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  إدارة بوش : دان كيرتزر

  افتراضات يف شأن عملية السالم
 
 

األول هو إدراك أنه : الفلسطينية –ثمة درسان اهتدت إدارة بوش بهما يف مقاربتها عملية السالم اإلسرائيلية 
رب فقد ثبت أن التجا. أو تعزيزها من دون مقاربة حكومية إسرائيلية موحدة] سلمية[ال يمكن إطالق أية عملية 

السابقة، يف ظل إسرائيل منقسمة، ليست عملية؛ والثاين هو أن املسألتين اجلوهريتين اللتين حتتاجان إىل املعاجلة 
هما من  –وهما التمثيل الفلسطيني وشكل التسوية النهائية  –يف نهاية املطاف، عندما نصل إىل املفاوضات 

  .التعقيد إىل درجة ال يمكن معها تناولهما منذ البداية
عندما تقلّد الرئيس بوش احلكم، كان ثمة العديد من االفتراضات املضّللة يف شأن نظرة الواليات املتحدة إىل 

سيصبح واسطة العِقْد يف اجلهود . ف. ت. كان األول ان احلوار بين الواليات املتحدة و م. الوضع يف الشرق األوسط
الثاين أنه سيحدث تغيير درامي يف مقاربتنا القديمة العهد من وكان . الدبلوماسية األميركية من أجل عملية السالم

واالفتراض املضلّل الثالث كان أن اإلدارة اجلديدة ستكون أقرب . مسألتي تقرير املصير وإقامة الدولة للفلسطينيين
  .من سابقاتها إىل فكرة مؤتمر دويل بوصفه وسيلة لبدء املفاوضات

فمقاربة الرئيس بوش والوزير بيكر . ه االفتراضات كانت غير صحيحةلقد أثبتت إدارة بوش مبكراً أن هذ
ان املفاوضات لن : قامت على أرضية املبادئ األميركية القديمة العهد، واهتدت بالدرسين اللذين ناقشناهما آنفاً

د موقف موحد تعلق منذ البداية بمسألتي التمثيل الفلسطيني وشكل التسوية النهائية، وان العملية ستنتفع من وجو
  .للحكومة اإلسرائيلية

  
  دبلوماسية الواليات املتحدة يف الشرق األوسط

استهلت إدارة بوش حتركها الدبلوماسي يف الشرق األوسط باالتصال باحلكومة اإلسرائيلية والطلب منها أن 
اً، وجذاب يف حدّه وكان يؤمل أن تخرج إسرائيل بشيء يمكن تعزيزه سياسي. تطور مقاربة موحدة من عملية السالم

وعندما قدمت إسرائيل مبادرتها اخلاصة باالنتخابات، . األدنى لألفرقاء العرب، ويوفر نقطة البداية للمفاوضات
احتضنتها الواليات املتحدة وأعربت عن دعمها لها، ال ألن اخلطة أجابت عن األسئلة كلها، بل ألنها قدمت منصة 

أن اخلطة قدمت شيئاً ثبت مع األيام أنه أكثر قيمة، وهو بزرة فكرة ديمقراطية  كما. لبناء عملية سالم قابلة للحياة
ولست بحاجة إىل أن أذكركم بالتغييرات . وكلنا يعرف قيمة الديمقراطية وأهميتها يف عامل اليوم. يف عملية السالم

حريات الكالم  –نشاط السياسي ان فكرة االنتخابات تتضمن قسطاً كبيراً من ال. الكبرى اجلارية يف أوروبا الشرقية
التي من شأنها أن توفر أداة فاعلة إلطالق عملية  –واالجتماع والتنظيم، واحلمالت االنتخابية والشعارات 

  .مفاوضات يف الشرق األوسط
ثمة إمكان لتغيير طريقة معاجلة هذا الصراع تغييراً : ان حجة إدارة بوش يف دعم املبادرة اإلسرائيلية بسيطة

فاإلسرائيليون والفلسطينيون يمكن أن يلتقوا يف عملية حوار وانتخابات ومفاوضات، قد تكون خمتلفة عن . اًجذري
  .أية آليات أو مقاربات جرى جتريبها يف املاضي

مايو، بل انظروا إىل اإلمكانات الكامنة /أيار 14ال تنظروا إىل ما تفتقده مبادرة «: لقد قالت الواليات املتحدة
يمكن أن تساعد  –يف حال استغاللها وصقلها وتوسيعها  –حتجت إدارة بوش بأن هذه اإلمكانات الكامنة وا» .فيها

  .يف بلورة عملية سالم قابلة للنجاح فعالً

                                                 
 نائب مساعد وزير الخارجية األميرآية لمفاوضات الشرق األوسط. 
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انني ارفض . قد يشعر البعض بأن الليكود يف إسرائيل هو الطرف الوحيد الذي يعوق التقدم يف عملية السالم
لليكود والعمل، بعملهما معاً يف حكومة ائتالفية، هما اللذان أتاحا اجملال أمام تقدم هذه فا. هذا التأكيد رفضاً باتاً

  .العملية
  

  قضايا بحاجة إىل حل
، خالل األشهر الستة األخيرة، إىل نقطة أصبح عندها حاجة إىل حل قضيتين من أجل ]السلمية[وصلت العملية 

من سيحضر احلوار؟ يف ماذا سيبحثون عندما يصلون : اإلسرائيلية، وهما –التمكن من بدء املفاوضات الفلسطينية 
  إىل هناك؟

أوالً، أكدت الواليات املتحدة إلسرائيل : لقد قامت اجلهود الدبلوماسية على أساس عدد من املبادئ اجلوهرية
رغم على التفاوض مع أي أنه لن تكون ثمة مفاجآت فيما يتعلق بشركاء التفاوض؛ ثانياً، يف حين أن إسرائيل لن تُ

طرف تعتبره غير مقبول، ال يجوز أن تظهر إسرائيل علناً أنها هي التي تختار الوفد الفلسطيني أو تضع فيتو عليه؛ 
ويف الوقت نفسه، إذا . ثالثاً، ان مصر ليست بديالً من الفلسطينيين، وهي ال تريد ذلك، وال تستطيع أن تكون كذلك

نوع من الرمزية العلنية يف أي وقت، فإنها ستحرف هذه العملية عن مسارها؛ رابعًا، تسعى وراء . ف. ت. كانت م
كيفية إجناحها، وكيفية االنتقال منها إىل عملية وكيفية الوصول إليها، : يجب أن ينصب احلوار على االنتخابات

أن يناقش القضايا  يف –يف كلمته االستهاللية  –ن كل طرف سيكون حراً اومع ذلك، قلنا أيضاً . التفاوض
  .واالهتمامات التي يختارها

ان الواليات املتحدة مستعدة أيضاً، عالوة على مناقشة نقاط الوزير بيكر اخلمس، إلعطاء الضمانات التي 
أوالً، لن تكون ثمة أية ضمانات : وثمة ثالثة توضيحات دفعاً لسوء التفاهم. تساعد يف تبديد خماوف كل فريق

ك ستكون منسجمة احمجوبة عن الفريق اآلخر؛ ثانياً، ان أية ضمانات تعطى لهذا الفريق أو ذخاصة تظل سرية أو 
مع روح اإلطار نفسه الذي وضعه بيكر ومع مقصد هذا اإلطار؛ وأخيراً، ان الضمانات لن تكون وسيلة للتفاوض يف 

  .شأن بنية العملية أو إطارها، ويجب أال يُنظر إليها على هذا النحو
  

  عملية السالم دروس من
: هناك درسان يمكننا تعلمهما من تطور العملية وبنيتها حتى اآلن، قد يشيران إىل ما ينتظرنا يف املستقبل

الفلسطيني أصبح القضية البارزة، وهو ما تعترف األطراف كافة  –فالبعد اإلسرائيلي . أوالً، ان شكل العملية تغيّر
ك يف مبادرتها التي تدعو إىل انتخاب ممثلين فلسطينيين؛ ثانياً، ان لقد اعترفت احلكومة اإلسرائيلية بذل. به

الواليات املتحدة، بدالً من ان تفقد تأثيرها يف الشرق األوسط، قد أثبتت ان الوسائل القديمة يف التأثير يف األحداث 
  .الهادئة جداًوهي قامت بذلك من دون تهديدات، بل بواسطة اإلقناع الهادئ والدبلوماسية . يمكن ان تنجح

كما ان الواليات املتحدة وضعت لها، كمبدأ جوهري، ان الديمقراطية هي قيمة ذات أهمية يف عملية حل نزاع 
ومن خالل . وهي أداة فعالة، وهدف فعال بأن يناضل الفلسطينيون والعرب واإلسرائيليون من أجله. الشرق األوسط

ن يتطلعوا إىل معاجلة وضع ما بعد الصراع، الذي سيكون فيه عملية قائمة على الديمقراطية، يمكن لألفرقاء أ
التعاون يف كل من السياسة واالقتصاد ضرورياً للغاية، إذا ما أرادت املنطقة أن تكون قادرة على التنافس بفعالية 

  .وهي تدخل القرن املقبل
إىل النزاع وعملية حله  إضافة إىل ذلك، أرست العملية مستوى من الواقعية جعل كل طرف من األطراف ينظر

. ان لدى كال الطرفين اآلن نظرة واقعية إىل ما يمكن حتقيقه وعمله، وإىل مواطن احلساسيات. نظرة أكثر إيجابية
ويف حين تناقش الواليات املتحدة العمل الذي ال يزال بحاجة إىل اإلتمام، فإنها تأمل بأن يمكّن مستوى الواقعية 

اإلسرائيلي الذي يطلق عملية  –ات الباقية وإنتاج ذلك النوع من احلوار الفلسطيني اجلديد هذا من جَسْر الثغر
  .ناجحة] سلمية[

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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