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الوليات املتحدة واأزمة امل�صروع الوطني 

الفل�صطيني

*
د. اإبراهيم �رشقية - فريحات

مقدمة: 

�لبعد �لدويل يف فهم �أزمة �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني �رشوري؛ فـ“�إ�رش�ئيل” �أقيمت 

بقر�ر دويل )وعد بلفور Balfour Declaration(، وكذلك مّت تق�صيم فل�صطني بقر�ر دويل 

)قر�ر �لتق�صيم 181، وقر�ر 242(، و�ملفاو�صات �لفل�صطينية - �الإ�رش�ئيلية بد�أت برعاية 

دولية )�تفاق �أو�صلو(. حديثاً، مثّل �لدور �لدويل عن�رش�ً حا�صماً يف �لثور�ت �لعربية، �صو�ء 

�أو يف ليبيا من خالل �لتدخل �لع�صكري  كان يف م�رش بتخلي �أمريكا عن حليفها مبارك، 

�خلليجية  �ملبادرة  مبوجب  ت�صوية  �إىل  �لتو�صل  خالل  من  �ليمن  يف  �أو  للناتو،  �ملبا�رش 

النتقال �ل�صلطة هناك. 

�لدويل يعود  �لنز�عات على �جلانب  �العتماد يف ف�ّص  �لعامل �حلا�صم يف زيادة  ولعل 

�لعوملة،  ظاهرة  ال�صتفحال  نتيجة  جاء  و�لذي  �لقومية،  �لدولة  حدود  لتاآكل  باالأ�صا�ص 

يف  �لدول  بني  ما  �العتمادية  وزيادة  �لتكنولوجي،  و�لتقدم  �الت�صال،  و�صائل  و�نت�صار 

�لنظام �لدويل �جلديد.

�الأهمية  من  عالية  بدرجة  �لدويل  �جلانب  مع  �لتعاطي  وجب  جميعها  �الأ�صباب  لهذه 

عندما نريد فهم �الأزمة �لتي يعانيها �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني يف �لوقت �حلايل، ومما 

�أن �لواليات �ملتحدة �الأمريكية تاأخذ ن�صيب �الأ�صد عندما يدور �حلديث عن  ال �صّك فيه 

�جلانب �لدويل. 

�مل�رشوع  باأزمة  وعالقته  �الأمريكي،  �لدور  يف  �لبحث  �لورقة  هذه  حتاول  وعليه 

�لوطني �لفل�صطيني؛ وبالتحديد �لتاأثري �الأمريكي على �صناعة �لقر�ر �لوطني �لفل�صطيني 

�إلقاء �ل�صوء على  بهذه �ملرحلة. وحتى نتمكن من فهم هذ� �لدور �صتحاول هذه �لورقة 

مدخالت وخمرجات �صناعة �لقر�ر �ل�صيا�صي �الأمريكي وهام�ص �لتاأثري �لفل�صطيني فيها 

 زميل �ل�صيا�صة �خلارجية مبعهد بروكنجز، و�أ�صتاذ �لنز�عات �لدولية يف جامعة جورجتاون، قطر. 
*
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وتاأثري �لتدخل �الأمريكي على �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني ب�صقيه �لدويل و�لد�خلي، ثّم 

�لتطرق �إىل �إفر�ز�ت �ملفاو�صات �لفل�صطينية - �الإ�رش�ئيلية و�لدور �الأمريكي فيها، و�أخري�ً 

�حلديث عن حلول كامنة؛ للتعاطي ب�صكل فاعل مع �لدور �لدويل و�الأمريكي ال �صيّما بعد 

و�صول �ملفاو�صات �إىل طريق م�صدود.

اأ�ًل: مدخالت �خمرجات �شناعة القرار ال�شيا�شي الأمريكي:

�صو�ء  حمدد  فرد  ي�صنعه  ال  �الأمريكي  �ل�صيا�صي  �لقر�ر  �أن   )1( رقم  �ل�صكل  يبني 

مبوؤ�ص�صات  �ملتمثلة  �لر�صمية  �ل�صيا�صية  �ملوؤ�ص�صة  ت�صنعه  و�إمنا  غريه،  �أو  �لرئي�ص  كان 

وجمل�ص   House of Representatives �لنو�ب  )جمل�ص  �لت�رشيعية  �لثالث:  �ل�صلطات 

 National Security �لقومي  �الأمن  جمل�ص  )مثل  و�لتنفيذية   ،)U.S. Senate �ل�صيوخ 

�ملخابر�ت  جهاز   ،FBI �لفيدر�لية  �لتحقيقات  مكتب   ،Pentagon �لبنتاجون   ،Council

�ملركزية �الأمريكية �صي �آي �أي CIA، وغريها(، وموؤ�ص�صات �ل�صلطة �لق�صائية. 

�شكل رقم 1: مدخالت وخمرجات �شنع القرار ال�شيا�شي الأمريكي

بالقر�ر  �لفرد،  �ل�صيا�صية، ولي�ص  �ملوؤ�ص�صة  �الأبرز و�الأحدث على حتكم  �ملثال  ولعّل 

�لوزر�ء  رئي�ص  مع  �أوباما  بار�ك  �لرئي�ص  قادها  �لتي  �ملو�جهة  هو  �الأمريكي  �ل�صيا�صي 

�الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو وعنو�نها وقف �ال�صتيطان يف مناطق 1967. 
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�أوباما  �لطرفني،  �ملو�جهة بني  �نتقلت  �أظهر بو�صوح كيف  �ملو�جهة  �إنَّ ت�صاعد حّدة 

لنتنياهو  مرة   29 و�لت�صفيق  بالوقوف  �ملو�جهة  ح�صم  �لذي  �لكوجنر�ص  �إىل  ونتنياهو، 

نف�صه  �الأمريكي  �لرئي�ص  ي�صتطع  2011؛ وهو عدد مل  �أيار/ مايو  خالل خطابه هناك يف 

�حل�صول عليه من برملانه )�لكوجنر�ص(. ثم ر�أينا كيف تر�جع �أوباما �أخري�ً بالكامل عن 

�الإ�رش�ئيلية   - �لفل�صطينية  �ملفاو�صات  ال�صتئناف  �ال�صتيطان  وقف  ب�رشورة  موقفه 

�ملتعثة.

يختلف  ال  �لعربية  �لق�صايا  من  ومو�قفها  �لتنفيذية  �ل�صلطة  موؤ�ص�صات  يف  �حلال  �إن 

موؤ�ص�صات  د�خل  �الإ�رش�ئيلي  �لنفوذ  بني  فالفرق  �لت�رشيعية،  �ملوؤ�ص�صات  يف  عنه  كثري�ً 

�للوبي  يدفع  فبينما  هنا.  �صا�صع  �لعربي  �أو  �لفل�صطيني  و�لنفوذ  �لتنفيذية  �ل�صلطة 

، ما يز�ل 
1
�ليهودي بكّل قو�ه الإي�صال منا�رشيه �إىل مو�قع ح�صا�صة د�خل هذه �ملوؤ�ص�صات

�أ�صول  �إذ� كان يجوز للمو�طنني �الأمريكيني �ملنحدرين من  �جلانب �لعربي يناق�ص فيما 

عربية دخول هذه �ملوؤ�ص�صات من عدمه، وذلك الأ�صباب رمبا تكون ثقافية، �أيديولوجية، 

�صيا�صية،...�إلخ، وما يز�ل هذ� �جلدل غري حم�صوم.

يف  وفعال  حيوي  ب�صكل  ت�صهم  �الأخرى  هي  �لر�صمية  غري  �ل�صيا�صية  و�ملوؤ�ص�صة 

�الأبحاث،  مر�كز  �الإعالم،  مثل:  �أي�صاً،  �الأمريكي  �ل�صيا�صي  �لقر�ر  حمتوى  مدخالت 

�لعام، وغريها.  �لر�أي  �ل�صيا�صية،  �الأحز�ب  �ل�رشكات،  )�للوبيات(،  �ل�صغط  جمموعات 

وبدون �خلو�ص يف ميكانيكيات عمل هذه �ملجموعات جميعها، يالحظ �صيطرة �لرو�ية 

�أما  �ملوؤ�ص�صات،  لهذه  �ل�صاحقة  �لغالبية  على  �لفل�صطينيني  مع  لل�رش�ع  �الإ�رش�ئيلية 

�لتاأثري �لفل�صطيني و�لعربي عليها فيعّد حمدود�ً جد�ً. فعلى �صبيل �ملثال يعاين �الإعالم 

�لرو�ية  على   Media Consensus �الإعالمي  باالإجماع  ت�صميته  يكن  ما  �الأمريكي 

�ملجال  هذ�  يف  بالوجود  �لفل�صطينية  للرو�ية  �لكايف  �ملجال  �إف�صاح  وعدم  �الإ�رش�ئيلية، 

�ل�صا�صع.  �الإعالمي 

�لتي ت�صتفحل  �لكثري من مر�كز �الأبحاث،  �إىل درجة كبرية على  �حلال نف�صه ينطبق 

تف�صريها  �الأمريكي  �لقر�ر  ل�صانع  تقدم  و�لتي  منها،  كبري  عدد  يف  �الإ�رش�ئيلية  �لرو�ية 

�خلا�ص ملجريات �ل�رش�ع، وجتعله حبي�ص �أفكار قامت هذه �ملر�كز بتزويدها. 

 2009-2008 بني  ما  �الأبي�ص  �لبيت  موظفي  كبري  من�صب  �إىل   Rahm Emanuel �إيانويل  ر�م  و�صول  الحظ   
1

و�لذي يحمل �جلن�صيتني �الإ�رش�ئيلية و�الأمريكية.
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�أحد؛  على  بغريب  لي�ص  �الإ�رش�ئيلي  للجانب  �ل�صيا�صية  �الأحز�ب  مر�صحي  حتيز 

�صيخدم  من  على  �ملز�يد�ت  مبو�صم  ت�صميته  يكن  ما  عادة  �النتخابات  ي�صاحب  حيث 

نيوت  �لرئي�صية  لالنتخابات  �جلمهوري  �ملر�صح  مبقولة  يظهر  وهذ�  �أكث.  “�إ�رش�ئيل” 

�ملر�صح  وبزيارة   ،
مبتكر”2 �صعب  “�لفل�صطينيني  باأن   Newt Gingrich جنجريت�ص 

عا�صمة  �لقد�ص  فيها  عّد  و�لتي  لـ“�إ�رش�ئيل”   Mitt Romney رومني  ميت  �جلمهوري 

“�إ�رش�ئيل” على �لرغم من �أن �ملوقف �لر�صمي لالإد�رة �الأمريكية ال يعرتف بذلك. 

�أما يف ما يتعلق بن�صاط �للوبيات فيظهر �ل�صكل رقم )2( ن�صيب �لفرد من �إنفاق �لعامل 

�الإ�صالمي و�لدول �ل�صناعية �لكبى و“�إ�رش�ئيل” على �أن�صطة �للوبي و�لعالقات �لعامة 

خالل �لفرتة كانون �لثاين/ يناير 1997 - كانون �الأول/ دي�صمب 2002، حيث و�صل 

ن�صيب �لفرد من �إنفاق “�إ�رش�ئيل” �إىل 1.841 دوالر �أمريكي لكل فرد، مقابل 0.02 فقط 

.
3
يف �لعامل �الإ�صالمي

�شكل رقم 2: ن�شيب الفرد خالل الفرتة 1997-2002 )بالدولر(

 Gingrich Calls Palestinians an ”Invented“ People, Reuters News Agency, 9/12/2011,  2

http://alturl.com/csvii )Last accessed 1/8/2012(.

 جمل�ص �لعالقات �الإ�صالمية �الأمريكية )كري(، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية، كانون �الأول/ دي�صمب 2003.
3
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لهذه  كمح�صلة  �أخري�ً  �لعام  �لر�أي  على  �الإ�رش�ئيلية  �لرو�ية  �صيطرة  جاءت 

�ملدر�صي. وبدون �صّك  �لتعليم  �أي�صاً من خالل  �الإعالمية و�حلزبية، ورمبا  �لتفاعالت 

�لر�أي �لعام التخاذ قر�ر�ت تكون ذ�ت حتيز  ي�صتغل مر�صحو �الأحز�ب �ل�صيا�صية هذ� 

�إ�رش�ئيلي.

هذه �لعو�مل جميعها تظهر �أن �لتغري يف �لبيت �الأبي�ص، وو�صول رئي�ص جديد هناك 

�لقر�ر  كون  �الإ�رش�ئيلي؛   - �لفل�صطيني  بال�رش�ع  يتعلق  فيما  �لكبري  بالتغيري  ياأتي  لن 

�حلال  هو  )كما  �لبي�صاوي  �ملكتب  �أو  )�لرئي�ص(  معني  ب�صخ�ٍص  مرهوناً  لي�ص  �ل�صيا�صي 

لدى �لعديد من �الأنظمة �لعربية(، و�إمنا باملوؤ�ص�صة �ل�صيا�صية �لر�صمية بالدرجة �الأوىل، 

و�ملوؤ�ص�صة �ل�صيا�صية غري �لر�صمية بالدرجة �لثانية. 

رمبا كان �لرئي�ص بار�ك �أوباما هو �أحر�ص و�أ�صدق رئي�ص �أمريكي ياأتي خالل �لعقود 

�ملن�رشمة، ويحاول وبجدية منقطعة �لنظري �إحر�ز �خرت�ق على هذ� �ل�صعيد وبالتحديد 

فبالرغم من مو�جهاته  �الإ�صالمي.  للعامل  �ملوّجه  �لقاهرة  �ل�صهري يف جامعة  بعد خطابه 

�ملتعددة مع نتنياهو حول وقف �ال�صتيطان، �إال �أنه ف�صل ف�صالً ذريعاً يف �إجبار نتنياهو 

بني  �ملو�جهة  �إن  بل  �ال�صتيطانية.  �لن�صاطات  يف  باال�صتمر�ر  موقفه  عن  �لرت�جع  على 

�الثنني �نتقلت �إىل �صاحة �لكوجنر�ص �الأمريكي �لذي �أظهر �أن والءه لرئي�ص وزر�ء دولة 

�أجنبية )نتنياهو( �أكث من والءه لرئي�صه �ملنتخب، عندما يتعلق �الأمر بـ“�إ�رش�ئيل”؛ مما 

��صطر �أوباما لرت�جع مهني عن موقفه بخ�صو�ص جتميد �ال�صتيطان ك�رشيطة ال�صتمر�ر 

�ملفاو�صات.

��شناعة  الأزمة  تفاقم  يف  الأمريكي  التاأثري  ثانيًا: 

القرار الفل�شطيني:

�تفاق  ثّم   ،1991 �صنة  مدريد  موؤمتر  ومنذ  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  عملت 

و�إمد�دها  �الإ�رش�ئيلية،   - �لفل�صطينية  �ملفاو�صات  رعاية  على   1993 �صنة  �أو�صلو 

�ل�صعيدين  على  �الأمريكي  �لتاأثري  دور  برز  حيث  ال�صتمر�ريتها،  �لالزم  بالدعم 

و�لد�خلي. �لدويل 
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1. ال�شعيد الدويل: جتلى هذ� �لتاأثري يف �ملو�طن �لتالية:

فمنذ  �الأمريكية.  �ملتحدة  �لواليات  يف  وح�رشها  �لتفاو�صية  �ملرجعيات  �حتكار  �أ. 

بذلك  فهي  للمفاو�صات،  و�ملرجع  �لو�صيط  ت�صكل  �أمريكا  ز�لت  ما   1993 �صنة 

�ملتفاو�صني  لي�صت فقط ف�صلت مبهمتها كو�صيط نزيه وذي قدرة على م�صاعدة 

�أطر�ف  تدخَل  �ملرجعية  هذه  الحتكارها  نتيجة  منعت  �إنها  بل  التفاق؛  بالتو�صل 

دولية �أخرى، رمبا كانت �أكث قدرة على �لقيام بهذ� �لدور بنجاح.

وحتى �تفاق �أو�صلو �لذي مّت �لتو�صل �إليه مبعزل عن �أمريكا، فكان ال بّد من توقيعه 

ر�صمياً يف �لبيت �الأبي�ص، لتج�صيد دور �ملرجعية �الأمريكية �ملطلقة للمفاو�صات. 

ي�صار �إىل �أن نظام �الحتكار هذ� �صمح فقط بوجود وكالء �أو متعاقدين من �لباطن 

لهذه �ملرجعيات، يقومون باأدو�ر معيّنة، الإجناز مهمات حمددة، ت�صاعد يف �حتكار 

�ل�صابق  �لرئي�ص  نظام  وكان  �لوكالء.  نظام  �صيطرة  وتكري�ص  �ملرجعيات، 

�أكث من ممار�ص لهذ� �لدور، �لذي كان ُيطلب منه �لتدخل لتذليل  ح�صني مبارك 

بهذه  �لر�صمي  �لفل�صطيني  �لقر�ر  �الحتكار.  نظام  �صفو  تعكر  قد  معينة،  عقبة 

و�لتظلم  �الحتجاج  باإمكانه  �إذ  �الإطار؛  هذ�  �صمن  ليتفاعل  قولبته،  متت  �ملرحلة 

ولكن �صمن �صقف �أمريكي.

تهمي�ص دور �ملنظمات �لدولية ذ�ت �ل�صلة كاجلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، وحمكمة  ب. 

�جلنائية  و�ملحكمة   International Court of Justice )ICJ( �لدولية  �لعدل 

�جلزء  وت�صخري  وغريها،   International Criminal Court )ICC( �لدولية 

�الآخر لتكري�ص �الحتكار و�لهيمنة �الأمريكية، كمجل�ص �الأمن �لذي يحكم ب�صقف 

�لفيتو منذ تاأ�صي�ص  �أن �لواليات �ملتحدة ��صتخدمت  �إىل  ُي�صار  �لفيتو �الأمريكي. 

“�إ�رش�ئيل”.   الإحباط م�صاريع تدين 
5
42 فيتو ؛ كان منها 

4
84 مرة �الأمن  جمل�ص 

�لدولية هذه خلدمة  �ملحافل  �ل�صعيد من  �لفل�صطيني مل ي�صتفد على هذ�  و�لقر�ر 

فقط  حققه  ما  �أكث  وكان  �لتفاو�ص،  عب  حلّل  �لتو�صل  �لفل�صطينية �أو  �لق�صية 

�إجناز�ت على �مل�صتوى �لرمزي و�ملعنوي يف �مل�صاريع �لتي مّت تقديها �إىل �جلمعية 

�لعامة لالأمم �ملتحدة. 

 Inocencio Arias, ”Humanitarian Intervention: Could the Security Council Kill the United Nations?,“ 4

Fordham International Law Journal, Fordham Law School, New york, vol. 23, issue 4, 1999.

 Scrapping UN Veto Would Help U.S. Take on Russia, China, Bloomberg, 17/4/2012,  5

http://tinyurl.com/bqqsog6 )Last accessed on 8/8/2012(.
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ت�صويق منظومة قيم تفاو�صية فريدة من نوعها، رمبا تكون خا�صة باملفاو�صات  ج. 

�لفل�صطينية - �الإ�رش�ئيلية؛ مل يكن لها �أن تنجح لوال �ل�رشعية �الأمريكية لها. وقد 

عملت هذه �ملنظومة على �إيجاد خلل بنيوي يحتم ف�صل �ملفاو�صات.

حتدد  �لتي  وهي  دولية  مفاو�صات  �أي  حتكم  �لتي  �ملبادئ  من  جمموعة  هناك 

وو�صيط  �ملتفاو�صة،  �الأطر�ف  بني  �لقوى  تو�زن  مثل  جناحها؛  فر�ص  بالنهاية 

نزيه وحمايد، ومتثيل �ملفاو�صني ل�صعوبهم، وغريها. 

�صحيح �أن �لو�صع �ملثايل �لذي تتوفر فيه �ملبادئ جميعها رمبا ال يكون موجود�ً 

رمبا  �أنها  هي  �الإ�رش�ئيلية   - �لفل�صطينية  �ملفاو�صات  خ�صو�صية  ولكن  د�ئماً، 

ولي�ص  �لتفاو�صية  �ملبادئ  جميع  بها  �ختلت  �لتي  �لوحيدة  �ملفاو�صات  تكون 

جزء�ً منها. فاختالل مو�زين �لقوة فا�صح جد�ً، و�لو�صيط �الأمريكي منحاز جد�ً، 

و�لتمثيل �لفل�صطيني حمدود جد�ً؛ ومع ذلك ��صتطاعت �لواليات �ملتحدة ت�صويق 

فلي�ص  وعليه   .)2012 )�صنة  �الآن  حتى  عاماً   18 وملدة  �لتفاو�صية  �ملنظومة  هذه 

�إىل �لف�صل  �أن توؤدي هذه �ملفاو�صات  �لتفاو�ص �لدويل  �أبد�ً يف عامل  من �مل�صتغرب 

�ل�رشق  �إىل  �الأمريكي  �ملبعوث  ي�صتقيل  �أن  �أي�صاً  �مل�صتغرب  من  ولي�ص  �حلتمي، 

�الأو�صط جورج ميت�صل من مهمته، وهو نف�ص �لو�صيط �لذي جنح يف �لتو�صل �إىل 

�ل�صمالية، حيث  �إيرلند�   يف 
6Good Friday Agreement �لعظيمة  �تفاق �جلمعة 

�الأقوى يف �ل�رش�ع، من  �لطرف  �ل�صغط على  �ملتحدة هناك على  �لواليات  عملت 

�أجل تعديل مو�زين �لقوة، حتى حتقق �لنجاح يف �لنهاية يف �لتو�صل �إىل �التفاقية 

 .
7
�ملذكورة

وعلى �لعك�ص من ذلك عملت �لواليات �ملتحدة يف �حلالة �لفل�صطينية على �ل�صغط 

يف  �الختالل  لزيادة  )�لفل�صطيني(  �ملفاو�صات  يف  �الأ�صعف  �لطرف  على  دوماً 

مو�زين �لقوة �ملتباينة �أ�صالً، وهو ما جعل �لتو�صل التفاق �صالم جمرد �رش�ب، 

وحّول �ملفاو�صات �إىل عملية ��صت�صالم عو�صاً عن ذلك.

 تعرف �أي�صاً باتفاقية بلفا�صت Belfast Agreement، جاءت ح�صيلة لعملية �ل�صالم يف �إيرلند�، حيث مّت �لتو�صل 
6

�إىل �التفاقية بني �حلكومتني �لبيطانية و�الإيرلندية لت�صوية �لنز�ع يف �إيرلند� �ل�صمالية، ومّتت �مل�صادقة عليها 

�ل�صيناتور  لعب  وقد  هناك.  �ل�رش�ع  من  عقود  بعد  للنز�ع  حّد�ً  وو�صعت   ،1998/5/22 يف  �صعبي  با�صتفتاء 

�الأمريكي جورج ميت�صل دور�ً حمورياً يف �لتو�صل لالتفاقية، وهو نف�ص �لو�صيط �لذي ��صتقال من �لو�صاطة 

بني �لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني.

 Naseer Aruri, ”United States Policy and Palestine: Oslo, the Intifada and Erasure,“ Race &  
7

Class, Institute of Race Relations )IRR(, vol. 52 )3(, January 2011, pp. 3-20, Sage.
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�صفة  و�إ�صفاء  �ل�صعوب،  مطالب  قيا�ص  على  تعمل  دولية،  معايري  تاأ�صي�ص  د. 

�ل�رشعية عليها من غريها؛ مثل �لت�صنيف �ل�صنوي �لذي جتريه وز�رة �خلارجية 

�الأمريكية للدول و�ملنظمات �لد�عمة “لالإرهاب”. وقد مّت تطبيق هذه �ملعايري على 

�لفل�صطيني، �ملن�صجم  �لقر�ر  “�رشعنة”  �لفل�صطيني حيث متت  �مل�رشوع �لوطني 

“�الإرهاب” على �لقر�ر �لفل�صطيني  مع �مل�رشوع �لتفاو�صي فقط، و�إلبا�ص �صفة 

بقي  حيث  دولياً،  حما�ص  حركة  حما�رشة  وبالتحديد  �الإطار؛  هذ�  عن  �خلارج 

تعامل �ملجتمع �لدويل معها كمنظمة �إرهابية طو�ل هذ� �لوقت. 

�لوطني  �مل�رشوع  �أزمة  يف  �الأمريكي  �لدور  تاأثري  يظهر  الداخلي:  ال�شعيد   .2
�لفل�صطيني على �ل�صعيد �لفل�صطيني �لد�خلي يف �ملو�طن �الآتية:

فقط  للحياة  قابلة  فل�صطينية  �صلطة  موؤ�ص�صات  �إيجاد  على  يقوم  بنيوي  تاأثري  �أ. 

�ل�صلطة  رئي�ص  يقوده  �لذي  �مل�رشوع  فاإن  نظرياً،  �لدويل.  �ملايل  �لدعم  خالل  من 

�لفل�صطينية حممود عبا�ص ورئي�ص وزر�ءه �صالم فيا�ص، لبناء موؤ�ص�صات دولة، 

�لفل�صطينيني  باأن  �لعامل  يقتنع  حتى  و�ملهنية؛  و�ملحا�صبة  �ل�صفافية  على  تقوم 

طرح  هو  مبوؤ�ص�صاتها،  �الأر�ص  على  قائمة  �لدولة  و�أن  �لدولة،  الإقامة  موؤهلون 

�الأوىل  تتمثل  �مل�رشوع  هذ�  يف  �أ�صا�صيتني  م�صكلتني  هناك  ولكن  نظر.  وجهة  فيه 

يف �حلاجة �إىل �ل�صيادة، وهو ما ال يلكه عبا�ص حتى تتم حماية هذه �ملوؤ�ص�صات؛ 

لل�صمود  �ملوؤ�ص�صات  هذه  �صتوؤهل  �لتي  �ملالية  �ال�صتقاللية  يف  تتمثل  و�الأخرى 

ومثال  و�صحاها.  ع�صية  بني  �لدويل  �ملايل  �لدعم  قناة  توقفت  �إذ�  و�ال�صتمر�رية، 

�النتفا�صة �لثانية هو خري دليل على �نهيار موؤ�ص�صات �ل�صلطة، �لتي بناها �ملجتمع 

�لدويل �أمام �لتدمري �الإ�رش�ئيلي �ملمنهج لهذه �ملوؤ�ص�صات. 

ي�صتطيع  ال  بحيث  حمدود�ً،  �ملوؤ�ص�صات  لهذه  �لدويل  �ملايل  �لدعم  �صيبقى  كذلك 

، �لتي يكن لها �أن ت�صتقل بالقر�ر �لفل�صطيني عندئٍذ. 
8
حتقيق �ال�صتقاللية �ملالية

ولذلك تبقى موؤ�ص�صات �لدولة تفتقر �إىل عامل �ال�صتد�مة Sustainability، و�لذي 

يعّد �رشطاً �أ�صا�صياً يف �أّي عملية تنمية حقيقية �أو ��صتقالل �صيا�صي. وبهذ� ينتقل 

�لدويل  �ملجتمع  على  �ل�رشورية”؛  “�العتمادية  حالة  من  �ل�صلطة  بناء  م�رشوع 

 لي�ص م�صادفة �أن تبقى �ل�صلطة �لفل�صطينية تكافح ومنذ تاأ�صي�صها لتاأمني رو�تب �ملوظفني ويبقى �حلديث يدور 
8

يبقى م�رشوع  �أو ال �صيء”، فبعد نحو ع�رشين عاماً  �أو جميعها  �لقادم  �ل�صهر  “دفع ن�صف رو�تب  دوماً عن 

�ل�صلطة غري قادر على جتاوز �الأ�صا�صيات، رو�تب �ملوظفني بهذه �حلالة.
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�لفل�صطيني  �لوطني  �لقر�ر  يلحق  بدوره  وهذ�  �لع�صوية”؛  “�العتمادية  حالة  �إىل 

عبئاً  ت�صكل  �أ�صبحت  �ل�صلطة  موؤ�ص�صات  لكون  �لدولية،  بامل�صاعد�ت  بالكامل 

�لزّج بحو�يل  �لدويل يعني  �لدعم �ملايل  �لفل�صطينية، والأن وقف  �لقيادة  على  مالياً 

180 �ألف موظف قطاع عام �إىل غياهب �ملجهول.

�إذ �الأمر مل يتوقف على  �لدولية للت�صوية؛  ب.  �صقل ثقافة حملية تت�صاوق و�لروؤية 

هذ�  تاأطري  �إىل  بل  و�ال�صتقاللية،  لال�صتد�مة  تفتقر  ه�ّصة  �صلطة  موؤ�ص�صات  بناء 

�أ�صبح يعرف بظاهرة  ما  �لعمل. فقد ظهر  تيار فكري ومدر�صة يف  �لنهج �صمن 

للقر�ر  �لفكرية  و�لبنى  طر 
ُ
�الأ على  �أّثر  بدوره  وهذ�   ،

9Fayyadism “�لفيّا�صية” 

هذه  �صمن  ويقرر  يفكر  �لفل�صطيني  �لقر�ر  �صانع  �أ�صبح  بحيث  �لفل�صطيني، 

�ملعطيات، كيف يحافظ على �ملوؤ�ص�صات من �النهيار وكيف تدفع رو�تب �ملوظفني 

لل�صهر �لقادم...�إلخ.

�لفل�صطيني، من  �لوطني  �أحد رو�فع �مل�رشوع  ت�صويه للقطاع �القت�صادي، وهو  ج. 

و�الأمريكي  �لدويل  �ملايل  �لدعم  عن  ناجت  ُمَقنَّع،  �قت�صادي  �زدهار  �إحد�ث  خالل 

لبناء  �ل�رشورية  �الأخرى  �القت�صادية  �لقطاعات  ح�صاب  على  �لعام؛  للقطاع 

�قت�صاد وطني م�صتد�م. وهو �الأمر �لذي يحّول �مل�رشوع �لوطني �إىل موؤ�ص�صات 

�القت�صاد  حققها  �لتي  �لنمو  ن�صبة  باأن  �لدويل  للبنك  تقرير  �أ�صار  فقد  خدماتية، 

بقطاعات  حدثت  قد   ،2011-2007 �صنتي  بني   %7.7 بلغت  و�لتي  �لفل�صطيني، 

�لزر�عي  �لقطاعني  يف  تقلّ�ص  ح�صل  بينما  و�لعقار�ت،  �حلكومية  �خلدمات 

 .
10

و�ل�صناعي

ثالثًا: اإفرازات تفا��شية:

�مل�رشوع  �أزمة  يف  �الأمريكي  �لبعد  مع  للتعاطي  �ملتوفرة  �حللول  نقا�ص  قبل 

�ملفاو�صات  �أفرزتها  معطيات  على  ملياً  �لوقوف  من  بّد  ال  �لفل�صطيني،  �لوطني 

�لنهج من �لعمل �لذي يقوم على بناء موؤ�ص�صات �صلطة  �إىل رئي�ص �لوزر�ء �صالم فيا�ص �لذي يقود هذ�   ن�صبة 
9

توؤهل، على �الأقل نظرياً، لقيام دولة فل�صطينية ولكنها موؤ�ص�صات تفتقد �إىل �ل�صيادة و�ال�صتقاللية �ملالية، �الأمر 

�لذي يكن �أن يحولها �إىل عبء على �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني. 

Palestinian Economic Growth Unsustainable - World Bank, BBC, 25/7/2012, http://www.bbc. 10

co.uk/news/world-middle-east-18979724 )Last accessed on 13/8/2012(.
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�صبيالً  �ملتحدة  �لواليات  تبنته  �لذي  �مل�رشوع  وهو  �الإ�رش�ئيلية،   - �لفل�صطينية 

�أخرى  حلول  بذلك  ر�ف�صة   ،1993 �صنة  منذ  ورعته  وقادته  �ل�رش�ع،  حلّل  وحيد�ً 

غريه.  �أو  �الأمن  جمل�ص  �إىل  كالتوجه 

طريق  �إىل  و�صلت  قد  �حلالية  �لتفاو�صية  �ال�صرت�تيجية  باأن  �أوالً  �العرت�ف  يجب 

�للجنة  رعاية  حتت  �أم  مبا�رشة  �أمريكية  برعاية  �ملفاو�صات  كانت  ف�صو�ء  م�صدود، 

�لرباعية �لتي تلعب �لواليات �ملتحدة فيها �لدور �لرئي�ص، فالنتيجة و�حدة. و�إن 18 عاماً 

من �لتفاو�ص هي �أكث من كافية الإثبات ف�صل �لنموذج �لتفاو�صي نف�صه �صمن معطياته 

�حلالية. 

كو�صيط  بدوره  �لقيام  يف  فا�صل  �إما  �ملتحدة(  )�لواليات  �حلالة  بهذه  فالو�صيط 

يجب  �حلالتني  كلتا  ويف  �الأطر�ف؛  الأحد  متحيز  و�إما  نتيجة،  �إىل  �الأطر�ف  ُيقرِّب  ماهر، 

يكن  عملية  يف  ي�صهم  لكونه  مهم،  �العرت�ف  هذ�  �ملجال.  هذ�  يف  خدماته  عن  �ال�صتغناء 

�لبحث  �ل�رشوري  من  ي�صبح  بحيث  �لفل�صطينية”؛  �ال�صرت�تيجية  بـ“ن�صوج  ت�صميتها 

عن ��صرت�تيجيات جديدة يكن لها �أن حتدث �لتغيري �ملن�صود، بدالً من �لدور�ن يف حلقة 

تفاو�صية فارغة.

�لتفاو�صية و�لرعاية  �لعملية  �لثابت و�ملتغري يف  �لتمييز بني  �أخرى، يجب  من ناحية 

هي  �الأر�ص  على  �ملنفذة  و�ل�صيا�صيات  �ملتغري،  هي  نف�صها  فاملفاو�صات  لها.  �الأمريكية 

 
11

�لثابت. يف �حلالة �لتفاو�صية �لفل�صطينية - �الإ�رش�ئيلية فاملتغري هو �ملحادثات �لتقاربية

Proximity Talks، و�ملحادثات �ملو�زية Parallel Talks، وتفاهمات ميت�صل وتطمينات 

زيني، و�لرعاية �الأمريكية و�لرعاية �لرباعية، وغريها �لكثري من �ملتغري�ت �لتي و�كبت 

�لعملية �لتفاو�صية. ولالأ�صف تعاطى �لفل�صطينيون مع �ملتغري طو�ل �لـ 18 عاماً �ملا�صية، 

�أمريكية  �إىل تفاهمات، ومن رعاية  �إىل مفاو�صات، ومن تطمينات  يتنقلون من حمادثات 

�لقد�ص ي�صري على  �ملتمثل باال�صتيطان وتهويد  �لثابت  ��صتمر  �أوروبية؛ بينما  �إىل رعاية 

وترية و�حدة طو�ل فرتة �ملفاو�صات. وعليه فرمبا كان �خلطاأ �الأكب �لذي �رتكبته �لقيادة 

�لفل�صطينية هو �جللو�ص على طاولة �ملفاو�صات، و�إذ� ما كان هناك عملية بناء ولو لبيت 

و�حد يف م�صتوطنة.

 يعرف هذ� �لنوع من �ملباحثات على �أنه عملية دبلوما�صية، يقوم خاللها ممثل حيادي باإجر�ء مباحثات منف�صلة 
11

بني �أطر�ف نز�ع معني، ال يكون لديهم �لرغبة �أو �ال�صتعد�د للقاء وجهاً لوجه.
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من �الإفر�ز�ت �الأخرى �لتي �أظهرتها �لتجربة �لتفاو�صية هو �أن ��صرت�تيجية “�ل�صلوك 

قد  عبا�ص،  �لرئي�ص  يتبناه  و�لذي  �ملعنية،  �الأطر�ف  قبل  من  مكافاأته  يتم  �لذي  �ملهذب” 

يعمل يف �أملانيا بعد �حلرب �لعاملية �لثانية، و�لذي مّت على �أ�صا�صه منحها م�رشوع مار�صال 

Marshall Plan الإعادة �إعمار �أوروبا؛ �أو قد يعمل يف �ليابان و�لتي مّت �لتوقيع معها على 

�ليابان  �لتي منحت   ،
121951 �صنة   San Francisco Treaty �تفاقية �صان فر�ن�صي�صكو 

�ال�صتقاللية و�أنهت �الحتالل �الأجنبي فيها. ولكن هذ� �لنموذج ال ينطبق يف حالة �ل�رش�ع 

“�إ�رش�ئيل” بب�صاطة؛ ب�صبب �ختالف طبيعة �ل�رش�ع �لتي ت�صتهدف �الأر�ص نف�صها  مع 

يف فل�صطني؛ لذ� وجب �حلذر من �قرت��ص نظريات وخب�ت �ل�صعوب �الأخرى وتطبيقها 

بجمود. 

يوؤديا  لن  �الأمن  وفر�ص  �ملوؤ�ص�صات  بناء  �إىل  وترجمتها  �ملهذب،  �ل�صلوك  نظرية 

بال�رشورة �إىل �إنهاء �الحتالل، ومنح �لدولة لل�صعب �لفل�صطيني، ولكنهما �صيوؤديان �إىل 

حتويل �ل�صكل �ملعدل لالحتالل �إىل و�صع د�ئم. ويف هذ� �ل�صدد يرى �لكاتب ناثان ثر�ل 

Nathan Thrall يف �صحيفة نيويورك تايز The New York Times �أن جناح عبا�ص يف 

فر�ص �الأمن و�لذي كان يفرت�ص �أن يوؤدي �إىل دولة فل�صطينية، قد �أدى عو�صاً عن ذلك �إىل 

.
13ً

ن�صيان �أن هناك �حتالال

مقابل  �لتكتيكي  �لتنازل  مفهومي  بني  كبري�ً  فرقاً  �لتفاو�صية  �لتجربة  �أظهرت  لقد 

�لطابع  عليها  غلب  �لفل�صطيني  �ملفاو�ص  قدمها  �لتي  �لتنازالت  �ال�صرت�تيجي.  �لتنازل 

��صتمر�ر  ظّل  يف   1993 �صنة  منذ  �ملفاو�صات  ��صتمر�رية  على  كاملو�فقة  �ال�صرت�تيجي 

وجه  على  ��صرت�تيجية  تغري�ت  �أحدث  و�لذي  عالية،  وبوترية  �لقد�ص  وتهويد  ��صتيطان 

�ل�رش�ع كالعامل �لديوغر�يف مثالً.

�ل�رش�ع،  لتقدمي تنازالت تكتيكية ال تغري يف جوهر  �الإ�رش�ئيلي  �ملفاو�ص  بينما جلاأ 

مثل خف�ص عدد نقاط �لتفتي�ص د�خل �ل�صفة ثّم �لعودة لزيادتها بعد �أ�صهر، و�الإفر�ج عن 

 �نتهت �حلرب �لعاملية �صنة 1945، و�حتلت �ليابان من قبل قو�ت �حللفاء، وكانت تلك �ملرة �الأوىل �لتي يتم فيها 
12

�ال�صت�صالم  ��صتوجبه  �ليابان ونفذت ما عليها مما  ��صت�صلمت  �أن  �أجنبية. وبعد  �ليابان من قبل قوى  �حتالل 

قامت �لواليات �ملتحدة بالتوقيع مع �ليابان على معاهدة �صالم �صان فر�ن�صي�صكو يف 1951/9/8، و�لتي منحت 

�ليابان ��صتقاللها و�أنهت �الحتالل �الأجنبي يف 1952/4/28. 

 Nathan Thrall, The Third Intifada is Inevitable, The New York Times newspaper, 22/6/2012,  
13

 http://www.nytimes.com/2012/06/24/opinion/sunday/the-third-intifada-is-inevitable.html
)Last accessed on 14/8/2012(.
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�ل�رشيبة  �أمو�ل  بعد، و�الإفر�ج عن  فيما  �أكب  �لعودة العتقال عدد  ثّم  �ملعتقلني  عدد من 

�لفل�صطينية ثّم حجز عدد �أكب مع �أول �أزمة تفاو�صية. وهكذ� ��صتمر �ال�صتيطان وتهويد 

�ل�صفة  يف  �ألفاً   540 يقارب  ما  �إىل  �مل�صتوطنني  عدد  و�صل  حتى  رويد�ً،  رويد�ً  �لقد�ص 

، وهو عدد مقارب للعدد �لذي وعد به رئي�ص 
14

�لغربية، بينهم �أكث من 200 �ألف يف �لقد�ص

�لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي �إ�صحق �صامري Yitzhak Shamir عند بد�ية موؤمتر مدريد حني قال 

باأنه �صيفاو�ص �لفل�صطينيني لع�رشين عاماً، وخاللها �صيتمكن من زرع ن�صف مليون 

م�صتوطن يف �ل�صفة �لغربية.

�أخري�ً، فقد بات و��صحاً باأنه ال بديل عن �مل�صاحلة �لوطنية �لفل�صطينية لفر�ص حالة 

تفاو�صية؛ �إذ �إن �ملفاو�ص �ملجز�أ و�مل�صتت، و�لذي يعاين �رش�عات و�نق�صامات د�خلية ال 

يكن له �أن يحقق �إجناز�ت عب طاولة �ملفاو�صات، �لتي ُتعّد �نعكا�صاً ملو�زين �لقوى يف 

�ملقام �الأول.

حلول كامنة:

بـ“�لر�صا�صة �ل�صحرية”  �أو ما ي�صمى  باأنه ال يوجد حّل �صحري  �أوالً  يجب �الإدر�ك 

�لفل�صطيني.  �لوطني  �مل�رشوع  �أزمة  من  �الأمريكي  �ملوقف  يف  جوهري  تغيري  الإحد�ث 

�إذ�  ولكن وبالرغم من قتامة �ملوقف، فاإن �لتاأثري يف �ملوقف �الأمريكي ممكن جد�ً، وذلك 

�لع�صو�ئية ومبجموعة من �ال�صرت�تيجيات  �لتعاطي معه بطريقة ممنهجة بعيدة عن  مّت 

و�الأخرى.  �لفينة  بني  �ملو�قف  على  ُتعقِّب  �لتي  �الإعالمية  بالت�رشيحات  ولي�ص  �ملوجهة 

��صرت�تيجيات  �صياغة  يف  ت�صاعد  �لتي  �ملرتكز�ت  من  جمموعة  حتديد  هنا  نحاول  ولهذ� 

عملية للتعاطي مع �ملوقف �الأمريكي وتاأثريه على �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني.

اأولً: �رشورة �ال�صتفادة من حالة �النفر�ج �لن�صبي يف مو�زين �لقوى �لعاملية و�لتغري 

من  بطيء،  ب�صكل  ولو  �ملن�رشم،  �لعقد  خالل  بتحوله  �لدويل  �لنظام  ُبنية  �أ�صاب  �لذي 

خالل  �ملتحدة  �لواليات  �صيطرت  فقد  �الأقطاب.  تعددية  باجتاه  �لقطبية  �أحادي  نظام 

�لفل�صطينية،  �مل�صاألة  يخ�ص  فيما  �لدويل  �لقر�ر  �صنع  على  حتديد�ً،  �لت�صعينيات  فرتة 

�لبيت �الأبي�ص، حتى  1993 كان ال بّد من توقيعه يف حديقة  �أو�صلو �صنة  �تفاق  �إن  حتى 

�نظر:   ،2012/7/26 �الإ�رش�ئيلية،  �لد�خلية  وز�رة  ن�رشتها  معطيات  عن  نقالً  �ليوم،  فل�صطني  وكالة   
14

.)2012/8/24 http://tinyurl.com/c7r6ylv )مّت دخول �ملوقع يف 
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باإمكان  للتنفيذ. كذلك، فقد كان  �لتي يحتاجها، لي�صبح قابالً  �لدولية  �ل�رشعية  يكت�صب 

�أقوى  �إحدى  على  �ل�صغط  مثالً،   ،Bill Clinton كلينتون  بيل  �الأمريكي  �لرئي�ص  �إد�رة 

�تفاقيتي و�ي ريفر  �ملتمثلة بتحالف �صارون - نتنياهو لتوقيع  �حلكومات �الإ�رش�ئيلية 

بار�ك  �إيهود  وو�صول  �حلكومة  هذه  �صقوط  �إىل  �ملطاف  نهاية  يف  �أدى  و�لذي  و�خلليل، 

Ehud Barak �إىل �حلكم. غري �أن �ملوقف �الأمريكي �ليوم عاجز عن �ل�صغط، حتى �صمن 

حدوده �لدنيا، على �حلكومة �الإ�رش�ئيلية و�لف�صل �لذريع �لذي ُمني به �أوباما يف مو�جهته 

مع نتنياهو حول �ال�صتيطان هو خري دليل على ذلك. وبالتايل فقد تر�جع �لدور �الأمريكي 

دور  �إىل  �لت�صعينيات  فرتة  يف  �لدويل  �لقر�ر  �صناعة  على  �الأمريكية”  “�لهيمنة  دور  من 

دولية  قوة  ز�لت  ما  �ملتحدة  �لواليات  �أن  مبعنى  �حلايل؛  �لوقت  يف  �الأمريكية”  “�لقيادة 

ولها ح�صورها �ل�صيا�صي �لدويل، ولكنها خ�رشت �لدور �حل�رشي ل�صناعة �لقر�ر �لدويل 

�خلا�ص بامل�صاألة �لفل�صطينية.

فرتة  خالل  متتلكه  مل  للمناورة  جديد�ً  هام�صاً  �لفل�صطيني  �لقر�ر  يعطي  هذ� 

�لت�صعينيات. فاخلروج على �الإر�دة �الأمريكية لي�ص نهاية �ملطاف، حيث يوؤكد �آرون ديفيد 

ميلر Aaron David Miller، �مل�صوؤول �ل�صابق يف �خلارجية �الأمريكية، يف جملة فورين 

بولي�صي Foreign Policy  على تر�جع �لنفوذ �الأمريكي وقدرة �صيا�صته �خلارجية على 

�لتاأثري: “يقول �جلميع، هذه �الأيام، بدء�ً من �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص وو�صوالً 

�أو  �لكلفة  ح�صاب  دون  الأمريكا  كال  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �إىل 

�أي�صاً،  �أخرى ُيجّر�أ �الآخرين  �أي منطقة  �أو يف  �لنتيجة لذلك. و�لف�صل يف �ل�رشق �الأو�صط 

.
مثل �لرو�ص و�ل�صينيني، على �أخذ �لواليات �ملتحدة على منحى �أقل جدّيًة”15

�لقر�ر  على  �الأمريكي  للدور  �لهائل  �لتاأثري  �أن  �الإدر�ك  �لفل�صطينية  �لقيادة  فعلى 

�لفل�صطيني، �لذي �صاد يف فرتة �لت�صعينيات مل يعد موجود�ً بالدرجة نف�صها، وقد �أ�صبح 

هناك هام�ص ال باأ�ص به للعمل خارج �إطار �لهيمنة و�الإر�دة �الأمريكية.

“�ملفاو�ص  ثانياً: بناًء على ذلك، على �لقيادة �لفل�صطينية �لتوقف عن �لعمل بنظرية 

�ملتو�صل”، �لتي تقود ال�صت�صالم ولي�ص التفاقيات �صالم عادلة قابلة للحياة. �إن فر�صية 

 Aaron David Miller, Why does America Keep Making the Same Mistakes?, Foreign Policy  
15

 magazine, 2/3/2012,
http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/03/01/why_does_america_keep_making_the_
 same_mistakes?page= 0,1 )Last accessed on 13/8/2012(.
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�لذي  �الأمر  �الأمن  وفر�ص  موؤ�ص�صات  بناء  حماولة  على  تقوم  �لتي  �لفل�صطينية  �لقيادة 

�ملهذب”  “�ل�صلوك  مكافاأة  على  �ملتحدة،  �لواليات  وبالتحديد  �لدولية،  �الأطر�ف  ي�صجع 

للقيادة �لفل�صطينية مبنحها �متياز�ت و�صالحيات، ومن ثّم دولة. هذه �لفر�صية خاطئة 

بل ممكن �أن تكون مدمرة للم�رشوع �لوطني �لفل�صطيني، لعدة �أ�صباب �أهمها: �أنها تكر�ص 

حالة �ختالل بنيوي ملو�زين �لقوى �لتي ُيعّد تو�زنها �رشطاً �أ�صا�صياً لنجاح �أي مفاو�صات 

فل�صطينية كانت �أم غريها. ويف هذ� �مل�صمار يو�صح جيم�ص زغبي James Zogby مدير 

)Arab American Institute )AAI يف �صحيفة ذ� نا�صيونال  �الأمريكي  �لعربي  �ملعهد 

The National قائالً “ياأتي �لفل�صطينيون �إىل طاولة �حلو�ر كمت�رشعني �أكث من كونهم 
مفاو�صني وذلك لعدم �متالكهم لبطاقات �ل�صغط و�فتقارهم للنفوذ. و�الإ�رش�ئيليون، يف 

�ملقابل، يحملون جميع هذه �لبطاقات، ويعلنون ب�صكل م�صبق �أيَّ �لبطاقات لن تطرح على 

.
�لطاولة؛ هم ُيلون �أكث من �أنهم يفاو�صون”16

ودرو�ص �لتجربة �لتفاو�صية يف �إيرلند� �ل�صمالية ت�صري وبو�صوح �إىل �لدور �حليوي 

�لذي لعبته �جلالية �الإيرلندية يف �لواليات �ملتحدة، بت�صجيع �الإد�رة �الأمريكية، لل�صغط 

بع�ص  �لقوى  مو�زين  تعديل  يتم  حتى  )بريطانيا(،  �ملفاو�صات  يف  �لقوي  �لطرف  على 

�ل�صيء. وهو �الأمر �لذي مّكن �ل�صيناتور جورج ميت�صل من �لنجاح يف �لو�صول �إىل �تفاق 

.
17

�جلمعة �لعظيمة وو�صع حّد للنز�ع هناك

�ليهودي  �للوبي  من  وبدعم  �الأمريكية،  �الإد�رة  عملت  فقد  �لفل�صطينية  �حلالة  يف  �أما 

بال�صغط على �لطرف �ل�صعيف )�لفل�صطيني(، لزيادة �الختالل يف مو�زين �لقوى و�لتي 

�إىل  �ل�صعي  �لفل�صطينية  �لقيادة  على  �إذ�ً  �ملنهزم.  �لطرف  ��صت�صالم  �إىل  �لنهاية  يف  توؤدي 

على  و�العتماد  �لدويل،  للطرف  بالكامل  �لت�صليم  قبل  �أوالً،  �لقوى  مو�زين  يف  �لتعديل 

ح�صن �لنو�يا يف منح �المتياز�ت و�إعادة �حلقوق. 

ر�صمية  دولية  حتالفات  بناء  خالل  من  وذلك  جد�ً،  ممكن  �لقوى  مو�زين  تعديل  �إن 

�لفل�صطيني منها لعقود  ��صتبعد �جلانب  �لتي  �لدولية  �ملوؤ�ص�صات  و�صعبية، و�لدخول يف 

�لدويل على  �لتحالف  �ملجال؛ حيث عمل  �إفريقيا غنية يف هذ�  و�إن جتربة جنوب  طويلة. 

 James Zogby, Move aside Washington, and Let the UN Vote on Palestine, The National  16

newspaper, 24/4/2011, http://www.thenational.ae/thenationalconversation/comment/move-aside-
washington-and-let-the-un-vote-on-palestine#full )Last accessed on 14/8/2012(.

 �إذ�ً لي�ص غريباً على �لو�صيط �لدويل �ملحنك )�صيناتور ميت�صل( �أن يعلن ��صتقالته من مهمته يف �لو�صاطة وفقد�نه 
17

�الأمل باإحر�ز �أي تقدم، وذلك لقناعته بعدم وجود �ملبادئ �الأ�صا�صية للتفاو�ص.
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�لعن�رشي.  �لف�صل  �ل�رش�ع من حتقيق غاياته و�إنهاء نظام  �الأ�صعف يف  �لطرف  تاأهيل 

ف�صح �لتغريُّ �لن�صبي يف بنية �لنظام �لدويل �إىل هذه 
َ
وكما �أ�رشنا يف �لنقطة �الأوىل، هنا فقد �أ

�الإمكانية من بناء �لتحالفات �لدولية.

ثالثاً: بناء �لتحالفات �لدولية ال يتم مبنهجية �لعمل �ملتبعة يف خماطبة �لعامل حيث يغلب 

على �خلطاب �لفل�صطيني دوماً �جلانب �لِقيَمي ومفاهيم �ل�صحية و�حلّق و�لباطل. وهذ� 

�أمام بناء حتالفات  �لِقيَمي ي�صبح عقبة  طبعاً مهم، ولكن �قت�صار �خلطاب على �جلانب 

دولية؛ فاخلطاب �لفل�صطيني يجب �أن يو�زن ما بني �جلانب �لِقيَمي وجانب �مل�صلحة. 

كمرتكز  �مل�صلحة،  مو�صوع  يف  كبري�ً  �هتماماً  خا�ص  ب�صكل  �ملتحدة  �لواليات  تويل 

�خلارجية  �أمريكا  �صيا�صة  حكم  �لذي  �لعامل  وهو  �خلارجية؛  �صيا�صتها  يف  �أ�صا�صي 

ر�ي�ص  كوندوليز�  �ل�صابقة  �خلارجية  وزيرة  �عرت�ف  ح�صب  �الأو�صط،  �ل�رشق  يف 

60 عاماً،  “ملدة  قائلة  �لقاهرة  �الأمريكية يف  Condoleezza Rice يف خطابها يف �جلامعة 

�صعت بالدي، �لواليات �ملتحدة، يف هذه �ملنطقة، هنا يف �ل�رشق �الأو�صط، نحو �ال�صتقر�ر 

.
على ح�صاب �لديوقر�طية، ومل نحقق �أّياً منهما”18

يف  �زدو�جية  وجود  �إثبات  حماولة  يف  يجهد  �لفل�صطيني  �ل�صيا�صي  �أن  مثالً  نالحظ 

معايري �ل�صيا�صة �خلارجية �الأمريكية، وهذ� رمبا �ملثال �الأكث �صيوعاً يف �لعامل �الإ�صالمي. 

وز�رة  موظفي  ي�صري  ال  رمبا  �أنه  �ملنطق  بهذ�  �لقائلني  من  �لكثري  يدركه  ال  �لذي  ولكن 

�خلارجية �الأمريكية كثري�ً �أن يقال باأن �صيا�صتهم تقوم على �زدو�جية �ملعايري يف �ل�صاأن 

�لفل�صطيني، ولكن ما يلفت �نتباههم بكل تاأكيد هو كيف لهذ� �لقر�ر �أو ذ�ك �أن يوؤثر على 

. فال بّد �إذ�ً للخطاب �ل�صيا�صي �لفل�صطيني �لدويل �ملو�زنة ما بني لغة 
19

�مل�صلحة �الأمريكية

�ل�صحية ولغة �مل�صلحة، ال �قت�صاره على جانب و�حد فقط. 

 Rice calls for Mid-East Democracy, BBC, 20/6/2005, http://news.bbc.co.uk/2/hi/4109902.stm 
18

)Last accessed on 5/8/2012(.

 �ل�رش�ع بني �ملبادئ و�لقيم من جهة، و�مل�صالح من جهة �أخرى يف �ل�صيا�صة �خلارجية �الأمريكية قدمي، حيث 
19

�ملتحدة  للواليات   28 �لـ  �لرئي�ص   Woodrow Wilson ويل�صون  وودرو  �إىل  )ن�صبة  �لول�صونية  �ملبادئ  متثل 

14 �لد�عية �إىل دعم �ل�صعوب وت�صجيع مطالبها يف �لديوقر�طية وحّق تقرير �مل�صري �جلانب  1913-1921( �لـ 
�لقيمي. ويف �ملقابل يبز �جتاه �ملحافظني �جلدد، �لذي يركز على نزعة �لتفوق �لع�صكري و�ل�رشبات �ال�صتباقية 

�جلانب �الأخر بهذ� �ل�رش�ع، �الأمر �لذي دعا فر�ن�صي�ص فوكوياما Francis-Fukuyama يف كتابه “�أمريكا على 

مفرتق طرق” للمناد�ة مبا �صّماه “�لول�صونية �لو�قعية”، يف حماولة منه للتوفيق بني هذين �الجتاهني. �إذ يرف�ص 

فوكوياما �لنزعة �لع�صكرية لل�صيا�صة �خلارجية، ويركز بدالً عن ذلك على ن�رش �لتنمية �ل�صيا�صية و�القت�صادية 

يف �لعامل، كما ي�صدد على بناء �لقوة �لع�صكرية �الأمريكية ولكن دون ��صتخد�مها.
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رابعاً: �لهام�ص �لفل�صطيني للحديث بلغة �مل�صالح يكون �أكب و�أو�صع عندما ياأخذ ذلك 

بعد�ً عربياً �إ�صالمياً حيث تقاطع �مل�صالح و�لتقاء �الأجند�ت ما بني �ملع�صكرين و��صع جد�ً. 

و�لعمل �صمن برنامج م�صلحي يكن له �أن ياأخذ عدة �أ�صكال مثل بناء �لتحالفات �لدولية 

و�قت�صادية  �صيا�صية  خمتلفة  جماالت  ويف  �حلكومي،  وغري  �حلكومي  �ل�صعيدين  على 

وتعليمية وقانونية. 

�لقر�ر  مدخالت  يف  �لتاأثري  على  �لرتكيز  هو  �لبنامج  هذ�  �أ�صكال  �أهم  �أحد  ولعل 

. ففي 
20

�ل�صيا�صي �الأمريكي، �صو�ء كان ذلك من خالل �الإعالم �أم معاهد �الأبحاث �أو غريها

 ،Media Consensus ”جمال �الإعالم مثالً ال بّد من ك�رش ما ي�صمى “�الإجماع �الإعالمي

�صانع  يزود  �الإجماع  هذ�  فاإن  وبالتايل  لل�رش�ع،  �الإ�رش�ئيلية  �لرو�ية  د�ئماً  يبز  �لذي 

�لقر�ر �الأمريكي، لي�ص فقط باملعلومة ح�صب �لرو�ية �الإ�رش�ئيلية، ولكن �أي�صاً بتحليلها 

و�أبعادها.

طر �لتفاو�صية �لتقليدية طاملا مل تتحقق �إجناز�ت 
ُ
خام�شاً: �رشورة �لعمل خارج �الأ

من  يكون  رمبا  �لقد�ص.  تهويد  و�إجر�ء�ت  �ال�صتيطان  وقف  وبالتحديد  ��صرت�تيجية، 

�أو�صلو �لتوقيع دون ��صرت�ط وقف �ال�صتيطان، و�إذ� كان هناك  �الأخطاء �لكبرية التفاق 

مبر�ً باأي �صكل لهذ� �خلطاأ، فرمبا يكون �خلطاأ �الأكب من ذلك هو ��صتمر�ر �ملفاو�صات 

دون �تخاذ موقف حازم من �ال�صتيطان. 

لالآمال  خميباً  �ملفاو�صات  ��صتئناف  �أجل  من  �ال�صتيطان  وقف  يف  �أوباما  ف�صل  كان 

�أخرى،  نظر  وجهة  من  �الإيجابية  �لنتائج  ببع�ص  جاء  بالتاأكيد  ولكنه  �لبع�ص،  لدى 

��صرت�تيجية  مكا�صب  حتقيق  �أو  �ال�صتيطان،  وقف  باإمكانية  �لوهم  �إنهاء  يف  وبالتحديد 

من   .1993 �صنة  منذ  �ل�صالم  عملية  حكمت  �لتي  �لتقليدية  �لتفاو�صية  �الأطر  خالل  من 

عن  بعيدة  ومنهجية،  ��صرت�تيجية  و�صمن  �لعمل،  �لفل�صطينية  للقيادة  بّد  ال  كان  هنا 

�لتفاو�صية  �الأطر  هذه  خارج  �ملجاالت  ت�صتهدف  بحيث  �الأفعال،  وردود  �لع�صو�ئية 

�لتقليدية. و�ملجاالت �لتي يكن �لعمل من خاللها كثرية جد�ً، من �أهّمها تفعيل �جلو�نب 

�لقانونية يف �ل�رش�ع، وبالتحديد فيما يخ�ص �لقد�ص حيث �الإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية غري 

�لقد�ص  يف  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  بقيام  تفيد  رو�يات  “هناك  فمثالً  متعددة.  �لقانونية 

 ر�جع �لق�صم �الأول يف هذه �لورقة، �لذي ي�رشح مدخالت وخمرجات �لقر�ر �ل�صيا�صي �الأمريكي.
20
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 يف مناطق خمتلفة من �لقد�ص الإثبات �رتباطات يهودية يف �ملدينة 
21

بعمليات زرع قبور

�ملقد�صة، �جلو�نب �لقانونية يف �ل�رش�ع لها درجة عالية من �لفعالية خ�صو�صاً يف مثل 

 .
هذه �الأحو�ل وغريها”22

�أ�صف �إىل ذلك �لعمل من خالل �ملنظمات �لدولية، ودر��صة خيار�ت �ملقاومة �ل�صعبية 

�ل�صلمية، و�حلمالت �لدولية �لتي قطعت �صوطاً طويالً يف مو�صوع �ملقاطعة �القت�صادية 

�لفل�صطينية  للقيادة  �لع�صيان �ملدين. ويكن  و�لتعليمية، و�صحب �ال�صتثمار�ت، وحتى 

�إفريقيا، �لتي عملت من خالل �لتحالفات �لدولية  �أن ت�صع ن�صب عينيها منوذج جنوب 

�لف�صل  �صيا�صة  �إنهاء  �إىل  �لنهاية  يف  �أدت  و�لتي  �الأر�ص  على  �لقوى  مو�زين  تغيري  على 

 .
23

�لعن�رشي

�لقيادة  �إن  جتنبها.  ولي�ص  �الأمن  جمل�ص  يف  �لفيتو”  “�صلطة  مو�جهة  �شاد�شاً: 

دورة  كّل  يف  �لفل�صطينية،  بالدولة  �العرت�ف  مب�رشوع  �لتقدم  باإمكانها  �لفل�صطينية 

ملجل�ص �الأمن، ومبا ي�صمح به نظامه �لد�خلي، ولتاأخذ �لواليات �ملتحدة “�لفيتو” يف كل 

مرة. 

�لرئا�صة  مبجل�ص  �صخ�صياً  �الت�صال  �إىل  �أوباما  �لرئي�ص  دعا  ما  وهذ�  ثمن  له  �لفيتو 

هو  �لبو�صنة  �صوت  كان  حيث  �لفل�صطينية،  �لدولة  م�رشوع  تاأييد  من  ملنعه  �لبو�صني، 

�لذي يويف �لعدد �ملطلوب لل�صماح بتقدمي �مل�رشوع. وبالتايل، �صيكون من �ل�صعوبة مبكان 

��صتخد�م �لفيتو باإفر�ط ملا يكن لذلك �أن يوؤدي �إىل زيادة تر�جع م�صد�قية �ملوؤ�ص�صة �لدولية 

)جمل�ص �الأمن(، �لتي ت�صمح بتكري�ص هيمنة �لقوى �لكبى على �لنظام �لدويل، ومفاقمة 

�أجل  من  �صلو�ن،  يف  �لقبور  �أحجار  من  ع�رشين  ببناء  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  قيام  �خل�صو�ص  هذ�  يف  ر�جع   
21

�ل�صيطرة على حميطها كاأر�ص مقد�صة. �نظر:

 Israel Constructs 20 Fake Grave Stones in Silwan, Palestine News Network, 18/4/2012,
http://english.pnn.ps/index.php/politics/1422-israel-constructs-20-fake-grave-stones-in-
silwan )Last accessed on 25/8/2012(.

 مقابلة �ملوؤلف مع �لدكتور �صاهر عو�ودة، �لباحث يف �صوؤون �لقد�ص يف منظمة �لتعاون �الإ�صالمي، حزير�ن/ 
22

يونيو 2012، جدة، �ململكة �لعربية �ل�صعودية.

 ر�جع يف هذ� �ملجال ت�رشيحات �ل�صفري �لبيطاين يف تل �أبيب يف 2012/8/3، و�لتي حذر فيها من تاآكل و�نهيار 
23

برملانيني  نو�ب  بل  عاديني  �أ�صخا�ص  عن  يدور  ال  “�حلديث  �أن  على  م�صدد�ً  �لعامل،  يف  “�إ�رش�ئيل”  و�صع 

و�صخ�صيات مهمة حول �لعامل.” �صحيفة القد�س العربي، لندن، 2012/8/3، �نظر:

http://tinyurl.com/bub48x9 )مّت دخول �ملوقع يف 2012/8/9(. 
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�إذ  لعقود.  �الأمريكية  �خلارجية  �ل�صيا�صة  منه  تعاين  �لذي  �مل�صلحي   - �لقيمي  �ل�رش�ع 

�صيُظهر ذلك تاأييد �لواليات �ملتحدة لتقرير �مل�صري ل�صعوب �لعامل، وبالوقت نف�صه منعه 

عن �ل�صعب �لفل�صطيني. وكذلك دعوة �لواليات �ملتحدة ملر�جعة عالقتها بـ“�إ�رش�ئيل”، �إذ 

�صي�صبح �ل�صوؤ�ل �الأكث �إحلاحاً: �إىل متى �صتبقى �أمريكا تدفع ثمن حمايتها للممار�صات 

�الإ�رش�ئيلية �لال �أخالقية �صّد �لفل�صطينيني؟ وهذ� بالتحديد ما دعا وزير �لدفاع �الأمريكي 

.
روبرت جيت�ص Robert Gates �إىل �لت�رشيح باأن “�إ�رش�ئيل �صديق جاحد”24

�لبعد  مع  للتعاطي  فاعلة  فل�صطيني  عمل  ��صرت�تيجية  �صياغة  �أجل  من  �شابعاً: 

�الأمريكي، فاإن �لقيادة �لفل�صطينية مدعوة الإحد�ث تغيري�ت د�خلية كثرية، �أهمها: تفعيل 

�لعمل �ل�صيا�صي �ملوؤ�ص�صاتي، ونفي �صيطرة �لفردية و�ملركزية على �لعملية �لتفاو�صية. 

وكما يو�صح �لق�صم �الأول يف هذه �لورقة �لبحثية، فاملوؤ�ص�صة �ل�صيا�صية، ال �لفرد، ت�صيطر 

على �لقر�ر �ل�صيا�صي �الأمريكي. 

�لكني�صت  يف  و�لتو�زنات  �ملتطرف  �ليمني  مع  �لتحالف  نتنياهو  ��صتخدم  كذلك 

�لتحالفات  �نهيار  �حتمال  �لدولية، بحجة  �ل�صغوط  �لكثري من  لالإفالت من  �الإ�رش�ئيلي 

�لد�خلية و�صقوط �حلكومة �إن ��صتجاب لل�صغوط �خلارجية. و�مللفت لالنتباه �أن �جلانب 

�جلانب  مع  �لتعاطي  يتم  حني  يف  �لد�خلية،  �حل�صا�صية  لهذه  كبري�ً  تفهماً  �أظهر  �لدويل 

ورمبا  �لعليا،  بالقيادة  وينتهي  يبد�أ  �لفل�صطيني  �ل�صيا�صي  �لقر�ر  �أن  على  �لفل�صطيني 

باأ�صخا�ص معينني. 

و�جلدير ذكره �أن هذ� �لنمط من �لفردية �صاد �حلقبتني �الأخريتني يف �لعمل �ل�صيا�صي 

�لرئي�صني  على  هائلة  �صغوط  مبمار�صة  �لدويل  �جلانب  قيام  لوحظ  ولهذ�  �لفل�صطيني؛ 

�لر�حل يا�رش عرفات وحممود عبا�ص. ولهذ� �الأمر، وحتى ال يار�ص �جلانب �لدويل هذ� 

�ل�صيا�صي،  �لقر�ر  ماأ�ص�صة  �لفل�صطينية  �لقيادة  على  فاإن  �ل�صيا�صي،  �البتز�ز  من  �لنوع 

حتى جُتنِّب نف�صها هذ� �لتعامل مع هذه �ل�صغوط �أوالً، وحتى تتحمل �ملوؤ�ص�صة م�صوؤولية 

هكذ� قر�ر�ت م�صريية. 

 Robert Gates Says Israel Is an Ungrateful Ally: Jeffrey Goldberg, Bloomberg, 6/9/2011,  
24

http://tinyurl.com/3d7k98n )Accessed on 1/9/2012(.
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�لت�رشيعي  �ملجل�ص  دور  تفعيل  على  قادرة  غري  �لفل�صطينية  �لقيادة  كانت  و�إذ� 

باالإمكان تفعيل  �ملركزي. وحتى  �لوطني و�ملجل�ص  �ملجل�ص  فاإن هناك  نتيجة �الحتالل، 

�ملوؤمتر  مثل  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  م�رشوع  تقود  �لتي  فتح  حلركة  �لد�خلية  �ملوؤ�ص�صات 

�لعام و�ملجل�ص �لثوري لتتحمل م�صوؤولياتها وت�صارك بالقر�ر �ل�صيا�صي. 

ثامناً: لي�صت ��صرت�تيجيات �ملعار�صة �لفل�صطينية �أح�صن من تلك �لتي تديرها �لقيادة 

�لر�صمية �لفل�صطينية عندما يدور �حلديث عن �لبعد �لدويل. فقد ف�صلت حركة حما�ص يف 

�إحد�ث �خرت�ق دويل جوهري لت�صنيف �الإد�رة �الأمريكية لها كـ“منظمة �إرهابية”، وبقيت 

�لفل�صطيني �صيا�صياً  �لد�خل  �لدولية، وحما�رشة يف  �ل�صاحة  �لتعريف على  حبي�صة لهذ� 

باللقاء  متثل  �لتعريف  لهذ�  حما�ص  حركة  �أحدثته  �لذي  �لوحيد  �الخرت�ق  �إن  وفيزيائياً. 

�ل�صابق  �الأمريكي  و�لرئي�ص  م�صعل  خالد  حلما�ص  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  بني  �ليتيم 

لقاء�ت  عن  و�الأخرى  �لفينة  بني  �حلديث  يدور  كذلك  Jimmy Carter؛  كارتر  جيمي 

هذه  بها  تت�صم  �لتي  �ل�رشية  كانت  ولرمبا  و�أوروبيني،  حما�ص  من  قادة  بني  “�رشية” 

حما�ص  حركة  فاإن  وعليه،  للحركة.  �الأمريكي  بالتعريف  �صمني  �عرت�ٌف  هي  �للقاء�ت 

بحاجة �إىل مر�جعة خطابها �لدويل، �إذ ال يكن لها �ال�صتمر�رية بهذ� �حلال من �لعزلة عن 

�ل�صاحة �لدولية.

ومدى  �لعربي،  �لربيع  دول  �إىل  �رشيعاً  �لتطرق  من  بّد  ال  و�أخري�ً،  تا�شعاً: 

�إذ  �لفل�صطينية.  بالق�صية  يتعلق  فيما  �الأمريكي  �ملوقف  يف  �لتاأثري  على  قدرتها 

غري  �لفل�صطينية  للق�صية  تقدمه  �أن  �لدول  لهذه  يكن  ما  �الآن  �لو��صح  من  لي�ص 

�ملدى  على  خمتلفاً  �الأمر  يكون  رمبا  �ملنظور.  �ملدى  يف  و�ملايل  �لدبلوما�صي  �لدعم 

�الأجندة  على  يرتكز  �لعربية  �لثور�ت  �هتمام  فاإن  �الآن  �أما  و�ال�صرت�تيجي،  �لبعيد 

)بطالة،  حم�صة  د�خلية  �أجند�ت  ب�صبب  �لدول  هذه  يف  قامت  فالثور�ت  �لد�خلية. 

�لدول  هذه  يف  �جلديدة  �لقياد�ت  يدعو  �لذي  �الأمر  ف�صاد...�إلخ(،  �صيا�صي،  قمع 

مثقلة  �لدول  هذه  �صتكون  حيث  جّمة  فالتحديات  �الأجند�ت.  هذه  مثل  على  للرتكيز 

�الأنظمة  لدى  �حلال  عليه  كان  عما  يختلف  د�خلي،  تغيري  �إحد�ث  يف  طويلة  لفرت�ت 

. بقة ل�صا �
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خامتة:

رمبا مل يكن �لبعد �لدويل �أكث �أهمية يف تاريخ �لق�صية �لفل�صطينية مما هو عليه �الآن، 

وهذ� يعود للتغري�ت �لتي �أ�صابت بنية �لنظام �لدويل منذ �نتهاء �حلرب �لباردة و�صعود 

تاآكل  ثّم  �أكث تعددية قطبية،  �إىل نظام  ت�صري  �لتي  �لتحوالت  ثّم  �لقطبية.  �أحادي  �لنظام 

وما  �لعربي  �لربيع  و�صول  �أخري�ً  ثّم  �لعوملة،  ظاهرة  و��صتفحال  �لقومية  �لدولة  حدود 

�أحدثه من تغري�ت �إقليمية ��صرت�تيجية.

حالة  من  بانتقاله  �ختلف  �لفل�صطينية  �لق�صية  على  تاأثريه  ومدى  �الأمريكي  �لدور 

�لهيمنة على �صنع �لقر�ر خالل حقبة �لت�صعينيات �إىل دور �لقيادة، و�البتعاد عن �لتفرد 

يف �لقر�ر. وهذ� ي�صري �أي�صاً �إىل عدم �لتقليل من �أهمية �لدور �الأمريكي �إذ تبقى �لواليات 

�ملتحدة حتتل موقعاً قيادياً، ولكن لي�ص مهيمناً، يف �لوقت �لر�هن.

�إليها  تو�صلت  �لتي  �لكارثية  �لنتائج  عن  كبرية  بدرجة  م�صوؤولة  �ملتحدة  �لواليات 

�إىل  �أدت  �الأمريكي،  �لو�صيط  �نتهجها  �لتي  “�إ�رش�ئيل”  �إر�صاء  ف�صيا�صة  �ملفاو�صات. 

�ملوؤقت  �لتجميد  فيها  مبا  تذكر،  تنازالت  �أي  لتقدمي  �الإ�رش�ئيلي  للطرف  �حلافز  �نعد�م 

هو  �لوحيد  �مل�صتفيد  وكان  �لتفاو�صية.  للتجربة  �حلتمي  �لف�صل  وبالنهاية  لال�صتيطان، 

�لطرف �الإ�رش�ئيلي، �لذي �أبقى على �صيا�صاته �ال�صرت�تيجية �ملتمثلة باال�صتيطان وتهويد 

�لقد�ص. 

�أي�صاً من  �إن �لواليات �ملتحدة كانت خا�رشة  مل يخ�رش �جلانب �لفل�صطيني فقط، بل 

هذه �لتجربة؛ �لتي عمل ف�صلها على �إطالة ورمبا جعل �ل�رش�ع بال نهاية؛ بالرغم من �أن 

�إىل فر�ص حالة من �ال�صتقر�ر يف مناطق نفوذها، وجتنب  �لواليات �ملتحدة ت�صبو د�ئماً 

�ل�رش�ع �لقيمي - �مل�صلحي �الأمريكي �لذي ذكرناه �صابقاً.

�لعمل  يف  حتول  نقطة  ي�صكل  �أن  يجب  �ال�صتيطان،  وقف  يف  �أوباما  �لرئي�ص  ف�صل  �إن 

�ل�صيا�صي �لفل�صطيني �لدويل، حيث �ت�صح جلياً �صقف �لدعم �لذي يكن للقيادة �لر�صمية 

باملو�فقة  مرتبط  �ل�صقف  هذ�  فاإن  ولالأ�صف  �لفل�صطيني،  للجانب  تقدمه  �أن  �الأمريكية 

�الإ�رش�ئيلية �أوالً و�أخري�ً. 

فقط  ناجت  لـ“�إ�رش�ئيل”  �الأمريكي  �النحياز  كان  �إذ�  فيما  و��صحاً  يكن  مل  �ل�صابق  يف 

عن رغبة �أمريكية وت�صابك م�صالح. ولكن �لبعد �لذي �أ�صافته جتربة �أوباما وخ�صو�صاً 
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جتاه وقف �ال�صتيطان، هو �إثبات عدم قدرة �لبيت �الأبي�ص على فر�ص مو�قف معينة على 

“�إ�رش�ئيل”، كما فعل كلينتون يف �لت�صعينيات �أو جيم�ص بيكر James  Baker يف موؤمتر 

�ل�رش�ع،  هذ�  يف  �الأمريكية  لالإد�رة  حمايدة  مو�قف  على  �ملر�هنة  فاإن  وبالتايل  مدريد. 

�لتي حكمت  �لتفاو�ص و�ملرجعيات،  �أي�صاً فر�صية  �لعبث وهذ� ي�صقط  ي�صبح نوعاً من 

�لعملية �لتفاو�صية خالل �لعقدين �ملا�صيني.

�إن عدم �ملر�هنة على �لدور �لر�صمي �الأمريكي يتبعه �أي�صاً مر�جعة دقيقة للم�صاريع 

تفتقد  بريوقر�طية  موؤ�ص�صات  بناء  م�رشوع  وبالتحديد  �الإطار،  هذ�  �صمن  تاأتي  �لتي 

يقود  لن  هذ�  �إن  بالتحديد.  و�الأمريكية  �لدولية،  �ملالية  �ملعونات  على  وتعتمد  لل�صيادة 

ورو�تب  �ملوؤ�ص�صات  هذه  ت�صبح  ذلك  من  �لعك�ص  على  بل  وطني،  ��صتقالل  مرحلة  �إىل 

نتيجة  �ملوؤ�ص�صات  هذه  يف  للعاملني  و�إحباطاً  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  على  عبئاً  �ملوظفني 

�أن  �الفرت��ص  �ملبالغة  من  ولي�ص  عيالهم.  وقوت  رو�تبهم  على  �ل�صهرية  للم�صاومة 

�النتفا�صة �لقادمة رمبا تكون قادمة من جي�ص �ملوظفني �لذين �صي�صيقون ذرعاً بهذه 

�لفل�صطينية  �لقيادة  �ملعادلة، �لتي ت�صتخدم فيها مدخوالتهم �ل�صهرية كورقة مل�صاومة 

�ل�صيا�صي.  على قر�رها 

�لبحث  �لفل�صطينية  �لقيادة  على  �ل�رشوري  من  �أ�صبح  فقد  �ملعطيات،  هذه  �صمن 

عن طرق جديدة للتعاطي مع �لبعد �لدويل وحتديد�ً �الأمريكي. هذ� طبعاً ال يعني هجرة 

هناك  يكون  لن  �أنه  هو  تعلمه  يجب  �لذي  �لّدر�ص  ولكّن  �حلكومي،  �جلانب  مع  �حلو�ر 

جدوى ملحادثات م�صتقبلية، طاملا بقيت مو�زين �لقوى على حالها. 

�إن �ل�صاحة �لدولية مليئة باجلو�نب �لتي ي�رشعها �لقانون �لدويل لل�صعب �لفل�صطيني 

�لتبعية  عالقة  لتغيري  �لعمل  �لفل�صطينية  للقيادة  يكن  حيث  �الحتالل،  من  يعاين  �لذي 

وغري  �حلكومية  �لدولية،  �لتحالفات  لبناء  و�ل�صعي  �لتفاو�صية،  �لتجربة  �صادت  �لتي 

مبو�زين  تعديل  �إحد�ث  يف  يفيد  قد  مما  �إفريقيا  جنوب  بنموذج  و�ال�صتنارة  �حلكومية، 

�لقوى.

�لعمل مع قوى  �أن ي�صمل  له  �لفل�صطيني، يكن  �ل�صيا�صي  �لعمل  وعليه فالتحول يف 

فاعلة غري حكومية على �ل�صاحة �الأمريكية، و�لتي لها مقدرة على �لتاأثري يف �ل�صيا�صات 

�الأمريكية. وال جتدر �ال�صتهانة بهذه �لقوى هنا، بل �إن هناك �أر�صية خ�صبة للعمل يف هذ� 
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�ملجال، فاجلامعات �الأمريكية مثالً، مبا فيها جامعات �لنخبة، يغلب عليها �لفهم �لدقيق 

 .
25

لل�رش�ع، وبالتايل �لتعاطف مع �حلقوق �لفل�صطينية �لعادلة

�لتي  �ال�صرت�تيجيات  �أهم  �أحد  هو  �الأمريكي  �ل�صيا�صي  �لقر�ر  مبدخالت  �لتاأثري 

يكن للقيادة �لفل�صطينية �أن تنتهجها؛ و�لتي يكن لها فعالً �أن حتدث تغيري�ً يف �ملوقف 

�أن ي�صاعد  �أمر�ً معقد�ً بل يكن للح�صور �لفل�صطيني  �ل�صيا�صي �الأمريكي. وهذ� ال ُيعّد 

�لتي �صيطرت على  تلك  من  تو�زناً  �أكث  �الأمريكي على �صياغة �صيا�صات  �لقر�ر  �صانع 

�ملوقف �الأمريكي خالل �لعقدين �ملن�رشمني. 

و�حل�صور �لفل�صطيني يف مدخالت �لقر�ر �ل�صيا�صي �الأمريكي يتطلب �ملو�زنة بني لغة 

�لقيم من جهة، و�مل�صلحة من جهة �أخرى. �إذ �إن �حلديث بلغة �ل�صحية فقط لي�ص من �ملوؤكد 

�الآن، يكن  به و�صعه  ي�صمح  ما  �لعربي، مع  �لتن�صيق  و�إن  �ملطلوب،  �لتغيري  ُيحدث  �أن 

�أن يكون مفيد�ً بالتحديد يف هذه �مل�صاألة. كذلك فاإن �لتاأثري يف مدخالت �لقر�ر �ل�صيا�صي 

�الأمريكي يتطلب ح�صور�ً �إعالمياً وُكتَّاباً مميزين، َيُكون لهم ح�صوٌر �إعالمي ويف مر�كز 

�الأبحاث، ويجدر �لتاأكيد هنا على �أن �ل�صاحة �الأمريكية مليئٌة بالكتّاب و�ملفكرين �ملميزين، 

�ال�صرت�تيجية  و�صياغة  فريق،  �صمن  و�لعمل  �لتن�صيق،  م�صائل  هو  ينق�صهم  ما  ولكن 

�ملنا�صبة، و�ختيار �لو�صيلة �ملالئمة لطرح ق�صية معينة.

�أخري�ً، فاإن و�صول �لقيادة �لفل�صطينية وغريها �إىل حالة �لوعي بالدرو�ص �مل�صتخل�صة 

�ل�صاحة  على  للعمل  جديدة  ��صرت�تيجيات  تبني  و�رشورة  �لتفاو�صية،  �لتجربة  من 

�الأدو�ت  �صمن  �لعمل  على  �الإ�رش�ر  �أما  �ملطلوب.  �لتغيري  لهذ�  �لبد�ية  ُي�صكل  �لدولية 

لدى  �الإحباط  ن�صبة  �لقادمة وزيادة  �ملرحلة  تعقيد  فاإن ذلك �صيعمل فقط على  �لقدية، 

�جلماهري �لفل�صطينية، �لتي لن تتقبَّل حالة �ل�صياع �إىل �الأبد.

“�إ�رش�ئيل” يف  �لفاعلة يف دعم  �لقوى  �أزعج  �لفل�صطينية يف �جلامعات �الأمريكية  �لق�صية  �لو��صع مع  �لتعاطف   
25

Campus Watch؛ وهي  �لواليات �ملتحدة، حيث قام عدد منهم بتاأ�صي�ص ما �أ�صبح يعرف بـ“كامب�ص ووت�ص” 

فل�صطني  يف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  ينتقدون  �لذين  �الأمريكية  �جلامعات  �أ�صاتذة  مر�قبة  على  تقوم  موؤ�ص�صة 

من  �لعديد  حفيظة  ذلك  �أثار  وقد  عليهم،  �لردود  وتقدمي  لـ“�إ�رش�ئيل”،  �لد�عمة  �الأمريكية  �ل�صيا�صة  ومنتقدي 

�ملوؤ�ص�صات �لتعليمية �الأمريكية، حيث قد يوؤدي هذ� �لنوع من �لرقابة �إىل �حلّد من حرية �لكلمة و�لتعبري، �لذي 

يعّد من �ملبادئ �ملقد�صة يف �ل�رشح �الأكاديي �الأمريكي. 




