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  بشأن سيد ريتشارد هاسكلمة لل

  إمكانات السالم يف الشرق األوسط
  ]مقتطفات[ .1/4/1992، ميامي

  
  

  [.......]  
األميركية جتاه الشرق األوسط إىل الوراء أكثر من سنة،  تعود املرحلة احلالية من السياسة  

ادىء األساسية ، حين خلص الرئيس بوش أمام الكونغرس األميركي املب1991مارس / آذار 6إىل 
فأشار إىل أن اجلغرافيا يف العصر احلديث ال تضمن األمن، وأن األمن ال . للتوجه األميركي الناشىء

حدها، فأعلن أن الواليات املتحدة ستعمل لتحقيق تسوية سلمية يتوفر من السطوة العسكرية و
واستطرد . لسالماوإىل مبدأ مبادلة األرض ب 338و 242شاملة ترتكز إىل قراري جملس األمن 

نه يجب توسيع إطار هذا املبدأ بحيث يشمل األمن واالعتراف بإسرائيل ويضمن يف الوقت قائالً إ
وأصبحت كلمتا األمن واإلنصاف مفتاحي ما تال . نفسه احلقوق السياسية الفلسطينية املشروعة

  .ذلك من أحداث
بها وزير اخلارجية بيكر إىل  التي قام الثماين وبعد أقل من ثمانية أشهر، وبفضل املهمات  

درجة كبيرة، اجتمع األطراف األساسيون يف الصراع العربي اإلسرائيلي للمرة األوىل حول مائدة 
وقمنا بدور الوسيط يف رسم توجهات ملسائل مشاركة الفلسطينيين . واحدة للتحدث عن السالم

ة على ما يستطيع املؤتمر فعله كذلك، حصلنا على املوافق. واألمم املتحدة يقبلها جميع األطراف
وبعد أكثر من أربعة عقود على والدة إسرائيل، وبعد أكثر من عقد على كامب ديفيد . وما ال يستطيع

واملعاهدة املصرية اإلسرائيلية، أصبحت املفاوضات احلقيقية بين إسرائيل وجيرانها العرب ـ كل 
  .ل إىل سالم شاملجيرانها العرب ـ حقيقة واقعة، وكذلك أصبح وعد الوصو

ويف األشهر اخلمسة التي مرت على اجتماع مدريد، شهدنا أربع جوالت من املفاوضات    
ولبنان، وإسرائيل ووفد أردين فلسطيني مشترك، مرة  ، وإسرائيلالثنائية ـ بين إسرائيل وسوريا

يون فعرض اإلسرائيل. أخرى، كانت هناك إحباطات، ولكن مرة أخرى أيضاً، تم حتقيق تقدم
أو االنتقالية التي ستحكم  والفلسطينيون أفكارهم حول كيفية رسم هيكلية الترتيبات املؤقتة

وعقدت . الوضع يف األراضي احملتلة إىل أن يتم االتفاق على شروط الوضع النهائي وتنفيذها
 242سوريا وإسرائيل مباحثات شاملة وجوهرية بشأن قرار جملس أمن األمم املتحدة رقم 

واتفق لبنان وإسرائيل على أن مشكلتهما الرئيسية ليست احلدود املقبولة من الطرفين، . اتهومتطلب
ويف غضون ذلك، يبحث . بل كيفية ضمان األمن والسالم يف جنوب لبنان وشمال إسرائيل

  .األردنيون واإلسرائيليون عن سبل عملية ملعاجلة املسائل احملدودة نسبياً التي يختلفون حولها

                                                 
  األدنى وجنوب آسيا يف جملس األمن القومي األميركي قاملدير األول لشؤون الشر.  

  وقد ألقى هاس كلمته هذه يف جامعة ميامي يف . املكتب الصحايف للسفارة األميركية يف تونس :املصدر
 .الواليات املتحدة األميركية
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تضم عدداً أكبر من الدول، بما يف ذلك الكثير من بلدان مباحثات أنا أيضاً جمموعة وقد بد  
والقصد هنا هو معاجلة املسائل اإلقليمية ـ مثل املياه والبيئة والتنمية . املنطقة وما عداها

االقتصادية والالجئين واحلد من التسلح واألمن ـ التي ال يمكن طرحها إال على أساس إقليمي أو 
بلداً يف موسكو  36اجتمع . وهذه هي املشكالت ـ والفرص ـ التي تؤثر يف الشعوب. دد األطرافمتع

ومن املقرر أن جتتمع جمموعات عمل متابعة يف وقت الحق من الربيع . لبدء هذه املباحثات
  .منطقة متكاملة بأكثر من املعنى اجلغرايف للكلمة لهدف هو جعل هذا اجلزء من العاملوا. احلايل

فلدينا أخيراً عملية سالم . وباختصار، لقد قطعنا شوطاً كبيراً يف األشهر القليلة املاضية  
شرق أوسطية تؤمن آلية يمكن من خاللها معاجلة املشاكل السياسية الرئيسية الضرورية الستقرار 

حد التقليل وفيما ال ينبغي على أ. ونحن نتجاوز اآلن األمور اإلجرائية إىل األمور اجلوهرية. املنطقة
. من أهمية اخلالفات، وهي كبيرة بوضوح، أو من أهمية املطبات، إال إن ما أجنز هو أمر ذو شأن

  .فلدينا للمرة األوىل عملية شاملة يمكن من خاللها بحث األفكار بشكل بناء
ومع ذلك فقد حرصنا . وتبقى مشاركة الواليات املتحدة ذات أهمية حمورية لهذه العملية  

للسالم، غير أن " عامل مساعد"أو " وسيط أمين"نا فقد وصفنا بأن. املبالغة يف حموريتهاعلى عدم 
فنحن ال نستطيع وال نريد فرض . هناك أيضاً حدوداً ملا نستطيع عمله وما يتوجب علينا عمله

فنحن يف نهاية املطاف لسنا . أن نفرضها الونستطيع أن نطرح أفضلياتنا . موقف على أي طرف
وواجب الذين من الشرق األوسط أن يناقشوا مستقبلهم وأن . األوسط وال نحن نعيش فيه من الشرق

  .يتعلموا التحادث ثم العيش معاً
دعوين . أين ستأخذنا هذه العملية؟ من اجملازفة دائماً إنْ مل نقل من احلماقة أن نتكهن  

لكثير عن املفاوضات يف آخر تقمص يل كنت أستاذاً جامعياً، وكتبت ا: أعرب عن ذلك بما يلي
واستنتجت بأن أي صراع يصبح جاهزاً للحل عند توفر أربعة . وأسباب جناح بعضها وفشل البعض

ثانياً، ينبغي . أوًال، عندما يصبح زعماء األطراف األساسيين ملتزمين بإيجاد تسوية واقعية. عوامل
ثالثًا، من الضروري . أن يكون هؤالء الزعماء من القوة بحيث يجلبون معهم شعبهم وحكومتهم

رابعًا، من الضروري توفر مائدة يجلس إليها . وضع اخلطوط العريضة للتسوية على املائدة
  .الالعبون الرئيسيون

وكما تبدو األمور اآلن يف الشرق األوسط، ليس واضحاً ما إذا كانت هذه املتطلبات   
حول التزام الزعماء بالتسوية،  ففي بعض احلاالت تطرح تساؤالت. املسبقة األربعة موجودة كلها

. ولدينا أجزاء من معادلة مقبولة ولكن ليس لدينا صفقة متكاملة. ويف حاالت أخرى حول قدرتهم
  . والشيء األكيد إىل جانبنا هو أن هناك عملية يشارك فيها اجلميع

ى وعل. وال شك أن الطريق إىل السالم وعر. ويتطلب صنع السالم بنجاح انضباطاً حقيقياً
. جميع األطراف جتنب إطالق التصريحات والقيام باألعمال التي ال تفعل أكثر من تعقيد األمور

ويف الوقت نفسه، وبما أننا نتحدث عن الشرق األوسط، ستكون هناك أعمال عنف واستفزازات 
 غير أن هذه إغراءات ينبغي التغلب عليها. أخرى ستدفع بهذا الطرف أو ذاك إىل حماولة االنسحاب

  .إذا كان للتقدم أن يتحقق
. كل تنازل يجلب معه تكاليف وخماطر معينة. وسيتطلب صنع السالم التنازالت أيضاً   

وتنبغي دراسة هذه بعناية، ذلك أن هناك مقترحات، حقيقية أو خيالية، ال خير فيها وال تستحق 
لتصرف بشكل متهور ألن فعندما تتعلق األمور بقضايا احلرب والسالم واألمن، ينبغي عدم ا. العناء

  .ما هو موضع رهان هو أمر كبير جداً
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ولكن إذا كان من املهم فحص تكاليف وخماطر اتفاقيات حمتملة، فإن ما يعادل ذلك   
ن وهنا أستطيع القول إ. ألمر الواقعأهمية هو تقييم تكاليف وخماطر رفض التسوية، والتمسك با

وهناك موارد هائلة يتطلبها االستعداد للحرب ـ . عاًالوضع يف الشرق األوسط مكلف وخطر يف آن م
. مليارات الدوالرات من أموال امليزانية ومليارات ساعات العمل الضائعة يف اخلدمة العسكرية

وتدفع البلدان املعنية أيضاً تكاليف خسارة التجارة واالستثمار، وخسارة الشركات التي تقرر 
وفوق كل شيء هناك الكلفة اإلنسانية للحرب نفسها ـ . اعوضع مواردها يف بيئة أقل تعرضاً للصر

  .واملوتى الدمار الفعلي واجلرحى
وهناك بالنسبة للفلسطينيين كلفة إضافية متمثلة بالعيش حتت االحتالل، وبعدم القدرة   

. ولكن تكاليف االحتالل تنطبق على إسرائيل أيضاً . على ممارسة حقوقهم السياسية املشروعة
ليس فقط بحوادث العنف أو تكاليف التحكم، بل أيضاً يف جمال السياسة وهذه تقاس 
فإسرائيل وجدت ال لتكون جمرد دولة، بل لتكون دولة يهودية، وديمقراطية ناجحة . والديموغرافيا

وإسرائيل بحاجة إىل صنع السالم، ال كخدمة للعرب، بل للوفاء بواجبها جتاه . وجمتمعها ناجحاً 
  .نفسها

من الضروري فحص التكاليف واخملاطر احلقيقية الستمرار الوضع الراهن، فمن وإذا كان   
وأعني هنا املنافع التي تتعدى املنافع الواضحة . الضروري أيضاً النظر إىل منافع السالم احملتملة

وإذا تسنى يل االستشهاد بما قاله الرئيس بوش يف مؤتمر مدريد يف تشرين . لتجنب احلرب
. إن هدفنا ليس جمرد إنهاء حالة احلرب يف الشرق األوسط وإبدالها بحالة عدم تعد: "أكتوبر/األول

بل إننا نسعى إىل السالم ـ السالم احلقيقي ـ وأعني بالسالم احلقيقي . هذا ليس كافياً، وهذا لن يدوم
دل املعاهدات واألمن والعالقات الدبلوماسية والعالقات االقتصادية والتجارة واالستثمار والتبا

  ."والنساء العاديون حياة عادية شرق أوسط يعيش فيه الرجال... الثقايف وحتى السياحة
. وقد تكونون على حق. وأنا أتوقع أن يبدو هذا لبعضكم إنْ مل نقل ملعظمكم أمراً طوباوياً  

ولكن من كان يتوقع خالل احلرب العاملية الثانية أن تصبح أملانيا واليابان ذات يوم اثنتين من 
أوثق حليفاتنا وشريكاتنا؟ ومن كان يتوقع قبل خمس سنوات فقط انهيار جدار برلين، وتوحيد 
أملانيا ونهاية احلرب الباردة؟ ومن استطاع منكم رؤية ما نشهده اآلن من تقدم يف كمبوديا أو 

أما اآلن، فالشرق األوسط . جنوب أفريقيا؟ فالسالم واملصاحلة حمتمالن حتى يف الشرق األوسط
  .قف بعيداً عن هذا النمط ـ غير أن ذلك ال ينبغي أن يقنع أحداًي

أو  الترتيبات بشأن الوضع االنتقايل إن قويل هذا ال يعني تأييد أي جمموعة حمددة من  
وأكرر هنا ما قاله الرئيس بوش يف مدريد، إننا نأتي دون خرائط حتدد أماكن رسم . النهائي
فهم الذين عليهم . وهذه مسائل تقررها شعوب املنطقة. فهذا شأن املفاوضات وهدفها. احلدود

  .العيش مع مضاعفات املفاوضات، جناحها أو فشلها
فهناك الكثير من الشك والكثير من خملفات احلرب بحيث . ولكن لنا دورًا أساسياً نلعبه  

ويف هذه . ا أن ندعم جهودهمودورن. األوسط صنع السالم بأنفسهميصعب على شعوب الشرق 
والحقًا، نستطيع . رحلة من العملية نستطيع املساعدة بأفكارنا واقتراحاتنا ومساعينا احلميدةامل

غير . إذا كانت يف ذلك رغبة وإذا وافق الكونغرس تقديم ضمانات أمنية ومساعدات مالية إضافية
ا اعتبرنا أننا ال نستطيع أن نكون فاعلين وأن نكون قوى دفع باجتاه السالم ووسيطاً أمينًا إال إذ

  .منسجمين مع أنفسنا
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. دعوين أوضح لكم كيفية ذلك. ونحن نبذل قصارى جهدنا لكي نكون منصفين ومنسجمين  
وبينما ندعم احلقوق السياسية املشروعة للشعب . إننا ملتزمون بثبات بأمن إسرائيل ورفاهها

مصدر اضطراب وتهديد  الفلسطيني، فإننا ال ندعم إقامة دولة فلسطينية، ألننا نعتقد أنها ستكون
ونعتقد أن القدس يجب أن تبقى موحدة على أن يحدد وضعها النهائي عبر . حمتمل إلسرائيل

وعلى مبدأ األرض يف مقابل  338و 242وسنتحرك بناء على قراري جملس األمن . املفاوضات
  .السالم

نها تشكل عقبة إننا نعارض املستوطنات ألننا نعتقد أ. وأريد أن أقول شيئاً عن مبدأ آخر  
وهذا ليس من اختراع حكومة بوش بل كان مبدأ كل احلكومات األميركية، . يف طريق السالم

املستوطنات تشكل عمالً أحادياً من إسرائيل : واملنطق بسيط. 1967ديمقراطية وجمهورية منذ 
وأقول للذين يعارضون ربط . يضر بنتائج املفاوضات ويضعف بصراحة احتماالت السالم

ن السالم هو أيضاً هدف إنساين وهذا السالم ضروري إذا كان ستوطنات بضمانات القروض إامل
  .للمهاجرين ولكل اإلسرائيليين أن ينعموا بجودة احلياة التي يستحقون

إننا ال نتحدى حق اليهود أو أي شخص آخر  .دعوين أوضح أيضاً ما ال تقول عليه سياستنا  
ولسنا . ضمانات القروض لتقرير حدود إسرائيل النهائية وال نستخدم. يف العيش حيث يشاؤون

وال نسعى للحلول يف املفاوضات . نضع سابقة تقوم على حرمان العون الضروري ألمن إسرائيل
وما نفعله هو إعطاء الفرصة ألول مباحثات سالم شاملة تعقد يف الشرق . حمل الفرقاء العرب

  .األوسط كل فرصة للنجاح، ليس أكثر وال أقل
وأدرك ما . أن اخلالف حول هذه املسألة سبب توتراً شديداً يف عالقتنا بإسرائيل أعلم  

وآمل أن تسد فجوة . وصدقوين إذا قلت لكم أنني أشارككم األمل. يشعره الكثيرون منكم من أمل
ولكن حتى لو . ونحن يف احلكومة ملتزمون ببذل اجلهد الصادق لتحقيق ذلك ،اخلالف مع إسرائيل

د معادلة مقبولة من احلكومتين، ينبغي عدم السماح لهذه املسألة بإضعاف الروابط مل جن
هنا أيضاً ال . األميركية ـ اإلسرائيلية أو بإثارة الشكوك حول دعم الواليات املتحدة ألمن إسرائيل

معيار العالقة اجليدة ليس "يسعني سوى االستشهاد بما قاله الرئيس بوش الذي كتب أخيراً أن 
. درة على املوافقة بل القدرة على االختالف حول التفاصيل دون تعريض األساسيات للخطرالق

  ."وينبغي أن نتمكن من فعل ذلك مع إسرائيل نفعل ذلك على الدوام مع بريطانيا نونح
فبعد سنة واحدة من نهاية حرب اخلليج، نعمل إلحالل السالم . هذا، إذاً، هو الوضع اآلن  

. من العامل لنا فيه مصالح دائمة وحيث التهديدات ملصاحلنا أيضاً دائمة واالستقرار يف جزء
وأي إغراء بالتهرب من هذا . وللواليات املتحدة دور رئيسي تلعبه، يف ردع احلرب وتشجيع السالم

  .الدور، التهرب من املسؤولية سيسبب لنا املشاكل إذا وقعنا يف فخه
  [.......] 

  



 

 
 

  

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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