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ػاضجطؼورغظػاضجزائرغظػاضدغطػراطغظػفي البداية أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى بمدم الثاني
. التي كانت كستبقى منارة لمعرب كخاصة ألجياليـ، فميا مني كؿ الحب كالفخر كالتقدير،ػاضذطبغظػ

كما كأتقدـ بالشكر إلى جامعة كىراف كقسـ العمـك السياسية مف أعضاء ىيئة تدريسية كعامميف عمى 

. جيكدىـ كحسف معاممتيـ 

                        / كيسرني أف أرفع آيات الشكر كالعرفاف إلى أستاذم الفاضؿ األستاذ الدكتكر

أستاذ القانكف العاـ بكمية الحقكؽ كالعمـك السياسية كالعبلقات الدكلية بجامعة كىراف،   طحطدػاضطدعون

لقبكلو اإلشراؼ عمى ىذا العمؿ منذ البداية ، كعمى سعة صدره في التعامؿ مع الباحث كحثو الدائـ عمى 

المضي قدمان كبخطى كاسعة، كتكجييو الدائـ كمتابعتو الدقيقة لكؿ مراحؿ ىذه الدراسة بالرغـ مف مشاغمو 

  .الكثيرة، فمو مني كؿ الشكر كاالمتناف، كجزاه اهلل عني خير الجزاء

عمى قبكليـ كتفضميـ باالشتراؾ في لجنة الحكـ  ضجظظػاضطظاشذظ كما أتفضؿ بالشكر إلى
. عمى ىذه الرسالة، فميـ مني كؿ الشكر كاالمتناف، كجزاىـ اهلل عني خير الجزاء

: كال يفكتني أف أتقدـ بكافر الشكر عرفانان بالجميؿ إلى كؿ مف 

  . بف منصكر عبداهلل كاألستاذ أميف بك زىرم ر كالدكتكالدكتكر محمد فارس ك الدكتكر مؤمف الحنجكرم

 . كضياء شاىيف ، شادم ىميؿ . د، خالد العكمكؾ : كال يفكتني الشكر أيضا إلى كؿ مف 

 .كما أشكر كؿ مف تعاكف معي مف أجؿ جمع المادة العممية كاإلثراء عمى ىذه الرسالة 
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 مدخل الدراسة                            

1 

: مقدمة

 اإلسرائيمي بكؿ قضاياه كأبعاده - الفمسطيني1يمكف القكؿ أف أثر السياسة األمريكية إزاء الصراع
منذ بدايتو كحتى اآلف تمثؿ عامبلن رئيسيان في تطكر الصراع كتداعياتو كظير ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ في 

 ، كالذم يعطي 1947التأثير المباشر لسياسة الكاليات المتحدة األمريكية  في صدكر قرار التقسيـ سنة 
إلسرائيؿ حؽ إقامة دكلة ييكدية عمى أرض فمسطيف كالتزاـ الكاليات المتحدة بالحفاظ عمى أمف إسرائيؿ 

كالعمؿ عمى استمرار كجكدىا في المنطقة،  كأيضان عمى معارضتيا حؽ تقرير المصير لمفمسطينييف 
كعمى إنكار ىكيتيـ الكطنية، كمعارضة تمثيميـ مف قبؿ كياف شرعي كمستقؿ كىي منظمة التحرير 

قامة دكلة فمسطينية مستقمة، ككما أنكرت أيضا حؽ العكدة لبلجئيف الفمسطينييف حسب  الفمسطينية، كا 
  . 1948 لسنة 194قرار األمـ المتحدة رقـ 

" كحتى عيد الرئيس " كدرك كيمسكف"لذلؾ تعاممت اإلدارات األمريكية المتعاقبة منذ عيد الرئيس 
، مع القضية الفمسطينية مف منطمؽ إدارتيا كليس حميا،  كالتي تظير استمرار كثبات "بؿ كمينتكف

 كالفمسطينييف فكاف 2المكقؼ األمريكي المتميز كالداعـ لمحركة الصييكنية كالييكد مقابؿ عدائو لفمسطيف
معظـ ما يطرح مف قبؿ اإلدارات األمريكية ال يعطي الفمسطينييف حقيـ في تقرير مصيرىـ ، كما أف كؿ 

ما طرح كاف متشابيا مضمكنا مختمفا شكبل، كذلؾ فقد ارتبطت السياسة األمريكية باإلستراتيجية 
اإلسرائيمية، التي  حاكلت باستمرار ربط القضية الفمسطينية بالصراع الشرؽ األكسطي، حتى تمغي رمزية 
القضية الفمسطينية ككنيا جكىر الصراع في الشرؽ األكسط ، لذلؾ كاف ال بد لنا أف نقؼ كقفة استغراب 

مف بعض الكتابات أك حتى معظميا التي قد تناكلت سياسة الكاليات المتحدة األمريكية نحك القضية 
سرائيؿ أك بما يعرؼ بالصراع العربي  اإلسرائيمي بشكؿ مستمر - بالصراع الدائر بيف الدكؿ العربية كا 

كشمكلي، لذلؾ فقد كاف األثر األكبر لمسياسة األمريكية عبر مراحميا كعمى نحك ممنيج أف تتبع في 
 اإلسرائيمي أسمكبيف كمحكر لحؿ القضية كأكليما أف تجعؿ الصراع الدائر  -نظرتيا لمصراع الفمسطيني 

                                                 
 إف الصراع ىك تصادـ إرادات كقكل خصميف أك أكثر، حيث يككف ىدؼ كؿ طرؼ مف األطراؼ تحطيـ اآلخر كميان أك جزئيان، 1

اإلسرائيمي – كالصراع الفمسطيني . بحيث تتحكـ إرادتو في إرادة الخصـ، كمف ثـ يمكنو أف ينيي الصراع بما يحقؽ أىدافو كأغراضو
 .في حقيقتو صراع عقائدم بالدرجة األكلى 

ناعـك تشك مسكي ، تعريب شريف فيمي ، أكىاـ الشرؽ األكسط ، مكتبة الشركؽ ، القاىرة ،  :  لبلستزادة حكؿ ىذا المكضكع انظر 2
 .  15-7 ، ص 2006
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اإلسرائيمي كثانييما أف تعمؿ عمى – بيف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف ىي قضية نابعة مف الصراع العربي 
. فصؿ القضية الفمسطينية لتناكؿ محتكياتيا كؿى عمى حدا

سرائيؿ مف  كىذا ما نستطيع أف ندلؿ عمية في االتفاقيات التي تـ التكقيع عمييا بيف مصر كا 
 كقد أشار ىذا االتفاؽ إلى النظر لحؿ القضايا التي تخص الشأف 1978خبلؿ اتفاقيات كامب ديفيد سنة 

عطاء الفمسطينييف حكـ ذاتي يستطيعكف مف خبلؿ ىذا الحكـ أف يديركا حياتيـ المدنية  الفمسطيني كا 
.  بأنفسيـ دكف اإلشارة إلى إقامة الدكلة الفمسطينية أك حتى كطف فمسطيني

مف ىنا البد مف اإلشارة إلى أف كؿ االتفاقيات التي كانت تتـ في السابؽ بيف أم دكلة عربية 
سرائيؿ ال تككف إال بمثابة انتياؾ لحؽ الفمسطينييف في تقرير مصيرىـ ، كىي بمثابة حمكؿ متشابيو  كا 

إلدارات متبلحقة قد اجتمعت في غالبيتيا عمى عدـ االعتراؼ بالحقكؽ المشركعة لمشعب الفمسطيني، مع 
ستراتيجيتيا نحك حؿ الصراع الفمسطيني   – العمـ أف كؿ ما سبؽ متكافقان مع السياسة اإلسرائيمية كا 

اإلسرائيمي مف خبلؿ بمكرة فكرة مفادىا بأف صراعيا في الشرؽ األكسط مرتبط بالدكؿ العربية أكثر بكثير 
مف ارتباطو بالقضية الفمسطينية كالذم ساعد عمى إثبات ىذه الفكرة ىي نفسيا الدكؿ العربية عندما 

.  قدمت الحؿ إلسرائيؿ تجاه القضية الفمسطينية بما يعرؼ بالمبادرة العربية

لذلؾ كاف ليذا كمو أثر كبير في أف تسير الكاليات المتحدة إلى تبني اإلستراتيجية اإلسرائيمية في 
 – اإلسرائيمي ىك قضية جزئية في مسألة شمكلية ىي مسألة الصراع العربي -أف الصراع الفمسطيني 

. 1اإلسرائيمي

  -لذلؾ يمكف القكؿ بأف أثر سياسة الكاليات المتحدة األمريكية المتعاقبة إزاء الصراع الفمسطيني
اإلسرائيمي قد تميزت بإخضاع العكامؿ القانكنية كالتاريخية كغيرىا لمعكامؿ السياسية كاإلستراتيجية ذات 

، كما ضمت مكانة 2الصمة بأكلكيات كأىداؼ السياسة األمريكية في منطقة الشرؽ األكسط عمكمان 
إسرائيؿ كأدكارىا اإلقميمية كالعالمية تحكـ إلى حد بعيد الحركة الكاقعية لمسياسات األمريكية في المنطقة 

                                                 
اإلسرائيمي منذ فترة االنتداب البريطاني كحتى بعد - لذلؾ نجد أف أثر سياسة الكاليات المتحدة األمريكية تجاه الصراع الفمسطيني  1

 . اإلسرائيمي–صدكر قرار التقسيـ الذم أشرنا إلية سابقان ما ىك إال تابعان لمصراع العربي 
محمد شديد ، الكاليات المتحدة كالفمسطينيكف بيف االستيعاب كالتصفية ، ترجمة كككب الريس، : لبلستزادة حكؿ ىذا المكضكع انظر 2

  .32- 25 ، ص 1985جمعية الدراسات العربية ، القدس ، 
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عمى نحك طغى فيو البعد السياسي جمكدان كحركة عمى البعد القانكني في المكاقؼ الرسمية لمكاليات 
.   اإلسرائيمي –المتحدة األمريكية تجاه القضايا الجكىرية لمصراع الفمسطيني

كلقد أثرت السياسة األمريكية عمى الصراع تأثيرا كاضحان مف فترة ألخرل، تبعان لرؤية اإلدارة 
األمريكية لمصمحتيا مع إسرائيؿ كالعرب، غير أف ذلؾ كاف محككمان دائمان بخط أحمر بسبب عكامؿ 
كمما . كثيرة لعؿ منيا المكبي الييكدم في الكاليات المتحدة األمريكية كىذا ما نكد إثباتو مف خبلؿ الدراسة
سرائيؿ تمشي خطكة كتتعثر عشرات  يزيد األمكر تعقيدان، أف  المفاكضات بيف السمطة الفمسطينية كا 

. الخطكات

ىكذا يتحدد مكضكع الدراسة في محاكلة الكقكؼ عمى أثر كمضمكف كأبعاد، كتطكر سياسة 
. اإلسرائيمي – الكاليات المتحدة األمريكية بشأف الصراع الفمسطيني 

كيمكف بمكرة المشكمة البحثية لمدراسة في استعراض سياسة الكاليات المتحدة األمريكية تجاه 
كبالكشؼ عف بعض المتناقضات   .2001 كحتى 1993 الفترة مف اإلسرائيمي في -الصراع الفمسطيني 

استطاعت إدارة الظاىرة في السمكؾ األمريكي إزاء الصراع المحتدـ منذ سنكات طكيمة، كالى أم مدل 
الرئيس بيؿ كمينتكف أف تقدـ جديد بخبلؼ اإلدارة السابقة كأف يككف ىناؾ سياسة خارجية تستطيع اف 

نياء الصراع ؟   تعمؿ جادة عمى حسـ كا 

سياسة الكاليات المتحدة ما مدل نجاح أك فشؿ كبالتالي يدكر التساؤؿ الرئيسي لمدراسة حكؿ 
  ؟ 2001 كحتى  1993 في الفترة مفاإلسرائيمي -الصراع الفمسطيني تسكية األمريكية تجاه 

: كيتفرع مف ىذا التساؤؿ مجمكعة مف التساؤالت الفرعية تدكر حكؿ

ما ىي طبيعة المكاقؼ األمريكية إلدارة  بؿ كمينتكف تجاه الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي  كىؿ كاف - 1
 الكسيط األمريكي كسيطان نزييان أك مزدكج المعايير؟ 

ىؿ كانت اإلدارة األمريكية في كالية كمينتكف تسعى فعبل لحؿ الصراع؟ أـ إنيا كانت تسعى إلدارة - 2
 الصراع بما يخدـ مصالح إسرائيؿ؟
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 ىؿ استطاعت إدارة كمينتكف حماية االتفاقات التي تـ تكقيعيا في تمؾ الفترة لحؿ الصراع؟- 3

  الثانية؟دىؿ استطاعت الكاليات المتحدة أف تحافظ عمى دكر صفة الكساطة في اتفاقية كامب ديفي- 4

ىؿ كاف النتفاضة األقصى كأحداث سبتمبر أم تأثير عمى تطكر الكضع السياسي كالتفاكضي في - 5
 تغيير دكر الكسيط األمريكي ؟

 ىؿ كاف ىناؾ أم مكاسب ألم طرؼ مف عممية السبلـ ؟- 6

ذا كانت الدراسة تركز عمى الفترة مف عاـ   : فإف ذلؾ يرجع إلى عدة عكامؿ أىميا1993-2001كا 

قمة الدراسات األكاديمية بالمغة العربية مع الكفرة النسبية في الكثائؽ المنشكرة المتاحة عف ىذه 
الفترة، مع العمـ أف ىذه الدراسات األكاديمية المكجكدة كميا تتعامؿ مع المكضكع مف منظكر عاطفي، 
كمنظكر صحفي، كاف ىذه الدراسات في الكاقع أيضا قد تناكلت بعض الجكانب النسبية لمصراع بشكؿ 
عاـ ، فإنيا لـ تتناكؿ عمى نحك مكثؼ القضايا األخرل المعقدة المرتبطة بأثر سياسة الكاليات المتحدة 

ف ليذه الدراسة أىمية عممية كأكاديمية لؤلجياؿ القادمة بحيث يتـ االستفادة  تجاه الصراع بشكؿ خاص، كا 
مف خبلؿ ما ستصؿ إليو مف نتائج كتستطيع أف تفتح المجاؿ أماـ الباحثيف لمبحث في ىذا المكضكع 

ككذلؾ الميتميف باألمر في قضايا الشرؽ األكسط في محاكلة جادة لفيـ ما يدكر مف قبؿ ىذه اإلدارة في 
تمؾ الفترة الف ىذه الفترة ىي بداية امتداد لتسكية الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي ، كبذلؾ تتـ دراسة اثر 

السياسة األمريكية في فترة ىامة في أعقاب ىذه التسكية الف ىذه الفترة ىي فترة خصبة الحتماالت 
التسكية السممية لمصراع بشكؿ كامؿ كصكال إلى مفاكضات الحؿ النيائي كىذه الفترة أيضا نقطة تحكؿ 
في سياستيا تجاه الصراع، بحيث سعت الكاليات المتحدة إلى العمؿ عمى إيجاد تسكية سممية بدال مف 

مجرد المحافظة عمى االستقرار كاإلبقاء عمى الكضع الراىف، كىكذا يعتبر بمثابة تغيير في السمكؾ 
.  األمريكي تجاه الصراع

ذا كانت ىذه الدراسة تركز عمى أثر سياسة الكاليات المتحدة تجاه الصراع الفمسطيني  كا 
 كأكؿ ىذه االعتبارات تعقيد السياسة الخارجية األمريكية :اإلسرائيمي فإف ذلؾ يرجع إلى أكثر مف اعتبار

بصفو عامة، كتعقيدىا أيضا تجاه الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي بشكؿ خاص، كرغبة الباحث في 
دارة السياسة األمريكية تجاه الصراع خصكصا في ظؿ التعميمات المبسطة  التعرؼ عمى كيفية صنع كا 
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حكؿ ىذا المكضكع، أك تركيز بعض الدراسات في تفسيرىا لمسياسة األمريكية تجاه الصراع عمى جانب 
ىماؿ ما عداه مف الجكانب األخرل مثؿ تركيز البعض عمى تفسير ىذه السياسة بأنيا نتيجة العتبارات  كا 
الضغط الصييكني عمى السياسة الداخمية األمريكية أك مبالغة البعض في إبراز أىمية جماعات المصالح 

كتأثيرىا عمى السياسة األمريكية تجاه الصراع األمر الذم نزداد معو الحاجة إلى الدراسات العممية 
المتعمقة كالتي تأخذ في اعتبارىا األبعاد المختمفة ألثر ىذه السياسة كتحديد األىمية النسبية لمعكامؿ 
.  المؤثرة فييا كالتغيرات التي تطرأ عمى ىذه األىمية مف كقت ألخر في الفترة المحددة لمكضكع الدراسة

كتكمف أىمية الدراسة في إظيار مكقؼ الكاليات المتحدة األمريكية تجاه الصراع الفمسطيني 
اإلسرائيمي لما تحتمو ىذه الدكلة العظمى مف مكانة دكلية خاصة، كاف ليا عبلقتيا التاريخية مع إسرائيؿ 

. ، خصكصا في حؿ ىذه القضية كالتي تحتؿ مكانة كبيرة باالستقرار كاألمف الدكلي

:      كيمكف تحديد  أىمية كأىداؼ الدراسة في النقاط التالية 

 .التعرؼ عمى كاقع الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي- 1

رصد كتحميؿ بدايات كتطكرات السياسة األمريكية تجاه الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي كمعرفة بما - 2
ستراتيجية في منطقة الشرؽ  تتسـ ىذه السياسة تجاه الصراع كما ليا مف ارتباطات كمصالح حيكية كا 

 . األكسط ككيؼ أف إسرائيؿ تخدميا في ذلؾ

 . لمكاليات المتحدة األمريكية في تأزيـ كحؿ القضايا بالمنطقةالحقيقيوإلقاء الضكء عمى المكانة - 3

 . التعرؼ عمى سياسة الكاليات المتحدة األمريكية تجاه الصراع في تمؾ الفترة - 4

التعرؼ عمى العقبات التي كاجيت إدارة كمينتكف في حماية االتفاقيات التي تـ التكقيع عمييا في - 5
 .البيت األبيض كغيرىا

 .معرفة كيؼ أف ىذه اإلدارة ساىمت في تكريس الصراع دكف حؿ كدكف رادع إلسرائيؿ- 6

إلقاء الضكء عمى أىـ المبادرات التي تـ طرحيا لحؿ الصراع  مف قبؿ إدارة كمينتكف كالتعرؼ عمى - 7
 . العقبات التي كاجيت تنفيذ تمؾ السياسة لحؿ عادؿ كشامؿ لمصراع
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 .التعرؼ عمى أدكات كمحددات كمف يتحكـ في رسـ السياسة الخارجية األمريكية- 8

 في 2001-1993كسكؼ تقتصر حدكد الدراسة عمى تناكؿ الفترة الزمنية الكاقعة ما بيف الفترة 
". بؿ كمينتكف "اإلسرائيمي كالتي تمثؿ فترة إدارة –أثر السياسة األمريكية تجاه الصراع الفمسطيني

بالنظر إلى طبيعة المشكمة البحثية ككيفية تناكليا يمكف كضع إطار منيجي محدد لدراسة ىذه 
 استك دديفي" ، كالذم يعكد الفضؿ في كضع أسسو كمبادئو إلى المشكمة مف خبلؿ منيج تحميؿ النظـ

كىك األكثر مبلئمة ليذه الدراسة، ألنو قد رأل أستكف بكجكب تبسيط الحياة السياسية المعقدة كالمركبة 1"
بالنظر إلييا عمى أنيا مجمكعة مف التفاعبلت التي تتـ في النظاـ السياسي مف ناحية ، كبينو كبيف بيئتو 

، بحيث يبدك النظاـ كدائرة متكاممة تبدأ بالمدخبلت التي تتفاعؿ مع النظاـ خبلؿ عممية 2مف ناحية أخرل
 التحكيؿ لتنتيي بالمخرجات حيث ترتبط بينيما التغذية االسترجاعيو كأيضا قد تـ استخداـ ىذا المنيج ،

– لعدة اعتبارات منيا إف دراسة كتحميؿ سياسة الكاليات المتحدة األمريكية تجاه الصراع الفمسطيني 
اإلسرائيمي يقتضي التعرؼ عمى أنماط كالتفاعبلت الحاصمة في النظاـ الدكلي بمفيكمة العالمي الكاسع، 

كاف منيج تحميؿ النظـ متعدد المداخؿ باستخداـ المناىج األخرل المعركفة في تحميؿ الظكاىر 
 . االجتماعية كالسياسية، كانو يسمح بالتحميؿ الحركي، كشمكؿ التحميؿ النظمي لمظاىرة مكضكع الدراسة

كيعتقد الباحث انو إذا تـ استخداـ عدة مفاىيـ لمدراسة يمكف أف تعتبر أكثر قدرة عمى تفسير أثر 
: السياسة األمريكية تجاه الصراع في ظؿ إدارة بيؿ كمينتكف ، كمف ىذه المفاىيـ ما يأتي 

 :الصراع الممتد .1

ىك ذلؾ الصراع الذم يتسـ بطكؿ الفترة الزمنية لو كالدكر المؤثر كثيرا لمعكامؿ التاريخية في 
استمراره سكاء كانت كقائع تاريخية معينة أك صكر نمطية متبناة لدل طرفي أك أطراؼ الصراع تجاه 

كما يتميز ىذا الصراع بكجكد جماعات اجتماعية أك قطاعات مؤثرة مف المكاطنيف . الطرؼ األخر
. تتبادؿ صكرا كرمكزا أسطكريو أك كاقعية متناقضة أك متضاربة تجاه الطرؼ األخر 

                                                 
1 David Easton،Political System ، New York:A.Knopf،1953،also:"An Approach to th analysis of P 

olitical Systems "World Politics ، no . 3 ، 1957 ، pp . 383-400 ،A Framework for Political Analysis, 

Englewood Cliffs ،NJ : Prentice Hall ، 1965 .  
اقترابات البحث العممي في العمـك االجتماعية ، مركز البحكث كالدراسات  ) محرر(كدكدة بدراف :  جابر سعيد عكض ، في 2

 .  2، جامعة القاىرة ، ص 1992السياسية بكمية االقتصاد ،
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 الظركؼ،كيستمر ىذا الصراع عادة ألجياؿ كيتكقؼ اشتداد حدتو أك تخفيؼ شدتو عمى تغيير 
كما يتميز بتداخؿ كتشابؾ األبعاد كالمحددات كالمصادر األيدلكجية كالقكمية كالسياسية كالثقافية 

عادة . كاالقتصادية كالعسكرية كغيرىا مع بعضيما البعض كيتأسس ىذا النكع مف الصراعات ببناء كا 
 ، كالتعصب ، كانعداـ الثقة، كالخكؼ،  كركح االنتقاـ،  مثؿ الكراىيةالصراعيوإنتاج العداكة كاالتجاىات 

. 1تجاه الخصـ في مجاالت الثقافة كالديف كالتعميـ مف خبلؿ سياسات قائمة عمى الذاكرة

يضاؼ إلى ذلؾ ما يشممو الصراع مف االنفصاؿ المؤسسي كاالنغبلؽ أماـ الخصـ بكسائؿ 
 .االجتماعيمتباينة مثؿ التفرقة في المعاممة القانكنية أك التمييز االجتماعي كتجنب العبلقات كالتكاصؿ 

 كمما يزيد مف صعكبة الصراع كتعقيده كامتداد كجكد صكرة راسخة عف ىكية الخصـك ، يتطمب 
 .  2التخمص منيا قدرة عالية عمى إحبلؿ المصالحة كتشكيؿ ىكية أخرل غير عدائية مع مركر الكقت

  :الصراعإدارة  .2

ناؾ نكع مف الصراعات ال يقبؿ اإلنياء الشامؿ لو أك االتفاؽ عمى تسكية أىـ مصادرة ق
نما يتـ   كعممية مستمرة قدارتإكمتغيراتو ، كمف ىنا يشار إلى أف ىذا الصراع ال يمكف كضع نياية لو كا 

.  تتراكح بيف تكثيؼ حدتو أك تقميصيا 

     فيذا الصراع يشمؿ عمى حزمة متكاممة مف ممارسات العنؼ كينقؿ مف عمميات أعمى 
كثافة إلى اقؿ كثافة أك العكس ، كما يتضمف أنشطة اقتصادية بدءا مف العقكبات االقتصادية إلى 

المقاطعة المباشرة كالثانكية أك غير المباشرة إلى جانب االستخداـ السياسي لممكارد االقتصادية لخمؽ 
حالة مف االعتماد االستراتيجي عمى طرؼ آخر، كتقميص التعاكف االقتصادم الدكلي كمنع المبادرات 

الخاصة ، كعادة ما يتسـ ىذا النكع مف الصراع بكجكد جانب أيدلكجي يجسده خطاب معيف برسـ صكرة 
.  3محددة لخصـ ما سكاء كاف داخميا أـ خارجيا

                                                 
1
 Josef  Nye, Understanding International Conflict, New York: Longman, 1997 , pp. 12-4. 

2
Avishai Ehrlich, Zionism, Anti-Zionism, and Post- Zionism, in: Efraim, Nimni, ed the Challenge of 

post-Zionism: Alternatives to Israeli Fundamentalist politics, London, New York :Zed. Books, 2003, 

pp.81 -3 . 
3
 Ibi, p.83. 
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قبؿ عرض االفتراض األساسي ليذه الدراسة يمكف تحديد بعض النقاط األساسية عمى سبيؿ 
المثاؿ ال الحصر كمنيا، إف تحميؿ أثر السياسة األمريكية تجاه الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي ال بد كأف 
يأخذ في اعتباره الربط بيف العديد مف العكامؿ المؤثرة سكاء كانت نابعة مف النظاـ الداخمي في الكاليات 
المتحدة األمريكية أك حتى عكامؿ نابعة مف النظاـ اإلقميمي في الشرؽ األكسط ، كأف السياسة األمريكية 
عممية متدفقة يديرىا صانعك السياسة في ضكء أىداؼ شبة ثابتة كلكف تحت ظركؼ متغيرة، مع العمـ أف 

نما يشترؾ فييا كؿ مف البيت  السياسة الخارجية األمريكية ال يرسميا شخص كاحد أك جياز كاحد، كا 
األبيض ككزارة الخارجية كالدفاع كالككنجرس كيستعيف كؿ ىؤالء بأصحاب الرأم كالخبرة في المؤسسات 

األكاديمية كيراعكف القكة النسبية ، كجماعات المصالح الداخمية، كلكف الجميع يشترككف في إطار 
. مرجعي كاحد ىك المصالح القكمية لمكاليات المتحدة األمريكية

عمى النظاـ الدكلي األمريكية  أم مدل تؤثر السياسة إلىكاالفتراض األساسي ليذه الدراسة ىك 
نياءه اإلسرائيمي -كالبيئة اإلقميمية في تكجيو الصراع الفمسطيني   كخصكصا في الحراؾ السياسي الذم ،كا 

 .2001 كحتى 1993تـ في الفترة ما بيف 

: كترتيبا عمى ما تقدـ سكؼ نقسـ الدراسة إلي بابيف

 اإلسرائيمي  –لباب األول ويتناول أثر محددات السياسة األمريكية تجاه الصراع الفمسطيني ا

 كينقسـ ىذا الباب إلى فصميف حيث يتناكؿ أكليما أثر محددات السياسة األمريكية الداخمية التي 
 :ثبلثة مباحث  ك تـ تقسيـ ىذا الفصؿ عمى مدل.تنبع مف داخؿ النظاـ 

. الرأم العاـ:  المبحث األكؿ

.  كسائؿ اإلعبلـ: المبحث الثاني

. جماعات الضغط : المبحث الثالث 

 أما الفصؿ الثاني فيتناكؿ أثر محددات السياسة األمريكية الخارجية التي تنبع مف خارج النظاـ  
: ثبلثة مباحث  ك تـ تقسيـ ىذا الفصؿ عمى مدل.كتنعكس تجاه الصراع
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. عامؿ النفط: المبحث األكؿ

. دكر إسرائيؿ كمحدد لمسياسة الخارجية األمريكية:  المبحث الثاني

. األكلكيات الجديدة لمسياسة الخارجية األمريكية: المبحث الثالث

  الثانية ويتناول الباب الثاني أمريكا والبحث عن تسوية من مدريد إلى كامب ديفيد
 دكر الطرؼ الثالث في حؿ الصراع كيتناكؿ: ك تـ تقسيـ ىذا الباب إلى فصميف ، الفصؿ األكؿ

:   ك تـ تقسيـ ىذا الفصؿ عمى مدل أربعة مباحث  ،اإلسرائيمي- الفمسطيني 

. اإلسرائيمي – الدكر األمريكي لتسكية الصراع الفمسطينيكساطة : المبحث األكؿ 

 .مف مدريد إلى أسمك: المبحث الثاني 

 .  أسمك / البعد الديمغرافي في إطار صيغة مدريد : المبحث الثالث 

 .لماذا كامب ديفيد الثانية : المبحث الرابع

 . بعد فشؿ كامب ديفيد الثانية السياسي كالتفاكضي كأما الفصؿ الثاني فيتناكؿ تطكرات الكضع
: ثبلثة مباحث ك تـ تقسيـ ىذا الفصؿ عمى مدل

 .2000 عقب انتفاضة األقصى كطرؼ ثالث دكر الكاليات المتحدة األمريكية : المبحث األكؿ

 . كمدل انعكاسيا عمى التسكية السممية لحؿ الصراع2001أحداث سبتمبر : المبحث الثاني

  .السبلـمكاسب الفمسطينييف كاإلسرائيمييف مف عممية : المبحث الثالث

ثم تختتم الدراسة ببيان أىم النتائج والتوصيات التي خرجت بيا 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب األول
 أثر حمددات السًاسة األمريكًة

 اإلسرائًلٌ-اجتاه الصراع الفلسطًين 
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: تقديم

لقد فرضت الكاليات المتحدة األمريكية نفسيا عمى المسرح الدكلي، مف خبلؿ قكتيا االقتصادية 
كالعسكرية اليائمة، كأصبح فيـ جميع البلعبيف داخؿ المسرح الدكلي لمسياسة الخارجية األمريكية، أمران 
. حتميان لككنيا القطب األىـ في النظاـ الدكلي الحالي، كىي القكة الخارجية المييمنة في المنطقة العربية

كبناءن عمى ذلؾ؛ فإنو ال بد مف فيـ العناصر الرئيسية، التي تمعب دكران ميمان في التأثير عمى 
 بشكؿو خاص، كمف الضركرم فيـ دكر القكل اإلسرائيمي- صناعة القرارات نحك الصراع الفمسطيني 

  .1الداخمية كالخارجية المؤثرة في صناعة القرار األمريكي

نظرا الف السياسة األمريكية ىي عممية يديرىا صانعك السياسة في عممية شبة ثابتة تتـ في 
ظركؼ متغيرة يتـ فييا الربط بيف المحددات النابعة مف النظاـ الداخمي لمكاليات المتحدة كالمحددات 

النابعة مف النظاـ اإلقميمي كمف النظاـ الدكلي كذالؾ ، كىي جميعيا عكامؿ مؤثرة في السياسة األمريكية 
 . بالرغـ مف تبايف أىمية أحد ىذه المحددات بالنسبة لؤلخرل مف حيف ألخر 

الف السياسة الخارجية األمريكية ال تتعامؿ مع العالـ العربي سكاء كإقميـ جغرافي متميز أك 
نما تدخمو ضمف إطار إقميـ الشرؽ األكسط أك الشرؽ األدنى كفقان لمتسمية الرسمية  كنظاـ إقميمي، كا 

المأخكذ بيا في كزارة الخارجية ، كما أف كثافة التفاعبلت األمريكية العربية المرتبطة بالصراع 
 اإلسرائيمي تجعؿ مف الصعب تمييز الجانب المتعمؽ بالعالـ العربي في السياسة الخارجية -الفمسطيني

األمريكية عف غيره في اإلطار اإلقميمي األكسع ، كمع ذلؾ سنحاكؿ في ىذا الباب التركيز عمى الجانب 
 اإلسرائيمي في تمؾ السياسة سعيا إلى التعرؼ عمى أبرز محدداتيا ىذه -المتعمؽ بالصراع الفمسطيني

 .السياسة كأثرىا تجاه ىذا الصراع

حيث كانت إسرائيؿ ىي إحدل الدكؿ التي تحافظ لمكاليات المتحدة عمى مصالحيا كالعيف التي 
ترل بيا الكاليات المتحدة مما كاف لو األثر الكبير عمى رسـ خطكط لمسياسة األمريكية كمحددات تجاه 

. الصراع
                                                 

، رسالة ماجستير غير منشكرة ، جامعة  2008-2001أحمد جكاد الكادية، السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفمسطينية  1
.  20، ص  2009األزىر ، غزة ، 
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مع العمـ بأف ىذه المحددات تنظر إلى القضايا العربية عمكما كالقضية الفمسطينية خصكصا في 
إطار اإلستراتيجية الككنية ليا ككؿ ، كفي إطار تكازف القكل الدكلي كالصراع الدكلي سكاء مع االتحاد 

ستراتيجية األمف القكمي  السكفيتي حتى تفككو نياية الحرب الباردة ، كمنع انتشار أسمحة الدمار الشامؿ كا 
كما تقيدت السياسة األمريكية تجاه القضية الفمسطينية . األمريكي في عصر ما بعد الحرب الباردة 

باعتبارات العبلقة العضكية كالتحالؼ االستراتيجي مع إسرائيؿ كضماف أمف إسرائيؿ كالحصكؿ عمى 
 . النفط مف المنطقة كتأميف كصكؿ اإلمدادات ككذالؾ بالمسار العاـ لمعبلقات مع البمداف العربية 

كيتناكؿ أثر المحددات : الفصؿ األكؿ: كبناءنا عمى ما تقدـ تـ تقسيـ ىذا الباب إلى فصميف ىما
كيتناكؿ أثر المحددات : الداخمية التي تنبع مف داخؿ النظاـ كتنعكس عمى الصراع، أما الفصؿ الثاني

. الخارجية التي تنبع مف خارج النظاـ كتنعكس عمى الصراع



 

 

 
 

 

 

 

 الفصل األول
 أثر حمددات السًاسة الداخلًة األمريكًة

 اإلسرائًلٌ-جتاه الصراع الفلسطًين 
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: تقديم

ثمة انقساـ داخؿ الكتابات التي تحمؿ السياسة الخارجية حكؿ أىمية العكامؿ الداخمية في صنع 
، تميؿ لتجاىؿ "النمكذج العقبلني"السياسة الخارجية، فالكتابات التقميدية تمؾ التي تعتمد عمى استخداـ

بينما ىناؾ مدارس فكرية كثيرة كبالذات تمؾ التي تركز عمى الشخصية القكمية . العكامؿ المحمية كميا
  .1كالتقاليد التاريخية، أك السياسة الداخمية

 أك المحددات السياسية الداخمية المؤثرة عمى 2كفي الكاليات المتحدة األمريكية تشمؿ المدخبلت
اإلسرائيمي بصفة خاصة عناصر متنكعة - سياستيا الخارجية بصفة عامة كتجاه الصراع الفمسطيني

.  3تتبايف في تأثيرىا ، مثؿ جماعات المصالح ككسائؿ اإلعبلـ كالرأم العاـ األمريكي

كال تحدد مثؿ تمؾ العكامؿ سمككان أمريكيا محددان أك قرارات بعينيا بقدر ما تضع حدكدان يتحرؾ 
فإف السياسة الخارجية لمكاليات المتحدة . في إطارىا صانعكا السياسة الخارجية كال يستطيعكف تخطييا

 .باعتبارىا دكلة ديمقراطية تمتد بعمؽ في طبيعة نظاميا السياسي

 كمف ثـ ىناؾ جكانب عديدة لمسياسات الداخمية األمريكية أثرت تأثيرا ىاما عمى السياسة 
 .4 اإلسرائيمي- الفمسطيني الخارجية التي انتيجتيا الكاليات المتحدة األمريكية تجاه الصراع 

:    كبناءن عمى ما تقدـ تـ تقسيـ ىذا الفصؿ عمى مدل ثبلثة مباحث

. الرأم العاـ: المبحث األول

.  كسائؿ اإلعبلـ: المبحث الثاني

 .جماعات الضغط: المبحث الثالث
                                                 

1
 ، ترجمة 1976-1967كليـ ككانت، عشر سنكات مف القرارات السياسية األمريكية تجاه النزاع العربي اإلسرائيمي، :انظر أيضا 

 .41-7 ، ص 1977الييئة العامة لبلستعبلمات ، القاىرة ، 

أك ما يمكف تسميتو بالمحددات المؤثرة عمى السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفمسطينية ، كىذه المحددات تشمؿ محددات  2
داخمية كتمؾ التي تنبع مف داخؿ النظاـ نفسو كمحددات خارجية تنبع مف خارج النظاـ األمريكي كمصمحة أمريكا في النفط كعبلقتيا 

 .  مع إسرائيؿ ككذلؾ عبلقتيا مع الدكؿ العربية حيت تصبح ىذه العكامؿ محددات إقميمية 
3

:  لبلستزادة حكؿ ىذا المكضكع انظر  
Gohn W., Spanie, Games: Nations play: Analyzing International Politics (London : Thomas Nelson 

and Sons Ltd. 1972), pp. 9-42.                                                                 
4
Paul

  
Y. Hammond and Sidney S. Alexander: The political Dynamics in the middle east  (New York: 

American Elsevier Publishing Company, Inc., 1975), pp. 495-530. 
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  1الرأي العام: المبحث األول

 ،2      يعتبر الرأم العاـ األمريكي الصكت المعبر عنو كالقكم في اتجاىات السياسة األمريكية
كمما ال شؾ فيو أف لمرأم العاـ األمريكي دكر ىاـ في صناعة القرارات السياسية، كبالمقابؿ فإف الرأم 

 . 3العاـ يتعرض لعكامؿ التأثير كدائـ التغيير كذلؾ كفقا لمتطكرات السياسية المحمية كالدكلية 

كالرأم العاـ يعتبر مف أىـ المكارد كالضكابط السياسية ، التي تؤثر في النظاـ السياسي األمريكي 
كيتأثر بيا، كمدل التأثير يقاس بطبيعة الرأم العاـ ككسائمو في التأثير كنكعية القضايا التي تطرح أك 

يتعرض ليا ، كبالتالي فإف تأثيره يختمؼ باختبلؼ النظـ السياسية كالقضايا السياسية الخارجية 

                                                 
الرأم العاـ بأنو مجمكعة اتجاىات الناس األعضاء في نفس المجمكعة االجتماعية نحك مسألة مف المسائؿ التي  [دكب  ] عٌرؼ 1

.  تقابميـ
فينحك العقؿ نحك التأييد أك المعارضة أك حتى البلمباالة فيك . أما االتجاه فيك منحىن عقمي بػيني عمى تراكـ خبرات كظركؼ سابقة

اتجاه تـ اختياره مف صاحبو، ك أىؿ البلمباالة ميمكف في العممية اإلعبلمية ، فيـ معظـي ىدًؼ رجؿ اإلعبلـ، فكسبيـ لفكرتو أسيؿ 
. مف كسب أىؿ معارضيو ، كغالبا يفكقكنيـ عددا

فما يحدد . أما المجمكعة االجتماعية فتبدأ مف األسرة كمقربي األصدقاء كالزمبلء لتمتٌد شاممة العالـ بأسره في حاؿ الرأم العاـ العالمي
. ىذه المجمكعة ىك طبيعة مكضكع النقاش

أما عف المسألة أك المشكمة التي ىي محكر الرأم العاـ فقد تككف مؤقتة تخص أمرا عارضا ن أك كبيرة طكيمة المدل تخص أمرا 
. حضاريا
. فعرفو بأكثر مف تعريؼ [ألبيج  ]أما . بأنو فيـه معيف لممصالح العامة األساسية يتككف لدل كافة أعضاء الجماعة [جكلت  ]كعٌرفو 
الرأم العاـ ىك الناتج عف عممية تفاعؿ األشخاص في أم شكؿ مف أشكاؿ الجماعة نحك مكضكع معيف يككف محؿ مناقشة : منيا

الرأم العاـ ىك مجمكعة . الرأم العاـ ىك تعبير أعضاء الجماىير عف المكضكعات المختمؼ عمييا فيما بينيـ. في جماعة ما
فقد عٌرؼ الرأم العاـ بأنو الحكـ  [يكنج  ]أما . االتجاىات التي تسيطر عمى الجماعة إزاء مشكمة ما كتعبر عف رأم األغمبية

 .عامة بعد مناقشة عامة مقبكلة االجتماعي لجماعة ذات كعي ذاتي عمى مكضكع ذم أىمية 
:  أما األستاذ مختار التيامي عٌرؼ الرأم العاـ أنو

الرأم السائد بيف أغمبية الشعب الكاعية في فترة معينة نحك قضية معينة أك أكثر يحتدـ حكليا الجدؿ كالنقاش كتمس مصالح ىذه 
. األغمبية أك قيميا اإلنسانية مسا مباشرا

فأغمبية الشعب ىي مف يؤخذ رأييا في االعتبار، كقد أبرز ىذا التعريؼ دكر كسائؿ اإلعبلـ كالتكعية في تكفير المعمكمة الصادقة 
 .كبٌيف التعريؼ قابمية الرأم العاـ لمتغير مع الكقت. الحيادية لمشعكب لتيعمؿ فييا الفكر كتخرج منيا برأم

 في كتابة الشعب األمريكي كالسياسة الخارجية تحدث حكؿ دكر الرأم العاـ األمريكي في صنع القرار "جبرائيؿ المند"كفقا لنظرية  2
 محصكرا تقريبا كسط الكتاب"في مجاؿ السياسة الخارجية بقكلة أف الرأم العاـ 

-2001 ياسيف عبدا هلل الفارسي ، السياسة الخارجية األمريكية تجاه الصراع العربي اإلسرائيمي في عيد الرئيس جكرج بكش االبف  3
  . 18، ص 2007 ، رسالة ماجستير غير منشكرة ، معيد البحكث كالدراسات العربية ، القاىرة ، 2005
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، 2،  فالديمقراطيات تنادم بإمكانية مشاركة المكاطنيف برأييـ في شؤكف السياسة الخارجية 1المطركحة
 3.كبعمـ الحقائؽ المرتبطة باتحاد القرار السياسي قبؿ اتخاذه

كىذا ما يجعؿ الجميكر كالرأم العاـ عرضة لمتبلعب كالتغيرات القصيرة المدل الصادرة عف 
الرئاسة أك كسائؿ اإلعبلـ ، حيث أف اىتماـ الرأم العاـ بالشئكف الخارجية كاف عرضيا بشكؿ كبير 

كمتعمؽ بأزمات دكلية خاصة ، كما أف الجميكر األمريكي سريع التأثر بالقيادة الرئاسية، فالرئيس ىك 
. 4الشخص األكثر احتراما في الببلد

كىذا يقكدنا إلى االعتقاد بأف النخبة الحاكمة ال تعير الرأم العاـ األمريكي اىتماما خاصا عند 
- الفمسطيني  ، كبخاصة قضايا الصراع 5صناعة سياسة الكاليات المتحدة األمريكية تجاه المنطقة العربية

.  عمكما  اإلسرائيمي

لذلؾ يمكف القكؿ إف كثير مف القضايا التي طرحت عمى الرأم العاـ األمريكي حكؿ قضايا 
كاف معظـ ىذه اآلراء يتكافؽ مع المكاقؼ الرسمية لمنخبة الحاكمة في  اإلسرائيمي- الفمسطينيالصراع 

الكاليات المتحدة األمريكية مع كجكد فارؽ بسيط حكؿ بعض القضايا اليامشية التي ليس ليا تأثير 
ألف ىناؾ قضايا يرتبط فييا . مباشر عمى عممية السبلـ أك حتى عمى تسكية الصراع بشكؿ خاص

  .6شريحة مف أفراد المجتمع بشكؿ كبير، بينما شريحة أخرل يعتبرىا غير ىامة

:  نقطتيفبناءا عمى ما سبؽ سكؼ نتناكؿ شرح ىذا المبحث عمى مدل 
.  تأثير الرأم العاـ عمى السياسة الخارجية األمريكية تجاه الصراع: أكال

.   الرأم العاـ األمريكي بيف الثبات كالتغيير: ثانيا 

                                                 
1 Wirada ، Howard J.: American Foreign Policy :Actors and processes،  2ed ed. Harper Collins 

College Publishers، U.S. 1996 ،P.P.46-48                                                                                            
2 Ibid P. 49.                                     

  . 242 ، ص 1998 مكتبة النيضة المصرية ، القاىرة ، 2تحميؿ السياسة الخارجية ، ط :  محمد السيد سميـ 3
 ، 1 فكاز جرجس ، السياسة األمريكية تجاه العرب كيؼ تصنع ، كمف يصنعيا ، مركز دراسات الكحدة العربية ، بيركت ، ط 4

  . 130، ص 1998
 .132 المرجع السابؽ ذكره، ص 5
، الجمعية المصرية لنشر المعرفة كالثقافة 1سعيد عكض، ط : نظاـ الحكـ في الكاليات المتحدة األمريكية ، ترجمة :  الرم لكتيز6

  . 46، ص 1996العالمية، القاىرة، 
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 تأثير الرأي العام عمى السياسة الخارجية األمريكية تجاه الصراع : أوال

فيما يتعمؽ بتأثير كتحميؿ الرأم العاـ عمى السياسة الخارجية األمريكية تجاه الصراع، يجب 
قضية درجة استقبللية الرأم العاـ عف القادة الرسمييف في اتجاىاتيـ : األكلى. تناكؿ قضيتيف أساسيتيف

قضية كجكد التأثير مف قبؿ الرأم العاـ عمى صنع القرار مف : الثانية. نحك قضايا السياسة الخارجية
عدمو، فمف المتصكر أف الرأم العاـ تابع التجاىات صانعي السياسة، كمع ذلؾ يككف لمرأم العاـ تأثير 

كاضح عمى عممية صنع السياسة خاصة ككضع إطارىا العاـ، كيظير ىذا الفارؽ عند التمييز بيف 
اتجاىات الرأم العاـ األمريكي التي تتبع جممة مف التكجيات التي تجمع عمييا القكل السياسية الرئيسية 

كبيف ىذه االتجاىات إزاء قضية محددة كبصدد انحراؼ ىاـ عف  (الديمقراطيكف كالجميكريكف)المؤسسية 
فمثبل كاف . 1التكجيات العامة بغرض المناكرة التكتيكية أك التغيير قصير المدل لشركط التعامؿ الدكلي

تأييد الرأم العاـ لمتدخؿ األمريكي في الحربيف الككرية كالفيتنامية كبيرا في بداية األمر ، إال أنو بدأ يقؿ 
بعد ذلؾ عندما ارتفعت نسبة الخسائر في األركاح ، كفي النياية لعب الرأم العاـ األمريكي دكران ىامان في 

 .2كضع حد لمتدخؿ األمريكي في كبل الحربيف

إف اإليماف بالديمقراطية في الكاليات المتحدة البد مف أف يفرض قيكدا عمى حركة جياز صنع 
السياسة الخارجية إذ تككف القيادة السياسية فييا مقيدة بإطار كاضح مف المفاىيـ كالتقاليد المرتبطة 

باألمف القكمي مف جانب ، كممارسة السمطة كاحتراـ المعارضة كالرأم العاـ كالقكل الضاغطة مف جانب 
فالمبادئ الديمقراطية تنادل بقدرة المكاطف العادم ليس فقط عمى فيـ شئكف السياسة الخارجية ، . آخر

بؿ عمى إمكاف المشاركة فييا ، كما يرتبط بذلؾ مف حؽ ىذا المكاطف في أف يككف عمى عمـ بقسط أدنى 
 كفي مكاجية ذلؾ فإف السياسة ،3مف الحقائؽ المرتبطة بخمفيات القرار السياسي كذلؾ قبؿ اتخاذ القرار

دارتيا ىي احتكار حككمي كمف ناحية . الخارجية بطبيعتيا غير ديمقراطية فمف ناحية فإف صياغتيا كا 
أخرل فإنيا تتطمب السرعة كالمركنة في مكاجية المكاقؼ المختمفة، كمف ناحية ثالثة تتطمب السرية 
خاصة في مجاؿ المفاكضات، كفضبلن عف ذلؾ فإف تعقد مسائؿ السياسة الخارجية كحاجتيا إلى 

                                                 
، رسالة ماجستير، 1978 إلى 1973بسيكني محمد الخكلي، سياسة الدكلتيف األعظـ تجاه منطقة الشرؽ األكسط في الفترة مف  1

 .19، ص1985كمية االقتصاد كالعمـك السياسية، جامعة القاىرة، 
 .22كليـ ككانت، عشر سنكات مف القرارات ، مرجع سبؽ ذكره ، ص  2
 .58-52، ص 1972حامد ربيع ، نظرية السياسة الخارجية ، مكتبة القاىرة الحديثة ، القاىرة ، 3
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التخصص تحد مف قدرة الرأم العاـ عمى فيميا كاستيعاب مشاكميا كصياغة البدائؿ الممكنة لتحقيؽ 
كلعؿ مرحمة .1المصالح القكمية، كيقتصر ذلؾ عمى مجمكعة صغيرة مف المسئكليف الرسمييف

شيدت ىذه  مثاال كاضحا لتطبيؽ ىذه السياسة بشكؿ كاضح ككبير ، لذلؾ ،  ( 1957- 1948)تركماف
لمتقارب مع -  بدأت تحؿ محؿ بريطانيا في الشرؽ األكسطالتي- المرحمة محاكالت الكاليات المتحدة

، كذلؾ ضمف سياسة الغربيالدكؿ العربية في إطار سعييا إلدخاؿ الشرؽ األكسط في نظاـ الدفاع 
.  2االحتكاء األمريكية المكجية ضد االتحاد السكفيتي

كضع الخطكط الرئيسية لسياسة الكاليات المتحدة في الشرؽ األكسط مف قبؿ ثـ في ىذه الفترة 
كقد . حككمة الرئيس تركماف في جك المكاجية كالحرب الباردة في سنكات ما بعد الحرب العالمية الثانية

- أك كضعت ردان عمى الضغكط المحمية، كرثت ىذه الخطكط بدرجة كبيرة مف بريطانيا اإلمبريالية 
االتحاد " احتكاء"يضاؼ إلى ذلؾ أف حجر الزاكية كاف ىك اإلصرار عمى . كبخاصة في حالة فمسطيف

غير .  بعيدان عف الشرؽ األكسط كالكطف العربيق سياسة إلبقائإتباعالسكفيتي مما كاف يعنى في الكاقع 
يدىا المحممكف أكتمؾ مبلحظة - أف الخطكط الرئيسية لـ تأخذ بعيف االعتبار آماؿ العرب كمخاكفيـ

 . 3األمريكيكف

 طبؽ بالدرجة األكلى لمدفاع عف اليكناف الذم، أعمف تركماف مبدأه 1947مارس / ذارآكفي 
كما عنى ذلؾ تكسيع مشركع مارشاؿ ليشمؿ . يضان أكتركيا، كلكف سرعاف ما امتد ليشمؿ مناطؽ أخرل 

لسكؼ تضطمع الكاليات المتحدة منذ اآلف بالتدخؿ المباشر : ككانت دالئؿ المبدأ كاضحة. الشرؽ األكسط
 البحر المتكسط كالشرؽ األدنى، بيدؼ تقديـ شرقيبؿ ككانت في ، ال في أكركبا الغربية فحسب

.   4 المساعدات العسكرية كاالقتصادية لمدكؿ كالحككمات المعارضة لؤليديكلكجية كالسياسات السكفيتية

                                                 
1 Irish، Marian and James Prothrow : The Politics of American Democracyt، Englewood Cliffs N.J. 

Prentice-hall، 1965، pp.5-8.   
2
 Ruth Lapidoth، La Resolution Du Consell De Securits En Date Du 22 Novembre 1967 Au Sujet Du 

Moyen- orient in Revne Generale De Droit  International Publis، Avril- June 1970. P37. 
3

: كلبلستزادة حكؿ ىذا المكضكع انظر  
Nadav Sofran. From War: The Arab Israel Confrontation، 1948-1967 (New York: Western 

Publishing Company، Inc.، 1969)، pp. 92-116. 

4
 William R. Polk، The United states and the arab world ، 3

rd
 ed. Cambridge، Mass Harvard 

University Press ،1994. p، 363 .                                                                              
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ريطانيا في كثير بككاف .  دفاعية مشتركة في المنطقةأحبلؼككاف معنى ذلؾ في الكاقع ترتيب 
نفكذ قكل تدعمو شبكة كاسعة مف القكاعد البرية كالبحرية - العراؽ كاألردف كمصر- مف األقطار العربية

كقد تكلد مفيـك قيادة الشرؽ األكسط مف اعتبارات مثؿ مبدأ . كالجكية المتمركزة حكؿ قاعدة قناة السكيس
كقد طمبت الكاليات المتحدة كبريطانيا مف فرنسا كتركيا االنضماـ .  المستمرالبريطانيتركماف كالكجكد 

ككاف المفتاح في يد مصر بفضؿ كضع قناة السكيس كزعامتيا لمجامعة .  في رعاية االقتراحإلييما
ككانت الفكرة انو إذا قبمت مصر اقتراح قيادة الشرؽ األكسط فسكؼ تحذك األقطار العربية . العربية

كمما لو داللو أف مقترحات  إنشاء قيادة الشرؽ األكسط قدمت لمصر بكاسطة حككمات . األخرل حذكىا
كرفضتيا مصر بعد يكميف )1951 أكتكبر/تشريف األكؿ13الكاليات المتحدة كبريطانيا كفرنسا كتركيا في 

 غير المتفؽ عميو قد نشرىا حمؼ شماؿ الدفاعيفي حيف المبادئ الكامنة كراء ىذا الحمؼ  (مف تقديميا 
كفي الكقت نفسو، كجيت الدعكات لبلشتراؾ في قيادة الشرؽ األكسط إلى .  بعد مركر شيراألطمنطي

.  1ااستراليا كنيكزلندة كجنكب أفريقي

مد السيطرة أ مجرد أداة إلطالة ىي العاـ العربي أف قيادة الشرؽ األكسط لمرأمككاف مف الكاضح 
كقد ردت حككمة النحاس باشا بإلغاء معاىدة الدفاع البريطانية المصرية لعاـ . اإلمبريالية عمى المنطقة

 المشترؾ لمسكداف، كطالبت بالجبلء المصرم البريطاني لمحكـ 1891 مف جانب كاحد كاتفاؽ عاـ 1936
 الذاتي كاف ممحكظا، كربما كاف يعكس مبدأ القصكر األمريكيغير أف اإلصرار . عف قناة السكيس

 كاالحتجاجات السكفيتية كانت المصرمرغـ الرفض "كعمى حد تعبير كلياـ بكلؾ فإنو. البيركقراطي
كلت حككمة الكاليات اكح"  العدكانيةاألطمنطيكتمة "كؿ جر الشرؽ األكسط إلى االكاليات المتحدة تح

 عندما قاـ داالس كزير الخارجية بزيارة الشرؽ 1953مايك/يارآ المشركع حيا حتى إبقاءالمتحدة 
.  2"األكسط

                                                 
1

 كغيرىا مف إستراتيجيةبتسييبلت دفاعية "ف تزكد قيادة الشرؽ األكسط أككانت النقاط الرئيسية في االقتراح تتطمب مف مصر  
كالتعيد بمنح قكات القيادة المتحالفة .. راضييا مما ال غنى عنو لتنظيـ الدفاع عف الشرؽ األكسط في كقت السمـأالتسييبلت فكؽ 

لمشرؽ األكسط جميع التسييبلت كالمساعدات البلزمة في حالة نشكب الحرب، أك التيديد الكشيؾ بنشكب الحرب، أك قياـ حالة 
كفي مقابؿ ذلؾ، سكؼ تمغى بريطانيا " ... طكارئ دكلية، بما في ذلؾ استخداـ القكاعد كالمطارات ككسائؿ المكاصبلت المصرية

.     المصرية البريطانية كتسحب قكاتيا غير المخصصة لقيادة الشرؽ األكسط1936معاىدة 
2

 .56مرجع سبؽ ذكره، صمف تركماف إلى كيسنجر ، ، البحيرممركاف  
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كباإلضافة إلى مبدأ تركماف كاالقتراح الفاشؿ الخاص بقيادة الشرؽ األكسط، اتخذ الرئيس تركماف 
 عمى آثار خطيرة بالنسبة تنطكممبادرتيف ميمتيف ترتبطاف ارتباطا مباشرا بالشرؽ األكسط، ككؿ منيما 

نشاء الدكلة الصييكنية، اإلعبلف : لسيادة األقطار العربية كرفاىيتيا  في الثبلثيتأييد تقسيـ فمسطيف كا 
1950مايك/ يارآ

1.  

 كتجاىمو الفظيع لممصمحة الفمسطينية الصييكني تركماف بشأف تأييد البرنامج ىارمكتظؿ سياسة 
كالمصمحة العربية العامة مثاالن كبلسيكيان عمى كيفية ممارسة الضغكط المحمية، في ظركؼ معينة، تأثيران 

 في تمرير قرار تقسيـ القيادمكىكذا قاـ تركماف بالدكر .  لرئيس دكلةالسياسيمباشران عمى السمكؾ 
، كما أنو قدـ 1947نكفمبر /الثانيتشريف 29فمسطيف في جمسة الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بتاريخ 

   . 2اعترافو فيما بعد بالدكلة الصييكنية بعد عشر دقائؽ مف إعبلنيا

، طمبت بريطانيا رسميا إدراج قضية فمسطيف في جدكؿ أعماؿ الجمعية 1947 أبريؿ 2ففي 
، كشكمت الجمعية العامة لجنة خاصة 1947 مايك 15 ابريؿ ك28العامة، كقد عقدت ىذه الدكرة ما بيف 

 31 رفعتو في الذم عمييا اسـ لجنة األمـ المتحدة الخاصة بفمسطيف، كتضمف تقرير المجنة أطمؽ
مشركع األغمبية، كيقضى بتقسيـ فمسطيف إلى دكلتيف، إحداىما ييكدية ،  مشركعيف 1947أغسطس 

 بينيما، كمشركع األقمية، كيقضى بإقامة دكلة اتحادية في اقتصادمقامة اتحاد إكاألخرل عربية مع 
  كالقسـ العربيالييكدمفمسطيف بيف القسـ 

3
.   

 مارستو الكاليات المتحدة عمى أعضاء الذمكما كاف لقرار التقسيـ أف يصدر لكال الضغط 
 26الكفكد، كخصكصان دكؿ أمريكا البلتينية، كمؤكد ذلؾ أف عشية أخذ األصكات في المجنة السياسية في 

.  دكلة13دكلة فقط تؤيد مشركع التقسيـ كتعارضو  25 أفنكفمبر اتضح 

                                                 
1
 Tareq Y.، Ismael and Others: The middle east in world politics: A study contemporary international 

relations ،New York: Syracuse University: Op. Cit.، pp. 123. Press 1974 . 

2
 .57، ص ذكرهمرجع سبؽمركاف البحيرم ،  
3

 كمف بينيا الكاليات المتحدة، 33 صكت إلى جانبو 1947 نكفمبر 29كعندما طرح مشركع التقسيـ رسميا عمى التصكيت بتاريخ  
 . بينيا جميع الدكؿ العربية، كامتناع عشرة عف التصكيت13مقابؿ 



 اإلسرائًلٌ-أثر حمددات السًاسة الداخلًة األمريكًة جتاه الصراع الفلسطًين : الفصل األول:                        الباب األول

21 

الحركة لكال ما مارستو كمعنى ىذا أف المشركع لـ يكف ليحصؿ عمى األغمبية المطمكبة 
ىائمة عمى الدكؿ الرافضة لحمميا عمى المكافقة أك عمى األقؿ مف ضغكط الصييكنية كالكاليات المتحدة 

 .  1االمتناع عف التصكيت

 ستسحب قكاتيا في أنياكفي ىذه األثناء كانت فمسطيف في حالة مف الفكضى، كأعمنت بريطانيا 
 مايك ككاف كاضحا مف تطكر المكقؼ انو يتجو ال 15، ثـ قدمت تاريخ انسحابيا إلى 1948 أغسطس

محالة نحك الحرب بيف العرب كالييكد كىنا تدخمت الدبمكماسية األمريكية، فعارض العسكريكف األمريكيكف 
كذلؾ لـ يكف قسـ . في البداية قرار التقسيـ ألنو يتيح الفرصة لكجكد القكات السكفيتية في البحر المتكسط

احتماؿ يعني ف الضغط لتنفيذ القرار، أذلؾ ، الشرؽ األكسط بكزارة الخارجية مقتنعا بحكمة قرار التقسيـ 
.  2األكركبي اإلنعاش يعتبر ضركريان لنجاح برنامج الذمصعكبة الحصكؿ عمى بتركؿ الشرؽ األكسط 

:   إلى الطرؽ البديمة1948فبراير 12 في القكمي بييئة األمف قكأشار مارشاؿ عقب اجتماع

أف التأييد الحاسـ لتنفيذ التقسيـ مف جانب مجمس األمف سكؼ يؤدل إلى تكريط القكات  - أ
.  األمريكية

 .  عف فكرة التقسيـالتخمي - ب

 .  3 ضركرة عكدة المسألة ثانية إلى الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة- ج

ستيفكعاد   ممثؿ الكاليات المتحدة في األمـ المتحدة كاقترح كضع فمسطيف تحت الكصاية، كا 
ف مثؿ ىذا االقتراح قد يزيؿ أسباب التيديد بالعنؼ، كأنو قد يؤدل أ مارس مكضحان 19ككاف ذلؾ في 

كفي نفس اليـك صدر بياف عف مجمس الكنائس .  التكصؿ إلى التفاىـ بيف العرب كالييكدإمكانيةإلى 
 الحككمة األمريكية كاقعة تحت السيطرة العسكرية، كعرض البياف عمى البيت أفكد فيو أالمسيحية 

                                                 
1

 .73، ص ذكرهمرجع سبؽناجي صادؽ،  

2
 أم ممثؿ الكاليات المتحدة في األمـ المتحدة بيانان في مجمس األمف أعمف فيو أنو بإمكاف مجمس األمف منع ألقى فبراير 24كفي  

:   تيديد لمسبلـ كاألمف العالمييف مف داخؿ فمسطيف، كقد اتضح مف تحميؿ بيانو عدة أىداؼأم ضد فمسطيف، كمنع خارجيعدكاف 
أف تتجنب التسكية التدخؿ السكفيتي  - 
 . أف تقـك الكاليات المتحدة بدكر أكثر فعالية- 

 .  يتـ ىذا دكف المجكء إلى القكةأف- 

3
 .76-75، ص ذكره مرجع سبؽناجي صادؽ ،  
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ف يخبر كايزماف انو لف يحدث تغيرا في أ ركزماف القاضي مارس، كطمب تركماف مف 20األبيض في 
. سياستو في المدل الطكيؿ، كاف اقتراح الكصاية ليس إال مجرد تأجيؿ لقرار التقسيـ كال يعتبر بديبل لو

 الحككمة الييكدية سكؼ تعمف عنيا في أفمارس، كأعمنت 22كرفضت الككالة الييكدية االقتراح يـك 
.  مايك16

 ة سف1948 خصكصا كاف سنة الصييكنيكتراجعت الكاليات المتحدة تحت تأثير الضغط 
 اقتنع بكجكب الذم سيؿ كثيرا عمى الصياينة مسألة الضغط عمى تركماف نفسو الذمانتخابية األمر 

نو البد مف العمؿ بسرعة أ مف ىزيمة محققة في االنتخابات المقبمة، كالديمقراطي الحزب إلنقاذالعمؿ 
.  1لكسب األصكات الييكدية

يجابية الرأم العاـ فيمكف بصفة عامة التمييز في الرأم العاـ  كفيما يتعمؽ بمدل اىتماـ كا 
:  األمريكي بيف ثبلث شرائح

صانعي الرأم كىـ الذيف يممككف الكصكؿ إلى قنكات نظاـ االتصاؿ كمف ثـ التأثير في اتجاىات  ( أ)
 .الرأم العاـ

 الشريحة الميتمة كىـ الذيف تتكافر ليـ المعمكمات كاالىتماـ بمسائؿ السياسة الخارجية كلكف  ( ب)
 . تنقصيـ مداخؿ الكصكؿ إلى نظاـ االتصاالت

كيشمؿ ىؤالء الذيف ليست لدييـ الفرصة أك الرغبة في المشاركة في : الرأم العاـ الجماىيرم ( ج)
 .2مسائؿ السياسة الخارجية إذ ال يتكافر ليـ االىتماـ أك المعمكمات البلزمة لذلؾ

أف الرأم العاـ يميؿ إلى االستقرار حكؿ قضايا : األكؿ: 3انطبلقا مما تقدـ يمكف استنتاج أمريف
السياسة الخارجية لفترات طكيمة نسبيا كىك ما يضع حدكد أماـ المدل الذم قد يتجو فيو صانعكا السياسة 

إلى إحداث انقبلبات أك تغيرات كبرل في التكجو، بؿ كقد يعاقب الرأم العاـ عمى المدل القصير 
.  السياسييف الفردييف الذيف ينادكف بتغيرات جكىرية في السياسة

                                                 
1
Ross, Dennis : The Missing Peace The Inside Story  of the Fight for Middle East Peace ، 

Washington ،Institute for Near East Policy , 1
st
. ed ، 2005 .p44 . 

2 Jamme Rosenau : Public opinion and foreign policy، New York، Public House، 1961، pp.27-35                                                                                                         
 .20بسيكني محمد الخكلي، سياسة الدكلتيف ، مرجع سبؽ ذكره، ص 3
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  الرأي العام  األمريكي بين الثبات والتغيير : ثانيا

إف الرأم العاـ األمريكي يتغير، كأف كاف ىذا التغير يتـ ببطء كعمى مدل زمني طكيؿ نسبيا، 
:  1كيمكف القكؿ بأف معدالت التغير تزيد كمدل جكىرية التغير تتعزز كمما

تكفر قادة ينتمكف إلى أحدل القكل السياسية الكبرل يمحكف عمى التغير كقادركف عمى الصمكد - 
كدفع ضريبة العقكبات قصيرة المدل التي قد يقكـ بيا الرأم العاـ ضد المنحرفيف عمى المزاج العاـ، لفترة 

.  طكيمة مف الزمف

كمما كانت التجربة الفعمية آلثار سياسة خارجية مفاجئة لمتكقعات ككانت الضريبة المباشرة - 
 . التي يدفعيا الرأم العاـ مف جراء ىذه السياسة كبيرة

إف الرأم العاـ األمريكي تجاه منطقة الشرؽ األكسط قد تطكر بصكرة ممحكظة عبر الزمف، فمـ 
يكف ميتما أك متمتعا بأية معمكمات قكية حكؿ المنطقة إال منذ أكاخر السبعينات حيث صارت المنطقة 

كخاصة القضية الفمسطينية، كامتد تأثير أحداثيا إلى المجتمع . إحدل مناطؽ النزاع الساخنة في العالـ 
  .2األمريكي ذاتو

اإلسرائيمي عمى رأس قائمة القضايا التي تيـ الرأم العاـ األمريكي في -إف الصراع الفمسطيني 
الشرؽ األكسط، كبالرغـ مف أف ذلؾ الصراع مف أقدـ القضايا التي رسخت في إدراؾ الرأم العاـ 

 في ضكء البيئة الدكلية الجديدة بعد انتياء الحرب األمريكي إال أنو قد تطكر ىك اآلخر عبر الزمف،
 –الباردة ، كالتي أكضحت أف عناصر االستمرار في جكىر السياسة األمريكية تجاه الصراع الفمسطيني 

ف قد حصؿ أم تغير ، فيك ذك طابع تكيفي طرأ عمى بعض . اإلسرائيمي تفكؽ بكثير عناصر التغيير  كا 
 اإلسرائيمي، لكنة لـ يطؿ أسس السياسة كالمكقؼ –عناصر السياسة األمريكية تجاه الصراع الفمسطيني 

األمريكي المعركؼ مف جكىر القضية الفمسطينية ، الممثؿ بحؽ تقرير المصير كحؽ العكدة كمسألة 

                                                 
الحرية كالسمطة ، الكتاب الثاني ، : الحككمة األمريكية : جنسبرج ، بنياميف : ثيكدرك لككل : لبلستزادة حكؿ ىذا المكضكع انظر  1

  . 465- 450، ص 2006 ، ترجمة عبد السميع كرباب عز الديف ، مكتبة الشركؽ الدكلية ، القاىرة 1ط 
2
 Lipset M.S. and Schneider W.، Carter and Israel: What the polls revealed 

"Commentary"November،1977،pp.21-29.                                                           
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قامة الدكلة الفمسطينية كعاصمتيا مدينة القدس فإتباع إدارة كمينتكف سياسة . 1الحدكد كالمستكطنات كا 
ايجابية نسبيا بالمقارنة بإدارات سابقة يمثؿ فقط تغييرا في أسمكب تعامؿ اإلدارة األمريكية مع القضية 

 . الفمسطينية دكف المساس بجكىر السياسة األمريكية

 ففي العقديف األكليف مف الصراع بعد قرار التقسيـ، لـ يكف الرأم العاـ األمريكي ميتما 
1967بالصراع، كلـ يكف التأييد إلسرائيؿ حاسما كاستمر ىذا المكقؼ حتى عاـ 

2.  

 في فترة  حمقات مف التطكر3شيدت تجاه المنطقة  لذلؾ يمكف القكؿ بأف السياسة األمريكية 
 :الحرب الباردة

 : مرحمة عدم االىتمام-1

كتمتد ىذه المرحمة إلى بدايات الحرب العالمية الثانية، كلـ يكف خبلليا لمكاليات المتحدة سياسة 
 كانو ليست ليا كالفرنسي البريطانيمتميزة تجاه الشرؽ األكسط ألنيا اعتبرت المنطقة مجاال لمنفكذ 

3النائيمصالح حيكية في ىذا اإلقميـ 
. 

:  مرحمة بدايات التدخل- 2

 ان  كاالقتصادية لمنطقة الشرؽ األكسط، مركزاإلستراتيجيةأثبتت الحرب العالمية الثانية األىمية 
ف تقـك الكاليات المتحدة بدكر أكبر في إدارة شئكف أدت الحرب إلى أك،  البتركؿ ان لممكاصبلت كمصدر

قامت اتصاالت متعددة مع دكؿ أمداد الشرؽ األكسط كإفارتبطت مع بريطانيا في مركز ، المنطقة 
 دكران حيكيان في نقؿ اإلمدادات إلى مسرح العمميات في الشرؽ كالتجارم الحربيسطكليا أكلعب ، المنطقة
. 4 سبلحيا الجكل سمسمة مف القكاعد ربطت شماؿ أفريقيا بالصيف كبكرماكأقاـاألكسط 

                                                 
1
 Smith Charles D. : Palestine and The Arab Israeli Conflict، Second Edition ،Martin press، New 

York، 1992 .p95 

2
 Odile Debbash، L'occupation Militarie، Paris، 1962 . p55 . 

، 1976، رسالة ماجستير كمية االقتصاد، جامعة القاىرة، (67-56)ناجي صادؽ شراب، سياسة أمريكا الخارجية تجاه إسرائيؿ  3
 . 21ص

4
 .21، صالمرجع السابؽ ذكره 
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:   التدخل المباشرمرحمة- 3

 ىناؾ ثبلث عكامؿ أدت أفكتبدأ ىذه المرحمة مع انتياء الحرب العالمية الثانية، كيمكف القكؿ 
إلى ازدياد ارتباط السياسة األمريكية بالمنطقة كىى المصالح األمريكية المتزايدة، كمشكمة فمسطيف، 

.  1كالخكؼ مف النفكذ السكفيتي

كاف اىتماـ الكاليات المتحدة بالشرؽ األكسط عامة كالكطف العربي خاصة مقصكران حتى الحرب 
 غير أف األىمية .2 كاف التعميـ أبرزىاالتيالعالمية الثانية عمى المبادالت التجارية كالنشاطات التبشيرية 

، قاؿ األميراؿ الفريد ماىاف كىك 1902ففي عاـ .  لممنطقة لـ تغب عف باؿ الكاليات المتحدةاإلستراتيجية
 ككاقع عمى أـ استراتيجيسكاء أكاف كمفيـك - ف الشرؽ األكسطإ" بارز في البحرية األمريكية استراتيجي

.   بالضركرة بيف القكل المتصارعةإستراتيجيةمسرح مكاجية - الحدكد الجنكبية لمبحر المتكسط كآسيا

كىك اليـك بيف الكاليات ، ككاف الصراع في ذلؾ الكقت بيف ركسيا القيصرية كبريطانيا اإلمبريالية 
المتحدة كاالتحاد السكفيتي كقد نشأ عامؿ إضافي جديد مف عكامؿ االىتماـ عقب صدكر كعد بمفكر 

، السياسي- القكمينمك الحركة الصييكنية في فمسطيف، كمستقبميا :  الكاليات المتحدةأيدتو الذم
كىناؾ عامؿ آخر الـز ذلؾ في الكقت نفسو مع ازدياد ،  المحمى األمريكيكانعكاسات ذلؾ عمى المسرح 

، ىك النفط كأبعاده كدخكؿ شركات النفط األمريكية إلى الكطف العربي عمى نطاؽ اإلستراتيجيةأىميتو 
 النفط العربي المعركض في ثمثيألف تتصرؼ في نياية األمر في أكثر مف " كاسع، مما أتاح ليا الفرصة

  3.األسكاؽ العالمية

كبر مف أ لمشرؽ األكسط خبلؿ الحرب العالمية الثانية قدران اإلستراتيجيةكاكتسبت الكظيفة 
 لممكاصبلت البرية كالبحرية كالجكية يان  رئيسان  المنطقة مركزأفاألىمية في نظر الكاليات المتحدة كثبت 

 صعدت 1945فضبلن عف أف مكاردىا الغنية مف النفط ساعدت الحمفاء عمى مكاصمة الحرب كبعد عاـ 
االتحاد " احتكاء" لمشرؽ األكسط إلى ذرل جديد بعدما أصبحت الحرب الباردة ك اإلستراتيجيةاألىمية 

                                                 
1

 .24، صالمرجع السابؽ ذكره 

2
-1967 السياسية األمريكية تجاه النزاع العربي اإلسرائيمي مف تعشر سنكات مف القرارانت، اكلياـ كك: لممزيد مف التفاصيؿ انظر  

 .30، ص ، ترجمة الييئة العامة لبلستعبلمات، القاىرة1976

 . 49، ص1991 تركماف إلى كيسنجر، في السياسة األمريكية كالعرب، مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت فمركاف البحيرم، ـ 3
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 اإلستراتيجيكفكأشار . األمريكيتيف لمحككمة كالدبمكماسية الرئيسيالسكفيتي ىما مصدر االىتماـ 
"  كاألطمنطياألمريكيكف إلى أف الكجكد أك التغمغؿ السكفيتي في المنطقة سيككف بمثابة تطكيؽ لمحمؼ 

السيطرة السكفيتية عمى نفط الشرؽ "كما أشاركا إلى أف " العالميسكؼ يحدث تغييران حاسمان في التكازف 
انتصار الشيكعية في قمب العالـ "كما أشاركا ثالثا إلى أف "  اقتصاد العالـ الحرإرباؾاألكسط مف شأنيا 

.  1" أسيا كأفريقيا كأكركباأنحاء قد يككف مقدمة النتصارىا في اإلسبلمي

مف األمريكييف الطرؼ اإلسرائيمي، كأيد % 24، أيد 1947فكفقان إلحصاءات جالكب في عاـ 
 أنتجت تغيران كبيران في الرأم العاـ، 1967الطرؼ العربي كأظير الباقي عدـ اىتماـ، كلكف حرب % 12

فقد تزايد اىتماـ الرأم العاـ بالصراع العربي اإلسرائيمي كتعاظـ مستكل التأييد إلسرائيؿ بدرجة كبيرة، ففي 
مف األمريكييف الطرؼ اإلسرائيمي، كلـ يحظ % 50، أيد أكثر مف 1967تقديرات جالكب في يكنيك عاـ 

منيـ، كظؿ الرأم العاـ األمريكي عند مستكل مرتفع % 5.3الطرؼ العربي ، إال بتعاطؼ ما يتراكح بيف 
مف االىتماـ كالتأييد إلسرائيؿ، كأىـ مف ذلؾ أف تحيز الرأم العاـ األمريكي إلسرائيؿ ظؿ مستقران طكاؿ 

، مع كجكد نمط عاـ بيف تزايد التأييد كقت األزمات في الشرؽ األكسط، 1977 حتى 1967الفترة مف 
كانحساره جزئيا في األكقات العادية، إال أف الرأم العاـ األمريكي قد يككف بدأ اتجاىا طكيؿ األمد نحك 

، كال يزاؿ ناتج ىذا 2كحتى اآلف 1977انحسار تأييده إلسرائيؿ كزيادة تأييده لمطرؼ العربي بدء مف عاـ 
  .3االتجاه طفيفا كلكنو محسكس بالنسبة إلى ىيكؿ الرأم العاـ في الكاليات المتحدة

 

 

 

                                                 
1

 .50المرجع سبؽ ذكره، ص 

 التأثير في الرأم العاـ العالمي كخصكصا األمريكي ، مف خبلؿ طرح كجيات نظرىا ، إلىليذا سعت منظمة التحرير بشكؿ دائـ  2
كتبياف حقيا في الدفاع عف شعبيا كنيؿ استقبلليا ، خصكصا بعد استشعارىـ أف الفمسطينييف ال يحظكف بأكلكية االىتماـ األمريكي 
عبر الصحافة كاإلعبلـ ، في نفس الكقت فإف إسرائيؿ مف المسائؿ ذات االىتماـ األكؿ لدل ككاالت استطبلع الرأم األمريكية ، 

 .كبالتالي فإف عمى الفمسطينييف أف يتجيكا نحك الرأم العاـ األمريكي ، ليصبح أحد كسائؿ الضغط عمى المؤسسة السياسية األمريكية 
 .22بسيكني محمد الخكلي، سياسة الدكلتيف ، مرجع سبؽ ذكره، ص 3
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  وسائل اإلعالم: المبحث الثاني

تؤدل كسائؿ اإلعبلـ بصفة عامة كالصحافة خاصة دكران ميمان بالتأثير في عممية صنع السياسة 
فيي مف ناحية تمثؿ القنكات األكلية التي يستخدميا صانعكا السياسة لتفسير مكاقفيـ . 1الخارجية

كسياساتيـ كتجميع التأييد ليا، كىى مف ناحية ثانية الكسيمة التي يمكف مف خبلليا أف تصؿ آراء 
كتفصيبلت الرأم العاـ كجماعات المصالح المختمفة إلى صانعي السياسة، كمف ناحية ثالثة فإف ليذه 

الكسائؿ القدرة عمى أف تؤدل دكران مستقبلن فيما يتعمؽ بتككيف كتشكيؿ الرأم العاـ كرأل صانعي السياسة 
.  2بشأف قضاياه الخارجية

كالمفكر العربي فكاز جرجس عمى دكر كسائؿ اإلعبلـ األمريكية في تشكيو صكرة  كيؤكد الباحث
العقؿ  تحكؿ اإلسبلـ  كالمسممكف ك مف بينيـ العرب إلى أنباء يكميو في: المسمميف بقكلو  العرب

ف تصكير كسائؿ اإلعبلـ العدائي لمعرب كالمسمميف قد شكؿ جزءان ال يتجزأ مف مجمؿ الكعي  األمريكي كا 
اإلعبلـ األمريكية لـ تقدـ صكرة مكضكعية  العاـ فييا كمف خبلؿ مراجعة لمثؿ ىذه اآلراء نرل أف كسائؿ

لكجية النظر الصييكنية كيرل أستاذ إدمكف غريب أف مرد  عف القضايا العربية بؿ كانت منحازة تمامان 
   :ذلؾ يعكد لؤلسباب التالية

   .األمريكييف الكبير عمى كسائؿ اإلعبلـ اعتماد -

   .الثقافي الذم مرده أسباب تاريخية كثقافية كدينية الجيؿ كالتحيز -

   .التفكير لدل الصحفييف األمريكييف حكؿ األحداث السياسية في المنطقة تشابو نمط-

  .الييكد ك اإلسرائيمييف مف غالبية األمريكييف التعاطؼ مع -

                                                 
 إف كظيفة "الصحفييف األمريكييف " ادكار ىيرماف مف المعمقيف "كلتحديد دكر كسائؿ اإلعبلـ كتأثيرىا في السياسة األمريكية يقكؿ  1

اإلعبلـ األساسية ىك ككنو الساعد المؤيد لمنخبة الحاكمة حيث يعرض المجريات كيناقشيا ضمف األطر المقبكلة لدل المراجع العميا 
 سيغاؿ "كىذا يشير إلى عدـ مصداقية ما يسمى الحرية اإلعبلمية التي يدعى أنيا قائمة في الكاليات المتحدة األمريكية، كيؤكد ذلؾ 

إف جريدتي نيكيكرؾ تايمز ككاشنطف بكست تضعاف عناكينيا الرئيسية ككأنيا أشبة ما تككف لساف حاؿ النخبة : الذم يقكؿ "
. السياسية

 .113، مرجع سبؽ ذكره، ص 1973-1967ىالة سعكدم، السياسة األمريكية تجاه الصراع العربي اإلسرائيمي مف 2
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فإذا انتقمنا إلى تأثير جكانب السياسة الداخمية األمريكية عمى الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي، 
لكجدنا أف األمريكييف يتعاطفكف مع إسرائيؿ أكثر مما يتعاطفكف مع الفمسطينييف بصفة عامة ، كيعتبر 
الييكد األمريكيكف مكاليف تماما إلسرائيؿ، غير أف األمريكييف غير الييكد يميمكف أيضا لمساندة إسرائيؿ 
ف كاف بقدر أقؿ مف الحماسة، كتعكس الصحافة األمريكية ىذا االتجاه إذ يتـ نشر األنباء الخاصة  كا 

 1973بالقضية الفمسطينية أك حتى بالعالـ العربي إال في أضيؽ نطاؽ كأف كاف ىناؾ اتجاه منذ عاـ 
 .1لؤلخذ في االعتبار أيضا آراء العرب

:  نقطتيفبناءا عمى ما سبؽ سكؼ نتناكؿ شرح ىذا المبحث عمى مدل 

.  أثر كسائؿ اإلعبلـ عمى السياسة الخارجية األمريكية تجاه الصراع: أكال 

.  اإلسرائيمي –مكقؼ الصحافة األمريكية مف الصراع الفمسطيني : ثانيا 

أثر وسائل اإلعالم عمى السياسة الخارجية األمريكية تجاه الصراع   : أوال

ذا كانت كسائؿ اإلعبلـ بصفة عامة متحيزة بسبب طبيعة عمميا، فإف ىذا التحيز يبدك أكثر  كا 
اإلسرائيمي كاألسمكب الذم تـ تناكلو بو مف جانب كسائؿ اإلعبلـ -كضكحان في حالة الصراع الفمسطيني 

كالذم يرجعو - الغربية عمكمان كاألمريكية عمى كجو الخصكص ، كبصرؼ النظر عف سبب ىذا التحيز 
فإنو قد اتخذ شكؿ تأييد إسرائيؿ كمعاداة المكقؼ - البعض إلى السيطرة الصييكنية عمى ىذه الكسائؿ 

كىذه الحقيقة تدؿ عمى الحدكد التي كضعتيا كسائؿ اإلعبلـ لنفسيا في   .2العربي كذلؾ بدرجات متفاكتة
. 3إلسرائيمي كلعممية السبلـ- تغطيتيا لمصراع الفمسطيني

 اإلسرائيمي، ىناؾ إجماع بيف -ألنة في حالة المنطقة العربية كخصكصا الصراع الفمسطيني 
النخب السياسية الخارجية حكؿ طبيعة المصالح الحيكية لمكاليات المتحدة ، كلـ تتساءؿ كسائؿ اإلعبلـ 
بصكرة انتقاديو حازمة عف طبيعة ىذا اإلجماع المكجكد، فعمى الرغـ مف أف كسائؿ اإلعبلـ اإلخبارية 

                                                 
 حتى اتفاقية كامب ديفيد، 1973نبيؿ محمكد عبد الغفار، السياسة األمريكية تجاه الصراع العربي اإلسرائيمي مف حرب أكتكبر  1

 .9، ص1982الييئة المصرية العامة لمكتاب ، القاىرة، 
2

 .113اإلسرائيمي، مرجع سبؽ ذكره، ص- ىالة سعكدم، السياسة األمريكية تجاه الصراع العربي  

  .124 جرجس، مرجع سبؽ ذكره، ص 3
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تنتقد سياسات إسرائيمية معينة أحيانا ، إال إنيا ال تذىب إلى حد الدعكة لممارسة الضغط عمى تؿ أبيب 
.   1لتعديؿ سمككيا

أما فيما يتعمؽ بأثر كسائؿ اإلعبلـ عمى السياسة الخارجية األمريكية تجاه الصراع  يمكف رصد 
: مجمكعة مف الحقائؽ

إف كسائؿ اإلعبلـ األمريكية تؤثر عمى السياسة الخارجية لمكاليات المتحدة مف كجيتيف 
مرتبطتيف ببعضيما أشد االرتباط، تركز الكجية األكلى عمى تأثير كسائؿ اإلعبلـ عمى الرأم العاـ الذم 
يؤثر بدكره عمى صانعي القرار األمريكييف ، أما الكجية الثانية فترتكز عمى تأثير كسائؿ اإلعبلـ المباشر 

عمى صانعي القرار بتكفير المعمكمات كاألفكار كالصكر المختمفة التي تشكؿ رؤية ىؤالء لمعالـ كلدكر 
ىك ظاىرة سياسية : لذا يمكف القكؿ أف ىناؾ بعديف في ىذه العبلقة البعد األكؿ. الكاليات المتحدة فيو

.  مجتمعة

كيعتقد كثير مف األمريكييف أف اتجاىاتيـ نحك السياسة الدكلية تتشكؿ بكسائؿ اإلعبلـ التي عف 
ككثيركف يركف أف كسائؿ اإلعبلـ كالمعمكمات التي تبثيا ىي التي . طريقيا تصميـ معظـ المعمكمات

تخمؽ الرأم العاـ، بؿ يذىب البعض إلى القكؿ أف كسائؿ اإلعبلـ ىي الرأم العاـ كزيادة عمى ذلؾ فمقد 
نسب صانعكا السياسة سمطات عريضة إلى كسائؿ اإلعبلـ كلقد تراكحت كجيات نظر معظـ صانعي 

.     2السياسة في كسائؿ اإلعبلـ بيف الييبة كالخكؼ إلى الكراىية التامة

أما بعدىا الثاني فيك التركيز عمى أخبار الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي قد جعؿ التغطية 
، كفي نفس الكقت فإف التركيز عمى سياسة 3اإلخبارية تنحرؼ بعيدا عف المناطؽ غير المتاخمة إلسرائيؿ

                                                 
  . 124 جرجس، مرجع سبؽ ذكره ، ص 1

2 Dovison Philips W،.: Mass communicayion and diplomacy، In gavin boyd، James N. Roseman and 

W. Thomoson (Ed): World Politics، New York، Free Press، 1976،p.5  
كىنا تكمف أىمية كسائؿ اإلعبلـ اإلخبارية عندما تعرض عمى المكاطنيف لفترة زمنية طكيمة رأيا معينا يجعميـ يشترككف بإبداء أرائيـ  3

كتصكراتيـ ، كبخاصة في الحاالت التي تنعدـ فييا مكازنة التجارب الشخصية لممشاىديف، كقد ال يحسب لمرأم العاـ الجماىيرم في 
معادلة السياسة الخارجية األمريكية، إال أف الجميكر الفطف أك صناع الرأم يحسب ليـ حساب ، كحالما يحصمكف عمى أكثر 

لبلستزادة حكؿ ىذا . معمكماتيـ مف الصحافة فإنيـ يميمكف عمكما لترديد صدل اىتمامات مؤسسة السياسة الخارجية كحساباتيا 
، رسالة ماجستير ) 2008-2001(محمد نكفؿ راضي، السياسة الخارجية األمريكية تجاه إقامة الدكلة الفمسطينية : المكضكع انظر

:   كانظر أيضا.76 -71 ، ص 2010غزة ، –غير منشكرة ، جامعة األزىر 
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الكاليات المتحدة كدكرىا قد انحرؼ باألخبار بعيدا عف عبلقة الكاليات المتحدة ببقية الشرؽ األكسط 
 اإلسرائيمي كدكر الكاليات المتحدة في المنطقة، كىذا االىتماـ -كتركزت األخبار عمى الصراع الفمسطيني 

البالغ بجزأيف فقط مف الكؿ األعـ يؤدل إلى ضيؽ في األفؽ الذم يككف السبب التالي كراء أخطاء 
كمغالطات الصحافة األمريكية فيما يتعمؽ بالشرؽ األكسط كرغـ صغر حجـ إسرائيؿ كبعد مسافتيا، إال 

أف الشعب األمريكي يعرؼ أيضا زعماء إسرائيؿ باالسـ كىذا ال يحدث مع حككمات أخرل بما فييا 
بريطانيا كاالتحاد السكفيتي، كما يستطيع كثير مف األمريكييف التحدث بسيكلة شديدة عف آخر التطكرات 
في صراع إسرائيؿ مع الفمسطينييف، كما يستطيعكف أيضا التعميؽ عمى سياسة إسرائيؿ كترجع ىذه األلفة 

. كلسيطرة المكبي الصييكني عمى معظميا، 1إلى االىتماـ الزائد الذم تكليو الصحافة األمريكية إلسرائيؿ

إذف كسائؿ العبلـ تشكؿ أداة رئيسية لدعـ الدكلة كالنخبة السياسية ، كما أف كسائؿ اإلعبلـ تؤثر 
.  2في السياسة الخارجية األمريكية عف طريؽ المساعدة في تشكيؿ الرأم العاـ كالنخبة

األمريكية  كمف ىنا البد مف اإلشارة ك التأكيد عمى انو ال يمكف ألم متابع لمسار كسائؿ اإلعبلـ
األمريكية كدكرىا في إكساب  ك السياسية األمريكية دكف تفحص االتجاه الرئيس في كسائؿ اإلعبلـ

في تشكيؿ ذلؾ المكقؼ كلعؿ تفحص التركيبة  المكاقؼ األمريكية شكبل مف أشكاؿ الشرعية أك مساىمتيا
داخؿ المؤسسة السياسية يشير بكضكح إلى أف رمكز التيار  اإلعبلمية األمريكية كتشخيصيا كاستطالتيا

ذاتيـ أعضاء كمشارككف في النخب السياسية كنادران ما ينشأ خبلؼ  المسيطر في كسائؿ اإلعبلـ ىـ
السياسة الخارجية كالمؤسسات اإلعبلمية كلقد ساىـ المكبي الصييكني في أمريكا  أساسي بيف مؤسسات

كالذم عزفت  التأثير الكاضح في كسائؿ اإلعبلـ األمريكية مف خبلؿ استثماره لما يسمى اإلرىاب في
ممثبلن بالميبرالية الجديدة   عميو كسائؿ اإلعبلـ األمريكية كبعض رمكز التيارات المتصيينو في أمريكا

 

 

                                                                                                                                                       
Andrea Lueg "the perception of islam in western Debate ،"in jochen hippler and Andrea ، The Next 

Threat :Western Perceptions of Islam ( Boulder ,co: pluto press،1995) p7.                        
 . 25بسيكني الخكلي، سياسة الدكلتيف ، مرجع سبؽ ذكره ، ص 2
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الغربية كأمريكا تحديدان كساىـ تسميط كسائؿ  في التأكيد عمى ما يسمى بالخطر اإلسبلمي عمى الحضارة
 . 1تجاه العرب كالمسمميف اإلعبلـ في تشكيؿ مكاقؼ عدائية كاضحة

كصراحة إف كسائؿ اإلعبلـ المييمنة في الكاليات المتحدة كالقيادة السياسية قد نجحت في تشكيؿ 
الرأم العاـ كتسييره حكؿ المنطقة العربية كالقضية الفمسطينية ، باستثناء بعض الحكادث، فإف الرأم العاـ 

جماال فإف الجميكر األمريكي كاف  قد تكافؽ مع المكاقؼ الرسمية لمكاليات المتحدة حياؿ المنطقة ، كا 
. 2سمبيا كليس مشاركا في عممية السياسة الخارجية كفي مكضكع الدكلة الفمسطينية بشكؿ خاص

موقف الصحافة األمريكية من الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي : ثانيا  

 مثمت ارتفاعا في درجة اىتماـ الصحؼ التي تمت دراستيا بالشرؽ األكسط، 1967إف حرب 
 لـ يكف الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي يحظى باىتماـ 1967 حتى حرب 1958فمنذ األزمة المبنانية عاـ 

أزمة برليف، أزمة )الصحافة األمريكية ، حيث تركز ىذا االىتماـ عمى سمسمة مف قضايا الحرب الباردة 
 1967ثـ بدأ االىتماـ بالصراع مع حرب  (الصكاريخ الككبية، الكس، الككنغك، الدكمينيكاف كفيتناـ

كمع تزايد انخفاض التكرط األمريكي في اليند الصينية، أصبح الصراع الفمسطيني . كالقضايا التي أثارتيا
اإلسرائيمي كاحد مف مكضكعات السياسة الخارجية القميمة التي تحظى باىتماـ الصحافة إلى جانب - 

. 3الصينية- السكفيتية كالعبلقات األمريكية- العبلقات األمريكية

فقد كانت  (1974 إلى 1967)رغـ ىذه الزيادة في التغطية الصحفية لمصراع في الفترة مف 
 أم 1967فقد كصؿ االىتماـ إلى أقصاه في عاـ . ىناؾ تفاكتات ميمة في ىذه الزيادة مف عاـ آلخر

-  أم عاـ حرب االستنزاؼ كخطة ركجرز ككقؼ إطبلؽ النار المصرم1970عاـ الحرب كعاـ 
  .   أم فترة الحرب كما بعدىا مباشرة1973اإلسرائيمي، كفي عاـ 

                                                 
إلى شمعكف بيريز إلى باراؾ إلى رمز  كقد عزؼ عمى ىذه المقكلة الكثير مف الساسة اإلسرائيمييف مف ىيرتسؿ إلى اسحؽ رابيف 1

 المسئكليف البارزيف في الخارجية األمريكية لقد تأثرت لمغاية بتحريض اإلسرائيمييف  شاركف ك يقكؿ أحد أبرزآرييؿاإلرىاب العالمي 
المدركات السياسية لممسئكليف األمريكييف حكؿ  لئلسبلمييف أف رأم إسرائيؿ في األصكلية اإلسبلمية يساىـ إلى حد بعيد في تشكيؿ

  .ىذه الظاىرة
 . 76، مرجع سبؽ ذكره، ص) 2008-2001(محمد نكفؿ راضي، السياسة الخارجية األمريكية تجاه إقامة الدكلة الفمسطينية  2
 .42حامد ربيع، نظرية السياسة الخارجية ، مرجع سبؽ ذكره ، ص . د 3
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 تميزت ىذه المرحمة بفشؿ المحاكالت األمريكية لربط الدكؿ العربية بنظاـ الدفاع الغربي كتخمى 
بدال مف ذلؾ لممحافظة عمى نفكذىا في المنظمة ، تالي عف ىذا اليدؼ كالسعي اؿالكاليات المتحدة ب

ككاف تخمى ،  اإلقميميالقكلككقؼ انتشار النفكذ السكفيتي فييا مف خبلؿ سياسة تحقيؽ االستقرار كتكازف 
 ىذه الفرصة لتطكير أتاحقد ، الكاليات المتحدة عف محاكلة ربط الدكؿ العربية بنظاـ الدفاع الغربي 

كاالستفادة مف ، عربية إلى جانب إسرائيؿ عمى أسس فرديةاؿ تقـك عمى تنمية الصداقة مع الدكؿ سياسة
.  في المنطقة لإسرائيؿ المستقرة سياسيان كالقكية عسكريان لضماف االستقرار كتكازف القك

/ ذار آقره الككنجرس األمريكي في أيزنياكر مبدأه الذم أكقد بدأت ىذه المرحمة بإعبلف الرئيس 
مساعدات االقتصادية كالعسكرية لدكؿ المنطقة اؿ كالذم يخكؿ الرئيس األمريكي تقديـ 1957مارس 

 .باستخداـ القكة العسكرية لمدفاع عف منطقة الشرؽ األكسط ضد التكسع الشيكعي 

كقد كضع ىذا المبدأ مكضع التطبيؽ كاالختيار في عدد مف األحداث كاف أكليا في األردف في 
 حككمة منتخبة أول لمممؾ حسيف الذم أقاؿ تأييدىا عندما قدمت الكاليات المتحدة 1957ابريؿ  /نيساف

كلت الكاليات ا في العاـ نفسو عندما حثانييا المعارضة لو ككاف القكل مبلييف دكالر ضد 10كدعمتو بػ
 1958يكليك /  المتحدة في تمكزالكاليات في وثالثياأغسطس تدبير انقبلب في سكريا / ب آالمتحدة في 

  .1عندما تدخمت الكاليات المتحدة بقكات البحرية األمريكية في لبناف

 بداية تحسف في العبلقات مع مصر نتيجة المشكبلت إيزنياكرف الفترة األخيرة مف إدارة أغير 
 كذلؾ سعت السياسة األمريكية بعد ذلؾ في 1959السكفيتية في عاـ – التي شابت العبلقات المصرية 

بعد النفكذ الذم فقدتو سيطرتيا إلى محاكلة استعادة  ( 1963-1961)عيد الرئيس جكف كينيدم 
لصالح السكفيت كأتضح ذلؾ في مبادرة الرئيس كينيدم بإقامة حكار مع المنطقة الكاليات المتحدة في 

ككاف قد تحدث قبؿ ذلؾ بطريقة ايجابية عف )الرئيس عبد الناصر كتأييد لمثكرة الجميكرية في اليمف 
. (الجزائر عندما كاف عضكا في مجمس الشيكخ 

                                                 
1
 William R. Polk، Op.Cit، p. 367. 
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ف يؤكد أف المكقؼ األمريكي مف تسكية الصراع يرتكز عمى أكؿ كينيدم في تمؾ األثناء اكقد ح
ظير أك، قرارات األمـ المتحدة في ما يتعمؽ بمشكمة البلجئيف الفمسطينييف كحقيـ في العكدة أك التعكيض 

  .1(مشركع جكزيؼ جكنسكف ممثؿ لجنة التكفيؽ الفمسطينية)استعداده لممساعدة في حؿ مشكمتيـ 

 تقكية العبلقات كالركابط لف محاكلة التقارب مع مصر في تمؾ الفترة صاحبيا العمؿ عؿأغير 
. مع إسرائيؿ

نيا حسمت ترددىا مع أالنظاـ السعكدم إال مف بينما كانت ىذه اإلدارة قد ترددت لبعض الكقت 
 محاكلة التقارب مع مصر كمنذ ذلؾ الكقت لنوأكىك التدخؿ الذم ، التدخؿ المصرم في حرب اليمف 

كأصبحت الكاليات المتحدة ألكؿ مرة مصدران مباشران لؤلسمحة ، تحكلت السياسة األمريكية لتأييد إسرائيؿ 
ليا كقد أشار كينيدم بكضكح إلى التكازف القكم بكصفة المبدأ المكجو لمسياسة األمريكية في الشرؽ 

 .2 ىذه السياسة األمريكية في المنطقةإستراتيجيةكسمح إلسرائيؿ ألكؿ مرة بالقياـ بدكر ، األكسط

كقد استمرت ىذه السياسة في ظؿ إدارة جكنسكف كتأكد الميؿ إلى االعتماد عمى إسرائيؿ كدعميا 
كحظيت ىذه السياسة بتأييد أعضاء ميميف في كؿ ، عسكريا لتحقيؽ المصالح األمريكية في المنطقة 
استمرار حرب - كفي ىذا اإلطار كفي ظؿ ظركؼ ، مف الككنجرس كالمؤسسة العسكرية األمريكية 

 فقدت  -األمريكية ككذلؾ االنشغاؿ بالحرب في فيتناـ–  التكتر في العبلقات المصرية حدهاليمف كزيادة 
إدارة جكنسكف االىتماـ بمحاكلة فتح حكار مع الدكؿ العربية كما فقد االىتماـ بقضايا المنطقة المعقدة 

كاقتصر اىتماـ ىذه اإلدارة عمى إتباع سياسة  (اإلسرائيمي- الصراع العربي )لكف غير الممحة آنذاؾ 

                                                 
1

حيث طمب منو أف يقدـ اقتراحا لحؿ مشكمة البلجئيف العرب كفقان لقرارات األمـ المتحدة المتعددة ، كقد ذكر تقرير جكنسكف المؤقت  
، كمف ثـ فقد قدـ " أف فرص إيجاد حؿ لمشكمة البلجئيف العرب مكجكدة بدرجة كبيرة  " 1961كىك أمريكي الجنسية في نكفمبر 

 كطنيـ أك التعكيض كفي الكقت الذم اقترح فيو كؿ الكسائؿ ل يعترؼ بحؽ البلجئيف العرب في العكدة إؿ1962مشركعا في خريؼ 
فإنو اشترط أف يككف ذلؾ بمعدؿ مقبكؿ لدل الحككمة اإلسرائيمية ، التي تتضمف عكدة البلجئيف إلى إسرائيؿ 

: لبلستزادة حكؿ ىذا المكضكع انظر 
Michael E.، Jansen : Op. Cit.، pp. 123-128. 

 
 .78اسة األمريكية تجاه الكطف العربي، مرجع سبؽ ذكره، صمىالة سعكدم، الس2
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 عسكرم بيف إسرائيؿ تكازفالمحافظة عمى األمف كاالستقرار في المنطقة عف طريؽ المحافظة عمى 
 .1كالدكؿ العربية مف جانب كبيف مصر كالدكؿ العربية الصديقة لمكاليات المتحدة مف جانب أخر

 لتمثؿ قمة الصداـ بيف الكاليات المتحدة كالتيار القكمي 1967يكنيك / كجاءت حرب حزيراف 
 مف المعاني تصفية مف جانب الكاليات المتحدة لالعربي بقيادة الرئيس عبد الناصر ككانت تمثؿ بمعف

كشيدت ، جكد فيياككإلتاحة الفرصة لبلتحاد السكفيتي لؿ، لحساباتيا معو لمقاكمتو مشركعيا في المنطقة 
 السياسة الخارجية في الكاليات المتحدة ةت عمى مستكل صناعا تطكر1967السنكات التالية عمى الحرب 

في اتجاه ترجيح كفة الذيف يؤمنكف داخؿ اإلدارة األمريكية بفاعمية دكر إسرائيؿ في تحقيؽ المصالح 
كالذيف تمثمكا أساسا في البيت األبيض كمستشار الرئيس نيكسكف لشئكف األمف – األمريكية في المنطقة 
ازة كمتكازنة نح سياسة غير ـإتباعكذلؾ عمى حساب ىؤالء الذيف كانكا يؤيدكف – القكمي ىنرم كيسنجر 

سرائيؿ كعمى رأسو كزير الخارجية كلياـ  كأصبحت السياسة األمريكية تقـك عمى ، زركجربيف العرب كا 
عماالن لما عرؼ مف ذلؾ إ عمى إسرائيؿ كقكة ردع لحماية المصالح األمريكية في المنطقة كذلؾ دعتماالا

كفي رسالة حالة االتحاد في عاـ ،  1969نكفمبر / الكقت لمبدأ نيكسكف في الثاني مف تشريف الثاني 
في أقاليـ ميمة مف العالـ لمقياـ المعنية كالذم يقكـ عمى اعتماد الكاليات المتحدة عمى الدكؿ ، 1970

بميمة الدفاع عف ىذه المصالح كالذم كاف ينظر إليو داخؿ الكاليات المتحدة عمى إنيا أمر مكمؼ كغير 
 في المكاجية بيف 1970ككاف أكؿ اختبار ليذا المبدأ في المنطقة العربية في عاـ ، شعبي في الخارج 

كالذم تـ بالتسابؽ – حيث كاف تقدـ القكات اإلسرائيمية في اتجاه األردف ، الفمسطينييف كالجيش األردني 
. خؿ السكرم في األردفدع لمتدبمثابة را– مع الكاليات المتحدة 

 تنظر إلى تسكية الصراع عمى انو ىدؼ 1967 المتحدة األمريكية قبؿ حرب  لـ تكف الكاليات
أكلكية عمى التفكير في أعطى ف ىدؼ حصر النفكذ السكفيتي في المنطقة كاف قد أحيث ، يمكف تحقيقو 

ف ىدؼ حصر النفكذ السكفيتي كما نجـ عنو مف محاكالت التقرب أطار لتسكية الصراع كخاصة إكضع 

                                                 
1

 .212 الصراع، مرجع سبؽ ذكره، صتجاهىالة سعكدم، السياسة األمريكية  
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كعميو فبينما كانت ىناؾ محاكالت متقطعة تجاه تسكية ، منيا أثار قمؽ إسرائيؿ عمى ألمبمداف العربية قد 
 .1مف الصراع مف كقت آلخر فإنيا لـ تصؿ إلى حد التفكير في تسكية شاممة لمصراع مظاىر معينة

 تقكـ عمى ضركرة 1967يكنيك /  النار في حزيراف إطبلؽكانت السياسة األمريكية بعد كقؼ 
 كتكرار الترتيبات السريعة المؤقتة اليدنةالتكصؿ إلى تسكية لمصراع كليس مجرد العكدة إلى ترتيبات 

، ف تتـ ىذه التسكية بإرادة أطراؼ الصراع دكف فرضيا عمييـ أعمى ، 1957 تـ اتخاذىا في عاـ التي
نو لما كانت أغير ، ف لـ يكف ىناؾ ما يمنع مف مساعدة أطراؼ أخرل في التكصؿ إلى التسكية إك

تسكية تحافظ عمى ل ؿإالتكصؿ ك األمريكية في ذلؾ الكقت ميتمة بحصر نفكذ مصر الناصرية اإلدارة
ف تبقي عمى نفكذ مصر داخؿ حدكدىا كتقضي عمى أم تيديد مصرم أكمف ناحية ثانية ، مف إسرائيؿ أ

ف تتضمف التسكية أسكفيتي محتمؿ إلسرائيؿ أك السعكدية أك بمداف الخميج كمف ناحية ثالثة يجب – 
 ليكنيك كلكف أيضا إلقناعيـ بعدـ جدك/ عقابان لمعرب بدرجة معينة ليس فقط ليزيمتيـ في حرب حزيراف 

لذلؾ كانت السياسة األمريكية تقـك عمى محاكلة استخداـ انتصار ،  االعتماد عمى مساعدة السكفيت
مقابؿ تنازالت عربية صغيرة كلكنيـ عمى العكس  ةمحتؿإسرائيؿ عمى االنسحاب مف األراضي العربية اؿ

جؿ التكصؿ إلى اتفاقية أسكؼ يساعدكنيا عمى االحتفاظ بيذه األراضي لمضغط عمى البمداف العربية مف 
.  سبلـ شاممة

 إطار إيجادف الكقت في مصمحة إسرائيؿ بحيث يمكف أككانت اإلدارة األمريكية حينئذ ترل 
جؿ أف يككف العرب عمى استعداد لمتفاكض مف أدبمكماسي لتسكية الصراع ثـ السماح بمركر الكقت إلى 

 .2 المحتمةاألراضياستعادة 

كعميو فقد كانت السياسة األمريكية تجاه تسكية في ذلؾ الكقت تقـك عمى أساس التكصؿ إلى 
تسكية شاممة لمصراع يتـ فييا الربط بيف االنسحاب كالسبلـ مع عدـ استبعاد مساعدة طرؼ ثالث في 

 .التسكيةالتكصؿ إلى 

                                                 
 رسالة دكتكراه ، كمية االقتصاد كالعمـك ،1973-1967 العربي اإلسرائيمي منذ الصراعتجاهىالة سعكدم، السياسة األمريكية 1

 .212 ص،1982السياسية، جامعة القاىرة،

2
 William  B. Quandant، Decade of Decisions: American policy toward the arab Israeli Conflict1976-

1973، California press، 1977، pp.63-64.    
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 في بيانو غغكلدبيررثر آكد المندكب األمريكي أحيث ، كقد تأكد ىذا المكقؼ في مجمس األمف 
 أم عمى رفض كأصر ضركرة التكصؿ إلى تسكية الصراع 1976يكنيك /  حزيراف 13 المجمس في أماـ

راضي العربية مؤكدان ضركرة الربط بيف ألمشركع قرار يديف إسرائيؿ كيطالبيا بسحب قكاتيا مف ا
االنسحاب كالتسكية النيائية كبناء عمى ذلؾ كاف رفض الكاليات المتحدة لمشركع القرار السكفيتي الذم 

كمف الجدير ،  1967يكنيك/  حزيراف5قدـ لممجمس في ذلؾ اليـك مطالبتو بالعكدة إلى كضع ما قبؿ 
 مع المكقؼ يتمشىيكنيك /  حزيراف 9لممجمس في مشركع قرار ف الكفد األمريكي كاف قد قدـ أبالذكر 

قامة سبلـ إاشتباؾ كالمحافظة عمى الحقكؽ الدكلية كفؾ طبلؽ النار كالى إاألمريكي كيدعك إلى كقؼ 
. 2األكسطكمستقر في الشرؽ ،1دائـ 

كلـ يتغير المكقؼ األمريكي في مؤتمر قمة غبلسبكرك الذم عقد بيف جكنسكف كككسيغيف في 
ذ تأكد المكقؼ األمريكي مف التكصؿ إلى حؿ شامؿ إ،  1967يكنيك/  حزيراف 25ك23الفترة بيف 

سكاء في المبادئ – ف جكنسكف نفسو أكيبلحظ في ىذا الصدد ، لمصراع يربط بيف االنسحاب كالسبلـ 
تفكير اؿكاف غير كاضح في – يكنيك أك في مؤتمر غبلسبكرك /  حزيراف19 أعمنتيا في التيالخمسة 

قامة لمصراع ءنياإحينئذ فيما يتعمؽ بالتمييز بيف السبلـ ؾ  حالة طبيعية مف العبلقات بيف األطراؼ كا 
 قانكني لحالة الحرب لذلؾ فقد تكصؿ كزير الخارجية ديف راسؾ إلى اتفاؽ مع كزير ءإنياكبيف السبلـ ؾ

 .3 حالة الحرب بدال مف سبلـ رسمي بيف األطراؼإنياءالخارجية السكفيتي غركميكك يقـك عمى أساس 

اء انعقاد الدكرة الطارئة لمجمعية العامة في الفترة أثفكلـ يتغير المكقؼ األمريكي مف التسكية في 
 الجمعية العامة في أماـ في بيانو غغكلدبيركد أحيث ،  1967يكليك/تمكز 21يكنيك / حزيراف 19ما بيف 

                                                 
1

 1967يكنيك  /حزيراف19كقد اتضحت رغبة الكاليات المتحدة في تسكية شاممة عمى ىذا النمط مف خطاب الرئيس جكنسكف في  
 :صراعاؿحيث حدد خمسة مبادئ أساسية لتسكية 

. ضركرة احتراـ حؽ كؿ دكلة في المنطقة في الكجكد- أ
 .العدالة لبلجئيف- ب

 .احتراـ حرية المبلحة في الممرات المائية الدكلية لكؿ الدكؿ- ج

 .الحد مف سابؽ التسمح في المنطقة - د

.               ستقبلؿ السياسي كالسبلمة اإلقميمية لدكؿ المنطقةالاحتراـ ا- ىػ
 لضماف عدـ قياـ حرب كتسكية لمشكمة القدس تأخذ أخرلكد جكنسكف الحاجة إلى حدكد معترؼ بيا فضبلن عف ترتيبات أكقد 

 . أخرل لمتكصؿ إلى التسكية أطراؼ تقديـ مساعدة مف األمـ المتحدة أك إمكانية أكد الثبلثة كما األديافباالعتبار احتراـ مصالح 

2
 214 الصراع، مرجع سبؽ ذكره، صتجاهىالة سعكدم، السياسة األمريكية  

3
 Reich, Quest, Op. Cit.,p. 86. 
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يكنيك مبادئ جكنسكف الخمسة كتمسؾ الكاليات المتحدة بضركرة الربط بيف االنسحاب ألنو /حزيراف20
طبلؽ إ، كاقترح مشركع قرار يدعك إلى احتراـ كقؼ 1967يكنيك/حزيراف  5كضاع أيدعك إلى العكدة إلى 

كذلؾ مف خبلؿ اتفاقيات يتـ التفاكض عمييا بمساعدة طرؼ ثالث ، النار كالتكصؿ إلى سبلـ مستقر 
قامة السياسياالعتراؼ المتبادؿ باالستقبلؿ : كذلؾ عمى أساس  كالسبلمة اإلقميمية لكؿ دكؿ المنطقة، كا 

.  1حدكد معترؼ بيا، كحرية المبلحة في الممرات المائية  الدكلية كتسكية عادلة لمشكمة البلجئيف

 قدـ في ىذه الدكرة ألنو ال يتفؽ الذم مشركع القرار اليكغكسبلفي األمريكيىذا كقد رفض الكفد 
 يدعك إلى االنسحاب الذمبينما دافع عف مشركع دكؿ أمريكا البلتينية ،  مف التسكيةاألمريكيمع المكقؼ 

 .2 حالة الحربإنياءمع 

زاء انتقاؿ بحث المشكمة مرة أخرل إلى مجمس األمف،  / الثانيتشريف  9 في غغكلدبيركد أكا 
 محتمو أراض مف باالنسحابنكفمبر تمسؾ الكاليات المتحدة بمكقفيا مف التسكية، مقدما مشركع يقضى 

نياء  حالة الحرب كاالعتراؼ المتبادؿ بسيادة كؿ دكلة في المنطقة كاستقبلليا داخؿ حدكد معترؼ بيا، كا 
يجادمع ضماف حرية المبلحة عبر الممرات المائية الدكلية في المنطقة   تسكية عادلة لمشكمة البلجئيف كا 

فضبلن عف تعييف ممثؿ خاص لمسكرتير العاـ لؤلمـ المتحدة لبلتصاؿ باألطراؼ المعنية كمساعدتيا في 
التكصؿ إلى حمكؿ مقبكلة غير أف الكاليات المتحدة لـ تقدـ ىذا المشركع لمتصكيت كشجعت المممكة 

 1967نكفمبر / الثانيتشريف 22 بإجماع المجمس في حظي الذمالمتحدة عمى التقدـ بمشركع قرارىا 
مؤكدة تأييدىا لتعييف مبعكث خاص لمسكرتير العاـ لمناقشة العناصر األساسية لسبلـ عادؿ كدائـ في 

 فإف لو الحؽ في المبادرة بكضع كبالتالي. 3الشرؽ األكسط كمف أجؿ التكصؿ إلى تسكية سممية لمصراع
 .1خطة لتنفيذ القرار

                                                 
1

 . عمى دكر األمـ المتحدة في التسكية مف حيث تسييؿ التكصؿ إلى ىذا االتفاؽغغكلدبيركقد ركز  

 . 215، مرجع سبؽ ذكره، ص تجاه الصراعىالة سعكدم، السياسة األمريكية2

3
 أثارت االختبلفات التي 242برقـ 1967نكفمبر / الثانيتشريف 22ككاف مف أكجو الغمكض في قرار مجمس األمف الصادر في  
كبينما كانت مصر ترل في . نياء حالة الحرب كاالعتراؼ دكف أف يحدد شكؿ المفاكضات كتكقيتياإ تفسيره بيف االنسحاب كؿحك

ف يتـ أ يجب التي ترل فيو مجرد تصريح عف المبادئ إسرائيؿ لتنفيذىا، كانت زمنيالقرار خطة لمتسكية تتطمب كضع برنامج 
ف تسفر عف أف تككف مباشرة كيجب أككفقان لمتفسير اإلسرائيمي لمقرار فإف المفاكضات يجب .  بيف أطراؼ الصراعإطارىاالتفاكض في 

 المصرمفي حيف كاف الجانب ،  تنسحب إلى ما كراءىا القكات اإلسرائيمية التي يتضمف رسما لمحدكد الدائمة اآلمنة تعاقدماتفاؽ 
عيف مبعكث خاص لمسكرتير العاـ يتكأف تككف المفاكضات غير مباشرة كأف ، نياء حالة الحرب إف يتـ االنسحاب أكالن قبؿ أيرل 
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 كاتخذتو أساسا لتسكية 242يدت قرار مجمس األمف رقـ أكبالنسبة لمكاليات المتحدة، فقد 
 مثؿ إسرائيؿ عمى تسكية شاممة لمصراع عمى أساس القرار تربط  بيف االنسحاب اإصرارهالصراع، كرغـ 

فقد امتنعت إدارة جكنسكف عف اتخاذ مكاقؼ عمنية حكؿ . كالسبلـ، فإنيا لـ تقدـ تفسيران رسميان لمقرار
ف العرب أىك متخذة مكقفان ،  كانت مكضع خبلؼ كالتي تعرض ليا القرار التيالقضايا األساسية 

سرائيؿ يجب أف يصمكا إلى اتفاؽ مف خبلؿ مبعكث السكرتير العاـ السفير يارنغ  كيبدك مف ىذا أف ، كا 
كيتضح ىذا المكقؼ .  مف إسرائيؿ عمى مطمب المفاكضات المباشرةإصراراإقؿ أالكاليات المتحدة كانت 

 لجمعية البنال بريث السنكم في االحتفاؿ 1968سبتمبر /  أيمكؿ10مف خطاب الرئيس جكنسكف في 
 السبلـ العادؿ ئالصييكنية في كاشنطف، إذ أكد أف قرار مجمس األمف قد كضع مباد (أبناء الحرب)

طار يجب عمى إفقد اقتصر عمى خمؽ . كضح أف ىذا القرار ال ينفذ نفسو ذاتياأغير أنو ، كالدائـ 
كد تأييده لجيكد السفير يارنغ داعيان األطراؼ إلى أك، األطراؼ أف يتكصمكا في نطاقو إلى تسكية معقكلة 

 متفؽ عميو يسمح بإجراء مناقشات إجراءضركرة البدء في تبادؿ اآلراء حكؿ القضايا الصعبة مف خبلؿ 
كقد كرر كزير الخارجية ديف راسؾ ىذا  (نو ال يستبعد مفاكضات غير مباشرةأكيفيـ مف ذلؾ ). ايجابية

إف عناصر التسكية " عندما ذكر1969يناير/الثاني كانكف 3المكقؼ نفسو في مؤتمره الصحافي في 
فإذا ما تـ االتفاؽ عمى القضايا األساسية المكجكدة في ىذا القرار، فإنو ،  242السميمة مكجكدة في قرار 

كضح راسؾ اف تنفيذ القرار يجب أف يتـ عف أكقد ". يمكف أف نجد البداية الحقيقة لسبلـ عادؿ كدائـ
 .2"في مثؿ ىذا المكقؼ فإف يارنغ يمعب دكرا حيكيا"نو أطريؽ مفاكضات كاتفاؽ بيف األطراؼ كذكر 

                                                                                                                                                       

سمكب االتصاالت غير المباشرة عف أ المقترح إليجاد حؿ سممى ىك األسمكبلؤلمـ المتحدة كفقان لمفقرة الثالثة مف القرار يدؿ عمى أف 
 تـ اختياره مبعكثا لمسكرتير العاـ كفقان الذم)بعاد ميمة السفير يارنغ أكقد انعكست ىذه االختبلفات عمى تكييؼ . طريؽ األمـ المتحدة

فقد رأل بعد ذلؾ مباشرة كتكصيؿ اآلراء لؤلطراؼ كالتقريب بينيا دكف أف يككف لو حؽ تقديـ المبادرات، بينما رأل . (لمفقرة الثالثة
 كبخاصة 242 العمؿ عمى تنفيذ ما جاء في القرار أم، نما ميمة تنفيذية إالجانب العربي أف ميمتو ليست مرحمية أك تمييدية ك

  . اإلشراؼ عمى عممية االنسحاب

 .188-187، ص 1980القاىرة ،  العامة لبلستعبلمات ، ة رابيف، الييئإسحاؽ رابيف، مذكرات  إسحاؽ1

2
. 217، مرجع سبؽ ذكره، ص العربي اإلسرائيمي  الصراعتجاهىالة سعكدم، السياسة األمريكية  

تقدمت الكاليات المتحدة بمذكرة ترد فييا عمى المقترحات السكفيتية لتسكية الصراع، كأكدت فييا 1969يناير/ الثاني كانكف 15كفي 
 بيف األطراؼ، األمر تمييدمكقد أكدت المذكرة األمريكية ترحيبيا بفكرة اتفاؽ .  قبؿ التسكيةإسرائيمي انسحاب ألم األمريكيالرفض 

نيا عبرت عف اعتقادىا أ سيسمح ليارنغ بأف يساعدىـ عمى التكصؿ إلى اتفاؽ عمى خطة نيائية لتنفيذ قرار مجمس األمف، غير الذم
كذلؾ رحبت المذكرة األمريكية بمناقشات أمريكية .  كسيمة لتنفيذهيةبأف ىذا االتفاؽ يجب أف يعنى بكؿ عناصر المشكمة قبؿ تبنى أ

 .سكفيتية لتنسيؽ اآلراء حكؿ اتفاؽ يكقعو األطراؼ مف خبلؿ كساطة يارنغ
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 كانت إدارة جكنسكف ترل أف تتـ تسكية الصراع عمى 242كالخبلصة أنو بعد صدكر قرار 
شاممة لكؿ قضايا الصراع، يتـ فييا الربط بيف االنسحاب : أساس ىذا القرار بحيث تككف ىذه التسكية

 .1 بمساعدة السفير يارنغإليياكالتسكية، يتـ التكصؿ 

كقد أصبحت السياسة األمريكية أكثر اىتماما بالتكصؿ إلى تسكية قضايا الصراع كليس مجرد 
 ثبت عدـ التي النار كالعكدة إلى اتفاقيات اليدنة بيف إسرائيؿ كالبمداف العربية إطبلؽالتكصؿ إلى كقؼ 

 كبالذات في تصكر  -فقد أصبحت المصمحة األمريكية. تيا لممحافظة عمى االستقرار في المنطقةئكفا
ـ شامبلن كذلؾ أتحتـ التكصؿ إلى حؿ سممى لمصراع، سكاء أكاف حبلن جزئيان - كزارة الخارجية األمريكية 

 :2لؤلسباب التالية

  تيديد محتمؿ لكجكد إسرائيؿ، كىذا بطريقة غير مباشرة ليس إمكانيةإف استمرار الصراع يتضمف 
 الدكلي تيتـ بأمف إسرائيؿ نظرا لعكامؿ معقدة ترتبط بالصراع التيفي مصمحة الكاليات المتحدة 
.  كالسياسات الداخمية األمريكية

 مباشر مع االتحاد عسكرم في صداـ األمريكيف استمرار الصراع يتضمف احتماؿ التكرط إ 
 . السكفيتي كىك ما تريد الكاليات المتحدة تجنبو

  نياء إكرغـ صعكبة ، تاح لمسكفيت فرصة ىائمة لزيادة نشاطيـ في الشرؽ األكسط أإف الصراع قد
سكؼ -  حتى لك كانت مجرد تسكية جزئية  -الدكر السكفيتي في المنطقة فإف تسكية الصراع

 . تخفض حاجة البمداف العربية لبلعتماد عمى التأييد السكفيتي ليـ

  إف استمرار الصراع يجعؿ مف الصعب عمى الحككمات العربية تنمية عبلقاتيا مع الكاليات
 كالى الدكؿ إلييا تضمف استمرار تدفؽ  النفط أفالمتحدة، كيجعؿ مف الصعب عمى األخيرة 

.  أزمة في المستقبؿأية األكركبية في 

 كلكف بعد انتياء .3األمر الذم يؤكد تزايد اىتماـ الصحافة بالصراع عندما يصؿ إلى حد األزمة
ىذه األزمة تراجع دكر الصحافة نحك الصراع كما كاف سابقا ، إال انو قد بدء بالتغيير عند التركيج 

                                                 
.  218المرجع السابؽ ذكره، ص 1

2 Robert a. huntert " us policy in the middle east in hennery owen ed، the next phase in the foreign 

policy ، Washington، brooking institution ،1973، pp. 70-71                                                                                                                                      
 
 

 .117اإلسرائيمي ، مرجع سبؽ ذكره، ص- ىالة سعكدم، السياسة األمريكية تجاه الصراع العربي . د  3
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 لمصراع في بدابة الحقيقيولمؤتمر مدريد الخاص بالصراع كبدء باالىتماـ أكثر كلكف دكف إعطاء الصكرة 
.  ، كىي فترة إعداد تسكية سممية لمصراع الفمسطيني اإلسرائيمي1990

بينما كانت الصحافة األمريكية أكثر تأييدان إلسرائيؿ منيا لمبمداف العربية كالفمسطينييف، كاف 
ىناؾ خميط مف المكاقؼ االيجابية كالسمبية تجاه كؿ طرؼ مف أطراؼ الصراع كفقان لقضايا الصراع 

  كىي 1990المختمفة، فبالنسبة إلسرائيؿ تمتعت بتأييد الصحافة حكؿ معظـ القضايا كخاصة في فترة 
:  الفترة الخاصة بالتسكية السممية لمصراع، كقد اتضح  ىذا التأييد بصفة خاصة بالنسبة لقضيتيف

 شركط إسرائيؿ لمكصكؿ إلى مفاكضات سبلـ أم تأييد مكقؼ إسرائيؿ في مطالبيا :األولى
. باالعتراؼ كالسبلـ

مطالبة إسرائيؿ بحدكد آمنو كمعترؼ بيا، فقد رددت الصحافة األمريكية مطالب : والثانية
، كتـ تبرير ذلؾ عمى أساس األمف، كرغـ ىذه النغمة 1967إسرائيؿ بعدـ العكدة إلى حدكد عاـ 

أكال : المتعاطفة مع إسرائيؿ فمقد تعرضت الصحافة األمريكية بالنقد إلسرائيؿ فيما يتعمؽ بالقضايا التالية
سياستيا : عمى أساس أنو يحرج الكاليات المتحدة كيعرقؿ جيكدىا لتحقيؽ التسكية، ثانيا: ضـ القدس

العسكرية االنتقامية لمدكؿ عمى نشاط المقاكمة الفمسطينية كخصكصا اليجـك اإلسرائيمي عمى سكاف 
.  (ردا عمى اليجـك الفمسطيني عمى طائرة إسرائيمية في أثينا) 1968بيركت في ديسمبر

ردا عمى ) 1972ككذلؾ ضرب إسرائيؿ لمخيمات البلجئيف كالقرل في لبناف كسكريا في سبتمبر 
كبعض القضايا الخاصة تجاه الفمسطينييف في بدايات . 1(حادثة مقتؿ الرياضييف اإلسرائيمييف في ميكنخ

.    1987االنتفاضة األكلى سنة 

 كانت 1973ىناؾ اعتقاد سائد بيف معظـ المراقبيف بأف الصحافة األمريكية قبؿ حرب أكتكبر 
أميؿ إلى التحيز إلسرائيؿ، كلكف تغيرت الصكرة بعد حرب أكتكبر كبدأت الصحافة األمريكية اتجاىان 

جديد نحك التعاطؼ مع القضايا العربية، كيمكف إعطاء تفسيريف ليذا التحكؿ يتعمؽ التفسير األكؿ بتغيير 

                                                 
 .62حامد ربيع، نظرية السياسة الخارجية ، مرجع سبؽ ذكره، ص. د  1
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 جدارة في الميداف العسكرم ككانكا أكثر 1973فمقد أثبت العرب في سنة . 1الحقيقة المكضكعية ذاتيا
تنظيما كاتحادان كما كانكا أكثر ميارة في استخداـ دبمكماسية البتركؿ، أما التفسير الثاني فيك إدراؾ كسائؿ 
اإلعبلـ األمريكية أف تحيزىا إلسرائيؿ يضر بالمصالح الحيكية لمكاليات المتحدة في العالـ العربي، كقد 
يككف أكثر ضررا عمى إسرائيؿ نفسيا في المدل البعيد، كلقد زاد مف حده ىذا اإلدراؾ االعتماد المتزايد 

لمشعب األمريكي عمى البتركؿ العربي ، حتى أنو يمكف القكؿ أف أصحاب األعماؿ األمريكييف كشركات 
. 2البتركؿ كاف ليـ دخؿ كبير في تكجيو كسائؿ اإلعبلـ نحك ىذا االتجاه المتعاطؼ مع العرب

                                                 
أف الرئيس يحكـ لمدة أربع سنكات ، كلكف الصحافة تحكـ إلى "  اسكار كايمد الشييرة  "  في ىذا الخصكص تحضرنا ىنا عبارة 1

 .األبد
ألفت أغا ، دكر كسائؿ اإلعبلـ األمريكية في التأثير عمى السياسة األمريكية تجاه الصراع العربي اإلسرائيمي، مجمة السياسة الدكلية  2

 .103،  أكتكبر ، القاىرة ، ص 78، العدد 
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جماعات الضغط  : المبحث الثالث

سكاء كانت - يستخدـ اصطبلح جماعات المصالح لئلشارة إلى تمؾ المنظمات غير الحككمية
التي تحاكؿ التأثير عمى مخرجات - في شكؿ نقابات أك اتحادات كجمعيات ذات عضكية اختيارية

العممية السياسية عف طريؽ فرض مطالب عمى النظاـ السياسي كتعكس ىذه المطالب كاألىداؼ العامة 
.  ألفراد ىذه الجماعات

كىي الجماعات التي تضـ أفرادان، لدييـ اتجاىات متماثمة كمشتركة بالنسبة لقضايا محددة، "
، كبالتالي فيي تيتـ أساسان بالتأثير عمى سياسات 1كيحاكلكف مجتمعيف التأثير في قرارات الحككمة

الحككمة مف خبلؿ ممارسة الضغكط عمى المؤسسة السياسية، كذلؾ فيي تعمؿ عمى التأثير في الرأم 
العاـ، مف خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ المشاىدة كالمسمكعة كالمقركءة، كىذا يبدك كاضحان مف مكقؼ جماعات 
الضغط مف المكاقؼ السياسية لمكقؼ جماعات الضغط مف االنتخابات، سكاءه عمى مستكل الرئاسة أك 

مع العمـ أف النسبة األكبر مف مستشارم الرئيس األمريكي بيؿ .2"البرلمانات أك االنتخابات الشعبية
كجاء المكبي ليترجـ ىذا النفكذ المتشعب في الحياة السياسية األمريكية ، حيث . 3كمينتكف مف الييكد 

 لمرئيس بيؿ كمينتكف بنسبة 1992صكت المكبي الصييكني في االنتخابات األمريكية التي جرت عاـ 
مف أصكات الييكد ىناؾ ،كىي بمثابة أعمى نسبة في تاريخ التصكيت مف الييكد يحصؿ عمييا 80%

. 4مرشح لمرئاسة في الكاليات المتحدة األمريكية 

كتمارس مثؿ ىذه الجماعات تأثيران بطريقة كاضحة في الكاليات المتحدة األمريكية نظران لطبيعة 
المجتمع األمريكي كما يتميز بو مف اختبلفات كاسعة في االتجاىات كالمصالح التي ال يمثميا التنظيـ 
الحزبي تمثيبل عف النظاـ الرئاسي الذم تأخذ بو الكاليات المتحدة كما يتميز بو مف فصؿ كاضح في 

                                                 
1 Theodore J Low. and Ginsberg ، Benjamin :American Government freedom and Power 1

st
.ed. 

Narton and company ، London 1998 ،P. 250. 
. 144، ص1990، منشكرات دار الكرمؿ ، عماف 1 محمد عبد العزيز ربيع ، صنع السياسة األمريكية كالعرب، ط2

،  2008-2001أحمد جكاد الكادية ، السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفمسطينية  : كلبلستزادة حكؿ ىذا المكضكع انظر 
 .  26-22مرجع سبؽ ذكره،  ص 

اإلسرائيمية بأنة مستشار قديـ "يدعكت احرانكت "الذم كصفتو صحيفة "مردخام غينز بكرغ "مف أمثاؿ ىؤالء المستشاريف الييكد  3
 لكمينتكف سياسيا ، صحيفة اإلسرائيميمردخام غينز بكرغ ، المكجو : انظر.  لكمينتكف ، كالكحيد المخكؿ بإعطاء تكجييات سياسية 

 . 18/11/1992السفير ، بيركت ، 
  . 7/11/1992صحيفة الحياة ، لندف ،  4
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السمطات، األمر الذم يتيح لمثؿ ىذه الجماعات فرصة كبيرة لمضغط عمى كؿ مف السمطة التشريعية 
.  1كالسمطة التنفيذية 

كمف ناحية أخرل فإف جماعات الضغط أك المصمحة تعمؿ في الكاليات المتحدة عمى شحف 
الرأم العاـ األمريكي كدفعو نحك خيارات سياسية محددة، إلى جانب التأثير عمى سمكؾ أعضاء 

 الصييكني في الكاليات المتحدة األمريكية إلى القانكف 3 كيستند الكجكد القانكني لمكبي.2الككنجرس
 ، كالذم يعطي الحؽ لمجماعات المختمفة في تشكيؿ مجمكعة ضغط 1946األمريكي الصادر عاـ 

 . 4بيدؼ ضماف مصالحيا ، مف خبلؿ استراتيجيات كتكتيكات متعددة  )لكبي(

كيمكف لجماعات المصالح إتباع كسائؿ أك استراتيجيات مختمفة في محاكلتيا لمتأثير في السياسة 
 : 5كتقديـ يد العكف كالمساعدة في الحمبلت االنتخابية، كتتضمف محاكالتيـ التقنيات التاليةاألمريكية ، 

.  التأثير المباشر مثؿ االتصاؿ المباشر بكؿ مف السمطة التنفيذية كالتشريعية- 1

التأثير غير المباشر مثؿ تعبئة الرأم العاـ كخمؽ اتجاه عاـ معيف يؤثر عمى صانعي السياسة - 2
 فعمى سبيؿ المثاؿ استطاع   ، 6إلقناعيـ بقرار معيف يحقؽ مصمحة مثؿ ىذه الجماعات

                                                 
   .49-47 ، ص 1985رسبلف حمبي ، السياسة األمريكية في الشرؽ األكسط ، عكامميا المحركة ، دار المختار ،  1
 .9نبيؿ محمكد عبد الغفار، السياسة األمريكية تجاه الصراع العربي اإلسرائيمي، مرجع سبؽ ذكره، ص 2
مجمكعة مف العمبلء النشطاء الذيف ليـ مصالح خاصة ، كيمارسكف الضغكط : بأنيا "المكبي "تعرؼ المكسكعة البريطانية كممة  3

. عمى المكظفيف الرسمييف خصكصا المشرعيف ، كذلؾ لمتأثير عمييـ أثناء كممارسة عمميـ 
أما قامكس كيبستر الدكلي ، فيعرؼ المكبي عمى إنيـ أشخاص يترددكف عمى ردىات المجمس كأشخاص ليسك أعضاء في المجمس 
التشريعي كال يحممكف صفة رسمية ، أك يشغمكف مناصب حككمية ، كيحاكلكف التأثير عمى المشتركيف ، أك الشخصيات العامة مف 

انظر حمد المكعد ، المكبي المؤيد إلسرائيؿ في . خبلؿ العبلقات الخاصة ، كذلؾ بصدد تشريع معيف ، أك اتخاذ قرارات معينة 
  . 68 ، ص 1981سبتمبر ، دمشؽ ، / أغسطس، أيمكؿ /  ، آب 16 ، السنة 928الكاليات المتحدة األمريكية ، األرض ، العدد ، 

 .28،27، ص 1988فايزه سارة ، المكبي الصييكني في الكاليات المتحدة كأكركبا ، دار الكرمؿ لمنشر ، عماف ،  4
دكر جماعات الضغط كالمجمكعات ذات االىتمامات الخاصة، : ، السياسة الخارجية األمريكية في الشرؽ األكسطتيرم.  جانيس ج5
 .57، ص2006، مكتبة مدبكلي، القاىرة 1ط

6  
Lester Milbrath : "Interest groups and foreign policy in James Rosenau، Ed.، Domestic Sources of 

Foreign Policy ، New York، Free Press، 1967، p. 7-11   .                                                            
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المكبي اإلسرائيمي مف خبلؿ بعض ىذه الكسائؿ الضغط مف خبلؿ الييكد األمريكييف في البدايات األكلى 
لقياـ دكلة إسرائيؿ عمى اإلدارات األمريكية لمتبرع ماليان ليذه الدكلة الناشئة كدعميا دكليان كتشجيع اليجرة 

. 1"كالعيش فييا  كقد نجحكا في ذلؾ

 :نقاطبناءا عمى ما سبؽ سكؼ نتناكؿ شرح ىذا المبحث عمى مدل ثبلثة 

. جماعات الضغط الصييكنية: أكال 

.  جماعات المصالح المؤيدة لمعرب: ثانيا 

 . استراتيجيات جماعات المصالح كمجاالت نشاطيا : ثالثا 

جماعات الضغط الصييونية  : أوال 

يعتبر المجتمع الييكدم في الكاليات المتحدة مف أنشط المجتمعات سياسيا كاجتماعيا كعمى 
مف سكاف الكاليات % 2 مبلييف نسمو أك ما يقرب مف 6الرغـ مف أف الييكد األمريكييف ال يتعدكف 

المتحدة إال أنو يبلحظ عمؽ تأثير الجماعات الييكدية عمى سياسات الكاليات المتحدة سكاء الداخمية أك 
كحتى . 1948ىذا كلقد ارتبط معظـ أعضاء التجمع الييكدم بدكلو إسرائيؿ منذ قياميا عاـ . 2الخارجية

اآلف، كلـ يدخركا كسعا في سبيؿ تكطيد المصالح اإلسرائيمية سكاء في المنطقة العربية أك في داخؿ 
. 3الكاليات المتحدة

أف منظمات المكبي الصييكني مف أىـ كابرز العكامؿ المؤثرة في السياسة األمريكية، كفي 
تطكرات عممية السبلـ في الشرؽ األكسط، مف خبلؿ دكرىا في التأثير عمى الرأم العاـ كجماعات 

األمر الذم .  اإلسرائيمي –المصالح ككسائؿ اإلعبلـ كعممية صناعة القرار بشأف الصراع الفمسطيني 

                                                 
1 Edward Tivnan: The Lobby : Jewish Political Power and American Foreign Policy ، 1

st
.ed. Simon 

and Schuster ، New York، 1987. P.29.  
2

إف لمييكد قكة سياسية ال تتناسب مع :  المدير السابؽ لمشئكف القكمية في المجنة الييكدية األمريكية " شيف شتانيبليت "كما أكرد  
 .عددىـ ،كىي أعظـ مف قكة أم مجمكعة عرقية كثقافية في الكاليات المتحدة األمريكية

.  28بسيكني الخكلي ، سياسة الدكلتيف ، مرجع سبؽ ذكره ، ص 3
 : كانظر أيضا

Paul.، Hammond and Sidney S. Alexander، Op. Cit.، pp. 415-497. 
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كشؼ عف مدل أىمية العامؿ اإلسرائيمي في خدمة المصالح األمريكية كبخاصة ضماف استمرار 
كلـ . الحصكؿ عمى بتركؿ المنطقة ، كدكر إسرائيؿ في التصدم ألم قكة معادية تحاكؿ السيطرة عمية 

تعمؿ الكاليات المتحدة األمريكية بسياسة شاممة بشأف المسألة الفمسطينية إال بعد استئناؼ الفمسطينيكف 
خطابيـ السياسي المستقؿ كتكلكا دكرىـ المركزم في إدارة كفاحيـ مف اجؿ االستقبلؿ كخاصة بعد اندالع 

، فجاءت فكرة إقامة اتصاالت مباشرة بيف )انتفاضة الحجارة(1987االنتفاضة الفمسطينية األكلى 
كاشنطف كمنظمة التحرير الفمسطينية، ككانت الغاية دفع مكقؼ منظمة التحرير لبلعتداؿ بشأف السبلـ 

 .مع إسرائيؿ كفتح الطرؽ لممشاركة في مفاكضات السبلـ 

كرغـ ضآلة ىذه النسبة، فإف األقمية الييكدية تتمتع بعدد مف الخصائص تجعميا ذات نفكذ 
فيي تتمتع بكضع اقتصادم متميز بالمقارنة بالجماعات كاألقميات . كتأثير كبيريف في السياسة األمريكية

فيما يتعمؽ بمستكل الدخؿ كالكظائؼ التي يشغمكنيا كارتفاع التعميـ بيف أفرادىا كتتسـ األقمية . 1األخرل
الييكدية بالتركيز كعدـ التشتت كبالذات في المناطؽ الصناعية الكبرل األمر الذم يمكنيا مف اتخاذ 
مكاقؼ مكحده، كيقمؿ مف أعباء تنظيـ أفرادىا كيساعد عمى تككيف التنظيمات الييكدية كيمكنيا مف 

. 2ممارسة ضغط مؤثر كفعاؿ عمى عكس األقميات األخرل

مف أبرز خصائص الجماعة الييكدية النشطة سياسيا : تنظيـ جماعات الضغط الصييكنية- 
كيكجد في الكاليات المتحدة تنظيـ ييكدم صييكني العمؿ عمى تنسيؽ جيكدىـ مف خبلؿ منظمات عدة، 

غاية في التعقيد، كغالبا ما يصكر إسرائيؿ عمى أنيا تجربو مشابية لمتجربة األمريكية لترسيخ العبلقة مع 
يجاد قكاسـ مشتركة تجمعيـ  .4 كبيف أىـ ىذه المنظمات.3" الكاليات المتحدة كا 

كىك جماعة مسئكلة عف تنسيؽ : األمريكية األساسية- مؤتمر رؤساء المنظمات الييكدية- 
ككؿ المنظمات الصييكنية النشيطة .  جماعة ييكدية حكؿ مسائؿ السياسية الخارجية30أنشطة أكثر مف 

كعادة ما . األمريكية كعصبو الدفاع الييكدية أعضاء في مؤتمر الرؤساء- ما عدا المجنة الييكدية- 
                                                 

مصطفى عبد العزيز ، األقميات الييكدية في الكاليات المتحدة األمريكية ، منظمة التحرير الفمسطينية ، مركز األبحاث ، بيركت ،  1
  . 55 ، ص 1968

 . 103ىالة سعكدم، السياسة األمريكية تجاه الصراع العربي اإلسرائيمي ، مرجع سبؽ ذكره، ص2
3 Camille Mansour :Beyond Alliance :Israel in U.S. Foreign Policy ، translated by James A. Cohen ، 

Colombia University press ، New York ،1994 ، P.32. 
 .29بسيكني الخكلي، سياسة الدكلتيف، مرجع سبؽ ذكره، ص 4
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يرأس رئيس ىذا المؤتمر كفد زعماء الييكد عند اجتماعيـ بصانعي السياسة الخارجية أك أعضاء الجياز 
.  التنفيذم لمناقشة مشاكؿ الشرؽ األكسط

الرسمي " المكبي" كىى جماعة المصالح أك : 1اإلسرائيمية- لجنة الشئكف العامة األمريكية- 
المسجؿ كفقان لمقانكف بغرض التأثير في التشريع في الككنجرس لمصمحة المكقؼ الصييكني كالمحافظة 

َـّ تسجيميا في الككنغرس األمريكي، كجماعة مصالح قانكنية ليا .  2عمى تأييد الككنجرس إلسرائيؿ كت
. 4، كالدفاع عف مصالحيا، أماـ لجاف الككنغرس المختمفة3الحؽ في عرض كجيات نظرىا

  5جماعات المصالح المؤيدة لمعرب :  ثانيا

كىذه الجماعات، فضبلن عف ككنيا أقؿ عددا كعمى درجة أقؿ مف التنظيـ بالمقارنة بتمؾ 
الجماعات المؤيدة إلسرائيؿ، فإف مستكل نشاطيا أضعؼ بكثير إذ تتركز جيكدىا عمى انتقاد سياسات 

كؿ مف إسرائيؿ كالكاليات المتحدة كمحاكلة مكاجية الدعاية المؤيدة إلسرائيؿ مف جانب الجماعات 
كينطبؽ ذلؾ بطريقة . الييكدية أكثر مف محاكلتيا الحصكؿ عمى تأييد لسياسات البمداف العربية كمكاقفيا

حيث قامت ىذه المجنة بنشاط أكبر . العربية- كاضحة عمى لجنة العمؿ الخاصة بالعبلقات األمريكية
لكف أغمبو تركز عمى مجرد ردكد الفعؿ السمبية لممبادرات المؤيدة إلسرائيؿ دكف محاكلة القياـ بنشاط 

كقد أدل ىذا إلى جانب تكتيكاتيا المتطرفة إلى افتقارىا إلى التأييد مف جانب الجماعات . ايجابي

                                                 
 . 9 صذكره، مرجع سبؽ اإلسرائيمي، نبيؿ محمكد عبد الغفار، السياسة األمريكية تجاه الصراع العربي 1
2

كفقا لمقانكف األمريكي 1959 كتعتبر االيباؾ التي تأسست عاـ ) االيباؾ (، كيطمؽ عمييا اسـ 30المرجع السابؽ ذكره ، ص  
، مف أكثر كأكؿ جماعات الضغط نشاطا كفاعمية ، فيي ال تكتفي بنشاطيا السياسي بالككنجرس األمريكي ، بؿ 1946الصادر عاـ 

تعمؿ عمى تكطيد المصالح اإلسرائيمية بعرض مطالبيا عمى السمطات التنفيذية كتعمؿ عمى إلحاؽ برامجيا كجزء مف برامج األحزاب 
نادية رمسيس ، دكر جماعات الضغط في : السياسية سكاء عمى المستكل المحمي أك القكمي، لبلستزادة حكؿ ىذا المكضكع انظر 

 ، ص 1984 ، القاىرة ، 78التأثير عمى صنع القرار األمريكي تجاه الصراع العربي اإلسرائيمي ، مجمة لسياسة الدكلية ، العدد 
109 -  111. 

  .70 ص ذكره، مرجع سبؽ المكعد، 3
4 Peter L. Hahn: Caught in the Middle East :U.S. Policy Toward The Arab – Israeli Conflict 1948 – 

1961 ، 1
st
.ed. Chapel Hill , University of North Carolina press, U.S.2006، P.P.26-31.     

5
  .25لبلستزادة انظر، كلياـ ككانت ، عشر سنكات مف القرارات ، مرجع سبؽ ذكره ، ص  
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لى جانب ذلؾ ظير في الكاليات المتحدة عدد مف الجماعات األخرل المؤيدة لممكقؼ . األخرل كا 
:  ، مف أىميا1العربي

 أقامت المنظمة ركابط كدية 1967 كبعد حرب ،1952 كتككنت عاـ العرب،منظمة الطمبة - 
فقد ساعدت منشكراتيا العديدة . مع اليسار الجديد كالقكل السكداء كحركات أخرل في الكاليات المتحدة

عمى تعريؼ حركة المقاكمة الفمسطينية آلالؼ مف األمريكييف، كما استطاعت أف تجذب تأييد كثير مف 
، كمع ذلؾ 1967المؤتمرات الكطنية لمطمبة في الكاليات المتحدة فيما يتعمؽ بإدانة العدكاف اإلسرائيمي عاـ

فقد ظمت أنشطتيا محصكرة في الجامعات األمريكية دكف أف يككف ليا نفكذ لدل صانعي السياسة 
.  األمريكية

كتتككف مف بعض المتخصصيف العرب : رابطة خريجي الجامعات األمريكية العرب- 
كرغـ امتبلؾ الرابطة لخبرة تنظيمية . األمريكييف، كمعظميـ مف أعضاء سابقيف في منظمة الطمبة العرب

.  كقياميا بمحاكالت جادة لمتأثير عمى صانعي السياسة في كاشنطف، فإف أثرىا كاف محدكدا جدا بينيـ

 في محاكلة إليجاد نكع مف التنسيؽ 1972كتككنت في عاـ : الرابطة القكمية لمعرب األمريكييف- 
.  لؤلنشطة المؤيدة لمعرب في الكاليات المتحدة كمحاكلة إقناع الككنجرس بالحد مف تأييده إلسرائيؿ

 كمنظمة 1967يكنيك / كتككنت في حزيراف: المؤسسة األمريكية لمساعدة البلجئيف في الشرؽ األدنى- 
عادة التكطيف)معفاة مف الضرائب لمعمؿ عمى تشجيع مساعدة الجئي فمسطيف  . (فيما يتعمؽ باإلغاثة كا 

كيبلحظ في ىذا المجاؿ أف الجماعات المؤيدة لمعرب كانت تعانى مف مشاكؿ خطيرة تتمثؿ 
أساسان في االفتقار إلى المكارد المالية الكافية البلزمة لتطكير أنشطتيا فضبلن عف ضعؼ ىياكميا 

التنظيمية كاالفتقار إلى اإلنفاؽ العاـ حكؿ القضايا األساسية بيف زعماء الحركة مف جانب، كبيف ىؤالء 
تباعيـ مف جانب آخر، كذلؾ بالمقارنة بالجماعات الصييكنية األساسية ذات العضكية الكبيرة كالمكارد  كا 

.  الكافية لتمكيؿ أنشطتيا كالتنسيؽ بينيا كارتفاع مستكيات تنظيميا

                                                 
 :لبلستزادة انظر  1

Paul Y. Hammond and Sidney S. : Alexander، Op. Cit.، p. 230. 
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سرائيؿ عبلقات كثيقة ترتكز عمى عدة اعتبارات - إف العبلقة بيف الكاليات المتحدة األمريكية  كا 
سياسية كاقتصادية كجغرافية كثقافية كعسكرية جعمت مف إسرائيؿ خط دفاع أكؿ لمكاليات المتحدة 
األمريكية ، كىي التي تجسد مصالحيا في المنطقة ، كبالتالي فبل يمكف أف تقـك الكاليات المتحدة 

 . األمريكية بأم عمؿ يضر بيا كيضر بمصالحيا

استراتيجيات جماعات المصالح ومجاالت نشاطيا   :  ثالثا

كاف لجماعات المصالح الصييكنية فرصة أكبر بكثير مف أية جماعات أخرل في التأثير عمى 
مخرجات السياسة الخارجية األمريكية، سكاء مف حيث التأثير المباشر عمى الرئيس األمريكي أك 

.  1(تعبئة الرأم العاـ)الككنجرس ، أك مف حيث التأثير غير المباشر

:  التأثير المباشر- 1

اعتمدت جماعات المصالح الصييكنية في تأثيرىا : كسائؿ التأثير المباشر عمى الرئيس األمريكي- 
:  المباشر عمى الرئيس عمى كسيمتيف

 المباشر بالرئيس، كذلؾ عف طريؽ إرساؿ الخطابات إليو، كعقد االجتماعات معو إليضاح االتصاؿ- 
ككاف يتـ تعييف شخص مسئكؿ في البيت األبيض لمعالجة الشئكف الييكدية، . كجية النظر اإلسرائيمية لو

. 2كميتمة بإجراء االتصاالت المباشرة مع الرئيس األمريكي بشأف القضايا الييكدية

كيزداد الضغط عمى الرئيس األمريكي عندما يقترب مكعد االنتخابات كالتي يبدك فييا أىمية كؿ مف - 
الصكت كالماؿ الييكدييف ، فقد اكتسب الصكت الييكدم أىمية خاصة في انتخابات الرئاسة نظرا لتركز 

الييكد في الكاليات ذات الكثافة السكانية التي ييتـ مرشح الرئاسة بالفكز بكميتيا االنتخابية في ظؿ 
النظاـ االنتخابي األمريكي الخاص، كنظران الىتماـ الييكد المتزايد باإلدالء بأصكاتيـ في االنتخابات فإف 

                                                 
 منظمة مستقمة مكالية إلسرائيؿ تعمؿ عمى رعاية المصالح كاألىداؼ 75كينشط في الكاليات المتحدة األمريكية مف خبلؿ نحك  1

نادية رمسيس ، دكر جماعات الضغط في التأثير عمى صنع القرار األمريكي تجاه : اإلسرائيمية ، لبلستزادة حكؿ ىذا المكضكع انظر 
  . 110الصراع العربي اإلسرائيمي ، مرجع سبؽ ذكره ، ص 

، بيركت، أكتكبر 14ستيفف كميف ماف، دكر الييكد األمريكييف في تمكيؿ إسرائيؿ كتكجيو السياسة األمريكية، شئكف فمسطينية، العدد  2
 .158 ، ص1972
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أما األمكاؿ الييكدية فتظير . 1ىذا يجعؿ مرشحي الرئاسة ييتمكف باكتساب رضاء الييكد كالتكدد إلييـ
أىميتيا في تمكيؿ الحمبلت االنتخابية خاصة بالنسبة لمحزب الديمقراطي الفتقاره إلى مصادر التمكيؿ 
سرائيؿ كيضمف  التي يتمتع بيا الحزب الجميكرم، األمر الذم يضمف تأييد الرئيس لقضايا الييكد كا 

.  2إمكانية سيكلة دخكؿ الييكد البيت األبيض لمدفاع عف ىذه القضايا

فباإلضافة إلى االتصاالت عمى مستكل البيت األبيض يتـ الضغط لمصمحة : التأثير عمى الككنجرس- 
إسرائيؿ في الككنجرس خاصة في الفترات التالية النتخابات الرئاسة أك عندما يككف الرئيس في مركز قكة 

كيتـ التأثير عمى الككنجرس عف طريؽ التأثير في انتخابات . نسبى يسمح لو بمقاكمة التأثير الصييكني
أعضائو أك عف طريؽ نشاط المكبي الصييكني فيو خاصة كاف سبؿ االتصاؿ بأعضاء الككنجرس 

كيتركز نشاط . كمساعدييـ مف المكظفيف أيسر بكثير مف االتصاؿ بكبار المسئكليف في البيت األبيض
المكبي الصييكني داخؿ الككنجرس في السعي إلى متابعة نشاط أعضائو كدفعيـ إلى تأييد القضايا التي 

- كتتكلى ىذا الدكر لجنو الشئكف العامة األمريكية. تيـ إسرائيؿ كاتخاذ القرارات التي تحقؽ مصالحيا
، كتصدر مجمة دكرية باسـ 4كتسعى المجنة إلى التكدد إلى أعضاء الككنجرس. 3) االيباؾ (اإلسرائيمية 

حيث يدفع رسـ )تكزع عمى أعضاء مجمس الشيكخ األمريكي بدكف مقابؿ " تقرير حكؿ الشرؽ األدنى"
كتتصدل لتفنيد كجية النظر العربية، كيعمد أعضاء مجمس  (اشتراكيا المجمس الصييكني األمريكي

. الشيكخ كالنكاب إلى استشارة رئيس المجنة حكؿ األمكاؿ المتعمقة بإسرائيؿ كمراجعة بياناتيـ بشأنيا معو
كما تتكلى المجنة إعداد جميع الدراسات كالتحميبلت البلزمة لكؿ ما يتعمؽ بإسرائيؿ كتقديميا ألعضاء 

جراء جميع المناقشات البلزمة بشأنيا كفي حالة الفشؿ في الحصكؿ عمى تأييد بعض . الككنجرس كا 
أعضاء الككنجرس يككف المجكء إلى المنظمات الصييكنية التي تعمؿ خارج الككنجرس لتتكلى شئكف 

                                                 
 .27كلياـ ككنت ، عشر سنكات مف القرارات ، مرجع سبؽ ذكره ، ص  1
كانظر . 183-182، ص1973 يناير بيركت،، 17، شئكف فمسطينية، عدد 1972عكدة أبك ردينو، االنتخابات األمريكية عاـ  2

 .12-11 مرجع سبؽ ذكره، ص اإلسرائيمي،نبيؿ محمكد عبد الغفار، السياسة األمريكية تجاه الصراع العربي : أيضا
في الجـز بأف سر النجاح في االنتخابات التشريعية األمريكية إنما يعكد إلى مدل رضا أك سخط " مايكؿ ماسينغ " كال يتردد الكاتب3

االيباؾ عف المرشحيف ، فبقدر ما تككف مكاقؼ ىؤالء متناغمة مع مصمحة إسرائيؿ ، يحصمكف عمى دعـ مالي أكبر ، فتصير فرص 
نجاحيـ أكثر، كيشير أيضا إلى حاالت كاف عدـ التناغـ مع المصمحة اإلسرائيمية أك مجرد النقد لمسياسات اإلسرائيمية كلطبيعة 

 . العبلقة بيف إسرائيؿ كالكاليات المتحدة األمريكية عامبل حاسما في إخفاؽ المرشحيف 
نجحت ايباؾ في إبعاد المشرعيف األمريكييف عف زيارة البمداف العربية ، بقدر نجاحيا في عرض كجيات نظر إسرائيؿ دكف سكاىا ،  4

 .كالغرض مف ذلؾ كمو، حتى ال يستطيع المشرعيف األمريكييف النظر لمصراع  مف قرب كالتعرؼ عمي كجية النظر العربية 
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كبذلؾ يككف مف السيؿ تصكر أف المكبي . ىؤالء األعضاء في دكائرىـ االنتخابية كأماـ ناخبييـ
الصييكني يعمؿ كمصدر ميـ لصنع الرأم، كيؤثر بطريقة مباشرة عمى ادراكات أعضاء الككنجرس 

 . 1كاتجاىاتيـ فيما يتعمؽ بالشرؽ األكسط

كيمكف القكؿ بأف الككنجرس ىك أسيؿ األىداؼ التي تسعى جماعات المصالح الصييكنية إلى 
التأثير عمييا كذلؾ بالنظر إلى عدد مف العكامؿ منيا اعتبارات إعادة االنتخابات لعضكية الككنجرس 

كاالعتماد عمى األصكات كالمساىمات المالية الييكدية في الحمبلت االنتخابية فضبلن عف انتشار الشعكر 
. 2باالرتباط بإسرائيؿ كضركرة المحافظة عمى قكتيا في المنطقة

كىى تعتبر أكثر األجيزة مقاكمة لمضغكط المكجية مف جانب جماعات : كزارة الخارجية- 
كيرجع السبب في ذلؾ إلى عدـ الكصكؿ . المصالح بصفة عامة، سكاء أكانت صييكنية أك مؤيدة لمعرب

إلى مناصبيا عف طريؽ االنتخابات، كمف ناحية أخرل يرجع ذلؾ إلى ادراكات المسئكليف في كزارة 
الخارجية كمفيكميـ فيما يتعمؽ بدكرىـ في صنع السياسة كاىتماميـ بصياغة سياسة خارجية أمريكية 

دكف التقييد بالمصالح السياسية المتحيزة مف جانب " لممصالح القكمية"عمى أساس مفيـك كاسع 
فقد كاف صراع كزارة الخارجية الدائـ لمبقاء . الجماعات المحمية سكاء أكانت حككمية أك غير حككمية

بعيدا عف المناقشات السياسية المحمية كاالحتفاظ بنظرتيا القكمية تجاه السياسات الدكلية ىك الذم يفسر 
. 3بدرجة كبيرة عدـ استعدادىا عمكما لمتأثر بأنشطة جماعات المصالح

كلما كانت الجماعات الصييكنية قد استطاعت إقامة اتصاالت مباشرة مع بعض أجيزة صنع 
دكف غيرىا، فقد كاف لذلؾ أثرة عمى قدرة ىذه الجماعات عمى الحصكؿ  (الككنجرس)السياسة الخارجية 

فيناؾ اتفاؽ عاـ بيف المحمميف السياسييف بأف . عمى تأييد لمطالبيا في بعض المكضكعات كالقضايا
جماعات المصالح المؤيدة إلسرائيؿ كانت أكثر فعالية في التأثير عمى القرارات الخاصة ببيع األسمحة 

أكثر مف فعاليتيا في التأثير عمى مبادرات السبلـ األمريكية كمضمكف ىذه المبادرات نظران  .4إلسرائيؿ
                                                 

 .182-159ستفيف كميف ماف، مرجع سبؽ ذكره، ص  1
2 Trice Robert ،"Interest groups and and the foreign policy process: US policy in the middle east، 

Beverlly Hills، Calif، Sage،1976،p57. 
3 Ibid, p.58. 

  كلقد كاف الككنجرس األمريكي دائما أكثر استجابة لمجماعات المكالية إلسرائيؿ ، كمع أف ىذه االستجابة كانت تعكس في غالبية 4
األحكاؿ حقيقة الرأم العاـ األمريكي إال أف جيكد تمؾ الجماعات كاف ليا شأف في القرارات كالمكاقؼ التي أتخذىا الككنجرس لصالح 
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ألىمية دكر الككنجرس بالمقارنة باألجيزة األخرل فيما يتعمؽ بمكضكعات بيع األسمحة عمى أساس 
سيطرتو عمى تحديد المعكنات العسكرية كاالقتصادية، كفي الكقت نفسو انخفاض أىمية دكرة في 

المشاركة مباشرة في تطكير المبادرات الدبمكماسية األمريكية كتزايد أىمية دكر كزارة الخارجية في ىذا 
 كمف الكاضح تماما انو منذ بدء االىتماـ األمريكي بالقضية الفمسطينية ، تكافر الكثير مف .1الشأف

 .عناصر االستمرار في جكىر السياسة األمريكية كالمكاقؼ الثابتة تجاىيا
 بيد أف عناصر استمرار ىذه السياسة األمريكية لـ تمنع في الكقت نفسو عدـ إمكانية حدكث 
قميمية كدكلية ، استطاع  بعض التغيير في بعض عناصر ىذه السياسة كذلؾ نتيجة لمتغيرات داخمية كا 

دراكيا كبخاصة الرئيس كمينتكف  .صناع ىذه السياسة استيعابيا كا 

أما بالنسبة لمجماعات المؤيدة لمعرب، فقد كانت دائما تعتقد أف كبلن مف الككنجرس ككزارة 
الخارجية كالبيت األبيض غير متعاطفة مع مكقفيا لككنيا أسرل لجماعات الضغط الصييكنية كبالتالي لـ 

ككانت . تبذؿ ىذه الجماعات العربية جيدان كبيران لبلتصاؿ المباشر مع ىذه األجيزة عمى عدـ جدكل ذلؾ
النتيجة أف تأكد بقاء ىذه الجماعات بعيدة عف عممية صنع السياسة كبالتالي كاف تأثيرىا طفيفا جدا عمى 

 .2مخرجات السياسة األمريكية تجاه الصراع

يمكف القكؿ في ىذا الصدد بأف جماعات المصالح المؤيدة إلسرائيؿ قد نجحت بصفة عامة في 
ف  خمؽ اتجاه عاـ مؤيد إلسرائيؿ مف خبلؿ السيطرة عمى كسائؿ اإلعبلـ بالمقارنة بالجماعات العربية، كا 
كانت قد فشمت في خمؽ تأييد جماىيرم عاـ ألم حؿ محدد لمصراع نظرا ألف ىذه الجماعات نفسيا لـ 
تكف لدييا حمكؿ محددة خاصة بيا لمصراع، كما أف معظـ األمريكييف كانكا يؤيدكف سياسة االبتعاد عف 

. 3الصراع

 
                                                                                                                                                       

إسرائيؿ ، كخبلؿ السنكات الماضية قاـ حكالي ثبلثة أرباع أعضاء مجمس الشيكخ كأغمبية كبيرة مف النكاب بالتكقيع عمى تصريحات 
كمذكرات كال يحتاج المرء إال أف يقارف طبيعة تصرؼ الككنجرس عندما يتعمؽ األمر بإرساؿ أسمحة لؤلردف أك مصر ، بؿ أف إدارة 

 باألسمحة ككؿ "إسرائيؿ كالسعكدية كمصر" أف تتـ مكافقة الككنجرس عمى مقترحاتيا بشأف إمداد 1987الرئيس كارتر اشترطت عاـ 
 .أك ترفض ككؿ كذلؾ لحمؿ الككنجرس عمى المكافقة عمى إمداد مصر كالسعكدية بالسبلح

1 
Ibid, pp. 55-57. 

2 
Ibid, pp. 58-59. 

 .110ىالة سعكدم، مرجع سبؽ ذكره، ص. د 3
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:    التأثير الغير المباشر-2

: 1كمف الطرؽ غير المباشرة التي تتبعيا جماعات المصالح ما يمي

االتجاه إلى السيطرة عمى أجيزة الدعاية األمريكية مثؿ الصحافة كاإلذاعة كالتميفزيكف ثـ استخداـ  -
.  ىذه الكسائؿ لتعبئة الرأم العاـ لصالح إسرائيؿ

خمؽ مؤسسات تنظيمية تتعامؿ مع كؿ قطاعات الشعب األمريكي كتحاكؿ إيجاد سمسمة مف  -
العاممة  (ىاداسا)كيذكر في ىذا الشأف رابطة العمؿ الصييكنية، مؤسسة ... االرتباطات كتبادؿ المنافع

 . في مجاؿ الصحة، كمنظمة النساء الصييكنية كالتي تعد مف أكبر التجمعات النسائية في العالـ

انخراط عدد ضخـ مف المينييف كالمثقفيف الييكد األمريكييف في منظمات تتبنى الدفاع عف  -
كمف أشير ىذه المجمكعات التي يسيطر عمييا المحامكف الييكد . مصالح مجمكعات اجتماعية

مجمكعات الدفاع عف الحقكؽ المدنية، كىى مجمكعات تمجأ إلى القضاء في سبيؿ الدفاع عف مصالح 
الفئات التي تعانى مف جانب كبير مف التفرقة االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية مثؿ جماعات الممكنيف 

... الخ .. في أمريكا أك مصالح نزالء السجكف أك المصحات العقمية أك بيكت المسنيف أك رعاية الطفؿ
كيعمؿ ىؤالء في صالح تمؾ الفئات أماـ القضاء األمريكي بدكف أم مقابؿ مادم، مما يؤدل إلى خمؽ 

 .2ركابط تعاطؼ ضخمة بيف األقميات األمريكية كالمجتمع الييكدم األمريكي

تعمؿ مجمكعات الضغط الصييكنية أيضا عمى تعريؼ صانعي القرار األمريكي بأنيـ عرضة  -
ألف أم رئيس أمريكي  .لممكافأة أك العقاب إذا ما عممكا عمى تكطيد أك التعريض بالمصالح اإلسرائيمية

يحاكؿ االتجاه ايجابيا تجاه القضية الفمسطينية ، يجابو بعداء المكبي الصييكني النشط في الكاليات 
ففي قدرة جماعات الضغط الصييكنية أف تكافئ المرشح السياسي الذم يتبنى . 3المتحدة األمريكية 

مكاقفيا بقدرتيا عمى تجميع أمكاؿ الدعاية االنتخابية، كالتأثير في الرأم العاـ مف خبلؿ سمطاتيا عمى 

                                                 
نادية رمسيس، دكر جماعات الضغط في التأثير عمى صنع القرار األمريكي تجاه الصراع العربي اإلسرائيمي، السياسة الدكلية،  1

 .113-109، ص1984، القاىرة، أكتكبر، 78العدد 
، 1975، رسالة ماجستير، جامعو القاىرة، 59-53مصطفي عمكم ، السياسة الخارجية األمريكية تجاه االتحاد السكفيتي مف . د 2

 .46-44ص 
بعدما أحاط بكش إدارتو بعناصر يمينية كمتطرفة ، ال مؤشرات إلى تغيير جكىرم في السياسة األمريكية تجاه " نصير عاركرل، 3

 . 2001\ 4\2، القاىرة 13896، صحيفة الحياة المندنية، عدد "المسألة الفمسطينية
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رساؿ برقيات التأييد ككسائؿ المدح  أجيزة الدعاية، كتجنيد عدد ضخـ مف المكاطنيف لمدعاية لممرشح كا 
 . 1الخ

أما المرشح أك نائب الككنجرس أك عضك مجمس الشيكخ الذم يتراءل لو أف يتخذ كلك حتى 
مكقفا مستقبل بعض الشيء مف الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي فسرعاف ما يتبيف لو العكاقب الكخيمة ليذا 

المكقؼ، فتنطمؽ الصحؼ في التشيير بمكقفو المعادل لمسامية كيتـ استدعاؤه عمى شاشات التمفزيكف 
 كاف مف مبلمح أم أداره جديدة تجاه القضية لمدفاع عف ىذا الكضع المؤسؼ الذم انحدر إليو، لذلؾ

، كي ال يضعؼ الدكر 2الفمسطينية، عدـ التكٌرط في الممؼ الفمسطيني اإلسرائيمي بتعقيداتو كصعكباتو
 كتسقط فجأة مكارد تمكيؿ حمبلتو االنتخابية إذا ما تراءل لو إعادة ترشيح نفسو، 3األمريكي في المنطقة،

كتنيمر الرسائؿ كالبرقيات كمكالمات التميفكف عمى مكتبة احتجاجا كارتياعا لما سيسببو ىذا المكقؼ 
المشيف مف تراث الحضارة الغربية مف عكاقب كخيمة عمى العالـ الحر بأكممو، فإسرائيؿ ىي حصف 

الغرب ضد اليمجية العربية كمكجات الشيكعية الزاحفة مف الشرؽ، كيضطر العضك المرتجؼ خكفا أف 
يعتذر عبلنية، كيقدـ صككؾ الغفراف حتى تتسامح معو أجيزة اإلعبلـ كتعيد ضمو إلى صفكؼ 

السياسييف األمريكييف كالممتزميف بتعيداتيـ المتزايدة لضماف أمف كحماية تمؾ الدكلة الصغيرة المسكينة 
.  إسرائيؿ

تنسؽ مجمكعات الضغط الصييكنية مكقفيا باستمرار مع الحككمة اإلسرائيمية كىى تعمؿ عمى تكحيد - 
صفكؼ الييكد األمريكييف في مساندة دائمة لمحزب اإلسرائيمي الحاكـ حتى لك اختمفت الجماعة الييكدية 
نفسيا حكؿ السياسات اإلسرائيمية المتبعة مما يمكف جماعات الضغط مف أف تعمؿ كجبية مكحدة في 

. 4تحقيؽ المصالح اإلسرائيمية

كعمى عكس ذلؾ يمكف لنا أف نقكـ بطرح عدة أفكار يمكف أف تساىـ في تغيير التصكرات 
السابقة التي تتحكـ فييا جماعات المصالح الييكدية المكجكدة في الكاليات المتحدة األمريكية كالتي 

                                                 
 .45مصطفى عمكم ، مرجع سبؽ ذكره ، ص  1
 .403 ، ص 2003،الدار المصرية المبنانية ،القاىرة 1 األحاديث األمريكية حكارات حكؿ المستقبؿ ، ط، عمرك عبد السميع2
،، مف كتاب  "24/6/2002 إلى 20/1/2001اإلدارة األمريكية كالقضية الفمسطينية مف : " انظر بيذا الخصكص بحث بعنكاف3

 .160، 85، ص 2003، أغسطس (دمشؽ)كالدار الكطنية الجديدة  (بيركت)، شركة التقدـ العربي 1السكر الكاقي، ط
 .66-62، ص 1973كدكدة بدراف، السياسة الخارجية األمريكية في عيد كينيدم، رسالة ماجستير، جامعو القاىرة،  4
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اإلسرائيمي، بشكؿ -تسيطر فييا عمى كسائؿ اإلعبلـ كغيرىا مف المكاضيع التي تمس الصراع الفمسطيني
أىـ أسباب ذلؾ  مباشر كيتكقؼ ذلؾ كمو عمى مشاركة الدكؿ العربية مجتمعة عمى ذلؾ، كال شؾ أف أحد

عبلميان كعدـ معرفة  ىك ضعؼ النشاط العربي في الساحة األمريكية كعدـ االستثمار فييا ثقافيان كسياسيان كا 
التي تركز عمى الحدث المثير دكف كضعو في سياقو  أساليب التعاطي مع كسائؿ اإلعبلـ األمريكية

إخفاقيا في طرح كجيات نظرنا كتعريؼ األمريكييف في حقيقة ما  الصحيح أك حتى خمفيتو التاريخية مع
ىذه الصكرة البد مف إستراتيجية عربية شاممة لمكاجية ما يجرم في المسرح  يجرم في المنطقة كأماـ

فيو  كالثقافي األمريكي كىك مسرح قابؿ كما أشرنا لبلستثمار مف خبلؿ عمؿ عربي منظـ تساىـ اإلعبلمي
الثقافية العربية كالدكر الكبير  الدكؿ العربية كالجامعة العربية عبر مؤسساتيا كسفاراتيا العربية كالمراكز

مفاصؿ المجتمع األمريكي كمركز البحث  الذم يمكف إف تقـك بو الجاليات العربية المنتشرة في
كالشعبي كلذلؾ البد مف االستفادة مف طاقة  كالجامعات العربية عبر كفكدىا كباالتصاؿ الرسمي

كتنظيـ حممة عبلقات عامة عربية أمريكية كزيارة كفكد رسمية  اإلعبلمييف كاألكاديمييف كالمغتربيف العرب
ره في العقؿ دأمريكية كتزكيدىا بكؿ ما يفيد لتغيير الصكرة النمطية المتج كشعبية كاستضافة كفكد

   .الرسمي كالشعبي تجاه ىذا الصراع األمريكي

اإلعبلـ كانتشارىا الكاسع كانفتاحيا يساىـ بشكؿ كبير في نجاح مثؿ ىكذا ميمة  إف تعدد كسائؿ
بأمس الحاجة إلييا كنحف نمر بظركؼ تاريخية صعبة كمعقدة كتؤثر بشكؿ كبير ليس عمى الصراع  نحف

  .األمة العربية كدكرىا الحضارم كاإلنساني الفمسطيني اإلسرائيمي كحدة بؿ عمى مستقبؿ

ألف السياسة األمريكية، ال تعكس فقط مصالح الكاليات المتحدة، كلكنيا أيضان تتأثر بالنفكذ 
المكبي الييكدم الذم حقؽ نجاحان، لـ تحققو أية جماعة ضغط تدافع عف مصالح دكلة أجنبية داخؿ 

. 1الكاليات المتحدة

الف المكبي الييكدم، مف أىـ كأبرز القكل المؤثرة في سياسة الكاليات المتحدة تجاه عممية السبلـ 
الف مف أىـ مميزات األقمية الييكدية، . ، كخاصة الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي2في الشرؽ األكسط

                                                 
، ترجمة أنطكف باسؿ، شركة المطبكعات لمتكزيع 1 ستيفف كالت، جكف ميرشايمر، المكبي اإلسرائيمي كسياسة أمريكا الخارجية، ط 1

 .298، ص 2007كالنشر ، بيركت، 
 اإلنسانية كاالجتماعية، القاىرة ،عيف لمدراسات كالبحكث1رأفت غنيمي الشيخ ، أمريكا كالعالـ في التاريخ الحديث كالمعاصر ،ط 2

 .155، ص 2006



 اإلسرائًلٌ-أثر حمددات السًاسة الداخلًة األمريكًة جتاه الصراع الفلسطًين : الفصل األول:                        الباب األول

55 

التركيز كعدـ التشتت، كباألخص في المناطؽ الصناعية الكبرل، كىذا ما يمكنيا مف ممارسة ضغط 
. 1مؤثر كفٌعاؿ عمى عكس األقميات األخرل

                                                 
1 Tony Smith :Foreign Attachments : The power of Ethnic Groups in the Making of American F 

origin Policy M.A.، Harvard University Press، Cambridge 2000، P.23.  
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: تقديم

ىناؾ محددات عديدة تتداخؿ معان كتمعب دكران ىامان بالتفاعؿ مع فمسفة تحديد األكلكيات في 
التأثير عمى عممية صياغة أىداؼ السياسة الخارجية  األمريكية كأكلكياتيا تجاه الصراع الفمسطيني 

لعؿ مف أىميا عامؿ النفط في الكطف العربي، ككجكد إسرائيؿ في المنطقة، كبداية ظيكر ، اإلسرائيمي
أكلكيات جديدة إلدارة بيؿ كمينتكف بعد انييار االتحاد السكفيتي األمر الذم كاف لو انعكاساتو عمى 

 .منطقتنا العربية كالصراع الفمسطيني اإلسرائيمي عمى كجو الخصكص

 القكة العسكرية األكلى في العالـ، كما السكفيتيأصبحت الكاليات المتحدة بعد انييار االتحاد 
فقد تزايد اعتماد دكؿ الخميج العربي عمى ضمانات األمف . أصبحت القكة المييمنة عمى المنطقة العربية

األمريكي بطريقة غير مسبكقة بعد حرب الخميج الثانية، ىذا إلى جانب انفراد الكاليات المتحدة بتكجيو 
اإلسرائيمي، كذلؾ في إطار إقميمي يتسـ بغياب التنسيؽ - لفمسطيني التطكرات في مجاؿ تسكية الصراع ا

تباعالعربي   . البمداف العربية سياسات مختمفة تجاه أىـ القضايا العربيةكا 

 كقد أثيرت التساؤالت حكؿ السياسة األمريكية تجاه الكطف العربي بعد انتياء الحرب الباردة، 
كىى تساؤالت تتعمؽ أساسان بما إذا كاف قد طرأ تغير عمى المصالح األمريكية في المنطقة نتيجة ىذه 

 كالتغير في السياسة األمريكية تجاه القضايا العربية كتحميؿ االعتبارات ، التطكرات كمدل االستمرارية
.  المختمفة التي تؤثر في ىذه السياسات

كبالنسبة إلى المصالح األمريكية في المنطقة بعد انييار االتحاد السكفيتي، يبلحظ أف فرانؾ 
 شغؿ منصب كزير الدفاع األمريكي في إدارة ريغاف كاف قد ذكر أف السياسة الدكلية عمى الذمكارلكتش 

رغـ أنيا تمر بمرحمة تغير ثكرم، إال أف ىناؾ عدد مف الحقائؽ الثابتة التي سكؼ تظؿ تفرض استمرار 
كعمى رأس ىذه الحقائؽ العامؿ . المصالح األمريكية في المنطقة، كبالتالي االىتماـ األمريكي بيا

 الحرب الباردة لـ يترتب  فانتياء ،1 كااللتزاـ األمريكي بأمف إسرائيؿاإلستراتيجيةالجغرافي كاالعتبارات 

                                                 
1
 Frank "U.S.:  " Foreign policy in the middle east peace" ، American Arab Affairs (Spring 1990)، 

p.49. 
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 المصالح األمريكية في المنطقة بأف مع العمـعميو أم تغير جكىرم في المصالح األمريكية في المنطقة،
:  1ىيال تزاؿ تتمثؿ في ثبلث مصالح أساسية 

 منع أية قكة معادية مف السيطرة عمى المنطقة  .
 استمرار ضماف الحصكؿ عمى بتركؿ المنطقة بأسعار معقكلة . 

 حماية أمف إسرائيؿ . 

 .كخصكصا أف الكاليات المتحدة األمريكية

  إف التغيرات الجكىرية التي طرأت عمى النظاـ العالمي بعد التحكالت الكبرل في أكركبا 
الشرقية كانييار االتحاد السكفيتي كاندثار حمؼ كارسك كتكحيد ألمانيا، كؿ تمؾ التغيرات أكجدت فراغان 

عمى قمة النظاـ الدكلي دفع بالكاليات المتحدة إلى محاكلة خمؽ إجماع عالمي  حكؿ بعض المسائؿ التي 
.  تيدد السمـ كاألمف الدكلييف

ال سادت الفكضى، كما أف الكاليات المتحدة كحدىا ال  إف ىذا الفراغ ال يمكف أف يستمر كا 
تستطيع أف تمؤله ، كليذا فإنيا ال يمكف أف تستبعد القكل الدكلية األخرل مف مركز الصدارة الدكلية ، 

،  كالتي استخدمت مصطمح الييمنة، 1992كىك ما أشارت إليو كثيقة كزارة الدفاع األمريكية في بداية 
الحميدة كفي الكقت ذاتو فإف الكاليات المتحدة ال يمكف أف تنصب باختيارىا مف مركز الصدارة الدكلي 
كتتيح بذلؾ الفرصة لمقكل الدكلية المتأىبة مثؿ الياباف كألمانيا كالصيف كأكركبا المكحدة لمؿء الفراغ، 

.  كربما يككف ذلؾ أحد أسباب تشبث الكاليات المتحدة باستمرار بقاء حمؼ األطمنطي

ف كانت الكاليات المتحدة تمثؿ مركز الصدارة العالمي إال أف ذلؾ ال يعني  مؤدل ذلؾ، أنو كا 
أنيا تتمتع بحرية كاممة في العمؿ الدكلي، إف حريتيا محدكدة بكجكد القكل الدكلية األخرل كخاصة تمؾ 

التي تشكؿ منافسيف محتمميف، كما أنيا محدكدة كذلؾ بقدراتيا االقتصادية كمدل استعدادىا لمتضحية في 
سبيؿ تمؾ المكانة،فاألمريكيكف يشعركف بالفخر إزاء القيادة العالمية لمكاليات المتحدة، كلكنيـ يتحفظكف 

                                                 
1
 Robert H. Pelletrean : " Middle east is turning a corner in peace process،" Transcript: house foreign 

affairs: Committee statement، 10-14-94، Official text: U.S. Information service: Embassy of the 

U.S.A Cairo،9 October،1994. 
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إزاء أعباء تمؾ القيادة، أك كما ذكر الرئيس بكش مف قبؿ أف الكاليات المتحدة لدييا الرغبة دكف األمكاؿ 
. 1البلزمة لتحقيقيا

إف ىذا الفراغ يقضى مشاركة مف جانب كافة القكل الكبرل، كال يستقيـ مع انفراد أيو قكة دكلية 
.  ميما كانت بما في ذلؾ الكاليات المتحدة ذاتيا بالسيطرة الدكلية

قبؿ انتياء الحرب الباردة كانييار األيديكلكجية الشيكعية كاف مف األيسر حصر محاكر 
شماؿ، كفي نفس الكقت كاف مف الممكف تحديد طبيعة تمؾ / غرب أك جنكب/ المشكبلت بيف شرؽ 

: المشكبلت ما بيف سياسية أك اقتصادية أك ثقافية أك إستراتيجية، ككاف يمكف كذلؾ تحديد مجاليا
.  محمية أك خميط بيف ذلؾ/ إقميمية/ عالمية

في النظاـ العالمي الراىف برزت قضايا إلى أكلكية اىتمامات الدكؿ، كىى قضايا تنتمي إلى ىذا 
النكع مف التشابؾ كالتعقيد، مثؿ التنافس االقتصادم كانتشار األسمحة ، كخاصة األسمحة الكيماكية 

كأسمحة الدمار الشامؿ، كقضية الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف كحماية البيئة كمقاكمة أك مكافحة البؤس 
- كفي الكاليات المتحدة عمى كجو الخصكص- اإلنساني، بؿ إف مسألة األمف صارت ترتبط اآلف

، يضاؼ إلى ذلؾ قضايا الزيادة السكانية كنقص الماء كعدـ الغذاء، كقضايا انتقاؿ 2بالقضايا االجتماعية
.  األمراض المزمنة كالمستعصية، كتجارة المخدرات، كقضايا المياجريف

كحينما يقـك الرئيس األمريكي كمساعدكه بتحديد أكلكيات السياسة الخارجية فبلبد أنيـ يضعكف 
تمؾ السمات ليذه المشكبلت نصب أعينيـ ، فمف المتكقع بالفعؿ أف يؤثر اإلدراؾ الراىف لمضمكف 

األمف القكمي عمى ترتيب أكلكيات السياسة الخارجية مف المسائؿ ذات الطبيعة العسكرية إلى المسائؿ 
.  ذات الفحكل االجتماعية كالمضمكف اإلنساني

في أعقاب التحكالت الكبرل في أكركبا الشرقية كاالتحاد السكفيتي كاف ىناؾ خكؼ مف انتشار 
الصراعات اإلقميمية مف حيث عددىا ككثافتيا، فقد ساد اعتقاد طكاؿ سنكات القطبية الثنائية بأف كؿ 

.  قطب يستطيع أف يحتكل الصراعات اإلقميمية التي تقع لحمفائو كأنصاره

                                                 
1  
 Joseph Nye، Jr: The eest of both traditions, The national interest، Spring 1992، pp.21-24.   

2
  Ibid. pp.32. 
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كمف األمكر الممفتة لمنظر أف تمؾ التحكالت تمت دكف أف تصطحب بازدياد حده الصراعات 
اإلقميمية سكاء كانت أثنية أك دينية ، كحتى في حالة انفجار مثؿ تمؾ الصراعات فإف النظاـ الدكلي 
الراىف ممثبلن في األمـ المتحدة كالقكل الدكلية الفاعمة فيو كعمى رأسيا الكاليات المتحدة تحرص عمى 

احتكائيا كحصرىا في نطاقيا اإلقميمي حتى ال يتكرر ما حدث في منطقة الخميج مف تحكؿ نزاع إقميمي 
كمع ذلؾ فإف . إلى صراع دكلي، كىكذا كاف لؤلمـ المتحدة دكر ىاـ في الصكماؿ كفي البكسنة كاليرسؾ

المكقؼ األمريكي حياؿ الصراعات اإلقميمية البد كأف يرتبط بمدل  تعرض المصالح األمريكية المباشرة  
لمخطر  كالمكسيؾ كأمريكا الكسطى  كمنطقة الكاريبي، باإلضافة بطبيعة الحاؿ إلى أكركبا كركسيا، 

كتستيدؼ الكاليات المتحدة مف كراء ذلؾ منع ظيكر تيديدات في تمؾ المناطؽ لؤلمف األمريكي 
. 1كلممصالح القكمية األمريكية

: كبناءن عمى ما تقدـ تـ تقسيـ ىذا الفصؿ عمى مدل ثبلثة مباحث 

. عامؿ النفط: المبحث األول

. دكر إسرائيؿ كمحدد لمسياسة الخارجية األمريكية:  المبحث الثاني

. األكلكيات الجديدة لمسياسة الخارجية األمريكية: المبحث الثالث

 

 

 

 

 

                                                 
، ص 1993، اإلدارة األمريكية الجديدة كالشرؽ األكسط، مركز البحكث كالدراسات السياسية، القاىرة،  (محرر)ىالة سعكدم . د  1

85 . 
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عامل النفط  : لمبحث األولا

 السياسة األمريكية تحدد تجاه القضية الفمسطينية، في ضكء اإلستراتيجية الككنية لمكاليات 
، كااللتزاـ بأمف إسرائيؿ 1المتحدة كمصالحيا الرئيسية في المنطقة العربية كالشرؽ األكسط عمكمان 

اإلستراتيجية األمنية )، فنجد كثيقة 2خصكصان، كيعتبر النفط مف محددات السياسة الخارجية األمريكية
الصادرة عف كزارة الدفاع األمريكية، تتضمف قائمة مف المصالح األمريكية  (األمريكية في الشرؽ األكسط

: 3 "في الشرؽ األكسط كىي

. ضماف تدفؽ نفط الشرؽ األكسط بأسعار معقكلة- 

حماية أمف إسرائيؿ كضماف تفكقيا عمى جيرانيا العرب، مع السعي إلقامة سبلـ دائـ بيف - 
سرائيؿ  .العرب كا 

 .حماية أركاح المكاطنيف األمريكييف المكجكديف في المنطقة كممتمكاتيـ- 

 .حرية المبلحة في بحار كممرات المنطقة الحيكية- 

. فتح أسكاؽ المنطقة أماـ التجارة األمريكية- 
                                                 

كتيتـ أيضا الكاليات المتحدة بالشرؽ األكسط باعتباره مفترقا لمطرؽ الدكلية بيف آسيا كأفريقيا ، ككطريؽ عاـ مف منطقة البحر  1
المتكسط إلى جنكب آسيا ، كىي ميتمة بالمنطقة أيضا نتيجة لتسييبلت المكاصبلت األرضية كالبحرية كالجكية التي تقدميا ، كىي 

 .  بميكف برميؿ402ك7معنية بمصادر البتركؿ الكاسعة في منطقة الشرؽ األكسط حيث يبمغ احتياطي البتركؿ المحقؽ بيا 
منذ انتياء الحرب العالمية الثانية كاف ضماف كصكؿ البتركؿ العربي إلى الكاليات المتحدة كحمفائيا الغربييف يمثؿ مصمحة أساسية،  2

غير أف األمريكييف لـ يدرككا مدل خطكرة االعتماد عمى استيراد البتركؿ إال بعد أف تـ استخداـ سبلح البتركؿ في حرب تشريف 
 حيث بدأت المحاكالت لتبنى برامج لتخفيض استيراد البتركؿ، إال أف الكاليات المتحدة استمرت في االعتماد عمى 1973اكتكبر/األكؿ

 بالمائة مف مجمكع ما تستيمكو مف البتركؿ ككاف لمبتركؿ العربي 60 بالمائة إلى 50استيراد البتركؿ حتى أنيا كانت تستكرد ما بيف 
كأسعاره المنخفضة كبناءن عميو كاف  (بالمئة مف االحتياطي العالمي65)أىميتو بالنسبة إلى الغرب عمكمان بسبب إحتياطياتو الضخمة 

عادة  ىناؾ حرص أمريكي عمى ضماف استمرارية تدفؽ البتركؿ العربي إلى الكاليات المتحدة كالى حمفائيا الغربييف بأسعار معقكلة كا 
تدكير البتركدكالرات بما يحقؽ مصمحة االقتصاد األمريكي، كبالتالي ضماف عدـ سيطرة أية قكة معادية عمية مف شأنيا أف تضع 

حدكدا عمى إنتاجو سكاء لرفع أسعاره أك لممارسة ضغكط عمى الدكؿ المستكردة لتحقيؽ أىداؼ سياسية محددة، لبلستزادة حكؿ ىذا 
:   المكضكع انظر 

Shoshana Klebanoff، Middle east oil and u.s. foreign policy، New York، Praeger، 1974، pp. 220-221.    
3
 Robert H. Pelletrean : " Middle East Is turning a corner in peace process،" Transcript: house foreign 

affairs: Committee statement، 10-14-94، Official text: U.S. Information service: Embassy of the 

U.S.A Cairo،9 October،1994. 
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إف الكاليات المتحدة تحرص عمى ضماف استمرار كصكؿ البتركؿ العربي إلى األسكاؽ 
األمريكية، كعدـ سيطرة أم قكة معادية عميو، كفي ىذا الصدد؛ أكدت الكاليات المتحدة أف ليا مصالح 

اقتصادية حيكية في الشرؽ األكسط كالخميج، كىي الكصكؿ لمصادر الطاقة في الخميج، حيث يكجد فيو 
ثمث احتياطي العالـ مف البتركؿ؛ كما أف ىناؾ خمس دكؿ في الخميج لدييا كؿو عمى حده احتياطات مف 
البتركؿ تفكؽ االحتياطات، في كؿ أمريكا الشمالية، كليذا ييعد كصكؿ بتركؿ الخميج مف ضمف المصالح 

؛  1الحيكية األمريكية التي تستكجب االستعداد الستخداـ القكة العسكرية لحمايتيا، إذا كاف ىناؾ تيديد ليا
. 2ألف مف يسيطر عمى بتركؿ الخميج، يستطع ابتزاز الدكؿ الصناعية

 :نقاطبناءا عمى ما سبؽ سكؼ نتناكؿ شرح ىذا المبحث عمى مدل ثبلثة 

.  اىتماـ الكاليات المتحدة األمريكية ببتركؿ العرب: أكال

.   المصالح البتركلية:ثانيا

.   استخداـ النفط كسبلح ضغط لتسكية الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي مف جديد  : ثالثا

اىتمام الواليات المتحدة األمريكية ببترول العرب   : أوال

كبالتالي فإف االىتماـ األمريكي ببتركؿ العرب يزداد بازدياد التطكرات العالمية، فكرقة النفط ىي "
كرقة ضاغطة ذات تأثير عمى سياسات القكل المنافسة لمكاليات المتحدة، كخاصة في المجاؿ 

االقتصادم، خصكصان بعد انتياء الحرب الباردة، كما أفرزتو مف مستجدات، كال يكجد ما يشير في الكقت 

                                                 
1
 William j perry.: Gulf security and U.S Policy، "Middle East Policy: April 1995،P.8. 

نفط العرب "في ىذا السياؽ كضمف طاقكم كنفطي عميؽ ، انطمقت دعكة الشيخ المرحـك عبد اهلل الطريقي صاحب شعار  2
كيرل الطريقي أف تغيير السياسة األمريكية تجاه األمة العربية . كمؤسس منظمة أكبؾ الذم يضع النفط ضمف رؤية شاممة "لمعرب

يمكف أف يحدث فقط نتيجة لمجيكداتنا فكؽ أرضنا سياسيا كاقتصاديا كعسكريا ، كذلؾ عف طريؽ قطع العبلقات مع أمريكا كتأميـ 
حتى نستطيع مف خبلؿ ذلؾ فرض رؤيتنا لحؿ القضية . جميع المنشآت األمريكية في األراضي العربية كمقاطعة أمريكا اقتصاديا 

دارة الصراع كما يجب أف يككف نحك الحؿ الذم يجب أف يككف  . الفمسطينية عمى كجو الخصكص كا 
: لبلستزادة حكؿ ىذا المكضكع انظر 

 .  758-753، ص 1999،عبد اهلل الطريقي ، األعماؿ الكاممة ، مركز دراسات الكحدة العربية ، بيركت ، )تحرير( كليد خدكرم 
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، كما حدث سنة 1الحالي إلى إمكانية تيديد المصالح األمريكية، باستخداـ سبلح البتركؿ مرة أخرل
مع العمـ أف حرب أكتكبر قد تجاكزت الصعيد العسكرم إلى ". ، بسبب التفكؾ كاالنقساـ العربي1973

مع العمـ لـ تكف لتتكافر ىده الصبغة االقتصادية كالسياسية إال تحت  . 2الصعيديف السياسي كاالقتصادم
.  3إشراؼ المممكة العربية السعكدية كتخطيطيا

كيدرؾ األمريكيكف تمامان؛ أف مسألة حصكؿ الكاليات المتحدة عمى النفط العربي عمى المدل 
البعيد، مرتبطة تمامان باالستقرار السياسي في المنطقة، كقد أدرؾ صٌناع القرار األمريكييف؛ أف المصالح 

النفطية األمريكية في الخميج متعمقة جكىريان، بالتطكرات عمى المسرح العربي اإلسرائيمي، كلقد انتشر 
اعتقاد كاسع بأف النفط العربي قادرا ، إذا استخدـ في صياغة ما ، عمى تحريؾ قضية فمسطيف باتجاه 

مساندة إسرائيؿ، : ككاف ال بد ليـ مف الجمع بيف نقيضيف. 4المكقؼ العربي كالمصالح القكمية العربية 
.  كالحفاظ عمى عبلقاتيـ مع الدكؿ العربية

كعميو فإف المكقؼ األمريكي تعٌرض الختبار تجاه الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي، خبلؿ حرب 
، عندما حاكؿ الرئيس العراقي صداـ حسيف الربط بيف حؿ األزمة الككيتية كالقضية 1991الخميج عاـ 

الفمسطينية، كأطمؽ صكاريخ بعيدة المدل عمى إسرائيؿ، عمى أمؿ تقكيض التحالؼ الدكلي الذم شٌكمتو 
الكاليات المتحدة لمحاربتو، كمف خبلؿ ذلؾ؛ يتبٌيف كجكد صمة حقيقة بيف حرب الخميج كدكر إسرائيؿ، 
ففي حاؿ رد إسرائيؿ عمى صكاريخ العراؽ سيتأثر التحالؼ الدكلي، خصكصان العرب منيـ، كسيبلقي 

، ككزير خارجيتو "بكش األب"العرب حرجان في القتاؿ إلى جانب إسرائيؿ؛ لذا فقد مارس الرئيس األمريكي 
                                                 

استخدـ :  كمف المبلحظ أف سبلح النفط لـ يستخدـ إال تحت ضغط الظركؼ العسكرية أك السياسية الحادة ، فعمى سبيؿ المثاؿ 1
 ، عندما نسفت سكريا أنابيب نفط العراؽ التي كانت تنقؿ النفط العراقي إلى بانياس 1956النفط سبلحا سياسيا لممرة األكلى في عاـ 

 عندما أكقفت الدكؿ 1967عمى الساحؿ السكرم عمى البحر المتكسط ردا عمى العدكاف الثبلثي ، كالمرة الثانية حدثت في عاـ 
العربية تصدير النفط إلى الكاليات المتحدة األمريكية كبريطانيا أثر العدكاف اإلسرائيمي الذم استيدؼ فمسطيف كمصر كسكريا كاألردف 
بسبب مكقؼ الحككمتيف مف ىذا العدكاف حتى كاف استمر كقؼ التصدير لفترة قصيرة جدا ، كأما المرة الثالثة كىي االستخداـ األبرز 

جكرج قـر ، النفط العربي : لبلستزادة حكؿ ىذا المكضكع انظر .  أثناء حرب أكتكبر 1973لسبلح النفط حتى اآلف كانت عاـ 
محمد السماؾ ، إستراتيجية : كانظر أيضا . 12-10 ، ص 1979كالقضية الفمسطينية ، مؤسسة الدراسات الفمسطينية ، بيركت ، 

  .  50 ، 30 ، 26 ، 23 ، ص 1991الربط العربية بيف النفط كالسياسة ، مركز الدراسات اإلستراتيجية كالبحكث كالتكثيؽ ، بيركت، 
 . 114، ص 1973 إدارة المخابرات العامة، النفط العربي كمكانتو في العالـ، اإلدارة، دمشؽ، 2
 . 96ص . 1986دلمكف لمنشر، نيقكسيا ، .  كليد خدكرم، النفط العربي في السياسة الدكلية3
، 1986، بيركت، 2 يكسؼ عبد اهلل صايغ ، النفط العربي كقضية فمسطيف في الثمانينات ، مؤسسة الدراسات الفمسطينية ، ط 4

 . 3ص
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، ضغطان كبيران كمنح حكافز عديدة لحككمة إسرائيؿ لمحيمكلة دكف ردىا عمى اليجمات "جيمس بيكر"
. 1العراقية الصاركخية

كبالتالي، أدرؾ صٌناع القرار األمريكي حقيقة الترابط بيف الصراع العربي اإلسرائيمي، كقضية 
النفط، كحؿ القضية الفمسطينية، مع العمـ بأف ىناؾ أصكاتا عربية عده قد طالبت باستخداـ سبلح النفط 

العربي ضد الدكؿ الغربية المؤيدة إلسرائيؿ كخاصة الكاليات المتحدة األمريكية اثر اندالع انتفاضة 
مع ذلؾ كاصمت الكاليات المتحدة دعـ إسرائيؿ في عدة مجاالت منيا المجاؿ . 20002األقصى عاـ 

. 3العسكرم

 لذلؾ 4كىذا المكضكع سيبقى مفتكحا عمى احتماالت المستقبؿ كتطكرات الصراع في المنطقة
 -يمكف القكؿ أف لمكاليات المتحدة مصالح في النفط العربي؛ لذلؾ عمييا أف تيتـ بالصراع الفمسطيني 

 . 5اإلسرائيمي كتطكراتو

المصالح البترولية  :  ثانيا

 بالمائة مف الكاردات األمريكية 27 فيبلحظ أنو عمى الرغـ مف أف البتركؿ العربي يمثؿ 
بالمئة مف مجمكع االستيبلؾ األمريكي لمبتركؿ، إال أف البتركؿ العربي ال يزاؿ لو أىميتو 13البتركلية، ك

:  الخاصة لمكاليات المتحدة، كذلؾ لعدد مف االعتبارات

 إف أم انخفاض في إنتاج البتركؿ العربي، مثمما حدث مف جراء غزك العراؽ لمككيت، - 1
 مبلييف برميؿ يكميا مف السكؽ العالمية، مف شأنو أف يؤدم إلى ارتفاع في أسعار 4حيث تـ سحب 

البتركؿ مما يمحؽ أضراران باالقتصاد األمريكي تفكؽ تمؾ األضرار التي تمحؽ باقتصاديات الدكؿ 

                                                 
 .96مرجع سبؽ ذكره ص:  كالت  1
 ، تمكز ،آب ، 27 ، السنة 141 عدناف جابر ، سبلح النفط كمصطمح أزمة الطاقة ، صامد لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، العدد 2

  . 284 ، ص 2005أيمكؿ ، 
  . 284 المرجع السابؽ ذكره ، ص 3
  .284 المرجع السابؽ ذكره ، ص 4

5
  William Quandt: Sudian Arabian foreign policy in 1985، Security and Oil، Brooking institution، 

Washington DC، 1981. pp. 138-139. 
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الصناعة األخرل في أكركبا الغربية كالياباف ، نظران الرتفاع نسبة الطمب عمى الطاقة مف الناتج القكمي 
. 1اإلجمالي في الكاليات المتحدة عنيا في أكركبا الغربية كالياباف

سكؼ يصبح مككنان أكثر أىمية في إمداد - كفقان لرأم معظـ خبراء الطاقة-  البتركؿ العربي-2
العالـ بالبتركؿ في المستقبؿ، إذ سيزداد االعتماد العالمي عمى بتركؿ الخميج العربي الذم يتميز 

فطبقان ألحد التقارير التي أصدرتيا كزارة الطاقة األمريكية، فإف . بانخفاض أسعاره كاحتياطياتو الضخمة
كمكاجية متطمبات 2010مميكف برميؿ إضافية كؿ يكـ لمقابمة احتياجاتو في عاـ 20العالـ سيحتاج إلى 

كمما سيزيد مف الطمب عمى البتركؿ أيضان انتشار عمميات التصنيع في  الزيادة المتكقعة في السكاف،
الكثير مف الدكؿ، كبالذات الصناعات األساسية التي تسعى الدكؿ الحديثة التصنيع إلى بنائيا، كىى 
صناعات تستخدـ الطاقة بدرجة أكبر مثؿ صناعة الفمزات األكلية كاألحجار كالزجاج كتكرير البتركؿ 

 بالمائة مف جممة الطاقة التي تستخدـ في 80تستيمؾ ىذه الصناعات كحدىا )كالكيميائيات كغيرىا 
كتشير التقديرات إلى أف االستيبلؾ العالمي مف البتركؿ، يتزايد في  (الصناعات في الكاليات المتحدة

بالمئة سنكيان، عمى أف ذلؾ المعدؿ سيتغير تمامان إذا ما ارتفع متكسط استيبلؾ 2الكقت الحاضر بكاقع 
 .2الفرد في الصيف كاليند إلى متكسط االستيبلؾ نفسو في ككريا الجنكبية

فضبلن عف ذلؾ، يرل البعض أف االىتماـ األمريكي بالبتركؿ العربي سيزداد في ظؿ - 3
التطكرات التي يشيدىا النظاـ الدكلي، إذ يمكف لمكاليات المتحدة استخدامو ككرقة لمضغط كالتأثير في 

سياسات القكل المنافسة ليا في المجاؿ االقتصادم، كبخاصة بعدما فقدت الكاليات المتحدة كرقة المظمة 
. النككية التي كانت تمسؾ بيا في عبلقاتيا مع العالـ الغربي في عصر الحرب الباردة

 

 

 

                                                 
1 
Michael Sterner : " Navigating the gulf "، Foreign policy. No.18 (Winter 1990-1991)، p.41. 

2
  Sterner، Ibid، p.42.  



 أثر حمددات السًاسة اخلارجًة األمريكًة جتاه الصراع الفلسطًين اإلسرائًلٌ: الفصل الجانٌ:                         الباب األول 

66 

 استخدام النفط كسالح ضغط لتسوية الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي من جديد  : ثالثا

في استخداـ النفط سبلحا، يشتبؾ االقتصاد بالسياسة ، لقد أصبح النفط سمعة إستراتيجية، فيك 
مف جانب عنصر مف عناصر السياسة الدكلية ك كمف جانب آخر عنصر مف عناصر السياسة 

.  1القكمية

 كتكلى الرئيس السادات السمطة كبداية 1970جاء تغير الزعامة السياسية في مصر عاـ 
نمالتطكرات بعيدة المدل، ليس فقط في عبلقة مصر بالكاليات المتحدة،    في عبلقتيا بالكطف  أيضا كا 

 أحدثو الرئيس السادات في السياسة  الخارجية الذم الجذرمالعربي كدكرىا في المنطقة فقد أدل التحكؿ 
، إلى تراجع في مكانة االتحاد السكفيتي ككجكده 1973 أكتكبر/ المصرية في أعقاب حرب تشريف األكؿ

 حرصت الكاليات المتحدة التيفي المنطقة كتيميش دكره  في البحث عف تسكية لمصراع، كىى العممية 
سرائيؿ في عاـ  عمى االنفراد بيا في مراحميا المختمفة ابتداءن مف اتفاؽ فض االشتباؾ األكؿ بيف مصر  كا 

 .1974 كاتفاؽ فض االشتباؾ عمى الجبية السكرية في عاـ 1975 في عاـ كالثاني 1974

 كبمعاىدة السبلـ 1978في عاـ  2 باتفاقيات كامب ديفيداألمريكي كقد تـ تتكيج الدكر 
 .اإلسرائيمية- المصرية

                                                 
دمشؽ ، . حامد عبد اهلل ربيع ، الثركة البتركلية العربية كالصراعات الدكلية حكؿ النظاـ االقتصادم الجديد ، منشكرات الطبلئع 1

  . 18 ، ص 1979
2

 :قمة كامب ديفيد  
 إلى 5انعزؿ كارتر كالسادات كبيجيف، باإلضافة إلى كبار مستشارييـ، في منتجع الرئيس الكاقع عمى قمة جبؿ كامب ديفيد مف 

كلذلؾ فقد دىش الكثيركف مف ، كالت ا القميؿ مف المعمكمات عف المدإال في ذلؾ الحيف الخارجيسبتمبر كلـ يصؿ إلى العالـ 17
كاف األكؿ يعالج مبادئ اتفاؽ .  تـ التكصؿ إليو بشأف إطاريف لممفاكضاتالذم ذاعت في اليـك األخير عف االتفاؽ التياألنباء 
 لمفمسطينييف الذيف يعيشكف الذاتي كىك أكثر تعقيدان كأقؿ تحديدان، يتككف مف صيغة لفترة انتقالية مف الحكـ كالثاني،  إسرائيمي مصرم

.  كلـ تكف النتيجة مطابقة لما تكقعو أحد عندما ابتدأت ىذه القمة التاريخية. في الضفة الغربية كغزة
 سبقت كامب ديفيد كفي كامب ديفيد ذاتيا، أف تتكيؼ باستمرار مع التيكاف عمى سياسة الكاليات المتحدة، خبلؿ المحادثات المطكلة 

يمكف السيطرة بسيكلة عمى األحداث في الشرؽ األكسط أك التأثير عمييا، كلذلؾ فإف التطكرات ىناؾ كثيرا ما تأخذ  أنو ال: حقيقتيف
األمريكييف عمى غرة كتجبرىـ عمى تنقيح استراتيجياتيـ، كأف كاقع السياسة األمريكية الداخمية يتدخؿ بقكة في عممية صنع القرار 

ف يكيؼ خططو مع االنعطافات كالتحكالت غير القابمة لمتنبؤ بيا في سياسات الشرؽ أفيجب عمى الرئيس ، المتعمقة بالشرؽ األكسط 
كما يبدك ممكنان كمستصكبان في السنة األكلى مف فترة حكـ . األكسط، كأال تغيب عينو في الكقت نفسو عف قاعدتو السياسية في الداخؿ
 . الرئيس يحتمؿ أف ينظر إليو بحمكؿ السنة الثالثة بكصفة طمكحا ال أمؿ فيو
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1979 في عاـ 
 عمي القضية الفمسطينية تكالتي كاف التفاقية كامب ديفيد انتقادات مكجية كانعكاسا. 1
 :نجمميا فيما يمي 

 كقد حاكلت ،"إطار السبلـ في الشرؽ األكسط"ضمنت اتفاقية كامب ديفيد كثيقة خاصة عنكانيا ت
 كقعيا السادات كبيجيف كشيد عمييا، كقد يناؿ ضمنيا كارتر، أف  تنسؼ قضية فمسطيف التيىذه الكثيقة 

 كتحكليا مف قضية شعب يناضؿ مف أجؿ حقكقو الكطنية إلى ،كقضية قكمية لكؿ العرب عبر األجياؿ
:  يمي كيتضح ذلؾ مما ،قضية سكاف أرض محتمة فحسب

 كحتى ىاتيف الجممتيف  أفرغتا مف ،يفت إال في جممتيف اثفالفمسطينيلـ تأت الكثيقة عمى ذكر الشعب . 1
 فمسطيني أك ،خر تركز عمى سكاف الضفة كالقطاعآأم معنى حيف مضت الكثيقة في كؿ مكضع 

 جعؿ لمسكاف فحسب الذاتي كيبلحظ أف الحكـ ، ال أكثرالذاتيالمنطقتيف كتمنحيـ ما يسمى بحؽ الحكـ 

                                                                                                                                                       

كسطية كالداخمية، أف تتجو السياسة األمريكية بعيدا  عف التصميمات الكبرل ذات المحتكل أ ىذه الضغكط الشرؽ ةكتككف نتيج
الحزبيف عبلكة .  بتأييد جماىيرتفكز القكل كأف تسعى لمكصكؿ إلى أرضية كسط أقؿ إثارة لمجدؿ كأقؿ طمكحان، كتستطيع أف العقائدم

كلذلؾ فإف السياسة . كليس ذلؾ بالطبع متيسران دائمان ميما كاف مستصكبان مف الناحية السياسية، عمى القبكؿ مف العرب كاإلسرائيمييف 
كيبدك أف الرؤساء  األمريكييف يصيبيـ الكمؿ ، األمريكية إزاء  الشرؽ األكسط نادران ما نجحت في إرضاء كؿ مف لو اىتماـ بتشكيميا 

.   تعتبر مصدران لمكثير مف اإلحباطالتي تكلده مشاكؿ الشرؽ األكسط كصعكبة حؿ القضايا الذممف كؿ ذلؾ الجدؿ 
: لبلستزادة حكؿ ىذا المكضكع انظر 

John C.، Campbell، "The burden of empire in the middle east" Foreign affairs، Vol. 57، No.4. 

January، 1979، p. 630. 
 أيضا أنيابذلؾ اكبر قدر ممكف مف الجيد إال تـ كاتفاقات كامب ديفيد تدلؿ بشكؿ كاؼ عمى حدكد ما يمكف انجازه في الكاقع، حتى 
كال يمكف التعرؼ بشكؿ كامؿ عمى حكـ التاريخ . تذكرة بأف الدبمكماسية تستطيع تحقيؽ نتائج إذا ما تكافرت اإلرادة كالطاقة كاإلبداع

ف كانت كؿ سنة تمر تجعميا أكثر قبكالن باعتبارىا جزءان مف الكاقع الجديد في الشرؽ األكسط بيد أف ىذه . عمى اتفاقات كامب ديفيد كا 
المغامرة المشيكدة في دبمكماسية اجتماعات القمة حققت، بكؿ المعايير، أكثر مما كاف يتكقعو الذيف انتقصكا مف قدرىا، كأقؿ مما 

 .270-269ص، مرجع سبؽ ذكره كلياـ ككانت ، عممية السبلـ ، : انظر  . زعـ المتحمسكف في مناصرتو

1
نبيؿ عبد الغفار ، مرجع سبؽ :  ، كانظر أيضا 80، مرجع سبؽ ذكره، ص . ىالة سعكدم، السياسة األمريكية تجاه الكطف العربي 

يجابية إ أمريكية دبمكماسية كعد كؿ مف كيسنجر كنيكسكف بمبادرة 1973 أكتكبرإباف عمميات القتاؿ في . 156-147ذكره ، ص 
بعد انتياء الحرب، كلكنيما رفضا دائما الكعد بأية نتائج محددة بالرغـ مف نداءات السادات، ككانا " 242تطبيؽ القرار رقـ "تستيدؼ

يكرراف القكؿ بأف الكاليات المتحدة ممتزمة بعممية كليس بما ستسفر عنو مف نتائج، كأف اإلدارة  تستطيع أف تضمف أنيا ستبذؿ جيدان 
 العربية أك إعادة الحقكؽ  الفمسطينية، فإف اإلقداـ عمى األراضيضخمان كلكنيا ال تستطيع أف تضمف أف إسرائيؿ ستنسحب مف كافة 

ككثيران ما كاف كيسنجر يتحدث ،  كاقعيذلؾ سيككف بمثابة الدعكة النتقادات داخمية حادة، كاالرتفاع بآماؿ العرب إلى مستكل غير 
 .العرب، كعدـ صبرىـ، كرغبتيـ في الحصكؿ عمى نتائج سريعة" ركمانسية"عف مخاكفو مف 
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في "  حؽ السكاف"ماـ إسرائيؿ باعتبارىا القكة المحتمة لمنقاش حكؿ مدل شمكؿ أمما يفسح المجاؿ 
.  يقيمكف عميياالتياألرض 

 اعترؼ ليا التيينية مف أم دكر في التسكية كىى المنظمة سطاستبعدت الكثيقة منظمة التحرير الفؿ. 2
كحدىا بتمثيؿ الشعب الفمسطيني مف قبؿ الدكؿ العربية ببل استثناء كمف قبؿ الغالبية الساحقة لدكؿ 

 كفكؽ ىذا كذاؾ كمو مف قبؿ الشعب الفمسطيني سكاء مف كاف ، كمف قبؿ منظمة األمـ المتحدة،العالـ
. منو تحت االحتبلؿ أك في اليجرة

 بو الجماعة الدكلية ممثمة بصكرة اعترفت الذم الفمسطينيتنكرت الكثيقة لحؽ تقرير المصير لمشعب . 3
سرائيؿ، كبذلؾ تككف الكثيقة قد سمحت ألخاصة في ا  جميع المكاسب كالمنجزات بإلغاءمـ المتحدة كا 

 حققيا نضاؿ ىذا الشعب بقيادة منظمتو عمى جميع األصعدة، إف الكثيقة إذ حصرت حؽ التي
 فحسب خرجت تمامان عما تكاضعت عميو الجماعة الذاتيالفمسطينييف في الضفة كالقطاع في الحكـ 

ان فثمة فرؽ ص خصكالفمسطينيالدكلية حكؿ مضمكف تقرير المصير عمكمان كتقرير المصير لمشعب 
 .1 كاالستقبلؿ الناجزالذاتيجكىرم بيف الحكـ 

كجكىره ) الذاتيع بيجف لمحكـ ك لمشران إف ما كرد في الكثيقة حكؿ حقكؽ الفمسطينييف ليست إال تكرار. 4
ف الكثيقة لـ إ تظاىر السادات برفضو سابقان، ثـ الذم (تمسؾ إسرائيؿ بالسيادة عمى ييكدا كالسامر كغزة

 السكاف في الضفة كالقطاع أم حؽ في اتخاذ قرار يتعمؽ بمصيرىـ غير المكافقة عمى ممثميتعط 
 كىذا يعنى فعميان أف مصير ،ردف مجتمعةألاقتراحات تقدـ ليـ مف قبؿ دكلة إسرائيؿ كمصر كا

. الفمسطينييف غدان رىنان بالقرار اإلسرائيمي كحده

تناست الكثيقة عمدان مدينة القدس كىك ما يشكؿ خركجان سافران عمى مقررات القمـ العربية كمجمس . 5
مـ المتحدة كتحديدان لممكاقؼ الصريحة كالمعمنة لمجمكعة عدـ االنحياز ألاألمف كالجمعية العامة ؿ

 الفمسطيني فييا، كفكؽ ىذا تيرؾ كضع العربي كتحديان سافران لحقكؽ الشعب اإلسبلميكمنظمة المؤتمر 
سرائيؿ تعتبرىا قانكنان عاصمة دائمة لدكلة ،جاءت بيا الكثيقةكالقدس مفتكحان لمجدؿ   ،(سرائيؿإ) كا 

                                                 
1

. 30-29 ، ص1984 ، دمشؽ ، 1 ، ط)ؾ-ص(، المجمد الثالث ، المكسكعة الفمسطينية  
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 تعمف أنيا قد تنقؿ سفارتيا كتارة مع المكقؼ المصرم ىيكالكاليات المتحدة تتبلعب بيف المكقفيف فتارة 
 . 1في إسرائيؿ إلييا كىك ما يعنى تأييدىا لمكقؼ إسرائيؿ

 بشأف 242 اإلسرائيمي لمقرار األمريكي أخرل فقد تبنت الكثيقة فعميان التفسير جيةكمف 
.  المحتمةاألراضياالنسحاب مف 

 الحالية في الضفة الغربية كالقطاع، كما لـ اإلسرائيميةفالكثيقة لـ تتطرؽ إلى مصير المستعمرات - أ
 ناىيؾتتعرض لمكضكع استمرار االستيطاف الييكدم فييما، كىذا ما فسر باستمرار سيؿ ىذا االستيطاف 

 حكؿ ما يسمى  الصييكني كفى ىذا تثبيت لممفيـك 160عف بقاء المستكطنات الحالية كعددىا غدان يجاكز
. 2"ييكدا كالسامرة"سرائيؿ تصر عمى تسمية الضفة إ كال ننسى أف ،راضى فمسطيفأالحقكؽ التاريخية في 

سيككف محدكدان كدكر - فيما لك كافؽ عمى المشاركة في تسكية المفاكضات – إف دكر األردف - ب
 ستكجد في الضفة كالقطاع حاضران التيف القكات العسكرية الكحيدة أل السكاف في الضفة كالقطاع، ممثمي

 كمستقبؿ السكاف الذاتيف اليد الطكلى في جميع مشاريع الحكـ أل ك، القكات اإلسرائيميةىيكمستقببلن 
. 3ستككف إلسرائيؿ ما داـ إجماع آراء الفرقاء المذككريف في الكثيقة شرطان الزمان لنفاذ بنكدىا

لـ تفمح الكاليات المتحدة في بيع كامب ديفيد لمعرب بالحسنى فسعت إسرائيؿ لفرض نمكذجيا 
 إلى معتدليف كمتطرفيف كراحت تكرط كؿ دكلة عربية في مشكمة إقميمية  العربيبالقكة بعدما شقت الكطف 

                                                 
1

 .30-29 صذكره، مرجع سبؽ ،3المكسكعة الفمسطينية ج 
2

 .631 ص ،1984ف، بيركت، . تقسيـ فمسطيف، د ، 1 جالفمسطينية،المكسكعة  

3
 إذ ليس بيف كثيقتيا ،كما أف اتفاقية كامب ديفيد ميما تأكؿ أربابيا تعتبر حبلن متفردان مع إسرائيؿ. 631المرجع السابؽ ذكره ، ص  

سرائيؿ  مما أخرج مصر ،ارتباط في التكقيت أك التنفيذ كىك ما قاد مصر عمى تكريس التفرد في التسكية بمعاىدة الصمح بيف مصر كا 
. مف الجبية العربية المكاجية إلسرائيؿ

 : األتي حيث مكنتيا مف،لقد أدت الكاليات المتحدة برعايتيا اتفاقية كامب ديفيد كاحدة مف أكبر الخدمات إلسرائيؿ
 شؽ الجبية العربية كخمخمتيا. 

 كما حققت لنفسيا كاحدان مف أغمى أىدافيا كىك نسؼ الكحدة العربية ألجياؿ غير منظكرة . 

  قيصد منيا أف تككف  – 1949كمثؿ اتفاقية اليدنة اإلسرائيمية المصرية عاـ - ضؼ إلى ىذا كذلؾ أف اتفاقية كامب ديفيد أ
 . بو تسكيات منفردة تاليةيحتذمنمكذجان 

راضيو عقب أ حاكؿ شكلتز فرضو عمى لبناف ثمنا النسحاب إسرائيؿ مف الذم 1983مايك لعاـ / آيار17 كقد تأكد ذلؾ في اتفاؽ 
.  لكال أف الشعب أسقطو1982يكنيك عاـ / غزكىا لو في حزيراف
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مكانيات األمة العربية بأسرىا كطاقاتيا إ بؿ تستنفذ أيضا ، كطاقاتيا كحدىا كحسبإمكاناتيالتستنفد 
يراف عمى الدخكؿ في حرب إ حرضت العراؽ ك1979فبعد إفشاؿ مشركع الكحدة السكرية العراقية عاـ 

 بؿ طاقات دكؿ الخميج كميا ،حسبؼ استيمكت كتستيمؾ ال طاقات البمديف المسمميف التيالخميج 
 يذىب التيىدار أمكاؿ النفط العربية إل كالداميمكاناتيا كال يبدك في األفؽ سبيؿ لكقؼ نزيؼ البمديف إك

 كذلؾ كاف ،(برغـ تضاؤؿ ىذه المكارد  في لعبة النفط الدكلية)قسـ كبير منيا كقكدان لتمؾ الحرب 
سرائيؿ دكري خطير في تأجيج األزمة المبنانية الستنزاؼ طاقات أكثر مف دكلة عربية  لمكاليات المتحدة كا 

 كاحد، كحرضت كتحرض ىذه الدكلة عمى تمؾ في مشرؽ الكطف عربيرىاؽ أكثر مف شعب إكاحدة ك
 كمغربو حتى أضحى الكطف الكبير يشيد يكميان حركب داحس كالغبراء بما ال يفيد  إال تحالؼ العربي

سرائيؿ الكنيست قدمت جكليا ككىيف مشركع قانكف إلى 1979 يكليك 30كفي يـك  .1الكاليات المتحدة  كا 
 المدينة القديمة عاصمة أبدية لمدكلة الييكدية، فكافؽ كاعتباريقضى بضـ القدس الشرقي إلى إسرائيؿ 

. 2 عمى ىذا المشركع كدعت الحككمة اإلسرائيمية عكاصـ العالـ لنقؿ سفاراتيا إلى القدسالكنيست

 17كمف المعركؼ أف السادات أكضح مكقفو مف القدس في رسالتو إلى الرئيس كارتر في 
: 3مف كثائؽ مؤتمر كامب ديفيد كنصيا كما يمي"  1الكثيقة رقـ"، 1978سبتمبر 

عادة الحقكؽ العربية كالتاريخية ،تعتبر القدس العربية جزءان ال يتجزأ مف الضفة الغربية-   كيجب احتراـ كا 
. ةففي المدم

 .العربيةإف القدس العربية يجب أف تككف تحت السيادة - 

                                                 
1

. 198-197 ص ،1970 مكتبة األنجمك المصرية ، القاىرة ، ،، القدس حكيـ سامي 
2

 كالقائـ عمى عدـ جكاز االستيبلء عمى 242 قاـ عميو قرار مجمس األمف رقـ الذمكىذا القرار يعتبر انتياكان صارخان لممبدأ الرئيسي  
األرض بالقكة، كليس سران أنو كانت ىناؾ محاكلة في كامب ديفيد لمتكصؿ إلى اتفاؽ حكؿ القدس بيف األطراؼ الثبلثة السادات 

ككارتر كبيجيف كلكف ىذه المحاكلة فشمت بسبب مكقؼ إسرائيؿ كتيديد بيجيف باالنسحاب مف المباحثات، كلذلؾ  اتفقت ىذه األطراؼ 
عمى إعبلف مكاقفيا المستقمة في رسائؿ تصدر عنيا، ليذا أعمنت كاشنطف أف أم تصرؼ مف جانب كاحد غير جائز كال يمكف أف 

 كال يمكف أف يغير مف مركز المدينة أك مركزىا أك مستقبميا، كىى اإًلشارة الكحيدة ،يغير مف مركز المدينة أك مركزىا أك غير جائز
.  تضمنيا خطاب الرئيس كارتر إلى أنكر الساداتكالتي" 25الكثيقة " كردت في كثائؽ كامب ديفيد التي

: معاىدة السبلـ المصرية اإلسرائيمية  ،عبد السبلـجعفر :  كلبلستزادة حكؿ ىذا المكضكع انظر199المرجع السابؽ ذكره ، ص 
 .248-246ص ،  1980دراسة تأصيمية كتحميمية عمى ضكء أحكاـ القانكف الدكلي ، دار النيضة لمطبع كالنشر ، القاىرة ، 

3
. 250-248صمرجع سبؽ ذكره، عبد السبلـ، جعفر  
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إف مف حؽ السكاف الفمسطينييف في القدس ممارسة جميع حقكقيـ الكطنية بكصفيـ جزءان ال يتجزأ مف - 
 . في الضفة الغربيةالفمسطينيالشعب 

 يجب أف تطبؽ بشأف 267 كرقـ 242إف القرارات الصادرة مف مجمس األمف كخاصة القراريف رقـ - 
 كغير قائمة كيجب الغيو إسرائيؿ لتغيير كضع المدينة ااتخذتو التيالقدس كتعتبر كافة اإلجراءات 

 .بطاؿ آثارىاإ

يجب أف تتكافر لجميع الشعكب حرية الكصكؿ إلى القدس كممارسة الشعائر الدينية كحؽ زيارة - 
 .األماكف المقدسة بدكف أم تمييز أك تفرقة

شراؼ ممثميف ىذا الديف-   .يجكز كضع األماكف المقدسة لكؿ ديف مف األدياف الثبلثة تحت إدارة كا 

ينبغي أال تقسـ الكظائؼ الضركرية في المدينة كيمكف إقامة مجمس بمدم مشترؾ مف عدد متساكو مف - 
 .1نو لف يتـ تقسيـ المدينةإكؿ العرب كاإلسرائيمييف لئلشراؼ عمى تنفيذ ىذه الكظائؼ، كبيذه الطريقة ؼ

 28أصدر قانكنا في " الكنيست" أف أبمغكـ بأف البرلماف اإلسرائيمي يشرفني:"كجاء فييا ما نصو 
 يقضى بأف يككف  مف سمطة الحككمة عف طريؽ  مرسـك تصدره إخضاع أم جزء مف 1967يكنيك 

أرض إسرائيؿ الكبرل لمقانكف، كالسمطة اإلدارية لمدكلة عمى النحك المبيف في المرسكـ، كقامت حككمة 
 نص عمى أف القدس مدينة كاحدة 1967إسرائيؿ بتبني أساس ىذا القانكف بإصدار مرسـك في يكليك 

 . 2" كأنيا عاصمة لدكلة إسرائيؿ،غير قابمة لمتقسيـ

تفاقيتيا، فيناؾ اكمف الكاضح أف ىذا التبايف في مكاقؼ أطراؼ كامب ديفيد الثبلثة لو مساس ب
 لمضفة ذاتيتفاقية إذ ال يمكف االتفاؽ عمى حكـ المف يرل أف ضـ القدس إلى إسرائيؿ يعتبر خرقا ؿ

عمييا  كأصبحت سيادة إسرائيؿ ،كالقطاع بعدما أخذ الحكـ اإلسرائيمي عمى القدس العربية صفة قانكنية
                                                 

ف البنديف السادس كالسابع يتعارضاف كما سبقيما مف بنكد الف كضع األماكف المقدسة تحت إشراؼ ممثمييا يتطمب إيجاد أعممان ب 1
 تحمي بيا ىذه األماكف كتصكف األمف فييا إال إذا اعتمدت عمى التي في حيف أف ىذه الييئة ال تمتمؾ القكة ،ىيئة مشتركة إلدارتيا

. ستعادة  السيادة العربية عمى القدس العربيةا مما ال يتفؽ كالمطالبة ب،إسرائيؿ
 المشترؾ يعنى إبقاء القدس بشطرييا تحت السيطرة اإلسرائيمية كىذا ما أكضحو بيجف في رسالتو إلى البمدمكما إف إقامة المجمس 

 ". في كثائؽ كامب ديفيد2الكثيقة رقـ "الرئيس كارتر 

. 201سامي حكيـ، مرجع سبؽ ذكره، ص : كأيضا. 250 – 249 جعفر عبد السبلـ، مرجع سبؽ ذكره، ص:لمتفاصيؿراجع  2
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 رغـ إصرار إسرائيؿ عمى عدـ الذاتي،قائمة، كىناؾ مف يرل أف مصير القدس مرىكف بمحادثات الحكـ 
عترافا بالكضع الجديد القائـ في اتناكؿ المكضكع  في ىذه المحادثات المذككرة ألف عدـ اشتراكيـ يشكؿ 

. 1القدس

 مكعدان 1978 يناير 16 كتحدد يـك ، عمى تشكيؿ لجنتيف عسكرية كسياسيةالجانبافتفؽ اك
مكضع الحدكد " ستقرر التي ىيف المفاكضات أكتشير االتفاقية إلى . 2الجتماع المجنة الثانية في القدس

جؿ أل بعض الشركط األمنية التي يجب تكافرىا مف ؿكما نصت االتفاقية ع". كطبيعة الترتيبات األمنية
 بتشكيؿ قكة قادرة مف الشرطة المحمية تجند مف الذاتي بما فييا قياـ سمطة الحكـ ،مف إسرائيؿأضماف 

سكاف الضفة كالقطاع كتككف عمى اتصاؿ مستمر بالضباط اإلسرائيمييف كاألردنييف كالمصرييف ، ككذلؾ 
                                                 

كارتر ىك مف قبيؿ تحصيؿ الحاصؿ، ككاف في استطاعة السادات لمكاجية  كلذلؾ يمكف القكؿ بأف ما كرد في رسالة السادات إلى 1
 اتخذه مف مستكطنات سيناء، فعندما تـ االتفاؽ في كامب ديفيد عمى الذماإلجراءات اإلسرائيمية بشأف القدس أف يتخذ نفس المكقؼ 

 الكنيستانسحاب إسرائيؿ مف ىذه المستكطنات رفض بيجيف المكافقة عمى ذلؾ إال بعد التشاكر مع حككمتو كالحصكؿ عمى مكافقة 
 بالجبلء النيائي، كلذلؾ بعث السادات برسالتيف األكلى إلى بيجيف كالثانية إلى كارتر أكضح فييا بأنو في الكتابيرغـ  تعيد بيجيف 

 سيناء، فتعتبر مصر أف اتفاقية كامب ديفيد في حكـ  في  عمى إزالة المستكطناتالكنيستحالة عدـ مكافقة الحككمة اإلسرائيمية أك 
.   قرار إزالة المستكطناتالكنيست كال كجكد ليما، كلكال ذلؾ لما تبنى الممغاة

ة محمد كامؿ إبراىيـ، مف أف إسرائيؿ م برئاسة كزير الخارجالمصرم ييمنا مف اجتماع المجاف السياسية ما تأكد لمجانب كالذم2
 كالتكصؿ إلى سبلـ منفرد يتيح إلسرائيؿ في النياية العربي قدمو السادات لعزؿ مصر عف العالـ الذمحاكلت استغبلؿ عرض السبلـ 

.  بما فييا القدسالضفة كابتبلع الفمسطينياحتكاء الشعب 
حتى إذا تكقفت المفاكضات تدخمت أمريكا ، ككعد ىيرماف إلتس سفير أميركا في مصر، كزير خارجية مصر بأف يعرض عميو 

 أدخؿ الذم قبؿ تقديمو، كلكف كاشنطف عدلت عف ىذا الرأم، بؿ أرسمت نص المشركع إلى بيجيف األمريكي لممشركع النيائيالنص  
. عميو  تعديبلن رآه ضركريان، كبيذا أصبح المشركع إسرائيميان مائة في المائة

ف تشترؾ أ"نو ينبغي أفتشير إلى "  الشرؽ األكسطفيالسبلـ الدائـ " تـ التكصؿ إليو كىك الذم التصكر إلىكىكذا انتيت االتفاقية 
سرائيؿ كاألردف كممثؿ ".  المفاكضات الخاصة بحؿ المشكمة الفمسطينية بكؿ جكانبيافي الشعب الفمسطيني ممصر كا 

" :  لتحقيؽ ىذا الغرض"كمف ثـ حددت االتفاقية ثبلث مراحؿ 
سرائيؿ عمى في جؿ نقؿ سممي أف تككف ىناؾ ترتيبات انتقالية تراعي الظركؼ األمنية مف أ المرحمة األكلى تتفؽ كؿ مف مصر كا 

 ىاتيف في الضفة الغربية كغزة خبلؿ فترة ال تتجاكز الخمس سنكات، يتـ خبلليا تكفير حكـ ذاتي لمسكاف فيكمنظـ لمسمطة 
ف تدعى الحككمة األردنية لبلنضماـ إلى مباحثات السبلـ لمناقشة تفاصيؿ الترتيبات االنتقالية عمى أساس ىذا أ عمى ،المنطقتيف
سرائيؿ كاألردف عمى كسائؿ إقامة سمطة الحكـ الذاتي المنتخبة في. اإلطار  الضفة الغربية كقطاع في المرحمة الثانية تتفؽ مصر كا 

طبؽ ما يتفؽ عميو بيف آخريف ف يضـ كفدا مصر كاألردف بعض الممثميف عف الضفة الغربية كغزة فمسطينييف أ كمف الممكف ،غزة
. األطراؼ المعنية

. نتخاباتالتفاقية كامب ديفيد أخذت بتككيف سمطة الحكـ الذاتي عف طريؽ ااإف 
 ، الضفة كغزةفي تبدأ عندما تقـك سمطة الحكـ الذاتي كالتي ، المرحمة الثالثة، كىى الفترة االنتقالية الممتدة عمى خمس سنكاتفي

براـ معاىدة سمـ بيف إسرائيؿ كاألردف بحمكؿ نياية " جيرانيما"تجرل مفاكضات لتحديد الكضع النيائي لمضفة كغزة كعبلقاتيما مع  كا 
سرائيؿ كاألردف الممثميف إلى سكاف الضفة الغربية كغزةأ عمى ،الفترة االنتقالية  .ف تدكر ىذه المفاكضات بيف مصر كا 
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 مراكز في كالسماح لمقكات اإلسرائيمية بالبقاء ،أدرنية لحفظ األمف– قياـ دكريات مشتركة إسرائيمية 
. 1  ىاتيف المنطقتيففيكمكاقع محددة 

ككضحت بعد ذلؾ حقيقة المكقؼ األمريكي مف القدس كاالستيطاف عندما أعمنت كاشنطف تحمميا  
 1980 مف مارس األكؿ  أصدره في الذم 465مف مكافقة ممثميا في مجمس األمف عمى القرار رقـ 

.  2 سياسة االستيطاف كغيرىا مما كرد في القرارةبإداف

 عمى القرار األمريكي مكافقة المندكب 1980 مارس 3عمى أف الرئيس كارتر كصؼ يـك 
ف تصكيتو في صالح القرار ال ان ان كافتقارمالمذككر خطأ حقيؽ  إلى المشاكرات داخؿ اإلدارة األمريكية، كا 

 أما الكضع بشأف القدس فأكضحو كارتر بأنو اتفؽ مع ،يعنى تغييران في مكقؼ حككمتو إزاء المستكطنات
. 3 كؿ مف بيجيف كالسادات عمى أف  القدس كؿ ال يتجزأ كأف زيارة األماكف المقدسة متاحة لمجميع

كمع ، ا لسياسة ما بعد الحربأساس أكتكبر شكمتيا حرب التيكأصبحت ىذه المدركات األكلية 
، شرع نيكسكف ككيسنجر في تعييف الخطكط العامة ليذه  أكتكبر25 النار اليش في إطبلؽتحقيؽ كقؼ 

. كلـ يمبث أف برز عنصراف رئيسياف، السياسة 

فقد أصبح نيكسكف ،  الصراع في محاكلة  حؿ ايجابيضركرة أف تقـك الكاليات المتحدة بدكر : أكال
، بأف المكقؼ في الشرؽ 1970، كبخبلؼ مكقفيما بعد 1967 يشعراف، بخبلؼ جكنسكف بعد ككيسنجر

                                                 
. 53 ص،1990، بيركت، 6المكسكعة الفمسطينية، ج  ،عبد الكىاب الكيالي 1
 القدس في قرارات :أنظر لمرجكع إلى نص القرار باإلجماع، كقد تبنى المجمس ىذا القرار ،209ص ذكره، مرجع سبؽ ،سامي حكيـ 2

 .499-496 صذكره، مرجع سبؽ ،1947األمـ المتحدة منذ عاـ 

 كقد تبمكر ىذا  المكقؼ المعارض في مؤتمر القمة ،ردكد فعؿ معارضة مف قبؿ معظـ الدكؿ العربية" كامب ديفيد"ثارت اتفاقيات  أ3
حمد حسف أ بمبادرة مف الحككمة العراقية كبدعكة مف الرئيس 1978نكفمبر –  تشريف الثاني 5-2 التاسع الذم عقد ما بيف ةالعربي
 كأف الشعب الفمسطيني ،المؤتمر ناقش االتفاقيتيف المتيف كقعتيا الحككمة"ثر انتياء مؤتمر القمة إف إ كذكر البياف الصادر ،البكر

 كال سيما مقررات كميثاؽ الجامعة ،العربيةالمسئكلية طار إراضي العربية المحتمة تمت خارج ألمة العربية في فمسطيف كاألكحقكؽ ا
. مة العربية أل كال تؤدياف إلى السبلـ العادؿ الذم تنشده ا، المتحدة المتعمقة بقضية فمسطيفاألمـالعربية كقرارات 

قرر المؤتمر عدـ المكافقة عمى ىاتيف االتفاقيتيف كعدـ التعامؿ مع ما يترتب عمييما مف نتائج بأنو قد كيذىب البياف إلى القكؿ 
 كدعا البياف الصادر عف مؤتمر القمة العربية ،ثارةإثار سياسية كاقتصادية كقانكنية كغيرىا مف آكرفضو لكؿ ما يترتب عمييما مف 

بشئكف حككمة مصر إلى العكدة عف ىاتيف االتفاقيتيف كالبقاء في حظيرة العمؿ العربي المشترؾ كعدـ التصرؼ بصكرة انفرادية 
 .55 ص المكسكعة السياسية، مرجع سبؽ ذكره، ،عبد الكىاب الكيالي .الصراع العربي الصييكني
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كلعؿ األكثر أىمية أف .  عمى تيديد كبير لممصالح األمريكية عمى نحك ال يمكف تجاىموينطكماألكسط 
 . ىناؾ فرصة متاحة لمقياـ بمبادرة أمريكية ناجحة

كراؽ أككانت .  أثناء الحرب، كاف الجميع يتطمعكف إلى الكاليات المتحدةكيسنجرككما أدرؾ 
ككاف اإلسرائيميكف، الذيف زادت عزلتيـ . أك ىكذا اعتقدت األطراؼ الرئيسية، كىك الميـ المعبة في يده،

 كقت مضى، في مكقؼ حرج العتمادىـ الشديد عمى كاشنطف في السبلح كالمعكنة أمالدكلية أكثر مف 
دراكا مف العرب الدبمكماسياالقتصادية كالتأييد   النفكذ لمكاليات المتحدة لدل إسرائيؿ، كانكا إلمكانات كا 

 كآخركف فإف السكفيت كانكا قادريف كيسنجريتكقعكف إلى تحكيؿ ىذه اإلمكانات لصالحيـ ككما ذكر  
 القادرة عمى تحقيؽ تنازالت إسرائيمية تتعمؽ ىيعمى تكريد السبلح ، لكف الكاليات المتحدة  كحدىا كانت 

 . 1باألرض مف خبلؿ المفاكضات

 األمريكية الجديدة إلى تجنب ربط الخطكات الدبمكماسية األكلية بطبيعة اإلستراتيجيةكثانيا، أف تسعى 
، بؿ لـ يكف شديد الحرص 1969 ال يرتاح لخطة ركجرز لعاـ كيسنجرككاف . اتفاقية السبلـ النيائية

فمثؿ ىذه البيانات العامة لممبادئ قد تؤدل إلى إرضاء ىذا الجانب . 242ـ ؽعمى قرار األمـ المتحدة ر
كعكضان عف ذلؾ فإنيا سمحت ،  لـ تساعد كثيرا في دفع العممية الدبمكماسية قأك ذلؾ نفسيا لكنيا في رأم

لكؿ جانب بالتركيز عمى ما يرفضو في تمؾ الخطة المجردة، بدالن مف التركيز عمى القضايا المممكسة في 
ذا كاف الدكر . الحاضر  بمثابة مؤشر لمعرب عمى سياسة الدبمكماسي النشيط في المجاؿ األمريكيكا 

أمريكية أكثر تكازنا، فإف رفض كاشنطف ربط الخطكات األكلى بالنتائج النيائية يستيدؼ طمأنو إسرائيؿ 
.  بأنو يجرل فرض تسكية عمى غير إرادتيا

 النشيط كالفعاؿ في الدبمكماسية المتطكرة لمنزاع العربي األمريكيكلضماف استمرار الدكر 
،فقد نجح 1973 أكتكبر بضركرة تخفيؼ الضغكط الدكلية الناجمة عف حرب كيسنجراإلسرائيمي، شعر 

جؿ تسكية سريعة كفقان لمشركط العربية أاليجـك العربي في تعبئة تأييد أكركبا كالياباف كالعالـ الثالث مف 
ككاف في الكسع االعتماد عمى تأييد األمـ المتحدة لمصر كسكريا كالفمسطينييف كما أف السكفيت . أساسا

ممتزمكف بالمكقؼ العربي كلك أدل ذلؾ إلى بعض األضرار بالنسبة لبلنفراج كلمعبلقات األمريكية 

                                                 
 . 183-182كلياـ ككانت، عممية السبلـ، مرجع سبؽ ذكره، ص 1
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كجاء حظر النفط العربي ليضيؼ مصدرا جديدا لمتكتر، عبلكة عمى الخطر المستمر النييار . السكفيتية
.   النارإطبلؽكقؼ 

 مستعدا لمعمؿ كيسنجر نجح بيا السادات في ترتيب قكاتو، لـ يكف التي بالطريقة قكرغـ إعجاب
 لو يترؾكؿ إقناع حمفاء الكاليات المتحدة بأف الذلؾ يتعيف عميو أف يح. تحت كطأة ىذه الضغكط مجتمعة

ف يعمد إلى عزؿ السكفيت عف جكىر المفاكضات، كأف يبذؿ جيده لرفع الحظر أحرية الحركة، ك
عمى حساب " المعتدلة"المفركض عمى النفط، كأف يحشد التأييد لصالح المكاقؼ العربية 

 قد تؤدل إلى انعكاسات داخمية التيكؿ تجنب المشاحنة العمنية مع إسرائيؿ ا، كأف يح"الراديكالية"كاقؼـاؿ
كاستيدؼ . الدبمكماسيخطيرة، كأف يعمؿ عمى كسب الككنجرس كالصحافة لتأييد دكره في المجاؿ 

الجانب األكبر مف مناكرات كيسنجر التكتيكية في الشيكر البلحقة، ضماف أف تستطيع الكاليات المتحدة 
، كقد حقؽ كيسنجر عمى أكتكبر أفرزتيا حرب التيالعمؿ بعيدا عف الضغكط المتعددة الداخمية كالدكلية، 

 1.كجو العمـك نجاحا رائعا

كقد اعتبرت العبلقات األمريكية المصرية حجر الزاكية لمدبمكماسية األمريكية الجديدة في العالـ 
العربي، " االعتداؿ"العربي، مع قياـ األردف كالمممكة العربية السعكدية بدكريف مسانديف رئيسييف لصالح 

كلـ يدرؾ كيسنجر أىمية سكريا إال بالتدرج، ككاف أكثر ترددان في االعتراؼ بالفمسطينييف كشركاء في 
 اتضحت أثناء الحرب، كالتي، ة كفي ذلؾ الحيف كانت العبلقة األمريكية المصرية الجديد، عممية التسكية

.  2كتحظى بالقدر األكبر مف اىتماـ نيكسكف ككيسنجر

                                                 
 أف تككف مكاليو إلسرائيؿ أك مكالية ىيلقد رأل كيسنجر أف اإلدارات السابقة أخطأت عندما اعتبرت أف الخيارات المتاحة ليا  1

جبرت العرب إلى التعامؿ مع الكاليات المتحدة في أ التي بالضبط ىيفيك يعتقد أف العبلقات األمريكية الخاصة مع إسرائيؿ . لمعرب
كبالطبع كانت الصعكبة تتمثؿ في الحفاظ عمى تطمع العرب إلى -  يعتد بياالتي ىي- ال العكاطؼ- فإف القكة. الساحة الدبمكماسية
كذلؾ يعنى عمى أقؿ تقدير إعادة . لمحفاظ عمى ثقة العربعنو كعمى ذلؾ كاف التقدـ نحك التسكية شرطان ال غنى . الكاليات المتحدة

كبالنسبة لمكاليات المتحدة، فإف ذلؾ يعنى أف .  تعرض ليا الفمسطينيكفالتي نحك عبلج المظالـ الفعمي مف التحرؾ شيء، كاألراضي
 أمكفكؿ الكاليات المتحدة انتزاع تنازالت عربية مقابمة، كمما اتقدـ إسرائيؿ تنازالت حتى تستمر الدبمكماسية في أداء دكرىا، كأف تح

 لمدبمكماسية األمريكية يكمف في تقديـ إضافياغير أف تحقيؽ ذلؾ كاف صعبان في ظؿ نكعية القضايا المتضمنة كلذلؾ فإف بعدا 
كفي تقديـ كعكد بالمساعدة لمصر كسكريا كاألردف لتكثيؽ -  يمنعيا إذا دعت الظركؼالضمنيمع التيديد - المعكنات إلسرائيؿ

.  العبلقات الثنائية مف خبلؿ طرؽ غير التنازالت اإلسرائيمية
 .184 ص ،المرجع السابؽ ذكرهانظر

2
 .184المرجع السابؽ ذكره، ص 
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 تعبئة ينبغي اإلسرائيمي، كاف الصراع الفمسطيني فعاؿ في حؿ أمريكيكمف أجؿ االحتفاظ بدكر 
ف غالبية األمريكييف يتعاطفكف مع إسرائيؿ، ككاف ىذا الشعكر قكيا بصكرة إ، حيث الداخمي العاـ الرأم

بؿ ، كلـ يكف حظر النفط العربي ليساعد عمى تغيير ىذا الشعكر. خاصة داخؿ الككنجرس كفي الصحافة
 يصعب معو انتياج الذمكاف االحتماؿ كبيران أف يؤدل الحظر إلى عكدة الشعكر المعادل لمعرب، األمر 

. كيسنجر-  نيكسكفإستراتيجية كانت حجر الزاكية في التيسياسة بناء الركابط الجديدة مع العالـ العربي 
فذلؾ كضع .  تمميياالتي ىيكلـ يكف في الكسع أف تبدك السياسة األمريكية ككأف ضغكط النفط العربي 

 شرح المبادرات الدبمكماسية ينبغيغير مقبكؿ بالنسبة لصكرة اإلدارة سكاء داخميان أك دكليان كمف ثـ كاف 
 في إطار اليدؼ الشامؿ، كىك البحث عف السبلـ في الشرؽ األمريكي العاـ كالككنجرس لمرأمالجديدة 

األكسط، كتقكية ركابط الكاليات المتحدة مع العالـ العربي دكف التضحية بإسرائيؿ كتحجيـ قدرة السكفيت 
 ككاف في اإلمكاف تكقع تأييد كاسع النطاؽ ليذه .1عمى تيديد مصالح الغرب، بما في ذلؾ النفط

ذا تـ رفع الحظر عمى النفط  . 2األىداؼ، خاصةن إذا استمر تقديـ المعكنة إلسرائيؿ بمستكيات عالية كا 

 ستؤدم 3خطكة – خطكةاؿ شككؾ جادة حكؿ ما إذا كاف كيسنجر يرل في دبمكماسيتو ثمةبيد أف 
، كاف يرل الذم أنو، كىك الرجؿ متسكية سياسية شاممة، أإلى   تيدؼ إلى جيكده أف اتيـ مرارا بالتشاـؤ

سرائيؿ  نقاص الضغكط عمى الكالياتإلى إكسب الكقت ك فقد كاف كيسنجر يؤكد لمعرب دائمان . المتحدة كا 
.  الثانياليدؼ األكؿ، بينما يؤكد لئلسرائيمييف اليدؼ 

                                                 
1

 .56محمد ربيع ، مرجع سبؽ ذكره ، ص . د: انظر في ىذا المعنى 

2
 .185 عممية السبلـ، مرجع سبؽ ذكره، ص،كلياـ ككانت 

3
كىدؼ "السبلـ المعمؽ كالمنتظر " كما أنيا دبمكماسية " تيدئة كتبريد المشاكؿ الساخنة " كتتصؼ ىذه الدبمكماسية بأنيا دبمكماسية  

ف السبلـ الذم تضعو " ىذه الدبمكماسية ىك خمؽ االقتناع لدل أطراؼ الصراع بأف القتاؿ  لف يقدـ الحؿ النيائي لممشكمة كا 
طكة في خكقد بدأت دبمكماسية الخطكة  ".الدبمكماسية األمريكية في إطار الظركؼ السائدة إقميميا كدكليا ىك الممكف المتاح كالمفيد 

 : اآلتيةتيف المصرية كاإلسرائيمية ، اتسمت بالسمات قأعقاب كقؼ إطبلؽ النار عمى الجب
. خطكة– كيسنجر القائمة عمى أساس حؿ المشكمة خطكة . قبكؿ األطراؼ المعنية لجيكد د  - أ
 األطراؼ العربية الكاليات المتحدة إلستراتيجية تقـك عمى أساس تدعيـ عبلقاتيا بإسرائيؿ مف جية كتحسيف عبلقاتيا مع  إتباع - ب

 .كتقديـ دعـ أمريكي نسبي ليا مف جية أخرل

 .عدـ بذؿ محاكالت جادة لحؿ المشكمة الفمسطينية  - ت

 ، بحث مقدـ لمندكة الدكلية1973يرم عيسى ، مضمكف السياسة األمريكية تجاه الشرؽ األكسط بعد حرب أكتكبر خ: انظر   
 .24 – 21، ص ( 1975القاىرة ،  )لحرب أكتكبر 
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كقد كاف في إمكاف دبمكماسية الخطكة خطكة في ظؿ قيادة رئاسية قكية أف تتحكؿ إلى البحث 
 سمطة أزمةكبدالن مف ذلؾ، كانت الكاليات المتحدة غارقة في . عف تسكية أكسع، تشمؿ األردف كفمسطيف

لـ يسبؽ ليا مثيؿ، كلـ يكف مف المحتمؿ أف يقدـ خميفة نيكسكف تصكران كاضحان لميدؼ في السياسة 
 تكتيؾ منفصؿ أمكىكذا بقيت دبمكماسية الخطكة خطكة بمثابة تكتيؾ لكسب مزيد مف الكقت، . الخارجية

زاء عدـ قدرة كيسنجر عمى التحرؾ إلى ما ىك االشمؿ السياسيعف المفيـك   لمسبلـ في الشرؽ األكسط كا 
 نتائج، أية مع ذلؾ مف ضياع قكة الدفع في حالة عدـ تحقيؽ كلخكفوأبعد مف دبمكماسية الخطكة خطكة، 

 تحقيقواضطر إلى مكاصمة البحث عف حمكؿ جزئية، سكاء عمى الجبية األردنية أك المصرية، أييما بدا 
كقد ضاعت الفرصة لكضع سياسة أكثر طمكحان عندما اضطر نيكسكف إلى االستقالة، ككاف . أكثر يسرا

.      1ؿ أف تظير مبادرة أمريكية قكية جديدة في الشرؽ األكسطبالبد مف أف يمضى كقت طكيؿ ؽ

، لـ يعد المكقؼ  19732بعد أف استخدمت الدكؿ العربية النفط كسبلح أثناء حرب أكتكبر 
كقد تجمى ىذا عمى كجو الخصكص في . الرسمي كالفعمي لمدكؿ العربية راغبا في ىذا االستخداـ مجددا

مؤتمر النفط كالغاز في السياسة الدكلية الذم انعقد في أبك ظبي، حيث أكد المشارككف ضركرة عدـ 
كقد رأل مساعد كزير النفط المصرم السابؽ أنو يتعيف عمى المنتجيف العرب . 3استخداـ النفط كسبلح

إقناع المجتمع الدكلي بأنيـ لـ يستخدمكا النفط كسبلح عدائي كأنيـ ال يستيدفكف أكثر مف استرداد 
. 4نصيبيـ المشركع في القيمة الحقيقيو لمبرميؿ

كيعرض الككيؿ المساعد لشؤكف نظـ المعمكمات كاإلعبلـ البتركلي في كزارة النفط الككيتية 
مسألة تحييد استخداـ سبلح النفط قائبل ، أنو عمى رغـ أف بعض الدكؿ غير العربية في منظمة أكبؾ قد 
يتعاطؼ مع القضايا العربية فيما يتعمؽ بالصراع إال أنيا ليست مستعدة أف تضع اقتصادىا كمصالحيا 

                                                 
 . 204، ص ذكرهمرجع سبؽ كلياـ ككانت، عممية السبلـ ، 1

 ألفا مف صناعة 80 ألؼ أمريكي عف العمؿ خبلؿ فترة الحظر ، بينيـ 250 أدل استخداـ سبلح النفط العربي إلى تسريح 2
فعمى سبيؿ المثاؿ فقد أعمنت شركة جنراؿ .  ألفا مف مكظفي شركة الطيراف كاآلالؼ مف مكظفي الفنادؽ كالمطاعـ 15السيارات ك

 في المائة ، كاعتبر مسئكلك الشركة أف ىذه أسكأ 85 انخفضت بنسبة 1974مكتكرز أف أرباحيا في األشير الثبلثة األكلى مف العاـ 
مع العمـ أف استخداـ سبلح النفط إلى انخفاض الناتج القكمي األمريكي في الربع . 1948انتكاسة تعرضت ليا ىذه الشركة منذ عاـ 

  . 284عدناف جابر، سبلح النفط ، مرجع سبؽ ذكره، ص .  بالمائة6,3 بنسبة 1974األكؿ مف عاـ 
عصاـ نعماف، العرب كالنفط كالعالـ دعكه لمتفكير كالتغيير، دار مصباح الفكر ، بيركت ، :  لبلستزادة حكؿ ىذا المكضكع انظر3

  . 13، ص 1982
   .2002 حزيراف 4 صحيفة الحياة ، لندف، 4
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كعمية فربما كجدت الدكؿ العربية ، كربما شاركتيا إيراف، إنيا كحدىا في . مع الدكؿ الكبرل عمى المحؾ 
 .  1الساحة عند تكجيو سبلح النفط لدكؿ محددة 

لذلؾ يمكف القكؿ انو لك استخدمت الدكؿ العربية سبلح النفط مجددا كما ذكرنا في السابؽ عندما 
حيث "تصرفات الدكؿ في حالة الحرب " يدخؿ ىذا تحت عنكاف 2000اندلعت انتفاضة األقصى عاـ 

يعتبر مف حؽ الدكلة المحاربة في المجكء إلى إجراءات الحرب االقتصادية ضد أعدائيا ، كفي تكقيع 
. الجزاءات االقتصادية ضد األطراؼ األخرل التي تخؿ بالتزامات الحياد في مكاجيتيا حقا ثابتا كمستقبل 

كالقانكف الدكلي عمى عاتؽ الدكؿ المحايدة التزاما عاما بالتصرؼ تجاه األطراؼ المتحاربة طبقا لما 
إمداد الطرؼ المتحارب "كيعني ذلؾ بصكرة خاصة امتناع الدكؿ المحايدة عف . تفرضو اعتبارات الحياد

كما . "بأية طريقة ، مباشرة أك غير مباشرة، بالسفف الحربية، كالذخائر كأدكات القتاؿ أيا كاف نكعيا 
أك مكاد يعني أف عمى الدكلة المحايدة أال تسمح لطرؼ متحارب بأف ينقؿ عبر أراضييا أية معدات 

 . 2حربية 

اف إجراءات الحظر النفطي التي فرضتيا الدكؿ العربية لـ تكف سبلحا البتزاز الغرب أك إذا 
إنما كانت كسيمة لفرض القاعدة القانكنية في منطقة مف العبلقات الدكلية تمت . تيديدا لمسبلـ العالمي 

التضحية بيا لفترة طكيمة ، لمصمحة القكة العسكرية األعمى ، كقد اتبعت الدكؿ العربية المصدرة لمنفط ، 
في استخداميا ليذه الكسيمة ، خطى عدد كبير مف الدكؿ األخرل التي استخدمت أنظمة التصدير فييا 
لدعـ سياساتيا الخارجية كقد جاءت اإلجراءات النفطية التي اتخذتيا الدكؿ العربية كنتيجة لممارسة ىذه 

الدكؿ لحقيا السيادم في التصرؼ في مكاردىا الطبيعية بالطريقة التي تخدـ ، عمى أفضؿ نحك ، 

                                                 
سعيد الفرحاف كىك الككيؿ المساعد لشؤكف نظـ المعمكمات كاإلعبلـ البتركلي في كزارة النفط الككيتية المكضكع مف .  كيمخص د1

:  ثبلثة جكانب 
  إف السبلح عندما يستخدـ لممرة الثانية فأنة يفقد بعضا مف قدرتو نظرا لغياب عنصر المفاجأة. 
  إف الدكؿ العربية النفطية في كضع حرج عندما يتعمؽ األمر بحاجتيا إلى إيرادات العممة الصعبة كربط ذلؾ بخطط التنمية

 .كمساعدتيا لمدكؿ العربية الشقيقة كالدكؿ الصديقة 
  الكصكؿ إلى تفاىـ دكلي حكؿ تحييد ىذا السبلح ، حيث أكد أحد الخبراء أف المسألة األساسية ىي أف السبلح متيسر، كتقضي

 حزيراف 29انظر صحيفة الحياة ، لندف، . المصمحة المتبادلة لمطرفيف تعزيز الظركؼ التي تؤدم إلى إزالة إغراء استخدامو 
2002 .  

-55 ، ص 1975 ، مؤسسة الدراسات الفمسطينية ، بيركت ، "دراسة قانكنية سياسية" إبراىيـ شحاتة ، حظر تصدير النفط العربي 2
56 .  
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كمصالحيا المشركعة ، كلـ تخؿ الدكؿ العربية ، في ممارساتيا ليذا الحؽ ، بأية قاعدة مستقرة مف قكاعد 
 . 1العرؼ الدكلي، أك بأم التزاـ تعاقدم في معاىدة دكلية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

  .86-85 ، مرجع سبؽ ذكره ، ص "دراسة قانكنية سياسية" إبراىيـ شحاتة ، حظر تصدير النفط العربي 1
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دور إسرائيل كمحدد لمسياسة الخارجية األمريكية  : المبحث الثاني

بدأت السياسة األمريكية تظير بشكؿو فاعؿ في منطقة الشرؽ األكسط، بعد انتياء الحرب "
نشاء دكلة إسرائيؿ، التي لـ تكف أمريكا صاحبة الفكرة في إنشاءىا؛ إالَّ أف الكاليات  العالمية الثانية كا 

المتحدة استثمرت كجكد تمؾ الدكلة، لما ستقدمو مف كظائؼ تحتـر مصالحيا كأىدافيا، ال سيما في إعاقة 
". تقدـ المنطقة كتطكرىا كتنميتيا، باإلضافة إلى زعزعة االستقرار فييا كضرب كحدتيا

كحاكلت الكاليات المتحدة إتباع سياسة مؿء الفراغ بشكؿو مباشر أك غير مباشر، كلجأت إلى "
ذلؾ مف خبلؿ االعتماد عمى قكة إسرائيؿ عف طريؽ إمدادىا بكؿ أنكاع الدعـ السياسي كالمالي 

كالعسكرم كاالقتصادم، باعتبارىا أساسان في الدفاع عف المصالح األمريكية، كازدادت أىمية إسرائيؿ في 
اإلستراتيجية األمريكية، بعد نجاحيا في أداء الدكر المككؿ ليا في الحرب الباردة، بخصكص مكاجية 

الشيكعية في الشرؽ األكسط، كمف خبلؿ تصدييا لمدكؿ الحميفة لمشيكعية، كتخريب أم تقارب فيما بينيا، 
كطرحت إسرائيؿ نفسيا كقكة بإمكانيا الكقكؼ ضد االتحاد السكفيتي، كعدـ تمكينو مف السيطرة عمى 

. 1"المنطقة

 :نقاط   بناءا عمى ما سبؽ سكؼ نتناكؿ شرح ىذا المبحث عمى مدل ثبلثة 

.  أىداؼ الكاليات المتحدة األمريكية في المنطقة : أكال 

.  ضماف أمف إسرائيؿ : ثانيا 

. اىتماـ الكاليات المتحدة األمريكية بإسرائيؿ  : ثالثا 

أىداف الواليات المتحدة األمريكية في المنطقة  : أوال 

كلقد بات مف المعركؼ أف أحد األىداؼ األمريكية الرئيسية في المنطقة، دعـ إسرائيؿ كاعتبارىا "
عنصران مف عناصر الردع لمقكل اإلقميمية األخرل، كلقد اعتبرت اإلستراتيجية األمريكية الكياف 

اإلسرائيمي، ىدفان استراتيجيان عمى درجة قصكل مف األىمية، كليس كسيمة أك خياران يمكف المجكء إليو في 

                                                 
، رسالة دكتكراه غير منشكرة، كمية االقتصاد 1978-1973حرب أكتكبر كأثرىا عمى المجتمع اإلسرائيمي :  خمدكف ناجي معركؼ1

 .296-292، ص1983كالعمـك السياسية، جامعة القاىرة 



 أثر حمددات السًاسة اخلارجًة األمريكًة جتاه الصراع الفلسطًين اإلسرائًلٌ: الفصل الجانٌ:                         الباب األول 

81 

" بكش األب"نائب الرئيس األمريكي " داف ككيؿ"، فقد قاؿ "حالة اختبلؿ المصالح األمريكية في المنطقة
إخكاني الصياينة؛ إنني ىنا اآلف، كنائب : "، عندما تحدث أماـ اجتماع لممنظمات الصييكنية1992عاـ 

، كقد تحدث الرئيس األمريكي عف 1"أؤكد لكـ التزاـ الكاليات المتحدة الكامؿ تجاه إسرائيؿ" بكش"لمرئيس 
إف التزامنا بإسرائيؿ، نابع مف مصمحتنا األخبلقية األيديكلكجية؛ : "التزاـ الكاليات المتحدة بإسرائيؿ قائبلن 

 ذلؾ 1993عاـ " كمينتكف"، كأٌكد الرئيس 2"كلف يسمح أم رئيس لمكاليات المتحدة؛ بأف تييـز إسرائيؿ
. 3"إننا سكؼ ندعـ إسرائيؿ عبر التأكيد عمى تفكقيا العسكرم النكعي: "بقكلو

 1941عاـ " رتميمكبا"كلقد دعمت الكاليات المتحدة إسرائيؿ بشكؿو كبير كعمني، منذ عقد مؤتمر "
كحتى يكمنا الحالي، كاعتبركىا مصمحة ىامة لمكاليات المتحدة في الشرؽ األكسط، فقد تحدث الرئيس 

إف لمكاليات المتحدة مصمحة حيكية ليس في إسرائيؿ فقط، بؿ أيضان في التعاكف ": "كمينتكف"األمريكي 
االستراتيجي بيننا كبيف بمداف عدة في المنطقة، كستعمؿ إدارتنا عمى الكفاء بالتزامات أمريكا، بشأف 

التخزيف المسبؽ لممعدات العسكرية في إسرائيؿ، كنحف نتفٌيـ كنؤيد بحـز حاجة إسرائيؿ، إلى االحتفاظ 
بتفكؽ عسكرم نكعي، عمى خصكميا العرب؛ كبأنو لكال الضربة الكقائية التي قامت بيا ضد المفاعؿ 

مسٌمح باألسمحة النككية في : ، لكانت قكاتنا كاجيت صداـ حسيف، كىك1981النككم العراقي في عاـ 
، تصاعد الدعـ األمريكي إلسرائيؿ، كارتقى إلى مرتبة التطابؽ "كمينتكف"، كفي عيد الرئيس "1991عاـ 

االستراتيجي، كفي إطار المفاكضات الثنائية كالمتعددة األطراؼ، تبٌنت الكاليات المتحدة الخط 
االستراتيجي اإلسرائيمي، الذم يسعى إلى دفع عممية التعاكف االقتصادم اإلقميمي، كاإلسراع فييا مقابؿ 

. 4"إبطاء عممية التسكية السياسية اإلقميمية

 يمكف القكؿ بأف الرؤية األمريكية إلسرائيؿ، كانت كمازالت؛ عمى أنيا قاعدة إستراتيجية ال     
دكلة عربية؛ كلذلؾ فإنو ال يمكف بأم حاؿو مف األحكاؿ : يمكف مقارنة العبلقة بيا بأية عبلقة مع أم

فصؿ اإلستراتيجية األمريكية عف اإلستراتيجية اإلسرائيمية؛ ألف عناصر التخطيط االستراتيجي لكبل 

                                                 
1
Donald Neff، Fallen pillars: U.S. Policy towards Palestine and Israel since 1945، institute for 

Palestinian studies، Washington D.C، 1995، p. 7. 
 . 292 ص1992المشير محمد عبد الحميـ، مركز األىراـ لمترجمة كالنشر، القاىرة : نصر ببل حرب، ترجمة:  ريتشارد نيكسكف2
الكطف العربي كالكاليات المتحدة، : (محرر)المصالح اإلستراتيجية األمريكية في الكطف العربي، في ىالة سعكدم : جماؿ عبد الجكاد 3

 .36، ص1996معيد البحكث كالدراسات العربية، القاىرة 
 .161، ص 1992رؤية لتغيير أمريكا، مركز األىراـ لمترجمة كالنشر، القاىرة:   بيؿ كمينتكف ، آؿ كجكر4
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الدكلتيف متداخمة كمترابطة إلى حد الكحدة، فالكاليات المتحدة تؤمف تمامان بالرؤيا اإلستراتيجية اإلسرائيمية؛ 
. 1الذم يضمف استقرار المنطقة، كاستقرار المصالح األمريكية فييا: كأف أمنيا كسبلمتيا ىك

كبالتالي أصبحت إسرائيؿ الدكلة الكحيدة المكثكؽ بيا في المنطقة، نظران الرتباطيا بأمريكا كلما 
تشكمو مف أىمية، في اإلستراتيجية األمريكية، كبذلؾ فيي مف المحددات الخارجية لمسياسة الخارجية 

. لمكاليات المتحدة األمريكية تجاه القضية الفمسطينية

ضمان أمن إسرائيل   : ثانيا

إف ضماف أمف إسرائيؿ ظؿ يمثؿ مصمحة أساسية لمكاليات المتحدة بالنظر ألىمية إسرائيؿ 
اإلستراتيجية ليا، بسبب مكقعيا الجغرافي الذم يجعميا قاعدة انطبلؽ مثالية لمقياـ بعمميات عسكرية في 
كافة االتجاىات، كما أنو يمكف الكصكؿ إلييا بسيكلة كلدييا تسييبلت إسناد متقدمة تستطيع أف تكفر 
لمقكات األمريكية ما تحتاج إليو مف إمكانيات صيانة كتجييز، فضبلن عف قدرتيا العسكرية كتفكقيا في 
.  مجاؿ البحث كالتطكير كاالستخبارات عمى نحك يجعؿ باإلمكاف االعتماد عمييا كقكة ردع في المنطقة

كتدعمت العبلقات بيف الدكلتيف بعد ذلؾ في ظؿ إدارة كمينتكف ، األمر الذم يؤكد حقيقة أساسية 
ىي أف محاكلة فيـ أسباب االلتزاـ األمريكي بضماف أمف إسرائيؿ بناء عمى اعتبارات إستراتيجية 

كأف سبب ىذا االلتزاـ يرجع كما سبؽ كذكرنا إلى عكامؿ أخرل تتمثؿ ، عسكرية محضة، محاكلة قاصرة
في االرتباط العضكم بيف الدكلتيف كالتكاصؿ الثقافي بيف المجتمعيف، إلى جانب العكامؿ المتعمقة بالبيئة 

.  السياسية الداخمية في الكاليات المتحدة، كىى أمكر ال تتغير بسيكلة

ال يكجد ما ييددىا بعد انتياء الحرب  (ضماف أمف إسرائيؿ)كيبلحظ أف ىذه المصمحة أيضا 
الباردة كانييار االتحاد السكفيتي، كغياب الدرجة الكافية مف التنسيؽ العربي، فضبل عف عدـ التكازف في 

. 2القكة بيف إسرائيؿ كالعرب، كالذم تفاقـ بعد حرب الخميج

                                                 
1
 Nasser Aruri : U. S . Policy towards the Arab – Israeli Conflict، in. Amira Hmadi ، the United 

States and The Middle East.، A search for new perspectives new year : state university of new York، 

1993 . p2.        
 . 254- 253، مرجع سبؽ ذكره، ص "الفرص كالقيكد : الكطف العربي كالكاليات المتحدة"  ىالو سعكدم،2
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كبصفة عامة، فإف الكاليات المتحدة عممت بعد انتياء الحرب الباردة عمى إعادة تشكيؿ المنطقة 
العربية كالشرؽ األكسط ، فإلى جانب ما تضمنتو خطة مدريد مف إجراء مفاكضات ثنائية بيف إسرائيؿ 

كالدكؿ العربية ، فإنيا تضمنت أيضان إجراءات مفاكضات متعددة األطراؼ تضـ دكالن مف الشرؽ األكسط 
كالدكؿ الصناعية مف أجؿ تطكير قكة دفع، بغرض خمؽ شرؽ أكسط جديد تمعب فيو إسرائيؿ دكران 

مركزيان، كقد أظيرت إدارة كمينتكف تحمسان لذلؾ ، اعتقادا منيا بأف ىناؾ فرصة تاريخية إلعادة تشكيؿ 
/ المنطقة بفضؿ انييار االتحاد السكفيتي كىزيمة العراؽ كقبكؿ منظمة التحرير الفمسطينية بعممية مدريد

ككانت تأمؿ في ىذا السياؽ إقامة نظاـ جديد لمشرؽ األكسط يحؿ محؿ النظاـ العربي، مع إقامة . أكسمك
شبكة مف مشركعات التكامؿ االقتصادم اإلقميمي تضـ إسرائيؿ كتركيا كدكؿ بحر متكسطية أخرل، كقد 

تـ بالفعؿ إشراؾ دكؿ الخميج في المفاكضات المتعددة األطراؼ، ثـ في مؤتمرات قمة الشرؽ األكسط 
التي كاف القصد منيا خمؽ شبكة مف التعاكف اإلقميمي، كربما ساد التصكر في اإلطار نفسو أف باإلمكاف 
التكصؿ إلى  ترتيبات أمنية إقميمية جديدة تمعب إسرائيؿ فييا دكران ميمان في حماية دكؿ الخميج الضعيفة 
مف التيديدات العراقية كاإليرانية، ككذلؾ مكاجية الدكؿ التي تصفيا الكاليات المتحدة بالدكؿ المارقة ، مف 

خبلؿ المقاطعة االقتصادية كالعزؿ الدبمكماسي، بؿ حتى التيديدات باستخداـ القكة العسكرية كالقضاء 
عمى اإلرىاب كتيميش األصكلية اإلسبلمية ، كالعمؿ في المقابؿ عمى تشجيع ثقافة تقكـ عمى االعتداؿ 
كالبراغماتية، إلى  جانب استخداـ الكاليات المتحدة ىيمنتيا إلصبلح السياسات االقتصادية كالمالية لدكؿ 
المنطقة كتحكيميا إلى اقتصاد السكؽ بما يعنيو ذلؾ مف بناء قطاع خاص قكل، كزيادة االنفتاح الثقافي 

ف كاف ىذا ال . عمى الغرب ىذا فضبل عف العمؿ عمى تشجيع قدر محدكد مف الميبرالية السياسية ، كا 
. 1يمثؿ أكلكية أكلى أك حتى قدر مف التحكؿ الديمقراطي، طالما لـ يضعؼ ذلؾ األنظمة الصديقة

  اىتمام الواليات المتحدة األمريكية بإسرائيل : ثالثا 

إف عبلقة الكاليات المتحدة بإسرائيؿ عبلقة مصمحة متبادلة، كتحالؼ استراتيجي نما كتطكر 
بفعؿ مجمكعة مف العكامؿ الثابتة كالمتغيرة في السياسة األمريكية الداخمية كالخارجية، فإسرائيؿ تجد في 
الكاليات المتحدة حاضران كمستقببلن، بقدر ما ىك منظكر، السند األكؿ كالحميؼ األىـ في كؿ المجاالت 

كالكاليات المتحدة مف جية أخرل تعتمد اعتمادان كبيران جدان عمى إسرائيؿ في إستراتيجيتيا في الشرؽ 
                                                 

1 
 Hudson : " To play the hegemon: Fifty years of U.S. Policy toward the middle east" 1995 ، p.336 

and 339.  
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األكسط كربما العالمية، لذلؾ فاف دراسة ىذه العبلقة ىي مف األىمية بمكاف في أم بحث عف البعد 
. الدكلي لمقضية الفمسطينية أك في تأصيؿ ىذه العبلقة تمكف البداية كيسيؿ فيـ الحاضر كالمستقبؿ

ػػ: بإسرائيلاألمريكياالعتراف -  1

 1948مايك 13 كاقعيان كقاـ كايزماف بزيارة لمرئيس تركماف في ان مرأأصبح التقسيـ في نظر العالـ 
 مايك 14مايك، كاستقبؿ تركماف في 15أخبره فييا أف الدكلة الييكدية سكؼ تعمف عنيا منتصؼ ليمة 

 . 1ممثؿ الككالة الييكدية لنفس السبب

كتسارعت األحداث ،  ىائبلن عمى العرب كغيرىـ ان قعاا بإسرائيؿ كأمريؾكفي الكاقع كاف العتراؼ 
كانتيت ىذه ، شراؼ األمـ المتحدة إ تمخضت بتكقيع اتفاقات اليدنة تحت التي 1948ككقعت حرب 

 لمحركة الصييكنية بإقامة دكلة إسرائيؿ في فمسطيف كنجحت كسياسي عسكرمالمرحمة بتحقيؽ كسب 
 تنسحب مف أف في تكريط الكاليات المتحدة في حمايتيا إلى أف أصبح مف الصعب عمى أمريكا أيضا

.  ىذا الدكر

 تعارض بشدة مع آراء كبار أعضاء حككمتو كالتيكلتفسير قرارات تركماف الخاصة بالسياسة 
 كانت سنة 1948مثؿ مارشاؿ كزير الخارجية كفكرستاؿ كزير الدفاع، مف الميـ أف نتذكر أف سنة 

، تكماس ديكل حاكـ كالية الجميكرمكقد بدت فرص تركماف ضعيفة، ككاف خصمو . االنتخابات الرئاسية
ف كانت بالغة  نيكيكرؾ، يبذؿ جيدان ضخمان لمفكز بأصكات الييكد المتمركزيف في مناطؽ حضرية قميمة كا 
األىمية، كبخاصة في كالية نيكيكرؾ، كرغـ تكسبلت كبار المسئكليف في حككمتو بإبقاء قضايا السياسة 
الخارجية المختمؼ عمييا بعيدا عف السياسات المحمية كاالنتخابية الضيقة، عمؿ ىارم تركماف مف أجؿ 

مستشاريو - الفكز بأكبر عدد ممكف مف أصكات الييكد مف منافسة، بنصيحة كبلرؾ كميفكرد كدافيد نيمز
. الصييكني الكاليات المتحدة بالتأكيد شبو المطمؽ لبلستيطاف كالتكسع كألـز-  االنتخابيةاإلستراتيجيةفي 

.  يزنياكرأ الرئيس داكيت ءباستثناكىك مكقؼ التـز بو مف جاء بعده مف رؤساء 

                                                 
، 1976، رسالة ماجستير كمية االقتصاد، جامعة القاىرة، (67-56)ناجي صادؽ شراب، سياسة أمريكا الخارجية تجاه إسرائيؿ  1

 .  77-76ص
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المعارضة "يضا أ أكد الذم بشأف شحنات األسمحة إلى المنطقة الثبلثيما بالنسبة لئلعبلف أ
، فقد كانت " مف الدكؿ في تمؾ المنطقة أمالثابتة الستخداـ القكة أك التيديد باستخداـ القكة بيف 

الحككمات الثبلث، الكاليات المتحدة كبريطانيا كفرنسا، ترمى إلى اإلبقاء عمى الحدكد كخطكط اليدنة 
ككانت إسرائيؿ . عيد رسميا عقب الحرب العربية الصييكنية األكلىأ كالتي االنتداب أياـالمرسكمة 
نو أ فيمان صحيحان مف حيث الثبلثيكفضبلن عف ذلؾ، فيـ العرب اإلعبلف .  المستفيدة األكلىىيبالطبع 

داة أ كاإلقميميكاعتبرتو الجامعة العربية اغتصابا لكظيفتيا الخاصة باألمف . يناؿ مف استقبلليـ كسيادتيـ
 سياسة رشيدة إتباع أفكأعمنت الجامعة العربية ، لئلبقاء عمى السيطرة االستعمارية القديمة بأشكاؿ جديدة

يضا الحؽ أكرفضت الجامعة ، " لمدفاع المشركع عف حيادىا" فيما يتعمؽ بامتبلؾ األسمحة ضركرة حيكية
كمبعث السخرية في ىذا .  لمدكؿ الثبلث في تقرير نطاؽ مف التسميح المناسب لؤلقطار العربيةاألبكم

 (بريطانيا كفرنسا) أف اثنتيف مف الدكؿ الثبلث الضامنة لسيادة دكؿ الشرؽ األكسط الثبلثياإلعبلف 
.   عمى مصرثبلثيانضمتا إلى إسرائيؿ بعد ست سنكات مف شف عدكاف 

 لكف 1948كما برزت أىمية إسرائيؿ لمكاليات المتحدة التي اعترفت بيا فكر قياميا في مايك 
أما قبؿ ذلؾ، . ىذه األىمية لـ تتصاعد إال منذ أكاخر الستينات حتى كصمت إلى ذركتيا في الثمانينات

فمـ تكف  (بريطاني ثـ فرنسي)عمى دعـ أكركبي باألساس - كما ىك معركؼ- فقد اعتمدت إسرائيؿ
يزنياكر ككنيدم ككاف ينظر إلييا أحيانا في كاشنطف . إلسرائيؿ أىمية إستراتيجية متبمكرة إلدراؾ تركماف كا 

كأدل . باعتبارىا مسئكلة عف تعميؽ الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي، كعف تسمؿ االتحاد السكفيتي لممنطقة
ربما كاف مف . 1ذلؾ إلى حدكث نكع مف التكتر في بعض األحياف، مف ناحية في عيد إدارة إيزنياكر

 في كانكف االفتتاحي أيزنياكراألمكر ذات الداللة أف الشرؽ األكسط لـ يذكر في خطاب الرئيس 
كركبا أحداث أ، فقد كانت الكاليات المتحدة معنية بقدر اكبر بأحداث الشرؽ األقصى، ك1953يناير/الثاني
ككاف ، ماـ شبح الشيكعية الدكلية أيرتعب " كزير الخارجية الجديد، . ككاف جكف فكستر داالس. بالطبع

ألف الزعماء "عرب عف صدمتو كاستيائوأ، كالعالمي شكؿ معظـ أفكاره بشأف الكضع الذمىذا الشبح ىك 
.  2 "المسئكليف في الشرؽ األكسط ال يركف العالـ كما يراه ىك

                                                 
1

جامعة الدكؿ  فمسطينية، شئكف العربية، سياسة أمريكا الخارجية تجاه القضايا ربيع،محمد : لبلستزادة حكؿ ىذه المرحمة انظر 
 .56-55 ص،1986القاىرة،  ،164-163 عدد أكتكبر،/ تشريف األكؿ سبتمبر / أيمكؿ العربية، 

2
 William R. Polk، Op.Cit، p. 116 . 
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1مايك/أيار داالس األكلى في الشرؽ األكسط في جكلةكعقب 
 تاالستنتاجايمكف تمييز ، 1953

يرافاليكناف كتركيا كالعراؽ )" الشماليبالحزاـ " مف بيف جميع دكؿ المنطقة، فإف ما سماه: التالية  كا 
 مؤىمة لبلرتباط بشبكة المعاىدات المقامة فييتشاركو اآلراء حكؿ التيديد السكفيتي كمف ثـ  (كباكستاف

 تجاه الرأم آسيا، ثانيا، استنتج داالس أف معظـ الزعماء العرب ال يشارككنو شرقي كجنكبيكركبا أفي 
كقاؿ .  تأتى مف إسرائيؿ كمف اإلمبريالية الغربيةالحقيقيوكبالنسبة ليـ كانت التيديدات . اإلقميمياألمف 
كثير مف بمداف الجامعة العربية غارقة في نزاعيا مع إسرائيؿ كمع بريطانيا  "األمريكي العاـ لمرأمداالس 

 ال تريد أنياككاف مف الكاضح "  ال تعير اىتمامان كبيران لمشيكعية السكفيتيةأنياالعظمى كفرنسا حتى 
كبدال مف ذلؾ، يجب . االرتباط بالترتيبات الدفاعية الغربية كال مجاؿ لمضغط عمييا أك إقناعيا بذلؾ

عطاء المشاكؿ مثؿ السكيس كفمسطيف مرتبة دنيا مف " الشماليالحزاـ "تركيز الجيد في اتجاه تعزيز  كا 
 في الشرؽ األكسط ممكنا في ذلؾ الكقت، كلكف األطمنطي نظير مطابؽ لحمؼ إنشاءاألكلكية كلـ يكف 

كتحكيمو إلى حمؼ بغداد، كمف " الشماليالحزاـ " ترسى األساس لتكسيع مفيكـأفيمكف لمكاليات المتحدة 
 إلى أكركبامف " بأكضاع القكة"كىك ما سماه ىالفكرد ىكسكينز - ثـ استكماؿ حزاـ المعاىدات الدفاعية

 .2الشرؽ األقصى كسكؼ يصبح االتحاد السكفيتي مطكقا بدرجة اشد مف قبؿ

قع في بغداد في كك) في األصؿ كحمؼ لمتعاكف المتبادؿ بيف العراؽ كتركيا3 كقد بدأ حمؼ بغداد
يرافثـ انضمت إليو بريطانيا كباكستاف  (1955فبراير/ شباط24 ، كلـ يتضمف الحمؼ الكاليات المتحدة كا 

كعمى الرغـ مف أف الكاليات المتحدة كانت صاحبة فكرة إقامة ىذا الحمؼ إال أنيا لـ . 4رسميكعضك 

                                                 
1

بفترة كجيزة أعمف باالشتراؾ مع كزير خارجيتو جكف فكستر داالس أنيما ينكياف معالجة الخبلفات العربية اإلسرائيمية بشكؿ  
 ، آراءه حكؿ ىذا الصراع العربي اإلسرائيمي فأكد تأييد ببلده 1953 في أكؿ يكنيك ألقاهمكضكعي ، كقد حدد داالس في خطاب ىاـ 

عتزاـ حككمتو أف تككف محايدة ، كأف تسعى لعقد صمح نيائي بيف األطراؼ المتنازعة ، كما اقترح ا ك1950لمتصريح الثبلثي لعاـ 
عكدة بعض البلجئيف لعقد صمح نيائي بيف األطراؼ المتنازعة ، كما اقترح عكدة بعض البلجئيف الفمسطينييف إلى المنطقة الخاضعة 

دماج معظميـ في الدكؿ العربية المجاكرة نبيؿ عبد الغفار ، مرجع سبؽ ذكره ، ص : لبلستزادة حكؿ ىذا المكضكع انظر  .إلسرائيؿ كا 
207 .

2
 Halford L. Hoskins، The middle east: problem area in the world politics, New York، MacMaillan, 

1954, p.23                                                                                                  
3

: لبلستزادة حكؿ ىذا المكضكع انظر  
John C., Cambpell. Defense of the Middle East Problems of American Policy, (New York: Preager 

Paperbacks. 1960), p. 44-62. 
4

: لبلستزادة حكؿ ىذا المكضكع انظر  
Nadav Sofran، From War: The Arab Israel Confrontation، 1948-1967 (New York: Western 

Publishing Company، Inc.، 1969) pp.104 . 
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 كانت مشاركا العمميتكقع عميو كتركت لبريطانيا دكر القيادة فيو غير أف الكاليات المتحدة في الكاقع 
 كماكميبلف رئيس الكزراء أيزنياكرفقد أكد البياف الصادر في برمكدا عف الرئيس : كامبل في الحمؼ

لممشاركة النشطة في أعماؿ المجنة ... استعداد الكاليات المتحدة "1957مارس/ ذارآ 24 في البريطاني
 ت كافالتيكفي ىذه الحالة تضمف البياف مجرد اعتراؼ عاـ بكضع األمكر ". العسكرية لحمؼ بغداد

 لمكاليات المتحدة تجاه الحمؼ كاف مكجكدا منذ كاالقتصادم العسكرم منذ فترة طكيمة، إذ أف االلتزاـ ةقائـ
   .1البداية

 السعيد باالنضماـ إلى حمؼ بغداد تحديان سافران لميثاؽ األمف الجماعي مككاف قرار حككمة نكر
 بإصرار عمى إقامة تحالؼ عربي باستبعاد العراؽ، كىكذا انضمت مصر قكجكب، لمجماعة العربية 

كعمؿ عمى  ) حياديا ان نو سينتيج خطأكسكريا كالسعكدية كاليمف إلى تحالؼ فعمى في حيف أعمف لبناف 
 جيكد بريطانيا لمضغط عمى األردف كي تنضـ إلى حمؼ تثمركفي الكقت نفسو لـ  (إنياء عزلة العراؽ

فقد أعمنت حككمة سمير الرفاعي رفض األردف االنضماـ : بغداد بؿ أدت إلى عكس ما كانت تستيدفو
ىير الجيش األردني مف ط كانطمؽ الممؾ حسيف نحك ت1956يناير /  كانكف الثاني 8إلى الحمؼ في 

 نشكب ىيالضباط البريطانييف بقيادة الجنراؿ جكف غمكب ككانت نتيجة السياسة الغريبة لصنع األحبلؼ 
 كبيف غالبية األقطار  -كمف بينيا العراؽ- صراع حاد في المصالح بيف ما يسمي بدكؿ الحزاـ الشمالي 

 كما أدت إلى اشتداد  - األمريكيةاإلستراتيجيةأك الحزاـ الجنكبي مف الدكؿ كما يراه راسمك - العربية 
المشاعر المعادية لمغرب في الكطف العربي ،كأدت أخيرا إلى تييئة الفرصة التي قصد بيا إبقاء السكفيت 

. 2بعيدا عف المنطقة قد أسفرت عف نتائج عكسية

يزنياكر عقب صفقة أكقد كتب الكثير عف العبلقات المضطرة بيف الرئيس عبد الناصر كحككمة 
األسمحة مع االتحاد السكفيتي، كالفشؿ األمريكي في مسألة السد العالي كتأميـ قناة السكيس كلـ يفيـ 

 العربي عمى المشاركة اإلصراركزير الخارجية داالس مطمقان القكمية العربية كنظر بعداكة عميقة إلى 
 الرامية إلى معارضة السيطرة األجنبية كسعي الدكلة االنحيازيجابي كعدـ إل في سياسة الحياد ايفالمسئكؿ

                                                 
1

 عدد ،أكتكبر/ تشريف األكؿ سبتمبر / شئكف فمسطينية، ايمكؿ   ،سياسة أمريكا الخارجية تجاه القضايا العربية، محمد ربيع . انظر د 
 .55،ص1986،القاىرة ، جامعة الدكؿ العربية،  163-164

 
السياسة األمريكية تجاه الصراع العربي اإلسرائيمي مف حرب أكتكبر كحتى اتفاقية كامب ديفيد ، نبيؿ عبد الغفار، : لبلستزادة انظر2

 .33-24 ص ،1982 ،الييئة المصرية لمكتاب ، القاىرة
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 حككمة كقفتوكمع ذلؾ فقد كاف المكقؼ االيجابي الذم " مجاالت النفكذ " العظمى إلى دبمكماسية 
 السياسة العالمية الحنكة لحظة فريدة مف الحكمة ك1956 عقب العدكاف الثبلثي عمى مصر عاـ إيزنياكر

. 1في قرارات السياسة األمريكية تجاه الصراع

 كعممت 1956يزنياكر مصر عندما كقع العدكاف الثبلثي عمييا عاـ أكمع ذلؾ فقد ساندت إدارة 
مف خبلؿ األمـ المتحدة عمى ضماف انسحاب كؿ القكات األجنبية كيرجع ىذا المكقؼ األمريكي لعدد مف 

ير العدكاف قد تـ مف جانب حمفاء الكاليات المتحدة مف دكف عمميا كمنيا إنيا باالعتبارات منيا إف تد
ىذا فضبلن عف المنطقة  األكركبية في لكانت ال تزاؿ في مرحمة استكماؿ جيكدىا في إف تحؿ محؿ القك

إنيا كانت ال تزاؿ تدرؾ أىمية مصر مف اجؿ تطكير عبلقات قكية مع السعكدية لضماف كصكؿ 
. إمدادات البتركؿ إلى أكركبا كلتسييؿ االختراؽ االقتصادم األمريكي لمشرؽ األكسط 

ف االىتماـ األخبلقي كالتعاطؼ األمريكي مع إسرائيؿ كاف ينظر إنو طكاؿ ىذه الفترة ؼأكيبلحظ 
 الدكؿ العربية في نظاـ ؿإدخاإ لككذلؾ سع، المنطقةإلييا عمى انو عبء عمى المصالح األمريكية في 

فقد كاف المنطؽ الذم يحكـ السياسة األمريكية آنذاؾ يركز عمى اآلثار السمبية لكجكد ، التحالؼ الغربي 
المنطقة إسرائيؿ في المنطقة في األنظمة العربية المعتدلة ، كككنو نافذة لدخكؿ االتحاد السكفيتي إلى 

 2.ف تشكؿ رصيدا لمكسككأكمحفزان لمحركات الثكرية كالقكمية التي يمكف 

 قدف الكاليات المتحدة أ      كبالنسبة إلى تسكية الصراع العربي اإلسرائيمي في ىذه المرحمة يبلحظ 
تنفيذىا تحت أشراؼ منظمة التي تـ حصرت ىدفيا في ىذه الفترة في المحافظة عمى اتفاقيات اليدنة 

األمـ المتحدة لمراقبة اليدنة كما سعت الكاليات المتحدة إلى المحافظة عمى األمف كاالستقرار اإلقميمي 
 الذم 1950 أيار مايك 25كذلؾ عف طريؽ اشتراكيا مع بريطانيا كفرنسا في إصدار البياف الثبلثي في 

 1955ييدؼ إلى حماية خطكط اليدنة كضماف عدـ خرقيا كذلؾ شيدت ىذه الفترة كبخاصة في عاـ 

                                                 
1

 .60-59مركاف البحيرم، مرجع سبؽ ذكره، ص 

في أعقاب الحرب العالمية الثانية في صناعة الكراىية في العبلقات العربية ىالة سعكدم، الساسة األمريكية تجاه الكطف العربي  2
 . 75 ص،2000 مركز دراسات الكحدة العربية ، القاىرة ،،األمريكية
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الت أمريكية لمساعدة إسرائيؿ في تعكيض البلجئيف الفمسطينييف أك إعادة تكطينيـ كدعـ كؿ مف كمحا
 .1إسرائيؿ كالدكؿ العربية مف اجؿ المشاركة في مياه نير األردف

، 1956 كلـ يقتصر ذلؾ في الكاقع عمى أزمة العدكاف الثبلثي الذم تعرضت لو مصر عاـ 
نما مثؿ أيضا الخبلؼ حكؿ خطط تكزيع كاستثمار المياه في المنطقة  عندما بدأت إسرائيؿ أكلى خطكاتيا كا 

، لكف اىتماـ الكاليات المتحدة الجكىرم بقضية أمف النفط كدكر  2 نير األردفباتجاه مشركع تحكيؿ مياه
فقد ارتبط تقدـ قضية النفط في قائمة . إسرائيؿ تزايد بكضكح في بداية السبعينات أك قبؿ ذلؾ بقميؿ

كما تركة مف فراغ في منطقة يشتد " شرؽ السكيس"األكلكيات األمريكية باالنسحاب البريطاني عف 
. التنافس الدكلي عمييا كالصراع اإلقميمي فييا

 في منطقة الخميج أثناء حرب الخميج األكلى عندما طمبت الككيت األمريكيكقد تزايد الدكر 
كتجدر اإلشارة ىنا إلى أف . األمريكيكدكؿ خميجية أخرل حماية ناقبلتيا البتركلية بكاسطة األسطكؿ 
نياؾ اقتصادىما، فضبلن إيرافالمحصمة النيائية لحرب الخميج األكلى كانت أضعؼ كؿ مف   كالعراؽ كا 

 اعتبارات صبت في النياية في المصمحة مكه  الشعكر باألمف لدل بقية دكؿ الخميج،تضعؼأنيا أعف 
 . 3األمريكية

اإلسرائيمي، فيبلحظ أنيا لـ تحتؿ مكانة متقدمة في - الفمسطينيأما بالنسبة إلى تسكية الصراع 
فعمى الرغـ مف أف ىذه الفترة شيدت عددا مف المبادرات . أكلكيات السياسة األمريكية في الثمانينات

. ، إال أنيما استيدفتا تسكيف الصراع1988، كمبادرة شكلتز عاـ 1982األمريكية مثؿ مبادرة ريغاف عاـ 
فاألكلى جاءت تحسبان مف نتائج الغزك اإلسرائيمي لمبناف، أما الثانية فقد جاءت في أعقاب االنتفاضة 

.  الفمسطينية

1979 في عاـ إيرافكاف سقكط نظاـ الشاه في 
/  كالغزك السكفيتي ألفغانستاف في كانكف األكؿ.4

 فسرتو إدارة كارتر بأنو يستيدؼ تيديد مصادر البتركؿ في منطقة الخميج العربي، كالذم 1979ديسمبر 

                                                 
1

 .76المرجع السابؽ ذكره، ص 

 .108، ص 1999ف، القاىرة، . المتغيرات السياسية كالدكلية في الحقبة الراىنة في العرب ، دكحيد عبد المجيد،2
 .83-82صسبؽ، مرجع العربي، ىالة سعكدم، السياسة األمريكية تجاه الكطف  3

4
 .، ككاف شاه إيراف شرطي أمريكا الدكلي في منطقة الخميج57 ص ذكره، مرجع سبؽ ، سياسة أمريكا الخارجية،محمد ربيع. د 
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، حيث أعادا سيطرة مفيـك الحرب الباردة مف 1قد أديا إلى تغير ميـ في السياسة األمريكية في المنطقة
 أكد فيو عمى الذم 1980يناير / الثانيكانكف 23جديد عمى ىذه السياسة، فتـ إعبلف مبدأ كارتر في 

 عمى أنيا عدكاف إلييا محاكلة مف جانب قكل أجنبية لمسيطرة عمى منطقة الخميج سكؼ ينظر يةأف أ"
".  عمى المصالح الحيكية لمكاليات المتحدة كسكؼ تتـ مقاكمتيا بجميع الكسائؿ بما في ذلؾ القكة العسكرية

جمع ما بيف ت األمريكية في المنطقة، بحيث أصبحت اإلستراتيجيةككاف ذلؾ بمثابة تغير في 
ككاف ذلؾ مف خبلؿ تعزيز الكجكد . قميمية ميمةإالكجكد المباشر في المنطقة كاالعتماد عمى قكل 

 في المنطقة، حيث قامت إدارة كارتر بإنشاء قكات التدخؿ السريع لمدفاع عف دكؿ األمريكي العسكرم
 كمدخؿ الخميج العربي، اليندم في المحيط األمريكي العسكرمالخميج، كتـ التركيز عمى تعزيز الكجكد 
 كتسييبلت عسكرية بحرية كجكية في شماؿ أفريقيا إستراتيجيةكعمى إعداد ترتيبات لمكصكؿ إلى قكاعد 

، كفي (مكمباسا)ككينيا  (بربره)، كفي القرف األفريقي في الصكماؿ (اس كغرب القاىرةمفارأس ب)في مصر
الخميج العربي في عماف، إلى جانب إسرائيؿ كتـ القياـ بتدريبات عسكرية مشتركة مع مصر كالصكماؿ، 

 بمثابة اختبار لقدرة قكات االنتشار السريع 1979نكفمبر/ الثانيفكانت مناكرات النجـ الساطع في تشريف 
 2.عمى حماية المصالح األمريكية بالتنسيؽ مع قكل إقميمية

3ت إدارة ريغافءكجا
كقد . لتتأكد مف خبلليا سيطرة مفيـك الحرب الباردة عمى سياستيا الخارجية 

 آنذاؾ األمريكي إلى بناء ما أسماه كزير الخارجية 1981ابريؿ / اتضح ذلؾ في سعييا في نيساف
سرائيؿ كأساس لمدفاع المعتدلة يضـ كبلن مف األنظمة العربية الذم االستراتيجيألكسندر ىيغ باإلجماع   كا 

.  عف المنطقة في مكاجية التيديد السكفيتي

 أعطى أكلكية لمتيديد الذم االستراتيجيغير أف إدارة ريغاف فشمت في تحقيؽ ىذا اإلجماع 
اإلسرائيمي، كقد انتيى األمر بمزيد مف االعتماد عمى - الفمسطينيالسكفيتي عمى حساب الصراع 

                                                 
1

كىكذا أصبح ألمريكا تكاجد فعمي في المنطقة ، كما أصبحت تقـك كبشكؿ مباشر أحيانا بالمشاركة في إعادة ترتيب األمكر في  
انظر المرجع السابؽ ذكره، . منطقة الشرؽ األكسط ، كذلؾ بعد أف المتحدث، كلفترة طكيمة، عمى حمفائيا كعمبلئيا لمقياـ بتمؾ الميمة

 .57ص 

2
 .270عممية السبلـ، مرجع سبؽ ذكره، ص : كلياـ ككانت 
3

لد أعداء السكفيت كربما أكثر رؤساء أمريكا كراىية لمعرب كعداء لحضارتيـ أكيعتبر ركنالد ريغاف كبحؽ أىـ أصدقاء إسرائيؿ ك 
 .  كالعسكرية إلى إسرائيؿ ببل حدكداالقتصاديةكديانتيـ كنتيجة لتمؾ القناعات كالمكاقؼ، اتجيت إدارة ريغاف إلى تقديـ المعكنات 
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إسرائيؿ لحماية المصالح األمريكية في المنطقة، فتـ تكثيؽ العبلقات الخاصة معيا بتكقيع اتفاؽ التعاكف 
  في عاـالثاني، كتكقيع االتفاؽ 1981نكفمبر / الثاني تشريف 30 األكؿ بيف الدكليتيف في االستراتيجي

1983
 اتفقت مع إسرائيؿ التي بمباركة الكاليات المتحدة 1982، ثـ كاف غزك إسرائيؿ لمبناف في صيؼ 1

رسـ خريطة سياسة جديدة لمبناف، كمحاكلة القضاء عمى المقاكمة الفمسطينية، : حكؿ أىداؼ الحرب كىى
.  كالعمؿ عمى تحجيـ دكر سكريا في المنطقة

 عسكرمكفي الكقت نفسو، عممت إدارة ريغاف عمى إعطاء مبدأ كارتر دفعة أكبر بغرس كجكد 
 األمريكي كزير الدفاع  - أعمف كاسبر كاينبرغر1981مايك / يارآففي .  دائـ في منطقة الخميجأمريكي
اؽ كامؿ لتككف مسئكلة عف ط خططان لتحكيؿ قكة االنتشار السريع إلى قيادة إقميمية عمى ف -آنذاؾ

.  منطقة الخميج، كما عمؿ عمى تكسيع تسييبلت القكاعد في المنطقة

 اإلسرائيمي حتى أعقاب الغزك اإلسرائيمي الفمسطينيمتجاىبلن لمشكمة النزاع يغاف كقد ظؿ ر
 متضمنة الخطكط الرئيسية لمسياسة األمريكية تجاه 1982لمبناف، حيف أعمف مبادرتو في أكؿ سبتمبر 

التفاكض عمى أساس صيغة كامب ديفيد لمتسكية المرحمية بشأف الضفة الغربية : القضية الفمسطينية
، كأف يككف انسحابيا منيا بقدر ما األراضيكقطاع غزة، كمطالبة إسرائيؿ بكقؼ االستيطاف في ىذه 

نما يككف مستقبؿ ىذه . تحصؿ عميو مف السبلـ، كمعارضة إقامة دكلة فمسطينية مستقمة  ىك األراضيكا 
قامة عبلقة مشاركة مع األردفالذاتيالحكـ   .  لمفمسطينييف كا 

كتجدر اإلشارة . إال أنيا رفضت مف قبؿ األطراؼ المعنية كما رفضيا االتحاد السكفيتي السابؽ
فقد رفضت فكرة الدكلة ، ىنا إلى أف مبادرة ريغاف لـ تختمؼ في جكىرىا كثيران عف المبادرات اإلسرائيمية 
كما كانت صريحة في . الفمسطينية المستقمة مف ناحية كلـ تتطرؽ إلى مسألة القدس مف ناحية أخرل

 .2انحيازىا كدعميا إلسرائيؿ

                                                 
1

 كافة باعتبار 1984 ، كقامت مف بداية العاـ 1983 التي أعيد تأكيدىا كزيادة عدد المجاالت التي تشمميا في العاـ االتفاقيةكحمى  
 .58المرجع السابؽ ذكره ، ص : انظر . المعكنات األمريكية إلسرائيؿ ىبات ال ترد

2
 ، اعتبرت بناء المستعمرات في األراضي 1981 كحتى عاـ 1967كعمى الرغـ مف أف اإلدارات األمريكية المتتابعة ، منذ عاـ  

عمبل غير مشركع ، فإف إدارة ريغاف اعتبرت  (الضفة الغربية كقطاع غزة كالجكالف ) 1967 إسرائيؿ في العاـ احتمتياالعربية التي 
 . غير شرعيةمنشآتكرفضت اعتبارىا " عقبة في طريؽ السبلـ " تمؾ المستعمرات 
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 إسرائيؿ لمبادرتو عاـ ت اإلسرائيمي منذ رفضالفمسطينياف يتجاىؿ النزاع غكظؿ ركنالد رم
السكفيتية، كلـ يكف ممكنان أف تنجح خطتو في " إمبراطكرية الشر"، مكليان اىتمامو األكؿ لمحاربة 1982

 الذم" االستراتيجياإلجماع "الجمع بيف إسرائيؿ كالدكؿ العربية الصديقة لمكاليات المتحدة في إطار 
.   إلسرائيؿالصراع الفمسطينييقترحو دكف تسكية 

كلـ تتحرؾ إدارة ريجاف إال تحت ضغط االنتفاضة الفمسطينية، فقاـ جكرج شكلتز بعدة زيارات 
يجاد قيادة بديمة لممنظمة مف بيف شخصياتيا، كتقدـ بمبادرتو إ الفمسطينية المحتمة محاكالن األراضيإلى 

 إسرائيؿ مف نفسيا بعد أف عجزت إنقاذككاف اليدؼ مف ىذه التحركات . عمى نحك ما سبؽ الكبلـ عنو
 سياسيعف قمع االنتفاضة الفمسطينية بالقكة، كتجاىمت ما يقتضيو المكقؼ مف ضركرة تقديـ حؿ 

  1.لمنزاع

، كقبمت الشركط األمريكية، بدأت اإلدارة األمريكية 1988 نكفمبر تقراراكبعد أف اتخذت منظمة التحرير 
 شامير، كلكف رئيس الكزراء اإلسرائيمي كجد إسحاؽفي أكاخر عيد ريجاف الحكار معيا رغـ اعتراض 

.  عبلف مبادرتو لمسبلـإ إلى ان نفسو في نياية األمر مضطر

كبنيت عمييا المبادرة  (1989 أعمنتيا في مايك التي)كقد تمقفت الكاليات المتحدة مبادرة شامير 
.   أطمقتيا في أعقاب حرب الخميج لعقد مؤتمر مدريد لمسبلـالتي

 تسانده الكاليات المتحدة الذم تغيير يذكر في المكقؼ اإلسرائيمي أمكلـ تكف مبادرة شامير تمثؿ 
، فقد تضمنت رفض إقامة دكلة فمسطينية كتسكية القضية الفمسطينية عمى 1976منذ أعقاب حرب 

غزة إال كفقان لسياسة ك" ييكدا كالسامرة"مراحؿ كفقان لصيغة كامب ديفيد كعدـ إحداث تغييرات في كضع
كما اقترحت إقامة سبلـ شامؿ مع الدكؿ العربية عمى . دكليإسرائيؿ، كحؿ مشكمة البلجئيف بمسعى 

نياء المقاطعة االقتصادية ليا قامة عبلقات دبمكماسية معيا كا   . أساس االعتراؼ بإسرائيؿ كا 

كمع ذلؾ، فقد اكتسبت المبادرة أىميتيا، فضبلن عف ككنيا صادرة عف شامير المعركؼ بتعنتو 
كجمكده، مف أنيا استيدفت إقامة سبلـ شامؿ، كما أنيا اقترحت أف يجرل التفاكض بشأف الضفة الغربية 

 . كقطاع غزة مع ممثميف ينتخبكف مف بيف سكانيما
                                                 

1
 .43-42، ص1999  القاىرة، اآلماؿ كالتحديات، دار الشركؽ،: طاىر شاش، مفاكضات التسكية النيائية كالدكلة الفمسطينية 
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كتقدـ كزير الخارجية األمريكية جيمس بيكر بخطة مف خمس نقاط لتمييد الطريؽ أماـ تنفيذ المبادرة، 
سرائيؿ، بعد أف تقدمت مصر بنقاط عشر لضماف حرية انتخابات كزيرممقترحا اجتماع   خارجية مصر كا 

 . 1 الممثميف الفمسطينييف كلكف شامير ظؿ عمى تعنتو إلى ما بعد حرب الخميج

 كجيت اىتماما إلى كالتيكلـ تتغير السياسة األمريكية تجاه المنطقة في ظؿ إدارة الرئيس بكش األب 
 مثمت نقطة البداية النتياء الحرب الباردة، التيتطكرات أكركبا الشرقية كاالتحاد السكفيتي تمؾ التطكرات 

 إزاء ىذا الغزك، يمكف األمريكي لمككيت كمف دكف الدخكؿ في تحميؿ المكقؼ العراقيإلى أف تـ الغزك 
 لتحرير الككيت قد ترتب عمى الحرب بالنسبة دكليالقكؿ إف الكاليات المتحدة نجحت في تككيف تحالؼ 

 غير مسبكؽ في منطقة أمريكي عسكرمإلى السياسة األمريكية عدد مف النتائج، لعؿ أىميا كجكد 
 القكة المسيطرة عمى المنطقة العربية كعمى عممية ىيف الكاليات المتحدة أصبحت أالخميج، فضبلن عف 

 . اإلسرائيمية- إعادة ىيكمتيا بما في ذلؾ التحكـ في مسار العبلقات العربية
وعمى العموم، يمكن تحديد أىم عناصر سياسة الواليات المتحدة األمريكية الخارجية تجاه منطقة 

. 2الشرق األوسط في النقاط التالية
 .االلتزاـ ببقاء إسرائيؿ كالحفاظ عمى أمنيا كضماف تفكقيا العسكرم عمى الجيكش العربية كافة - أ

 إسرائيؿ الحميؼ اإلستراتيجي ألمريكا في منطقة الشرؽ األكسط ، كالقكة التي يمكف اعتبار - ب
 عمييا كالكثكؽ بيا لحماية المصالح األمريكية كالدفاع عف قيـ الحضارة الرأسمالية في تمؾ االعتماد
 .المنطقة

ة االتحاد السكفيتي في تمؾ المنطقة، كالحيمكلة دكف قالعمؿ، كبكؿ الكسائؿ الممكنة ، عمى مكاج-  ج
 .نجاحو في مد نفكذه أك تعزيز مصداقيتو بيف شعكبيا كدكليا

التنكر لحقكؽ الشعب الفمسطيني كمعاداة التطمعات التحررية كالقكمية لشعكب األمة العربية، -  د
. كضماف سيطرة أمريكا عمى مكاردىا كثركاتيا الطبيعية

                                                 
1

 كالذمكعمكمان، فقد ارتبطت ىذه السياسة مف جانب الكاليات المتحدة في المنطقة بحالة الضعؼ العربي العاـ خبلؿ الثمانينات،  
فقد أ الذماإليرانية، ككذلؾ انييار أسعار البتركؿ - نجـ عف انييار التضامف العربي كعزلة مصر عف الكطف العربي كالحرب العراقية

ىماؿ الصراع كبالتالي، الكطف العربي عنصران أساسيان مف عناصر قكتو   لـ تكف السياسات األمريكية المتعمقة بتأييد إسرائيؿ كا 
. اإلسرائيمي أمران مكمفان لمكاليات المتحدة- الفمسطيني

 
 .59، مرجع سبؽ ذكره ، ص سياسة أمريكا الخارجية  ، محمد ربيع 2
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 فمنذ ذلؾ الكقت أخذ دكر الكاليات المتحدة في منطقة الخميج يتسع إلى الحد الذم دفع لكضع 
إستراتيجية لمتدخؿ السريع بيا عند الحاجة كتمكنت مف الحفاظ عمى مصالحيا بيذه المنطقة في عقد 
الثمانينات المضطرب الذم بدأ مع انييار أىـ ككيؿ ليا فييا، كىك نظاـ الشاه بإيراف كنشكب الحرب 
األكلى الطكيمة في الخميج كظؿ ىدفيا االستراتيجي ىك ضماف تدفؽ إمدادات النفط، كمف ثـ الحفاظ 

عمى أمف الطاقة كضركرة حيكية لمحفاظ عمى دكرىا القيادم العالمي كىذا ما يفسر قبكليا مخاطرة حماية 
السفف الككيتية كالسعكدية مف انتقاـ إيراني محتمؿ ردا عمى اليجمات العراقية التي كانت تستيدؼ 

عمميات تصدير النفط اإليرانية في منتصؼ الثمانينات ، كسعت إلى تحقيؽ ذلؾ اليدؼ مف خبلؿ العمؿ 
كقد فعمت ذلؾ بأقؿ قدر مف . العراقي في اتجاه ثـ في اآلخر- كقكة مكازنة إزاء تأرجح التكازف اإليراني

.  1التكرط إلى ذركتو، كبمكغ مسعى حماية أمف النفط ذركة نجاحو في الكقت نفسو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 .109المرجع السابؽ ذكره، ص  1
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 األمريكية ةلمسياسة الخارجياألولويات الجديدة : المبحث الثالث

ىناؾ اعتقاد راسخ في الكاليات المتحدة اليـك بأف الصعكبات االقتصادية الداخمية تحكؿ دكف 
قدرة الكاليات المتحدة عمى تحقيؽ أىداؼ السياسة الخارجية، كعمى تكفير متطمبات أمنيا، كعمى مساعدة 
حمفائيا كأصدقائيا، كعمى قدرتيا عمى التأثير عمى مجريات األحداث الدكلية، كعمى قدرتيا عمى تشجيع 

.  الديمقراطية كاقتصاديات السكؽ

كمف ثـ فإف القكة االقتصادية ضركرية أكالن لمتعامؿ مع القكل األخرل في النظاـ الدكلي، ثانيا 
.  ألنيا أساس كافة مظاىر القكة األخرل

في ضكء ذلؾ عمينا أف ندرؾ أف األكلكية المطمقة لئلدارة األمريكية الجديدة تعطى لمتجديد 
االقتصادم األمريكي كيترتب عمى ذلؾ أيضا إعطاء أكلكية لمقضايا االقتصادية الدكلية بما يؤدم إلى 
خدمة االقتصاد األمريكي في الداخؿ فجكىر األكلكيات يدكر حكؿ القضايا االقتصادية كما يخدميا مف 

كما أف بنياف ىذا النظاـ كاف كاف اكتر استقرارا كأمنا عف سابقة إال أف الحاجة إلى القكة . قضايا 
.  كىذا ما سكؼ نجيب عمية في ىذا المبحث.1العسكرية ما زالت قائمة 

: نقاطبناءا عمى ما سبؽ سكؼ نتناكؿ شرح ىذا المبحث عمى مدل ستة 

. حرية التجارة الدكلية كأداة لئلنعاش االقتصادم : أكال 

.  حماية األمف األمريكي في مفيكمة المتطكر : ثانيا 

. دعـ أمف أكركبا : ثالثا 

.  الحد مف انتشار السبلح النككم : رابعا 

.  احتكاء المنازعات اإلقميمية بتقكية دكر األمـ المتحدة كالمشاركة الدكلية : خامسا 

. قضايا الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف : سادسا 

                                                 
1
 Danial Yankelovich : Foreign policy after the election، Foreign affairs، Fall 1991، pp.1-12.   
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حرية التجارة الدولية كأداة لإلنعاش االقتصادي  :  أوال 

بذؿ الرئيس السابؽ بكش جيكدان كبيرة إباف كأثناء الحممة االنتخابية بقصد فتح أسكاؽ الياباف 
كدكؿ جنكب شرؽ آسيا كأكركبا كدكؿ أمريكا الشمالية أماـ المنتجات األمريكية، كيبدك أف الرئيس كمينتكف 

عميو أف يستمر في تمؾ الجيكد، كخاصة ما يتعمؽ منيا بإعادة الثقة في الصناعة األمريكية ، قدرتيا 
عمى التنافس مع الصناعات المتقدمة لمياباف كأكركبا، كعميو كذلؾ أف يسعى إلى زيادة الصادرات 
ىؿ : األمريكية بفتح أسكاؽ جديدة ، كزيادة حصة الكاليات المتحدة في األسكاؽ الحالية، كالسؤاؿ اآلف
استطاع الرئيس كمينتكف أف يفعؿ ما فعمة الرئيس تركماف حينما أنشأ حمؼ الناتك كأداة لمتحالؼ 

  . 1االستراتيجي مع أكركبا، كذلؾ بإقامة تحالؼ اقتصادم عالمي مع كؿ مف الياباف كأكركبا

إف تحقيؽ االنتعاش االقتصادم ىك أحد السبؿ البلزمة مف أجؿ أف تنتقؿ القيادة االقتصادية مرة 
أخرل إلى الكاليات المتحدة، كال شؾ أف تحرير التجارة الدكلية يعطى الفرصة لبلقتصاد األمريكي 

لبلنطبلؽ، كلكنو يتطمب في الكقت نفسو زيادة االستثمارات األمريكية في مجاؿ البحكث كالتنمية بيدؼ 
تطكير التكنكلكجيا المدنية بصكرة تجعؿ الصناعات األمريكية قادرة عمى منافسة الصناعات المماثمة في 

.  األسكاؽ العالمية، إف ىذه المنافسة ذات أىمية مركزية في العبلقات بيف الدكؿ الكبرل اليكـ

إذا تحقؽ ذلؾ عمى المستكل العالمي فإنو يؤدم إلى تقكية االقتصاد األمريكي كخمؽ مجتمع 
ف كانت مسألة - يستيكم اآلخريف كيحكز إعجابيـ كيعيد إلى النمكذج األمريكي جاذبيتو، كىذه كا 

.  إال أنيا ذات أىمية خاصة في مرحمة إعادة البناء في الكاليات المتحدة- سيككلكجية

كتكمف أىمية تحرير التجارة الدكلية كاإلنعاش االقتصادم إلى دكرىا في الحد مف العجز في 
. 2الميزانية األمريكية كتكفير المكارد الكافية لكضع أكلكيات السياسة الخارجية مكضع التنفيذ

حماية األمن األمريكي في مفيومة المتطور  :  ثانيا 

إف ىناؾ تغيران في النظر إلى األمف القكمي مف المفيكـ العسكرم كمف مفيكـ مقاكمة الشيكعية 
أك التحيز لمديمقراطية كاالبتعاد عف الفكر الجيكبكلتيكي الذم يتحدد في تكازف القكل إلى مفيـك اجتماعي 

                                                 
1
  Stephen Salarz : A once - in a – lifetime opportunity، The national interest، Spring 1992، pp.  
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كىك الذم - اقتصادم أقرب إلى تحقيؽ السيادة االقتصادية، كيقتضي المفيـك المتطكر لؤلمف القكمي 
ضركرة إعادة النظر في مسألة بناء القكات - يرتبط أساسا ككما سبؽ كأشرنا بالقضايا االجتماعية 

كخاصة بعد سقكط كانييار االتحاد - األمريكية كالصناعات العسكرية كنفقات الدفاع، كما يقتضى كذلؾ
إعادة النظر في التيديدات، كالتي اتسعت لتشمؿ تيديدات غير عسكرية، كىى تمؾ التي - السكفيتي

النمك السكاني، كالفقر، كتدىكر البيئة، كاليجرة الجماعية، كىى ال تيدد األمف : تنحصر في أربعة
كعمى الرغـ مف اتجاه اإلدارة الجديدة إلى تخفيض اإلنفاؽ . األمريكي فقط ، كلكنيا تيدد األمف العالمي

عمى التسمح كتقميص الكجكد العسكرم األمريكي في الخارج، كتقكية دكر األمـ المتحدة في حفظ السمـ 
كاألمف الدكلييف في إطار مبدأ المشاركة في تحمؿ تكاليؼ األمف الجماعي ، فإف البرنامج الديمقراطي 
كاف قد أشار إلى أىمية إعادة تشكيؿ القكات األمريكية كي يتسنى تكفير مكارد إضافية يمكف إعادة 

تكزيعيا عمى األكلكيات األخرل، كلكنو دعا كذلؾ إلى ضركرة االحتفاظ بقكة نككية قادرة عمى ردع أم 
تيديد كاالحتفاظ بقكات تقميدية تستطيع أف تستعرض القكة في أم مكاف تكجد فيو تيديدات لممصالح 
األمريكية، كضركرة استمرار التفكؽ في اإلعداد البشرم كالمستكل التكنكلكجي لمقكات األمريكية، كقد 

أضاؼ البرنامج مسألة ىامة تتمثؿ في إعادة تكجيو القدرات التخابرية بقصد زيادة القدرة عمى التحميؿ 
األدؽ كالمتطكر، كالذم يتـ في حينو لمعكامؿ السياسية كاالقتصادية التي مف شأنيا تصعيد الصراعات، 

كمف ثـ تيديد األمف القكمي، كيككف اليدؼ األعـ ىنا منع ظيكر مصادر جديدة أك مفاجئة أك غير 
.  1متكقعة لمتيديد

إف ما يميز ىذه الصيغة الجديدة لؤلمف ليس مجرد التحكؿ مف المضمكف العسكرم إلى 
المضمكف االجتماعي فقط، كلكف أيضا مف المضمكف االستراتيجي إلى المضمكف اإلنساني المتعمؽ 

كما أف ىذا التحكؿ يعنى نقؿ مسئكليات حماية األمف اإلقميمي . بالفرد كسبلمة الجماعة بالمعنى الكاسع
إلى التنظيمات اإلقميمية مع استعداد الكاليات المتحدة الستخداـ قكاتيا إذا ما احتاجت إلييا أك إذا ما كجد 

تيديد فعمى لممصالح األمريكية ، فيناؾ حمؼ الناتك كمؤتمر األمف كالتعاكف األكركبي كمنظمة الدكؿ 
. 2األمريكية ، ككميا يجب أف تككف مؤىمة لتحقيؽ الحفاظ عمى األمف اإلقميمي

                                                 

1
 Danial Yankelovich : Foreign policy after the election، Foreign affairs، Fall 1991. pp. 14. 

 . 92، اإلدارة األمريكية، مرجع سابؽ ذكره، ص(محرر) ىالة سعكدم 2
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دعم أمن أوروبا  : ثالثا 

إف انييار حمؼ كارسك ىك حقيقة كما أف انييار االتحاد السكفيتي  حقيقة أخرل، كرغـ ذلؾ بقى 
:  حمؼ األطمنطي كاستمر االلتزاـ األمريكي بدعـ أكركبا كضماف األمف األكركبي فمماذا

.  ما زالت أكركبا تشكؿ مصدران عالميا لمقكة الصناعية كالتكنكلكجية- 1

 . ترتبط الكاليات المتحدة بأكركبا بركابط اقتصادية كثقافية كقيميو قكية- 2

لف تنسى الكاليات المتحدة أنيا تكرطت في حربيف عالميتيف في أكركبا كأنيا ليست عمى استعداد - 3
 . لتكرار تمؾ الخبرة

 . خكؼ الكاليات المتحدة حتى اآلف مف القكة النككية الركسية- 4

 . كجكد القكات األمريكية مازاؿ ميما حتى في ظؿ التكجو األكركبي نحك الكحدة- 5

.  يجب تشجيع أكركبا الشرقية عمى التكجو نحك االنفتاح السياسي كالحرية االقتصادية- 6

نحك تشكيؿ قكات مشتركة - كعمى رأسيا ألمانيا كفرنسا- كعمى الرغـ مف اتجاه دكؿ أكركبية
خارج نطاؽ حمؼ األطمنطي إال أف الكاليات المتحدة لما تزؿ بعد حريصة عمى استمرار حمؼ األطمنطي 

كربما تكسيع نشاطو إلى جكانب غير عسكرية أك مد نطاقو إلى المناطؽ المحيطة كالمجاكرة ألكركبا 
 . الغربية مثؿ أكركبا الشرقية كجنكب البحر المتكسط كمنطقة البمقاف

ر مفيكـ أكركبا أيضا مف الجماعة األكركبية لكي تشمؿ كبلن مف معمى أف تجدر اإلشارة إلى تغي
أكركبا الشرقية كأكركبا الغربية، ىذا التكسيع يعنى مسئكلية أكركبية غربية نحك دعـ كمساندة التحكؿ 

 كىك ،الديمقراطي في الجانب الشرقي مف أكركبا، كفي ىذا تعميؽ لمفيـك المشاركة في تحمؿ األعباء
.  نفس المفيـك الذم تطبقو الكاليات المتحدة مع الياباف أيضا

األكلى احتكاء ما يمكف أف ينشب مف : كيتضمف األمف األكركبي كذلؾ مسألتيف ىامتيف
صراعات عرقية أك دينية مف خبلؿ عممية التحكؿ الفكرم كاالقتصادم كالسياسي لنظاـ االشتراكية 
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دارتو خاصة في  السابقة في أكركبا الشرقية كمنطقة البمقاف، كالثانية ضبط التسمح النككم كعدـ انتشاره كا 
. 1ركسيا

الحد من انتشار السالح النووي  : رابعا 

يرل الرئيس كمينتكف أف انتياء الحرب الباردة ترؾ ميمتيف كبيرتيف لمسياسة األمريكية في مجاؿ 
كقؼ انتشار التكنكلكجيا النككية كالكيميائية كالبيكلكجية كتكنكلكجيا القذائؼ إلى البمداف : الحد مف األسمحة

. 2التي ال تممكيا كتحكيؿ ميراث الحرب الباردة إلى إستراتيجية فعالة لعصر ما بعد الحرب الباردة

احتواء المنازعات اإلقميمية بتقوية دور األمم المتحدة والمشاركة الدولية  : خامسا 

فالكاليات المتحدة تسعى إلى تقكية كدعـ دكر األمـ المتحدة كغيرىا مف األجيزة الدكلية متعددة 
، كبصكرة خاصة ما يتعمؽ بسمطات مجمس األمف المستمدة مف الفصؿ السابع مف الميثاؽ، األطراؼ

".  إجراءات المنع كالقمع"كالتي يطمؽ عمييا في الفكر القانكني 

إف تقكية دكر األمـ المتحدة في حؿ المنازعات كالمشكبلت اإلقميمية كلجكءىا إلى استخداـ 
القكات الدكلية في حالة الضركرة كما في الصكماؿ كالبكسنة ، أك االستعانة بقكات الدكؿ األعضاء 

بصكرة مباشرة تحت المظمة الدكلية كما حدث إزاء االحتبلؿ العراقي لمككيت، مف شأنو أف يخفؼ مف 
الضغكط الدكلية عمى الكاليات المتحدة باعتبارىا تحتؿ مركز الصدارة الدكلي لمتدخؿ العسكرم أك الدفع 

. ، أك الضغكط الداخمية بعدـ التدخؿ(حالة الخميج، كالبكسنة)إليو 

كمف ناحية أخرل تسعى الكاليات المتحدة إلى دعـ كمساندة المنظمات كالترتيبات اإلقميمية كالتي 
يمكف أف تتكلى مجابية التكترات كالمنازعات اإلقميمية ، مف ىذه المنظمات ما ىك قائـ كتقميدم 

كاألحبلؼ كالمنظمات اإلقميمية، كمنيا ما يمكف أف تسفر عنو جيكدىا في بعض األقاليـ مثؿ الشرؽ 
.  األكسط أك أكركبا بالمعنى الكاسع الذم يضـ األكركبيتيف 

                                                 
 .93مرجع السابؽ ذكره، صاؿ 1
، االنتخابات األمريكية كقضايا السياسة الخارجية ، تحميؿ انتخابات الرئاسة األمريكية لعاـ (محرر)ىالة سعكدم :  انظر مثبل 2

 . 27-14، ص 1992، مركز البحكث كالدراسات السياسية، جامعة القاىرة، القاىرة ، 60، سمسمة بحكث سياسة 1992
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يتضمف ذلؾ أيضان، قدرة الكاليات المتحدة عمى إعداد جدكؿ أعماؿ تمؾ المنظمات عمى 
المستكييف العالمي كاإلقميمي، كمساعدتيا لمختمؼ القكل الدكلية لبلندماج في الجماعة الدكلية،ىذا فضبلن 

عف الكساطة في المنازعات الممتدة ،أك ذات الطبيعة المركبة كالصراع الفمسطيني اإلسرائيمي ،كذلؾ 
كيتضمف ىذا أيضا  بتقديـ حكافز إضافية إلى أطرافو قد تتمثؿ في مساعدات تنمية أك ضمانات أمنية ،

زيادة الدكر الذم يمكف أف تمعبو الككاالت المتخصصة كمحكمة العدؿ الدكلية مف ناحية كالييئات المالية 
. 1كصندكؽ النقد الدكلي،كمختمؼ بنكؾ التنمية اإلقميمية الدكلية كالبنؾ الدكلي،

قضايا الديمقراطية وحقوق اإلنسان  :  سادسا

أثناء الحممة االنتخابية أعمف الرئيس األمريكي بيؿ كمينتكف أنو يجب أف تعتبر المساعدات 
المالية لدعـ الديمقراطية جزءان مف الميزانية القكمية األمريكية ،كقد رأم كذلؾ أنو ينبغي الدفع بالديمقراطية 
في العالـ ،كربط المساعدات االقتصادية بمدل تحقيؽ تقدـ في عمميات التحكؿ مف النظـ المركزية إلى 

نظاـ الميبرالية ،خاصة في أكركبا الشرقية كالجميكريات السكفيتية، كما ينبغي أف تتككف ىيئات ديمقراطية 
مف المتطكعيف لمتركيج لمقيـ الديمقراطية كتشجيع قياـ المؤسسات الديمقراطية ،بما في ذلؾ المنظمات 

الدكلية غير الحككمية ، كيرتبط بالتحكالت الديمقراطية في العالـ كأىمية احتراـ حقكؽ  اإلنساف ،بما في 
.  2ذلؾ احتراـ حقكؽ األقميات العرقية أك غيرىا مف األقميات

                                                 
1  Theodore Sorensen، Op. Cit. p. 12. 

الدكلية كأصبحت الحككمات  لعبت حقكؽ اإلنساف دكرنا في العبلقات الدكلية أىـ مما كانت تمعبو كتكسعت تشريعات حقكؽ اإلنساف 2
األقميات اعترافات أكثر تحديديو مف ذم قبؿ في إعبلف  حقكؽ أكثر تصميمنا مف ذم قبؿ عمى تطبيؽ ىذه التشريعات حيث منحت

.  ـ1992االثنيو أك الدينية أك المغكية كالذم تبنتو الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة عاـ  القكمية أك حقكؽ األشخاص المنتميف لؤلقميات
المجتمعات  اختراؽ بحقكؽ اإلنساف اتخذ بعدنا جديدنا حيث أصبح لمنظات حقكؽ اإلنساف الغربية دكر كبير في إال أف االىتماـ

كالمشركعية التي تستعمميا في انتياؾ  األجنبية تحت راية إنسانية غير حككمية بجانب تكفيرىا لمحككمات الغربية التي تدعميا المبرر
 كانت كقد أكد ىذا المنحى احدم المبادئ المنبثقة عف جمسة مجمس األمف الدكلي كالتي سيادة الدكؿ كالتدخؿ في شئكنيا الداخمية
لمبادئ عامة تتماشى مع  العريضة  ـ حيث خرجت ببياف أرسى الخطكط1992 يناير 31عمى مستكل رؤساء الدكؿ األعضاء في 

أف مفيـك السيادة كعدـ التدخؿ في الشئكف  عمى: " مفيـك النظاـ العالمي الجديد كذم التصكر األمريكي حيث نص ىذا المبدأ
منظمة األمـ المتحدة، لـ تعد مفاىيـ تكاكب العصر الحديث كعميو فإف  الداخمية لمدكؿ األعضاء كما ىك منصكص عميو في ميثاؽ

بحجة حماية حقكؽ "  مشركعناأمرادكف مراعاة لمسالة سيادتيا الكطنية كسبلمة إقميميا يصبح  التدخؿ في الشئكف الداخمية لدكلة ما
 .اإلنساف
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كفي ىذا الجانب أيضان يتكقع أف تحكز قضايا حماية البيئة باىتماـ خاص عمى األقؿ مف زاكية 
ارتباطيا بحقكؽ اإلنساف، فالكاليات المتحدة ال تريد تمكث البيئة بصكرة تؤثر سمبيا عمى نكعية الحياة في 

إف - كلعمو مف اإليجابيات التي يمكف  أف تحسب لئلدارة األمريكية الجديدة. بقاع األرض المختمفة
عدـ الربط بيف تقديـ مساعدات التنمية كالمكاقؼ السياسية الخارجية العامة لمدكؿ المتمقية، كىك - تحققت

. الربط الذم كاف يقيد تقديـ المعكنات في ظؿ الحرب الباردة

كاف انتصار الكاليات المتحدة في الحرب التي ترتبت عمى ذلؾ الغزك بداية عيد جديد لدكرىا 
بمنطقة الخميج، تمثؿ أىـ مبلمحو في قدرتيا عمى ترتيب عممية أمف ىذه المنطقة بمفردىا كدكف منافسة 

فمـ تعد السياسة األمريكية معنية كما في السابؽ باحتكاء النفكذ السكفيتي كالحد مف انتشاره، فحتى . ليا
كقت قريب قبؿ أزمة الخميج، كاف أم تفكير أمريكي في ترتيبات أمف الخميج يأخذ في االعتبار بالضركرة 

مكقؼ دكر االتحاد السكفيتي السابؽ، حتى بعد أف تغيرت النظرة مف الخصـ إلى منافس ثانكم إلى 
   .1شريؾ بدرجة ما

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
 .109 كحيد عبد المجيد ، التغيرات السياسية، مرجع سابؽ ذكره، ص1
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:  البابخالصة

:   فيما يمياإلسرائيمي-  الفمسطيني يمكف تمخيص مكقؼ الرأم العاـ األمريكي تجاه الصراع

.  الرأم العاـ األمريكي لـ ييتـ بتقديـ حمكؿ كبدائؿ لتسكية الصراع -
 . مع ذلؾ كاف التعاطؼ مع الطرؼ اإلسرائيمي في الصراع -

 . 1إف ىذا التعاطؼ لـ يصؿ إلى درجة مساندة إسرائيؿ عسكريا ضد البمداف العربية -

كىنا نمحظ أف الكاليات المتحدة كثير ما تبرر مكاقؼ سمبية ليا تجاه القضية الفمسطينية بشكؿو أك بآخر، 
اإلسرائيمي لو أبعاد دعائية، كتحاكؿ الكاليات – لعدـ إثارة الرأم العاـ ضدىا، فالصراع الفمسطيني 

العدد الكبير مف العرب الذم يقيمكف في : المتحدة اجتذاب الرأم العاـ األمريكي لعدة أسباب مف أىميا
الكاليات المتحدة كالذيف حصمكا عمى الجنسية األمريكية،كقد اتجيت بعض األنظمة العربية لمضغط عمى 
المؤسسة السياسية األمريكية مف خبلؿ الرأم العاـ األمريكي، حيث اتجيت مؤسسات إعبلمية كاجتماعية 
عربية في الكاليات المتحدة، إلى التأثير في السياسة الداخمية األمريكية، كمف ىذه الجكانب الداخمية الرأم 

  . العاـ

 اتجاىات الصحافة األمريكية تجاه الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي كفقان فإف   كبصفة عامة 
:  لمتحميؿ السابؽ فيما يمي

 كحتى كقتنا الحاضر كبالذات في أكقات 1967تزايد اىتماـ الصحافة بالصراع منذ حرب  -
.  األزمات التي يشيدىا تطكر الصراع

إف ىناؾ درجة كبيرة مف تحيز الصحافة لمطرؼ اإلسرائيمي في الصراع مف حيث مستكل التأييد  -
 . بالمقارنة بالطرؼ العربي

رغـ ذلؾ التحيز، فإف مستكيات التأييد ألطراؼ الصراع قد تفاكتت مف كقت آلخر كذلؾ تفاكتت  -
 . مف قضية ألخرل

                                                 
، 2، مركز دراسات الكحدة العربية، ط 1973-1967ىالة سعكدم، السياسة األمريكية تجاه الصراع العربي اإلسرائيمي مف . د 1

 .195 ، ص1986بيركت ،
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تأييد الصحافة لمسياسات األمريكية تجاه الصراع سكاء المبادرات الدبمكماسية األمريكية أك  -
 .1السياسات المتعمقة بالمساعدات العسكرية كاالقتصادية

اإلسرائيمي -      كىكذا ففي مجاؿ تقكيـ دكر جماعات المصالح المرتبطة بالصراع الفمسطيني
مكانية تأثيرىا عمى السياسة األمريكية تجاه الصراع في ىذه الفترة يمكف مبلحظة ما يمي :  كا 

إف جماعات المصالح الصييكنية كاف ليا التفكؽ عمى الجماعات المؤيدة لمعرب سكاء مف حيث  -
خصائصيا التنظيمية كمكاردىا المالية أك مف حيث نشاطيا في االتصاؿ المباشر بأجيزة صنع 

. 2السياسة
ف كانت تعتبر أحد المحددات الداخمية الميمة  - إف جماعات المصالح الصييكنية مع ذلؾ، كا 

لمسياسة األمريكية تجاه الصراع، إال أنيا ال تستطيع أف تفرض سمككان معينان أك قرارات معينة عمى 
نما ىي تخمؽ اتجاىان عامان مؤيدان لمطالبيا لدل أجيزة صنع السياسة كالرأم  صانعي السياسة األمريكية، كا 

 . 3العاـ األمريكي بصفة عامة

إف ىذا األثر لجماعات المصالح الصييكنية كاف يظير بدرجة أقكل لدل أجيزة صنع السياسة  -
المنتخبة كبالذات في الككنجرس األمريكي، كبالتالي تظير نتائج نشاطيا في المكضكعات التي يككف 
 .4لمككنغرس فييا الدكر األىـ في عممية صنع السياسة مثؿ مكضكع المساعدات االقتصادية كالعسكرية

كيتضح أيضا مف التحميؿ السابؽ بأف ييكد الكاليات المتحدة األمريكية يتمتعكف بتكاجد قكم 
كفعاؿ داخؿ التياريف األساسييف في السياسة األمريكية كىما التيار الميبرالي الديمقراطي، كالتيار المحافظ 
الجميكرم ، كىك كضع فريد ال يتمتع بو أم مف األقميات االثنيو األخرل المكجكدة في الكاليات المتحدة 

 بقضايا الييكد، ـاألمريكية، كالتي تميؿ إلى ربط مصالحيا بتيار كاحد، كقد أدل ذلؾ إلى ضماف االىتما

                                                 
 . 126اإلسرائيمي، مرجع سبؽ ذكره، ص- ىالة سعكدم، السياسة األمريكية تجاه الصراع العربي .د 1
نما تتمثؿ في   2 كال شؾ أف القضية ال تتمثؿ في أف يتغير صانعكا السياسة مف مكاليف إلسرائيؿ إلى مكاليف لمعرب بيف يـك كليمة كا 

: أف األزمات قد تجمب إلى محكر االىتماـ عبلقات جديدة بيف القضايا مما يؤدم إلى حدكث تغييرات في السياسة المتبعة، انظر
 .13نبيؿ عبد الغفار، مرجع سبؽ ذكره، ص

خريطة الكاقع كسيناريكىات المستقبؿ، المجمد الثاني، :  مف الداخؿإسرائيؿمحمد كماؿ، :  لبلستزادة حكؿ ىذا المكضكع انظر3
 .  995- 985ص - ، ص2003القاىرة، 

 .113-112ىالة سعكدم، السياسة األمريكية تجاه الصراع العربي اإلسرائيمي، مرجع سبؽ ذكره، ص 4
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سكاء كاف الحزب ديمقراطيا أك جميكريا في الحكـ، كضماف مساندة الحزبيف الرئيسييف في الكاليات 
 .المتحدة لدكلة إسرائيؿ بشكؿ مادم كمعنكم 

كبناءن عمى ذلؾ، فإف الكاليات المتحدة ال تزاؿ حريصة عمى ضماف استمرار كصكؿ البتركؿ 
العربي إلى األسكاؽ األمريكية ، كعدـ سيطرة أية قكة معادية عميو، كخصكصان أف مثؿ ىذه القكة المعادية 

يمكنيا كضع قيكد عمى إنتاج البتركؿ، سكاء لرفع أسعاره أك لممارسة ضغكط عمى الدكؿ المستكردة 
، 1لتحقيؽ أىداؼ سياسة محددة، مف دكف أف يؤدم ذلؾ إلى خسائر خطيرة القتصاديات الدكؿ المنتجة

 كزير الدفاع األمريكي السابؽ قد أكد أف لمكاليات المتحدة مصالح بيرمكفي ىذا الصدد ، كاف كلياـ 
اقتصادية حيكية في الشرؽ األكسط كالخميج، كىى الكصكؿ إلى مصادر الطاقة في الخميج، حيث يكجد 
ثمثا احتياطيات العالـ مف البتركؿ، كما أف ىناؾ خمس دكؿ في الخميج كؿ منيا لديو احتياطيات مف 

كقد أكد بيرم أف السيطرة عمى حقكؽ البتركؿ مف جانب . البتركؿ تفكؽ االحتياطي في أمريكا الشمالية
أية دكلة معادية ستسمح ليا بابتزاز العالـ الصناعي، كتيديد صحة االقتصاد العالمي، كمف ثـ فإف 

مف ضمف المصالح الحيكية األمريكية التي تستكجب " ضماف الكصكؿ إلى بتركؿ الخميج يعد كفقان لبيرم
. 2"االستعداد الستخداـ القكة العسكرية لحمايتيا إذا ما كاف ىناؾ تيديد ليا

عمى أنو لـ يكف ىناؾ ما يشير إلى إمكانية تيديد ىذه المصمحة األمريكية ، كذلؾ ألف التفكؾ 
كاالنقساـ العربي يجعؿ مف الصعب استخداـ سبلح البتركؿ مرة أخرل لمضغط عمى الكاليات المتحدة كما 

 ، كما أف البمداف العربية البتركلية لدييا استثمارات ضخمة في الدكؿ المستكردة 1973حدث في أكتكبر 
لمبتركؿ ، كلدييا مصمحة في المحافظة عمى صحة االقتصاديات الغربية فضبلن عف ذلؾ فيي مقتنعة 

بأف اإلبقاء عمى أسعار البتركؿ عند مستكل معقكؿ يعد ضركرة تممييا الحاجة إلى المحافظة عمى أسكاؽ 
 .3تستكعب احتياطاتيا الضخمة مف البتركؿ

                                                 
1    

Sterner، Ibid، p.42-43.  
2
  Sterner، Ibid، p.42-43.  

3
  Sterner، Ibid، p.42-43.  
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كاستمرار  لذلؾ يمكف القكؿ بأف ىناؾ ثمة عبلقة كطيدة بيف إسرائيؿ في عدكانيا كغطرستيا
الدكؿ الغربية، كخاصة الكاليات المتحدة، في دعميا كتأييدىا إلسرائيؿ في مختمؼ المجاالت االقتصادية 

.  1كالسياسية كالعسكرية 

سرائيؿ عبلقة خاصة أك غير عادية  كليس بجديد القكؿ أف العبلقة بيف الكاليات المتحدة كا 
بالمقارنة بعبلقة كؿ مف الدكلتيف بالدكؿ األخرل، كذلؾ بالنظر إلى التأييد السياسي كالدبمكماسي 

األمريكي إلسرائيؿ، كالمساعدات العسكرية كاالقتصادية األمريكية ليا ، كمف الناحية الرسمية، فإف ىذه 
فإسرائيؿ ال تربطيا معاىدة دفاع مشترؾ مع . العبلقة لـ تأخذ في أم مف األكقات شكؿ التحالؼ الرسمي
كمع ذلؾ فمف الناحية العممية، كصمت ىذه . الكاليات المتحدة، كال ىي عضك في أم نظاـ تحالفي معيا

  .العبلقة في قكتيا إلى مستكل التحالؼ الممـز سكاء أكاف مكتكبا أـ غير مكتكب بيف الدكلتيف

كترجع ىذه العبلقة الخاصة بيف الدكلتيف إلى عدد مف العكامؿ مف بينيا أىمية إسرائيؿ كدكرىا 
" األخبلقي"في إطار المصالح السياسية كاإلستراتيجية األمريكية في الشرؽ األكسط كاالىتماـ األمريكي

ىذا إلى جانب نشاط الجماعات . بيذه الدكلة كتجربتيا الديمقراطية كالتعاطؼ معيا كاالرتباط الخاص بيا
 حدان فاصبلن 1967الييكدية األمريكية كدكرىا في المحافظة عمى التأييد األمريكي إلسرائيؿ، كتعتبر حرب 

بيف المرحمة التي كانت إسرائيؿ فييا عمى أقصى تقدير تمعب دكران مفيدان في إطار المصالح األمريكية في 
الشرؽ األكسط كالمرحمة التي أصبحت إسرائيؿ تمعب فييا دكرا رئيسيا في إطار ىذه المصالح، األمر 

.  الذم ترؾ تأثيره عمى العبلقات بيف الدكلتيف

فقد كاف فشؿ السياسة األمريكية لتحقيؽ االستقرار في الشرؽ األكسط مف خبلؿ التكازف العسكرم 
قد فرض عمى الكاليات المتحدة أف تحاكؿ استخداـ االنتصار اإلسرائيمي لمتكصؿ إلى تسكية لمصراع 

اإلسرائيمي، كلذلؾ قررت مساعدة إسرائيؿ عمى االحتفاظ باألراضي المحتمة لمضغط عمى - الفمسطيني
كبذلؾ أصبح ىناؾ تكافؽ بيف . البمداف العربية حتى يتـ التكصؿ إلى اتفاؽ سبلـ شامؿ مع إسرائيؿ

كحتى كقتنا الحالي، فقد كاف لمكاليات - 1967المصالح األمريكية كالمصالح اإلسرائيمية في الفترة مف 
المتحدة مصالح أخرل في بمداف عربية صديقة كاىتمامات عالمية تتعمؽ بالمكقؼ في الشرؽ األكسط، 

فضبلن عف مطالب إسرائيؿ بأراض عربية تسعى لمحصكؿ عمييا في تسكية سبلـ كقد خمقت ىذه 
                                                 

  .13 عصاـ نعماف ، العرب كالنفط كالعالـ ، مرجع سبؽ ذكره ، ص 1
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االختبلفات بعض التكترات بيف الدكلتيف في بعض األحياف كفي أحياف أخرل تـ التغمب عمييا مما أدل 
. حتى كقتنا الحالي،  1إلى الحفاظ عمى االنسجاـ في العبلقات بينيما

مثؿ انييار االتحاد السكفيتي نقمة جديدة في النسؽ العالمي ، كتغير التفاعبلت التي تجرل في 
حيث كضع العالـ أماـ نظاـ عالمي جديد كمفاىيـ جديدة لقيادتو تمثمت في سيطرة قطب آحادم . إطاره

بزعامة الكاليات المتحدة ، فقد اختمفت ىذه المفاىيـ كالسمات التي برزت مع بزكغ النظاـ العالمي الجديد 
عف تمؾ التي سادت قبمو كخاصة في فترة الحرب الباردة حيث تقدمت قضايا التدىكر البيئي، حقكؽ 

 .اإلنساف خطر انتشار أسمحة الدمار الشامؿ كغيره أجندة العالـ تحت مظمة النظاـ العالمي الجديد

لذلؾ يمكف القكؿ أف الكاليات المتحدة األمريكية قد انفردت بمصالح العالـ جميعان، أم أف العالـ 
كىك الكاليات المتحدة األمريكية كذلؾ بعد انييار االتحاد " إمبرياليان أحادم القطب"أصبح يعيش كضعان 

التي مني بيا في تمؾ  السكفيتي في الحرب الباردة ككضعو في انعزالية تامة عف العالـ، بعد الخسارة
 فيالحرب، حيث كاف النتياء الحرب الباردة األثر الكبير عمى الكطف العربي مف تداعيات، كخاصة 

الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي، ألف الكاليات المتحدة األمريكية ىي المنفردة بالعالـ، ىي الحاكـ، ىي 
التي تممي ما تريد دكف اعتراض، كأف إسرائيؿ ىي أقكل حمفائيا كانت خبلؿ فترة الحرب الباردة كمازالت 
حتى اآلف، كاستطاعت الكاليات المتحدة خدمتيا في حسـ أك إمبلء بعض المشاريع في التفاكض لحسـ 

. ىذا الصراع بما يخدـ إسرائيؿ

                                                 
 . 93ىالة سعكدم، السياسة األمريكية، تجاه الصراع العربي ػ اإلسرائيمي، مرجع سبؽ ذكره، ص 1
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  :تقديم

تعتبر إدارة الرئيس بيؿ كمينتكف األكلى كالثانية مف أىـ اإلدارات األمريكية التي لعبت دكرا بارزا 
اإلسرائيمي ، كأثرت في مككناتو كتداعياتو ، كالسبب الرئيسي في ذلؾ _في تشكيؿ الصراع الفمسطيني 

ىك أف الكاليات المتحدة األمريكية قد تربعت عمى عرش العالـ باعتبارىا دكلة عظمى ، كلعؿ ىذا األمر 
كالدكر الذم لعبتو الكاليات المتحدة األمريكية في حرب الخميج قد تجمى بعد انييار االتحاد السكفيتي ، 

 .الثانية 

 لذلؾ حرصت الكاليات المتحدة األمريكية عمى استغبلؿ الكضع الناشئ عف حرب الخميج الثانية 
 كأكائؿ التسعينيات مف القرف الماضي تكاالنتصارات التاريخية الكبرل التي حققتيا في نياية الثمانينا

، كأصبح رئيسا لمكاليات المتحدة، 1تحت إدارة الرئيس جكرج بكش األب ،الذم كاف نائبا لمرئيس ريغاف
كقد تكافرت لو كافة الشركط المكضكعية لكي يعمف قياـ النظاـ العالمي الجديد، بقيادة أمريكية جديدة ، ك 
لفرض تصكراتيا كمشاريعيا السممية عمى العرب إلى درجة اعتقدت معيا أف أكضاع المنطقة قد باتت 

جاىزة تماما لتنفيذ برنامج السبلـ الذم عجزت إدارات سابقة عف فرضو عمى ىذه المنطقة، كالسبب يرجع 
كبدايات تشكيؿ مجتمع دكلي تشرؼ عمية الكاليات  ،2أصبحنا نعيش كضعا أحادم القطبإلى أننا 

ال سيما بعد زيادة مسئكليات الكاليات المتحدة األمريكية في النظاـ العالمي الجديد المتحدة األمريكية ،
 مف حيث أف ،كلذلؾ بدأ الدكر األمريكي يزداد تفاعبل في اتجاه البحث عف تسكية ، كمف جية أخرل ،

 قد عايشت اتفاؽ أسمك منذ البداية الذم كاف ىذا االتفاؽ امتداد  بيؿ كمينتكفبدايات الرئيس األمريكي
 بكؿ مككناتو كتداعياتو كالمضي ككسيط أك كطرؼ ثالث لحؿ ىذا 1992لمؤتمر مدريد لمسبلـ عاـ 

                                                 
1

سرائيؿ عمى قبكؿ مبادرة الرئيس ريغاف كرفض أم مبادرة سياسية تخدـ   فشمت إدارة الرئيس ريغاف في إرغاـ األطراؼ العربية كا 
مع العمـ بأف ىذه المبادرة التي بادر الريس ريغاف عمى طرحيا جاءت عمى خمفية األكضاع التي نتجت عف االجتياح ، عممية السبلـ 

 ، كما أنتجو ىذا االجتياح مف خركج قادة منظمة التحرير الفمسطينية كمقاتمييا مف لبناف، األمر الذم 1982االسرائيمي لمبناف عاـ 
جعؿ الرئيس ريغاف تقديـ مبادرتو ، معتقدا بأف ظركؼ المنظمة آنذاؾ تميزت بفقداف قكتيا كتنظيميا ، كفقدانيا الثقة بقدرة العالـ 
العربي عمى إنقاذىا كتقديـ الدعـ ليا مما عزز ىذا االعتقاد بأف ىذه الظركؼ مناسبة لجر المنظمة إلى مائدة التفاكض، كعمى 

إدارة : لبلستزادة انظر. األسس التي كردت في اتفاقات كامب ديفيد المصرية اإلسرائيمية المفركضة مف قبؿ طرؼ المنظمة في حينو
 . 248مرجع سبؽ ذكره، ص  (محرر) سمماف ؿريغاف كسياستيا نحك الفمسطينييف، في ميخائي

2
ىناؾ مف يقكؿ إف عمى الكاليات المتحدة أف تكاصؿ السير في ميمتيا التاريخية مع  )كقد عبر نعـك شكمسكي عف ذلؾ بقكلة  

الكاليات المتحدة كالديمقراطية ، ترجمة مركز دراسات : نعـك شكمسكي، إعاقة الديمقراطية : انظر. (المجكء لآلخريف لدفع التكاليؼ 
   .16- 15ص -، ص1992الكحدة العربية، بيركت، أيمكؿ، سبتمبر، 
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لصراع بشكؿ يخدـ جميع األطراؼ كلمعيش أيضا جنبا إلي جنب كدكلتيف منفصمتيف يعترؼ مف خبلليا 
  .القانكف الدكلي كالمجتمع الدكلي بالدكلة الفمسطينية التي سكؼ تككف تناجاى التفاقيات أسمك ىذا مف ناحية

كمف ناحية أخرل فاف الدكرة الثانية لكالية الرئيس األمريكي بيؿ كمينتكف ، قد جعمت الكاليات 
اإلسرائيمي كجعمت ىذا الصراع مفتكحا عمى _المتحدة األمريكية تنغمس في الصراع الفمسطيني 

مصراعيو يقبؿ كؿ تطكر ككؿ حؿ ممكف إلنياء ىذا الصراع باعتبارىا كسيط كراعي نزيو لعممية السبلـ 
نما عمى مستكل المجتمع الدكلي بأسرة ، كندلؿ عمى ذلؾ مف  ليس فحسب في إدارتيا ليدا الصراع كا 

. حيث أف اإلدارة األمريكية قد رفعت الصراع إلي أعمى أجندات الرئيس األمريكي 

فبناءا عمى الرغبة األمريكية كاإلسرائيمية في إعادة تشكيؿ الصراع تـ التكقيع عمى العديد مف 
االتفاقيات التي تخدـ إنياء الصراع ، كلعؿ مف أىميا االعتراؼ بمنظمة التحرير الفمسطينية ممثؿ شرعي 

ككحيد لمشعب الفمسطيني كشريؾ أساسي في العممية التفاكضية ، كأيضا بعض االتفاقيات التي كانت 
.  استمرار لحقبة أسمك بيف الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي 

كأيضا لعؿ ما يميز إدارة الرئيس كمينتكف الثانية ، ىك قيامة بزيارة خاصة إلى األراضي 
لقاء كممتو أماـ المجمس التشريعي الفمسطيني ، مما اعتبرىا البعض اعترافا 1999الفمسطينية عاـ   ، كا 

أمريكيا بكالدة الدكلة الفمسطينية ، كلعؿ البعض كأنا منيـ  قد ذىب إلى أف ىذه الكممة ىي بمثابة إجبار 
الفمسطينييف عمى تعديؿ بعض مف ميثاقيـ الداعي إلى زكاؿ إسرائيؿ كتبديؿ ىذه الكممات بكممات أخرل 
أك إزالتيا كميا، كال يخفى عمى الجميع أف ىذا تـ بالفعؿ عندما اجتمع الرئيس الفمسطيني ياسر عرفات 
بالمجمس الكطني الفمسطيني لمدة ثبلثة أياـ عقب انتياء زيارة كمينتكف إلى غزة كالتصكيت عمى رفع 

.  العبارات المسيئة إلسرائيؿ 

كلكف كفي نفس الكقت يحمؿ عمى الرئيس األمريكي انحيازه التاـ لمجانب اإلسرائيمي كبالذات عند 
مناقشتو الحقائؽ التي كانت تجرم عمى األرض، كما تـ تغيير بعض المصطمحات التي تتعمؽ بحقيقة 
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، حيث تحكلت األراضي المحتمة إلى أراًض متنازع عمييا حسب الفيـ كالتعاطؼ األمريكي 1الصراع 
.  الجديد ، كىذا كاف لو أثرة عمى سير العممية التفاكضية بشكؿ عاـ 

اإلسرائيمي في مرحمة بيؿ كمينتكف، _كمف مبلمح التعاطي األمريكي مع الصراع الفمسطيني 
محاكلة تحجيـ الدكر العالمي لمصراع كتحكيمو إلى صراع محمي تتحكـ بو قضيتاف أساسيتيف ، لعؿ 

أكليا كىي ىيمنة الكاليات المتحدة األمريكية عمى منطقة الشرؽ األكسط كثانييا ىي إعطاء المفاكضات 
اإلسرائيمي كىذا بدكرة أدل إلى تعطيؿ _الشرعية الكحيدة لحؿ القضايا المتعمقة بالصراع الفمسطيني 

الكثير مف القرارات الدكلية بحؽ القضية الفمسطينية كحمت الشرعية التفاكضية بدال مف الشرعية الدكلية 
التي كاف المفاكض الفمسطيني في بداياتو يسعى إلى إيجادىا كلعؿ تثبيتيا، كلقد ظير ىذا كاضحا في 

 عند انتياء المرحمة االنتقالية ، حيث أعمنت السمطة الفمسطينية آنذاؾ أنيا سكؼ تعمف الدكلة 1999عاـ 
الفمسطينية مف جانب كاحد كىذا ما دعا الكاليات المتحدة إلى التحذير مف مغبة ذلؾ، كدعت األطراؼ 

. إلى االلتزاـ بالمفاكضات لمتكصؿ إلى اتفاؽ بخصكص المكضكع

كفيما يخص الدكلة الفمسطينية، فاف ىذه القضية تعتبر أىـ ما يميز الدكرة الثانية إلدارة الريس 
كمينتكف، حيث أف قدرة الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي عمى التكصؿ التفاؽ ينيى الصراع في قمة 

. كامب ديفيد الثانية، جعمت الكاليات المتحدة األمريكية تقدـ مشركعاى سياسياى إلنياء الصراع

ىذا فضبل عف بعض التطكرات المحمية كالعالمية التي كاف ليا اثر كبير في تحكيؿ الصراع 
كتغيير مفيكمة ، كبالذات مف كجية النظر األمريكية التي ىي بمثابة الطرؼ الثالث أك الكسيط الراعي 

ـ، كأحداث 2000أيمكؿ -28لعممية السبلـ ىذه، كلعؿ مف أىـ ىذه التطكرات انتفاضة األقصى في 

                                                 
 "السبلـ " أك "الدكلة الفمسطينية " أك "اإلسرائيمي_مستقبؿ الصراع الفمسطيني "أك "تسكية الصراع "ليس ىناؾ تعريؼ دقيؽ لمفيـك  1

.  ذلؾ أف لكؿ طرؼ ذم عبلقة ما بأحد ىذه المصطمحات مفيكما أك تعريفا يختمؼ بشكؿ ما مف األشكاؿ عف اآلخر
ذا نحف رحنا نبحث عف تعريؼ ألحد ىذه المصطمحات، كىك السبلـ مثبل، لكجدنا أف السبلـ يرفؽ بصفتيف تبلزمانو، فيقاؿ انو  كا 

كميما رحنا نبحث في تعريؼ ىذه المصطمحات التي .  يقدـ نفسو بديبل لمسبلـ )تسكية األمر الكاقع ( ثـ أف منطؽ . عادؿ كشامؿ
فالحرب الفيتنامية ، كصكرة التحرير . اشرنا إلييا ، فسنجد أف الطريؽ يأخدنا في نياية المطاؼ إلى ضركرة إزالة أسباب الصراع 

الجزائرية ، ثـ الحرب الباردة ، كمف قبؿ ذلؾ كمو الحرب العالمية الثانية ، كانت كميا تعتمد عمى إزالة مصادر الصراع كليس تسكيتو 
اإلسرائيمي في حالة تسكية ، الف إزالة _كىكذا نجد أننا في الصراع الفمسطيني . فإزالة مصادر الصراع تنتيي بإزالة الصراع نفسو . 

كلذلؾ نجد أف أطراؼ  ىذا الصراع مييأة لتسكيات ، . مصادر الصراع تقكدنا إلى حاالت شركطيا غير متكفرة في الكقت الحاضر
 . كليس لسبلـ يزيؿ مصادر الصراع
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 ، كالحرب عمى اإلرىاب بمفيكمة الكاسع الذم انعكس عمى القضية الفمسطينية في جميع 2001سبتمبر 
.  المجاالت 

كيتناكؿ دكر الطرؼ الثالث : كبناءا عمى ما تقدـ تـ تقسيـ ىذا الباب إلى فصميف، الفصؿ األكؿ
 اإلسرائيمي، كأما الفصؿ الثاني فيتناكؿ تطكرات الكضع السياسي –في حؿ الصراع الفمسطيني

 . كالتفاكضي بعد فشؿ كامب ديفيد الثانية



 

 

 

 

 

 

الفصل األول  
دور الطرف الجالح يف حل الصراع 

  اإلسرائًلٌ–الفلسطًين
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  :تقديم

يشير الدكر كمفيكـ إلى أنشطة كفعاليات يقـك بيا فرد أك مجمكعة إزاء قضية ما قد تككف 
سياسية كقد تككف اقتصادية أك اجتماعية، كلؤلدكار مستكيات كتكجيات كسمككيات كمؤشرات عديدة تحمؿ 

 عمى التأثير، كالدكر تقـك بو دكلة ما كطرؼ ثالث ، ليا مف اإلمكانيات كالقدرات في 1الفعؿ السياسي
 عمى التأثيراألطراؼ األخرل، كىذا ينطبؽ عمى الكاليات المتحدة األمريكية لما تتمتع بو مف قدرات في 

.  اآلخريف

كالدكر يطمؽ عمى دكلة ما أنيا طرؼ ثالث في حؿ صراع معيف إذا اتخذت دكرا مباشرا في 
.  صراع بيف طرفيف في المجتمع الدكلي

كقد ييدؼ الطرؼ الثالث مف خبلؿ دكره إلى تحقيؽ أىداؼ مختمفة لو، أك لمحصكؿ عمى مكاد 
. أكلية أك حماية مصالحة كمبادئو، كقد ييدؼ إلى التحكـ في الصراع أك حمة

كيعتبر الطرؼ الثالث كسيطا في الصراع الدكلي إذا تدخؿ دبمكماسيا بيدؼ المشاركة في تسكية 
.  2ىذا الصراع، كاف تككف كساطتو مقبكلة لدل طرفي الصراع

مع العمـ أنة يجب أف يفترض في الدكر األمريكي كطرؼ ثالث في المفاكضات أف ال يككف 
منحازا ألم طرؼ مف أطراؼ العممية التفاكضية مف جية، كأف يتقدـ في العادة بمقترحات أك مشركعات 

. لتسكية بعض جكانب النزاع أك الخبلؼ مف جية أخرل 

يضاؼ إلى ذلؾ بعد آخر كىك الخاص بالمصادر التي يستقي منيا الطرؼ الثالث المعمكمات 
كالكقائع حكؿ النزاع أك الصراع الذم يجرم حكؿ التفاكض فمف المفترض أف تستقي الكاليات المتحدة 

األمريكية المعمكمات كالكقائع مف طرفي النزاع مثبل، أك مف مصادر محايدة أك كثائؽ صادرة عف منظمة 

                                                 
إف كؿ بيئة ىي عبارة عف مجمكعة مف األدكار السياسية المترابطة معا ، كالدكر السياسي ىك ذلؾ "الدكر بقكلة "المكند "كيعرؼ 1

. كىك يميز بيف األدكار السياسية كغير السياسية بفكرة الحدكد "الجزء مف النشاطات الكمية لمفرد المتضمف في العممية السياسية ، 
حامد عبد الماجد ، مقدمة في منيجية كطرؽ بحث الظكاىر السياسية ، جامعة القاىرة ، كمية : انظر : لبلستزادة حكؿ ىذا المكضكع 
 . 139ص  . 2001االقتصاد كالعمـك السياسية ، 

2 .S. Touval، "Biased International and Historical Consideration" ،The Jerusalem Joumal of 

International Relations ،1975.p.52. 
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دكلية، مثؿ المـ المتحدة، كىذا مف شأف الغالبية العظمى مف النزاعات كالصراعات التي كجد فييا طرؼ 
ثالث، كما نحف بصدد كجكد طرؼ ثالث ىنا، كالكاليات المتحدة األمريكية لتسكية الصراع الفمسطيني 

.  اإلسرائيمي

لذلؾ نقكؿ بأف منظمة التحرير الفمسطينية قد رفضت الدخكؿ في تسكية لمقضية الفمسطينية كفؽ 
 ،الذم فتح المجاؿ التفاؽ 1991، ثـ قبمت الدخكؿ في صيغة مدريد عاـ 1978 عاـ دإطار كامب ديفي

، حيث مف 2000تمكز عاـ/  الثانية في يكليك دأسمك كما تبعة مف اعتراؼ متبادؿ، ثـ انتياء بكامب ديفي
خبلليا تطمع الفمسطينيكف إلى مفاكضات الكضع النيائي، بأمؿ أف يتحقؽ انسحاب إسرائيؿ الكامؿ، كفقا 

 .  مف إقامة دكلتيـ المستقمة كعاصمتيا القدسا، كأف يتمكنك)242(لقرار مجمس األمف رقـ 

:   مباحثأربعةكبناء عمى ما تقدـ تـ تقسيـ ىذا الفصؿ عمى مدل 

. اإلسرائيمي –الدكر األمريكي لتسكية الصراع الفمسطينيكساطة  :المبحث األول 

. مف مدريد إلى أسمك :المبحث الثاني 

.   أسمك/  البعد الديمغرافي في إطار صيغة مدريد  : الثالثالمبحث

. لماذا كامب ديفيد الثانية:  الرابعالمبحث 
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اإلسرائيمي  – الدور األمريكي لتسوية الصراع الفمسطينيوساطة : المبحث األول

يبلحظ أف الدكر األمريكي ككسيط لتسكية الصراع قد حظي بقبكؿ األطراؼ العربية، كخصكصان 
.  بعد انييار االتحاد السكفيتي، إال أف الرؤية العربية ليذا الدكر تختمؼ عف الرؤية اإلسرائيمية

فبينما تطالب األطراؼ العربية أف تككف الكاليات المتحدة شريكان كامبلن في التسكية كتعمب دكران 
عبلف التزاميا بقرارم األمـ المتحدة رقمي  نشيطا في مطالبة إسرائيؿ بتحديد مكقفيا مف قضايا الصراع، كا 

 كمبدأ األرض مقابؿ السبلـ، كاعتبار القدس كالجكالف كالضفة الغربية كغزة أراض محتمة، 338 ك242
. أك الضغط عمييا لتحقيؽ تقدـ في التسكية، فضبلن عف تقديـ الضمانات البلزمة لمتكصؿ إلى السبلـ

مما تطالب بو األطراؼ العربية، بحيث  - ككسيط-  إف المكقؼ بقياـ الكاليات المتحدة بدكر أقؿ 
نياء  يقتصر دكرىا عمى تسييؿ المفاكضات، عمى أف تقكـ بدكر أكبر في دعـ التفكؽ اإلسرائيمي، كا 
نشاء سكؽ شرؽ أكسطية، كمساعدتيا في قضايا المياه في المنطقة،  المقاطعة االقتصادية العربية، كا 

. كبالذات في الحصكؿ عمى تنازالت سكرية في ىذا الشأف

 كيبلحظ أف المكقؼ األمريكي جاء متسقان مع المفاكضات مف دكف القياـ بدكر إيجابيي في 
، فبدالن مف أف تحدد الكاليات المتحدة 1تقديـ مقترحات كالحصكؿ عمى تنازالت كالكعد بتقديـ مكافآت

كانت تفضؿ - باستثناء قضية المستكطنات في عيد الرئيس بكش– مكقفيا بشأف قضايا الصراع، فإنيا 
التركيز عمى اإلتياف باألطراؼ إلى مائدة المفاكضات، إف التحرؾ األمريكي إلدارة بكش بعد حرب 

 Proceduralالخميج، كالذم انتيى بمؤتمر مدريد لمسبلـ، قد تركز بالكامؿ تقريبا عمى ترتيبات إجرائية

Arrangements  تاركان القضايا األساسية لممستقبؿ البعيد .

محكرا ترتكز إلية المفاكضات السياسية بيف " الحكـ الذاتي الفمسطيني " كما حدد المؤتمر فكرة 
سرائيؿ  األمريكية ةكيمكف الحديث عف عدة عكامؿ كأسباب سيمت نجاح الدبمكماسي. 2الفمسطينييف كا 

                                                 
، الكطف العربي كالكاليات [كآخركف]جماؿ عبد الجكاد : في " اإلدارة الجديدة كمفاكضات السبلـ العربية اإلسرائيمية " كدكدة بدراف، 1

 .157-155 ، ص 1996المتحدة األمريكية، معيد البحكث كالدراسات العربية ، 
2

  .491 ، 1999 ، عماف ، األردف ، مركز دراسات الشرؽ األكسط ، 6جكاد الحمد، المدخؿ إلى القضية الفمسطينية، ط  



  اإلسرائًلٌ–دور الطرف الجالح يف حل الصراع الفلسطًين: الفصل األول:                                                 الباب الجانٌ

116 

 االسرائيمي كالفمسطيني االسرائيمي كمف ثـ االنطبلؽ بعممية –في تييئة المناخ لبدء التفاكض العربي 
 : ، كمف ىذه العكامؿ كاألسباب ما يمي 1التسكية السممية 

االنييار األيدلكجي كالسياسي كاالقتصادم لبلتحاد السكفيتي كانتياء الحرب الباردة، مما كرس ىيمنة  .1
 . الكاليات المتحدة حميفة إسرائيؿ

حرب الخميج الثانية التي أدت نتائجيا إلى انييار التضامف العربي كحدكث انقسامات ىائمة في  .2
أكساط الشعكب العربية كاإلسبلمية، كخركج العراؽ مف الككيت بعد تحطيـ قدراتو العسكرية 

كاالقتصادية، كاختبلؿ التكازف االستراتيجي مع إسرائيؿ ، مما سيؿ عمى الكاليات المتحدة األمريكية 
 اإلسرائيمي، كجعؿ –أف تككف الطرؼ الكحيد في التكجيو كالتأثير عمى مسار الصراع العربي 

 .الظركؼ مكاتية لصالح الطرؼ األمريكي كبرنامجو كتكجياتو السياسية في المنطقة 
 . 1988سياسة االنفتاح التي اتبعتيا منظمة التحرير الفمسطينية منذ عاـ  .3
، كخركج 1978التراجع االستراتيجي العربي، فخركج مصر مف ساحة الصراع مع إسرائيؿ منذ عاـ  .4

عمى مشركع 19822 كالمكافقة العربية في مؤتمر فاس 1982المقاكمة الفمسطينية مف لبناف عاـ 
األمير فيد كلي العيد السعكدم آنذاؾ الذم دعا إلى االنسحاب اإلسرائيمي مف األراضي المحتمة  

مما أدل . كصكال إلى حرب الخميج الثانية التي سببا في زيادة تفكؾ النظاـ اإلقميمي العربي كضعفو
 . إلى أف يككف االستعداد لقبكؿ الرؤيا األمريكية أكثر جاىزيو مف أم كقت آخر 

فقداف الدكؿ العربية كمنظمة التحرير لحميفيا االستراتيجي الذم كانت تعتمد عمية في المحافؿ الدكلية  .5
 . كعمى سبلحو، كىك االتحاد السكفيتي 

                                                 
1

. 53- 51ص - ، ص1994عمر مصالحة ، السبلـ المكعكد ، ترجمة كديع اسطيفاف كمارم طارؽ ، بيركت ، دار الشركؽ ،  
  . 490-489ص -أيضا جكاد الحمد ، مرجع سبؽ ذكره ص

2
  . 1982  :مؤتمر فاس 

كاعترفت فيو الدكؿ العربية ضمنيا بكجكد . ، شاركت فيو تسع عشرة دكلة كتغيبت ليبيا كمصر1982 سبتمبر 6عقد في فاس في 
: كصدر عنو بياف ختامي تضمف مجمكعة مف القرارات أىميا.  إسرائيؿ

، 1967 عاـ احتمياانسحاب إسرائيؿ مف جميع األراضي العربية التي : إقرار مشركع السبلـ العربي مع إسرائيؿ، أىـ ما تضمنو- 
زالة المستعمرات اإلسرائيمية في األراضي التي احتمت بعد عاـ   كقياـ الدكلة الفمسطينية المستقمة كعاصمتيا القدس، كتأكيد 1967كا 

. حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره، كتعكيض مف ال يرغب بالعكدة
  . اإلدانة الشديدة لمعدكاف اإلسرائيمي عمى الشعبيف المبناني كالفمسطيني- 
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التكجو نحك تكفير االستقرار في المنطقة ، فقد حاكلت الكاليات المتحدة تخفيؼ عكامؿ الصراع بما  .6
يسمح ببناء الشرؽ األكسط الجديد الذم تتحقؽ فيو المصالح اإلستراتيجية لمكاليات المتحدة كحمفائيا 

سرائيؿ مف خبلؿ عممية السبلـ كاتفاقاتيا  . الدكلييف كا 

ف ذلؾ ينطبؽ أيضا عمى إدارة كمينتكف ، فعمى الرغـ مف اىتماميا بالتكصؿ إلى  السبلـ، إال 1كا 
أنيا لـ تكف مستعدة إلنفاؽ األمكاؿ أك الجيد، خصكصان في ظؿ غياب دليؿ مقنع بأف أطراؼ الصراع 

 .2نفسيا لدييا االستعداد لمتخمي عف مكاقفيا مف القضايا الخبلفية

:        نقطتيفبناءا عمى ما سبؽ سكؼ نتناكؿ شرح ىذا المبحث عمى مدل 

. اإلسرائيمي–خصائص الدكر األمريكي في تسكية الصراع الفمسطيني: أكال

. سياسة إدارة بيؿ كمينتكف كالسباؽ مف اجؿ إنياء الصراع  :ثانيا

اإلسرائيمي  –خصائص الدور األمريكي في تسوية الصراع الفمسطيني : أوال

كانت كاشنطف قد فقدت اىتماميا بعممية السبلـ كاستمرت عمى إصرارىا بأف مفاكضات مدريد 
كما تبلىا مف جكالت في كاشنطف ىي الكسيمة الكحيدة لمتكصؿ إلى  تسكية، إلى  أف جاءت المبادرة 
النركيجية لعقد المباحثات السرية بيف إسرائيؿ كمنظمة التحرير الفمسطينية، كاستضافت كاشنطف حفؿ 

. 19933سبتمبر / أيمكؿ13تكقيع إعبلف المبادئ بيف الطرفيف في 

 إف الكاليات المتحدة لـ تعد تمارس دكر الكسيط النشيط، حيث تصر عمى أف تتحمؿ األطراؼ 
المسئكلية الكاممة لمتفاكض كشرط لمتكسط األمريكي في العممية، فيي تتدخؿ لتأييد ما قد ينجح األطراؼ 

.  في التكصؿ إليو مف دكف التدخؿ لسد الفجكة أك لكسر الجمكد

                                                 
، فمسطيف كالسياسة األمريكية مف كيمسكف إلى كمينتكف ، مركز )محرر(ميخائيؿ سميماف :  لبلستزادة حكؿ ىذا المكضكع انظر 1

 .  75 ، ص 1996دراسات الكحدة العربية ، بيركت ، 
2
 William B., Quandat: " Peacemaking Pardox : The Clinton administration and Arab Israeli 

negotiations". Studied in security and strategy (Center for political research and studies), Vol. 11, No. 

7 (April 1994). Pp. 6-8. 
3
  Michael C. Hudson : " The Clinton administration and the middle east: Squandering and 

inheritance " Current history، Vol.  93، No. 580، February، 1994. p. 52. 
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كيمكف التكصؿ إلى  ذلؾ بناء عمى مقارنتو بيف التأييد األمريكي إلعبلف المبادئ بيف إسرائيؿ 
كالفمسطينييف، كبيف العزكؼ عف التدخؿ لكسر الجمكد في المفاكضات بيف الطرفيف مثبلن في منتصؼ 

، كقد تػنبأ البعض باستمرار ىذه السياسة، كخمص إلى أنو مف المستبعد تكرار كامب ديفيد 1993ديسمبر
. 2 كالتي كانت تعرؼ بدبمكماسية الخطكة خطكة.1كدبمكماسية كيسنجر

فبدأ التحكؿ في مكقؼ كاشنطف تجاه قضية فمسطيف كنتيجة لبلنتفاضة التي تفرجت في أكاخر 
، إذ شعرت إدارة ريغاف المناصرة بشدة إلسرائيؿ، بالحاجة إلى فتح الباب مع منظمة التحرير 1987عاـ 

، إذ أف مساعي إدارة بكش 1991 – 1990الفمسطينية، كحدث تطكر كبير عندما حدثت أزمة الخميج 
األب لعقد محادثات مدريد كما تبلىا مف مفاكضات تمثؿ في إقرار الكاليات المتحدة بكجكب مشاركة 
يجاد حؿ مقبكؿ لطرفي الصراع الفمسطيني كاإلسرائيمي  .منظمة التحرير الفمسطينية في المفاكضات كا 

كتطكرت السياسة األمريكية نحك التسكية بعد كصكؿ الرئيس كمينتكف لمحكـ كانتخاب حككمة 
في أيمكؿ سبتمبر  (أكسمك)العمؿ في إسرائيؿ برئاسة إسحاؽ رابيف، الذم قاـ بتكقيع إعبلف المبادئ 

 مع ياسر عرفات الذم اتخذت منو الكاليات المتحدة كسيمة لتطبيع العبلقات االقتصادية بيف 1993
إسرائيؿ كالدكؿ العربية كتحقيؽ ما عجزت عف تحقيقو الحركب السابقة كحاكلت الكاليات المتحدة التعامؿ 

                                                 
 كاف مستشار األمف القكمي في حككمة ريتشارد نيكسكف، حيث لعب دكرا بارزا في السياسة الخارجية لمكاليات المتحدة مثؿ سياسة 1

سرائيؿ كالتي انتيت باتفاقية كامب ديفيد عاـ  ، كىك الرجؿ الذم اتيـ مرارا 1978االنفتاح عمى الصيف كزيارتو المكككية بيف العرب كا 
سرائيؿ لى إنقاص الضغكط عمى الكاليات المتحدة كا  فقد كاف . بالتشاـؤ ، حيث كاف يرل باف جيكده تيدؼ إلى كسب الكقت كا 

  .كيسنجر يؤكد لمعرب دائمان اليدؼ األكؿ، بينما يؤكد لئلسرائيمييف اليدؼ الثاني
كىدؼ "السبلـ المعمؽ كالمنتظر " كما أنيا دبمكماسية " تيدئة كتبريد المشاكؿ الساخنة "  كتتصؼ ىذه الدبمكماسية بأنيا دبمكماسية 2

ف السبلـ الذم تضعو " ىذه الدبمكماسية ىك خمؽ االقتناع لدل أطراؼ الصراع بأف القتاؿ  لف يقدـ الحؿ النيائي لممشكمة كا 
كقد بدأت دبمكماسية الخطكة خطكة في ". الدبمكماسية األمريكية في إطار الظركؼ السائدة إقميميا كدكليا ىك الممكف المتاح كالمفيد 
: أعقاب كقؼ إطبلؽ النار عمى الجبيتيف المصرية كاإلسرائيمية ، اتسمت بالسمات اآلتية 

 .خطكة– كيسنجر القائمة عمى أساس حؿ المشكمة خطكة . قبكؿ األطراؼ المعنية لجيكد د - أ
إتباع الكاليات المتحدة إلستراتيجية تقـك عمى أساس تدعيـ عبلقاتيا بإسرائيؿ مف جية كتحسيف عبلقاتيا مع األطراؼ العربية  - ب

 .كتقديـ دعـ أمريكي نسبي ليا مف جية أخرل
 .عدـ بذؿ محاكالت جادة لحؿ المشكمة الفمسطينية - ت

كىكذا بقيت دبمكماسية الخطكة خطكة بمثابة تكتيؾ لكسب مزيد مف الكقت، أم تكتيؾ منفصؿ عف المفيـك السياسي االشمؿ لمسبلـ 
 في الشرؽ األكسط

، بحث مقدـ لمندكة الدكلية لحرب 1973خيرم عيسى ، مضمكف السياسة األمريكية تجاه الشرؽ األكسط بعد حرب أكتكبر : انظر 
 .24 – 21، ص  ( 1975القاىرة ،  )أكتكبر 
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مع حؿ الصراع مف خبلؿ آلية تفكيؾ قضاياه، كتعدد مسارات التفاكض دكف تدخؿ مباشر في سير 
المفاكضات عمى الرغـ مف استحكاذىا عمى دكر اإلطار المرجعي الثانكم كالسياسي في غياب األساس 

 .المرجعي كالثانكم الحقيقي كىك األمـ المتحدة

إف استعداد الكاليات المتحدة لشراء السبلـ ببرامج معكنات كبيرة لـ يعد قائمان، ككفقان لو "حيث 
 .1ترجع أسباب ذلؾ إلى عدد مف االعتبارات

 –  الفمسطينيفمف ناحية أكلى، ىناؾ انتياء الحرب الباردة الذم قمؿ مف الشعكر بأف الصراع
. اإلسرائيمي يمثؿ تيديدان ممكنا لمسبلـ العالمي

كمف ناحية ثانية، فإف احتماؿ نشكب أزمة بتركلية لـ يعد كاردان في المستقبؿ القريب كال يكجد ما 
يثير القمؽ في كاشنطف مف أف عدـ تسكية الصراع قد يؤدم إلى أزمة بتركلية تشبو ما حدث في عاـ 

كمف ناحية ثالثة، فإف ىناؾ إدراكان مف كاشنطف أف إسرائيؿ ليا اليد العميا، كأف عممية السبلـ . 1973
تتكقؼ عمى إقناعيا بتقديـ تنازالت في قضايا مثؿ القدس كالمستكطنات، كليس ىناؾ مف يحبذ الضغط 
عمييا، خاصة في ضكء االعتقاد السائد في كاشنطف بأف الطرؼ العربي ليس لديو أم خيار حقيقي في 

. 2األجؿ القصير لتحدم الكضع الراىف

كفي مراجعة لطبيعة الدكر األمريكي، تبيف عدـ كجكد تيديد لممصالح األمريكية كما كاف عمية 
األمر في السنكات في سنكات الحرب الباردة ، كتبيف أيضا أف الدكر األمريكي كاف أكثر اتساقا مع رؤية 

 : 3الجانب اإلسرائيمي لطبيعة ىذا الدكر باإلشارة إلى ثبلثة نقاط 

اىتماـ الكاليات المتحدة األمريكية بالقياـ بدكر الكسيط تركز أساسا عمى االتصاؿ بأطراؼ الصراع  .1
 .الستئناؼ المفاكضات الثنائية بشكؿ دائـ

مضمكف المكقؼ األمريكي ال يختمؼ مع مضمكف المكقؼ اإلسرائيمي في الكثير مف المكاضيع  .2
 . المطركحة 

                                                 
1 Quandt, William B. Decade of Decision: American policy toward the Arab Israeli conflict 1967-

1976. Berkely, Calif.: University of Carolina Press، 1977.p,14 .                                                        
2

 . 21 ، ص 1992آؿ غكر ، رؤية لتغيير أمريكا ، مركز األىراـ لمترجمة كالنشر ، القاىرة ، : بيؿ كمينتكف  
3
 Smith , Tony :Foreign Attachments : The power of Ethnic Groups in the Making of American F 

origin Policy M.A.، Harvard University Press، Cambridge 2000.p85.  
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 . شيدت اىتماما أمريكيا بدعـ العبلقات األمريكية اإلسرائيمية كتأكيد التفكؽ النكعي اإلسرائيمي .3
كتبيف أف المكقؼ األمريكي لـ يتبع التقاليد كالمعطيات المعركفة عف دكر الطرؼ الثالث في 

عممية التفاكض مثؿ تقديـ مقترحات مستقمة كشاممة لمتسكية أك طرح القضايا بشمكليتيا، أك طرح إطار 
فعمى العكس تكاد اإلدارات األمريكية جميعيا تتبنى األسمكب اإلسرائيمي في التفاكض . عاـ لمتفاكض

كالمطالب كالشركط اإلسرائيمية، كاألخطر مف ذلؾ ىك قبكؿ نفس األسمكب اإلسرائيمي في تجزئة القضايا 
 . كتفتيتيا كترحيؿ مصادر الصراع الجكىرية إلى مراحؿ الحقة لـ يتـ عمؿ شيء بشأنيا حتى اآلف
مع العمـ أنو تحددت آليات عمؿ المفاكضات عمى أساس مف التصكر الذم بناه الفكر 

 :االستراتيجي األمريكي لمنيج التفاكضي كالقائـ عمى مراحؿ ثبلث لمعممية السممية التفاكضية 
 : المرحمة األكلى 

  مرحمة ما قبؿ مدريد كاحتكرت إدارة المفاكضات التمييدية فييا الكاليات المتحدة. 

 :المرحمة الثانية 

  مرحمة مدريد كىي مرحمة عرض المكاقؼ كالمطالب. 

 :المرحمة الثالثة 

  مسار تنائي كمسار متعدد األطراؼ : مرحمة المفاكضات المباشرة كىي تنقسـ إلى مساريف . 
كالثاني يناقش مكضكعات األمف اإلقميمي عمى مستكل ، فاألكؿ يناقش مسائؿ األرض كاألمف كالسبلـ 

 .1منطقة الشرؽ األكسط 
 :كأما المفاكضات بشأف القضية الفمسطينية فإنيا سكؼ تتـ عمى مرحمتيف 

 .مرحمة بناء الحكـ الذاتي الفمسطيني  - أ
 .مرحمة الكضع النيائي لمضفة كغزة  - ب

 

                                                 
1

   .306ص ، مرجع سبؽ ذكره ، مصطفى عمكم سيؼ  
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أم أف آلية التقسيـ كالتفتيت كانت في التصكر األمريكي ىي اآللية التفاكضية البلزمة كالمناسبة 
 .1معا لمكاجية تعقد الصراع ذاتو 

سياسة إدارة بيل كمينتون والسباق من اجل إنياء الصراع   : ثانيا

كعمى الرغـ مف أف عيد كمينتكف قد شيد في نيايتو سباقا مع الزمف مف أجؿ التكصؿ إلى  
، إال أف كمينتكف أخفؽ في ىذه الفترة القصيرة في تحقيؽ ىدفو، كخاصة أنو 2إسرائيمية– تسكية فمسطينية 

نما كانت مكاقفو تتراكح ما بيف تبني المكاقؼ اإلسرائيمية كمحاكلة  لـ يستطع القياـ بدكر الكسيط النزيو، كا 
التكيؼ معيا، كتقديـ ىذه المكاقؼ باعتبارىا مبادرات أمريكية، كالعمؿ عمى الضغط عمى الفمسطينييف 

. 3لقبكليا

نما بدء كما  كعمكمان ، لقد بدء الدعـ األمريكي إلسرائيؿ ليس في فترة الدراسة ىذه فحسب كا 
، كانو قد تزايد بطريقة غير مسبكقة في ظؿ إدارة 19414ذكرنا سابقا منذ عقد مؤتمر باتميمكر عاـ 

                                                 

  . 307ص ، المرجع السابؽ ذكره  1
الذم احتضنيا منتجع كامب ديفيد  حيث كاف رئيس الكزراء اإلسرائيمي في ذلؾ " كأم ببلنتيشف "  كانت ىذه التسكية تعرؼ باسـ 2

 .، كالسبب الرئيسي في فشؿ المفاكضات ىك تمسؾ الجانب الفمسطيني في المفاكضات بحؽ العكدة لبلجئيف" إييكد باراؾ"الكقت 
العربي كالكاليات  ، الكطف (كآخركف)جماؿ عبد الجكاد: في" الفرص كالقيكد: الكطف العربي كالكاليات المتحدة"ىالة سعكدم ،  3

.  258-257، القاىرة، ص1996المتحدة األمريكية، تحرير ىالة سعكدم، معيد البحكث كالدراسات العربية، 
 عدة عكامؿ 1941 كقد ساعدىا عمى أف تتبع الكاليات المتحدة سياسة مؤيدة لمصييكنية جياران منذ برنامج باتميمكر الشيير عاـ 4

:  يمكف تمخيصيا فيما يمي
انتقاؿ مسئكلية ما بدأتو بريطانيا في المشرؽ العربي عامة كفمسطيف خاصة إلى الكاليات المتحدة لكي تتابع ىذه تنفيذه بعدما - 

أصبحت بريطانيا  عاجزة ماليان كسياسيان عف مجابية األخطار التي تيدد مصالحيا في المنطقة كخارجيا، كيعنى  ىذا بعبارة أخرل 
حمكؿ الكاليات المتحدة كقكة متعاظمة عمى مسرح العبلقات الدكلية كالشرؽ أكسطية خصكصا محؿ اإلمبراطكرية  التي دخمت مرحمة 

 .الشيخكخة كاليـر
الحممة الدعائية الصييكنية القكية في تنظيميا كجيدىا في العمؿ، فقد مارست آلة الدعاية الصييكنية ضغطان كبيران عمى الحككمة - 

 .كالرأم العاـ األمريكييف يصعب أحيانان تصديقو
السياسة الداخمية األمريكية كالعناصر المؤثرة فييا بما ينعكس عمى السياسة الخارجية، فمقد كانت  أصكات الييكد االنتخابية - 

كأصكات المتعاطفيف معيـ مؤثران في ىذا الباب، كما صرح بذلؾ رئيس الكاليات المتحدة آنذاؾ  ىارم تركماف لممندكبيف العرب الذيف  
كعمى أف استجيب إلى مئات األلكؼ مف الذيف يتطمعكف " قاؿ تركماف" آسؼ أييا السادة:"قابمكه لبلحتجاج عمى سياستو حياؿ إسرائيؿ 

 " . إلى نجاح الصييكنية فبل يكجد ىناؾ مئات األلكؼ مف العرب في مناطقي االنتخابية
" عقدة الذنب االنعكاسية"العطؼ العالمي عمى الييكد الذيف استيدفتيـ فمف استيدؼ اضطياد ىتمر كتعدياتو أك ما يمكف تسميتو - 

 "دع العرب يدفعكف ثمف جرائـ األكربييف"كترجمتيا الفعمية 
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، 1996ابريؿ / كمينتكف، كتـ تكقيع االتفاؽ االستراتيجي كالتعاكف العسكرم بيف الدكلتيف في نيساف
كتناكؿ الجانب المعمف مف االتفاؽ آفاقا لـ تشيدىا العبلقات بينيما مف قبؿ، بؿ شمؿ التعاكف في مجاؿ 
صناعة الصكاريخ اإلستراتيجية المتقدمة كالدفاعات ضد ىذه الصكرايخ نفسيا، كتقديـ معمكمات مخابراتيو 
مف أجيزة االستطبلع األمريكية إلسرائيؿ، كتزكيد إسرائيؿ بأحدث الصكرايخ األمريكية إلى جانب أجيزة 

السكبر كمبيكتر، كتكسيع التعاكف في مجاؿ الفضاء، فضبل عف االتفاؽ عمى بحث تطكير التعاكف 
. العسكرم في إطار اتفاؽ مشترؾ

باإلضافة إلى ذلؾ اتبعت الكاليات المتحدة سياسة منحازة إلسرائيؿ فيما يتعمؽ بمكضكع الحد مف 
التسمح في المنطقة ، إذ تمثؿ المفيـك األمريكي لمحد مف التسمح في إلزاـ الدكؿ العربية كحدىا بو مف 
. دكف محاكلة الضغط عمى إسرائيؿ لمتكقيع عمى معاىدة حظر االنتشار النككم أك الرقابة عمى أسمحتيا

كذلؾ ظير االنحياز األمريكي إلسرائيؿ في استخداـ الكاليات المتحدة حؽ الفيتك في مجمس األمف لمنع 
صدكر قرار يديف إسرائيؿ لمصادرتيا أراض عربية في القدس، كتصديؽ الرئيس كمينتكف في مارس 

فضبلن عف أف رد . 1999 عمى قرار الككنجرس بنقؿ السفارة األمريكية إلى القدس بحمكؿ عاـ 1995
سرائيؿ في آذار  كشؼ عف 1996أبريؿ / نيساف– مارس / الفعؿ األمريكي عمى الحرب بيف حزب اهلل كا 

. 1ككيفية التعامؿ معو" اإلرىاب"اتفاؽ تاـ مع مكقؼ إسرائيؿ بشأف 

يمثؿ االنحياز األمريكي المطمؽ التزاما ثابتا لدل اإلدارات األمريكية المتعاقبة ، منذ تأسيس 
الكياف الصييكني، كتقاسمت ىذه اإلدارات المسؤكلية المباشرة، كببل حدكد لممحافظة عمى امف إسرائيؿ 

ككجكدىا، ككفالة تفكقيا النكعي في مختمؼ المجاالت باعتباره القاعدة الغربية المتقدمة في الشرؽ 
األكسط، كتطكير كتفعيؿ التحالؼ االستراتيجي مع إسرائيؿ لمزيد مف اختبلؿ مكازيف القكل إلسرائيؿ، 

                                                                                                                                                       

كىكذا تسممت الحركة الصييكنية إلى أركقة مكتب صنع  القرار السياسي األمريكي كتمكنت مف تسخير ىذا القرار لتحقيؽ مطامعيا 
سباغ الشرعية الدكلية عمييا، ثـ في مد حدكدىا باتجاىيا حدكد  (إسرائيؿ)في إقامة دكلة  مع السعي إلى االعتراؼ  (إسرائيؿ الكبرل)كا 

. بيذا التكسع مف العالـ كمو، كمف العرب الفمسطينييف أصحاب الحؽ الشرعي في الببلد
كيمكف القكؿ دكف تجاكز انو رغـ بعض االعتداؿ التكتيكي الذم يمكف تممسو في سياسة  الكاليات المتحدة تجاه القضية الفمسطينية 
في جزء مف أياـ حكـ الرئيس إيزنياكر فاف التصمب  االستراتيجي األمريكي لصالح إسرائيؿ ىك السمة التي يمكف أف تكصؼ بيا 

 المكسكعة الفمسطينية، المجمد السادس في :انظرلبلستزادة حكؿ ىذا المكضكع . السياسة األمريكية في الكطف العربي حتى يكمنا ىذا
.   25-20، ص1990دراسات القضية الفمسطينية، بيركت، 

1
  Hudson، "The Clinton Administration and the Middle East: Squandering and Inheritance? 2000،" 

P.52. 
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كبخاصة عمى صعيد األسمحة غير التقميدية، كتكسيع امتبلؾ الكياف الصييكني ليا، كالذم يعد رابع أقكل 
 رأس نككية ، كأسمحة دمار شامؿ أخرل، بكميات ىائمة، كبرعاية 300نككية في العالـ ، كيمتمؾ قرابة 

كدعـ أمريكي مباشر، مع مزيد مف االىتماـ كااللتزاـ بتحسيف كتعزيز قدرات الدفاع كالردع اإلسرائيمية في 
سياؽ حماية إسرائيؿ كأمنيا عمى حساب األمف القكمي العربي كحرمانو مف أدكات الردع المتبادؿ ، 

.  1كبخاصة القدرات الصاركخية المضادة كالنككية 

اإلسرائيمي، - ىذا كلـ تكؿ إدارة جكرج دبميك بكش في بدايتيا اىتمامان كبيران بالصراع الفمسطيني
، فكانت مف مبلمح "بيؿ كمينتكف"ىذا المنحى، بناءن عمى قراءتيا لتجربة إدارة الرئيس " بكش"كتبنت إدارة "

اإلدارة الجديدة تجاه القضية الفمسطينية، عدـ التكٌرط في الممؼ الفمسطيني اإلسرائيمي بتعقيداتو 
؛ ألف أم رئيس 3، كي ال يضعؼ الدكر األمريكي في المنطقة، أك يمس بمقاـ الرئاسة2كصعكباتو

أمريكي يحاكؿ االتجاه إيجابان تجاه القضية الفمسطينية، ييجابو بعداء المكبي الصييكني النشط في الكاليات 
. 4"المتحدة األمريكية

أف المبادئ األساسية التي حكمت اإلستراتيجية األمريكية في كضع إطار المفاكضات العربية 
 :اإلسرائيمية الراىنة فيي 

الحرص عمى ممارسة دكر قيادم أمريكي في رعاية المفاكضات كتكجيياتيا كلكف مع تجنب صيغة  (1
 . فرض سبلـ أمريكي عمى المفاكضات 

الحرص عمى إشراؾ أطراؼ دكلية ىامة كبخاصة في المفاكضات متعددة األطراؼ التي تحتاج إلى  (2
 .دعـ مف قبؿ ىؤالء األطراؼ ماليا كسياسيا 

                                                 
السيد عكض عثماف، ماذا بعد انييار عممية التسكية السممية ، مركز دراسات الكحدة العربية :  لبلستزادة حكؿ ىذا المكضكع انظر 1

 . 296 ، ص 2004، القاىرة ،
/ ، شباط 50السيد عكض عثماف ، حكارات بيف الضركرات الكطنية كاالعتبارات التكتيكية، صحيفة القدس، العدد : كانظر أيضا 

 .  52-46، ص 2003فبراير 
 .403، ص 2003القاىرة  الدار المصرية المبنانية، ،1 األحاديث األمريكية حكارات حكؿ المستقبؿ، ط، عمرك عبد السميع2
، مف كتاب  "24/6/2002 إلى 20/1/2001اإلدارة األمريكية كالقضية الفمسطينية مف : " انظر بيذا الخصكص بحث بعنكاف3

 160، 85ص . 2003، أغسطس (دمشؽ)كالدار الكطنية الجديدة  (بيركت)، شركة التقدـ العربي 1السكر الكاقي، ط
ال مؤشرات إلى تغيير جكىرم في السياسة األمريكية تجاه .... بعدما أحاط بكش إدارتو بعناصر يمينية كمتطرفة  "، نصير عاركرل4

.  2001\ 4\2، القاىرة 13896، صحيفة الحياة المندنية، عدد "المسألة الفمسطينية
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تجنب التعامؿ مع الشرؽ األكسط مف منظكر أحادم يختزؿ قضاياه المتشعبة كالمعقدة في الصراع       (3
 .كحدة كأداة ذلؾ ىي مفاكضات متعددة األطراؼ ،  اإلسرائيمي –العربي 

 .ضركرة العمؿ عمى تعزيز اإلحساس باألمف لدل كؿ طرؼ بالصراع  (4
 .العمؿ عمى عبلج االختبلالت االقتصادية كاإلقميمية في المنطقة  (5
 . الحرص عمى استمرار المفاكضات العربية اإلسرائيمية كعمى امتبلؾ ىذه األخيرة لزخميا الذاتي  (6

إذا لقد خضع الدكر األمريكي القيادم أثناء العممية التفاكضية لحدكد كقيكد نبع بعضيا مف 
 .طبيعة الصراع مكضكع التفاكض 

ف كاف استمرار االنحياز لممكقؼ اإلسرائيمي كاضحان في التصريحات كالبيانات التي صدرت  كا 
عنيا، حيث إنيا لـ تقدـ أم تصكر في البداية ألية تسكية بخصكص الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي سكل 

التي لـ يكجد أم ضغط أمريكي عمى . 1"خارطة الطريؽ " الخطة التي تقدمت بيا اإلدارة األمريكية كىي 
عمى الرغـ مف قبكؿ الفمسطينييف ليا كالذيف أجبرتيـ ىذه الخطة عمى . 2اإلسرائيمييف لتنفيذ ىذه الخطة 

 .تقديـ أكبر تنازالت ممكنة مف حقكؽ الشعب الفمسطيني

 

 

 

 
                                                 

 خارطة الطريؽ خطة صادرة عف أربعة أطراؼ دكلية ىي الكاليات المتحدة، كركسيا االتحادية، كاالتحاد األكركبي، كاألمـ المتحدة، 1
اإلسرائيمي، عمى أساس دكلتيف بنياية العاـ الثالث مف تكزيعيا عمى – كاليدؼ منيا إنجاز تسكية نيائية كشاممة لمنزاع الفمسطيني 

التاريخ الرسمي إلعبلنيا، لبلستزادة حكؿ : ، كىك2003( أبريؿ)نيساف  (30)الفرقاء الميتميف، كتَـّ تسميميا لؤلطراؼ المعنٌية بتاريخ
، شركة دار التقدـ 1خارطة الطريؽ إلى أيف، ط : المكتب السياسي لمجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف : ىذا المكضكع انظر 

 . 153ص. 2004، أبريؿ  (دمشؽ)كالدار الكطنية الجديدة  (بيركت)العربي 
 كبالتالي؛ فإف الخارطة ليست اتفاقان بيف إسرائيؿ كمنظمة التحرير الفمسطينية، بالرعاية األمريكية عمميان، مقارنةن بما كاف الحاؿ 2

نما ىي خطة دكلية تعكس محصمة ما تكافقت عميو المجنة الرباعية الدكلية، حتى يعمؿ الطرفاف "أكسمك"بالنسبة التفاقات  ؛ كا 
الفمسطيني كاإلسرائيمي عمى االلتزاـ بيا كتطبيقيا برعاية الرباعية، كمساعدتيا كدعميا، كليس إلعادة النظر فييا أك إعادة التفاكض 

دراسة بعنكاف المبادرات السياسية كالتسكيات المقترحة : محسف صالح: نص المبادرة في: عمييا ، لبلستزادة حكؿ ىذا المكضكع انظر
 .28ص . 2005، مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات، بيركت 2005  -2000المتعمقة بالقضية الفمسطينية في الفترة 
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من مدريد إلى أسمو : المبحث الثاني

 تعمؿ عمى تكفير شركط انطبلؽ العممية السممية لتسكية ىذا الصراع ةبدأت السياسة األمريكي
المزمف ، انطمقت الدبمكماسية األمريكية بسرعة كمباشرة بعد تكقؼ حرب الخميج الثانية لتأميف شركط 

 .انعقاد مؤتمر مدريد لمسبلـ 

ككاف االعتقاد السائد لدل إدارة بكش األب أف مف شأف المستجدات كالتغيرات الدكلية أف تفرض 
عمى الفمسطينييف كالعرب عمكما كالمعنييف بالتسكية خصكصا ، القبكؿ بحمكؿ تقكـ عمى قاعدة المنتصر 

سرائيؿ  ) فميس فقط أف العرب محككمكف بشركط الكضع  (الفمسطينيكف كالعرب  )كالميزـك  (أمريكا كا 
نما أيضا بشركط الحضكر العسكرم األمريكي فضبل عف إسرائيؿ كالذم يشكؿ سيفا مسمطا  السيئ كا 

 .1عمى مف يجرؤكا عمى االعتراض 

 اإلسرائيمي في إطار كضع عربي مترد ككاقع –بدأت عممية التسكية السممية لمصراع العربي  
دكلي يعطي لدكؿ المنظكمة الرأسمالية، بقيادة الكاليات المتحدة األمريكية أدكات االنفراد بإدارة النظاـ 

الدكلي لما بعد الحرب الباردة ككنيا القطب االستراتيجي العالمي األكحد ، كأفكؿ نجـ االتحاد السكفيتي 
 االسرائيمي، لذلؾ شرعت الكاليات المتحدة –ككذالؾ إلى خبرتيا الكبيرة كالفريدة في إدارة الصراع العربي 

 نشطة تيدؼ إلى التحضير لمفاكضات ةاألمريكية فكر انتياء حرب الخميج الثانية بالبدء في دبمكماسي
عربية إسرائيمية ، كفي ىذا اإلطار قاـ كزير األمريكي األسبؽ حمس بيكر بجكالت مكككية إلى إسرائيؿ 

 . 19912ركالدكؿ العربية المعنية بيف مارس كاكتك ب

 كقد دخمت األطراؼ العربية المعنية مفاكضات التسكية في مدريد كفؽ صيغة تنطمؽ مف رؤية 
مؤكدة عمى ثقة ما في كفاء الكاليات المتحدة األمريكية بالتزاماتيا تجاه التكصؿ إلى تسكية سياسية عادلة 
لمصراع مع إسرائيؿ، كفي نفس الكقت التمسؾ التاـ بعدـ تقديـ تنازالت جكىرية إلسرائيؿ عمى أم مسار 
مف مسارات التسكية الثنائية، كذلؾ مف خبلؿ الحرص عمى التنسيؽ الكامؿ كسيادة الشفافية بيف الكفكد 

حياء آلية اجتماعات دكؿ الطكؽ أك المكاجية  .العربية المفاكضة، كا 

                                                 
1

 . 10 ،ص2001 الييئة العامة لبلستعبلمات ، غزة ، –مجمكعة مؤلفيف ، السبلـ المغدكر، مركز المعمكمات الكطني الفمسطيني  

2
  . 273كلياـ ككنت ، عممية السبلـ ، مرجع سبؽ ذكره ، ص  
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خمقت حرب الخميج الثانية في التصكر األمريكي فرصة اللتقاء المصالح بيف إسرائيؿ كدكؿ 
، كقد أمسكت الدبمكماسية األمريكية بتمؾ الفرصة كأحسنت 1عربية عديدة ينبغي استثمارىا كتكظيفيا

 –تكظيفيا كنجحت في النياية في الحصكؿ عمى قبكؿ كساطتيا مف جانب كؿ أطراؼ الصراع العربي 
كبيذا الصدد فإف قبكؿ األطراؼ .اإلسرائيمي لبدء مفاكضات تيدؼ إلى تسكية سممية شاممة كدائمة 

المختمفة لمكساطة األمريكية كإلطار التفاكض الذم كضعة الكسيط األمريكي كاف نابعا مف تقديرىا 
االيجابي لممكاسب المحتممة التي يمكف أف تنتج عف ىذه الكساطة بالنسبة ليا أك لمخسارة التي يمكف أف 

تمحؽ بالخصـ أك مف تقديرىا السمبي لخسائر ال يمكف تحمميا بالنسبة ليا إف ىي رفضت الكساطة 
األمريكية ، كمف الميـ أف كافة األطراؼ قبمت المفاكضات كقبمت الكساطة األمريكية كقكاعد المعبة التي 

 . حددتيا السياسة األمريكية إلدارة ىذه المفاكضات

فالتغيرات الدكلية كاإلقميمية في بداية التسعينيات قد مثمت فرصة فريدة لبداية مفاكضات عربية 
إسرائيمية كإلحراز تقدـ حقيقي في سبيؿ تحقيؽ بعض األىداؼ األمريكية الثابتة في المنطقة كالتي تتمثؿ 

 :في اآلتي

 .البحث عف سبلـ شامؿ كدائـ بيف إسرائيؿ كجيرانيا بما فييـ الفمسطينيكف  .1
البحث عف ترتيبات أمنية كحيكية تضمف االستقرار في المنطقة كتضمف استمرار إلمدادات النفط  .2

 .مف دكف معكقات مف دكؿ الخميج 
إعادة تحديد إقميمية كاسعة لدكر إسرائيؿ في المنطقة تجعميا قبمة اقتصادية لعمـك النشاط  .3

 . 2االقتصادم اإلقميمي

                                                 
1

كقد أثبتت تمؾ الحرب انخفاض كزف إسرائيؿ في تحديد مصالح الكاليات المتحدة األمريكية في الشرؽ األكسط ، كتراجع تأثير المكبي  
فقد أفرزت حرب الخميج الثانية مصادر لعدـ االستقرار في منطقة الشرؽ األكسط مف . الصييكني عمى سياستيا تجاه تمؾ المنطقة 

. شأنيا تعريض المصالح األمريكية كأصدقاء الكاليات المتحدة في المنطقة ألخطار حقيقيو كمف تمؾ المصادر، أطراؼ إقميمية كإيراف
كقد عززت الحركات اإلسبلمية أيضا مكانتيا في الدكؿ العربية كاإلسبلمية كتصاعد سخطيا عمى السياسة األمريكية، كقد برزت 

 االسرائيمي –مطالب التحكؿ الديمقراطي في البمداف العربية بدرجات متفاكتة فضبل عما كشفت عنة األزمة مف أف الصراع العربي 
كليذا فقد تكقعت أطراؼ عربية عديدة كبخاصة مف . كاستمراره يمثؿ مصدرا خطيرا لئلحباط كالسخط مف جانب الشعكب العربية

 .   االسرائيمي–أصدقاء كاشنطف جيكدا دكلية لتسكية الصراع العربي 

2
السكؽ الشرؽ أكسطية في التحديات الشرؽ أكسطية الجديدة كالكطف العربي ، بيركت ، مركز  غساف سبلمة ، أفكار أكلية عف 

  . 35-33ص - ، ص1994دراسات الكحدة العربية ، 
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 كقد استمر ذلؾ قائما حتى خركج الجانب الفمسطيني عمى ىذه األسس عبر قبكؿ الدخكؿ في 
مفاكضات سرية في أسمك، كبالتالي بدأت عممية التسكية تسير كفؽ مرجعية ميزاف القكل، أم كفؽ الرؤية 

اإلسرائيمية، كانتيى عمميا التنسيؽ العربي الذم كاف يحكؿ دكف انفراد إسرائيؿ بكؿ طرؼ عربي عمى 
حده، كمف ثـ كاف منطقيا أف يجني الجانب الفمسطيني ثمرة الدخكؿ في آلية المفاكضات السرية بعيدا 

   . الذم حققت إسرائيؿ مف خبلؿ أكثر مما كانت تريد"أسمك"عف مظمة التنسيؽ العربي، فجاء اتفاؽ 

:  نقاط أربعةبناءا عمى ما سبؽ سكؼ نتناكؿ شرح ىذا المبحث عمى مدل 

.  1991مؤتمر مدريد لمسبلـ في الشرؽ األكسط  : أكال

.  اتفاقات أسمك : ثانيا

.  األسباب التي أدت إلى التكصؿ إلى اتفاؽ أسمك : ثالثا

 . رڤكأم رم/ اتفاؽ شـر الشيخ : رابعا 

 1991مؤتمر مدريد لمسالم في الشرق األوسط  : أوال

ما أف كضعت حرب الخميج أكزارىا حتى أعمف الرئيس األمريكي األسبؽ جكرج بكش األب أماـ 
 االسرائيمي – لحؿ الصراع العربي 2 عف مبادرة أمريكية جديدة1991 مارس 6  في1سأعضاء الككنجر

، كالحقكؽ المشركعة 3 كمبدأ األرض مقابؿ السبلـ338 ك242تستند إلى قرارم مجمس األمف الدكلي 
كبعد يكميف مف خطاب الرئيس بكش بدأ كزير خارجيتو جيمس . لمفمسطينييف ، كاألمف كالسبلـ إلسرائيؿ 

بيكر جكالت مكككية في الشرؽ األكسط تمكف في نيايتيا مف دعكة جميع أطراؼ الصراع بمف فييـ 
ككأف ىدؼ  . 30/10/1991الفمسطينيكف إلى طاكلة المفاكضات في العاصمة االسبانية مدريد في 

المؤتمر كما كرد في خطاب الدعكة إلية تحقيؽ تسكية سممية شاممة كدائمة كعادلة مف خبلؿ مفاكضات 

                                                 
إف عمينا أف نفعؿ كؿ ما بكسعنا لسد الفجكة بيف إسرائيؿ كالدكؿ العربية كبيف :  قاؿ سففي خطابة أماـ اجتماع مشترؾ لمككنجر 1

 . اإلسرائيمييف كالفمسطينييف كليس ىناؾ بديؿ عف الدبمكماسية لذلؾ انعقد مؤتمر مدريد 
 .  االسرائيمي أصبح ذا أكلكية دبمكماسية ألمريكا –كطبقا لممبادرة األمريكية لـ يترؾ بكش مجاال لمشؾ في أف الصراع العربي  2

3
   .293تشيريؿ ركبنبرغ ، إدارة بكش كالفمسطينيكف في ميخائيؿ سميماف ، مرجع سبؽ ذكره ، ص  
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مباشرة تأخذ مساريف بيف إسرائيؿ كالدكؿ العربية كبيف إسرائيؿ كالفمسطينييف ترتكز عمى قرارم مجمس 
 . 1 338 ك 242األمف رقمي 

 ىك آخر الصيغ التي طرحت لحؿ الصراع، 1991كاف مؤتمر مدريد لمسبلـ الذم عقد عاـ  
 في خطاب لو أماـ الككنغرس دعا 1991 مارس 6كذلؾ بمبادرة مف الرئيس األمريكي جكرج بكش في 

فيو إلى عقد مؤتمر ألطراؼ النزاع،كقد استجابت األطراؼ جميعيا ألكؿ مرة ليذا المشركع،حيث شاركت 
كقد انبثؽ عف المؤتمر  ،1991 عاـ 2/11-1 ك 30/10في جمسات المؤتمر في مدريد بأسبانيا أياـ 

مساراف لمتفاكض أحدىما ثنائي كاآلخر متعدد األطراؼ،حيث جرت في ىذا المؤتمر مفاكضات مباشرة 
. 2بيف كؿ األطراؼ العربية المعنية بالصراع مع إسرائيؿ

اإلسرائيمي المندلع – كقد اعتيبر ىذا المؤتمر نقطة انطبلؽ العممية السممية لحؿ الصراع العربي 
منذ أكائؿ ىذا القرف في الشرؽ األكسط،كعقد المؤتمر بحضكر دكؿ المكاجية العربية، إضافة إلى منظمة 

التحرير الفمسطينية كدكؿ االتحاد المغاربى كدكؿ مجمس التعاكف الخميجي كالسكؽ األكركبية كبرعاية 
. 3 (كميخائيؿ غكرباتشكؼ جكرج بكش،)سكفيتية مشتركة عمى مستكل القمة – أميركية 

، منعطفا 1991اكتكبر/األكؿدخمت القضية الفمسطينية في مؤتمر التسكية في مدريد، تشريف 
كقد ساىمت عدة متغيرات  التفكؾ كالعجز العربييف،أشكاؿ بأشدفقد ترافؽ انطبلؽ ىذا المؤتمر . جديدا

سرائيؿ لمتكجو إلى مدريد كالمشاركة في مؤتمرىا مف  قميمية كمحمية في دفع األطراؼ العربية كا  دكلية كا 
 اإلسرائيمي كفي األساس قضية فمسطيف ،مع العمـ بأف العبلقات السكفيتية –أجؿ حؿ الصراع العربي 

 حيث أيد غكرباتشكؼ سياسة الكاليات 1990في شير أيمكؿ " ىمسينكي " كانت قد تكجيت بعقد قمة 

                                                 
1

نجيء اليـك إلى مدريد بميمة أمؿ لبدء العمؿ مف أجؿ " كقد حدد الرئيس بكش األب أىداؼ المؤتمر أثناء خطابة االفتتاحي بقكلة  
نصاؼ الفمسطينييف،  فمف دكف  حؿ عادؿ كدائـ كشامؿ لمنزاع في الشرؽ األكسط ، نبحث عف سبلـ حقيقي يستند إلى أمف إسرائيؿ كا 

عدؿ لف تككف ىناؾ شرعية كال استقرار ، كاف ما نسعى إلية ىك عممية تفاكضية مباشرة بيف إسرائيؿ كالدكؿ العربية مف ناحية 
سرائيؿ كالفمسطينييف مف ناحية أخرل ، عمى أف تستند ىذه العممية التفاكضية إلى قرارم  نبدأ مناقشات : " كأضاؼ . 338 ك 242كا 

  " .حكؿ ترتيبات لحكـ ذاتي مؤقت يستمر لخمس سنكات كفي السنة الثالثة تبدأ مفاكضات الكضع النيائي 
2
 Hudson، "The Clinton Administration and the Middle East: Squandering and Inheritance? 2000،" 

P.52. 
3

 .486 – 485، ص 1998، المدخؿ إلى القضية الفمسطينية، مركز دراسات الشرؽ األكسط، عماف، (محرر)جكاد الحمد  
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المتحدة األمريكية التي أدانت غزك العراؽ لدكلة الككيت ، كغض الطرؼ عف الكجكد العسكرم األمريكي 
  .1في منطقة الخميج كالتي كانت قبؿ ذلؾ مف الخطكط الحمراء في العبلقات السكفيتية األمريكية

كقد جاءت أزمة الخميج الثانية كانقسمت الدكؿ العربية بيف مؤيد لمتدخؿ األمريكي في العراؽ 
تحت شعار الشرعية الدكلية كبيف معرض لو ، إال أف أزمة الخميج كتداعياتيا أدت إلى انييار النظاـ 
اإلقميمي العربي حيث ترتب عمى ذلؾ تحكؿ جذرم عمى ذلؾ تحكؿ جذرم في ميزاف القكل اإلقميمي 

 . 2العربي كاإلسرائيمي 

كعمى الصعيد المحمي أيضا كاف لتدىكر األكضاع االقتصادية في إسرائيؿ أثرا سمبيا عمى كاقع 
المجتمع اإلسرائيمي ، كال سيما بعد اليجرة الييكدية مف ركسيا كزيادة نسبة البطالة التي كصمت إلى 

 كتأثير االنتفاضة 1987خاصة مع تزامنيا مع االنتفاضة الفمسطينية األكلى في أكاخر عاـ  % 12,6
عمى االقتصاد اإلسرائيمي ، حيث قدرت خسائر إسرائيؿ حسب ما ذكره كزير االقتصاد اإلسرائيمي عاـ 

مف الدخؿ القكمي اإلسرائيمي  % 2مميكف دكالر أمريكي مف جراء االنتفاضة أم  ( 900 ) ب 1988
  .3بسبب عدـ انتظاـ العمالة كتدىكر األكضاع األمنية

 الحككمة اإلسرائيمية، مقارنة بنمك 1948كقد اقمؽ النمك السكاني داخؿ األراضي المحتمة عاـ 
 .4السكاف اإلسرائيمي 

 

 

 

                                                 
1
 Robert Freedman ,Moscow and the Middle East . London : Cambridg University press 1991 

pp.205-206 . 
2

   .74 ، ص 2000 ، ابريؿ 140حسف نافعة ، السياسة الدكلية ، مستقبؿ النظاـ العربي بعد التسكية ، عدد  

3
 .  20 ، ص 2002، 19 ك 18جكاد الحمد ، عممية السبلـ في الشرؽ األكسط ، مركز دراسات الشرؽ األكسط ، عماف ، العدد  
ىناؾ قيمة لمجغرافية لكف التيديد  )أكرم أكر قائد المنطقة الشمالية سابقا كعضك حزب العمؿ سابقا بقكلة " كقد عبر المكاء احتياط  4

، شؤكف األكسط عدد " األمف بيف إسرائيؿ كالفمسطينييف محنة الخكؼ مف السبلـ " محمكد حيدر : انظر . ( ةالرئيس في الديمكغرافي
  . 36 ، ص 1994 ، مايك 29
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 إلى ظركؼ سيمت انجاز مشركع التسكية األمريكية ، التي تيدؼ، في المحصمة، كلذلؾ كؿ ىذه
، 1 المتحدةلؤلمـ األمريكية العمؿ عمى تصفية أم دكر اإلدارةتحقيؽ سبلمة الكياف الصييكني، فقد قررت 

. في زمف شيد انفراد الكاليات المتحدة بمكازيف القكل العالمية

سرائيؿ األمريكية، اإلدارةكما تبنت كؿ مف   تفاكضية، تقـك عمى تجزئة الحؿ، إستراتيجية كا 
 عمى فقرات إلضفائيا إسرائيؿ الضبابية التي تسعى إلى إرجاعو القرارات الصعبة، كىك ما يمكف كتأجيؿ

. 2 الكاقعاألمراالتفاؽ، ليككف الناتج الطبيعي تشتيت جيكد السبلـ، كتكريس 

، كلف يككف ىناؾ كفد فمسطيني مستقؿ، بؿ مشاركة مع "الدكلة الفمسطينية"مع ذلؾ، لـ يرد ذكر 
الكفد األردني، إضافة إلى ذلؾ، فقد أنذرت الحككمة األمريكية الكفد الفمسطيني بأنيـ يتحممكف المسؤكلية، 

 لـ ينضمكا إلى كفد األردف، كما أف اإلدارة األمريكية لـ تمارس أم ضغط عمى إسرائيؿ، إللزاميا إف
 كقد رحبت منظمة التحرير بالمبادرة كخاضت مشكارا صعبا في كيفية التمثيؿ .3بقرارات األمـ المتحدة

ككفد مستقؿ ، فقد أرادت الكاليات المتحدة استثمار الفرصة المكاتية إلعادة أكضاع ىذه المنطقة كفؽ 
 الجميع تإستراتيجيتيا كمصالحيا كسياستيا كبما يؤمف مكاصمة الييمنة عمييا ألطكؿ فترة ممكنة ، كأرغـ

 . عمى الجمكس عمى طاكلة المفاكضات 

                                                 
1

 تحت رعاية األمـ المتحدة التي عممت الكاليات المتحدة أف 30/101991كقد تـ عقد مؤتمر مدريد في القصر الممكي يـك األربعاء  
مؤتمر مدريد لمسبلـ في " انظر السياسة الدكلية . يككف دكرىا كدكر الجماعة األكربية ىامشيا إلى حد كبير فاشتركا بصفة مراقب

   .132، ص 1992، يناير 107، العدد "الشرؽ األكسط 

2
، كانت في مقدمة اإلجرائي، كعمى المستكل اإلطارلقد تميز المسار التفاكضي، منذ بداية مؤتمر مدريد، بتعقيد متزايد، كفي ىذا   

 بحضكر مجمكعة مف " مؤتمر مدريد "المشكبلت التي جابييا الفمسطينيكف ، مشكمة تشكيؿ الكفد المفاكض، فقد جرل افتتاح 
. الفمسطينييف ليسكا أعضاءن في منظمة التحرير الفمسطينية

3
 دكلة فمسطينية مستقمة، فإذا إلى ، خطة مفصمة لممرحمة االنتقالية، التي تقكد "مؤتمر مدريد "قدـ الفمسطينيكف، في غضكف جكالت   

، ، كعمى انتياكيـ قكاعد المعبة، كتتيميـ بأنيـ يسعكف كراء الدعاية"العممية السممية "بإدارة بكش تكبخيـ، عمنا، كتمكميـ عمى تعطيؿ 
  . 109مرجع سبؽ ذكره، ص  مناؿ لطفي ، إشكالية الحؿ الشامؿ كالحمكؿ الجزئية ،:انظر
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كمارست الكاليات المتحدة ضغكطان كاسعة النطاؽ عمى األطراؼ العربية، فيما مارست أقصى 
درجات اإلغراء كاإلحراج مع الجانب اإلسرائيمي عبر الضمانات المتكالية ألمف إسرائيؿ كتقبؿ شركطيا 

.  1المختمفة،كذلؾ مف أجؿ إنجاح انعقاد المؤتمر كتأميف نصاب أطراؼ الصراع فيو

كىنا يمكف القكؿ بأف الكاليات المتحدة قد حققت ما سعت لتحقيقو بالمحافظة عمى مصالحيا 
عادة ترتيب دكر إسرائيؿ اإلقميمي كحميؼ استراتيجي ليا، كالعمؿ عمى منع  كحمايتيا ىذا مف ناحية ، كا 
بركز أم قكة مناكئة ليا في المنطقة، كقد نجحت في تحديد أىداؼ المفاكضات في المؤتمر كنجحت في 

 : 2تأجيؿ بحث المسألة الجكىرية في الصراع كقد حققت األتي 

 : تطبيع العبلقات العربية اإلسرائيمية بما يضمف .1
 . إنياء حالة الحرب - أ
 .إيجاد تعاكف إقميمي تشارؾ فيو إسرائيؿ  - ب
 . ربط الجميع بالمحكر األمريكي - ت

 .إقامة سمطة فمسطينية عمى مدف فمسطينية ممزقة دكف القدس .2
 :إقامة نظاـ إقميمي عمى األسس اآلتية .3
 .حفظ مصالح الكاليات المتحدة األمريكية في المنطقة - أ
كبح جماح أم محاكلة تتسبب في عدـ االستقرار في المنطقة بما في ذلؾ ضبط التسمح  - ب

 .كبخاصة أسمحة الدمار الشامؿ كاألسمحة اإلستراتيجية

ككاف األكؿ في اإلطار الثنائي بيف  ،3كبعد االنعقاد األكؿ تحكؿ المؤتمر إلى محكرم تفاكضي
بيدؼ إنياء النزاع كتحييد البعد الدكلي مف الضغط عمى إسرائيؿ  إسرائيؿ ككؿ دكلة عربية عمى حده،

ككاف الثاني عمى . خصكصان فيما يتعمؽ بقرارات األمـ المتحدة المؤيدة لحقكؽ الشعب الفمسطيني كالعربي
                                                 

1
فقد .  كالمصالح اإلسرائيمية، تمامااألىداؼفي مؤتمر مدريد، تجمى بكضكح الدكر األمريكي، الذم طرح حمكال تكاد تتطابؽ مع   

نجحت إسرائيؿ في فرض شركطيا ، التي جعمت مف المؤتمر الدكلي مجرد غطاء لمفاكضات مباشرة، تجرم في حاالت منفصمة مع 
 تككف ليذا المؤتمر أية صبلحيات دكلية، كما نجحت إسرائيؿ في تقميص دكر الشرعية الدكلية في أفكؿ مف األطراؼ العربية، كدكف 

 .، دكف غيرىما مف قرارات الشرعية الدكلية338، ك242 رقمي األمفقرارم مجمس 
2

-11ص -، ص1994المؤسسة المتحدة لمدراسات كالنشر، : ، عماف، األردف3جكاد الحمد مستقبؿ السبلـ في الشرؽ األكسط، ط  
12.  

 .19/3/2002فيمي ىكيدم، لنحذر مف محاكالت التحذير، األىراـ، القاىرة، :  لبلستزادة حكؿ ىذا المكضكع انظر3
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الصعيد المتعدد األطراؼ كبمشاركة دكؿ مف خارج المنطقة،بيدؼ بناء الشرؽ األكسط الجديد،كتكفير 
خراج بعض القضايا مف مجاؿ التفاكض الثنائي بكصفيا  ضمانات أساسية لمصالح الدكؿ الكبرل، كا 
كنظاـ أمف  كليعمؿ عمى بناء سكؽ اقتصادم شرؽ أكسطى،. عقبات أماـ تقدميا إلى المجاؿ المتعدد

. كىياكؿ بنيكية تعاكنية إقميمية مختمفة إقميمي،

 ورقة العمل األمريكية النجاز المفاوضات  .1

 نقاطو األربع التي اعتبرىا أساسان 1990 (مارس) آذار 6 في 1 األبعندما أعمف الرئيس بكش
: 2لحؿ مشكمة الشرؽ األكسط، بادرت المنظمة فكران إلى تأييد ىذه النقاط كالتي نمخصيا بما يمي

 " كمبدأ األرض مقابؿ 338 ، 242البد أف يقـك السبلـ الشامؿ عمى أساس قرارم مجمس األمف 
السبلـ، كيجب التكسع في ىذا المبدأ حتى يكفؿ أمف إسرائيؿ كاالعتراؼ بيا، كيكفؿ في نفس الكقت 

كأم شئ غير ذلؾ سكؼ يفشؿ مف ناحيتي تأميف العدالة . الحقكؽ السياسية الفمسطينية المشركعة
 ". اإلسرائيمي-لقد حاف الكقت لكضع حد لمنزاع العربي. كاألمف

لذلؾ جاءت مبادرة بكش لعقد مؤتمر مدريد، بعد التغيرات العالمية بدءا مف انييار االتحاد 
 كصكال إلى تدمير القدرات العسكرية كاالقتصادية لمعراؽ، اثر ،السكفيتي، كتبلشي البمداف االشتراكية

.  حرب الخميج

كذلؾ عندما قرر الكزير بيكر أف يجرل لقاءات مع مسئكلي المناطؽ المحتمة سيمت المنظمة 
كأعطت التعميمات لمفمسطينييف في األراضي المحتمة بالتعاكف معو، كما كافقت بشكؿ  ميمة السيد بيكر،

كاضح كصريح عمى كؿ الشركط التي حددتيا اإلدارة األمريكية لعقد مؤتمر السبلـ في مدريد، تمؾ 

                                                 
1

 حده ، بالتخفيؼ مف 1988 بقيامة في نياية عاـ االنتباه، لفت )1992-1988( األب جكرج بكش األمريكيعمى أف الرئيس  
 المعنية األطراؼ ما قررت إذابأف ببلدة لف تعارض ذلؾ ، " الدكلة الفمسطينية المستقمة، حيف صرح إقامةالمعارضة األمريكية لمبدأ 

 نكع مف الككنفدرالية مع إقامةالمكافقة عمييا ، عمى الرغـ مف أنو تمسؾ باالعتقاد بأف مستقبؿ الضفة كالقطاع يمكف أف يتـ في 
مارس / ، آذار 204، عدد) انيقكسي( في العممية السياسية ، شؤكف فمسطينية األمريكيحسيف حجازم ، الدكر : راجع  . األردف
. 90-85 ، ص 1990

2
، المفاكضات العربية اإلسرائيمية كمستقبؿ السبلـ في الشرؽ األكسط، مركز البحكث كالدراسات السياسية، (محرر)مصطفي عمكم ،  

 .616ص  – 611، ص 1994القاىرة 
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الشركط التي اعتبرتيا المنظمة مجحفة كظالمة،كمع ذلؾ لـ تقؼ المنظمة حجر عثرة في طريؽ العممية 
. السياسية، كأعطت التعميمات بضركرة التعامؿ مع الكاقع الذم فرضتو اإلدارة األمريكية

بذلت الدبمكماسية األمريكية جيكدا مكثفة لكضع إطار لممفاكضات العربية اإلسرائيمية يككف 
مقبكال مف كؿ أطراؼ الصراع ، كقد تحدد ذلؾ اإلطار كقكاعده كمرجعيتو كآلياتو في خطابات التطمينات 

ككانت ىذه . 1األمريكية إلى أطراؼ الصراع المختمفة ككذلؾ في نص خطاب الدعكة إلى مؤتمر مدريد
التطمينات متضمنة لمكثير مف الحكافز مف أجؿ أف تقيؿ جميع األطراؼ المشاركة في المفاكضات ، 

كيدؿ عمى ذلؾ ما جاء في نص كتاب . ككانت ىذه الحكافز مختمفة حسب أطراؼ الصراع كتقديراتيا 
الدعكة إلى مؤتمر مدريد مف أف ىدؼ ىذه العممية ىك سبلـ حقيقي كأف الدكلتيف الراعيتيف عمى استعداد 

لمساعدة األطراؼ عمى تحقيؽ تسكية شاممة كدائمة كعادلة مف خبلؿ مفاكضات مباشرة ، كما كأكد 
خطاب الدعكة لؤلطراؼ المشاركة كخاصة لمطرؼ االسرائيمي إلى أنة لف يككف لممؤتمر سمطة فرض 

حمكؿ عمى األطراؼ أك حؽ رفض االتفاقات التي ستتكصؿ إلييا كما لف تككف لو سمطة اتخاذ قرارات 
 . 2لؤلطراؼ أك القدرة عمى التصكيت عمى القضايا أك النتائج

كيمكف استنتاج أىداؼ المفاكضات مف خبلؿ رسائؿ الدعكة األمريكية لحضكر المؤتمر مف جية 
 : 3كأىـ األىداؼ.  األمريكية مف جية أخرل تكمف خبلؿ أكراؽ الضمانا

 : تطبيع العبلقات العربية اإلسرائيمية بما يضمف .1
 .إنياء حالة الحرب كالعداد كاحتراـ السيادة لدكؿ المنطقة  - أ
 .إنشاء تعاكف إقميمي تشارؾ فيو إسرائيؿ عمى أمؿ حؿ جزء مف مشاكميا - ب
 . المحافظة عمى تفتيت القكة العربية عبر ربط الجميع بالمحكر األمريكي  - ت

دكف  (الضفة كالقطاع  ) 1967إقامة حكـ ذاتي إدارم لمفمسطينييف في األراضي المحتمة عاـ  .2
 . القدس 

الذم أعمف بعضا منو  (النظاـ الدكلي الجديد  )إقامة نظاـ إقميمي يقـك عمى احتراـ أسس  .3
 : الرئيس بكش األب كيشمؿ ذلؾ

                                                 
1

 . 106- 105ص -، ص1992، يناير، 107العدد  (مؤتمر مدريد لمسبلـ في الشرؽ األكسط )السياسة الدكلية  
 . 107- 106ص -المرجع السابؽ ذكره ، ص 2
3

  .12-11ص -جكاد الحمد ، مستقبؿ السبلـ ، مرجع سبؽ ذكره ، ص 
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 .  في المنطقةةحفظ مصالح الكاليات المتحدة األمريكية االقتصادم - أ
كبح جماح أم بؤر كمجاالت تتسبب بعدـ االستقرار في المنطقة بما في ذلؾ ضبط التسمح،  - ب

خصكصا أسمحة الدمار الشامؿ كاألسمحة اإلستراتيجية كفي مجاؿ طمأنة إسرائيؿ، كرد في 
 : 1رسالة التطمينات األمريكية إلى حككمة إسرائيؿ ما يأتي

 التأكد عمى استمرار االلتزاـ األمريكي بأمف إسرائيؿ بما في ذلؾ االلتزاـ بتثبيت تفكقيا النكعي. 
  كبأف ىذه التفسيرات ستعرض أثناء 242اإلقرار بكجكد تفسيرات مختمفة لقرار مجمس األمف 

 .المفاكضات
 ال تؤيد الكاليات المتحدة إنشاء دكلة فمسطينية مستقمة. 
 ال تؤيد الكاليات المتحدة خمؽ ارتباط  بيف المفاكضات المختمفة لتحقيؽ تسكية شاممة . 
  ال تيدؼ الكاليات المتحدة إلى الكصكؿ بمنظمة التحرير الفمسطينية إلى داخؿ المسار أك إلى

 .حمؿ إسرائيؿ عمى الدخكؿ في حكار أك مفاكضات مع منظمة التحرير
  أم تسكية شاممة مع سكريا في سياؽ اتفاؽ سبلـ يجب أف تضمف أمف إسرائيؿ في كجو ىجـك

 .2مف ىضبة الجكالف 
  تؤمف الكاليات المتحدة األمريكية بأنو لف يجبر أم طرؼ في ىذه العممية عمى الجمكس مع مف

كال يجكز أف تككف ىناؾ مفاجآت بخصكص نكعية التمثيؿ في . ال يرغب في الجمكس معو
كتؤمف الكاليات المتحدة بأف الفمسطينييف سيككنكف ممثميف في كفد . المؤتمر أك في المفاكضات

الفمسطينيكف الذيف ىـ سكاف الضفة الغربية كغزة كالذيف . أردني فمسطيني مشترؾ في المؤتمر
يقبمكف بالنيج الثنائي السبيؿ، كالمفاكضات عمى مراحؿ كيريدكف العيش بسبلـ مع إسرائيؿ 

 . سيساىمكف في الكفد كفي المفاكضات
 

 

                                                 
1

المفاكضات العربية اإلسرائيمية  (محرر  )في مصطفى عمكم  (القكل الدكلية الكبرل كمفاكضات السبلـ الجارية  )مصطفى عمكم  
  .307-306ص - ، ص1994كمستقبؿ السبلـ في الشرؽ األكسط ، مركز البحكث كالدراسات السياسية ، جامعة القاىرة ، 

2
كعندما . كتعميقا عمى ىذه النقطة يمكف القكؿ إف الكاليات المتحدة األمريكية لـ تبمكر حتى اآلف مكقفا نيائيا مف مسالة الحدكد  

ستضر إلى عمؿ ذلؾ فإنيا ستكلي كزنا كبيرا لمكقؼ إسرائيؿ بأف كؿ تسكية سممية مع سكريا يجب أف تقـك عمى بقاء إسرائيؿ في 
فيما يتعمؽ في ذلؾ فإف الكاليات المتحدة األمريكية عمى استعداد القتراح ضمانات أمريكية لمترتيبات األمنية في الحد . ىضبة الجكالف

 . الذم سيككف متفقا عمية بيف إسرائيؿ كسكريا ، طبقا لعمميتيا التشريعية
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 : 1 لمفمسطينييف كرد ما يأتياألمريكيةكفي رسالة التطمينات 

  لسبلـ شامؿ338 ك 242مبدأ األرض مقابؿ السبلـ كأساس مع قرارم مجمس األمف  . 
  االعتراؼ بالحقكؽ السياسية المشركعة لمشعب الفمسطيني في نتيجة التسكية. 
  ما مف شيء يقكـ بو الفمسطينيكف في اختيارىـ ألعضاء كفدىـ في ىذه المرحمة مف المفاكضات

 . سيؤثر عمى مطالبيـ في القدس الشرقية 
  المكقؼ األمريكي يرل أف لممقدسييف الحؽ في التصكيت في انتخابات سمطة الحكـ الذاتي

 .االنتقالي 
  تعتقد الكاليات المتحدة األمريكية أف الفمسطينييف خارج المناطؽ المحتمة الذيف تنطبؽ عمييـ

يكافقكف عمى مفاكضات عمى مساريف كبمراحؿ كعمى استعداد لمعيش بسبلـ  )المعايير الثبلثة 
 . يجب أف يككنكا قادريف عمى المشاركة في مفاكضات المرحمة النيائية (مع إسرائيؿ 

  تدعـ الكاليات المتحدة األمريكية حؽ الفمسطينييف في إثارة أم قضية بما فييا قضية القدس
 .الشرقية عمى مائدة المفاكضات

 ستقبؿ الكاليات المتحدة األمريكية أية نتيجة لمفاكضات الكضع النيائي تكافؽ عمييا األطراؼ .
 . كفي ىذا المجاؿ فإف الككنفدرالية ليست مستثناة كنتيجة ممكنة لمفاكضات المرحمة النيائية

كالمبلحظ أف ثمة غمكضا في بعض نصكص رسائؿ األمريكية إلى ألطراؼ الصراع، بؿ إف 
إخطار إسرائيؿ  )ىناؾ أحيانا عدـ اتساؽ في المكقؼ األمريكي كبخاصة إزاء مسألة المرجعية القانكنية 

 كطرح ىذه التفسيرات المتعددة في 242بأخذ كاشنطف عمما برأم األكلى بشأف تعدد تفسيرات القرار 
المفاكضات، كالنص عمى مبدأ األرض مقابؿ السبلـ في الرسائؿ األمريكية إلى األطراؼ العربية دكف 

فما ىك مسككت عنة . كمسائؿ الجكالف كالحدكد كالمستكطنات كالقدس. (الرسائؿ األمريكية إلى إسرائيؿ
بشأف تمؾ القضايا في الرسائؿ األمريكية إلى احد الطرفيف مصرح بو في الرسائؿ المكجية لمطرؼ 

كلعؿ ىذا الغمكض يككف مقصكدا بو اجتذاب مختمؼ أطراؼ الصراع إلى مائدة المفاكضات رغـ . اآلخر
تباعد مكاقفيـ األصمية مف مسألة التسكية كذلؾ مف خبلؿ الكعكد المبذكلة في الرسائؿ األمريكية بمغة 

 .  تناسب كؿ طرؼ كتشبع احتياجاتو

                                                 
1

   .304المرجع السابؽ ذكره، ص  



  اإلسرائًلٌ–دور الطرف الجالح يف حل الصراع الفلسطًين: الفصل األول:                                                 الباب الجانٌ

136 

 كلقد مثؿ ىذا النيج عقبة أعاقت فعالية الدكر األمريكي في التفاكض التي أعقبت مؤتمر مدريد، 
فمقد كاف الغمكض كالتناقض في التعبير عف التطمينات األمريكية لؤلطراؼ المختمفة ككأنيا ال تعبر عف 

تعيدات رسمية ، كاف أحد العكامؿ التي حدت مف قدرات كفعالية الدكر األمريكي في رحمة مفاكضات 
 .  كاشنطف

رسالة التطمينات )كىنا البد أف نثبت بعض المبادئ كاألفكار التي كردت في الرسائؿ األمريكية 
، إضافة إلى أفكار الرئيس بكش كالتي أكدت اإلدارة األمريكية مصداقيتيا مف خبلؿ 1(كرسائؿ الدعكة

  : كىى2التمسؾ بيا كتطبيقيا

:  نقل السمطة-1

 حكؿ 18/10/1991إف ىدؼ المفاكضات كما  جاء في رسالة التطمينات األمريكية في 
اإلجراءات االنتقالية المنظمة كالسممية لمسمطة مف إسرائيؿ إلى الفمسطينييف، كيحتاج الفمسطينيكف تحقيؽ 
السيطرة السريعة عمى القرارات السياسية كاالقتصادية كغيرىا التي تمس حياتيـ، كلمتكيؼ مع كضع جديد 

. يمارس فيو الفمسطينيكف السمطة في الضفة الغربية كقطاع غزة

 

 

 

 

                                                 
1

 ، عمى أف ترتيبات الحكـ الذاتي 18/10/1991أكدت الكاليات المتحدة لمقيادة الفمسطينية في رسالة التطمينات األمريكية، في  
ستستمر لمدة خمس سنكات، كفي بداية السنة الثالثة مف فترة الترتيبات لمحكـ الذاتي االنتقالي ، ستجرم المفاكضات حكؿ الكضع 

الدائـ، كيتمثؿ ىدؼ الكاليات المتحدة األمريكية في أف تختتـ مفاكضات الكضع الدائـ مع نياية المرحمة االنتقالية، كزادت عمى ذلؾ 
أنيا تعتقد بأنة يجب أف تككف ىناؾ نياية لبلحتبلؿ اإلسرائيمي كىذا يمكف أف يتـ فقط عبر المفاكضات الصادقة كالجادة ، : قكليا 

كما تعتقد الكاليات المتحدة بأف يجب أف تكجد عبلقة جديدة مف االحتراـ المتبادؿ بيف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف ألمف كىكية كؿ 
 .منيما

2
. 486 – 482، ص 1998، المدخؿ إلى القضية الفمسطينية، مركز دراسات الشرؽ األكسط، عماف، (محرر)جكاد الحمد  
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  :1 االستيطان-2

أف الكاليات المتحدة تعتقد أنو ال ينبغي ألم طرؼ أف يقـك بأفعاؿ مف :كأكدت رسالة التطمينات
جانب كاحد بيدؼ البت المسبؽ في قضايا ال يمكف أف تحؿ إال مف خبلؿ المفاكضات، كفي ىذا الصدد 

 الكاليات المتحدة كستكاصؿ معارضتيا لمنشاط االستيطاني في األراضي المحتمة في عاـ قعارضت
. 2 كالذم يظؿ يمثؿ عقبة أماـ السبلـ1967

: كما جاء في رسالة التطمينات:  وضع القدس-3

ال يجب أف تعكد مدينة القدس مقسمة مرة أخرل، كأف كضعيا النيائي يجب أف يتـ تحديده 
بالمفاكضات، كليذا ال نعترؼ بضـ إسرائيؿ القدس الشرقية أك تكسيع حدكدىا البمدية كنشجع كؿ 

األطراؼ عمى تجنب اإلجراءات مف جانب كاحد كالتي قد تزيد مف حده التكتر المحمى أك تصعب مف 
. 3المفاكضات أك تستبؽ تقرير نتائجيا النيائية

تساند الكاليات المتحدة حؽ الفمسطينييف في طرح أية مسألة بما في ذلؾ القدس الشرقية عمى "
". مائدة المفاكضات

                                                 
1

تكاصؿ كراءه تكسيع مستكطناتيا كتمديد مساحات  كفي الماضي كانت إسرائيؿ قد سعت إلى استغبلؿ المفاكضات مجرد غطاء 
لحقكؽ  ذات الكقت الذم تتفادل فيو رقابة المجتمع الدكلي عمييا كشجبو النتياكاتيا الصارخة األراضي الفمسطينية التي تحتميا، في

-1993قد تضاعؼ خبلؿ الفترة الممتدة بيف  فالمبلحظ أف عدد المستكطنيف اإلسرائيمييف في األراضي الفمسطينية. الفمسطينييف
ىذه السياسات، طالما سمح إلسرائيؿ أف تفعؿ ما تريد دكف رقيب أك حسيب عمييا،  كليس متكقعان أف يطرأ أم تغيير عمى. 2000
 .أطمقت يدىا كما تشاء في انتياؾ نصكص القانكف الدكلي كمبادئو األساسية كطالما

فبينما يتطمب السبلـ كضع حد لبلحتبلؿ . المستكطنات كتحقيؽ السبلـ كميما يكف فإنو ليس ألحد منا أف يغفؿ التناقض الكاضح بيف
نظرة إلى مكاقع كعدد  كلمف يريد رؤية ىذا التناقض عميو إلقاء. أف المستكطنات تؤكد أبدية استمرار االحتبلؿ اإلسرائيمي، يبلحظ

أف يفكر في مميارات الدكالرات التي أنفقت عمى إنشائيا لفيـ ىذه  المستكطنات اإلسرائيمية المتناثرة في أراضي الضفة الغربية، أك
مف األراضي  ىذه المستكطنات خصيصان لتعزيز األطماع التكسعية اإلسرائيمية عف طريؽ استعمار المزيد فقد صممت. الحقيقة

األرض مقابؿ "تتناقض ىذه المستكطنات مع صيغة  كبتمؾ الصفة. الفمسطينية، مع منع الفمسطينييف مف إقامة دكلتيـ المستقمة
... دركس مف التعثر ... مفاكضات التسكية  ،عريقات  صائب:، انظر الشرؽ األكسط كميا ، التي قامت عمييا عممية سبلـ"السبلـ

 .30/10/2010  ظبي،أبكاالتحاد، 
 . 476-475، ص 1993، 1 احمد نافع ، الطريؽ إلى مدريد ، القاىرة ، ككالة األىراـ، ط 2
 ، تشريف 114 مناؿ لطفي ، إشكالية الحؿ الشامؿ كالحمكؿ الجزئية ، السياسة الدكلية ، القاىرة ، مركز األىراـ االستراتيجي، عدد 3

 .  109 ، ص 1993أكتكبر / األكؿ 
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:  المرحمة النيائية-4

كنحف سبؽ  كرد في رسالة التطمينات أف اإلدارة األمريكية ال تستثنى الككنفدرالية كحؿ نيائي،
. أف قررنا في المجالس الكطنية أننا سنعمؿ عمى بناء ككنفدرالية مع األردف

: المفاوضات الثنائية-  1

التكصؿ إلى اتفاقيف رئيسييف بيف كؿ مف  (10/94 – 11/91)تـ خبلؿ المفاكضات الثنائية 
 بمراحمو المختمفة،كمعاىدة 13/9/1993عرؼ باسـ اتفاؽ أكسمك في  كاألردنييف، إسرائيؿ كالفمسطينييف

 بممحقاتيا التفصيمية المختمفة أيضان عمى التكالي، حيث تناكؿ اتفاؽ 26/10/1994كادم عربة في 
أكسمك إقامة حكـ ذاتي محدكد لفترة انتقالية تبمغ خمس سنكات في الضفة كالقطاع لمفمسطينييف،كما اتفؽ 

خبللو عمى تأجيؿ بحث قضايا الصراع األعقد كىى كضع مدينة القدس،كالسيطرة عمى األرض 
كشكؿ الكياف الفمسطيني الذم سيؤكؿ إليو الحكـ الذاتي،كما تجاىؿ  كالمعابر،كمستقبؿ المستكطنات،

إذ استبعد  االتفاؽ الثنائي أىمية مسألة المرجعية الدكلية أك ما يطمؽ عميو بالشرعية الدكلية كأضعفيا،
  .1تدخؿ أم طرؼ ثالث ذم قكة أك نفكذ في المفاكضات كطرؼ فاعؿ كرئيسي

، ككاف "مؤتمر مدريد"لـ يتحقؽ أم تقدـ، طكاؿ الجكالت التفاكضية العشر، التي عقدت ضمف 
التنسيؽ بيف الكفكد العربية شبو منعدـ، كيعكس حالة الضعؼ كاالنقساـ العربية، مما كاف لو اثر سيئ 

. عمى المسيرة التفاكضية

: المفاوضات متعددة األطراف- 2

– برغـ رفض سكريا المشاركة فييا إلى جانب لبناف – تمكنت المفاكضات المتعددة األطراؼ 
مف عقد اجتماعات متعددة انبثقت عف لجانيا المختمفة مؤسسات إقميمية كدكلية،كآليات كاسعة النطاؽ 

. لتفعيؿ إعادة بناء المنطقة

 1993لقد كاف لفكز كمينتكف برئاسة الكاليات المتحدة األمريكية كانتياء فترة بكش في يناير 
 : انعكاس عمى المفاكضات العربية اإلسرائيمية كفي ىذا السياؽ ال بد مف التركيز عمى النقاط اآلتية

                                                 
1

 .487 ذكره، ص مرجع سبؽ جواد الحمد،
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  إف السياسة األمريكية ىي سياسة مؤسسة كليست سياسة أشخاص ال سيما إذا حظيت بمكافقة
 .سالككنجر

  كضعت إدارة بكش المرتكزات األساسية لعممية السبلـ كىي فرصة لمرئيس كمينتكف لمتابعتيا كجني
 .ثمار المرحمة 

  لقد حدث تغيرات في المدركات السياسية كاإلستراتيجية لمعرب كاإلسرائيمييف ، كبخاصة عمى تأثيرىا
عمى صكت الناخب اإلسرائيمي الذم اختار حزب العمؿ ، كأقصى حككمة الميككد في إشارة كاضحة 

 .إلى رغبة الناخب اإلسرائيمي ككأنة مع خيار السبلـ الدائـ كالشامؿ 
  اف نجاح المفاكضات يحقؽ مصالح جميع األطراؼ كخاصة االستقرار . 
 إف البديؿ لفشؿ المفاكضات ىك استمرار العنؼ كعدـ االستقرار في المنطقة . 

إف الطرؼ األمريكي الذم لعب الدكر األساسي في جميع أطراؼ الصراع في مدريد كدفع عجمة 
 .المحادثات كمما تعثرت ، عمؿ عمى بناء االستقرار في المنطقة عمى قكاعد إستراتيجية 

كاستيدفت إدارة بكش األب محاكلة احتكار كاشنطف كحدىا لتقرير مف يمثؿ الفمسطينييف ككذلؾ 
 : مجاؿ عممية التفاكض، كىكذا تحدد مجاؿ المفاكضات المطركح ليشمؿ ما يمي

 .تكسيع نطاؽ المفاكضات .1
 .حؿ المشاكؿ اإلقميمية القائمة  .2
 .كضع ترتيبات جديدة أمنية كسياسية  .3

فقد كردت أىداؼ المفاكضات بصيغ عامة محددة ، كقد كاف رفع سقؼ ىذه األىداؼ عند بعض 
األطراؼ لمصالحيا الذاتية مف قبيؿ المناكرة كالتكتيؾ ، كقد بدأ أف اإلدارة األمريكية غير مستعدة لتطكير 

 : 1ىذه األىداؼ كخصكصا المسائؿ الجكىرية التي أبعدت عف جدكؿ العماؿ كأىميا
 1967 أك عاـ 1948حؽ البلجئيف الفمسطينييف بالعكدة سكاء الذيف أجمك عف أراضييـ عاـ  - أ

 .194 ك 242كفؽ قرارم األمـ المتحدة رقـ 
 . مستقبؿ القدس كالسيادة عمييا  - ب
 . (أم بعد مركر ثبلث سنكات عمى الحكـ الذاتي  )معالـ كأىداؼ مرحمة المفاكضات النيائية  - ت
 .مستقبؿ المستكطنات اإلسرائيمية في الضفة كالقطاع كخاصة المستكطنات المحيطة بالقدس - ث

                                                 
1

   .8جكاد الحمد ، مستقبؿ السبلـ في الشرؽ الكسط ، مرجع سبؽ ذكره ، ص  
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فدكر الكاليات المتحدة األمريكية كطرؼ راع لمسيرتيا يتطمب أف ال تككف ليا مصمحة كاضحة 
مع طرؼ دكف آخر ، كىذا األمر غير كاقعي العتبارات كثيرة أبرزىا التحالؼ االستراتيجي بيف الكاليات 

سرائيؿ، كبالتالي فإف الطرؼ األمريكي يمتقي في معظـ مصالحة مع المصمحة اإلسرائيمية،  المتحدة كا 
كىذا األمر ىك قاعدة التفسير المنطقي لتحكـ الكاليات المتحدة األمريكية بسقؼ المفاكضات كاحتكارىا 

 .  كإحدل نقاط التفاكض انسجاما مع المصمحة اإلسرائيمية 242تفسير قرار 
إف غياب األساس المرجعي كاإلطار القانكني القادر عمى تكجيو عممية التفاكض جعؿ الكاليات 
المتحدة األمريكية تستحكذ عمى دكر اإلطار المرجعي القانكني كالسياسي ممثبل برسالة الدعكة كتفسيرات 

نصكصيا ، كىنا يظير أف نجاح المفاكضات يعتمد باألساس عمى مدل تدخؿ الكاليات المتحدة 
 . كممارستيا لمضغكط عمى مختمؼ األطراؼ 

 : كبناء عمى ما سبؽ أدت عممية التسكية إلى األتي
 .1994إبراـ المعاىدة األردنية اإلسرائيمية في آذار  .1
 .1997انطبلقا مف مرجعية مؤتمر مدريد بدأت مفاكضات إسرائيمية سكرية تكقفت عمميا في أيار  .2
تـ ترسيخ المفاكضات المتعددة األطراؼ في مجاالت األمف اإلقميمي كالتنمية االقتصادية كالتعاكف  .3

 .اإلقميمي، كالمياه البيئية، البلجئيف التي تكقفت أيضا مف الناحية العممية بعد كصكؿ نتنياىك إلى السمطة
 .عقد مؤتمرات القمة االقتصادية بمشاركة إسرائيؿ .4
 . تطبيع بع ض الدكؿ العربية عبلقاتيا بإسرائيؿ .5

كبعد مدريد اتخذ المسار التفاكضي تشكيؿ خمس لجاف إلى محادثات السبلـ المتعددة، كمجنة 
البيئة كلجنة األمف كالحد مف التسمح كلجنة البلجئيف كلجنة التنمية االقتصادية كلجنة المياه، ككانت 

المفاكضات عبر ىذه المجاف محاكلة إسرائيمية تحت شعار الشرؽ األكسط الجديد، الذم سماه شمعكف 
، كمف خبللو تخترؽ إسرائيؿ العالـ العربي سياسيا كاقتصاديا كأمنيا مف خبلؿ طرح المشاريع سبيرم

 .1االقتصادية كالتعاكف األمني كالتطبيع 

                                                 
1

   .1994، الشرؽ األكسط الجديد، ترجمة دار الجميؿ، عماف، األردف، سشمعكف بيرم  
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 1اتفاقات أوسمو:  ثانيا

إف مراجعة طبيعة الدكر األمريكي تكضح عدـ كجكد تيديد لممصالح األمريكية عمى النحك الذم 
كما  يمكف أف يدفع إدارة كمينتكف لمقياـ بدكر يماثؿ ذلؾ الذم قامت بو الكاليات المتحدة في السبعينات،

كيمكف . تكضح أف الدكر األمريكي كاف أكثر اتساقان مع رؤية الجانب اإلسرائيمي لطبيعة ىذا الدكر
أكالن إف اىتماـ الكاليات المتحدة بالقياـ بدكر الكسيط : تكضيح ىذه المقكالت باإلشارة إلى ثبلث نقاط كىى

كثانيان أف  تركز أساسان عمى االتصاؿ بأطراؼ الصراع حتى يمكف استئناؼ المفاكضات الثنائية في أبريؿ،
مضمكف المكقؼ األمريكي مف بعض القضايا المتعمقة بالصراع كاف أكثر تأييدان لكجية النظر 

اإلسرائيمية، كأخيران فإف الفترة مكضع الدراسة شيدت اىتمامان أمريكيان بدعـ العبلقات األمريكية اإلسرائيمية 
. 2كتأكيد التفكؽ النكعي اإلسرائيمي

كما شيدت ىذه الفترة أيضان دعكة الكاليات المتحدة أطراؼ الصراع لمناقشة عممية السبلـ،كمف 
ذلؾ دعكة الفمسطينييف لمدخكؿ في مباحثات مع اإلدارة األمريكية في مارس،كزيارة رئيس الكزراء 

اإلسرائيمي لمكاليات المتحدة في نفس الشير،كزيارة الرئيس مبارؾ لمكاليات المتحدة في أبريؿ، كما تبمكرت 

                                                 
1

 سبتمبر 13اتفاقية أك معاىدة أكسمك ىك اتفاؽ سبلـ كقعتو إسرائيؿ كمنظمة التحرير الفمسطينية في مدينة كاشنطف األمريكية في  
 أفرزت ىذا 1991، كسمي االتفاؽ نسبة إلى مدينة أكسمك النركيجية التي تمت فييا المحادثات السٌرية التي تمت في عاـ 1993

 .االتفاؽ في ما عرؼ بمؤتمر مدريد
، أكؿ اتفاقية رسمية مباشرة بيف إسرائيؿ ممثمة بكزير خارجيتيا 1993أيمكؿ /  سبتمبر13تعتبر اتفاقية أكسمك، التي تـ تكقيعيا في 

. آنذاؾ شمعكف بيريز، كمنظمة التحرير الفمسطينية، ممثمة بأميف سر المجنة التنفيذية محمكد عباس
. كرغـ أف التفاكض بشأف االتفاقية تـ في أكسمك، إال أف التكقيع تـ في كاشنطف، بحضكر الرئيس األمريكي السابؽ بيؿ كمينتكف

، كمجمس (أصبحت تعرؼ فيما بعد بالسمطة الكطنية الفمسطينية)كتنص االتفاقية عمى إقامة سمطة حككمة ذاتية انتقالية فمسطينية 
تشريعي منتخب لمشعب الفمسطيني، في الضفة الغربية كقطاع غزة، لفترة انتقالية إلتماميا في أقرب كقت ممكف، بما ال يتعدل بداية 

. السنة الثالثة مف الفترة االنتقالية
كنصت االتفاقية، عمى أف ىذه المفاكضات سكؼ تغطي القضايا المتبقية، بما فييا القدس، البلجئكف، المستكطنات، الترتيبات 

. األمنية، الحدكد، العبلقات كالتعاكف مع جيراف آخريف
كلحفظ األمف في األراضي الخاضعة لمسمطة الفمسطينية، نصت االتفاقية عمى إنشاء قكة شرطة فمسطينية قكية، مف أجؿ ضماف 

: المصدر. النظاـ العاـ في الضفة الغربية كقطاع غزة، بينما تستمر إسرائيؿ في االضطبلع بمسؤكلية الدفاع ضد التيديدات الخارجية
 .كيكيبيديا، المكسكعة الحرة

2
 Hander , Leon T. Americans Moment in the Middle East Current History Vol. 95 No 597 ، January 

1996 .p74. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1993
http://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1993
http://ar.wikipedia.org/wiki/1993
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الرغبة األمريكية في التشاكر مع جميع أطراؼ الصراع في الجكلة التي قاـ بيا كزير الخارجية األمريكي 
 كاألمريكية اإلسرائيميةلقد كانت الصكرة لدل العديد مف الشخصيات  .1لمشرؽ األكسط في فبراير

:  2كالمصرية بأف كاقع الحاؿ يقكؿ

 . المحتمةاألرض  فشمت في خمؽ قيادات بديمة عف منظمة التحرير في إسرائيؿ أف -أ 
اف الكفد الفمسطيني الذم مثؿ الفمسطينييف في مؤتمر مدريد كمف ثـ محادثات كاشنطف لـ يخرج  -ب 

كاف ىذا الكفد اثبت عجزه عف تجاكز الحدكد التي كضعتو داخميا قيادة . مف تحت جناح ياسر عرفات
يبدك اف حيدر كحناف كفيصؿ مجرد سحب مف الدخاف، كربما كانكا " منظمة التحرير فقد قاؿ رابيف 

 ".نجكما ، لكنيـ نجـك ال تستطيع اف تخرج مف سماء منظمة التحرير 
 األكضاع تكتسح العالـ العربي كىي تستغؿ كؿ التناقضات الكامنة في اإلسبلمية المكجة بدأت -ج 

 .العربية كفي مقدمتيا القضية الفمسطينية
 مف أكثر منظمة التحرير كخاصة بعد حرب الخميج جاىزة نفسيا كعمميا لمتفاكض أصبحتلقد  -د 

  .أم كقت مضى
نما اإلسبلميلقد تصكر رابيف انو مف السيؿ ليس فقط سحب الكرقة الفمسطينية مف التيار  -ق   كا 
. األسد مف سكريا كمف الرئيس حافظ أيضا

عف رغبتيا في تحريؾ عممية معبرة  الكاليات المتحدة مف االتصاالت الرسمية الرئيسية كثفتلقد 
أف الرئيس كمينتكف ممتـز "كربما يتضح ىذا في تصريح لكزير الخارجية األمريكي حيث أكضح . السبلـ

كبطمبو منى القياـ بأكؿ . بمساعدة األطراؼ عمى مجابية التحديات العسيرة الكامنة أمامنا كالتغمب عمييا
جكلة في الشرؽ األكسط لمتشاكر مع زعماء المنظمة عرض الرئيس مساعدتنا التامة كشريؾ نشط كفاعؿ 

كبعممو ىذا أكد أىمية حقيقة المشاركة األمريكية الدائمة في جيكد السبلـ في . في البحث عف السبلـ
". الشرؽ األكسط

                                                 
1
 Hudson، "The Clinton Administration and the Middle East: Squandering and Inheritance? 2000،" 

P.52.  
2

سرائيؿ، الجزء الثالث  أكسمك كما قبميا كما بعدىا، القاىرة ، : سبلـ األكىاـ: محمد حسنيف ىيكؿ، المفاكضات المصرية بيف العرب كا 
  . 256-255، ص، 2001دار الشركؽ، 
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ككاف اليدؼ الرئيسي ليذا التكثيؼ في االتصاالت األمريكية بأطراؼ الصراع ىك بحث كيفية 
 فمسطيني مف 415إعطاء دفعة جديدة لعممية السبلـ بعد أف تكقفت ىذه العممية في أعقاب طرد إسرائيؿ 

، أم أف الكاليات المتحدة أعطت اىتمامان كبيران 1992األراضي المحتمة إلى جنكب لبناف في ديسمبر 
لمحصكؿ عمى مكافقة األطراؼ المعنية عمى المشاركة في الجكلة التاسعة مف المفاكضات بالرغـ مف 

كبالرغـ . ،الذم ينص عمى عكدة المبعديف الفمسطينييف799رفض إسرائيؿ تنفيذ قرار مجمس األمف رقـ 
مف اىتماـ اإلدارة األمريكية أيضان بالمفاكضات المتعددة األطراؼ، إال أف إدارة كمينتكف اتخذت قراران 

بتأجيميا في فبراير عمى أف تستأنؼ اجتماعات لجاف العمؿ المتعددة األطراؼ بدءان بمجنة العمؿ الخاصة 
. 1بالمياه،أم أف البدء سيككف بأحد المجاالت التي تعطييا إسرائيؿ أىمية خاصة

تعد إدارة الرئيس كمينتكف مف أكثر اإلدارات األمريكية تحيزان إلسرائيؿ، كقد ساعدت مكاقفو 
ككعكده إلسرائيؿ خبلؿ حممتو االنتخابية عمى كسب نسبة مرتفعة مف أصكات الجالية الييكدية في 

كأسند كمينتكف مكضكع الشرؽ األكسط إلى جماعة معركفة بمكاقفيا المكالية . 2الكاليات المتحدة لصالحو
الذم يعد )إلسرائيؿ،كمف بينيـ مارتف إنديؾ المدير السابؽ لمعيد كاشنطف لسياسة الشرؽ األكسط 

،كدينيس ركس (األبحاث كالدراسات التي تقترح السياسة كالمكاقؼ األمريكية التي تدعـ المكاقؼ اإلسرائيمية
 كأعكانو الذيف تكلكا اإلشراؼ عمى عممية السبلـ في الشرؽ األكسط كتكجيييا لخدمة األىداؼ اإلسرائيمية،
كستيكارت ايزينستات كستيفف سبيجؿ كمايكؿ ميندلباكـ،حتى أف الصحفي اإلسرائيمي باريكسؼ كتب في 

أنو يكجد في مجمس األمف الكطني األمريكي سبعة مف الييكد مف بيف أحد عشر مف "صحيفة معاريؼ 
كال يختمؼ . أعضائو،كقد كضعيـ كمينتكف في أكثر المكاقع حساسية في إدارة األمف كالشئكف الخارجية

. 3"(الدافئيف)المكقؼ كثيران عنو في مكتب الرئيس فيك مميء بالييكد 

 1993تقدمت اإلدارة األمريكية في يكنيك  كمع تعثر المفاكضات عمى المسار الفمسطيني،
بمشركع إلعبلف مبادئ بيف الجانبيف،كجد فيو الفمسطينيكف تحيزان كامبلن إلسرائيؿ،فقد أعتبر المشركع 

األراضي الفمسطينية المحتمة متنازعان عمييا بينيـ كبيف اإلسرائيمييف،كخبل المشركع مف مبدأ األرض مقابؿ 
بؿ قاـ عمى أساس استبعاد كؿ ما يتعمؽ بالسيادة كالكالية  السبلـ الذم عقد مؤتمر مدريد عمى أساسو،

                                                 
1

في اإلدارة األمريكية الجديدة كالشرؽ األكسط، مركز البحكث : عبد المنعـ المشاط، األكلكيات األمريكية في مجاؿ السياسة الخارجية 
 .159 – 158، ص 1993، ، القاىرةكالدراسات السياسية

2
 Judith Perea، Russia's Other Priorities، Middle East International، No. 418، February 7، 1992. P42. 

3
 .47طاىر شاش، مفاكضات التسكية، مرجع سابؽ ذكره، ص  
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مف نطاؽ المفاكضات بما يعكس المكاقؼ اإلسرائيمية مف اعتبار الحكـ – عمى األرض – اإلقميمية 
. 1الذاتي الفمسطيني قاصران عمى السكاف كال عبلقة لو باألرض

 االئتبلؼ الكزارم أطراؼ ، كانت 1991 رابيف لسدة الحكـ بعد انتخابات إسحاؽفبعد كصكؿ 
 لمتفاكض بدال مف تضييع الكقت مع الكفد أخرلاإلسرائيمي الجديد ال تمانع في البحث عف كسيمة 

 اسحؽ" الفمسطيني في كاشنطف ، كقد استنفذت المفاكضات معو تسع جكالت ببل نتيجة كفي الحقيقة فاف 
 بما في ذلؾ مرحمتي التفاكض في مدريد ككاشنطف لـ يكف يريد اإلسرائيميةطكاؿ قيادتو لمسياسة " شامير

أم اتفاؽ مع الفمسطينييف ، بؿ قاؿ فيما بعد كفي تصريح عمني انو كاف يريد لممفاكضات في كاشنطف 
 ، الف ذلؾ يعطيو الفرصة الستكماؿ سياسة االستيطاف األمر اقتضى إذااف تمتد عشر سنكات 

. 2 فمسطينية يمكف التفاكض عميياأرضا المحتمة كبما ال يترؾ بعد ذلؾ األرضاإلسرائيمي في 

ككانت منظمة التحرير قد بدأت اتصاالتيا المباشرة مع حككمة رابيف،مف خبلؿ قناة أكسمك 
كتـ  بعد اتصاالت غير رسمية كانت قد بدأت منذ سنكات مع شخصيات حزبية إسرائيمية، السرية،

التكصؿ إلى اتفاؽ أكسمك األكؿ بعيدان عف تدخؿ اإلدارة األمريكية كدكف إحاطتيا عممان بتطكرات 
 مع بداية عيدة ، ككاف ذلؾ األمريكي ىدية لمرئيس أكؿ أكسمككانت  )يقكؿ أبك عبلء قريع  3المفاكضات

 قضية فمسطيف ذات التعقيدات اليائمة ، كاف الرئيس مرتاحا إطار في تحقيقو يتـ اختراؽأكؿ انجاز أك 
رغـ أنة لـ يكف لمكاليات المتحدة األمريكية دكر مباشر بدلؾ ، كرغـ ارتياح الرئيس كمينتكف فاف رجاالت 

شرافيـ تمت دكف معرفتيـ األمكر مرتاحيف الف يككنكا ، لـ طاقمو .   كتدخميـ المباشر كا 
 كال بتطكراتيا كقد جرت محاكالت أكسمك عمى عبلقة بمفاكضات األمريكيلـ يكف الطرؼ 

 المعمكمات بالكثير مف السمبية كعدـ االىتماـ ىذهلكضعيـ في الصكرة منذ البداية ، كلكنيـ تعاممكا مع 
 أبك ؿكيستكـ.  ، كلـ يتكقعكا حدكث نتائج ايجابيةاألمريكي نجاحيا دكف الدكر ةاعتقادا منيـ باستحاؿ

، فمـ أكسمكم ؼعبلء قكلة بأف كزير خارجية النركيج حاكؿ أف ينقؿ ليـ صكرة جدية عف االختراقات 
 كبعض رجاالت حينو كزير الخارجية األمريكية في كريستكفريصدقكا ذلؾ ككانت تمؾ أكؿ أخطاء كارف 

                                                 
.  108 مناؿ لطفي، إشكالية الحؿ الشامؿ كالحمكؿ الجزئية، مرجع سبؽ ذكره، ص 1
2

سرائيؿ،   . 254 مرجع سبق ذكره، ص محمد حسنيف ىيكؿ، المفاكضات المصرية بيف العرب كا 

3
 .48المرجع السابؽ ذكره ، ص 
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 مفاجأة كبيرة األمركحيف عممكا بتكقيع االتفاؽ بشكؿ نيائي، كاف . طاقـ السبلـ كخاصة دينيس ركس 
.  استيعابيا حاكلكابالنسبة ليـ أقرب لمصدمة التي 

لقد كانت أكسمك البداية التي شجعت الرئيس بيؿ كمينتكف حتى يسير بعيدا كبشكؿ شخصي غير 
.  1 (األمكرمسبكؽ لمدخكؿ في تفاصيؿ الكضع الفمسطيني كمعرفة دقائؽ 

: آلية التوصل إلى اتفاق أوسمو- 1

أما . 2الثنائية كالسرية: أنيا ارتكزت عمى أمريف أساسييف ىما المبلحظ بالنسبة ليذه اآللية،
إسرائيمي عزؿ التسكية عف محيطيا – فمؤداىا أف اتفاؽ أكسمك جاء كليد مسار ثنائي فمسطيني  الثنائية،
كال شؾ أف ذلؾ قد أضعؼ بشكؿ كبير مف القدرة التفاكضية لممفاكض الفمسطيني،األمر الذم . العربي
الطرؼ اآلخر أم المفاكض اإلسرائيمي مف أف يتبلعب بنظيره الفمسطيني مف – في المقابؿ – مكف 

كخطكرة ذلؾ بالنسبة . خبلؿ إخفاء ما كاف يجرل عمى مستكل مسار ثنائي معيف عف مسار ثنائي آخر
أنيا كانت تحمؿ في طياتيا إمكانية دفع ىذا الجانب إلى اتخاذ خطكات غير  لمجانب الفمسطيني،

 عدة خطكط عريضة يجرم العمؿ إلى أكسمك جمسة لمجمكعة أكؿ التكصؿ في ، حيث أمكفمحسكبة
:  3 أساسياعمى 

نما عقد التاريخ البعيد لف تككف مجدية ، إلىاف العكدة : أكال  ىي تعطيؿ الحتماؿ اتفاؽ تتكافر لو كا 
. فرص النجاح عمميا

 . خبللو الكاقع ال بد أف يككف نقطة البداية كيككف التحرؾ مف األمرإف : ثانيا

أنة البد مف اختيار مكقع محدد كمقبكؿ مف الطرفيف بحيث يككف نقطة بداية لخمؽ حقائؽ جديدة : ثالثا 
 كليس بخاؼ،أنو كانت قد تكاترت أنباء مؤداىا أف إسرائيؿ قد أساسيا منيا كالبناء عمى اإلطبلؽيمكف 

                                                 
1

  .2، ص 2001أبك بكر، حكارات، مركز جنيف لمدراسات اإلستراتيجية، راـ اهلل، توفيق  

 قصد ، حيث كانت البداية ممحقة دبمكماسية شابة أك ظيرت قناة اتصاؿ جديدة في القاىرة بالتحديد ، كتمت غالبا بغير تخطيط 2
كالمذاف عمبل سكيا مف خبلؿ " تيرجي الرسف "كالتي التقت بباحث نركيجي اسمو " مكنا جكؿ " بسفارة النركيج في القاىرة كتدعى 

 . كفمسطينيةإسرائيمية بعد اف قاما باتصاالت كمف خبلؿ حككمتيما بشخصيات أكسمكمكقعيما كاتصاالتيما في النركيج لفتح قناة 
سرائيؿ ،: انظر    .265-262ص - مرجع سبق ذكره ، صمحمد حسنيف ىيكؿ ، المفاكضات المصرية بيف العرب كا 

3
   .276المرجع السابؽ ذكره ص  
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لكحت في بعض األكقات لممفاكض الفمسطيني بأف ثمة تقدمان سريعان يكشؾ أف يتحقؽ عمى المسار 
. 1األمر الذم فسره البعض بأنو ربما يككف قد ساعد في اإلسراع بالقبكؿ بصيغة أكسمك السكرم،

– أنو عندما نمعف النظر في ىذه اآللية الثنائية لعممية التسكية الفمسطينية  ككاقع األمر،
– أنيا  فصحيح،. فإننا نخمص إلى أف المفاكض الفمسطيني ربما ال يقع عميو كحده المـك كمو اإلسرائيمية،

قد مثمت خطأن فادحان في الحسابات،إال أف مثؿ ىذا الخطأ لو سكابقو التي تعكد – أم ىذه اآللية الثنائية 
. 1991 كالتي أصبحت تقميدان عربيان بعد ذلؾ كمنذ أف قبمت صيغة مدريد في عاـ 1977إلى عاـ 
. 2قد كجد قبؿ اتفاؽ أكسمك ىك ضرر حقيقي إذف فالضرر،

: االعتراف المتبادل بين إسرائيل والمنظمة- 2

 1991 التي عقدت بعد مؤتمر مدريد منذ نكفمبر األطراؼكصفت المفاكضات الثنائية كالمتعددة 
 ىذا أدلكقد .  كاضحة ممكف التفاكض عميياأسس انو ليست ىناؾ أثبتت متعثرة كغير متقدمة بؿ بأنيا

سرائيؿ كلكج المفاكضات بيف منظمة التحرير الفمسطينية إلىالتعثر   آلية، كاستخداـ آخر منحنى إلى كا 
 كمنظمة التحرير الفمسطينية كبكساطة إسرائيؿ المفاكضات السرية التي نتج عنيا تكصؿ آلية كىي أخرل

، ك الذم نص عمى منح الفمسطينييف حكما ذاتيا 3 13/9/1993 المبادئ في إعبلف اتفاؽ إلىنركيجية 
. أكسمك مبادئ بإعبلففي الضفة الغربية كقطاع غزة فقط، كىك ما عرؼ 

فاتفاؽ إعبلف المبادئ كالذم حمؿ اسـ أكسمك لـ يكف مفاجئا تماما ، فمقد تسربت األنباء عف 
المقاءات قبؿ أف يتفؽ الطرفاف عمى إببلغ كزير الخارجية األمريكي آنذاؾ كارف كريستكفر برغبتيما في 

أف يجرم اإلعبلف عف ذلؾ االتفاؽ ، كشيكد كضامنيف ، باإلضافة إلى منظمة التحرير الفمسطينية 
 كركسيا ، راعيا عممية السبلـ، كمصر األمريكيةكحككمة إسرائيؿ، كرؤساء كؿ مف الكاليات المتحدة 

                                                 
1

 .16، ص 1997، القضية الفمسطينية كآفاؽ التسكية السممية، مركز البحكث كالدراسات السياسية، القاىرة،  (محرر)أحمد الرشيدم  

2
 .17 – 16، ص أحمد الرشيدم ، مرجع سبؽ ذكره  

3
فإعبلف المبادئ الذم كقع في البيت األبيض يقصد بو تحكيؿ الفمسطينييف كاإلسرائيمييف مف أعداء لدكديف إلى شركاء ، كأكسمك   

كانت بداية لسمسمة مف الخطكات المتبادلة المصممة لبناء الثقة تمييدا لمحادثات بيف الجانبيف حكؿ القضايا العميا المتعمقة بالحؿ 
  .421، ص 2004مدليف البرايت، السيدة العجكز، ترجمة محمد تكفيؽ، بيركت، شركة الحكار الثقافي، : انظر . النيائي 
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ككاف االحتفاؿ كالتكقيعات التي جرت أماـ العالـ أجمع قد أضافت عمى اتفاقية أكسمك طابعا . 1كاألردف
دكليا كرسميا أنعش آ ماؿ المتطمعيف إلى السبلـ، كفي ضكء تمؾ االتفاقية جرل التكقيع الحقا عمى 

 .  2اتفاقيات تنفيذية أخرل ، حممت آليات كجداكؿ زمنية محددة 

 الفمسطيني، ممثبل لمشعب بمنظمة التحرير الفمسطينية إسرائيؿ كقد تـ في ىذا االتفاؽ اعتراؼ 
 عمى نبذ منظمة التحرير لما اإلعبلف في الكجكد، كما نصت مبادئ إسرائيؿكاعتراؼ المنظمة بحؽ 

.  عادة عمى المقاكمة الفمسطينية المسمحةإسرائيؿكىك التعبير الذم تطمقو ! كاإلرىابيسمى بالعنؼ 
لغاء  . 3 في الميثاؽ الكطني الفمسطينيإلسرائيؿ الفقرات المعادية كا 

. الشؾ أف حصكؿ ىذا االعتراؼ قد مثؿ التباسان كبيران لدل الكثير مف الباحثيف كالمحمميف
كذلؾ مف منظكر  إنجازان تاريخيان دكف شؾ،– كبحؽ – فصحيح أف التكصؿ إلى ىذا االعتراؼ يعد 

اعتراؼ إسرائيؿ بالمنظمة بكصفيا ممثبلن لمشعب الفمسطيني،مقابؿ اعتراؼ المنظمة بحؽ إسرائيؿ في 
الكجكد، لكف تساؤالت مشركعة قد ثارت بالفعؿ عمى الرغـ مف ذلؾ، فمف جية،يبلحظ أنو بينما اعترفت 

إضافة إلى ذلؾ،فإف المنظمة . المنظمة بحؽ دكلة إسرائيؿ في الكجكد كليس فقط حؽ التفاكض نيابة عنو
كثالثان،فإف مفيكـ الشعب . 4قد اعترفت بدكلة إسرائيؿ باعتبارىا دكلة ليس ليا حدكد نيائية إال مع مصر

كعما إذا كاف ينصرؼ إلى  الفمسطيني الذم اعترؼ بو مف جانب إسرائيؿ غير محدد بشكؿ كاؼ،
كىكذا فإف مثؿ . الداخؿ فقط كما ترل إسرائيؿ أـ ينصرؼ إلى عمـك الفمسطينييف الذيف تمثميـ المنظمة

أنو ليست ىناؾ دكلة فمسطينية مضمكنة كنتيجة التفاؽ – أكالن - فيك يعنى : يميىذا االلتباس يعنى ما 
باستثناء ما ىك مشار  أنو ليس ثمة تحديد كاضح لحقكؽ الشعب الفمسطيني،– ثانيان – كىك يعنى . أكسمك

. 5إليو في أدبيات القانكف الدكلي

 

                                                 
1

، فيما 1994فبعد تكقيع منظمة التحرير الفمسطينية عمى اتفاقية أكسمك، تكصؿ األردف مع إسرائيؿ إلى اتفاؽ كادم عربو عاـ   
تعطؿ مسار المفاكضات السكرية المبنانية اإلسرائيمية، دكف أف تنجح كافة المحاكالت البلحقة في تحقيؽ أم اتفاؽ يعطي التسكية 

  .طابعا شمكليا

2
  .294-291ص -محمد حسنيف ىيكؿ، مرجع سبؽ ذكره، ص 

3
  .494 – 492ص -جكاد الحمد المدخؿ إلى القضية الفمسطينية، مرجع سبؽ ذكره، ص 

4
 Stephen Salarz : A once - in a – lifetime opportunity، The national interest، Spring 1992 .p27. 

5
 .18المرجع السابؽ ذكره، ص  
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: نيج التسوية وفقًا لصيغة أوسمو- 3

 فإف النيج الذم اتبع فيما يتعمؽ بالقضية الفمسطينية كفقان لصيغة أكسمك، كما سمفت اإلشارة،
كيتمثؿ في أف الصيغة المذككرة قد انطمقت مف فكرة أف التسكية المراد  القسـ األكؿ،: ينقسـ إلى قسميف

 تجزئة إلى ارتكزت أسمكفاتفاقية . مرحمة انتقالية،كأخرل نيائية: الكصكؿ إلييا تمر عبر مرحمتيف زمنيتيف
:  1 مرحمتيف إلىالحؿ 

 غزة إلىكتمتد لخمس سنكات يسمح خبلليا لقيادة كككادر منظمة التحرير بالعكدة :  المرحمة االنتقالية .1
قامة سمطة كطنية   انتخاب رئيسيا كمجمسيا التشريعي المككف مف ثمانية يجرمكالضفة الغربية، كا 

 إلى باإلضافة المكجكديف في سجكف االحتبلؿ، األسرل مف آالؼ عف بضعة كاإلفراجكثمانيف عضكا، 
 .األخرلجممة مف الميزات 

 الفترة االنتقالية بانتياءففي السنة الثالثة تبدأ مفاكضات الحؿ النيائي ، كتنتيي : المرحمة النيائية  .2
حيث يجرم إقفاؿ ممؼ الصراع، كخبلؿ الفترة االنتقالية يجرم تأىيؿ السمطة الكطنية الفمسطينية، كتساىـ 

الدكؿ المانحة في بناىا كفي تمكينيا مف إعادة بناء المجتمع الفمسطيني بما يتبلءـ كمرحمة كثقافة 
 لنفسيا الحؽ في الحكـ عمى نتائج التجربة فاحتمت مكقع الحكـ كالقاضي في إسرائيؿكقد أعطت . السبلـ

كعمى الرغـ مف بداية االتفاقية عمى األرض، إال أف ىذا ال يمنع استمرار بعض التنظيمات آف كاحد 
مف االستمرار في عمميات استشياديو  (حماس كالجياد اإلسبلمي  )الفمسطينية كخاصة اإلسبلمية منيا 

 . 2اليدؼ منيا تعطيؿ أكسمك

فيقكـ عمى أف ىذه التسكية ينبغي تعزيزىا بعبلقات اقتصادية ثنائية بيف   كأما الشؽ الثاني،
سرائيؿ، (السمطة الكطنية الفمسطينية)فمسطيف  كبعبلقات اقتصادية إقميمية تمتد لتشمؿ في البداية كبل  كا 

. 3مف الطرفيف سالفي الذكر إضافة إلى مصر كاألردف

                                                 
1

 2005مؤسسة الدراسات الفمسطينية، : أحمد قريع الزاكية الفمسطينية الكاممة، لممفاكضات مف أكسمك إلى خارطة الطريؽ، بيركت 
  .399- 382ص -ص

2
 كاف يعتقد بأنة ينبغي ألنو يسمح ليا بحرؼ المفاكضات عف مسارىا ، أال ينبغي إسرائيؿككاف رابيف يعتقد أف حكادث العنؼ ضد  

 ككأنو ليس ىناؾ مفاكضات ، اإلرىاباف المنطؽ البدييي يقضي بمحاربة :  ما يقكؿ ككثيرا مف منع السبلـ اإلرىابييفعدـ تمكيف 
.    نفسيااألرضككاف يجادؿ بأف السبلـ المصمـ بدقة ىك التعايش معا كجاريف يتقاسماف . كبالتفاكض ليس ىناؾ إرىاب 

 .160 عبد المنعـ المشاط، األكلكيات األمريكية في مجاؿ السياسة الخارجية، مرجع سبؽ ذكره ، ص 3
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كمما ال شؾ فيو أف مثؿ ىذا النيج المرحمي ال يمكف الباحث أك السياسي مف الحديث عف أم 
عمى ما سيتـ – في المحؿ األخير – تقييـ مكضكعي لممنتج النيائي لصيغة أكسمك،ألف األمر سيتكقؼ 

فإف نيج التقسيـ إلى مرحمتيف انتقالية كنيائية مف  كذلؾ ، 1االتفاؽ عميو في مفاكضات الكضع النيائي
شأنو أيضان أف يعطى لعنصر الزمف أىمية كبيرة، كذلؾ مف حيث تأثير ىذا العنصر عمى مجريات 

. عممية التسكية

 عمى أف يككف السبلـ بينيما عمى إسرائيؿ المبادئ بيف الفمسطينييف بيف إعبلفكقد كانت فمسفة 
 أكال ، كاتفؽ عمى تأجيؿ القضايا الحساسة كالقدس كالبلجئيف حتى يتـ أريحامراحؿ ، أم مرحمة غزة 
:   ثبلث مناطؽ إلى المحتمة كذلؾ مف خبلؿ تقسيـ أراضي الضفة األراضياالنسحاب اإلسرائيمي مف 

 منطقة أ تحت السيادة الفمسطينية الكاممة. 
  إسرائيميومنطقة ب تحت سيادة فمسطينية كمسؤكلية أمف. 
  اإلسرائيميكاألمف اإلسرائيميةمنطقة ج كىي تحت السيادة  . 

 عمى مراحؿ حسب االتفاؽ ، كأف يتـ الدخكؿ في مفاكضات الحؿ إسرائيؿعمى أف تنسحب 
، كانو حسب 1996النيائي مع بداية السنة الثالثة مف الفترة االنتقالية التي يجب أف تبدأ مع العاـ 

 الحؿ النيائي مع الفمسطينييف خبلؿ أعكاـ تحؿ فييا القدس كالبلجئيف إلىاالتفاؽ يجب أف يتـ التكصؿ 
. 2 أف ذلؾ لـ يتـ لتسكيؼ كمماطمة إسرائيمية مقصكدة إال، األمنيةكالحدكد كالمستكطنات كالترتيبات 

 6 – 5 كغنى عف البياف،أف الحد األدنى لمتطبيؽ كفقان لصيغة أكسمك قدر لو أف يتراكح ما بيف 
كما ذىبت بعض التقديرات إلى أنو مف المخطط لو زيادة حركة االستيطاف اإلسرائيمي في . سنكات

إلى ثبلثة أضعافيا مف تكقيع اتفاؽ أكسمك كحتى – خبلؿ ىذه الفترة – األراضي الفمسطينية المحتمة 
أف يؤدم إلى خمؽ حقائؽ - كما ىك معمـك - كمف شأف ذلؾ . المكعد المقرر النتياء المرحمة االنتقالية

                                                 
1
 William B., Quandat: " Peacemaking Pardox : The Clinton administration and Arab Israeli 

negotiations". Studied in security and strategy (Center for political research and studies), Vol. 11، 

No. 7 (April 1994). Pp. 6-8. 
2

ص -، ص1993عبدا هلل األشعؿ، النظاـ القانكني لبلتفاؽ الفمسطيني، القاىرة، مركز الدراسات السياسية كاإلستراتيجية باألىراـ،  
42-52 .  
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عند التسكية – بحسب كجية النظر اإلسرائيمية – جديدة عمى األرض البد مف أخذىا بعيف االعتبار 
.  1النيائية

كأما فيما يتعمؽ بالشؽ الثاني مف نيج التسكية كفقان لصيغة أكسمك كالقائـ عمى فكرة تعزيز عممية 
قميمي، فتقديرنا أف ىذه الفكرة قد أثبتت عمى اقتناع أساسي مؤداه أف  التسكية بتعاكف اقتصادم ثنائي كا 

مف شأنو أف يجعؿ الخركج عمى عممية التسكية أمران فادحان، كبعبارة أخرل،فإف . 2التعاكف االقتصادم
 مؤدل ىذه الفكرة ببساطة شديدة ىك أنو إذا ارتبط بعممية التسكية عبلقات أك تشابكات اقتصادية معينة،

فإف مف شأف ذلؾ أف يجعؿ أطراؼ ىذه العممية أف يترددكا كثيران قبؿ أف يفكركا في الخركج عمى 
 .مقتضياتيا

 جيد شخصي متميز لنجاح مراحؿ ما بعد إعطاءبات كاضحا أف الرئيس بيؿ كمينتكف قرر 
 في فترة أقصر ، ككاف مف الصعب كما يبدك أف يتصكر تعقيدات أكسع ، كربما كاف يتكقع نجاحا أكسمك

 ىك الدعكة بو الضاربة بعمؽ في التراث كالذاكرة ، فأكؿ عمؿ قاـ كجذكرهاإلسرائيمي – النزاع العربي 
ككاف مكقفة القكم في ضركرة تكفير دعـ .  بأياـ فقط أكسمكالجتماع الدكؿ المانحة في كاشنطف بعد 

مالي كاسع لبناء السمطة الفمسطينية كمدىا بأسمكب الحياة ، ىك سبب رئيس في نجاح تمؾ االجتماعات 
 الدكؿ المانحة طابعا مؤسسيا بغض النظر اجتماعات اتخذت فيما بعد صفة الديمكمة ، ثـ اتخذتكالتي 

 كاف االحتبلؿ أف لبناء سمطة مف نقطة الصفر، بعد األمكاؿعف العقبات التي اعترضت سبيؿ تدفؽ 
.  الفمسطينية األراضياإلسرائيمي قد ىدـ تماما البنية التحتية في 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1

 .161 ص مرجع سبؽ ذكره ،،عبد المنعـ المشاط 

  . 20، القضية الفمسطينية كآفاؽ التسكية السممية، مرجع سبؽ ذكره، ص (محرر) أحمد الرشيدم 2
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: مضمون صيغة أوسمو- 4

: يقودنا إلى إبراز المالحظات اآلتية إن إمعان النظر في اتفاق أو صيغة أوسمو،

. 1يبلحظ أف ثمة غمكض شديد يحيط بكؿ ما يمكف تسميتو بتنازالت لمجانب الفمسطيني -أ 
كالحقيقة،أف ىذا الغمكض يتضح مثبلن في أكثر مف مكضع في االتفاؽ الذم سمي عمى سبيؿ 

ناىيؾ عف حقيقة أف المكاطف  فمفيكـ غزة كأريحا غير محدد،". أكالن – غزة كأريحا "الشيرة باتفاؽ 
حتى اآلف أف عممية إعادة االنتشار لـ تتـ بالكامؿ مف غزة – الفمسطيني العادم ربما ال يعرؼ 

نما تمت فقط مف حكالي ثمثييا،كأف الباقي مازاؿ مخصصان لممستكطنات اإلسرائيمية كما قد . كا 
كعميو فإنو عندما نتحدث عف  يتابع الميتمكف ذلؾ الجدؿ الذم احتدـ حكؿ مفيـك منطقة أريحا،

فإنو يجب أف يككف كاضحان أنو ال غزة كال أريحا  إعادة االنتشار أك الكضع في غزة كأريحا،
. محددة  أصبلن 

األشخاص كىناؾ مثاؿ آخر لحالة الغمكض المشار إلييا يتمثؿ فيما نص عميو بشأف  -ب 
Displaced فنصكص االتفاقية ىنا ال تحدد . 1967 مف الضفة الغربية كغزة منذ عاـ

كمف جية أخرل،الشرط الذم . المقصكد بيؤالء األشخاص الذيف سيسمح ليـ بالعكدة إلى ديارىـ
يتحدث عف ضركرة التكافؽ بالنسبة ليؤالء األشخاص مع اإلجراءات المركرية لمنع الفكضى 

كاإلخبلؿ بالنظاـ، أنو ليس سكل فيتك عمى عكدة أم فمسطيني ترل إسرائيؿ أنو يمكف مف كجية 
. 2نظرىا أف يؤدم إلى الفكضى أك اإلخبلؿ بالنظاـ

اعتبرت قيادة منظمة التحرير الفمسطينية المفاكضات السرية مع إسرائيؿ نكعا مف صراع البقاء  -ج 
عمى المسرح السياسي في ظؿ ظركؼ اقتصادية صعبة كحصار سياسي كاقتصادم مف بعض 
الدكؿ العربية كالكاليات المتحدة األمريكية في ظؿ مفاكضات ما بعد مدريد التي لـ تكف ذات 

كمف الجانب اإلسرائيمي أف التفاكض مع منظمة التحرير الفمسطينية اقؿ خطرا مف . ايجابية
المفاكضات مع الجماعات اإلسبلمية التي ترفض إسرائيؿ عقائديا ، كما أف المفاكضات مع 

                                                 
1

لـ ينتبو الطرؼ الفمسطيني لسكء الحظ إلى أف ىذه المجمكعة مف الخطكط " يعمؽ الكاتب محمد حسنيف ىيكؿ عمى ذلؾ قائبل  
، طريؽ  (أبك مازف  )محمكد عباس : لبلستزادة حكؿ ىذا المكضكع انظر . العريضة التي كافؽ عمييا أخذت منة قضيتو بالكامؿ 

   .1995 ، بيركت ، شركة المطبكعات لمتكزيع كالنشر ، 5أكسمك ، ط 

2
 .23 – 22المرجع السابؽ ذكره، ص  
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منظمة التحرير الفمسطينية كاف مف الممكف ليا أف تفتح أبكاب الدكؿ العربية كخاصة أف ليا 
قنكات سرية مع بعضيا فتخرج مف السرية إلى العمف ، فقد كانت ىذه الدكؿ تبحث عف مبرر 
 . إلعبلف عبلقتيا مع إسرائيؿ كالتي تعد مفتاحا لمباب األمريكي مف خبلؿ المكبي الصييكني 

فإف أية مقكلة ألم  يبلحظ أف االتفاؽ لـ يتضمف أم قيد عمى االستيطاف اإلسرائيمي، كمف ثـ،  -د 
مفاكض فمسطيني أك عربي بأف استمرار إسرائيؿ في االستيطاف إنما ىك انتياؾ لصيغة أكسمك 

كبعبارة أخرل،ال يكجد ىناؾ لفظ كاحد في ىذه الصيغة . يمكف الرد عمييا مف الجانب اإلسرائيمي
 .2في األراضي الفمسطينية المحتمة1يمنع إسرائيؿ مف المضي قدمان في عممية بناء المستكطنات 

فاالتفاؽ يمـز مثبلن منظمة . ثمة قيكد كاضحة في صيغة أكسمك تمنع المجكء لغير المفاكضات -ق 
كقد اعتبر البعض أف ذلؾ لـ يكف . التحرير الفمسطينية بنبذ العنؼ أك ما يسمى باإلرىاب

مكفقان،ألف مؤداه ىك تسميـ المنظمة بأف ما سبؽ مف أعماؿ مقاكمة كطنية ضد إسرائيؿ كاف 
كبناءن عمى ذلؾ فإنو بالنظر إلى أف ميزاف القكل مختؿ أصبلن لصالح ". إرىابان "يمثؿ عنفان أك 

ف كانت  فإف صيغة أكسمك تككف بذلؾ غير قابمة لمتطكير مف خبلؿ الكفاح المسمح، إسرائيؿ، كا 
غير أنو ربما يككف مف حسف الحظ،أف . ىي طبيعة التسكية السممية– في حقيقة األمر – ىذه 

أم – المقاكمة ضد إسرائيؿ تأتى مف خارج السياؽ الرسمي لمسمطة الفمسطينية التي أضحت 

                                                 
1

 قمة اليـر السياسي، لكي يصبح الشريؾ في إلى التي سبقت صعكد اليميف اإلسرائيمي األكلى الثبلثككاقع الحاؿ أف السنكات  
 اسحؽ رابيف الذم كقع المغدكر رئيس الكزراء كأجازىاعممية السبلـ، كشيدت تعثرا كاضحا في تنفيذ االتفاقات الذم كاف قد دشنيا 

 المشيكرة التي ذىبت مثبل يحتدل بالنسبة لمف جاءكا بعده، كىي أف جممتو بإطبلقو جانب الرئيس الراحؿ ياسر عرفات، إلىاالتفاؽ 
 . 16مجمكعة مؤلفيف، السبلـ المغدكر، مرجع سبؽ ذكره، ص :  انظر.المكاعيد غير مقدسة

لـ نخرج نحف اإلسرائيمييف مف عقمية :  لقد أكضح أكرم سافير، أحد ميندسي اتفاؽ أسمك في تقرير خاص المكقؼ اإلسرائيمي بقكلة 2
، لقد خرجنا مف غزة كخرجنا مف الضفة )الفمسطينيكف(االحتبلؿ، أساس مشكمتنا يكمف في محاكلتنا طكاؿ الكقت تربيتيـ كتثقيفيـ 

لكننا لـ نخرج مف عقمية االحتبلؿ ، كمف إعطاء الفمسطينييف حرية حقيقة ، أف نختار بيف المستكطنات كالسبلـ، إذا قمنا بتفكيؾ 
 عمينا أف نعتقد كنفكر باف السبلـ مع الفمسطينييف يعني التكصؿ .معظـ المستكطنات سكؼ نحصؿ حينئذ عمى كؿ األمف الذم نطمبو

الدكلة الفمسطينية ستقـك في نياية المطاؼ عمى . إلى تسكية كترتيبات أمنية، كالذم يمنع ىذه التسكية ىك شككؾ كارتياب الطرفيف
ذا قامت ىذه الدكلة عف طريؽ الحرب كالقكة، كليس في إطار تسكية ، فاف ذلؾ سيككف خطأ تاريخيا ،  معظـ الضفة كالقطاع، كا 

 . فحتى اليميف اإلسرائيمي أدرؾ أف الدكلة الفمسطينية ستقـك ال محاؿ كقد أدرؾ رابيف كأبصر ىذه الحتمية األخبلقية كالتاريخية 
أكرم سافير، مسئكلية اإلسرائيمييف أكال، المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية ، مدار، راـ اهلل : لبلستزادة حكؿ ىذا المكضكع انظر

.  9-5 ص 2001 أيمكؿ ، 22، تقارير خاصة ، 
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تتبنى بقكة النيج الذم يقكـ عمى مبدأ أف المفاكضات ىي األسمكب الكحيد – السمطة الفمسطينية 
.  1اإلسرائيمية– لتصحيح المسار عمى صعيد العبلقات الفمسطينية 

: وسموأجابيات اتفاقات إي سمبيات و-5

ال شؾ أف اتفاقات أكسمك قد حققت لمنظمة التحرير الفمسطينية كلمشعب الفمسطيني مكاسب ال بأس  -1
 .2بيا ،كما إف ليا سمبيات عدة ظيرت مف خبلؿ تطبيؽ أحكاميا

فقد حصمت المنظمة عمى اعتراؼ إسرائيؿ بيا ممثبل لمشعب الفمسطيني كطرفان في عممية السبلـ  -2
 .معيا ،كأصبح ليا مكضع قدـ في األراضي المحتمة تقيـ عميو سمطتيا الكطنية

كحققت االتفاقات اعتراؼ إسرائيؿ بالشعب الفمسطيني كحقكقو السياسية بعد أف كانت ال تعترؼ حتى  -3
بكجكده كشعب ، كجعمت لو كيانان سياسيان قائمان بذاتو يشارؾ الدكلة العبرية في أرض فمسطيف التي 

 .3كانت تحت االنتداب البريطاني
كلـ تعد النظرة اإلسرائيمية لمحكـ الذاتي الفمسطيني أنو نظاـ متعمؽ بالسكاف كليس باألرض ، كلو  -4

بؿ جعمت منو االتفاقات نظاـ حكـ ذا طابع - طبيعة إدارية بحتو عمى نحك ما كاف يراه مناحيـ بيجف
إقميمي، تتمتع فيو السمطة الفمسطينية بسمطات تشريعية كتنفيذية كقضائية، كتمارس سمطاتيا 

، كيعكس ( مجاالن 12في حيف كاف بيجف يقصرىا عمى ) مجاالن 40كمسئكليتيا في مجاالت كثيرة تبمغ 
كانتخابيـ العاـ المباشر طابعيا التمثيمي لمشعب الفمسطيني في األراضي  ( عضكان 88)عدد أعضائيا 

المحتمة كما أنيا تتمتع ببعض رمكز السيادة حيث تصدر جكازات سفر كطكابع بريد ترفع العمـ 
الكطني بؿ تمارس بعض الصبلحيات في المجاؿ الدكلي ، حيث تعقد بعض االتفاقات كتستقبؿ عددا 

نيا قد استقبمت الرئيس األمريكي بيؿ كمينتكف في غزة سنة  ، كأكؿ 1997مف البعثات التمثيمية، كا 
 .رئيس أمريكي يزكر غزة مما يدلؿ عمى أشياء كثيرة

كخكلت االتفاقات لمسمطة الفمسطينية دكران أمنيان، فميا شرطة ال بأس بعدد أفرادىا كأسمحتيا تتكلى  -5
مسئكلية األمف الداخمي كالنظاـ العاـ الفمسطيني، كتشارؾ قكات األمف اإلسرائيمية في دكريات مشتركة 

 .كتتعاكف معيا في مقاكمة أعماؿ العنؼ كاإلرىاب
                                                 

1
 .23، القضية الفمسطينية كآفاؽ التسكية السممية، مرجع سبؽ ذكره، ص (محرر)أحمد الرشيدم  
2

 .57-56طاىر شاش ،مرجع سبؽ ذكره، ص  
3
 Michael C. Hudson : " The Clinton administration and the middle east: Squandering and inheritance 

" Current history, Vol.  93, No. 580، February, 1994. p. 52. 
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كما إف االتفاقات تحقؽ انحسار االحتبلؿ اإلسرائيمي حيث تسحب القكات اإلسرائيمية مف معظـ قطاع  -6
ثـ عمى مراحؿ مف باقي الضفة الغربية  ، كيعاد انتشارىا خارج المدف الكبرل،(%60حكالي )غزة 

 .خارج المناطؽ السكنية 
ذا كانت االتفاقات قد أجمت المشاكؿ الكبرل كمنيا القدس كالمستكطنات كالبلجئكف إلى مرحمة  -7 كا 

مفاكضات الكضع الدائـ، فإنيا ربطت بيف المرحمة االنتقالية كبيف تمؾ المرحمة التي يجرم التفاكض 
 .3381ك242فييا عمى أساس القراريف 

كمع ذلؾ فقد كضعت االتفاقات قيكدان عمى السمطة الفمسطينية، كصيغت أحكاميا بطريقة 
استغمتيا إسرائيؿ لتنفيذ أىدافيا، كتغيير األكضاع في األراضي المحتمة مف أجؿ خمؽ أمر كاقع يخدـ 

. 2أغراضيا في التسكية النيائية

ففيما يتعمؽ باالعتراؼ بالمنظمة، صيغت ديباجة إعبلف المبادئ بحيث ال يعني االعتراؼ بيا ممثبلن - أ
كحيدان لمشعب الفمسطيني، أما الكتاباف المتبادالف بيف إسحاؽ رابيف كياسر عرفات في ىذا الشأف، 

فيتضمناف االتفاؽ بينيما عمى تعيدات محددة مف جانب عرفات، كخاصة تخمي المنظمة عف اإلرىاب 
لغاء مكاد الميثاؽ الكطني الفمسطيني  كأعماؿ العنؼ كممارسة مسئكليتيا تجاه أعضائيا مف أجؿ منعيا كا 

 كقد أكدت االتفاقات التالية إلعبلف المبادئ ىذه التعيدات 3التي تنكر عمى إسرائيؿ حقيا في الكجكد
. كأصبحت إسرائيؿ تستند إلييا لعرقمة تنفيذ التزاماتيا

كأما االعتراؼ بالحقكؽ السياسية لمشعب الفمسطيني فإنو يختمؼ عف االعتراؼ المحدد بحؽ تقرير  - ب
 .المصير كيفتح الطريؽ أماـ أشكاؿ أخرل لمتسكية النيائية

ترحيؿ القضايا الجكىرية إلى المرحمة النيائية مف المفاكضات مثؿ القدس، كالبلجئيف،  - ت
كالمستكطنات، كأيضا الشكؿ الذم ستأخذه األراضي الفمسطينية إلى ما يسمى بالمرحمة النيائية التي نص 
االتفاؽ عمى أف تبدأ في أقصى تقدير فيما ال يتجاكز بدايتو السنة الثالثة مف الفترة االنتقالية كىك األمر 

 ، 1998 كحتى أكتكبر 1996الذم ال يحدث، حيث تكقفت مفاكضات المرحمة االنتقالية في فبراير 
                                                 

 .  2/5/1996نعيـ ماركرم، القدس كالسياسة األمريكية، الحياة، لندف، العدد :  لبلستزادة انظر 1
2

 .59-58المرجع السابؽ ذكره ، ص  

3
كبالفعؿ اجتمع المجمس الكطني كالثكرم بكاممو كبالتصكيت تـ حذؼ العبارة التي تنكر عمى إسرائيؿ كجكدىا في ثبلثة جمسات  

 .متتالية في غزة
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 مف مساحة %13كغاية ما حصؿ عمية الجانب الفمسطيني كاف ثمث مساحو قطاع غزة كما ال يزيد عف 
 ."محمية طبيعية " تحت مسمى %3الضفة، إضافة إلى 

 .مكاصمة آلية المفاكضات السرية لتسكية قضايا مصيرية - ث
 .1تفتيت الكحدة الجغرافية لؤلراضي الفمسطينية المحتمة - ج
كأما عف كالية السمطة الفمسطينية فقد استبعدت االتفاقات منيا المستكطنات كالمكاقع العسكرية  - ح

اإلسرائيمية كجعمت نقؿ الكالية عمى األراضي مرحمية مرتبطة بعمميات إعادة انتشار القكات اإلسرائيمية 
رغـ ما تنص عميو االتفاقات مف إنيا تتـ إلى مكاقع محددة مما يفيد )التي تخضع إلرادة إسرائيؿ كحدىا 

  .كالمياه مف الكالية، كجعمتيا مف اختصاص إسرائيؿ (االتفاؽ بشأنيا

كقد استندت إسرائيؿ عمى احتفاظ االتفاقات ليا بالسمطة في تمؾ المجاالت الدعاء بأف ليا 
مطمؽ الحرية في مكاصمة عمميات االستيطاف كممارسة السيادة المطمقة عمى القدس ، فاستمرت في تنفيذ 
سياساتيا التي تستيدؼ فرض أمر كاقع عمى األرض يحكؿ دكف إقامة كياف فمسطيني قائـ بذاتو فأقامت 

 كقد المستكطنات في كؿ أنحاء الضفة الغربية كالقدس كقطاع غزة ، كشقت الطرؽ االلتفافية حكليا
استمرت أعماؿ تكسيع المستكطنات إلى جانب شؽ طرقات إسرائيمية بيدؼ شطر المنطقة التي يراىا 

الفمسطينيكف بأنيا ليـ ، كاالستيبلء عمى معظـ األراضي الفمسطينية كخمؽ كقائع جديدة عمى األرض ، 
باإلضافة إلى تيكيد القدس كبناء جدار العزؿ العنصرم الذم رأل فيو الفمسطينيكف ترسيما لحدكد 

 . مستقبمية تتفؽ كالرؤيا الصييكنية لكاقع األرض كالحدكد كالسكاف 

 كجعمت مف التجمعات السكنية الفمسطينية جزران محاصرة ككاصمت تيكيد القدس كتكسيع حدكدىا،  - خ
 .2كجعمت مف المستكطنيف فئة مميزة خاضعة لمقانكف كالقضاء اإلسرائيمي

كبالرغـ مما نصت عميو اتفاقات أكسمك مف التزاـ الطرفيف بعدـ اتخاذ إجراءات مف شأنيا استباؽ 
نتيجة المفاكضات النيائية أك اإلضرار بيا كعدـ تأثير االتفاقات عمى حقكؽ أك مطالب أك مكاقؼ أم 

 عمى فعؿ أم فكقد ظؿ المسئكلكف اإلسرائيميكف منيمكيف بالعمؿ عمى ضماف عدـ قدرة الفمسطينييمنيا، 

                                                 
1 Clinton- Rabin Press Conference، Ibid. p:13. 
2 Clinton- Rabin Press Conference، Op، cit. p:14 . 



  اإلسرائًلٌ–دور الطرف الجالح يف حل الصراع الفلسطًين: الفصل األول:                                                 الباب الجانٌ

156 

شيء قد يضر بالمصالح اإلسرائيمية حاضرا كمستقببل كاستمر المسئكلكف اإلسرائيميكف في التحكـ بمعظـ 
 .  كخاصة سياسة اإلذالؿ عند نقاط التفتيش اإلسرائيمية فأكجو حياة الفمسطينيي

كعمى الرغـ مف أنيا أكدت أف الضفة كالقطاع يشكبلف كحدة إقميمية ال تتجزأ أك يحافظ عمى  - د
كضعيا في المرحمة االنتقالية، فقد أحدثت إسرائيؿ تمؾ التغيرات التي تؤثر عمى التسكية النيائية، كلـ 

حيث خمت االتفاقات مف تنظيـ كسائؿ لتسكية المنازعات كالخبلفات بتدخؿ  تجد ما يمنعيا مف ذلؾ،
نما أسندتو إلى المجاف المشتركة التي تتيح إلسرائيؿ فرض رأييا  .خارجي، كا 

 .1استمرار مخططات االستيطاف كالتيكيد - ذ
كيعتبر إعبلف المبادئ ىك االتفاؽ األساسي الذم بنبي عميو اتفاقات أكسمك التالية، كالتي عقدت 

كقد حرص الجانب اإلسرائيمي عمى التفاكض مباشرة مع منظمة التحرير  ،لكضع المبادئ مكضكع تنفيذ 
 حالة االرتباؾ كالتكتر التي أصابت المجتمع اإلسرائيمي جراء تزايد أعماؿ المقاكمة كتزايد نفكذ إلزالة

 أنو ال يمكف أف اإلسرائيميكف الفمسطينية المحتمة ، كما أدرؾ األراضي المسمحة في اإلسبلميةالحركات 
دا تمكنت مف تسكية المشكمة الفمسطينية بصرؼ النظر إ إال العبرية دكر حقيقي في المنطقة لمدكلةيككف 

.  2عف ماىية التسكية كعدالتيا 
 يدؿ عمى أنو غدا ديباجة صغيرة كعامة خبل مف أم تحديد اإلعبلف أف تفحص مضمكف إال

 المدعكمة اإلجراءاتاإلسرائيمي، كاستعاض عنيا بمجمكعة مف – لمبادئ حؿ الصراع الفمسطيني 
. 3"ال مكاعيد مقدسة"  رابيف أف اسحؽبمكاعيد لمتنفيذ ما لبثت أف انيارت بعد التكقيع كذلؾ عندما أعمف 

 
 
 
 

                                                 
-1995قصة فشؿ العممية السممية في الشرؽ األكسط : شارؿ أندرلف ، الحمـ المحطـ :  لبلستزادة حكؿ ىذا المكضكع انظر 1

 . 30/6/2000– لندف –  ، عرض كتاب منشكر في الحياة 2000
2

   .12/4/1994 ، فيكسؼ عبد الحؽ ،  النظاـ الشرؽ أكسطي ، صحيفة الدستكر األردنية ، عماف ، األرد 

3
   .1998عمى الجرباكم ، السمطة الفمسطينية ، بيركت ، مركز دراسات الكحدة العربية ،  
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كقد قاـ يكئيؿ سنجر المستشار القانكني لكزارة الخارجية اإلسرائيمية بدكر رئيسي في مفاكضات  
، كال شؾ في أنو يعد الشخصية اإلسرائيمية األقدر عمى إلقاء  االتفاؽأكسمك كما تكلى صياغة نصكص

. 1األضكاء عمى األىداؼ التي تكخت حككمة إسحاؽ رابيف تحقيقيا مف خبلؿ ىذه النصكص كاألحكاـ

مع العمـ بأف ىناؾ جممة مف أسباب فشؿ المفاكضات الفمسطينية اإلسرائيمية منذ بدايات تكقيع 
اتفاؽ أسمك، تتعمؽ بصياغة ىذه االتفاقية كمضمكنيا كالمراحؿ التي عمي أساسيا كجب تنفيذ ىذا 

فقد كجدت العديد مف الثغرات كأحيانا الغمكض المتعمد كالعمكمية في صياغة بنكد اتفاؽ أسمك، . االتفاؽ
األمر الذم أعطى إلسرائيؿ الفرصة في تفسيرىا كفقا لرؤيتيا كعدـ الربط بيف المرحمة االنتقالية كالمرحمة 

 .النيائية، كعدـ تحديد خيارات الحؿ النيائي

األسباب التي أدت إلى التوصل التفاق أوسمو  :  ثالثا

سرائيؿ بعد عقد أربع عشرة جكلة مف  لقد ثـ التكصؿ إلى اتفاؽ أكسمك بيف منظمة التحرير كا 
المفاكضات الثنائية السرية يف الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي حيث ظيرت بكادر فشؿ في المفاكضات 
الجارية في كاشنطف، في الكقت نفسو الذم بدأ فيو تضاؤؿ سمطة عرفات معاناة المنظمة المالية، كما 
أدرؾ عرفات حقيقة أف أية اتفاقية يتـ التكصؿ إلييا بدكنو كشأنيا أف تقكض سمطتو كالمنظمة التي 

. 2كقد لعب اإلسرائيميكف بكرقتيف لمضغط أحدىما كجكد بديؿ فمسطيني لمتفاكض معو. يرأسيا

 نجمميا أسمك التي دفعت منظمة التحرير الفمسطينية لتكقيع اتفاؽ كيمكف تمخيص أىـ األسباب
 : 3اآلتيفي 

 . المالية التي تعرضت ليا منظمة التحرير الفمسطينيةاألزمة -أ 
 .العزلة السياسية التي تعرضت ليا المنظمة بعد غزك العراؽ الككيت -ب 
 الكاقع مع قيادة حماس مف خبلؿ األمر في مفاكضات إسرائيؿالقمؽ الفمسطيني مف دخكؿ  -ج 

 . كالغربيةاإلسرائيميةتسريبات الصحافة 

                                                 
 . ، مرجع سبؽ ذكره  شارؿ أندرلف ، الحمـ المحطـ1
2

 .493مرجع سبؽ ذكره ، ص (محرر  )جكاد الحمد  

3
  . 35-34ص -جكاد الحمد ، عممية السبلـ في الشرؽ األكسط ، مرجع سبؽ ذكره ، ص 
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تقبؿ بعض قطاعات الرأم العاـ الفمسطيني لحؿ سياسي بعد طرد الفمسطينييف مف دكؿ الخميج  -د 
 .العربي

 كاستثناءىا إسرائيؿخكؼ منظمة التحرير مف دخكؿ بعض الدكؿ العربية في اتفاقيات سبلـ مع  -ق 
. مف ذلؾ

لـ تقـ الكاليات المتحدة بدكرىا ال كشريؾ كامؿ في المفاكضات كال ككسيط حيادم نزيو، كال 
كطرؼ ثالث فاعؿ كنشيط، األمر الذم جعؿ الجانب اإلسرائيمي يتمادل في تشدده كعدـ التزامو 

باالتفاقيات المبرمة بيف الطرفيف كتنفيذ القرارات الدكلية كتقديـ التنازالت الجكىرية، كقد انشغمت اإلدارة 
األمريكية طيمة فترة المفاكضات بقضايا دكلية أخرل حساسة كقضايا العراؽ كأفغانستاف كالبكسنة 

يراف كقضايا دكلية أخرل  .1كاليرسؾ كككريا الشمالية كا 

كىكذا يتضح اختبلؼ الرؤية العربية كاإلسرائيمية حكؿ طبيعة دكر إدارة كمينتكف ككسيط، فمفيـك 
الجانب العربي ليذا الدكر تضمف جميع أبعاد الكظائؼ التي يمكف أف يقـك بيا الكسيط في تسييؿ 

االتصاالت كتقديـ الضمانات كممارسة الضغط كتبني رؤية لدكر الكاليات المتحدة ككسيط تركز عمى 
قياـ الكاليات المتحدة بتسييؿ االتصاالت كالقياـ بالمساعي الحميدة بيف أطراؼ الصراع كما عمؿ 

الجانب اإلسرائيمي أيضا عمى إقناع إدارة كمينتكف بتبني مكقؼ كاضح تجاه عدد مف القضايا التي تيـ 
. إسرائيؿ مثؿ المقاطعة العربية كقضية المبعديف

إف مراجعة الممارسة الفعمية لمسمكؾ األمريكي ككسيط منذ تكلي كمينتكف الرئاسة تكضح أف ىذا 
الدكر جاء أكثر اتساقان مع الرؤيا اإلسرائيمية حيث تركز ىذا الدكر أساسان عمى الدخكؿ في مباحثات مع 
األطراؼ بيدؼ حثيا عمى استئناؼ الجكلة التاسعة مف المفاكضات العربية اإلسرائيمية كما يتضح أيضا 
تقارب المكقؼ األمريكي كاإلسرائيمي مف خبلؿ مراجعة مكقؼ إدارة كمينتكف مف بعض القضايا التي تيـ 

إعادة فتح حكار مع منظمة التحرير )الطرفيف لقد رفضت إدارة كمينتكف بعض المطالب العربية 
الفمسطينية كاتسـ مكقفيا تجاه البعض اآلخر لمقضايا التي تيـ الجانب العربي بدرجة كبيرة مف العمكمية 

                                                 
1

 األمريكية كخاصة الفريؽ الذم كاف يتابع اإلدارةاف  ) أكسمك في األمكر األمريكية بمجريات اإلدارةكتقكؿ حناف عشراكم حكؿ عمـ  
 عمى عمـ بكجكد قناة سرية لمتفاكض كبكجكد محادثات قيؿ ليـ أنيا كانكا ، كريستكفرالمفاكضات في كاشنطف ككزير الخارجية كارف 

 .  ذلؾ ، كلـ يصدقكا احتماؿ حدكث ذلؾ دكف جيكدىـ كدكف سمطتيـ كدكف مقترحاتيـيصدقكاقد تؤدم الختراؽ قريب ، كلكنيـ لـ 
  .  26 ، ص2001تكفيؽ أبك بكر ، حكارات ، مركز جنيف لمدراسات اإلستراتيجية ، راـ اهلل،  :انظر
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، في نفس الكقت الذم تبنت فيو اإلدارة األمريكية مكقفان مؤيدان  (القدس كحقكؽ اإلنساف)كعدـ التحديد 
. 1(المقاطعة العربية إلسرائيؿ كقضية المبعديف)لممطالب اإلسرائيمية 

كاف مف المفترض اف يجسد اتفاؽ أسمك األكؿ أك إعبلف المبادئ عممية العيش المشترؾ، بحيث 
يقـك الفمسطينيكف كاإلسرائيميكف ببناء شبكة مف عبلقات التعاكف ، ليستمر ىذا التعاكف مف تمقاء نفسو 

كيككف السبلـ الدافئ ىك اليدؼ المرجك كالمستحؽ ليا ، كيجني الطرفاف فائدة متبادلة مف عيشيما معا 
غير اف االسرائيمي اصرر عمى . بحيث يصبح حؿ القضايا الكجكدية أكثر سيكلة مف األكقات السابقة 

 ، ككاف القرار السياسي يقضي بنقؿ السمطة فإتباع سياسة التعامؿ اليكمي تتسـ بالقسكة مع الفمسطينيي
خراج إسرائيؿ مف عممية إدارة حياتيـ ، كلكف ذبؾ لـ يتجسد عمى األرضفإلى الفمسطينيي  . كا 

 :حزب الميكود بزعامة بنيامين نيتانياىو وانعكاسو عمى التسوية (1

كاف مف الكاضح اف النيج الذم اتبعو اليميف االسرائيمي بزعامة حزب الميككد ىك غير الذم 
اتبعو حزب العمؿ كاليسار االسرائيمي فقد اعتبر نتنياىك اتفاقية أكسمك كارثة ، ككاف يجاىر بالحاجة إلى 

بؿ عمؿ بالفعؿ عمى تدميرىا، ذلؾ انو لـ يكف ممكنا تجاكز ما تركتو االتفاقية عمى ارض . تعديميا
 .الكاقع، اقمو كجكد السمطة الكطنية الفمسطينية، أك تحدم اإلرادة الدكلية بصكرة مطمقة كسافرة

ككمنطمؽ لحممتو التدميرية أطمؽ نتنياىك مصطمح التبادلية، أم انو لف يعطي لمسمطة الكطنية 
الفمسطينية أم مكاسب، حتى لك كانت جزءا مف االتفاقية، ما لـ تقدـ السمطة مقاببل لذلؾ، ككاف ذلؾ 

 بدفع فالمصطمح يعني إعادة التفاكض عمى ما تضمنو اتفاقية أكسمك مف استحقاقات كمطالبة الفمسطينيي
أما خطكتو الثانية فكانت . ثمف ما يحصمكف عميو مرة أخرل بعد الثمف الذم دفعكه مف اجميا سابقا

السماح بفتح نفؽ تحت المسجد األقصى، األمر الذم أدل إلى نشكب انتفاضة فمسطينية عارمة سميت 
 قتيبل 16 فضبل عف فبانتفاضة النفؽ، كسقط خبلليا عشرات الشيداء كمئات الجرحى الفمسطينيي

  . 2إسرائيميا

                                                 
1

 .164- 163عبد المنعـ المشاط، مرجع سبؽ ذكره ص  

2
  .144 – 141ص - ، ص2001محمد عمى الفرا ، السبلـ الخادع ، عماف، دار مجدالكم لمنشر،  
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 لتكقيع برتكككؿ – تحت ضغط الكاليات المتحدة –كعمى الرغـ مف كؿ ذلؾ ، اضطر نتنياىك 
 التي جاءت بعد مفاكضات مضيئة 1998 تشريف أكؿ 23 كالحقا اتفاقية كأم ريفر 14/1/1997الخميؿ 

كقد نصت . ، شارؾ فييا كؿ طاقـ اإلدارة األمريكية بجيد مكثؼ بما في ذلؾ الرئيس كمينتكف شخصيا
باإلضافة إلى قضايا % 13االتفاقية عمى رزمة مف انسحابات مف الضفة الغربية تصؿ إلى ما نسبتو 

  . 1أخرل ىامة ، لـ يجر تنفيذىا أك جرل تنفيذ جزئي لبعنيا

عادة االنتشار االسرائيمي ، عاشت حككمة نتنياىك أزمة حادة حيث  بعد تكقيع برتكككؿ الخميؿ كا 
انسحبت منيا كزيرة العمـك الميككدم بيني بيغف ، كىدد آخركف باالنسحاب ، إلرضاء اليميف المتشدد 

 عمى بدئ البناء 1997كالمحافظة عمى حككمتو ، أقدـ نتنياىك عمى خطكة جنكنيو ، إذ كافؽ في فبراير 
. في جبؿ أبك غنيـ ، األمر الذم اعتبره الفمسطينيكف مساسا بالقدس كخطكة نحك تعطيؿ العممية السممية 
كمف الجدير بالذكر اف الجميكر االسرائيمي أبدل تكافقا عاليا مع خطكة نتنياىك خصكصا كأنيا تتعمؽ 

بالقدس التي يرفض اإلسرائيميكف تقسيميا ، فقد أظيرت نتائج استطبلع الرأم في حينيا اف خطكة البناء 
منيـ أيدكىا حتى لك أنيا  % 41مف الفئة المستطمعة،  % 72في جبؿ أبك غنيـ قد حظيت بمكافقة 

 . 2فستؤدم إلى إشعاؿ فتيؿ العنؼ مع الفمسطينيي

كييكدية % 80إف اتفاؽ مدينة الخميؿ قد قسـ المدينة إلى منطقتيف، فمسطينية تشغؿ مساحة 
لى القكات اإلسرائيمية في األخيرة كنص % 20مساحتيا  كأسند األمف لمشرطة الفمسطينية في األكلى، كا 

عمى أف تظؿ المدينة مكحدة كأف يتكلى المجمس الفمسطيني سمطات المدنية كالبمدية كتتكلى البمدية 
، كما نص عمى قياـ لجنة ارتباط مشتركة لمتصرؼ في 3الفمسطينية تقديـ كافة الخدمات البمدية إلييا 

 شيكر كعمى كجكد دكلي مؤقت في 6األكضاع األمنية بعد إعادة انتشار القكات اإلسرائيمية خبلؿ 
المدينة ، كأما الحـر اإلبراىيمي فقد رأل إبقاء الترتيبات التي كضعتيا إسرائيؿ كما ىي لحيف االتفاؽ 

                                                 
1

   .144-142ص -المرجع السابؽ ذكره، ص 

2
  .56 – 51ص - ، ص2003اختزاؿ فمسطيف، عماف، األردف، دار كائؿ لمنشر، : أحمد ثابت، الحصاد المر لمتفاكض 

3
 Michael C. Hudson : " The Clinton administration and the middle east: Squandering and inheritance 

" Current history, Vol.  93، No. 580, February, 1994. p. 52. 
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حيث قامت إسرائيؿ بتقسيـ الحـر بيف الييكد كالمسمميف كتحديد أكقات صبلة كؿ . عمى ترتيبات جديدة
. 1(منيـ

كقد أرفقت باالتفاؽ مذكرة تتضمف المسائؿ التي عمى الطرفيف تنفيذىا كتمؾ التي عمييما 
التفاكض بشأنيا كتحدد مسئكليات كؿ منيما أما المسائؿ التي كاف عمى إسرائيؿ تنفيذىا بشاف الممر 

اآلمف كمطار غزة كمينائيا كالمعابر كالمسائؿ االقتصادية كالمالية كاألمنية كمفاكضات الكضع الدائـ التي 
نصت المذكرة عمى بدئيا خبلؿ شيريف، كأما عف االلتزامات الفمسطينية فقد تضمنت المذكرة أنيا تشمؿ 

كااللتزامات بالعدد  (بإجراءات حددتيا المذكرة)تعديؿ الميثاؽ الكطني كمكافحة اإلرىاب كأعماؿ العنؼ 
. كبأحكاـ االتفاقية االنتقالية بشأف الممارسات الحككمية كمكاتب السمطة الفمسطينية، 2المحدد لمشرطة

كاف عمى السمطة الكطنية أف تظير قدرة كاسعة عمى ضبط الحالة الفمسطينية ، كعدـ السماح 
 مف خبلؿ استخداـ كسائؿ عنيفة ، أك تيديد أمنيا كقكاتيا كمستكطنييا، إسرائيؿ جية بالعمؿ ضد ألم

 ، حظيت خبلليا األمني في عممية تنسيؽ متكاصؿ عمى الصعيد إسرائيؿكقد دخمت السمطة الكطنية مع 
 أف تمتـز بتنفيذ ما كرد إسرائيؿمقابؿ ذلؾ كاف عمى  . مف قبؿ تعرفو لـ كاألمف بقدر مف اليدكء إسرائيؿ

 مف انسحابات تتـ عمى مراحؿ ثبلث ، اختمؼ الطرفاف بشأف مساحتيا، كفيما اعتقد االتفاقياتفي 
 مف كؿ الضفة الغربية كقطاع غزة، عدا اإلسرائيميةالفمسطينيكف أف النصكص تعني انسحاب القكات 

المستكطنات كالمكاقع العسكرية  ) ممؼ المفاكضات النيائية كىي إلى ترحيمياالقضايا التي جرل 
 منعطفا آخر حيث لـ تتجاكز مساحة المناطؽ التي انسحبت إسرائيؿحيث التزمت  ( كالقدساإلسرائيمية
.  3 الضفة كغزة أراضيمف  % 18منيا نسبة 

                                                 
 .493مرجع سبؽ ذكره، ص (محرر  ) جكاد الحمد 1
2

حيث نصت االتفاقية عمى عدد قكات الشرطة المسمكح بو كىك تسعة آالؼ شرطي، كلكف في حقيقة الكاقع تعدم العدد المسمكح بو  
 .ألؼ شرطي في الضفة كغزة (50)إلى أكثر مف 

3
 اإلسرائيميةانتيت المرحمة االنتقالية بكامميا فيما بقيت استحقاقاتيا الكبيرة كالصغيرة شاىدا حيا كمممكسا عمى مسؤكلية الحككمات  

 غير مؤىمة بعد لدفع استحقاقات سبلـ في المنطقة يمبي إسرائيؿالخمس المتعاقبة عف عدـ التنفيذ كالكفاء ، مما يدعك لبلعتقاد بأف 
النظرية كالتطبيؽ ، جامعة : أحمد يكسؼ أحمد ، أكسمك كإطار لمتسكية :  انظر. التي قاـ عمييا مؤتمر مدريدكاألىداؼ األسس

 االستحقاقات التي بدأىا رابيف الذم امتمؾ مكاصفات ىذه  .25-15 ، ص 1998القاىرة ، مركز البحكث كالدراسات السياسية ، 
 مف تجاكز حسابات كتناقضات الداخؿ مكنتوالزعيـ التاريخي القادر عمى النيكض بأعباء ميمات كقرارات مف مستكل استراتيجي 

 الطريؽ نحك خبللو اتفاؽ مكقع عمية، كيككف قد شؽ مف إلى قرارا بالتكاصؿ مع منظمة التحرير الفمسطينية يتخذاإلسرائيمي، لكي 
 .العربي اإلسرائيمي–  تعقيدا ، كالذم يشكؿ قمب الصراع األكثرتسكية ما عمى المسار 
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كبالرغـ مما تضمنو اتفاؽ مدينة الخميؿ مف التزامات بشأف تنفيذ اتفاقات أكسمك فإف حككمة 
كظمت المفاكضات اإلسرائيمية الفمسطينية مجمدة حتى دعا الرئيس 1نيتانياىك لـ تقـ بتنفيذ أم منيا 

كمينتكف عرفات كنيتانياىك إلى منتجع كأم ريفر كأمضى معيما تسعة أياـ حتى تـ التكصؿ التفاؽ كأم 
تانياىك تنفيذه بالرغـ مف إجحافو الشديد بالفمسطينييف كتكبيؿ مريفر الذم أكقؼ رئيس الكزراء اإلسرائيمي ف

بمعنى تكبيؿ المقاكمة الفمسطينية ضد )السمطة الفمسطينية بالتزامات أمنية شديدة الكطأة عمى المكاطنيف 
.  (اإلسرائيمييف

إف استئناؼ المباحثات الثنائية كاف جكىر اىتماـ إدارة كمينتكف كفي ىذا الصدد حث كزير 
الخارجية األمريكية الكفكد العربية كالكفد اإلسرائيمي عمى بدء الجكلة التاسعة مف المفاكضات في إبريؿ 

كال يرجح بقاء ... كأكضح أف ىناؾ فرصة استثنائية إلحراز التقدـ تجاه إحبلؿ السبلـ في الشرؽ األكسط 
. 2ىذه الفرصة ألمد طكيؿ

مران يتكقؼ عمى استئناؼ ىذه أبؿ إف اإلدارة األمريكية جعمت مف قياميا بدكر الشريؾ الكامؿ 
نو مف الضركرم أف أ 1993خر مارس اكآكضح كارف كريستكفر في أكفي ىذا الصدد ، المفاكضات
 20 عمى اقتناص ىذه الفرصة كالعكدة إلى مائدة المفاكضات في كاشنطف في األطراؼتعمؿ جميع 

خر في الشرؽ األكسط سيقع في دكرة ال نياية آف جيبلن إ ىذا ؼاألطراؼإذا ما فعمت  "أنوضاؼ أبريؿ كأ
. 3"مراألليا مف المكاجية بؿ كالحرب في نياية 

 كمنظمة التحرير الفمسطينية التي جاءت جميعيا إسرائيؿكقد تبل اتفاؽ أكسمك تكقيع اتفاقات بيف 
اتفاقية تنفيذ الحكـ الذاتي في  ) كأىميا األكلىشكبل كمضمكنا كفؽ التفسير اإلسرائيمي التفاقية أكسمك 

كاتفاؽ باريس الخاص  ( التي اشتيرت باسـ اتفاؽ القاىرة 1994 مايك 4 في أريحاقطاع غزة كمنطقة 

                                                 
1

 في سجكنيا ، كاف تفتح ممرا آمنا لتسييؿ الحركة بيف الضفة كغزة، كاف األسرل أخرل مف أعداد أف تفرج عف إسرائيؿكاف عمى  
كالى أف تبدأ كتنتيي مفاكضات الحؿ النيائي كاف عمى .  بتكاصؿ جغرافياإلسرائيميةتحظى المناطؽ التي تنسحب منيا القكات 

 المساس أك تغيير أية كقائع تتعمؽ بالقضايا المدرجة عمى ممؼ مفاكضات الكضع النيائي، كىي إلى أف ال تبادر إسرائيؿ
 عف آليات التنفيذ، تركت الكاليات المتحدة لمطرفيف ، مسؤكلية االتفاؽ تفاكضيا أما. ، البلجئيفالمياهالمستكطنات، كالقدس، الحدكد، 

عمييا مف دكف أيو مراقبة ، أك مرجعيات أك تدخبلت دكلية، كاقتصر دكرىا عمى التدخؿ لضبط السياؽ العاـ كفؽ الكجية التي يجرم 
 . تحديدىا 

 .  23، القضية الفمسطينية كآفاؽ التسكية السممية ، مرجع سبؽ ذكره ، ص (محرر) أحمد الرشيدم 2
. 493مرجع سبؽ ذكره ، ص (محرر  ) جكاد الحمد 3
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 ، كاالتفاؽ المرحمي عمى تكسيع الحكـ الذاتي في الضفة اإلسرائيميةبالعبلقات االقتصادية الفمسطينية 
 . كأريحا كالمبادئ التي اعتمدت فيما يخص الحكـ الذاتي لغزة األسسالغربية عمى نفس 

 كالسياسية كاالقتصادية ككؿ كاألمنية في القضايا القانكنية إسرائيؿكىي المبادئ التي تكفؿ سيادة 
 صبلحيات كظيفية محدكدة لمسمطة إسناد كالمكارد كالفضاء الجكم كالسكاحؿ، مقابؿ األرضما يخص 

 .  1الفمسطينية عمى مستكل الميمات البمدية

 األطراؼراء آ مف إدارة كمينتكف عمى استطبلع األكلىإف تركيز الكاليات المتحدة خبلؿ الفترة 
حتى يمكف التكصؿ إلى بدء المفاكضات الثنائية قد ترتبط برؤية الكاليات المتحدة أك يمكف في ظؿ 

االقتصار عمى مثؿ ىذه الدكؿ كالنجاح في الحصكؿ عمى مشاركة األطراؼ األخرم في المفاكضات 
حتى في ظؿ غياب الفمسطينييف كربما تتضح الرؤية األمريكية إلمكانية مشاركة جميع األطراؼ في 

 مارس 9المفاكضات حتى في ظؿ استمرار األزمة كفي المؤتمر الصحفي لكزير الخارجية األمريكي في 
كىؿ يعني ؟  إلى المفاكضات األطراؼكبر عدد مف أؿ عف ىؿ الكاليات المتحدة تأمؿ أف يأتي ئحيث س

 بصفة خاصة األطراؼىذا أف الكاليات المتحدة مستعدة الستئناؼ المفاكضات حتى إذا لـ يحضر بعض 
نني إك... ننا لـ نأت ليذا السؤاؿ بعد أىذا السؤاؿ عمى النحك التالي  ستكفر عمىرمفرد ؾ؟ الفمسطينييف 

ف أنتـ تعرفكف رغبتنا في المشاركة الكاممة كطرؼ نشط كأ ستحضر األطراؼشخصيا اعتقد أف جميع 
. 2"نككف كسطاء لمتسييؿ ليـ كبصراحة اعتقد الدعكة في نياية المطاؼ 

كيتضح تبني الكاليات المتحدة لمكقؼ قريب مف كجية النظر اإلسرائيمية فيما يتعمؽ بقضية 
مكانية الضغط عمى إسرائيؿ  المبعديف في ثبلثة مظاىر تتعمؽ برؤية الكاليات المتحدة لقضية المبعديف كا 

. في سبيؿ االلتزاـ بقرار مجمس األمف كاالتفاؽ األمريكي اإلسرائيمي حكؿ ىذه القضية

                                                 
1

، 1996 اإلسرائيمي، تقرير مقدـ إلى المؤتمر القكمي العربي، بيركت، –، الصراع العربي 1995شفيؽ الحكت، حاؿ األمة لسنة  
  .4ص 

 .495مرجع سبؽ ذكره، ص  (محرر  ) جكاد الحمد 2
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 أكضح كمينتكف باحتماؿ التداعيات السمبية 1992ففي أعقاب اندالع أزمة المبعديف في ديسمبر 
ليذه القضية عمى عممية السبلـ، إال أف اإلدارة األمريكية عممت في عيده عمى التقميؿ مف مدلكؿ ىذه 

. 1"القضية حيث كصفيا كريستكفر بأنيا عممية جانبية

كذلؾ فإف الكاليات المتحدة عممت خبلؿ الفترة مكضع الدراسة عمى إقناع األطراؼ العربية بعدـ 
الذىاب إلى مجمس األمف لممطالبة بفرض عقكبات عمى إسرائيؿ كمف ذلؾ اجتماع مساعد كزير 

 يناير مع السفراء العرب في الكاليات أكاخرالخارجية األمريكي لشئكف الشرؽ األكسط إدكارد جرجياف في 
المتحدة ،حيث طالبيـ بتأخير التحرؾ نحك مجمس األمف في انتظار نتائج االتصاالت التي تجرييا 

الكاليات المتحدة ، كأكضحت اإلدارة األمريكية أف ىذا الطمب نابع مف رغبتيا في حؿ مشكمة المبعديف 
كتفادم الذىاب إلى مجمس األمف لطمب فرض عقكبات ، خصكصان كأف اإلدارة األمريكية قد تضطر إلى 

. 2ممارسة حؽ الفيتك كالذم قد يؤدم إلى مشكمة ليا في بداية عيد كمينتكف

كما يتضح مف المكقؼ األمريكي المؤيد لكجية النظر اإلسرائيمية فيما يتعمؽ بقضية المبعديف في 
التصكر األمريكي لحؿ ىذه المشكمة ، حيث كضعت اإلدارة تصكرىا ليذا الحؿ في إطار االتفاؽ 

، كتضمف (799)اإلسرائيمي، كىك االتفاؽ الذم جاء بتفسير جديد لقرار مجمس األمف رقـ - األمريكي 
عادة الباقيف بعد عاـ، كاستمرت إدارة كمينتكف ترل أف مثؿ  ىذا االتفاؽ عكدة مائة مف المبعديف فكران كا 
ىذا االتفاؽ ىك الذم يحكـ تسكية ىذه القضية ففي المؤتمر الصحفي الذم عقده كمينتكف كرابيف في 

منتصؼ مارس ، كجو لمرئيس األمريكي سؤاالن حكؿ المطالبة بالعكدة المباشرة لممبعديف كمكقؼ 
المحادثات األمريكية اإلسرائيمية منيا كجاء في رده إف ىذا المكضكع لـ يناقش كأنو سبؽ كتـ التكصؿ 
ف مثؿ ىذا  إلى اتفاؽ بيف رئيس الكزراء اإلسرائيمي ككزير الخارجية األمريكي حكؿ ىذا المكضكع، كا 

 .االتفاؽ ىك الذم يحكـ التحرؾ األمريكي

 السياسي كالشعبية العارمة التي االحتجاجبعد حممة دعائية كمتكاصمة مف التحريض كمظاىر 
نظميا اليميف اإلسرائيمي ، بقيادة بنياميف نتنياىك ، ضد حككمة حزب العمؿ التي يقكدىا رابيف، 

 ، كتعبيرا عف مستكل عميؽ مف التعبئة أكسمككمشركعيا السياسي المتمثؿ بالتكقيع كالبدء بتنفيذ اتفاؽ 

                                                 
1
 Clinton- Rabin Press Conference، Op، cit. p:14. 

2
 Clinton- Rabin Press Conference، Ibid. p:13.  
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، كمنذ ذلؾ الكقت، بدأت السياسة 1 رابيف اسحؽ عمير عمى اغتياؿ أيقاؿ، أقدـ الشاب األيدلكجية
، أم بعد نحك عاـ كنصؼ فقط مف بدء 4/11/1995كاف ذلؾ بتاريخ .  تتخذ منحى آخراإلسرائيمية

.  بسبعة اشيرإسرائيؿسرياف مفعكؿ االتفاقية مع الفمسطينييف ، كقبؿ مكعد االنتخابات العامة في 
 كامبل إسرائيمياكعمى الرغـ مف أف العاـ كنصؼ العاـ التي سبقت اغتياؿ رابيف لـ تشيد التزاما 

 أف شمعكف بيريز الذم حؿ مكانة كرئيس لمحككمة قد تحمؿ إالبتنفيذ االتفاقية في المكعد المحدد ، 
. مسؤكلية كقؼ تنفيذ بعض التعيدات التي حانت مكاعيد استحقاقيا في عيده 

ككقعت خبلليا مجزرة " عناقيد الغضب " لقد غامر شمعكف بيريز بعممية عسكرية حممت اسـ 
 عمى تنفيذ ما استحؽ مف اتفاقات سبيبل اإلقداـقانا، كلذلؾ أثر المزايدة عمى اليميف اإلسرائيمي كتجنب 

 حتى يكسب جميكر المتمرديف مف مكقع الحرص عمى امف كأيضا رئاسة الحككمة ، إلىلمكصكؿ 
في تمؾ % 50كلكف دكف جدكل، حيث فاز بنياميف نتنياىك بأعشار أكثر مف .  كمصالحياإسرائيؿ

. االنتخابات
 إسرائيؿ ، شكؿ البداية الفعمية لنككص 1996 السمطة في حزيراف إلىككاف صعكد اليميف اإلسرائيمي 

 ، كمنذ ذلؾ الكقت دخمت العممية السممية الفمسطينية المكقعة مع منظمة التحرير باالتفاقياتعف االلتزاـ 
 الضغط عمى المنظمة مف اإلسرائيميكف كقد حاكؿ ، الياكيةإلى األمكرمأزؽ الجمكد حتى تدحرجت 

: خبلؿ كرقتيف
  .حماس اإلسبلمية كىك حركة المقاكمة معو كجكد بديؿ يمكف التفاكض :األكلى
 مما يجعؿ المنظمة معيا، كالتطبيع إسرائيؿ أف الدكؿ العربية بصدد التكقيع عمى اتفاقات مع :الثانية

  .2طرفا ىامشيا 

                                                 
1

 عمية أقدـ معادلة مختمة ، حيث إف ما إلىكانت تشير بشكؿ كاضح . 4/11/1995 يـك قمبو أصابت أف الرصاصات التي إال 
 ، كمكازيف القكل بيف اليميف كاليسار ، لقد استيدفت تمؾ إسرائيؿ معادالت الكضع الداخمي في بورابيف يتجاكز حدكد ما تسمح 

عرفت في لحظة أف العالـ قد تغير نحك االسكء كنادرا ما " مادليف البرايت "تقكؿ الرصاصات فعميا المشركع السياسي الذم قادة رابيف
 رصاصة كاحدة مثؿ ىذا القدر الكبير مف الدمار ، كمنذ أف سقط مدرجا بدمائو ، سار المركب اإلسرائيمي بدكف رباف ، أحدثت
 ، كفي الحقيقة كاف ياسر عرفات يراىف عمى رابيف األمكاج ىكاه ال يدرككف كيفية التعامؿ مع اتجاىات الرياح كتبلطـ قيادتوكتحمؿ 

 .مف أم زعيـ آخر في استكماؿ المشركع المذاف قاما بو سكيا 

2
 لبلحتفاظ اإلسرائيمييف المشاركة في صياغة اتفاؽ سبلـ مع اإلستراتيجيةكبناء عمى ذلؾ اعتقدت منظمة التحرير أف مصمحتيا  

 تقدـ في إحراز أنو كبسبب عدـ اإلسرائيميكفكمف الطرؼ اإلسرائيمي فقد خشي القادة . بمكانتيا التاريخية كمستقبميا السياسي
 فيما لك استمر المأزؽ السياسي، كأنو لف يمر كقت اإلسبلميالمفاكضات مع المنظمة، كاف بديييا ف يتعزز مكقؼ حماس كالجياد 

 .  قادريف عمى عقد اتفاؽ فيوطكيؿ قبؿ أف يصبح ياسر عرفات كمنظمة التحرير الفمسطينية في كضع ال يعكداف 
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 – بكاممو دكف أم تقدـ أك مفاكضات حقيقة ، كاتسمت العبلقات الفمسطينية 1997كمر عاـ 
كفي . اإلسرائيمية بالحذر كاإلحباط كاستمر الجمكد يمؼ العممية السممية حتى تكقيع اتفاقية كأم ريفر

 ، بات الجميكر االسرائيمي عمى قناعة تامة باف حككمتو تعمؿ عف قصد عمى تجميد 1997ديسمبر 
 يركف باف حككمة نتنياىك غير 5 53العممية السممية بيدؼ قتميا ، فقد أظيرت استطبلعات الرأم اف 

رأكا تكافر إمكانية حقيقيو لمتكصؿ إلى السبلـ مع  % 59معنية بتقدـ عممية السبلـ عمى الرغـ مف اف 
كذلؾ بسبب المركنة التي أبدتيا السمطة الكطنية الفمسطينية كما أظيرتو مف حرص عمى . فالفمسطينيي

مف الجميكر  % 75، اعتبر 1998كفي يناير . متابعة المفاكضات مف اجؿ التكصؿ إلى اتفاقية سبلـ
  . 1االسرائيمي اف العممية السممية في حالة تكقؼ فعمي

 :ممخص اتفاق أوسمو

يعتبر اتفاؽ أكسمك منعطفا ميما في مسار القضية الفمسطينية، فقد أنيى النزاع المسمح بيف 
سرائيؿ، كرتب إلقامة سمطة كطنية فمسطينية في الضفة الغربية كغزة . منظمة التحرير الفمسطينية كا 

 : ىدف المفاوضات 

لى  إف ىدؼ المفاكضات اإلسرائيمية الفمسطينية ضمف إطار عممية السبلـ الشرؽ أكسطية ىك كا 
لمفمسطينييف في "المجمس المنتخب المجمس . فمسطينية انتقالية ذاتية جانب أمكر أخرل، تشكيؿ سمطة

كقطاع غزة لمرحمة انتقالية ال تتعدل الخمس سنكات كتؤدم إلى تسكية نيائية مبنية عمى  الضفة الغربية
 يتجزأ مف كمف المفيـك أف الترتيبات االنتقالية ىي جزء ال. 338 ك 242أساس قرارم مجمس األمف 

قرارم مجمس  العممية السممية الشاممة كأف المفاكضات حكؿ الكضع النيائي ستؤدم إلى تطبيؽ
  . 338 ك 242األمف

 

 

 
                                                 

1
  . 26 ، ص مجمكعة مؤلفيف ، السبلـ المغدكر ، مرجع سبؽ ذكره 
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 :وفيما يمي ممخص لالتفاق الذي وقع في الواليات المتحدة

 :1ممخص االتفاق 

تنص اتفاقية إعبلف المبادئ عمى إجراء مفاكضات لبلنسحاب اإلسرائيمي مف الضفة الغربية كغزة عمى 
: مرحمتيف

 : المرحمة األولى اإلعدادية

:  كتنتيي بعد ستة أشير، كفييا تجرل مفاكضات تفصيمية عمى محكريف13/10/1993تبدأ في 

 :المحور األول

االنسحاب اإلسرائيمي مف غزة كأريحا، كينتيي ىذا االنسحاب في غضكف شيريف، كيجرم انتقاؿ - 
سممي لمسمطة مف الحكـ العسكرم كاإلدارة المدنية اإلسرائيمية إلى ممثميف فمسطينييف تتـ تسميتيـ لحيف 

 . إجراءات انتخابات المجمس الفمسطيني 

 لف يككف األمف الخارجي كالعبلقات الخارجية كالمستكطنات مف مياـ السمطة الفمسطينية في المناطؽ- 
 . التي سينسحب الجيش اإلسرائيمي منيا 

أما بالنسبة لؤلمف الداخمي فسيككف مف مياـ قكة شرطة فمسطينية يتـ تشكيميا مف فمسطينيي الداخؿ - 
 . كالخارج مع كجكد لجنة لمتعاكف األمني المشترؾ 

كذلؾ يشكؿ صندكؽ طكارئ ميمتو تمقي الدعـ االقتصادم الخارجي بطريقة مشتركة مع الجانب - 
كال . اإلسرائيمي، كيحؽ لمطرؼ الفمسطيني أف يسعى لمحصكؿ عمى ىذا الدعـ بطريقة منفصمة كذلؾ

. يمانع االتفاؽ في كجكد دكلي مؤقت لئلشراؼ عمى المناطؽ التي سيتـ االنسحاب منيا
بعد التكقيع عمى ىذه االتفاقية تنسحب إسرائيؿ تدريجيان كينتيي في غضكف أربعة - 

(.   13/4/1994)أشير

                                                 
1 http://www.nad.gov.ps/fact/agree1.html  
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 : المحور الثاني

تنص الكثيقة فيو عمى تشكيؿ سمطة حكـ فمسطيني انتقالي تتمثؿ في مجمس فمسطيني منتخب يمارس - 
. سمطات كصبلحيات في مجاالت محددة كمتفؽ عمييا لمدة خمس سنكات انتقالية

تنص الكثيقة كذلؾ عمى أف ليذا المجمس حؽ الكالية عمى كؿ الضفة كغزة في مجاالت الصحة - 
كالتربية كالثقافة كالشؤكف االجتماعية كالضرائب المباشرة كالسياحة إضافة إلى اإلشراؼ عمى القكة 

القدس، كالمستكطنات، : الفمسطينية الجديدة، ما عدا القضايا المترككة لمفاكضات الحؿ النيائي مثؿ
. كالمكاقع العسكرية، كاإلسرائيمييف المتكاجديف في األرض المحتمة

بالنسبة النتخابات المجمس التشريعي فتدعك كثيقة إعبلف المبادئ إلى أف تتـ تمؾ االنتخابات تحت - 
إشراؼ دكلي يتفؽ الطرفاف الفمسطيني كاإلسرائيمي عميو، كتتـ ىذه العممية في مكعد أقصاه تسعة أشير 

، كتفصؿ االتفاقية فيمف يحؽ ليـ المشاركة 13/7/1994مف دخكؿ االتفاقية حيز التنفيذ الفعمي أم في 
أما نظاـ االنتخاب كقكاعد الحممة االنتخابية كتنظيميا إعبلميان . في تمؾ االنتخابات خاصة مف القدس

كتركيبة المجمس كعدد أعضائو كحدكد سمطاتو التنفيذية كالتشريعية فكميا أمكر مترككة لممفاكضات 
. الجانبية بيف الطرفيف

تنص الكثيقة أف المجمس الفمسطيني بعد تسممو صبلحياتو يشكؿ بعض المؤسسات التي تخدـ التنمية - 
مثؿ سمطة كيرباء فمسطينية، كسمطة ميناء غزة، كبنؾ تنمية فمسطيني، كمجمس تصدير، كسمطة بيئة 

. فمسطينية، كسمطة أراض فمسطينية، كسمطة إدارة المياه الفمسطينية

 : المرحمة الثانية االنتقالية

كتبدأ بعد االنسحاب اإلسرائيمي مف غزة كأريحا، كتستمر لمدة خمس سنكات تجرل خبلليا 
انتخابات عامة حرة مباشرة الختيار أعضاء المجمس الفمسطيني الذم سيشرؼ عمى السمطة الفمسطينية 
االنتقالية، كعندما يتـ ذلؾ تككف الشرطة الفمسطينية قد استممت مسؤكلياتيا في المناطؽ التي تخرج منيا 

. القكات اإلسرائيمية خاصة تمؾ المأىكلة بالسكاف
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كما تنص الكثيقة عمى تككيف لجنة فمسطينية إسرائيمية مشتركة لمتنسيؽ كفض الخبلفات، كأخرل 
. لمتحكيـ في حاؿ عجز المجنة األكلى عف التكصؿ إلى حؿ الخبلفات

كتحث الكثيقة عمى ضركرة التعاكف اإلقميمي في المجاؿ االقتصادم مف خبلؿ مجمكعات العمؿ 
. في المفاكضات متعددة األطراؼ

  :بالنسبة لمفاوضات الوضع النيائي

 فقد نصت الكثيقة عمى البدء في تمؾ المرحمة بعد انقضاء ما ال يزيد عف ثبلث سنكات كالتي 
القدس، كالمستكطنات، كالبلجئيف، كالترتيبات األمنية، كالحدكد، إضافة : تيدؼ بحث القضايا العالقة مثؿ

إلى التعاكف مع الجيراف كما يجده الطرفاف مف قضايا أخرل ذات اىتماـ مشترؾ، كؿ ذلؾ سيتـ بحثو 
. 338 ك242استنادان إلى قرارم مجمس األمف الدكلي 

 :الموقعون

  اسحؽ رابيف  رئيس الكزراء اإلسرائيمي : عف الجانب اإلسرائيمي . 
  ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفمسطينية :عف الجانب الفمسطيني. 
  بيؿ كمينتكف رئيس الكاليات المتحدة األمريكية : الشاىد. 
 البيت األبيض األمريكي: مكاف التكقيع . 

 شرم الشيخ / ر ڤاتفاق وأي ري: رابعا 

 كىك التاريخ المحدد النتياء المرحمة  1999مايك /مع االقتراب مف استحقاؽ الرابع مف آيار
عبلف قياـ الدكلة الفمسطينية  .االنتقالية كلمحادثات الكضع النيائي، كا 

 قد استعدت لفتح ممؼ إسرائيؿ كلـ تكف ، مف المرحمة االنتقالية مرتاألكلىفالسنكات الثبلث 
، برئاسة 1996جرل لقاء في طابا في مايك .  شكميةألغراضمفاكضات الكضع النيائي، كفقط كاف ىذا 

، كالرئيس الفمسطيني ياسر عرفات، ككاف اليدؼ بيريسكؿ مف رئيس الكزراء اإلسرائيمي آنذاؾ شمعكف 
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 نتنياىك االلتزاـ ، لكف ىذا المقاء انقطع أثر سقكط بيريز كفكز ممثؿ الميككد بنياميف إظيارمف لقاء طابا 
.  1 مما ادخؿ ممؼ السبلـ الفمسطيني اإلسرائيمي في مرحمة أخرل 1996في انتخابات مايك حزيراف 

 : حيث ترتب عمى ذلؾ اآلتي 
 . كاألسرل عف المعتقميف اإلفراجتكقؼ  -أ 
 الممطخة األيادم أصحاب االحتفاظ بمف تسمييـ إلى معايير مختمفة ترمي إسرائيؿ ككضعت  -ب 

 .بدماء الييكد
 االنسحاب مف الخميؿ، تنفيذ عف بيريز التي جاءت بعد اغتياؿ إسحاؽ رابيف امتنعت حككمة  -ج 

 .كعف تنفيذ المراحؿ البلحقة مف االنسحاب التي تنطكم عمييا المرحمة الثانية 
 . استمرت في الفصؿ بيف المناطؽ كالمدف الفمسطينية ، كبيف الضفة الغربية كقطاع غزة  -د 
 العناف لمتكسعات االستيطانية كشؽ الطرؽ الطكيمة كالعريضة كااللتفافية، كصادرت كأطمقت  -ق 

 السعي اإلسرائيمي الدائـ لتيكيدىا إطار، كحضيت القدس بتركيز خاص في األراضيالمزيد مف 
حاطتياكتغيير معالميا ،  .   بعشرات المدف كالكتؿ االستيطانية كا 

 متحيزا كالعادة إلى الجانب اإلسرائيمي رغـ بعض التصريحات، التي ة بدا مكقؼ اإلدارة األمريكي
فقد جاىدت اإلدارة األمريكية لبلنتقاص مف أىمية إعبلف الدكلة الفمسطينية . ال تشكؿ مكقفا رادعا

كشرعت اإلدارة األمريكية، في . السياسية، كالتاريخية لمشعب الفمسطيني، كلمشركع السبلـ في المنطقة
التحذير مف مخاطر اإلعبلف عف قياـ الدكلة، باعتباره إجراء أحادم الجانب، يصدر عف الطرؼ 
 . 2الفمسطيني، كلذلؾ، ال يجكز التعامؿ عو، كينبغي رفضو، كىك الرفض الذم أكدتو اإلدارة األمريكية

كمما أعمنت القيادة الفمسطينية عف سعييا إلعبلف الدكلة الفمسطينية، اضطرت الحككمة األمريكية 
كقد استمر اىتماـ بيؿ كمينتكف بالمكضكع الفمسطيني طكاؿ  لعقد مبادرة، انقادا منيا لممكقؼ في المنطقة،

 يبدم كؿ المثابرة كليس االعتبار السياسي جعمتو اإلنسانيةالكقت بدرجات متفاكتة ، فشخصية كاىتماماتو 
 جيكده في األكؿ االنعطاؼ لمفمسطينييف قكيا جدا ، حيث كاف اإلنسانية بالمأساة شعكرهفقط ، فقد كاف 

                                                 
1

   .16بؽ ذكره، ص اساؿمرجع اؿ 

2
كقد عبر عف ذلؾ، مساعد كزير الخارجية األمريكي، مارتف أنديؾ ، في ندكة أقاميا المجمس الييكدم لمشؤكف العامة، في كاشنطف،  

 إف الكاليات المتحدة تعارض إعبلف  الدكلة الفمسطينية مف جانب كاحد، كنأمؿ أال يصدر عف عرفات ": ، بقكلو22/2/1998في 
فيمي ىكيدم ،لنحذر مف محاكالت التخدير، األىراـ، القاىرة، العدد : لبلستزادة حكؿ ىذا المكضكع انظر."مثؿ ىذا اإلعبلف 

2/9/2002  . 
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 اإلطبلؽ عمى فيو ريفر كقد مارس مثابرة جبارة لمتكصؿ لبلتفاؽ الذم لـ يكف نتنياىك يرغب كأمفي قمة 
 .  1حسب كؿ المعطيات التي تكفرت آنذاؾ

 مبادرة جديدة لتقدـ التسكية السياسية 1998آذار / طرحت الكاليات المتحدة في شير مارس 
 ركس بالقياـ بجكلة في الشرؽ سحيث كمفت المنسؽ األمريكي لعممية السبلـ في الشرؽ األكسط ديني

ككفقا لما تردد حكؿ ىذه المبادرة فيي تتضمف . األكسط لطرح ىذه المبادرة عمى األطراؼ المعنية
مف الضفة ، كأيضا تشكيؿ لجنة فمسطينية أمريكية إسرائيمية مشتركة % 13.1انسحاب إسرائيؿ مف 

لتحديد القضايا المقرر بحثيا خبلؿ مفاكضات الحؿ النيائي ، كما اف المبادرة تدعك إلى كقؼ األعماؿ 
 .2األحادية الجانب ، دكف المطالبة صراحة بكقؼ االستيطاف االسرائيمي باألراضي المحتمة 

كبالتالي قبمت السمطة الكطنية الفمسطينية المبادرة األمريكية باعتبارىا تمثؿ حبل كسطا بيف 
كرغـ  % . 10النسبة التي تريدىا فمسطيف ، كالنسبة التي تريدىا إسرائيؿ كىي االنسحاب مف اقؿ مف 

قبكؿ السمطة الكطنية الفمسطينية المبادرة رفض رئيس الكزراء االسرائيمي نتنياىك االقتراح األمريكي 
  : 3مف الضفة الغربية كارجع ىذا الرفض إلى % 13.1المطالب باالنسحاب االسرائيمي بنسبة 

كجكد اختبلفات داخؿ االئتبلؼ الحاكـ في إسرائيؿ فيما يتعمؽ بقضية االنسحاب االسرائيمي مف  -
 . الضفة الغربية 

رفض بعض أعضاء الكنيست االسرائيمي االنسحاب حيث ىدد بعض األعضاء في الكنيست  -
سقاطيا في حالة تخمي نتنياىك عف أراضي الضفة  االسرائيمي  بسحب الثقة مف الحككمة اإلسرائيمية كا 

 . الغربية 

ال تستطيع الحككمة اإلسرائيمية تقديـ تنازالت عندما يتعمؽ األمر بأمنيا حيث اف المبادرة األمريكية ال  -
تمبي الحاجات األمنية اإلسرائيمية بالكامؿ ، كاف إسرائيؿ كحدىا ىي التي تحدد نسبة كشركط انسحابيا 
مف الضفة كاف مف يبت في قضايا امف إسرائيؿ بؿ كضؿ ىذا التعنت كالرفض إلى زعـ رئيس الكزراء 
 . االسرائيمي باف اتفاؽ أكسمك ينص عمى اف إسرائيؿ ىي التي تقرر مساحة األرض التي تنسحب منيا 

                                                 
1

   .41، ص 2001تكفيؽ أبك بكر ، حكارات ، مركز جنيف لمدراسات اإلستراتيجية، راـ اهلل،  

2
   .167 ، ص 1998 يكنيك، 133 االسرائيمي، السياسة الدكلية ، العدد كاألمف األمريكيةأشرؼ محمد ياسيف ، المبادرة  

3
   .177المرجع السابؽ ذكره ، ص  
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في ظؿ تصاعد أعماؿ العنؼ كحدتو في األراضي الفمسطينية فبل يمكف إلسرائيؿ اف تقدـ أم تنازالت  -
كمف خبلؿ المبررات اإلسرائيمية لرفض المبادرة األمريكية اتضح اف إسرائيؿ ال تريد إحداث أم تقدـ في 
عممية السبلـ كذلؾ لتذرعيا بأعماؿ العنؼ كذريعتيا الدائمة باألمف االسرائيمي رغـ اف تصاعد أعماؿ 

فقد أدل ىذا المكقؼ اإلسرائيمي إلى فشؿ كاشنطف في تقريب . العنؼ ترجع إلى تعثر عممية السبلـ 
الفجكة بيف الطرفيف االسرائيمي كالفمسطيني بالتالي إلى فشؿ كاشنطف في إقناع إسرائيؿ بقبكؿ المبادرة 

 . مف الضفة الغربية المحتمة% 13.1األمريكية لبلنسحاب مف 

 .إسقاط أيو إشارة  لكقؼ االستيطاف كلك بشكؿ مؤقت كالدليؿ  -
 .  بإعبلف الدكلة الفمسطينية عندما يحؿ المكعد المحدد لذلؾفعدـ قياـ الفمسطينيي -

كفي ظؿ ىذا الجمكد كفي محاكلة لمنع انييار المفاكضات كجيت أكلبرايت الدعكة إلى األطراؼ 
 لعقد جكلة مفاكضات جديدة في كاشنطف كلكف لبلتفاؽ – إسرائيؿ كالسمطة الكطنية الفمسطينية –المعنية 

إال اف كاشنطف فشمت في إقناع نتنياىك بذلؾ كقد . عمى قاعدة األفكار األمريكية كليس لمتفاكض حكليا 
 .تأجؿ مكعد القمة عدة مرات إلى أف عقدت كتـ التكقيع

، 1، حيث حددت أكلكيات كمسؤكليات كؿ طرؼ 21/10/1998ر، في ڤكأم رم فكانت مبادرة 
، ككرست دكر جياز المخابرات "2الميثاؽ الكطني الفمسطيني "لقد عززت الكثيقة إعادة النظر في 

األمريكية في الشئكف الداخمية ، كالخارجية لمسمطة الفمسطينية، كالتدخؿ في عمؿ السمطات، كتجمى ذلؾ 
 .3في محاربة الكفاح المسمح المسمى اإلرىاب

                                                 
1

عادة  إظيار بنكد االتفاؽ "كىمية"مثؿ إعادة انتشار إضافية     ، كالتعامؿ مع األسرل كالمعتقميف الفمسطينييف غير السياسييف، كا 
مثؿ الممر األمف كمطار غزة، كالمعايير، كمسائؿ مالية، كمدنية، كالجدكؿ الزمني لمتفاكض حكؿ الكضع النيائي كلـ يأتي رحمي، الـ

عبلنيا، في نياية المرحمة االنتقالية في    . 13/11/1998الحياة ، لندف ، : انظر في ىذا المعنى .1999مايك/ آيار4ذكر الدكلة كا 
2

 ، خريؼ 118بيساف عدكاف ، الكاليات المتحدة كالدكلة الفمسطينية ، صامد االقتصادم ، عماف ، عدد : نظر في ىذا المعنى ا 
   .52 -38 ، ص 1999

3
اإلسرائيمي، –اتسمت ىذه البادرة بميميا التدريجي التنازلي مف قبؿ الفمسطينييف كىذا خط سياسي في الفكر االستراتيجي األمريكي 

ر عمى منع الفمسطينييف مف إعبلف الدكلة مف طرؼ كاحد ،كعميو تعتبر المرحمة النيائية مف ڤحيث نص البند الثامف مف كثيقة كأم رم
المفاكضات ممغاة مسبقا، مما يييئ لرئيس الكزراء اإلسرائيمي األسبؽ، نتنياىك، الفرصة لنسؼ الجسر األكؿ مف المفاكضات لكي ال 

 .تصؿ إلى الجسر األخير
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 ، عاد مؤشر السبلـ لينتعش مف جديد كلكف ليس 1998بعد تكقيع اتفاقية كأم ريفر في أكتكبر 
عمى صعيد الحككمة اإلسرائيمية التي قابمتو بأزمة جديدة حادة كانت تطيح بيا لكال اف قدـ حزب العمؿ 
لنتينياىك شبكة أماف في الكنيست شرط اف ينفذ االتفاقية ، غير انو لـ يصمد أماـ الضغكطات اليميف 

 % 72 فمقد أظيرت االستطبلعات حينذاؾ اف 1أما عمى صعيد الشارع االسرائيمي. االسرائيمي المتطرؼ
% 80مف الجميكر قد أيد االتفاقية باعتبارىا خطكة في االتجاه الصحيح ، ثـ ارتفعت نسبة المؤيديف إلى 

بعد قياـ السمطة الفمسطينية بتعديؿ الميثاؽ الفمسطيني خبلؿ زيارة الرئيس كمينتكف لغزة في ديسمبر مف 
 . 2العاـ نفسو

أعمنت السمطة الفمسطينية أكثر مف مرة ، عزميا عف إعبلف الدكلة الفمسطينية ، سكءا باالتفاؽ 
 أم مف طرؼ كاحد مؤكدة، في غير مناسبة، بأف اتفاؽ أكسمك يسمح –مع اإلسرائيمييف ، أك بدكف ذلؾ 

كلقد رأت أكساط السمطة، في مذكرة كأم . لمجانب الفمسطيني بإعبلف دكلتو بعد انتياء المرحمة االنتقالية
 .3ر ما يكفي مف المؤشرات لدعـ االتجاه الكياني الفمسطينيڤرم

لكف الكاليات المتحدة عارضت إعبلف قياـ الدكلة الفمسطينية، خشية أف تيدد ىذه الدكلة مصالح 
سرائيؿ ىما الدكلتاف . " إسرائي "الكياف الحميؼ لمكاليات المتحدة في المنطقة فكانت الكاليات المتحدة كا 

، كالذم اقر حؽ تقرير المصير 2/12/1998المتاف صكتتا ضد قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، في 
 .لمشعب الفمسطيني بالرغـ مف أف ىذا القرار لـ يرؽ إلى مستكل الدعكة إلقامة دكلة فمسطينية

كانت اتفاقية كأم ريفر ، كاحدة مف ابرز محاكالت نتنياىك لتعديؿ مسار اتفاقية أسمك ، كلذلؾ 
فانو لـ يبد الحد األدنى مف الحرص عمى تنفيذىا ، كما اف عاد مف كاشنطف حتى أطمؽ كزير خارجيتو 

 شاركف ندائو لممستكطنيف إلى قمـ الجباؿ في الضفة الغربية كبناء المزيد مف المستكطنات ، ؿآنذاؾ اريئي
  . 4كخبلؿ تمؾ الحممة جرل إقامة نحك خمسة كأربعيف مكقعا استيطانيا جديدا

                                                 
1

اف تذبب الرأم العاـ بيف المركنة كاالعتداؿ كالتطرؼ يؤكد ، كلكف ليس بصفة مطمقة ، أكلكية تأثير المستكل السياسي المتمثؿ في  
  .رؤساء الحككمات كاألحزاب في تشكيؿ الرأم العاـ أكثر مما يؤثر الرأم العاـ عمى المستكل السياسي

2
   .27مجمكعة مؤلفيف ، السبلـ المغدكر، مرجع سبؽ ذكره ، ص  

3
، 1999يكنيك / انظر في ىذا المعنى، إبراىيـ أبك لغد، سياسة أمريكا تجاه فمسطيف، مركز دراسات الكحدة العربية، حزيراف  

 .  327بيركت، ص 

4
  .28مجمكعة مف المؤلفيف، مرجع سبؽ ذكره، ص  
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مف ناحية أخرل ذكرت كزيرة الخارجية األمريكية السابقة، مادليف أكلبرايت، أثناء محادثاتيا مع 
، باف إعبلف الدكلة 1998ديسمبر/كانكف األكؿ7 شاركف، في ؿنظيرىا اإلسرائيمي، آنذاؾ، اريئي

ر، كاتفاقات أكسمك، كأعمنت باف زيارة كمينتكف لقطاع غزة، ال ترمي إلى ڤكأم رمالفمسطينية خرقا لكثيقة 
االعتراؼ بتطمعات الفمسطينييف في إعبلف دكلة مستقمة، كأكضحت انؾ كمينتكف سيركز عمى مسالة 
االمتناع عف العنؼ، مع التأكيد عمى أف المفاكضات ىي السبيؿ الكحيد إلعادة العممية السممية إلى 

 .1مسارىا

 كانكف 13أكد كمينتكف تصريح كزير خارجيتو، في خطابو، عشية زيارتو قطاع غزة، في 
 "2.أف زيارتي المقبمة لغزة ال تعتبر خطكة باالعتراؼ بالدكلة الفمسطينية": ، بقكلو1998ديسمبر/األكؿ

فقد جاء عمى لساف مستشار . بعد زيارة غزة، أكد كمينتكف عمى  معارضتو لمدكلة الفمسطينية
أنا ضد إعبلف الدكلة مف  ": ، إف الرئيس كمينتكف قاؿ لو)صامكيؿ بيرغر (الرئيس لشؤكف األمف القكمي

ككأف الممارسات اإلسرائيمية ، 3 "جانب كاحد، كضد األعماؿ المنفردة، التي قد تبدؿ الحقائؽ عمى األرض
 االحتبلؿ الفمسطيني في الضفة كالقطاع، ليست أعماال قد تبدؿ سمف زيادة المستكطنات كغيرىا، لتكرم

 .4الحقائؽ عمى األرض

لقد  أدخمت محاكالت نتنياىك لتعطيؿ تنفيذ اتفاقية كأم ريفر التي كقع عمييا، خصكصا فيما 
يتعمؽ بإتماـ االنسحابات، كسعيو الدائـ لبللتفاؼ عمييا، كتبديده الكقت بصكرة متعمدة ، مما أدل إلى 

 غير اف ىذا لـ يكف السبب 1999 كيكليك 1998إدخاؿ عممية السبلـ في أزمة، كتجمدييا بيف ديسمبر 
فقد عاشت حككمتو في أزمة ائتبلفية اثر خبلفاتو . الكحيد الضطراره لممكافقة عمى إجراء انتخابات مبكرة 

 ممع حركة شاس، كفضبل عف الخبلفات في داخؿ الميككد التي دفعت كزير دفاع اسحؽ مردخا

                                                 
1

 .8/12/1998الحياة، لندف،  
2

 .17/11/1998الحياة، لندف،  
3

  .25/3/1999الحياة، لندف،  

4
بالرغـ مف الرمكز السيادية، التي ترافقت مع زيارة كمينتكف لغزة ، كاليبكط في مطار غزة ،كالمركر عمى السجادة الحمراء،  

كاستعراض حرس الشرؼ ، كعزؼ المكسيقى، كمأدبة الغذاء الرسمية ، كالكممات المتبادلة، كالخطاب أماـ المجمس الكطني،كميا 
كمع ذلؾ، فاف ىذه الزيارة بعد تصريحات اإلدارة األمريكية، لـ تشكؿ تأييدا . شكمت سابقة رمزية في التاريخ السياسي الفمسطيني

أمريكيا لقياـ الدكلة الفمسطينية إنما سعيا أمريكيا إلى انتزاع تنازالت جكىرية مف الجانب الفمسطيني، عاد بيا كمينتكف مسرعا إلى 
 .-الميثاؽ الكطني الفمسطيني–رئيس الحككمة اإلسرائيمية، تمثؿ ىذه التنازالت في إلغاء بنكد تنص عمى الكفاح المسمح في 
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 البلستقالة، كالحقا انسحاب عدد مف أقطاب الميككد منيـ الكزير داف مريدكر كركني ميمك الذيف عممك
 . 1عمى تشكيؿ تيار مستقؿ خاض  االنتخابات كحزب كسط كفاز بستة مقاعد في الكنيست

كبالرغـ مف إصرار السمطة عمى إعبلف الدكلة الفمسطينية، فاف كمينتكف، استمر في معارضتو 
 .لحؽ الفمسطينييف في إعبلف دكلتيـ

 :عودة حزب العمل وانعكاسو عمى التسوية (1

جاء باراؾ كخاض االنتخابات كفؽ برنامج ينطكم عمى كعكد كاضحة كقاطعة بأنو الكحيد 
 في إطار المحافظة عمى مصالح إسرائيؿ الحيكية، كانو أيضا فالمؤىؿ النجاز السبلـ مع الفمسطينيي

عادة األبناء مف لبناف لقد أنعشت الحممة االنتخابية . القادر عمى تحقيؽ األمف كالرخاء لئلسرائيمييف كا 
لباراؾ آماؿ اإلسرائيمييف خاصة كانو قدـ نفسو باعتباره تممذ اسحؽ رابيف األحرص عمى تراثو  كاألقدر 

 أيضا فعمى متابعتو كبعد اف أدل حكـ نتنياىك لنشر اإلحباط في نفكس االسرائيمي كماف اف الفمسطينيي
كخصكصا عمى مستكل السمطة الكطنية الفمسطينية كالقكل السياسية كالشعبية المؤيدة التفاقية أكسمك 

 .  خيرا بقدـك باراؾ الذم حظي بدعـ غالبية الصكت العربي في إسرائيؿااستبشرك. كالعممية السممية 

كيبلحظ اف باراؾ اظير ميبل كاضحا لمعب عمى المسارات التفاكضية ، كعمى اعتماد مبدأ 
 المشككيف بصدؽ نكاياه خاصة بعد اف طرح الءاتو فالرزمة الكاممة إذ حاكؿ تكتيتكا طمأنة الفمسطينيي

 كالتي تكخي مف 1999\9\5التي ال تختمؼ عف الءات سمفو نتنياىك فكقع عمى اتفاقية شـر الشيخ في 
 . 2كرائيا تعديؿ اتفاقية كأم ريفر

 بالمفاكضات بيدؼ التكصؿ إلى اتفاؽ إطار فأصر باراؾ منذ البداية عمى انتقاؿ مع الفمسطينيي
يحدد شكؿ الحؿ النيائي قافزا بذلؾ عف استحقاقات الفترة االنتقالية التي انتيت زمنيا مع تسممو لمقاليد 

                                                 
1

 الكثيرة كسياستو المناىضة لمسبلـ كعمى اف المعارضة القكية التي أبداىا حزب العمؿ المعارض ، كالذم استغؿ أخطاء نتنياه 
كفرديتو، أدت إلى تراجع سمعة إسرائيؿ كبداية شعكرىا بالعزلة كرفع شبكة األماف عنو، كؿ ذلؾ لعب دكرا في انييار شعبية نتنياىك 

 . أماـ منافسة العالمي القكم إييكد باراؾ 17/5/1999إلى اف خسر في انتخابات 
2

ص - ، ص2002جمعاد شير ، قاب قكسيف أك أدنى مف السبلـ ، ترجمة بدر عقيمي ، عماف ، األردف ، دار الجميؿ لمنشر ،  
73-76 .  
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كعمى الرغـ مف معارضة السمطة الكطنية الفمسطينية ليذه التكجو إال . 1999السمطة في إسرائيؿ مايك 
 : أنيا كافقت عمى المضي بالمفاكضات عمى مساريف

عف الجانب االسرائيمي كياسر عبد ربو عف الجانب  (عكديد عيراف  )برئاسة كؿ مف الدبمكماسي : األكؿ
 . الفمسطيني

مسار المفاكضات لتنفيذ استحقاقات المرحمة االنتقالية كقد أدل إلى إعادة التفاكض عمى اتفاقية : الثاني
 . 1999\9\5كأم ريفر كأدل إلى تكقيع اتفاقية شـر الشيخ في 

، أعمف باراؾ أف النص في االتفاؽ عمى مكاعيد محددة ال يعني كجكد التزاـ 1كبعد تكقيع االتفاؽ
بيا، كىك األمر الذم كشؼ كعمى نحك جمي نية باراؾ في التبلعب باالتفاؽ كعدـ التنفيذ الدقيؽ لما كقع 

أف القكؿ بعدـ كجكد التزاـ " :عميو، كىك ما أشار إليو بكضكح أيضا احد المحمميف اإلسرائيمييف، بقكلو
دقيؽ بالتكاريخ المحددة في االتفاقات، قكؿ يناسب شاركف أكثر مف باراؾ، فباراؾ يفترض انو جاء مف 

 "2. اجؿ التسكية السياسية كليس المناكرة كالحسـ العسكرم

كما أف بدأت عممية تنفيذ االتفاؽ، حتى بدأت مناكرات باراؾ، إذ انو تعتمد تغيير مكاقع 
عادة االنتشار كادخؿ تعديبلت عمييا في المحظات األخيرة، ككضع الجانب الفمسطيني أماـ  االنسحاب كا 

ك في ىذا السياؽ استثنى باراؾ مناطؽ . األمر الكاقع، فإما القبكؿ بما يعرضو أك تجميد تنفيذ االتفاقات
في البحر الميت كمحيط القدس مف عمميات إعادة االنتشار كأصدر األكامر بإعادة االنتشار في مناطؽ 

لقد بدا باراؾ كنسخة "كقد دفع ىذا المكقؼ بأحد المحمميف اإلسرائيمييف إلى القكؿ . لـ ترد في االتفاقات
 لماذا "، كتسائؿ "مف نتنياىك، فأسمكبو ىك اإلمبلء كليس الذراع كالتيديد كىدـ الثقة في السمطة الكطنية

صراره عمى اإلفراج عف   ." 3؟ 400 معتقبل بدال مف 350تأجيؿ االنسحاب كا 

                                                 
1

تـ التكقيع عمى أكؿ اتفاؽ بيف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف في شـر الشيخ عمى ما بات يعرؼ باسـ مذكرة شـر الشيخ بحضكر  
  . 4/4/1999بتاريخ .الرئيس حسني مبارؾ كالممؾ عبد اهلل بف الحسيف ككزيرة الخارجية األمريكية أكلبرايت

 2000، ابريؿ 64 ، عدد ـ، مختارات إسرائيمية، مركز الدراسات السياسية كاإلستراتيجية باألىرا2000 فبراير 13عكزم بنزايماف ،  2
   .41، ص 

3
-34ص -، ص1999 ، أكتكبر، 58أكرم أفنيرم ، مختارات إسرائيمية ، مركز الدراسات السياسية كاإلستراتيجية باألىراـ ، عدد  

44  . 
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كبعد تغييرات في المكاقع كالخرائط، كتأجيؿ متعمد ألكثر مف مرة، طرح باراؾ في مارس 
 ضمف اتفاؽ التسكية النيائية ، كمف ثـ تكقفت عمميات ر، دمج المرحمة الثالثة مف إعادة االنتشا2000

إعادة االنتشار  حيث رفض باراؾ كافة المحاكالت اليادفة إلى تنفيذ المرحمة الثالثة مف إعادة االنتشار 
 .كتمسؾ بدمجيا ضمف اتفاؽ الكضع النيائي

 بؿ حاكؿ إعادة التفاكض عمى ما 1998كما اف باراؾ لـ ينفذ ما اتفؽ عميو في كأم ريفر لعاـ 
غير اف التكتيؾ الذم اعتمده باراؾ ، كيقضي بطي صفح االتفاقيات االنتقالية . تـ االتفاؽ عميو 

كاستحقاقاتيا أدل إلى تأـز المفاكضات كدخكليا إلى مرحمة مف الجمكد، كحتى يتيرب مف تنفيذ ما كقع 
 يحرؼ األنظار كاالىتماـ عف المسار الفمسطيني 2000عميو في شـر الشيخ اخذ في فبراير كمارس 
الفاشمة مع كفد سكرم برئاسة كزير الخارجية " شيبردز تاكف"لحساب المسار االسرائيمي فعقد مفاكضات 

فاركؽ الشرع كبرعاية أمريكية كظؿ يراكغ بيف المساريف السكرم كالفمسطيني، لتكظيؼ كؿ منيما ضد 
إلى اف . 1 2000اآلخر كفي مصمحة إسرائيؿ إلى أف اخذ قراره بسحب جيشو مف جنكب لبناف في مايك 

 بحضكر كفديف إسرائيمي برئاسة باراؾ كفمسطيني برئاسة 2000 تمكز 23-13انعقدت قمة كامب ديفيد 
 . عرفات كبرعاية أمريكية كاممة 

 جاءت لتؤكد عمى اف باراؾ لـ يستيدؼ تعديؿ االتفاقية بأخرل ةكالحقيقة اف األحداث البلحؽ
نما كاف يستيدؼ تثبيت خط تعديؿ االتفاقيات مف حيث المبدأ كاإلمعاف  تحمؿ تكقيعو مف اجؿ تنفيذىا كا 

كباستثناء . في خرؽ الجداكؿ الزمنية كما ارتبط بيا مف استحقاقات ذلؾ انو كاف يعارض مبدأ المرحمية 
تنفيذ المرحمة الثانية مف إعادة االنتشار التي كسعت األراضي التي تقع تحت السيطرة الفمسطينية إلى 

فانو لـ يسجؿ نفسو  خبلؿ العاـ كنصؼ مف حكمو انو حؿ قضية كاحدة مف القضايا المعمقة % 18
 غير منفذة منذ تكقيع اتفاقية أكسمك األكلى حتى غادر الحككمة ميزكما ةكالتي تشكؿ استحقاقات متراكـ

 . 2 2001\2\6  شاركف في انتخابات ؿعمى يد اريئي

                                                 
1

  .30مجمكعة مؤلفيف، مرجع سبؽ ذكره، ص  
2

كبدأ مف المنظكر الفمسطيني في الضفة الغربية كغزة اف أسمك لـ تقدـ ليـ سكل الئحة طكيمة مف الكعكد المؤجمة ك الميممة كاف  
ىناؾ بعد مركر ست سنكات عمى االتفاؽ بمعنى حتى كصكؿ باراؾ لمسمطة كاف ىناؾ مستكطنات أكثر كحرية اقؿ مف التنقؿ 

كتدىكرا متكاصبل في الكضع االقتصادم ، كساد معظـ شرائح المجتمع الفمسطيني شعكر بخيبة أمؿ إزاء نتائج عممية السبلـ كالشؾ 
 .في استعداد إسرائيؿ لمعمؿ باالتفاقات المكقعة كاإلحباط اإلضافي إزاء خطاب باراؾ السياسي كالخطكات التي اتخذىا بعد فكزه 
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كأيضان فقد سعت إدارة كمينتكف إلى التكصؿ إلى حؿ بيف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف في مؤتمر 
كامب ديفيد لمتكصؿ إلى حؿ نيائي ليذه القضية المعقدة ، ككانت قضية القدس ىي الشغؿ الشاغؿ ليذه 

المفاكضات، حيث كانت ىذه المشكمة أك الكضع المتصكر لو مف قبؿ الحككمة اإلسرائيمية ىك السبب 
الرئيسي في فشؿ ىذه المفاكضات ، كىكذا ترقب العالـ أجمع ما ستسفر عنو مفاكضات كامب ديفيد 

 كالتي كانت فصبلن آخر 2000يكليك /  تمكز25-15الثنائية بيف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف في الفترة 
مف فصكؿ المشركعات المقترحة لحؿ مشكمة القدس، كلكف المكقؼ اإلسرائيمي المتعنت أثناء المؤتمر 

. 1كالتصكر الغير عادؿ لحؿ مشكمة القدس حاؿ دكف إتماـ ىذه المفاكضات

تدعيما لمعبلقات األمريكية اإلسرائيمية حيث أكضح – منذ بدايتيا - كأخيران شيدت إدارة كمينتكف
الرئيس األمريكي أىمية دعـ العبلقات بيف الدكلتيف حتى يمكف تقميؿ المخاطر التي أبدت إسرائيؿ 

االستعداد التخاذىا في سبيؿ تحقيؽ السبلـ ، األمر الذم يتطمب تقكية االلتزاـ األمريكي بالمحافظة عمى 
التفكؽ العسكرم النكعي اإلسرائيمي ، كقد شيدت التدعيـ الفعمي لمعبلقات بيف الدكلتيف عمى سبيؿ المثاؿ 
في إنشاء لجنة أمريكية إسرائيمية لشئكف العمـ كالتكنكلكجيا ىدفيا دعـ التعاكف عمى النحك الذم يؤدم إلى 

. إيجاد فرص عمؿ تعتمد عمى التكنكلكجيا في القرف الكاحد كالعشريف

 : 2 ريفروأيتفاقية ال  الكاملنصال

 مف بعض مناطؽ اإلسرائيمي عمى االنسحاب 1998 عاـ كقعت ريفر التي كأمنصت اتفاقية 
 ، كتكطيد العبلقات االقتصادية بيف السمطة اإلرىاب تدابير أمنية لمكافحة اتخاذالضفة ، كعمى 

سرائيؿالفمسطينية  عادة االنتشار الثاني لمقكات  . كا   في الضفة الغربية عمى أف تتـ إعادة اإلسرائيميةكا 
:  االنتشار عمى ثبلث مراحؿ 

 

                                                 
1

 ىك منح حكـ ذاتي كاسع لبعض األحياء الفمسطينية في القدس، 25/7/2000-15حيث كاف المكقؼ اإلسرائيمي أثناء المؤتمر مف  
بضميا إلى القدس لقاء تحكيؿ  (كمستكطنات معالية أدكميـ كجبعات زئيؼ)مع تبادؿ األرض تضـ مستكطنات في الضفة الغربية 

السمطات في بعض النكاحي إلى السمطة الفمسطينية المقبمة، يضاؼ إلى ذلؾ تقديـ إسرائيؿ إلى الفمسطينييف ممران آمنان إلى األماكف 
  . المقدسة في مدينة القدس المحتمة

2
 . 2001 خاصة، ممفات الكثائقية،المصدر الجزيرة  
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 :  والثانيةاألولىالمرحمة  .1
 االنتقالي بشأف الضفة الغربية كقطاع غزة المكقع في االتفاؽكتشمؿ إجراءات تسييؿ تطبيؽ 

 كاتفاقات أخرل ذات صمة بينيا خاصة تمؾ المتعمقة 1995أيمكؿ / الثامف كالعشريف مف سبتمبر 
 . األمفبعمميات إعادة انتشار إضافية كبقضايا 

:  اآلتيكبالنسبة لممزيد مف إعادة االنتشار فإنيا تنص عمى 
 إلى % 12ك  (أ  ) المنطقة إلى % 1 الفريؽ الفمسطيني بكاقع إلى (ج  )مف المنطقة % 13انتقاؿ  - أ

 إلى إليوالتي آلت  (ب)مف المنطقة  % 3، عمى أف يتعيد الفريؽ الفمسطيني بتحكيؿ  (ب  )المنطقة 
 الشاممة عمى تمؾ األمنيةمناطؽ خضراء أك محميات طبيعية ، كيحتفظ الفريؽ اإلسرائيمي بالمسؤكلية 

 ، كيمكف لقكات الشرطة اإلرىابية األعماؿ كمكاجية تحدم اإلسرائيمييفالمحميات الطبيعية بيدؼ حماية 
 األكلىالفمسطينية أف تقـك بتحركاتيا بعد التنسيؽ كالتصديؽ ، كجزء مف التطبيؽ السابؽ لممرحمتيف 

  .(أ  )ستصبح في المنطقة  (ب  )مف المنطقة  % 2، 14كالثانية مف المزيد مف إعادة االنتشار فإف 
 :المرحمة الثالثة من المزيد من إعادة االنتشار  .2

كتتككف فييا لجنة يتابعيا كزير الخارجية األمريكية آنذاؾ كارف كريستكفر كيتـ إطبلع الكاليات 
. المتحدة باستمرار عمى ما يجرم 

:   عدة بنود وىيإلىوقد قسمت االتفاقية 
  :األمن -أ 

 الضركرية لمنع أم عمميات األمنية اإلجراءات جميع اتحادكافؽ الجانب الفمسطيني في االتفاقية عمى 
 اتخاذ أك جرائـ أك أعماؿ عدكانية ضد الفريؽ اإلسرائيمي، كما كافؽ الجانب اإلسرائيمي عمى إرىابية

 . الضركرية كذالؾ لحماية الجانب الفمسطيني اإلجراءات

 :المجان االنتقالية والشؤون االقتصادية -ب 
 كباألخص التزاميما بتكطيد العبلقات االقتصادية بينيما كاإلسرائيميكفييا يعيد الفريقاف الفمسطيني 

 القصكل باألىميةااللتزاـ بافتتاح المنطقة الصناعية في غزة في المكعد المحدد، كاالعتراؼ المتبادؿ 
لممرفأ الفمسطيني في غزة، كاالتفاؽ عمى تككيف بعض المجاف االنتقالية كمنيا المجاف القانكنية بشرط أف 

، كلجنة أخرل لمكافحة سرقة السيارات مناطقويقدـ الجانب الفمسطيني نسخة لمقكانيف المعمكؿ بيا في 
.  كمعالجة الديكف الفمسطينية غير المشركعة 
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 :مفاوضات الوضع النيائي -ج 

 مايك 4 اتفاؽ بحمكؿ إلىنصت االتفاقية عمى استئناؼ مفاكضات الكضع النيائي بكتيرة سريعة، كصكال 
 . ، كستككف المفاكضات مستمرة دكف انقطاع1999آيار / 

 : الجانباألحادية اإلجراءات -د 

 كنصت االتفاقية كذلؾ عمى عدـ القياـ بأم خطكة مف شأنيا أف تغير كضع الضفة الغربية كفقا لبلتفاؽ 
 .االنتقالي

.  نصت االتفاقية عمى جدكؿ زمني حيث يبدأ التنفيذ بعد عشرة أياـ مف تكقيعياكأخيرا
  :الموقعون 

 . بنياميف نتنياىك رئيس الكزراء اإلسرائيمي: عف الجانب اإلسرائيمي -
 . ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفمسطينية: عف الجانب الفمسطيني -
  .األردفالممؾ حسيف ممؾ : كفاتوحضر االحتفاؿ قبيؿ  -
 . الكاليات المتحدة األمريكية: الشاىد -

 :1اتفاق شرم الشيخ نص ممخص 

 األمـ كالفمسطيني عمى أساس التسكية النيائية بينيما ستركز عمى قرارم اإلسرائيمياتفؽ الطرفاف 
 بيـ بأقصى سرعة المشتبو، كالقبض عمى باإلرىاب المتعمقة األحداث، كمعالجة 338 ك 242المتحدة 
.  بذلؾإلسرائيؿ تقرير كتقديـ

 كمنظمة التحرير الفمسطينية بتنفيذ كامؿ كمتبادؿ إسرائيؿبدأت االتفاقية بديباجة تتعيد فييا 
، كحتى تاريخ تكقيع 1993أيمكؿ /  التي أبرمت منذ سبتمبر األخرللبلتفاؽ المرحمي ككؿ االتفاقات 

.  االتفاقية

 األمف تنفيذ قرارم مجمس إلىاتفؽ الطرفاف عمى أف المباحثات حكؿ التسكية الدائمة ستؤكؿ 
 حكؿ كؿ قضايا التسكية إطار، عمى أف  يبذؿ الطرفاف كؿ جيد مف أجؿ استكماؿ اتفاؽ 338 ك 242

                                                 
1

  .2001الجزيرة الكثائقية ، ممفات خاصة ، : المصدر  
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الدائمة خبلؿ خمسة أشير مف مكعد استئناؼ مباحثات التسكية الدائمة، كتستأنؼ المباحثات حكؿ 
، كالمرحمة الثانية مف إعادة االنتشار األسرل عف اإلفراج مف األكلىالتسكية النيائية بعد تنفيذ المرحمة 

 . 1999أيمكؿ / سبتمبر 13 أقصاه كالثاني في مكعد األكؿ

 :االنتشار إعادة

: نصت االتفاقية عمى االنسحاب التدريجي مف مناطؽ الضفة الغربية ككضعت لذلؾ جدكال زمنيا 

  (ب) المنطقة إلى (ج)مف المنطقة  % 7 ينقؿ 1999أيمكؿ /  سبتمبر 5في . 
  إلى (ج)مف منطقة  % 3، ك (أ) إلى (ب)مف المنطقة  % 2تشريف الثاني ينقؿ /  نكفمبر 15في 
 . (ب)
  إلى (ب)مف  % 1.5ك  (أ) إلى (ج)مف منطقة  % 1 ينقؿ 2000كانكف الثاني /  يناير 20في 
 . (أ)

 :  األسرى عن اإلفراج

 الفمسطينييف كتتـ األسرل عف باإلفراجيككف الطرفاف لجنة مشتركة لمعالجة الشؤكف المتعمقة 
.  عمى مرحمتيف  

 :المجان

 ، ككذلؾ الحاؿ 1999أيمكؿ /  سبتمبر 13تبدأ لجنة إعادة االنتشار نشاطيا في مكعد أقصاه 
.   ريفر كأمبالنسبة لبقية المجاف التي حددىا اتفاؽ 

: الممر اآلمن 

 أماـ حركة المكاطنيف كالسيارات اآلمفنصت االتفاقية عمى تفعيؿ المسار الجنكبي مف الممر 
ككافؽ الطرفاف عمى تحديد نقطة التفتيش في . 1999 األكؿتشريف /  أكتكبر 1كالبضائع كيبدأ ذلؾ في 

 كأكدت االتفاقية أف مكاف ، كاستكماؿ إقامة المنشآت المطمكبة في الممراآلمفالمسار الشمالي مف الممر 
. نقاط التفتيش عمى الممر اآلمف ال يؤثر عمى مباحثات التسكية الدائمة
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: ميناء غزة 

نصت االتفاقية عمى عدة نقاط مف شأنيا أف تسارع في كتيرة أعماؿ البناء في ميناء غزة، ككافؽ 
 بما في ذلؾ تشغيمو بعد تكقيع بركتكككؿ مشترؾ يحدد زكايا إالالطرفاف عمى أال يبدأ الميناء في العمؿ 

.  األمنيةالزكايا 

  منشأ عمى أرض تقعألنة مثؿ مطار غزة مثموكذكر االتفاؽ أف ميناء غزة ىك حالة خاصة 
. تحت مسؤكلية الطرؼ الفمسطيني ، كتستخدـ نقطة عبكر دكلية

 :الخميلموضوعات 
بالنسبة لمدينة الخميؿ نص االتفاؽ عمى اف يفتح شارع الشيداء أماـ حركة النقؿ الفمسطينية عمى 

/  أكتكبر 30 عمى أف يفتح السكؽ في مكعد أقصاه االتفاؽمرحمتيف، كبالنسبة لسكؽ القصبة نص 
  .1999 األكؿتشريف 

 13 فتجتمع لجنة االرتباط المشتركة عمى مستكل عاؿ في مكعد أقصاه اإلبراىيميأما الحـر 
.  مف أجؿ دراسة كضع الحـر1999سبتمبر أيمكؿ 

 :األمن

يعمؿ الطرفاف كفقا لبلتفاقيات السابقة عمى ضماف عبلج فكرم ناجع كفعاؿ في كؿ حدث بما 
 أك ممارسة العنؼ أك التحريض عمية سكاء نفذ مف قبؿ فمسطينييف أك باإلرىابينطكم عمى تيديد 

 ، لذا يتعاكف الطرفاف كيتبادالف المعمكمات كينسقاف المكاقؼ كيرداف بقكة كبشجاعة عمى إسرائيمييف
.   التي تقع أك يتكقع حدكثيا األحداث
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 وخاصة األمنيوأكدت االتفاقية عمى التزام الطرف الفمسطيني بتنفيذ كل تعيداتو في المجال 
:  فيما يتعمق ب 

  قضية جمع السبلح غير القانكني كتقديـ تقرير عف ذلؾ. 
  تقديـ قائمة بأسماء الشرطة الفمسطينية لمطرؼ اإلسرائيمي. 
 13/9/1999 فييـ كتقديـ تقرير بذلؾ لمطرؼ اإلسرائيمي في مكعد أقصاه المشتبو القبض عمى إلقاء 

كدعت االتفاقية الدكؿ المانحة لزيادة دعميا لبلقتصاد الفمسطيني ، كأكدت عمى تغير مكانة 
. الضفة الغربية كقطاع غزة كفقا لبلتفاؽ المرحمي 

.  المذكرة حيز التنفيذ بعد أسبكع مف تكقيعياىذهتدخؿ 
 :شارؾ في التكقيع 

 رئيس الكزراء اإلسرائيميإييكد باراؾ: عف الجانب اإلسرائيمي  . 
 ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفمسطينية: عف الجانب الفمسطيني . 
  األردفممؾ عبداهلل بف حسيف الممؾ : حضر االحتفاؿ. 
 الرئيس المصرم حسف مبارؾ. 
 ككزيرة الخارجية األمريكية مادليف أكلبرايت. 
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 أسمو/ البعد الديمغرافي في إطار صيغة مدريد : المبحث الثالث

تمعب دكرا - السكانية-مف أبرز سمات الصراع االجتماعي الممتد أف التغيرات الديمكغرافية 
كىذه النكعية مف الصراعات عادة ما تعرؼ . رئيسيا في تفجر كتطكر الصراع كأيضا في كيفية تسكيتو

.  عمى مائدة المفاكضاتالديمغرافيطريؽ التسكية عندما يجرم طرح كافة الجكانب المتعمقة بالبعد 
كتجاىؿ ىذه الجكانب يجعؿ أم تسكية يجرم التكصؿ إلييا قاصرة عف إمكانية التكصؿ إلى تسكية 

كأشار معظـ دارسي ىذه النكعية مف الصراعات إلى .  تقكد إال سبلـ شامؿ بيف أطراؼ الصراعحقيقيو
أف تكلد شعكر بالرضاء العاـ عما يجرم التكصؿ إليو مف تسكيات، يمثؿ المنطقية إلمكانية أف تتحكؿ 

 لدل طرفي الديمغرافيكمف ىنا تأتي أىمية التعرؼ عمى مكقع البعد . ىذه التسكية إلى سبلـ حقيقي
كلذلؾ ينقسـ ىذا . اإلسرائيمي/ التسكية كمكقع ىذا البعد في اتفاؽ إعبلف المبادئ الفمسطيني/الصراع 

الفصؿ إلى قسميف، يتناكؿ األكؿ المكاقؼ المختمفة في قضية البلجئيف كالنازحيف مف أبناء الشعب 
.  في إطار صيغة أكسمكالديمغرافيالفمسطيني، كيركز الثاني عمى مكقع البعد 

:        نقطتيفبناءا عمى ما سبؽ سكؼ نتناكؿ شرح ىذا المبحث عمى مدل 

 .المكاقؼ المختمفة مف قضية البلجئيف كالنازحيف : أكال 

 .البعد الديمغرافي في إطار صبغة مدريد: ثانيا 

المواقف المختمفة من قضية الالجئين والنازحين : أوال 

" تحت االحتبلؿ"ك " النازح"ك " البلجئ"يعكد تشتت الشعب الفمسطيني كتكزعو ما بيف مسميات 
 كذلؾ 1948-47إلى ثبلث محطات رئيسية في مسيرة الصراع، المرحمة األكلى تبمكرت في عامي 

بخركج عدد كبير مف أبناء الشعب الفمسطيني مف تمؾ األراضي التي خصصيا قرار التقسيـ لمدكلة 
. العبرية كذلؾ صكت الضفة الغربية كقطاع غزة كأماكف أخرل

كشيدت ىذه المرحمة في فترة تالية خركج أعداد كبيرة مف أبناء الشعب الفمسطيني ممف جرت 
، كقانكف الحصكؿ عمى األراضي عاـ 1950مصادرة أراضييـ بعد صدكر قرار أمبلؾ الغائبيف عاـ 
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 كغادر 1966، كذلؾ كانت مكجة ثالثة مف الخركج شممت أكلئؾ الذيف جرل ىدـ قرارىـ عاـ 1952
. غالبية ىؤالء السكاف أراضييـ إلى دكؿ عربية مثؿ األردف كلبناف كسكريا كمصر كالعراؽ

 كشيدت تداخؿ مسميات البلجئ مع 1967أما المرحمة الثانية فقد جرت في أعقاب حرب يكنيك 
 إلى الضفة كالقطاع في مراحؿ سابقة إلى دكؿ مجاكرة، ال سيما لجئكاالنازح، حيث انتقؿ عدد كبير ممف 

. كما شيدت نزكح عدد كبير مف أبناء الضفة كالقطاع إلى الخارج. دكؿ الخميج كاألمريكيتيف

 إباف الغزك اإلسرائيمي لمبناف كترتب عمييا مكجة محدكدة مف 1982كجاءت المرحمة الثالثة عاـ 
. 1النزكح

: التضارب في تقدير الحجم الحقيقي- 1

تتسـ األرقاـ المذككرة ألبناء الشعب الفمسطيني خارج ديارىـ بالتضارب الشديد، كذلؾ حسب 
الجية التي تصدر عنيا ىذه التقديرات، كعمى حيف يتعمد الجانب اإلسرائيمي تقميص العدد الحقيقي 

كتضييؽ نطاقو كاستثناء األجياؿ الجديدة منو، يذىب الجانب الفمسطيني إلى التدقيؽ في كافة العناصر 
المككنة ألبناء شعبو الذيف غادركا كطنيـ األصمي منذ بدء الصراع، ىذا في حيف تسمؾ المؤسسات 

الدكلية المعنية نيجا كسطا عبر إدخاؿ عناصر إضافية عمى التقديرات اإلسرائيمية، كتقميص عناصر 
التي قدرت " أكنركا"الطرح الفمسطيني مف قبيؿ ذلؾ الككالة الدكلية إلغاثة كتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف 

عدد البلجئيف كالنازحيف الفمسطينييف بحكالي مميكني نسمة، مقابؿ التقديرات الفمسطينية التي تصؿ بعدد 
البلجئيف إلى نحك أربعة مبلييف نسمة كاإلسرائيمية التي تقدر عدد البلجئيف كالنازحيف بما يتراكح بيف 

تركز باألساس عمى قاطني المخيمات كال تأخذ " أكنركا" تقديرات أفكمرجع ذلؾ .  ألؼ نسمة200-600
في االعتبارات أبناء الشعب الفمسطيني في األمريكيتيف كأكركبا كعدد مف الدكؿ العربية عمى أساس أنيـ 

                                                 
1

 1994 ، يناير 115كليد عبد الناصر ، قضايا البلجئيف كمستقبؿ الترتيبات اإلقميمية في الشرؽ األكسط ، السياسة الدكلية ، عدد  
  . 204، ص 

تقرير الجمعية العامة كجكب السماح بالعكدة في اقرب كقت ممكف لبلجئيف الراغبيف في العكدة إلى بيكتيـ " 194جاء في قرار 
كالعيش في سبلـ مع جيرانيـ ، ككجكب دفع تعكيضات عف الممتمكات لمذيف يقرركف عدـ العكدة إلى بيكتيـ كعف فقداف أك تضرر 

الممتمكات كالتي كفقا لمبادئ القانكف الدكلي كمبادئ العدؿ ينبغي التعكيض عنيا مف قبؿ الحككمات أك السمطات المسئكلة، أما القرار 
سميـ تمارم، األبعاد السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية إلعادة :  فقد دعا إلى ضركرة تسييؿ عكدة النازحيف إلى ديارىـ انظر237

 . 10، ص 1995يكليك، / دمج البلجئيف، مركز البحكث كالدراسات الفمسطينية ، نابمس، تمكز 
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قد استقركا في ىذه البمداف كمعظميـ حصؿ عمى جنسية الببلد التي يقيمكف فييا، كمف ثـ ال يجرم 
. إدخاليـ في إطار تعداد البلجئيف كالنازحيف

 عاـ االكنركاكيتكزع أبناء الشعب الفمسطيني مف البلجئيف خارج ديارىـ، حسب إحصاءات 
:  عمى النحك التالي1995

اإلجمالي أخرل غير المخيمات في المخيمات المكاف 
 781.564 582.668 198.896األردف 

 350.779 261.484 89.295الضفة الغربية 
 410.745 183.808 226.937قطاع غزة 

 256.207 124.298 131.909لبناف 
 235.019 165.355 69.664سكريا 

 2.034.314 1.317.613 716.701اإلجمالي 

أما التقديرات الفمسطينية كالتي ترل أف عدد البلجئيف يزيد عمى أربعة مبلييف نسمة، فتكزعيـ 
:  عمى النحك التالي1997عمى 

اإلجمالي الدولة 
 2.225.000األردف 

 350.000لبناف 
 340.000سكريا 
 100.000مصر 

 450.000السعكدية كدكؿ الخميج 
 25.000ليبيا 
 40.000العراؽ 

 480.000األمريكيتيف 
 150.000أكركبا 

 50.000دكؿ أخرل 
 4.120.000اإلجمالي 
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كمف ثـ تكمف المشكمة األساسية بصدد قضية البلجئيف كالنازحيف في غياب اإلحصاءات 
كرغـ نيجيا نحك تضييؽ نطاؽ تعريؼ البلجئ كالنازح، تعتبر " أكنركا"الدقيقة، كبالتالي فإحصاءات 

 مميكف الجئ كنازح مف 2,5المصدر الرئيسي الذم يمكف االعتماد عميو ىنا، كمف ثـ فالحديث يدكر عف 
 .أبناء الشعب الفمسطيني

 :الموقف الفمسطيني- 2

كاف المكقؼ الفمسطيني في البداية يتمسؾ بحؽ العكدة كما جاء في قرار الجمعية العامة لؤلمـ 
كفي ىذا اإلطار لـ يرفض الجانب الفمسطيني عمميات . 237 كقرار مجمس األمف رقـ 194المتحدة رقـ 

تحسيف الظركؼ المعيشية لبلجئيف طالما أف ذلؾ لف يجحؼ بالحؿ النيائي لمقضية، أم طالما أف ذلؾ 
غير مرتبط بفكرة التكطيف، كمف ثـ فقد كاف تحسيف الظركؼ المعيشية كالتعكيض جزء مكمبل لمعكدة 

كلذلؾ رفض الجانب الفمسطيني خيار التكطيف الذم طرحتو ككالة غكث تشغيؿ . 1كليس بديبل عنيا
، كالذم كاف ييدؼ إلى تكطيف البلجئيف في سيناء كاألردف 1950عاـ " االكنركا"البلجئيف الفمسطينييف 

 .2كسكريا

كخبلؿ عقدم الخمسينات كالستينات لـ يكف المكقؼ الفمسطيني يركز عمى حؽ العكدة، كحؽ 
كمف ىنا جاء . منفصؿ أك مسألة قائمة بذاتيا، بؿ ربطيا بشكؿ كامؿ مع تحرير كؿ األراضي الفمسطينية

، ليربط ىذا الحؽ بالحؿ 1967النص عمى حؽ العكدة مف الميثاؽ الكطني الفمسطيني المعدؿ عاـ 
 الذم 242السياسي، أم إنشاء الدكلة الفمسطينية بعد أف رفض الفمسطينيكف قرار مجمس األمف رقـ 
 .تعامؿ مع القضية باعتبارىا مشكمة الجئيف كليست مشكمة أمة تطالب باستعادة كطنيا

 في الدكرة الثانية عشرة لممجمس الكطني 1974كجاء التغير األكؿ في المكقؼ الفمسطيني عاـ 
الفمسطيني، كذلؾ في البرنامج السياسي المرحمي الذم تحدث بشكؿ غير مباشر عف خيار الدكلتيف ألكؿ 

 .مرة، كجاء الحديث عف حؽ العكدة لمشعب الفمسطيني عمى نحك مستقؿ كغير كاضح

                                                 
 .10سميـ تمارم ، األبعاد السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية إلعادة دمج البلجئيف ، مرجع سبؽ ذكره ، ص  1
 .  205كليد عبد الناصر ، قضايا البلجئيف كمستقبؿ الترتيبات اإلقميمية في الشرؽ األكسط ، مرجع سبؽ ذكره ، ص  2
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، كىي 1988ثـ جاءت الدكلة الثامنة عشرة لممجمس الكطني الفمسطيني بالجزائر في نكفمبر 
الدكرة التي شيدت إعبلف الدكلة الفمسطينية المستقمة، كجاء في البياف السياسي الصادر عف ىذه الدكرة 

1، 194العمؿ عمى تطبيؽ حؽ العكدة كفقا لقرارات األمـ المتحدة ذات الصمة أم 
237. 

كعندما بدأت مفاكضات مدريد، كاف كاضحا خمك األجندة التفاكضية الفمسطينية مف إستراتيجية 
محددة لمتعامؿ مع مكضكع البلجئيف كالنازحيف، كرغـ االتفاؽ في مؤتمر مدريد عمى تأجيؿ ممؼ 

البلجئيف إلى المرحمة النيائية، إال أنو تـ تخصيص لجنة في المفاكضات اإلقميمية متعددة األطراؼ 
كتحسيف األكضاع " جمع شمؿ األسر"لبحث المكضكع، كأثناء المفاكضات جرل اختزاؿ القضية إلى 

 .2المعيشية لبلجئيف

اإلسرائيمي، ليفتح الباب األكؿ أماـ التعكيض لمف يرغب، -ثـ جاء إعبلف المبادئ الفمسطيني
 .3كعدـ قصر القضية عمى حؽ العكدة

 :الموقف اإلسرائيمي- 3

ركز المكقؼ اإلسرائيمي عمى التعامؿ مع قضية البلجئيف باعتبارىا قضية إنسانية يمكف حميا 
عبر تكطيف البلجئيف في أماكف المجكء، كتحسيف الظركؼ المعيشية لبلجئيف في مخيمات الضفة 

 .4كالقطاع حتى يتـ تسكية كضعيـ نيائيا

 :كمنذ ظيكر مشكمة البلجئيف الفمسطينييف تبنت إسرائيؿ رؤية استندت إلى

 .أف الفمسطينييف غادركا أراضييـ بمحض إرادتيـ/ أ

 .أف قادة الدكؿ العربية كزعماء التنظيمات الفمسطينية، شجعكا الفمسطينييف عمى اليجرة/ ب

 .أف اليجرة جاءت نتيجة ظركؼ الحرب التي شنيا العرب ضد الكياف اإلسرائيمي الكليد/ ج

                                                 
.  206المرجع السابؽ ذكره، ص  1
2

 .207المرجع السابؽ ذكره، ص  
. 10سميـ تمارم، األبعاد السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية إلعادة دمج البلجئيف، مرجع سبؽ ذكره، ص 3
 .10ؽ ذكره، ص اسباؿمرجع اؿ 4
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كأكدت إسرائيؿ عمى ضركرة تحمؿ الدكؿ العربية مسئكلية تكطيف مف لجأ إلييا الفمسطينييف، كما 
 .1فعمت إسرائيؿ عند استيعاب الييكد الذيف غادركا مكاطنيـ األصمية مف الدكؿ العربية

 يرفض احتماؿ عكدة البلجئيف إلى إسرائيؿ 1961كتأكيدا ليذا التكجو أصدر الكنيست قرارا عاـ 
 .2كأف الحؿ الكحيد ىك تكطينيـ في الدكؿ العربية

 كبركز ظاىرة النازحيف، أكدت إسرائيؿ معارضتيا لعكدة ىؤالء 1967كفي أعقاب حرب يكنيك 
النازحيف، كأف الحد األقصى الذم يمكف القبكؿ بو ىك السماح بعكدة أعداد محدكدة في إطار ما يسمى 

كأعادت التأكيد عمى أف الحؿ األمثؿ لمشكمة البلجئيف كالنازحيف يتمثؿ في تكطينيـ " بجمع شمؿ األسر"
، كأف ذلؾ يمكف أف يتـ عبر مشركع تساىـ فيو قكل إقميمية كدكلية كييدؼ 3في أماكف إقامتيـ الحالية

 .إلى تحسيف الظركؼ المعيشية ليـ كتكفير التمكيؿ البلـز لعممية التكطيف

 قدـ كزير خارجية إسرائيؿ، أبا إيباف مشركعا باسمو، دعا فيو إال عقد مؤتمر 1968كفي أكتكبر 
لمسبلـ في الشرؽ األكسط كيبحث المساىمة في مساعدة البلجئيف الفمسطينييف بيدؼ دمجيـ في 

 .المجتمعات التي يعيشكف فييا ضمف خطة سبلـ شاممة

 كرر رابيف كشاركف كشامير أفكارا حكؿ نفس المكضكع دارت في 1989كفي مارس كمايك 
مجمميا حكؿ ضركرة البحث عف حؿ لممشكمة بعيدا عف األراضي اإلسرائيمية، كبعيدا عف األطر القانكنية 

 .كالدكلية، فما يمكف التكصؿ إليو سيككف مف خبلؿ مفاكضات ثنائية مباشرة دكف مرجعية محددة

كقد شكمت ىذه األسس، جكىر المكقؼ اإلسرائيمي مف قضية البلجئيف في مفاكضات التسكية 
تستند إلى " الشرؽ األكسط الجديد"التي بدأت بعقد مؤتمر مدريد، كما صاغيا شيمكف بيريز في كتابو 

التكطيف عبر تحسيف األكضاع المعيشية كدعكة القكل اإلقميمية كالدكلية لتحمؿ المسئكلية عبر المساىمة 
 .4في تمكيؿ مشركعات الدمج كالتكطيف

                                                 
.  205-204كليد عبد الناصر، قضايا البلجئيف كمستقبؿ الترتيبات اإلقميمية في الشرؽ األكسط ، مرجع سبؽ ذكره ، ص  1
.  132، ص 1993، أكتكبر 114عبد اهلل صالح، البلجئيف الفمسطينييف بيف العكدة كالتكطيف، السياسة الدكلية، عدد  2
  . 313 ، ص 1996 ، مركز الدراسات السياسية كاإلستراتيجية باألىراـ، القاىرة ، 1995التقرير االستراتيجي العربي  3

4
 Shmon Peres،The New Middle East. 
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 :الموقف الدولي- 4

في المراحؿ األكلى مف الصراع، اتسـ المكقؼ الدكلي بالتأكيد عمى حؽ العكدة، كقد عبر عف 
ذلؾ تقرير الكسيط الدكلي لؤلمـ المتحدة فكلكة برنادكت، المقدـ إلى األميف العاـ لممنظمة الدكلية كالذم 

مف اإلىانة لممبادئ األساسية "...  عف الجمعية العامة، كجاء في التقرير 194ميد لصدكر القرار رقـ 
لمعدالة، حرماف ضحايا الصراع مف حؽ العكدة إلى مكاطنيـ، فيما يستمر تدفؽ المياجريف الييكد عمى 

بات عمى إسرائيؿ مسئكلية إضافية ىي تمكيف البلجئيف مف ممارسة حؽ ... "، كأضاؼ التقرير "فمسكيف
 .كأكصى برنادكت في تقريره بضركرة تثبيت حؽ العكدة لبلجئيف" العكدة

 يكنيو 14 )237، فقد صدرت عدة قرارات عف مجمس األمف منيا 1967أما فيما يخص نازحك 
كنص عمى الحؽ غير القابؿ  (1967يكليك 4 )2252كالذم أيدتو الجمعية العامة بالقرار  (1967

 .لمتصرؼ بعكدة ىؤالء البلجئيف

 الصادر 242العربي، بدا التحكؿ في المكقؼ الدكلي فجاء القرار- كمع تردم المكقؼ الفمسطيني
كتعامؿ " أراض محتمة" كالذم طالب إسرائيؿ باالنسحاب مف 1967 نكفمبر 22عف مجمس األمف في 

 الصادر عف الجمعية 2671مع قضية البلجئيف باعتبارىا مسالة إنسانية، كتأكد ىنا التحكؿ في القرار 
 كالذم أقر الشعب الفمسطيني حقو في تقرير المصير كطمب مف إسرائيؿ اتخاذ 1971العامة عاـ 

دكف أف ينص عمى حؽ " تحقيؽ تسكية عادلة لممشكمة"خطكات فكرية إلعادة المشرديف، إال أنو دعا إلى 
 .العكدة

كرغـ التحكؿ في المكقؼ الدكلي اتجاه قضية البلجئيف كالنازحيف، حرصت آلية مؤتمر مدريد 
عمى تنحية القرارات الدكلية مف مرجعية التفاكضػ كتركت المفاكضات تجرم كفؽ ميزاف القكة القائـ بيف 
األطراؼ المعنية عبر المفاكضات الثنائية المباشرة، كجاء النص عمى تناكؿ قضية البلجئيف في لجنة 
ضمف المجاف الخمس لممفاكضات اإلقميمية متعددة األطراؼ لتكريس الطابع اإلنساني لمقضية كالتعامؿ 

 .معيا عمى أنيا مشكمة إنسانية ينبغي أف تتقاسمف القكل اإلقميمية كالدكلية مسئكلية حميا
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 البعد الديمغرافي في إطار صيغة مدريد: ثانيا 

 متجاكزا 1993 سبتمبر 13اإلسرائيمي الذم جاء تكقيعو في -جاء إعبلف المبادئ الفمسطيني
كذلؾ عبر ترحيؿ القضية إلى مرحمة تالية مف المفاكضات، فالمرحمة األكلى جرل . قضية البلجئيف

تخصيصيا لقطاع غزة كمدينة أريحا، ثـ إعادة االنتشار كاالنتخابات الفمسطينية كاإلفراج عف المعتقميف 
في مرحمة ثانية، كأخيرا تأتي المرحمة النيائية لتشمؿ قضايا البلجئيف كالمستكطنات كالقدس كالحدكد، كما 

 كما بعدىا إلى المفاكضات اإلقميمية المتعددة األطراؼ عمى أساس 1967تـ ترحيؿ قضية نازحي عاـ 
أف المسئكلية تقع عمى عاتؽ المجتمع الدكلي، كبالتالي تشارؾ القكل الكبرل كدكؿ الشرؽ األكسط في 

 .حميا

...  مف إعبلف المبادئ عمى 5 مف المادة 3، نصت الفقرة 1948كفيما يتعمؽ بمكضكع الجئي 
 كالقدس 1948حيف يأتي كقت مفاكضات الكضع الدائـ سيبدأ البحث عف عدد مف القضايا مثؿ الجئ 

 .1كالمستكطنات كالحدكد كغيرىا

الطرفيف "أما فيما يخص مكضكع النازحيف فقد نصت المادة الثانية عشرة مف اإلعبلف عمى أف 
اإلسرائيمي كالفمسطيني سيقكماف بدعكة حككمتي مصر كاألردف لممشاركة في إقامة ترتيبات تتضمف إنشاء 

، بالعكدة مع تكفير اإلجراءات 1967لجنة مستمرة تقرر أشكاؿ السماح لمنازحيف مف الضفة كالقطاع عاـ 
 .2الضركرية لمنع الفكضى كاإلخبلؿ بالنظاـ

اإلسرائيمي قد نحى قرارات األمـ المتحدة -كمف ىنا يمكف القكؿ إف إعبلف المبادئ الفمسطيني
جانبا، كعمى الرغـ مف إشارة اإلعبلف في ديباجتو إلى أف التسكية تقـك عمى أساس قرارم مجمس األمف 

 الخاص بمكضكع البلجئيف، كما أنو ميز 194، إال أنو أىمؿ تماما اإلشارة إلى القرار 338، 242رقمي 
، كىك أمر يتسؽ كالمكقؼ اإلسرائيمي الذم كاف يميز بيف الحالتيف 1967 كنازحي 1948بيف الجئي 

، كيدعك القكل الدكلية كاإلقميمية إلى المشاركة في حؿ قضية نازحي 1948كيرفض عكدة أم مف الجئي 
كقد أقر .  عبر تكفير التمكيؿ البلـز لمتكطيف في أماكف اإلقامة الحالية أك أماكف تكطيف جديدة1967

بذلؾ تيسير عمرك عضك الكفد الفمسطيني إلى المحادثات متعددة األطراؼ بشاف مشكمة البلجئيف عندما 
                                                 

1
 David Makovsky ، Making Pe ace With the PLO، The Robin Gov-Ernmments Road to the Oslo 

Accord،Westview Press ، Washington ، 1996 p . 206 
2
  Lbid;p . 208. 



  اإلسرائًلٌ–دور الطرف الجالح يف حل الصراع الفلسطًين: الفصل األول:                                                 الباب الجانٌ

192 

، إال أف المتغيرات 194أف السمطة الكطنية كانت تصر عمى حؽ البلجئيف في العكدة كفؽ القرار "أعمف 
السياسية كالديمكغرافية الحالية ربما تؤدم إلى عكدة عدد يمكف التفاكض عميو، عمى أف ال يقؿ ذلؾ عف 

 .1"  مف إجمالي عدد البلجئيف%15

لتؤكد عمى الطابع الدكلي  (1994أكتكبر )كبعد ذلؾ جاءت اتفاقية السبلـ األردنية اإلسرائيمية 
المشكبلت اإلنسانية التي سببيا الصراع في الشرؽ " حيث أقرت االتفاقية باف 1967لقضية نازحي 

، كتـ النص 1967األكسط، ال يمكف حميا عمى المستكل الثنائي، كمف قبيؿ ذلؾ مشكمة نازحي عاـ 
عمى أف البلجئيف في األردف يشكمكف قضية ثنائية بيف الطرفيف، أم استبعاد منظمة التحرير كقرارات 

 .2األمـ المتحدة

كنصت االتفاقية عمى تشكيؿ لجنة رباعية تضـ إسرائيؿ كاألردف كالسمطة الكطنية الفمسطينية 
 بحضكر 1995كمصر لمبحث في تسكية أكضاع النازحيف، كقد بدأت ىذه المجنة عمميا في مارس 

كزراء خارجية الدكؿ األربع، كتـ االتفاؽ عمى عقد اجتماع المجنة الفنية التي تضـ خبراء مف األطراؼ 
كقد عقدت . األربعة مرة كؿ شير، عمى أف يعقد االجتماع عمى المستكل الكزارم مرة كؿ ثبلثة أشير

أغسطس )كغزة  (1995يكليك )ثـ القاىرة  (1995يكنيك )المجنة الفنية أربعة اجتماعات في بئر سبع 
 (.1995سبتمبر )كعماف  (1995

كقد رأت األطراؼ . كفشمت االجتماعات األربعة في التكصؿ إلى تعريؼ متفؽ عميو لمنازحيف
 كالذيف يقدر عددىـ بحكالي 1967اإلسرائيمي قد اقر عكدة نازحي -العربية إف إعبلف المبادئ الفمسطيني

 أك نزحكا 1967مميكف كمائتي ألؼ نازح كىـ مف كانكا خارج الضفة كالقطاع كقت اندالع حرب يكنيك 
 .بسبب الحرب كما تمييا بما في ذلؾ المبعدكف كأصحاب تصاريح اإلقامة المنتيية

                                                 
1

 .  25/1/1996 ، البلجئيف الفمسطينيكف ، الحياة ، قمحمد برىـك 
2

  . 8سميـ تمارم ، األبعاد السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية إلعادة دمج البلجئيف، مرجع سبؽ ذكره، ص 
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فكرة - ال سيما الغربية-أما إسرائيؿ فقد رفضت ىذه الفكرة تماما في حيف أيدت الدكؿ األخرل 
خاصة مع نزح إباف كبعد حرب يكنيك في ضكء االرتباط بقضية حقكؽ اإلنساف " جمع شمؿ العائبلت"

 .1كتحسف المعيشة ليؤالء البشر

 :قضية الالجئين في إطار المفاوضات متعددة األطراف - أ

قدـ مسار المفاكضات متعددة األطراؼ، اإلطار المبلئـ لمناقشة فكرة تحسيف أكضاع البلجئيف 
الفمسطينييف، كمف ىنا تقدمت مصر باقتراح تشكيؿ لجنة البلجئيف بيدؼ إشراؾ المجتمع الدكلي في 

 .2مسئكلية تسكية ىذه القضية في ضكء مرجعية األمـ المتحدة ذات الصمة

، االتفاؽ عمى إنشاء 1992 يناير 29-26كتـ في االجتماع األكؿ الذم عقد في مكسكك في 
كذلؾ حتى يتـ إدخاؿ الجئيف " الفمسطينييف"لجنة خاصة بالبلجئيف دكف أف تضاؼ عمى العنكاف كممة 

يراف  غير فمسطينييف في إطار عمؿ كمياـ المجنة كبالتحديد ييكد الدكؿ العربية كاألكراد في تركيا كا 
 .3كشماؿ العراؽ، إضافة إلى ما ترتب عمى حرب الخميج الثانية مف انتقاالت بشرية

، قدمت إسرائيؿ كرقة عمؿ 1992 يكنيك 13كفي االجتماع الثاني الذم عقد في أكتاكا بكندا في 
تضمنت رؤيتيا لتسكية المشكمة، كقد انطمقت الرؤية مف أف ثمة تبادال سكانيا جرل بيف الفمسطينييف 

، كأكدت أف عكدة 4، أم أف المجكء كاف متبادال كشمؿ طرفي الصراع1967 ك1948كالييكد بيف حربي 
، يصطدـ بالكاقع ألنو سيؤدم إلى تقميص الرقعة الجغرافية لمدكلة 181البلجئيف كفؽ قرار التقسيـ رقـ 

 فسكؼ يؤدم إلى إغراؽ الدكلة بعناصر فمسطينية مما يخؿ بالتكازف 194الييكدية، أما القرار رقـ 
لقضية البلجئيف دكف أف يحدد المقصكد " تسكية عادلة" أشار إلى 242السكاني، ىذا في حيف القرار 

بيؤالء البلجئيف عمى كجو الدقة، األمر الذم يعني ضمنيا انو يشير إلى الييكد الذيف غادركا أماكف 
 .إقامتيـ األصمية، ال سيما الدكؿ العربية بكجو خاص

                                                 
1

   .316-315، ص مرجع سبؽ ذكره  ، مركز الدراسات السياسية كاإلستراتيجية باألىراـ، 1995التقرير االستراتيجي العربي  
2

.  131، ص مرجع سبؽ ذكرهعبد اهلل صالح ، البلجئيف الفمسطينييف بيف العكدة كالتكطيف ،  
3

  .134المرجع السابؽ ذكره، ص  

4
.  25/1/1996، البلجئيف الفمسطينيكف ، الحياة ، قمحمد برىـك 
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كتمسكت إسرائيؿ بالرؤية المؤكدة عمى التعامؿ مع الجكانب االقتصادية كاإلنسانية لمقضية كالتي 
 .تتمثؿ في تحسيف األكضاع كالتعكيض كالتكطيف

جمع شمؿ " فقد ركزت عمى قضية 1993أما الجكلة الثالثة التي عقدت في تكنس في سبتمبر 
كدار الحديث عف التزاـ محدد بإعادة خمسة آالؼ . 1967مف عاـ " نازحيف"كذلؾ بإعادة " العائبلت

1عمى أف يجرم إعادة عشرة آالؼ حتى نياية عاـ . سنكيا
1994. 

 :الالجئون والمفاوضات متعددة األطراف وطمس مالمح القضية  - ب

عمى الرغـ مف نص المبادئ الفمسطيني اإلسرائيمي عمى ترحيؿ قضية البلجئيف إلى المرحمة 
النيائية مف المفاكضات، إال أف األطراؼ المعنية بالمفاكضات متعددة األطراؼ خصصت لجنة لبلجئيف 

ككاف اليدؼ الرئيسي ىك . دكف تحديد كدكف أف تككف عمؿ المجنة بديبل لممفاكضات الثنائية المباشر
التأكيد عمى أف مجاؿ عمؿ المجنة يعد مكمبل لعمؿ المفاكضات الثنائية، بؿ إنو يسعى عمى تكفير البيئة 
السياسية المبلئمة لنجاح المفاكضات الثنائية كذلؾ في ضكء اليدؼ المحدد لممفاكضات اإلقميمية متعددة 
األطراؼ التي كجيت لبحث قضايا التطبيع عمى أساس أف إزالة مظاىر الصراع كالدخكؿ في شبكة مف 
العبلقات التعاكنية في كافة المجاالت سكؼ يكفر األساس المبلئـ لنجاح المفاكضات الثنائية التي تبحث 

 .جكىر الصراع أال كىك االحتبلؿ اإلسرائيمي لؤلراضي العربية

 :كركزت لجنة البلجئيف في عمميا عمى ثبلثة مجاالت يمكف مف خبلليا بناء الثقة المتبادلة كىي

تحديد نطاؽ مشكمة البلجئيف حيث تبنت النركيج إعداد قاعدة بيانات حكؿ القضية كتشمؿ الكضع / أ
الراىف لبلجئيف كبرامج كمشركعات المساعدة الحالية، كجرل في ىذا اإلطار عقد اجتماع لمخبراء في 

، كتـ تنظيـ استبياف بشأف األكضاع المعيشية لبلجئيف في األردف في مايك 1994أكسمك في أكتكبر 
كاستكمؿ االتحاد األكركبي مشركعا لرصد كافة أشكاؿ المساعدة لصالح البلجئيف كالنازحيف . 1995

الفمسطينييف، كما تـ إرساؿ بعثة إيطالية إلى لبناف كاألردف لتحديد األكلكيات ضمف احتياجات البلجئيف 

                                                 
1

 .  208كليد عبد الناصر ، قضايا البلجئيف كمستقبؿ الترتيبات اإلقميمية في الشرؽ األكسط ، مرجع سبؽ ذكره ، ص  
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أدت عمى بدء خطة فمسطينية في غزة لؤلطفاؿ كالشباب . في مجالي الصحة العامة كرفاىية األطفاؿ
1كذلؾ في أبريؿ 

1995. 

تعبئة المكارد كتقديـ المساعدة لتحسيف األحكاؿ المعيشية الراىنة لبلجئيف، كيندرج في ىذا اإلطار / ب
يجاد فرص العمؿ كتتكلى الكاليات المتحدة ىذا األمر، أما الصحة العامة . تعبئة المكارد البشرية كا 

فتتكالىا إيطاليا، في حيف تتكلى السكيد رفاىية األطفاؿ، كينيض االتحاد األكركبي بتحسيف البنية التحتية 
 .االقتصادية كاالجتماعية

تشجيع الحكار حكؿ القضايا المطركحة، كيأتي في ىذا اإلطار مكضكع إعادة تكحيد األسر الذم / ج
تتكاله فرنسا كمكضكع زيارات المخيمات لمتعرؼ عمى متطمبات تكفير حياة كريمة لبلجئيف في ظؿ ىكية 

 .2سياسية معترؼ بيا

 لبحث إمكانية تغيير اإلجراءات 1994كفي ىذا اإلطار أشرفت فرنسا عمى عقد ندكة في نكفمبر 
اإلسرائيمية، -اإلسرائيمي كمعاىدة السبلـ األردنية-كالممارسات الراىنة في ضكء تنفيذ االتفاؽ الفمسطيني

 .كطمبت مف لجنة البلجئيف تكثيؼ جيكدىا لتحقيؽ تقدـ مممكس في ىذا المجاؿ

إضافة عمى السماح لعدد " جمع شمؿ ألفي أسرة سنكيا"كقد قبمت الحككمة اإلسرائيمية بتكصية 
 .مف األفراد الذيف طردكا في بداية السبعينات مف الضفة كالقطاع بالعكدة

كقد عمؿ فريؽ العمؿ الخاص بممؼ البلجئيف في إطار المفاكضات اإلقميمية متعددة األطراؼ 
 :عمى تكريس مجمكعة تكجيات أبرزىا

 أف المشركعات يجب أف تبيف بكضكح لبلجئيف المزايا المممكسة المرتبة بعممية السبلـ. 
 االىتماـ بالبلجئيف كالنازحيف خارج الضفة كالقطاع. 
 مراعاة آماؿ البلجئيف في حياة كريمة كفي ظؿ اإلحساس باالنتماء إلى اليكية. 
  تشجيع األطراؼ اإلقميمية عمى المشاركة كالمساىمة في تحسيف نكعية الحياة لبلجئيف دكف التأثير

 .عمى طمكحاتيـ كحقكقيـ ككضعيـ النيائي
                                                 

1
    .313، صمرجع سبؽ ذكره، مركز الدراسات السياسية كاإلستراتيجية باألىراـ، 1995التقرير االستراتيجي العربي  
2

  .314المرجع السابؽ ذكره ، ص  
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  ضركرة تكفير األبحاث البلثمة كالبيانات المقبكلة مف جميع األطراؼ كالمتصمة باتخاذ السياسات
كمف أمثمة ذلؾ الحاجة . البلزمة لمعممية التفاكضية، مع دعـ كتنفيذ ما يتـ التكصؿ إليو مف اتفاقات

 لمفمسطينييف في الضفة كالقطاع كالدكؿ المجاكرة، يكفر بيانات دقيقة حكؿ أعدادىـ، 1إلحصاء شامؿ
الظركؼ المعيشية كأكضاع المكاطنة كالصبلت العائمية أك الخاصة بالممكية في إسرائيؿ أك الضفة 

كالقطاع، ككذلؾ التعرؼ عمى اختيارات فمسطيني الشتات بشأف كضعيـ النيائي خاصة فيما يتصؿ بحؽ 
العكدة، كأيضا مدل السماح بالعكدة لمنازحيف كذلؾ عمى أساس أف ىذه البيانات ستؤدم إلى تقييـ القدرة 

 .االستيعابية لمضفة كالقطاع خاصة متطمبات ذلؾ االقتصادية كاالجتماعية

كيتضمف ذلؾ أيضا بحث قضية التعكيض بحثا مفصبل في أنظمة التعكيض ككيفية تقييـ 
جراءات التحكيـ بشأنيا ككسائؿ مكازنة مطالبات التعكيض بيف األطراؼ المتنازعة  مطالب التعكيض كا 
كاالختيار بيف التعكيض الفردم كالجماعي ككيفية تمكيؿ ىذا التعكيض كدكر األطراؼ الدكلية في ىذا 

 .المجاؿ

كىكذا يبدك كاضحا أف اتفاؽ أكسمك قد تجاكز البعد الديمغرافي، حيث نجح الجانب اإلسرائيمي 
في تغيير التكييؼ القانكني لقضية البلجئيف كالنازحيف مف أبناء الشعب الفمسطيني مف ككنيا قضية 

شعب لو كامؿ الحؽ في العكدة إلى دياره التي طرد منيا بقكة السبلح إلى قضية إنسانية يجرم البحث 
عف صيغة ما لتسكيتيا عبر تحسيف الظركؼ المعيشية كالتكطيف في مناطؽ اإلقامة كمما كاف ذلؾ 

كالمبلحظ ىنا أف الجانب الفمسطيني المفاكض قدـ تنازال كبيرا مف خبلؿ عدـ التمسؾ بحؽ العكدة . ممكنا
حسب القرارات الدكلية، كما أنو فشؿ في انتزاع اعتراؼ إسرائيؿ بالحؽ القانكني لكؿ فمسطيني في العكدة 
إلى بيتو كممتمكاتو في فمسطيف حتى حؽ الدكلة الفمسطينية الكليدة في استيعاب نسبة مف الجئي كنازحي 

الشعب الفمسطيني، لـ يترؾ لقدرة ىذه الدكلة عمى االستيعاب، كغنما ىناؾ دكر إسرائيمي الكاضح في 
 ".تيديد أمف إسرائيؿ"تحديد ىذه القدرة عمى النحك الذم تراه ال يصؿ إلى مستكل 

أكسمك مف طمس مبلمح البعد /كمف ىنا يمكف القكؿ إف إسرائيؿ تمكنت مف خبلؿ صيغة مدريد
الديمغرافي، كبذلؾ تككف قد تمكنت مف نزع أقكل أسمحة الجانب الفمسطيني، ذلؾ البعد النابع مف كاقع 

                                                 
1

 .314المرجع السابؽ ذكره، ص  
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كالذم كاف مصدرا لمخاكؼ إسرائيمية متزايدة مف تحكؿ الييكد عمى أقمية في " التكازف السكاني"كمستقبؿ 
 ".القنبمة الديمكغرافية"أرض فمسطيف، كىك ما عبر عنو مصطمح 
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 ديفيد الثانيةكامب لماذا : المبحث الرابع

في أعقاب رفض باراؾ تنفيذ المرحمة الثالثة مف إعادة االنتشار كأيضا تنفيذ ما جاء في اتفاؽ 
، 1، بدا الحديث عف اإلعداد لصفقة كبرل تنيي الصراع كتمثؿ حبل نيائيا لمقضية الفمسطينيةرڤكأم رم

كفي ىذا السياؽ كجيت إدارة الرئيس األمريكي بيؿ كمينتكف الدعكة لمطرفيف الفمسطيني كاإلسرائيمي كي 
التكصؿ إلى اتفاؽ نيائي، كقد لبى   مف اجؿ2يدخبل في مفاكضات مكثفة كمغمقة في منتجع كامب ديفيد

، كانتيت 2000 يكليك 25-11 كاإلسرائيمي الدعكة كعقدت المفاكضات في الفترة مف  الجانباف الفمسطيني
بإعبلف الرئيس األمريكي الفشؿ في التكصؿ إلى اتفاؽ نيائي محمبل الرئيس الفمسطيني ياسر عرفات 

لمفمسطينييف مف " تنازالت غير مسبكقة"مسؤكلية ىذا الفشؿ، كممتدحا تجاكب باراؾ كشجاعتو في تقديـ 
أجؿ التكصؿ إلى التسكية السياسية المنشكدة، كجرل بعد ذلؾ تسكيؽ ىذه المقكالت كمف ثـ تحميؿ 

الجانب الفمسطيني مسؤكلية إضاعة فرصة كصفت بالتاريخية، كتقدـ اليميف اإلسرائيمي معمنا أف ما جرل 
. 3يؤكد سبلمة رؤيتو بأف السبلح ىك الكسيمة الكحيدة التي تجدم في التعامؿ مع العرب كالفمسطينييف

بيؿ كمينتكف ذىبت إلى تحميؿ - آنذاؾ–كعمى الرغـ مف أف تصريحات الرئيس األمريكي 
فإف ما جرل الكشؼ عنو بعد ذلؾ بأقبلـ أمريكية . الفمسطينييف مسؤكلية فشؿ المفاكضات كامب ديفيد

سرائيمية شاركت في المفاكضات أفاد بكضكح بأف الفشؿ مسؤكلية إسرائيمية أكال كأمريكية ثانية، كأف  كا 
الرئيس عرفات رفض العرض الذم كاف ينبغي عميو رفضو، كاف كؿ ما جرل التعبير عنو مف جانب 

. الرئيس األمريكي ليس إال مجمكعة مف األكاذيب

:        نقاط خمسة  مدلبناءا عمى ما سبؽ سكؼ نتناكؿ شرح ىذا المبحث عمى

 .كامب ديفيد مفاكضات بطمب إسرائيمي: أكال 

                                                 
1

، قرب كاشنطف، "بكلينج"، ك "أندكرز" جكيتيف ، في قاعدتيف كاإلسرائيمييف مفاكضات جرت بيف الفمسطينييف دديفيسبقت كامب  
، كبعد إعبلمي ، كسط تعتيـ اإلسرائيمية– تمخضت عنيما قمة بيف كمينتكف كعرفات، في كاشنطف، الستئناؼ المفاكضات الفمسطينية 

 .   الثانيةدديفيعدة جكالت جاءت كامب 

2
 . كامب ديفيد إحدل أكثر المنشآت أمنا في ترسانة حككمة الكاليات المتحدة األمريكية 
3

كتسارعت األحداث بعد ذلؾ بزيارة شاركف لساحة المسجد األقصى كاندالع االنتفاضة ثـ سقكط باراؾ في االنتخابات المبكرة كتكلى  
. شاركف منصب رئيس الكزراء كبدء مكجة جديدة مف المكاجيات المسمحة
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 .كامب ديفيد تجاكب أمريكي مع المطمب اإلسرائيمي: ثانيا 

 . كؿ الطرؽ تقكد إلى الصداـ: ثالثا 

  ؟الثانية مف المسئكؿ عف فشؿ كامب ديفيد : رابعا 

 . طابا كنياية المفاكضات: خامسا 

كامب ديفيد مفاوضات بطمب إسرائيمي : أوال 

تكشؼ شيادات مسئكليف أمريكييف شارككا في الكفد الذم تكلى رعاية المفاكضات عف أف فكرة 
 جاءت عقد مفاكضات كامب ديفيد قد جاءت بمبادرة مف جانب رئيس الكزراء اإلسرائيمي إييكد باراؾ،

الدعكة لعقد قمة ثبلثية في كامب ديفيد ككاحدة مف ثمرات كمؤشرات العبلقة الكطيدة بيف إدارة بيؿ 
كقد آثر كمينتكف النزكؿ عند . كمينتكف كحككمة باراؾ التي انعقدت القمة تحت إلحاحيا كما سمؼ الذكر

رغبة باراؾ عمى الرغـ مف أف الرئيس عرفات أبدل اعتراضو كخشيتو مف أف تنتيي القمة إلى الفشؿ، إذا 
 عقدت عمى عجؿ كدكف إعداد كاؼ،" فالقمة .كاف يدعك إلى مفاكضات مكثفة تحضيرا النعقاد القمة

 يكـ، كمع قرب االنتخابات 12 كالفمسطيني في فترة ال تتجاكز –حيث تـ جمع الطرفيف االسرائيمي 
 كما لـ تسبقيا مفاكضات سرية مف أجؿ حسـ قضايا الخبلؼ الجكىرية قبؿ القمة كما ىي ،1اإلسرائيمية

، كيرل البعض أف باراؾ ذىب إلى كامب ديفيد لبدء 2"عادة االتفاقات الفمسطينية اإلسرائيمية منذ بدأت
حممة عمى الرئيس الفمسطيني عرفات كعمى الفمسطينييف ككؿ، فيك كمنذ المحظة األكلى لتكليو منصب 

رئيس الكزراء لـ يكف مستعدا لمتعامؿ اإليجابي مع الرئيس عرفات، فعمى الرغـ مف مكجة الترحيب 
                                                 

1
مقابمة تمفزيكنية مع ركبرت مالي ، مدير برنامج الشرؽ األكسط في مجمكعة األزمات المالية ، قناة الجزيرة اإلخبارية ،  

10/10/2010.  

2
أف باراؾ رمي مف كراء طمب عقد المفاكضات عمى تحقيؽ ىدؼ مف اثنيف، األكؿ " الحمـ المحطـ"يقكؿ شارؿ أندرلف مؤلؼ كتاب  

 مف الضفة الغربية إضافة إلى القدس الشرقية، كبذلؾ %20نيـ بذلؾ يككنكا قد تنازلكا عف نحك إفي حاؿ قبكؿ الفمسطينييف لعرضو، ؼ
يتحكؿ باراؾ إلى بطؿ قكمي إذ سيبدك في عيكف اإلسرائيمييف منتصرا، فيك الذم احتفظ ليـ بالعاصمة األبدية كلـ ينسحب إلى حدكد 

أما اليدؼ الثاني فيتحقؽ في حاؿ فشؿ المفاكضات إذ سيتمكف عبر ". حؽ العكدة"، كأسقط أيضا 1967ما قبؿ الخامس مف يكنيك 
التنسيؽ مع اإلدارة األمريكية مف تحميؿ الفمسطينييف كحدىـ مسؤكلية ىذا الفشؿ، كىناؾ مف يرل أف اليدؼ الثاني كاف يحتؿ األكلكية 

 ".أنو ال يكجد شريؾ فمسطيني يمكف التفاكض معو"لدل باراؾ، فرئيس الكزراء اإلسرائيمي ربما ذىب إلى كامب ديفيد مف أجؿ إثبات 
– ، عرض كتاب منشكر في الحياة 2000-1995قصة فشؿ العممية السممية في الشرؽ األكسط : انظر شارؿ أندرلف، الحمـ المحطـ

 . 30/6/2000- لندف
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حيث كاف الرئيس الفمسطيني كالعربي التي قكبؿ بيا باراؾ، فإنو لـ يكف مستعدا لبلجتماع بعرفات،
عرفات محقا في رؤيتو لؤلمكر، فمقد تراكمت لديو مؤشرات كثيرة عمقت شكككو بشأف مدل جدية باراؾ 

خبلصو إزاء دفع عممية السبلـ ككاف مف أبرز ىذه المؤشرات  :كاستعداداتو كا 

أف باراؾ في األصؿ كاف معارضا التفاقية أكسمك األكلى كقد عبر عف ذلؾ مف خبلؿ التصكيت  -
 .ضدىا في حككمة رابيف، ثـ مف خبلؿ تصريحات عمنية لو

لقد أكد باراؾ اعتراضو عمى اتفاقية أكسمك بامتناعو عف تنفيذ ما تبقى مف استحقاقات المرحمة  -
االنتقالية، بما في ذلؾ اتفاقية كأم ريفر التي كقعتيا حككمة نتنياىك، كلقيت حينيا دعمان سياسيا كبرلمانيا 

 .مف قبؿ حزب العمؿ اإلسرائيمي، ثـ اتفاقية شـر الشيخ التي كقعيا ىك بنفسو

 عبر التمكيح بأنو يركز عمى المسار السكرم، كأف  ياسر عرفاتسعى لمضغط عميمع أنو  
، كمف ثـ فإنو يعمؿ عمى تأجيؿ التطكر عمى المسار 1ىناؾ تقدما يجرم إحرازه عمى ىذا المسار

، كأعمف كىك 2الفمسطيني ألف الرأم العاـ اإلسرائيمي ال يمكف أف يقبؿ السير في المساريف في آف كاحد
عمى سمـ الطائرة التي أقمتو إلى كامب ديفيد مف أجؿ التفاكض أنو لف يتياكف مطمقا في قضية القدس، 

 3كيعمؽ محمؿ إسرائيمي عمى ذلؾ بالقكؿ، كلماذا إذا التكجو أصبل إلى كامب ديفيد؟

 

 

 

 

 

                                                 
1

 . 66 ، ص 2002 ، أغسطس 92 ، مختارات إسرائيمية ، عدد دأمنكف كابيمكؾ ، العكدة ألسباب فشؿ كامب ديفي 

2
  .61المرجع السابؽ ذكره، ص  
3

  .34-33 ، ص 2000، نكفمبر 71داني جكر ، بياف رئيس الحككمة، مختارات إسرائيمية ، عدد  
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عرفات كالسمطة "كيؤكد ىذه الرؤية كزير العدؿ اإلسرائيمي في حككمة باراؾ، يكسي بيميف الذم قاؿ أف 
الكطنية الفمسطينية اعتبركا كامب ديفيد بمثابة فخ نصبو ليـ باراؾ باالتفاؽ مع الرئيس األمريكي بيؿ 

كيضيؼ أف الفمسطينييف فعمكا كؿ ما بكسعيـ مف أجؿ عدـ عقد القمة دكف أف يعممكا مسبقا . 1"كمينتكف
 ؿ كانت تريد التكصؿ قبؿ السفر إلى اتفاؽ حك،" ما سكؼ يعرضو عمييـ باراؾ، فالسمطة الكطنية

 .3"، كلكف باراؾ كعبر كمينتكف أجبر عرفات عمى الذىاب إلى كامب ديفيد2المبادئ األساسية

 الذىاب مباشرة إلي المفاكضات ل ثـ ما جاء مف أحداث سابقة كالحقة، أكدت أف باراؾ يصر عؿ
دماجيا في  النيائية، مع فكرة اتفاقية رزمة كاممة بما يعني طي صفحة استحقاقات المرحمة االنتقالية، كا 

، فعمى الرغـ مف كثرة تصريحاتو حكؿ السبلـ، كالرغبة في مكاصمة العمؿ مف 4مفاكضات الكضع النيائي
أجمو، إال أف باراؾ طرح منذ أيامو األكلى في الحككمة جممة الءات ال تختمؼ عف الءات اليميف 

 : كىي 5اإلسرائيمي

 .ال دكلة فمسطينية بدكف اتفاؽ، كينبغي أف تككف منزكعة األسناف كاألظافر .1

 .، كال تفكيؾ لمكتؿ االستيطانية الرئيسية1967ال عكدة لحدكد الرابع مف حزيراف  .2

 .ال عكدة لبلجئيف ، كالبديؿ تكطينيـ كتعكيضيـ  .3

 .ال لسيادة فمسطينية عمي القدس .4

كامب ديفيد تجاوب أمريكي مع المطمب اإلسرائيمي : ثانيا 

تجاكبت إدارة الرئيس األمريكي بيؿ كمينتكف تماما مع مطالب باراؾ، فقد طمب باراؾ أف 
تستضيؼ الكاليات المتحدة المفاكضات، فكجيت اإلدارة األمريكية الدعكات، دكف دراسة كدكف استعداد 

الحمـ "يقكؿ شارؿ أندرلف في كتابو . كاؼ كدكف إعداد لممفات التفاكض كمتطمبات نجاح ىذه المفاكضات
                                                 

1
  .65مرجع سبؽ ذكره، ص   ،دأمنكف كابيمكؾ ، العكدة ألسباب فشؿ كامب ديفي 
2

   .65المرجع السابؽ ذكره ، ص  

3
كقد أكد ىذا الشعكر الفمسطيني رئيس األمف الكقائي الفمسطيني في الضفة الغربية في ذلؾ الكقت العقيد جبريؿ الرجكب الذم قاؿ  

زئيؼ شيؼ، ىؿ : انظر".مفاكضات كامب ديفيد كانت سابقة جدا ألكانيا، لـ نكف نرغب فييا، كاف ينبغي اإلعداد الجيد ليا"بكضكح 
 . 29، ص 2000، سبتمبر 69المكاجية حتمية، مختارات إسرائيمية، عدد 

. 11-10ص - ، ص، مرجع سبؽ ذكره تكفيؽ أبك بكر، أسرار مفاكضات كامب ديفيد 4
 ، ص مرجع سبؽ ذكرهمجمكعة مؤلفيف، السبلـ المغدكر ، : ، أيضا16 ، صمرجع سبؽ ذكره ببلؿ الحسف، الخداع اإلسرائيمي، 5

34 .
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الرئيس كمينتكف ككزيرة خارجيتو أكلبرايت كانا مجرد بيادؽ في لعبة باراؾ، أيضا لـ تمارس "أف " المحطـ
. جدية" تنازالت"اإلدارة األمريكية أية ضغكط عمى باراؾ مف أجؿ تقديـ 

 فما جرل في كامب ديفيد كاف عبارة عف تقدـ اإلسرائيمييف باقتراحات شفكية ككانكا يرفضكف أم 
كيدلؿ عمى ذلؾ ". خذ أك أترؾ"نقاش حكليا، حيث خيركا الفمسطينييف بيف القبكؿ كالرفض عمى طريقة 

بكاقعة مف داخؿ كامب ديفيد، فبعد أف تكترت األجكاء بسبب رفض الرئيس عرفات القبكؿ بعرض باراؾ، 
لف أقابؿ "عرض أحد مستشارم باراؾ عميو مقابمة عرفات مف أجؿ تمطيؼ األجكاء، ككاف رد باراؾ 

. 1"عرفات إال بعد أف يكافؽ عمى أفكار الرئيس كمينتكف

كألف أفكار الرئيس األمريكي بيؿ كمينتكف كانت في األصؿ أفكار رئيس الكزراء اإلسرائيمي 
في كامب "عزمي بشارة بالقكؿ .باراؾ، فقد بدت الصكرة ىزلية إلى حد بعيد عمى النحك الذم صكره د

ديفيد طرحت الكاليات المتحدة أفكار باراؾ كفاكضت باسـ إسرائيؿ كلـ تكف إسرائيؿ ترغب في االلتزاـ 
 بيذه األفكار قبؿ أف تسمع الرد الفمسطيني عمييا كاقتراحات أمريكية أكال

، كفي الكقت الذم كاف الكفد 2
كاف يفاجئ الكفد الفمسطيني بما يطرحو "األمريكي يستشير الكفد اإلسرائيمي في كؿ خطكة كفكرة، فإنو 

كيقر بذلؾ أحد أفراد الكفد األمريكي الذم كجد في كامب ديفيد كشارؾ في المفاكضات . 3"مف اقتراحات
أف الجانب األمريكي اعتمد اعتمادا كبيرا  "2001 مارس 7كىك ركبرت مالي إذ قاؿ في محاضرة لو في 

عمى تكتيؾ باراؾ كمكاعيده األمنية، فقد قكبمت اقتراحات إسرائيؿ فيما يخص القدس كالمستكطنات 
بحماسة كبيرة مف قبؿ الكاليات المتحدة التي كانت تقيس ىذه المقترحات بالمسافة التي قطعتيا إسرائيؿ 

- أبك مازف-، كيقكؿ محمكد عباس 4"ال بالمسافة المتبقية لمكصكؿ إلى اتفاؽ مقبكؿ مف الفمسطينييف
تجاىمت الكاليات المتحدة ما كاف يجرم عمى األرض مف بناء لممستعمرات كىدـ لمبيكت كأظير باراؾ "

كيخمص إلى القكؿ بأف الرئيس األمريكي قد خضع " في كامب ديفيد جيبل تاما بالتطمعات الفمسطينية

                                                 
1

 .65مرجع سبؽ ذكره، ص  ،دأمنكف كابيمكؾ، العكدة ألسباب فشؿ كامب ديفي 
 .26/7/2002 –الشارقة –، جريدة الخميج )5(تحميؿ في خضـ األحداث :  عزمي بشارة، االنتفاضة كالمجتمع اإلسرائيمي2
3

  .المرجع السابؽ ذكره 
4

  .29-24، ص 2001 ، خريؼ 48محمكد عباس ، نحف لـ نضيع فرصة ، دراسات فمسطينية، عدد  
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، كىك األمر الذم أكده مستشار كمينتكف لؤلمف القكمي ساندم بيرجر 1"لرغبات رئيس الكزراء اإلسرائيمي
. 2 مف تعامؿ باراؾ معو باعتباره أحد معاكنيوامتعاضوعندما أشار إلى أف كمينتكف أبدل 

كاف "كيؤكد أكرم أفنيرم أف باراؾ كاف متشددا لمغاية كمخادعا أيضا، حيث أشار إلى أف باراؾ 
ككاف . يقكؿ لمكسط كاليسار اإلسرائيمي كالرأم العاـ الغربي لـ اترؾ حجرا إال كأزلتو لتمييد طريؽ السبلـ

ما يقكلو باراؾ "، كيعمؽ أفنيرم عمى ذلؾ بالقكؿ شيءيقكؿ لميميف اإلسرائيمي ثقكا بي لـ كلف أتنازؿ عف 
 .لميميف اإلسرائيمي ىك الصحيح، كليس ما يقكلو لميسار كالكسط

، كفي ىذا السياؽ 3" مف أرض فمسطيف الجغرافية15% فما قدمو في كامب ديفيد لـ يزد عف 
يؤكد أحد المحمميف اإلسرائيمييف عمى أف باراؾ لـ يكف يعمؿ في أم لحظة قضاىا في رئاسة الحككمة أك 

 باراؾ طكاؿ فترة حكمو أفتفاكض فييا مع الفمسطينييف مف أجؿ الكصكؿ إلى تسكية سياسية، مشيرا إلى 
لـ يتفؽ مع الفمسطينييف حكؿ أم قضية أساسية، بؿ أف تجاكبو مع الفمسطينييف كاف اقؿ مف تجاكب "

. 4"، فاألخير نفذ اتفاؽ الخميؿ بشكؿ أك بآخر، بينما لـ ينفذ باراؾ اتفاؽ شـر الشيخنيتانياىك

 ينطبؽ عمى دكلة 242كقد كاف باراؾ في تصريحاتو المتكررة عف أف قرار مجمس األمف رقـ 
عربية كلكنو ال ينطبؽ عمى الحالة الفمسطينية ، كىذا التصريح ينطكم عمى مكقؼ مباشر كصريح بنسؼ 

أحد أبرز األسس التي قامت عمييا العممية السممية مع الفمسطينييف منذ  بدايتيا، مما يعني أف 
نيا ستككف محككمة فقط بما يجرم تالمفاكضا  مف كجية النظر المكضكعية تككف فقدت مرجعتييا، كا 

 .االتفاؽ عميو، كاستنادا إلى ميزاف القكل الذم يرجح لصالح إسرائيؿ

                                                 
1

  .26المرجع السابؽ ذكره، ص  
2

  .31/7/2002عماد جاد، مف رعاية السبلـ إلى رعاية إرىاب دكلة االحتبلؿ، األىراـ  
الفمسطينييف - كتعمدت عف قصد أف تحمؿ-إف اإلدارة األمريكية فضبل عف ذلؾ حممت " "الحمـ المحطـ"كيقكؿ أندرلف في كتابو 

 بكضكح إلى تيديدات كمينتكف لمرئيس عرفات كالتي كانت تيدؼ إلى إجباره عمى القبكؿ أندرلفكيشير "... مسؤكلية فشؿ كامب ديفيد
 كصداقة الكاليات المتحدة كأف أبكاب كاشنطف ستغمؽ في صدقاتيإنؾ تجازؼ بأف تخسر "بما يعرضو باراؾ، فقد ابمغ كمينتكف عرفات 

لـ تكف قمة لمتفاكض بؿ لفرض أمر الكاقع اإلسرائيمي " مف ذلؾ إلى القكؿ بأف قمة كامب ديفيد أندرلفكيخمص " كجيؾ بعد اليـك
 "برعاية أمريكية، كأف عرفات كاف عميو االختيار بيف الرفض أك الخيانة

3
  .ثبلثة مقكمات لقياميا ، الجزيرة نت: ىشاـ شرابي ، الدكلة الفمسطينية  
4

  .32-31ص -، ص2000، نكفمبر 71باركخ كيمرلينج، باراؾ ميد األرض لشاركف، مختارات إسرائيمية، العدد  
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لك تنازؿ عرفات أماـ "كيمخص أحد المحمميف اإلسرائيمييف قصة مفاكضات كامب ديفيد بالقكؿ 
باراؾ في قمة كامب ديفيد لربما اختصر أياـ حياتو، كلـ يأخذ باراؾ ذلؾ في الحسباف عندما جر عرفات 
رغما عنو إلى كامب ديفيد اعتقادا منو باف الديناميكية الجماعية مع كمينتكف كركس سكؼ تدفع عرفات 

. 1"إلى تقديـ التنازالت

فقد كاف باراؾ ىك الكحيد مف بيف رؤساء الحككمات اإلسرائيمية الذيف جاءكا بعد مؤتمر مدريد، 
، كلقد مضى فعبل في تعاطيو مع الفمسطينييف 242كالذم سجؿ مثؿ ىذا المكقؼ الكاضح مف القرار 

 خاضع لمتفاكض، كليس لمتنفيذ كما نصت عميو اتفاقية 242عمى ىذا األساس، كىذا يعني أف قرار 
ـ مناطؽ متنازع 1967أكسمك، كعمى خمفية اقتناع الحككمة اإلسرائيمية بأف المناطؽ المحتمة منذ عاـ 

عمييا، كىك أمر يناقض قرارات األمـ المتحدة المتعاقبة التي اعتبرتيا، بما في ذلؾ القدس الشرقية، أرض 
 .محتمة

 كل الطرق تقود إلى الصدام : ثالثا 

يبدك كاضحا مف شيادات المشاركيف اإلسرائيمييف كاألمريكييف في قمة كامب ديفيد الثانية التي 
، أنيا قمة رتبت عمى عجؿ مف جانب إدارة الرئيس بيؿ كمينتكف كأنيا جاءت 2000عقدت في يكليك 

تجاكبا مع طمب ممح مف رئيس الكزراء اإلسرائيمي باراؾ، كأف ىذه القمة كانت في جكىرىا عبارة عف 
محاكلة إسرائيمية مف أجؿ تكجيو اتياـ مسبؽ مف السمطة الكطنية الفمسطينية كالرئيس عرفات تحديدا، 

". السبلـ"لمسير في طريؽ " ال يكجد شريؾ فمسطيني"بأنيا ال ترغب في السبلـ، كمف ثـ تركيج مقكلة 

كلذلؾ غابت عف ىذه القمة كؿ متطمبات النجاح مف إعداد جيد كاتفاؽ مبكر عمى القضايا التي 
فقد كاضحا مف كؿ الظركؼ التي أحاطت بيذه القمة، أنيا لـ تكف . سيتـ تناكليا، كعمى مناطؽ االتفاؽ

قمة لمتفاكض، فمـ تسبقيا مثبل اتصاالت أك لقاءات سرية يجرم ترتيبيا مف أجؿ االتفاؽ عمى بعض 
ينبغي " فخا إسرائيميا"، نظر الجانب الفمسطيني لمقمة باعتبارىا األسبابالقضايا التي سيتـ بحثيا، كليذه 

عمى الكفد الفمسطيني كعرفات تحديدا الخركج مف بأقؿ قدر ممكف مف الخسائر، كقد تمثمت الخسائر 
المقبكلة في التعرض لحممة إعبلمية إسرائيمية أمريكية تحمؿ الفمسطينييف مسؤكلية فشؿ المفاكضات، 

                                                 
1

  .41-40ص - ص2000 ، أغسطس 68 ، عدد إسرائيميةعكديد جرانكت ، بطؿ في عيني شعبة ، مختارات  
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كتشكه دكر الرئيس عرفات شخصيا، فيذه الخسائر كانت بالنسبة لعرفات مقبكلة مقارنة بما يمكف أف 
في عيني شعبو " خائف"يترتب عمى القبكؿ بالصفقة اإلسرائيمية األمريكية كالتي كانت ستحكؿ عرفات إلى 

. كالشعكب العربية

اتسمت سياسة باراؾ بمتابعة ما سبؽ أف سمكو نتنياىك مف إعادة التفاكض عمى ما سبؽ 
التفاكض عميو في اتفاقات أكسمك، كالتي تتعمؽ تحديدا بمكضكعات الفترة االنتقالية، كاعتمد مناكرة 

اإلسرائيمي، كمرة أخرل لممسار - التبلعب عمى المسارات، فمرة يعطي األكلكية لممسار الفمسطيني
 . ثـ يعكد لممسار األكؿ كىكذافاإلسرائيميي- السكرم

كالحقيقة أف باراؾ كاف يستيدؼ فقط تأليب األطراؼ العربية بعضيا عمى بعض، كتعميؽ 
الخبلفات بينيا، كمكاصمة نيج االستفراد، كتمزيؽ أم محاكلة لمتنسيؽ فيما بيف المسارات المعنية بعممية 

السبلـ، كتكظيؼ تمؾ المناكرة البتزاز المزيد مف التنازالت مف الطرفيف الفمسطيني كالسكرم كؿ عمى 
 .حده

 كما أدركت السمطة الكطنية الفمسطينية مف التيديدات اإلسرائيمية األمريكية أنيا مقدمة لمرحمة 
كما " أبكاب كاشنطف ستغمؽ في كجو عرفات تحديدا"حرجة تتمثؿ في التعرض لحممة تشكيو أمريكية، كأف 

، كاف إسرائيؿ أعدت العدة لجكلة عسكرية جديدة مف أجؿ كسر إرادة 1سبؽ كحذره الرئيس كمينتكف
فقد أدركت القيادات الفمسطينية المختمفة أف األراضي الفمسطينية . المقاكمة لدل الشعب الفمسطيني

. ستتعرض لعممية غزك عسكرم جديد ربما تصؿ إلى إعادة احتبلؿ األراضي التي سبؽ االنسحاب منيا

ككاف كاضحا أيضا أف رئيس الكزراء اإلسرائيمي سكؼ يبرر فشؿ المفاكضات بتشدد عرفات 
 حؿ كسط، كبالتالي فالمتكقع أف يتجو الرأم العاـ اإلسرائيمي إلى مزيد مف اليمينية إلىكرفض الكصكؿ 

. كالتشدد، كيدعـ قرارات الحككمة بعمؿ عسكرم

                                                 
1

 اتخاذىا سكل الزعيميف عرفات عإف استمرارية التقدـ في اآلكنة الحالية رىف بقرارات تاريخية ال يستطي: "كأضاؼ الرئيس كمينتكف 
 –كما أف إرجاء عقد المؤتمر كاستمرارية الجيكد الراىف ليسا خيران مقبكالن نظران لعدـ جكد كضع راىف في النزاع الفمسطيني . كباراؾ

ذا ما عممنا معان بجدية، فسكؼ نستطيع استكماؿ . ككمما مر مزيد مف الكقت أصبحت إمكانية اتخاذ القرارات أصعب. اإلسرائيمي كا 
 .اتفاقية اإلطار في غضكب بضعة أياـ
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أف الصراع يدكر حكؿ حؽ البلجئيف في العكدة، كأف عدـ "ىي 1 فالقناعة التي رسخيا باراؾ 
تسميـ الفمسطينييف بكجكد إسرائيؿ ىك الذم دفعيـ إلى رفض اقتراحات كمينتكف، فيذه القناعة ىي التي 

. 2"جعمت الصراع يدكر عمى المستكل اإليديكلكجي، صراعا عمى كجكد الدكلة الييكدية

في المقابؿ فإف الجانب الفمسطيني كاف عميو أف يقبؿ بالتحدم كيستعد جيدا لمكاجية عمؿ 
عسكرم إسرائيمي، ألف ثمف تجنب ىذا العمؿ يصعب دفعو أك تبريره فمسطينيا، ىذا إضافة إلى سرياف 

تكجو فمسطيني مؤداه أف الطريؽ المسدكد الذم أكصمت إليو الحككمة اإلسرائيمية المفاكضات، بات يدفع 
في اتجاه خكض مكاجية مسمحة تككف محصمتيا إثبات عجز إسرائيؿ عف فرض حؿ عسكرم عمى 

. الشعب الفمسطيني

االتفاؽ الشامؿ "كفي الكقت الذم خير فيو رئيس الكزراء اإلسرائيمي باراؾ الجانب الفمسطيني بيف 
كقاـ باتخاذ . 3، مؤكدا أف البديؿ عف االتفاؽ الشامؿ سيككف أسكأ بكثير مف الكضع القائـ"أك المكاجية

، -المنطقة أ-خطكات عمى األرض تمييدا لغزك األراضي الفمسطينية الخاضعة لمسمطة الكطنية بالكامؿ 
 كمف ثـ االستعداد الجيد ليا كتكظيفيا المكاجيةفإف الجانب الفمسطيني كصؿ إلى قناعة باستحالة تجنب 

.  4"تسكية سياسية شاممة كعادلة"تاليا لخدمة التكصؿ إلى 

                                                 
1

إف إييكد باراؾ الذم عكؿ عمية الكثيركف في دفع عممية السبلـ إلى آفاقيا المنشكدة باعتباره النقيض السياسي كاأليدلكجي لبنياميف  
نتنياىك المتطرؼ، كاف مخيبا آلماؿ كرىانات الكثيريف مف الفمسطينييف الذيف لـ يترددكا في مساعدتو في إنجاح حممتو االنتخابية 

 فيو كريثا شرعيا مصداقا لسابقة إسحاؽ رابيف، استقبمكا بعض مكاقفو كتصريحاتو االنتخابية االيجابية الممفتة ابصكرة غير مباشرة كرأك
إال أف ىذا الزعيـ االسرائيمي الذم تحدث أكثر مف مرة في مكاجية خصكمة مف الميككد، بأنة لـ . لبلنتباه، بالكثير مف االستحساف

يفعؿ ما فعمكه، كلـ ينفذ أيا مف االتفاقات المكقعة، بما في ذلؾ تعيداتو المقطكعة لمفمسطينييف كلمرئيس كمينتكف ككبار مساعديو، كاف 
  .كفي حقيقة األمر بمثابة نسخة معدلة قميبل عف سابقة بنياميف نيتانياه

2
 .16/8/2002 –الشارقة –، جريدة الخميج )16(تحميؿ في خضـ األحداث : عزمي بشارة، االنتفاضة كالمجتمع اإلسرائيمي 

3
  .20/7/2001– لندف –  مأساكية ، الحياة أخطاء: دديفيركبرت مالي كحسيف أغا ، كامب  
4

أظيرت مفاكضات كامب ديفيد أف سقؼ ما يعرضو اإلسرائيميكف كأكثره سخاء، يظؿ دكف "... حكراني  في ىذا السياؽ يقكؿ فيصؿ  
كسادت قناعة بأف التفاكض مع إسرائيؿ مف دكف ممارسة الضغط الذم يؤلميا، لف يفضي . أم حد أدنى يقبؿ بو أم مف الفمسطينييف

كغمب االعتقاد أف إشعار المحتؿ باأللـ عبر المقاكمة ىك األسمكب الكحيد القادر عمى زحزحتو مف تعنتو، كتـ . إلى تحصيؿ المكاسب
 فيصؿ حكراني بينما االنتفاضة مستمرة، جمكد ".استحضار تجربة المقاكمة المسمحة في الجنكب المبناني كعبرىا كنتائجيا بتماميا

 .30، ص 2001، خريؼ 48سياسي كمستقبؿ غامض، دراسات فمسطينية، العدد 
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بكثافة األعماؿ االستيطانية  (نحك عاـ كنصؼ)رغـ قصر عمر حككمتو 1تميزت فترة باراؾ 
كفاقت نسب زيادة أعداد المستكطنيف أية مرحمة سابقة عميو، ككاف الفركض أف يمتـز بتجميد البناء في 

فزيادة االستيطاف بكثيرة عالية في عيد باراؾ كاف . المستكطنات كيمتنع عف نقؿ المزيد مف الييكد إلييا
مؤشرا قكيا عمى عدـ صدقيو الكبلـ الكثير المعسكؿ الذم أطمقتو حككمتو عف النية إلنجاز السبلـ مع 

 .الفمسطينييف

كمع عكدة الكفديف الفمسطيني كاإلسرائيمي مف كامب ديفيد، بدا كاضحا أف الكضع في األراضي 
كساىمت . الفمسطينية عمى شفا االنفجار، كأف الجميع في انتظار الشرارة التي ستشعؿ المكقؼ

التصريحات التي أدلى بيا الرئيس كمينتكف في تدعيـ ىذا التكقع، فقد حرص عمى إعبلف سحب كافة 
. 2العركض التي قدمت في المفاكضات، مغمقا بذلؾ طريؽ التسكية السياسية

كمف جانبو كاصؿ رئيس الكزراء اإلسرائيمي إييكد باراؾ حممتو اإلعبلمية الشرسة عمى الرئيس 
الفمسطيني ياسر عرفات، كحرص عمى تأكيد أف الرئيس الفمسطيني قد أضاع فرصة تاريخية لتحقيؽ 
السبلـ، كأف ما جرل في كامب ديفيد قد كشؼ لو التطرؼ الفمسطيني، كأف المكاجية القادمة إذا ما 

. كقعت فسكؼ تككف بمثابة الحرب المفركضة عمى إسرائيؿ كالتي ال مجاؿ في تجنبيا

عكديد "فقد بدد باراؾ الكثير مف الكقت كالجيد بدكف طائؿ، فمقد تباحث المفاكض اإلسرائيمي 
 . 3المكفد مف باراؾ مع ياسر عبد ربو مستشار عرفات آنذاؾ عمى خط مفاكضات الحؿ النيائي" عيراف

                                                 
1

كما أف عكدة حزب العمؿ إلى الحكـ كانت تعني استعادة إسرائيؿ لتعاطؼ الكاليات المتحدة معيا بعد الفتكر التدريجي لمعبلقات  
تقكؿ مادليف .  بيف كاشنطف كالسمطة الكطنية الفمسطينيةتاألمريكية اإلسرائيمية أثناء حكـ نتنياىك، كالتقدـ المكازم لذلؾ في العبلقا

إف باراؾ كاف يشاطر سمفو كراىيتو لمنيج ألتجزيئي التفاقيات أكسمك، فكانت كؿ خطكة تتطمبيا أكسمك تثير جدالن صاحب : "أكلبرايت
اليياج داخؿ إسرائيؿ، فتدفعو ثمنان سياسيان، ككاف باراؾ يشعر أف تقديـ صفقة كاحدة حاسمة التفاقية شاممة لكؿ شيء سيككف أسيؿ 

  . 680 ، مرجع سبؽ ذكره ، ص  مادليف أكلبرايت: انظر .عميو مف االستمرار في بيع قطع متفرقة مف السبلـ

 . لندف- ، مرجع سبؽ ذكره، الحياة مأساكيةأخطاء: دديفيركبرت مالي كحسيف أغا، كامب  2

3
لقد كانت كؿ ىذه المقاءات محككمة، سمفان، يفشؿ شبو حتمي، ليس فقط جراء تباعد المكاقؼ الفمسطينية كاإلسرائيمية إزاء مختمؼ  

نما أيضان جراء اعتماد إييكد باراؾ إستراتيجية تفاكضية تقـك عمى مفيـك مفاده  القضايا المدرجة عمى جدكؿ أعماؿ تمؾ المقاءات، كا 
أف االنسحابات اإلسرائيمية المقررة في االتفاؽ االنتقالي كفي مذكرة كأم ريفر، مشركطة بإحراز تقدـ يتعمؽ باتفاؽ بعيد المدل، حكؿ 

القضايا الجكىرية المدرجة عمى جدكؿ أعماؿ مفاكضات الكضع الدائـ، مثؿ القدس كالبلجئيف كغيرىما، كذلؾ انطبلقا مف فكرة 
استبدت بإييكد باراؾ، ممخصيا أنو إذا ما نفذت إسرائيؿ االنسحابات المقررة، كحسب اآلجاؿ المحددة مف قبؿ، فإنيا سكؼ تصؿ إلى 

مفاكضات الكضع الدائـ كىي خالية الكفاض مف أم أكراؽ يمكف أف تساىـ في زحزحة الجانب الفمسطيني عف مكاقفو المعمنة إزاء 
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في حيف تباحث عيراف مع صائب عريقات كبير المفاكضيف الفمسطينييف عمى ما تبقى مف 
استحقاقات المرحمة االنتقالية كاستغرؽ ذلؾ أشير عديدة مف دكف تحقيؽ أم شيء سكل أف باراؾ نجح 

، مف دكف أف تتمكف القيادة 1999عمميا في تمديد الفترة االنتقالية التي انتيت فعبل في أيار عاـ 
الفمسطينييف مف اإلعبلف عف قياـ الدكلة الفمسطينية التي امتنع باراؾ عف االتفاؽ مع الفمسطينييف عمى 

بؿ ىدد بضـ األراضي التي تسيطر عمييا إسرائيؿ مف الضفة الغربية كقطاع عزة كالقدس . قياميا
كباتخاذ إجراءات أخرل إذا حاكلت السمطة الكطنية الفمسطينية اإلعبلف عف قياـ الدكلة الفمسطينية مف 

 . 1طرؼ كاحد كبدكف اتفاؽ

رئيس الكزراء الذم "في نفس الكقت حرص باراؾ عمى تقديـ نفسو لمرأم العاـ اإلسرائيمي باعتباره 
، كبالتالي فقد ركز عمى مخاطبة الرأم العاـ اإلسرائيمي ال سيما بعد أف تأكد مف "ال يمكف أف يتنازؿ

صعكبة استمرار حككمتو نتيجة تحمؿ االئتبلؼ، كأف االنتخابات البكرة عمى منصب رئيس الكزراء 
. أصبحت أمرا ال مفر منو

كفي المزايدة عمى التطرؼ كالتشدد، يكسب اليميف اإلسرائيمي باستمرار، كبالتالي فقد كانت 
المؤشرات األكلية لمسباؽ عمى الفكز بمنصب رئيس الكزراء تصب في مصمحة مرشح اليميف زعيـ تكتؿ 

. الميككد، آرييؿ شاركف

-كفي خطكة محسكبة مف جانبو، كافؽ رئيس الكزراء اإلسرائيمي عمى السماح لزعيـ المعارضة 
، كبدا كاضحا أف 2000بزيارة ساحة المسجد األقصى في الثامف كالعشريف مف سبتمبر - آرييؿ شاركف

سماح باراؾ بالزيارة جاء في سياؽ مخططو التصعيد ضد السمطة الكطنية بحثا عف شرارة لتفجير 
كفي نفس . المكقؼ كالقياـ برد عسكرم انتقاما مف السمطة الكطنية التي رفضت خطتو في كامب ديفيد

كما . ال يقؿ تشددا عف شاركف- أم باراؾ-تكجيو رسالة إلى الرأم العاـ اإلسرائيمي، مؤداىا أنو  الكقت
رمي باراؾ مف كراء السماح لشاركف بزيارة ساحة المسجد األقصى إلى تكصيؿ رسالة أخرل إلى 

                                                                                                                                                       

أم أف باراؾ كاف يقـك نظريتو التفاكضية عمى الدمج بيف إعادة االنتشار كمكضكعات التسكية الدائمة، مما يعني . القضايا الرئيسية
في كاقع األمر إعادة التفاكض حكؿ ما سبؽ التفاكض عميو، كما جرل تكقيعو مف االتفاقات سابقة، بما في ذلؾ اتفاؽ كأم ريفر 

 .المكقع في عيد سمفو بنياميف نتنياىك

. 35، صمرجع سبؽ ذكره  مجمكعة مؤلفيف، السبلـ المغدكر، 1
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الفمسطينييف كالعرب مؤداىا أنو كاف مف األفضؿ أف يكافقكا عمى ما عرضو عمييـ، فالرفض سيجعميـ 
. يكاجيكف شاركف الذم ال يمكف أف يكافؽ عمى تقديـ ما سبؽ كقدمو باراؾ في كامب ديفيد

 :كيمكف تمخيص أىـ األسباب التي دفعت إسرائيؿ لتبني ىذه السياسة اآلتي 

كانت الرؤية اإلسرائيمية لمحالة الفمسطينية تنسجـ مع بعض مسئكلي اإلدارة األمريكية عمى أف حالة  - أ
منظمة التحرير ضعيفة لمغاية، كأف القيادة الفمسطينية مستعدة لدفع أثماف غالية مقابؿ الحصكؿ عمي 

 .الدكلة السيما كأف المنظمة ال تحظى بدعـ عربي كاؼ لمكاجية الضغكط المنتظرة
اعتقد األمريكيكف بأف ياسر عرفات سيقبؿ ما يطرح عميو ظنان منيـ أف الحالة الفمسطينية ىي أضعؼ  - ب

 قبكؿ اتفاؽ فمف أف ترفض إمبلءات أمريكية، متناسيف أف الفمسطينييف كعمى رأسيـ قائدىـ ال يستطيعك
 .يعجز عف تمبية الحد األدنى مف الحقكؽ الكطنية الفمسطينية بما فييا حقكؽ البلجئيف

كعمى الجانب اآلخر كاف ىناؾ رؤية سياسية ربما تككف مخالفة لمرؤية اإلسرائيمية كيمكف تمخيصيا في 
 : اآلتي 
كاقع األمر أف عرفات اعتقد أف كراء كؿ حركة مف حركات باراؾ ليؿ ىدفان مزدكجان كإجباره  -أ 

ضعافيـ إذا رفضكا  .عمى الرضكخ لصفقة جائرة أك تعبئة العالـ لعزؿ الفمسطينييف كا 

 كاف رأم باراؾ المعمف في أف البديؿ عف االتفاؽ سيككف كضعان أسكأ بكثير مف الكضع  -ب 
 .1القائـ

لـ يكف عرفات يريد المجيء إلى كامب ديفيد، أك أف يؤجؿ ذلؾ عمى األقؿ، فقد كاف يشعر  -ج 
أف اإلسرائيمييف قد تخمك عنو عندما اتجيكا إلى المسار السكرم، فباراؾ لـ يؼ بالتزاماتو بتسميـ جزء 

ألف نيج . ككاف باراؾ قد ضغط بشدة لعقد القمة. أكبر مف الضفة الغربية كقرل قريبة مف القدس
 .2التجزئة في أكسمك ككام ريفر لـ ينجح معو

كربما كاف أكثر ما آثار القمؽ كقتيا قرار باراؾ المبكر بالتركيز عمى التكصؿ إلى اتفاؽ مع  -د 
فقد رأل الفمسطينيكف . سكرية كليس مف الفمسطينييف، القرار الذم اعتبره عرفات ضربة مثمثة األبعاد

                                                 
1

كاف باراؾ يريد أف يعقد الرئيس كمينتكف قمة عمى غرار قمة كامب ديفيد، كلـ يكف عرفات يريد ذلؾ، فباراؾ : "تقكؿ مادليف أكلبرايت 
 إسرائيؿ في كأم ريفر كتكسع في بناء المستكطنات كىمش المحادثات الفمسطينية شيكران طكيمة كما يزعـ عرفات الذم تأجؿ التزاما

مادليف : انظر . قاؿ لي إف القمة كرقة أىـ مف أف تمعب دكف بعض األمؿ في النجاح كىك ال يريد أف يبلـ عمى فشميا المحتمؿ
  . 681أكلبرايت ، مرجع سبؽ ذكره ، ص 

2 Bill Clinton my life London:Hutchinson.2004.pp.912-19 
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ىانة  في القرار كسيمة لمضغط تيدؼ إلى عزليـ، كتكتيكان تأجميان يسعى إلى تضيع شيكر ثمينة كا 
عمنية تريد كضعيـ في مكانيـ، ككانت سكريا لـ تعمؿ شيئان خبلؿ السنيف لمعالجة القضايا التي 
تقمؽ إسرائيؿ، كلـ يكف ىناؾ اعتراؼ أك اتصاالت ثنائية كال حتى تجميد لممساعدات التي تقدـ 

 منظمة التحرير الفمسطينية بإسرائيؿ تلممجمكعات التي تقاتؿ ضد إسرائيؿ، بالمقابؿ فقد اعترؼ
كدارت مفاكضات ال حصر ليا بيف الطرفيف، ككاف ىناؾ تعاكف بيف أجيزة األمف الفمسطينية 

كاإلسرائيمية، بالرغـ مف ىذا فقد كاف أكؿ مف حاكلت إسرائيؿ التقرب إليو حافظ األسد كليس ياسر 
 .1عرفات

كبدا كاضحا أف باراؾ كافؽ لشاركف عمى الزيارة كىك يدرؾ أنيا ستكاجو بقكة كغضب مف طرؼ 
الفمسطينييف، كىك ما كشفت عنو تقارير إسرائيمية بعد ذلؾ، غذ ذكرت ىذه التقارير أنو قبؿ الزيارة بيـك 

كعمى الرغـ مف أف . كاحد، حذرت المخابرات اإلسرائيمية مف أف الزيارة قد تؤدم إلى اندالع اضطرابات
االستخبارات العسكرية ال تعمؿ في مجاؿ التقديرات الداخمية، كأف أحدا لـ يطمب منيا إعداد تقرير حكؿ 
الزيارة، فإنيا قامت بتكزيع الكثيقة التي أعدتيا كحذرت فييا مف السماح لزعيـ المعارضة بدخكؿ ساحة 

كفي ىذا السياؽ لـ يكف . 2كبعد دراسة المكقؼ، كافقت الشرطة اإلسرائيمية عمى الزيارة. المسجد األقصى
ىدؼ باراؾ مف كراء السماح لشاركف بالزيارة خافيا عمى أحد، فأكد عمى أحد المحمميف اإلسرائيمييف ذلؾ 

. 3"أف االستفزاز الشاركني جاء عمى أرض خصبة أعدىا إييكد باراؾ كحككمتو"بالقكؿ 

، كىك المكعد الذم أضيؼ إلى 2000كبالفعؿ تمت الزيارة في الثامف كالعشريف مف سبتمبر 
سجؿ التكاريخ الميمة في الصراع العربي اإلسرائيمي، فقد سجؿ ىذا التاريخ باعتباره يـك بدء انتفاضة 
الشعب الفمسطيني ضد االحتبلؿ اإلسرائيمي، كىي االنتفاضة التي أعطيت مسمى انتفاضة األقصى 

 .نسبة إلى اندالع الشرارة مف ساحة الحـر احتجاجا عمى زيارة شاركف االستفزازية

 ككما سبؽ القكؿ فقد كاف كاضحا أف الطرفيف الفمسطيني كاإلسرائيمي قد كصبل إلى قناعة بعد 
مفاكضات كامب ديفيد مؤداىا الحاجة إلى جكلة مسمحة جديدة، إسرائيؿ مف أجؿ تقميص طمكحات 

 مف أجؿ كسر غركر القكة اإلسرائيمي الكطنيةالشعب الفمسطيني ككسر إرادة المقاكمة مف قبميا، كالسمطة 
                                                 

  . 6 مرجع سبؽ ذكره ، ص  تكفيؽ أبك بكر، أسرار مفاكضات كامب دافيد، مركز جنيف لمدراسات اإلستراتيجية،1
2

.   30-29ص -، ص2000، نكفمبر 71، العدد إسرائيميةعكديد جرانكت، المخابرات العسكرية حذرت مف زيارة شاركف، مختارات  
  . 32باركخ كيمرلينج ، باراؾ ميد األرض لشاركف ، مرجع سبؽ ذكره ، ص  3
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كمف ثـ كسر الرككد في العممية التفاكضية عبر خكض جكلة مف المكاجية تشعر خبلليا إسرائيؿ بدرجة 
. مف األلـ بأكثر مما يشعر الفمسطينيكف

كقد تحقؽ لمجانبيف ما أرادا، فقد زار شاركف ساحة المسجد األقصى في حراسة ضخمة مف 
الشرطة اإلسرائيمية، كرتب الفمسطينيكف مظاىرة غاضبة ضد الزيارة، كانفمت الكضع سريعا، فقد كاف 

ىناؾ استعداد مسبؽ لمكصكؿ بالمكقؼ إلى ىذه المرحمة المتقدمة، كبدأت انتفاضة األقصى التي حممت 
. معيا الكثير مف المستجدات

؟ ية من المسئول عن فشل كامب ديفيد الثان: رابعا 

 كبعد أف أنيت قمة جنيؼ الفاشمة بيف األسد ككمينتكف التحرؾ عمى المسار 2000في آذار 
السكرم اإلسرائيمي، قرر باراؾ التقدـ بأقصى سرعة عمى المسار الفمسطيني محددان ميمة أشير قميمة 

لمتكصؿ إلى اتفاؽ دائـ، كلكف الطرؼ اآلخر في ذلؾ الحيف كاف بعيدان عف القبكؿ، كاف جدكؿ أعماؿ 
باراؾ الزمني الذم فرضو بعد فشؿ محاكلتو مع سكرية كصممو ليبلئـ إستراتيجيتو، فمـ يكف الرئيس 

 .1عرفات مستعدان لمتجاكب معو

كبعد لقاء منسؽ السبلـ األمريكي دينيس ركس كمعو الكزيرة مادليف أكلبرايت كأفراد طاقميا مع 
 الفمسطينييف كاإلسرائيمييف لبحث إمكانية عقد قمة ثبلثية في الكاليات المتحدة بيدؼ إنجاز فالمسئكلي

سرائيؿ، كانت اإلجابة الفمسطينية التي أسمعت  الكضع النيائي بيف منظمة التحرير الفمسطينية كا 
الظركؼ لـ تتضح بعد لعقد قمة، إف شيئان "لممبعكثيف األمريكييف كاضحة كصريحة مف قبؿ ياسر عرفات 

لـ يتحقؽ في محادثات إيبلت كما أنو لـ يتـ إحراز أم تقدـ في ستككيكلـ السرية التي قد أجراىا أحمد 
قريع كلـ تسفر عف أم تغيير في المكقؼ االسرائيمي المتصمب كعادتو ، إننا نحتاج ألسابيع مف 

إذا دعكتـ لعقد قمة كعقدت "كقاؿ ألكلبرايت ". المفاكضات المكثفة قبؿ أف نتقدـ نحك عقد قمة ثبلثية
ككاف مصيرىا الفشؿ، فإف ىذا سيضعؼ اآلماؿ لدل الشعكب بإمكانية تحقيؽ السبلـ، دعكنا ال نضعؼ 

 .2"ىذا األمؿ

                                                 
. 7، ، ص2001تمكز:  تكفيؽ أبك بكر، أسرار مفاكضات كامب دافيد، مركز جنيف لمدراسات اإلستراتيجية، عماف1
 .9، صمرجع سبؽ ذكره ، ىنيو أكـر 2



  اإلسرائًلٌ–دور الطرف الجالح يف حل الصراع الفلسطًين: الفصل األول:                                                 الباب الجانٌ

212 

استجاب الرئيس كمينتكف لطمب باراؾ، فدعا ياسر عرفات لعقد مؤتمر ثبلثي في في حينيا 
 أنو لـ عمى، 1، كقد أبدل عرفات اعتراضو بسبب عدـ اإلعداد لممؤتمر2000كامب ديفيد في يكليك 
  :2، برغـ كؿ المحاذير التي طرحيا ياسر عرفات كنجمميا في اآلتييستطع رفض الدعكة

 .إف قضية فمسطيف أشد تعقيدان مف أف تحؿ في قمة لـ يعد ليا جيدان  -
 .إف الفشؿ مؤكد مادامت المكاقؼ اإلسرائيمية كما ىي حتى اآلف -

 .إف ىناؾ خطكطان حمراء فمسطينية ال يمكف تجازىا عمى اإلطبلؽ -

 .إشارة إلى فشؿ قمة جنيؼ بيف كمينتكف كالرئيس حافظ األسد" جنيؼ جديدة"ال تتكرطكا في  -

ككاف االنطباع الفمسطيني بعد ذلؾ باف أكلبرايت خرجت مقتنعة بضركرة اإلعداد الجيد لمقمة عبر  -
عقد محادثات مكثفة مع كبل الطرفيف، إال أف المكقؼ األمريكي كاف يدعك لعقد القمة بناءان عمى 

تكصيات أكلبرايت، كركس كساندم بيرغر، ككاف كمينتكف أيضان ينسؽ جيكده مع باراؾ الذم كاف يرغب 
بشدة في انعقاد القمة، معتقدان أف العرض الذم سيحممو سيقنع عرفات بالمكافقة، إال أف عرفات كاف 
يرغب بأف يككف لمقمة تحضير جيد كأف يتـ أيضان تطبيؽ االنسحاب اإلسرائيمي الثالث مف الضفة 

قمت لباراؾ إف " كنفس المكقؼ قالو أبك مازف في لقاء لو مع باراؾ في بيتو في ككخاؼ يائير . 3الغربية
ف مف األفضؿ االنتظار  .4"الكقت ليس ناضجان بعد لمقمة كا 

                                                 
 عمى حؽ في القمؽ مف احتماؿ فشؿ القمة إذا لـ تكف فكانت اإلدارة األمريكية متفقة عمكمان مع مكقؼ عرفات، كرأت أف الفمسطينيي 1

أريد ذلؾ لكف ليس في : "ككاف كمينتكف قد قاؿ لباراؾ في حزيراف مشيران عمى احتماؿ عقد القمة. ىناؾ محادثات تمييدية إضافية
 كما اتفؽ كمينتكف .12، صمرجع سبؽ ذكره  بكر، أسرار مفاكضات كامب ديفيد، أبك تكفيؽ : انظر .ظركؼ تؤدم إلى تقؿ أكسمك

 المرحمية كحصؿ مف باراؾ عمى االلتزاـ بالقياـ باالنسحاب الثالث سكاء تمع عرفات عمى الحاجة إلى التقدـ في مجاؿ االلتزاما
في حاؿ " ميما"لؾ، كما أخبر عرفات في شكؿ شخصي أنو يدعـ انسحابان إسرائيميان 1تكصؿ الطرفاف إلى اتفاؽ نيائي أـ فشبل في 

، كحضو عمى أف يفتتح القمة بعدد مف "ضع نفسؾ مكانو"كأكضح كمينتكف لباراؾ مخاكؼ عرفات كقاؿ لو . فشؿ كامب ديفيد
: إجراءات حسف النية تجاه الفمسطينييف، كأخيران أكد كمينتكف لعرفات عشية القمة أنو لف يككف مكضع المـك في حاؿ فشؿ القمة، كقاؿ

 :انظر ". لف يشير أحد إليؾ بإصبع االتياـ"
Helga baumgarten. The myth of camp david beir. Beir zeit university: ibeahim abu lughod insuitue of 

international studies. 2001.p.19 
2

 .29/7/2000، صحيفة األياـ، ىنيوأكـر  

. 11صمرجع سبؽ ذكره ،  الحسف، ببلؿ3
القدس، نشرة يكمية / ، المصدر السياسي30/7/2000انكت، صحيفة معاريؼ اإلسرائيمية، ر مع عكديد جأبك مازف مف حكار 4

 e-mail:almasdar@palnet.com.www.almasdamews.comمترجمة عف الصحؼ اإلسرائيمية،
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مع العمـ بأف إييكد باراؾ لـ يمتقي الرئيس الفمسطيني الراحؿ ياسر عرفات لمدة عشرة أياـ  
نما كانت اإلدارة األمريكية تمتقي كبل عمى حده مع العمـ بأنة لـ يكف ىناؾ  لمتفاكض بطريقة مباشرة ، كا 
أم إغراءات مف قبؿ الكاليات المتحدة األمريكية لمقبكؿ بما يصؿ إلية األطراؼ مف اتفاؽ كلـ يكف ىناؾ 

 . 1أم طرؼ عربي يقبؿ النتائج

- الحدكد)كعقد المؤتمر حيث جرل التفاكض بشأف قضايا الكضع الدائـ الفمسطيني 
، كلكف المفاكضات باءت بالفشؿ، كتفجرت انتفاضة (...األمف- البلجئيف- القدس- المستكطنات

األقصى في األراضي الفمسطينية، كتكلى شاركف الحكـ لينسؼ اتفاقات أكسمك كيقضي عمى عممية 
. 2السبلـ

فرغـ كؿ الجكالت التفاكضية التمييدية التي انعقدت تباعان تحضيران لممؤتمر ككؿ الجيكد التي 
 كاإلسرائيمي فبذليا األمريكيكف لعقد القمة الثبلثية كتكفير أسباب إنجاحيا، فقد بدا أف الجانبيف األمريكيي

كبالتالي فقد ماؿ ىذاف الجانباف إلى . يعمبلف تحت ضغط عنصر الزمف الذم ينزؼ بسرعة لكؿ منيما
نكع مف المغامرة بعقد المؤتمر في أقرب كقت ممكف كبالرىاف عمى أف القمة الثبلثية ليا سحرىا الخاص 
بيا، كليا أيضان دينامية ذاتية قادرة عمى تجاكز الصعاب، كحؿ المشكبلت الكثيرة التي تتربص بالجميع 
سمفان، اعتقادان مف اإلسرائيمييف بأف حبات السكر القميمة التي سكؼ يذيبكنيا في كؤكس طافحة بالمرارة 
لدل عرض حمكليـ ليذه القضية أك تمؾ مف القضايا التي تشكؿ قمب النزاع التاريخي، سكؼ تجعؿ 

 .الفمسطينييف يتجرعكف تمؾ الكؤكس حتى الثمالة

إف مفاكضات كامب ديفيد، التي كانت كما تـ كصفيا سابقا ، بأنيا مغامرة تفاكضية مرتجمة، 
كانت في حقيقة األمر بمثابة عممية اغتياؿ سياسي لكؿ تمؾ التفاىمات كالنتائج األكلية المتحققة في 
مفاكضات أسمك ، اف نيج التفاكض الثنائي المغمؽ كالبعيد عف عيكف اإلعبلـ كالتسريبات اإلعبلمية، 

                                                 
1

مقابمة تمفزيكنية مع ركبرت مالي، مدير برنامج الشرؽ األكسط في مجمكعة األزمات المالية ، قناة الجزيرة اإلخبارية،  
10/10/2010.   

2
في تساكؽ مع ىذه التيديدات، ىدد باراؾ بضـ بعض األراضي الفمسطينية الخاضعة لسيطرة الجيش اإلسرائيمي إلى إسرائيؿ، في  

، كعاصمتيا 1967حاؿ تنفيذ قرار المجمس المركزم الفمسطيني المتعمؽ بإعبلف قياـ الدكلة عمى جميع األراضي التي احتمت سنة 
، بيركت، 2000 ، صيؼ 43ممدكح نكفؿ ، عممية السبلـ بعد قمة كامب ديفيد الثانية ، مجمة الدراسات الفمسطينية ، عدد . القدس 
 . 85ص 
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كاف أكثر جدكل مف أم مفاكضات تجرم تحت األضكاء أك بحضكر طرؼ ثالث ، حتى كلك كاف ىذا 
 . 1الطرؼ يقدـ نفسو كطرؼ كسيط نزيو 

كلـ تنجح أبكاؽ الدعاية الصييكنية بقدر نجاحيا في إشاعة أف ياسر عرفات ىك المسئكؿ األكؿ 
 كمف ،2كاألخير عف فشؿ المؤتمر كعما بمغتو األكضاع في األراضي الفمسطينية مف التردم كالضياع

ىذه الزاكية فباإلمكاف تخطئة أكلئؾ الذيف رأكا أف عرفات لـ يكف راغبان في التكصؿ إلى اتفاؽ نيائي، 
ذلؾ أنو مثؿ باراؾ، شعر أف كقت مفاكضات الكضع النيائي تأخرت كثيران عما يجب، لكنو بخبلؼ 

لقد كانت القضايا المرحمية .  المرحميةترئيس الكزراء اإلسرائيمي لـ يعتقد أف ذلؾ يبرر إلغاء االلتزاما
 ال يتجزأ مف بعضيا البعض بالضبط بمعنى ءكالنيائية مترابطة تمامان بالنسبة إلى عرفات أك إنيا جز

 المرحمية لـ يثر الشككؾ تالتمايز، كفي الكقت نفسو االرتباط بيف المرحمي كالنيائي، فعدـ تنفيذ االلتزاما
في نيات إسرائيؿ فحسب، بؿ أنو بالنسبة إلى عرفات كاف سيؤثر تأثيران مباشران في كزف القكل السائد عند 

الذم تقدـ بو إييكد باراؾ إليو " العرض السخي" كذلؾ بسبب رفضو .البدء بالتفاكض عمى الكضع النيائي
. 3في كامب ديفيد كلجكئو بعدىا إلى تفجير أعماؿ العنؼ كاإلرىاب بيدؼ تحقيؽ مطالبو بقكة

، الرئيس األمريكي السابؽ، في نشر ىذه الركاية كتمقفتيا بدكرىا إدارة 4كقد ساعد بيؿ كمينتكف
الرئيس بكش التي تضـ عناصر يمينية مساندة ألكثر التكجيات اإلسرائيمية تطرفا، كتمكنت مف دفع 

                                                 
1

ذلؾ أف الطرؼ الثالث عادة ما يككف راغبا في النجاح بأم ثمف ، كبالتالي فانو ال يتردد في العادة عف ممارسة الضغكط التي  
كانت تقع دائما عمى رؤكس الفمسطينييف ، باعتبارىـ الحمقة األضعؼ كالعنصر الذم ال يثير الخبلؼ معو أم ردكد فعؿ داخمية لدل 

  .الطرؼ الثالث ىذا ، كنحف نعني بيذا الطرؼ حصرا الطرؼ األمريكي 
2

إف الحممة التي بدأىا إييكد باراؾ ضد الرئيس الفمسطيني ياسر عرفات كاتياماتو المركزة شخصيا عمى الرئيس الفمسطيني باعتباره  
عقبة في طريؽ السبلـ كالشخص الذم ال يمكف التكصؿ معو إلى تسكية سممية كانت بمثابة فاتحة عريضة لحممة ضاربة اشد اتساعا 

، تكلى فيما بعد رئيس الحككمة اليمينية اإلسرائيمية آرييؿ شاركف، النسيج عمى منكاليا، كدفعيا إلى آفاؽ بالغة الخطكرة، خصكصا 
عندما راح شاركف بالتكافؽ مع الرئيس األمريكي القادـ حديثا إلى البيت األبيض، يعتبر الرئيس الفمسطيني ياسر عرفات رجبل غير 

ذم صمة بعممية السبلـ، كأف مف المفيد التخمص منة سياسيا أك جسديا، كشرط الستئناؼ المفاكضات مع قيادة فمسطينية جديدة كذلؾ 
عمى النحك الذم تجمى بكؿ كضكح آنذاؾ في عممية محاصرة الرئيس ياسر عرفات في مقرة، كالتيديد بقتمة كالسعي إلى فرض حصار 

 . دكلي ضده
3

-75 ص ،، بيركت2001 مجمة الدراسات الفمسطينية، شتاء ،أكـر ىنيو، أكراؽ كامب ديفيد: لبلستزادة حكؿ ىذا المكضكع انظر 
97  .

4
، كما المباحثات المـك عمى الفمسطينييف، كحمميـ كحدىـ، مسئكلية فشؿ األمريكي الرئيس ألقى كامب ديفيد، مباحثاتفي أعقاب  

 ، بعض الكقتإلى يعتقد بأف باراؾ بحاجة كأنة العديد مف الخطكات االيجابية، اتخذأشاد بمكقؼ رئيس الكزراء اإلسرائيمي، منكىا بأنة 
 الدكلة المستقمة مف جانب كاحد، كأف عمى الرئيس عرفات تحضير إعبلف الفمسطينييف، مف إلى تحذيرا كجو تـ الداخمية مشاكموبسبب 
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السياسة األمريكية عمى طريؽ التشدد كالعداء لعرفات كسمطتو الكطنية، كجعمت مف عزؿ الرئيس 
كمف ثـ تبنت .  األمكر إلى مسارىا الصحيحإلعادةالفمسطيني كتدمير مؤسسات حكمو شرطا أساسيا 

 شاركف كأيدت كافة ممارساتو الكحشية ضد الشعب الفمسطيني بما فييا إطراؽ طائراتو آرييؿسياسة 
كمركحياتو كدباباتو لتحصد أركاح الفمسطينييف كتغتاؿ رجالتيـ كتعتقؿ اآلالؼ منيـ كتدمر منازليـ كتقتمع 

. 1مزركعاتيـ كتفرض عمييـ حصارا خانقا متكاصبل

كالمثاؿ األبسط عمى ذلؾ أف احتفاظ إسرائيؿ بقطعة مف األرض كاف مف المفترض تسمـ 
الفمسطينييف خبلؿ الفترة المرحمية، يعنى أف عمى اآلخريف العكدة إلى التفاكض حكليا في مفاكضات 

ذا كاف باراؾ أمؿ أف االلتزاما. الكضع النيائي  المرحمية سيطكييا النسياف سريعان في حاؿ نجاح تكا 
القمة، فقد خشي عرفات أف النسياف سيطكييا في السرعة نفسيا في حاؿ فشؿ القمة بكممة أخرل، لقد بدا 

في الكقت الذم يعني فيو الرفض التخمي ليس فقط " اقبؿ أك أرفض"باراؾ ككأنو يطرح خياران قاطعان ىك 
طبلؽ  عف الكضع النيائي بؿ أيضان عف االنسحابات اإلسرائيمية اإلضافة كمف القرل المجاكرة لمقدس كا 

األسكأ مف أف الرفض كاف يعني رؤية المزيد مف المستكطنات . 2السجناء كغيرىا مف االلتزامات المرحمية
 .في المناطؽ التي كاف باراؾ كاثقان مف إنيا ستضـ إلسرائيؿ ضمف اتفاؽ الكضع النيائي

لـ يعد شاركف مسئكال، أماـ اإلدارة األمريكية، عف أية فظائع يرتكبيا في األراضي الفمسطينية 
المحتمة بعد أف تـ خمط األكراؽ، كخاصة منذ أحداث الحادم عشر مف سبتمبر، فكؿ ما تفعمو قكاتو في 

رأييا إنما ىك قبيؿ الدفاع عف النفس في مكاجية اإلرىاب الفمسطيني، كالذم يعني ىذه اإلدارة ىك 
القضاء عمى اإلرىاب الدكلي في كؿ مكاف، كىي ال تتكقؼ أما األسباب كالظركؼ التي أدت إلى تفجير 
االنتفاضة الفمسطينية قبؿ شيكر مف أحداث سبتمبر، فبل يعنييا أف شاركف ىك الذم خطط لنسؼ عممية 

السبلـ عندما كجد باراؾ منغمسا في مفاكضاتو مع الفمسطينييف مف أجؿ التكصؿ إلى تسكية نيائية 
لمنزاع اإلسرائيمي الفمسطيني، فقاـ باقتحاـ الحـر القدسي في حراسة المئات مف الجنكد كىك عمى إدراؾ 

                                                                                                                                                       

 لـ يفعؿ الفمسطينيكف ذلؾ، فإف عبلقة الكاليات المتحدة بالفمسطينييف سكؼ تخضع كأنةالرأم العاـ الفمسطيني لقبكؿ التنازالت  
  . 52انتصار الشنطي، الكاليات المتحدة األمريكية، مرجع سبؽ ذكره، ص : انظر.  النظرإلعادة

لـ تكف تيديدات كمينتكف، ىي المؤثر السمبي الكحيد الذم شاب ركح االعتداؿ في تقكيـ نتائج كامب ديفيد، فقد شارؾ كؿ مف  1
، كالصحافة األمريكية في امتداح مكقؼ رئيس الكزراء اإلسرائيمي، كتكجيو المـك السافر إلى السمطة الفمسطينية، كاتياميا سالككنغر

 .  52المرجع السابؽ ذكره، ص . "تطرؼ الشارع الفمسطيني"بأنيا خضعت إلى التطرؼ 
. 7،صمرجع سبؽ ذكره ، اإلستراتيجية تكفيؽ أبك بكر، أسرار مفاكضات كامب ديفيد، مركز جنيف لمدراسات 2
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كربما كاف األمر نتيجة لتدبير )تاـ بمغبة عممو، كحدث ما تكقعو حيث كقع الصداـ الذم فجر االنتفاضة 
تـ بيف شاركف كباراؾ أراد بو األخير أف يعدؿ عف عدد مف التنازالت التي قدميا في المفاكضات، أك 

، ككاف باراؾ قد اعد عدتو منذ (ربما كجد باراؾ نفسو في حرج مف رفض طمب شاركف القياـ بيذه الزيارة
شيكر سابقة لمكاجية أية مقاكمة فمسطينية بأقسى إجراءات القمع كبكافة ما في الترسانة اإلسرائيمية مف 

. 1أسمحة

كانت األجكاء مييأة تماما لتنفيذ مخططات شاركف، فقد تمت تعبئة الشعب اإلسرائيمي ضد 
اإلرىابي الذم رفض أكثر العركض سخاء كلـ يقبؿ "عرفات الذم صكرتو أجيزة اإلعبلـ في صكرة 

 مف األراضي الفمسطينية، كفشؿ في أف يجعؿ مف نفسو رجؿ دكلة مسئكال، 90%استرداد ما يزيد عف 
". بؿ تغمبت عميو طبيعتو اإلرىابية كآثر أف يسير في طريؽ العنؼ ميددا أمف إسرائيؿ كاإلسرائيمييف

كتحكؿ الشعب اإلسرائيمي الذم سير منذ سنكات مظاىرات صاخبة ضد شاركف بسبب تكرطو في حرب 
عدكانية خاسرة في لبناف مطالبا بعزلو، كالذم طالما أبدل استيجانو لمكاقفو المندفعة كمخاكفو مف أفكاره 
المتطرفة، فإذا بو يكليو ثقتو كيسير خمفو بأمؿ أف يحقؽ لو األمف كال يجد قادة حزب العمؿ الذيف أبرمكا 

. 2اتفاقات أكسمك غضاضة في الخضكع إلمرة شاركف كتنفيذ أكامره كأعضاء ميمشيف في حككمتو

 ؟ما ىي حقيقة العروض السخية التي قدميا باراك في كامب ديفيد - 1

تكمف المشكمة في أف مفاكضات كامب ديفيد لـ تنشر محاضرىا، كربما كاف اليدؼ مف ذلؾ ىك 
محاكلة اإليياـ بأف ما عرضو باراؾ، كرفضو عرفات، كاف مجمكعة مف التنازالت غير المسبكقة، كالتي 
تثبت حسف النكايا اإلسرائيمية كالرغبة الصادقة في إقامة سبلـ مشرؼ مع الفمسطينييف، ككاف يكفي أف 

 مف األراضي لمفمسطينييف كأف باراؾ كافؽ عمى 90%يشاع أف مف بيف ىذه التنازالت إعادة ما يزيد عف 
. 3تقاسـ القدس مع الفمسطينييف

                                                 
1

.  97-75، ص مرجع سبؽ ذكرهأكـر ىنيو، أكراؽ كامب ديفيد، : لبلستزادة حكؿ ىذا المكضكع انظر 
2

 .97-75، ص مرجع سبؽ ذكره أكـر ىنيو، أكراؽ كامب ديفيد ، : لبلستزادة حكؿ ىذا المكضكع انظر  

3
   .22/7/2000صحيفة األخبار ، القاىرة ، : لبلستزادة انظر  
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كمع ذلؾ فقد بدأت الحقائؽ تتكشؼ نتيجة لما نشر مف تصريحات ككتابات مف شارككا في تمؾ 
. 1المفاكضات سكاء مف الجانب الفمسطيني أك اإلسرائيمي

كيبدك أف باراؾ اتفؽ مع كمينتكف عمى اإللحاح كاألىمية الكبيرة لعقد قمة كامب ديفيد كىك ينكم 
مف كراء ىذه القمة االلتفاؼ عمى التزامات إسرائيؿ بخصكص إعادة االنتشار الكارد في اتفاؽ أكسمك 

 النيائي، كىكذا تككف ىذه القمة مخرجان لرئيس الكزراء إييكد باراؾ الذم عكالقفز مباشرة إلى قضايا الكض
 .2لـ ينفذ معظـ استحقاقات أكسمك كما بعدىا

 ، سيما ادعاء إييكد باراؾ بأنة دإف كؿ المزاعـ التي راجت عف نتائج مفاكضات كامب ديفي
أعطى ككاف سخيا في عطائو، كانت مجرد حممة دعائية منظمة تيدؼ إلى تبرئة النفس مف تحمؿ أم 

قدر مف الفشؿ المتحقؽ عمى رؤكس األشياد ، فكؽ إنيا محاكلة لمنيؿ مف مصداقية المفاكض الفمسطيني 
 .3الذم كاف يعمـ عمـ اليقيف بأف باراؾ لـ يقدـ في كامب ديفيد أم عرض مف نكعو 

 رغـ –بدا كاضحان بأف األمريكييف الذم استجابكا إللحاح إييكد باراؾ عمى عقد القمة الثبلثية 
 حياؿ معظـ القضايا الجكىرية المعركضة –إدراكيـ لشدة التبايف بيف المكقفيف الفمسطيني كاإلسرائيمي 

                                                 
1

 يؤيد اتفاقا مف خمسة مبادئ مع الفمسطينييف ، ينص عمى انو"الخمسة الشييرة، عندما أعمف ق مبلئاتإفي الكقت الذم دخؿ باراؾ ب 
:  األتي الخمسة في مبادئوكحصر . الفصؿ التاـ بيف الجانبيف

  . 1967 حدكد عاـ إلى لف تعكد إسرائيؿ إف .1
  .إسرائيؿ القدس المكحدة ستبقى عاصمة إف .2
 .األردف بالتمركز في منطقة غرب كادم أجنبي جيش ألم لف يككف مسمكحا انو .3
 إلى إشارة، في اإلسرائيمية الفمسطينية سيعيشكف في تجمعات استيطانية، تحت السيادة األراضي غالبية المستكطنيف الييكد في أف .4

 .  مف الضفة كقطاع غزةأجزاءضـ 
 .  مرفكضأمر ديارىـ إلى مميكف الجئ فمسطيني 3،5 حؽ العكدة لنحك إف .5

 بأنة لف يتخمى عنيا أبدا ، ككاف باراؾ متصكرا بأف فكرة معتقداات الخمسة، ئ االمبلبيذه الثانية دديفيدخؿ باراؾ مفاكضات كامب 
 الفمسطينية قد يغرم عرفات، ليتنازؿ عف القدس، ببساطة، مما جعؿ باراؾ يدرؾ حقيقة ما األراضيمف % 90دكلة فمسطينية عمى 

  .6/6/2000 المصرية، القاىرة، األخبارصحيفة . ، دكف فائدةإليةذىب 
2
 naseer aruti. Dishinesi briker:. The us role in lsrael and pagestine . cambridge. Ma.: south end 

press.2003 .p.xii 
3

 منقكلة عف السنة أعضاء الكفد أمريكية كأفكار عمى ىذا الصعيد، كاف مجرد اقتراحات حكلومع العمـ بأف كؿ ما جرل التفاكض  
 ، حينو لـ يقدمكا بأنفسيـ أم عرض مف تمؾ العركض السخية التي تحدث عنيا باراؾ في كفده كأعضاء باراؾ أفأم . اإلسرائيمي

 . كادعاءاتو أبعد الحدكد مع مزاعـ باراؾ إلى تطابقت، التي األمريكية الدعاية ةماكيف جنب مع إلىكظؿ يرددىا فيما بعد، جنبا 
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 ، كانكا يراىنكف عمى ضعؼ القدرة الفمسطينية عمى الصمكد أماـ 1عمى جدكؿ أعماؿ القمة العتيدة
الضغكط المكثفة، بؿ كلي ذراع القيادة الفمسطينية، كحمميا عمى القبكؿ بما ال تستطيع أساسان لمقبكؿ بو 

قميمية أقؿ تكازنان مما كانت عميو الظركؼ قبؿ عقد مف الزماف، سيما كأف  في ظؿ ظركؼ دكلية كا 
الفمسطينييف الذيف سبؽ أف أكرىتيـ حالة الخمؿ السائدة عمى مسرح السياسة الدكلية، ككضعية االنقساـ 

كالضعؼ الشديد المييمف عمى العالـ العربي، عمى القبكؿ بحمكؿ منقكصة، كاتفاقيات مجحفة قد أصبحكا 
أسرل لمنطؽ المساكمات كباتكا جزءان مف لعبة تفاكضية محككمة بمنطؽ القكة ال يممككف فكاكان منيا، 

 . كاإلسرائيمييف معان فكفؽ ما يبدك أنو كاف يتراءل لؤلمريكيي

كقد تبيف أف ما اقترحو باراؾ عمى عرفات بشأف األرض التي تعاد إلى الفمسطينييف تقتطع منيا 
 تتنازؿ عنيا الدكلة العبرية مف 1% تمثؿ كتؿ المستكطنات التي تضميا إسرائيؿ إلييا مقابؿ %10

فقد بقي مستقبميا - خارج كتمة المستكطنات-أما بقية المستكطنات . أراض قاحمة جنكب قطاع غزة
غامضا دكف تعيد صريح بإزالتيا بحيث يظؿ احتماؿ بقائيا كقنابؿ مكقكتة في أراضي الدكلة الفمسطينية 

 مف أراضي 12%قائما، كتضاؼ إلى المناطؽ التي تظؿ تحت السيطرة اإلسرائيمية مساحة إضافية تمثؿ 
فمـ يكف ما .  عاما20 إلى 10عمى مدل فترة تمتد مف - ألسباب أمنية-الضفة الغربية في كادم األردف 

نما 90%إعادة - في حقيقة األمر-عرضو باراؾ  عمى حد ما نشرتو - مف األراضي لمفمسطينييف، كا 
 مف الضفة 50%ىك - 2000 مارس 10صحيفة ىاآرتس بشأف خطة باراؾ في عددىا الصادر يـك 

 مف األراضي 40% تضميا إسرائيؿ كتككف نسبة اؿ 10%الغربية يحصؿ عمييا الفمسطينيكف ك 
مكضكع تفاكض بيف الجانبيف، أم أف المعركض عمى عرفات في كامب ديفيد كاف يمثؿ مجمكع مساحة 

                                                 
1

انتظر الفمسطينيكف مؤشرات تطمينية مبكرة مف باراؾ لكف خطكاتو األكلى جاءت معاكسة تمامان، فقد ضاعفت مف الشككؾ في  
نكاياه تشكيؿ حككمتو المكسعة، ذلؾ الخميط مف المتشدديف كدعاة السبلـ، كمكقفو مف القدس، كرفضو مجابية المستكطنيف، ككاف ما 

، الذم 1998أزعج الفمسطينييف بشكؿ خاص في أجكاء التطمع كالقمؽ تمؾ، تأجيمو تناكؿ القضايا األساسية مثؿ اتفاؽ كأم ريفر لعاـ 
اختار باراؾ إعادة التفاكض عميو، أك البدء بمحادثات الكضع النيائي التي أجميا باراؾ عف طريؽ عدـ تسمية رئيس لممفاكضات 

، كساد الفئات الفمسطينية النافذة في أكساط المتفقيف كاألجيزة األمنية كاإلعبلـ كرجاؿ األعماؿ كالبيركقراطييف كالناشطيف فاإلسرائيميي
 الشعكر بخيبة األمؿ إزاء نتائج عممية السبلـ كالشؾ في استعداد – التي كاف دعميا ضركريان لمساعي عممية السبلـ –السياسييف 

 تكفيؽ أبك بكر، .إسرائيؿ لمعمؿ باالتفاقات المكقعة كاإلحباط اإلضافي إزاء خطاب باراؾ السياسي كالخطكات التي اتخذىا بعد فكزه
      . 5، ص2001تمكز،  ،أسرار مفاكضات كامب دافيد، مركز جنيف لمدراسات اإلستراتيجية، عماف
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، األمر الذم ال يختمؼ عما كاف (أك أكبر قميبل)المنطقتيف أ، ب المتيف كاف يمارس فييما سمطاتو 
. 1شاركف يقترحو إلقامة دكلة فمسطيف

أما عف القدس، فقد جاء اقتراح باراؾ بشأنيا مف قبيؿ الخداع المثير لمسخرية، كلعمنا نذكر أنو 
الكاقعة تحت السمطة الفمسطينية " أ"قد قرر قبؿ شيكر مف مفاكضات كامب ديفيد أف يعيد إلى المنطقة 

. 2بمدة أبك ديس كبمدتيف قريبتيف مف القدس

ككانت ىذه البمدات تقع في حدكد القدس الشرقية في عيد الحكـ األردني، كلكف إسرائيؿ أخرجتيا 
مف الحدكد البمدية لمدينة القدس، ثـ عدؿ باراؾ عف قراره المذككر حتى يعيد طرحو في مفاكضات كامب 

كمف ثـ يدعي انو استجاب لطمب . ديفيد مقترحا أف يقيـ الفمسطينيكف عاصمة دكلتيـ في بمدة أبك ديس
في  (باعتبار أبك ديس كانت جزءا مف القدس الشرقية)الفمسطينييف إقامة عاصمة الدكلة في القدس 

عاصمة إلسرائيؿ كتحت سيادتيا  (بحدكدىا البمدية اإلسرائيمية)الكقت الذم تظؿ مدينة القدس المكحدة 
، فإف الفمسطينييف يمارسكف فييا نكعا مف السمطات (بما فييا البمدة القديمة)كأما بقية القدس الشرقية 

البمدية عمى األحياء العربية كتبقى إلسرائيؿ السيادة عمييا، كال تككف لمدكلة الفمسطينية عمى الحـر 
. 3القدسي سكل كظيفة اإلدارة

نما كافؽ عمى  كرفض باراؾ االعتراؼ بحؽ البلجئيف الفمسطينييف في العكدة رفضا قاطعا، كا 
عكدة عدد قميؿ منيـ في إطار جمع شمؿ العائبلت حسبما تقرر إسرائيؿ كحدىا كعمى مدل سنكات 

. 4طكيمة

                                                 
1

في البياف الذم ألقاه أماـ المجمس التنفيذم بشأف مفاكضات كامب ديفيد أف إسرائيؿ طالبت بإقامة  (أبك مازف)كيذكر محمكد عباس  
خمس مناطؽ لمرقابة العسكرية كقطاعات أخرل لمطكارئ كثبلث محطات إنذار مبكر إسرائيمية في األراضي الفمسطينية، فضبل عف 
بقاء القكات اإلسرائيمية في غكر األردف، كما تمسكت بمكاصمة سيطرتيا عمى المجاؿ الجكم الفمسطيني كبأف تككف الدكلة الفمسطينية 

 .منزكعة السبلح
2

 .97-75، ص مرجع سبؽ ذكرهأكـر ىنيو، أكراؽ كامب ديفيد، : لبلستزادة حكؿ ىذا المكضكع انظر  

3
 .97-75، ص مرجع سبؽ ذكرهأكـر ىنيو، أكراؽ كامب ديفيد، : لبلستزادة حكؿ ىذا المكضكع انظر  
4

 . 97-75، ص المرجع السابؽ ذكره : لبلستزادة حكؿ ىذا المكضكع انظر  
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الخطكط العامة لما اعتبرتو الدعاية الصييكنية التي مؤلت العالـ ضجيجا - في مجمميا-تمؾ 
، تمؾ الدعاية التي أثارت ثائرة اإلسرائيمييف عمى عرفات 1عركض إسرائيؿ السخية التي رفضيا عرفات

. كألقت بظبلليا عمى أسباب االنتفاضة الفمسطينية. كأفقدتيـ الثقة في عممية السبلـ

فقد كاف االقتناع شبو يقيني بأف مؤتمر كامب ديفيد كاف أقرب ما يككف إلى مغامرة غير 
محسكبة العكاقب، مما حدا بالفمسطينييف لمقاكمة عقده قبؿ إنضاج الظركؼ المبلئمة، ليس لعقده فقط، 

نما إلنجاحو، أيضان  فقد فقدت غالبية الفمسطينييف الثقة في عممية أكسمك، ككاف قبكؿ عرفات لمكقؼ . كا 
كرغـ إلحاح الفمسطينييف الشديد عمى . 2كمينتكف كبارؾ يعني عند معظـ الفمسطينييف استسبلمان تامان 

ضركرة تجنب مثؿ ىذه المغامرة التي تنذر بعكاقب بالغة الخطكرة، فقد مارست اإلدارة األمريكية ضغكطان 
ففي البياف الذم أذاعو الرئيس . كثيفة لعقد المؤتمر، حيث تحكؿ مجرد انعقاده إلى ىدؼ بحد ذاتو

كمينتكف حكؿ القمة المكثفة التي أجراىا مع الرئيس ياسر عرفات كرئيس الحككمة اإلسرائيمية إييكد باراؾ 
بعد أف اتضح لو أف الكفديف المتفاكضيف الفمسطيني كاإلسرائيمي لـ يعكدا قادريف عمى دفع المفاكضات 

كىك يشير إلى مفاكضات استكيكلـ التي اعتبرىا أىـ مفاكضات بيف الجانبيف الفمسطيني )إلى األماـ 
 .(كاإلسرائيمي حتى انعقاد قمة كامب ديفيد

 في حيف أنو 3كمف الغريب أف يحمؿ كمينتكف ياسر عرفات مسؤكلية فشؿ مفاكضات كامب ديفيد
بادر بعد ذلؾ بتقديـ مقترحات جديدة في كرقة قدميا لمجانبيف حاكؿ فييا تحسيف مبادئ تسكية القضايا 

                                                 
1

سرائيمييف كمف بعض   كقد فند ىذا األمر ، العديد مف شيادات بعض مف شارؾ في ىذه المفاكضات مف أمريكييف كفمسطينييف كا 
اإلعبلمييف كالمسئكليف كالصحؼ المختمفة التي أجمعت في الغالب عمى عدـ تحميؿ الطرؼ الفمسطيني مسؤكلية فشؿ مفاكضات 

نما كاف الطرؼ اإلسرائيمي كمف كراءه الطرؼ األمريكي ىك مف كاف يتحمؿ فشؿ ىذه المفاكضات، كالتي . الكامب ديفيد الثانية كا 
حاكؿ الطرؼ األمريكي عرضيا مف جديد عبر كرقة كمينتكف قبؿ انتياء فترة حكمة بأياـ كالتي لـ تكف تختمؼ عما طرحة الجانب 

 .اإلسرائيمي في المفاكضات
2 naseer aruti. Dishinesi briker:. The us role in lsrael and pagestine . Ibid. p.171 

3
 ، ظير المكقؼ األمريكي ، متحيزا إلسرائيؿ ، كاف آخرىا سيادة ألعمى الحـر لمفمسطينييف ، كاألسفؿ دبعد فشؿ كامب ديفي 

لقد أفمتت القيادة الفمسطينية مف مصيدة كامب ديفيد ، . عمما بأنة ال معنى لمدكلة الفمسطينية بدكف القدس عاصمة ليا . لئلسرائيمييف 
األمريكي عمى إعبلف "الفيتك "كلـ يستطع كمينتكف دخكؿ التاريخ ، عبر اتفاؽ سبلـ بيف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف ، فقد أعمف بنفسو 

جبلؿ عارؼ ، ماذا بعد سقكط األقنعة األمريكية ، صحيفة األخبار ، القاىرة ،  . 13/9/2000الدكلة الفمسطينية ، إذا أعمنت ، في 
كثائؽ قمة كامب ديفيد الثانية ، . كىدد بنقؿ السفارة األمريكية إلى القدس إذا أعمنت الدكلة الفمسطينية مف دكف اتفاؽ .  5/8/2000

  . 228 ، بيركت ، ص 2000 ، صيؼ 43مجمة الدراسات الفمسطينية ، عدد 
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، األمر الذم يدؿ بكضكح عمى أف الرئيس الفمسطيني كاف محقا في رفضو لما عرض عميو في 1الرئيسية
 .2كامب ديفيد

 3طابا ونياية المفاوضات : خامسا 

استدراكا لما سبؽ ، فإف ثمة تفاؤال الستئناؼ المفاكضات بيف الجانبيف، قادىما إلى محادثات 
 كارتكزت األسس التي جرت . 27/1/2001 ، كتكقفت في 2000، التي جرت في أكاخر عاـ 4طابا

  .23/12/2000، في 5التي اقترحيا كمينتكف"الثكابت "عمييا المناقشات، إلى حد كبير عمى 

                                                 
 فمف جية أكلى كاف الرئيس كمينتكف عمى كشؾ إنياء مدة كاليتو الثانية في البيت األبيض، دكف تحقيؽ إنجاز تاريخي بحسب لو 1

في كاحدة مف أكثر المشكبلت اإلقميمية كالدكلية التي استثمر فييا الرئيس األمريكي كثيران، كبذؿ بشأف التكصؿ إلى حمكؿ ليا جيكدان 
خبلص، كبدكافع أمريكية مكضكعية، تخالطيا دكافع شخصية مشركعة، لتحقيؽ . لـ يبذليا في أم مشكمة خارجية أخرل كعمؿ بدأب كا 

نجاح دبمكماسي شخصي، قد يككف باىران كمدكيا، في أكثر مناطؽ العالـ حيكية بالنسبة لممصالح القكمية األمريكية، األمر الذم مف 
شأنو أف يحسف مدكنات السجؿ الشخصي لرئيس أثقمت عميو فضيحة غير سياسية، كادت تؤدم بو مف رئاسة أكبر كأقكل دكلة في 

. كما يمكف لمثؿ ىذا النجاح األمريكي المحتمؿ في الشرؽ األكسط، أف يتكج كمينتكف كمرشح محتمؿ لجائزة نكبؿ لمسبلـ. العالـ
ناىيؾ عما قد يفضي إليو النجاح المأمكؿ مف تحسيف فرص فكز الحزب الديمقراطي، كترجيح كفة نائبو آؿ غكر في معركة الرئاسة 

 .المقررة بعد نحك أربعة أشير فقط مف مكعد انعقاد مؤتمر كامب ديفيد
2

 بيا ، عمى أف تككف منزكعة السبلح ، كتقاـ إسرائيؿ الدكلة الفمسطينية ، كاعتراؼ إعبلف الثانية ثـ التفاىـ عمى دديفيفي كامب  
 اإلسرائيمي كالقضية كالفمسطينية ، مركز األىراـ – ، الصراع العربي 2000التقرير االستراتيجي العربي  . 242حدكدىا كفقا لقرار 

  .243 ، ص 2001لمدراسات اإلستراتيجية ، القاىرة ، 

3
كلكف أمر االنسحابات كالنسب المئكية كحؿ مسألة القدس كالبلجئيف كالمستكطنات كانت أكثر كضكحا في مفاكضات طابا التي لـ  

تكثؽ ، بؿ جاءت ىذه المفاكضات في الكقت بدؿ الضائع مف فترة حككمتي بيؿ كمينتكف كاييكد باراؾ قبؿ كصكؿ حككمتي اليميف 
 .  المتطرؼ في إسرائيؿ كفي الكاليات المتحدة األمريكية لمحكـ ، كممارسة سياسة مغايرة لما كاف متبعا في الفترة السابقة ليما 

4
ىا، حيث بادر إلى إعبلنو عدـ ؼ شاركف بنسآرييؿفقد كانت مفاكضات طابا الفصؿ األخير في عممية السبلـ التي قاـ  -كبعد  

االلتزاـ بما دار في ىذه المفاكضات كمع انتياء كالية الرئيس كمينتكف اختفت معو كرقتو التي اتخذ منيا الجانباف أساسا لمفاكضاتيما 
. في طابا كحققا بعض التقدـ

5
ف ثـ نشر ىذه األفكار في الصحؼ، مف خبلؿ تبلكتيا عمى مسامع الكافديف مف -ما مف نص  صريح أك مكتكب ألفكار كمينتكف، كا 

أعتقد بأف الحؿ ينبغي أف يككف بحدكد أكاسط التسعينات في : حيث قاؿ "األرض "قبمو ، كما ييمنا عف الدكلة، فقد ذكر تحت فقرة 
الحؿ يجب أف يككف : ، قاؿ "البلجئكف"مف أراضي الضفة الغربية، في الدكلة الفمسطينية، كتحت فقرة % 94/96، بيف ةالمائ

دكلة فمسطينية ، ككطف :  اإلسرائيمي –منسجما مع مقاربة الدكلتيف التي قبميا الطرفاف كبلىما، ككسيمة إلنياء النزاع الفمسطيني 
لمشعب الفمسطيني ، كدكلة إسرائيؿ ككطف لمشعب الييكدم ، كبمكجب الحؿ عمى أساس دكلتيف ، ينبغي أف يككف المبدأ المرشد ىك 

 إلى المنطقة، مف دكف استبعاد أف تقبؿ إسرائيؿ اأف الدكلة الفمسطينية ستككف نقطة االرتكاز لمفمسطينييف، المذيف يختاركف أف يعكدك
بعض ىؤالء البلجئيف، اعتقد أننا بحاجة إلى تبني صياغة بشأف حؽ العكدة، تكضح بأف ليس ىناؾ حؽ محدد في العكدة إلى 

، القدس، راـ 30/12/2000األياـ، راـ اهلل ، : انظر : إسرائيؿ نفسيا، كلكنيا ال تمغي تطمع الشعب الفمسطيني لمعكدة إلى المنطقة
 .  18/12/2000اهلل، 
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بعد ستة أشير مف إخفاؽ محادثات طابا ، كفي الكقت الذم تتكالى فيو قرارات، كقؼ إطبلؽ 
فإف نتائج طابا ىي التي "النار، ببل جدكل بعد االعتداءات اإلسرائيمية، كاليجمات الدفاعية الفمسطينية 

  . يعتـز الفمسطينيكف اتخاذىا كأساس لمتفاكض 

كلكف أمر االنسحابات كالنسب المئكية كحؿ مسألة القدس كالبلجئيف كالمستكطنات كانت أكثر 
كضكحا في مفاكضات طابا التي لـ تكثؽ، بؿ جاءت ىذه المفاكضات في الكقت بدؿ الضائع مف فترة 

حككمتي بيؿ كمينتكف كاييكد باراؾ قبؿ كصكؿ حككمتي اليميف المتطرؼ في إسرائيؿ كفي الكاليات 
 .  المتحدة األمريكية لمحكـ، كممارسة سياسة مغايرة لما كاف متبعا في الفترة السابقة ليما

إف تنصؿ إييكد باراؾ مف النتائج االيجابية التي تـ إحرازىا في مفاكضات طابا تمثؿ اشد برىاف 
عمى غربة رئيس الحككمة اإلسرائيمية عف فريقو التفاكضي المككف مف كبار كزرائو كمساعديو، ىؤالء 

الذيف عممكا بكؿ جدية ، كأبدك الرغبة القكية في التكصؿ إلى نتيجة مدكنة تمخص نتائج تمؾ المفاكضات 
لكؿ مفاكضات محتممة الحقا، يمكف إجراؤىا مع الحككمة التي ستخمؼ حككمة  المثمرة ، كتشكؿ أرضية

باراؾ ، مما جعمنا نعتقد بأف تنصؿ باراؾ ىذا كاف أقرب ما يككف تصكيت مبكر مف زعيـ حزب العمؿ 
لصالح حزب الميككد، الذم كاف يشؾ آنذاؾ في أىمية حككمة باراؾ المستقيمة، كفي شرعية أم اتفاؽ 

يمكف التكصؿ إلية في إطار مفاكضات طابا الجارية كسط حممة انتخابية ضاربة ، بدت مؤشراتيا تؤكد 
 .  عمى فكز آرييؿ شاركف

ىذا إذا كانت ىناؾ فرصة لمتفاكض، يكما ما إذ أف شاركف لدية أفكار أخرل، فالتفاكض ليس 
تخضع لرقابة مشددة )معازؿ (ككذلؾ إقامة الدكلة الفمسطينية، ككفقا إلستراتيجيتو، فإف . ضمف برنامجو

"مف غزة، يعد كافيا جدا لتحقيؽ تطمعات عرفات كشعبة % 70مف الضفة الغربية ، ك% 43عمى 
1. 

مف الجدير ذكره، إباف محادثات طابا، أنو بعد ثبلث ساعات مف المفاكضات التي استمرت بيف 
ياسر عرفات كالرئيس كمينتكف، كالتي انتيت بإثارة أعصاب كمينتكف، انيي الرئيس كمينتكف كبلمو، بحده 

إذا لـ تكافؽ عمى مقترحاتنا، فإف ذلؾ يدؿ عمى أنؾ ال تريد تحقيؽ سبلـ ": كعصبية ، قائبل لعرفات 
. ، كقد أعمنيا باراؾ كساعده األمريكاف"حقيقي، كفي ىذه الحالة، سيعمف إييكد باراؾ الحرب كسنساعده

                                                 
1

  .4/9/2001، 748، أكردت ترجمتيا، جريدة الجرائد العالمية، القاىرة العدد 18/8/2001لكنكفيؿ أكبسر فاتكر، باريس،  
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، فيي 1أف اإلدارة األمريكية الجديدة لف تبدؿ جيدا في عممية السبلـ"كردد كمينتكف بميجة باردة، قائبل 
 السكرم، كأمامؾ ىنا فرصة ال تأتيؾ ، مرة –تفضؿ أف تركز جيكدىا مف اجؿ السبلـ اإلسرائيمي 

"أخرل
2. 

: وتتمخص أىم المبادئ التي تضمنتيا ورقة كمينتون فيما يمي

: األرض والمستوطنات* 

 مف أراضي الضفة الغربية، كتعكيضيـ بتبادؿ أراضي 96% ك94يحصؿ الفمسطينيكف عمى ما بيف - 
.  كممر آمف دائما2%   إلى1بحكالي 

.  مف المستكطنيف في الكتؿ االستيطانية80%إقامة - 

: األمن* 

. المبدأ األساس ىك كجكد دكلي ال يمكف سحبو إال بمكافقة متبادلة كيتكلى تطبيؽ االتفاؽ بيف الطرفيف- 

 شيرا 36بقاء الكجكد اإلسرائيمي في مكاقع ثابتة بغكر األردف كخضكعو لسمطة القكة الدكلية لمدة - 
. إضافية

. احتفاظ إسرائيؿ بثبلث محطات إنذار مبكر في الضفة- 

. تحرؾ القكات اإلسرائيمية في حالة الطكارئ في األراضي الفمسطينية- 

كقد اقترح كمينتكف ىذا التعبير كحؿ كسط بيف دكلة منزكعة السبلح )تككف فمسطيف دكلة غير مسمحة - 
. (كدكلة ذات تسمح محدكد بحيث يككف لمفمسطينييف قكات أمف قكية

: القدس* 
                                                 

1
 عممية السبلـ مف مأزقيا الراىف كردت إلخراج، ككجيات نظرة أفكاره كمينتكف األمريكيفي نياية الكرقة الشييرة التي ضمنيا الرئيس  

 ستذىب معي، إنيا ىي أفكارم ، كذا لـ تقبؿ، فإنيا لف تنزؿ عف الطاكلة فحسب، بؿ ىذه ":فقرة مقتضبة ، لكنيا معبرة، جاء فييا
   .8/1/2001الشرؽ األكسط، لندف، . "األبيض البيت كأغادرعندما سأترؾ منصبي، 

2
 . 16/11/2001، 716 ، أكردت ترجمتيا، جريدة الجرائد العالمية، القاىرة ، العدد 5/1/2001ليبراسيكف، باريس،  
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. تككف المناطؽ العربية فمسطينية كالييكدية إسرائيمية- 

. التكاصؿ الجغرافي لكبل الفريقيف- 

سمطة )السيطرة الفمسطينية الفعمية عمى الحـر القدسي مع احتراـ معتقدات الييكد كرقابة دكلية - 
سرائيمية عمى الحائط الغربي كالحيز المقدس بما فيو الحائط الغربي أك سيادة  فمسطينية عمى الحـر كا 

سرائيمية عمى الحائط الغربي كسيادة عممية مشتركة عمى الحفريات أسفؿ الحـر  فمسطينية عمى الحـر كا 
. (ككراء الحائط بحيث ال تجرل غبل بمكافقة الطرفيف قبؿ أم عممية حفر

: الالجئون الفمسطينيون* 

. اعتراؼ الجانبيف بحؽ البلجئيف في العكدة إلى فمسطيف التاريخية- 

كالمناطؽ -تنفيذ ممارسة ىذا الحؽ بطريقة تتفؽ مع حؿ الدكلتيف باف تككف عكدتيـ إلى دكلة فمسطيف - 
لى الدكلة المضيفة- التي تنقؿ مف إسرائيؿ إلى فمسطيف . كتكطينيـ في دكلة ثالثة- كا 

عادة التكطيف كالتأىيؿ-  . الخ...إنشاء لجنة دكلية لتنفيذ التعكيض كا 

 عمى أساس كرقة كمينتكف، كعمى 2000كقد استأنؼ الجانباف المفاكضات في طابا في يناير 
كعمى الرغـ . الرغـ مف أنو كاف لمفمسطينييف تحفظات عمى ىذه الكرقة، فقد اتسمت المفاكضات بالجدية

مف حرص الجانب الفمسطيني عمى التكصؿ التفاؽ، فقد رفض باراؾ ذلؾ، بؿ إنو رفض حتى التكقيع 
عمى محضر يسجؿ ما تكصؿ إليو الكفداف المتفاكضاف كاكتفى بإصدار بياف مشترؾ يتضمف إقرار 

الطرفيف بإحراز تقدـ كبير في المفاكضات حتى إنيما لـ يككنا في أم كقت سابؽ أقرب إلى التكصؿ إلى 
. اتفاؽ

كيبدك أف باراؾ قد آثر التراجع أماـ ىجـك شاركف كمكفاز كغيرىما عميو بسبب ما اعتبركه 
جراء انتخابات مبكرة . تنازالت، كفضؿ االستقالة كا 
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أما عف حقيقة ما دار في مفاكضات طابا، فإف المرجع الكحيد بشأنيا ىي الكرقة التي أعدىا 
 مف 92% كتفيد الكرقة المذككرة أف اإلسرائيمييف قبمكا إعادة 1الممثؿ األكركبي ميجيؿ مكراتينكس

  منيا في حيف تمسؾ الفمسطينيكف بأال تضـ إسرائيؿ أية 2% ك تأجير 6%األراضي لمفمسطينييف كضـ 
، كما رفضكا أم تكسيع لممستكطنات عمى حساب (في إطار ضـ كتؿ المستكطنات)قرية فمسطينية 

كعمى الرغـ مف االتفاؽ عمى إزالة المستكطنات مف قطاع غزة، فغف الجانبيف . األراضي الفمسطينية
كما اختمؼ الجانباف بشأف رقابة المعابر الدكلية مع كؿ مف مصر . اختمفا بشأف المدة البلزمة إلزالتيا

كاألردف، كاتفقا عمى إقامة ممر آمف بيف غزة كالقطاع، كلكنيما لـ يتفقا بشأف السيادة عميو كنظامو، كما 
لـ يتفقا بشاف استخداـ إسرائيؿ لممجاؿ الجكم الفمسطيني، كاختمفا بشأف مكاعيد االنسحاب اإلسرائيمي مف 

كمع عممية المقايضة في . الضفة كمف غكر األردف كعمى عدد النطاقات األمنية التي تطالب بيا إسرائيؿ
. ـ1967 يكنيك 5األراضي كافقت إسرائيؿ عمى أف تككف حدكد الدكلة الفمسطينية أساس حدكد ما قبؿ 

كفيما يتعمؽ بالقدس، لـ يتغير المكقؼ اإلسرائيمي بشأف عاصمتي الدكلتيف، كثار الخبلؼ حكؿ 
السيادة عمى بعض المستكطنات القريبة منيا، ككافؽ الجانباف عمى مبدأ إشراؼ كؿ مف الجانبيف عمى 
أماكنو المقدسة مع اختبلفيما بشأف نطاؽ الحائط الغربي كلـ يتـ االتفاؽ بشأف الحـر الشريؼ، ككافؽ 

. الطرفاف عمى فكرة أف تككف القدس مدينة مفتكحة

كبالنسبة لبلجئيف الفمسطينييف، نكقشت فكرة لرؤية مشتركة بشأف االعتراؼ بمأساة ىؤالء 
كفقا لمقرار -البلجئيف دكف االتفاؽ عمى صيغتيا، كلكف الطرفيف اقترحا أف يككف الحؿ العادؿ لقضيتيـ 

عكدة أعداد :  كلكف إسرائيؿ اقترحت أف يتـ الحؿ عمى أساس خطط ثبلث194 ىك تنفيذ القرار 242رقـ 
- كآخريف إلى الدكلة الفمسطينية  - ( ألؼ في السنكات الثبلث األكلى25كاقترحت عكدة )عمى إسرائيؿ 

لى األراضي التي تتنازؿ عنيا إسرائيؿ لمفمسطينييف في إطار المقايضة كما كافؽ الجانباف عمى أف . كا 
تشكؿ لجنة دكلية كصندكؽ دكلي لتعكيض البلجئيف، كرفضت إسرائيؿ طمب الفمسطينييف إعادة 

 الذم م كىنا يمكف القكؿ أف المكقؼ األمريؾ.، كمف ىنا تبقى المكاقؼ متباعدة كمف دكف اتفاؽممتمكاتيـ
نما شريكا مع إسرائيؿ مف خبلؿ التزامو الدائـ لمدعـ العسكرم  تبيف أف دكرة لـ يكف نزييا كال محايدا كا 
كاالقتصادم ليا، كرفع مستكل التعاكف االستراتيجي بيف البمديف كااللتزاـ الدائـ بحماية امف إسرائيؿ 

                                                 
1

. رتس اإلسرائيميةىآـ مف صحيفة 2002 فبراير 15نشرت في عدد  
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كتكقيع اتفاؽ الدفاع االستراتيجي المشترؾ كاتساؽ المكقؼ اإلسرائيمي مع المكقؼ األمريكي في مكضكع 
 .عممية السبلـ كالمفاكضات التي أجريت بيف اإلطراؼ الثبلثة الفمسطينية كاألمريكية كاإلسرائيمية

كاليكـ، كبعد مركر كؿ ىذا الكقت عمى مفاكضات طابا ، ككؿ ىذه الدماء التي أريقت عمى 
جانبي النزاع بغزارة شديدة ، فإف مف باب اإلنصاؼ كاألمانة التاريخية القكؿ بأف الرئيس الفمسطيني ياسر 
عرفات الذم لـ يفيـ كثيرا مف بعض األطراؼ كالقكل كالعكاصـ، القائد الذم جرت محاكالت كثيرة لتشكيو 
ظياره بمظير العقبة في طريؽ السبلـ كاف في كاقع األمر قكة الدفع الرئيسية الكبرل التي كقفت  مكاقفو كا 
قامة الدكلة الفمسطينية التي ىي  مف خمؼ تمؾ المساعي الفمسطينية المتكاصمة، إلحراز التقدـ المنشكد، كا 

حمـ كؿ فمسطيني كالتي حمـ بيا الرئيس الفمسطيني أيضا كصرؼ كؿ عمرة كامبل لرؤيتيا حقيقة مف 
 اكىك أمر قد يكشفو اإلسرائيميكف في كقت غير بعيد، كيفتقدك. حقائؽ الجغرافيا السياسية لمشرؽ األكسط

لو تماما عندما تدنك فرصة تحقيؽ السبلـ كلك بعد حيف، ليجدكا أف الزعيـ الفمسطيني الراحؿ كاف ىك 
القائد التاريخي المؤىؿ لصنع ىذا السبلـ، بؿ القائد القادر عمى تكقيع تمؾ الكثيقة بشجاعة الرجاؿ العظاـ 

 . القبلئؿ في التاريخ اإلنساني
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 :تقديم

 األمريكيةتبخرت آماؿ الشعب الفمسطيني، في تسكية عادلة، لقضيتو، بعدما تبنت اإلدارة 
" كامب ديفيد"كقد بدا ذلؾ كاضحان عقب فشؿ مؤتمر المقترحات اإلسرائيمية في مؤتمر كامب ديفيد، 

 .، الذم أثبتت نتائجو؛ أنو ال يمكف أف تقبؿ إسرائيؿ بحمكؿ تعطي الفمسطينييف حقكقيـ2000

 كمع ذلؾ فقد حٌممت الكاليات المتحدة األمريكية مسؤكلية الفشؿ لمقيادة الفمسطينية؛ كأعمنت أف 
 ربط الفمسطينيكف بيف الماضي كاف عمييـ استثمارىا، لذلؾ،الرئيس عرفات ضيَّع فرصة تاريخية 

؛ فكجدكا أنو باتفاقات 2000" كامب ديفيد"ـ كحتى 1947كالحاضر، فمنذ قرار التقسيـ الذم صدر عاـ 
أك بدكف اتفاقات، لـ يمنحكا أم سيادة، كبالتالي فقد شٌكؿ ذلؾ عامبلن رئيسيان في اندالع االنتفاضة  

 . كيتضح مف ذلؾ؛ أف المعايير األمريكية متحركة كمتمكنة، كفقان لمحركة السياسية كالعسكرية اإلسرائيمية

إف المكقؼ األمريكي مف إعبلف الدكلة الفمسطينية بعد انتفاضة األقصى ، قٌدـ مثاالن كاضحا 
ىذه السياسة في العبلقات  (بميكافيمية  )عمى تذبذب السياسة األمريكية، كميميا إلى ما يمكف تسميتو

الراعي التفاؽ -  كما زاد مف إحباط الفمسطينييف؛ أف اإلدارة األمريكية ،الدكلية إلى حد االنتيازية المفرطة
 .تساند إسرائيؿ كتدعميا بشكؿ مطمؽ، كتكاد تتبنى سياسة إسرائيؿ تجاه الفمسطينييف- أكسمك

 نحك القضية 2001( سبتمبر)أيمكؿ  (11)كييستدؿ عمى أف ردة الفعؿ األمريكية بعد أحداث 
الفمسطينية، كانت متجية اتجاىان مختمفا؛ كأف اعتقاد قد رسخ لدل الساسة األمريكييف؛ بأف قضية 

فمسطيف ىي جكىر الصراع في العالـ؛ كأف أم حؿ أك ىدكء في المنطقة؛ البد أف يبدأ مف فمسطيف،لكف 
، بدأت الكاليات المتحدة تتخذ منحى آخر، فقد لمست رؤية مغايرة، (سبتمبر)أيمكؿ  (11)بفعؿ ىجمات 

حيث أف الكثير مف "مف قبؿ اإلدارة األمريكية؛  ( سبتمبر)أيمكؿ  (11)لما كاف الكضع عميو قبؿ 
التصريحات لمساسة األمريكييف، كانت تؤكد ضركرة حؿ القضية الفمسطينية، كمدخؿ أساسي لمكلكج في 

  .حربيا ضد اإلرىاب

كيمكف القكؿ؛ أف الخطكط العريضة لسياسة اإلدارة األمريكية، قد بدت أكثر كضكحان بعد 
-  أٌكد " بكش" تجاه القضية الفمسطينية؛ حيث أف الرئيس 2001( سبتمبر)أيمكؿ  (11)استيعاب صدمة 

دعمو لحؿ الدكلتيف، كحاكلت إسرائيؿ مرة أخرل الضغط عمى اإلدارة األمريكية لتغير -  في غير مرة 
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 كليس استراتيجيان، ،ىذا النيج؛ كبالتالي؛ كاف ىذا التكجو نحك حؿ القضية الفمسطينية تكجيان تكتيكيان 
، كلتأكيد ذلؾ نجد أف الكاليات المتحدة بعد أف استكعبت الضربة، كتسنى ليا تشكيؿ الحمؼ الذم أرادتو

 .كلكف ربما يككف ىذا كمو لمحاكلة تقديـ تنازالت أكثر مف قبؿ الفمسطينييف لدفع عممية السبلـ

:  كبناء عمى ما تقدـ تـ تقسيـ ىذا الفصؿ عمى مدل ثبلثة مباحث

 .2000 عقب انتفاضة األقصى كطرؼ ثالثدكر الكاليات المتحدة األمريكية  :المبحث األول

.  كمدل انعكاسيا عمى التسكية السممية لحؿ الصراع2001أحداث سبتمبر  :المبحث الثاني

 . مكاسب الفمسطينييف كاإلسرائيمييف مف عممية السبلـ: الثالثالمبحث
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  2000عقب انتفاضة األقصى كطرف ثالث دور الواليات المتحدة األمريكية : المبحث األول

 عف عزمو زيارة الحـر القدسي، الذم يطمؽ 2000 (سبتمبر) أيمكؿ 28 أعمف اريئيؿ شاركف في 
يعدكف الييكد ىذا المكاف األكثر قدسية ليـ ، كتأتي ىذه الزيارة احتفاال ُّحيث "جبؿ الييكؿ "عمية الييكد 

" شاركف"بالسنة الييكدية الجديدة دكف النظر إلى أم بعد سياسي كما جاء عمى لساف شاركف لذلؾ قاـ 
بزيارةو لممسجد األقصى، كقبؿ الزيارة كانت السمطات اإلسرائيمية قد نشرت آالؼ الجنكد كرجاؿ الشرطة 

، حيث تصدل 1، لتأميف تمؾ الزيارة28/9في باحات المسجد األقصى في الساعات األكلى مف صباح 
، 2الفمسطينيكف القميمكف الذيف استطاعكا الكصكؿ إلى المكاف ليذه القكات، كاشتبككا معيا بحجارتيـ

كتزامف ذلؾ مع كصكؿ عدد مف الشخصيات الفمسطينية السياسية كعددا مف نكاب الكنيست العرب؛ 
. لمداللة عمى أف الحدث ليس بسيطان 

المسجد األقصى، حيث اندفع الكثير مف الفمسطينييف إلى باحات المسجد " شاركف"غادر 
األقصى ليعبركا عف سخطيـ مف تمؾ الزيارة، بعد أف خؼ تكاجد الجنكد اإلسرائيمييف حتى اندلعت 
اشتباكات عنيفة بيف الفمسطينييف كقكات االحتبلؿ اإلسرائيمي، لتمتد الحقان إلى األراضي الفمسطينية 

نما 1948المحتمة عاـ   ، كقطاع غزة، كالضفة الغربية، لتصبح انتفاضة ليست فقط في شكارع القدس كا 
لتمتد لجميع األراضي الفمسطينية بأكمميا، لتتسع دائرة االنتفاضة ىذه لتحقيؽ األىداؼ التي قامت مف 

بأف إسرائيؿ، - رئيس الكزراء اإلسرائيمي في تمؾ الفترة- 3" إييكد باراؾ"اجميا كردان عمى ذلؾ؛ ىدد 
ستستخدـ كؿ الكسائؿ العسكرية إلنياء االنتفاضة بما في ذلؾ تحريؾ القكة العسكرية إليقافيا التي 

، كالتي كاف فييا غطاء كدكر كبير لمكاليات 4"تحركت بالفعؿ لقمع االنتفاضة كلكضع حد لتمؾ األحداث
. المتحدة األمريكية فييا 

                                                 
1
 Ron Pundak: From Oslo to Taba : What Went Wrong ? Survival ,vol.43 , No. 3,Autumn 2001,P.45. 

/ ، تمكز24، السنة 130- 129 عبد التكاب مصطفى، البعد اإلسبلمي النتفاضة األقصى، مجمة صامد االقتصادم، العدداف 2
. 12، ص 2002كانكف أكؿ، 

كلعؿ مف األسباب المباشرة لسقكط حككمة إييكد باراؾ زعيـ كتمة العمؿ ىي انتفاضة األقصى كالتي حمت محميا حككمة اريئيؿ 3
شاركف زعيـ كتمة الميككد كالتي جاءت زيارتو لممسجد األقصى ما ىي إال تدليبل عمى فشؿ إييكد باراؾ كالرئيس األمريكي بيؿ كمينتكف 
في مفاكضات كامب ديفيد الثانية ، كعمى اإلقرار بشرعية المطالب اإلسرائيمية في القدس، كلذلؾ بغض النظر عف األسباب المباشرة 

 . ليذه االنتفاضة فأنيا جاءت أساسا عمى خمفية فشؿ قمة كامب ديفيد الثانية 
. 13 -12، ص  ذكره المرجع السابؽ4
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إلى المسجد األقصى ، فتيؿ االنتفاضة كلكنيا لـ تكف السبب الرئيسي " شاركف"لقد أشعمت زيارة 
الندالعيا بيذا الشكؿ، فقد كصؿ الفمسطينيكف إلى مرحمة مف اإلحباط، ال يمكف تجاكزىا بأم حاؿ مف 

؛ حيث أف السياسة 1 (338 )ك   (242 )األحكاؿ، كفي ظؿ غياب أم أفؽ سياسي كفقان لقرارم 
. 2اإلسرائيمية كمنذ اإلعبلف عف اتفاقات أكسمك، كىي تراكح مكانيا؛ بؿ إنيا تحاكؿ إفشاؿ ما تـ انجازه

تساند إسرائيؿ - الراعي التفاؽ أكسمك-  كما زاد مف إحباط الفمسطينييف؛ أف اإلدارة األمريكية
، كقد بدا ذلؾ كاضحان عقب فشؿ 3كتدعميا بشكؿ مطمؽ، كتكاد تتبنى سياسة إسرائيؿ تجاه الفمسطينييف

، الذم أثبتت نتائجو؛ أنو ال يمكف أف تقبؿ إسرائيؿ بحمكؿ تعطي 2000" كامب ديفيد"مؤتمر 
الفمسطينييف حقكقيـ، كمع ذلؾ فقد حٌممت الكاليات المتحدة األمريكية مسؤكلية الفشؿ لمقيادة الفمسطينية؛ 

. 4كأعمنت أف الرئيس عرفات ضيَّع فرصة تاريخية

   ىذا الفشؿ أثبت لمفمسطينييف؛ أنو ال يكجد شريؾ إسرائيمي يمكف أف يتفاكضكا معو؛ في حيف 
مف أراضييـ التاريخية، كلـ تقبؿ إسرائيؿ بذلؾ بمعنى  (%78)أف الفمسطينييف قدمكا لئلسرائيمييف 

؛ أم أف ما يطمبو الفمسطينيكف حكالي ستة آالؼ 5 1967( يكنيو)حزيراف  (4)االنسحاب إلى حدكد 
سرائيؿ ال تقبؿ حتى بذلؾ مف الحد األدنى الذم 2 ألؼ كـ27 مف فمسطيف التاريخية، البالغة 2كـ ، كا 

. 6يمكف قبكلو

ـ كحتى 1947  ربط الفمسطينيكف بيف الماضي كالحاضر، فمنذ قرار التقسيـ الذم صدر عاـ 
؛ فكجدكا أنو باتفاقات أك بدكف اتفاقات، لـ يمنحكا أم سيادة، كبالتالي فقد شٌكؿ ذلؾ 2000" كامب ديفيد"

                                                 
، ص 2002، مركز األىراـ لمدراسات السياسية كاإلستراتجية، القاىرة 1طمكح الفكرة كأزمة اإلدارة، ط:  عماد جاد،انتفاضة األقصى1

90 .
، مركز دراسات الكحدة 1، ط1967دراسة تكثيقية في عمميو السبلـ كمناكرات كاشنطف منذ :  نصير عاركرل، أمريكا الخصـ كالحكـ2

. 161، ص 2007العربية، بيركت 
3 Gad Barzilia: Wars , Inter National Conflicts and Political order : A Jewish Democracy in the 

Middle East ,1st ed, State University of New York Press , New York,1996 ، PP.، 3-12 
، ترجمة رضكاف زيادة كآخركف 1الكقائع الخفية النييار عممية السبلـ في الشرؽ األكسط ،ط" حقيقة كامب ديفيد ، كبليتكف سكيشر4

. 346،ص 2006،الدار العربية لمعمـك ناشركف بيركت، 
 .269، ص  ذكره المرجع السابؽ5
. 84، ص 2002، مركز الدراسات السياسية كاإلستراتيجية باألىراـ، القاىرة 1 طأخرل،فمسطيف كىمـك :  أكراؽ عربية، احمد نافع6



 بعد فشل كامب ديفًد الجانًةالسًاسٌ والتفاوضٌ  تطىرات الىضع : الجانٌالفصل :                                       الباب الجانٌ

232 

، األمر الذم زاد مف اإلحباط لدل الفمسطينييف، إضافة إلى 1عامبلن رئيسيان في اندالع االنتفاضة
اصطفاؼ الكاليات المتحدة إلى جانب إسرائيؿ، بغض النظر عف المعطيات كالمتغيرات، كبالتالي تبخرت 

اآلماؿ الفمسطينية في تسكية عادلة لقضيتيـ، بعدما تبنت اإلدارة األمريكية المقترحات اإلسرائيمية في 
. 2"كامب ديفيد"مؤتمر 

:  نقاطبناءا عمى ما سبؽ سكؼ نتناكؿ شرح ىذا المبحث عمى مدل ثبلثة 

.  تقميص الدكر الدبمكماسي لئلدارة األمريكية بعد قياـ انتفاضة األقصى : أكال

. تطابؽ إسرائيمي أمريكي بتيميش حؿ الصراع في ظؿ االنتفاضة : ثانيا

   . االنتفاضة كتأرجح السياسة األمريكية تجاه الدكلة الفمسطينية : ثالثا

 تقميص الدور الدبموماسي لإلدارة األمريكية بعد قيام انتفاضة األقصى : أوال

بعد اندالع االنتفاضة كاتساع مجاليا، لتمتد في كؿ األراضي الفمسطينية كقكة الرد اإلسرائيمي 
عمييا، كاستخدامو لمسبلح األمريكي المتطكر، كقياـ المقاكمة الفمسطينية بتنفيذ عمميات عسكرية ضد 

عف " كمينتكف"إسرائيؿ، كردو عمى االعتداءات اإلسرائيمية، حاكلت الكاليات المتحدة التدخؿ، كأعمف الرئيس 
َـّ تقديميا في نياية فترتو الرئاسية 3(أفكار كمينتكف)رؤية خاصة بو، أيطمؽ عمييا فيما بعد  في . 4، كت

محاكلة أخيرة النقاد الدبمكماسية األمريكية مف الضياع، كقبؿ الدخكؿ في مقترحات الرئيس األمريكي بيؿ 
كمينتكف بخصكص الحؿ الدائـ مف حؽ الباحث أف يطرح تساءال حكؿ ما ىي الدكافع الكامنة التي 
حممت اإلدارة األمريكية برئاسة بيؿ كمينتكف عمى تقديـ مقترحات مف شأنيا أف تنتيي بإقامة دكلة 

                                                 
، ، مجمو السياسة الدكلية"(دراسة تحميمية مقارنة) كانتفاضة األقصى 1990-87االنتفاضة الفمسطينية  "، محمد سعد أبك عامكد1

.  103، ص 2001، يناير 143العدد
 .91، ص  ذكرهطمكح الفكرة كأزمة اإلدارة ، مرجع سبؽ: انتفاضة األقصى ، عماد جاد2
:  لمنظر إلى نص االتفاقية كما كردت انظر3

htt : // www . albayan . co . ae / albayan / 2001/01/09/sya/21.htm . 
، مجمة صامد االقتصادم، العدداف "الكاليات المتحدة األمريكية االنتفاضة عممية السبلـ كالدكلة الفمسطينية " ، انتصار خميؿ الشنطي4

 .52، ص2003، دار الكر مؿ لمنشر كالتكزيع، عماف 2002كانكف أكؿ / ، تمكز 24، السنة 129-130
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نياء الصراع، إذ طالما حاكلت اإلدارات األمريكية منذ ريغاف أف تبتعد عف سياسة تقديـ  فمسطينية كا 
الخطط الشاممة ؟  

لذلؾ نقكؿ أف مقترحات الرئيس األمريكي إلى األرضية التفاكضية التي سارت عمييا العممية 
السممية في كامب ديفيد، فبكصكؿ مفاكضات كامب ديفيد إلى طريؽ مسدكد لـ يكف أماـ اإلدارة 

األمريكية إال تقديـ خطة شاممة لمحؿ محاكلة انقاد ما يمكف إنقاذه، كلكي تمنع مف سير الصراع إلى 
الطريؽ التي سارت عمييا الحقا ىذا مف ناحية أما مف ناحية أخرل، فاف مقترحات الرئيس بيؿ كمينتكف 
لـ تكف لتشير إلى أف الرئيس كاف عمى قناعة بأف الجانبيف في كامب ديفيد كاندالع انتفاضة األقصى، 
كلكف مف المبلحظ أف الرئيس األمريكي كاف يريد أف يترؾ بصماتو عمى منطقة الشرؽ األكسط، كعمى 

. 1الخارطة المستقبمية لمعممية السياسية كالفضاء السياسي كالجغرافي لمدكلة الفمسطينية

 تمؾ األفكار التي تضٌمنت الحد األدنى مف طمكحات الشعب الفمسطيني؛ حيث أنو بمقتضاىا 
سيتـ إعبلف قياـ دكلة فمسطينيو مستقمة، معترؼ بسيادتيا النسبية عمى الضفة الغربية كقطاع غزة، 

، كلكف بالنسبة لمكضكع األرض كسيادة الدكلة 2باستثناء نسبة محدكدة تظؿ تحت سيادة إسرائيؿ
: الفمسطينية بناءا عمى تمؾ األفكار يمكف كضع بعض المبلحظات كىي

 ىي أراضي متنازع عمييا كليست أراضي محتمة طبقا لما 1967ثبتت المقترحات أف أراضي عاـ  .1
كرد عف األمـ المتحدة بيذا الخصكص، كىك النيج الذم حاكلت إدارة بيؿ كمينتكف تكريسو منذ اليـك 

 .األكؿ لتكلييا السمطة في الكاليات المتحدة األمريكية

                                                 
 كما كاف ىذه المقترحات بدت ككأنيا خطة عمؿ لئلدارة المقبمة، كذلؾ الشتراط الرئيس األمريكي بيؿ كمينتكف مكافقة الطرفاف عمى 1

كلكف تبقى الحقيقة الراسخة التي ال يمكف الحياد عنيا ممثمة بإعبلف الرئيس األمريكي . ىذه المقترحات قبؿ الخكض في التفاصيؿ
عف قياـ دكلة فمسطينية مستقمة كالتي تعتبر سابقة في السياسة األمريكية، بغض النظر بأف ىذه األفكار قد أعمنت قبؿ نياية رئاستو 

حيث أف الرؤساء األمريكييف منذ كارتر كلغاية ريغاف كانكا دائما كأضحكا الطرح في رفض قياـ دكلة فمسطينية، عمى . بأسبكعيف فقط
 . اعتبار أف قياـ دكلة كيذه سيؤدم إلى تدمير إسرائيؿ أك ال يحقؽ أمنيا المنشكد كما كرد عمى لساف ريغاف

، 2001، عماف 15 ك 14، مركز دراسات الشرؽ األكسط، العدد "انتفاضة األقصى تعيد النظر بمستقبؿ الكياف الصييكني "2
.  158ص
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مف مساحة الضفة % 85.5عند حساب النسب التي ستبقى لمفمسطينييف مف األراضي لف تتجاكز  .2
 . 1الغربية كقطاع غزة

أما بخصكص السيادة فبل يمكف الحديث عف أم نكع مف السيادة سيمتمكو الفمسطينيكف في ظؿ  .3
عادة انتشار في حالة الطكارئ ككجكد المستكطنات، التي شرعت أفكار كمينتكف الكجكد  تقطع جغرافي، كا 

االستيطاني رسميا عبر إعبلنيا ضـ الكتؿ االستيطانية الكبرل، كالتي مف شأنيا أف تمغي التكاصؿ 
.  السياسي كاالجتماعي كالديمغرافي لمسكاف

تضٌمنت أيضان أفكاران ال يقبميا الفمسطينيكف، بخصكص حؽ العكدة " كمينتكف"كلكف أفكار 
لبلجئيف، كىك إعطاء البلجئيف الفمسطينييف حؽ العكدة، كذلؾ ليعكد كالى الدكلة الفمسطينية، أك إنيـ قد 

، كتضمنت 2يرغبكف في البقاء حيث ىـ، أك االنتقاؿ إلى بمداف أخرل كفقا لمقرارات السيادية ليذه البمداف
أيضا الدكلة الفمسطينية المستقمة، كعدـ المس بالكتؿ االستيطانية الكبرل، باإلضافة إلى قضية الحدكد، 

كالسيادة عمى المعابر، كال بد ألم اتفاقية مف أف تتخذ قرارا بإنياء الصراع فبل اتفاقات مرحمية كال مكاعيد 
األمر الذم يجعؿ مف الدكلة الفمسطينية، بناءن عمى أفكار  .3نيائية ، كال حديث عف إنياء االحتبلؿ

.  4دكلة كنتكنات" كمينتكف"

كفي نياية ىذه الكرقة التي ضمنيا الرئيس األمريكي أفكاره، كردت فقرة عٌبرت عما جاء الكضع 
ذا لـ تيقبؿ؛ فإنيا ": "كمينتكف"، فيقكؿ "جكرج بكش االبف"عميو الحقان مف إدارة الرئيس  ىذه ىي أفكارم كا 

. 5"لف تنزؿ عف الطاكلة فحسب؛ بؿ إنيا ستذىب معي عندما سأترؾ منصبي، كأغادر البيت األبيض

                                                 
 كـ تشمؿ الجزء الشمالي مف البحر الميت، كمنطقة 5844 حيث أف الخطة لـ تطرح حدكد الضفة الغربية كالتي مف المعمـك أنيا 1

إال أف إسرائيؿ ال تعترؼ بأف ىذه المناطؽ تابعة لمضفة الغربية كبالتالي فاف نسبة .  ـ1967النطركف، كىي حدكد الرابع مف يكنيك 
لبلستزادة حكؿ ىذا . مف مساحة الضفة الغربية %14.5 كىي تعادؿ 2 كـ844ما سيظؿ تحت السيادة اإلسرائيمية ستصؿ إلى 

/ جماؿ البابا ، األرض كالمستكطنات في أفكار بيؿ كمينتكف ، مجمة مركز التخطيط الفمسطيني، العدد األكؿ يناير : المكضكع انظر 
 .2001مارس ، فمسطيف، 

 كسيمقي عبء التعكيض عمى المجتمع الدكلي مع العمـ أف الكاليات المتحدة ستككف في مركز صدارة ىذه الدكؿ كلكف ليس ىناؾ 2
 . أم ذكر لممسؤكلية القانكنية كاألخبلقية إلسرائيؿ

 .252 عاركرل، مرجع سبؽ ذكره، ص3
 .53، ص  ذكره مرجع سبؽ،الشنطي4
 .53، ص ذكره المرجع السبؽ5
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كىذا تيديد كاضح كجيو الرئيس األمريكي إلى القيادة الفمسطينية، ككاف اليدؼ منو إرىاب 
شعاره بأف مستقبؿ القضية الفمسطينية مع اإلدارة الجديدة سيككف مظممان  ؛ كأف 1المفاكض الفمسطيني؛ كا 

الحفاكة طيمة األربعة أعكاـ الماضية ستزكؿ؛ كلف يدخؿ عرفات البيت األبيض الحقان؛ كبذلؾ فإف 
حاكؿ الضغط عمى الفمسطينييف، بكؿ ما أكتي مف قكة، لينتزع منيـ االنجاز بحؿ الصراع، كفقان " كمينتكف"

. 2لكجية نظره المتقاربة مف السياسة اإلسرائيمية

 (يناير)اإلدارة األمريكية، في كانكف ثافو " جكرج بكش االبف"كحيف تسمـ الرئيس األمريكي 
 ،كانت االنتفاضة في أكج نشاطيا، كقد بمغت الذركة بسمسمة مف العمميات الفدائية داخؿ إسرائيؿ، 2001

لرئاسة الحككمة، " شاركف"كردو عمى الممارسات اإلسرائيمية بحؽ الفمسطينييف، التي تصاعدت بعد تكلي 
؛ "بكش"حيث زادت شراستيا ككحشيتيا، لتطاؿ كؿ مرافؽ الحياة الفمسطينية، كفي ضكء ذلؾ أعمنت إدارة 

تجاه القضية الفمسطينية، عمى  (كؼ يد)؛ أم أنيا اتبعت سياسة "كمينتكف"أنيا غير ممتزمة باقتراحات 
. 3الرغـ مف سكء ىذه األفكار، كعدـ حيادىا بالنسبة لمفمسطينييف

 تطابق إسرائيمي أمريكي بتيميش حل الصراع في ظل االنتفاضة  : ثانيا

مع تقميص اإلدارة األمريكية دكرىا الدبمكماسي في عممية التسكية السممية، بيف الفمسطينييف 
كاإلسرائيمييف، كتزامف ذلؾ مع إعبلف الحككمة اإلسرائيمية؛ بأف مفاكضات الكضع النيائي التي تحددت 

بمكجب اتفاؽ أكسمك، ليست عمى جدكؿ أعماليا؛ كأف ىذه الحككمة ليست في عجمة إلبراـ سبلـ؛ بؿ إف 
؛ (4)ما تسعى إليو مجرد ترتيبات مرحمية جزئية، لؤلكضاع في األراضي الفمسطينية كليس تسكيو شاممة

أم أنيا أعمنت؛ أنو ال سبلـ كال مفاكضات كال تسكية لمقضايا التي كاف يفترض تسكيتيا، كال تكجد أم 

                                                 
 .252 – 251مرجع سابؽ، ص ، عاركرل: أنظر:  لممزيد مف التفاصيؿ حكؿ أفكار كمينتكف1
- 106، القاىرة، ص 2001،  يناير143، مجمة السياسة الدكلية، العدد"البيئة أالستراتيجيو في الشرؽ األكسط "، حسف أبك طالب2

107 .
 ماذا بعد انييار عممية التسكية السممية ،بحكث كمناقشات الندكة الفكرية التي نظميا مركز ،(كآخركف)احمد بياء الديف شعباف 3

 ،تحرير ناديو محمكد مصطفى ، 1دراسات الكحدة العربية بالتعاكف مع مركز البحكث كالدراسات السياسية في جامعة القاىرة ،ط
 .298ص ،2004 (فبراير)مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت لبناف ،شباط 

 .15/2/2001، القاىرة، 41709، األىراـ، العدد "انحسار عممية السبلـ"، محمد سيد أحمد4
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إشارة إلى قياـ دكلة فمسطينية، كعمى الفمسطينييف القبكؿ بالعيش تحت االحتبلؿ اإلسرائيمي، كترؾ األمكر 
. 1"عمى حاليا كمناقشتيا في المستقبؿ

يتضح مف ىذا الخطاب اإلسرائيمي، أف تطابقان إسرائيميان أمريكيان  قد تَـّ بخصكص مستقبؿ 
، باإلضافة إلى ذلؾ، ضغط أغمب أعضاء الككنغرس باتجاه أف 2الصراع، يقضى بتيميش الفمسطينييف

سياسة جديدة تجاه الفمسطينييف، كحٌمؿ الككنغرس األمريكي السمطة الفمسطينية " بكش"يتخذ الرئيس 
، كطالب أعضاء الككنغرس، بإعادة النظر (العنؼ في الشرؽ األكسط)بقيادة الرئيس عرفات مسؤكلية 

في العبلقة األمريكية مع منظمة التحرير الفمسطينية كالسمطة الفمسطينية كرئيسيا، كذلؾ عقابان لممكقؼ 
، حيث اتيمكه بإفشاؿ القمة، كبدأت أصكات أمريكية 2000" كامب ديفيد"الذم أبداه الرئيس عرفات في 

.  3ليا تأثيرىا، ترٌكج لعزؿ الرئيس عرفات، كدعكا إلى عدـ دعكتو إلى البيت األبيض

، كفي 4ليذا التكجو، كمضى في كصؼ االنتفاضة كفعالياتيا باإلرىاب" بكش"كاستجاب الرئيس 
نفس الكقت، شكؿ ىذا الكصؼ غطاءن دكليان آللة الحرب اإلسرائيمية، لتفعؿ ما تشاء تجاه الفمسطينييف، 
ككاف ىذا الضكء األخضر بمثابة المكافقة عمى استئصاؿ المقاكمة الفمسطينية بالكامؿ، كالقضاء عمى 
نما السمطة كالقيادة، ليتسنى ليـ بسط مفيكـ السبلـ األمريكي  – إرادة الفمسطينييف، ليس الشعب فقط؛ كا 

. 5اإلسرائيمي 

                                                 
 .55، ص 2001، مكتبو األىراـ لمبحث العممي، القاىرة، مارس 75 مجمة مختارات إسرائيمية، العدد،  سعيد عكاشة1
، 41856، العدد 12/7/2001، األىراـ، "السبلـ في الشرؽ األكسط ال يمكف أف يقـك عمى إجراءات بناء الثقة "، ىنرم سيجماف2

 .2001القاىرة 
، 2002شئكف عربية، القاىرة، جامعة الدكؿ العربية، ربيع ، " سبتمبر11السياسة األمريكية الفمسطينية بعد  "، محمد خالد األزعر3

 . 42-40، ص159العدد 
، ص 1/1/2001، 1669، مجمة األىراـ االقتصادم، العدد "مستقبؿ عممية السبلـ بيف المفاكضات كاالنتفاضة "، عصاـ رفعت4

104  .
 6/2/2002لندف ، ، صحيفة الحياة"بيف الكىـ كالحقيقة... اإلسرائيمية- الدكر األمريكي في المفاكضات الفمسطينية " ، فكاز جرجس5

 . 13842العدد 
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ال )، بخصكص أم تسكية سياسية "شاركف"كفى نفس السياؽ أيدت اإلدارة األمريكية تكجو 
، كبذلؾ فيي أيدت األساليب العدكانية لشاركف، كي يقبؿ الفمسطينيكف بما لـ (تفاكض في ظؿ االنتفاضة

. 1"، كفؽ الرغبة األمريكية اإلسرائيمية"كامب ديفيد"يقبمكه مف تسكية في 

إف الدعـ األمريكي إلسرائيؿ خبلؿ البدايات األكلى النتفاضة األقصى، عٌزز سياسة التصعيد 
بالفعؿ، عمى تنفيذ خططو العدكانية ضد الشعب الفمسطيني، كلـ " شاركف"اإلسرائيمي، كىذا ما شٌجع 

لتدمير البنى األساسية، كاغتياؿ الشخصيات البارزة في المجتمع الفمسطيني، كلـ تكتًؼ " شاركف"يكترث 
، فمنعت مجمس األمف مف تبني (حؽ الفيتك)اإلدارة األمريكية بذلؾ الدعـ إلسرائيؿ، بؿ استغمت أيضان 

مشركع قرار، إلنشاء آلية مبلئمة لحماية المدنييف الفمسطينييف، كقد كصؼ المندكب األمريكي بالككالة، 
، 2"المشركع؛ بأنو يفتقر إلى التكازف، كالطابع العممي، كبالتالي يخمك مف الحكمة" جيمس كنينغاـ"السفير 

كفي نفس الكقت شددت اإلدارة األمريكية عمى دعكاتيا لمفمسطينييف، بإدانة العنؼ الفمسطيني عمنان، ككقفو 
.  3بأم شكؿو مف األشكاؿ

كأىـ ما يمكف الكقكؼ عميو، حياؿ ىذه المنيجية األمريكية في التعامؿ مع القضية الفمسطينية 
كقت االنتفاضة؛ أف اإلدارة األمريكية تركت إسرائيؿ تسكم القضية بنفسيا؛ كما أنيا رفعت يدىا عف 

الفمسطينييف، كعبلكة عمى ذلؾ قٌدمت دعمان سياسيان كعسكريان كاقتصاديان كاسع النطاؽ إلسرائيؿ، كىذا ما 
. 4(قضيةن كشعبان )أفسح المجاؿ أماـ آلة الحرب اإلسرائيمية، لتفعؿ ما تشاء ضد الفمسطينييف 

  ككذلؾ مف العكامؿ التي سٌيمت عمميات االحتبلؿ اإلسرائيمي ضد الفمسطينييف، قرار إدارة 
لقاء " بكش"التقميؿ مف االتصاؿ بالمفاكضيف الفمسطينييف، كصكالن إلى حد التجميد تقريبان، كرفض " بكش"

. 5"الرئيس عرفات

                                                 
 .  ذكرهالمرجع السابؽ - 1
 . 55، ص  ذكره مرجع سبؽ،الشنطي - 2
 . مكقع كزارة الخارجية األمريكية:  جاء ذلؾ في أكثر مف مرة عمى لساف الرئيس جكرج بكش االبف ككزير خارجيتو ككلف باكؿ، انظر3
 .92 ص  ذكره، مرجع سبؽ، جاد4
بحكث كمناقشات الندكة الفكرية التي نظميا مركز   ماذا بعد انييار عممية التسكية السممية، ،(كآخركف).. ، احمد بياء الديف شعباف5

 .296دراسات الكحدة العربية بالتعاكف مع مركز البحكث كالدراسات السياسية في جامعة القاىرة،مرجع سابؽ ص 
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، كاالنتفاضة ما 2001( سبتمبر)أيمكؿ  (11)كظؿ الحاؿ عمى ما ىك عميو حتى تاريخ أحداث 
زالت مستمرة في ظؿ عدكاف إسرائيمي، كتمسؾ فمسطيني بالمقاكمة، كدعـ كتأييد عربي  كمكقؼ أكركبي 

التي اتبعتيا حياؿ  (كؼ اليد)يحاكؿ التدخؿ لسد الفراغ، الذم أحدثتو اإلدارة األمريكية مف خبلؿ سياسة 
؛ غير أف تمؾ األحداث التي كقعت في الكاليات المتحدة، غٌيرت الكثير مف األمكر، فالكاليات 1الصراع

المتحدة أخذت  تسعى منذ المحظة األكلى الستيعاب الضربة، لتككيف الحمؼ الدكلي لمحاربة اإلرىاب، 
ككانت اإلدارة األمريكية تحاكؿ استغبلؿ الكضع لتصؿ حممتيا إلى دكؿ إسبلمية كعربية، كاف إنياؤىا 
حمـ يراكد اإلدارة األمريكية، كلتككيف الحمؼ القكم الذم تنضـ إليو الدكؿ العربية الستجبلب الرأم العاـ 
العربي، كاف البد مف التغيير في الخطاب األمريكي الرسمي إزاء القضية الفمسطينية؛ حيث أف الكاليات 

المتحدة متأكدة مف صعكبة استجبلب العرب إلى الحمؼ؛ دكف أف تبدم الكاليات المتحدة األمريكية 
. 2"رغبتيا في حؿ القضية الفمسطينية، الممؼ األصعب في الشرؽ األكسط

؛ عف أف 2001( أكتكبر)تشريف أكؿ  (2)في " بكش"كبناء عمى تمؾ المعطيات، أعمف الرئيس 
فكرة الدكلة الفمسطينية كانت مطركحة عمى الدكاـ لدل اإلدارة األمريكية، شريطة احتراـ حؽ إسرائيؿ في 

الكجكد؛ كأف ىذه اإلدارة كانت بصدد إعبلف ذلؾ، أماـ دكرة الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة لكال أنيا 
. 3تأجمت بفعؿ التطكرات

ككما سبؽ اإلشارة؛ فإف التصريحات التي أعمنت عنيا الكاليات المتحدة مف قبؿ، لـ يكف اليدؼ 
منيا سكل تعبئة الرأم العاـ األمريكي كالعربي كاإلسبلمي، كليس التنفيذ، كما يدؿ عمى ذلؾ مف التغير 
السريع في السياسة األمريكية تجاه القضية الفمسطينية، بعد تحقيؽ االنتصار األكلي في أفغانستاف، فقد 
حصمت الكاليات المتحدة عمى مآليا مف ىذه التصريحات، كعادت مرة أخرل إلى سياستيا الداعمة كبقكة 

.  5، كتجاىؿ رؤيتو لمسبلـ في الشرؽ األكسط 4إلسرائيؿ

                                                 
. 57، ص ذكره مرجع سبؽ ، الشنطي1
.  3861، العدد 22/11/2001، األىراـ المسائي، القاىرة "بكش كالدكلة الفمسطينية "، فؤاد جاد2
 .60 -59 ص ذكره، مرجع سبؽ، الشنطي3
.   42004، العدد 2001/ 7/12، األىراـ، القاىرة "مسار القضية الفمسطينية" عبد اهلل األشعؿ، 4
 . مكقع كزارة الخارجية األمريكية5
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ىذا السمكؾ أٌكد ببل شؾ، رؤية الذيف لـ يصدقكا صدقيو التعاطؼ األمريكي مع إقامة الدكلة 
الفمسطينية،استنادان إلى الخبرة المتراكمة حكؿ السياسة األمريكية في الشرؽ األكسط منذ عقكد؛ ككذلؾ 

فإف ىذا السمكؾ يؤكد استفراد الكاليات المتحدة بقضية المفاكضات بيف الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي، 
. 1كدعميا إلسرائيؿ بشكؿو دائـ، لعدـ كجكد قكل أخرل تعارضيا

االنتفاضة وتأرجح السياسة األمريكية تجاه الدولة الفمسطينية   : ثالثا

 إف المكقؼ األمريكي مف إعبلف الدكلة الفمسطينية بعد انتفاضة األقصى ، قٌدـ مثاالن كاضحا 
ىذه السياسة في العبلقات  (بميكافيمية  )عمى تذبذب السياسة األمريكية، كميميا إلى ما يمكف تسميتو

. 2الدكلية إلى حد االنتيازية المفرطة

فما أف استشعرت الكاليات المتحدة بانتصارىا في أفغانستاف، حتى أدارت ظيرىا لمحقكؽ 
الفمسطينية، كعبلكة عمى ذلؾ شٌنت ىجكمان إعبلميان عمى االنتفاضة كتنظيمات المقاكمة، كعادت 

، بؿ كانت ناطقان باسمو المكسكـ بجرائـ الحرب، "شاركف"مرة أخرل إلى تبني خطاب حككمة " كاشنطف"
كاليدؼ مف كراء ذلؾ، محاكلة ابتزاز القيادة الفمسطينية، بعدة مطالب أمريكية صييكنية، كالتقيد باألمف 
اإلسرائيمي مائة بالمائة، كضبط تنظيـ فتح، كالقبض عمى مرتكبي كمخططي العمميات المسمحة ضد 
إسرائيؿ، كالطمب إلى السمطة الفمسطينية بتفكيؾ تنظيمات المقاكمة، مثؿ حركتي الجياد اإلسبلمي 

. 3"ضمف قكائـ الحركات اإلرىابية" كاشنطف"كحماس، المتاف كضعتيما 

ضد الفمسطينييف؛ بؿ " اإلرىاب اإلسرائيمي"كبناءن عمى ما سبؽ؛ فإف اإلدارة األمريكية لـ تيتـ بػ 
إنيا بررت ذلؾ؛ بأف إلسرائيؿ الحؽ في الدفاع عف نفسيا، كفى ىذا السياؽ أشارت الكاليات المتحدة، 

َـّ الطمب مف األمـ المتحدة التصكيت عمى مشركع قرار بيذا  إلى أنيا ستستخدـ حؽ النقض الفيتك، إذا ت
. 4"الخصكص
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 .45، ص 2001، بيركت، صيؼ 47الدراسات الفمسطينية، العدد 
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كعمى عكس ذلؾ عندما اقتضت الضركرة، لتمرير سياستيا كتحضير األجكاء لضرب العراؽ مف 
( مارس)آذار  (13)إلى مجمس األمف، في  ( 1397 )قبؿ الكاليات المتحدة، قدمت مشركع القرار رقـ 

، كالذم ينص عمى قياـ دكلة فمسطيف جنبان إلى جنب مع إسرائيؿ، في إشارةو كاضحة؛ إلى أنيا 2002
، كبإمعاف النظر كالتحميؿ في نص ىذا القرار؛ نبلحظ أف 1تحاكؿ حؿ الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي

كممة الدكلة الفمسطينية ألقيت بسرعة في سطر كاحد، دكف اإلشارة إلى حدكد ىذه الدكلة، كآلية الكصكؿ 
إذ ": "إلى قياميا، كاألمكر المتعمقة بيا، لكنيا أشارت إلى أمكر أخرل عقب ىذه الفقرة التي نصت عمى

يؤكد مجمس األمف رؤية تتكخى منطقة تعيش فييا دكلتاف، إسرائيؿ كفمسطيف، جنبان إلى جنب ضمف 
حدكد آمنة، كمعترؼ بيا دكف أم تحديد لؤلرض التي ستقاـ عمييا ىذه الدكلة، أك آلية إقامتيا، أك أم 

طبلع المجمس عمى خطكات تنفيذه . 2"تكميؼ لؤلميف العاـ بمتابعة القرار كا 

كلكف الشؽ األىـ في القرار، كالمراد الحقيقي لو، يدعك إلى كقؼ االنتفاضة الفمسطينية، المؤرؽ 
األكبر إلسرائيؿ كحميفيا الكاليات المتحدة؛ كبالتالي فإف جكىر القرار يكمف في ذلؾ التعبير عف بالغ 
القمؽ ، إزاء استمرار أحداث العنؼ، كالمدنيكف التي تخشى عمييـ الكاليات المتحدة ليسكا الفمسطينييف 

. 3بطبيعة الحاؿ

إف الضمانات الكاردة في ىذا القرار، تدعك فقط إلى تيدئة األكضاع، عمى أمؿ الدخكؿ في 
مفاكضات، كىذه المفاكضات لـ تحدد ليا مدة تنتيي بيا، كتقكد إلى حؿ الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي؛ 

. 4"بالتالي فإف إسرائيؿ كأمريكا تريداف مفاكضات مف أجؿ المفاكضات كليس الحؿ

، كمنيا القرار 2001 (سبتمبر)لقد جاءت المبادرات األمريكية في الفترة الممتدة ما بيف أيمكؿ 
إلى المنطقة، لتحضير المنطقة كتييئتيا لمحرب األمريكية المتكقعة " أنتكني زيني"السابؽ، كعكدة الجنراؿ 

ضد العراؽ، كليذا اليدؼ استنفرت إدارة بكش كؿ أدكاتيا لخكض معركة ناجحة، ككاف ىدفيا مف كراء 

                                                 
. 58، ص  ذكره مرجع سبؽ، الشنطي1
 .59، ص ذكره  المرجع السابؽ2
 .299 ص ذكره،مرجع سبؽ ، (كآخركف).. شعباف3
 .142 – 138 مرجع سابؽ، ص ، انتفاضة األقصى تعيد النظر بمستقبؿ الكياف الصييكني4
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، حكؿ المكقؼ األمريكي مف القضية (الغمكض البناء)ذلؾ، تييئة المنطقة العربية كنشر مناخ 
. 1" الفمسطينية

، التي أعمنت خبلليا 2002 (مارس)كتزامنت ىذه التحضيرات مع انعقاد القمة العربية في آذار 
المممكة العربية السعكدية عف مبادرة لحؿ الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي، كتبنتيا القمة العربية باإلجماع 

" شاركف"؛ إالَّ أنو في المقابؿ قامت قكات إسرائيؿ باجتياح مدف الضفة الغربية كأعمف 2كقدمتيا إلسرائيؿ
عزؿ الرئيس ياسر عرفات عف العالـ، سعيان مف إسرائيؿ لتحطيـ ركائز كمقكمات الدكلة الفمسطينية، 

. 3كتحطيـ طمكح الشعب الفمسطيني، ليقبؿ بما ىك معركض كبشركط إسرائيؿ

  إف ىذه االعتداءات تٌمت تحت مسمع كمرأل اإلدارة األمريكية، التي لـ تفعؿ سكل دعـ مكقؼ 
، كىنا يمكف القكؿ؛ أف مف المفارقات التي 4"إف إلسرائيؿ الحؽ في الدفاع عف نفسيا: "إسرائيؿ بقكليا

دراكيا آلماؿ كطمكحات الشعب الفمسطيني إلقامة  اتبعتيا اإلدارة األمريكية؛ أنيا تتحدث عف تفيميا كا 
. 5عمى قمة ىذه الدكلة : دكلتو، بينما تمارس أعنؼ الضغكط ضد السمطة الفمسطينية، التي ىي

كبيذا لـ تيدرؾ الكاليات المتحدة التناقض المذىؿ، بيف مطالبتيا لمرئيس عرفات كسمطتو بضبط 
ثبات السيطرة في المحيط السياسي الفمسطيني، كفي نفس الكقت الرئيس الفمسطيني معزكؿ عف  األمف كا 

.  6العالـ، كممنكع مف الحركة، كسمطتو تتعرض لمتقكيض كالتدمير، بفعؿ اآللة العسكرية اإلسرائيمية 

 

                                                 
 .42454 العدد 2/3/2003، صحيفة األىراـ "كقفة مع القضية الفمسطينية "، إحساف بكر1
، مؤسسة 50، مجمة الدراسات الفمسطينية، العدد (ندكة): نبيؿ عمرك، كآخركف:  لممزيد حكؿ التحميبلت لممبادرة العربية، انظر2

 .30-8، ص 2002الدراسات الفمسطينية، بيركت، ربيع 
 .92 -91، ص  ذكرهمرجع سبؽ،  عماد جاد3
 .156، ص  ذكره مرجع سبؽ، كالت، ميرشايمر4
 .  17712، العدد2002/ 26/6 أعنؼ خطاب لمفمسطينييف، صحيفة الجميكرية المصرية 5
، العدد 31/1/2002، صحيفة األخبار المصرية "التفكيض األمريكي األعمى إلسرائيؿ بتدمير السبلـ متى ينتيي؟ "، مجدم صيدـ6

15528. 
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ىذه المكاقؼ لئلدارة األمريكية؛ بٌينت بأف سقؼ الدكر األمريكي في دفع عممية التسكية، لف 
يتجاكز ما ال تقبؿ بو إسرائيؿ؛ كأف سقؼ دكرىا يتحدد بالتنسيؽ مع إسرائيؿ؛ كأف تعميماتيا كخطكطيا 

.  1"العريضة كشركطيا، ال تكضع أك تيطمب؛ إالَّ بما يحقؽ مصالحيا كمصالح حميفتيا إسرائيؿ

لقد تـ فضح سر التسكية العقيـ ، حيث أنيا لـ تنجب سكل دكرات شكمية مف التفاكض عمى 
إف تمؾ " (عبد اإللو بمقزيز(جزئيات ال عبلقة ليا بممؼ القضية ألف السب في ذلؾ يقكؿ المفكر المغربي

التسكية ما كاف يمكنيا إال أف تصؿ إلى ىذا المنتيى ، الف العدك دخؿ في معركتيا بنية كبحيا منذ 
الـ يقك إسحاؽ شامير ، خبلؿ مؤتمر مدريد أف إسرائيؿ تستطيع أف : كيدلؿ عمى ذلؾ بقكلة . البداية 

كذلؾ بالضبط ىك ما  (إسرائيؿ)تستمر في المفاكضات لعشر سنكات ، دكف أف تقدـ أم تنازؿ عف ارض 
يحصؿ اليـك ، بؿ ذلؾ ما حصؿ مع حككمات رابييف ، كبيرس ، كنتنياىك، كباراؾ، كشاركف، كالتي ال 

تختمؼ عف أم حككمة كانت مف ىذه الحككمات إال أنيا تختمؼ مف حيث منيج كاحد كىك، كيفية 
 ."اإلخراج السياسي لبلءات الصييكنية 

كيتضح مف ذلؾ؛ أف المعايير األمريكية متحركة كمتمكنة، كفقان لمحركة السياسية كالعسكرية 
اإلسرائيمية، كفي ىذا السياؽ، تتذٌرع الكاليات المتحدة بدعميا إلسرائيؿ بحجة محاربة اإلرىاب، كحؽ 

الديمقراطية، كحرية : تتعارض مع مبادئيا التي تدعك ليا كىي: إسرائيؿ في الدفاع عف نفسيا، كبيذا فيي
، كحقيا في خكض نضاليا المشركع، مف أجؿ إنياء االحتبلؿ عف 2الشعكب بالعيش محررة في أكطانيا

. 3أراضييا

في السنكات األكلى لبلنتفاضة، حيث " بكش"كىذا يبدك جميان مف خبلؿ الرؤية التي قدميا الرئيس 
، كىذا ما يتعارض مع مبادئ الحرية كالديمقراطية التي ترفع الثقافة "شاركف"قدـ رؤية منحازة لسياسة 

السياسية األمريكية لكاءىا، كفي مقدمتيا حؽ الشعكب في اختيار قادتيا كممثمييا في المؤسسات 

                                                 
 . 297 _ 296ص  ذكره، مرجع سبؽ، (كآخركف).. احمد بياء الديف شعباف،1
أحد العقكؿ السياسية الكبيرة المؤسسة لمكاليات المتحدة األمريكية، كأىـ كاضعي دستكرىا، قد حٌذر في كقتو " تكماس جيفرسكف"كاف  2

آمؿ أف تكبر حكمتنا عمى قكتنا؛ لتعممنا أنو كمما : "مبكر مف ىيمنة القكة عمى الحكمة في السياسة األمريكية، كلذلؾ كاف يردد قائبلن 
.  استخدمنا قكتنا أقؿ، كمما كانت ىذه القكة أعظـ 

سرائيؿ كفمسطيف كعبثية عممية السبلـ، ترجمة ، نعـك تشكمسكى3 حمزة المزيني، مجمة صامد االقتصادم، :  الكاليات المتحدة كا 
 .288 -287، ، ص 2002كانكف أكؿ /  ،تمكز 24، السنة 130-129العدداف 
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السياسية كاالجتماعية، عف طريؽ االنتخابات الحرة كالديمقراطية، دكف إكراه أك تدخؿ، أك اشتراطات 
. 1خارجية مسبقة، كما حصؿ مع السمطة الفمسطينية، عندما طمبت الكاليات المتحدة منيا تغير قيادتيا

إف الكاليات المتحدة بيذا السمكؾ، تكافئ المعتدم عمى عدكانو، كتشد عمى يد االحتبلؿ تشجيعان 
نما في الشعب الفمسطيني الذم يحاكؿ  الحتبللو، كذلؾ فيي بيذا المعنى ال ترل الخمؿ في االحتبلؿ؛ كا 

الدفاع عف نفسو؛ كيحاكؿ أف يفعؿ ما شيٌرع لو مف مقاكمة لبلحتبلؿ، كىذا ما أعمنتو الكاليات المتحدة منذ 
، عقب الحرب العالمية األكلى في حؽ الشعكب في تقرير "كيمسكف"قرف مف الزماف عمى لساف رئيسيا 

. مصيرىا

 كبناءن عمى ذلؾ؛ أخفقت الرؤية األمريكية في أف تشكؿ دعمان لمسبلـ، أك مشركعان يسعى إلى 
 ، ك في 2كقؼ العدكاف كالتدىكر الحاصؿ في المنطقة؛ ألنيا ال ترل العنؼ الممارس ضد شعب فمسطيف

تكحدىا مع الخطاب اإلسرائيمي؛ عجزت عف أف تميد الطريؽ لعكدة مسيرة السبلـ إلى مجراىا، كالعكدة 
. 3إلى المفاكضات مف أجؿ إنياء الصراع
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 ومدى انعكاسيا عمى التسوية السممية لحل الصراع 2001أحداث سبتمبر : المبحث الثاني

، ضربة قاسية كمكجعة لسياسات 2001 (سبتمبر)شٌكمت ىجمات الحادم عشر مف أيمكؿ 
إلى التخفيؼ مف الشعكر المعادم ألميركا في العالميف " بكش"أمريكا الخارجية، كسعت إدارة الرئيس 

، مف خبلؿ الضغط عمى إسرائيؿ، لكقؼ سياستيا التكسعية في الضفة الغربية، كدعـ 1العربي كاإلسبلمي
، (سبتمبر)أيمكؿ  (11)إنشاء دكلة فمسطينية، حيث اعتقد عدد مف صٌناع القرار األمريكي بعد ىجمات 

أف إنياء الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي، أك عمى األقؿ القياـ بمحاكلة جدية إلنجاح ذلؾ، سيزعزع القكة 
الداعمة لمجمكعات مثؿ تنظيـ القاعدة، كييسٌيؿ بناء حمؼ دكلي ضد اإلرىاب الذم تتيـ اإلدارة 

يراف: األمريكية دكالن بتمكيمو، مثؿ . 2سكريا كا 

إالَّ أف إدارة الرئيس بكش االبف، لـ تبذؿ جيدا في إقناع إسرائيؿ بتغير سياستيا، كحينيا ارتأت 
، كمنذ استبلـ 3الكاليات المتحدة األمريكية؛ أف تقتنع بكجية النظر اإلسرائيمية المتشددة إزاء الفمسطينييف 

، تعامؿ مع القضية الفمسطينية مف منظكرو 2000 (يناير)لزماـ األمكر في كانكف ثافو " بكش االبف"
إسرائيمي، ككاف ىناؾ تطابؽ كاضح كصريح بيف السياسة اإلسرائيمية كالسياسة األمريكية، كلٌخص عنكاف 

بكش كشاركف يكاد : "، ىذا الكضع؛ بأف2003 (فبراير)في شباط " الكاشنطف بكست"رئيسي في صحيفة 
.  4"كبلىما أف يتطابقا حياؿ سياسة الشرؽ األكسط

، بدأت الكاليات المتحدة تتخذ منحى آخر، فقد لمست (سبتمبر)أيمكؿ  (11)لكف بفعؿ ىجمات 
حيث أف "مف قبؿ اإلدارة األمريكية؛  ( سبتمبر)أيمكؿ  (11)رؤية مغايرة، لما كاف الكضع عميو قبؿ 

الكثير مف التصريحات لمساسة األمريكييف، كانت تؤكد ضركرة حؿ القضية الفمسطينية، كمدخؿ أساسي 
بالضغط عمى " بكش"، بدأ الرئيس 2001 (سبتمبر)لمكلكج في حربيا ضد اإلرىاب، ففي أكاخر أيمكؿ 

، إلبداء بعض مف ضبط النفس، كالتخفيؼ مف حده سياستو في "آرييؿ شاركف"رئيس كزراء إسرائيؿ 
األراضي المحتمة، كطمب إليو أف يبذؿ ما في كسعو الحتكاء االنتفاضة الثانية، كممارسة الكاليات 

                                                 
، برنامج حكار 1 نادية مصطفى، الدبمكماسية العامة األمريكية تجاه العمـ العالـ العربي، تحرير معتز باهلل عبد الفتاح ،ط 1
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States، " New York Times، October، 2، 2002. 
  .446، ص2001، مكتبة الشركؽ ، القاىرة1 عاطؼ الغمرل، األمريكي التائو في الشرؽ األكسط ،ط3

4
 Robert  G . Kaiser, " Bush and Sharon Nearly Identical on Mideast Policy ، " Washington Post", 

February 9 ، 2003.   
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، باالجتماع "شمعكف بيريز"، كي يسمح لكزير خارجيتو "شاركف"عمى " بضغط ىائؿ"المتحدة ما كصفتو 
مف عرفات، خصكصان بعد " بكش"مع الرئيس الفمسطيني ياسر عرفات، بالرغـ مف مكقؼ إدارة الرئيس 

. 1"2000رفضو التكقيع عمى اتفاقية كامب ديفيد 

:  نقاطبناءا عمى ما سبؽ سكؼ نتناكؿ شرح ىذا المبحث عمى مدل ثبلثة 

 .الدكلة الفمسطينية أماـ اإلدارة األمريكية الجديدة: أكال 

 .تغيير رؤية اإلدارة األمريكية الجديدة لمدكلة الفمسطينية: ثانيا 

سرائيؿ: ثالثا   .اإلدارة األمريكية الجديدة كا 

 الدولة الفمسطينية أمام اإلدارة األمريكية الجديدة : أوال 

أنو - كلممرة األكلى - مف العاـ نفسو، عمنا (أكتكبر)في أكائؿ تشريف األكؿ " بكش"صٌرح الرئيس 
الذم عمؿ " يساند قياـ دكلة فمسطينية، كيعتبر ىذا التصريح تطكران مفاجئان؛ حيث أف الرئيس كمينتكف

عمنان إال في الشير األخير " دكلة فمسطينية"جاىدان مف أجؿ حؿ قياـ الدكلتيف، لـ يجريأ عمى التفكه بكممتي 
تجاه الصراع " كؼ يد"؛ أنو ينكم إتباع سياسة (سبتمبر )(11)قبؿ أحداث " بكش"مف حكمو، كقد أكد 

. 2العربي اإلسرائيمي، األمر الذم يجعؿ اىتمامو بتمؾ المسألة يكشؼ عف حقائؽ األمكر

كلقد أثارت ىذه التطكرات حفيظة الساسة اإلسرائيمييف؛ الذيف خشكا أف تقـك الكاليات المتحدة 
في عددىا الصادر "الكاشنطف بكست"بكسب العرب إلى جانبيا عمى حساب إسرائيؿ، كأفادت صحيفة 

؛ تقكؿ إنو مستاء مف محاكالت الكاليات "شاركف"؛ أف مصادر مقربة مف 2001أكتكبر (7)بتاريخ 
، إلي االئتبلؼ الذم تقكده 3المتحدة ضـ إيراف كسكريا كغيرىا مف الدكؿ التي رعت ىجمات ضد إسرائيؿ

بمحاكلة "  بكش"، متيمان 2001 (أكتكبر)قكلو السابؽ في تشريف أكؿ " شاركف"الكاليات المتحدة، كأٌكد 

                                                 
1  Jane  Perlez and Katharine Q.Seelye ، " U.S Strongly Rebukes Sharon for Criticism Of Bush، 

Calling It ,Unacceptable, " New York Times" ,October 6. 2001. 
2
 Julian Borger " U.S Backs State for Palestine," Guardian ,London، October 3, 2001. 

3 Hassan A .Barari  :The Swinging Pendulum of Israeli Politics ,Jordanian Perspective ، Defesors 

Pacis ، no 10 ,January ،2002 ،P. 46-48. 
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، كبعد ساعات مف تمؾ االتيامات، ىاجمت قكات إسرائيمية عدة مناطؽ "تيدئة العرب عمى حسابنا"
، كأرادت السياسة اإلسرائيمية؛ أف تيثبت أنيا لف تستجيب لطمب اإلدارة األمريكية "الخميؿ"فمسطينية في 

بضبط النفس؛ كأنيا مستمرة في حربيا ضد االنتفاضة الفمسطينية، عمى الرغـ مف تعارض ذلؾ مع 
. 1مصالح اإلدارة األمريكية في تمؾ الفترة

 نحك القضية 2001( سبتمبر)أيمكؿ  (11)كييستدؿ عمى أف ردة الفعؿ األمريكية بعد أحداث "
الفمسطينية، كانت متجية اتجاىان مختمفا؛ كأف اعتقاد قد رسخ لدل الساسة األمريكييف؛ بأف قضية 

فمسطيف ىي جكىر الصراع في العالـ؛ كأف أم حؿ أك ىدكء في المنطقة؛ البد أف يبدأ مف فمسطيف، 
كخير دليؿ عمى ذلؾ؛ أنو عندما قامت مجمكعة فمسطينية باغتياؿ كزير السياحة اإلسرائيمي ريحافاـ 

زئيفي، شفَّ الجيش اإلسرائيمي ىجكمان كاسعان عمى المناطؽ التي تسيطر عمييا السمطة الفمسطينية بالضفة 
إنو يأمؿ بأف  اإلسرائيمييف سيسحبكف قكاتيـ في  ":بانسحاب فكرم قائبلن " بكش"الغربية، عندىا طالب 

، كالبلفت في ىذا الشاىد؛ أف الكاليات المتحدة كانت تصب جاـ غضبيا عمى 2"أسرع كقت ممكف
.  ، ألقؿ األسباب التي تزعج اإلسرائيمييف، لكف األمكر تغيرت مرحميان كما رأينا"السمطة الفمسطينية

إالَّ أف الحككمة اإلسرائيمية رفضت بشكؿو قاطع ىذا المطمب، كأعمنت صراحة أنيا ستغادر 
، كفي "اإلرىابييف  الفمسطينييف"عندما تصبح عمى قناعة تامة؛ بأف عرفات قد كبح جماح مف أسمتيـ 

ىذا السياؽ كتبت صحيفة الجاردياف؛ أف آرييؿ شاركف قد  استثار أكثر المكجيات سكءان مع كاشنطف منذ 
كصكؿ جكرج بكش االبف إلى السمطة، رافضان بصكرةو قاطعة طمبان بإنياء احتبلؿ األراضي الفمسطينية، 

. 3الذم ييدد سمطة ياسر عرفات

كحاكلت إسرائيؿ بشكؿو مستميت دفع السياسة األمريكية إلى اعتبار نضاؿ الشعب الفمسطيني "
يمارسكف - عمى حد زعميا - إرىابان؛ كأنو ال فرؽ بيف أسامة بف الدف كياسر عرفات، فالفمسطينيكف 

اإلرىاب ضد اإلسرائيمييف، كبالتالي يجب عزؿ ياسر عرفات بأم شكؿ مف األشكاؿ؛ إالَّ أف الكاليات 
المتحدة تعمىـ حقيقة األمكر، كبالتالي كرغـ الضغط الشديد مف المكبي اإلسرائيمي الفاعؿ في الكاليات 

                                                 
1
James Bennet: " Sharon Invokes Munich in Warning U.S .On , Appeasement " New York Times", 

October 5 2001. 
2  Tim Wener : Israel Rebuffs Demands To End West Bank Raids, " New York Times" ,October 24, 

2001. 
3 Suzanne Goldenberg: Sharon Defies U.S Demand to Retreat " Guardian", October 24. 2001. 
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المتحدة األمريكية، لـ تتخذ الكاليات المتحدة قراران بيذا الخصكص، العتقادىا الراسخ؛ بأف ىذا األمر 
. 1"سيزيد األمكر تعقيدان عٌما قبؿ

 تغيير رؤية اإلدارة األمريكية الجديدة لمدولة الفمسطينية : ثانيا 

باإلضافة إلى ذلؾ، حاكؿ آرييؿ شاركف الضغط، مف خبلؿ الييكد األمريكييف المتنفذيف في   "
اإلدارة األمريكية عمى الرئيس بكش؛ ألنو خشي أف تعامؿ إدارة بكش عرفات بطريقة مختمفة عف بف 
الدف، ككاف لديو شككؾ؛ بأف بكش سيحاكؿ الضغط عمى إسرائيؿ لكسب الدعـ العربي لمحرب عمى 

لـ يستطع الحصكؿ عمى شئٍّ مما يحاكؿ الكصكؿ إليو، كالسبب في ذلؾ بسيط؛ " شاركف"اإلرىاب، لكف 
، كلـ  (سبتمبر)أيمكؿ  (11)حيث أف كؿ أمريكي بما فييـ الرئيس كاف ال يزاؿ مترنحان مف تأثير أحداث 

. 2"تكف الرؤية كاضحة إلى أيف ستسير األمكر، كأيف سترسك السياسة األمريكية تجاه ىذه اليجمات

َـّ نشر مشركع القرف األمريكي الجديد في " ( سبتمبر)أيمكؿ  (20)كفى لحظات الشؾ تمؾ، ت
بينيت، . كلياـ ج : ، كىك رسالة مفتكحة إلى الرئيس بكش، كٌقعيا عدد مف المحافظيف الجدد منيـ2001

ركبرت كاغاف، تشارلز كراكتيامر، جيف "أليكت ككىيف، اركف فريدبرغ، رؤئيؿ مارؾ غيريشت، 
، ككصفت الرسالة إسرائيؿ؛ بأنيا "نكرماف بكدىكرتز"، ك"كيركباتريؾ، كلياـ كريستكؿ، ريتشارد بيرؿ

أم ) يدعـ دعمان كامبلن شقيقتنا"الحميؼ األكثر عزمان ضد اإلرىاب الدكلي، كطمبت مف الرئيس؛ أف 
.  3"، كأكصت أيضان؛ بأف تقطع الكاليات المتحدة كؿ دعـ لمسمطة الفمسطينية"الديمقراطية (إسرائيؿ

  كيمكف القكؿ؛ أف الخطكط العريضة لسياسة اإلدارة األمريكية، قد بدت أكثر كضكحان بعد 
-  أٌكد " بكش" تجاه القضية الفمسطينية؛ حيث أف الرئيس 2001( سبتمبر)أيمكؿ  (11)استيعاب صدمة 

دعمو لحؿ الدكلتيف، كحاكلت إسرائيؿ مرة أخرل الضغط عمى اإلدارة األمريكية لتغير -  في غير مرة 
 " "Affairs Committee" اإلسرائيمية ىذا النيج؛  فنجد أف االيباؾ لجنة الشؤكف العامة األمريكية

American Israel Public  قد ردت فكران عمى تصريح بكش بيذا الخصكص، كأصدرت بيانان يعمف أف
                                                 

1  William Safire: " Israel or Arafat " New  York Times" ,December 3 ، 2001. 
2 Shlomo Shamir : "U.S. Jews :Sharon is Worried 'by Terrorism Distinction,"Ha'aretz", September, 

18, 2001. 
، ترجمة باسؿ، أنطكاف شركو المطبكعات لمتكزيع كالنشر، بيركت 1ط كالت، ميرشايمر، المكبي اإلسرائيمي كسياسة أميركا الخارجية،3

  .306،ص2007لبناف 
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يقكضكف حرب أمريكا عمى اإلرىاب، كىـ يشجعكف "المستشاريف الذم يدفعكف بكش لتبنى ىذه الفكرة، 
اإلدارة األمريكية عمى مكافأة الذيف يؤككف اإلرىاب كيدعمكنو بدالن مف معاقبتيـ، في إشارة كاضحة 

. 1كعمنية إلى الرئيس ياسر عرفات كالسمطة الفمسطينية

( 11)مف خبلؿ االستعراضات السابقة لسياسات اإلدارة األمريكية في الفترة التي تمت أحداث 
مباشرة، نستطيع القكؿ؛ أنيا أدركت فعميان؛ أف القضية الفمسطينية يجب أف تيحؿ، كىذا  (سبتمبر)أيمكؿ 

اإلدراؾ ليس نابعان مف حبيـ أك قمقيـ عمى الفمسطينييف، فاإلدارة األمريكية  مارست أقسى السياسات تجاه 
 كحتى المحظة، فيي لـ تألك جيدان في 1917القضية الفمسطينية، كتجاه الشعب الفمسطيني منذ عاـ 

التصكيت بالفيتك عمى أم قرار في مجمس األمف ىدفو إعطاء الفمسطينييف جزء مف حقكقيـ، أك أم قرار 
فيو جزئية لصالح الفمسطينييف، فيي تبٌنت السياسة اإلسرائيمية تجاه القضية الفمسطينية بشكؿو كامؿ، مع 
بعض التغيرات في أساليب اإلدارة بيف رئيسو كآخر، كيمكف القكؿ؛ أف حرص الكاليات المتحدة األمريكية 
عمى حؿ القضية الفمسطينية، كاف نابعان مف الخكؼ عمى مصالحيا؛ ألنيا أدركت أف سياستيا الخارجية 

( 11)تجاه إسرائيؿ قد سببت ليا إحراجان، بؿ شٌجعت مف أسمتيـ باإلرىابييف عمى مياجمة أمريكا في
.  2(سبتمبر)أيمكؿ 

كفى االتجاه المقابؿ، تبٌنت الكاليات المتحدة سياسة خارجية، حرمت الفمسطينييف مف الكصكؿ "
، كصكالن إلى "أكسمك"ألم شئ مف طمكحاتيـ؛ كلـ تكف كسيطان نزييان في المفاكضات التي جرت منذ 

 ؛ كبالتالي فإف لتمؾ العكامؿ دكران في إذكاء قكة مف أسمتيـ اإلرىابييف، لمياجمة 2000كامب ديفيد
الكاليات المتحدة، كأصبح لزامان عمييا؛ أف تيغٌير سياستيا تجاه الشرؽ األكسط بشكؿو عاـ، كالقضية 

الفمسطينية بشكؿو خاص، كلكف ىذا التغيير لـ يكف جكىريان، بؿ تكتيكيان، لتحقيؽ مصالح كأىداؼ الكاليات 
المتحدة في حربيا عمى اإلرىاب، كبالتالي اليدؼ مف ذلؾ، استمالة الدكؿ العربية لمدخكؿ في الحمؼ 

                                                 
1
 Michael J. Jordan: "Bush Backed – Finally " Jewish Journal of Grester los Angeles (online) October 

12, 2001. 
  .304 ،ص ذكرهمرجع سبؽ  كالت، المكبي اإلسرائيمي كسياسة أميركا الخارجية،2
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الذم أقامتو الكاليات المتحدة في تمؾ الفترة لمقضاء عمى بؤر اإلرىاب؛ ألنيا أرادت تجفيؼ اإلرىاب مف 
. 1" منابعو، كلدييا اليقيف الكامؿ؛ بأف منابع اإلرىاب تكمف في منطقة الشرؽ األكسط

 كليس استراتيجيان، كلتأكيد ،كبالتالي؛ كاف ىذا التكجو نحك حؿ القضية الفمسطينية تكجيان تكتيكيان 
ذلؾ نجد أف الكاليات المتحدة بعد أف استكعبت الضربة، كتسنى ليا تشكيؿ الحمؼ الذم أرادتو، كحددت 

األىداؼ التي تريد مياجمتيا، بدأت تراجع سياستيا كمكاقفيا تجاه القضية الفمسطينية، كتزامف ىذا 
، ككاف ذلؾ كاضحا، مف خبلؿ ضغطيـ عمى "بكش"التفكير مع ضغطو مف المكبي الصييكني عمى إدارة 

الرئيس بكش لمسماح لمجيش اإلسرائيمي بالبقاء في المناطؽ الفمسطينية ؛ كأف االنسحاب يعكد قراره 
  أبراهام فوكسمان 2لشاركف في الكقت الذم يراه مناسبان، ككتب رئيس الرابطة المناىضة لمتشيير

Abraham H. Foxman رسالة إلى كزير الخارجية األمريكي في تمؾ (أكتكبر)تشريف أكؿ  (23) في ،
مف طمب كزارة الخارجية؛ بأف تسحب إسرائيؿ قكاتيا " مضطرب لمغاية: "إنوالفترة ككلف باكؿ قاؿ فييا؛ 

نعتبر مثؿ ىذه التعميقات غير مناسبة، : "، ككتب أيضان 3مف المناطؽ التي احتميا جيشيا أخيران 
كتتعارض مع السياسة األمريكية طكيمة األمد؛ بأف إلسرائيؿ الحؽ في الدفاع عف نفسيا، فالعالـ متكحد 

، كظؿ ىذا "في محاربة اإلرىاب، كلكف السمطة الفمسطينية رفضت لؤلسؼ خطكات لصد العنؼ كاإلرىاب
الضغط مستمران بالتزامف مع أفكار الكاليات المتحدة؛ بأف التصريحات كالتغيرات في السياسة الخارجية 

األمريكية تجاه القضية الفمسطينية، ما ىك إالَّ أمر تكتيكي؛ إلى أف بدت األمكر بشكؿ أكضح؛ حيث أنو 
قد عادت إلى سابؽ " كاشنطف"ك" تؿ أبيب"، كانت العبلقات بيف (نكفمبر)مع حمكؿ أكاخر تشريف ثافو 

عيدىا، بفضؿ جيكد المكبي الصييكني مف جية، كالنصر األمريكي في أفغانستاف مف جيةو أخرل، الذم 
. قمؿ مف الحاجة الممحة إلى الدعـ العربي في االشتباؾ مع تنظيـ القاعدة

، كتَـّ عقد لقاء (ديسمبر)لزيارة البيت األبيض في أكائؿ كانكف أكؿ" شاركف"كبناءان عميو؛ ديعي 
،  كلـ "غزة"، كقبؿ االجتماع ىاجـ الجيش اإلسرائيمي بطيرانو أىدافان في "بكش"كدم بينو كبيف الرئيس 

ضبط النفس كما فعؿ  عقب " شاركف"السياسة اإلسرائيمية؛ كما أنو لـ يطمب مف " بكش"ينتقد الرئيس 
                                                 

، ترجمة كتقديـ 1، ط1967كمناكرات كاشنطف منذ  " عممية السبلـ"دراسة تكثيقو في: أمريكا الخصـ كالحكـ،  نصير حسف عاركرل1
 . 277 ،ص2007العكش، منير، مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت لبناف 

 كتعتبر 1913، كىي مؤسسة صييكنية تأسست عاـ (Anti- Defamation League) تسمى أيضا عصبة مناىضة التشيير 2
 ".البلساميو"أىـ مؤسسة لمكافحة 

  .306، ص  ذكره المكبي اإلسرائيمي كسياسة أميركا الخارجية مرجع سبؽ،ستيفف، ميرشايمر، جكف، كالت3 
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أف إسرائيؿ حككمة ذات : "مباشرة، كأٌكد المتحدث باسـ البيت األبيض( سبتمبر)أيمكؿ  (11)أحداث 
مف الرئيس " بكش"، كفى المقابؿ طمب الرئيس األمريكي "سيادة؛ كأف ليا الحؽ في العيش في أماف

.  1عرفات؛ أف يقـك بالمزيد مف اإلجراءات لكقؼ اليجمات العسكرية ضد إسرائيؿ

، كعقد اجتماعان كديان آخر مع 2002 (فبراير)البيت األبيض في شباط " شاركف"كمرة أخرل زار 
، تكرار االتياـ؛ بأف عرفات يدعـ اإلرىاب؛ " شاركفآرييؿ"، كأعاد رئيس الكزراء "بكش"الرئيس األمريكي 

الفمسطيني، كقد كاف ىذا التصريح – كحدده بأنو العائؽ األساسي أماـ تسكية الصراع  اإلسرائيمي 
؛ كبالتالي فإنو يتفؽ مع كجية النظر ىذه، كذكر في غير مرة؛ أف عمى عرفات "بكش"بحضكر الرئيس 

أف يتخذ المزيد مف اإلجراءات لمنع اليجمات العسكرية ضد إسرائيؿ؛ كما أف إسرائيؿ أقنعت اإلدارة 
، التي حصمت قبؿ شير 2"كاريف أ"بأف عرفات يقؼ كراء حادثة السفينة - مف خبلؿ تقاريرىا- األمريكية 

.  2002 (يناير)في كانكف ثافو : مف  مكعد االجتماع الكدم  بيف شاركف كبكش، أم

كعمى الرغـ مف غياب دليؿ قاطع، عمى تكرط الرئيس عرفات باألمر، حاكلت الحككمة 
اإلسرائيمية كالمكبي الصييكني في الكاليات المتحدة؛ إثبات أف عرفات حصؿ عمى األسمحة كالمتفجرات 

، كقاؿ كزير 3"كاريف أ"لضرب إسرائيؿ، كلكف الرئيس الفمسطيني نفى ذلؾ، كنفى أم عبلقة بالسفينة 
؛ 4"الخارجية األمريكي ككلف باكؿ؛ أنيـ لـ يجدكا دليبلن يناقض اإلدعاءات بعدـ تكرطو في قضية الباخرة 

، فقد صٌرح الرئيس األمريكي كشاركف إلى جانبو في 5اتفؽ في النياية مع إسرائيؿ كمؤيدييا" بكش"إالَّ أف 

                                                 
1 Dana Milbank : "Bush Spokesman Gentle on Israeli Assault, "Washington Post" ، December , 2001 

; and David Sanger ,"U.S.Walks a Tightrope on Terrorism in Israel، "New York Times , December 4 

، 2001. 
 كاريف أ، سفينة نقؿ محممة بخمسيف طف مف األسمحة كالمتفجرات، كانت متجية في طريقيا مف إيراف، عندما احتجزتيا البحرية 2

 .اإلسرائيمية في البحر األحمر؛ كبدا أف كجيتيا النيائية إلى غزة، بالرغـ مف عدـ كضكح الدليؿ عمى ذلؾ في ذاؾ الكقت
: ، كانت متجية  إلى حزب اهلل في لبناف، كلمزيد مف المعمكمات حكؿ ىذا المكضكع انظر"كاريف أ" يعتقد البعض أف السفينة 3

Charles D.Smith ، "The 'Domre ' Chorus in Washington ,"Middle East Report" on Line، April 

15,2002 ;and Brain Whitaker ,"Voyage of the Arms Ship ; Guardian , January 14 ، 2002 ; Also Brian 

Whitaker ."The Strange Affair Of Karine A," Guardian" , January 21 ,2002. 
تكضح بكجكد ركابط مع السمطة الفمسطينية،  .... ؛ أف المعمكمات التي تصمنا "كاريف أ"  قاؿ ككلف باكؿ  بعد أسبكع عمى ضبط 4

 : كلـ أرل أم معمكمات تربطيا مباشرة بالرئيس عرفات، كلمزيد مف التفاصيؿ، انظر
" Powell Comments on Arms Shipment Seized by Israel ،" January 10 ,2002 , CNN .COM ./ 

Transcript . 
 2003، مركز الدراسات السياسية كاإلستراتيجية باألىراـ ، القاىرة 1 ط ، األمف أكال2003 عماد جاد ، االنتخابات اإلسرائيمية 5

 .21،ص
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عميو أف يقـك بكؿ ما .... لقد سمع عرفات ما قمناه ال يمكف أف أككف أكثر كضكحان ": البيت األبيض
َـّ  أصيبكا بخيبة أمؿ عندما ظيرت كاريف أ .... بكسعو لمكافحة اإلرىاب  ككاضح أننا فكجئنا أكالن، ث

 .1"محممة باألسمحة، كىى أسمحة ال يمكف أف تككف مخصصة إالَّ ألمر كاحد، كىك الترىيب

سرائيل : ثالثا  اإلدارة األمريكية الجديدة وا 

لقد أٌكدت الكاليات المتحدة مرات عدة؛ أف أمف إسرائيؿ أمر ميـ بالنسبة ليا، كفى أم حاؿ مف 
األحكاؿ، فيي ترفض ما أسمتو العنؼ المكجو ضدىا، كطمبت مف السمطة الفمسطينية مرات عدة القضاء 

، المذيف 3"تنيت" ك2"ميتشؿ"عمى ما أسمتو اإلرىاب، مف أجؿ استئناؼ التفاكض حكؿ تطبيؽ تكصيات 
كًفدا إلى المنطقة عقب اندالع االنتفاضة الفمسطينية، كرفعا تكصياتيما كؿو عمى حده، كمف الجدير 

بالذكر؛ أف السمطة الفمسطينية قًبمت بتمؾ التكصيات؛ إالَّ أف ذلؾ القبكؿ قكبؿ برفضو إسرائيمي، مدعكـ 
. 4بمكافقة أمريكية عمى ىذا الرفض

، أم مف (سبتمبر)أيمكؿ  (11)كىنا البد مف اإلشارة؛ إلى أف سياسة الكاليات المتحدة ما قبؿ 
السنة األكلى مف االنتفاضة، كانت تتعامؿ مع األعماؿ العسكرية الفمسطينية عمى أنيا إرىاب، بينما 
كانت تتعامؿ مع  أعماؿ االغتياؿ كالتدمير كالقصؼ اإلسرائيمي لمقرات السمطة الفمسطينية كمنازؿ 

.  المكاطنيف عمى أنيا دفاع عف النفس

كنستنتج مف ذلؾ؛ أف السياسة األمريكية تجاه القضية الفمسطينية، ما زالت تراكح مكانيا 
كأصبحت تشير صراحةن في تمؾ الفترة؛ إلى أف السمطة الفمسطينية غير قادرة عمى كبح جماح اإلرىاب 
كما أسمتو الكاليات المتحدة، كأصبح رئيس السمطة الفمسطينية ياسر عرفات في نظر اإلدارة األمريكية 

عمى األقؿ، رجؿ ال يحارب اإلرىاب، كفى األركقة  الداخمية كانت تتعامؿ معو عمى أنو مساند لئلرىاب، 

                                                 
1 
Remarks by President George Bush and Prime Minister Ariel Sharon in Photo Opportunity "White 

house" ,February 11 ، 2001. 
 : لممزيد حكؿ تكصيات ميتشؿ كاإلطبلع عمى نص التقرير انظر 2

 http://ar.wikisource.org/wiki/Wik  
 :  لممزيد حكؿ كثيقة تنت كاإلطبلع عمى بنكدىا، انظر3

 www.o2o1.com/vb/showthread.php?t=101  
،  2002، القاىرة  147السياسة الدكلية، مؤسسة األىراـ، عدد ،  سعيد عكاشة، مكقؼ الكاليات المتحدة مف دكؿ الطكؽ العربي4

. 67 -66ص 

http://ar.wikisource.org/wiki/Wik
http://ar.wikisource.org/wiki/Wik
http://ar.wikisource.org/wiki/Wik
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كبالتالي اتجيت سياسة الكاليات المتحدة إلى التطابؽ التاـ مع السياسة اإلسرائيمية؛ بعد أف تأكدت أنو ال 
. 1منازع ليا كال مناكئ لحربيا ضد اإلرىاب كيفما كمتى شاءت

( 11)بأف سياسة الكاليات المتحدة تجاه القضية الفمسطينية  بعد : كىذا يدعـ كجية النظر القائمة
، كنعنى ىنا  بعد الضربة مباشرة، كانت مناكرة فقط كلـ تكف جدية بأم شكؿ مف (سبتمبر)أيمكؿ 

األشكاؿ، كالدليؿ األقكل عمى ذلؾ؛ أنو لـ يتـ اتخاذ أم إجراءات عممية لتنفيذ أم جزء مما قالو الرئيس 
. بخصكص حؿ الدكلتيف، أك حتى التخفيؼ مف معاناة الفمسطينييف في الضفة الغربية كقطاع غزة" بكش"

إف الكاليات المتحدة األمريكية، أثبتت أنيا لـ تحارب اإلرىاب بشكؿو جدم كفعمي؛ ألف محاربة "
اإلرىاب ال تتـ باآللة، بؿ ىناؾ كسائؿ أخرل خصكصان؛ كأف الكاليات المتحدة تعتبر إمبراطكرية العالـ، 

كبالتالي عمييا استحقاقات تجاه ىذا المقب؛ إالَّ أنيا لـ تؤًد ىذه االستحقاقات خصكصان تجاه القضية 
الفمسطيني، لكنيا لـ تكف كسيطان – الفمسطينية؛ فقد حاكلت أف تككف كسيطة لحؿ الصراع اإلسرائيمي 

باإلضافة إلى ذلؾ فقد استغمت الحممة الدكلية عمى . نزييان، كىذا أٌثر سمبان عمى صكرتيا الخارجية
.     2" اإلرىاب لمقضاء عمى كؿ مف يعارض السياسة األمريكية مف دكؿ كمؤسسات

، كانت ردة فعؿ عمى  السياسة (سبتمبر)أيمكؿ  (11)تأسيسان عمى ما سبؽ ؛ إف ىجمات 
األمريكية تجاه الشرؽ األكسط كتحيزىا إلسرائيؿ،لذا فقد أسيمت بشكؿو كبير في تغذية مشاعر الكراىية 
كالمرارة كاليأس تجاه الكاليات المتحدة األمريكية مف المسمميف عامةن كالفمسطينييف كالمجتمعات العربية 

بصكرةو خاصة، كبالتالي عمى الكاليات المتحدة إعادة النظر مرةن أخرل في سياستيا الخارجية تجاه 
القضية الفمسطينية، كالكؼ عف سياسة المعايير المزدكجة، كسياسة الكيؿ بمكياليف ؛ ألف ىذا سيكلد 

مزيدان مف الحقد كالكراىية في نفكس الفمسطينييف، مما سينعكس سمبان عمى األكضاع في منطقة الشرؽ 
. 3األكسط؛ ألف ىدكء الشرؽ األكسط نابع مف اليدكء في فمسطيف

 
 

                                                 
.  42، ص2002، بيركت 49 رياض المالكي، القيادة الكقائية الفمسطينية، مجمة الدراسات الفمسطينية، عدد 1
 .288ص  ،2002 ، مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت،2ط  سبتمبر،11كآخركف ،العرب كالعالـ بعد ،   نصير عاركرل2
، القاىرة 147، السياسة الدكلية، مؤسسة األىراـ، عدد 2001 سبتمبر 11  أسامة حرب الغزالي، ىؿ استكعب األمريكيكف درس 3

 .15-14، ص 2001



 بعد فشل كامب ديفًد الجانًةالسًاسٌ والتفاوضٌ  تطىرات الىضع : الجانٌالفصل :                                       الباب الجانٌ

253 

مكاسب الفمسطينيين واإلسرائيميين من عممية السالم : المبحث الثالث

 بيف الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي في مفاكضات 1991 أكتكبر 30بدأت عممية مدريد في 
ىي أشبة بالمد كالجزر كبل منيـ يريد أف يحقؽ مكاسب سياسية حتى يككف لو متسع في صفحات 

التاريخ لينسب أم انجاز قد يحققو المفاكض سكاء الفمسطيني أك اإلسرائيمي ،كلكف دكف اليركب أيضا 
مف صفحات التاريخ التي سكؼ تشيد الرابح كالخاسر مف ىذه المفاكضات عبر مركر السنيف ، مع 

. كجكد الفارؽ بينيما

لذلؾ كاف كاضحا منذ الجمسة االفتتاحية لمؤتمر مدريد أف مكقؼ إسحاؽ شامير مف السبلـ مع 
فقد خمت الكممة التي ألقاىا مف أية إشارة إلى االنسحاب مف األراضي . العرب مازاؿ عمى جمكده كتعنتو 

العربية المحتمة ، بؿ انو حمؿ العرب مسئكلية استمرار الصراع لرفضيـ المستمر لقياـ الدكلة الييكدية ، 
.  كطالبيـ باالعتراؼ بإسرائيؿ ، كالدخكؿ في عبلقات معيا ، األمر الذم يحقؽ في نظرة السبلـ 

ككاف شامير قد قبؿ المشاركة في المؤتمر لمجرد إرضاء الكاليات المتحدة األمريكية ، كاعترؼ 
فيما بعد بأنة كاف ينكم المماطمة كاالستمرار في التفاكض لعشر سنكات ، فقد كاف ىمة أف يكسب الكقت 

لتكطيف أفكاج المياجريف الذيف فتحت ليـ مكسكك أبكابيا ، ككاف في حاجة إلى التأمينات األمريكية 
 )بمبمغ عشرة مميار دكالر(لمقرض الذم يغطي نفقات تكطينيـ في األراضي الفمسطينية المحتمة 

كما كاف رئيس الحككمة اإلسرائيمية يشعر بقكة مركزة عقب حرب تحرير الككيت التي أزالت 
الخطر الذم كاف يمثمو عمى ببلده جيش صداـ حسيف ، كما أدت إلى تدىكر أكضاع العالـ العربي ، 

لذلؾ . كيتكقع أف تكافئو الكاليات المتحدة عمى استجابتو لطمبيا عدـ الرد عمى صكاريخ صداـ حسيف 
عمى –بالفعؿ قد ضمف شامير بالفعؿ دعـ كاشنطف لو في المفاكضات، بعد أف استجابت لشركطو كافة 

كما تضمنت رسالة التطمينات التي كجيتيا إلية مفاىيميا التي ال تكاد تختمؼ عف –نحك ما سبؽ بيانو 
. المفاىيـ اإلسرائيمية بشأف السبلـ مع العرب أك عمى كجو الخصكص مع الفمسطينييف



 بعد فشل كامب ديفًد الجانًةالسًاسٌ والتفاوضٌ  تطىرات الىضع : الجانٌالفصل :                                       الباب الجانٌ

254 

األمر الذم يعني أنيا ( تفسيرات مختمفة ،242فاإلدارة األمريكية تتفؽ مع إسرائيؿ عمى أف لقرار 
 )1تقرر كجية النظر اإلسرائيمية التي تزعـ بأف القرار ال يطالبيا باالنسحاب مف كؿ األراضي المحتمة 

كما أنيا ال تحبذ إقامة دكلة فمسطينية كترل أف تشمؿ الترتيبات مع سكريا في حالة التسكية النياية معيا 
، استمرار الكجكد اإلسرائيمي في مرتفعات الجكالف ، كاف إلسرائيؿ الحؽ في حدكد آمنة معترؼ بيا، 
كتتعيد الكاليات المتحدة األمريكية بضماف أمنيا كتفكقيا النكعي كتؤكد ليا استمرار العبلقة الخاصة 

. كالتعاكف بيف البمديف كمكاصمة دعميا كالتنسيؽ معيا في المفاكضات

:  نقاطبناءا عمى ما سبؽ سكؼ نتناكؿ شرح ىذا المبحث عمى مدل أربعة 

.  أسمك السبلـ كاألمؿ الضائع: أكال 

.  ثقافة السبلـ بيف الشعبيف اإلسرائيمي كالفمسطيني: ثانيا 

.  ما تحقؽ لفمسطيف منذ مدريد : ثالثا

.  ما تحقؽ إلسرائيؿ منذ مدريد : رابعا

أسمو السالم واألمل الضائع    : أوال

بدأت المفاكضات الثنائية عمى "مؤتمر مدريد لمسبلـ في الشرؽ األكسط"عقب انتياء انعقاد 
المسارات المختمفة بيف الكفكد اإلسرائيمية كالكفكد العربية ، كانتقمت إلى كاشنطف حيث تمكف الفمسطينيكف 

مع استمراره رسميا في إطار الكفد (مف تخصيص مسار تفاكضي مستقؿ لمنزاع الفمسطيني اإلسرائيمي 
.  )المشترؾ مع األردف 

مع العمـ أف المفاكضات في بدايتيا في عيد حككمة شامير لـ تحرز أم تقدـ ، بؿ إف مكقؼ 
المفاكض اإلسرائيمي تجاه الفمسطينييف كاف يتسـ بالتراجع عف مكاقفو خبلؿ مباحثات الحكـ الذاتي التي 

                                                 
1
 Seealso، Henry Cattan "The status of Jerusalem" Journal of Palestine Studies Spring 1981 also W.T. 

and S. Mallsion. The Palestine Problem and International Law and World Order. London: Long Man، 

1986، PP. 15-16. 
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عقدت مع مصر منذ اكتر مف عشر سنكات ، كظمت المفاكضات عمى المساريف السكرم كالمبناني أشبة 
. 1بالمياه الراكدة

ـ يشيع اآلماؿ عف قرب 1992ككاف كصكؿ حزب العمؿ اإلسرائيمي إلى السمطة في مايك 
فقد خاض ىذا الحزب برئاسة إسحاؽ رابيف . التكصؿ لتسكيات عمى المسارات التفاكضية المختمفة 

االنتخابات عمى أساس برنامج عمؿ تقدمي يتضمف رؤية جديدة لمنطقة الشرؽ األكسط تقـك عمى أساس 
التعاكف بيف دكلة في كافة المياديف كيعمف رفضو لسيطرة إسرائيؿ عمى الفمسطينييف، بؿ يعترؼ بحقكقيـ 

 كمع ذلؾ ظمت المفاكضات ،الكطنية، كيبدم استعداده لمتفاكض مع كفد فمسطيني مستقؿ عف األردف
التي في كاشنطف ال تحرز أم تقدـ ، بؿ لجأ رابيف إلى المناكرة بيف المسارات المختمفة معمنا عف عزمو 
عمى دفع المفاكضات عمى المسار الفمسطيني تارة عمى المسار السكرم، كفجأة أعمف عف التكصؿ إلى 
اتفاؽ بيف الجانبيف اإلسرائيمي كالفمسطيني بعد مفاكضات عقدت بينيما في قناة سرية في أسمك كأحيطت 

 .2بالكتماف المطمؽ عمى مدل عدة شيكر

كالكاقع أف إسرائيؿ ظمت تعتبر العممية السممية مع الفمسطينييف شأنا إسرائيميا داخميا كأف تجرم 
حتى كأف سمحت بدكر أمريكي في الكساطة بيف الجانبيف باعتبار أف المكاقؼ (بمعزؿ عف الرقابة الدكلية 

 ، ككانت اآللية المطبقة لتسكية المنازعات بيف )األمريكية ال تختمؼ كثيرا عف المكاقؼ اإلسرائيمية
الجانبيف ىي لجنة االرتباط اإلسرائيمية الفمسطينية المشتركة، كالتي تستطيع إسرائيؿ مف خبلليا فرض 

مكاقفيا عمى الفمسطينييف، لذلؾ كاف إسحاؽ رابيف يرل أف يقاـ في الضفة الغربية كقطاع غزة، في نياية 
األمر، كياف فمسطيني يتمتع بنظاـ يزيد عف الحكـ الذاتي، كيقؿ عف الدكلة، كاف يظؿ مرتبطا بكؿ مف 

إسرائيؿ كاألردف، أما مفيكمة لمحؿ الكسط اإلقميمي الذم كاف يقكـ عمية برنامج حزب العمؿ منذ احتبلؿ 
ـ، فقد كاف يتمخص في ضـ إسرائيؿ لمقدس الشرقية كالمنطقة الريفية 1967األراضي العربية عاـ 

. المحيطة بيا في الضفة كمنطقة كادم األردف كمساحات أخرل تقع شرقي الخط األخضر

                                                 
، أعماؿ المؤتمر السنكم الحادم عشر لمبحكث السياسية، جامعة القاىرة (محرر) أحمد الرشيدم، القضية الفمسطينية كآفاؽ التسكية، 1
. 254، مركز البحكث كالدراسات السياسية، كمية االقتصاد كالعمـك السياسية، القاىرة، ص1997 ديسمبر 6-8
 كاف إسحاؽ رابيف يراقب المفاكضات التي تجرم في كاشنطف، كيرل أنيا عقيمة كلف تحقؽ أم اتفاؽ بسبب استبعاد منظمة التحرير 2

مف المشاركة الرسمية فييا عمى الرغـ مف قياميا فعبل بإدارة ىذه المفاكضات مف تكنس، كمف ثـ قرر التعامؿ مباشرة مع المنظمة مف 
خبلؿ تمؾ القناة السرية حتى تـ التكصؿ إلى اتفاؽ إعبلف المبادئ، كىك االتفاؽ األكؿ الذم اشرنا إلية سابقا كىك ما يعرؼ باتفاقات 

.  أسمك
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كقد راعى رابيف أف يحقؽ لو إعبلف المبادئ كاالتفاقيات التي عقدىا مع الفمسطينييف، تنفيذا لو، 
فالمناطؽ الفمسطينية تبقى خاضعة لبلحتبلؿ اإلسرائيمي رغـ تمتعيا بالحكـ الذاتي، كرغـ . ذلؾ اليدؼ

، فاف القكات اإلسرائيمية تبقى في قطاع غزة لمدفاع عف 1تمتع السمطة الفمسطينية بقدر كبير مف السمطات
 كالتي قسمتيا –المستكطنات برغـ النص عمى انسحابيا كتظؿ إعادة انتشارىا في الضفة الغربية 

كالمسئكلية عف األمف اإلجمالي إلسرائيؿ، . ، رىنا بإدارة إسرائيؿ 2االتفاقية االنتقالية إلى ثبلثة مناطؽ 
ككذا مسئكلية الدفاع الخارجي التي تجعؿ الشرطة الفمسطينية في الداخؿ خاضعة ليا ، كما تجعؿ 

الحدكد كالمعابر تحت حراسة القكات اإلسرائيمية ، أما عف السمطات التي يتمتع بيا المجمس الفمسطيني 
فإنيا غير مطمقة، بؿ إف االتفاقيات المعقكدة، كيستثنى منيا تمؾ المتعمقة بالقضايا المؤجمة لمفاكضات 

، األمر الذم استند إلية رابيف كخمفاؤه في مكاصمة ) كالمستكطنات كغيرىما 3أم القدس(الكضع الدائـ 
عمميات االستيطاف كالتيكيد، بيدؼ فرض أمر كاقع عمى األرض يحقؽ األىداؼ اإلسرائيمية ، كقد كاف 

أك عمى األقؿ (االنطباع السائد عند تكلى إسحاؽ رابيف الحكـ أنو سكؼ يكقؼ األنشطة االستيطانية 
. 4)يقمصيا 

                                                 
 88، كالمجمس التشريعي الذم يضـ )مثؿ العمـ كطكابع البريد كجكازات السفر ( سمطة كبرمكز السيادة 40 بمغت ىذه السمطات 1

 .عضكا منتخبيف انتخابا حرا تحت إشراؼ دكلي 
 كتمارس فييا )أ(المنطقة : ـ تقسيـ الضفة الغربية إلى ثبلث مناطؽ ىي 28/9/1995 االنتقالية المعقكدة في – تضمنت االتفاقية 2

كتمارس فييا السمطات المدنية في حيف تمارس إسرائيؿ السمطات  )ب( كالمنطقة –السمطة الفمسطينية السمطات المدنية كاألمنية 
. )مف أراضي الضفة %70كتمثؿ (التي تمارس فييا إسرائيؿ السمطات المدنية كاألمنية ) ج( كالمنطقة –األمنية 

 قامت إسرائيؿ باستكماؿ نقؿ كزاراتيا كدكائرىا الحككمية مف تؿ أبيب إلى القدس لتجعؿ منيا عاصمتيا باألمر الكاقع قبؿ أف تتمكف 3
المنظمة الدكلية مف تنفيذ قرارىا، كتجاىمت ما كجو إلييا مف تحذيرات، كما تجاىمت قراران مف مجمس الكصاية يعبر فيو عف قمقو لما 

إلغاء تمؾ اإلجراءات كاالمتناع عف أم عمؿ مف شأنو أف يحكؿ دكف تنفيذ قرار الجمعية العامة "تقـك بو إسرائيؿ، كيطمب منيا 
 أخذ الكنيست اإلسرائيمي يعقد اجتماعاتو في القدس، كقالت أنيا عاصمتيا منذ 26/12/1949، كفي 9/12/1949الصادر في 

. 1950اليـك األكؿ إلعبلف قياـ إسرائيؿ، كنقمت كؿ الكزارات إلييا ماعدا كزارة الخارجية التي تـ نقميا في تمكز 
. 180-174، ص1980سالـ يكسؼ الكسكاني، المركز القانكني لمدينة القدس، دار النيضة العربية، القاىرة، 

 إذ أف البرنامج االنتخابي لحككمتو كاف يتضمف عدـ إقامة مستعمرات جديدة أك تكسيع القائمة منيا عدا تمؾ المقامة في القدس 4
الكبرل ككادم األردف، فضبل عف عدـ بناء مستعمرات جديدة لمدة عاـ، كع العمـ بأنة كاف يبدم معارضتو لما سماه بالمستعمرات 
السياسية، كلكنة ظؿ متمسكا بعدـ إزالة أية مستكطنة طكاؿ المرحمة االنتقالية كانتيج سياسة استيطانية ال تكاد تختمؼ عف سياسة 

الميككد كاف تميزت بالتكتـ كالتركيز عمى االعتبارات األمنية كاإلستراتيجية في بناء المستعمرات في الضفة كالقطاع فضبل عف المضي 
تحميؿ في : عزمي بشارة، االنتفاضة كالمجتمع اإلسرائيمي:  انظر،قدما في تكسيع منطقة القدس الكبرل عمى حساب أراضي الضفة

  .22/7/2002، جريدة الخميج ، الشارقة، )1(خضـ األحداث 
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ثقافة السالم بين الشعبين اإلسرائيمي والفمسطيني  : ثانيا

عمى العكس ما نصت عمية اتفاقيات أسمك عف نشر ثقافة السبلـ بيف الشعبيف اإلسرائيمي 
كالفمسطيني، لـ تبدؿ إسرائيؿ أك السمطة الفمسطينية جيدا في ىذا الصدد، بؿ ظؿ التكتر يسكد العبلقات 
بيف الحككمتيف كانعدمت الثقة بيف الشعبيف، فالشعب الفمسطيني ال يجد أم تحسف في أكضاعة المعيشية 

في ظؿ العممية السممية كيقؼ مكتكؼ األيدم أماـ مصادرات إسرائيؿ ألراضيو كاقتطاعيا لمساحات 
كاإلسرائيميكف يتابعكف في قمؽ تنفيذ اتفاقيات . كبيرة منيا لبناء المستعمرات كتكسيع الحدكد البمدية لمقدس

أسمك بما يتضمنو مف إقامة الحككمة الفمسطينية كنقؿ السمطات إلييا كانسحاب القكات اإلسرائيمية مف راـ 
اهلل كنابمس كقمقميو كغيرىا مف مدف الضفة كتشتد حمبلت المعارضة اليمينية ضد حككمة رابيف كتتسـ 

. 1باإلثارة باتيامو بالخيانة، اآلمر الذم أدل إلى اغتيالو

لتبدأ بعد ذلؾ مرحمة مف اضطرابات الحكـ في إسرائيؿ كالتعاقب السريع لمحككمات مع تعثر 
.  2عممية السبلـ ثـ تكقفيا

، قفقد فشؿ شمعكف بيريز الذم تكلى الحكـ بعد رابيف عندما حاكؿ إثبات انو ال يقؿ صبلبة عف
فشدد مف اإلجراءات القمعية ضد الفمسطينييف، كشف الغارات المتكاصمة عمى األراضي المبنانية كالتي 

                                                 
 شيكر 6، كتكلى رئاسة الكزراء لمدة ـ1995 نكفمبر 4 في -إيغاؿ عامير -  اغتيؿ إسحاؽ رابيف برصاص أحد األصكلييف الييكد1

، عف فكز مرشح اليميف بنياميف نيتانياىك بمنصب 1996كما ينص الدستكر شمعكف بيريز، كأسفرت االنتخابات التي جرت في مايك 
 كامتناع كاحد عف التصكيت، عمى إسقاط 27 مقابؿ 85، صكت الكنيست اإلسرائيمي بأغمبية 1999رئيس الكزراء، كفي يناير 

جراء انتخابات جديدة، في  ، كقد جاءت ىذه الخطكة 2000مايك بدال مف المكعد المحدد كىك أكتكبر عاـ 17الحككمة كحؿ نفسو كا 
في أعقاب فشؿ رئيس الحككمة بنياميف نتنياىك في مكاصمة عممة كفؽ منطؽ المناكرات كالتبلعب بالقكل الرئيسية المؤتمفة معو في 
ظؿ ضغكط إقميمية كدكلية كانت تيدؼ إلى إجبار ىذه الحككمة عمى تنفيذ ما كقعت عمية مف اتفاقات عمى المسار الفمسطيني ، 

ككصمت حككمة نيتانياىك إلى كضع عجزت عف تجاكزه ، كمف ثـ جاء قرار إجراء انتخابات مبكرة ، ظف نيتانياىك أنيا سكؼ تتيح لو 
فرصة التخمص مف الضغكط كتجاكز المأزؽ في ظؿ حسابات كانت تشير إلى تزايد احتماالت فكزه مرة أخرل، كرغـ الجيكد الضخمة 

التي بذليا نتانياىك لمحفاظ عمى تفكقو في مكاجية كافة المرشحيف لمنصب رئيس الحككمة ، إال أف استطبلعات الرأم سرعاف ما 
عمى النحك الذم تحقؽ بالفعؿ "إييكد باراؾ "زعيـ حزب العمؿ "إسرائيؿ كاحدة "بدأت تكشؼ عف تراجع أسمة لمصمحة مرشح قائمة 

 .في االنتخابات
  .25/7/2002، جريدة الخميج، الشارقة، )4(تحميؿ في خضـ األحداث : عزمي بشارة، االنتفاضة كالمجتمع اإلسرائيمي: انظر

، 1998 صالح عبد الجكاد، نحك إستراتيجية فمسطينية تجاه القدس، مركز دراسة كتكثيؽ المجتمع الفمسطيني جامعة بيرزيت، شباط، 2
اآلماؿ كالتحديات، دار الشركؽ، القاىرة، : طاىر شاش، مفاكضات التسكية النيائية كالدكلة الفمسطينية:  كأيضان انظر289ص

 .100، ص1999
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، كما أمر باغتياؿ أحد كبار ناشطي ) قانا (حصدت أحداىا اكتر مف مائتي مدني فيما عرؼ بمذبحة
 قتيبل كعشرات 60 فردت األخيرة بثبلث عمميات أكقعت ما يقارب )يحيى عياش (منظمة حماس 

رجاء مفاكضات الكضع الدائـ . الجرحى  كبناءا عمى ذلؾ أكقؼ شمعكف بيريز مفاكضات السبلـ كا 
. ـ1996الفمسطيني التي حؿ مكعدىا في مايك 

 الحكـ بعد شمعكف بيريز لينتيج سياسة تقـك عمى – زعيـ الميككد –كتكلى بنياميف نتنياىك 
تحت ضغط الكاليات –تجميد تنفيذ اتفاقات أسمك كالمطالبة بعقد اتفاقات أخرل تحؿ محميا، كقد اضطر 

 إلى عقد اتفاقية مدينة الخميؿ كتقسيـ المدينة بيف منطقة تخضع لمسمطة الفمسطينية –المتحدة األمريكية 
كأخرل لمسيادة اإلسرائيمية كالى عقد اتفاقية كأم ريڤر التي تضمف إعادة انتشار القكات اإلسرائيمية مف 

كلكنة عجز عف تنفيذ االتفاقيات بسبب معارضة كزرائو فاضطر إلى . مف أراضي الضفة% 13حكالي 
 .ـ1999إجراء انتخابات مبكرة في مايك 

تـ تكلت حككمة إييكد باراؾ العمالية الحكـ بعد فكزه في االنتخابات عمى أساس برنامج يشيع 
اآلماؿ الكاذبة بقرب تحقيؽ السبلـ ، كلكف باراؾ بدأ حكمة بالمطالبة بتعديؿ اتفاؽ كأم ريڤر، كأمضى 

رغـ أف المفاكضات السكرية اإلسرائيمية (كقتا طكيبل في المفاكضات مع سكريا دكف التكصؿ التفاؽ 
كانت قد تكصمت إلى حمكؿ لمعظـ المشاكؿ ، كتمسكت سكريا بما سمتو كديعة رابيف لدل الكاليات 

المتحدة األمريكية التي تتمثؿ في مكافقتو مف حيث المبدأ عمى االنسحاب اإلسرائيمي الكامؿ مف 
، ثـ قرر باراؾ فجأة الدخكؿ في مفاكضات الكضع الدائـ الفمسطيني كطالب الرئيس كمينتكف )الجكالف

فكانت النتيجة ىي فشؿ المؤتمر كما –  دكف إعداد – مع ياسر عرفات )الثاني(بعقد مؤتمر كامب ديفيد 
اشرنا إلية بالتفصيؿ سابقا كما اتبعو بعد ذلؾ بتفجير انتفاضة األقصى كتكلى آرييؿ شاركف الحكـ 

 . ليقضي عمى اتفاؽ أسمك تماما

ذا كانت االنتفاضة الفمسطينية  قد أبرزت مكانة القدس المركزية لمقضية  (انتفاضة األقصى)كا 
الفمسطينية كعزلت مكقؼ الكياف الصييكني عمى الصعيد الدكلي، فإف استمرار االنتفاضة كاستمرار 
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عممية الصراع ضد المشركع الصييكني بمختمؼ مستكياتيا مف شأنيا أف تحجـ الطمكحات التكسعية 
. 1الصييكنية، كمف شأنيا أف تضع الشرط الذاتي الذم يمكف أف يرتكز كأف يتطكر عميو أم مكقؼ دكلي

كالحؽ أنو إذا كانت القدس قد حظيت باىتماـ خاص في القرارات التي صدرت عف األمـ 
، فقد تجمي ىذا االىتماـ في عدد مف القرارات التي 2المتحدة، السيما في الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة

أف يعالج ىذا المكضكع حالة مف قدسية : جاءت معبرة عف مكقؼ ثابت تجاه القدس مؤداه ضركرة
مرتبطة بمكانة المدينة معاممة خاصة، تنطكم عمى التسميـ بكجكب أف تخضع المدينة لنكع مف التدكيؿ 
الذم يسمح ألتباع الديانات السماكية الثبلث بحرية الكصكؿ إلى األماكف المقدسة فييا، كأف يككف ىناؾ 

. 3إشراؼ دكلي دائـ عمييا

فقد كانت . كىكذا تبخرت اآلماؿ التي كانت معقكدة عمى عممية مدريد لمسبلـ كعمى اتفاقات أسمك
مكاقؼ األطراؼ بشأف السبلـ شديدة التبايف، حيث ظمت إسرائيؿ عمى مكقفيا الرافض لمعكدة إلى حدكد 

ـ ككجدت في ضعؼ العرب كانقساماتيـ مع تحالفيا االستراتيجي مع 1967ما قبؿ الخامس مف يكنيك 
الكاليات المتحدة األمريكية ما يغرييا بفرض شركطيا عمييـ ، األمر الذم ظير جميا في المفاكضات 
المتعددة األطراؼ التي كانت تستيدؼ إقامة نظاـ لمتعاكف اإلقميمي في المنطقة حيث تمسكت بتفكقيا 
الحربي كبالحصكؿ عمى نصيب األسد مف مياه المنطقة كالسيطرة االقتصادية عمييا، ثـ جعمت مف 

                                                 
 : لبلستزادة أنظر1

- http://www.un.org / News/ Press / Docs / 2000/2001 003.  Sc 6930. doc. Html 

- http://www.un.org / News/ Press / Docs / 2000/2001 005.  Sc 6932. doc. Html 

- http://www.un.org / News/ Press / Docs / 2000/2001 003.  Sc 6936. doc. Html. 
 في دكرتيا االستثنائية الطارئة الخامسة كاعتمد 2253 كالجدير بالذكر عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر أف قرار الجمعية العامة رقـ 2

، كاف دعكة إسرائيؿ إلى إلغاء التدابير المتخذة لتغيير كضع مدينة القدس كاالمتناع عنيا في المستقبؿ كالقرار 1967 يكليك 4بتاريخ 
إبداء لؤلسؼ لمتدابير التي اتخذتيا إسرائيؿ لتغيير كضع " كاف 1967 يكليك 14 في نفس الدكرة الطارئة كالمتخذ بتاريخ 2254رقـ 

 صكتان مقابؿ ال أحد 99، كصدر القرار الثاني بػ 20 صكتان مقابؿ ال أحد كامتناع 99مدينة القدس، حيث صدر القرار األكؿ بػ 
دراسة حكؿ فعالية المنظمة : 1977-1967، راجع عطية حسيف أفندم عطية، مجمس األمف كأزمة الشرؽ األكسط 18كامتناع 

 . 293، ص1986الدكلية العالمية في تسكية المنازعات الدكلية، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة ، 
العربي كالقضية الفمسطينية – صبلح الديف عامر، القدس في مشركعات التسكية لمصراع الصييكني .  انظر في ىذا المعني، د3

: ككذلؾ. 224، االتحاد البرلماني العربي، الرباط، ص1998 نكفمبر 28-26الندكة العالمية حكؿ القدس : ، في1947-1998
- Palestinian Yearbook of International Law,Vol. 3,1986, P. 13-35 

- Khaled El Shalakany, The status of Jerusalem Under Lint Law (A historical Application of Lint. 

Norms),Vol. 47, 1991,PP. 78-82 

http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/
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حكاـ سيطرتيا عمى األراضي الفمسطينية، كىك ما تبيف لنا ذلؾ  اتفاقات أسمك كسيمة لتقنيف احتبلليا كا 
.  عمى ارض الكاقع حتى كقتنا ىذا

ما تحقق لفمسطين منذ مدريد   : ثالثا

إف منظمة التحرير الفمسطينية كافقت عمى المشاركة في مؤتمر مدريد رغـ أف شركط الدعكة إلية 
كجاء القبكؿ عمى أمؿ أف تحسف . لـ تكف ممبية لمطالبيا أك لمحد األدنى مف طمكحات الشعب الفمسطيني

كيبلحظ ىنا أف مرحمة . المنظمة الشركط كتعمؿ عمى تطكير كضعيا القانكني مف خبلؿ المفاكضات
: مدريد أبرزت عناصر مكضكعية ميمة كىي

إننا بعد نياية الحرب الباردة كبعد نياية حرب الخميج أصبحنا في عالـ جديد، تقكده الكاليات  .1
المتحدة األمريكية ، كلكنيا تتحمؿ نتيجة لو مسئكلية ميمة تجاه العالـ ، أال كىي تحقيؽ السبلـ الذم 

يأتي باالستقرار، كذلؾ ال يتحقؽ إال بالعدالة، أك بالحد األدنى المقبكؿ منيا لمشعكب التي قيرت كظممت 
كقد أدل ذلؾ إلى بركز ضغط أمريكي ألكؿ مرة بشكؿ كاضح إلرغاـ إسرائيؿ . في النظاـ العالمي القديـ

 .1عمى الحضكر إلى مائدة المفاكضات، كعمى االستمرار في العممية السياسية حتى كلك لـ تحقؽ أىدافيا
كابتعدت . إف العممية التفاكضية التي بدأت في مدريد قد  اتخذت شكؿ المؤتمر الدكلي الكامؿ  .2

تماما عف الشكؿ اإلقميمي الذم كانت ترغب فيو إسرائيؿ ، كبالرغـ مف بركز الكاليات المتحدة األمريكية 
إال أف حضكر االتحاد السكفيتي السابؽ كأكركبا المكحدة كاألمـ المتحدة كمعظـ األقطاب العربية أظير 

 .الشكؿ الدكلي لممؤتمر
حاكلت إسرائيؿ بكؿ جيدىا أف تطمس المشاركة الفمسطينية، كاف تضعيا داخؿ إطار كفد  .3
 كاف تحرميا مف مشاركة عمنية لمفمسطينييف مف القدس كالشتات، كاف تدعى ،فمسطيني مشترؾ– أردني

أف الكفد الفمسطيني ال عبلقة لو بالقيادة الشرعية لمنظمة التحرير الفمسطينية كخبرة الشعب الفمسطيني 
 كحتى اختيار الكفد الفمسطيني المفاكض، كبراعة منظمة التحرير أفشمت كؿ ىذا، ،الطكيمة في النضاؿ

 .فبرز التمثيؿ الفمسطيني كاضحا كشامبل، كحقؽ انتصارات إعبلمية كسياسية ميمة في مكاجية إسرائيؿ

                                                 
. 293، مرجع سبؽ ذكره، ص1977-1967 عطية حسيف أفندم عطية، مجمس األمف كأزمة الشرؽ األكسط 1
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كعمى الرغـ مف كؿ التكقعات المتشائمة فقد نجح التمثيؿ العربي عمكما كالتمثيؿ الفمسطيني  .4
خصكصا في إقناع العالـ بصدؽ سعيو إلى السبلـ العادؿ مف جية، كاحترامو لمشرعية الدكلية مف جية 

لـ تذىب – كالكفد الفمسطيني خصكصا – كما اقنع جزءا مف جماىيره بأف الكفكد العربية عمكما . أخرل
 . إلى مدريد لبلستسبلـ أك لمتخمي عف حقكقيا في مكاجية إسرائيؿ 

كبالرغـ مما شاب بداية العممية مف شركط مجحفة، فقد كافقت منظمة التحرير الفمسطينية عمى 
:  قبكؿ المشاركة كىذه الشركط ىي

 .الفمسطيني المشترؾ– أف تككف المشاركة الفمسطينية في إطار الكفد األردني  -أ 
 .أال يشارؾ في الجانب الفمسطيني إال أبناء الضفة الغربية كغزة المقيميف ىناؾ -ب 
 .  أال يشارؾ أىؿ القدس في ىذه المفاكضات -ج 
 .أف ينقسـ المسار الفمسطيني إلى مرحمتيف المرحمة األكلى انتقالية كاألخرل نيائية -د 

كفي المفاكضات التي جرت في كاشنطف ، تمكف الجانب الفمسطيني منذ البداية تحقيؽ استقبللية 
كلكف لـ ينجح في تأميف مشاركة الخارج، أم أف منظمة . لمكفد الفمسطيني كمشاركة ممثميف عف القدس

التحرير الفمسطينية في ىذه المفاكضات، إضافة إلى أنة لـ يتمكف المفاكضكف اإلسرائيميكف كالفمسطينيكف 
مف كتابة سطر كاحد أك جممة كاحدة أك مفيـك كاحد متفؽ عمية، كذلؾ خبلؿ عشر جكالت أك أكثر مف 

. 1المباحثات، ككانت ىذه المفاكضات تسير في حمقة مفرغة خالية مف أم مضمكف
كجاءت فكرة أسمك بشكؿ عرضي كغير مرتب مسبقا، مف خبلؿ لقاء تـ في لندف اتفؽ بعدة عمى 

ككاف ذلؾ بعد سقكط حككمة الميككد برئاسة إسحاؽ شامير كصعكد حككمة . لقاءات أخرل في النركيج 
 ، ككانت الصيغة القانكنية لمكفد الفمسطيني 1992العمؿ برئاسة إسحاؽ رابيف إلى السمطة اثر انتخابات 

المفاكض ىي انو كفد مف منظمة التحرير الفمسطينية كلكنة يفاكض نيابة عف أىؿ الضفة كالقطاع بما 
كبيذا تـ بشكؿ جزئي تجاكز المحظكر الثالث الذم يمنع المنظمة مف المشاركة كيكتفي . في ذلؾ القدس
.  بأىؿ الداخؿ

 مف المفاكضات في أسمك يحمؿ النتائج أشيركجاء إعبلف المبادئ الذم تمخضت عنة ثمانية 
: التالية

                                                 
1
 Gershon Baskin، Jerusalem of Peace – Sovereignty and Territory in Jerusalem Future, 2

nd
 Printing 

(Jerusalem: Israel/ Palestine Center for Research and Information,1996), 135. 



 بعد فشل كامب ديفًد الجانًةالسًاسٌ والتفاوضٌ  تطىرات الىضع : الجانٌالفصل :                                       الباب الجانٌ

262 

  اتفاؽ إعبلف مبادئ كليس معاىدة سبلـ، الف معاىدة السبلـ تعقد بعد التكصؿ إلى اتفاؽ كامؿ حكؿ
 . قضايا المرحمة النيائية الست الكاردة في المادة الخامسة مف مكاد اإلعبلف

 تـ االعتراؼ بالشعب الفمسطيني . 
  2421تـ االعتراؼ بأف ىدؼ المفاكضات ىك تطبيؽ القرار . 

                                                 
، كجاء في أعقاب الحرب 1967 نكفمبر 22 ىك قرار أصدره مجمس األمف الدكلي التابع لمنظمة األمـ المتحدة في 242 القرار رقـ 1

 كالتي أسفرت عف ىزيمة الجيكش العربية كاحتبلؿ إسرائيؿ لمناطؽ عربية 1967العربية اإلسرائيمية الثالثة كالتي كقعت في يكنيك 
 .جديدة

انسحاب "»: ككرد في المادة األكلى، الفقرة أ. كقد جاء ىذا القرار كحؿ كسط بيف عدة مشاريع قرارات طرحت لمنقاش بعد الحرب
« "القكات اإلسرائيمية مف األراضي التي احتمت في النزاع األخير

ضافة إلى . في النص اإلنجميزم بيدؼ المحافظة عمى الغمكض في تفسير ىذا القرار" األراضي"التعريؼ مف كممة " أؿ"كقد حذفت  كا 
قضية االنسحاب فقد نص القرار عمى إنياء حالة الحرب كاالعتراؼ ضمنا بإسرائيؿ دكف ربط ذلؾ بحؿ قضية فمسطيف التي اعتبرىا 

كيشكؿ ىذا القرار منذ صدكره صيمب كؿ المفاكضات كالمساعي الدكلية العربية إليجاد حؿ لمصراع العربي . القرار مشكمة الجئيف
. اإلسرائيمي

: نص القرار أيضان عمى [عدؿ]
. احتراـ سيادة دكؿ المنطقة عمى أراضييا .1
. حرية المبلحة في الممرات الدكلية  .2
. حؿ مشكمة البلجئيف .3
. إنشاء مناطؽ منزكعة السبلح .4
. أقرار مبادئ سبلـ عادؿ كدائـ في الشرؽ األكسط .5
(. 242)القرار  [عدؿ]

ذ يؤكد عدـ القبكؿ باالستيبلء عمي أراض : إف مجمس األمف إذ يعرب عف قمقو المتكاصؿ بشاف الكضع الخطر في الشرؽ األكسط كا 
ذ يؤكد أيضان أف . بكاسطة الحرب كالحاجة إلي العمؿ مف أجؿ سبلـ دائـ كعادؿ تستطيع كؿ دكلة في المنطقة أف تعيش فيو بأمف كا 

.  مف الميثاؽ2جميع الدكؿ األعضاء بقبكليا ميثاؽ األمـ المتحدة قد التزمت بالعمؿ كفقان لممادة 
: يؤكد أف تحقيؽ مبادئ الميثاؽ يتطمب إقامة سبلـ عادؿ كدائـ في الشرؽ األكسط كيستكجب تطبيؽ كبل المبدأيف التالييف- 1
. التي احتمتيا في النزاع (األراضي)سحب القكات المسمحة مف أراض - أ    
إنياء جميع ادعاءات أك حاالت الحرب كاحتراـ كاعتراؼ بسيادة كحدة أراضي كؿ دكلة في المنطقة كاستقبلليا السياسي - ب    

. كحقيا في العيش بسبلـ ضمف حدكد آمنة كمعترؼ بيا كحرة مف التيديد كأعماؿ القكة
: يؤكد أيضا الحاجة إلي- 2
. ضماف حرية المحبلة في الممرات المائية الدكلية في المنطقة- أ   
. تحقيؽ تسكية عادلة لمشكمة البلجئيف- ب   
ضماف المناعة اإلقميمية كاالستقبلؿ السياسي لكؿ دكلة في المنطقة عف طريؽ إجراءات بينيا إقامة مناطؽ مجردة مف - ج    

. السبلح
. 321، ص 1987دائرة الثقافة في منظمة التحرير الفمسطينية، كثائؽ فمسطينية، بيركت، : لبلستزادة حكؿ ىذا المكضكع انظر

.  483، ص 1995، منشكرات المجنة الممكية لشئكف القدس، األردف، 1947قرارات األمـ المتحدة منذ عاـ : لبلستزادة أيضا انظر

http://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1967
http://ar.wikipedia.org/wiki/1967
http://ar.wikipedia.org/wiki/1967
http://ar.wikipedia.org/wiki/1967
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85
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  كىي تجاكز ألساس مفاكضات مدريد 3381تـ االعتراؼ بأف ىدؼ المفاكضات ىك تطبيؽ القرار 
 كتسمح ىذه الصيغة بمجاؿ 338 ك 242الذم يقكؿ إف المفاكضات تجرم عمى أساس القراريف 

 . كاسع لتبلعب عند التطبيؽ
  نصت المرحمة االنتقالية عمى االنسحاب مف قطاع غزة ككؿ المناطؽ المأىكلة بالسكاف في الضفة

كما أكدت ضركرة إعادة االنتشار مف جميع أراضي الضفة الغربية كالقطاع باستثناء القدس ، . الغربية
كالمستكطنات ، كالحدكد ، كمكاقع عسكرية ميمة ، كيعني ذلؾ أف تطبيؽ آخر مرحمة مف مراحؿ 

مف أراضي % 89إعادة االنتشار كقبؿ الدخكؿ في مفاكضات المرحمة النيائية يشمؿ ما ال يقؿ عف 
 .)المادة الرابعة مف إعبلف المبادئ (الضفة كالقطاع 

  نص االتفاؽ عمى إنشاء ممر امف بيف غزة كالخميؿ كممر آخر يربط غزة بمنطقة راـ اهلل ، كىذاف
الممراف مؤقتاف حتى يتـ فتح ممريف آخريف بشكؿ نيائي يربطاف الضفة الغربية بالقطاع لممحافظة 

 كقد تـ افتتاح الممر األكؿ كما زاؿ التفاكض قائما حكؿ الممر )4المادة (عمى كحداتيما الجغرافية 
 . الثاني

  نتيجة لبلتفاؽ تـ بناء مطار غزة الدكلي الذم يستقبؿ الطائرات مف دكؿ عدة في العالـ، أما الميناء
 . فأنة في طكر اإلنشاء

  ألؼ مكاطف فمسطيني بما فييـ معظـ القكات 200عاد إلى الكطف تطبيقا التفاؽ اسمكا كثر مف 
 . العسكرية الفمسطينية التي دخمت تحت اسـ الشرطة الفمسطينية

  عاد إلى ارض فمسطيف جميع العرب كغير العرب الذيف ناضمكا في صفكؼ الثكرة الفمسطينية
 . كحصمكا جميعيـ عمى الجنسية الفمسطينية

 

                                                 
 ـ كيدعك إلى كقؼ إطبلؽ النار 1973 أكتكبر 22 ىك قرار صادر عف مجمس األمف التابع لؤلمـ المتحدة بتاريخ 338القرار  1

كقد دعا القرار في فقرتو الثالثة أف تبدأ، .  بجميع أجزائو242كالدعكة إلى تنفيذ القرار رقـ  ( ـ1973)عمى كافة جبيات حرب أكتكبر 
فكر كقؼ إطبلؽ النار كخبللو، مفاكضات بيف األطراؼ المعنية تحت اإلشراؼ المبلئـ بيدؼ إقامة سبلـ عادؿ كدائـ في الشرؽ 

 .األكسط
. 321دائرة الثقافة في منظمة التحرير الفمسطينية ، كثائؽ فمسطينية مرجع سبؽ ذكره، ص : لبلستزادة حكؿ ىذا المكضكع انظر 

. 493، مرجع سبؽ ذكره ص 1947قرارات األمـ المتحدة منذ عاـ : لبلستزادة أيضا انظر
 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1973
http://ar.wikipedia.org/wiki/1973
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%B1%D9%82%D9%85_242
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%B1%D9%82%D9%85_242
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:  كاآلف يتـ التركيز عمى ثبلثة بنكد متبقية مف المرحمة االنتقالية كىي

 حسب 2000المرحمة الثالثة مف إعادة االنتشار التي يفترض أف تطبيؽ في شير يكنيك سنة  .1
 .المكاصفات المتفؽ عمييا

 كىذا األمر ال عبلقة لو 1967عكدة النازحيف الذيف اخرجكا مف الضفة كالقطاع عشية حرب  .2
 مف إعبلف المبادئ )12( كقد نصت المادة ،1948بمكضكع البلجئيف الذيف اخرجكا مف الكطف عاـ 

عمى تشكيؿ لجنة رباعية مف أربع دكؿ معنية بالمر لمتابعة كاالتفاؽ عمية ، كىي مصر كاألردف 
سرائيؿ كفمسطيف  . كا 

 . الممر اآلمف الشمالي الذم يربط غزة بمنطقة راـ اهلل .3

القدس ، كالمستكطنات، كالحدكد، كالبلجئيف، : كبقي تحت المجير قضايا المرحمة النيائية كىي
ىذا كقد أضيؼ بند يتعمؽ بالمياه . ) مف اتفاؽ أسمك5المادة (كاألمف الخارجي، كالعبلقات مع الجيراف 

نما يناقش تفاصيؿ  إلى قضايا المرحمة النيائية كىذا البند ال يناقش الحقكؽ الفمسطينية في المياه، كا 
. تطبيؽ ىذه الحقكؽ

 عمى إعبلف المبادئ في أسمك ، لـ يكف 20/8/1993عندما تـ التكقيع باألحرؼ األكلى يـك 
ىناؾ ذكر لبلعتراؼ بمنظمة التحرير، كقد جرل حكار بعد ىذا التاريخ حكؿ الشركط المطمكبة ليذا 

االعتراؼ ، فكانت النتيجة ىي التكصؿ إلى رسائؿ االعتراؼ المتبادؿ بيف إسحاؽ رابيف كياسر عرفات، 
تمؾ الرسائؿ التي تعتبر المنظمة بمكجبيا، ىي الممثؿ الشرعي لمشعب الفمسطيني، كىذا ما يفسر تكقيع 

.  مفكضيف مف المنظمة عمى االتفاقيات جميعيا كليس ممثمي السمطة الفمسطينية

كفي المقابؿ قبمت المنظمة بتعديؿ أك إلغاء المكاد التي تتحدث عف تدمير إسرائيؿ في الميثاؽ 
الكطني الفمسطيني، كقد تـ ذلؾ بالفعؿ في اجتماع المجمس الكطني الفمسطيني الذم عقد في غزة في 

حيث كانت المفاكضات تجرم حكؿ قضايا المرحمة النيائية، كقد حددت المنظمة مكقفيا . 22/4/1996
:  مف ىذه القضايا كىي عمى النحك التالي

 بالنسبة لمحدكد بحيث تعيد إسرائيؿ األراضي التي احتمتيا عشية حرب 338 ك 242تطبيؽ القراريف  .1
، كينطبؽ ىذا االنسحاب عمى القدس، كبشأف خصكصية القدس، فاف القرارات 1967يكنيك عاـ 
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 تؤكد عدـ شرعية ضـ القدس ، 465،252،267،270الصادرة عف مجمس األمف ذات األرقاـ 
التي 18/10/1991إضافة إلى مكقؼ الكاليات المتحدة المرسؿ إلى المنظمة برسالة التطمينات في 

اشرنا إلييا سابقا عشية مؤتمر مدريد التي تقكؿ انو ال يجكز ضـ القدس كال يجكز إعادة تقسيميا كال 
 القانكنية فاف المنظمة تستند إلى سكابؽ 338 ك242تغيير معالميا ، باإلضافة إلى مرجعية القراريف 

حصمت مع كؿ مف مصر كاألردف حيث طبؽ ىذاف القراراف بشكؿ كامؿ، كاستعادت كمتا الدكلتيف 
 . 1967جميع أراضييا التي احتمت عشية الحرب عاـ 

ىناؾ أكثر مف خمسة عشر قرارا صدرت عف مجمس األمف ، ككؿ ىذه القرارات تعتبر االستيطاف  .2
 ، ككذلؾ فاف المنظمة تعتمد عمى سابقة تدمير االستيطاف 465غير شرعي كنخص بالذكر القرار 

 . في سيناء ، باإلضافة إلى إعبلف حككمة باراؾ نيتيا تدمير االستيطاف أك إخبلئو في الجكالف
 الذم يدعك إلى حؿ عادؿ لمشكمة البلجئيف فاف الحؿ العادؿ لـ يرد إال في 242كاستنادا إلى القرار  .3

، الذم ينص عمى التعكيض 1948 عاـ 194قرار كاحد صدر عف الجمعية العامة كىك القرار 
 .لبلجئيف الذيف ال يرغبكف في العكدة إلى كطنيـ

:  والنتيجة كما يمي

  مف أراضييا في الضفة الغربية، كما حصمت عمى % 24لقد حصمت فمسطيف حتى اآلف عمى
 . مف أراضييا في قطاع غزة85%

  تـ االعتراؼ بمنظمة التحرير الفمسطينية كممثؿ شرعي لمشعب الفمسطيني كىذا في حد ذاتو يعتبر
 .  1تجاكز ألىـ المبادئ التي قامت عمييا الحركة الصييكنية

  ال تزاؿ حتى اآلف في المراحؿ االنتقالية ككؿ ما كقعتو المنظمة مع اإلسرائيمييف ىك اتفاؽ إعبلف
مبادئ أك بركتكككؿ أك مذكرة ، كلـ تكقع بعد معاىدة السبلـ إلي تنيي الصراع كتحؿ السبلـ، مع 

العمـ بأف ىذه الكرقة مف أىـ األكراؽ في أيدم الشعب الفمسطيني الذم ينطمؽ مف القاعدة التالية في 
 ال نريد حبل بأم ثمف فالشعب قاـ بعمؿ تسكية تاريخية لؤلقاليـ عندما قبؿ قرارات األمـ "التفاكض 

 ككافؽ عمى تأسيس دكلة فمسطينية في الضفة 338 ك 242المتحدة كأىميا قرار مجمس األمف 

                                                 
عمينا أف نمحك الفمسطينييف مف الكجكد لتصبح " كىك إنكار األغيار أم تجاىؿ كجكد الشعب الفمسطيني تطبيقا لمقكلة ىيرتزؿ 1

 ."فمسطيف أرضا ببل شعب ، لشعب ببل أرض 
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مف فمسطيف التاريخية كالتخمي عف التمييز % 22الغربية ، متضمنة شرؽ القدس كقطاع غزة ك 
 .1"التاريخي الدكلي كالحقكؽ القانكنية لباقي فمسطيف

عبلكة عمى ذلؾ، فاف تمزيؽ المناطؽ الفمسطينية ال يضمف الحد األدنى لتمتع الفمسطينييف 
بقكميتيـ، كبالتالي سكؼ تخدـ في إيجاد شعكر بالظمـ كشككل قكمية مف الشعب الفمسطيني ، كيشكه 

.  بقسكة إيمانيـ بمصداقية عممية السبلـ ، كأخيرا فاف ذلؾ سكؼ ييدد متانة كقكل امف السبلـ في المنطقة

ما تحقق إلسرائيل منذ مدريد   : رابعا

لـ تكف عبلقة إسرائيؿ بالكاليات المتحدة أقكل كأفضؿ مما صارت عمية في السنكات األخيرة مف 
الف الكاليات المتحدة أطمقت يدم إسرائيؿ كمكنتيا مف كؿ ما يمزميا، فضبل عف تحصف . القرف الماضي

إسرائيؿ بالفيتك حؽ النقض األمريكي في مجمس األمف، فضبل عف تيافت أعضاء الككنغرس عمى 
. خطب كدىا ككسب رضاىا

                                                 
: كفيما يمي بعض الحقائؽ األساسية التي تكضح قدر التسكية التي قاـ بيا الفمسطينيكف 1

 . فقط مف الييكد 11%مف الكثافة السكانية لمعرب مسمميف كمسيحييف ك% 87.4 فاف 1922تبعا لئلحصاء المركزم لمسكاف لعاـ * 
يجاد حؿ كسط 20% عمى أساس التفكيض الممكي تـ منح مكافآت لدكلة الييكد بحكالي 1937كفي عاـ * مف األراضي الفمسطينية كا 

إلقميـ الخميؿ كسيؿ مرج بف عامر كجنكب الناصرة كالسيؿ الساحمي مف الحدكد المبنانية كالى النقطة في جنكب حيفا ، كقد كضع 
فقط مف إجمالي  5.6% كاف 1945مع عاـ . العرب كبقية األراضي مع القدس كبيت لحـ تحت سيطرة االنتداب البريطاني 

نسمة بفمسطيف  1,912,000 كاف مجمكع السكاف 1946كفي نياية عاـ .  دكنـ ممكا لمييكد 1,491,699األراضي الفمسطينية أم 
  عندما جاء مكعد نياية االنتداب كاف عدد السكاف يقدر ب 1948كفي عاـ .  ييكد 608,000 فمسطينيكف ك 1,269,000 منيـ 

 . سمة كانكا ييكدا ف700,000منيـ فمسطينيكف مسممكف كمسيحيكف ك 1,415,000نسمة ، كاف  2,115,000
دكنـ ككانت مقسمة 26,323,000  كاف مجمكع مساحة األراضي الفمسطينية 1947بناء عمى خطة تقسيـ األمـ المتحدة لعاـ *

 : كاألتي
دكنما ككذالؾ األراضي المممككة في ىذه المناطؽ لـ تكف تتجاكز  26,261,648مف فمسطيف 56,47المناطؽ الييكدية تمثؿ  -أ 

 .دكنـ 1,383,856أم  ر 9.38%
 . دكنـ 11,589,868 أم 42.88%المناطؽ الفمسطينية تمثؿ  -ب 
 .دكنـ 175,514أم   65%الحزاـ الدكلي لمقدس يمثؿ حكالي  -ج 

دكنـ زيادة عمى 5,264,352 مف األراضي الفمسطينية أم %21.47 استكلت إسرائيؿ عمى 1949 ك 1948خبلؿ عامي *
 . المساحة المصادرة تبعا لخطة التجزئة

مف فمسطيف بالكامؿ   20.74%مف فمسطيف ، ككانت الضفة الغربية   77.94% حكمت إسرائيؿ 1949تبعا التفاقية اليدنة لعاـ *
.  احتمت إسرائيؿ ىذه المناطؽ1967مف فمسطيف تحت السيطرة المصرية، كفي عاـ   32%،1تحت السيطرة األردنية ، كقطاع غزة 

.  5357، العدد 19/4/2004نبيؿ زكي، سقكط خرافة عممية السبلـ، صحيفة الكفد المصرية، 
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 بتمؾ المصافحة التاريخية صار التبادؿ الدبمكماسي بيف إسرائيؿ كالعالـ العربي مجرد تحصيؿ 
حاصؿ، إذ سرعاف ما بدأت إسرائيؿ تفاكض مصر كاألردف المتميفيف عمى تمثيؿ دبمكماسي كامؿ، 

كتفاكض أكثر مف ست دكؿ عربية أخرل عمى ما يشبو العبلقات الدبمكماسية، فضبل عف ترحاب بعض 
.  الدكؿ اإلسبلمية بيذه العبلقات ألكؿ مرة منذ أف أقامت إسرائيؿ فكؽ ارض فمسطيف

كلـ يعد . بتمؾ االتفاقيات اقتمع النضاؿ الكطني الفمسطيني مف سياؽ القضايا العربية العامة
السبلـ مع سكريا مثبل يعتمد عمى امتثاؿ إسرائيؿ لقرارات مجمس األمف الخاصة بفمسطيف، كما أصبح 

 بخصكص 242السبلـ مع دكؿ عربية أخرل ال يعنييا الصمكد غير المشركط بامتثاؿ إسرائيؿ لمقرار 
.  1 بخصكص لبناف، مف دكف أف نذكر القدس أك المستكطنات أك المياه أك غيرىا452سكريا، أك القرار 

كبفضؿ ىذه االتفاقيات تحكلت منظمة التحرير الفمسطينية مف حركة تحرر لمشعب الفمسطيني 
إلى القيـ األميف عمى مصالح إسرائيؿ، بمعنى أخر أف ىذه االتفاقيات لـ تعطي السمطة الفمسطينية 

مسؤكلية عمى األرض بؿ عمى إدارة البشر، مع العمـ بأنو كفقا لبلتفاقيات كالمساعدات المالية بأف مقاكمة 
. االحتبلؿ غير القانكني صارت تعد إرىابا عشكائيا

 عمى الميثاؽ الكطني الفمسطيني لتعطيو شرعية مؤلمة 1996ابريؿ / تـ جاءت تعديبلت نيساف 
بعد أف أزالت مف الميثاؽ التاريخي كؿ ما يشير إلى رفض المشركع الصييكني في فمسطيف أك الدعكة 

. 2إلى تحرير األرض الفمسطينية

صار السبلـ يعني إلسرائيؿ الرخاء، كالييمنة، كالتطبع، كاإلمعاف في تمزيؽ أكصاؿ المجتمع 
لذلؾ نقكؿ إف إدارة بيؿ كمينتكف كانت . الفمسطيني، لكبح نضالو في سبيؿ الحرية كاالستقبلؿ كالدكلة

تابعة ال قائدة مبادرة كلك إننا افترضنا جدال أف اإلدارة حرصت عمى التمسؾ بحقيا في حماية عممية 
. 3-كىك أمر غير كارد – السبلـ 

                                                 
 . 160، مرجع سبؽ ذكره، ص نصير عاركرم،  أمريكا الخصـ كالحكـ 1
 . 160ص ،  المرجع السابؽ ذكره2
.  162، مرجع سبؽ ذكره،  ص نصير عاركرم،  أمريكا الخصـ كالحكـ 3
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كذلؾ كانت اتفاقيات رابحة في مجاؿ التجارة، فقد تغمغمت كثير مف الشركات اإلسرائيمية في 
 (5،8%) حققت إسرائيؿ أعمى نسبة في اإلنتاج القكمي 1996أسكاؽ جديدة لـ تكف بيا مف قبؿ، ففي 

 16(صار إنتاجيا القكمي ، بحسب السكاف ، يكازم إنتاج بريطانيا . في السف بيف االقتصاديات الغربية
كىذا ما جعؿ اقتصادىا .  دكالر قبؿ عشريف سنة3400 ،بينما كاف ال يزيد )ألؼ دكالر لمفرد في السنة

.  1في المرتبة العشريف بيف اقتصاديات مأتي دكلة في العالـ

، بينما انخفضت البطالة فييا إلى  %40، نما اقتصاد إسرائيؿ بمعدؿ أكثر مف 1990منذ عاـ 
مف إجمالي إنتاجيا القكمي في السبعينات ، صارت  % 30، كبينما كانت تنفؽ عمى الدفاع %6ما دكف 
. 2فقط % 10تنفؽ 

، إف عممية 1996في عاـ %  8.1 إلى 1990في عاـ % 17.6أما التضخـ فقد انخفض مف 
السبلـ فتحت أسكاقا عصية كثيرة لدكلة ذات سكؽ محمي محدكد كاقتصاد يستحيؿ نماؤه إال بالتصدير، 

 مميارا ، كزادت االستثمارات الخارجية 30 لتبمغ 1990منذ عاـ % 54ىكذا ارتقت صادرات إسرائيؿ 
. 3 ما يقارب مف أربعة مميارات1995ثبلثة إضعاؼ في ثبلث سنكات ، حيث بمغت في بداية عاـ 

كىذا ما مكف إسرائيؿ مف أف تعتمد عمى ضماف أمنيا كىيمنتيا اإلقميمية عمى التكنكلكجية 
 ترىؽ طاقتيا البشرية )مشاة(المتقدمة ، كعمى قميؿ مف التقنيات القمعية التقميدية التي تتطمب جنكدان 

المحدكدة التي تعتمد أساسا عمى االستيراد بيذه التكنكلكجيات المتقدمة حققت إسرائيؿ أىدافيا العسكرية  
. بأقؿ كمفة بشرية ممكنة

، 4ىكذا شيد العالـ كاحدة مف أكثر االقتصاديات نماء في مجتمع يعيش عمى المنح األمريكية
كعمى العمالة الفمسطينية كعمى ارض كمياه مغتصبتيف بالغزك، ثـ تعزز ىذا االقتصاد بصفقة خيالية مع 

. 5السمطة الفمسطينية

                                                 
1
 Economist :26July 1997 ،and 11August 2001 . 

2
 Economist :26July 1997 ،and 11August 2001 . 

3
 Economist :26July 1997 ،and 11August 2001 . 
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.  161 نصير عاركرم، مرجع سبؽ ذكره، ص 5
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سحاؽ رابيف الذيف ارتكبا سمسمة مف المجازر كاف آخرىا  أما سياسيكىا مثؿ شمعكف بيريس كا 
،  كالمسئكلكف مباشرة عف جرائـ ارتكبت بحؽ أطفاؿ  كنساء، كشيكخ  1996مذبحة قانا  في لبناف عاـ 

 .ـفمسطيف ، فاف اتفاقيات أكسمك أىمتيما لنيؿ جائزة نكبؿ لمسبل
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:  البابخالصة

لقد استيدفت السياسة الخارجية لمكاليات المتحدة، في منطقة الشرؽ األكسط، مف جراء انعقاد 
مؤتمر مدريد، تحقيؽ األىداؼ اإلستراتيجية العميا لمكاليات المتحدة األمريكية، مف خبلؿ عدة جكانب 

: كىي

إف الكاليات المتحدة األمريكية تطمح مف عقدىا لمؤتمر مدريد، كالنتائج التي تيدؼ : الجانب الدكلي: أكال
إلى الكصكؿ إلييا لترتيب السياسة األمريكية في الشرؽ األكسط ، كالخميج العربي، عمى مدل عقكد 

قادمة ، فيي تدرؾ أىمية الشرؽ األكسط، كمكقع استراتيجي كما تدرؾ، أيضا الدكر الخطير الذم يمعبو 
البتركؿ في دعـ أم كتمة اقتصادية، خاصة إذا أخدنا بعيف االعتبار إف الكاليات المتحدة األمريكية 

. ستكاجو عما قريب الكثير مف التحديات االقتصادية مف التكتبلت العالمية

إذا فإقامة سبلـ ضمف المنظكر األمريكي يعني تماما، إقامة منطقة مستقرة، سياسيا كىذا بدكرة 
سيعطي لمكاليات المتحدة األمريكية، الدكر الريادم، في تييئة المنطقة، برمتيا، لمدخكؿ تحت المظمة 

حكاـ السيطرة عمى مكارد الطاقة النفطية العربية . العسكرية األمريكية، كا 

إف احد األىداؼ اإلستراتيجية المتكخاه لعممية السبلـ، حتى الجارية : الجانب األمريكي الصييكني: ثانيا
اآلف، أف تحدد لمكياف الصييكني دكرا مستقبل مركزيا، ال يقؿ أىمية عف الدكر العسكرم العدكاني الذم 
يمعبو، بحيث يضاؼ إلية دكر سياسي كاقتصادم كثقافي، كىذا بالطبع ال يقمؿ مف إيراد جميع أشكاؿ 

. المساعدات العسكرية التي يتمقاىا الكياف الصييكني مف الكاليات المتحدة

كلكي تتحقؽ األىداؼ المرسكمة مف سعي الكاليات المتحدة ككسيط أك كطرؼ ثالث في 
المفاكضات بيف الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي سكاء مف بدايتيا مف مدريد ثـ بأكسمك تـ كامب ديفيد 
الثانية كغيرىا مف الكساطة كاف ال بد مف سير المفاكضات عمى محكريف أكليما بيف إسرائيؿ كالدكؿ 
العربية، كىك ما أطمؽ عمية بالمفاكضات الثنائية، كالثاني فيضـ إضافة إلى الدكؿ في الثنائية، دكال 
أخرل، كأطمؽ عمية اسـ المفاكضات المتعددة األطراؼ، حيث ييدؼ إلى معالجة قضايا الحد مف 

.  السبلح، كالمياه ، كشؤكف البلجئيف، كالتنمية االقتصادية، كالبيئة
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كيبدك كاضحا أف ىذه السياسة التي تمارسيا الكاليات المتحدة األمريكية بصفة عامة كسياسة بؿ 
كمينتكف عمة كجو الخصكص ىي قيد االنجاز كتيدؼ إلى التعامؿ مع الجانب العربي، كؿ طرؼ عمى 

حده كجمعيـ سكية في المفاكضات متعددة األطراؼ ، لتحقيؽ األىداؼ الصييكنية األمريكية، كما تعتبر 
المفاكضات المتعددة األطراؼ احد أىـ األىداؼ األمريكية اإلستراتيجية، حيث يتـ البحث في مسائؿ 

إقميمية ىامة، كسكؼ يحظى الشريؾ األصغر ألمريكا بدكر ميـ، بعد أف يتـ التكصؿ إلى تكقيع اتفاقات 
.  1متعددة األطراؼ ما بيف إسرائيؿ كالدكؿ العربية المشاركة بيا

إسرائيمي لبلحتبلؿ كخطكة – إف الدكلة الفمسطينية في الرؤية األمريكية ىي مجرد تقنيف أمريكي 
غبلؽ الممؼ، لذلؾ التسكية السممية كالمفاكضات ال يمكف، أبدا، أف تقيـ  كاىية نحك تصفية القضية كا 
لمفمسطينييف دكلة مستقمة، ترعاىا الكاليات المتحدة األمريكية، كتتـ كفؽ رؤيتيما، كاألدلة كثيرة فمنيا، 

إف زيارتي " 1998ديسمبر /  كانكف األكؿ 13عندما صرح كمينتكف، قبؿ زيارتو إلى قطاع غزة، في 
الفمسطيني فحسب ، "الميثاؽ الكطني "بؿ ليمغى (. 2"المقبمة لفترة ال تعتبر خطكة باالعتراؼ بالدكلة

.  )القاضي بمحاربة إسرائيؿ 

نستنتج مما سبؽ بأف إجماع قكم في أكساط الفمسطينييف، يعززه التأييد الدكلي الكبير، مفاده أف 
الكاليات المتحدة األمريكية تعارض تقرير المصير لمفمسطينييف، كتعارض حقيـ في إقامة دكلة فمسطينية 

.  3مستقمة كذات سيادة

في مؤتمر مدريد كتحت شعار األرض مقابؿ السبلـ، كاف التعتيـ اإلعبلمي يحكـ عمى أكثر 
القضايا جدية، منيا القدس كالدكلة، كلـ يسفر مؤتمر مدريد عف شيء في تسكية القضية الفمسطينية، 
حتى إذا ما كصمنا إلى اتفاقية أسمك، نرل بأف كؿ ما تـ فييا ىك تأجيؿ كؿ القضايا إلى اجؿ غير 

مسمى، إف أكثر شيء طرحتو االتجاىات الصييكنية كرمكزىا المختمفة ىك حكـ ذاتي، كلـ يتـ تفصيمة، 
عمى حسب ما يراه الصياينة، كأيضان فقد سعت إدارة كمينتكف إلى التكصؿ إلى حؿ بيف الفمسطينييف 

كاإلسرائيمييف في مؤتمر كامب ديفيد الثانية لمتكصؿ إلى حؿ نيائي ليذه القضية المعقدة، ككانت قضية 
                                                 

 . 327 ص 1996/ يكنيك / ، سياسة أمريكيا تجاه فمسطيف، بيركت، مركز دراسات الكحدة العربية، حزيراف  إبراىيـ أبك لغد1
 . 52-38، ص 1999، خريؼ 118 بيساف عدكاف، الكاليات المتحدة كالدكلة الفمسطينية ، صامد االقتصادم، عماف، عدد 2
/ ، فمسطيف كالسياسة األمريكية مف كيمسكف إلى كمينتكف، بيركت، مركز دراسات الكحدة العربية ، حزيراف )محررا( ميخائيؿ سميماف 3

.  187 ص 1996/ يكنيك 
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القدس ىي الشغؿ الشاغؿ ليذه المفاكضات، حيث كانت ىذه المشكمة أك الكضع المتصكر لو مف قبؿ 
الحككمة اإلسرائيمية ىك السبب الرئيسي في فشؿ ىذه المفاكضات، كىكذا ترقب العالـ أجمع ما ستسفر 

يكليك /  تمكز25-15عنو مفاكضات كامب ديفيد الثنائية بيف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف في الفترة 
 كالتي كانت فصبلن آخر مف فصكؿ المشركعات المقترحة لحؿ مشكمة القدس، كلكف المكقؼ 2000

اإلسرائيمي المتعنت أثناء المؤتمر كالتصكر الغير عادؿ لحؿ مشكمة القدس حاؿ دكف إتماـ ىذه 
فكانت االنتفاضة الثانية لتككف بمثابة آخر الصيغ التي طرحت ىذه المرة كلكف ليست مف ، 1المفاكضات

نما كانت مف قبؿ الشعب الفمسطيني . قبؿ الكاليات المتحدة األمريكية  كا 

ىذا كانتيت المراحؿ االنتقالية في مفاكضات الحكـ الذاتي، فيما بقيت استحقاقاتيا الكبيرة 
كالصغيرة شاىدان حيان كمممكسان عمى مسؤكلية الحككمات اإلسرائيمية الخمس المتعاقبة عف عدـ التنفيذ 

 إسرائيؿ كتأىميا لدفع استحقاقات سبلـ جاىزيوكالكفاء لما تعيدت بو حسب االتفاؽ كىذا يعني عدـ 
 .حقيقي في المنطقة

 نحك القضية 2001( سبتمبر)أيمكؿ  (11)كييستدؿ عمى أف ردة الفعؿ األمريكية بعد أحداث 
الفمسطينية، كانت متجية اتجاىان مختمفا؛ كأف اعتقاد قد رسخ لدل الساسة األمريكييف؛ بأف قضية 

 .فمسطيف ىي جكىر الصراع في العالـ؛ كأف أم حؿ أك ىدكء في المنطقة؛ البد أف يبدأ مف فمسطيف

تدعيما لمعبلقات األمريكية اإلسرائيمية حيث أكضح – منذ بدايتيا - كأخيران شيدت إدارة كمينتكف
الرئيس األمريكي أىمية دعـ العبلقات بيف الدكلتيف حتى يمكف تقميؿ المخاطر التي أبدت إسرائيؿ 

االستعداد التخاذىا في سبيؿ تحقيؽ السبلـ ، األمر الذم يتطمب تقكية االلتزاـ األمريكي بالمحافظة عمى 
التفكؽ العسكرم النكعي اإلسرائيمي ، كقد شيدت التدعيـ الفعمي لمعبلقات بيف الدكلتيف عمى سبيؿ المثاؿ 
في إنشاء لجنة أمريكية إسرائيمية لشئكف العمـ كالتكنكلكجيا ىدفيا دعـ التعاكف عمى النحك الذم يؤدم إلى 

. إيجاد فرص عمؿ تعتمد عمى التكنكلكجيا في القرف الكاحد كالعشريف

                                                 
1

 ىك منح حكـ ذاتي كاسع لبعض األحياء الفمسطينية في القدس، 25/7/2000-15حيث كاف المكقؼ اإلسرائيمي أثناء المؤتمر مف  
بضميا إلى القدس لقاء تحكيؿ  (كمستكطنات معالية أدكميـ كجبعات زئيؼ)مع تبادؿ األرض تضـ مستكطنات في الضفة الغربية 

السمطات في بعض النكاحي إلى السمطة الفمسطينية المقبمة، يضاؼ إلى ذلؾ تقديـ إسرائيؿ إلى الفمسطينييف ممران آمنان إلى األماكف 
 .المقدسة في مدينة القدس المحتمة
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امتةاخل  
حاكلت الدراسة اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس في المشكمة البحثية الذم تمثؿ باالستفسار عف 
مبلمح التغير كاالستمرار كحدكد التمايز في سياسة الكاليات المتحدة األمريكية كالكشؼ عف بعض 

 اإلسرائيمي إباف رئاسة بيؿ –المتناقضات الظاىرة في السمكؾ األمريكي  تجاه الصراع الفمسطيني 
 في ضكء البيئة الدكلية الجديدة بعد انتياء الحرب الباردة ، 2001-1993كمينتكف في الفترة الممتدة مف 

 –كالتي أكضحت أف عناصر االستمرار في جكىر السياسة األمريكية تجاه الصراع الفمسطيني 
ف قد حصؿ أم تغير ، فيك ذك طابع تكيفي طرأ عمى بعض . اإلسرائيمي تفكؽ بكثير عناصر التغيير  كا 

 اإلسرائيمي ، لكنة لـ يطؿ أسس السياسة كالمكقؼ –عناصر السياسة األمريكية تجاه الصراع الفمسطيني 
األمريكي المعركؼ مف جكىر القضية الفمسطينية ، الممثؿ بحؽ تقرير المصير كحؽ العكدة كمسألة 

قامة الدكلة الفمسطينية كعاصمتيا مدينة القدس  فإتباع إدارة كمينتكف سياسة . الحدكد كالمستكطنات كا 
ايجابية نسبيا بالمقارنة بإدارات سابقة يمثؿ فقط تغييرا في أسمكب تعامؿ اإلدارة األمريكية مع القضية 

 . الفمسطينية دكف المساس بجكىر السياسة األمريكية 

تميزت المتعاقبة إزاء القضية الفمسطينية قد األمريكية بأف سياسة الكاليات المتحدة  ك يمكف القكؿ
األمريكية مف القضايا الجكىرية الخاصة بالقضية الفمسطينية ، كالسياسات كما ىك حاؿ بقية المكاقؼ 

ذات الصمة بأكلكيات بإخضاع العكامؿ القانكنية كالتاريخية كغيرىا ، لمعكامؿ السياسية كاإلستراتيجية 
ظمت مكانة إسرائيؿ كأدكارىا اإلقميمية كما ، كأىداؼ السياسة األمريكية في منطقة الشرؽ األكسط عمكما 

البعد فيو طغى عمى نحك الحركة الكاقعية لمسياسات األمريكية في المنطقة ،  العالمية تحكـ إلى حد بعيد
األمريكية مف القضايا لمكاليات المتحدة السياسي جمكدا كحركة عمى البعد القانكني في المكاقؼ الرسمية 

. اإلسرائيمي-  لمصراع الفمسطينيالجكىرية
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 :ويمكن تمخيص أىم النتائج والتوصيات التي توصمت إلييا ىذه الدراسة فيما يمي
 : النتائج: أوال

ىناؾ جممة مف أسباب فشؿ المفاكضات الفمسطينية اإلسرائيمية منذ بدايات تكقيع اتفاؽ أسمك،  (1
فقد كجدت . تتعمؽ بصياغة ىذه االتفاقية كمضمكنيا كالمراحؿ التي عمي أساسيا كجب تنفيذ ىذا االتفاؽ

العديد مف الثغرات كأحيانا الغمكض المتعمد كالعمكمية في صياغة بنكد اتفاؽ أسمك، األمر الذم أعطى 
إلسرائيؿ الفرصة في تفسيرىا كفقا لرؤيتيا كعدـ الربط بيف المرحمة االنتقالية كالمرحمة النيائية ، كعدـ 

 .تحديد خيارات الحؿ النيائي 
سرائيؿ عبلقات كثيقة ترتكز عمى عدة اعتبارات - إف العبلقة بيف الكاليات المتحدة األمريكية  (2 كا 

سياسية كاقتصادية كجغرافية كثقافية كعسكرية جعمت مف إسرائيؿ خط دفاع أكؿ لمكاليات المتحدة 
األمريكية ، كىي التي تجسد مصالحيا في المنطقة ، كبالتالي فبل يمكف أف تقـك الكاليات المتحدة 

 . األمريكية بأم عمؿ يضر بيا كيضر بمصالحيا 
سرائيؿ بطابع خاص، مف حيث قكتيا كمتانتيا في كافة  (3 تتميز العبلقة بيف الكاليات المتحدة كا 

 .الجكانب السياسية كاالقتصادية كالعسكرية

لـ تقـ الكاليات المتحدة بدكرىا ال كشريؾ كامؿ في المفاكضات كال ككسيط حيادم نزيو، كال  (4
كطرؼ ثالث فاعؿ كنشيط، األمر الذم جعؿ الجانب اإلسرائيمي يتمادل في تشدده كعدـ التزامو 

 .باالتفاقيات المبرمة بيف الطرفيف كتنفيذ القرارات الدكلية كتقديـ التنازالت الجكىرية
 كقد انشغمت اإلدارة األمريكية طيمة فترة المفاكضات بقضايا دكلية أخرل حساسة كقضايا العراؽ 

يراف كقضايا دكلية أخرل  . كأفغانستاف كالبكسنة كاليرسؾ كككريا الشمالية كا 
مف الكاضح تماما انو منذ بدء االىتماـ األمريكي بالقضية الفمسطينية ، تكافر الكثير مف عناصر 

 .االستمرار في جكىر السياسة األمريكية كالمكاقؼ الثابتة تجاىيا 
بيد أف عناصر استمرار ىذه السياسة األمريكية لـ تمنع في الكقت نفسو عدـ إمكانية حدكث  (5

قميمية كدكلية ، استطاع  بعض التغيير في بعض عناصر ىذه السياسة كذلؾ نتيجة لمتغيرات داخمية كا 
دراكيا كبخاصة الرئيس كمينتكف   .صناع ىذه السياسة استيعابيا كا 

لـ تسعى الكاليات المتحدة لحؿ الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي عمى أساس حؿو عادؿ أك قرارات  (6
 .الشرعية الدكلية، لكنيا سعت إلدارة الصراع بما يخدـ مصالحيا
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 فمـ يؤد قبكؿ الكاليات المتحدة األمريكية الحكار مع منظمة التحرير الفمسطينية كاالعتراؼ بيا كبدء 
رعاية المفاكضات بينيا كبيف الطرؼ اإلسرائيمي إلى حدكث تحكؿ جكىرم أك جذرم أك إعادة ىيكمة في 
جكىر المكقؼ األمريكي مف القضايا الجكىرية لمقضية الفمسطينية ، كىي قضاياىا الفرعية المرتبطة بيا 
كقضايا القدس ، كالبلجئيف ، كالمستكطنات ، التمثيؿ الفمسطيني ، الكياف المستقؿ ، حؽ تقرير المصير 

نما عبر ذلؾ عف محاكلة التفافية تخدـ المصالح األمريكية كاإلسرائيمية ، . ، كالدكلة كالسيادة كالحدكد كا 
حيث اعتبر ىذا السمكؾ ذا طابع تكيفي مف جانب صانع السياسة األمريكية عمى ضكء إدراكو لمجمكعة 

 .مف المتغيرات الداخمية كاإلقميمية كالدكلية فترة الدراسة 
 يدغدغ عكاطؼ األنظمة العربية أماـ ضغكطات – كما زاؿ –لقد كاف الطرؼ األمريكي  (7

جماىيرىا بتصريح ىنا كبياف ىناؾ بمحاكلة إيجاد حؿ لمقضية الفمسطينية دكف أف يعرؼ احد ماىية ىذه 
الحمكؿ كما سيتمخض عنيا ، كما ذلؾ إال ممياة لؤلنظمة العربية لكسبيا ككقكفيا إلى جانب المكقؼ 

 مف جانب كالى إسكات صكت الجماىير العربية الرافضة لمسياسة " اإلرىاب "األمريكي في معركتو مع 
 .األمريكية كليذه األنظمة مف جانب آخر 

مارست الكاليات المتحدة ضغكطان مباشرة عمى السمطة مف خبلؿ الدعـ المادم كاإلصبلحات  (8
 .اإلدارية كاألمنية التي طالبت بيا في تمؾ الفترة

إف بعض التغير في السياسة األمريكية فترة الدراسة الذم طرأ عمى بعض عناصرىا تجاه القضية  (9
الفمسطينية ، كاالعتراؼ مثبل بمنظمة التحرير الفمسطينية كاستقباؿ ياسر عرفات في البيت األبيض 

كرعاية المفاكضات بؿ كالمشاركة فييا أحيانا ، كالمكافقة عمى الدعـ المادم لبعض مؤسسات السمطة 
كؿ ذلؾ لـ يبطؿ جكىر . الفمسطينية كممارسة بعض الضغكطات الجزئية عمى الجانب اإلسرائيمي

المكقؼ األمريكي الثابت مف القضية الفمسطينية كذلؾ بعدـ تطبيؽ قرارات الشرعية الدكلية كنخص 
  .242 ، 338 ، 194بالذكر القرارات 

 ، فمنذ اليـك الذم تبل 2000أما بالنسبة لممكقؼ األمريكي كما جرل في الكامب ديفيد تمكز 
 ، حمؿ الرئيس األمريكي أسباب الفشؿ عمى ياسر عرفات، 26/7/2000فشؿ مفاكضات الكامب ديفيد 

 : كمف ذلؾ اليكـ برزت ثبلث قضايا ىي . كرافؽ ذلؾ حممة إعبلمية شرسة كمتكاصمة 
أف الفمسطينييف ىـ الذيف افشمكا المفاكضات ، برفضيـ العرض السخي الذم قدمو ليـ  : القضية األولى

 . مف األرض حسب التركيج السائد %95الكفد اإلسرائيمي برئاسة إييكد باراؾ كعرض االنسحاب مف 
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أف الفمسطينييف رفضكا كرقة كمينتكف التي عرضيا بعد مفاكضات كامب ديفيد : القضية الثانية
 . كأف اإلسرائيمييف قبمكىا

بأم ضغط عمى الجانب اإلسرائيمي، بيدؼ الكصكؿ إلى حمكؿ " بيؿ كمينتكف"لـ تقـ إدارة 
سممية مع الفمسطينييف، كما لـ يطرأ أم تغير عمى المكقؼ اإلسرائيمي مف الصراع، كانتيت كالية الرئيس 

 "  بيؿ كمينتكف"الثانية دكف تحقيؽ أم انجاز عممي عمى ىذا الممؼ، كظمت رؤية الرئيس " بيؿ كمينتكف"
لحؿ الدكلتيف حبران عمى كرؽ في أدراج البيت األبيض، تنتظر الرئيس األمريكي القادـ كتصكره الخاص 

 . لحؿ القضية المركزية في الشرؽ األكسط

أف المفاكضات التي جرت في طابا ، بعد انتياء كالية كمينتكف ، حققت  : القضية الثالثة
 .اختراقا ال سابؽ لو، كلكف سقكط باراؾ أماـ آرييؿ شاركف زعيـ حزب الميككد ضيع فرصة النجاح 

دعمت الكاليات المتحدة حرب إسرائيؿ ضد السمطة الفمسطينية، كاعتبرت السمطة المسئكؿ 
األكؿ عف تردم الكضع األمني في المناطؽ الفمسطينية، في حيف أعفت االحتبلؿ اإلسرائيمي مف أم 

مسئكلية تجاه االنتفاضة 
 : كفي العكدة الكتشاؼ الحقيقة حكؿ القضايا الثبلث المطركحة فقد برز ما يمي 

كانت إسرائيؿ ىي المسئكلة عف فشؿ مفاكضات كامب ديفيد لرفضيا التعاطي جديا مع  -أ 
المطالب األساسية ، كتعاممت مع المفاكض الفمسطيني إما بالرفض أك القبكؿ كبسياسة األمر الكاقع 

كىنا ال بد مف معرفة تناقض التصكر بيف الطرفيف الفمسطيني مف جية كاإلسرائيمي مف . كاإلذعاف ليا
جية أخرل في حيثيات أكسمك كعممية السبلـ ، فقد اعتبر الفمسطينيكف عممية أكسمك كسيمة إلنياء 

نشاء دكلة فمسطينية في الضفة الغربية كقطاع غزة كىي األراضي التي احتمتيا  االحتبلؿ اإلسرائيمي كا 
  . 1967إسرائيؿ في حزيراف 

سرائيؿ أكسمك كسيمة لبلحتفاظ باحتبلؿ  كعمى نقيض ذلؾ اعتبرت الكاليات المتحدة األمريكية كا 
إسرائيؿ ألقساـ كبيرة مف ىذه األراضي ، كإلدارة السمطة الفمسطينية لمعظـ المراكز السكانية الفمسطينية 

 .الرئيسية فييا ، كالتعاكف في حماية أمف إسرائيؿ كمستعمراتيا في األراضي الفمسطينية المحتمة 
كفي الكقت الذم نظرت فيو منظمة التحرير الفمسطينية إلى أسمك كخطكة مرحمية انتقالية تقكد في 
قػػػػػػػػػػػػػػػػامػػػة الدكلػػػػة الفمسطينيػػػة ، فالتصػػػكر  النيايػػة إلػػى ممارسػػػة الشعب الفمػػسطيني لحػػؽ تقػػرير المػػصير كا 
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اإلسرائيمي انطمؽ مف نمط مغاير تماما بإقامة حكـ ذاتي فمسطيني في أضيؽ صكرة كحدكد بالتركيز 
كبالتالي فيي تريد االستمرار في السيطرة عمى . عمى الجانب الكظيفي كالفصؿ بيف السكاف كاألرض 

 . الضفة كالقطاع 
 –كاف المكقؼ الفمسطيني مف كرقة كمينتكف شبييا إلى حد كبير بالمكقؼ اإلسرائيمي  -ب 

ذا كاف ال بد مف القكؿ بأف كرقة كمينتكف قد رفضت فإف ذلؾ يصح عمى –القبكؿ مع التحفظ   كا 
 . اإلسرائيمييف مثؿ الفمسطينييف كحدىـ 

لقد أكضح باراؾ أنة ال يعتـز التكقيع عمى أية اتفاقيات قبؿ االنتخابات اإلسرائيمية نظرا ألنة 
 لتككف أكثر كضكحا ، كلكف المفاكضيف اإلسرائيمييف )الشعب اإلسرائيمي (التـز بطرح أم اتفاقيات أماـ 

، 2000كالفمسطينييف كاصمكا محادثاتيـ ، كقدـ الرئيس كمينتكف تسكية مقترحة في أكاخر ديسمبر 
كبالرغـ أف تفصيبلتيا كانت شديدة الغمكض إلى حد جعميا غير ذات فائدة كبيرة ، خاصة مع الكقت 

كلكف مشركع كمينتكف نظمف . القصير أمامو قبؿ أف يترؾ منصبة ، كمع االنتخابات اإلسرائيمية القادمة 
بعض الجكانب التي أزعجت الفمسطينييف، فمشركعة الذم أكضحو في خطاب ميـ ألقاه قبؿ أف يترؾ 
منصبة بأسبكعيف، كرر دعكتو بأف تندمج في إسرائيؿ أجزاء غير محددة مف القدس الشرقية المحتمة 
كمجمكعات كبيرة مف المستعمرات المقامة في أماكف مف الضفة الغربية أيضا، كبالرغـ مف أنة أعاد 
تأكيد المطمب الرئيسي لمفمسطينييف بأف تككف ليـ السيادة، فيك لـ يحدد تفصيبلت األبعاد األساسية 

كجدير بالذكر أف كمينتكف اقترح . لؤلرض أك السمطات التي سكؼ يسمح بأف تتمتع بيا دكلة فمسطينية 
كجكد سيادة إسرائيمية كاممة عمى األراضي الفمسطينية التي تضميا إسرائيؿ في القدس الشرقية كأماكف 

أخرل في الضفة الغربية في حيف أنة تجنب قضايا السيادة لمدكلة الفمسطينية فيما يتعمؽ بالمياه كالحدكد 
 . كالمجاؿ الجكم كطرؽ العبكر الخاصة بيا 

لـ تتضمف مفاكضات طابا أم اختراؽ كلـ تتطكر نحك تغير أساسي في جكىر المكقؼ  -ج 
نما كانت أكثر كضكحا كتفصيبل مما سبقيا مف  اإلسرائيمي، نحك تراجع أساسي في المطالب الفمسطينية كا 

تيرم ركد "كلـ تكثؽ مفاكضات طابا إال بشكؿ غير رسمي مف قبؿ المبعكث األكركبي . مفاكضات
 . "الرسكف 

 :كلمزيد مف اإليضاح فقد كاف إلدارة كمينتكف العديد مف المكاقؼ الثابتة تتمثؿ فيما يمي
 إدارة كمينتكف كانت في الكاقع اإلدارة األمريكية األكلى التي تشير ضمنا بأف الضفة الغربية كغزة :أوال

ىي مناطؽ متنازع عمييا ، مما يعني أف اإلسرائيمييف كالفمسطينييف يتمتعكف بحؽ متماثؿ بالمطالبة بيذه 
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األرض بدال مف االحتفاظ بكجية نظر المجتمع الدكلي التي تقكؿ بأف المنطقتيف ىما مناطؽ تحت 
االحتبلؿ العسكرم األجنبي، فالكاليات المتحدة األمريكية امتنعت عف التصكيت عمى أحد القرارات في 

 . مجمس األمف ألنة استخدـ عبارة مناطؽ فمسطينية محتمة 

 لمفمسطينييف بؿ قبمت 1967 إدارة كمينتكف لـ تقبؿ بعكدة كؿ ما احتؿ مف القدس العربية في حرب :ثانيا
بتجزئة المدينة كضـ العديد مف المناطؽ منيا إلى الجزء الييكدم إضافة إلى ضـ أكثر مف إحدل عشر 

  .اإلسرائيميمستكطنة حكؿ القدس لمجانب 

 تكسيع المستكطنات – السابقة األمريكية عكس بعض اإلدارات – إدارة كمينتكف لـ تعارض :ثالثا
 .المكجكدة كرفضت القكؿ بأنيا غير قانكنية 

 إدارة كمينتكف منعت األمـ المتحدة مف إرساؿ قكات امف لحماية الفمسطينييف مف المستكطنيف :رابعا
 .المتطرفيف كمف اعتداءات الجنكد المستمرة 

 إدارة كمينتكف لـ تمارس أم ضغط عسكرم أك دبمكماسي أك اقتصادم عمى الحككمات :خامسا
اإلسرائيمية المتبلحقة لتطبيؽ ما اتفؽ عمية مف اتفاقات كالتي جرت تحت رعايتيا كبشيادتيا مف أكسمك 

ر كتطبيؽ المراحؿ االنتقالية لمكصكؿ إلى المرحمة ڤمركرا باتفاقيات القاىرة كشـر الشيخ كالخميؿ ككام رم
 . النيائية 

 إدارة كمينتكف لـ تعمؿ عمى تخفيؼ العقكبات الجماعية القاسية التي قامت بيا إسرائيؿ بحؽ :سادسا
غبلقات كمصادرات األراضي كحتى قطع  أبناء الشعب الفمسطيني، كما فرضتو مف حصار كحكاجز كا 

 . األشجار فييا

 ضد قرارات صكت عمييا مجمس ) حؽ النقض الفيتك ( إدارة كمينتكف اتخذت العديد مف القرارات :سابعا
األمف لصالح القضية الفمسطينية كحالت دكف تطبيؽ العديد مف القرارات التي تديف إسرائيؿ كممارستيا 

 . في األراضي المحتمة

 في ظؿ إدارة كمينتكف استمر الدعـ األمريكي إلسرائيؿ بكتيرة غير مسبكقة ، كتـ تكقيع االتفاؽ :ثامنا
 ، كقد ضـ االتفاؽ التعاكف في مجاؿ 1996االستراتيجي كالتعاكف العسكرم بيف البمديف في ابريؿ 
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صناعة الصكاريخ اإلستراتيجية المتقدمة كالدفاعات ضد الصكاريخ بعيدة المدل مع تزكيد إسرائيؿ بأحدث 
 كتكسيع التعاكف في مجاؿ الفضاء كتطكير التعاكف العسكرم في إطار اتفاؽ دفاعي األمريكيةالصكاريخ 

 . مشترؾ

اعتبار القدس المكحدة عاصمة : حدكث تغيير نكعي في عيد إدارة الرئيس كمينتكف تمثؿ في :تاسعا
 مع االمتناع عف نقؿ السفارة إلييا إلى أف يتـ التكصؿ إلى حؿ عبر المفاكضات النيائية، إلسرائيؿ
 . بمبدأ حؽ االنتخابات كليس الترشيح لمسكاف خبلؿ المرحمة االنتقاليةكالتمسؾ

كفي النياية نستطيع القكؿ أنو بعد مفاكضات كامب ديفيد شكؾ الفمسطينيكف في الداخؿ كالخارج 
كتعززت االتجاىات الشعبية الفمسطينية كالعربية . بنزاىة الراعي األمريكي كضعفت ثقتيـ بعممية السبلـ

المتطرفة كالمتشددة المعارضة لعممية السبلـ كالمشككة بجدكاىا، عمى حسابات االتجاىات الكاقعية 
. المنخرطة فييا كالمقتنعة بنفكذىا السياسية بالحقميف الدكلي كالعربي كالعبلقة مع قكل السبلـ في إسرائيؿ

كقد ارتفعت أصكات فمسطينية كاقعية مكازية مشككة في إمكانية التكصؿ إلى تسكية لقضايا الحؿ النيائي 
مع باراؾ في مرحمة االنتخابات، كرأت في مكاقؼ النخب السياسية اإلسرائيمية اليسارية كاليمينية صكرة 

 . لسبلـ عادؿ كشامؿ مع العرباإلسرائيميعدـ نضج المجتمع 

إف كقائع المفاكضات كاالنتفاضة أكدت أف إسرائيؿ غير ناضجة لحؿ كاقعي، حيث أكدت كقائع 
 أف استخبلص المحمميف االستراتيجييف حكؿ خيار شعكب المنطقة لمسبلـ اإلسرائيمي –الصراع العربي 

كبينت العمميات الحربية كأنكاع كأشكاؿ اإلجراءات العنصرية . ىك استخبلص غير ثابت كغير دقيؽ 
كالعقكبات التي فرضت عمى الفمسطينييف ، إف جميع المقاءات كاالتفاقات الفمسطينية اإلسرائيمية المتنكعة 

، كالمفاكضات العربية اإلسرائيمية العمنية كالسرية التي تمت في عشر سنكات لـ كلف تبنى أخبلقية 
 . كاضحة بيف الطرفيف ، كلـ ترس مبادئ ثابتة لعبلقة سميمة نامية كمتطكرة بينيما

كلـ تنجح الجيكد كاإلمكانيات الدكلية كاإلقميمية اليائمة التي بذلت مف اجؿ صنع السبلـ في بناء 
سياج متيف يحمي االتفاقات التي تـ التكصؿ إلييا ، كيصكف بذكر عبلقات السبلـ مف القكل العدكانية 

كفشمت فشبل ذريعا في إرساء األسس البلزمة لبقاء خيار السبلـ خيارا كحيدا . )إسرائيؿ(المتطرفة 
لمعالجة ىذا الصراع المزمف ، كيستطيع كؿ مف يدقؽ في كقائع مفاكضات الحؿ النيائي التي تمت في 

، أف باراؾ رئيس كزراء 2001 ، كبعدىا في طابا مطمع عاـ 2000قمة كامب ديفيد في صيؼ عاـ 
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ال حؿ لمنزاع بقكة : إسرائيؿ السابؽ أدرؾ في كقت متأخر جدا استخبلص معممة كقائدة رابيف القائؿ
 .السبلح

جدير بالذكر أف المفاكضات في عيد باراؾ بينت لمفمسطينييف كألكؿ مرة الحد األقصى كاألدنى 
 في إسرائيؿ بشأف كافة قضايا الحؿ النيائي ، إال أف ىذا الكضكح ) كقكل السبلـ (لمكقؼ حزب العمؿ 

في الصكرة عقد حؿ الصراع كلـ يساىـ في تقريب مكاقؼ الطرفيف في الكصكؿ إلى السبلـ المنشكد بعد 
 . ما يقارب القرف مف الصراع عمى أرض فمسطيف

: كممخص النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الختبار الفرضية األساسية القائمة 

عمى النظاـ الدكلي كالبيئة اإلقميمية في تكجيو الصراع األمريكية  أم مدل تؤثر السياسة إلى
نياءه اإلسرائيمي -الفمسطيني   كحتى 1993 كخصكصا في الحراؾ السياسي الذم تـ في الفترة ما بيف ،كا 

2001 .

: نجد أف السياسة األمريكية 

 .1995 – 1993نجحت في إيجاد تسكية سممية في الصراع في الفترة مف  -1
 – 1996مما أدل إلى فشؿ التسكية خبلؿ الفترة مف . فشمت في حماية االتفاقيات التي كقعت -2

2001  . 

: التوصيات: ثانيا 

 :التوصيات الموجية لمجانب الفمسطيني: أوالً 

  العمؿ عمى استغبلؿ أمثؿ لكسائؿ اإلعبلـ الدكلية كالعربية في فضح الممارسات اإلسرائيمية، كنقؿ
الحقيقة لمعالـ بيدؼ استقطاب الرأم العاـ الدكلي، كالحد مف تأثير كسائؿ اإلعبلـ اإلسرائيمية التي تنقؿ 

 .معمكمات مشكىة لمعالـ

 كعدـ القبكؿ ، العمؿ عمى إعادة تفعيؿ كتركيج قرارات الشرعية الدكلية الخاصة بالقضية الفمسطينية
 .حمكؿ لمقضية ال تستند لمشرعية الدكلية كاعتبارىا الحد األدنى لممطالب الفمسطينية: بأم
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  التعامؿ مع اإلدارة األمريكية عمى أنيا البلعب األساسي عمى مستكل المنطقة، كبالتالي العمؿ عمى
 .كسب كاستقطاب اإلدارة األمريكية الجديدة لصالح القضية الفمسطينية

  العمؿ عمى كسب الرأم العاـ األمريكي مف خبلؿ جماعات ضغط تؤثر في تغيير مكقؼ مؤسسات
 .صنع القرار األمريكي

  العمؿ عمى بناء مكقؼ عربي مكحد تجاه اإلدارة األمريكية، بيدؼ استغبلؿ نقاط القكة العربية
 .كاستخداميا في الضغط كالتأثير عمى المكقؼ األمريكي

 :التوصيات الموجية لمجانب األمريكي: ثانيا 

  نتمنى عمى الكاليات المتحدة األمريكية أف تحمؿ المسئكلية األخبلقية، تجاه القضايا الخبلفية في 
العالـ بشكؿو عاـ، كخاصة القضية المحكرية في الشرؽ األكسط، كالعمؿ عمى حميا بأسرع كقت ممكف 

. حتى يتـ إرساء قكاعد السبلـ العالمي
  نأمؿ مف الكاليات المتحدة العمؿ عمى إصبلح المكقؼ األمريكي تجاه القضية الفمسطينية؛ ألف

 .الكاليات المتحدة قد خسرت الكثير جراء سياستيا المساندة إلسرائيؿ بشكؿو غير محدكد

  لمكصكؿ إلى السبلـ المنشكد نتمنى عمى اإلدارة األمريكية الجديدة تبني كأخذ قرارات الشرعية الدكلية
 .في االعتبار عف صياغة أم مبادرات أك حمكؿ لمقضية الفمسطينية

  َـّ االتفاؽ نأمؿ مف اإلدارة األمريكية الضغط عمى الحككمة اإلسرائيمية بيدؼ تطبيؽ التفاىمات، التي ت
عمييا مع منظمة التحرير؛ خاصة كأف اإلدارة األمريكية ىي الراعي لتمؾ التفاىمات منذ انطبلؽ العممية 

 ".جكرج بكش األب"السممية في عيد الرئيس 

:  التوصيات الموجية لمجانب اإلسرائيمي: ثالثاً 

  العمؿ عمى سرعة إنياء الصراع بالطرؽ السممية؛ كالعمـ بأف العنؼ لف يحسـ الصراع؛ كالعمـ بأف
 .الحقكؽ الفمسطينية ال تسقط بالتقادـ

  كقؼ االستيطاف اإلسرائيمي في أراضي السمطة الفمسطينية كشرطو أساسي الستمرار العممية التفاكضية
مع الفمسطينييف، كالعمؿ عمى تقريب كجيات النظر، بدالن مف كضع العقبات المصطنعة في كجو عممية 

 .المفاكضات

 استغبلؿ المبادرة العربية لمسبلـ ألنيا تعتبر فرصة تاريخية نادرة إلقامة السبلـ مع إسرائيؿ. 
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  التعامؿ مع قرارات الشرعية الدكلية كرزمة كاحدة كبدكف انتقائية؛ ألنيا ىي التي أعطت إلسرائيؿ حؽ
 .الكجكد عمى األرض العربية

  االلتزاـ بالخيار السممي كخيار استراتيجي لحؿ الصراع كبقاء إسرائيؿ في المنطقة، كعيشيا بسبلـ
مرتبط بإقامة دكلة فمسطينية عمى أساس قرارات الشرعية الدكلية، كعدـ التعامؿ مع العالـ عمى أساس 
بقاء ميزاف القكة لصالحيا لؤلبد، سكاء مف خبلؿ دعـ الكاليات األمريكية أك القكة العسكرية التي تتمتع 

 .بيا

 : التوصيات الموجية لمدول العربية واإلسالمية: رابعاً 

  تفعيؿ الدعـ العربي كاإلسبلمي لمقضية الفمسطينية بكافة أنكاعو، كتحمؿ ىذه الدكؿ لمسئكلياتيا تجاه
الصراع العربي اإلسرائيمي، كالتعامؿ كطرؼ في الصراع ككف فمسطيف تعتبر العمؽ العربي كاإلسبلمي 

 .كالخط األكؿ لممكاجية مع دكلة إسرائيؿ

  التركيز عمى الدعـ السياسي لمقضية الفمسطينية، مف خبلؿ بناء جبية عربية مكحدة تتبنى نفس
المكقؼ تجاه الصراع، كالعمؿ عمى استغبلؿ كافة اإلمكانات المتاحة لمضغط عمى اإلدارة األمريكية، 

 .بيدؼ الضغط عمى إسرائيؿ إلعطاء الفمسطينييف حقكقيـ التي أقرتيا الشرعية الدكلية

  ،تفعيؿ دكر جامعة الدكؿ العربية كالعمؿ عمى تبني مكاقؼ أكثر اىتمامان بمطالب الجانب الفمسطيني
 .مع األخذ بعيف االعتبار المصالح العربية المشتركة في المنطقة

  تشكيؿ لكبي عربي فٌعاؿ يعمؿ عمى فضح الممارسات اإلسرائيمية لمعالـ كاستقطاب التعاطؼ الدكلي
لصالح الشعب الفمسطيني، كالعمؿ عمى استغبلؿ الفضائيات العربية ككسائؿ اإلعبلـ كافة، كتكظيفيا 

 عف المكاطف الفمسطيني حقيقيولخدمة األىداؼ العربية المشتركة كدعـ المكقؼ الفمسطيني، كنقؿ صكرة 
 .كمعاناتو لمعالـ، بما فييـ المكاطف العربي مف المحيط األطمسي إلى الخميج العربي

 : التوصيات الموجية لمييئات والمجان الدولية :خامساً 

  العمؿ عمى اتخاذ اإلجراءات البلزمة لتنفيذ القرارات، التي صدرت عف الييئات الدكلية كالخاصة
يجاد كسائؿ جديدة لمضغط عمى األطراؼ التي تعيؽ تنفيذ تمؾ القرارات  .بالقضية الفمسطينية، كا 

  العمؿ عمى تبٌني مكقؼ كاضح كصريح مف قبؿ المجنة الرباعية تجاه الصراع، كالعمؿ عمى تنسيؽ
 .       مكاقفيا كتكثيقيا، لفضح الطرؼ الذم يعيؽ تنفيذ االتفاقات كالقرارات الدكلية
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 .1994، مركز البحكث كالدراسات السياسية، القاىرة 

، شركة 1خارطة الطريؽ إلى أيف، ط : المكتب السياسي لمجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف  -62
 . 2004، أبريؿ  (دمشؽ)كالدار الكطنية الجديدة  (بيركت)دار التقدـ العربي 

 . 1984 ، دمشؽ، 1 ، ط)ؾ-ص(، المجمد الثالث، المكسكعة الفمسطينية -63

 .1984ف، بيركت، . تقسيـ فمسطيف، د ،1ج ،المكسكعة الفمسطينية -64

 .  1990المكسكعة الفمسطينية، المجمد السادس في دراسات القضية الفمسطينية، بيركت،  -65

، فمسطيف كالسياسة األمريكية مف كيمسكف إلى كمينتكف ، مركز دراسات )محررا(ميخائيؿ سميماف  -66
  .1996  ، بيركت ،/يكنيك / الكحدة العربية ، حزيراف 

نادية مصطفى ، الدبمكماسية العامة األمريكية تجاه العمـ العالـ العربي، تحرير معتز باهلل عبد  -67
، برنامج حكار الحضارات ، كمية االقتصاد كالعمـك السياسية ، جامعة القاىرة ، 1الفتاح ،ط 

 .2007 ،القاىرة
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الكاليات المتحدة كالديمقراطية ، ترجمة مركز دراسات : ناعكـ تشكمسكى ، إعاقة الديمقراطية  -68
 .1992الكحدة العربية ، بيركت ، أيمكؿ ، سبتمبر ، 

ناعكـ تشك مسكي، تعريب شريف فيمي، أكىاـ الشرؽ األكسط، مكتبة الشركؽ ، القاىرة ،   -69
2006 . 

نبيؿ عبد الغفار، السياسة األمريكية تجاه الصراع العربي اإلسرائيمي مف حرب أكتكبر كحتى  -70
 .1982اتفاقية كامب ديفيد ، الييئة المصرية لمكتاب ، القاىرة ،

 ، مركز دراسات الكحدة 2، ط  سبتمبر11نصير عاركرل ، كآخركف ،العرب كالعالـ بعد  -71
 . 2002العربية، بيركت ،

، اإلدارة األمريكية الجديدة كالشرؽ األكسط، مركز البحكث كالدراسات  (محرر)ىالة سعكدم  -72
 .1993السياسية، القاىرة، 

، االنتخابات األمريكية كقضايا السياسة الخارجية ، تحميؿ انتخابات (محرر)ىالة سعكدم  -73
، مركز البحكث كالدراسات السياسية، 60، سمسمة بحكث سياسة 1992الرئاسة األمريكية لعاـ 

 . 1992جامعة القاىرة، القاىرة ، 

جماؿ عبد : في" الفرص كالقيكد: الكطف العربي كالكاليات المتحدة"ىالة سعكدم ،  -74
، الكطف العربي كالكاليات المتحدة األمريكية، تحرير ىالة سعكدم، معيد البحكث (كآخركف)الجكاد

  . 1996،  ، القاىرة كالدراسات العربية

 مركز ،1973-1967ىالة سعكدم، السياسة األمريكية تجاه الصراع العربي اإلسرائيمي مف  -75
 .1986بيركت،، 2دراسات الكحدة العربية، ط 

في :  في أعقاب الحرب العالمية الثانيةىالة سعكدم، السياسة األمريكية تجاه الكطف العربي -76
 .2000 الكحدة العربية، القاىرة، تصناعة الكراىية في العبلقات العربية األمريكية، مركز دارسا

، ترجمة باسؿ، أنطكاف شركو 1كالت، ميرشايمر، المكبي اإلسرائيمي كسياسة أميركا الخارجية ،ط -77
  .2007 ،المطبكعات لمتكزيع كالنشر ، بيركت 
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ف ، القاىرة، . المتغيرات السياسية كالدكلية في الحقبة الراىنة في العرب ، دكحيد عبد المجيد، -78
1999.  

جماؿ عبد الجكاد : في " اإلدارة الجديدة كمفاكضات السبلـ العربية اإلسرائيمية "كدكدة بدراف،  -79
، الكطف العربي كالكاليات المتحدة األمريكية، معيد البحكث كالدراسات العربية ، [كآخركف]

1996. 

،عبد اهلل الطريقي ، األعماؿ الكاممة ، مركز دراسات الكحدة العربية ، )تحرير(كليد خدكرم  -80
دلمكف لمنشر ، نيقكسيا ، . كليد خدكرم ، النفط العربي في السياسة الدكلية .1999بيركت ، 

1986 . 

كليـ ككانت، عشر سنكات مف القرارات السياسية األمريكية تجاه النزاع العربي اإلسرائيمي،  -81
 .1977 ، ترجمة الييئة العامة لبلستعبلمات ، القاىرة ، 1967-1976

يكسؼ عبد اهلل صايغ ، النفط العربي كقضية فمسطيف في الثمانينات ، مؤسسة الدراسات  -82
 . 1986 ، بيركت ، 2الفمسطينية ، ط 

 :الدوريات

، السياسة الدكلية، 2001 سبتمبر 11أسامة حرب الغزالي، ىؿ استكعب األمريكيكف درس  -1
 . 2001، القاىرة 147مؤسسة األىراـ، عدد 

 ، يكنيك133 العدد ، السياسة الدكلية، االسرائيميكاألمف األمريكية المبادرة ،أشرؼ محمد ياسيف -2
1998.  

 . ، بيركت2001أكـر ىنيو ، أكراؽ كامب ديفيد ، مجمة الدراسات الفمسطينية ، شتاء  -3

ألفت أغا ، دكر كسائؿ اإلعبلـ األمريكية في التأثير عمى السياسة األمريكية تجاه الصراع  -4
  .1984،  أكتكبر ، القاىرة ، 78العربي اإلسرائيمي، مجمة السياسة الدكلية ، العدد 

 ، أغسطس 92أمنكف كابيمكؾ ، العكدة ألسباب فشؿ كامب ديفيد ، مختارات إسرائيمية ، عدد  -5
2002 . 
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الكاليات المتحدة األمريكية االنتفاضة عممية السبلـ كالدكلة  " ،انتصار خميؿ الشنطي -6
كانكف أكؿ / ، تمكز 24، السنة 130-129، مجمة صامد االقتصادم، العدداف "الفمسطينية

 .2003 لمنشر كالتكزيع، عماف الكرمؿ، دار 2002

، مركز دراسات الشرؽ األكسط، العدد "انتفاضة األقصى تعيد النظر بمستقبؿ الكياف الصييكني -7
 .2001، عماف 15 ك 14

 ، 58أكرم أفنيرم، مختارات إسرائيمية ، مركز الدراسات السياسية كاإلستراتيجية باألىراـ ، عدد  -8
   . 1999أكتكبر، 

  .2000 ، نكفمبر 71باركخ كيمرلينج، باراؾ ميد األرض لشاركف ، مختارات إسرائيمية ، العدد  -9

، 118بيساف عدكاف ، الكاليات المتحدة كالدكلة الفمسطينية ، صامد االقتصادم ، عماف ، عدد  -10
 .1999خريؼ 

جماؿ البابا ، األرض كالمستكطنات في أفكار بيؿ كمينتكف ، مجمة مركز التخطيط الفمسطيني،  -11
  .2001مارس ، فمسطيف ، / العدد األكؿ يناير 

 18جكاد الحمد، عممية السبلـ في الشرؽ األكسط، مركز دراسات الشرؽ األكسط، عماف، العدد  -12
  .2002، 19ك 

،  143، مجمة السياسة الدكلية، العدد"البيئة أالستراتيجيو في الشرؽ األكسط"حسف أبك طالب،  -13
 . ، القاىرة2001يناير

 .2000، ابريؿ 140حسف نافعة، مستقبؿ النظاـ العربي بعد التسكية السياسة الدكلية، عدد  -14

، 928 األرض ، العدد ، األمريكية،حمد المكعد، المكبي المؤيد إلسرائيؿ في الكاليات المتحدة  -15
 .1981سبتمبر ، دمشؽ ، / أغسطس ، أيمكؿ /  ، آب 16السنة 

  .2000 نكفمبر ،71 عدد إسرائيمية، بياف رئيس الحككمة، مختارات جكر،داني  -16

، بيركت 49رياض المالكي، القيادة الكقائية الفمسطينية، مجمة الدراسات الفمسطينية، عدد  -17
2002 . 

 . 2000 ، سبتمبر 69زئيؼ شيؼ، ىؿ المكاجية حتمية ، مختارات إسرائيمية ، عدد  -18
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ستيفف كميف ماف، دكر الييكد األمريكييف في تمكيؿ إسرائيؿ كتكجيو السياسة األمريكية، شئكف  -19
 .1972، بيركت، أكتكبر 14فمسطينية، العدد

، مكتبو األىراـ لمبحث العممي، القاىرة، مارس 75سعيد عكاشة، مختارات إسرائيمية، العدد -20
2001 . 

السياسة الدكلية، مؤسسة ، سعيد عكاشة، مكقؼ الكاليات المتحدة مف دكؿ الطكؽ العربي -21
 .2002، القاىرة 147األىراـ، عدد 

   .1992، يناير 107، العدد "مؤتمر مدريد لمسبلـ في الشرؽ األكسط " السياسة الدكلية  -22

عبد التكاب مصطفى، البعد اإلسبلمي النتفاضة األقصى، مجمة صامد االقتصادم، العدداف  -23
 .2002كانكف أكؿ، / ، تمكز24، السنة 130- 129

 ، 114عبد اهلل صالح، البلجئيف الفمسطينييف بيف العكدة كالتكطيف ، السياسة الدكلية ، عدد  -24
.   1993أكتكبر 

عدناف جابر ، سبلح النفط كمصطمح أزمة الطاقة ، صامد لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، العدد  -25
 . 2005 ، تمكز ،آب ، أيمكؿ، 27 ، السنة 141

، مجمة األىراـ االقتصادم، "مستقبؿ عممية السبلـ بيف المفاكضات كاالنتفاضة"عصاـ رفعت،  -26
 . 1/1/2001، 1669العدد 

 يناير بيركت،، 17، شئكف فمسطينية، عدد 1972عكدة أبك ردينو، االنتخابات األمريكية عاـ  -27
1973. 

 71عكديد جرانكت ، المخابرات العسكرية حذرت مف زيارة شاركف ، مختارات إسرائيمية ، العدد  -28
 .  2000، نكفمبر 

 .2000 ، أغسطس 68عكديد جرانكت ، بطؿ في عيني شعبة ، مختارات إسرائيمية ، عدد  -29

، ، مختارات إسرائيمية، مركز الدراسات السياسية2000 فبراير 13عكزم بنزايماف ،  -30
 . 2000 ، ابريؿ 64كاإلستراتيجية باألىراـ ، عدد 
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 دراسات فمسطينية، غامض، جمكد سياسي كمستقبؿ مستمرة،فيصؿ حكراني بينما االنتفاضة  -31
 .2001 خريؼ ،48العدد 

شئكف عربية، القاىرة، ، " سبتمبر11السياسة األمريكية الفمسطينية بعد  "األزعر،محمد خالد  -32
  .159، العدد 2002جامعة الدكؿ العربية، ربيع 

تشريف  / أيمكؿ شئكف فمسطينية ، العربية، سياسة أمريكا الخارجية تجاه القضايا ربيع،محمد  -33
  .1986 ،القاىرة ، جامعة الدكؿ العربية ، 164-163أكتكبر ،عدد / األكؿ سبتمبر 

دراسة تحميمية ) كانتفاضة األقصى 1990-87االنتفاضة الفمسطينية "محمد سعد أبك عامكد،  -34
.   2001، يناير 143العدد، ، مجمو السياسة الدكلية"(مقارنة

، شؤكف األكسط عدد "األمف بيف إسرائيؿ كالفمسطينييف محنة الخكؼ مف السبلـ " محمكد حيدر  -35
 . 1994، مايك 29

 .2001  خريؼ،48 عدد فمسطينية، دراسات فرصة، نحف لـ نضيع عباس،محمكد  -36

 43ممدكح نكفؿ ، عممية السبلـ بعد قمة كامب ديفيد الثانية ، مجمة الدراسات الفمسطينية ، عدد  -37
 .   ، بيركت2000، صيؼ 

 إشكالية الحؿ الشامؿ كالحمكؿ الجزئية ، السياسة الدكلية ، القاىرة ، مركز األىراـ ،مناؿ لطفي  -38
 . 1993أكتكبر /  ، تشريف األكؿ 114االستراتيجي ، عدد 

نادية رمسيس ، دكر جماعات الضغط في التأثير عمى صنع القرار األمريكي تجاه الصراع  -39
 .1984 ، القاىرة ، 78لسياسة الدكلية ، العدد االعربي اإلسرائيمي ، 

سرائيؿ كفمسطيف كعبثية عممية السبلـ، ترجمة -40 حمزة : نعكـ تشكمسكى ، الكاليات المتحدة كا 
كانكف أكؿ / تمكز  ،24، السنة 130-129المزيني، مجمة صامد االقتصادم، العدداف 

2002 .

كليد عبد الناصر ، قضايا البلجئيف كمستقبؿ الترتيبات اإلقميمية في الشرؽ األكسط ، السياسة  -41
 .1994 ، يناير 115الدكلية ، عدد 
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 :األبحاث والدراسات

، مف كتاب  " 24/6/2002 إلى 20/1/2001اإلدارة األمريكية كالقضية الفمسطينية مف " -1
، أغسطس (دمشؽ)كالدار الكطنية الجديدة  (بيركت)، شركة التقدـ العربي 1السكر الكاقي، ط

2003. 

 ، مؤسسة الدراسات "دراسة قانكنية سياسية"إبراىيـ شحاتة ، حظر تصدير النفط العربي  -2
 . 1975الفمسطينية ، بيركت ، 

دراسة تأصيمية كتحميمية عمى ضكء : معاىدة السبلـ المصرية اإلسرائيمية   ،عبد السبلـجعفر  -3
  . 1980أحكاـ القانكف الدكلي ، دار النيضة لمطبع كالنشر ، القاىرة ، 

، بحث 1973خيرم عيسى ، مضمكف السياسة األمريكية تجاه الشرؽ األكسط بعد حرب أكتكبر  -4
  . (1975القاىرة ،  )مقدـ لمندكة الدكلية لحرب أكتكبر 

دراسة حكؿ : 1977-1967عطية حسيف أفندم عطية، مجمس األمف كأزمة الشرؽ األكسط  -5
فعالية المنظمة الدكلية العالمية في تسكية المنازعات الدكلية، الييئة المصرية العامة لمكتاب، 

 . 1986القاىرة ، 

كمناكرات " عممية السبلـ"دراسة تكثيقو في : أمريكا الخصـ كالحكـ ، نصير حسف عاركرل -6
، ترجمة كتقديـ منير العكش ، مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت 1 ، ط1967كاشنطف منذ  

،  2007. 

 :الندوات 

، أعماؿ المؤتمر السنكم الحادم (محرر)أحمد الرشيدم، القضية الفمسطينية كآفاؽ التسكية،  -1
، مركز البحكث كالدراسات 1997 ديسمبر 8-6عشر لمبحكث السياسية، جامعة القاىرة 

 . السياسية، كمية االقتصاد كالعمـك السياسية، القاىرة

، ماذا بعد انييار عممية التسكية السممية ،بحكث كمناقشات (كآخركف)حمد بياء الديف شعبافأ -2
الندكة الفكرية التي نظميا مركز دراسات الكحدة العربية بالتعاكف مع مركز البحكث كالدراسات 



                                                                                                                                                        
 قائنة املصادر واملراجع                                              

297 

 ،تحرير ناديو محمكد مصطفى ، مركز دراسات الكحدة العربية، 1السياسية في جامعة القاىرة ،ط
.  2004 (فبراير)بيركت ،شباط 

 204، عدد)نيقكسيا (حسيف حجازم ، الدكر األمريكي في العممية السياسية ، شؤكف فمسطينية  -3
 .1990مارس / ، آذار 

العربي كالقضية – صبلح الديف عامر، القدس في مشركعات التسكية لمصراع الصييكني  -4
 ، االتحاد 1998 نكفمبر 28-26الندكة العالمية حكؿ القدس : ، في1998-1947الفمسطينية 

 . 1998، البرلماني العربي، الرباط

بعنكاف كجيات نظر في تطكرات االنتفاضة كأىدافيا، مجمة  (ندكة): مصطفى البرغكثي، كآخركف -5
 .2001، بيركت، صيؼ 47الدراسات الفمسطينية، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، العدد 

، مؤسسة الدراسات 50، مجمة الدراسات الفمسطينية، العدد (ندكة): نبيؿ عمرك، كآخركف -6
.  2002الفمسطينية، بيركت، ربيع 

 :الرسائل العممية 

 1973بسيكني محمد الخكلي، سياسة الدكلتيف األعظـ تجاه منطقة الشرؽ األكسط في الفترة مف  -1
 .1985، رسالة ماجستير، كمية االقتصاد كالعمـك السياسية، جامعة القاىرة، 1978إلى 

، رسالة 1978-1973حرب أكتكبر كأثرىا عمى المجتمع اإلسرائيمي ،خمدكف ناجي معركؼ -2
  .1983دكتكراه غير منشكرة، كمية االقتصاد كالعمـك السياسية، جامعة القاىرة 

، )2008-2001(محمد نكفؿ راضي، السياسة الخارجية األمريكية تجاه إقامة الدكلة الفمسطينية  -3
 . 2010غزة ، –رسالة ماجستير غير منشكرة ، جامعة األزىر 

مركاف البحيرم، مف تركماف إلى كيسنجر، في السياسة األمريكية كالعرب، مركز دراسات الكحدة  -4
 .1991  ،العربية، بيركت

، رسالة 59-53مصطفي عمكم ، السياسة الخارجية األمريكية تجاه االتحاد السكفيتي مف  -5
 .1975ماجستير، جامعو القاىرة، 
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