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 أمريكا وأزمة المشروع الوطني الفمسطيني
 1فريحات-د. إبراهيم شرقية

 
البعد الدولي في فيم أزمة المشروع الوطني الفمسطيني ضروري. فإسرائيل أقيمت بقرار دولي 

( والمفاوضات 242، وقرار 181)وعد بمفور(، وكذلك تم تقسيم فمسطين بقرار دولي )قرار التقسيم 
 ، مثل الدور الدولي عنصراً ئيمية بدأت برعاية دولية )اتفاق أوسمو(. حديثاً اإلسرا - الفمسطينية

أو في ليبيا من  ،في الثورات العربية سواء كان في مصر بتخمي أمريكا عن حميفيا مبارك حاسماً 
أو في اليمن من خبلل التوصل إلى تسوية بموجب  ،خبلل التدخل العسكري المباشر لمناتو

نتقال السمطة ىناك. ولعل العامل الحاسم في زيادة االعتماد في فض المبادرة الخميجية ال
والذي جاء نتيجة  ،النزاعات عمى الجانب الدولي يعود باألساس لتآكل حدود الدولة القومية

وزيادة االعتمادية ما  ،والتقدم التكنولوجي ،وانتشار وسائل االتصال ،الستفحال ظاىرة العولمة
 دولي الجديد.بين الدول في النظام ال

ليذه األسباب جميعيا وجب التعاطي مع الجانب الدولي بدرجة عالية من األىمية عندما نريد 
 فيم األزمة التي يعانييا المشروع الوطني الفمسطيني في الوقت الحالي. ومما ال شك فيو فإن

لي. وعميو الواليات المتحدة األمريكية تأخذ نصيب األسد عندما يدور الحديث عن الجانب الدو 
تحاول ىذه الورقة البحث في الدور األمريكي وعبلقتيا بأزمة المشروع الوطني الفمسطيني 
وبالتحديد التأثير األمريكي عمى صناعة القرار الوطني الفمسطيني بيذه المرحمة. وحتى نتمكن 
من فيم ىذا الدور ستحاول ىذه الورقة إلقاء الضوء عمى مدخبلت ومخرجات صناعة القرار 
السياسي األمريكي وىامش التأثير الفمسطيني فييا وتأثير التدخل األمريكي عمى المشروع الوطني 

اإلسرائيمية  - الفمسطيني بشقيو الدولي والداخمي، ثم التطرق إلى إفرازات المفاوضات الفمسطينية
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الدولي والدور األمريكي فييا، وأخيرًا الحديث عن حمول كامنة لمتعاطي بشكل فاعل مع الدور 
 .د وصول المفاوضات إلى طريق مسدودواألمريكي السيما بع

 أواًل: مدخالت ومخرجات صناعة القرار السياسي األمريكي
يبين أن القرار السياسي األمريكي ال يصنعو فرد محدد سواء كان الرئيس أو غيره  (1.1)شكل 

نما تصنعو المؤسسة السياسية الرسمية المتمثمة بمؤسسات السمطات يعية )مجمس الثبلث التشر  وا 
وغيرىا(  CIA, FBIون، ج( والتنفيذية )مثل مجمس األمن القومي، البنتاالنواب ومجمس الشيوخ

 ومؤسسات السمطة القضائية. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

بالقرار السياسي  -وليس الفرد  -ولعل المثال األبرز واألحدث عمى تحكم المؤسسة السياسية 
ادىا الرئيس باراك أوباما مع رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنيامين األمريكي ىي المواجية التي ق

. تصاعد حدة المواجية أظير بوضوح كيف 1967نتنياىو وعنوانيا وقف االستيطان في مناطق 
إلى الكونغرس الذي حسم المواجية بالوقوف  -أوباما ونتنياىو  -انتقمت المواجية بين الطرفين 

، وىو عدد لم يستطع الرئيس 2011خطابو ىناك في مايو  مرة لنتنياىو خبلل 29والتصفيق 
األمريكي نفسو الحصول عميو من برلمانو )الكونغرس( ثم رأينا كيف تراجع أخيرًا الرئيس أوباما 
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اإلسرائيمية  - بالكامل عن موقفو بضرورة وقف االستيطان الستئناف المفاوضات الفمسطينية
 المتعثرة.

نفيذية ومواقفيا من القضايا العربية ال يختمف كثيرًا عنو في الحال في مؤسسات السمطة الت
المؤسسات التشريعية، فالفرق بين النفوذ اإلسرائيمي داخل مؤسسات السمطة التنفيذية والنفوذ 

ا. فبينما يدفع الموبي الييودي بكل قواه إليصال مناصريو إلى نالفمسطيني أو العربي شاسع ى
ا إذا كان يجوز مال يزال الجانب العربي يناقش في 2اتمواقع حساسة داخل ىذه المؤسس

لممواطنين األمريكيين المنحدرين من أصول عربية دخول ىذه المؤسسات من عدمو وذلك 
 .لخ، وال يزال ىذا الجدل غير محسومألسباب ربما تكون ثقافية، أيدلوجية، سياسية... ا
محتوى حيوي وفعال في مدخبلت تساىم بشكل المؤسسة السياسية غير الرسمية ىي األخرى 

مراكز األبحاث، مجموعات الضغط )الموبيات(،  اسي األمريكي أيضًا، مثل اإلعبلم،القرار السي
الشركات، األحزاب السياسية، الرأي العام، وغيرىا. وبدون الخوض في ميكانيكيات عمل ىذه 

فمسطينيين عمى الغالبية اإلسرائيمية لمصراع مع ال المجموعات جميعيا، يبلحظ سيطرة الرواية
الساحقة ليذه المؤسسات. أما التأثير الفمسطيني والعربي عمييا يعتبر محدود جدًا. فعمى سبيل 

عمى  ((media consensus المثال يعاني اإلعبلم األمريكي ما يمكن تسميتو باإلجماع اإلعبلمي
ية بالوجود في ىذا المجال الرواية اإلسرائيمية وعدم إفساح المجال الكافي لمرواية الفمسطين

الحال نفسو ينطبق إلى درجة كبيرة عمى الكثير من مراكز األبحاث التي  اإلعبلمي الشاسع.
تقدم لصانع القرار األمريكي تفسيرىا والتي  عدد كبير منيا تستفحل الرواية اإلسرائيمية في

. تحيز مرشحي لمجريات الصراع وتجعمو حبيس أفكار قامت ىذه المراكز بتزويدىاالخاص 
حيث يصاحب االنتخابات عادة ما  ،حدأاألحزاب السياسية لمجانب اإلسرائيمي ليس بغريب عمى 

يمكن تسميتو بموسم المزايدات عمى من سيخدم إسرائيل أكثر، وىذا يظير بمقولة المرشح 

                                                 
والذي يحمل الجنسيتين  2009-2008الحظ وصول رام إيمانويل منصب كبير موظفي البيت األبيض ما بين  2

 اإلسرائيمية واألمريكية
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رشح وبزيارة الم ،3ن "الفمسطينيين شعب مبتكر"أالجميوري لبلنتخابات الرئيسية نيوت كنجرج ب
الجميوري رومني إلسرائيل والتي اعتبر فييا القدس عاصمة إسرائيل رغم أن الموقف الرسمي 

(1.2)لئلدارة األمريكية ال يعترف بذلك. أما في ما يتعمق بنشاط الموبيات فيظير شكل 
ن أب 4

 قد (2002-1997)نصيب الفرد من إنفاق إسرائيل عمى أنشطة الموبي والعبلقات العامة في أعوام 
 فقط في العالم اإلسبلمي. 0.02مقابل  دوالر أمريكي لكل فرد 1.841وصل إلى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
سيطرة الرواية اإلسرائيمية عمى الرأي العام أخيرًا جاءت كمحصمة ليذه التفاعبلت اإلعبلمية 
والحزبية وربما أيضًا من خبلل التعميم المدرسي، وبدون شك يستغل مرشحي األحزاب السياسية 

 ن ذات تحيز إسرائيمي.لرأي العام التخاذ قرارات تكو ىذا ا
ىذه العوامل جميعيا تظير أن التغير في البيت األبيض ووصول رئيس جديد ىناك لن يأتي 

كون القرار السياسي ليس مرىونًا  اإلسرائيمي - بالتغيير الكبير فيما يتعمق بالصراع الفمسطيني
)كما ىو الحال لدى العديد من األنظمة العربية( بشخٍص معين )الرئيس( أو المكتب البيضاوي 

نما بالمؤسسة السياسية الرسمية بالدرجة األولى والمؤسسة السياسية غير الرسمية بالدرجة  وا 
                                                 

3
Gingrich Calls Palestinians Invented People, Reuters, December 9, 2011 http://alturl.com/csvii Last 

accessed August 1, 2012. 
 2003المصدر: مجمس العبلقات اإلسبلمية األمريكية )كير(، الواليات المتحدة األمريكية، ديسمبر  4
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صدق رئيس أمريكي يأتي خبلل العقود أحرص و أالثانية. ربما كان الرئيس باراك أوباما ىو 
تراق عمى ىذا الصعيد وبالتحديد بعد خطابو المنصرمة ويحاول وبجدية منقطعة النظير إحراز اخ

الشيير في جامعة القاىرة الموجو لمعالم اإلسبلمي. فرغم مواجياتو المتعددة مع نتنياىو حول 
وقف االستيطان إال انو فشل فشبًل ذريعًا في إجبار نتنياىو عن التراجع عن موقفو باالستمرار 

ين االثنين انتقمت إلى ساحة الكونغرس األمريكي في النشاطات االستيطانية ال بل إن المواجية ب
أكثر من والءه لرئيسو المنتخب  -نتنياىو -ظير ىذا األخير أن والءه لرئيس دولة أجنبية أالذي 

مما اضطر أوباما لتراجع ميين عن موقفو بخصوص تجميد عندما يتعمق األمر بإسرائيل 
 االستيطان كشريطة الستمرار المفاوضات.

 
 لتأثير األمريكي في تفاقم األزمة وصناعة القرار الفمسطينيثانيًا: ا

عمى رعاية  1993ثم اتفاق أوسمو عام  1991عممت الواليات المتحدة ومنذ مؤتمر مدريد عام 
مدادىا بالدعم البلزم الستمراريتيا، حيث برز دور التأثير  - المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية وا 

 لي والداخمي.ي عمى الصعيدين الدو األمريك
 

 تجمى ىذا التأثير في المواطن التالية: الصعيد الدولي: -أ 
 1993احتكار المرجعيات التفاوضية وحصرىا في الواليات المتحدة األمريكية. فمنذ عام  .1

ما زالت تشكل أمريكا الوسيط والمرجع لممفاوضات فيي بذلك ليست فقط فشمت بميمتيا 
المتفاوضين بالتوصل التفاق ال بل منعت نتيجة كوسيط نزيو وذا قدرة عمى مساعدة 

الحتكارىا ىذه المرجعية من تدخل أطراف دولية أخرى ربما كانت أكثر قدرة عمى القيام بيذا 
الدور بنجاح. وحتى اتفاق أوسمو الذي تم التوصل إليو بمعزل عن أمريكا فكان ال بد من 

األمريكية المطمقة لممفاوضات. يشار  في البيت األبيض لتجسيد دور المرجعية توقيعو رسمياً 
إلى أن نظام االحتكار ىذا سمح فقط لوجود وكبلء أو متعاقدين من الباطن ليذه المرجعيات 

دوار معينة إلنجاز ميمات محددة تساعد في احتكار المرجعيات وتكريس سيطرة أيقومون ب
ن يطمب منو التدخل نظام الوكبلء، ونظام مبارك كان أكثر من ممارس ىذا الدور الذي كا
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لتذليل عقبة معينة قد تعكر صفو نظام االحتكار. القرار الفمسطيني الرسمي بيذه المرحمة 
تمت قولبتو ليتفاعل ضمن ىذا اإلطار إذ بإمكانو االحتجاج والتظمم ولكن ضمن سقف 

 أمريكي.

 

ة عية العامة لؤلمم المتحدة ومحكمتيميش دور المنظمات الدولية ذات الصمة كالجم .2
العدل الدولية والجنايات وغيرىا، وتسخير الجزء األخر لتكريس االحتكار والييمنة األمريكية 
كمجمس األمن الذي يحكم بسقف الفيتو األمريكي. يشار إلى أن الواليات المتحدة استخدمت 

 إلحباط مشاريع تدين إسرائيل. 6فيتو 42كان منيا  5مرة 84الفيتو منذ تأسيس مجمس األمن 
ر الفمسطيني عمى ىذا الصعيد لم يستفيد من المحافل الدولية ىذه لخدمة القضية القرا

أو التوصل لحل عبر التفاوض وكان أكثر ما حققو فقط انجازات عمى المستوى  الفمسطينية
 الرمزي والمعنوي في المشاريع التي تم تقديميا إلى الجمعية العامة لؤلمم المتحدة. 

 

ة فريدة من نوعيا ربما تكون خاصة بالمفاوضات تسويق منظومة قيم تفاوضي  .3
اإلسرائيمية لم يكن ليا أن تنجح لوال الشرعية األمريكية ليا حيث عممت ىذه  - الفمسطينية

المنظومة عمى إيجاد خمل بنيوي يحتم فشل المفاوضات. ىناك مجموعة من المبادئ التي 
حيا مثل توازن القوى بين تحكم أي مفاوضات دولية وىي التي تحدد بالنياية فرص نجا

األطراف المتفاوضة ووسيط نزيو ومحايد وتمثيل المفاوضين لشعوبيم وغيرىا. صحيح أن 
ولكن خصوصية  الوضع المثالي الذي تتوفر فيو المبادئ جميعيا ربما ال يكون موجود دائماً 

تي اختمت اإلسرائيمية ىي أنيا ربما تكون المفاوضات الوحيدة ال - المفاوضات الفمسطينية
بيا جميع المبادئ التفاوضية وليس جزءًا منيا. فاختبلل موازين القوة فاضح جدًا والوسيط 
األمريكي منحاز جدًا والتمثيل الفمسطيني محدود جدًا ومع ذلك استطاعت الواليات المتحدة 

ن، وعميو فميس من المستغرب أبدًا آلاسنة حتى  18تسويق ىذا المنظومة التفاوضية ولمدة 
                                                 

5 Arias, Inocencio. Humanitarian Intervention: Could the Security Council Kill the United Nations?, 

Fordham International Law Journal, Vol. 23 (4) 1999 
6 Scrapping UN Veto Would Help U.S. Take on Russia, China. Bloomberg, April 17, 2012. 

http://tinyurl.com/bqqsog6 Last accessed on August 8, 2012. 
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في عالم التفاوض الدولي أن تؤدي ىذه المفاوضات إلى الفشل الحتمي، وليس من 
المستغرب أيضًا أن يستقيل جورج ميتشل من ميمتو وىو نفس الوسيط الذي نجح في 

في ايرلندا الشمالية حيث عممت  (Good Friday) 7التوصل إلى اتفاق الجمعة العظيمة
جل تعديل موازين ألطرف األقوى في الصراع من الواليات المتحدة ىناك عمى الضغط عمى ا

. وعمى العكس من ذلك عممت 8القوة وبالنياية النجاح في التوصل إلى االتفاقية المذكورة
عمى الطرف األضعف في  الواليات المتحدة في الحالة الفمسطينية عمى الضغط دوماً 

اينة أصبًل وىو ما جعل المفاوضات )الفمسطيني( لزيادة االختبلل في موازين القوة المتب
 التوصل التفاق سبلم مجرد سراب وحول المفاوضات إلى عممية استسبلم عوضًا عن ذلك.

 

ضفاء عمييا صفة الشرعية من  .4 تأسيس معايير دولية تعمل عمى قياس مطالب الشعوب وا 
ة غيرىا مثل التصنيف السنوي الذي تجريو وزارة الخارجية األمريكية لمدول والمنظمات الداعم

"لئلرىاب"، وقد تم تطبيق ىذه المعايير عمى المشروع الوطني الفمسطيني حيث تم "شرعنة" 
" )إرىاب( القرار الفمسطيني مع المشروع التفاوضي فقط و"رىبنةالقرار الفمسطيني المنسجم 

بقي تعامل المجتمع حيث الخارج عن ىذا اإلطار، وبالتحديد محاصرة حركة حماس دوليًا 
 طوال ىذا الوقت.  كمنظمة إرىابيةالدولي معيا 

 
 

يظير تأثير الدور األمريكي في أزمة المشروع الوطني الفمسطيني  الصعيد الداخمي: -ب 
 عمى الصعيد الفمسطيني الداخمي في المواطن اآلتية:

                                                 
أيضًا تعرف باتفاقية بمفاست، جاءت حصيمة لعممية السبلم في ايرلندا حيث تم التوصل إلى االتفاقية بين  7

 22ية وااليرلندية لتسوية النزاع في ايرلندا الشمالية وتم المصادقة عمييا باستفتاء شعبي بتاريخ الحكومتين البريطان
ووضعت حد لمنزاع بعد عقود من الصراع ىناك. وقد لعب السيناتور األمريكي جورج ميتشل دورًا  1998 مايو

 ن الفمسطينيين واإلسرائيميين.محوريًا في التوصل لبلتفاقية، وىو نفس الوسيط الذي استقال من الوساطة بي

8 Aruri, Naseer. United States Policy and Palestine: Oslo, the Intifada and Erasure. Race & Class, 

Institute of Race Relations, Vol. 52(3): 3-20, Sage. 
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تأثير بنيوي يقوم عمى خمق مؤسسات سمطة فمسطينية قابمة لمحياة فقط من خبلل الدعم  .1
، فالمشروع الذي يقوده عباس ورئيس وزراءه فياض ببناء مؤسسات ياً المالي الدولي. نظر 

دولة تقوم عمى الشفافية والمحاسبة والميينة حتى يقتنع العالم بأن الفمسطينيين مؤىمين لدولة 
وأن الدولة قائمة عمى األرض بمؤسساتيا ىو طرح فيو وجية نظر ولكن ىناك مشكمتين 

ولى في الحاجة إلى السيادة وىو ما ال يممكو عباس أساسيتين في ىذا المشروع تتمثل األ
حتى يتم حماية ىذه المؤسسات واألخرى تتمثل في االستقبللية المالية التي ستؤىل ىذه 
المؤسسات من الصمود واالستمرارية إذا توقفت قناة الدعم المالي الدولي بين عشية 

ر مؤسسات السمطة التي بناىا ومثال االنتفاضة الثانية ىو خير دليل عمى انييا ،وضحاىا
المجتمع الدولي أمام التدمير اإلسرائيمي الممنيج ليذه المؤسسات. كذلك سيبقى الدعم المالي 

التي يمكن ليا أن  9االستقبللية المالية ستطيعي الدولي ليذه المؤسسات محدود بحيث ال
لى عامل االستدامة تستقل بالقرار الفمسطيني عندئذ، ولذلك تبقى مؤسسات الدولة تفتقر إ

(Sustainability) عتبر شرطًا أساسيًا في أي عممية تنمية حقيقية أو استقبلل والذي ي
سياسي. وبيذه ينتقل مشروع بناء السمطة من حالة "االعتمادية الضرورية" عمى المجتمع 

لكامل الدولي إلى حالة "االعتمادية العضوية"، وىذا بدوره يمحق القرار الوطني الفمسطيني با
بالمساعدات الدولية كون مؤسسات السمطة أصبحت تشكل عبًء ماليًا عمى القيادة 

ألف موظف قطاع عام إلى  180الفمسطينية ووقف الدعم المالي الدولي يعني الزّج بحوالي 
 غياىب المجيول.

 

صقل ثقافة محمية تتساوق والرؤية الدولية لمتسوية. األمر لم يتوقف عمى بناء مؤسسات   .2
طة ىشة تفتقر لبلستدامة واالستقبللية بل إلى تأطير ىذا النيج ضمن تيار فكري ومدرسة سم

                                                 
ظفين ويبقى الحديث يدور ليس مصادفة أن تبقى السمطة الفمسطينية تكافح ومنذ تأسيسيا لتأمين رواتب المو  9

دومًا عن "دفع نصف رواتب الشير القادم أو جميعيا أو ال شيء"، فبعد ثمانية عشر عامًا يبقى مشروع السمطة 
 غير قادر عمى تجاوز األساسيات، رواتب الموظفين" بيذه الحالة.
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وىذا بدوره أّثر  (Fayyadism) 10"في العمل حيث ظير ما أصبح يعرف بظاىرة "الفّياضية
عمى األطر والبنى الفكرية لمقرار الفمسطيني بحيث أصبح صانع القرار الفمسطيني يفكر 

يات، كيف يحافظ عمى المؤسسات من االنييار وكيف تدفع رواتب ويقرر ضمن ىذه المعط
 الموظفين لمشير القادم... إلخ.

 

إحداث  من خبلل -أحد روافع المشروع الوطني الفمسطيني  -تشويو لمقطاع االقتصادي  .3
"ازدىار اقتصادي مقنع" ناتج عن الدعم المالي الدولي واألمريكي لمقطاع العام عمى حساب 

قتصادية األخرى الضرورية لبناء اقتصاد وطني مستدام، األمر الذي يحول القطاعات اال
المشروع الوطني إلى مؤسسات خدماتية. فقد أشار تقرير لمبنك الدولي بأن نسبة النمو التي 

قد حدثت بقطاعات  ،2011-2007بين عامي  %7.7والتي بمغت  ،حققيا االقتصاد الفمسطيني
 . 11ينما حصل تقّمص في القطاعين الزراعي والصناعيالخدمات الحكومية والعقارات ب

 
 ثالثًا: إفرازات تفاوضية

الحمول المتوفرة لمتعاطي مع البعد األمريكي في أزمة المشروع الوطني الفمسطيني  نقاشقبل 
وىو المشروع  ،اإلسرائيمية – عمى معطيات أفرزتيا المفاوضات الفمسطينية ال بد من الوقوف ممياً 

رافضة بذلك  ،1993الواليات المتحدة كسبيل وحيد لحل الصراع وقادتو ورعتو منذ عام الذي تبنتو 
 حمول أخرى كالتوجو إلى مجمس األمن أو غيره. 

ية التفاوضية الحالية قد وصمت إلى طريق مسدود. فسواء ستراتيجيجب االعتراف أواًل بأن اال 
لمجنة الرباعية التي تمعب الواليات كانت المفاوضات برعاية أمريكية مباشرة أو تحت رعاية ا

وثمانية عشرة عامًا من التفاوض ىي أكثر من كافية  ،فالنتيجة واحدة ،المتحدة فييا الدور الرئيس

                                                 
يقوم عمى بناء مؤسسات نسبة إلى رئيس الوزراء الحالي سبلم فياض الذي يقود ىذا النيج من العمل الذي  10

لقيام دولة فمسطينية ولكنيا مؤسسات تفتقد إلى السيادة واالستقبللية المالية  –عمى األقل نظريًا  –سمطة تؤىل 
 األمر الذي يمكن أن يحوليا إلى عبء عمى المشروع الوطني الفمسطيني 

11 “Palestinian Economic Growth Unsustainable – World Bank” BBC, July 25, 2012. 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-18979724 Last accessed on August 13, 2013. 
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إلثبات فشل النموذج التفاوضي نفسو ضمن معطياتو الحالية. فالوسيط بيذه الحالة )الواليات 
ما متحيز ألحد المتحدة( إما فاشل في القيام بدوره كوسيط ماىر يقر  ب األطراف إلى نتيجة وا 

األطراف وفي كمتا الحالتين وجب االستغناء عن خدماتو في ىذا المجال. ىذا االعتراف ميم 
ية الفمسطينية" بحيث يصبح من ستراتيج"نضوج االـكونو يسيم في عممية يمكن تسميتيا ب

المنشود فضبًل عن الدوران الضروري البحث عن استراتيجيات جديدة يمكن ليا أن تحدث التغيير 
 في حمقة تفاوضية فارغة.

وجب التمييز بين الثابت والمتغير في العممية التفاوضية والرعاية األمريكية  ،من ناحية أخرى
ليا. فالمفاوضات نفسيا ىي المتغير والسياسيات المنفذة عمى األرض ىي الثابت. في الحالة 

 (proximity talks) 12متغير ىو المحادثات التقاربيةاإلسرائيمية فال - التفاوضية الفمسطينية
تفاىمات ميتشل وتطمينات زيني، الرعاية األمريكية  ،(parallel talks) والمحادثات الموازية

وغيرىا الكثير من المتغيرات التي واكبت العممية التفاوضية.  (Quartet) والرعاية الرباعية
ال ثمانية عشر عامًا يتنقمون من محادثات الفمسطينيون مع المتغير طو  ىولؤلسف تعاط

لمفاوضات ومن تطمينات لتفاىمات ومن رعاية أمريكية لرعاية أوروبية بينما استمر الثابت 
المتمثل باالستيطان وتيويد القدس يسير عمى وتيرة واحدة طوال فترة المفاوضات، وعميو فربما 

ىو الجموس عمى طاولة المفاوضات وىناك كان الخطأ األكبر الذي ارتكبتو القيادة الفمسطينية 
 بناء حتى بيت واحد في مستوطنة.

 

ية "السموك الميذب" استراتيج من اإلفرازات األخرى التي أظيرتيا التجربة التفاوضية ىو أن
قد يعمل في ألمانيا  –والذي يتبناه الرئيس عباس  –الذي يتم مكافأتو من قبل األطراف المعنية 

ة الثانية ومنحيا مشروع مارشال إلعادة إعمار أوروبا أو اليابان والتوقيع معيا بعد الحرب العالمي

                                                 
يعرف ىذا النوع من المباحثات عمى أنو عممية دبموماسية يقوم خبلليا ممثل حيادي بإجراء مباحثات منفصمة  12

 ء وجيًا لوجو.بين أطراف نزاع معين ال يكون لدييم الرغبة أو االستعداد لمقا
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13 عمى اتفاقية سان فرانسيسكو
التي منحت اليابان االستقبللية وأنيت االحتبلل األجنبي  (1951)

فييا، ولكن ىذا النموذج ال ينطبق في حالة الصراع مع إسرائيل ببساطة الختبلف طبيعة 
يدف األرض ىنا لذا وجب الحذر من اقتراض نظريات وخبرات الشعوب الصراع التي تست

األخرى وتطبيقيا بجمود. نظرية السموك الميذب وترجمتيا إلى بناء المؤسسات وفرض األمن لن 
يؤديان بالضرورة إلى إنياء االحتبلل ومنح الدولة ولكن إلى تحويل الشكل المعدل لبلحتبلل إلى 

في صحيفة نيويورك تايمز  (Nathan Thrall) رى الكاتب نيثن ثرالوضع دائم. وفي ىذا الصدد ي
بأن نجاح عباس في فرض األمن والذي كان يفترض أن يؤدي إلى دولة فمسطينية قد أدى 

 عوضًا عن ذلك إلى نسيان أن ىناك احتبلل:
 

“Mr. Abbas’s political strategy was premised on the notion that security 

cooperation between the Palestinian Authority and the Israeli government would 

make Israel feel safer and remove its primary justification for continuing to occupy 

the West Bank, thereby clearing the way for a Palestinian state. Ironically, owing to 

the success of his efforts, many Israelis have had the luxury of forgetting that there is 

an occupation at all.”
14

 

بين مفيومي التنازل التكتيكي مقابل التنازل  كبيراً لقد أظيرت التجربة التفاوضية فرقًا 
االستراتيجي. التنازالت التي قدميا المفاوض الفمسطيني غمب عمييا الطابع االستراتيجي كالموافقة 

ة في ظل استيطان وتيويد لمقدس مستمر وبوتيرة عالي 1993عمى استمرارية المفاوضات منذ عام 
مثبًل بينما لجأ المفاوض  يرافجية عمى وجو الصراع كالعامل الديمو استراتيجوالذي أحدث تغيرات 

اإلسرائيمي لتقديم تنازالت تكتيكية ال تغير بجوىر الصراع مثل خفض عدد نقاط التفتيش داخل 
كبر أعدد الضفة ثم العودة لزيادتيا بعد أشير، اإلفراج عن عدد من المعتقمين ثم العودة العتقال 

                                                 
واحتمت اليابان من قبل قوات الحمفاء وكانت تمك المرة األولى التي يتم  1945انتيت الحرب العالمية في  13

احتبلل اليابان من قبل قوى أجنبية. وبعد أن استسممت اليابان ونفذت ما عمييا مما استوجبو االستسبلم قامت 
والتي منحت اليابان  1951سبتمبر  8ىدة سبلم سان فرانسيسكو في الواليات المتحدة بالتوقيع مع اليابان عمى معا

 . 1952ابريل  28استقبلليا وأنيت االحتبلل األجنبي بتاريخ 

14Nathan Thrall. The Third Intifada is Inevitable. New York Times, June 22, 2012. 

http://www.nytimes.com/2012/06/24/opinion/sunday/the-third-intifada-is-inevitable.html Last 

accessed on August 14, 2012. 
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كبر مع أول أزمة تفاوضية، أفي ما بعد، اإلفراج عن أموال الضريبة الفمسطينية ثم حجز عدد 
بحيث وصل عدد المستوطنين في الضفة  رويداً  وىكذا استمر االستيطان وتيويد القدس رويداً 

وىو  15الغربية إلى ما يقارب 
مقارب لمعدد الذي وعد بو إسحاق شامير عند بداية مؤتمر مدريد حين قال بأنو سيفاوض 

 .وخبلليا سيتمكن من زرع نصف مميون مستوطن في الضفة الغربية الفمسطينيين لعشرين عاماً 
 

أخيرًا، فقد بات واضحًا بأنو ال بديل عن المصالحة الوطنية الفمسطينية لفرض حالة تفاوضية، 
ن المفاوض المجزأ والمشتت والذي يعاني صراعات وانقسامات داخمية ال يمكن لو أن يحقق إذ أ

 .انجازات عبر طاولة المفاوضات التي تعتبر انعكاس لموازين القوى بالمقام األول
 

 حمول كامنة
"الرصاصة السحرية" إلحداث تغيير ـيجب اإلدراك أواًل بأنو ال يوجد حل سحري أو ما يسمى ب

في الموقف األمريكي من أزمة المشروع الوطني الفمسطيني. ولكن ورغم قتامة الموقف جوىري 
فإن التأثير في الموقف األمريكي ممكن جدًا وذلك إذا تم التعاطي معو بطريقة ممنيجة بعيدة 
عن العشوائية وبمجموعة من االستراتيجيات الموجية وليس بالتصريحات اإلعبلمية التي تعقب 

الفينة واألخرى. وليذا نحاول ىنا تحديد مجموعة من المرتكزات التي تساعد في  عمى موقف بين
صياغة استراتيجيات عممية لمتعاطي مع الموقف األمريكي وتأثيره عمى المشروع الوطني 

 الفمسطيني.
ضرورة االستفادة من حالة االنفراج النسبي في موازين القوى العالمية والتغير الذي  أواًل:

النظام الدولي بتحولو خبلل العقد المنصرم ولو بشكل بطيء من نظام أحادي  أصاب بنية
األقطاب. تحديدًا خبلل فترة التسعينيات، سيطرت الواليات المتحدة عمى  يةعددت باتجاهالقطبية 

كان ال بد من  (1993)صنع القرار الدولي فيما يخص المسألة الفمسطينية حتى أن اتفاق أوسمو 
                                                 

15
 2112يوليو 26المصدر:فمسطين اليوم نقبًل عن معطيات نشرتيا وزارة الداخمية اإلسرائيمية، تاريخ  

http://tinyurl.com/c7r6ylv 2112أغسطس  24تم دخول الموقع بتاريخ.

http://tinyurl.com/c7r6ylv
http://tinyurl.com/c7r6ylv


 14 

لمتنفيذ.  ة البيت األبيض حتى يكتسب الشرعية الدولية التي يحتاجيا ليصبح قاببلً توقيعو في حديق
كذلك كان بإمكان إدارة كمينتون الضغط عمى إحدى أقوى الحكومات اإلسرائيمية المتمثمة بتحالف 

ريفر" و"الخميل" والذي أدى بنياية المطاف إلى سقوط -نتنياىو لتوقيع اتفاقيتي "الواي - شارون
 لحكومة ووصول باراك إلى الحكم.ىذه ا

الموقف األمريكي اليوم عاجز عن الضغط حتى بحدوده الدنيا عمى الحكومة اإلسرائيمية 
والفشل الذريع الذي مني بو أوباما في مواجيتو مع نتنياىو حول االستيطان ىو خير دليل عمى 

وابو كما حدث في ذلك، فمم يحدث أن ييزم رئيس دولة أجنبية رئيس دولة أخرى في مجمس ن
الكونغرس األمريكي الذي وقف نوابو تسعة وعشرين مرة تقديرًا لنتنياىو خبلل خطابو في الوقت 

ألمريكية" االذي كان يخوض المواجية مع أوباما. الدور األمريكي إذًا تراجع من دور "الييمنة 
ية" في الوقت الحالي، في فترة التسعينيات إلى دور "القيادة األمريكعمى صناعة القرار الدولي 

بمعنى أن الواليات المتحدة ما زالت قوة دولية وليا حضورىا السياسي الدولي ولكنيا خسرت 
الدور الحصري لصناعة القرار الدولي الخاص بالمسألة الفمسطينية. ىذا يعطي القرار الفمسطيني 

رادة األمريكية ىو ليس ىامش جديد لممناورة لم تمتمكو خبلل فترة التسعينيات فالخروج عمى اإل
بنياية المطاف اآلن، حيث يؤكد آرون ديفيد ميمر، المسؤول السابق في الخارجية األمريكية، في 

 مجمة فورين بوليسي عمى تراجع النفوذ األمريكي وقدرة سياستو الخارجية عمى التأثير:
 

“These days, everyone one from Palestinian President Mahmoud Abbas to Israeli 

Prime Minister Benjamin Netanyahu says no to America without cost or 

consequence. And failing in the Middle East or in any area emboldens others -- 

Russians, Chinese -- to take us less seriously too.”
16 

 

                                                 
16 Aaron David Miller. Why does America Keep Making the Same Mistakes? Foreign Policy, March 

2, 2012. 

http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/03/01/why_does_america_keep_making_the_same_mista

kes?page= 0,1 Last accessed on August 13, 2012.  
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لتأثير اليائل لمدور األمريكي عمى القرار الفمسطيني فعمى القيادة الفمسطينية اإلدراك إذًا بأن ا
الذي ساد في فترة التسعينيات لم يعد موجودًا بنفس الدرجة وأنو أصبح ىناك ىامش ال بأس بو 

 لمعمل خارج فرض اإلرادة األمريكية.
 

ة مصاحبًا ليذا الفيم بتغير األدوار، عمى القيادة الفمسطينية التوقف عن العمل بنظري ثانيًا:
"المفاوض المتوسل" التي تقود الستسبلم وليس التفاقيات سبلم عادلة قابمة لمحياة. فرضية القيادة 

ألمر الذي يشجع األطراف تقوم عمى محاولة بناء مؤسسات وفرض األمن االتي الفمسطينية 
بمنحيا  عمى مكافأة "السموك الميذب" لمقيادة الفمسطينية -وبالتحديد الواليات المتحدة  -الدولية 

امتيازات وصبلحيات ومن ثم دولة. ىذه الفرضية خاطئة بل ممكن أن تكون مدمرة لممشروع 
موازين القوى التي يعتبر بنيوي لالوطني الفمسطيني لعدة أسباب أىميا أنيا تكرس حالة اختبلل 

ح توازنيا شرطًا أساسيًا لنجاح أي مفاوضات فمسطينية كانت أم غيرىا. وفي ىذا المضمار يوض
 جيمس زغبي مدير المعيد العربي األمريكي في صحيفة الناشونال قائبًل:

 

“With the Palestinians holding no cards and having no leverage, they come to the 

table more as supplicants, than negotiators. And the Israelis who, for their part, hold 

all the cards, and declare in advance, which cards are “off the table”; they do more 

dictating than negotiating.”
17 

 

ودروس التجربة التفاوضية في ايرلندا الشمالية تشير وبوضوح إلى الدور الحيوي الذي لعبتو 
لطرف القوي في الجالية االيرلندية في الواليات المتحدة بتشجيع اإلدارة األمريكية لمضغط عمى ا

المفاوضات حتى يتم تعديل موازين القوى بعض الشيء األمر الذي مكن السيناتور جورج ميتشل 
 .18من النجاح في الوصول إلى اتفاق الجمعة العظيمة ووضع حد لمنزاع ىناك

                                                 
17 Zogby, James. Move aside Washington, and Let the UN Vote on Palestine. The National, April 24, 

2011. http://www.thenational.ae/thenationalconversation/comment/move-aside-washington-and-let-

the-un-vote-on-palestine#full Last accessed on August 14, 2012. 
أن يعمن استقالتو من ميمتو في الوساطة  –سيناتور ميتشل  –ًا إذًا عمى الوسيط الدولي المحنك ليس غريب 18

 وفقدانو األمل بإحراز أي تقدم وذلك لقناعتو بعدم وجود المبادئ األساسية لمتفاوض
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أما في الحالة الفمسطينية فقد عممت اإلدارة األمريكية وبدعم من الموبي الييودي بالضغط 
لزيادة االختبلل في موازين القوى التي عندىا تؤدي إلى  –الفمسطيني  –الضعيف  عمى الطرف

قبل  استسبلم الطرف المنيزم. عمى القيادة الفمسطينية إذًا السعي لمتعديل في موازين القوى أوالً 
عادة الحقوق.  التسميم بالكامل لمطرف الدولي واالعتماد عمى حسن النوايا في منح االمتيازات وا 

عديل بموازين القوى ممكن جدًا وذلك من خبلل بناء تحالفات دولية رسمية وشعبية والدخول الت
في المؤسسات الدولية التي استبعد الجانب الفمسطيني منيا لعقود طويمة، وتجربة جنوب إفريقيا 
غنية بيذا المجال حيث عمل التحالف الدولي عمى تأىيل الطرف األضعف في الصراع من 

نياء نظام الفصل العنصري، وكما أشرنا في النقطة األولى ىنا فقد أفسح التغير تحقيق غايات و وا 
 النسبي في بنية النظام الدولي إلى ىذه اإلمكانية من بناء التحالفات الدولية.

 

بناء التحالفات الدولية ال يتم بمنيجية العمل المتبعة في مخاطبة العالم حيث يغمب  ثالثًا:
ني دومًا الجانب القيمي ومفاىيم الضحية والحق والباطل، وىذا طبعًا ميم عمى الخطاب الفمسطي

ولكن اقتصار الخطاب عمى الجانب القيمي يصبح عقبة أمام بناء تحالفات دولية. فالخطاب 
الفمسطيني يجب أن يوازن ما بين الجانب القيمي وجانب المصمحة. الواليات المتحدة تولي بشكل 

موضوع المصمحة كمرتكز أساسي في سياستيا الخارجية وىو العامل  خاص اىتمامًا كبيرًا في
الذي حكم سياسة أمريكا الخارجية في الشرق األوسط حسب اعتراف وزيرة الخارجية السابقة 

 كونديميزا رايس في خطابيا في الجامعة األمريكية في القاىرة قائمة:
 

“For 60 years, my country, the United States, pursued stability at the expense of 

democracy in this region, here in the Middle East, and we achieved neither,”
19

 

نبلحظ مثبًل بأن السياسي الفمسطيني يجيد في محاولة إثبات وجود ازدواجية في معايير 
ولكن الذي  –لم اإلسبلمي وىذا ربما المثال األكثر شيوعًا في العا –السياسة الخارجية األمريكية 

ال يدركو الكثير من القائمين بيذا المنطق أنو ربما ال يضير موظفي وزارة الخارجية األمريكية 

                                                 
19

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

Last accessed on Aug. 5, 2012. 
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كثيرًا أن يقال بأن سياستيم تقوم عمى ازدواجية المعايير في الشأن الفمسطيني، ولكن ما يمفت 
. فبل بد إذًا 20المصمحة األمريكيةانتباىيم بكل تأكيد ىو كيف ليذا القرار أو ذاك أن يؤثر عمى 

لمخطاب السياسي الفمسطيني الدولي الموازنة ما بين لغة الضحية ولغة المصمحة ال اقتصاره 
 عمى جانب واحد فقط. 

 

اليامش الفمسطيني لمحديث بمغة المصالح أكبر عندما يأخذ ذلك بعدًا عربيًا إسبلميًا  رابعًا:
ما بين المعسكرين واسع جدَا. العمل ضمن برنامج ت والتقاء األجنداحيث تقاطع المصالح 

مصمحي يمكن لو أن يأخذ عدة أشكال مثل بناء التحالفات الدولية عمى الصعيدين الحكومي 
وغير الحكومي وفي مجاالت مختمفة سياسية واقتصادية وتعميمية وقانونية. ولعل أحد أىم أشكال 

القرار السياسي األمريكي سواء كان ذلك من  ىذا البرنامج ىو التركيز عمى التأثير بمدخبلت
. في مجال اإلعبلم مثبًل ال بد من كسر ما يسمى 21خبلل اإلعبلم أو معاىد األبحاث أو غيرىا

الذي يبرز دائمًا الرواية اإلسرائيمية لمصراع، وبالتالي  (media consensus) "اإلجماع اإلعبلمي"
ي ليس فقط بالمعمومة حسب الرواية اإلسرائيمية ولكن فإن ىذا اإلجماع يزود صانع القرار األمريك

 أيضًا بتحميميا وأبعادىا.
 

ضرورة العمل خارج األطر التفاوضية التقميدية طالما لم يتحقق انجازات استراتيجية  خامسًا:
جراءات تيويد القدس. ربما يكون الخطأ األكبر التفاق أوسمو كان  وبالتحديد وقف االستيطان وا 

                                                 
الصراع بين المبادئ والقيم من جية والمصالح من جية أخرى في السياسة الخارجية األمريكية قديم حيث  20

( األربعة 1921–1913تمثل المبادئ الولسونية )نسبة الى وودرو ولسون الرئيس الثامن والعشرين لمواليات المتحدة 
لشعوب وتشجيع مطالبيا في الديمقراطية وحق تقرير المصير الجانب القيمي وبالمقابل عشر الداعية إلى دعم ا

يبرز اتجاه المحافظين الجدد التي يركز عمى نزعة التفوق العسكري والضربات االستباقية الجانب األخر بيذا 
بما سماه "الولسونية  الصراع، األمر الذي دعا فرانسيس فوكوياما في كتابو "أمريكا عمى مفترق طرق" لممناداة

الواقعية" في محاولة منو لمتوفيق بين ىذا االتجاىين حيث يرفض النزعة العسكرية لمسياسة الخارجية ويركز بداًل 
عن ذلك عمى نشر التنمية السياسية واالقتصادية في العالم، كما يشدد عمى بناء القوة العسكرية األمريكية ولكن 

 دون استخداميا.

 لمضمار القسم األول في ىذه الورقة الذي يشرح مدخبلت ومخرجات القرار السياسي األمريكي.راجع بيذا ا 21
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ذا كان ىناك مبررًا بأي شكل ليذا بالتوقيع ب دون االشتراط بوقف االستيطان بالدرجة األولى. وا 
الخطأ فمربما يكون الخطأ األكبر من ذلك كان باستمرار المفاوضات دون اتخاذ موقف حازم من 
االستيطان. لقد كان فشل أوباما في وقف االستيطان من أجل استئناف المفاوضات مخيبًا 

ض ولكنو بالتأكيد جاء ببعض المآثر وبالتحديد بإنياء الوىم بإمكانية وقف لآلمال لدى البع
االستيطان أو تحقيق مكاسب استراتيجية من خبلل األطر التفاوضية التقميدية التي حكمت عممية 

. من ىنا كان ال بد لمقيادة الفمسطينية العمل وضمن استراتيجية ومنيجية 1993السبلم منذ عام 
لعشوائية وردود األفعال تستيدف العمل خارج إطار ىذه األطر التفاوضية عمل بعيدة عن ا

التقميدية. المجاالت التي يمكن العمل من خبلليا كثيرة جدًا من أىميا تفعيل الجوانب القانونية 
في الصراع وبالتحديد فيما يخص القدس حيث اإلجراءات اإلسرائيمية غير القانونية متعددة. 

في مناطق مختمفة  22بقيام السمطات اإلسرائيمية في القدس بعمميات زرع قبور "ىناك روايات تفيد
من القدس إلثبات ارتباطات ييودية في المدينة المقدسة. الجوانب القانونية في الصراع ليا درجة 

أضف إلى ذلك العمل من خبلل  ."23عالية من الفعالية خصوصًا في مثل ىذه األحوال وغيرىا
ودراسة خيارات المقاومة الشعبية السممية والحمبلت الدولية التي قطعت شوطًا  المنظمات الدولية،

طويبل في موضوع المقاطعة االقتصادية والتعميمية وسحب االستثمارات وحتى العصيان المدني 
واضعة القيادة الفمسطينية نصب عينيا نموذج جنوب أفريقيا التي عممت التحالفات الدولية عمى 

  .24لقوى عمى األرض والتي أدت بالنياية إلى إنياء سياسة الفصل العنصريتغيير موازين ا

                                                 
22

أحجار قبور في سموان من أجل السيطرة عمى  21انظر بيذا الخصوص قيام السمطات االسرائيمية ببناء  
-http://english.pnn.ps/index.php/politics/1422-israel-constructs-20محيطيا كأرض مقدسة

fake-grave-stones-in-silwan 2112أغسطس  25تم الدخول لمموقع بتاريخ
ن اإلسبلمي. يونيو مقابمة المؤلف مع الدكتور شاىر عواودة، الباحث في شؤون القدس في منظمة التعاو  23

 جدة، المممكة العربية السعودية. ،2012

والتي حذر فييا من  2012أغسطس  3راجع بيذا المجال تصريحات السفير البريطاني في تل أبيب بتاريخ  24
برلمانيين  تآكل وانييار وضع إسرائيل في العالم مشددًا عمى أن "الحديث ال يدور عن أشخاص عاديين بل نواب

أغسطس  9بتاريخ تم دخول الموقع http://tinyurl.com/bub48x9القدس العربييمة حول العالم." وشخصيات م
2112 

http://english.pnn.ps/index.php/politics/1422-israel-constructs-20-fake-grave-stones-in-silwan
http://english.pnn.ps/index.php/politics/1422-israel-constructs-20-fake-grave-stones-in-silwan
http://english.pnn.ps/index.php/politics/1422-israel-constructs-20-fake-grave-stones-in-silwan
http://tinyurl.com/bub48x9
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ينية طوليس تجنبيا. بإمكان القيادة الفمسفي مجمس األمن  "سمطة الفيتو"مواجية : سادساً 
التقدم بمشروع اإلعتراف بالدولة الفمسطينية في كل دورة لمجمس األمن وبما يسمح بو نظامو 

وىذا ما دعى الرئيس أوباما الفيتو لو ثمن ت المتحدة "الفيتو" في كل مرة. الداخمي، ولتأخذ الواليا
الى اإلتصال شخصيًا بمجمس الرئاسة البوسني لمنعو من تأييد مشروع الدولة الفمسطينية حيث 

سيكون من كان صوت البوسنة الذي يوفي العدد الطموب لمسماح بتقديم المشروع. وعميو، 
تراجع مصداقية زيادة  لما يمكن لذلك أن يؤدي الىبإفراط  فيتوال الصعوبة بمكان استخدام

قوى الكبرى عمى النظام الدولي، لىيمنة ا تسمح بتكريسالتي  –مجمس األمن  –المؤسسة الدولية 
منو السياسة الخارجية األمريكية لعقود إذ تعاني المصمحي الذي -ومفاقمة الصراع القيمي

منعو لمشعب بنفس الوقت ة لتقرير المصير لمشعب السوري و سيظير ذلك الواليات المتحدة مؤيد
وكذلك دعوة الواليات المتحدة لمراجعة عبلقتيا بإسرائيل إذ سيصبح السؤال أكثر الفمسطيني، 

إلحاحًا الى متى ستبقى أمريكا تدفع ثمن حمايتيا لممارسات اإلسرائيمية البلأخبلقية ضد 
الدفاع األمريكي روبرت جيتس نفسو الى التصريح بأن  الفمسطينيين وىذا بالتحديد ما دعى وزير

25"اسرائيل صديق جاحد." 
“Israel is an Ungrateful Ally.” 

 

لصياغة استراتيجية عمل فمسطيني فاعمة لمتعاطي مع البعد األمريكي فالقيادة  :سابعاً 
ؤسساتي ونفي الفمسطينية مدعوة إلحداث تغيرات داخمية كثيرة أىميا تفعيل العمل السياسي الم

سيطرة الفردية والمركزية عمى العممية التفاوضية. وكما يوضح القسم األول في ىذه الورقة 
تسيطر عمى القرار السياسي األمريكي. كذلك استخدم  –ال الفرد  –البحثية، فالمؤسسة السياسية 

من الكثير من  نتنياىو التحالف مع اليمين المتطرف والتوازنات في الكنيست اإلسرائيمي لئلفبلت
الضغوط الدولية بحجة انييار التحالفات الداخمية وسقوط الحكومة إن استجاب لمضغوط 

ليذه الحساسية الداخمية، في  الخارجية، والممفت لبلنتباه بأن الجانب الدولي أظير تفيمًا كبيراً 
ينتيي بالقيادة حين يتم التعاطي مع الجانب الفمسطيني عمى أن القرار السياسي الفمسطيني يبدأ و 

                                                 
25  “Robert Gates Says Israel Is an Ungrateful Ally: Jeffrey Goldberg” Bloomberg 

http://tinyurl.com/3d7k98n Sept. 6, 2011. Accessed on Sept. 1, 2012. 
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العميا وربما بأشخاص معينين. والجدير ذكره بأن ىذا النمط من الفردية ساد الحقبتين األخيرتين 
في العمل السياسي الفمسطيني وليذا لوحظ قيام الجانب الدولي بممارسة ضغوط ىائمة عمى 

الدولي ىذا  الرئيسين الراحل ياسر عرفات ومحمود عباس. وليذا األمر وحتى ال يمارس الجانب
النوع من االبتزاز السياسي فإن عمى القيادة الفمسطينية مأسسة القرار السياسي حتى تجنب نفسيا 

ذا  ىذا التعامل مع ىذه الضغوط أوالً  وحتى تتحمل المؤسسة مسؤولية ىكذا قرارات مصيرية. وا 
الحتبلل فإن ىناك كانت القيادة الفمسطينية غير قادرة عمى تفعيل دور المجمس التشريعي نتيجة ا

المجمس الوطني والمجمس المركزي وحتى باإلمكان تفعيل المؤسسات الداخمية لحركة فتح التي 
تقود مشروع السمطة الفمسطينية مثل المؤتمر العام والمجمس الثوري لتتحمل مسؤولياتيا وتشارك 

 بالقرار السياسي. 
 

حسن من تمك التي تديرىا القيادة استراتيجيات المعارضة الفمسطينية ىي ليست بأ :ثامناً 
الرسمية الفمسطينية عندما يدور الحديث عن البعد الدولي. فقد فشمت حركة حماس بإحداث 

"منظمة إرىابية" وبقيت حبيسة ليذا ـاختراق دولي جوىري لتصنيف اإلدارة األمريكية ليا ك
وفيزيائيًا، فاالختراق الوحيد التعريف عمى الساحة الدولية ومحاصرة في الداخل الفمسطيني سياسيًا 

الذي أحدثتو حركة حماس ليذا التعريف تمثل بالمقاء اليتيم بين خالد مشعل والرئيس األمريكي 
السابق كارتر، كذلك يدور الحديث بين الفينة واألخرى عن لقاءات "سرية" بين قادة من حماس 

ىي اعترافًا بالتعريف األمريكي وأوروبيين، ولربما كانت السرية التي تتسم بيا ىذه المقاءات 
لمحركة. وعميو، فإن حركة حماس بحاجة إلى مراجعة خطابيا الدولي إذ ال يمكن ليا االستمرارية 

 . بيذا الحال من العزلة عن الساحة الدولية
 

وأخيرًا، ال بد من التطرق سريعًا إلى دول الربيع العربي ومدى قدرتيا عمى التأثير  :تاسعاً 
مريكي فيما يتعمق بالقضية الفمسطينية. إذ ليس من الواضح اآلن ما يمكن ليذه بالموقف األ

الدول أن تقدمو لمقضية الفمسطينية غير الدعم الديبموماسي والمالي في المدى المنظور. األمر 
ربما يكون مختمفًا عمى المدى البعيد واالستراتيجي، أما اآلن فاىتمام الثورات العربية يتركز عمى 
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دة الداخمية عمى المدى المنظور. فالثورات قامت بيذه الدول بسبب أجندات داخمية محضة األجن
)بطالة، قمع سياسي، فساد، الخ( األمر الذي يدعو القيادات الجديدة في ىذه الدول لمتركيز عمى 
مثل ىذه األجندات الداخمية، فالتحديات جمة حيث ستكون ىذه الدول مثقمة لفترات طويمة في 

 تغيير داخمي يختمف عما كان عميو الحال لدى األنظمة السابقة. إحداث
 

 خاتمة
ربما لم يكن البعد الدولي أكثر أىمية بتاريخ القضية الفمسطينية مما ىو عميو اآلن، وىذا يعود 
لمتغيرات التي أصابت بنية النظام الدولي منذ انتياء الحرب الباردة وصعود النظام أحادي 

حوالت التي تشير إلى نظام أكثر تعددية قطبية ثم تآكل حدود الدولة القومية القطبية ومن ثم الت
و من تغيرات إقميمية واستفحال ظاىرة العولمة ثم أخيرًا وصول الربيع العربي وما أحدث

 استراتيجية.
الدور األمريكي ومدى تأثيره عمى القضية الفمسطينية اختمف بانتقالو من حالة الييمنة عمى 

كما ىو  –واالبتعاد عن التفرد في القرار  –ر خبلل حقبة التسعينيات إلى دور القيادة صنع القرا
اآلن، وىذا يشير أيضًا إلى عدم التقميل من أىمية الدور األمريكي إذ تبقى الواليات المتحدة 

 في الوقت الراىن. -وليس مييمنًا  -موقعًا قياديًا  تحتل
عن النتائج الكارثية التي توصمت إلييا المفاوضات.  الواليات المتحدة مسؤولة لدرجة كبيرة

سياسة إرضاء إسرائيل التي انتيجيا الوسيط األمريكي أدت إلى انعدام الحافز لمطرف اإلسرائيمي 
لتقديم أي تنازالت تذكر بما فييا التجميد المؤقت لبلستيطان وبالنياية الفشل الحتمي لمتجربة 

أبقى عمى سياساتو االستراتيجية  الطرف اإلسرائيمي الذيوحيد كان التفاوضية. المستفيد ال
المتمثمة باالستيطان وتيويد القدس. ليس فقط الجانب الفمسطيني، بل أن الواليات المتحدة أيضًا 

الواليات  -كانت خاسرة من ىذه التجربة التي عمل فشميا عمى إطالة وربما تخميد الصراع وىي 
فرض حالة من االستقرار في مناطق نفوذىا وتجنب الصراع  التي تصبو دائمًا إلى -المتحدة 
 المصمحي األمريكي الذي ذكرناه سابقًا. - القيمي
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فشل الرئيس أوباما بوقف االستيطان يجب أن يشكل نقطة تحول في العمل السياسي 
الفمسطيني الدولي حيث اتضح جميًا سقف الدعم الذي يمكن لمقيادة الرسمية األمريكية تقديمو 

مجانب الفمسطيني ولؤلسف فإن ىذا السقف مرتبط بالموافقة اإلسرائيمية أواًل وأخيرًا. في السابق لم ل
يكن واضحًا فيما إذا كان االنحياز األمريكي إلسرائيل ناتج فقط عن رغبة أمريكية وتشابك 

ت مصالح، ولكن البعد الذي أضافتو تجربة أوباما ووقف االستيطان ىو إثبات عدم قدرة البي
التسعينيات أو في كما فعل كمينتون  -األبيض اآلن عمى فرض مواقف معينة عمى إسرائيل 

وبالتالي فإن المراىنة عمى مواقف محايدة لئلدارة األمريكية في  - جيمس بيكر في مؤتمر مدريد
ت مىذا الصراع يصبح دربًا من العبث وىذا يسقط أيضًا فرضية التفاوض والمرجعيات التي حك

 ة التفاوضية خبلل العقدين الماضيين.العممي
عدم المراىنة عمى الدور الرسمي األمريكي يتبعو أيضًا مراجعة دقيقة لممشاريع التي تأتي 
ضمن ىذا اإلطار وبالتحديد مشروع بناء مؤسسات بيروقراطية تفتقد لمسيادة وتعتمد عمى 

ود إلى مرحمة استقبلل وطني بل فيذا لن يق -واألمريكية بالتحديد  -الدولية  المعونات المالية
عمى العكس من ذلك تصبح ىذه المؤسسات ورواتب الموظفين عبئًا عمى السمطة الفمسطينية 
حباطًا لمعاممين بيذه المؤسسات نتيجة لممساومة الشيرية عمى رواتبيم وقوت عياليم، وليس من  وا 

يضيقون سيش الموظفين الذين المبالغة االفتراض بأن االنتفاضة القادمة ربما تكون قادمة من ج
ذرعًا بيذه المعادلة التي تستخدم فييا مدخوالتيم الشيرية كورقة لمساومة القيادة الفمسطينية عمى 

 قرارىا السياسي. 
ضمن ىذه المعطيات، فقد أصبح من الضروري عمى القيادة الفمسطينية البحث عن طرق 

. ىذا طبعًا ال يعني ىجرة الحوار مع الجانب جديدة لمتعاطي مع البعد الدولي وتحديدًا األمريكي
الحكومي ولكن الدرس الذي يجب تعممو بأنو لن يكون ىناك جدوى لمحادثات مستقبمية طالما 
بقيت موازين القوى عمى حاليا. الساحة الدولية مميئة بالجوانب التي يشرعيا القانون الدولي 

طينية العمل من خبلليا لتغيير عبلقة التبعية والتي يمكن لمقيادة الفمس -الفمسطينيين  -لممحتل 
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واالستنارة  -الحكومية وغير الحكومية  -التجربة التفاوضية. بناء التحالفات الدولية  تالتي ساد
 بنموذج جنوب أفريقيا يمكن لو أحداث تعديل جوىري بموازين القوى.

مع قوى فاعمة غير  وعميو فالتحول في العمل السياسي الفمسطيني يمكن لو أن يشمل العمل
حكومية عمى الساحة األمريكية والتي ليا مقدرة عمى التأثير في السياسات األمريكية. وال يجدر 
االستيانة بيذه القوى ىنا بل أن ىناك أرضية خصبة لمعمل في ىذا المجال، فالجامعات 

التالي التعاطف مع األمريكية مثبًل بما فييا جامعات النخبة يغمب عمييا الفيم الدقيق لمصراع وب
. التأثير بمدخبلت القرار السياسي األمريكي ىو إحدى أىم 26الحقوق الفمسطينية العادلة

االستراتيجيات التي يمكن لمقيادة الفمسطينية أن تنتيجيا والتي يمكن ليا فعبًل أن تحدث تغييرًا في 
ور الفمسطيني أن يساعد الموقف السياسي األمريكي. وىذا ال يعتبر أمرًا معقدًا بل يمكن لمحض

صانع القرار األمريكي عمى صياغة سياسات أكثر توازنًا من تمك التي سيطرت عمى الموقف 
األمريكي خبلل العقدين المنصرمين. الحضور الفمسطيني في مدخبلت القرار السياسي األمريكي 

بمغة الضحية تتطمب الموازنة بين لغة القيم من جية والمصمحة من جية أخرى إذ أن الحديث 
مع ما يسمح بو وضعو  -فقط ليس من المؤكد لو إحداث التغيير المطموب، والتنسيق العربي 

يمكن لو أن يكون مفيدًا بالتحديد في ىذه المسألة. كذلك فإن التأثير بمدخبلت القرار  -اآلن 
كز األبحاث، السياسي تتطمب حضورًا إعبلميًا وكتابًا مميزين يكون لو حضورًا إعبلميًا وفي مرا

اب والمفكرين المميزين ولكن ما ويجدر التأكيد ىنا عمى أن الساحة األمريكية ىي مميئة جدًا بالكتّ 
وسيمة المبلئمة واختيار الوصياغة استراتيجية ينقص ىنا ىو مسائل التنسيق والعمل ضمن فريق 

 لطرح قضية معينة.

                                                 
التعاطف الواسع مع القضية الفمسطينية في الجامعات األمريكية أزعج القوى الفاعمة في دعم إسرائيل في  26

الواليات المتحدة حيث قام عدد منيم بتأسيس ما أصبح يعرف ب "كامبس واتش" وىي مؤسسة تقوم عمى مراقبة 
الداعمة  دون االحتبلل اإلسرائيمي في فمسطين ومنتقدي السياسة األمريكيةأساتذة الجامعات األمريكية الذين ينتق

، وقد أثار ذلك حفيظة العديد من المؤسسات التعميمية األمريكية حيث يشكل ىذا عمييم ودم الردديتقو إلسرائيل، 
 رح األكاديميالنوع من الرقابة إلى الحد من حرية الكممة والتعبير الذي يعتبر من المبادئ المقدسة في الص

  .األمريكي
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ة الوعي بالدروس المستخمصة من أخيرًا، فإن وصول القيادة الفمسطينية وغيرىا إلى حال
التجربة التفاوضية وضرورة تبني استراتيجيات جديدة لمعمل عمى الساحة الدولية تشكل البداية 
ليذا التغيير المطموب. أما اإلصرار عمى العمل ضمن األدوات القديمة فإن ذلك سيعمل فقط 

الفمسطينية التي لن تبقى إلى عمى تعقيد المرحمة القادمة وزيادة نسبة اإلحباط لدى الجماىير 
 سيغ حالة الضياع إلى األبد.تست
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 عن الكاتب
 فريحات -دكتور إبراهيم شرقية 

وأستاذ النزاعات الدولية  والدوحة ىو زميل السياسة الخارجية في معيد بروكنجز بواشنطن
معة وجا بجامعة جورجتاون في قطر. دّرس تسوية الصراعات الدولية في جامعة جورج واشنطن،

جورج ميسن، والجامعة الكاثوليكية في واشنطن. وقد نشرت مقاالتو في وسائل أعبلم عدة منيا 
 ،والكريستيان ساينس مونيتور .،أن .أن .وسي ،والفاينانشال تايمز ،صحيفة نيويورك تايمز

 .يب .نت، وأعطى تحميبلت سياسية لقنوات إخبارية مثل بي.الجزيرةموقع و  ،والفيبلدلفيا انكوايرر
والجزيرة. حصل شرقية عمى شيادة الدكتوراه من جامعة جورج ميسن في  .إن .إن .وسي .سي
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