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 أمي الحبيبة وأبي الغالي.

 إلى التي أمرني حبيبي محمد صلى هللا عليه وسلم بالرفق بها.. إلى من شاركتني
 لمشقة رفيقة دربي "أم المعتصم باهلل" الغالية.الجهد وا
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 أبنائي .. المعتصم باهلل .. زين الدين .. نور الدين .. هند
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 مصدر عزي وفخري 
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 شكر وتقدير 

نَّ علي مالحمد هلل أواًل وأخيًرا على نعمائه .. والشكر له على فضله وآالئه وإحسانه .. أْن 
يني بتوفيقه وكرمه وعطائه إنجاز هذه الدراسة المتواضعة التي أبتغي بها وجهه ورضاه .. خدمة لد

 ووطني.   

لم: "ال يشكر هللا من ال انطالًقا من حديث الحبيب المصطفي محمد صلى هللا عليه وس
يشكر الناس" حاولت جمع الكلمات ولملمة الجمل ورسم العبارات؛ كي أعبر عن عميق شكري 

نان وتقديري ألهل الفضل ممن يستحقون الشكر والعرفان .. فلم أستطع إيفاءهم حقهم بالشكر واالمت
 .. فألتمس منهم العذر إذ لم تكن كلماتي بقدر المقام.

 ن إلى من ال تتسع الصفحات إيفاءه حقه بالشكر واالمتنان إلى من كان ليالشكر والعرفا
نعم المشرف، باتساع صدره، وحسن تعامله، ووضع لمساته، لتخرج هذه الرسالة بأفضل حلة شكاًل 

وحة نائب رئيس جامعة القدس المفت جهاد شعبان البطشومضموًنا.. إلى االستاذ الدكتور الفاضل/ 
 لشؤون قطاع غزة.

بو ما اتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لألستاذ الدكتور رياض العيلة والدكتور عماد اك
 رحمة لموافقتهما على مناقشة هذه الرسالة والحكم عليها.

ومسك الختام كل الشكر والتقدير واالحترام لكل من أسهم، وكانت له بصمة في إنجاز   
 في موازين حسناتهم جميًعا يوم القيامة.هذا العمل، سائاًل المولى عز وجل أن يجعل ذلك 
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 أحمد إحمود الجعل
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 الملخص

  

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

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

طريق، الفترة تبني اللجنة الرباعية الدولية وطرحها لعدد من المبادرات من أهمها مبادرة خارطة ال
بين  مرات أهمها انابوليس سعًيا منها إلبرام اتفاقية تسوية شاملةوقيامها بعقد العديد من المؤت

يات وانحياز الوال يسرائيلاإل، ولكن دون جدوى بفعل تعنت الجانب يسرائيلاإلالجانب الفلسطيني و 
 وعدم قدرتها على انتزاع تنازالت منها. إسرائيلالمطلق لصالح  مريكيةاألالمتحدة 

من  تمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي، لما لهذا المنهجونظًرا لطبيعة الدراسة، فقد اع
قدرة على وصف الحقائق وتفسيرها للوصول إلى استنتاجات علمية، بما يتيح للباحث إجراء وصٍف 

أعضائها و وتحليٍل موضوعيٍّ للظاهرة، وبلورة رؤية علمية في فهم حقيقة دور اللجنة الرباعية الدولية 
 ، للوقوف على واقع هذا الدور والسلبيات التي كانت تشوبه.اتجاه القضية الفلسطينية

 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يأتي:

  كان سبب ظهور اللجنة الرباعية الدولية وتأسيسها العديُد من الدوافع أهمها حسب
 أنها تكرارالمعلن هو إحياء عملية السالم، والمراجع لعمل تلك اللجنة على صعيد التسوية يرى 

 قوم بها دول أعضاء اللجنة في السابق على صعيد التسوية وباألخص الجانبت تلألدوار التي كان
األمريكي، ولكن في ظل اتفاق دولي وإجماع على المقترحات لكونها صادرة باإلجماع عن اللجنة 

 الرباعية الدولية بمعني )إدارة الصراع وليس حل الصراع(.
 ومات األمريكية حريصة على عدم ممارسة أي ضغوطات كانت مواقف جميع الحك

 بأنها توصف أن يمكن ومواقف سياساتى تتبنحقيقية على الجانب اإلسرائيلي، وفي الوقت نفسه 
 .للفلسطينيين معادية

 تم إعداده حسب المسارات والمراحل دول زمني واضح لخطة خارطة الطريقهناك ج ،
ني اء اللجنة وقد ارتبط نجاح تنفيذها بااللتزام الفلسطيها دول أعضتالخاصة بالخطة، والتي وضع

ولية أو واإلسرائيلي، مع أن التجربة أثبتت أن الجانب اإلسرائيلي لم يلتزم بالخطة أو القرارات الد
 اتفاقيات التسوية.
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  لم يكن تعيين توني بلير في منصب رئيس اللجنة الرباعية الدولية من فراغ، فهو في
 ع التطلعات األمريكية للحل.توجهاته يتوافق م

 حرص رئيس اللجنة توني بلير في آخر أيامه على إنهاء عمل اللجنة الرباعية الدولية 
 تعزيز دور اللجنة من خالل الواليات المتحدة األمريكية عليوباألخص بعد أن زادت المطالبات 

 ودورها.توسيع العضوية، فما كان من الواليات األمريكية إال تهميش عمل اللجنة 
دول لاللجنة الرباعية الدولية وكذلك  ىإل لمهمةالدراسة مجموعة من التوصيات ا وابرزت

 :ما يلي التوصياتومن أهم والعربي اللجنة الرباعية والجانب الفلسطيني 
  وزيادة عدد أعضائها من دور اللجنة الرباعية الدولية من جديد وتعزيز تفعيل يجب

 مثل لها يكون غير منحاز ألي طرف من األطراف.وتعيين مالفاعلين الدوليين 

 األخالقية، تجاه الصراع السياسية و  ةأن تتحمل اللجنة الرباعية الدولية المسؤولي
السلم  ليتم إرساء قواعد وفق قرارات الشرعية الدولية الفلسطيني اإلسرائيلي وحلها بأسرع وقت ممكن

 العالمي.

اه الصراع بالقضية الفلسطينية، وأن تتخذ أن تكون هيئة األمم المتحدة منصفة اتج
اإلجراءات والوسائل الالزمة للضغط على األطراف التي تعيق تنفيذها وأن تكون هي المرجعية 

 .النهائية في المفاوضات بين طرفي الصراع
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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. 
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• 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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 الفصل األول: اإلطار العام للدراسة

 :المقدمة

 شر سنوات وما يزيد على تلك اللحظة الفارقة في صراع القضية الفلسطينية التي انطلقتع
 . 2002عام  بداية شهر تموز ما عرف فيها باللجنة الرباعية الدولية منذ مؤتمر مدريد

 الصراعفي  مهًماالتي تلعب دوًرا  ،برز القوى الفاعلةأالرباعية الدولية من د تعلذلك 
أخذت على عاتقها مهمة تقريب وجهات النظر بين  هذه هانأيلي، حيث نالحظ الفلسطيني اإلسرائ

 قياتاالتفا إسرائيلبعدما نسفت  ،لى مسارها السابقإعادة العملية السلمية إ جل أمن  الصراع،طرفي 
سها أللقضية الفلسطينية، وعلى ر  حليجاد إلى إالسابقة كافة، وذلك من خالل تقديم مبادرات هادفة 

دولية الرباعية ال أطرافمن  ومباركةً  اوالقت دعمً  ،التي قدمتها اإلدارة األمريكية ،طريقخارطة ال
بت ساس الذي يرتكز عليه أي اتفاق مقبل بين الجانبين، والتي ضر كونها األ ،الفلسطينية السلطةو 

)ظاهر،  .التي أفرغتها من مضمونها 14من خالل تحفظاتها ال عرض الحائط إسرائيلبها 
2011 :1) 

 وبعد انقضاء كل ،الرباعية الدوليةاللجنة  أعضاء التي بذلهاكل الجهود من رغم على ال
تلك السنين لم يظهر في الواقع أن ثمة نتيجة معتبرة ترتبت على ذلك، إذ أن كل المعطيات 

؛ ت بالفشلءهذه المبادرات المطروحة قد با تشير إلى أن الحاضرة المصحوبة بالتجربة الطويلة،
يجابي مع الجهود والمساعي الدولية إلتعامل بشكل اورفضه  اإلسرائيلي،عنت الجانب ت بسبب

متذرًعا بعدم وجود شريك  ،إلى طاولة المفاوضات الصراعالمبذولة والرامية إلى إعادة طرفي 
وصول حركة  من وجهة النظر الدولية،مور تعقيًدا ما زاد األ، و على صنع السالم فلسطيني قادرٍ 

برامها بين إالتي تم  ،التفاقيات السابقةلالرافضة  هاسياساتو لحكومة الفلسطينية ا إلىحماس 
 ناعُ قإتم ، األمريكيةمن اإلدارة  بدعمٍ  اتهدعاءالالمصوغ  الكيان الصهيونيأعطى الذي  ،الجانبين

الدور بوهو ما يوحي  الحكومة العاشرة التي شكلتها حماس،الرباعية بعدم التعامل مع  أطراف
الواليات ن أ، انطالقا من وقراراتها ل لإلدارة األمريكية في التأثير على سياسات اللجنة الرباعيةالفعا

ينية، المتحدة األمريكية لم تكن يوًما جادة وصادقة في المبادرات التي قدمتها لحل القضية الفلسط
لفرض حقائق  إذ تبين أن الهدف من ورائها كان فقط إدارة الصراع وكسب الوقت لصالح إسرائيل،

   على أرض الواقع تستفيد منها إسرائيل في مفاوضات الحل النهائي لو تمت. 
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هنا السؤال عن الهدف من وراء هذا التعثر وأسبابه ودالالته، خصوًصا أن مسار  ويجدر
لي التفاوض قد انطلق بإرادة مجاميع عالمية كبرى ورعايتهم، واهتمام سياسي وإعالمي، وتوافق دو 

 (.13:  2015اًل عن الحماس واالندفاع الفلسطيني والعربي للولوج فيه )درويش، ملفت، فض

 الدراسة: مشكلة-ثانًيا

الدور ل تعدُّ اللجنة الرباعية الدولية فاعاًل دوليًّا رئيًسا في القضية الفلسطينية، من خال
إليجاد ة سياسية هادف مبادرات وذلك بتقديم وتبني ،حياء العملية السلمية بين الجانبينإلالذي تلعبه 

ن ، ومما سبق فإفي ضوء قرارات الشرعية الدولية ،الحوار حل للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي عبر
 المشكلة تتمثل في اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي:

ينية إلى أي حد أسهمت اللجنة الرباعية الدولية في التسوية السلمية للقضية الفلسط
  ؟2014- 2002في 

 عن السؤال عدد من األسئلة الفرعية، وهي: ويتفرع

 ؟الفلسطيني اإلسرائيليالصراع اللجنة الرباعية ومحدداتها تجاه  ما دوافع وظروف تشكيل .1
إليجاد حل ما األدوات التي تمتلكها اللجنة الرباعية من أجل الضغط على أطراف الصراع  .2

 لقضية الفلسطينية والعقبات التي واجهتها؟ل
ينية اللجنة الرباعية الدولية من القضايا المختلف عليها بين أطراف القضية الفلسطما موقف  .3

 والموقف األمريكي المنحاز إلسرائيل؟
 اللجنة الرباعية وكذلك مواقفها المستقبلية مواقفكيف ينظر أطراف القضية الفلسطينية إلى - .4

 ؟تجاه التسوية السلمية

 الدراسة: أهمية-الًثاث

، بغض تجربة زاخرة بالدالالتتعد راسة من أن تجربة اللجنة الرباعية الدولية تنبع أهمية الد .1
ي النظر عن النتائج التي ترتبت عليها، فقد أخذت فرصتها المطلوبة دون تحقيق اآلمال الت

فاق إلى تقييم هذه التجربة ومحاولة الوقوف على دواعي اإلخ أديانعقدت عليها، األمر الذي 
 ها.وأسبابه الذي ألم ب

 الوقوف على الظروف اإلقليمية والدولية التي أدت إلى تشكيل اللجنة الرباعية الدولية. .2
ع معرفة األدوات السياسية التي تمتلكها اللجنة الرباعية من أجل الضغط على أطراف الصرا  .3

 بالقضية الفلسطينية والعقبات التي واجهتها أثناء عملها؟
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 ة الفلسطينية ومن االنحياز األمريكي إلسرائيل.أهمية موقف اللجنة الرباعية من القضي .4
 معرفة موقف أطراف القضية الفلسطينية من اللجنة الرباعية وكذلك الجهود المستقبلية. .5
 إن الدراسة ستفيد الباحثين وربما تنير الطريق للسياسيين وأصحاب القرار. .6

 أهداف الدراسة:-رابًعا

 ة.لدور الذي تقوم به تجاه القضية الفلسطينيالتوصل إلى دوافع تشكيل اللجنة الرباعية وا .1
توضيح الدور الحقيقي والفعال الذي تقوم به اللجنة الرباعية من أجل الضغط على أطراف  .2

 القضية الفلسطينية للقبول بالمبادرات التي تطرحها.
جاه تمعرفة مدى التجاذب والتنافر بين سياسة اللجنة الرباعية الدولية واإلدارة األمريكية  .3

 القضية الفلسطينية.
 تقييم دور اللجنة الرباعية في تسوية القضية الفلسطينية للوقوف على أسباب الفشل. .4
   إمكانية قراءة التوازنات الدولية المستقبلية واستثمارها لصالح القضية الفلسطينية. .5

 الدراسة: منهجية-خامًسا

بعاد بما ومتعددة األ ،دةومعق ،ألن الظواهر السياسية واالجتماعية ظواهر مركبة انظرً 
المنهج بأسلوب فقد أخذت الدراسة بما يعرف  ،بشكل متكاملمنهج  لتها من خاليحول دون دراس

د وبصفة خاصة فقد اعتم ،ةيدعدمناهج  نما يستفيد مند على منهج معين وإالذي ال يعتم التكاملي
 :وهما ،ثنيناعلى التكامل بين منهجين  الباحث

 لتحليلي:الوصفي ا المنهج-1

جمع المعلومات من يجب ولذا  ؛بد من وصفها وتشخيصها نه الفإظاهرة ي لدراسة أ
من  لللواقع، نتوصقرب للخروج بنتائج تكون أ ،اا وكيفً كمًّ  ،صلية وتحليلها ودراستهامصادرها األ

 (.18: 2013)درويش،  توصيات إلىخاللها 

 وحل وتحويل الصراع: إدارة منهج-2

 في أنه يعكس طبيعة كلٍّ  ،ةعبج المتالمنهج بل تجعله من أهم المناهوتكمن أهمية هذا 
 (.22: 2015الشرفا، )الدراسة هما محور بناء هذه  نة والفلسطينية اللتييسرائيلاإل ينمن المقاربت
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 المنهج التاريخي:-3

لعالقة ا سيتم اتباع المنهج التاريخي القائم على جمع البيانات والمعطيات التاريخية ذات       
ور دا لألحداث غير المفيدة في تتبعنثم محاولة دراستها فيما يتعلق بسؤال الدراسة دون النظر ل

 .السلمية للقضية الفلسطينية في عملية التسوية الرباعية اللجنة

 حدود الدراسة:-سادًسا

 ذلك العام الذي انطلقت منه اللجنة الرباعية 2002من عام الحد الزماني للدراسة يبدأ 
 .2014عام  ةنتهي بانتهاء الجهود التفاوضييو  ،الدولية

 مصطلحات الدراسة:-سابًعا

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

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

 .(www.aljazeara.net)موقع الجزيرة نت،  وإسرائيل
هم هي العملية التي تقوم بين طرفين أو أكثر يقوم من خاللها األطراف بمناقشة طلبات التفاوض:

 (.17: 2015)الشرفا، ل منهماوتعديلها؛ بهدف التوصل إلى نتيجة مقبولة تحقق مصلحة لك

اولة العملية المشتركة بين الطرفين في مح يقصد به تلك التفاوض الفلسطيني اإلسرائيلي:
 .(17: 2015)الشرفا،للتوصل إلى حل يتعلق بالقضية الفلسطينية

مؤتمر  يقصد بها تلك العملية التي انطلقت بانعقاد التسوية السلمية للقضية الفلسطينية:
م، والتي جمعت العرب والكيان اإلسرائيلي، في محاولة إليجاد حل للصراع 1991 مدريد عام

 (. 19: 2013،درويش)العربي اإلسرائيلي 

يقصد بمصطلح الشرعية في البحث القرارات الدولية الخاصة بالقضية  :الشرعية الدولية
 .(18: 2015)الشرفا،الفلسطينية والمنبثقة عن قرارات الجمعية العامة ومجلس األمن

 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/b417678f-f1c7-4fe2-8ac6-010e84524602
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/b417678f-f1c7-4fe2-8ac6-010e84524602
http://www.aljazeara.net/
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 سابقة:الدراسات ال-ثامًنا

 ةيسرائيلاإللتسوية اتجاه عملية  األوروبيةمحددات السياسة  :(2005) مخلد مبيضين دراسة-1
 .2005 – 1993الفلسطينية بعد معاهدة ماستريخت عام  –

هذه الدراسة فحص السياسة األوروبية تجاه عملية السالم للنزاع الفلسطيني  تناولت
د تحاية التي أوجدت اال، االتفاق1993عقد من الزمن؛ منذ اتفاقية ماستريخت عام في  يسرائيلاإل

ور للتعرف على الدور األوروبي في العملية السلمية ومحدودية هذا الدور مقارنة بالد؛ األوروبي
الخاصة  ، والتعرف على الرؤى اوداخليً  إقليميًّاو  دوليًّا. والتعرف على محددات هذا الدور األمريكي

 ثحلى تتبع خطوات هذه العملية أو بكال الطرفين فيما يتعلق بالتسوية السلمية، دون التركيز عل
 بالتفصيل. ومبادراته طروحات الجانب األوروبي

عجز االتحاد األوروبي السياسي أن  أهمها النتائجمجموعة من  لىالدراسة إ وتوصلت
قتصادي ايتناسب مع ما يقدمه من دعم  بما عن الدخول بقوة في العملية السلمية والتأثير فيها

د انتهاء بع عالميًّا؛ وعلى رأسها هيمنة الواليات المتحدة عديدة لعوامل ومالي لطرفي النزاع، نتيجةً 
 لعراق، ورفضها إشراك االتحاد في العملية السلمية، وعدم قدرةاالحرب الباردة حتى احتاللها 

ي موحدة، والتباين بين الدول األوروبية الرئيسة فاالتحاد األوروبي على تشكيل سياسة خارجية 
عف لمشاركة األوروبية، وحالة الضل إسرائيل، ورفض اتوجهاتها نحو التسوية، وتوسع االتحاد شرقً 

 والتشتت العربي. 

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

 دوليًّادية ، والعالقات التجارية بينهما، وتعاظم أهمية االتحاد االقتصاسرائيلالمساعدات األوروبية إل
 .إقليميًّاو 

 2000: األوسطلشرق الروسية تجاه ا االستراتيجية(: 2008) عزالدين أبو سمهدانة دراسة-2
 . )دراسة حالة القضية الفلسطينية( 2008 –

 فالديمير) واليتي فترة خالل األوسط الشرق  تجاه الروسية   االستراتيجية الدراسةُ  تناولت
 القضية على مركزة األوسط الشرق  تجاه الجديدة توجهات روسيا على ركزت حيث ؛بوتين(

 لمعرفة القرار ومنهج صنع ي،الوصف والمنهج التاريخي المنهج على الدراسة اعتمدتو  .الفلسطينية
 الحالة دراسة ومنهج الروسي الخارجي، السياسي القرار وصنع تشكيل في تسهم التي الدوائر أهم
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 في التغيرات التي أطالتها الجوهرية القضايا ىحدإك الفلسطينية القضية على الضوء لتسليط
 سةاالدر  تناولت تساؤالتها على ةواإلجاب سةاالدر  فرضيات وإلثبات .الجديدة الروسية االستراتيجية
 بوتين حكم ظل في الروسية العربية العالقات على مركزة ،وأهم خصائصها الروسية االستراتيجية

 ثم ومن الروسي، راالقر  صنع في المؤثرة والخارجية الداخلية المحددات مناقشة جوانبها، بمختلف
 الروسي راالقر  في المؤثرة المحددات أهم تحديد خالل من الفلسطينية القضية على الضوء سلطت

 ومواقفها الفلسطينية القضية تجاه الروسية الخارجية السياسة وحقيقة الفلسطينية، القضية تجاه
 .المعلنة

 مقومات روسيا امتالك عدم ،أبرزها كان النتائج من مجموعة إلى سةاالدر  توصلت وقد
 عاماًل  شكل مما الفلسطيني عا الصر  حل يف للتدخل والفلسطيني يسرائيلاإل الجانب على التأثير

 السوفيتي االتحاد عهد في السابق ثقلها ظل في روسيا كادر إ وكذلك ،ومحدوديته دورها ضعف في
 على تعتمد فهي وبالتالي ،األوسط الشرق  منطقة إلى الدخول مفتاح هي الفلسطينية القضية أن

 عن النظر بغض الدولية السياسة في همم كالعب وجودها على لتحافظ كبوابة الفلسطينية القضية
 كورقة إال تكن لم روسيا اتخذتها التي الفلسطيني للموقف المؤيدة المواقف إنف ،القضية عدالة

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

 .فيها

 2001 ضية الفلسطينيةتجاه الق مريكيةاألالسياسة الخارجية (: 2008أحمد الوادية ) دراسة-3
– 2008 .  

ي عهد جورج فتجاه القضية الفلسطينية  مريكيةاألالخارجية  السياسة   ناقشت هذه الدراسةُ 
التطور التاريخي لسياسة الواليات  لي الوقوف علىباإلضافة إ ،2008 – 2001بوش االبن 

تجاه  مريكيةاألومحددات السياسة  2000عام  ىحتو  1917 المتحدة تجاه القضية الفلسطينية منذ
 ،لقضية الفلسطينيةا وتأثيرها على ،2001 أيلول 11كما وناقشت أحداث  ،القضية الفلسطينية

في النظام  األمريكيوالتدخل  ،أيلول 11بعد أحداث  يةلحل القضية الفلسطين مريكيةاألوالمبادرات 
استحداث  :مثل ،صالحاتالسلطة الفلسطينية لتنفيذ بعض اإلالسياسي الفلسطيني والضغط علي 

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

الثانية  التشريعية من نجاح حركة حماس باالنتخابات األمريكي ا الموقف  أيًض و  ،الفلسطينية
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دالالت  إلىشارة اسة بالتحليل مؤتمر أنابوليس واإلكما وتناولت الدر  ،وتشكيلها للحكومة العاشرة
مناقشة دور الواليات  ىلباإلضافة إ ،نقسام الفلسطينيمؤتمر في تلك الفترة خاصة بعد االعقد ال

وانتهاء والية الرئيس جورج بوش االبن  ،المتحدة في مفاوضات الحل النهائي بعد مؤتمر أنابوليس
 ى أسباب ذلك.مع الوقوف عل تذكردون تحقيق أي نتائج 

لم تكن  يةمريكاألأهمها أن الواليات المتحدة  ،جالنتائمجموعة من  ىلخلصت الدراسة إ
اء ذ تبين أن الهدف ور إ ،جادة وصادقة في المبادرات التي قدمتها لحل القضية الفلسطينية ايومً 

أرض  ىائق عللفرض حق ،إسرائيلالصراع وكسب الوقت لصالح  إدارة تلك المبادرات كان فقط
اوضات فالت المكل جو  في انزيهً ا وأن الواليات المتحدة لم تكن وسيطً  ،إسرائيلالواقع تستفيد منها 

 ين والفلسطينيين.يسرائيلاإلبين 

 يسرائيلاإلو  األمريكية للجانب الفلسطيني و مهميات الوقدمت الدراسة مجموعة من التوص
لسطيني الفلسطيني الداخلي ألنه يضعف الموقف الف االنقسامأهمها إنهاء  ،العربي والهيئات الدوليةو 

 ،ااستغالل نقاط القوة لديهفي  القضية الفلسطينية موحد تجاهسالمي وبناء موقف عربي إ ،الدولي
بول وعدم الق ،كرزمة واحدة وترويجها الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية تفعيل قراراتو 

 من الحقوق. األدنىبحلول ال تستند للشرعية الدولية واعتبارها الحد 

  .يةالفلسطين يةللقض السلمية التسوية مشاريع(: 2014) محسن صالح دراسة-4

 نعلى أ الدراسة وأكدت ،الفلسطينية للقضية السلمية التسوية مشاريع الدراسة هذه تناولت
 تشكل قضية حول أكثر أو طرفين بين النزاع فض محاولة معنى يحمل السلمية التسوية مصطلح

 ،اوسطً  حاًل  أو عادلة السلمية التسوية تكون  أن شرًطا وليس المعنية، طرافاأل بين ا للخالفسببً 
 يةالداخل والضغوط االنتصار والهزيمة، وحاالت القوى، موازين األحيان من كثير تعكس في إنها إذ

 متصارعةال القوى  إليها تلجأ إذ قد دائًما، حاًل  بالضرورة ليست السلمية أن التسوية كما والخارجية،
 تعكس جديدة تسويات ضفر  أجل من األفضل، إلى الظروف تغير الوقت بانتظار من فسحة ألخذ
 بالشأن يتعلق عندما مضلاًل  يكون  قد المصطلح هذا أن الباحث أوضحو  .القوى  موازين تغير

 مراأل وهو متحاربة، مختلفة دول بين عادة تكون  السلمية التسوية معظم مشاريع إن إذ الفلسطيني،
 وليس والقوة، بالقهر واغتصاب استعمار حالة تمثل التي القضية الفلسطينية على ينطبق ال الذي

 بريطانيا وبالذات) الكبرى  القوى  أن في يتمثل جوهر القضية نوأ ،متجاورين بلدين بين ًعاا نز 
 لعالما قلب- فلسطين في يهودي كيان العالمية إليجاد الصهيونية مع متحالفتان سعتا قد( وأمريكا
 والتوسع. القوة آليات يمتلك- واإلسالمي العربي
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 أو الغرب يطرحه مشروع أي إن :أهمها ،توصلت لها الدراسة تائجنويمكن استخالص 
 ون يك لن بالتالي وهو ،مزدهرة قوية إسرائيل بقاء يشترط وأن بد ال يقبلوه أن يمكن أو الصهاينة

 استعادة تضمن لن ألنها ؛مكاسب من العرب والمسلمون  أو الفلسطينيون  حصل مهما عاداًل 
 واستعرض ،المحتلين الغاصبين خروج عليها أو وسيادتهم ضهمأر  في حقوقهم لكامل الفلسطينيين

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

  .ينيةموقف الرباعية الدولية من القضية الفلسط :(2011)فارس ظاهر دراسة-5

احث ناول البوت ،ة الفلسطينيةالقضيتجاه  الدولية دور اللجنة الرباعيةهذه الدراسة ناقشت 
 ،الثانية األقصىا بعد انتفاضة خصوًص  األساسيالحديث عن أهمية اللجنة الرباعية ودورها 

وموقف  ،دواعي تشكيل اللجنة ومبادراتها لتحقيق السالم بالقضية الفلسطينية عن اأيًض وتحدث 
 ،واتفاق مكة ،حصار غزة ومن ،من الحكومة العاشرةو  ،2006انتخابات من نتائج اللجنة  أطراف

 .ي نهاية الدراسة ذكر النص الحرفي لخطة خارطة الطريقفو 
اللجنة الرباعية عجز ن سبب إ :همهاللدراسة نذكر أ  عديدة نتائجيمكن استخالص و 

وزن حجم و بما يتناسب مع أو  بقوة في العملية السلمية المنوط بها سياسيلعب الدور ال الدولية عن
 الصراع على مريكيةاأل دارةاإل سيطرة قليمي والدولي هواإل ينالمستوي على ول اللجنة الفعليد

ذلك و  ؛خارجيةالسياسة  توحيدبي على عدم قدرة االتحاد األورو ا أيًض و  ،يسرائيلاإلالفلسطيني 
 ، وحالة الضعف العربي. لرئيسة في توجهاتها نحو التسويةلتباين بين الدول األوروبية ال

وروبي والضمور األ  كياألمرياللجنة الرباعية بين االحتواء (: 2009) لفنايف أبو خ دراسة-6
 .مستقبلية في دورها قراءةً 

 ؛يسرائيلاإلالفلسطيني تجاه عملية السالم جنة الرباعية لالسياسة  هذه الدراسة تناولت
 تجاه عملية السالم األمريكيالتجاذب والتنافر بين الدور األوروبي و  مدى وذلك للتعرف على

ة وروبي داخل اللجنة الرباعية وسيطر األ التأثيرمحدودية  ن الباحث مدىوبيَّ  ،الخاصة بفلسطين
 ،ودورها ،هاهدافوأ  ،من اختيار مبعوثيها ادءً اللجنة الرباعية ب   على مريكيةاألالمتحدة  سياسة الواليات

  ا.  منفذ لسياساته إلىوروبي من فاعل مؤثر اء الدور األذ استطاعت أمريكا احتو إ
عجز االتحاد األوروبي ن سبب إ :أهمهانذكر  النتائجمجموعة من  صخالمكن استيو 

السياسي عن الدخول بقوة في العملية السلمية والتأثير فيها بما يتناسب مع ما يقدمه من دعم 
، وعدم قدرة عملية السالم على عالميًّاهيمنة الواليات المتحدة هو اقتصادي ومالي لطرفي النزاع، 
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الرئيسة في التحاد األوروبي على تشكيل سياسة خارجية موحدة، والتباين بين الدول األوروبية ا
 . توجهاتها نحو التسوية

حول  :(2012) راتمركز الزيتونة للدراسات واالستشا ،والمعلومات األرشيفقسم  تقرير-7
 .2012 – 1947وروبي من مبادرات التسوية السلمية للقضية الفلسطينية من الموقف األ 

ر وروبي من القضية الفلسطينية عبالموقف األ ة  عرفتناول الباحث من خالل هذا التقرير م
 سنة منذ الفلسطينية القضية على أثرت التي بالمواقف حافل أوروبا تاريخف ،مراحلها المختلفة

 عليها. تأثيرها درجة في واختلفت وتبدلت، تغيرت المواقف هذه أن إال ،1917

 اتسمت الخارجية ةاألوروبي السياسةن إ :أهمها النتائجمجموعة من  علىوف ن الوقويمك
 المبادرات أو ،األحداث على سواء الفعل؛ رد بمنطق عام، بشكل األوسط الشرق  منطقة في
 لةمستق كسياسة الفلسطينية القضية تجاه لسياسته قط األوروبي االتحاد ينظر لم ، لذلكمريكيةاأل

 المنطقة لتشمل تتسع قد وأكبر أشمل سياسة من اجزءً  بوصفها إليها لنظرا يتم كان بل بذاتها،
 من األوروبي الموقف على الضوءالباحث  طسل لذلكو  ،عام بشكل األوسط الشرق  أو العربية،
 .2012-1947 الفترة خالل الفلسطينية للقضية السلمية التسوية مبادرات
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 تعقيب على الدراسات السابقة )الفجوة البحثية(:

وجد الباحث فجوة بحثية ليست بسيطة عند استعراضه الدراسات السابقة آنفة الذكر؛ حيث 
الدراسات تلك ركزت كل منها على مجال أو موضوع معين غير أن "دراسة الباحث" تختلف عن 

تناولت مواقف وسياسات الدول األعضاء باللجنة الرباعية الدولية تجاه  هامن حيث إن معظم
لسطينية نية بشكل مستقل، ولم تتناول موقف اللجنة الرباعية الدولية تجاه القضية الفالقضية الفلسطي

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

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

اسات وبالتالي يعتقد الباحث أن دراسته تتميز عن الدراسات السابقة بأنها تناقش مواقف وسي
باحثون اليركز عليها اللجنة الرباعية الدولية بشكل خاص تجاه القضية الفلسطينية في فترة زمنية لم 

 البحث والتحليل بشكل معمق، باإلضافة إلى استشراف دورها في المستقبل القريب.مسبًقا ب
 

       
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الفصل الثاني
 

 تشكيل اللجنة الرباعية وظروف دوافع 

 
 :الجهود الدولية الدبلوماسية قبيل تشكيل اللجنة الرباعية. المبحث األول 

 :ية وتكوينها.نشأة اللجنة الرباعية الدول المبحث الثاني 

 :طينية.اللجنة الرباعية الدولية تجاه القضية الفلس العوامل المؤثرة في المبحث الثالث 
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 الفصل الثاني

 تشكيل اللجنة الرباعيةوظروف دوافع 

 مقدمة:

بلورت  التي مريكيةاأل المتحدة   لها الواليات   عملية السالم كان الراعي األساُس  عندما بدأت
 ت سياسيةم وما تبعه من اتفاقيا1991ه العملية من خالل عقد مؤتمر مدريد للسالم في ذهبدايات 

لك ولكن ال يستهان به في ت ا؛دور روسيا االتحادية ثانويًّ كان ، و 1993أوسلومن أهمها اتفاقية 
حيث كان لها دور في مؤتمر مدريد وخاصة في مجال تقريب وجهات النظر بين الجانب  ؛الفترة

لزمن ا، وبعد فترة من أوسلوفي اتفاقيات التسوية وباألخص اتفاقية  يسرائيلاإلوالكيان ي الفلسطين
ر االهتمام الروسي بعملية السالم بفعل الظروف السياسة واالقتصادية التي واجهت روسيا انحس

 تمثاًل م ملعملية السال لية. وبقي بالتالي الراعي األساُس االتحادية وانكفائها على حل مشاكلها الداخ
الذي مية األوروبي في تلك الفترة كقوة إقلي بالرغم من ظهور االتحاد مريكيةاألفي الواليات المتحدة 

 كيةمرياألالواليات المتحدة  النشغال  ا، ونظرً األمريكيأنه كان يدور في فلك المحور  ُعهد عليه
 اللجنة الرباعيةنشاء تم ا واحتالله لحرب العراق والتمهيد التحضيرغارقة ببحرب افغانستان و 

ة وروسيا االتحادي مريكيةاألالواليات المتحدة  :والتي تضم في عضويتها ،2002تموزالدولية في 
افة باإلض ،واألمم المتحدة واالتحاد األوروبي لكي تكون الجهة الدولية التي ترعى عملية التسوية

يين المنطقة وخاصة بين الفلسطين إلى قيامها باقتراح المبادرات التي تعزز فرص تحقيق السالم في
 .ينيسرائيلاإلو 
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 المبحث األول

 الجهود الدولية الدبلوماسية قبيل تشكيل اللجنة الرباعية

د ، كان هناك العدياألوسطقبل تشكيل اللجنة الرباعية الدولية لعملية السالم في الشرق 
لمتحدة الية السالم، فبالنسبة للواليات من الجهود الدولية التي قام بها أعضاء تلك اللجنة تجاه عم

كان بينما  لعملية السالم، ها الراعي األساسباعتبار ا قبل اللجنة وبعدها كان دورها محوريًّ  مريكيةاأل
ضمامها روسيا االتحادية دور أفضل قبل تشكيل اللجنة الرباعية الدولية إذا ما قورن بدورها بعد انل

لية عافدورهما أكثر فقد أصبح بة لالتحاد األوروبي واألمم المتحدة للجنة الرباعية الدولية، وبالنس
 بعد انضمامهما للجنة الرباعية الدولية.

 األمم المتحدة والموقف من القضية الفلسطينية: 1:1:2

 يضااألر إلى تعترف األمم المتحدة بتوصيف األراضي المحتلة عندما تتم اإلشارة 
تعترف  القرارات الدولية التيمن عديد الوهناك  ،242رراقمن خالل ال 1967عام يةنالفلسطي

وتطالب بانسحاب  ،دولة احتالل إسرائيلو  شعب تحت االحتالل :للفلسطينيين بهذه الوضعية
مم إال أن دور األ ؛ةالضفة الغربية وقطاع غز  امن األراضي الفلسطينية المحتلة وخصوًص  إسرائيل

كان دورها يقتصر على إصدار القرارات وحث و  ؛اسمً وحا االصراع لم يكن جوهريًّ  المتحدة في
 اإال أخيرً ة، المعنية على تنفيذها دون أن تتدخل مباشرة في عملية الصراع أو التسوي طرافاأل

الطريق للدفع بعملية خارطة التي وضعت خطة  الدوليةمن اللجنة الرباعية  اعندما باتت جزءً 
  (.45، 2012)الهور، ماإلى األم ينييلسرائاإلالكيان بين الفلسطينيين و  التسوية

يتضح أن الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني راهنوا على دور أكبر لألمم المتحدة 
وأصيبوا باإلحباط لكون تلك الهيئة تعمل وفق أجندة خاصة  ،في عملية السالم ولكن دون جدوى 

لتأثير األكبر في ا ها الدورئوحلفا مريكيةاأليحددها مجلس األمن الذي تلعب فيه الواليات المتحدة 
 على قرارات المجلس بالتحديد وقرارات الجمعية العمومية لألمم المتحدة غير الملزمة.  

تعامل األمم المتحدة مع القضية الفلسطينية بعد عامين من إنشائها عندما قررت بدأ و 
دمت بطلب بذلك إلى األمم وتق 1947بريطانيا الدولة المنتدبة على فلسطين إنهاء انتدابها عام 

الذي ينص على تقسيم فلسطين إلى  181المتحدة التي ناقشت الموضوع وأصدرت القرار رقم 
 ،وقبلت الحركة الصهيونية قرار التقسيم فيما رفضه العرب والفلسطينيون اسرائيل وفلسطين( ):دولتين
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 هزيلة لمحاربة الصهاينة اوقرر العرب إسقاط قرار التقسيم بالقوة المسلحة حيث أرسلوا جيوشً 
  (.51، 2012)الهور،

 إسرائيلقيام دولة  إعالنو  العربية هزيمة هذه الجيوش1948 أيَّاركانت نتيجة حرب و 
من مساحة فلسطين وهو أكثر مما خصص لهم بقرار  %78على أجزاء من األرض تقدر بـ 

لة ألمم المتحدة لتشكيل وكااألمر الذي دفع ا ؛تهجير غالبية الفلسطينيين من بالدهمو  ،التقسيم
لدولة حسب ان و رفض الفلسطيني. و 1949جئين الفلسطينيين )األونروا( عام اللاغوث وتشغيل 

تم التعامل مع القضية  ؛وبسبب ما تمخضت عنه الحرب من شتات للفلسطينيين ،قرار التقسيم
تأسيس  1964عام في تم و ة. أي يحتاجون لإلعاشة والمساعد ،قضية إنسانيةكونها الفلسطينية 

 منظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني ووضعت ميثاقها األول الذي تم تعديله عام
 ،242وقرار  181رفض كل قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار التقسيم وتم فيه  ،1968

 ورفضت المنظمة كل التسويات السياسية التي تنتقص من الحقوق الشرعية الفلسطينية
  .(55، 2003)هالل،

وبالتالي تجاهل األمم المتحدة للحقوق  ؛استمر تجاهل المنظمة للحلول السياسيةو  
وكان  ،ني كالجئين حتى بداية السبعينياتالسياسية للفلسطينيين والتعامل معهم من منطلق إنسا

األمم  عام اعترفتففي هذا ال ،في العالقة بين األمم المتحدة والفلسطينيين امتميزً  اعامً  1974عام 
 منظمةالشكل حضور و  ،مراقبللشعب الفلسطيني ومنحتها صفة عضو  ممثاًل  منظمةاللمتحدة با

 رومما عزز هذه العالقة الدو  ،في تطور العالقة بين الطرفين امهمً  افي األمم المتحدة منعطفً 
ي لدول األعضاء فالفعال لدول المعسكر االشتراكي ودول عدم االنحياز التي كانت تشكل غالبية ا

حو ن مياًل و  ؛ةإيجابيأكثر  اسياسيً  اباإلضافة إلى اعتماد منظمة التحرير خطابً ة، األمم المتحد
مباشرة  للتعامل مع الشرعية الدولية وقراراتها ولكن بطريقة غير االحلول السياسية الوسط واستعدادً 

والمزاعم  لفلسطينية والرد على الدعاوى عدالة القضية ا همية العمل الدبلوماسي إلظهاربأمنها  إيماًنا
رات القرامن عديد الوشهدت فترة السبعينيات صدور  ،اإلرهابة التي تتهم الفلسطينيين بيسرائيلاإل

   (. 62، 2003)هالل، هر مصير ــــــوالتوصيات التي تطالب بمنح الشعب الفلسطيني حقه في تقري

بقي موقفهم منها  هألمم المتحدة إال أنلرغم من التقارب بين منظمة التحرير واعلى ا
، إسرائيلمن منطلق أن هذه القرارات تنتقص من حقوقهم الوطنية وتعترف بشرعية دولة  امتحفظً 

باإلضافة إلى أن المنظمة كانت تراهن على العمل الفدائي والدعم العربي ودعم دول المعسكر 
للبنان وما  يسرائيلاإلثم الغزو  ،1979توقيع مصر التفاقية كامب ديفيد عام ولكن  ،ياالشتراك

ثم ظهور بوادر تفكك  ،ترتب عليه من خروج قوات منظمة التحرير وإضعاف قوتها العسكرية
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كل ذلك عزز نهج التسوية السلمية عند الفلسطينيين ودفع منظمة التحرير ، المعسكر االشتراكي
 (.69، 2012)الهور،  إسرائيلللقبول باعتماد قرارات الشرعية الدولية كأساس للتسوية مع 

يني من الجانب الفلسط يسرائيلاإلاتجاه الجانب منحازة يتضح أن هيئة األمم المتحدة كانت 
ذه له اما ال يستحق. ونظرً دولتين أثبتت حق من ال يملك في إقامةبقرارتها وخاصة قرار  هانحيث إ

المسلح  بمنظمة التحرير النهج الكفاحين ممثلين و يانتهج الفلسطين إسرائيلة لمصالح القرارات الراعي
ة وإبرام مصر التفاقي افي الكثير من أعمالهم، ولكن التراجع العربي عن دعم حل القضية عسكريً 

أجبر منظمة التحرير على الرضوخ للقرارات الدولية التي تحافظ على حق  إسرائيلسالم مع 
 .إسرائيل

حيث شكلت  ؛والشرعية الدولية بالتحسنبدأت العالقة بين الفلسطينيين  1988وبعد عام 
ق، في هذا السيا امنعطفً  1988قرارات المجلس الفلسطيني في دورته المنعقدة في الجزائر عام 

سطينية راضي الفلاألقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على  ياسر عرفاتففي هذه الدورة أعلن الرئيس 
 الصيغة رفضت إال أن واشنطن، الشرعية الدولية وقبوله قرارات 1967عام  إسرائيلالتي احتلتها 

الكيان بمنظمة التحرير أن تعترف األخيرة ب من االعتراف هاوكان موقف، الفلسطينية للسالم
 338و 242دولي على أساس قراري مجلس األمن وأن تنبذ العنف وتقبل بعقد مؤتمر  يسرائيلاإل

 (.66، 2003ة )أبراش، دون غيرهما من قرارات األمم المتحد

لذي ا 1991تم عقد مؤتمر مدريد للسالم عام  مريكيةاألبقبول منظمة التحرير الشروط و  
يبت األمم غُ و  ،برعاية واشنطن وموسكون، والفلسطينيو  إسرائيلو حضرته غالبية الدول العربية 

ين يائيلسر اإلبين الفلسطينيين و  أوسلوتم عقد اتفاقية  1993 عام فيو  ،اهامشيً  المتحدة أو كان دورها
 عن األمم الفلسطينيين بعيدً لتأسيس سلطة الحكم الذاتي ادت الي ، أوسلوبعد مفاوضات سرية في 

نفسها وليست  أوسلووباتت مرجعية المفاوضات الالحقة وسلطة الحكم الذاتي اتفاقية  ،المتحدة
ين إلى والفلسطيني يسرائيلالكيان اإلبعد أن وصلت العملية السلمية بين و  ،ااألمم المتحدة وقراراته

 افي تحقيق حل للصراع عادت األمم المتحدة لتلعب دورً فشلت االتفاقيات الموقعة و  ،طريق مسدود
 (.70، 2003)أبراش،  ولكن من خالل اللجنة الرباعية الصراعفي حل 

بعرض الحائط كل المطالب والمناشدات الدولية حتى  على أن تضرب إسرائيلحرصت 
من  2005 عام وجاءت خطة شارون لالنسحاب من قطاع غزة ،ستيطانعلى مستوى تجميد اال

 سيطرة حماسبعد  قطاع غزة  كياًنا معادًيا إسرائيلوعدَّت  ،تغير من عملية التسويةطرف واحد ل
هذه الخطوة السلطة وأضعفت  ،فرض الحصار على القطاعو ؛ 2007حزيرانفي منتصف  اعليه
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ها أظهرتها بالسلطة العاجزة عن فرض سيطرتها على كل الفلسطينية على طاولة المفاوضات ألن
بل زادت  ،للسالم فلسطيني بعدم وجود شريك إسرائيلة باإلضافة إلى مقول، المناطق الفلسطينية

عن وقف المفاوضات وعدم  عالنلإل محمود عباسمن وتيرة االستيطان األمر الذي دفع الرئيس 
مع زيادة عمليات االستيطان لوح الرئيس و  ،ف االستيطانبوق إسرائيلا التزمت إال إذ إليهاالرجوع 

إلى ومنها التوجه  ،البديلة لعملية المفاوضات االستراتيجيةبما سماها بالخيارات  محمود عباس
 (.74، 2011)بدرخان،  1967ألمم المتحدة النتزاع اعتراف منها بدولة فلسطينية على حدود ا

في سبيل االعتراف بدولة فلسطين وقبول يتضح مما سبق أن المساعي الفلسطينية 
ر ، ولتنشيط دو يسرائيلاإلعضويتها في الهيئة األممية جاء بعد فشل الحلول السلمية مع الجانب 

 ، بعد أن تجمد في صورة قرارات غير قادرةيسرائيلاإلاألمم المتحدة في حل الصراع الفلسطيني 
 ي اللجنة الرباعية الدولية.محدودية دورها ف ، فضاًل عنبها إسرائيلعلى إلزام 

نتيجة التوصل إلى اتفاقية  القضية الفلسطينية من أروقة األمم المتحدةخرجت بذلك ف
 ،ينهمب وسيطٍ  مع وجودقائم على مفاوضات ثنائية أو ثالثية اللحل الصراع  بدياًل  التي ُعدْت  أوسلو

إنجاز وهو إسقاط  قت أكبرحق إسرائيلف ،خرجت بعض القرارات الدولية من عملية المفاوضاتوأُ 
، )أبراش حيث حلت المرجعية التفاوضية محل المرجعية الدولية ،ضية الفلسطينيةالبعد الدولي للق

2003 ،68.) 

جاء هذا التوجه كذلك بالتوازي مع ما تشهده األنظمة العربية من تغيرات جذرية في 
صر بم امن تونس ومرورً  انظمة بدءً أ ةالربيع العربي الذي أسقط ثالثبأساسياتها من خالل ما سمي 

تخاذ هذا الللسلطة الفلسطينية  اهذه المتغيرات التي شهدتها الدول العربية كان حافزً  ،بليبيا اوأخيرً 
القرار على اعتبار أن مخرجات هذه الثورات يمكن أن تحقق بعض المكاسب للقضية الفلسطينية 

إال أن إخفاقات  ،1999فروض أن تقام منذ فالدولة المطالب بها كان من الم ،وعدالة قضيتها
 أفق العملية التفاوضية كانت بمثابة الداعم للجوء إلى األمموانغالق  2000عام 2 كامب ديفيد

 (.79، 2011)بدرخان،  المتحدة

من  ادأت التحركات الفلسطينية في البداية لجمع قوى دولية داعمة لهذا الخيار انطالقً ب
بطرح فكرة التوجه لمجلس األمن إلصدار إدانة االستيطان  اها السلطة بدءً تعدد الخيارات التي طرحت

لدى الشارع  الدولة قبواًل  إعالنإذ القت فكرة  ،الدولة من طرف واحد إعالنوتأكيد عدم شرعيته أو 
إذ أعربت غالبية أعضاء الجمعية العامة دعمها  ،عزز هذا التوجه ادوليًّ  اودعمً  ،العربي بدايةً 

 تئجاف األمريكيو  يسرائيلاإلأما على الصعيد  ،1967بالدولة الفلسطينية على حدود  لالعتراف
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الواليات المتحدة في حالة تم اتخاذ هذه الخطوة واتجهت  طلب اسرائيل منتداعيات هذا القرار 
 لمنع صدور اعتراف بالدولة الفلسطينية األمريكيالمتحدة اتخاذ الفيتو السلطة الفلسطينية إلى األمم 

 (.88، 2011)مبروك، 

لذلك يتضح أن اإلصرار الفلسطيني على تقديم الطلب لهيئة األمم المتحدة جاء بعد 
ة يسرائيلاإلاإلقليمي من بعض الدول، وبالرغم من كل التهديدات و الحصول على التأييد العربي 

الجهود  على عملية السالم إال أن ابهذا الخصوص باعتبار هذا الطلب يؤثر سلبً  مريكيةاألو 
 الفلسطينية استمرت في هذا الطريق.

بخطاب أوضح فيه األسباب التي  اوتقدم الرئيس محمود عباس لطلب العضوية مصاحبً 
سلطة إلى لل ا القرار يتبين أن الدافع األساس  من قراءة لهذ ادفعت به إلى اتخاذ هذا القرار وانطالقً 

اف بالدولة وتأكيد االعتر  ،نونية للقضية الفلسطينيةإعادة االعتبار لألبعاد القا اتخاذ هذا القرار هو
إذا ما و  ،1967 وشطب مفهوم األراضي المتنازع عليها ضمن حدود ،الفلسطينية كدولة محتلة

حظيت السلطة بهذا االعتراف سيمكنها من تحريك المحكمة الجنائية الدولية ضد القيادات 
يمكنها أن تحصل على فمجلس األمن  أما في حالة الفشل ورفض عضويتها من ة.يسرائيلاإل

ية العامة مما يمنحها صالحيات أكثر مما تتمتع به عضوية دولة مراقبة إذا لجأت إلى الجمع
 (.102، 2011)األزعر،  منظمة التحرير

نتيجة لعدم اكتمال النصاب القانوني  في ذلك على الرغم من فشل السلطة الفلسطينية
 ة أنها نجحت في إبراز قدرتها على فتح طريق وقنوات جديدإال الكاملة قرار العضوية إلصدار

وقبلت دولة  ،جمع دعم عربي ودولي داعم للقضية الفلسطينية عليلعملية السالم مع قدرتها 
 اولكن نجحت جزئيً  ،الرغم من أن العضوية الكاملة لم تتحققعلى فلسطين كعضو مراقب 

 سية وحققت مكاسب قد تكون على صعيد الدفاع عنالدبلوماسية الفلسطينية في هذه المعركة السيا
محكمة الجنايات  :مثل ،حقوق الشعب الفلسطيني في هيئات ومنظمات أخرى تابعة لألمم المتحدة

 فلسطينية قوية للمتابعة ونيل الحقوق. إدارةإلى هذا األمر ولكن يحتاج  ،الدولية

 روسيا االتحادية والموقف من القضية الفلسطينية: 2:1:2

ي السوفيت االتحاد وسياسة موقف عن مغاير موقف الفلسطينية القضية من لروسيا انك
، إال أنها لم امن االتحاد السوفيتي سابقً  ، فهي الراعي الثاني لعملية السالم بداًل تجاهها السابق

إلى تفعيل دورها بل أصبح أكثر محدودية وهامشية مما كان عليه في ظل االتحاد السوفيتي  تسع  
 ادبلوماسيً  اانهيار االتحاد السوفيتي تحركً  في السنوات األولى عقبحيث لم نشاهد  ؛انهياره قبل
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ومشاركة فعالة من جانب روسيا االتحادية في عملية التسوية، باستثناء استضافتها للجولة  املموسً 
 ، والتي لم يحضرها الرئيس1992 كانون الثانيفي  طرافاألاألولى من المفاوضات متعددة 

  (.96، 2007الروسي )الشيخ، 

 نحو التوجه دعم في نحو القضية الفلسطينية اروسيا دومً كانت تتلخص سياسة ولكن 
 العنف، وقف إلى والدعوة السالم، مفاوضاتع وتشجي ،اسلميً  يسرائيلاإلي الفلسطين الصراع حل

 المطالبة بضرورةو  ،في مدريد للسالمي دول مؤتمرد عقاألخرى إلى مباشرة  طرافبادرت مع األو 
 ،وسطاأل الشرق  في لتسويةا ن بشأ إليها التوصل يتم قرارات ن بأيييسرائيلاإلو  الفلسطينيين التزام
 ،الوسط من العصا إمساكة محاول هو األوسط الشرق  قضية من روسيا موقف عن تعبير وأدق
 مارساتهام وقف على تحثهاى أخر  جهة ومن ،إسرائيل حيال وتعاطفهاا قلقه تظهرة جه فمن

ته صفو  ما بينها ومن الممارساته ذـها روسي وانتقدت ،التوتر زيادة خشيةن الفلسطينيي بحق القمعية
 .(73، 2009)األمارة،  الفلسطينيب الشع دفعها التي للغاية الكبيرةة البشري بالتكاليف

 ،م1994في ل الخلي مذبحة عقب السالم عملية في دورها لممارسة لروسيا العودةجاءت و 
 ،يمياإلبراهم الحر ل داخ كانوا افلسطينيً  امصليً 25 قتل على الصهاينة المستوطنين أحد أقدم عندما
 واقترحت ،دمدريي ف األوسط الشرق  في للسالم دولي مؤتمر عقد إلى روسيا دعت ذلك وعقب
 ةيسرائيلاإلت االعتداءان م مواطنيها لحماية الفلسطينية األراضي إلى دوليين مراقبين إرسال

 إلى شارون  ذاكنآ إسرائيل حكومة رئيس بوتين الروسي الرئيس دعا 2001 عام فيو  ،المتكررة
 رغبته ابديً مُ  ،ةالدوليت بالقرارا الطرفين التزام وضرورة البداية، نقطة إلى المفاوضاتب العودةم عد
 نطلقم من ،األوسط الشرق ي ف السالم إحالل في تسهم أن تريد دولة أي جانب إلى الوقوف في
 وعرقلة المفاوضات تأجيلن وأ والتوتر، العنف من مزيد إلى إال يؤدي لن القوة إلى اللجوء أن

 تعيش مستقلة فلسطينيةة دول إقامة إلى اداعيً  الصراع، طرفي على بالضرر يعود السالم عملية
في وقت واصلت فيه  ،الطرفين لكال المشروعة المصالح ضمن إسرائيل دولة جانب إلى بسالم

 في المشروط غير إسرائيل التزام ضرورة على اوتكرارً  امرارً  الخارجية سياستهاروسيا التأكيد في 
 (.89، 2009)الكيالي،  ةيسرائيلاإل الفلسطينية السالم عملية

ل الدو  إحدى تعد روسيا كون  الروسية بالدبلوماسية ااهتمامً  الفلسطينية الدبلوماسية أبدت
عام  ففي. وأوروبا آسيا في كبيرة تقليدية عسكرية قوة ولديها لراهن،ا الدولي النظام في الفاعلة
ة الفلسطينير التحري لمنظمة التنفيذية اللجنة سر أمين بصفته عباس محمودم زار السيد 1997

ي تول بعد سيما ال السالم، عملية في فاعلية أكثر دور بلعب الروسية القيادة وطالب موسكو،
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م لسالا محادثات فشل في اسببً  ذلك في الفلسطينيون  وجد حيث ة،يسرائيلاإل الوزراء رئاسة نتنياهو
 .(112، 2010)الشيخ،  أوسلو اتفاق تنفيذ وتعثر المنطقة في

يتضح مما سبق أن دور روسيا االتحادية كخلف لالتحاد السوفيتي لم يكن على قدر كبير 
ئل هيار االتحاد السوفيتي من قالمن األهمية بعد انهيار االتحاد لسنوات قليلة بفعل ما تبع ان

د ، ولكن بدأ دور روسيا االتحادية يعود من جدياداخلية أثرت على دور روسيا االتحادية خارجيً 
ت عند انعقاد مؤتمر مدريد للسالم ورعايتها لبعض المفاوضا 1991تجاه العملية السلمية من عام 

 كنْ ، ولاألمريكيبالتعاون مع الشريك  سلوأو التفاقية  وصواًل  يسرائيلاإلبين الجانب الفلسطيني و 
ا، وكان في غالب األحيان يدور في فلكه مريكيةاألدورها محدود إذا ما قورن بالواليات المتحدة 

اصة على تلك العملية باعتبارها القوة العظمي وخ مريكيةاألولكن بعد استحواذ الواليات المتحدة 
لى إ ولم يرتق   اجدً  اولي، أصبح الدور الروسي محدودً بعد تراجع روسيا االتحادية على الصعيد الد

حد روسيا االتحادية أ دمستوى طرح مبادرات إلى ما قبل تشكيل اللجنة الرباعية الدولية التي تع
 أعضائها األربعة.

 االتحاد األوروبي والموقف من القضية الفلسطينية: 3:1:2

متحدة الواليات الدثت في العالم وسيطرة التي ح بفعل العديد من المتغيرات الدولية الجديدة 
 في دور االتحاد األوروبيأصبح االتجاه نحو تحجيم وانفرادها بشكل مطلق الدولية  على السياسة

، 1991في مؤتمر مدريد  احيث كان دور أوروبا شكليً  ،املموسً  عملية التسوية السلمية في المنطقة
 مـــعليها، إذ ت قيعلمحادثات التسوية والتو األولى الراعية  مريكيةاألوأصبحت الواليات المتحدة 

روسي في ذلك التوقيع  ع وجود شريكم 12/9/1993في واشنطن في  أوسلوالتوقيع على اتفاق 
 (.90، 1998)الرشدان،  األمريكيولكن لم يصل للدور 

 هم إال في المباحثاتالخلفي في هذه المحادثات، ولم تستراجعت أوروبا إلى المقعد حيث 
من خالل لجان خاصة متعلقة بقضايا الالجئين والمياه ونزع أسلحة الدمار  طرافالمتعددة األ

وهكذا فإن الدور األوروبي حتى  ،الشامل، والتي عقدت معظم اجتماعاتها في العواصم األوروبية
، وعلى رأسها عدم عديدة سبابا ألكان محدودً  يسرائيلاإلتلك اللحظات بخصوص الصراع العربي 

له، وعدم وجود دور عربي مساند وفاعل للدور  إسرائيل، ورفض وق بوله وافقة واشنطن لهذا الدورم
، إسرائيلولكن حصل توافق أوروبي نوعي على أهمية العالقة بين منظمة التحرير و  ؛األوروبي

لي . وبالتاإسرائيلمما أدى إلى التمويل األوروبي للسلطة الفلسطينية وتعزيز عالقة التعاون مع 
ات ومهمات االستقصاء عالنفقد اتصفت المسيرة الدبلوماسية األوروبية تجاه الصراع بسياسة اإل
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م في حوض المتوسط ال يمكن للمعلومات والبحت عن بعض المبادرات، على اعتبار أن السال
  .(45، 1995)الرشدان،  األوسطفصله عن السالم في الشرق 

 مريكيةاألبي كتكتل دولي يشكل للواليات المتحدة يتضح مما سبق أن ظهور االتحاد األورو 
ذا على الساحة الدولية، بسبب ثقل بعض الدول في هذا االتحاد وباألخص ألمانيا وفرنسا، لا خطرً 

يز نحو تهميش هذا الدور في العديد من القضايا والتركتتجه الخارجية  مريكيةاألأصبحت السياسة 
 خرى وباألخص الداخلية، وبالتالي جعل االتحاد األوروبيعلى لفت انتباه االتحاد إلى قضايا أ

بخصوص القضية الفلسطينية، وإن كان له دور محدود في بعض  مريكيةاأليتبنى وجهة النظر 
 اللجان المنبثقة عن االتفاقيات السياسية.

ه على القضية الفلسطينية إال أن مريكيةاألولكن االتحاد األوروبي وبالرغم من الهيمنة 
 كلذل اانعكاسً وجاء  األمريكيدون التضحية بمصالحه مع الشريك  إيجابيٍّ  لعب دورٍ  ال مرارً حاو 

 ، والذيم1995موضوع الشراكة األوروبية المتوسطية بمؤتمر برشلونة )نهاية تشرين الثاني( عام 
في  ،يرتكز على التصور األوروبي القائل بأن استقرار أوروبا مرتبط باستقرار جنوب المتوسط

ل حللين أن مهمة الواليات المتحدة بقيادتها لحلف شماالوقت الذي يرى كثير من المراقبين والم
بحيث أضحت الفجوة  اإلستراتيجياألطلسي هي استمرار هيمنتها على أوروبا واإلمساك بقرارها 

 .(81، 2002)زرزور،  بينهما مرشحة لالتساع

ي مسيرة السالم وتقديم الدعم االقتصادالشراكة دفعة للدور األوروبي في دعم  أعطت هذه 
المناهض ألي دور أوروبي، وتمثل ذلك  يسرائيلاإلللسلطة الفلسطينية، ومحاولة ترويض الموقف 

بهدف  األوسطوللمرة األولى على تعيين ممثل لالتحاد األوروبي في الشرق  إسرائيلفي موافقة 
 د،ذات األهمية لالتحا لسياسات العالميةب دور مؤثر في اللع"أوروبي واضح وهو الرغبة الكبيرة 

ومنذ  ولكن االتحاد األوروبي ؛يسرائيلاإلالعربي  اعلصر العملية السلمية لصة في موضوع وبخا
أصبح بيانها هو المحطة الرئيسة في انطالق  الذي 1996حزيران  22 بتاريخ قمته في فلورنسا

شكل يأن السالم في المنطقة  حيث أكدبعد،  هذا الدور والمرجعية السياسية التي يستند عليها فيما
وكان من أهم الخطوات التي اتخذها االتحاد األوروبي في  ،مصلحة أساسية لالتحاد األوروبي

لعملية السالم،  ادوليً  اهو تعيين ميجيل موراتينوس مبعوثً  م1996الخامس من تشرين األول 
 زيارة الرئيس الفرنسي جاك شيراك كذلكو ف األوروبي في عملية التسوية، كخطوة نوعية في الموق

 حيةوالمسي اإلسالمية، التي زار فيها األماكن المقدسة 1996ن األول إلى مدينة القدس أواخر تشري
  .(68، 2000)صارم، 
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ور ديسعى إلى أن يكون له  األوسطله للشرق  ااالتحاد األوروبي بتعيينه مبعوثً  نفإ وعليه
 ازال يلقى احترامً  لقضية الفلسطينية، ولكن هذا الدور كان وماأكبر في المنطقة وباألخص في ا

 أن يعةالذي ينتقده باستمرار بذر  يسرائيلاإلمن الجانب الفلسطيني، على عكس الجانب  اوتقديرً 
االتحاد األوروبي يحرص على حماية حقوق الشعب الفلسطيني والدفاع عنها دون االكتراث للشعب 

لحل لهو الوحيد الذي يتبنى وجهات نظرها  األمريكيأن حليفها  إسرائيلوحقوقه، ولعلم  يسرائيلاإل
 تجاه القضية ابعكس االتحاد األوروبي الذي يحاول قدر اإلمكان أن يكون في نظر الجميع محايدً 

الفلسطينية، وبالرغم من ذلك لن يكون لدور االتحاد األوروبي تأثير إيجابي على صعيد الحل 
وهذا مستحيل ودون أن يفتك من  يسرائيلاإلله تأثير كبير على الجانب السياسي دون أن يكون 

سية لعالقات الجيوسياصعب بفعل ا اوهذا عمليً  مريكيةاألالتبعية السياسية مع الواليات المتحدة 
 . مريكيةاألللواليات المتحدة  ادول االتحاد األوروبي سياسيً  ة بعضيعوتببينهما، 

مؤتمر شتوتغارت في عقد االتحاد األوروبي  1999سان ني 16-15في الفترة ما بين و 
رق في منطقة الش يسرائيلاإلومن أهم ما جاء فيه هو تأييد حل سلمي للنزاع الفلسطيني  ،ألمانيا

فقد  ، لكنه لم يرق إلى مستوى الطموح العربي من الشراكة األوروبية المتوسطية. وبالنتيجةاألوسط
ال  يحاكي المصالح االقتصادية. ولكنه امترددً  السلمية خجواًل  بقي القرار األوروبي في العملية

ضغط الفتقاره لإلرادة السياسية التي تتيح له استخدام أوراق ال األمريكييجرؤ على تجاوز الدور 
)صارم،  ؤثر في عملية السالم، وبالتالي أصبح أي دور أوروبي هو دور فرديالتي بحوزته لي

2000 ،78.)  

لطرح مبادرات إلحياء هذه العملية كان هناك محاوالت أوروبية أيلول  11أحداث وبعد 
لتحريك عملية  يدةفكانت هناك محاوالت عد ،ة ألمنهامهمفي منطقة  االسلمية لتجد لها مكانً 

ألوروبي االسالم، وكان من أهمها التقاء خافيير سوالنا الممثل األعلى للسياسة الخارجية في االتحاد 
مد ين والفلسطينيين، حيث التقى مع مستشار الرئيس عرفات لشؤون األمن محيرائيلساإلالمسؤولين ب

ظة بنيامين أليعازر، كما التقى بالرئيس عرفات، مما أثار حفي يسرائيلاإلدحالن، ووزير الدفاع 
ليعازر: أعرفات بات غير موجود على أرض الواقع، وقال بن  دون على اعتبار أنهم يع إسرائيل

بيون مع عرفات بإشارات التعاطف معه إنما هي مضيعة ت التي يجريها األورو "إن االتصاال
  (.106، 2003)عبد الفتاح،  للوقت"

، 26/10/2001وعندما قام يوشكا فيشر وزير الخارجية األلماني بزيارته إلى المنطقة في 
ة يسرائيلاإلوات لوقف إطالق النار وانسحاب الق ؛ينيسرائيلاإلاجتمع مع الرئيس عرفات والمسؤولين 

معاناة الناس وفتح الباب أمام المفاوضات، وإيجاد طريقة إنهاء من المناطق )أ( إلنهاء العنف و 
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ية ليست قضية أمنية فحسب ولكنها سياسية واقتصادية ا بأن القضلتنفيذ قرارات لجنة ميتشل، معترفً 
 (.2001)صحيفة القدس،  ةواجتماعي

الخطوط العامة للدور األوروبي في الشرق  حتاتض، 2002وأوائل  2001وفي أواخر 
اد في لجوئه لدبلوماسية الوجود المتواصل في المنطقة من خالل إبقاء وزير خارجية االتح األوسط

افيير في المنطقة، والقيام بزيارات مكثفة للمفوض األعلى للسياسة الخارجية والدفاعية المشتركة خ
سالم للداللة على حجم االلتزام األوروبي بعملية ال، ينوسسوالنا وللمبعوث األوروبي ميجيل مورات

ي نشأت عن الصراع والتسوية الت إدارةوتأكيد احترام قواعد اللعبة في ين يسرائيلاإلبين الفلسطينيين و 
 ومنها عدم المساس بالسلطة الوطنية الفلسطينية وبرئيسها ،أوسلووتكرست في مؤتمر مدريد 

 .(89، 2002)حتي، 

ات د أكد االتحاد األوروبي على أولوية العمل السياسي دون تأخير الحتواء األزموبهذا فق
 ا؛ لذتزامن وترابط بين العمل السياسي واألمنيإلحداث والعودة إلى المفاوضات والقبول بتسوية 

المبادرة أيدت فرنسا  وكذلك ،عديد من اللقاءات الدبلوماسية غير الرسميةالأوروبا  تاستضاف
وقد أعلن هوبير فيدرين  ،، رغم تحفظ الواليات المتحدة بخصوصها2002في كانون أول  السعودية

مروان المعشر في باريس  لقائه مع وزير الخارجية األردني )وزير خارجية فرنسا( أثناء
على االتحاد األوروبي كانت كبيرة، حيث أرسل وزير  مريكيةاألن الضغوط إ: "22/2/2002

 اطشبباول إلى وزراء الخارجية األوروبيين في اجتماعهم الذي انعقد في  كولن األمريكيالخارجية 
 ونتيجة ؛: "يجب على حلفاء الواليات المتحدة عدم اتخاذ مواقف معارضة لها"سبانيا قائاًل إفي 

ري األوروبي الذي تحقق في وقت واحد حول مسا جماعلذلك تخلت بريطانيا وألمانيا وهولندا عن اإل
ضرورة وقف العنف كشرط ال غنى عنه من أجل ، وعادت لتؤكد األمنيةالتدابير الحل السياسي و 

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

إلى وضع االتحاد األوروبي في حرج بالغ، واندالع الحرب الكالمية بين بعض  وادي ذلك
ؤون الخارجية لالتحاد الدول األوروبية والواليات المتحدة، تمثل بمهاجمة كريس باتن وزير الش

للعالم. وكان أهم ما قدمه االتحاد  إطالقيهباتهامها بأنها تتبنى نظرة  المتحدة   األوروبي الواليات  
س بوش في ــــهو خريطة الطريق التي أعلنها الرئي يسرائيلاإلاألوروبي لحل الصراع الفلسطيني 

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

، األمنيةتعيين الجنرال المتقاعد أنتوني زيني للقيام بالوساطة واالهتمام بالجوانب جاء  لسطينيين،الف



24 

 

تقرير تنفيذ  إجراءات، بل حاورت حول اسيةالسيتطبيق الرؤية بفلم تكن مهمة هذا الوسيط تتعلق 
  .(67، 2003)األزعر،  التي تتعلق بالجانب االمني لجنة ميتشيل وتوصيات تينيت

التحاد األوروبي لطرح مبادرات سياسية على صعيد ليتبين مما سبق وجود محاوالت 
ر ذات تأثي بقيتا ، ولكنهيسرائيلاإلالتسوية السياسية السلمية بين الجانب الفلسطيني والجانب 

طيع التي تست مريكيةاألمثل الواليات المتحدة  قوةٍ  محدود لكون االتحاد األوروبي لم يمثل عامل  
، فدول الخارجية ،الداخلية :، وهذا ناتج عن العديد من العوامل منهايسرائيلاإلالتأثير على الموقف 

تحاد األوروبي الخارجية، مما االتحاد األوروبي في سياستها الخارجية غير ملزمة بسياسة اال
 أقوى، والكثير مما قام به مريكيةاألبقي السياسة الخارجية تيضعف هذه السياسة الخارجية، و 

ير ودوره الكب ،الفلسطينية من إرسال مبعوثين لعملية السالم التحاد األوروبي على صعيد القضيةا
 ال أكثر. اعالميًّ إ  اودورً  مريكيةاألفي صياغة خارطة الطريق كان من وحي المتطلبات 

 والموقف من القضية الفلسطينية: مريكيةاألالواليات المتحدة  4:1:2

لية تجاه عم األمريكيوحتى اآلن ما زال الرأي والقرار  السلمية منذ بدايات عملية التسوية
مع  مريكيةاأل دارةإلاتعاطي ، فطرافاألالتأثير على  فيألكثر قدرة وهي ا السالم هو األقوى،

 ُيرصد من خالل المبـادرات التـي قـدمتها حل الصراع سطينية، ومساعي التوصل إلىالقضية الفل
ـا أنه للمرة األولى تعلـن فيه ذلكوطابا، وما يهم في  2000 في كامب ديفيد مريكيةاأل دارةاإل

مة ، علـى أن تكون القدس عاصذات سيادة نزاع يقتضي قيام دولة فلسطينيةأميركية أن حل ال
ت تحدث ،ي كامب ديفيدف امقترحات كلينتون التي طرحه التصور لم يكن ليتنافى معوهذا  ،لدولتينل

الفلسـطيني،  لصراع يجب أن يستند على أساس دولة فلسطين كوطن للشعباعن أن مبدأ حل 
 في مجملها سعت إلى إيجاد طرق من مريكيةاألفالسياسة ، كوطن للشعب اليهودي إسرائيلودولـة 

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

 صالحيات محدودة، وإبقاء بقية عناصر القضية الفلسطينية مؤجلة إلى مفاوضـات اتفلسطيني ذ
 .( Rob, 2005  ,74)يلسرائياإلوهذا بموافقة الجانب  ،لة األمدمرحلية طوي

إليجاد حل للقضية الفلسطينية، تصب  مريكيةاألالمساعي التي بذلتها الواليات المتحدة  إن
بجعلها في نهاية المطاف،  واستقرارها وجعلها أكثر قوة مما سبق إسرائيلفي تجاه حماية أمن 

ولكن برام اتفاقيات سياسية مع الفلسطينيين، إعربية المحيطة بعد عالقات ما مع الدول ال تصل إلى
من خالل تقديم تنازالت مهولة للجانب الفلسطيني،  تحقيق ذلك يكون  أالَّ  األمريكيحرص الجانب 
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 وهذا ،ين لتقديم تنازالتيسرائيلاإلعلى الضغط على الفلسطينيين أكثر من  كانوا يحرصون حيث 
 وابت فلسطينية. في ظل وجود ث صعب   األمر

دخلت القضية الفلسطينية في تطورات جديدة مثٍّلها فشل طرفي الصراع في الوصول إلى 
ن و دخول شار  بعد 2000عام والذي تبعـه اندالع انتفاضة األقصى ،(2) اتفاق في كامب ديفيد

ية واالتفاقات الالحقة لها عن تحقيـق تسـو  أوسلومظهرة فشل صيغة إلى باحات المسجد األقصى 
دعت هذه الوضعية  ،تميزت االنتفاضة بالطابع العسكري بين طرفي الصراعحيث  ؛شاملة للصراع

 للتهدئـة، والتـي جاءت على شكل خطط ومبادراتإلى طرح مبادرات ومحاوالت  مريكيةاأل دارةاإل
 بينين للقيام بوساطة جنرال متقاعد ع وهو –وزيارات زيني 2001عام كتقرير ميتشل  ،جزئية

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

برام اتفاقيات سياسية جديدة واندالع إفشل المحادثات السياسية وصعوبة  وبالتالي فإن
ه اتجاب تتجه هاجعلت ؛مريكيةاألعلى الواليات المتحدة  2001أيلول  11أحداث و ، انتفاضة األقصى

وشملت الفصائل الفلسطينية بها، وأصبح  اإلرهابقضايا أخرى في العالم تركز على مكافحة 
ين بات يالجانب األمني في عقد اتفاقعلى ها ركزت ا في العملية السياسية، بل إناهتمامها ثانويًّ 

دة واليات المتحال ين دون التطرق للجانب السياسي، وهذا نابع من حرُص يسرائيلاإلو  الفلسطينيين
 في تلك الفترة. إسرائيلعلى حماية أمن  الرئيُس  مريكيةاأل

حيث ، الفلسطينيةبجوهره على القضـية  مريكيةاأل االستراتيجيةهذا التغير في انعكس 
إيجاد  ، مـن حيـثهاالفلسطينية خارج أولوياتقضية ال األحداثبعد تلك  مريكيةاأل االستراتيجيةأبقت 

 ،اإلرهابعلى محاربة  مريكيةاأل دارةاإللكن على الرغم من اقتصار أولويات  ؛تسوية شاملة لها
 ايت جزءً في األنظمة والثقافـة السياسـية العربيـة، إال أن القضية الفلسطينية بق« إصالحات» وإدخال

في  ينيةإدخال المقاومة الفلسطب إسرائيلنجاح ب وتمثل ذلك، ةجديدال مريكيةاألمن معالم السياسة 
 (.95، 2005)الصباح،  اإلرهابمكافحة  التي تقودها ألغراض جوهر الحملـة الدولية

المقاومة والعمليات العسـكرية الفلسطينية فرصة للربط بينها في تصاعد  إسرائيلفقد وجدت 
ين األمريكيعلى الراديكالي" " خطـورة اإلسـالمأيلول، من خـالل إظهـار  11وبين أحداث 

وقف االنتفاضة والقضاء على البنية التحتية للمنظمات  واشتراط ،ين على السواءيسرائيلاإلو 
ومنهم -إال أن بعـض النقاد  "خارطة الطريـق" بطرحالواليات المتحدة قامت  لتحقيق ذلك ،العسكرية

لكسب  مريكيةاأل دارةاإلال يمكن عزلـه عـن مسعى  اطييبررون هذا التع -اصيرالدكتور محمد المن
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احتواء الرأي  ها للعراق، من خالل سياسة أسماهاتأييد الدول العربية تجاه سياستها في استهداف
، تظهر اوبصرف النظر عن جديتها من عدمه المبادرةفهو يرى أن هذه  ،العام العربي واإلسالمي

من أجل الضغط على السـلطة الفلسـطينية لتنفيذ ، الفلسطينيةتعاطي الواليات المتحدة مع القضية 
 (.46، 2008)حامد،  الشق األمني منها

 لمراحـللالسابقة هو تضمنها لجدول زمني  مريكيةاألالخطة عن المبادرات  ما ميٍّزإن أهم      
ذي يظهر ، والاألمريكيدولة فلسطينية، إال أن التناقض فـي الطـرح لهدف إلى الوصول بثالث ال

مدى الجدية في التعاطي مع هذه الرؤية، يكمن في أمرين: أولهما فـي تلك البنود التي وضعت 
في  "إصالحات"، وإجراء "اإلرهابالعنف و " التي نصـت علـى وقـفراط لتحقيق هذه الرؤية، و كاشت

ة يسرائيلاإلسياسة مع ال مريكيةاأل دارةاإلتعاطي  آخرهمابنية السلطة، وقيام قيادة فلسطينية جديدة، و 
ة لمفهوم الدولة الفلسطيني افي فرض وقائع جديدة على األرض، والتي جاءت في واقع األمر نقيًض 

 بني سياسة الحل األحادي، وتالعنصري  سيما بعد بناء جدار الفصل طبقا لخارطـة الطريـق، وال
 (.72، 2006)شلبي، 14رون الوقبول اشتراطات شا

 -قبل تشكيل اللجنة الرباعية الدولية-للتسوية  مريكيةاألات يتضح مما سبق أن المبادر 
مثل كامب  ،يسرائيلاإلالفلسطيني و  ين:اتفاقيات سلمية بين الطرف ونتج عنها ،كانت عديدة

دولية الطريق التي تبنتها اللجنة الرباعية ال خارطة ولكن آخر هذه المبادرات كانت خطة(، 1ديفيد)
 أصبح هناك أيلول 11بعد أحداث  ا، ويتضح أيًض ا ما أرادته امريكاوهذ ،ى بالتأييد الدوليظلتح

كـن ويم ،ة فيما يخص القضـية الفلسـطينيةيسرائيلاإلو  مريكيةاألبين السياسة كبير  توافق وتقارب
تجاه الشعب ة يسرائيلاإلالذي حصلت عليه الممارسات  الدعم السياسيلمـس انعكاساته ب

على تمرير العديد من المبادرات التي مضمونها  مريكيةاألت الفلسطيني، حيث حرصت الواليا
ا ، وهذاإرهابعلى اعتبار المقاومة الفلسطينية  ،إسرائيلأمني أكثر منه سياسي للحفاظ على أمن 

لكن  ؛رغبتها في إنهاء الصراع اتعلن دومً  صراع، وإن كانت امريكاحل هذا الدوره يزعزع فرص ب
خاصة في مجال االستيطان وتهويد القدس  ،ض الواقع ال تعكس ذلكعلى أر اإلسرائيلية الممارسة 

 فرص تحقيق السالم. يمنعمما 
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 الثانيلمبحث ا

 وتكوينها نشأة اللجنة الرباعية الدولية
 

متحدة كان تحت قيادة الواليات ال ونشأتها األوسطاللجنة الرباعية الدولية للشرق  إن تكوين
واالتحاد  وهم األمم المتحدة وإقناعهم، األعضاء حثيثة لتكوين اهودً ، التي بذلت جوإشرافها مريكيةاأل

ي بأن يكون أ مريكيةاألاألوروبي وروسيا االتحادية لالنضمام إليها، خاصة في ظل عدم الممانعة 
ع من أن تنفرد وحدها في خضم الصرا  بعد وموافقة دولية، بداًل  احل تريده للقضية الفلسطينية ذ

 .ييلسرائاإلالفلسطيني 

 نشأة اللجنة الرباعية الدولية: 1:2:2

العاصمة  في عقد دولي اجتماع خالل األوسط بالشرق  الخاصة الرباعية اللجنة نشأت
 نتيجة أثنار ماريا خوسيه اإلسباني الوزراء رئيس وباقتراح من 2002 بتاريخ اإلسبانية مدريد

 .األقصى انتفاضة دالعان من عامين نحو وبعد ،يسرائيلاإل الصراع الفلسطيني تصاعد

اعي الرباعية ورب والدبلوماسية مدريد لجنة :منها عديدة، تسميات بدايةفي ال عليها وأطلق
 واألممية الدولية بعض الكيانات من اللجنة وتتألف ،األوسط الشرق  في السالم لعملية الوساطة

 لكون هذا احصرً  يالفلسطين المسار على األوسط الشرق  في السالم تحقيق على المساعدة بهدف
 ادواالتح المتحدة واألمم المتحدة الواليات من هذه اللجنة كاًل  وتضم المسار من أهم المسارات،

 رئيس- الخاص المبعوث جوالت تمويل على المتحدة األمم وتشرف وروسيا االتحادية، األوروبي
 .(Haass, 2002,88 ) وتأمينه -اللجنة

اء خارجيتهما واألمم المتحدة أمينها العام، إضافة والروسي وزر  األمريكيويمثل الطرف 
شخص معين باالتفاق بين  اللجنة رئاسة ويتولى ،مسؤول الشؤون الخارجية باالتحاد األوروبي ىإل

 اولفترة طويلة خلفً  بلير توني األسبق البريطاني الوزراء حيث تولى رئاستها رئيس طرافجميع األ
 لفض اخاًص  امبعوثً  تعيينه بعد -الدولي للبنك ألسبقا الرئيس- ولفنسون  جيمس لألسترالي
 الخاص المبعوث منصب قبوله بلير وأعلن ،2005 عام غزة في يسرائيلاإل الفلسطيني االشتباك

 بريطانيا في للوزراء ارئيسً  منصبه من استقالته فيه أعلن الذي نفسه اليوم في الرباعية للجنة
)موقع الجزيرة نت،  2007 حزيران 27 في النواب البريطاني مجلس في وعضويته

www.aljazeara.net). 

http://www.aljazeara.net/
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كان بسبب العديد من الدوافع ولكن وتأسيسها يتضح أن ظهور اللجنة الرباعية الدولية و 
 يرى ع لعمل تلك اللجنة على صعيد التسوية أهمها حسب المعلن هو إحياء عملية السالم، والمراج  

خص التسوية وباأل أعضاء اللجنة في السابق على صعيددول أنها تكرار لألدوار التي كان يقوم بها 
 جماععلى تلك المقترحات لكونها صادرة باإل إجماع، ولكن في ظل اتفاق دولي و األمريكيالجانب 

لية اعية الدو تعيين توني بلير في منصب رئيس اللجنة الرب جاء الدولية، لذلك عن اللجنة الرباعية
ليس من فراغ، فهو في توجهاته يتوافق مع التطلعات األمريكية للحل، وخاصة أنه كان حليف 

اإلرهاب، وكان متوافًقا مع الرؤية  ما يسمي جورج بوش االبن في حروبه الخارجية كافة ضد
 األمريكية الخاصة بإيجاد حل للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.

 لرباعية الدولية في البدايات:واقع عمل اللجنة ا 2:2:2

 المواقف المتباينة بين التوفيق حاولت أنها أهمها كبيرة، عقبات تشكيلها منذ اللجنة واجهت
 وتطبيقاته أوسلو اتفاق من( وروسيا االتحادية المتحدة الواليات األخص وعلى) لمكوناتها انسبيً 
 مع التعامل سياسات عن فضاًل  ،1993 منذ سياسية تسوية إنجاز في فشلت والتي األرض، على

 وبعد ،الفلسطينية المعادلة في امهمً  اعنصرً  تشكل بدأت التي( حماس) اإلسالمية المقاومة حركة
 ين،يسرائيلاإلو  الفلسطينيين بين السياسية للتسوية جديدة فرصة تهيأت العراق، على الحرب انتهاء

 رؤية إلى ااستنادً  وذلك ،2003 اننيس 30 في" الطريق خارطة" بخطة عرف ما اللجنة فأطلقت
)موقع  2002حزيران  24 في ألقاها كلمة في أوضحها التي االبن بوش جورج األميركي الرئيس

 .(www.aljazeara.netالجزيرة نت، 

ية محددة ، كان له رؤ االبن بوش األمريكيالرئيس  الذي اعلنها خارطة الطريقيتضح أن 
يفكك  نفسه وفي الوقت ،ويحافظ عليه إسرائيلبما يعزز أمن  يسرائيلاإللحل الصراع الفلسطيني 

 في الحل. إسرائيل، ويحقق رؤيا اإلرهاباألجنحة العسكرية الفلسطينية بدافع مكافحة 

ام ع نيسان في الرباعية عينت ،يسرائيلاإل الفلسطيني حل الصراعل مساعيها إطار وفي
. غزة من يسرائيلاإل االنسحاب في للمساعدة وولفنسون  جيمس السابق الدولي البنك رئيس 2005

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

 الفراغ سد يمكنها لن الحكومية غير والمنظمات المتحدة األمم إن :وولفنسون  وقال .2006 مطلع
  .(Musu, 2007 ,91)الغربية  الضغوط وطأة تحت الفلسطينية السلطة مؤسسات انهارت إذا

http://www.aljazeara.net/
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وعليه فإن الجانب اإلسرائيلي كما كان في السابق هو المعيق لتطبيق أي حل سياسي يتم 
ل وافق عليه، فقد استمر في لعب هذا الدور بعد تشكل اللجنة الرباعية الدولية لكون إسرائيالت

تحتمي بالطرف األقوى وهو الجانب األمريكي، لذلك قام بعض رؤساء هذه اللجنة باالستقالة 
 لمعرفتهم أن أمريكا ستحجمهم، وأن إسرائيل لن تلتفت ألي مبادرة.

 في سوتو دي ألفارو هامبعوث قدم أن بعد ،اعمقً  أشد أزمة في الرباعية اللجنة ومرت
 المالس لعملية خاًصا منسًقا 2006 أيَّار 6 في تعيينه تم الذي مهمته، من استقالته 2007 حزيران

 ونشر البريطانية الغارديان لصحيفة سرب الذي والمدوي  السري  تقريره وفي ،األوسط الشرق  في
 حماس فوز بعيد الفلسطينيين على الدولي المجتمع فرضها التي المقاطعة إن قال حزيران، 13 في
 على وخيمة عواقب لها وكانت النظر، بعد األحوال أحسن في فتقدتا التشريعية االنتخابات في

الفلسطينيين وعدم  تجاه الرفض على األساس في قائم إسرائيل موقف إنو  ،الفلسطيني الشعب
ما بمشاهدة  اكتفت الرباعية اللجنة وإن ،للصراع دائمالحل ال نالتنصل مباالعتراف بحقوقهم 

 لجنة،ل جديًدا مبعوًثا بلير توني السابق البريطاني الوزراء عينت رئيس أن اللجنة لبثت وما .يجري 
 الفيتو روسيا أزالت أن بعد 2007حزيران 27 في ذلك ، وجاءهمنصب من استقالتهبعدما قدم 

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

 يتضح مما سبق أن الواليات المتحدة األمريكية كانت تتطلع إلى تعيين رئيس للجنة يكون 
وني يصة على تعيين تتابًعا لها ويرضخ لقراراتها ولرؤيتها الخاصة اتجاه التسوية، لذلك كانت حر 

 بلير لكونه األكثر قرًبا لما تطمح له، وضغطت على الجانب الروسي لتعيينه.

لمجلس  ريقالط خريطة نص بإحالةالسيد كوفي عنان قام األمين العام لألمم المتحدة 
 ىإل اجنبً  تعيشان وفلسطين، إسرائيل :دولتين وجود في المتمثلة الرؤيةاألمن باعتبارها تحقق 

 ،الصادر عن مجلس األمن 1397مجلس األمن  قرار في مؤكد هوا كم وأمن، سالم في جنب
ينية الفلسط والسلطة إسرائيل حكومة إلىفي حينه  وهوقدم النص هذا أعضاء اللجنة الرباعية أعد وقد

 (.18، 2003)األمم المتحدة،  2003 نيسان 30في تاريخ 

ة زمني ومسارات مراحل وذات أهداف، لىإ مستندةو  األداء على معتمدة طريقال خريطةإن 
ذ اتخا خالل من تقدم إحراز ها األساسدفه لإلنجاز، ومقاييس األهداف لتحقيق ومواعيد واضحة
ء بنا مجال وفي اإلنسانيةو  واالقتصادية األمنيةو  السياسية الميادين في متناظرة خطوات الطرفين

ع للصرا  وشاملة ائيةنه تسوية إلى التوصل هي والغاية ،ةالرباعي اللجنة رعاية تحت المؤسسات،



30 

 

 الذيه خطاب في وشب الرئيس ذكره الذي النحو على ،2005 عام بحلول الفلسطيني - يسرائيلاإل
ن الوزاريي البيانين في المتحدة واألمم وروسيا األوروبي االتحاد به ورحب حزيران 24 في ألقاه

 .ولأيل 17و تموز 16 في الرباعية اللجنة عن الصادرين

 إال دولتين وجود أساس على الفلسطيني - يسرائيلاإل الصراع حل يتحقق لننه إحيث 
م بحز  تتصدى قيادة الفلسطيني الشعب لدى يكون  عندما ،اإلرهابو  العنفطريق إنهاء  عن
ل خال ومن والحرية، التسامح على قائمة فعلية ديمقراطية بناء على وقادرة ومستعدة رهابلإل

 ال اواضحً  قبوالً  الطرفين وقبول فلسطينية، دولة إنشاء أجل من يلزم بما للقيام إسرائيل استعداد
 تنفيذ علىة الرباعي اللجنة وستساعد ،التفاوض طريق عن تسوية إلى التوصل هدفب فيه لبس

 لطرفينا بينة مباشر  مناقشات تنظيم ذلك في بما األولى، بالمرحلة ابدءً  التنفيذ، ذلك وتيسير الخطة
 على تقوم الخطةن لكو  انظرً  ،للتنفيذ واقعي زمني مسار على الخطة وتنص ،قتضاءاال حسب

 لكل وامتثالهما، نية بحسن الطرفين جانب من الجهود بذل سيتطلب التقدم إحراز فإن األداء،
 كل ضمن تقدم يتحقق فقد السرعة، وجه على بالتزاماتهما الطرفان وفَّى وإذا، المبينة االلتزامات

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

لخطة خارطة الطريق تم إعداده حسب  اواضحً  ازمنيًّ  يتضح مما سبق أن هناك جدواًل 
تنفيذ ال المرتبط نجاحها فيأعضاء اللجنة  التي وضعهاالمسارات والمراحل الخاصة بالخطة، 

 لخطةلم يلتزم با يسرائيلاإلمع أن التجربة أثبتت أن الجانب  ،يسرائيلاإلبااللتزام الفلسطيني و 
 القرارات الدولية أو اتفاقيات التسوية.و  ،مضمونها عملياتعديال أفقدها  14ووضع عليها 

 أعضاء اللجنة الرباعية الدولية: 3:2:2

 الدفاعية. والسياسة لخارجيةا للعالقات األوروبي لالتحاد األعلى الممثل .1
 .األمريكي الخارجية وزير .2
 الروسي. الخارجية وزير .3
 .األوسط الشرق  في السالم لعملية الخاص المتحدة األمم منسق .4
 ."رئيس اللجنة" الخاص المبعوث .5

ر آخ ارئيسً  تعين اللجنةبلير، حيث لم  توني شاغر بعد استقالة امنصب رئيس اللجنة حاليً 
 عنه بسبب عدم االتفاق بين األعضاء على اسم يحظى بتأييد الجميع. حتى اللحظة بدياًل 
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 اللجنة الرباعية الدولية وإصالح مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية: 4:2:2

 السلطة في لإلصالح شاملة خطة دعمو  تنميةعلي  يةلالرباعية الدو  اللجنة عملت
في هذا الجانب على الطرف الفلسطيني  مريكيةاألالواليات المتحدة  بعد ضغوطات ،الفلسطينية

جورج بوش االبن بأن عملية التسوية لم يتم إحداث أي تقدم فيها  التي صرحت من خالل رئيسها
 اإلصالحاتن أ 2002 أيلول في الرباعية اللجنةت أكد وقددون السير في طريق اإلصالحات، 

 في المتضمنةم السال لعملية ومكمل أساسي مكون  الفلسطينية األمنيةو  واالقتصادية السياسية
تشرين  في يسرائيلاإلو ي الفلسطين للجانبين قدمت والتي الثالث،ا بمراحله الطريق خارطة خطة
 .(International Crisis Group, 2002) 2002أول 

 المحليى المستو  على اإلصالح عملية لمتابعة عمل فريق بتشكيل الرباعية اللجنة وقامت
 لعمليةة الداعم الدول مستوى  على آخر وفريق ،(الفلسطيني اإلصالح ولح المحلي العمل فريق)

 السوق،د اقتصا المالية، المساءلة ت:مجاال سبعة في دعم مجموعات شكلت حيث اإلصالح،
 معي والمجتالمحل الحكم االنتخابات، المدنية، والخدمة العامة دارةاإل القانون، وسيادة القضاء
 فريقيق نطا عن صلمنف بشكل باألمن المتعلقة اإلصالحات مع لالتعام يجري  بينما المدني،

  (.35، 2003ل الداعمة )اللجنة الوزارية لإلصالح، والدو  المحلي العمل

 أداء اللجنة الرباعية الدولية والحاجة للتطوير:  5:2:2

إلى تحسين أداء اللجنة الرباعية الدولية وذلك من خالل توسيع  طرافدعت العديد من األ
العملية التفاوضية بزعم عاالستحواذ و  األمريكيإنهاء االستفراد وتعزيز دورها بهدف  ضويتهاع

. فالناظر إلى نشأة اللجنة يسرائيلاإلإلى الجانب  ةمنحاز  اللعديد من المرات أنهثبت و رعايتها، 
حرب في  ةفي تلك الفترة منغمس هالكون هاعلى تشكيل مريكيةاألالرباعية الدولية يرى أن الموافقة 

، ولذلك أرادت اإليحاء بأنها مستعدة إلبداء مرونة في رقة في التمهيد لحرب العراقأفغانستان، وغا
على حقيقتها،  مريكيةاألما تكشفت النوايا  ا، لكن سريعً يسرائيلاإل -معالجة الصراع الفلسطيني

، 2003ية في آذار الرباعية الدول تبنتها"، التي راءات خاصة لـ" خطة خريطة الطريقبإعطاء ق
ة األربعة عشر على الخطة إلى إفراغها يسرائيلاإلعن الشروط  وأدت تلك القراءة الخاصة، فضاًل 

ليصار بعدها إلى شل الدور الجماعي للجنة الرباعية الدولية، وتعمَّق الخلل  ؛امن مضمونها عمليً 
في حزيران  األوسطفي الشرق للجنة  بتعيين توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني األسبق، ممثاًل 

على تعيينه  طيني وكذلك روسيا االتحاديةحينها الجانب الفلس اها، رغم المالحظات التي أبد2007
  (.63، 2015)راشد،  األمريكييدور في الفلك  هلكون
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 الواليات المتحدة على الدوام توسيع عضوية الرباعية الدولية، أو إعطاء دورلقد رفضت 
ولية تحدة في رعاية المفاوضات ومرجعيتها، لجهة القرارات الصادرة عن المنظمة الدأكبر لألمم الم

. ومن أبرز اقتراحات توسيع العضوية ضم كل يسرائيلإلا -بخصوص الصراع العربي والفلسطيني
م من الصين واليابان، إلى جانب الواليات المتحدة وروسيا االتحادية واالتحاد األوروبي واألم

الهند  :، مثلاا عرض في بعض االقتراحات ضم قوى إقليمية كبرى ومؤثرة عالميً المتحدة، كم
ية والبرازيل وجنوب أفريقيا، لكن واشنطن وتل أبيب تعنتتا في مواقفهما الرافضة لتوسيع الرباع

فذ عمل اللجنة، وبعد أن استنالدولية، وقامتا باستغالل الدور الذي يلعبه توني بلير في تهميش 
 (.74، 2015)راشد،  2015 أيَّارير قام بتقديم استقالته في ر بلدو  اتمامً 

من  27/5/2015قبل تقديم استقالته في حرص رئيس اللجنة توني بلير  مما سبق يتضح
وباألخص بعد أن زادت  األمريكيعلى إنهاء عمل اللجنة الرباعية الدولية، تحت الضغط  همنصب

ية، فما بتعزيز دور اللجنة من خالل توسيع العضو  يةمريكاألالمطالبات على الواليات المتحدة 
مطالبات ويتبين أن معظم ، وعملها إال تهميش دور اللجنة مريكيةاأل كان من الواليات المتحدة

 بالمطل فيعد هذا، يسرائيلاإل األمريكيإال من الجانب  ارفًض  لم تلق  التوسع في عضوية اللجنة 
االمريكي علي ملف  االستحواذوتحجيم  ،طلتالتي ع من أجل تصويب مسار المفاوضات

ومن  ،وتوسيع عضويتها  ةير دور "الرباعية الدولية" وبنيتها المؤسسيوتفعيل وتطو  المفاوضات
بداعي ، مريكيةاألللضغط على الواليات المتحدة  حراك سياسي ودبلوماسي هناك المهم أن يكون 

 اوضية من مستنقع الفشل، وقد يكون الوصفنتشال العملية السياسية والتفأن هناك حاجة ماسة ال
 .ةيسرائيلاإلالمتعمد، بانحياز واشنطن للسياسات واالشتراطات  األمريكياألدق مستنقع اإلفشال 

 
  



33 

 

 الثالثالمبحث 

 للجنة الرباعية الدولية تجاه القضية الفلسطينيةالعوامل المؤثرة في ا
 

 وليةأعضاء اللجنة الرباعية الد هافي فلكدور يالتي  المؤثرة العواملكان هناك مجموعة من  
 العواملهذه تتباين ، و يسرائيلاإلسياسية تتعلق بحل الصراع الفلسطيني  ةعند تقديمها ألي رؤي

 .عضو وتطلعاتهحسب مصالح كل المؤثرة 

 السياسة الخارجية لروسيا االتحادية تجاه القضية الفلسطينية: العوامل المؤثرة في 1:3:2

ة الفلسطيني والقضية عامة بصفة األوسط الشرق  تجاه الجديدة الروسية ياسةالس مثلت لقد
 ةالسابقة السياس عن الجديدة الروسية للسياسة الواضح التغير نتيجة عالمية فعل ردة خاصة بصفة

 كيةمرياأللهيمنة ا السوفيتي وغياب الدور الروسي بفعل االتحاد انهيار بعد روسيا انتهجتها التي
ية لروسالعالمي، ولكن هناك العديد من العوامل التي تحد من فاعلية السياسة الخارجية ا على القرار

 :اآلتيهذه العوامل تتمثل في على صعيد القضية الفلسطينية، وأهم 

ة ير المث الدولية العالقات من ةيسرائيلاإل الروسية العالقات دتع :يسرائيلاإلالدور  .1
مترابطة،  عواملة عد نتيجة وضعف قوة الزمن من قرن  نصف من أكثر منذ شهدت والتي للجدل،

 :اآلتيةوهذه العالقات كان يحكمها االعتبارات 
 لفا 205,000 روسيا في اليهود المواطنون  تعداد يبلغ: روسيا في اليهود المواطنون  .أ

ن على المرافق و وهم المسيطر ، روسيا سكان تعداد ، من%0.1 يقارب وهو ماا تقريبً نسمة 
 خاللها من التي اإلعالم لوسائمن الشركات العمالقة والبورصات، و  المهمة االقتصادية
 ،لصالحها استغالله إسرائيل تستطيعي والت عامة، بصفة الروسي العام الرأيب التأثير يستطيعون 

مباشر  بشكل انعكسا مم إسرائيل مع عالقاتها رسم في األمر ذلك روسيا تتجاهل أن يمكن فال
 .(Dashefsky, 2010 , 45 )جية الروسية على السياسة الخار 

 روسي أصل من اليهود تعداد يبلغاألصل الروسي:  منون يسرائيلاإلن والمواطن .ب
ر األكث وهم، إسرائيلمن تعداد سكان  %17ب يقار  ما أي إسرائيل دولة داخل اتقريبً  يهودين مليو 

 أجلن م العمل إلى ن يدعو منهم  %55و ،يسرائيلاإل الكيان داخل وعنصرية اوتعصبً  اتطرفً 
 7البالغ عددهم نحو  إسرائيل سكان من %17 اليوم يشكلون  الذين الداخل فلسطينيي عدد خفض

فقط  %7، فيما بالراحة وهم بجوار العرب يشعرون  ال منهم %44ا بينم، اتقريبً  ماليين نسمة
 (.84، 2012)أبو سمهدانة، نــوالمسلميب العر  مع للعيش استعدادهم يبدون 
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 إذاعاتو  ، ولهم أحزاب سياسيةيسرائيلاإلمن أصل روسي في الكنيست  اليهود ويمثل
 ثقافتهم على احفاظً  والمجالت الصحف من بيرك وعدد، بالروسية ناطقة خاصة تلفزيون  ومحطات

 ،منهم الحكومة رئيس أو الدولة رئيسح يصب أن المتوقع ومن، األصل الروسية وخصوصيتهم
 تشكيل ددبص همو  ،يسرائيلاإل واالجتماعيي السياس النسيج في بها يستهان ال قوة أصبحوا وقد

 (.86، 2004)الخليل،وتناقضها الثقافات اختالفن م تعاني دولة داخل متكاتف جسم

 اكبيرً  ادورً  إسرائيلليهود القاطنين في روسيا أو الروس من اليهود القاطنين في ا ويمثل
سيا خذ رو أحيث ت ؛يسرائيلاإل تجاه الصراع الفلسطيني السياسية الخارجية الروسية التأثير عليفي 

 .توجهات لحل القضية الفلسطينية لبعد بعين االعتبار في أياالتحادية هذا ا
ي التجار  المجال في ةيسرائيلاإلظم العالقات الروسية تتن المصالح االقتصادية: .ج

 نيسان 27ي ف يسرائيلاإلو  الروسية الحكومتين بين الموقعة االتفاقية خالل من واالقتصادي
 وقد التجارة، في القصوى  نظام األفضلية الجانبين من كل بمنح االتفاقية هذه وتقضي ،1994
 والطب والصحة الزراعي القطاع مجال فيو  التقني العلمي التعاون ت اتفاقيا الحكومتين بين وقعت

 يالسلع للتبادل السنوي  النمو ويدل البحري، النقل مجال في والتعاون  المزدوجةوإلغاء الضرائب 
ناك وه ،ة في مجال التجارة واالقتصاديسرائيلاإل الروسية العالقات حجم ازدياد على الجانبينن بي

وتكنولوجيا المعلومات وتقنيات  والمواصالت الفضائية األبحاثتعاون مشترك في مجال 
ة ماليين العوائد وهذه المصالح تدر على الخزينة الروسي ة،االتصاالت وقطاع األعمال الخاص

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

يتضح أن روسيا االتحادية حريصة على عالقات اقتصادية وتجارية مميزة مع الجانب 
نها هي بمبالغ كبيرة وال يمكن التضحية بها لكو  سرائيلحيث أن الصادرات الروسية إل ؛ييلسرائاإل

 .تدعم ميزان المدفوعات الروسي باحتياطي من العمالت األجنبية

ي ف األساس الالعب هي مريكيةاأل دارةاإل أن الروسية القيادة تدرك :األمريكيالدور  .2
 افتقار ظلي ف ذلك، في المتحدة الواليات منافسة إلى تسعى ال وهي السالم، عملية وفي المنطقة

 على اسلبً  يؤثر بدورهي والذ الصراع في المختلفة طرافاأل على والضغط التأثير لمقومات روسيا
 الطرف على والضغطر بالتأثي روسيا قدرة عدم أن كما المطروحة،لمبادراتها  الفعلية القوة

 التسوية عملية إدارةباالنفراد  في مريكيةاأل دارةاإلو  رائيلإس رغبة جانب إلى ناحية، من يسرائيلاإل
 يذ طرف أي تدخل دون  والحيلولة فقط،ا مصالحه يحقق الذي النحو على األوسط الشرق  في
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 أمام اأساسيً  اعائقً  عادلة تسوية طريق في يمثلي والذ، الفلسطينية للقضية وداعم إيجابي موقف
  (.29، 2010السالم )ظاهر،  عملية في ثاني الروسي كراعي الدور

 في اللجنة الرباعيةعضو كعندما سمحت بضم روسيا  مريكيةاأللقد كان للواليات المتحدة 
 ابأن تعطيها دورً  ،عما يجري في العراقمصالح واضحة تمثلت في أن تتغاضى روسيا الدولية 

 الواليات حاجة كذل إلى إضافة الفلسطينية، القضية وفي األوسطق الشر  في هيلإ سعت لطالما
سيا رو  تلذلك كان ؛يران وأفغانستانإو  العراق  جانب إلى القضايا من العديد في لروسيا مريكيةاأل
للسابق غير قادرة على لعب دور قوي وإن كانت مؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني دون أن  اوفقً 

 خط على تسير سيةالرو  المواقف بقيتلذلك  ؛إسرائيليكون ذلك على حساب عالقتها القوية مع 
 يةمريكاأل الخارجية السياسة في التناغم مع فلسطينية، دولةم قيا ضرورة عن خالله من عبرت واحد
م المرسو  الخط عن األحيان بعض في روسي خروج هناك كانوإن  الفلسطينية، بالقضيةق يتعل فيما

 ماك دبلوماسية أو عالميةإ  تكون  ربما أمور في بلالجوهرية  القضايا في يكون  ال ، لكنهاأمريكيًّ 
)الشوبكي،  حكمه شهورر آخ في عرفات مع التعامل بشأن أمريكي روسي الفخ من حصل

2006 ،77.) 

في ظل ثبات  مريكيةاأليتضح أن حرص روسيا على عالقات مميزة مع الواليات المتحدة 
لموقف ع اغير صدامي مالمتغيرات األخرى جعل موقفها تجاه القضية الفلسطينية إلى حد ما 

ألخرى التفاتها للقضايا ا في سوريا واهتمام روسيا بها وعدموخاصة في ظل الحرب الدائرة  األمريكي
 قوق الفلسطينيينح تجاه افي المنطقة، وإن كان في بعض األحيان يكون الموقف الروسي إيجابيًّ 

 لكنه غير مؤثر. 

 روبي تجاه القضية الفلسطينية:السياسة الخارجية لالتحاد األو  العوامل المؤثرة في 2:3:2

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

 طراف من خالل لجان خاصةالخلفي في هذه المحادثات، ولم تسهم إال في المباحثات المتعددة األ
محدوًدا  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.

ضية ات التي تحكم السياسة الخارجية لالتحاد األوروبي تجاه القهناك العديد من المحدد
 :الفلسطينية، أهمها
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كية تتمثل في الرؤية الدينامي رؤية الجماعة األوربية لنفسها ولدورها في العالم: .1
مية األوروبية التي تحاول أن تكيف نفسها باستمرار مع التغيرات التي تطرأ على البيئتين اإلقلي

لمتمثل التوسع األفقي، ا لتجربة التكاملية التي لم تكف عنا تمد هذه الديناميكية منوالدولية، وتس
ة بامتدادها إلى قطاعات وميادين جديدة، فموقف الجماع افي انضمام دول جديدة لالتحاد، ورأسيً 

غر عندما كان بشكله المص يسرائيلاإلاألوروبية متمثلة في االتحاد األوروبي من الصراع العربي 
ى ياسي ودوره علله وزنه وثقله الس احيث أصبح اليوم اتحادً  ؛تلف عن موقفه اليوم من الصراعيخ

 اوحرص االتحاد دومً  ،الصعيد األوروبيلى إلى توحيد كل شيء ع ا، ويسعى دومً الساحة الخارجية
ي تصب تجاه القضية الفلسطينية، ولكن موازين القوى على األرض والت أن يكون موقفه مستقاًل 

دور محوري  درة هذا الموقف المستقل عن لعبتحد من ق تكان مريكيةاألي مصلحة الواليات ف
ألمريكا  اإلى كونه تابعً  كونه مستقاًل الموقف ينتقل من  األحيان كان في بعضأهمية، و  يذ

 (.62، 2004)نافعة،  إسرائيلووجهات نظرها المنحازة لمصلحة 

 وروبي من المسألة اليهوديةاالتحاد األ ارتبط موقف والمسألة اليهودية: إسرائيل .2
، زيةات هتلر النا، جراء ممارسااللماني لليهوداالضطهاد ت ثقافية تاريخية تعود إلى واقع بمعطيا

انب المصلحة السابقة المتمثلة في اشتراك اليهود والحركة الصهيونية إلى ج باإلضافة إلى معطيات
على ابتزاز  إسرائيلحيث حرصت  ؛لمية الثانيةدول الحلفاء ضد دول المحور في الحرب العا

حيث  وصوره كافة؛ أوروبا واتحادها في ظل المعطيات السابقة للحصول على أشكال الدعم منهم
شأن، في هذا ال األمريكيوإن كان ليس بقدر االهتمام  ادومً  إسرائيلن االتحاد ملتزم بحماية أمن إ

 احدودً لذلك ما زال الدور األوروبي م ،المحافل الدوليةباإلضافة إلى تقديم الدعم السياسي لها في 
يفها وحل إسرائيلالسياسية إال في الحدود الدنيا التي تسمح بها وغير مسموح له باستنهاض العملية 

 (.72، 2011)إسماعيل،  األمريكي

ال  زال االهتمام العربي بالقضية الفلسطينيةي ال موحدة للدول العربية: إدارةياب غ .3
لذا لم تكن المطالب العربية بخصوص القضية  ؛بالقدر المتساوي بين جميع الدوليحظى 

ليه مما يترتب ع التحاد األوروبي واضحة أو موحدة؛وا مريكيةاألالفلسطينية من الواليات المتحدة 
جعل موقف االتحاد األوروبي غير ثابت وغير متماسك بفعل تخبط تلك المطالب، وبالرغم من 

إال أن  إسرائيلتحاد األوروبي من الدول العربية أكبر من مصالح االتحاد من كون مصالح اال
وبي في الواقع العربي والعوامل التاريخية والثقافية العديدة حالت دون التوظيف الجيد للدور األور 

في كثير من  سرائيلاألوروبية المنحازة إل قفنفسه في جعل الموا الصراع، وساعدت في الوقت
  (.69، 2004)نافعة،  ااألكثر تأثيرً  األحيان هي
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على أن يكون  اتضح أنه بالرغم من كون االتحاد األوروبي في كثير من األحيان حريًص ي
ون المواقف غير مؤثرة بدرجة كبيرة على القضية الفلسطينية، لك ه، إال أن هذفي مواقفه مستقاًل 

واالتحاد األوروبي حريص على ، مريكيةاألمصلحة الواليات المتحدة في موازين القوى تصب 
حتى لو على حساب االنسجام  مريكيةاألالحفاظ على مصالح متينة وقوية مع الواليات المتحدة 

 التام مع وجهة نظرها من القضية الفلسطينية.

تجاه القضية  مريكيةاألالسياسة الخارجية للواليات المتحدة  العوامل المؤثرة في 3:3:2
 الفلسطينية:

ند ع مريكيةاألالداخلية والخارجية التي تحكم السياسة الخارجية  العواملد من هناك العدي
 :اآلتيتعاملها مع القضية الفلسطينية، وهي على النحو 

 الداخلية: المحددات-أواًل 

 التي تؤثر على صنع مريكيةاألالداخلية في الواليات المتحدة  العواملهناك العديد من 
 :كاآلتيلدولية، وهي في الساحة ا األمريكيالقرار 

 ويتمثل في مجموعة اآلراء واالتجاهات التي يتبناها مختلف الجماعات الرأي العام:  .1
يرية والقضايا الجماه ،تجاه النظام السياسي بصفة عامة مريكيةاألواألفراد في الواليات المتحدة 

متباينة وجهات نظر منفصلة ذات عديدة هناك جماعات عامة  إنحيث  ؛بصفة خاصة المهمة
تلك الجماعات، عند اتخاذ وبالتالي يأخذ صناع القرار األمريكان في اعتباراتهم وجهات نظر 

 .(80، 2007)الفارسي، على الساحة الدولية والداخلية  أمريكيةقرارات 
لذلك تشير العديد من الدراسات لعدم معرفة أو اهتمام الجمهور االمريكي بالقضية 

سيطرة اللوبيات الصهيونية علي وسائل االعالم التي هي من  الفلسطينية وذلك يرجع إلي
    يصنع ويؤثر في الراي العام الجمهوري. 

بشكل  سلبية اتجاه القضية الفلسطينيةالمواقف ال اغالبً  مريكيةاألالواليات المتحدة تبرر و 
 ادومً ل تحاو ئية، و له أبعاد دعا يسرائيلاإلأو بآخر، لعدم إثارة الرأي العام ضدها، فالصراع العربي 

 :(39، 1986أهمها )سعودي،  ،لعدة أسباب األمريكياجتذاب الرأي العام  مريكيةاألالقيادة 

حصلوا والذين  مريكيةاألالعدد الكبير من العرب الذين يقيمون في الواليات المتحدة  .أ
 .مريكيةاألعلى الجنسية 
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تغيير سياستها من ل مريكيةاألاتجاه بعض األنظمة العربية للضغط على الحكومة  .ب
 .األمريكيخالل الرأي العام 

ي تأثير فلل مريكيةاألقيام مؤسسات إعالمية واجتماعية عربية داخل الواليات المتحدة   .ج
 ، ومنها الرأي العام.مريكيةاألالسياسة الداخلية 

، الفلسطيني الشعب ممثلن منظمة التحرير الفلسطينية هي يتضح مما سبق وباعتبار أ
 ، من خالل تبياناألمريكيوحتى اللحظة للتأثير على الرأي العام دوًما ه المنظمة سعت هذ فقد

حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه المسلوبة وإظهار واقع الممارسات االحتاللية التي يتعرض 
ين، لذلك يجب على منظمة يسرائيلاإلتصب لمصلحة  مريكيةاأل اإلعالملها، خاصة أن وسائل 

، ليضغط على صناع األمريكيأن تتجه صوب إحداث تغيير في الرأي العام  ةير الفلسطينيالتحر 
  . مريكيةاألالقرار في الواليات المتحدة 

وتضم  ،مريكيةاألوهي الجماعات المقيمة في الواليات المتحدة  جماعات الضغط:  .2
لقرارات اأثير في الت الديهم اتجاهات متماثلة ومشتركة بالنسبة لقضايا محددة، ويحاولون دومً  اأفرادً 

 هذه الجماعات للتأثير علىتجتهد ، و مريكيةاألالصادرة عن صناع القرار في الواليات المتحدة 
 :مثل ،المختلفة وباألخص في القضايا الحساسة اإلعالممن خالل وسائل  األمريكيالرأي العام 

لها ، و اللوبي الصهيوني :ية مثلقوم اهذه الجماعات غالبً تكون االنتخابات والقرارات المصيرية، و 
 :(94، 2006)تيري،  كاآلتي ،عـــــــــــــــدة أساليب للضغـــــــــــــــــــــــــــــط

 التأثير على أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ في الواليات األساليب المباشرة: .أ
يض ي البيت األبدرالية وحكومات الواليات والعاملين في، وأعضاء الحكومة الفمريكيةاألالمتحدة 

 وغيرهم من المتنفذين وأصحاب القرار.
لى من أجل الضغط ع األمريكيتتمثل في تعبئة الرأي العام  األساليب غير المباشرة: .ب

 صناع القرار السياسي الخارجي، وخلق اتجاه معين لتحقيق أهداف هذه الجماعات.

 مريكيةاألت المتحدة ياالوقد قامت جماعات الضغط الصهيونية )اللوبي الصهيوني( في الو 
ساب على ح سرائيلإل اوجعله منحازً  األمريكيباتباع العديد من الوسائل للتأثير على الرأي العام 

 ات في المجاالت والصحف، ورعاية البرامج التلفزيونية واإلذاعية،عالناإل :الفلسطينيين، مثل
رها من الوسائل التي استطاع والرسائل اإللكترونية، واالتصاالت الشخصية مع المسؤولين، وغي

عنوي المادي والمالمتعاقبة لتقديم الدعم  مريكيةاألممارسة الضغط على الحكومات فيها هذا اللوبي 
 .(Tivnan, 1987 ,67)والتكفل بحمايتها والحفاظ على مصالحها سرائيلإل
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على ، و اواجتماعيًّ  اسياسيًّ  ات نشاطً جماعات الضغط الصهيونية من أكثر الجماعاتعد و 
العديد  ، وعندهماألمريكين في القرار الخارجي و الرغم من قلة أعداد اليهود األمريكان إال أنهم مؤثر 

ية تتبع لهم، وألعضاء اإلعالموالكثير من المؤسسات  إسرائيلمن المؤسسات الموالية لمصالح 
حدة في الواليات المتكافة والتنفيذية والقضائية  اللوبي الصهيوني نفوذ في المؤسسات التشريعية

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

 هو ومن أي حزب المنتخب األمريكيلنظر عن الرئيس بغض ا سرائيلإولصالح  اذلك التأثير قويً 
   (.99، 2006)تيري، 

ها ، لكونمريكيةاأليتضح أن المحددات الداخلية مؤثرة بدرجة كبيرة على السياسة الخارجية 
ات الذي يتضمن جماعات الضغط المختلفة، وباعتبار الوالي األمريكيتتعلق بالرأي العام للجمهور 

ي دولة ديمقراطية يجب أن تراعي الرأي العام وتوجهاته، وهذا الرأي يلعب ف يكيةمر األالمتحدة 
 من أكثر دجماعات الضغط مثل اللوبي الصهيوني الذي يع :منها ،التأثير عليه العديد من األمور

 . اإلعالمالخارجية باإلضافة إلى وسائل  مريكيةاألعلى السياسة  االجماعات تأثيرً 
 خارجية:ال المحددات-ثانًيا

ع التي تؤثر على صن مريكيةاألهناك العديد من المحددات الخارجية في الواليات المتحدة 
 :ما يأتيفي الساحة الدولية، وهي  األمريكيالقرار 

ربية اتجاه القضايا الع مريكيةاألالنفط من محددات السياسة الخارجية  ديع عامل النفط: .1
 مريكيةاأل األمنية الستراتيجيةاوثيقة  تضمنت لذلكبشكل عام والقضية الفلسطينية بشكل خاص، 

 في الشرق  مريكيةاألالعديد من المصالح  مريكيةاألالصادرة عن وزارة الدفاع  األوسطفي الشرق 
 :(Perry, 1995 , 83 ) ما يأتي منها ،األوسط

 بأسعار معقولة. األوسطضمان تدفق نفط الشرق  .أ

 اب جيرانها العرب.وضمان تفوقها على حس إسرائيلحماية أمن  .ب

 ين الموجودين في المنطقة وممتلكاتهم.األمريكيحماية أرواح المواطنين   .ج

 .مريكيةاألفتح أسواق الدول العربية أمام المنتجات  .د

في النفط العربي وباألخص الخليجي، لضمان  مريكيةاأللمصلحة الواليات المتحدة  اونظرً 
ين متأكدين من أن المصالح النفطية األمريكياستمرار تزويدها بالطاقة، يجعل صناع القرار 
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وبالتالي بالتطورات  ،في الخليج العربي متعلقة بشكل جوهري بوجود استقرار سياسي مريكيةاأل
، والحفاظ على إسرائيللذا يجب الجمع بين نقيضين هما: مساندة  ؛يسرائيلاإلعلى المسرح العربي 

في بعض األحيان  مريكيةاألنت الواليات المتحدة لذا كا ،عالقاتهم المتميزة مع الدول العربية
حريصة على إرسال تطمينات للدول العربية وباألخص النفطية من كونها تراعي المصالح 

، يسرائيلاإللكون هناك ترابط قوي بين الصراع العربي  ،الفلسطينية والحلول العربية في هذا الشأن
هتمام بهذا االيجب الحفاظ عليها، لذا وجب  الحمص مريكيةاألوقضية النفط، وللواليات المتحدة 

 .(Quandt, 1981 , 62 )الصراع وتطوراته 

لخارجية ابدأت السياسة : مريكيةاألودورها في التأثير على السياسة الخارجية  إسرائيل .2
ة دول العالمية الثانية وإنشاء بعد انتهاء الحرب األوسطترى النور في منطقة الشرق  مريكيةاأل

استثمرت  مريكيةاألالمتحدة  ، التي لم تكن أمريكا صاحبة الفكرة في إنشائها، إال أن الوالياتلإسرائي
ا، سيما في إعاقة تقدم المنطقة وتطورها وتنميته تلك الدولة لمصلحتها ولفرض هيمنتها، ال وجود

 انت وماالتي ك إسرائيلباإلضافة إلى زعزعة االستقرار فيها وضرب وحدتها، باالعتماد على قوة 
 في الدفاع عن اوالعسكري واالقتصادي، باعتبارها أساسً  كل أنواع الدعم السياسيبزالت تمدها 

 ،واستراتيجيبظروف أو زمان معين، بل هو ممتد  اليس مرتبطً وهذا الدعم  مريكيةاألالمصالح 
وحماية  الحفاظ على مصالحهايعدُّ عنصر من عناصر الردع للقوى اإلقليمية األخرى، و  إسرائيلف

، لضمان استمرار تحالفها مع المحور اتلك المصالح أمام المطالب والحقوق الفلسطينية حيويًّ 
اإلقليمية من خالل تباطؤها )معروف،  كان ذلك على حساب عملية التسوية ، حتى لواألمريكي

1983 ،111.) 

ر على تلك جميعها لها أثر كبي مريكيةاألالخارجية للسياسة  العوامليتضح مما سبق أن 
، وإن كانت على طرفي النقيض، مريكيةاألالسياسة لكونها مرتبطة بمصالح الواليات المتحدة 

 العربيمع الجانب  افالنفط وضمان استمرار تدفقه ألمريكا يجعلها في بعض األحيان تبدي تعاطفً 
لحها يجب ومصا إسرائيل، فللحفاظ على قوة ةدول العربيالمع  مصالحهاالفلسطيني للحفاظ على و 

 أكثر من الفلسطيني.  يسرائيلاإلأن تتعاطى مع الجانب 

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

 الصراع طرفي بين السلمية المسيرة عضاء اللجنة الرباعية الدولية دور بارز في دعمكان أل 
 أجل من االتفاقية هذه تطبيق إجراءات تتبنى كانت التي وهي ،مريكيةاألالواليات  وباألخص
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 ومع ،دولية برعاية المستقلة دولتهم قيام من الفلسطينيين يمكن الذي النهائي الحل إلى التوصل
 ،الفلسطينية لقضيةل السلمية العملية مسار في تحول نقطة التي مثلت األقصى انتفاضة أحداث
 وذلك ،والفلسطينيين ينيسرائيلاإل بين الصفر نقطة إلى والعودة السلمية لعمليةا انهيار ايةبد وكانت

 اتفاق عن والمنبثقة الجانبين بين المبرمةكافة  االتفاقيات الحائط بعرض إسرائيل ضربت أن بعد
 فأطرا عملت حيث ؛الطريق خارطة مبادرة عن عالناإل إلى مريكيةاأل دارةاإلب أدى ما أوسلو،

 إجبار على الدولية السياسة في فاعلة كدول الدولية الساحة على موقعها استغالل على الرباعية
 ووضع ،المفاوضات طريق عن الصراع إنهاء إلى تهدف التي المبادرة هذه لقبول الصراع طرفي

 (.95، 2003)الجرباوي،الجانبين بين المتصاعد العنف ألعمال حد
 هذه تية الدولية بإيجاد حلول للقضية الفلسطينية وإن كانالرباع اهتمامالرغم من على و 

 الفلسطينية الحكومة إلى حماس حركة وصول إال أنه مع إسرائيل،الحلول لم تطبق ولم تلتزم بها 
الحكومة  على واقتصادي سياسي حصار لفرض بداية كانت نهاإإذ  ،اتعقيدً  األمور زادت العاشرة

 عاد ما وهو ؛الجانبين بين السابقة االتفاقيات ترفض هاكون يةبإرها حكومةال أن بذريعةالعاشرة 
وتأثير  بضغط الحكومة هذه مع التعامل عدم إلى الدولي والمجتمع الدولية الرباعية أطراف
 والتي الفلسطينية القضية مع التعامل تجاه الرباعية سياسة في التغير يوضح ما وهو ،يإسرائيل

 والمجتمع الدولية الرباعية أطراف عليها يجمع سياسة نىتتب أن حماس حكومة على اشترطت
 ستغلتها الذي ،القاطع بالرفض العاشرةابلته قيادة الحكومة ق ما وهو ،معها التعامل يتم لكي الدولي

 بحق تمارسها التي والقمع الضغط أساليب على دولية شرعية فيضت لكي كذريعة إسرائيل
اللجنة  في االعضو األكثر تأثيرً  دالتي تع مريكيةاألت المتحدة ها في ذلك الوالياتالفلسطينيين وأيد

 .(71، 2006الرباعية الدولية )األزعر، 
 ايًّ يتضح مما سبق أن اللجنة الرباعية الدولية كان من الواجب عليها أن يكون موقفها حياد 

 ية ديمقراطيةوبالذات أن فوز حماس في االنتخابات كان من واقع عملية انتخاب طرافمن جميع األ
بات نزيهة، أفرزت نتائجها فوز حماس وكان من األصح أن تتعامل هذه اللجنة مع نتائج تلك االنتخا

 .سرائيلإل ايكون دورها منحازً  احترام لرأي الشعب الفلسطيني، وأالبكل واقعية و 
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 على الجانب الفلسطيني: فرضهااللجنة الرباعية الدولية  حاولتالشروط التي  5:3:2

على الجانب  إلحياء عملية السالم في ظل سعيهااللجنة الرباعية الدولية اولت ح 
بها، كي يكون لتلك اللجنة دور فعال في  الواجب االلتزاممجموعة من الشروط  فرضالفلسطيني 

 ما يأتيـذه الشروط لتحقيق تسوية عادلة، وهـ يسرائيلاإلعلى الجانــــب عملية السالم وتضغط 
 :(85، 2006)سعد، 

 وإدانته. اإلرهابالعنف و  نبذ .1

 .( بالوجودإسرائيلحق ) قبول .2

 نزع السالح من الفصائل المقاومة. .3

 .يسرائيلاإلاالعتراف بالكيان  .4

 مع االحتالل.احترام االتفاقيات الموقعة  .5

حماس إلى سدة ، ولكن بعد وصول بالشروط السابقة لقد أقرت السلطة الوطنية الفلسطينية
لفك الحصار عن  شروًطا أسياسيةً االلتزام بتلك الشروط كاملة كونها ب البطت اللجنة عادتالحكم 

للعمل على  االشعب الفلسطيني وإعادة العالقات بين المجتمع الدولي والحكومة الفلسطينية تمهيدً 
ْت بالرفض التي  قابلت حماس ذلكولكن  يسرائيلاإلإيجاد تسوية سلمية للصراع الفلسطيني   عدَّ

وم ق الشعب الفلسطيني، وأن القبول بها يتعارض مع المبادئ التي تقجحفة في حهذه الشروط م
من الشعب الفلسطيني أغلبيةبوتم بموجبها انتخابها  حماس عليها حركة



 
 
 
 

 لثثاالالفصل 
 األدوات السياسية التي تمتلكها اللجنة الرباعية 

 
 لفلسطينية.القضية المبادرات التي تبنتها اللجنة الرباعية لحل ا-المبحث األول 

 لى أطراف القضية األدوات السياسية للجنة الرباعية من أجل الضغط ع-المبحث الثاني
 الفلسطينية.
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 لثالفصل الثا

 األدوات السياسية التي تمتلكها اللجنة الرباعية 

 مقدمة:

مل ا العأهمه ،كان للجنة الرباعية الدولية العديد من المهام اتجاه القضية الفلسطينية 
من خالل تبني مبادرات تسوية  يسرائيلاإلو الفلسطيني  ين:على تقريب وجهات النظر بين الطرف

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

 ،وهو األقوى  يسرائيلاإلتصب جميع هذه المبادرات ومن أهمها خارطة الطريق لمصلحة الجانب 
انب الج معإلى جانب كون اللجنة الرباعية عندما تتبنى تلك المبادرات فهي تكون متوافقة بالمطلق 

اللجنة كانت و  ،يسرائيلاإلونظرته للتسوية السلمية التي تتوافق مع متطلبات الطرف  األمريكي
 والفلسطيني على االلتزام التام بنصوص تلك يسرائيلاإل ين:الرباعية في طريقها لتشجيع الطرف
رفين تستخدم مجموعة من األدوات السياسية للضغط على الط ،المبادرات والبدء في التنفيذ والتطبيق

الموجهة للجانب  وبالذات على صعيد التلويح بالمساعدات االقتصادية ،ةالمبادر  للقبول بتلك
 كانت تعمل تلك اللجنة في ظروف وأجواء غير مستقرة تسود المنطقة نفسه الفلسطيني، وفي الوقت

ن في األخيرة على قطاع غزة واستشراء االستيطا العدوانية إسرائيلوباألخص في فترات حروب 
لتعامل مع اختالف وجهات النظر بين أعضاء اللجنة بخصوص االضفة الغربية، باإلضافة الي 

وما هي أفضل األدوات للضغط على الجانبيين وباألخص الفلسطيني للوصول  ،تلك المبادرات
 إلى حل سياسي ينهي الصراع بين الطرفين. 
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 المبحث األول

 القضية الفلسطينية المبادرات التي تبنتها اللجنة الرباعية لحل

من مبادرات التسوية السلمية التي على طرح العديد  مريكيةاألحرصت الواليات المتحدة  
ا لكونه انظرً وكانت باستمرار أكثر من الجانب الفلسطيني،  يسرائيلاإلراعت فيها مصالح الجانب 

نة تقدم تلك المبادرات للج األوسطفي اللجنة الرباعية الدولية لعملية السالم في الشرق  اعضوً 
ويكون بالتالي  ،خصوص تلك المبادراتمن أعضائها ب إجماعالرباعية الدولية لكي تحصل على 

في الضغط على الطرفين وباألخص  مريكيةاألمما يسهل مهمة الواليات المتحدة  ؛قبول دولي لها
التي سيتم أخذها مبادرة خارطة الطريق  أهمها قاطبةً  ومن ،الفلسطيني للقبول بتك المبادرات

 لدولية.لتلك المبادرات التي تبنتها اللجنة الرباعية ا كنموذجٍ 

 اإلطار العام لخارطة الطريق ومضمونها: 1:1:3

د أح وهو الفلسطيني - يسرائيلاإل النزاع لتسوية اعامً  اإطارً  الطريق خارطة تشكل
ي لألراض يسرائيلاإل االحتالل استمرار عن الناجمة األوسط الشرق  لمشكلة األساسية المسارات

ق الطري بخارطة يسمى عما عالناإل تم وقد ،يالفلسطين الشعب لحقوق  الدائم وانتهاكه العربية
وذلك  2003/04/30 الموافق األربعاء يوم مساء مريكيةاأل دارةلإل بسيط تصريح إصدار عبر

 وهيئةا وروسيي األورب واالتحاد مريكيةاأل المتحدة الواليات) الرباعية اللجنةمندوبي لقبل تسليمها 
 إلىة الفلسطينية السلط بادرت وقد ،ةيسرائيلاإل حكومةوال الفلسطينية السلطة( إلى المتحدة األمم

 يوم ةيسرائيلاإلة الحكوم أعلنت حين في إعالمي، تصريح إصدار عبر عليها الموافقة إعالن
 الطريق،ة خارط في المحددة الخطوات قبول على بالموافقةقرارها  23/05/2003 الموافق الجمعة

وتم إبالغ تلك  ا،ي الخارطة بلغت أربعة عشر بندً بعد التحفظ على مجموعة من البنود ف ولكن
 .(www.aljazeara.net)موقع الجزيرة نت، التحفظات لألعضاء 

 يالفلسطين الصراع لتسوية الالزمة واألسس المبادئ بعض الطريق خارطة تتضمن
 وفقها تنفيذبهدف ؛ المعنية طرافاأل بين وضاتالمفا خالل إليها االستنادالموجب  ،يسرائيلاإل

 متبادلة خطوات خالل من التقدم إلى تهدف محددة،ت وعالما مستهدفة ومواعيد واضحة مراحل"
 اللجنة رعاية تحت المؤسسات وبناء اإلنسانيةو  واالقتصادية األمنيةو  السياسية المجاالت جميع في

 على ويعتمد يتطلب فيه التقدم ولكن" للتنفيذ اواقعيً  ازمنيً  جدواًل ة "الخارط وضعت كما". الرباعية
 أكبر وبسرعة عاتقهم علىموجبة ال والتعهدات لاللتزامات وتنفيذهم طرافلأل الحسنة والنية الجهود

http://www.aljazeara.net/
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 بين بشأنها التفاوض سيجري  تسوية أي فإن. ومن ثم صحيح والعكس، عليه منصوص هو مما
 الصراع تسوية إن ،"للحياة وقابلة وديمقراطية مستقلة يةفلسطين دولة ببزوغي ستنته ،طرافاأل هذه

 مدريد مؤتمر أسس إلى ااستنادً  م1967 عامأ بد الذي االحتالل ستنهي يسرائيلاإل -الفلسطيني
( 1397( و)338( و)242) رقم الدولين األم مجلس وقرارات السالم مقابل األرض ومبدأ

 العربية بيروت قمة من المدعومة السعوديد العه يول ومبادرةواالتفاقيات الموقعة بين الطرفين 
وعادلة )صحيفة  شاملة تسوية إطار في وسالمن بأم يعيش كجار إسرائيل قبول على تنص والتي

 (.2003، األوسطالشرق 

يتضح أن خطة خارطة الطريق تتضمن مجموعة من النصوص والبنود التي تعتبرها 
ع ولكن هذه النصوص والبنود في غالبها تتماشى أكثر مالواليات المتحدة مقدمة لتحقيق السالم، 

 . يسرائيلاإلمصالح ومتطلبات الجانب 

 الحروفى عل النقاط وضع قد الدولي األمن مجلس قرارات تطبيق ضرورة على النص إن
 إنهاء ضرورة علىت نص التي المتحدة األمم قرارات احترام يعني فهذا ،الفلسطينيين لمصلحة وهو

 1967 حزيران منس الخام خطوط وراء ما إلى وانسحابه العربية لألراضي يسرائيلاإل االحتالل
 حول متحو  ةيسرائيلاإل التصرفات ادائمً  تثيرها التي المهمة المسألة ولكن ؛الالجئين مشكلة وتسوية
 القرارات هذه بنصوص أصاًل  يعترف الف طر  مع ثقة إجراءات بناء خاللها من سيتم التي الكيفية

 بتصريحات آخر إلى حين منو يبادر وه. الشأن بهذا المعقودة وباالتفاقيات بل ؛ادراتوالمب
 من الخامس بحدود االعتراف عدما مآلهو  المتحدة، األمم قرارات مع اتمامً  تتناقض وسياسات

 (.50، 1998)زراص،  دياره إلى بالعودة الجئ ألي السماح وعدم حزيران

ف لالنور في ظل التعنت والص لم تربادرات واالتفاقيات ن هذه الخارطة كسائر الموعليه فإ
لذاتي الالمحدود له، فالسلطة الفلسطينية منذ قدومها لمناطق الحكم ا األمريكيوالدعم  يسرائيلاإل

 ة ولم يكن لها قدرة علىغز  وقطاع الغربية للضفة اإلقليمية الوحدة علىحتى اللحظة لم تحافظ 
 ةيائيلسر اإل للسلطاتة التعسفي جراءاتاإل ظل في االنتقالية المرحلة خالل واحترامها حماية أراضيها

واستباحتها في الضفة الغربية والتحكم في قطاع غزة وفرض  السلطة ألراضي المستمر واجتياحها
ا نها تصر على الوقوف في وجه كل المبادرات الدولية ومنهإالحصار عليه والحروب المتكررة، بل 

تحفظها عليها،  إسرائيلأبدت  نصوصهاذ تنفيب البدء قبل حتى أساسها نمخارطة الطريق التي 
 إقامةمن خالل  إسرائيلبل أن ما تدعو إليه خارطة الطريق من وحدة األراضي الفلسطينية كرسته 

 جدار الفصل العنصري.
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 الفلسطينية: األمنيةإنهاء الكفاح المسلح الفلسطيني وإعادة هيكلة األجهزة  2:1:3

 خاللن م طرفي الصراع بين السلم إحالل هي الطريق خارطة إبرام من الغاية نأل انظرً 
 البديهين فم نهائية، تسوية إلى التوصل بغية عليها المنصوص المراحل حسب التفاوض متابعة

 المفاوضاتر استمرا تأمين بغرض العسكرية والعمليات القتال وقف على الخارطة هذه تنص أن
 مصدرها إيديولوجيةت توجها من الخارطة هذه تضمنته فيما يكمن والمدهش الغريب لكن ،المنشودة
 المقاومة عمليات وصف يتم عندما وذلك. الصهيوني واللوبي مريكيةاأل االستخبارات األساس

 ،النهائي السالم تحقيق أمام عقبة بوصفها لها حدع وض وبضرورة والعنف اإلرهابب الفلسطينية
 االضطهاد عهد من للتخلص لديهم المتبقية الوحيدة الوسيلة من هملتجرد الطريقة خارط فجاءت

 وتعاون  للعنف مشروط غير بوقف يلتزموا أن الخارطة نصوص حسب منهم فالمطلوبل. واالحتال
 .(49، 2009)ملندي،  الهيكلة ومعادة فعالة فلسطينية أمن أجهزة خالل من ينيسرائيلاإلع م أمني

ق ح على التأكيد يعيد التأويل يقبل ال بيان إصدار لفلسطينيةاة القياد من اأيًض  والمطلوب
 العسكريةت النشاطا ووقف النار إلطالق مشروط وغير فوري  لوقفو ويدع ،بسالم بالعيش إسرائيل
 األشخاصف وتوقي واعتقال ،إسرائيل ضد التحريض وقف ذلك فيا بم العنف، أشكال وجميع

 األجهزة تبدأا كم. مكان كل في ينيسرائيلاإل دض عنف لهجماتط وتخط تشن التي والجماعات
 القضاء إلىف تهد ومحددة ناجعة عمليات بناؤها، سيعاد والتية الفلسطيني السلطة لدى األمنية

 وتقوية الشرعيةر غي األسلحة مصادرة بدء يتضمن وهذا. رهابلإلة التحتي والبنى القدرات على
 التمويل توقفن أ العربية الدول على يجب كما. دوالفسا اإلرهابن م تحريرها عبر األمن أجهزة
 يسرائيلاإلالموجه للجانب  اإلرهابو  العنف في وتشارك تدعمي الت جماعاتلل والخاص العام

 (.22، 2013)البسوس، 

ق الح بهذا لهم اعترفت التية المسلح مقاومتهم إنهاء الفلسطينيين من المطلوب إن أي 
 المرحلة في ينيسرائيلاإل منة الخارط تطلب لم بينما المتحدة، األمم وقرارات الدولية المواثيق جميع

 إلى الفلسطينية الحياة إعادةل أج من ماهيتها تحديد ودون  الخطواتض ببع القيام سوى  األولى
 جميع وتجميد 2000 أيلول 28 بعد احتلت التي الفلسطينية المناطقن م واالنسحاب طبيعتها
 الحكومة تقوم الأو  ،الفلسطينييند ض العنف على التحريض ءوإنها االستيطانيةت النشاطا

 أي ،الفلسطينية والممتلكات المنازلم وهد ومصادرة كاإلبعاد الثقة تقوض أعمال بأي ةيسرائيلاإل
 وكأن ،الفعل رد إيقاف ينيسرائيلاإلن م والمطلوب الفعل، إنهاء الفلسطينيينن م المطلوب نإ

 يمارسونه الذي العنف وبأن التعسفية إسرائيل إجراءات في السبب همبأن الفلسطينيينم تته الخارطة
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ف تتوق الفلسطيني اإلرهاب وبتوقف ،جراءاتاإله هذ مثل اعتماد إلى أدى ينيسرائيلاإلء األبريا ضد
 (.51، 2009)ملندي،  ةيسرائيلاإل الحكومة التي تتخذهار التدابي

عندما صاغت بنود خارطة الطريق  ريكيةماألأن الواليات المتحدة  هنا يمكن االستنتاجو 
، من خالل حث السلطة الفلسطينية يسرائيلاإلكانت حريصة كل الحرص على حماية أمن الجانب 

حسب االدعاء  يةإرهابعلى مكافحة األجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية باعتبارها جهات 
 .  األمنية، باإلضافة إلى إعادة هيكلة األجهزة األمريكي

 تأجيل قضايا الحدود والقدس والالجئين والمستوطنات واألسرى: 3:1:3

ع الوض مفاوضات أن على 1993لعام أوسلو اتفاقية من الخامسة المادة نصتلقد 
 لسنةا يتجاوز ال وبما ممكن وقت بأسرع ستبدأ الفلسطينيوالجانب  ةيسرائيلاإل الجانب بين النهائي
 ستشملها التي للقضايا اتعدادً  المذكورة المادة تضمنت كما ،الذاتي الحكم مرحلة من الثالثة

 مل ولكن. األمنية والترتيباتد والحدو  والمستوطنات والالجئون  القدس: وهي ،النهائية المفاوضات
 أن المتوجب من كان كما 1996م عا مباشرتهاب المتوج من كان وحيث المفاوضات، هذه تبدأ
 االنسحاب( والمتمثل في 338( ورقم )242ي رقم )لالدو  األمن مجلس قراري  تنفيذ إلى تقود

 في بما كلٍّها 1967 حزيرانن مس الخام في احُتلت التي الفلسطينية األراضي من يسرائيلاإل
 (.85، 2001)بسيوني، المستوطناتك وتفكي الالجئين وعودة الشرقية القدس من االنسحاب ذلك

در اإلمكان االبتعاد عن عقد حاول ق يسرائيلاإلأن الجانب  انذاك بات معروفً آو  
 االمفاوضات الخاصة بالقضايا المركزية مما ترتب عليه تعثر عملية السالم لكون نجاحها مرتبطً 

د في عدم عق إسرائيللتنازالت في العديد من القضايا المحورية، والذي غطى على  إسرائيلبتقديم 
 . األمريكيتلك المفاوضات الجانب 

ا نشاطاته بتجميد األولى المرحلة خالل إسرائيل قيامة رور ض على الطريق خارطة نصت
 النمو وإيقاف  2001آذار منذ قيمتأ التي االستيطانيةر البؤ  جميع وبتفكيك كلٍّها االستيطانية

 ينهي الذيل الشام الدائم الوضع اتفاق إلى طرافاأل تتوصل" أنى عل للمستوطنات، الطبيعي
 قائمة ،طرافاألن بي عليها متفق تسوية خالل من  2005عام يسرائيلاإل -ي الفلسطين الصراع

 تنهي ( التي1397( ورقم )338( ورقم )242قرارات مجلس األمن الدولي رقم ) أساس على
 وعلى الالجئينة لقضي ومنصف عادل واقعي حل على وتشتمل 1967م عا بدأ الذي االحتالل

 السياسية الطرفين كال اهتمامات بالحسبان يأخذ القدس، وضعل حو  عليه التفاوض سيتم قرار
  (.67، 2009بأسره" )ملندي،  مـــالعال في والمسلمين والمسيحييند لليهو  ةـالديني المصالح ويحمي



49 

 

 السجون ي ف الفلسطينيين األسرى  بوضع يتعلق نص أي الطريق خارطةلم تتضمن 
 ،عدة سنوات منذن سجو ال هذه في قابعون  وهم أسير آالف العشرة عددهم تجاوز وقد ة،يسرائيلاإل

 نصت كما أسره، إنهاءى حت له حقوقه يضمن دولي قانوني بمركز عادة الحرب أسير ويتمتع
 ،الحرب ضحايا حماية حول 1949 لعام جنيف واتفاقيات 1907 لعام الهاي اتفاقية ذلك على

. لدوليةا وغير الدولية المسلحة النزاعات ضحاياة حماي حول 1977لعام اإلضافيان والملحقان
 الدولي القانون  أعراف تحترم لم لكنها الدوليةق المواثي هذه معظم على إسرائيل مصادقة ورغم

 الفلسطينيين من كبير عدد اعتقال على تزال وال أقدمت حيث. الشأن بهذا المتعلقةونصوصه 
 سنينال عشرات قضى من ومنهم الداخلية،ا قوانينه حسب والمدنية العسكرية لمحاكمها وإحالتهم

 1977لعام األول اإلضافي والملحق 1949لعامة الثالث جنيف اتفاقية. وقد وسعت سجونها في
ع جمي المتطوعة، والميليشيات المسلحة القوات أفرادب جان إلى لتشمل الحرب أسرى  فئات من

ة المحتل غير األراضي سكان وكذلك المحتلة، األقاليم فية والمنظَّم المسلحة المقاومة حركات
  (.23، 2003ة )األمم المتحدة،الغازي القوات لمقاومةم أنفسه تلقاء من السالح يحملون  ذينال

تنازالت  إسرائيلتحتاج القضايا المركزية إلى جوالت كثيرة من المفاوضات وإلى تقديم 
طة حريصة عندما وضعت خطة خار  مريكيةاألكبيرة في هذا الجانب، لذا كانت الواليات المتحدة 

هم تالطريق على االبتعاد عن تلك القضايا المركزية وتأجيلها، حيث تم التركيز على األمور التي 
 والتي ال يترتب عليها تقديم تنازالت. يسرائيلاإلالجانب 

 قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة والقابلة للحياة: 4:1:3

ل احتال إلى أساسٍ  بشكل يسرائيلاإل - العربي النزاع نشوب إلى أدى الذي السبب يعود
ه أرض من الفلسطيني الشعب واقتالع للصهاينة اإلقليمية واألطماع العربية لألراضي إسرائيل
ن لتضمي وتشرذمهم، للعرب الرديء الوضع فرصة اغتنام الصهاينة استطاع وقد ،حقوقه وسلب

ة المتحد الواليات من واضحة وبمساندة لمصالحهم اانحيازً  أكثر ومبادئ اأسسً  أوسلواتفاق 
ن م واإلقرار الشرعية وكسب سلمية مفاوضات عبر مكاسب تحقيقإلى  كذلك وسعوا. مريكيةاأل

ت اتفاقيا فبموجب. الدولي القانون  قواعد حسب ذاتها بحد مشروعة غير لمكاسب اآلخر الطرف
 وغيرالدولية  لحةالمس النزاعات ضحايا حول 1977لعام األول وبروتوكولها 1949لعام جنيف

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

 التطرق ب الواجو  سمةوالحا بل واألساسية، المهمة المسائل من المحتلة األراضي من االنسحاب
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، 1997)شحاتة،  فيه لبس ال وصريح واضح بشكل يتم لم ما لألسف وهذا ،أوسلوفي اتفاق  إليها
122.)  

ة مشروعي عدم على القرارات األممية في شأن الطريق خارطة نصوص تشير تفسيرات
ة منطق في لوعاد دائم سالم إقامة إلى التوصلن بأ ويعلن ،بالقوة الغير أراضي على االستيالء

ا هاحتلت التي العربية األراضي من ةيسرائيلاإل للقواتط مشرو  غير اانسحابً  يتطلب األوسط الشرق 
 النهائيف الهد أن على بالنص الطريق خارطة. حيث اكتفت 1967 حزيران من الخامس في
 عم وأمنم وبسال جنب إلى اجنبً  تعيش للحياة قابلة مستقلةة ديموقراطي فلسطينية دولة إنشاء هو

 الطرف مع للتفاوض ذلكت وترك وحدودها الدولة هذه أراضي الخارطة تبينم ل ولكن ،إسرائيل
 منح يريد فهو. الميعادض أر  حول الثابتة أيديولوجيته على ادائمً  يصري الذ يسرائيلاإل

 . منة((آ))كنتونات بينها ممرات  األوصال ومقطعةة مجزأ  أراضي الفلسطينيين

 ياألراض منب باالنسحا ون يسرائيلاإلي يكتف الخارطة بنود تنفيذ من ولىاأل المرحلة ففي
 الفلسطينية األمنيةت القوا وتنتشر 2000لأيلو  28 في الثانية االنتفاضة نشوب بعد احتلت التي
 على ثةوالثال الثانيةن المرحلتي في الجهود تركز بينما. يسرائيلاإل الجيش يخليها التي المناطق في

 الخارطة هذه فير يذك آخر شيء وال ،رمزية وسيادةة مؤقت بحدود فلسطينية دولة ءإنشا خيار
 األراضي من يسرائيلاإلب االنسحا يخضع. حيث األراضيه هذ من حاباالنس جدولة كيفية حول

 نصتب. حيث االنسحاا لهذ دقيقة مراحل أو تفصيالت تحديدن ودو  الالحق للتفاوض الفلسطينية
 فلسطينية دولة ببزوغ ستنتهين الطرفي بين عليها التفاوض يجري  تسوية نأ على الطريق خارطة
 .(81، 2009ملندي،)اآلخرين  إسرائيل مع وبسالم جنب إلى اجنبً  تعيش للحياة وقابلة مستقلة

دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات  إقامةيتضح مما سبق أن خارطة الطريق نصت على  
 إسرائيل، مع اعتراف الجانب الفلسطيني بوجود إسرائيلاظ على مصالح سيادة غير كاملة للحف

دون التطرق إلى اعتراف الجانب الفلسطيني بيهودية الدولة، وبالتالي فإن خارطة الطريق هي في 
ولم يلق لها هذا  يسرائيلاإلالمضمون ال تختلف عن غيرها من االتفاقيات التي وقعت مع الجانب 

رب لها عرض الحائط في ظل سطوته وقدرته على االلتفاف على كل هذه الجانب أي اهتمام وض
ن هذه الخارطة لم تقدم أي شيء جديد وكان استكمال للسابق وتهدف إبل  ؛االتفاقيات والمبادرات

ة باإلضافة إلى كونها ركزت هذه يسرائيلاإلإلى إنشاء دولة فلسطينية مؤقتة حسب المقاييس 
اومة المسلحة الفلسطينية وجعل قوى األمن الفلسطينية راعية لحماية الخارطة على كبح جماح المق

لم يتم التطرق لها مثل األسرى والالجئين والقدس  المهمة، هذا إلى جانب أن القضايا إسرائيلأمن 
 والمستوطنات والحدود.
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 المبحث الثاني

 القضية الفلسطينية افأطر السياسية لَلجنة الرباعية من أجل الضغط على األدوات 

مجموعة من األدوات السياسية ألعضاء اللجنة الرباعية الدولية لممارسة لقد أتيحت 
 إللزامهم بقبول نصوص خارطة الطريق يسرائيلاإلالضغط على الجانب الفلسطيني والجانب 

ي ات التالمماطل، باإلضافة إلى تقديم التسهيالت والمساعد يسرائيلاإلوبالذات الجانب  وبنودها
تشجع الجانبين على إيجاد حلول منسجمة مع مصالح كل طرف. ولكن أكثر عضو كان يستخدم 

بير كلكونها ذات تأثير  مريكيةاألالمتحدة  تلك األدوات وباألخص مع الجانب الفلسطيني الوالياتُ 
ه يكون لن إذا ما مارسوا الضغط لن يفي المنطقة بعكس االتحاد األوروبي وروسيا االتحادية اللذ

 تأثير بدرجة كبيرة.

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

ة الحكوماملت وتع الفلسطينيين مع العالقات في بالتوازن  موقف روسيا االتحادية اتسم
 مركزي ر دو  لعبمن  تمكنت ولم حماس، حركة فيها بماكافة مع الفصائل الفلسطينية  الروسية

 ميزان وتغيرمن القرن الماضي،  اتيالثمانين في السوفييتي االتحاد انهيار قبل الحال كان كما
ولم تضغط على أي طرف بشكل جوهري للقبول بمبادرات التسوية ومنها  أمريكاح لصال القوى 

 حركاتم دع رإطا في التحرير، منظمة دعمت روسيا أن إلى التاريخ يشيرخارطة الطريق. و 
 الدول،ي باق عن مختلفل بشك الفلسطيني الشأن مع الروسي الموقف ويتعاطى. الوطني التحرر

لقضية با اسياسيًّ ا شريكً ة الحركعدَّت و  حماس، حركة من اوفدً  استقبلت عالمية دولة أول فهي
  (.62، 2006الفلسطينية )الشوبكي، 

 يئيلسرااإلالفلسطيني  الصراع حل نحو التوجه إعالمًيا دعمتدائًما روسيا االتحادية كانت و 
 وضرورة للسالم،ي دول مؤتمر وعقد العنف، وقف إلى والدعوة السالم، مفاوضات وتشجيع، اسلميً 
. وسطاأل الشرق  في التسويةن بشأ إليها التوصل يتم قرارات بأي ينيسرائيلاإلو  الفلسطينيين التزام

ة نة الرباعية الدولية وأحد أعضائها روسيا االتحاديريق وتبنيها من اللجوبعد ظهور خارطة الط
  (.93، 2008)عطوان، 

ت قام ة لها حيثالجديدة الروسي الخارجية للسياسة األساسية المبادئبدأت روسيا بوضع 
. الفلسطينية القضية فية متالحق وأحداث سريعة تطورات من طرأ ما بدراسة الروسية الدبلوماسية
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ن الدولتا بها تقدمت التية األردني المصرية المبادرة دعم األول :نساسيْ أ مبدأين علىحيث ركزت 
م العا في نشر الذي ميتشلة لجن وتقرير الفلسطينية األراضي في الدائر العنف لوقف 2001 عام
 خالله علي االتفاق تم عما تخليهام عدآلخر وا المنطقة في الصراع إلنهاء بنود عدة وتضمن ذاته

 أوسلوة باتفاقي( وااللتزام 338( و)242األمميين ) القراران عليهما نص وما 1991 مدريد مؤتمر
  (.72، 2001ة )األصفهاني، البداي نقطة إلى المفاوضات عودة وعدم

ر بوتين على الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسالم في موسكو يحرص الرئيس الروسي فالديم
هناك  بأن إسرائيلو  المتحدة للواليات جهةمو  رسالة بمثابة الدعوة هذه اُعتبرت حيث 2007م عا

 نوإ السلمية،ة العملي في ومؤثر فاعل دور لعب لمحاولة المتحدة، الواليات جانب إلى يقف اطرفً 
 ، وبالرغم من ذلك إالللفلسطينيين اخصمً  يكون  لن األقل على فهو سرائيلإل اخصمً  يقف لن كان

ن إث تها المؤثرة في القضية الفلسطينية ضعيفة، حيفأدوا ا،كبيرً  اأن الدور الروسي لم يمثل ضغطً 
 تفاهمات يخرج أن شأنه من كهذام سال مؤتمر أن أدركتا حيث الدعوة، رفضتا أبيب وتل واشنطن

 دولي طرف وجود ظل في ،ايً إسرائيلو  اأمريكيً  المرسوم المسار عن السلمية العملية ومفاوضات
 ةاإلستراتيجي مصالحهما مع ويتعارضن الدولتي كال فيه ترغب ال بما العملية تلك في يؤثر آخر

 .(86، 2006)القدومي، 

 السلطةر قرا روسيادعمت  إسرائيلوبعد نفاذ صبر روسيا االتحادية وللضغط على 
 بحيث للتصويت،ع الموضو  طرح حال اواضحً  ا كانوموقفه المتحدة، األممى إل التوجه الفلسطينية

لروسي ا حه، لكن بقي الدورصال في وستصوت المشروع، ذاله الداعمةل الدو ب جان إلى ستكون 
تضح  ة مع الجانب الفلسطيني إال أنها لماإليجابيبشكل مباشر وبالرغم من كل مواقفها  مؤثرٍٍّ غير 

 .)www.maannews.netاإلخبارية،  ا)وكالة معً  إسرائيلبمصالحها مع 

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

ة ليتها في ذلك، ولكون الدور الروسي في عملياعومدى كفاءتها وف يسرائيلاإلالفلسطيني والطرف 
 ليس هطيني ولكنبدرجة كبيرة على الطرفين وإن كان في صف الطرف الفلس االسالم ليس مؤثرً 

، لذا كان تأثير أدوات السياسة إسرائيلعلى حساب التضحية بمصالح روسيا االتحادية مع 
 .اجدً  االخارجية الروسية ضعيفً 

وحرصت روسيا االتحادية على تقديم الدعم المادي للسلطة الفلسطينية ولكن ليس بغرض 
 2006 العام ففي ،األمريكير ليس مثل الدو  االضغط السياسي عليها لكون دور روسيا أساسً 
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)أبو  الفلسطينية ةـــــالوطني السلطة موازنة لدعم ةـــرمزي كمساعدة دوالر ماليين 10 روسياقدمت 
 فريقع م المساعدات من طائرات أربع شملت طبية مساعدات تقديم إلى إضافة ،(2009الرب، 

 (51، 2009)صالح،  طبي

 بموجب الفلسطينية، الوطنية للسلطةر والد ماليين 10 روسيا قدمت 2008  آبوفي  
 المنحة هذه تعد الفلسطيني، حيث الماليةوزير  مع الفروف سيرجي خارجيتها وزير وقعها اتفاقية
 التعليم خاصة اإلنسانية المجاالت في لها كدعم، الفلسطينية للسلطة روسيا من مساعدة بمثابة

 .لفلسطينيا الشعب يعيشها التي الصعبة عاألوضان تحسي هو المساعدات هذه هدف وأن والصحة،
 الروسية، بالمساعدات الفلسطينية اإلرشادات تتوقفم ل عديدة مناسبات وفي اإلطار هذا وفي

 2008 كانون الثانيوفي  الفلسطيني، االقتصادم دع ضرورة على الروسية التأكيدات وكذلك
 الحرب نتيجة تضرروا لذينا غزة قطاع لسكانة إنساني عينية مساعدات روسيا حكومة قدمت

  (.74، 2009)أبو الرب،  2008 كانون األول في عليهم إسرائيل شنتها التي العدوانية

 2010 الثاني تشرين في رودا كوفر ألكساند الروسي السفير بها قام التي الزيارة وخالل
 عالمشاري كمالالست الفلسطينية، للسلطة الماديم الدع بالده تقديم على أكد الخليل، مدينةإلى 
ة )صحيفة الحيا الخليل إلى المشاريع هذه وامتدادم لح بيت في الروسية الحكومة بها تقوم التي

 (.2010الجديدة الفلسطينية، 

 تقديمن بوتي فالديمير الروسي الوزراء رئيس قرر 2010 تشرين الثاني من الرابع وفي
س )صحيفة القد دوالر ماليين 10 بقيمة ةالفلسطيني السلطة خالل من للفلسطينيين إنسانية مساعدة

 (.2010الفلسطينية، 

أدوات السياسة الخارجية لالتحاد األوروبي للضغط على الطرف الفلسطيني والطرف  2:2:3
 :يسرائيلاإل

 االتحاد األوروبي وعضوية اللجنة الرباعية الدولية: 1:2:2:3

 ضعف إلى األوروبي القتصادا على وآثاره اليورو بأزمة األوروبية الدول انشغال أدى
 خاص، بشكل يسرائيلاإل -الفلسطيني  وبالصراع عام بشكل األوسط الشرق  في األوروبي الدور

ل االتحاد األوروبي بها وبآثارها جعل هناك انحسار في االهتمام وانشغا العربية للثورات أن كما
في إعطاء  امهمً  اورً د مريكيةألا االنتخابات لعبت ذلك إلى إضافة عام، بشكل الفلسطينية بالقضية

 ومصادرةت المستوطنا بناء في االستمرار خالل من األرض على الحقائق لفرض سرائيلالفرصة إل
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الفلسطينيين دون قدرة االتحاد على  على اجديدً  اواقعً  تفرض التي جراءاتاإل من وغيرها األراضي
والمالية لمعرفتها بدورها  منيةاألوباألخص في مجال المساعدات  إسرائيلممارسة ضغوط على 

، 2012الصريح )غانم،  األمريكيالعملية السلمية وعدم رغبتها بالخروج عن الموقف المحدود في 
69.) 

اإلماراتية  البيان جريدة في نشر مقال في بلير ونيت انيالبريط الوزراء رئيس حددفقد 
 خارطة حسب الدولتين بفكرة زامااللت حيث من الفلسطينية القضيةن م موقفه 2005س مار 18  في

 سياسية تحتية بنية امتالك من الفلسطينيين لتمكين دوليم دع حشد يتطلبي الذ الطريق
 لم ةالفتر  هذه في األوروبية المواقف أن إلى ويشار ،للحياةة قابل دولة إلنشاءة وأمني واقتصادية

 خاصة مفصلية قضايا من مواقف باستثناء الفلسطينيةة القضيه تجا مريكيةاألن ع اكثيرً  تتباين
 حيث من اواضحً  األوروبي الموقف كان حيث، حماس وحركةت والمستوطنا بالجدارق يتعل فيما

 إثر على. مريكيةاألة المتحد الواليات بعكس وذلك الحياة السياسية حماس مشاركة في الرغبة
 قفالموا من مجموعة االتحاد تبني عبر الفلسطينيين بمحاباةا أوروب يسرائيلاإل الجانب اتهم ذلك

 في للمشاريع االقتصادي الدعم خالل من للحياة قابلة دولةء بنا على األوروبيين تركيز مثلت
 فلسطينية دولة قامةإل استراتيجية خطة األوروبية المفوضيةت قدم حيث ؛اعوالقط الغربية الضفة
 (.72، 2005عبد العاطي،)التنموية للمشاريع معظمها ذهبي أمريك دوالرمليون  295 بمبلغ

والذي يدعم الجانب  األمريكييسير في فلك الموقف يتضح أن االتحاد األوروبي 
ال أن الجانب الفلسطيني في العديد من القضايا، إ أكثر اجابيه تجاه، وإن كان االتحاد يسرائيلاإل

 لكون وجود ذلك إسرائيللم يترتب عليه وجود ضغط من هذا االتحاد على  المواقف اإليجابية تلك
 .إسرائيلو  مريكيةاألالضغط يتعارض مع المصالح األوروبية مع الواليات المتحدة 

 :2014-2007ن م الفترة في لالتحاد االوروبي السياسي الموقف 2:2:2:3

في إنهاء االحتالل  يتمثل أنه على التسوية إطار فيه حدد األوروبي االتحاد عن بيان صدر
 للحياةة قابل وديموقراطية مستقلة فلسطينية دولة إقامةو  ،1967عام  الذي بدأ في يسرائيلاإل

 خافييرى رأ ذلك ولتحقيق وسالم أمن في المجاورة الدول وباقي ،إسرائيل مع جنب إلى اجنبً  تعيش
 األوروبير واستشع بنائها لسرعة صدمته عن عبر حيث المستوطنات بناء تجميد أهمية سوالنا

 ما وهذاي السياس ببعدها السلمية بالتسوية التفرد محاولة في مريكاأ توجهات الوقت معظم في
 المنفردةل الحلو  نظريةن إقال  حيث ؛أغوانتيني هون  االيطالي الخارجية وزير نائب عنه عبر
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  المشتركةل الحلو  مفهوم لصالح تتراجع الماضية، الفترة خالل مريكيةاأل دارةاإل تبنتها التي
(Solana and Ferrero, 2007). 

ولم يحرص االتحاد األوروبي على ممارسة أي ضغوطات على الجانب الفلسطيني أو 
ء ساإر  على الفلسطينية المؤسسات دولة تجاه العمل استراتيجيةمن كونه تبنى  اانطالقً  يسرائيلاإل

 لستقم اقتصاد فبدون  الفلسطينية، الدولة بناء في أساسية ركيزة وعدها االقتصادية، التنمية قواعد
ة الفلسطيني الحكومة لخطةبي األورو  االتحاد دعم في ذلك وظهر مستقلة، دولة هناك يكون  لن
 (.35، 2010)االتحاد األوروبي،  االحتالل وإنهاء الدولة إقامة في

 2009 عامل الثاني النصف في األوروبي االتحاد تترأس كانت عندما السويد حاولت وقد
 اقتراحمن خالل  يسرائيلاإل-يالعرب الصراع تجاه األوروبي االتحاد سياسة في تغييرإحداث 
 تم وقد الشرقية، القدس وعاصمتها 1967 دحدو  على بدولة فلسطينية األوروبي االتحاد اعتراف

ى بمثابة ضغط عل ويعد هذا، دالسوي من المقدم المشروع دةوَّ س  مُ  عن ابعيدً  نهائي إعالن تبني
االتحاد  عن رالصاد عالناإل ركر  قدو  ,لبدء في تطبيق خارطة الطريقل يسرائيلاإلالجانب 
 ذلك على وعالوة ،الفلسطينية إلى الدولة ستؤدي التي فاوضاتملله دعم 2009آب في األوروبي

 معدو ". المناسب بالوقت "يةالفلسطين بالدولة لالعتراف استعداده عن عبر ألوروبيااالتحاد ن فإ
 خالل من يبحث أن جبي القدسع وض أن أساس على وذلك الشرقية للقدس إسرائيل بضم هاعتراف

 األوروبياالتحاد  فإن عالناإلا هذ ورغم لدولتين، مستقبلية عاصمة اعتبارهاعلى  المفاوضات
 االعتراف أن خاصة واحد طرفن م هاإعالن حالة في الفلسطينية بالدولة باالعتراف نفسه يلزم لم

 .(Eran, 2009 ,66) األوروبيد االتحا دول من دولة كل سلطة تحت يظل ديدةالج بالدول

الجانب السياسي بالرغم ب افالموقف األوروبي المركز على الجانب االقتصادي على حس
، مريكيةاأليدور في فلك التبيعة للواليات  المطلوب لكونهوى إلى المست التصريحات فإنه لم يرتق  من 

 تأثير ذات تكن لم لكنها االقتصاديل المجا في ومساعدات تسهيالتقدم  فاالتحاد االوروبي
 يمكن الإذ  ،حجمها، وبالتالي خيبت الكثير من الطموحات والتوقعات الفلسطينية تعكس ليةعوفا

 التحتية، البنية تطوير مثل الدولية، المساعداتا حققته التي اإلنجازات من العديد عن التغاضي
 إال ة،األساسي االجتماعية الخدمات وتوفير الفلسطينية، السلطة لمؤسسات القدرات بعض وبناء

 مصيره، وتحديد اذاتيً  االستقالل يستطيع بحيث الفلسطيني وتمكينه المجتمع تقوية في فشلت أنها
 تطوير من الدولية المساعدات تتمكن ولمالمدى.  بعيدة مستدامةة بشري لتنمية األساسات وضع أو

 الفلسطيني االقتصاد كون  من التخفيف أو مستدامة عمل فرصر توفي أو سطيني،الفل االقتصاد
 (.83، 2010وعرضة للتغيرات والعوامل الخارجية )نصر،  اتابعً 
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ر الجانب السياسي للقضية الفلسطينية لكون االتحاد غي نع ااالتحاد األوروبي بعيدً كان  
 كيةمرياأللذي يهتم بموقف الواليات المتحدة ا يسرائيلاإلمؤثر بدرجة كبيرة وباألخص على الجانب 

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

 :يسرائيلاإلللضغط على الطرف الفلسطيني و  مريكيةاألأدوات السياسة الخارجية  3:2:3

 لقضيةاو  عام، بشكل األوسط لشرق ا ايابقض على االهتمام مريكيةاأل داراتاإلحرصت 
، كانت التي االنتقاليةة المرحل وانتهاء أوسلو اتفاق توقيع بعد خاصة خاص، بشكل الفلسطينية

تلك  في امريكاسياسة  بوش االبن إال أنس وبالرغم من نشأة اللجنة الرباعية الدولية في عهد الرئي
خارطة الطريق، على الرغم من  بمبادرةعلى الضغط على الجانب الفلسطيني للقبول الفترة تركز 

 اهماإحد دولتين إقامةب اهتمامهاباالبن  بوش جورج السابق الرئيس عهدي ف المتحدةت الوالياتأكيد 
 ولكن تعرض مفهوم ين،يسرائيلاإلو  الفلسطينيين بين للصراع كحل، فلسطينيةى واألخر  يةإسرائيل
 بهذه المقصود حول المعنية طرافاأل بين الرؤى  تباين بسبب شديدض لغمو ة الفلسطيني الدولة

 ابلةوق سيادة ذات أو السيادة منقوصة أو ممسوخة دولة بين مختلفةت أطروحام أما بنا فإذا الدولة،
ى عطأ  الذي هو الدولتين بحل أحاط الذي األمريكي الزخم ولعلسيادة.  دون  للحياةة قابل أو للحياة

 كل ولكن المبدأ، حيث من الفكرة مع للتجاوب المعنية األخرى  طرافاألل ك لدى اقويً  ادافعً 
 دون  التفسير بهذا تتعامل وظلت يرضيها تفسير إلى ذهبت المتحدة الوالياتا فيها بم طرافاأل
 (.65، 2012)إسماعيل،الرأي في لها المخالفين مع مباشرم صداب تدخل أن

 :االبن بوش جورج الرئيس إدارة خالل يكياألمر  الموقف 1:3:2:3

ام يعلى وجوب ق 2002إلى اريئيل شارون في  اطمئنانٍ أرسل جورج بوش االبن رسالة 
 ةآمن حدودل خال من إسرائيل بأمن أمريكا التزامق، و الطري خارطةدولتين كأساس للبدء في تطبيق 

 اا دوليً بهف معتر  آمنة حدود على تحصل إسرائيل أن لىإ بوضوح الرسالة وأشارت ،ةرادع وقوة
 يجعلا مم القائمة السكانية المراكز تتضمن التي األرض على الوقائع االعتبار بعين األخذ مع

ة ، باإلضافة إلى تأييد الواليات المتحدممكن غير اأمرً  1969 لخطوط والشاملة الكاملة العودة
 اتحكمهة سياد وذات اجغرافيً  واصلةومت والبقاء للحياة قابلة فلسطينيةدولة  قامةإل مريكيةاأل

 فلسطين دولة في الالجئين توطين إلى بوش أشار ئينبالالج يتعلق فيمامؤسسات ديموقراطية. 
 (.76، 2004)خلفية،  إسرائيل في وليس
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دية بضرورة قيام الفلسطينيين باالعتراف بيهو  يسرائيلاإلالموقف  األمريكيالرئيس تبنى و  
ة ميقو  واألخرى  يينسرائيللإل يهودية واحدة دولتين بقيام أنابوليس مؤتمر أعقاب في وطالبالدولة 

، النهائي الوضع مفاوضات عنه ستتمخض ما بانتظار للدولتين احدودً  يضع أن دون  للفلسطينيين
ية، الدول القرارات نصت كما لديارهم ال الفلسطينية للدولة الفلسطينيينئين الالج لعودة دعا كما

على الضغط على الجانب الفلسطيني من خالل التهديدات بقطع  مريكياألوركز الرئيس 
عية في ظل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ما بعد االنتخابات التشريالمساعدات المالية وتحقق ذلك 

 (.62، 2008الثانية )صالح، 

جورج بوش االبن كانت  األمريكيالسياسية في عهد الرئيس  مريكيةاأليتضح أن األدوات 
ويبدأ في  14واشتراطات شارون ال جهة للضغط على الجانب الفلسطيني ليقبل بخارطة الطريقمو 

ت بعد أعيدثم  لفترة معينة وتجميدها المساعدات المالية فاقحيث تم إي ،تنفيذها وااللتزام ببنودها
 ذلك.

 أوباما: الرئيس إدارة خالل األمريكي الموقف 2:3:2:3

ب خطا أول تميزأوباما حيث  األمريكيت عهد الرئيس حصلت نقلة نوعية في بدايالقد 
م العال في المتحدة الواليات تواجه التية األساسيت للتحديا بتطرقه أوباما األمريكي للرئيس

ح بوضو  واليته فترة خالل يتحدث أمريكي رئيسل أو  هو أوباما الرئيس أن ويالحظ ،اإلسالمي
ء لبنا المرير سعيهم عن تحدث كما ومسيحيين،ن مسلمي الفلسطيني، الشعب معاناة عن وصراحة

ا أمريك تدير لن اأيًض  ولذلك تحتمل، تعد لم الفلسطينيب الشع وضعية بأن صراحةدولتهم، وقال 
كرامة داخل وطن خـاص بهم )نعيرات،  في للعيش الشرعيةن الفلسطينيي تطلعات وجه فيظهرها 
2005 ،81.) 

ه ألقا الذي أوباما خطاب عقب حقيقية أزمة إلى ةيسرائيلاإل مريكيةاأل العالقة تعرضتو 
 وضرورة االستيطان حول العلنية تصريحاته وبسبب2009  حزيران 4 في القاهرة جامعة في

 وقف اسابقً  يشترط لم حيث، مسبوقة غير بأنها مواقف هكذا نتنياهو حكومة واعتبرت ،وقفه
ة اإلدارات خبر  من أوباما إدارة ستفادتا وقدح أوباما. صر  كما للمفاوضات كشرط اتمامً  االستيطان

 وفي ،قطعه وعد أي ينفذ ولم ومراوغ مناور شخص أنه كشفت والذي نتنياهو حكومة مع السابقة
 ضغوطه أوباما الرئيس كثف ذلك على وبناء للضغوط ينصاع ابرجماتيًّ  اشخًص  ديع نفسه الوقت
 إسرائيل عن الغطاء أمريكا ترفع أن الممكن من أنه مضمونها رسائل اليهودي للوبي وأوصل عليه

 أو المستقلة الفلسطينيةة الدول بقيام قرار الستصدار الدولي األمن مجلس إلى التوجه خالل من
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 الدولة إعالنو  التفاوض خالله من يتم جديد دولي مؤتمر إلى ةالدعو  الرباعية اللجنة من الطلب
 (.90، 2010)جاد،  الفلسطينية

ة السياست قورن ما ذاإ خاصة األفق في تلوح تغيير رياح هناك نأب المحللين ضبع ىورأ
ل حو  الجدوى  وعديمة باهتة بعبارات يجود كان الذي بوش جورج سلفه سياسة مع ألوباما المعلنة

ن أعل فقد أوباما أما. الوضع تحسين على" يساعد ال" عمل أنه اعتبار على المستوطنات بناء
، 2009ن" )جرجس، االستيطا مواصلة بشرعية تقبل لن" يكيةمر األ المتحدة الواليات أن بوضوح

81.) 

 ةقيم العربية المبادرة إعطاء على تقوم واحدة كرزمة للسالم تنظر أوباما إدارةن إحيث 
 إقامةو  إسرائيلاالعتراف ب تقترح كونها النهائي للحل اممكنً  مدخاًل  وباماأ إدارة تراها حيث ،أكبر

ة دول إقامةو 1967  عام المحتلة العربية األراضي من نسحاباال مقابل معها طيبة عالقات
 الشكلى وعل1948  أراضي إلى الالجئين عودة على تحفظات أوباما لدىكان  ولكن. فلسطينية

 شرطينه تحديد في وذلك بوش، سابقه عن طفيف بفارق  أوباما مواقف اختلفت وقد. للدولة النهائي
 وقال بالسالم،م وااللتزا االستيطاني النمو وقف وهما عتراف،واال بالتطبيع العرب ليطالب لنتنياهو

 غير ولكن إيجابيةة خطو  اعتبرها إذ ،اعلنً  قوله على بوش يجرؤ لم ما العربية" السالم مبادرة" في
 وليس التسوية مفاوضاتء بد بمجرد أي شروطها، تنفيذ قبل االعتراف يكون  بأن وطالب كافية،

 سوء أشد موقف أوباما علىل يسج أن يجب الزاوية هذه فمنوش، ب ارةإد فعلت كما إتمامها، بعد
ولكن  إسرائيلأوباما في الضغط على  إدارة، وباشرت إسرائيلمن حكومة  بوش إدارة موقف من

فة باإلضا سرائيلبشكل ناعم دون التلويح بوقف المساعدات والمنح المالية التي تقدمها أمريكا إل
 .إلى المعونة العسكرية

إحداهما، حيث  فيه تخاطر أن يمكن ال احيويًّ  اأمرً تظل  إسرائيلو  أمريكا بين العالقةون لك
. حيث استخدمت أمريكا االستيطان من نتنياهو بمواقفلم تتأثر  ةيسرائيلاإل مريكيةاألن العالقات إ

 مجلس أمام العربيةة للمجموع قرار مشروع ضد 2011 شباط 18في تاريخ  الفيتو النقض حق
 حق أمريكا فيهاس تمار  مرة أول وهي المحتلةالفلسطينية  األراضي في االستيطان يدين مناأل
 األعضاء باقيت صو  حين في مريكيةاأل المتحدة الواليات رئاسة أوباما تولي منذ الفيتوض النق

 (.zeera.netwww.alja)موقع الجزيرة نت،  القرار لصالح 14 وعددهم

بوقف االستيطان لم تلوح الواليات المتحدة  سرائيلالرغم من المطالبة العلنية إلعلى و 
لجعلها توقف االستيطان مثل وقف المساعدات المالية،  إسرائيلبأي سالح فعلي اتجاه  مريكيةاأل

http://www.aljazeera.net/
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 بأعقا في ةالفلسطيني الوطنية للسلطة تقديمها تنوي  كانتالتي  المساعدات بقطعبل إنها باشرت 
ع بقط قامت كما، فلسطين دولة عضوية بطلب المتحدة لألمم الفلسطينية الوطنية السلطة وجهت

 فيها. اعضوً  فلسطين دولة قبول قرار إصدار عقب اليونسكو اتدمساع

ولغرض توصيل الرسالة للجانب الفلسطيني والضغط عليه لالستمرار في المفاوضات مع 
تقديم المساعدات  مريكيةاألرطة الطريق عاودت الواليات المتحدة في ظل خا يسرائيلاإلالجانب 

 شاركتحيث 2009 وآخرها كان في  االقتصادية، المؤتمراتالعديد من  االمالية ورعت أيًض 
 إعمار إلعادة الفلسطيني االقتصاد لدعم الدولي المؤتمر في أخرى  دولة 70 مع المتحدة الواليات

 300 منهاي الفلسطينيين، إل دوالر مليون  900 بقيمة مساعدة متقد وقد ،الشيخ شرم بمدينة غزة
 حكومية غير منظمات عبر عاجلة إنسانية كمساعدة غزة قطاع إلى مباشرة تذهب دوالر مليون 
)شبكة نبأ المعلوماتية،  الفلسطينية الوطنية السلطة ميزانية إلى دوالر مليون  200و ،دةالمتح واألمم

/www.annabaa.org/nbanews(. 

 مريكيةاألوفي سعيها لتطبيق الشق األمني من خارطة الطريق قامت الواليات المتحدة 
حيث  السلطة، ألجهزة األمني اإلصالح في رئيس الوزراء الفلسطيني فياض سالم خطةبدعم 
 من فريق قام فقد الفلسطينية، األمن قواتل ومادي تقني دعم تقديمى عل المتحدة الواليات عملت

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

تضغط باستمرار على  ريكيةماألالواليات المتحدة  دوالر أمريكي، حيث كانت مليون  400 من
 تحت تقع التي المناطق على اأمنيً  والسيطرة المسلحة المقاومة لوقف وسطائهال خال من السلطة

 .الفلسطينيين من إسرائيلالضفة الغربية لمنع أي عدوان على  في سيطرتها

ة الخاص المتحدة األمم قرارات تنفيذ أجل من نزيه كقاضٍ  المفاوضاتا أمريكلم ترع  ف
 مما تنازالت من يسرائيلاإل الجانب به يجود وما بل تركت أمر المفاوضات للطرفين ؛الصراعب

 وتمكين الوقت وهدر الزمنر تمري يتطلب أيضا وهذا ،الفلسطينية األرض ىعل وقائع من فرضه
من خالل أداة  مريكيةاألشكلت الواليات المتحدة  نفسه وفي الوقت ،شروطها فرض من إسرائيل

 (.53، 2011اعدات المالية عنصر ضغط على الفلسطينيين )صايغ، وقف المس

إيجابية من مواقف  مريكيةاألفترة تولي الرئيس أوباما للحكم في الواليات المتحدة ل كان
القضية السياسية تصب لمصلحة الطرف الفلسطيني، ولكن لم تترجم تلك األقوال إلى أفعال حيث 

في استخدام أدواتها السياسية واالقتصادية في التأثير على  مريكيةاألاستمرت الواليات المتحدة 
 الجانب الفلسطيني وإن كان بصورة أقل من فترة حكم الرئيس جورج بوش االبن.

http://www.annabaa.org/nbanews/
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 :القيود والعقبات التي واجهت عمل اللجنة الرباعية 3:3:2:3

ر بين عند قيام أعضاء اللجنة الرباعية الدولية بأعمالهم المتعلقة بتقريب وجهات النظ
 التي تبنتها وتنفيذها ، وخاصة في مجال تطبيق المبادراتيسرائيلاإلالطرف الفلسطيني والطرف 

داخلية اللجنة وخاصة خارطة الطريق، واجهها العديد من القيود والعقبات التي أعاقت دورها ومنها ال
ة جنة في العمليعلى دور تلك الل اوالخارجية، وقد أثرت تلك القيود والعقبات بدرجة كبيرة جدً 

 السياسية.

، عينت يسرائيلاإللصراع الفلسطيني حل لفي إطار مساعيها لعمل  :استقاالت للممثلين 1:3:3
من غزة. وفي  يسرائيلاإلجيمس وولفنسون للمساعدة في االنسحاب  2005 نيسانالرباعية في 

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

أيَّار  6الذي تم تعيينه في البيروفي ألفارو دي سوتو  الرباعية مبعوث اللجنةوكذلك 
في األساس على  قائم إسرائيلإن موقف  من مهمته، قائاًل  2007 حزيرانفي استقالته قدم  2006

إن المقاطعة  ، وقالوإن اللجنة الرباعية اكتفت بالتفرج على ما يجري ، الرفض تجاه الفلسطينيين
التي فرضها المجتمع الدولي على الفلسطينيين بعيد فوز حماس في االنتخابات التشريعية "افتقدت 

)موقع الجزيرة  ينيوكانت لها عواقب وخيمة على الشعب الفلسط في أحسن األحوال بعد النظر"
 (.www.aljazeera.netنت، 

د بالحياة، والتقدم نحو و في البدايات وحين كانت عملية السالم تنطوي على بعض وع
لية المؤثرة في تختزل القوى الدو  كمؤسسة سياسية من الجانب الفلسطيني لرباعيةلنظر  الهدف

ضة، حين ولقد تعامل الفلسطينيون معها بما تتطلبه مكانتها المفتر ، يسرائيلاإل -نيالصراع الفلسطي
تحرك مع الهوامش الضيقة التي ت أن التعامل اتم التعامل بإيجابية مفرطة مع الرباعية، كان واضحً 

 بحاجة إلى هذه الهوامش، تارة من أجل إبعاد التهمة الجاهزة وهي ن الفلسطينيمن خاللها، وكا
ذا عته للفرص وعدم استجابته للمقترحات العملية والواقعية، وتارة أخرى من أجل االحتماء بهإضا

ها ، والذي كان يصل إلى حد تجويع السلطة ومصادرة أمواليسرائيلاإلاإلطار الدولي أمام التعسف 
  .(archive.aawsat.com)جريدة الشرق االوسط، فيما يقترب من الخنق والقتل

قادرة على أداء دور موضوعي في  لم تكن ويتضح كذلك أن اللجنة الرباعية الدولية
 التحديات والعقبات من بداية عملها، العديد كانت تواجههو  الصراع، وفي صميم القضايا األساسية.

http://www.aljazeera.net/
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كا وأوروبا، وطرفين أقل ريهما أم ا تركيبة اللجنة، فهي تضم حليفيندة أولهعوامل عوذلك راجع ل
واألمم المتحدة، وفي حالة كهذه تتحول التركيبة إلى عبء على  االتحادية منهما وهما روسيا انفوذً 

القرار. ذلك أن أي كلمة تصدر عن الرباعية ال بد أن يوافق عليها األربعة، وهنا تدخل مبادرات 
تعاطت الرباعية حيز الكالم المبهم، والفاعلية المستحيلة على األرض. فيجب أن نتذكر أكثر كيف 

وهو الجزء  بحماس شديد الجزء األول من الخطةا مع خطتها. بحيث رعت ا وواقعيًّ الرباعية عمليًّ 
األمني، وحين جاء دور البنود األخرى التي تنطوي على استحقاقات أساسية للفلسطينيين، ذاب 

وفي  دور الرباعية أو تالشى، واكتفت مرة أخرى ببيانات باهتة ذات صياغة عامة أو ملتبسة،
في فترة رؤساء اللجنة السابقين لبلير،  وخاصة ،بيانع حتى إصدار أي فترات كثيرة لم تستط

لكونهم لم يدورا في فلك الواليات المتحدة األمريكية بشكل كامل؛ حيث بينوا الحقائق، ويتعارض 
 . مما ترتب عليه تقديم استقاالتهم ةهذا مع متطلبات الواليات األمريكي

 :الدولية الرباعية اللجنةعلى مستوى اجتماعات  العقبات 2:3:3

 ةالفتر  خالل الوزاري  المستوى  على اجتماع أي عقد من الدولية الرباعية اللجنة تتمكن لم
 االتحادية روسيا بذلتها التي الكبيرة الجهود من الرغم وعلى. 2012حتى  2007 حزيران من

 العامة الجمعية اجتماعات هامش على كنيويور  في لوزاري ا المستوى  على للجنة اجتماع لعقد
 ن،المندوبي مستوى  على اجتماع عقد وتم ،ذلك رفضت مريكيةاأل دارةاإل أن إالة، المتحد لألمم

 تونية الرباعي اللجنة مبعوثالرغم من استمرار زيارات،  وعلى .بيان إصدار من يتمكنوا لمو 
 ُجمدت الدولية الرباعية اللجنة أن إال ،ينالمندوب مستوى  على اللجنة أعضاء ولقاءات بلير،

 (.15، 2012م )عريقات، تا بشكل اعمليًّ نشاطاتها 

يتفق أعضاء يتضح مما سبق أنه منذ فترة استقالة الرئيس السابق للجنة توني بلير لم 
 امما يعني ضمنيً  ؛تحديد رئيس آخر للجنة من دول اعضاء اللجنة الرباعية الدولية اللجنة علي

اء يسيرون في اتجاه التخلص من هذه اللجنة ودورها، وعدم انعقاد اجتماعات بين أن دول األعض
.أنها أصبحت في حالة الموت السريري  األعضاء يؤكد ذلك
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63 

 

 الرابعالفصل 

حاز المن األمريكيية من القضية الفلسطينية ومن الموقف مواقف اللجنة الرباعية الدول
 سرائيلإل

 مقدمة:

الطريق، حيث حرص  من أهم المبادرات التي صدرت عن اللجنة الرباعية الدولية خارطةُ 
 يكيةمر األهم لهذه الخارطة وخاصة الواليات المتحدة ينجنة الرباعية الدولية من خالل تبأعضاء الل

ألولي إلى أن تكون هذه الخارطة متضمنة لثالث مراحل تشمل األمور التي صاغتها بشكلها ا
طرف االنتقالية والنهائية بحيث يتم التوصل في نهاية االلتزام الكامل بها إلى حل سياسي بين ال

قديم . ولكن الذي يثير االنتباه أن هذه الخارطة لم تكن واضحة في تيسرائيلاإلالفلسطيني والطرف 
دولة فلسطينية ولكن بشكل مؤقت على أن تكون حدودها  إقامةأشارت إلى  فمثاًل  ،حلول جذرية

د لمفاوضات بين الجانبين، وهذا يؤكد أن خارطة الطريق كانت قاصرة في إيجاد حلول للعدي اوفقً 
لعديد اكان بسبب  يسرائيلاإلمن القضايا. باإلضافة إلى أن انحياز اللجنة الرباعية الدولية للجانب 

ل أهمها الخالف الفلسطيني الداخلي الذي عزز الفصل بين شقي الوطن وقوى موقف من العوام
الواضح  األمريكيفي عدم وجود شريك حقيقي للسالم. أضف إلى ذلك االنحياز  يسرائيلاإلالجانب 

 على حساب الجانب الفلسطيني.  يسرائيلاإلوالصريح للجانب 
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 المبحث األول

 يةالقضية الفلسطين أطرافدولية من أهم قضايا الصراع بين موقف اللجنة الرباعية ال

إنهاء المقاومة الفلسطينية في  :مثل ،تطرقت اللجنة الرباعية إلى العديد من القضايا
لتوسع ين، وايسرائيلاإلالفلسطينية بما يكفل أمن  األمنيةاألراضي المحتلة، وإعادة هيكلة األجهزة 

الجئين واألسرى وحقوق ال ،القابلة للبقاء وحدودها لة الفلسطينيةالدو  إقامةو  ،االستيطاني وشرعنته
على تأجيل بعض القضايا وخاصة المتعلقة بالحل الدائم وحددت أن  االقدس، وقد اشتملت ضمنيً و 

 ،يسرائيلاإلمرجعية الحل فيها تعود إلى نتائج المفاوضات بين الجانب الفلسطيني والجانب 
 .كنموذجضوع االستيطان نتحدث في هذا المبحث عن مو وس

 األمم المتحدة وموقفهما من االستيطان: 1:1:4

 لقد نصت القرارات الصادرة عن مجلس األمن على عدم شرعية االستيطان، وطالبت
و أة بضرورة إلغاء المستوطنات وتفكيكها سواء في الضفة الغربية يسرائيلاإلباستمرار الحكومات 

د )معه اآلتيالدولية الصادرة عن مجلس األمن في هذا المجال ومن أهم القرارات القدس المحتلة، 
 :(32، 2009األبحاث التطبيقية، 

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

ة ببناء المستوطنات إلى وقف يسرائيلاإلاستمرار الحكومة تيطاني و حيث أدى التوسع االس
رط (، حيث يشت2009منذ عام ) يسرائيلاإلالمفاوضات السياسية العلنية بين الجانبين الفلسطيني و 

ألمر االفلسطينيون الوقف التام لالستيطان في الضفة الغربية، مقابل استئناف العملية التفاوضية، 
ة يسرائيلاإلفقد اتخذت الحكومة  امة نتنياهو تعارضه، بل على العكس تمامً الذي ما زالت حكو 

 .مستوطنات جديدة في الضفة الغربية إقامةب اقرارً 

ينص بشكل واضح وصريٍح على أن "التدابير  : والذي1980لسنة  (465القرار رقم )  .2
لسكاني في األراضي ة لتغيير المعالم المادية، والتركيب ايسرائيلاإلالتي تتخذها الحكومات 

بما فيها القدس، ليس لها مستند  قانوني، وأن سياستها وأعمالها  1967الفلسطينية المحتلة منذ عام 
التفاقية  افاضحً  اشكل خرقً تومن المهاجرين الجدد في هذه األراضي ا، لتوطين قسم من سكانه

المقامة كافة ك المستوطنات ة بتفكييسرائيلاإلعلى ضرورة قيام الحكومة ة، كما ينص جنيف الرابع
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الفلسطينية،  اإلعالم)وزارة  عن إنشاء أي مستوطنات جديدة افي الضفة الغربية، والتوقف فورً 
2009 ،21). 

بمناطق الضفة  يسرائيلاإلالقرارات الدولية الصادرة في شأن االستيطان  منيتضح كما و 
العقد  ونحن في ،ها باليوماإذا ما قارن اكانت قديمة زمنيً أنها الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية 

، وهذا دليل على حرص الواليات 1980لعام  يعوداألول من القرن الحادي والعشرين، حيث 
في  سرائيلعلى عدم استصدار قرارات جديدة تدين التوسع االستيطاني إل مريكيةاألالمتحدة 

بكون االستيطان يعيق  اح دومً على التصري مريكيةاألالمناطق الفلسطينية، مع حرص الحكومات 
في هذا الجانب،  إسرائيلحراز تقدم في عملية السالم لكن دون وجود ضغوطات حقيقية على إ

 غير ملتزمة بهذه القرارات وإن كانت قديمة لكون الواليات المتحدة إسرائيلباإلضافة إلى أن 
 ملزمة. تقف بجانبها بالرغم من كون قرارات مجلس األمن الدولي  مريكيةاأل

بشكل واضح المتحدة لقد نصت القرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة لألمم 
بما  1967ة في األراضي الفلسطينية المحتلة عام يسرائيلاإلالمستوطنات  إقامةعلى أن " وصريح

ا تمثل نماالستيطانية المستمرة إ جراءاتللقانون الدولي، كما أن اإل امثل خرقً تفيها القدس الشرقية 
رات االستيطانية المستمرة لها تأثي جراءاتهذه اإل وأنلحقوق اإلنسان الفلسطيني،  اواضحً  اخرقً 

ق ين، كما أنها تخالف ما تم االتفايسرائيلاإلضارة على جهود تحقيق السالم بين الفلسطينيين و 
. ورعاية دولية( بإشراف 1993المبادئ الموقع بين الجانبين عام ) إعالنعليه بين الجانبين في 

 :(53، 2008)مون،  ما يليالعمومية  ارات الدولية الصادرة عن الجمعيةومن أهم القر 

جاء هذا  (:21/10/2003بتاريخ ) العنصري  قرار األمم المتحدة بخصوص الجدار  .1
 العازل، حيث دعاها إلى العنصري  الجدار إقامةة بيسرائيلاإلالقرار على خلفية شروع الحكومة 

ناء الجدار األمم المتحدة ب تُعدُّ و  وإزالته الجدار المقام في األراضي الفلسطينية المحتلة بناء"وقف 
لتي اقاعدة للتفرقة العنصرية لصالح المستوطنات  للحقوق الفلسطينية العامة، وأنه يشكل اانتهاكً 

تفرقة ضمها الجدار على حساب األراضي الفلسطينية المحتلة، فقد عرفت االتفاقيات الدولية ال
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 

ي العازل في األراض العنصري  ( بشأن اآلثار القانونية إلنشاء الجدار2004العدل الدولية عام )
 "ةيسرائيلاإلتوطنات في التأكيد على عدم شرعية المس مهمةمرجعية قانونية  سطينية المحتلةالفل

 (.91، 2010)بسيوني،  الجدار قد ُأقيم على أراضي الضفة الغربية المحتلة
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أن قيام السلطة القائمة "القرار على : وينص (2002للعام )، 60/106القرار رقم   .2
 نيين إلى األرض التي تحتلها هو خرق التفاقية جنيف الرابعةباالحتالل بنقل بعض سكانها المد

ة في األرض يسرائيلاإلفي، وتؤكد أن المستوطنات واألحكام ذات الصلة من القانون العر 
 وتشكل عقبةقانونية،  الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجوالن السوري المحتل، غير

 (.42، 2010)ابحيص، عايد،  الجتماعيةأمام السالم والتنمية االقتصادية وا

 يتضح مما سبق أن قرارات الجمعية العمومية لألمم المتحدة المتعلقة بإدانة االستيطان
 إسرائيلغير معمول بها على أرض الواقع لكون قرارات الجمعية غير ملزمة، باإلضافة إلى كون 

م ت تشكل أرضية قانونية صلبة أمااذه القرار ال تحترم أي قرارات دولية، وبالرغم من ذلك فإن ه
القيادة الفلسطينية للنضال السياسي في مؤسسات المجتمع الدولي لطرح موضوع المستوطنات 

رات، ة بتنفيذ تلك القرايسرائيلاإلقرار دولي يلزم الحكومة  ، وذلك للحصول علىالتداولعلى بساط 
 .األمريكيا بسبب الفيتو األمر الذي ال يزال مستبعدً 

 روسيا االتحادية والموقف من االستيطان: 2:1:4

ك هو انتها يسرائيلاإلاستمرار االستيطان والمتمثلة في كون قرارات الدولية البناء على 
للقانون الدولي بما في ذلك توسيع المستوطنات ومصادرة األراضي وهدم المنازل والممتلكات 

لة بما والتكوين الديموغرافي لألراضي المحتالعمراني الفلسطينية وطرد الفلسطينيين لتغيير الطابع 
ربعة أأن  . باإلضافة إلىجنيف الرابعة التفاقية ايشكل انتهاكً عن أنه  فيها القدس الشرقية، فضاًل 

من أعضاء مجلس األمن الدولي الخمسة عشر دعموا مشروع قرار مجلس األمن  اعشر عضوً 
يا الدائم فيتالي تشوركين مندوب روس ، حيث أعلنيكياألمر  الفيتوـــ سقط بـ أنهبإدانة االستيطان إال 

م بناء المستوطنات في األراضي الفلسطينية هي "من أهب إسرائيلإن مواصلة  ،لدى األمم المتحدة
ل، العوائق أمام حل الدولتين، وهي تقوض جهود المجتمع الدولي الستئناف الحوار، وتخيب اآلما

، وليس بعضهماو ضى، ألن يقوم الطرفان بخطوات نحن هناك حاجة ماسة أكثر من أي وقت موا
ما ن إ وقال، "مسبقة للتسوية النهائية اشروطً  وإمالءير المشهد القائم يتغو بأعمال أحادية الجانب 

 .مهو اتخاذ هذه القرارات في مرحلة حساسة للغاية بالنسبة إلى مستقبل عملية السال قلقً اليثير 
 وأندة النظر في خططها لبناء المستوطنات في القدس الشرقية بإعا إسرائيلتقوم  يجب أن :وقال

 ).2008تكف عن إزالة المساكن الفلسطينية )ـوكالة األنباء وفا، 
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إلى  إسرائيلاقتصر على دعوة  دأما الموقف الروسي تجاه جدار الفصل العنصري فق
فة الغربية، وقالت ، ووضع حد لتطوير مستوطناتها في الضالعازل العنصري  تعليق بناء الجدار

يجب تعليق بناء المستوطنات والجدار، الذي سيضم أراضي "وزارة الخارجية الروسية بأنه 
 (.2011 وكالة األنباء وفا،) "من السكان اوسيعزل عددً فلسطينية، 

دور فعال في العملية السلمية، على أساس تأييدها لقرارات إلى االتحادية روسيا تسعى 
فع في د األمريكي، مستغلة فشل تفرد الراعي الذات ما يتعلق بقضية االستيطانوب الشرعية الدولية

بسبب  ، وهي ترى أن دورها سيكون فاعاًل ي تجمدت على المسارات الفلسطينيةعملية السالم، الت
تمتعها بعالقات متوازنة مع كل دول المنطقة، وأن إنجاح عملية السالم يحتاج لجهد جماعي، 

 عن روبي، ومع تفعيل دور األمم المتحدة ومجلس األمن، وذلك ليس بدياًل و األدور الفهي مع 
لمشروط ابااللتزام بحل شامل، وبالتنفيذ غير  إسرائيلفهي تطالب  لذاله،  بل مكماًل  األمريكيالدور 

ي ، وتعترف بحق الفلسطينيين فوالتوسع االستيطاني التفاقات السالم، وبإيقاف سياسة االستيطان
غياب موقف عربي حازم في هذا االتجاه، هو هم، لكن نقطة ضعف الموقف الروسي تقرير مصير 

لعربي وكان بوتين قد أعلن أن روسيا مستعدة للتعاون مع الدول العربية للتوصل إلى تسوية للنزاع ا
تأمل و ا، لتحقيق السالم، وتسانده كليًّ للدول العربية  اإلستراتيجي، وهي تحترم الخيار يسرائيلاإل

 (.32، 2001، )كتينيد العنف، واستئناف عملية السالمتصع وقف

للقانون  اويتضح مما سبق أنه رغم الموقف الروسي الصريح من كون االستيطان مخالفً  
 وليس له أثر كبير في التأثير على ،محدود إال أن دورهاالدولي وال يعزز فرص تحقيق السالم، 

ت روسيا االتحادية إلى مستويات التأثير الفعلي فلذلك لن ترتقي تصريحا ؛يسرائيلاإلالجانب 
 من خالل وقف االستيطان. اإليجابيواالنعكاس 

 االتحاد األوروبي والموقف من االستيطان: 3:1:4

، الفلسطينية بالقضية الغربي العالم يربط الذي االستعماري  التاريخ ذلك من الرغم على
ة الفلسطيني القضية تجاه األوروبية المواقف على اتدريجيً  يظهر بدأ اتطورً  هناك بأن القول يمكن

 في اواضحً  ذلك بدا وقد الغربية، الضفة في يسرائيلاإل االستيطان بمسألة يتعلق فيماخاصًة 
فيها  عبر، والتي 1991 عام مدريد مؤتمر افتتاح في األوروبية المجموعة ممثل ألقاها التي الكلمة
 مع يتنافى المستوطنات إقامة وأن الغربية، الضفة يف االستيطان شرعية عدمصريح حول بشكل 

 جعلها مما ة،يسرائيلاإلة الحكوم أثار الذي األمر مصيره، تقرير في الفلسطيني الشعب حق
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 1993 عام لسالما لعمليةة راعي تكون  كي فرصة أي األوروبية المجموعة إعطاء على تعترض
 (.48،  2007سور، )الجافي هذا الجانب  األمريكيوالضغط على الجانب 

 الفعال، غير بالموقف وصفه ويمكن كاف، غير زال ما أوروبا تلعبه الذي الدور أن إال
 اتفرضه التي الضغوطات كذلك األوروبية، الدول على تفرضها التي مريكيةاأل للهيمنة يعود وهذا

ى إل ظةاللح حتى لم يرق  األوروبي الموقف فإن لذلك األوروبية، الدول داخل الحركات بعض
ذ يتخ لم أنه كما االستيطانية، سياستها لوقف ةيسرائيلاإل الحكومات على الفعلي الضغط مستوى 

 لغربية،اة الضف في االستيطان يخص فيما المتحدة األمم قرارات بتنفيذ إلزامها بضرورة اجازمً  اموقفً 
 يجعلا مم ا،عليه وتصوت القرارات هذه صياغة في تشارك األوروبي االتحاد دول وأن خاصةً 

 مكني الوقتت ذا في أنه إال ،األمريكي الموقف مع بالمقارنة اهامشيًّ  اموقفً  األوروبي الموقف من
 .سرائيلل إلبالكام المنحاز األمريكي الموقف من اتوازنً  أكثر بأنه وصفه

الغربية  الضفة في يسرائيلاإل االستيطان ضد نضالهم سنوات عبر الفلسطينيين فإن لذلك
 فاعل أوروبي دور إلى يتطلعون  عامبشكل  لفلسطين يسرائيلاإلاص، وضد االحتالل بشكل خ

 :أسباب لعدة وذلك

 الشعب على بريطانيا رأسها وعلى اة تاريخيًّ األوروبي الدول أوقعته الذي الظلم  .1
 .الفلسطينية األرض على السيطرة من اليهود تمكين خاللن م الفلسطيني

 تشجيع نتيجة الفلسطينيين على الظلم بإيقاع المتحدة اتالوالية الغربي أوروبا سبقت 
 العالمية الحرب إبان بريطانيا عملت حيث الفلسطينية، األراضي فيع والتوس واالستيطان الهجرة
 يمتقد أو 1917 عام بلفور وعد من ابتداء ذلك، لتحقيق لليهودت كافة التسهيالم تقدي على األولى

 . والسالح بالمال لهمم الدع

 الصهيونية المطامع قواعدء إرسا على القدس في األوروبية الدول قنصلياتيث حرصت ح
 إلى األوروبية الدول قناصلا يرسله كان التي التقارير خالل من واضح   وهذا فلسطين، في

، 2007بشكل مباشر وغير مباشر )الوعوري،  اليهود مساعدة أجل من العمل بضرورة مسؤوليهم
48.)  

 الضفة في االستيطان موضوع تجاه يجابيإ أوروبي دور إلى ينيون الفلسط يتطلع  .2
ن لفلسطينيو ا يتطلع اوثانيً  ،أواًل  أوروبا بها تنادي التي الديمقراطية مبادئ مع اتماشيً  وذلك، الغربية

 .ةيسرائيلاإل النظر لوجهات بالكامل المنحاز األمريكي الموقف من موضوعية أكثر أوروبيإلى دور 
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ف لوق ةيسرائيلاإل الحكومات على الضغط األوروبي الدور من طينيون الفلس يأمل  .3
 تواصلالم بحك وذلك ،اثانيً  يسرائيلاإل العربي الصراع حل في الفاعلة والمشاركة ،أواًل  االستيطان

 ؤثري األوسط الشرق ي ف واالستقرار األمن فإن وبالتالي وأوروبا، العربي العالم بين ما الجغرافي
 . واستقرارها األوروبية معاتالمجت أمن على

 عام جوتنبرغ مؤتمر في للفلسطينيين الشرعية للحقوق  االتحاد دول تأييد من الرغم على
ة الدولية الشرعي بقرارات االلتزام بضرورة ةيسرائيلاإل الحكومة مطالبة على نص والذي، 2001

ة شرعي بعدم القاضيةو الصادرة عن مجلس األمن الدولي والجمعية العمومية لألمم المتحدة، 
 داالتحا من ذ خطوات عمليةاتخا مستوى  إلى لم ترق   المطالبة هذه الغربية، الضفة في االستيطان

 (.75، 2003)أيوب،االستيطانية مشاريعها وقف يةسرائيلاإل اتحكومال إلجبار األوروبي

ة ارضالمع بين ما امتأرجحً  موقفهم كان المثال سبيل على العازل الجدار موضوع ففي
ة القضي إحالة قرار على العامة الجمعية في التصويت عدمو  ،الجدار لبناء يةاإلعالمو  النظرية

 إعالمية تصريحات خالل من الدول تلك انتقدت فقد الهاي، في الدولية العدل محكمة إلى
 اعتبرت دفق بريطانيا أما السلمية، سيرةالم تقدم قاتو مع من اعتبرته ففرنسا الجدار، بناء لمسؤوليها

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

 الجدار لةأمس يحيل قرار لصالحت التصوي عن األوروبي االتحاد امتنع نفسه الوقت وفي 
 األمن مجلس قرار على االتحادل دو  بعض تصويت من الرغم على العليا، العدل محكمة إلى

 األوروبي، االتحاد دول مواقفي ف الواضحة لترددا صورة يعطي مما الجدار، بناء يدين الذين
،  2004)مركز البراق للبحوث والثقافة،  األمريكي الضغط أمام األحيان أغلب في تتراجع والتي

22). 

 إال االستيطان، موضوع من األوروبي لالتحاد الفاعلة غير المواقف تلك من الرغم على
 (.66-59، 2009الحسن، ) :ةتياآل المواقف لمؤسسات االتحاد يحسب أنه

 األوروبي االتحاد مؤسسات ساعدت: القدس في االستيطانية السياسات فضح  .1
 ذلك المدينة، ويظهر على السيطرة إلى الرامية ةيسرائيلاإل السياسة فضح على القدس فية العامل

 حيث  الفترة هذه في األوروبي االتحاد ترأس كونها السويد، دولة أعدته الذي التقرير خالل من
 المستوى  علىء سوا به، ال قبول يمكن ال أمر القدس مدينة في يجري  ما أنبشكل واضح  أعلنت

 في علني بشكل الفلسطينيينن السكا طرد على تعمل ةيسرائيلاإل فالحكومة السياسي، أو اإلنساني
 مةفالحكو  الدولية، االحتجاجاتن م الرغم على فيها المستوطنين أعداد زيادة مقابل القدس،
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 أي يوجد ال ولكن ؛1967 عام حربد بع ضمها تم موحدة، مدينة القدس بأن تدعي ةيسرائيلاإل
 .األمريكي الكونغرس أعضاءض بع سوى  الضم بهذا تعترف العالم في دولة

 ارئيسً  اتجاريً  اشريكً  األوروبي االتحاد ُيع د: المستوطنات منتجات مقاطعة قرار  .2
من  %40ن إإذ  1995عام  الجانبين بين الموقعة التجارية اتاالتفاقي خالل من وذلك سرائيلإل

 الوارداتم حج بلغ المقابل وفي األوروبي، االتحاد دول مع هي ةيسرائيلاإل الخارجيةالتجارة 
 مقدار يبين وهذا، ةيسرائيلاإل الواردات مجموع من %45 نسبته ما الدول هذه من ةيسرائيلاإل

 يةالتجار  العالقات إذ، تربطهما التي العالقة حجم يبين التاليوب الجانبين بين التجاري  النشاط
 كانت األوروبي االتحاد أن إالة العالق هذه ورغم وطيدة، سياسية عالقات عن تنم واالقتصادية

  .حيث يمنع استيرادها المستوطناتا تصدره التي المنتجات موضوع في له تحسب مواقف له

 والموقف من االستيطان: مريكيةاألالواليات المتحدة  4:1:4

ن فلسطي في يسرائيلاإل العربي والصراع الفلسطينية القضية من األمريكي الموقف يكن لم
الحربين  بين الممتدة السنوات ففي مضت، طويلة سنوات إلى جذوره تمتد وإنما ،اجديدً  اموقفً 

 بأنه األمريكي الموقف وصف يمكن 1948حتى عام  1917العالميتين األولى والثانية من عام 
 مصيره،ر تقري في الفلسطيني الشعب بحق اإلقرار خالل من وذلك اليوم، األوروبي للموقف مشابه
 األرضب نه سياسة لوقف عملية خطوات أي تتخذ لم لكن المستقلة، دولته إقامة في وحقه

 هاأن كما، الفترة تلك في بريطانيا تقوده كانت الذي الصهيوني المشروع لصالح عليها واالستيالء
 (.90، 2007ة )شبيب، الفلسطيني الدولة إقامة لصالح فعالة خطوات تتخذ لم

ى عل التقسيم قرار لعرض بريطانيا على كبيرة اضغوطً  المتحدة الواليات مارست لقد
ع المشرو  على الشرعية إضفاء بهدف له ومساندتها تأييدها وأبدت المتحدة، األمم العامة الجمعية

 المتحدة الواليات حولت بحيث، 1948عام  فلسطين أرض على الدولة إقامةب متمثلوال االستيطاني
 والمشردين، الالجئين آالف تخص إنسانية قضية إلى سياسية قضية من الفلسطينية القضية

 ةالفلسطيني للمخيماتة المادي المساعدات وتقديم معاناتهم، من التخفيف على اهتماماتها فانصبت
 (.35، )يوسف، د.ت الالجئين وتشغيل غوث وكالة خالل من

ة الفتر  تلك طوال الجادة وغير المترددة بالمواقف مريكيةاأل المواقف وصف يمكن لذلك
 الداعم إلى تحولت فقد العالم، على المهيمن القطب مريكيةاأل المتحدة الواليات أصبحت أنْ  إلى

 ولم المنطقة، في لها االستراتيجي الحليف وأصبحت فلسطين، في االستيطاني للمشروع الرئيس
 ذلك باستثناء الفلسطينية القضية لصالح يذكر موقف أي 1990 عام حتى المتحدة الواليات تقف
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 سرائيلإل مساعداتها بعض أوقفت حيث مدريد، مؤتمر انطالق إبان 1991عام  أبدته الذي الموقف
 السالمت مفاوضا نطالقال اتمهيدً  وذلك الغربية، الضفة في المستوطنات لوقف ضغطكوسيلة 

 (.44، 2007)شبيب،  ينيسرائيلاإلو  الفلسطينيين بين

 على االنتخابية حمالتهم أقاموا األبيض البيت إلى وصلوا الذين الرؤساءمعظم  أن كما
 فقد ها،لكافة  الدعم أشكال لتقديم استعداداتهم بدواأو  ،األوسط الشرق  في ةيسرائيلاإل السياسة تأييد
 من %80على  حصلد فق لذلك ،1960 عام "إسرائيل" مع الصداقة شعار كندي جون  رفع

 غيرها عن حاالً  أحسن القدس تجاه مريكيةاأل السياسات تكن لم ، كذلكاأمريك في اليهود أصوات
 الذي الوقت ففي واالزدواجية، والغموض بالضبابية السياسات تلكت اتسم فقد فلسطين، من

 181 القرار اوخصوًص  بالقدس الخاصة الدولية للقرارات يدهاتأية المتحد الواليات فيه أعلنت
 وتخضع الديانات جميع أمام مفتوحة دولية مدينة القدس من جعل والذي التقسيم بقرار الخاص
 338و 242 األمن مجلس قرارا عليها ينطبق محتلة ا أراضيوأنه، المتحدة األمم لسيطرة مباشرة
 المتحدة الواليات انحازت الواقع أرض على ولكنمنها،  إسرائيل انسحاب على نصاني واللذان
 هودالج لدعم اساكنً  تحرك ولم عليها، الكاملة السيطرة إلى الراميةة يسرائيلاإل السياسات لصالح
 (.51، )يوسف، د.ت القدس وعاصمتهاة فلسطيني دولة إقامة إلى الرامية

رسمي لعملية السالم وصديقة الراعي ال مريكيةاألويتضح للباحث أن الواليات المتحدة 
و أ للفلسطينيين، معادية بأنها توصف أن يمكن ومواقف سياسات تتبنيو  نفسه، في الوقت إسرائيل

 كما اتسمت المختلفة، بجوانبها لقضيتهم متفهمة وليست صديقة ليست سياسات تقدير أقل على
م الذي الالمحدود بالدعم مريكيةاأل السياسة  وسياسية وعسكرية اليةم مساعدات شكل على قدٍّ

أقل  ة، وكان الواجب عليها علىواستيطاني احتاللية، دولة بأنها وإدراكها معرفتها رغم ،سرائيلإل
 تقدير أن تلعب دور الوسيط المحايد.

 :2009 عام حتى المتعاقبة لإلدارات مريكيةاأل المواقف  .1

ة الضف في يسرائيلاإل االستيطان تجاه مريكيةاأل للمواقف المتتالية القراءات خالل من
 للمواقف والمنحازة ا،أحيانً  المترددة بالمواقف توصف المواقف هذه إن :القول يمكن الغربية

 :ما يأتي خالل من مريكيةاأل المواقف في واضح وهذا .األحيان أغلب في ةيسرائيلاإل

، دوليال القانون  مع يتعارض االستيطان بأن المتحدة الواليات فيه ترى  الذي الوقت في .أ
 على وتحكمم السال مفاوضات أمام حقيقية عقبة تشكل وأنها شرعية، غير المستوطنات هذه وأن

 المواقف، هذه تفكيكهاة وضرور  المستوطنات، في العمل وقف من بد ال وأنه بالفشل، المفاوضات
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 الواقع، رضأ على طبيقهالت افعليًّ  اا رصيدً له تجد لم المتعاقبة مريكيةاأل اإلدارات اتخذتها التي
 شأنه من يكون  دولي مشروع أيل تعطي إلى الحكومات تلك عمدت فقد تماًما العكس على بل

 نظرتها في اواضحً  التراجع وبدا االستيطانية،ا سياساته في الماضية ةيسرائيلاإل الحكومات إدانة
 للوصول امعيقً  أصبح الدولي للقانون  اومخالفً  شرعي غيرن االستيطا كان أن فب عد   االستيطان، إلى
 .(71، 1996)أرونسون،  المنطقة في سالمال إلى

ف صر  عدم ةيسرائيلاإل الحكومات على تشترط مريكيةاأل المتحدة الواليات كانت .ب
 طقالمنا فيد اليهو  المهاجرين سكانإ عدم إلى باإلضافة الغربية، الضفة في مريكيةاأل المساعدات

 المراوغة إلى عمدتل ب الشروط، بهذه ةيسرائيلاإل تالحكوما تلتزم لم ؛ لكن1967عام  المحتلة
 طوةخ أي المتحدة الواليات تتخذم ل ذلك ورغم المتحدة، للواليات مضللة معلومات وتقديم والخداع،

 (.87، 1998)مرتضى،  الشروط بهذه لاللتزام عليها الضغط شأنها من

ن ستيطااال ي ُعد ولم ،أوسلو تاتفاقيا" بعد سرائيل"إل اانحيازً  أكثر األمريكي الموقف بدا  .ج
 فينالطر ن بي مريكيةاأل المتحدة الواليات ترعاها التي السالم مسيرة أمام عقبة يشكل يسرائيلاإل

 والية عهد في بيللترو روبرت األمريكي الخارجية وزير مساعد صرح فقد ،يسرائيلاإلو  الفلسطيني
 أمام عقبة يشكل ال ولكنه السالم،ة ر مسي في تعقيد عامل ديع المستوطنات توسيع بأن كلينتون 
  (.73، 1996ة )أرونسون، السلمي المسيرة

 إعالن وثيقة، في 1967عام  المحتلة الفلسطينية األراضي على السيطرة يخص فيما .د
 أنها كما، الغربية الضفة من يإسرائيل انسحاب على الوثيقة هذه نصت لم 1993المبادئ عام 

 (.63، 2007)عاروري،  الجانبين بين عليها تنازعم هي األراضي هذه أن على نصت

 يخص فيما ةيسرائيلاإل السياسة مع حد ما ىإل متفقة مريكيةاأل السياسة كانت لقد  .ه
 علىة يسرائيلاإل الحكومات مريكيةاأل الواليات حض من الرغم فعلى القدس، مدينة فين الستيطاا

 المدينة، وضعي ف تغير أن شأنها من تإجراءا أي اتخاذ وعدم حدودها، وتوسيع القدس ضم عدم
 على بل ،لواقعا أرضى عل فعلي   رصيد   لها يكن لم رمزية، مواقف هي المواقف هذه أن إال

 حيال اساكنً  تحرك ولم المدينة،ي ف كافة االستيطانية جراءاتاإل عن سكتت فقد تماًما العكس
 (.64، 2007ة )عاروري، مدينالد تهوي إلى تهدف والتي المتتالية ةيسرائيلاإل جراءاتاإل

قبل والية الرئيس أوباما كانت حريصة على  مريكيةاأليتضح أن مواقف جميع الحكومات 
لوقف االستيطان، بالرغم من تصريحات  يسرائيلاإلعدم ممارسة ضغوطات حقيقية على الجانب 
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لسالم بين ص تحقيق اعلى فر  امتحدثي تلك الحكومات الصحفية حول كون االستيطان يؤثر سلبً 
 .إسرائيلاتجاه  مريكيةاألللحكومات  وهذا يعكس االنحياز الواضح، طرفي الصراع

 :أوباما عهد في االمريكية دارةلإل المعلنة المواقف .2

 في الغربية الضفة في االستيطانيالداعم للمشروع  األمريكيتمثلت ذروة التوجه السياسي 
 جاءت االبن، بوش الرئيس عهد في أوجها تشهد والتي، المتعاقبة مريكيةاأل اإلدارات عهد

 دارةاإل تحمل أنْ  الفلسطينيون  وانتظر أوباما، باراك بالمرشح 2009عام  جرت التي االنتخابات
 كلبش والمستوطنات االستيطان واتجاه عام، لبشك اإلسرائيلي االحتالله تجا جديدة سياسة الجديدة

 وطالب اإلسالمي، للعالم ووجهه القاهرة في باماأو  الرئيس ألقاه الذي الخطاب بعدخاص، خاصًة 
 هناك بأن يعتقد بعضهم جعل مما المستوطنات، في العمل توقف أن ةيسرائيلاإل الحكومة صراحة
 تخلت أو خاص بشكل يسرائيلاإل االستيطاني المشروع تجاه ؛الجديدة دارةاإل لدى جديدة سياسة

 ،يلإسرائ تجاه األمريكي الموقف في تغير   حصل أو ،الدولية المحافل في المشروع هذال تأييدها عن
 أكثر بملفات مريكيةاأل الحكومة انشغال بسببلكن هذه المواقف لم تنعكس على شكل ضغوطات 

 يخص فيما فاعلي أمريك دور إلى يتطلعون يون دوًما الفلسطين. وكان االستيطان ملف من سخونة
 الواليات كون ى إل تطلعاتهم في لفلسطينيون ا ويستند الغربية، الضفة في االستيطان موضوع
 الجانبين بينم السال لعملية راعية كونها ثم العالم، في العظمى القوة هي مريكيةاأل المتحدة

 انونيً قا ملزمةي فه لذلك جنيف، اتفاقيات في عضويتها بحكم اوثالثً  ،اثانيً  يسرائيلاإلو  الفلسطيني
 (.85، 2010)ايفن،  اوأخالقيً 

ر تأثيى ومد ،األمريكي السياسي القرار في الصهيوني اللوبي تغلغل مدىسبق  يتضح مما
ا ، مماالستيطانف وق بموضوع يتعلق فيما المتعاقبة مريكيةاألى اإلدارات عل األمريكي الكونجرس

إحراج  ىلكن ذلك تطور فيما بعد إل ،بكل تصرفاتها سرائيلمنحازة إل مريكيةاأل دارةاإليجعل 
باالستيطان هو  إسرائيلأن توقيت قرارات  ى وأر  ،كا غير مرة بموضوع االستيطانمريأل إسرائيل

في االستيطان  سرائيلن نفترض دعم أمريكا المطلق إلأوال يمكن هنا  ،الذي كان يحرج أمريكا
 .2012خاصة بعد عام 

 اللجنة الرباعية الدولية وموقفها من االستيطان: 5:1:4

بعد عقد اجتماعاتها على إصدار تقارير مستمرة  ادومً تحرص كانت اللجنة الرباعية الدولية 
على التزامهم بدعم  اوتأكيدً حول رؤيتها بخصوص خارطة الطريق وااللتزام بتطبيقها من الطرفين، 

، يقدم ممثلو اللجنة الرباعية حول الشرق يسرائيلاإلالفلسطيني  للصراعحل شامل وعادل ودائم 
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أن حل الدولتين التقارير في هذه  احيث تؤكد دومً  وضع على األرض،حول ال ادوريً  اتقريرً  األوسط
 األمنية إسرائيلمن خالل التفاوض هو السبيل الوحيد لتحقيق سالم دائم يحقق احتياجات 

ويحل قضايا  ،1967والتطلعات الفلسطينية نحو الدولة والسيادة، وينهي االحتالل الذي بدأ عام 
السابقة وقرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة  ع التصريحاتحيث أنه في جمي .الوضع الدائم

الفلسطيني على أساس قراري مجلس األمن  يسرائيلاإل الصراعتتعهد بتقديم دعمها النشط إلنهاء 
باالستمرار في العمل بالتنسيق مع أصحاب المصالح واالهتمامات  وااللتزام. 338رقم و  242رقم 

لمنطقة ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة، من أجل استعادة األمل في الرئيسين، بمن فيهم دول ا
صيام، ) اآلتيةوقد أشارت اللجنة الرباعية الدولية إلى أهمية تبني النقاط . ياسيتحقيق حل س

2014 ،89): 

 ضد المدنيين والتحريض على العنف إلى  يةاإلرهابالعنف المتواصل والهجمات  وقف
 .ة انعدام الثقة، والتي ال تتوافق بشكل رئيس مع الحل السلميحد كبير إلى تفاقم حال

 استمرار سياسة بناء المستوطنات وتوسعتها وتخصيص أراض لالستخدام  عدم
 .الحصري وحرمان الفلسطينيين من البناء على تآكل إمكانية تحقيق حل الدولتين يسرائيلاإل

  لعسكري والغياب المستمر التوسع غير المشروع في التسلح والنشاط ااالنتهاء من
 ويعيق في ،في غزة على تغذية حالة عدم االستقرار المزرى للوحدة الفلسطينية والوضع اإلنساني 

 .نهاية المطاف الجهود لتحقيق حل من خالل التفاوض

  االتزامً  اوأعمالهم امن خالل سياساتهم اتناشد اللجنة الرباعية كال الطرفين أن يظهر 
 .نبحل الدولتي احقيقيً 

بناء المستوطنات وتوسيعها  سياسةرير إلى أن اأشارت التقتوسيع المستوطنات  في قضية
وحرمان  يسرائيلاإلفي الضفة الغربية والقدس الشرقية وتخصيص أراض لالستخدام الحصري 

، تعمل على تآكل جدوى حل ك النسبة العالية لتدمير المنازلالفلسطينيين من البناء، بما في ذل
على المدى البعيد والتي تفاقمها تصريحات  إسرائيلويثير ذلك أسئلة شرعية حول نوايا  .الدولتين

إيقاف عملية  اوالواقع أنه قد تم فعليً . اين عن عدم قيام دولة فلسطينية أبدً يسرائيلاإلبعض الوزراء 
رحه ، وهو أمر تم ط”ج“تحويل سلطات ومسؤوليات أوسع للسلطة المدنية الفلسطينية في المنطقة 
ويتوجب استئناف هذه  .ضمن التزامات في اتفاقيات سابقة، وحتى إبطالها في بعض الحاالت

وقد جرت مصادرة حوالي  .ومنع واقع الدولة الواحدة من التجذر االعملية لدفع حل الدولتين قدمً 
الحصري، معظمها من خالل  يسرائيلاإلمن طرف واحد لالستخدام ” ج“من المنطقة  % 70
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. حدود مجالس المستوطنات اإلقليمية والمحلية أو تخصيصها كأراض تابعة للدولة ضمها إلى
، وقسم كبير منها مناطق سكنية فلسطينية ”ج“المتبقية من المنطقة  % 30ويقع ما يقارب الـ 

تصاريح من السلطات العسكرية إلى خاصة، خارج حدود اإلعمار الفلسطيني ألنها تحتاج 
 .(58، 2014األصمعي، ) ما تصدرها اة، التي نادرً يسرائيلاإل

ألخذ خطوات اللجنة الرباعية على الحاجة الملحة ويتضح للباحث أنه وبالرغم من تأكيد 
ن بحل الدولتي اوالدفع قدمً في تطبيق خارطة الطريق  اة من الطرفين في سبيل السير قدمً إيجابي

لعربي ؤيتها في تسوية شاملة للنزاع اأهمية مبادرة السالم العربية ور ، مع اإلشارة إلى على األرض
لما  إال أن دعواتها، والفرصة المتضمنة في هذا السياق لبناء إطار عمل أمني إقليمي، يسرائيلاإل

من  األمريكيوغض البصر من الطرف  يسرائيلاإلتأخذ محمل الجد وباألخص من الطرف 
 .االتفاقيات أو القرارات 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  
 يدعون  ن جميع دول العالم ومنهم أعضاء الرباعية الدوليةإوباألخص على الساحة الدولية، حيث 

إلى التخلص من هذا الخالف، ولكن حسب شروطهم التي تضمن لهم احترام  اتهم دومً في تصريحا
 ادراتالمب يسرائيلاإلمع الجانب  الموقعة   حركة حماس وهي الفائزة باالنتخابات لكافة االتفاقيات  

فهم  افي ظل عدم تحقق ذلك وبالرغم من عدم تصريحهم علنً و ومنها خارطة الطريق، وإال  كافة
 ف الفلسطيني.مع الخال

 :وأسبابه بدايات الخالف الفلسطيني الداخلي 1:2:4

 أواخر بينها فيما اقتتلت أن فسبق االقتتال، من جوالت الفلسطينية الفصائل تاريخ شهد
 ضعتم ل ذلك ومع الثمانينيات، في وكذلك السبعينيات، أوائل في لبنان وفي األردن، في الستينيات

 لاقتتاي أ تمنع عملية إجراءاتب ومحمية ،اقانونيً  أو ادستوريً  ةمسجل واضحة رؤية الفصائل هذه
 االختالف بوابة الفلسطينيةة الوطني الحركة دخول في عديدة عوامل وأسهمت ،يطرأ أن يمكن

 ساتالمؤس وهشاشة الديمقراطي،ي الداخل الحراك آليات غيابا: منه واالنقسام، واالقتتال والتنازع
 والقابلية الخارجية، المواردى عل واالعتماد الفصائلية، البنى وخةوشيخ المرجعية، السياسية

 (.105، 2012)كيالي،  اإلقليمية السياسية للتوظيفات

ت تبعا وكانت متالحقة، مآزق  في أوسلو اتفاقية توقيع منذ الفلسطينية القضية ودخلت
ت ابااالنتخ في حماس حركة لمشاركة وكان الفلسطيني، للشقاق ادائمً  اسببً  والتزاماته أوسلو اتفاق

 يف امهمً  ادورً  الفلسطيني التشريعي المجلس مقاعد بأغلبيةوفوزها  2006 عام الثانية التشريعية
 فتح حركة خاصة واتجاهاتها حماس حركة مواقف مع السياسي الفلسطيني المحيط خالفات تفاقم

 (.70، 2007)الحمد، 

 ضد معاكسة بسياسات فأتت الثانية عيةالتشري االنتخابات نتائج فتح حركة تتقبل ولم
 بوسائل الحكومة على الضغطب ذلك على ستدلويُ  والحكومة، السلطة إلى حماس حركة صعود

 وتارة، الرواتب صرف تأخر بدعوى  ومرة تارة، االحتجاج من حالة إطالقل: مث سياسية، غير
 حركةة قاد بعض اتتصريح على لالحتجاج ومرة ،األمنية األجهزة فياالندماج  عدم بدعوى 
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الثانية،  على األولى بتحريض الحكومة على للضغط الرئاسة بموقعب التمسك جان إلى حماس،
 (.66، 2006)بلقريز،  عليهاالضغط  من شكل فرض إلىل الوسائ بشتى ودفعها

ى القو  جميع إشراك إلى الحكومة بتشكيل تكليفها بعد سعت قد حماس حركة وكانت
 رفضت القوى  تلك أن إال وطنية وحدة حكومة تشكيل وأرادت فتح، حركة اومنه فيها الفلسطينية
 ووصفها هنية إسماعيل السيد برئاسة منفردة الحكومة تشكيل إلى حماس حركة دفع مما المشاركة،

مارس من عام  20  بتاريخ بها أدلى تصريحات في فتح حركة باسم الناطق الرحمن عبد أحمد
 شرعي كممثلر التحري بمنظمة االعتراف رفضت ألنها السلطة ىعل انقالب حكومةبأنها  2006
 األساس بالقانون ف االعترا رفض جانب إلى الوطني، االستقالل ووثيقة الفلسطيني، للشعب ووحيد

 دفع يالذ األمر، الدولية الرباعية وقرارات السلطة وقعتها التي وباالتفاقيات الفلسطينية، للسلطة
 (.29، 2008)بحيص، سعد،  فيها المشاركة عدم إلى حركته

ح فت حركة أن إال الوطنية الوحدة حكومة بتشكيل مكة اتفاق توصية من الرغم وعلى
 بجان من القبول إلى أقرب كانت فيها حماس حركة وجود قل كلما الحكومة هذه أن ترى  كانت

 حركة ظنت يثح ،امتباينً  اتفسيرً  الوحدة حكومة وقد فسرت حركتا فتح وحماس الدولي، المجتمع
 وإن مقاعدها، بعض علىت وحصل كلها، الحكومة احتكار عن حماس حركة أقصت أنها فتح

 أهم حكومة إيجاد عنوانت تح وجزئي تدريجي إقصاء وهو حماس، لحركة الحكومة رئاسة ظلت
 (.49، 2010والمجتمع الدولي )األشعل،  يسرائيلاإل االحتالل من مقبولة تكون  أن مواصفاتها

 السلطة أجهزة داخل فتح حركة بعض كوادر تمرد من العاشرة حماس حكومة وعانت 
 لفش على تراهن وكانت الداخلية، وزير من الصادرة األوامر مع تعاطيهام وعد والمدنية، األمنية
 (.55، 2010)يوسف،  الحكم ون ؤ ش إدارة في حماس حركة

 وحماس، فتح حركتي بينف الخال قضايا أبرز من األمنية األجهزة على السيطرة وكانت
 واإلقليمية الدولية القوى ت ركز  وقد السلطة، ميزانية من %62على  األجهزة هذه تستحوذ حيث
 للسلطة الضارب الذراعل لتشك األمنية المؤسسات على السلطة مؤسسات بناء على أشرفت التي
 (.43، 2007)علي،  أوسلو التفاقية الرافضين مواجهة في

ت االنتخابا في حماس حركة فوز منذ واإلدارية األمنيةو  لسياسيةا المناكفات وتسببت
 فتح حركتي بين 2007تموز في اندلع الذي المسلح الصدامفي  2006 عام الثانية التشريعية
 .(36، 2011)سالمة،  باالنقسام وانتهى وحماس،
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 الحكومة إقالة عنالدامية  األحداثتلك  أعقاب في عباس محمود الرئيس وأعلن 
ود والتي يرأسها السيد إسماعيل هنية )موقع الرئيس محم حماس حركة عليها تقوم التي فلسطينيةال

 المقالة، الحكومةم باس االحقً  عرفت التيو  (.=82http: //president.ps/list.aspx?id&عباس، 
 تشكيل عن أعلن كما هنية، إسماعيل السيدة برئاس غزة قطاع في الحكم ون ؤ ش تدير وبقيت

:http )موقع الرئيس محمود عباس،  فياض سالم برئاسة الغربية الضفة في الطوارئ  حكومة

&82president.ps/list.aspx?id=//). 

الدامية بفعل االقتتال الداخلي الفلسطيني  األحداثويتضح للباحث مما سبق أن 
 رالدستو  في ضابط وجود عدممن أهمها:  عديدة، الفلسطيني، كانت بسبب عوامل ومقدمات

ة الفلسطيني المؤسسات منه تعاني الذي الضعف جانب إلى الداخلي، االقتتال يمنع الفلسطيني
ة اإلقليمي الضغوط نتيجة الفلسطيني القرار استقاللية وضعف الفلسطينية، التحرير منظمة مثل

ح فت لحركتي السياسي المشروع اختالف، و يسرائيلاإل االحتالل وضغوط على كل طرف والدولية
ن بي حقيقية سياسية لشراكة يؤسس لم وبالتالي بينهما، االختالف نقاط من العديد أوجد وحماس

 .واعتماد كل طرف على تبني فكرة إقصاء اآلخر ،الحركتين

 موقف اللجنة الرباعية الدولية من الخالف الفلسطيني الداخلي: 2:2:4

 طيني الداخلي:في تمكين الخالف الفلس مريكيةاألدور الواليات المتحدة  1:2:2:4

وما تبع ذلك من خالف فوز حركة حماس  أدت إلىمنذ قيام االنتخابات الفلسطينية التي 
بفرض  مريكيةاأل دارةاإلقامت فتح حماس بفعل العديد من العوامل  تيفلسطيني داخلي بين حرك

 ؛امرًّ مست اأمريكيًّ  اهذه االنتخابات كان مطلبً  أن إجراءعلى الرغم من  العاشرة حصار على الحكومة
تكون ضمن مسار خارطة  أنادت لها أر هذه االنتخابات التي  لم تتوقع نتائج هانإحيث 
 أن منهالتي لم يكن في حسبا مريكييناألو  يينسرائيللإلفعة ففوز حماس كان بمثابة ص  ،الطريق

مل تعا يألحماس والتي تعرف بسياستها الرافضة ل باألغلبيةتنقلب الموازين بهذا القدر من الفوز 
ل من وهو ما استغلته ك، لجانبينا بين االمبرمة سابقً  باالتفاقيات االعتراف وأين يسرائيلاإلمع 

العاشرة بقيادة حركة  في تبرير فرض حصار شامل على الحكومة الفلسطينية وأمريكا إسرائيل
جانبين ا بين البقً المبرمة سا باالتفاقياتو ، الفلسطينية األراضيعلى  إسرائيلالرافضة لشرعية  حماس

 (.169، 2007)مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، 

بتنفيذ تهديداتها بقطع المساعدات  مريكيةاأل دارةاإلقامت  2006 نيسانفمنذ مطلع 
 االتحاد األوروبي هاوقد تبع ،األمريكيعلى قرار من مجلس النواب  المقدمة للسلطة الفلسطينية بناءً 



79 

 

 مريكيةاأل دارةاإلكما لعبت  ،الشعب الفلسطيني إلىللمساعدات  األكبرالمانح كونه في هذا القرار، 
بهدف  ،ينيسرائيلاإلمن  بطلبفي تشديد الحصار المفروض على الحكومة الفلسطينية  ابارزً  ادورً 

المبرمة بين  االتفاقياتبقرارات الشرعية الدولية واالعتراف  إلىباالنصياع  العاشرة الحكومة إرغام
مثله يلما  ؛حماس بشكل قاطعبقيادة  حكومةالالذي ترفضه  خارطة الطريقمن  انبين انطالقً الجا
والذي كفلته لهم قرارات الشرعية  ،يسرائيلاإلحق الفلسطينيين في مقاومة االحتالل ب إجحافمن 

ون التي يطالب الفلسطينيوالمبادرات اعتبار لالتفاقيات  أدنى إسرائيل في وقت ال تكنُّ  ،الدولية
 األمريكيو  يسرائيلاإلن حكومة حماس تدرك حقيقة الموقف إوعلى األرجح ف ،االلتزام بها واحترامها

)مركز الزيتونة  السلمية وفق متطلبات معينة وهي ترفض ذلكالذي يرغب في إدخالها في العملية 
 (.155، 2007للدراسات واالستشارات، 

بعد توحيد الصف الفلسطيني  أجلولة من تجاه الجهود المبذ مريكيةاأل دارةاإلسياسة ف 
 أساسال تفضل تشكيل حكومة فلسطينية على  أنهاوتشكيل حكومة وحدة وطنية نالحظ الخالف 

 اإلمالءاتفهي تريد حكومة تسمع وتنفذ  ،وتوافق وطني فلسطيني بل على العكس من ذلك إجماع
خفض سقف المطالب الوطنية  أجلمن كافة شروط المفروضة للة وقابلة يسرائيلاإل مريكيةاأل

جديد تحت رعاية  أوسطشرق  إقامةونبذ المقاومة واالنخراط في مظلة العمل على  ،الفلسطينية
مشق فلسطينية لها ارتباطات بدتضم هذه الحكومة وجوه  بأنال ترغب  أنهاحيث  ،يةإسرائيل أمريكية

 .(135 ،2010)مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات،  وطهران وحزب هللا

 تعامل اللجنة الرباعية الدولية مع الخالف الفلسطيني الداخلي: 2:2:2:4

الحكومة الفلسطينية حتى شنت  إلىصول حركة حماس و نتائج االنتخابات و  إعالن منذ
الرباعية الدولية ضد حكومة حماس وحملهم على   أعضاءحملة شعواء لتعبئة  مريكيةاأل دارةاإل

الرباعية  تعقدف ،بالوجود إسرائيلبحق  حماس تعترفذا لم إ اسياسيًّ و  احصار الفلسطينيين ماليًّ 
حل  أنعلى إلى التأكيد البيان الصادر عن هذا االجتماع  أشارفقد  ،في لندن للتشاور ااجتماعً 

بالوجود وينزعوا  إسرائيلويقبلوا بحق  اإلرهابالعنف و  طرفي الصراعينبذ  أنالدولتين يتطلب 
 أجلبالضغط على الحكومة الفلسطينية من  ابارزً  االرباعية الدولية دورً  أطراف كما لعبت، أسلحتهم

كقوة مهيمنة على قرارات  مريكيةاأل دارةاإلمع رغبة  الزامها بالقبول بقرارات الشرعية الدولية تماشيً إ
كما جددت اللجنة الرباعية دعوتها  ،شامل على الفلسطينيين سياسي الرباعية بفرض حصار

 كشرط أساسٍ  ،الجانبيندانة العنف واحترام االتفاقيات بين إو  إسرائيلبحماس االعتراف  لحكومة
العالقات بين المجتمع الدولي والحكومة الفلسطينية  وإعادةلفك الحصار عن الشعب الفلسطيني 
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تطبيق ب المفاوضات والبدء إلى الصراعطرفي  إعادةمن خالل  اد تسوية سلمية للصراعيجإل اتمهيدً 
 .(139، 2007اسات واالستشارات،)مركز الزيتونة للدر رطة الطريقخا

ة الدولية ليعتها الرباعيالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وفي طب القوى الفاعلة أنوالواقع 
مع  نذرتها بضرورة التغير والتجاوبأحماس في االنتخابات حتى حركة فوز  بعد قلياًل  إال لم تلبث

كون هذه  بالرفض حماس حركة ابلتهوهو ما ق ،السلطة إلىه قبل وصولها مساق التسوية ومنتجات
التي تقوم  المبادئتعارض مع ت اوكونه ،المطالب مجحفة في حق الشعب الفلسطيني من ناحية

 الحكومة الفلسطينية. إلىوصلتها أعليها الحركة التي 

ن جهة ضد الشعب الفلسطيني م تجاه فرض حصار شامل األمريكيوفي ظل الضغط 
 فأطرا قناع إ مريكيةاأل دارةاإلة استطاعت يسرائيلاإل مريكيةاألحماس االنصياع للمطالب  ورفض

على تقديم المساعدات  تقتصر وأن ،العاشرةحكومة الالحصار وعدم التعامل مع  تأييدالرباعية 
د يجاإ ،عيةالرباحيث اتفق وزراء خارجية االتحاد االوروبي على مطالبة اللجنة  ،فقط اإلنسانية

 عن اللفلسطينيين عن طريق البنك الدولي بعيدً  اإلنسانيةيصال المساعدات دولية مؤقتة إل آلية
وهو ما  ،لموظفي السلطة الفلسطينية البنك الدولي لتوصيل المرتباتحكومة حماس عن طريق 
مساعدات ية مؤقتة لتقديم آلوضع ب قتراح تكليف االتحاد االوروبيدفع اللجنة الرباعية على ا

 إلىفة الهاد مريكيةاألفي ظل المعارضة  اهذه االقتراحات لم يتم تنفيذه إال أن ،ةالفلسطيني للسلطة
كرد عكسي على  حماس بحكومةالشعب الفلسطيني  إطاحةالحصول على نتائج مباشرة من خالل 

 .(127، 2009للدراسات واالستشارات،  ةمركز الزيتون)الضغوط الدولية

 :الدولية ما بعد اتفاق مكةموقف الرباعية 

أمام موقف معقد  إسرائيل دولة   وضع اتفاق مكة بين حركتي فتح وحماس برعاية سعودية
 فقد نزع من يديها ورقة طالما راهنت عليها لتنفيذ مخططاتها التهويدية لألرض والقضية ؛وصعب

رصة اللعب على وتر وفوت عليها ف ،الفلسطينية في ظل استمرار النزاع الداخلي بين فتح وحماس
الرهان على مواقف دولية داعمة لسياساته التي وكذلك  ،االنقسام الداخلي بدعم طرف ضد اآلخر

األسرة  أن تعقب وكانت رؤية إسرائيل تريد إبقاء حالة الحصار متواصلة على الشعب الفلسطيني.
ن أالتي من المؤكد الدولية بحذر على اتفاق مكة واإلصرار بحزم على شروط الرباعية الدولية 

ا تكون مسوغً تلبية شروطها لى معرفة برنامج الحكومة الجديدة يتضمن إلها سيسارعون ءاعضا
فلسطينية ال تعترف صراحة عضاء الرباعية بحكومة أ ن يعترف أمن المستبعد  كما ،الالعتراف به

 .(148، 2010)مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، الوجودفي  إسرائيلبحق 
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 حيث قالت ؛موقف واضح من االتفاق األوسطالرباعية الدولية في الشرق  كان للجنةو 
 يةالرباعاللجنة وأصدرت  ،إسرائيلبتنبذ العنف واالعتراف  أنعلى أي حكومة فلسطينية مقبلة بأن 
كة ما في أعقاب االتفاق الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس الذي تم التوصل إليه في ا مشتركً بيانً 

أن الحكومة الجديدة ستحترم  أعلنتوكانت حركة حماس قد  ،تشكيل حكومة وحدة وطنيةعلى 
تا بحذر قد رد إسرائيلاالتفاقات السابقة وقرارات الشرعية الدولية، في وقت كانت الواليات المتحدة و 

ن على إ :إسرائيلوقالت  ،يه بين حركتي فتح وحماس في مكةإلعلى االتفاق الذي تم التوصل 
أن  ون ، دالموقعةواحترام االتفاقات  إسرائيلبواالعتراف  اإلرهابمة الفلسطينية الجديدة نبذ الحكو 

 (.125، 2009)مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، ي موقف من االتفاق نفسهأتعلن بوضوح 

، ما اتفاق مكةقد تحققت بدرجات متفاوتة في  الدولية شروط الرباعيةويتضح للباحث أن 
بقى عندما ت ، التي ال تقرها حتى الشرعية الدوليةإسرائيللة االعتراف المباشر والكامل بعدا مسأ
ليه دولة احتالل، وال تلتزم بدورها بالشرعية الدولية وتشرد الشعب الفلسطيني وتعتدي ع إسرائيل

ة باالعتراف بدولة االحتالل، على حين أن دول ا، حيث إن الجانب الفلسطيني ليس مطالبً ايوميً 
 يتعلق بإنهاء ما ااالحتالل هي المطالبة باالعتراف واإلقرار بحقوق الشعب الذي تحتله، خصوًص 

لشعب ادولة كاملة السيادة وتطبيق الشرعية الدولية القاضية بحق  إقامةاالحتالل وعودة الالجئين و 
ين على خيٍّب آمال المراهن لكن موقف الرباعية ؛الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه ووطنه

ي الذ يسرائيلاإلالموقف  تفهٍّم الدول للشرعية الدولية، حيث أصرٍّت قيادة الرباعية على التزام
ن أ اولم تنبذ المقاومة المشروعة ضد االحتالل، علمً  إسرائيليقضي بأن هذه الحكومة لم تعترف ب

ينيون يمارس الفلسطين، وإنما يسرائيلاإلضد  يةإرهابالساحة الفلسطينية ال تشهد أي عنف أو أعمال 
 المقاومة المشروعة وفق القانون الدولي.

 تعامل األمم المتحدة مع الخالف الفلسطيني الداخلي: 3:2:2:4

المتحدة مشاركتها في الحصار المفروض على الشعب  األممما يؤخذ على منظمة 
على االنقسام  ابل موافقتها ضمنً  ؛قرت بذلكأنة الرباعية التي جالل ا الجتماعالفلسطيني وفقً 

 ،جهةتعزيز التعاون بين الدول من  أساسولكونها المنظمة الدولية التي قامت على  ،الفلسطيني
وهي ظاهرة  ،الصراع بين الجانبين عن طريق المفاوضات نهاءإبالرباعية التي عنيت  أطرافأحد و 

وعدم التعامل  التي جاءت بانتخابات نزيها، غير مسبوقة في تعليق االتصاالت مع حكومة حماس
يخرج المنظمة الدولية من حيادها المعهود تجاه الصراعات  أمروهذا  ،إسرائيلبمعها حتى تعترف 

المتحدة حكومة حماس نجدها تقف عاجزة  األممفي الوقت الذي تقاطع به  نهأوالغريب  ،الدولية
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نة للدراسات )مركز الزيتو  إسرائيلالدولة الذي تمارسه  إرهابه عن اتخاذ مواقف عادلة تجا
 (.158، 2009واالستشارات، 

 تعامل روسيا االتحادية مع الخالف الفلسطيني الداخلي: 4:2:2:4

 أطرافالحكومة الفلسطينية لم تكن سياسة روسيا كباقي  إلىمع وصول حركة حماس 
من  ابدت نوعً أبل على العكس من ذلك فقد  ؛حكومة فلسطينية تقودها حماس إزاءالرباعية 
يكون هناك فرصة  أنبضرورة  ارتأتوالتي  ،في سياستها بالتعامل مع حكومة حماسالتعاطف 

اًل اكثر اعتدأا في العملية السلمية )وانتهجت نهجً  اتمنح لهذه الحكومة لكي تتمكن من السير قدمً 
ا موسكو قوة دهضرورة الحوار مع حكومة حماس التي تع إلىالرباعية ودعت  أطرافمن باقي 

ها من خالل نجاح (ايًّ إرهاب اتمع الفلسطيني باعتبارها حركة شرعية وليست تنظيمً فاعلة في المج
 لىإصلتها أو لها وفاعليتها على الساحة الفلسطينية التي ثق أظهرتباالنتخابات الفلسطينية والتي 

حثت نها لم توافق على الخالف الفلسطيني و إ، بل الحكومة من خالل انتخابات شهد العالم بنزاهتها
 .(91، 2012سمهدانة  بوأ)جميع القضايا على الوحدة للوصول إلى توافق في  امً دو 

روسيا بشرعية وصول حكومة حماس كانت دعوة الرئيس الروسي  إيمانمن  اوانطالقً   
ما  وهو لسياسي واالقتصادي المفروض عليهازيارة روسيا في ظل الحصار ا إلىلقيادة حماس 

حاولت روسيا تحقيقه من خالل الضغط على قيادة حماس بحكم  وهو ما ،ا لهذا الحصارخرقً  ديع
 لروسيوزير الخارجية ا قالتطبيق رغبات الرباعية كما  إلىالعالقات القائمة بين الطرفين والهادف 

الرباعية لديهم عالقات مع حماس ولكن ما نفعله يهدف  أطراف)سيرغي الفروف(: )ليس جميع 
 اتلعب دورً  أنا من الرغبة الروسية في أتي هذا الدور انطالقً وي ،ة(موقف الرباعي  تطبيق  إلى

ر للدو  ةاألمريكيمن جهة وكسر الهيمنة  األوسطيجاد تسوية لمشكلة الشرق إفي  وفعااًل  احقيقيًّ 
وسط على أخلق شرق  أجلكقوة عظمى تنفرد في اتخاذ القرار من  األوسطلعبه في الشرق تالذي 

وذلك من خالل محاولة روسيا انتهاج سياسة  ،ه روسيا بشكل قاطعوهو ما ترفض األمريكيالطراز 
 تلإلمالءاوالقبول العالمي المطلق والعمل على عرقلة الرضوخ  مريكيةاأل دارةاإلمخالفة لرغبة 

 (.141، 2007)مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات،  مريكيةاأل

 يسرائيلاإلصراع الفلسطيني ال أطرافأحد مع حركة حماس كونها فهناك ضرورة للتحاور 
وذلك  ،العمل على حل الصراع أجلدخالها ضمن اللعبة السياسية من إوالتي يجب الجلوس معها و 

 تأثيرتكون صاحبة  أنوالتي يمكنها من  يسرائيلاإليني الصراع الفلسط إدارةللدور الذي تلعبه في 
 أهميةمما يعطي  ،ن الجانبينالصراع بي إدارةوالسياسة المتبعة تجاه  ،األحداثمجريات  في
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والذي  يسرائيلاإلمع الطرف  أولسياسات حركة حماس سواء في تعاملها مع الرباعية الدولية 
والتي مكنتها من  ،في االنتخابات الفلسطينية باألغلبيةهذه السياسة بعد النجاح  ازدادت قوة وثقل

في رسم السياسة العامة الفلسطينية  امهمً  اتكون قوة مؤثرة في صنع القرار الفلسطيني وطرفً  أن
 (.42، 2012)أبو سمهدانة،  الدوليالمجتمع  إزاء

 إلىالحوار مع حركة حماس وعدم اللجوء  إلىالمجتمع الدولي روسيا االتحادية كما دعت 
وفي  ،خلق أجواء للخالف الفلسطيني اوأيًض  ،للتعامل كأسلوبقطع المساعدات عن الفلسطينيين 

 موسكو من خالل سياستها نإذ إضرورة االستجابة لشروط الرباعية  إلىدة حماس المقابل دعت قيا
 دارةاإلعضاء الرباعية الدولية الذين يسيرون في فلك أ من  األغلبيةهذه تقف وحيدة في مواجهة 

ال تقديم مساعدة عاجلة للفلسطينيين ودعوة حماس باالمتث أعلنتو  ،بمقاطعة حركة حماس مريكيةاأل
مواجهة حرب  أو ،إسرائيلسوف تتعرض لمواجهة واسعة مع  وإال فإنهاباعية الدولية لمطالب الر 

فتح الدامية التي حدثت بين  األحداثالواقع جراء  أرضعلى وهو تحقق بين الفصائل  أهلية
 (.143، 2007وحماس )مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، 

تعاطي مع ملف الصراع بالقضية لذلك تعتبر روسيا االتحادية أكثر عقالنية في ال
الحصار المفروض وكذلك مع االحتالل الداخلي أو الفلسطيني سواء بملف الخالف  الفلسطينية،
 لقناعتها بان الشرق األوسط بعدها الحيوي. اإلسرائيلي،
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 المبحث الثالث

 سرائيلإل األمريكياللجنة الرباعية الدولية من االنحياز أطراف موقف 

اقف اللجنة الرباعية الدولية وباألخص االتحاد األوروبي وروسيا االتحادية مو  افطر كان أل
، ولكن الضغط لم يكن على أكمل وجه لمصالح سرائيلإل األمريكيواضحة ومحددة من االنحياز 

ن هذه الدول المشتركة مع أمريكا، وبالتالي كان تأثير تلك الضغوطات والتي كانت موجهة للحد م
 .اجدً  امحدودً  ذلك االنحياز

 :األمريكيموقف روسيا االتحادية من االنحياز  1:3:4

 إال أن يسرائيلاإلللجانب  األمريكيعلى الرغم من يقين روسيا االتحادية باالنحياز 
 ةالروسية الخارجي السياسة من جديدة حقبة أن إلى يشير الرباعية خالل من لدورها روسيا ممارسة

 ،األمريكير للدو  مناوئ  دور بلعب بدأت روسيا وأن واإلقليمي، يالدول الصعيدين على بدأت قد
 القضيةف بمل يتعلق فيما المتحدة الواليات مواجهة روسيا نية عدم إلى تشير الحقائق أن إال

 السياستهة العام التوجهات بلورة في بدأت حتى عافيتها تستعيد روسيا بدأت أن وما، الفلسطينية
 حيث ؛دةالمتح الواليات مواجهة أولوياتها من ليس ولكن ،األوسط ق الشر  منطقة تجاه الخارجية

 جهودهال ك تبذل روسيا أن إلى الروسية للخارجية اوزيرً  عين عندما بريماكوف يفعيني أشار
روسيا نفسه م، وفي الوقت العال في المتحدة الواليات مكانة فهي تدرك ،توتر أي تصعيد لتفادي

 اوالتمحل تجاه يمكن ال، فمريكيةاألتابع بشكل كامل للواليات المتحدة دولة كبيرة وال تلعب دور ال
 الدوليةة الشرعي تغييب رغم القضايا هذه حل في الوسيط دور للعب والمتكررة المستمرة روسيا

 الروسير الدو  تأثير من حد مما النزاعات حل في أساسية مرجعية تكون  أن موسكو تريدها التي
 (.32، 2007الشيخ، لية )الدو  الرباعية في

، ولكن هناك سرائيلإل األمريكييتضح للباحث أن روسيا على علم ويقين باالنحياز 
أكثر من القضية الفلسطينية، مثل الوضع في  األوسطفي بعض مناطق الشرق  لها اهتمامات

ي ف مريكيةاألسوريا والعراق وليبيا واليمن مما يجعل روسيا توجه نفوذها صوب الواليات المتحدة 
للصراع مع أمريكا في القضية  بعض المناطق، وال تريد أن تفتح مجااًل في لعب دور حقيقي 

 .إسرائيلالفلسطينية لهذا السبب ولحرصها على عالقات جيدة مع 
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 :األمريكيموقف االتحاد األوروبي من االنحياز  2:3:4

قة من حلف الناتو عالي عشرة والواليات المتحدة ضالعالقة بين أوروبا بدولها االثنكانت 
وية متميزة؛ حيث كانت هذه الدول األوروبية تسير في فلك الواليات المتحدة، ودولتان ذواتا العض

لتأييد حين يكون هذا ا االدائمة في مجلس األمن )بريطانيا وفرنسا( تدعمان الواليات المتحدة دائمً 
ني ولكن الدول األوروبية تعا ،سكري لمظهر الشرعية الدولية والتخاذ قرارات للتدخل الع اضروريً 

 .(54، 1992سد، )األ مريكيةاألمن تبعيتها السياسية ومن الغلبة الثقافية 

د ومنذ تولي الرئيس بوش االبن الحكم، فإن العالقة بين الواليات المتحدة ودول االتحا 
ية ية واالقتصادا، وذلك باتساع مدى الخالف ليتجاوز القضايا السياساألوروبي أخذت تزداد توترً 

 دولية تشمل تحديات جديدة تؤثر في طبيعة العالقات استراتيجيةالتقليدية حتى يصل إلى قضايا 
 طاألوساتجاه الشرق  مريكيةاألرفضه للمواقف  ااالتحاد األوروبي ضمنيً حيث أعلن  ؛فيما بينهما
 (.22، 2004)مبيضين 

الرئيس بوش االبن  إدارةقبل  وسطاألوقد كان االتحاد األوروبي في موقفه تجاه الشرق 
األمم  تدخلفي  مريكيةاألو  ةيسرائيلاإل عدم الرغبة :ومن أهمها ،ةيديؤثر البقاء في الظل لعوامل عد

د هي لتنفر  يسرائيلاإلالمتحدة أو االتحاد األوروبي أو روسيا االتحادية في موضوع الصراع العربي 
، إسرائيليل مصالحه مع الواليات المتحدة و في الموضوع، وتخوف االتحاد األوروبي من تعط

يستطيع الضغط على االتحاد األوروبي أو حتى تهديد وحالة العجز والضعف العربي الذي ال 
  .(61، 2003)نوفل،  مصالحه في العالم العربي

 لتخفيف تدخلها في قضايا الصراع الرئيس بوش االبن في بداية عهدها مياًل  إدارةأبدت 
تنفذ نتيجة الهتمامها بشؤونها الداخلية واستجابة لضغوط اللوبي الصهيوني الم يئيلسرااإلالعربي 

دى أمما  ،الرئيس كلينتون في هذا المجال إدارةا منها بفشل التجربة التي خاضتها فيها، واعتقادً 
عرب ة في المنطقة على حساب تراجع مكانة اليسرائيلاإلإلى جمود عملية التسوية، بعد إطالق اليد 

 ة في البيت األبيضيد. وقد تمثل ذلك في استقبال أريئيل شارون مرات عدمريكيةاألفي السياسة 
 مريكيةاأل دارةاإلباعتباره رجل "سالم" مقابل االمتناع عن استقبال ياسر عرفات، وكذلك تبني 

" اإرهابً " إسرائيلها دبعدم التفاوض مع الفلسطينيين في ظل المقاومة التي تعلطروحات شارون 
  .(56، 2003)كيالي، 

إن الواليات المتحدة ال تخفي انزعاجها من كل دور أوروبي محتمل في العملية السلمية 
في التضيق على دول االتحاد األوروبي واآلخرين  مريكيةاأل، والحجة مريكيةاألال يمر عبر القناة 
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للتسوية السلمية بحكم بأن "كثرة الطباخين تفسد الطبخة"، بمعنى أنها وحدها تستطيع الوصول 
ا منافسً  اا لها دورً وترى في الدور األوروبي الذي يشكل عصيانً  ،النزاع أطرافخبرتها وقبولها من 

، وبالتالي في العملية السلمية، ومحاولة االستمرار األوسطلها، وذلك لبحثه عن موقع له في الشرق 
دما أضحت الفجوة بين جانبي األطلسي عن االستراتيجيفي هيمنتها على أوروبا واإلمساك بقرارها 

)زرزور،  يق أو التقاربيلالتساع، والفجوة بين االتحاد األوروبي والعرب مرشحة للتضمرشحة 
1999 ،32). 

يال ح همواقف وعلى الرغم من إدراك الواليات المتحـدة للموقف األوروبي، لكنها كانت تنتقـد
 على األوسطحدة تحجيم الدور األوروبي في الشرق القضية الفلسطينية. فقد أرادت الواليات المت

وأن يقتصر الدور األوروبي على دور الممول  أساس أنها القادرة على إيجاد حل لهذه القضية،
وبالرغم من  ،في اتخاذ المبادرات السلمية العملية السالم، مما جعل الموقف األوروبي مترددً 

خارطة  عندما طرحتال أنه إ سرائيلإل األمريكي دول االتحاد األوربي على التحيزاعتراض بعض 
، ولكنها لم تكن جادة في وضع اآلليات إلخراجها إلى حيز الطريق ساندها االتحاد األوروبي

فر عدة اأصدر االتحاد األوروبي آنذاك وثيقة حول هذه الخارطة تطالب بضرورة تو  لذا ؛الوجود
األطراف ، والتزامات 2005حتى حزيران ها مراحل زمنية واضحة لتنفيذ: وهي ،عناصر لنجاحها

، والقيام بإيجاد آلية مراقبة على األرض لضمان التقدم وحل الخالفات تحت جازمةالواضحة و ال
 .(39، 2003)عبد الفتاح،  إشراف اللجنة الرباعية

 يسرائيلاإليتضح مما سبق أن االتحاد األوروبي وإن صرح بوجود انحياز أمريكي للجانب 
 األمريكيد انتخاب جورج بوش االبن، عكس الفترة السابقة التي كان يدور فيها في الفلك وخاصة بع

بالرغم من هذا االنحياز، إال أن االتحاد األوروبي لم يكن له دور فعال في إيجاد حلول للصراع 
 ة لهذا الدور.يسرائيلاإلو  مريكيةاألوخاصة أمام الضوابط 
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 الخامسالفصل 

 الموقف من مبادرات اللجنة الرباعية وجهودها المستقبلية

 مقدمة:

كبير صاحب هذا التأسيس زخم إعالمي  2002اللجنة الرباعية في عندما تم تأسيس  
ات. المؤتمر  رح العديد من المبادرات، وتم طافي فترة تراجعت فيها عملية السالم بدرجة كبيرة جدً 

 ؛نيير كب اودوليًّ  اإقليميًّ  ادرة خارطة الطريق التي أخذت زخمً ومن هذه المبادرات والمؤتمرات مبا
س دعا له الرئي ينابوليس الذأهي التي أدت إلى وأدها، ومؤتمر  يسرائيلاإلولكن مماطلة الجانب 

ة بالنجاح. وبالتالي كان هناك تراجع في أداء اللجن جورج بوش االبن ولكنه لم يتكلل األمريكي
ديد ج، وعدم قيامها بتعيين ممثل األوسطتقالة توني بلير ممثلها في الشرق الرباعية إلى أن تم اس

الح وحصر مهام عمل تلك اللجنة بمتابعة اإلص ،لها واالكتفاء بالموظفين العاملين في مكتبها فقط
م لالمؤسساتي في السلطة الفلسطينية. ولكن بالرغم من ذلك فإن مبادرات تلك اللجنة ومؤتمراتها 

ب أو الجان يسرائيلاإلل من أول وهلة عند طرحها سواء من الجانب الرسمي الفلسطيني و تحظ بالقبو 
ن كانت أكثر من الجانب الرسمي إحيث كان هناك مالحظات كثيرة عليها و  ؛غير الرسمي

 ييلسرائاإلالتعنت  السياسي للقضية الفلسطينية في ظل، باإلضافة إلى أن مستقبل الحل يسرائيلاإل
 وفي األفق سيناريوهات سيتم التطرق إليها.  ،ايدً قعأصبح أكثر ت
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 المبحث األول

 الموقف الفلسطيني الرسمي وغير الرسمي

ها بمجرد طرح اللجنة الرباعية الدولية لمبادراتها وعقد مؤتمرات إليجاد الحلول ومن أهم 
فقة مبدئية عليها مبادرة خارطة الطريق ومؤتمر أنابوليس، كان للجانب الفلسطيني الرسمي موا

ن بشكل أولي، وبعد قراءتها وإبداء مالحظات عليها فإن التأثير على اللجنة الدولية لألخذ بعي
ع االعتبار تلك المالحظات كان محدوًدا جًدا وينتهي بالموافقة على مبادرة خارطة الطريق وجمي

 ن موقف منظمة التحريرالمبادرات دون أي شروط بداعي نزع الذرائع من الجانب اإلسرائيلي، وكا
 الفلسطينية ينسجم مع موقف قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية بعكس مواقف الحركات اإلسالمية

ممثلة في حركة حماس وحركة الجهاد اإلسالمي التي تعلنان دوًما على رفضهما العلني ألي 
ت من الجانب مبادرات تسوية سلمية بدافع أن تلك المبادرات سيتمخض عليها تقديم تنازال

 الفلسطيني.

 الموقف الفلسطيني الرسمي من مبادرات اللجنة الرباعية الدولية: 1:1:5

د باعتبار أن أهم مبادرة صدرت عن اللجنة الرباعية الدولية هي مبادرة خارطة الطريق فق
 كان هناك موقف رسمي فلسطيني من هذه المبادرة التي أعلنها الرئيس األمريكي جورج بوش االبن

 وتهدف إلى تسوية نهائية وشاملة بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي،، 24/06/2002في تاريخ 
سالم بو تقوم على أساس دولتين، دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية، قادرة على البقاء وتعيش جنًبا 

 (.2002)مركز التخطيط الفلسطيني،  2005ن مع إسرائيل بحلول ــوأم

التي سلمها د. نبيل  ائي،ية الفلسطينية لنتائج مفاوضات الحل النهكما كانت هناك الرؤ 
شعث وزير التخطيط والتعاون الدولي لوزير الخارجية األمريكي كولن باول خالل اجتماعهما في 

وتستند الرؤية الفلسطينية على المبادرة العربية  ،2002واشنطن في النصف الثاني من حزيران 
، وخطاب كولن باول في تشرين االبن جانب رؤية الرئيس بوشإلى  2002للسالم في مارس 

مع الكيان الحدود  كما ويكون . (338( و)1397( و)242) ، وقرارات مجلس األمن2001الثاني 
شاء إنوسيتم هي حدود دولة دولة فلسطين ، 1967خط الهدنة للرابع من حزيران  هو يسرائيلاإل

بعمل  يسرائيلالكيان اإلوستقوم كل من فلسطين و  .ترابط دائم بين أراضي شقي دولة فلسطين
 منهما، ولن تقوم أي من وسيادتها ترتيبات تعاون أمني للمحافظة على سالمة أراضي كل دولة

 واستقاللهماهما بالمشاركة في أي تحالفات عسكرية ضد بعضها، وسيتم ضمان سيادة كل من
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دولي، وستوافق فلسطين على الحد طة ضمانات رسمية من الدول األعضاء في المجتمع السابو 
يجاد حل عادل ومتفق عليه لمشكلة الالجئين الفلسطينيين يرتكز إمن حيازتها لألسلحة، كما سيتم 

، وسيتم حل مشكلة المياه بطريقة عادلة حسب (194)على قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 
ن تعتمدان على اقتصاد ين ديمقراطيتيدولت يسرائيلالكيان اإلالمعايير الدولية، وستكون فلسطين و 

الكيان السوق الحر، وأن تؤدي اتفاقية الحل النهائي الشاملة إلى نهاية النزاع بين فلسطين و 
وقد تمت بلورة األفكار األمريكية بما يطلق عليه اسم "خارطة الطريق" بهدف إنهاء  .يسرائيلاإل

تند هذه الخطة على قرارات مؤتمر مدريد، وقرارات . وتس1967اإلسرائيلي منذ  –النزاع الفلسطيني 
واالتفاقات األخرى بين الطرفين، ومبادرة ولي العهد (، 1397( و)338( و)242) األمم المتحدة

)مركز  1967حزيران  4السعودي األمير عبد هللا، التي تدعو إلى انسحاب إسرائيل إلى حدود 
  (.2003التخطيط الفلسطيني، 

دة األولى لخارطة الطريق، أثناء زيارة وليام وَّ س  ة الوطنية الفلسطينية المُ وقد تسلمت السلط
القيادة  لدراسةبيرنز مساعد وزير الخارجية األمريكي ولقائه وفًدا فلسطينًيا رفيع المستوى في أريحا 

حركة  2002شهد األسبوع األول من تشرين الثاني لذلك  ،ومن ثم الرد عليها لها الفلسطينية
عربية حول خارطة الطريق، حيث قام كل من د. -نية نشطة إلجراء مشاورات فلسطينيةفلسطي

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 

)صحيفة األيام،  لى سلسلة من المالحظات الفلسطينية والعربية على خارطة الطريقالمشاورات إ
09/11/2002.) 

طوق النجاة للخروج من دوامة مثلت خطة خارطة الطريق بالنسبة للفلسطينيين يتضح أن 
 ينبقصى انهارت العملية السلمية ، فمنذ اندالع انتفاضة األالدائر مع الجانب اإلسرائيليالعنف 

بين  حياء العملية السلميةيكون هناك جهد دولي ومبادرة دولية إل أنضرورة  إلىانبين مما دعا الج
ت قوواف االطرح األمريكي لخارطة الطريق والتي سرعان ما تبنته باألفقفظهر  ؛الجانبين من جديد

من  أوسلوخطورة عما جاءت به الموجودة بها والتي ال تقل  المساوئ رغم  عليها القيادة الفلسطينية
 قبل.

ن "بدايتها مشروطة ونهايتها متفاوض عليها"، وأن هناك إعن خارطة الطريق وقال شعث 
موضوعات يجب تصحيحها مثل موضوع االستيطان الذي يجب أن يجمد بالكامل، بما فيها 

بد أن يصل  أشهر. كما أنه ال 9االستيطان في القدس في المرحلة األولى من الخطة وليس بعد 
تقرر وح بأن اللجنة الرباعية هي التي بون في أول العملية وانطالقتها، وأن يكون هناك وضالمراق
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خرى من مراحل خطة الطريق بناء على ما يأتي به المراقبون ويعدونه من إل من مرحلة االنتقال
بد أال يكون المؤتمر الدولي مشروًطا بموافقة إسرائيل مع ضرورة أن تكون هناك  تقارير. وال

مرارية للمؤتمر الدولي. وأن هناك حاجة لمبدأ التوازي بما هو مطلوب من الفلسطينيين وما هو است
كامل مطلوب من اإلسرائيليين. ويجب أن تنتهي خارطة الطريق بقيام الدولة الفلسطينية على 

وحل كل المشكالت، ال أن تنتهي بمفاوضات قد تستمر أكثر من عامين. كما ال  1967حدود 
)صحيفة األيام،  1967 فاوض على أي حدود مؤقتة وإنما إعالن الدولة يكون على حدوديجوز الت

09/11/2002.) 

في رام هللا، وناقشت تلك الخطة التي  10/11/2002وقد اجتمعت القيادة الفلسطينية في 
ة تسلمتها من وليم بيرنز مساعد وزير الخارجية األمريكي، وأكدت القيادة أنها تتعامل بكل جدي

باعية. مسؤولية معها في صورتها األولية والمالحظات الفلسطينية عليها قبل إقرارها من اللجنة الر و 
ة عمليفي إنجاح نطالًقا من حرصها على إنجاح خطة الطريق ودور اللجنة الرباعية اورأت القيادة 

يام، صحيفة األ) باعتبارها لجنة ذات بعد دولي السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين في المنطقة
11/11/2002.) 

، أن السلطة الفلسطينية قبلت من 12/11/2002وقد أعلن الرئيس ياسر عرفات، في 
 ،وزير التخطيط والتعاون الدولي كما أبلغ نبيل شعث ،حيث المبدأ خارطة الطريق األمريكية

رفيلد، خالل صائب عريقات وزير الحكم المحلي، نائب مساعد وزير الخارجية األمريكي دفيد ساتو 
، أن الفلسطينيين سيتعاملون بجدية مع الخطة األمريكية 12/11/2002اجتماعهما في أريحا في 

، 22/12/2002وفي  المعروفة بخارطة الطريق، إال أنهم أكدوا على أن هناك حاجة لتطويرها
عرفات  وأشار عريقات إلى أن الرئيس ،المسودة الثانية من خارطة الطريق د. صائب عريقاتتسلم 

دعا إلى اجتماع اللجنة العليا للمفاوضات لدراسة هذه المسودة ووضع المالحظات الفلسطينية 
خاذ خطوات إجراءات سريعة العتماد اتوقد طلب الرئيس ياسر عرفات من اللجنة الرباعية  ،عليها

حماية  خارطة الطريق وإرسال المراقبين الدوليين على وجه السرعة لألراضي الفلسطينية لتأمين
 (.17/02/2003في مناطق الحكم الذاتي )صحيفة األيام،  المدنيين الفلسطينيين

حول خارطة الطريق، رسم فيه معالم  ببيان ، صرح الرئيس األمريكي14/3/2003وفي 
رؤياه للسالم في الشرق األوسط، وقال: إنه سيتم تقديم خارطة الطريق الخاصة بالسالم في الشرق 

ن واإلسرائيليين، بمجرد أن يتم تثبيت رئيس وزراء فلسطيني. وأضاف: إن األوسط للفلسطينيي
سلسلة متعاقبة من الخطوات نحو األهداف التي أعلنتها في  يترتب عليهاخارطة الطريق هذه س

 (.2003)مركز التخطيط الفلسطيني،  ، أهداًفا مشتركة بين جميع األطراف24/6/2002
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إلى المجلس  10/3/2003لرئيس ياسر عرفات في وألجل المصلحة الفلسطينية، توجه ا
التشريعي للموافقة على استحداث منصب رئيس وزراء فلسطيني، ووضع التعديالت الدستورية في 

 (.11/03/2003)صحيفة األيام،  القانون األساسي لهذا المنصب

يتضح أن إصرار الرئيس األمريكي على خطة خارطة الطريق جاء بفعل موقف القيادة 
وهي لت خطة خارطة الطريق على نقيض شارون، فقد قب فهيعلى التنازالت  لسطينية المعتادالف

 تعزز مصالح الجانب اإلسرائيلي التي يدعمها الجانب األمريكي. هذه الخريطة أنتعلم 

ببيان الرئيس بوش حول خارطة الطريق،  فيذية لمنظمة التحريروقد رحبت اللجنة التن
التي أقرتها اللجنة الرباعية دون أي  دة بصيغة خارطة الطريق،يات المتحأن التزام الوال عدَّتو 

ق خارطة الطريق، طالب ومن أجل سرعة تطبي، تعديل عليها هو خطوة في االتجاه الصحيح
تنفيذ خارطة بلير، بسرعة عرفات في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني توني  الرئيس

مشدًدا على ضرورة العمل مع الواليات المتحدة  ،ائج مرجوةالطريق من أجل أن تكون هناك نت
،  الفوري من األراضي الفلسطينية والعودة لطاولة المفاوضات إلجبار إسرائيل على االنسحاب

إنهم ريق، بإدخال تعديالت على خارطة الط قال الرئيس ياسر عرفات وحول المطالب اإلسرائيليةو 
دعا الرئيس عرفات ؛ لذا ع يحتوي على عدد من البنودموضوًعا وكل موضو  14يريدون تعديل 

 (. 26/04/2003)صحيفة األيام،  ، إلى نشر خارطة الطريق وتطبيقها فوًرا25/4/2003في 

يني جاء فيه: إننا مجلس الوزراء الفلسط اجتماع، صدر بيان عقب 10/05/2003وفي 
ة لدور أمريكي فعال لتطبيق خارطة تكون زيارته للمنطقة مقدم  كولن باول ونتطلع إلى أننستقبل 

وفي االلتزام، الطريق، دون اشتراطات أو مماطلة ووفق آليات فعالة ورقابة تبادلية في 
كولن  زيرالو طيني محمود عباس، و بين رئيس الوزراء الفلس اجتماععقد في أريحا  11/05/2003

نتطلع إلى  االجتماع: باول الذي يزور المنطقة، وقال محمود عباس في المؤتمر الصحفي عقب
دقت عليه دور فعال ومشارك لحكومة الواليات المتحدة األمريكية في خارطة الطريق، الذي صا

 (.12/05/2003)صحيفة األيام، ووافقت القيادة الفلسطينية عليه  ةاللجنة الرباعي

اليات وروسيا االتحادية والو  األوروبي واالتحاددعا الرئيس ياسر عرفات اللجنة الرباعية 
إلى بذل قصارى جهودها لدفع الحكومة اإلسرائيلية إلى الموافقة  المتحدة األمريكية واألمم المتحدة

على خطة خارطة الطريق والشروع في تنفيذها دون تأخير، إلحالل السالم ليس في المنطقة فقط 
ارون الموافقة ، أعلن رئيس الحكومة اإلسرائيلية أريئيل ش23/05/2003وفي ،  العالم أجمعفي بل 
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على قبول الخطوات المحددة في خارطة الطريق. وصادقت الحكومة اإلسرائيلية على بيان رئيسها 
 (.27/05/2003صحيفة القدس، ) جتماعهاافي 

إال أن إسرائيل قدمت العديد من التحفظات على خارطة الطريق وهي: الهدوء شرط لبدء 
رط للتقدم من مرحلة ألخرى. ويجب ظهور قيادة . والوقف الكامل للعنف شواستمرارها العملية

جديدة للمجلس  انتخاباتجديدة من خالل عملية اإلصالح الفلسطينية قبل المرحلة الثانية وإجراء 
وتحدد طبيعة الدولة  ،وأن آلية الرقابة يجب أن تكون تحت اإلدارة األمريكية ،التشريعي الفلسطيني

الدولة  وإصدار ،فلسطينية، وتكون منزوعة السالح -ائيليةالفلسطينية المؤقتة خالل محادثات إسر 
كما أن الصراع  ،عن حق العودة لالجئينبشأن حق إسرائيل في الوجود، والتنازل  االفلسطينية إعالنً 

 االبن بوش تفق مع الرؤية التي حددها الرئيسوالمفاوضات المباشرة بما ي االتفاقمن خالل  ينتهي
دية ومن القضايا غير المطروحة للنقاش تتضمن المستوطنات اليهو . 24/6/2002في خطابه في 

وأيًضا وضع السلطة الفلسطينية ومؤسساتها في القدس ستكون  في الضفة الغربية وقطاع غزة،
(. 2002) عليها في بيروت تفقلما العربيةسالم المبادرة  وإسقاط ،السالم النهائي اتفاقجزًءا من 

 (.28/05/2003)صحيفة األيام،  سلطة الفلسطينيةوتعزيز عملية اإلصالح في ال

ن عن وصدر بيا، أكد الرئيس ياسر عرفات أهمية تنفيذ خارطة الطريق دون أي تعديالت
الواردة في خارطة  التزاماتهالإليفاء بكامل  استعدادهاأكدت فيه  27/05/2003في اللجنة التنفيذية 

، وقيام إسرائيل بتطبيق ما يتوجب عليها االلتزامات التوازي في تنفيذب ريق، على أن يتم تطبيقهاالط
ة اللجنة الرباعية ـــبالجدول الزمني ومشارك االلتزامالقيام به بموجب هذه الخطة. وكذلك أهمية 

 .(28/05/2003)صحيفة القدس،  ة واإلشراف على التنفيذـــــالدولية في الرقاب

الفلسطيني معواًل على هذه الخارطة  ويتضح مما سبق أنه كان هناك أمل كبير من الجانب
 ومناطق تزداد أكثرما قدمته للفلسطينيين هو حكم ذاتي ال  لكن الحقيقة أن هذه الخارطة أقصى

لفلسطينيين الهدف التالي لهذه المبادرة هو منح ا بأنتقطيًعا وتباعًدا، وبناء على ذلك ال يمكن القول 
 تريد في نهاية فإسرائيلبل على العكس من ذلك  ،2005دولة مستقلة قابلة للحياة مع حلول عام 

الرباعية  وأطرافالجانب ودون التنسيق مع الفلسطينيين  األحاديةالمطاف وعن طريق الحلول 
ووجود  أمنحماية  إلىمنح الفلسطينيين دولة مكونة من عدة كنتونات تكون في النهاية السبيل 

ا متكون هذه الدولة للفلسطينيين بقدر  بأنهتمام ا  أدنىيكون هناك  أنالكيان اإلسرائيلي، دون 
 يكون الهدف منها الحفاظ على الكيان اإلسرائيلي.
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، عقدت قمة العقبة بحضور ملك األردن الملك عبد هللا، 04/06/2003تاريخ  وفي
لي والرئيس األمريكي جورج بوش، ورئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء اإلسرائي

خارطة الطريق، حيث قال الرئيس األمريكي  انطالقةشارون، وقد أعلن من خالل القمة  أرئيل
سرائيل. جورج بوش، أن تقدًما كبيًرا أحرز وأنه يدعم إنشاء دولة فلسطينية، كما جدد التزامه بأمن إ

برئاسة محمود عباس "أبو مازن" واإلسرائيلي برئاسة أرئيل  في حين تعهد الجانبان الفلسطيني
ى ارون، بالبدء بتطبيق خارطة الطريق الهادفة إلى وضع حد للعنف وقيام الدولة الفلسطينية إلش

 (. 05/06/2003)صحيفة القدس،  2005جانب إسرائيل بحلول 

، اتهمت القيادة الفلسطينية إسرائيل بمواصلة المناورة في 18/06/2003 تاريخ وفي
جزئي من شمال  النسحابيق عبر تقديم مقترحات بخارطة الطر  االلتزاماللقاءات األمنية، بعدم 

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 

 وفعالة لتطبيق خارطة الطريق، دون تالعب إسرائيل ، إلى وضع آليات ملزمة2003تموز  22في 
 (.19/06/2003)صحيفة األيام، 

رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس، بوزير  اجتمع، 20/06/2003 تاريخ في
الرئيس األمريكي بوش بخارطة  التزامكد باول من جديد أالخارجية األمريكية كولن باول في أريحا، و 

، ودعا 2005لنهاية إلى قيام الدولة الفلسطينية إلى جانب إسرائيل في الطريق التي ستقود في ا
قرارات حاسمة من أجل تحقيق ذلك ليعيش الشعبان  اتخاذالطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي إلى 

السلطة الفلسطينية التام بخارطة  التزامجنًبا إلى جنب بسالم وأمن. ومن ناحيته أكد محمود عباس 
ووصول الشعب الفلسطيني إلى  االحتاللي تنفيذها كاًل ال يتجزأ سبياًل إلنهاء الطريق التي ترى ف

 (.21/06/2003)صحيفة القدس،  أهدافه الوطنية

مما سبق يتضح أنه وبالرغم من الوعود اإلسرائيلية بقبول خطة خارطة الطريق ومن غير 
 يني؛ حيث إنها نصتأي مالحظات، لكونها صيغت لمصلحة الجانب اإلسرائيلي أكثر من الفلسط

فلسطينية  أمنيةهناك التزامات  األولىعلى قيام دولة فلسطينية في المرحلة الثالثة لكن في المرحلة "
وهو ما "، المفاوضات إطالة أمد شأنهومطالب ال حصر لها من الجانب اإلسرائيلي والذي من 

مفعول مبادرة  إبطال هاشأنمن  األرضكسب الوقت لخلق وقائع جديدة على لإسرائيل  إليهتسعى 
الواقع وذلك تمهيًدا  أرضخارطة الطريق، وبالتالي يكون من الصعب تطبيق هذه المبادرة على 

 األحاديةلتهميش هذه المبادرة لتصبح غير صالحة ليحل مكانها الحلول واالنسحابات اإلسرائيلية 
 ألعضاءدور يذكر  أليواستبعاد  الكيان اإلسرائيلي بمباركة أمريكية أمن إالالجانب والتي ال تخدم 
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ة، كما حدث عند مؤثرة في المنطق أخرى يكون هناك قوة  أناللجنة الرباعية في المنطقة دون 
 .انسحاب إسرائيل من المستوطنات في قطاع غزة

 الموقف الفلسطيني غير الرسمي من مبادرات اللجنة الرباعية الدولية: 2:1:5

فقد كان هناك موقف لجنة الرباعية درة صدرت عن الباعتبار أن خارطة الطريق أهم مبا
، تقوم على طرفي الصراعتهدف إلى تسوية شاملة بين هذه المبادرة التي غير رسمي فلسطيني من 

ئل الجبهة الديمقراطية أنموذًجا لفصابيل المثال نذكر هنا على س 2005بحلول  دولتينال حل أساس
 صائل اإلسالمية.منظمة التحرير وحركة حماس أنموذًجا للف

 ، ببيان الرئيس بوش حولالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطيةرحبت وقد 
نة خارطة الطريق، واعتبرت أن التزام الواليات المتحدة بصيغة خارطة الطريق، التي أقرتها اللج

صيغة ليست الرباعية دون أي تعديل عليها هو خطوة في االتجاه الصحيح. كما رأت أن هذه ال
من أجل التفاوض مجدًدا حولها، وإنما تتطلب التطبيق المباشر بما في ذلك وقف جميع األعمال 
العدائية بكل أشكالها، واالنسحاب من جميع المناطق التي احتلتها إسرائيل، وإنهاء النشاط 

ء سياسة ، وإلغامجلس األمن وتنفيذ توصيات ميتشل االستيطاني طبًقا لتفاهمات تينيت وقرارات
، يينالمنازل وقتل اآلالف من المدنوتدمير االحتالل اإلسرائيلي التي يفرضها العقوبات الجماعية 

بناء وتخريب االقتصاد الوطني والبنية التحتية وحجز أموال السلطة الوطنية، واعتقال اآلالف من أ
 (.15/03/2003)صحيفة األيام، الشعب الفلسطيني وغيرها من جرائم الحرب

ح مما سبق أن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والتي يندرج تحتها فصائل العمل يتض
الجبهة الديمقراطية وحزب فدا وحزب الشعب ة كالوطني من قوى وطنية كحركة فتح وفصائل يساري

ة )فتح( باعتبارها تمثل قيادخارطة الطريق وسارت في فلك حركة  سارعت في الموافقة على مبادرة
رفض نية الفلسطينية، واللجنة التنفيذية ومنظمة التحرير، وهذا لم يعط زخًما أكبر لالسلطة الوط

 .على هذه المبادرةاألخرى الفصائل 

بينما أكدت حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( رفضها المطلق لجميع بنود خارطة الطريق 
لحة الوطنية ومراحلها منذ صدورها، باعتبارها ال يتمخض عنها أي شيء جديد يخدم المص

الفلسطينية وستكون كسائر المبادرات السابقة التي لم يحترمها الطرف اإلسرائيلي بالرغم من تقديم 
الت طمًعا في تحقيق سالم ال يحمي سوى دولة االحتالل وأمنها ويفرط از الجانب الفلسطيني لتن

لى المفاوضات السياسية في ثوابت القضية الفلسطينية. حيث أكد قادة الحركة باستمرار أن العودة إ
إال عودة متدرجة للعدو الصهيوني بهدف  ب الفلسطينية بخارطة الطريق ما هيوقبول الجان
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إجهاض االنتفاضة الثانية التي بينت زيف هذه العملية السلمية وما تمخض عنها من اتفاقيات، 
 )صحيفة الدستور، وأن المقاومة هي البديل األفضل لتحرير الوطن واالحتفاظ بالثوابت الوطنية

http://addustour.com/articles/397002.) 

، لها موقف مختلف، وعلى في فلسطين يتضح مما سبق أن حركات المقاومة اإلسالمية
 من الحركات الوطنية واليسارية حيث إن حركتا الجهاد النقيض من مبادرات واتفاقيات التسوية،

مة مية ومنها مبادرة خارطة الطريق لقناعتهما التااإلسالمي حماس ترفضان دائًما أي مبادرات سل
ين في كون الحل األنسب للقضية يتمثل في المقاومة المسلحة، ونظيًرا لهذا االختالف بين الحركت

وطنية شمولية تحدد المسار  استراتيجيةوفصائل منظمة التحرير الفلسطينية ال بد من صياغة 
 حل السياسي الضعيف ودعم المقاومة المسلحة.السياسي الفلسطيني تجمع بين إمكانيات ال

 الموقف الفلسطيني الرسمي وغير الرسمي من مؤتمر أنابوليس: 3:1:5

، خطاب الرئيس محمود عباس التحرير الفلسطينية علىأثنت الحكومة الفلسطينية ومنظمة 
 أنفات الثوابت التي سبق للرئيس ياسر عر بالمتفق عليها، وتمسك  اءتضمن الخطوط الحمر  حيث

 (22، 2007)النجار،وأبدت موافقتها على وثيقة أنابوليس تمسك بها في كامب ديفيد.

والجبهة  منها: الجبهة الشعبية أكدت خمسة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية
في المحافل الدولية كافة ومنها  أنها غير مطمئنة للموقف األمريكي الداعم إلسرائيل الديمقراطية
، ، موضحة أنها واثقة من عدم تفريط عباس بأي من الحقوق والثوابت الفلسطينيةليسمؤتمر أنابو 

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 بقرارات 

من أن يكون مؤتمر أنابوليس يهدف للتطبيع مع )إسرائيل(،  وحذرت الفصائل". ة الدوليةالشرعي
)صحيفة الرياض،  في الوقت الذي تتواصل االعتداءات اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني

(297386http://www.alriyadh.com/. 

"قرارات مؤتمر  أنفوزي برهوم  هاالمتحدث باسملى لسان ع)حماس(  أكدت حركةو 
اجتماع  وأكد أن "حق من حقوقه أييشطب  بأن أحًداالشعب لم يفوض  ألن ،نابوليس غير ملزمةأ
ال تمثل الشعب  وأن نتائجهكي إسرائيلي لن يعطي شيًئا للشعب الفلسطيني". ريمأنابوليس "مؤتمر أ

التفاقيات الوطنية المجمع عليها ا وتشكل انقالًبا على اصحابهأر عن رأي الفلسطيني وهي تعب
)مركز الزيتونة  )في اشارة إلى اتفاق القاهرة("بين حركتي فتح حماس  خاصة وثيقة الوفاق الوطني

 . (152، 2007للدراسات واالستشارات، 

http://www.alriyadh.com/297386
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يتضح مما سبق أن منظمة التحرير الفلسطينية تسير في فلك السلطة الوطنية وحركة فتح 
ي أي مؤتمر دولي أو اتفاقية دولية، بعكس الحركات اإلسالمية التي تقف ضد هذه االتفاقيات ف

إلسرائيلي والمبادرات والمؤتمرات لقناعتها بكونها سيترتب عليها تقديم التنازالت وعدم قيام الجانب ا
 بتقديم أي شيء.
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 المبحث الثاني

 يالرسمي وغير الرسم يسرائيلاإلالموقف 

بمجرد قيام الرئيس األمريكي باإلعالن عن وجود خطة للتسوية وهي خارطة الطريق،  
ومة وتكوين لجنة رباعية دولية لإلشراف على تنفيذها، قام الجانب اإلسرائيلي الرسمي ممثاًل بحك

 ، إلى جانب قبولبعين االعتبار (14شارون بالموافقة على الخطة بشرط أخذ تحفظاته والبالغة )
زاب اليسارية ممثلة في حزب ميريتس وحزب العمل بالخطة؛ ولكن أكدوا تأييدهم لشارون في األح

يق تحفظاته، بينما أكدت األحزاب الدينية رفضها التام والمطلق لجميع مراحل مبادرة خارطة الطر 
ية ادوبنودها، وعلى الرغم من ذلك فإن الجانب اإلسرائيلي لم يلتزم بها واستمر في فرض الحلول أح

واستمرار مصادرة  الجانب، مثل: خطة االنسحاب األحادي من المستوطنات في قطاع غزة
  . األراضي وبناء المستوطنات عليها

 من مبادرة خارطة الطريق: يسرائيلاإلالموقف الرسمي  1:2:5

ن رغم يلم يكن اإلسرائيليون ليغيروا من سياستهم القمعية والالمسؤولة تجاه الفلسطيني
لصراع لتسوية سلمية  أجل إيجادالرباعية الدولية من  أطرافالتي تقوم بها كافة المبادرات الجهود و 

هذه المبادرات بدعوى عدم وجود  ن يحاولون التملص منياإلسرائيلي أنذ نالحظ إبين الجانبين، 
 ذلك من خالل التحفظات اإلسرائيلية على خارطة اشريك حقيقي للسالم في الطرف الفلسطيني، وبد

عنها رئيس الوزراء اإلسرائيلي شارون،  أعلنكان قد  اتحفظًّ  (14) إلىالطريق والتي وصلت 
إضافة إلى ، 2005نية عام بناء دولة فلسطي اريخ التي تم تجاوزها كرؤيةكذلك العديد من التو و 

قناع إ تقريب وجهات النظر بين الجانبين ومحاولة إلىالرامية  الجهود إلى إفشالالهادفة  اإلجراءات
 سلميةالقيادة الفلسطينية غير جادة في السير قدًما نحو تحقيق العملية ال اإلدارة األمريكية بأن

 .(54، 2005)العليم، 

 ةعرقلالعمل على  إسرائيلومع اإلعالن األمريكي عن طرح مبادرة خارطة الطريق حاولت 
بضرورة  األمريكيينسرائيلي قنع الجانب اإلأفقد بالرغم من أنها تخدم مصالحهم،  مسار هذه الخطة

على الرغم من  األولى،وروبيين من المشاركة في تطبيق خارطة الطريق في المرحلة استثناء األ
الضعيف فيما يتعلق بالضغط على إسرائيل محاواًل  هموروبيين لهذه المبادرة، ناهيك دور األ تأييد

فيما يتعلق في مراحل وكيفية تطبيق  كيةاألمري اإلدارةعلى  ابذلك االنفراد في فرض ما تراه مناسبً 
من جهة،  اإلسرائيليقوة ضاغطة على الجانب  أييكون هناك  أنين الجانبين دون باالتفاقيات 
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مع  ا،وفق ما تراه مناسبً  األوسطاألمريكية على تطبيق سياستها في الشرق  اإلدارةوحرًصا من 
ن هذه الدول شريكة وقوة حقيقية فاعلة يجعل م أنمن الممكن  إبعاد أي دور أوروبيالعمل على 

 أنوالصراع الفلسطيني اإلسرائيلي الذي من الممكن في نهاية المطاف  األوسطفي منطقة الشرق 
 .(38، 2008)ظاهر،  واإلسرائيليين في صالحهم اإلدارة األمريكيةيغير مجرى ما تراه كل من 

إلى الموالي له  وقف األمريكيعلى علم كامل بالم يسرائيلاإلالكيان يتضح مما سبق أن 
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 

الذي أسس هذه اللجنة  وباألخص على الدور األوروبي وهذا القى قبول من الجانب األمريكي،
 وهو من حدد أعضائها وجعلهم يسيرون في فلكه. 

 ما لبثت عملية الصراعطرفي  إلىخارطة الطريق  مبادرة  سلمت اللجنة الرباعية ومنذ أن 
درة مع قبولها لهذه المبا أعلنتزق، فالحكومة اإلسرائيلية أدخلت في م أنتطبيق بنود هذه المبادرة 
جعلها شكاًل يخلو من مضمونها  إلىفي نهاية المطاف  أدتعليها والتي  التحفظات التي وضعتها

مني لشارون الواقع، وبعد ظهور الفشل األ أرضالحقيقي مما جعل من الصعب تنفيذها على 
تبلورت فكرة فك االرتباط  رؤيته للحلالمقاومة الفلسطينية والعجز عن فرض  خمادإبالعجز عن 

ضمن بنود خارطة الطريق، محدًدا بذلك  يأتيهذا االنسحاب  مثل بأنمن جانب واحد مدعًيا 
 الً فقط محاو  اإلسرائيليالجانبين ولكن هذه المرة من المنظور العملية السلمية بين  وأبعادجوهر 

  (:61، 2005)العليم،  بذلك العمل على

الجانب  أحاديالدولية واستبدالها بخطة االنفصال  األجندةشطب خارطة الطريق من   .1
من أي اتفاقات ملزمة  أمرهشرعية على جدار الفصل العنصري، وبذلك يكون في حل من  إضفاءو 

 مام المجتمع الدولي.أله مع الفلسطينيين 

 والدعم األمريكي فيما يتعلق بالحدود وقضية القدس والالجئين مغتنًما التأييدكسب   .2
 .ألوسطا بذلك فرصة التفرد األمريكي في اتخاذ القرار في منطقة الشرق 

من لقاء عن استعراض الخطوط  أكثرأن رئيس الوزراء شارون تحدث في من رغم على الو 
دولة فلسطينية مشروطة بما يريده هو من  إقامةموافقته على  إلىالعريضة لبرنامج حزبه مشيًرا 

 عدم وجود مؤكًداتكون بالشكل والمضمون الذي يتناسب والمصالح اإلسرائيلية،  أنهذه الدولة من 
 أنالتي تحكم الترتيبات السياسية التي يمكن  ةالقاعدة الرئيس أنكما  إضافيةأي خطة فك ارتباط 

األمنية الضرورية  اإلجراءاتإسرائيل ال يمكن تخليها عن  أنتحدث مع الفلسطينيين هي 
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الحلول  إطارفي  حادية الجانبأالذي يعكس خطوات  األمرواالستيطان والمجال الجوي وغيرها، 
رحلية، حيث تقع الدولة الفلسطينية المؤقتة في بؤرة تركيز خريطة الطريق اإلسرائيلية وبالتالي الم

تبديل،  أويكون هناك تغيير  أنن دون و وروبياألمريكية واأل اإلدارةيجاد وقائع ميدانية تقر بها إ
ة المرتقبة ستكون الدولة الفلسطيني أنداخل دولة قوية أي  اإلسرائيليوعليه يتم الحفاظ على الكيان 

وروبيين، وبمباركة الواليات المتحدة واألوفًقا لتصورات شارون المعروفة دون مشاركة الفلسطينيين 
 (:45، 2008)ظاهر،  ن خاللــــتحقيقه م إلىو ما يسعى ـــــــــوه

 ر خاضعة للتقسيم والتجزئة.يوغ إلسرائيلأن تكون القدس عاصمة أبدية   .1

 منزوعة السالح بعد القضاء على الحركات والفصائل الفلسطينيةإقامة دولة فلسطينية   .2
 المسلحة.

على الكتل االستيطانية الكبيرة  واإلبقاءتفكيك المستوطنات العشوائية في الضفة   .3
 .إسرائيلوضمها لدولة 

 .األمنية اإلسرائيليةضمن المناطق  األردنوضع غور   .4

لمساره المعدل حفاًظا وحرًصا على في بناء جدار الفصل العنصري وفًقا  االستمرار  .5
 .األمن اإلسرائيلي

 حيث ا؛من هذه المبادرة مراوغً  الرسمي الموقف اإلسرائيلي كانطرح خارطة الطريق  فعند
تحفًظا جوهريًّا  14أعلن شارون رئيس الحكومة موافقته على المبادرة على الرغم من إبداء 

إسرائيل موافقة على مبادرة خارطة الطريق، عليها، على الرغم من كونه كان يعلن دوًما أن 
 إلىيريد صنع السالم مع الفلسطينيين ولكنه يفتقر  بأنهيثبت للعالم  أنليس لشيء سوى 

 إحاللقادًرا على  احقيقيًّ  ايضع يده بيده لكي يمثال ثنائيًّ   على أنشريك فلسطيني قادرٍ 
)العليم،  يقنع العالم به أنتطاع لكال شعبيهما، وهو ما اس األمنوجلب  واالستقرارالسالم 
2005 ،41). 

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 

لى عدم المبادرة دليل عالمماطلة من الحكومة اإلسرائيلية في تنفيذ كامل لتلك و االئتالفية، 
 التزامها بها، وُبعدها كل البعد عن تحقيق السالم.
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 من مبادرات اللجنة الرباعية الدولية: يسرائيلاإلالموقف غير الرسمي  2:2:5

 خارطة الطريق التي عرضتها الواليات المتحدة على الجانبينمبادرة إسرائيل على  وافقت
 ها على مائدة المفاوضات مع الجانب األمريكيتالتي طرح التحفظات معوالفلسطيني،  اإلسرائيلي

كي رئيل شارون في كل محادثاته مع الجانب األمريكان دائًما يقدمها أ ،( تحفًظا14والتي بلغت )
 .(121، 2006)مركز الزيتونة للدراسات، 

أن إسرائيل تطالب ومن التحفظات التي أبداها حزب العمل وحزب الليكود حزب ميريتس 
الهدنة مع هذه الفصائل المعارضة بب بال هوادة ضد اإلرهاب، وال توافق على ما يسمى بحر 

ئيل أن إسراو  .إلسرائيل، ألن الهدنة تتيح الفرصة أمام هذه الفصائل إلعادة بناء بنيتها التحتية
تطالب أن يكون تنفيذ خارطة الطريق على مراحل وليس بشكل مواز، أي أنه على الجانب 

الت، نفيذ ما عليه في كل مرحلة على حدة ثم في نهاية كل مرحلة تقدم له إسرائيل تسهيالفلسطيني ت
ا التسهيالت التي ستمنحه، و التحتية ةبنيال وتدميروأولى هذه المراحل وأهمها محاربة اإلرهاب 

مى ما يس ،إذا قامت بما عليها من محاربة إرهاب الفصائل الفلسطينية للسلطة الفلسطينيةإسرائيل 
من بأن يقوم الجيش اإلسرائيلي باالنسحاب من قطاع غزة وإفساح المجال أمام قوى األ، غزة أواًل ب

على قطاع غزة من خالل األجهزة األمنية السيطرة الفلسطينية هناك برئاسة محمد دحالن لتسلم 
  (.124، 2006)مركز الزيتونة للدراسات، 

ادات الفلسطينية على أن تضعها في وحاولت هذه األحزاب من خالل اجتماعاتها مع القي
حمود مرئيس الوزراء أن األعمال اإلرهابية لن تؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية، وقد أدرك صورة 
األمور والتوصل إلى تفاهم مع إسرائيل بغية تثبيت  حاولولذلك  ،هذه األمور وحكومته عباس

  (.31، 2003)عبد العاطي،  تنفيذ بنود خارطة الطريق

تضح مما سبق أن األحزاب اليسارية وهي: العمل وميريتس قد قبلت بمبادرة خارطة ي
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، 

 حزاب المعارضة لها توجه الحزب الحاكم نفسه اتجاه هذه المبادرة، التيوهذا دليل على أن األ
تمرار باإلضافة الي االس يتتناغم مع رغبات الجانب اإلسرائيلي وتطلعاته أكثر من الجانب الفلسطين

 .في الحلول المرحلية واالبتعاد عن الحلول النهائية

، لهذه المبادرة بجميع تفاصيلهااإلسرائيلية  هناك معارضة من األحزاب الدينيةوكانت 
م الشريك في االئتالف الحكومي يعارض الخارطة، وإن كان لفحزب المتدينين الوطنيين)مفدال(
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في تلك الفترة، فهذا الحزب خارطة الصراحة أنه سينسحب من الحكومة فوًرا إذا بدأ تنفيذ يعلن 
وهناك  ،لفلسطينية هي في األردنيعارض انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية ويعتقد أن الدولة ا

وزير األمن الداخلي أوزي الندو وبعض أعضاء أعضاء من داخل حزب الليكود متمثلين في 
ق؛ حيث ما يتعلق بخارطة الطرييالعراقيل أمام رئيس الوزراء ف وضعواالكنيست من اليمين الذين 

انسحاب إسرائيل من أجزاء  ويرى أن ،ليكود إلى اليمينالهذا التيار الموجود بين صفوف ينتمي 
ا للمستوطنات، ويرى أن إقامة الدولة الفلسطينية تشكل تهديًدا من الضفة الغربية يشكل تهديدً 

، الخطة وقد رفض حزب االتحاد الوطني الديني المشارك في االئتالف الحكومي هذه، إلسرائيل
قف متشددة أكثر تجاه الجانب ، وله موايخارطة من االئتالف الحكومالتنفيذ عند هدد باالنسحاب و 

وبالتالي فإن خارطة ، سالًما حقيقيًّاويقول إنه ال يثق في أن الجانب الفلسطيني يريد  الفلسطيني
 (.36، 2003جدوى )عبد العاطي،  الطريق أو أي مبادرات أخرى مشابهة غير ذات

 في االئتالف يتضح مما سبق أن األحزاب الدينية اإلسرائيلية المتطرفة، سواء المشاركة 
خارطة الطريق، لكونها لديها من القناعات  كبيرالحكومي أو غير المشاركة عارضت بشكل 

الدينية والعقائدية ما يمنعها من قبول أي مبادرة تسوية، مما يجعل حكومة شارون ليست أقرب 
مة، إلى تنفيذ مراحل هذه الخارطة وخطواتها لكونها غير مقبولة من جانب شركائها في الحكو 

 باإلضافة إلى تحفظات شارون نفسه على الخارطة.

 من مؤتمر أنابوليس: يسرائيلاإلالموقف الرسمي وغير الرسمي  3:2:5

من  ظهر، األوساط الحزبية "مؤتمر أنابوليس" اهتماًما ملحوًظاالحكومة اإلسرائيلية و أولت 
ات لق بحدث ذي أبعاد وتأثير هذا المؤتمر أن األمر يتعناقشها  التعامل مع الموضوعات التيخالل 
ها، يبدو ونظًرا الرتهان تنفيذ قرارات المؤتمر لبنية الخريطة الحزبية اإلسرائيلية وتفاعالت ؛عميقة

داء من المهم تحديد مالمح اإلجراءات والنقاشات المتعلقة بالمؤتمر، في محاولة إلدراك هوية األ
تقدمة في السجال اإلسرائيلي منذ طرح لمؤتمر احتل مكانة مورغم أن ا .بخصوصهاإلسرائيلي 

ت فكرته، إال أن هذا السجال أخذ يزاد سخونة مع توتر االجتماعاالرئيس األمريكي "جورج بوش" ل
ولوحظ من متابعة  ،لفلسطينية الرامية إلى بلورة "وثيقة تفاهم" يتم تقديمها إلى المؤتمرا-اإلسرائيلية

 ًدا في الحكومة واألحزاب، يوحي بإمكانية حدوث هزةتفصيالت المحادثات أنها أثارت نقاًشا حا
ركز )م " االئتالفية ومكوناتها الحزبية النجاة منهاسياسية عنيفة يصعب على حكومة "إيهود أولمرت

 .(168، 2007الزيتونة للدراسات واالستشارات، 
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 ضتعر ومن العالمات البارزة على مسار التوجهات اإلسرائيلية إزاء الموضوعات التي   
على "مؤتمر أنابوليس"، تباين المواقف والتصورات داخل حكومة "أولمرت" االئتالفية من هذه 

ا البيان الختامي للمفاوضات مع الفلسطينيين عامًّ على شكل "أولمرت"  وافقفقد  ،الموضوعات
وحرص على  ،يعكس نوايا الطرفين، دون التعهد بتقديم تنازالت في قضايا الحل الدائملكونه 

لن  ضاح موقفه معتبًرا أن مؤتمر السالم يجب أن يمنح دعًما وتشجيًعا للعملية السياسية، لكنهإي
 رواعتب ،يكون بأي حال من األحوال بدياًل للمفاوضات المباشرة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين

 سيكون اختراًقا في المفاوضات، وأكد أن أي حل يتم التوصل إليه لم يشكل "أولمرت" أن المؤتمر 
الخطة، مشروًطا بتطبيق مبادئ "خريطة الطريق"، مع التشديد على ترتيب المراحل التي تحددها 

نسحاب اال علىإسرائيل ورحب بكون المؤتمر لم يتضمن إجبار  ،والتي تنطوي على أهمية خاصة
 .(45، 2007)عبد الكريم،  من الضفة الغربية قبل "اجتثاث اإلرهاب" في قطاع غزة

الحكومة اإلسرائيلية التي يقودها أولمرت في جعل المؤتمر بمثابة عالقات  حيث نجحت 
، ، حيث نجحوا في جعل خريطة الطريق المرجعية األساسية للمؤتمرة لحكومته المفككةعامة بالنسب

م وتجاهل المبادرة العربية؛ حيث تم التركيز على الخطة اإلجرائية لهذه الخريطة بحيث تم إلزا
و ما يتعلق بهم من خريطة الطريق دون أن تقدم الحكومة اإلسرائيلية أي التزام أالفلسطينيين ب

إلسرائيلية اتنازالت، ولم يتم تبني جدواًل زمنيًّا، بل كانت هناك مشاركة عربية فعالة عكستها الحكومة 
ة وزيرة الخارجيعلى العرب، ولخصت  بأنه مؤشر على بدايات التطبيع وأن إسرائيل ال تشكل خطًرا

طق تنازالت عن منا لم يترتب عليه تقديمأنه المؤتمر  منموقفها  زب كديما("تسيبي ليفني" )من ح
 التباحث مع الفلسطينيين حول بعض قضايا تضمن اإلشارة إلى أهميةإلسرائيل، وأنه  استراتيجية

ع جاري م، والتنسيق األمني واالقتصادي والتمؤسسات الدولة الفلسطينية الحل الدائم، مثل إقامة
  (.166، 2007، )مركز الزيتونة للدراسات الفلسطينيين

لبعض صيغ وثيقة ألحزاب اليمينية والدينية األخرى مواقف معارضة اوبشكل عام اتخذت  
القدس والالجئين، بينما أعربت حركات  :، وخاصة في موضوعيالتفاهم المنبثقة عن المؤتمر

ء في البناء على نتائج هذا المؤتمر والبدعن ضرورة طة السالم واليسار واألحزاب العربية والمختل
 (.48، 2007المفاوضات الجدية )عبد الكريم، 

ويتضح للباحث مما سبق أن كل مخرجات مؤتمر أنابوليس كان في صالح التوجه الحزبي   
، مماطلة "أولمرت" وطاقمه السياسي، ومواصلة تجميد القضايا الجوهريةاإلسرائيلي لكونهم يثقون ب

باإلضافة إلى محافظة  .)شاس وإسرائيل بيتنا والمتقاعدين( :بتأثير األطواق الحزبية في الحكومة
 الواليات المتحدة األمريكية على مصالحهم.
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 المبحث الثالث

 مستقبل القضية الفلسطينية بين التغيرات في التوازنات اإلقليمية والدولية 

للتسوية كان هدفها األساس إدارة الصراع  في ظل خارطة الطريق وما لحقها من مبادرات 
، وليس حل الصراع للقضية الفلسطينية، وانسجم هذا بالمطلق مع التطلعات والرغبات اإلسرائيلية

ول لذلك تطفو دوًما في ظل أي تغيرات إقليمية ودولية إلى السطح القضيُة الفلسطينية وإيجاد حل
على  ميةواالقلي طينية قد قل بفعل زخم القضايا العربيةلها، وإن كان االهتمام الدولي بالقضية الفلس

ع هذا من وغيرها، ولكن ال يمن والليبية المستوى الدولي، ومنها: القضية العراقية واليمنية والسورية
 رسم مستقبل لهذه القضية في ظل التغيرات القائمة.

 حل الدولتين بين االنتهاء والتجميد: 1:3:5

ل ياف الخارطة الحزبية اإلسرائيلية إما أنها ال تؤمن بفكرة "حواقع الحال أن مختلف أط
 1967، أو لم تعد تؤمن بإمكانية التوصل إلى هذا الحل على أساس حدود أصاًل الدولتين" 

 فن إلى األبد، منهذا الحل دُ  أن المواقف اليوم بين من يرى  وتتراوحباستثناء حزب "ميرتس". 
اليهودي"، وبين من يطالب باتخاذ إجراءات لالنفصال عن  زعيم "البيتأمثال نفتالي بينيت، 

طالما أن "حل الفلسطينيين، من أمثال إسحاق هيرتسوغ، رئيس المعارضة وزعيم حزب العمل، 
 .(155، 2014)مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات،  الدولتين غير وارد حالًيا" برأيه

 ال السياسة واألمن والمراكز البحثية فيبهذا المعنى بات التيار الرئيس على مستوى رج
في البحث عن مسارات جديدة للعالقة مع الفلسطينيين تنطلق من واقع الضم  منشغاًل إسرائيل 

أنه  سابقا،حزب الليكود  منلذلك يرى جدعون ساعر  ؛المتسارع ألجزاء واسعة من الضفة الغربية
رالي عن "حل الدولتين"، من قبيل حل فيد ًدابعيعلى الحكومة اإلسرائيلية أن تتقدم بأفكار جديدة 

فلسطيني يعطي الفلسطينيين مجااًل يضاف إلى حكمهم الذاتي الحالي، أو النظر في  –أردني 
أخرى  أفكاًرالسطيني. كما يؤكد أن هناك ف –ردني أ –طار اقتصادي مشترك إسرائيلي إ إنشاء 

سيادة ها بالوعلى إسرائيل أن تؤكد مطالب ،عناكية متعاطفة مييمكن بلورتها بعمل هادئ مع إدارة أمر 
 هامًشا واسًعامساحة التقاطعات في الموقفين اإلسرائيلي واألمريكي وتتيح  ،على مناطق )ج(

للمناورة أمام حكومة نتنياهو للتفاهم حول مسارات جديدة ال تركز على إطالق عملية سياسية 
)وكالة سما  ن" كغطاء زائفالدولتي هدفها التوصل إلى حل نهائي، حتى وإن اعتمدت "حل

 .(2017اإلخبارية، 
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منها  االعتبارات العديد من تحددهفلسطينية  دولة لقياماإلسرائيلي  لذلك يعتبر نظرة الكيان
فلسطين   دولة السياسية ترى بأن االحزابفمختلف  ،واألمنية واالقتصادية والسياسيةوالثقافية  الدينية

ذي ال االتفاق يسرائيلالكيان اإلوعلى هذه الخلفية، يتبلور في  يلائيسر الكيان اإلجزء  من أرض 
 ،يسرائيلاإل لكيان، والقدس عاصمة موحدة ل1967 عدم العودة لحدود الرابع من حزيران يدعو إلى

قيام دولة  الموافقة علىفي الضفة تحت السيطرة اإلسرائيلية، وعدم  وبقاء الكتل االستيطانية
 .ةفلسطينية "ذات سياد

لت منذ قب يسرائيلالكيان اإللشامل" مع الدول العربية هو هدف لذلك، كان تحقيق "السالم ا
ى لم توافق حكومة رابين في اتفاقية أوسلو سو  ولذلك ؛دعوة بوش األب للمشاركة في مؤتمر مدريد

على "سلطة حكم ذاتي" للفلسطينيين، ليس غير. وعلى هذه الخلفية رفضت حكومة شارون في 
ن ت مراعاة بوش للتحفظات اإل بعد أن االرطة الخا الدولتين، ولم توافق على اية حلٍّ البد سرائيلية ضم 
حدد عند اكتمالها ومع ذلك بدأت العمل في ثالثة مسارات متوازية من المفترض أن ت، 14الـ 

حت ن ترة االستيطاهي: إطالق عملية بناء الجدار العازل، وتسريع وتيو الفلسطينية  لدولةامستقبل 
وتابعت ، تنفيذ خطة "فكٍّ االرتباط" بشكل أحادي الجانبو القائمة،  شعار تسمين المستوطنات

حكومة أولمرت سياسة سابقتها، فاستمرت في عملية بناء الجدار، وسرَّعت وتيرة االستيطان، 
لت مشروع تهويد القدس. وأما على المستوى الفلسطيني فقد أصرت على ضرورة التزام السلط ة وفعٍّ

بشروط خريطة الطريق، التي تمثلت في إسقاط حكومة حماس؛ ما أدى إلى حصول االنقسام 
 .(2009)وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية،  بين الضفة والقطاع لسياسي،ا

 مستقبل القضية في ظل رؤية حل الدولتين: 2:3:5

 عام 181رقم  األمم المتحدة التقسيم الذي اصدرته من خالل قرار وجدمبدأ حلٍّ الدولتين 
 والفلسطيني الضعيف ، وبموجبه قامت "دولة إسرائيل"، لكن التآمر الدولي والموقف العربي1947

ترامب حل  إلدارةاإلدارات االمريكية السابقة الرغم من تبني على و ، منع قيام "دولة فلسطين"
بتنفيذ  ةاألمريكي داراتاإل تعهدلعدم ، حتى اللحظة النور لم تر   الدولة الفلسطينية أن إالالدولتين 

، مستلزمات هذا اإلعالن، بل أعلنت نيتها عدم ممارسة الضغط على "إسرائيل" كي تقبل بهذا الحلٍّ 
 الجداربناء في الوقت الذي تتسارع الخطوات اإلسرائيلية لفرض الحقائق على األرض، من خالل: 

مع  امل"، بما فيه التطبيعكما تصر على أن يكون "السالم الش، واالستيطان العنصري العازل
قدًما م ،الفلسطينية، وزوال التهديد اإليراني المقاومة فصائل، ونزع سالح حزب هللا و الدول العربية

 .على قيام الدولة الفلسطينية
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 :لإلدارات االمريكية السابقة باآلتي الدولتين حل رؤية أبعاد تحديد ويمكن

 كويتر  مؤقتة حدود ذات تكون ، و للحياةقابلة  فلسطينية دولةقيام  المتحدةتدعم الواليات 
 يستلف الفلسطينية للدولة النهائية الحدود، أما الطرفين بين المباشرة للمفاوضاتتفاصيلها بيان 
 حدودفي  تعديالت توافقية تلبي مطالب األمن اإلسرائيلي على بناءً  ستقوم ولكنها ،1967 حدود
 ىعل ن االلتزاماتم جملة، وسيترتب بناًء على ذلك ًياودول وعربًيا فلسطينًيا بها ومعترف آمنة

 القدس ةإسرائيل، أما قضي دولة لحدودت للمستوطنا الرئيسة الكتلة ضم وتضمن، الفلسطينيين
، وبالتالي إيجاد حل لها يخضع المحتلةراضي األ من جزًءا ليست وأرضهامستقاًل  ملًفا تشكلف

 ، وكذلك تسويةدولية أخرى  لمتحدة األمريكية وأطرافللتوافق بين الطرفين بمساعدة الواليات ا
 خالل حل توافقي على أساس إنساني، من خالل التعويض والتوطين.موضوع الالجئين من 

   (.81، 2012)األسطل، 

بقة على إدارة ترامب التخلي عن المقاربة التي اعتمدتها اإلدارات السا حاقتر لذلك تم اال
، وإطالق ية بهدف تحقيق "كل شيء أو ال شيءلسطينية إسرائيلوالقائمة على أساس مفاوضات ف

م مبادرة سياسية محدودة يجري التوافق عليها مع إسرائيل، وتنطلق من عدم إمكانية تحقيق السال
تين" بـ"حل الدول االلتزاممع إعالن  اًل من ذلك مقاربة تحقيق المتاحفي هذه المرحلة، وتعتمد بد
تفاهم مع حكومة نتنياهو على إطالق يدها في البناء داخل الكتل على المدى البعيد، عبر ال

مام أاالستيطانية واألحياء اليهودية في شرق القدس، ووقفه خارج هذه المناطق، وفتح المنطقة )ج( 
توسيع نطاق النشاط االقتصادي الفلسطيني، وتحسين األوضاع االقتصادية في الضفة الغربية 

ل كية هادئة" لتعزيز التعاون بين إسرائيل والدو ريع "دبلوماسية أموقطاع غزة، إضافة إلى اتبا
 (.2017)شاهين،  العربية "السنية" الرئيسة

 الواقع العربي الراهن والقضية الفلسطينية:  3:3:5

ية سنوات األخيرة في الواقع العربي هي الثورات العرباللعل أهم المتغيرات السياسية في 
ه الراكدة الربيع العربي، فكانت اآلمال المعلٍّقة عليها كبيرة بأن تحرك الميطلق عليها ثورات اأُ التي 

ب ولكن تحول ذلك إلى نزاع وصراع داخلي بين الفصائل الوطنية واألحزا، في محيط الركود العربي
طي، )القط ويمكن تشخيص هذا الواقع على النحو التالي: ، والمذاهب الدينية في دول الربيع العربي

2014 ،49.) 

وليست مؤامرات خارجية  –بالنسبة لثورات الربيع العربي، فهي ثورات حقيقية  :أوالً 
تفجٍّرت 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. 
وتراوحت نتائجها بين حرب  –حتى اآلن على األقل  –وهذه الثورات في مجملها سلبية النتائج 

ولها إلى دولة فاشلة اليمن-أهلية مدعومة من أطراف إقليمية ودولية )سوريا (، وتفكك الدولة وتحٍّ
عمل (، والر)ليبيا(، وقيام ثورة مضادة بتحالف العسكر والنظام السابق والخصوم السياسيين )مص

تحت ظل النظام القديم ووفقا للسقف الذي يحدده )المغرب( وتحويل الثورة إلى صراع بين المذاهب 
حيث المعارضة التي تمثل الغالبية المحكومة الشيعية ضد األقلية الحاكمة  –الشيعة والسنة  –

قبل اندالعها السنية )البحرين( وفي بعض الدول تمت رشوة الفئات المهمشة المرشحة للقيام بالثورة 
(. كما أن هذه الثورات وقعت بين فكي كماشة. فمن جهة استبداد األنظمة وقمعها دول الخليج)

وأخواتها. التي ركبت  كداعشوعنفها ، ومن جهة أخرى تطرف الحركات الناطقة باسم اإلسالم 
الثورات ليس  أن هذه ومن المالحظ أيضاً  .الثورة وحرفت مسارها في اتجاهات ال عالقة بالثورة بها

 والقضية الفلسطينية. ةلديها قضايا كبرى كالوحدة العربي

من أهم مالمح الواقع العربي الراهن البائس هو انهيار النظام السياسي العربي  :ثانياً 
الممثل في جامعة الدول العربية، التي كانت تمثل بالحد األدنى إطارا سياسيًا جامعا   الرسمي

وع د األدنى، وهذا ترتب عليه أيضا عدم وجود دولة عربية قائدة لها مشر للعرب يحفظ وحدتهم بالح
 قومي عربي يمكن أن يلتف حوله العرب.

عربية،  تالواقع العربي يشير إلى أن القوى اإلقليمية المؤثرة في المنطقة جميعها ليس: ثالثاً 
ك كيان الصهيوني يمتلوجميعها لها مشاريع خاصة بها وهي: الكيان الصهيوني وتركيا وإيران، فال

مشروع إسرائيل الكبرى في المنطقة الذي يعتبر جزءا من المشروع الغربي في المنطقة وركيزته 
يد هذا إضافة للمشاريع الدولية للدول الكبرى، فأصبحت الساحة العربية مرتعا لمن ير ، األساسية

 وا فاعلين.بهم وليس اللعب وساحة فارغة تنتظر من يملؤها، وأصبح العرب مفعوالً 

 :ار وأهم هذه اآلث ،وهذا الواقع العربي انعكس بدوره بطريقة سلبية على القضية الفلسطينية     

د الربيع العربي قد همٍّش القضية الفلسطينية، وانتزعها من صدارة المشهما يسمى بأن  .1
ا القطرية بعدم، وذلك نتيجة لعدة عوامل هي: االنكفاء إلى عربي لتتراجع إلى الصفوف الخلفيةال

س تفاقمت المشكالت القطرية لكل دولة، وانتشار فكر التيار السلفي الذي حرٍّف البوصلة عن القد
ة وفلسطين وأجج الصراع الداخلي في كل منطقة ينتشر فيها، واالنقسام الفلسطيني الذي دنٍّس سمع

 الثورة الفلسطينية وأصاب طهارة البندقية في مقتل.
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محور المقاومة بعد اندالع األحداث في سوريا، واالرتباك الذي  الربيع العربي ضرب. 2
وتراجع الدور القطري في المنطقة، وانكفاء  ،حدث لدى حركة حماس في عالقتها بهذا المحور

تركيا اردوغان على نفسها. وبعد تحٍّول الجيش المصري إلى القيام بأعمال شرطية في الداخل 
أي   الجيش السوري في حرب استنزاف طويلة، لم يعد هناك ، واستنزافومحاربة االرهاب المصري 

جيش عربي يمكن أن يهدد الكيان الصهيوني خاصة في دول الطوق، ونشأ وضع جديد وهو أن 
 اإلسرائيلي. الكيان المقاومة في فلسطين أصبحت وحيدة أمام ترسانة جيش 

دول الغربية المساندة إلسرائيل، لعلى ا –لو بالحد األدنى و  –ال توجد قوة عربية ضاغطة  .3      
  م.بعدما أنهار النظام السياسي العربي، وبعدما أصبح البترول سالحا بيد الغرب وليس سالحا ضده

يمن يتبين للباحث من قراءته للواقع العربي أنه مرير ومزري حيث إن الدول العربية مثل ال
وذ خليج العربي تبحث عن كبح جماع النفوليبيا والعراق وسوريا فيها حروب أهلية طاحنة، ودول ال

، والتوغل اإليراني، والدول األخرى قضاياها الداخلية تكفيها لعدم النظر إلى أي موضوع خارجي
ربي وبالتالي فإن القضية الفلسطينية في آخر األولويات حيث ال تحضر إال في القمم، والربيع الع

وحيد وذلك في الحرب الثانية على قطاع غزة  لم يحقق على صعيد القضية الفلسطينية إال إنجاز
عندما أجبر الرئيس المصري السابق محمد مرسي االحتالل اإلسرائيلي على إيقاف الحرب بأسرع 

تي وقت إلى جانب الدعم اإلنساني والمادي الذي تم تقديمه وفتح الحدود، بعكس الحرب الثالثة ال
 نهايتها. لم تكترث لها القيادة المصرية كثيًرا إال في 

 وأخيرا فإن هذا الواقع البائس وأثره السلبي على القضية الفلسطينية محكوم بالمعطيات
جاًل أالحالية للواقع العربي القابلة للتغير والتحول لصالح المسلمين والعرب وفلسطين عاجاًل أو 

ر ال االستعمابمنطق القرآن الكريم وسنن التاريخ التي تشير إلى أن المستقبل للشعوب وحتمية زو 
 مهما طال.
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 سيناريوهات المسارات السياسية: 4:3:5 

تبقى المرحلة الراهنة مكرسة للتفاوض األمريكي اإلسرائيلي للتوصل إلى تفاهمات بشأن 
 هوأهداف وأسس المسار السياسي الفلسطيني اإلسرائيلي المحتمل القدس، االستيطان، ومكانة مدينة

، في حين سيبقى التواصل األمريكي الرسمي مع الجانب الفلسطيني في سياق عملية إقليمية أوسع
 (:2017)وكالة سما اإلخبارية،  بعاملين مرهوًنا

التفاهمات التي يمكن أن تتوصل إليها إدارة ترامب مع دول عربية رئيسة، وبخاصة   .1
 طالًقا منروسيا وبريطانيا، ان :مصر واألردن والسعودية، وربما تفاهمات مع أطراف دولية، مثل

 ، التي تشمل عدًدا آخر من الملفات فيأواًل التفاهمات التي سيجري التوصل إليها مع إسرائيل 
، يالتطرف اإلسالم ومواجهة ما يسمىالشرق األوسط، وبخاصة البرنامج النووي اإليراني، وسوريا، 

 لدول العربية،وهي ملفات تنطوي على مصالح مشتركة بين الواليات المتحدة وإسرائيل وعدد من ا
قد تشكل أساًسا لتعاون إقليمي أشمل، كما تفتح مجال الرهان على مقايضة التقدم في خدمة 

 المصالح األمنية العربية بضغوط عربية مقابلة لتليين موقف الجانب الفلسطيني.

مدى استجابة القيادة الفلسطينية للضغوط التي سوف تمارسها اإلدارة األمريكية،   .2
العربية، للقبول بمسار سياسي قائم على مقاربة الحلول المؤقتة أو المرحلية  بعض األطرافو 

ويمكن اعتبار  ،)التدريجية(، بحيث يتم دمجه في إطار مسار إقليمي تكون إسرائيل شريًكا فيه
كية رسمية مع الجانب الفلسطيني تتجاوز حدود ما تم تداوله من ريتجاهل فتح قنوات اتصال أم

أو رسالة حول طبيعة الضغوط التي قد تمارس لمنع اتخاذ  ى مسؤولي األمنعلى مستو  لقاءات
 أي خطوات فلسطينية، سواء إلحباط المسارات السياسية الجزئية والمرحلية، أو لتنفيذ إجراءات

اف سحب االعتر  :عملية رًدا على سياسة االستيطان، كتلك التي تلوح بها القيادة الفلسطينية، مثل
التدريجي  تفعيل التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية أو األمم المتحدة، والتحلل، هيدأو تجم بإسرائيل

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 
إلى حل نهائي في هذه المرحلة، وتقوم على أساس أحد ية تستبعد فرص التوصل سياس

  (:22، 2017)شاهين،  اآلتية السيناريوهات
بين الجانب الفلسطيني والجانب  فاوضات المباشرةالمعملية استئناف  :االولالسيناريو  .1
التزام مؤجل وشكلي  بناء الثقة" مع شبيهة بمقاربة "حسن النوايا أو ، حول إجراءاتاالسرائيلي
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مع سيطرة كاملة للسلطة الفلسطينية على قطاع  ،حل الدولتين" على المدى البعيد"بالتوصل إلى 
المسؤولية عن ذلك، وممارسة الضغوط عليهم  هتحميل غزة. في حال رفض الجانب الفلسطيني، يتم

األمريكي عن لعدم اتخاذ أي خطوات في مواجهة السياسات اإلسرائيلية، مقابل غض الطرف 
ويبقى احتمال التعاطي  ،استمرار هذه السياسات وتوفير الحماية إلسرائيل في مجلس األمن

في ضوء حالة الضعف الداخلية وانكشافها على الضغوط الخارجية  وراًدامع هذا السيناريو  فلسطينًيا
 واستمرار الرهان على خيار المفاوضات.

ة محاولمع  يو "سلطة الحكم الذاتي" على حالهيرجح استمرار سينار  :الثانيالسيناريو  .2
أحادي الجانب ينطلق من مستوى تقدم المشروع االستعماري  حالًّ  فرض يسرائيلالكيان اإل

وهو سيناريو تتعالى األصوات الداعية لفرضه حتى من داخل  ،االحتاللي االستيطاني على األرض
 ري تنفيذها، بما في ذلك إقرار الكنيستحكومة نتنياهو، ال سيما أنه ينسجم مع السياسات الجا

. كما تضم إدارة ترامب ومصادرتها لقانون "التسوية" الذي يشرعن نهب األراضي الفلسطينية
 مسؤولين يعارضون "حل الدولتين" ويدعمون االستيطان.

ل القبول بإطالق عملية سياسية إقليمية أشمل تشارك فيها إسرائي الثالث:السيناريو  .3
بحيث يكون دور المشاركة الفلسطينية، أو "الصمت" في حال عدم المشاركة، أقرب  ودول عربية،

وق إلى توفير الغطاء للمشاركة العربية في هذه العملية الرامية من حيث الجوهر إلى تصفية الحق
الفلسطينية المشروعة، عن طريق الضغط على الجانب الفلسطيني للقبول بما يقبل به العرب من 

 .لة فلسطينية مؤقتة ذات حدود غير دائمة "دو  تنازالت

 ه، بسبب إصرار حكومة نتنياهويفقد حظوظأن السيناريو االول مما سبق  للباحث يتضح          
 عدم تجميد االستيطان فضاًل عن وقفه أو إزالته، في حين تستمر زيادة عدد المستوطنين في على

نهاياتها، واستكمال مشروع ضم القدس  الضفة بشكل مضطرد، ووصول عملية بناء الجدار إلى
ينية وتهويدها واعتبارها خارج التفاوض. إضافة لذلك جعلت "إسرائيل" إمكانية قيام الدولة الفلسط

ي األفق فمع العلم بأنه ال يوجد  ،أمًرا مرتبًطا بـ"السالم الشامل" ونزع سالح المقاومة الفلسطينية
يار تي إلى الحد األدنى الفلسطيني، فضاًل عن تزايد قوة ما يمكن أن يصل بالحد األعلى اإلسرائيل

تي ، باإلضافة إلى أن الحقائق الداخل المجتمع الفلسطيني المقاومة وتراجع شعبية تيار التسوية
وهو أمر مستبعد ضمن  ،تنشئها "إسرائيل" على األرض تمنع عملًيا نشوء دولة فلسطينية حقيقية

  .المعطيات الحالية
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وصل التسليم بعدم إمكانية الت ونتائج ذلك هأن  للسيناريو الثاني مما سبق يتضح لك كذ         
قائم، إلى اتفاق نهائي، والقبول بحلول مؤقتة وجزئية ال تتجاوز تكريس واقع سلطة الحكم الذاتي ال

 ،أو تسهيل المقاربات القائمة على أساس االنفصال عن الفلسطينيين وإحاطتهم بمزيد من الجدران
 ن.نهاية "حل الدولتين"، في ظل استمرار إسرائيل في تعميق االحتالل واالستيطاوسيؤدي هذا إلى 

لحدٍّ فر إمكانية اقتراب الحدٍّ األعلى اإلسرائيلي من ااتوقف المفاوضات، وعدم تو  اليوذلك ويرجع 
وجه ًما بالتويعتمد هذا السيناريو على إصرار الجانب الفلسطيني الرسمي، مدعو  ،األدنى الفلسطيني

فر أدوات ضغط حقيقية على الجانب االرسمي العربي، على االستمرار في عملية التسوية دون تو 
ويد اإلسرائيلي، بينما يرتاح اإلسرائيليون إلى هذا الخيار ما دام في مقدورهم االستمرار في ته

وقمع تيارات األرض، في الوقت الذي تقوم فيه سلطة فلسطينية "صديقة" بإدارة الفلسطينيين 
 .المقاومة

 هي المانع اإلسرائيليالكيان شروط تبقى ويتضح للباحث أن في السيناريو األول والثاني 
 حيث تدعو الشروط اإلسرائيلية إلى استعادة ،إحداهماالحقيقي الذي يؤجل إمكانية التوصل إلى 

طينية، وحصر عباس، وإخراج حماس من تحت مظلة الشرعية الفلسالرئيس محمود غزة لسيطرة 
ه في ، بينما السيناريو الثالث هو األقرب االستمرار فيعباسالرئيس محمود القرار الفلسطيني بيد 

 ني والعربي وعدماإلسرائيلي وضعف الموقف الفلسطيالكيان موقف لاألمريكية  توافق االدارةظل 
رة خاصة في الفت ائيلياإلسر  لكيانإلدارة ترامب وا مفضاًل الذي يبدو هو  االهتمام الدولي، كذلك

، وقد يدفع بعض العرب باتجاهه، وسوف تكون محصلة هذه الحالية بعد زيارة ترامب للسعودية
ص التوصل العملية السياسية اإلقليمية فتح مزيد األبواب العربية أمام التطبيع مع إسرائيل وإغالق فر 

 تها القدس الشريف.وعاصم 1967 إلى حل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أراضي

في حين تشير التحفظات اإلسرائيلية على الخريطة، إلى ضرورة أن تكون هذه الدولة أيًضا        
ولو أخذنا بعين االعتبار مراعاة اإلدارة األمريكية للتحفظات اإلسرائيلية، فإن السيناريو  ،"مؤقتة"

في  قتة، ذات حدود غير دائمة".الراجح في هذه الحالة سوف يتمثل في قيام "دولة فلسطينية مؤ 
فر موقف اضوء هذا التصور، تأمل "إسرائيل" أن تساعدها الموافقة في إطالق عملية التطبيع، وتو 

 ويعد رفض فريق التسوية الفلسطيني لهذا الحل عربي متضامن حيال البرنامج النووي اإليراني.
لٍّ "الدولة الفلسطينية بحدود حيث يجري تكرار اإلعالن عن رفض ح ؛عائًقا يحول دون تنفيذه

مؤقتة". ولكن التجربة تشير إلى أن الفريق الفلسطيني يستجيب في اللحظة األخيرة للضغط 
ببعيد، ترامب عنا  والرئيس عباسالرئيس محمود وما لقاء واشنطن بين  ،اإلسرائيلياالمريكي و 
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، واخيرا مة "إسرائيلحيث تنازل األول عن شرط تجميد االستيطان قبل أي لقاء من رئيس حكو 
 لقاء الرئيس محمود عباس بالعاهل السعودي وولي عرشة اال في هذا االطار.

الجانب الفلسطيني عن القبول  رفضويتضح مما سبق في ظل السيناريوهات السابقة أن 
في حالة تمسك الجانب الفلسطيني بموقفه،  إجراءات عقابيةتنفيذ بأي سيناريو سوف يؤدي إلى 

ر وإمكانية انفجا ،تصعيد قد تنذر باحتدام المواجهة الدبلوماسية والميدانية عملية ينطوي على
على  عنًفاجديدة أشد  وعدوانا األوضاع الميدانية في الضفة، إضافة إلى احتمال اندالع حرب

 جبهة قطاع غزة.
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 النتائج والتوصيات

تي تم استنتاجها من خالل تحليل ، الالمهمةخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج  
لسطينية من للمراحل واألدوار التي لعبتها اللجنة الرباعية الدولية اتجاه التسوية السلمية للقضية الف

خالل مبادراتها ومؤتمراتها، ومواقف جميع أعضاء اللجنة من هذه القضية ومن عمل اللجنة 
قع ظهور ونشأت اللجنة وكذلك عمل تلك النتائج والتوصيات تتضمن مراجعة لوافهذه الرباعية. 

والتحديات التي واجهتها وأليات تهميشها، وكذلك تضمنت النتائج دول  عنها،اللجنة وما تمخض 
  أعضاء اللجنة وطرفي الصراع.

 النتائج: -أواًل 

  ولكن أهمها  ؛العديد من الدوافع وتأسيسها ظهور اللجنة الرباعية الدوليةكان سبب
ياء عملية السالم، والمراجع لعمل تلك اللجنة على صعيد التسوية يرى أنها حسب المعلن هو إح

اللجنة في السابق على صعيد التسوية وباألخص  دول تكرار لألدوار التي كان يقوم بها أعضاء
عن  جماععلى تلك المقترحات لكونها صادرة باإل ، ولكن في ظل اتفاق دولياألمريكيالجانب 

 ية.اللجنة الرباعية الدول

   أساس حل  ىعل يسرائيلاإلاللجنة الرباعية الدولية لحل الصراع الفلسطيني  لم تسع
بما يخدم مصالح دول أعضاء الصراع  إدارةإلى لكنها سعت  ،عادل أو قرارات الشرعية الدولية

ل لذلك مارست اللجنة الرباعية الدولية ضغوًطا مباشرة على السلطة الفلسطينية من خال ،اللجنة
 المالي والمطالبة باإلصالحات اإلدارية واألمنية، وكذلك فرضت حصاًرا سياسًيا شديًدا الدعم

 بالمقابل لم تقم ،استهدفت من خالله حكومة حركة حماس، بعد فوزها باالنتخابات الديموقراطية
بأي ضغط على الجانب اإلسرائيلي، بهدف الوصول إلى حلول سلمية مع الفلسطينيين، كما لم 

 تغير على الموقف اإلسرائيلي من الصراع.يطرأ أي 

 التحديات والعقبات والصعوبات من بداية  العديد مناللجنة الرباعية الدولية  واجهت
 دي اروألف -ولفنسون  جيمس): عملها، وخاصة في فترة رؤساء اللجنة السابقين لتوني بلير، مثل

وهذا  بشكل كامل، حيث بينوا الحقائق الواليات المتحدة األمريكية فلك( لكونهم لم يدوروا في سوتو
 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 
بن في حروبه للحل، خاصة أنه كان حليف جورج بوش اال مريكيةاألالتطلعات  قريب منوجهاته ت
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الصراع  إدارةالخاصة ب مريكيةاألالرؤية قريب من ، وكان اإلرهاب ما يسمي ضد كافة الخارجية
 .يسرائيلاإلالفلسطيني 

  رئيس اللجنة توني بلير في آخر أيامه على إنهاء عمل اللجنة الرباعية الدولية حرص
 مريكيةاأليات المتحدة وباألخص بعد أن زادت المطالبات على الوال ،األمريكيتحت الضغط 

يش إال تهم مريكيةاألبتعزيز دور اللجنة من خالل توسيع العضوية، فما كان من الواليات المتحدة 
 .رهاو ود عمل اللجنة

  أكثر من الجانب  يسرائيلاإلا اتجاه الجانب هيئة األمم المتحدة أكثر انحيازً كانت
 ما ال يستحق.يأثبتت حق من ال يملك ف دولتين إقامةن قرارتها وخاصة قرار إحيث  ؛الفلسطيني

  في  بدرجة كبيرة على الطرفين وإن كان امؤثرً لم يكن الدور الروسي في عملية السالم
على حساب التضحية بمصالح روسيا االتحادية مع  لم يكنولكن  ،صف الطرف الفلسطيني

لواليات ابتأثير ذا ما قورن إ اجدً  ا، لذا كان تأثير أدوات السياسة الخارجية الروسية ضعيفً إسرائيل
 .مريكيةاألالمتحدة 

 مما أضعف السياسة لم تلتزم دول االتحاد االوروبي بالسياسة الخارجية لالتحاد ،
 كياألمرييسير في فلك الموقف فهو  ،سرائيلوإن صرح بوجود انحياز أمريكي إلالخارجية لها، لذلك 

ه االتحاد األوروبي على صعيد القضية والكثير مما قام ب ،يسرائيلاإلوالذي يدعم الجانب 
الفلسطينية من إرسال مبعوثين لعملية السالم ودوره في خارطة الطريق كان من وحي المتطلبات 

كون ل إسرائيللم يترتب عليه وجود ضغط من هذا االتحاد على  ،ال أكثر اعالميًّ إ  اودورً  مريكيةاأل
 .إسرائيلو  مريكيةاأللمتحدة ذلك يتعارض مع المصالح األوروبية مع الواليات ا

 على عدم ممارسة أي ضغوطات حقيقية على الجانب  مريكيةاألالحكومات  حرصت
 للفلسطينيين، معادية بأنها توصف أن يمكن ومواقف سياسات ىتتبن نفسه ، وفي الوقتيسرائيلاإل

لتمرير  ،رة الصراعإلدااستخدمت اإلدارات األمريكية اللجنة  الرباعية الدولية لتقديم مبادرات لذلك 
عندما صاغت بنود خارطة الطريق فمصالحها في منطقة الشرق األوسط المتمثلة في دعم إسرائيل 

 هذا كله ويعكس ،في الحل السياسي تهارؤي تحقيقو ، إسرائيلعلى حماية أمن  ةكانت حريص
 .إسرائيلاتجاه  مريكيةاألالواضح والبين للحكومات  االنحياز  

  االبتعاد عن عقد المفاوضات الخاصة بالقضايا المركزية مما يائيلسر اإلالجانب حاول 
لقضايا التنازالت في العديد من  إسرائيلبتقديم  اترتب عليه تعثر عملية السالم لكون نجاحها مرتبطً 

 . األمريكيفي عدم عقد تلك المفاوضات الجانب  إسرائيلالمحورية والذي غطى على 
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 الطريق بينما إلى الموافقة على مبادرة خارطة ية لفلسطينسارعت منظمة التحرير ا
 واتفاقيات التسوية؛ ومنها مختلف مبادرات "حماس والجهاد" المقاومة اإلسالمية ىتكحر  رفضت

 .لقضية يتمثل في المقاومة المسلحةمبادرة خارطة الطريق لقناعتهما التامة في كون الحل األنسب ل
  التوصيات: -اثانيً  

 : يوصي الباحث ية الدوليةاللجنة الرباع -ا

  ين وزيادة عدد أعضائها من الفاعلدور اللجنة الرباعية الدولية من جديد وتعزيز تفعيل
 وتعيين ممثل لها يكون غير منحاز ألي طرف من األطراف.الدوليين 

 األخالقية، تجاه الصراعالسياسية و  ةالمسؤوليلتحمل اللجنة الرباعية الدولية  دعوة 
السلم  ليتم إرساء قواعد وفق قرارات الشرعية الدولية سرائيلي وحلها بأسرع وقت ممكنالفلسطيني اإل

 العالمي.

  ًالعمل على تنسيق ا واضًحا وصريًحا تجاه الصراع، مع تبني اللجنة الرباعية موقف
 مواقفها وتوثيقها، لفضح الطرف الذي يعيق تنفيذ االتفاقيات والقرارات الدولية.

 هذه اللجنة بعد التفعيل منصبًّا على إلزام الجانب اإلسرائيلي يكون جل عمل يجب أن 
 لقيام الدولة الفلسطينية. بقرارات الشرعية الدولية

 عقبات والصعوبات التي تحد مواجهة التحديات والعلى اللجنة الرباعية الدولية  حث
 .يةوفق الشرعية الدول اد الحلول للصراع الفلسطيني اإلسرائيليمن قدرتها على إيج

 أعضاء اللجنة الرباعية الدولية:دول  -2

 القضية الفلسطينية، وأن تتخذ الصراع بمنصفة اتجاه  هيئة األمم المتحدة دعوة
وأن تكون هي المرجعية  ق تنفيذهاالزمة للضغط على األطراف التي تعياإلجراءات والوسائل ال

 .النهائية في المفاوضات بين طرفي الصراع

  ل الصراع في ح أن يكون لها دور أكثر دية باعتبارها قوة عظمىروسيا االتحامطالبة
 وفق الضغط على الجانب األمريكي واإلسرائيلي إليجاد حلولالفلسطيني اإلسرائيلي، ليمكنها من 

 .قرارات الشرعية الدولية

 االتحاد األوروبي أن يكون له دور فعال وإيجابي اتجاه القضية الفلسطينية وعدم حث 
 .واالسرائيلي لرضوخ للموقف األمريكيااالنحياز و 
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  لضغط على الحكومات لالقوى األمريكية الداعمة للحق الفلسطيني اللوبيات و تشجيع
 األمريكية في سبيل إيجاد حل سياسي يدعم الحقوق الفلسطينية.

 : ربيوالع الجانب الفلسطيني -3

 ي الدولي ويشتته، االنقسام الداخلي الفلسطيني لكونه ُيضعف الموقف الفلسطين انهاء
وطنية شمولية تحدد المسار السياسي الفلسطيني تجمع بين  استراتيجيةوبناء وال بد من صياغة 

 إمكانيات الحل السياسي الضعيف ودعم المقاومة المسلحة.

 ها، العمل على إعادة تفعيل قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية وترويج
حد ع الفلسطيني اإلسرائيلي ال يستند على الشرعية الدولية واعتبارها الوعدم قبول أي حل للصرا 

 األدنى للمطالب الفلسطينية مع ضرورة الحفاظ على الثوابت الفلسطينية.

  ضرورة تحريك المساعي الفلسطينية على الصعيد الدولي لفضح ممارسات وجرائم
 – 2012 – 2008ي المتكرر عام )العدوان اإلسرائيلاالحتالل اإلسرائيلي خاصًة االستيطان و 

 في المحافل الدولية لمقاطعة وحصار إسرائيل دبلوماسيًّا. ( 2014

  أعضاء؛ بهدف دول العمل على بناء موقف عربي موحد تجاه اللجنة الرباعية الدولية و
 .ثير على اللجنة الرباعيةلضغط والتأل استغالل نقاط القوة العربية واستخدامها
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