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وثيقة رقم 16:

مقابلة مع املستشار السابق يف إدارة بوش، إليوت أبرامز، يويص فيها بدعم 
الذهاب  من  بداًل  واالقتصادية،  األمنية  البنية  الستكامل  فياض  حكومة 

للمفاوضات وإعالن الدولة الفلسطينية16 ]مقتطفات[

13 كانون الثاين/ يناير 2010

أجرى املقابلة برينارد جويرتزمان

يقول إليوت أبرامز، الخبري من مجلس العالقات الخارجية والذي خدم كمستشار شؤون الرشق 
الجهود  يف  انفراج  تحقيق  فرص  يف  شكوك  لديه  بأنه  بوش،  دبليو  جورج  الرئيس  إدارة  يف  األوسط 
إدارة  إن  املفاوضات. ويقول  الفلسطينية عن طريق  لألزمة اإلرسائيلية  إىل تسوية  للوصول  املبذولة 
الرتكيز عىل  املأساة هنا هي أن هذا  الرتكيز عىل “املفاوضات”. ويقول: “إن  الكثري من  أوباما تضع 
طاولة املفاوضات جعل الواليات املتحدة تواصل، كام فعلت يف عهد إدارة بوش، الرتكيز بشكل مبالغ 
يف  فلسطينية  دولة  لبناء  الفعيل  اليومي  العمل  عىل  ينبغي  مام  بأقل  والرتكيز  املفاوضات  عىل  فيه 
الضفة الغربية”. يقول أبرامز إنه يرغب بالرتكيز عىل تعزيز النظام القانوين وعىل االقتصاد يف الضفة 

الغربية الخاضعة حالياً للرئيس محمود عباس. 

س: سيجري السيناتور السابق جورج ميتشل، املبعوث الخاص لإلدارة األمريكية إىل الرشق األوسط، 
قريباً، جولة جديدة من املحادثات يف الرشق األوسط. وكان قد أوضح يف مقابلة أجراها معه 
بدءاً،  املفاوضات ملدة عامني،  تتواصل  تأمل أن  اإلدارة  املايض، أن  برنامج شاريل روز األسبوع 
ما بني اإلرسائيليني والفلسطينيني، ومن ثم تشمل بقية العامل العريب الذي سيؤيد أي اتفاق يتم 
التوصل إليه. ولكن وعىل الرغم من ميض عام من املحاولة، مل يحقق السيناتور ميتشل أي نتيجة 

ملموسة؛ فهل لديه فرصة أفضل هذه املرة؟ 

ج: ال أرى ملاذا قد يكون لديه ]فرصة أفضل هذه املرة[، إذ إنه مل يتغرّي يشء بشكل أسايس. ما زال 
قبل  القدس،  يف  ذلك  يف  مبا  املستعمرات،  لبناء  كامل  إرسائييل  بتجميد  يطالبون  الفلسطينييون 
العودة إىل طاولة ]املفاوضات[. هذا هو الرشط الذي أرصت عليه إدارة أوباما قبل عام، واآلن بعد 
أن ُدِفعوا العتامد هذا املعيار، ال يعرف الفلسطينيون كيفية التخيل عنه حتى لو أرادوا ذلك. إذاً 
هم يرفضون العودة إىل طاولة ]املفاوضات[ مع اإلرسائيليني، وكل ما نراه من السيناتور ميتشل 

هو “بالونات اختبار” مثل “دعونا نجري املحادثات غري املبارشة بدالً من املفاوضات املبارشة”. 

س: ما هي املحادثات غري املبارشة؟ 

أو  مختلفة  فنادق  يف  واإلرسائيليون  الفلسطينيون  يكون  أن  ]تعني[  املبارشة  غري  املحادثات  إن  ج: 
ما هو سخيف يف  وإياباً.  ذهاباً  مكوكياً  األمريكيون  ويتنقل  نفسه  الفندق  يف  مختلفة  يف غرف 
ذلك هو أن هؤالء الناس كانوا يتفاوضون وجهاً لوجه ملدة عرشين عاماً، لذلك ُتعتب العودة إىل 
املحادثات غري املبارشة اعرتافاً حقيقياً بالفشل. لكن “بالون االختبار” الثاين الذي سيحمله ميتشل 
هو “خطابات الضامن”، وهي رسائل من الرئيس إىل كل من الجانبني تبنّي املوقف األمرييك من 



70

2010 ل�سنة  الفل�سطينية  الوثائق 

محادثات السالم اإلرسائيلية الفلسطينية، عىل أمل أن يضع ذلك الفلسطينيني يف موقف يجعلهم 
رفضوا  قد  كانوا  الفلسطينيني  املتحدثني  ولكن  جديد،  من  مبارشة  مفاوضات  يبدأوا  أن  قادرين 

ذلك. لذلك ال أرى أي تفاؤل بشأن حملهم عىل العودة إىل طاولة ]املفاوضات[. 

هيالري  األمريكية  الخارجية  وزيرة  ذكرته  قد  كانت  ما  روز  مقابلة  يف  ميتشل  اآلن  كرر  لقد  س: 
بأن  اعتقاده  مبيناً   – نتنياهو  بنيامني  الوزراء  رئيس  مع  اجتامعها  بعد  املاضية  السنة  كلينتون 
بارزة  القدس، كان “خطوة  باستثناء  االستيطان ملدة عرشة أشهر،  نتنياهو ألمر تجميد  إصدار 
جداً”. إذاً أنت تقول إنه بسبب أن اإلدارة سابقاً كانت قد طالبت بتجميد كامل لالستيطان مبا 

فيه القدس، فإن تجميد العرشة أشهر ليس كاٍف بالنسبة للفلسطينيني؟ 

موقفاً  ميتشل  والسيناتور  كلينتون  الوزيرة  اتخذت  أن  بعد  ألنه  للفلسطينيني  كاف  ليس  إنه  ج: 
بأن تكون اإلدارة ]األمريكية[ أكرث  الفلسطينيون طبعاً  الشتاء املايض، لن يرىض  التشدد يف  بالغ 
كانوا  اإلرسائيليني  أن  تتذكر  أن  عليك  لكن  أيضاً.  متشدداً  موقفاً  اتخذوا  لذلك  منها،  فلسطينية 
يبنون املستعمرات ألكرث من عرشين عاماً. لذا فإن هذا اإلرصار عىل تجميد تام هو أمر جديد. 

وبرصاحة لقد تم طرحه من قبل إدارة أوباما وكان هذا خطأً دبلوماسياً رهيباً. 

س: إذن فالسؤال هو كيف ميكنك الخروج من هذا الوضع؟ 

ج: صحيح. بعد عام من املحاولة، مل يتمكن أحد من معرفة اإلجابة. واملأساة هنا هي أن هذا الرتكيز 
الكثري  إدارة بوش، يف وضع  فعلنا يف  االستمرار، كام  إىل  املتحدة  الواليات  قاد  التفاوض قد  عىل 
من الرتكيز عىل املفاوضات، والقليل جداً عىل العمل اليومي الفعيل لبناء الدولة الفلسطينية يف 

الضفة الغربية. 

س: إن ميتشل أعجب بشدة بالوضع األمني يف الضفة الغربية، وقال إن اإلرسائيليني يثنون عليه 
الغربية وهي ال تقوم به  الضفة  به يف  املتحدة أن تقوم  الواليات  الذي يجب عىل  أيضاً. ما 

اآلن؟ 

ج: من الجدير تقديم الثناء عىل العمل األمني الذي يقوم به اإلرسائيليون والفلسطينيون معاً وعىل 
تقدم عمل قوات األمن الفلسطينية. وهذا مثال عن التغيري الذي يحصل يف الضفة الغربية وعىل 
بدايات بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية. لكن لنأخذ هذا املثال. لديهم قوة رشطة مؤهلة، لكن 
التي يكن  والسجون  واملحاكم،  العاّمني،  املدعني  أي  القضايئ:  النظام  ]أجزاء[  باقي  لديهم  ليس 

االعتامد عليها. 

علينا نحن واألوروبيون أن نساعد رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض يف بناء جميع مؤسسات 
الحقيقية  األوارص  إن  أفضل.  تعليم  ونظام  منتج  اقتصاد  بناء  عىل  ومساعدته  القانوين  النظام 
للدولة الفلسطينية لن يتم بناؤها عىل طاولة مؤمتر. سيتم بناؤها عىل األرض يف الضفة الغربية. 
يبدو يل أن الرتكيز خالل األعوام األخرية إلدارة بوش والعام األول إلدارة أوباما عىل املفاوضات 
لبناء دولة  قد هّمش ما يجب أن يكون مركزياً وبدالً من ذلك جعل ما هو غري مركزي أساسياً 

فلسطينية. املفاوضات اإلرسائيلية الفلسطينية يكن أن تأيت يف وقت الحق.
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س: ما هي أهمية هذه املفاوضات عىل الوضع العام يف الرشق األوسط؟ يقول الكثري من الخرباء إنه 
إذا استطعتم أن تطلقوا املفاوضات اإلرسائيلية – الفلسطينية، ذلك سوف يخفف من التوترات 

ويزيد الضغط عىل إيران وسورية. 

يكن  كيف  نرى  أن  الصعب  فمن  التوترات؟”  هي  “ما  تسأل،  كنت  إذا  طويل.  جدل  هذا  ج: 
التحرير  منظمة  قيادة  كانت  إذا  لها.  حداً  تضع  أن  الفلسطينية   – اإلرسائيلية  املفاوضات  لبدء 
بني حامس  غزة  التوترات عىل حدود  يخفف من حدة  لن  فذلك  إرسائيل،  تفاوض  الفلسطينية 
ومرص – التوترات التي أدت إىل أعامل عنف خالل األسبوع املايض. كام ليس من شأنه أن يخفف 
التوتر  العربية وإيران، ليس من شأنه أن يخفف من حدة  الدول  التوتر بني مختلف  من حدة 
بني العراق وسورية عىل حدودهام ]املشرتكة[، ليس من شأنه أن يخفف من حدة التوتر داخل 
لبنان الناجم عن تدخل حزب الله والتدخل السوري يف السياسة اللبنانية. لذلك أرى أن مكاسب 

املفاوضات مبالغ فيها. 

من الواضح أن معظم الحكومات العربية تود رؤية املفاوضات تتحقق، لكن ال أظن أن ذلك ألنهم 
يعتقدون أن املفاوضات ستوصل إىل اتفاق ]تسوية[ خالل تسعة أشهر أو عامني كام اقرتح جورج 
ميتشل. أعتقد أن كل ما يريدونه هو الهدوء. هم ال يريدون رؤية ]أي[ عنف بني اإلرسائيليني 
أن  هنا  أضيف  أن  يجب  التقدم.  وباحتامل  بالهدوء  إحساساً  تعطي  واملحادثات  والفلسطينيني، 
هذا يبقى صحيحاً طاملا أنها ]املفاوضات[ مل تنهار. إن بدء املفاوضات كام َخِبنا يف العرشين عاماً 
املاضية ال يعني أن هناك اتفاق وشيك. وأحياناً عليك أن تتعامل مع انهيار املفاوضات كيف أنها 

قد تفاقم التوترات يف املنطقة. 

س: كذلك تحدث ميتشل عن رغبته يف استئناف املحادثات السورية اإلرسائيلية، لكن هناك مشكلة 
أن إرسائيل ال تريد التعامل مع األتراك كوسطاء بعد اآلن. 

ج: هناك عدد من املشاكل ]ضمن هذا اإلطار[، وأولها مشكلة الوساطة. يف العامني املاضيني، أصبحت 
تحدث  وقد  املاضية.  األسابيع  يف  سوءاً  وازدادت  للغاية،  صعبة  اإلرسائيلية  الرتكية  العالقات 
اإلرسائيليون عن احتامل ]وجود دور[ لفرنسا أو الواليات املتحدة كوسطاء. املشكلة األعمق هي 
أنه يف حال أبرم اتفاق إرسائييل – سوري، سيطلب اإلرسائيليون انقطاع تام للعالقة بني نظام األسد 
الله. أي أنه لن يقوم اإلرسائيليون بتسليم الجوالن إىل دولة متحالفة  يف دمشق وإيران وحزب 
بشكل عميق مع إيران وحزب الله. كام أنه ليست هناك إشارات حتى اآلن بأن حكومة سورية 

مستعدة إلعادة االنتظام االسرتاتيجي إىل جانب الغرب بعيداً عن حلفائها. 

).....(

تتوصل  أمر ممكن تحقيقه ريثام  الفلسطيني، هل هناك أي  الوضع اإلرسائييل –  إىل  بالعودة  س: 
حامس وفتح إىل ترتيب أمورهام؟

ج: حسناً، سوف أعيد صياغة السؤال بشكل مختلف. هناك الكثري من الضغط من السعوديني وبعض 
لن  أنهم  أوضحوا  اإلرسائيليني  لكن  فتح وحامس.  بني  املصالحة  أجل  األخرى من  العربية  الدول 
أن  أعتقد  ال  لذا  عن حامس.  ممثلني  تضم  ]أي[ حكومة  إرهابية،  نصف  مع حكومة  يتفاوضوا 
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املصالحة بني فتح وحامس ستصب يف صالح املفاوضات. برأيي أن املفاوضات ستتقدم فقط يف 
الدبلوماسية أن تعكس ما يحدث عىل  الواقع. بعبارة أخرى، عىل  حال ]ُوِجد[ تقدم عىل أرض 
قانوين،  ونظام  للحكومة،  متثييل  نظام  تطور  اإلرسائيليون  شهد  إذا  العكس.  وليس  الواقع  أرض 
واقتصاد مزدهر يف الضفة الغربية، فإن ذلك سوف يجعلهم أكرث استعداداً إلنجاح التفاوض من 

أجل إقامة دولة فلسطينية. هذا ما يجب أن يأيت أوالً. 

س: هل تعتقد أن السعي للحصول عىل املحادثات ملجرد إجراء محادثات هو خطأ؟ 

الواليات  أطلقت  ]حيث  أنابوليس  ]مؤمتر[  املثال  أعطيك عىل سبيل  أن  وأود  ذلك،  أعتقد  نعم  ج: 
املتحدة يف ترشين الثاين/ نوفمب 2007 لقاء مع جميع أمم الرشق األوسط من أجل بدء محادثات 
فيه  مبا  جاهدًة  حاولت  إذا  باملحادثات  بامليض  تدفع  أن  دامئاً  املتحدة  للواليات  يكن  السالم[. 
الكفاية. السؤال هو إىل أين تصل هذه املفاوضات؟ شاهدنا يف حالة أنابوليس أنها مل تذهب إىل 
أي مكان. أعتقد أنه إذا ركزت اإلدارة بشكل شبه حرصي عىل إطالق املفاوضات، فهي قادرة عىل 
إطالق املفاوضات، لكنها لن تذهب بعيداً. سيقرر الفلسطينيون وإرسائيل يف النهاية أن عالقاتهام 
هذه  لكن  ]املفاوضات[،  طاولة  عىل  يجلسا  ليك  كافٍ  بشكل  مهمة  هي  املتحدة  الواليات  مع 

ليست صيغة ملفاوضات ناجحة، إنها مجرد معادلة للتملص من الواليات املتحدة.

س: يذكرنا هذا بجهود إدارة ]الرئيس جيمي[ كارتر يف محاولة الحصول عىل التفاوض األكرب، لكن 
األمور مل تتحقق إال عندما بادر رئيس مرص أنور السادات إلجراء محادثات مرصية – إرسائيلية 

مبارشة.

ج: هذه نقطة مهمة ألن الدفع الحقيقي لهذه املحادثات، التي أدت إىل االتفاق املرصي – اإلرسائييل 
للسالم يف آذار/ مارس سنة 1979، مل يأت من الواليات املتحدة، لكن أىت من السادات. هذا يعني 
سواء  ذلك  يفعلون  سوف  ناجحة،  مفاوضات  إلجراء  استعداد  عىل  الطرفان  يكون  عندما  بأنه 
أحببنا ذلك أم ال. وبينام يؤدي بهم ضغطنا عليهم إىل طاولة ]املفاوضات[، لكنه لن يؤدي بهم إىل 

مفاوضات ناجحة إذا مل يكونوا مستعدين لها. 

س: وأنت تعتقد يف هذه اللحظة أنهم ليسوا مستعدين؟ 

ج: هذا صحيح. أعتقد أن الفلسطينيني ليسوا مستعدين للعودة إىل طاولة املفاوضات قبل أن يكون 
الغربية؛  الضفة   – وفتح  غزة   – بني حامس  منقسمون  ثانياً، هم  لالستيطان؛  تجميد  هناك  أوالً 
وثالثاً، علينا أن نتذكر أن فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية، التي تدير حركة فتح، تواجه تغيرياً 
يف جيل القيادة. فقد أعلن محمود عباس، رئيس حركة فتح ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية 
ورئيس السلطة الفلسطينية أنه لن يرتشح مرة أخرى. يف الواقع، وباعرتاف الجميع، تنتهي واليته 
يف هذا الشهر كام تنتهي مدة والية الترشيعي. سيبقون يف مناصبهم حتى إجراء انتخابات. لكن 
مرشح  هناك  ليس  أخرى،  مرة  عباس  يرتشح  مل  وإذا  انتخابات،  إجراء  من  بد  ال  آجالً  أم  عاجالً 
واضح ليحل محله. لذا هم داخل أزمة سياسية نوعاً ما وهي ليست لحظة عظيمة للتفاوض مع 

اإلرسائيليني.


