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اإلهداء
إلى من قضى إلي ربي ببرهما واإلحسان إليهما
أمي الحبيبة وأبي الغالي.
إلى التي أمرني حبيبي محمد صلى هللا عليه وسلم بالرفق بها ..إلى من شاركتني
الجهد والمشقة رفيقة دربي "أم المعتصم باهلل" الغالية.
إلى قرة العين ..ومهجة الفؤاد..
أبنائي  ..المعتصم باهلل  ..زين الدين  ..نور الدين  ..هند
إلى إخواني وأخواتي  ..أعمامي وعمتي  ..أخوالي وخاالتي  ..أصدقائي وأحبابي
مصدر عزي وفخري
جميعا أهدي دراستي
إليهم
ً

الباحث
أحمد إحمود الجعل

ب

شكر وتقدير
أن م َّن علي
الحمد هلل أوًال و ًا
أخير على نعمائه  ..والشكر له على فضله وآالئه وإحسانه ْ ..

بتوفيقه وكرمه وعطائه إنجاز هذه الدراسة المتواضعة التي أبتغي بها وجهه ورضاه  ..خدمة لديني
ووطني.
انطالًقا من حديث الحبيب المصطفي محمد صلى هللا عليه وسلم" :ال يشكر هللا من ال

يشكر الناس" حاولت جمع الكلمات ولملمة الجمل ورسم العبارات؛ كي أعبر عن عميق شكري
وتقديري ألهل الفضل ممن يستحقون الشكر والعرفان  ..فلم أستطع إيفاءهم حقهم بالشكر واالمتنان
 ..فألتمس منهم العذر إذ لم تكن كلماتي بقدر المقام.
الشكر والعرفان إلى من ال تتسع الصفحات إيفاءه حقه بالشكر واالمتنان إلى من كان لي
شكال
نعم المشرف ،باتساع صدره ،وحسن تعامله ،ووضع لمساته ،لتخرج هذه الرسالة بأفضل حلة ً
ومضمونا ..إلى االستاذ الدكتور الفاضل /جهاد شعبان البطش نائب رئيس جامعة القدس المفتوحة
ً

لشؤون قطاع غزة.

ك ما اتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لألستاذ الدكتور رياض العيلة والدكتور عماد ابو
رحمة لموافقتهما على مناقشة هذه الرسالة والحكم عليها.
ومسك الختام كل الشكر والتقدير واالحترام لكل من أسهم ،وكانت له بصمة في إنجاز
جميعا يوم القيامة.
سائال المولى عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم
هذا العملً ،
ً

الباحث
أحمد إحمود الجعل

ت

الملخص
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور اللجنة الرباعية الدولية تجاه التسوية السلمية للقضية
الفلسطينية في الفترة الممتدة بين عامي  ،2014 – 2002من خالل تسليط الضوء على واقع

عملها كون هذه الفترة تمتد من سنة تأسيس اللجنة الرباعية الدولية بمبادرة من الرئيس األمريكي
جورج بوش االبن وقبل نصف سنة من استقالة ممثلها في المنطقة توني بلير ،حيث شهدت هذه

الفترة تبني اللجنة الرباعية الدولية وطرحها لعدد من المبادرات من أهمها مبادرة خارطة الطريق،

سعيا منها إلبرام اتفاقية تسوية شاملة بين
وقيامها بعقد العديد من المؤتمرات أهمها انابوليس ً
الجانب الفلسطيني واإلسرائيلي ،ولكن دون جدوى بفعل تعنت الجانب اإلسرائيلي وانحياز الواليات

المتحدة األمريكية المطلق لصالح إسرائيل وعدم قدرتها على انتزاع تنازالت منها.

ونظر لطبيعة الدراسة ،فقد اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،لما لهذا المنهج من
ًا
ٍ
وصف
قدرة على وصف الحقائق وتفسيرها للوصول إلى استنتاجات علمية ،بما يتيح للباحث إجراء
ٍ
موضوعي للظاهرة ،وبلورة رؤية علمية في فهم حقيقة دور اللجنة الرباعية الدولية وأعضائها
وتحليل
ٍ
ٍّ
اتجاه القضية الفلسطينية ،للوقوف على واقع هذا الدور والسلبيات التي كانت تشوبه.
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يأتي:
العديد من الدوافع أهمها حسب
 كان سبب ظهور اللجنة الرباعية الدولية وتأسيسها
ُ
المعلن هو إحياء عملية السالم ،والمراجع لعمل تلك اللجنة على صعيد التسوية يرى أنها تكرار

لألدوار التي كانت تقوم بها دول أعضاء اللجنة في السابق على صعيد التسوية وباألخص الجانب
األمريكي ،ولكن في ظل اتفاق دولي وإجماع على المقترحات لكونها صادرة باإلجماع عن اللجنة

الرباعية الدولية بمعني (إدارة الصراع وليس حل الصراع).

 كانت مواقف جميع الحكومات األمريكية حريصة على عدم ممارسة أي ضغوطات

حقيقية على الجانب اإلسرائيلي ،وفي الوقت نفسه تتبنى سياسات ومواقف يمكن أن توصف بأنها

معادية للفلسطينيين.

 هناك جدول زمني واضح لخطة خارطة الطريق ،تم إعداده حسب المسارات والمراحل

الخاصة بالخطة ،والتي وضعتها دول أعضاء اللجنة وقد ارتبط نجاح تنفيذها بااللتزام الفلسطيني
واإلسرائيلي ،مع أن التجربة أثبتت أن الجانب اإلسرائيلي لم يلتزم بالخطة أو الق اررات الدولية أو

اتفاقيات التسوية.

ث

 لم يكن تعيين توني بلير في منصب رئيس اللجنة الرباعية الدولية من فراغ ،فهو في

توجهاته يتوافق مع التطلعات األمريكية للحل.

 حرص رئيس اللجنة توني بلير في آخر أيامه على إنهاء عمل اللجنة الرباعية الدولية

وباألخص بعد أن زادت المطالبات علي الواليات المتحدة األمريكية تعزيز دور اللجنة من خالل
توسيع العضوية ،فما كان من الواليات األمريكية إال تهميش عمل اللجنة ودورها.

وابرزت الدراسة مجموعة من التوصيات المهمة إلى اللجنة الرباعية الدولية وكذلك لدول

اللجنة الرباعية والجانب الفلسطيني والعربي ومن أهم التوصيات ما يلي:

 يجب تفعيل وتعزيز دور اللجنة الرباعية الدولية من جديد وزيادة عدد أعضائها من

الفاعلين الدوليين وتعيين ممثل لها يكون غير منحاز ألي طرف من األطراف.

 أن تتحمل اللجنة الرباعية الدولية المسؤولية السياسية واألخالقية ،تجاه الصراع

الفلسطيني اإلسرائيلي وحلها بأسرع وقت ممكن وفق ق اررات الشرعية الدولية ليتم إرساء قواعد السلم
العالمي.
أن تكون هيئة األمم المتحدة منصفة اتجاه الصراع بالقضية الفلسطينية ،وأن تتخذ

اإلجراءات والوسائل الالزمة للضغط على األطراف التي تعيق تنفيذها وأن تكون هي المرجعية

النهائية في المفاوضات بين طرفي الصراع.

ج

Abstract

This study aims at identifying the role of the international quartet
towards the peaceful settlement of the Palestinian Question during the
period 2002-2014, by highlighting the nature of its work. This period
extends from the year of the establishment of the international quartet
upon the initiative of President George W. Bush till half a year before the
resignation of its representative in the region Tony Blair. In this period the
Quartet adopted and put forward a number of initiatives, notably the road
map initiative, and the convening of several conferences, most notably
Annapolis conference in an effort to conclude a comprehensive settlement
agreement between the Palestinians and Israelis, but in vain due to the
intransigence of the Israeli side and the bias of the United States of
America for the absolute benefit of Israel and its inability to extract
concessions from them.
Due to the nature of the study, the researcher adopted the analytical
descriptive method, because of its ability to describe facts and interpret
them to reach scientific conclusions, allowing the researcher to conduct
an objective description and analysis of the phenomenon and to develop a
scientific vision to understand the reality of the role of the Quartet and its
members towards the Palestinian cause and the negatives that were
flawed.
The most important findings of the study are the following:

• The reason for the emergence of the Quartet and its establishment
was a number of important motives. On the apparent side is to revive the
peace process. The references to the work of the Commission on see it as
a repetition of the roles played by the members of the Committee in the
past on the level of settlement, especially the US side. But because the
International consensus on the proposals which were unanimously
adopted by the international quartet, the mission became (conflict
management rather than conflict resolution).
Positions of all US governments did not approve practicing any real
pressure on the Israeli side adopting, in the same time, hostile policies and
attitudes to the Palestinians.
• The wording of the Roadmap was inspired by US President
George W. Bush. He had a specific vision to resolve the Palestinian-Israeli
conflict that strengthens Israel's security and achieves Israel's vision of a
political solution.

ح

• There is a clear timetable for the road map or the Oslo agreement,
which was prepared according to the stages of the plan. The plan was
formulated by the member states. The success of their implementation was
linked to the Palestinian and Israeli commitment, although experience
proved that the Israeli side did not abide by the plan or international
resolutions or settlement agreements.
• The appointment of Tony Blair to the post of President of the
International Quartet was intentional, he is in line with the aspirations of
the United States vision of resolving the Palestinian question.
• In his last days, the President of the Committee, Tony Blair, was
keen to end the work of the Quartet, especially after the United States of
America had increased its demands to strengthen the role of the
Committee by expanding membership. The United States of America had
only marginalized the Commission's work and role.
This study highlighted a number of important recommendations to
the Quartet, as well as the Quartet's members, the Palestinian and the Arab
sides. The most important of which are as follows;
The role of the international quartet should be reactivated and the
number of its internationally active members should be increased.
Additionally, an unbiased representative of the quartet should be assigned.
The quartet should take political and moral responsibility for the
Israeli-Palestinian conflict and work on resolving it ASAP in conformity
with International Legitimacy Resolutions to reach an international peace.
UN organization should be impartial towards conflict in the
Palestinian issue, and should implement necessary measures on the
conflicting parties hindering its implementation. UN organization should
be also considered the final referee in the negotiations between the
conflicting parties.
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 الدراسات السابقة.
 محتوى الدراسة.

الفصل األول :اإلطار العام للدراسة
المقدمة:
عشر سنوات وما يزيد على تلك اللحظة الفارقة في صراع القضية الفلسطينية التي انطلقت
ما عرف فيها باللجنة الرباعية الدولية منذ مؤتمر مدريد بداية شهر تموز عام .2002
مهما في الصراع
لذلك تعد الرباعية الدولية من أبرز القوى الفاعلة ،التي تلعب ًا
دور ً
الفلسطيني اإلسرائيلي ،حيث نالحظ أنها هذه أخذت على عاتقها مهمة تقريب وجهات النظر بين

طرفي الصراع ،من أجل إعادة العملية السلمية إلى مسارها السابق ،بعدما نسفت إسرائيل االتفاقيات
السابقة كافة ،وذلك من خالل تقديم مبادرات هادفة إلى إيجاد حل للقضية الفلسطينية ،وعلى أرسها

دعما ومبارك ًة من أطراف الرباعية الدولية
خارطة الطريق ،التي قدمتها اإلدارة األمريكية ،والقت ً
والسلطة الفلسطينية ،كونها األساس الذي يرتكز عليه أي اتفاق مقبل بين الجانبين ،والتي ضربت
بها إسرائيل عرض الحائط من خالل تحفظاتها ال 14التي أفرغتها من مضمونها( .ظاهر،
)1 :2011

على الرغم من كل الجهود التي بذلها أعضاء اللجنة الرباعية الدولية ،وبعد انقضاء كل
تلك السنين لم يظهر في الواقع أن ثمة نتيجة معتبرة ترتبت على ذلك ،إذ أن كل المعطيات

الحاضرة المصحوبة بالتجربة الطويلة ،تشير إلى أن هذه المبادرات المطروحة قد باءت بالفشل؛
بسبب تعنت الجانب اإلسرائيلي ،ورفضه التعامل بشكل إيجابي مع الجهود والمساعي الدولية

المبذولة والرامية إلى إعادة طرفي الصراع إلى طاولة المفاوضات ،متذرًعا بعدم وجود شريك
فلسطيني ٍ
تعقيدا من وجهة النظر الدولية ،وصول حركة
قادر على صنع السالم ،وما زاد األمور
ً
حماس إلى الحكومة الفلسطينية وسياساتها الرافضة لالتفاقيات السابقة ،التي تم إبرامها بين

الجانبين ،الذي أعطى الكيان الصهيوني المصوغ الدعاءاته بدع ٍم من اإلدارة األمريكية ،تم إقناعُ
أطراف الرباعية بعدم التعامل مع الحكومة العاشرة التي شكلتها حماس ،وهو ما يوحي بالدور
الفعال لإلدارة األمريكية في التأثير على سياسات اللجنة الرباعية وق ارراتها ،انطالقا من أن الواليات
يوما جادة وصادقة في المبادرات التي قدمتها لحل القضية الفلسطينية،
المتحدة األمريكية لم تكن ً
إذ تبين أن الهدف من ورائها كان فقط إدارة الصراع وكسب الوقت لصالح إسرائيل ،لفرض حقائق
على أرض الواقع تستفيد منها إسرائيل في مفاوضات الحل النهائي لو تمت.

2

خصوصا أن مسار
ويجدر هنا السؤال عن الهدف من وراء هذا التعثر وأسبابه ودالالته،
ً
التفاوض قد انطلق بإرادة مجاميع عالمية كبرى ورعايتهم ،واهتمام سياسي وإعالمي ،وتوافق دولي
ملفت ،فض ًال عن الحماس واالندفاع الفلسطيني والعربي للولوج فيه (درويش.)13 : 2015 ،
ثانيا-مشكلة الدراسة:
ً
ُّ
ئيسا في القضية الفلسطينية ،من خالل الدور
تعد اللجنة الرباعية الدولية ً
فاعال دوليًّا ر ً
الذي تلعبه إلحياء العملية السلمية بين الجانبين ،وذلك بتقديم وتبني مبادرات سياسية هادفة إليجاد
حل للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي عبر الحوار ،في ضوء ق اررات الشرعية الدولية ،ومما سبق فإن
المشكلة تتمثل في اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي:

إلى أي حد أسهمت اللجنة الرباعية الدولية في التسوية السلمية للقضية الفلسطينية

في 2014- 2002

؟

ويتفرع عن السؤال عدد من األسئلة الفرعية ،وهي:
 .1ما دوافع وظروف تشكيل اللجنة الرباعية ومحدداتها تجاه الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي؟

 .2ما األدوات التي تمتلكها اللجنة الرباعية من أجل الضغط على أطراف الصراع إليجاد حل
للقضية الفلسطينية والعقبات التي واجهتها؟

 .3ما موقف اللجنة الرباعية الدولية من القضايا المختلف عليها بين أطراف القضية الفلسطينية
والموقف األمريكي المنحاز إلسرائيل؟

- .4كيف ينظر أطراف القضية الفلسطينية إلى مواقف اللجنة الرباعية وكذلك مواقفها المستقبلية
تجاه التسوية السلمية؟

ثال ًثا-أهمية الدراسة:
 .1تنبع أهمية الدراسة من أن تجربة اللجنة الرباعية الدولية تعد تجربة زاخرة بالدالالت ،بغض

النظر عن النتائج التي ترتبت عليها ،فقد أخذت فرصتها المطلوبة دون تحقيق اآلمال التي
انعقدت عليها ،األمر الذي أدي إلى تقييم هذه التجربة ومحاولة الوقوف على دواعي اإلخفاق
وأسبابه الذي ألم بها.

 .2الوقوف على الظروف اإلقليمية والدولية التي أدت إلى تشكيل اللجنة الرباعية الدولية.
 .3معرفة األدوات السياسية التي تمتلكها اللجنة الرباعية من أجل الضغط على أطراف الص ارع
بالقضية الفلسطينية والعقبات التي واجهتها أثناء عملها؟
3

 .4أهمية موقف اللجنة الرباعية من القضية الفلسطينية ومن االنحياز األمريكي إلسرائيل.

 .5معرفة موقف أطراف القضية الفلسطينية من اللجنة الرباعية وكذلك الجهود المستقبلية.
 .6إن الدراسة ستفيد الباحثين وربما تنير الطريق للسياسيين وأصحاب القرار.
ابعا-أهداف الدراسة:
رً
 .1التوصل إلى دوافع تشكيل اللجنة الرباعية والدور الذي تقوم به تجاه القضية الفلسطينية.

 .2توضيح الدور الحقيقي والفعال الذي تقوم به اللجنة الرباعية من أجل الضغط على أطراف
القضية الفلسطينية للقبول بالمبادرات التي تطرحها.

 .3معرفة مدى التجاذب والتنافر بين سياسة اللجنة الرباعية الدولية واإلدارة األمريكية تجاه
القضية الفلسطينية.

 .4تقييم دور اللجنة الرباعية في تسوية القضية الفلسطينية للوقوف على أسباب الفشل.
 .5إمكانية قراءة التوازنات الدولية المستقبلية واستثمارها لصالح القضية الفلسطينية.
خامسا-منهجية الدراسة:
ً
نظر ألن الظواهر السياسية واالجتماعية ظواهر مركبة ،ومعقدة ،ومتعددة األبعاد بما
ًا
يحول دون دراستها من خالل منهج بشكل متكامل ،فقد أخذت الدراسة بما يعرف بأسلوب المنهج

التكاملي الذي ال يعتمد على منهج معين وإنما يستفيد من مناهج عديدة ،وبصفة خاصة فقد اعتمد
الباحث على التكامل بين منهجين اثنين ،وهما:
-1المنهج الوصفي التحليلي:
لدراسة أي ظاهرة فإنه ال بد من وصفها وتشخيصها؛ ولذا يجب جمع المعلومات من

وكيفا ،للخروج بنتائج تكون أقرب للواقع ،نتوصل من
مصادرها األصلية وتحليلها ودراستهاًّ ،
كما ً
خاللها إلى توصيات (درويش.)18 :2013 ،
-2منهج إدارة وحل وتحويل الصراع:
ٍ
كل
وتكمن أهمية هذا المنهج بل تجعله من أهم المناهج المتبعة ،في أنه يعكس طبيعة ٍّ
من المقاربتين اإلسرائيلية والفلسطينية اللتين هما محور بناء هذه الدراسة (الشرفا.)22 :2015 ،
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-3المنهج التاريخي:
سيتم اتباع المنهج التاريخي القائم على جمع البيانات والمعطيات التاريخية ذات العالقة
ثم محاولة دراستها فيما يتعلق بسؤال الدراسة دون النظر لألحداث غير المفيدة في تتبعنا لدور
اللجنة الرباعية في عملية التسوية السلمية للقضية الفلسطينية.
سادسا-حدود الدراسة:
ً
يبدأ الحد الزماني للدراسة من عام  2002ذلك العام الذي انطلقت منه اللجنة الرباعية

الدولية ،وينتهي بانتهاء الجهود التفاوضية عام .2014
سابعا-مصطلحات الدراسة:
ً

اللجنة الرباعية الدولية :أنشئت اللجنة في مدريد عام  2002باقتراح من رئيس الوزراء
اإلسباني (خوسيه ماريا أثنار) نتيجة تصاعد الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ،بعد نحو عامين من

اندالع انتفاضة األقصى ،2000وهي لجنة دولية تتكون من روسيا والواليات المتحدة واالتحاد
األوروبي واألمم المتحدة ،جعلت على عاتقها مهمة حل المشاكل العالقة بين السلطة الفلسطينية

وإسرائيل (موقع الجزيرة نت.)www.aljazeara.net ،
التفاوض :هي العملية التي تقوم بين طرفين أو أكثر يقوم من خاللها األطراف بمناقشة طلباتهم
وتعديلها؛ بهدف التوصل إلى نتيجة مقبولة تحقق مصلحة لكل منهما (الشرفا.)17 :2015،
التفاوض الفلسطيني اإلسرائيلي :يقصد به تلك العملية المشتركة بين الطرفين في محاولة
للتوصل إلى حل يتعلق بالقضية الفلسطينية(الشرفا.)17 :2015،
التسوية السلمية للقضية الفلسطينية :يقصد بها تلك العملية التي انطلقت بانعقاد مؤتمر
مدريد عام 1991م ،والتي جمعت العرب والكيان اإلسرائيلي ،في محاولة إليجاد حل للصراع

العربي اإلسرائيلي (درويش.)19 :2013،
الشرعية الدولية :يقصد بمصطلح الشرعية في البحث الق اررات الدولية الخاصة بالقضية
الفلسطينية والمنبثقة عن ق اررات الجمعية العامة ومجلس األمن(الشرفا.)18 :2015،
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ثامًنا-الدراسات السابقة:
-1دراسة مخلد مبيضين ( :)2005محددات السياسة األوروبية تجاه عملية التسوية اإلسرائيلية
– الفلسطينية بعد معاهدة ماستريخت عام .2005 – 1993

تناولت هذه الدراسة فحص السياسة األوروبية تجاه عملية السالم للنزاع الفلسطيني

اإلسرائيلي في عقد من الزمن؛ منذ اتفاقية ماستريخت عام  ،1993االتفاقية التي أوجدت االتحاد
األوروبي؛ للتعرف على الدور األوروبي في العملية السلمية ومحدودية هذا الدور مقارنة بالدور

وداخليا ،والتعرف على الرؤى الخاصة
األمريكي .والتعرف على محددات هذا الدور دوليًّا وإقليميًّا
ً
لكال الطرفين فيما يتعلق بالتسوية السلمية ،دون التركيز على تتبع خطوات هذه العملية أو بحث
طروحات الجانب األوروبي ومبادراته بالتفصيل.
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن عجز االتحاد األوروبي السياسي
عن الدخول بقوة في العملية السلمية والتأثير فيها بما يتناسب مع ما يقدمه من دعم اقتصادي

ومالي لطرفي النزاع ،نتيج ًة لعوامل عديدة؛ وعلى رأسها هيمنة الواليات المتحدة عالميًّا بعد انتهاء
الحرب الباردة حتى احتاللها العراق ،ورفضها إشراك االتحاد في العملية السلمية ،وعدم قدرة

االتحاد األوروبي على تشكيل سياسة خارجية موحدة ،والتباين بين الدول األوروبية الرئيسة في

توجهاتها نحو التسوية ،وتوسع االتحاد شرًقا ،ورفض إسرائيل للمشاركة األوروبية ،وحالة الضعف
والتشتت العربي.

كما أوصت الدراسة بأنه يوجد أوراق ضاغطة بيد االتحاد األوروبي إذا أحسن استخدامها
فسوف تتمكن من لعب دور نشط في عملية التسوية السلمية للنزاع الفلسطيني اإلسرائيلي ،ومنها

المساعدات األوروبية إلسرائيل ،والعالقات التجارية بينهما ،وتعاظم أهمية االتحاد االقتصادية دوليًّا
وإقليميًّا.
-2دراسة عزالدين أبو سمهدانة ( :)2008االستراتيجية الروسية تجاه الشرق األوسط2000 :
– ( 2008دراسة حالة القضية الفلسطينية).

تناولت الدراس ُة االستراتيجية الروسية تجاه الشرق األوسط خالل فترة واليتي (فالديمير
بوتين)؛ حيث ركزت على توجهات روسيا الجديدة تجاه الشرق األوسط مركزة على القضية
الفلسطينية .واعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي والمنهج الوصفي ،ومنهج صنع القرار لمعرفة

أهم الدوائر التي تسهم في تشكيل وصنع القرار السياسي الروسي الخارجي ،ومنهج دراسة الحالة
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لتسليط الضوء على القضية الفلسطينية كإحدى القضايا الجوهرية التي أطالتها التغيرات في
الدرسة
الدرسة واإلجابة على تساؤالتها تناولت ا
االستراتيجية الروسية الجديدة .وإلثبات فرضيات ا

االستراتيجية الروسية وأهم خصائصها ،مركزة على العالقات العربية الروسية في ظل حكم بوتين
القرر الروسي ،ومن ثم
بمختلف جوانبها ،مناقشة المحددات الداخلية والخارجية المؤثرة في صنع ا

القرر الروسي
سلطت الضوء على القضية الفلسطينية من خالل تحديد أهم المحددات المؤثرة في ا
تجاه القضية الفلسطينية ،وحقيقة السياسة الخارجية الروسية تجاه القضية الفلسطينية ومواقفها

المعلنة.

الدرسة إلى مجموعة من النتائج كان أبرزها ،عدم امتالك روسيا مقومات
وقد توصلت ا
عامال
الصرع الفلسطيني مما شكل
ا
التأثير على الجانب اإلسرائيلي والفلسطيني للتدخل في حل
ً

درك روسيا في ظل ثقلها السابق في عهد االتحاد السوفيتي
في ضعف دورها ومحدوديته ،وكذلك إ ا
أن القضية الفلسطينية هي مفتاح الدخول إلى منطقة الشرق األوسط ،وبالتالي فهي تعتمد على
القضية الفلسطينية كبوابة لتحافظ على وجودها كالعب مهم في السياسة الدولية بغض النظر عن
عدالة القضية ،فإن المواقف المؤيدة للموقف الفلسطيني التي اتخذتها روسيا لم تكن إال كورقة

استخدمتها للمساومة السياسية مع الواليات المتحدة األمريكية ،والتي تتيح لها تحقيق مكاسب
سياسية في أقاليم أخرى ذات بعد جيوسياسي لالتحاد الروسي ،أو لها مصالح اقتصادية أو سياسية

فيها.

-3دراسة أحمد الوادية ( :)2008السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفلسطينية 2001
– .2008

ناقشت هذه الدراس ُة السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفلسطينية في عهد جورج
بوش االبن  ،2008 – 2001باإلضافة إلي الوقوف على التطور التاريخي لسياسة الواليات

المتحدة تجاه القضية الفلسطينية منذ  1917وحتى عام  2000ومحددات السياسة األمريكية تجاه
القضية الفلسطينية ،كما وناقشت أحداث  11أيلول  ،2001وتأثيرها على القضية الفلسطينية،

والمبادرات األمريكية لحل القضية الفلسطينية بعد أحداث  11أيلول ،والتدخل األمريكي في النظام
السياسي الفلسطيني والضغط علي السلطة الفلسطينية لتنفيذ بعض اإلصالحات ،مثل :استحداث

منصب رئيس الوزراء ،باإلضافة إلى مناقشة موقف الواليات المتحدة من االنتفاضة الثانية،
ئيسا للسلطة
والرئيس ياسر عرفات ،وناقشت الدراسة الموقف األمريكي من انتخاب محمود عباس ر ً

أيضا الموقف األمريكي من نجاح حركة حماس باالنتخابات التشريعية الثانية
الفلسطينية ،و ً
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وتشكيلها للحكومة العاشرة ،كما وتناولت الدراسة بالتحليل مؤتمر أنابوليس واإلشارة إلى دالالت

عقد المؤتمر في تلك الفترة خاصة بعد االنقسام الفلسطيني ،باإلضافة إلى مناقشة دور الواليات
المتحدة في مفاوضات الحل النهائي بعد مؤتمر أنابوليس ،وانتهاء والية الرئيس جورج بوش االبن

دون تحقيق أي نتائج تذكر مع الوقوف على أسباب ذلك.

خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،أهمها أن الواليات المتحدة األمريكية لم تكن
يوما جادة وصادقة في المبادرات التي قدمتها لحل القضية الفلسطينية ،إذ تبين أن الهدف وراء
ً
تلك المبادرات كان فقط إدارة الصراع وكسب الوقت لصالح إسرائيل ،لفرض حقائق على أرض

يها في كل جوالت المفاوضات
الواقع تستفيد منها إسرائيل ،وأن الواليات المتحدة لم تكن وسي ً
طا نز ً
بين اإلسرائيليين والفلسطينيين.

وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات المهمة للجانب الفلسطيني واألمريكي واإلسرائيلي

والعربي والهيئات الدولية ،أهمها إنهاء االنقسام الفلسطيني الداخلي ألنه يضعف الموقف الفلسطيني

الدولي ،وبناء موقف عربي إسالمي موحد تجاه القضية الفلسطينية في استغالل نقاط القوة لديها،
وتفعيل ق اررات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية وترويجها كرزمة واحدة ،وعدم القبول
بحلول ال تستند للشرعية الدولية واعتبارها الحد األدنى من الحقوق.

-4دراسة محسن صالح ( :)2014مشاريع التسوية السلمية للقضية الفلسطينية.
تناولت هذه الدراسة مشاريع التسوية السلمية للقضية الفلسطينية ،وأكدت الدراسة على أن

مصطلح التسوية السلمية يحمل معنى محاولة فض النزاع بين طرفين أو أكثر حول قضية تشكل
طا،
حال وس ً
سببا للخالف بين األطراف المعنية ،وليس شر ً
طا أن تكون التسوية السلمية عادلة أو ً
ً
إذ إنها تعكس في كثير من األحيان موازين القوى ،وحاالت االنتصار والهزيمة ،والضغوط الداخلية
دائما ،إذ قد تلجأ إليها القوى المتصارعة
والخارجية ،كما أن التسوية السلمية ليست بالضرورة ً
حال ً
ألخذ فسحة من الوقت بانتظار تغير الظروف إلى األفضل ،من أجل فرض تسويات جديدة تعكس

تغير موازين القوى .وأوضح الباحث أن هذا المصطلح قد يكون
مضلال عندما يتعلق بالشأن
ً
الفلسطيني ،إذ إن معظم مشاريع التسوية السلمية تكون عادة بين دول مختلفة متحاربة ،وهو األمر

الذي ال ينطبق على القضية الفلسطينية التي تمثل حالة استعمار واغتصاب بالقهر والقوة ،وليس
نز ًعا بين بلدين متجاورين ،وأن جوهر القضية يتمثل في أن القوى الكبرى (وبالذات بريطانيا
ا
وأمريكا) قد سعتا متحالفتان مع الصهيونية العالمية إليجاد كيان يهودي في فلسطين -قلب العالم

العربي واإلسالمي -يمتلك آليات القوة والتوسع.
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ويمكن استخالص نتائج توصلت لها الدراسة ،أهمها :إن أي مشروع يطرحه الغرب أو

الصهاينة أو يمكن أن يقبلوه ال بد وأن يشترط بقاء إسرائيل قوية مزدهرة ،وهو بالتالي لن يكون
عادال مهما حصل الفلسطينيون أو العرب والمسلمون من مكاسب؛ ألنها لن تضمن استعادة
ً

الفلسطينيين لكامل حقوقهم في أرضهم وسيادتهم عليها أو خروج الغاصبين المحتلين ،واستعرض

الباحث بالتفصيل أهم مشاريع التسوية السلمية التي تم تقديمها منذ عقود طويلة.

-5دراسة فارس ظاهر( :)2011موقف الرباعية الدولية من القضية الفلسطينية.
ناقشت هذه الدراسة دور اللجنة الرباعية الدولية تجاه القضية الفلسطينية ،وتناول الباحث
خصوصا بعد انتفاضة األقصى الثانية،
الحديث عن أهمية اللجنة الرباعية ودورها األساسي
ً
أيضا عن دواعي تشكيل اللجنة ومبادراتها لتحقيق السالم بالقضية الفلسطينية ،وموقف
وتحدث ً

أطراف اللجنة من نتائج انتخابات  ،2006ومن الحكومة العاشرة ،ومن حصار غزة ،واتفاق مكة،
وفي نهاية الدراسة ذكر النص الحرفي لخطة خارطة الطريق.
ويمكن استخالص نتائج عديدة للدراسة نذكر أهمها :إن سبب عجز اللجنة الرباعية

الدولية عن لعب الدور السياسي المنوط بها بقوة في العملية السلمية أو بما يتناسب مع حجم ووزن
دول اللجنة الفعلي على المستويين اإلقليمي والدولي هو سيطرة اإلدارة األمريكية على الصراع
أيضا عدم قدرة االتحاد األوروبي على توحيد سياسة الخارجية؛ وذلك
الفلسطيني اإلسرائيلي ،و ً
للتباين بين الدول األوروبية الرئيسة في توجهاتها نحو التسوية ،وحالة الضعف العربي.

-6دراسة نايف أبو خلف ( :)2009اللجنة الرباعية بين االحتواء األمريكي والضمور األوروبي
قراء ًة مستقبلية في دورها.

تناولت هذه الدراسة سياسة اللجنة الرباعية تجاه عملية السالم الفلسطيني اإلسرائيلي؛

وذلك للتعرف على مدى التجاذب والتنافر بين الدور األوروبي واألمريكي تجاه عملية السالم
الخاصة بفلسطين ،وبيَّن الباحث مدى محدودية التأثير األوروبي داخل اللجنة الرباعية وسيطرة

دءا من اختيار مبعوثيها ،وأهدافها ،ودورها،
سياسة الواليات المتحدة األمريكية على اللجنة الرباعية ب ً

إذ استطاعت أمريكا احتواء الدور األوروبي من فاعل مؤثر إلى منفذ لسياساتها.

ويمكن استخالص مجموعة من النتائج نذكر أهمها :إن سبب عجز االتحاد األوروبي
السياسي عن الدخول بقوة في العملية السلمية والتأثير فيها بما يتناسب مع ما يقدمه من دعم

اقتصادي ومالي لطرفي النزاع ،هو هيمنة الواليات المتحدة عالميًّا على عملية السالم ،وعدم قدرة
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ا التحاد األوروبي على تشكيل سياسة خارجية موحدة ،والتباين بين الدول األوروبية الرئيسة في
توجهاتها نحو التسوية.

-7تقرير قسم األرشيف والمعلومات ،مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ( :)2012حول

الموقف األ وروبي من مبادرات التسوية السلمية للقضية الفلسطينية من .2012 – 1947

تناول الباحث من خالل هذا التقرير معرفة الموقف األوروبي من القضية الفلسطينية عبر
مراحلها المختلفة ،فتاريخ أوروبا حافل بالمواقف التي أثرت على القضية الفلسطينية منذ سنة
 ،1917إال أن هذه المواقف تغيرت وتبدلت ،واختلفت في درجة تأثيرها عليها.

ويمكن الوقوف على مجموعة من النتائج أهمها :إن السياسة األوروبية الخارجية اتسمت

في منطقة الشرق األوسط بشكل عام ،بمنطق رد الفعل؛ سواء على األحداث ،أو المبادرات
األمريكية ،لذلك لم ينظر االتحاد األوروبي قط لسياسته تجاه القضية الفلسطينية كسياسة مستقلة
بذاتها ،بل كان يتم النظر إليها بوصفها جزًءا من سياسة أشمل وأكبر قد تتسع لتشمل المنطقة
العربية ،أو الشرق األوسط بشكل عام ،ولذلك سلط الباحث الضوء على الموقف األوروبي من
مبادرات التسوية السلمية للقضية الفلسطينية خالل الفترة .2012-1947
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تعقيب على الدراسات السابقة (الفجوة البحثية):
وجد الباحث فجوة بحثية ليست بسيطة عند استعراضه الدراسات السابقة آنفة الذكر؛ حيث

ركزت كل منها على مجال أو موضوع معين غير أن "دراسة الباحث" تختلف عن تلك الدراسات
من حيث إن معظمها تناولت مواقف وسياسات الدول األعضاء باللجنة الرباعية الدولية تجاه

القضية الفلسطينية بشكل مستقل ،ولم تتناول موقف اللجنة الرباعية الدولية تجاه القضية الفلسطينية
بشكل خاص ،باستثناء دراسة الباحث (فارس ضاهر) بعنوان :اللجنة الرباعية الدولية تجاه القضية
الفلسطينية ،لكنها لم تعط موضوع البحث حقة الكافي إذ ال يتجاوز متن الدراسة عن ثالثين

صفحة ،وهذا العدد من الصفحات ال يكفي لدراسة هذه الفترة بكل مكوناتها وتحليلها.

وبالتالي يعتقد الباحث أن دراسته تتميز عن الدراسات السابقة بأنها تناقش مواقف وسياسات

اللجنة الرباعية الدولية بشكل خاص تجاه القضية الفلسطينية في فترة زمنية لم يركز عليها الباحثون

مسبًقا بالبحث والتحليل بشكل معمق ،باإلضافة إلى استشراف دورها في المستقبل القريب.
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الفصل الثاني
دوافع وظروف تشكيل اللجنة الرباعية



المبحث األول :الجهود الدولية الدبلوماسية قبيل تشكيل اللجنة الرباعية.



المبحث الثاني :نشأة اللجنة الرباعية الدولية وتكوينها.



المبحث الثالث :العوامل المؤثرة في اللجنة الرباعية الدولية تجاه القضية الفلسطينية.

الفصل الثاني
دوافع وظروف تشكيل اللجنة الرباعية
مقدمة:
األساس لها الواليات المتحدة األمريكية التي بلورت
عندما بدأت عملية السالم كان الراعي
ُ

بدايات هذه العملية من خالل عقد مؤتمر مدريد للسالم في 1991م وما تبعه من اتفاقيات سياسية
ثانويا؛ ولكن ال يستهان به في تلك
من أهمها اتفاقية أوسلو ،1993وكان دور روسيا االتحادية ًّ

الفترة؛ حيث كان لها دور في مؤتمر مدريد وخاصة في مجال تقريب وجهات النظر بين الجانب
الفلسطيني والكيان اإلسرائيلي في اتفاقيات التسوية وباألخص اتفاقية أوسلو ،وبعد فترة من الزمن

انحسر االهتمام الروسي بعملية السالم بفعل الظروف السياسة واالقتصادية التي واجهت روسيا
تمثال
االتحادية وانكفائها على حل مشاكلها الداخلية .وبقي بالتالي الراعي
األساس لعملية السالم م ً
ُ

في الواليات المتحدة األمريكية بالرغم من ظهور االتحاد األوروبي في تلك الفترة كقوة إقليمية الذي

ونظر النشغال الواليات المتحدة األمريكية
ًا
ُعهد عليه أنه كان يدور في فلك المحور األمريكي،
بحرب افغانستان وغارقة بالتحضير والتمهيد لحرب العراق واحتالله تم انشاء اللجنة الرباعية

الدولية في تموز ،2002والتي تضم في عضويتها :الواليات المتحدة األمريكية وروسيا االتحادية
واألمم المتحدة واالتحاد األوروبي لكي تكون الجهة الدولية التي ترعى عملية التسوية ،باإلضافة

إلى قيامها باقتراح المبادرات التي تعزز فرص تحقيق السالم في المنطقة وخاصة بين الفلسطينيين
واإلسرائيليين.
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المبحث األول
الجهود الدولية الدبلوماسية قبيل تشكيل اللجنة الرباعية
قبل تشكيل اللجنة الرباعية الدولية لعملية السالم في الشرق األوسط ،كان هناك العديد

من الجهود الدولية التي قام بها أعضاء تلك اللجنة تجاه عملية السالم ،فبالنسبة للواليات المتحدة

األمريكية كان دورها محورًّيا قبل اللجنة وبعدها باعتبارها الراعي األساس لعملية السالم ،بينما كان

لروسيا االتحادية دور أفضل قبل تشكيل اللجنة الرباعية الدولية إذا ما قورن بدورها بعد انضمامها
للجنة الرباعية الدولية ،وبالنسبة لالتحاد األوروبي واألمم المتحدة فقد أصبح دورهما أكثر فاعلية
بعد انضمامهما للجنة الرباعية الدولية.
 1:1:2األمم المتحدة والموقف من القضية الفلسطينية:
األرضي
ا
تعترف األمم المتحدة بتوصيف األراضي المحتلة عندما تتم اإلشارة إلى
الفلسطينية عام 1967من خالل الق ارر ،242وهناك العديد من الق اررات الدولية التي تعترف
للفلسطينيين بهذه الوضعية :شعب تحت االحتالل وإسرائيل دولة احتالل ،وتطالب بانسحاب

وخصوصا الضفة الغربية وقطاع غزة؛ إال أن دور األمم
إسرائيل من األراضي الفلسطينية المحتلة
ً
سما؛ وكان دورها يقتصر على إصدار الق اررات وحث
المتحدة في الصراع لم يكن جوهرًّيا وحا ً

أخير
األطراف المعنية على تنفيذها دون أن تتدخل مباشرة في عملية الصراع أو التسوية ،إال ًا
عندما باتت جزًءا من اللجنة الرباعية الدولية التي وضعت خطة خارطة الطريق للدفع بعملية
التسوية بين الفلسطينيين والكيان اإلسرائيليين إلى األمام (الهور.)45 ،2012،
يتضح أن الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني راهنوا على دور أكبر لألمم المتحدة

في عملية السالم ولكن دون جدوى ،وأصيبوا باإلحباط لكون تلك الهيئة تعمل وفق أجندة خاصة
يحددها مجلس األمن الذي تلعب فيه الواليات المتحدة األمريكية وحلفائها الدور األكبر في التأثير

على ق اررات المجلس بالتحديد وق اررات الجمعية العمومية لألمم المتحدة غير الملزمة.
وبدأ تعامل األمم المتحدة مع القضية الفلسطينية بعد عامين من إنشائها عندما قررت

بريطانيا الدولة المنتدبة على فلسطين إنهاء انتدابها عام  1947وتقدمت بطلب بذلك إلى األمم
المتحدة التي ناقشت الموضوع وأصدرت القرار رقم  181الذي ينص على تقسيم فلسطين إلى

دولتين(:اسرائيل وفلسطين) وقبلت الحركة الصهيونية قرار التقسيم فيما رفضه العرب والفلسطينيون،
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جيوشا هزيلة لمحاربة الصهاينة
وقرر العرب إسقاط قرار التقسيم بالقوة المسلحة حيث أرسلوا
ً
(الهور.)51 ،2012،
وكانت نتيجة حرب أيَّار 1948هزيمة هذه الجيوش العربية وإعالن قيام دولة إسرائيل

على أجزاء من األرض تقدر بـ  %78من مساحة فلسطين وهو أكثر مما خصص لهم بقرار

التقسيم ،وتهجير غالبية الفلسطينيين من بالدهم؛ األمر الذي دفع األمم المتحدة لتشكيل وكالة
غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (األونروا) عام  .1949ورفض الفلسطينيون الدولة حسب

قرار التقسيم ،وبسبب ما تمخضت عنه الحرب من شتات للفلسطينيين؛ تم التعامل مع القضية
الفلسطينية كونها قضية إنسانية ،أي يحتاجون لإلعاشة والمساعدة .وتم في عام  1964تأسيس

منظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني ووضعت ميثاقها األول الذي تم تعديله عام

 ،1968وتم فيه رفض كل ق اررات الشرعية الدولية بما فيها قرار التقسيم  181وقرار ،242
ورفضت المنظمة كل التسويات السياسية التي تنتقص من الحقوق الشرعية الفلسطينية

(هالل.)55 ،2003،

واستمر تجاهل المنظمة للحلول السياسية؛ وبالتالي تجاهل األمم المتحدة للحقوق

السياسية للفلسطينيين والتعامل معهم من منطلق إنساني كالجئين حتى بداية السبعينيات ،وكان

متميز في العالقة بين األمم المتحدة والفلسطينيين ،ففي هذا العام اعترفت األمم
ًا
عاما
عام ً 1974

ممثال للشعب الفلسطيني ومنحتها صفة عضو مراقب ،وشكل حضور المنظمة
المتحدة بالمنظمة ً

مهما في تطور العالقة بين الطرفين ،ومما عزز هذه العالقة الدور
في األمم المتحدة
ً
منعطفا ً
الفعال لدول المعسكر االشتراكي ودول عدم االنحياز التي كانت تشكل غالبية الدول األعضاء في
ميال نحو
خطابا
األمم المتحدة ،باإلضافة إلى اعتماد منظمة التحرير
سياسيا أكثر إيجابية؛ و ً
ً
ً
استعدادا للتعامل مع الشرعية الدولية وق ارراتها ولكن بطريقة غير مباشرة
الحلول السياسية الوسط و
ً

إيمانا منها بأهمية العمل الدبلوماسي إلظهار عدالة القضية الفلسطينية والرد على الدعاوى والمزاعم
ً

اإلسرائيلية التي تتهم الفلسطينيين باإلرهاب ،وشهدت فترة السبعينيات صدور العديد من الق اررات
والتوصيات التي تطالب بمنح الشعب الفلسطيني حقه في تقري ـ ـ ـر مصيره(هالل.) 62 ،2003 ،
على الرغم من التقارب بين منظمة التحرير واألمم المتحدة إال أنه بقي موقفهم منها

ظا من منطلق أن هذه الق اررات تنتقص من حقوقهم الوطنية وتعترف بشرعية دولة إسرائيل،
متحف ً
باإلضافة إلى أن المنظمة كانت تراهن على العمل الفدائي والدعم العربي ودعم دول المعسكر

االشتراكي ،ولكن توقيع مصر التفاقية كامب ديفيد عام  ،1979ثم الغزو اإلسرائيلي للبنان وما
ترتب عليه من خروج قوات منظمة التحرير وإضعاف قوتها العسكرية ،ثم ظهور بوادر تفكك
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المعسكر االشتراكي ،كل ذلك عزز نهج التسوية السلمية عند الفلسطينيين ودفع منظمة التحرير
للقبول باعتماد ق اررات الشرعية الدولية كأساس للتسوية مع إسرائيل (الهور.)69 ،2012 ،

يتضح أن هيئة األمم المتحدة كانت منحازة اتجاه الجانب اإلسرائيلي من الجانب الفلسطيني

ونظر لهذه
ًا
حيث إنها بق اررتها وخاصة قرار إقامة دولتين أثبتت حق من ال يملك فيما ال يستحق.

الق اررات الراعية لمصالح إسرائيل انتهج الفلسطينيون ممثلين بمنظمة التحرير النهج الكفاحي المسلح

في الكثير من أعمالهم ،ولكن التراجع العربي عن دعم حل القضية عسكرًيا وإبرام مصر التفاقية
سالم مع إسرائيل أجبر منظمة التحرير على الرضوخ للق اررات الدولية التي تحافظ على حق
إسرائيل.
وبعد عام  1988بدأت العالقة بين الفلسطينيين والشرعية الدولية بالتحسن؛ حيث شكلت

منعطفا في هذا السياق،
ق اررات المجلس الفلسطيني في دورته المنعقدة في الجزائر عام 1988
ً
ففي هذه الدورة أعلن الرئيس ياسر عرفات قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على األراضي الفلسطينية

التي احتلتها إسرائيل عام  1967وقبوله ق اررات الشرعية الدولية ،إال أن واشنطن رفضت الصيغة
الفلسطينية للسالم ،وكان موقفها من االعتراف بمنظمة التحرير أن تعترف األخيرة بالكيان

اإلسرائيلي وأن تنبذ العنف وتقبل بعقد مؤتمر دولي على أساس قراري مجلس األمن  242و338
دون غيرهما من ق اررات األمم المتحدة (أبراش.)66 ،2003 ،

وبقبول منظمة التحرير الشروط األمريكية تم عقد مؤتمر مدريد للسالم عام  1991الذي

حضرته غالبية الدول العربية وإسرائيل والفلسطينيون ،برعاية واشنطن وموسكو ،و ُغيبت األمم
هامشيا ،وفي عام  1993تم عقد اتفاقية أوسلو بين الفلسطينيين واإلسرائيليين
المتحدة أو كان دورها
ً

بعيدا عن األمم
بعد مفاوضات سرية في أوسلو ،ادت الي تأسيس سلطة الحكم الذاتي للفلسطينيين ً

المتحدة ،وباتت مرجعية المفاوضات الالحقة وسلطة الحكم الذاتي اتفاقية أوسلو نفسها وليست
األمم المتحدة وق ارراتها ،وبعد أن وصلت العملية السلمية بين الكيان اإلسرائيلي والفلسطينيين إلى

دور
طريق مسدود ،وفشلت االتفاقيات الموقعة في تحقيق حل للصراع عادت األمم المتحدة لتلعب ًا
في حل الصراع ولكن من خالل اللجنة الرباعية (أبراش.)70 ،2003 ،
حرصت إسرائيل على أن تضرب بعرض الحائط كل المطالب والمناشدات الدولية حتى

على مستوى تجميد االستيطان ،وجاءت خطة شارون لالنسحاب من قطاع غزة عام  2005من

طرف واحد لتغير من عملية التسويةَّ ،
معاديا بعد سيطرة حماس
كيانا
وعدت إسرائيل قطاع غزة ً
ً
عليها في منتصف حزيران2007؛ وفرض الحصار على القطاع ،وأضعفت هذه الخطوة السلطة
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الفلسطينية على طاولة المفاوضات ألنها أظهرتها بالسلطة العاجزة عن فرض سيطرتها على كل

المناطق الفلسطينية ،باإلضافة إلى مقولة إسرائيل بعدم وجود شريك فلسطيني للسالم ،بل زادت

من وتيرة االستيطان األمر الذي دفع الرئيس محمود عباس لإلعالن عن وقف المفاوضات وعدم

الرجوع إليها إال إذا التزمت إسرائيل بوقف االستيطان ،ومع زيادة عمليات االستيطان لوح الرئيس

محمود عباس بما سماها بالخيارات االستراتيجية البديلة لعملية المفاوضات ،ومنها التوجه إلى

األمم المتحدة النتزاع اعتراف منها بدولة فلسطينية على حدود ( 1967بدرخان.)74 ،2011 ،
يتضح مما سبق أن المساعي الفلسطينية في سبيل االعتراف بدولة فلسطين وقبول
عضويتها في الهيئة األممية جاء بعد فشل الحلول السلمية مع الجانب اإلسرائيلي ،ولتنشيط دور

األمم المتحدة في حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ،بعد أن تجمد في صورة ق اررات غير قادرة

فضال عن محدودية دورها في اللجنة الرباعية الدولية.
على إلزام إسرائيل بها،
ً

فخرجت بذلك األمم المتحدة من أروقة القضية الفلسطينية نتيجة التوصل إلى اتفاقية
ٍ
وسيط بينهم،
بديال لحل الصراع القائم على مفاوضات ثنائية أو ثالثية مع وجود
دت ً
أوسلو التي ُع ْ
وأُخرجت بعض الق اررات الدولية من عملية المفاوضات ،فإسرائيل حققت أكبر إنجاز وهو إسقاط

البعد الدولي للقضية الفلسطينية ،حيث حلت المرجعية التفاوضية محل المرجعية الدولية (أبراش،
.)68 ،2003

جاء هذا التوجه كذلك بالتوازي مع ما تشهده األنظمة العربية من تغيرات جذرية في

ومرور بمصر
ًا
بدءا من تونس
أساسياتها من خالل ما سمي بالربيع العربي الذي أسقط ثالثة أنظمة ً

حافز للسلطة الفلسطينية التخاذ هذا
أخير بليبيا ،هذه المتغيرات التي شهدتها الدول العربية كان ًا
و ًا
القرار على اعتبار أن مخرجات هذه الثورات يمكن أن تحقق بعض المكاسب للقضية الفلسطينية
وعدالة قضيتها ،فالدولة المطالب بها كان من المفروض أن تقام منذ  ،1999إال أن إخفاقات

كامب ديفيد 2عام  2000وانغالق أفق العملية التفاوضية كانت بمثابة الداعم للجوء إلى األمم

المتحدة (بدرخان.)79 ،2011 ،

بدأت التحركات الفلسطينية في البداية لجمع قوى دولية داعمة لهذا الخيار انطالًقا من

بدءا بطرح فكرة التوجه لمجلس األمن إلصدار إدانة االستيطان
تعدد الخيارات التي طرحتها السلطة ً
وتأكيد عدم شرعيته أو إعالن الدولة من طرف واحد ،إذ القت فكرة إعالن الدولة قبوًال لدى الشارع

دوليا عزز هذا التوجه ،إذ أعربت غالبية أعضاء الجمعية العامة دعمها
العربي بداي ًة،
ودعما ًّ
ً
لالعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود  ،1967أما على الصعيد اإلسرائيلي واألمريكي فجائت
17

تداعيات هذا القرار طلب اسرائيل من الواليات المتحدة في حالة تم اتخاذ هذه الخطوة واتجهت

السلطة الفلسطينية إلى األمم المتحدة اتخاذ الفيتو األمريكي لمنع صدور اعتراف بالدولة الفلسطينية
(مبروك.)88 ،2011 ،
لذلك يتضح أن اإلصرار الفلسطيني على تقديم الطلب لهيئة األمم المتحدة جاء بعد

الحصول على التأييد العربي واإلقليمي من بعض الدول ،وبالرغم من كل التهديدات اإلسرائيلية
سلبا على عملية السالم إال أن الجهود
واألمريكية بهذا الخصوص باعتبار هذا الطلب يؤثر ً
الفلسطينية استمرت في هذا الطريق.
مصاحبا بخطاب أوضح فيه األسباب التي
وتقدم الرئيس محمود عباس لطلب العضوية
ً
دفعت به إلى اتخاذ هذا القرار وانطالًقا من قراءة لهذا القرار يتبين أن الدافع األساس للسلطة إلى
اتخاذ هذا القرار هو إعادة االعتبار لألبعاد القانونية للقضية الفلسطينية ،وتأكيد االعتراف بالدولة
الفلسطينية كدولة محتلة ،وشطب مفهوم األراضي المتنازع عليها ضمن حدود  ،1967وإذا ما
حظيت السلطة بهذا االعتراف سيمكنها من تحريك المحكمة الجنائية الدولية ضد القيادات

اإلسرائيلية .أما في حالة الفشل ورفض عضويتها من مجلس األمن فيمكنها أن تحصل على
عضوية دولة مراقبة إذا لجأت إلى الجمعية العامة مما يمنحها صالحيات أكثر مما تتمتع به

منظمة التحرير (األزعر.)102 ،2011 ،

على الرغم من فشل السلطة الفلسطينية في ذلك نتيجة لعدم اكتمال النصاب القانوني

إلصدار قرار العضوية الكاملة إال أنها نجحت في إبراز قدرتها على فتح طريق وقنوات جديدة
لعملية السالم مع قدرتها علي جمع دعم عربي ودولي داعم للقضية الفلسطينية ،وقبلت دولة

فلسطين كعضو مراقب على الرغم من أن العضوية الكاملة لم تتحقق ،ولكن نجحت جز ًئيا
الدبلوماسية الفلسطينية في هذه المعركة السياسية وحققت مكاسب قد تكون على صعيد الدفاع عن

حقوق الشعب الفلسطيني في هيئات ومنظمات أخرى تابعة لألمم المتحدة ،مثل :محكمة الجنايات

الدولية ،ولكن يحتاج هذا األمر إلى إدارة فلسطينية قوية للمتابعة ونيل الحقوق.
 2:1:2روسيا االتحادية والموقف من القضية الفلسطينية:

كان لروسيا من القضية الفلسطينية موقف مغاير عن موقف وسياسة االتحاد السوفيتي

بدال من االتحاد السوفيتي سابًقا ،إال أنها لم
السابق تجاهها ،فهي الراعي الثاني لعملية السالم ً
تسع إلى تفعيل دورها بل أصبح أكثر محدودية وهامشية مما كان عليه في ظل االتحاد السوفيتي

دبلوماسيا
تحركا
قبل انهياره؛ حيث لم نشاهد في السنوات األولى عقب انهيار االتحاد السوفيتي
ً
ً
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ملموسا ومشاركة فعالة من جانب روسيا االتحادية في عملية التسوية ،باستثناء استضافتها للجولة
ً

األولى من المفاوضات متعددة األطراف في كانون الثاني  ،1992والتي لم يحضرها الرئيس

الروسي (الشيخ.)96 ،2007 ،
دوما نحو القضية الفلسطينية في دعم التوجه نحو
ولكن كانت تتلخص سياسة روسيا ً
سلميا ،وتشجيع مفاوضات السالم ،والدعوة إلى وقف العنف،
حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي
ً
وبادرت مع األطراف األخرى إلى مباشرة عقد مؤتمر دولي للسالم في مدريد ،والمطالبة بضرورة

التزام الفلسطينيين واإلسرائيليين بأي ق اررات يتم التوصل إليها بشأن التسوية في الشرق األوسط،
وأدق تعبير عن موقف روسيا من قضية الشرق األوسط هو محاولة إمساك العصا من الوسط،

فمن جهة تظهر قلقها وتعاطفها حيال إسرائيل ،ومن جهة أخرى تحثها على وقف ممارساتها

القمعية بحق الفلسطينيين خشية زيادة التوتر ،وانتقدت روسيا هـذه الممارسات ومن بينها ما وصفته
بالتكاليف البشرية الكبيرة للغاية التي دفعها الشعب الفلسطيني (األمارة.)73 ،2009 ،
وجاءت العودة لروسيا لممارسة دورها في عملية السالم عقب مذبحة الخليل في 1994م،
فلسطينيا كانوا داخل الحرم اإلبراهيمي،
مصليا
ً
عندما أقدم أحد المستوطنين الصهاينة على قتل ً 25

وعقب ذلك دعت روسيا إلى عقد مؤتمر دولي للسالم في الشرق األوسط في مدريد ،واقترحت

إرسال مراقبين دوليين إلى األراضي الفلسطينية لحماية مواطنيها من االعتداءات اإلسرائيلية
المتكررة ،وفي عام  2001دعا الرئيس الروسي بوتين رئيس حكومة إسرائيل آنذاك شارون إلى

بديا رغبته
عدم العودة بالمفاوضات إلى نقطة البداية ،وضرورة التزام الطرفين بالق ار ارت الدوليةُ ،م ً

في الوقوف إلى جانب أي دولة تريد أن تسهم في إحالل السالم في الشرق األوسط ،من منطلق
أن اللجوء إلى القوة لن يؤدي إال إلى مزيد من العنف والتوتر ،وأن تأجيل المفاوضات وعرقلة

داعيا إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش
عملية السالم يعود بالضرر على طرفي الصراعً ،
بسالم إلى جانب دولة إسرائيل ضمن المصالح المشروعة لكال الطرفين ،في وقت واصلت فيه
ار على ضرورة التزام إسرائيل غير المشروط في
ار وتكرًا
روسيا التأكيد في سياستها الخارجية مرًا
عملية السالم الفلسطينية اإلسرائيلية (الكيالي.)89 ،2009 ،

اهتماما بالدبلوماسية الروسية كون روسيا تعد إحدى الدول
أبدت الدبلوماسية الفلسطينية
ً
الفاعلة في النظام الدولي الراهن ،ولديها قوة عسكرية تقليدية كبيرة في آسيا وأوروبا .ففي عام
1997م زار السيد محمود عباس بصفته أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

موسكو ،وطالب القيادة الروسية بلعب دور أكثر فاعلية في عملية السالم ،ال سيما بعد تولي
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سببا في فشل محادثات السالم
نتنياهو رئاسة الوزراء اإلسرائيلية ،حيث وجد الفلسطينيون في ذلك ً

في المنطقة وتعثر تنفيذ اتفاق أوسلو (الشيخ.)112 ،2010 ،

يتضح مما سبق أن دور روسيا االتحادية كخلف لالتحاد السوفيتي لم يكن على قدر كبير

من األهمية بعد انهيار االتحاد لسنوات قليلة بفعل ما تبع انهيار االتحاد السوفيتي من قالئل

جيا ،ولكن بدأ دور روسيا االتحادية يعود من جديد
داخلية أثرت على دور روسيا االتحادية خار ً
تجاه العملية السلمية من عام  1991عند انعقاد مؤتمر مدريد للسالم ورعايتها لبعض المفاوضات

كن
بين الجانب الفلسطيني واإلسرائيلي وصوًال التفاقية أوسلو بالتعاون مع الشريك األمريكي ،ول ْ
دورها محدود إذا ما قورن بالواليات المتحدة األمريكية وكان في غالب األحيان يدور في فلكها،
ولكن بعد استحواذ الواليات المتحدة األمريكية على تلك العملية باعتبارها القوة العظمي وخاصة

جدا ولم يرتق إلى
بعد تراجع روسيا االتحادية على الصعيد الدولي ،أصبح الدور الروسي
محدودا ً
ً
مستوى طرح مبادرات إلى ما قبل تشكيل اللجنة الرباعية الدولية التي تعد روسيا االتحادية أحد

أعضائها األربعة.

 3:1:2االتحاد األوروبي والموقف من القضية الفلسطينية:
بفعل العديد من المتغيرات الدولية الجديدة التي حدثت في العالم وسيطرة الواليات المتحدة

على السياسة الدولية وانفرادها بشكل مطلق أصبح االتجاه نحو تحجيم دور االتحاد األوروبي في

شكليا في مؤتمر مدريد ،1991
عملية التسوية السلمية في المنطقة
ملموسا ،حيث كان دور أوروبا ً
ً
وأصبحت الواليات المتحدة األمريكية الراعية األولى لمحادثات التسوية والتوقيع عليها ،إذ تـ ـم

التوقيع على اتفاق أوسلو في واشنطن في  1993/9/12مع وجود شريك روسي في ذلك التوقيع
ولكن لم يصل للدور األمريكي (الرشدان.)90 ،1998 ،

حيث تراجعت أوروبا إلى المقعد الخلفي في هذه المحادثات ،ولم تسهم إال في المباحثات

المتعددة األطراف من خالل لجان خاصة متعلقة بقضايا الالجئين والمياه ونزع أسلحة الدمار

الشامل ،والتي عقدت معظم اجتماعاتها في العواصم األوروبية ،وهكذا فإن الدور األوروبي حتى

محدودا ألسباب عديدة ،وعلى رأسها عدم
تلك اللحظات بخصوص الصراع العربي اإلسرائيلي كان
ً

موافقة واشنطن لهذا الدور وقبوله ،ورفض إسرائيل له ،وعدم وجود دور عربي مساند وفاعل للدور

األوروبي؛ ولكن حصل توافق أوروبي نوعي على أهمية العالقة بين منظمة التحرير وإسرائيل،
مما أدى إلى التمويل األوروبي للسلطة الفلسطينية وتعزيز عالقة التعاون مع إسرائيل .وبالتالي
فقد اتصفت المسيرة الدبلوماسية األوروبية تجاه الصراع بسياسة اإلعالنات ومهمات االستقصاء
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للمعلومات والبحت عن بعض المبادرات ،على اعتبار أن السالم في حوض المتوسط ال يمكن

فصله عن السالم في الشرق األوسط (الرشدان.)45 ،1995 ،

يتضح مما سبق أن ظهور االتحاد األوروبي كتكتل دولي يشكل للواليات المتحدة األمريكية

خطر على الساحة الدولية ،بسبب ثقل بعض الدول في هذا االتحاد وباألخص ألمانيا وفرنسا ،لذا
ًا
أصبحت السياسة األمريكية الخارجية تتجه نحو تهميش هذا الدور في العديد من القضايا والتركيز

على لفت انتباه االتحاد إلى قضايا أخرى وباألخص الداخلية ،وبالتالي جعل االتحاد األوروبي

يتبنى وجهة النظر األمريكية بخصوص القضية الفلسطينية ،وإن كان له دور محدود في بعض
اللجان المنبثقة عن االتفاقيات السياسية.
ولكن االتحاد األوروبي وبالرغم من الهيمنة األمريكية على القضية الفلسطينية إال أنه

ار لعب ٍ
انعكاسا لذلك
إيجابي دون التضحية بمصالحه مع الشريك األمريكي وجاء
دور
حاول مرًا
ٍ
ً
ٍّ
موضوع الشراكة األوروبية المتوسطية بمؤتمر برشلونة (نهاية تشرين الثاني) عام 1995م ،والذي
يرتكز على التصور األوروبي القائل بأن استقرار أوروبا مرتبط باستقرار جنوب المتوسط ،في

الوقت الذي يرى كثير من المراقبين والمحللين أن مهمة الواليات المتحدة بقيادتها لحلف شمال
األطلسي هي استمرار هيمنتها على أوروبا واإلمساك بقرارها اإلستراتيجي بحيث أضحت الفجوة

بينهما مرشحة لالتساع (زرزور.)81 ،2002 ،

أعطت هذه الشراكة دفعة للدور األوروبي في دعم مسيرة السالم وتقديم الدعم االقتصادي

للسلطة الفلسطينية ،ومحاولة ترويض الموقف اإلسرائيلي المناهض ألي دور أوروبي ،وتمثل ذلك

في موافقة إسرائيل وللمرة األولى على تعيين ممثل لالتحاد األوروبي في الشرق األوسط بهدف

أوروبي واضح وهو الرغبة الكبيرة "للعب دور مؤثر في السياسات العالمية ذات األهمية لالتحاد،

وبخاصة في موضوع العملية السلمية للصراع العربي اإلسرائيلي؛ ولكن االتحاد األوروبي ومنذ

قمته في فلورنسا بتاريخ  22حزيران  1996الذي أصبح بيانها هو المحطة الرئيسة في انطالق
هذا الدور والمرجعية السياسية التي يستند عليها فيما بعد ،حيث أكد أن السالم في المنطقة يشكل

مصلحة أساسية لالتحاد األوروبي ،وكان من أهم الخطوات التي اتخذها االتحاد األوروبي في

دوليا لعملية السالم،
الخامس من تشرين األول 1996م هو تعيين ميجيل موراتينوس مبعوثًا ً
كخطوة نوعية في الموقف األوروبي في عملية التسوية ،وكذلك زيارة الرئيس الفرنسي جاك شيراك
إلى مدينة القدس أواخر تشرين األول  ،1996التي زار فيها األماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية

(صارم.)68 ،2000 ،
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وعليه فإن االتحاد األوروبي بتعيينه مبعوثًا له للشرق األوسط يسعى إلى أن يكون له دور

اما
أكبر في المنطقة وباألخص في القضية الفلسطينية ،ولكن هذا الدور كان وما زال يلقى احتر ً

وتقدير من الجانب الفلسطيني ،على عكس الجانب اإلسرائيلي الذي ينتقده باستمرار بذريعة أن
ًا
االتحاد األوروبي يحرص على حماية حقوق الشعب الفلسطيني والدفاع عنها دون االكتراث للشعب

اإلسرائيلي وحقوقه ،ولعلم إسرائيل أن حليفها األمريكي هو الوحيد الذي يتبنى وجهات نظرها للحل

محايدا تجاه القضية
بعكس االتحاد األوروبي الذي يحاول قدر اإلمكان أن يكون في نظر الجميع
ً
الفلسطينية ،وبالرغم من ذلك لن يكون لدور االتحاد األوروبي تأثير إيجابي على صعيد الحل

السياسي دون أن يكون له تأثير كبير على الجانب اإلسرائيلي وهذا مستحيل ودون أن يفتك من
عمليا صعب بفعل العالقات الجيوسياسية
التبعية السياسية مع الواليات المتحدة األمريكية وهذا
ً
سياسيا للواليات المتحدة األمريكية.
بينهما ،وتبعية بعض دول االتحاد األوروبي
ً
وفي الفترة ما بين  16-15نيسان  1999عقد االتحاد األوروبي مؤتمر شتوتغارت في

ألمانيا ،ومن أهم ما جاء فيه هو تأييد حل سلمي للنزاع الفلسطيني اإلسرائيلي في منطقة الشرق
األوسط ،لكنه لم يرق إلى مستوى الطموح العربي من الشراكة األوروبية المتوسطية .وبالنتيجة فقد

مترددا يحاكي المصالح االقتصادية .ولكنه ال
بقي القرار األوروبي في العملية السلمية خجوًال
ً
يجرؤ على تجاوز الدور األمريكي الفتقاره لإلرادة السياسية التي تتيح له استخدام أوراق الضغط

التي بحوزته ليؤثر في عملية السالم ،وبالتالي أصبح أي دور أوروبي هو دور فردي (صارم،
.)78 ،2000

وبعد أحداث  11أيلول كان هناك محاوالت أوروبية لطرح مبادرات إلحياء هذه العملية

مكانا في منطقة مهمة ألمنها ،فكانت هناك محاوالت عديدة لتحريك عملية
السلمية لتجد لها ً
السالم ،وكان من أهمها التقاء خافيير سوالنا الممثل األعلى للسياسة الخارجية في االتحاد األوروبي
بالمسؤولين اإلسرائيليين والفلسطينيين ،حيث التقى مع مستشار الرئيس عرفات لشؤون األمن محمد

دحالن ،ووزير الدفاع اإلسرائيلي بنيامين أليعازر ،كما التقى بالرئيس عرفات ،مما أثار حفيظة

إسرائيل على اعتبار أنهم يعدون عرفات بات غير موجود على أرض الواقع ،وقال بن أليعازر:

"إن االتصاالت التي يجريها األوروبيون مع عرفات بإشارات التعاطف معه إنما هي مضيعة

للوقت" (عبد الفتاح.)106 ،2003 ،

وعندما قام يوشكا فيشر وزير الخارجية األلماني بزيارته إلى المنطقة في ،2001/10/26

اجتمع مع الرئيس عرفات والمسؤولين اإلسرائيليين؛ لوقف إطالق النار وانسحاب القوات اإلسرائيلية
من المناطق (أ) إلنهاء العنف وإنهاء معاناة الناس وفتح الباب أمام المفاوضات ،وإيجاد طريقة
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لتنفيذ ق اررات لجنة ميتشل ،معترًفا بأن القضية ليست قضية أمنية فحسب ولكنها سياسية واقتصادية
واجتماعية (صحيفة القدس.)2001 ،

وفي أواخر  2001وأوائل  ،2002اتضحت الخطوط العامة للدور األوروبي في الشرق

األوسط في لجوئه لدبلوماسية الوجود المتواصل في المنطقة من خالل إبقاء وزير خارجية االتحاد
في المنطقة ،والقيام بزيارات مكثفة للمفوض األعلى للسياسة الخارجية والدفاعية المشتركة خافيير

سوالنا وللمبعوث األوروبي ميجيل موراتينوس ،للداللة على حجم االلتزام األوروبي بعملية السالم

بين الفلسطينيين واإلسرائيليين وتأكيد احترام قواعد اللعبة في إدارة الصراع والتسوية التي نشأت عن
مؤتمر مدريد وتكرست في أوسلو ،ومنها عدم المساس بالسلطة الوطنية الفلسطينية وبرئيسها

(حتي.)89 ،2002 ،

وبهذا فقد أكد االتحاد األوروبي على أولوية العمل السياسي دون تأخير الحتواء األزمات
والعودة إلى المفاوضات والقبول بتسوية إلحداث تزامن وترابط بين العمل السياسي واألمني؛ لذا

استضافت أوروبا العديد من اللقاءات الدبلوماسية غير الرسمية ،وكذلك أيدت فرنسا المبادرة

السعودية في كانون أول  ،2002رغم تحفظ الواليات المتحدة بخصوصها ،وقد أعلن هوبير فيدرين
(وزير خارجية فرنسا) أثناء لقائه مع وزير الخارجية األردني مروان المعشر في باريس

" :2002/2/22إن الضغوط األمريكية على االتحاد األوروبي كانت كبيرة ،حيث أرسل وزير
الخارجية األمريكي كولن باول إلى وزراء الخارجية األوروبيين في اجتماعهم الذي انعقد في شباط
قائال" :يجب على حلفاء الواليات المتحدة عدم اتخاذ مواقف معارضة لها"؛ ونتيجة
في إسبانيا ً
لذلك تخلت بريطانيا وألمانيا وهولندا عن اإلجماع األوروبي الذي تحقق في وقت واحد حول مساري

الحل السياسي والتدابير األمنية ،وعادت لتؤكد ضرورة وقف العنف كشرط ال غنى عنه من أجل

إطالق المبادرات السياسية" (حتي.)95 ،2002 ،

وادي ذلك إلى وضع االتحاد األوروبي في حرج بالغ ،واندالع الحرب الكالمية بين بعض

الدول األوروبية والواليات المتحدة ،تمثل بمهاجمة كريس باتن وزير الشؤون الخارجية لالتحاد
األوروبي الواليات المتحدة باتهامها بأنها تتبنى نظرة إطالقيه للعالم .وكان أهم ما قدمه االتحاد
األوروبي لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي هو خريطة الطريق التي أعلنها الرئي ـ ـس بوش في

حزيران عام  2002وهي من بنات أفكار ألمانيا على يد وزير خارجيتها مع تعديالت أمريكية
عليها ،وترحيب اللجنة الرباعية بها وفي ظل هذه األجواء السياسية األمريكية المعبأة ضد

الفلسطينيين ،جاء تعيين الجنرال المتقاعد أنتوني زيني للقيام بالوساطة واالهتمام بالجوانب األمنية،
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فلم تكن مهمة هذا الوسيط تتعلق بتطبيق الرؤية السياسية ،بل حاورت حول إجراءات تنفيذ تقرير

لجنة ميتشيل وتوصيات تينيت التي تتعلق بالجانب االمني (األزعر.)67 ،2003 ،

يتبين مما سبق وجود محاوالت لالتحاد األوروبي لطرح مبادرات سياسية على صعيد

التسوية السياسية السلمية بين الجانب الفلسطيني والجانب اإلسرائيلي ،ولكنها بقيت ذات تأثير

محدود لكون االتحاد األوروبي لم يمثل عامل قوٍة مثل الواليات المتحدة األمريكية التي تستطيع
التأثير على الموقف اإلسرائيلي ،وهذا ناتج عن العديد من العوامل منها :الداخلية ،الخارجية ،فدول
االتحاد األوروبي في سياستها الخارجية غير ملزمة بسياسة االتحاد األوروبي الخارجية ،مما

يضعف هذه السياسة الخارجية ،وتبقي السياسة الخارجية األمريكية أقوى ،والكثير مما قام به

االتحاد األوروبي على صعيد القضية الفلسطينية من إرسال مبعوثين لعملية السالم ،ودوره الكبير
عالميا ال أكثر.
في صياغة خارطة الطريق كان من وحي المتطلبات األمريكية ًا
ودور إ ًّ

 4:1:2الواليات المتحدة األمريكية والموقف من القضية الفلسطينية:
منذ بدايات عملية التسوية السلمية وحتى اآلن ما زال الرأي والقرار األمريكي تجاه عملية

السالم هو األقوى ،وهي األكثر قدرة في التأثير على األطراف ،فتعاطي اإلدارة األمريكية مع
القضية الفلسطينية ،ومساعي التوصل إلى حل الصراع ُيرصد من خالل المبـادرات التـي قـدمتها
اإلدارة األمريكية في كامب ديفيد  2000وطابا ،وما يهم في ذلك أنه للمرة األولى تعلـن فيهـا
أميركية أن حل النزاع يقتضي قيام دولة فلسطينية ذات سيادة ،علـى أن تكون القدس عاصمة

للدولتين ،وهذا التصور لم يكن ليتنافى مع مقترحات كلينتون التي طرحها في كامب ديفيد ،تحدثت
عن أن مبدأ حل الصراع يجب أن يستند على أساس دولة فلسطين كوطن للشعب الفلسـطيني،

ودولـة إسرائيل كوطن للشعب اليهودي ،فالسياسة األمريكية في مجملها سعت إلى إيجاد طرق من

خاللها يمكن الوصول إلى تهدئة واستقرار تدعمان أمن إسرائيل أكثر من كونها مبادرات تنظـر
إلى الحل من منظار إقامة دولة فلسطينية ،فقد كانت تكتفي بالحديث عن سلطة حكم ذاتـي

فلسطيني ذات صالحيات محدودة ،وإبقاء بقية عناصر القضية الفلسطينية مؤجلة إلى مفاوضـات
مرحلية طويلة األمد ،وهذا بموافقة الجانب اإلسرائيلي) .(74, Rob, 2005

إن المساعي التي بذلتها الواليات المتحدة األمريكية إليجاد حل للقضية الفلسطينية ،تصب

في تجاه حماية أمن إسرائيل واستقرارها وجعلها أكثر قوة مما سبق بجعلها في نهاية المطاف،

تصل إلى عالقات ما مع الدول العربية المحيطة بعد إبرام اتفاقيات سياسية مع الفلسطينيين ،ولكن
حرص الجانب األمريكي َّأال يكون تحقيق ذلك من خالل تقديم تنازالت مهولة للجانب الفلسطيني،
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حيث كانوا يحرصون على الضغط على الفلسطينيين أكثر من اإلسرائيليين لتقديم تنازالت ،وهذا

األمر صعب في ظل وجود ثوابت فلسطينية.

مثلها فشل طرفي الصراع في الوصول إلى
دخلت القضية الفلسطينية في تطورات جديدة ٍّ

اتفاق في كامب ديفيد ( ،)2والذي تبعـه اندالع انتفاضة األقصى عام 2000بعد دخول شارون

إلى باحات المسجد األقصى مظهرة فشل صيغة أوسلو واالتفاقات الالحقة لها عن تحقيـق تسـوية

شاملة للصراع؛ حيث تميزت االنتفاضة بالطابع العسكري بين طرفي الصراع ،دعت هذه الوضعية

اإلدارة األمريكية إلى طرح مبادرات ومحاوالت للتهدئـة ،والتـي جاءت على شكل خطط ومبادرات
جزئية ،كتقرير ميتشل عام  2001وزيارات زيني– وهو جنرال متقاعد عين للقيام بوساطة بين

المسار الفلسطيني واإلسرائيلي -والتي في مجملها ركزت على وضع تصورات أمنية لوقف العنف
والعودة إلى طاولـة الحـوار ،دون وضع صيغ تقود إلى إنهاء الصراع (الصباح.)80 ،2005 ،

وبالتالي فإن فشل المحادثات السياسية وصعوبة إبرام اتفاقيات سياسية جديدة واندالع

انتفاضة األقصى ،وأحداث  11أيلول  2001على الواليات المتحدة األمريكية؛ جعلتها تتجه باتجاه

قضايا أخرى في العالم تركز على مكافحة اإلرهاب وشملت الفصائل الفلسطينية بها ،وأصبح

اهتمامها ثانويًّا في العملية السياسية ،بل إنها ركزت على الجانب األمني في عقد اتفاقيات بين

حرص الواليات المتحدة
الفلسطينيين واإلسرائيليين دون التطرق للجانب السياسي ،وهذا نابع من
ُ
ئيس على حماية أمن إسرائيل في تلك الفترة.
األمريكية الر ُ
انعكس هذا التغير في االستراتيجية األمريكية بجوهره على القضـية الفلسطينية ،حيث
أبقت االستراتيجية األمريكية بعد تلك األحداث القضية الفلسطينية خارج أولوياتها ،مـن حيـث إيجاد

تسوية شاملة لها؛ لكن على الرغم من اقتصار أولويات اإلدارة األمريكية على محاربة اإلرهاب،

وإدخال «إصالحات» في األنظمة والثقافـة السياسـية العربيـة ،إال أن القضية الفلسطينية بقيت جزًءا
من معالم السياسة األمريكية الجديدة ،وتمثل ذلك بنجاح إسرائيل بإدخال المقاومة الفلسطينية في

جوهر الحملـة الدولية التي تقودها ألغراض مكافحة اإلرهاب (الصباح.)95 ،2005 ،

فقد وجدت إسرائيل في تصاعد المقاومة والعمليات العسـكرية الفلسطينية فرصة للربط بينها

وبين أحداث  11أيلول ،من خـالل إظهـار خطـورة اإلسـالم "الراديكالي" على األمريكيين

واإلسرائيليين على السواء ،واشتراط وقف االنتفاضة والقضاء على البنية التحتية للمنظمات

العسكرية ،لتحقيق ذلك قامت الواليات المتحدة بطرح "خارطة الطريـق" إال أن بعـض النقاد -ومنهم
الدكتور محمد المناصير -يبررون هذا التعاطي ال يمكن عزلـه عـن مسعى اإلدارة األمريكية لكسب
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تأييد الدول العربية تجاه سياستها في استهدافها للعراق ،من خالل سياسة أسماها احتواء الرأي

العام العربي واإلسالمي ،فهو يرى أن هذه المبادرة وبصرف النظر عن جديتها من عدمها ،تظهر
تعاطي الواليات المتحدة مع القضية الفلسطينية ،من أجل الضغط على السـلطة الفلسـطينية لتنفيذ

الشق األمني منها (حامد.)46 ،2008 ،

ميز الخطة عن المبادرات األمريكية السابقة هو تضمنها لجدول زمني للم ارحـل
إن أهم ما ٍّ
الثالث بهدف إلى الوصول لدولة فلسطينية ،إال أن التناقض فـي الطـرح األمريكي ،والذي يظهر
مدى الجدية في التعاطي مع هذه الرؤية ،يكمن في أمرين :أولهما فـي تلك البنود التي وضعت

كاشتراط لتحقيق هذه الرؤية ،والتي نصـت علـى وقـف "العنف واإلرهاب" ،وإجراء "إصالحات" في

بنية السلطة ،وقيام قيادة فلسطينية جديدة ،وآخرهما تعاطي اإلدارة األمريكية مع السياسة اإلسرائيلية

نقيضا لمفهوم الدولة الفلسطينية
في فرض وقائع جديدة على األرض ،والتي جاءت في واقع األمر ً
طبقا لخارطـة الطريـق ،وال سيما بعد بناء جدار الفصل العنصري ،وتبني سياسة الحل األحادي
وقبول اشتراطات شارون ال(14شلبي.)72 ،2006 ،

يتضح مما سبق أن المبادرات األمريكية للتسوية -قبل تشكيل اللجنة الرباعية الدولية-

كانت عديدة ،ونتج عنها اتفاقيات سلمية بين الطرفين :الفلسطيني واإلسرائيلي ،مثل كامب

ديفيد( ،)1ولكن آخر هذه المبادرات كانت خطة خارطة الطريق التي تبنتها اللجنة الرباعية الدولية
أيضا بعد أحداث  11أيلول أصبح هناك
لتحظى بالتأييد الدولي ،وهذا ما أرادته امريكا ،ويتضح ً
توافق وتقارب كبير بين السياسة األمريكية واإلسرائيلية فيما يخص القضـية الفلسـطينية ،ويمكـن
لمـس انعكاساته بالدعم السياسي الذي حصلت عليه الممارسات اإلسرائيلية تجاه الشعب

الفلسطيني ،حيث حرصت الواليات األمريكية على تمرير العديد من المبادرات التي مضمونها

أمني أكثر منه سياسي للحفاظ على أمن إسرائيل ،على اعتبار المقاومة الفلسطينية إرهابا ،وهذا

دوما رغبتها في إنهاء الصراع؛ لكن
بدوره يزعزع فرص حل هذا الصراع ،وإن كانت امريكا تعلن ً
الممارسة اإلسرائيلية على أرض الواقع ال تعكس ذلك ،خاصة في مجال االستيطان وتهويد القدس
مما يمنع فرص تحقيق السالم.
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المبحث الثاني
نشأة اللجنة الرباعية الدولية وتكوينها
إن تكوين اللجنة الرباعية الدولية للشرق األوسط ونشأتها كان تحت قيادة الواليات المتحدة

هودا حثيثة لتكوين األعضاء وإقناعهم ،وهم األمم المتحدة واالتحاد
األمريكية وإشرافها ،التي بذلت ج ً

األوروبي وروسيا االتحادية لالنضمام إليها ،خاصة في ظل عدم الممانعة األمريكية بأن يكون أي

بدال من أن تنفرد وحدها في خضم الص ارع
حل تريده للقضية الفلسطينية ذا بعد وموافقة دوليةً ،

الفلسطيني اإلسرائيلي.

 1:2:2نشأة اللجنة الرباعية الدولية:
نشأت اللجنة الرباعية الخاصة بالشرق األوسط خالل اجتماع دولي عقد في العاصمة

اإلسبانية مدريد بتاريخ  2002وباقتراح من رئيس الوزراء اإلسباني خوسيه ماريا أثنار نتيجة
تصاعد الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ،وبعد نحو عامين من اندالع انتفاضة األقصى.

وأطلق عليها في البداية تسميات عديدة ،منها :لجنة مدريد والدبلوماسية الرباعية ورباعي

الوساطة لعملية السالم في الشرق األوسط ،وتتألف اللجنة من بعض الكيانات الدولية واألممية
حصر لكون هذا
ًا
بهدف المساعدة على تحقيق السالم في الشرق األوسط على المسار الفلسطيني
كال من الواليات المتحدة واألمم المتحدة واالتحاد
المسار من أهم المسارات ،وتضم هذه اللجنة ً

األوروبي وروسيا االتحادية ،وتشرف األمم المتحدة على تمويل جوالت المبعوث الخاص -رئيس
اللجنة -وتأمينه ).( 88,Haass, 2002
ويمثل الطرف األمريكي والروسي وزراء خارجيتهما واألمم المتحدة أمينها العام ،إضافة

إلى مسؤول الشؤون الخارجية باالتحاد األوروبي ،ويتولى رئاسة اللجنة شخص معين باالتفاق بين

خلفا
جميع األطراف حيث تولى رئاستها رئيس الوزراء البريطاني األسبق توني بلير ولفترة طويلة ً

خاصا لفض
لألسترالي جيمس ولفنسون -الرئيس األسبق للبنك الدولي -بعد تعيينه مبعوثًا
ً
االشتباك الفلسطيني اإلسرائيلي في غزة عام  ،2005وأعلن بلير قبوله منصب المبعوث الخاص
ئيسا للوزراء في بريطانيا
للجنة الرباعية في اليوم نفسه الذي أعلن فيه استقالته من منصبه ر ً
وعضويته في مجلس النواب البريطاني في  27حزيران ( 2007موقع الجزيرة نت،
.)www.aljazeara.net
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ويتضح أن ظهور اللجنة الرباعية الدولية وتأسيسها كان بسبب العديد من الدوافع ولكن

أهمها حسب المعلن هو إحياء عملية السالم ،والمراجع لعمل تلك اللجنة على صعيد التسوية يرى
أنها تكرار لألدوار التي كان يقوم بها دول أعضاء اللجنة في السابق على صعيد التسوية وباألخص

الجانب األمريكي ،ولكن في ظل اتفاق دولي وإجماع على تلك المقترحات لكونها صادرة باإلجماع
عن اللجنة الرباعية الدولية ،لذلك جاء تعيين توني بلير في منصب رئيس اللجنة الرباعية الدولية
ليس من فراغ ،فهو في توجهاته يتوافق مع التطلعات األمريكية للحل ،وخاصة أنه كان حليف

جورج بوش االبن في حروبه الخارجية كافة ضد ما يسمي اإلرهاب ،وكان متوافًقا مع الرؤية

األمريكية الخاصة بإيجاد حل للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.
 2:2:2واقع عمل اللجنة الرباعية الدولية في البدايات:

واجهت اللجنة منذ تشكيلها عقبات كبيرة ،أهمها أنها حاولت التوفيق بين المواقف المتباينة

نسبيا لمكوناتها (وعلى األخص الواليات المتحدة وروسيا االتحادية) من اتفاق أوسلو وتطبيقاته
ً
فضال عن سياسات التعامل مع
على األرض ،والتي فشلت في إنجاز تسوية سياسية منذ ،1993
ً

مهما في المعادلة الفلسطينية ،وبعد
ًا
حركة المقاومة اإلسالمية (حماس) التي بدأت تشكل
عنصر ً
انتهاء الحرب على العراق ،تهيأت فرصة جديدة للتسوية السياسية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين،

استنادا إلى رؤية
فأطلقت اللجنة ما عرف بخطة "خارطة الطريق" في  30نيسان  ،2003وذلك
ً
الرئيس األميركي جورج بوش االبن التي أوضحها في كلمة ألقاها في  24حزيران ( 2002موقع
الجزيرة نت.)www.aljazeara.net ،
يتضح أن خارطة الطريق الذي اعلنها الرئيس األمريكي بوش االبن ،كان له رؤية محددة
لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي بما يعزز أمن إسرائيل ويحافظ عليه ،وفي الوقت نفسه يفكك
األجنحة العسكرية الفلسطينية بدافع مكافحة اإلرهاب ،ويحقق رؤيا إسرائيل في الحل.

وفي إطار مساعيها لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ،عينت الرباعية في نيسان عام

 2005رئيس البنك الدولي السابق جيمس وولفنسون للمساعدة في االنسحاب اإلسرائيلي من غزة.

وفي أيَّار  2006قدم استقالته وانتقد بشدة قرار الدول الغربية قطع كل المعونات عدا المساعدات
اإلنسانية عن الحكومة الفلسطينية العاشرة بقيادة حماس ،التي فازت في االنتخابات التشريعية

مطلع  .2006وقال وولفنسون :إن األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لن يمكنها سد الفراغ

إذا انهارت مؤسسات السلطة الفلسطينية تحت وطأة الضغوط الغربية ).(91, Musu, 2007
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وعليه فإن الجانب اإلسرائيلي كما كان في السابق هو المعيق لتطبيق أي حل سياسي يتم

التوافق عليه ،فقد استمر في لعب هذا الدور بعد تشكل اللجنة الرباعية الدولية لكون إسرائيل
تحتمي بالطرف األقوى وهو الجانب األمريكي ،لذلك قام بعض رؤساء هذه اللجنة باالستقالة
لمعرفتهم أن أمريكا ستحجمهم ،وأن إسرائيل لن تلتفت ألي مبادرة.

ومرت اللجنة الرباعية في أزمة أشد عمًقا ،بعد أن قدم مبعوثها ألفارو دي سوتو في

خاصا لعملية السالم
حزيران  2007استقالته من مهمته ،الذي تم تعيينه في  6أيَّار  2006منسًقا ً

في الشرق األوسط ،وفي تقريره السري والمدوي الذي سرب لصحيفة الغارديان البريطانية ونشر
في  13حزيران ،قال إن المقاطعة التي فرضها المجتمع الدولي على الفلسطينيين بعيد فوز حماس
في االنتخابات التشريعية افتقدت في أحسن األحوال بعد النظر ،وكانت لها عواقب وخيمة على
الشعب الفلسطيني ،وإن موقف إسرائيل قائم في األساس على الرفض تجاه الفلسطينيين وعدم
االعتراف بحقوقهم بالتنصل من الحل الدائم للصراع ،وإن اللجنة الرباعية اكتفت بمشاهدة ما

جديدا للجنة،
يجري .وما لبثت اللجنة أن عينت رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير مبعوثًا ً
بعدما قدم استقالته من منصبه ،وجاء ذلك في  27حزيران 2007بعد أن أزالت روسيا الفيتو

على تعيين بلير ،وأنيط به إعادة إحياء عمل اللجنة والبدء بالمشاورة مع الجانبين الفلسطيني
واإلسرائيلي لتطبيق خطة خارطة الطريق ).( 95 , Musu, 2007

يتضح مما سبق أن الواليات المتحدة األمريكية كانت تتطلع إلى تعيين رئيس للجنة يكون

تابعا لها ويرضخ لق ارراتها ولرؤيتها الخاصة اتجاه التسوية ،لذلك كانت حريصة على تعيين توني
ً
بلير لكونه األكثر قرًبا لما تطمح له ،وضغطت على الجانب الروسي لتعيينه.
قام األمين العام لألمم المتحدة السيد كوفي عنان بإحالة نص خريطة الطريق لمجلس

جنبا إلى
األمن باعتبارها تحقق الرؤية المتمثلة في وجود دولتين :إسرائيل وفلسطين ،تعيشان ً
جنب في سالم وأمن ،كما هو مؤكد في قرار مجلس األمن  1397الصادر عن مجلس األمن،
وقد أعد أعضاء اللجنة الرباعية هذا النص وقدموه في حينه إلى حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية

في تاريخ  30نيسان ( 2003األمم المتحدة.)18 ،2003 ،
إن خريطة الطريق معتمدة على األداء ومستندة إلى أهداف ،وذات مراحل ومسارات زمنية

واضحة ومواعيد لتحقيق األهداف ومقاييس لإلنجاز ،هدفها األساس إحراز تقدم من خالل اتخاذ
الطرفين خطوات متناظرة في الميادين السياسية واألمنية واالقتصادية واإلنسانية وفي مجال بناء

المؤسسات ،تحت رعاية اللجنة الرباعية ،والغاية هي التوصل إلى تسوية نهائية وشاملة للص ارع
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اإلسرائيلي  -الفلسطيني بحلول عام  ،2005على النحو الذي ذكره الرئيس بوش في خطابه الذي

ألقاه في  24حزيران ورحب به االتحاد األوروبي وروسيا واألمم المتحدة في البيانين الو ازريين

الصادرين عن اللجنة الرباعية في  16تموز و 17أيلول.
حيث إنه لن يتحقق حل الصراع اإلسرائيلي  -الفلسطيني على أساس وجود دولتين إال

عن طريق إنهاء العنف واإلرهاب ،عندما يكون لدى الشعب الفلسطيني قيادة تتصدى بحزم
لإلرهاب ومستعدة وقادرة على بناء ديمقراطية فعلية قائمة على التسامح والحرية ،ومن خالل
اضحا ال
استعداد إسرائيل للقيام بما يلزم من أجل إنشاء دولة فلسطينية ،وقبول الطرفين قبوًال و ً
لبس فيه بهدف التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض ،وستساعد اللجنة الرباعية على تنفيذ

بدءا بالمرحلة األولى ،بما في ذلك تنظيم مناقشات مباشرة بين الطرفين
الخطة وتيسير ذلك التنفيذً ،

نظر لكون الخطة تقوم على
حسب االقتضاء ،وتنص الخطة على مسار زمني واقعي للتنفيذً ،ا
األداء ،فإن إحراز التقدم سيتطلب بذل الجهود من جانب الطرفين بحسن نية ،وامتثالهما لكل
االلتزامات المبينة ،وإذا َّ
وفى الطرفان بالتزاماتهما على وجه السرعة ،فقد يتحقق تقدم ضمن كل

مرحلة من المراحل ،أما عدم االمتثال بااللتزامات فسيعوق التقدم في إحراز الخطة وإنجازها (األمم
المتحدة.)19 ،2003 ،

اضحا لخطة خارطة الطريق تم إعداده حسب
يتضح مما سبق أن هناك جدوًال ًّ
زمنيا و ً
المسارات والمراحل الخاصة بالخطة ،التي وضعها أعضاء اللجنة المرتبط نجاحها في التنفيذ

بااللتزام الفلسطيني واإلسرائيلي ،مع أن التجربة أثبتت أن الجانب اإلسرائيلي لم يلتزم بالخطة

ووضع عليها  14تعديال أفقدها مضمونها عمليا ،والق اررات الدولية أو اتفاقيات التسوية.
 3:2:2أعضاء اللجنة الرباعية الدولية:
 .1الممثل األعلى لالتحاد األوروبي للعالقات الخارجية والسياسة الدفاعية.
 .2وزير الخارجية األمريكي.
 .3وزير الخارجية الروسي.

 .4منسق األمم المتحدة الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط.
 .5المبعوث الخاص "رئيس اللجنة".
ئيسا آخر
منصب رئيس اللجنة ً
حاليا شاغر بعد استقالة توني بلير ،حيث لم تعين اللجنة ر ً

بديال عنه بسبب عدم االتفاق بين األعضاء على اسم يحظى بتأييد الجميع.
حتى اللحظة ً
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 4:2:2اللجنة الرباعية الدولية وإصالح مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية:
عملت اللجنة الرباعية الدولية علي تنمية ودعم خطة شاملة لإلصالح في السلطة

الفلسطينية ،بعد ضغوطات الواليات المتحدة األمريكية في هذا الجانب على الطرف الفلسطيني
التي صرحت من خالل رئيسها جورج بوش االبن بأن عملية التسوية لم يتم إحداث أي تقدم فيها

دون السير في طريق اإلصالحات ،وقد أكدت اللجنة الرباعية في أيلول  2002أن اإلصالحات

السياسية واالقتصادية واألمنية الفلسطينية مكون أساسي ومكمل لعملية السالم المتضمنة في

خطة خارطة الطريق بمراحلها الثالث ،والتي قدمت للجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي في تشرين

أول .(International Crisis Group, 2002) 2002

وقامت اللجنة الرباعية بتشكيل فريق عمل لمتابعة عملية اإلصالح على المستوى المحلي

(فريق العمل المحلي حول اإلصالح الفلسطيني) ،وفريق آخر على مستوى الدول الداعمة لعملية

اإلصالح ،حيث شكلت مجموعات دعم في سبعة مجاالت :المساءلة المالية ،اقتصاد السوق،

القضاء وسيادة القانون ،اإلدارة العامة والخدمة المدنية ،االنتخابات ،الحكم المحلي والمجتمع

المدني ،بينما يجري التعامل مع اإلصالحات المتعلقة باألمن بشكل منفصل عن نطاق فريقي

العمل المحلي والدول الداعمة (اللجنة الو ازرية لإلصالح.)35 ،2003 ،
 5:2:2أداء اللجنة الرباعية الدولية والحاجة للتطوير:
دعت العديد من األطراف إلى تحسين أداء اللجنة الرباعية الدولية وذلك من خالل توسيع

عضويتها وتعزيز دورها بهدف إنهاء االستفراد األمريكي واالستحواذ عالعملية التفاوضية بزعم
رعايتها ،وثبت للعديد من المرات أنها منحازة إلى الجانب اإلسرائيلي .فالناظر إلى نشأة اللجنة

الرباعية الدولية يرى أن الموافقة األمريكية على تشكيلها لكونها في تلك الفترة منغمسة في حرب
أفغانستان ،وغارقة في التمهيد لحرب العراق ،ولذلك أرادت اإليحاء بأنها مستعدة إلبداء مرونة في
يعا ما تكشفت النوايا األمريكية على حقيقتها،
معالجة الصراع الفلسطيني -اإلسرائيلي ،لكن سر ً
بإعطاء قراءات خاصة لـ" خطة خريطة الطريق" ،التي تبنتها الرباعية الدولية في آذار ،2003
فضال عن الشروط اإلسرائيلية األربعة عشر على الخطة إلى إفراغها
وأدت تلك القراءة الخاصة،
ً

وتعمق الخلل
عمليا؛ ليصار بعدها إلى شل الدور الجماعي للجنة الرباعية الدوليةَّ ،
من مضمونها ً
ممثال للجنة في الشرق األوسط في حزيران
بتعيين توني بلير ،رئيس الوزراء البريطاني األسبقً ،
 ،2007رغم المالحظات التي أبداها حينها الجانب الفلسطيني وكذلك روسيا االتحادية على تعيينه

لكونه يدور في الفلك األمريكي (راشد.)63 ،2015 ،
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لقد رفضت الواليات المتحدة على الدوام توسيع عضوية الرباعية الدولية ،أو إعطاء دور

أكبر لألمم المتحدة في رعاية المفاوضات ومرجعيتها ،لجهة الق اررات الصادرة عن المنظمة الدولية
بخصوص الصراع العربي والفلسطيني -اإلسرائيلي .ومن أبرز اقتراحات توسيع العضوية ضم كل

من الصين واليابان ،إلى جانب الواليات المتحدة وروسيا االتحادية واالتحاد األوروبي واألمم

عالميا ،مثل :الهند
المتحدة ،كما عرض في بعض االقتراحات ضم قوى إقليمية كبرى ومؤثرة
ً
والب ارزيل وجنوب أفريقيا ،لكن واشنطن وتل أبيب تعنتتا في مواقفهما الرافضة لتوسيع الرباعية
الدولية ،وقامتا باستغالل الدور الذي يلعبه توني بلير في تهميش عمل اللجنة ،وبعد أن استنفذ

تماما دور بلير قام بتقديم استقالته في أيَّار ( 2015راشد.)74 ،2015 ،
ً

يتضح مما سبق حرص رئيس اللجنة توني بلير قبل تقديم استقالته في  2015/5/27من

منصبه على إنهاء عمل اللجنة الرباعية الدولية ،تحت الضغط األمريكي وباألخص بعد أن زادت
المطالبات على الواليات المتحدة األمريكية بتعزيز دور اللجنة من خالل توسيع العضوية ،فما

كان من الواليات المتحدة األمريكية إال تهميش دور اللجنة وعملها ،ويتبين أن معظم مطالبات

فضا إال من الجانب األمريكي اإلسرائيلي ،فيعد هذا المطلب
التوسع في عضوية اللجنة لم تلق ر ً
من أجل تصويب مسار المفاوضات التي عطلت ،وتحجيم االستحواذ االمريكي علي ملف

المفاوضات وتفعيل وتطوير دور "الرباعية الدولية" وبنيتها المؤسسية وتوسيع عضويتها  ،ومن
المهم أن يكون هناك حراك سياسي ودبلوماسي للضغط على الواليات المتحدة األمريكية ،بداعي

أن هناك حاجة ماسة النتشال العملية السياسية والتفاوضية من مستنقع الفشل ،وقد يكون الوصف
األدق مستنقع اإلفشال األمريكي المتعمد ،بانحياز واشنطن للسياسات واالشتراطات اإلسرائيلية.
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المبحث الثالث
العوامل المؤثرة في اللجنة الرباعية الدولية تجاه القضية الفلسطينية
كان هناك مجموعة من العوامل المؤثرة التي يدور في فلكها أعضاء اللجنة الرباعية الدولية

عند تقديمها ألي رؤية سياسية تتعلق بحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ،وتتباين هذه العوامل

المؤثرة حسب مصالح كل عضو وتطلعاته.

 1:3:2العوامل المؤثرة في السياسة الخارجية لروسيا االتحادية تجاه القضية الفلسطينية:
لقد مثلت السياسة الروسية الجديدة تجاه الشرق األوسط بصفة عامة والقضية الفلسطينية

بصفة خاصة ردة فعل عالمية نتيجة التغير الواضح للسياسة الروسية الجديدة عن السياسة السابقة

التي انتهجتها روسيا بعد انهيار االتحاد السوفيتي وغياب الدور الروسي بفعل الهيمنة األمريكية
على القرار العالمي ،ولكن هناك العديد من العوامل التي تحد من فاعلية السياسة الخارجية الروسية
على صعيد القضية الفلسطينية ،وأهم هذه العوامل تتمثل في اآلتي:

 .1الدور اإلسرائيلي :تعد العالقات الروسية اإلسرائيلية من العالقات الدولية المثيرة

للجدل ،والتي شهدت منذ أكثر من نصف قرن من الزمن قوة وضعف نتيجة عدة عوامل مترابطة،
وهذه العالقات كان يحكمها االعتبارات اآلتية:

أ .المواطنون اليهود في روسيا :يبلغ تعداد المواطنون اليهود في روسيا  205,000الف

نسمة تقر ًيبا وهو ما يقارب  ،%0.1من تعداد سكان روسيا ،وهم المسيطرون على المرافق
االقتصادية المهمة من الشركات العمالقة والبورصات ،ووسائل اإلعالم التي من خاللها
يستطيعون التأثير بالرأي العام الروسي بصفة عامة ،والتي تستطيع إسرائيل استغالله لصالحها،

فال يمكن أن تتجاهل روسيا ذلك األمر في رسم عالقاتها مع إسرائيل مما انعكس بشكل مباشر
على السياسة الخارجية الروسية ).( 45 , Dashefsky, 2010

ب .المواطنون اإلسرائيليون من األصل الروسي :يبلغ تعداد اليهود من أصل روسي

مليون يهودي تقر ًيبا داخل دولة إسرائيل أي ما يقارب  %17من تعداد سكان إسرائيل ،وهم األكثر
وتعصبا وعنصرية داخل الكيان اإلسرائيلي ،و %55منهم يدعون إلى العمل من أجل
تطرًفا
ً
خفض عدد فلسطينيي الداخل الذين يشكلون اليوم  %17من سكان إسرائيل البالغ عددهم نحو 7

ماليين نسمة تقر ًيبا ،بينما  %44منهم ال يشعرون بالراحة وهم بجوار العرب ،فيما  %7فقط
يبدون استعدادهم للعيش مع العرب والمسلمي ـن(أبو سمهدانة.)84 ،2012 ،
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ويمثل اليهود من أصل روسي في الكنيست اإلسرائيلي ،ولهم أحزاب سياسية وإذاعات

ظا على ثقافتهم
ومحطات تلفزيون خاصة ناطقة بالروسية ،وعدد كبير من الصحف والمجالت حفا ً
وخصوصيتهم الروسية األصل ،ومن المتوقع أن يصبح رئيس الدولة أو رئيس الحكومة منهم،

وقد أصبحوا قوة ال يستهان بها في النسيج السياسي واالجتماعي اإلسرائيلي ،وهم بصدد تشكيل

جسم متكاتف داخل دولة تعاني من اختالف الثقافات وتناقضها(الخليل.)86 ،2004،

كبير
دور ًا
ويمثل اليهود القاطنين في روسيا أو الروس من اليهود القاطنين في إسرائيل ًا
في التأثير علي السياسية الخارجية الروسية تجاه الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي؛ حيث تأخذ روسيا
االتحادية هذا البعد بعين االعتبار في أي توجهات لحل القضية الفلسطينية.
ج .المصالح االقتصادية :تنتظم العالقات الروسية اإلسرائيلية في المجال التجاري
واالقتصادي من خالل االتفاقية الموقعة بين الحكومتين الروسية واإلسرائيلي في  27نيسان
 ،1994وتقضي هذه االتفاقية بمنح كل من الجانبين نظام األفضلية القصوى في التجارة ،وقد

وقعت بين الحكومتين اتفاقيات التعاون العلمي التقني وفي مجال القطاع الزراعي والصحة والطب
وإلغاء الضرائب المزدوجة والتعاون في مجال النقل البحري ،ويدل النمو السنوي للتبادل السلعي

بين الجانبين على ازدياد حجم العالقات الروسية اإلسرائيلية في مجال التجارة واالقتصاد ،وهناك
تعاون مشترك في مجال األبحاث الفضائية والمواصالت وتكنولوجيا المعلومات وتقنيات
االتصاالت وقطاع األعمال الخاصة ،وهذه المصالح تدر على الخزينة الروسية ماليين العوائد

النقدية ،وبالتالي هذا ما قد يدفع روسيا ألن تكون حذرة في تعاطيها مع الصراع الفلسطيني والكيان
االسرائيلي بما يرعى مصالحها مع إسرائيل والغرب (الخليل.)88 ،2004 ،

يتضح أن روسيا االتحادية حريصة على عالقات اقتصادية وتجارية مميزة مع الجانب

اإلسرائيلي؛ حيث أن الصادرات الروسية إلسرائيل هي بمبالغ كبيرة وال يمكن التضحية بها لكونها
تدعم ميزان المدفوعات الروسي باحتياطي من العمالت األجنبية.

 .2الدور األمريكي :تدرك القيادة الروسية أن اإلدارة األمريكية هي الالعب األساس في
المنطقة وفي عملية السالم ،وهي ال تسعى إلى منافسة الواليات المتحدة في ذلك ،في ظل افتقار
سلبا على
روسيا لمقومات التأثير والضغط على األطراف المختلفة في الصراع والذي بدوره يؤثر ً
القوة الفعلية لمبادراتها المطروحة ،كما أن عدم قدرة روسيا بالتأثير والضغط على الطرف

اإلسرائيلي من ناحية ،إلى جانب رغبة إسرائيل واإلدارة األمريكية في االنفراد بإدارة عملية التسوية

في الشرق األوسط على النحو الذي يحقق مصالحها فقط ،والحيلولة دون تدخل أي طرف ذي
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أساسيا أمام
موقف إيجابي وداعم للقضية الفلسطينية ،والذي يمثل في طريق تسوية عادلة عائًقا
ً
الدور الروسي كراعي ثاني في عملية السالم (ظاهر.)29 ،2010 ،
لقد كان للواليات المتحدة األمريكية عندما سمحت بضم روسيا كعضو في اللجنة الرباعية

دور
الدولية مصالح واضحة تمثلت في أن تتغاضى روسيا عما يجري في العراق ،بأن تعطيها ًا
لطالما سعت إليه في الشرق األوسط وفي القضية الفلسطينية ،إضافة إلى ذلك حاجة الواليات
األمريكية لروسيا في العديد من القضايا إلى جانب العراق وإيران وأفغانستان؛ لذلك كانت روسيا

وفًقا للسابق غير قادرة على لعب دور قوي وإن كانت مؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني دون أن
يكون ذلك على حساب عالقتها القوية مع إسرائيل؛ لذلك بقيت المواقف الروسية تسير على خط
واحد عبرت من خالله عن ضرورة قيام دولة فلسطينية ،مع التناغم في السياسة الخارجية األمريكية

فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ،وإن كان هناك خروج روسي في بعض األحيان عن الخط المرسوم
يكيا ،لكنه ال يكون في القضايا الجوهرية بل في أمور ربما تكون إعالمية أو دبلوماسية كما
أمر ًّ
حصل من خالف روسي أمريكي بشأن التعامل مع عرفات في آخر شهور حكمه (الشوبكي،
.)77 ،2006
يتضح أن حرص روسيا على عالقات مميزة مع الواليات المتحدة األمريكية في ظل ثبات

المتغيرات األخرى جعل موقفها تجاه القضية الفلسطينية إلى حد ما غير صدامي مع الموقف

األمريكي وخاصة في ظل الحرب الدائرة في سوريا واهتمام روسيا بها وعدم التفاتها للقضايا األخرى
إيجابيا تجاه حقوق الفلسطينيين
في المنطقة ،وإن كان في بعض األحيان يكون الموقف الروسي
ًّ
لكنه غير مؤثر.

 2:3:2العوامل المؤثرة في السياسة الخارجية لالتحاد األوروبي تجاه القضية الفلسطينية:
بفعل العديد من المتغيرات الدولية الجديدة التي حدثت وسيطرة الواليات المتحدة على

السياسة الدولية بملف القضية الفلسطينية؛ أصبح دور أوروبا شكليًّا حيث تراجعت إلى المقعد
الخلفي في هذه المحادثات ،ولم تسهم إال في المباحثات المتعددة األطراف من خالل لجان خاصة
محدودا
متعلقة بقضايا الالجئين والمياه ونزع أسلحة الدمار الشامل ،وهكذا فإن الدور األوروبي كان
ً
لعدة أسباب ،وعلى رأسها عدم موافقة واشنطن لهذا الدور ،ورفض إسرائيل له ،وعدم وجود دور

عربي مساند وفاعل للدور األوروبي.

هناك العديد من المحددات التي تحكم السياسة الخارجية لالتحاد األوروبي تجاه القضية

الفلسطينية ،أهمها:
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 .1رؤية الجماعة األوربية لنفسها ولدورها في العالم :تتمثل في الرؤية الديناميكية
األوروبية التي تحاول أن تكيف نفسها باستمرار مع التغيرات التي تط أر على البيئتين اإلقليمية

والدولية ،وتستمد هذه الديناميكية من التجربة التكاملية التي لم تكف عن التوسع األفقي ،المتمثل
أسيا بامتدادها إلى قطاعات وميادين جديدة ،فموقف الجماعة
في انضمام دول جديدة لالتحاد ،ور ً
األوروبية متمثلة في االتحاد األوروبي من الصراع العربي اإلسرائيلي عندما كان بشكله المصغر
اتحادا له وزنه وثقله السياسي ودوره على
يختلف عن موقفه اليوم من الصراع؛ حيث أصبح اليوم
ً
دوما
دوما إلى توحيد كل شيء على الصعيد األوروبي ،وحرص االتحاد ً
الساحة الخارجية ،ويسعى ً

مستقال تجاه القضية الفلسطينية ،ولكن موازين القوى على األرض والتي تصب
أن يكون موقفه
ً
في مصلحة الواليات األمريكية كانت تحد من قدرة هذا الموقف المستقل عن لعب دور محوري

تابعا ألمريكا
ذي أهمية ،وفي بعض األحيان كان الموقف ينتقل من كونه
ً
مستقال إلى كونه ً
ووجهات نظرها المنحازة لمصلحة إسرائيل (نافعة.)62 ،2004 ،

 .2إسرائيل والمسألة اليهودية :ارتبط موقف االتحاد األوروبي من المسألة اليهودية
بمعطيات ثقافية تاريخية تعود إلى واقع االضطهاد االلماني لليهود ،جراء ممارسات هتلر النازية،
باإلضافة إلى معطيات المصلحة السابقة المتمثلة في اشتراك اليهود والحركة الصهيونية إلى جانب
دول الحلفاء ضد دول المحور في الحرب العالمية الثانية؛ حيث حرصت إسرائيل على ابتزاز

أوروبا واتحادها في ظل المعطيات السابقة للحصول على أشكال الدعم منهم وصوره كافة؛ حيث

دوما وإن كان ليس بقدر االهتمام األمريكي في هذا الشأن،
إن االتحاد ملتزم بحماية أمن إسرائيل ً
حدودا
باإلضافة إلى تقديم الدعم السياسي لها في المحافل الدولية ،لذلك ما زال الدور األوروبي م ً
وغير مسموح له باستنهاض العملية السياسية إال في الحدود الدنيا التي تسمح بها إسرائيل وحليفها

األمريكي (إسماعيل.)72 ،2011 ،

 .3غياب إدارة موحدة للدول العربية :ال يزال االهتمام العربي بالقضية الفلسطينية ال

يحظى بالقدر المتساوي بين جميع الدول؛ لذا لم تكن المطالب العربية بخصوص القضية

الفلسطينية من الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي واضحة أو موحدة؛ مما يترتب عليه
جعل موقف االتحاد األوروبي غير ثابت وغير متماسك بفعل تخبط تلك المطالب ،وبالرغم من

كون مصالح االتحاد األوروبي من الدول العربية أكبر من مصالح االتحاد من إسرائيل إال أن
الواقع العربي والعوامل التاريخية والثقافية العديدة حالت دون التوظيف الجيد للدور األوروبي في
الصراع ،وساعدت في الوقت نفسه في جعل المواقف األوروبية المنحازة إلسرائيل في كثير من

تأثير (نافعة.)69 ،2004 ،
األحيان هي األكثر ًا
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يصا على أن يكون
يتضح أنه بالرغم من كون االتحاد األوروبي في كثير من األحيان حر ً

مستقال ،إال أن هذه المواقف غير مؤثرة بدرجة كبيرة على القضية الفلسطينية ،لكون
في مواقفه
ً
موازين القوى تصب في مصلحة الواليات المتحدة األمريكية ،واالتحاد األوروبي حريص على
الحفاظ على مصالح متينة وقوية مع الواليات المتحدة األمريكية حتى لو على حساب االنسجام

التام مع وجهة نظرها من القضية الفلسطينية.

 3:3:2العوامل المؤثرة في السياسة الخارجية للواليات المتحدة األمريكية تجاه القضية

الفلسطينية:

هناك العديد من العوامل الداخلية والخارجية التي تحكم السياسة الخارجية األمريكية عند

تعاملها مع القضية الفلسطينية ،وهي على النحو اآلتي:
أوًال-المحددات الداخلية:

هناك العديد من العوامل الداخلية في الواليات المتحدة األمريكية التي تؤثر على صنع
القرار األمريكي في الساحة الدولية ،وهي كاآلتي:
 .1الرأي العام :ويتمثل في مجموعة اآلراء واالتجاهات التي يتبناها مختلف الجماعات
واألفراد في الواليات المتحدة األمريكية تجاه النظام السياسي بصفة عامة ،والقضايا الجماهيرية
المهمة بصفة خاصة؛ حيث إن هناك جماعات عامة عديدة منفصلة ذات وجهات نظر متباينة
وبالتالي يأخذ صناع القرار األمريكان في اعتباراتهم وجهات نظر تلك الجماعات ،عند اتخاذ

ق اررات أمريكية على الساحة الدولية والداخلية (الفارسي.)80 ،2007 ،

لذلك تشير العديد من الدراسات لعدم معرفة أو اهتمام الجمهور االمريكي بالقضية

الفلسطينية وذلك يرجع إلي سيطرة اللوبيات الصهيونية علي وسائل االعالم التي هي من
يصنع ويؤثر في الراي العام الجمهوري.
غالبا المواقف السلبية اتجاه القضية الفلسطينية بشكل
وتبرر الواليات المتحدة األمريكية ً
دوما
أو بآخر ،لعدم إثارة الرأي العام ضدها ،فالصراع العربي اإلسرائيلي له أبعاد دعائية ،وتحاول ً

القيادة األمريكية اجتذاب الرأي العام األمريكي لعدة أسباب ،أهمها (سعودي:)39 ،1986 ،

أ .العدد الكبير من العرب الذين يقيمون في الواليات المتحدة األمريكية والذين حصلوا
على الجنسية األمريكية.
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ب .اتجاه بعض األنظمة العربية للضغط على الحكومة األمريكية لتغيير سياستها من

خالل الرأي العام األمريكي.

ج .قيام مؤسسات إعالمية واجتماعية عربية داخل الواليات المتحدة األمريكية للتأثير في

السياسة الداخلية األمريكية ،ومنها الرأي العام.

يتضح مما سبق وباعتبار أن منظمة التحرير الفلسطينية هي ممثل الشعب الفلسطيني،
دوما وحتى اللحظة للتأثير على الرأي العام األمريكي ،من خالل تبيان
فقد سعت هذه المنظمة ً
حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه المسلوبة وإظهار واقع الممارسات االحتاللية التي يتعرض
لها ،خاصة أن وسائل اإلعالم األمريكية تصب لمصلحة اإلسرائيليين ،لذلك يجب على منظمة

التحرير الفلسطينية أن تتجه صوب إحداث تغيير في الرأي العام األمريكي ،ليضغط على صناع
القرار في الواليات المتحدة األمريكية.

 .2جماعات الضغط :وهي الجماعات المقيمة في الواليات المتحدة األمريكية ،وتضم

دوما التأثير في الق اررات
أفرًادا لديهم اتجاهات متماثلة ومشتركة بالنسبة لقضايا محددة ،ويحاولون ً
الصادرة عن صناع القرار في الواليات المتحدة األمريكية ،وتجتهد هذه الجماعات للتأثير على
الرأي العام األمريكي من خالل وسائل اإلعالم المختلفة وباألخص في القضايا الحساسة ،مثل:
غالبا قومية مثل :اللوبي الصهيوني ،ولها
االنتخابات والق اررات المصيرية ،وتكون هذه الجماعات ً
ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة أساليب للضغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط ،كاآلتي (تيري:)94 ،2006 ،

أ .األساليب المباشرة :التأثير على أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ في الواليات
المتحدة األمريكية ،وأعضاء الحكومة الفيدرالية وحكومات الواليات والعاملين في البيت األبيض
وغيرهم من المتنفذين وأصحاب القرار.

ب .األساليب غير المباشرة :تتمثل في تعبئة الرأي العام األمريكي من أجل الضغط على
صناع القرار السياسي الخارجي ،وخلق اتجاه معين لتحقيق أهداف هذه الجماعات.
وقد قامت جماعات الضغط الصهيونية (اللوبي الصهيوني) في الواليات المتحدة األمريكية

منحاز إلسرائيل على حساب
ًا
باتباع العديد من الوسائل للتأثير على الرأي العام األمريكي وجعله

الفلسطينيين ،مثل :اإلعالنات في المجاالت والصحف ،ورعاية البرامج التلفزيونية واإلذاعية،
والرسائل اإللكترونية ،واالتصاالت الشخصية مع المسؤولين ،وغيرها من الوسائل التي استطاع

فيها هذا اللوبي ممارسة الضغط على الحكومات األمريكية المتعاقبة لتقديم الدعم المادي والمعنوي
إلسرائيل والتكفل بحمايتها والحفاظ على مصالحها).(67, Tivnan, 1987
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اجتماعيا ،وعلى
طا سياسيًّا و
ًّ
وتعد جماعات الضغط الصهيونية من أكثر الجماعات نشا ً

الرغم من قلة أعداد اليهود األمريكان إال أنهم مؤثرون في القرار الخارجي األمريكي ،وعندهم العديد
من المؤسسات الموالية لمصالح إسرائيل والكثير من المؤسسات اإلعالمية تتبع لهم ،وألعضاء
اللوبي الصهيوني نفوذ في المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية كافة في الواليات المتحدة

األمريكية ،ولهذا اللوبي ومؤسساته التي تتبع له تأثير كبير على سياسة الواليات المتحدة األمريكية
اتجاه قضايا الشرق األوسط وبالذات القضية الفلسطينية ،ويحرص أعضاء اللوبي على أن يكون

قويا ولصالح إسرائيل بغض النظر عن الرئيس األمريكي المنتخب ومن أي حزب هو
ذلك التأثير ً
(تيري.)99 ،2006 ،
يتضح أن المحددات الداخلية مؤثرة بدرجة كبيرة على السياسة الخارجية األمريكية ،لكونها

تتعلق بالرأي العام للجمهور األمريكي الذي يتضمن جماعات الضغط المختلفة ،وباعتبار الواليات
المتحدة األمريكية دولة ديمقراطية يجب أن تراعي الرأي العام وتوجهاته ،وهذا الرأي يلعب في
التأثير عليه العديد من األمور ،منها :جماعات الضغط مثل اللوبي الصهيوني الذي يعد من أكثر

تأثير على السياسة األمريكية الخارجية باإلضافة إلى وسائل اإلعالم.
الجماعات ًا
ثانيا-المحددات الخارجية:
ً
هناك العديد من المحددات الخارجية في الواليات المتحدة األمريكية التي تؤثر على صنع

القرار األمريكي في الساحة الدولية ،وهي ما يأتي:

 .1عامل النفط :يعد النفط من محددات السياسة الخارجية األمريكية اتجاه القضايا العربية
بشكل عام والقضية الفلسطينية بشكل خاص ،لذلك تضمنت وثيقة االستراتيجية األمنية األمريكية

في الشرق األوسط الصادرة عن و ازرة الدفاع األمريكية العديد من المصالح األمريكية في الشرق
األوسط ،منها ما يأتي ):( 83 , Perry, 1995

أ .ضمان تدفق نفط الشرق األوسط بأسعار معقولة.
ب .حماية أمن إسرائيل وضمان تفوقها على حساب جيرانها العرب.
ج .حماية أرواح المواطنين األمريكيين الموجودين في المنطقة وممتلكاتهم.
د .فتح أسواق الدول العربية أمام المنتجات األمريكية.
ونظر لمصلحة الواليات المتحدة األمريكية في النفط العربي وباألخص الخليجي ،لضمان
ًا

استمرار تزويدها بالطاقة ،يجعل صناع القرار األمريكيين متأكدين من أن المصالح النفطية
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األمريكية في الخليج العربي متعلقة بشكل جوهري بوجود استقرار سياسي ،وبالتالي بالتطورات

على المسرح العربي اإلسرائيلي؛ لذا يجب الجمع بين نقيضين هما :مساندة إسرائيل ،والحفاظ على
عالقاتهم المتميزة مع الدول العربية ،لذا كانت الواليات المتحدة األمريكية في بعض األحيان
حريصة على إرسال تطمينات للدول العربية وباألخص النفطية من كونها تراعي المصالح

الفلسطينية والحلول العربية في هذا الشأن ،لكون هناك ترابط قوي بين الصراع العربي اإلسرائيلي،
وقضية النفط ،وللواليات المتحدة األمريكية مصالح يجب الحفاظ عليها ،لذا وجب االهتمام بهذا

الصراع وتطوراته ).( 62 , Quandt, 1981

 .2إسرائيل ودورها في التأثير على السياسة الخارجية األمريكية :بدأت السياسة الخارجية

األمريكية ترى النور في منطقة الشرق األوسط بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وإنشاء دولة

إسرائيل ،التي لم تكن أمريكا صاحبة الفكرة في إنشائها ،إال أن الواليات المتحدة األمريكية استثمرت
وجود تلك الدولة لمصلحتها ولفرض هيمنتها ،ال سيما في إعاقة تقدم المنطقة وتطورها وتنميتها،

باإلضافة إلى زعزعة االستقرار فيها وضرب وحدتها ،باالعتماد على قوة إسرائيل التي كانت وما

أساسا في الدفاع عن
زالت تمدها بكل أنواع الدعم السياسي والعسكري واالقتصادي ،باعتبارها
ً
طا بظروف أو زمان معين ،بل هو ممتد واستراتيجي،
المصالح األمريكية وهذا الدعم ليس مرتب ً

فإسرائيل عنصر من عناصر الردع للقوى اإلقليمية األخرى ،و ُّ
يعد الحفاظ على مصالحها وحماية
حيويا ،لضمان استمرار تحالفها مع المحور
تلك المصالح أمام المطالب والحقوق الفلسطينية
ًّ

األمريكي ،حتى لو كان ذلك على حساب عملية التسوية اإلقليمية من خالل تباطؤها (معروف،
.)111 ،1983

يتضح مما سبق أن العوامل الخارجية للسياسة األمريكية جميعها لها أثر كبير على تلك

السياسة لكونها مرتبطة بمصالح الواليات المتحدة األمريكية ،وإن كانت على طرفي النقيض،

تعاطفا مع الجانب العربي
فالنفط وضمان استمرار تدفقه ألمريكا يجعلها في بعض األحيان تبدي
ً
والفلسطيني للحفاظ على مصالحها مع الدول العربية ،فللحفاظ على قوة إسرائيل ومصالحها يجب
أن تتعاطى مع الجانب اإلسرائيلي أكثر من الفلسطيني.

 4:3:2التغير في موقف اللجنة الرباعية الدولية تجاه القضية الفلسطينية بعد حركة حماس
باالنتخابات التشريعية:

كان ألعضاء اللجنة الرباعية الدولية دور بارز في دعم المسيرة السلمية بين طرفي الصراع
وباألخص الواليات األمريكية ،وهي التي كانت تتبنى إجراءات تطبيق هذه االتفاقية من أجل
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التوصل إلى الحل النهائي الذي يمكن الفلسطينيين من قيام دولتهم المستقلة برعاية دولية ،ومع
أحداث انتفاضة األقصى التي مثلت نقطة تحول في مسار العملية السلمية للقضية الفلسطينية،
وكانت بداية انهيار العملية السلمية والعودة إلى نقطة الصفر بين اإلسرائيليين والفلسطينيين ،وذلك

بعد أن ضربت إسرائيل بعرض الحائط االتفاقيات كافة المبرمة بين الجانبين والمنبثقة عن اتفاق

أوسلو ،ما أدى باإلدارة األمريكية إلى اإلعالن عن مبادرة خارطة الطريق؛ حيث عملت أط ارف
الرباعية على استغالل موقعها على الساحة الدولية كدول فاعلة في السياسة الدولية على إجبار

طرفي الصراع لقبول هذه المبادرة التي تهدف إلى إنهاء الصراع عن طريق المفاوضات ،ووضع
حد ألعمال العنف المتصاعد بين الجانبين(الجرباوي.)95 ،2003،

وعلى الرغم من اهتمام الرباعية الدولية بإيجاد حلول للقضية الفلسطينية وإن كانت هذه

الحلول لم تطبق ولم تلتزم بها إسرائيل ،إال أنه مع وصول حركة حماس إلى الحكومة الفلسطينية
تعقيدا ،إذ إنها كانت بداية لفرض حصار سياسي واقتصادي على الحكومة
العاشرة زادت األمور ً
العاشرة بذريعة أن الحكومة إرهابية كونها ترفض االتفاقيات السابقة بين الجانبين؛ وهو ما دعا
أطراف الرباعية الدولية والمجتمع الدولي إلى عدم التعامل مع هذه الحكومة بضغط وتأثير

إسرائيلي ،وهو ما يوضح التغير في سياسة الرباعية تجاه التعامل مع القضية الفلسطينية والتي
اشترطت على حكومة حماس أن تتبنى سياسة يجمع عليها أطراف الرباعية الدولية والمجتمع

الدولي لكي يتم التعامل معها ،وهو ما قابلته قيادة الحكومة العاشرة بالرفض القاطع ،الذي استغلته

إسرائيل كذريعة لكي تضفي شرعية دولية على أساليب الضغط والقمع التي تمارسها بحق
تأثير في اللجنة
الفلسطينيين وأيدتها في ذلك الواليات المتحدة األمريكية التي تعد العضو األكثر ًا
الرباعية الدولية (األزعر.)71 ،2006 ،

يتضح مما سبق أن اللجنة الرباعية الدولية كان من الواجب عليها أن يكون موقفها حيادًّيا

من جميع األطراف وبالذات أن فوز حماس في االنتخابات كان من واقع عملية انتخابية ديمقراطية
نزيهة ،أفرزت نتائجها فوز حماس وكان من األصح أن تتعامل هذه اللجنة مع نتائج تلك االنتخابات

منحاز إلسرائيل.
ًا
بكل واقعية واحترام لرأي الشعب الفلسطيني ،وأال يكون دورها
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 5:3:2الشروط التي حاولت اللجنة الرباعية الدولية فرضها على الجانب الفلسطيني:
حاولت اللجنة الرباعية الدولية في ظل سعيها إلحياء عملية السالم على الجانب

الفلسطيني فرض مجموعة من الشروط الواجب االلتزام بها ،كي يكون لتلك اللجنة دور فعال في
عملية السالم وتضغط على الجانـ ــب اإلسرائيلي لتحقيق تسوية عادلة ،وهــذه الشروط ما يأتي

(سعد:)85 ،2006 ،

 .1نبذ العنف واإلرهاب وإدانته.
 .2قبول حق (إسرائيل) بالوجود.
 .3نزع السالح من الفصائل المقاومة.
 .4االعتراف بالكيان اإلسرائيلي.
 .5احترام االتفاقيات الموقعة مع االحتالل.
لقد أقرت السلطة الوطنية الفلسطينية بالشروط السابقة ،ولكن بعد وصول حماس إلى سدة
طا أسياسي ًة لفك الحصار عن
الحكم عادت اللجنة تطالب بااللتزام بتلك الشروط كاملة كونها شرو ً
تمهيدا للعمل على
الشعب الفلسطيني وإعادة العالقات بين المجتمع الدولي والحكومة الفلسطينية
ً

إيجاد تسوية سلمية للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ولكن قابلت حماس ذلك بالرفض التي َّ
عد ْت
هذه الشروط مجحفة في حق الشعب الفلسطيني ،وأن القبول بها يتعارض مع المبادئ التي تقوم

عليها حركة حماس وتم بموجبها انتخابها بأغلبية من الشعب الفلسطيني
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الفصل الثالث
األدوات السياسية التي تمتلكها اللجنة الرباعية

 المبحث األول-المبادرات التي تبنتها اللجنة الرباعية لحل القضية الفلسطينية.
 المبحث الثاني-األدوات السياسية للجنة الرباعية من أجل الضغط على أطراف القضية
الفلسطينية.

الفصل الثالث
األدوات السياسية التي تمتلكها اللجنة الرباعية
مقدمة:
كان للجنة الرباعية الدولية العديد من المهام اتجاه القضية الفلسطينية ،أهمها العمل
على تقريب وجهات النظر بين الطرفين :الفلسطيني واإلسرائيلي من خالل تبني مبادرات تسوية

سلمية كانت قد صدرت عن الدول أعضاء اللجنة الرباعية وبالتحديد الواليات المتحدة األمريكية،
واألصل أنه في أي مبادرة للتسوية السلمية أن يتم مراعاة مصالح الطرفين ،ولكن لألسف كانت

تصب جميع هذه المبادرات ومن أهمها خارطة الطريق لمصلحة الجانب اإلسرائيلي وهو األقوى،

إلى جانب كون اللجنة الرباعية عندما تتبنى تلك المبادرات فهي تكون متوافقة بالمطلق مع الجانب

األمريكي ونظرته للتسوية السلمية التي تتوافق مع متطلبات الطرف اإلسرائيلي ،وكانت اللجنة

الرباعية في طريقها لتشجيع الطرفين :اإلسرائيلي والفلسطيني على االلتزام التام بنصوص تلك

المبادرات والبدء في التنفيذ والتطبيق ،تستخدم مجموعة من األدوات السياسية للضغط على الطرفين

للقبول بتلك المبادرة ،وبالذات على صعيد التلويح بالمساعدات االقتصادية الموجهة للجانب

الفلسطيني ،وفي الوقت نفسه كانت تعمل تلك اللجنة في ظروف وأجواء غير مستقرة تسود المنطقة
وباألخص في فترات حروب إسرائيل العدوانية األخيرة على قطاع غزة واستشراء االستيطان في

الضفة الغربية ،باإلضافة الي اختالف وجهات النظر بين أعضاء اللجنة بخصوص التعامل مع
تلك المبادرات ،وما هي أفضل األدوات للضغط على الجانبيين وباألخص الفلسطيني للوصول

إلى حل سياسي ينهي الصراع بين الطرفين.
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المبحث األول
المبادرات التي تبنتها اللجنة الرباعية لحل القضية الفلسطينية
حرصت الواليات المتحدة األمريكية على طرح العديد من مبادرات التسوية السلمية التي
نظر لكونها
راعت فيها مصالح الجانب اإلسرائيلي أكثر من الجانب الفلسطيني ،وكانت باستمرار ًا
عضوا في اللجنة الرباعية الدولية لعملية السالم في الشرق األوسط تقدم تلك المبادرات للجنة
ً
الرباعية الدولية لكي تحصل على إجماع من أعضائها بخصوص تلك المبادرات ،ويكون بالتالي

قبول دولي لها؛ مما يسهل مهمة الواليات المتحدة األمريكية في الضغط على الطرفين وباألخص

الفلسطيني للقبول بتك المبادرات ،ومن أهمها قاطب ًة مبادرة خارطة الطريق التي سيتم أخذها
كنموذج لتلك المبادرات التي تبنتها اللجنة الرباعية الدولية.
ٍ
 1:1:3اإلطار العام لخارطة الطريق ومضمونها:
عاما لتسوية النزاع اإلسرائيلي  -الفلسطيني وهو أحد
ًا
تشكل خارطة الطريق
إطار ً
المسارات األساسية لمشكلة الشرق األوسط الناجمة عن استمرار االحتالل اإلسرائيلي لألراضي
العربية وانتهاكه الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني ،وقد تم اإلعالن عما يسمى بخارطة الطريق
عبر إصدار تصريح بسيط لإلدارة األمريكية مساء يوم األربعاء الموافق  2003/04/30وذلك

قبل تسليمها لمندوبي اللجنة الرباعية (الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوربي وروسيا وهيئة

األمم المتحدة) إلى السلطة الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية ،وقد بادرت السلطة الفلسطينية إلى
إعالن الموافقة عليها عبر إصدار تصريح إعالمي ،في حين أعلنت الحكومة اإلسرائيلية يوم

الجمعة الموافق  2003/05/23قرارها بالموافقة على قبول الخطوات المحددة في خارطة الطريق،

بندا ،وتم إبالغ تلك
ولكن بعد التحفظ على مجموعة من البنود في الخارطة بلغت أربعة عشر ً
التحفظات لألعضاء (موقع الجزيرة نت.)www.aljazeara.net ،
تتضمن خارطة الطريق بعض المبادئ واألسس الالزمة لتسوية الصراع الفلسطيني

اإلسرائيلي ،الموجب االستناد إليها خالل المفاوضات بين األطراف المعنية؛ بهدف تنفيذها وفق

"مراحل واضحة ومواعيد مستهدفة وعالمات محددة ،تهدف إلى التقدم من خالل خطوات متبادلة

في جميع المجاالت السياسية واألمنية واالقتصادية واإلنسانية وبناء المؤسسات تحت رعاية اللجنة
اقعيا للتنفيذ" ولكن التقدم فيه يتطلب ويعتمد على
زمنيا و ً
الرباعية" .كما وضعت الخارطة "جدوًال ً
الجهود والنية الحسنة لألطراف وتنفيذهم لاللتزامات والتعهدات الموجبة على عاتقهم وبسرعة أكبر
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مما هو منصوص عليه ،والعكس صحيح .ومن ثم فإن أي تسوية سيجري التفاوض بشأنها بين

هذه األطراف ،ستنتهي ببزوغ دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وقابلة للحياة" ،إن تسوية الصراع

استنادا إلى أسس مؤتمر مدريد
الفلسطيني -اإلسرائيلي ستنهي االحتالل الذي بدأ عام 1967م
ً
ومبدأ األرض مقابل السالم وق اررات مجلس األمن الدولي رقم ( )242و( )338و()1397
واالتفاقيات الموقعة بين الطرفين ومبادرة ولي العهد السعودي المدعومة من قمة بيروت العربية

والتي تنص على قبول إسرائيل كجار يعيش بأمن وسالم في إطار تسوية شاملة وعادلة (صحيفة

الشرق األوسط.)2003 ،

يتضح أن خطة خارطة الطريق تتضمن مجموعة من النصوص والبنود التي تعتبرها

الواليات المتحدة مقدمة لتحقيق السالم ،ولكن هذه النصوص والبنود في غالبها تتماشى أكثر مع

مصالح ومتطلبات الجانب اإلسرائيلي.

إن النص على ضرورة تطبيق ق اررات مجلس األمن الدولي قد وضع النقاط على الحروف

وهو لمصلحة الفلسطينيين ،فهذا يعني احترام ق اررات األمم المتحدة التي نصت على ضرورة إنهاء

االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية وانسحابه إلى ما وراء خطوط الخامس من حزيران 1967
دائما التصرفات اإلسرائيلية تحوم حول
وتسوية مشكلة الالجئين؛ ولكن المسألة المهمة التي تثيرها ً

أصال بنصوص هذه الق اررات
الكيفية التي سيتم من خاللها بناء إجراءات ثقة مع طرف ال يعترف ً
والمبادرات؛ بل وباالتفاقيات المعقودة بهذا الشأن .وهو يبادر من حين إلى آخر بتصريحات

تماما مع ق اررات األمم المتحدة ،ومآلها عدم االعتراف بحدود الخامس من
وسياسات تتناقض ً
حزيران وعدم السماح ألي الجئ بالعودة إلى دياره (زراص.)50 ،1998 ،

وعليه فإن هذه الخارطة كسائر المبادرات واالتفاقيات لم تر النور في ظل التعنت والصلف

اإلسرائيلي والدعم األمريكي الالمحدود له ،فالسلطة الفلسطينية منذ قدومها لمناطق الحكم الذاتي

حتى اللحظة لم تحافظ على الوحدة اإلقليمية للضفة الغربية وقطاع غزة ولم يكن لها قدرة على

حماية أراضيها واحترامها خالل المرحلة االنتقالية في ظل اإلجراءات التعسفية للسلطات اإلسرائيلية

واجتياحها المستمر ألراضي السلطة واستباحتها في الضفة الغربية والتحكم في قطاع غزة وفرض

الحصار عليه والحروب المتكررة ،بل إنها تصر على الوقوف في وجه كل المبادرات الدولية ومنها
خارطة الطريق التي من أساسها حتى قبل البدء بتنفيذ نصوصها أبدت إسرائيل تحفظها عليها،

بل أن ما تدعو إليه خارطة الطريق من وحدة األراضي الفلسطينية كرسته إسرائيل من خالل إقامة

جدار الفصل العنصري.
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 2:1:3إنهاء الكفاح المسلح الفلسطيني وإعادة هيكلة األجهزة األمنية الفلسطينية:
نظر ألن الغاية من إبرام خارطة الطريق هي إحالل السلم بين طرفي الصراع من خالل
ًا

متابعة التفاوض حسب المراحل المنصوص عليها بغية التوصل إلى تسوية نهائية ،فمن البديهي
أن تنص هذه الخارطة على وقف القتال والعمليات العسكرية بغرض تأمين استم ارر المفاوضات

المنشودة ،لكن الغريب والمدهش يكمن فيما تضمنته هذه الخارطة من توجهات إيديولوجية مصدرها
األساس االستخبارات األمريكية واللوبي الصهيوني .وذلك عندما يتم وصف عمليات المقاومة

الفلسطينية باإلرهاب والعنف وبضرورة وضع حد لها بوصفها عقبة أمام تحقيق السالم النهائي،

فجاءت خارطة الطريق لتجردهم من الوسيلة الوحيدة المتبقية لديهم للتخلص من عهد االضطهاد
واالحتالل .فالمطلوب منهم حسب نصوص الخارطة أن يلتزموا بوقف غير مشروط للعنف وتعاون

أمني مع اإلسرائيليين من خالل أجهزة أمن فلسطينية فعالة ومعادة الهيكلة (ملندي.)49 ،2009 ،
أيضا من القيادة الفلسطينية إصدار بيان ال يقبل التأويل يعيد التأكيد على حق
والمطلوب ً

إسرائيل بالعيش بسالم ،ويدعو لوقف فوري وغير مشروط إلطالق النار ووقف النشاطات العسكرية
وجميع أشكال العنف ،بما في ذلك وقف التحريض ضد إسرائيل ،واعتقال وتوقيف األشخاص

والجماعات التي تشن وتخطط لهجمات عنف ضد اإلسرائيليين في كل مكان .كما تبدأ األجهزة

األمنية لدى السلطة الفلسطينية والتي سيعاد بناؤها ،عمليات ناجعة ومحددة تهدف إلى القضاء
على القدرات والبنى التحتية لإلرهاب .وهذا يتضمن بدء مصادرة األسلحة غير الشرعية وتقوية

أجهزة األمن عبر تحريرها من اإلرهاب والفساد .كما يجب على الدول العربية أن توقف التمويل

العام والخاص للجماعات التي تدعم وتشارك في العنف واإلرهاب الموجه للجانب اإلسرائيلي
(البسوس.)22 ،2013 ،
أي إن المطلوب من الفلسطينيين إنهاء مقاومتهم المسلحة التي اعترفت لهم بهذا الحق

جميع المواثيق الدولية وق اررات األمم المتحدة ،بينما لم تطلب الخارطة من اإلسرائيليين في المرحلة
األولى سوى القيام ببعض الخطوات ودون تحديد ماهيتها من أجل إعادة الحياة الفلسطينية إلى
طبيعتها واالنسحاب من المناطق الفلسطينية التي احتلت بعد  28أيلول  2000وتجميد جميع

النشاطات االستيطانية وإنهاء التحريض على العنف ضد الفلسطينيين ،وأال تقوم الحكومة
اإلسرائيلية بأي أعمال تقوض الثقة كاإلبعاد ومصادرة وهدم المنازل والممتلكات الفلسطينية ،أي

إن المطلوب من الفلسطينيين إنهاء الفعل ،والمطلوب من اإلسرائيليين إيقاف رد الفعل ،وكأن
الخارطة تتهم الفلسطينيين بأنهم السبب في إجراءات إسرائيل التعسفية وبأن العنف الذي يمارسونه
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ضد األبرياء اإلسرائيليين أدى إلى اعتماد مثل هذه اإلجراءات ،وبتوقف اإلرهاب الفلسطيني تتوقف

التدابير التي تتخذها الحكومة اإلسرائيلية (ملندي.)51 ،2009 ،

وهنا يمكن االستنتاج أن الواليات المتحدة األمريكية عندما صاغت بنود خارطة الطريق

كانت حريصة كل الحرص على حماية أمن الجانب اإلسرائيلي ،من خالل حث السلطة الفلسطينية
على مكافحة األجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية باعتبارها جهات إرهابية حسب االدعاء

األمريكي ،باإلضافة إلى إعادة هيكلة األجهزة األمنية.
 3:1:3تأجيل قضايا الحدود والقدس والالجئين والمستوطنات واألسرى:
لقد نصت المادة الخامسة من اتفاقية أوسلو لعام 1993على أن مفاوضات الوضع
النهائي بين الجانب اإلسرائيلية والجانب الفلسطيني ستبدأ بأسرع وقت ممكن وبما ال يتجاوز السنة
تعدادا للقضايا التي ستشملها
الثالثة من مرحلة الحكم الذاتي ،كما تضمنت المادة المذكورة
ً
المفاوضات النهائية ،وهي :القدس والالجئون والمستوطنات والحدود والترتيبات األمنية .ولكن لم
تبدأ هذه المفاوضات ،وحيث كان من المتوجب مباشرتها عام  1996كما كان من المتوجب أن

تقود إلى تنفيذ قراري مجلس األمن الدولي رقم ( )242ورقم ( )338والمتمثل في االنسحاب
احتلت في الخامس من حزيران  1967كلٍّها بما في
اإلسرائيلي من األراضي الفلسطينية التي ُ
ذلك االنسحاب من القدس الشرقية وعودة الالجئين وتفكيك المستوطنات (بسيوني.)85، 2001،
وآنذاك بات معروًفا أن الجانب اإلسرائيلي حاول قدر اإلمكان االبتعاد عن عقد
طا
المفاوضات الخاصة بالقضايا المركزية مما ترتب عليه تعثر عملية السالم لكون نجاحها مرتب ً

بتقديم إسرائيل لتنازالت في العديد من القضايا المحورية ،والذي غطى على إسرائيل في عدم عقد

تلك المفاوضات الجانب األمريكي.
نصت خارطة الطريق على ضرورة قيام إسرائيل خالل المرحلة األولى بتجميد نشاطاتها

كلها وبتفكيك جميع البؤر االستيطانية التي أقيمت منذ آذار  2001وإيقاف النمو
االستيطانية ٍّ

الطبيعي للمستوطنات ،على أن "تتوصل األطراف إلى اتفاق الوضع الدائم الشامل الذي ينهي
الصراع الفلسطيني  -اإلسرائيلي عام  2005من خالل تسوية متفق عليها بين األطراف ،قائمة
على أساس ق اررات مجلس األمن الدولي رقم ( )242ورقم ( )338ورقم ( )1397التي تنهي

االحتالل الذي بدأ عام  1967وتشتمل على حل واقعي عادل ومنصف لقضية الالجئين وعلى

قرار سيتم التفاوض عليه حول وضع القدس ،يأخذ بالحسبان اهتمامات كال الطرفين السياسية
ويحمي المصالح الدينيـة لليهود والمسيحيين والمسلمين في العالـ ـم بأسره" (ملندي.)67 ،2009 ،
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لم تتضمن خارطة الطريق أي نص يتعلق بوضع األسرى الفلسطينيين في السجون

اإلسرائيلية ،وقد تجاوز عددهم العشرة آالف أسير وهم قابعون في هذه السجون منذ سنوات عدة،
ويتمتع أسير الحرب عادة بمركز قانوني دولي يضمن له حقوقه حتى إنهاء أسره ،كما نصت

على ذلك اتفاقية الهاي لعام  1907واتفاقيات جنيف لعام  1949حول حماية ضحايا الحرب،

والملحقان اإلضافيان لعام 1977حول حماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.

ورغم مصادقة إسرائيل على معظم هذه المواثيق الدولية لكنها لم تحترم أعراف القانون الدولي

ونصوصه المتعلقة بهذا الشأن .حيث أقدمت وال تزال على اعتقال عدد كبير من الفلسطينيين
وإحالتهم لمحاكمها العسكرية والمدنية حسب قوانينها الداخلية ،ومنهم من قضى عشرات السنين

في سجونها .وقد وسعت اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949والملحق اإلضافي األول لعام 1977

من فئات أسرى الحرب لتشمل إلى جانب أفراد القوات المسلحة والميليشيات المتطوعة ،جميع
حركات المقاومة المسلحة و َّ
المنظمة في األقاليم المحتلة ،وكذلك سكان األراضي غير المحتلة

الذين يحملون السالح من تلقاء أنفسهم لمقاومة القوات الغازية (األمم المتحدة.)23 ،2003،

تحتاج القضايا المركزية إلى جوالت كثيرة من المفاوضات وإلى تقديم إسرائيل تنازالت

كبيرة في هذا الجانب ،لذا كانت الواليات المتحدة األمريكية حريصة عندما وضعت خطة خارطة
الطريق على االبتعاد عن تلك القضايا المركزية وتأجيلها ،حيث تم التركيز على األمور التي تهم

الجانب اإلسرائيلي والتي ال يترتب عليها تقديم تنازالت.
 4:1:3قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة والقابلة للحياة:
ٍ
أساس إلى احتالل
يعود السبب الذي أدى إلى نشوب النزاع العربي  -اإلسرائيلي بشكل
إسرائيل لألراضي العربية واألطماع اإلقليمية للصهاينة واقتالع الشعب الفلسطيني من أرضه
وسلب حقوقه ،وقد استطاع الصهاينة اغتنام فرصة الوضع الرديء للعرب وتشرذمهم ،لتضمين

انحياز لمصالحهم وبمساندة واضحة من الواليات المتحدة
ًا
أسسا ومبادئ أكثر
اتفاق أوسلو ً
األمريكية .وسعوا كذلك إلى تحقيق مكاسب عبر مفاوضات سلمية وكسب الشرعية واإلقرار من

الطرف اآلخر لمكاسب غير مشروعة بحد ذاتها حسب قواعد القانون الدولي .فبموجب اتفاقيات
جنيف لعام 1949وبروتوكولها األول لعام 1977حول ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير

الدولية ،ال تنتقل السيادة بأي حال من األحوال لسلطات االحتالل وإن كانت مخولة بممارسة
االختصاصات اإلدارية في األراضي المحتلة ريثما يتم االتفاق النهائي بشأنها .ومن ثم تعد مسألة

االنسحاب من األراضي المحتلة من المسائل المهمة واألساسية ،بل والحاسمة والواجب التطرق
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إليها في اتفاق أوسلو ،وهذا لألسف ما لم يتم بشكل واضح وصريح ال لبس فيه (شحاتة،1997 ،
.)122

تشير تفسيرات نصوص خارطة الطريق على الق اررات األممية في شأن عدم مشروعية

االستيالء على أراضي الغير بالقوة ،ويعلن بأن التوصل إلى إقامة سالم دائم وعادل في منطقة

انسحابا غير مشروط للقوات اإلسرائيلية من األراضي العربية التي احتلتها
الشرق األوسط يتطلب
ً
في الخامس من حزيران  .1967حيث اكتفت خارطة الطريق بالنص على أن الهدف النهائي

جنبا إلى جنب وبسالم وأمن مع
هو إنشاء دولة فلسطينية ديموقراطية مستقلة قابلة للحياة تعيش ً
إسرائيل ،ولكن لم تبين الخارطة أراضي هذه الدولة وحدودها وتركت ذلك للتفاوض مع الطرف
دائما على أيديولوجيته الثابتة حول أرض الميعاد .فهو يريد منح
اإلسرائيلي الذي يصر ً
الفلسطينيين أراضي مج أزة ومقطعة األوصال ((كنتونات بينها ممرات آمنة)).

ففي المرحلة األولى من تنفيذ بنود الخارطة يكتفي اإلسرائيليون باالنسحاب من األراضي

التي احتلت بعد نشوب االنتفاضة الثانية في  28أيلول 2000وتنتشر القوات األمنية الفلسطينية
في المناطق التي يخليها الجيش اإلسرائيلي .بينما تركز الجهود في المرحلتين الثانية والثالثة على
خيار إنشاء دولة فلسطينية بحدود مؤقتة وسيادة رمزية ،وال شيء آخر يذكر في هذه الخارطة

حول كيفية جدولة االنسحاب من هذه األراضي .حيث يخضع االنسحاب اإلسرائيلي من األراضي

الفلسطينية للتفاوض الالحق ودون تحديد تفصيالت أو مراحل دقيقة لهذا االنسحاب .حيث نصت

خارطة الطريق على أن تسوية يجري التفاوض عليها بين الطرفين ستنتهي ببزوغ دولة فلسطينية
جنبا إلى جنب وبسالم مع إسرائيل اآلخرين (ملندي.)81 ،2009،
مستقلة وقابلة للحياة تعيش ً

يتضح مما سبق أن خارطة الطريق نصت على إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات

سيادة غير كاملة للحفاظ على مصالح إسرائيل ،مع اعتراف الجانب الفلسطيني بوجود إسرائيل

دون التطرق إلى اعتراف الجانب الفلسطيني بيهودية الدولة ،وبالتالي فإن خارطة الطريق هي في

المضمون ال تختلف عن غيرها من االتفاقيات التي وقعت مع الجانب اإلسرائيلي ولم يلق لها هذا
الجانب أي اهتمام وضرب لها عرض الحائط في ظل سطوته وقدرته على االلتفاف على كل هذه

االتفاقيات والمبادرات؛ بل إن هذه الخارطة لم تقدم أي شيء جديد وكان استكمال للسابق وتهدف

إلى إنشاء دولة فلسطينية مؤقتة حسب المقاييس اإلسرائيلية باإلضافة إلى كونها ركزت هذه

الخارطة على كبح جماح المقاومة المسلحة الفلسطينية وجعل قوى األمن الفلسطينية راعية لحماية

أمن إسرائيل ،هذا إلى جانب أن القضايا المهمة لم يتم التطرق لها مثل األسرى والالجئين والقدس
والمستوطنات والحدود.

50

المبحث الثاني
األدوات السياسية لَلجنة الرباعية من أجل الضغط على أطراف القضية الفلسطينية
لقد أتيحت مجموعة من األدوات السياسية ألعضاء اللجنة الرباعية الدولية لممارسة

الضغط على الجانب الفلسطيني والجانب اإلسرائيلي إللزامهم بقبول نصوص خارطة الطريق
وبنودها وبالذات الجانب اإلسرائيلي المماطل ،باإلضافة إلى تقديم التسهيالت والمساعدات التي
تشجع الجانبين على إيجاد حلول منسجمة مع مصالح كل طرف .ولكن أكثر عضو كان يستخدم

اليات المتحدة األمريكية لكونها ذات تأثير كبير
تلك األدوات وباألخص مع الجانب الفلسطيني الو ُ
في المنطقة بعكس االتحاد األوروبي وروسيا االتحادية اللذين إذا ما مارسوا الضغط لن يكون له

تأثير بدرجة كبيرة.

 1:2:3أدوات السياسة الخارجية لروسيا االتحادية للضغط على الطرف الفلسطيني والطرف

اإلسرائيلي:

اتسم موقف روسيا االتحادية بالتوازن في العالقات مع الفلسطينيين وتعاملت الحكومة

الروسية مع الفصائل الفلسطينية كافة بما فيها حركة حماس ،ولم تتمكن من لعب دور مركزي

كما كان الحال قبل انهيار االتحاد السوفييتي في الثمانينيات من القرن الماضي ،وتغير ميزان

القوى لصالح أمريكا ولم تضغط على أي طرف بشكل جوهري للقبول بمبادرات التسوية ومنها
خارطة الطريق .ويشير التاريخ إلى أن روسيا دعمت منظمة التحرير ،في إطار دعم حركات

التحرر الوطني .ويتعاطى الموقف الروسي مع الشأن الفلسطيني بشكل مختلف عن باقي الدول،

وفدا من حركة حماس ،و َّ
سياسيا بالقضية
يكا
ًّ
عدت الحركة شر ً
فهي أول دولة عالمية استقبلت ً
الفلسطينية (الشوبكي.)62 ،2006 ،
إعالميا التوجه نحو حل الصراع الفلسطيني اإلس ارئيلي
دائما تدعم
ً
وكانت روسيا االتحادية ً

سلميا ،وتشجيع مفاوضات السالم ،والدعوة إلى وقف العنف ،وعقد مؤتمر دولي للسالم ،وضرورة
ً

التزام الفلسطينيين واإلسرائيليين بأي ق اررات يتم التوصل إليها بشأن التسوية في الشرق األوسط.
وبعد ظهور خارطة الطريق وتبنيها من اللجنة الرباعية الدولية وأحد أعضائها روسيا االتحادية

(عطوان.)93 ،2008 ،

بدأت روسيا بوضع المبادئ األساسية للسياسة الخارجية الروسية الجديدة لها حيث قامت

الدبلوماسية الروسية بدراسة ما ط أر من تطورات سريعة وأحداث متالحقة في القضية الفلسطينية.
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ساسين :األول دعم المبادرة المصرية األردنية التي تقدمت بها الدولتان
حيث ركزت على مبدأين أ ْ
عام  2001لوقف العنف الدائر في األراضي الفلسطينية وتقرير لجنة ميتشل الذي نشر في العام
ذاته وتضمن عدة بنود إلنهاء الصراع في المنطقة واآلخر عدم تخليها عما تم االتفاق عليه خالل
مؤتمر مدريد  1991وما نص عليهما الق ارران األمميين ( )242و( )338وااللتزام باتفاقية أوسلو
وعدم عودة المفاوضات إلى نقطة البداية (األصفهاني.)72 ،2001 ،

حرص الرئيس الروسي فالديمير بوتين على الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسالم في موسكو

اعتبرت هذه الدعوة بمثابة رسالة موجهة للواليات المتحدة وإسرائيل بأن هناك
عام  2007حيث ُ
طرًفا يقف إلى جانب الواليات المتحدة ،لمحاولة لعب دور فاعل ومؤثر في العملية السلمية ،وإن

خصما إلسرائيل فهو على األقل لن يكون
خصما للفلسطينيين ،وبالرغم من ذلك إال
كان لن يقف
ً
ً
كبيرا ،فأدواتها المؤثرة في القضية الفلسطينية ضعيفة ،حيث إن
أن الدور الروسي لم يمثل ضغ ً
طا ً
واشنطن وتل أبيب رفضتا الدعوة ،حيث أدركتا أن مؤتمر سالم كهذا من شأنه أن يخرج تفاهمات

يكيا وإسرائيلًيا ،في ظل وجود طرف دولي
ومفاوضات العملية السلمية عن المسار المرسوم أمر ً
آخر يؤثر في تلك العملية بما ال ترغب فيه كال الدولتين ويتعارض مع مصالحهما اإلستراتيجية

(القدومي.)86 ،2006 ،

وبعد نفاذ صبر روسيا االتحادية وللضغط على إسرائيل دعمت روسيا ق ارر السلطة
اضحا حال طرح الموضوع للتصويت ،بحيث
الفلسطينية التوجه إلى األمم المتحدة ،وموقفها كان و ً

ستكون إلى جانب الدول الداعمة لهذا المشروع ،وستصوت في صالحه ،لكن بقي الدور الروسي
غير ٍٍّ
مؤثر بشكل مباشر وبالرغم من كل مواقفها اإليجابية مع الجانب الفلسطيني إال أنها لم تضح

معا اإلخبارية.(www.maannews.net ،
بمصالحها مع إسرائيل (وكالة ً

يتضح مما سبق أن طبيعة الدور الذي يلعبه عضو اللجنة الرباعية الدولية في عملية
السالم ،يحدد طبيعة األدوات السياسية التي يستخدمها لتقريب وجهات النظر بين الطرف

الفلسطيني والطرف اإلسرائيلي ومدى كفاءتها وفاعليتها في ذلك ،ولكون الدور الروسي في عملية
مؤثر بدرجة كبيرة على الطرفين وإن كان في صف الطرف الفلسطيني ولكنه ليس
السالم ليس ًا
على حساب التضحية بمصالح روسيا االتحادية مع إسرائيل ،لذا كان تأثير أدوات السياسة
جدا.
الخارجية الروسية
ً
ضعيفا ً

وحرصت روسيا االتحادية على تقديم الدعم المادي للسلطة الفلسطينية ولكن ليس بغرض

أساسا ليس مثل الدور األمريكي ،ففي العام 2006
الضغط السياسي عليها لكون دور روسيا
ً
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قدمت روسيا  10ماليين دوالر كمساعدة رمزيـ ـة لدعم موازنة السلطة الوطنيـ ـ ـة الفلسطينية (أبو
الرب ،)2009 ،إضافة إلى تقديم مساعدات طبية شملت أربع طائرات من المساعدات مع فريق
طبي (صالح)51 ،2009 ،
وفي آب  2008قدمت روسيا  10ماليين دوالر للسلطة الوطنية الفلسطينية ،بموجب

اتفاقية وقعها وزير خارجيتها سيرجي الفروف مع وزير المالية الفلسطيني ،حيث تعد هذه المنحة
بمثابة مساعدة من روسيا للسلطة الفلسطينية ،كدعم لها في المجاالت اإلنسانية خاصة التعليم

والصحة ،وأن هدف هذه المساعدات هو تحسين األوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
وفي هذا اإلطار وفي مناسبات عديدة لم تتوقف اإلرشادات الفلسطينية بالمساعدات الروسية،
وكذلك التأكيدات الروسية على ضرورة دعم االقتصاد الفلسطيني ،وفي كانون الثاني 2008

قدمت حكومة روسيا مساعدات عينية إنسانية لسكان قطاع غزة الذين تضرروا نتيجة الحرب
العدوانية التي شنتها إسرائيل عليهم في كانون األول ( 2008أبو الرب.)74 ،2009 ،

وخالل الزيارة التي قام بها السفير الروسي ألكساندر رودا كوف في تشرين الثاني 2010
إلى مدينة الخليل ،أكد على تقديم بالده الدعم المادي للسلطة الفلسطينية ،الستكمال المشاريع

التي تقوم بها الحكومة الروسية في بيت لحم وامتداد هذه المشاريع إلى الخليل (صحيفة الحياة
الجديدة الفلسطينية.)2010 ،

وفي الرابع من تشرين الثاني  2010قرر رئيس الوزراء الروسي فالديمير بوتين تقديم

مساعدة إنسانية للفلسطينيين من خالل السلطة الفلسطينية بقيمة  10ماليين دوالر (صحيفة القدس
الفلسطينية.)2010 ،
 2:2:3أدوات السياسة الخارجية لالتحاد األوروبي للضغط على الطرف الفلسطيني والطرف

اإلسرائيلي:

 1:2:2:3االتحاد األوروبي وعضوية اللجنة الرباعية الدولية:
أدى انشغال الدول األوروبية بأزمة اليورو وآثاره على االقتصاد األوروبي إلى ضعف

الدور األوروبي في الشرق األوسط بشكل عام وبالصراع الفلسطيني  -اإلسرائيلي بشكل خاص،
كما أن للثورات العربية وانشغال االتحاد األوروبي بها وبآثارها جعل هناك انحسار في االهتمام
مهما في إعطاء
بالقضية الفلسطينية بشكل عام ،إضافة إلى ذلك لعبت االنتخابات األمريكية د ًا
ور ً

الفرصة إلسرائيل لفرض الحقائق على األرض من خالل االستمرار في بناء المستوطنات ومصادرة
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جديدا على الفلسطينيين دون قدرة االتحاد على
اقعا ً
األراضي وغيرها من اإلجراءات التي تفرض و ً
ممارسة ضغوط على إسرائيل وباألخص في مجال المساعدات األمنية والمالية لمعرفتها بدورها
المحدود في العملية السلمية وعدم رغبتها بالخروج عن الموقف األمريكي الصريح (غانم،2012 ،
.)69

فقد حدد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في مقال نشر في جريدة البيان اإلماراتية
في 18مارس  2005موقفه من القضية الفلسطينية من حيث االلتزام بفكرة الدولتين حسب خارطة

الطريق الذي يتطلب حشد دعم دولي لتمكين الفلسطينيين من امتالك بنية تحتية سياسية
واقتصادية وأمنية إلنشاء دولة قابلة للحياة ،ويشار إلى أن المواقف األوروبية في هذه الفترة لم

كثير عن األمريكية تجاه القضية الفلسطينية باستثناء مواقف من قضايا مفصلية خاصة
تتباين ًا
اضحا من حيث
فيما يتعلق بالجدار والمستوطنات وحركة حماس ،حيث كان الموقف األوروبي و ً
الرغبة في مشاركة حماس الحياة السياسية وذلك بعكس الواليات المتحدة األمريكية .على إثر

ذلك اتهم الجانب اإلسرائيلي أوروبا بمحاباة الفلسطينيين عبر تبني االتحاد مجموعة من المواقف
تمثل تركيز األوروبيين على بناء دولة قابلة للحياة من خالل الدعم االقتصادي للمشاريع في

الضفة الغربية والقطاع؛ حيث قدمت المفوضية األوروبية خطة استراتيجية إلقامة دولة فلسطينية
بمبلغ  295مليون دوالر أمريكي ذهب معظمها للمشاريع التنموية(عبد العاطي.)72 ،2005،

يتضح أن االتحاد األوروبي يسير في فلك الموقف األمريكي والذي يدعم الجانب

اإلسرائيلي ،وإن كان االتحاد أكثر اجابيه تجاه الجانب الفلسطيني في العديد من القضايا ،إال أن

تلك المواقف اإليجابية لم يترتب عليه وجود ضغط من هذا االتحاد على إسرائيل لكون وجود ذلك
الضغط يتعارض مع المصالح األوروبية مع الواليات المتحدة األمريكية وإسرائيل.

 2:2:2:3الموقف السياسي لالتحاد االوروبي في الفترة من :2014-2007
صدر بيان عن االتحاد األوروبي حدد فيه إطار التسوية على أنه يتمثل في إنهاء االحتالل
اإلسرائيلي الذي بدأ في عام  ،1967وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وديموقراطية قابلة للحياة

جنبا إلى جنب مع إسرائيل ،وباقي الدول المجاورة في أمن وسالم ولتحقيق ذلك أرى خافيير
تعيش ً

سوالنا أهمية تجميد بناء المستوطنات حيث عبر عن صدمته لسرعة بنائها واستشعر األوروبي

في معظم الوقت توجهات أمريكا في محاولة التفرد بالتسوية السلمية ببعدها السياسي وهذا ما
عبر عنه نائب وزير الخارجية االيطالي هون أغوانتيني؛ حيث قال إن نظرية الحلول المنفردة
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التي تبنتها اإلدارة األمريكية خالل الفترة الماضية ،تتراجع لصالح مفهوم الحلول المشتركة
).(Solana and Ferrero, 2007

ولم يحرص االتحاد األوروبي على ممارسة أي ضغوطات على الجانب الفلسطيني أو

اإلسرائيلي انطالًقا من كونه تبنى استراتيجية العمل تجاه دولة المؤسسات الفلسطينية على إرساء
قواعد التنمية االقتصادية ،وعدها ركيزة أساسية في بناء الدولة الفلسطينية ،فبدون اقتصاد مستقل

لن يكون هناك دولة مستقلة ،وظهر ذلك في دعم االتحاد األوروبي لخطة الحكومة الفلسطينية

في إقامة الدولة وإنهاء االحتالل (االتحاد األوروبي.)35 ،2010 ،

وقد حاولت السويد عندما كانت تترأس االتحاد األوروبي في النصف الثاني لعام 2009

إحداث تغيير في سياسة االتحاد األوروبي تجاه الصراع العربي-اإلسرائيلي من خالل اقتراح

اعتراف االتحاد األوروبي بدولة فلسطينية على حدود  1967وعاصمتها القدس الشرقية ،وقد تم
بعيدا عن ُمس َّودة المشروع المقدم من السويد ،ويعد هذا بمثابة ضغط على
تبني إعالن نهائي ً
الجانب اإلسرائيلي للبدء في تطبيق خارطة الطريق ,وقد كرر اإلعالن الصادر عن االتحاد
األوروبي في آب 2009دعمه للمفاوضات التي ستؤدي إلى الدولة الفلسطينية ،وعالوة على ذلك

فإن االتحاد األوروبي عبر عن استعداده لالعتراف بالدولة الفلسطينية "بالوقت المناسب" .وعدم
اعترافه بضم إسرائيل للقدس الشرقية وذلك على أساس أن وضع القدس يجب أن يبحث من خالل
المفاوضات على اعتبارها عاصمة مستقبلية لدولتين ،ورغم هذا اإلعالن فإن االتحاد األوروبي

لم يلزم نفسه باالعتراف بالدولة الفلسطينية في حالة إعالنها من طرف واحد خاصة أن االعتراف
بالدول الجديدة يظل تحت سلطة كل دولة من دول االتحاد األوروبي). (66, Eran, 2009
فالموقف األوروبي المركز على الجانب االقتصادي على حساب الجانب السياسي بالرغم

من التصريحات فإنه لم يرتق إلى المستوى المطلوب لكونه يدور في فلك التبيعة للواليات األمريكية،
فاالتحاد االوروبي قدم تسهيالت ومساعدات في المجال االقتصادي لكنها لم تكن ذات تأثير

وفاعلية تعكس حجمها ،وبالتالي خيبت الكثير من الطموحات والتوقعات الفلسطينية ،إذ ال يمكن
التغاضي عن العديد من اإلنجازات التي حققتها المساعدات الدولية ،مثل تطوير البنية التحتية،
وبناء بعض القدرات لمؤسسات السلطة الفلسطينية ،وتوفير الخدمات االجتماعية األساسية ،إال

ذاتيا وتحديد مصيره،
أنها فشلت في تقوية المجتمع الفلسطيني وتمكينه بحيث يستطيع االستقالل ً
أو وضع األساسات لتنمية بشرية مستدامة بعيدة المدى .ولم تتمكن المساعدات الدولية من تطوير

االقتصاد الفلسطيني ،أو توفير فرص عمل مستدامة أو التخفيف من كون االقتصاد الفلسطيني
تابعا وعرضة للتغيرات والعوامل الخارجية (نصر.)83 ،2010 ،
ً
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بعيدا عن الجانب السياسي للقضية الفلسطينية لكون االتحاد غير
كان االتحاد األوروبي ً
مؤثر بدرجة كبيرة وباألخص على الجانب اإلسرائيلي الذي يهتم بموقف الواليات المتحدة األمريكية

أكثر من أي طرف آخر ،لذا َّ
عد االتحاد األوروبي االهتمام بالجانب االقتصادي هو األهم للحفاظ
على مؤسسات السلطة الفلسطينية وتطويرها.

 3:2:3أدوات السياسة الخارجية األمريكية للضغط على الطرف الفلسطيني واإلسرائيلي:
حرصت اإلدارات األمريكية على االهتمام بقضايا الشرق األوسط بشكل عام ،والقضية
الفلسطينية بشكل خاص ،خاصة بعد توقيع اتفاق أوسلو وانتهاء المرحلة االنتقالية التي كانت،
وبالرغم من نشأة اللجنة الرباعية الدولية في عهد الرئيس بوش االبن إال أن سياسة امريكا في تلك

الفترة تركز على الضغط على الجانب الفلسطيني للقبول بمبادرة خارطة الطريق ،على الرغم من
تأكيد الواليات المتحدة في عهد الرئيس السابق جورج بوش االبن باهتمامها بإقامة دولتين إحداهما

إسرائيلية واألخرى فلسطينية ،كحل للصراع بين الفلسطينيين واإلسرائيليين ،ولكن تعرض مفهوم
الدولة الفلسطينية لغموض شديد بسبب تباين الرؤى بين األطراف المعنية حول المقصود بهذه

الدولة ،فإذا بنا أمام أطروحات مختلفة بين دولة ممسوخة أو منقوصة السيادة أو ذات سيادة وقابلة

للحياة أو قابلة للحياة دون سيادة .ولعل الزخم األمريكي الذي أحاط بحل الدولتين هو الذي أعطى

قويا لدى كل األطراف األخرى المعنية للتجاوب مع الفكرة من حيث المبدأ ،ولكن كل
دافعا ً
ً
األطراف بما فيها الواليات المتحدة ذهبت إلى تفسير يرضيها وظلت تتعامل بهذا التفسير دون
أن تدخل بصدام مباشر مع المخالفين لها في الرأي(إسماعيل.)65 ،2012،
 1:3:2:3الموقف األمريكي خالل إدارة الرئيس جورج بوش االبن:

ٍ
اطمئنان إلى اريئيل شارون في  2002على وجوب قيام
أرسل جورج بوش االبن رسالة

دولتين كأساس للبدء في تطبيق خارطة الطريق ،والتزام أمريكا بأمن إسرائيل من خالل حدود آمنة

دوليا
وقوة رادعة ،وأشارت الرسالة بوضوح إلى أن إسرائيل تحصل على حدود آمنة معترف بها ً

مع األخذ بعين االعتبار الوقائع على األرض التي تتضمن المراكز السكانية القائمة مما يجعل

أمر غير ممكن ،باإلضافة إلى تأييد الواليات المتحدة
العودة الكاملة والشاملة لخطوط ً 1969ا
افيا وذات سيادة تحكمها
األمريكية إلقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة والبقاء ومتواصلة جغر ً
مؤسسات ديموقراطية .فيما يتعلق بالالجئين أشار بوش إلى توطين الالجئين في دولة فلسطين

وليس في إسرائيل (خلفية.)76 ،2004 ،
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وتبنى الرئيس األمريكي الموقف اإلسرائيلي بضرورة قيام الفلسطينيين باالعتراف بيهودية

الدولة وطالب في أعقاب مؤتمر أنابوليس بقيام دولتين واحدة يهودية لإلسرائيليين واألخرى قومية
حدودا للدولتين بانتظار ما ستتمخض عنه مفاوضات الوضع النهائي،
للفلسطينيين دون أن يضع
ً

كما دعا لعودة الالجئين الفلسطينيين للدولة الفلسطينية ال لديارهم كما نصت الق اررات الدولية،

وركز الرئيس األمريكي على الضغط على الجانب الفلسطيني من خالل التهديدات بقطع

المساعدات المالية وتحقق ذلك في ظل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ما بعد االنتخابات التشريعية

الثانية (صالح.)62 ،2008 ،

يتضح أن األدوات األمريكية السياسية في عهد الرئيس األمريكي جورج بوش االبن كانت

موجهة للضغط على الجانب الفلسطيني ليقبل بخارطة الطريق واشتراطات شارون ال 14ويبدأ في
تنفيذها وااللتزام ببنودها ،حيث تم إيقاف المساعدات المالية وتجميدها لفترة معينة ثم أعيدت بعد

ذلك.
 2:3:2:3الموقف األمريكي خالل إدارة الرئيس أوباما:
لقد حصلت نقلة نوعية في بدايات عهد الرئيس األمريكي أوباما حيث تميز أول خطاب
للرئيس األمريكي أوباما بتطرقه للتحديات األساسية التي تواجه الواليات المتحدة في العالم

اإلسالمي ،ويالحظ أن الرئيس أوباما هو أول رئيس أمريكي يتحدث خالل فترة واليته بوضوح
وصراحة عن معاناة الشعب الفلسطيني ،مسلمين ومسيحيين ،كما تحدث عن سعيهم المرير لبناء

أيضا لن تدير أمريكا
دولتهم ،وقال صراحة بأن وضعية الشعب الفلسطيني لم تعد تحتمل ،ولذلك ً
ظهرها في وجه تطلعات الفلسطينيين الشرعية للعيش في كرامة داخل وطن خـاص بهم (نعيرات،
.)81 ،2005
وتعرضت العالقة األمريكية اإلسرائيلية إلى أزمة حقيقية عقب خطاب أوباما الذي ألقاه

في جامعة القاهرة في  4حزيران  2009وبسبب تصريحاته العلنية حول االستيطان وضرورة
وقفه ،واعتبرت حكومة نتنياهو هكذا مواقف بأنها غير مسبوقة ،حيث لم يشترط سابًقا وقف

تماما كشرط للمفاوضات كما صرح أوباما .وقد استفادت إدارة أوباما من خبرة اإلدارات
االستيطان ً

السابقة مع حكومة نتنياهو والذي كشفت أنه شخص مناور ومراوغ ولم ينفذ أي وعد قطعه ،وفي

شخصا برجماتيًّا ينصاع للضغوط وبناء على ذلك كثف الرئيس أوباما ضغوطه
الوقت نفسه يعد
ً
عليه وأوصل للوبي اليهودي رسائل مضمونها أنه من الممكن أن ترفع أمريكا الغطاء عن إسرائيل
من خالل التوجه إلى مجلس األمن الدولي الستصدار قرار بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة أو
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الطلب من اللجنة الرباعية الدعوة إلى مؤتمر دولي جديد يتم من خالله التفاوض وإعالن الدولة
الفلسطينية (جاد.)90 ،2010 ،

و أرى بعض المحللين بأن هناك رياح تغيير تلوح في األفق خاصة إذا ما قورنت السياسة

المعلنة ألوباما مع سياسة سلفه جورج بوش الذي كان يجود بعبارات باهتة وعديمة الجدوى حول
بناء المستوطنات على اعتبار أنه عمل "ال يساعد" على تحسين الوضع .أما أوباما فقد أعلن

بوضوح أن الواليات المتحدة األمريكية "لن تقبل بشرعية مواصلة االستيطان" (جرجس،2009 ،

.)81

حيث إن إدارة أوباما تنظر للسالم كرزمة واحدة تقوم على إعطاء المبادرة العربية قيمة

ممكنا للحل النهائي كونها تقترح االعتراف بإسرائيل وإقامة
مدخال
أكبر ،حيث تراها إدارة أوباما
ً
ً
عالقات طيبة معها مقابل االنسحاب من األراضي العربية المحتلة عام  1967وإقامة دولة
فلسطينية .ولكن كان لدى أوباما تحفظات على عودة الالجئين إلى أراضي  1948وعلى الشكل

النهائي للدولة .وقد اختلفت مواقف أوباما بفارق طفيف عن سابقه بوش ،وذلك في تحديده شرطين
لنتنياهو ليطالب العرب بالتطبيع واالعتراف ،وهما وقف النمو االستيطاني وااللت ازم بالسالم ،وقال

علنا ،إذ اعتبرها خطوة إيجابية ولكن غير
في "مبادرة السالم العربية" ما لم يجرؤ بوش على قوله ً
كافية ،وطالب بأن يكون االعتراف قبل تنفيذ شروطها ،أي بمجرد بدء مفاوضات التسوية وليس

بعد إتمامها ،كما فعلت إدارة بوش ،فمن هذه الزاوية يجب أن يسجل على أوباما موقف أشد سوء

من موقف إدارة بوش من حكومة إسرائيل ،وباشرت إدارة أوباما في الضغط على إسرائيل ولكن
بشكل ناعم دون التلويح بوقف المساعدات والمنح المالية التي تقدمها أمريكا إلسرائيل باإلضافة

إلى المعونة العسكرية.

حيويا ال يمكن أن تخاطر فيه إحداهما ،حيث
لكون العالقة بين أمريكا وإسرائيل تظل ًا
أمر ًّ

إن العالقات األمريكية اإلسرائيلية لم تتأثر بمواقف نتنياهو من االستيطان .حيث استخدمت أمريكا
حق النقض الفيتو في تاريخ  18شباط  2011ضد مشروع قرار للمجموعة العربية أمام مجلس

األمن يدين االستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلة وهي أول مرة تمارس فيها أمريكا حق

النقض الفيتو منذ تولي أوباما رئاسة الواليات المتحدة األمريكية في حين صوت باقي األعضاء
وعددهم  14لصالح القرار (موقع الجزيرة نت.)www.aljazeera.net ،

وعلى الرغم من المطالبة العلنية إلسرائيل بوقف االستيطان لم تلوح الواليات المتحدة

األمريكية بأي سالح فعلي اتجاه إسرائيل لجعلها توقف االستيطان مثل وقف المساعدات المالية،
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بل إنها باشرت بقطع المساعدات التي كانت تنوي تقديمها للسلطة الوطنية الفلسطينية في أعقاب

توجه السلطة الوطنية الفلسطينية لألمم المتحدة بطلب عضوية دولة فلسطين ،كما قامت بقطع
عضوا فيها.
مساعدات اليونسكو عقب إصدار قرار قبول دولة فلسطين
ً

ولغرض توصيل الرسالة للجانب الفلسطيني والضغط عليه لالستمرار في المفاوضات مع

الجانب اإلسرائيلي في ظل خارطة الطريق عاودت الواليات المتحدة األمريكية تقديم المساعدات
أيضا العديد من المؤتمرات االقتصادية ،وآخرها كان في  2009حيث شاركت
المالية ورعت ً
الواليات المتحدة مع  70دولة أخرى في المؤتمر الدولي لدعم االقتصاد الفلسطيني إلعادة إعمار
غزة بمدينة شرم الشيخ ،وقد قدمت مساعدة بقيمة  900مليون دوالر إلي الفلسطينيين ،منها 300

مليون دوالر تذهب مباشرة إلى قطاع غزة كمساعدة إنسانية عاجلة عبر منظمات غير حكومية

واألمم المتحدة ،و 200مليون دوالر إلى ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية (شبكة نبأ المعلوماتية،
.(www.annabaa.org/nbanews/
وفي سعيها لتطبيق الشق األمني من خارطة الطريق قامت الواليات المتحدة األمريكية

بدعم خطة سالم فياض رئيس الوزراء الفلسطيني في اإلصالح األمني ألجهزة السلطة ،حيث

عملت الواليات المتحدة على تقديم دعم تقني ومادي لقوات األمن الفلسطينية ،فقد قام فريق من

الموظفين المدنيين والعسكريين وعدد من األمنيين المتقاعدين بتدريب قوات األمن الفلسطينية
خالل األعوام  ،2010 – 2007ورصدت لإلصالحات األمنية مساعدات تصل إلى ما يقرب

من  400مليون دوالر أمريكي ،حيث كانت الواليات المتحدة األمريكية تضغط باستمرار على

أمنيا على المناطق التي تقع تحت
السلطة من خالل وسطائها لوقف المقاومة المسلحة والسيطرة ً
سيطرتها في الضفة الغربية لمنع أي عدوان على إسرائيل من الفلسطينيين.
ٍ
كقاض نزيه من أجل تنفيذ ق اررات األمم المتحدة الخاصة
فلم ترع أمريكا المفاوضات
بالصراع؛ بل تركت أمر المفاوضات للطرفين وما يجود به الجانب اإلسرائيلي من تنازالت مما

فرضه من وقائع على األرض الفلسطينية ،وهذا أيضا يتطلب تمرير الزمن وهدر الوقت وتمكين

إسرائيل من فرض شروطها ،وفي الوقت نفسه شكلت الواليات المتحدة األمريكية من خالل أداة
وقف المساعدات المالية عنصر ضغط على الفلسطينيين (صايغ.)53 ،2011 ،
كان لفترة تولي الرئيس أوباما للحكم في الواليات المتحدة األمريكية مواقف إيجابية من
القضية السياسية تصب لمصلحة الطرف الفلسطيني ،ولكن لم تترجم تلك األقوال إلى أفعال حيث

استمرت الواليات المتحدة األمريكية في استخدام أدواتها السياسية واالقتصادية في التأثير على
الجانب الفلسطيني وإن كان بصورة أقل من فترة حكم الرئيس جورج بوش االبن.
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 3:3:2:3القيود والعقبات التي واجهت عمل اللجنة الرباعية:
عند قيام أعضاء اللجنة الرباعية الدولية بأعمالهم المتعلقة بتقريب وجهات النظر بين

الطرف الفلسطيني والطرف اإلسرائيلي ،وخاصة في مجال تطبيق المبادرات وتنفيذها التي تبنتها
اللجنة وخاصة خارطة الطريق ،واجهها العديد من القيود والعقبات التي أعاقت دورها ومنها الداخلية

جدا على دور تلك اللجنة في العملية
والخارجية ،وقد أثرت تلك القيود والعقبات بدرجة كبيرة ً
السياسية.
 1:3:3استقاالت للممثلين :في إطار مساعيها لعمل حل للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ،عينت

الرباعية في نيسان  2005جيمس وولفنسون للمساعدة في االنسحاب اإلسرائيلي من غزة .وفي

أيَّار  2006قدم استقالته وانتقد بشدة قرار الدول الغربية قطع كل المعونات عدا المساعدات
اإلنسانية عن الحكومة الفلسطينية العاشرة بقيادة حماس ،التي فازت في االنتخابات التشريعية.

وكذلك مبعوث اللجنة الرباعية البيروفي ألفارو دي سوتو الذي تم تعيينه في  6أيَّار

قائال إن موقف إسرائيل قائم في األساس على
 2006قدم استقالته في حزيران  2007من مهمتهً ،
الرفض تجاه الفلسطينيين ،وإن اللجنة الرباعية اكتفت بالتفرج على ما يجري ،وقال إن المقاطعة
التي فرضها المجتمع الدولي على الفلسطينيين بعيد فوز حماس في االنتخابات التشريعية "افتقدت

في أحسن األحوال بعد النظر" وكانت لها عواقب وخيمة على الشعب الفلسطيني (موقع الجزيرة
نت.)www.aljazeera.net ،
في البدايات وحين كانت عملية السالم تنطوي على بعض وعود بالحياة ،والتقدم نحو

الهدف نظر للرباعية من الجانب الفلسطيني كمؤسسة سياسية تختزل القوى الدولية المؤثرة في

الصراع الفلسطيني -اإلسرائيلي ،ولقد تعامل الفلسطينيون معها بما تتطلبه مكانتها المفترضة ،حين
اضحا أن التعامل مع الهوامش الضيقة التي تتحرك
تم التعامل بإيجابية مفرطة مع الرباعية ،كان و ً

من خاللها ،وكان الفلسطيني بحاجة إلى هذه الهوامش ،تارة من أجل إبعاد التهمة الجاهزة وهي

إضاعته للفرص وعدم استجابته للمقترحات العملية والواقعية ،وتارة أخرى من أجل االحتماء بهذا
اإلطار الدولي أمام التعسف اإلسرائيلي ،والذي كان يصل إلى حد تجويع السلطة ومصادرة أموالها

فيما يقترب من الخنق والقتل(جريدة الشرق االوسط.)archive.aawsat.com ،

ويتضح كذلك أن اللجنة الرباعية الدولية لم تكن قادرة على أداء دور موضوعي في

الصراع ،وفي صميم القضايا األساسية .وكانت تواجهه العديد التحديات والعقبات من بداية عملها،
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وذلك راجع لعوامل عدة أولها تركيبة اللجنة ،فهي تضم حليفين هما أمريكا وأوروبا ،وطرفين أقل

نفوًذا منهما وهما روسيا االتحادية واألمم المتحدة ،وفي حالة كهذه تتحول التركيبة إلى عبء على

القرار .ذلك أن أي كلمة تصدر عن الرباعية ال بد أن يوافق عليها األربعة ،وهنا تدخل مبادرات

الرباعية حيز الكالم المبهم ،والفاعلية المستحيلة على األرض .فيجب أن نتذكر أكثر كيف تعاطت

اقعيا مع خطتها .بحيث رعت بحماس شديد الجزء األول من الخطة وهو الجزء
عمليا وو ًّ
الرباعية ًّ
األمني ،وحين جاء دور البنود األخرى التي تنطوي على استحقاقات أساسية للفلسطينيين ،ذاب

دور الرباعية أو تالشى ،واكتفت مرة أخرى ببيانات باهتة ذات صياغة عامة أو ملتبسة ،وفي
فترات كثيرة لم تستطع حتى إصدار أي بيان ،وخاصة في فترة رؤساء اللجنة السابقين لبلير،
لكونهم لم يدو ار في فلك الواليات المتحدة األمريكية بشكل كامل؛ حيث بينوا الحقائق ،ويتعارض

هذا مع متطلبات الواليات األمريكية مما ترتب عليه تقديم استقاالتهم.
 2:3:3العقبات على مستوى اجتماعات اللجنة الرباعية الدولية:

لم تتمكن اللجنة الرباعية الدولية من عقد أي اجتماع على المستوى الوزاري خالل الفترة

من حزيران  2007حتى  .2012وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها روسيا االتحادية
لعقد اجتماع للجنة على المستوى الوزاري في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة

لألمم المتحدة ،إال أن اإلدارة األمريكية رفضت ذلك ،وتم عقد اجتماع على مستوى المندوبين،
ولم يتمكنوا من إصدار بيان .وعلى الرغم من استمرار زيارات ،مبعوث اللجنة الرباعية توني

بلير ،ولقاءات أعضاء اللجنة على مستوى المندوبين ،إال أن اللجنة الرباعية الدولية ُجمدت
عمليا بشكل تام (عريقات.)15 ،2012 ،
نشاطاتها ًّ

يتضح مما سبق أنه منذ فترة استقالة الرئيس السابق للجنة توني بلير لم يتفق أعضاء

ضمنيا
اللجنة علي تحديد رئيس آخر للجنة من دول اعضاء اللجنة الرباعية الدولية؛ مما يعني
ً
أن دول األعضاء يسيرون في اتجاه التخلص من هذه اللجنة ودورها ،وعدم انعقاد اجتماعات بين
األعضاء يؤكد ذلك أنها أصبحت في حالة الموت السريري.
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الفصل الرابع
مواقف اللجنة الرباعية الدولية من القضية الفلسطينية ومن الموقف األمريكي
المنحاز إلسرائيل



المبحث األول :موقف اللجنة الرباعية الدولية من أهم قضايا الصراع بين أطراف

القضية الفلسطينية.



المبحث الثاني :موقف اللجنة الرباعية الدولية من الخالف الفلسطيني الداخلي.



المبحث الثالث :موقف اللجنة الرباعية الدولية من االنحياز األمريكي إلسرائيل.

الفصل الرابع
مواقف اللجنة الرباعية الدولية من القضية الفلسطينية ومن الموقف األمريكي المنحاز
إلسرائيل

مقدمة:
من أهم المبادرات التي صدرت عن اللجنة الرباعية الدولية خارط ُة الطريق ،حيث حرص

أعضاء اللجنة الرباعية الدولية من خالل تبنيهم لهذه الخارطة وخاصة الواليات المتحدة األمريكية
التي صاغتها بشكلها األولي إلى أن تكون هذه الخارطة متضمنة لثالث مراحل تشمل األمور
االنتقالية والنهائية بحيث يتم التوصل في نهاية االلتزام الكامل بها إلى حل سياسي بين الطرف

الفلسطيني والطرف اإلسرائيلي .ولكن الذي يثير االنتباه أن هذه الخارطة لم تكن واضحة في تقديم

فمثال أشارت إلى إقامة دولة فلسطينية ولكن بشكل مؤقت على أن تكون حدودها
حلول جذريةً ،

وفًقا لمفاوضات بين الجانبين ،وهذا يؤكد أن خارطة الطريق كانت قاصرة في إيجاد حلول للعديد
من القضايا .باإلضافة إلى أن انحياز اللجنة الرباعية الدولية للجانب اإلسرائيلي كان بسبب العديد

من العوامل أهمها الخالف الفلسطيني الداخلي الذي عزز الفصل بين شقي الوطن وقوى موقف

الجانب اإلسرائيلي في عدم وجود شريك حقيقي للسالم .أضف إلى ذلك االنحياز األمريكي الواضح
والصريح للجانب اإلسرائيلي على حساب الجانب الفلسطيني.
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المبحث األول
موقف اللجنة الرباعية الدولية من أهم قضايا الصراع بين أطراف القضية الفلسطينية
تطرقت اللجنة الرباعية إلى العديد من القضايا ،مثل :إنهاء المقاومة الفلسطينية في
األراضي المحتلة ،وإعادة هيكلة األجهزة األمنية الفلسطينية بما يكفل أمن اإلسرائيليين ،والتوسع

االستيطاني وشرعنته ،وإقامة الدولة الفلسطينية القابلة للبقاء وحدودها ،واألسرى وحقوق الالجئين
ضمنيا على تأجيل بعض القضايا وخاصة المتعلقة بالحل الدائم وحددت أن
والقدس ،وقد اشتملت
ً
مرجعية الحل فيها تعود إلى نتائج المفاوضات بين الجانب الفلسطيني والجانب اإلسرائيلي،
وسنتحدث في هذا المبحث عن موضوع االستيطان كنموذج.

 1:1:4األمم المتحدة وموقفهما من االستيطان:
لقد نصت الق اررات الصادرة عن مجلس األمن على عدم شرعية االستيطان ،وطالبت

باستمرار الحكومات اإلسرائيلية بضرورة إلغاء المستوطنات وتفكيكها سواء في الضفة الغربية أو
القدس المحتلة ،ومن أهم الق اررات الدولية الصادرة عن مجلس األمن في هذا المجال اآلتي (معهد
األبحاث التطبيقية:)32 ،2009 ،

 .1القرار رقم ( )446لسنة  :1979والذي ُينص على أن االستيطان ليس له مستند
قانوني ،ويشكل عقبة خطرة في وجه التوصل إلى سالم شامل وعادل ودائم في الشرق األوسط،

حيث أدى التوسع االستيطاني واستمرار الحكومة اإلسرائيلية ببناء المستوطنات إلى وقف
المفاوضات السياسية العلنية بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي منذ عام ( ،)2009حيث يشترط

الفلسطينيون الوقف التام لالستيطان في الضفة الغربية ،مقابل استئناف العملية التفاوضية ،األمر

تماما فقد اتخذت الحكومة اإلسرائيلية
الذي ما زالت حكومة نتنياهو تعارضه ،بل على العكس ً
ار بإقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية.
قرًا
يح على أن "التدابير
 .2القرار رقم ( )465لسنة  :1980والذي ينص بشكل واضح وصر ٍ

التي تتخذها الحكومات اإلسرائيلية لتغيير المعالم المادية ،والتركيب السكاني في األراضي

الفلسطينية المحتلة منذ عام  1967بما فيها القدس ،ليس لها مستند قانوني ،وأن سياستها وأعمالها

فاضحا التفاقية
لتوطين قسم من سكانها ،ومن المهاجرين الجدد في هذه األراضي تشكل خرًقا
ً
جنيف الرابعة ،كما ينص على ضرورة قيام الحكومة اإلسرائيلية بتفكيك المستوطنات كافة المقامة
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فور عن إنشاء أي مستوطنات جديدة (و ازرة اإلعالم الفلسطينية،
في الضفة الغربية ،والتوقف ًا
.)21 ،2009
كما ويتضح من الق اررات الدولية الصادرة في شأن االستيطان اإلسرائيلي بمناطق الضفة

زمنيا إذا ما قارناها باليوم ،ونحن في العقد
الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية أنها كانت قديمة ً
األول من القرن الحادي والعشرين ،حيث يعود لعام  ،1980وهذا دليل على حرص الواليات
المتحدة األمريكية على عدم استصدار ق اررات جديدة تدين التوسع االستيطاني إلسرائيل في

دوما بكون االستيطان يعيق
المناطق الفلسطينية ،مع حرص الحكومات األمريكية على التصريح ً
إحراز تقدم في عملية السالم لكن دون وجود ضغوطات حقيقية على إسرائيل في هذا الجانب،
باإلضافة إلى أن إسرائيل غير ملتزمة بهذه الق اررات وإن كانت قديمة لكون الواليات المتحدة

األمريكية تقف بجانبها بالرغم من كون ق اررات مجلس األمن الدولي ملزمة.

لقد نصت الق اررات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة بشكل واضح

وصريح على أن "إقامة المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة عام  1967بما

فيها القدس الشرقية تمثل خرًقا للقانون الدولي ،كما أن اإلجراءات االستيطانية المستمرة إنما تمثل

اضحا لحقوق اإلنسان الفلسطيني ،وأن هذه اإلجراءات االستيطانية المستمرة لها تأثيرات
خرًقا و ً
ضارة على جهود تحقيق السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين ،كما أنها تخالف ما تم االتفاق
عليه بين الجانبين في إعالن المبادئ الموقع بين الجانبين عام ( )1993بإشراف ورعاية دولية.

القررات الدولية الصادرة عن الجمعية العمومية ما يلي (مون:)53 ،2008 ،
ومن أهم ا

 .1قرار األمم المتحدة بخصوص الجدار العنصري بتاريخ ( :)2003/10/21جاء هذا

القرار على خلفية شروع الحكومة اإلسرائيلية بإقامة الجدار العنصري العازل ،حيث دعاها إلى

تعُّد األمم المتحدة بناء الجدار
"وقف بناء الجدار المقام في األراضي الفلسطينية المحتلة وإزالته و ُ
انتهاكا للحقوق الفلسطينية العامة ،وأنه يشكل قاعدة للتفرقة العنصرية لصالح المستوطنات التي
ً
ضمها الجدار على حساب األراضي الفلسطينية المحتلة ،فقد عرفت االتفاقيات الدولية التفرقة

العنصرية على أنها "نظام مؤسس قائم على التفرقة العنصرية من أجل ضمان سيطرة مجموعة

عرقية على مجموعة عرقية أخرى وقمعها" ،كما "يمثل الرأي االستشاري الصادر عن محكمة

العدل الدولية عام ( )2004بشأن اآلثار القانونية إلنشاء الجدار العنصري العازل في األراضي
الفلسطينية المحتلة مرجعية قانونية مهمة في التأكيد على عدم شرعية المستوطنات اإلسرائيلية "
الجدار قد أُقيم على أراضي الضفة الغربية المحتلة (بسيوني.)91 ،2010 ،
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 .2القرار رقم  ،106/60للعام ( :)2002وينص القرار على "أن قيام السلطة القائمة

باالحتالل بنقل بعض سكانها المدنيين إلى األرض التي تحتلها هو خرق التفاقية جنيف الرابعة

واألحكام ذات الصلة من القانون العرفي ،وتؤكد أن المستوطنات اإلسرائيلية في األرض

الفلسطينية ،بما فيها القدس الشرقية ،وفي الجوالن السوري المحتل ،غير قانونية ،وتشكل عقبة
أمام السالم والتنمية االقتصادية واالجتماعية (ابحيص ،عايد.)42 ،2010 ،

يتضح مما سبق أن ق اررات الجمعية العمومية لألمم المتحدة المتعلقة بإدانة االستيطان

غير معمول بها على أرض الواقع لكون ق اررات الجمعية غير ملزمة ،باإلضافة إلى كون إسرائيل
ارت تشكل أرضية قانونية صلبة أمام
ال تحترم أي ق اررات دولية ،وبالرغم من ذلك فإن هذه القر ا
القيادة الفلسطينية للنضال السياسي في مؤسسات المجتمع الدولي لطرح موضوع المستوطنات

على بساط التداول ،وذلك للحصول على قرار دولي يلزم الحكومة اإلسرائيلية بتنفيذ تلك الق اررات،
مستبعدا بسبب الفيتو األمريكي.
األمر الذي ال يزال
ً
 2:1:4روسيا االتحادية والموقف من االستيطان:
بناء على الق اررات الدولية والمتمثلة في كون استمرار االستيطان اإلسرائيلي هو انتهاك

للقانون الدولي بما في ذلك توسيع المستوطنات ومصادرة األراضي وهدم المنازل والممتلكات
الفلسطينية وطرد الفلسطينيين لتغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي لألراضي المحتلة بما

انتهاكا التفاقية جنيف الرابعة .باإلضافة إلى أن أربعة
فضال عن أنه يشكل
فيها القدس الشرقية،
ً
ً
عضوا من أعضاء مجلس األمن الدولي الخمسة عشر دعموا مشروع قرار مجلس األمن
عشر
ً
بإدانة االستيطان إال أنه سقط ب ـ ـ الفيتو األمريكي ،حيث أعلن فيتالي تشوركين مندوب روسيا الدائم

لدى األمم المتحدة ،إن مواصلة إسرائيل ببناء المستوطنات في األراضي الفلسطينية هي "من أهم
العوائق أمام حل الدولتين ،وهي تقوض جهود المجتمع الدولي الستئناف الحوار ،وتخيب اآلمال،

وان هناك حاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى ،ألن يقوم الطرفان بخطوات نحو بعضهما ،وليس
طا مسبقة للتسوية النهائية" ،وقال إن ما
بأعمال أحادية الجانب وتغيير المشهد القائم وإمالء شرو ً

قلق هو اتخاذ هذه الق اررات في مرحلة حساسة للغاية بالنسبة إلى مستقبل عملية السالم.
يثير ال ً
وقال :يجب أن تقوم إسرائيل بإعادة النظر في خططها لبناء المستوطنات في القدس الشرقية وأن
تكف عن إزالة المساكن الفلسطينية (ـوكالة األنباء وفا.(2008 ،
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أما الموقف الروسي تجاه جدار الفصل العنصري فقد اقتصر على دعوة إسرائيل إلى

تعليق بناء الجدار العنصري العازل ،ووضع حد لتطوير مستوطناتها في الضفة الغربية ،وقالت
و ازرة الخارجية الروسية بأنه "يجب تعليق بناء المستوطنات والجدار ،الذي سيضم أراضي

عددا من السكان" (وكالة األنباء وفا.)2011 ،
فلسطينية ،وسيعزل ً

تسعى روسيا االتحادية إلى دور فعال في العملية السلمية ،على أساس تأييدها لق اررات
الشرعية الدولية وبالذات ما يتعلق بقضية االستيطان ،مستغلة فشل تفرد الراعي األمريكي في دفع
فاعال بسبب
عملية السالم ،التي تجمدت على المسارات الفلسطينية ،وهي ترى أن دورها سيكون ً

تمتعها بعالقات متوازنة مع كل دول المنطقة ،وأن إنجاح عملية السالم يحتاج لجهد جماعي،

بديال عن
فهي مع الدور األوروبي ،ومع تفعيل دور األمم المتحدة ومجلس األمن ،وذلك ليس ً

مكمال له ،لذا فهي تطالب إسرائيل بااللتزام بحل شامل ،وبالتنفيذ غير المشروط
الدور األمريكي بل
ً

التفاقات السالم ،وبإيقاف سياسة االستيطان والتوسع االستيطاني ،وتعترف بحق الفلسطينيين في

تقرير مصيرهم ،لكن نقطة ضعف الموقف الروسي هو غياب موقف عربي حازم في هذا االتجاه،

وكان بوتين قد أعلن أن روسيا مستعدة للتعاون مع الدول العربية للتوصل إلى تسوية للنزاع العربي

كليا ،وتأمل
اإلسرائيلي ،وهي تحترم الخيار اإلستراتيجي للدول العربية لتحقيق السالم ،وتسانده ًّ
وقف تصعيد العنف ،واستئناف عملية السالم(كتين.)32 ،2001 ،

مخالفا للقانون
ويتضح مما سبق أنه رغم الموقف الروسي الصريح من كون االستيطان
ً

الدولي وال يعزز فرص تحقيق السالم ،إال أن دورها محدود ،وليس له أثر كبير في التأثير على
الجانب اإلسرائيلي؛ فلذلك لن ترتقي تصريحات روسيا االتحادية إلى مستويات التأثير الفعلي
واالنعكاس اإليجابي من خالل وقف االستيطان.

 3:1:4االتحاد األوروبي والموقف من االستيطان:
على الرغم من ذلك التاريخ االستعماري الذي يربط العالم الغربي بالقضية الفلسطينية،
يجيا على المواقف األوروبية تجاه القضية الفلسطينية
ًا
يمكن القول بأن هناك
تطور بدأ يظهر تدر ً
اضحا في
خاص ًة فيما يتعلق بمسألة االستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية ،وقد بدا ذلك و ً

الكلمة التي ألقاها ممثل المجموعة األوروبية في افتتاح مؤتمر مدريد عام  ،1991والتي عبر فيها
بشكل صريح حول عدم شرعية االستيطان في الضفة الغربية ،وأن إقامة المستوطنات يتنافى مع

حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ،األمر الذي أثار الحكومة اإلسرائيلية ،مما جعلها

67

تعترض على إعطاء المجموعة األوروبية أي فرصة كي تكون راعية لعملية السالم عام 1993
والضغط على الجانب األمريكي في هذا الجانب (الجاسور.)48 ، 2007 ،

إال أن الدور الذي تلعبه أوروبا ما زال غير كاف ،ويمكن وصفه بالموقف غير الفعال،

وهذا يعود للهيمنة األمريكية التي تفرضها على الدول األوروبية ،كذلك الضغوطات التي تفرضها

بعض الحركات داخل الدول األوروبية ،لذلك فإن الموقف األوروبي لم يرق حتى اللحظة إلى

مستوى الضغط الفعلي على الحكومات اإلسرائيلية لوقف سياستها االستيطانية ،كما أنه لم يتخذ

جازما بضرورة إلزامها بتنفيذ ق اررات األمم المتحدة فيما يخص االستيطان في الضفة الغربية،
ً
موقفا ً

خاص ًة وأن دول االتحاد األوروبي تشارك في صياغة هذه الق اررات وتصوت عليها ،مما يجعل
موقفا هامشيًّا بالمقارنة مع الموقف األمريكي ،إال أنه في ذات الوقت يمكن
من الموقف األوروبي ً
وصفه بأنه أكثر توازًنا من الموقف األمريكي المنحاز بالكامل إلسرائيل.

لذلك فإن الفلسطينيين عبر سنوات نضالهم ضد االستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية

بشكل خاص ،وضد االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين بشكل عام يتطلعون إلى دور أوروبي فاعل
وذلك لعدة أسباب:
يخيا وعلى رأسها بريطانيا على الشعب
 .1الظلم الذي أوقعته الدول األوروبية تار ًّ

الفلسطيني من خالل تمكين اليهود من السيطرة على األرض الفلسطينية.

سبقت أوروبا الغربية الواليات المتحدة بإيقاع الظلم على الفلسطينيين نتيجة تشجيع

الهجرة واالستيطان والتوسع في األراضي الفلسطينية ،حيث عملت بريطانيا إبان الحرب العالمية
األولى على تقديم التسهيالت كافة لليهود لتحقيق ذلك ،ابتداء من وعد بلفور عام  1917أو تقديم

الدعم لهم بالمال والسالح.

حيث حرصت قنصليات الدول األوروبية في القدس على إرساء قواعد المطامع الصهيونية
في فلسطين ،وهذا واضح من خالل التقارير التي كان يرسلها قناصل الدول األوروبية إلى

مسؤوليهم بضرورة العمل من أجل مساعدة اليهود بشكل مباشر وغير مباشر (الوعوري،2007 ،
.)48
 .2يتطلع الفلسطينيون إلى دور أوروبي إيجابي تجاه موضوع االستيطان في الضفة

وثانيا يتطلع الفلسطينيون
الغربية ،وذلك
تماشيا مع مبادئ الديمقراطية التي تنادي بها أوروبا أوًالً ،
ً
إلى دور أوروبي أكثر موضوعية من الموقف األمريكي المنحاز بالكامل لوجهات النظر اإلسرائيلية.
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 .3يأمل الفلسطينيون من الدور األوروبي الضغط على الحكومات اإلسرائيلية لوقف

ثانيا ،وذلك بحكم التواصل
االستيطان أوًال ،والمشاركة الفاعلة في حل الصراع العربي اإلسرائيلي ً
الجغرافي ما بين العالم العربي وأوروبا ،وبالتالي فإن األمن واالستقرار في الشرق األوسط يؤثر
على أمن المجتمعات األوروبية واستقرارها.

على الرغم من تأييد دول االتحاد للحقوق الشرعية للفلسطينيين في مؤتمر جوتنبرغ عام
 ،2001والذي نص على مطالبة الحكومة اإلسرائيلية بضرورة االلتزام بق اررات الشرعية الدولية

الصادرة عن مجلس األمن الدولي والجمعية العمومية لألمم المتحدة ،والقاضية بعدم شرعية

االستيطان في الضفة الغربية ،هذه المطالبة لم ترق إلى مستوى اتخاذ خطوات عملية من االتحاد

األوروبي إلجبار الحكومات اإلسرائيلية وقف مشاريعها االستيطانية(أيوب.)75 ،2003،

متأرجحا ما بين المعارضة
ففي موضوع الجدار العازل على سبيل المثال كان موقفهم
ً
النظرية واإلعالمية لبناء الجدار ،وعدم التصويت في الجمعية العامة على قرار إحالة القضية
إلى محكمة العدل الدولية في الهاي ،فقد انتقدت تلك الدول من خالل تصريحات إعالمية

لمسؤوليها بناء الجدار ،ففرنسا اعتبرته من معوقات تقدم المسيرة السلمية ،أما بريطانيا فقد اعتبرت

أمر ال مبرر له (الداعور.)63 ،2007 ،
إقامة الجدار ًا

وفي الوقت نفسه امتنع االتحاد األوروبي عن التصويت لصالح قرار يحيل مسألة الجدار
إلى محكمة العدل العليا ،على الرغم من تصويت بعض دول االتحاد على قرار مجلس األمن
الذين يدين بناء الجدار ،مما يعطي صورة التردد الواضحة في مواقف دول االتحاد األوروبي،
والتي تتراجع في أغلب األحيان أمام الضغط األمريكي (مركز البراق للبحوث والثقافة، 2004 ،

.)22

على الرغم من تلك المواقف غير الفاعلة لالتحاد األوروبي من موضوع االستيطان ،إال
أنه يحسب لمؤسسات االتحاد المواقف اآلتية( :الحسن.)66-59 ،2009 ،
 .1فضح السياسات االستيطانية في القدس :ساعدت مؤسسات االتحاد األوروبي
العاملة في القدس على فضح السياسة اإلسرائيلية الرامية إلى السيطرة على المدينة ،ويظهر ذلك
من خالل التقرير الذي أعدته دولة السويد ،كونها ترأس االتحاد األوروبي في هذه الفترة حيث

أعلنت بشكل واضح أن ما يجري في مدينة القدس أمر ال يمكن القبول به ،سواء على المستوى
اإلنساني أو السياسي ،فالحكومة اإلسرائيلية تعمل على طرد السكان الفلسطينيين بشكل علني في

القدس ،مقابل زيادة أعداد المستوطنين فيها على الرغم من االحتجاجات الدولية ،فالحكومة
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اإلسرائيلية تدعي بأن القدس مدينة موحدة ،تم ضمها بعد حرب عام 1967؛ ولكن ال يوجد أي

دولة في العالم تعترف بهذا الضم سوى بعض أعضاء الكونغرس األمريكي.

ئيسا
 .2قرار مقاطعة منتجات المستوطناتُ :يعد االتحاد األوروبي شر ً
يكا تجارًيا ر ً
إلسرائيل وذلك من خالل االتفاقيات التجارية الموقعة بين الجانبين عام  1995إذ إن  %40من

التجارة الخارجية اإلسرائيلية هي مع دول االتحاد األوروبي ،وفي المقابل بلغ حجم الواردات

اإلسرائيلية من هذه الدول ما نسبته  %45من مجموع الواردات اإلسرائيلية ،وهذا يبين مقدار
النشاط التجاري بين الجانبين وبالتالي يبين حجم العالقة التي تربطهما ،إذ العالقات التجارية

واالقتصادية تنم عن عالقات سياسية وطيدة ،ورغم هذه العالقة إال أن االتحاد األوروبي كانت

له مواقف تحسب له في موضوع المنتجات التي تصدرها المستوطنات حيث يمنع استيرادها.
 4:1:4الواليات المتحدة األمريكية والموقف من االستيطان:
لم يكن الموقف األمريكي من القضية الفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي في فلسطين

جديدا ،وإنما تمتد جذوره إلى سنوات طويلة مضت ،ففي السنوات الممتدة بين الحربين
موقفا
ً
ً
العالميتين األولى والثانية من عام  1917حتى عام  1948يمكن وصف الموقف األمريكي بأنه

مشابه للموقف األوروبي اليوم ،وذلك من خالل اإلقرار بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره،
وحقه في إقامة دولته المستقلة ،لكن لم تتخذ أي خطوات عملية لوقف سياسة نهب األرض
واالستيالء عليها لصالح المشروع الصهيوني الذي كانت تقوده بريطانيا في تلك الفترة ،كما أنها

لم تتخذ خطوات فعالة لصالح إقامة الدولة الفلسطينية (شبيب.)90 ،2007 ،

طا كبيرة على بريطانيا لعرض قرار التقسيم على
لقد مارست الواليات المتحدة ضغو ً

الجمعية العامة األمم المتحدة ،وأبدت تأييدها ومساندتها له بهدف إضفاء الشرعية على المشروع
االستيطاني والمتمثل بإقامة الدولة على أرض فلسطين عام  ،1948بحيث حولت الواليات المتحدة

القضية الفلسطينية من قضية سياسية إلى قضية إنسانية تخص آالف الالجئين والمشردين،

فانصبت اهتماماتها على التخفيف من معاناتهم ،وتقديم المساعدات المادية للمخيمات الفلسطينية

من خالل وكالة غوث وتشغيل الالجئين (يوسف ،د.ت.)35 ،
لذلك يمكن وصف المواقف األمريكية بالمواقف المترددة وغير الجادة طوال تلك الفترة

أن أصبحت الواليات المتحدة األمريكية القطب المهيمن على العالم ،فقد تحولت إلى الداعم
إلى ْ
الرئيس للمشروع االستيطاني في فلسطين ،وأصبحت الحليف االستراتيجي لها في المنطقة ،ولم
تقف الواليات المتحدة حتى عام  1990أي موقف يذكر لصالح القضية الفلسطينية باستثناء ذلك
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الموقف الذي أبدته عام  1991إبان انطالق مؤتمر مدريد ،حيث أوقفت بعض مساعداتها إلسرائيل
تمهيدا النطالق مفاوضات السالم
كوسيلة ضغط لوقف المستوطنات في الضفة الغربية ،وذلك
ً
بين الفلسطينيين واإلسرائيليين (شبيب.)44 ،2007 ،

كما أن معظم الرؤساء الذين وصلوا إلى البيت األبيض أقاموا حمالتهم االنتخابية على

تأييد السياسة اإلسرائيلية في الشرق األوسط ،وأبدوا استعداداتهم لتقديم أشكال الدعم كافة لها ،فقد

رفع جون كندي شعار الصداقة مع "إسرائيل" عام  ،1960لذلك فقد حصل على  %80من

حاال عن غيرها
أصوات اليهود في أمريكا ،كذلك لم تكن السياسات األمريكية تجاه القدس أحسن ً

من فلسطين ،فقد اتسمت تلك السياسات بالضبابية والغموض واالزدواجية ،ففي الوقت الذي

وخصوصا القرار 181
أعلنت فيه الواليات المتحدة تأييدها للق اررات الدولية الخاصة بالقدس
ً
الخاص بقرار التقسيم والذي جعل من القدس مدينة دولية مفتوحة أمام جميع الديانات وتخضع
مباشرة لسيطرة األمم المتحدة ،وأنها أراضي محتلة ينطبق عليها ق ار ار مجلس األمن  242و338
واللذان ينصان على انسحاب إسرائيل منها ،ولكن على أرض الواقع انحازت الواليات المتحدة

ساكنا لدعم الجهود
لصالح السياسات اإلسرائيلية الرامية إلى السيطرة الكاملة عليها ،ولم تحرك
ً
الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس (يوسف ،د.ت.)51 ،
ويتضح للباحث أن الواليات المتحدة األمريكية الراعي الرسمي لعملية السالم وصديقة
إسرائيل في الوقت نفسه ،وتتبني سياسات ومواقف يمكن أن توصف بأنها معادية للفلسطينيين ،أو
على أقل تقدير سياسات ليست صديقة وليست متفهمة لقضيتهم بجوانبها المختلفة ،كما اتسمت

قدم على شكل مساعدات مالية وعسكرية وسياسية
السياسة األمريكية بالدعم الالمحدود الذي ٍّ
إلسرائيل ،رغم معرفتها وإدراكها بأنها دولة احتاللية ،واستيطانية ،وكان الواجب عليها على أقل
تقدير أن تلعب دور الوسيط المحايد.

 .1المواقف األمريكية لإلدارات المتعاقبة حتى عام :2009
من خالل القراءات المتتالية للمواقف األمريكية تجاه االستيطان اإلسرائيلي في الضفة

أحيانا ،والمنحازة للمواقف
الغربية يمكن القول :إن هذه المواقف توصف بالمواقف المترددة
ً
اإلسرائيلية في أغلب األحيان .وهذا واضح في المواقف األمريكية من خالل ما يأتي:

أ .في الوقت الذي ترى فيه الواليات المتحدة بأن االستيطان يتعارض مع القانون الدولي،

وأن هذه المستوطنات غير شرعية ،وأنها تشكل عقبة حقيقية أمام مفاوضات السالم وتحكم على
المفاوضات بالفشل ،وأنه ال بد من وقف العمل في المستوطنات ،وضرورة تفكيكها ،هذه المواقف
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فعليا لتطبيقها على أرض الواقع،
التي اتخذتها اإلدارات األمريكية المتعاقبة لم تجد لها
رصيدا ًّ
ً
تماما فقد عمدت تلك الحكومات إلى تعطيل أي مشروع دولي يكون من شأنه
بل على العكس ً
اضحا في نظرتها
إدانة الحكومات اإلسرائيلية الماضية في سياساتها االستيطانية ،وبدا التراجع و ً

ومخالفا للقانون الدولي أصبح معيًقا للوصول
إلى االستيطان ،فبعد أن كان االستيطان غير شرعي
ً
إلى السالم في المنطقة (أرونسون.)71 ،1996 ،

ب .كانت الواليات المتحدة األمريكية تشترط على الحكومات اإلسرائيلية عدم صرف

المساعدات األمريكية في الضفة الغربية ،باإلضافة إلى عدم إسكان المهاجرين اليهود في المناطق
المحتلة عام 1967؛ لكن لم تلتزم الحكومات اإلسرائيلية بهذه الشروط ،بل عمدت إلى المراوغة

والخداع ،وتقديم معلومات مضللة للواليات المتحدة ،ورغم ذلك لم تتخذ الواليات المتحدة أي خطوة

من شأنها الضغط عليها لاللتزام بهذه الشروط (مرتضى.)87 ،1998 ،

انحياز "إلسرائيل" بعد اتفاقيات أوسلو ،ولم ي ُعد االستيطان
ًا
ج .بدا الموقف األمريكي أكثر

اإلسرائيلي يشكل عقبة أمام مسيرة السالم التي ترعاها الواليات المتحدة األمريكية بين الطرفين

الفلسطيني واإلسرائيلي ،فقد صرح مساعد وزير الخارجية األمريكي روبرت بيللترو في عهد والية

كلينتون بأن توسيع المستوطنات يعد عامل تعقيد في مسيرة السالم ،ولكنه ال يشكل عقبة أمام

المسيرة السلمية (أرونسون.)73 ،1996 ،

د .فيما يخص السيطرة على األراضي الفلسطينية المحتلة عام  ،1967في وثيقة إعالن

المبادئ عام  1993لم تنص هذه الوثيقة على انسحاب إسرائيلي من الضفة الغربية ،كما أنها
نصت على أن هذه األراضي هي متنازع عليها بين الجانبين (عاروري.)63 ،2007 ،
ه .لقد كانت السياسة األمريكية متفقة إلى حد ما مع السياسة اإلسرائيلية فيما يخص

االستيطان في مدينة القدس ،فعلى الرغم من حض الواليات األمريكية الحكومات اإلسرائيلية على
عدم ضم القدس وتوسيع حدودها ،وعدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تغير في وضع المدينة،

إال أن هذه المواقف هي مواقف رمزية ،لم يكن لها رصيد فعلي على أرض الواقع ،بل على
ساكنا حيال
تماما فقد سكتت عن اإلجراءات االستيطانية كافة في المدينة ،ولم تحرك
ً
العكس ً
اإلجراءات اإلسرائيلية المتتالية والتي تهدف إلى تهويد المدينة (عاروري.)64 ،2007 ،

يتضح أن مواقف جميع الحكومات األمريكية قبل والية الرئيس أوباما كانت حريصة على
عدم ممارسة ضغوطات حقيقية على الجانب اإلسرائيلي لوقف االستيطان ،بالرغم من تصريحات
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سلبا على فرص تحقيق السالم بين
متحدثي تلك الحكومات الصحفية حول كون االستيطان يؤثر ً
طرفي الصراع ،وهذا يعكس االنحياز الواضح للحكومات األمريكية اتجاه إسرائيل.
 .2المواقف المعلنة لإلدارة االمريكية في عهد أوباما:
تمثلت ذروة التوجه السياسي األمريكي الداعم للمشروع االستيطاني في الضفة الغربية في

عهد اإلدارات األمريكية المتعاقبة ،والتي شهدت أوجها في عهد الرئيس بوش االبن ،جاءت

أن تحمل اإلدارة
االنتخابات التي جرت عام  2009بالمرشح باراك أوباما ،وانتظر الفلسطينيون ْ
الجديدة سياسة جديدة تجاه االحتالل اإلسرائيلي بشكل عام ،واتجاه االستيطان والمستوطنات بشكل
خاص ،خاص ًة بعد الخطاب الذي ألقاه الرئيس أوباما في القاهرة ووجهه للعالم اإلسالمي ،وطالب

صراحة الحكومة اإلسرائيلية أن توقف العمل في المستوطنات ،مما جعل بعضهم يعتقد بأن هناك
سياسة جديدة لدى اإلدارة الجديدة؛ تجاه المشروع االستيطاني اإلسرائيلي بشكل خاص أو تخلت

عن تأييدها لهذا المشروع في المحافل الدولية ،أو حصل تغير في الموقف األمريكي تجاه إسرائيل،
لكن هذه المواقف لم تنعكس على شكل ضغوطات بسبب انشغال الحكومة األمريكية بملفات أكثر

دوما يتطلعون إلى دور أمريكي فاعل فيما يخص
سخونة من ملف االستيطان .وكان الفلسطينيون ً
موضوع االستيطان في الضفة الغربية ،ويستند الفلسطينيون في تطلعاتهم إلى كون الواليات

المتحدة األمريكية هي القوة العظمى في العالم ،ثم كونها راعية لعملية السالم بين الجانبين

نونيا
ثانيا ،وثالثًا بحكم عضويتها في اتفاقيات جنيف ،لذلك فهي ملزمة قا ً
الفلسطيني واإلسرائيلي ً
أخالقيا (ايفن.)85 ،2010 ،
و ً
يتضح مما سبق مدى تغلغل اللوبي الصهيوني في القرار السياسي األمريكي ،ومدى تأثير

الكونجرس األمريكي على اإلدارات األمريكية المتعاقبة فيما يتعلق بموضوع وقف االستيطان ،مما
يجعل اإلدارة األمريكية منحازة إلسرائيل بكل تصرفاتها ،لكن ذلك تطور فيما بعد إلى إحراج

إسرائيل ألمريكا غير مرة بموضوع االستيطان ،وأرى أن توقيت ق اررات إسرائيل باالستيطان هو
الذي كان يحرج أمريكا ،وال يمكن هنا أن نفترض دعم أمريكا المطلق إلسرائيل في االستيطان
خاصة بعد عام .2012

 5:1:4اللجنة الرباعية الدولية وموقفها من االستيطان:
دوما بعد عقد اجتماعاتها على إصدار تقارير مستمرة
كانت اللجنة الرباعية الدولية تحرص ً

وتأكيدا على التزامهم بدعم
حول رؤيتها بخصوص خارطة الطريق وااللتزام بتطبيقها من الطرفين،
ً

حل شامل وعادل ودائم للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ،يقدم ممثلو اللجنة الرباعية حول الشرق
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دوما في هذه التقارير أن حل الدولتين
األوسط تقر ًا
ير دورًيا حول الوضع على األرض ،حيث تؤكد ً
من خالل التفاوض هو السبيل الوحيد لتحقيق سالم دائم يحقق احتياجات إسرائيل األمنية
والتطلعات الفلسطينية نحو الدولة والسيادة ،وينهي االحتالل الذي بدأ عام  ،1967ويحل قضايا

الوضع الدائم .حيث أنه في جميع التصريحات السابقة وق اررات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة

تتعهد بتقديم دعمها النشط إلنهاء الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني على أساس قراري مجلس األمن

رقم  242ورقم  .338وااللتزام باالستمرار في العمل بالتنسيق مع أصحاب المصالح واالهتمامات
الرئيسين ،بمن فيهم دول المنطقة ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة ،من أجل استعادة األمل في
تحقيق حل سياسي .وقد أشارت اللجنة الرباعية الدولية إلى أهمية تبني النقاط اآلتية (صيام،

:)89 ،2014


وقف العنف المتواصل والهجمات اإلرهابية ضد المدنيين والتحريض على العنف إلى

حد كبير إلى تفاقم حالة انعدام الثقة ،والتي ال تتوافق بشكل رئيس مع الحل السلمي.


عدم استمرار سياسة بناء المستوطنات وتوسعتها وتخصيص أراض لالستخدام



االنتهاء من التوسع غير المشروع في التسلح والنشاط العسكري والغياب المستمر

اإلسرائيلي الحصري وحرمان الفلسطينيين من البناء على تآكل إمكانية تحقيق حل الدولتين.

للوحدة الفلسطينية والوضع اإلنساني المزرى في غزة على تغذية حالة عدم االستقرار ،ويعيق في
نهاية المطاف الجهود لتحقيق حل من خالل التفاوض.


اما
ا
تناشد اللجنة الرباعية كال الطرفين أن
يظهر من خالل سياساتهما وأعمالهما التز ً

حقيقيا بحل الدولتين.
ً

في قضية توسيع المستوطنات أشارت التقارير إلى أن سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها

في الضفة الغربية والقدس الشرقية وتخصيص أراض لالستخدام الحصري اإلسرائيلي وحرمان

الفلسطينيين من البناء ،بما في ذلك النسبة العالية لتدمير المنازل ،تعمل على تآكل جدوى حل

الدولتين .ويثير ذلك أسئلة شرعية حول نوايا إسرائيل على المدى البعيد والتي تفاقمها تصريحات
فعليا إيقاف عملية
بعض الوزراء اإلسرائيليين عن عدم قيام دولة فلسطينية ً
أبدا .والواقع أنه قد تم ً
تحويل سلطات ومسؤوليات أوسع للسلطة المدنية الفلسطينية في المنطقة “ج” ،وهو أمر تم طرحه
ضمن التزامات في اتفاقيات سابقة ،وحتى إبطالها في بعض الحاالت .ويتوجب استئناف هذه

قدما ومنع واقع الدولة الواحدة من التجذر .وقد جرت مصادرة حوالي
العملية لدفع حل الدولتين ً
 % 70من المنطقة “ج” من طرف واحد لالستخدام اإلسرائيلي الحصري ،معظمها من خالل
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ضمها إلى حدود مجالس المستوطنات اإلقليمية والمحلية أو تخصيصها كأراض تابعة للدولة.
ويقع ما يقارب الـ  % 30المتبقية من المنطقة “ج” ،وقسم كبير منها مناطق سكنية فلسطينية
خاصة ،خارج حدود اإلعمار الفلسطيني ألنها تحتاج إلى تصاريح من السلطات العسكرية

نادر ما تصدرها (األصمعي.)58 ،2014 ،
اإلسرائيلية ،التي ًا

ويتضح للباحث أنه وبالرغم من تأكيد اللجنة الرباعية على الحاجة الملحة ألخذ خطوات
قدما بحل الدولتين
قدما في تطبيق خارطة الطريق والدفع ً
إيجابية من الطرفين في سبيل السير ً
على األرض ،مع اإلشارة إلى أهمية مبادرة السالم العربية ورؤيتها في تسوية شاملة للنزاع العربي
اإلسرائيلي ،والفرصة المتضمنة في هذا السياق لبناء إطار عمل أمني إقليمي ،إال أن دعواتها لما
تأخذ محمل الجد وباألخص من الطرف اإلسرائيلي وغض البصر من الطرف األمريكي من

االتفاقيات أو الق اررات وفي جميع القضايا ومنها االستيطان.
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المبحث الثاني
موقف اللجنة الرباعية الدولية من الخالف الفلسطيني الداخلي
كان لالنقسام الفلسطيني الداخلي وهذا الخالف األثر الكبير على القضية الفلسطينية

وباألخص على الساحة الدولية ،حيث إن جميع دول العالم ومنهم أعضاء الرباعية الدولية يدعون
دوما إلى التخلص من هذا الخالف ،ولكن حسب شروطهم التي تضمن لهم احترام
في تصريحاتهم ً

حركة حماس وهي الفائزة باالنتخابات لكافة االتفاقيات الموقعة مع الجانب اإلسرائيلي المبادرات

علنا فهم
كافة ومنها خارطة الطريق ،وإال وفي ظل عدم تحقق ذلك وبالرغم من عدم تصريحهم ً
مع الخالف الفلسطيني.
 1:2:4بدايات الخالف الفلسطيني الداخلي وأسبابه:

شهد تاريخ الفصائل الفلسطينية جوالت من االقتتال ،فسبق أن اقتتلت فيما بينها أواخر
الستينيات في األردن ،وفي لبنان في أوائل السبعينيات ،وكذلك في الثمانينيات ،ومع ذلك لم تضع
قانونيا ،ومحمية بإجراءات عملية تمنع أي اقتتال
هذه الفصائل رؤية واضحة مسجلة دستورًيا أو
ً
يمكن أن يط أر ،وأسهمت عوامل عديدة في دخول الحركة الوطنية الفلسطينية بوابة االختالف
والتنازع واالقتتال واالنقسام ،منها :غياب آليات الحراك الداخلي الديمقراطي ،وهشاشة المؤسسات

السياسية المرجعية ،وشيخوخة البنى الفصائلية ،واالعتماد على الموارد الخارجية ،والقابلية
للتوظيفات السياسية اإلقليمية (كيالي.)105 ،2012 ،

ودخلت القضية الفلسطينية منذ توقيع اتفاقية أوسلو في مآزق متالحقة ،وكانت تبعات

دائما للشقاق الفلسطيني ،وكان لمشاركة حركة حماس في االنتخابات
اتفاق أوسلو والتزاماته ً
سببا ً
مهما في
التشريعية الثانية عام  2006وفوزها بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني ًا
دور ً
تفاقم خالفات المحيط الفلسطيني السياسي مع مواقف حركة حماس واتجاهاتها خاصة حركة فتح

(الحمد.)70 ،2007 ،
ولم تتقبل حركة فتح نتائج االنتخابات التشريعية الثانية فأتت بسياسات معاكسة ضد

ويستدل على ذلك بالضغط على الحكومة بوسائل
صعود حركة حماس إلى السلطة والحكومةُ ،
غير سياسية ،مثل :إطالق حالة من االحتجاج تارة ،ومرة بدعوى تأخر صرف الرواتب ،وتارة
بدعوى عدم االندماج في األجهزة األمنية ،ومرة لالحتجاج على تصريحات بعض قادة حركة
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حماس ،إلى جانب التمسك بموقع الرئاسة للضغط على الحكومة بتحريض األولى على الثانية،
ودفعها بشتى الوسائل إلى فرض شكل من الضغط عليها (بلقريز.)66 ،2006 ،

وكانت حركة حماس قد سعت بعد تكليفها بتشكيل الحكومة إلى إشراك جميع القوى

الفلسطينية فيها ومنها حركة فتح ،وأرادت تشكيل حكومة وحدة وطنية إال أن تلك القوى رفضت

المشاركة ،مما دفع حركة حماس إلى تشكيل الحكومة منفردة برئاسة السيد إسماعيل هنية ووصفها

أحمد عبد الرحمن الناطق باسم حركة فتح في تصريحات أدلى بها بتاريخ  20مارس من عام
 2006بأنها حكومة انقالب على السلطة ألنها رفضت االعتراف بمنظمة التحرير كممثل شرعي

ووحيد للشعب الفلسطيني ،ووثيقة االستقالل الوطني ،إلى جانب رفض االعت ارف بالقانون األساس

للسلطة الفلسطينية ،وباالتفاقيات التي وقعتها السلطة وق اررات الرباعية الدولية ،األمر الذي دفع
حركته إلى عدم المشاركة فيها (بحيص ،سعد.)29 ،2008 ،

وعلى الرغم من توصية اتفاق مكة بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية إال أن حركة فتح

كانت ترى أن هذه الحكومة كلما قل وجود حركة حماس فيها كانت أقرب إلى القبول من جانب

متباينا ،حيث ظنت حركة
تفسير
ًا
المجتمع الدولي ،وقد فسرت حركتا فتح وحماس حكومة الوحدة
ً
فتح أنها أقصت حركة حماس عن احتكار الحكومة كلها ،وحصلت على بعض مقاعدها ،وإن

ظلت رئاسة الحكومة لحركة حماس ،وهو إقصاء تدريجي وجزئي تحت عنوان إيجاد حكومة أهم
مواصفاتها أن تكون مقبولة من االحتالل اإلسرائيلي والمجتمع الدولي (األشعل.)49 ،2010 ،

وعانت حكومة حماس العاشرة من تمرد بعض كوادر حركة فتح داخل أجهزة السلطة
األمنية والمدنية ،وعدم تعاطيها مع األوامر الصادرة من وزير الداخلية ،وكانت تراهن على فشل

حركة حماس في إدارة شؤون الحكم (يوسف.)55 ،2010 ،

وكانت السيطرة على األجهزة األمنية من أبرز قضايا الخالف بين حركتي فتح وحماس،

حيث تستحوذ هذه األجهزة على  %62من ميزانية السلطة ،وقد ركزت القوى الدولية واإلقليمية

التي أشرفت على بناء مؤسسات السلطة على المؤسسات األمنية لتشكل الذراع الضارب للسلطة
في مواجهة الرافضين التفاقية أوسلو (علي.)43 ،2007 ،

وتسببت المناكفات السياسية واألمنية واإلدارية منذ فوز حركة حماس في االنتخابات

التشريعية الثانية عام  2006في الصدام المسلح الذي اندلع في تموز 2007بين حركتي فتح
وحماس ،وانتهى باالنقسام (سالمة.)36 ،2011 ،
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وأعلن الرئيس محمود عباس في أعقاب تلك األحداث الدامية عن إقالة الحكومة

الفلسطينية التي تقوم عليها حركة حماس والتي يرأسها السيد إسماعيل هنية (موقع الرئيس محمود

عباس .)http: //president.ps/list.aspx?id=82& ،والتي عرفت الحًقا باسم الحكومة المقالة،
وبقيت تدير شؤون الحكم في قطاع غزة برئاسة السيد إسماعيل هنية ،كما أعلن عن تشكيل

حكومة الطوارئ في الضفة الغربية برئاسة سالم فياض (موقع الرئيس محمود عباسhttp: ،

&.)//president.ps/list.aspx?id=82
ويتضح للباحث مما سبق أن األحداث الدامية بفعل االقتتال الداخلي الفلسطيني

الفلسطيني ،كانت بسبب عوامل ومقدمات عديدة ،من أهمها :عدم وجود ضابط في الدستور
الفلسطيني يمنع االقتتال الداخلي ،إلى جانب الضعف الذي تعاني منه المؤسسات الفلسطينية
مثل منظمة التحرير الفلسطينية ،وضعف استقاللية القرار الفلسطيني نتيجة الضغوط اإلقليمية
والدولية على كل طرف وضغوط االحتالل اإلسرائيلي ،واختالف المشروع السياسي لحركتي فتح

وحماس أوجد العديد من نقاط االختالف بينهما ،وبالتالي لم يؤسس لشراكة سياسية حقيقية بين

الحركتين ،واعتماد كل طرف على تبني فكرة إقصاء اآلخر.

 2:2:4موقف اللجنة الرباعية الدولية من الخالف الفلسطيني الداخلي:
 1:2:2:4دور الواليات المتحدة األمريكية في تمكين الخالف الفلسطيني الداخلي:
منذ قيام االنتخابات الفلسطينية التي أدت إلى فوز حركة حماس وما تبع ذلك من خالف

فلسطيني داخلي بين حركتي فتح حماس بفعل العديد من العوامل قامت اإلدارة األمريكية بفرض

مر؛
يكيا مست ًّا
مطلبا أمر ًّ
حصار على الحكومة العاشرة على الرغم من أن إجراء هذه االنتخابات كان ً
حيث إنها لم تتوقع نتائج هذه االنتخابات التي أرادت لها أن تكون ضمن مسار خارطة

الطريق ،ففوز حماس كان بمثابة صفعة لإلسرائيليين واألمريكيين التي لم يكن في حسبانهم أن
تنقلب الموازين بهذا القدر من الفوز باألغلبية لحماس والتي تعرف بسياستها الرافضة ألي تعامل

مع اإلسرائيليين أو االعتراف باالتفاقيات المبرمة سابًقا بين الجانبين ،وهو ما استغلته كل من
إسرائيل وأمريكا في تبرير فرض حصار شامل على الحكومة الفلسطينية العاشرة بقيادة حركة
حماس الرافضة لشرعية إسرائيل على األراضي الفلسطينية ،وباالتفاقيات المبرمة سابًقا بين الجانبين
(مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات.)169 ،2007 ،

فمنذ مطلع نيسان  2006قامت اإلدارة األمريكية بتنفيذ تهديداتها بقطع المساعدات

بناء على قرار من مجلس النواب األمريكي ،وقد تبعها االتحاد األوروبي
المقدمة للسلطة الفلسطينية ً
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في هذا القرار ،كونه المانح األكبر للمساعدات إلى الشعب الفلسطيني ،كما لعبت اإلدارة األمريكية

بارز في تشديد الحصار المفروض على الحكومة الفلسطينية بطلب من اإلسرائيليين ،بهدف
دور ًا
ًا
إرغام الحكومة العاشرة باالنصياع إلى ق اررات الشرعية الدولية واالعتراف باالتفاقيات المبرمة بين
الجانبين انطالًقا من خارطة الطريق الذي ترفضه الحكومة بقيادة حماس بشكل قاطع؛ لما يمثله
من إجحاف بحق الفلسطينيين في مقاومة االحتالل اإلسرائيلي ،والذي كفلته لهم ق اررات الشرعية

تكن إسرائيل أدنى اعتبار لالتفاقيات والمبادرات التي يطالب الفلسطينيون
الدولية ،في وقت ال ُّ
االلتزام بها واحترامها ،وعلى األرجح فإن حكومة حماس تدرك حقيقة الموقف اإلسرائيلي واألمريكي

الذي يرغب في إدخالها في العملية السلمية وفق متطلبات معينة وهي ترفض ذلك (مركز الزيتونة

للدراسات واالستشارات.)155 ،2007 ،

فسياسة اإلدارة األمريكية تجاه الجهود المبذولة من أجل توحيد الصف الفلسطيني بعد
الخالف وتشكيل حكومة وحدة وطنية نالحظ أنها ال تفضل تشكيل حكومة فلسطينية على أساس
إجماع وتوافق وطني فلسطيني بل على العكس من ذلك ،فهي تريد حكومة تسمع وتنفذ اإلمالءات

األمريكية اإلسرائيلية وقابلة للشروط المفروضة كافة من أجل خفض سقف المطالب الوطنية
الفلسطينية ،ونبذ المقاومة واالنخراط في مظلة العمل على إقامة شرق أوسط جديد تحت رعاية

أمريكية إسرائيلية ،حيث أنها ال ترغب بأن تضم هذه الحكومة وجوه فلسطينية لها ارتباطات بدمشق
وطهران وحزب هللا (مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات.)135 ،2010 ،
 2:2:2:4تعامل اللجنة الرباعية الدولية مع الخالف الفلسطيني الداخلي:
منذ إعالن نتائج االنتخابات ووصول حركة حماس إلى الحكومة الفلسطينية حتى شنت
اإلدارة األمريكية حملة شعواء لتعبئة أعضاء الرباعية الدولية ضد حكومة حماس وحملهم على

ماليا وسياسيًّا إذا لم تعترف حماس بحق إسرائيل بالوجود ،فعقدت الرباعية
حصار الفلسطينيين ًّ

اجتماعا في لندن للتشاور ،فقد أشار البيان الصادر عن هذا االجتماع إلى التأكيد على أن حل
ً
الدولتين يتطلب أن ينبذ طرفي الصراع العنف واإلرهاب ويقبلوا بحق إسرائيل بالوجود وينزعوا

بارز بالضغط على الحكومة الفلسطينية من أجل
دور ًا
أسلحتهم ،كما لعبت أطراف الرباعية الدولية ًا

تماشيا مع رغبة اإلدارة األمريكية كقوة مهيمنة على ق اررات
إلزامها بالقبول بق اررات الشرعية الدولية
ً
الرباعية بفرض حصار سياسي شامل على الفلسطينيين ،كما جددت اللجنة الرباعية دعوتها

ٍ
أساس
لحكومة حماس االعتراف بإسرائيل وإدانة العنف واحترام االتفاقيات بين الجانبين ،كشرط
لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني وإعادة العالقات بين المجتمع الدولي والحكومة الفلسطينية
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تمهيدا إليجاد تسوية سلمية للصراع من خالل إعادة طرفي الصراع إلى المفاوضات والبدء بتطبيق
ً

خارطة الطريق(مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات.)139 ،2007،

والواقع أن القوى الفاعلة بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وفي طليعتها الرباعية الدولية

قليال بعد فوز حركة حماس في االنتخابات حتى أنذرتها بضرورة التغير والتجاوب مع
لم تلبث إال ً
مساق التسوية ومنتجاته قبل وصولها إلى السلطة ،وهو ما قابلته حركة حماس بالرفض كون هذه
المطالب مجحفة في حق الشعب الفلسطيني من ناحية ،وكونها تتعارض مع المبادئ التي تقوم

عليها الحركة التي أوصلتها إلى الحكومة الفلسطينية.

وفي ظل الضغط األمريكي تجاه فرض حصار شامل ضد الشعب الفلسطيني من جهة

ورفض حماس االنصياع للمطالب األمريكية اإلسرائيلية استطاعت اإلدارة األمريكية إقناع أط ارف

الرباعية تأييد الحصار وعدم التعامل مع الحكومة العاشرة ،وأن تقتصر على تقديم المساعدات

اإلنسانية فقط ،حيث اتفق وزراء خارجية االتحاد االوروبي على مطالبة اللجنة الرباعية ،إيجاد

بعيدا عن
آلية دولية مؤقتة إليصال المساعدات اإلنسانية للفلسطينيين عن طريق البنك الدولي ً
حكومة حماس عن طريق البنك الدولي لتوصيل المرتبات لموظفي السلطة الفلسطينية ،وهو ما
دفع اللجنة الرباعية على اقتراح تكليف االتحاد االوروبي بوضع آلية مؤقتة لتقديم مساعدات

للسلطة الفلسطينية ،إال أن هذه االقتراحات لم يتم تنفيذها في ظل المعارضة األمريكية الهادفة إلى
الحصول على نتائج مباشرة من خالل إطاحة الشعب الفلسطيني بحكومة حماس كرد عكسي على

الضغوط الدولية(مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات.)127 ،2009 ،
موقف الرباعية الدولية ما بعد اتفاق مكة:

وضع اتفاق مكة بين حركتي فتح وحماس برعاية سعودية دولة إسرائيل أمام موقف معقد

وصعب؛ فقد نزع من يديها ورقة طالما راهنت عليها لتنفيذ مخططاتها التهويدية لألرض والقضية
الفلسطينية في ظل استمرار النزاع الداخلي بين فتح وحماس ،وفوت عليها فرصة اللعب على وتر

االنقسام الداخلي بدعم طرف ضد اآلخر ،وكذلك الرهان على مواقف دولية داعمة لسياساته التي
تريد إبقاء حالة الحصار متواصلة على الشعب الفلسطيني .وكانت رؤية إسرائيل أن تعقب األسرة
الدولية بحذر على اتفاق مكة واإلصرار بحزم على شروط الرباعية الدولية التي من المؤكد أن

اعضاءها سيسارعون إلى معرفة برنامج الحكومة الجديدة يتضمن تلبية شروطها لتكون
مسوغا
ً

لالعتراف بها ،كما من المستبعد أن يعترف أعضاء الرباعية بحكومة فلسطينية ال تعترف صراحة
بحق إسرائيل في الوجود(مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات.)148 ،2010 ،
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وكان للجنة الرباعية الدولية في الشرق األوسط موقف واضح من االتفاق؛ حيث قالت

بأن على أي حكومة فلسطينية مقبلة أن تنبذ العنف واالعتراف بإسرائيل ،وأصدرت اللجنة الرباعية
مشتركا في أعقاب االتفاق الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس الذي تم التوصل إليه في مكة
بيانا
ً
ً
على تشكيل حكومة وحدة وطنية ،وكانت حركة حماس قد أعلنت أن الحكومة الجديدة ستحترم
االتفاقات السابقة وق اررات الشرعية الدولية ،في وقت كانت الواليات المتحدة وإسرائيل قد ردتا بحذر

على االتفاق الذي تم التوصل إليه بين حركتي فتح وحماس في مكة ،وقالت إسرائيل :إن على

الحكومة الفلسطينية الجديدة نبذ اإلرهاب واالعتراف بإسرائيل واحترام االتفاقات الموقعة ،دون أن
تعلن بوضوح أي موقف من االتفاق نفسه(مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات.)125 ،2009 ،
ويتضح للباحث أن شروط الرباعية الدولية قد تحققت بدرجات متفاوتة في اتفاق مكة ،ما

عدا مسألة االعتراف المباشر والكامل بإسرائيل ،التي ال تقرها حتى الشرعية الدولية عندما تبقى
إسرائيل دولة احتالل ،وال تلتزم بدورها بالشرعية الدولية وتشرد الشعب الفلسطيني وتعتدي عليه

مطالبا باالعتراف بدولة االحتالل ،على حين أن دولة
يوميا ،حيث إن الجانب الفلسطيني ليس
ً
ً
خصوصا ما يتعلق بإنهاء
االحتالل هي المطالبة باالعتراف واإلقرار بحقوق الشعب الذي تحتله،
ً
االحتالل وعودة الالجئين وإقامة دولة كاملة السيادة وتطبيق الشرعية الدولية القاضية بحق الشعب

خيب آمال المراهنين على
الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه ووطنه؛ لكن موقف الرباعية ٍّ
أصرت قيادة الرباعية على التزام الموقف اإلسرائيلي الذي
تفهم الدول للشرعية الدولية ،حيث
ٍّ
ٍّ

علما أن
يقضي بأن هذه الحكومة لم تعترف بإسرائيل ولم تنبذ المقاومة المشروعة ضد االحتاللً ،
الساحة الفلسطينية ال تشهد أي عنف أو أعمال إرهابية ضد اإلسرائيليين ،وإنما يمارس الفلسطينيون

المقاومة المشروعة وفق القانون الدولي.

 3:2:2:4تعامل األمم المتحدة مع الخالف الفلسطيني الداخلي:
ما يؤخذ على منظمة األمم المتحدة مشاركتها في الحصار المفروض على الشعب
ضمنا على االنقسام
الفلسطيني وفًقا الجتماع اللجنة الرباعية التي أقرت بذلك؛ بل موافقتها
ً
الفلسطيني ،ولكونها المنظمة الدولية التي قامت على أساس تعزيز التعاون بين الدول من جهة،
وأحد أطراف الرباعية التي عنيت بإنهاء الصراع بين الجانبين عن طريق المفاوضات ،وهي ظاهرة
غير مسبوقة في تعليق االتصاالت مع حكومة حماس التي جاءت بانتخابات نزيها ،وعدم التعامل

معها حتى تعترف بإسرائيل ،وهذا أمر يخرج المنظمة الدولية من حيادها المعهود تجاه الصراعات

الدولية ،والغريب أنه في الوقت الذي تقاطع به األمم المتحدة حكومة حماس نجدها تقف عاجزة
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عن اتخاذ مواقف عادلة تجاه إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل (مركز الزيتونة للدراسات

واالستشارات.)158 ،2009 ،

 4:2:2:4تعامل روسيا االتحادية مع الخالف الفلسطيني الداخلي:
مع وصول حركة حماس إلى الحكومة الفلسطينية لم تكن سياسة روسيا كباقي أطراف

نوعا من
الرباعية إزاء حكومة فلسطينية تقودها حماس؛ بل على العكس من ذلك فقد أبدت ً
التعاطف في سياستها بالتعامل مع حكومة حماس ،والتي ارتأت بضرورة أن يكون هناك فرصة
نهجا أكثر اعتدا ًال
قدما في العملية السلمية (وانتهجت ً
تمنح لهذه الحكومة لكي تتمكن من السير ً
من باقي أطراف الرباعية ودعت إلى ضرورة الحوار مع حكومة حماس التي تعدها موسكو قوة
تنظيما إرهابًّيا) من خالل نجاحها
فاعلة في المجتمع الفلسطيني باعتبارها حركة شرعية وليست
ً
باالنتخابات الفلسطينية والتي أظهرت ثقلها وفاعليتها على الساحة الفلسطينية التي أوصلتها إلى
الحكومة من خالل انتخابات شهد العالم بنزاهتها ،بل إنها لم توافق على الخالف الفلسطيني وحثت

دو ًما على الوحدة للوصول إلى توافق في جميع القضايا (أبو سمهدانة .)91 ،2012

وانطالًقا من إيمان روسيا بشرعية وصول حكومة حماس كانت دعوة الرئيس الروسي
لقيادة حماس إلى زيارة روسيا في ظل الحصار السياسي واالقتصادي المفروض عليها وهو ما

يعد خرًقا لهذا الحصار ،وهو ما حاولت روسيا تحقيقه من خالل الضغط على قيادة حماس بحكم

العالقات القائمة بين الطرفين والهادف إلى تطبيق رغبات الرباعية كما قال وزير الخارجية الروسي
(سيرغي الفروف)( :ليس جميع أطراف الرباعية لديهم عالقات مع حماس ولكن ما نفعله يهدف

دور
إلى تطبيق موقف الرباعية) ،ويأتي هذا الدور انطالًقا من الرغبة الروسية في أن تلعب ًا
وفعاال في إيجاد تسوية لمشكلة الشرق األوسط من جهة وكسر الهيمنة األمريكية للدور
حقيقيا
ًّ
ً

الذي تلعبه في الشرق األوسط كقوة عظمى تنفرد في اتخاذ القرار من أجل خلق شرق أوسط على
الطراز األمريكي وهو ما ترفضه روسيا بشكل قاطع ،وذلك من خالل محاولة روسيا انتهاج سياسة

مخالفة لرغبة اإلدارة األمريكية والعمل على عرقلة الرضوخ والقبول العالمي المطلق لإلمالءات

األمريكية (مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات.)141 ،2007 ،

فهناك ضرورة للتحاور مع حركة حماس كونها أحد أطراف الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي

والتي يجب الجلوس معها وإدخالها ضمن اللعبة السياسية من أجل العمل على حل الصراع ،وذلك

للدور الذي تلعبه في إدارة الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي والتي يمكنها من أن تكون صاحبة تأثير
في مجريات األحداث ،والسياسة المتبعة تجاه إدارة الصراع بين الجانبين ،مما يعطي أهمية
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لسياسات حركة حماس سواء في تعاملها مع الرباعية الدولية أو مع الطرف اإلسرائيلي والذي

ازدادت قوة وثقل هذه السياسة بعد النجاح باألغلبية في االنتخابات الفلسطينية ،والتي مكنتها من

مهما في رسم السياسة العامة الفلسطينية
أن تكون قوة مؤثرة في صنع القرار الفلسطيني وطرًفا ً
إزاء المجتمع الدولي (أبو سمهدانة.)42 ،2012 ،
كما دعت روسيا االتحادية المجتمع الدولي إلى الحوار مع حركة حماس وعدم اللجوء إلى
أيضا خلق أجواء للخالف الفلسطيني ،وفي
قطع المساعدات عن الفلسطينيين كأسلوب للتعامل ،و ً
المقابل دعت قيادة حماس إلى ضرورة االستجابة لشروط الرباعية إذ إن موسكو من خالل سياستها
هذه تقف وحيدة في مواجهة األغلبية من أعضاء الرباعية الدولية الذين يسيرون في فلك اإلدارة

األمريكية بمقاطعة حركة حماس ،وأعلنت تقديم مساعدة عاجلة للفلسطينيين ودعوة حماس باالمتثال

لمطالب الرباعية الدولية وإال فإنها سوف تتعرض لمواجهة واسعة مع إسرائيل ،أو مواجهة حرب

أهلية بين الفصائل وهو تحقق على أرض الواقع جراء األحداث الدامية التي حدثت بين فتح
وحماس (مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات.)143 ،2007 ،

لذلك تعتبر روسيا االتحادية أكثر عقالنية في التعاطي مع ملف الصراع بالقضية

الفلسطينية ،سواء بملف الخالف الفلسطيني الداخلي أو الحصار المفروض وكذلك مع االحتالل
اإلسرائيلي ،لقناعتها بان الشرق األوسط بعدها الحيوي.
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المبحث الثالث
موقف أطراف اللجنة الرباعية الدولية من االنحياز األمريكي إلسرائيل
كان ألطراف اللجنة الرباعية الدولية وباألخص االتحاد األوروبي وروسيا االتحادية مواقف

واضحة ومحددة من االنحياز األمريكي إلسرائيل ،ولكن الضغط لم يكن على أكمل وجه لمصالح
هذه الدول المشتركة مع أمريكا ،وبالتالي كان تأثير تلك الضغوطات والتي كانت موجهة للحد من

جدا.
ذلك االنحياز
محدودا ً
ً

 1:3:4موقف روسيا االتحادية من االنحياز األمريكي:
على الرغم من يقين روسيا االتحادية باالنحياز األمريكي للجانب اإلسرائيلي إال أن
ممارسة روسيا لدورها من خالل الرباعية يشير إلى أن حقبة جديدة من السياسة الخارجية الروسية

قد بدأت على الصعيدين الدولي واإلقليمي ،وأن روسيا بدأت بلعب دور مناوئ للدور األمريكي،
إال أن الحقائق تشير إلى عدم نية روسيا مواجهة الواليات المتحدة فيما يتعلق بملف القضية
الفلسطينية ،وما أن بدأت روسيا تستعيد عافيتها حتى بدأت في بلورة التوجهات العامة لسياستها

الخارجية تجاه منطقة الشرق األوسط ،ولكن ليس من أولوياتها مواجهة الواليات المتحدة؛ حيث

ير للخارجية الروسية إلى أن روسيا تبذل كل جهودها
أشار يفعيني بريماكوف عندما عين وز ًا
لتفادي تصعيد أي توتر ،فهي تدرك مكانة الواليات المتحدة في العالم ،وفي الوقت نفسه روسيا
دولة كبيرة وال تلعب دور التابع بشكل كامل للواليات المتحدة األمريكية ،فال يمكن تجاهل محاوالت

روسيا المستمرة والمتكررة للعب دور الوسيط في حل هذه القضايا رغم تغييب الشرعية الدولية

التي تريدها موسكو أن تكون مرجعية أساسية في حل النزاعات مما حد من تأثير الدور الروسي
في الرباعية الدولية (الشيخ.)32 ،2007 ،
يتضح للباحث أن روسيا على علم ويقين باالنحياز األمريكي إلسرائيل ،ولكن هناك

اهتمامات لها في بعض مناطق الشرق األوسط أكثر من القضية الفلسطينية ،مثل الوضع في

سوريا والعراق وليبيا واليمن مما يجعل روسيا توجه نفوذها صوب الواليات المتحدة األمريكية في

مجاال للصراع مع أمريكا في القضية
لعب دور حقيقي في بعض المناطق ،وال تريد أن تفتح
ً
الفلسطينية لهذا السبب ولحرصها على عالقات جيدة مع إسرائيل.
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 2:3:4موقف االتحاد األوروبي من االنحياز األمريكي:
كانت العالقة بين أوروبا بدولها االثني عشرة والواليات المتحدة ضمن حلف الناتو عالقة

متميزة؛ حيث كانت هذه الدول األوروبية تسير في فلك الواليات المتحدة ،ودولتان ذواتا العضوية

دائما حين يكون هذا التأييد
الدائمة في مجلس األمن (بريطانيا وفرنسا) تدعمان الواليات المتحدة ً
ضرورًيا لمظهر الشرعية الدولية والتخاذ ق اررات للتدخل العسكري ،ولكن الدول األوروبية تعاني
من تبعيتها السياسية ومن الغلبة الثقافية األمريكية (األسد.)54 ،1992 ،

ومنذ تولي الرئيس بوش االبن الحكم ،فإن العالقة بين الواليات المتحدة ودول االتحاد

توترا ،وذلك باتساع مدى الخالف ليتجاوز القضايا السياسية واالقتصادية
األوروبي أخذت تزداد ً
التقليدية حتى يصل إلى قضايا استراتيجية دولية تشمل تحديات جديدة تؤثر في طبيعة العالقات

ضمنيا رفضه للمواقف األمريكية اتجاه الشرق األوسط
فيما بينهما؛ حيث أعلن االتحاد األوروبي
ً
(مبيضين .)22 ،2004
وقد كان االتحاد األوروبي في موقفه تجاه الشرق األوسط قبل إدارة الرئيس بوش االبن

يؤثر البقاء في الظل لعوامل عديدة ،ومن أهمها :عدم الرغبة اإلسرائيلية واألمريكية في تدخل األمم
المتحدة أو االتحاد األوروبي أو روسيا االتحادية في موضوع الصراع العربي اإلسرائيلي لتنفرد هي

في الموضوع ،وتخوف االتحاد األوروبي من تعطيل مصالحه مع الواليات المتحدة وإسرائيل،

وحالة العجز والضعف العربي الذي ال يستطيع الضغط على االتحاد األوروبي أو حتى تهديد
مصالحه في العالم العربي (نوفل.)61 ،2003 ،
ميال لتخفيف تدخلها في قضايا الصراع
أبدت إدارة الرئيس بوش االبن في بداية عهدها ً

العربي اإلس ارئيلي نتيجة الهتمامها بشؤونها الداخلية واستجابة لضغوط اللوبي الصهيوني المتنفذ

اعتقادا منها بفشل التجربة التي خاضتها إدارة الرئيس كلينتون في هذا المجال ،مما أدى
فيها ،و ً
إلى جمود عملية التسوية ،بعد إطالق اليد اإلسرائيلية في المنطقة على حساب تراجع مكانة العرب

في السياسة األمريكية .وقد تمثل ذلك في استقبال أريئيل شارون مرات عديدة في البيت األبيض
باعتباره رجل "سالم" مقابل االمتناع عن استقبال ياسر عرفات ،وكذلك تبني اإلدارة األمريكية

هابا"
لطروحات شارون بعدم التفاوض مع الفلسطينيين في ظل المقاومة التي تعدها إسرائيل "إر ً

(كيالي.)56 ،2003 ،

إن الواليات المتحدة ال تخفي انزعاجها من كل دور أوروبي محتمل في العملية السلمية
ال يمر عبر القناة األمريكية ،والحجة األمريكية في التضيق على دول االتحاد األوروبي واآلخرين
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بأن "كثرة الطباخين تفسد الطبخة" ،بمعنى أنها وحدها تستطيع الوصول للتسوية السلمية بحكم

منافسا
دور
عصيانا لها ًا
خبرتها وقبولها من أطراف النزاع ،وترى في الدور األوروبي الذي يشكل
ً
ً
لها ،وذلك لبحثه عن موقع له في الشرق األوسط ،وبالتالي في العملية السلمية ،ومحاولة االستمرار
في هيمنتها على أوروبا واإلمساك بقرارها االستراتيجي عندما أضحت الفجوة بين جانبي األطلسي

مرشحة لالتساع ،والفجوة بين االتحاد األوروبي والعرب مرشحة للتضييق أو التقارب (زرزور،
.)32 ،1999
وعلى الرغم من إدراك الواليات المتحـدة للموقف األوروبي ،لكنها كانت تنتقـد مواقفه حيال

القضية الفلسطينية .فقد أرادت الواليات المتحدة تحجيم الدور األوروبي في الشرق األوسط على

أساس أنها القادرة على إيجاد حل لهذه القضية ،وأن يقتصر الدور األوروبي على دور الممول

مترددا في اتخاذ المبادرات السلمية ،وبالرغم من
لعملية السالم ،مما جعل الموقف األوروبي
ً
اعتراض بعض دول االتحاد األوربي على التحيز األمريكي إلسرائيل إال أنه عندما طرحت خارطة
الطريق ساندها االتحاد األوروبي ،ولكنها لم تكن جادة في وضع اآلليات إلخراجها إلى حيز

الوجود؛ لذا أصدر االتحاد األوروبي آنذاك وثيقة حول هذه الخارطة تطالب بضرورة توافر عدة

عناصر لنجاحها ،وهي :مراحل زمنية واضحة لتنفيذها حتى حزيران  ،2005والتزامات األطراف

الواضحة والجازمة ،والقيام بإيجاد آلية مراقبة على األرض لضمان التقدم وحل الخالفات تحت
إشراف اللجنة الرباعية (عبد الفتاح.)39 ،2003 ،

يتضح مما سبق أن االتحاد األوروبي وإن صرح بوجود انحياز أمريكي للجانب اإلسرائيلي
وخاصة بعد انتخاب جورج بوش االبن ،عكس الفترة السابقة التي كان يدور فيها في الفلك األمريكي
بالرغم من هذا االنحياز ،إال أن االتحاد األوروبي لم يكن له دور فعال في إيجاد حلول للصراع

وخاصة أمام الضوابط األمريكية واإلسرائيلية لهذا الدور.
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الفصل الخامس
الموقف من مبادرات اللجنة الرباعية وجهودها المستقبلية



المبحث األول :الموقف الفلسطيني الرسمي وغير الرسمي.



المبحث الثاني :الموقف اإلسرائيلي الرسمي وغير الرسمي.



المبحث الثالث :مستقبل القضية الفلسطينية بين التغيرات في التوازنات اإلقليمية

والدولية.

الفصل الخامس
الموقف من مبادرات اللجنة الرباعية وجهودها المستقبلية
مقدمة:
عندما تم تأسيس اللجنة الرباعية في  2002صاحب هذا التأسيس زخم إعالمي كبير

جدا ،وتم طرح العديد من المبادرات المؤتمرات.
في فترة تراجعت فيها عملية السالم بدرجة كبيرة ً
ودوليا كبيرين؛
إقليميا
زخما
ًّ
ًّ
ومن هذه المبادرات والمؤتمرات مبادرة خارطة الطريق التي أخذت ً
ولكن مماطلة الجانب اإلسرائيلي هي التي أدت إلى وأدها ،ومؤتمر أنابوليس الذي دعا له الرئيس

األمريكي جورج بوش االبن ولكنه لم يتكلل بالنجاح .وبالتالي كان هناك تراجع في أداء اللجنة
الرباعية إلى أن تم استقالة توني بلير ممثلها في الشرق األوسط ،وعدم قيامها بتعيين ممثل جديد

لها واالكتفاء بالموظفين العاملين في مكتبها فقط ،وحصر مهام عمل تلك اللجنة بمتابعة اإلصالح
المؤسساتي في السلطة الفلسطينية .ولكن بالرغم من ذلك فإن مبادرات تلك اللجنة ومؤتمراتها لم

تحظ بالقبول من أول وهلة عند طرحها سواء من الجانب الرسمي الفلسطيني واإلسرائيلي أو الجانب
غير الرسمي؛ حيث كان هناك مالحظات كثيرة عليها وإن كانت أكثر من الجانب الرسمي

اإلسرائيلي ،باإلضافة إلى أن مستقبل الحل السياسي للقضية الفلسطينية في ظل التعنت اإلسرائيلي
أصبح أكثر تعق ًيدا ،وفي األفق سيناريوهات سيتم التطرق إليها.
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المبحث األول
الموقف الفلسطيني الرسمي وغير الرسمي
بمجرد طرح اللجنة الرباعية الدولية لمبادراتها وعقد مؤتمرات إليجاد الحلول ومن أهمها
مبادرة خارطة الطريق ومؤتمر أنابوليس ،كان للجانب الفلسطيني الرسمي موافقة مبدئية عليها

بشكل أولي ،وبعد قراءتها وإبداء مالحظات عليها فإن التأثير على اللجنة الدولية لألخذ بعين

جدا وينتهي بالموافقة على مبادرة خارطة الطريق وجميع
االعتبار تلك المالحظات كان
محدودا ً
ً
المبادرات دون أي شروط بداعي نزع الذرائع من الجانب اإلسرائيلي ،وكان موقف منظمة التحرير
الفلسطينية ينسجم مع موقف قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية بعكس مواقف الحركات اإلسالمية

دوما على رفضهما العلني ألي
ممثلة في حركة حماس وحركة الجهاد اإلسالمي التي تعلنان ً
مبادرات تسوية سلمية بدافع أن تلك المبادرات سيتمخض عليها تقديم تنازالت من الجانب
الفلسطيني.
 1:1:5الموقف الفلسطيني الرسمي من مبادرات اللجنة الرباعية الدولية:
باعتبار أن أهم مبادرة صدرت عن اللجنة الرباعية الدولية هي مبادرة خارطة الطريق فقد

كان هناك موقف رسمي فلسطيني من هذه المبادرة التي أعلنها الرئيس األمريكي جورج بوش االبن
في تاريخ  ،2002/06/24وتهدف إلى تسوية نهائية وشاملة بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي،
جنبا وبسالم
تقوم على أساس دولتين ،دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ،قادرة على البقاء وتعيش ً

وأم ـن مع إسرائيل بحلول ( 2005مركز التخطيط الفلسطيني.)2002 ،

كما كانت هناك الرؤية الفلسطينية لنتائج مفاوضات الحل النهائي ،التي سلمها د .نبيل

شعث وزير التخطيط والتعاون الدولي لوزير الخارجية األمريكي كولن باول خالل اجتماعهما في
واشنطن في النصف الثاني من حزيران  ،2002وتستند الرؤية الفلسطينية على المبادرة العربية

للسالم في مارس  2002إلى جانب رؤية الرئيس بوش االبن ،وخطاب كولن باول في تشرين

الثاني  ،2001وق اررات مجلس األمن ( )242و( )1397و( .)338كما ويكون الحدود مع الكيان
اإلسرائيلي هو خط الهدنة للرابع من حزيران  ،1967هي حدود دولة دولة فلسطين وسيتم إنشاء

ترابط دائم بين أراضي شقي دولة فلسطين .وستقوم كل من فلسطين والكيان اإلسرائيلي بعمل

ترتيبات تعاون أمني للمحافظة على سالمة أراضي كل دولة وسيادتها ،ولن تقوم أي من منهما
بالمشاركة في أي تحالفات عسكرية ضد بعضها ،وسيتم ضمان سيادة كل منهما واستقاللهما
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بوساطة ضمانات رسمية من الدول األعضاء في المجتمع الدولي ،وستوافق فلسطين على الحد

من حيازتها لألسلحة ،كما سيتم إيجاد حل عادل ومتفق عليه لمشكلة الالجئين الفلسطينيين يرتكز
على قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم ( ،)194وسيتم حل مشكلة المياه بطريقة عادلة حسب

المعايير الدولية ،وستكون فلسطين والكيان اإلسرائيلي دولتين ديمقراطيتين تعتمدان على اقتصاد

السوق الحر ،وأن تؤدي اتفاقية الحل النهائي الشاملة إلى نهاية النزاع بين فلسطين والكيان

اإلسرائيلي .وقد تمت بلورة األفكار األمريكية بما يطلق عليه اسم "خارطة الطريق" بهدف إنهاء

النزاع الفلسطيني – اإلسرائيلي منذ  .1967وتستند هذه الخطة على ق اررات مؤتمر مدريد ،وق اررات
األمم المتحدة ( )242و( )338و( ،)1397واالتفاقات األخرى بين الطرفين ،ومبادرة ولي العهد
السعودي األمير عبد هللا ،التي تدعو إلى انسحاب إسرائيل إلى حدود  4حزيران ( 1967مركز

التخطيط الفلسطيني.)2003 ،

المس َّودة األولى لخارطة الطريق ،أثناء زيارة وليام
وقد تسلمت السلطة الوطنية الفلسطينية ُ

فلسطينيا رفيع المستوى في أريحا لدراسة القيادة
وفدا
بيرنز مساعد وزير الخارجية األمريكي ولقائه ً
ً

الفلسطينية لها ومن ثم الرد عليها ،لذلك شهد األسبوع األول من تشرين الثاني  2002حركة

فلسطينية نشطة إلجراء مشاورات فلسطينية-عربية حول خارطة الطريق ،حيث قام كل من د.

نبيل شعث وزير التخطيط والتعاون الدولي بجولة تشاورية في كل من مصر والسعودية واألردن،
في حين قام ياسر عبد ربه وزير الثقافة واإلعالم بزيارة لكل من لبنان واألردن .وقد أتت هذه

المشاورات إلى سلسلة من المالحظات الفلسطينية والعربية على خارطة الطريق (صحيفة األيام،
.)2002/11/09

يتضح أن خطة خارطة الطريق بالنسبة للفلسطينيين مثلت طوق النجاة للخروج من دوامة

العنف الدائر مع الجانب اإلسرائيلي ،فمنذ اندالع انتفاضة األقصى انهارت العملية السلمية بين

الجانبين مما دعا إلى ضرورة أن يكون هناك جهد دولي ومبادرة دولية إلحياء العملية السلمية بين

الجانبين من جديد؛ فظهر باألفق الطرح األمريكي لخارطة الطريق والتي سرعان ما تبنتها ووافقت
عليها القيادة الفلسطينية رغم المساوئ الموجودة بها والتي ال تقل خطورة عما جاءت به أوسلو من

قبل.

وقال شعث عن خارطة الطريق إن "بدايتها مشروطة ونهايتها متفاوض عليها" ،وأن هناك
موضوعات يجب تصحيحها مثل موضوع االستيطان الذي يجب أن يجمد بالكامل ،بما فيها

االستيطان في القدس في المرحلة األولى من الخطة وليس بعد  9أشهر .كما أنه ال بد أن يصل

المراقبون في أول العملية وانطالقتها ،وأن يكون هناك وضوح بأن اللجنة الرباعية هي التي تقرر
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االنتقال من مرحلة إلخرى من مراحل خطة الطريق بناء على ما يأتي به المراقبون ويعدونه من
طا بموافقة إسرائيل مع ضرورة أن تكون هناك
تقارير .وال بد أال يكون المؤتمر الدولي مشرو ً

استم اررية للمؤتمر الدولي .وأن هناك حاجة لمبدأ التوازي بما هو مطلوب من الفلسطينيين وما هو
مطلوب من اإلسرائيليين .ويجب أن تنتهي خارطة الطريق بقيام الدولة الفلسطينية على كامل

حدود  1967وحل كل المشكالت ،ال أن تنتهي بمفاوضات قد تستمر أكثر من عامين .كما ال
يجوز التفاوض على أي حدود مؤقتة وإنما إعالن الدولة يكون على حدود ( 1967صحيفة األيام،

.)2002/11/09

وقد اجتمعت القيادة الفلسطينية في  2002/11/10في رام هللا ،وناقشت تلك الخطة التي

تسلمتها من وليم بيرنز مساعد وزير الخارجية األمريكي ،وأكدت القيادة أنها تتعامل بكل جدية

ومسؤولية معها في صورتها األولية والمالحظات الفلسطينية عليها قبل إقرارها من اللجنة الرباعية.

ورأت القيادة انطالًقا من حرصها على إنجاح خطة الطريق ودور اللجنة الرباعية في إنجاح عملية
السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين في المنطقة باعتبارها لجنة ذات بعد دولي (صحيفة األيام،

.)2002/11/11
وقد أعلن الرئيس ياسر عرفات ،في  ،2002/11/12أن السلطة الفلسطينية قبلت من

حيث المبدأ خارطة الطريق األمريكية ،كما أبلغ نبيل شعث وزير التخطيط والتعاون الدولي،
وصائب عريقات وزير الحكم المحلي ،نائب مساعد وزير الخارجية األمريكي دفيد ساترفيلد ،خالل

اجتماعهما في أريحا في  ،2002/11/12أن الفلسطينيين سيتعاملون بجدية مع الخطة األمريكية
المعروفة بخارطة الطريق ،إال أنهم أكدوا على أن هناك حاجة لتطويرها وفي ،2002/12/22

تسلم د .صائب عريقات المسودة الثانية من خارطة الطريق ،وأشار عريقات إلى أن الرئيس عرفات

دعا إلى اجتماع اللجنة العليا للمفاوضات لدراسة هذه المسودة ووضع المالحظات الفلسطينية

عليها ،وقد طلب الرئيس ياسر عرفات من اللجنة الرباعية اتخاذ خطوات إجراءات سريعة العتماد
خارطة الطريق وإرسال المراقبين الدوليين على وجه السرعة لألراضي الفلسطينية لتأمين حماية

المدنيين الفلسطينيين في مناطق الحكم الذاتي (صحيفة األيام.)2003/02/17 ،
وفي  ،2003/3/14صرح الرئيس األمريكي ببيان حول خارطة الطريق ،رسم فيه معالم

رؤياه للسالم في الشرق األوسط ،وقال :إنه سيتم تقديم خارطة الطريق الخاصة بالسالم في الشرق
األوسط للفلسطينيين واإلسرائيليين ،بمجرد أن يتم تثبيت رئيس وزراء فلسطيني .وأضاف :إن

خارطة الطريق هذه سيترتب عليها سلسلة متعاقبة من الخطوات نحو األهداف التي أعلنتها في

 ،2002/6/24أهداًفا مشتركة بين جميع األطراف (مركز التخطيط الفلسطيني.)2003 ،
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وألجل المصلحة الفلسطينية ،توجه الرئيس ياسر عرفات في  2003/3/10إلى المجلس

التشريعي للموافقة على استحداث منصب رئيس وزراء فلسطيني ،ووضع التعديالت الدستورية في

القانون األساسي لهذا المنصب (صحيفة األيام.)2003/03/11 ،

يتضح أن إصرار الرئيس األمريكي على خطة خارطة الطريق جاء بفعل موقف القيادة

الفلسطينية المعتاد على التنازالت فهي على نقيض شارون ،فقد قبلت خطة خارطة الطريق وهي
تعلم أن هذه الخريطة تعزز مصالح الجانب اإلسرائيلي التي يدعمها الجانب األمريكي.
وقد رحبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ببيان الرئيس بوش حول خارطة الطريق،

و َّ
عدت أن التزام الواليات المتحدة بصيغة خارطة الطريق ،التي أقرتها اللجنة الرباعية دون أي
تعديل عليها هو خطوة في االتجاه الصحيح ،ومن أجل سرعة تطبيق خارطة الطريق ،طالب

الرئيس عرفات في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ،بسرعة تنفيذ خارطة

مشددا على ضرورة العمل مع الواليات المتحدة
الطريق من أجل أن تكون هناك نتائج مرجوة،
ً
إلجبار إسرائيل على االنسحاب الفوري من األراضي الفلسطينية والعودة لطاولة المفاوضات ،
وقال الرئيس ياسر عرفات وحول المطالب اإلسرائيلية بإدخال تعديالت على خارطة الطريق ،إنهم

موضوعا وكل موضوع يحتوي على عدد من البنود؛ لذا دعا الرئيس عرفات
يريدون تعديل 14
ً
فور (صحيفة األيام.)2003/04/26 ،
في  ،2003/4/25إلى نشر خارطة الطريق وتطبيقها ًا

وفي  ،2003/05/10صدر بيان عقب اجتماع مجلس الوزراء الفلسطيني جاء فيه :إننا

نستقبل كولن باول ونتطلع إلى أن تكون زيارته للمنطقة مقدمة لدور أمريكي فعال لتطبيق خارطة
الطريق ،دون اشتراطات أو مماطلة ووفق آليات فعالة ورقابة تبادلية في االلتزام ،وفي
 2003/05/11عقد في أريحا اجتماع بين رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس ،والوزير كولن
باول الذي يزور المنطقة ،وقال محمود عباس في المؤتمر الصحفي عقب االجتماع :نتطلع إلى

دور فعال ومشارك لحكومة الواليات المتحدة األمريكية في خارطة الطريق ،الذي صادقت عليه

اللجنة الرباعية ووافقت القيادة الفلسطينية عليه (صحيفة األيام.)2003/05/12 ،

دعا الرئيس ياسر عرفات اللجنة الرباعية واالتحاد األوروبي وروسيا االتحادية والواليات

المتحدة األمريكية واألمم المتحدة إلى بذل قصارى جهودها لدفع الحكومة اإلسرائيلية إلى الموافقة
على خطة خارطة الطريق والشروع في تنفيذها دون تأخير ،إلحالل السالم ليس في المنطقة فقط

بل في العالم أجمع  ،وفي  ،2003/05/23أعلن رئيس الحكومة اإلسرائيلية أريئيل شارون الموافقة
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على قبول الخطوات المحددة في خارطة الطريق .وصادقت الحكومة اإلسرائيلية على بيان رئيسها

في اجتماعها (صحيفة القدس.)2003/05/27 ،

إال أن إسرائيل قدمت العديد من التحفظات على خارطة الطريق وهي :الهدوء شرط لبدء

العملية واستمرارها .والوقف الكامل للعنف شرط للتقدم من مرحلة ألخرى .ويجب ظهور قيادة

جديدة من خالل عملية اإلصالح الفلسطينية قبل المرحلة الثانية وإجراء انتخابات جديدة للمجلس

التشريعي الفلسطيني ،وأن آلية الرقابة يجب أن تكون تحت اإلدارة األمريكية ،وتحدد طبيعة الدولة
الفلسطينية المؤقتة خالل محادثات إسرائيلية -فلسطينية ،وتكون منزوعة السالح ،وإصدار الدولة

إعالنا بشأن حق إسرائيل في الوجود ،والتنازل عن حق العودة لالجئين ،كما أن الصراع
الفلسطينية
ً

ينتهي من خالل االتفاق والمفاوضات المباشرة بما يتفق مع الرؤية التي حددها الرئيس بوش االبن

في خطابه في  .2002/6/24ومن القضايا غير المطروحة للنقاش تتضمن المستوطنات اليهودية

أيضا وضع السلطة الفلسطينية ومؤسساتها في القدس ستكون
في الضفة الغربية وقطاع غزة ،و ً
جزًءا من اتفاق السالم النهائي ،وإسقاط مبادرة السالم العربية المتفق عليها في بيروت (.)2002
وتعزيز عملية اإلصالح في السلطة الفلسطينية (صحيفة األيام.)2003/05/28 ،

أكد الرئيس ياسر عرفات أهمية تنفيذ خارطة الطريق دون أي تعديالت ،وصدر بيان عن

اللجنة التنفيذية في  2003/05/27أكدت فيه استعدادها لإليفاء بكامل التزاماتها الواردة في خارطة

الطريق ،على أن يتم تطبيقها بالتوازي في تنفيذ االلتزامات ،وقيام إسرائيل بتطبيق ما يتوجب عليها
القيام به بموجب هذه الخطة .وكذلك أهمية االلتزام بالجدول الزمني ومشاركـ ـة اللجنة الرباعية

الدولية في الرقابـ ـ ـة واإلشراف على التنفيذ (صحيفة القدس.)2003/05/28 ،
ويتضح مما سبق أنه كان هناك أمل كبير من الجانب الفلسطيني معوًال على هذه الخارطة

لكن الحقيقة أن هذه الخارطة أقصى ما قدمته للفلسطينيين هو حكم ذاتي ال أكثر ومناطق تزداد
وتباعدا ،وبناء على ذلك ال يمكن القول بأن الهدف التالي لهذه المبادرة هو منح الفلسطينيين
تقطيعا
ً
ً

دولة مستقلة قابلة للحياة مع حلول عام  ،2005بل على العكس من ذلك فإسرائيل تريد في نهاية
المطاف وعن طريق الحلول األحادية الجانب ودون التنسيق مع الفلسطينيين وأطراف الرباعية
منح الفلسطينيين دولة مكونة من عدة كنتونات تكون في النهاية السبيل إلى حماية أمن ووجود

الكيان اإلسرائيلي ،دون أن يكون هناك أدنى اهتمام بأن تكون هذه الدولة للفلسطينيين بقدر ما
يكون الهدف منها الحفاظ على الكيان اإلسرائيلي.
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وفي تاريخ  ،2003/06/04عقدت قمة العقبة بحضور ملك األردن الملك عبد هللا،

والرئيس األمريكي جورج بوش ،ورئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس ،ورئيس الوزراء اإلسرائيلي

أرئيل شارون ،وقد أعلن من خالل القمة انطالقة خارطة الطريق ،حيث قال الرئيس األمريكي
كبير أحرز وأنه يدعم إنشاء دولة فلسطينية ،كما جدد التزامه بأمن إسرائيل.
تقدما ًا
جورج بوش ،أن ً

في حين تعهد الجانبان الفلسطيني برئاسة محمود عباس "أبو مازن" واإلسرائيلي برئاسة أرئيل

شارون ،بالبدء بتطبيق خارطة الطريق الهادفة إلى وضع حد للعنف وقيام الدولة الفلسطينية إلى
جانب إسرائيل بحلول ( 2005صحيفة القدس.)2003/06/05 ،

وفي تاريخ  ،2003/06/18اتهمت القيادة الفلسطينية إسرائيل بمواصلة المناورة في

اللقاءات األمنية ،بعدم االلتزام بخارطة الطريق عبر تقديم مقترحات النسحاب جزئي من شمال

قطاع غزة دون باقي المناطق .مؤكدة رفضها للمقترحات اإلسرائيلية التي تفرغ خارطة الطريق من
مضمونها .ودعت القيادة القادة العرب واإلدارة األمريكية واللجنة الرباعية التي ستجتمع في عمان

في  22تموز  ،2003إلى وضع آليات ملزمة وفعالة لتطبيق خارطة الطريق ،دون تالعب إسرائيل
(صحيفة األيام.)2003/06/19 ،
في تاريخ  ،2003/06/20اجتمع رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس ،بوزير

الخارجية األمريكية كولن باول في أريحا ،وأكد باول من جديد التزام الرئيس األمريكي بوش بخارطة
الطريق التي ستقود في النهاية إلى قيام الدولة الفلسطينية إلى جانب إسرائيل في  ،2005ودعا
الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي إلى اتخاذ ق اررات حاسمة من أجل تحقيق ذلك ليعيش الشعبان

جنبا إلى جنب بسالم وأمن .ومن ناحيته أكد محمود عباس التزام السلطة الفلسطينية التام بخارطة
ً

سبيال إلنهاء االحتالل ووصول الشعب الفلسطيني إلى
كال ال يتج أز ً
الطريق التي ترى في تنفيذها ً
أهدافه الوطنية (صحيفة القدس.)2003/06/21 ،

مما سبق يتضح أنه وبالرغم من الوعود اإلسرائيلية بقبول خطة خارطة الطريق ومن غير

أي مالحظات ،لكونها صيغت لمصلحة الجانب اإلسرائيلي أكثر من الفلسطيني؛ حيث إنها نصت
"على قيام دولة فلسطينية في المرحلة الثالثة لكن في المرحلة األولى هناك التزامات أمنية فلسطينية
ومطالب ال حصر لها من الجانب اإلسرائيلي والذي من شأنه إطالة أمد المفاوضات" ،وهو ما

تسعى إليه إسرائيل لكسب الوقت لخلق وقائع جديدة على األرض من شأنها إبطال مفعول مبادرة

تمهيدا
خارطة الطريق ،وبالتالي يكون من الصعب تطبيق هذه المبادرة على أرض الواقع وذلك
ً
لتهميش هذه المبادرة لتصبح غير صالحة ليحل مكانها الحلول واالنسحابات اإلسرائيلية األحادية

الجانب والتي ال تخدم إال أمن الكيان اإلسرائيلي بمباركة أمريكية واستبعاد ألي دور يذكر ألعضاء
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اللجنة الرباعية في المنطقة دون أن يكون هناك قوة أخرى مؤثرة في المنطقة ،كما حدث عند
انسحاب إسرائيل من المستوطنات في قطاع غزة.

 2:1:5الموقف الفلسطيني غير الرسمي من مبادرات اللجنة الرباعية الدولية:
باعتبار أن خارطة الطريق أهم مبادرة صدرت عن اللجنة الرباعية فقد كان هناك موقف

غير رسمي فلسطيني من هذه المبادرة التي تهدف إلى تسوية شاملة بين طرفي الصراع ،تقوم على

أنموذجا لفصائل
أساس حل الدولتين بحلول  2005نذكر هنا على سبيل المثال الجبهة الديمقراطية
ً
أنموذجا للفصائل اإلسالمية.
منظمة التحرير وحركة حماس
ً

وقد رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية ،ببيان الرئيس بوش حول
خارطة الطريق ،واعتبرت أن التزام الواليات المتحدة بصيغة خارطة الطريق ،التي أقرتها اللجنة

الرباعية دون أي تعديل عليها هو خطوة في االتجاه الصحيح .كما رأت أن هذه الصيغة ليست

مجددا حولها ،وإنما تتطلب التطبيق المباشر بما في ذلك وقف جميع األعمال
من أجل التفاوض
ً
العدائية بكل أشكالها ،واالنسحاب من جميع المناطق التي احتلتها إسرائيل ،وإنهاء النشاط

االستيطاني طبًقا لتفاهمات تينيت وق اررات مجلس األمن وتنفيذ توصيات ميتشل ،وإلغاء سياسة
العقوبات الجماعية التي يفرضها االحتالل اإلسرائيلي وتدمير المنازل وقتل اآلالف من المدنيين،
وتخريب االقتصاد الوطني والبنية التحتية وحجز أموال السلطة الوطنية ،واعتقال اآلالف من أبناء

الشعب الفلسطيني وغيرها من جرائم الحرب(صحيفة األيام.)2003/03/15 ،

يتضح مما سبق أن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والتي يندرج تحتها فصائل العمل

الوطني من قوى وطنية كحركة فتح وفصائل يسارية كالجبهة الديمقراطية وحزب فدا وحزب الشعب
سارعت في الموافقة على مبادرة خارطة الطريق وسارت في فلك حركة (فتح) باعتبارها تمثل قيادة

زخما أكبر لرفض
السلطة الوطنية الفلسطينية ،واللجنة التنفيذية ومنظمة التحرير ،وهذا لم يعط ً
الفصائل األخرى على هذه المبادرة.
بينما أكدت حركة المقاومة اإلسالمية (حماس) رفضها المطلق لجميع بنود خارطة الطريق

ومراحلها منذ صدورها ،باعتبارها ال يتمخض عنها أي شيء جديد يخدم المصلحة الوطنية

الفلسطينية وستكون كسائر المبادرات السابقة التي لم يحترمها الطرف اإلسرائيلي بالرغم من تقديم
طمعا في تحقيق سالم ال يحمي سوى دولة االحتالل وأمنها ويفرط
الجانب الفلسطيني لتنازالت ً
في ثوابت القضية الفلسطينية .حيث أكد قادة الحركة باستمرار أن العودة إلى المفاوضات السياسية
وقبول الجانب الفلسطينية بخارطة الطريق ما هي إال عودة متدرجة للعدو الصهيوني بهدف
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إجهاض االنتفاضة الثانية التي بينت زيف هذه العملية السلمية وما تمخض عنها من اتفاقيات،
وأن المقاومة هي البديل األفضل لتحرير الوطن واالحتفاظ بالثوابت الوطنية (صحيفة الدستور،

.)http://addustour.com/articles/397002
يتضح مما سبق أن حركات المقاومة اإلسالمية في فلسطين ،لها موقف مختلف ،وعلى

النقيض من مبادرات واتفاقيات التسوية ،من الحركات الوطنية واليسارية حيث إن حركتا الجهاد
دائما أي مبادرات سلمية ومنها مبادرة خارطة الطريق لقناعتهما التامة
اإلسالمي حماس ترفضان ً
ونظير لهذا االختالف بين الحركتين
ًا
في كون الحل األنسب للقضية يتمثل في المقاومة المسلحة،

وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية ال بد من صياغة استراتيجية وطنية شمولية تحدد المسار

السياسي الفلسطيني تجمع بين إمكانيات الحل السياسي الضعيف ودعم المقاومة المسلحة.
 3:1:5الموقف الفلسطيني الرسمي وغير الرسمي من مؤتمر أنابوليس:

أثنت الحكومة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية على خطاب الرئيس محمود عباس،
حيث تضمن الخطوط الحمراء المتفق عليها ،وتمسك بالثوابت التي سبق للرئيس ياسر عرفات أن
تمسك بها في كامب ديفيد .وأبدت موافقتها على وثيقة أنابوليس(النجار)22 ،2007،

أكدت خمسة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية منها :الجبهة الشعبية والجبهة

الديمقراطية أنها غير مطمئنة للموقف األمريكي الداعم إلسرائيل في المحافل الدولية كافة ومنها

مؤتمر أنابوليس ،موضحة أنها واثقة من عدم تفريط عباس بأي من الحقوق والثوابت الفلسطينية،
وطالبت الفصائل في مؤتمر صحافي عقدته في غزة ،الواليات المتحدة بوقف انحيازها إلسرائيل،

مطالبة في الوقت ذاته المجتمع الدولي "بممارسة الضغوط على (إسرائيل) من أجل االلتزام بق اررات

الشرعية الدولية" .وحذرت الفصائل من أن يكون مؤتمر أنابوليس يهدف للتطبيع مع (إسرائيل)،
في الوقت الذي تتواصل االعتداءات اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني (صحيفة الرياض،

(.http://www.alriyadh.com/297386

وأكدت حركة (حماس) على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم أن "ق اررات مؤتمر

أحدا بأن يشطب أي حق من حقوقه" وأكد أن اجتماع
أنابوليس غير ملزمة ،ألن الشعب لم يفوض ً
شيئا للشعب الفلسطيني" .وأن نتائجه ال تمثل الشعب
أنابوليس "مؤتمر أمريكي إسرائيلي لن يعطي ً

انقالبا على االتفاقيات الوطنية المجمع عليها
الفلسطيني وهي تعبر عن رأي أصحابها وتشكل
ً
خاصة وثيقة الوفاق الوطني بين حركتي فتح حماس (في اشارة إلى اتفاق القاهرة)" (مركز الزيتونة

للدراسات واالستشارات.)152 ،2007 ،
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يتضح مما سبق أن منظمة التحرير الفلسطينية تسير في فلك السلطة الوطنية وحركة فتح

في أي مؤتمر دولي أو اتفاقية دولية ،بعكس الحركات اإلسالمية التي تقف ضد هذه االتفاقيات
والمبادرات والمؤتمرات لقناعتها بكونها سيترتب عليها تقديم التنازالت وعدم قيام الجانب اإلسرائيلي

بتقديم أي شيء.
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المبحث الثاني
الموقف اإلسرائيلي الرسمي وغير الرسمي
بمجرد قيام الرئيس األمريكي باإلعالن عن وجود خطة للتسوية وهي خارطة الطريق،

ممثال بحكومة
وتكوين لجنة رباعية دولية لإلشراف على تنفيذها ،قام الجانب اإلسرائيلي الرسمي ً
شارون بالموافقة على الخطة بشرط أخذ تحفظاته والبالغة ( )14بعين االعتبار ،إلى جانب قبول

األحزاب اليسارية ممثلة في حزب ميريتس وحزب العمل بالخطة؛ ولكن أكدوا تأييدهم لشارون في
تحفظاته ،بينما أكدت األحزاب الدينية رفضها التام والمطلق لجميع مراحل مبادرة خارطة الطريق

وبنودها ،وعلى الرغم من ذلك فإن الجانب اإلسرائيلي لم يلتزم بها واستمر في فرض الحلول أحادية

الجانب ،مثل :خطة االنسحاب األحادي من المستوطنات في قطاع غزة واستمرار مصادرة
األراضي وبناء المستوطنات عليها.
 1:2:5الموقف الرسمي اإلسرائيلي من مبادرة خارطة الطريق:
لم يكن اإلسرائيليون ليغيروا من سياستهم القمعية والالمسؤولة تجاه الفلسطينيين رغم

الجهود والمبادرات كافة التي تقوم بها أطراف الرباعية الدولية من أجل إيجاد تسوية سلمية للصراع

بين الجانبين ،إذ نالحظ أن اإلسرائيليين يحاولون التملص من هذه المبادرات بدعوى عدم وجود

شريك حقيقي للسالم في الطرف الفلسطيني ،وبدا ذلك من خالل التحفظات اإلسرائيلية على خارطة
ًّ
تحفظا كان قد أعلن عنها رئيس الوزراء اإلسرائيلي شارون،
الطريق والتي وصلت إلى ()14

وكذلك العديد من التواريخ التي تم تجاوزها كرؤية بناء دولة فلسطينية عام  ،2005إضافة إلى

اإلجراءات الهادفة إلى إفشال الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الجانبين ومحاولة إقناع
قدما نحو تحقيق العملية السلمية
اإلدارة األمريكية بأن القيادة الفلسطينية غير جادة في السير ً
(العليم.)54 ،2005 ،
ومع اإلعالن األمريكي عن طرح مبادرة خارطة الطريق حاولت إسرائيل العمل على عرقلة

مسار هذه الخطة بالرغم من أنها تخدم مصالحهم ،فقد أقنع الجانب اإلسرائيلي األمريكيين بضرورة
استثناء األوروبيين من المشاركة في تطبيق خارطة الطريق في المرحلة األولى ،على الرغم من

تأييد األوروبيين لهذه المبادرة ،ناهيك دورهم الضعيف فيما يتعلق بالضغط على إسرائيل محاوًال

مناسبا على اإلدارة األمريكية فيما يتعلق في مراحل وكيفية تطبيق
بذلك االنفراد في فرض ما تراه
ً
االتفاقيات بين الجانبين دون أن يكون هناك أي قوة ضاغطة على الجانب اإلسرائيلي من جهة،
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مناسبا ،مع
وحرصا من اإلدارة األمريكية على تطبيق سياستها في الشرق األوسط وفق ما تراه
ً
ً
العمل على إبعاد أي دور أوروبي من الممكن أن يجعل من هذه الدول شريكة وقوة حقيقية فاعلة

في منطقة الشرق األوسط والصراع الفلسطيني اإلسرائيلي الذي من الممكن في نهاية المطاف أن
يغير مجرى ما تراه كل من اإلدارة األمريكية واإلسرائيليين في صالحهم (ظاهر.)38 ،2008 ،

يتضح مما سبق أن الكيان اإلسرائيلي على علم كامل بالموقف األمريكي الموالي له إلى

أبعد حدود ،وكون هذا الموقف قد يتعارض مع مواقف بعض أعضاء اللجنة الرباعية التي قد يكون
لها مواقف محدودة في الضغط على الجانب اإلسرائيلي ،لذلك حرصت على إبداء هذه التحفظات
وباألخص على الدور األوروبي وهذا القى قبول من الجانب األمريكي ،الذي أسس هذه اللجنة

وهو من حدد أعضائها وجعلهم يسيرون في فلكه.

ومنذ أن سلمت اللجنة الرباعية مبادرة خارطة الطريق إلى طرفي الصراع ما لبثت عملية

تطبيق بنود هذه المبادرة أن دخلت في مأزق ،فالحكومة اإلسرائيلية أعلنت قبولها لهذه المبادرة مع

شكال يخلو من مضمونها
التحفظات التي وضعتها عليها والتي أدت في نهاية المطاف إلى جعلها ً
الحقيقي مما جعل من الصعب تنفيذها على أرض الواقع ،وبعد ظهور الفشل األمني لشارون

بالعجز عن إخماد المقاومة الفلسطينية والعجز عن فرض رؤيته للحل تبلورت فكرة فك االرتباط

محددا بذلك
مدعيا بأن مثل هذا االنسحاب يأتي ضمن بنود خارطة الطريق،
من جانب واحد
ً
ً
جوهر وأبعاد العملية السلمية بين الجانبين ولكن هذه المرة من المنظور اإلسرائيلي فقط محاوًال
بذلك العمل على (العليم:)61 ،2005 ،

 .1شطب خارطة الطريق من األجندة الدولية واستبدالها بخطة االنفصال أحادي الجانب

وإضفاء شرعية على جدار الفصل العنصري ،وبذلك يكون في حل من أمره من أي اتفاقات ملزمة
له مع الفلسطينيين أمام المجتمع الدولي.

مغتنما
 .2كسب التأييد والدعم األمريكي فيما يتعلق بالحدود وقضية القدس والالجئين
ً

بذلك فرصة التفرد األمريكي في اتخاذ القرار في منطقة الشرق األوسط.

وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء شارون تحدث في أكثر من لقاء عن استعراض الخطوط

مشير إلى موافقته على إقامة دولة فلسطينية مشروطة بما يريده هو من
ًا
العريضة لبرنامج حزبه
مؤكدا عدم وجود
هذه الدولة من أن تكون بالشكل والمضمون الذي يتناسب والمصالح اإلسرائيليةً ،

أي خطة فك ارتباط إضافية كما أن القاعدة الرئيسة التي تحكم الترتيبات السياسية التي يمكن أن
تحدث مع الفلسطينيين هي أن إسرائيل ال يمكن تخليها عن اإلجراءات األمنية الضرورية
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واالستيطان والمجال الجوي وغيرها ،األمر الذي يعكس خطوات أحادية الجانب في إطار الحلول

المرحلية ،حيث تقع الدولة الفلسطينية المؤقتة في بؤرة تركيز خريطة الطريق اإلسرائيلية وبالتالي

إيجاد وقائع ميدانية تقر بها اإلدارة األمريكية واألوروبيون دون أن يكون هناك تغيير أو تبديل،

وعليه يتم الحفاظ على الكيان اإلسرائيلي داخل دولة قوية أي أن الدولة الفلسطينية المرتقبة ستكون

وفًقا لتصورات شارون المعروفة دون مشاركة الفلسطينيين وبمباركة الواليات المتحدة واألوروبيين،

وهـ ـ ـ ـ ـو ما يسعى إلى تحقيقه م ـ ـن خالل (ظاهر:)45 ،2008 ،

 .1أن تكون القدس عاصمة أبدية إلسرائيل وغير خاضعة للتقسيم والتجزئة.
 .2إقامة دولة فلسطينية منزوعة السالح بعد القضاء على الحركات والفصائل الفلسطينية

المسلحة.

 .3تفكيك المستوطنات العشوائية في الضفة واإلبقاء على الكتل االستيطانية الكبيرة
وضمها لدولة إسرائيل.
 .4وضع غور األردن ضمن المناطق األمنية اإلسرائيلية.
وحرصا على
ظا
 .5االستمرار في بناء جدار الفصل العنصري وفًقا لمساره المعدل حفا ً
ً
األمن اإلسرائيلي.
اوغا؛ حيث
فعند طرح خارطة الطريق كان الموقف اإلسرائيلي الرسمي من هذه المبادرة مر ً
ظا جوهريًّا
أعلن شارون رئيس الحكومة موافقته على المبادرة على الرغم من إبداء  14تحف ً
دوما أن إسرائيل موافقة على مبادرة خارطة الطريق،
عليها ،على الرغم من كونه كان يعلن ً

ليس لشيء سوى أن يثبت للعالم بأنه يريد صنع السالم مع الفلسطينيين ولكنه يفتقر إلى

شريك فلسطيني ٍ
قادر على إحالل
حقيقيا ًا
ثنائيا
ًّ
قادر على أن يضع يده بيده لكي يمثال ًّ
السالم واالستقرار وجلب األمن لكال شعبيهما ،وهو ما استطاع أن يقنع العالم به (العليم،
.)41 ،2005

ويتضح مما سبق أن رئيس الوزراء أرئيل شارون عندما وافق على البدء في

خارطة الطريق بدأ في المراحل والخطوات التي تتناسب مع توجهاته وتوجهات حكومته

االئتالفية ،والمماطلة من الحكومة اإلسرائيلية في تنفيذ كامل لتلك المبادرة دليل على عدم
وبعدها كل البعد عن تحقيق السالم.
التزامها بهاُ ،
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 2:2:5الموقف غير الرسمي اإلسرائيلي من مبادرات اللجنة الرباعية الدولية:
وافقت إسرائيل على مبادرة خارطة الطريق التي عرضتها الواليات المتحدة على الجانبين

اإلسرائيلي والفلسطيني ،مع التحفظات التي طرحتها على مائدة المفاوضات مع الجانب األمريكي

دائما يقدمها أرئيل شارون في كل محادثاته مع الجانب األمريكي
والتي بلغت ( )14تحف ً
ظا ،كان ً
(مركز الزيتونة للدراسات.)121 ،2006 ،
ومن التحفظات التي أبداها حزب العمل وحزب الليكود حزب ميريتس أن إسرائيل تطالب
بحرب بال هوادة ضد اإلرهاب ،وال توافق على ما يسمى بالهدنة مع هذه الفصائل المعارضة

إلسرائيل ،ألن الهدنة تتيح الفرصة أمام هذه الفصائل إلعادة بناء بنيتها التحتية .وأن إس ارئيل

تطالب أن يكون تنفيذ خارطة الطريق على مراحل وليس بشكل مواز ،أي أنه على الجانب

الفلسطيني تنفيذ ما عليه في كل مرحلة على حدة ثم في نهاية كل مرحلة تقدم له إسرائيل تسهيالت،

وأولى هذه المراحل وأهمها محاربة اإلرهاب وتدمير البنية التحتية ،والتسهيالت التي ستمنحها

إسرائيل للسلطة الفلسطينية إذا قامت بما عليها من محاربة إرهاب الفصائل الفلسطينية ،ما يسمى
بغزة أوًال ،بأن يقوم الجيش اإلسرائيلي باالنسحاب من قطاع غزة وإفساح المجال أمام قوى األمن
الفلسطينية هناك برئاسة محمد دحالن لتسلم السيطرة على قطاع غزة من خالل األجهزة األمنية

(مركز الزيتونة للدراسات.)124 ،2006 ،

وحاولت هذه األحزاب من خالل اجتماعاتها مع القيادات الفلسطينية على أن تضعها في
صورة أن األعمال اإلرهابية لن تؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية ،وقد أدرك رئيس الوزراء محمود

عباس وحكومته هذه األمور ،ولذلك حاول تثبيت األمور والتوصل إلى تفاهم مع إسرائيل بغية
تنفيذ بنود خارطة الطريق (عبد العاطي.)31 ،2003 ،
ي تضح مما سبق أن األحزاب اليسارية وهي :العمل وميريتس قد قبلت بمبادرة خارطة

الطريق كحل سلمي؛ لكنها سارت في فلك حزب الليكود في إبداء تحفظات على هذه الخارطة،

وشجعت حكومة شارون على مطالبة الجانب األمريكي باألخذ بهذه التعديالت والتحفظات كاملة،
وهذا دليل على أن األحزاب المعارضة لها توجه الحزب الحاكم نفسه اتجاه هذه المبادرة ،التي
تتناغم مع رغبات الجانب اإلسرائيلي وتطلعاته أكثر من الجانب الفلسطيني باإلضافة الي االستمرار

في الحلول المرحلية واالبتعاد عن الحلول النهائية.

وكانت هناك معارضة من األحزاب الدينية اإلسرائيلية لهذه المبادرة بجميع تفاصيلها،
فحزب المتدينين الوطنيين(مفدال)الشريك في االئتالف الحكومي يعارض الخارطة ،وإن كان لم
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فور إذا بدأ تنفيذ الخارطة في تلك الفترة ،فهذا الحزب
يعلن صراحة أنه سينسحب من الحكومة ًا
يعارض انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية ويعتقد أن الدولة الفلسطينية هي في األردن ،وهناك
أعضاء من داخل حزب الليكود متمثلين في وزير األمن الداخلي أوزي الندو وبعض أعضاء

الكنيست من اليمين الذين وضعوا العراقيل أمام رئيس الوزراء فيما يتعلق بخارطة الطريق؛ حيث

ينتمي هذا التيار الموجود بين صفوف الليكود إلى اليمين ،ويرى أن انسحاب إسرائيل من أجزاء

تهديدا
تهديدا للمستوطنات ،ويرى أن إقامة الدولة الفلسطينية تشكل
من الضفة الغربية يشكل
ً
ً
إلسرائيل ،وقد رفض حزب االتحاد الوطني الديني المشارك في االئتالف الحكومي هذه الخطة،
وهدد باالنسحاب عند تنفيذ الخارطة من االئتالف الحكومي ،وله مواقف متشددة أكثر تجاه الجانب

سالما حقيقيًّا ،وبالتالي فإن خارطة
الفلسطيني ويقول إنه ال يثق في أن الجانب الفلسطيني يريد
ً
الطريق أو أي مبادرات أخرى مشابهة غير ذات جدوى (عبد العاطي.)36 ،2003 ،
يتضح مما سبق أن األحزاب الدينية اإلسرائيلية المتطرفة ،سواء المشاركة في االئتالف

الحكومي أو غير المشاركة عارضت بشكل كبير خارطة الطريق ،لكونها لديها من القناعات

الدينية والعقائدية ما يمنعها من قبول أي مبادرة تسوية ،مما يجعل حكومة شارون ليست أقرب
إلى تنفيذ مراحل هذه الخارطة وخطواتها لكونها غير مقبولة من جانب شركائها في الحكومة،

باإلضافة إلى تحفظات شارون نفسه على الخارطة.

 3:2:5الموقف الرسمي وغير الرسمي اإلسرائيلي من مؤتمر أنابوليس:
ظا ،ظهر من
أولت الحكومة اإلسرائيلية واألوساط الحزبية "مؤتمر أنابوليس"
اهتماما ملحو ً
ً

خالل التعامل مع الموضوعات التي ناقشها هذا المؤتمر أن األمر يتعلق بحدث ذي أبعاد وتأثيرات
ونظر الرتهان تنفيذ ق اررات المؤتمر لبنية الخريطة الحزبية اإلسرائيلية وتفاعالتها ،يبدو
ًا
عميقة؛
من المهم تحديد مالمح اإلجراءات والنقاشات المتعلقة بالمؤتمر ،في محاولة إلدراك هوية األداء

اإلسرائيلي بخصوصه .ورغم أن المؤتمر احتل مكانة متقدمة في السجال اإلسرائيلي منذ طرح
الرئيس األمريكي "جورج بوش" لفكرته ،إال أن هذا السجال أخذ يزاد سخونة مع توتر االجتماعات

اإلسرائيلية-الفلسطينية الرامية إلى بلورة "وثيقة تفاهم" يتم تقديمها إلى المؤتمر ،ولوحظ من متابعة

نقاشا حا ًدا في الحكومة واألحزاب ،يوحي بإمكانية حدوث هزة
تفصيالت المحادثات أنها أثارت ً
سياسية عنيفة يصعب على حكومة "إيهود أولمرت" االئتالفية ومكوناتها الحزبية النجاة منها (مركز

الزيتونة للدراسات واالستشارات.)168 ،2007 ،
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ومن العالمات البارزة على مسار التوجهات اإلسرائيلية إزاء الموضوعات التي عرضت

على "مؤتمر أنابوليس" ،تباين المواقف والتصورات داخل حكومة "أولمرت" االئتالفية من هذه

عاما
الموضوعات ،فقد وافق "أولمرت" على شكل البيان الختامي للمفاوضات مع الفلسطينيين ًّ
لكونه يعكس نوايا الطرفين ،دون التعهد بتقديم تنازالت في قضايا الحل الدائم ،وحرص على

وتشجيعا للعملية السياسية ،لكنه لن
دعما
ًا
إيضاح موقفه
ً
معتبر أن مؤتمر السالم يجب أن يمنح ً
بديال للمفاوضات المباشرة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين ،واعتبر
يكون بأي حال من األحوال ً
"أولمرت" أن المؤتمر لم يشكل اخت ارًقا في المفاوضات ،وأكد أن أي حل يتم التوصل إليه سيكون
طا بتطبيق مبادئ "خريطة الطريق" ،مع التشديد على ترتيب المراحل التي تحددها الخطة،
مشرو ً
والتي تنطوي على أهمية خاصة ،ورحب بكون المؤتمر لم يتضمن إجبار إسرائيل على االنسحاب
من الضفة الغربية قبل "اجتثاث اإلرهاب" في قطاع غزة (عبد الكريم.)45 ،2007 ،

حيث نجحت الحكومة اإلسرائيلية التي يقودها أولمرت في جعل المؤتمر بمثابة عالقات

عامة بالنسبة لحكومته المفككة ،حيث نجحوا في جعل خريطة الطريق المرجعية األساسية للمؤتمر،
وتجاهل المبادرة العربية؛ حيث تم التركيز على الخطة اإلجرائية لهذه الخريطة بحيث تم إل ازم

الفلسطينيين بما يتعلق بهم من خريطة الطريق دون أن تقدم الحكومة اإلسرائيلية أي التزام أو
تنازالت ،ولم يتم تبني جدوًال زمنيًّا ،بل كانت هناك مشاركة عربية فعالة عكستها الحكومة اإلسرائيلية

خطر على العرب ،ولخصت وزيرة الخارجية
بأنه مؤشر على بدايات التطبيع وأن إسرائيل ال تشكل ًا

"تسيبي ليفني" (من حزب كديما) موقفها من المؤتمر أنه لم يترتب عليه تقديم تنازالت عن مناطق
استراتيجية إلسرائيل ،وأنه تضمن اإلشارة إلى أهمية التباحث مع الفلسطينيين حول بعض قضايا

الحل الدائم ،مثل إقامة مؤسسات الدولة الفلسطينية ،والتنسيق األمني واالقتصادي والتجاري مع

الفلسطينيين (مركز الزيتونة للدراسات.)166 ،2007 ،

وبشكل عام اتخذت األحزاب اليمينية والدينية األخرى مواقف معارضة لبعض صيغ وثيقة

التفاهم المنبثقة عن المؤتمر ،وخاصة في موضوعي :القدس والالجئين ،بينما أعربت حركات
السالم واليسار واألحزاب العربية والمختلطة عن ضرورة البناء على نتائج هذا المؤتمر والبدء في
المفاوضات الجدية (عبد الكريم.)48 ،2007 ،

ويتضح للباحث مما سبق أن كل مخرجات مؤتمر أنابوليس كان في صالح التوجه الحزبي

اإلسرائيلي لكونهم يثقون بمماطلة "أولمرت" وطاقمه السياسي ،ومواصلة تجميد القضايا الجوهرية،
بتأثير األطواق الحزبية في الحكومة( :شاس وإسرائيل بيتنا والمتقاعدين) .باإلضافة إلى محافظة

الواليات المتحدة األمريكية على مصالحهم.
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المبحث الثالث
مستقبل القضية الفلسطينية بين التغيرات في التوازنات اإلقليمية والدولية
في ظل خارطة الطريق وما لحقها من مبادرات للتسوية كان هدفها األساس إدارة الصراع

وليس حل الصراع للقضية الفلسطينية ،وانسجم هذا بالمطلق مع التطلعات والرغبات اإلسرائيلية،
دوما في ظل أي تغيرات إقليمية ودولية إلى السطح القضي ُة الفلسطينية وإيجاد حلول
لذلك تطفو ً
لها ،وإن كان االهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية قد قل بفعل زخم القضايا العربية واالقليمية على

المستوى الدولي ،ومنها :القضية العراقية واليمنية والسورية والليبية وغيرها ،ولكن ال يمنع هذا من
رسم مستقبل لهذه القضية في ظل التغيرات القائمة.
 1:3:5حل الدولتين بين االنتهاء والتجميد:
واقع الحال أن مختلف أطياف الخارطة الحزبية اإلسرائيلية إما أنها ال تؤمن بفكرة "حل
أصال ،أو لم تعد تؤمن بإمكانية التوصل إلى هذا الحل على أساس حدود 1967
الدولتين"
ً
باستثناء حزب "ميرتس" .وتتراوح المواقف اليوم بين من يرى أن هذا الحل ُدفن إلى األبد ،من
أمثال نفتالي بينيت ،زعيم "البيت اليهودي" ،وبين من يطالب باتخاذ إجراءات لالنفصال عن
الفلسطينيين ،من أمثال إسحاق هيرتسوغ ،رئيس المعارضة وزعيم حزب العمل ،طالما أن "حل

حاليا" برأيه (مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات.)155 ،2014 ،
الدولتين غير وارد ً

بهذا المعنى بات التيار الرئيس على مستوى رجال السياسة واألمن والمراكز البحثية في

منشغال في البحث عن مسارات جديدة للعالقة مع الفلسطينيين تنطلق من واقع الضم
إسرائيل
ً
المتسارع ألجزاء واسعة من الضفة الغربية؛ لذلك يرى جدعون ساعر من حزب الليكود سابقا ،أنه

على الحكومة اإلسرائيلية أن تتقدم بأفكار جديدة بعيًدا عن "حل الدولتين" ،من قبيل حل فيدرالي
مجاال يضاف إلى حكمهم الذاتي الحالي ،أو النظر في
أردني – فلسطيني يعطي الفلسطينيين
ً
أفكار أخرى
إنشاء إطار اقتصادي مشترك إسرائيلي – أردني – فلسطيني .كما يؤكد أن هناك ًا
يمكن بلورتها بعمل هادئ مع إدارة أمريكية متعاطفة معنا ،وعلى إسرائيل أن تؤكد مطالبها بالسيادة
اسعا
على مناطق (ج) ،وتتيح مساحة التقاطعات في الموقفين اإلسرائيلي واألمريكي
ً
هامشا و ً
للمناورة أمام حكومة نتنياهو للتفاهم حول مسارات جديدة ال تركز على إطالق عملية سياسية
هدفها التوصل إلى حل نهائي ،حتى وإن اعتمدت "حل الدولتين" كغطاء زائف (وكالة سما

اإلخبارية.)2017 ،
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لذلك يعتبر نظرة الكيان اإلسرائيلي لقيام دولة فلسطينية تحدده العديد من االعتبارات منها

الدينية والثقافية واألمنية واالقتصادية والسياسية ،فمختلف االحزاب السياسية ترى بأن دولة فلسطين
جزء من أرض الكيان اإلسرائيلي وعلى هذه الخلفية ،يتبلور في الكيان اإلسرائيلي االتفاق الذي

يدعو إلى عدم العودة لحدود الرابع من حزيران  ،1967والقدس عاصمة موحدة للكيان اإلسرائيلي،
وبقاء الكتل االستيطانية في الضفة تحت السيطرة اإلسرائيلية ،وعدم الموافقة على قيام دولة

فلسطينية "ذات سيادة.
لذلك ،كان تحقيق "السالم الشامل" مع الدول العربية هو هدف الكيان اإلسرائيلي منذ قبلت

دعوة بوش األب للمشاركة في مؤتمر مدريد؛ ولذلك لم توافق حكومة رابين في اتفاقية أوسلو سوى
على "سلطة حكم ذاتي" للفلسطينيين ،ليس غير .وعلى هذه الخلفية رفضت حكومة شارون في

حل الدولتين ،ولم توافق على الخارطة اال بعد أن ضمنت مراعاة بوش للتحفظات اإلسرائيلية
البداية ٍّ

الـ  ،14ومع ذلك بدأت العمل في ثالثة مسارات متوازية من المفترض أن تحدد عند اكتمالها
مستقبل الدولة الفلسطينية وهي :إطالق عملية بناء الجدار العازل ،وتسريع وتيرة االستيطان تحت

"فك االرتباط" بشكل أحادي الجانب ،وتابعت
شعار تسمين المستوطنات القائمة ،وتنفيذ خطة ٍّ
وسرعت وتيرة االستيطان،
حكومة أولمرت سياسة سابقتها ،فاستمرت في عملية بناء الجدارَّ ،

وفعلت مشروع تهويد القدس .وأما على المستوى الفلسطيني فقد أصرت على ضرورة التزام السلطة
ٍّ
بشروط خريطة الطريق ،التي تمثلت في إسقاط حكومة حماس؛ ما أدى إلى حصول االنقسام

السياسي ،بين الضفة والقطاع (وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية.)2009 ،
 2:3:5مستقبل القضية في ظل رؤية حل الدولتين:

حل الدولتين وجد من خالل قرار التقسيم الذي اصدرته األمم المتحدة رقم  181عام
مبدأ ٍّ

 ،1947وبموجبه قامت "دولة إسرائيل" ،لكن التآمر الدولي والموقف العربي والفلسطيني الضعيف

منع قيام "دولة فلسطين" ،وعلى الرغم من تبني اإلدارات االمريكية السابقة إلدارة ترامب حل

الدولتين إال أن الدولة الفلسطينية لم تر النور حتى اللحظة ،لعدم تعهد اإلدارات األمريكية بتنفيذ

الحل،
مستلزمات هذا اإلعالن ،بل أعلنت نيتها عدم ممارسة الضغط على "إسرائيل" كي تقبل بهذا ٍّ
في الوقت الذي تتسارع الخطوات اإلسرائيلية لفرض الحقائق على األرض ،من خالل :بناء الجدار

العنصري العازل واالستيطان ،كما تصر على أن يكون "السالم الشامل" ،بما فيه التطبيع مع

قدما
الدول العربية ،ونزع سالح حزب هللا وفصائل المقاومة الفلسطينية ،وزوال التهديد اإليراني ،م ً
على قيام الدولة الفلسطينية.
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ويمكن تحديد أبعاد رؤية حل الدولتين لإلدارات االمريكية السابقة باآلتي:
تدعم الواليات المتحدة قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ،وتكون ذات حدود مؤقتة ويترك

بيان تفاصيلها للمفاوضات المباشرة بين الطرفين ،أما الحدود النهائية للدولة الفلسطينية فليست
بناء على تعديالت توافقية تلبي مطالب األمن اإلسرائيلي في حدود
حدود  ،1967ولكنها ستقوم ً
بناء على ذلك جملة من االلتزامات على
آمنة ومعترف بها
ً
فلسطينيا وعر ًبيا ودولًيا ،وسيترتب ً
الفلسطينيين ،وتضمن ضم الكتلة الرئيسة للمستوطنات لحدود دولة إسرائيل ،أما قضية القدس

مستقال وأرضها ليست جزًءا من األراضي المحتلة ،وبالتالي إيجاد حل لها يخضع
ملفا
ً
فتشكل ً
للتوافق بين الطرفين بمساعدة الواليات المتحدة األمريكية وأطراف دولية أخرى ،وكذلك تسوية
موضوع الالجئين من خالل حل توافقي على أساس إنساني ،من خالل التعويض والتوطين.

(األسطل.)81 ،2012 ،

قترح على إدارة ترامب التخلي عن المقاربة التي اعتمدتها اإلدارات السابقة
لذلك تم اال ا
والقائمة على أساس مفاوضات فلسطينية إسرائيلية بهدف تحقيق "كل شيء أو ال شيء ،وإطالق

مبادرة سياسية محدودة يجري التوافق عليها مع إسرائيل ،وتنطلق من عدم إمكانية تحقيق السالم
في هذه المرحلة ،وتعتمد بد ًال من ذلك مقاربة تحقيق المتاح مع إعالن االلتزام بـ"حل الدولتين"
على المدى البعيد ،عبر التفاهم مع حكومة نتنياهو على إطالق يدها في البناء داخل الكتل

االستيطانية واألحياء اليهودية في شرق القدس ،ووقفه خارج هذه المناطق ،وفتح المنطقة (ج) أمام
توسيع نطاق النشاط االقتصادي الفلسطيني ،وتحسين األوضاع االقتصادية في الضفة الغربية

وقطاع غزة ،إضافة إلى اتباع "دبلوماسية أمريكية هادئة" لتعزيز التعاون بين إسرائيل والدول
العربية "السنية" الرئيسة (شاهين.)2017 ،
 3:3:5الواقع العربي الراهن والقضية الفلسطينية:
لعل أهم المتغيرات السياسية في السنوات األخيرة في الواقع العربي هي الثورات العربية

المعلقة عليها كبيرة بأن تحرك المياه الراكدة
التي أُطلق عليها ثورات الربيع العربي ،فكانت اآلمال ٍّ
في محيط الركود العربي ،ولكن تحول ذلك إلى نزاع وصراع داخلي بين الفصائل الوطنية واألح ازب
والمذاهب الدينية في دول الربيع العربي ،ويمكن تشخيص هذا الواقع على النحو التالي( :القططي،

.)49 ،2014

أوالً :بالنسبة لثورات الربيع العربي ،فهي ثورات حقيقية – وليست مؤامرات خارجية

تفجرت بسبب تراكم الظلم واالستغالل والفساد واالستبداد على امتداد عشرات السنين ،قامت
– ٍّ
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بها شعوب مظلومة فقيرة ضد أقلية ظالمة مستبدة تحتكر السلطة وامتيازاتها المادية والمعنوية.

وهذه الثورات في مجملها سلبية النتائج – حتى اآلن على األقل – وتراوحت نتائجها بين حرب

وتحولها إلى دولة فاشلة
أهلية مدعومة من أطراف إقليمية ودولية (سوريا-اليمن) ،وتفكك الدولة ٍّ
(ليبيا) ،وقيام ثورة مضادة بتحالف العسكر والنظام السابق والخصوم السياسيين (مصر) ،والعمل
تحت ظل النظام القديم ووفقا للسقف الذي يحدده (المغرب) وتحويل الثورة إلى صراع بين المذاهب

– الشيعة والسنة – حيث المعارضة التي تمثل الغالبية المحكومة الشيعية ضد األقلية الحاكمة
السنية (البحرين) وفي بعض الدول تمت رشوة الفئات المهمشة المرشحة للقيام بالثورة قبل اندالعها

(دول الخليج) .كما أن هذه الثورات وقعت بين فكي كماشة .فمن جهة استبداد األنظمة وقمعها
وعنفها  ،ومن جهة أخرى تطرف الحركات الناطقة باسم اإلسالم كداعش وأخواتها .التي ركبت
الثورة وحرفت مسارها في اتجاهات ال عالقة بالثورة بها .ومن المالحظ أيضاً أن هذه الثورات ليس

لديها قضايا كبرى كالوحدة العربية والقضية الفلسطينية.

ثانياً :من أهم مالمح الواقع العربي الراهن البائس هو انهيار النظام السياسي العربي

الرسمي الممثل في جامعة الدول العربية ،التي كانت تمثل بالحد األدنى إطا ار سياسياً جامعا
للعرب يحفظ وحدتهم بالحد األدنى ،وهذا ترتب عليه أيضا عدم وجود دولة عربية قائدة لها مشروع

قومي عربي يمكن أن يلتف حوله العرب.

ثالثاً :الواقع العربي يشير إلى أن القوى اإلقليمية المؤثرة في المنطقة جميعها ليست عربية،

وجميعها لها مشاريع خاصة بها وهي :الكيان الصهيوني وتركيا وإيران ،فالكيان الصهيوني يمتلك

مشروع إسرائيل الكبرى في المنطقة الذي يعتبر جزءا من المشروع الغربي في المنطقة وركيزته

األساسية ،هذا إضافة للمشاريع الدولية للدول الكبرى ،فأصبحت الساحة العربية مرتعا لمن يريد
اللعب وساحة فارغة تنتظر من يملؤها ،وأصبح العرب مفعوالً بهم وليسوا فاعلين.

وهذا الواقع العربي انعكس بدوره بطريقة سلبية على القضية الفلسطينية ،وأهم هذه اآلثار :
همش القضية الفلسطينية ،وانتزعها من صدارة المشهد
 .1أن ما يسمى بالربيع العربي قد ٍّ

العربي لتتراجع إلى الصفوف الخلفية ،وذلك نتيجة لعدة عوامل هي :االنكفاء إلى القطرية بعدما
حرف البوصلة عن القدس
تفاقمت المشكالت القطرية لكل دولة ،وانتشار فكر التيار السلفي الذي ٍّ
دنس سمعة
وفلسطين وأجج الصراع الداخلي في كل منطقة ينتشر فيها ،واالنقسام الفلسطيني الذي ٍّ

الثورة الفلسطينية وأصاب طهارة البندقية في مقتل.
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 .2الربيع العربي ضرب محور المقاومة بعد اندالع األحداث في سوريا ،واالرتباك الذي

حدث لدى حركة حماس في عالقتها بهذا المحور ،وتراجع الدور القطري في المنطقة ،وانكفاء

تحول الجيش المصري إلى القيام بأعمال شرطية في الداخل
تركيا اردوغان على نفسها .وبعد ٍّ
المصري ومحاربة االرهاب ،واستنزاف الجيش السوري في حرب استنزاف طويلة ،لم يعد هناك أي
جيش عربي يمكن أن يهدد الكيان الصهيوني خاصة في دول الطوق ،ونشأ وضع جديد وهو أن
المقاومة في فلسطين أصبحت وحيدة أمام ترسانة جيش الكيان اإلسرائيلي.
 .3ال توجد قوة عربية ضاغطة – ولو بالحد األدنى – على الدول الغربية المساندة إلسرائيل،
بعدما أنهار النظام السياسي العربي ،وبعدما أصبح البترول سالحا بيد الغرب وليس سالحا ضدهم.
يتبين للباحث من قراءته للواقع العربي أنه مرير ومزري حيث إن الدول العربية مثل اليمن

وليبيا والعراق وسوريا فيها حروب أهلية طاحنة ،ودول الخليج العربي تبحث عن كبح جماع النفوذ

والتوغل اإليراني ،والدول األخرى قضاياها الداخلية تكفيها لعدم النظر إلى أي موضوع خارجي،
وبالتالي فإن القضية الفلسطينية في آخر األولويات حيث ال تحضر إال في القمم ،والربيع العربي

لم يحقق على صعيد القضية الفلسطينية إال إنجاز وحيد وذلك في الحرب الثانية على قطاع غزة

عندما أجبر الرئيس المصري السابق محمد مرسي االحتالل اإلسرائيلي على إيقاف الحرب بأسرع
وقت إلى جانب الدعم اإلنساني والمادي الذي تم تقديمه وفتح الحدود ،بعكس الحرب الثالثة التي

كثير إال في نهايتها.
لم تكترث لها القيادة المصرية ًا
وأخي ار فإن هذا الواقع البائس وأثره السلبي على القضية الفلسطينية محكوم بالمعطيات
جال
الحالية للواقع العربي القابلة للتغير والتحول لصالح المسلمين والعرب وفلسطين
عاجال أو أ ً
ً

بمنطق القرآن الكريم وسنن التاريخ التي تشير إلى أن المستقبل للشعوب وحتمية زوال االستعمار

مهما طال.
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 4:3:5سيناريوهات المسارات السياسية:
تبقى المرحلة الراهنة مكرسة للتفاوض األمريكي اإلسرائيلي للتوصل إلى تفاهمات بشأن

االستيطان ،ومكانة مدينة القدس ،وأسس المسار السياسي الفلسطيني اإلسرائيلي المحتمل وأهدافه
في سياق عملية إقليمية أوسع ،في حين سيبقى التواصل األمريكي الرسمي مع الجانب الفلسطيني

هونا بعاملين (وكالة سما اإلخبارية:)2017 ،
مر ً

 .1التفاهمات التي يمكن أن تتوصل إليها إدارة ترامب مع دول عربية رئيسة ،وبخاصة
مصر واألردن والسعودية ،وربما تفاهمات مع أطراف دولية ،مثل :روسيا وبريطانيا ،انطالًقا من
عددا آخر من الملفات في
التفاهمات التي سيجري التوصل إليها مع إسرائيل أوًال ،التي تشمل ً

الشرق األوسط ،وبخاصة البرنامج النووي اإليراني ،وسوريا ،ومواجهة ما يسمى التطرف اإلسالمي،
وهي ملفات تنطوي على مصالح مشتركة بين الواليات المتحدة وإسرائيل وعدد من الدول العربية،

أساسا لتعاون إقليمي أشمل ،كما تفتح مجال الرهان على مقايضة التقدم في خدمة
قد تشكل
ً
المصالح األمنية العربية بضغوط عربية مقابلة لتليين موقف الجانب الفلسطيني.
 .2مدى استجابة القيادة الفلسطينية للضغوط التي سوف تمارسها اإلدارة األمريكية،
وبعض األطراف العربية ،للقبول بمسار سياسي قائم على مقاربة الحلول المؤقتة أو المرحلية

يكا فيه ،ويمكن اعتبار
(التدريجية) ،بحيث يتم دمجه في إطار مسار إقليمي تكون إسرائيل شر ً
تجاهل فتح قنوات اتصال أمريكية رسمية مع الجانب الفلسطيني تتجاوز حدود ما تم تداوله من

لقاءات على مستوى مسؤولي األمن أو رسالة حول طبيعة الضغوط التي قد تمارس لمنع اتخاذ

أي خطوات فلسطينية ،سواء إلحباط المسارات السياسية الجزئية والمرحلية ،أو لتنفيذ إجراءات

ردا على سياسة االستيطان ،كتلك التي تلوح بها القيادة الفلسطينية ،مثل :سحب االعتراف
عملية ً
بإسرائيل أو تجميده ،تفعيل التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية أو األمم المتحدة ،والتحلل التدريجي
من التزامات اتفاق أوسلو ،ومن ضمنها التلويح بوقف التنسيق األمني وفق تصريحات الرئيس

محمود عباس.
من المرجح وضع الفلسطينيين أمام سيناريوهات صعبة ،أولها قبول االنخراط في مسارات
سياسية تستبعد فرص التوصل إلى حل نهائي في هذه المرحلة ،وتقوم على أساس أحد

السيناريوهات اآلتية (شاهين:)22 ،2017 ،

 .1السيناريو االول :استئناف عملية المفاوضات المباشرة بين الجانب الفلسطيني والجانب
االسرائيلي ،حول إجراءات شبيهة بمقاربة "حسن النوايا أو بناء الثقة" مع التزام مؤجل وشكلي
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بالتوصل إلى "حل الدولتين" على المدى البعيد ،مع سيطرة كاملة للسلطة الفلسطينية على قطاع

غزة .في حال رفض الجانب الفلسطيني ،يتم تحميله المسؤولية عن ذلك ،وممارسة الضغوط عليهم
لعدم اتخاذ أي خطوات في مواجهة السياسات اإلسرائيلية ،مقابل غض الطرف األمريكي عن

استمرار هذه السياسات وتوفير الحماية إلسرائيل في مجلس األمن ،ويبقى احتمال التعاطي

فلسطينيا مع هذا السيناريو ورًادا في ضوء حالة الضعف الداخلية وانكشافها على الضغوط الخارجية
ً
واستمرار الرهان على خيار المفاوضات.

 .2السيناريو الثاني :يرجح استمرار سيناريو "سلطة الحكم الذاتي" على حاله مع محاولة
الكيان اإلسرائيلي فرض ًّ
حال أحادي الجانب ينطلق من مستوى تقدم المشروع االستعماري
االحتاللي االستيطاني على األرض ،وهو سيناريو تتعالى األصوات الداعية لفرضه حتى من داخل

حكومة نتنياهو ،ال سيما أنه ينسجم مع السياسات الجاري تنفيذها ،بما في ذلك إقرار الكنيست

لقانون "التسوية" الذي يشرعن نهب األراضي الفلسطينية ومصادرتها .كما تضم إدارة ترامب
مسؤولين يعارضون "حل الدولتين" ويدعمون االستيطان.

 .3السيناريو الثالث :القبول بإطالق عملية سياسية إقليمية أشمل تشارك فيها إسرائيل

ودول عربية ،بحيث يكون دور المشاركة الفلسطينية ،أو "الصمت" في حال عدم المشاركة ،أقرب
إلى توفير الغطاء للمشاركة العربية في هذه العملية الرامية من حيث الجوهر إلى تصفية الحقوق

الفلسطينية المشروعة ،عن طريق الضغط على الجانب الفلسطيني للقبول بما يقبل به العرب من

تنازالت "دولة فلسطينية مؤقتة ذات حدود غير دائمة .

يتضح للباحث مما سبق أن السيناريو االول يفقد حظوظه ،بسبب إصرار حكومة نتنياهو

فضال عن وقفه أو إزالته ،في حين تستمر زيادة عدد المستوطنين في
على عدم تجميد االستيطان ً
الضفة بشكل مضطرد ،ووصول عملية بناء الجدار إلى نهاياتها ،واستكمال مشروع ضم القدس

وتهويدها واعتبارها خارج التفاوض .إضافة لذلك جعلت "إسرائيل" إمكانية قيام الدولة الفلسطينية

طا بـ"السالم الشامل" ونزع سالح المقاومة الفلسطينية ،مع العلم بأنه ال يوجد في األفق
ًا
أمر مرتب ً
فضال عن تزايد قوة تيار
ما يمكن أن يصل بالحد األعلى اإلسرائيلي إلى الحد األدنى الفلسطيني،
ً
المقاومة وتراجع شعبية تيار التسوية داخل المجتمع الفلسطيني ،باإلضافة إلى أن الحقائق التي

عمليا نشوء دولة فلسطينية حقيقية ،وهو أمر مستبعد ضمن
تنشئها "إسرائيل" على األرض تمنع ً
المعطيات الحالية.
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كذلك يتضح مما سبق للسيناريو الثاني أن نتائج ذلك هو التسليم بعدم إمكانية التوصل

إلى اتفاق نهائي ،والقبول بحلول مؤقتة وجزئية ال تتجاوز تكريس واقع سلطة الحكم الذاتي القائم،
أو تسهيل المقاربات القائمة على أساس االنفصال عن الفلسطينيين وإحاطتهم بمزيد من الجدران،

وسيؤدي هذا إلى نهاية "حل الدولتين" ،في ظل استمرار إسرائيل في تعميق االحتالل واالستيطان.

لحد
الحد األعلى اإلسرائيلي من ا ٍّ
ويرجع وذلك الي توقف المفاوضات ،وعدم توافر إمكانية اقتراب ٍّ
األدنى الفلسطيني ،ويعتمد هذا السيناريو على إصرار الجانب الفلسطيني الرسمي ،مدعو ًما بالتوجه

الرسمي العربي ،على االستمرار في عملية التسوية دون توافر أدوات ضغط حقيقية على الجانب
اإلسرائيلي ،بينما يرتاح اإلسرائيليون إلى هذا الخيار ما دام في مقدورهم االستمرار في تهويد
األرض ،في الوقت الذي تقوم فيه سلطة فلسطينية "صديقة" بإدارة الفلسطينيين وقمع تيارات

المقاومة.

ويتضح للباحث أن في السيناريو األول والثاني تبقى شروط الكيان اإلسرائيلي هي المانع

الحقيقي الذي يؤجل إمكانية التوصل إلى إحداهما ،حيث تدعو الشروط اإلسرائيلية إلى استعادة
غزة لسيطرة الرئيس محمود عباس ،وإخراج حماس من تحت مظلة الشرعية الفلسطينية ،وحصر

القرار الفلسطيني بيد الرئيس محمود عباس ،بينما السيناريو الثالث هو األقرب االستمرار فيه في

ظل توافق االدارة األمريكية لموقف الكيان اإلسرائيلي وضعف الموقف الفلسطيني والعربي وعدم
مفضال إلدارة ترامب والكيان اإلسرائيلي خاصة في الفترة
االهتمام الدولي ،كذلك هو الذي يبدو
ً
الحالية بعد زيارة ترامب للسعودية ،وقد يدفع بعض العرب باتجاهه ،وسوف تكون محصلة هذه
العملية السياسية اإلقليمية فتح مزيد األبواب العربية أمام التطبيع مع إسرائيل وإغالق فرص التوصل

إلى حل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أراضي  1967وعاصمتها القدس الشريف.

أيضا
في حين تشير التحفظات اإلسرائيلية على الخريطة ،إلى ضرورة أن تكون هذه الدولة ً

"مؤقتة" ،ولو أخذنا بعين االعتبار مراعاة اإلدارة األمريكية للتحفظات اإلسرائيلية ،فإن السيناريو
الراجح في هذه الحالة سوف يتمثل في قيام "دولة فلسطينية مؤقتة ،ذات حدود غير دائمة" .في

ضوء هذا التصور ،تأمل "إسرائيل" أن تساعدها الموافقة في إطالق عملية التطبيع ،وتوافر موقف

عربي متضامن حيال البرنامج النووي اإليراني .ويعد رفض فريق التسوية الفلسطيني لهذا الحل

عائًقا يحول دون تنفيذه؛ حيث يجري تكرار اإلعالن عن رفض ح ٍّل "الدولة الفلسطينية بحدود
مؤقتة" .ولكن التجربة تشير إلى أن الفريق الفلسطيني يستجيب في اللحظة األخيرة للضغط

االمريكي واإلسرائيلي ،وما لقاء واشنطن بين الرئيس محمود عباس والرئيس ترامب عنا ببعيد،
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حيث تنازل األول عن شرط تجميد االستيطان قبل أي لقاء من رئيس حكومة "إسرائيل ،واخي ار

لقاء الرئيس محمود عباس بالعاهل السعودي وولي عرشة اال في هذا االطار.

ويتضح مما سبق في ظل السيناريوهات السابقة أن رفض الجانب الفلسطيني عن القبول

بأي سيناريو سوف يؤدي إلى تنفيذ إجراءات عقابية في حالة تمسك الجانب الفلسطيني بموقفه،

ينطوي على عملية تصعيد قد تنذر باحتدام المواجهة الدبلوماسية والميدانية ،وإمكانية انفجار
عنفا على
األوضاع الميدانية في الضفة ،إضافة إلى احتمال اندالع حرب وعدوانا جديدة أشد ً
جبهة قطاع غزة.
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النتائج والتوصيات
خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج المهمة ،التي تم استنتاجها من خالل تحليل
للمراحل واألدوار التي لعبتها اللجنة الرباعية الدولية اتجاه التسوية السلمية للقضية الفلسطينية من
خالل مبادراتها ومؤتمراتها ،ومواقف جميع أعضاء اللجنة من هذه القضية ومن عمل اللجنة

الرباعية .فهذه النتائج والتوصيات تتضمن مراجعة لواقع ظهور ونشأت اللجنة وكذلك عمل تلك
اللجنة وما تمخض عنها ،والتحديات التي واجهتها وأليات تهميشها ،وكذلك تضمنت النتائج دول

أعضاء اللجنة وطرفي الصراع.
أوًال -النتائج:

 كان سبب ظهور اللجنة الرباعية الدولية وتأسيسها العديد من الدوافع؛ ولكن أهمها

حسب المعلن هو إحياء عملية السالم ،والمراجع لعمل تلك اللجنة على صعيد التسوية يرى أنها
تكرار لألدوار التي كان يقوم بها أعضاء دول اللجنة في السابق على صعيد التسوية وباألخص

الجانب األمريكي ،ولكن في ظل اتفاق دولي على تلك المقترحات لكونها صادرة باإلجماع عن
اللجنة الرباعية الدولية.

 لم تسع اللجنة الرباعية الدولية لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل

عادل أو ق اررات الشرعية الدولية ،لكنها سعت إلى إدارة الصراع بما يخدم مصالح دول أعضاء
طا مباشرة على السلطة الفلسطينية من خالل
اللجنة ،لذلك مارست اللجنة الرباعية الدولية ضغو ً

شديدا
سياسيا
حصار
ًا
الدعم المالي والمطالبة باإلصالحات اإلدارية واألمنية ،وكذلك فرضت
ً
ً
استهدفت من خالله حكومة حركة حماس ،بعد فوزها باالنتخابات الديموقراطية ،بالمقابل لم تقم
بأي ضغط على الجانب اإلسرائيلي ،بهدف الوصول إلى حلول سلمية مع الفلسطينيين ،كما لم

يط أر أي تغير على الموقف اإلسرائيلي من الصراع.


واجهت اللجنة الرباعية الدولية العديد من التحديات والعقبات والصعوبات من بداية

عملها ،وخاصة في فترة رؤساء اللجنة السابقين لتوني بلير ،مثل( :جيمس ولفنسون -ألفارو دي

سوتو) لكونهم لم يدوروا في فلك الواليات المتحدة األمريكية بشكل كامل ،حيث بينوا الحقائق وهذا
يتعارض مع متطلبات الواليات المتحدة األمريكية مما ترتب عليه تقديم استقاالتهم.

 تعيين توني بلير في منصب رئيس اللجنة الرباعية الدولية ليس من فراغ ،فهو في
توجهاته قريب من التطلعات األمريكية للحل ،خاصة أنه كان حليف جورج بوش االبن في حروبه
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الخارجية كافة ضد ما يسمي اإلرهاب ،وكان قريب من الرؤية األمريكية الخاصة بإدارة الصراع
الفلسطيني اإلسرائيلي.

 حرص رئيس اللجنة توني بلير في آخر أيامه على إنهاء عمل اللجنة الرباعية الدولية

تحت الضغط األمريكي ،وباألخص بعد أن زادت المطالبات على الواليات المتحدة األمريكية

بتعزيز دور اللجنة من خالل توسيع العضوية ،فما كان من الواليات المتحدة األمريكية إال تهميش

عمل اللجنة ودورها.
انحياز اتجاه الجانب اإلسرائيلي أكثر من الجانب
ًا
 كانت هيئة األمم المتحدة أكثر
الفلسطيني؛ حيث إن ق اررتها وخاصة قرار إقامة دولتين أثبتت حق من ال يملك فيما ال يستحق.
مؤثر بدرجة كبيرة على الطرفين وإن كان في
 الدور الروسي في عملية السالم لم يكن ًا
صف الطرف الفلسطيني ،ولكن لم يكن على حساب التضحية بمصالح روسيا االتحادية مع

جدا إذا ما قورن بتأثير الواليات
إسرائيل ،لذا كان تأثير أدوات السياسة الخارجية الروسية
ً
ضعيفا ً
المتحدة األمريكية.
 لم تلتزم دول االتحاد االوروبي بالسياسة الخارجية لالتحاد ،مما أضعف السياسة

الخارجية لها ،لذلك وإن صرح بوجود انحياز أمريكي إلسرائيل ،فهو يسير في فلك الموقف األمريكي
والذي يدعم الجانب اإلسرائيلي ،والكثير مما قام به االتحاد األوروبي على صعيد القضية
الفلسطينية من إرسال مبعوثين لعملية السالم ودوره في خارطة الطريق كان من وحي المتطلبات

عالميا ال أكثر ،لم يترتب عليه وجود ضغط من هذا االتحاد على إسرائيل لكون
األمريكية ًا
ودور إ ًّ
ذلك يتعارض مع المصالح األوروبية مع الواليات المتحدة األمريكية وإسرائيل.

 حرصت الحكومات األمريكية على عدم ممارسة أي ضغوطات حقيقية على الجانب

اإلسرائيلي ،وفي الوقت نفسه تتبنى سياسات ومواقف يمكن أن توصف بأنها معادية للفلسطينيين،
لذلك استخدمت اإلدارات األمريكية اللجنة الرباعية الدولية لتقديم مبادرات إلدارة الصراع ،لتمرير
مصالحها في منطقة الشرق األوسط المتمثلة في دعم إسرائيل فعندما صاغت بنود خارطة الطريق

كانت حريصة على حماية أمن إسرائيل ،وتحقيق رؤيتها في الحل السياسي ،ويعكس هذا كله

االنحياز الواضح والبين للحكومات األمريكية اتجاه إسرائيل.

 حاول الجانب اإلسرائيلي االبتعاد عن عقد المفاوضات الخاصة بالقضايا المركزية مما

طا بتقديم إسرائيل لتنازالت في العديد من القضايا
ترتب عليه تعثر عملية السالم لكون نجاحها مرتب ً

المحورية والذي غطى على إسرائيل في عدم عقد تلك المفاوضات الجانب األمريكي.
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 سارعت منظمة التحرير الفلسطينية إلى الموافقة على مبادرة خارطة الطريق بينما

رفضت حركتى المقاومة اإلسالمية "حماس والجهاد" مختلف مبادرات واتفاقيات التسوية؛ ومنها
مبادرة خارطة الطريق لقناعتهما التامة في كون الحل األنسب للقضية يتمثل في المقاومة المسلحة.
ثانيا -التوصيات:
ً
ا -اللجنة الرباعية الدولية يوصي الباحث:
 تفعيل وتعزيز دور اللجنة الرباعية الدولية من جديد وزيادة عدد أعضائها من الفاعلين

الدوليين وتعيين ممثل لها يكون غير منحاز ألي طرف من األطراف.

 دعوة اللجنة الرباعية الدولية لتحمل المسؤولية السياسية واألخالقية ،تجاه الصراع

الفلسطيني اإلسرائيلي وحلها بأسرع وقت ممكن وفق ق اررات الشرعية الدولية ليتم إرساء قواعد السلم

العالمي.

يحا تجاه الصراع ،مع العمل على تنسيق
 تبني اللجنة الرباعية ً
اضحا وصر ً
موقفا و ً
مواقفها وتوثيقها ،لفضح الطرف الذي يعيق تنفيذ االتفاقيات والق اررات الدولية.
 يجب أن يكون جل عمل هذه اللجنة بعد التفعيل منصبًّا على إلزام الجانب اإلسرائيلي

بق اررات الشرعية الدولية لقيام الدولة الفلسطينية.

 حث اللجنة الرباعية الدولية على مواجهة التحديات والعقبات والصعوبات التي تحد
من قدرتها على إيجاد الحلول للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي وفق الشرعية الدولية.
 -2دول أعضاء اللجنة الرباعية الدولية:
 دعوة هيئة األمم المتحدة منصفة اتجاه الصراع بالقضية الفلسطينية ،وأن تتخذ

اإلجراءات والوسائل الالزمة للضغط على األطراف التي تعيق تنفيذها وأن تكون هي المرجعية

النهائية في المفاوضات بين طرفي الصراع.

 مطالبة روسيا االتحادية باعتبارها قوة عظمى أن يكون لها دور أكثر في حل الصراع
الفلسطيني اإلسرائيلي ،ليمكنها من الضغط على الجانب األمريكي واإلسرائيلي إليجاد حلول وفق

ق اررات الشرعية الدولية.

 حث االتحاد األوروبي أن يكون له دور فعال وإيجابي اتجاه القضية الفلسطينية وعدم

االنحياز والرضوخ للموقف األمريكي واالسرائيلي.
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 تشجيع اللوبيات والقوى األمريكية الداعمة للحق الفلسطيني للضغط على الحكومات

األمريكية في سبيل إيجاد حل سياسي يدعم الحقوق الفلسطينية.
 -3الجانب الفلسطيني والعربي:

 انهاء االنقسام الداخلي الفلسطيني لكونه ُيضعف الموقف الفلسطيني الدولي ويشتته،
وال بد من صياغة وبناء استراتيجية وطنية شمولية تحدد المسار السياسي الفلسطيني تجمع بين

إمكانيات الحل السياسي الضعيف ودعم المقاومة المسلحة.

 العمل على إعادة تفعيل ق اررات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية وترويجها،

وعدم قبول أي حل للص ارع الفلسطيني اإلسرائيلي ال يستند على الشرعية الدولية واعتبارها الحد
األدنى للمطالب الفلسطينية مع ضرورة الحفاظ على الثوابت الفلسطينية.
 ضرورة تحريك المساعي الفلسطينية على الصعيد الدولي لفضح ممارسات وجرائم

االحتالل اإلسرائيلي خاص ًة االستيطان والعدوان اإلسرائيلي المتكرر عام (– 2012 – 2008
 )2014في المحافل الدولية لمقاطعة وحصار إسرائيل دبلوماسيًّا.
 العمل على بناء موقف عربي موحد تجاه اللجنة الرباعية الدولية ودول أعضاء؛ بهدف
استغالل نقاط القوة العربية واستخدامها للضغط والتأثير على اللجنة الرباعية.
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قائمة المراجع
أوًال :المراجع العربية:
 األشعل ،عبد هللا :)2010( .مخاطر الشقاق بين فتح وحماس على القضية الفلسطينية،
مكتبة جزيرة الورد ،القاهرة.

 بسيوني ،محمود شريف :)2001( .المحكمة الجنائية الدولية ،مطابع روزال يوسف
الجديدة ،القاهرة.

 بلقريز ،عبد اإلله :)2006( .أزمة المشروع الوطني الفلسطيني من فتح إلى حماس،
مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت.

 الحسن ،هاني :)1998( .قضية الالجئين والمفاوضات" ،مركز الالجئين والشتات
الفلسطيني ،رام هللا.

 ربيع ،محمد عبد العزيز :)1999( .صنع السياسة األمريكية والعرب ،دار الكرمل،
عمان.

 الريس ،ناصر( .د.ت) :المستوطنات اإلسرائيلية في ضوء القانون الدولي اإلنساني،
مؤسسة الحق ،رام هللا.

 زراص ،النفاتي :)2001( .اتفاقية أوسلو وأحكام القانون الدولي ،منشأة المعارف،
اإلسكندرية.

 سرحان ،محمد علي :)2002( .اللوبي الصهيوني العالمي والحلف االستعماري ،اتحاد
الكتاب العرب ،دمشق.

 عريقات ،صائب :)2012( .فلسطين "دولة غير عضو" اليوم التالي.

 عبد العاطي ،محمد :)2005( .الموقف األوروبي من إقامة الدولة الفلسطينية.
 غانم ،هنيدة :)2012( .المشهد اإلسرائيلي  2011ملخص تنفيذي.

 القدومي ،أحمد عبيد :)2006( .لعبة الكبار في العملية السلمية ،جامعة النجاح الوطنية،
نابلس.

 اللجنة الو ازرية لإلصالح  /وحدة التنسيق :)2002( .لمحة حول اإلصالح الحكومي
الفلسطيني.

 الهور ،عرفات :)2012( .الدولة الفلسطينية واألمم المتحدة وإشكالية إدارة الص ارع.
 يوسف ،أيمن( .د.ت) :القدس واألماكن المقدسة في السياسة األمريكية.
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ثانيا :المراجع األجنبية المترجمة:
ً
 أرونسون ،جيفري :)1996( .مستقبل المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة والقطاع ،د.ن،
بيروت.

 تيري ،جانيس :)2006( .السياسة الخارجية األمريكية في الشرق األوسط – دور
جماعات الضغط والمجموعات ذات االهتمامات الخاصة ،مكتبة مدبولي ،القاهرة.

 عاروري ،نصير حسن :)2007( .أمريكا الخصم والحكم دراسة توثيقية في عملية
السالم ومناورات واشنطن منذ عام  ،1967ترجمة :منير العكش ،مركز دراسات الوحدة
العربية ،بيروت.

 فريدريك ،روالند؛ وليتهولد ،أرنولد :)2007( .المدخل إلى إصالح القطاع األمني في
فلسطين ،ترجمة :ياسمين نور الدين ،مركز جنيف للرقابة الديموقراطية على القوات

المسلحة ،جنيف.

 لووى ،ثيودرو ،وجينسبرج ،بنيامين :)2006( .الحكومة األمريكية الحرية والسلطة ،الجزء
الثاني ،ترجمة :عبد السميع عز الدين ورباب عز الدين ،مكتبة الشروق الدولية ،القاهرة.

ثال ًثا :الرسائل العلمية:
 أبو سمهدانة ،عز الدين عبد هللا :)2012( .اإلستراتيجية الروسية تجاه الشرق األوسط:
( 2008 – 2000دراسة حالة القضية الفلسطينية)( ،رسالة ماجستير غير منشورة).

جامعة األزهر ،غزة.

 األمارة ،لمى :)2009( .اإلستراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة وانعكاساتها على
المنطقة العربية( ،أطروحة دكتوراه منشورة) .مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت.

 حامد ،قصي أحمد :)2008( .دور الواليات المتحدة األمريكية في إحداث تحول
ديمقراطي في فلسطين (والية الرئيس جورج بوش االبن ( ،)2006-2001رسالة

ماجستير غير منشورة) .جامعة النجاح الوطنية ،نابلس.

 درويش ،عبد السالم :)2013( .أثر االختالل في شروط التفاوض الفلسطيني اإلسرائيلي
على إيجاد حل للقضية الفلسطينية( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة النجاح.

 شحاتة ،مصطفى :)1997( .االحتالل الحربي وقواعد القانون الدولي المعاصر.
(أطروحة دكتوراه غير منشورة) .جامعة القاهرة.
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 الشرفا ،نابغة :)2015( .استراتيجيات التفاوض الفلسطيني اإلسرائيلي( .رسالة ماجستير
غير منشورة) أكاديمية اإلدارة والسياسة.

 شلبي ،السيد أمين :)2006( .أمريكا والعالم :متابعات في السياســـــــة الخارجية
األمريكية ( . 2000-2005رسالة ماجستير غير منشورة) جامعة النجاح ،نابلس.

 الفارسي ،ياسين :)2007( .السياسية الخارجية األمريكية تجاه الصراع العربي
اإلسرائيلي في عهد جورج بوش االبن ( .2005-2001رسالة ماجستير غير منشورة).
معهد البحوث والدراسات العربية ،جامعة الدول العربية ،القاهرة.

 مبيضين ،مخلد :محددات السياسة األوروبية تجاه عملية التسوية اإلسرائيلية –
الفلسطينية بعد معاهدة ماستريخت عام  .2005 –1993جامعة مؤتة.

 معروف ،خلدون ناجي :)1983( .حرب تشرين األول وأثرها على المجتمع اإلسرائيلي
( ،1978-1973أطروحة دكتوراه) .جامعة القاهرة ،القاهرة.

 الوادية ،أحمد .السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفلسطينية من – 2001
( .2008رسالة ماجستير غير منشورة) .جامعة األزهر ،غزة.
ابعا :المجالت والدوريات:
رً
 األزعر ،محمد خالد:

( :)2006معنى فوز حركة حماس في االنتخابات الفلسطينية .مجلة شؤون عربية.

عدد (.)125

( :)2011تقييم مشروع االعتراف األممي بالدولة الفلسطينية عبر آليات األمم

المتحدة .مجلة شؤون عربية .عدد (.)148

 األصفهاني ،نبيه :)2001( .دور روسيا االتحادية في منطقة الشرق األوسط .مجلة
السياسة الدولية .عدد (.)45

 بدرخان ،عبد الوهاب :)2011( .آفاق مشروع االعتراف بالدولة الفلسطينية وموقعه
من الخيارات الفلسطينية األخرى .مجلة شؤون عربية .عدد (.)148

 البسوس ،هاني عمر :)2013( .التلويح بحل السلطة الفلسطينية .مجلة الجامعة
اإلسالمية للدراسات االقتصادية واإلدارية .مجلد ( .)21عدد (.)1

 الجرباوي ،علي :)2003( .خريطة الطريق لن توصلنا إلى التسوية المنشودة وإنما
ستستنزفنا في عملية تفاوضية عميقة .مجلة دراسات فلسطينية .عدد (.)55
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 حتي ،ناصيف :)2002( .الشراكة المتوسطية مشروع أوروبي .جريدة البيان اإلمارتية.
عدد .2002/١2/25

 الدسوقي ،أبو بكر :)2006( .حماس والحصار الدولي بين التراجع والصمود .مجلة
السياسة الدولية .عدد (.)165

 الشوبكي ،بالل :)2006( .السياسة الخارجية الروسية تجاه القضية الفلسطينية .مجلة
دراسات شرق أوسطية .عدد (.)35

 الشيخ ،نورهان :)2007( .السياسة الروسية في المنطقة العربية :المنطلقات وحدود
الدور .مجلة شؤون عربية .عدد (.)129

 عطوان ،خضر عباس :)2008( .سياسة روسيا العربية واالستقرار في النظام الدولي،
المجلة العربية للعلوم السياسية .مركز دراسات الوحدة العربية .عدد (.)20

 كتن ،جورج شكري :)2001( .العالقات الروسية العربية في القرن العشرين وآفاقها،
مجلة دراسات استراتيجية ،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية ،العدد .53

 مبروك ،شريف :)2011( .الدولة الفلسطينية :بين سندان األمم المتحدة والمطرقة
األمريكية .مجلة شؤون عربية .عدد (.)148

 مجلة الدراسات الفلسطينية :)1994( .اتفاقية الحكم الذاتي .عدد (.)17

 محمد ،فهمي عبد القادر :)2001( .روسيا االتحادية والمنطقة العربية :دراسة مقارنة
للسلوك السياسي الخارجي السوفييتي الروسي حيال المنطقة العربية .مجلة شؤون
عربية .عدد (.)105

 مركز البراق للبحوث والثقافة :)2004( .قضايا فلسطينية .مجلة فلسطين .البيرة.

 ملندي ،ماهر :)2009( .خارطة الطريق – بين النص والتطبيق .مجلة جامعة دمشق
للعلوم االقتصادية والقانونية .مجلد ( .)25عدد (.)2

 هالل ،جميل :)2003( .الحركة الوطنية الفلسطينية أمام سؤال صعب .مجلة الدراسات
الفلسطينية .عدد (.)56

 يوسف ،أحمد :)2010( .استراتيجية حماس مالمح ومحددات .مجلة أوراق سياسية
فلسطينية ،مركز بيت الحكمة للدراسات ،غزة.
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خامسا :دراسات وأبحاث:
ً
 أبراش ،إبراهيم :)2003( .فلسطين في عالم متغير .المؤسسة الفلسطينية لإلرشاد القومي.
رام هللا( .دراسة).

 أبو الرب ،محمود :)2009( .التقرير الربع السنوي الثالث حول المنحة الروسية .ديوان
الرقابة المالية واإلدارية الفلسطيني ،رام هللا( .تقرير).

 ابحيص ،حسن؛ وسعد ،وائل :)2008( .التطورات األمنية في السلطة الفلسطينية
( .)2007-2006مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،بيروت( .دراسة).

 إسماعيل ،محمد هشام :)2011( .موقف االتحاد األوروبي تجاه القضية الفلسطينية

في الفترة من  1993إلى  .2009المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،الدوحة.

(تقرير).

 أيوب ،مدحت :)2003( .قضية الشرق األوسط في العالقات العربية األوروبية .مركز
زايد العالمي للتنسيق والمتابعة ،اإلمارات العربية المتحدة( .دراسة).

 جواد الحمد ،جواد :)2007( .آفاق الخروج من المأزق الفلسطيني .مركز الزيتونة
للدراسات واالستشارات ،بيروت( .دراسة).

 الحسن ،هاني :)1998( .قضية الالجئين والمفاوضات .مركز الالجئين والشتات
الفلسطيني ،رام هللا( .دراسة).

 أبو خلف ،نايف :)2009( .اللجنة الرباعية بين االحتواء األمريكي والضمور األوروبي
قراءة مستقبلية في دورها( .دراسة).

 سعد ،وائل :)2006( .الحصار :دراسة حول حصار الشعب الفلسطيني ومحاوالت إسقاط
حكومة حماس .مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،بيروت( .دراسة).

 سعودي ،هالة أبو بكر :)1986( .السياسة األمريكية تجاه الصراع العربي اإلسرائيلي
 ،1973-1969مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت( ،دراسة).

 سالمة ،جميل :)2011( .آليات عملية إلنجاز الوفاق والمصالحة الوطنية .مركز بيت
الحكمة للدراسات ،غزة( .دراسة).

 شاهين ،خليل :)2017( .تقدير موقف عشية لقاء نتنياهو ترامب – الصراع الفلسطيني
اإلسرائيلي وسيناريوهات المسارات السياسية البديلة .المركز الفلسطيني ألبحاث

السياسات والدراسات االستراتيجية (مسارات) ،رام هللا( .دراسة).
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 صالح ،محسن :)2014( .مشاريع التسوية السلمية للقضية الفلسطينية .مركز الزيتونة
للدراسات واالستشارات ،لبنان( .دراسة).

 صالح ،محسن محمد :)2009( .التقرير اإلستراتيجي الفلسطيني لسنة  2008حول

القضية الفلسطينية والوضع الدولي .مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،بيروت.
(تقرير).

 ظاهر ،فارس فائق :)2011( .موقف الرباعية الدولية من القضية الفلسطينية( .دراسة).

استعدادا لمؤتمر أنابوليس،
 عبد الكريم ،نصر :)2007( .المواقف الحزبية اإلسرائيلية
ً
مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية ،دبي( .دراسة).
 عبد الكريم ،نصر :)2010( .العالقات األوروبية الفلسطينية :الدور االقتصادي
األوروبي .مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،بيروت( .دراسة).

 علي ،وليد :)2007( .حركة حماس وتشكيل الحكومة :إدارة الملف األمني .مركز
الزيتونة للدراسات واالستشارات ،بيروت( .دراسة).

 اللجنة الدولية للصليب األحمر :)2001( .ندوة القانون الدولي اإلنساني – الواقع
والطموح .جامعة دمشق.
 عيتاني ،مريم :)2008( .صراع الصالحيات بين فتح وحماس في إدارة السلطة
الفلسطينية ( .)2006-2007مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،بيروت( .دراسة).

 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات :)2007( .التقرير االستراتيجي الفلسطيني،
بيروت.

 مركز الزيتونية للدراسات واالستشارات :)2006( .التقرير االستراتيجي الفلسطيني،
بيروت.

 مركز الزيتونية للدراسات واالستشارات :)2009( .التقرير االستراتيجي الفلسطيني،
بيروت.

عربيا .مركز دراسات
 نافعة ،حسن :)2004( .االتحاد األوروبي والدروس المستفادة ً
الوحدة العربية ،بيروت( .دراسة).
 يوسف ،أحمد ،)2010( .استراتيجية حماس مالمح ومحددات .مركز بيت الحكمة
للدراسات ،غزة( .دراسة).
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سادسا :الوثائق:
ً
 االتحاد األوروبي ( ،(2010تقرير.
 األمم المتحدة :)2003( .رسالة مؤرخة َّ 7أيار  2003موجهة من األمين العام إلى
رئيس مجلس األمن ،نيويورك.


قسم األرشيف والمعلومات مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات :)2012( .حول
الموقف األوروبي من مبادرات التسوية السلمية للقضية الفلسطينية من – 1947
.2012

 عبـ ــاس ،محمـ ــود :)2007( .مرســــوم رقــــم

10

لســــنة

2007

بشــــأن

تشـــــــــكيل الحكومـــــــــة المكلفـــــــــة بتنفيـــــــــذ أنظمـــــــــة وتعليمـــــــــات حالـــــــــة الطـــــــــوار .
http://president.ps/list.aspx?id=82

 عباس ،محمود :)2007( .مرسوم رقم  8لسنة  2007بشأن إقالة رئيس الوزراء
إسماعيل هنيةhttp://president.ps/list.aspx?id=82 ،

 عباس ،محمود :)2007( .مرسوم رقم  10لسنة  2007بشأن تشكيل الحكومة المكلفة
بتنفيذ أنظمة وتعليمات حالة الطوار .

 عباس ،محمود :)2007( .مرسوم رقم  8لسنة  2007بشأن إقالة رئيس الوزراء
إسماعيل هنية.

 مركز التخطيط الفلسطيني :)2002( .خطاب الرئيس بوش ،غزة.

 مركز التخطيط الفلسطيني :)2002( .نص خطاب الرئيس األمريكي جورج بوش االبن
حول الشرق األوسط بتاريخ  ،2002/06/24غزة.

 مركز التخطيط الفلسطيني :)2003( .بيان الرئيس بوش حول خارطة الطريق ،غزة.

 مركز التخطيط الفلسطيني :)2003( .بيان رئيس الوزراء اإلسرائيلي أرئيل شارون في
العقبة ،غزة.

 مركز التخطيط الفلسطيني :)2003( .خطاب الرئيس بوش في معهد أمريكا نانتربرايز،
غزة.

 مون ،بان كي :)2003( .رسالة مؤرخة موجهة من األمين العام لألمم المتحدة إلى
رئيس مجلس األمن ،صادرة بتاريخ  /7أيَّار  ،2003نيويورك.
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 مون ،بان كي ( :)2008األمين العام لألمم المتحدة :االستيطان اإلسرائيلي انتهاك
لحقوق اإلنسانhttp://www.malaf.info .

سابعا :المواقع اإللكترونية:
ً
( الفصائل تطالب عباس بالتمسك بالثوابت وعدم االنصياع لإلمالءات األمريكية –
اإلسرائيلية ،وحماس :ق اررات أنابوليس غير ملزمة للشعب الفلسطيني ونأمل أال تكون
جسر لتطبيع عربي أو دولي مع االحتالل،)http://www.alriyadh.com/297386 ،
ًا
مساء.
 ،2017/3/10الساعة 4
ً

( ثالثـــــــــة حـــــــــروب صـــــــــهيونية علـــــــــى قطـــــــــاع غـــــــــزة خـــــــــالل ثمانيـــــــــة أعـــــــــوام،
مساء.
 ،2017/4/15 ،)http://alnabanews.comالساعة 6
ً

 موقع الجزيرة نتwww.aljazeara.net ،

 وكالة األنباء الفلسطينية وفاhttp://www.wafa ps. /arabic/index.php?act ،
 وكالة سما اإلخبارية (http://samanews.ps/ar :)2017

معاwww.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID ،
 وكالة ً

 ابحيص ،حسن؛ وعايد ،خالد :)2010( .الجدار العازل في الضفة الغربية،
 ،2016/3/12 http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=137&a=80225الساعة 10

صباحا.
ً

 مون ،بان كي :)2008( .األمين العام لألمم المتحدة :االستيطان اإلسرائيلي انتهاك
لحقوق اإلنسان ،موقع المركز الفلسطيني لتوثيق المعلوماتhttp://www.malaf.info .

صباحا.
 ،2016/3/15الساعة 11
ً

 األسطل ،رياض :)2012( .حل الدولتين أم المدخل السحري لاللتفاف على الحقوق
مساء.
الوطنية الفلسطينية ،2016/3/20 http://www.riyadweb.net .الساعة 4
ً

 ايفن ،صموئيل :)2010( .نفقات" إسرائيل الدفاعية،

،2016/4/2 http://www.alzaytouna.net/arabic/print.php?a=116844

مساء.
الساعة 10
ً

 بسيوني ،محمد :)2010( .المستوطنات اإلسرائيلية والشرعية الدولية جدل مستمر،
 ،2016/4/12 http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=201&a=115947الساعة 11
صباحا.
ً
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 الحسن ،بالل :)2009( .القدس وتجربة العيش على أرصفة المنازل،
 ،2016/2/25 http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&articlenالساعة 2
مساء.

 الداعور ،سيد ،محمد :)2004( .الجدار اإلسرائيلي في الضفة الغربية هل هو سياج
أمني؟ أم جدار فصل عنصري ،2016/3/6 http://al-jazirah.com.sa ،الساعة 11
مساء.
ً

 شبيب ،نبيل :)2007( .الدولة الفلسطينية هدف مشروع ورؤى مخادعة،
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=110

مساء.
 ،2016/7/12الساعة 10
ً

 الصباح ،عدنان :)2005( .خارج األولويات،2016/12/6 http://www.elaph.com ،
مساء.
الساعة 10
ً

 ظــاهر ،فــارس :)2010( .موقف الربــاعيــة الــدوليــة من القضـــــــــيــة الفلســـــــــطينيــة،
http://blog.amin.org/faresdahaher/2010/07/28/%D8%AF%D8

صباحا.
الساعة 10
ً

،2015/10/1

 عباس ،أشواق( :)2009إشكاليات العلم العربي المعاصر وأبعادها القومية والدولية،
ساء.
 ،2016/ 11/4 www.ahewar.orgالساعة  10م ً

 قاسم ،عبد الستار :)2012( .المصالحة الفلسطينية في ذيل التنسيق مع إسرائيل،
،2017/1/12 http://www.aljazeera.net/opinions/pages/6c55232f-3bbd-41f4مساء.
الساعة 9
ً

 القططي ،وليد :)2014( .الواقع العربي البائس وأثره على القضية الفلسطينية،
صباحا.
 ،2017/3/5 https://paltoday.ps/ar/post/192331الساعة 11
ً

 كيالي ،ماجد :)2011( .األزمة الوطنية الفلسطينية تتطلب أكثر من مصالحة ،موقع
الجزيرة نت/7 http://www.aljazeera.net/opinions/pages/02a262ed-d721-415a- ,

مساء.
 ،2017/ 2الساعة 10
ً

 اللجنة الدولية للصليب األحمر :)2001( .ندوة القانون الدولي اإلنساني – الواقع
والطموح ،جامعة دمشق( ،ندوة).

 مرتضى ،إحسان :)1998( .السياسة االستيطانية بين "إسرائيل وأمريكا"،
 ،2016| 8 |12 http://www.lebarmy.gov.lb/PrintArticle.asp?id=4414الساعة
صباحا.
10
ً
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 المركز الفلسطيني لإلعالم :)2007( .الجهاد اإلسالمي :سنقاوم نتائج "انابوليس" كما
قاومنا أوسلو وخارطة الطريق،

/https://www.palinfo.com/news/2007/12/5

مساء.
 ،2016/9/5الساعة 10
ً

 معمر فوزي الخليل ،معمر فوزي ( :)2004العالقات اإلسرائيلية الروسية وسنوات
مساء.
التقارب ،2016/12/18 http://almoslim.net/node/85321 ،الساعة 4
ً

 معهد األبحاث التطبيقية "أريج" :)2009( .كذريعة الستمرار البناء االستيطاني في
الضفة الغربية الحكومة اإلسرائيلية تتمسك بمبدأ النمو الطبيعي في المستوطنـات

اإلسرائيليــة ،2017/1/16 http://www.poica.org/editor/case_studies/v ،الساعة 3
مساء.
ً

 النجار ،عبد الناصر :)2007( .أنابوليس .آفاق مستقبليةhttp://www.al- ،

مساء.
 ،2016/10/13 ayyam.ps/ar_page.php?ideالساعة 2
ً

 و ازرة اإلعالم الفلسطينية :)2009( .جدار الفصل العنصر :الهاجس السرطاني الذي
يتفشى

في

األراضي

الفلسطينية

ويدمر

فكرة

بناء

الدولة،

،2016/10/10 http://www.minfo.ps/arabic/index.php?pagess=main&id=165

مساء.
الساعة 1
ً

 وكالة األنباء الفلسطينية وفا :)2011( .موقف القانون الدولي واألطراف المعنية

مـــــــــــــــــــــن الجدار10 /10 http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4111 ،

مساء.
 ،2016/الساعة 2
ً

 وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية :)2009( .مستقبل الدولة الفلسطينية في ظل حل
صباحا.
الدولتين ،2016/12/28 https://paltoday.ps/ar/post/63282 ،الساعة 1
ً

 عباس ،محمود :)2007( .مرسوم رقم  10لسنة  2007بشأن تشكيل الحكومة المكلفة
بتنفيذ أنظمة وتعليمات حالة

الطوار http://president.ps/list.aspx?id=82 ،

مساء.
 ،2016/6/18الساعة 6
ً

 عباس ،محمود :)2007( .مرسوم رقم  8لسنة  2007بشأن إقالة رئيس الوزراء
إسماعيل هنية ،2016/6/18 http://president.ps/list.aspx?id=82 ،الساعة
مساء.
6
ً
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: مراجع ذات طبيعة خاصة:ثامًنا
. رام هللا، جريدة األيام

. القدس، جريدة القدس

. جريدة الشرق األوسط
. رام هللا، الحياة الجديدة
: المراجع األجنبية:تاسعا
ً
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