمنازعات الفنية ,كالتى يتجو يؿ فرع رمنيا إلى التسكية رمف قبؿ

ىيئة رمتخصصة كتيكف على إلرماـ بالرمشايؿ الفنية كىنا يرميف تصنيؼ تلؾ الدكؿ الرمتنازعة( .سعد اهلل,

 :2008ص .( 130
"كتطرمح الدكؿ إلى تطبيؽ القانكف الدكلي كليف فى ظؿ غياب رمشركع دكلى ,كيذلؾ فى غياب سلطة

تسير على تنفيذ كتطبيؽ قكاعد القانكف الدكلى ,تبقى سيادة الدكؿ الرمتساكية تطغى على السياسة الدكلية".
(العطية :1986 ,ص.)429
كسكؼ نتناكؿ فى ىذا الفصؿ تعريؼ الكساطة الدكلية ,كالتسكية السياسية ,كالنزاعات الدكلية
كرمفيكـ النزاع كتعريؼ السياسة الخارجية كرمفيكرميا رمع التطرؽ إلى قكاعد التحييـ الدكلي في التسكية

السلرمية للنزاعات الدكلية ,كالكسائؿ السلرمية لتسكية الرمنازعات الدكلية ,كرمفيكـ الكساطة كطبيعة تطكرىا كالحؿ
السياسي بكاسطة رمنظرمات دكلية ,كيشترمؿ ىذا الفصؿ على رمبحثيف ,األكؿ :تعريؼ بعض الرمفاىيـ كاألدكات
الدبلكرماسية لحؿ النزاعات الدكلية ,كالرمبحث الثاني الكسائؿ السلرمية لتسكية النزاعات الدكلية.
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المبحث األول:
تعريف بعض المفاىيم واألدوات الدبموماسية لحل المنازعات الدولية
تعريف بعض المفاىيم المتعمقة بالدراسة
الوساطة:
يتـ رمف خالؿ رمشارية دكلة أخرل ال عالقة ليا بالنزاع فى رمفاكضات بيف ىاتيف الدكلتيف
الرمتنازعتيف بشيؿ رمباشر ,كيأتي تعريؼ الكساطة بشيؿ عاـ على أنيا التدخؿ في رمفاكضات اك نزاع رمف قبؿ

طرؼ ثالث رمقبكؿ رمف الرمتنازعيف ,كسلطة رمحدكدة في اتخاذ قرار ,كيعرمؿ على رمساعدة األطراؼ الرمعنية

على التكصؿ طكعان إلى تسكية رمقبكلو رمف الرمتنازعيف( .يريستكفر رمكر :2007 ,ص)38
التسوية:
ً

التسكية تعني رمحاكلة فض النزاعات كالصراعات الدكلية كحليا دكف اللجكء إلى العنؼ كالحرب ,كذلؾ
رمف خالؿ الكسائؿ السياسية كالدبلكرماسية "يالرمفاكضات كالرمباحثات كالكساطة كالتكفيؽ كالتحييـ كالرمحايـ

الدكلية ,كخالؿ الرمنظرمات الدكلية ياألرمـ الرمتحدة التي نستخدـ رمثؿ ىذه الكسائؿ كالتي ينص رميثاقيا "الرمادة
الثانية " على حؿ الرمنازعات بالكسائؿ السلرمية ,كعادة رما يتـ قبكلو رمف طرفي النزاع كيلتزرمكف بتنفيده بناء
على اتفاؽ رمحدد بينيـ ,كليس بالضركرة حالن دائرمان إذ قد تلجأ القكل الرمتصارعة ألخذ فسحة رمف الكقت

بانتظار تغير الظركؼ ,رمف أجؿ فرض تسكية جديدة تعيس تغير رمكازيف القكل( .صالح , 2003,ص

)431
المنازعات الدولية:
يرميف تعريؼ الرمنازعات الدكلية على أنيا نزاع أك صراع بيف دكلتيف على رمسألة قانكنية أك سياسية

أك حادثة رمعينة أك بسبب تعارضو كجيات النظر بالرمصالح ,كيجب حؿ الرمنازعات الدكلية بالطرؽ السلرمية
كرمنيا بطرؽ كدية ,كرمنيا بإاليراه فى حاؿ عدـ نجاح الطرؽ الكدية كتيديد السلـ كاألرمف الدكلى ,كلقد تعددت

التعريفات فى ىذا الصدد ,كنجد أف اللغة االنجليزية أيثر دقة فى ىذا الرمجاؿ ,فيى تستعرمؿ رمصطلحان

نادر رما نستعرمؿ يلرمة  ,conflictsقد تـ استخداـ عبارات :خالؼ ,نزاع ,اختالؼ.
رمكحدان :ىك  ,disputesك ان

(العطية  ,1986 ,ص ) 429
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مفيوم النزاع:
يعني النزاع جزء رمف العالقة البشرية ,أم أف النزاع دليؿ على كجكد أزرمة تفضي إلى خيارات صعبة,

كأنو يبيف عدـ التكازف كيحتاج إلى تغيير رمف أجؿ الكصكؿ إلى تكازف جديد كالنزاع ليس ظاىرة سلبية فقط
يرما يرميف أف ييكف شئ ايجابي ألنو قد ييكف رمحرؾ للتغيير ,كقد عرفت رمحيرمة العدؿ الدكلية ,النزاع الدكلي

بأنو" :خالؼ حكؿ نقطة قانكنية أك كاقعية أك تناقض أك تعارض آلراء القانكنية أك الكاقعية أك الرمنافع بيف

دكلتيف( .عشكش ك آخركف :2016,ص )120
الصراع:

كىي تأخذ رمدة طكيلة رمف الزرمف كقضاياه صعبة كعرميقة ,رمف الصعب حليا إلرتباطيا بعقدة فيرية
كدينية كتاريخية كرمبادئ يصعب التخلي عنيا كلذلؾ ىي رمف أصعب كأعقد الرمشايؿ إذ أف الصراع عبارة عف

رمشايؿ طكيلة كعرميقة الجذكر تحتكم على قضايا تبدك للكىلة األكلى أنيا غير قابلة للتفاكض كعصية بكجو
يؿ الحلكؿ كالرمقترحات لحليا كيعرؼ الصراع بأنو ":تنافس على القيـ كعلى القكة كالرمكارد ييكف اليدؼ فيو
بيف الرمتنافسيف تحييد أك تصفية أك االضرار بخصكرميـ ,كيرما يرميف أف ييكف الصراع رماديا – استخداـ

الكسائؿ الرمادية يرميف أف ييكف رمعنكيا يالصراع األيديكلكجي أك الحضارم ( ".العنزم ) 12 , 2017 ,
التوتر:

يعد التكتر أكلى حلقات النزاع التي تبدأ بالشيكؾ كحالو رمف عدـ االستقرار كالعداء كالرغبة رمف يؿ
طرؼ السيطرة على اآلخر كرمف الرمرميف أف تنتيي بصداـ دارمي كالعيس كلذلؾ يشير التكتر إلى حالة العداء

كتخكؼ كشيكؾ كتصكر يتبايف الرمصالح أك ربرما الرغبة في السيطرة أك تحقيؽ االنتقاـ ,كغير أنو يبقي في
ىذا اإلطار دكف أف يتعدل لشرمؿ تعارضان فعليان كصريحا كجيكدا رمتبادلة رمف األط ارؼ للتأثير على بعضيـ

البعض ",كالتكتر حالة تسبؽ النزاع ,كيثير رما رافقت انفجار الصراع " ( .العنزم  , 2017,ص ) 12
األزمة:

كىي تأتي بظركؼ رمفاجئة كلذلؾ تيكف أخطر رمف الحركب لعدـ الجيكزية لتلؾ األزرمة التي تشيؿ
يبير على الرمستكل الدكلي فيي رمجرمكعة ظركؼ كاحداث رمفاجئة تنطكم على تيديد كاضح للكضع
تيديد
ان

القائـ ليا انعياسات اليارمة على النظاـ الدكلي ,تكصؼ بأنيا "حرمى العالقات الدكلية " ,كاألزرمة ىي رمرحلة

أيثر تقدرمان رمف التكتر فيي تيديد يبير رمفاجئ في كقت قصير.
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الحرب:
كىي الحلقة الخارمسة ك األخيرة التي تصؿ بيا إلى ذركتيا أعلى حاالت الصداـ كقد تيكف انتيت رمف

رمراحؿ الحركب األكلى كىي أعلى رمستكم يرميف أف يبلغ النزاع ,كاذ يصؿ األطراؼ إلى درجة التصادـ
العسيرم الرمباشر باستخداـ رمختلؼ أساليب اإليراه الرمادم( .الفاخرم :2008 ,ص .)99
أنكاع النزاعات الدولية:
أوالً :النزاعات الشخصية:

كىي تيكف بيف أشخاص فعليان كليف رمردكدىا بيف دكؿ ,كىذا رمثاؿ الرئيس األرمرييي بكش االبف رمع

الرئيس العراقي الراحؿ صداـ حسيف كييفية اجتياح العراؽ ,كىذه األنكاع رمف النزاعات تظير رمف خالؿ
الطريقة التي ينظر رمف خالليا األشخاص كيخفى تحتو صراعات جكىرية.
ثانياً :النزاعات حول اليوية:
ىذا الرمفيكـ ظير كاضحان في قانكف رما يسرمي القكرمية الييكدية التي يغترب أبناء البلد الحارمليف

لجنسية البلد في داخؿ أكطانيـ ,كتحدث ىذه النزاعات عندرما يشعر أحد األطراؼ بأنو أساس رمغترب اليكية

في بلدة كىذه النزاعات تيكف على أساس االختالفات االثنيية كالفيرية كالدينية.

ثالثاً :النزاعات العقائدية:
يظير ىذا الرمفيكـ رمدل العنصرية كالتطرؼ الديني التي تحرملو أنظرمة سياسية كال تؤرمف بالديرمق ارطية

كتدعي أنيا تطبؽ الديرمقراطية ,كتظير ىذه النزاعات عندرما حاكؿ أم جية فرض قيرميا كنظارميا على
اآلخريف دكف رمراعاة حقيـ في اختياره كىذا بسبب ضيؽ األفؽ كالغاء أم فسحة رمشترية ,كفي ىذا السياؽ

رمف الرمرميف أف ييكف بيف الدكؿ حكؿ كاقعة رمعينة أك رمكضكع قانكني أك تعارض في الرمصالح االقصادية
كالسياسية كربرما يتحكؿ النزاع إلى حرب باردة( .صباح :2018 ,ص )5362
رابعاً :النزاعات الدولية:
لقد ركز التعامل الدولي عمى التمييز بين ثالثة أنواع من المنازعات الدولية ،ىي:
 -1النزاعات القانونية :كىي رمسألة قانكنية كىذا النكع رمف الرمنازعات يصلح أف تنظر فيو رمحيرمة دكلية
أك رمحيرمة تحييـ تقضي طبقان لقكاعد القانكف الدكلي العاـ ( .الحسني ) 1988 ,
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 -2المنازعات السياسية :تحتاج إلى الدبلكرماسية لتسكية النزاعات بالطريقة السلرمية كىذا النكع رمف
النزاعات ال يصلح أف تنظر فيو رمحيرمة دكلية ,كيرميف الرجكع بشأنو إلى طرؽ التسكية السلرمية
اآلخرل.

 -3المنازعات الفنية :يستطيع التعارمؿ رمعيا برمف ينكب أك يكيؿ ليذه ىذه النزاعات يتـ تسكية ىذا النكع
رمف الرمنازعات عف طريؽ الكياالت كالرمنظرمات الرمتخصصة التي عادة تيكف رملرمة بالرمشيالت الفنية
كيرميف تصنيؼ رمختلؼ طرؽ التسكية السلرمية للرمنازعات الدكلية يالطرؽ الدبلكرماسية كالطرؽ

السياسية ,كالتحييـ الدكلي "كسيلة شبو قضائية " ( األشعؿ)57-56 :1997 ,
مبدأ حل النزاعات الدولية:

رمف الظكاىر القديرمة الجديدة ظاىرة النزاعات الدكلية التي عادة رما تيكف أسبابيا رمتعددة كرمختلفة ترمر

رمرحؿ تتكقؼ أك تزيد خطكرتيا حسب الرمرحلة التي تقؼ عندىا كخاصة أنيا رمرميف أف
ىذه النزاعات بخرمس ا
تتحكؿ إلى صداـ رمباشر كىي أخطر رمراحؿ النزاع الدكلي ,كأف الرمنازعات الدكلية ىي ظاىرة عرفيا الرمجترمع
الدكلي رمنذ القدـ كىي رمتعددة األسباب كرمف أصعبيا تلؾ الرمتعلقة بالسيادة على األقاليـ ,حيث يبرر ىذا

الطرؼ أك ذلؾ حقو على أساس قاعدة قانكنية دكلية أك رمبدأ قانكني دكلي رمعيف رمقابؿ رفض الطرؼ اآلخر
ذلؾ كترمسيو برمكقؼ رمغاير كعلى أساس قانكني أخر ,كقد تتنازع الدكؿ على تطبيؽ رمبدأ رمعيف رمف الرمبادئ

القانكنية الدكلية في رمقابؿ رفض الطرؼ اآلخر كذلؾ ترمسيو برمكقؼ رمغاير على أساس قانكني رمف أجؿ

تبرير عائدية إقليـ رمتنازع عليو كقد يختار اللجكء إلى التحييـ الدكلي( .أياديرمية الدراسات االجترماعية

كاإلنسانية)107-114 :2011 ,
وسائل تسوية المنازعات الدولية:
أوالً :الوسائل القسرية لتسوية المنازعات الدولية:
يانت سيادة الدكؿ فكؽ يؿ قانكف يرمنعيا رمف استخداـ القكة للحفاظ على سيادتيا دائرمان كرمنذ نشأة

القانكف الدكلي يعترمد على استخداـ القكة في تسكية الرمنازعات الدكلية ,فيانت الدكلة تعتبر اللجكء إلى
استخداـ القكة بالحرب حؽ رمشركع رمطلؽ ليا كأرمر رمرتبط ترماـ االرتباط بسيادتيا كرمحاكلة الحد رمف ىذا الحؽ

يعتبر حدا رمف سيادتيا الرمطلقة ,كيانت الدكؿ تعترمد على استخداـ القكة لتسكية الرمنازعات الدكلية كاستعرمار

الشعكب كلـ ييف ىناؾ أم قيد على الدكلة في اللجكء إلى القكة الرمسلحة كياف األرمر خاضعا للسلطة

التقديرية الرمطلقة للدكلة تعترؼ الرمادة  15رمف رميثاؽ الدكؿ في "الحؽ الطبيعي كالدفاع الشرعي فردم أك
جرماعي غير أنو يستشؼ رمف ركح الرميثاؽ أف ىذا ال يستعرمؿ بطريقة غير رمحدكدة ,كدكف رقابة ,كرمعنى ذلؾ

أنو ال يستغؿ إال في حالة االعتداء الرمسلح حسب الرمادة ( .15الرمادة  -15رمف رميثاؽ ىيئة األرمـ الرمتحدة)
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بدأ األرمر يتغير تدريجيان لحظر استخداـ القكة في العالقات الدكلية فنظـ رميثاؽ األرمـ الرمتحدة التسكية

السلرمية للرمنازعات الدكلية كرغـ ذلؾ ظؿ اللجكء للقكة الرمسلحة رمف كسائؿ تسكية الرمنازعات الدكلية إذا رما

فشلت الكسائؿ الكدية ,كضرر ىذه الكسائؿ يفكؽ نفعيا نظ انر لغلبة طابع العنؼ كاإليراه علييا فيي ال تؤدم

إلى االستقرار في الرمجترمع الدكلي كتترمثؿ في الرمعارملة بالرمثؿ أك االنتقاـ أك الحالة الذاتية أك الرمساعدة,
التدخؿ كالحصار السلرمي ,كالى جانب إج ارءات الرمنع كالقرمع الجرماعية التي أقرتيا الرمنظرمات الدكلية ,كالزاؿ
الرمجترمع الدكلي يحتاج لرمزيد رمف العرمؿ للحد رمف اللجكء ليذه الكسائؿ حتى يتـ رمنعيا ترمارما نظ انر لرما ينتج

عنيا رمف أثار سلبية تتعارض رمع رما يسعى إليو الرمجترمع الدكلي رمف تنرمية العالقات الكدية كتسكية الرمنازعات

سليرمان ليسكد السلـ كاألرمف الرمجترمع الدكلي ( .الرمريز العالرمي لحؿ النزاعات الدكلية , 2014,ص ) 26
ثانياً :الوسائل السممية لتسوية المنازعات الدولية:

لقد تريت الحركب أثار كرمخاطر رمدرمرة آذت إلى ضركرة البحث عف سبؿ بديلة لإلنتياء رمف رؤية
اآلثار الرمدرمرة للحركب كبدأت الدكؿ تدرؾ أىرمية اللجكء إلى كسائؿ سلرمية كدبلكرماسية في تغير نيج استخداـ
القكة لتسكية رمنازعتيا رمرما فتح الرمجاؿ تدريجيان أرماـ كسائؿ تقكـ على التراضي بيف الرمتنازعيف كىيذا نشأت

الكسائؿ السلرمية لتسكية الرمنازعات الدكلية كأيد رميثاؽ األرمـ الرمتحدة على التسكية السلرمية للرمنازعات الدكلية

على فض أعضاء الرمنظرمة رمنازعاتيـ الدكلية بالكسائؿ السلرمية على كجو ال يجعؿ السلـ كاألرمف عرضة

للخطر ,كخصص فصالن رمنو لتسكية الرمنازعات سلرميا سكاء بالتسكية السياسية أك القضائية ,كرمف جانب آخر
نجد أف إعالف رمأنيال الرمادة  2الفقرة  ,3استعاد كيرر إلزارمية التسكية السلرمية للنزاعات الرمتضرمنة فى الرمادة

 02رمف رميثاؽ ىيئة األرمـ كالرمتحدة رمع تشديد الليجة كأعطى رميزة خاصة لذلؾ بإعالف أنو يجب على يؿ
الدكؿ تسكية نزاعاتيا الدكلية بصفة خاصة بكاسطة طرؽ سلرمية بشيؿ ال يضيع السلـ كاألرمف الدكلييف كيذلؾ

العدالة فى خطر ,الرمادة  2رمف إعالف مانيال ,الفقرة  3فحثت الدكؿ على بذؿ أقصي جيكدىا لضرماف
التسكية السلرمية للرمنازعات الدكلية بيدؼ تجنب اللجكء إلى القكة قدر اإلرمياف ,كقد سبؽ رميثاؽ األرمـ بأف
كضع شركط رمسبقة في حاؿ اللجكء إلى حؽ رمساعدة النفس باستخداـ القكة كليف عندرما تـ تعريؼ استعرماؿ

القكة التي ليا رمبررات رمف خالؿ تجارب الدكؿ ,فقد ياف يقتصر غالبان في شيؿ الدفاع الشرعي ضد اليجكـ

الرمسلح ,أك ضد أم تيديد في إستعرماؿ القكة أك ضد العدكاف غير الرمستقر( .صالح الديف :1983 ,ص)7
مفيوم السياسة الخارجية:

تتعدد التعريفات باختالؼ الرمفيريف كاختالؼ رمرجعياتيـ الفيرية حكؿ الظاىرة الكاحدة ,يرما ىك الحاؿ
بالنسبة لتعريؼ السياسة الخارجية يتسنى رمف خالؿ تعريفاتنا رصد كتحليؿ أىـ الرمحاكالت لتعريؼ السياسة

الخارجية كترميزىا عف باقي الرمفاىيـ التي تتداخؿ رمعيا( .سركر,2010 ,ص)14
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تعريف السياسة الخارجية:
ىك السلكؾ السياسي للدكؿ في خارج حدكدىا سكاء ياف ايجابي أك سلبي ينعيس على الدكؿ في

نشاطيا السياسي الخارجي كعالقاتيا رمع الدكؿ",السياسة الخارجية تعني التصرفات السلطكية التي تتخذىا
الحيكرمات اك تلتزـ باتخادىا ,ارما للرمحافظة على الجكانب الرمرغكبة في البيئة الدكلية أك لتغير الجكانب غير
الرمرغكبة فييا(James N. Rosenau, 1974,p06)".
ماىية السياسة الخارجية:
تبدأ صعكبة تحديد رماىية السياسة الخارجية بالتحديات الدقيقة سكاء الرمترمثلة باألىداؼ العارمة أك

الق اررات التي تصنع رمف خالؿ التكجييات التي ترسـ سياستيا الخارجية ",كالتحديات الدقيقة لرماىية السياسة
الخارجية كيرمثؿ نقطة البدء في التحليؿ ,كىي رمرميف أف تيكف أىداؼ عارمة أك أفعاالن رمحددة أك ق اررات

كاختيارات صعبة كتترميز السياسة الخارجية بتعدد رمحدداتيا كالجيات التي تصنع ق ارراتيا كترسـ تكجياتيا ".
( كقرني كآخريف ,2002 ,ص )29
العالقات الدولية:
كىك أحد فركع العلكـ السياسية التي تيتـ بالعالقات بيف الدكؿ يترمثؿ برمفيكـ العالقات الدكلية" كيأتي

تعريؼ العالقات الدكلية في إطار عاـ بأنيا ذلؾ الفرع رمف العلكـ السياسية الذم ييتـ بالشؤكف الخارجية

كالعالقات بيف الدكؿ (Anne H. New York, 1992, p711(.

تعريف مبادئ التحكيم الدولي ودوره في تسوية النزاع
 -1التحكيم الدولي:
لقد أكجد القانكف الدكلي رمبادئ قانكنية لحؿ النزاعات الدكلية كالرجكع إلييا في القضايا العالقة كذلؾ رمف
خالؿ رمشارؾ التحييـ الدكلي بدكره بقسط ىاـ رمف الرمبادئ القانكنية التي اعترمدت علييا رمحايـ التحييـ

الدكلي في حؿ النزاعات الدكلية رمف خالؿ تطبيقانتيا في القضايا التي طرحت علي كأف التحييـ الدكلي ىك
أكسلكب رمشركع في القانكف الدكلي العاـ كرمرجعو في اتفاقية الىام الرمؤرخة في  1899-7-29الرمتعلقة
بحؿ النزاعات الدكلية( .أياديرمية الدراسات االجترماعية ك اإلنسانية :2011 ,ص )107-114
 -2المبادئ التي تحكم النزاع الدولي:
 -1ضركرة أف ييكف النزاع بيف "األشخاص الدكلية" كال يشترط أف ييكف رمف أشخاص ذك طبيعة كاحده كليف
الرمنازعات بيف األفراد ال تخضع لقكاعد التسكية الدكلية.
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 -2ضركرة تحديد النزاع بطريقة رمكضكعية كذلؾ في حاؿ عرضو على الغير للفصؿ فيو يحتاج لالقتناع
بتأييد األطراؼ الرمتنازعة بشأف كجكد النزاع قبؿ الفصؿ فيو يرما أنو يفترض التأييد رمف يكف النزاع

الزاؿ قائرما للعرمؿ على تفادم آثاره الرمستقبلية فال يعقؿ السعي لتسكية نزاع أنتيي بالفعؿ.

 -3نشكء ادعاءات رمتناقضة بيف أطراؼ النزاع كاسترمرار الرمطالبة بيا فالبد رمف كجكد ادعاءات رمف طرؼ
يقابلو ادعاء رمتناقض رمف طرؼ أخر ,كاالسترمرار بالرمطالبة بيذه اإلدعاءات يتطلب حليا ليكنو سيظؿ

قائرما حتى تنتيي ىذه الرمطالبة.

ضركرة تكفير الرضا بيف األطرؼ الرمتنازعة لتسكية رمنازعاتيـ سلرمي ,كذلؾ بيف األشخاص الدكلية
الرمستقلة عف بعضيا كرمتساكية في السيادة كال يكجد سلطة عليا تجبر األطراؼ على استخداـ كسيلة تسكية

بعينيا فيفترض كجكد اتفاؽ كت ارضي على اللجكء لكسيلة تسكية كدية(.الرمريز العالرمي لحؿ النزاعات الدكلية,

 :2014ص ) 10

 -3أسس التحكيم الدولي:
فيما يمي القواعد التي تعد ىي أسس طريقة التحكيم الدولي:
-1أف الدكؿ الرمتنازعة ال تلجأ إلى التحييـ إال بعد التأييد رمف عدـ جدكل الطرؽ الدبلكرماسية لتسكية
النزاع.

 -2أف الرمسائؿ التي يرميف إحالتيا إلى التحييـ ىي الرمسائؿ ذات الطابع القانكنية يتفسير أك تطبيؽ
رمعاىدة دكلية أك قكاعد رمف قكاعد القانكف الدكلي رمثاؿ ذلؾ رما نصت عليو الرمادة  38رمف اتفاقية
الىام 1907على رما يلي ( في الرمسائؿ ذات الطابع القانكني السيرما في تفسير أك تطبيؽ االتفاقيات

الدكلية تعترؼ الدكؿ الرمتعاقدة بأف التحييـ ىك أيثر الكسائؿ فعالية كأنصاؼ في تسكية الرمنازعات الدائرة

حكؿ الرمسائؿ الرمذيكرة أعاله أف تلجأ الدكؿ الرمتعاقدة بقدر رما تسرمح بو الظرؼ إلى التحييـ) أرما

الرمنازعات السياسية فإف التحييـ ال يصلح أساسا لتسكيتيا.

 -3ترتيب أحياـ التحييـ كيتـ عبر االتفاؽ الرمباشر بينيرما ( الفتالكم :1985,ص.)145
-4الدكؿ الرمتنازعة ىي رمف تختار الرمحيـ أك الرمحيرميف برمحض ارادتيا.

-5تستند قكاعد التحييـ على( قكاعد العدؿ كالقانكف كىذا رما نصت عليو الرمادة  37رمف اتفاقية الىام
لعاـ  1907ىدؼ التحييـ تسكية الخالؼ بيف الدكؿ على أساس احت ارـ القانكف رمف قبؿ قضاء تختارىـ
ىذه الدكؿ لنفسيا كتتعيد بالخضكع إلى قرار التحييـ)

-6يحدد اتفاؽ التحييـ اختصاص الرمحيـ ,كالقكاعد التي يطبقيا فقد تتفؽ ألطراؼ الرمنازعة على أف
ييكف التحييـ على أساس قكاعد رمحدده في القانكف الدكلي.
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- 7يضرمف التحييـ تطبيؽ القانكف يرما ىك بالنسبة لرمحيرمة العدؿ الدكلية ,كقكاعد ال تنطبؽ إال على
قضية رمكضكع النزاع( .الفتالكم)146 :1985 ,
 -4أنواع التحكيم الدولي:
أوال :التحكيم االختياري :كىك اتفاؽ األطراؼ الرمتنازعة باللجكء إلى التحييـ الدكلي لتسكية النزاع فيرما بينيـ
فإذا ياف االتفاؽ الحقا على نشكء النزاع فإنو صكرة تحييـ غالبان رما يتضرمف ىذا االتفاؽ تنظيرما لييفية تشييؿ

الرمحيرمة اإلجراءات التي تسير علييا كقد ال ينص االتفاؽ على ذلؾ كيقتصر النص على اإلحالة إلى اتفاؽ
الحؽ يحدد فيو تنظيرما للتحييـ) .الفتالكم :1985,ص)147

ثانيا :التحكيم إإلجباري :كىك اتفاؽ األطراؼ الرمتنازعة على التحييـ قبؿ نشكء النزاع كيجكز أف يرد شرط
التحييـ في نص رمعاىدة حدكد أك اتفاقية تجارية أك تعاكف ثقافي أك فني ,أك أف يتخذ صكرة رمعاىدة تحييـ
دائرمة خاصة ليست ليا رمكضكع غير التحييـ كتكضحا لذلؾ ىك رما نصت عليو الرمادة ( )37رمف اتفاقية

الىام لسنة  1907على رما يلي (تعقد اتفاقية التحييـ لتشرمؿ الرمسائؿ القائرمة اك التي قد تنشأ في الرمستقبؿ
كيجكز أف تشرمؿ االتفاقية أم نزاع أك تشرمؿ فقط النزاعات التي ىي رمف نرمط رمعيف)(.العناقي :1973 ,ص

)95
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المبحث الثاني:
الوسائل السممية لتسوية المنازعات الدولية
الوسائل الدبموماسية والسياسية لحل النزاع
لقد ذىبت األرمـ الرمتحدة في البحث عف رمادة أرمرمية للحيلكلة دكف استخداـ القكة في الرمنازعات الدكلية
كالذىاب إلى الحؿ الدبلكرماسي كالسلرمي لحؿ الرمنازعات الدكلية تطبيقان لنص الرمادة  33لرميثاؽ ىيئة األرمـ

الرمتحدة ,في حاؿ نشكب نزاع رما رمف شأنو تيديد السلـ كاألرمف الدكلييف يجب قبؿ اللجكء إلى أم دعكل دكلية
البحث عف حؿ عف طريؽ الرمفاكضات أك عف طريؽ إجراء تحقيؽ دكلي أك عف طريؽ الرمفاكضات الرمباشرة
كالكساطة أك عف طريؽ الرمساعي الحرميدة أك لجنة التحقيؽ أك الصلح أك التكافؽ.
المفاوضات المباشرة:
إنتشار كأقليا تعقيدان ,كلقد عرفت رمنذ القدـ بكجكد التزاـ
كىى أقدـ أكسلكب لتسكية الرمنازعات كأيثرىا
ان

قانكني بإجراء الرمفاكضات قبؿ اللجكء إلى استخداـ القكة يرما اعتبر الرمفاكضات في القركف الالحقة بأنيا
تشيؿ كاحدة رمف الشركط الرمسببة إلضفاء صفة العدالة على استخداـ القكة ,كاسترمرار ادانة استخداـ القكة قبؿ

اللجكء إلى الرمفاكضات يرما استرمرت ادانة اليجكـ بدكف انذار رمسبؽ( .اليكسفي :1997 ,ص )31
تعريف المفاوضات:

ىي إحدم أىـ الطرؽ الدبلكرماسية التي تحكؿ الصراع إلى حالو رمف التفاكض بيف طرفي النزاع
تتجنب رمف خالليا األطراؼ استخداـ القكة التي تترؾ أثار رمدرمرة ال تنيي حالة الصراع ,كلذلؾ ذىب الرمجترمع

الدكلي إلى البحث عف طرؽ أفضؿ لحؿ النزاعات القائرمة بالرمفاكضات بالفعؿ كجد نجاح يبير في اليثير رمف
النزاعات الدكلية تحكؿ النزاع رمف خالليا إلى تفاىرمات كاتفاقات ىارمة" ,كيذير رميثاؽ األرمـ الرمتحدة

الرمفاكضات يكسيلة رمف رمجرمكعة كسائؿ التسكية للنزاعات الدكلية رمف خالؿ الرمادة  33في فقرتيا األكلى
كالتي تنص على رمجرمكعة رمف الكسائؿ السلرمية بحيث تحكؿ دكف لجكء األطراؼ الرمتنازعة إلى استخداـ القكة
كرمف ثـ تسكية النزاع بإحدل الطرؽ الرمنصكص علييا في ىذه الرمادة( ".الرمادة 33رمف رميثاؽ األرمـ الرمتحدة)
كيتفؽ الباحث رمع رؤية أف الرمفاكضات التي تتسـ بشيؿ يبير في تقريب كجيات النظر بشيؿ رمباشر
أك غير رمباشر رمرميف أف يتحكؿ رمف خالليا الصراع إلى تفاىرمات ييكف رمردكدىا ايجابي على الدكؿ

الرمتنازعة ,يرما يعرؼ الديتكر حرشأني فرحات الرمفاكضات بأنيا "تحليؿ لخالؼ رمف قبؿ دكلتيف أك أيثر
ألطراؼ النزاع ,كرمحاكلة عف طريؽ اتصاالت رمباشرة " كيرل يذلؾ بأف اللجكء إلى القكة ,يعتبر الكسيلة
القديرمة لحؿ النزاعات ,كأنيا طريقة رمرنة كبسيطة كرمباشرة بيف األطراؼ ,كال يفتح الرمجاؿ فييا لإلفصاح عف
النيات بؿ يسيؿ عرملية التنازالت عف طريؽ القكة( .حرشاني :1992 ,ص)45
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مفيوم التفاوض:
ال يختلؼ تعريؼ الرمفاكضات عف رمفيكرمة التي تيدؼ إلى حؿ النزاع بالطرؽ السلرمية كالدبلكرماسية

كتحكيؿ الصراع إلى تفاىرمات رمبررمة باتفاقات تجني ثرمارىا الدكؿ الرمتصارعة كلذلؾ تعبير الرمفاكضات رمف
أىـ كأنجح الطرؽ الدبلكرماسية في حؿ النزاعات الدكلية بحيث تعد عرملية تقدـ فييا األطراؼ األفتراضات

الصريحة لغرض التكصؿ إلى اتفاؽ رمتبادؿ أك تحقيؽ رمصلحة رمشترية في أرمر تتصارع فيو الرمصالح.

(حكاش :2005,ص)7

نظير ىنا مدى التباين في مفيوم المفاوضات بين المعنى القانوني والمعنى الدبموماسي لدى فقياء
القانون الدولي:
المعنى الدبموماسي لممفاوضات:
قد يتحكؿ الصراع إلى تعاكف ايجابي بالتفاكض كذلؾ رمف خالؿ التفاكض كىك عرملية تحكيؿ

الرمكاجية إلى التعاكف كتغير الرمكاقؼ رمف الصراع للنقاش إلى رمشيلة قابلة للحؿ (.خيرة ,2007 ,ص )22

المعنى القانوني لممفاوضات لقد بدأ كاضحاُ أف الرمفاكضات أيثر الكسائؿ نجحان فعالية للحكؿ السلرمية
للنزاعات الدكلية ,كلذلؾ لـ يغفؿ فقياء القانكف الدكلي عف تطكير ىذا الرمفيكـ كىنالؾ العديد رمف التعريفات

الفقيية للتفاكض دكف شؾ كىي رمف األساليب األيثر أىرمية في التقارب كالتعاكف الدكلي ,ك"حيث أف القانكف
الدكلي يتطكر بالرمفاكضات كفي يكرمنا ىذا تشيؿ الرمفاكضات الكسيلة األيثر تجاكبان كفعالية في الحؿ السلرمي

للنزعات الدكلية( ".خيرة,
للنزاعات الدكلية ,كأنو بالتطبيؽ الدكلي يظير رمزايا الرمفاكضة يكسيلة للحؿ السلرمي ا
 :2007ص)23
ميارات التفاوض:
ىناؾ أربع رميارات للتفاكض يرميف تطبيقيا كيذلؾ يستخدرميا الرمفاكض الرماىر ,كىي:
" -1فصؿ الناس عف الرمشيلة.
 -2الترييز على الرمصالح كليس على الرمكاقؼ.

ارت ك بدائؿ رمختلفة قبؿ اتخاذ القرار.
 -3إيجاد اختي ا
 -4اإلصرار على أف تيكف النتيجة رمستندة إلى رمقاييس رمكضكعية( ".أحرمد كآخركف :2018 ,ص
.)398
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المساعي الحميدة:
ىى عرمؿ كدل تقكـ بو دكلة أك رمجرمكعة رمف الدكؿ أك حتى فرد ذل رمريز رفيع ياألرميف العاـ لألرمـ الرمتحدة

فى رمحاكلة لجرميع الدكؿ الرمتنازعة رمع بعضيا كحثيا على البدء بالرمفاكضات أك استئنافيا.
)) Bastia, 1957, P12
لجنة التحقيق:

ىى عبارة عف لجاف خاصة بتقصى الحقائؽ ,كرميرمتيا جرمع الحقائؽ كرفع تقرير عف أسباب النزاع

الكاقع بيف الطرفيف الرمعنييف ,كقد أثبتت ىذه اللجاف نجاعتيا كخاصة فى الرمنازعات على الحدكد ,ك"الغرض
رمف التحقيؽ أصالن ىك تحديد الكقائع الرمادية كالنقاط الرمختلفة علييا تارية ليـ إستخالص النتائج التى تنشأ

عنو إرما بصكرة رمباشرة ,كييكف ذلؾ عف طريؽ الرمفاكضة ,الرمباشرة أك غير الرمباشرةSerine, 1964, (.

) p126
الصمح والتوافق:
أف اتباع أكسلكب التكافؽ كالرمصالحة يعنى عرض نزاع رمعيف على لجنة تكافؽ أك على "رمكافؽ كاحد

بقصد ترمحيص جرميع أكجو النزاع كاقتراح حؿ على الطرفيف الرمعنييف ,كبالطبع في أيا رمف طرفى النزاع أك

يالىرما حرفى قبكؿ أك رفض اقتراحات الرمكافؽ أك لجنة التكافؽ"( .حلرمي :1983 ,ص)194

مفيوم الوساطة وطبيعة تطورىا
الوساطة:
ىذه الطرؽ لحؿ النزاعات سلرميان كالتى يرميف اعتبارىا طرؽ تقليدية ,كتترميز بطابعيا السياسى

كالدبلكرماسى كترمثؿ خطكات أكلى قبؿ أل إجراء علي الرمستكل ,برما أنيا تدخؿ فى اإلطار الدبلكرماسي,
كيجدر بنا أف نذير بالدبلكرماسية رمف حيث أنيا علـ "يشرمؿ دراسة القانكف الدكلي العاـ كالخاص كتاريخ
كتطكر العالقات الدكلية كالرمعاىدات كاالتفاقيات التي تنظـ ىذه العالقة السيرما إذا يانت الدكلة التي ينتسب

إلييا الدبلكرماسي طرفان فييا"( .العطية :1986 ,ص)416
الوسيط:

ىك الطرؼ الثالث كليس لو صلو بشيؿ رمباشر بالنزاع أك القضايا األساسية الرمطركحة ,كىذا العرمؿ

يعتبر جكىريا في إدارة النزاعات كحليا ألف رمشارية طرؼ ثالث خارجيان دائرمان رما يكلد صكرة جديدة لألطراؼ
الرمتنازعة في القضايا التي تفرقيـ كىي كسيلة فاعلة لبناء العالقات الرمتازرمة النياء الرمشيالت ككجكد الرغبة

للرمتنازع للتكصؿ إلى حؿ يسيـ بشيؿ يبير في حؿ الخالؼ( .يريستكفر رمكر :2007 ,ص)39
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ىذه الطرؽ لحؿ النزاعات سلرميا كالتى يرميف اعتبار طرؽ تقليدية ,تترميز بطابعيا السياسى
كالدبلكرماسى كترمثؿ خطكات أكلى قبؿ أل اجراء على الرمستكل ,كبرما أنيا تدخؿ فى اإلطار الدبلكرماسي,

كيجدر بنا أف نذير بالدبلكرماسية رمف حيث أنيا علـ يشرمؿ دراسة القانكف الدكلي العاـ كالخاص كتاريخ كتطكر

العالقات الدكلية كالرمعاىدات كاالتفاقيات التي تنظـ ىذه العالقة السيرما إذا يانت الدكلة ينتسب إلييا

الدبلكرماسي طرفا فييا( .العطية :1986 ,ص)416
قواعد الوساطة الدولية:
 -1اتفاق األطراف

في حاؿ تـ اتفاؽ األطراؼ إلى إحالة النزاع إلى الكساطة الدكلية كفقان للقكاعد الرمنصكص علييا

بالكساطة الدكلية كتـ يتابة أك صياغتو نصا كيخضع للنزاعات الدكلية القائرمة أك الرمستقبلية للكساطة تحت

رعاية الرمريز الدكلي لتسكية الرمنازعات (  ,) LCDRكالقسـ الدكلي التابع لجرمعية التحييـ األرمرييي ((AAA
دكف تحديد قكاعد رمعينة تعتبر ىذه القكاعد بصيغيا كالسارية في تاريخ رفع النزاع ,جزء ال يتج أز رمف اتفاقيتيـ

كليف يجكز ألطراؼ النزاع تعديؿ أم جزء بناء على اتفاؽ فيرما بينيـ كذلؾ دكف الحصكؿ على حصر,

كالرمكافقة على إجراء الكساطة بالياتؼ أك غيره رمف الكسائؿ اإلليتركنية أك التقنية.

 -2بدء الوساطة:

 -1في ىذه الحالة يحؽ ألم طرؼ رمف أطراؼ النزاع أف يبادر بالكساطة تحت رعاية الرمريز الدكلي لتسكية
الرمنازعات ( ,)LCDRكذلؾ رمف خالؿ تقديـ طلب للكساطة ألم رميتب رمف رمياتب الرمريز الدكلي
لتسكية الرمنازعات ,أك إلى رمريز الدعاكم عبر الياتؼ أك البريد اإلليتركني أك البريد العادم أك الفايس

أك أم كسيلة رمف كسائؿ التكاصؿ.

 -2يستكجب على الطرؼ الرمبادر بالكساطة أف يبلغ الطرؼ اآلخر أك األطراؼ اآلخريف بالتزارمف بشاف
الطلب كعلى الطرؼ الرمبادر أف يزكد الرمريز الدكلي لتسكية الرمنازعات ( )LCDRكالطرؼ اآلخر
كاألطراؼ اآلخريف بالرمعلكرمات التالية حسب رمالءرمتيا:

 -1نسخة رمف بند الكساطة الكاردة في العقد القائـ بيف األطراؼ أك رمف االتفاؽ األطراؼ على الكساطة.
 -2أسرماء يافة أطراؼ النزاع كرمرمثلييـ أف كجدكا كعناكيف رمراسالتيـ كعناكيف البريد اإلليتركني الخاصة بيـ
كأرقاـ ىكاتفيـ.

 -3بياف عف طبيعة النزاع كالطلب الداعي بيب.
 -4أم رمؤىالت يجب تكافرىا في الكسيط.

كبعد إبالغ الرمريز الدكلي لتسكية النازعات كاستالـ الطلب يقكـ الرمريز الدكلي باإلتصاؿ باألطراؼ

اآلخرل للرمشارية في "الكساطة عبر الخضكع طكعان " ك يسعى للحصكؿ على رمكافقة األطراؼ للخضكع

للكساطة( رميثاؽ رمنظرمة األرمـ الرمتحدة ) 1945,
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 -3التمثيل:
يجكز ألم طرؼ رمف األطراؼ تعييف رمرمثليف لو كيتـ إرساؿ أسرماء كعناكيف ىؤالء الرمرمثليف يتابة إلى
جرميع األطراؼ كالى الرمريز الدكلي لتسكية النزاعات الدكلية.
-4تعين الوسيط:
اذا لـ يتفؽ األطراؼ على تعييف طرؼ كسيط يتـ عندىا تعييف الكسيط بالطرؽ التالية:
-1عند استالـ طلب الكساطة يرسؿ الرمريز الدكلي إلى يؿ طرؼ قائرمة بأسرماء الكسطاء رمف جدكؿ الكسطاء
الرمعترمد لدم الرمريز كيحث األطراؼ إلى االتفاؽ على كسيط رمف بيف الكسطاء الرمدرج أسرمائيـ في القائرمة

الرمقدرمة كابالغ الرمريز الدكلى باتفاقيـ.

-2في حاؿ لـ يتـ االتفاؽ بيف األطراؼ على كسيط يتكجب على يؿ طرؼ شطب األطراؼ غير الرمقبكلو
رمف القائرمة كتعداد األسرماء الرمتبقية بحسب ترتيب األفضلية كرمف ثـ إعادة القائرمة إلى الرمريز الدكلي لتسكية

الرمنازعات الدكلية كاذا لـ يرد أحد أطراؼ القائرمة خالؿ الرميلة الزرمنية الرمحدد يعتبر جرميع األطراؼ رمقبكليف

كيدعكا الرمريز الدكلي كسيطان ليتكلى رميارمو رمف بيف الكسطاء الذيف تـ االتفاؽ علييـ رمف قبؿ األطراؼ

بحسب ترتيب األفضلية.

-3إذا عجزت األطراؼ عف تعيف أم رمف الكسطاء الرمدرجة أسرمائيـ في حاؿ تعذر عف الكساطة الرمقبكليف
في تكلي الرمياـ أك تعذر ألم سبب ياف يتـ تعيف أم رمف الكسطاء رمف القائرمة بدكف تقديـ أية قكائـ إضافية.

(الجازم,2004,ص)5
-5حيادية الوسيط وواجب اإلفصاح:
يطلب الرمريز الدكلي التقيد بالرمعايير لقكاعد سلكؾ الكسطاء النافدة في تاريخ تعييف كسيط في قضية

رما كعند كجكد تعارض بيف الرمعايير النرمكذجية رمف بنكد ىذه القكاعد يتطلب تطبيقيا بالتالى:
-1رفض التعييف بالكساطة رمتى تعذر على الكسيط إجراءىا بطريقة رمحايدة.

-2اإلفصاح بأسرع كقت رمرميف عف جرميع حاالت تعارض الرمصالح الحالية كرمنيا الرمحترملة الرمعلكرمة للكسيط
كالتي قد تثير شيكؾ رمعقكلة حكؿ حيادية الكسيط( .الجازم,2004,ص)5

كىنا يظير الباحث بأف يتطلب رمف الطرؼ الفلسطيني التكقؼ عف ترمرير السياسة األرمرييية التي تتطابؽ رمع

الرؤية اإلسرائيلية رمف خالؿ تحديد دكرىا عبر الرباعية الدكلية كعدـ السرماح ليا بالترمادم كاإلفصاح عبر

سلكييا غير الحيادم لعدـ تطبيقيا لرمعاير كقكاعد الكساطة الدكلية كىيرمنتيا يقكة عظرمي على الق اررات
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الدكلية كاستثرمار رما تشرعو الرمكاثيؽ الدكلية ,كذلك بعد الكشف المواقف االمريكية المنحازة فى جميع
المبادرات التى طرحت  ،وكانت تصب فى صالح اسرائيل.
اإلشغار:
اذا ياف الكسيط غير قادر أك غير راغب في تكلي رمياـ الكساطة كيعيف الرمريز الدكلي كسيط أخر

رما لـ يتفؽ األطراؼ على غير ذلؾ كفقا للبند  4رمف ىذه القكاعد للكساطة الدكلية.
واجبات ومسؤوليات الوسيط:

 -1يقكـ الكسيط بإجراء الكساطة على رمبدأ حرية القرار العائد ليؿ طرؼ كاتخاذ القرار طكعان دكف الخضكع
لإليراه.

 -2يصرح للكسيط االجترماع رمع يؿ طرؼ على حدل.
 -3يتـ تشجيع األطراؼ على تبادؿ جرميع الرمستندات الرمتعلقة بالطلبات كيجكز للكسيط أف يطلب تبادؿ

الرمذيرات التي تحرمؿ في طياتيا األسباب اليارمنة كراء طلب الرمفاكضات كالنزاع رمع االحتفاظ رمف قبؿ

الكسيط بالرمعلكرمات السرية إذا طلب أحد األطراؼ ذلؾ رمنو يرسليا الكسيط بشيؿ رمنفصؿ رمكجية لو.

 -4ال يرملؾ الكسيط فرض التسكية على األطراؼ رمثاؿ رما تقكـ بو اإلدارة األرمرييية األف بدكرىا يكسيط في
عرملية التسكية السياسية بيف الفلسطيني كاإلسرائيلييف كليف عليو أف يترؾ تكصياتو ألطراؼ بشيؿ يتابي

اك شفيي لجرميع األطراؼ برمكافقة األطراؼ الرمتنازعة.

 -5كفي حاؿ عدـ التكصؿ إلى اتفاؽ خالؿ إجترماعاتو أك جكالتو ,يجكز أف يأخذ رمدة رمف لزرمف لرمحاكلة
إقناع األطراؼ كتسييؿ الكصكؿ إلى تسكية.

 -6ال يعد الكسيط رمرمثؿ قانكني ألم طرؼ كال يترتب عليو كاجب رمف كاجبات الكيالة تجاه أم طرؼ.

 -7كرمسؤكليات األطراؼ كالخصكصية كالسرية كعدـ كجكد سجؿ اخت ازلى كتنتيي الكساطة في الحاالت
التالية:

أ -تكقيع األفراد اتفاقية تسكية.
ب -إقرار يتابي أك شفيي رمف الكسيط يشير إلى أف جيكد الكساطة لف تسيـ في حؿ النزاع بيف
األطراؼ.

ج -إقرار يكضح األطراؼ فيو انياء إجراءات الكساطة ( .الرمريز العالرمي لحؿ النزاعات الدكلية,

 :2014ص)10

كيظير الباحث ىنا عـ تطبيؽ ليدذا الدكر ,كعلى العيس ترمارما لـ تأخد الكاليات الرمتحدة رمسؤليتيا على

اعتبارانيا تحرمؿ كاجبات كرمسؤليات الكسيط كذلؾ رمكضح فى طبعا سلكؾ السياسة األرمرييية فى الدراسة.
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-6أشكال الوساطة:
تستخدم الوساطة كوسيمة لحل النزاعات الدولية لمعديد من اإلشكاليات ،تتمثل أىميا فيما يمي:
أوال :الوساطة الجماعية :كىي رمشارية عدة دكؿ أك أشخاص بتيليؼ رمف رمنظرمة دكلية أك رمنظرمة إقليرمية
نتشار في حؿ النزاعات الدكلية رمف غيره أسباب عدة كرمنيا عالقات رمجرمكعة رمف
كىي األيثر استخدارمان كا ان

الدكؿ ييكف ليا فعالية أيبر بالرمقارنة رمع جيكد دكلة كاحدة أك شخص كاحد رمنفرد كفرص نجاحيا أيبر إذا رما
تجاكبت رمعيا جرميع األطراؼ
ثانيا :الوساطة الفردية :التي تتـ عبر دكلة كاحدة أك شخصية دكلية (رئيس دكلة) كالتي تقكـ برمجيكد للتكسط
بيف دكؿ األطراؼ الرمتنازعة شريطة أف تكافؽ ىذه على تلؾ الكساطة( .خالد :2011 ,ص )36
ثالثا :الوساطة التعاقدية :كالتي تتـ برمكجب اتفاؽ بيف الدكؿ على رمعاىدة دكلية تبررميا كفييا نص يلزرميا
باللجكء إلى أكسلكب الكساطة لحؿ نزاع رمعيف كييكف االتفاؽ إلزارميان ألطراؼ الرمعاىدة كىي نادرة جدان في

العالقات الدكلية الرمعاصرة نظ انر لتطكر اختيار الكسائؿ الرمناسبة لحؿ النزاعات كرمنيا الكساطة التي قارمت بيا
الكاليات الرمتحدة بيف رمصر ك إسرائيؿ ,حيث أسفرت عف اتفاؽ يارمب ديفيد عاـ  ,1978كرمعاىدة السالـ

الرمصرية اإلسرائيلية عاـ ) Gerard , Internee, p 112) .1979
-7وظيفة الوسيط:

تسييؿ كبناء سبؿ للرمناقشة بيف أطراؼ النزاع ,كرمف الرمحاكر األساسية التى على الكسيط تكفيرىا

ككضعيا على قائرمة أكلكياتو:

" -1تأسيس سبؿ للرمناقشة بصكرة ترضي الطرفيف.
 -2إشعار األطراؼ بالرمسؤكلية تجاه حؿ النزاع.
 -3إشعار األطراؼ باستقالليـ.

 -4تشجيع األطراؼ على تبادؿ اآلراء كالرمناقشة".
ىذا كالبد ألطراؼ النزاع كالكسيط رمف تحديد الطرؽ كاالجراءات التى سكؼ تتـ بيا الكساطة حتى
تيكف إجراءات الكساطة رمالئرمة لنكع النزاع كرمف ثـ تحديد كتجرميع الرمعلكرمات رمع التأييد على السرية التارمة

ليذه الرمعلكرمات ,كرمف ثـ يتـ تحديد األرمكر الرمتفؽ علييا في البداية كاألرمكر الغير الرمتفؽ علييا حسب
األكلكيات بالتالى التعارمؿ رمعيا تباعان ,ك قد يتـ التعارمؿ رمع رمكاضيع النزاع جرميعيا يكحدة كاحدة لتسكيتيا ,أك

رمف الرمرميف تجزئة رمكاضيع النزاع إلى نقاط رمف ثـ التعارمؿ رمعيا النقطة تلك اآلخرل ,كتحديد أكجو إختالؼ
كالتقاء كجيات النظر كرمف ثـ تقديـ الحلكؿ التى تـ التكصؿ إلييا رمف ثـ تلخيص تلؾ الحلكؿ التى تـ التكصؿ
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إلييا ككضعيا فى إطار اتفاؽ حتى تيكف قابلة للتنفيذ أك التطبيؽ ,كيتكجب على الكسيط أف يلتزـ بالحيادية
كالنزاىة طيلة أرمد الكساطة( .العطية :1986 ,ص)416
-8مراحل الوساطة:
التعاقد :يتـ فى ىذه الرمرحلة شرح آلية الكساطة ,كتقيـ قابلية النزاع للكساطة ككضع البنى األساسية للعرمؿ
كتحديد أدكار أطراؼ النزاع.
 -1معالجة مواضيع الصراع :ذلؾ عف طريؽ جرمع الرمعلكرمات ,كتحديد رمكاضيع االتفاؽ كاإلختالؼ رما بيف
طرفي الصراع ,كتحديد األرمكر التى يجب البث فييا.

 -2التعامل مع الصراع :كذلؾ عف طريؽ تحديد أشياؿ الصراع ,كرمنيا كجيات النظر الرمتباينة عف طريؽ
التفرقة بيف الكاقع القانكنى كأكلكيات األطراؼ ,كرمف ثـ إعادة النظر فى الصراع.

 -3تطوير وتقديم الخيارات :ذلؾ عف طريؽ طرح الخيارات كرمف ثـ تقييرميا رمف حيث األىداؼ كرمدل
رمالئرمتيا لنقاط الرمرجعية ,كبعدىا يتـ ارمتحاف الخيارات كاختيار أىرميتيا.

 -4الوصول إلى اتفاق ذلؾ عف طريؽ صياغة رمسكدة لالتفاقيات النيائية ليتـ رمراجعتيا رمف قبؿ األطراؼ
أك الرمحارمكف أك غيرىـ يالرمستشاريف كالرمحاسبيف ,على أف يتـ تنفيذىا بعد ذلؾ( .الجازم:2004 ,

ص )6-4

-9النصوص القانونية لموساطة:
لقد بدا االىترماـ الدكلي بكضع قكانيف دكلية في رمجاؿ حؿ النزاعات الدكلية بالطرؽ السلرمية ,كياف
بالدكافع إلى تطكير كتطبيؽ ىذه القكانيف بعد أيثر رمف رمائة سنة قكاعد في الىام عاـ (,)1907-1899

كأف الجرمعية العارمة ىي رمنتدل أك رمنبر سياسي للدكؿ ,كللجرمعية العارمة ,كدكر رميـ في حؿ النزاعات

الدكلية ,كيتجلى ذلؾ في العديد رمف رمكاد رميثاؽ األرمـ الرمتحدة ,كالتي كردة في الفصؿ الرابع رمنو ,فالرمادة 10
كتقر ىذه الكظيفة عندرما تنص على أف الجرمعية العارمة تناقش رمسألة تندرج في تطابؽ ىذا الرميثاؽ ,كتذىب

الرمادة  2/11إلى القكؿ" :للجرمعية العارمة أف تناقش اية رمسألة تيكف ليا صلة يحفظ السلـ األرمف الدكلي
يرفعيا "( .يارؿ سلييبك :2006 ,ص)33
يرم اليثير رمف الباحثيف أف الرمسلرميف ىـ أكؿ رمف لجأ إلى الكسائؿ السلرمية لتسكية الرمنازعات الدكلية
فقد كرد في القرأف اليريـ "كاف طائفتاف رمف الرمؤرمنيف اقتتلكا فأصلحكا بينيرما فإف بغت إحداىرما على اآلخرم
فقاتلكا التي تبغي حتى تفيء إلى أرمر أهلل فإف فاءت فأصلحكا بينيرما بالعدؿ كأقسطكا أف اهلل يحب الرمقسطيف

"اآلية  9رمف سكرة الحجرات"

تعتبر اتفاقية الىام  :1907-1899أكلي االتفاقات التي أيدت على تسكية النزاعات الدكلية ,حيث
جاءت نتيجة جيكد الرمجترمع الدكلي إبتداء رمف اتفاقية جينيؼ  1864كالتي تعتبر الرمصدر األساسي التفاقية
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الىام كأنعقدت ىذه االتفاقية في طرؼ سادىا التنافس التجارم كاإلسعرمارل في البالد األكربية سكاء داخؿ
القارة اك خارجيا كدعي إلييا القصر الركسي " نيكال الثاني "للنظر في الرمشايؿ الرمتعلقة بالحرب ,كتعد

الطريقة التي تسرمح لطرؼ ثالث لتقريب كجيات النظر عف طريؽ اتصاالت بيف األطراؼFrance, ( .

)2010, p312
كأحدثت الرمادة الثانية رمف اتفاقية  1907رمبدأ اللجكء إلى الكساطة كاالستفادة رمنيا قبؿ االحتياـ إلى
السالح ,كغير أنيا قيدت ىذا الرمبدأ بعبارة بقدر رما تسرمح بو الظركؼ ,رمرما أضعؼ قكتو كالكساطة قد تقكـ
بيا دكلة ثالثة أك رمجرمكعة رمف الدكؿ أك فرد ككيالة تابعة لرمنظرمة دكلية كقد اقرت رمكاثيؽ أخرل الكساطة,

كرمنيا على كجو الخصكص رميثاؽ األرمـ الرمتحدة ( .بركتكيكؿ الكساطة ك الرمصالحة كالتحييـ ) 1964,
-10التطبيق الحديث لموساطة:
يجدر بنا التذيير إلى أف الدكؿ الصغرل أك الضعيفة يانت حذرة تجاه كساطة رمجلس العصبة ,الذم

ياف يرمثؿ جيا انز للدكؿ العظرمى األرمر الذم يفسر دكف شؾ ندرة تطبيؽ الرمادة ( )11فقرة.

رمف أرمثلة الكساطة الحديثة :الكساطة التي تقدرمت بيا كعرضتيا رمنظرمة التحرير الفلسطينية برمناسبة

األزرمة بيف الكاليات الرمتحدة األرمرييية كايراف في نكفرمبر .1979حيث تـ قبكؿ ىذا العرض رمف قبؿ الدكلتيف,
غير أنو سرعأف رما قارمت الحيكرمة األرمرييية بسحب قبكليا ,يي ال يعتبر ذلؾ بداية االعتراؼ األرمرييي

برمنظرمة التحرير الفلسطينية.

يرما نذير فى ىذا الصدد الكساطة األرمرييية بيف جرميكرية رمصر العربية كالحيكرمة اإلسرائيلية كالتى

انتيت بالرمصادقة على اتفاقية يارمب ديفيد في  (17سبترمبر)  1978رمعاىدة ,كالسالـ في ) 26رمارس)
.1979
لقد اشتيرت بعض الدكؿ بفاعلية كساطتيا في قضايا حساسة ,رمثؿ الجزائر التي لعبت دك انر فاعالن

نزعات دكلية رمثؿ أزرمة الرىائف بيف الكاليات الرمتحدة كايراف ,كالذل أنتيي باتفاؽ الجزائر فى 20
فى عدة ا

دكر ايجابيان.)Julliard , 1981 ,P19) .
جنيؼ  ,1981كياف دكر الجزائر ان

كتبقى القضية الفلسطينية رمف أىـ األرمثلة ,ففى 16رمايك ,1948عرضت رمنظرمة األرمـ الرمتحدة

كساطتيا برمناسبة الصراع العربى اإلسرائيلى ,رمف أجؿ الرمساىرمة فى كضع رمخطط تقسيـ األراضى
الفلسطينية ,كذلؾ بإرساليا لرمبعكثيا الخاص (ليكنت برنادكت )Le Conte Bernadotte ,الذم اغتيؿ

في 17سبترمبر.1948

ىذا الدكر أنتقد رمف طرؼ دكؿ التجرمع اإلشترايى القديـ ,كعرمال بنص الرمادة  99رمف رميثاؽ الييئة

بأف األرميف العاـ األرمرمى يقتصر دكره فقط على أخطار كلفت انتباه رمجلس األرمف على نزاع رمعيف ,غير أف
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نظرية السلطات الضرمنية لألرميف العاـ للرمنظرمات الدكلية تخكؿ لو القياـ بيذا الدكر ,غير أف ذلؾ ال يستعد
الضغكط السياسية الشخصية أك الضغكط الرمفركضة رمف قبؿ القكل العظرمى على األرميف العاـ خاصة أف

ترشيحو كانتخابو (إعادة كتجديد العيد) كترمر حترما على األرمف كألنو يقكـ بدكر رمعقد كجد نشط رمثؿ دكره فى

الرمساعى الحرميدة فإف الكسيط كجب عليو إظيار عدة رمزايا شخصية كرمنيا على سبيؿ الذير :االستقاللية
عدـ اإلنحياز التفاؤؿ كالكاقعية كالتكاضع...

ىناؾ عدة رمعاىدات جكىرية تطرقت بصراحة إلى عرملية الكساطة كقارمت بتنظيرميا رمثاؿ (عقد

بكقكتا)Paste Bogotá ,

الحل السياسي بواسطة منظمة دولية
إف تطكر الرمنظرمات الدكلية أدم إلى ظيكر إجراءات جديدة تترميز بيكنيا ال ترتيز على اتفاؽ ثنائي,

بؿ رمبادرة كقرار أحادم صادر عف الرمنظرمة ,كفيرما يتعلؽ برما يسرمي باللقاءات الدبلكرماسية ,فيرما يتعلؽ برما
يسرمي باللقاءات نشير في الرمكضكع إلى أىرمية الدكر الذل تلعبو رمنظرمة األرمـ الرمتحدة ,كباللقاءات

كالرمشاكرات ,ليف دكر الرمنظرمة ال يتكقؼ عند ىذا الحد ,فالرميثاؽ يتضرمف كينص على عدة رمييانيزرمات

تستطيع عف طريقيا رمختلؼ األجيزة السياسية التدخؿ في تحقيؽ تسكية للنزاعات الدكلية( .رمجلس األرمف

الدكلي ,الرمنظرمة العالرمية للتجارة)
يرما أف العقكد الرمنشئة ألىـ الرمنظرمات الدكلية ,تتضرمف أحيارمان عارمة رمرماثلة تحدد ييفية تدخؿ

أجيزتيا السياسية رمف أجؿ الكقاية أك إيجاد حلكؿ للنزاعات رمف الرمرميف أف تنشب بيف الدكؿ األعضاء,
كنذير فيرما يلي.)Bare, 2007,P169 ( :

تدخل ىيئة األمم المتحدة:
إف الدراسات الرمعرمقة لرمختلؼ أجيزة كعرمؿ ىيئة األرمـ الرمتحدة يؤدل بنا إلى تفصيؿ الرميانزرمات
الرمقررة رمف قبؿ رميثاؽ األرمـ الرمتحدة لتسكية النزاعات عف طريؽ تدخؿ األجيزة السياسية التابعة للرمنظرمة,

أنطالقا رمف يكف أف ىدفيا األكؿ ىك "الحفاظ على السلـ كاألرمف الدكلييف ,كاألجيزة الرمختصة في ىذا الرمبدأ
ىي ,رمجلس األرمف ,كبعض الحاالت كالقضايا ,األرميف العاـ األرمرمي ,كنشير ىنا إلى أف تدخؿ ىده األجيزة
ال يتـ اال في النزاعات الخطيرة ,ذات الطابع السياسي كالتي رمف شأنيا تيديد األرمف كالسلـ الدكلي أف االتفاؽ
الرمسبؽ إلطراؼ النزاع ليس رمطلكب كال يرمثؿ شرطا لتحرؾ رمختلؼ اإلجراءات التي تساىـ فييا أىـ أجيزة

الييئة األرمرمية ,كعلى عيس إجراءات التسكية الدبلكرماسية كالسياسية الرمدركسة رمقدرما ,يرميف إثارتيا رمجددا رمف
دكلة خارجة عف النزاع كالتي تقرر إثارة الرمشايؿ رمف جديد أك رمف قبؿ رمنظرمة دكلية كالحؿ التكاصؿ إليو ال
يتعدل رمستكل القرار الفارغ رمف أية قكة إلزارمية ,غير أنو كعلى النقيض رمف ذلؾ ,كبعض الحاالت ,كتدخؿ في
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صالحيات رمجلس األرمف اتخاذ إجراءات إلزارمية ,كاذا تعلؽ األرمر بنزاعات كخالفات تيديد للسلـ كاألرمف
الدكلييف أك في حاالت العدكاف( .سلطات رمجلس األرمف الدكلي)
الخالصة:
لقد ىدفت الدراسة في ىذا الفصؿ إلى تكضيح بعض الرمفاىيـ الرمتعلقة بالكساطة الساسية كالتسكية
السياسيىة ,كبالنزاع الدكلي كالصراع كاألزرمات كالتكتر كأشياؿ الصراع بشيؿ عاـ كتعريفيا كاألساليب
الدبلكرماسية كالسياسية التي تصب في حؿ الصراعات الدكلية بالطرؽ السلرمية كالعقبات التي تقؼ عائقان أرماـ
حؿ الصراع الدكلي كالعكاقب الكخيرمة التي خلفتيا الحركب الرمادية كاالقصادية كاالنسانية كغيرىا كنستكضح
سعي الرمجترمع الدكلي إلى الحد رمف استخداـ القكة الرمفرطة.
كرمنع االعتداء رمف قبؿ الدكؿ العظرمي كخاصة عبر أدرعيا في الرمنطقة كىك رمايترمثؿ في الحالو
الفلسطينية كدكر الكساطة األرمرييية تجاه عرملية التسكية السياسية بيف الفلسطينييف كاإلسرائيلييف كرما يحرملة
كيعأنية الفلسطينييف رمف احتالؿ داـ أيثر رمف  60عاـ برعاية أرمرييية تتطابؽ رؤيتيا رمع الرؤية اإلسرائيلية
كيضرب بعرض الحائط يؿ االعتراؼ كالرمكاثيؽ الدكلية التي تحد رمف استخداـ القكة بحسب االعتراؼ
كالقكاانيف الدكلية.
كتـ تكضيح دكر الرمؤسسات الدكلية كالرمجترمع الدكلي كالطرؼ الفلسطيني رمايترتب على يؿ رمنيـ
لرمكاجية ىذا االعتداء الصارخ بالطرؽ الدبلكرماسية كالتي تيفليا الرمكاثيؽ كاالعتراؼ الدكلية حسب األصكؿ
القانكنية كخاصة في ظؿ تحيـ دكؿ عظرمى في الق اررات الدكلية باستخدارميا حؽ النقد الفيتك بحجة أف أخد
الحقكؽ بيذه األساليب.
ال تحؿ الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي بؿ تأجج الصراع كىذا لترمرير رمأرب االحتالؿ كاالسترمرار في
احتالليا كاستخداـ أساليبيا العدكانية ك القرمعية الرمخالفة لألعراؼ الدكلية كعدئيا التاريخي.
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الفصل الثاني:
الوساطة األمريكية في فترة الرئيس األمريكي بيل كمينتون
() 2001-1993
تمييد.

المبحث األول :الكساطة األرمرييية في الفترة األكلى للرئيس األرمرييي بيؿ يلينتكف.

المبحث الثاني :الكساطة األرمرييية في الفترة الثانية للرئيس األرمرييي بيؿ يلينتكف.
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تمييد:
كتصكرتيا في تسكية النزاعات كانياء
ا
لقد نشطت العديد رمف القكم الرمحلية كاإلقليرمية فى طرح أفيارىا

قضية الصراع اإلسرائيلي العربي ,كحددت ىذه الدكؿ رمصالحيا كحساباتيا في الرمنطقة في طرحيا كتدخليا,
كبالرغـ رمف تعدد الرمشاريع اإلقليرمية كالدكلية التى طرحت بشأف قياـ الدكلة الفلسطينية.

كظلت الرمصالح الكطنية العليا ىي التى ترسـ خطي الرمكقؼ الفلسطينى فى تجسيد حلـ الدكلة على

أرض الكاقع إلى أف كصلت القكل كاألحزاب السياسية الفلسطينية إلى إقارمة الدكلة الفلسطينية كفقان لحدكد

الرابع رمف حزيراف (يكنيك)  ,1967كياف كاضحان كجليان فى ظيكر تغير إزاء القضية الفلسطينية في أعقاب
تكقيع اتفاؽ أسلكا بيف رمنظرمة التحرير الفلسطينية كالحيكرمة اإلسرائيلية.

كىنا تظير الدكؿ رمدل التبايف فى الرأل كالرؤية بيف اإلدارات األرمرييية الرمتعاقبة بعد تكقيع اتفاقية

أكسلكا  ,1993كنستكضح الرمكقؼ األرمرييي الرسرمي كرمقترحتيا يكسيط إزاء قضية الدكلة الفلسطينية,
كسنتناكؿ خالؿ ىذا الفصؿ رمبحثيف عف الكاليات الرمتحدة األرمرييية يكسيط لعرملية التسكية السلرمية خالؿ
فترة حيـ الرئيس األرمرييي بيؿ يلينتكف يتنتكؿ الرمبحث األكؿ الفترة األكلى رمف كالية الرئيس بيؿ يلينتكف
كالرمبحث الثتني سكؼ نتحدث عف الفترة الثانية رمف كالية الرئيس بيؿ يلينتكف كالرمبادرات التي طرحتيا اإلدارة

األرمرييية خالؿ عيدة ,كييؼ يانت كييؼ انتيت رمكضحان رمدل تعاطي اإلدارة األرمرييية رمع الطرفيف كييؼ

كصؿ إلى طريؽ رمسدكد ,كفشلت الرمفاكضات في الكصكؿ إلى حؿ الصراع القائـ ,كانياء االحتالؿ

اإلسرائيلي كانياء رمعاناة الشعب الفلسطيني الطكيلة.
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المبحث األول
الوساطة األمريكية في الفترة األولى لمرئيس األمريكي بيل كمينتون
المطمب األول :مؤتمر مدريد ()1992-1991
شيؿ رمؤترمر رمدريد سنة  1991الذم عقد فى الفترة رمف  30أيتكبر إلى  11نكفرمبر  1991فى
رمدريد كاستضافتو إسبانيا ,كشارية في رعايتو الكاليات الرمتحدة كاالتحاد السكفيتي ,رمحاكلة رمف جانب الرمجترمع

الدكلى إلحياء عرملية السالـ العربية اإلسرائيلية رمف خالؿ الرمفاكضات التي تشرمؿ يذلؾ البلداف العربية.
المتغيرات التي ميدت إلى اتفاقية مؤتمر مدريد واتفاق أوسمو.

تحيـ السياسة الخارجية األرمرييية عدة عكارمؿ كاعتبارات كرمصالح حاكلت الكاليات الرمتحدة تحقيقيا
رمف خالؿ عالقتيا اإلقليرمية كالدكلية ,كذلؾ يكنيا ترملؾ االقتصاد كالقكة العسيرية األقكل في العالـ التي
تؤىليا لفرض رؤيتيا في الرمجاؿ الدكلي برما ينسجـ رمع رمصالحيا الحيكية كأرمنيا القكرمي كأرمف حلفائيا كخاصة

إسرائيؿ التي تعتبر الذراع األرمرييي في الرمنطقة ,كلقد رمر الفير االستراتيجي األرمرييي كعالقاتو باألىداؼ
األرمرييية كبالرمصالح ,كبالعديد رمف الرمتغيرات الدكلية للكاليات الرمتحدة سكاء رمحاكلة إنياء اإلنتفاضة األكلى,

كرمبادرة السالـ الفلسطينية " اعالف االستقالؿ الفلسطيني بقيادة عرفات عاـ  , " 1988كرمرك انر بفؾ االرتباط

األردني القانكني كاالدارم بالضفة الغربية كانتياء حرب الخليج الثانية عاـ  1991بعد التحالؼ العربي

األرمرييي اإلسرائيلي ضد العراؽ ,كعلى الصعيد الدكلي إيضان إنتياء الحرب الباردة كانييار اإلتحاد السكفيتي
كفقداف الدكؿ العربية حليؼ أساسى ( .الغب ارء :1988 ,ص )62

اإلنتفاضة الفمسطينية األولى ""1991- 1987
لقد أندلعت اإلنتفاضة الفلسطينية في يانكف األكؿ (ديسرمبر)  1987على أثر إستشياد أربعة رمف العرماؿ
الفلسطينيف في حادث دىس رمتعرمد في اليكـ الذل سبقو  (.صالح , 2012 ,ص  )103فقد يانت ىي
الشرارة التي جاءت نتيجة تضافر جرملة رمف العكارمؿ الرمتفاعلة كالرمتداخلة أدت إلى اندالعيا ,فالعارمؿ الرئيسي
كالتاريخي يتعلؽ بطبيعة اإلستعرمار الذل يتعرض لو الفلسطينيكف ,كاضافة للرمرمارسات القرمعية ",كرمحاكالت

طرمس الكجكد الفلسطينى ,كرمصادرة األراضى كالحصار االقتصادم كالسياسي الذم يفرضو االحتالؿ

اإلسرائيلي" (الحرمد :1999 ,ص.)405

أعادت االنتفاضة القضية الفلسطينية إلى صدارة االىترماـ الدكلي ,كشيلت ادانة دكلية كاضحة
لألعرماؿ الكحشية التي تقكـ بيا إسرائيؿ ,كباسترمرار االنتفاضة تكاصلت حرمالت التعبئة للشارع العربي ضد

السياسة األرمرييية الداعرمة إلسرائيؿ ,كترافؽ رمع ذلؾ حرية رسرمية عربية طالبت اإلدارة األرمرييية بالتحرؾ

ككقؼ العنؼ اإلسرائيلي ",ككجدت اإلدارة األرمرييية نفسيا رمضطرة للبدء في حراؾ تجاه رما يجرم في الضفة
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الغربية كالقطاع ,كبعد شعكرىا بتيديد رمصالحيا في الرمنطقة كتعرض عالقاتيا رمع بعض الدكؿ العربية
الحليفة للخطر" (نكفؿ :1996 ,ص)18
 3-1مبادرة إعالن االستقالل الفمسطيني "1988
في الكقت الذم أعادت فيو االنتفاضة الدكر الريادم لرمنظرمة التحرير الفلسطينية ,كبدأت تستعيد

رمكقعيا على الصعيد العربي كالدكلي حاكؿ الطرؼ الفلسطيني اغتناـ الفرصة باإلعتراؼ الدكلي برمنظرمة
التحرير يرمرمثؿ شرعي ككحيد للشعب الفلسطيني(.صالح :2003 ,ص.)323
رمابيف عارمي  1988-1985بعد تكقيع اتفاؽ عرماف عاـ  1985بيف االردف كرمنظرمة التحرير
الفلسطينية ,كالذم اشترطت بو أرمرييا بضركرة االعتراؼ بكجكد اسرائيؿ كالقرار رقـ  ,242كنبد العنؼ
(اليفاح الرمسلح) كيذلؾ اشتراط بأف ييكف الفريؽ الرمفاكض في أم رمؤترمر للسالـ رمرمثالف رمف االردف

كفلسطيف رمف خارج دائرة ـ .ت .ؼ  ,كرمع تزايد عرملية تيرميش ـ .ت .ؼ  ,عربيان كدكليان ,ترميف جكرج

شكرلتز كزير الخارجية األرمرييي بذلؾ على اجبار القيادة الفلسطينية بأف تقبؿ برما يانت ترفضو في السابؽ,

كتـ االج ترماع السرم بيف كفد فلسطيني برئاسة خالد الحسف كشخصيات ييكدية بعلـ رمف شكلنز نفسو ,في

احدل رمطاعـ العاصرمة السكيدية ( ستكييكلـ) في آب (أغسطس) رمف العاـ نفسو ,كالذل أسفر عف رمكافقة
فلسطينية باالعتراؼ بالقرار  242بالفعؿ كتـ التكصؿ ليذا االتفاؽ رمف قبؿ الكاليات الرمتحدة قبيؿ انعقاد الدكرة
التاسعة عشرة للرمجلس الكطني الفلسطيني في الجزائر على إرساؿ بعض اإلشارات لرمنظرمة التحرير ,بطريقة

غير رسرمية ,كالتي أصبحت رسرمية بعد ذلؾ رمفادىا االعتراؼ بالق ارريف ""242ك" "338كبحؽ إسرائيؿ في
الكجكد كنبد العنؼ( .نكفؿ :1996 ,ص.)20
كجاء إعالف اإلستقالؿ كقياـ الدكلة الفلسطينية ,في دكرة الرمجلس الكطني الفلسطيني يكـ 15يكـ

تشريف الثاني (نكفرمبر)  1988إستجابة لتطكرات كانجازات اإلنتفاضة( .شبيب :1990 ,ص )11-10

كقبكؿ الق اررات الشرعية الدكلية ,فيرما سرمي بعد ذلؾ برمبادرة السالـ الفلسطينية ,على أرمؿ أف تجعؿ

رمنظرمة التحرير طرفان رمقبكالن أرمريييان كاسرائيليان للدخكؿ في أية تسكية سياسية( .صالح :2003 ,ص .)467

لـ تكلد الرمبادرة رمف فراغ إنرما يانت ترايرمان لإلنجازات الفلسطينية السياسية كالتي ساعدت على إعادة

الحكار األرمرييي– الفلسطيني ,كاالقرار األرمرييي بالصفة الترمثيلية لرمنظرمة التحرير ,كالترمييد جديان لعقد رمؤترمر

دكلي النجاز تسكية شارملة في الشرؽ األكسط( .شبيب :1990 ,ص)13-12
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-2متغيرات البيئة اإلقميمية والدولية:
طرأت رمجرمكعة رمف الرمتغيرات على الصعيد اإلقليرمي كالدكلي كتريت أثرىا في طبيعة الدكر األرمرييي

تجاه العرملية السياسية ,كتترمثؿ ىذه الرمتغيرات باآلتي:
 1-2قرار األردن فك اإلرتباط عن الضفة الغربية

لـ تتكاف األردف عف رمكقؼ تاريخى قارمت رمف خاللو بإعاده الترمثيؿ الفلسطيني على السطح رمف جديد
حيث"أعلف الرملؾ حسيف في  31ترمكز(يكليك) 1988فؾ العالقة القانكنية كاإلدارية رمع الضفة الغربية الرمحتلة,
كقاؿ الرملؾ في البياف الذم أذاعو بيذا الخصكص" :إف ىناؾ تكجيان فلسطينيان كعربيان يؤرمف بضركرة ترسيخ

كابراز اليكية الفلسطينية بشيؿ يارمؿ " (شاىيف :1988 ,ص .)103كذير أنو فعؿ ذلؾ ترماشيان رمع رغبة

رمنظرمة التحرير ,كرمع التكجو العربي العاـ خالؿ قرمة الجزائر عاـ  1987الرمنسجـ كىذه الرغبة( .أبك
عفيفة :1998,ص )449

كفي تجاه أخر ال يرميف إغفاؿ خيبة أرمؿ الرملؾ حسيف رمف السياسة األرمرييية ,كرمف رفض إدارة ريغاف

رمرمارسة أية ضغكط على الحيكرمة اإلسرائيلية لتغير رمكقفيا الرمتصلبة ,رمرما سرع في قرار فؾ االرتباط
(شاىيف :1988,ص.)107
 2-2حرب الخميج الثانية وانييار التضامن العربي

ظيرت األزرمة الخليجية فكر بدء حرب الخليج في 2أب (أغسطس)  1990عندرما قارمت العراؽ

باجتياح اليكيت كاستعدت الكاليات الرمتحدة لرما اسرمتو"عرملية عاصفة الصحراء " كفي  17يانكف الثاني
(يناير)  1991كذلؾ بتحالؼ دكلي كرمشارية عدد رمف الدكؿ العربية كانتيت الحرب بإنتصار قكات التحالؼ
(الدجاني :1991 ,ص.)72

يشفت أزرمة الخليج حجـ الييرمنة األرمرييية على رمنطقة الشرؽ األكسط كالعالـ أجرمع كاستغإللييا

للفراغ السياسي(.الحرمد :1999,ص )55كأعطت دفعة قكية لرمحاكالت الكاليات الرمتحدة للبدء بالعرملية السلرمية

كأستغالؿ التفاعالت التي أنتجتيا الحرب ,فقد حرصت الكاليات الرمتحدة على استغالؿ التشرذـ العربي لفرض
تصكرات رمشاريعيا السلرمية ,كتحقيؽ رمأربيا ,كرما أف كضعت كضعت الحرب أك ازرىا حتى أعلف الرئيس

األرمرييي إالسبؽ جكرج بكش األب أرماـ اليكنغرس األرمرييي في  6أذار (رمارس)  1991عف رمبادرة أرمرييية
جديدة لحؿ الصراع العربي– اإلسرائيلي بالكساطة األرمرييية( .الحرمد.)491 :1999 ,
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 2-3انييار اال تحاد السوفيتي وظيور النظام العالمي الجديد
حيث ياف ليذا األثر اليبير ,دكر فى دخكؿ العالـ رمرحلة جديدة بعد إنتياء الحرب الباردة ,كتفييؾ

اإلتحاد السكفييتي كانتيائو يكاقع جغرافي فاعؿ لو تأثيره الرمباشر في السياسة الدكلية( .الحرمد :1991 ,ص
.)29
كىنا تظير رمدل القكة كالخبرة التى استثرمرتيا الكاليات الرمتحدة بالتغيرات الفلسطينية الداخلية
كاإلقليرمية كالدكلية التي صبت في األساس لرمصالحيا ,كساىرمت في تبلكر رميانتيا كىيرمنتيا ,كعليو فقد

ير في السياسة الدكلية كسعت بإالستفادة رمف ىذا الرمناخ الدكلى الجديد لتقكد
أضحت الطرؼ األيثر تأث ان

العرملية السلرمية كفؽ أجندتيا ,كبرما يترماشى رمع الرؤية األرمرييية ,كلذلؾ ساىرمت في دفع الكاليات الرمتحدة
نحك اتخاذ القرار بالبدء بعرملية تسكية للصراع الفلسطيني – اإلسرائيلي ,كىذه الرمعطيات جاءت ترمييدان لرمؤترمر

رمدريد.

مؤتمر مدريد ))1992-1991
كانعقد رمؤترمر السالـ في رمدريد في  30تشريف األكؿ (أيتكبر) 1991برعاية أرمرييية كسكفييتية
رسرمية رمشترية ,كأعطى رئيس الكفد الفلسطيني كالكفد األردنى – الفلسطيني الرمشترؾ حيدر عبد الشافى,
كالرميانة ذاتيا التى رمنحت لرؤساء سائر الكفكد (األردف ,كسكريا ,لبناف ,كاسرائيؿ) كلرما ياف رمف الرمعركؼ أف

األعضاء الفلسطينيكف رمعنييف رمف رمنظرمة التحرير ,كخالؿ األشير العشرة الألحقة عقد الفلسطينيكف
كاإلسرائيليكف تسع جكالت تفاكضية فى كاشنطف كخالؿ الجكلة الثالثة فى يانكف الثانى 1992انفصؿ

الرمفاكضكف الفلسطينيكف عف الكفد األردنى ,كبدأه رمحادثات ثنائية رمع الكفد اإلسرائيلى كتأيد استقاللية دكر
الكفد الفلسطينى ,بينرما يانت الرمفاكضات الرمحادثات الثنائية الرسرمية بيف حيكرمة إسرائيؿ بزعارمة يتسحاؽ
شارمير ,كالفلسطينييف تراكح رميانيا في كاشنطف( .الجلبي كآخركف  ,1995 ,ص .) 120-119

كنتيجة دعـ اإلدارة األرمرييية إلسرائيؿ كضغطيا على الفلسطينييف للقبكؿ بيؿ رما ياف الكفد

اإلسرائيلى يعرضو علييـ ,بدأت رمحادثات سرية بيف إسرائيؿ كرمنظرمة التحرير الفلسطينية فى النركيج فى

يانكف الثانى  1993ليف جكىر تلؾ الرمحادثات السرية لـ يختلؼ عف الرمبادئ التى حددتيا رمدريد أم فيرة
كضع ترتيبات الحيـ الذاتى االنتقالي لرمدة خرمس سنكات فى الضفة الغربية كقطاع غزة ,كفي آب

(أغسطس) ,تكصؿ الطرفاف إلى كضع صيغة إعالف الرمبادئ بشأف ترتيبات الحيـ الذاتى كفى 10-9
(أيلكؿ) تبادؿ الرئيس الفلسطينى ياسر عرفات كرئيس الكزراء اإلسرائيلى يتسحاؽ رابيف رسائؿ االعتراؼ

الرمتبادؿ :كاعترفت رمنظرمة التحرير الفلسطينية بحؽ دكلة إسرائيؿ فى العيش بسالـ كأرمف كأعترفت حيكرمة
االحتالؿ اإلسرائيلي برمنظرمة التحرير الفلسطينية "رمرمثؿ شرعيان للشعب الفلسطينى (".صايغ , 2002:ص

) 918
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 1-3أسس وصياغة مؤتمر مدريد:
استندت الكاليات الرمتحدة إلى خطاب الدعكة للرمؤترمر يرمرجعية كحيدة لعرملية السالـ في يؿ رمراحليا.

(نكفؿ :1996 ,ص ,)74كقد حدد ىذا الخطاب ىدؼ الرمفاكضات كطبيعة السالـ ,كأسس التفاكض ,كدكر
الراعيف ,كدكر يؿ طرؼ رمف األطراؼ بدقة رمتناىية ,كقارمت أسس كصيغة رمؤترمر رمدريد على الرمرتيزات

التالية:

 أنو رمف خالؿ ىذه العرملية فقط يرميف تحقيؽ سالـ حقيقي بيف الدكؿ العربية كاسرائيؿ كالفلسطينييف ,يرما
كيرميف لشعكب الشرؽ األكسط إحراز سالـ كأرمف يستحقكنو عف جدارة ,كبيذه الطريقة يرميف لعرملية

السالـ أف تبدأ في يسر جرمكد الشيكؾ كعدـ الثقة الرمتبادلة اللتيف تجعالف ىذا الصراع رمسترم انر.
(السياسة الدكلية)107-105 :1992 ,

 سكؼ يرتيز السالـ على قرار رمجلس األرمف " " 338" " 242كعلى رمبدأ األرض رمقابؿ السالـ كفقا
لخطاب الرئيس بكش االبف أرماـ اليكنغرس في آذار(رمارس( ,1991كسكؼ يراعي أرمف إسرائيؿ

كاالعتراؼ بيا ,كيرما سيراعي الحقكؽ السياسية الرمشركعة للفلسطينييف ,كسيطرة الفلسطينييف على
الق اررات االقصادية كالسياسية التي تقكـ علييا حياتيـ( .عاركرل :2007 ,ص)128

 ينبغي أف تريز الرمفاكضات على قضايا التعاكف اإلقليرمي في القضايا الرمتصلة بالصراع ,رمثؿ الرقابة
على األسلحة كاألرمف اإلقليرمي كالرمياه كقضايا الالجئيف كالبيئة كالتنرمية االقصادية كالرمكاضيع اآلخرل

ذات األىرمية الرمشترية ( .حكاترمة :2002 ,ص.)318

 رمفاكضات ثنائية رمباشرة كعلى رمرحلة كاحدة كصكالن إلى تسكية ثنائية شارملة ,بيف يؿ دكلة عربية رمنفردة
كاسرائيؿ( .حكاترمة :1998 ,ص .)73

 سكؼ يترأس االجترماع الذم سيعقد على رمستكل كزراء الخارجية الدكلتاف اللتاف تبنتا القرار أرماـ الحيكرمة
الرمدعكة التي ترمثؿ إسرائيؿ ,كسكريا كلبناف كاألردف ,كأرما الفلسطينيكف فستتـ دعكاتيا يجزء رمف الكفد
األردني ,كستتـ دعكة رمصر إلى الرمؤترمر بصفة رمشارية كسييكف الرمجترمع األكركبي

رمشاريا في

الرمؤترمر جنبان إلى جنب رمع الكاليات الرمتحدة كاإلتحاد السكفيتي ,كسكؼ ييكف رمرمثالن في رئاستو ,كسكؼ
تكجو دعكة لرمجلس التعاكف الخليجي ليكفد أرمينو العاـ إلى الرمؤترمر بصفة ,رمراقب يرما ستكجو الدعكة

لألرمـ الرمتحدة إليفاد رمراقب يرمثؿ األرميف العاـ(.السياسة ,ع  ,1992 ,107ص.)105

 لف تيكف للرمؤترمر سلطة فرض حلكؿ على األطراؼ أك حؽ رفض االتفاقات التي تتكصؿ إلييا ,يرما لف
تيكف لو سلطة اتخاذ القرار لألطراؼ ,أك القدرة على التصكيت على القضايا أك النتائج ,كبإالرمياف عقد

الرمؤترمر رمرة ثانية فقط برمكافقة جرميع األطراؼ( .السياسة الدكلية ,1992 ,ص.)105

 بالنسبة للرمفاكضات بيف إسرائيؿ كالفلسطينييف ,كسكؼ تتـ الرمفاكضات على رمرحلتيف ,تبدأ برمحادثات
حكؿ ترتيبات "الحيـ الذاتي الرمؤقت " لسياف الضفة الغربية كقطاع غزة ,كستدكـ ترتيبات الحيـ الذاتي
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الرمؤقت رمدة خرمس سنكات ,أرما الرمرحلة الثانية "الكضع الدائـ " يبدأ التفاكض علييا بعد السنة الثالثة رمف
الحيـ الذاتي الرمؤقت(.حكاترمة ,1998 ,ص.)74

-4دور الوساطة األمريكية في الخالفات بين الجانبين الفمسطيني واالسرئيمي:
بدأت الرمرحلة الثانية رمف عرملية السالـ بعد إنتياء الجلسة اإلفتتاحية للرمؤترمر بثالثة أياـ ,حيث

أنقسرمت الكفكد الرمشارية إلى ثالثة رمسارات ثنائية رمع إسرائيؿ :سكرم – إسرائيلي ,لبناني– إسرائيلي" ,اردني
–فلسطيني -إسرائيلي ,كقد اصطدـ الطرؼ الفلسطيني في بداية الرمحادثات برفض إسرائيؿ التفاكض رمع كفد

فلسطيني رمستقؿ ,ليف في نياية األرمر اضطر اإلسرائيليكف أف يتفاكضكا رمع الفلسطينييف بشيؿ شبو رمنفصؿ
خالؿ الجلسات الالحقة في كاشنطف( .أبك عفيفة ,1998 ,ص.)518

عقدت جكالت التفاكض الثنائية بيف الكفكد العربية كاسرائيؿ يؿ على حده ,ترمشيان رمع كجية نظر

إسرائيؿ ,كانعقدت أكلى الجكالت بيف الكفد – الفلسطيني الرمشترؾ كالكفد اإلسرائيلي برمدريد في  3تشريف
الثاني نكفرمبر  ,1991كاتفؽ في نياية الجكلة على أف الرمفاكضات ستجرم على قاعدة قرارم رمجلس األرمف
" "242ك"( "338رمنصكر ,1993 ,ص )23

أراد الجانب الفلسطيني التعبير عف رمقاربتيف ,فرمف جية أراد رمناقشة صيغتو الخاصة للحيـ الذاتي,

كرمف جية أخرل تكضيح اىترمارماتو الحيكية ,يرمسألة القدس كالقرار " "242كتقرير الرمصير,ككقؼ اإلستيطاف,
كتطبيؽ اتفاقية جينيؼ الرابعة على األرض الرمحتلة (رمنصكر ,1993 ,ص .)27
استؤنفت رمحادثات السالـ عقب تكقؼ داـ أربعة أشير كدخلت الكاليات الرمتحدة يشريؾ يارمؿ في
الرمحادثات ,كبعد أف اقتصر دكرىا على الكساطة اليادفة ,كطرحت فيرة "الشريؾ يارمؿ" التي تقكـ على
التشاكر رمع الطرفيف ,كطرح رمشركعيا الخاص لتقلص الفجكة القائرمة ,كرحب الجانب الفلسطيني بالرمشارية

األرمرييية اليارملة ,كرأل أنو رمف الرمرميف أف تضرمف تنفيذ التعيدات الكاردة في رسائؿ التطرمينات األرمرييية
ألطراؼ رمؤترمر السالـ ,السيرما اإلشارة إلى إقارمة سلطة تشريعية فلسطينية تنتيي عاجالن أـ اجالن إلى إنشاء
دكلة فلسطينية رمستقلة( .رمحرمكد ,1993 ,ص .)160

لـ تبد إسرائيؿ تحفظان على الدكر األرمرييي الجديد ,كعلى العيس رأت الحيكرمة اإلسرائيلية في ىذا

التدخؿ دعرما إضافيا لرمكقفيا ,كاستندت إلى تعزيز رمضرمكف الضرمانات التي قدرمتيا أرمرييا في بدء العرملية

التفاكضية ,يرما كراىنت على غرمكض رما جاء في رسائؿ التطرمينات لإلطراؼ ,بدا كاضحان أف رمكافقة طرفى
العرملية على تطكر دكر الراعي األرمرييي كاالرتقاء بو إلى رمصاؼ الشريؾ اليارمؿ برمثابة رمؤشرات جدية لرغبة
الطرفيف كالشريؾ في التكصؿ إلى اتفاؽ كرمحاكلة جادة للتقرب رمف بلكرة صياغات ليذه االتفاقات رمع رمحافظة

يؿ رمنيا على رمكافقة رمقررة رمسبقان رمف جرملة قضايا الخالفات.
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حظ يت الجكلة التاسعة رمف الرمفاكضات بيف الطرفيف بأىرمية خاصة يكنيا جاءت ينتيجة للتدخؿ
األرمرييي الرمباشر في العرملية التفاكضية قدرمت إسرائيؿ فييا اقتراحان إلعالف رمبادئ رمشترية في رمسألة ترتيبات

الحيكرمة الذاتية االنتقالية لـ يحظ بقبكؿ فلسطيني ,ككصلت الرمحادثات إلى طريؽ رمسدكد بفعؿ استرمرار

الخالؼ بيف الجانبيف حياؿ العديد رمف القضايا التي تضرمنيا الرمقترح اإلسرائيلي كالذم لـ يختلؼ رمف حيث

الجكىر عرما طرح سابقان حكؿ رمسألة اإلستيطاف كتفسير القرار "  " 242ككضع القدس (رمحرمكد,1993 ,

ص.)162

تبيف أف ثرمة ىكة كاسعة بيف رمكقفي الجانبيف ,رما استدعي تدخؿ الكاليات الرمتحدة بشيؿ رمباشرة في
الرمحادثات ,كحاكؿ في الجكلة العاشرة رمف الرمحادثات ,طرح الراعي األرمرييي "صيغة تكفيقية " بيدؼ
التكصؿ إلى اتفاؽ بشأف الرمبادئ الرمشترية للحيـ الذاتي على أف تجرل الرمفاكضات كفؽ صيغة رمدريد ,أم

على رمرحلتيف ,ليف دكف تطبيؽ رمضارميف القرار " "242على الرمرحلة االنتقالية ,كشددت الصيغة األرمرييية
على أف عرملية التفاكض كاحدة ,كأف رمرحلتييرما رمتيارملتاف ,كلف تعتبر االتفاقات التي يتـ التكصؿ إلييا بشأف

الرمرحلة حقا رميتسبان أك حيرمان رمسبقان على نتيجة رمفاكضات الكضع النيائي ,كستبقى يؿ الخيارات رمفتكحة

بشأف رمفاكضات الكضع النيائي الرمتكافؽ رمع األساس الرمتفؽ عليو للرمفاكضات ,قرار رمجلس األرمف ","242
كليؿ طرؼ الحؽ في إثارة أم قضية للنقاش برما فييا "رمسألة القدس(.صايغ  , 2002 ,ص ) 914

عرضت الصيغة األرمرييية إقارمة سلطة فلسطينية انتقالية عبر انتخابات حرة رمباشرة كنزيية تجرم

بكجكد رمراقبيف دكلييف ,كتقرر رمكعدىا عبر الرمفاكضات ,كيشارؾ فييا فلسطينيكف القدس الشرقية كبرمكجب
ذلؾ تنتقؿ السلطات كالرمسؤكليات التي تتكالىا اإلدارة الرمدنية اإلسرائيلية إلى الفلسطينييف كفقا لرما يتفؽ عليو,

كترمارس ىذه السلطات التنفيذية كالتشريعية كالقضائية.

أرما عف رمسألة األرمف ,فأف الترتيبات الرمنية خالؿ الفترة االنتقالية البد كأف تستجيب للحاجات الرمتبادلة

للطرفي ,كايجاد طرؼ سالـ حقيقي ,كبرمكجب ذلؾ تيكف السلطة االنتقالية الرمؤقتة رمسؤكلة حياؿ الفلسطينييف
كفقا لالتفاقات األرمنية التي يتـ التفاكض بشأنيا ,كتيكف إسرائيؿ رمسئكلة عف رمكاطنييا كعف األرمف الشارمؿ في

األراضى( .اتفاؽ الىام.)1907 ,

اقترحت الصيغة النيائية أف يضع الطرفاف ترتيبات للتعاكف كالتنسيؽ في الرمياديف ذات االىترماـ

الرمشترؾ ,رمع األخذ باالعتبار الحاجات الرمتبادلة للطرفيف ,كتشييؿ لجنة رمشترية لرمعالجة الرمكضكعات

الشائية ,كعليو يعرمؿ الطرفاف على التكصؿ في أسرع كقت إلعالف رمبادئ رمشترية ,كالى اتفاؽ شارمؿ على
الحيـ الذاتي في الرمرحلة االنتقالية ينظـ القضايا سالفة الذير ,كرمف الرمرميف أف تطاؿ عرملية نقؿ السلطة

أيضا رمياديف التنرمية االقصادية كتدريب قكات الشرطة الرمحلية كالصحة كالتربية كالشؤكف االجترماعية كالسياحة
كالعرمؿ ,كرمسؤكليات الرمكازنات الرمخصصة ليذه الرمياديف.

41

 -5الموقف الفمسطيني واإلسرائيمي من دور الوساطة األمريكية.
رفض الجانب الفلسطيني الصيغة األرمرييية( .رمريز الرمعلكرمات الكطني الفلسطيني )2011 ,كرأم

فييا ارتدادا يارمال عف خطة الرئيس األرمرييي األسبؽ جكرج بكش األب التي دعت إلى رمبادلة األرض
بالسالـ ,كاالعتراؼ بالحقكؽ الرمشركعة للشعب الفلسطيني ,يكف الرمفيكـ األرمرييي للحيـ الذاتي يتفؽ,

كرمفيكـ رئيس الحيكرمة اإلسرائيلية األسبؽ اسحاؽ شارمير ,كيختلؼ عف برنارمج حزب العرمؿ ,فضالن عف يكف

ىذه الصيغة تعطي إسرائيؿ حؽ الرمطالبة بالسيادة على األراضى الفلسطينية في نياية العرملية السلرمية.

(الدراسات الفلسطينية ,1993 ,عدد ,15ص ,)297كفي الرمقابؿ أبدل الجانب اإلسرائيلي عدة تحفظات

أساسية على الصيغة األرمرييية( .طكؽ ,1993 ,ص.)297

في ضكء رما سبؽ ,كضع الجانب الفلسطيني تصكره لطبيعة العرملية السياسية الرمزرمع بدؤىا ,كاألسس

التي ينكم التحرؾ رمف خالليا ,كترمثلت فييا( .فلسطيف الثكرة ,1991 ,ص)15-14

 -إف حقيقة عدـ رمشارية رمنظرمة التحرير بشيؿ رمباشر في العرملية ,ال ترمس صفتيا يرمرمثؿ شرعي

للشعب الفلسطيني في جرميع أرمايف تكاجده ,كبيكنيا الجسـ الكحيد الرمخكؿ كالقادر على التفاكض.

 -إف رمبدأ األرض رمقابؿ السالـ الذم يعني باالنسحاب اإلسرائيلي رمف جرميع األراضى الرمحتلة برما

فييا القدس الشرقية ,كىك رمتطلب أساسي الستقرار كسالـ حقيقييف في الرمنطقة ,كلف يتخلى الفلسطينيكف عف
حقيـ في تقرير الرمصير ,كحقيـ في الدكلة الرمستقلة.
 -ترمثؿ سياسة االستيطاف خرقا رمباش انر لرمرتيزات العرملية السياسية يليا ,برما فييا قرارم رمجلس األرمف

" "242ك" ," 338كرمبدأ األرض رمقابؿ السالـ ,كرمف ىنا رمف الضركرم أف تتكقؼ.

 -أية ترتيبات يتـ التكصؿ إلييا خالؿ الرمرحلة االنتقالية فيرما يتعلؽ بإعادة األشخاص الذيف طردكا

رمف بيكتيـ ال تنفي حؽ العكدة للفلسطينييف الذيف شردكا عاـ  ,1948يرما نص ذلؾ القرار " (" 194رمجلة

الدراسات الفلسطينة )201 ,1992,

ال يرميف أف ييكف ىناؾ تقدـ في الرمحادثات الرمتعددة األطراؼ رما لـ تحؿ رمسألة احتالؿ األراضى
العربية يسبب رئيسي للصراع ,كأنو رمف غير الرمرميف عقد أية رمحادثات ثنائية أك رمتعددة حكؿ الالجئيف ,أك

أم قضايا أخرل دكف الرمشارية اليارملة للفلسطينييف ,كأف القبكؿ الفلسطيني برمنيج الرمراحؿ يقكـ على اإلعتقاد

بأف تلؾ الرمراحؿ يجب أف تيكف رمترابطة كبشيؿ رمتتابع ,كفي سياؽ إطار زرمني رمحدد ,كيجب أف ييكف
طريؽ الرمسار الرمزدكج للرمفاكضات رمرتبا بصكرة عضكية ,كأف ييكف ليؿ رمنيا اعترماد على اآلخر.

41

المطمب الثاني :اتفاق أوسمو ( )1993
لقد أعلف الرئيس األرمرييي بؿ يلينتكف فكر كصكلو للحيـ في (يناير)  1993رمعارضتو إلقارمة دكلة
فلسطينية رمستقلة ,كأبدل قدر رمف التحفظ حياؿ تكقيع نتائج الرمفاكضات التى تدكر بيف الجانبيف الفلسطيني
كاإلسرائيلى يرما أيد رمنذ تكليو للحيـ على الثكابت السياسية األرمرييية فى الشرؽ األكسط يكسيط يقكـ على

رمساندة إسرائيؿ كدعرميا فى بسط نفكدىا كالسيطرة اليارملة على رمقدرات الشعب الفلسطينى ,فالعالقة
االستراتيجية كالعقائدية كالدينية رمع إسرائيؿ ,كالتعيد األرمرييي بضرماف أرمنيا كتفكقيا النكعي على يافة الدكؿ

العربية ,أصبح رمف الثكابت الرمستقرة لدل اإلدارات األرمرييية الرمتعاقبة كلعؿ التطكر الرملحكظ فى الرمكقؼ
األرمرييي فى قضية الدكلة الفلسطينية قد تجلى بكضكح بعدرما اجتازت القيادة الفلسطينية تكظيؼ الرابع رمف
رمايك 1999كيرمكعد تنتيى فيو الرمرحلة االنتقالية كفقان لرما حددتو اتفاقيات أكسلك اإلعالف عف بسط سيادة

الربع رمف حزيراف 1967
يأرضى فلسطينية حتى حدكد ا
الدكلة الفلسطينية على األراضى الرمعترؼ بيا دكليان ا
طبقا لقرار رمجلس األرمف رقـ ( )242إزاء ذلؾ قاـ الرئيس األرمرييي بؿ يلينتكف بإرساؿ خطاب للرئيس

الفلسطينى ياسر عرفات تضرمف تأييده حؽ الشعب الفلسلطينى فى تقرير رمصيره على أرضو ,كرمؤيدان على أف
ار فكؽ أراضييـ( .عبد الجكاد ,1999 ,ص )234
الفلسطينييف يستحقكف أف يعيشكا أحر ان

لقد ياف تحكال ىارما السيرما أف اإلدارة األرمرييية يانت قد نأت بنفسيا عف التدخؿ الرمباشر فى حسـ

الصراع الفلسطيني اإلسرائيلى ,كأنيا لـ تحدد األليات الكاجب اتباعيا فى سبيؿ تحقيؽ الرمردكد رمف التسكية

على الجانب الفلسطينى ,كلقد قارب خطاب الرئيس األرمرييي بؿ يلينتكف كعد بلفكر كليف للفلسطنييف
كخاصة بعد زيارتو لقطاع غزة فى ديسرمبر  1998كليف رغـ التفاؤؿ الذل ساد لدل األكساط الفلسطينية رمف

يحا بحؽ
نكايا الرئيس األرمرييي حياؿ القضية الفلسطينية كليف لـ يعطي كاعدان كاضحان أك اعترافان صر ن
الفلسطينييف فى تقرير رمصيرىـ كأقارمو دكلتيـ بؿ أيد على استرمرار إدارتو بالترمسؾ فى نيج السياسة األرمرييية

القاضي بأف تتـ تسكية القضية الفلسطينية فى تقرير رمستقبؿ الضفة الغربية كقطاع غزة رمف خالؿ
الرمفاكضات الرمباشرة( .أبك لبدة ,2004 ,ص)318

تبني أمريكا كوسيط لمحادثات أوسمو في الوالية األولى من عيد الرئيس بل كمينتون:
حافظت إدارة الرئيس بيؿ يلينتكف على نفس السياسة فى عيد الرئيس السابؽ جكرج بكش,
كخصكصا فيرما يتعلؽ بالسياسة األرمرييية في الشرؽ األكسط ,كقد حافظت على نفس الرمكظفيف الرميلفيف

بإدارة شؤكف الشرؽ األكسط في بداية عيد الرئيس يلينتكف أعلف عف استئناؼ الحكار بيف الكاليات الرمتحدة
كرمنظرمة التحرير بعد تعليقو عاـ .1990

أصبحت أرمرييا الراعي األيبر لعرملية السالـ كالكاسطة بيف الفلسطينييف كاإلسرائيليف يرما تكسطت
رمرات عدة لكقؼ إطالؽ النار يرما ساعده أرمرييا على بناء أجيزة السلطة الكطنية الفلسطينية ,كقدرمت إعانات
كرمساعدات رمالية للنيكض بالسلطة القائرمة رمف حيث تجييز عناصر الشرطة الفلسطينية ,كقد أعقب تلؾ
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االتفاقية أيضا رفع رمستكم الترمثيؿ الفلسطيني في أرمرييا إلى بعثة عارمة لرمنظرمة التحرير الفلسطينية في
الكاليات الرمتحدة ,كتقديـ رمساعدات دكلية)Freedman,1998,P347( .
اتفاق تنفيذ الحكم الذاتي غزة – أريحا .1994
كياف لتكقيع الطرفاف اتفاقية القاىرة بشأف قطاع غزة كرمنطقة أريحا –في أيار  /رمايك  1994شيؿ

جديد يخطكة تفصيلية للرمرحلة األكلى رمف كثيقة إعالف الرمبادئ ,ككضعت إلية للتنفيذ كرسـ االتفاؽ حدكد

قطاع غزة كرمنطقة أريحا ,كحددت ب  249يـ 2أم  % 68.2رمف رمساحة قطاع غزة كرمنطقة

صغير61.7يـ 2رمف رمنطقة أريحا ترمثؿ % 1رمف رمساحة الضفة الغربية ,كلـ يتجاكز رمجرمكع تلؾ االنسحابات
 % 1رمف أرض فلسطيف اإلنتدابية ( .شتيو ,1999 ,ص .)12
إبرـ االتفاؽ بنقؿ الصالحيات إلى السلطة الفلسطينية التي حدد االتفاؽ بنيتيا كاليو تشييليا ككاليتيا
القانكنية ,برمعنى كاليتيا اإلقليرمية على قطاع غزة كأريحا ,كرمع بعض إالستثناء للرمستكطنات كالرمنشآت

العسيرية ,كشرملت كاليتيا الكظيفية جرميع السلطات الرمنقكلة ليا كارمتدت كاليتيا على جرميع األشخاص
اليائنيف في الرمنطقة الرمذيكريف باستثناء اإلسرائيلييف ,لقد نقؿ إعالف الرمبادئ السلطة للفلسطينييف في

رمجإالت رمتعددة كحيكية ترتيز علييا ,كالتي يانت قفزة رميرمة في بحر اإلستحقاقات التي أنطلقت رمف خالليا
رمؤسسات السلطة في رمعرية رمتنكعة كرمختلفة تكاجو بيا يؿ التحديات كالعراقيؿ التي يانت كرمازالت تعيؽ

االسترمرار بأعرمالييا بؿ تكاجييا حتى كقتنا الحالى اليثير رمف الصعاب كليف استطاعت أف تتغلب رغـ قلة

االرميانات على أف تسير بعجلو الرمقكرمات الرمتكفرة كالتي ترمثؿ "التعليـ كالثقافة كالصحة كالشؤكف االجترماعية

كالضرائب الرمباشرة كالسياحة "فضال عف تشييؿ الفلسطينييف قكه شرطة فلسطينية " تعني بالنظاـ العاـ كاألرمف

الداخلي للفلسطينييف في الضفة كقطاع غزة كلقد أعطيت للسلطة في حدكد كاليتيا ,سلطة إصدار القكانيف

األساسية كالعادية كاللكائح ,كتكلي رمسؤكلية القضاء رمف خالؿ سلطة قضائية رمستقلة ,كليا أف تضع السياسات

كتشرؼ على تنفيذىا باستخداـ رمكظفيف حيكرمييف ,كانشاء ادارات كرمؤسسات كىيئات ,كالتقاضي في رمكاجية

الغير ,كابراـ العقكد( .ركبي , 1998 :ص ) 256

وثيقة إعالن المبادئ (اتفاقية طابا )1995
ككقع الجانبيف الرمرحلة الثانية رمف كثيقة إعالف الرمبادئ الرمعركفة بػ"اتفاقية طابا " أك أكسلك  .2كجرل

تكقيع االتفاؽ برمشارية إدارة الرئيس يلينتكف كركسيا اإلتحادية كاإلتحاد االكركبى كرمصر ككصفت أنيا رمرحلة
أخيرة لنقؿ صالحيات الحيـ الذاتي فى غزة كأريحا إلى بعض أجراء الضفة الغربية كفؽ قكاعد رمشابية لقكاعد

اتفاؽ القاىرة كقد خكؿ ىذا االتفاؽ رئيس السلطة الفلسطينية الدعكة إلجراء انتخابات رمجلس الحيـ الذاتي
الفلسطيني في القدس الرمقيرميف فييا ,كحدد االتفاؽ عدد أعضاء الرمجلس ب  82عضكا برمف فييـ رئيس
السلطة التنفيذية ,فضالن عف تحديد كالية الرمجلس كصالحياتو كرمسؤكلياتو التنفيذية كالتشريعية كالقضائية

كالترتيبات األرمنية ,كقد حرمؿ االتفاؽ يذلؾ رمكعد إنطالؽ رمفاكضات الكضع النيائي برما ال تتجاكز  4أيار
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رمايك  ,1996كحدد القضايا التي يتـ التفاكض بشأنيا كىي "القدس ,كالرمستكطنات ,كبعض الرمكاقع العسيرية
الرمحددة ,كالالجئكف الفلسطينيكف ,كالحدكد كالعالقات الخارجية " تجرمدت عرملية السالـ بررمتيا رمع تكلي زعيـ
حزب اللييكد بنيارميف نتنياىك رئاسة الحيكرمة اإلسرائيلية في 1حزيراف رمايك  ,1996لينيا سرعاف رما استؤنفت
برعاية الرئيس األرمرييي يلينتكف بتكقيع الجانبيف الفلسطيني كاإلسرائيلي "بركتكيكؿ حكؿ إعادة اإلنتشار في

الخليؿ " ,كاتفاؽ "كال ريفر(.ركبي , 1998 :ص ) 256

كالذم ينصرؼ إلى تسييؿ تنفيذ "اتفاؽ أكسلك  "2كاالتفاقات اآلخرل كأكرد فى االتفاؽ إعادة إنتشار

القكات اإلسرائيلية في بعض الرمناطؽ الخاضعة للسلطة الفلسطينية ,كقياـ األخيرة بترتيبات أرمنية تضرمف
التصدم للرمنظرمات "اإلرىابية " كالحفاظ على بنيتيا التحتية في األراضى الفلسطينية ,كفضالن عف التنسيؽ

األرمني الرمشترؾ لرمجابية رما يسرمي ب"اإلرىاب "كتحدث االتفاؽ عف تعديؿ فقرات الرميثاؽ الكطني الفلسطيني,
كالسيرما تلؾ البنكد التي تتعارض رمع كرسائؿ االعتراؼ الرمتبادلة بيف رمنظرمة التحرير الفلسطينية كاسرائيؿ,

كالرمالحظ أنو قد غلب على ىذا االتفاؽ الطابع األرمني كنجح ىذا االتفاؽ( .عبد العزيز , 1999 :ص

)226
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المبحث الثاني:
الوساطة األمريكية في الفترة الثانية لمرئيس األمريكي بيل كمينتون
بدأت الفترة الثانٌة للوساطة االمرٌكٌة للرئٌس األمرٌكى بٌل كلٌنتون  1996ولكن سرعان ما بدأت
السٌاسة الخارجٌة األمرٌكٌة ببلورة اتفاق واى رٌفر .1998

المطمب األول :اتفاقية واى ريفر ()1998
كصؼ الرئيس يلينتكف اتفاقية كال ريفر بأنيا "جيدة ألرمف إسرائيؿ ,كجيدة لتحسيف الكضع االقصادم

كالسياسي للفلسطينييف " ,كقاؿ نتنياىك يكـ تكقيعيا "إنو اليكـ الذم أصبحت فيو إسرائيؿ كالرمنطقة بأسرىا أيثر
أرمنان ,أرما ياسر عرفات فقد اعتبرىا خطكة رميرمة نحك تحقيؽ "دكلة رمستقلة تنعـ بالديرمقراطية " ,كنحك تحقيؽ
الحلـ الفلسطيني بالكحدة الجغرافية "بيف الضفة الغربية كقطاع غزة ,حيث تضرمنت فتح الرمرمر األرمف بيف

الضفة كغزة يرما بيف نتنياىك ييؼ تعزز األرمف بقكلو " إننا اليكـ أيثر أرمنان ...كأف شريائنا الفلسطينييف سكؼ
ينضرمكف إلينا في حربنا على اإلرىاب " ,يرما أيد الرئيس يلينتكف لنتنياىك بقكلو :إف اإللتزاـ الذم حرملو

الفلسطينيكف على عاتقيـ قكم جدان ..أقكل رمف يؿ رما عرفنا سابقان") Press release 1998,23-10( .

كيرل أنتكني ليؾ  Anthony lakeرمستشار األرمف القكرمي األرمرييي في إدارة الرئيس يلينتكف
 ,1997-1993أف تحقيؽ الديرمقراطية يأتي رمف خالؿ:
 -دعـ رمجرمكعة الديرمقراطيات اليبرل ,بدءان رمف حاجات الكاليات الرمتحدة نفسيا.

 -تشجيع الديرمقراطيات كاقتصاديات السكؽ ك تعزيزىا ,خصكصان في الدكؿ ذات األىرمية الخاصة.

 رمكاجية العدكاف رمف جانب الدكؿ الرمعادية للديرمقراطية كحرية السكؽ ألف الديرمقراطية ىي خير نظاـ,كالكاليات الرمتحدة ىي أقكل دكلة ديرمقراطية ,كىي رمؤىلة أيثر رمف غيرىا لقيادة عرملية نشر الديرمقراطية.

(فياض ,2000 ,ص .) 155

الليبرلية ينظاـ للحيـ عبر
ا
أف ىذا رما يبرر رمسعى الكاليات الرمتحدة الحثيث اليادؼ لنشر الديرمقراطية

اشترطيا إدارة العالقات السياسية
ا
العالـ ,ك رما يالحظ على السياسة األرمرييية في رمجاؿ دعـ الديرمقراطية ,ىك
الداخلية طبقا لقكاعد اللعبة الديرمقراطية بالرمنظكر األرمرييي ,شريطة أال تحرمؿ اللعبة الديرمقراطية ىذه إلى سدة

الحيـ تنظيرمان سياسيان يرفض الييرمنة األرمرييية أك يجادؿ فييا ,أك حتى أف يتـ تيييؼ ىذه الديرمقراطية رمع
الخصكصيات الحضارية كالثقافية ليؿ بلد ,كتساند الكاليات الرمتحدة أيضان قضايا حقكؽ اإلنسإف ,كيرجع

اىترماـ السياسة الخارجية األرمرييية بقضايا حقكؽ اإلنساف إلى زرمف الحرب الباردة ,كرغـ أف ذلؾ االىترماـ

ياف رمحدكدان كلـ ييف إال رمجرد تجرميالت لسياسة رمحاربة الشيكعية ,كىيذا أصبح العالـ الحر الذم تقكده
الكاليات الرمتحدة يتيكف ليس فقط رمف الديرمقراطيات الصناعية ,بؿ رمف أعتى الديتاتكريات في العالـ الثالث
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أيضان ,كىي الديتاتكريات التي ياف قرمعيا للحريات الرمعارضة السيرما الشيكعية رمنيا ,يشفع ليا جرائرميا ضد
حقكؽ اإلنساف ( اليزاط ,2003 ,ص .)160
قمة كامب ديفيد لعام ()2000
نجحت خطة باراؾ في الرمطالبة بعقد قرمة يارمب ديفيد ,بعد أف أبلغ الرئيس األرمرييي بيؿ يلينتكف "
عبر الياتؼ  :بأف ال لتنفيد االتفاقات الرمرحلية ,كال إلنسحاب جديد رمف الضفة الغربية ,كال إلطالؽ رمعتقليف

فلسطينييف ,كال لتسليـ قرل العزرية كأبك ديس كالسكاحرة الرمجاكرة للقدس إذا لـ تعقد القرمة (.نكفؿ ,ص , 85
.(2000
كافؽ الرئيس األرمرييي على عقد القرمة ,كعلى تكجيو الدعكة كفؽ أجندة بارا ,على أرمؿ أف يحرمؿ رمعو
أفيار جديدة تساعد في الكصكؿ إلى اتفاؽ ,كبعد رمرمارسة الرئيس األرمرييي بيؿ يلينتكف ضغكطان شديدة على
الطرؼ الفلسطيني ,للرمشارية بالقرمة في الزرماف كالرمياف اللذاف حددىرما بتنسيؽ رمسبؽ رمع بااؾ( .نكفؿ,

ص.)2000,86
كقدعقد قرمة يارمب ديفيد ,كياف ليؿ طرؼ رؤيتة ,كأفيار للقرمة ,رمع أرمؿ الرمكقؼ األرمرييي في انجاز
ىذه القرمة رمف خالؿ ضغكطو على الجانب الفلسطيني كانحيازه إلسرائيؿ .
الموقف الفمسطيني من قمة كامب ديفيد :
أظيرالرمكقؼ الفسطينى تخكفة رمف عقد القرمة حيث أبلغ الرئيس ياسر عرفات الرئيس األرمرييي بيؿ

يلينتكف عف تخكفة رمف فشؿ القرمة ,كالذم حاكؿ جاىدان رمنع انعقاد القرمة ,كحذر علنان رمف فشليا الرمؤيد كنصح
الرئيس يلينتكف كرمساعدة بتأجيؿ عدة أسابيع ,فقد اضطر للرمكافقة على حضكرىا عندرما كجيت إليو الدعكة

(ىنية ,ص)2000, 12
ساىرمت عدة عكارمؿ في قبكؿ الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات حضكر القرمة كىي :
 -1العالقة الرمتينة بيف الرئيس عرفات كالرئيس األرمرييي يلينتكف.
 -2ياف الرئيس بخبرتة السياسية ال يرغب باف يصطدـ رمع ادارة يلينتكف بعقد القرمة.

 -3ياف انطباع الرئيس عرفات أف الرئيس يلينتكف أصبح لدية الخبره كالرؤية اليافية عف الرمكقؼ
الفلسطيني.

 -4زيارة يلينتكف في عاـ  1998إلى األرضى الفلسطينية ,كرمخاطبة الرمجلس الكطني الفلسطيني ,فيرما
سيؤرخ الحقان يأكؿ اعتراؼ عرملي أرمرييي بالدكلة الفلسطينية قيد التأسيس (.ىنية  ,ص(200 ,13

46

الموقف اإلسرائيمي من قمة كامب ديفيد:
بنية فيرة رمشارية اإلسرائيليييف فى القرمة رمرتبطة بصندكؽ االقتراع على حساب عرملية السالـ ,كشترط

القرمة بأال عكدة الى حدكد عاـ  , 1967كاستثناء قضية االجئيف كالقدس كاألسرل ,الحدكد ,كأف القرار,242
ىك األساس للرمفاكضات(.دركير ,ص ) 2004 , 276
كىنا يظير أف الفير اإلسرائيلي رمبني على أفيار ترمثلت بالتالي :
 -1التكصؿ لسالـ اسرائيلي  %100كالتيرب رمف الحقكؽ الفلسطينية.
 -2استبعاد الق اررات الدكلية يرمرجعية لعرملية السالـ كفؽ اكسلكا .

 -3تحقيؽ أىدافـ بدكف ثرمف كعلى أساس األرمف رمقابؿ السالـ بدكف صالحيات تذير للطرؼ الفلسطيني.
(ىنية ,ص.(2000 , 37-38

ظير كاضحان خالؿ رمساعي العرب التكصؿ إلى تسكية للقضية الفلسطينية ,كعرملت اسرائيؿ على بناء

ترسانة رمف اللكبي الييكدم ,كالذم ياف يلعب دكر يبير في صناعة القرار السياسي األرمرييي ,كترمتلؾ رمفاتيح
الرمستقبؿ العربي ,بأكىارميـ كبعيدان عف إظيار الحقيقة ,كذلؾ رمف خالؿ التضليؿ عبر الرأل العاـ األرمرييي
كالغربي ,كىذا يكضح رمدم رمصداقية النكايا اإلسرائيلية في السالـ  (.ليطاني ,ص .)2002 , 9

الوساطة األمريكية لعممية التسوية السياسية:
يانت الكساطة ىنا تعترمد على لغة الرمصالح االرمرييية كاالسرائيلية على حد سكاء كالتي تتطابؽ دائرمان

لترمرير الرمكاقؼ االسرائيلية ,كلذلؾ لـ تيف قرار  242رمرجعان لعرملية التفاكض كليف ياف شرماعة لترمرير الرؤة
برما تقتقية الرملحة بالتأييد الرمصلحة األرمرييية تغلب علييا الرؤية اإلسرائيلية كأف ثلثي الكفد األرمرييي
الرمفاكض في يارمب ديفيد رمف الييكد الذم ياف يعرؼ القليؿ رمف العالـ العربي كاإلسالرمي كالخصكصية

كالثقافة كحيث ياف رمكقؼ ديفيد ركس في الدفاع عف نفسو أرماـ عرفات بإتيارمة بأنو عقبة القرمة ,كادرؾ

الحقان أف ىذا ياف خطان يبير ,في رما جعؿ يلينتكف يتكىـ أف الذم قدرمة باراؾ ىك تنازؿ يبير رمف الطرؼ

االسرائيلي ,كانيا فرصة يبير للفلسطينييف كيبدك أف رما يدلؿ علي يدب الكساطة األرمرييية كانحياز إلسرائيؿ
ىي جرملة صغيرة كاحد لرمارتيف سفير الكاليات الرمتحدة في اسرائيؿ عف رما طرح باراؾ انو رمجنكف (.دركير,

ص) 2004, 273

في آخر يكـ قبؿ أف تنطكل صفحة يارمب ديفيد كىـ يحرملكف إحساسان أف الرمؤترمر يكشؾ على إغالؽ

أبكابو ,كيانت ىناؾ نقطة يرميف أف تبلكر الرمكقؼ اإلسرائيلي فيجب أف ييكف اقتراح يلينتكف بشأف السيادة

على الرمسجد الحراـ ,بحيث تبقى السيادة في أيدينا تحت سطح األرض كابقاء السيادة في الرمساجد كالساحة

للفلسطينييف ,رغـ أف عرفات رفض ىذا اإلقتراح في ىذه الرمرحلو ,ك في بداية رمرحلة جديدة كدع باراؾ
كعرفات كيلينتكف أحدىـ اآلخر باختصار ,بعد أف حذر اللرئيس يلينتكف رمرما ىك رمتكقع رمستقبالن كقاؿ " يجب
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أف نبدؿ يؿ رما بكسعنا يي ال تنحدر الرمنطقة نحك اليارثة" ,كفي ذلؾ إشارة إلى استشراؼ األطراؼ بأف رما
رمرحؿ الصراع بحيث تزداد األرمكر تعقيدان رمع ازدياد العناصر
سيقدـ على الرمنطقة ىك رمرحلة جديدة رمف ا

الفاعلة فى الصراع ,كالتي ستختلؼ رمعيا لعبة الرمفاكضات كرمنظكر الدكلة الفلسطينية رمف جية نظر القادة
اإلسرائيليف رمدل استيعابيـ للحقكؽ الفلسطينية.
كأرما اإلدارة األرمرييية الرمنتيية فقد كاصلت جيدىا بالضغط كرمحاكلة إقناع الطرؼ الفلسطيني بالقبكؿ
برما ىك قريب رمف الطرح اإلسرائيلي ,كتحقيؽ االنجاز األخير في عيد يلينتكف كىك رما لـ يتـ( .شبير,

 ,2002ص)298 - 297

كياف ركب رمالي –رمستشار الرئيس يلينتكف – قد حرمؿ الكاليات الرمتحدة كاسرائيؿ الرمسؤكلية عف فشؿ

رمحادثات يارمب ديفيد ,كألقى علييا باللكـ كذير أف" :ىذا تتكج لسبع سنكات ,لـ تعترؼ فييا إسرائيؿ بشرعية
رمطالبيـ –أم الفلسطينييف – كلـ تقر بضركرة تصحيح خطأ تاريخي " (رمالي.)2001,حيث إف إسرائيؿ لـ
تيف رمطلقان على استعداد أف تعطي الفلسطينييف  22فى الرمائة رمكطنيـ كالذم قبلكا بو ,يرما أرجع رمالي فشؿ

يارمب ديفيد إلى ستة أخطاء ارتيبتيا اإلدارة األرمرييية على حد كصفة كقكلة ىي ياألتى:

" -1إننا اعترمدنا اعترمادان يبي انر على رمناكرات اسحؽ باراؾ رئيس الكزراء اإلسرائيلي كجدكؿ أعرمالو.
 -2لطالرما أبدل الفريؽ األرمرييي حرماسة ىائلة لرمقترحات باراؾ.

 -3ينا نتكجس رمف فيرة كجكد طرؼ ثالث كنصر على أف نيكف الكسيط األكحد.
 -4ينا نتجاىؿ رما يجرم على األرض ,رمف تكسيع الرمستكطنات كبناء كحدات جديدة رمنيا ,كعدا عف التنييؿ
بالفلسطينييف".

 -5ينا رمتكرطيف في السياسة الداخلية الفلسطينية ,كحيث سرمحنا للعرملية شيئان فشيئان بأف تصبح ذات صيغة
رئاسية ,يديرىا يلينتكف كثلة قليلة رمف رمعاكنيو( .رمالي.)2001 ,
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المطمب الثاني :مشروع كمينتون لمسالم ()2000
لقد سعي الرئيس األرمرييي يلينتكف في ظؿ رمعطيات جديدة ,على تحقيؽ اإلنجاز إلترماـ عرملية
التسكية التي بدأت رمع بدايات تكليو رمنصب الرئاسة ليختتـ فترتي الرئاسة باالنجاز األيبر ك األىـ ,فقد قدـ
الرئيس يلينتكف رمقترحاتو النيائية في ظؿ اندالع انتفاضة األقصى على أثر زيارة أرئيؿ شاركف للرمسجد

األقصى كفشؿ الرمفاكضات في قرمة يارمب ديفيد ,فقد يانت الخشية رمف فكز اليرميف كخسارة باراؾ كىك رما

يعني تدرمير جيكد الرئيس يلينتكف في األعكاـ الثرمانية كأخي انر رغبة الرئيس يلينتكف في تتكيج نياية يلرمو

"عرملية سالـ " في الشرؽ األكسط.

كلقد قدـ الرئيس يلينتكف رمقترحاتو في  23يانكف األكؿ ( ديسرمبر)  2000شفييان خالؿ لقائو

بالكفديف الفلسطيني كاإلسرائيلى في البيت األبيض ,حيث دكف الكفديف رمقترحاتو ,كقاؿ أطلعكا زعرمييرما,

كأبلغكني إف يانا رمستعديف للرمجئ إلجراء رمناقشات على أساس ىده األفيار ,إذا لـ تقبؿ فإنيا لف تظؿ على

الطاكلة فحسب ,إنرما تذىب رمعي أيضا عندرما أترؾ رمنصبي " (.رمكقع " أكف سالـ " اإلليتركني .)2000

ريزت الرمقترحات األرمرييية على أربع قضايا أساسية كىي الحدكد كالقدس كالالجئيف كاألرمف ,كعلى أثرىا

يتـ إعالف إنياء الصراع:

 -1مقترح الرئيس كمينتون عن الحدود:
فيرما يخص الحدكد للدكلة الفلسطينية في رمقترح الرئيس يلينتكف فإف الفلسطينييف سيحصلكف على

 %96-94رمف أرضي الضفة الغربية ,كيتـ ضـ % 6-4إلى إسرائيؿ بحيث تستكعب  %80رمف
الرمستكطنيف في الضفة ,كسيلحؽ ذلؾ رمبادلة أراضي بحكالي 1إلى  %3بإالضافة إلى ترتيبات تتعلؽ برمرمرات

أرمنة كدائرمة للفلسطينييف ,كضرماف التكاصؿ الجغرافي للفلسطينييف.)Response 2001( .
كقد علقت رمؤسسة الشرؽ األكسط للسالـ األرمرييية على بند رمبادلة األرض ,كبأف الذم تـ عرضو
في ذلؾ ىك رمبادلة أراضى كأرمايف حيكية رمف الضفة الغربية بأراضى صحراكية بجانب قطاع غزة تستخدرميا

إسرائيؿ يرميب للنفايات السارمة ,بإالضافة إلى أراضي ستلحؽ بإسرائيؿ رمف الضفة الغربية ,كذلؾ سكؼ يقيد
رمف حرية تنقؿ الفلسطينييف في داخؿ دكلتيـ ,كيعيؽ عرملية التنرمية عند الفلسطينييف.
 -2مقترح الرئيس كمينتون عن القدس:
فيرما يخص القدس ,بقي الكضع رمعقدان في رمقترح الرئيس يلينتكف ,كأستند على رمبدأ عاـ ىك الرمناطؽ

العربية تيكف فلسطينية ,كالرمناطؽ اإلسرائيلية تبقي ييكدية ,كسيادة فلسطينية على الحرـ كسيادة إسرائيلية
على الحائط الغربي كالرمساحة الرمقدسة لدل الديانة الييكدية ,كسيادة رمشترية على قضية حفريات.

() Brobosai, 2001
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إف تلؾ الصياغة كالرمقترح أرمر رمشيكؾ فييا ,فالرمقترح يبدك أنو يعترؼ بسيادة إسرائيؿ تحت الحرـ,
كأف ارمتداد الحائط الغربي يشرمؿ النفؽ الذم بني في عاـ  ,1996كالذم أشعؿ االنتفاضة في العاـ نفسو,

كيرما أف رمقترح الرئيس يلينتكف حكؿ القدس ياف فيو رمف الغرمكض رما ييفي إلثارة شيكؾ الفلسطينييف فيرما
يخص رمناطؽ الييكد للييكد ,كالسيادة اإلسرائيلية اليارملة علييا ,حيث يجعؿ الرمناطؽ الفلسطينية في القدس

يجزر في بحر السيادة اإلسرائيلية.

 -3مقترح الرئيس كمينتون فيما يخص الالجئين الفمسطينيين:
تصكر يلينتكف أف حؿ رمشيلة الالجئيف يبني على أساس الدكلتيف ,أم أف الدكلة الفلسطينية كليس
إسرائيؿ نفسيا ستيكف نقطة االرتياز للفلسطينييف الذيف يختاركف أف يعكدكا إلى الرمنطقة ,أرما رما يتبقى رمف
الفلسطينييف فيتـ تكطينيـ في أرمايف كجكدىـ ,يرما أف الكاليات الرمتحدة رمستعدة ألف تقكد جيدان دكليان لرمساعدة

الالجئيف ,كأف تعترؼ إسرائيؿ بالرمعاناة الرمعنكية كالرمادية التي تعرض ليا الشعب الفلسطيني نتيجة لحرب
عاـ  ,1948بذلؾ يعترؼ الطرفاف -الفلسطيني كاإلسرائيلي بأف في ذلؾ تطبيؽ لقرار األرمـ الرمتحدة رقـ

.)Clinton Barometers( .194

 -4مقترح الرئيس كمينتون عن األمن:
ارتيزت فيرة األرمف في رمقترح الرئيس يلينتكف على كجكد قكة دكلية لضرماف تنفيذ االتفاؽ ,كأف
تنسحب القكات اإلسرائيلية على رمدار  3رمسنكات رمع البدء التدريجي لكصكؿ القكة الدكلية ,كبعد إنتياء

السنكات الثالثة تحتفظ إسرائيؿ ببعض الرمكاقع الثابتة في رمنطقة غكر األردف لرمدة ثالث سنكات اضافية ,أرما

رمحطات اإلنذار الرمبير ,فيسرمح إلسرائيؿ بإبقاء ثالث رمحطات انذار رمبيرة في رمناطؽ بالقرب رمف راـ اهلل
كنابلس كالقسـ الشرقي لرمدينة القدس (.رمكقع "أكت إسالـ اإلليتركني.)2000 ,
لقد احتكل ىذا الطرح على تعقيدات كىكاجس للفلسطينييف ,فيي ترمنع التكاصؿ الجغرافي الفلسطيني

كتعيؽ عرملية التنرمية الفلسطينية ,يرما أف الطرح بإنسحاب إسرائيؿ على ثالث سنكات ليك أرمر رمريب,

فتستطيع إسرائيؿ تكطيف عشرات األالؼ رمف الرمستكطنيف في تلؾ الفترة ,يرما أف الطرح األرمرييي ال يشير
إلى انسحاب رمباشر للرمستكطنيف ,كىذا يفتح الباب لتفسيرات عدة في صالح اإلسرائيلييف.
أثر التطبيق في إنياء الصراع في رؤية الرئيس كمينتون:
على أثر التطبيؽ كالرمكافقة على رمقترحات الرئيس يلينتكف ,فإف ذلؾ ييكف برمثابة نياية الصراع

كتطبيؽ ق اررات األرمـ الرمتحدة  ,242ك.)Barometers( .338
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اعتقد الرئيس يلينتكف أف ىذا ىك رمجرمؿ االتفاؽ العادؿ كالدائـ ,كأنو يعطي الشعب الفلسطيني القدرة
على تقرير رمستقبلو على أرضو ,دكلة ذات سيادة قابلة للحياة رمعترؼ بيا رمف الرمجترمع الدكلى ,عاصرمتيا

القدس رمع السيادة على الحرـ ,كحياة جديدة لالجئيف.

أرما فيرما يتعلؽ باإلسرائيلييف فإنو يعطي الشعب اإلسرائيؿ نياية حقيقية للصراع ,كأرمنا حقيقيان ,رمع

الحفاظ على الركابط الدينية الرمقدسة ,كضـ  %80رمف الرمستكطنات إلى إسرائيؿ ,كأيبر "قدس ييكدية فى
التاريخ يعترؼ بيا الجرميع عاصرمة ليا " (.عريقات) 2010 ,
تحفظات األطراف المعنية والمواقف األمريكي من التحفظات:
تحفظ الطرف اإلسرائيمى:
برغـ الجدؿ اليبير الذل دار في إسرائيؿ حكؿ الرمقترحات كالتى أدت استقاالت في حيكرمة باراؾ
كتقكية لخطاب اليرميف الرمعارض ,فقد كافؽ باراؾ على رمقترحات يلينتكف ,رمع كجكد تحفظات ,حيث قاـ

بتسليـ تحفظات إسرائيؿ التي جاءت في عشريف صفحة ,كأبرزىا رما جاء فييا رمف تحفظات يانت " أف

إسرائيؿ لف تكقع على أم كرقة تنتقص فييا رمف سيادة إسرائيؿ على جبؿ اليييؿ في الحرـ الشريؼ ,أرما

الثانى فيك أنو لف تجد رئيس كزراء إلسرائيؿ يقبؿ بعكدة الجئ كاحد على أساس حؽ العكدة,2002 (.

.)Haarets. ,Shaved

لقد يانت تحفظات باراؾ برمثابة الرفض للرمقترح األرمرييي بصكرة رمعيكسة فيك لـ يظير برمكقؼ

الرفض ,كليف ليررمي الرمكقؼ الرافض للفلسطينييف كالذل لربرما قد استشرؼ رفضيـ.
تحفظ الطرف الفمسطينى:

أرسؿ الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في األكؿ رمف يانكف الثانى يناير  2001رسالة إلى الرئيس
يلينتكف ,كأكضح فييا تحفظات الجانب الفلسطينى ,كجاء فى الرسالة "رما لـ ييف ىناؾ تكضيحات تخاطب

قلقنا فإف الرمقترحات لف تؤدل إلى حؿ كاقعي للص ارع.)Clayton, 2004, p402( .

عند لقاء الرئيس عرفات األخير رمع الرئيس يلينتكف في البيت األبيض حكؿ رمقترحات الرئيس بيؿ

يليتتكف ,كخرج الرئيس عرفات رمف اإلجترماع رمكجيان حديثو لدنيس ركس قائالن "علييـ أف تتكقفكا عف أداء دكر
الرمحارمي عف باراؾ ".كرمع ذلؾ فقد طلب الرئيس عرفات رمف حسف عبد الرحرمف السفير الفلسطيني في

كاشنطف إعالف رمكافقة الفلسطينييف على الرمبادرة ,كليف كفؽ فيرميـ ليا تـ نفيو بعد ذلؾ(.عرمرك,2012 ,

ص .)284 -283
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يانت السلطة الفلسطينية قد نشرت ردىا على رمقترحات الرئيس يلينتكف فى  30يانكف األكؿ
(ديسرمبر)  ,2000كىى نقاط يانت تسيؿ استشراؼ رمكقؼ الفلسطينييف الرافض للرمقترحات ,كعدـ إرميانية أف
ترل تلؾ الرمقترحات النكر ,كيرميف إجرماؿ أبرز تلؾ التحفظات باآلتي:

" الرمقترحات تقسـ الدكلة الفلسطينية إلى ثالثة أجزاء غير رمتصلة ,كالرمتحيـ في كصليا ىي إسرائيؿ ,رمرما
يقكض فيرة الدكلة قابلة للحياة .



تقسيـ القدس إلى رمناطؽ تفصليا عف بعضيا رمناطؽ غير رمتصلة ,تفصليا عف رمناطؽ السيادة

اإلسرائيلية.

 ال يكجد تطبيؽ لحقكؽ الالجئيف في العكدة".

 إف الرمقترحات لـ تخاطب بشئ رمف التفصيؿ الرمسائؿ األرمنية ,كأف رمقترح ييذا رما زاؿ يحتاج إلى رمزيد رمف

تكضيحات ,إضافة إلى عدـ كجكد ضرمانات دكلية حقيقة فى ظؿ كجكد تاريخ إسرائيؿ حافؿ بعدـ اإللتزاـ
بتطبيؽ التفاىرمات الرمتعلقة بيا.)Proposal ,2001 (.
الموقف األمريكي من تحفظات الطرفين:
لقد جاء الرد األرمرييي على تحفظات األطراؼ برما ىك رمتكقع رمف إنحياز كاضح إلى الطرؼ

اإلسرائيلي ,فحسب الرئيس األرمرييي يلينتكف فإف تحفظات الطرؼ اإلسرائيلي رمقبكلة كتأتي ضرمف الرمقترح,
بينرما رمقترحات الرئيس عرفات يانت خارج إطار الرمقترح كرما يعني أنيا ال تقبؿ ,يرما أضاؼ يلينتكف إف

عرفات لـ يقبؿ الرمقترحات بشيؿ رسرمي أك عرملي.)Ross , 2005, p756 (.

كقد جاء ىذا رغـ تصريح القبكؿ الذم أعلنو الرئيس عرفات عبر رمرمثؿ الرمنظرمة في كاشنطف حسف

عبد الرحرمف يرما شعر الرمفاكض الفلسطيني بأف رما يعرض علييـ ىي رمقترحات إسرائيلية ,كقد أقر بذلؾ أحد

الرمسئكليف األرمريياف في الرمفاكضات بأف الرمقترحات اإلسرائيلية يانت تقدـ إلى الفلسطينييف على أنيا أرمرييية
كشعركا أيضا أنيـ يفاكضكف فريقيف إسرائيلييف" ,األكؿ أرماـ العالـ اإلسرائيلي ,كاآلخر العالـ األرمرييي

)) Mearsheimer,2011,p166

كبناء على ذلؾ ,فقد نصح الرئيس يلينتكف الرئيس الجديد جكرج بكش االبف ككزير الخارجية القادـ
يكليف باكؿ بأف ال يضيع الكقت في التعارمؿ رمع عرفات ,فقد تحدث يلينتكف في البيت األبيض بعد رمراسـ

تسلـ رمقاليد الرئاسة للرئيس الجديد بكش االبف ,كذلؾ في  21يانكف الثاني يناير  2001عف خيبة أرملو رمف

عرفات ,كأنو السبب كراء تعطيؿ عرملية السالـ ,رملقيا اللكـ يارمالن على الجانب الفلسطيني كعلى شخص

الرئيس عرفات.) Clayton,2004 ,p404 (.

كذير رمصدر أخر أف يلينتكف طلب رمف بكش االبف إال يستقبؿ عرفات (.عرمرك ,2012 ,ص .)285
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أرما دينس ركس كالذم ترؾ رمنصبو الرسرمي ليتكجو إلى رمعيد كاشنطف لسياسة الشرؽ األدنى الرمقرب
رمف إسرائيؿ ,فقد ذىب إلى أبعد رمف ذلؾ في نصيحتو إلى كزير الخارجية باكؿ عندرما تحدث عف عرفات

قائالن":ال تصدؽ أم يلرمة رمف عرفات ألنو رجؿ رمخادع ".) Clayton,2004 ,p404( .
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الخالصة:
تكضح الدراسة في ىذا الفصؿ رمدم اىترماـ اإلدارة األرمرييية في عدد رمف الرمبادرات التي طرحت

كالسعي الحثيث رمف قبؿ إدارة الرئيس بؿ يلينتكف في التكصؿ لحؿ الصارع كذلؾ لظركؼ كرمتغيرات دكلية
يانت تدعـ التكصؿ إلى حلكؿ كرمنيا انييار اإلتحاد السكفيتي ,التفرد األرمرييي بالكساطة كحرب الخليج
كالرغبة األرمرييية بأف تعزز رمف حلفائيا في رمنطقة الشرؽ األكسط ,كبإالضافة إلقارمة عالقات رمفتكحة رمع

إسرائيؿ تصب في صالح األخيرة.

كىذه الرمتغيرات ياف ليا األثر اليبير في تحكؿ السلكؾ السياسى األرمرييي عبر إدارة الرئيس
األرمرييي بؿ يلينتكف ,في السعي كبدؿ الجيد اليبير لتدليؿ العقبات ,بالفعؿ تـ التكصؿ إلى حلكؿ في اتفاؽ
أكسلك كتعليؽ القضايا اليبرل أم قضايا الحؿ النيائي بعد  5سنكات كليف ظيرت العديد رمف األزرمات
اإلسرائيلية الرمفتعلة التي بدأت بقتؿ رئيس الكزراء اإلسرائيلي رابيف الذم كقع اتفاؽ أكسلك ,كترتب على ذلؾ

أزرمات يانت عبارة عف ألغاـ زرعتيا إسرائيؿ للتنصؿ رمف اإلستحقاقات الرمترتبة علييا ,كياف اللكبي
الصييكني يلعب الدكر األيبر في تضليؿ الرأم العاـ الدكلي ,كحتي األرمرييي التي يانت تسعي دائرمان للحفاظ
على أرمف إسرائيؿ كرمصالحيا االستراتيجية الرمشترية ,كليف لـ تستطع إدارة يلينتكف رغـ الجيد اليبير التكصؿ

إلى اتفاؽ نيائي ينيي حاؿ الصراع القائـ رمف سنيف بسبب التعنت اإلسرائيلي ,كقكة التأثير على القرار

األرمرييي بطرؽ رمباشرة كغير رمباشرة في رمحاكلة رمف خالليا التيرب كالتغلب على الرمكاثيؽ الدكلية كىذا ياف
كاضحان في إختراقيا جرميع األعراؼ كالرمكاثيؽ الدكلية.
كلذلؾ تبددت الكساطة األرمرييية خالؿ فترتي الرئيس األرمرييي بؿ يلينتكف ,كلـ تنجح بالتكصؿ إلى
حلكؿ سلرمية نيائية لحؿ الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ,كرغـ قياـ الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات آنذاؾ

بتقديـ يؿ رمركنة يستطيع الفلسطيني أف يقدرميا في سبيؿ إنياء الصراع كاحالؿ السالـ في الرمنطقة ,إال أنو
لـ يحظ رمف الطرؼ األرمرييي إال باإلتياـ ,كأنو الرمعرقؿ للتسكية كلقد حاكلت اإلدارة األرمرييية الضغط على

الطرؼ الفلسطيني ,كارمالء شركط إسرائيؿ كتطبيؽ رؤيتيا للسالـ على الفلسطينييف ,إال أف يلينتكف لـ ينجح
في حؿ الصراع ,كغادر البيت األبيض بدكف تحقيؽ رمبتغاه في إنياء فترتو بتحقيؽ اإلنجاز التاريخي لو ,كلـ
يعط اعتبار لفيـ الرمطلب الفلسطيني كايتفى بالرؤية اإلسرائيلية.
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تمييد:
ترمثؿ بدكر الكساطة األرمرييية تجاه القضية الفلسطينية في الفترة الرمرمتدة رمف  20يانكف ثاني( يناير)

 2001كحتي ( )10آيلكؿ (سبترمبر)  ,2008بقي ثابتان على حالو رمع األخذ بعيف االعتبار ,أف إدارة بكش
اتبعت سياسة العصا رمع الفلسطينييف ,العتقادىا بأف سياسة الجزرة لـ تنجح رمع الرئيس الفلسطيني ياسر

عرفات في رمفاكضات يارمب ديفيد عاـ  ,2000كبالتالى يجب احتكاء كانياء القضية الفلسطينية بالرؤية التى
تراىا رمناسبة ,كالتي تتقاطع رمع السياسة اإلسرائيلية إال أف األرمكر قد تغيرت بعد ( )11أيلكؿ

(سبترمبر)( .2001رضكاف كعياشا كشحاذة ,ط)2006 ,1
يتضح أف السياسة األرمرييية تعيس طبيعة فف التالعب بإالدكار ,كىذا ليس عيبا في ذاتو ,بؿ أحد
أساليب إدارة العالقات الدكلية ,كليف ذلؾ انعيس سلبان على إدارة القضية الفلسطينية ,حيث إنو بعد إعالف
"بكش "الدعكة إلى بناء سلطة فلسطينية رمكثكقة أرمريييا ,أم برمعنى آخر إنياء حيـ عرفات بشيؿ غير

رمباشر ,كجاء الحديث في ( )12حزيراف (يكنيك) " "2002ليكلف باكؿ "ككزير الخارجية األرمرييي ,الذم
تحدث فيو عف دكلة فلسطينية انتقالية أك رمؤقتة( ,رمكقع ك ازرة الخارجية األرمرييي)2002:

ىذا الحديث رميد لخطاب "بكش " في ( )24رمف الشير نفسو  ,2002كالذم تضرمف نقطتيف

رئيسيتيف :األكلى :القبكؿ بالحيـ االنتقالي كتأجيؿ الحؿ الدائـ ,كالثانية :كالقبكؿ بفيرة الدكلة الفلسطينية دكف
الخكض في التفاصيؿ ,باعتبارىا الحؿ القانكني الذم يغلؼ الحؿ االنتقالي( .عاركرل ,2001 ,ص.)291

لقد قدـ الخطاب األفيار األرمرييية التى سبؽ كطرحيا رمف قبؿ الرمسؤكليف األرمرييييف ,كاستند الحؿ
رمف كجو نظرىـ إلى رينيف أساسيف ىرما الدكلة الرمؤقتة كاإلصالح ,كلذلؾ لـ ييف لإلدارة األرمرييية الجديدة

ذلؾ االىترماـ بالصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ,إنرما اقتصر دكر الكاليات الرمتحدة على دكر الكسيط الرمسيؿ
( ,)Facilitatorلعرملية التفاكض في ظؿ غياب أل رؤية استراتيجية رمعينة ,كيرما أف الرمكقؼ األرمرييي في
عيد الرئيس بكش االبف ياف غير رميتـ بالشيؿ الجاد بحؿ الصراع ,كعند إستالرمو لتقرير جكرج رميتشؿ":ال

أعتقد أف سياستنا تغيرت فيي بنفس نسقيا ,الكاليات الرمتحدة ال تضع خطة سالـ ,رما نطلبو اليكـ ىك بسيط
كبشيؿ رمباشر كقؼ العنؼ كبدكف شركط ".)Conflict,2002) .

رغـ التجاىؿ النياء الصراع لقد لعب دكر الكساطة في عدة رمحطات في عيد الرئيس جكرج بكش
االبف سكؼ نتطرؽ ليا في ىذا الفصؿ ,كيرميف القكؿ أف بكش االبف ياف يخالطو ىيذا شعكر ,كالسنكات

األربعة األكلى رمف فترة رئاستو يانت اإلدارة األرمرييية تنظر إلى العالـ رمف رمنطلؽ رمفاىيـ كرؤية الرمحافظيف

الجدد ,كأىـ رما يرميز ىذه الرحلة أف الحرب العسيرية يانت فييا رمسترمرة ,كأف الكاليات الرمتحدة يانت فييا
العنصر األساسي (عدكاف)3 :2010 ,
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المبحث األول
الوساطة األمريكية في الفترة األولى من حكم الرئيس جورج بوش االبن
المطمب األول :الوساطة األمريكية وتقرير ميتشل بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001
 -1قيام الوساطة األمريكية " بدور المسيل "
نستكضح ىذه الرمسألة عبر رمحطات تتابع اإلدارة األرمرييية للقضية األىـ دائرمان كأبدان في الشرؽ

األكسط ,كذلؾ برغـ الجيد اليبير الذم رمارسو الرئيس يلينتكف فإف إدارتو فشلت في اإلختراؽ نحك تحقيؽ
التسكية النيائية الفلسطينية كاإلسرائيلية ,فقد ياف عارمؿ رميـ بأف يرفع الرئيس الجديد يده عف الصراع ,كىك

رماصرح بو علنان في بداية رمشكاره في الرئاسة عف اقتفاء أثر كارث يلينتكف في رمكقفو رمف الصراع كخصكصا
بعد رمشاىدة رمف فشؿ التكصؿ التفاؽ بيف الفلسطينييف كاإلسرائيليف ,فقد أضعؼ ذلؾ اىترمارمو في حؿ

الصراع ,يرما صرح كزير الخارجية يكلف باكؿ رم ار انر كتي ار انر عف أف الرمسؤكلية األساسية تقع على الطرفيف

أنفسيـ كقاؿ "نحف سكؼ نقكـ بدكر الرمسيؿ ,كليف في النياية يبقى الحؿ رمكجكدا عند أطراؼ الصراع ليجدكا

الحؿ( .النشاش ,2006 ,ص .)62

يرما أنو لـ يتـ تعييف رمبعكث سالـ للشرؽ األكسط بعد دينيس ركس في رمحادثات طابا بيف

الفلسطينييف كاإلسرائيليف ,لـ ترسؿ الكاليات الرمتحدة رمبعكثان ليا كالتي عقدت في (يناير ,)2001 ,كانتيت تلؾ

الرمحادثات بإعالف بياف رمشترؾ فلسطيني كاسرائيلي ,كنص على أنيـ أقرب رمف أم كقت رمضى إلى التكصؿ

إلى اتفاؽ سالـ ,كيؿ ذلؾ ياف رمفاتيح كرمقدرمات عارمة للتكجو الجديد لإلدارة األرمرييية فيرما يخص الشرؽ
األكسط.

كفي رمؤترمر رمنظرمة أيباؾ ( )AIbacالييكدية ,تحدث يكلف باكؿ أرماـ الرمؤترمر كبحضكر آرييؿ

شاركف عف رمكقؼ الكاليات الرمتحدة رمف إسرائيؿ رملقيان اللكـ على الرئيس عرفات بقكلو":إف نقطة بداية الحديث

ىك إنياء العنؼ ,كأف الرمسؤكليف يجب أف يأخذكا برمسؤكلياتيـ تجاه كقؼ العنؼ في إشارات كاضحة إلى دكر

عرفات في تأجيج اإلنتفاضة( .رمجلة الدراسات الفلسطينية)2001,178-177 ,

 -2تقرير ميتشل.

انبثقت لجنة رميتشؿ التي ترأسيا السيناتكر األرمرييي السابؽ جكرج رميتشؿ عف قرمة شرـ الشيخ كالتي
عقدت في /16أيتكبر  2000في فترة الرئيس يلينتكف بحضكر يال رمف الرئيسيف األرمرييي يلينتكف كالرئيس

الرمصرم حسنى رمبارؾ بعد اندالع إنتفاضة األقصى في  28أيلكؿ /سبترمبر  2000كذلؾ لتحديد إطار عرمؿ
كلتحديد رمسببات التصعيد ككقفو بيف الفلسطينييف كاإلس ارئيليف على أف تقدـ تقريرىا النيائي فى (أبريؿ)

 2001كىك التقرير الذل دفع الرئيس جكرج بكش االبف رمحؿ الرئيس يلينتكف لتقديـ تصكر حكؿ ييفية
الخركج رمف األزرمة عبر كقؼ فكرم إلطالؽ النار ,كالدعكة إلى نبد العنؼ كاإلرىاب ,كالزاـ إسرائيؿ بتجرميد
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يؿ النشاطات اإلستيطانية ,كتسلرمت إدارة بكش التقرير في رمنتصؼ آيار (رمايك) ( .2001أحرمد قريع-75 ,
.)2001 ,76

حيث كصؼ التقرير رمسببات الطرفيف في اندالع رمكجة العنؼ ,يرما كضع التقرير قائرمة برما فعلو رمف

أجؿ استئناؼ الرمفاكضات ,كىي:

 -1بذؿ جيد بنسبة  %100في الرمائة رمف أجؿ كقؼ العنؼ.
 -2استئناؼ التنسيؽ كالتعاكف األرمني.
 -3عكدة بناء الثقة بيف الطرفيف.

 -4كأخي انر العكدة إلى الرمفاكضات بشيؿ جدم كسريع( .رمجلة الدراسات الفلسطينية) 2001, 182-180,

يرما طالب التقرير بضركرة الكقؼ الفكرم إلطالؽ النار كالبدء في الرمفاكضات ,كطالب التقرير

السلطة الفلسطينية بكقؼ التحريض على العنؼ كرمنع إطالؽ النار رمف األراضى الفلسطينية تجاه إسرائيؿ أم

األراضى الرمحتلة ,كأشار التقرير إلى رمطالبة إسرائيؿ بتجرميد النشاط اإلستيطاني ,كلـ يشر التقرير أك يديف

زيارة شاركف إلى باحات األقصى كالتي أشعلت الشعب الفلسطيني غضبان على الرمس برمقدساتو اإلسالرمية.

رغـ قبكؿ الطرفيف بتقرير اللجنة فإف التصعيد استرمر بيف الطرفيف ,األرمر الذم دعى يكلف باكؿ

لتعييف رمساعد لو لإلسياـ في تطبيؽ تكصيات لجنة رميتشؿ ,كلياـ بيرنز ,كالذم أعطي جدكالن زرمنيان إلعادة

بناء الثقة بيف الفلسطينيف كاإلسرائلييف.)Perlez New York Times 2001(.

في تلؾ الفترة تعرضت األراضى الفلسطينية إلى رمكجة رمف العرمليات العسيرية اإلسرائيلية ,كبقيت

ردكد الفعؿ الدكلية ك باألخص األرمرييية تنصب على الفلسطينييف ,كدعا الرئيس بكش الرئيس ياسر عرفات
إلى كقؼ فكرل إلطالؽ النار ,كألحؽ ذلؾ إرساؿ رمدير كيالة اإلستخبارات األرمرييية ( (CIAالجنراؿ جكرج

تينت إلى الرمنطقة للرمساعدة في كقؼ إطالؽ النار كاعداد رؤية أرمنية جديدة ,كلـ تنجح تلؾ الجيكد التي

أصبح رمجيكدىا ينصب على كقؼ إلطالؽ النار كالغياب التاـ للحديث عف رمكضكع التسكية النيائية كرمع
إخفاقات تينت في الكصكؿ إلى تيدئة ,زادت إسرائيؿ رمف ىجرماتيا على الفلسطينييف ,كبلغت ذركتيا بإغتياؿ
أرميف عاـ الجبية الشعبية لتحرير فلسطيف أبك على رمصطفي في بداية آب /أغسطس  ,2000كالذم كجد
اإلدارة األرمرييية رما تبرر بو اإلغتياؿ– رغـ التنديد الدكلي باإلغتياؿ– عبر رما صرح بو نائب الرئيس تشيني

(قناة فكيس _ )Fox newsاألرمرييية كذلؾ جاء "في إطار حرماية اإلسرائيلييف ألنفسيـ كعرمؿ استباقي ضد
أناس يحييكف كيخططكف ليجرمات ضد إسرائيؿ "(.)lave.Sydney Moraid,2001

كفي نفس الشير آب (أغسطس) اعترضت الكاليات الرمتحدة على قرار في رمجلس األرمف يقضى
بنشر رمراقبيف في األراضى الفلسطينية (.)Raider Jerusalem Boost, 2001كأبقى بكش على ضعؼ
الفلسطينييف كتحرمليـ الرمسؤكلية عف تصعيد األجكاء كرمشترطا كقؼ النشاط اإلرىابي –على حد زعرمو  -قبؿ

البدء في رمحادثات السالـ.
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 -3أحداث الحادى عشر من (سبتمبر) 2001انعكاسيا عمى الوساطة األمريكية تجاه القضية
الفمسطينية.
بعد أحداث الحادل عشر رمف (سبترمبر)  2001سعت الكاليات الرمتحدة إلى بناء تحالؼ دكلي ضد

تنظيـ القاعدة بزعارمة أسارمة بف الدف ,كفي سبيؿ إرضاء كيسب تأييد الدكؿ العربية في تحالفو ,فقد أعلف
عف دعرمو لقياـ دكلة فلسطينية ,كضغط على شاركف ليقبؿ لقاء بيف شرمعكف بيريس كزير خارجيتو كعرفات

لالتفاؽ على كقؼ إطالؽ النار ,كالذم لـ يطبؽ أيان رمف التفاىرمات على األرض يرما حرؾ شاركف دعايتو
الرل العاـ العالرمي عرمكرما كالغربي خصكصا بأف رما تتعرض لو إسرائيؿ رمف ىجرمات ىي نفسيا التي
إلقناع أ
تتعرض ليا الكاليات الرمتحدة ,كرما تتعرض لو القكات الغربية في أفغانستاف كأف رما تقكـ بو رمف ىجرمات داخؿ

األراضى الفلسطينية ,ىي بنفس غرض كىدؼ عرمليات القكات الغربية في أفغانستاف (عدكاف)7 :2010,

كرمع تصاعد كازدياد عرمليات القتؿ كاإلجتياحات ,ضد الرمدف الفلسطينية ,فرما ياف رمف اإلدارة

األرمرييية إال أف تحريت رمطالبة إسرائيؿ بكقؼ اإلجتياحات ,كليف بدكف القاء اللكـ ,يرما في الرمعتاد على
اإلسرائيلييف ,كىذا رما قالو الرئيس بكش " أنني أرمؿ أف تقكـ القكات اإلسرائيلية بسحب قكاتيا بأسرع كقت

رمرميف كأدعك عرفات إلى أف يقكـ برما عليو لرمنع أذية الرمكاطنيف " ( النشاش)110 :2006 ,

أرما بعد النصر األرمرييي الرمترمثؿ في إسقاط نظاـ طالباف عف الحيـ في أفغانستاف ,سعى الرئيس

بكش االبف إلى إنعاش عرملية السالـ بيف الفلسطينييف كاإلسرائيلييف ,فتحدث في األرمـ الرمتحدة في تشريف

ثاني/نكفرمبر " "2001نحف نبدؿ الجيد يي نرل يكرمان دكلتيف – إسرائيؿ كفلسطيف – تعيشاف جنبان إلى جنب

بسالـ بحدكد آرمنة كرمعترؼ بيا ,كليف نرل السالـ لف يأتي يكرما طالرما كجد التحريض عليو (الرمسيرم,

)45 :2002
كرمع ذلؾ فقد رفض بكش لقاء عرفات في األرمـ الرمتحدة ,كأف رفض لقاء الرئيس ياسر عرفات ترتب

عليو رمدل الضغط كالتأثير الذم يرمارسو اللكبي الييكدم على السياسة األرمرييية ,فقد تحدثت يكندالي از رايس

– رمستشارة األرمف القكرمي األرمرييي ,أف عرفات " ال يرميف أف يساعدنا طالرما أنو يعانؽ حزب اهلل كحرماس
"ىك يعيس رمدل تبني الطرح اإلسرائيلي في الصراع الدائر كتجاىؿ تاـ لحقكؽ الفلسطينييف الذيف طالرما
كصفتيـ اإلدارة األرمرييية باإلرىاب ,كأكضح يكلف باكؿ في  19تشريف /نكفرمبر  ,2001رؤية الكاليات

الرمتحدة النياء الصراع الرمترمثؿ في دكلتيف تعيشاف بأرمف كسالـ ,كلينو أبقى ىجكـ على الفلسطينييف رمتيرمان
إياىـ بإرتياب اإلرىاب( .رمجلة الدراسات الفلسطينية :2007 ,ص )163-158
-4وثيقة تينت
في رمحاكلة لكقؼ إطالؽ النار كتيدئة األكضاع أرسلت اإلدارة األرمرييية جكرج تينت رئيس كيالة

الرمخاب ارت األرمرييية في يكنيك  ,2001كعقب رمحادثات رميثفة بيف الجانب الفلسطيني كاإلسرائيلي ,تـ اتفاؽ
غير رسرمي سرمي بكثيقة تينت ,كىى تطبؽ خطة عرمؿ أرمنية فلسطينية إسرائيلية لكقؼ إطالؽ النار بيف
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الجانبيف الفلسطيني كاإلسرائيلي ,كتدعك ىذه الكثيقة إلى عقد اجترماع اللجنة األرمنية الفلسطينية اإلسرائيلية
الرمشترية برمشارية رمسئكليف أرمنييف أرمرييييف ,كرمف أجؿ كضع جدكؿ زرمني لرفع اإلغالؽ الرمفركض على

األراضى الفلسطينية خالؿ أسبكع ,كاعادة األكضاع إلى رما يانت عليو قبؿ اإلنتفاضة عاـ  2000كسحب
القكات اإلسرائيلية رمف الرمكاقع التي سيطرت علييا بعد اإلنتفاضة ,كاإلرمتناع عف رمياجرمة إسرائيؿ ألىداؼ
تابعة للسلطة الفلسطينية ,كارمتناع إسرائيؿ عف القياـ بأم إج ارءات إستف اززية ضد الرمدنييف ,كذلؾ بيدؼ

اإلبقاء على إعالف كقؼ إطالؽ النار قائرما ,يرما تلتزـ الكثيقة اإلسرائيلية باإلفراج عف يافة الفلسطينييف الذيف
اعتقلتيـ أثناء رمياجرمتيا لرمكاقع فلسطينية ,كأعلف الجانبيف اإلسرائيلي كالفلسطيني قبكليـ لخطة كقؼ إطالؽ

النار ,كعلى الرغـ رمف ذلؾ لـ تطبؽ ىذه الخطة نتيجة سياسة الحيكرمة اإلسرائيلية برئاسة شاركف ( .ياسيف,
 ,2009ص .)40-41

المطمب الثاني :ميمة زيني األمنية ودعوة بوش لقيادة فمسطينية جديدة
 -1ميمة الجنرال أنطوني زيني األمنية لوقف العنف:
أيد الجنراؿ أنتكني زيني الذل انتدبتو اإلدارة األرمرييية إلى الرمنطقة في (نكفرمبر)  ,2001في رمحاكلة

الستعادة اليدكء بيف الجانبيف الفلسطيني كاإلسرائيلي ,كأف رميرمتو ال تقتصر على الناحية األرمنية فقط بؿ ىي
في األساس سياسية تتعلؽ بكقؼ إطالؽ النار كتنفيذ خطة تينت كتكصيات رميتشؿ ,للتكصؿ إلى رمفاكضات
تؤدم في النياية إلى إقارمة الدكلة الفلسطينية كفي نفس األثناء ,أرسؿ الرئيس األرمرييي بكش االبف رسائؿ

إلى عدد رمف زعرماء الدكؿ العربية ,يدعكىـ إلى الضغط على القيادة الفلسطينية لكقؼ العنؼ لتسييؿ عكدة
السالـ ).) Zachariah , Jerusalem Post, 2001
كاسترمرت أحداث االنتفاضة في التصعيد رمع استرمرار إسرائيؿ في عرملياتيا الرمرمنيجة بحؽ
الفلسطينييف كرمؤسساتيـ العارمة ,فرمع يؿ ضربة للرمقاكرمة تخرج إدارة الرئيس بكش رمنددة باليجكـ ,كرمتجاىلة

لرما تقكـ بو إسرائيؿ على األرض.

فقد صرحت رمتحدثة باسـ الرئيس األرمرييي بكش االبف "بشيؿ كاضح رمبررة عرمليات االحتالؿ

اإلسرائيلى ,بأف إسرائيؿ لدييا الحؽ للدفاع عف نفسيا.) New York times , Bonnet ,2001( .

كنتيجة لتردم األكضاع بيف الجانبيف الفلسطيني كاإلسرائيلي ,على الرغـ رمف تعدد اللقاءات
كاالجترماعات ,كبسبب التعنت اإلسرائيلي الدائـ ,طلبت اإلدارة األرمرييية في (ديسرمبر)  2001رمف رمبعكثيا

أنتكني زيني العكدة إلى كاشنطف رمؤقتا ,كعلى الرغـ رمف ذلؾ عاد زيني للرمنطقة رمرة ثانية ,كفشلت رميرمة
الجنراؿ زيني الثانية نتيجة استرمرار الرمرمارسات العنيفة التي تقكـ بيا إسرائيؿ ضد الشعب الفلسطيني كسلطتو

الكطنية ,كفي ظؿ التصعيد اإلسرائيلي كقصؼ رمقر الرئيس ياسر عرفات كرمحاصرتو ,كترمييدان لقدكـ زيني
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إلى الرمنطقة للرمرة الثالثة كسعيان النجاح رميرمتو ,دعا كزير الخارجية األرمرييية يكلف باكؿ إسرائيؿ إلى عدـ
عرقلة الجيكد األرمرييية اليادفة لتكصؿ إلى اتفاؽ لكقؼ إطالؽ النار.

كفي لقاء الجانبيف الفلسطيني كاإلسرائيلي في (رمارس)  ,2002قدـ الرمبعكث األرمرييي أنتكني زيني,

ككرقة رسرمية تتضرمف الرؤية التفصيلية للكاليات الرمتحدة األرمرييية لتفاىرمات تينت ,كازاء تعقيد األرمكر كرفض

إسرائيؿ االستجابة للرمطالب الفلسطينية ,كقيارميا بتطبيؽ خطة السكر الكاقي ,غادر زيني الرمنطقة في (أبريؿ)
 2002دكف التكصؿ كللرمرة الثالثة لكقؼ إلطالؽ النار ,كتحريت إدارة الرئيس بكش االبف كقررت إرساؿ

كزير خارجيتيا يكلف باكؿ إلى رمنطقة الشرؽ األكسط ,في رمحاكلة للتكصؿ إلى كقؼ إطالؽ النار بيف

الجانبيف كتنفيذ قرارم رمجلس األرمف  ,1397 ,1402الداعييف إلى إنسحاب القكات اإلسرائيلية رمف أراضي

السلطة الفلسطينية ,كليف لـ يستطع يكلف باكؿ إحراز تقدـ يذير نحك تحقيؽ األىداؼ التي حددىا رمسبقا

لجكلتو في الشرؽ األكسط"(.ياسيف.)43-44 ,2009,

يرما استغلت إسرائيؿ حادثة سفينة األسلحة التي سرميت ياريف أم ( )karine-aكذلؾ في  3يانكف
ثاني  /يناير  ,2002التياـ عرفات كالقيادة الفلسطينية "باإلرىاب "كتيريب األسلحة ,كىك األرمر الذم كجد

آذأنا صاغية في اإلدارة األرمرييية ,كأنيا فقدت الثقة كالرمصداقية في شخص عرفات.

رمع إعالف كلي العيد السعكدم أنذاؾ – األرمير عبداهلل عف رمبادرة في رمنتصؼ شباط /فبراير

 ,2002كالتي دعى فييا إلى انسحاب إسرائيؿ إلى حدكد الرابع رمف حزيراف  1967كذلؾ رمقابؿ اعتراؼ
كتطبيع العالقة العربية اإلسرائيلية فقد عاد بكش الجنراؿ زيني رمرة أخرل إلى الشرؽ األكسط حيث تحسنت

األجكاء بالكصكؿ إلى كقؼ إلطالؽ النار في ظؿ الرمبادرة العربية الجديدة ,كقد جاء الرد اإلسرائيلي العرملي
على الرمبادرة بإطالؽ عرملية عسيرية جديدة سرميت "عرملية السكر الكاقي "كىي العرملية التي شنتيا تحت ذريعة

رمحاربة "اإلرىاب الفلسطيني ,حيث تـ اجتياح رمدف بالضفة الغربية برما فييا رمحاصرة الرئيس الفلسطيني ياسر
عرفات في رمبنى الرمقاطعة في راـ اهلل.) Friedman ,New York times, 2002( .

 -2دعوة بوش االبن لقيادة فمسطينية جديدة:
ترماشى الرئيس بكش االبف رمع تطلعات شاركف بالتخلص رمف القيادة الفلسطينية بزعارمة الرئيس
عرفات ,باعتبار أنو عقبة أرماـ االزدىار في الرمنطقة كتحقيؽ السالـ كاقارمة الدكلة الفلسطينية التي دعا ليا

بكش ,كلقد زعـ الرئيس بكش في خطابو لو حزيراف /يكنيك " 2002أف القيادة الفلسطينية قد ساعدت

اإلرىاب ,كتناسي كتغاضي عرما تقكـ بو إسرائيؿ – فعليان– رمف رمرمارسات أقؿ رما يقاؿ عنيا إرىابية درمرت
رمفاصؿ الحياة الفلسطينية كلقد أراد الرئيس بكش االبف –رمترماشيا رمع تكجيات شاركف– أف يخضع القيادة

الفلسطينية إلى بيت الطاعة اإلسرائيلي كالقبكؿ بشركط كرؤية إسرائيؿ إلقارمة الدكلة الفلسطينية الرمنزكعة رمف
يؿ صفات السيادة أك السالـ على الطريقة األرمرييية.)Pax Americana( .
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دعى بكش القيادة الفلسطينية قائالن " إنني أدعك الفلسطينييف النتخاب قيادة لو ال تساكـ على اإلرىاب

كأدعكىـ إلى ديرمقراطية ترتيز على التسارمح كاحرية...إف الفلسطينييف اليكـ يشجعكف اإلرىاب كىذا غير
رمقبكؿ بالنسبة لألرمريياف ,كعليو فإننا لف ندعـ الدكلة الفلسطينية حتى تتعيد فعليان القيادة الفلسطينية برمحاربة

اإلرىاب رمف خالؿ أجيزة قائرمة على آسس كأىذاؼ كخطكط عريضة برميافحة اإلرىاب كبقيادة رمكحدة
كرمعركفة.)Washinjton , the Bosh Sbeech, Bost, 2002( .

المطمب الثالث :خارطة الطريق ومقترحات بوش االبن
 -1خطة خارطة الطريق:
بعد استبعاد الرئيس عرفات يشريؾ للكاليات الرمتحدة كاسرائيؿ لعرملية السالـ كاعتباره ليس شرييان

كالحديث عف قيادة فلسطينية جديدة ,قارمت الكاليات الرمتحدة خالؿ رما عرؼ بالرباعية الدكلية الرميكنة رمف –
اإلدارة األرمرييية – كاألرمـ الرمتحدة كاالتحاد األكركبي كركسيا ,ببلكرة خارطة الطريؽ بيف الطرفيف الفلسطيني
كاإلسرائيلي ,حيث ىدفت االدارة األرمرييية رمف ذلؾ إلى يسب العرب في حرملتيا ضد العراؽ.

كلقد جاءت خطة خارطة الطريؽ رمغايرة لرما سبقيا رمف طركحات كرؤل لحؿ الصراع الفلسطيني

اإلسرائيلي ,حيث تـ الترييز فييا على التكازم في التعارمؿ كليس التتابع ,كيذلؾ بالنسبة للتكقيت الزرمني حيث
ياف رمحددان ,كنياية الخطة ىك إقارمة دكلة فلسطينية قابلة للحياة ,كرمف األسباب التي أدت لطرح الخطة:

 -1الحرب على العراؽ ,فرمف الرمعركؼ أف أم حدث تقكـ بو الكاليات الرمتحدة في الرمنطقة يسجؿ في عقؿ

الجرماىير على أنو حدث بالكيالة كلرمصلحة إسرائيؿ ,كىي في ىذه الرمرحلة تريد أف تضرمف دعرمان دكليان
يشرمؿ دكؿ عربية كاسالرمية لتعطي لحربيا الشرعية الدكلية.

 -2التطكرات على الساحة الفلسطينية ,حيث جاءت خارطة الطريؽ بعد سلسلة رمف الرمحاكالت األرمرييية,
يتقرير رميتشؿ كتفاىرمات تينت كزيارة زيني ,حيث يانت يحؿ شارمؿ للصراع الفلسطيني – اإلسرائيلي.

 -3إشراؾ اإلتحاد األكربي كركسيا كاألرمـ الرمتحدة في ىذه الخطة رمجارملة بإدراجيا راعية لعرملية السالـ,
كيعتبر ذلؾ تنازؿ شيلي عف الدكر األرمرييي الرمتفرد في ىذه الخطة( .ياسيف ,2009 ,ص.)44-43

حرملت خارطة الطريؽ عنكانا رئيسيا كىك "خارطة الطريؽ إلى حؿ الدكلتيف الدائـ للصراع الفلسطيني

كاإلسرائيلي " .كقد تضرمنت ثالثة رمراحؿ رئيسية ,إضافية إلى رمقدرمة أعطت تكصيفان عارمان للرمبادئ التي تقكـ
عليو الخطة رمع الترييز على الرمبادئ التالية:
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 1-2المرحمة األ ولى" :إنياء العنف واإلرىاب –وبناء مؤسسات الدولة (منذ تاريخ الخطة إلى أيار (مايو)
".)2003
نبذ "العنؼ كاإلرىاب "ككقؼ يؿ أشياؿ التحريض ضد إسرائيؿ ,كأف تستأنؼ إسرائيؿ كالفلسطينييف

التعاكف األرمني كفؽ رما جاء في تفاىرمات جكرج تينت ,ك يرما تقكـ السلطة الفلسطينية بإصالح سياسي على
أساس بناء الدكلة كالترمييد إلجراء انتخابات نزيية كحرة ,كيرما فرضت على السلطة بحسب خارطة الطريؽ

تعييف رئيس كزراء يترمتع بالصالحيات كتشييؿ حيكرمة تحظى بثقة البرلرماف بشيؿ ديرمقراطي كيحظى
بالصالحية التنفيذية اليارملة كيتـ إدرماج األجيزة األرمنية بثالث أجيزة تحت صالحية كزير الداخلية ,كتحقيؽ

تقدـ يستند إلى خطكات تبادلية رمف قبؿ الطرفيف في يافة الرمجاالت للكصكؿ إلى تسكية نيائية كشارملة

للصراع الفلسطيني – اإلسرائيلي بحلكؿ عاـ  ,2005كانياء االحتالؿ الذم بدأ في عاـ 1967ـ إقارمة دكلة
فلسطينية رمستقلة كأسس تسكية قائرمة على عرملية التفاكض كالرمقترنة بضركرة انياء العنؼ كاإلرىاب( .البابا,

 ,2003ص.)42

كأف تقكـ إسرائيؿ باالنسحاب تدريجيان إلى أرمايف رما قبؿ اإلنتفاضة الثانية  28ايلكؿ/سبترمبر ,2000

كيذلؾ التخلي بشيؿ تدريجي عف النقاط اإلستيطانية التي أقيرمت في آذار /رمارس  ,2001كأف يتـ تجرميد
النشاط اإلستيطانى برما فيو النرمك الطبيعي كذلؾ طبقان لتفاىرمات تقرير رميتشؿ كيذلؾ عدـ ىدـ الرمنازؿ
كالتكقؼ عف رمصادرة األراضى كالرمرمتليات كيذلؾ فتح الرمؤسسات الرمغلقة في القدس الشرقية رمثؿ بيت الشرؽ

يرما تطالب الخطة في ىذه الرمرحلة رمف إسرائيؿ أخذ اإلجراءات التي رمف شأنيا تحسيف الكضع اإلنساني في
األراضى الفلسطينية ,كالرمرجعية التي تستند إلييا الخطة ىي رمؤترمر رمدريد رمبدأ األرض رمقابؿ السالـ,
كق اررات األرمـ الرمتحدة 1397 ,338 ,242 ,كاالتفاقات التي تـ التكصؿ إلييا سابقا بيف الطرفيف كالرمبادرة

السعكدية كالتي تبنتيا القرمة العربية كعقدة الجرمعية الرباعية اجترماعات رمنظرمة على رمستكل رفيع لتقييـ أداء

الطرفيف فيرما يتعلؽ بالتطبيؽ( .رمجلة الدراسات الفلسطينية ,2003 ,ص .)159-158

2-2المرحمة الثانية( :المرحمة اال نتقالية من حزيران /يونيو  2003إلى كانون أول (ديسمبر) .2003
في الرمرحلة الثانية يتـ ترييز الجيكد على بناء الدكلة الفلسطينية الرمستقلة ذات الحدكد الرمؤقتة ,كيتـ

تحديد قيادة فلسطينية جديدة تحارب اإلرىاب بحزـ كتقكـ بتحضير لعرملية ديرمقراطية ,تشرمؿ إصالح
الرمؤسسات الرمدنية كاألجيزة األرمنية كيحصؿ الفلسطينييف رمقابؿ ذلؾ على دعـ رمف الرباعية كالرمجترمع الدكلي

بناء على تقييـ الرباعية الدكلية لتنفيذ الخطة على األرض فإف الرمرحلة الثانية الفعلية تبدأ بعد قياـ
ن
الفلسطينييف بإجراء انتخابات ,يتبعيا تخفيؼ القيكد على الفلسطينييف كيرما يتـ بناء على التقدـ عقد رمؤترمر

للرمانحيف ,كيتـ اإلنتياء رمف الدستكر الفلسطيني يرما يتـ خالؿ ىذه الرمرحلة إعالف قياـ دكلة فلسطينية رمؤقتة
رمف خالؿ رمؤترمر دكلي ,كأف تقكـ الرباعية بالرمساعدة على االعتراؼ الدكلي بيا برما فييا عضكية األرمـ

الرمتحدة ,كياف لخطاب الرئيس األرمرييي بكش االبف الذم ألقاه األثر اليبير في انطالؽ سلسلة طكيلة رمف
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الرمشاكرات كالرمناقشات الدكلية ,أدت إلى تشييؿ رما أصبح يعرؼ باللجنة الرباعية "كالتي ضرمت يال رمف
الكاليات الرمتحدة كاألرمـ الرمتحدة كاإلتحاد األكركبي كركسيا كىي التي ترجرمت األفيار األرمرييية إلى خطة

رمتيارملة للتسكية ,عرفت باسـ "خارطة الطريؽ "كالتي أصدرت الرمسكدة األكلى ليا ( 15أيتكبر)

(.2002حجاكم ,2003 ,ص .)549
3-2المرحمة الثالثة( :اتفاقية الوضع النيائي )2005-2004
بناء على التقدـ في الرمرحلة الثانية كفؽ تقييـ لجنة الرباعية ,فإف الرمرحلة الثالثة تيدؼ لتكطيد

كتعزيز عرمليات اإلصالح كاالستقرار في الرمؤسسات الحيكرمية الفلسطينية ,كتيدؼ إلى إجراء رمفاكضات
إسرائيلية فلسطينية تقضى إلى اتفاؽ على حؿ نيائي بحلكؿ عاـ  ,2005كبالتشاكر رمع أطراؼ الرباعية

الدكلية يتـ الدعكة إلى رمؤترمر دكلي ثاني في بداية عاـ  2004ذلؾ للرمصادقة على التفاىرمات الفلسطينية

كاإلسرائيلية كلإلعالف بشيؿ رسرمي عف بدء كانطالؽ عرملية الكضع النيائي في عاـ  2005حيث تشرمؿ

الرمفاكضات على قضايا الحدكد كالقدس كالالجئيف كالرمستكطنات ,إضافة إلى دعـ جيكد التسكية بيف إسرائيؿ
كسكريا كلبناف ,كأراد يؿ رمف الفلسطينييف كاإلسرائيلييف رؤية الرئيس بكش االبف رمف حيث اإلستحقاؽ

الرمطلكب رمف الجانبيف كالجداكؿ الزرمنية لتنفيذ اإلستحقاؽ ككصكالن إلى الدكلة الفلسطينية كالتسكية النيائية
بحلكؿ عاـ  2005كانيا تفاصؿ الصيغة األكلى للخارطة التي لـ تؼ بالرمطلكب فلسطينيان ,حيث يانت رمجرد
خطكط عارمة يتبت في صفحتيف اثنتيف( .األزعر ,2003 ,ص .)9-8

4-3موقف السمطة الفمسطينية من خارطة الطريق:
لقد س اكر الفلسطينييف شيكؾ رمف الت زاـ إس رائيؿ  ,فيـ رمقتنعكف ب أف إس رائيؿ ستتصرؼ
يرما فعلت في أكسلك  ,كيرما فعلت في رمدريد  ,كعل ى أم حاؿ  ,فقد كافؽ الرئيس الفلسطيني ياسر
عرفات عل ى تعيف رئيس للكزراء إلدا رة الشؤكف الفلسطينية برم كجب رمشركع "خا رطة الطريؽ

للسالـ  ,كقاؿ رمسئكلكف دبلكرماسيكف أف عرفات أ بدل رمكافقتو في رسالة إلى تكني بلي ر  ,حيث
كرد في الرسالة أف عرفا ت قبؿ خارطة الطريؽ بال تحفظات كأن و يقبؿ يؿ الخطكات الرمنصكص
علييا في خارطة الطريؽ كرمنيا أف يعيف رئيسا للكزراء ( جريدة الرياض . ) 2,2003 ,

5-2موقف إسرائيل من خارطة الطريق:
قبؿ شاركف الخطة رغـ تأييده عدـ رضاه عف الخطة ,إال أف الرمكافقة يانت خكفان رمف أف الرفض قد

يثير أزرمة رمع كاشنطف ,يرما جاء الرمكافقة اإلسرائيلية رمشركطة ب  14تحفظ.

إضافة إلى ذلؾ فقد أرادت الكاليات الرمتحدة – كليس الرباعية الدكلية أف تيكف الكسيط كالحيـ على
رمتابعة تنفيذ الخطة ,كأف ييكف برمقدكر الكاليات الرمتحدة االعتراض "الفيتك "على أم حاؿ قرار فيرما يخص

تنفيذ خارطة الطريؽ ,يرما ذىب اليرميف اإلسرائيلي – الحايـ أنذاؾ – أبعد رمف ذلؾ فصرح عكزم ليندك –
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الكزير عف حزب اللييكد رمف أف خطة خارطة الطريؽ ىي "خريطة الدرمار الكطني "كأنيا رميافأة "لإلرىاب
الفلسطيني"
برمنحيـ دكلة ,كأف الخطة تقترح العكدة إلى حدكد عاـ  1967غير الرمقبكلو إسرائيليان ,كتقسيـ القدس ,كأخي انر

أف الخطة على حد زعرمو تقكد إلى تدكيؿ الصراع األرمر الذل سعت إسرائيؿ لتجنبو سنكات عدةHaarets, .
).)2003, p1

6-2تنصل الواليات المتحدة من اإللتزام بخارطة الطريق:
رميزنية فريؽ الرمراقبة
بدأت رمعالـ انسحاب الكاليات الرمتحدة رمف رعاية خارطة الطريؽ عندرما قلصت ا
الرميلؼ برمتابعة تنفيذ خارطة الطريؽ ,كظلت الكاليات الرمتحدة تحرمؿ فشؿ الخطة على الجانب الفلسطيني,
كذلؾ بعد فشؿ األخير –على حد اتياـ اإلدارة األرمرييية –في كقؼ اإلرىاب ضد إسرائيؿ ,رمتجاىلة األعرماؿ
القرمعية كالعدائية التي رمارستيا حيكرمة شاركف بحؽ الفلسطينييف كالسلطة الفلسطينية نفسيا ,يرما ياف الفيتك

اإلسرائيلي عارمالن رمؤث انر أيضا في الرمكقؼ كالقرار األرمرييي بالتنصؿ رمف تأيد خارطة الطريؽ ,كذلؾ على

الرغـ رمف قبكؿ الكاليات الرمتحدة برمعظـ تحفظات إسرائيؿ األربعة عشر ,رمرما جعليا تبدك كيأنيا رمبادرة

إسرائيلية بحتة رمف الناحية العرملية فرغـ ذلؾ يلو ,لـ تسرمح إسرائيؿ لفرؽ الرمراقبة األرمرييية بالتكاجد على
األرض سكل لرمراقبيف اثنيف فقط ,كتزارمف ذلؾ رمع عدـ رغبة إدارة الرئيس بكش في التصادـ رمع حيكرمة
شاركف حتى ال يخسر رمعارضة اللكبي الييكدم في االنتخابات الرئاسية الرمقبلة( .رمجدالني رمجلة الرمحررة

السياسية.)2003 ,
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المبحث الثاني:
الوساطة األمريكية خالل الفترة الثانية لمرئيس األمريكي جورج بوش االبن
المطمب األول :مقترحات شارون أحادي الجانب ومشروع الشرق األوسط الكبير
-1مقترحات شارون باال نسحاب.
بدأت حيكرمة شاركف في التفيير بالقياـ بخطكة أحادية الجانب كاستثناء الجانب الفلسطيني في

االتفاؽ علييا ,في (ديسرمبر)  2003كذلؾ عندرما زعـ أف خارطة الطريؽ لـ تفلح في كقؼ "اإلرىاب
الفلسطيني " ,كيانت الخطة اإلسرائيلية الجديدة تقترح تخفيؼ الكجكد اإلسرائيلي رمف الرمناطؽ الرميتظة
بالسياف الفلسطينييف ,كقد عرض شاركف الخطة على الينسيت كالتي تقضي بإخالء الرمستكطنات في قطاع

غزة اضافة إلى أربع رمستكطنات صغيرة في شرماؿ الضفة الغربية ,كقارمت إسرائيؿ بنشر خطة شاركف بشيؿ
نيائي رسرميا  6حزيراف (يكنيك) .2004
كأشارت الخطة إلى أف إسرائيؿ ستبقى تحيرميا في غزة رمف الجك كالبحر ,كيذلؾ السيطرة كالتحيـ في
رمنافذ قطاع غزة الحدكدية ,كقد حظيت الخطة بتأييد الحيكرمة اإلسرائيلية برمعدؿ  14صكتا رمقابؿ  7أصكات

رمعارضة ,يرما حظي شاركف بتأييد حزب اللييكد ,كفي تشريف الثاني (نكفرمبر) 2004حظيت الخطة برمكافقة
الينيست اإلسرائيلي أيضان .)Mark ,2005 ,p5( .
مبررات إسرائيل لال نسحاب من قطاع غزة:
أشارت بعض األصكات اإلسرائيلية أف االنسحاب ياف ىدفو تخفيؼ العبء كالتياليؼ الرمادية
كاالقصادية كالرمالية كالعسيرية التي أصبحت تيلؼ ابقاء كتأرميف الرمستكطنات ,كالذم في الحقيقة ياف
عددىـ بعد ىركبيـ رمف قطاع غزة قليؿ كليف تياليؼ تأرمينو يثيره التتساكم برمستكل تياليؼ الحرماية ,يرما

أرملت إدارة شاركف أف تلقى الخطة القبكؿ األرمرييي لضـ أجزاء رمف الضفة الغربية ,كالتي نفتيا اإلدارة
األرمرييية.
كفي  6تشريف أكؿ (ايتكبر)  ,2004صرح دكؼ يستغالس – رمستشار رئيس الكزراء اإلسرائيلي –
أف خطة االنسحاب ىي عرملية السالـ رمف كجية النظر اإلسرائيلية ,كقاؿ في تصريح "أف داللة خطة
االنسحاب ىي تجرميد عرملية السالـ ,كعندرما يتـ تجرميد عرملية السالـ ,فإننا نرمنع قياـ الدكلة الفلسطينية كنرمنع
الحديث عف رمسألة الالجئيف ,كالحدكد كالقدس ( ...نكفؿ ,2005 ,ص )4-6
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-2ردود األفعال حول خطة شارون بإال نسحاب:
1-2الموقف اإلسرائيمي :بحسب اإلستطالع للرأم اإلسرائيلي تبيف أف رمعظـ اإلسرائيلييف يؤيدكف خطة
شاركف أحادية الجانب ,كرمع كجكد رمعارضة رمف الييكد األرثكذيسي الذيف كصفكا االنسحاب بأنو تخلي عف

جزء رمف أرض إسرائيؿ بحسب زعرميـ.

 2-2الموقف الفمسطيني :رمعظـ الفلسطينييف ال يثقكف بشاركف أك القيادة اإلسرائيلية ,حيث رأم الفلسطينيكف
أف الخطة ىي لاللتفاؼ على عرملية السالـ ,كيذلؾ لإللتفاؼ على خطة خارطة الطريؽ األرمرييية رغـ أنيا
أخذت بعيف االعتبار تحفظات إسرائيؿ علييا( .صالح.)2004 ,

قاؿ الرئيس عرفات في رمقابلة صحفية في تعليؽ على خطة االنسحاب إنو رمعني بأف ينسؽ شاركف

االنسحاب اإلسرائيلي رمف قطاع غزة رمع السلطة الفلسطينية ,كأف تيكف الخطة جزءان رمف خارطة الطريؽ ,كقاؿ
الرئيس عرفات "تلقينا تعيدات رمف اللجنة الرباعية الدكلية للسالـ بأف ييكف االنسحاب جزءان رمف خارطة

الطريؽ (رمكقع أخبار البكابة( 7 ,ابريؿ) .)2004

3-2الواليات المتحدة :كافقت إدارة الرئيس بكش على خطة االنسحاب اإلسرائيلي ,كالتي سعت للحصكؿ
على ضرمانات رمف الفلسطينييف ,رما إذا ياف يستطيع الفلسطينييكف ضبط األرمايف التي ينسحب رمنيا

اإلسرائيليكف ,حيث ياف الخكؼ حاض انر في أكساط القيادة األرمرييية رمف أف تقكـ حرية حرماس كالفصائؿ

الرمسلحة بالسيطرة على غزة ,كىك نفس التخكؼ الذم ساقو اإلسرائيلييف ,ففي  14نيساف /أبريؿ 2004

سافر شاركف إلى الكاليات الرمتحدة كاجترمع رمع الرئيس األرمرييي جكرج بكش االبف رمف أجؿ الحصكؿ على
رمساندة كضرمانات أرمرييية لخطة فؾ اإلرتباط رمف جانب كاحد التي طرحيا شاركف ,كقدـ بكش لو خطاب

ضرمانات ينص على أف الكاليات الرمتحدة تقبؿ ىده الخطة ,كأف خطة خارطة الطريؽ تظؿ ىي خطة السالـ

الكحيدة التي تؤيدىا الكاليات الرمتحدة ,كاضافة إلى أف الكاليات الرمتحدة تقبؿ السياج األرمني اإلسرائيلي ,كأف

الكاليات الرمتحدة ترل كجكب إقارمة الالجئيف الفلسطينييف في الدكلة الفلسطينية الجديدة ال في إسرائيؿ.

(ايسيركؼ.)2009 ,

يرما كصؼ بكش خطة شاركف "بالجريئة كالشجاعة " كيرر بكش التأييد على حؽ إسرائيؿ في الدفاع

عف نفسيا ,كبقاء قطاع غزة تحت السيطرة كالسيادة اإلسرائيلية ,كأف العكدة لالجئيف الفلسطينييف إلى إسرائيؿ

كليف إلى الرمناطؽ الفلسطينية ,كأف السالـ يجب أف يأخذ بعيف االعتبار الحقائؽ على األرض كىذا رما فيـ

بأنو الرمكافقة األرمرييية على ضـ أجزاء رمف الضفة الغربية.)Mark ,2005 ,p5( .

كبيذا لقد أنيى شاركف خطة خارطة الطريؽ بطريقة رملتكية كىي الخطة التي صاغتيا أقالـ كأراء
إسرائيلية بعدرما أخذت تحفظات إسرائيؿ بعيف االعتبار ,كشيؿ دعرمان سياسيان غير رمسبكؽ لتكجيات الحيكرمة
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اإلسرائيلية ,كيرما اعتبر تراجعان أرمريييان عف السياسات التقليدية للكاليات الرمتحدة في الصراع الفلسطيني

اإلسرائيلي إزاء قضايا الحؿ النيائي – الحدكد كالالجئيف كالرمستكطنات كالقدس كاألسرل.

-3مشروع الشرق األوسط الكبير وأثاره عمى دور الوساطة األمريكية بين الجانبين الفمسطيني واإلسرائيمي.
بالرغـ رمف أف رمشركع الشرؽ األكسط اليبير ,ال يعد رمف الرمبادرات األرمرييية الرمباشرة لحؿ الصراع

الفلسطيني – اإلسرائيلي ,إال أنو ال يرميف إغفالو ألنو يتضرمف في ثناياه حالن ضرمنيان يتبنى كجية النظر

األرمرييية ,كفي ىده الرمرة جاء الحؿ بالإلتفاؼ كليس الحؿ برمفيكرمو ,كفقد كزعت اإلدارة األرمرييية في ()13
شباط (فبراير)  2004نصان آسرمتو "الشرؽ األكسط اليبير "كىك رما تـ اإلعالف عنو الحقان خالؿ قرمة دكؿ

يزرف يكنيك  ,2004كبعد التشاكر رمع
الثرماني الصناعية التي عقده في كالية جكرجيا األرمرييية رمطلع ح ا

اإلتحاد األكركبي كالدكؿ الصناعية كحلؼ األطلسي ,كيعتبر الرمشركع خطكة على الطريؽ ,بيدؼ تغير
الكاقع في الرمنطقة "أم الشرؽ األكسط "كاعادة رسـ خريطتيا السياسية طبقان لتصكرىا كرمصالحيا( .أبك

رمصطفي 2006 ,ص .)176

فالرمبادرة جاءت رمتزارمنة رمع الحرملة اإلنتخابية للرئاسة األرمرييية لعاـ  2004كأراد رمف خالليا بكش
االبف التأثير على الرأم العاـ األرمرييي ,خاصة كأف سياستو يانت تكاجو رمعارضة جرماىيرية ,سكاء حياؿ

القضية الفلسطينية كالدعـ اليبير إلسرائيؿ كانسجاـ السياسة األرمرييية ,أك بسبب الحرب في العراؽ حيث تأيد
لدم يثير رمف األرمرييييف أنو ال يكجد أم سبب كجيو إلرساؿ آالؼ الجنكد األرمرييييف إلى العراؽ كأنو ال
حاجة رمف األصؿ لشف ىجكـ ضدىا فجاءت الرمبادرة لتعلف للشارع األرمرييي ,أف الرئيس بكش رميتـ جدا

بقضية الديرمقراطية في العالـ كأنو يسعى إلى تطبيؽ الديرمقراطية بشيؿ سلس رمتجاىالن أنو لـ يستشر رمف يريد

إسقاط ىدا الرمشركع كإلدارة األرمرييية فعالن لـ تستشر أقرب الرمقربيف ليا في الشرؽ األكسط يرما يسرمكنيـ

بالرمعتدليف بيذا الرمشركع ,كلـ تطلعيـ عليو حتى ألخذ كجيات نظرىـ رمرما يخدـ الرمشركع(.العناني,2004 ,

ص )99
حدد مشروع الشرق األوسط الكبير ثالث أبعاد رئيسية ،كمدخل لعممية اإلصالح في منطقة الشرق األوسط
الكبير
 "تشجيع الديرمقراطية كالحيـ الصالح. -بناء رمجترمع رمعرفي.

 تكسيع الفرص اإلقصادية "( .حركب ,2004 ,ص .)14إف أحد أىـ أىداؼ الشرؽ األكسط اليبير ىك درمج إسرائيؿ في الرمنطقة لتصبح أحد رميكناتيا التي ال
تستغني عنيا الكاليات الرمتحدة ك درمجيا اقتصاديان كاجترماعيان كثقافيان كسياسيان ألف إسرائيؿ تعتبر جسرما غريبان
عف الرمنطقة كقد حددت الكاليات الرمتحدة كسائؿ لتنفيذ الرمبادرة ,التي تفرض كجكد إسرائيؿ عبرىا رمف الدكؿ
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الرمتقدرمة اقتصاديا في الرمنطقة ,كبالتالى يجب أف تلعب دك انر رائدان في رمجاؿ اإلصالح ,يرما أنيا اعتبرت

إسرائيؿ رمف الدكؿ ذات الحيـ الصالح كال يكجد في الرمبادرة رما يشير سلبان إلى إسرائيؿ ,في حيف أنو ال يكجد
رما يشير ايجابيان ألم رمف الدكؿ العربية(.العناني ,2004 ,ص )98

رمف الرمفارقات أف الرمبادرة الغريبة في ىذا األرمر ,أف الرئيس األرمرييي بكش االبف نصب نفسو رمدافعا

عف الحرية كرمركجا للديرمقراطية كيحاضر في أىرميتيا كأخالقياتيا في الكقت الذم يسترمر فيو االحتالؿ
اإلسرائيلي بنيب لألراضي ,كفي الكقت ذاتو يسترمر سيكت اإلدارة األرمرييية عف يؿ العذابات كاآلىات
كالرمذابح التي تعرض ليا الفلسطينيكف رمنذ عاـ  .1917كحتى تاريخ إعالف الرمبادرة رمف قبؿ االحتالؿ

اإلسرائيلي ,كفي النياية تعلف الكاليات الرمتحدة األرمرييية أف على السلطة الفلسطينية أكالن رمحاربة الفساد
كالقضاء على اإلرىاب لبدء رمفاكضات تؤدل إلى إنجاح رؤية بكش االبف في حؿ الدكلتيف ,يانت الكاليات

الرمتحدة ال ترل تعارضان بيف االحتالؿ كالديرمقراطية ,فأنيا تغفؿ حقيقة أف االحتالؿ في أعرمالو عدائي,
كتفترض الديرمقراطية تحكؿ التناقضات العدائية في الرمجترمع إلى تناقضات غير عدائية "أم أف الكاليات

الرمتحدة التي تتشدؽ بالديرمقراطية ىي رمرشدىا انرما تنتيج نيجان يتعذر رمعو إعالف السلكؾ الديرمقراطي( .أحرمد,

 ,2004ص .)48

المطمب الثاني :مؤتمر أنابوليس 2007

دعت الكاليات الرمتحدة إلى اقارمة رمؤترمر دكلي في (نكفرمبر)  2007في أنابكليس بكالية رميلند
األرمرييية ,كذلؾ في رمحاكلة أخيرة رمف الرئيس األرمرييي جكرج بكش االبف إلعادة إحياء عرملية السالـ
الفلسطينية اإلسرائيلية ,حيث تكصؿ الطرفاف الرئيس الفلسطيني رمحرمكد عباس كرئيس الكزراء اإلسرائيلي ييكد

أكلرمرت إلى تفاىـ رمشترؾ ,يقضي برمكافقة الطرفيف على البدء بعرملية رمفاكضات ثنائية للكصكؿ إلى رمعاىدة
سالـ في نياية عاـ  ,2008كلتنفيذ كتطبيؽ رما تعثر رمف خطة خارطة الطريؽ كالكصكؿ إلى حؿ دائـ قائـ
على أساس حؿ الدكلتيف ,كجاء الرمؤترمر بعد سيطرة حرية حرماس على قطاع غزة في  14حزيراف /يكنيك

 ,2007كبدء اإلنقساـ الفعلى الجغرافي كالسياسي ,لقد جاء الرمؤترمر في ظؿ كضع سياسي غير رمستقر ليال
الطرفيف ,حيث ياف الرئيس رمحرمكد عباس يعاني رمف أزرمة اإلنقساـ ,يذلؾ أكلرمرت ككضعو السياسي
الرمضطرب بفعؿ تيديد أحزاب اليرميف لو( .البطنيجى)2007,
-1ترتيب اإلدارة األمريكية لممؤتمر:
في بداية عاـ  ,2007كعدت يكندالي از رايس – كزير الخارجية – الدكؿ العربية أف تقكـ اإلدارة

األرمرييية باالىترماـ رمجددا بعرملية السالـ الفلسطينية اإلسرائيلية ,كذلؾ رمف أجؿ إبقاء الدكؿ العربية تقاكـ
الييرمنة اإليرانية في الشرؽ األكسط ,كقد قارمت رايس بثرماني جكالت كزيارات رميكيية إلى الرمنطقة رمف أجؿ

إيجاد أرضية جديدة الستئناؼ عرملية السالـ كخطة خارطة الطريؽ ,حيث ألقى يؿ طرؼ اللكـ على اآلخر
في عدـ تطبيؽ رمراحؿ خارطة الطريؽ الثالث.)Mijdalvitz ,2007 ,p2( .
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كلقد عزلت اإلدارة األرمرييية نفسيا عف القيادة الفلسطينية بعد قيارميا بتشييؿ حيكرمة كحدة كطنية رمع
حرية حرماس – الرمدرجة على الئحة اإلرىاب األرمرييي – يرما رفض أكلرمرت الحكار رمع الفلسطينييف طالرما
حرماس تشارؾ في الحيـ كال تقر رمبادئ ك شركط الرباعية الدكلية كاالعتراؼ بإسرائيؿ ,كنبذ اإلرىاب ,كاحتراـ

االتفاقات السابقة ,ك أدم ذلؾ إلى تنازع على الصالحيات كالسلطة بيف حريتي فتح كحرماس كأنتيي باإلنقساـ
الجغرافي كالسياسي بيف الضفة الغربية كقطاع غزة في حزيراف /يكنيك  ,2007فبعد اإلنقساـ رأت اإلدارتاف

األرمرييية كاإلسرائيلية الفرصة الستئناؼ رمفاكضات السالـ على حد تقديرىا ,كرمع أف كاقع الرمفاكضات السابقة
يانت جديرة لتكقيع رما سيقدرمو الطرفيف الفلسطيني كاإلسرائيلي ,كفي  16ترمكز(يكليك)  2007كعد الرئيس
بكش الرئيس الفلسطيني رمحرمكد عباس بالعرمؿ على تييئة األجكاء الدكلية نحك عقد لقاء دكلي يتـ حضكر
يؿ رمف يؤيد حؿ الدكلتيف ,كنبد اإلرىاب ,كلدعـ عرملية الرمفاكضات الثنائية ,كبالفعؿ فقد التقت طكاقـ

الرمفاكضات على رمدار أربع أشير للكصكؿ إلى صياغة اإلعالف الرمشترؾ حكؿ قضايا الكضع النيائي ,إال
أف أكلرمرت أراد أف ييكف إعالنان غارمضان كرمبيرما يي ال يؤثر على كضعو السياسي( .قناة العربية.)2007 ,
كأراد الرئيس عباس أف يتناكؿ القضايا األساسية ,كيانت النتيجة صفرية كلـ يستطع الطرفاف
الكصكؿ إلى إعالف رمبادئ أك تفاىرمات كىك رما أرميف استشراؼ للرمؤترمر الالحؽ رمف أنو رمجرد كرقة تضاؼ

إلى أكراؽ الرمحاكالت إلقناع الطرفيف الفلسطيني كاإلسرائيلي اإللتزاـ برما علييا.
أجنده مؤتمر أنابوليس.

جاء رمؤترمر أنابكليس ضعيفان كأقؿ أرمالن ,كقد ارتبطت أجندتيا بإخفاؽ الطرفيف في الكصكؿ إلى

إعالف رمبادئ جديدة خالؿ فترة الرمفاكضات الثنائية التي انطلقت برعاية أرمرييية ,كاقتصرت على الدعـ
الدكلي لعرملية السالـ ,كاإلصالح الرمؤسسي للسلطة الفلسطينية اضافة إلى دعكة لتطبيع العالقات بيف إسرائيؿ
كالدكؿ العربية.) Mijdalvitz ,2005, p3).

كلـ تحرمؿ تلؾ العناكيف أل تغيير حقيقي على الرمكقؼ اإلسرائيلي الضارب بعرض الحائط لرمعظـ

التفاىرمات السابقة رغـ يكنيا أقرب إلى الطرؼ اإلسرائيلي رمنيا إلى الطرؼ الفلسطيني ,كيرما أف كضع

حيكرمة أكلرمرت الرمؤقت يانت ضعيفةن أصالن كرميددة رمف اليرميف اإلسرائيلي إذا اقترب أكلرمرت رمف الحديث
حكؿ كضع القدس.

 -1المدعوون لممؤتمر.
ياف حجـ الرمؤترمر اليبير قد أعطي إيحاء بأف الرمؤترمر داعرمان قكيان لعرملية السالـ ,حيث دعت

الكاليات الرمتحدة رمرمثليف عف  49دكلة ,كاضافة إلى عدد رمف الرمنظرمات الدكلية ,كرمف الدكؿ العربية التي

شاريت في الرمؤترمر (الجزائر ,البحريف ,رمصر ,األردف ,لبناف ,الرمغرب ,قطر ,كالسعكدية ,سكريا ,تكنس,

اليرمف) ,يرما شارؾ رمرمثلكف عف الرباعية الدكلية ,كرمرمثليف عف الدكؿ دائرمة العضكية في رمجلس األرمف ,كأرما
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أبرز الرمنظرمات التي حضرت فيانت رمنظرمة الرمؤترمر اإلسالرمي ,كجارمعة الدكؿ العربية ,كصندكؽ النقد
الدكلي كالبنؾ الدكلي..) Mijdalvitz ,2007, p3). .
إف أبرز رما يالحظ على الحضكر ,ىك الحضكر الرميثؼ للدكؿ العربية ,كالتي حضرت بفعؿ الضغط

األرمرييي ,كىك على رما يبدك بأف الكاليات الرمتحدة تسعي إلى تدعيـ الحلؼ العربي في رمكاجية إيراف رمف ذلؾ

الرمؤترمر ,إضافة إلى سعي الكاليات الرمتحدة لتطبيع عالقات إسرائيؿ رمع الدكؿ العربية ,كاف الظاىر رمف
الرمؤترمر ىك قرب التكصؿ لتسكية الصراع بالنسبة للدكؿ العربية ,أرما إسرائيؿ فيبدك أف صناع القرار العرب لـ
يدريكا رمكقفيا إسرائيؿ الفعلى الرافض للتسكية التي رمف شأنيا أف تنصؼ الفلسطينييف كلك بالحد األدنى.

 -2أنابوليس والتفاىم المشترك.
بدالن رمف أف ييكف في نياية الرمؤترمر إعالف رمبادئ جديد ,فقد ق أر الرئيس بكش التفاىـ الرمشترؾ

للرمؤترمر كالذم ريز على الدعكة إلى رمزيد رمف جكالت الرمفاكضات ,كلـ يشر التفاىـ إلى دكر الكاليات الرمتحدة

في الرمفاكضات ,حيث تعتبر اإلدارة األرمرييية أف دكرىا يتكقؼ عند ذلؾ أم أف دكرىا لف يخرج عف يكنو

دك انر رمسيالن ,كأف األطراؼ أنفسيـ ىـ رمف سيكاصلكف طريؽ الرمفاكضات يرما دعى التفاىـ إلى تنفيذ
اإللتزارمات بيف األطراؼ التي كردت في خارطة الطريؽ ,كأف تراقب الكاليات الرمتحدة ذلؾ,2007, p3).

)Mijdalvitz

كلقد جاء التفاىـ الرمشترؾ إلى رما سعت إليو إسرائيؿ ,فيي جديرة بالتيرب كالترملص رمنو رمرة أخرل

رمف أم استحقاؽ حقيقي للسالـ ,ىي كالكاليات الرمتحدة قد أفرغتا فرصة أخرل للسالـ كتنفيذ إستحقاقاتو ,لقد
سعي الفلسطينييف بحيـ رمكقفيـ الضعيؼ إلى استغالؿ الفرصة كتحقيؽ االنجاز الذل طاؿ انتظاره ,فلـ

ييسب أم األطراؼ رمف ذلؾ الرمؤترمر إال إسرائيؿ ,فإستراتيجيتيا الرمخفية الرميشكفة ىي يسب الرمزيد رمف
الكقت أك إضاعتو ,كاستغالؿ ذلؾ بفرض كاقع جديد على األرض رمف خالؿ تكسعيا اإلستيطاني كالتيكيد
للضفة الغربية كالقدس.

المطمب الثالث :موقف الرئيس بوش االبن والكونجرس من العدوان اإلسرائيمي عمى غزة )(2009

-1موقف الرئيس األمريكي بوش االبن من العدوان اإلسرائيمي عمى قطاع غزة في عاـ :2009
إختتـ الرئيس بكش االبف رمكقفو رمف القضية الفلسطينية كالفلسطينييف برمكقفو الرمنحاز كالرمعتاد إلى

جانب حليفو الرمدلؿ إسرائيؿ حيث أنيا الذراع األرمرييي بالرمنطقة لتيسر فرض السياسيات األرمرييية
كاإلسرائيلية على القضية الفلسطينية خاصة كالشرؽ األكسط عارمة فقد بارؾ الرئيس األرمرييي بكش االبف

العرملية العسيرية الكاسعة التي شنتيا إسرائيؿ ضد قطاع غزة كالتي ىدفت إلى تخفيؼ التيديد على أرمف
إس ارئيؿ كليف التريد اإلنتياء رمف حيـ حرماس باليارمؿ كذلؾ بيدؼ تعزيز اإلنقساـ الحاصؿ بيف الضفة
الغربية كقطاع غزة ككقؼ إطالؽ الصكاريخ الفلسطينية على البلدات اإلسرائيلية الرمجاكرة لقطاع غزة ,كتحرير
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الجندم اإلسرائيلي الذم ياف أسي ار لدم الرمقاكرمة الفلسطينية ,كيذلؾ في رمحاكلة رمنيا الستعادة رمقدرات الردع
اإلسرائيلي بعد أف تآيلت بسبب عدكانيا كحربيا على لبناف  , 2006كرغـ عدـ ترميف اإلسرائيلييف رمف تحقيؽ
تلؾ األىداؼ كالشركط فقد ياف الرمكقؼ األرمرييي رمنحا انز يرما الرمعتاد إلى الطرؼ اإلسرائيلي ,كال يراعي حؽ

تقرير الرمصير تجاه الرمشركع الكطني الفلسطيني صاحب األرض ,كالحؽ كالترمثيؿ في إقارمة الدكلة الفلسطينية

ذات السيادة اليارملة على أرضو ,فقد الـ بكش حرية حرماس كالفصائؿ الرمسلحة ,كألقى علييا رمسؤكلية

العرمليات العسيرية كأف حرية حرماس لـ تحترـ حالو التيدئة التي يانت رمعلنة كأف حرماس تكاصؿ تأرميف

األسلحة عبر األنفاؽ ,كدافع عف "حؽ إسرائيؿ في الدفاع عف نفسيا "حقيا في رمنع الفلسطينييف رمف إطالؽ

الصكاريخ على البلدات اإلسرائيلية (.) Kampeas, JTA, 2009

 -1موقف الكونغرس األمريكي في عيد إدارة الرئيس األمريكي بوش االبن
لتضرمف الكاليات الرمتحدة كجكد شريؾ ليا في عرملية السالـ ,فقد قدـ اليكنغرس الدعـ للتنرمية في
قطاعات السلطة الفلسطينية ,كاألجيزة األرمنية كتعزيز رمفاىيـ الديرمقراطية كرمرمارسات الحيـ الرشيد ,كذلؾ

أيضا بعد حصكؿ الكاليات الرمتحدة على ضرمانات رمف السلطة الفلسطينية بعدـ كصكؿ أم رمساعدات إلى
حرماس طالرما أنيا لـ تلتزـ بالشركط الدكلية فيرما يتعلؽ باالعتراؼ بإسرائيؿ ,يرما زاد اليكنغرس رمف حجـ
الرمساعدات كالدعـ إلى إسرائيؿ كخصكصان في رمسائؿ الدعـ العسيرم ,كرمنذ قياـ السلطة الفلسطينية في بداية

التسعينات ,إلتزرمت الكاليات الرمتحدة بأيثر رمف أربعة رمليارات يرمساعدة للفلسطينييف ,كقد اشترطت الكاليات
الرمتحدة على الفلسطينييف لقاء تقديـ الرمساعدة تعزيز ثالث أكلكيات ىارمة بالنسبة للكاليات الرمتحدة كاليكنغرس
كىي يالتإلى:

" -1رمنع حرماس كالرمنظرمات الرمسلحة رمف القياـ بعرمليات ضد إسرائيؿ.

 -2تعزيز االسترمرار كاإلزدىار كالحيـ الذاتي في الرمناطؽ الفلسطينية برما يساعد الفلسطينييف على التعايش
السلرمي رمع إسرائيؿ كرمبدأ حؿ الدكلتيف .الرمساعدات في الحاالت االنسانية" (.) Zanotti ,2013, p1
إال أف اليكنغرس أظير عداء ليا كتفيرمو للرمكقؼ اإلسرائيلي ايثر رمف أم كقت سابؽ ,فقد رمرر عدد
رمف الرمشاريع التي طالبت إدارة الرئيس بكش االبف بكقؼ تلؾ الرمساعدات بسبب عدـ قياـ السلطة برما علييا

رمف التزارمات ,رمثؿ كقؼ التحريض ضد إسرائيؿ كتفييؾ الرمنظرمات الرمسلحة على حد زعرمو كرمع أف الرئيس
ياف لو صالحية أك تأجيؿ كتعليؽ تلؾ الق اررات تحت رما يسرمي خدرمة الرمصلحة الكطنية األرمرييية إال أف
اليكنغرس كاصؿ حربو ضد الفلسطينييف.
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الخالصة:
رمرما سبؽ بيانو في ىذا الفصؿ باالرمياف القكؿ أنو في نياية الفترة الرئاسية الثانية للرئيس األرمرييي

جكرج بكش االبف اختتـ بكش االبف حياتو السياسية بنفس اإلجحاؼ الذم بدأه بو رمشكاره في البيت األبيض
كرفض تفيـ الرمشركع الكطني الفلسطيني كالتسكية العادلة إلنياء االحتالؿ ,كبذلؾ يانت النتيجة في نياية

كاليتو الرئاسية الثانية ىي اإلخفاؽ في الكصكؿ إلى التسكية كالحؿ كترحيؿ الرملؼ إلى الرئيس القادـ باراؾ

أكبارما.

كبذلؾ لـ يحظى الفلسطينيف بحؿ في فترتي الرئاسة للرئيس بكش االبف ,فيك لـ يتقدـ في رمكضكع
تفيرمو للرمكقؼ الفلسطيني ,كحافظ على اإلرث األرمرييي القديـ الجديد في رمكقؼ الكسيط غير النزية كاإلنحياز

رمع الطرؼ اإلسرائيلي ,يرما حافظ على تأرمينيا كحرمايتيا ,كابقاء تفكقيا العلرمي كالتينكلكجي كالعسيرل في

الرمنطقة ,كرغـ ذلؾ يلو فسكؼ يحسب للرئيس بكش رغـ أنو رمكقفا يالرميان كتصريحان كلـ يتعدل سكم ذلؾ أنو
أكؿ رئيس أرمرييي يتحدث عف إقارمة الدكلة الفلسطينية القابلة للحياة يرما كصفيا

كاف يانت تلؾ الدكلة الفلسطينية لـ تبعد يثي انر عف رؤية الرمكقؼ اإلسرائيلي رمنيا كلـ تطبؽ على

أرض الكاقع كلينيا لـ تتعدم يكنيا تصرحات الغرض رمنيا ترمرير سياسات يانت جاءت نتاج أحداث 11
أيلكؿ(سبترمبر)  ,2001كأبعادىا الكخيرمة على الرمنطقة في استخداـ القكة الرمفرطة في الشرؽ األكسط ,
كالترماشى رمع الرؤية التي تراعي السياسة اإلسرائيلية كرمحاكالت الكساطة يانت تنياؿ إلدارة الصراع كليس

النياء الصراع كلذلؾ لـ يتـ التكصؿ إلى حلكؿ رملرمكسة تساىـ في خلؽ فرص لبناء عرملية سالـ عادلة
كأنيي فترتي الرئاسة دكف تقدـ يذير كلـ يسجؿ لنفسو خطكات تيتب في بدؿ الجيد اليافي إلنجاز عرملية
التسكية السياسية بيف الفلسطينيف كاإلسرائيلييف يرما أبقى اليكنغرس على نفسو اإللتزاـ كبرمكاقفو رمف القدس

بأنيا العاصرمة األبدية لليياف اإلسرائيلي غير القابلة للتقسيـ.

كالتزاـ بنقؿ السفارة األرمرييية رمف تؿ أبيب إلى القدس ,كالرئيس يرما في السابؽ ياف يعيؽ تطبيؽ

الق اررات على اعتبارىا أف رمف صالحياتو قيادة العالقات الخارجية األرمرييية كالرمصلحة الكطنية األرمرييية
كىذا سلكؾ اتبعو الرؤساء األرمريياف طكاؿ فترة كاليتيـ األكلى كالثانية.
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الفصل الرابع:
الوساطة األمريكية في عيد الرئيس األمريكي باراك أوباما 2016 – 2008
تمييد:
المبحث األول :الكساطة األرمرييية في الفترة األكلى رمف عيد الرئيس األرمرييي باراؾ أكبارما.

المبحث الثاني :دكر الكساطة في الفترة الرئاسية الثانية رمف حيـ الرئيس األرمرييي بارؾ أكبارما.
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تمييد:
شيلت انتخابات الرئاسة األرمرييية آكاخر عاـ  2008حدثا رميرما لدكؿ الشرؽ األكسط  ,كذلؾ ليكنيا

أنيت حقبة  8سنكات رمف حيـ الرئيس األرمرييي جكرج بكش االبف ,الذم صاغ العالقات كالرمعادالت رمع دكؿ

الشرؽ األكسط بشيؿ صفرم تصادرمي ,كنرمي حالو اليراىية الرمتبادلة بيف شعكب الرمنطقة كالشعب األرمرييي,
في ظؿ حربو على اإلرىاب التي ألصقيا باإلسالـ كالرمسلرميف ,فتطلعت الشعكب العربية إلى تلؾ االنتخابات

على أرمؿ التحكؿ في سياسة الكاليات الرمتحدة في الرمنطقة ,كانياء حقبة كصلت في العالقة إلى حد اليراىية,
كاعادة صياغة العالقة رمع الدكؿ العربية على أساس رمف التفاىـ كالتقدـ كالتقدير لشعكبيا كاحتراـ لييانيا
كخصكصيتيا الثقافية الدينية ,كالغاء رما نسبو إلييا سلفو بكش االبف رمف اتسارميا باإلرىاب فياف كصكؿ

بارؾ أكبارما ذك األصكؿ األفريقية ,كاالبف ألب رمسلـ كأـ رمسيحية ,كالرمطلع على الثقافة
الرئيس األرمرييي ا
اإلسالرمية يبادرة أرمؿ في رمكقؼ أيثر عدالة كحيادية في الرمفاكضات الفلسطينية اإلسرائيلية ,برما يرميف رمف

إيجاد حؿ عادؿ للقضية الفلسطينية ,كبخاصة بعد خطابي التسارمح كالتقارب في أنقرة كالقاىرة الذم ألقاىا
رمخاطبان العالـ اإلسالرمي في عاـ  2009بشيؿ عاـ كالشعب الفلسطيني بشيؿ خاص.

بكعكد بانياء رمعاناة الشعب الفلسطيني كحؿ الصراع ,كحاكؿ أكبارما رسـ رمسار جديد للسياسة

الخارجية األرمرييية كذلؾ عقب سنكات عاصفة رمف إدارة بكش ,التي تريت الكاليات الرمتحدة على شفا انييار
رمالي ,ككسعت فجكة عدـ الثقة كالعداء بيف الشعكب كالرمجترمعات اإلسالرمية كالكاليات الرمتحدة (جرجس,

.)2013

كقد إرتبطت رمكاقؼ الرئيس أكبارما لحؿ الصراع على ثالث قكاعد كأساس ىى :اإللتزاـ بأرمف إسرائيؿ

كىي رمف القكاعد الرمعركفة في السياسة الخارجية األرمرييية تجاه الشرؽ األكسط بشيؿ عاـ ,كالرييزة الثانية

ىي إقارمة الدكلة الفلسطينية بناء على حؿ الدكلتيف كىي رما شيلت تكت انر في العالقات بيف إسرائيؿ كالكاليات

ار لرمؤترمر أنابكليس رمف خالؿ إقارمة عالقات عربية إسرائيلية ,كرمف
الرمتحدة ,أرما القاعدة الثالثة فيانت استرمر نا

الكاضح أف القكاعد الثالث تتطابؽ رمع الرؤية اإلسرائيلية في رمعظرميا ,يرما رمارست اإلدارة األرمرييية ضغكطان
على الرئيس رمحرمكد عباس إلجراء رمفاكضات رمباشرة كأف الطلب األرمر رمتركؾ لفلسطينييف في حاؿ رفضيـ,

كعارضت الكاليات الرمتحدة االعتراؼ بالدكلة الفلسطينية ,كتبنت الخطة األرمرييية "االتفاؽ األف كالسالـ الحقا"

كفشلت بسبب التعنت اإلسرائيلي كرفض الكاليات الرمتحدة الضغط على إسرائيؿ ,كفشلت الرمفاكضات ,سكؼ
نتناكؿ في ىذا الفصؿ رمبحثيف األكؿ :الفترة األكلى رمف حيـ الرئيس األرمرييي باراؾ أكبارما كالرمبحث الثاني.
الفترة الثانية رمف حيـ الرئيس أكبارما ,كرما تكصلنا إليو رمف نتائج عف سلكؾ الكساطة األرمرييية في
عيد الرئيس أكبارما ,كأىـ الرمبادرات كالرمكاقؼ السياسية األرمرييية تجاه عرملية التسكية السياسية بيف

الفلسطينييف كاإلسرائيلييف.
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المبحث األول:
الوساطة األمريكية في الفترة األولى من حكم الرئيس باراك أوباما
المطمب األول :الرؤية األمريكية وتصورتيا تجاه التسوية السياسية الفمسطينية اإلسرائيمية
 -1تصورات إدارة أوباما لحل الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي
لقد بدأ الرئيس أكبارما كاليتو األكلى باالىترماـ بحؿ الصراع العربي اإلسرائيلي رمتظاىر بالكجو الجديد

الحسف للكاليات الرمتحدة كلحرماية الرمصالح األرمرييية تحسينان لصكرة الكاليات الرمتحدة في العالـ العربي كحيث

قاـ بتعييف السيناتكر جكرج رميتشؿ رمبعكثان خاصان لعرملية السالـ بالشرؽ األكسط كسعي الرئيس أكبارما

للتكصؿ إلى اتفاؽ نيائي بيف الطرفيف الفلسطيني كاإلسرائيلي بناءان على تصكر "حؿ الدكلتيف" بإقارمة الدكلة
الفلسطينية الرمستقلة إلى جانب إسرائيؿ كعاصرمتيا القدس الشرقية كالحفاظ على أرمف إسرائيؿ التي أصبح رمف

أكلكيات االستراتيجية في الفير األرمرييي ,كلـ تشذ إدارة أكبارما عف ىذه القاعدة إضافة إلى حفاظيا على
تصكر إستدراج الدكؿ العربية إلى التطبيع رمع إسرائيؿ باعترافيـ بكجكدىا بالرمنطقة كاقارمة عالقات سياسية

كاقتصادية رمعيا كنبذ العنؼ كالتصدم لو رمرمثالن في رمحكر الرمقاكرمة كالرمرمانعة( ,تشكرمسيي www , 2012 ,

) كليف رغـ رمقدرة الرئيس أكبارما في إظيار الرمكقؼ األرمرييي في عاـ  2009رمف العدكاف على قطاع غزة

كالذم ياف إعالنو قبؿ حفؿ التنصيب كأيد أكبارما في حديث إلتزارمو بالتكصؿ إلى تسكية سلرمية كالتلكيح

بػأىرمية "رمبادرة السالـ العربية "حيث قاؿ أكبارما ,أنيا تتضرمف عناصر بناءة كرمطالب الدكؿ العربية رمساعدة
الفلسطينيف للتكصؿ إلى حؿ للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي كالعرمؿ برما أعلنت في الرمبادرة لدعـ الفلسطينييف

في حيكرمة الرئيس عباس كرئيس الكزراء سالـ فياض ,كاتخاذ خطكات نحك التطبيع العالقات رمع إسرائيؿ,

كالحد رمف التطرؼ الذم ييدد السلـ كاألرمف في الشرؽ األكسط( .بيكرمي.)2008,
كقد سارع أكبارما بعد تأرمينو لرمكقع الرمرشح عف الحزب الديرمقراطي للرئاسة األرمرييية في تبديد
الشيكؾ التي أثيرت حكلو خالؿ الحرملة االنتخابية الترمييدية للحزب الديرمقراطي كبخاصة رمف قبؿ رمنافستو

"ىيالرم يلينتكف ,بأنو شخص ال يرميف الكثكؽ بو يصديؽ إلسرائيؿ" (.)Rutenbreg, 2008, p5

كفي ىذا اإلطار تجسدت الرمساعي األرمرييية لدفع عرملية السالـ في رمفاكضات التقريب التي أشرؼ

علييا رميتشؿ للشركع في رمفاكضات رمباشرة لبحث قضايا الكضع النيائي كحدد الرمرحلة االنتقالية بيف
الرمفاكضات الرمباشرة كغير الرمباشرة بأربعة أشير كأعلنت إدارة أكبارما اإلطالؽ الرسرمي للرمفاكضات الرمباشرة

في  02سبترمبر  2010رغـ عدـ تحقيؽ رمفاكضات التقريب تقدرما رملرمكسان على رمستكم قضايا التيكيد لإلنتقاؿ
للرمفاكضات الرمباشرة.
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-2أسباب رؤية الرئيس أوباما ألىمية السالم في الشرق األوسط
دائرمان يانت لغة الرمصالح ىي عنكاف السياسة العارمة للكاليات الرمتحدة كلذلؾ عيفت على خطكات رمف

شأنيا تقليص األزرمة التي يانت قد لحقت بالكاليات الرمتحدة نتيجة سياستيا العدائية رمف قبؿ اإلدارات السابقة
التي لغت القيرمة الديرمقراطية كالدبلكرماسية كاستخدرمت القكة في رمكاجية اإلسالـ بذريعة اإلرىاب نسبة إلى
اإلسالـ كىذا خلؽ فجكه يبير بيف العالـ العربى كاإلسالرمي رمع الكاليات الرمتحدة يكسيط في عرملية التسكية
السياسية كبعد رمجي أكبارما رمحاكالن تغيير السياسة األرمرييي يكسيط بكجو جديد رمختلؼ رمكضحا رمدم

الرمصالح األرمرييية العربية رمدم رمعارضتو للسياسات األرمرييية السابقة التي يانت ىدارمة في سياستيا في
الشرؽ األكسط ,رمف ىذا الرمنطلؽ عيفت إدارة أكبارما على كضع خطة للسالـ في الشرؽ األكسط تقكـ
بالتحديد على رمبدأ حؿ الدكلتيف ,كقارمت بحرملة ترييز يبيرة على أىرمية السالـ في تحقيؽ رمصالح الكاليات

الرمتحدة كرمصالح الرمنطقة أيضان ,كذلؾ انطالقان رمف حيثيات رمختلفة عف تلؾ التي أخذىا أسالفو بعيف االعتبار
كرمنيا)USA, 2012, p12 (:

"-1أف رمكقع الكاليات الرمتحدة في النظاـ العالرمي أخذ في التراجع يقكة خارقة ,)super power( .كيتكافؽ
ذلؾ رمع انحدار في القكة العسيرية كالسياسية كحتى االقصادية التي تعرمؿ على إستنزافيا ,ال سيرما أثر زلزاؿ
األزرمة الرمالية الذم تحكؿ إلى يابكس لالقتصاد األرمرييي".

-2أف صكرة الكاليات الرمتحدة كالقكة الناعرمة ( )soft bowerالتي يانت تترمتع بيا كالتي شيلت طكاؿ سنكات

رمديدة رصيدا ليا "يعرمؿ على جعليا نرمكذجا يحظى بشعبية عالرمية ,كرمثاالن ديرمقراطيان يحتذم بو في يؿ
رمناطؽ العالـ كرمنيا الشرؽ األكسط ,تالشت كحلت صكرة الرمعتدم كالرمحتؿ كالرمتسلط كالرمييرمف كغير العادؿ

كالرمنحاز إلى إسرائيؿ كىك رما ال يتناسب رمع طبيعة الدكر التي تريده أرمرييا حاليان في الرمنطقة كالعالـ".
-3أف الحرب الرمفتكحة على اإلرىاب أدخليا في صراع رمع اإلسالـ ,كىك رما يحد رمف قدرة الكاليات الرمتحدة

على التعارمؿ رمع كاقع الشرؽ األكسط ألنيا ستيكف بحاجة رماسة إلى" رمحاكرة الرمسلرميف بدالن رمف استعدائيـ
كألف اإلدارة األرمرييية الجديدة ترم أف رمحاربة اإلرىاب كالقضاء على القاعدة يتطلب استخداـ الدبلكرماسية
يأداة فاعلة رمف أجؿ رمحاصرة اإلرىاب كاإلنتياء رمف الذرائع التي يرميف أف تزيد رمف رمشاعر العداء للكاليات

الرمتحدة كتعطي رمبر ار إلستخداـ العنؼ ضدىا "(.بيرم.)2009 ,

-3الرؤية األولى لمرئيس أوباما في بداية عيده (خطابي التقارب أنقرة والقاىرة)"
حرص الرئيس أكبارما في بداية فترتو األكلى على أف يبيف للعالـ العربي أبعاد الرمكقؼ األرمرييي رمف
الصراع العربي اإلسرائيلي ,رمف أجؿ يسب ثقة العالـ العربي كتغيير الصكرة النرمطية السلبية التي تيكنت لدل

الرأم العاـ العربي تجاه الكاليات الرمتحدة خالؿ فترتي الرئيس "جكرج دبليك بكش" غذ ريز أكبارما في خطابة

في جارمعة القاىرة عاـ  2009فيرما يتعلؽ بعرملية السالـ كحؿ الصراع العربي اإلسرائيلي ,على سبع قضايا "
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"العنؼ ,كالتطرؼ ,السالـ ,بيف الفلسطينييف كاالسرائلييف كالعرب كالرمسؤكلية الرمشترية حياؿ السالح النككل
كالديرمقراطية كحرية األدياف كالرمرأة كالتطكر كالفرص االقصادية ".
()Economy , 2012, p56-58
يرما أف أكبارما سلؾ نيج سلفو بكش في التعاطي رمع الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ,حيث أعلف في
خطابو الذم ألقاه في ترييا في (أبريؿ)  ,2009أف عرملية أنابكليس كخارطة الطريؽ ترمثالف طريؽ السالـ في

الشرؽ األكسط كأف الكاليات الرمتحدة تدعـ بحزـ إقارمة دكلتيف تتعايشاف بسالـ كأرمف كيجب أف يتخذ
اإلسرائيليكف كالفلسطينيكف الخطكات الضركرية لبناء الثقة ,كأكضح أف ذلؾ يرمثؿ اليدؼ الرمشترؾ للفلسطينييف
كاإلسرائيلييف كأصحاب النكايا الحسنة في العالـ( .الشرؽ األكسط.)2009,

كيانت أىرمية ذلؾ الخطاب تترمثؿ في إرميانية إحداثو لتحكالت رميرمة في تكجيات الرأم العاـ خاصة

فيرما يتعلؽ بالصراع العربي اإلسرائيلي الذم تعرض لتشكيو يبير رمف قبؿ اللكبي الصييكني ككسائؿ اإلعالـ
األرمرييية الرمكالية لو كالتي أكجدت الفيرة الرمتطرؼ ,كأنيـ سبب اإلرىاب الذم ضرب الكاليات الرمتحدة في
الحادل عشر رمف سبترمبر ,كأف إسرائيؿ ضحية العنؼ الفلسطيني الرمتكاصؿ رمف قبؿ فصائؿ الرمقاكرمة

الرمكجكدة في الضفة الغربية كقطاع غزة)Greenwood, 2011, p275( .

أرما على صعيد خطابو في القاىرة في يكنيك  ,2009تعرض أكبارما في خطابو عف رمعاناة الييكد

التاريخية لعدة قركف كحدد الرابع الثالث كىتلر كالنازية يأحد رمضطيدم الييكد ,كتبني الرؤية الييكدية حكؿ
أفرف النازية ,كتحدث فقط عف رمعاناة الفلسطينييف دكف أف يقكؿ لنا يـ
ستة رمالييف ييكدم تـ إحراقيـ في ا

عدد ضحايا الفلسطينييف الذيف قتلتيـ إسرائيؿ ,كيـ عدد الجرحى كاألسرل كيـ عدد الرمشرديف كرما ىي حقكؽ

ىؤالء تجاه الجاني كىؿ رمف العدؿ ترؾ الجاني طليؽ بؿ عدـ اإلشارة إلى اإلسرائيلييف يجناة في ىذا الصدد

ذلؾ يرمثؿ ازدكاج رمعايير رمارسو أكبارما علنا في خطابة أرما حؿ الدكلتيف الذم دعا إليو في خطابة فيك يحقؽ

تيدئة لألكضاع الفلسطينية كيسحب القضية رمف الرمنظكر العربي كاإلسالرمي كيضعؼ حريات الترمرد العربي
كاإلسالرمي عرمكرما ,كيعزبليا عف القضية الفلسطينية.

كلقد نجحت إسرائيؿ بتحكيؿ الرؤية األرمرييية رمف خالؿ سعييا عبر كسائليا الرمختلفة التي تستطع

التأثير رمف خالليا ,كىذا رمف أجؿ استعطاؼ الرأم العاـ األرمرييي كالتأثير على الرمكقؼ األرمرييي ,كبالفعؿ
نجحت إسرائيؿ يعادتيا ترمرر رؤيتيا التي تصب في التيرب رمف االستحقاقات التي ترتبت علييا رمف خالؿ

االتفاقيات السابقة ,إال أف الترابط االستراتيجي يساىـ أيضا بشيؿ يبير في تطابؽ اإلدارة األرمرييية رمع الرؤية
اإلسرائيلية العدكانية التي تعترمد على عارمؿ الكقت ,لتيكيد الرمعالـ التاريخية كاإلستيالء على أيبر رمساحة
رمرمينو لفرض كاقع جديد ينتيي بال دكلة ,ليف فقط حيكرمة تسيير أعرماؿ ال يكجد ليا سلطة على األرض,

بقدر رما أنيا تقكـ بدكرىا بضبط العنؼ يرما ترتأل إسرائيؿ بالفعؿ ىذا أصبح كاقع نعايشو بشيؿ يكرمي كيحرمؿ
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رمعناه شعب بشيؿ دائـ بحجج أرمنو كغيرىا كذرائع تسير رمف خالليا رمصالحيا كرمخططاتيا للكصكؿ إلى
أىدفيا الرمعلنة ,كغير الرمعلنو كاألخطر ىك تيالب بعض األنظرمة العربية بشيؿ سرم ك علني على القضية
الفلسطينية بآراء عدائية حاكؿ نفي الحقكؽ الفلسطينية ,كأيثر رمف ذلؾ كرمنيـ رمف قاؿ باللغة العبرية رما لـ
يقاؿ باللغة العبرم بشيؿ يتفاخر بو أرماـ اإلعالـ العربي كالغربي كىنا الرمعضلة كالفرصة إلسرائيؿ بفرض
كاقع جديد ليس في فلسطيف بؿ في الشرؽ األكسط يارمالن ( .دار الرمنظكرمة ,2009 ,ص .)84

كبعد انتياء زيارتو لرمصر تكجو إلى ألرمانيا ,حيث عقد رمؤترمر صحفي رمع الرمستشارة األلرمانية رميريؿ

دعا فيو الفلسطينييف كالدكؿ العربية إلى خيارات صعبة عبر تقديـ تنازالت إلسرائيؿ رمؤيدان أف الرئيس

الفلسطيني رمحرمكد عباس أحرز بعض التقدـ كلينو ليس يافيان كذير أنو رمتفيـ جدان لتعرض رئيس الكزراء

اإلسرائيلي بنيارميف نتنياىك لضغكط سياسية بشأف طلب كاشنطف كقؼ اإلستيطاف الييكدم في الضفة الغربية
كأيد ثقتو في إرميانية تحقيؽ تقدـ جاد في عرملية السالـ في الشرؽ األكسط رمشي انر إلى أنو على الفلسطينييف

أف يحسرمكا القضايا التي تخصيـ كاال ستجد أرمرييا صعكبة في تحريؾ عرملية السالـ في الشرؽ األكسط

قدرمان.)The White House ,2009( .

كأعطت خطابات أكبارما بيف أنقرة كالقاىرة كألرمانيا رمؤش انر على رمدل الدعـ األرمرييي للدكلة

الصييكنية فقد حرمؿ الجزء األيبر رمف فشؿ الرمفاكضات سابقان للفلسطينييف الذيف أكقفكا الرمفاكضات بسبب

قضية اإلستيطاف في الضفة كالقدس كادعى أف الرمشيلة ليست في اإلستيطاف إنرما في استرمرار اإلستيطاف
كبذلؾ فإف الرئيس األرمرييي صاحب إستراتيجية التغيير في السياسة الخارجية لـ يخرج عف سلفو في الدفاع

عف الرمصالح اإلسرائيلية بؿ كصؿ بو األرمر إلى التغني ليـ كاعطائيـ رما لـ يعطو أم رئيس أرمرييي رمف قبؿ

يقكلو القدس عاصرمة رمكحدة لدكلة إسرائيؿ كلـ يعطي أم تصكر أك رمقترح أك خطة لحؿ الصراع بؿ ترؾ

األرمر للرمفاكضات كىك رما يعني تحقيؽ األىداؼ اإلسرائيلية بالدرجة األكلى رمف خالؿ استرمرار الرمفاكضات
كاإلستيطاف دكف الكصكؿ إلى حؿ حقيقي ,كبيدؼ تغيير الكاقع على األرض )USA, 2012, p12 (.
-4كيف تبمور الموقف العربي "رسالة ألوباما":
لقد حرص أكبارما على إيصاؿ رسالة للعالـ العربي كاإلسالرمي رمف خالؿ لقائو رمع قناة

العربية(,أكؿ رئيس أرمرييي يعقد لقاء رمع قناة عربية) قاؿ فييا أف التغيرات التي يسعى إلى تحقيقيا في
السياسة الخارجية ,كرغبتو في إصالح رما أفسده عيد بكش االبف خالؿ الثرماني سنكات الرماضية ,كاعادة الثقة

الرمتبادلة بينيا كبيف العالـ اإلسالرمي كأف الكاليات الرمتحدة ليست ىي العصا الغليظة في كجو العالـ اإلسالرمي
كال تريد رمف العالـ اإلسالرمي أف ييكف حليفان بؿ شريکان ليا ,كأف ىذه الشراية حاسرمة في كضع حد

أليديكلكجية العنؼ التي يرفضيا أتباع جرميع الديانات ,بؿ ستقكـ على البرغرماتية ,كأيثر رمرما تقكـ على

األيديكلكجيات الرمتصارع (.عرمر) 2009,
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كرأت رمعظـ الدكؿ العربية في تكجو الرئيس أكبارما فرصة إلعادة تحريؾ رملؼ القضية الفلسطينية
رمعترمدة على األىرمية الخاصة التي بات الرمكضكع يحظى بيا في أكراقو اإلدارة األرمرييية كىي رمف أجؿ ذلؾ

تسعي إلى استغالؿ رغبة أكبارما في فتح صفحة جديدة رمع العالـ اإلسالرمي كالتي يريد تعرميرميا ,كذلؾ للضغط
على إسرائيؿ كالذىاب تجاه الحؿ العادؿ كالشارمؿ "يرما يقكلكف ,كعلى ىذا األساس حرصت الدكؿ العربية

على إفياـ الرئيس أكبارما أف الفرصة قائرمة األف كأف الرمطلكب ىك الضغط على إسرائيؿ ,كياف الرملؾ األردني

عبد اهلل الثاني أكؿ رمف حرمؿ رسالة عربية رمكحدة (.رمف السعكدية كقطر كرمصر كلبناف كفلسطيف)( .صحيفة

الشرؽ األكسط .)2009 ,ألكبارما رمطالبان إياه ببذؿ الجيكد للكصكؿ إلى السالـ كفؽ الرمبادرة العربية كق اررات
الشرعية الدكلية التي تتضرمف انسحاب إسرائيؿ اليارمؿ رمف األراضى العربية التي إحتلتيا  1967كرمكافقتيا

على قياـ دكلة فلسطينية في الضفة الغربية كقطاع غزة عاصرمتيا القدس الشرقية الرمحتلة كايجاد حؿ عادؿ
لقضية الالجئيف الفلسطينييف كعندىا يرميف الحديث عف اعتراؼ بإسرائيؿ كقياـ التطبيع (دار الرمنظكرمة,

 ,2009ص .)84

-5أدوات التأثير االستراتيجية اإلسرائيمية والخبرة في التيرب من االستحقاقات
لقد ساىرمت إسرائيؿ بفرض رمكاقفيا في يثير رمف األحياف بطرؽ رمباشرة كطرؽ غير الرمباشرة
رمستخدرمة ادكات التأثير االستراتيجية اإلسرائيلية كالخبرة في التيرب رمف اإلستحقاقات في فترة الرئيس أكبارما
بالرمتغيرات برما يتناسب رمع رمصالحيا كرغباتيا كأىدافيا كعلى الرغـ رمف أف إسرائيؿ تعي الحالو األرمرييية التي

تتطلب فرض عرملية سالـ على جرميع األطراؼ لرما تقتضيو رمصلحتيا كأرمنيا القكرمي بالدرجة األكلى ,إال أنيا
تعي أيضا الرمعطيات التي شرحناىا سابقان أف عرملية السالـ بيذا الشيؿ ستضر بيا كبرمصالحيا اإلقليرمية

كبرمكقعيا أيضا يقكة يحسب ليا ألؼ حساب ,كلذلؾ فيي تعرمؿ على تقكيض التحرؾ األرمرييي ,كقارمت رمنذ

رمجيئ أكبارما إلى الحيـ بعارمليف التفافييف للتيرب رمف إلتزارماتيا في عرملية السالـ الرمفترضة كدفع إستحقاقاتيا

الرمترتبة علييا إلى العرب.

األولى :التذرع باألزرمة النككية اإليرانية تحت يافطة أف األكلكية األف ىي رمعالجة الرملؼ النككم اإليراني الذم
يشيؿ خط انر رمحترمان على إسرائيؿ ,كأدل الرمكقؼ اإلسرائيلي ىذا إلى نزاع صارمت بيف كاشنطف كبينيا على

أكلكية الرملفات فأظيرت األكلى استيائيا رمف اإلصرار اإلسرائيلي على ىذا األكسلكب ,كعبرت عنو برفضيا
استقباؿ رئيس األرياف اإلسرائيلي (غابي اشينازم) في زيارتو األخيرة إلييا ,كتفادا أم رمسئكؿ أرمرييي رفيع

الجنراؿ
ا
الرمستكل رمقابلتو شرمؿ ذلؾ نظيره األرمرييي رماييؿ رمكلف ,كأقتصر لقاؤه على رمستشار األرمف القكرمي

جيرمس جكنس الذم رفض الخكض رمعو في الرملؼ النككم كدعاه إلى الترييز على ضركرة التكصؿ إلى اتفاؽ

رمع الفلسطينييف( .عرمر)2009 ,
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الثانية :اللجكء إلى كرقة الرمستكطنات ,كقد بدا أف إسرائيؿ أيثر اتقانان ليذه اللعبة ,نظ انر للتأثير الرمباشر الذم
ترية على أرض الكاقع اذ عرمدت رمف خالليا على فرض سياسية األرمر الكاقع بتغير رمعالـ األرض الرمحتلة.

المطمب الثاني :دور الوساطة األمريكية منذ اليوم األول الرسمي في البيت األبيض لمرئيس.
في السنة األكلى يانت ىناؾ رمحاكالت إلدارة أكبارما إيجاد طريؽ آرمنة لعرملية السالـ العربية

اإلسرائيلي ففي أكؿ يكـ رسرمي لو في البيت األبيض أعلف كفي اتصاؿ ىاتفي رمع يؿ رمف الرملؾ عبداهلل
الثاني رملؾ األردف كالرئيس رمحرمكد عباس كالرئيس حسني رمبارؾ كرئيس الكزراء اإلسرائيلي أكلرمرت عف

التزارمو للرمشارية الفاعلة في عرملية السالـ كفي اليكـ التالى أعلنت سيرتير خارجيتو ىيالرل يلينتكف عف

تعيي ف السناتكر السابؽ رميتشؿ يرمبعكث خاص لعرملية السالـ كفي رمقابلة لو رمع قناة العربية  26يانكف الثاني
قاؿ أكبارما :أعتقد أنو رمف الرمرميف لنا رؤية دكلة فلسطينية رمتصلة تسرمح بحرية الحرية لسيانيا بالتبادؿ
التجارم رمع الدكؿ اآلخرم كقياـ أعرماؿ كتجارة لتكفير حياة أفضؿ للناس.) Mijdaloitz,2010 ,p4-6 (.
-1تعيين السناتور ميتشل (اال تفاق األن والسالم الحقا)
تعيف السناتكر جكرج رميتشؿ يرمكفد خاص للشرؽ األكسط في يانكف الثاني  2009في رمحاكلة رمف
أكبارما لتنشيط جيكد السالـ في الرمنطقة ,كلقد رسخت لدم الرئيس أكبارما قناعة بضركرة تحقيؽ السالـ

كضركرة إيجاد حؿ للص ارع اإلسرائيلي العربي ,كليف جيكد أكبارما في رمحاكلة إيجاد حؿ للص ارع اإلسرائيلي

العربي تصطدـ ببناء الرمستكطنات اإلسرئيلية ,كتشدد رئيس الكزراء نتنياىك كاصراره على االسترمرار في بناء
الرمزيد رمف الرمستكطنات ,كخالؿ أكؿ زيارة للرمنطقة أشاد رميتشؿ بالرمكقؼ الرمصرل كرمجيكد رمصر بتشييؿ

حيكرمة كحدة كطنية فلسطينية كفي التصريح األكؿ لكزير الخارجية في عيد أكبارما ىيالرل يلينتكف في 3

آذار عاـ  2010أبدت فيو تفيرميا لحاجة إسرائيؿ لحرماية نفسيا رمف ىجرمات الصكاريخ الرمتيررة علييا ,كفي
الرمقابؿ كصفت رمف راـ اهلل بأف ىدـ إسرائيؿ ؿ 88رمنزالن بغير الرمجدم ,كعبر أكبارما خالؿ لقاء جرمعو رمع

الرملؾ عبد اهلل الثاني في (22نيساف)  ,2010عف أرملو بأف ترم الشيكر القليلة القادرمة رمبادرة تعبر عف
حسف النكايا بجرميع األطراؼ الرمعنية في الصراع اإلسرائيلي العربي في الرمنطقة ,كىذا يكضح بأف أل حراؾ

جدم لإلدارة األرمرييية ال يلقى اال بالتصادـ كالتشنج االسرائيلي الكاضح ,كذلؾ بالتعاكف رمع اللكبى الصييكنى
الذل يعرمؿ بالضغط على الرمكقؼ األرمرييى لتغير الرمسار برما يخدـ الرمصلحة االسرائيلية2010 p6-7 ) .

)Mijdaloitz , ,

حرمؿ رميتشؿ رمعو كجكب استئناؼ الرمفاكضات رمف النقطة التي تكقفت عندىا في (ديسرمبر) , 2008

كعلى الدكؿ العربية اتخاذ خطكات تطبيع رمع إسرائيؿ ,لتحفيز إسرائيؿ على القياـ بالخطكات الرمطلكبة رمنيا,
إلى أف أبلغ رميتشؿ القيادة الفلسطينية« :لـ نعد نريد أم خطكات رمف الدكؿ العربية كبالنسبة إلسرائيؿ فنحف لـ

نتكصؿ إلى صفقة رمعيـ حتى األف كليف يبدك أننا لف نحصؿ على يؿ رما نريد كبالنسبة لكقؼ اإلستيطاف
فلقد حصلنا على أفضؿ رما أرميننا الحصكؿ عليو ,كقد يانت الصفقة التي أبررمتيا اإلدارة األرمرييية رمع اليياف
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اإلسرائيلي تتضرمف استرمرار بناء  3000كحدة استيطانية في الضفة الغربية استثناء القدس رمف الصفقة,
كاسترمرار البناء في الرمبان ي العارمة كالبنية التحتية كعلى صعيد الرمفاكضات فلقد اتفؽ رميتشؿ رمع نتنياىك على

العكدة إلى الرمفاكضات دكف شركط كرمسبقة كستشرمؿ رمكاضيع الرمفاكضات القدس كالحدكد كالرمستكطنات
كالالجئيف كالرمياه كاألرمف كلف تبدأ الرمفاكضات رمف النقطة التي تكقفت عندىا في (ديسرمبر)  ,2008كال يتـ

اإلشارة إلى تفاىرمات رايس في ) 30يكليك)  ,2008كيستطيع يؿ طرؼ أف يطرح رما يريد كلرمحاكلة تغطية

التراجع األرمرييي عرضت اإلدارة األرمرييية على صائب عريقات كفريقو في كاشنطف في  30أيلكؿ/أيتكبر
 ,2009أف ترسؿ رسائؿ ضرمانات تتضرمف إقرار اإلدارة األرمرييية بأف اإلستيطاف اإلسرائيلي غير شرعي,
كاقرار اإلدارة األرمرييية بأف ضـ القدس الشرقية إلى إسرائيؿ غير شرعي ,كتتعيد اإلدارة األرمرييية ببذؿ يؿ

جيد رمرميف النياء الرمفاكضات في رمدة  24شير تقكـ عندىا دكلة فلسطيف الرمستقلة( .عريقات)2010 ,
كفي (رمايك)  ,2010أجرل رميتشؿ جكالت رمف الرمحادثات بيف اإلسرائيلييف كالفلسطينييف ,كحث
اإلدارة األرمرييية على كضع برنارمج كاضح للحؿ ,كدفعيا التخاذ رمكاقؼ رمتكازنة بيف األطراؼ ,فطلب رمف

السلطة الفلسطينية اإللتزاـ برمنع عرمليات الرمقاكرمة كالتنسيؽ األرمني رمع إسرائيؿ ضد الرمقاكرمة الفلسطينية,
كقارمت السلطة الفلسطينية بذلؾ ,في الرمقابؿ طلب رمف إسرائيؿ كقؼ اإلستيطاف ,كالتكقؼ عف خلؽ كاقع جديد

على األرض  ,إال أف إسرائيؿ رفضت ذلؾ ,كقارمت بعرمليات استيطاف كايجاد كاقع جديد ,حتى رمف خالؿ

تعرمد إىأنة اإلدارة األرمرييية كرمرمثلييا ,رمف قبيؿ إعالف خطط استيطانية خالؿ زيارة نائب الرئيس جك بايدف
للقدس ,فأفشلت اإلدارة اإلسرائيلية رميتشؿ في إقناعيا أك إلزارميا بشيء جدم للكصكؿ إلى تسكية في الرمنطقة

(غانـ)2011,

على أثر فشؿ الرمفاكضات ,كفشؿ اإلدارة األرمرييية في تشييؿ أم ضغط على إسرائيؿ ,كزيادة

تدخالت دينيس ركس الرمنحازة إلى الجانب اإلسرائيلي ,كتعطيلو يافة الرمبادرات األرمرييية لتحقيؽ تقدـ على
طريؽ السالـ ,قدـ رميتشؿ استقالتو رمعتب ار أف تدخؿ دنيس ركس كزياراتو الرميكيية إلسرائيؿ كنشاطو خطكة

إسرائيلية لعرقلة جيكد تحقيؽ السالـ ,كقد ذير رميتشؿ أنو ييؼ يرميف لدنيس ركس أف يساعد في دفع عرملية
السالـ ,كىك يرفض أف يلتقي بالفلسطينييف ,كيحتقر قيادتيـ كييره رئيسيـ( .أبكالشريؼ)2011,
إلى جانب تذبذب أكبارما كانحيازه إلى دنيس ركس ,قدـ رميتشؿ استقالتو في ( 13رمايك)  ,2011كذلؾ
في ظؿ عدـ نجاحو في إقناع أكبارما باتخاذ إجراءات كرمكاقؼ عينية رملزرمة إلسرائيؿ ,كبذلؾ تشير استقالة

رميتشؿ إلى عدـ رغبة اإلدارة األرمرييية الحالية في تنفيذ أية خطكات تجبر إسرائيؿ على الرضكخ لرمتطلبات
التسكية( .غانـ)2011,
-2خطاب جون بايدن نائب الرئيس أوباما أمام "اإليباك "
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جاء خطاب جك بإيدف ,أرماـ "اإليباؾ" لجنة العالقات العارمة اإلسرائيلية األرمرييية في ( 5أيار(2011
طلب بإيدف رمف إسرائيؿ العرمؿ على تحقيؽ رؤية حؿ الدكلتيف كالتكقؼ عف بناء الرمزيد رمف الرمستكطنات كرمنح
الفلسطينييف حرية الحرية كالتنقؿ.

رغـ أف إدارة الرئيس أكبارما لـ تتخلى عف رمصطلح حؿ الدكلتيف ,يأساس لحؿ القضية ,فإف ترمار

اكيتيس نائب رمساعد كزيرة الخارجية األرمرييية للشرؽ األدنى قد حذرت رمف أف النافدة لحؿ الدكلتيف لف تبقي

رمفتكحة إلى األبد كقالت "ليذا نحف نقر بأف اللحظة الحالية رملحة ,كعلينا أوالً بدؿ يؿ رما بكسعنا لضرماف

استئناؼ الرمفاكضات ,وثانياً علينا النظر إلى األرض لنرم رماذا سنفعؿ للرمحافظة قدر اإلرمياف على حؿ

الدكلتيف ,ليدا طلبنا تجرميد اإلستيطاف كلـ نحصؿ على يؿ رما نريد ليننا حصلنا على شيء يساعدنا "

يرما لـ يتردد نائب الرئيس األرمرييي جكف بايدف رمف الكقكؼ أرماـ لجنة شئكف العالقات األرمرييية

اإلسرائيلية (اإليباؾ) في كاشنطف ,كترديد ذات الدعكة إلى إسرائيؿ كقاؿ "على إسرائيؿ العرمؿ باتجاه تحقيؽ
الحؿ القائـ على الدكلتيف ,لف يعجبيـ رما سأقكؿ ,كليف علييـ التكقؼ عف بناء رمزيد رمف الرمستكطنات كتفييؾ
الرمكاقع العشكائية كالسرماح للفلسطينييف بحرية التنقؿ "حيث أف نتنياىك يناقض حؿ الدكلتيف كتصريحات

اإلدارة األرمرييية ,ككعكد بكش االبف بإقارمة دكلة فلسطينية رمستقلة قابلة للحياة( .الرمدىكف ,2010 ,ص )94

يبدكاف جيكد أكبارما في العشر أشير األكلى رمف رئاستو لتحقيؽ اختراؽ في عرملية السالـ العربية

اإلسرائيلية تسببت في الشعكر بالخذالف رمف قبؿ الفلسطينييف كالتكتر رمف قبؿ اإلسرائيليف كىذا رمرده للتكقعات
اليبيرة ,كالتي أطلقيا بتصريحاتو خالؿ حرملتو االنتخابية ()Shikaki ,Feldman,2009,p1
-3االستيطان وحال الصدام األمريكي اإلسرائيمي و استخدام الفيتو األمريكي
إف إصرار نتنياىك على استرمرار اإلستيطاف في ظؿ ترمسؾ الفلسطينييف بالنقطة التي تكقفت عندىا

الرمفاكضات في (ديسرمبر)  2008كالرمعركفة باسـ تفاىرمات رايس ,إلى جانب غياب أم ضغط حقيقي كفعلى
رمف اإلدارة األرمرييية على نتنياىك ,إباف ذلؾ أنعقدت أكؿ قرمة فلسطينية أرمرييية في عيد أكبارما في 28

(رمايك( 2009بالبيت األبيض حيث طالب أكبارما أبك رمازف بالعرمؿ على استعادة الرمصداقية لعرملية السالـ رمف
خالؿ استرمرار الجانب الفلسطيني في تنفيذ يافة إلتزارماتو كالعرمؿ على كقؼ التحريض رمع الحفاظ على أرمف

إسرائيؿ كاستئناؼ الرمفاكضات رمف النقطة التي تكقفت عندىا في (ديسرمبر)  ,2008كعلى الدكؿ العربية أف
تقكـ بخطكات تجاه إسرائيؿ لتعزيز الثقة ,كأبلغ أكبارما الرئيس أبك رمازف بأف الكاليات الرمتحدة لف تطرح أم
رمكاقؼ في الرمرحلة الحالية لترل ييؼ سكؼ تتطكر الرمفاكضات كطلب يذلؾ رمف الرئيس أبك رمازف كجكب

استرمرار بناء رمؤسسات الدكلة الفلسطينية كتعزيز رمبادئ الرمساءلة كالشفافية كالديرمق ارطية كسيادة القانكف
كاعتبر أف إنشاء دكلة فلسطينية رمصلحة أرمرييية عليا( .عريقات)2011 ,
زيارة ىيالرى كمينتون كوزيرة الخارجية األمريكية لمشرق األوسط:
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كرقيا لتثني الكساطة األرمرييية عف رمساعييا غلى عرملية تسكية
لقد ياف كاضحا استخداـ إسرائيؿ أ ا
تذىب إلييا بدعـ عربي فلسطيني كىنا يظير إرميانيات إسرائيؿ بالضغط على اإلداراة األرمرييية عبر آذرعيا
سكاء باللكبي الصييكني أك بتحريؾ األنظار إلى رما ىك أىـ كأخطر بالنسبة ليا كألرمنيا القكرمي كىي حجة تـ

استخدارميا رمع جرميع اإلدارات األرمرييية السابقة لتحقيؽ رمأربيا ,كىذا ظير كاضحا خالؿ زيارة كزير الخارجية

األرمرييية ىيالرم يلينتكف للرمنطقة في (رمارس)  2009أنزعاجيا رمف بركد اللقاء الذم جرمعيا برئيس الحيكرمة
اإلسرائيلي بنيارميف نتنياىك كترييزه على إيراف بدافع التيرب رمف اإلستحقاقات التي تفرضيا الكاليات الرمتحدة
على إسرائيؿ( .بايير ,صفحة بانكرارما عربية )2009 ,
فضغطت على الرئيس األرمرييي كشنت حرملة رمضادة عليو بيدؼ ثنيو عف رمكاصلة جيكده التي

تشيؿ خط ار على الكضع اإلسرائيلي يرما شرحنا.بالفعؿ نجحت تؿ ابيب كعبر اللكبي الييكدم في الكاليات

الرمتحدة في ثنيو كلك "بشيؿ رمؤقت" عف الترييز العلني الذم ييرره رمع كزيرة الخارجية ىيالرم يلينتكف رمف أف
الحؿ ييرمف في إقارمة دكلة فلسطينية رمستقلة تعيش جنبان إلى جنب رمع إسرائيؿ كعاصرمتيا القدس الشرقية ,كأف
على إسرائيؿ كقؼ الرمستكطنات باليارمؿ ,كسارع اللكبي إلى استعرماؿ صدقاتو في اليكنغرس بطلب رمف رئيس

الكزراء نتنياىك ,رمرما حرمؿ رمجلس اليكنغرس الرمسؤكلية عف خطكرة ىذا التكجو كعرملت على الضغط لتغيير

الرؤية بالفعؿ نجح بذلؾ( .عرمر)2009 ,

موقف إدارة الرئيس أوباما من السموك اإلسرائيمي
لقد ياف كاضحان حاؿ الصداـ بعدـ قبكؿ إسرائيؿ بكقؼ اإلستيطاف بيف إدارة أكبارما ك أشارت ىيالرم

يلينتكف في ( 22آذار)  2010إلى أف اقارمة رمستكطنات جديدة في القدس كالضفة الغربية سكؼ يعرض
الرمفاكضات اإلسرائيلية الفلسطينية للخطر ,كيرما لييالرم يلينتكف تصريح أرماـ اإليباؾ عف تداعيات
اإلستيطاف على عرملية السالـ العربية اإلسرائيلية ,كأف االسترمرار اإلسرائيلي يقيض قدرة الكاليات الرمتحدة

األرمرييية على لعب أم دكر في عرملية السالـ العربية اإلسرائيلية علرميان كبحسب يلينتكف أف الكاليات الرمتحدة

األرمرييية ىي صاحبة القدرة الحقيقية في عرملية السالـ ,كرمف أسباب فشؿ جكرج رميتشؿ كاصرار إسرائيؿ على
االسترمرار في بناء اإلستيطاف أخر رمحاكلة جكرج رميتشؿ كالتي اطلقيا رمف كاشنطف في (أيلكؿ) 2010

لرمحاكلة تنشيط العرملية السلرمية ,إال أف تلؾ الرمحاكالت دفنت بعد شير رمف بدايتيا ,كبعد أف تقدـ جكرج
رميتشؿ بإستقالتو في ( 13أيار)  2011ىذا عنكاف لتكتر العالقات األرمرييية اإلسرائيلية يرمكفد خاص للشرؽ

األكسط كذلؾ بعد سنتيف رمف إنشغالو ليذا الرمنصب أصبحت عرملية بناء الرمستكطنات رمف قبؿ إسرائيؿ تحدل
صريح للسياسة األرمرييية الرافضة لإلستيطاف بالشيؿ العلف إال أف ط أر تحكؿ على الرمكاقؼ األرمرييية نتيجة
عنو "إعالف الرئيس أكبارما أثناء خركجو في لقاء لو يكضح أف العالقة رمع إسرائيؿ لف تؤثر علييا أم خالفات

في الرأم كبذلؾ برر الرمكقؼ اإلسرائيلي الداعـ لالستيطاف بأف إسرائيؿ على استعداد لكقؼ اإلستيطاف لرمدة
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ستة أشير في رمقابؿ السرماح ليـ بالتكسع الطبيعي كفي ىذه الرمرحلة يتـ بيا عرملية التفاكض للتكصؿ إلى
اتفاؽ سياسي بكساطة أرمرييية" (.)Richman,2010, p7
يرما استخدرمت الفيتك ضد رمشركع قرار عربي في رمجلس األرمف (نكفرمبر)  2011ـ يديف اإلستيطاف
اإلسرائيلي كيؤيد على حؽ تقرير الرمصير للشعب الفلسطيني ,رمثلرما عارضت كأنتقدت في السابؽ تقرير
جكلدستكف ,كتعيدت إلسرائيؿ بدفنو كعدـ رمناقشتو في األرمـ الرمتحدة (عبدالعليـ.)2012,

يرميف رمالحظة أف الضغط اإلسرائيلي الرمعايس على أكبارما أدم إلى تغير تكجو فيرما جعؿ الطرؼ

العربي كالسلطة الفلسطينية في رمحاكلة ألخذ رمكافقة رمنيـ على كقؼ إسرائيؿ لبعض عرمليات بناء
الرمستكطنات كبشيؿ رمؤقت (فترة ست أشير حسب الطرح اإلسرائيلي) رمقابؿ قياـ العرب بخطكات تطبيعية

رمشجعة ,يرما حاكلت كزيرة الخارجية األرمرييية ىيالرم يلينتكف تسكيؽ ىذه الخطكة على الطرؼ العربي خالؿ
حضكر كزير الخارجية السعكدية في أرمرييا ,فدعت بشيؿ دبلكرماسي "الدكؿ العربية ,برما فييـ أصدقاؤنا في

الرمرملية العربية السعكدية إلى العرمؿ رمعنان على اتخاذ خطكات لتحسيف العالقات رمع إسرائيؿ ,كلدعـ السلطة
الفلسطينية ,كتييئة شعكبيـ لقبكؿ السالـ النيائي بيف الفلسطينييف كاإلسرائيليف( .الشاىر)2009 ,

كقد رد سعكد الفيصؿ علييا بشيؿ صريح ككاضح كرمباشر رافضان الفيرة كرمطالبا بالسلة الرمتيارملة

للحؿ بعدـ التيرب اإلسرائيلي( .شؤكف الشرؽ األكسط)2009 ,

تتالت ردكد الفعؿ العربية الرافضة للرمطلب األرمرييي ,يرما رفضت السلطة التفاكض رمع إسرائيؿ قبؿ

كقؼ اإلستيطاف بشيؿ يارمؿ ,كرمنع انجاز أم خطكات استيطانية جديدة برما فييا النرمك الطبيعي
للرمستكطنات( .السيد)2012,
على األقؿ رسرميان إلى رما قبؿ لقاء نيكيكرؾ الثالثي في  25سبترمبر /أيلكؿ 2009ـ في حيف تشير

بعض الرمصادر اإلسرائيلية إلى أف ىناؾ بالفعؿ رمف كافؽ رمف العرب على اتخاذ بادرة حسف نية كتطبيع تجاه

إسرائيؿ باستثناء السعكدية التي رفضت ذلؾ ,كأشارت إلى أف خطة الرئيس أكبارما للتسكية ستقكـ على رمسار
سياسي جديد يستند إلى عدة أسس رمنيا:
"-1خريطة الطريؽ كىي قاعدة للرمحادثات سييكف التقدـ كفقيا.
-2سيتجدد جدكؿ زرمني النياء رمحادثات السالـ خالؿ عارميف.
-3خالفا لعرملية أنابلكس حيث جرت الرمفاكضات بيف إسرائيؿ كالفلسطينييف فقط تحت عيكف األرمرييييف.
-4ستؤدل الكاليات الرمتحدة ىذه الرمرة دك انر أيثر فعالية في الرمحادثات "ستجلس إلى طاكلة
الرمفاكضات""(.عذاب)2010 ,
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فرص نجاح مبادرة أوباما
كرد عف نتنياىك في تصريحات قالتيا اإلذاعة اإلسرائيلية قائال " بعض األصكات بيننا حاكؿ افتعاؿ
خالؼ رمع الكاليات الرمتحدة ,ك لينيـ لف ينجحكا كسأكاصؿ العرمؿ عف يتب رمع الرئيس أكبارما ك للحفاظ على

رمصالح إسرائيؿ "كذلؾ تحسبان رمف إنتقاـ أكبارما في سياساتو خالؿ أربع أعكاـ قادرمة رمف نتنياىك كلدعرمة

الرمفتكح لرميت ركرمي ,كإلضعافو أرماـ اليكنغرس كلتجرميد رمفاكضات السالـ( .ىآرتس ) 2012 ,

بعد استئناؼ الرمفاكضات سيعرمؿ األرمريييكف على عقد رمؤترمر سالـ دكلي قبؿ نياية عاـ 2009ـ كبغض
النظر عف فحكل الرمبادرة األرمرييية للسالـ فإف فرص نجاحيا في الرمنطقة ستتكقؼ على:
 -1رمدل جدية الرمبادرة كرمكضكعاتيا كتكازنيا كعدـ انحيازىا إلسرائيؿ سيشيؿ العارمؿ األساسي األكؿ
لرمشركعيا رمف كجية نظر رمختلفة األطراؼ.

 -2رمدم تكافر اإلرادة السياسية لدم القيادة األرمرييية كالقدرة على إجبار إسرائيؿ على قبكؿ عرملية
السالـ.

 -3رمدم قدرة الدكؿ العربية على اإللتزاـ برمكقؼ رمكحد كقكم ال يتيح إلسرائيؿ الترملص أك التيرب رمف
إلتزارماتيا" كىك رما يقتضي بالضركرة عدـ اتخاذ أم خطكات تطبيعية قبؿ قياـ إسرائيؿ بانسحاب يارمؿ
رمف األراضى العربية الرمحتلة حتى حدكد عاـ  ,1967كتطبيؽ رمختلؼ الق اررات الدكلية كاإللتزاـ
بالرمبادرة العربية على أساس السلة الكاحدة حسبرما أعلنت رمؤترمرات القرمة العربية السابقة تنسيؽ الدكلة

العربية لرمكقفيا كسياساتيا كاست ارتيجياتيا في ىذا الرمكضكع رمع القكل الفاعلة الشعبية عربيان كاسالرميان

كقدرة ىذا التنسيؽ على الصرمكد (.ىآرتس ) 2012 ,
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المبحث الثاني
دور الوساطة في الفترة الرئاسية االثانية من حكم الرئيس بارك أوباما
المطمب األول :تطابق الرؤية السياسة األمريكية مع الرؤية اإلسرائيمية
لقد استطاع نتنياىك رمف خالؿ الضغط على اإلدارة األرمرييية إلى إحداث تحكؿ في السياسة الخارجية

األرمرييية تجاه عرملية التسكية يكسيط أصبح داعـ للرؤية اإلسرائيلية بيؿ رمقياسيا العدكانية كالعنصرية التي
تتبنيا الحيكرمات اإلسرائيلية كخاصة حيكرمة نتنياىك في عيد أكبارما على كجو الخصكص ضاربة بعرض

الحائط جرميع الرمبادرات األرمرييية الرمطركحة( .رمصطفي)85-83 :2012 ,

-1تحوالت في الرؤية لمسياسة الخارجية األمريكية إزاء القضية الفمسطينية "مبادرة أوباما"
كبدخكؿ الكاليات الرمتحدة ,كبدء رمرحلة انتخابات التغيير الجزئي في اليكنجرس األرمرييي في

(نكفرمبر)  ,2010كحالة القلؽ الرمسترمر للرئيس األرمرييي باراؾ أكبارما بسبب ىذه االنتخابات كنتائجيا في

ظؿ حرصو على يسب أيبر عدد رمف الرمقاعد كحاجتو ليسب أصكات اللكبي الييكدم في الكاليات الرمتحدة

األرمرييية استغؿ نتنياىك الرمكقؼ كضغط على الرئيس األرمرييي باراؾ أكبارما لينقؿ عرملية السالـ إلى
رمفاكضات رمباشرة كيلغي كرقة تفاىرمات رايس التي في رمجرمليا يانت تشيؿ تفيييا لحيكرمة نتنياىك االئتالفية
كرضكخا تحت ضغكط نتنياىك أرسؿ باراؾ أكبارما رسالة إلى رمحرمكد عباس في (أغسطس)  ,2010طالبا

رمنو اإلنتقاؿ إلى الرمفاكضات الرمباشرة رمبينا أف طلبو غير قابؿ للرفض كىدد بعزؿ الفلسطينييف إقليرميان كدكليان
كقطع الدعـ الرمالي في حالة رفض الطلب كأرماـ رسالة باراؾ أكبارما كافؽ الفلسطينيكف كأنطلقت رمفاكضات

رمباشرة ترمثلت أىدافيا في الكقؼ التاـ للنرمك اإلستيطاني كاطالؽ الرمفاكضات الثنائية برعاية أرمرييية كتطبيع
العالقات العربية رمع إسرائيؿ كفي ظؿ فشؿ أكبارما في تجرميد اإلستيطاف طرح أكبارما خطة جديدة عبر رميتشؿ

"االتفاؽ األف كالسالـ الحقا" ,كالتي تضرمنت إطالؽ رمفاكضات الدكلة الفلسطينية كاعالنيا خالؿ عاـ ,تتبعيا

رمرحلة انتقالية رمدتيا عشر سنكات لحسـ باقي القضايا العالقة الرمتعلقة بالكضع الدائـ (جريدة إالخبار)2010,
ما بعد انتخاب أوباما لفترة رئاسية جديدة لممرة الثانية والتحرر من القيود اإلسرائيمية الضاغطة:

عاد رمسلسؿ الحديث عف التحكالت القادرمة الكاعدة في سياسات البيت األبيض خاصة في رمنطقة
الشرؽ األكسط اليبير كتجاه القضية الفلسطينية على كجو الخصكص ,كجاء تحليالن يقكؿ " فرصة أكبارما

الثانية لتغير العالـ " في اشار إلى تحرر أكبارما رمف جرماعات الضغط التي لف يحتاجيا في انتخابات قادرمة
كيصبح لدية القدرة على الثأثير على األحداث في الشرؽ األكسط (.بكرغر ) 2012 ,
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الحراك السياسي األمريكي الجديد والتعنت اإلسرائيمي:
لقد بدات اإلدارة األرمرييية في الفترة الثانية للرئيس أكبارما تستخدـ أسلكبان جديدان في ظؿ التنعت

اإلسرائيلي الذم تقكده حيكرمة رمتطرفة بقيادة نتنياىك الذم سارع في كضع العراقيؿ اإلسرائيلية للتيرب رمف أم
رمبادارة أرمرييية جديدة كخاصة بعد نحاح الرئيس أكبارما في الفترة الرئاسية الثانية بعد صداـ في الرمكقؼ

اإلسرائيلي في أكاخر كاليتو األكلى التي سارع رمف كتيرة اإلستيطاف رمستغالن عكارمؿ الضغط على اإلدارة

األرمرييية قبؿ االنتخابات الثانية ,أدم إلى ريكد الحراؾ السياسي األرمرييي تجاه عرملية التسكية بيف
الفلسطينييف كاإلسرائيلييف.

فقد حاكلت إدارة الرئيس أكبارما في بداية كاليتة الثانية الضغط إلى للعكدة إلى الرمفاكضات كليف

الشركط اإلسرائيلية الجديدة يانت تعرقؿ أم تقارب كذلؾ رمف خالؿ كضع شركط تعجيزية يانت إسرائيؿ
تعرؼ رفض الطرؼ الفلسطيني ليا رمسبقا كترمثلت بعدـ إيقاؼ اإلستيطاف كالتي زادت كتيرتيا بالضفة الغربية

كرمطالبة نتنياىك االعتراؼ بييكدية الدكلة ,كحاكلت إدارة أكبارما رمف خالؿ كزير خارجيتيا جكف ييرم التدخؿ

رمف جديد في الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي إعادة التفاكض الرمباشرة لرمدة تسعة أشير كالتي أبدت أكركبا
تحرمسيا بتدخؿ أكبارما في عرملية السالـ بالشرؽ األكسط كذلؾ بسبب تناقص قكتيا النسبية في العالـ كلذلؾ

أرت دكؿ اإلتحاد األكربي أف العرمؿ جنبان إلى جنب رمع الكاليات الرمتحدة ك باعتبارىا حجة لتلقى عف عاتقيا
أعبائيا االستراتيجة على الكاليات الرمتحدة.

كزادة رمف ىذا اإلنقساـ األكربي الداخلي حكؿ رمكقفيا رمف الصراع الفللسطيني اإلسرائيلي في تفضيؿ
بقائيا تابعة للكاليات الرمتحدة ,كذلؾ بعد تكصليا إلى أف إسرائيؿ كالكاليات الرمتحدة لف تسرمح ليـ بالتدخؿ في

لعب دكر في الصراع رما لـ يتـ تكافؽ رمع الخطط األرمرييية كرمع يقينيـ حسب الرمؤشرات أف الكصكؿ إلى

تسكية رمحدكدة كخاصة أف الرمؤشرات رمرمثلة في رمطالبة إسرائيؿ بضـ الرمستكطنات إلى إسرائيؿ كرمف غكر

األردف كتسعي رمف خالليا إلغاء الحدكد الشرقية للدكلة الفلسطينة الرمستقبلية رمع األردف كاضافة الرمطالبة
بإعتراؼ الطرؼ الفسطيني بييكدية الدكلة كالذم ترفضو السلطة ,حيث اتخب نتنياىك للقياـ بكعكد رمف خالؿ

حيكرمتة التي طالبة بضـ رمستكطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيؿ كبعض كزراء حيكرمة نتنياىك تطالب
بضـ الضفة الغربية إلى إسرائيؿ باليارمؿ بشيؿ دائـ كذلؾ رغـ تصريح نتنياىك برمكافقتة لرمبداء حؿ الدكلتيف

لفظان ,كليف سلكيو نقيض لذلؾ كحاكؿ حيكرمتو االسترمرار في الضغط على اإلدارة األرمرييية رمف خالؿ اللكبي

الييكدم كرمنع أم ضغط أرمرييي رمف قبؿ إدارة الرئيس أكبارما على إسرائيؿ.

كىذا ياف كاضحان في اجترماع رمع الطرؼ الفلسطيني عاـ  ,2014كعرض علييـ بدراسة الخيارات

الرمطركحة في حاؿ فشؿ جيكد ييرم في التكصؿ إلى
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اتفاؽ إطار تسعة أشير ,كسعييا إلى ترمديد

الرمفاكضات إلى أخر العاـ كالتي خرجت بقرار نتيجة تعنت حيكرمة نتنياىك كرفضو تقديـ أم تنازالت للحقكؽ
الفلسطينية في قضايا الكضع النيائي الست كاالسترمرار باإلستيطاف ,كتيكيد القدس الشرقية خرج الطرؼ

الفلسطيني بقرار رفض ترمديد الرمفاكضات بعد الرمكعد الرمحدد ليا  29نيساف (أبريؿ)  2014كخاصة بعد
اليشؼ عف رمخطط أرمرييي إلى التكصؿ إلى اتفاؽ إطار إلقارمة دكلة فلسطينية على أساس حدكد الرابع رمف

(حزيراف)  ,1967رمع تبادؿ األراضى كاإلبقاء على  % 80رمف الرمستكطنات تحت السيادة اإلسرائيلية رمف
دكف أف يحدد نسبة التبادؿ كيذلؾ ينص اتفاؽ اإلطار على أف يعترؼ الجانب الفلسطيني بييكدية الدكلة
"كلـ يشر نص االتفاؽ إلى عكدة الالجئيف الفلسطينييف كأستبتدؿ ذلؾ بتعكيضيـ رماديان يرما لـ يشر إلى رمدينة

القدس إنرما ايتفي بكضع رمبادئ عارمة لقضايا الكضع النيائي ,ترمييدان للتفاكض لرمدة عارميف كذلؾ قبؿ

كارميانية اإلنتقاؿ للتفاكض بيف الطرفيف خالؿ خرمس سنكات أخرم قابلة للترمديد غير الرمحدد بسقؼ زرمني

كالتلكيح عف نيت اإلدارة األرمرييية في حاؿ رفض الجانب الفلسطيني بقطع الرمساعدات الرمالية " عف الجانب

الفلسطيني كلذلؾ فشؿ التكصؿ إلى رما يسرمي اتفاؽ إطار برعاية أرمرييية ,كىذا أخر رمبادرات اإلدارة

األرمرييية في عيد الرئيس األرمرييي باراؾ أكبارما في كاليتة الثانية ( .رمكقع يؿ األردف  ,التفاصيؿ اليارملة

لخطة ييرم ) 2014-1-24 ,

المبادرات األمريكية في ظل المتغيرات الدولية:
كيرل الباحث بعد تغيير عدد رمف األنظرمة العربية بسبب الحراؾ العربي أم رماسرمي "بالربيع العربي"
كدخكؿ دكؿ جديدة بقكاعد كرمنظكرمة حربية في الرمنطقة ,رمثاؿ التذخؿ الركسي في سكريا كغيرىا رمف الدكؿ

الغربية كاإلسالرمية كالعربية ظير جليان رمدم التحكؿ في السلكؾ السياسي في الرمنطقة كالبحث رمف قبؿ قكل
عظرمي أخرم عف نفكد ليا في الشرؽ األكسط جعؿ اإلدارة األرمرييية تخفض رمف إىترمارماتيا تجاه القضية

الفلسطينية كالترييز على التحديات الجديدة كخاصة الرملؼ اإليراني كالرملؼ اليكرم كالتنافس الركسي كليف

ظير ألكبارما فرصة في كاليتو الثانية للتحرر رمف القيكد التي تفرضيا عليو جرماعات الضغط ألنو لف يحتاجيا
في انتخابات قادرمة بحيث يصبح لديو القدرة على التأثير في األحداث في الشرؽ األكسط بعد أف ارمتنع في

كاليتو األكلى عف استخدارميا ,كليف قكة الكاليات الرمتحدة تقلصت عالرميان كلـ ييف لدل الكاليات الرمتحدة خيار

يبير سكل التطلع بدىشة رمف الدىكؿ أرماـ ظاىرة الصعكد الصيني.

لـ يترميف أكبارما في كاليتة الثانية للكفاء بكعكدة أف يصبح كييالن للتغير في العالـ ,كخاصة أف يؿ الرؤساء

تريد إرثان باقيان كلذلؾ ذىب أكبارما إلى االنسحاب رمف العراؽ كغادر أفغانستاف كاستطاع إبعاد أرمرييا عف
الصراع السكرل يكف أرمرييا بحاجة لتثبيت عالقات الكاليات الرمتحدة رمع رمكسيك للرمحافظة على رمبادرتو في

أسيا في رمكاجية كتحدم الصعكد الصيني كالقكة الب ارزيلية الجديدة كاليند كجعؿ الكاليات الرمتحدة تعرمؿ في
عالـ رمتغيرات جديدة للبحث عف الحفاظ على إرث الكاليات الرمتحدة كالتفرد في سياستيا في الشرؽ األكسط
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برما يتالئـ رمع رمصالحيا يكسيط تارة كيأقكل دكؿ العالـ تار أخرل تتطلع إلعادة رسـ السياسة الخارجية برما
يتكافؽ رمع رؤيتيا كرمصالحيا االستراتيجية دائرمان كأبدان.

اال تجاىات المستقبمية األمريكية
ال تثير الرمعطيات الحالية إلى إرميانية تحقيؽ السالـ العادؿ كالشارمؿ ,فاإلدارة األرمرييية تتعرض

لضغكط اللكبي الصييكني في الداخؿ كالقكل اإلسرائيلية في الخارج ,كالدكؿ العربية ال ترملؾ القدرة العرملية أك
األكراؽ التي ترمينيا رمف فرض السالـ بالقكة على إسرائيؿ كحتى إجبارىا على الخضكع ليذا الخيار ألسباب

داخلية كخارجية عديدة ,أرما إسرائيؿ فيي غير راغبة بيذا السالـ كىي تياد تيكف األيثر حرية في اختيار

الخيارات الرمناسبة ليا سكاء في التيدئة كالتصعيد في فلسطيف أك لبناف أك حتى في خلط األكراؽ اإلقليرمية
كالدكلية كاليركب إلى اإلرماـ رمف خالؿ الرملؼ النككم اإليراني.
-2تحوالت تجاه إدارة الصراع العربي اإلسرائيمي عموماً والفمسطيني اإلسرائيمي بوجو خاص:
رغـ حالة التخبط كالصداـ الظاىر أرماـ اإلعالـ ,إال أف السياسة األرمرييية ال تخرج عف اإلرث

التاريخي في عدـ رغبتيا القياـ بالضغط على الجانب اإلسرائيلي ,بؿ غالبان رما تحرمؿ الرؤية اإلسرائيلية بلغة

كرمطلب أرمرييي رمتدرعان بأسباب دائرمان رما تنكه ليا إسرائيؿ لترمرير رمخططاتيا بدعـ لكجستي أرمرييي غربي
كىذا ياف كاضحان رمف خالؿ خاطب أكبارما التي برر العالقة الحادة رمع إسرائيؿ على أنو اليكجد رما يكجج

العالقة رمع إسرائيؿ نيائيان كتستخدـ الدكؿ العربية يدكؿ كأنظرمة كظيفية لدعـ سياستيا رمستغلة دائرمان حالة
الضعؼ كالتفيؾ العربي كالخالفات الداخلية كاإلنقساـ الفلسطيني كتسعي دائرمان إلى زعزعة االستقرار العربي

كالفلسطيني بأزرمات داخلية لذلؾ يانت عادة الدكؿ العربية دائرمان رما تصطدـ برمكاقؼ كرمعارضة أرمرييية

لخطكاتيا أك تحرياتيا التي تسعي رمف خالليا حؿ الصراع العربي اإلسرائيلي التاريخي ,كاال أنو كيالعادة
تصطدـ تلؾ الرمكاقؼ بالرمكقؼ األرمرييي الرافض إلعالف الدكلة الفلسطينية رمف جانب كاحد كاستخداـ حؽ

النقض في رمجلس األرمف ضد أم تحرؾ دكلي في ىذا اإلتجاه ,بزعـ أف الذىاب إلى األرمـ الرمتحدة يضر

بعرملية السالـ كأف القرار الفلسطيني ييدؼ إلى عزؿ إسرائيؿ كنزع الشرعية عنيا ,كأف طلب اإلعتراؼ

بفلسطيف عضكان في األرمـ الرمتحدة لف يؤدم إلى إقارمة دكلة فلسطينية رمستقلة كأف الطريؽ الكحيد إلنشاء دكلة

فلسطينية ىك الرمفاكضات الرمباشرة رمع إسرائيؿ ,كىي كجية النظر نفسيا التي تنادم بيا الحيكرمة اإلسرائيلية
بقيادة نتنياىك ,كنخلص رمف ذلؾ إلى أف سياسة الرئيس أكبارما كالحزب الديرمقراطي األرمرييي لـ تختلؼ يثي انر

عف سياسات أسالفيا التي تنادم بيا الحيكرمة اإلسرائيلية بقيادة نتنياىك( .الرمكسكعة الفلسطينية.)2016 ,
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كبالتالي نرل ظيكر رمدم التطابؽ في السياسات األرمرييية اإلسرائيلية كييشؼ رمحاكلة إسرائيؿ
باستثرمار كاستغالؿ عارمؿ الكقت لتغير الرمعالـ التاريخية الفلسطينية كاستبدالييا برمعالـ ييكدية كىذا يتالقى في

الرمكاقؼ الدينية كالرؤية الرمسيحية األرمرييية في أف قياـ دكلة إسرائيؿ يسرع في نزكؿ سيدنا عيسى أفيار

غربية ال ترتقي إلى أدني حد رمف اإلنسانية أك الديرمقراطية التي تنادم بيا الكاليات الرمتحدة األرمرييية كاسرائيؿ
فييؼ سكؼ ييكف رمكقفيا يكسيط بالتأييد لـ لف تختلؼ اإلدارات األرمرييية على رمكاقفو الداعرمة دكرما

إلسرائيؿ كسياساتيا في الشرؽ األكسط.

-3الموقف األوربي من األ نفراد األمريكي بدور الوساطة ،والرؤية األوربية تجاه السياسة األمريكية في
الشرق األوسط.
يانت رؤية الدكؿ األكربية رمختلؼ في بعض األحياف في أنيا ال ترغب دائرمان في استخداـ القكة في

تطبيؽ سياساتيا الخارجية أك حتى السياسة الخارجية األرمرييية التي يانت ترتيز غالبان إلستخداـ القكة في

فرض ىيرمنتيا كتيرميش الدكر األكركبي الذم ياف يعتبر ىذا السلكؾ يشيؿ تيديد ألرمنيا كاستخفاؼ بقدراتيا
في أداء أدكرىا الدبلكرماسية كليف التيرميش ياف سيد الرمكقؼ غالبان ىذا ياف لو أثر في عدـ قبكؿ الرأم العاـ
لسياسات دكليـ الخاضعة كالرميرمشة رمف قبؿ الكاليات الرمتحدة في تقليص نفكدىـ كاستخدارميـ يأداة لترمرير

سياستيا الخارجية ,عكدة إرىاصات اإلرمتعاض األكربي لألنفراد األرمرييي بالكساطة في عرملية السالـ ,إلى

رمعارضة التيرميش األرمرييي للدكر األكربي في رمؤترمر رمدريد للسالـ عاـ  ,1991عندرما نجحت أكركبا في
ايجاد صيغة ترمثلت في رمسار برشلكنة الذم أسفر عف تكقيع اتفاقيات شراية رمع إسرائيؿ ,أثبتت أكربا قدرتيا

على جرمع أطراؼ الصراع العربي اإلسرائيلي في رمؤترمر إقليرمي كاحد دكف استخداـ دبلكرماسية القكة التي تيثر

الكاليات الرمتحدة رمف استخدارميا( .شفيؽ.)2010 ,

ياف كاضحان حرص أكركبا كتخكفيا رمف السياسة األرمرييية كاإلسرائيلية لرما فيو رمف تيديد رما يدفع

اإلتحاد األكركبي

كخاصة فرنسا إلى اتخاذ تلؾ الرمكاقؼ كادراييا بأف تعثر رمسار التسكية في الشرؽ

األكسط يؤثر سلبان على الرمصالح األكركبي ,كاال أنو كبالرغـ رمف ذلؾ عرمؿ الطرفاف األرمرييي كاإلسرائيلي
على تحجيـ الدكر األكركبي كقصره على الدكر الخدرمي ,رمف دعـ اقتصادم للسلطة أك رمف خالؿ الرمشارية
بقكات أرمنية للرمساعدة على تطبيؽ االتفاقيات ( .الزيتكنة ,2009 ,ص.)35

رد "أكبارما" إرسالو رسالة رسرمية إلى الدكؿ األكركبي لتحذيرىا رمف التصكيت لصالح الطلب
الفلسطيني ,كأعلف عبر كزيرة خارجيتو يلينتكف بكجكب إعادة النظر في العالقات الدبلكرماسية رمع الفلسطينييف
كقطع يافة الرمساعدات الرمالية عف الشعب الفلسطيني ,ككقؼ الدعـ الرمالي األرمرييي لألرمـ الرمتحدة كانتياج
سياسة الضغط لعرقلة عقد جلسة التصكيت للجرمعية العارمة ,كىك رما لـ تنجح فيو الكاليات الرمتحدة

"(عبدالرحرمف.)2013 ,
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كفي (يناير)  2012صدرت كثيقة رميرمة رمف البيت األبيض تتحدث عف تحكؿ في سلـ أكلكيات
الكاليات الرمتحدة األرمرييية ,رمف الشرؽ األكسط كأكركبا إلى حكض الباسفيؾ كآسيا ,بسبب تناقص تيديدات

الرمصالح األرمرييية في تلؾ الرمنطقتيف ,فضالن عف تناقص األىرمية النسبية ليرما بالرمقارنة بآسيا ,حيث
أصبحت الصيف إلى جانب ركسيا رمصدر التيديد الرئيسي للكاليات الرمتحدة كبدخكؿ الكاليات الرمتحدة في

رمكسـ االنتخابات الرئاسية نياية عاـ  2012دخلت عرملية السالـ الفلسطينية اإلسرائيلية في حالة رمف الجرمكد

صاحبيا تكسع استيطاني يبير في الضفة الغربية كالقدس ,لتغيير رمعالـ الكاقع على األرض الرمحتلة.

(رمطاكع)41 :2013 ,

المطمب الثاني :دور الوساطة األمريكية في الزيارات والتحديات
-1تعيين السناتور جون كيري كوزير لمخارجية واستقالة ميتشل 2013
كعندرما بدأ جكف ييرم رمساعيو الرارمية إلى إطالؽ عرملية التسكية بيف الفلسطينييف كاإلسرائيليف عبر

تقديرمو خطة اقتصادية تتضرمف تطكير حقكؿ الغاز قبالة شكاطئ غزة كالسرماح للفلسطينييف باستغالؿ حقكؿ
البكتاس شرماؿ البحر الرميت كالسرماح للسلطة الفلسطينية بتييئة البنية التحتية في الرمنطقة الرمصنؼ ,كالكاقعة

تحت السيطرة اإلسرائيلية اليارملة ,كيرما تشرمؿ إقارمة رمحطة لتنقية الرمياه في غزة كبناء رمطار دكلي فلسطيني
قرب أريحا ,كانسحاب إسرائيلي رمف رمنطقة لقيو شرماؿ البحر الرميت لرمصلحة السيادة الفلسطينية ,كأيد سرميح
شبيب الرمحلؿ السياسي إستحالة تطبيؽ خطة ييرم االقصادية لتكصؿ اإلستيطاف ,كأف القيادة الفلسطينية لف

تقبؿ الرمغريات األرمرييية للعكدة إلى طاكلة الرمفاكضات كالتسكية ,كتكقع شبيب إخفاؽ خطة ييرل ألنيا
ستصدـ بالتعنت اإلسرائيلي على األرض ,كأف إسرائيؿ لف تقبؿ بتنفيذ رمشاريع تخرج االقصاد الفلسطيني رمف

التبعية اإلسرائيلية ,أرما القيادة الفلسطينية فتقكؿ أنيا رمترمسية برمطالبيا السياسية كغير رمستعدة لتقديـ تنازالت,
رمؤيدة صعكبة تحقيؽ تقدـ اقتصادم دكف تقدـ سياسي (الرسالة.)2013 ,
لقد تحدث رئيس لجنة الخارجية في رمجلس الشيكخ جكف ييرم أرماـ الحشد أف الرمستكطنات ال تجزئ
فقط الدكلة الفلسطينية الرمقبلة انرما تجزئ الدفاعات اإلسرائيلية كتشتت قكتيا ,يرما أف بناء الرمستكطنات

تضعؼ رمف رميانة الرئيس عباس كتضعؼ القيادة الرمعتدلة رمرما يسبب في إعادة الفلسطينييف لحساباتيـ

(.)Mijdalovitz,2010,p 2-7
أسباب فشل حل الدواتين:

تضاؤؿ قكة السياسة األرمرييية نحك إسرائيؿ كىك رما ياف كاضحان رمف خالؿ رما سعى إليو أكبارما في تحقيؽ حؿ

الدكلتيف:

-1نياية تارمة كسرعة كرمضرمكنة لالحتالؿ العسيرم اإلسرائيلي رمف يؿ األراضى التي احتلت عاـ ,1967
برما في ذلؾ القدس الشرقية
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-2إعادة األراضى التي احتليا الرمستكطنكف إلى الفلسطينييف كالتعكيض اليارمؿ للفلسطينييف عف خسارة
استخدارميـ لألرض خالؿ فترة اإلستيطاف.
-3ترحيؿ الرمستكطنيف رمف الدكلة الفلسطينية ,إذ ال يحؽ إلسرائيؿ اإلصرار على حيـ أم ياف داخؿ الدكلة
الفلسطينية.

-4ضرماف حرية الحرية دكف تدخؿ إسرائيلي في الضفة الغربية كقطاع غزة ,كالسيطرة الفلسطينية اليارملة
على الرمجاؿ الجكم ,كالرمياه ,كاألرض  ,كالحدكد كاليجرة كالتجارة.

-5السيادة السياسية كاالقصادية التارمة كالرمساكاة للدكلة الفلسطينية (غانـ كآخركف.)133-132 :2012 ,
-6كرمسار الرمفاكضات ال يرميف أف ييكف ناجحان ,حتى ترمارس اإلدارة األرمرييية الضغط على إسرائيؿ للقبكؿ
بحؿ الدكلتيف ,كفرض علييا جدكالن زرمنيان للتكصؿ إلى التسكية السياسية النيائية ,كاتفاقا يقيـ للفلسطينييف دكلة

رمستقلة كسيادية على حدكد عاـ  ,1967كيعيد الالجئيف إلى ديارىـ التي طردكا رمنيا عاـ  ,1948كفي حاؿ
استرمرار رمتابعة ىذا الرمسار ,فإف الرمسألة بررمتيا تيرمف في ضركرة عدـ الرمكاربة فيرما يتعلؽ برمدل اإلستعداد

الفلسطيني كالعربي للقبكؿ بتسكية رمع إسرائيؿ تجتزئ رمف رمطالبيـ األصلية ,الرمتج أزة أساسان ,كالتي يخلك
أساسيا رمف عرملية الرمفاكضات( .الجراكم.)32-31 :2009 ,
-2العراقيل اإلسرائيمية أمام حل الدولتين:
تشير رمختلؼ الرمعطيات إلى عدـ جاىزية الجانب اإلسرائيلي لرمفاكضات الحؿ النيائي ,كال إلى

التسكية السياسية العادلة كالدائرمة ,إنرما يسعى إلى يسب الكقت ألسباب داخلية كخارجية كاستراتيجية رمتعددة,

كرمف أىـ العكارمؿ التي تقؼ كراء عدـ الجاىزية للحؿ السياسي كفؽ رؤية حؿ الدكلتيف رما يلي:
-1تزايد نقكذ القكم الرمتطرفة داخؿ الرمجترمع اإلسرائيلي.

-2االجرماع الذم تحظي بو قضية الرمفاكضات النيائية داخؿ إس ارئيؿ على قاعدة الرفض الرمطلؽ ,خصكصان
رما يتعلؽ بحؽ عكدة الالجئيف ,كالقدس كاإلنسحاب اليارمؿ إلى حدكد ( 4يكنيك)  ,1967كالسيادة اليارملة

للدكلة الفلسطينية.
-3عدـ استقرار الكضع الحيكرمي في إسرائيؿ ,رمرما يجعؿ القدرة على أخذ قرار استراتيجي في الينيست
اإلسرائيلي غير رمرميف رمف الناحية العرملية.
-4استرمرار الدعـ األرمرييي كضعؼ الضغكط الدكلية ,كنجاح الرمحاكالت اإلسرائيلية ارمتصاص أم تحرؾ
دكلي ضاغط ,كاسترمرار حرمايتيا رمف القضاء الدكلي عبر األرمـ الرمتحدة (الحرمد.)162-161 : 2013,
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-5التكسع اإلستيطاني حيث أدم إلى إيجاد حقائؽ جديدة على األرض بشيؿ رمتزايد ,كرمعطيات رميدانية
استراتيجية ذات تأثير بعيد الرمدم كفي حاؿ استرمرار األرمر على حالو خالؿ الفترة القادرمة ,فأنو سيترؾ أثاره

الحترمية على انياء أم أرمؿ بتحقيؽ رؤية حؿ الدكلتيف يحؿ سياسي بيف إسرائيؿ كالفلسطينييف كاقعيان على
الفلسطينييف ,كبالتإلى فإف إقارمة الدكلة الفلسطينية بات أرم انر رمستحيالن (الييإلى.)70 :2007 ,

-3معارضة الرئيس أوباما لطمب فمسطين عضوية األمم المتحدة وحق العودة وتأييد ييودية الدولة.
كلقد اشترط نتنياىك االعتراؼ بييكدية الدكلة كبإسرائيؿ يدكلة للشعب الييكدل ككضع ىذه القضية
على سلـ أكلكياتو التفاكض كسابقو على الرمكاضيع الجكىرية اآلخرل رمثؿ القدس كالالجئيف ك اإلستيطاف
كالحدكد كيدرؾ نتنياىك جيدا رمعنى رمطلب االعتراؼ كاالنعياسات على رمجرمؿ القضايا الجكىرية ,فاإلعتراؼ
الفلسطيني بييكدية الدكلة رمعناه تنازؿ فلسطيني عف حؽ العكدة ,يرما يحصؿ على اعتراؼ فلسطيني بالركاية

التاريخية اإلسرائيلية كرما يسرمى بالحقكؽ في القدس كالضفة يفيـ نتنياىك أف الفلسطينييف يدريكف ذلؾ ليذا
فيك يدرؾ أف رمطلب االعتراؼ رمعناه إفشاؿ الرمفاكضات ,حتى قبؿ بدئيا ,علرمان بأف الحديث يدكر عف إطار

اتفاؽ للتسكية الدائرمة يضرمف اإللتزاـ بركح رمبدأ الحؿ القائـ على رمبدأ دكلتيف لشعبيف ,كبالنسبة لنتنياىك فإف

جكىر الصراع ىك الرفض الفلسطيني الرمتكاصؿ للتسليـ بحؽ الييكد في أف تيكف ليـ دكلة قكرمية خاصة بيـ,

كىذا سابؽ ليؿ عناصر الصراع اآلخرل يالالجئيف كاألرض كغيرىا ال يرميف أف تقكـ دكلة للفلسطينييف
خاصة بيـ فيرما ال تيكف دكلة إسرائيؿ خاصة بالييكد (رمصطفي.)85-83 :2012 ,

لقد ظير كاضحا رمدل اإلنحياز في رمدل تطابؽ الرؤية األرمرييية رمع الرؤية اإلسرائيلية في تصادـ

الحراؾ الفلسطيني كالعربي الرمتأرمؿ كالرمترمني برمعارضة أرمرييية تحرمؿ في طياتيا الرؤية اإلسرائيلية ,كيالعادة
تصطدـ تلؾ الرمكاقؼ بالرمكقؼ األرمرييي الرافض إلعالف الدكلة الفلسطينية رمف جانب كاحد كاستخداـ حؽ

النقض في رمجلس األرمف ضد أم تحرؾ دكلي في ىذا اإلتجاه ,بزعـ أف الذىاب إلى األرمـ الرمتحدة يضر

بعرملية السالـ كأف القرار الفلسطيني ييدؼ إلى عزؿ إسرائيؿ كنزع الشرعية عنيا كأف طلب االعتراؼ
بفلسطيف عضكا في األرمـ الرمتحدة لف يؤدم إلى إقارمة دكلة فلسطينية رمستقلة كأف الطريؽ الكحيد إلنشاء دكلة

فلسطينية ىك الرمفاكضات الرمباشرة رمع إسرائيؿ كىي كجية النظر نفسيا التي تنادم بيا الحيكرمة اإلسرائيلية
بقيادة نتنياىك ,كنلخص رمف ذلؾ إلى أف سياسة الرئيس أكبارما الحزب الديرمقراطي األرمرييي لـ تختلؼ يثي انر

عف سياسات أسالفيا التي تنادم بيا الحيكرمة اإلسرائيلية بقيادة نتنياىك ,كرمطلب نتنياىك االعتراؼ بييكدية

الدكلة ,ىذا الحؿ القائـ أساسان على رؤية الرئيس بكش االبف رمرما يعني عرمليان ترسيخ اإلنفصاؿ( .الرمكسكعة
الفلسطينية.)2016 ,
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كرمف ىنا فرمف الكاضح في السياسة اإلسرائيلية كاألرمرييية األسس التي تقكـ علييا حيكرمة نتنياىك
لرفض رؤية حؿ الدكلتيف بفيرة السالـ االقصادم ,كىذا رما يفسر تصرميـ حيكرمتو على قضية الرمفاكضات

بدكف شركط ,كرمحاكلة إظيار أف السلطة الفلسطينية ىي العقبة أرماـ التكصؿ إلى حؿ كليس إسرائيؿ ,كبات
التركيج لرؤية حؿ الدكلتيف على أنو كىـ ,ك"إدارة األزرمة "بدؿ البحث عف الحلكؿ لألزرمة الجذرية التي رمف

شأنيا أف تفجر الصراع (بني جاب.)105-104 :2011

بإالضافة إلى أف القدس كاألرمايف الرمقدسة التي ترمثؿ ررم انز غير قابؿ للقسرمة رمف كجية نظر إس ارئيؿ

في نظرة الييكد كالرمسلرميف ,أف حؿ الدكلتيف يفترض أف إسرائيؿ ىي دكلة الييكد كاالعتراؼ بإسرائيؿ يذلؾ

طرح بالفعؿ في رمفاكضات ,كتيرمف الرمشيلة في أف  % 21رمف رمكاطني إسرائيؿ فلسطينيكف القكرمية داخؿ

حدكد الدكلة كىـ ال يستطيعكف أف يقبلكا كضعيـ الحالى الخاضع للترمييز ,كىذا يعني أف حؿ الدكلتيف يبقي

على الصراع داخؿ حدكد الدكلة الييكدية ,ال يستطيع احتكاؤه بكسائؿ ديرمقراطية للترمثيؿ الرمتساكم( .عاشكر,

.)126-124 :2010
الخاتمة:
لقد ىبت رياح تنسـ برحيؽ الديرمقراطية ,كعبر الرئيس أكبارما رمف خالؿ التحكؿ في السلكؾ السياسي

األرمرييي خالؿ فترتي حيرمو الرئيس بارؾ أكبارما ,كالتي بدأت بخطابات قد تعطشت ليا الشعكب العربية
كاإلسالرمية عارمة كالشعب الفلسطيني خاصة ,بعد الحركب الدارمية التي خاضيا الرئيس السابؽ جكرج بكش

االبف ,كالذم استخدـ القكة الرمفرطة في احتالؿ كقتؿ كتشريد ,كىذا ياف يحتاج إلى كجو جديد في الشرؽ

األكسط.

بارؾ أكبارما بالكصكؿ إلى سدة الحيـ كلينو ياف رمفعرمان بالحرماس الذم نادل بو
كبالفعؿ نجح االرئيس ا

رمف خالؿ خطابات القاىرة كأنقرة الذم أكىـ الشعكب كالعالـ أف ىناؾ تغير قادـ في السلكؾ األرمرييي تجاه

القضية الفلسطينية كالتي داـ احتالليا ألف أصبح أقدـ احتالؿ على كجو األرض كليف سرعاف رما ط أر تحكؿ

في السلكؾ السياسي األرمرييي نتيجة الرمتغيرات الدكلية ,كاإلقليرمية كحتى الحراؾ العربي ,كتغير أنظرمة عربية

يانت قد كقعت اتفاقات رمع إسرائيؿ ,كغيرىا رمف عكارمؿ في ظيكر أكجو جديدة على الساحة الدكلية,

كاعادة الييرمنة الركسية إلى السطح ,كأدم إلى التغير كالتحكؿ السريع في السلكؾ األرمرييي إلى

االىترماـ بالرملفات األيثر خطكر بالنسبة للرمصالح األرمرييية العليا كىذا ياف كاضحان في االتفاؽ النككم

اإليراني كغيرىا رمف الرملفات التي إصطدرمت بيا كياف اللكبي لو الدكر اليبير بشيؿ رمباشر كغير الرمباشر
كتحكؿ السلكؾ األرمرييي اتجاه القضية الفلسطينية.
كالتي رميدت الطريؽ أرماـ اليياف اإلسرائيؿ بالترملص رمف االتفاؽ على حلكؿ للصراع اإلسرائيلي
الفلسطيني كالترييز على الحلكؿ االنسانية كاليركب رمف حؿ الص ارع كالعرمؿ بدالن رمنو على إدارة الصراع,
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كىذه خطكات رمكرست رمف قبؿ اإلدارات األرمرييية الرمتعاقبة عبر يؿ الرمبادرات كبالفعؿ تـ تسيير الصراع في
تطابؽ الرؤية اإلسرائيلية كاألرمرييية للتكصؿ إلى طرؽ إلدارة الصراع بعيدان عف البحث عف حلكؿ تنيي

الصراع كأنيي عيده الرئيس األرمرييي باراؾ أكبارما دكف التكصؿ إلى حلكؿ تذير كيسجليا التاريخ.
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الفصل الخامس:
الوساطة األمريكية في عيد الرئيس األمريكي دونالد ترامب
تمييد.
المبحث األول :العاـ األكؿ رمف حيـ الرئيس األرمرييي دكنالد ترارمب.

المبحث الثاني :الدكر األرمرييي في ظؿ حيـ الرئيس دكنالد ترارمب.
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تمييد:
لقد بدأت الكساطة األرمرييية في عيد الرئيس األرمرييي دكنالد ترارمب بشيؿ رمختلؼ عف سابقاتيا في

يكنيا ترمثلو في تنفيذ الحقائؽ التي يانت غير رمعلنة عف طبيعة دكر اإلدارات األرمرييية الرمتعاقبة في

الكساطة اتجاه عرملية التسكية السياسية بيف الفلسطينييف كاإلسرائيلية بفرض كاقع جديد بقرار أرمرييي يتطابؽ
رمع الرؤية اإلسرائيلية كليذا الرمكقؼ األرمرييي العديد رمف العكارمؿ الرمؤثرة في صناعة القرار في السياسة

الخارجية األرمرييية تجاه الشرؽ األكسط بشيؿ عاـ كعرملية التسكية السياسية للقضية الفلسطينية بشيؿ خاص
كىذه العكارمؿ ليا بالغ التأثير في السياسة الخارجية األرمرييية إال أف قضية الديف تعد كاحدة رمف أىـ القضايا

في الرمجترمع األرمرييي عبر رمختلؼ رمراحؿ تطكره كرمف أىـ ىذه العكارمؿ بإالضافة إلى البعد الديني,
كجرماعات الضغط "اللكبي الصييكني" ككسائؿ اإلعالـ كاليكنجرس كالسلطة التنفيذية "الرئيس كرمؤسساتو

كرمستشاريو كالرأم العاـ األرمرييي ك"اإليباؾ" الصييكني ( .تيرم دكلر :2002 ,ع .)22
ليي نترميف رمف فيـ الرمؤثرات في إعداد القرار السياسي األرمرييي التي أدت إلى اصدار قرار نقؿ
السفارة كغيرىا رمف الق اررات التي تظير رمدل التحكؿ في السلكؾ السياسي األرمرييي كالذم ياف تحكؿ غير

رمسبكؽ تجاه دكرىا يكسيط في التسكية السياسية بيف الفلسطينييف كاإلسرائيليف ,كرمف خالؿ إلقاء الضكء على
الرمؤثريف الرمباشريف كغير الرمباشريف في إعداد السياسة األرمرييية كتبعاتو على الكظائؼ السياسية األرمرييية

الرسرمية في العالقة رمع االحتالؿ كخصكصان رما تترميز بو اإلدارة األرمرييية التي تعتبر خليط بالغة التشابؾ
كالتعقيد بيف كظائؼ رمؤسساتيا السياسية كرميكنتيا ,كعرملية إعداد القرار في النظاـ السياسي األرمرييي أك فيرما

دكر في إعداد القرار السياسي الخارجي كالتي
يتعلؽ بالسياسة األرمرييية فيناؾ الرمؤسسات الرسرمية تلعب ان

يرميف اعتبارىا الصانعيف الرئيسييف أك الرمؤثريف الرمباشريف في صنع القرار الرسرمي كتترميز السياسة الخارجية
بعدة خصائص ترميزىا عف باقي السياسات العارمة ,كتشرمؿ رمختلؼ البرارمج كالخطط التي يصكغيا رمرمثلييا

كالتي على أساس يا يختاركنيا رمف بيف عدة بدائؿ كخيارات رمتاحة تتحدد بيا رمساراتيا كيترمتعكف بيارمش يبير

رمف الحرية في رمراجعتيا كاعادة صياغتيا برما يتالءـ كالظركؼ الرمستجدة كالطارئة كبرما ينسجـ كاألىداؼ

الرمراد تحقيقيا فالسياسة الخارجية ىي في األساس ظاىرة رمبررمجة تتضرمف أبعاد ذات طبيعة عارمة

يالتكجييات كاألدكار كاألىداؼ كاالستراتيجيات ,كأبعاد ذات طبيعة خاصة كرمحددة يالق اررات كالسلكييات.
(سليـ)2001 ,
دكر أساسيان في إصدار قرار الرئيس
الترايرمات كاألدكار كرمكاقؼ اإلدارت األرمرييية يانت قد لعبة ان

األرمرييي دكنالد ترارمب بنقؿ السفارة األرمرييية إلى القدس كاعتبارىا عاصرمة لدكلة االحتالؿ ,كبالتأييد ياف
يحتاج إلى استنباط الرمكقؼ األرمرييي قبؿ صدكره كىذا يظير الفرؽ في الرؤية االستراتيجية األرمرييية في
عرمر زرمني يفكؽ الرمكاقؼ العربية كالفلسطينية الضعيفة الرمتخبطة التي تعترمد في سلكييا على ردات فعؿ غير

رمدركسة رمنذ زرمف كىنا يظير رمدل ضعفيا كجاء صدكر ىذا القرار ليعبر عف تغير في الرمكقؼ السياسي

األرمرييي الرسرمي كالرمعلف تجاه كضع الرمدينة الرمقدسة كرمصير تسكية النزاع حكليا ,كليفصح عنيا صراحة,
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كيرميف رمعو رصد تبعات سياسية كقانكنية رمف خالؿ رمقاربة ىذه التغيرات التي تبعت ىذا القرار الرسرمي,
كالتحرم عف رمختلؼ الرمؤثرات كالرمدخالت التي أدت إلى تييئة السياسية كاإلدارية إلصدار القرار في الرمطبخ

السياسي األرمرييي كرمف ثـ دراسة تبعات كابعاده كنتائجو القانكنية كالسياسية على الرمكقؼ الفلسطيني رمف
رمشركع التسكية األرمرييية كرمؤسساتو كاالتفاقية بشيؿ عاـ ,كحكؿ رمصير القدس بشيؿ خاص .كلقد نجح

الجانب اإلسرائيلي في اختيار الكقت الرمناسب لرمرمارسة الضغط لترمرير الرمكاضيع الرمراد إثارتيا كخاصة بعد
رما تكصلت لو رمنطقة الرمشرؽ العربي كرما سرمي بالشرؽ األكسط رمف ربيع عربي ياف اليدؼ الرمعلف رمنو تغير
كاصالح األنظرمة التي ياف شكاغرىا تستيدؼ اإلسالـ رمف قبؿ الرمسلرميف أنفسيـ بأنظرمة إسالرمية سرعاف رما

ذىبت رمكالتيا للحفاظ على رميانتيا بؿ كظيكر قيادات سياسية عربية تنعؽ برما لـ تعلف بو إسرائيؿ بؿ
يظيركف رمدم الضعؼ كالخنكع كالخكؼ رمف أرمرييا يدكلة رمييرمنة ال يستطيع أف يجرؤ أم أحد رمنيـ

رمعارضة السياسة األرمرييية كىذا جعؿ إسرائيؿ تفرض رؤيتيا كىنا ينبغي الترييز على الرمؤثريف ألنيـ يانكا
حاسرميف في اتخاذ قرار نقؿ السفارة األخير ,خصكصان الدكر الذم لعبكه في اليكنجرس كدفعو إلصدار ىذا

القانكف  ,1995كيرميف رمالحظة ىده األدكار كرمساىرمتيا في صنع القرار يترشيح لعرملية صناعة القرار الذم
اتخذه الرئيس األرمرييي باإلعتراؼ الرسرمي بأف القدس عاصرمة لالحتالؿ اإلسرائيلي( .النشاش)2006 ,

سكؼ نتناكؿ رمبحثيف الرمبحث األكؿ نتحدث بو عف العاـ األكؿ رمف حيـ الرئيس الحالى دكنالد ترارمب

كتبعات االعتراؼ بالقدس عاصرمة لليياف اإلسرائيلي كنقؿ السفارة األرمرييية إلى القدس كالرمبحث الثاني الدكر
األرمرييي في فترة حيـ الرئيس دكنالد ترارمب ك رمعرفت الرمؤثريف الرمباشريف كغير الرمباشريف على إعداد الق ارر

السياسي األرمرييي كأبعادىا على رمستقبؿ الكساطة األرمرييية كالقضية الفلسطينية.
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المبحث األول:
العام األول من حكم الرئيس األمريكي دونالد ترامب
المطمب األول :رؤية ترامب تجاه الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي
 -1تطمعات الوساطة األمريكية ومستقبل عممية التسوية السياسية الفمسطينية واالسرئيمية
لقد يانت كرمازالت التطلعات األرمرييية لرمستقبؿ عرملية التسكية السياسية رمرىكنة برمصالحييا في
الرمنطقة كلذلؾ إستطاعت إسرائيؿ عبر جرماعتيا التأثير في الرمكقؼ السياسي كرمف خالؿ تطابقيا في

الرمصالح األرمرييية اإلسرائيلية التي رمف خالليا إستطاعت أف تبقي اإلنحياز األرمرييي إلسرائيؿ جزء رمف
العقيدة األرمرييية رمستغلة الييرمنة األرمرييية في اإلستفراد بالكساطة كلذلؾ يانت التداعيات السياسية على
رمشركع التسكية كالرعاية األرمرييية "تتطابؽ في الرؤية "رمنذ رمبادرة ركجرز لعاـ  ,1976تسعى الكاليات

الرمتحدة األرمرييية ألف تيكف كسيطان لحؿ الصراع العربي – اإلسرائيلي ,كىي تترمتع بثقؿ سياسي يبير لدل

راسرمي السياسة العربية ,كتحافظ على عالقاتيا رمع يؿ األنظرمة العربية كالتي تضرمف إتساؽ سياساتيا رمع

الرؤية األرمرييية في الرمنطقة بيؿ الكسائؿ كىي تعتبر الراعي الرسرمي التفاؽ السالـ بيف رمصر كاسرائيؿ
كضرماف استرمراره ,كيذلؾ بيف الرمرملية األردنية كاسرائيؿ ,كرمحاكالت الكساطة رمع سكريا لـ تنقطع أبدان.
كلـ تيأس الكاليات الرمتحدة في يكـ رمف جر سكريا إلى رمربع رمشركع التسكية األرمرييي في الرمنطقة,
كدفع باقي العرب إلى تطبيع عالقاتيـ رمع االحتالؿ ياف للكاليات الرمتحدة الدكر األىـ بؿ كالكحيد الذم دفع

الفلسطينيكف نحك رمشركع التسكية ,كرعاية ىذا الرمشركع رمنذ رمؤترمر رمدريد  ,1991كحتى يكرمنا ىذا ,كفي
فريضة رما أسرمتو " "The peace processsأك "عرملية السالـ" كقطعت الطريؽ أرماـ أم كساطة دكلية
رمنفردة أك جرماعية ,كتحتير رمنفردة ىذا الرمشركع بيف الفلسطينييف كاإلسرائيلييف كيانت يؿ اتفاقيات التسكية

التي كقعت بيف رمنظرمة التحرير الفلسطينية كدكلة االحتالؿ رمنذ تكقيع اتفاؽ أكسلك في كاشنطف  ,1993رمرك انر
باتفاقيات القاىرة ,كشرـ الشيخ ,ككام ريفر ,كقرمة يارمب ديفيد ,كخارطة الطريؽ  ,2003كيؿ الخطط التي
تعيد ترتيب العالقة على األرض بيف الفلسطينييف كاإلسرائيلييف ,يليا بدكف استثناء يانت تبدأ برمبادرة

أرمرييية ,كتحت إشراؼ كضرمانات أرمرييية (.دياب)2017,
كيانت العرملية رمنذ بدايتيا تعترمد على الرمفاكضات يرمرجعية لذاتيا ,كعلى الرمبادرة األرمرييية ,كلـ
تيف ق اررات الشرعية الدكلية أك قكاعد القانكف الدكلي رمرجعيات للتسكية ,بؿ يانت رمرجعيتيا فقط الرمفاكضات,

كرما يتكصؿ إليو األطراؼ الرمباشريف رمف تفاىرمات ,كتحت الرمظلة األرمرييية كبالرغـ رمرما شاب ىذا الرمشركع

رمف إجحاؼ كاضح في حؽ الفلسطينييف ككضكح الرميؿ األرمرييي لتعزيز التفكؽ اإلسرائيلي في يؿ رمبادرة,

حيث ييكف االحتالؿ ىك الرابح األيبر فييا رمف الفلسطينييف رمتبعيف رمنطؽ رمكازيف القكة رمغلكبيف على أرمرىـ

كرمرغرميف بالرمكافقة على رما ترمليو اإلدارة كاألرمرييية كبدا القرار الفلسطيني الرمتشيؿ في األراضى الفلسطينية
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بعد أف خرجت سلطة أكسلك رمف رمنظرمة التحرير رىينا للسياسات كالتكجيات األرمرييية ,حيث أقارمت الكاليات
الرمتحدة برمأسسة ىذا الرمشركع بشيؿ ال يستطيع حتى الفلسطينييف أنفسيـ الفياؾ رمف شركطو السياسة

كالرمادية( .ركثرف.)10:1990 ,

-2تحوالت في السموك السياسي لموساطة األمريكية تجاه الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي
لقد ظير جليان تحكالت في السلكؾ السياسي األرمرييي للكساطة األرمرييية كخاصة في التناقضات التي

خرجت عف إعالف الرئيس األرمرييي دكنالد ترارمب في  22نكفرمبر  2016في رمقابلة أجرتيا رمعو صحيفة

نيكيكرؾ ترمايز ,أنو يكد أف تنجح إدارتو في التكصؿ إلى اتفاؽ سالـ في الشرؽ األكسط حيث قاؿ "أحب أف

انجاز عظيرمان" ,كيريد ترارمب تحقيؽ
أيكف الشخص الذم يحقؽ السالـ بيف إسرائيؿ كالفلسطينييف كسييكف ىذا
ان
رما لـ يحققو غيره ,كيصنع السالـ عاـ  2017بعد رما فشؿ يؿ رمف سبقو في البيت األبيض رمف البداية.

رمرك انر بالرئيس يلينتكف الذم حاكؿ رمف خالؿ استضافتو الزعيـ الفلسطيني ياسر عرفات ,كرئيس

الكزراء اإلسرائيلي ييكد باراؾ في يارمب ديفيد في صيؼ العاـ  ,2000كتـ تقديـ رمعايير يلينتكف لتسكية
الصراع بعد خرمسة أشير رمف ذلؾ ليف التسكيؼ كالتعنت اإلسرائيلي أجيض الرمحاكلة كاستضاؼ الرئيس

جكرج دبليك بكش االبف رمؤترمر السالـ في أنابكليس في  27نكفرمبر  2007إال أنو لـ يفضي بنتائج رملرمكسة
كبعده جعؿ باراؾ أكبارما رمف صنع السالـ بيف اإلسرائيليف كالفلسطينييف أكلكية في بداية رئاسية ,ثـ أعرب عف

أسفة في كقت الحؽ لفشؿ كزير خارجية جكف ييرم في التكصؿ إلى اتفاؽ بعد جيد رميثؼ استرمر تسعة
أشير كأنتيي في ربيع .2014

كتتضرمف رمرتيزات الصفقة التي يطرمح بيا ترارمب كالرميكنات األساسية لق اررات األرمـ الرمتحدة ذات

الصلة ,كاتفاؽ أكسلك ,كرمبادرة السالـ العربية التي أيدتيا الدكؿ اإلسالرمية عبر رمنظرمة التعاكف اإلسالرمي
كرمبادئ اللجنة الرباعية الدكلية ,كالتي كافؽ يؿ رمف إسرائيؿ كالفلسطينييف على ىذه الشركط األساسية كىك رما
يعزز رمف احترمالية أف تيكف الرمفاكضات حسنو النية على اتفاؽ ينتج عنيا ليتـ احترارمو بشيؿ دائـ على غرار

رمعاىدتي السالـ بيف يؿ رمف رمصر كاألردف كاسرائيؿ يرما في كسع الكاليات الرمتحدة تكفر ضرمانات أرمرييية
في رمكاجية رما سيتـ طرحة رمف شركط أك تنازالت ,كربرما تبادر الكاليات الرمتحدة بتقديـ الدعـ في صكرة

رمعكنات كرمساعدات على غرار رما قدرمتو في يارمب ديفيد لرمصر كاسرائيؿ كقد تتضرمف رمحاكر الصفقة" :دكلو
فلسطينية رمنزكعة السالح ,تحؿ فييا قكات السلطة الفلسطينية أك قكة ارمنية دكلية رمقبكلو رمف الطرفيف بشرط

أف تيكف فاعلة برما ييفي لرمنع العنؼ رمف كالى الطرفيف ,كترمنع إعادة التسليح للتنظيرمات الفلسطينية ,كتسرمح
بحرية التحرؾ السلرمي ليافة األطراؼ ,تعديالت رمقبكلو رمف الطرفيف حكؿ تبادؿ األراضى ,لحدكد رما قبؿ

 ,1967للسرماح لعدد رمف اإلسرائيلييف باإلحتفاظ برمنازليـ في القدس كرمف حكليا ,كالتفاكض حكؿ
الرمستكطنات اآلخرل في الضفة الغربية ,كالرمشارية في القدس ,على أف تيكف عاصرمة الدكلتيف ,رمع حقكؽ
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خاصة للييكد كالرمسلرميف داخؿ أرماينيـ الرمقدس ,كحيـ رمشترؾ للرمناطؽ اآلخرل في الرمدينة ,حؽ الفلسطينييف
في العكدة إلى الضفة الغربية كغزة( .يرماؿ.)31 :2016 ,
ليف السلكؾ السياسي األرمرييي تحكؿ إلى تطابؽ الرؤية األرمرييية رمع الرؤية اإلسرائيلية كىذا أدل

إلى االنعياسات السياسية للقرار األرمرييي "اإلنقالب" أف قرار نقؿ السفارة األرمرييية إلى القدس كاعتبار
الرمدينة عاصرمة لالحتالؿ ,ىك قرار سياسي بارمتياز ,بالتالي إلى فإف دراسة أبعاده كانعياساتو البد أف تيكف

كفؽ رمنظكر سياسي ,بالرغـ رمف أىرمية الرمرتيزات القانكنية كالشرعية للقرار إال أف األىـ باعتقادنا ىك الجانب

السياسي ,ليس ألف القرار ذك طابع سياسي فحسب ,كليف األىرمية رما يرميف أف يحدثو رمف تغيرات سياسية
جكىرية في الصراع ,كالتسكية في القضية الفلسطينية ,كنتيجة لحساسية القرار فيرما يتعلؽ بالقدس الررمزية

الييارمة كالتي رمف الرمفترض أف تيكف عاصرمة الدكلة التي كعدت بيا أرمرييا رمف خالؿ رما طرحتو رمف حؿ
الدكلتيف " قبؿ ضـ القدس الشرقية عاـ  ,1980يانت ىناؾ سفارات ؿ 13دكلة بيا(.حسين) 2017،

 -3األ ثار القانونية المترتبة عمى نقل السفارة لمقدس واالعتراف بيا كعاصمة موحدة إلسرائيل في مخالفة
القرار األمريكي لمشرعية الدولية:
ياف رمكقؼ الجرمعية العارمة باعتبار أم تغير لرمدينة القدس غير رمقبكؿ كتتكج ىذا بالرفض ,كلقد صدر

"القرار رقـ  22 /10الصادر عف الجرمعية العارمة في ديسرمبر  ,2017بشأف القدس للرد على قرار الرئيس
األرمرييي دكنالد ترارمب على نقؿ السفارة كاالعتراؼ بيا يعاصرمة إلسرائيؿ"
 -1لقد أعلنت الجرمعية العارمة أف أم ق اررات أك اجراءات تقكـ بيا إسرائيؿ يرمس بحقائؽ الرمدينة الرمقدسة يعتبر
غير شرعي كالغي كليس لو أم صلة قانكنية ليس ليا أم أثر قانكني ,كأنيا الغيو كباطلة ,كيجب إلغاؤىا

ارمتثاالن لقرار رمجلس األرمف ذات الصلة كطالبت بكجكب الرمثكؿ لق اررات الشرعية الدكلية كتدعك في ىذا

الصدد جرميع الدكؿ إلى اإلرمتناع عف إنشاء بعثات دبلكرماسية في رمدينة القدس الشريؼ عرمالن بقرار رمجلس

األرمف ( .)1980( 478قرار رمجلس األرمف ,1980 ,رقـ )478

 -2قد صرحت في رمطالبيا على جرميع الدكؿ باالرمتثاؿ لق اررات رمجلس األرمف الرمتعلقة برمدينة القدس الشريؼ,
كبعدـ االعتراؼ بأية إجراءات أك تدابير رمخالفة لتلؾ الق اررات.

لـ يختلؼ رمكقؼ الرمجترمع الدكلي كلقد رفض الرمجترمع الدكلي رفضان باتان ادعاءات السيادة اإلسرائيلية

على الرمدينة (بقسرميا الشرقي كالغربي) ,ياف كاضحان بعدـ قبكؿ أم سيادة ألحد لـ يقبؿ أيضان بأف ييكف ىناؾ

سيادة ألم دكلة على الرمدينة ,كفي إشارة أف السيادة على القدس تبقى رمعلقة كاإلشارة في الق اررات الرمتعاقبة

لألرمـ الرمتحدة إلى "كضع القدس على األراضى الفلسطينية كالعربية التي إحتلتيا إسرائيؿ رمنذ عاـ  ,1967برما
فييا القدس تشيد على ذلؾ ,كلـ يتـ تقرير الطبيعة الدقيقة لذلؾ الكضع الذم سيطبؽ على القدس كاعتبرتيا

األرمـ الرمتحدة رمسألة يجب حليا في سياؽ رمشركع السالـ النيائي يرما اتفؽ عليو بيف الجانبيف في إعالف
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الرمبادئ كفي اتفاقية أكسلك  1993الرمرحلية ,سكاء ياف ىذا النظاـ على شيؿ رمدينة رمقسرمة كيؿ طرؼ يترمتع
بالسيادة على القسـ الخاص بو ,أك سيادة رمشترية ,أك رمجرمكعة أنظرمة دكلية يرما كرد في خطة التنظيـ

األصلية ,أك حؿ آخر فأف يؿ ذلؾ يخضع لتفاكض الرمجترمع الدكلي ,كال تعترؼ األرمـ الرمتحدة باحتالؿ كضـ
القدس الشرقية ,كتعتبرىا رمنطقة رمحتلة ,كتعتبر القانكف اإلسرائيلي لضـ القدس عاـ  1980رمخالفة للقانكف

الدكلي ,كيؤيد الرمجترمع الدكلي دائرمان بأف القدس تعتبر رمف قضايا الحؿ النيائي التي يتـ باالتفاؽ بيف طرفي

الصراع على الكضع النيائي للقدس يجب أف يتـ التفاكض عليو بيف الطرفيف ,كال تزاؿ الرؤية الدكلية
الرمعترمدة في أف تيكف القدس عاصرمة إلسرائيؿ كعاصرمة للدكلة الفلسطينية الرمستقلة ,ك اإلنحياز األرمرييي

في تطابؽ الرؤية اإلسرائيلية األرمرييية يشؼ أف السياسة األرمرييية لـ تخضع لرؤية الدكؿ بؿ جاءت بقرار
نقؿ السفارة إلى القدس في رمخالفة صارخة لقرار األرمـ الرمتحدة رقـ –  478الصادر  1980كالذم جاءت فيو

دعكه الدكؿ الذم لدييا ترمثيؿ دبلكرماسي في القدس سحب بعثتيا رمف رمدينة القدس ,كعدـ رمشركعيتيا ألنيا ال

تتطابؽ رمع رؤية حؿ الدكلتيف كعاصرمة لدكلتيف ليف لـ يتكانى الرئيس األرمرييي ترارمب في الرمضي قدرمان

باالعتراؼ بالقدس عاصرمة رمكحدة إلسرائيؿ كىك قرار يتناقض رمع رمندكب الكاليات الرمتحدة في األرمـ الرمتحدة

لعاـ 1987الذم أقر أف الضفة الغربية كالقدس الشرقية كقطاع غزة أراضي رمحتلة كرمف جانب آخر يتناقض
رمع القرار الدكلي ( )242الذم اعتبر أارضي الضفة الغربية برما فييا الجزء الشرقي لرمدينة القدس الشرقية

كقطاع غزة أراضي رمحتلة( .رمريز الجزيرة نت)2017 ,

يرما أنو جاء رمتناقضان رمع رؤية األرمـ الرمتحدة أف يانت تلؾ التي تعترمد رؤية التدكيؿ ,أك تلؾ الق اررات

التي تصادؽ على رما يتكصؿ لو األطراؼ رمف اتفاؽ حكؿ الرمدينة ,كيظير ىنا انحياز الكسيط األرمرييي
باليارمؿ اتجاه إسرائيؿ كيظير الكجو الحقيقي للكسيط األرمرييي عبر اإلدارات الرمختلفة التي يانت رمجرمليا

تصب لخدرمة إسرائيؿ فإنيا بذلؾ تعتبر الكاليات الرمتحدة تخالؼ حتى رما تـ االتفاؽ عليو في إعالف الرمبادئ

في كاشنطف  ,1993الذم يعتبر القدس قضية يتـ حليا عف طريؽ الرمفاكضات ,كاعتبرت رمف ضرمف قضايا
الحؿ النيائي.

المطمب الثاني :الوقوف عمى التبعات والتداعيات السياسية لقرار الرئيس األمريكي ترامب
 -1تبعات القرار السياسي عمى دور الواليات المتحدة في الشرق األوسط ودور الوساطة تجاه القضية
الفمسطينية.
لقد رمارست الكاليات الرمتحدة في سياستيا الخارجية رمنذ أزرمة النفط في الكاليات الرمتحدة عاـ ,1973

بعد قرار الدكؿ العربية بعدـ تصدير النفط إلييا سياسة تيدؼ رمف خالليا اإلستيالء على الثركات العربية

كاخضاع األنظرمة ليا ,كذلؾ بعد أف تنبيت الكاليات الرمتحدة على أىرمية الرمنطقة ,حيث تعترمد الكاليات

الرمتحدة األرمرييية في رمشركعيا اإلرمبراطكرم على رمنطقة الشرؽ األكسط باعتبارىا رمنطقة ذات أىرمية
استراتيجية في السياسة الخارجية األرمرييية ,كيانت ترتيز سياستيا في الرمنطقة على أبعاد تترمثؿ بالتالى:
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-1االستيالء كالتأرميف على الطاقة كالنفط.
-2جعؿ إسرائيؿ ىي الرمييرمنة كحرماية أرمنيا كضرماف تفكقيا في األقليـ أصبح رمف األىداؼ االستراتيجية في
العقيدة األرمرييية.
-3ذىبت لتأرميف عالقاتيا بحسب الرمصالح األرمرييية الرمباشرة كارتيزت على حرمايتيا ,ياإلستثرمارات كالطرؽ
كالعالقات التي رسخت رمصالح الكاليات الرمتحدة في الرمنطقة.
-4قارمت سياستيا الخارجية بعالقات رمع األنظرمة العربية برما ييفؿ ضرماف تبعية األنظرمة إلى سياستيا.
كلقد استخدرمت الصداقة الرمتكازنة برما يخدـ رمصالحيا االستراتيجية كحتى استدعاء ذلؾ التدابير
العسيرية كالسياسية كاالقصادية كالدبلكرماسية أدكات لتعزيز ىذه الرمصالح كحرمايتيا كتأرميف استرمرارىا

كاستقرارىا ,فتح الطريؽ أرماـ دكرىا باعتبارىا القكة الدكلية ذات النفكذ كالرمصلحة األيبر في الرمنطقة ,كحيث

يانت تربطيا عالقات سياسية رمع يؿ الدكؿ في الرمنطقة ,كىذه السياسة الخارجية اتسرمت بالثبات كالديرمكرمة,
كلـ يط أر علييا أم تغير جكىرم يذير رمنذ بداية االىترماـ األرمرييي بالرمنطقة كىنا يرميف القكؿ أف القرار الذم

اتخذه الرئيس األرمرييي ترارمب باعتبار القدس عاصرمة لالحتالؿ ,ينطكم على رمخاطرة يبيرة ,كذلؾ ألنيا بيذا
القرار يرميف أف تؤثر على رمصالحيا الحيكية في الرمنطقة ,نتيجة لرما يرميف أف يحدثو رمف رفض كاسع للسياسة

األرمرييية ,كاحراج الحلفاء كاألصدقاء (رمصطفى:2007,ص,)120

فبدت أنيا ال تقيـ كزنان ليذه الصداقات العربية ,أك أنيا أرملت علييا شركطان جديدة لـ تيف تضعيا

الكاليات الرمتحدة في السابؽ يرما أنيا بيذا القرار يرميف أف تيدد االستقرار األرمني في الرمنطقة ,كىذا رما حدث
في ابتداع الشعب الفلسطيني أشياالن رمتعددة للتعبير عف الرفض كالرمقاكرمة للسياسات اإلسرائيلية األرمرييية,

يرما أنيا تعرمؽ الشعكر الرمعادم للسياسات األرمرييية لدل الرأم العاـ العربي كاإلسالرمي يشيؿ تيديدان صريحان

للرمصالح األرمرييية الرمباشرة في الرمنطقة ,كىذا رما عبرت عنو بيانات لبعض الفصائؿ كاألحزاب العربية
كالفلسطينية كتصريحات الخبراء األرمرييييف ,بأف رمكجة الغضب الشعبي في الرمنطقة العربية ضد القرار

األرمرييي ال ينطكم أبدان على الرمصلحة األرمرييية ,كيثير رمف اإلنتقادات تقدي انر لرمدل خطكة ىذا الق ارر.

كياف رؤية كرمعارضة رمف الرمطبخ األرمرييي الداخلي ليذا القرار ككجيت ليذا القرار رمف رما يرميف أف

يشيلو رمف تيديد للرمصالح الحيكية األرمرييية في الرمنطقة أف ىذا القرار يؤثر بشيؿ رمباشر في رمصداقية
الكاليات الرمتحدة كرمستقبؿ دكرىا لترمثيؿ دكر الكسيط أك أف تيكف جزءان رمف رمساعي حرميدة كتدابير تكفيقية في

الصراعات في الرمنطقة ,ألنيا بيذا القرار قد أخرجت نفسيا باعتبارىا كسيطان نزييان بيف الفلسطينييف

كاإلسرائيلييف كىذا يؤثر على رمستقبؿ دكرىا في عرملية التسكية التي انطلقت برعايتيا رمنذ رمطلع التسعينات,
كبالتالى ياف كاضحا تأثير القرار على الدكر األرمرييي في التسكية بيف الفلسطينييف كاإلسرائيلييف كالى أم حد
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يؤثر ىذا القرار على صفة الكسيط ,كييؼ يرميف االسترمرار في التسكية كالتعاطي رمع رمبادرات أرمرييية
رمستقبلية في ظؿ ىذا الرمكقؼ رمف القدس( .كلياـ)1:2000 ,
 -2اإل نعكاسات السياسية عمى مشروع التسوية والرعاية األمريكية:
رمشركع التسكية كالدكر األرمرييي في حؿ كانياء القضية الفلسطينية ,ياف يرمثؿ تحدم ليؿ رئيس

أرمرييي كتسابؽ الرؤساء األرمريياف لييكف ليـ السبؽ كيخلد أسرميـ التاريخ باعتبار رمف ياف على يده حؿ
الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي يرميف رصد التغيرات في رمكقؼ اإلدارات الرمتتالية تجاه "عرملية السالـ "رمف عدة

جكانب:

-أنيا ال تقدس حؿ الدكلتيف ,يعتبر أف األطراؼ رمتحرريف رمف قيكد حؿ الدكلتيف كأنو لـ يرمانع أم حؿ يتفؽ

عليو األطراؼ رمباشرة.

 أنو ال يقيـ كزنا للحقكؽ الفلسطينية كيتعارمؿ رمع األرمر باعتباره صفقة. يعترمد على الضغط العربي ليي يلعب دكر في حسـ األرمر رمع الفلسطينييف. يتبنى رؤية الرمستكطنيف كأشد البرارمج اإلسرائيلية تطرفان في أقصى اليرميف. يتعارمؿ رمع القضية باعتبارىا رمجرد كرقة ليسب كد الييكد كاللكبي الييكدم أيثر رمف يكنيا قضية تتعلؽبالسياسة الدكلية للكاليات الرمتحدة( .ركبيرغف(1998 ,
يعتبر القرار الصادر عف الرئاسة األرمرييية باعتبار القدس عاصرمة لالحتالؿ ,كنقؿ السفارة األرمرييية
إلييا برمثابة إعالف نياية الدكر األرمرييي باعتباره كسيطان للتسكية بيف الفلسطينييف كاإلسرائيليف ,خصكصا كأنو

قرار يحسـ رمكضكعان كرملفان خالفيان يبي انر بيف األطراؼ كىك بذلؾ يتبنى كجية النظر اإلسرائيلية بالرمطلؽ رمرما

يعني رمعو أف الكاليات الرمتحدة لـ تعد تصلح يكسيط في التسكية ,كال يعتبر ىذا القرار رمف قبيؿ الرمساعي

الحرميدة الرمتعارؼ علييا في دكر الكسيط.

إنرما إنحياز كاضح يصنؼ الكاليات الرمتحدة باعتبارىا خصرما للفلسطينييف كشرييا في االحتالؿ ,كىذا

يحرر الفلسطينييف على الكرؽ رمف تبعات الرمشركع األرمرييي ,كرمخالفاتو ,كاعادة النظر في يؿ الرمبادرات

كالرمكاقؼ األرمرييية رمف رمشركع التسكية ,كلـ تعد الرمنظرمة رمقيدة بالشركط األرمرييية للتسكية ,يرما أف الكاليات
الرمتحدة لـ تعد رمؤىلة ألف تتقدـ بأم رمبادرة في الرمستقبؿ ,على اعتبار أف ىذا القرار ىك إفصاح عف رمكقؼ

سياسي يتضح جليان للكاليات الرمتحدة ,فييؼ يرميف أف يتصرؼ الفلسطينييف تجاه ىذه الرمتغيرات.

ىؿ يرميف فعليان التحرر رمف شركط التسكية األرمرييية التي تعتبر القدس عاصرمة لالحتالؿ ,طبعا أم

فعؿ رمف ىذا القبيؿ سكؼ ييكف لو تبعات رمف قبؿ أرمرييا التي تنصب نفسيا كسيط كفي ظؿ ضعؼ الرمكقؼ
115

الفلسطيني الذم ارمتاز باإلنقساـ الداخلي كالذم انعيس سلبان على الرمكقؼ الفلسطيني أرماـ التحديات اليبرل

التي تيدؼ إلى تيكيد القضية الفلسطينية برما يتطابؽ رمع رميالد الرؤية اإلسرائيلية كلذلؾ يجب أكالن اإلصالح
الداخلي كالخركج رمف ظلرمة اإلنقساـ كاعادة ترتيب البيت الداخلي بيؿ رمقكرماتو ىذه تعد رمف أىـ الخطكات

التي يبني علييا الرمكقؼ الفلسطيني ,لعدـ التفرد رمف قبؿ االحتالؿ بيؿ طرؼ على حدة لتحقيؽ أىدافو بدعـ

أرمرييي كخاصة في ظؿ إدارة أرمرييي ة ال تتياكف في تقديـ يؿ الدعـ اللكجيستي كالسياسي كالرمادم كالعسيرم

التي تستطيع رمف خالليا أف تفرض حقائؽ علييا بالقكة برما يتالءـ رمع رمخططاتيا القديرمة الجديدة الرمبنية على
العقيدة كالتطرؼ اإلسرائيلي ضد أم رمشركع للتسكية رمنذ بداية رمشركع التسكية إلى كقتنا العصيب الحالى كىك

اصعب كقت ترمر بو القضية الفلسطينية لرما أصابيا رمف ضعؼ داخلي كفشؿ في الربيع العربي الذم ترمخض
عف أنظرمة رميتة في رميدىا ال تسرمف كال تغني رمف جكع ىذا كاقعنان فإذا لـ نغيره بأنفسنا لف يغيره أحد لنا

نيائيان( .عشراكم)2000 ,
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المبحث الثاني:
الدور األمريكي في ظل حكم الرئيس دونالد ترامب
المطمب األول :محددات السياسة األمريكية:
المؤثرين المباشرين وغير المباشرين في إعداد السياسات األمريكية
 -1المؤثرين المباشرين في إعداد السياسة الخارجية األمريكية" .إعداد القرار السياسي"
صناعة القرار :بالرمفيكـ العاـ ىناؾ رمف ليـ دكر رمباشر في التأثير في إعداد القرار السياسي األرمرييي التي
تبدأ بالرمؤسسات الرسرمية التي تساىـ بشيؿ رمباشر في إعداد القرار الرمتعلؽ بالسياسة الخارجية األرمرييية في

الرمؤسسات الرسرمية السيادية ,كقد يفؿ الدستكر كأعطى السلطة التنفيذية رميانة تفكؽ السلطة التشريعية في
رمجاؿ السياسة الخارجية كأم قرار سياسي بالتأييد بحسب الصالحيات الرمخكلة للرئيس كيحتاج رمصادقة

الرئيس.
 -1الحراك السياسي من قبل الكونجرس في قرار نقل السفارة "الكنيست األمريكي"
لقد تحدد صالحيات السلطة التشريعية في إصدار كتشريع القكانيف ,كلو سلطة استشارية ,كسلطة

الرميزنية العارمة
ا
التصديؽ في أرمكر رمثؿ الرمعاىدات كتعييف السفراء ,كسلطة إعالف الحرب ,كسلطة إقرار

كالرمالية كالدكلية ,كىي رمف أىـ األكراؽ التي تلعب دكر رميـ كرمباشر في صناعة القرار السياسي األرمرييي
كتعتبر الكرقة الضاغطة في التأثير على سياسات السلطة التنفيذية الرمترمثلة بالرئيس.

تـ إصدار تشريع سفارة القدس لعاـ )Jerusalem Embassy ,1995( 1995
أقره اليكنغرس األرمرييي في دكرتو رقـ  104في  23تشريف األكؿ أيتكبر ,1995حيث يعبر
بصراحة عف رغبة الكاليات الرمتحدة بنقؿ سفارتيا في إسرائيؿ إلى القدس بدالن رمف تؿ أبيب ,كاالعتراؼ

بالقدس يعاصرمة للدكلة العبرية ,كذلؾ في رمكعد أقصاه أيار رمايك  .1999برغـ التشريع إف إسرائيؿ عرملت
على تكحيد القدس بعد أف يانت رمقسرمة ,كيرما يذير أف القانكف الدكلي ييفؿ ليؿ دكلة تحديد عاصرمتيرما كفي

ىذا السياؽ أعلنت إسرائيؿ رمنذ  1950القدس عاصرمة أبدية ليا ,كاعتبرىا رمقر ليؿ رمؤسساتيا الك ازرية

كاإلدارية ,كفييا رمقر الرئيس كالبرلرماف كالرمحيرمة العليا ,يرما أنيا رمريز الديانة الييكدية ,كتعتبر رمدينة رمقدسة
بالتسرمية ألعضاء ديانات أخرل ,كلضرماف تنفيذ القانكف ,فرض اليكنغرس عقكبات على الجيات التنفيذية في

حاؿ فشلت في اتخاذ رمثؿ ىذه الق اررات ضرمف الرمكعد الرمذيكر كليف ىذا التشريع يسرمح للرئيس األرمرييي
بتأجيؿ تطبيقو يؿ  6أشير كىذا رما فعلو الرؤساء األرمريياف رمنذ  1995إال أف الرئيس األرمرييي دكنالد

ترارمب قد قرر في  6يانكف األكؿ (ديسرمبر)  2017اإلعتراؼ بالقدس عاصرمة إلسرائيؿ كنقؿ سفارة الكاليات

الرمتحدة إلى القدس ,كلقد لعب اليكنجرس دكر رميـ في التأثير بشيؿ كاضح على السياسة الخارجية تجاه
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الصراع العربي اإلسرائيلي ,حيث يدعـ إسرائيؿ رماليان كعسيريان ,فضالن عف فرض القيكد على السلطة التنفيذية
في تحرياتيا الخارجية ,كيرجع ىذا الدعـ لألسباب التالية:

 تطابؽ الرمصالح اإلسرائيلية األرمرييية ك تخكيؿ إسرائيؿ بالرمحافظة علييا في الرمنطقة. يسب األصكات الييكدية أصبح رمف أكليات أم رئيس أرمرييي في انتخابات اليكنجرس كيسب الدعـكالرمساىرمات الرمالية في الحرمالت االنتخابية (ياسيف)62:1996,
-2السمطة التنفيذية :الرئيس ومؤسساتو ومستشاريو
رغـ اعتبار الرئيس ىك قرمة اليرـ التنفيذم ,ليف تلعب العديد رمف القنكات التي تصب أرائيا

كاستشاراتيا في تشييؿ قرار الرئيس كرمف ذلؾ:

يقكـ رمجلس األرمف القكرمي عبر طاقـ رمتخصص في شؤكف السياسة الخارجية األرمرييية في الشرؽ

األكسط بتقديـ الرمشكرة كتحديد الخطط االستراتيجية التي تجعؿ رمف اإلدارة األرمرييية تسبؽ باقي دكؿ العالـ
بسنكات عدة تترميف رمف خالليا أرمرييا باستيشاؼ الكقائع السياسية الخارجية كتحرييا برما يخدـ رمصالحيا

كيحقؽ أىدافان طكيلة األرمد كخاصة في ظؿ تأخر دكؿ الرمنطقة في رمجا ارة كرمحاياة السياسة األرمرييية

كأنحدارىا في أزرمات رمفتعلة رمف قبؿ اإلدارات األرمرييية الرمتعاقبة ,كيتكلى رمجلس األرمف القكرمي

( (National Security Councilكبرئاسة رئيس الدكلة بنفسو أعرماؿ الرمجلس ,كيضـ :كزير الخارجية,
ككزير الدفاع ,ككزير الرمالية ,كرئيس ىيئة األرياف ,كيرميف أف يضـ عددان رمف يبار الرمكظفيف في الحيكرمة.
حيث أضاؼ ترارمب كظيفة جديدة يرمستشار للشؤكف االستراتيجية ,الشخصية يرمينية رمتطرفة "ستيف بأنون"
كىك تقريبا رمف يفرض شخصيتو بقكة على الرمجلس ,كىك لو دكر رميـ في تحكؿ رمكاقؼ ترارمب إلى األسكأ

تاريخيان في دفع ترارمب نحك رمحاباة إسرائيؿ ,كاتخاذ ق اررات رميرمة في النزاعات ,يذلؾ أحاط الرئيس األرمرييي
نفسو بتسعة رمستشاريف لخدرمة إسرائيؿ ,ليسكا فقط رمتعاطفيف رمع الييكد ,كلينيـ يتبنكف رؤية الرمستكطنيف

الرمتطرفيف في فلسطيف ,كيثير رمف ىؤالء أعضاء الرمجلس ليـ رمشاريع دعـ رمباشر للرمستكطنات.

(تيرم:2006 ,ط)1

-3مستشارو الرئيس:
يتكلى فريؽ رمف الرمستشاريف الرمحاطيف بالرئيس األرمرييي دكنالد ترارمب العرمؿ الحيكرمي كليـ تأثير
يبير على صياغة كتنفيذ السياسيات كالتكجيات األرمرييية في رمختلؼ القضايا ذات األىرمية كالحساسية,

كجرميعيـ لدييـ رميكؿ يرمينية رمتطرفة ,كيقكدىا الرئيس األرمرييي ,كالذم تتناقض في يثير رمف رمكاقفيا رمع
الرمبادئ العالرمية ,كيطلقكف شعار أرمرييا أكالن ,كيجاىركف برميكليـ األنجيلية ,كالعنصرية اليرمينية الرمغالية ,كىـ

يدعرمكف كيعبركف عف إسنادىـ اليارمؿ للرمطارمع اإلسرائيلية في تصفية القضية الفلسطينية حيث ال تتكقع أف

ييكف أحدىـ نصح بعدـ اإلقداـ على ىذا القرار كىـ رمف الرمعركفيف في الكسط األرمرييي بيذه الرميكؿ
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فرنك جافني,
العنصرية كرمنيـ :دينس نائب الرئيس :يرميني رمتطرؼ كلو رمكاقؼ رمتشددة رمف قضايا الشرؽ ك ا

رمقرب كرمؤثر في الرئيس األرمرييي كىك قائد اإلسالرمكفكبيا ,كيحرض على اإلسالرمييف عرمكرما ,كستيف
بانون :يبير الرمستشاريف عنصرم ,چيف شيشتر كزير العدؿ رمف الرمعركفيف برمكاقفو العنصرية ,كمايك
بومبيو رئيس كيالة اإلستخبارات الرمريزية السي أم أية ,كمايکل فمين رمستشار األرمف القكرمي ,كغيرىـ اليثير

رمرمف يحيطكف بو كيؤثركف في ق ارره كيستفردكف األف برمائدة الحيـ في أرمرييا كىـ رمف الرمتشدديف في دعـ
إسرائيؿ.
كفيرما يتعلؽ بعالقة ىذه اإلدارة بالقضية الفلسطينية فلقد عيف صيره الييكدم "جارد يكشنير" رمبعكثا

للسالـ كىك رمعركؼ عنو دعرمو للرمستكطنات ,كعيف الييكدم الرمتطرؼ "ديفيد فيردـ سفي انر للكاليات الرمتحدة.

لقد نصت الرمادة الثانية على اختصاصات الرئيس في الدستكر رئيس الدكلة كرئاسة الحيكرمة كقيادة

الجياز التنفيذم فيك القائد األعلى للقكات الرمسلحة كجياز الشرطة ,كيعد أيضان رئيس جرميع الرمكظفيف في

الدكلة ,كلو حؽ العفك كاپراـ الرمعاىدات بشرط رمكافقة رمجلس الشيكخ بأغلبية الثلثيف ,كللرئيس حؽ التصرؼ
في الشئكف الخارجية فيك رم فكض في تعييف يبار رمكظفي السلطة التنفيذية كيبار ضباط القكات الرمسلحة
بشرط الحصكؿ على رمكافقة رمجلس الشيكخ( .شعيب)2015 ,

رمف جانب أخر يكجد رمؤثريف غير رمباشريف في السياسة الخارجية األرمرييية كليـ رمصالح تتطابؽ رمع

اإلدارة األرمرييية اإلسرائيلية كياف ليـ دكر فعاؿ في قرار نقؿ السفارة األرمرييية كفي تكفير بيئة رمناسبة
كرمحفزة للتأثير على القرار األرمرييي لرمصلحة الرمشركع اإلسرائيلي في ظؿ اإلدارة الحالية.
 -2المؤثرين غير المباشرين في إعداد السياسة األمريكية" :مؤثرات"
يكجد عدد رمف األدكار الترايرمية التي قارمت بيا األحزاب السياسية كاإلعالـ كالرأم العاـ كجرماعات

الضغط كالرمصالح كاللكبيات ,كرمؤسسات الرمجترمع الرمدني كرمرايز الدراسات في الكاليات الرمتحدة كيليا عكارمؿ
تعتبر رمحددات يجب رمراعاة دكرىا عند اتخاذ القرار السياسي يلعب ىؤالء دكر رميـ في تكجيو السياسة

الخارجية األرمرييية كتؤثر في صأنع القرار حيث ال يرميف استثناء ىذه العكارمؿ رمف التأثير لدفع الرئيس التخاذ
ىذا القرار ,خصكصان كأنو قرار بقانكف صادر عف اليكنجرس الذم يعتبر رمرمثؿ للشعب األرمرييي كلتصكراتو

حكؿ الرمصالح األرمرييية في ىذا القرار برمعنى أنو ال يرميف للرئيس أف يحشد ىذا القرار في ظؿ رفض أك

عدـ قبكؿ الرأم العاـ ,أك أف يتـ اتخاذه بدكف أف ييكف ىناؾ تأثير كرمساكرمات كرمصالح رمع اللكبي

الصييكني ,لييشؼ رمدل تأثيره على القرار األرمرييي في ىذه اإلدارة ,كأف قرار نقؿ السفارة ىك نتيجة عرمؿ
يبير قاـ بو ىذا اللكبي.
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جماعة الضغط والمصالح األمريكية (اإليباك)
كىي رمنظرمة تعرمؿ جرمعيا يجرماعات ضغط على صنع السياسة الخارجية األرمرييية برما يناسب رمع

رمطالبيا كأىدافيا ,كرمف أىرميا اللكبي الييكدم ,كيعتبر األيثر اىترمارما بتكجيو سياساتيا تجاه دعـ رمصالح
كأرمف إسرائيؿ ,كتتيكف شبية اللكبي الييكدم رمف أيثر  500رمنظرمة كجرمعية ,كتلتقي ىده الرمنظرمات رمسانده

الييكد األرمرييييف ك أنصار الرمسيحية الصييكنية( .أبك نحؿ)3-2 :2018 ,

دكر يبير بالتأثير
تعتبر إحدل أىـ الرمؤثريف في إعداد القرار األرمرييي "اللكبي الصييكني" كيلعب ان

على قرار نقؿ السفارة "الرباط الرمقدس" يعتبر اللكبي الصييكني قكة رمتعددة األطراؼ تضـ دكلة إسرائيؿ
كجرماعات الييكد األرمرييييف كحلفائيـ في الحيكرمة كالرمجرمكعات الخاصة الرمكالية للصييكنية ,كييدؼ إلى

الضغط على صانعي القرار في اتجاه تبني سياسة خارجية شرؽ أكسطية رمكالية إلسرائيؿ كتدعرميا في
الرمنظرمات الدكلية السيرما في األرمـ الرمتحدة ,كتستخدـ سفارتيا في الكاليات الرمتحدة للقياـ برما يتناسب رمع

رؤيتيا كرمصالحيا االستراتيجية عبر تنسيؽ جيكد جرميع رميكنات ىذا اللكبي كاعدادىـ للعرمؿ بيؿ السبؿ
الرمتاحة على القياـ برمساعي ضاغطة تخدـ رمصلحتيا ,كلـ تغفؿ الرمنظرمات الييكدية األرمرييية عف اقارمة

رمشاريع دينية كاجترماعية تدعـ الصييكنية كدكلة إسرائيؿ ,كىذه الرمنظرمات رمجلس الطكارئ الصييكني الذم

تحكؿ فيرما بعد إلى الرمجلس الصييكني األرمرييي ,إتحاد الحاخارمات األرمرييييف ,كالرمنظرمة الصييكنية النسائية

كالرمؤترمر الييكدم األرمرييي كاللجنة الييكدية األرمرييية كلجنة الشؤكف العارمة اإلسرائيلية األرمرييية كأف رؤساء
الرمنظرمات اليبرل للييكد األرمرييييف كيضـ اللكبي الصييكني عديد الرمؤسسات الرمحلية كرمؤسسات الفير

كالرأم كأىرميا جرمعية الرمؤسسة األرمرييية ,كرمؤسسة األبحاث اإلعالرمية للشرؽ األكسط ,كرمؤسسة ىادسف,
كرمؤسسة كاشنطف للشرؽ األدنى ,كغيرىا ,كتضـ ىذه الرمؤسسات الرمحلية شبکو ىائلة رمف الرمحلليف السياسييف

كاالستراتيجييف رميرمتيـ األساسية التصدم لجرميع كجيات النظر كاالطركحة كاالراء كاألفيار كاألبحاث التي ال
تنسجـ كال تتكافؽ رمع الرؤية الداعرمة كالرمنحازة كالرمكدة إلسرائيؿ ,كتلعب ىذه الرمرايز دكر يبير في تصدير

ىذه الرمرايز البحثية يـ ىائؿ رمف الدراسات كاألبحاث كالرمنشكرات كالرمطبكعات إدرايان رمنيا في القدرة حرمالت

الرمعلكرمات على تبديؿ األفيار كالتأثير في السياسة الخارجية( .الطكيؿ)22 :2011 ,

يرما أف اللكبي الصييكني ال تربطو رمجرد عالقات ذاتية على خلفية رمصالح سياسية فحسب ,بؿ أف

ىذه العالقة ليا رمبررات عقائدية كدينية كتاريخية ,حيث يشرح العديد رمف الباحثيف أحد أىـ أسباب رمسؤكلية
الكاليات الرمتحدة في حرماية إسرائيؿ على أنيا رمبنية على أفيار عقائدية كدينية ,كأف ىناؾ عالقة كطيدة بيف

البركتساتنية كبيف الصييكنية العالرمية ,حيث تقكؿ الياتبة األرمرييية كالباحثة في الشؤكف الدينية ,ديانا باس,

في رمقاؿ يتبتو ؿ ,CNNأف اليثير رمف األنجيلييف الرمؤيديف للرئيس األرمرييي دكنالد ترارمب ,يعتبركف تعرؼ

ىذه الجرماعات بأنيا رمنظرمة تضـ رمجرمكعة رمف الناس تربطيـ رابطة رمعينة تيدؼ إلى رمرمارسة الضغط

السياسي على الحيكرمة بيدؼ إيقاع التفيير السياسي لخدرمتيـ النجاز رمسألة رمعينة( .جائيس.)22 :2002 ,
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دكر جرماعات الضغط في تشييؿ سياسة الكاليات الرمتحدة في الشرؽ األكسط ,كاإلعتراؼ بالقدس
عاصرمة إلسرائيؿ قضية أبعد بيثير رمف السياسة أك الدبلكرماسية ,بؿ ىي تصب رمباشرة في صرميـ عقائدىـ

كنظرتيـ إلى اقتراب "يكـ القيارمة "كعكدة الرمسيح الثانية (ديانا.)2017 ,
 .2البعد الديني:

البعد الديني ياف كالزاؿ لو أىرمية يبيرة تستطيع رمف خالليا إسرائيؿ تحكيؿ العقائد كالفير األرمرييي
لرما يصب في رمصلحة إسرائيؿ كلذلؾ اإلعتراؼ بالقدس عاصرمة إلسرائيؿ قضية أبعد بيثير رمف السياسة أك

الدبلكرماسية ,بؿ ىي تصب رمباشرة في صرميـ عقائدىـ كنظرتيـ إلى اقتراب تسريع "يكـ القيارمة كعكدة الرمسيح
الثانية" إصدار الرئيس األرمرييي دكنالد ترارمب ق ارراه باعتبار القدس عاصرمة لالحتالؿ ,داللة على تطكر في
عرمؿ اللكبي الييكدم في الكاليات الرمتحدة ,كىذا القرار ييكنكا ارمتليكا البيت األبيض ترمارمان بؿ يحكركا الرؤية

العقائدية ليـ ,كلقد تغيرت الفيرة الرمسيحية األكركبية السائدة في القركف الكسطي عف الييكد ,كبصفتيـ شعبان
غربيان ينبغي تجنبو كاضطياده ,كتغير جذريا بعد حرية اإلصالح الديني كتأسيس الينائس كالحريات

البركتستانتية ففي حيف ياف ينظر إلى فلسطيف سابقان على أنيا أرض رمقدسة رمسيحية البد رمف تحريرىا رمف
السيطرة اإلسالرمية ,صار إلييا األف يكطف قكرمي للييكد( .سليرماف)62 :1996 ,
 .3الرأي العام األمريكي:
النظاـ الديرمقراطي األرمرييي جعؿ للرأم العاـ األرمرييي تأثيره على إعداد القرار السياسي كالتي ترمثلت

في اإلحتجاجات التي يانت ليا رمردكد يبير كلذلؾ سعت اإلدارات األرمرييية الرمتعاقبة إلى يسب الرأم العاـ

رمف خالؿ التأثير علييا سكاء باإلعالـ الحيكرمي أك الرمكالى للحيكرمة كرمف خالؿ االىترماـ بتسكيؽ الرمكاقؼ

التي تحظى بتأييد الرأم العاـ كلذلؾ سعت اإلدارات األرمرييية إلى تسكيؽ الرمكاقؼ التي تحظى رمف خالليا

إلى تأييد الرأم العاـ كيانت أكلي خطكات الرئيس األرمرييي ترارمب قرار نقؿ السفارة ك الذم ياف أحد داعرمي
القرار الدكلي الضاغط الذم قاـ بو الرأم العاـ األرمرييي رمف إعالـ كحريات رمنظرمة كشبو رمنظرمة تطكرت
حالة رمف الضغط كالرمحددات على صانعي القرار.

كترمثلت في صكت اإلحتجاجات الذم يؤثر في النظـ الديرمقراطية كالكاليات الرمتحدة األرمرييية كيكجو

رمف خاللو صانع القرار بتأثير رمف الرأم العاـ ,كىنا يرميف رمف خالؿ تكظيؼ احتجاجات الرأم العاـ األرمرييي
على قرار ترارمب بنقؿ السفارة األرمرييية ,حيث ألكؿ رمرة رمنذ احتجاجات احتالؿ العراؽ عاـ  2003تقربان

تخرج رمسيرات رمف  9كاليات أرمرييية كىذا رمؤشر رميـ جدا ,ألف الرأم العاـ في الكاليات الرمتحدة ياف حي انر

لسنكات طكيلة على الركاية اإلسرائيلية ,كلـ يظير في يكـ تعاطفو رمع الفلسطينييف كليف نسبة الكعي كاتساع

رمجإالت اإلتصاؿ كالتكاصؿ كتدفؽ الرمعلكرمات كالصكر بكقت قياسي أظيرت الكجو القبيح لالحتالؿ
اإلسرائيلي لدل الرمكاطف األرمرييي ,كفي استطالعات کبيرة تظير نسب رميرمة تنظر إلى إسرائيؿ باعتبارىا
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خط انر على االستقرار العالرمي يرما كأف ىناؾ إرىاصات لتشيؿ رأم عاـ أرمرييي يناىض تكجيات اإلدارة

األرمرييية الحالية عرمكرمان كرمنيا القضية الفلسطينية كليف ىذا يحتاج إلى شركط يي نصؿ لحد القكؿ أف الرأم
العاـ األرمرييي يؤثر على صناعة القرار الخارجي للكاليات الرمتحدة تجاه القضية الفلسطينية كليف قرار ترارمب

األخير كالرفض الذم ظير في الشارع األرمرييي كاإلنقساـ الحاصؿ بالساحة األرمرييية حكؿ سياسة الرئيس

الحالى الرمنحدر رمف التكجيات اليرمينية الشعبية كيحرمؿ قناعات ذات طابع عنصرم يتعصب للقكرمية
األرمرييية ,كىك بالتالى يبني شعبيتو على خطاب ييتـ بالرأم العاـ األرمرييي كيعتبره دائرمان حليفا لق ارراتو ,كىك

اتخاذ قرار نقؿ السفارة رمعتقدان أف ذلؾ سيعزز رمف شعبيتو لدل الرأم العاـ األرمرييي كىذا إلى حد رما صحيح
نتيجة لرما نشيده رمف ارتياح عاـ نحك اليرميف لدل العديد رمف الدكؿ الغربية( .باس)2017 ,

 .4البعد اإلعالمي:
يلعب اإلعالـ دكر رميـ جدا في تسييؿ رمياـ اللكبي الييكدم في ترمرير الرؤية اإلسرائيلية كخاصة أف
أىـ رمحطات اإلعالـ األرمرييية العالرمية رمثاؿ  CANNكغيرىا ىي في األصؿ تعكد رملييتيا للكبي الييكدم
كبالتالى فيي التي تساىـ بالضغط على القرار السياسي األرمرييي رمف خالليا كأيضا يتـ التأثير في الرأم

العاـ األرمرييي كلذلؾ يلعب اإلعالـ دكر رميـ جدا لترمرير الرؤية اإلسرائيلية كعلى القرار السياسي األرمرييي,
كيفترض في كسائؿ اإلعالـ أف تتعارمؿ برمكضكعية رمع األحداث ,كليف نجد أف أغلب كسائؿ اإلعالـ

األرمرييية تتعارمؿ نقيض ذلؾ ,نتيجة النفكذ اإلعالرمي الصييكني علييا ,حيث صكرت كسائؿ اإلعالـ
األرمرييية قضية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ,على أف إسرائيؿ ىـ الضحايا كأنيـ رمحبيف للسالـ ,اليراىية

ترمأل قلكب العرب كالفلسطينييف تجاه إسرائيؿ ,كبخصكص رمكضكع إقارمة الدكلة الفلسطينية فإف كسائؿ

اإلعالـ األرمرييية تتبني رؤية الحيكرمة اإلسرائيلية ,كتعرمؿ على تشييؿ رأم عاـ رمساند للرؤية اإلسرائيلية,
إليجاد رمبرر يي ال تقكـ الحيكرمة األرمرييية بالضغط على إسرائيؿ لتنفيذ استحقاؽ قياـ الدكلة الفلسطينية

(راضي)74-72 :2010 ,

المطمب الثاني :مستقبل وتداعيات الوساطة األمريكية عمى برنامج التسوية والقضية الفمسطينية
-1مستقبل الوساطة األمريكية في برنامج التسوية السياسية
لقد أصبح كاضحا حالة الضعؼ في الرمكقؼ الفلسطيني كالعربي كاإلسالرمي كخاصة أف ترارمب تخلى
عف أم اعتبار لحلفائو في الرمنطقة سكاء األنظرمة العربية كاإلسالرمية ,كال حتى الطرؼ الفلسطيني الذم ال

خيار لديو سكل الكساطة األرمرييية التي يانت الراعي لعرملية التسكية ليذا السبب يانت الرمكاقؼ الفلسطينية
جادة
الرسرمية كالحزبية رمف ناحية ,كيذلؾ العربية رمف ناحية أخرل تجاه قرار الرئيس "ترارمب ",لـ تيف رمكاقؼ ّ

ثـ
رمجرد رمكاقؼ ال تعدك يكنيا رمس ّينات اليدؼ رمنيا ارمتصاص غضبة الشعكب ليس إالَّ ,
يعكؿ علييا ,إنرما ّ
ّ
يتـ ترمرير ىذا القرار الحقان  -تحت سياسة األرمر الكاقع كبذلؾ فإف تلؾ الرمكاقؼ في التحليؿ األخير ال تعدك
يكنيا رمتكاطئة رمع القرار األرمرييي ,كليس في إرميانيا رمجابيتو ,خشية إغضاب اإلدارة األرمرييية ,أف الرمتتبع
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للسياسة الفلسطينية يالحظ أنيا تعاني رمف اإلرتجاؿ كاإلرتباؾ ,كتحيرميا ردة الفعؿ رمف دكف رؤية استشرافية
قادرة على رمكاجية الحاضر كالتقدـ بثقة نحك الرمستقبؿ ,كىذا يظير رمف خالؿ اعترماد سياسة تقكـ على

عنصرييف البقاء كاإلنتظار ,فبقاء السلطة الفلسطينية كالقيادة الفلسطينية كتجديد شرعيتيا ىك اليدؼ األسرمى,

بينرما اإلنتظار ىك سيد الرمكقؼ رمف دكف فعؿ حقيقي يذير ,كىذا رما يفسر لرماذا استرمرت سياسة اإلرتياف

لرمسار أكسلك كالتزارماتو رغـ التيديد رمنذ سنكات بالخركج عليو( .الرمصرم)2017,

قكض القرار األرمرييي رما تبقّى رمف رمشركعية شعبية التفاؽ أكسلك بعد أف كصؿ إلى نيايتو
يرما ّ
حكؿ حلـ اليياف الفلسطيني إلى سلطة كظيفية كسلطة تُدير الرمرايز الرمدنية نيابة
الحترمية ,يرمشركع تصفية ّ
عف االحتالؿ ,كتفشؿ في تحقيؽ أم رمف الثكابت كاالنجازات الرمكعكدة ,فال دكلة كال قدس ,كلقد ياف السقؼ
الذم تحريت ضرمنو السلطة الفلسطينية ىك الضغط على الكاليات الرمتحدة للتراجع عف القرار حتى تعكد

أصرت
كسيطان تُستأنؼ الرمفاكضات تحت ظلّو ,كرمع طرح بدائؿ للقيادة الفلسطينية كراء ىذا الرمكقؼ إذا رما ّ

اإلدارة األرمرييية على قرارىا ,كذلؾ رمف خالؿ الحديث عف كساطة دكلية يبديؿ للكساطة األرمرييية ,كليف ىذا

الطرح غير رمجدل ألف اإلطار الدكلي الرمش ّيؿ للقضية الفلسطينية ىي اللجنة الرباعية الدكلية ,الرميكنة رمف

الكاليات الرمتحدة كاإلتحاد األكركبي كركسيا كاألرمـ الرمتحدة ,كىي تحت ىيرمنة أرمرييية شارملة ,كبالتالى :فإف
استراتيجية السلطة الفلسطينية يانت إخراج الكاليات الرمتحدة رمف الباب كاعادتيا رمف الباب الرمقابؿ ,في رمناكرة

سياسية رمتأرملة فيرما ال أرمؿ فيو رمع حالة الضعؼ كاالرميانات التي حاكؿ أف تجد سلكؾ سياسي تستطيع أف
تضغط بو على الكاليات الرمتحدة أك إسرائيؿ أك حتى تعيد ترتيب البيت الداخلي رمف أىـ الخطكات التي تسعى

إلى الكصكؿ إلييا رمف خالؿ الطرؼ الرمصرم( .ابحيص)15 :2018 ,
-2تداعيات قرار الرئيس "ترامب" عمى مستقبل القضية الفمسطينية

سكؼ تتأثّر رملفّات القضية الفلسطينية يافة كليست قضية رمدينة القدس فحسب سلبان رمف القرار الذم
رمكحدة لدكلة
اتخذه الرئيس "ترارمب" بنقؿ السفارة األرمرييية إلى رمدينة القدس ,كاإلعتراؼ بالرمدينة عاصرمةن ّ

(إسرائيؿ) .كرمف ىذه التداعيات:

أوال :إلغاء يؿ الق اررات الدكلية بالحفاظ على الرمكركث الثقافي اإلسالرمي كالرمسيحي ,بحجة أف القدس
أصبحت عاصرمة ؿ(إسرائيؿ) ,كليا الحؽ في السيطرة كالتكسع ,كبناء عاصرمتيا بالشيؿ التي تريده.
ثانيا :نسؼ يؿ الحقكؽ الرمطالبة بحرية زيارة الفلسطينييف كالعرب لألرمايف الرمقدسة في الرمدينة ,بحجة الحفاظ
على أرمف العاصرمة كالتي ترمثؿ أرمف كاستقرار (إسرائيؿ).

ثالثا :رفع جرميع الكصايا العربية كاإلسالرمية كالدكلية عف رمدينة القدس ,کكصية ك ازرة األكقاؼ األردنية بعد
أف أصبحت عاصرمة رسرمية ؿ(إسرائيؿ) التي ترفض أف تيكف عاصرمة الدكلة تحت كصاية أحد ,ألنو شيؿ
رمف أشياؿ االحتالؿ.
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رابعا :التيديد بشيؿ رمباشر بيدـ الرمسجد األقصى الذم يقدسو الرمسلرمكف ,كبناء اليييؿ الرمزعكـ رميانو.
خامسا :طرد يؿ رمف ال يرملؾ ىكية إسرائيلية رمف الرمدينة ,كرمف ثـ تجريدىا رمف سيانيا األصلييف (أم:
الفلسطينييف).
سادسا :إلغاء جرميع الرمستندات كالكثائؽ الرسرمية ألرمالؾ أىؿ رمدينة القدس ,كسيطرة (إسرائيؿ) علييا
باعتبارىا أرمالؾ دكلة"

سابعا :أف االعتراؼ بالقدس عاصرمة ؿ(إسرائيؿ) سينطكم علييا تبعات خطيرة ,إذ سيطلؽ يدىا لرمكاصلة
بناء رمستكطنات جيدة ,كتكسيع الرمستكطنات القائرمة ,كتكطيف الرمستكطنيف الييكد فييا بدعكل االعتراؼ
األرمرييي بيذا الكاقع الجديد.
ثامنا :أف ىذا االعتراؼ األرمرييي سيقضي بالضركرة إلى تقكيض التسكية السياسية رمع الفلسطينييف على
كجو الخصكص ,كىك يثبت بالدليؿ القاطع إنحياز اإلدارة األرمرييية ؿ (إسرائيؿ) ,كأنيا كسيط غير نزيو.
تاسعا :أف رمكقؼ الرئيس الفلسطيني رمحرمكد عباس كشرعيتو أصبحا على الرمحؾ فقبكؿ الرمفاكضات ضرمف
الشركط الحالية ,كسييلؼ حرية فتح كرمنظرمة التحرير خصرمان يبي انر رمف شرعيتيرما التي يانت رمبنية على
الكعكد الرمتتالية رمنذ أيثر رمف عشريف سنة بإقارمة دكلة فلسطينية عاصرمتيا القدس ,حيث أصبحت رميرمتيـ

األف أيثر صعكبة في إقناع الشعب الفلسطيني بأم حلكؿ رمستقبلية ال تضرمف القدس عاصرمة للدكلة
الفلسطينية.

عاش ار :أف الكضع العربي الرمنقسـ اليكـ كالصراعات كالحركب العربية العربية قلصت رمف ردات الفعؿ سكاء
الشعبية أك الرسرمية ,إذ رمع ازدياد اإلنقسارمات في الرمنطقة العربية ,كترييز الشعكب العربية على رمآسييا

الرمباشرة تصبح القضية الفلسطينية كالقدس رمسألة ثانكية لذلؾ :ليس رمف الكارد أف تشيؿ الدكؿ العربية أم
ضغكطات فعالة على الكاليات الرمتحدة لسحب القرار.
حادي عاشر :يرمثؿ اإلعتراؼ األرمرييي إنتيايان صارخا للقانكف الدكلي كالرمعاىدات كالق اررات الدكلية ذات
الصلة كالتي تحظر على دكلة االحتالؿ إلغاء أك تغيير التشريعات السارية في األقليـ الرمحتؿ ,كفرض قكانينيا
على ىذه االقاليـ ,رمع األخذ بعيف االعتبار أف القكانيف اإلسرائيلية تقكـ على الترمييز الرمجحؼ بحؽ

الفلسطينييف العرب (السياف األصلييف) في يؿ أرجاء األراضى العربية التي تسيطر علييا رمنذ عاـ 1948

ثاني عشر :أف القرار األرمرييي سييكف برمثابة رافعة لبلداف أجنبية عدة ,كسكؼ يشجعيا في الرمنظكر القريب
لحذك سياسة الكاليات الرمتحدة بنقؿ سفاراتيا رمف تؿ أبيب إلى رمدينة القدس ,رمثؿ :جكاتيرمإال ,كىندكراس,

كالفلبيف ,كجنكب السكداف ,كركرمانيا.
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ثالث عشر :سكؼ ينطكم على القرار األرمرييي ,كفي حاؿ عدـ الحزـ الفلسطيني كالعربي برمكاجيتو إلى
أنفراط عقد رملفات القضية الفلسطينية بررمتيا ,كأىرميا قضية الالجئيف الفلسطينييف إذ سيعقب ىذا القرار
بالتأييد ق ار ار آخ ار بضركرة تكطيف ىؤالء الالجئيف في البالد التي يتكطنكف فييا حاليان( .أبك نحؿ,

,2017ص)122
الخاتمة:

يرميف القكؿ أف قرار الرئيس األرمرييي جاء لييشؼ حقيقة سياسة كاضحة رمنذ بدايتيا ,كأف الرمتغيرات

الدكلية ,كاإلقليرمية باتت تشيؿ تيديد برمصادرة الحقكؽ الفلسطينية ,كتصفيتيا لصالح االحتالؿ كفي ظؿ

استنزاؼ الحالة الفلسطينية ,كفي ظؿ حالة اإلنقساـ الراىنة فإف ياف قرار حؿ السلطة سييكف رد فعؿ
سياسي ,كتأزيـ رمشركع التسكية فيجب أف ييكف ذلؾ في إطار تكافقي دكف رمصادرة الرميتسبات الكطنية ,كليف

ىذه الرمنجزات يجب أف تؤسس كتجدد شرعيتيا يرما أف التحرؾ على الرمستكل الدكلي البد أف ييكف رمبنيان على

شرعية داخلية.

فإف أقكل السياسات الخارجية ىي السياسة الداخلية القكية ,فإذا ينا نطلؽ شعار أف الكحدة رمدخالن

للتحرير ,كأيضان يرميف القكؿ أف الكحدة رمدخال لتدكيؿ القضية كالتخلص رمف إحتيار الكاليات الرمتحدة لإلستفراد

بالكساطة ,كرمف ىنا تسللت الدراسة إلى أىـ الرمكاقؼ السياسية األرمرييية تجاه الصراع العربي اإلسرائيلي,

كالرمبحث األكؿ ترمثلت بالعاـ األكؿ للرئيس األرمرييي دكنالد ترارمب.

كييؼ يانت رؤية تجاه الصراع كدكر الكساطة األرمرييية كعرملية التسكية السياسية بيف الفلسطينيف

كاإلسرائيلييف كرمرك انر بالتحكؿ بالسلكؾ السياسي األرمرييي كالى أف يشفت الدراسة عف أبعاد كتداعيات قرار

الرئيس ترارمب اإلعتراؼ بالقدس عاصرمة رمكحدة لليياف كنقؿ السفارة األرمرييية إلى القدس كسلطت الدراسة
الضكء على أبعاد الكساطة كرمستقؿ الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني.

كتـ استيشاؼ دكر الرمؤثريف الرمباشريف كغير الرمباشريف في إعداد القرار السياسي األرمرييي الذيف

لعبكا دكر رميـ في اسثرمار الرمتغيرات السياسية بالشرؽ األكسط لفرض كاقع سياسي يتطابؽ رمع الرؤية

اإلسرائيلية األرمرييية بق اررات أرمرييية تحكؿ رمف خالليا إسرائيؿ البكصلة تجاه إيراف كرملفات اخرم بتحلفات

إسرائيلية عربية كالتي دائرمان رماسعت إلييا إسرائيؿ للبحث عف تطبيع الدكؿ العربية في عالقتيا رمع إسرائيؿ
كانياء حالة الصداـ العربي اإلسرائيلي بقرار أرمريييا الرمييرمنة على رمنطقة الشرؽ األكسط كأستنتجت الدراسة

النتائج كالتكصيات التي ترتبة عف الدراسة أف جرميع اإلدارات األرمرييية سكاء جرميكر أك ديرمقراطي ترمثلت

باإلنحياز اليارمؿ ,في جرميع الرمبادرات السياسية األرمرييية رمع إسرائيؿ حتي كصلت إلى رمخالفة ق اررات
الشرعية الدكلية التي ىي رمرجعية عرملية التسكية السياسية ,كضعفيا يرمرجعية تحرمؿ أصكؿ قانكنية غير

رملزرمة ألطراؼ الصراع في ظؿ الييرمنة األرمرييية.
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النتائج والتوصيات
أوالً :نتائج الدراسة:
 -1أيدت الدراسة أف يؿ اإلدارات األرمرييية الرمتتالية سكاء ياف حزب جرميكرل أك ديرمقراطي ىناؾ إنحياز
كاضح في الكساطة األرمرييية رمع إسرائيؿ بيؿ الكسائؿ الرمادية كالعسيرية كاإلقصادية كالتينكلكجية ال يختلؼ

أم رمنيـ عف رمضرمكف دعـ إسرائيؿ بالدرجة األكلى.

-2أظيرت الدراسة أف الكاليات الرمتحدة رمنذ نشأة دكلة (إسرائيؿ) عاـ  ,1948تعرمؿ على تطابؽ الرؤية

اإلسرائيلية األرمرييية حيث صكتت إلى جانب قرار الجرمعية العارمة رقـ ( )194الداعي إلى كحدة رمدينة القدس
بشقييا الشرقي كالغربي كتدكيليا ىذا يكضح رمدم اإلنحياز األرمرييي.

-3بينت الدراسة أف العالقة بيف الكاليات الرمتحدة كاسرائيؿ ليا طابع خاص ,رمف حيث قكتيا كرمتانتيا في يافة
الجكانب السياسية كغيرىا ,كىذا رماجعؿ الكساطة األرمرييية تتطابؽ رمع الرؤية اإلسرائيلية.

-4أظيرت الدراسة عدـ إختالؼ دكر اليكنجرس األرمرييي باإلنحياز باتخاذه في عاـ  ,1995ق ار انر بنقؿ
السفارة األرمرييية في (إسرائيؿ) رمف تؿ أبيب إلى القدس ,كبقى القرار رمعلّقان بسبب تأجيؿ نقؿ السفارة

األرمرييية إلى القدس يؿ ستة أشير رمرما أكضح دكرىا في الكساطة لتطبيؽ رؤية كاحدة.

 -5يشفت الدراسة أف الكاليات الرمتحدة يكسيط لـ تسع لحؿ الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني على أساس حؿ
عادؿ أك ق اررات الشرعية الدكلية ,لينيا سعت إلدارة الصراع برما يخدـ رمصالحيا.
 -6أبرزت الدراسة حقيقة أف اإلدارات األرمرييية السابقة لـ تستطع بدكرىا يكسيط الكقكؼ أرماـ التعنت
اإلسرائيلي كال حتى ايقاؼ اإلستيطاف بالضفة الغربية كالقدس.

-7بينت الدراسة أف الرئيس "ترارمب" قبؿ إنقضاء عاـ كاحد رمف تكلّيو الحيـ إتخذ ق ار انر رسرميان في  6يانكف

األكؿ (ديسرمبر)  2017باالعتراؼ بأف القدس عاصرمة رمكحدة لدكلة (إسرائيؿ) كأرمر بنقؿ السفارة األرمرييية

إلى القدس.
 -8أيدت الدراسة إنفراد اإلدارة األرمرييية بالكساطة كفرض كقع جديد ,كضعؼ الرمكقفيف الرسرمييف الفلسطيني
كالعربي تجاه قرار الرئيس "ترارمب" بنقؿ السفارة األرمرييية إلى رمدينة القدس ,كالذم ياف باىتان كال يترمتّع بالحد
األدنى رمف الرمسئكلية الكطنية كالقكرمية ,إذ ايتفيا فقط بالتنديد كالرفض دكف إتخاذ خطكات فعلية لرمجابيتو
على األرض .
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-9بينت الدراسة أف رملفات القضية الفلسطينية يافة كليست قضية رمدينة القدس فحسب ,سكؼ تتأثر سلبان
رمكحدة لدكلة
رمف قرار الرئيس "ترارمب" بنقؿ السفارة األرمرييية إلى رمدينة القدس ,كاإلعتراؼ بالرمدينة عاصرمةن ّ
(إسرائيؿ).

-10أيدت الدراسة أف يؿ رئيس ياف يقكـ بدكر رمختلؼ في دكر الكساطة ,كالرمبادرات األرمرييية ىدفيا كاحد
بإستراتيجية رمختلفة تتناسب رمع حزبو كالظركؼ السياسية في العالـ.

توصيات الدراسة:
-1تكصي الدراسة القيادة الفلسطينية كالتنظيرمات الفلسطينية رمجترمعة بالتكحد كالتياثؼ كالعرمؿ بيؿ جد على
إسقاط قرار الرئيس األرمرييي "ترارمب" .كالخركج رمف حلقة الكساطة األرمرييية األكحد.
-2تكصي الدراسة النظاـ العربي الرسرمي التخلص رمف التبعية األرمرييية كدكرىا يكسيط ,رمف خالؿ استغالؿ
رمقكرمات ركسيا كالصيف في الرمنطقة العربية ,إليجاد نكع رمف التكازف في عالقتو رمع تلؾ القكل يافة.
-2تكصي الدراسة الرمجترمع الدكلي العرمؿ على الحد رمف نفكذ الكاليات الرمتحدة الرمتفرد بالكساطة في أجيزة
األرمـ الرمتحدة في يافة األصعدة كذلؾ رمف خالؿ إلزرميا بالقكانيف كاالعتراؼ الدكلية.
-4تكصي الدراسة عدـ اإلعترماد بشيؿ يلي في التعارمؿ رمع الكاليات الرمتحدة يكسيط على اعتبار أنو طرؼ
يحاكؿ ترمرير رمصالحة في الرمنطقة.

-5تكصي الدراسة بالتنكيو إلى أف أطرماع إسرائيؿ ال تقؼ إلى ىذا الحد انرما سكؼ تتسع إذا لـ نغيير رمف
استرتيجتنا الرمرتبطة بالغرب بلكغت الرمصالح السياسية كالعقائدية بإالضافة إلى استثرمار الثركات في ظؿ
ا

استرمرار اإلنحياز بالكساطة األرمرييية.
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المصادر والمراجع
القرأن الكريم:
-

سورة ىود-اآلية 88

 سورة الحجرات-اآلية9المراجع العربية:
أولا :الوثائق
 .1االتفاؽ الرمبرـ بيف سكيس ار ك الرمجر .) 1924/06/18

 .2االتفاقية العارمة لرمصالحة للدكؿ األرمرييية (.)1933/01/15
 .3اتفاقية عدـ االعتداء كالرمصالحة الرمؤرخة /10ايتكبر 1933/
 .4اتفاقية رمالطا .1921/01/1

 .5بركتكيكؿ الكساطة  ,كالتحييـ  ,القاىرة  ,1964/07/21الرمادة  , 21 ,فقرة .03
 .6بركتكيكؿ الكساطة كالرمصالحة كالتحييـ .القاىرة .1964/07/21

 .7العقد العاـ للتحييـ رمف أجؿ تسكية النزاعات الدكلية .1928/09/26 ,
 .8عقد بكقكتا 1948 , Paste Bogotá

 .9قرار رمجلس األرمف التابع لألرمـ الرمتحدة رقـ ,478 ,الذم اعترمد في  20اغسطس ,1980 ,كاحد رمف
سبع ق اررات صادرة عف األرمـ الرمتحدة أدانت فييا إسرائيؿ ك إعالنيا ضـ القدس الشرقية ,تحت قانكف رما

يسرمي القدس اليبرل.

 .10الرمادة  ,12فقرة  03رمف إعالف رمانيال
 .11الرمادة  15رمف رميثاؽ األرمـ الرمتحدة.
 .12الرمادة  33رمف رميثاؽ األرمـ الرمتحدة.
 .13الرمادة األكلى رمف االتفاؽ البريطاني الفرنسي " عقد بكقتا ,حكؿ التحييـ ,سيرمكف دريفيس.
 .14الرمادة السابعة رمف رميثاؽ األرمـ الرمتحدة.

 .15الرمادة السادسة رمف رمعاىدة الىام الثانية .1907 ,
 .16رمكاد رميثاؽ األرمـ الرمتحدة كالرمعاىدات الدكلية.

 .17رميثاؽ رمنظرمة األرمـ الرمتحدة  ,1945/06/26جينيؼ .سكيسرا ,دخؿ حيز التطبيؽ في,
 ,1945/10/24نيكيكرؾ.
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ثانياا :الكتب باللغة العربية
 .1أحرمد ,يكسؼ أحرمد كرمحرمد زيادة :رمقدرمة في العالقات الدكلية ,التفاكض كالسياسة الخارجية ,رمريز
السالـ ,الثقافة الدبلكرماسية ,فلسطيف2018 ,

 .2أحرمد ,يكسؼ :النظاـ الدكلي كالنظاـ العربي ,بحث في أنرماط اإلرتباط ,في :الكطف العربي كالرمتغيرات
العالرمية ,القاىرة ,رمعيد البحكث كالدراسات العربية.1995 ,

 .3ارؿ ,سلسييكف :الكساطة في حؿ الرمنازعات ,الدار الدكلية للنشر كالتكزيع ,بيركت.2006 ,

 .4األشعؿ ,عبد اهلل :القانكف الدكلي الرمعاصر ,قضايا نظرية كتطبيقية ,ط 1دار النيضة العربية القاىرة
.1997

 .5أيكب ,نزار :رمدينة القدس ,بيف اإلسعرمار اإلسرائيلي كالقبكؿ األرمرييي ,الرمريز العربي لألبحاث كدراسة
السياسات ,الدكحة ,ديسرمبر.2017

 .6التقرير ,االستراتيجي العربي :القاىرة ,رمريز الد ارسات السياسية 1998 ,كاالستراتيجية باألىراـ.1999 ,
 .7تكفيؽ ,حسنيف :النظاـ العالرمي الجديد :قضايا كتساؤالت ,القاىرة ,رمريز بف خلدكف1992 ,

 .8تيرم ,جانيس :السياسة الخارجية األرمرييية في الشرؽ األكسط :دكر جرماعات الضغط كالرمجرمكعات
ذات االىترمارمالخاص ,ط ,1رميتب رمدبكلي ,القاىرة.2006 ,
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http://studies.aljazeera.net/ar/positionestimate/2017/12/171211121619961.h
tml

 .8محً الدٌن حسٌن 6( .دٌسمبر .)2017 ,اعتراف ترامب بالقدس عاصمة إلسرائٌل ماذا بعد؟ تارٌخ
االسترداد  10سبتمبر ,2018 ,من DW: https://www.dw.com/ar :.
 .9رمحرمكد دياب 19( .ديسرمبر .)2017 ,رمكقؼ الكاليات الرمتحدة األرمرييية تجاه القدس على رمدل
التاريخ.

تاريخ

االسترداد

15

سبترمبر,

http://omeldoniabalady.com
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,2018

رمف

جريدة

أـ

الدنيا

بلدم:

 .11مجلة الدراسات الفلسطٌنٌةٌ 20( .ناٌر .)2001 ,تصرٌح وزٌر الخارجٌة ,كولن باول أمام مؤتمر
اٌباك  .تارٌخ االسترداد  5أكتوبر ,2018 ,من مجلة الدراسات الفلسطٌنٌة:
http://www.palestine–studies.org
 .11هانً المصريٌ 1( .ناٌر .)2017 ,كٌف أصبح نقل السفارة أهون الشرٌن؟ تارٌخ االسترداد 10
اكتوبر ,2018 ,من وكالة سوا االخبارٌةhttps://palsawa.com/post/101695 :
 .12ك ازرة الحارجية األرمرييية 6( .ايتكبر .)2001 ,بسبب عقدة الذنب اعترؼ الرئيس.....كرئيس كزراء

بريطانيا بالدكلة الفلسطينية .تاريخ االسترداد  10سبترمبر ,2018 ,رمف رمكقع ك ازرة الخارجية األرمرييية:
http://www.state.gov
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